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مركز �لقاهرة لدر��س���ات حقوق �لإن�س���ان هو منظمة غري حكومية �إقليمية م�س���تقلة تاأ�س�س���ت عام 

1993، تهدف �إىل دعم �حرت�م مبادئ حقوق �لإن�سان و�لدميقر�طية، وحتليل �سعوبات تطبيق 

�لقانون �لدويل حلقوق �لإن�س���ان، ون�رش ثقافة حقوق �لإن�س���ان يف �لعامل �لعربي، وتعزيز �حلو�ر 

ب���ن �لثقافات يف �إط���ار �لتفاقيات و�ملو�ثيق �لدولية حلقوق �لإن�س���ان. وم���ن �أجل حتقيق هذه 

�لأهد�ف يعمل �ملركز على �قرت�ح و�لدعوة �إىل �سيا�س���ات وت�رشيعات وتعديالت د�ستورية تعزز من 

�ملعايري �لدولية حلقوق �لإن�س���ان، و�لقيام باأن�س���طة بحثية، ودعوية عرب توظيف خمتلف �لآليات 

�لوطنية و�لإقليمية و�لدولية، وتعليم حقوق �لإن�سان مع �لرتكيز ب�سكل خا�ص على �ل�سباب، وبناء 

�لقدر�ت �ملهنية للمد�فعن عن حقوق �لإن�س���ان. ومنذ تاأ�سي�سه يقوم �ملركز ب�سكل منتظم بن�رش 

كتب و دوريات تتناول ق�سايا حقوق �لإن�سان و�لدميقر�طية يف �لعامل �لعربي.

ي�سع���ى مركز �لقاهرة �إىل �مل�ساهمة يف �إلقاء �ل�سوء على �أبرز �مل�سكالت و�لق�سايا �حلقوقية �مللحة 

يف �لدول �لعربية، و�لتن�سيق مع خمتلف �لأطر�ف �ملعنية و�ملنظمات غري �حلكومية يف �ملنطقة ، 

و�لعم���ل �سوياً من �أجل رفع �لوعي �لعام بهذه �لق�سايا وحماولة �لتو�سل �إىل حلول وبد�ئل تتو�فق 

مع �لقانون �لدويل حلقوق �لإن�سان.  

 يتمت���ع �ملركز بو�سع ��ست�ساري خا�ص يف �ملجل�ص �لقت�س���ادي و�لجتماعي بالأمم �ملتحدة، 

و�سف���ة �ملر�قب يف �للجنة �لأفريقية حلقوق �لإن�سان و�ل�سع���وب. �ملركز ع�سو يف �ل�سبكة �لأوروبية 

�ملتو�سطي���ة حلق���وق �لإن�سان، و�ل�سبك���ة �لدولية لتب���ادل �ملعلومات حول حرية �ل���ر�أي و�لتعبري 

)�يفك����ص(. �ملركز م�سجل يف �لقاه���رة وباري�ص وجنيف. وحا�سل على جائ���زة �جلمهورية �لفرن�سية 

حلقوق �لإن�سان لعام 2007.         

�ملدير �لعام

بهي  الدين ح�ضن

رئي�ص جمل�ص �لإد�رة

كمال جندوبي

�أ�سهم يف ت�أ�سي�سه

د. حممد ال�ضيد �ضعيد
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  داء ـــــإه
  

،   .. هريسن نسح خيشلا فيرشلا يدج ىلإ      " ةرماـغلا اهـتقر طرف نم اهباهأ انيع
هـملع دـجل ديفح نم   . انأ امك تنك نإ ارذع .. هضبن تازازتها ينرسأت اتوصو   

فيكو بحلا نوكي فيك هترضخ مغر يساقلا انفير يف هملعو اناسنإ نوكي فيك        
  .."امئاد دسجلاو حورلا ةءانحنا..ةيحتلا  نيميركلا نيدلاوللو كل.. ةيرحلا نوكت

  هاني نسريه 
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اهتفلاخم ىش  خننأ نود ةحارصب انئارآ ءاد      بإ ىلع انلبج  (

سدـقن انأل عامجإلا نم برقي دق ام وأ ةرثكلا تاداقتعال           
      لامعإ دع  ب الإ ايأر ىرن ال ا     نألو ،رخآ رابتعا لك قوف يأرلا

انكرادـم هـب اـنل حمست ام ردقب اعيمج ههوجو يف ركفلا             
  .)انتاكلمو

  
 

 



 ]٩[

  
  

  
  

  تقديــم
  
  
  
  

داور نـم ارـكبم ادـئارو اريبك اركفم ىبرعلاو ىرصملا ءىراقلل باتكلا اذه مدقي               
ىـمزع دوـمحم ذاتـسألا وـهو ىبرعل         ا ملاعلاو رصم ىف ناسنالا قوقح لجأ نم لاضنلا        

تاـطحم لـثمت ىـتلاو ةمهملا هتالاقم نم ددع لالخ نم الوأ همدقي وهو     ). ١٩٥٤-١٨٨٩(
هـيلا لـصو ام عم فالتخالاو قافتالا نع رظنلا ضغب           , ةديجملا ةيركفلا هتلحر ىف ةفورعم    

نـع ع   افدـلا ىف حضاولا هباطخ تالاقملا نم ةفئاطلا هذه نم رهظيو          . تاريدقتو ماكحأ نم  
تاـفقو وأ ءزج ىه ةيركفلا تاطحملا كلت نم لكو          . ناسنالا قوقحو روتسدلاو ةيطارقوميدلا   

, ةيسايسـلاو ةـيلقعلا تالداجملا اهيف رهظيو      , دحاو ن آ ىف ىركفلاو ىسايسلا رصم خيرات ى      ف
ةبعصـلا تاراـيتخالا نـع دـلوتت ىتلا ةقيمعلا ةيصخشلاو ةيناسنالا ةاناعملا اهيف رهظت امك          

ةـيركفلاو ةـينهملا هتايح نم ربكألا بناجلا شاع ىرصم فقثمك اهذختا ىتلا           ةدقعملاو ىـف   
 ، ةـينهمو ةيـسايس تاقالع نم ةايحلا هذه هيلع تلمتشا امب   نيرشعلا نرقلا نم لوألا فصنلا  

و ةيروتسد ةينب نم هيلا تهتنا امو       ١٩١٩ماع ىربكلا ةينطولا ةروثلا     نع تقثبنا    تاعارـص   
ةوعدـلا  ب اهنم طبتري ام   ةصاخو هتاذب ركفلا لاجم ىف وأ       , ةيبزحلاةليكشت  لا لخاد تارظانمو  

رـيحت لازـت ال ىتلا برغلاو قرشلا ةيلاكشاب هلك كلذ ةقالعو ناسنالا قوقحو ةيطارقوميدلل             
ةيعالطتـسا ةـيؤر لالخ نم ايناث ىمزع دومحم مدقي باتكلا نأ مث             . انيعدبمو انيركفم بابلأ  
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قيدصـلا ساـمحب ةيؤرلا هذه حضنتو       . ةريسن ىناه ذات  سألا قيدصلاو ليمزلا اهبتك ةنراقمو    
وـهو   ،ىـمزع دوـمحم ذاتسألا ىف ةلثمملا ةذفلا ةودقلا وأ جذومنلا اذهل ةريسن ىناه ذاتسألا                

  . انرصع..و هرصع ىركفم نم هريغ ىلع ام دح ىلا روجت ءارآىلا انايحأ هفرج سامح 
وـه بابـسألا هذه      لوأ. ىتش بابسأل هتعابط ررقو باتكلا اذهب ةرهاقلا زكرم متها          

سيسأتلا ةيقوقحلا قئاثولاو ناسنالا قوقح ركف ميدقت ىف ىمزع دومحم          ةميق اهـسأر ىـلعو ة     ي 
ةيماـس ةـناكم عازـتناو      , اهل جيورتلاو قوقحلا هذه نع عافدلا ىف هرودو       , ىملاعلا نالعالا 

عـلطي ن   أ ةرهاـقلا زكرم مهيو    . رصم ىف ماعلا لقحلا ىفو ةفاقثلا ىف ناسنالا قوقح باطخل         
صخـش ىـف ادسجم     , ثيدحلا ىرصملا ركفلا ىف باطخلا اذه تاضمو ىلع ةباشلا لايجألا         

قوـقح باـطخ ليصأتب اريبك امامتها ىدبأ دق ةرهاقلا زكرم ناكو            . هتاباتكو ىمزع دومحم  
  . هفئاظو زربأ دحأو هدوجو تارربم زربأ دحأ ةمهملا هذه ربتعاو ةيبرعلا ةفاقثلا ىف ناسنالا

هذه ىناثامأ   ةريسن ىناه ذاتسألا هيلا ىعد ام وهف بابسألا          نم  -باتكلا اذه ررحم  -    
. ىرصـملا ىفاقثلاو ىركفلا خيراتلا ىف ةلوهملا تاغارفلا دسو قيثوتل ةحلملا ةجاحلل ةباجتسا           

ةـباتك نأل اـمبر     , خيراـتلا اذه ىف ةقئاللا هتناكمب ىمزع دومحم ذاتسألا ظحي مل فسأ لكبف            
نيرشعلا نرقلا نم ىناثلا فصنلا لاوط      –تعض  خ هقيثوتو ىركفلا خيراتلا     ةيـسايس عفاودل   - 

ىـلعو ىرصـملا ىقوقحلا ركفلا ىلع ءوضلا ءاقل         إديكأت لكب اهنيب نم نكي مل       , ةيجولويديأو
ىن اـعم طسـب   أ هيف تكهتنا تقو ىف كلذو     , رصم ىف ىروتسدلا ركفلاو ةيطارقوميدلا ةركفلا     

    .هتبيهو هتميق هيف روتسدلا دقفو ةيطارقوميدلا
باـطخلاو ةـيحان نـم ىقوـقحلا باـطخلا نيب ةقالعلاب قلعتت بابسألا هذه                ثلاث  

تالداـجملا هذـه هـنع رفست امو       , ةيناث ةيحان نم امومع ةيسايسلا تالداجملاو ىطارقوميدلا      
ةيسايسـلا فقاوملاو   ىقالخألا عوزنلاو ىفسلفلا سيسأتلا ىف عونت نم تاداهتجالاو        مـهي ذا   .  

تاداـهتجالا ىـفو ةـيركفلا عفاودـلاو رداصملا ىف عونتلا اذه نع ع              فادي نأ ةرهاقلا زكرم   
باـطخلا ىنغيو ىوقي هتاذب عونتلا اذهف    . ىقوقحلا لاضنلل ةيسايسلا براشملا ىفو لب ةيفسلفلا      

لوـقي ةرهاـقلا زكرم نأكو      . ىركفلاو ىسايسلا كرتعملا ىف هروضح ىمنيو تبثيو ىقوقحلا       
عـيمجل ةـهجوم ىرصملا نطاوملا ةماركو ناسنال   ا قوقح لجأ نم لاضنلل ةوعدلا نأ انمض      

, كرتشـم ثارـت لـعفلاب اهنأل ةكرتشم ةمهم لثمت نأ بجي اهنأو            , ةيركفلاو ةيسايسلا ىوقلا  
اضيأ اهنألو كرتشم لبقتسم    ىسايسـلا روظنملا نم هيلا اروظنم ناسنالا قوقح عورشم نأ          .  
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روـظنملا نـم هـيلا ا       روـظنم عورشملا اذهو   . ىسايسلا عارصلاو لدجلا ةنسنأل ةوعد وه     
ىـمتنيو  . نييناـملعلا مهموصـخب لبقيو ةيحيسملاو ةيمالسالا ةيناسنالا نيلئاقلاب لبقي ىفسلفلا          

اـهلاطبأ زرـبأ نـم دعيو       , ةيرصملا ةيناملعلا ةيلاربيللا ةسردملا ىلا ىمزع دومحم ذاتسألا       
  . نييركفلا

  . ميدقتلا اذه ةباتك لوبق ىف ةيصخش عفاود ىل نأب لوقلا مكحراصأ ىلعلو
هـلباقأ ملو ايصخش ةفر     عأ مل ىنأ مغر ةقيمع ةلص ىمزع دومحم       ذاتسألا  ب ىنطبرت ذا  

ءرـملا ثدـحتي نأ زوجي ال امنيبو        . ةدحاو سفن نم اندلو اننأ ىل ليخ      ي هنأ ىتح  , طق ه رأ وأ 
ةيلكشـلا ةهباشملا ن  إف, ىمزع دومحم نزوب لئاه ركفمو بتاك نع باتكل مدقي وهو هسفن نع     

اـكاكف هـنم عطتسأ مل ثيحب ىنرسأ اهتايولوأو تامامتهالا لودج ىفو ةنهملا  ىف لقألا ىلع     .
نأ ىـفو   ,  ةـيلودلا تاقالعلل ةيجيتارتسالا داعبألاب مامتهالا ىفو      , ةفاحصلا ةنهم ىف كرتشن   

رتوـتلا اذـه ىـفو      , هـلج وأ انرمع اهيف انفرص ىتلا ةيضقلا ىه ناسنالا قوقح نع عافدلا            
ىـتلا ةيمويلا ةوعدلاو ىفرعملا قلقلا نيبو       , ىقالخألاو ىعقاولا ني  ب ىركفلا لقحلا ىف قيمعلا    

ثـيح نـم ال     إريغتت داكت ال ةمادتسم ةنحمل ضرعت نطو ىف فقثملاب طونملا رودلا اهمتحي             
. جراـخلا نـم الو لخادلا نم ال ررحتت نأ اهل حاتي نأ نود             , نيلعافلاو فورظلاو ثادحألا  

دوـمحمف  . اـمومع ناسنالا قوقح ةاعدو ىمزع دو      محم نيب ةرس  آةهباشملا نأ اضيأ معزأو     
ىقوقحلا لاضنلل دئار   وه ىمزع  لكل ذاتسأ    وهو,   لـجأ نـم نيلـضانملا      نم ةيلاتلا لايجألا     

رصم ىف  ناسنالا قوقح  مدـقي وـهف   , هراكفأ وأ هفقاوم لك ىلع ةرورضلاب هقفاون نأ نودبو     .  
ىـتلا ةيضقلابو ةطلسلاب هتقالعو      فقثملا رود لو ىقوقحلا ةيعادل  ل امهلم الثمو ةيقيقح ةودق انل       

ةـثوروملا هتفاقثو ةيسايسلاو ةيبزحلا هتاميظنتو هتارايتو    هقرفب عمتجملابو لب  , هتايح اهل سرك    
  . ةدجتسملاو

ىـفقثم مـظعم نع كلذ ىف فلتخي وهو         , ةقراخ ةيئدبم ةماقتساب ىمزع دومحم مستا     
نـكمي ناك ةيصخش وأ ةيس      ايس ةحلصم هل نكت ملف    . ةضافتساب باتكلا اذه حرشي امك هرصع     

ىزاـهتنالا  قيفوتللايعس ةوق وأ فرط ىأ ءاضرال       هفقاوم عيوطتل هعفدت نأ      نيـب      حلاصـم   
رـخ  آ ىـتح اهنع   عفاد  و اهلثمتو اهانبت  يتلا  ةميظعلا ةيقوقحلاو ةيناسنالا ءىدابملا     و ةضراع 

وأ ىسايس بزح عم دحوتي مل هنأ رظنلا ىعرتسي اممو            .هتايح ىف قمر   نـم   ةبصع وأ " ةلش"   
امئاد ادحوت  عون ىأ  ىأ ىـلع ةـيطارقوميدلاو ناسنالا قوقح ةيولوأ مسح ىف ادبأ ددرتي ملو       ,  
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ىـف ايلعلا فئاظولاو ةناكملل نومضملا قيرطلا وه ناك مامضنالا نأ نم مغرلاب          , رخآ رابتعا 
ىـلا انه انرظن ةريسن ىناه ذاتسألا تفليو          .انرصع ىف وه امك هرصع ىف عمتجملاو ةل       ودلا

قسـن ىأل اريـسأ نكي مل هنأ وهو فقوم بحاصو ركفمك ىمزع دومحم ذاتسألا زيم ا           م مهأ 
لـقعب اياضـقلا ثحب ىف       هرصعو هسفن قباسي داهتجالا مئاد ن     اك هنأو , دماج وأ قلغم ىركف     

  . حالصالاو رييغتلل ديكأ قوتو, ملعتلا ىف ةقداص ةبغرو حوتفم
ىـلا ةوعدـلاو راـكفألا نـم        ديدجلا حرط ىف هقوفتو هقبسو هتاماماتها عونت ىلعو         

مـهألاو  , ةـفرعملاو ملعلا ىف خسار وهف     , فولأملا ريغو لوهجملا ريغ ىف راحبالاو داهتجالا      
ةـماركو ناسنالا قوقح نع عافدلاب قلعتي اميف ةصاخو ىئدبملاو ىقالخألا فقوملا ىف خسار              

  . رشبلا ىنب نم مهريغو, نييرصملا
  .ىمزع دومحم مهفن فيك وه هيلعةباجالل ةيادب مدقن نأ بجي ىذلا لاؤسلا 

  :تابراقملا نم ددع انمامأ
هراـطا ىـف ىرصـملا ىنطوـلا عورشملا ةعيبط وه           اهعسوأو تابراقملا هذه لوأ     

ىتلا ةرثعبملا فقاوملاو ءار    آلا تارفش كفل بارتقالا اذهب ذخأن     نأ اننكميو    . عماجلا ىخيراتلا 
عورشـملا وأ   , زـيمملا ىركفلا هعورش   م ةرثعبملا ءارالا هذه ىفخت ذا     . ىمزع دومحم اهانبت  

كـلتمي مـل ىمزع دومحم نأ ىرأ ذ         إ. ىمزع دومحم اقح هيلا ىمتني ىذلا ىسايسلاو ىركفلا       
ىذـلا عورشـملا اذـهل رشبلل ةبسنلاب ةقراخ ةروصب ميقتسم ريبعت امناو هب اصاخ اعورشم                

ىأرـلا ةداق   و نييطارقوميدلاو نيينطولا نيلضانملاو نيركفملا نم تارشع لصألا ىف هغا         ص
تاـمامتها ةـفاك هـيلا عـمتجت ىذلا عوضوملا          ف. رشع عساتلا نرقلا تاينيتس ذنم اندالب ىف      

ةـلود سيـسأت   وهف ركفمو صخشك هتيهام وأ هرهوج هيف دجن ىذلاو ىمزع دومحم كراعمو      
رصم ىف  نوناقلاو قحلا  موهفملا اذه راوغأ ربسل انه ماقملا عستي الو        .  نـم ىـفتكن كلذـلو     ,  

تاظحالمب بصخلاو عساولا هرهن   . هفافض ىلعةيديهمت  
رشم نأ وه تاظحالملا هذه     لوأ ىقيقحلا كرحملاوه نوناقلاو قحلا ةلود سيسأت عو           

ةـيادبلا ذـنم ةـيفاقثلاو ةيراضـحلا اهعالق مهأو لب ىنطولا رصم            دوجولو لب   لايخو نايكل   
داليملا لبق  ٣٢٠٠وحن ةيرصملا ةلودلل ىلوألا      اـهنأ ةيرصـمل    ا ةراضـحلا هـتلعف ام مهأف       . 

ىـنعمب هتدحو ىتح اديدش الافتحا قحلا موهفمب تلفتحا اهنأو  , نوناقلا ةدعاق ىلع مكحلا تماقا    
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نـم ةـقيقحلا هذه تلفت نأ نكمي الو         . هتاذ دوجولا ةدعاق لدعلا موهفم نم تلعجو      , ةيهولالا
دـي  كأتل حيصـفلا حالـفلا ةـقيثو هيفكت ذا        , ةميدقلا ةيرصملا ةراضحلا ىف ثحاب ىأ ةظحالم      

ةـيدوجولا ةـبرجتلا لـقح ىـفو لب مكحلا لقح ىف طقف ال ةلادعلا موهفمل ةيرهوجلا ةناكملا                  
  .نوناقلا مكح نودب مث نمو, لدعلا نودب دوجولل ىنعم ال ثيح, ناسنالل

موـقي ىـلحملاو ىـبنجألا مكحلا نم قاسنأ ةسيرف نينسلا فالال رصم تعقو امنيبو               
ن إف, ملظلا عويشو ماكحألا بلقتو ري    ياعملا با رطضاو ةماعلا ةطلسلا ةنصخشو فسعتلا ىلع     

لالقتـسالا حبصـي ثيح   : نوناقلا مكح ةركف ىلع ءىش لك لبق ماق ىنطولا اهلالقتسا عورشم  
. اـهب ال إ موـقي الو ةلادعلا ىنعم ىلع ضهني   و طبتري ابلطم لب   , بسحف هتاذب بلطم درجم ال    

ةيفحصـلا هـتالخادم فـل      تخم ىـف  , اراركتو ارارم ىنعملا اذه ىلع ىمزع دومحم دكؤيو       
اذـه ىـلع     ًاديكأتو ةماقتسا نييرصملا نيركفملا رثكأ ىمزع دومحم دعيو       . ةيسايسلا هفقاومو   

ةـيلاربيللا تعس دقل    . هباطخ ىف ةيوازلا رجح نوناقلا مكحو ةلادعلا ىنعم لكشي ثيح         , ىنعملا
قـحلا   ةـلود سيسأت تالضعم لح ىلا ةردان ةماقتساب ىمزع دومحم اهدسجي ىتلا ةيرصملا              

رصـعلا لالـخ فـسألل حتت مل ىتلاو         , خيراتلا رجف ذنم نويرصملا اهيلا قات ىتلا نوناقلاو       
نأ مـغر نييرصـملا نييلارـبيللا نأ انه ظحالنل          . رصم ىلع ةيسنرفلا ةلمحلا لبقو    , طيسولا

ىـف امل   , ىنوعرفلا رصعلاب مامتهالا ثعب ىلا ايئاقلت نوليمي اوناك حوضوب انيدتم ناك مهبلغأ           
وـلو ةـلادعلا ةركف صخت تاءاحيا نم هب ىشي املو         , ةيرصملا ةينطولل ريذجت نم ثعبلا    اذه  

  . حلطصملل ىعامتجالاو ىنوناقلا ىنعملاب
ةـينطولا ةلودلا ءانب عورشم ىف نوناقلاب دوصقملا نأ ىهف تاظحالملا هذه             ىناثامأ    

ناـعم رـي   بعتلا اذـهلو . قـحلا ىنعم نع لصفني ال ىمزع دومحم ركف ىف ةصاخو ةثيدحل     ا
مئاـقلا حوـضولا ىـنعم عمو       , ةقيقحلا ىنعم عم دحوتي وهف    . تقولا سفن ىف ةدحتمو ةددعتم    

ةلادعلا ىنعم عمو , هتاذب نوناـقلا ساـسأ وـه قحلاـف        . ةـقحلا ةفرعملا ىنعم عم اريخأو     ,  
. عيرشـتلا موـهفم نـع نوناـقلا موـهفم قرتفي اذهلو      . اهتياغو ةفرعملا ةزيكر هنأل   ,هتلالدو

لولدـمو ىـنعم ىـلع دن    استي, حضاو ريغ وأ احضاو, لداع ريغ وأ الداع نوكي دق ريخألاف 
ةقحلا ةفرعملاو  ةقيقحلاو حوضولاو لدعلاب الا موقي الف نوناقلا امأ       . اهبناجي وأ ةقيقحلا   نـمو  .  

قاحتـساب فرـتعي ىذـلا كـلذ وه هدشننو همكح ىغبن ىذلا نوناقلا نأ لوقن نأ كلذ ليبق                   
محلاب عتمتلل رشبلا عيمجو نييرصملا    عفاـنملا  مـهل حيـتيو     , اهفسـعتو ةوقلا دادبتسا دض ةيا      
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نـم ساسأ ىلع    , ةيناسنالا ةماركلاو ةيرحلا زيزعتل ةيويحلا قفارملاو ةايحلا ءاقبل ةيرورضلا        
سنـجلاو نيدـلاو ةقط     نملاو نوللاو سنجلا وأ ةقبطلا ساسأ ىلع زييمت نودبو ةاواسملا ةدعاق          

اـهدراوم نـم ارـيبك اـبناج ةيرصملا ةينطولا           ةكرحلا تفرص اذهلو  . رخآ رابتعا ىأ وأ     
تـفليو  . نوناـقلا ةلود ءانبل ريبكلا عورشملا اذهل ةبراقمو ةثيدح تانينقت عضو ىف اهدهجو             

 -هـقافرو , لوـلغز دعـس ىأ دفولل جوتملا ميعزلا نيب ىطخلا تقرتفا امدنع هنأ انه رظنلا              
روتـسد لوألا  ضـفرو , ىطارقوـميد روتسد عضو ةيمهأ ىلا اوتفتلا نيذلا هموصخ         ١٩٢٣ 

ةـينطولا ةـكرحلا ميعز ربجأو روتسدلا عورشم رصتنا         " ءايقشألا ةنجل "هوعضو نم ىمسأو    
اذـه نأل الا ءىشل ال      , هتلظم تحتو همساب ةرازولا ةسائر ىلوتو     , هب ىلعفلا فارتعالا ىلع   

 لاوز دـعب اهنم انمرح ىتلا ةيامحلا ىهو       , ةماعلا تايرحلا ةيامح ةرورضب فرتعا روتسدلا     
  . ىلاربيللا رصعلا

ةـيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا ةثادحلا ىهو تاظحالملا هذه        ثلاثىلا ىتأنو    وـهو  ,  
ماـق ىسايس ثارت عم ةعيطق ىه ةثادح  لاف. ةلادعلا أدبمو نوناقلا مكحب ةلصلا تبنم ريغ ىنعم     

مـهعفدو ن  ييرصملاب لكن ةيعامتجالا تاقالعلل ملاظ قسنو ةديقملا ريغ ةطلسلاو دادبتسالا ىلع      
ةـصاخو ةديدع نورق لاوط  ىلقعلا صالخلا قيرط مهيلع قلغأو ريكفتلا ىف ةقيتع قرط ىلا        

ةثادحلا ىأ  -اضيأ ىهو . "ةسدقملا ةينامثعلا ةيروطاربمالا  "لظ ىف    رـحلا ريكفتلا ةكلم لثمت      -   
اـههوجو ىـلع اـهبلقي نأ نودو    , دـقنلاب اهصـحمي نأ نود ةركفل نيكتسي ال ىذلا عدبملاو    

ةـليبنلا قالخألاو ميلسلا ريكفتللو ةيملعلا قئاقحلل اهتفلاخم وأ اهقاستاو اهتيقطنم نايبل ة             فلتخملا
ةـغلب هيمسن ام عم ةكراعم ىسقأ ضاخو هججح دشأ ىمزع دومحم ماقا             . ةيماسلا ءىدابملاو 

وأ ةرـكف ىـتح وأ بزـح وأ ميعز وأ ناطلس وأ كلمل هلقع ملسي ملف      " عيطقلا ريكفت "انرصع  
ىشـخي نأ نود هعمتجمو هسفنلو هسفنب ريكفتلا ىلع صرحلا دشأ اصيرح ن             اك لب , حلطصم

وأ قـيرط نـم هريكفت هيلا ل        آامو  , تايعادت نم هيلا هبنت امو ججح نم هلقع هماقأ امم ائيش          
اـهحرتقا ىـتلا ةقيرطلاب ةثادحلا ىنعم دسجي داكي دقنلل ىمزع موهفم نأ عقاولاو              . لمع ةطخ 

تاـقالعلل اـم اـبلاق وأ الكيـه تسـيل ةثادحلا نأ ىنعأ              : طبضلاب طناك ىناملألا فوسليفلا   
تاروصـتلا نم رحلا لقعلا لامعاو دقنلا قح نيمأت ىه امناو ةيسايسلا ةطلسلا وأ ةيعامتجالا               

وأ صيـحمت رـيغب ةـيئاقلت ةـبيهو         امارتحا ىعدتست ىتلا ةيمنصلا ةيتالوقملا نمو ةقبسملا        
لعفي نأ ىقيقحلا فقثملا ىلع بجي امك تاطلسلا لك لئاسي ىمزع دومحم نا      . ةلءاسم وـهو  ,  
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نـمو مدـقتلا نـم بعشلا اذهو نطولا اذه نيكمتل ةيطارقوميدلا بلطيو امج ابح هدالب بحي            
ىـلع ةطلس وأ ةقيقحلا ةناكم بعشلا وأ عمتجملا حنمي ال هنكلو            , هريصم ىلع هسفنب ةرطيسلا   

أ ةمالس ريدقتل   ةديحولا ةطلسلا بحا  ص وه هدحو لقعلاف   . ةقيقحلا ميـقلاو  , ةـجح وأ ةرـكف ةي      
عرـفتتو  . ةـجحلا وأ ةرـكفلا هذه ةياغ نايب ىف هيلا مكتحي ىذلا ديحولا كحملا ىه ةيماسلا                

لاوحألاو فورظلا عم ملقأتت وأ فلتخت وأ عونتت دقو           -ةثادحلا تازاجنا فلتخم     هذـه نع    -   
وأ ه  ـئارآ ىـف ةمئ    اد ةروصب رظنلا ةداعاب فقثملا مزلي اذهو      . اهب الا موقت الو ةيلقعلا ةيرحلا     

ةيـساسألا ءىداـبملا نع عافدلا ىف اخوسرو لقعلا ةطلسل امارتحا           , هفقاومو هججحو هتالوقم  
ترـهظ اـملك ةـصاخو      , ةيدرفلا ةماركلا اهسأر ىلعو ناسنا لكل ةيرهوجلا تاقاقحتسالاو       

ةيـساسألا تاقاحتـسالاو ءىداـبملا نأ ةفدصـلا نم سيلو       . ةفلاخم تاربخ وأ ةديدج قئاقح    
ىـنعم نـم اهلك قتشتو ةيرحلا ىنعم ىلع اهلك عمتجت ةثيدحلا ةيلودلا قيثاوملل اقفو ن                اسنالل

اـقلطم هـنع ىـنغ ال طرـش ىه ىتلا ةيرحلا ةيامح ىه نوناقلا ةفيظوف         . ةيناسنالا ةماركلا 
  . ىمزع دومحم ركف ىف غلاب حوضوب كلذك ىهو. ةيواستملا ةيناسنالا ةماركلل

دوـمحم فـقاوم ةـموظنمال وأ ةـموظنم مهفل انه اهح            رتقن ىتلا ةيناثلا ةبراقملا امأ    
وأ ةـيجولويديأب صاـخلا شاـقنلا لقحو        , "ماعلا شاقنلا لقح  "ىهف ةيسايسلاو ةيركفلا ىمزع     

وأ هدـيقعت ةـجرد تـناك امهم باطخ ىأ داكي ال            . ىلي امك ةيضقلا ريوصت نكمي    . ام بزح 
ثوروـملا عـقاولا    نـم بـناوج عم انايحأو لب      , ريغتملا عقاولا عم رتوتلا نم هيقر      اـنهو  .  

طابنتـسا نيـبو ةيقالخألا ةيلاثملاو      , ىزاهتنالا عفنلا نيب باطخلا جومتيو فقاوملا برطضت      
وـل ةـصاخو باطخلا اهيلمي ىتلا ةيلاثملاب كسمتلاو عقاولا عم ملقأتلا نيب عمجت ةقالخ لولح                

عـقي ني   رـيثك نيرـكفم ىدل اندهش امكو      . ةيقالخأ تايلاثم ىلع ضهني باطخ لصألاب ناك      
ىلاربيللا باطخلا لقح لخاد    –انايحأ رتوتلاو بارطضالا     مـكحلا ىـنعمو لدعلا ىنعم نيب     - 

عـم دـحتي ثيح   , اينوطالفأ اءادر انايحأ ذختا ىمزع دومحم دنع لدعلا موهفمف . ىطارقوميدلا
ىـنعت اـمنيب    , نيـفقثملاو ءالـقعلا وأ ةفسالفلا مكح ىنعم ىلا ىهتنيو         , هتطلسو لقعلا ةفيظو  

وأ , لـهاجلاو فـقثملا نيـب نوناـقلا مامأ ةاواسملاو بعشلا مكحب ةرصاعملا ةيطارقو             ميدلا
ةطاسب اهرثكأ اهيف امب    عئانصلا بابرأو فوسليفلا   لـك ىـف ارهاـظ ضقاـنتلا اذه ودبيو          .  

عذـق  أب ريهاـمجلا فصو ىف مالسالا ةفسالف ددرتي ملو        . ىمالسالا رصعلل ىفسلفلا ثوروملا   
. ةـمكحلاو لدـعلل ىنوطالفألا موهفملل ىرحألاب وأ ةيفاقثلا ةيط         ارقوتسرالل زيحتلاو , تافصلا
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ن ويروتـسدلا رارـحألا مهف دقف     . ةسايسلاو مكحلل ىلاربيللا مهفلا ىف اضيأ ضقانتلا اذه دجنو        
ةسايسـلا رصـم ىـف ىطارقوميدـلاو ىروتسدلا ركفلا ةثروو            ١٩٢٣روتسد وعناص مهو      

اوـنكمتي ملو   . نادجولاو لقعلا صقان  و بهتلم روهمجل ضيرحت ضحم اهنأ ىلع ةيريهامجلا       
مـه اوغاـص ىذـلا ىطارقوميدـلا ماظنلا ىف ةيريهامجلا ةسايسلا لخاد مهل زيح داجي                إ نم 

ةـنايخ ىأ   , روتـسدلا ةـنايخ وأ    , ةـيلقألا ةيعضو نيب رايتخالا مهيلع ناك مث نمو        . هدعاوق
هذـه وأ ب    زـحلا اذـهل ىـمتنا ىذلا ىمزع دومحم ذش دقو          . ةيطارقوميدلا نع مه مهموهفم   

شماـه ىـف ةـيلقأ لظ ول ىتح روتسدلا عم فوقولا لضفو فقوملا اذه نع ةزيمملا ةبخنلا                  
كـلتل اـم لـح ىـلا لصو ىمزع دومحم نأ ودبي             و". ريهامجلا رصع "ىف ةيلعفلا ةسايسلا    

ءىداـبملا ىـمحيو نوصـي ىذلا ىطارقوميدلا روتسدلاو لقعلا نيب اضيأ دحو ذا               ؛ةلضعملا  
اـعافد روتـسدلا نـع عـفاد اذهلو         . ناسنالل ةيساسألا قوقحلاو ةماع   لا تايرحلاو ةيساسألا  

دـمحم ةـموكحو كلملا بناج نم روتسدلا ىلع بالقنالا عقو امدنع هب درفني نأ داك اتيمتسم                
ماع   دومحم نورـكفم هـيف ررـب ىذلا تقولا ىف نييروتسدلا رارحألا ةصنم رداغف             , ١٩٢٨ 

نـكي مـلف    ". ةماعلا وأ عاعرلا مكح   "نم ركفملل ى    ديلقتلا فوخلا عم ايشامت بالقنالا اذه رابك      
نـم الا ايركف ايطارقوتسرا ىنعملا اذهب نكي ملو ةماعلا مكح ىشخي ةقيقحلا ىف ىمزع دومحم   

ىطارقوميدـلا روتـسدلاف   . ىطارقوميدلا روتسدلاو نوناقلا مكح نع عافدلا ىف ةتامتسالا ثيح     
اهل طرشو ةيطارقوميدلل   ةبتع وه  نـم وأ بعشـلا ةغايـص نـم هتاذ رو           تسدلا نكي مل ولو   ,  

ىـف اـبيرقت اـمئاد بعشلا هب ذخأ ىذلا رايتخالا ىلا ةرورضلاب نكري ال كلذل وهو               . هرايتخا
روتـسدلا نـع عافدـلا بـجاو نـع ىـلختي ال هنكلو              , دفولا بزح ىأ  : ةماعلا تاباختنالا 

  . ماعلا ءاضفلا ىف لقعلا طانمو, رايتخا ىأ ىلع ةقباسلا ءىدابملا هرابتعاب ىطارقوميدلا
. فـقثملل ةـيرهوج ةلضعم وأ ةيلاكشا هرابتعاب كلذ دعب ادب ناقتحالا اذه نأ عقاولاو              

روـهمجلا اذهف   ". فلختم ىريهامج عمتجم ىف فقثملا ةلضعم     "ةطاسبب اهيمسن نأ نكميو لب      
وأ هـبراقأ بـختني مل نا اذه        , ضرحملا بختني لب  , ةفرعم رثكألا فقثملا بختني ال ام ةداع      

اداسـف ساـنلا دشأ بختني دقو   , هيدهطضمو  , هيلغتسم ىتح وأ هتفئاط وأ هتهج وأ هتي       رق ءانبأ 
تاـباختنالا ىـف ةـملؤملا ةـبرجتلا هذه اندهش دقو           . هتوصل ربكأ انمث هل عفدي نم ةصاخو      

دـق ىبعشـلا تيوصـتلا نأ كلذ ىنعيو    . ٢٠٠٥ماع تاباختنا ىف ةصاخو ةيلاتتملا ةيرصملا  
لدـعلا نيـب فـقثملا نادـجو ىف اعيظف اضقانت أشني ام وهو              , روتسدلا حورل اضقانم نوكي   
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نـكمي الو   . ىرخأ ةيحان نم ىروتسدلا مكحلا جئاتنو     , ةيحان نم روتسدلا ىأ   : ةقيقحلاو قحلاو 
كلذـكو  . ضقانتلا اذه ءوض ىلع الا ةيرصملا ةفقثملا ةعامجلا تاديقعتو فقاومو باطخ مهف          

اذـه سفن ىلع الا الثم لكيه نينسح دمحم          فقاوم لباقم ىمزع دومحم فقاوم مهف اننكمي ال         
  . ءوضلا

رـيربت وأ ءاعدا ىأ تحت وأ ببس ىأل اهنم برهلا نكمي ال          ةثلاثةبراقم ةمث    وـهو  ,  
برـغلا مـلظو ةوطس دض  قرشلا اياضقل ىمزع دومحم سمحت دقل   . برغلاو قرشلا ةبراقم     ,

ىف ةدئاسلا ريكفتلا قرط دضو       برغلا ريكفت ةقيرطل اضيا سمحت هنكلو      ىـفو لـب قرشـلا       
ىـف ةكحضـم ةوـعد ىهو    ! شوبرطلا لباقم ةعبقلل ةوعدلا ىف هسفن طرو ىتح      , اهتاذ رصم 

امدـنع ديسـلا ىفطل دمحأ تهجاو ىتلا ةقرافملا نم الاح أوسأ ناك انه وهو             . لاوحألا نسحأ 
ةعاجـش رثكأو ةجاذس رثكأ ودبي اميف ناك ىمزع دومحمف          ! دحلم ىنعمب ىلاربيل نأ هنع عيشأ     

  .اهيلع دسحي ةين نسحب اهل اعدو لب, ةزهاجلا تاماهتالا" صمقت"ام دنع اعم
عضـخي مل مسالا اذهب ريدج دحاو فقثم كانه نوكي داكي ال هنأ ىه ةقيقحلاو عقاولاو                 

ىأ ىـلعف  . ةعبقلا لباقم شوبرطلاةرظانم نع ةيلوقعمو ةلالد رثكأ ىنعمب ولو   , ةقرافملا سفنل 
اـعم ةـعبقلاو شوبرطلا سبل      نع سانلا علقأو ةايحلا ترصتنا لاح      رعشـلا نأ اوفشـتكاو     ,  

كلذ عمةيلاكشإلاترمت سا و!ريثكب طسبأو لمجأ ىعيبطلا  .  
رعاشـلا  هـنع انثدح ىذلا لماكلا ضقانتلا ىدم ىلا ةقرافملا هذه دوقن نأ اننكمي له               

 -برـغلا نـكي مل    , الواف. ام دح ىلا ةعنطصم ودبت ةقرافملا نأ عقاولا ؟جنلبيك ىرامعتسالا         
ةيطارقوميد ةقيرطب مكحن نأ الو ةيقطنم ةقيرطب ركفن نأ انديري          -ىرامعتسالا ناـك اـمناو    ,  

ةيقرشـلا بوعشلا مكحت نأ نكمي ال هنأ رمورك دكأ كلذلو            ! هيلع اندجو امك اذكه انب عتمتسي       
دادبتـسالا تـنمدأ دالب ىف لقعي الو حلصي ال ىطارقوميدلا مكحلا نأو             , ةيدادبتسا ةقيرطب الا  

ملاـعلاو رصـم ىـف      , ةثيدحلا ىوقلا دضو ةيديلقتلا ىوقلا عم نويناطيربلا فلاحتو       ! هدقتفتو
صاصـتما وـه ةـصاخ ن       يفقثملاو ةثيدحلا ىوقلا فده ناك    , سكعلا ىلعو . ايقيرفأو ىبرعلا 

, لـحارملا قرـحبو اـيرج ةضـهنلا ىلا قيرطلا عطقل برغلا ىدل تمكارت ىتلا فراعملا               
عـم ءاوـس ىـفرعملا لصاوتلا فانئتساب ىعامتجالا م          يظنتلاو مكحلا لكايه حالصا ةلواحمو    

ىـتلا ةضـهنلا وه مهمهي ناك ام        . ةميدقلا ةيقرشلا تاراضحلاو مالسالا ةفسلف عم وأ برغلا       
دـق ةـينطولا ةضـهنلا تـناك اذاو         . ىنطولا ققحتلاو لالقتسالا ةيضقل ميلسلا لحلا مهل تدب       
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. الثـم , اـيروك وأ نابايلا هتدجو امل     ثم ةقرافملا هذهل ةسرامملاب الح اندجول رصم ىف تققحت        
عيرـس لـحل هـقوت مـئالي ةضهنلل موهفم طابنتساو فاشكتسا            ىف ىمزع دومحم مهاس دقو      

ىأ ضـفر   , ىرـخأ ةيحان نم هنكلو    . رامعتسالا متحي وأ جتني ىذلا لهجلاو فلختلا ةلضعمل       
ىقرشلا -ىديلقتلا عقاولا مامأ لزانت    ةلضـعملا هذـه هتجتنأ ىذلا      -  اموـسو  م لـظ كلذـلو    .  

نادـجو ىـلا لوـصولل ةقيرط ركتبن ىتح اندراطي نيعللا مشولا اذه لظي امبرو               , ةيوبخنلاب
نـم انسـفنأ ررـحنو بالتسالاو بارتغالا نم ررحتلا ىلع مهدعاسنو مهعاستا ىلع سانلا               

  ". فلختم ىريهامج عمتجم ىف فقثملا ةلضعم"
     ديعس ديسلا دمحم
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هـناونع نـم كلذ ادب نإو ، خيراتلا يف باتك درجم نوكي نأ باتكلا               اذه نم درأ مل     
         ، يرصـملاو يـبرعلا يخيراتلا يعولا ةلواط ىلع دتممو ليوط لاؤس نجش ناك لب ،هتدامو
نايسـنلا تاحفص اهيوطت ،انراسمو انيعو نم ةمهم تاطحم طقست نيح بوقثملا هيعو لئاسي               

،       . ريثك اهنك ل اهدحاو يمزع دومحم سيل ،خيراتلا فحاتم وأ        ةـعنايلا هرامث انكرت ام رثكأ ام
رـثكأ اـمو   " ريخ وه يذلاب يندأ وه يذلا نولدبتسي    "لقأو ىندأ وه امب ةعانق ،نيصرلا هتبنو        

تلاز ال امبرو   –ةيرهوجو ةمهمو ةيرورض ةيبرعو ةيرصم ادوهج        قحتسـت اـم لنت مل        -    
اـمبر  -دـمأ دـعب نكلو      . اهلبق انلجأ نم نكلو اهلجأ نم سيل ،اهيلع ءانبو اهعم لصاوت نم           

يـف  ةيعرشلا وه لصألا نأل ،اريربتو الصأ اهل سمتلن  راكفأ ةعشأ يلع دوعن           –اديعب نوكي   
قوـقح ةرـكف طـقف سيل ،هتايح بلطن انيديأب هانفدو هاندأو نأ قبس امل دوعنف ،يبرعلا انيعو        

دـعي مـلو ةيمو     كح تاسسؤم اهل تسسأ نأ دعب عيمجلا اهنم برتقاو اهل يدانت يتلا ناسنإلا            
هـلمجم يـف امبر يبرعلا يعولا نمآ لب ، اهتايولوأ لفسأ اهلعجت وأ اهضفرل وعدت نأ ةلودل                  

ةـثلاث ةضـهن اهعبتي نأ دب ال        " هررحتو نطولا ةضهن    " يلوألا ةضهنلا نأ هتارايت فلتخمو      
فحاـتم نم اهؤاعدتسا تاب ىرخأ اياضق يف هدجن دق ام وهو            . هقوقحو نطاوملا ةضهن يه   

يندـملا عمتجملا ةمهاسمو فقولا ةركف لثم يندملاو يعمتجملا طاشنلاو ةايحلل ابلطم خير             اتلا
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هانيسـن لب هعم لصاوتن مل نكلو ،ميدق نم انخيرات يف ناك ام وهو ،عسوملا مكحلاو ءانبلا يف              
رـكفلا ةمـس ةـيرئادلا تـناك اـنه نم           . ريخ وه ام ال ىندأ وه ام لجأ نم ،هايإ انيسنأ وأ           

ذـنم اراركت امهتادرفم رثكأ رصحن نأ اندرأ نإ يتلا ،رصاعملا يبرعلا انملاع             يف ةسايسلاو   
جلاـعن نأ نود اهرركنو اهرتجن انلز ال يتلا يدحتلاو ةمزألا تادرفم اهاندجول انتضهن ةيادب               

لاؤسـلا وـه اذه     . هنيماضم قباطت مغر هلاكشأ تفلتخا نإو يناثلا ةهجاوم نسحن وأ يلوألا          
ق   " خيراتلا ةمزأ يهأ  ؟ءانبلا لصاون مل اذامل : باتكلا اذه هيلع موقي يذلا    مأ " وـعملا لـعفلا

ق   " يعولا ةمزأ    نوـكلمي نم ةمزأ    : امهالك اهنأ ةباجإلا ىريو   . ؟اعم امهيلك مأ  " وعملا ركفلا
وأ ،اـنم الإ نوـكت ال تاـبه مهتاروصت يف اهتاحومطو بوعشلا تالاضن نوكت نيح لعفلا                 

قـحلا اـهنأ مـغر ،ارارقتـسا هنوري ام ىلع اتالفناوأ ،امر             حم هنونظي ام كهتنت تاجورخ    
نيـح رـكفلا نوعنصـي نـم ةمزأ اهنأ امك           ... يقيقحلا رارقتسالاو تباثلا مرحملاو بجاولا    

قـحلا ريغ ىلع اصرح وأ ،مرغم نم ةبهر وأ منغم يف ةبغر هلوح نوفتليو ،هيلع نومواسي                 
ةـعيبطلا اهرقت ةفرعم هنأ امك اهلجأ نم        الإ اهب عئارشلا لهأ نمآ ام لصأ وه يذلا يناسنإلا           

روـهت ريغ نم يملاعلا خيراتلل ةجضانلا ةيؤرلاو ةميلسلا ةرطفلا اهرقت امك ةدحاولا ةيناسنإلا              
،            . بالتسا وأ  ةـيقوقحلاو ةـيلاربيللا بلاطملا ىلع تبلقنا ةيسايس بازحأو ةساس ةمزأ تناك

تارـم ةـيركفو ةـيقبطو ة       يبزح ةقيض حلاصم ةجيتن ينطولا ررحتلا بلطم اهعم تشمهو        
لوـقي امك ةيسايسلا ةميرجلا عاونأ يدحإ هذهو ،نيرشعلا نرقلا نم لوألا فصنلا يف ةديدع               

يتفآب يمزع دومحم روتكدلا هنع ربع نأ قبس ام وهو ١نيثحابلا دحأ    ةـغل يفو  " بزحتلا " ، 
تأر ة دـيدع ةيـسايس ىوق ةمزأ تناك امك   ". بيجلا ليبسو يأرلا ليبس     " ب ةقيمع ةيفاحص    

اـفيدر وأ ةـيجولوديألا اـهتباوث وأ ةـيقبطلا اهحلاصم ىلع             ارطخ ةيطارقميدلاو ةيرحلا يف   
اـنخيرات يـف ةرـم لو        أل ١٩٥٤ماع ةرهاقلا عراوش يف تارهاظملا اندهش ىتح ،ةيعجرلل         

جرـخ نأ هللا دمحلا نكلو      " ! ةيطارقميدلا طقستل   " يه ةتيقم ةحيصب  اهبساكمو ةروثلل فتهت        
لوقي   نم اهفوفص نم   مـل ةـفقثم بـخن يدل يعو ةمزأ اهنأ امك     . ةيرحلا وه لوألا انبلطم   "  

يرـت ةقعاز ججحب ،امئاد ةحازإلل الباق ابلطم لب لوألا اهبلطم تايرحلاو ةيطارقميدلا لعجت              
هـتفرعام وـهو ،رـخآلا عم الإ ققحتي ال امهالكو ،ةنطاوملاو  ةينطولا نيب ةفئاز ةضراعم                 

نـم جذاـمن هذهو     . نيرشعلا نرقلا نم يلوألا دوقعلا يف ةيرصملا      ةيسايسلا ةكرحلا  هتنقيتو     
رـكفم كراعمو راسم لالخ نم اهضعب نع باتكلا اذه فشكي ،ةمزألا يعوو ةمزألا خيرات               
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نآلا هديعتسن ايفاقث اريمضو العف نشد نكلو تادلجملا نشدي مل امبر ،يمزع دومحمك لقتسم               
ادوهـش نوـكن نأ اندرأ اذإو ،انرصعل انبا   ودبي داكي يمزع دومحم نإ . يعو نودب وأ يعوب     

بـخنلاو ىوقلا نم ديدعلا فقوم امبرو ،هيف ناسنإلا قوقحو حالصإلا ةلوقمو انرص             ع ىلع 
لاـق اـمم رـيثك ىلع ديزن ال دقو ،هتلحرم يف هتاحورطأو هاؤر نم اريثك ديعتسن امبر هنم                   

اـمك بلطنـسو    " بيجلا ليبس يفو يأرلا ليبس يف       " نيلئاق ضعبلاب ددن امك ددننس اهمهأو         
  " .  اهاوس بلطن الو ناسنإلا قوقح بلطن " ت اينيرشعلا لئاوأ يف بلاط

يذـلا   ١٩٥٤روتـسد ةداعتـسال نآلا حالصإلا ىوق ضعب ةوعد هلوق         تام دكؤي دقو      
دـبع مهعمو نيسح هطو يودب نمحرلا دبعو يمزع دومحم ناكو            -نيسمخلا ةنجل هتعضو      

 -صو    صـخلاب تايرحلا داوم ةغايصو اهيف تابجاولاو قوقحلا ةنجلب ءاضعأ  ةدوع رداقلا            
اذـه سيـلأ    . ؟ةـمامقلا يف ةروثلا ةموكح هتقلأ نأ قبس دقو ،ةليلق تاليدعت عم نآلا هديعتسن             

بتكي ملو  " خيراتلا يف   " ةايحلا اهل بتكت مل ةداجو ةئيضم تاطحمل رصاعملا انيعو قاطنتسا           
يـف ةسايسـلاو يعولا يلثمم ضعب نايسنلاو توملا اهل دارأ نيح            " يعولا يف " لصاوتلا اهل   

!. لاصـتالاو ةضهنلا نيبو ،ملحلاو ناسنإلا نيبو بجاولاو قحلا نيب دودسلا اوماقأف ،اند               الب
فـقثملا ركفو رودل ءاعدتسا وه يمزع دومحم روتكدلا ركفو ةريسمل انسرد يف انه اننأ امك                
رـيغ نم ،هيف ناسنإلا قوقحل يمتني امك  ،هنطول اهلاؤسو ةضهنلا مهل يمتني يذلا ،لقتسملا                 

لـيلهتلا هلغشـي مـل امك بضغي نمو ىضري نم اريثك هلغشي مل الجر ،ةبراوم           الو ةمواسم   
فراـت هنم رثكأ ماعلا ىنعملاب ةفاقث ليغش طقف ناك نكلو       " هتيموجنل مجنلا ةعانص  " قيفصتلاو  

  . ديشرلا نوراه رصق يف بايرذ وأ يلصوملا عامسب يفتكي يركف
  

  :  ةءارقلا لازتخاو يمزع 
اهضـعب هـلزتخا ،هنم طقف دحاو بناج يف هتلزتخا ةقباس           لا يمزع تاءارق بلغأ نإ    

نرـقلا نـم لوألا فصنلا يف ةينطولا ةيناملعلا زومر دحأ ناك هنوكو ،يناملعلا ههجوت يف                
نـع دزـي مـل لجرلا نأ مغر ،حداقلا وأ حداملا فرطتلا باب يف يتأت ام ابلاغو ،نيرشعلا                   

         ، ثيدـحتلا يـف هدـهج بـلغأ ناك نإو          رصعلا اذه يف ةيرصملا ةيلاربيللا نم لوألا ليجلا
ليعامـسإو رهظم ليعامسإو نيسح هط نأش يفرعملا ىنعملاب ةثادحلاب ال يسسؤملا ىنعملاب             
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ناـك سيئرـلا يـمزع مـه نإـف نيدلاو ركفلاو خيراتلا ءالؤه مه ناك نإف ،مهريغو مهدأ                   
ةـيركفلا  ةـمظنألا عـم هلاجـس نكي ملف ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاو  ةينطاوملاو ةيروتسدلا               

عـم ناـك اـم ردق مهنأش       " اندالب يف يفرعملاو يلاثملا سدقملا      " ةمئاقلا ةيلوصألاو ةيديلقتلا    
تاسـسؤملا نـم اولاـن ام مادصلا نم لني مل اذل ،سيئر لكشب ةيروتاتكيدلاو ةيعجرلا ىوقلا                 

يـف  تاءارـقلا هذـه ضعب هتحطس امبرو          .  ةيسايسلا تاسسؤملا نم رثكأ لان نكلو ةينيدلا      
ناـك لوألا نأو ةـصاخ ،هنع داع نإو ،شوبرطلاو ةعبقلا نم هفقوم ليبق نم هفئارط                 ضعب  

راـيت يعدو يأر يتلا ،ريبك لكشب ةينامثعلا ةعماجلاو ةيكرتلل ازمر يناثلاو ةرصاعملل ازمر              
ءاـنب يـف هرود ىـلع ىرـخأ تءارـق تزكر امك             . اهعم ةعيطقلل ذئنيح ةيرصملا ةينطولا    

اـهتباقنل نوناق لوأ عضاو وهف ،اهتيرح نع اعافدو اميلعتو ةنه       م ،ةيرصملا ةفاحصلا ريوطتو   
هذـه لـك نـكلو      . اهتيرح نع نيعفادملا زربأ دحأو ،اهميلعتو اهتساردل دهعم لوأ سسؤمو         

ةـنجل يـف هرود لالـخ نم ناسنإلا قوقح يف هرود ةءارق هملظت امك لجرلا ملظت تاءارقلا       
حضـتيس اـمك دوقع ةدعب كلذل قباس لاجملا         اذه يف هرودف ،ةدحتملا ممألا يف ناسنإلا قوقح         

غلاـبلا هدادعتساو هتاعانقل ديدشلا همارتحا وه يمزع دومحم نم يقبي ام لوأ نإ              . باتكلا يف 
اـهل قـقحتيف ةماقتسالا اهيف ققحتت ىتح اعيمج انبخنل بولطم رمأ وهو ،اهليبس يف ةيحضتلل                

قوـقح ةوـعد نشد نم لوأ ا        نيأر يف  يمزع نإ    . يدحتلا زواجتو ةمزألا جالعو حالصإلا    
سيراـب نم هتدوع ذنم ،رصاعملا يبرعلاو يرصملا يعولا يف ايلمع اسيسأتو العف ناسنإلا              

بحاـص يـملح دمحأ نأش درفلا مكح ضفرت ةلثامم تاوعدب اقوبسم ناك نإف               ١٩١٢ماع    ،
ةنـس نطاوـملاو ناسنإلا قوقح نالعإل هتمجرت يف نوطنأ حرف وأ              ٢ريهشلا ناديملا     ١٩٠٢ 

ةنـس يطارقميدلا بزحلا هبحص نم ددع عم هسيسأت ذنم يمزع نأ              الإ موـقت يذـلا     ١٩١٨   
ناـجللا داـقعنا ءاـنثأ هـتاهيجوتو هـتاوعد مث ،ةضحم ةيندمو ةيقوقح ةيعجرم ىلع هئدابم                 

اهادحإ يف بتك يتلا      ١٩٢٣روتسدل ةيريضحتلا    ، "اهاوـس بلطن الو ناسنإلا قوقح بلطن        "  
مـكح ةـيادب يف ناسنإلا قوقحل ةيلودلا ةيلارديفلا عبتت ناسن           إلا قوقحل ةيرصم ةبعش هئاشنإو    

لـجأ نـم يلعف لاضن لوأ بحاص كلذ لكب دعي            ١٩٣٠ةنس يروتاتكيدلا يقدص ليعامسإ       
ميهارـبإو رودنم دمحم ةصاخبو دعب اميف اهيلإ ةيلاربيللا ةبخنلا حاتفم ناكو ،ةيقوقحلا ةركفلا              

ةدرـفمو ،يرـخأ لوصأ ىلع اعرف هوقبس نم         دنع  " ناسنإلا قوقح   " ةركف تناك امك    .تعلط
نـكلو ،نيرشـعلا نرـقلا نم لوألا فصنلا يف ينطولا حافكلل مهتاروصت يف ةيزكرم ريغ                
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اـهتيامحو تاـيرحلاو روتـسدلل وأ لالقتـسالل هتوعد يف ةديحو ةيعجرم نم يمزع قلطنا               
  .  نيرشعلا نرقلا نم يناثلا دقعلا ذنم ساسألا اذه ىلع هفقاوم ذختاو ،ناسنإلا قوقح ةيعجرم

  
  : عجارتلا ىلإ ةدايرلا نم ... ةيرصملا ةفاقثلاو يمزع

لوـفألا ىلع فرشت امبر انتقطنم يف ةيرصم ةيفاقث ةداير  نم اءزج ناك يمزع نإ                
ةـفاقثلا تذختا ةيبرعو ةيرصم هوجول ابذاجو اعبنم رصم تناك          . ةليلق تاءانثتسال انريدقت عم   

يدـنفألاو خيشـلا ةنـضاح تـناك ،تاـيعجرملا          فـلتخم نم ،ءانبلاو ضوهنلل اعورشم       
يلبـش ناك امك ،يموزخملا دمحم هذيملت دهشي امك يلعفلا يناغفألا دلوم ناك اهيفف ،يريونتلاو   
                ، يناتسـبلاو يجزاـيلا لآو قايدشـلا سراـف مهلبق نمو ناوطنأ حرفو قاحسإ بيدأو ليمش

تـناك ،اـهءانب    أ تـعر امك بيطخلا نيدلا بحمو مظعلا قيفرو اضر ديشر تعرو تبذج            
ذـنم ةيـضاملا ةـيروثلا دوـهعلا اـمأ         . ءانب الو نالعإ ريغ نم ةيقيقح ةيبرع ةيفاقث ةعماج        

زارـبإو هتقيقح دييحتو هداج شيمهتو يرصملا مخزلا اذه فعض يف تدعاس دقف تاينيسمخلا              
اـمو ،نيرـكفملاو راـكفألا نطب يف انينج الإ تناك ام تاروثلا نأ مغر               . اهيلإ يمتنملا هفيز  

ةـيبرعلاو ةـيموقلا ةلعـش كـلذ دـعب تلمح امو ،اهل راكفألا هذه اهتدهم ةبرت يف الإ تت            بن
اوورو اوـبهلأ نيذلا باتكلاو نيركفملا لامعأ ةيعرش ىلع الإ ةيرصم ةيزكرم نم اقالطناو              
نأ لـبق ةـيفاقثلا ةدـحولا ةدعاقو ةفاقثلا داور اوناكف ،اهلبق مهتاباتكب يبرعلا يفاقثلا لصاوتلا           

اوبرـض نـم لوأ ناكو ،يبرعلا انملاع يف اهحاشوب نيحشتملاو ةيسايسلا ةدحولا ةا              عد دجوي 
راـصو ،ريبك لكشب ةمألا ىلع ال ةطلسلا ىلع ناهرلا نيفقثملا ضعب فرعف             .يعولاب اولكنو 

                ، راـبك باـتكب يعوـلا ةعانص تاسسؤم يف بصانملا رابك ضعب فصو نلعم ريغ انوناق
يـف نويقيقحو نوداج يوزنا امنيب ،فصولا اذه لثم ا          هب نولهأتسي ةيلعف ةميق وأ حرط نود      

يبرعلا ملاعلا فلتخم يف ةهيبش تالاح يفو  –رصم   ةـيعادبإلا اـهتقيقح اـياقب نوـلثمي     -    
ناـك ام نورخآ دعصف     . نيديرملاو نيفراعلا ضعب تانادجوو ركف يف اهتداير اياقبو ةيركفلاو        

يـفتخت نأ اهل ناك ام ءامسأ تناعو تفتخ  ا امنيب ،دوعصلل الهأ ال ةقثلل لهأك اودعصي نأ مهل  
ةروصـلا نوألمي نمم ريثك ةشاشهو ،العف فقثملا ةيشماه اهيف يلجتت نآلا انلاحو             . يناعت وأ 

ةعانـص تراـص نيح ،ناشرطلا راوح وه يفاقثلا انلدج نم ريثك راصو ،ايعو ةضورفملا               
ذـكو ٣رمألا ةفسلفو ةطلسلا قطنمب ةنوهرم يسايسلاو يفاقثلا زمرلا          ةروصـلا قـطنمب كل   ، 
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يفحصـلاو ، ةيناثلا رثكأ امو افيزو ةقيقح نإ ةفاقثلا حاشوب فقثملا يفتكا له              . ٤تايئاضفلاو  
هب يفتحملا    –يمزع ناك يتلا ةعبارلا ةفاحصلا ةطلسب        نهتماـف ،اـهريبعت نشد نم لوا        -   

نـم رـيثك ةمس ةشاشهلا تراص       . مرح ىتم  مذو ئفوك ىتم حدم ،نيحادملا ءارعشلا ةنهم         
وأ ءاـنتعا نود ةلقتسـملا اندئارج نم ريثك ةمس ةراثإلا تراص امك ،ةيموقلا اندئارج ىرب                ك

               ، بـناج لـك نم تايدحتلا اهطوحت ةمأل يراضحلا عورشملاو يعولا ةلأسم هاجتا يف ءانع
يداـهتجالا ال يتامولعملا جهنلا تابف ،ديلوتلاو عادبإلا ال نيقلتلل دهاعم ةعماجلا تراص امك               

ميهاـفم مـكحتو ،دئاسـلا وه يريسملا باهولا دبع روتكدلا يذاتسأ تاريبعت ى              لع يديلوتلاو 
دـقان هـلاق اـم لوـقأ ال دق ،ةصاخلاو ةماعلا ةيفاقثلا انتاسسؤم نم اريثك ةيبوسحملاو ةلشلا                  

دـمحأ ريبكلا عدبملا هب ينسنآ ام ينيفكيو  ٥ايفاقث اكريس تراص ةرهاقلا نأ نم ريبك يبرغم        
بتك نيح      -يسجاوه دكأو    –يزاجح يطعملا دبع     يـمزع يمتني   . ٦" ريخب تسيل ةفاقثلا  "  

ملاـعلا نادـلب نـم ريثك يف ررحتلا ضاخم ناك امك راكفألا نيعم ناك لئاه يرصم مخزل                  
فصـتنم يـف تـلاق نيـح تسـيمونوكيإلا ةديرج  هب تحرص ام وهو ،يمانلا و يبرعلا                   

اـم لـكو ،حالصإلاو مدقتلا لئا   سمب لصتم وأ يرهوج وأ ديدج وه ام لك نإ" تاينيعبرألا   
اـمنإ رـيكفتلا يحانمو نييبرعلا ةفاقثلاو ةسايسلا يف ،يعجر وأ ضماغ وأ دساف وأ ميدق وه                 

ال الـقثو امه بتاكلا ةمهم نوري انباتك ناك نيح كلذ ناك             ٧ "اهنع ردصيو رصم نم ثعبني        
" اليـقث الوـق كـيل       ع يقلنس انإ  " ماظعلا نيحلصملاو ءايبنألا ةنهم ،بسكتوأ بسكمل ةليسو          

. ةروصـلاو ةسايسـلاو ةطلسـلا ىلع اناهر هنم        رثكأ ةيسايسلاو ةينطولا ةعامجلا ىلع ناهر     
ةـمهم  "بـتاكلا ةـمهم نع تاينيعبرألا فصتنم يف ديدجلا رجفلا ةلجمل ةيحاتتفا لوأ لوقت               

ةـهجوملا ةـتفللاو ماـعلا ءاـجرلاو ةماعلا مالآلا ةورذ هملق نم لعجي نأ رصم يف بتاكلا                  
ميـظع مـغر مهارـن ،اننيب نودوجوم ةارعلا نوفقثملا          . ٨ "ةايحلا بورد يف درشملا لاضن      لل

دـنع ةوقلل نوزيحتي ام ردق قحلاو ةفاقثلل نوزيحتي ال نيذلا ءالؤه مه ،مهتهبأ ءاهبو مهتوسك                
هرتسـت يتلا هحور ،فقثملا راثد نمز ذنم اوعلخ         موق مه ،مهسفنأ لخاد فعضلا وأ نيرخآلا        

يـف هـناروفو هتقاط      "هتيلالقتسا"يف هتوق   " ةنسنألاو ةطرقملاو ثيدحتلا  "يف هت   لاسر ،هنكستو   ،
،      و دومجلل ابجش هتيفرعم    نيجـس وهو لاق نم نأش هنأشف     ضفري وأ لبقي نمب يلابي ال اريمض

اورثدـت  دـقف مهرـيغ امأ اقح كولملا مه ءالؤهف          " يبلق يف يناتسبو يتنج نإ      " قشمد ةعلقب   
نامثألا اوبلط  ،ءاوهلاب مالـكل ابصـعتم اجوجل الامج وأ ةيريهامجو ةرهش وأ ابصنم ،اعيرس                
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،    او  نطبتسي نأ نود ،ديلقت تارذشو ةثادح تارذش هيف ،لعف هتحت سيل           اـمه ةنطاوملاو نطولل  
فشـتكي نم صخت ال بخنلا يف داسفلا ةلكشم نكل            انمهدي ارطخ تايدحتللو ةجاح يعوللو       ،

هـتناكم لـجرلا دقفي ال هلاجر نم لجر عادخ فش   كي امدنع بعشلا نأ رطخألا نكلو مهداسف     
هدـحو بـتاكلا الو     هدـحو يسايسـلا سيلف ،هاوس لجر لكب هتقث بعشلا دقفي امنإو ،بسحف              

نيعداـخملا اهباتكو   اهتساس بيذاكأ ةيحض يه بوعشلا امنإو ،هبيذاكأ ةيحض        يـمزع اـمأ    .  
مـل ،الصـفني مـلو امئاد ه     تاعانق عم حلاصت يذلا ،كلملا فقثملا وهف هنع ةباتكلل ينعفد يذلا          

اهقاـس ةفدـص ناسنإلا قوقحو ةيندملا ةركفلاب هتقالع نكت ملو ،يرادي وأ براوي ملو مواسي                
يعوـلاو خيراـتلا يف عاطقنا الول ،رمثي نأ داك ،دوقعب كلذ لبق اثرح تناك نكلو هيلإ ردقلا                  

  . ميدقلا هحورب ادسجو ،هبسنب انبا لصن نأ ريغ عنصن امو ،دوعي نآلا ينظ نكلو ،ثدح
  

؟نآلا اذامل:يمزع دومحم     
انبحاـصو ،اهبتكي ملو هتفسلف شاع هنأل ةفسالفلا مظعأ ناك هنأب طارقس لجيه فصو              
كرـتي مـل وـهف ،اـهوبتك امم رثكأ مهتفسلف اوشاع نيذلا ءالؤه نم يمزع دومحم روتكدلا                  

وأ ،هـل ةقبا    ـس تالاقمل عيمجت يه هتافلؤم مظعم لعل لب ،ةليقث تادلجم الو ةمخض تافلؤم             
. لاوـقألاو مالكلا رئاود يف رفسو لاوقأ هنم رثكأ لامعأل ةوعدو لامعأ وه ،هذيمالت عمج نم        

داـعبألاو ،ةيسـسؤملا تالاكشإلاب متها ام ردق ةيدقنلا ةيفرعملا تالاكشإلا لجرلا قرغتست مل              
ءاـنبلل   يعسي لقتسم فقثمل اجذومن ناك ،ةنطاوملاو ةضهنلاو حالصإلل ةيسايسلاو ةيعامتجالا           

ةـمزأ ةيحـض يـمزع دومحم        ناك. ءاوسلا ىلع ةسرامملاو باطخلا يف يعونلا لاقتنالاو        
      ، دـعب ةروصـلا داـعبأ لـك هيل     ياجمنم زومر ألم دقف ةيبرعلاو ةيرصملا انتفاقث يف خيرأتلا

دـحوتملا يدرـفلا جازـملاو ةيلالقتسالا يف ةيدرفلا         هصئاصخ ضعب هتملظ امك ،هتافو     عـم   
هتاـسرامم ىوتسم ىلع ءاوس عجارتلا وأ  قيفوتلا وأ ةألامملا لبقت ال ةيركف ةماقتسا يف هئدابم    

نـم نوـكي نأ     هسـفن نآلا يـف      ضفري  ناك ، ةريخألا ىوتسم ىلع وا هتاعانق ىلع ةينبملا          
بازـحألا ءاـطخألا يرربم نم لب        اهقاوبأو ةطلسلا يفقثم نم وأ ةيقيفوتلاو موختلا يركفم         

  . تايعجرملا تدحتا ىتم
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يـف اـعاطقنا تعنص ،ةيبرعلا ةفاقثلا بناوج فلتخم تمع اهارن يتلا خيرأتلا             ةمزأف  
يـف اهثارتو ناسنإلا قوقح ةفسلف نم دمتسا يمزع دومحم ركفملاك دئارو انلايجأ نيب يعولا               

اـميف ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا يف مث         نطاوملاو ناسنإلا قوقح نالعإو راونألا ةفسلف       
، حتل ةيعجرمو ةيضرأ   دعب ةيرصملا ةلودلا يف     ةيطارقميدلا ءانبو ثيد    دـقف  ..رصم يف ةثيدحلا   

حضـتي اـمك     .ةثيدحلا ةلودلا يف ساسألا دومع يه ناسنإلا قوقحو تايرحلا نأ يمزع مهف             
اـهل اـيعاد لظ يتلا       ةفاحصلا ةيرح نع عافدلا يف دئارلا هدهج نم اءدب ةفلتخملا هدوهج يف             

اـهئدابم ءاـسرإو نييفحصـلا ةباقنل نوناق        لوأ عضو ىتح ثلاثلاو يناثلا نيدقعلا يف       يـف      
يذـلا دـهجلا وـهو       ٩ةعبارلا ةطلسلا اهنإ لاق نم لوأ ناك هنأ هبسحو تاينيثالثلا فصتنم              ،

ةنسـنأو ناسـنإلا قوقح نع عافدلا يف         -انه انينعت يتلاو  -ىرخألا هدوهج   راوجب  هب رهتشا     
مث   هتافو ىتح نمزلا نم احدر    ةيركفلا انتمظنأو   اننيناوقو انمظن    ةـقورأ لـخاد ةيلودلا هدوهج       

  .ةدحتملا ممألا
يمالـسإلا نيـب داـحلا باطقتسالا ةقطنم نم ال يمزع دومحمل يتءارق يف قلطنأ               

" هتلاـسرو فـقثملا ةقيقح      " نم قمعأ وه امم نكلو ،رصاعملا يبرعلا ركفلا يف يناملعلاو           
ريوـطت ىـلع هـتردق      هيعس نع الضف ،اهيلع هتمواسم مدع ،هتاعانق عم هفقاوم ماجسنا نع            

يـف نـكلو ةـنلعملا تاعانقلا يف تسيل ةلكشملاف ،ةايح ىلإ تادرفملاو مالكلا ليوحتو لعفلا                
كـنوك يف ،ايدنفأ وأ ايرهزأ كنوك يف تسيل ةلكشملا ،اهيلإ هجتملا ماعلا مهلا ةنايخو ،اهتنايخ                

يـف اـمك جاـتن      إلا طرش يه يتلا ةيركفلا كتماقتساو كمازتلا يف لكشملا ايمالسإ وأ ايناملع           
نـم ،راحتنا وأ رحن ريغ نم اهرصع تايدحتل اهتهباجمو تاعانقلا هذه ريوطت ىلع كتردق               
ىرـبكلا تاـيعجرملا تطقـس ،فادهألاو تانكمملاب ايعو ،بالتسا وأ لازعنا وأ لاعت ريغ               
طقسـت نل امك ،ربيف سكام ريبعت ىلع ةلوئسملا تايقالخألا طقست مل نكلو ،ةقلغملا قاسنألاو               

لك نم رطخأ نكلو ،تانكمملاو لئاسولا تدمجت اذإ الإ فا        دهألا لزاـنتلاو داسـفلا كـلذ          ...
  . ! دحاو نآ يف" عايتبالا " وأ عيبلا يلعو دومجلا ىلع هئاصعتسا يف يقيقحلا فقثملا 

دـئار هـلعجت يتلا تازيمملا نم ددعب لوألا ةرانتسالا ليج طسو يمزع دومحم زيمت      
لوـحتلاو لزاـنتلاو قيفوتلا مويغ طسو ايقن ايلاربيلو لوألا          ناسنإلا قوقحل ةيرصملا ةكرحلا      

الدـب احضاو هفقاوم فقثملا ذختي نأ لمجأ امو ،حوضو نود هابتشالا رثآ مهضعبف ،هبتشملا               
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ئطاشـلا ىـلع نـم وأ انئطاش ىلع نم بتكي نيح فقاوملا ةيجاودزاو يئانبلا ضقانتلا نم              
  .رخآلا

ا راسملاتازيمممهأ ددحن نأ اننكميو  يلي اميفيمزعل يفاقثل   :  
لكشـب يتاسسؤملاو يناسنإلا يقوقحلا لكشملا    ىلع يمزع دومحم مامتها بصنا       - ١

            ، دـفاولاو ثوروملا نيب يجولوديألا عارصلا وه حضوألا همه نكي ملو ،صاخ
ينيدـلا سيدـقتلا تادرفمب ةرشابم        اذ سيل ربكألاو رثكألا هسامت ناكف      نآرـقلا  ( 

ودبيو   )بدألاو ةغللاو ةنسلاو   اـمئاد هنئارقو هتادانسإ نأ ةيباطخلا هتسرامم يف        ، 
نـم لوبقلل يعسي سيسأت هنكلو ،ةيجولوديأ وأ ةيلاجس اهنم رثكأ ةينالقعو ةيملع             
اـهانب لـمحت نكلو ،كلذ دمعت وأ مهتاهوبات عم مداصتلا مدع قيرط نع عيمجلا               

ذاـفن  لل ةـلباق ةـيزكرم ةينالقع ةغلب      زيمت   .ةريثم وأ ةجف ريغ ةنماكلا ةيفرعملا     
ةبخنلل بتكي ناك ضعبلا ظحال امك وهف اذل ،مادصلاب ةبحرم ريغو فارشتسالاو            
رارقتـسالا نـم ائيش ةيقوقحلاو ةيناسنإلا هتايعجرمل اذه حاتأ دقو ،مومعلل سيلو             
ثدح امك ،ةداحلا ةيبلسلا تامادطصالاو تالوحتلا نم اديعب هباطخ يف دادتمالاو           

بف ،انرصع يف نيريثكل ثدحيو     ..هريغل ىـلع ةـيجولوديألا ةـباتكلا بلغت امني         
هتلحرم يف ةصاخ نيسح هط ةباتك يف كلذكو        " امئاد هبراحي رخآ كانه     " داقعلا  

            ، اـبلاغ ةيجولوديألا راوسأ نع اديعب بتكي يمزع دجن ،تاينيعبرألا لبق ،يلوألا
  . لقعلا رافنتساو لؤاستلا لمحت امك ريرقتلا لمحت حورب

يمزع ناك - ٢ حتلل مئاد حونج اذ      افوسـليف لـيفط نـبا ريبعت ىلع وأ ،ةدارفلاو رر            
اـهمظن ةـصاخو ،ةـيبرغلا ةراضحلاب فيرعتلا هرود نم اءزج ىري ،ادحوتم             
هـتالاقم هلالخ نم يريونتلا هرود سراميو ،ةفلتخملا ةيلودلا نوئشلاو اهنيناوقو           

ةـعباتمو لاـحرتلل ابحم ناك امك       . فحصلا ضعبل هرادصإك ةفلتخملا فحصلاب    
قيثو لكشب اطبترم نكي مل اذل      . برق نع اهتادجتسمو ةيملاعلا ثاد    حألا تايرجم 

عـم ثدـح امك مهكرت نإ يلابي ال ثدح اذإو ،ةددحم ةيسايس وأ ةيفاقث ةعامجب                
         ، طمنـلا اذـه نكل     مهريغ وأ نييروتسدلا رارحألا وأ يطارقميدلا بزحلا ةعامج

      ، لايجألا نم ددع ن    يوكت يف رثأ دق   ف ذيمالت اوسيلو الاجر يبري ام اريثك لقتسملا
 يفاحصـلا بتاكل  او) هتايموي يف كلذب فرتعا يذلا    (نيدلا ءاهب دمحأك هل ةيلاتلا      
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نـم مهرـيغو يريهز لماكو هللا همحر دومحم ظفاحو           ١٠ لكيه نينسح دمحم  
ركذ   .لوألا ليعرلا اذه   ةـلجم يف هنيوكت نع هثيدح يف دمحأ ديس دمحم           ذاتسألا   

نأ ١٩٩٢ةنس لالهلا  مادـم  ( هتجوزو يمزع روتكدلا ةرسأب ه      ترسأ طبرت تناك ه    
نيـنيل ةءارـق ىـلع هـتلد يـتلا ىه      يمزع ةجوز نأو ةصاخ ةقالع     )ارالك  

يـتفلا لوـحت يف اليصأً اببس تناكف         !كلذ يف بتكلا ضعب هتطعأو سكرامو       ،
   .ةريخألا دوقعلا يف راسيلا زومر دحأ ىلإ ةأشنلا يلامسأرلا

،        ألا ةثادحلا تاجوتنم نم يمزع براقت مغر       - ٣ جلدأـتي مل ودبي امك هنأ الإ ،ةيبورو
يرصـم بـتاك لوأ هـنأ مغرـف     ، ايجولويديأ هنم رثكأ ايناسنإو ايفرعم ناك لب    

هـلبق وأ هرصـع يـف تدج ميهافم نم اهريغو ليودتلاو ميمأتلا ميهافمب فرع               
أ دهشي امكو   ،ليلقب ىـلع هـنم الإ ءايـشألا هذه فرعي مل هنأ نيدلا ءاهب دمحأ              .  

 كـلذ نـم اـيأ مزتلي مل هنأ ال ،تاينيعبرألا يف يرصملا بت             اكلا ةلجم تاحفص  
دـعبلا افشـتكم تاـيعجرملا فـلتخم عم سمالت دقف ،قلغنم وأ تمصم لكشب               

لئاسـملا نـم ريثك يف هرود ربتعا هنأل          .ءاوسلا ىلع اهيف يوثادحلاو يقوقحلا      
انبساني ال امو انبساني ام ىرنل ةآرملا هجوي يذلا ف              ناـك  و. رعملا رود ودبي امك

عباـتمو سرادو ةـيلودلا نوئشـلا يف صصختم يفحصك هتنهم نم اءزج اذه              
ةـعباتملا ةرورض نم هيعدتست امو ةنهملا هذه لعلو         . ةفلتخملا ةيلودلا تاروطتلل  

دـيدع ذافنإل مزاللا يثحبلا غرفتلا اهيركفم نم ريثكلل حيتت ال ةقحالتملاو ةمئادلا             
اهباحـصأل حيتت دق نكلو ،اليلق الإ م        هللا ،امئاد ةلجؤملا ةيركفلا مهتاعورشم نم     

ببسـلا اذـهل لـعلو      ! مهتاعانق نع عافدلاو تاروطتلاو ثادحألاب مئادلا ماحتلالا      
              ، هـيف مـهألا نوكت دق ىرخأ تافص ىلع يمزع دومحمل يفاحصلا ةفص تغط

ناسنإلا قوقحل ةيرصم   ةبعش  لوأ ئشنمو يقوقحلاو يلاربيللا ركفملا ةفص ىهو        
تاينيثالثلا ةيادب يف يروتاتكيدلايقدص ليعامسإ مكح دض  .  

هاؤر لـمحت يـتلا هـتالاقم ةرثك مغر هتافلؤم ةلقب الامجإ يمزع دومحم زيمت                - ٤
هـنكلو ،لوألا ةرانتـسالا ليج داور نم ريثك سكع ،هقوقحو يركفلا هعورشمو     
هدوـهج نـع الضـف ،ةيركفلا هتماقتساو يلاربيللا هئاقنب ليجلا اذه طسو زيمت              

نيطسـلف ةيضـقك     -ذـئنيح ةـلمهم تناك يتلا     –اياضقلا ن   م ديدع يف ةركبملا     
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سيـسأت يف ةصاخلا هدوهج وأ تالتكتلا ةميقو ةيمهأب هنم اناميإ ةيبرعلا ةيموقلاو        
نـم رـكبملاو رهبملا هقالطناو      . اهتيرح ةيامحو رصم يف ةفاحصلا ةنهم دعاوق      

اـمك  هتءارق ةرورض يتأت انه نم      . لئاسملا فلتخم يف ةيناسنإو ةيقوقح ةيعجرم     
  .ةءارقلا هذه ةبوعص يتأت
ةـفاقثلا يـف ناسـنإلا قوقح ةلوثمأ عرزل ةركابلا دوهجلا دحأ يمزع دومحم              . د دعي 

ناسـنإلا قوـقحف ،تاهاجتالا فلتخم نم دعب اميف اهدفاور تعونت يتلاو ةيبرعلاو ةيرصملا              
صاـخلا اـهنم لـك ريسفت لظ يف ةشياعتم ةفلتخم تارايتو سرادم هيف سناجتم ريغ ملاع                 

نطاوـملاو ناسنإلا قوقح نالعإل هتمجرتب نرقلا نوطنأ حرف حتتفا نإف           . ١١ ةيلودلا ةعرشلل 
هتفيحص يف    ١٩٠٢ةنس    نيـح ،كـلذ لك نم ةياغلا ددح نم لوأ وه يمزع لعلف            " ةعماجلا" 

، ةـيعامتجالاو ةـيركفلاو ةيعيرشتلا انتمظنأ يف ناسنإلا قوقح نيكمتل ةوعدلاو عافدلا سرام           
رصم يف ناسنإلا قوقح ةركفل       يلمع عاد لوأ وهف    يفاـقثلا اـنخيرات يـف لـيوأت ريغ نم           

وأ ةـيرحلاو زـبخلا ةعامجك نييلاربيل اداور         -اينمز لقألا ىلع  –كلذ يف قبسيو    . رصاعملا  
راجنلا ديعسو يرخف بيجنو ناوضر يحتف وأتعلط ميهاربإو رودنم دمحم   .دعب اميف  

تاـطحملاب ئـلم راسـم ناسنإلا        قوقح ةفاقثل نيكمتلا يف يمزعل يلاضنلا راسملاو        
  :ىه ةديدع بابسألنآلا اهؤاعدتسا يتأي يتلا ةمهملا 
بـقع دوـقع ةعبرأ نم برقي ام ىدم ىلع دتمملاو عونتملا يمزع دومحم رود         ) ١

خيراـت يـف ةـمهملا تاطحملا نم ددعل هتكراشمو هدوهشو ،سيراب نم هتدوع              
نس روتسد رودص ىلإ    ١٩١٩ةنس ةورث نم اءدب ةثيدحلا رصم        ىـتح   ،م١٩٢٣ة     
مـمألا يـف رصمل هليثمتو ةروثلا بقع        ١٩٥٤ةنس روتسد ةغايص يف هتكراشم        

يـف ةرقتسملا ةباتكلاو تالجملا نم ددع ريرحت يف ةديدعلا هتاكراشمو ،ةدحتملا            
يمزعل حاتأ رمتسم لكشب نيعم ميظنت يف ماظتنالا مدع نأ نع الضف            . رخآ ددع 

ارـقن اـنلعجي امم   . ةفلتخم تارتف يف لعافلا دجاوتلا هل تحاتأ ةكرحلا يف ةيرح      
ةـيلخادلا ثادـحألا نـم ناروـف هـجو يف يقوقحلاو يطارقميدلا ركفملا رود         

  .ذئنيح ةيجراخلاو
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نـم اديدع ايلمع هجاو لب ،ةيبلسلا ةضراعملاو ةباتكلا درجم دنع يمزع فقي مل               ) ٢
عنص  ام زربأ نمو ،ةيلمع لاعفأب ةيدادبتسالا ةمظنألاو ةيطارقوتوألا تاءارجإلا          

لـئاوأ يـف سيراـب يـف ناسـنإلا قوـقحل ةيرصملا ةبعشلل هسيسأت كلذ يف                 
ةـيكلملا تاذـلا يـف بيعلاب   ١٩٢٨ةنس هماهتا قبس امك ،تاينيثالثلا     دـقو  ١٢    ،

ةسايسـلا يـف ةيلودلا نوئشلا باب يلوتو ،يطارقميدلا بزحلا سيسأت يف كراش      
زـحلا نع لصفنا مث     )نييروتسدلا رارحألا لاح ناسل   (ةيمويلا   نـع عـطقناو ب     

ةنـس ةيباينلا ةايحلا ليطعتو روتسدلا ىلع دومحم دمحم بالقنا دعب اراتخم هقزر       
بيجلا ليبس يف ال يأرلا ليبس يف هتاناعمو هفقوم ناكو    ١٩٢٨ ناـك دـقف   . ١٣، 

ريظنتلا سرام نإورّظنم درجم سيلو العاف افقثمو ايكرح اركفم   .!  
اـم لـثمب اهب هجو يتلا مهتلا        و ،يمزع اهل ضرعت يتلا اياضقلا نم ددع هباشت         ) ٣

ةـعامج  "ةيضـق ةصاخو ،نآلا ناسنإلا قوقح ةكرحو ريونتلا تارايت هب هجاوت            
عم لصاوتلا ةرورض دكؤي امب     "ةيرصملا ناسنإلا قوقح   مدـعو باـطخلا اذـه         

باحـصأ فرعي ىتح ،هرشنو هباعيتسا ةرورض لب ،اباجيإ وأ ابلس      هعم عاطقنالا   
يـف قالـغنالا سوماـقل اديدج اوفيضي مل مهنأ ةيد           احألاو دادبتسالاو ماهتالا ةغل   

اور                وـطي مـل مـهنأو هضحد قبس ام نورتجي نكلو ،ةيبرعلاو ةيرصملا ةفاقثلا
ةطلسـلا ىوتسـم ىلع ءاوس هنع نيرخأتم نونوكي دق لب ،ىضم امع مهباطخ              

  .ةمكاحلا ةطلسلا ىوتسم وأ ةيلوصألاو ةيديلقتلا ةينيدلا
مزع ىلع عقو يذلا ن      ) ٤  دـنع   ١٩٨٩ةنـس ثدـح امك لامهإلا ةجيتن ي         يبلا ملظلا

ةيرصملا ةفاقثلا ةرازو لافتحا   نييرصملا نيركفملا رابك نم ةعبرأ ةيوئمب        دلو   او  
     ، مهو   ماع ةئام ذنم خيراتلا اذه يف نمحرـلا دبعو ينزاملاو داقعلاو نيسح هط       ( 

دـلو سماخ يرصم ركفمك يمزع رودب ريكذتلل باتكلا ضعب عفد امم            ) يعفارلا
خأ ثادحأ يف رركت ام وهو      ١٤م  ١٩٨٩ماعلا سفن   يف اضيأ    ناـك لب ،ةديدع ىر      

اـماردوليملا ةرورض مكحب ،ملع نود كاهتنالل ةضرع تارملا          ىدحإ يف هخيرات    
هب نيفراعلا نيبتاكلا دحأ ركذي امك ،ينويزفيلت لسلسم يف ةينويزفيلتلا   !١٥ . 
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،  ناسـنإلا قوـقح ةكرحل ةيخيراتلا لامعألا ةردن كلذ ىلإ فاضيو             ) ٥ اـهتيئاقتناو
  .يبرعلا انملاع يف ابلاغ

اـنع اوكف   : "اموي حاص ةيقوقحو يطارقميد ركفمب ءافتحا وه يمزع دومحمل انتساردف         
                ، ةصـلاخ ةلزنم اهنأ ىوعدب انلامعأ ديقتو انفطاوع ديقتو انركف ديقت نأ ديرت يتلا لالغألا كلت

  ١٦ "عيرشتلا يف ةيندملابو ،ةيرثكأ الو ةيلقأ ال نأب بولقلا قامعأ نم مكعم خرصن
نيقيدصلا ركشلاب صخأو لمعلا اذه زاجنإ يف يندعاس نم لكل ركشلاب هجوتأ اماتخ 

 ، عبطلل باتكلا لوثم لبق هتاهيجوت ىلع ديعس ديسلا دمحم روتكدلا نيميركلا نيذاتسألاو
ةيادبلا ذنم اهزاجنإ ىلع ينعجشوةركفلا لبقتسا يذلا نسح نيدلا يهب قيدصلاو ينعباتو    ،
  . تيخارت املك ازفاحو ترقهقت املك اعفاد
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  املقدمةهوامش 
                                                 

يبرعلا ركفلا ةسسؤم –برعلا راوح ةلجم " ةيعرشلاو ةيسايسلا ةميرجلا " وليك ليشيم عجار  ١  -
رياربف ٢ س ١٥ددع توريب   ٢٠٠٥  

لا رعاشلا دج وه    ٢ ةنـس ةـيكلملا تاذلا يف بي       ع ةميرج لوأ بحاص وهو ،نيهاج حال      ص ريبك  
ناونعب هل تالاقمب     ١٩٠١ يـف اوضـع ناك دقو       ،.هيف ابيع لثمت اهنأ كلملا يأر     "  درفلا مكح   "    

يفطصـم ىلع هقيقش كراش امك  " ءاوللا " ريرحت يف هكراشو لماك ىفطصم عم ينطولا بزحلا     
ةئاملا يف ةيقرشلا مالعألاو ،يلكرزلا نيدلا ريخل       " مالعألا  " عج  ار ملعلا ريرحت يف دعب اميف لماك      

 . دهاجم دمحم يكزل" ةيرجهلا رشع ةعبارلا 
ةيرصملا ةلاحلا يف نييلاحلاو نيقباسلا فحصلا ريرحت ءاسؤر ةلاح           ٣ زواجتت ال تاءانثتسا عم     –   

تيقملا بالتسالا اذهو ةشاشهلا هذه ىلع لاد جذومن        –ةدحاولا ديلا عباصأ     عفاـنملا بـكر يـف          
ررـحم ىوتسمل يقرت ال مهضعب تايوتسم نأ امك          .روطتلاو يعولاو ركفلا بكر ال بساكملاو       ،

اـنفرتحا دـقف ،ةـنهملا هذـهب لمعي نمل           ١٩٢٩ماع اهعضو يتلا يمزع دومحم ريياعمب ئدتبم          
  .. يقرتلاو زوربلل نايحألا نم ريثك يف اطرش تراص لب ةشاشهلا
ةرهاقلا نأب   ٢٠٠٦ةنس رتراس ةيوئم ءانثأ ةيرصملا ةيفاقثلا ةلاحلا ة         دارب دمحم روتكدلا فصو    ٤  

ةدـيرج يف ريشب نسوس عم هراوح عجار ،ءاضفلا اهيفقثم نم ريثكلا نهتما دقو ،اكريس تراص                
يـف نيداـجلا ضـعب طروت لظ يف ةصاخ لاد فصو وهو              ٢٠٠٦رياني يف طسوألا قرشلا       ،

ةراـثإلا لـثمت ةي     حبر تاسسؤم بلاغلا يف يبرعل    ا مال عإلا ةعانص نأ مغر ،ةروصلل بالتسالا     
 . روطتلاو يعولا سيلو اهتايولوأ لوأ ةيبذاجلاو
   ٢٠٠٦رياني يف طسوألا قرشلا ةديرجل ريشب نسوس عم راوح يف ةدارب دمحم روتكدلا  ٥
زك رم هرشن يذلا  " ريخب تسيل ةفاقثلا    " هباتك يف يزاجح يطعملا دبع دمحأ ريبكلا رعاشلا وه           ٦
، هاقلا   .٢٠٠٦ناسنإلا قوقح تاساردل ةر
ةنس سطسغأ ٣١يف مارهألا ةفيحص هترشن تسيمونوكيإلا ةديرجل ح يرصت ٧  ١٩٤٧"   
ويام ١لوألا ددعلا ديدجلا رجفلا ةلجم   ٨  ١٩٤٥  

ةيسايسـلا ةايحلا روطت يف ساسأو يئدبم فقوم اهنع اقلطم عافدلاو ةعبارلا ةطلسلا ريبعت يقبي               ٩ 
، ورضلا نم نكلو ،مومعب    اهيلثمم نم ريثك داسف لظ يف ةصاخ ةلوئسم ةطلس اهنأ ىلع زيكرتلا ةر

يف نييطارقوريبلا نم ريثك ةرطيس لظ يف ةصاخ ،نيدسافلا ءادر نايحألا نم ريثك يف مهنوك وأ                
هضفر ام وهو    –نيوكتلا فاعضو ةبهوملا يطسوتم جيجض ةبلغو ،اهيلع ةريخألا ةنس نيسمخلا             

اهيلع–ن رقلا تاينيرشع رخآ يف يمزع   .  
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هتاريثأت يف وأ ،ةيسايسلا هاؤر يف ءاوس يمزع دومحم ليلجلا لحارلل ركذلا ريثك لكيه ذاتسألا             ١٠

لك ةيرطقلا ةريزجلا ةانق اهعيذت يتلا هتاركذم يف وأ هبتك نم ددع يف كلذ ناكو ،هيلع ةيصخشلا                 
ءاثالث لك يعوب   سألا يفاقثلا يمزع نولاص نع تافطتقم ضعب      لكيه ذاتسألا هاور اممو ،سيمخ      

ةـفاقثلا يـف داورـلا لـيج هدهع ايفاقث ءانبو احقالت ،راكفألاو بخنلا فلتخمل اعماج ناك يذلاو       
 .بلاغ لكشب ةرصاعملا انتايح يف رودلا سفن هل دعي ملو ةيرصملا

" يـبرعلا ملاـعلا يـف ناسنإلا قوقحل ىلوألا تاضاخملا         : ءيشلا ةلوفط : "عانم مثيه نع ًالقن    ١١
ةنس ١ط لمجلا تاروشنم  ٦ ص١٩٩٩ 
 -رشـنلاو عـيزوتلل تاعوبطملا ةكرش     " ةسايسلاو ةفاحصلا نيب  : "لكيه نينسح دمحم  . أ رظنا  ١٢
نانبل-توريب ةنس ٦ ط-   .٤٣ ص١٩٨٥ 

 . باتكلاب قحالملا مسق يف لاقملا اذه عجار ١٣
ةنـس    اضـيأ دـلو سماخ يرصم ركفم يمزع دو        محم: "بتاكلا ديمحلا دبع  . أ عجار ١٤  ١٨٨٩- 
ةنس سرام ٢٣يف مارهألا  ١٩٨٩  

ةاـيح نـع    ) قالمعلا لسلسم (لالخ نم   م  ١٩٨١ةنس يف ريوصتلا ءوس     ل ةضرع هخيرات ناك   ١٥
 بـلقلا يـف ناك هنأ مغر ةيرصملا ةيسايسلاو ةيفحصلا ةايحلا شماه ىلع يمزع روص ذإ        داقعلا  

هـتقالع ىـتح وأ لجرلاب ةفرعم نود صاخلا هيوشتلاو ليوأتلا ضعب فلؤملا سرام امك ،اهنم                
ةدـيرج يف قالمعلا لسلسم ىلع هدر يف         يمزع ايركز . د عجار . كلذ يف عجار اهداعبأو داقعل    اب   

 .٢١/١/١٩٨١رابخألا 
د عجار  ١٦ يمزعدومحم.   وـينوي   ٣يف لالقتسالا ةديرج " تايلقألا ليثمتو ًاعيمج نيناوقلا ةيندم: " 

  .م١٩٢٢ةنس 
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  الفصل األول
   نظريةاتمقدم
  التواصل واالنقطاع: فجوات الذاكرة 
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اهب يعولاو انتفاقثل     خيرأتلا ةمزأ دسجت ةيرصملا انتلاح يف     ةريثك نيوانع انفرع     نـم      
وأ ،ةروشـنملا رـيغ      قئاـثولا لوح كراعملا وأ    "نولوهجملا ءارعشلا "وأ  "نويسنم مالعأ "ليبق    

ةـجاحب اـهخيرات لاز ال ةدـيدع ةيسايس ىوقو تاكرح هتفرع امك ،اهيلع ل           وصحلا ةبوعص 
نـع ةلماـشو ةـقثوم رداصم كانه نكت مل يضاملا نرقلا تاينيعبس  لئاوأ ىتحف ،قيثوتلل                 

بـتكي مـل نآلا ىتحو       ١ةيزيلجنإلاب دحاو باتك ءانثتساب رصم يف ةيراسيلا ةكرحلا خيرات            ،
ال ةـجلدؤملا ةـيداحألا ةرـظنلا نأ امك ،هنودمتعي يذ           لا يمسرلا مهخيرات نوملسملا ناوخإلا    

راـكفألا  نـع امأ ىوقلا نع اذه       . يرخألا ةيسايسلا ىوقلا فلتخم خيرات ىلع رطيست تلاز       
خيراـت يـف ةـلئاه تاوـجف ةعجارمل ةجاحب انلز ال ،جرح الو ثدحف ىوق اهلمحت مل                   يتلا  
  . يبرعلا ملاعلاو رصم يف راكفألا

لاضـنلا نـم تاحفـص ،اـهظفحي نأ نود خيراتلا اه            اوطيتلا تاحفصلا رثكأ ام     ف
                ، رـثكأ اـم    و  نينسـلا يضـم عـم تضـم نطولا اذه ةضهن لجأ نم يركفلاو يعادبإلا

ةيعامجلاو ةيدرفلا    تاداهتجالاو ىؤرلاو تاحورطألا   اـهعم انلـصاوت وأ تلـصاوت ول يتلا          
يف ماعلا راوحلاو يفاقثلا      لدجلا نأش ريغتل   زوـمرلا رثكأ ام    .. اعوضومو الكش يبرعلا ملاعلا    

داـكي لـب   .. ةفاقثلا لوقح نم ددحم لقح نأش اذه سيلو ،ركذت دعت مل يتلا ةيركفلاو ةيسايسلا     
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نأ ضعبلا ىري دق    .!.ملاعلا نم ةقطنملا هذه   يف اهلوقح لك معي      ةـقطنم يـه ةـقطنملا هذه           
هـنأل ،ءاـقب رـثكألا وه بلاغلا دئاسلا نأو            ٢ثيدحلاو ميدقلا انخيرات يف   شماهلا   تانادـجو   

لـهاجتي هـنأ اـمك ،يفرعملا ىنعملاب باوصلاو ةحصلا مكح نع ديعب كلذ نكلو ،ريهامجلا                
دـشر نباف ،ةريثك نايحأ يف اعقاوو ةقيقح اهذافن كلذكو ،اهرصع تالادج يف يركفلا اهرثأ               

ناك امك    ًانتم ناك  يـف   ًاـنتم تـلظ يبرع نبا تاحطشو جنزلا ةروثو ،ميدقلا يف ةيميت نب            ا   
رصـعلا يفو ،اهعم يخيراتلا لصاوتلا عاطقنا وأ فعض مغر ،يفرعملاو يعامتج            الا اهعقاو 

راـكفأ نكلو ،ةماعلا دنع ةرمتسم ةيريهامجو امخز رثكأ انبلا نسح خيشلا ناك امبر ثيدحلا                
اـيفرعم ،رصـع يف دئاسلل ىوقأ ةلخلخ تناك يوارهزلا مساقلا وبأ هلبقو قزارلا دبع ىلع                

لوـح قلحتي امكف ،اهيف ريثأتلا عيطتسي يتلا هتكلممو هلاجم بتا  ك لكلو, تلاز الو ايعامتجاو  
ءاـبدألاو ةفسالفلا لوح قلحتو ،ةفوصتملاو نوديرملا فوصتملا لوح قلحت ،ةهقفتملا هيقفلا             
ليذـهلا يـبأ دي ىلع ملسي ملأ ،مهب نونمؤملاو نوفسلفتملاو نوبدأتملا مهنمز يف نيينالقعلاو               

يـلزتعملا وـهو ،مجارتلاو خيراتلا بتك يكحت امك نوديز          ي وأ فالآ ةعبرأ ةرم تاذ فالعلا      
          ، اـنخيراتو اـهخيرات يف اشماه تاطحملا هذه نوك يفني امم ،نييلقعلا حيبقتلاو نسحلاب لئاقلا

طقـسأ يذلا  "قوعملا روطتلاو قوعملا ركفلا     "ايسايسو ايفرعم ةدئاسلا تاطلسلا  ةيحض اهنكلو        
اـبذاجت يـبرعلا لقعلا نع ربعمك نآلا اهؤاعدتسا         سيلو ،اهنايك اهل ناك تاطحم نم ريثكلا        

  .  دصق الب وأ ادصق هنم تعطتقا دسج ءازجأ عم لصاوت هنكلو ،ةدورطم ةبيرغ فارطأ عم
،    عقي  عطقنا امل لصولا    ءبع  و جاضـنإ لجأ نم    . نيفقثملا لك لهاك ىلع   عقي ام لوأ

يـف دـمتعت يتلا      ه،تيعرش بستكي ىتح ليصأتلا نم ئشل امود اندالب يف جاتحي يذلا يعولا           
ةيرصـملا تسـيلو    –موـمعب ةـيبرعلا ةضـهنلاف       ". لـصألا "ةلوقم ىلع نايحألا نم ريثك      

ضعبـلا باع امهمو ،امئاد يضاملا ةركفل اهميدقتو اهمارغل ةلوقملا هذهب ةمرغم             -صوصخب  
هدوـمج لمحي ارضاح لازي ال يضاملا نأ الإ          -ةيناملع وأ تناك ةينيد   -ةيفاقثلا"ةيفلسلا"ةلوقم    

نيـح هتاحورطأ عم لصاوتلل انجوحأ امف ،هلهرت لمحي امك هتيمدقت لمحي ،هروطت لمحي ا               مك
ياضق عم هاياضق   تهباشت ىـلع نـم ماـكرلا عـفرن نأ انجوحأ ام ،انم            ومه عم همومهو ان   ا 
ميدقلايناسنإلا رهوجلا  .  

/ روتكدـلا فـقو نيح ،يقوقحلا عادبإلاو لاضنلا نم لاجم يف هعفرل ىعسن انه نحن   
،      در اهنع اعفادمو ،ركبم تقو ذنم قوقحلا هذهب انمؤم يمز         ع دومحم  نمزـلا نـم اليوط اح
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اـهنكلو  . ردن اميف الإ دحأ هركذي دعي مل      "يمزع دومحم "ةماق يف ركفم عم ةلكشم تسيل اهنكلو        
ناـمزلا ماـظن ةلكشـم يـه وأ          ةماعب يبرعلا ملاعلا يفو رصم يف ةفاقثلل خيرأتلا ةلكشم          ،

  .هتاعاطقناو نامزلاب انيعو ،يبرعلا
،             ف ةـيفاقثلا ةيصوصـخلا ةقرافمو بارتغالاو ةبرغلاب مهتي يعيبطو ليصأ ميدق نم مك

نأ دوأ يـمزع دوـمحم دـئارلا لوح انثحب ىلإ جلن نأ لبقو اهيف ليصألا ملحلا نوكي داكيو                   
  :اهراثآو يبرعلا ملاعلاو رصم يف عادبإلاو ةفاقثلل خيرأتلا ةمزأ رهاظمو حمالم ضعب دروأ

  
  يبرعلا ملاعلاو رصم يف ةفاقثلل خيرأتلا ةمزأ رهاظمو حمالم: الوأ

دسـجتو عاـطقنالا نـم ميـظع ئشب ثحابلا رعشتل عستتو ةمزألا هذه حمالم ددعتت             
نـمو ،ةيبدأو ةيركف ،ةيفاقثو ةيسايس ةفلتخملا اهتالاجم يف ةيموقلا ةركاذلا يف ةعساو تاءوتن              

بابسألاوحمالملا هذه يلي ام   :  
  :"ةزهاجلا ةيؤرلا"ناك امك ال ها رن امك خيراتلا -١

عنـص يـف    اـهخيراتو   ةأرـملا رودل خيرأتلا لهاجت ىلع نيثحابلا مظعم عمجي داكي           
دـق اـيعامتجا وأ اـيبدأ وأ ايـسايس اخرؤم دجت املق ذإ ،ةثيدحلا ةيرصملاو ةيبرعلا ةضهنلا                  

الضـف   ،نيرشـعلا نرقلا يف ةيبرعلاو ةيرصملا ةأرملا خيراتل الماشو الماك اضرعت ضرعت             
    ، ةأرـملا رود نأ مـغر داـحآ يهو ،اهرركنو اهكولن ةددحم ءامسأ كانهف              لوألا هفصن نع

       ، ىـعد نأ ذـنم ،اـهاوقو ةضـهنلاب ىوقت         ايوق ارايت اهعم رمتساو ةضهنلا عم أدب ةيرصملا   
نـم اريثك دجن   .  ١٨٣٩ةنس تادلوملا ةسردم حاتتفاو نيمألا دشرملا يف تانبلا ميلعتل ةعافر           

يوارـبن ازيسو ىسوم ةيوبنو يوارعش       ىده ءامسأ ىوس نوركذي ال تاخرؤم     لاونيخرؤملا    
، "دـيدجلا هـتلجم يف يمزع دومحمل افاشتكا ناوضر يحتف عم تناك يتلا              "ديعسلا ةنيمأ مث    

نأ مـغر   . نهرـيغو تايزلا ةفيطلو يواملقلا ريهسو نوطالفأ يجنإو نمحرلا دبع ةشئاعو          
،    لاو خيراتلا ةنيفس نبكر تادئارلا كئلوأ      ةرـيثك ناـيحأ يـف نهقوقحو نهبلاطم ريربتل قيثوت

تاـبر تاـمجرت يف روثنملا ردلا       "زاوف بنيز باتك هب أرقن نأ نكمي رخآ لخدم ةمث سيلو            
اـهخيرات رادم ىلع ةيبرعلا ةأرملل هيف تمجرت يتلاو ،رشع عساتلا نرقلا تاياهن يف               "رودخلا  

قوـقحلا نأ تبثي امم ،يجزايلا ةدر       وو ةيروميتلا ةشئاع اهيترصاعمل تمجرتو ،لوبقم لكشب      
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يـف ارباع ائراط نكت ملو ،هيلع ءانبو ليصأل اديكأت دتمملا خيراتلا دومع ىلع ةلومحم تناك                
ةيدابلا ةثحابل ةمجرتلا يف ةدايز يم دوهج       مهفن قايسلا اذه يفو     . هنم ةلفغ  اهرشـن ةداعإو    ، 

فـصان ينفح نيدلا دجم     نأش خير   اتلل ةأرملا ةيضقب نونمؤملا هجتا    كلذكو  . تايئاسنلا اهباتك 
ةيدابلا ةثحاب  راثآ رشنو عمج يف    ىربكلا هتقيقشو    ٣  ةـثحاب راـثآ ناوـنعب      "فصان ينفح كلم  " 

نكلو   . ةيدابلا رصـعلا يـف ةيرصـملاو ةـيبرعلا ةأرملا خيرات لك سيل اذه نأ دكؤملا نم                 
هاوط ثيح ،هضعب وأ اهقح لنت مل ةريثك ءامسأ ةمثف ،ثيدحلا          مهإلاو نايسنلا  ا     ، اـهنم ركذن   لا

ريمألاك تادئار  رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع     لضاف يلزان  نيت       ، ليعامـسإ ةـمطافو ةـبتاكلاو      
،              " مشاه ةبيبل  كـلذ دـعب ةيمالـسإلا ةعيرشلا نم اقالطنا ةأرملل يقوقح روصتل تلوحت يتلا

ةرعاشـلاو   ،١٩٣٥ةنـس نيملسملا ناوخإلل عبات تاملسملا تاوخألل مسقل سيئر لوأ تناكو              
بيجن دمحم  ةنيمأ بـيجن ىفطصـم رـيبكلا لـضانملا ةقيقشو         "يداش وبأ يكز دمحأ ةدلاو     " 

ليـصأتلاو ثحبلا نم ديزم ىلإ ةجاح يف         ٤مالسإلا ةامح باتك بحاص      ىـتح عيضـيو    ..  
نأ لثم ةرهش لهأ نكي دق      تايرخأىلع فرعتلا ناكمإ     سيـنأ ةـلجم ةبحاـص       بلصـح ة  سي   

نهرـيغو  ،  ةرابش تمكح ةرعاشلا  و ديهشلا دبع  ايفيلوأ  ةرعاشلاو ةيئاورلاو ةصاقلا     و سيلجلا  
  .نهل ةددعتملا تاراشإلاو نهراثآ دوجو مغر!! تاريثك

خيراـتلا  "نأ ةلوقم مهيف تسركت له ؟نهلهاجت نورصاعملا بدألا وخرؤم دمعت لهف            
بـتك نهتـلمهأ يـئاللا تاعدبملاو تالضانملا انددع ول انلعلو     .. ةركاذ الب ةأرملا نأو   "لجر
ديهج دهج انلانل ،ةصاخلاوةماعلا خيراتلا  .  

لاـجم يف ةصاخ ،رصم يف طابقألا ةوخألا دوهج نم ريثكب نوخرؤملا نتعي مل              امك  
دلاخلا ةنطاوملا ثارتو   بدألاو ركفلا  هنأ اموي نطولا ةلجم تركذ دقف          رهزألاـب سرد نمم    "، 

 ةفيحـص بحاـص ديسـلا دبع ليئاخيمو ،طبقلا يفقثم رابك نم مهو لاسعلا دالوأ طبقلا نم                
ريهشـلا رعاشلا يبهو سرداتو ،اهئاشنإ دعب مولعلا رادل لقتنا مث رهزألا يف سرد ذإ ،نطولا                

رضـحي ناـك يذلا رتعلا سيسنرفو ،هب داهشتسالا نم رثكيو ميركلا             نآرقلاظفحي  ناك يذلا     
لذبي نأ نكمي دهج يأ فرعأ الف       ،٥" ١٩٠٢ماع هدبع دمحم مامإلا سورد       قـقحم ثـحاب     ه   

رود هـل ناـكو يواطهطلا ةعافرل ارشابم اذيملت ناك يذلا ة   بهو سرداتك رعاش بيدأ دوهجل   
،     رخاوأيف ةمجرتلا يف زربم      رشع عساتلا نرقلا دـحأ   ياشـب زـيزع وأ ةـلخن صقرم وأ           
وأ   نييروتسدلا رارحألا    ةـنجل ءاضـعأ دـحأ عشـيل جرف دارم          يرصملا يدوهيلا   رعاشلا   
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و بيذهتلا ةلجم بحاصو    ١٩٢٣ةنس روتسدلا    ايندـلا نوألـمي نـمم اوناك مهو        . اطش لاله  
  . اهكولنو اهرتجن ةددحم ءامسأ طقف. نيرشعلا نرقلا نم لوألا فصنلا يف سانلا نولغشيو

لـهأو مهرـيم زيزع اهب بلاط يتلا        "نيناوقلا ةيندم "ةيضقب ىنتعا انيخرؤم نم مكو      
ةيفونملا يف جيلم     ةصح يتلاو   ٦ ١٩٢٢  يـف ةـي    فاقثلاو ةيسايسلا ةبخنلا نيب لدج راثم تناك       

يـف كب يداش وبأ دمحمك اهل ضفار نيبو ،مهريم زيزعو دومحمك ةوعدلل رصانم نيب رصم          
يـهو   .لـكيه نيسـح دمحمو نيسح هطك اههاجت فقوتم وأ         "طبقلا معازم ىلع دودر   "هباتك    

روتـسد عباسو    - ١٩٢٣ةنس يرصم روتسد لوأ يف نيناوقلا ةيعجرم نوكت نأ بلطت ةوعد              
ةـيندم  -يسـنوتلا نيدلا ريخ هعضو يذلا يسنوتلا روتسدلا د        عب يبرع روتسد يناثو يملاع      

ميـقل ال ةـنطاوملا ةـميقل ةدايسـلا نأو ،ةفئاطلا ال تاطلسلا ردصم ةمألا نأ أدبم ىلع موقت       
رـكبملا حرطلا اذه لثم نأ       الإ كلذ عم ضعبلا فلتخا وأ قفتا ن       إو ،ةيلقألا وأ ةينيدلا ةيبلاغلا      

ىـلع ثـعابو رـظنلل ريثم كش ال نيرشعلا نرقلا نم ين             اثلا دقعلا يف ةيفير ةيرق لهأ نم      
ةيرصـملا ةنطاوملا ةلأسمك يرخأ فقاوم يف يعدتسي وأ لاقي نأ نكمي اذه لثمو              . باجعإلا

لـيئاخيم هركذي ام ليبق نم ،نطولا اذهل نيصلخملا ضعب نم مامتهاو ءانتعا لحم تلظ يتلا             
نأ نم  يفاكلا هباتك يف  مييوراش   ناـك ديعس دمحم لبق مكحلا يلوت يذلا        لوألا سابع يلاولا    "  

مهجارـخإ ربدي نأ دارأو ،ةلودلا ةمدخ نم نيريثك مهنم جرخأو ،يراصنلا ىلع ةمقنلا ديدش               
ىوـتف رـهزألا نـم ردصتسي نأ رمألا اذه ذيفنتل همزلو ،نادوسلا ىلإ مهديعبتو مهنطو نم                 

،     رلا ،اهتقو رهزألا عماجلا خيش ،يروجابلا خيشلا ىلإ بلطف ،اهزاوجب          مهداـعبإ زاوج يف يأ
دالبـلا لـهأ نـم مه نيذلا نييمذلا ينعي ناك نإ هنإ             : الئاق يلاولا ةبغر ذافنإ خيشلا ضفرف       

يـف مـهو ،لـلخ اهيلع لوتسي ملو ،ئراط مالسإلا ةمذ ىلع أرطي مل هللا دمحلاف ،اهباحصأو                  
مـهب لـعف نإ ر    ذحيلف دالبلاب نيلزانلا ةجنرفلا يراصنلا ينعي ناك نإف ،رخآلا مويلا ىلإ هتمذ           

لع موقي ال فقوم وهو     ٧"نييسنرفلا نم رئازجلاب لح ام دالبلاب لحي نأ ارش           مـهف ساـسأ    ى   
ريدـقتلا تاراـمأ هـيف يـفخت ال نكلو ،دبتسملا يولعلا يلاولا هجو يف عاجشو رونتم ينيد             

ريسـفتلا ء   وـس يف اببس نوكت دق بابسألاو ةئفلا هذه نأ امك          . ىوقلا نزاوتو يلودلا فقوملل   
نـم رـيثك زـكرت ثـيح         ١٩١٠ةنس يلاغ اشاب سرطب لايتغا ةثداح ليبق نم ،يخيرات          لا  ،
ىلع   ىؤرلا ةيـسانتم ،اشاب يلاغ تاسايسل ةضفارلا ينطولا بزحلاو ينادرولا ميهاربإ           ىؤر   

ءاـنب  ءارو فـقو ثـيح  يريخلاو يعامتجالا بناجلا وهو لجرلا ةايح نم رخآلا بناجلا                  
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ةـيعمج لـيبق نم ،رشع عساتلا نرقلا ةياهن ذنم ةيطبقلا            تايعمجلاو سرادملا فالآ ةياعرو     
ىوـقأو لوأ رـجف اـم وهو ،ةيريشبتلا سرادملل ةداضملا طابقألا سرادمو ةيطبقلا قيفوتلا               
هـيكبي رصم يف يطبقلا بدألا لظ دقو نرقلا ةيادب يف ةيرصملا ةينطولا ةعامجلا يف قاقشنا            

ةنـس نادوسـلا تاـيقافتا ىـلع هعيقوت و          أ ياوشند ةثداح نم هفقوم نأ امك ، ،هدعب تاونس         
طروـت اـم هنكلو ،اهدحو أرقت الأ اهيلع ،اهيلع انتاظفحت عم ،ةيجراخلل اريزو هتفصب       ١٨٩٩  

لوـلغز يـحتف نأش ،ارثأ هنمرثكأ اوناكو ذئنيح ةيرصملا ةبخنلا يلثمم زربأ نم ضعب هيف                
اشاب يوابلهلا كلذكو   "زيلجنإلا مدقت رس  "مجرتمو لولغز دعس قيقش      يـف نيماحملل بيقن لوأ  ،   

  ، ـقلا يـف ةـموكحلا يماحم ناك يذلاو   طقف نيماعب ةثداحلا دعب امبر رصم بـلاطملاو ةيض   
ضـعب ةهجاوم يف امبرو ةنايخلا ماهتا مهرسأيو ضعبلل ولحي نكلو ،ياوشند اياحض مادعإب              

قـيف  ر رثأ نم لقأ نكي مل هنطوو هتفئاطل لجرلا رثأ نأ مغر ،نييالملا هدهاشي راوح يف هلآ                
فصـتنم يـف دعس جروج لايتغا هادأ ام لثمل يدؤي هلايتغا داك انه نمو ،هنانبلل يريرحلا                 

تدـقع يـتلا ةيرصـملا ةـبخنلا نأ الول           ٢٠٠٥رياربف يف يريرحلا قيفر وأ تاينيعبسلا         ،
مـل ياوشند قايس نأل ،لجرلل ماهتاب اهنم دحاو لقي وأ رشت مل              ١٩١١ةنس يرصملا رمتؤملا      

اذـه يـف لـعافلا ناك رامعتسالا  ناك ثيح ،هيف ديحولا الو هنع ديحولا                لوئسملا وه نكي    
تاـيقافتا ىـلع ةـيجراخلل ارـيزو هتفصـب يلاغ سرطب عيقوت يف لعافلا ناك امك ،مكحلا           

تضق يتلاو    ١٨٩٩ةنس نادوسلا    يـف ينادروـلا رـكذ اـمك ،نادوسلل          ةيزيلجنإلا ةرادإلاب    
نـكلو ،كلذك ديحولا لوئسملا نكي ملو ،اهتر        دق هذه تناك ةموكح نع ريزو نكلو ،هتافارتعا       

عدصـلا بأرـب اليـفك اـهل ءافولا ناك ةليلج يرخأ لامعأ              ىوقألكشب هنع لوئسم وه ام        
ةوهـشو مسحلاو ميمعتلا ةبغر اهتبجح ريسفتلا يف ةلماشلا ةيؤرلا هذه نكلو            . فصلا قاقشناو 

يـف نييرصـملا دوـه    يلا نـم دـيدعلا فقوم نع قايسلا اذه يف ثدحتن نأ نكميو ،ماهتالا        
ةـكرحلا  "مـساب تفرع ةعامج نييرصملا دوهيلا بابش نم ددع فلأ دقف ،ةينويهصلا ةهجاوم       

يـف دوـهيلا فوفـص يف ينويهصلا للستلا فقول ةعساو ادوهج اولذبو       "ةينويهصلل ةداضملا   
.. ١٩٤٢ماـع ذـنم ةينويهصلا تادقتعملا مجاهي ذخأ يذلا تلفسك نيزناه مهنم ناكو ،رصم               

شـيورد فـسوي رصـم يف ةينويهصلل ةيداعملا ةيدوهيلا ةعامجلا نيب              نم ناكو   ةتاحـشو  
ةـحفاكمل نييليئارـسإلا ةـطبار    ١٩٤٧ماع ليربأ يف تلكشت مث ،مهريغو نايماحملا نوراه     

ةرـجه دض فوقولاو ةينويهصلا ةكرحلا ىلع ءاضقلا وه اهفده نأ تنلعأ يتلاو ةينويهصلا              
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قوشـلا هنكلو    ٨"ينطولا هحافكو يرصملا بعشلا حل      اصمب مهطابترا ديكأتو رصم نم دوهيلا       
                 ، انتدـلج ءاـنبأ ضـعب اـهب ثـبلتي يتلا ةيداحألا ةرظنلاو فاصنإلا نم بورهلاو ميمعتلل

  . ةزهاج تاباجإ وحن اهنم نوقلطنيو
  

  :ةركاذلا تاوجف   -٢
،          نايسنلا اهلاط دوهجلا هذه   ةركاذلا تاوجفب دصقن     ةركاذـلا يـف ناـكم اهل دعي ملو  ،

ىـلع لدت يتلا ةلثمألا نم ،اهألمي نمع امئاد ثحبت تاوجفلاو ،هألمي نمع ثحبي بق               ث ىوس 
اليلق اهلبق وأ     ١٩٩٨يف تراث   يتلا ةيضقلا يف هدجن ام كلذ        نـبا داـمتعا    و ساـبتقا لوـح     

،  افصلا ناوخإ   لئاسر  ىلع هتمدقم يف نودلخ      نـم ادـيدج اذـه رـبتعا دقو          هنم ةراشإ نود  
،  هبحاص   دـحأ ركذي مل ،قوبسم ريغ هنيح يف ربتعا يذلاو روكشملا ث  حابلا دهج مغرو ذئنيح

ةـلجم تاحفـص ىـلع م        ١٩١٦ةنس عوضوملا اذه لوانت يذلا ةبشخ ينيرد ذاتسألا دوهج          
، ٩ هرصـع زوـمر نـم هريغو نيسح هط عم هلدج اهيف هل ناك ،ةيلاتتم ةلسلس يف                "ةلجملا"

اـنلعج خيراـتلا يف اعاطقنا ةم       ث نأب كلذ يحوي الأ     .ريبك لكشب ىوعدلا هذه تابثإل اوهتناو     
نأ نـكمي ناك دهج ضعب عيضنو ،ميدق مهيدل وه اقبس يتأن اننأو ،نورخآلا أدب ثيح نم أدبن                  

اياضـقل تقبس ءامسأ يف هدجن كلذ لثمو        . قبس ام ىلع هؤانب مت ول ةدافإ رثكأو اروفوم نوكي         
يذـلا   –يفصرملا لئا   ن دمحم خيشلا ذاتسألا هبتك ام ليبق نم نيرخآ ءامسأب اهترهش اهتملظ             

ةنس   –نيسح هطل اقيدص ناك      ىدحإ يف  ١٩١٥             ، يلهاـجلا رعشـلل خيراـتلا نـع تالجملا  
كلذ دعب نيسح هط اهيلإ       ىهتنا يتلا تالوقملا سفن ىلع ازكر     مو مـل نكلو ةنس ةرشع      ىدحإب   

                 ، مـكحلا لوصأب مالسإلا ةقالع يف يوارهزلا مساقلا يبأ دوهج يف هدجن  امك ،دحأ هركذي دعي
ةاقتسـم ةضهنلاو ةراضحلل ةفسلف سيسأتو يمالسإ عامتجا ملع ءاشنإل مظعلا قيفر ةوعد              وأ  

يـف بوقثو دوهج اهنكلو ،رشع عساتلا نرقلا تاياهن يف  ةمدقتملا ممألا خيراتو انخيرات نم                
  . دعب ريبك لكشب آلمي مل ،ءلمل ةجاح يف ةيركفلا انتركاذ

تاسسؤملا ىدحإنم  – اموي انفلك  ةمجرت لمعب    -  / موـحرملا رعاشـلا دقانلاو بيبطلل      
لئاـسر  "هباتك اهل صصخ داقعلا ذاتسألا عم ةريهش ةكرعم بحاص وهو ،حاتفم يزمر دمحم  

،    نيرشعلا نرقلا يف يبدألا دقنلا كراعم ىربك نم ربتع        ت يهو"دقنلا ةـصاخب داقعلا كراعمو  ، 
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تالاجرل ةفورعملا مجارتلا بتك نم ايأ وأ         اخرؤم وأ ابتاك دجن مل نكلو       ائيـش ركذت ،رصعلا    
ىلع اهضعب روبع ركذ      ىوس لجرلا نع   نـم هـل اذـف امجرتم ناك لجرلا نأ مغر            همسا   ،

،     فيلأتلا يـبرغلا بدألا نوـيع نـم ريثكل تامجرت هل نأ امك ،افلؤم نيرشعلا ىلع وبري ام   
نـكلو زـيحتلا وـه ديحولا اهببسم سيل          رصم يف خيرأتلل ةمزأ ةمث نأ دكؤن نأ انعفد امم           ،

   .لامهإلا كلذك
دادـعألل لـماكلا عايضلا نع الضفف        ،يمزع دومحم روتكدلا ةلاح يف اذه انسمل دقو         

وأ  ١٩١٢ةنـس ةرـشابم سيراب نم هتدوع دعب اهب بتكي ناك يتلا              "ملعلا"ةديرج نم ىلوألا      
سـفن لـقو ،كلذـك ةلماك اهدادعأ دوجو مدعو           ،"لالقتسالا"ةديرج نم ةمهم تالاقم عايض      

ردصأ امم  "ديدجلاو""بابشلا"ةلجمو   "داهجلا"دئارج ىلع ئشلا     يفاحصـلا هراسـم يف يمزع       
  ، اذـه نـمو   .هـعم لـماعتلا بعصـيو فلتلل ةضرع رداصملا هذه نم ىقب امو      يلاضنلاو  

همالـس اهردصأ يتلا ةيطارقميدلا ةلجم اهعم لصاوتلا متي ملو اهركذن نأ نكمي يتلا تاوجفلا       
سا دقو ،يقدص مكح ءاهتنا دعب      ١٩٣٥ةنس ىسوم    مـظعم تدـقف فـسألل نكلو ةرتف ترمت          

ضاـيف ةيمهألا غلاب اهعوضومو اهرشن خيرات نأ مغر ،ابلاغ اهيلإ ةراشإلا متت ملو ،اهدادعأ               
يف   ةيفاقثلا ةكرحلا خيراتل ن     يخرؤملا لوحت نإ  . ةلالدلا مدـعو رداصملا هذه لثم نع رصم        

لعفلا كلذك–ةيبرعلاو ةيرصملا ةيفاقثلا ةركاذلا نم عاضأ اهب مهئانتعا          لءاسـتأو ،رـيثكلا     - 
نـم ريثك يف داجلاو ليوطلا سفنلا اندقتفا مأ ؟تايجولويديألا انتقرغأ مأ زومرلا انتقرغتسا له            

وـه كـلذ لـك هـلع         !؟قئاثو نم مهيدل امب ضعبلا نين     ضو راثئتسالا بح هنأ مأ    ! ؟انتاباتك  
 .ببسلا

  
  :كرتشملا يبرعلا يعولا يف ناتقرافم -٣

ثـيح ،لوألا لالقتـسالا دعب ةيسايس امظن تدسجت نيح ةيبرعل           ا ةيموقلا نأ  : امهالوأ
حقالتـلاو ءاـقلل تاناكمإ ةقيتعلا       ةيجولويديألادودحلا اهعمو  ةيلاعلا ةيسايسلا راوسألا تبجح          

بوعشـلا نيـب يعوـلا ةدحوو  ةيبرعلا ةفاقثلا نأ مغر      .  اهلبق طشنأ تناك  يفاقثلاو يركفلا     
ةدـحاو ةـيخيرات جذامن اهل لثمي دحاو يثارت نيعم نم بر       شتو ةدحاو ةغل ملكتت يتلا ةيبرعلا     

دوقفملا سلدنألا    –ةيمالسإلا تاحوتفلا   " نيدلا حالص–  يسـفنلا لـماعلا تلثم دق   "هباش ام ...  
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ةـيودحولا ،اهلاكشأ فلتخمب ةبورعلا يواعدل  طغاضلا لماحلاو ةيبرعلا بوعشلا نيب طبارلا             
ذـنم يـبرعلا يعوـلا يف ةوقب بدي ةوعدلا هذه سجا            ه أدب نأ ذنم ةيقيسنتلا وأ ةينماضتلا وأ       

لاـق نيـح هب ايعاو يرصحلا عطاس ناك ام وهو ،نيرشعلا نرقلا نم يناثلا دقعلا فصتنم                 
رئاـس مـكل نمضأ ةفاقثلا ةدحو يل اونمضا         " ١٩٣٨ةنس نيسح هط عم ةريهشلا هتلجاسم يف        

ةـيموقلا ةوعدـلا هاـجت اـف        قوتم ةيفاقثلا ةدحولاب الئاق نيسح هط ناك امنيب       "ةدحولا بورض   
عـم الإ ةـيبورعلا ةوعدـلا عـم ةيرصملا ةينطولا            ةيلاربيللا بواجتت ملف  . ةيسايسلاةدحولاو    

ةروـث عـم ادـيدحتو ،ةفلتخملا اهداعبأو        ةينيطسلفلا ةيضقلا فاشتكا عمو ت      اينيثالثلا فصتنم 
فل ةررـكتملا هترايزب هيلإ اقباس يمزع روتكدلا ناك يتلاو          ١٩٣٦ةنس نيطسلف    يـف نيطسـل     

ةيضـق لاـيتغا ىـلع ذئنيح ةينويهصلاو رامعتسالا فتاكت نع فشك ثيح تاينيثالثلا لئاوأ               
ةيضـقلا ةـبخنلا  تمهفف ،يبرعلا يموقلا نمألا ىلع كلذ راطخأ فشك امك ،نيطسلف بعش                 

،        هنوك ىلع ذئنيح     هلك يبرعلا ملاعلا لمشي يرامعتسا ططخم نم اءزج الـصاف ناك ام وهو         
ةيملاعلا   برحلا دعب رولبت يذلا ةبخن    لا هذه يعو يف    يلوألا     عـم طـقف يـلحملا هقاطن يف        " 

لـمعلاو طبارـتلا ال ءادـصألا لداـبتو فطاعتلاب           ايفتكمو ،نادوسلاو رصم ةدحوب ةبلاطملا      
تاـمامتهالا تأدـب يروـثلا يموقلا عوزنلا عم هنأ الإ            .ىرخألا ةيبرعلا دالبلا عم كرتشملا    

ةـكرحلا فعـضو روهدـتل ،ةيبرعلا بخنلا نيب لءاضتت ةيركفلا            تاحاقللاو ةلدابتملا ةيفاقثلا    
تاطاشـنلاو تارادـصإلا نـم ديدعلا تدأوو تبرض يتلا ،ةيموقلا ةمظنألا لظ يف ةيفاقثلا               

ةطلسـلا ةـفاقثل     ايجولويديأامادختسا ناك هتماقأ امو ،ةفقثملا بخنلا نيب ةكرتشملا ءادصألاو            
حرـف ةعماج تناك نأ دعبف  . ١٩٥٨ةنس رصم يف ةف   اقثلل ةرازو لوأ مسا ىلع    "ايموق اداشرإ   "

راـنملا تـناكو ،ضعبـلا مهضعب وحن برعلا باتكلل اربعم لثمتو رصم يف ردصت ناوطنأ       
كلذـكو ،فيدـلاملا رزـجو دنهلاو ايسينودنأ نم لب يبرعلا ملاعلا نم اباتك طقف سيل بذتجت                 

ةـبيرلا هـعم  تدادزاو تاينيسمخل   ا ذنم يموقلا عوزنلا دادزا امنيب ،دعب اميف ةفاقثلاو ةلاسرلا      
ةـعباتم دـجن نأ اـنل دعي ملو         . هتطلس ةضبق تحت اونوكي مل اذإ ةصاخ نيفقثملاو ةفاقثلا يف         

رهاـطلاو رفينلا بيطلاو سيداب نب ديمحلا دبعل انتعباتم تناك ام نأش ةيبرغم دوهجل ةيرصم               
نيسـح   رضـخلا دـمح  مو شيواـج زـيزعلا دبع نييسنوتلاك ءامسأل انجاتنإ ةداعإ وأ دادحلا      

عوزـنلا مغر يبرعلا يفاقثلا لصاوتلا فعض ،بيطخلا نيدلا بحم و اضر ديشر نييروسلاو           
رصـم ىـلع قدصـي ام وهو ،تاينيتسلا         و تاينيسمخلا يف ةيبرعلا ةيسايسل    ا ةدحولل يموقلا  
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نـكلو   ١٠.ءانثتسالا راص نكلو ةدعاقلا وه لصاوتلا دعي ملف ،ريبك لكشب يروثلا مكحلا لالخ              
اـم وهو ،ةفلتخملا ةيبرعلا ةيركفلا دوهجلا عم يرصملا لصاوتلا يف ،ريبك لكشب هراثآ              تيقب  

 ،ارـضاحو ايـضام ةـثيدحلا ةيبرعلا ةفاقثلا ءاضف يف ةددحم ءامسأ انزواجت اذإ             رثكأ حضتي   
             ، بـلاغلا يف اهباحصأو اهتايجولويديأ اهتلمح ةددحملا ءامسألا هذهو ،اغراف ءاضفلا اذه دجنس

،   ماع هجوب يبرعلا يفاقثلا لدجلاب نومت     هم اهلمحي ملو   اليلق الإ مهللا يـبرغم رـكفم نم مكف          
هـنع نويرصـملا فرـعي ال يماش ركفم نم مكو ،ائيش هنع نويقرشملا فرعي ال قومرم                 
ةداـجلا ربانملا نم ديدع دوجو مغرو ،يبرعلا نطولا يف راكفألا ءاقل نأ رعشتست ىتح ،ائيش                

هـيف    متي امك مامتهالا لدابت هلالخ متي يبس      انم ءاقل ىوس دعي مل ،كانهو انه             ، ةـيحتلا لداـبت  
الو ةـبخنلا قاـطن ىدـعتت ال خورشـلا هذه بأرل ةيثحبلا تاعورشملا ضعب زاجنإ مت نإو                

يـف يعولا لدابتو راكفألا حقالت لعجي امم         ،يفاقثلا لدجلاو راوحلاو ماعلا ءاضفلل اهزواجتت       
  . ريبك لكشب لوانتلل ةجاحبو لدجلل الحم اهتاهباشتو ةمزألا ةدحو لظ يفةيبرعلا اندالب 

ةيناثلا ةقرافملا  امأ رصـعو ةـملوعلا رصـع عـم هنأ يهف اهيلإ ريشن نأ دون يتلا           
يرـكفلا حقالتلاو يعولا ةلأسم تلازال يلاحلا يبرعلا عقاولا يف تالاصتالا ةروثو  ةروصلا              

فادهتـسال ،ريبك لكشب لاج     سلل الحم يروثلا دهعلا يف هيلإ تراص امك ةيبرعلا راكفألا نيب          
تذفنتـسا اهنأ امك ،يبرعلا لقعلاو يعولل اهفادهتسا نم رثكأ ةراثإلل مالعإلا لئاسو نم ريثك               

تـممر امم رثكأ     ةيجولويديألا زجاوح تدكأو ،ةساسلاو نيفق    ثملا نم ليلق ريغ اددع تبلتساو       
ىـلإ  رظنن دعن ملف ،يبرعلا ملاعلا نيب لصاوتلاو ةفرعملا روسج         جتـسالا    تاروـطتلاو تابا    

مـل امك ،ةفينعلاو ةريثملا ةزهاجلا تاباجإلا مكحب ،ةيركف قاسنأك  تايجولوديألا يدل ةيركفلا              
اليـلحت لعلو ،ناكم لك      ةيجولويديألابرحلا ةياعدل نكلو ،ناكم ءاجيهلا نمز يف ركفلل دعي            

تاـماهت  الا ةيـضرأ ةريبك ةجردب فشكي ،يبرعلا ملاعلا يف يمالعإلا باطخلا ايجولويكرآل           
،            , بلاغلا يف اهنم قلطني يتلا ةلدابتملا        نيـعلا ةـفاقث ال نذألا ةفاقث ىلع دكؤت كلذ يف يهو

يـف ةطغاض افقسأ ةحوتفملا تاومسلا تيبتو ،لعفلاو لؤاستلا ريثت امم رثكأ تاعانقلا تبثتو              
تارادـصإ دوجو مغرو ،ركفلا لهأ نم ءالقعلا زجحت دق زجاوح اهنأ نع الضف ةريثك نايحأ                
ةـينورتكيلإلا ةفاحصـلا زورـبو ،يبرعلا انملاع نادلب ضعب يف لصاوتلا اذهل يعست ةمهم               
ىـتح تاكارتشالاو تامامتهالا نأ الإ ،لصاوتلا نم تاجرد حيتت ،اقيلحتو ةيرح رثكأ ارئاط              
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نـع لصـفنت ءايـشأ نم اهريغو ةسسؤملاو ةبسانملا ريسأ راص ةدحاولا ةيعجرملا ينب نيب                
  . ةركاذلا تاوجف كلذكو يعولا تاعاطقنا سركي اموهو ،اهتاذ ةفاقثلا 

  
  ةيرصملا ةيلاربيللا ةريسم لوح تاظحالم: ايناث    

يـف يتأـي ،ةـيبرعلاو ةيرصـملا ةفاقثلا يف ةيلاربيللا ةركفلل ةديدع دفاور ةمث تناك                
،  ١١يـبرعلا ملاـعلا يف نيفقثملا ىلع اديدحت ،راونألا رصعو ةيسنرفلا ةروثلا ريثأت اهتمدقم             

،ابوروأ ىلإ تاثعبلا يلاوت دعب  ةصاخ   رشع عساتلا نرقلا يف وـه يـلوألا فرعتلا اذه ناكو      
ةـفالخلا لود نـم اـهريغ وأ رصم يف ءاوس ،ذئنيح دئاسلا عضولل دوقنلا نم ديدعل لماحلا                  

دـمحم رعاشـلاك تاميظنتلا يركفم ةرتفلا ذه يف تفرع يتلا            اهسفن ايكرت نم اءدب ةينامثعلا      
سنوـت يـف ريتاـسدلا ترهظ       وةيعيرشتلا تاسسؤملا دوجو أدبو ،اشاب تحد       مو لامك قمان  
 ، لـيبق نـم ةـيبرغلا ةثادحلل تادرفم ذئنيح يفاقثلا باطخلا يف تخسرت امك              ايكرتو رصمو   

      ، قوـقحو ،ءاسـنلا وأ      ةأرـملا قوقح  و يواطهطلا ةعافر تاريبعت ىلع ةطرشلا وأ روتسدلا  
زـيكرتو باعيتـساب رصم يف ةيركفلا ةيلاربيللا        دوهج تلاوت مث     .تايرحلل ةوعدلاو تايلقألا  

نيسـح خيشـلاو يبكاوكلاو  هدبعو يناغفألا دوهج عم رشع عساتلا نرقلا تايرخأ ذنم ربكأ                
ميـقو ةيمالسإلا ةيبرعلا ةفاقثلا نيب قيفوتلاو جزملا اولواح نيذلا          "نامثلا ملكلا "هباتك يفصرملا   

هذـه لـعفب دادبتـسالا دـقن         ناكو. حماستلاو ةاواسملاو لدعلاو ةيرحلا يف ةيبرغلا ةراضحلا        
مئاـقلا مـكحلا ماظن ريوطتو ةيمالسإلا ةيحالصإلا ةيجولويديألا يف ايسيئر ازكرم             تارثؤملا    

ةلاـصألا ةـيئانث تأدـب خيراـتلا اذه يفو           .١٢ هحالصإ روحم وه كلذ ناك لب ،هرييغت وأ         
يـتلاو   )ةدئاسلاو ةمكاحلا(ن يتطلسلانيبو دفاولا ديدجلا نيب  ةهجاوملا  تأدب نيح ،ةرصاعملاو      

هـيومتلا بيلاـسأ ىـلعو اـنيح عمقلا ىلعو انيح ةباجتسالا ىلع موقت ةرتوتم ةهجاوم تناك              
انيركفم دحأ لوقي امك ةرصاعملل ةبلغلا تناك ةياهنلا يف نكلو            !انايحأ ءافخإلاو  نأ يـل ودبي    " 

ةرـصاعملا   وأ ةيرصـعلا "ةـميق يه نآلا ةدئاسلا ةفاقثلا يف ةمكاح تراص يتلا ايلعلا ةميقلا    
الـصأ تراص دق ةيرصعلا نأ ظحلي نيرواحتملا تالداجمو ةذفانلا تاسايسلا عباتي نم نأو              "

حيجرـتلا يـفو ،عمتجملا اياضق  نم بلاغلا ةجلاعم يف ،اهب اءودبم ةملسمو ،هيلإ اعوجرم                
ا راـكفألا نم اريثك نأ ركذيو  ١٣"لولحلا نم دعبتسي وأ عجري اميفو ،تارايخلا نيب          ةـيلاربيلل   

  : نيببسل كلذو ،اهب فيرعتلا يف ريبك رود ماوشلا نيفقثملل ناك اهنم طشن دق 
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ةرجهلل مهترطضا يتلاو ،مهدالب يف ينامثعلا لالتحالا رين نم ةصاخلا مهتاناعم            . ١
  .رجهملا دالب وأ رصم ىلإ

ةـيبنجألا تاـغللا مـلعت مهل ترسي يتلاو مهيلع ركبملا ةيريشبتلا تاثعبلا ريثأت               . ٢
  ك مهرباـنم تـناكو   . ةـيثادحلاو ةـيركفلا برـغلا تاـجوتنم ىلع فرع         تلاو
لآل لالـهلاو القن لآل مارهألاو نوطنأ حرفل        "ةعماجلا"وأ وخيش سيولل    "قرشملا"
فورص بوقعيل فطتقملاو     ناديز نطولاك فئاحصب طابقألا نييرصملل كلذكو       

نإو ة  ـينطولا ةـعامجلا مايق ساسأ ةنطاوملاو ةيندملا رابتعا ىلإ تعد رصمو           
   ١٤.ةريثك نايحأ يف ططشلا اهباصأ

نيدـلا لاـمج ةـسردم نم اقلطنم اركبم          لوألا يلاربيللا ليجلا عم دوهجلا تلاوت مث        
يـمهف زـيزعلا دـبع      و ديسـلا يفطل دمحأ    لثم صوصخلاب هدبع دمحم ةءابع نمو يناغفألا        

نأ نـكميو   . مهريغو يمزع دومحمو لكيه نيسح دمحمو نيسح هط مث ضوع ظفاح دمحأو           
يـتلاو  ١٨٩٨تاعوسوملا ةلجم و روهزلاو مطقملاو ذاتسألا تالجم يف ركفلا اذهل رداوب دجن   

كـب قـيفرو تـعفر قـيفوت دمحملو     ) يدنفأ(ديسلا يفطل دمحأل ةركاب تالاقم ىلع توتحا  
راـنملاو   نيمأ مساقل ةأرملا ريرحت باتكل ةديدع تاشقانم ىلع توتحا امك         ) ايروس نم (مظعلا    

ىـلإ اهطوقـس دـعب اضر ديشر لوحت ثيح ةفالخلا طوقس لبق يلوأل              ا ةلحرملا يف ةصاخ   
ةأرـملا رـيرحت   "باـتك نم ءازجأ ذئنيح نيمأ مساق اهب رشن دقو ،ةيباهولا ةيفلسلا نم بيرق            

توـص ةديرجلا تناك مث      . ةيهقفلا هئازجأ عضاو وه هدبع دمحم مامإلا ذاتسألا نأ نظي يذلا          "  
ةـيمويلا ةسايسلا اهنم تدلو يتلاو      . يحالصإلا ج هنملاو روتسدلا ةوعد بحاصو ةمألا بزح     

هـعم    الدجيوضهنلا باطخلا يف خسرتو يلاربيللا ركفلا زرب امنيبو         .. ةيعوبسألا مث  اـتيبثت  ( 
، ةبخن  لا ىوتسم ىلع هل اضفر وأ     ) افيقوت وأ  روـطتت ةدئاسـلا ةفاقثلا تلظ       ةيسايسلاو ةيفاقثلا

،    ا نم ريثك خوسرو اهيف ينيدلا نوكملا قمعل ءطبب         ثـيح   عمتجملا ةينب يف ةيديلقتلا تاسسؤمل  
ناكباشـتي دـقو ،ام لكشب نيدعابتم نيفرط نيب الصاو اطخ تلاز الو ةيجاودزالا هذه تلظ                

،              .ةريثك نايحأ يف   قـيبطتلا وأ رـظنلا ىوتسم ىلع ءاوس ةصوقنم ةركف ةيلاربيللا لعج امم  
  :ةيلاتلا رومألاب ضارتفالا اذه ىلع للدن نأ اننكميو

، الاو ضقانتلا نم ئشب امستم نييلاربيللا انيركفم نم ريثكل يركفلا كو          لسلا ناك   هابتـش
ةـيرحلا ةعوـضومو    ةـيلاربيللا ةركفلا نع مهتالوحتو نيركفملا نم ديدع بالقنا يف هظحلن            



 ]٤٩[

دـجن  دفاولا ىلع ابرحو ثوروملل اراصتنا اهدض فينعو داضم فقوم ذاختاو ،صوصخلاب            
يدل   كلذ عاشي اميف  قزارلا دبع يلع    اـم لجرلا بسح نكلو ،حضي ال ام وهو ،هتالوحت نع               

دـعب هـجاتنإ فـقوتو لـب ،هـتايح ةـليط هباتك عبط                ضفرف هباصأ  لوـصأو مالـسإلا    " 
يـف ءاضـقلا سرد نم هب دعو ام فلخأو ،قوقحلا ةيلك يف عامجإلا نع هتارضاحمو                "مكحلا

ناـك يذـلا    و هتمدق م يف ركذ امك هتاقلح لوأ مكحلا لوصأو مالسإلا هباتك ناك يذلا مالسإلا            
يأرـلا ةيرح ةلأسم نم نيسح هط فقوم يف هدجن امك            .١٥قيمعو ريبك يركف عورشمب ئبني    

هرود دزـي مـلو ،تابجاولاو قوقحلا ةنجل يف اوضع ناك يذلا             ١٩٥٤ روتسد يف ريبعتلاو      ،
فقو امك ١٦.ةغايصلا درجم نع يودب نمحرلا دبع هذيملت دهشي امك         ةـيرح نـم ايبلس افقو   م 

ظـفحت نأ هـل قبـس ام وهو          ةديقعلا سمي امب ينوناقلا اهدييقت ىأرو ،اقلطم ريبعت       لاو يأرلا   ،
ضقانتلا دح ىلإ لصي دق يذلا   ددرتلا اذه دجن امك     .١٧اريثك ههاجت    هـتاباتك ةنراقم يف هيدل    

            ، فـقاوم دـصرن نأ نـكميو       ةرـتفلا سفن يف ةيسنرفلاب هتاباتكب ةيبرعلاب تاينيعبرألا يف
ىدـل ةيلاربيللا ةركفلا نأ ىلع لدت ،لكيه نيسح دمحم وأ ديسلا يفطل دمح              أ ذاتسألل ةهباشتم  

ةـيتايوهلاو  ةـيديلقتلا ميهافملاف    . ةلماك ريغو ةصوقنم ةركف تناك رصم يف اهداور نم ديدع         
رهوـجل ذافن قئاوع تناك اهريغو ةيفاقثلا ةيصوصخلاو ماعلا قوذلا ةاعارمو ةدئاسلا ةفاقثلا             ك

  .١٨ةيركفلاو ةيدرفلا ةيرحلا مارتحانم ةيركفلا ةيلاربيللا 
بزـح ءاـمعزو رارـحألا بزـح ءامعزو داور مهو           "نيبزحلا"لاح اذه ناك نإو     

يذ دـفولا بزـح ىدل ديزي دق لب اريثك فلتخي ال رمألا نإف ،نييركفلا نييروتسدلا رارحألا                 
 ، باتك نم هفقوم نم اءدب       يريهامجلا عباطلا مالـس  إلا"باتكو نيسح هطل    "يلهاجلا رعشلا يف  " 

لـماحك يروـثلا هثارتو هئدابم ىلع ترمتسا يتلا ةيدفولا ةعيلطلا ءانثتساب             ،"مكحلا لوصأو   
نـم يرـت ام عم ةيئدبم ةماقتساو ةيركف ةراسج رثكأ تناك كش الب نكلو ،ةيرصملا ةينطولل       

نـم دـيدعل كرحملا ىه ماعلا يأرلاو ةدئاسلا ةفاقثلا ةاعارم تناك دقف              حالصإلا تارورض ،    
هـمخزب بزـحلا نوك نم كلذ ىلع لدأ سيلو          . دفولا بزح يف هئافلخو لولغز د     عس فقاوم 

خيشـلا دض اوفقو نيذلا نيملسملا ناوخإلاب نيطبترملا هفوفص يف مضي ناك ريبكلا يخيراتلا              
درـطلا مهريصـم ناكو دفولا دض تاباختنالل حشرتلا تاينيثالثلا يف ىوتنا نيح انبلا نسح               

يـف اوضع اهضعب ناكو ةيكارتشالا لويملا تاذ ةيدفولا ةعي          لطلا مضي ناك امك ،ةعامجلا نم     
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تسـيلأ  ١٩ةـيلاربيللا لوـيملا يذ دفولاب اوضع ناك امك ،ذئنيح ةيرسلا ةيراسيلا تاميظنتلا      ،
  !ةسبتلم ةيلاربيل 

لا ءارقتسالاو  دصرلاف دكؤي نيرشعلا نرقلا تايادب ذنم ةيرصملا ةيلاربيللا راسمل قيقد          
،           ا تارايت  نيب لصفلا نأ     قـيقد رـيغ لصف ةنيابتم تاهاجتا ىلإ اهفينصتو ةفلتخملا حالصإل

ناـبلطملا ناذـه ،ينطولا ررحتلاو      ةيباينلا ةموكحلاو روتسدلاف ،اريبك ناك اهنيب لخادتلا نأل         
فـلتخم نيـب      ةكرتشـم   ةوـعد تناك    ذئنيح ينطولا حافكلا ةموظنم نالثمي ناذللا        ىوـقلا   

  ، بسـح فالـخ لحم ناك ةنطاوملاو ةيساسألا تاي         رحلا لئاسم ىلع فالخلا نكلو    ةيسايسلا
هـنأ مسحلا حصي ال يأ       ةفلتخملا تايعجرملاو ،  تاعانقلا  امبر  و ةيوبخنلاو ةيسايسلا حلاصملا     

راـيت وأ    يـلاربيل هبش ناك هنأب لوقلا حصي نكلو ضحم يلاربيل رايت وأ تارايت انيدل تناك                
  .سبتلم يلاربيل

ناـيحألا نم ريثك يف يهتنت دق يتلا تافاطعن         الاو تالوحتلا نم ديدع هقرتخت عطقتمو     
وأ   "ةلاسرلاك"ةلجم لاحك يديلقتلا فقوملا ىلإ       نيسـح هـط تالوـحت نأش ادارفأ وأ رانملا     ، 

اـهيلع يلومـش يروتاـتكيدو يسايس بالقنا وأ ،رهظم ليعامسإو يمهف روصنمو ةهبتشملا         
وأ   ١٩٢٨ةنس ةيباينلا ةايحلا ليطعت يف دومحم دمحم نأش          ةنـس يقدـص      ليعامـسإ    ١٩٣٠ 

ةنـس ةيرصملا ةروثلا لبق هنأب ميمعتلا نأ       ىرن ١٩٤٦.٢٠ةنسو   ةـبرجت ةـمث تـناك    ١٩٥٢   
داـمتعالا حصي الف ،ةبقحلا هذه ليصافتو يخيراتلا يعولا ىلإ رقتفي لوق وه ةلماكتم ةيلاربيل               

ةـيلاربيل هـجوأ نـم هاوـح امل ةلحرملا ةيلاربيل ىلع ليلدتلل طقف م               ١٩٢٣ةنس روتسد ىلع  
خاـنم لالـخ نـم ةيرصـملا ةيسايسلاو ةيفاقثلا ةبخنلل لعاف دوجو ىلع دامتعالا وأ ،ةد      يدع

فـيثك طاشـنو يملسـلا عـمجتلاو بازحألاو تايعمجلا نيوكت قح ةلافك ىلع مئاق يددعت                
ةـبخنلا هذه تالوقم تنبت     ةيفاقث ةطلسو ماع يأر دوجوو ،ةفلتخملا يندملا عمتجملا تامظنمل          

ةروـث دـعب      عـطقنا هنكلو   روتسدلاو لالقتسالا بلطم  يف ةصاخ اهذافنإل تعسو       ٢١.م١٩٥٢ 
 نيـب اكرتشـم تراـص ةـيلاربيللا بلاطملا نأ نم نآلا انيلع حصي امب لوقلا اننكمي نكلو                 
              ، يـئارجإلا اهلكـش يف ةصاخ ،ةفلتخملا تاباطخلا يف بحسنتو رصتنت يهو ،ىوقلا فلتخم

هذـه نـكلو     ةيجولويديأكةيلاربيللا ل   ثمت ةضحم ةيلاربيل ميقك سيلو ،ةيطارقميدلاب فورعملا        ،
نوـكتف ،يـبرعلا اـنملاع يـف اهل اهينبت نلعتو ةنيعم تارايت يدل بلاغلا لكشت دق بلاطملا         
ةـيلاربيللا طـقف يقبتل ،بلاغلاو دئاسلا مامأ ةحازإلل ةلباق نوكت ام اريثك نكلو ،اهيلع ةمالع                
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 تـفتلا ثـيح ةروـثلا لبق يرصم       لا راسملا يف ناك ام وهو     . يطارقميدلا يئارجإلا ىنعملاب  
تاـيرحلا   -روتـسدلا –لالقتـسالا لـيبق نـم ةقلطملا ميقلا نم ديدعلا لوح ةفقثملا ةبخنلا                

ىطسولا ةقبطلا يفو ،ريهامجلا      يف العاف " -لدعلا–ةيطارقميدلا   اـمأ  . كلذك ةيفاقثلا ) طيسولا( 
ةرئادـلا هذـه ق     يضت تأدب تايجولويديألا دوعصو ةيروثلا تاموكحلا روهظو لالقتسالا دعب        

ةيعبتلا-راسيلا–نيميلا نم ميهافم يف لزتخت لب ةعستملا       ىرـبكلا ميهافملا تلهرتف ،ةدحولا  -   
تاراعشـلا هتبلتساو ضيورتلا هب                يغ وأ عمقلا هباصأ يذلا يبرعلا فقثملا ةطلس اهعم تلهرتو

  !ةماعلا ةيلاربيللا بلاطملا نع اديعب
،  ةروثلا لبق ام رصع   يف ةحوتفم ةيلاربيللا ةركفلا تناك نإف        ام لكشب تـفتخا اـهنإف        

ةـميزه ىتح كلذ ناكو ،ةسرامملاو لعفلا ىوتسم ىلع وأ باطخلا ىوتسم ىلع ءاوس اهدعب               
تاوعدو   تاوصأ روهظو ،م  ١٩٦٧ناريزح  / وينوي       ، يتاذـلا دقنلا ةـثادحلاب ىمسـي اـم    وأ  
نآلا ىتح اهتقلح يف انلز ال يتلا      ةرخأتملا تاـياهن عم ةيبرعلا ةثادحل  ا ءدب ذنم هنأ ىرن اذل! ، 

ىنعملاـب ةيلاربيل تارايت انيدل سيل نكلو ،ةيلاربيل تاوصأ ةمث نآلا ىتحو رشع عساتلا نرقلا          
   ، ةـضراعملا بازـحألا ئطاوـش ىـلع نويلاربيل دارفأو ةيلاربيل ةوعد كانه             "ةملكلل قيقدلا

سيل بلاغلا يف اهنكلو ة   مكاحلا ب ازحألاو لوـحتلا رثعت    ببسوه اذهو    .اهيف لعافلا ءزجلا ت      
ملاعلا   يف يطارقميدلا  ،     نينرق  لالهتسا مغر ،نآلا ىتح يبرعلا        هزاجنإ ةلواحم يف نامزلا نم

اـهانعمب   ١٩٤٤ةنـس رتراس اهنلعأ يتلا مازتلالا ةلوقمل عباتم امإ ،انيفقثم نم ضيرع عاطقف              
ميدـخ بـتا    كلا نأ نـم اميدق عفقملا نبا ةلوقم ريبك لكشب اهيف ترذجت عبات وأ يجولويديألا              

ةـهجاوم يـف ةـثادحلاو ةـفاقثلا ةطلـس خيسرت وحن ةقثب ىعسي نأ نكلو ،هنوعو ناطلسلا                  
  ، يـف ةـفاقثلا ةطلسل الكشمو ابولطمو       اعطقنم لاز ال راسملا اذهف       ةدئاسلاو ةمكاحلا نيتطلسلا

نـم هـعم نيرخآو يمزع دومحم نأ نظن ام وهو ،ةداضملا ةيفاقثلاو ةيسايسلا ةطلسلا هجو                
رعاشـلاو تـعلط ميهاربإو رودنم دمحم مهنم ركذن ،هيلإ نيعاسلا نم اوناك ةف              لتخم فوفص 

  . مهريغو يمهف زيزع ديهشلا
ةـلوقم تـناك اـمك      -سيـنودأ ركذي امك   –ةيبرعلا انتفاقث يف لصألا ةلوقم تخسرت         

تاوـصأ تـلاعت     ، و ٢٢ نيمأ ريمس ظحالي امك عادبإلا ةلوقم نم اعويش رثكألا ىه داهتجالا            
،         ةيروثلا يعدت  درفلا قوقح ىلع ةعامجلا قوقح امئاد مدقت اـهارت ال ةيلاربيللا يعدت اتاوصأو       



 ]٥٢[

دـصرن نأ نـكميو     . اهب يعاولا يعامتجالا كارحلاو لعفلا ال ،طغضلاو ةوقلا ىلع اينبم الإ          
  :يلي ام  يمزع دومحم رصع يف يبرعلا انملاع يف ةيلاربيللا ةركفلا حمالمو تامس نم 

روتـسدلا لـيبق نم ةيسيئرلا ةيلاربيللا ميقلا نم ديدعل ةح           يرص ةوعدو ءانتعا دوجو   -أ
ميـلعتلا رشـنو ةطلسلا لوادتو ي       ملعلا ثحبلا ةيرحو ةأرملا ريرحتو ةديقعلاو ريبعتلا ةيرحو       

ضعبـلا اـهلجأ نم لضان       ةمهم ةيقوقحو ةيلاربيل ئدابم نم اذه ريغو تايلقألاب ءانتعالاو          ،
ةمهم ةيقوف ةينوناقوةيعيرشت تاليدعت يف اهل ةلودلا مهتباجأو  .  

مادصـلا ةـبغر مدعو لئاوألا نييلاربيللا نم ريبك عاطق ىلع ةيقيفوتلا ةمس ةبلغ              -ب
ةـمزأ وأ مكحلا لوصأو مالسإلا ةمزأ نم لولغز دعس فقوم يف دجن امك               ةدئاسلا ةفاقثلا عم    ،

 دـعب ةرـيبك   تاـجرد  نييلارـبيللا نيرـكفملا نم ديدعلا   لوحتل ، ١٩٢٦ماع يلهاجلا رعشلا  
ذـنم دادزـيو تاـينيثالثلا ذـنم نيسـح هط           / ديمعلا ىدل اذه دجن ،اهعم يرهوجلا مادصلا      

ةيبرعلاب هتاباتك يف   هتافو ىتح تاينيعبرألا   روتكدـلا   ةـلاح يـف اـقمع رثكأ ودبي هنكلو           ٢٣. 
هـتحورطأ دـعب    ) يطارقميدـلا بزحلا سسؤمو روفسلا ةعامج ءاضعأ دحأ       (يمهف روصنم   

دـعب ةيمالـسإ ةيفوص نوكي نأ نكمي امل هلوحت ناك ثيح             مالسإلا يف ةأرملا نع هاروتكدلل      
يعامسإ كلذكوةعماجلا جراخ اهاضق اماع رشع ةثالث  روصعلا ةلجمبحاص رهظم ل   .  

نـم ددـعب مهطابترا ةجيتن نييلاربيللا نيركفملا نم ديدع ىلع بزحتلا ةمس ةبلغ              -ج
، ةيسايسلا بازحألا  ةنيابتملا ذـه فـقاومب ءالؤـه فقاوم ترثأتف          تراـصو ،بازـحألا ه      

عـمو ،ناـيحألا نـم رـيثك يف تاقيلعتلاو ىؤرلا نم ريثك ردصم تاباطقتسالاو تابزحتلا            
اـمم لوألا بازـحألا هذـه فدـه ىه مكحلاو ةطلسلا تراص رامعتسالاو ةطلسلا طوغض                

،      اصأ رـيرحت سيـئر لـكيه نيسح دمحم        روتكدلا ناك الثمف    هابتشالاب راكفألا نم اديدع ب
ةـيباينلا ةاـيحلا لـطعو ،روتسدلاو ناملربلاب دومحم دمحم برض نيح ،ةي         عوبسألا ةسايسلا 

هدييأت الإ هنم ناك امف       م١٩٢٨ةنس نيـح يـمزع دوـمحم انركفمل نيهجاوملا دحأ ناك لب            ،   
يـف كارتشالا هبزحو ضفر يذلا لولغز دعس يدل هدجن دق ام وهو             . كلذ هضفرو هضارتعا  

ناك يتلا هتنجل بقلو    ١٩٢٣روتسد عضو ةنجل     دـبع اـهيلع فرشيو يدشر نيسح اهسأري            
ةـنجلب ،دـعب اـميف نييروتـسدلا رارحألا سيئرو ميدقلا هقيدصو دودللا هودع يمهف زيزعلا                

مئادـلا دـفولا عاـفد ناك ةيرصملا ةبخنلا هتضترا يذلا روتسدلا ناك              نأدعب نكلو ،ءايقشألا      
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لـهف ،ينطولا حافكلل     اهروظنم يف لالقتسالا بلطم يف اكيرش ناك لب ،هدنع فوقولاو ،هنع            
  . لوألا فقوملل اببس يفكي بزحتلا ناك

،  لاسيسأت يف اهئدب ذنم ةيبرعلا ةيلاربيللا تحجن        -د ةـثيدحلا ةلودلا تاسسؤم نم ديدع
ةنس روتسد رصم   تردصأف هنمـض اـمل نآلا ىتح رصم يف ةيلاربيل ريتاسدلا رثكأ م         ١٩٢٣  

مـل امك   . بازحألاو تاباقنلاو تايعم  جلا نيوكتو عمجتلا ةيرح لثم ةماع تايرحو قوقح نم        
يـتلا بزـحتلا ةمـس نكلو تايرحلا هذهل ةداضم ةديدع نيناوق رادصإ يف رامعتسالا حجني                

              ،  فعـضأ ئداـبملا لوح ال حلاصملا لوح سفانتلاو اهيركفمو بازحألا نم ريثك ىلع تبلغ
ثلا تاموكحلل حاتأو ،ةمكاحلا تاطلسلا ىدل اهتشاشه نم دازو بازحألا          هذه نم  اـميف ةـيرو     

اهداسف ىوعدب بازحألا ددعت ضفرو ةيعجرلا ةيطارقميداهرابتعاو ةيلاربيللا دقن دعب  .  
يدادبتـسا وـحن ىلع ةسايسلا ةيلاربيللاب تفصو يتلا بازحألا نم ددع سرام             -ـه
دـعاقم ىـلع وأ نيرـخآلا عم اهتاقالع يف وأ ةيلخادلا اهانب يف ءاوس                -لاز الو –يطلستو    
  ، ةحـضاو جذامن ىوس دفولا نع تلصفنا يتلا ةيلقألا بازحأو يقدص لي  عامسإ سيلو ةطلسلا

لـبق رـيبك لكشب  ةيسايسلا ىوقلا هتلزع هسفن دفولا نإ لب ،يروثلا لبق دهعلا يف كلذ ىلع                   
تـناكف ،ةـينطولا ةـعامجلا تاقفاوت نم ريثك كاهتنال ةيضترم هتموكح تناك ثيح ،ةروثلا               

يدـل تبث امم ،ةيئانثتسالا مكاحملا دوجوو رهاظتلا ع         نمو تايعمجلا لحو ةيئانثتسالا مكاحملا    
اـماع نيرشـعلا يـف تزرـب يتلا ىوقلا زواجتو ةروثلا ةرورض              ىرخألاةيسايسلا ىوقلا     

ىوـقلا ةـمزأ نـع اـجورخ دعب اميف اهل اديضعتو اديهمت ناك ام وهو ،ةروثلا لبق ةريخألا                   
ةقيتعلاو ةمئاقلا اررـبمو ةـيبزحلا ةـيددعتلاو ةيلاربي       للاةركفلل  ةءاسإ  لثم هنأ رطخألا نكلو     .  

نـم اءدـب ةيمالـسإلاو ةيبرعلا ةيحالصإلا داور نأ دكؤن ال انه نحنو               ,دعب اميف اهكاهتنال      
ءاضـعأو هدـبعو يناـغفألا مث سنوت يف يسنوتلا نيدلا ريخو رصم يف يواطهطلا ةعافر                 

يـف ةيلاربيللا ميقلا    هذه ردصم اوناك نييروتسدلا رارحألاو دفولا ىلإ عرفت يذلا ةمألا بزح            
جهنـملا ءالؤـه مازـتلا انريدـقت عـم هـتابقع ضعبو راسملا شقانن انه اننأ الإ ،عمتجملا                   
يـتلا ةيتاراعشـلا ةيباطخلاو ةيلاكيدارلل مهدامتعا مدعو ةثيدحلا ةلودلا ءاشنإ يف يحالصإلا             

ألا ةيديلقتلاتاعاطقلاىدل ةدوجوم تناك    ةرـك  فلل مهضـفرو نيملسـملا ناوـخإلا نأش   ىرخ  
ينطولا بزحلا دارفأ ضعبو ،هتكرح ءادعأ نم اودع سسؤملا دشرملا اهربتعا يتلا ةيبزحلا              

وـيلوي  ةروـث دـعب ريبك لكشب داس  ام وهو اماهتاو ةنايخ مهدنع فالتخالا خسرت نمم ميدقلا          
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تسـيل اـهنأ نـم يـبرعلا ملاعلا يف يلاربيللا رايتلاو ةركفلا ةمزأ نمكتو                . ١٩٥٢٢٤ةنس  
 ىرـخألا تايعجرملا نأش ايفطاع امخز كلتمت ال ،بذاج لكشب ةهباجمو ةهجاو            م ةيجولويديأ

الضـف ،تاعمتجملا يف عونتلا ةرادإو حالصإلل ائداه ابلطم لظت لب ،ةينيدلاو ةيموقلا ةبلاغلا              
اـهل نـكي مـل نإو تاراـيتلا هذه يدل ةلوبقمو ةبذاج تناكو تراص ةزيمتملا اهتالوقم نع                  

     ،  .نيـيقيقحلا نييلارـبيللا دـنع ةـيولوألا لك اهلو ةيساسأ يه امنيب     تلاز ال اهلعو ،ةيولوألا
نيـح هتيبابضو هفعض تسيل     مومعب يبرعلا ملاعلا يف ةيلاربيللا ةركفلا ةيريهامج ةمزأ لظتو          

،     ةمئاغ ةيناملعو ةيثيدحت ميهافمب رشبي    ضعبلا ىري امك ةـيرهوجلا هتالوقم نأ     لاكشإلانكلو     
, نيرـخآلا ةهباجم  يف  يتايوهلا عافدنالاو ةهجاوملا    ىلع   سيلو يلخادلا حالصإلا ىلع زكرت    

ديسـلا يفطل دنع هرواجتو يواطهطلا دنع هتمجرتو يسنوتلا دنع روتسدلا بلطم ناك انه نم       
تاراـيتل  ا مـظعم دنع ةدتمم تراص تالوقملا هذه نأ امك         , لالقتسالا بلطم عم  نيسح هطو   

دوـجو مـغر    , انتقطنم يف ةمكاحلا تاطلسل   او نوي مالسإلا اهيف امب  , اهل اهينبت نلعتو ىرخألا   
اـمنيب  , ةـيلاربيللا ميقلا نيبو   "ةسراممو ةي رظن"مهباطخ تادرفم نم ريثك نيب ةيوينب تاضقانت        

اـنه نمف    ٢٥.باطخلا اذه يف بذجلل لئاسو عارصلاو ةهباجملا تالوقمب يه ظفتحت تلاز ام             
  . ةيجولويديألاوةيريهامجلا تاباس حلاب نويلاربيللا مزهنيو يئارجإلا ىنعملاب ةيلاربيللا رصتنت
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East     ، ديعسـلا تـعفر روتكدـلل ةيعويشلا ةكرحلا خيرات ةلسلس تاينيعبسلا ةيادب ذنم تلاوت مث  
تـلازالو ،اـهريغو يقوسدلا مصاع روتكدلا فارشإب اهخيرات قيثوت ةنجلل ةمهم دوهج اهتعب              تو

ليـصافتلا ىـلع يلاعتلاو يتاراعشلا مخزلاب ةيفتكم يمسرلا اهخيرات بتكت مل ةيمالسإلا ةكرحلا              
  .ريبك لكشب
يرباـج  لا دباع دمحم باتك دقن يف     "يبرعلا يقالخألا لقعلا لوح     : يرشبلا قراط ذاتسألا عجار    ٢
ددع يبرعلا لبقتسملا ةلجم ،"يبرعلا يقالخألا لقعلا"  ٢٠٠٢ - ٢٧٦ . 
بـقلك ،فـصان كب ينفح ريبكلا بتاكلا ةنبا فصان ينفح كلمل افدارم ةيدابلا ةثحاب بقل يتأي                  ٣

قيقـش لسابلا  كب راتسلا دبع نم اهجاوز ءانثأ           "مويفلا برع "مويفلا ةيداب اهنكس    نم هب ترهتشا    
دعـس عم اوفن نممو  ١٩١٩ةروث يف يرصملا دفولا ءاضعأ دحأو نابرعلا خيش ل          سابلا اشاب دمح    

لـسارتو بدألا مهـسرادتو ةباتكلاو ةءارقلا ةيدابلا ءاسن ملعت فصان ينفح كلم تناكو ،لولغز               
اهلزنمل اهطاشن لقتناو دعب اميف اهجوز نع تلصفنا دقو ،ديعبلا ماقملا اذه نم دئارجلاو تالجملا                

و ىتحةرهاقلاب اهيلع ةمالعو اهب انيرق بقللا لظ نكلو١٩١٨ماع يف اهتاف     . 
  . هللا همحربيجن ناميلس نانفلا دلاو  ٤
يف ةيطبقلا نطولا ةفيحص      ٥ ةنس ويام    ٥  يناليك ديس دمحم ذاتسألا عجارو       ١٩١٦  يطبقلا بدألا  " 

يرشبلا قراط ذاتسألاو  ١٩٦٥ةنس رشنلل ةيموقلا رادلا     "رصم يف    يـف ةيساي  سلا ةكرحلا خيرات:  
ةنس قورشلا راد ٢ط "رصم    .٥٣ ص ٢٠٠٢ 

 . موكلا نيبش زكرم ةيفونملا ةظفاحم يف ةريغص ةيرق حيلم ةصح ٦
ردصملا ٧ قراط ذاتسألا عجار    و ١٠٩ ص   ١٩٠٠ ١ط  "ثيدحلاو ميدقلا رصم خيرات يف يفاكلا       :  
ةنس ٤ط "ةينطولا ةعامجلا راطإ يف طابقألاو نوملسمل ا: يرشبلا  .٥٠ص  ٢٠٠٤ 
 : ١٩٤٥رصم يف ةيسايسلا ةكرحلا خيرات      "يف يرشبلا قراط ذاتسألا هبتك ام اذه لوح عجا          ر ٨

 .٣٤١ ص ،ذ س م" ١٩٥٢
ذاتسألا زيزعلا قيدصلاو دقانلا      هنبال تالاقملا هذه انملس دقو    ٩  رـيرحت  سيئر  دعاسم ةبشخ يماس     
 . هللا ءاش نإ.اهرشن عمزملا ةلماكلا هلامعأ يف اهرشنيل مارهألا
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يـتلا حابصـلا ثـيداحأ      "هتاركذم يف يورعلا هللا دبع يبرغملا ركفملا هنع ربع ام اذ            ه لعل  ١٠

رهشألا هباتك نع ملكت نيح      ١٩٩٩ةنس ترشن    ةرصاعملا ةيبرعلا ةيجولويديألا"  هـمجرت يذـلاو   " 
 ."مامتها نم لان ام ضعب لان ناك ةيبرعلاب هبتك ول له"تاينيتسلا رخاوأ يف ظفاحلا نيساي 

ةـيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم  –ةينطولا ةلودلاو ةيحالصإلا : ليلموأ يلع   .  د كلذ يف عجار   ١١  
ةنس   ١ ط – د ًاضيأو  ١٩٩٤  راد   -برغلاو برعلا نوفقثملا  : يبارش ماشه . ،  ط تورـيب   -نسلن   ١ 

  .م٢٠٠٠ةنس 
ةيحالصإلا ةيجولويديألا-برغلاوبرعلا نوفقثملا : يبارش ماشه. د: كلذ يف عجار١٢  .ذ. س. م- 
ةنس قورشلا راد ٢ط "ةرصاعملا ةيهام : يرشبلا قراط ذاتس ألا عجار ١٣   . ٤٨ ص ٢٠٠٥ 
د كلذ يف عجار    ١٤ ةـيطارقميدلا ةيضـقو    رصم يف ةيسايسلا ةطلسلا     " :معنملا دبع سراف دمحأ   .  
ددع باتكلل ةماعلا ةئيهلا      -نييرصملا خيرات ةلسلس  . )١٩٨٧ -١٨٠٥( نيدلا ءالع كلذكو   . ١٠٥ 
ددعلا -ةيرحلا قشاع قاحسإ بيدأ: ديحو ةلسلسلا سفن نم١١٦   . 
ىفطصم خيشلا هيخأ راثآ نم هعمجو هبتك ام ىوس رخآ فلؤم قزارلا دبع يلع خيشلل نكي مل                  ١٥

  .هتافو دعب اهعبطو"قزارلا دبع ىفطصم راثآ"ناونعب قزارلا دبع 
ةنس ١ ط-رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا"يتايح ةريس: "يودب نمحرلا دبع عجار ١٦  .م٢٠٠٠ 
ةـبتكم   (-١٩٥٥ةنـس رصـم ةيريمألا ةعبطملا       . م١٩٥٤ةنس روتسد تاسلج رضاحم عجا      ر١٧
 ).بعشلا سلجم
د عجار  ١٨ ةيفسلف ةيؤر -ةيلاربيللا: ايركز داؤف .   ددـع مارـهألا   -ةيطارقميدلا ةلجم"  . ١٣ ص١٠ 
 .١٧ص ددعلا سفن "رصم يف لبقتسم ةيلاربيلل لازام له: "يوالببلا مزاح.د ًاضيأو
  .ذ س م  رصم يف ةيسايسلا ةكرحلا : يرشبلا قراط ذاتسألا ثادحألا هذه يف عجار  ١٩
نمـض نيسـح هـط عورشـم     "ناونعب ليلموأ يلع . د هبتك ام نيسح هط تالوحت يف عجار   ٢٠

هـفرعي اـمك نيسح هط      "نورخآو شاقنلا ءاجر    . أ ًاضيأو . ذ. س. م"ةينطولا ةلودلاو ةيحالصإلا  
تالوحتلا   نع عجارو . م١٩٦٦ةنس ة   رهاقلا"هرصع باتُك  ةهبتشـملا تالوـحتلا موهفمو ىرخألا       

يناثلا فصنلا يف رصم يف ةيمالسإلا تاهجوتلاو ةيركفلا تالوحتلا ةرهاظ          "ريتسجاملل انتحورطأ   
  .٢٠٠٦ةنس مولعلا راد ةيلك يف ةطوطخم "نيرشعلا نرقلا نم 

د ةقرو عجار   ٢١ ا ةقبطلا نع   ةيبرعلا ةفاقثلا لبقتسم رمتؤم يف ديعس ديسلا دمحم       .   ةيفاقثلا يطسول   
ةنس ةفاقثلل ىلعألا سلجملا      - تاـفلؤم عـجار ةيفاقثلا ةطلسلاو ماعلا يأرلا لاكشإ نعو          .م١٩٩٧ 

  .ذ س م "ةيسايسلا ةطلسلاو ةيفاقثلا ةطلسلا "و "ةينطولا ةلودلاو ةيحالصإلا "ليلموأ ىلع 
د عجار  ٢٢  -١٣٣ددـع يبرعلا    لبقتسملا ةلجم   "ةيبرعلا ةفاقثلا يف عادبإلاو داهتجالا    : نيمأ ريمس .  

 .م١٩٩٠ةنس سرام 



 ]٥٧[

                                                                                                                   
. ذ. س. م "ةينطولا ةلودلاو ةيبرعلا ةيحالصإلا نمض    "نيسح هط عورشم  "ليلموأ ىلع   . د عجار ٢٣
 .١٢١ص
د عجار  ٢٤ . ذ. س. م "ةينطولا ةلودلاو ةيبرعلا ةيحالصإلا نمض"نيسح هط عورشم"ليلموأ ىلع .  
  .١٢١ص
نويلاربيللا   مزهنيو ةيلاربيللا رصتنت له   : هريسن يناه عجار   ٢٥ -٢٦يف ةيتيوكلا ةسايسلا ةديرج     " 
٢٠٠٥- ١٢. 
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تاويح نم اهريغ نع فلتخت ركفملاو بتاكلا ةايح نأ           كشال   امبر نيرخآلا  نوـكت   ، 
اـنأرق اذإـف ،هسفن ةباتكلا لعف رتوت نم ًاريثك ةلماح ةايحلا نوكت وأ ،ىرخألل ةآرم امهادحإ                 

يـف ًاثحاب ناك لجرلاف     .. ضرفلا اذه انل دكأتل سكعلا وأ هجاتنإو هتباتك ة        آرم يف يمزع ةايح   
نأ وـجري  ،فرـعي ال امع امئاد ثحبي ،لاح ىلع ريصي ال ،هنارقأو هيوذ نع ًافلتخم ،ةايحلا         

ًاعيرـس قفألا يف ةئيضم اهملاعم ضعب ودبت نيح قفألا يف ةمئاغ ودبت ةديعب ةقيقح فداصي                
يـتلا ةـقلغملا     قاسنألاو ةيجولويديألا فرعي مل   .. غوارم نيقي .. انم بلقنت وأ اهنع بلقني ام       

قـقحتت نيـح   " ناسـنإلا ةميق "ىوس اهيف ًاخسار نكي مل ةيريسفتلا ةيلكلا ةقيقحلا ةعانق هبسكت         
تتشـتو عوـنت مغر    " ناسنإلا قوقح "ةموظنم يف ًاركبم هتياغ يمزع دجو انه نم         .. هتيناسنإ

،          رظ بلقتو . هاياضقو هتباتك طامنأ   هابـص ذـنم لـجرلا ةايح يف يلج بلقتلا اذهو هتايح فو
فيك نعثدحت" ١ةايحلا لبس رايتخا ىضوف "ةلاقم يفف   ميـلعتلا لـحارم يـف هبلقتو هنيوكت    ةي   

ةيقرـش   –حـمقلا اينم زكرمب ةريغص ةيرق يف        (دولوملا  " يمزع دومحم "لفطلاف ،هتارايتخاو     
لـقتنا مث ،ةباتكلاو ةءارقلا ملعتو ،نآرقلا        ضعب ظفحف رغصلا ذنم ةياعرلاب هدلاو هاقلت      ) ١٨٨٩  

ىـلإ لـقتنا مـث تاـظفاحملا ضعب يف ةيئادتبالا ةسردملاب ًاقحتلم لمعي ناك ثيح هدلاو عم                  
يبدألا مسقلا  –ةيوناثلا ةيقيفوتلا ةسردملا     قـحتلي نأ ةـيوناثلا نـم هـئاهتنا دعب دوي ناكو         ..  

مب قحتلاف ،هل انكمم اذه نكي مل نكلو        ،بطلا ةساردب  ركذـي اـمك    –ةفداصم قوقحلا ةسرد       - 
  :يلي ام ظحالن نأ اننكمي اذه يفو

ءدب ،يمزع نيوكتو صخش يف تاريثأتلا عونت       –١ يـف نييسـنرفلا نيـسردملا نم       ًا   
  .هب اقحتلم ناك يذلا ةسردملاب يسنرفلا مسقلا

كلذل هضرعت ددعتل لمحتلاو لالقتسالاو بلقتلا ىلع هدوعت– ٢  .  
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ويم ددعت– ٣   .ةيفاقثلا هتامامتهاو هل 
ةنس هرفس دعب مهألا ريخألا ريثأتلا ناك مث          – ٤ سيراـب ىلإ ةعماجلا ةثعب يف       ١٩٠٨   

دـبع ىفطصـم خيشلا و يمهف روصنم        .د و ليلخ نيسح دمحم    .دو ،لماك ديس  .د همع نب  اعم  
هلاضنو هركف ةقيفرو هرمع      ةكيرشب ىقتلا ثيح  . قزارلا حتـفتت سيراب يفو    ".. يمزع ارالك " 

مـلعلاو نيدـلا نيب لصفلا نع       اسورد عمسو مياك مرود ىقتلاو ،ر     ثكأ يمزع نويع   ناـكو  ..  
ةـبغرلا اهؤلم حورب ملعلاو ليصحتلا ىلع ةبلطلا لابقإ وه اهتعماجو سيراب يف هنيبت ام لوأ                

جهاـنمب عاتمتـسالا نيب نزاوتلا ىلع مهتردقو         ٢ديكألا صالخإلاو ريبكلا طاشنلاو ةقداصلا        
يـف نزاوـتلا اذـه لثمل ىعسن نأ ىلإ يمزع وعديو ،ملعلا              ليصحت يف ةمارصلا عم ةايحلا      

يـه اـمنإ    .. مهتذتاسأ رابك مهيلع اهيقلي يتلا تارضاحملا نوكب ابجعم يمزع ناكو         ! اندالب  
نأ نود لامكتـسالا كلاسـم ىـلع مهلدتو ثحبلا باوبأ مهمامأ حتفت ،ريغ سيل ديهمت ةباثمب                 

  ٣. ةلزنم تايآ يلاتلاب اهنوذخأي الف رخاوألاو لئاوألا هب يتأ ام تعمج دق اهنأ معزت
ردو يـبنلا تاـجوز لوح ةيسنرفلاب هاروتكدلل هتلاسر يمزع شقان مث           داصـتقالا   س   

عـيبر ىـتح      ١٩٠٨ةنس فيص نم تاونس     عبرأ  لالخ ةيلودلا نوئشلاو يسايسلا      .. م١٩١٢ 
 نيـفقثملا تاـعمجت داـتراو ةاـتفلا رصم ةيعمجب سيراب يف هدوجو ءانثأ يمزع طبترا دقو                

لماك ىفطصم هسسأ يذلا      -ينطولا بزحلاب ًاطبترم داع مث كانه عادبإلا ربانمو          ًاـبتاكو   –   
ىـتح ةراجتلا ةسردمب لمع مث لماك يمهف ىلع هقيقش اهررحي ناك يتلا             " ملعلا  " هتديرج يف   

  .ةفاحصلاو ماعلا لمعلل غرفتيل ةموكحلاب ةمدخلا كرتو م١٩١٩ةنس 
تـبلقت فيك يمزع لءاستي      ،"تالاح نم ةلاح  .. ةايحلا لبس رايتخا ىضوف   "هلاقم يفف     

اذـه ببس امه ديقعتلاو ميظنتلا مدعو ةفداصملا نأ يمزع ىري            ٤تاساردلا عاونأ ىلإ هلويم       
هل ناك هنأ ركني نأ ثحابلل نكمي ال نكلو       .. لويملا يف بلقتلا   يـفف ،هـتباتكو هتايح يف رثأ           

بـلاق جراخ اهعاستاو هلايخ تالخدم ع  ونتل يمزع نهذ يف دحوتلاو لمأتلا لاجم عستا هتايح  
هاياضقو هتغل يف ًاعونتم  هلعج امم       –يطخلا ماظنلاو عقوتلا   ةـغل ناـيحألا ضعب يف ودبت       ..  

يف   يشيعملاويمويلا   تاـجوزلا رايتخا لوح هثيداحأ وأ        ٥اهيكح ماظنو اهتيهاكفو اهتيبايسن     ا    
هـيف ودـبي يذـلا هسـفن ن         يحلا يف اذه ،حوضوو ةيفافش نم هيف دهع امو ةيبنجألا ةصاخو          

بحاـص رـكفملا وأ ملاـعلا لاوـحأ يـف ققدـملا ةيلودلا نوئشلل عباتملاو هيقفلا ينوناقلا                  
  .ةزيمتملا ةيثيدحتلا تاحورطإلا
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يـمزعف  .. بالـقنالاو ةفزاجملل هدادعتسا ىلع يمزعل حوتفملا نيوكتلا اذه دعاس امك          
ةـسردمب هلمع ءانثأ هلاقتعا نم ًاءدب ما  علا لمعلا فارتحا ذنم لالقتسالاو ةروثلاو بلقتلا داتعا    

عـم هـفالتخا دـنع رـخآلا ضعبلا عم لمعلا هكرتو فحصلا نم ددعل هرادصإ وأ ةراجتلا                  
عـم فلتخا نيح ةيمويلا ةسايسلا وأ بايد قيفوت دمحمل داهجلا عم ثدح امك              (ايئدبم اهباحصأ   

  ).اشاب دومحم دمحم
يـف نييروتـسدلا رارـحألا ةعومج       مب هطابترا مغرف ،دحأل ابلتسم نكي مل يمزع نإ        

هيف ءانثتسا يمزع نكي مل ام وهو ،لولغز دعس عم افلتخم             ١٩١٩ةروث   دـقن نأ ثـبلي مل       ٦   ،
ىـلعل ًابلتسم نكي ملو  ١٩٢٨ روتسدلالطع نيح ةيمويلا ةسايسلا تاحفص ىلع دومحم دمحم    

ا هتقالع يف ةصاخ يمالعإلا هراشتسم ةيلوئسم هيلوتو هل هريدقت مغر           –رهام   عـم ةيسايسـل     
ةيفحص ةطبخب هنم زاف نيح يويدخلا قباسلا يف هبلتسي مل امك             –ناوخألاو رصقلا    ناـكو   –   

قالـطنالا ةـبغر هذـخأت مل امك ،ئشلا ضعب امهتقالع تدطوتو ،هتيصخش يفخي يويدخلا               
ةركفملا هتعيبط نم اهتينهمو يفحصلا    ديعب قافآلةفرشتسملا  يأر ةفاحصـلا ةـيرحل سسأف   ة   ،

ناسـنإلا قوقحل ةوعدلاو ةنطاوملا قوقح لجأ نم ًالضانم لظ امك ،ةعبارلا ةطلس             لا اهرابتعا 
  .صوصخلاب ةأرملا قوقحو تايرحلا نع عافدلاو رصم يف ةيميلعتلا تاسسؤملا ثيدحتو

فـقثملاو  .. هتيلالقتـسا كلذـكو هـتامامتها عاسـتا يمزع هب زيمت ام زربأ ناك اذل       
و لـماح هـنأ اـمك       .. دحأل ًايئاعد اموي ليحتسي وأ    ةيليذ فقاوم ذختي نأ عيطتسي ال لقتسملا        

أدبملاو حرطلا  ةراسج عم حماستلاو فالتخالا قح ىلع ةمئاقلا ةيندملا حورلل لباق          مـل اذـل    ..  
نـم هسـفنب وجني نأ الإ ةلصفنملا ةايحلاو عستملا حرطلاو حوتفملا نيوكتلا يذ يمزعل نكي                

حتلا ةركف سيدقت  لاو بز  ةروـثلا نـم ذـختت ةحوتفم ةيعجرم ا         ذ نوكي نأو ةجلدألاو سي    يست 
مارـتحا  يـف راونألا رصع ذنم ةيبرغلا ةثادحلا ميقو ةيسنرفلا         ضـفرو تاـيرحلاو درـفلا          

ًاليصأ ادفاروًالصأو ناسنإلا قوقحو تاقلطملا اهل    ٧.  
  يمزع دومحم    

  
   –ةجلدؤم ريغ ةحوتفم ةيعجرم 

 ناسنإلا قوقح
  ةحوتفم ةايح

ةيمادص–ةبلقتم     
- وت هبش  ةيلالقتساودح  

  حوتفم نيوكت
عونت–بلقت     

ةيناسنإ دفاور-   
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دـق هرـمع نم لوطألا ةرتفلا اهيف هرارمتساو ةفاحصلل يمزع دومحم ناهتما لعلو              
اـميف هـنيوكتو هـتايح ساكعنا ىلعو ،ةحوتفملا ةايحلا نم طمنلا اذه ىلع ريبك لكشب هدعاس     

مزعف –هسفن ةباتكلا لاجم يف هتاطاشن عونت يفو بتكي          موـهفم ثدحتـسا نـم لوأ ناك ي          
اـم مـهأ فصـي ةسايسلا ةديرجل ًايناملرب ابودنم لمع نيح      ١٩٢٤ةنس  " يناملربلا يفحصلا "  

ثادـحألا ةـعباتم يف نييرصملا نييفحصلاو باتكلا زربأ دع          يناك امك ،ناملربلا يف يرجي      
يهاـفم فرـع اـم هنإ       ٨هتايموي يف نيدلا ءاهب دمحأ ركذي امكو ،ةيلودلا نوئشلاو            ميمأـتلا م   

بـتاكلا ةـلجم يـف يـمزع هـبتكي ناـك ام لالخ نم الإ ابوروأ ري       تاسدةءارقو ليودتلاو  
ةـياردلاو ةـفرعملا طارتـشاو هدادـعإو يفحصـلا لقص ىل            إيمزع ىعد امكو    . يرصملا

دـهعم هسـيسأتل هـعفاد ناـكام وـهو           ٩ةنهملا هذه لهأتسي يتح هل يعوسوملا نيوكتلاو            
يبرعلا ملاعلاو رصم يفاهل لوألا ذاتسألا تاباص ليلخ          –اه  تذاتسأ هربتعي ىتح ،ةفاحصلا     ١٠ 

يـمزع مـهتا دـقو      . ريبعتلا اذه كص نم لوأ هنإ لب ةع       بارلا ةطلسلا اهرابتعا كلذك ى    سرأ
ةنس ةيكلملا تاذلا يف      ثبعلاب ةيضقلا تفرع يتلاو     ١٩٢٧  بـتك ذإ    ؛"ةسايسلا ةديرج "ةيضقب     

هلاقم   ةراسجلكب يمزع    ىـلع ربح درجم روتسدلا ناك الإو تالخدت        لا هذهل دح عضو بجي    " 
نـم كلملا فقوم كلذ ىلع الثم برضيو مكحلا نوئش يف كلملا تالخدت ضفر ذإ     ١١" قرو  ،

نأ ىـلع دـكأو     . ةربخلا لهأل ال ةقثلا لهأل ةيعرشلا ايلعلا ةمكحملاب ةيوضعلا بصنم هدانسإ          
فاـقيإ عم رهشأ     ٦ةد  مل لغشلا عم سبحلاب ةمكحملا هيلع تمكح دقو       . مكحي الو كلمي كلملا     

رصـم يـف ماـعلا يأرـلاو ةبخن         لا نيب مامتهاو لاجم عضوم ةيضقلا هذه تناك دقو ذيفنتلا         
  ١٢.ذئنيح

ذـختا هـنأ ىلع لئالدلا ددع       تت لب ةيضق الب ًايفحص وأ ًايرابخإ نكي مل يمزع دومحم          
ىـل  ع   اـنيع كلذكو ،اهتطلسو ةفاحصلا ئدابم سيسأت اهنمض نمو هاياضقل ًاربنم ةفاحصلا              

راسـم لواـنت     –ةـي ادبلا يف –يرورضلا نم ىرأ اذل ،ةمجرتلا هيف تزرب رصع يف رخآلا             
راسـم اـنركذ اـمك بلغألا يف هنأل اهيلع زكر وأ اهلوانت يتلا اياضقلاو                ،يفحصلا يمزع   

ىتح   ١٩١٨نم هيف رمتسا يذلا هتايح       س ءانثتساب  ١٩٢٣  ةـليلق  تاون  ذإ ؛  يـف    ةنـس       ١٩٣٦ 
نـم صاـصرلا هيلع قلطأ دقو ،دادغب يف قوقحلا ةيلكل ًادي            مع نيع ثيح قارعلا ىلإ رفاس     

مـث ًارـيثك رثأتف ركسلاب ًاضيرم        يمزع ناكو ،هتذتاسأ دحأ دصقي ناك نونجم يقارع بلاط          
دـهعملا ةرادإ ىلوـت ذإ       ١٩٣٩ماـع ىتح ةفاحصلا يف هلمع ىلوت ماع دعب رصم ىلإ داع               
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شـتلا مسـقل ًاريدـم بدتنا       ١٩٤٠ماع يفو ةفاحصلل يلاعلا      ةحلصـم يـف ثـحابملاو عير     
ةنس لمع امك     ،بئارضلا بئارضـلا ةـنجلب ًارـيبخ نيـع ذإ ةيلودلا تائيهلا ضعبب             ١٩٤٤   

ءاـبنألا ةـيرح ناـجل يـف ةيصخشلا هتفصب ًاوضع ريتخا امك ،ممألا ةبصعل ةعباتلا ةيلودلا       
ةـباقرلل ًار   يدم ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ءانثأ ماع ةدمل لمع امك ةدحتملا ممألاب ،ناسنإلا قوقحو            

ةدـيرجب ًاررحم كلذ دعب ةفاحصلاب لظو ليلق         دعب هكرتو لمعلا لمحتي ملو تاعوبطملا ىلع        
ىـتح ةدـحتملا ممألا يف رصم دفول اسيئر نوكيل رصانلا دبع هراتخا ذإ   ١٩٥٣ىتح مارهألا    

  .م١٩٥٤ربمفون يف هتافو 
نـكمي  فحصـلا نـم ددـعل ةيمالعإلا ةسايسلا هيجوت يف يمزع دومحم مهاس دقو               

  : يلي اميف اهرصح
  .١٩١٩ربوتكأ ذنم اهريرحت ىلوت يذلا ةسورحملا ةديرج ) ١(
بحاـصو اهريدـم ناـكو       ١٩٢٠وياـم يـف اهردصأ يتلا لالقتسالا ةديرج         ) ٢(  

  .اهزايتما
دـمحأ دـمحم اهبحاـص نم بايد قيفوتو وه اهرجأتسا يتلا لينلا يداو ةديرج               ) ٣(

   ١٩٢٨ربمتبس يف ةزلكلا 
يـف رداصـلا لوألا اهددع ذنم اهريرحت ةسائر ىلوت يتلا ةيمويلا            فسويلا زور ) ٤(  

رياربف ٢٥  ١٩٣٥   
رـياربف    ١٧ذـنم اهريرحت ىلوت يتلا ةيعوبسألا بابشلا ةديرج         ) ٥( اـمكو   ١٩٣٦   ،
نـع ةلقتسـم تناك فسويلازور ادع اهعيمج فحصلا هذه نأ لماك ىوجن             .د ةثحابل اظحالت  

  ١٣. بازحألا
 ١٩٣٣ةنـس سيراب يف يبرعلا ملاعلا ةديرجو ديدجلا         ةلجم يمزع دومحم ردصأ امك      

  ):ةليلق تناك هتاراوح ذإ(يفحصلا لاقملا هتباتك لالخ نم ةي تآلا اياضقلاب متها دقو
  .ريبعتلاو يأرلا ةيرح نع عافدلا) ١(
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ةـطرقم  ىلإ ىوعدلا قيرط نع رصم ثيدحت     ) ٢( ميـلعتلا ريوـطتو تاسـسؤملا          
ملا نيب  ةاواسملاو) هلحارم فلتخمب ( ةـهجاومو تاـيلقألا قوقحو نيناوقلا ةيندمو لجرلاو ةأر          
  .درفلا ةموكحو دادبتسالا

يعاـمتجالاو ينوناـقلا لاجملا يف ةصاخ ةيبرغلا ةراضحلا تازجنمب فيرعتلا           ) ٣(
  .يفاقثلاو

وأ ليئارـسإ عم ةقطنملا يف عارصلا ةقيقح ىلع ةيرصملا ةيسايسلا ةبخنلا عضو   – ٤  
ةـيفيكو عارصلا ةقيقحب ركبم يعو نع رومألا هذه يف هحرطو ه            مهف متيو ،ةيلودلا ةئيبلا يف    

  .هيف ىوقلا نزاوتو هترادإ
ةفلتخملا ةيبرعلا اياضقلاو ةينيطسلفلا ةيضقلا نع عافدلا– ٥  .  

هـنأ نـم هنع داقعلا لاق ام حصي اياضقلا هذه قمعو       ةيوبخنلارظنو   بـتكي ناـك   "  
بـتكو رـضاح يذـلا يـمزع نـكلو      نيفقثملا طاسوأ يف الإ روهمج هل نكي ملو  " ةصاخلل  

ةماعلا ةفاحصلا ئدابم     لوحهتارضاحم   كلذك ًازيمتم ايفحص ناكو      ١٤  يـف قبسـلا زرحأ      –   
هلوصـح لـثم يعيطملا يعمل ركذي امك         –ةيفحص تاطبخ بحاص ناكو لئاسملا نم ديدع          

ناـك امك     ١٥ ١٩٢١ةنس لوألا يرصملا دفولا تاضوافم يف زلم عورشم ىلع           ايفارشـتسا   
فارـتعالل هـتوعد لثم رصم يف ةمكاحلاو ةفقثملا ةبخنلا ىورل            هتاهيجوت يف اي    جيتارتساو  

فـقو هـتأر ام سكع ،البقتسم رصمل فارتعالا اذه ةدافإ ىدمو ،ةيبعشلا نيصلا ةيروهمجب               
ررـقو يمزع هآر ام ىأر هراوح دعب نكلو ،ابساحمو ابنؤم رصانلا دبع هاعدتساو               ١٦ذئنيح      

  .هحرط امبةلودلا تذخأو ةدحتملا ممألا يف رصمل ًامئاد ًابودنم هنييعت 
هـتمدخ ىدم دكؤت اهضعب ركذ قبس دقو         -ةفاحصلا ةمدخ يف يمزع دومحم تايلوأو       

ىوعدـلا هل لالهلا ةلجم تهجو نيح ًاركبم ةفاحصلا دهعم سيسأتل ى            عديذلا وهف ،هسيسأتو    
ةنـس رهام ىلع ةموكح يف كلذ دعب هسسأ دقو            ١٩٢٣ربمفون يف هيأر حرطل      اـمك   ١٩٣٩   ،

يرصملا بحاص حتفلا وبأ دمحأ عم        -نييفحصلل ةباقن لوأ سيسأت يف كراش      لوأ عـضوو    –   
  .طرش وأ ديق يأ نع ًاديعب اهرادصإ ةيرحو اهتيرح نع امئاد عفادو ،اهل نوناق

ىـلإ دنتسـي يركف عورشم بحاص ًاركفم نكلو ،ايفحص هأرقن نأ دون ال انه اننكلو                
  :يه تايلاكشإ اهل ةء ارقلا هذهو ناسنإلا قوقح ةيعجرم
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ناـك دقو ،يبرعلا ركفلا لوانت يف ةريبكلا تادلجملا باحصأ نم سيل يمزع نأ           – ١  
ةـميزه دعب داتعا دق يبرعلا ركفلا نأو ةصاخ ،اهب مزتلمو اهيلإ وعدي ،ةلاسرو ةوعد بحاص              

ىلاوـتتو ،ةددـعتم تاـيجهنم تاذ ةيحالـصإلاو ةـيركفلا عيراشملا نم ددع زورب               ١٩٦٧  
يـتلا مـهاؤرو مهرافـسأ ىلاوت عورشملا باحصأل ًافولأم راصف ،هاجتالا سفن يف ت        افلؤملا

نـكلو ،اـبلاغ تاـعباتملا ةغل نع ًاديعب نكلو          .. يعقاولاو.. قمعلا نم يفسلفلا اهدعبب زيمتت    
ةسـمالمو  " بـيرقلا وأ دـيعبلا    " ًاـبلاغ يضاملا يف ةيبرعلا ةفاقثلا لامعأ يف ًاثرحو ًاسرد           

  .ةيرهوجلا هثادحأو هتايلك يف نكلو ةيليصفتلا هثادحأ يفال ًايئزج رضاحلا 
ىتح ةيلاربيللا ةرتفلا يف يبرعلاو يرصملا ركفلا يف دئاسلا نأ ظحالن نأ انيلع نكلو              
تاذـلل يدقنلا لؤافتلاو ةعباتملاو ىوعدلا ىنعمب ثيدحتلا دهج ناك ،نيرشعلا نرقلا فصتنم             

ملاو ةفاحصلا تناكو   رخآلاو تارـضاح  م اـمبر وأ كلذ لكل ًالماح ةيفاقث       لا دئارجلاو تال  ج، 
وأ الثـم يلهاـجلا رعشـلا يف تارضاحملا عيمجت ام          إساسألا يف نيسح هط بتك ،ةعماجلا       

لثم هنم ةبولطم ريراقت وأ ءاعبرألا ثيدح         ،هتالاقم  اذـه لـثمو  " رصـم يف ةفاقثلا لبقتسم "  
  .مهريغو ديسلا يفطل دمحأ وأ نيمأ مساق وأ قاحسإ بيدأ وأ رصم يف داقعلا ىدل هدجن

ثيدـحتلا لئاسم يف ةيليصفتلا مهاؤرل ةيسيسأتلا ةيعجرملا حوضو كلذ يفني ال نكلو             
  .هلالخ نم يمزع باطخ أرقن نأ لواحنس ام وهو

خلا عونتلاو ةيعوسوملا رصع    –يمزع رصع –رصعلا اذه ناك     كاـنه نكت ملف ،ب    ص 
ماعلا كرتشملا ناك امك ،عمتجملا     و فقثملا نيب وأ يسايسلاو يفاقثلا ني  ةعساشلا تاوهلا هذه          

ةـلادعلاو ةـيرحلا ميـق لـيبق نـم ًاروضـحو ًاعاسـتا رثكأ               ١٩٥٢ةنس لبق نيفقثملا نيب       
كرتشـملا اذـه قاض ةيروثلا تاموكحلا مايق دعب نكلو    –كلذ ريغو لالقتسالاو ةيطارقميدلاو     

تـعجارت  ف ،كـلذ رـيغو نيحالفلاو لامعلاو راسيلاو نيميلاك ميهافم دوعص تاجوم تأدبو            
دوعصـلا عـم ةـصاخ ةبيرق ةرتف ىتح ،تاينيسمخلا نم يناثلا فصنلا ذنم تايرحلا اياضق                
نـم رـيثك يـف ةيبوسـحملاو داسفلا لوغتو ،ينيدلا فرطتلاو  باهرإلا تاجومل يلاتتملا                

  .  ١٧يعولا ةعانص تاسسسؤم 
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يمزع دومحم ىدل ثيدحتلا عورشمحمالم    
ةنـس لـبق اـميف        ةثالث تاهاجتا  –انيأرب–يمزع دومحم عورشم تبذاجت دقل        ١٩٥٢ 

  :يه
يجيتارتسالا ريكفتلا–١  :   

يـف يـبنجألا دوـجولل مهمظعم وأ نييرصملا نيفقثملا لكك ًاضفار يمزع ناك دقف               
بـعللاو ةـيامحلا ءاـقبو رصـم لالقتساب فارتعالا نم يجمهلا عضولا اذه ًاضفار رصم                

ةديرج تناكو    ١٨تاضوافملاب   كلذل ةوعد  ١٩٢١اهردصأ يتلا   " لالقتسالا"   يـمزع نكلو   ..  
لخادـلا داسـف ضفري ،ًايحالصإ ناك لب حالصإلل هتوعد يف            ايتامجود الو ايلاكيدار  نكي   مل  

يـف رصـم لالقتـسا ةيضق عم لماعت ةدنجأ يمزع ددح            . هلبق لب جراخلا طلست ضفري امك     
ظعلا ايناطيرب ةوقب ًافرتعم ليلقب ةدحتملا ممألا       ءوشن دعب ةدحتملا ممألا ةقورأ     نـكلو ذئنيح ىم     

مـمألا قاـثيم نـم ةدافتسالا        ةيفيكو اهعم ةيمتحلا ةهجاوملا ةرورضل تقولا سفن يف ًايعاد          
يذـلا يطارقميدـلا بزـحلا بـلاط دقو ،اهريصم ريرقت يف بوعشلا قح هرارقإو ةدحتملا          

ةدـئاملا تاضوافم يف ةكراشملا هسيسأت يف يمزع        كراش لالقتـساب ةـبلاطملل ةريدتسـملا          
ةرـكفلا ساـسألاب ًاضفار ناك هنإ الإ نييروتسدلا بازحألا ةيؤرل يمزع ينب             ت مغرو ،رصم  

اـهتبلاطمو ة   ـفقثملا ةبخنلل  ةرضمو داسف ببس اهاريو       " هاجتا وأ بزحل بصعتلا    " ةيبزحتلا
رـيثك ديـشرت يف هرود ةيلودلا عاضوأل        ابركبملا يمزع مامتهال ناكو     , ثيدحتلاو لالقتسالاب 

يـف ةيضـقلا ضرـعو يزيلج       نإلا لالتحالا عم اهعارص ي    ف ةيرصملا بخنلا تاهجوت نم    
هتديرج ةسايس ددح نيحف      .ةيلودلاتايدتنملا   فصـتنم يـف لوألا اهددع ردص يذلا        " ديدجلا" 

لاق ١٩٢٥رياربف   يـف اـنمد اـمو ،ملاـعلا يف يرحبلا ناطلسلا ةبحاص ارتلجنإ تمادام             : "  
ةـلودلا كـلت عم مهافت ىلع ن        وكت نأ ةديكألا رصم ةحلصم نمف فورعملا يفارغجلا انعقوم        

ةيرصـملا ةـلودلا لعجي ًاساسم رصم لالقتساب سام ريغ مهافتلا اذه نوكي نأ ىلع ،ىربكلا        
رـيخ نأـب ىرخأ ةيحان نم نيعنتقملا نم نحنو           ،افرعو اقح ةلقتسملا لودلا فاصم ريغ يف        

تاـيرحلا د   ارـفألل ررقي يذلا يروتسدلا ماظنلا وه مكحلل ماظن نم ةيرصملا ةمألل يغبني ام             
      ، ةـبقع هئدابم ليبس يف ماقت الو       ايلعلاو ةيعيرشتلا ةطلسلا هسلجمب ناملربلل لعجيو ،اعيمج  "١٩ 

حالـصإلل ةليـسوك ةروثلا ىلإ وعدي امنيب يسايسلا داهجلا يف جردتلا ىل        إوعدي يمزع ناكو    
ةـجردتم تاوـطخ ددـحي لامعتسالا دض         ًارئاث نوكي نأ لبق يسايس ركفم وهف ،يعامتجالا         
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يـف ،ةيقرشـلا ةطبارلا ىلإ ةوعد بحاص ناكو ةيقرشلا دالبلا نم اهريغ وأ رصم لالقت                سال
اهرودـب موقت نأ اهيلع ةثالث نيدايم رصمل نأ ىري وهف تالتكتلا ريغل ارابتعا يطعي ال ملاع                 

  .اهيف
ورـهنل نأ اـمك ،اـيقيرفأ يف دلب يأب لصتي ام لك يف رود اهل نوكي نأ بجي                    – ١  

اـمك ،ايقيرفأ ةماعز رصمل نأ كلذ ،ايسآ دالب نم دلب يأب لصتت ةلأسم               يأ يف ةلاسرو ًارود     
  .ايسآ ةماعز دنهلل نأ

ملاـعلا حبصأ نأ دعب يبرع رطق لك مهي ام لك يف رود رصمل نوكي نأ بجي                  – ٢  
  .تالتكتلاو لتكلاب الإ نمؤي ال

ذب امئاق ًانطو اهرابتعاب يملاعلا مالسلا لماوع نم ًالماع رصم حبصت نأ            – ٣ هـل هتا    
  .٢٠اهب ًارثأتمو ايندلا يف ًارثؤم نوكي نأ هلهؤي ام هتايناكمإ نمو هعقوم نمو هخيرات نم 

ةيبرعلا ةركفلاو ةيمالسإلا ةركفلا نيب طسو لحك ةيقرشلا ةركفلا ىلإ يمزع ىعد دقو             
ىرـبكلا ايروـسو رصـم نيب فلح مايقو ةيبرعلا لودلا نيب ي             مدقتداحتا ىلإ هتوعد تناكو     

ةـلحرملل هروصـت قـفو ةيجيتارتسا ةلحرمك ةيموقلل وعدي انه هنكلو ،روصتلا              اذهل اقيرط   
،            ةيجولويديأ تاروصتك سيلو   يجيتارتـسا لـيلحت نم اقلطنم نكلو ةيخيرات ربع وأ ةيخيرات  

نيرخآلا دنع  ةيجولويديألا تاهجوتلا ديشرتل هب يعسي ناك امبر       اـمامتها يـمزع متها امك      .  
و نيطسلف راز نأ دعب تاينيثالثلا ةيادب       ذنم ةينيطسلفلا ةيضقلاب ًاصاخ    ىدـم ىلع هسفنب علط     ا 

اذـه لـبقف     ةيضـقلا هذـهل هيبنتلاب أدب دقو      .. دوهيلاو زيلجنإلا نم اهلهأ ىلع عقاولا فسعلا        ،
راـيتف ،ءادـصألا لداـبت نع ديزي ال اشه افقوم ةينيطسلفلا ةيضقلا نم فقوملا ناك خيراتلا                 

لكشـب هـتاذب الغشـنم ناك ،ةيسايس ةعماجو ةيوهك           ةيرصملا تسسأت ذنم ةيرصملا ةينطولا      
          ، اـمهنم لـك دـنع اياضقلا ةيولوأو لتحملا ةيسنج فالتخال ،رصم جراخ ناك كلذكو ،ريبك

: كوـخأ انأ  ": الئاق يماشلا ابطاخ     م ١٨٩٣ةنس بتك ميدنلا هللا دبع نأ قايسلا اذه يف ركذيو           
تاـكرحلاو ،نييلاربيللا نم يمزع لاثم  أ رودو تاينيثالثلا فصتنم ذنم نكلو  " ينتركنأ اذاملف   

رصـم قـيرط أدـب ،ةـيبورعلاو ةيبرعلا ةيكارتشالاو ةيمالسإلا ةعماجلاب ةنمؤملا ةينطولا              
نيطسـلف ةيضق   " يبرعلا فقوملاب يمزع ددن دقو      . رصمل ةيسايسلا ةبورعلا قيرطو ةبورعلل    
مهريبدـتو جوـعأ م   هرـيكفتو حيحش برعلا لامف " ةيلمع تاوطخ ىلإ هذافنإ وأ هتيلعاف مدعو    
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ذـيفنتلا اهنم دحاول بتكي مل نكلو  ،تارارقو تارارق مهتاموكحو مهتائيه يف اوردصأ .. جرعأ  
ذاـقنإب  " صاخلا رارقلاب تارارقلا هذه ىلع ًالثم يمزع برضيو         "ميكحلا قيبطتلا وأ لجاعلا     

تتكا هل تعمج له ؟ةكرش هل تسسأ له لءاستيف   ،"نيطسلف يضارأ  هـل تصـصخ له ؟تاب   ا 
تادامتعا لودلا تاينازيم   يف ةوعدـلا نـم ملاـعلا دوـهي        فـقومل كلذـك ضرـعي امنيب        "  
  .٢١ةينويهصلا

دـعب نآلا هددرـن اـنلز ام وهو اهئاشنإ دعب ،ةيبرعلا ةعماجلا رود يمزع شقان امك                 
ةـهبج نيوـكت ىـل      إةوـعد بحاص ناكو رودلا اذه ةيلعاف مدعو ،اماع نيتس دحاو رورم             

لوقيف –ةيبرعلا بوعشلل    اـهلبقت دـقف ،قاف     ـشإ لـحم ةـيبرعلا لودـلا ةعماج نإ قحل          ا: "  
دـقو ،اـهتارثع نم ةفاك اهبوعشو        ًاعيمج ةبورعلا ممأ ةذقنم اهنأ ىلع تئشنأ موي نوسمحتملا          

ذإو لاـحلا عئاـقو تءاج مث ،تدعو ام ةرثكب نيسمحتملا كئلوأ ةسامح ةماعلا اهتنامأ تذ                غ
يداـني مهضعب حارو ،سأيي داكي سانلا نم       رفن بلقن   اف ىلجتي روصقلاب ذإو ،فشكني بارسلاب     

.. نوـكت ال وأ نوكت نأ يف ةحلصملا له   : لؤاستلا عاش انه نمو   . ةريس اهضفو ةعماجلا لحب   
يـهو ةحيحصـلا ةـنونيكلا رـصانع اهيف رفاوتت نأ ىلع نكل ،نوكت نأ يف يدنع ريخلاو                  

ةـعيبطف الإو ئدا    ـهلا جاـتنإلا ليبس يف نيزرلا لمعلاو ددحملا عضولل ميلسلا مهفلا رصانع            
  ٢٢.." نوكت الأب ىضقت ءايشألا

لـبق ركبم تقو يف زايحنالا مدع ةعومجم ىلإ هتوعدو هتاحورطأ يمزعل تناك امك              
ىـلإ ىـلوألا ةيرصـملا ةوعدلا بحاص ناك امك          .  ةيلاتلا دوقعلا يف اهقيبطتو ةركفلا دسجت     

هـتامامتها يـمزعل     تـناكو . ةيبرعلا يف حلطصملا اذه تحن نم لوأ هنإ لب        . ةيويسأورفألا  
 ١٩٥٤ةنـس ةروـثلا ةـقالعل لوـحملا ناـك اـملثم        .. لودلا رئاسب رصم تاقالعب ةركبملا    

يـف يمزع ىلع بلغ دقو ،ناوياتب فارتعالا يف اهرايخ نم الدب ةيبعشلا نيصلاب اهفارتعاو               
يـف ،ي   سايسلا يملعلا ريكفتلا مازتلاو فارشتسالاب ءانتعالا  ةيلودلاو ةيميلقإلا اياضقلل هلوانت          

وأ لـقعلا رفنتست ن     أ نود نيقلتلاو تانادجولا ىلع حلت     يتلا ةيئاشنإلا راوسأ رداغت ةيملع ةغل       
ةـيناثلا ةيملاعلا برحلا بقع قوبسم ريغ اومن فرع دق ةيجيتارتسالا موهفم ناك اذإو              . لعفلا

تاسا يسـلا نيب ةريخألا ةنوآلا يف ةقرفتلا تطقسو ةيلودلا تاقالعلا نيدايم نم يعرف ناديمك             
لـب ةـيعامتجالاو ةيداصـتقالا بـناوجلا تحبصأو ايندلا تاسايسلاو           ) ةوقلاو برحلا (ايلعلا  

هـلخاد يلودلا نواعتلاو ةلماشلا ةيموقلا ةيمنتلاو لودلا نيب لدابتلاو دامتعالا ميهافمو ةيسفنلاو             
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يتارتـسالا ريكفتلا يف ادئار دعي يمزع دومحم نإف         ٢٣ةيجيتارتسالا تاساردلا سوماق يف      يج ، 
ةـنجل يـف ةـيلودلا تامالعلا        ىدحإنوكي نأ دعب اميف هلهأ ام اذه لعلو يبرعلاو يرصملا             

ةـكرحل يناـثلا يـبرعلا دئارلا كلذب دهش امك كلذ لبق وأ اهتسائر ىلوت نيح ناسنإلا قوقح               
لراـش نأ ركذـيو ،هتافو دعب يمزعل هئاثر يف  كلام لراش ينانبللا  ،ةيبرعلا ناسنإلا قوقح    

هتيوشنين هذفنت مل  كلام    دـعب اـميف اهلاثم نم ةطلسلاب يزاوجربلا هطابتراو يفئاطلا هؤامتناو               
رـيغ هبيلاـسأو    ) ١٩٥٨ – ١٩٥٢(نوعمـش لـيمك سيئرـلا ةسايسـل همعد يف ةصاخو            

ةيلوألا تاءامتنالا    دويق جراخ يمزع لظ امنيب    . ٢٤ةيطارقميدلا   دـتما دـقف     ةـيجولويديألاو    ،
ركذي اممو ،ةيركفلاو ةيسايسلا ةسرامملا يف لدجلاو سيس        أتلا ىلإ ةوعدلاو فيرعتلل هعورشم    

  : يلي ام يفيرعتلا هرود يف 
يـتلا تالجملا تاحفص ىلع ةيلودلا نوئشلل هتاعباتمو ةيبروألا ريتاسدلل هتامجرت            –١  

وأ لالـهلا وأ نيسـح هـط اـهررحي ناك يتلا يراره لآل بتاكلا ةصاخو اهيف بتكي ناك                   
  .اهريغو مارهألا

ارتقا – ٢ يـف ةددـعتملا ةيفحصلا هتالوجو ةيلودلا هتاكراشمو ،ث         ادحألا نم مئادلا ه   ب 
  .ملاعلاو ةيبرعلا ةقطنملا

  
رصم ثيدحت-٢    :  

هباتك يف فصو نيح اقحم ناك        تاوزمادآ لعل  حالـصإلا ةريسم   " ثيدحتلاو مالسإلا " 
ةـصاخبو  (ةـثادحلا موهفم رتاوت نأ دعب برعلا نيفقثملل دعب اميف حيتيل            " ثيدحتلا" حلطصمب  

ذه نأ  ع م ١٩٦٧ناريزح ةميزه دعب    ) يبدألا لاجملا يف   موهفملا   ا  رـكفلا قرـتخي    " ةثادحلا" 
هوئيشت دعب  هنأ الإ ،هلك يبرعلا يريونتلا     ةـيبدألا ساـنجألا عم ًاسامت رثكأ تاب         يحالطصالا    

عـم اهضـفر    نةفئاز ةثادح هذهو ةيسايسلاو ةيعامتجالا اياضقلا عم هسامت نم ينفلا عادبإلاو            
ن وئشـب ينعي ،ايوبخ   نًاصاصتخا ةثادحلا نوكت نأ     "ضفرن اننأل جارد لصيف يروسلا فقثملا       
ازئاـج سيـلف    . ٢٥بتاكلاو ئراقلا جتنت يتلا ةيعامت    جالا طورشلاب ثرتكي الو ةءارقلاو ةباتكلا     

ساـنلا راوـح ىلع يلاعتلا زوجي الو ،كلذل يعسلا وأ اهقيبطت ةلواحمو ةيرظنلا نيب لصفلا                
نـم ًاءدـب سرادملا هئاشنإ يف يواطهطلا سرد لعلو   .. راكفألا راوح يف قارغتسالا ىوعدب 
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نيـنبلا دـشرملا هعورشم يف محتلاف         ١٨٣٩ةنس تادلوملا ةسردم ىتح نسلألا       ةـثادحلا  " ، 
رـخآ اليثم يمزع دومحم دنع دجن ام وه و          . يعامتجالاو يتاسسؤملا ثيدحتلا عم   " ةيرظنلا  

مـكحلا ماـظنو ةـيطارقميدلا وـه هساسأ ىري يذلا ي            سايسلا ثيدحتلا عم فقي  ثيح  ،هل       
ثيدـحتلا  وناسـنإلا قوـقحو ةـماعلا تاـيرحلا ةياعرو تاطلسلا نيب لصفلاو يناملربلا              

ةـمئاق ةيطلستب يلابي ال كلذ يف ناكو ،يلمعلاو يرظنلا نييوتسملا ىلع ،يفاقثلاو يداصتقالا              
هـلوق يف     هدكأ ام وهو  . اهروهمج لزاغي وأ لتاخي ال ةدئاس ةفاقث وأ        اـنأ ىعدـن ال نـحن       "  

دودـح لـخاد انيضقل      "،روهمجلا ةبطاخم اندرأ ولو ،ديدجلا يف رشنن امب       " روهمجلا" بطاخن  
ةـلجملا هذـهب بطاخن امنإ ،نولوقي ام ىلع ةرايسلا فئاحصلا قيرط نع             " ةميدقلا"ةبطاخملا  

  .٢٦ةلجملا هذهل مهريغب ىظحن نأ ديرن الو نيرونتملا ةئف 
  -:يلي ام ىلع دمتعي حالصإلا يف هجهن م نأ يمزع ىريو

ةفاقثلا ثيح نم–١  :   
رـحبلا لـهأ نـم اذه يف انعم ن          ييروسلا ا نناوخ إ –ىسنن الأ يغبني ان     نأ يمزع ىري  

مـث قـيرغإلا  دالـب ىلإ تلقتناو ايقينيف نمو ،رصم نم ىلوألا هتراضح تجرخ طسوتملا                 
،  تطسوت يتلا ةري  حبلا ءاجرأ عيمج يف ترشتنا     هلك ملاعلا تايندـملا اربعم انورق تثبل يتلاو          

ةليـسو تـناك نإو ةطـسوتمو ءاضـيب انتفاقث ىسنن نأ ديرن ال معن     : يمزع فيضيو اعيمج 
ةـلطملا ةيقارلا ممألا تافاقثب ةليلق ريغ ةيانع ينعن نأ انيلع كلذلو ،ةيبرعلا ةغللا هنع ريبعتلا                

و ةضـهنلا روصع ثيح نم ا       يلاطيإو ،مدقلا ثيح نم نانويلا اميس ال ،طسوتملا ئطاوش ىلع         
  .٢٧ثيدحلا ثيح نم اسنرفو ءا يحإلا

ةصاخبو ،طسوتملا ضيبألا رحبلا تافاقث عم يفاقثلا لصاوتلا ىلع يمزع زكري انهف            
راوـنألا رصـع ةـصاخبو ،هنيوكت يف صاخلا رثألا تاذ يهو ،ةثيدحلا روصعلا يف اسنرف            

  .خلا. .ةيسنرفلا ةروثلا ئدابمو نطاوملاو ناسنإلا قوقح نالعإو
يـفو رصـم يـف فولأملا ريغ نم ئش اهيف نوكي دق هذه هءارآ نأ يمزع كرديو                  
نـم اوناك نإ اميس ال ءارقلا اهمتكن نأ يف اقح انل ىرن ال لاح يأ ىلع انؤارآ اهنكل قرشلا                    

  .نيرونتملا ةئف
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ندملا– ٢   :ةي 
: " لوـقيو . كلذـك فولأملا نع ادعب لقت ال اهنأ يمزع ىري ةركفلا هذهل هحرط يفو             

،     " ة  يندملا ةركف ىلع امئاق ماعلا ميلعتلا لعج ةرورضب  نونمؤم نحن           ةـينيدلا ةفصلا تاذ ريغ
ميلاـعت تـناك امو ،ًاقح ركفل       ارارحأ نحنف ،هتاذ يف نيدلا ميلعت ضراعن انأ اذه ىنعم سيلو            

ي ذـلا لـك امنإو ،مهئارآ مارتحا مدعو ريغلا دئاقع يف مكحتلا دح ىلإ ةبهاذ اموي ركفلا ةيرح          
نـم هيلع فرصيو لودلا هيلع نميهت يذلا ماعلا ميلعتلا نوكي نأ وه              هيلإ وعدنو ،هب بلاطن     ،

. ٢٨ةـصاخ ةينيد ةعزنب لاصتالا ديدش ريغو ةيموقلا رابتعا ريغل عضاخ ريغ ةلودلا نئازخ               
                ، اـبوروأ يـف ةـيموقلا ةلودلا ميهافم زربأ ناك يذلا ةنطاوملا موهفمل فدارم يه ةيموقلاو

  . ايلافتسو حلص دعب ةينيدلا بورحلا ىلع ءاضقلا يف ىلوألا اهتادأو
بـتكف كلذك نيناوقلا ةيندمل ةيريضحتلا هناجلو        ١٩٢٣روتسد ءانثأ يمزع ىعد دقو        

يـف ةماعلا ةيبرتلاو ماعلا ميلعتلل ةدحاو دعاوق ريغ ديرن ال           : اعيمج نيناوقلا ةيندم ناونع تحت    
يـف ةـصاخ نوـكي نأ ديرن الو ،اها          صقأ ىلإ رصم ىصقأ نم ةيرصملا ةموكحلا سرادم       

ةـفئاطل عباـت هنأل رخآلا ىلع قيرفل زييمت وأ ةيدقعلا يف ذيمالتلا نيب فالخل رهظم انسرادم          
نأ دـيرن الو ،عيرشـتلل اـضرغو عيرشتلل ًاساسأ ةيموقلا ةدحولا ريغ ديرن ال               .. ةنيعم ةينيد 

ةدـحولا رصانع  عيمجليقيقح لا جازتمالا ريغو ةيموقلا ريغل رهظم ةماعلا انتافرصت يف نوكي       
  .٢٩ةيرصملا 

عطتسي مل املو ،ردصملا اذه ريغ عيرشتلل رخآ ردصم ةمث نوكي نأ يمزع ضفريو              
يـه ةيمالـسإلا ةعيرشـلا نوـكت نأ حرتقم اولهاجتي نأ             ١٩٢٣ةنس روتسد ةنجل ءاضعأ       
ر صـم يف نيركفملا ةوفص نم ًاددع مضت تناك ةنجللا هذه نأ مغر            "عيرشتلل لوألا ردصملا    
دـحاو عطتسـي مل دلبلا هذه يف نيركفملا نسحأ نم ةعامج نأ عقاولا   : يمزع ركذن امك ذئنيح   

 ةيرصـملا ةلودلل يمسرلا نيدلا أدبمب ررقملا حارتقال اكلذ روتسدلا ةنجل يف ضراع       ي نأ مهنم 
نأ اوـمكح مهنـكل   ،حارـتقالا كـلذ ىلإ نانئمطالا ريثك نونئمطي ال نيركفملا ءالؤه نأ عم           

  .٣٠ حارتـقالا ضفر اولواح مه نإ مههجو يف موقي يرصملا عقاولا
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لجرلاو ةأرملا نيب ةاواسملا -٣  :  
تاـهاجتالا نـم   " ةـقرطملا نيب عقو ءاوس هتاعانقب ىوس ئشب يلابي يمزع نكي مل             

شيـعي اـم ارـيثك ةـيدقنلا ةيلقعلا وذ لقتسملا فقثملاف             "ةيناملعلا  " نادنسلا وأ   " ةيمالسإلا    ،
هـنكلو ،اهقوقحو ةأرملا ةيرحب ةيلك يمزع نمآ دقف  . ريغ سيلو هتاعانقل ةيلكل ا هتازيحت ،هدحو  

وـهف  . عئاقولا روطيو قئاقحلا نطبتسي يذلا ركفملا رود نكلو بجعملا قفصملا رود نكي مل            
ضـفرو مال اذـل ،ةيسايسلا ةيئدبملا لهأ نم ناك نكلو           " ةيسايسلا ةينئابزلا   " لهأ نم نكي مل     

ةـيباختنالا تالمحلا ءانثأ وأ يئاسنلا داحتالا بلاطم نم  ةطلسلا يف           وهو ةصاخ دفولا فقوم     
يـفطل دـمحأ ليجلا ذاتسأ فقوم وأ نيسح هطل يلهاجلا رعشلا يف ةيضق نم الثم هفقوم وأ                  

اهيبـش دـجي اـمك    ١٩٢٨ةنس دومحم دمحم دهع يف ناملربلا لحل هدييأتو هفقاوم يف ديسلا         ،
ناـك  "يمزع لوقيف ،ةيعجرلا ىوقلا ةيشخ الثم ماشلا يف         ةيندملا بازحألا يدل ةينئابزلا هذهل      

الوـل ةـلماعلا ةـيموقلا ناديم يف تاديسلا لوخد اويحي نأ نودوي قشمد يف ةينطولا ءامعز                
نويرصملا ءامعزلا ىشخ امك ،ةماعلا دنع مهب اورهشيل ةصرفلا نويعجرلا زهتني نأ مهتيشخ             

ىـلعو ةيسايسـلا تاراـبتعالا ىلع ةيباختن        الا تالمحلا مامأ ةيعامتجالا مهتادقتعم لمحت نأ      
ةضـهنلا يمزع دصريو    . " يعامتجالا حالصإلا نيدايم يف تلخدت يه ذإ ةيباختنالا حلاصملا        

ءاسـنلا اـهيف بـلاطي طـسوألا قرشلا دالب يفو رصم يف لعفلاب نآلا مئاق ثداحك ة          يوسنلا
و ينوناـق   فيحلك عفرو يعامتجالا باجحلا عفرب لاجرلا اهيف بلاطيو          يـفرعو يعيرشـت    

نيسنجلا نيب ةلماعملا يف ةاواسملا ريرقتبو      ءاسنلا نع رخآ   نأ يـغبني رصانع ةمث نأ ىريو        .   
  :يه ًاحيحص حالصإلا نوكي ىتح ةيوسنلا ةضهنلا يف رفاوتت 

ءاسنلاو لاجرلا نيب يركفلا لداعتلا-١  .  
يذلا نيسنجلا نيب يراوحلاو لعافلا طالتخالا        –٢ دـعب لداـعتلا اذه     ي    دـصر نأ  دلو

نـع الضـف ذـئنيح ةيوسنلا ةكرحلا تابيطخو تادئار ضعبل ىتح يركفلا ىوتسملا فعض               
نيذه ريغب  ةأرملا عضول حالصإ ال هنأ يمزع ىريو          .  ٣١ةملعتملا ةماعلا نم ءاسنلا طاسوأ      

رـخآ عضوم يف يمزع طبغيو   .  نيسنجلا نيب يركف لداعتو   "  يراوحلا طالتخالا   "نيطرشلا  
يذلا   ٣٢يمهف روصنم   . د هقيدص هب ماق ام     يـف لاـجرلاو ءاسـنلا نيـب ةاواسملا ىلإ ىع           د 

) ةـينيدلا لوـيملا اهئاضـعأ ىلع بلغي ناك        (ةيقرشلا ةطبارلل عامتجا لخاد ةماعلا لامعألا       
لوقعملا ديدجلا    راصنأ نم نحن   " :لوقيف نـمو همدق ريغ هرربي ال يذلا قيتعلا ءادعأ نمو          !  
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نوـكي نأ وجرنو ،يمهف روصنم روتكدلا رثأ لجسنو        ةيقرشلا ةطبارلا ثداح لجسن اذه لجأ       
ةيدادبتـسالا ةـيعامتجالا قورفلا كلتب صتخي اميف موقلا تارابتعا هيف جردنت ديدج دهع ئد               اب

ضراـع  ي ال يذـلا يداهلا لمعلا ةرئاد يفو ريكفتلا ةرئاد يف ةأرملاو لجرلا نيب لصفت يتلا               
  .٣٣"ئش يف ةينارمعلا ةأرملا ةمهم

ق يمزع فدري   مث وـجرنو ةقيتعلا راكفألل ةثيدحلا ءارآلا مداصت رثكي نأ ىنمتن          : "الئا 
. ٣٤"صوصخلا ىلع ةيرصملا ةعامجلا ئضيو    ئضي ريخلا رون مداصتلا اذه نم جرخ ،         ينأ  

دـيري نـكلو يسايسلاو يعيرشتلا دنع فقت يتلا ةيقوفلا ةثادحلا دض ثيدحلا اذه لك يف وهف                 
ال هـنأ يمزع ىريو ،هيأر يف ةيعامتجا ةروث يه          لب ،كلذ لك هيلع لمحي ايعامتجا احالصإ        

اهحـضوي وـهو ،ًاقح ةيعامتجا ةروث ىلإ دنتسي ال كلذك يقر            ش و -يرصم حالصإ يف ريخ   
ةيسايسـلا سـسألا هـجو يف موقت يتلا كلت ةيعامتجالا ةروثلاب ًاعبط دصقن ال نحنو       "  هلوقب  

عـمجي يـتلا ةدـماجلا ديلاقتلا ه     جو يف موقت يتلا هذه ةروثلاب دصقن لب الك ،ةماعلا ةمظنألاو          
لـب ،ماظن ىلع ةروثلا ديرن الو ،ًاقح قرشلا يف رخأتلا لوصأ نم لصأ اهنأ ىلع نوركفملا                 

ميلعتلا ةيحطسو قالخألا فعض ىلعةروثلا ديرنو ،ةيلزنملا ةيبرتلا ىضوف ىلع  "٣٥.  
ةيداصتقا ةيموق– ٤  :  

يداصـتقالا لالغتـس    الا ضـفت نأ عيطتست ةينطو ةيلامسأر ىلإ اركبم يمزع وعدي          
ةكراشـملا عجشـت نأ اـهرود نم نوكي يتلاو ،رامعتسالا ىوقلو نييلامسأرلاو كالملا رابكل     

ةيداصـتقالا اـنتايحل نودـيري نيذـلا نم هنأ نلعي يمزعف             بازحألادوهج ردقتو نواعتلاو      ،
دالـبو رصـم نأ كـلذ ،نواـعتلاو ةكراشملا ةركف ىلإو ةيموقلا ةركف ىلإ ةزكترم تاماعد                 

اـهيف ةلماعلا يديألا عيمج كراشت نأ نم اهل دبال ةئدتبملا دالبلاو اهتضهن أدبت لازت ال قر                 شلا
لاـمك ىـلع ةـمئاق ةرطخ تاسفانم يهو ةيبنجألا تاسفانملا ءرد ىلع هل نونواعتي اكراشت                

وعدـي نـكلو هتمجاهمل وعدي وأ يبنجألا رامثتسالا ضفري ال هنكلو            . دوهجلا مامتو لئاسولا  
رهاـظم اـنرابتعا نـم لاني ال اذه لكو          : "يمزع لوقيف هنمأ نامضو هتيام    حوهعيجشت ىلإ   

نـم رهاـظملا هذه باحصأ ناك نإو ،يلهأ طاشنل رهاظم رصم يف ةيداعلا يداملا طاشنلا                
رهاـظملل بـلطن اـمك ةـنوعملا مهيلإ بلطنو ةيامحلا اهل بلطن نيميمصلا نييرصملا ري                غ
  .٣٦"ءاوسب ءاوس ةيرصملا
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اعتلا مارتحا– ٥   :ملاعلا يف رصم جمدو يملاعلا دناستلاو نو 
نـكلو ،هـيلع ىرـبكلا ىوقلا ةرطيسب ريبك لكشب ةمهتم ةيلودلا تائيهلا نوكت امبر               
ةيناسـنإلا اهئدابم نم ريثك مارتحا مدعو اهضيوقتل ةوعدلا وأ تائيهلا هذه عم لماعتلا ضفر                

يـف رايعم نودب ءايوقألا عم       عارصلل ةحاسلا ءالخإ هنأل ،لقع هلبقي ال رمأ ةيلودلا ةيعرشلاو           
راوـح ةيجيتارتـسا يف ةفلتخملا فارطألا نيب قفاوتلل ةيناكمإ يأ ضوقي دق هنأ امك ،بلاغلا                

اـيعاو يـمزع ناك     .. ةديحو ةغل يومدلا عارصلا نوكيل ،نيمولظملاو ءافعضلل ريصن يلود        
يـتلا تاـئيهلا ر     اصـنأ دشأ نم   " هنأ نلعيف ريبك لكشب ةيمالسلاو ةيجيتارتسالا ةقيقحلا هذهب         

ةـمكحمو ممألا ةبصع يديؤم نم نحنف ركذي امك          –كلذلو ،لودلا نيب تافالخلا ضفب ينعت         
مـغر ةدـحتملا ممألا ءوشن     ب يمزع بحر دقو . ٣٧" ةيليثمت ةمظنأ نم اهيلإ امو ةيلودلا لدعلا        

اـك دـقف    ٣٨"  وتيفلا"ضقنلا قح جتنأ يذلا اهيف ىوقلا نزاوت ةلضعم ىلع ةركبملا هتاظفحت             ن  
بصـعتلا حور نـع ًادـيعب بوعشـلا لك ةعامج ىلإ وعدت ةيملاعو ةيناسنإ احور يمزع                 

يتايوهلا قالغنالا  فوهكو خاوكأ لخاد اع   باق وأ يموقلاو ينيفوشلا    ءاـقل  يمزع لقع ناك       ٣٩.   
و ،انركف  ةنسنأىلإ فدهت  ةيناسنإ ةباحرو احوتفم        ملاعو ان  عمتجم ةطرقم   . هـمومع يـف اـن      

هـيومتلا باـطخ تامس يدحإ وه يذلا يبلسلا زييمتلا وأ ءالع            تسالا يواعد يمزع ضفرو   
لـيبق نـم يواـعد تـحت يطارقميدلا حالصإلا ضفري نيح ،يبرعلا يدادبتسالاو يوبألا               
ةـثلاثلا ةـجوملا نع ةيبرعلا ةيئانثتسالا سرك ام وهو ،فلتخملا عقاولاو ةيفاقثلا ةيصوصخلا              

بـلاط لـب عقاولل عوضخلا يمزع ضفر         انه نم . ٤٠ملاعلا يف يطارقميدلا لوحتلل ةعبارلاو      
هـتكرعم يف يلجت ام وهو ، هب اضرلا و          أ هل عوضخلا نع دعتبي يذلا هل يجي       ردتلا ريوطتلاب 

داور دـحأ هقيدـص بلاط امنيبف ،ةريخألا هذه ةصاخبو ،تايلقألا ليثمتو نيناوقلا ةيندم لوح                
م تايلقألا ليثمت مدعب    ٤١مهريم زيزع ةيرصملا ةيلامعلا ةكرحلا       يف يمزع يأر هاجت اظفحت     ، 

" ةـيرثكأ الو ةيلقأ ال      " بتكف مارهالا تاحفص ىلع نيسح هط مهريم هيف قفاو ام وهو ،كلذ             
تـحت ،اهل يبسنلا ليثمتلا اضفار ةيطبقلا بخنلا مظعم          هتفلاخو سلريك ابابلا يمزع ديأ ام     نيب  

ناـيب يـتأ دقف     . ٤٢هنيناوق ةيندم مغر ،هفئاوط قرفت فوخو يرصملا عقاولل طايتحالا ىوعد         
: ــب طـقف بلاطو تايلقألا ليثمت ةلأسم هاجت مساح ريغ           ٤٣هتدارفو هتيمهأ مغر جيلم ةصح    

هرسـف اـم وـهو      " يندملا لبقتسملا عيرشت يف ةبقع ر     وتسدلا نوكي ال ثيحب ساسألا عضو     "
اـمو ةـيفرعملا ةئيبلا نيب و انه        " نيناوقلا ة يندم"ةيماسلا ئدابملا نيب فييكتلا ةلواحمب يمزع       
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اـهب در  يـتلا ةيرثكأ الو ةيلقأ ال نأ ىوعد ىلع يمزع دريو     . ديدجلا نم هلبقت نأ نكم    ي امو 
ةرورضـب لوقلا ىلإ انوعدي يذلا وه هسفن طايتحالا اذه نأب           : "مهريم زيزعو نيسح هط هيلع    

ةـيعامتجالا قراوفلا هيف نوكت يذلا تقولا نيحي نأ ىلإ يرصملا ناملربلا يف تايلقألا ليثمت         
لـيثمت نـم دبال   .. ةتحبلاةيندملا نيناوقلا نم ردصي ام لعفب تلاز دق ةيرصملا     رصانعلا نيب   

ءاـقب ىـلع انرظن يف ةلماعلا ةيعامتجالا ئدابملا نم قيتعلا مدهي ال روتسدلا مادام تايلقألا                
 ٤٤ةـلودلل يمـسرلا نيدـلا ىـلع صنـلا انه يمزع دصقي              "  ةفلتخملا فئاوطلا نيب ةوهلا   

هذـه ردصـت نأ ىـلإ       : هـلوقب عقاولل همارتحا نع لوقي مث      هء  ارو ةيبلغألا موهفم روضحو   
نأ لهـس ريغو اهب ةعبطنم ةئيبلا نإف هتارابتعا لامهإ نم راذحو عقاولا مارتحا بجي نيناوقلا       

ةـقيتعلا تاراـبتعالاب    ) تعبطنا(تلعفنا امكف   .. العفنم لب العاف تسيل ةئيبلاف     ٤٥ةعيبطلا مواقت 
يعولا ىوتسم ىلع اهل نيكمتلا يف انحجنو اه        انلمعأنإ ةثيد   حلا تارابتعالاب لعفنت نأ اهنكمي    

يريوـنتلا رودـلاو فقثملا ةيلاضنل دوعي ام وهو  طقف نيناوقلا ىوتسم ىلع سيلو ةكرحلاو                
  . هريوطت ىلع رصملاو هعمتجمب محتلملا ركفملل
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  الثانيهوامش الفصل 
                                                 

 .م١٩٢٨رياربف لالهلا ةلجم " ةايحلا لبس رايتخا ىضوف: "يمزع دومحم عجار ١
ردصملا سفن٢  . 
ردصملا سفن٣  . 
لالهلا ةلجم ٤ نس رياربفددع    ١٩٢٨ة  
لاقم عجار  ٥ هلاقم وأ ،لالهلا يف ةعبقلا هسبل نع         ه  رـخآ ةلجم يف هرشن ديعأ يذلا       " بئاخلا رلته " 

 . ١٩٥١ةنس روش نملا"ةيسايس ايابخ"هباتك ًاضيأو ،م ٢٢/٣/١٩٩٥يف ةعاس 
هـنيب ركبملا فالتخالا ببس وهو ،امئاد ةماعزلا ىلع هرارصإ نم هئاقفر نم ريثك ىكش يذلا               ٦

نيريخألا نا ركذي اممو ،يوارعش ىلعو يمهف زيزعلا دبعو ديسلا يفطل نييسايسلا هيلياجم نيبو              
ةنس ربمفون نم رشع ثلاثلا يف داهجلا ديعب فرع اميف ءالجلاب ةبلاطملا يف هءاقفر اوناك  ١٩١٨. 
يمزع دومحم عجار   ٧ ةنـس   ١ددـع ىـسوم ةمالس      لةديدجلا ةلجم   لا" هدحو ملعلاب تنمآ فيك   : "   

١٩٣٤. 
  .٩/١/١٩٧٤األھرام " یومیات األھرام: "أحمد بھاء الدین ٨
تاسسؤم ىلع نيمئاقلا رابك ضعب اهدقتفي فسألل نكلو         ١٩٢٩ماع يمزع اهعضو ريياعم هذه       ٩  

ىلع نيفظوملاو طارقوريبلا لوغت لظ يف       مهراغص نم ريثك نع الضف نآلا     اند  الب يف ةفاحصلا    ،
هللا هـمحر يبارـش ماشه ليلجلا لحارلا قيدصلاو ذاتسألا بتك دقو ةيعادبإلا تاسسؤملا فلتخم        

يوـبألا ماـظنلا    " هـباتك عجار    " نييمأ اندالب يف اوراص هاروتكدلا ةلمح نم ريثك         " ةرم تاذ     
   . ٢٠٠٣ةنس توريب نسلن راد ط  " يبرعلا فلختلا ةيلاكشإو
رابخألا " ةرحلا ةملكلا لجأ نم حفاك يذلا لجرلا يمزع دومحم        : "تاباص ليلخ روتكدلا عجار    ١٠
٣/١١/١٩٧٩. 
موي ةيمويلا ةسايسلا ةديرجب روشنم لاقملا ١١ ةنس ربمتبس ١٨   .م١٩٢٧ 
ةيتآلا عجارملا ةصقلا هذه ليصفت يف عجار١٢  :  
ةنس ١ط) ٢١٧(نييرصملا خيرات ةلسلس " ةيكلملا تاذلا يفبيعلا : "يوامشع ديس. د-١  ٢٠٠٢.  
ةنس ةرهاقلا -بعشلا تاعوبطم" ةيفحص رارسأ: "دومحم ظفاح-٢   .٢٠٨ ص١٩٧٥ 
تورـيب   -رشنلاو عيزوتلل تاعوبطملا ةكرش   " ةسايسلاو ةفاحصلا نيب  : "لكيه نينسح دمحم  . أ-٣  
ةنس ١ط  .٤٣ ص١٩٨٥ 
لماك ىوجن عجار   ١٣ ددـع فراعملا راد       أرقا ةلسلس " ةيرصملا ةفاحصلا د  ئار يمزع د  ومحم: "   

 .١٨ ص٥٣٣
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ةنس اهرشنو يرهوجلا قئاف دمحم هذيملت اهعمج تارضاحم ةعومجم يه ١٤  .م١٩٥١ 
  .١٤/١٠/١٩٩٩دفولا " رصم نم لجرلا اذه: "يعيطملا يعمل عجار ١٥
ويام   ١٧يف مارهألا يف لاقملا رشن     ١٦ فراع ليمج عجار   )١٩٥٣  ةد ـيرج " يـمزع دوـمحم   : " 

 .١٥/٤/١٩٩٩داحتالا 
ةيفحصـلا تاسسؤملا فارحنا نع ماعلا بئانلل حوتفم غالب         : يروقابلا لاعلا دبع الثم عجار       ١٧

ةنس سطسغأ    ٢٨يف يرصانلا يبرعلا ةديرج يف ةيموقلا        د كلذكو  ٢٠٠٥  نمحرلا دبع فطاوع   .   
ةنس سطسغأ ٢١يبرعلا ةديرج " يفحصلا داسفلا ةرطابأ"  ٢٠٠٥. 

مزع دومحم عجار١٨ ةنس رياربف ١٥ ١ددع ديدجلا ةلجم ةيحاتتفا ي    .م١٩٢٥ 
ددع ةديدجلا ةلجم ةيحاتتفا يمزع دومحم عجار ١٩ ةنس رياربف ١٥  -١     .م١٩٢٥ 
 ذ س م ديدجلا هتلجم ةيحاتتفا : يمزع دومحم  ٢٠
لماك ىوجن نع ًالقن٢١  .١١٤ص. ذ. س. م" رصم يف ةفاحصلا دئار يمزع دومحم: " 

 .١٠١، ١٠٠ص قباسلا ردصملا٢٢ 
نيساي ديسلا عجار   ٢٣ زكرم " ريغتم ملاع يف تاراضحلا راوح    : ةينوكلا ةروثلاو يخيراتلا يعولا   : " 
ةنس ٢ط مارهألاب ةيجيتارتسالاو ةيسايسلا تاساردلا  .١٧ ص١٩٩٦ 

ةنـس توريب    -نسلن راد " يضاملا نم روص  : "يبارش ماشه هذيملت هنع هبتك ام عجار      ٢٤ . م١٩٩٣ 
ةرصتخملا ةيملاعلا ةعوسوملا     يف" كلام لراش "ةدام ًاضيأو    راد  ١جم ناسنإلا قوقح يف ناعمإلا    "   

ةنس ايروس    -ىلاهألا عضت مل ةيفئاطلاو ةيسايسلا كلام لراش تاهاجتا نأ ركذي          ٢٧٩ ص ٢٠٠٠   ،
يميداـكألاو يفسلفلا هجاتنب ترضأ نكلو ةيطارقميد ريغ تاسايس ديأ نيح ةيقوقحلا هتماقتسا طقف     

ةيدوجولا ةفسلفلا يف هعورشم لامكتساب دعي ةيعوسوملا ةفاقثلاو ليص ألا نيوكتلا اذ لجرلا لظ دقف
  . ةريغص ءازجأ ىوس هتافو ىتح هنم ذفني مل نكلو
جارد لصيف عجار   ٢٥ ةفاقثلا لبقتسم  "رمتؤمل ةمدقم ةقرو    " يعامتجالا ثيدحتلا .. ةيركفلا ةثادحلا : " 
ويام رصم -ةفاقثلل ىلعألا سلجملا" ةيبرعلا  م١٩٩٧ 

تفا عجار٢٦  .ذ. س. م ،ديدجلا ةلجم ةيحات 
ردصملا سفن  ٢٧   
ردصملا سفن  ٢٨   
ديرج ".تايلقألا ليثمتو ًاعيمج نيناوقلا ةيندم    "يمزع دومحم   : هلاقم عجار  ٢٩  ٣يـف لالقتـسالا ة       

 .١٩٢٢ةنس ةينوي 
 .نفس المصدر٣٠ 
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يمزع دومحم عجار   ٣١ ربمتبـس لالهلا ةلجم  " طسوألا قرشلاو رصم يف ةيوسنلا ةضهنلا ىدم      : " 
تادـئارلا نم تاليلقف ،انطاسوأ يف ادوجوم يمزع هنع ثدحتي يذلا اذه لاز الو              .م١٩٢٨ةن  س

تاصصختملا ريغ نم     –يئاسنلاو يوسنلا لمعلل تاردصتملا      ىوتسم تاوذ نهنأ لوقلا نكمي      –   
  . تاهاجتالا فلتخم نم تاليلقلا ءالؤهل انريدقت عم. عيفر يفاقث

ةنس ت يمهف روصنم روتكدلا وه        ٣٢ تفرع دقو سيراب ىلإ     هتثعب يف يمزع قيفر ناك     و ١٩٥٨   
  ، يـف ةأرملا ةيعضو    "ةروهشملا ةلاسرلا بحاص    وه يمهف روصنم     و سيراب ةعومجمب ةعومجملا

الماحتم ناك اقدص هناو ةصاخ ،ينيدلا ركفلا باحصأ        نم ةيراض ةلمح اهببسب هجاو دقو       " مالسإلا
،أل كلتمملا نيتملا ثحابلا نكي ملو ،هحرط امم ريثك يف          داع مث ةعماجلا نم درطف     هتاود ةنس اهيلإ    

وحن لوحتو    ١٩٢٠ عـمج  مب لـمعو   ،هتاباتك يف ةيناسنإلا ةيحورلاو ةيمالسإلا ةيفوصلا هبشي ام        
ةيبرعلا ةغللا عمج          : نيفلؤـم ةعومجم  / هتمجرت يف عجار  .. م رس بتاك وهو يفوتو ةيبرعلا ةغللا

روص : "روميت دومحمو . ١٩٧٣ةنس باتك   لل ةماعلا ةئيهلا  " يمهف روصنم لوح تارطاخو ثاحبأ    "
د ةرهاقلا"ةعمال تايصخشل ةفطاخ  .ت.، 
يمزع دومحم عجار    ٣٣ ةنـس وـينوي     ٧لالقتسالا ةديرج   " ةماعلا لامعألا يف لاجرلاو ءاسنلا    : "   

١٩٢٢. 
 .قباسلا ردصملا٣٤ 
 .ذ. س. م. ديدجلا ةلجم نم لوألا ددعلا ةيحاتتفا: "يمزع دومحم. د٣٥
لا ةيحاتتفا عجار٣٦   .ذ. س. م. ديدج 
 .ردصملا سفن  ٣٧
يرصملا ةديرج " ةدحتملا ممألا يف يعامجلا نمألاو رصم: "يمزع دومحم  ٣٨  ١٧/٣/١٩٥٣ 
يمزع دومحم٣٩   .٢٣/٢/١٩٣٤داهجلا " بوعشلا لك ةعامج: " 
٤٠ Samuel. P Huntington :  The Third Wave Of Democratization In The 

Twentieth  Century " University of Oklahoma Press (March ١٩٩٣     
ناـنبلو اـيزيغرقو اـيناركوأ يـف ةـيلاقتربلا ةروثلا يف ارخأتم تأدب يتلا ةجوملا  هذه يهو                   
هذـه ضعب يف يلومشلاو يروتاتكيدلا مكحلا ةلازإب ناتسناغفأو ةيقارعلاو ةينيطسلفلا تاباختنالاو            

ذخأي ةيخيرات تاظحل يه ةيطارقميدلا      ةجوملا نإف قباسلا باتكلا يف نوتجيتناه بسحو      .. نادلبلا  
لوـحتلل ةريغصلا ةجوملا كلت يلوألا ةجوملاب دصقيف ،هعضوم يطارقميدلا روظنملا نم رييغتلا             
ةـجوملا امأ ةيناثلا ةيملاعلا برحلا تلت يتلا كلت يه ةيناثلاو ،رشع نماثلا نرقلا يف يطارقميدلا                

،      ١٩٧٤ةنس ابوروأ بونج يف تأدب يتلا كلت يهف ةثلاثلا           يتيفوسلا داحتالا رايهنا ىتح ترمتساو  
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قالـفنا ىـتح ليللا نم ةريخألا تاظحللا يه امك ايجيردت دادزت ةئيطب تالوحتب اهريشابت أدبتو                

  .  انفلسأ امك ةعبارلا ةجوملا قيرط يف نآلا اننأ نيثحابلا نم ديدعلا ربتعيو ،حبصلا
ةنـس   ١ط قورشلا راد  " رصم نم ء  اسنو لاجر : "يعيطملا يعمل : مهريم زيزع ةمجرت عجار    ٤١  

 .١ ج٢٠٠٣
ةنس وينوي ٨لالقتسالا ةديرج " ًاعيمج نيناوقلا ةيندم: "يمزع دومحم  ٤٢  . .م١٩٢٢ 
ذئنيح درف  ٢٠٠٠نع اهناكس ددع ديزي الو ةيفونملا ةظفاحم ىرق يدحإ جيلم ةصح             ٤٣ نـكلو  ..  

تفال رمأ ةينيد ال ةيندم اهت      يعجرم نوكو اهتيندمب ةبلاطملاو نيناوقلا ةفسلف عضو يف اوكراشي نأ         
يعوـلا فعـض نم نيرشعلاو يداحلا نرقلا يف اناوكش لظ يف ةدارفلاو  رظنلا لهأتسي ،رظنلل              
اذه ةيمنت يف دعاست نا ضرتفملا نم يتلا نهملا ضعب يدل لب نيملعتملا نم ريثك يدل يسايسلا                  

ةيفحصـلا تاسسؤملا نم د     يدعلا يف نييفاحصلاو نيييعماجلا نم ديدعلا يدل دجن ام نأش ،يعولا          
 . مومعب ةيمالعإلا نع الضف ةصاخلاو
نـع اـم ريبعتو ةيفاقثلاو ةيراضحلا ةيوهلا ىلع صن وه روتسدلا يف ةلودلا نيد ىلع صنلا                  ٤٤

هـتادادتما كلذكو ،يزييمتلا هلكش يف الإ اضوفرم سيل ىنعملا اذهب وهو ةبلاغلا ةيسايسلا ةعماجلا               
اـندرأ نإ ةـيطارقميدلا الو ةنطاوملل اقئاع سيل نكلو ،ةطلسلا تا            ءارقل اقفو تثدح نإ ةيزييمتلا    

 ، برغلا يف ةدحاو ةخسن تسيل ةيناملعلا نأ تتبثأ دق ةيخيراتلا ةبرجتلا نأو ةصاخ  ةجيتنلاو لعفلا
امنيب ةيكيلوثاكلا ةينيدلا ةيزمرلا هاجت افينع افقوم فقت يلوألاف ،ةيكيرمألا ريغ ةيسنرفلا ةيناملعلاف             

لا يف ربتعت   ةيناثلا بوـتكمو ،ةيكيرمالا ةيموقلا ةيوهلا تانوك      مو رصانع دحأ ةيتناتستوربلا بلاغ     
يـف ةيوهلا لوح شاقنلل ةلمتحملا راثآلا   "انلاقم الثم كلذ يف عجار: هللااب نمؤن نحن رالودلا ىلع 

يجيتارتسالاو ةيسايسلا تاساردلا زكرم يجيتارتسالا مارهألا فلم "برغلا   يف مارهألاب ة  ربوتكأ  
رـيخألا نوتجيتناـه باتك عجار يكيرمألا بناجلا يفو   ٢٠٠٥ةنس   ،Samuel Huntington: 

Who Are We :Challenges to America's National Identity " Simon & 
Schuster. U.S  May ٢٠٠٤  

ةنـس ربمتبس لالهلا ةلجم     " طسوألا قرشلاو رصم يف ةيوسنلا ةضهنلا ىدم      : "يمزع دومحم  ٤٥
 .م١٩٢٨
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  :يمزع دومحم باطخل ةيجولويديألا سسألا
            ، بـلاوقلا كرـتي وـهف      يسايس وأ يركف تباث بلاق يأ نم عسوأ يقيقحلا ركفملا نإ

اذإوطقف  ذيمالت اونوكي نأ الإ نوعيطتسي ال نمو ذيمالتلل      يدـقنلا لقعلا رود وه هرودف يمتنا     
،    ذلا ن انه نمو   تمصملا ءامتنالاو دومجلا ضفري ي وأ " ايسـكرام تسـل انأ    "سكرام لوق مهف     

هـمهفن نأ نكمي ام وهو ،ةيجولوديأ ةيوينبلا ربتعت نأ هضفرو           "  ايوينب تسل انأ    " وكوف لوق   
ةـميق يتأـتتو   ". لاجر نحنو لاجر مه  "ءاهقفلا ثارت نع هلوق يف يناغف       ألا لاثمأ دنع  كلذك    

ةـيركفلا ةيفلسـلا ،ةياورلاو راركتلا ىلع طقف سيلو ةياردلاو زواجتلا ىلع هتردق يف ركفملا               
ةيفلسـلا نوبراـحي نـمم نيريثك دنع كلذك ةحضاو اهلع نكلو ينيد رايت ىلع اركح تسيل                 

تاـهاجتا  ىـلع ةـمالع اهنم رثكأ ،ةيلقع ريكفت ةقيرط يهف ،اهعم ةعيطقلل نوعديو ،ةينيدلا               
اـمك ،هتيلدجو هتيكرح يف يعامتجالاو يسايسلا هعقاوب محتلي ايندم اركفم يمزع ناك             . ةنيعم

قوـقحلا نم ،اهيلع زيكرتلا بسن فالتخاو ةيناسنإلا داعبألا لخادتل           ًاكردم ،ةفاقثلا عساو ناك     
،      ةيعامجلا قوقحلا ىلإ ةيدرفلا    ةيداصتقالا ىلإ ةيسايسلا نمو هـجوأ   ىوس تسيل ةقيقحلا نأو   ،   

ةـهجوو ةـقيقحلا نيـب هـطبر يف         اجيتروأ يلاطيإلا فوسليفلا ىري ناك امك ،ةددعتم رظن         
يتأـتي ثـيح يعوسوملا يركفلا طمنلا اذه نم  ابلاغ نونوكي  نوسسؤملا داورلاو               . ١رظنلا

هذـه ضراعتت ال دقو      .ابلاغ ةزهاجلا تاباجإلل ارارتجا   سيلو يفرعملا لؤاستلل اجاتن هباطخ        
ةـيلكلا اـهطوطخ يـف ةـيعجرملا عـم ركفملا لظي دقف ،ةنيعم ةيعجرم عم ةيحا         تفنالا ةغللا 
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هـحورو ،ةـيفرعملا هـتنورمب كلذـك ظفتـحي نكلو يناسنإلا دعبلا تاذ ةماعلا اهدصاقمو                
هعورشـمف ،بصـعتلاو دومجلل ةضفارلا ةيدقنلا حورلا ركفملا بتاكلا رداغ ثيح ،ةيلؤاستلا             

نيرـكفملاو باـتكلا  نم ريثك ىدل حضتي ام وهو ،تا            يلاكشإلاو تالؤاستلا هنكلو لقنلا سيل    
لـجأ نـم الإ ادانسإ وأ ةمجرت ءاوس لقنلا بلغ نإو ،ريظنتلاو ةسرامملا نيب نوعمجي نيذلا                 
ةـيباطخلا اهتـسرامم ةنورمو ةتباثلا ةيناسنإلا اهتيئدبم يف حصت يتلا ةركتبملا هتاباجإ نيشدت              

دوـمحم ناـك  اذكهو      . وطسرأ لوقي ناك امك ر    يغتلاو روطتلا هننس لوأو ريغتم عقاول اجالع      
ةيرصملا ةينطولا ةيلاربيللا داور نم ريثكو  –يمزع   قاسـنألا جراـخ يـمزع لـظ دقف     –   

ناسـنإلا قوـقحو ةيرحلاب نمؤت  ةحوتفم ةيناسنإ ةيقوقحو ةيلاربيل ةيعجرم امهلتسم ،ةقلغملا              
ناسنإلل اندرأ نإ لبقتسملا اه     نأ امك يلوألا ةرطفلا اهنأل قحلل ردصم قبسأ يه يتلا ةيعيبطلا          

انيمس وأ،مدقتلاو ةضهنلا هانيمس ضرألا ىلع ءانب   . ةيناسنإلا وأ ةيرشبلا ةيمنتلا اه 
ضقانتلا نم  ئشب يحوت دق ةلهو لوأل يمزع جاتنإ ةءارق نإ          يذـلا تـقولا يـفف       ،   

ءاشـنإو ة   ينطولا ةيلامسأرلا عيجشتو  ةيدرفلاو ةماعلا تايرحلا نع عفادي تاينيرشعلا ذنم هدجن         
،   لالقتسالا تاحفص ىلع  ةيداصتقا ةيموق    تاينيرشعلا لئاوأ يف دـيدجلا يـف كـلذ دـعب مث             

يف   هدجن داهجلاو  تاحفـص ىـلع ءارجإلا اذه       ذبحتارتلجنإ كنب ميمأت نع بتك      ب تاينيعبرألا   
اذه نكلو    ،بتاكلا ناـك اـم ردق قلغم يجول       ويديأ قسن يأ مزتلي مل يمزع نأل اضقانت       سيل   

راكفألاو نوئشلا يف ةثيدحلا راكفألاو ىؤرلا فلتخم       ىلع احوتفم  اـميف ةيدقن ةيؤر بحاص      ،   
، يلي ام ىوس ءارآ نم هقنتعي ام يف طرتشي سيل ىري  :  

يعيبطلا اهروطتو ،ةيرصملا ةئيبلا ةاعارم–١  .  
ىـتح ةصاخلا هرظن ةهجو حرط عم ةيبرغلا راكفألاو ىؤرلا فلتخم لقن          –٢ نـكم  ي 

  .ءاصقإ وأ بصعت الب نكلو ،ثيدحلا ملاعلاةكرح يف رصم جمد 
ةـيطارقميدلا ةـيبرتلاو يطارقميدـلا مـكحلا يه ةيسيئر تارابتعا ىلع ءاكتالا              –٣  

  .ناسنإلا قوقحو
رـيغ ائيش تفرع لب ،يطخلا تابث فرعت مل يمزع ةايح نأ نم انرشأ نأ قبس امكف                 

،      ليلق يدحتلاو روطتلاو رتوتلا نم راـكفألا ضع   ب ىوتسم ىلع كلذكو ثادحألا ىوتسم ىلع       
يهوةيسيئرلاو ةيئدبملا هراكفأب امزتلمو ًاصلخم لظ هنكلو اهعلخ مث ةعبقلا هسبل ةبسن لثم  :  
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دمتلاو ثيدحتلا وحن دوهج–١   .رصم يف ني 
ميلعتلا نم ًاءدب اهل  نيكمتلاو ةيطارقميدلا       –٢ عـفرو ةلودلا تاسسؤم فلتخم ىتحو       ٢   

  .نوناقلا ىلع نم ةيذيفنتلا ةطلسلا دي
ةيرح – ٣   .ةماعلا تايرحلاو ةفاحصلا 
وـلل ءاـمتنالا ساـسأ ىلع عيمجلا نيب ةاواسملاو ةنطاوملا           –٤ ءاسـنلا نيـبو ن     ط 

  .لاجرلاو
ةيلودلا ةعامجلاو ةثيدحلا ةفاقثلا يف رصم جمد–٥  .  

ىدـم ىلع رضح يذلاو اسنرفب قوقحلا ةيلك يف ةيسايسلا مولعلا سرد يذلا يمزعف              
مـلع نأ اـهلالخ فرـع نويروسـلاب عامتجالا          ملع يف مياكرود تارضاحم تاونس ثالث       

اـم ىلإ    هجوت نأ ب  جي ةينوناقلاو ةيهقفلا مولعلاب هتيانع نأو ايندلا مولعل جوتملا نع عامتجالا            
عاـمتجالا سمت يتلاو ةيداصتقالا رهاظملا ىلإ ه        جوت نأ بجي امك ةماعلا رهاظملا ا      هنم سمي 

لا ئدابملا نيب طبرلا اذهف     ٣ ريثك برق نع نارمعلاو     "ةـيعامتجالا رهاوـظلاو نوناقلل ةيلاثم        
اهتروريصو اهروطت   لـك   -عقاولا عم لماعتت يتلا ةيسايسلا مولعلا يف هصصخت نع ًالضف         "    

ةـحوتفم ةيناسنإ ةيعجرم قفو نكلو       –بلوقتلا مدعو زواجتلا ىلع ةردقلا يمزعل حاتأ دق اذه          
ًاءدـب ئـش لك ة      نسنأ فرعت نك  لو ةقلغملا تاعمتجملاو دودحلا ال    وةيلاعلا زجاوحلاب يلابت ال     

وأ اـهيلع هـظفحت مـغر ةيلودلا تائيهلل هريدقت ناك انه نمو ةيلودلا ةيسايسلا تاقالعلا نم                 
ةـيعامتجالا تاـقالعلا وأ   ) نيناوـقلا ة ـي ندمو يطارقميدلا مكحلا  (ةينطولا ةيسايسلا تاقالعلا    

يبزحلاو يسايسلا ءاصقإلاو فنعلاضفرو ةأرملاو لجرلا نيب ةاواسملا ( نأ يـمزع ركذيو   )  
  .٤ " تارابتعا نم ةيرصملا ةعامجلا ادئاس هارأ نأ وبصأ ام زعأ نم يدنع ناسنإلا قوقح" 

بـتك نأ هل قبسو  ١٩٤٩ربمسيد يف مالكلا اذه بتك يذلا يمزع نأ ىرن   بـلطن  "  
يطارقميدـلا بزـحلا أشـنأو        ١٩٢١ربمسـيد يف    " اهاوس بلطن الو ناسنإلا قوقح      ١٩٢٠ 

وأ هـتاباتك نم ودبي امك هتاهجوت يف مزتلا  .. ١٩٣١سيرابب ةيرصملا ناس  نإلا قوقح ةعامجو  
ةيناسنإ ةيعجرم    –ديكأتو–هتالاضن   ق وـقح نالعإو راونألا رصع ةفسلف نم اهروذج دمتست        ( 

يـف رداصـلا ناسنإلا قوقحل يملاعلا         نالعإلا نم مه نطاوملاو ناسنإلا     ربمتبـس    ١   ١٩٤٥ 
هضـفرو هوفراـع اـهب      دهشيو يمزع اهب زيمت يتلا      حماستلا حور لعلو ،هتافو ىتحو ك       لذو
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رربمك   ةيبزحلل ةيروتسدلا   تابالقنالل   بـخنلا قفاوت  ىلإ ةوعدلا   و بصعتلل رربمك بزحتلا   وأ   
بزحتلا -اضفارو  ٥تاينلا صلخت نأ هل طرتشا يذلا        قـفاوتلل  قئاـع  لا هرـبتعا يذـلا   – 

حالصإلاو ةطرقملاو ثيدحتلا ىلع ينطولا    رن نأ اننكمي انل    ٦   يحالـصإلا باـطخلا يف دص       
ةيناسـنإ ةـيعجرم ىـلع دـكؤت يتلا ةيلمعلا فقاوملاو ةيرظنلا تارشؤملا نم ًاديدع يمزعل      

اهنم ةحوتفم ةيحالصإ ةيئدبمو   :يلي ام 
   :ةيدقنلا ةيؤرلا) أ

               ، قـلتم وأ لـقان درجم نكي مل ةيبرغلا ةثادحلا تاحورطأ فلتخمل يمزع لوانت يفف
يـبيطخلا رـيبكلا د     بع يبرغملا ركفملا اهيلإ اعداب اهيف لثمت      ي ةيدقن ةيؤر بحاص ناك هنكلو     

يـنبتلا نـكلو ،قـلطملا يـنبتلا مدـعو ،تاذلل ادقنو رخآلا دقن ىلع ةردقلا         " جودزملا دقنلا "
ةـقيقحلا ةركف ضفري غوارم نيقي هيلع عفديو لؤاستلاو دقنلا ىلع ةردقلا هلمحي يذلا لئاستملا      

يلياميف كلذ دجن نأ اننكمي ،ةقلطملا  :  
ناونع تحت    ١٩٢٩ةنس يمزع دومحم بتك     : ةيطارقميدلا نم فقوملا   ةـيطارقميدلا  "  

ئـش لك نأ ،ةيادبلا يف ىريف       ٧ ةماعلا ةمظنألا ىلع اهقيبطتو عامتجالا ملع دعاوق      ".. ةثيدحلا
ةداـم  "هـلولدم مومع هب دوصقم انه ئشلاو  " ليحتسم"ئش لكف قدأ ًاريبعت تئش نإو ،روطتي    

رطاـخلاب درـت ةرـكف وأ مئاق ماظن وأ سحلا تحت عقي             ثداح وأ ةسوملم   نأ ررـقي وـهف     "  
نيـب ًارشتنم ناك امم مغرلا ىلعو       : لوقي مث ءايشألا لك يف لصألا يه روطتلاو ةروريصلا        

لزـنيف اـهريوحت ليبس يف ءرملا نواهتي نأ حصي ال       " ئدابم"كانه نأ يأرلا ىلوأو نيفقثملا      
وـهف  "ماـكحأ نم هيلإ تدنتسا ام داسفل اهداسف ىلع ةلد       ألا تماق امهم ةلمنأ ديق اهنم ئش نع       

مـث  . نيـفقثملا نم ديدعلا رسأت يتلا ةقلغملا قاسنألاو ةقلطملا ةقيقحلاو ةيدبألا ةعانقلا ضفري            
نإو ،ماـعلا ةلاحتـسالا أدبمل ةصاخ نذإ يهف         " ةمظنألا هذه نم ةيطارقميدلا نأ يمزع ركذي        

يـمزع درسـيو هرابتعا نم ملعلا قفأ يف دجي دق ام            ىلع ًاقلعم ايبسن رخآلا وه همومع ناك        
 ناـج دـنع   ". دـقاعتلا "ةركفو ةيسنرفلا ةروثلا ئدابم ىلع اهمايقو ةيطارقميدلا ةركفلا لوصأ          

دـصريو  ". فـيكلا وأ عونلاـب ةيانع نود مكلو ودعلل        "اهيف ةبلغلا تناك فيكو ،وسور كاج       
،      ا يف ةيطارقميدلا عوضوم اوضاخ نيذلا ضعب تاباتك يمزع         ةرـيخألا نيرشـعلا تاونسـل
ةـيطارقميدلا  "هباتك يف   " سبزيلا"لاثمأ نييفحصلا نم اوناكأ ءاوس ،عامتجالا ملع دعاوق قفو          

ةذتاـسأ نم مأ  . ةيعامتجالا ةيطارقميدلا"هباتك يف   " يبوق"لاثمأ عامتجالا ءاملع نم مأ      " ةديدجلا
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بادآلا ةيلك    –له ةعماج يف ذاتسالا     " يينوم"لاثمأ تاعماجلا    يـف ناطلسـلا أدبم     "هباتك يف    
ةـيروهمجلا سيـئر    " نارليم نويسم "لاثمأ ةرادإلاو مكحلا لاجر نم مأ       "  يطارقميدلا ميظنتلا 

ةرـيبكلا ةيسـنرفلا تالجملا نم ةدحاو ريغ يف ترشن ةيروتسد تالاقم نم هبتك اميف قباسلا            
ةرـكف ىـلإ ةعامجلا ي   ف ةماعلا ةايحلا دانتسا ىلع ءالؤه دنع ةيطارقميدلا ريوطت   "ةركف موقتو   

يناـملربلا ماظنلا نوكي نأ بجو انه نمو      . رخآلا ضعبلا عم اهضعب دقاعتو ةيدرفلا تادار      إلا
يمزع ركذي امك     – نيسلجم نم    –  نيتقباسـلا نيتركفلا نم ةدحاو امهنم دحاو يف لثمتت نينث          ا 
  .خويشلل رخآوباونلل سلجمو . ىرخألا ةركفلا امهيناث يف لثمتتو

ىلإ ةوعدلا)ب نيفقثملا ةطلس   :  
                ، ةدـحو ةروـطخ لوألا نع لقي ال رخآ اهاجتا هاجتالا اذه ىلإ فنصي يمزع نكلو
هـب نيلئاـقلا لـعج ازييمت مهريغ ىلع ةعامجلا ءانبأ نم نيفقثملا زييمت ىلإ عفدي هاجتا وهو                  

اذـه لـق اـمهم ىرخألا فئاوطلا يف ةفئاط مكحت ىعدتست ةيرشبلا              ةايحلا ةعيبط نأ نورقي     
  ، يـه  -اـموتحم مكحتلا مادام  –ةمكحتملا ةئفلا نوكت نأ لضفألا نأب كلذ دعب نولوقيف          مكحتلا  

نإ مهلوـقب لماشلا يأرلا كلذ نع نوربعي مهلعجو         –ةصاخ مهنم نيفقثملا ةئفو نيملعتملا ةئف         
ةيلقعلا ةيطارقتسرألاهيف دوست يذلا ماظنلا وه امنإ ةحيحصلا ةيطارقميدلا ماظن           يـف مـهو    ..  

هـيف لـثمتت يذـلا باوـنلا سلجم تاباختنا يف نيملعتملا تائف زييمتب نوحص             ني ليبسلا اذه  
ًاـتوافت مهرـيغ تاوـصأ نع ةتوافتم مهنم نيبخانلا تاوصأ نوكت ثيحب ةيدرفلا تادارإلا                
فراـعل نوكي دحاو توص يداعلا بخانلل نوكي امنيبف ةفاقث نم هب نومعني ام ردق عم ىشمتي     

ةـجرد بسـحب ةسـمخ وأ ةعبرأ وأ تاوصأ ةثالث ةيس            ردم ةزاجإ زئاحلو ناتوص  ةءارقلا     
هرـكذ اميف نيسح هطو يمزع نيب اهباشت دجن قايسلا اذه يف  نحنو             . اهيلع لصاحلا ةزاجإلا  
سردـلا اذه ظفح دقو  ،"نوميس"ناس نع ًاريثك هب رثأت يذلا    " مياكرود"سرد نم هتاركذم يف       

نأ يـهو نوميـس ناس دنع ةيسا        سألا ةلأسملا ةلماك ةيعماج ةنس مياك رود هل صصخ يذلا         
اوـفرعو مـمألا براـجت اوفرع دق مهف         "ءاملعلا ىلإ لوؤت نأ يغبني يرصعلا عمتجملا ةدايق         

نأ كردـي يـمزع نـكلو        ٨ "ريخلا ىلإ بعشلا اودوقي نأ ىلع نورداقلا مهو       .. ملعلا قئاقح   
لـه ،روـطتلا اذـه نـم قرشلا          بيصن نوكيس اذام يردأ تلق دعبو     : لوقيف بعص هاحنم    

اـمل اهباحـصأ اهكرتي يتلا ىلوألا ءارآلاب ًاكسمتم وه لظي وأ جضنألا يأرلاب ذخأيف هبراح                ي
  ".ةماعلا هتايح يحاون نم ةدحاو ريغ يف لعفي نأ قرشلا داتعا
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ةءاـفكلا ىـلع ةدنتسـملا ةـيطارقميدلا ىلإ هليمو يمزع           ةوعد  انه   زربن نأ ب  حن و 
ةـهيجو ةيضق يهو ةيسنرفلا ةروثلا بقع        ناك امك " عارصلاو ددعلاو مكلا ىلع ال نماضتلاو       

تـجتنأ يـتلا ةـيعامتجالا طورشلا بايغو ،اندالب يف ةيطارقميدلا عاضوألا ءوس اهحرطي              
ماعلا يأرلا    –يندملا عمتجملا   (برغلا يف ةثادحلا تالوقم      ةيطارقميدلا –  أطوو ٩ )  باـطخ   ة   

نأ نـكلو ةـثادحلل ةيدي      لقتلا ميهافملا ضعب خوسرو ةمكاحلا بخنلا لبق نم يسايسلا هيومتلا         
.. ةـنطاوملا موـهفمو ناسنإلا قوقح ةموظنم ىلإ برقألاو ملسألا وه ةيددعلا ةاواسملا رايعم             

،    ةبخنلا خافتنا نم ًارهظم هيف رخآلا ضعبلا ىريو          نأ ظـحالي نـكلو     اـهيلاعتو ايسنجلتنالاو
رـكفلا تاجوت   نمل ةيدقنلا هتعباتمو يدقنلا هيعوو هتيدج مغر ،اذه هحرط يف رمتسي مل يمزع            

زواجتي لب  لقنلا  دنع فقي ال لجرلا     نأ دكؤي يدقنلا فقوملا اذه نكلو       . يبرغلا دـقنلل  ه  الو  ،   
 .لحرمتلاو عقاولل هزواجتي لب دقنلا دنع فقي

  :ةيوسنلا ةضهنلا نم فقوملا ) ج
يمزع نكي مل     ال يـمزعف ،يبرعلا ملاعلاو رصم يف ةيوسنلا ةكرحلا تاحاجن          ب اعناق  

نـع جتاـنلا يرـكفلا لداـعتلا هـينعي نكلو            ،ةيلافنركلا لفاحملا الو تادئا   رلا بطخ ه  يرغت  
ىـنعمب رـيرحتلا سيـلف ،سيراب يف هتثعب تاونس ءانثأ ظحال امك يقارلاو يعاولا         طالتخالا  

نكلو ،ةياغلا وه ميلعتلا وأ روفسلا     وه يرهوجلا لصافلا       نيوـكتلا حيتي يذلا يركفلا لداعتلا          
لاـمعألا فـلتخم يفو ةماعلا ةضهنلا يف اعم امهتكراشم حيتي امم     لجرلا وأ ةأرملل هباشتملا     

 .ةاواسملا مدق ىلع

  : يركفلا مازتلالاو ةيئدبملا ) د
ناـك هنأ الإ     ١٠ هوفراع هب دهشي يركف حماست نم يمزع دومحم نع فرع ام مغر             

ك ـلذ دـجن   .. نيصلخملا ةوق الو نيمئاللا مول يلابي ال كلذك هكراعمو هتاحورطأ يف ًاروسج           
اهضـعب يـف فالخلا نوكي دقو ايلك اهضعب يف فالخلا نوكي دق ،يمزعل ةديدع كراعم يف                 

  :يليام ثادحألا هذه نم ركذي ايئزج رخآلا
ناـكو ،ًارـكبم لوـلغز دعـس عم يمزع فالخ أدب            : لولغز دعسو دفولا عم    – ١

يـف دعـس ةـبغرو سيراـب يف          زلم ةنجل عم دفولا تاضوافم ذنم أدب دق لوألا ضارتعالا           
ةـعومجم ةـصاخو ،هـيف نيصلخملا نم ديدع دوهج يف هليكشتو ،دفولا             (هتماعزب دارفنالا   
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ءدـب يـف مهدوهج مغر       ١١يمهف   اشابزيزعلا دبعو نكي     يلدع دعب اميف نييروتسدلا رارحألا      
دارـفنالا يـف هـتبغر دعـس نم ضفر هنأ عضوم ريغ يف يمزع ركذ امكو           .. تاضوافملا

مدـعو  –يطارقميدـلا بزحلا ةاون روفسلا ةعامج دفوب دعس         راتهتسا ناك مث    .. ةمألا ةماعزب 
وأ  ،١٢ لـقث نـم هـتلئاعل اـمل قزارلا دبع ىفطصم خيشلا ىوس دفولا يف مهنم دحأ هلوبق                   

هومس ام    ىلإ بزحلا ةوعد نع هثيدح يف     بزحلا ريتركس نم هتيرخس        لاصـتالا ةيرظن     "    "
اـشاب يلدع ىلوتي نأب ىضقن       ةيرظن يهو ،   ١٩٢١ةنس   ةرازولاةسائر اشاب ىلدع ىلوت دعب        

اهنوئـش نم   هغلب  ي يرصملا دفولاب الصتم نوكي نأ ىلع ةيمسرلا تاضوافملا يمسرلا هدفوو          
رصـم ىـلع هـتدوع دعب اشاب لولغز دعس نم ناك امف    . اهيلع مهافتلاب الإ ةوطخ وطخي الو  

رـيبعت دـح ىلع     –هيلإ جحتو ميعزلا ئنهت     " ةمألا تيب يف ةمألا دوفول هلابقتساو        يـمزع     - 
عـمتجا املف    –ميعزلا اهلبقتسي يتلا ةيسايسلا تائيهلا نيب يطارقميدلا بزحلا رود ءاجو اجح              

ىـلع عـقوي يذـلا ماـعلا ريتركسلا وه مهريم زيزع ناكو ؟نيأ اشاب دعس لأس ميعزلا هب                   
اـمو ؟ةـضوافملا تملعت ن      يأ اشاب دعس هلأسف هيلإ ءاضعألا ةيقب راشأف اهلك بزحلا تابتاكم          

نأو ةـضوافملا ةدئام ىلإ      يلدع رضحي نأ ينعت له ؟كلت اهب ينحصنت يتلا لاصتالا         ةيرظن    
هل قفصأ ةرواجم ةفرغ    يف انأ نوكأ   ناـك يذـلا لولغز دعس نم يمزع فقوم مغرو          " !!   

هـتديرج تاحفص ىلع هدجن اننأ الإ         ١٣ةسائرلا بحو ةماعزلاب هطبري    عفادـي   "لالقتـسالا   "  
دفولا ءانجس نع     اتيمتسم اعافد    مهعم يسايسلا هفالخ مغر    اـطبتغم ناـك يمزع نأ ودبيو        .   

ساـحنلا ىلوت نأ دعب      . ١٤ امئاد ةضيغب اهنأ ىريو ،ةيرصملا تاعامجلا يف ةسائرلا ةلأسمل          
صـخ ةرازوـلا مازتعا نم شرعلا باطخ يف ءاج امب يمزع ديشي          ١٩٣٦ويام يف ةرازولا      

ةـيرح يـف يعامتجالا اهتلاسر ءاد      أ نم اهنكمت يتلا تازايتمالا نم هل لهأ يه امب ةفاحصلا          
ةرتف يف تعقو يتلا ةيسايسلا مئارجلا نع لماش وفع رادصتسا اهمازتعاو ،ةماركلاب ظافتحاو             

يقدص مكح ةرتف   ١٩٣٤-١٩٣٠(يئانثتسالا مكحلا    هذـه ضرعب ردابت نأب ةموكحلا بلاطيو       )  
هتـضراعمل يمز  ع دومحمو ساحنلا نيب فالخلا بد ام ناعرس نكل      .. ناملربلا ىلع نيناوقلا  

هـبراقت دـعب بايد قيفوت هقيدص عم هفالتخا          لحم يه ةطقنلا هذه ت      ناكو.. ١٩٣٦ةدهاعم    
دـعب   ١٩٢٨فيـص يـف ةسايسلا ةديرج كرت نأ دعب هنأ ركذي وهف              .هيلإ هئامتناو دفولا عم     

ةدـيرج ءاشـنإ ىلإ يمزع اعد يذلا        ١٥بايد  قيفوت دمحم   هقيدصب ىقتلا يروتسدلا بالقنالا     
مامضـنالا  "نأشب قيفوت هثدح دقو     .. ةعماجلا ةبتكمب هتفيظو نم ًاضيأ ليقتسيس هنأ      و ،ةكرتشم 
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ىـلإ مضـننل اـبزح كرتن مل ان         إ"تلقو هثيدح ىلع تضرتعاف     " يمزع لوقيو   " دفولا بزحل 
ال ًافرصـت تفرصـت اـهنأل اـنتعامج انكرت امنإو ،ةئف ىلإ مضننل ةئف نم جرخن ملو بزح                   

حفاـكن اـعيمج اننأل دفولا لمع عم اقفتم هتعيبطب انلمع نو            كيسو اندح دنع فقتلف هنع ىضرن     
جمدنن نأ يرورضلا نم سيل نكل،ناملربلا ةداعإو روتسدلا ليبس يف  " ١٦.  

ًاررـحم داـهجلا يـف هبتكتـسا يذـلا هقيدـص عم ةهيبش ىرخأ فقاوم هل ناك مث                
هقيدص هلاقأ ميسن ةموكح يف ءارزولا دحأل يمزع دقن دعب نكلو             ١٧ "ايسامولبد" " ةـبذهم  "ةلاقإ 

نمؤـي ام هيف رشني اناكم يمزع دجي دعي ملو     .نيرهش وأ ارهش ةزاجإ ذخأي نأ هنم بلط نأب          
يـف  " هـلاقم ماتخ يف لوقي مث يدام وأ يصخش رابتعا يأر دنع فوقولا نود ءارآلا نم هب                 

ـبملا ليبـس نيب راتخي نأ ءرملل نأ تايركذلا هذه ةيآ             " : " بيجلا ليبس يفو يأرلا ليبس     أد  
لوـصولا ليبـس نيـبو ،شيـع فظـشو كْن                  ح نم لمتحي ام  اهئارج نم لمحتي يأرلا وأ

هـهجو لـمعيو    .. ميـظعلا قـلخلا ىلوأ مامأ ةديحولاو يه لوألا ليبسلا نأ ىلع           .. بيجلاو
  ١٨" .اهيلوم

ةنخاسلا كراعملا نم اددع يمزع ضاخ       : يطارقميدلا مكحلاو روتسدلا لجأ نم     -٢  
كـلت اـهزربأ ناـكو ،يرصـملا ناسـنإلا قوقحو يطارقميدلا            مكحلاو ةيروتسدلا لجأ نم     

اشاب دومحم دمحم ىلوت نأ دعب        ١٩٢٨فيص يف اهضاخ يتلا ةكرعملا       دعب  ة،موكحلاةسائر     
ساحنلا ىفطصم  اهسأ  ري ناك يتلا ةثلاثلا ةيفال    تئالا ةرازولا  تممتـشا دـقو    "يـمزع لوقي     . 

قـيطأ نـل   يـنأ بزـحلا يـف ذوفن   لا باحصأ تنلعأف ،روتسدلا ىلع ءادتعا مازتعا ةحئار     
روتكدـلا  باـيغ يـف     " ةسايسلا"ريرحت ىلع افرشم ذئنيح يمزع ناكو     . ١٩ "عقو اذإ ءادتعالا  

نم يمزع بلط دقو ،ابوروأ يف ةيفيصلا هتزاجإ يف لكيه نينسح             دمحم يـف ذوفنلا    باحصأ   
لـكي  ه روتكدلا بايغ يف   " ةسايسلا"ريرحت ىلع فرشي نم داجيإل مهتدع اوذختي نأ ،بزحلا          

يـمزعل ةأجافملا تناك نكلو     . ثدحي ددصلا اذه نم ائيش نأ مهيلإ ثدحت نم هنأمط دقو ،كب           
ةـموكح لـبق نـم ةيباينلا ةايحلا ليطعتب يكلملا رمألا رودصب ،هل  ةأجافم كلذ ثدح نيح                  

ذـنم اـهب تلصـتا يتلا ةديرجلا يف اهتيضمأ ةعاس نم اهلايو              " يمزع لوقيو نييروتسدلا رارحألا   
اـمأ ،ًارـيجأ لمعلا يف رمتسألف ًاريجأ تنك اذإ امأ   ؟،أدبمل لماع انأ وأ ريجأ انأ له   : يسفن الئاسم اهسيسأت    

 ةـظحل ةعاسـلا دـعب لظأ نأ لاحم يطارقميدلا يناملربلا مكحلاو روتسدلا أدبم وهو ،أدبمل لمعأ تنك اذإ                  
رج يمزع كرتف  " ةيروتسدلا ىلع خراص ءادتعا هيف ءارجإ نع عافدلل ةديرجلا          ب ةسايسلا   ةدي    مـظع مغر    
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      ، لوقي امك هتداع هذه نكلو       رخآ نماض دوجو مدعو بتارلا اـهللختي نأ نـع ةديعب امئاد يفقاوم تناك         :  
يذـلا رهشـلا يف ةراجتلا ةسردم نم تلقتسا ًاقباسف يونعملاو يئدبملا ريدقتلا بناج ىلإ يداملا رابتعالا                 

يملح سابع يويدخلا تكرت اقحالو يرهشلا يبترم ر        يغ كلتمأ نكأ ملو   ،  برحلا ةوالع نيفظوملل هيف ررقت    
نأ نود سيراب يف يمزع ةماقإ ءانثأ ةرتف هيفن دعب هل ًايمالعإ ًاراشتسم    تلمع دقو يناثلا   ئـش ىلع مكتح  أ 

يـف يـنأ وهو ؟ةسايسلا كرت يف تركف نيح ناك ام لك وه         .. ةيناثلا يف ناك ام وه لوألا يف ناك ام لكو         
نوكي ام كلذ دعب نكيلو–اهيف رارمتسالا ىلع يريمض ينعواطي ال ةلاح   . "  

بايد قيفوت دمحم عم      ردصأمث   لـظو دـفولل باـيد يمتنا دقو     " (لينلا يداو "ةديرج   
مث   ،١٩٢٨ربمسيد ىتح وينوي نم     ) هتيلالقتسا ىلع يمزع   لاـقم ببسـب ةدـيرجلا تـفقوأ         

دـقو   ٢٠"يروتاتكيدلا مكحلا لالظ تحت ضارغألاو ةيبزحلا     "ناونعب ةموكحلاب هيف ددن يمزعل        
رـكنأ يـمزع نكلو ،روتسدلا ليطعتب ملع ىلع ناك هنأب يمزع لكيه نينسح دمحم               . د مهت ا

بالـقنالاو دومحم دمحم مكحب ديدنتلا ًالصاوم  لينلا يداو تاحفص ىلع ةصقلا ضرعب كلذ               
هيأرو هفينصت بسح بيجلا باحصأ فقاومو يأرلا باحصأ فقاوم فالتخاويسايسلا  ،.٢١  

ب ةيحضتلاب هئدابم ليبس يف يلابي ال       القتسم ًاركفم ي مزع لظ دقف   هبصـنم  و هـتفيظو   
هرارقتساب امهعمو    .ةديدع تارم 

دـقو ،ىـمظع ةيروتسد ةثراك هلولح يف يمزع ىري يذلا يقدص مكح ماق نأ دعبف                
لـينلا يداو ةديرج قالغإ دعب اهسسأ يتلا ديدجلا قرشلا ةديرج ةيروتاتكدلا ةطلسلا هل تقلغأ               

ةفاحصـلاو ةسايسـلا يف دوقع ةد   ع ىلع هتاركذم ليجستب ايفتكم سيراب ىلإ يمزع رفاس و –
ةـمظنم لوأ هبحـص ضـعب عم كانه سسأف ،يروتاتكيدلا يقدص مكحل اضفرو               ةيرصملا  ،

ةـيلودلا ةيلارديفلا عبتت ،ةيرصملا ناسنإلا قوقح ةبعش        "يهو ناسنإلا قوقحل ةيبرعو ةيرصم      
أ دقو  ١٩٣١سيراب يف ناسنإلا قوقحل      ةـيرح ديقت يتلا نيناوقلا نم ةعومجم يقدص ردص         ، 

ناـكو  " ةيمالـسإلا رـيغ تاـيعجرملا يوذ نيضراعملا نع ةيسنجلا عزنب ريبعتلاو ركفلا              
. ةيرصـملا ناسـنإلا قوقح ةعامج نم جراخلاب نيضراعملاو        " ٢٢ نييعويشلا ذئنيح دوصقملا  

لا هذه نع ةيسنجلا عزن بلطب      -مولمل هللا دبع  –باونلا دحأ مدقتف     هلصـفنس اـم وـه     "ةعامج   
لـظ ،هضرم نع الضف ،كلت هفقاوم ببسب يدام كنض نم يمزع هدبكت ام مغرو               " دعب اميف 

يريوـنتلا هرود يـمزعل ناـك اـمك          ،ًادجاوتم القتسم ةيركفلا هفقاوم نع عافدلا يف ادماص         
فـقوم عـم ايشـمت اـهيف ةكراشملا هضفر مغر            ١٩٢٣روتسد يف نيثالثلا ةنجل ءاضعأل        
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هـترقأ يذـلا زيلجنإلا وأ كلملا لخدت ىلع ًاظفحت ،ةكراشملا ضفر يذلا يطارقم     يدلا بزحلا 
روتسد يف هرود كلذك هل ناك        –ناك ةنجللا    قوـقحب صتـخي اـميف عجرملا ناك ذإ          ١٩٢٤   

روتسدلا تاسلج نم هرضح اميف     –ناسنإلا   ةـماعلا تابجاولاو قوقحلاو تايرحلا ةنجل يف       -    .
  . ةداشإلاو ليجستلا قحتسي ام اهنم فقاوملا يف هل ناكو

فـصو نيـح تاباص ليلخ روتكدلا ذاتسألا قدص           :ةملكلا ةيرح نع عافدلا    – ٣   
دـض يئدـبملا هـفقوم مغر يمزعف    ٢٣ ةرحلا ةملكلا لجأ نم حفاك يذلا لجرلا هلوقب يمزع        

فالتـخالا ةـميق مرـتحي ناـك اهلالقتساو هفقاوم ةراسج مغرو ،ةينيدلاو ةيسايسلا ةيعجرلا               
لـجأ نـم مئادـلا هلاضن ناك انه نم ،هيأر نع ريبعتلا يف فالتخالا قح مرت                 حيو ،عونتلاو 

تطرتـشاو ،رصـمل يناـطيربلا دـهعلا يلو رضح           ١٩٢١يفف ،اهتماركو ةفاحصلا ةيرح       
نـم ناـك امف ،هتقفن ىلع هتنوؤمب مهنم لك يتأي نأ هل نييفاحصلا ةلباقمل ةيرصملا ةموكحلا                 

اـملعم اـيناطيرب دهع يلو لبقتسن اذكه الئاق ءاضي          ب ةحفصب د  هعلا يلو لبقتسا نأ الإ يمزع     
اهييفحص لماعت فيك ةيرصملا ةموكحلا–ابنؤمو   !  

 ١٩٢٤ربوـتكأ ي    فعقوو   ،١٩٢١ةنس نييدفولا نم نيجاسملا نع عفاد يذلا يمزعو       
ةئيس ةلماعم مهتلماعمو نييفاحصلا ضعب لاقتعا      دضنايب ىلع    نـع  ١٩٢٢ةنـس بـتكو     ..    

اـهب عتمتي نأ بجي يتلا ةماعلاو ةيصخشلا تايرحلا نع           احلمر  وتسدلا عورشم يف تايرحلا     
ةيلاتلا طاقنلا ىلعادكؤمديدجلا يروتسدلا مهرصع يف نويرصملا   :  

اـنلاح يـف لاـقتنا لك ن    إةرابعلا حيرصب لوقن نأ ديرن نحن    "يمزع لوقي : يأرلا ةيرح  –١
رـيغ ةـلاحم ال وهف ةيداصتقالا انلاح يف          لاقتنا ىلع ادمتعمو ةيركفلا انلاح يف لاقتنا نكي مل نإ ةيسايسلا            

اصوصخ يركفلا لاصتالا ىلإ دنتسي يذلا لاقتنالا كلذو ا،جاتنإ جتنم ريغو دودحم    نوـكي نأ ليحتسـيو   ...   
نأ نودـيري يذـلا نيركفملل ديق لك نم ةقلطم ةعساو ةيرح كانه نكت مل                ام ةيركفلا انلاح يف لاقتنا كانه     

ءاضـقلل اـهءارآ نومجاهي امنإ مهئارآ ءادبإب مهنأ بسحت ةعامج وأ ةفئا             ط لخدت نيبا  يه ريغ مهيأرب اولدي   
  ". اهيلع

، عاونأ عيمج ءادبإل ةقلطملا ةيرحلا حنمت نأ بجي معن        " هلوق يف يم    زع لصفي مث   ريبعتلا نإو     
ن ىـلع مادقإلاب الإ نوكي ال يركفلا لاقتنالا نأل          ،ديلاقتلاو خسارلا تباثلل ةمداه نوكت نأ ةلواحم تناك        دـق   
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قـيرط نـم تليزأ اذإ الإ ةلوهسب مادقإلا اذه عاطتسي الو تناك              يتلا راكفألا نم دئاسلاو ءارآلا نم مئاقلا        
   ".تابقعلا لك قيلطلا ركفلا ءادبإ

اـهنكل ةـيرحلا هذه ىلع ةقيقح تصن دق ةنجللا نأ يمزع ركذي             : ةفاحصلا ةيرح –٢
فلاخي امب  اهتديق ، نم اه     نوناقلا صوصـن رـيغب ةفاحصلا ةيرح ديقت الأ   دون انك دقو" لوقي مث     

هلك ديقلا ىحمي نأ وأ     –ماعلا يداعلا نوناقلا     راـهظإل ةـيعيبطلا ةليسولا يه ةفاحصلا نأل         -   
اذـهو  " رـقهقتم لاقتنا وأ فقاو لاقتنا وهف يركف لاقتنا لك نأ انمدق دق نحنو ،هرشنو يأرلا               

ثيدـحتلا ةيلمع يف يركفلاو يفاق  ثلا رودلاب ركبملا هيعو دكؤي يمزع خيرات يف ركبملا لاقملا  
  .ثيدحتلاو مدقتلل طرشك اهتلافكو ةيرحلا طارتشاو

حـبذ ىلع امئاق ةيناملعلاو ةيملعلا هتديقع مغر         –ةيرحلا ةميقب يمزع ناميإ نكي ملو         
راوـحلا ةميقب نمؤي يذلا حماستلا موهفمو ةيندملا حورلا ىلع الومحم ناك ام ردق ،نيرخآلا               

،     يملعلاو يركفلا لدجلاو   اننمز تاريبعتب ةقالخلا ىضوفلا وأ ا ءارآلا راوح نأ ىريو        ةرـحل   
، ءارآلا عم ةيمدقتلاو   ىرخألا يرـكفلا عـمقلا ةطلـس عازـتنا ةطيرـش اهراصتنا اهل حيتت                 

يـف خويشـلا ضـعب عـم يمهف روصنم     . د هقيدص ةرظانمب هؤافتخا ناك انه نم يسايسلاو 
  .٢٤ " ةرورضو ماعلا لمعلا يف ءاسنلا ةكراشم ةميق ديكأت يف ةصاخبو ةيقرشلا ةطبارلا

، هيفلاخم يمزع وعدي ناكو    راوحلل قـلغل  كـلملا رـهزألا ءاملع ضعب ةوعد مغر           
اـنه نـم ،نيرواـحتملا عم ال نيبصعتملا عم يئدبملا هفالخ ناك دقف              .. امئاد هباقعو هتديرج  

،   فألا ةديرج يف هدقن يذلا يرايبإلا ذاتسألا عم فالخلاو راوحلاب هبيحرت ناك    ابذـهم ادـقن راك
نآرقلا ركذي امك نسحأ يه يتلاباولداج" هلوقب هباطخ ءاسأ نم ةوعدو    ٢٥ .  

لالـخ نـم هراـكفأ ضعبل اهيف سسؤي نأ يمزع لواح يتلا تالاقملا ضعب مغرو                
بـلطن الو ناسـنإلا قوـقح بلط        ن"هلاقم لثم ةيمالسإلا ةفاقثلاو ةراضحلل صاخلا هروصت        

هنأ الإ    ،"اهاوس نيدـلا نم ةيمدع فقاوم ذختي ايناملع ايتونهك سيلو ايلصاوت           ناك هنأ حضو  ي   
ةـصاخ حالصإلا يف جردتلاو لحرمتلا يف هتفسلف        عم قفاوتي ام وهو     . دئاس وه امك ثارتلاو   

اـم وهو  نيناوقلا كلذكو ايندم هنوك ةيمهأو م    يلعتلا لئاسمب ديدشلا هئانتعاو ،يسايسلا هدعب يف        ،
تايجولو يدـيألا راوـسأ عم مدطصيو ،ةبحرلا ةيقوقحلا ة        موظنملا حور عم ةياهنلا يف مجسني     

  .ةبلصلا
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ةثادحلا نيب    لدجلا ىلع ريبك لكشب   يمزع زيكرت مدع لعلو      اـعونت هل حاتأ ،ثارتلا     و 
               ، ةـيجولديألاو ةـيمالكلا تاعارصلا نم ديزم نع هب يتأت امك ،ةيملعلاو ةيركفلا ةطشنألا يف

هـباتكب قزارـلا دبع ىلع وأ      ١٩١٥مالسإلا ي   ف ةأرملا هتلاسرب يمهف روصنم اهيف عقو يتلا         
يلهاجلا رعشلا يف هباتكب نيسح هط وأ         ١٩٢٥ةنس مكحلا لوصأو مالسإلا      اذـه لعلو    ١٩٢٦   

اهنم ،بابسألا نم ددع      ىلإ عجار  نوك   ةنـس ًاركبم ةيميداكألا ةايحلا نع دعتبا         ه  دـعب   ١٩١٩   
رت دق  همه نأ امك اهب   داصتقالا سيردتو ةراجتلا ةسردم هكرت       رـثكأ قوقحلاو ركفلا ىلع زك       

تاـئفلاو نيروـنتملل بتكي هنأب هيف داقعلا لوق مغر هركف نأ كلذكو              ،ةميدقلا تاساردلاب هنم    
لكشـب يلاجسلا باطخلاو يدئاقعلا تابثلا نع دعبأو ةيئارجإو ةيلمع رثكأ ناك هنأ الإ ،ايلعلا               

امك   -عجري هلعلو    . ريبك ةفيظولا ةيمهأو مياكرودب هرثأت      -ر  كذ  ةاـعارمو ملعلل ةيعامتجالا     
،       نكي مل   . هل ةيرحلا لك ريفوتو هقيبطت يف عامتجالا دعاوق        دـحوتملا ريبدـت سراـمي يمزع

ساـنلا ضبـنب هـماحتلا ناك هتيلالقتسا ردق ىلع نكلو ،ليفط نبا ريبعتب تبانلا فوسليفلاو                
رـيغ هـتب    اتك تناكو ،هبتك امم رثكأ اذه شاعو هقافآو هتيكرح يف نطولاو ةنطاوملا ضبنو            
هـب  فـصو   امب هفصو حصيف ،راسملا راصبتساو ءوضلا تاراشإ لثمت نكلو مهيلع ةيلاعتم            

هنا نم اموي  وسور كاج ناج نوطنأ حرف  ليغش  طارقسل لجيه فصو وأ ،ةفاقث   هـنا نـم     
وـهو  –دياو راكسوأ لوقي ناك امك وأ   " اهبتكي ملو هتايح  شاع هنأل يقيقحلا ديحولا فوسليفلا        "

يـف يـتيرقبع تعـضو       –ضقانت يأ مهتباتكو مهتايح نيب دجوت مل نيذلا نيليلق        لا ءالؤه نم    
ريثكلا ىدلهسكع ىرن ام وهو     " و يبتك يف يبهاوم ضعبو يتايح       اـنيباتكو اـنيركفم نم ن  ي 

يـمزع اهفصو امك     –ةعبار ةطلسو انصح تناك يتلا ةنهملا هذه ،انييفاحص رثكأ صخألابو             
ًاذإف –ةرم لوأ فصولا اذه      قع ذنم    نـم نوـلتلاو ةشاشـهلاو ،اهدسج يف رخني داسفلا          ودو   

  .ةرصاعملا اهملاعم زربأ
  

  :ةيئدبملا ةماقتسالا 
يـف يلاـعتملا يندملا فقثملل ًاجذومنأ يلمعلاو يركفلا هخيرات رادم ىلع يمزع لظ          

ةـيلازعنالا تادرـفم ىلع يلاعتملا كلذكو       . بصعتلا ةدرفم و ةقلغملا قاسنألا ىلع دحاو نآ       
تمصـلا وأ لوحتلا وأ عجارتلا وأ ةيعوضوملا فورظلا ىوعدب لازعنالا وأ دح             وتلا ىوعدب 

ةنـس ةرهاقلاب برعلا ءابدألا رمتؤم يف هنأ يسنوت بتاك صقي           . نيريثك ىدل ًابلاغ اذه ناكو    
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ةوطـس نـع عادبإلا لصفو ةيرحلا نع عفادي يدعسم دمحم يئاورلا فقو             ) سرام(م  ١٩٥٧
" ةدـحولاك "ةيسـيدقت تالوقم رسأ مدعو ،همارتحاو فالتخالا قحو ةيركفلا ةيرحل         او يسايسلا 

هـط  . د ةرضـح يف هنومجاهي ايجولويديألا باحصأ هل ىربناف        .. كلذ ريغو .. يبرعلا عدبملل 
فـيلكت نع دومحم بيجن يكز هاور اميف هنم ابيرق دجن ام وهو              ٢٦.دحأ هنع عفادي ملو نيسح    

ةرسيم ةيبرع ةعوسومل دادعإلاو      فارشإلاب هل نيسح هط ديمعلا     ىـلع  " دـعب اميف تردص     "  
تاحيرصـتب أـجافي هب اذإ ،اهل دادعإلاب لغشنم وه امنيبو ،ةيكيرمألا ايبمولوك ةعوسوم طمن               
تاـمظنملا ىدـحإ اـهلومت يـتلا ةعوسوملا هذه يف كرتشي نم نأب ةفاحصلا يف هفلك نمم        

هءايتـسا ىدـبأ نأ الإ يـكز روـتكد           نـم ناك امف ،مهتمو نئاخ     " نشيدنوف دروف "  ةيلودلا  
ةيرصـملا ةـيلاربيللا زومر دييأت انركذ نأ قبس دقو          . هل بصن يذلا خفلا اذه نم هبارغتساو      

لالقتـسالا يـف هاوـعد ىـلع دـفولا بزح بالقنا وأ م              ١٩٢٨ ةنس يروتسد بالقنا لوأل   
دـعب ةلهـس    ةسيرف عقوف ليلقب اهلبق هتيبعش تطقس ىتح ،ةروثلا لبق ةديدع تارم روتسدلاو             

ةـيطارقميدلا لـجأ نم     (دحأ همامأ فقي نأ عيطتسي ال ًاراطق تناكو ،بازحألا لحب اهرارق            
ساحنلا ىفطصم  ركذ امك ) ةيددعتلاو رئاـسو هزواـجت ةرورـض  ىرت ةليدب ىوق تأشنو                ، 

اـهتطفاي تـناكو ةروثلا هذهب تماق يتلا ىوقلا يهو         ١٩١٩ةروث تبقعأ يتلا ةيديلقتلا ىوقلا        
  ٢٧. هلك اهدسج مث طابضلا يلوألا

نمحرـلا دـبع    . د ركذي م  ١٩٥٤ ةنس روتسد عضوب ةفلكملا نيسمخلا ةنجل مايق دنعو       
دـيمعلا ذاتـسألا لضـف فيك يبرعلا بدألا ديمعل صلخملا ذيملتلا وهو              -هللا همحر –يودب    

تاـيرحلا ةـنجل يـف هرود ناـك فـيكو ،ديسلا ىفطل دمحأ هذاتسأ ىلع رهام ىلع رايتخا            
" رـيبعتلاو رـكفلا ةيرح ةدام يف ثدح امك دييقتلا وأ ةغايصلا دنع فقي             "تابج  اولاو قوقحلاو 

  .٢٨ساون يبأل تايبأب كلذب هليثمتو " ةماعلا بادآلا"أدبمب هدييقتو هفقوتب 
دـقنلا قوف ةهلآ رشبلا ليحن الأ انيلع نكلو ،رثألا يميظع            ارابك اوناك مهنأ ملعن   . معن  

وـه زـمرلا ناـيغطف ،اـهتقيرط خويش عم ةقيرط     لك همزتلت ام وهو ،ًاريغص ناك ول ىتح   
يمزعف.رشبل الوقعم هفرعن ال ام وهو هتمصع ءاعداو هسيدقت      ةريـس ءوـض يـف هانأرق اذإ       

، رـثكأ مهراـكفأ اوشاعو ةقيرطلا ىلع اوماقتسا نيذلا لئالقلا دحأ لجرلا اذه اندجول               هيلياجم  
ةـفاقثلا نـم ركبملا هبارتقاو ،ةيدرفل      ا هعئابط اهتحاتأ يتلا يمزع ةيلالقتسا لعلو ،اهوبتك امم        

هـتعباتمو نطاوـملاو ناسنإلا قوقح       نالعإاهنم بلقلا ىفو راونألا رصع ئدابمو ةيسنرفلا          
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هل هينبتو ناسنإلا قوقحل يملاعلا     نالعإلا رودص ىتح ةيليثمتلا تائيهلل     هتـسارد نع ًالضف    .  
سنإلا قوقحب ًاركبمو ًاديرف ًايعو لجرلا اذهل حاتأ        –قوقحلل   نـم رـيثك نع ًازيمتم هلعجف نا         

قوـقح دـئار     اـنيأر ىـف هتلعج امك اهيف ثيدحتلا ةاعدو ةيبرعلاو ةيرصملا ةيلاربيللا ةاعد              
ةنـس يطارقميدـلا بزحلا سيسأت يف هتكراشمب                  ءاوس ةيبرعلا ةقطنملا و رصم يف ناسنإلا

ددـع عـم هسيسأت وأ      –حضتيس امك –ةيناسنإ ةيعجرم قفو هئدابم هتغايصو      . م١٩١٨ نـم      
يـتلاو م   ١٩٣٠ةنـس يف سيراب يف      "ناسنإلا قوقحل ةيرصملا ةبعشلا نييرصملا نيلضانملا       

مـمألا ناـجل تاـعاق لـخاد ةـيلاتتملا هدوهج وأ يبرعلا ملاعلا يف ةيقوقح ةمظنم مدقأ دعت             
نـم اـهريغو ةفاحصـلا ةـيرحو ةأرـملا قوقح نع هتافو ىتح دتمملا هعافد وأ ،ةدحتملا                  

  . !تايرحلا
ا بزحلا-١   :يطارقميدل  

رـيغ ىـلع    –يمهف روصنم   . د هقيدص لباق م   ١٩١٨ةنس ءاتش يف هنأ يمزع يكحي       
بزحل مامضنالل يناثلا هاعدف      -قباس دعوم  مـت ،هئاقدـصأ نـم عمج عم         -سيسأتلا تحت –   

،     لا وـهو هـيلع هـنوقلطي يذـلا مسالا ىلعو            بزح سيسأت ىلع مهنيب اميف مهافت بزـحلا  " 
ركف ىلع  يمزع ضرتعاو " يكارتشالا عـنقأو امهلوأ نع عجارت نيضارتعاب يمهف روصنم ة          

  :امه يناثلاب يمهف 
دـفولا موقي امنيب باوصلا نع يسايس بزح سيسأت ةركف دعب           : لوألا ضارتعالا  - ١

هـعنقأ دـقو ،يموقلا ينطولا داهجلا ليبس يف ه          ءارو فوفصلا ًادحوم يرصملا   
،   ـيحب يف بصيس عيمجلا نأل كاذ وأ اذه نيب ةضراعم ال هنأب يمهف              دـفولا ةر

  .يمزع عنتقاف رثكألا ميظنتلا ىلع دعاسي دراوملا ددعت نكلو
ةـيعامتجالاو ةيداصـتقالا ةيرصملا فورظلا ةم       ءالم مدع  : يناثلا ضارتعالا  - ٢

هذهب انأ يذخأ مدعو    : يمزع لوقيو ةيكارتشالا ئدابملا ليبس يف دوهجلا ميظنتل         
لا مـسا لدبتسي نأ ىلإ يمزع اعدو ،لاح ةيأ يفئدابملا   مـساب دـيدجلا بزـح     

بزـحلا ىعسـي اـم يه        ةيطارقميدلا ئدابملا نوكت نأو   " يطارقميدلا بزحلا "  
ةيضـقلا ليبس يف هدوهج هجوي امنيب ،لخادلا يف هيلإ ةوعدلاو هنع عافدلل ديدجلا              

يـمزع عنقأ دقو    " دوهجلا كلت جئاتنب هيذغي   "يرصملا دفولا رطش ةماعلا ةيرصملا    
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يـمزع عاـمتجا دعب ،يمزع دارأ امك بزحلا          مسا ريغتو ىأر امب ءاقفرلا يقاب       
  ".روفسلا ةعامج"باحصأ روفسلا ةديرج يف مهب 

دـيحوت  "أدـبم بزـحلا شقان نيحف ،ضحم يقوقح مهف ةيطارقميدلل يمزع مهف نكل              
،            " رصم يف عيرشتلا     نيـممعملا خياشملا نم بزحلا ءاضعأ مهيف امب ،عيمجلا هيلع قفاو دقو

نييرصـملا عـيمج ىـلع دـحاولا عيرشـتلا قيبطت سيل            كلذ ىنعم نأ نأ يمزع كردتسا       
نييرصـملا عـيمج ىلع عيرشتلا قيبطت هقوفو اذه لبق هانعم لب ،رصمب نيميقملا بناجألاو               

نوـكت نأ ى    ـن عمب يـمزع فاـضأف نيقفاوـم موـقلا ب         اجأف مهتادقتعمو مهنايدأ نكت امهم    
ىدـحإ نكتلو ةملسم ت     بغر اذإ هنأ ىنعمب قالطلاو جاوزلا يف ةدحاو ماكحأ مهلك نييرصملل          

. اـنعم سلاـجلا اذه    ) بزحلا ريتركس (مهريم زيزع نكيلو يطبق نم جوزتت نأ ًالثم انتاوخأ          
دـيحوتلا لب اولاقو    " نوممعملا"جاهو  " نوشبرطملا"تكسف ضارتعا الو عنام كانه نوكي الف        

ةيصخشلا لاوحألا ماكحأادعءيش لك يف    "٢٩.  
ةاواسـملا يـف قـيمعلا يناسـنإلا اهساسأل         ةيطارقميدلاب دتما يمزع نأ ظحالي انه       

" هدـقتعم وأ هعون ناك ًايأ     "جوزلا رايتخا يف    " هدقتعم وأ هعون ناك ًايأ    "ناسنإلا قحو ،ةقلطملا    
هرقأو ،هحرط نم يمالسإلاو يبرعلا ملاعلا يف ءاطشنلاو نييقوقحلا ضعب يحتسي دق ام وهو              

رشـع ةسداسلا هتدام يف ناسنإلا قوقحل يملاعلا   نالعإلا ةـيطارقميدلاب يـنعي ال يـمزعف       ،
قوـقحلا فلتخم ىتح كلذ لك نم هب دتمي هنكلو     ،تائيهلاو تاسسؤملا دنع فقي ًايلكش ًاموهفم       

  .٣٠ةيناسنإلا 
ةـيطارقميدلا نع عافدلل اهيف ىربناف      " بزحلا اذه توص  "لالقتسالا ةديرج تناك دقو     

يأرـلا ةـيرحو ةأرـملا قو       قح نع عافدلاو ،ةيرصملا ةفاقثلاو روتسدلا يف اهتادرفم عرزو        
صرـح يذـلا بزحلا ءارآ فلتخمل        اربنم ناكو ،تايلقألا ليثمت ىلإ يعدو عيمجلل ريبعتلاو         

قـيرط نـع ،ةـسائرلا ةلأسم نع يلاعتلاب يلخادلا هناينب يف ىتح ةيطارقميدلا قيبطت ىلع                
وـه ريتركـس مهنـيب ءاضعأ ةعست نم فلؤم ةرادإ سلجم بزحلا ريدي نأو ةسائرلا بوانت                 

دـبع ىفطصـم يأرـب ًارثأت ناكو ،تاسلجلا ةسائر سلجملا ءاضعأ بوانتيو مهريم زيز               ع
بزـحلا أدـب دـقو      .. سيراـب يف تاثعبلا ةبلطل ةيرصم ةعامج همايق ءانثأ هتربخو قزارلا          

  .م١٩١٩ةنس هطاشن 
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دـبع ىفطصـم خيشـلا لثم ىلوألا ةيملعلا تاثعبلا بالط نم ًاددع بزحلا مض دقو       
مهرـيم زـيزعو    " نيثالثلا ةنجل ىلإ مضناو دعب اميف هكرت يذلا       "لكي  ه نيسح دمحمو قزارلا   

ءاضـعأ دـحأ يـمزع ناكو ،هقودنص نيمأ لامك يماس روتكدلاو يمهف روصنم روتكدلاو               
  .ةرادإلا سلجم

  
طاشنلا يف شهدملا لوحتلاو ءاشنإلا ةصق -٢  :  

دفولاو روفسلا ةعامج   -سيسأتلا ايابخ "ناونع تحت يمزع يكحي      ةـعا  مج نأ وـهو   "  
ءاسـم تاذ تـعمتجا يدمح ديمحلا دبع        . أ اهسأري ناك يتلا روفسلا ةديرج ىلإ ةبسن روفسلا        

عـم نارفاسـي دـفولا ةئيه ىلإ اهئاضعأ نم نينثا مضي نأ اشاب دعس ىلإ بلطت نأ تررقو                   
صاخـشأ ةثالث اهنع ةعامجلا تبانأو لالقتسالا ليبس يف مهعم نايعسيو سيراب ىلإ هئاضعأ              

  :مهل لاق يذلا اشاب دعس اولباقو قزارلا دبع ىفطصم خيشلاو يمهف روص نم. د مهنيب ناك
هترـسأ ةناكمو ةيصخشلا هتناكم ىلع قزارلا دبع يفطصم خيشلا انيلإ مضن نأ مهفأ              

هذـهب ًالاصـتا اـهل مهفأ الف    " روفسلا ةعامج"امأ ةيرصملا ةيسايسلا ةايحلاب مهدوهج لاصتاو  
  .رخآ نأش مكل ناكل ًايسايس ًابزح متنك ولو ،ىنعم دفولا يف اهليثمت بلطل مهفأ الو ةايحلا

دـحأ نـم اذـه يمزع ملع دقو        .. ًايسايس ًابزح اوفلؤي نأ ةعامجلا دارفأ ضعب ىأرف       
ةيـضرغو بزـحلا نأـش نم ليلقتلا يف هتبغرل          " ثيبخلا"ـب هبقلي ،روفسلا ةعامج يسسؤم      

ًاـعجار كلذ ىريو يطار     قميدلا بزحلا سيسأت يف هكارتشاب زتعي يمزعو      . ٣١هئوشن بابسأ   
هتـسائر ىـلع نيرداـقلا نيـفقثملا نابشلا نم اوناك ةيمومعلا هتيعمج ءاضعأ بلغأ نأ ىلإ                 

وأ هاـجلا يـف عماـطملا نيـبو مهنـيب ًادعبم مهيف ةفاقثلاو بابشلا عامتجا ناكو           .. نيفقثملاو
              ، تـناكو   عماـطملا كـلت قيقحت يف مهريكفت ةيدج نيبو لقألا ىلع مهنيب ًادعبم وأ بصانملا  

نطاوـملاو نطولا ىلإ اهب هجوتلاو اهتراهطو اهصولخ يف تناكو اهنابإ يف ةيرصملا ةضهنلا     
اـهتاكرح لك نوكت نأ نم دب نكي ملف ةعيدب اهصارت يف تناكو ةصارتم دالبلا تناكو ،هدحو                 

يطارقميدـلا بزحلا دوهج نم يمزع ركذيو       . ةجتنم اهدوهج نوكت نأو ةعيدب دهعلا كلذ يف       
  :يلي ام
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اـهيلثممو ةـيبنجألا لودـلا ىلإ ةهجوملا تاءادنلا عضو يف هرودب بزحلا ما              ق - ١
طـطخلا ذاـختا يف عارسإلا ىلع ضحو تاحارتقالا ميدقتو تاروشنملا عيزوتو            

  .ةمساحلا
اـهفيلأتو اـهتاباقن ضـعب ىـلع فرشأو ،لامعلا ةكرح ةياعرلاب بزحلا ىقلت               - ٢

تـناكو ،نادوسلا يف ي     رلا لامعأ ىف كراش امك ،اهنع عافدلاو لامعلا ىواكشو        
اوءاـج نيذـلا نيينفلا نيققحملاو نييملاعلا ءاربخلا ىلإ اهب مدقت ءارآو ثحابم هل            

 .فالخ نم نييلحملا ءاربخلا نيب ناك اميف نولصفي

نـع عافدـلاو اـهقح ةيقوقحو ةيلمع رظن ةهجو ،ةينطولا ةيضقلا ىف ةكراشملا             - ٣
عب لاصتالا ةيرظنل هحرط وأ     ٣٢ريبعتلاو يأرلا ةيرح     دعـس نيـب فالتخالا ض     

 . اشاب دعس اهنم رخسو سيراب يف امهدوجو ءانثأ تاضوافملا يف يلدعو

  
  :يطارقميدلا بزحلا ةياهن 

سدـلل ًاحسرم حبصأو تايتاذلا هتلخد  "نأ ىلإ هرودب موقي لظ بزحلا نأ يمزع ىري     
فيضـن اـننكلو   "ةرادإلا سلجم باختنا ىف كلذ ادبو ،ضارغألا يوذ قباستل ًاناديمو     هذـهل  ، 

  :يلي ام بابسألا
ةيكارتـشالا عـم مهرـيم زـيزع ًالثـم فقي امنيبف ،هئاضعأ ةيعجرم فالتخا                ) ١

ىـلإ لوألا ليمي امنيبو ،ةيدرفلا ةيرحلا لكيه ديؤي ةيلامعلاو ةيعامجلا قوقحلاو            
دـبع ىفطصـم فـقيو ،نييروتسدلا رارحألا ىلإ         " يناثلا"ليم ناك دفولا بزح     

  .قيفوتلا ىلع ةمئاقلا ةرانتسالا عم قزارلا
ىـلع ةرادإلا سلجم ظفحت دعب بزحلا ىلع لكيه حرط دقف ،ةركبملا تاماسقنالا              ) ٢

وـه يأر اهيلع كلملا ةياصول      ام  ١٩٢٣ةنس روتسد عضوب ةفلكملا نيثالثلا ةنجل       
  .ديسلا يفطل دمحأ هذاتسأ بكرب قحلي نأ

نـم هـيف يـمزع هخسر ام وه ،يطارقميدلا بزحلا فقوم نم انه انينعي ام نكلو                 
يعامتجالا –عيرشتلا ديحوتو نيناوقلا ةيندم مارتح   ا وـهو ،ةديقعلاو عونلا نع رظنلا ضغب  –   
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لاـمعأ لـك يف ةيناسنإلا ةعزنلا باحسنا دكؤيو ناسنإلا قوقح نالعإ عم قباطتيو قفتي ام                
  .لجرلا

  
   ..ةيرصملا ناسنإلا قوقح ةعامج -٣
  "ناسنإلا قوقحل ةيبرعو ةيرصم ةمظنم لوأ " 

/ يطارقميدـلا / يقوـقحلا يـمزع راسم يف حضوألا ةلحرملا يه ةلحر         ملا هذه لعل  
ةـقطنملاو رصم يف ناسنإلا قوقح لاجم يف هتداير تامالع يف ًاحوضو دشألا وأ يناسنإلا               
مـكحلا دـض ناسـنإلا قوـقح نـع عافدـلا لاـجم يف ةركابلا ةمظنملا هذه نأل ،ةيبرعلا         

اذـه يـف ميظنتلا ةيمهأب       -هيكراشمو–يمزع ىدل قابس يلمع يعو ىلع لدت يروتاتكيدلا           
 ١٩٣١ةنـس سيراـب يـف هئاشنإ ىلع تماق يتلا ةليبنلا ةعومجملا هذه هيلإ قبست مل لاجملا             

اـهينطاوم ةـماركو اهلالقتساو رصمل اهتوعدو ،يروتاتكيدلا يقدص مكح دض حجرألا ىلع             
دـيدنتلاو ة   ـيباينلا اـهتايح ءدـب ىـلع ًاـماع نيعبس رورمب اهلافتحاو ةيلودلا تايدتنملا يف               

خيراـت يف ةطحملا هذه لعلو      . اذه ريغو .. تانايبلا رشنو يقدص ةطلسل ة    ميقعلا تاسرامملاب 
ةدـحتملا ممألا يف وأ نييفاحصلا ةباقن ءاشنإ يف هدوهج يف                  . ءاوس اهل ةيلاتلا ةطحملاو يمزع

تتأ دق هـعالطاو سيراـب يف ركبملا يمزع نيوكت عم تأدب ةيركف ةرورضو ةجاحل ًاعابشإ                  
دـعاوق ىلع زيكرتو     -ةيعاوو ةفقثم ةيسنرف ةجوزب هطابترا نع ًالضف      –ةيبرغلا ةفاقثلا ىل    ع  

ءوـس نـم ،هـنطو نـع ةـبرغلا راتخا نأ دعب يمزع هاقال ام مغرو                 .. ةيرصملا ثيدحتلا 
نـع عافدـلا يـف سيراـب يـف ههابشأ ىقتلا نيح ثبل ام هنأ الإ ةيحصلاو ةيداملا لاوحألا       

ىـتح ،م  ١٩٣٠ةنـس روتـسدو يقدصل يروتاتكيدلا مكحلا دض ن     اسنإلا قوقحو ةيطارقميدلا  
تأدـبو  .. ناسنإلا قوقحل ةيلودلا ةيلارديفلا طاشن    ضعب  مهطاشن ليعفت يف دعاسو مهيلإ مضنا       

فـلتخمل هتاشـقانم ذنم ًاركبم اهأدب دقو ،يمزع راسم يف ًايلمع حضتت ناسنإلا قوقح ةوعد                
اياضـقل هـحرطو لالقتسالا مث ةسورحملا       هدئارج ردصأ نأ ذنم ،رصم يف ثيدحتلا لئاسم         

روتـسدلا ميظنت وأ ةأرملا قوقح وأ نيناوقلا ةيندم وأ ةيطارقميدلا ئدابملا ىلع يندملا ميلعتلا               
  :ةديدع حمالم يف دعب اميف كلذ ىلاتتو م١٩٢٨ةنس دومحم دمحم ةموكحل هتهجاوم وأ 
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ةنـس   ةلكشـملا نيسـمخلا ةنجل يف يمزع كراش دقف        : م١٩٥٤ةنس روتسد يف     - ١  
ةاـيح قـيقحتو م     ١٩٢٣ةنـس روتسد نع ليدب روتسد عضو لجأ نم م           ١٩٥٣

ناـكو  .. اـهمايق ةـليل اهئدابم يف ةروثلا تنلعأ امك ةميلس ةيرصم ةيطارقميد           
ةبولع دمحم اهسأرت يتلا    " تابجاولاو قوقحلاو تايرحلا  "ةنجل يف ًاوضع يمزع     

  :تمض نمم تمضو اشاب
  .نيسح هط. د - ١
 .يودب نمحرلا دبع. د - ٢

 مولمل هللا دبع دمحم - ٣

 ".جاجز عنصم بحاص"نيساي ديسلا دمحم  - ٤

 .لايربغ ميقاوي - ٥

نم ريثكل ًابوصمو ناسنإلا قوقحل ًائداه ًايعاد ناك يمزع اهرضح يتلا تاسلجلا يف             
نأ هـعم راوـح يـف نلعأ دقو تايرحلل دييقت يأل ًاضفار ،ةيقوقحلا ئدابملا قفو اهتاغايص                 

هرباـنم نـم يـمزع ذـختا امك ،ةأرملا قوقح رقيو ن             اسنإلا قوقح نالعإ مهلتسي روتسدلا    
وأ يرصـملا وأ مارـهألا يف هتالاقم ليبق نم ةوعدلا هذهل ًاربنم رصم يف ةفلتخملا هتالصو                 

 .ىرخألا ةماعلا تايدتنملا

فورـظ هـيف حـضو      " ناسنإلا قوقح "ناونعب بيتك م    ١٩٥٠ةنس يمزع رشن     - ٢
صـن هـب قحلأو ،هترو      رضو هتيمهأو ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا رودص      

 ).قحالملا عجار(اهل ةزجوم حورش عم نيثالثلا هداوم يف نالعإلا 

ةـيلود ةـيقافتا رارقإو ةيسايسلا ةأرملا قوقح نع يمزع بتك م            ١٩٥٣ةنس يف    - ٣
 ٣٣ةيسايسـلا ةأرـملا قوـقحل ءاملعلا ةعامج ضفر دصري ريرقت راوجب             .. اهل

تايدـتنملا نم ًابيرق ناك      يمزعف.. ةيرسألا ةايحلا ىلع يضقي عيرشت هنأ ةجحب        
تاـينيثالثلا يـف ةيرصملا ناسنإلا قوقح ةعامجب هطابترا ذنم ةيلودلا تائيهلاو            

عـم ًاقفاوت رثكألاو برقألا ناكف    .. ةدحتملا ممألا يف رصم دفول ًاسيئر لمع ىتح       
وأ ةيزيلجنإلاو ةيسنرفلا ةداجإ يف               ءاوس ةصاخلا هتاناكمإ نع ًالضف ئدابملا هذه
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لـك مـغر نكلو     .. برغلا يف ةيلاربيللا زومر نم دي     دع عم ةصاخلا ه   تاقالع يف 
ةيرصـملا ةرانتـسالا يخرؤم نم ريثك نابسح نمو يعو نم يمزع طقس اذه              

 .٣٤ةيبرعلاو 

  
ةدحتملا ممألا يف يمزع دومحم -٣  :  

ةحلصـم يـف عيرشتلل ًاريدم هلمع ذنم ًاركبم ةيلودلا تائيهلاب يمزع دومحم لصتا              
ةنـس ةـينوي يـف ممألا ةبصعل ةعباتلا ةيلودلا بئارضلا ةنجل يف رصم              لثم ثيح بئارضلا    

ةـيجراخلا ةرازو هـتراتخا دـقو       . ةدحتملا ممألا ءاشنإ دعب ةنجللا هذه ترمتسا دقو م        ١٩٣٩
يداصـتقالا سلجملل ةعباتلا ةيعرفلا ءابنألا ةنجل يف ةيصخشلا هتفصب رصم لثميل ةيرصملا             

ةنـس يف ريتخا امك     . م١٩٥٤ةنس سرام يف ةنجللا ه      ذهل ريتخا دقو م   ١٩٤٩ماع يعامتجالاو   
ىدـحإ يـهو ةيفاقثلاو ةيعامتجالا نوئشلا ةنجل يف يرصملا دفولا ءاضعأ نيب نم م               ١٩٥٠

ةـنجل يف رصم لثميل يمزع دومحم راتخ  ١٩٥١ماع يفو  . ةماعلا ةيعمجلل ةيعرفلا ناجللا     ي م
كلذـك هباختنا ديعُأ امك م      ١٩٥٣ة  نس سرام يف ةنجللا هذهل ًاسيئر بحتنا دقو ،ناسنإلا قوقح         

مئادـلا رصم دفول ًاسيئر هنييعتب موسرم ردص  ١٩٥٤ةنس ويام يفو ،م ١٩٥٤ةنس سرام يف     
  :ةدحتملا ممألا ناجل يف يمزعل ةروكذملا فقاوملا نمو . ةدحتملا ممألا يف

دـقو ،ةدحتملا ممألا يف ةفاحصلا ةيرح نع نيعفادملا زربأ دحأ يمزع ناك              . ١
  .نييفحصلل يلودلا فرشلا دهع عورشمب م١٩٥٠ةنس مدقت 

قاـثيم ىـلإ ةديدج ةرقف ةفاضإ ةلواحمل ىربكلا لودلا تاروانم مامأ فقو              . ٢
يـف تارمعتسـملا يف قاثيملا ماكحأ قيبطتب ةمزل               م ريغ اهلعجت ،ناسنإلا قوقح
ةـيرظنل ةداعتسا هنأ دكأو كلذ يمزع ضفرو ،يتاذلا مكحلاب ةعتمتملا ريغ دالبلا             

 .٣٥لالتح الا نع رلته

ةيسايسـلاو ةـيندملا قوـقحلل نييلودلا نيدهعلا عورشم ةغايص يف كراش             . ٣
ريرقت يف بوعشلا قح ىلع دكأ امك ،ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلاو           

  .اهريصم
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مهقوـقح ةـكهتنملا نينطاوـملا ىواكش ةدحتملا ممألا ىقلتت نأ ىلإ يمزع ىعد دقو               
نـم هبيصـي اـميف ةدحتملا ممألا ىلإ هتموكح ىوكش           يف نطاوملا قح نع ةيقافتا عورشمب       

يـمزع اهعضو يتلا ةركفلا هذه نأ لماك ىوجن         . د ركذتو . ناسنإلا قوقح تاكاهتناو ملاظم   
مـساب ةـفورعملا يـهو م       ١٩٦٦ةنـس يـف ةماعلا ةيعمجلا اهترقأ ةيلود ةيقافتا ترمثأ دق            

  .ةيندملا قوقحلاب صاخلا قاثيملاب قحلم يرايتخا لوكوتورب
ةنـس روتـسد رضاحم يف ةأرملا قوقح نع ًاتيمتسم ًاعافد يمزع عفاد               دقو م ١٩٥٤ 

اياضـقلا نـع عافدلا يف ةدوهشملا هفقاوم هل تناك امك ،ةدحتملا ممألل ةيعامتجالا ةنجللا يفو     
هـتفاقث   قـمع هـب ي    وقلا هروضح ىلع دعاس ةيلودلا لفاحملا فلتخم يف ةيبرعلاو ةيرصملا           

وـحن يرطف عوزنو ةيسنرفلاو ةيزيلجنإلل هناقتإو ةيلودلا تائي         هلاو لفاحملا يف هسارم لوطو    
ناسـنإلا قوقح رابتعا لعجيو ،هدحو ملعلاب نمؤي هلعج يذلا          . ةنسنألا".. ناسنإلا ةميق مارتحا  

رصم يف ةدئاس تناك يتلا تارابتعالا لوأ  ٣٦.  
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  حممود عزمي/ جدول زمني حبياة املرحوم الدكتور

 ةنسلا يمزع دومحم ةايح يف ثدحلا
حمقلا اينم زكرم-شق ةبيش ةيرقب دلوملا  م١٨٨٩ةنس  . 

يـتلاو اسنرف ىلإ ةعماجلا ةيلاسرإ ءاضعأ دحأ نوكيل ريتخا          
 .ًابلاط رشع دحأ تمض

 .١٩١٢ -١٩٠٩ةنس 

بزـحلا ناسل يعفارلا نيمأل ملعلا ةديرج يف هتدوع روف لمع   
 لماك ىفطصم همعزتي ناك يذلا ينطولا

ربوتكأ – ١٩١٢سرام   ١١٩١٢ 

ربمسيد – ١٩١٢ربوتكأ  ايلعلا ةراجتلا ةسردم يف داصتقالل ًاذاتسأ ريتخا  ١٩١٨ 

 ١٩١٩ربوتكأ  اهريرحتل ًاسيئر" ةسورحملا"ةديرجب قحتلا 

تاـضوافم ءاـنثأ ارـتلجنإو اسنرف يف مارهألل ًالسارم لمع           
رنلم-دعس   

 "رنلم تاضوافم ءانثأ "١٩٢٠

 ١٩٢١ لالقتسالا ةديرج ردصأ

يطارقميدـلا بزـحلا سيسأت يف هئاقفر نم ددع         عم كرتشا   
 )روفسلا ةعامج نم ءاضعألا بلغأ ناك(يرصملا 

 ١٩٢٠ -١٩١٩رخاوأ 

يـتلا ةسايسـلا ةفيحـص ريرحت ةرسأ يمزع دومحم كراش           
نوئـش باب ريرحت ىلوت ثيح ،ن       ويروتسدلا رارحألا اهردصأ  

 اهل ريرحتلا ريدم حبصأو ناملربلا

 ١٩٢٢ربوتكأ 

رارـحألا اهردصأ يتلا ةيعوبسألا ةسايسلا       ريرحت يف كراشي    
  ماعلا سفن يف نويروتسدلا

  ١٩٢٦ويلوي 

دـمحم هسيئر عم هفالخل نييروتسدلا رارحألا بزح نع جرخ          
دـمحم  . د عـم هفالخو ،لوألا يباينلا بالقنالا ةجيتن دومحم        

  .ةسايسلا ررحم لكيه نيسح

  ١٩٢٨ويلوي 

يـف   لـينلا يداو ةدـيرج باـيد قـيفوت دـمحم عم ردصأ              
يـف  " ديدجلا قرشلا "ةديرج ًاعم اردصأ مث تقلغُأو ةيردنكسإلا       

  ةرهاقلا

  ١٩٢٨رخاوأ 

هـظافتحا عـم    " موـيلا "ةديرج بايد قيفوت دمحم عم ردصأ       
  دفولاب بايد مازتلاو هتيلالقتساب

  ١٩٣٠لئاوأ 

  ١٩٣٠رخاوأ   اسنرف ىلإ يمزع رجاه
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هنم ت  اتقي ًالمع يناثلا سابع يويدخلل ًايفحص ًاراشتسم لمع       
  .ةيحصلا هفورظ ءوسو ،هفئاظو لك هكرت دعب

١٩٣٢ -١٩٣١  

يـف ناسـنإلا قوـقحل ةيرصـملا ةبعشلا نيرخآ عم سسأ            
  .ناسنإلا قوقحل ةيلودلا ةيلارديفلا عبتت يتلاو ،سيراب

١٩٣١  

عافدلل ةيزيلجنإلا ةغللاب   " يبرعلا ملاعلا "ةفيحص ندنل يف ردصأ     
  يقدص ليعامسإ مكح ةضهانمو ةيرصملا ةيضقلا نع

١٩٣٣  

يف يسامولبدلا ررحملا حبصأو ،رصم ىلإ يمزع دومحم داع         
  بايد قيفوت اهردصأ يتلا" داهجلا"ةديرج 

١٩٣٤  

فـسويلازور رـيرحت ةـسائر فـسويلا ةمطاف هيلإ تدنسأ           
         ، ءارزوـلا سيئر رهام يلعل ًايفحص ًاراشتسم لمعو ،ةيمويلا

  ةفاحصلا دهعم ءاشنإ ةركف تأدبو

  ١٩٣٥رياربف 

يـلع دـمحم اهبحاصـل ةيعوبسألا       " بابشلا"ةفيحص  ردصأ  
ةدـهاعمو تاـضوافمل ةدـقانلا تالاقملاب        تفرعدقو ،رهاط     

  ةديرجلا فقوأو ساحنلاب هتقالع دسفأ امم م١٩٣٦

رياني ٣٠ رياربف ١٧ – ١٩٣٦   ١٩٣٦  

ةـعماجب داصـتقالا سيردتل قارعلا ىلإ يمزع دومحم رفاس          
نوـنجم بلاط هقل    طأ يران قلطب هتباصإ دعب داع دقو ،دادغب       

لـمعيل ةنـس دـعب داعو يمزع بيصأف ،هتذتاسأ دحأ ًادصاق            
عيرشتلا ريدم ةفيظوب بئارضلا ةحلصم-ةيلاملا ةرازوب  .  

  ١٩٣٦رخاوأ 

بدتناو رهام يلع ةرازو يف فحصلا ىلع ةباقرلل ًاريدم نيع          
ماع ىوساهب رمتسي ملو بئارضلا ةحلصم نم    

ربمتبس ١٩  ١٩٣٩  

نـم ةفاحصـلاو ةمجرتلاو ريرحتلا ده       عم يف سيردتلل بدتنا   
  ١٩٤٦ةنس ىتح بئارضلا ةحلصم 

١٩٤١  

ةبصـعل ةـعباتلا ةيلودلا بئارضلا ةنجل يف رصم يمزع لثم           
  ممألا

  ١٩٣٩ةينوي 

يـف ةيصـخشلا هتفصب رصم لثميل ةيجراخلا ةرازو هتراتخا          
يداصـتقالا سـلجملل ةـعباتلا ةـيعرفلا ءابنألا ةيرح ةنجل           

  يعامتجالاو

١٩٤٩  

دـهع عورشـمب ةقباسـلا ةنجللا هذه قيرط نع يمزع          مدقت  
  نييفحصلل يلودلا فرشلا

١٩٥٠  
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  ١٩٥٠سرام   ةدحتملا ممألاب ءابنألا ةيرح ةنجلل ًاسيئر ريتخا
نوئشـلا ةـنجل يـف كراشـملا يرصملا دفولا نمض ريتخا            
ةـيعمجلل ةـيعرفلا ناـجللا ىدحإ يهو ةيفاقثلاو ةيعامتجالا          

  ةماعلا

  ١٩٥٠ربمتبس 

سـلجملل ةـعباتلا ناسنإلا قوقح ةنجل يف رصم لثمي          ل ريتخا 
  يعامتجالا يداصتقالا

١٩٥١  

كـلذ دعب هباختنا ديعأ امك ناسنإلا قوقح ةنجلل ًاسيئر بختنا           
  )١٩٥٤سرام (ماعب 

  ١٩٥٣سرام 

مـمألا يـف مئادـلا رصـم دفول ًاسيئر هني           يعتب موسرم ردص  
  ةدحتملا

  ١٩٥٣ويام 

تاـبجاولاو تاـيرح    لاو قوـقحلا ةـنجل تاشقانم يف كراش       
  م١٩٥٤ةنس روتسدب 

١٩٥٣  

ليئارـسإ معازـم ىلع دري وهو هتأجاف ةيبلق ةمزأ رثإ يفوت            
تاطلسـلا اـهتزجتحا يـتلا      " ميلج تاب "ةنيفسلا ةثداح نأشب    

  ةيرصملا

ربمفون ٣  ١٩٥٤  
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  الثالثهوامش الفصل 
                                                 

فلا داور دحأ اجيتروأ دعي      ١ نمزلاو دوجولا ةركفل قبسأ هتذمالتو هراصنأ هربتعيو ،ةيدوجولا ةفسل          
نـم ددع يف ةقيقحلا ددعتب هلوق اجيتروأ هحرط ام مهأ نمو ،ةيدوجولا ةفسلفلا دئا               رو رجديه نم 

ناونعب   تالاقملا  –يودـب نمحرـلا دـبعل ةفسلفلا ةعوسوم هنع عجار           " رظنلا ةهجوو ةقيقحلا    "  
يودب باتكو     ٢٠٠٠ةنس رشنلاو ت    اساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا   " ةـيدوجولا ةفسلفلا يف تاسارد      "   

ةيفسلفلا دنالال ةعوسوم كلذكو١٩٨١ةنس رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا    ، .  
ًالثم عجار٢ ةسورحملا -ةيطارقميدلا ئدابمو رصم يف يلوألا ميلعتلا:     .١ ص١١/١١/١٩١٩ 
 .م١٩٢٨رياربف لالهلا ةلجم " ةايحلا لبس رايتخا ىضوف: "يمزع دومحم عجا  ٣
 .م١٩٥٠ةنس رصم ةبتكم  ،١ط ةمدقملا" ناسنإلا قوقح: ""يمزع دومحم عجار  ٤
يمزع دومحم عجار   ٥ ةـمألا توـص ةدـيرج      " ءاوسـلا ةملكلا يه هذه تاينلا تصلخ اذإ       : ".  

٢٨/٨/١٩٤٦. 
يمزع دومحم عجار ٦ لـينلا يداو  ةديرج" يروتاتكيدلا مكحلا لالظ تحت ضارغألاو ةيبزحلا: "    
. ذ. س. م" ةيـسايس ايابخ  "باتك يف   " بيجلا ليبس يفو يأرلا ليبس يف     : "ًاضيأو. ٤/١٢/١٩٢٨

ةـمألا توـص ةدـيرج      " ءاوسلا ةملكلا يه هذه تاينلا تصلخ اذ       إ ٣٠/٥/١٩٣١فسويلازورو  
٢٨/٨/١٩٤٦. 

" ةـماعلا ةم  ظنألا ىلع اهقيبطتو عامتجالا ملع دعاوق ةثيدحلا ةيطارقميدلا       : يمزع دومحم عجار   ٧
 .٩٣٣ ص١٩٢٩ةنس ةينوي . لالهلا ةلجم
 .٦٧٨ ص١جم ينانبللا باتكلا راد ،ةلماكلا ةعومجملا" مايألا" نيسح هط عجار ٨
د يبرغملا ركفملا فقوي    ٩ ةاـعارم ،ةرـكفلا هذـه ىلع هعورشم نم ًاريبك ًاءزج ليلموأ يلع             .  

ىـف وأ   " ةينطولا ةلودلاو ةيحالص  إلا: "هبتك كلذ يف عجار   . ةثادحلا تالوقمل ةيعامتجالا طورشلا   
يرـكفلا عورشملا   "ةودن لامعأ عجار    ". ةيسايسلا ةطلسلاو ةيفاقثلا ةطلسلا   "وأ  " فالتخالا ةيعرش "

ةيرصملا ةيفسلفلا ةيعمجلا   –ةرهاقلا  " ليلموأ يلع دنع   ةيبرعلا ةيفسلفلا ةيعمجلا   -  ةنس رياني   ١٠ -   
 .م٢٠٠٣

ربمفون ٥، ٤ةير صملا دئارج يف يمزع ءاثر يف بتك ام عجار ١٠  ١٩٥٣ 
 ذ س م يتايح ةصق : يمهف اشاب زيزعلا دبع تاركذم عجار  ١١
يمزع دومحم عجار١٢  .٤٥ -٣٧ص. ذ. س. م" ةيسايس ايابخ: " 
ص ردصملا سفن١٣  ٤٤. 
 .٤١ص ردصملا سفن ١٤
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يعيطملا يعمل يف هتمجرت عجار     ١٥ ًاضـيأو  . ٢٠٠٣ةنس قورشلا راد " رصم نم لاجرو ءاسن  : " 
دهاجم دمحم يكز باتك      "يلكرزلل م العألا ةعوسوم " رشـع ةعبارلا ةئاملا يف ةيرصملا مالعألا       "، 
عجار يفاحصلا هرود لوحو    ١٩٦٥ةنس رصم ط    " ةيرجهلا : باـيد قـيفوت ،يزوـف دومحم      : "، 
ددع نييرصملا خيرات ةلسلس–باتكلل ةماعلا ةئيهلا" ةيبزحلا ةفاحصلا ةمحلم" ةنس ١٠   .م١٩٨٧ 

ص ردصملا سفن١٦ اهدعب امو١٢٢   . 
لوقي يمزع ناك   ١٧ يناتيرب -يتامولبد: "  ايناتيرب -  اهبتكي اذكهو  -  تاريبعت بحاص وهو     -  ميمأتلا " 
 . يرصملا يفاقثلا باطخلا ةغليف ةيممألاو " ليودتلاو
" بيجلا ليبس يفو يأرلا ليبس يف     "لاقم  " ةيسايس ايابخ : "يمزع دوم حميف كلذ ليصافت عجار      ١٨
  .١٢٧، ١٢٦ص
قباسلا ردصملا عجار١٩   . 
يمزع دومحم عجار   ٢٠ لينلا يداو ةديرج   " يروتاتكيدلا مكحلا لالظ تحت ضارغألاو ةيبزحلا     : " 
٤/١٢/١٩٢٨. 
يمزع دومحم عجار   ٢١ ةدـيرج  " يرصملا يسايسلا بالقنالا ةكرحو ةسايسلا ةديرج ريرحت ملق       : " 

  .م٣١/١٠/١٩٢٨يف لينلا يداو 
ةـيعجرلا يـنعي امك ،صوصخلاب ةرتفل       ا هذه يف داحلإلاب ماهتالا ينعي ةيعويشلاب ماهتالا ناك         ٢٢

ةعيلطلا دوجوو دفولا عم مهعارص يف ناوخإلا ثيدح الثم ةمهتلا هذه تناك دقو ،يلومشلا مكحلاو        
بقعأ نكلو ،ةريبك اهتروطخ تناكو ،ةيراسيلا تاميظنتلاب اهئاضعأ ضعب لصتي ناك يتلا ةيدفولا       

لالقتـسالا ىـلإ ةوعدـلا يـف تاميظنتلا         هذهل ظوحلم طاشن تاينيعبرألا ةيادب ذنمو خيراتلا اذه         
ةيكارتـشالل يـمتنا اهنم اريثك نأ لوقلا مهملا نمو ،ةيطارقميدلا ةوعدلاو يسايسلاو يداصتقالا              

اـم نكلو   .ناميإلاو نيدلا نم ةيفرعم فقاوم ذختي ملو ،ةيفرعم داعبا نود ةيعامتجا ةيؤرو جهنمك            
 . !ةيفاقثلا انتارايت فلتخم نيب امئاد ماهتالا ةغل لهسأ

راـبخألا   ةديرج" ةرحلا ةملكلا لجأ نم حفاك    يذلا لجرلا يمزع دومحم     : "تاباص ليلخ عجار   ٢٣  
٣/١١/١٩٧٩. 
خيراتب لالقتسالا ةديرجب روشنم لاقملا ٢٤ ةنس سطسغأ ٩   ١٩٢٢ 
يمزع دومحم٢٥ يف .لالقتسالا" نسحأ يه يتلاب اولداج: "  ةنس سرام ٢١   ١٩٢٢  
يف ةيتيوكلا ءابنألا ةديرج: يدسملا مالسلا دبع عجار  ٢٦  ١٥/٦/٢٠٠٣. 
فوءر . د كلذـكو . ذ س م    " رصـم يـف ةيسايسلا      ةكرحلا  : يرشبلا قراط ذاتسألا    عجار   ٢٧
  .م١٩٩٧ةنس ربمتبس ددع لالهلا ةلجم " دفولا بزحو نيدلا جارس داؤف: "سابع
ةنس روتسد تاسلج رضاحم عجار ٢٨  .  .١٩٥٥ةنس رصم ةيريمألا ةعبطملا . م١٩٥٤ 
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اهدعب امو٣٧ص. ذ. س. م" ةيسايس ايابخ: "يمزع دومحم عجار٢٩   . 
يف مادعإلا ةيضق نم فقوملاك ،ناسنإلا قوقحو ةيطارقميدلا نيب ةدودحم فالخ ةحاسم كانه              ٣٠

هابتـشا لـحم ةيسايسلا ةيلاربيللاب هتقالعو ةيطارقميدلا موهفم نأ امك ،ةيطارقميدلا لودلا ضعب              
نجروـي يناملألا فوسليفلا نآلا لغشي لدج وهو ،ةيئارج         إ ةموظنم مأ ميق ةيطارقميدلا له ،كلذك      

بـلغأ لي   مي ام وه ينظو   –ةيئارجإ ةموظنمك ةيطارقميدلا نيب قيرفتلا ىلا هيف يهتناو ،سامرباه          
لـعلو  . ةـيجولوديألا ةـيطارقميدلا ميقلا ةعومجمك ةيلاربيللا نيبو        –نآلا برعلا حالصإلا ةاعد   

 –رـيبك لكشـب اهتايلجت وأ اهجاتن نم  ةيناثلا لع للب  –ناسن  إلا قوقحل برقأ ةيجولوديأك ةيلاربيللا    
ةيطارقميدلا يه يتلا ةيئارجإلا ةموظنملاباهنع تقرافت نإو  . 

 .ذ. س. م" ةيسايس ايابخ"يف يطارقميدلا بزحلا عجار ٣١ 
لالقتـسالا ةدـيرج يف ةيسايسلا دفولا ةيهام نع عافدلا يف يطارقميدلا بزحلا نايب عجار             ٣٢  ٢٢ 

  .١٩٢٢ ةنسرياني 
يمزع عجار٣٣   . روكذم.قباس عجرم" ةيسايس ايابخ: " 
خيراتب مارهألا يف ةداضملا رظنلا ةهجوو لاقملا عجار ٣٤   .م٢٤/١٢/١٩٥٢ 
ةروتكدـلا هتبتك ام عجاري نأ نكمي ناسنإلا قوقحل ةيلودلا ةعرشلا يف يمزع دومحم رود نع    ٣٥

تملا تايالولاب ناجشتيم ةعماج يف ةذاتسألا      -زتلوو نازوس    ناوـنعب    -ةدح    لودـلا ةمهاسـم    "  
يهو ٢٠٠٤ةنس دروفسكأ ةعماج رشانلا     " ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا ةغايص يف ةيمالسإلا          ،

ةيمالـسإلا لودـلا باـطخو رود تأرقتساو        ة  دحتملا ممألا يف ةثلاثلا ةنجللا رضاحمل تداع دق       
قايسـلا سـفن يف ةديج ةيبر       ع ادوهج كانه نأ امك ناسنإلا قوقحل ةيلودلا ةعرشلا يف اهيلثممو          

يـمزع نأ راضحتسا مهملا نم نكلو فيس ليساب ذاتسألاو يناديملا نيمأ دمحم روتكدلا ثحابلل               
يـف قباس يمزع رود نأ امك ،هركفل الثمم سيلو هتلودل لثمم ةيلودلا ةمظنملا ةحنجأ يف هريغو                 

ةنس ربمتبس    ١٠يف يملاعلا نالعإلا رودص لبق امل ةيلودلا تائيهلا          نـم ادـحأ نأ اـمك       ١٩٤٨   
   . ةلماك ناجللا رضاحم ىلع دعب لمعيمل نيثحابلا 

باتكل هتمدقم عجار ٣٦ ةنس رصم ١ط" ناسنإلا قوقح"   ١٩٥٠.  
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  قسم املالحق
  ات ــكتاب

   للدكتور حممود عزمي
  
  



 ]١١٤[



 ]١١٥[

  
  
  
  

  مجاعة حقوق اإلنسان املصرية
  "أول منظمة مصرية وعربية حلقوق اإلنسان " 

 
  

  
  
  

فورـظ ءارـج نـم دالبلا تقلقو         ١٩٣٠ةنس مكحلا اشاب يقدص ليعامسإ يلو امل          
نويرصـملا بـه    . ةـصاخلا اـهدارفأ تايرحو ةماعلا اهتيرحو اهروتسد ىلع مكحل         ا هيلوت 

سفنـلا نـع عافدـلا ةبه يه ةموتحم ةيعيبط ةبه اهجراخو رصم لخاد نيجتحم نيبخاص                
  .مهادلا رطخلاب ساسحإلاو

جالـع اـهيف عـبتأ    -اهيحاوـض ىدحإب لب –" نازول"ةنيدم يف نيحلا كلذ يف تنكو      
ثـيح ندـنل ةـنيدم يف عيباسأب كلذ لبق انأو هتأطو ةدش ت              سسحأ تنك يذلا ركسلا ضرمل    

لاـمعلا ةـموكحو   " يرصـملا دـفولا  "نيـب تاضوافم نم اهيف يرجي ناك ام ةبسانمل تنك         
  ".ةيناتيربلا"

نويرصـم ةبلط ابوروأ برغ يف ملاعلا مصاوع رئاسو         " فينج"يف امك   " نازول"يفو  
وأ " نازوـل "ةـبلط عمتجاـف ىذألا رط   خ وأ ىذأ نم مهدالبب لحي امل لاحلا ةعيبطب نوبضغي    

اـهمامتإب يداعلا ليصحتلا دودح تزواج دق مهترثك ذإ كانه ملعلا نم نوديزتسملا نويرصملا       
مهب تعمتجاو ةنحملا كلت يف مهدالبل هودؤي نأ بجي اميف اوثحابتو رصم يف ةيلاعلا ةيساردلا                
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اهضـعب يف اشاب يقدص     ىلع نوجتحي رصم ىلإ تايقربب اوثعبي نأ اوررقو نيياحألا ضعب           
اـهب ريدـجلا فـقوملا فقت نأ ىلإ ةبطاق ةمألا نوعديو رخآلا اهضعب يف دفولا نورصانيو              

ةيباينلا ةايحلا مع         نـم مهبيصنب اوموقي نأ اوأر مث       . ن اهريدقتو روتسدلا ىنعم اهكاردإ ةجردبو
وسلا فحصلا يف ثيداحأو    تالاقم يف نورشني اوحارف فورظلا كلت لثم يف ةياعدلا         ةيرسـي   

اـهلالخ نومدـقتيف يلودلا ملاعلا يف ذوفنلا ووذ اهرضحي يتلا تاعامتجالا صرف نوزهتنيو              
  .تاعبت نم هفنتكي امو يرصملا فقوملل حرش نم هب اومدقتي نأ نوعيطتسي امب
  :سيراب يف

ينأل ةماقإ اهيف ةماقإلا تمزتعا دقو سيراب ىلإ تدصق         " نازولب"يجالع تممتأ املو    
هـيجوت نـم مهنـكمت ثيحب نوكت نل اشاب يقدص دهع يف رصمب رارحأل               ا ةايح نأ تكردأ   

اـشاب يقدص مكحلا ىلوتي يتلا فورظلا كلت لثم يف ديحولا هنوبسحي يذلا هيجوتلا مهبهاوم                
قـيرط نـع رصـمل لمعلا نم نكمُت ابوروأ يف ةماقإلا نأ ىرخأ ةيحان نم فرعأ ينألو                  

ىـلع كلذـك اـهب نيلصـتملا ةـصاخ ىدلو           ةيقرشلا لئاسملاب نيلغتشملا ةماع ىدل ةياعدلا       
ةـيموكحلا تاثعبلا لاجر نم سيراب يف ملعلا نوبلطي نيذلا نييرصملا ةرثك عمو صوصخلا              
ةيسـنرفلا ةمصاعلا يف نإف ةماعلا رومألا لجأل مهطاشن ةيرح نود اهب مهطابترا لوحي يتلا               

نم ةبيط ةاون -لعفلاب نيحلا كلذ يفو   –ًامئاد   مهنيوـكت يـف ةيسـنرفلا ة    ئيبلا لمعت" رارحألا" 
  .اهيف لذبلا ةرورضو ةماعلا ةحلصملل مدقتلا ةرورض هعم نوسحي ًالمع
  :ناسنإلا قوقح ةعامج

ىسـع امل ًاطايتحاو اهتياعدل اميعدتو اهدوهجل ًاميظنت نييرصملا نم ةاونلا كلت تأرو       
يـهو  " ناسنإلا قوقح ةعامج ةبعش   "اهسفن نم فلؤت نأ     " ةيرادإ تاقياضم "نم اهيلإ هجوي نأ     

اـهداحتال زـكرم ماعلا يسنرفلا اهداحتا زكرم بناج ىلإ سيراب يف اهل ةيوق ةيسايس ةعامج          
  .ةيسنرف ريغ بعُش نم أشني ام لك هعبتت ًاضيأ ماعلا يلودلا

ىـلإ اـهمهأ عجر ةيرصملا ةبعُشلا ءاشنإ ليبس يف ةيئدبملا تابوعصلا ضعب تماقو              
ةيسـنج اهعبتت يتلا ةلودلا ندم نم ةنيدم يف يسيئ          رلا لمعلا زكرم نوكي نأب    " يماظن"رابتعا  

نييلاـتيإلل قبـس دقف ةيرهوجلا تابوعصلا كلت تللذ         " قباوسلاب"ةناعتسالا نكل   . اهل نيفلؤملا 
" ةـيلاتيإ ةبعُش   "اوسسأ نأ اهيف  " ينيلوسوم"دهع لولحب مهدالب نع اودعبأ نيذلا       " نييشافلا"ريغ  



 ]١١٧[

ىـلإ عوـجرلا دـعب ةـيلودلا ةعامجلا داحتا ةن           جل نم ردص سيرابب ناسنإلا قوقح ةعامجل      
مـه اـمنإ اهدارفأ نأل ةيلاتيإلا دالبلاب دوجولا طرش نم اهئافعإب رارق اهتاذ ةيسنرفلا ةعامجلا           

  .ًاليحتسم مهل ةبسنلاب دوجولا اذه لعجت فورظ يف
تعـضوف ماـيقلاب اهل حرصو ةيرصملا ةبعُشلا ءاشنإ بلط لموع ةريتولا هذه ىلعو              

لوزـت نأ ىلإ ةتوقوم ةفصب سيرابب ةميقم اهنأ ىلإ اهيف تراشأو اهضارغأ اهتن              مض اهتحئال 
  .اهيف يروتاتكدلا مكحلا فورظ
  :ةياعدلا طاشن

فحصـلاو تالاـقملا قـيرط نـع اهتياعدب موقتو طشنت           " ةيرصملا ةبعُشلا "تذخأو  
  .اهيف بطُخلا ءاقلإو تاعامتجالا دقع قيرط نعو ناملربلاو ةلودلا لاجر ىلإ ثدحتلاو

هتبـسانم تلعج عامتجا سيرابب     " ةيرصملا ةبعُشلا "اهتدقع يتلا تاعامتجالا نم ناكو      
ارـتلجنإ لتحت نأ لبق حيحصلا يباينلا اهماظنب رصم ةوطخ ىلع ًاماع نيسمخ رورم ىركذ               

  ".نيناوقلا ىروش سلجمو ةيمومعلا ةيعمجلا"ماظن هب لدبتستو هلطعتف لينلا يد او
ءاضـعأ دـحأ هـسأرو نييسنرفلا نم يأرلا باحص          أ نم نوديدع عامتجالا رضحو    

سـلجم ءاضـعأ نم دحاو ريغ نييرصملا نم بطخ نم هيف بطخ يسنرفلا خويشلا سلجم                
  .ًاضيأ يسنرفلا باونلا
  :ناسنإلا قوقح ةعامج لضف

فيلأـت ةـمكحو ناسـنإلا قوـقح ةعامج لضف هتيسمأو عامتجالا ةحراب انل رهظو               
تعـس كاـنه ةيرصملا ةيضوفملا نأ انب لصتا هنأ ك           لذ سيرابب ةيرصملا اهتبعش نييرصملا    

عـنمي يـك     -ةيسـنرفلا ةـيجراخلا ةرازو ةطاـسو نود ةرشابم هيدلو         –سيلوبلا ةرادإ ىدل      
مـلع هـب اـنطحأ اذإ يمسرلا يرصملا ىعسملا جئاتنل انطتحاف هت             ادعم تدعأ يذلا عامتجالا   

ةـفلؤم ةيرصـملا انتبعش نأ ىلإ       هيبنتلا لخدت ريخألا لخدتف يسنرفلا داحتالاو يلودلا داحتالا         
يـف روشـنمو يسنرفلا نوناقلا ماكحأ قفو لجسم اهنوناق نأو اهحئاولو ةعامجلا نيناوق قفو           

  .اهتاذ ةماعلا ةعامجلا ىلع ءادتعا ربتعي اهطاشن نم دح لك نأو ةيمسرلا اسنرف ةديرج
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ةـلودل  ا لاـجر نم ةيسنرفلا ةمصاعلا يف سيلوبلا ةرادإ قوف مه نم ىلإ رمألا عقوو              
" سيراـبب ضوـفملا رصم ريزو اشاب يرخف دومحم يلاعملا بحاص ةرضح           "ماهتاب اوراشأف   

نـم دـحلا عيطتسـت ال اهنأو سيلوبلا ىدل رشابملا هلخدت غيستست ال ةيروهمجلا ةموكح نأ                  
  .ةيسنرفلا نيناوقلا دودح يف مهلامعأ تمادام تاعامجلاو دارفألا تايرح
  :نايئانثتسا نانوناق

دـقعنا دـق هـناملرب ناكو       " ١٩٣٠ةنس روتسد   "هروتسد ردصأ دق اشا     ب يقدص ناكو  
لدـع نينوناـقب نيموـسرم ماـيأ ةثالث وأ نيمويب هناملرب داقعنا لبق ردصتسا دق وه ناكو                  
اـمهيناثب لدـعو ةفاحصلاب ةلصتملا تابوقعلا نوناق داومو تاعوبطملا نوناق ماكحأ امهدحأب             

ةـصاخ ةدـيدج ةـلاح هـيف ةدراوـلا ةيسـنجلا           طاقسإ تالاح ىلإ فاضأ ذإ ةيسنجلا نوناق        
بـتكمو ةئيهب لاصتالا عاونأ نم عون يأ نولصتي نيذلاو          " جراخلا يف نيميقملا نييرصملاب   "

يعاـمتجالا اـهماظن ةـموكحب لاصـتالا عاونأ نم عون يأ ىرخألا يه لصتت ةعامج وأ                 
يـه  " ةيعويشـلا "نأ يناـثلا موسرملا اذه رودص مامأ مهفو يعامتجالا رصم ماظنل فلاخم             

مهنـع ةيسنجلا طاقسإ داري نمع ةيسنجلا طاقسإب ًايرادإ ًاماهتا اهب ماهتالا درجم يضفيس يتلا               
اذـهب صاـخلا    " نوناـقب موسرملا  "رادصتسا نأ مهف امك جراخلا يف نيميقملا نييرصملا نم          

نـم دـيد    جلا مكحلا مايق هانعم نينثا نيمويب ناملربلا دقعني نأ لبق ةيسنجلا نوناق يف ليدعتلا             
  .هليدعت وأ ناملربلا يف هتشقانمل ةصرفلا ءاطعإ مدعو هجارخإ موي
  :تاعاــشإ

اـهيف ميـقي يتلا ندملا نم سيراب ريغ وأ سيراب ىلإ ةرهاقلا نم تاعاشإلا تحارو                
نيـب ةنيعم ءامسأب يرجت تحارو هماظنو اشاب يقدص نم          " مهيف بوغرملا ريغ  "نويرصملا  

فوـس هنأو لجعتسملا يئانثتسالا عيرشتلا كلذب تاذلاب نود         وصقملا مهنأ لوقت ءالؤهو ءالؤه    
  .نيحو نيح نيب مهنع ةيسنجلا طاقسإب ميسارملا ردصت

فافختـسالا ةماستباب اهنولباقي اوناك مهئامسأب تاعاشإلا يرجت تناك نيذلا نأ قحلاو            
 يقدـص ماـظن ةمصاخم ليبس يفو مهئارآ ليبس يف ةيحضتلاو لذبلاب دادعتسالابو ةيرخسلاو             

  .نوعيطتسي ام لكب هيلع لمحلاو
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  :يقدصلا ناملربلا يف لاؤس
بزـح ءاضعأ دحأ هب مدقت يناملرب لاؤس اهيفو ًاموي ةيرصملا دئارجلا انيلإ تلصوو              

مزـتعت ىـتم ةموكحلا هيف لئاسي        -لاح ةيأ ىلع مولمل هللا دبع وه      –يبعشلا بزحلاو داحتالا      
نيـميقملا نييرصـملا كئلوأ نع ةيرصملا ةيس   نجلا طقستف ديدجلا ةيسنجلا نوناق ماكحأ قيبطت     

ةـعامج  "يـهو وكسوم ةموكحب لصتتو ةيعويشلا ئدابملاب نيدت ةعامجب نيلصتملاو سيرابب            
اـنلدابتو عاـمتجالا ىلإ انبعش سلجم انوعدو ذفلا يناملربلا لاؤسلا كلذ انأرق             " ناسنإلا قوقح 

يـفو ةيسنرفلا فحصلا يف لاؤسل  ا رشنب انممهو ءارجإ نم هتبسانمل هذاختا حبصي اميف يأرلا        
لدـي اـمك هب مدقتملا      " مرتحملا بئانلا "لهج ردق ىلع لدي هرشن درجمو ةيزيلجنإلا فحصلا         

ناسـنإلا قوـقح ةـعامج نأ نوملعي زيلجنإلاو نويسنرفلاو ههيجوتل نيعفادلا ةين ءوس ىلع               
نـم ىلوألا  اهفوفص يف ةصاخب مضتو نييسايسلا ارتلجنإو اسنرف تالاجر اهئاضعأ نيب مضت        

" وتاـب "و  " روكنو لوب "و  " ويرا"مهنمو ارتلجنإو اسنرف يف مكحلا تقولا كلذ يف نولوتي اوناك           
نأ كلذـك نوـملعي زـيلجنإلاو نويسنرفلاو        " نوميس نوج "و  " نوسردنه"و  " دلانودكم"مهنمو  

دـق ناـك ًاضـيأ تقولا كلذ يف ناسنإلا قوقح ةعامج هتدقع دق ناك يذلا يونسلا رمتؤملا                  
ماظن لكل هءادع هيف نلعي       ًارارق ر دصأ رارـقلا اذـهو ،يفشلب وأ يلامش وأ ينيمي     " يروتاتكد" 

يسـنرفلا رمتؤملا كلذل ةيلاتلا هتارمتؤم دحأ يف يزيلجنإلا لامعلا بزح هذختا يذلا هسفن وه               
  .ةرمدملا ةرماؤملا ةجيتن راظتنا يف ةلاهجلا كلت لامهإ انرثآ انكل يلودلا

ةرودـلا تضـقناو ةيناملربلا نيحلا كلذ ةرود يف هجو لاؤ           س رخآ وه لاؤسلا ناكو    
اـهب دصـق                    ي ةـيديدهت ةرماؤـم ،ةرماؤملا نحن انربتعاو ءارزولا نم دحأ هيلع دري نأ نود

  .انطاشن نم دحلا وأ انتاكسإ
  :سميتلل ةيقرب

ةدـيرج أرـقأ    " يبال يد يفاك  "ىلإ تسلج ركذأ ام ىلع سطسغأ مايأ نم موي رهظو           
ةرهاـقلاب اهلسارم نم ةيقرب ىلع اهيف يرظن عقو ةرئاطلاب سيراب ىلإ اهلو             صو دعب " سميتلا"

ةيعويـش ةمظنأب مهلاصتال جراخلاب نيميقملا نم ةينامث نامرحب ردص ًاموسرم نأ            : اهيف لوقي 
نود تـهتنا دـق مهناملرب ةرود تناك نإو نهذلا يف ًاقلاع لازي ال مولمل هللا دبع لاؤس ناكو         

ناسـنإلا قوقح ةعامجل ةيرصملا ةبعُشلا ةرادإ سلجم ءاضعأ ددع ن           اكو ريزو هيلع دري نأ    
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نأ تررـق مـث لوألا لوأ كـش ضعب ينرماخف           " سميتلا"ةيقرب يف درو امك ةينامث سيرابب       
ةرادإ سـلجم ءاضـعأ نـحن مه ةيقربلا مهينعت يتلا ةينامثلا كئلوأ نأ رابتعا ىلع فرصتأ                 

  .تاذلاب ةبعُشلا
  :ةيصخشلا ةركذت

ال لاـحلا ةـعيبطب يـهو ةيعويشـلا نع ىضرت ال اسنرف نأ ليلدت                يرطاخب لاجو   
يأ ًاـيعطق اهيدـل سيـلو اهدالب يف نوميقيو ةيعويشلاب نولصتي نيذلا بناجألا نع ىضرت                

عاوـنأ نـم عوـن يأ        ،ةيعويشلاب لصتم ينأ ىلع ةنيرق هبش وأ ةنيرق وأ ليلد هبش وأ ليلد              
  .لاصتالا

 ةلصلا كلت ءافت  ناىلع ةلوهس لكب ك     َّلدأ نأ عيطتسأو   ءافتنا ـنع لجسـ           م يـنإ لـب  د 
كلذـل موصـخ مهمومع يف نوفقثملاو ةيحان نم        " فقثم"ينأل  " نييعجرلا"دادع يف نييعويشلا    

اسـنرف رذعأ ينكل ىرخأ ةيحان نم تاذلاب        " ةيعويشلا"دض تالاقم يل نألو     " رمحألا ماظنلا "
يـنفرعت امم ريخ ينفرعت اهنأ       ضورفمو–انأ يتموكح تماد ام انذأ يتاليلدت        رعت مل يه اذإ     

نذإو يـنع اهلجأ نم ةيسنجلا طاقسإ دح ىلإ بهذتو ةمهتلا كلتب ينمهتت              -ىرخأ ةموكح ةيأ    
نأ " سميـتلا "ةيقرب هيلإ تراشأ يذلا موسرملا كلذ اهلمتشا يتلا ءامسألا عاذت نأ دعب دعبي الف               

  .دالبلا ةرداغم انيلإ بلطتو ةيسنرفلا تاطلسلا مدقتت
ىـلع لصـحي نأ نيرهـش نم رثكأ اسنرف يف ميقم يبنجأ لك ىلع ًابجا                و ناك املو  

ًاببـس ةركذتلا هذه دوجو مدع ربتعت ةيسنرفلا تاطلسلا تناكو ةماقإلا هل حيبت          " ةيصخش ةركذت "
لوصـحلا بـلط تمدق دق انأ تنكو تابسانملا نم ةبسانمل اهدي هيلإ لصت نم جارخإل ًايفاك                 

نأ دـعب يـمه لوأ ناك دقف ًالعف اهمالتسال ةظفاحملا ىلإ             دصقأ مل نكل  " ةماقإلا ةركذت "ىلع    
يـفو ءارـجإلا اذه ءافيتسال لجع ىلع ىعسأ نأ لعفلاب عقاو هنأك هلك رمألا ةهجاوم تررق                

  .ةركذتلا كلت يبيج يف تناكو ةظفاحملاب تنك رهظلا دعب ةيناثلا ةعاسلا مامت
  :ءالــمزلا

نيواودـلا يـف لـمعلا فانئتـسا دعوم     وهو  –رهظلا دعب ةيناثلا ةعاسلا راظتنا يفو       
يحلاـب نينطاـقلا ءالمزلا ضعب ةلباقمل تيعس         –ًامامت رهظلا دنع حابصلا لمع فقي اسنرفب          

لاصـتالابو دادعتسالاب تحصنو تلباق نم ىلع أبنلا تصصقو ةظفاحملا نم برقلاب ينيتاللا             
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ةـقيرط انسـملتو ًايدج رم   ألا يف انثدحتو ًارصع انلباقتو ،ًاضيأ دادعتسالا دصق ،ءالمزلا ةيقبب     
ىدـحإل ةـيقرب لـسرن نأ اندرأو قيقحتلا ىلع ةينامثلا كئلوأ ءامسأ اهب فرعن نأ عيطتسن                 
لصـحيو هـتديرجب لصـتي نأ سيراب يف اهادحإ لسارم ىلإ بلطن وأ ةرهاقلا يف فحصلا                 

  .هتاسبالم ةقدل يأرلا اذه ذيفنت يف انددرت اننكل ءامسألا كلت ىلع
  :قيدــص

ةفاحصـلاب الو ةسايسـلاب لغتشي ال ًارورم سيرابب رمي ناك قيدص انعا    متجا ر ضحو
ةـيقربب وه ثعبي نأ انيلع ضرعف هيف ثحابتن انك ام اكيرمأ نم ملعو راظنألا همسا تفلي الف                 

  .حابصلا يف درلا رظتنن انحرو هتطاسو هل انركشف ربخلا هلأسي ةرهاقلا يف هئاقدصأ دحأل
  :دودحلا رايتخا

يـلإ بـلطت نيح اهراتخا يتلا دودحلا ةلأسمل ءاسملا يف تضرع در             لا راظتنا يفو  
كـلملا ناـكو اينابسأ يف اكيجلب يف مث ارسيوس يف تركفف اهدالب ةرداغم ةيسنرفلا تاطلسلا                

نـم سأب ال نأ تركذو اهيلع ييأر رقتساو         –رضاحلا اهماظن اهيف نلعًأو اهرداغ دق سنوفلأ        
  .ديجملا يبرعلا يضاملا تايركذ هيف ديعتسأ ،سلدنألا يف تقو ةيضمت

ارـتلجنإ راـتخا ال اذاـمل تلءاستو ًاعيمج رطاوخلا كلت عفد رطاخ قفألا يف حال مث              
لأسـ                     ي اـمك زـيلجنإلا هنع لأس  ي يذلا اشاب يقدص ماظن ىلع ةلمح اهيف يل نوكت ال اذاملو

يذـلا  " يقدصلا يزيلجنإلا "ؤطاوتلا كلذ ةعاشب اهبتكأ تالاقم يف رهظُأ        ال  اذاملو اشاب يقدص    
قيتع ميدق يرصم مد هقورع يف يرجي نمل لاق                درـجمب تحبـصأ كنأ     "ي نأ هرثأ نم نوكي

يـعور أدهو هب تيضر ريخألا لحلا اذه دنع فاطملا يف تفقو املو             " يرصم ريغ ملق ةرج   
اـينوفيلت تلصتا نأ دعب ًاقيمع ًامون تمنو حابصلا ىلإ قيدصلا ةيقرب ىلع درلا رظتنأ تحرو     

اـم ىـلع اهايإو تمهافتو ربخلا اهتربخأو        " زترايب"نم برقلاب فاطصت تناك يت      لا يتجوزب 
  .ليحرلا نيح دودحلل رايتخا نم هيلإ تلصو دق تنك
  :ةديدج ةيسنج ةيأ

نـم تمر                  ح ينأ بهف ةيسمألا كلتو راهنلا كلذ لاوط يلع ددرتي ناك ًالاؤس نأ ىلع
ةـقدل ال لاؤسـلا اذه نع ةباجإلا        يلع تبعصو ،راتخأ ةديدج ةيسنج ةيأف ةيرصملا يتيسنج         
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يـف ةيسـنجلاو هريغ هلحم لحيل عزتن        " ًاصيمق"ةيسنجلا رابتعا يتعاطتسا مدعل لب رايتخالا        ي
ةيرشـبلا لصت مل ذإ تفسأو هريغ يف لوخدلاو هنم جورخلاب هلادبتسا غيسأ الو نيدلاك يرظن           

" ةيسـنج ال  "اندـنع نو    كتف ىرخأ ىتش تارابتعا هيلإ تلصو ام ىلإ ةيسنجلا رابتعا يف دعب           
  ؟ناسنإ لك اهقنتعي" ةيلاع ةيسنج"اندنع وأ ىرخألا يه اهقنتعت 

  :حابصلا يفو
ةرهاـقلا نـم ماهفتـسالاب لضـفت يذلا قيدصلا كلذب اذإو نوفيلتلا قد حابصلا يفو          

. يليوـب ةفيلخ  . بتار ركب وبأ  . ينوتلا روتكدلا " ءامسألا يه هذه  "جدهم توصب لوقي ًايفارغلت     
ةبعُشـلا ةـنجل يـف ءاضـعألا ةينامثلا ءامسأ ركذي ىضمو            . يمزع دومحم . بيلص قيفوت 

ىـلع يسفن تنطو تنُك يذلا ربخلا ءوده يف هنم ىقلتأ انأو ناسنإلا قوقح ةعامجل ةيرصملا       
اهنإ لب لوقيو ربخلا بذك     " تولراـش "يو ةيلسم ةكحض قيدصلا كحضي مث ةحرابلا ذنم هتحص

ىضـتقمب ةيرصـملا ةيسنجلا قح مهنع تطقسأ نم نآلا           يردأ ال نمو  ..." و... و. .لاتنزر  
ةيسـنجلا نوناـق ىلإ اشاب يقدص اهفاضأ يتلا ةداملا كلت مكحل ًاقافو رداصلا لوألا موسرملا                
ةـبعادم لـثمب ًابعادـم ناوـخإلا غلبأ يروف نم تردابو نينثا نيمويب هناملرب عامتجا لبق                 

  .لويذ كلذ دعب هل تلظ هنأ ولو هتاذ يف ثيدحلا ىهتنا انه ىلإو قيدصلا
  :سوفنلا يف ةيروتاتكيدلا لعف

ءاضـعأ نـع ةيرصـملا ةيسـنجلا طاقسإ ةياكحب ةصاخلا ةعاشإلا كلت تهتنا نذإ               
اـهؤاهتنا نكي مل نكل هتدرس يذلا كحضملا وحنلا كلذ ىلع سيرابب            " ناسنإلا قوقح ةعامج  "

ًايعطق     .اهنم ًافرط مدقُنلويذ انركذ امك ةياكحلل تناك ذإ .. ءاهتنا دحلا كلذ ىلإ
  :لوخدلا نم عنملا ةعاشإ

نيـبت ام انل نيبت نأ دعب قفألا نم تفتخا دق تناك اذإ ةيسنجلا طاقسإ ةعاشإ نأب كلذ                  
قرشـلا نيـب لـقنُت اـهؤابنأ تحارو اهلحم تلح دق ىرخأ ةعاشإ نإف قيدصلا ةيقرب لالخ           

ارسـيوس وأ ارتلجنإو     اسنرف نيبو برعلا دالبو قارعلاو ماشلاو نيطسلفو رصم نيب برغلاو           
اه ئادـصأ ىـلع ددرتت تناك يتلا يرصملا       رطقلا ىلإ لوخدلا نم يعنم ةعاشإ كلتو ايكرتو         

ءالمزـلا ضـعب ياـيإ اـهغلب                   ي ثيداحأ لالخو ةرهاقلا نم يتوخأ ضعب ثعبي بتُك لالخ
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تـنُك يـتلا ةيبرعلا دالبلا يف يئاقدصأ ضعب اهثعبي ناك يتلا تانألا ضعب لالخو سيرابب                
  .اهروزأ

  :ةيروتسد ال ةفاخس
نـم ةفاخـس اـهنأ ةعاـشإلا كـلت ءابنأ نولمحي اوناك نيذلا كئلوأ ىلع درأ تنُكو                  
ظفتـحا يتلاو يرصملا روتسدلا اهرقأ يتلا ةيرحلا ئدابم نأل اهققحت نكمي ال يتلا تافاخسلا              
 ىـلإ ةدوعلا نم يرصم عنم لاحب زيجت ال دهعلا كلذ يف هب لومعملا اشاب يقدص روتسد اهب                 

  .ناكم لك يف مهيلع ةماقإلا رظح مرحُت امك جراخلا ىلإ نييرصملا يفن مرحت اهنأ ذإ هدالب
  :ةريبك ةديرج ىتح

ةحـص ىـلع نورصـي اـهوجورم ناكو جراخلاب دراوتت تناك يتلا ةعاشإلا نكل               
دـق اـشاب يقدص دهع نأب داقتعالا ىلإ نوليميو          " ةيهقفلا"يتاليلدتل ًانزو نوميقي الو اهتعاشإ      

يأ هليبـس يف فقي نأ نود ةينوناق ةدعاق لك ىلع جورخلا غاستسا دقو ًاعيمج تايرحلا               ردهأ  
نـم ترشـن اـميف تراشأ ىربكلا اندئارج نم ةديرج نأ دح ىلإ دراوتلا اذه بهذو رابتعا                  

رـيكفتل  لةبـسانم ةيبرعلا دالبلا نم دلب يف كاذنآ ودبي ناك يذلا طاشنلا نم عونب صاخ لاقم                 
يـنأ رابتعا ىلع تاذلاب يلإ تراشأ هل حلصي يذلا            مكحلا ماظن عون يف    يرصـم يفحـص    " 

  ".هنطو ىلإ ةدوعلا نم عونمم
  ةيــقرب

تـعقو يذلا أطخلا ىلإ اهرظن تفلأ ىربكلا ةديرجلا كلت ىلإ يتباتك نم مغرلا ىلعو               
يـلإ نوثعبي ءاقدصألا لظو ةحل                  مو ةرتاوتم تلظ ةعاشإلا نإف اهيلإ هب ثعبي ام اهرشنو هيف

ةعاـشإلا كـلت ةحـص راـبتعا ىلع ةمئاق اهلك تناكو مهحئاصنو مهتاضارتفاو مهتا               مولعمب
  .ةعقاو ةقيقح اهنوك رابتعاو

" ءاوـلغ "نم ففخأ يئاقدصأو يتوخ     أنم بيجعلا حاحلإلا كلذ ريثأت تحت انأ تأدبو         
ماـكحأ نـم ًاءزـج لـظ ام ىلع          " روتاتكدلا"ةأرج مدعو ةيروتسدلا ماكحألا ةيسدقب يناميإ       

ةـباجإ هـيلإ بلطأو صصقلا هيلع صقأ ةرهاقلا يف زيزع قيدص ىلإ تثعبف تاذلاب             هروتسد  
" ال"اـمإو ةحصلا نم بيصن ةعاشإلل ناك اذإ         " معن"امإف نيتملكلا ىدحإ ىلع رصتقت ةيفارغلت       
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ةوـخألا ءاـبنأ تـلمحو      " ال"ةـنئمطم ةـيقرب ينتءاـجو بيصن ةحصلا نم اهل نكي مل اذإ              
  .يئانه ىلع مهصرحو مهقلق ةدش ىلع ءاقدصألاو
  ةنيرــق

رصم يف سانلا ءاش ام ثدح ىتح اهباصن يف رومألا عضت ةيقربلا كلت ثبلت مل نك                ل
  .رصم ىلإ يلوخد عنمب رمألا ةقيقحو ةعاشإلا ةحص ىلع ةنيرق يأ ةنيرق  هوربتعي الإ

رـغث ىلإ تدصقو نيرهش وأ ًارهش اهيف يضمأ رصم ىلإ ءيجملا تمزتعا ينأ كلذ               
ةـيقدنبلا رـغث نم ةرخابلا انب تراسو لعفلاب ةثيدحلا          " ايروتكيف"ةرخابلا هنم ت    بكرو" ةيقدنبلا"

سطسغأ رهش رهشلا ناكو ةيردنكسإلا ىلإ اهقيرط يف      " يزيدنرب"رغث ىلإ    ًائداه رحبلا ناكو       
تـنكو ةدـيدجلا ةرخابلا يف ةرفوتم اهلك ةثيدحلا ةحارلا لئاسو تناكو ةعيدب ةلحرلا تناكو               

  .لاح يأ ىلع رصم ىلإ بايغ يضم دعب ةدوعلابو هلك كلذب ًائينه
برـتقت امنيب   " ةيقدنبلا"نم ةرخابلا مايقل يلاتلا مويلا حابص نم ةرشاعلا ةعاسلا وحنو           

،              " يزيدنرب"نم   نيموـي دـعب اهيلإ لصت ةيردنكسإلا ىلإ ريسملا فنأتست مث تاعاس اهيف ىقبت
اهريـس ءاـنثأ ةرخاـبلا اهتطقتلا ةيك        لسال ةيقرب يل مدقو ةرخابلا    " ناملغ"دحأ ينم مدقت نينثا     

  " دابسلراك"نم ةلسرم ةيقربلا تدجوو فالغلا تضضفو رحبلا ربع          نأ اـهيف    يـلإ بولطمو  
تـناكو كاـنه ينرظتني      ماه لمعل ةرشابم سيراب ىلإ دوعأ نأو      " يزيدنرب"يف يتلحر عطقأ      

ةـيقربلا هذـهل    تشهدو لمع لاصتا هومسب ًالصتم تنك يذلا قباسلا ويدخلا ومس نم ةيقربلا             
مـلو  " نازوـل "ةـنيدم يف هومسل يكرت ىلع ةعبرأ وأ مايأ ةثالث نم رثكأ ىضم دق نكي مل ذإ     

دـق عـقاولا يف تنكو لجع ىلع سيراب ىلإ عوجرلا يعدتسي لمع ملعأ ام ىلع كانه نكي                  
  .ةيردنكسإلا يف يراظتناب يتوخال تثعبو بايغ دعب رصم ىلإ ةدوعلا كلتل يسفن تأيه

" ءارـمألا ىوـه   "نـم ًاـعون اهرابتعا تدرأو ةيكلساللا ةيقربلا كلت          ىلع تدرمتف   
ال ثـيحف نذإو يزيدنرب ةرخابلا ةرداغم دعب يلإ تلصو دق اهرابتعاب            "اهيلع بلغتلا تررقو    

  ".ًالعف ةيردنكسإلا ىلإ يلوصو لبق لوزنلا عيطتسأ
" يزيدـن رب"يف ةرخابلا تسر نإ امف طايتحالا ريثكو ةليحلا عساو ومسلا بحاص نكل             

ءاـجرألا نيـب يمـسا ًالـسرم حيصي ذخأو          " ونيتسيرف ديول "ةكرش بودنم اهيلإ دعص ىتح      
اـهيفو ةكرشـلا بتكم ىلإ تهجو لب تاذلاب يلإ هجوت مل ةيقرب ىلإ مدقي هب اذإف هيلإ تمدقتف                   
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" سيراـب ىلإ دوعي نأو يزيدنربب هتلحر عطقي نأ ايروتكيف ةرخابلاب يمزع دومحم اوغلبأ             "نأ  
لوـصو  "ةـليح زوـجت نـلف نذإو        " يزيدنرب"رغث يف تغلبُأ ينأ دهاش يلع دهش د         قف نذإو 

سيراـب ىـلإ ةدوعلاو ًارب لوزنلا نم دبالف نذإو        " يزيدنرب دعب رحبلا ضرع يف انأو ةيقربلا      
يـف نيـضوفملا لودـلا ءارزو دـحأ ةيردنكسإلا ىلإ قيرطلا يف ةرخابلا باكر نيب ناكو                 

يترداـغم لاـمتحا نع ًائيش فرعي نكي ملو ىلوألا ةيقربلا           ربخ هتربخأ دق نكأ ملو ةرهاقلا       
أـبن يـلإ لصو ذإ ةرخابلا رداغم ينأ هتربخأو لجع ىلع هنع تثحبف يزيدنرب يف ةرخابلا                 

  .ًاقناح ربلا ىلإ تلزنو يبئاقح ديدج نم تدعأو هتعدوو سيراب ىلإ يتدوع يعدتسي يقرب
  مارهألا يف ربخ

ةدـيرج يـف سيراب يف ربخ ىلع          تعلطا عادولا كلذ نم نيعوبسأ دعبو      " مارـهألا " 
تاءارـجإ نـم هذاـختا ةموكحلا تررق امل         "رهن يثلث اهرهنأ نم لتحا ًافصو اهيف تدجوف         

لـيذ يـف اهيف تدجوو جراخلا نم اشاب دومحم دمحم ةدوع ةبسانمل عمقلاو عنملاو ةلوليحلا                
ةدوـعلا تمزتعا تن    ك دق ينأ هيفو   " يمزع دومحم ذاتسألا  "هناونع ربخ ةرشابم فصولا اذه      

ةيكلـسال ةـيقرب تملست ينكل لعفلاب ةيقدنبلا نم ةرخابلا تبكر ينأو نيعوبسأ ذنم رصم ىلإ        
دـق رـبخلا نأ تمهفو ًاعجار لفقأو        " يزيدنرب"ىلإ ةرخابلا رداغأ ينتلعج رحبلا ضرع يف        

ىلإ داع يذلا ضوفملا ريزولاو هيررحم دحأ نيب ترج ةلباقم قيرط نع مارهألا ىلإ لصو                
ررـحملا لـيمزلا قيدص ينأ فرعي يذلاو        " ةيقدنبلا"نم اهتبكر دق تنك يتلا ةرخابلاب رصم        

  .ثدح ام أبن هيلع صقف مارهألاب
عـنمب ةـقلعتملا تاءارجإلاـب صاـخلا ربخلا ليذ يف يب صاخلا ربخلا رشنل ناكو                

كـل  ت اوبسـح نأ يئاقدـصأ نم ءارقلا ناهذأ يف رثألا نم اشاب دومحم دمحم مدقمب ءافتحالا                
نـم عونمم ينأ فرع رصم يف يل قيدص نع ةرداص رحبلا ضرع يف اهتيقلت ىتلا ةيقربلا                 
تاءارـجإلا ىـلع فقو هنأب نظلا دح ىلإ ليختلا بصخ بهذو يرصملا رطقلا ىلإ ةدوعلا                

آـف ةيردنكسإلا ءانيم ىلإ لصأ تيح يلبق اهذاختا ةموكحلا مزتعت يتلا    رمألاـب يـنئبني نأ رث    
  .روظحملا عوقو لبق

  .رصم ىلإ لوخدلا نم عونمم دج ينأب ةوق ةعاشإلا تداز اذكهو
  



 ]١٢٦[

  :سدقلا يف
رصـم ىـلإ هيف ءيجملا تمزتعا تنك يذلا         " سطسغألا"كلذ دعب ربمسيد رهش يفو      

لـبق ًادـيكأ ًامازتعا تمزتعا دق تنكو يمالسإلا رمتؤملا داقعنا ةبسانمل نيطسلف ىلإ تدصق               
ىـلإ تلـصو املف ةرهاقلا ىلإ سدقلا نم د          صقأ ينلعجي فعضل ملستسأ الأ سيراب يترداغم      

مهتاوـصأ ىـلإ عامتـسالا ءارج نم ينلانو ةرهاقلا يف يتوخاب ًاينوفيلت تلصتا سدقملا تيب                
فعضـلا نم ًائيش يب لزني نأ تيشخ امم ينلان ام           " ةرهاقلا ىلإ لصت ىتم   "لاؤسلاب مهمدقتو   

نأ ىـلإ ناـيحألا ضعب يف       تلمو ًاقلق ةليللا تيضمأف هل خضرأ الأ سيراب يف تررق يذلا            
تكسـمأ يـنكل يباحـصأو يلهأب عمتجأ                   ءاسم اهيلإ لصأو ةرهاقلا راطق حابصلا يف بكرأ
هـيف هل لوقأ ةرهاقلا يف يل زيزع قيدصل ركابلا حابصلا يف ًاباطخ تررحو اهلك يتعاجشب                
اـهأطت الأ ىـلع ممصـم يـنأل اهيلإ دصقأ نل ينكل ةرهاقلا نم دحاو راهن ةفاسم ىلع ينأ         

روتـسدلا ىـلع اـشاب يقدـص ءادتعا نولباقي ذإ     " ةثونخ"نم هيلع مه ام ىلع اهلهأو يامدق  
هللا ىـلإ نوثحابلا اهب ثعبي تالاهتباو تاهيجوت درجمب عشبلا يساقلا ءادتعالا كلذ تايرحلاو              

بتك يذلا  اذه بتكأ نيح تنكو هلوسرو     ىـلإ ءيجملا مدع ىلع يميمصت ليجست ديرأ امنإ          ت   
اـنأو هـب ترعش ام عون نم ريثأت تحت فعض نم ينباتني دق ام نيبو ينيب                 ةلوليحلاو رصم   

  ؟رصم ىلإ ءيجت ىتم ينلأسي يذلا توصلا كلذ ىلإ عمتسأ
نـم اهعمـسأ تنك يتلا ةعاشإلا جاور يف كلذك هرثأ           " يعانتمالا"فقوملا اذهل ناكو    

ةداـيز يفو يم    لاعلا يمالسإلا رمتؤملا نورضحي سدقلا ىلإ اوبهذ نيذلا نييرصملا نم ديدع          
  .اهقيدصت ىلع لابقإلا
  :ةـلالد ال

يـتلا ةعاـشإلا كلتل رثأ يأ دوجو ىلع ةلالد ابوروأ يف ينفدصت ال امنيب كلذ لكو                 
لـيوط نمزب هتدم ءاهتنا لبق يهتنت يرفس زاوج قاروأ تناك ام ًاريثكف ةرهاقلا نع تردص                

اـمب الإ اـهيف لـباقأ ن    ـكأ ملف ديدج رفس زاوج اهنم بلطأ ةيرصم ةيلصنق ىلإ دصقأ تنكف    
لدـي ءيش يأ زاوجلا ديدجت تاءارجإ لالخ يل حولي نكي ملو نويرصملا هب لباقي انأ يغبني                 

بـلطأ ةددعتم تايلصنق ىلإ باهذلا دمعتأ تنكو ينأشب ةصاخ          " تاميلعت"موقلا ىدل نأ ىلع     
  .يداع ريغ ءيش نع منت اهلك اهيف تاءارجإلا نكت ملف ديدجتلا اهنم
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اضيإلا نمئش   :ح 
ًاقيدـص اـهيف تلباقو يمالسإلا رمتؤملا داقعنا دعوم نم ةنس دعب سدقلا ىلإ تدعو               
يـلإ ثدـحتف لاصتالا نم ًاعون بعشلا ةديرجو بعشلا بزحو اشاب يقدصب ًالصتم ًايرصم               
اذـه يـف يـلع صـقو اهيلإ ةدوعلا نم ًاعونمم تسل انأو رصم ىلإ دوعأ ال اذامل ينلأسو                    

هلأـسو رصم ىلإ ةدوعلا نم  يعنمب ةعاشإلا هيف تدتشا ًاموي اشاب يقدص ىلإ دصق هنأ ددصلا    
نـكمي ال هنأل ةلوقعم ريغ ةعاشإلا نأ اشاب يقدص هباجأف ةدوعلا نم عونمم ينأ حيحص له                 

انتدـيرج يف ةعاشإلا بذكُت نأ حصي نذإ       "قيدصلا هل لاقف رصم ىلإ ةدوعلا نم يرصم عنم          
  )".بعشلا ةديرج ينعي(

يرـجت اـمك يرجت اهكرتو اهبيذكت مدعو ةعاشإلا ديدرت م           دع اشاب يقدص نسحتساف   
  .رثأ نم كرتت ام كرتتو
  :ندنلب يرصملا يدانلا يف

اـملك تـنكف ابوروأ يف نييرصملا ناوخإلا سوفن يف ًاميظع ناك اهرثأ نأ عقاولاو               
لـك ىلع يقلأ تنكو رصم ىلإ ةدوعلا نم عونمم ينأ رابتعا ىلع ينثدحي مهنم ًادحاو تلباق                 

ليخدـلا مـكحلاو ةيسـنجلاو اهقوقحو ةيرصملاو هماكحأو روتسدلا يف ةرضاحم مهن             م دحاو 
                 ، هـغلبم تـنعتلا اهنم غلب اذإ مكحلا اذه قيبطت لواحت نأ اشاب يقدص ةرازول نأو اهطاقسإب
ةـياهن يـف سـحأ تـنكو ،رصـم ىـلإ ةدوعلا نم ًايرصم تمدام يعنم عيطتست ال اهنكل         

  .لوألا هداقتعا دنع قابهنأو عنتقي مل يعمتسم نأ ةرضاحملا 
ءاضـعأ ضـعب ىـلإ بلطأ نأو ةرمتسم ةماقإ اهيف ةماقإلل ندنلب تللح ينأ ثدحو                
دـق اـم ىلإ مهراظنأ تفلو ترذتعاف ةرضاحم مهيلع يقلأ نأ يرصملا يدانلا ةرادإ سلجم                
اوـثعبو دـعوملاو عوـضوملا دودـحو راوحلاـف ،لكاشم نم ةرضاحملا يئاقلإ مهيلع رجي                

ةيـضوفملا لاـمعأب مئاـقلا ىـلإ لصت تاوعدلا كلت ىدحإ دكت ملو ءاضعأل               ا ىلإ تاوعدلاب  
تراـحو صئارـفلا تدـعترا ىتح    -هتزاجأ يضمي ضوفملا ريزولا ناكو–كانه ةيرصملا     

نوددـهيو مهيلإ نولسوتي بالطلا بابش ىلإ نويمسرلا لاجرلا مدقتو رومألا تكبتراو مئازعلا             
يـف ةرضاحم يمزع دومحم ءاقلإ ةثراك ىمظعلا         ةثراكلا نود اولوحي يك لسوتلا دجي مل اذإ         

  .ندنلب يرصملا يدانلا
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اـمل ناـعذإلا مهضـفر ينوغلبيو ربخلا يننوربخي ضضم ىلع ناوخإلا يلإ مدقتو              
يـنكل جئاتنلا نكت امهم ةرضاحملا ىقلُت نأ ىلع مهميمصتو نولجولا           " نويمسرلا"مهنم بلط   

عـضوم يأ حيحصلا هعضوم يف رمألا        عضأ نأ يقتاع ىلع تذخأو جئاتنلا هذه نم مهتيفعأ          
اودـبأ دقو هيلع نوبضغي ال ًارهظم اورهظف كانه نييمسرلا رصم لاجر نيبو ينيب فالخلا               

يـنأ ةعاشإ ريثأت تحت نيرخآلا مه نيعقاو اوتابو         " ةشعر"نم مهالوت ام مهالوتو فوخ نم       
هذـه دـيؤي ا   ـمم ًاـعيمج ةيمسرلا مهقاروأ ولخ نم مغرلا ىلع رصم ىلإ ةدوعلا نم عونمم        

  .ةعاشإلا
  :ةأــجافم

تـمهافتو ىـيحي ماـمإلاو دوعسـلا نبا نيب برحلا حبش ةيبرعلا ةريزجلا يف ماقو                
ذـخأو مهاـفتلا مـتو      " لاتقلا نيدايم "نم اهل ًالسارم نوكأ نأ ىلع       " سيربسكإ يليد "ةديرجو  

ندـنل نـم رفسـلا ترثأـف لـجع ىلع ةكم ىلإ لصأ نأ يلع ناكو مايأ ةعضب يف رارقلا         
دصـقو ًاـعيمج باكرلا رفس تازاوج انرفس لبق تعم              اب  جو ةيردنكسإلا ىلإ تلصوو ةرايطل

تازاوـج نـم هيدي نيب اميف نأ هيلع ودبي نأ نود ةرئاطلا طابض دحأ اهب داعو ربلا ىلإ اهب                    
لـينلا رصـق دـنع ةرئاـطلا انب تلزنو ةرهاقلا ىلإ انلصوو ،ةصاخ ةلماعم لحم وه زاوج           

  .مارتحا لكب ينعدوي وهو يرفس زاوج ينملسو ةرئاطلا طباض ينممدقتف ربلا ىلإ انعلطو 
  :نورصي ناوخإلا نكل

يـفو ءاـنيملا سيلوـبب اـهيلإ تلخد نيح يرورمو رصم يف يلعفلا يدوجو ناكو                
ةفاخـس ىـلع ليلدلا مدقي نأل ًايفاك هلك كلذ ناك يرفس زاوج ىلع هنم ريشأتلاو ةيردنكسإلا                 

ةحصـب نيكسـمتسم اولظي نأ ىلع اورصأ ءاقدصألاو نا          وخإلا نكل ،اهنالطبو ةعاشإلا كلت    
ـنكو  ؟"رصـم ىلإ تئج فيك    "هلوقب ينرداب مهنم دحاو ينلباق املك اوناكف ةعاشإلا          مدـق  ت أ ت 

ةفاخـسو ةعاشإلا بيذكتب مدقتأ تنك ،هريراسأ هب قطنت نكل لاؤسلا ىلع ىوقي ال نم ضعب                
  .نيعنتقم ريغ مهنأ ًاعنتقم يننوكرتي اوناك ًاعيمج مهنكل اهعوضوم
  ةيروتاتكيدلا لعف

قئاـقح ماـهوألا ساـنلل روصي ًاثيبخ ًالعف سوفنلا يف ةيروتاتكيدلا لعف ناك اذكهو               
  .ًالوقعم ًارمأ فخسلاو
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  مقدمة كتاب حقوق اإلنسان
 

 
  
  
  
  

ن ـم " نـمألا سـلجم   "هل ضرعي ام لالخ     " ةدحتملا ممألا "ىلإ مومع يف سانلا رظني      
مـهنإو  . لشـفلاب اـهيلع نومكحيو اهزجع نولجسيف تارارق نم هنأشب ردصي امو تالكشم            

  .نوملاظل يدنع
رـيغب يـنعت تاـئيه نـم        " نمألا سلجم "بناج ىلإ فلأتت    " ةدحتملا ممألا "نأب كلذ   

  .ةجتنم تاهاجتا هب صتخت اميف هجتتو ،ةكئاشلا ةيسايسلا تاعزانملا
ةساردب مايقلا هيلإ دهعي يذلا     " يعامتجالاو يداصت قالا سلجملا "تائيهلا هذه مهأ لعلو     

، "اـهب لصـتي اـمو ةحصلاو ميلعتلاو ةفاقثلاو عامتجالاو داصتقالا رومأ يف ةيلودلا لئاسملا              "
ةيـساسألا تاـيرحلاو ناسـنإلا قوقح مارتحا ةعاشإب صتخي اميف           "و اهيف تايصوتلا ميدقتبو   

كلذكو   "اهتاعارمو يـف هتايصوت ذيفنتل ءاضعألا لودلا اهب طب  ترت" تاقافتا تاعورشم دادعإب "، 
  .اهدودح لخاد هلك ددصلا كلذ

نإـف ،اـهتايح نـم عـبارلا ماعلا دعب لمكتست مل          " ةدحتملا ممألا "نأ نم مغرلا ىلعو     
ةـيبرتلا ةئيه ماقأ دقف     : ءالبلا نسحأ هب صتخي اميف ىلبأ دق      " يعامتجالاو يداصتقالا سلجملا  "
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،   " ةيملاعلا ةيحصلا ةئيهلا  "أشنأو ،سيرابب وكسنويلاب    ةريهشلا يهو ةفاقثلاو مولعلاو      فـينج يف
نآلا جلاـعيو ،ىصقألا قرشللو ةينيتاللا اكيرمألو ابوروأل ةيميلقإلا ةيداصتقالا ناجللا فلأو            
ناـجلو ملاعلا ءاحنأ فلتخم يف ةيذغتلا تائيه تدهعت امك ،طسوألا قرشلل ةعبار ةنجل نيوكت               

     ، نيدـعبملاو نيدرشملا صاخشألا لاوحأ ةياعر ىلع فرشأو        اهلئاسو ددعت ىلع تالصاوملا
عـساولا هانعمب مالعإلا لئاسوب ينعو ءابنألا زكارم مظنو ،نيئجاللاو نيرجاهملاو مهرايد نم             

  .مالفألاو ةعاذإلاو ةفاحصلا قيرط نع
ملاـعلا لغـش ام زربأ نوكي دقو   -" ةدحتملا ممألا"مايق ذنم هب لغش ام زربأ نوكي دقو      

وـه اـمنإ     -ةـصاخب وكسيسنرف ناس رمتؤم داقعنا ذنمو ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ماي          ق ذنم هلك    
نيـب عـضوم نم رثكأ يف هركذ يف         " ةدحتملا ممألا "قاثيم حلأ ام قيقحتب ةليفكلا ةدعلا هذاختا        

مارـتحا ملاـعلا يف عيشي نأ       "وهو اهدصاقمو ةيملاعلا ةئيهلا فادهأ ىلإ ريشت يتلا هصوصن          
الو ،نيدـلا وأ ةـغللا وأ سنـجلا ببسب زييمت الب عيمجلل ةيساسألا تاير               حلاو ناسنإلا قوقح  

  ".ًالعف تايرحلاو قوقحلا كلت ةاعارمو ،ءاسنلاو لاجرلا نيب قيرفت
ة ـن جلبو" ةأرـملا لاوـحأ   "ةنجلب اهمعدو   " ناسنإلا قوقح ةنجل  "ليبسلا اذه يف فلأف     

ةنجلب مث    "ةفاحصلاو مالعإلا ةيرح  " سنـجلا تاـئف ىـلع ءادتعالا م        يرحتو تايلقألا ةياعر  "، 
قوـقحل نالعإ عورشم جارخإ ىلإ تهتناو ،صيحمتلاو سردلا ىلع اهعيمج تلبقأف    "يرشبلا  ،

ةـيعمجلا ىلإ هعفرو قيقدتلاو ةعجارملاب هتاذ يعامتجالاو يداصتقالا سلجملا هالوت ناسنإلا            
ـقب  ١٩٤٨ةنـس فـيرخ يف تدقع يتلا ةثلاثلا اهترود يف ةدحتملا ممألل ةماعلا               وياـش رص    

نيـحلا كلذ يف اهئاضعأ نيسمخلاو ينامثلا لودلا وبودنم هعقوو اهتيحان نم هترقأف ،سيرابب              
  .١٩٤٨ةنسل ربمسيد رهش نم رشاعلا مويلا يف 

لوألا دـيعلاب ملاعلا لفتحا       ١٩٤٩ماع ،ماعلا اذه نم مويلا اذه لثم يفو          نالـعإلل  "، 
لافتحالا يف رصم تمهاسو      "ناسنإلا قوقحل يملاعلا   اوعمتـسا ةعاذإ ذيمالتلل تصصخف هب      ، 

،          تدرفأ امك ،مهسرادم يف اهيلإ     اـهجمانرب نم ًانكر روهمجلل ةيرصملا ةموكحلا ةعاذإ ةطحم  
يفاـقثلا داـحتالا   "حتـتفاو ،اـهتبلطل ةبسانم ةلفح لوألا قوراف ةعماجب قوقحلا ةيلك تماقأو     

بحاص ةرضحل ناسنإل   ا قوقح موي يف ناسنإلا قوقح نع نيثيدحب يفاقثلا همسوم         " يرصملا
  .روطسلا هذه بتاكلو فراعملا ةرازو ليكو كب لابرغ قيفش ذاتسألا ةداعسلا
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ةـعامجلا ًادئاـس هارأ نأ ىـلإ وبصأ ام زعأ نم يدنع             " ناسنإلا قوقح "تناك املو   
يعاـمتجالاو يداصتقالا سلجملا تاعامتجا لوأ ترضح دق تنكو ،تارابتعا نم ةيرصملا            

ةنـس نـم رـياربفو رياـني يرهش يف ندنلب تدقع يتلا ةدحتملا م               مألل ىلوألا ةرودلا لالخ   
يتنـس يـف فينج ةنيدمب اهدقع يتلا هتاسلج ماظتناب تعباتو             ١٩٤٦ مـث   ١٩٤٨ و ١٩٤٧،   ،

يملاـعلا نالـعإلا    "اـهلالخ لودلا تعقو يتلا      " وياش"رصق ةرود يف ةماعلا ةيعمجلا تاسلج       
يـهو  –ةدحتملا ممألا ةئيهل ةفاحصلاو م     العإلا ةيرح ةنجلب ًاوضع تنك املو ؛      "ناسنإلا قوقحل 

نأ تـيأر دقف     -يعامتجالاو يداصتقالا سلجمللو ناسنإلا قوقح ةنجلل ةنواعملا ناجللا ىدحإ          
ةـقيثو رـيخل هـنإو      –نالـعإلا كلذ اهيلع ىوطنا يتلا ئدابملا ةعاذإ يف يبناج نم مهاسأ             

ثيدحلا كلذ رشنب     -سانلل ةدحتملا ممألا ةئيه نآلا ىلإ اهتجرخأ       داـحتالا  "يداـنب هتيقلأ يذلا      
  .١٩٤٩ةنسل ربمسيد رهش نم رشاعلا تبسلا ءاسم " يرصملا يفاقثلا
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  يوم حقوق اإلنسان
  
  
  
  

قوـقح نأ اذـه ىنعم سيلو        .ناسنإلا قوقح نالعإل لوألا ديعلاب ايندلا لفتحت ،مويلا       
اـمنإ ناسنإلا دجو ذنم رشبلا خيراتو ؛نامزلا اذه نم دحاو            ماع لبق ةفورعم نكت مل ناسنإلا       

دـق اـمنإ ىرـبكلا بوعشلا تاروثو ؛ناسنإلا قوقح صالختسا ليبس يف لصاوتم داهج وه               
اـهنم ميدقلا ،لودلا ريتاسدو ؛ناسنإلا قوقح اهتاراصتنا قيثاوم يف لجست نأ ىلإ ًامئاد تهتنا              

روتـسدلا اـهل درـفأ دقو ،ناسنإلا قوقح          ىلع صنلاب اهماكحأ ضعب صتخي امنإ ،ثيدحلاو        
تاـطبار مـمألا نـم ريثك يفو ؛مهتابجاوو نييرصملا قوق           حب نونعملا يناثلا هباب يرصملا    

  .سيراب هرقم يملاع داحتا اهنيب عمجي ناسنإلا قوقحل
موـيلا يـف سيراـبب وياش رصقب عقو ذف ثداحب ةداشإلا وه مويلا لافتحا ىنعم امنإ                 

نيسـمخو نامث ولثمم عقو ذإ ،نوعبرأو نامثو ةئامعستو فلأ ةنسل            ربمسيد رهش نم رشاعلا     
يـف ةدـحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا هترقأ يذلا         " ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا   "ةقيثو ةلود   

ةداـشإلا بجوتسي يذلا ثداحلا اذه يف ذوذفلا هجوو         . كانه ةدقعنم تناك يتلاو ةثلاثلا اهترود     
خيراتلا يف    ةرم لوأل هجارخإ يف وه امنإ      ىـلإ ةـيدارفنالا ممألا رئاظح نم       " ناسنإلا قوقح " 

ريتاـسد يف تمدق امك ةدراو ناسنإلا قوقح تلظ دقف         . ةيملاع ةئيه يف ةعمتجم لودلا ةريظح     
يأ لـحم نوكت نأ نود ،ةصاخ ةيلحم تاعيرشت يهو ،اهريغ سيل ةيساسألا اهنيناوقو لودلا              
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ميـظنتب ةلصـتم ًاـماكحأ هصوصن نمضتت مل اهت     اذ" ممألا ةبصع "قاثيم نإ لب ؛يلود قفاوت      
ىـلإ نجتحاو اهرانب    " تاوامظعلا"توتكاو ةيناثلا ةيملاعلا برحلا تماق نأ ىلإ ،قوقحلا هذه          

نأ نوركذـيو ،مـهبر نوركذي نهيف ةداقلا ذخأف ،نهنع لئاوغلا عفد يف تاوارغصلا ةمهاسم               
  .مهلاهئتسا ةياعرلا نولهأتسيو مهتاساسحا نوسحي مهسان ايندلا يف

سيئرـلا هجو     ١٩٤١ةنسل رياني رهش نم سداسلا مويلا ناك املف          ىـلإ  ) تـلفزور ( 
ىأر عـبرأ ةيناسـنإ تايرح ىلإ ةراشإ اهنم تارقف تنمضت ةلاسر ةدحتملا تايالولا رمتؤم               

  : ملاعلا يف ةايحلل ًاساسأ اهنامض ةرورضو اهرفاوت ةرورض
  .)ملاعلا يف ناكم لك يف(بارعإلاو لوقلا ةيرح يهو  . ١
 ).ملاعلا يف ناكم لك يف(ةدابعلا ةيرحو  . ٢

 ).ملاعلا يف ناكم لك يف(ةجاحلا نم نامألا قحو  . ٣

 ).ملاعلا يف ناكم لك يف(فوخلا نم نامألا قحو  . ٤

،     ١٩٤١ةنسل سطسغأ رهش نم رشع عبارلا مويلا ناك املو           تـلفزور نيلكنارف عقو  
هـب اسـملت ًاـقاثيم ةدحتملا        ةكلمملل لوألا ريزولا لشرشت نوتسنوو ،ةدحتملا تايالولا سيئر         

فوـخلا نـم نمأـم يـف مهتاـيح نويحيس مهنأ دالبلا عيمج يف سانلا عيمجل دكؤي                  "ًامالس  
  .ةفلاسلا تايرح عبرألا نم نيتنثا يطنلطألا امهقاثيمب اسركف" ةجاحلاو

ةـلود نيرشـعو تـس ولثمم عقو         ١٩٤٢ةن  سل رياني رهش نم لوألا مويلا ناك املو         
مضـنا  " ةدـحتملا ممألل ًانالعإ   "نطنشاو ةنيدمب ةدحتملا ةكلمملاو ةدحتملا ت       ايالولا الثمم مهنيب  

كرتشـملا ودعلا ةبراحم يف مهنماضت هيف اولجسو ىرخأ لود ينامث ولثمم مهعم هعيقوت ىلإ                
نامـضو ةـينيدلا ةيرحلاو لالقتسالاو ةيرحلاو ةايحلا نع عافدلل          "مزاللا يئاهنلا رصنلا ىتح     

  ".دالبلا رئاس يفو مهدالب يف ةيرشبلاةلادعلاو ناسنإلا قوقح 
مـث ًاـحيملت ناسـنإلا قوقح اهب تلخد يتلا ىلوألا ديناسألا يه قيثاوملا كلت تناكف                
تزواـجت دـق اـهنكلو ،ريغ سيل ينامألا دودح يف تيقب نإو ،ةيلودلا ةريظحلا يف ًاحيرصت         

تاـيالولا وبود   ـنم اهدـقع يـتلا تاعامتجالا لالخ يعقاولا طاشنلا ناديم ىلإ دودحلا هذه             
نـم نيرشـعلاو نماثلا نيب سكوأ نوترابمد يف يتيفوسلا داحتالاو ةدحتملا ةكلمملاو ةدحتملا              
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دـعب نيصـلا بودنم اهيف مهيلإ مضناو         ١٩٤٤ةنسل ربمتبس نم نيرشعلاو نماثلاو سطسغأ         ،
ةـيلود ةئيه ءاشنإل تاحرتقم عضو ىلإ تهتنا يتلاو ،ربوتكأ رهش نم عباسلا مويلا ىلإ كلذ                

  .ةماع
: اـهنيب نأ ةئيهلا كلت ضارغأل صصخملا لوألا لصفلا نم ثلاثلا دنبلا يف درو دقف              

نـم اهاوـسو ةـيعامتجالاو ةيداصـتقالاو ةيلودلا لكاشملا لح يف يلودلا نواعتلا قيقحت                "
ريبادـتب صاـخلا عساتلا لصفلا نم       ) أ(مسقلا نم لوألا دنبلا يف درو امك        " ةيناسنإلا لكاشملا 

لكاشـملل ًالوـلح رسـيت نأ ةـئيهلا ىلع يغبني           "هنأ يعامتجالاو يداصتقالا ي     لودلا نواعتلا 
قوقحلا مارتحا ىلع لمعت نأو ةيناسنإلا لكاشملا نم اهاوسو ةيلودلا ةيعامتجالاو ةيداصتقالا            

  ".ةيساسألا تايرحلاو ةيناسنإلا
نو تراـبمد "تاحرتقم يف رظنلل وكسيسنرف ناس رمتؤم داقعنال ذخؤت ةبهألا تناك ذإو            

ان نم ةدقعنم ةيكيرمألا ةعماجلا ةرود تناك       "سكوأ اـميف تـضرعف كيسكملا دالب يف اهتي        ح، 
يـف زـييمتلا    "عوـضوملو   " ةيـساسألا ناسنإلا قوقحل ةيلودلا ةيامحلا     "عوضوم هل تضرع    

رهـش نـم عباسـلا مويلا يف نيرارق نيعوضوملا يف تردصأو     " سانجألا فالتخاب ةلماعملا  
لوأ صن  ١٩٤٥ةنسل سرام    يـف ةدـمتعملا ئداـبملا ةيكيرمألا تايروهمجلا لوبق ىلع امه           ، 

قوـقحلا هذه ىلع صنلا ةرورض نهديكأتو ،ةيساسألا ناسنإلا قوقح مارتحال يلودلا نوناقلا             
نأ ىلع امهيناث صنو      "اهتيامحل ًايلود نهدييأتو ،نهنيب دقعت ةيقافتا يف       ال يملاـعلا مالسـلا     "، 

  ".نيدلا وأ سنجلل زييمت نود ةيساسألا مهقوقحب نيعتمتسم ريغ سانلا ماد ام هميعدت عاطتسي
نأ هـيف نوعمتجملا ىأر ةدحتملا ممألا ةئيه نيوكتل وكسيسنرف ناس رمتؤم دقعنا املف              

تاـيرحلاو ةيناسـنإلا قوـقحلا      "نـع   " سـكوأ نوترابمد  "تاحرتقم يف ةدراولا صوصنلا     
زـفحي اـم    " ةـيكيرمألا تاير  وهمجلا ةعماج "تارارق يف اودجوو ،ًاليلغ يفشت ال       " ةيساسألا

رطـش تايرحلاو قوقحلا كلتب هاجتالا ىلع دالبلا فلتخم يف ةماعلا ءارآلا زفحيو مهتاموكح              
  .ليدعتلاو ريوحتلاب مهيلع ةضورعملا صوصنلا لوانت ىلع اولبقأف ،ميعدتلاو ةنابإلا

ةـجابيد نمـض ةئيهلا دصاقم يف ثحبلا دنع فقوم لابقإلا اذه يف رصمل ناك دقو                 
بوـنج دفو سيئر سطمس لاشراملا اهعورشم عضو يتلاو ةينفلا ةنجللا اهتدعأ يتلا قاثي              ملا

ةـكلمملاو ةدـحتملا تاـيالولا يهو اهتاذ رمتؤملا ىلإ ةيعادلا لودلا تمدقت نأ ناكو ،ايقيرفأ     
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. نيرمتؤـملا ةـبغر دـنع اـهب تلزن ةكرتشم تاليدعتب نيصلاو يتيفوسلا داحتالاو ةدحتملا              
هردـقو درـفلا ةـماركبو ناسنإلل ةيساسألا قوقحلاب ناميإلا ديكأت           : "ةنمضتم ةجابيدلا تءاجف  

دـهعتلاو    "ةيواستم قوقح نم اهريغصو اهريبك ممألاو ءاسنلاو لاجرلل امبو         يـقرلا عفدـب    "، 
ةداـملا نم ثلاثلا دنبلا ءاجو      ". حسفأ ةيرحلا نم وج يف ةايحلا ىوتسم عفربو ًامدق يعامتجالا         

لئاسـملا لح ىلع يلودلا نواعتلا قيقحت       "ىلع صني اهئدابمو ةئيهل     ا دصاقمب ةلصتملا ىلوألا   
قوـقح مارتحا زيزعت ىلعو ،ةيناسنإلاو ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةغبصلا تاذ ةيلودلا       
سنـجلا ببسب زييمت الب ًاقالطإ كلذ ىلع عيجشتلاو ًاعيمج سانلل ةيساسألا تايرحلاو ناسنإلا              

ةرشـع ةـثلاثلا ةداملا نم      ) ب(دنبلا ءاجو   ". ءاسنلاو لاجرلا نيب قير   فت الو نيدلا وأ ةغللا وأ     
دـنبلا ءاج امك ،تاذلاب نواعتلا كلذ ءامنإ دصقب تايصوتب ريشت ةماعلا ةيعمجلا نأ ىلع صني               

مارـتحا ملاـعلا     نأىـلع ةدحتملا ممألا لمعت نأب يضقي نيسمخلاو ةسماخلا ةداملا نم            ) ج(  
الو ،نيدـلا وأ ةـغللا وأ سنـجلا ببسب زييمت الب عيمجلل ة              يساسألا تايرحلاو ناسنإلا قوقح   

ةداـملا تـبقع اـمكو ؛       "ًالـعف تايرحلاو قوقحلا كلت ةاعارمو ،ءاسنلاو لاجرلا نيب قيرفت         
ال اـمب ،نيكرتشـم ال نيدرـفنم ،اوموقي نأب ءاضعألا عيمج دهعتي             "نأب نوسمخلاو ةسداسلا    

ةداـملا يـف اـهيلع صوصـنملا دصاقمل         ا كاردإل ةئيهلا عم نواعتلاب لمع نم مهيلع بجي        
ضرـعت يـتلا نيتسـلاو ةـيناثلا ةداـملا نم ةيناثلا ةداملا تصن امكو           "نيسمخلاو ةسماخلا   ،

ةعاـشإب صتخي اميف تايصوت مدقي نأ هل        "نأ ىلع يعامتجالاو يداصتقالا سلجملا تاطلسل       
  ".اهتاعارمو ةيساسألا تايرحلاو ناسنإلا قوقح مارتحا

ماـظنل ةيـساسألا فادـهألل ةررقملا يهو        –نوعبسلاو ةسداسل   ا ةداملا تصن كلذكو   
فادهألا هذه نيب نوكي نأ ىلع ةثلاثلا اهترقف يف           -ةياصولا قوـقح مارـتحا ىـلع عيجشتلا    " 

نيـب قيرفت الو ،نيدلا وأ ةغللا وأ سنجلا ببسب زييمت الب عيمجلل ةيساسألا تايرحلاو ناسنإلا           
ضعبلاب مهضعب ديقت نم ملاعلا بوعش نيبام كاردإ ىلع عيجشتلاو ،ءاسنلاو لاجرلا  ."  

اذـه دـنع فقي مل ناسنإلا قوقحل وكسيسنرف ناس يف نيرمتؤملا سمحت رثأ نأ ىلع                
دـقف ؛   "ةدـحتملا ممألا  "قاثيم عضاوم نم عضوم نم رثكأ يف اهيلع حيرصلا صنلا نم دحلا             

ةنـس ويا   ـم رهـش نم سماخلا ةسلج يف وكسيسنرف ناس رمتؤم ىلإ           " اماناب"ةموكح تمدقت   
لماك عورشمب    ١٩٤٥ يـتلا ةـينفلا ةـنجللا ىـلإ ليحأف         " ناسنإلل ةيساسألا قوقحلا نالعإل   " 
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تـصوأو    ١٩٤٥ةنسـل ةـينوي رهش نم لوألا مويلا يف رداصلا اهريرقت يف هب تبحر                نأ " 
  ".اهمايق درجمب ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا ةسارد لحم نوكي

يـف ةدـحتملا تاـيالولا سيئر هاقلأ يذل         ا وكسيسنرف ناس رمتؤم ماتتخا باطخ يفو      
  :نامورت رتسم ناسل ىلع ءاج هتاذ ةينوي رهش نم نيرشعلاو سماخلا مويلا

ًالوـبقم ناسنإلا قوقحل ًايلود ًانالعإ نأب داقتعالا ىلإ انوعدي ام بابسألا نم انيدل نإ               "
ةـحئال  "نأ امك ة يلودلا ةايحلا ناكرأ نم ًانكر نوكيس نالعإلا اذه نأو. نسيس ممألا عيمج عم  

يكيريمألا انروتسد ناكرأ نم نكرBill of rightsقوقحلا  قـيقحت هنأـش نـم نوكيسو    .  
ةحلصـمل فدـهلا اذـه ىلإ لصن مل نحن اذإو           . ةيساسألا تايرحلاو ناسنإلا قوقح مارتحاو    

نـل انإف ،ةغللا وأ سنجلا ببسب زييمت الب ملاعلا يف ناكم لك يف ،ءاسنلا عيمجو لاجرلا عيمج   
  ".يلودلا نامألا فرعن نلو مالسلا فرعن

مدقتت نأ كلذ دعب      ًايعيبط ناكو  ندـنل يـف   ةعمتجملا ةدحتملا ممألل   " ةيريضحتلا ةنجللا " 
يعاـمتجالاو يداصتقالا سلجملا ىلإ ةيصوتب       ١٩٤٥ةنس نم ربمسيدو ربمفون يرهش ءانثأ         
ردصـي نأ ًاضـيأ ًايعي   بط ناكو". ناسنإلا قوقحل ةنجل"ىلوألا هترود داقعنا درجمب فلؤي نأب   

ثـلاثلا نيـب ندـنل يـف اهدقع يتلاو ىلوألا هترود ءانثأ يعامتجالاو يداصتقالا سلجملا                 
فيلأـتب ًارارـق    ١٩٤٦ةنسل رياربف رهش نم رشع نماثلاو رياني رهش نم نيرشعلاو            ةـنجل  " 

  :هلوقب هلهتسا" ناسنإلا قوقح
دـييأت ،قاـثيملا ماـكحأ      ىضـتقمب ،ًافلكم يعامتجالاو يداصتقالا سلجملا ناك امل         "

سنـجلا ببسب زييمت الب عيمجلل ةيساسألا تايرحللو ناسنإلا قوقحل يلعفلاو يملاعلا مارتحالا             
دـقف ،ةـمهملا هذهب مايقلل ةنواعملاو يأرلا ىلإ ةجاح يف ناك املو ،نيدلا وأ ةغللا وأ عونلا وأ       

  ".ناسنإلا قوقحل ةنجل فلؤي نأ ىأر
تاـحارتقا سلجملل مدقت نأب اهيلإ دهعف ةنجللا ةمهم ديد          حت ىلإ كلذ دعب رارقلا لقتناو     

تاـيرحلا ىـلع ةـيلود تاقافتابو ،ناسنإلا قوقحل يلود نالعإب           : ةصاخ ريراقتو تايصوتو  
،            Civiquesةينطولا   تاـيلقألا ةـيامحو ،ةـلثامملا رومألاو مالعإلا ةيرحو ،ةأرملا ةلاحو  ،

  ".نيدلا وأ ةغللا وأعونلا وأ سنجلا ببسب زييمت عوقو مدعل طايتحالاو 
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ةـينامث نم ةنوكم يهو     . ١٩٤٦ةنسل رياربف رهش نم رشع سداسلا يف ةنجللا تفلأو          
نيصـلاو اسـنرفو يتيفوسلا داحتالاو ةدحتملا ةكلمملاو ةدحتملا تايالولا نولثمي ًاوضع رشع             
ياوـجروأو اـمانبو يليـشو نيـبيليفلاو نارـيإو دـنهلاو نانبلو رصمو اكيجلبو ايلارتساو          

تـلفزور روناـيليا ةديسـلل دوـقعم اهيف ةسايرلا ءاولو       . ايفالسوجويو ايناركوأو ايسورو  ليبو
يسـنرفلا  " نيساك ينير "ذاتسألا يناثلا اهليكوو ينيصلا     " جناش"رتسم لوألا اهليكوو ةيكيرمألا     

ينانبللا كلام لراش ذاتسألا اهررق    .مو
ةـصاخلا ةـينفلا تانو     اعملا ىلإ اهتجاح تسحأو اهلامعأ ناسنإلا قوقح ةنجل تأدبو        

ةأرـملا لاوحأل ةيعرف ةنجل فيلأتب تارار       قيعامتجالاو يداصتقالا سلجملا نم تردصتساف      
،             ١٩٤٦ةنس نم سرام يف      اـهتاذ ةنسـلا نـم ليربأ يف ةفاحصلاو مالعإلا ةيرحل ىرخأو  ،

  .هدعب ةينوي رهش يف زييمتلا عنمو تايلقألل ةثلاثو
نالـعإ  "جارخإ ىلإ اهنم ىلوألا يف اهم       ه هجوت : لحارم ثالث ىلع اهتمهم تعزوو    

ينعتو   "ناسنإلا قوقح  دـيدحتل ةـثلاثلا يـف غرـفتو ،قيثاوملا صوصن ةغايصب           ةيناثلا يف   ، 
  .ذيفنتلا تاءارجإ

 ١٩٤٨ةنسـل ةـينوي رهش نم رشع نماثلا مويلا يف ىلوألا اهتلحرم نم تهتنا دقو                 
تـصوأ عورشمب ًاقفرم اهر     يرقت يعامتجالاو يداصتقالا سلجملا ىلإ تعفر ذإ سسكس كيلب        

يـتلا هـترود لاوط هتسارد ىلع سلجملا فكعف         ". ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا   "هرابتعاب  
رهـش نـم يناـثلا عوبسألا ىلإ ةيلوي رهش نم لوألا عوبسألا نم              " فينج"ةنيدم يف اهدقع    

لالـخ ة   ـيعامتجالا اـهتنجل هترظنف ةماعلا ةيعمجلا ىلإ هتايصوتو هنع هريرقت عفرو ربمتبس            
رهـش فصتنم ىلإ ربمتبس رهش رخاوأ نم سيرابب وياش رصق يف اهتدقع يتلا ةثلاثلا اهترود           
ربمسـيد رهـش نم رشاعلا مويلا يف ءاضعألا لودلا تعقوو ةماعلا ةيعمجلا هترقأو ربمسيد               

راشبتسالا هفنتكي لفح يف      ١٩٤٨ةنسل   ايندـلا لـفتحت يذلا     " ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا   " 
  .لوألا هديعبمويلا 

  ؟نالعإلا اذه نذإ وه امف
  .ةدام نيثالثو ةجابيد نم ةقيثو وه
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يذـلا فدـهلاو نالعإلا رادصإ ىلإ تعد يتلا تارابتعالا تنمضت دقف ةجابيدلا امأ              
ةـماركلاب فارتعالا   "نأ ىلع تارابتعالا يوطنتو     . هنم اهب دافتسي يتلا ةقيرطلاو هيلإ يمري      

ةـيرحلا ساسأ وه امنإ ةتباثلا ةيواستملا مهقوقحبو ةيرشبلا          ةرسألا ءاضعأ رئاس يف ةلصأتملا      
نأو   "ملاعلا يف مالسلاو لدعلاو    هـيف عتمتي ملاع قاثبنا وه امنإ رشبلا ةماع هيلإ ونري ام ةياغ          "، 

نأو   "ةـقافلاو عزفلا نم ررحتيو ةديقعلاو لوقلا ةيرحب درفلا         ىلوـتي نأ يرورضـلا نـم       "، 
دادبتـسالا ىـلع درـمتلا ىـلإ رمألا رخآ ءرملا رطضي             اليكل ناسنإلا قوقح ةيامح نوناقلا      

ماـتلا ءاـفولل ىربكلا ةيمهألا ةيساسألا تايرحلاو ناسنإلا قوقحل ماعلا كاردإلل            "نأو  " ملظلاو
كـلت ةاـعارمل هدارـطا نامـض ىلع ةدحتملا ممألا عم نواعتلاب ءاضعألا لودلا تدهعت امب             

ةقيرطو فدهلا ىلإ راشي امك     "تايرحلاو قوقحلا  ةاداـنملاب ةدافتـسالا      ،  يملاـعلا نالعإلاـب    " 
بوعشـلا ةـفاك هـيلإ لصت نأ يغبني يذلا كرتشملا ىلعألا لثملا هنأ ىلع               " ناسنإلا قوقحل 

بصـن نالـعإلا اذه ماودلا ىلع نيعضاو        –عمتجملا يف ةئيهو درف لك ىعسي ىتح ،ممألاو         
و ميـلعتلا قـيرط نع تايرحلاو قوقحلا هذه مارتحا ديطوت ىلإ            -مهنيعأ ذاـختاو ،ةـيبرتلا     

نيب ةلاعف ةيملاع ةروصب اهتاعارمو اهب فارتعالا نامضل ،ةيملاعو ةيموق ،ةدرطم تاءارجإ            
  .اهناطلسل ةعضاخلا عاقبلا بوعشو اهسفن ءاضعألا لودلا

لودـلا ذخأ يف نأ     " ةدحتملا ممألا "بسحت يتلا ئدابملا توح دقف نوثالثلا داوملا امأو         
دـهعلا يـف ساـنلا ةرـثك هاضرت وحن ىلع ةيساسألا تايرحل             او ناسنإلا قوقحل ًاريقوت اهب    

ىـندألا دـحلا اهنأ ىلع       الإ رظني ال نم نيحلصملاو مهنم نيركفملا نيب دجو نإو ،رضاحلا            
يـتلا تاـعامجلا يـف ىدم اهنم عسوألا قيقحتل لعفلاب ىعسي نمو ،تايرحلاو قوقحلا كلتل                

  .اهيف حالصإلا رومأ ىلوتي
دـق  -اـهنم ءاـهتنالا دعب الإ ةجابيدلا بتكت مل يتلا  –نيثالث  لا داوملا هذه ةغايص نإو      

              ، ءارـبخلاو نييتامولبدـلا دوـهج اهلاوط ترفاضت ،كلذك نيثالث ًاروهش تقولا نم تقرغتسا
ناسـنإلا قوـقح ةنجل يف ال ،قيفوتلاو قيقدتلاو ،قيقحتلاو سردلا دصق ،ءاملعلاو نيركفملاو              

يه يـفو ،يعاـمتجالاو يداصـتقالا سلجملا   يفو اهلك اهيف لب ،بسحف ةيعرفلا اهناجلو  ة ـئ  
اـبوروأب ةـيملعلا تاـعامجلاو تاعماجلا نم ريثك يفو           Unescoةفاقثلاو مولعلاو ةيبرتلا      ،

تارابع تءاجف. ًاعيمج اكيرمأو  ةردـق اـهظافلأ نـم ظفل لكلو ،ةددحم اهيناعمو ،ةكوبحم            اه   
  .ًامكح ًامكح هربدت بجوو ،ةملك ةملك" نالعإلا"ةءارق تبجو دقف كلذلو . ةيمهأو
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بـتكم قيرط نع ةيسنرفلا وأ ةيزيلجنإلاب هنم خسن ىلع لوصحلا نوعيطتسمل مكنإو             
نـع ةـيبرعلاب هنم خسن ىلع لوصحلا نوعيطتست مكلعلو طسوألا قرشلل ةدحتملا ممألا ءابنأ               
تـماق دـقو ،فراـعملا ةرازوب ةفاقثلل ةماعلا ةرادإلا قيرط نع وأ ةيجراخلا ةرازو قيرط                

  .هبيرعتبامهاتلك 
نآلا مكل مدقم ينأ ىلع    ًاصخلم     نوـكي نأ وجرأ    ".. ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلل   " 

  .تاهاجتا نم هنمضت امع ًانيبم
ءاـخإلا حور أدـبم     : نيماع نيأدبم ريرقتب ةيناثلاو ىلوألا هيتدام ىف نالعإلا أدب دقل         

ةـماركلا يف نيواست    م ًارارحأ ًاعيمج نودلوي مهو ،سانلا تاقالع ىلع فرفرت نأ بجي يتلا           
قوـقحلا ةفاكب عتمتلا يف مهنيب زييمتلا مدع أدبمو ،ًاريمضو القع ًاعيمج اوبهو دقو ،قوقحلاو               
يأرـلا وأ نيدـلا وأ ةغللا وأ عونلا وأ نوللا وأ سنجلا ببسب نالعإلا يف ةدراولا تايرحلاو                  

عـضو يأ وأ دالب     لا وأ ةورثلا وأ يعامتجالا وأ ينطولا لصألا وأ ،رخآ يأر يأ وأ يسايسلا             
در ـف لا اهيلإ يمتني يتلا ةعقبلا وأ دلبلل يلودلا وأ ينوناقلا وأ يسايسلا عضولا ببسب الو ،رخآ               

وأ يتاذـلا مكحلاـب عتمتم ريغ وأ ةياصولا تحت وأ ًالقتسم ةعقبلا كلت وأ دلبلا اذه ناكأ                     ءاوس
  .ام ديقل ةعضاخ هتدايس تناك

ةيدرفلا قوقحلل رشع ةعباسلا ىلإ اهدعب امو       ةثلاثلا هداوم يف ضرعي نالعإلا حار مث        
وأ صخـش يأ قاقرتـسا زوـجي الف         : هصخش ةمالسو ةيرحلاو ةايحلا يف قحلا درفلل ررقف       

ناسـنإ يأ ضرعي الو ،راجتالاو داعبتسالاو قاقرتسالا عاضوأ رئاسب هب راجتإلا وأ هداعبتسا              
قـح هـل ررقو ؛ةماركلاب ةطحمل   ا وأ ةيشحولا وأ ةيساقلا تالماعملا وأ تابوقعلل الو بيذعتلل       

ةـيامحب نوـعتمتي نوناـقلا ماـمأ ةيساوس مهلك سانلا نوكيف            : ةينوناقلا هتيصخشب فارتعالا  
ءادـتعا اهيف لامعأ نم مهفاصنإل ةينطولا مهمكاحم ىلإ نوأجليو ،ةقرفت ةيأ نود هنم ةئفاكتم               

يأ ىـلع ضبقلا زوجي     ال ثيحب ،نوناقلا وأ روتسدلا مهل اهحنمي يتلا ةيساسألا قوقحلا ىلع            
ةـهيزن ةلقتسـم ةـمكحم مامأ ناسنإ لك ةيضق رظنت ثيحبو ،ًافسعت هيفن وأ هزجح وأ ناسنإ                  

ًاـنوناق هـتنادإ تـبثت نأ ىلإ ًائيرب ةميرجب مهتم صخش لك ربتعي ثيحبو          : ًاينلع ًالداع ًارظن  
ةـمرح در   فلل ررق امك ؛هنع عافدلل ةيرورضلا تانامضلا عيمج اهيف هل نمؤت ةينلع ةمكاحمب            

وأ هنكسـم وأ هترـسأ وأ ةـصاخلا هتايح يف يفسعت لخدتل ًاعضوم دحأ نوكي الف ،ةشيعملا                  
لـحم راـيتخاو لـقنتلا ةيرح درف لكل نوكيو ،هتعمسو هفرش لوانتت تام               جهل الو هتالسارم
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قـحلا درف لكل نوكيو ،هدلب ىلإ ةدوعلاو هدلب كلذ يف امب دالب ةيأ ةرداغمو هتلود لخاد هتماقإ                  
درـف   لـكل نأ امك ،داهطضالا نم ًابره اهيلإ ءاجتلالا لواحي وأ ىرخأ دالب ىلإ أجلي نأ               يف    

كـلمتلا قـحو ،اـهرييغت يف هقح راكنإ وأ ًافسعت اهنم هنامرح زوجي ال ةيسنجب عتمتلا قح                  
  .ًافسعت هكلم نم دحأ ديرجت نود هريغ عم كارتشالاب وأ هدرفمب

دروأو ،ةرشـع ةسداسـلا هـتدام جاوزلل         درفأف: هتياعرب ةرسألا " نالعإلا"صخ دقو     
ءاـبألا ةلص ركذ امك ،نيرشعلاو ةسماخلا ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا يف ةلوفطلاو ةمومألل ًامكح               

وـلتأ اذإ ًاعنـص نسحأ يلعلو       . نيرشعلاو ةسداسلا ةداملا نم ةثلاثلا ةرقفلا يف دالوألا ةيبرتب        
  :ًاصن ماكحألا هذه مكيلع
  :ةرشع ةسداسلا ةداملا

يأ نود ةرـسأ سيـسأتو جوزتلا قح جاوزلا نس اغلب ىتم ةأرملاو لجر              لل . ١
جاوزـلا دـنع ةيواستم قوقح امهلو ،نيدلا وأ ةيسنجلا وأ سنجلا ببسب ديق              

  .هلالحنا دنعو همايق ءانثأو
ًالماـك              . ٢   ءاضر جاوزلا يف نيبغارلا نيفرطلا ءاضرب الإ جاوزلا دقع مربي ال

 .هيف هاركإ ال

ةـيامحب عـتمتلا قـح اهلو عمتجملل ةيساسألا ةيعيب          طلا ةدحولا يه ةرسألا    . ٣
  .ةلودلاو عمتجملا

  :نورشعلاو ةسماخلا ةداملا 
نيتصاخ ةياعرو ةدعاسم يف قحلا ةلوفطلاو ةمومألل       -٢ لافطألا لك معنيو   .  

ةـقيرطب وأ يـجوز طاـبر نع ةجتان مهتدالو تناكأ ءاوس ةيعامتجالا ةيامحلا سفنب       
  .ةيعرش ريغ

  :نورشعلاو ةسداسلا ةداملا
مهدالوأ ةيبرت عون رايتخا يف لوألا قحلا ءابألل-٣  :  
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اـمو ةرشـع ةنماثلا هداوم يف ةماعلا تايرحلل ضرعلا ىلإ كلذ دعب نالعإلا لقتناو               
ىـلع ،ةديقعلاو نيدلاو ريكفتلا ةيرح يف صخش لك قح ررقف           : نيرشعلاو ةيداحلا ىلإ اهدعب   

ةـسرامملاو ميلعتلاـب امهنع بارعإلا ةير       حو ةديقعلاو نيدلا رييغت ةيرح قحلا اذه لمشي نأ        
يأرـلا ةيرح يف قحلا ررق امك ،ةعامجلا عم         وأ  دارفنا ىلع ،ًارهج وأ ًارس ،رئاعشلا ةماقإو        

يـقلتو ءاقتـساو ،لخدـت يأ نود ءارآلا قاـنتعا ةيرح قحلا اذه لمشي نأ ىلع بارعإلاو       
ةـيرح يـف قـحلاو ،لئاـس        ولاب الو ةـيفارغجلا دودحلاب ديقت نود راكفألاو ءابنألا ةعاذإو         

ىـلإ مامضـنالا ىلع دحأ ماغرإ نود ةيملسلا تاعامتجالا روضحو تايعمجلا يف كارتشالا              
ةرـشابم اـمإ هدالبل ةماعلا نوؤشلا ةرادإ يف كارتشالا يف صخش لك قح كلذكو ،ام ةيعمج        
يـف هريغل قحلا سفن صخش لكل نوكي نأ ىلع ،ًارح ًارايتخا نوراتخي نيلثمم ةطاسوب امإو                
رـبعيو ،ةـموكحلا ةطلس ردصم يه بعشلا ةدارإ نوكت نأو ،دالبلا يف ةماعلا فئاظولا دلقت                
مدـق ىـلعو يرسـلا عارـتقالا ساسأ ىلع يرجت ةيرود ةهيزن تاباختناب ةدارإلا هذه نع                 

  . تيوصتلا ةيرح نمضي لثامم ءارجإ يأ بسح وأ ،عيمجلا نيب ةاواسملا
اـمو نيرشعلاو ةيناثلا هداوم يف ررقف ةيع        امتجالا ناسنإلا قوقحل  " نالعإلا"ضرع مث   

ةنامضـلا يـف ،عـمتجملا يف ًاوضع هتفصب صخش لك قح نيرشعلاو ةسماخلا ىتح اهدعب                
ةـيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلاب هعافتنا ساسأ ىلع ةمئاقلا        ) يعامتجالا نامألا (ةيعامتجالا  

يموـقلا دوـهجملا لضـفب      ًارـح ًاومن هتيصخش ومنلو هتماركل اهنع ىنغ ال يتلا ةيفاقثلاو            
ثـيحب لـمعلا يـف صخش لك قحو ؛اهدراومو ةلود لك مظنل ًاقفو كلذو ،يلودلا نواعتلاو                
                 ، ةـلاطبلا نـم ةيامحلا قح هل نوكي امك ،ةيضرم ةلداع طورشب هلمع رايتخا ةيرح هل نوكت

رـجألا  يف زييمت كانه نوكي الو ،ناسنإلا ةماركب ةقئال ةشيع هتلئاعلو هل ًالفاك رجألا نوكيف               
يواستملا لمعلل  يواستملا وأ تاـباقن نيرـخآلا عم ئشني نأ يف قحلا صخش لكل نوكيو                 ،

وأ يـف ةحارلا يف صخش لك قح        " نالعإلا"ررق كلذك   . هحلاصمل ةيامح تاباقنلا ىلإ مضني    
هـقحو ،ةروجأـم ةيرود تالطع يفو لمعلا تاعاسل لوقعم ديدحت يف ةصاخبو غارفلا تاق               

ًانمضتم ،هترسألو هل ةيهافرلاو ةحصلا ىلع ةظفاحملل فاك ةشيعمل         ل ىوتسم يف مومعلا ىلع    
تالاـح يف هتشيعم نيمأتو ،ةمزاللا ةيعامتجالا تامدخلاو ةيانعلاو نكسملاو سبلملاو ةيذغتلا            

  .ةخوخيشلاو لمرتلاو زجعلاو ضرملاو ةلاطبلا
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نيرشـع  لاو ةسداسـلا ةداـملا اـهل درفأ ذإ ةيفاقثلا ناسنإلا قوقح           " نالعإلا"سني ملو   
نوـكي نأ ىـلع ،ملعتلا يف قحلا صخش لكل نأ ررق امهيفو ،هداوم نم نيرشعلاو ةعباسلاو                 
نأو ،ًاـيمازلإ هنم يلوألا نوكي نأو ،ناجملاب لقألا ىلع ةيساسألاو ةيلوألا هلحارم يف ميلعتلا               

عـيمجلل   ةماتلا ةاواسملا مدق ىلع يلاعلا ميلعتلاب لوبقلا رسيي نأو ،ينهملاو ينفلا ميلعتلا ممعي              
            ، ًالماـك   ءاـمنإ ناسـنإلا ةيصخش ءامنإ ىلإ ةيبرتلا فدهت نأ بجي امك ،ةءافكلا ساسأ ىلعو
ةقادصـلاو حماسـتلاو مهافتلا ةيمنتو ،ةيساسألا تايرحلاو ناسنإلا قوقح مارتحا زيزعت ىلإو             
ظـفحل ةدحتملا ممألا دوهجم ةدايز ىلإو ،ةينيدلا وأ ةيرصنعلا تاعامجلاو بوعشلا عيمج نيب              

يـفو يفاقثلا عمتجملا ةايح يف ًارح ًَاكارتشا كرتشي نأ يف قحلا درف لكل ررق كلذك                . مالسلا
قـحلا درـف لكل ررق امك ،هجئاتنب ةدافتسالاو يملعلا مدقتلا يف ةمهاسملاو نونفلاب عاتمتسالا               

  .ينفلا وأ يبدألا وأ يملعلا هجاتنإ ىلع ةبترتملا ةيداملاو ةيبدألا حلاصملا ةيامح يف
درـفلا ةـقالعل ًاـمظنم هربتعي ام ىلع ةريخألل نيتقباسلا هيتدام يف             " نالعإلا"صنو  

يـلودو يعاـمتجا ماظنب عتمتلا قح درف لكل نأ ررقف ،ناسنإلا قوقحب لصتي اميف ةعامجلاب                
درـف لـك ىـلع نأو ،ًاـمات ًاقيقحت هيف اهيلع صوصنملا تايرحلاو قوقحلا هاضتقمب ققحتت                

الأ ىـلع ،ًارـحو ًالماـك ًاومن هتيصخش ومنت نأ هدحو هيف نك              مي يذلا عمتجملا وحن تابجاو    
قوـقح مارـتحا نامضـل نوناقلا اهررقي يتلا دويقلل الإ هتايرحو هقوقح ةسرامم يف عضخي                
عـمتجم يـف ماـعلا ءانهلاو ماعلا ماظنلاو قالخألل ةلداعلا تايضتقملا قيقحتو هتايرحو ريغلا           

ةـسرامم تاـيرحلاو قوـقحلا كلت سرامت        نأ لاحب حصي ال ثيحبو ،ريغ سيل يطارقميد         
  .ةدحتملا ممألا ئدابمو ضارغأ عم ضقانتت

ىـلع هليوأت زوجي صن    "هيف سيل نأ    ريرقتب  نيثالثلا هتدام يف    " نالعإلا"متتخا ًاريخأو   
مدـه ىـلإ فدـهي لمع ةيدأت وأ طاشنب مايقلا يف قح يأ ًادرف وأ ةعامج وأ ةلود لوخي هنأ                     

  .جورخلاو ركنتلا تالواحم نم هئدابم كلذب ًايقاو" هيف ةدراولا تايرحلاو قوقحلا
يبودـنم عيقوتب ةدحتملا ممألا تلفتحا يذلا       " ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا   "وه كلذ   

نـم رشاعلا مويلا يف سيرابب وياش رصقب ةثلاثلا اهترود داقعنا ءانثأ هيلع ةلود نيسمخو نامث                
  .١٩٤٨ةنسل ربمسيد رهش 
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اـهنواعت يـتلا وكسـنوألا ةـئيهو اـهنم ةعرفتملا اهناجلو نا             سنإلا قوقح ةنجل نكل   
تـمت ذـنم ،ةـظحل ناوـتت مل ًاعيمج نهيلع فرشي يذلا يعامتجالاو يداصتقالا سلجملاو                

فانئتـسا نـع     ١٩٤٨ةنسل ةينوي رهش نم رشع يناثلا ءاسم يف يلوألا          " نالعإلا"ةغايص    ،
لودـلا اـهب طبترت يتلا قيثاو       ملا صوصن ةغايص ةلحرم يهو ،ةيناثلا هتلحرم لجأل لمعلا        

اـهب ذ   ـف نت يتلا ةيموقلا تاعيرشتلا رادصإب اهيف دهعتت يتلاو تادهاعملاب طابترالا ةريتو ىلع           
  .اهدودح لخاد" نالعإلا"ئدابم 

مالـعإلا ةيرحب ةصاخ ةيلود تايقافتا تاعورشم ةغايص ىلإ تائيهلا كلت تقفو دقو             
هـتايرحو ناسـنإلا قوـقحبو ،ةيرشبلا ةيرصن        علا تائفلا ىلع ءادتعالا ميرحتبو ،ةفاحصلاو     

  .ةيساسألا
اـهلوأ صتـخي    : تايقافتا تاعورشم ةثالث اهل تدعأ دقف ةفاحصلاو مالعإلا ةيرح امأ         

نأ يـف ةـعقوملا لودلا ةبغر لجست ةجابيد نم فلؤم وهو            . رخآ ىلإ دلب نم ءابنألا لاقتناب     
لودـلا رئاـس عـم لدابتملا نواعت        لا دكؤت نأو ءابنألاو ثداوحلاب ملعلا لامك اهبوعشل نمضت        

ىـف الإ ةباقرلا ءاغلإب يضقت ةدام ةرشع سمخ نمو ،دويقلا نم ءارآلاو ءابنألا لدابت ريرحتب                
  .ةيئانثتسا تاءارجإ ذاختا ةلودلا ةمالس بجوتست يتلا لاوحألا

لـخاد ررـقم وـه ام رارغ ىلع يلودلا ناديملا يف درلا قح ميظنتب اهيناث صتخيو              
ءاـبنأل ةححصـملا تانايبلا رشن ليهستل ةعقوملا لودلا عاضخإ ىلع صنيف ،د             البلا نم ريثك  

  .اهدودح لخاد ىرخأ ةلود نع تعيذأ ةيقيقح ريغ
ناسـنإلل ًايساسأ ًاقح    "هتجابيد اهربتعت يتلا ءارآلاو ءابنألا لدابت ةيرحب اهثلاث صتخيو          

ةـصاخب صنـي وـهو     ". يداصتقالاو يعامتجالاو يسايسلا مدقتلاو مالسلا لوصأ نم ًالصأو       
تالاـقملاو ءابنألا ميلستو لاسرإ ىلع ءابنألا تالاكوو ةيبنجألا فحصلا يلسارم نيمأت ىلع             
وأ تالاـقملاو ءابنألا هنم لسرُت يذلا دلبلا ةموكح نم لخدت يأ نود ةعورشملا قرطلا ةفاكب                

يـف ءابن   ألا تالاكو اهلمتحتو نولسارملا اهلمتحي تاعبت ىلع صني اذه ىلإ هنكلو          . هيف ملستت 
  .يعامتجالاو يداصتقالا مدقتلاو مالسلا ةحلصم
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تددـح ةـيلود ةيقافتا عورشم هل دعأ دقف ةيرشبلا رصانعلا ىلع ءادتعالا ميرحت امأو          
ةصـتخم ةـيلود ةـمكحم ةـماقإ ىلع اهيف صنو نيمرجملا عاونأو مئارجلا عاونأ ةقدب اهيف                 

  .ءادتعالا تالاح يف رظنلاب
ديعب طوش اهيف عطق دقف     ناسنإلا قوقح ةيقافتا امأو    اهتشـقانو ،ريرحتلا ةنجل اهتدعأ     .  

ىـلع نييضاملا ةينويو ويام يرهش يف سسكس كيلب ةسماخلا اهترود يف ناسنإلا قوقح ةنجل        
تـهتناو ،ةأرملا ةلاح ةنجل نع ةبودنم تانايبو ةفاحصلاو مالعإلا ةيرح ةنجل تايصوت ءوض             

ةيقافتالا عورشم عم ملاعلا تاموكح ىلإ اههيج       وت تررق ةلئسألا نم ةمئاق دادعإ ىلإ اهتسارد       
قوـقح نالـعإ تجرخأ امك اهجرختل   ١٩٥٠ةنس يف اهترود دقعنت نيح اهيأرب ًاسانئتسا هتاذ          

  .١٩٤٨ةنس يف ناسنإلا 
نـم رـيثك عـم    " نالـعإلا "يـف ةدراولا ئدابملا نمضتي ةديدجلا ةيقافتالا عورشمو   

يواكـش يف رظنت ناسنإلا قوقحل ةيلود ةمك        حمل ًاماظن ةصاخب نمضتيو ،ليصفتلاو حاضيإلا     
يـف ناسـنإلا قوقح مارتحا مدعو ةيقافتالا ماكحأ ذيفنت مدع نم دارفألاو تائيهلاو تاموكحلا               

  .دالبلا نم دلب يأ
دادـعإ يف لبق نم تمهاس امك ةثالثلا تاعورشملا هذه دادعإ يف رصم تمهاس دقلو               

ةـنجل يف ةلثمم تناكو ،ناسنإلا قوقح ةنجل         يف ةلثمم يهف  " ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا   "  
نـع اهلو ،يرصم ةفاحصلاو مالعإلا ةيرح ةنجل ءاضعأ نيبو ،ءادتعالا مرحت ةيقافتا ريرحت         

ءادـتعالا نيرـحت ةيقافتا ريرحت ةنجل يف يرصملا لثمملا ىل   إف. فقاوم ةثالثلا ءالؤه قيرط 
يـف رـظنلل ةـيلود ةمكحم ةما        قإ ةركف ريرقت يف لوألا لضفلا عجري ةيرشبلا رصانعلا ىلع         

يـف يرصـملا وضعلا ىلإو ،اهنوفرتقي نيذلا نيمرجملا ع          ون ةمكاحملو ءادتعالا مئارج عون    
يـف تاـموكحلا اهميقت يتلا تابقعلا ىلع ةديدشلا ةلمحلا دنست ةفاحصلاو مالعإلا ةيرح ةنجل               

يـف يرصـملا وض     علا ىلإو ،ةيوتلملا اهبيلاسأو ةرتتسملا ةباقرلا اميسالو ةيرحلا هذه قيرط         
يـتلا ةـيفخلا تاراـيتلا ضـعب ءارو قالزنالا رطخ      "ىلإ هيبنتلا عجري ناسنإلا قوقح ةنجل       
عورشـم نـم رشـع ةسداسلا ةداملا نيمضت دارأ ذإ           " ةيمالسإلا دالبلا يف ريشبتلا ىلإ فدهت     

صنـلا مومعب ءافتكالا وه ضرعو نيدلا رييغت ةيرح ىلع حيرصلا يليصفتلا صنلا ةيقافتالا              
وعدـت  "ةقيقد ًارومأ ةشقانملا لوانتت ال ىتح       " رئاعشلا ةماقإو نيدلاو ةديقعلاو ركفلا ةيرح     "ىلع  

  ".اهعومجم يف ةيقافتالا ماربإ مدع ىلإ لودلا ضعب
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  :يتداسو يتاديس
نوـنيبتت مـكنأ كش الو      ". ناسنإلا قوقح "موي يف   " ناسنإلا قوقح "نع يتملك يه كلت     

يـه امنإ قوقحلا هذهب ًايلود ىدان يذلا يملاعلا نالعإل          ا تارقف نم ةرقف لك نأ نيبتأ ام لثم        
ةـجاح يف حالصإلا باوبأ لكك يهو ،رصمك دلب يف دوشنملا حالصإلا باوبأ نم عساو باب      
ةـعاذإلا ليبـس يف مهطاشن نم ًابناج اهتيلوت لبق صيحمتلاو سردلاب اهايإ نيفقثملا دهعت ىلإ                

  .ثبلاو
دـهعتلا كلذو ةيلوتلا هذه يرصملا يفاقثلا داحت  الا فنتكي نأ هلك رورسلا ينرسيل هنإو 

  .ناسنإلا قوقحل ةبسنلاب
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  ويف سبيل اجليب يف سبيل الرأي
 

  
  
  
  

ربوـتكأ رخآ يف اهب يلاصتا أدب دقو ةسايسلا ةديرج يف لمعأ تنُك            ١٩٢٨فيص يف     
ىتح نازول رمتؤم ىدل ًابودنم     ١٩٢٢نم   ةنس رياربف   ًالـسارم لاصـتالا تفنأتسا مث   ١٩٢٣   
ًاـبتاكو اـهريرحتل ًاريتركـس تـلمع مث        ١٩٢٤ةنس سرام يف ناملربلا حاتتفا دعب ًاي        ناملرب  

لـكيه روتكدـلا يقيدص ناك امنيب ليلحتلاو ثحبلا ةحسم ًامئاد اهيلع تناك يتلا اهتيحاتتفال               
هاـجتا نـع رـبعملا يـبزحلا لاقملا وهو          " مويلا ثيدح "ةعارب جيدي ريرحتلل ًاسيئر     ) اشاب(
هيعدتسـت اـمو تالمحلاب هيلإ ًادوهعم بايد قيفوت انقيدص ناك امنيبو            " نييروتسدلا رارحألا "
  .تامجاهملا ىلإ امو تامجاهم نم

اهرارطـضا تالـمحلا ررـحم يلع ضرعت نأ ةديرجلا ةرادإ تأر يدام فرظلو              
ناـك نإو نييروتسدلا رارحألا عم ةرمتسم هتقالع تلظ نكل لاقتساو ضفرف هبترم صاقنإل              

ًارـيزو اشاب رهام ىلع ناكو مكحلا تارازولا ىدحإ تيلو مث ،روتفلا ن          م ءيش اهيلع أرط دق    
يدـل اـشاب يفيفع ظفاح روتكدلا لخدتو ةعماجلل ًاريدم ديسلا كب يفطل ناكو اهيف فراعملل                
ًادعاسـم هـنييعتب رـمألا ىهتناو بايد قيفوت ذاتسألل هترازو يف بصنم دانسإل اشاب رهام                

نـم فيصـلا كلذ يفو      . رهشلا يف اهينج نوثالثو ةسمخ    هردق بترمب ةعماجلا ةبتكم نيمأل      
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يـتلا ةثلاثلا ةيفالتئالا ةرازولا دعب هالوت دقو مكحلل ًايلوتم اشاب دومحم دمحم ناك نذإ                ١٩٢٨  
هداـقعنا لـجأ دـق ناملربلا ناكو فالتئالا ناكرأ تدعصت           "نيح اشاب يفطصم اهسأري ناك      

يـف هـلحم لحأ تنُكو ابوروأب ةيونسلا هتزا         جأ ةيضمتل ًائيهتم كب لكيه روتكدلا ناكو ًارهش       
نـل يـنأ بزـحلا يف ذوفنلا باحصأ تنلعأف          . روتسدلا ىلع ءادتعا ةحئار تممتشاو هبايغ     

صالـخإ يف مهيلإ تبلطو ةثراكلا لولح درجمب ليقتسم دبال ينأل عقو اذإ ءادتعالا اذه قيطأ                
لع فرشي نم داجيإل مهتدع اوذختي نأ       -ًاحيحص تممش ام ناك اذإ    – يـف  " ةسايسلا"ريرحت ى    
ناـكو نوكي نل يفواخم نم ًائيش نأ ًاعيمج مهيلإ تثدحت نم يل دكأف كب لكيه روتكدلا باي            غ

ةيحاضـب نـطقأ تنكو ًاهينج نيعبس ةيعوبسألاو ةيمويلا نيتسايسلا نم نيحلا كلذ يف يبترم     
ىـلإ  تدصـق دـق يقيدص ةرسأ تناكو بايد قيفوت قيدصلاب طالتخالا مئاد تنكو نوتيزلا               

يـعم لزـني نأ ىلإ هتوعدف ًادرفنم هلزنمب شيعي قيفوت ناكو فيصلا لصف ةيضمتل فيرلا                
يروتـسدلا قفألا يف هحملأ امب هيلإ يضفأ لاحلا ةعيبطب تنكو         . لوبقلاب وه لضفتو نوتيزلاب   

درـجمب  " ةسايسـلا "نم يتلاقتسا نم يسفن يف رقتسم وه امبو ةثراكلا لولح نم هاشخأ امبو              
ذإ ةـعماجلا يف هبعاتمب هسفن تقولا يف يلإ يضفي وهو ناكو ،روتسدلا ىلع ء              ادتعالا ثودح 

هرخأـت ىلع هبساحيف ةنيه ريغ ةلماعم ماعلا ريتركسلا كب رمع يلع هلماعي ذإو ليئض هبترم                
  .هتفيظو دودح نمض عقاولا يف لخاد ريغ لمع نم هب هفلكي ام زاجنإ يفو روضحلا يف

لاـقو اـنتداعك ةدئاملا ىلإ يقتلن نأ لبق يتفرغ          يف قيفوت يلع لخد موي حابص يفو        
كرتأـس ينإـف   " ةسايسـلا "كرـت ىلع تممص اذإ كنا    "ةروطخلاو ةيمسرلا نم ءيش يف يل       

ترـم دق   –ةفيحص رادصإ ةركف نكت ملو      " ًاعم ةيموي ةفيحص ردصنل جرخنو يرودب ةعماجلا      
ةدـيرج يـف لـمعل    ا يف يرارمتسا ةلاحتسا وه امنإ يلاب لغشي ناك ام لكو ةظحل يرطاخب      

اـهللختي نأ نـع ةديعب ًامئاد يفقاوم تناك اذكهو         . ًاءوس روتسدلاب قحليو مكحلا اهبزح ىلوتي     
يـف ةراـجتلا ةسردم نم تلقتسا ًاقباسف يونعملاو يئدبملا ريدقتلا بناج ىلإ يداملا رابتعالا               

يره شـلا يـبترم رـيغ كلتمأل نكأ ملو        " برحلا ةوالع "نيفظوملل هيف تررقت يذلا رهشلا      
اـم لـك وه ىلوألا يف ناك ام لكو ءيش ىلع مكتحأ نأ نود               " ويدخلا"ةمدخ تكرت ًاقحالو    

ينعواـطي ال ةـلاح يف ينأ وهو ةسايسلا كرت يف تركف نيح ناك ام لك وه ةيناثلا يف ناك              
رادـصإ نأـش يف قيفوت ثدحت ناك         -نوكي ام كلذ دعب نكيلو اهيف رارمتسالا ىلع يريمض          

يـف لمعأف انأ امأ قيفوت يأ       "هل تلقف ةعماجلا نم هتلاقتسا يف يلإ هثدح         ت ناك امك نذإ ةديرج    
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نـم ليقتـسأف هاضرأ ال لمع ىلع هتموكح مدقت يسايس بزح لاح ناسل يه ةيسايس ةديرج                 
ةـيبزح الو ةيسايس ةسسؤم ةعماجلا تسيلو ةعماجلاب فظومف تنأ امأ بزحلا نمو ةديرجلا              

  ".ثيرتلاب كحصنأ ينإ اهنم ةلاقتسالاو كل امف
يـف ةدـئافلا لـك ةدـئافلا نأ تدجوو ةليللا هذه لاوط ءيش لك تنزو دقل                 "باجأف  

لـبق كتلاقتـسا عفرت ال نكل نكيلف تلقف ًاعم لمعن نأب ينتدعو اذإ ةفيحص جارخإو ةلاقتسالا                 
ىـلإ سلاج انأو اهيف تأرق يتلا كلت ةنوآ نم اهلايو ةعقاولا تعقوو     . ديدج نم اهيف ثدحتن نأ    

نـع لزـني يـكلم رمأ ىلإ ةراشإ امهيفو          " صروبال"ةديرجو  " داحتالا"ةديرج  " راب ردنلبس "
ىـلع تـعلطاو    " ةسايسلا"ةديرج ىلإ اهيف تلوره ةظحل نم اهلايو لزني ام روتسدلاب هقيرط            

نود لاـح ًازازـتها هتوالت أدبأ انأو يادي تزتها ذإ ًاعامتسا هيلإ تعمتسا لب               " يكلملا رمألا "
يـف اهتيضمأ ةعاس نم اهلايو يل هأرقي نأ ءالمزلا دحأ ىلإ تبلطف ة              ءاده يف فورحلا ينيبت   

اذإ اـمأ أدـبمل لماع انأ وأ ريجأ انأ له       "يسفن  ًالئاسم اهسيسأت ذنم اهب تلصتا يتلا ةديرجلا          
مـكحلاو روتـسدلا أدـبم وهو       –أدبمل لمعأ تنك اذإ امأ ًاريجأ لمعلا يف رمتسالف ريجأ تنك            

ح   ءارـجإ نع عافدلل ةرطضم ةديرجلاو ةظحل ةعاسلا دعب لظأ نأ لا            مف يطارقميدلا يناملربلا
يـف مت يذلا وه اذهو ةلاقتسالاو  –سبل الف نذإو ،نيب رمألاف روتسدلا ىلع خراص ءادتعا هيف      

يف قيفوتب   . اهتعاس   ًانمضـتم  "قـحالملا دحأ هديب ناكو ربخلا هتربخأو  " تلوس"ءاسم تيقتلاو
ءاوـه ًاعم قشنتسن انذخأو ن      اكو ةادغلا يف  ةلاقتسالا ىلع     هميمصتب يل ىضفأف    " يكلملا رمألا 

ىـلإ نادـئاع نـحنو       -ءاسـم تاذو  –دغلا هب ءيجي دق ام رظتننو ةيرحلا ميسنو قالطنالا            
كرـتن مـل ان     إتلقو هثيدح ىلع تضرتعاف     " دفولا ىلإ مامضنالا  "نأشب قيفوت ينثدح نوتيزلا     

تفرصـت اـهنأل اـنتعامج انكرت امنإو ة         ئف ىلإ مضننل ةئف نم جرخن ملو بزحل مضننل ًابزح         
اـننأل دـفولا لـمع عم ًاقفتم هتعيبطب انلمع نوكيسو اندح دنع فقنلف هنع ىضرن ال ًافرصت                  

عـنقي ملف   . جمدنن نأ يرورضلا نم سيل نكل ناملربلا ةداعإو روتسدلا ليبس يف حفاكن ًاعيمج            
كـنكل تأـطخأ كلذلو تبصأ      اذهل لوقت ًايضاق نوكت نأ ديرت كن        إلاقو ةيرظنلا هذهب قيفوت     

رئاسـلا يدـنجلا نأ نيح يف سانلا نم تارشع ضعب الإ هتسلج دهشي ال يضاقلا نأ ىسنت                  
فـقوم ىـلإ نئـمطم يـنكل حيحص اذه       : تلق. عراوشلا يف سانلا فولأ هدهشي فصلا يف      

مـل يقيدـص نـكل      –نيدهاشملاب زازتعالا نم دبال ناك اذإ هيدهاشم تارشعب فتكم يضاقلا           
يـضرف دـفولا ليكو وهو لسابلا اشاب دمح ىلإ انفالخ يف مكتحن نأ هيضري له هت        لأسف عنتقي 
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اـنئاقبب حصنو ييأر ىلع انأ ينقفاوف رمألا هيلع انضرعو          " سواه انيم "قدنفب هتلباقمل انبهذو    
يـف ًاليـخد ًامئاد لظتس كنا       "هل لاق نيح اميسالو اشاب دمح تاليلدتب قيفوت عنتقاو نيلقتسم           

  ".موقلا رظن
اهبحاـص عـم    " لـينلا يداو  "ةديرج انردصأ نأ كلذ دعب انل بتُكو اذه ىلع انيهتن           او
يذـلا وه دفولا نأب ايندلا تألم دق         -دلبلا اذه يف اهتداعك تاعاشإلا    –تناكو  " ةزلكلا"ذاتسألا    

اـهتاعاق نـم ةـعاق يف       –" راب ردنلبس "ةوهقب انعمتجاو اهجرخن يتلا ةديرجلا ىلع فرصيس        
علا ةباتكل  -ايلعلا قـيفوت قـفاوف ًاعبط دفولا ئدابم ىلع ريست ةديرجلا نأ لوقن ةزلكلا لاقو دق       

لامكتـساو روتـسدلا دادرتـسا ىلع لمعلا        "ةديرجلا أدبم نأ ىلع صنلاب تحصن ينكل بايد         
ىـلع انمهافتو دقعلا يف هيلع صن يذلا وه اذه ناكو تائيهلا نم ةئيه ركذ نود                " لالقتسالا

اـهرقم نم ةديرجلا رادصإ ىلع فرشُأ ةيردنكسإلا ىلإ انأ دص           قأو ةرهاقلا يف قيفوت لظي نأ     
مهنـع ردـص اـميف الإ انتالاقم يف         " نييروتسدلا رارحألا "تافرصت لوانت مدع ىلع انمهافتو      

ةنس ويلوي    ١٩دعب ردصيو    خيرات وهو ١٩٢٨  مهفقاوـمل ضرعت نود  " روتسدلا ىلع ءادتعالا" 
ىـتح ناعوبسأ لينلا يداو يف انلمع ىلع         ضمي م ل نكل اهيف مهايإو نينماضتم انك ذإ ةقباسلا         

يـف سـمألا ءافلحل ًاضرعت ةيردنكسإلا يف يلإ اهب ثعبي يتلا قيفوت تالاقم يف حملأ تذخأ                 
ناـك هـنأ ركذأ يذلا بزحلا مهفيلأت أدبمل ًاضرعت لب دوهعملا خيراتلا كلذل ةقباسلا مهتافرصت             

أتلا هعامتجا يف   سيسأتلاقاروأل عزوملا تاذلاب وه      هـتفل  اخم هـيلع ظـحالأ تـنكف يسيس        
وـه ناـكو ةفلاخملا هذه اهيف ىلجتت يتلا تارابعلا هتالاقم نم فذحأ تنكو قباسلا انمهافتل                

  .هيلع انيسفن اندهاع امل قيقدلا ذيفنتلا دنع انأ تنكو حليو جتحي
نيررـحملا ءالمزـلا دحأ يل مدق        ١٩٢٨ربمفون رهش نم رشع عبارلا مويلا ىحضو          

اـهيف ينلدو ةظحللا كلت يف ةيردنكسإلا ىلإ تلصو دق تناك يتلا مارهألا ةدير              ج لينلا يداوب  
داـهجلا دـيعب ةـحرابلا لافتحا لالخ دفولا ىلإ همامضنا بايد قيفوت هيف نلعأ عضوم ىلع                 
اـم لـك نـم مغرلا ىلع أبنلا كلذ تأرق نيح ًاميظع ًايلوت ينتلوت ةشهدلا نأ قحلاو يموقلا           

تثدـحتو نوـفيلتلا تلوانتو ةظحللا لب ةعاسلا ساسحإ ءارو عا   فدنالا نم يقيدص نع هفرعأ  
رضـح دـقف ثدح ام ثدح فيك يردي ال هسفن هنأ ينباجأف ربخلا ام هتلأسو ةرهاقلا يف هيلإ                   
مهبـطخي نأ هـيلإ اوـبلط نيرـضاحلا نكل يموقلا ديعلا روضح درجم مزتعي وهو لافتحالا            

روهمجلا سامح هرجو بطخو هابلف مهبلط يف         اوحلأو نـلعأ اـم نلعأـف هب ًارثأتم هرايت يف           
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نأ موهفملاو  رمألا ةبارغ هيلع تظحالف    ريهاـمجلا رثؤـت نأ ال ريهامجلا يف بيطخلا رثؤي        ،   
ريصـم اـم هتلأـسو مهراـيت يف مه هوفرجي نأ ال هرايت يف وه مهفرجي نأو بيطخلا يف                    

ءاـقلإل ءاـج دقو      نيدباع مسق نواعم ةظحللا هذه يف يمامأ      "لاقف نآلا اهررحن يتلا ةديرجلا        
ىـلإ رضحأسو هيف ثدحتن انك اميف ثدحتلل لحم ال تلقف           " سمأ يتبطخ ةبسانمل يلع ضبقلا    

نـع جارـفإلا اهلالخ يف مت ىتح امايأ اهب تيقبو ةرهاقلا ىلإ ترضحو              . ءاسملا اذه ةرهاقلا  
،      يدمح يضاقلا هردصأ رمأ ىضتقمب بايد قيفوت         دـعب اـميف ماـعلا نـمألا ريدـم بوبحم

ءادـغ ًاعم انلوانتو قيفوت عراشب هلزنم يف جارفإلا ةادغ قيفوتب       تعمتجاو ءاـجو  " ةـيخولم " 
بـتكأ ن   أقزأـملا نـم ًاجرخم تضرعو نوكيس امو ناك اميف ثدحتلا نود لاحلا ةعيبطب               

لداـبتملا صالـخإلا ىلع ماق ام فالتئالا اذه جاتنإو لمعلا يف فالتئالا ىلإ هيف ريشأ ًالاقم                 
ةـعبرأ تنب تناك نإو هتيدفو يف قيفوت        "اهيف لمعي يتلا لينلا يداو ة       ديرج ًالثم كلذل برقأو   

اذـه تلجـسو ناـك اذـكهو        " ًاعيمج ةيسايسلا بازحألاو تائيهلا نع يلالقتسا يف انأو مايأ        
رهشـل سداسلا مويلا ىلإ      ١٩٢٨ربمتبس فصتنم نم لينلا يداو يف لمعن انللظو كاردتسالا            

هـيف ىأر يـل ًالاـقم اهرشنل ةديرجلا ءاغلإب ءارزو           لا سلجم نم رارق ردص ذإ هدعب ربمسيد       
" دـيدجلا قرشـلا ةديرج    "دعب نم انردصأو    . تارابتعا نم ىأر ام نامزلا كلذ ءارزو سلجم       

         نـع لـيحرلا يف انأ تركفو       . ءاغلإ كلذك اهدعب ءارزولا سلجم اهاغلأ عيباسأ ةعضب تمادو
ضـعب ةلـسارم قيرط نع ين       ئيجي دروم ضعب ىلإ دانتسالا تدرأو سيرابب ةماقإلاو رصم        

رـت ملف نيتيدفولا    " غالبلا"ىلإو  " قرشلا بكوك "ىلإ نأشلا اذه يف تثدحتو ةيرصملا فحصلا        
دـبع كب دمحأ يقيدص ملعو اهيررحم فوفص يف عسوتلاب حمست ةيلاملا امهتلاح نأ امهترادإ               

حرتقا ـف مـلع ام يرمأ نم      –هققحي مل نماضت فقوم روتسدلا ةمزأ يف يعم هل ناكو رافغلا            
لـسارأ نأ تيـضر ينكلو يأرلا يف روتف نم اهنيبو ينيب امل تضفرف              " ةسايسلا"لسارأ نأ   

ررـقملا ناـك لـب ةيبزح ةغبص اهل نكت ملو ةيسايس ةفص اهل نكت ملو                " ةيعوبسألا ةسايسلا "
–اشاب يفيفع ظفاح روتكدلا كلم لب       " ةسايسلا"تناك امك بزحلا كلم نكت مل يهو فورعملا         

  .ىفكو ةيفاقث ةلجم اهنأ
اـم ىـلع    " غالبـلا "يف بايد قيفوت ذاتسألا اهبتك ةملك ينتعبتو ابوروأ ىلإ ترفاسو           

اـهنأ فرعأ امك فرعي يتلا   –" ةيعوبسألا ةسايسلا "لسارأس ينأ هربخأ مل ينأ اهيف لوقي ركذأ         
  ".هتلكاش ىلع لمعي لُك لُق "-هداهشتساب اذه ىلع قلعيو ةيبزح ريغ
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ىلإ اهدعب تد      حم دمحم ةرازو تطقسو رصم     ع مايأ تضمو ةرازو اـهتلتو اشاب دو     م 
ذـنم لشـف دق ناك ثيح حجنو ًايدفو قيفوت اهيف مدقت تاباختنا ترجو              " ةيلاقتنالا"اشاب يلدع   

" قرشـلا بكوك  "ةديرج ريرحت يف مهاسأ اهمايأ تنُكو       " مويلا"ةديرج رادصإ يف ركفو تاونس      
ع ةكراشم" مويلا"يف هكراشأ نأ قيفوت ينم مدقتف      دـح عـم حاـبرألا ثـلث     ىلإ نوكي نأ ىل  

ترفاـسو تاضوافملا تءاجو هبناج نم ديدش حاحلإو يبناج نم ددرت دعب تلبقف ىندأ يرهش    
يـف يئارآ نع ةركذمب اشاب ساحنلل يرفس لبق تمدقت دق تنكو            " مويلا"نع ًابودنم اهليبس يف     

وـسردنه  –دومحم دمحم   "عورشم ىلع هلخدُت نأ يغبني امو تاضوافملا         تاليدـعت نـم    " ن 
تـناعأ يتلا لماوعلا نم صاخلا يطاشن بناج ىلإ ندنل يف اهفنتكا امو ةركذملا هذه تناكف                

  .رصم يف دئارجلا ىلع درت تناك يتلا تايقربلا قدأ نم" مويلا"تايقرب نوكت نأ ىلع 
ًاديدـش ًاـموجه يـلع ركسـلا ءاد موجهب اهرثأ ىلع تسسحأو تاضوافملا تهتناو               

اـهترداغ دـق تنُك امك      " يمسرلا دفولا "عم رصم ىلإ دعأ ملو ةجلاعملل       " نازول"ىلإ تدصقف   
ةيروتـسدلا ةثراكلا هعم تلحو اشاب يقدص دهع رصمب لح دقو ابوروأب ءاقبلا ترثأ مث هعم                

لبقتـسا نيـح ندـنل يـف هبودنمب         " مويلا"انه اشاب ساحنلا نأ كلذ دعب يب لصتيو ىمظعلا          
دـفولل ماـق يـمزع نأ نـلعأ هـنأو ندـنل نم ه         تدوع بقع هيررحم ضعبو بايد ذاتسألا     

كـلذ نيرـضاح اوناك نيذلا نيررحملا دحأ نأ يب لصتيو ردق                  يو هل فرعي امب تاضوافمللو
حيرصـتلا كلذ رشنا    " مويلا"راد ىلإ ةمألا تيب نم نادوعي امهو قيفوت ىلع حرتقا حيرصتلا            

يـف سـحأ هنأ تاذلاب رر       حملا ليمزلا كلذ ينربخيو قيفوت     ضفرف اشاب ساحنلا هب هاف يذلا     
  .يمزعل ةنسح ليجست نع ةبغر قيفوت ضفر

اـبوروأب  " ويدـخلا "بناج ىلإ اهلالخ لمعأ تاونسو روهشو مايأ كلذ دعب يضمت مث            
ًاـبيرق هـلعجتف سيراب ريغ يف ةماقإلا فيراصم ىلإ فاضُت هينج ةئام هردق يرهش بترمب                

اـهيف موـقأ ندنل ىلإ دصقأو ليقتسأف        يرارمتسال حاترأ ال ينأ سحأ مث نيسمخلاو ةئاملا نم          
هـيلع ضرـعأ قـيفوت يقيدـص ىـلإ بتكأو ةيبرعلا دالبلاو رصمب لصتم يفحص لمعب                 

اـهاركذ دـعبأ ةاـسأمو ةاـسأم نوكتف         . اهينج نيرشعب هردقأ يرهش رجأب    " داهجلا"يتلسارم  
رـمأ مـث اـهلالخ ىـقالتي ام لك نم ةيرشبلا ىلع قفشأ ينأل يتركاذ نع اهالت ام ىركذو          
يـلع حليـف اـبوروأ ىلإ يقيرط يف برعلا دالب نم دوعأو زاجحلا ىلإ يقيرط يف رصمب                  

ةيسايسـلا لاـحلا ريثأ يف لمأ ةقراب حملأو   " داهجلا"يف هعم لمعلاو ءاقبلا يف قيفوت قيدصلا       
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ناـك اـم دوـهجلا نم لذبأو        " ًايتامولبد"ًاررحم  " داهجلا"يف لمعأو ءاقبلا ىضرأف رصم يف       
ينربخ   ت قيدصلا هل للهي     ًاـفالآ هلضـفب داز دـق ةديرجلا عيب نأ           -ةيردنكسإلاب انأو –يو قيفو  

هـيلوتو دئابلا دهعلا ىلع ءاضق نم يتلمح يف هيلإ يمرأ تنُك امب دوهجلا كلت للكُتو   ... ًافالآو
جلاـعأو ةـموكحلا لامعأ ضعب نع بتكأف يئاشنإلا لمعلا رود ءيجي مث     .. اشاب ميسن قيفوتل  

يـتلا حورلا يهو     -ةقباسلا ةرازولا مايأ اهب اهجلاعأ تنُك يتلا حورلا سف        نب اهنم ةنيعم ةلأسم     
هرـيرحت يـف لمعأ نأ لبقو رصم ىلإ دوعأ نأ لبق اهتاذ ةلأسملا جلاع دق هتاذ           " داهجلا"ناك  

نأ يـنم بـلطيو     ... باـيد قـيفوت اهنم ضعتميف ةرازولا نم ًاريزو ةجلاعملا يضرت الف           
نـم ةـموكحلا ءاـهتنال اهلوط ردق ناذللا امه نانوكي دق            و نيرهش وأ ًارهش ةزاجأب حيرتسأ     
نـم ةلاقتـساب الإ ضرـعلا اذه ةلباقمل ًالاجم دجأ الف            ... اهاوه ىلع ةقيقدلا ةلأسملا ةجلاعم    

راـبتعا يأ دـنع فوقولا نود ءارآلا نم هب نموأ ام اهيف بتكأ ةديرج نع ثحبلاو                 " داهجلا"
  .يدام وأ يصخش

نأ ءرـملل نأ تايركذـلا هذه ةيآو ربتعي نأ ديري نمل             ةربع تايركذلا هذه يفف دعبو      
نيـبو ،شيع فظشو كنض نم لمتحي ام امهئارج نم لمتحي يأرلاو أدبملا ليبس نيب راتخي                

اـيلعلا لـث              نأ ىـلع   . ملاو ةيماسلا ةيرشبلا بناوج امهب ميعنتلا لجأل بيجلاو لوصولا ليبس
  .اهيلوم وه ةهجو لكلو ميظعلا قلُخلا يلوأ مامأ ةدحولا يه ىلوألا لبسلا

 



 ]١٥٤[



 ]١٥٥[

  
  
  
  

  اطيقراحلزب الدميو
  
  
  
  

عراـش يـف اـنيوهلا ريسأ انأو         ١٩١٩ -١٩١٨ءاتشلا تايرخأ مايأ نم موي ىحض         
قباـس دعوم ريغ ىلع تلباق دصق نم نآلا ركذأ ال امل اشاب ناميلس ناديم ىلإ سكرش عماج           

رـمحألا لالـهلا ةيع     مجل ًاريتركس نيحلا كلذ يف لمعي ناكو يمهف روصنم روتكدلا يقيدص          
ىدـحإ لغشت تناك يذلا ءانبلا      " ققش"نم  " ةقش"لغشت تناكو اهيف هلمع رقم ىلإ دصقي ناكو         

ةراـمع  "نآلا هماقم موقت يذلا ءانبلا وهو       " عيرشتلاو يسايسلا داصتقالا ةعامج   "ىرخألا هققش   
 يناعدـف سكرـش عماـجو لينلا رصق يعراشو اشاب ناميلس ناديم ىلع ةلطملا             " يوانديص

          " هتيريتركس"ىتح هبحصأ نأ ىلإ يقيدص       يـلإ ثدحتي ثيحو ةوهقلا نم ًاناجنف يل مدقي ثيح
اـمنيب قيدصـلا ثيدـح ىلإ عمتسأ تذخأو انبهذو هيف               يلإ ثدحتي نأ ةدم نم مزتعا رمأ يف
ىـلإ لـعفلاب روصنم يقيدص هنأشب ثدحت يسايس بزح سيسأت ثيدحلاب اذإو ةوهقلا لوانتأ               

وـهو هـيلع هـنوقلطي يذلا مسالا ىلعو هيلع مهنيب اميف مهافتلا متو               لبق نم هئاقدصأ ضعب     
  ".يكارتشالا بزحلا"

ةيـسايس بازـحأ سيسأت ةركف دعب لوألا        . نيضارتعاب هتركف ىلع يقيدصل تمدقتو    
ينطوـلا داـهجلا ليبس يف هءارو فوفصلا ًادحوم         " يرصملا دفولا "موقي امنيب باوصلا نع     



 ]١٥٦[

يـف دوـهجلا ميظنتل ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيرصملا فورظ         لا ةمءالم مدع يناثلاو يموقلا    
  .لاح يأ ىلع ئدابملا هذهب انأ يذخأ مدعو ةيكارتشالا ئدابملا ليبس

" يرصـملا دفولا "مايق نيب ةضراعم ال نأب قيدصلا هيلع در دقف لوألا ضارتعالا امأ            
اـهدوهج  ضعبـل ةـمظنم نوكتـس لب دفولل ةيلاوم بازحألا         هذهف هبناج ىلإ بازحأ مايقو         

لوادـجلا لـك اـهيلإ هجتت نأ بجي يذلا دفولا           " ةريحب"يف بصي ثيح ىلإ اهرايتب ةهجتمو       
  .رهنألاو ةينقألاو

يناـثلا ضارـتعالا ةشـقانم ىلإ انلقتناف ةريتولا هذه ىلع يقيدص ليلدتب تعنتقا دقو               
فورعم يسنر  ف ركفمل " ةثيدحلا ةيطارقميدلا "يف باتك ةءارق ىلع ًافكاع ةرتفلا كلت يف تنكو          

دنسـيو ةداـع اهنع عاذي امع ةيطارقميدلاب ومست يهو اهنمضت يتلا ءارآلا نم ريثكب تبجعأ                
ناـج  "ماـيأ تاعامجلا ميظنت فورظ اهتغاستسا اذإ يتلا تاهجوتلاو ئدابملا نم ةماع اهيلإ              

  .لاح ةيأ ىلع ةلوهسب اهغيست الوأ اهغيست ال مايألا هذه عامتجالا تايضتقم نإف" وسر كاج
نـع هؤاقدصأو وه لدعي نأ يضرف يقيدص عنقأ دق ليبسلا اذه يف              يليلدت نأ رهظيو    
نأو " يطارقميدـلا بزـحلا   "مـسا هب لدبتسي نأو      " يكارتشالا بزحلا "ديدجلا دولوملا ةيمست    

رصم يف اهيلإ ةوعدلاو اهنع عافدلل ديدجلا بزحلا ىعسي يتلا ةيطارقميدلا ئدابملا يه نوكت              
كـلتل جئاتنب هيذغي  " يرصملا دفولا"رطش ةماعلا ةيرصملا ةيضقلا ليبس   يف هدوهج هجوي امنيب     

  .دوهجلا
هانددـح دـعوم يف هئاقدصأبو هب عمتجأ نأ ىلع يقيدص تكرتو اذه ىلع انمهافتو               

  .هنوناقو هئدابم عضوو" يطارقميدلا"بزحلا سيسأتل ةمزاللا تاءارجإلا ليبس يف يضمنل 
  :ةيطارقميدلا نم نيممعملا رارق

كـلذ يـف تناكو     " روفسلا"ةديرج ةرادإ يف ءاسم تاذ هئاقدصأو قيدصلاب تع         متجاو
عـضو ليبس يف ًاطوش نوعمتجملا ىضمو تاعامتجالا ترركتو         " ميادلا دبع "عراش يف دهعلا    

كردأ نأ ىـلع بعـص      " خياشـملا "نم ًارفن نيعمتجملا نيب تظحالو هنوناقو بزحلا ئدابم         
     ا ةيطارقميدلا ئدابملا دنع مهلوزن ىدم      ـلع تكـسأ نأ     ىـلع بعـصو ررقت يتل مهئاـقب   ى   

نيـعمتجملا ضرـع ةصرف تزهتناف ًاقح ئدابملا كلت دنع نيلزان اونوكي مل اذإ              " نييطارقميد"
بـناجألاو نييرصملا ىلع دحاولا عيرشتلا قيبطت سيل هانعم         " رصم يف عيرشتلا ديحوت   "أدبمل  
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نـكت اـمهم نييرصـملا عـيم     ج ىلع يعيرشتلا قيبطتلا اذه قوفو اذه لبق هانعم لب بسحف      
ىـلإ تفضأف ينعأ ام دعب اوكردي مل مهنأ تسسحأ يننكل           . نيقفاوم اوباجأف مهتادقتعمو مهنايدأ   

وـل  "اولاـقف ةدـحاو قالـطو جاوز ماـكحأ مهلك نييرصملل نوكت نأ ىنعمب               . يلوق مدقت ام  
نـم جوز   ـتت نأ ًالثم انتاوخأ ىدحإ نكتلو ةملسم تبغر اذإ هنأ ىنعمبو           "تلقف  " معن تحبصأ 

تكسـف ضارـتعا الو عناـم كانه نوكي الف     -انعم سلاجلا اذه مهريم زيزع نكيلو     –يطبق    
لاوـحألا ماـكحأ يـف الإ ءيـش لك يف ديحوتلا لب اولاقو              " نوممعملا"جاهو  " نوشبرطملا"

ىـلع هـقيبطتو اـهيف عيرشتلا قالطإ ذإ ءيش يف ةيطارقميدلا نم اذه سيل تلقف ةيصخشلا                 
  .ةيساسألا اهئدابم نم أدبم مهدئاقع نكت امهم دحاولا رطقلا ينكاس

ىضـمو اوـحارأو اوحارتـساف اوبحسـناو نييطارـقميد اونوكي نأ اوضفر ذئدنع              
  .هئاضعأ نيب سناجتلا ليبس يف دعب نم بزحلا ىضمو نوعمتجملا

  :دفولاو روفسلا ةعامج. .سيسأتلا ايابخ
نوناـقلا ع   ـضوو ئداـبملا فـييكت يف تضم رهش دعب بزحلا سيسأت نم انيهتناو             

نـم هباحـصأل ةبسنلاب ميدق يل ةبسنلاب ديدج         . ميدق ديدج كلذ دعب يب لصتاو ةمدقملا غوصو       
  .ءاقدصألا

يـف نوركفي نيلوألا ءاقدصألا تلعج يتلا فورظلا ايابخ ًاموي يلإ رسأ ًاثيبخ نأ كلذ           
هـفيلأت   ناك" يرصملا دفولا "فلأت امنيح هنأ لوقت نأ      " ثيبخلا"اذه ةياور ديزو بزحلا ءاشنإ        

ميـظنت يـف    " دـفولا "ىضم املف ةيعيرشتلا ةيعمجلا ءاضعأ نم ةعبس ىلع ًارصاق رمألا لوأ            
تاـئيهل نيـلثمملا نـم ًاددع هتئيه ىلإ مضي نأ وأ هئاضعأ ددع ديزي نأ ىأر ًاطوش هرومأ                   
ساـحنلا ىفطصـم ةلودلا بحاص ةرضح مامضنا ناك يذلا ينطولا بزحلا اميسالو ةيسايس     

هايإ امهليثمت ليبس ىلع اشاب يفيفع ظفاح ةداعسلابحاص ةرضحو اشاب  .  
" روفسـلا "ةدـيرج رـيرحت ىلع فرشت       " روفسلا ةعامج "اهمسا ةعامج كانه تناكو     

دعـس ميعزلا ىلإ بلطت نأ تررقو ءاسم تاذ تعمتجاف يدمح ديمحلا دبع ذاتسألا اهبحاصل               
نايعسـيو سيراـب ىلإ      هئاضعأ عم نارفاسي دفولا ةئيه ىلإ اهئاضعأ نم نينثا مضي نأ اشاب             

روصـنم روتكدـلا مهنيب ناك صاخشأ ةثالث اهنع ةعامجلا تبانأو لالقتسالا ليبس يف مهعم               
تـيب  "ىـلإ اودصـقف دفولا سيئر ىلع اهرارق ضرعل قزارلا دبع يفطصم خيشلاو يمهف               
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حيـلمو هرطاـخ ةعرـس محرو هللا همحر         –مهلأسف رمألا هيلع اوضرعو دعس اولباقو       " ةمألا
نم -همكهت لاق روفسلا ةعامج نحن اولاقف ؟متنأ        رشـنت ةـعامج اولاق     .. ؟روفسلا ةعامج ام  :  

يـف مـكل وأ يـسايس بزح متنأ له لاق ةرفاس قئاقحلا ىلع سانلا لدتو رحلا ركفلا ئدابم                   
بوـنت نأ دـيرت نـمو اهنع ةباينلا يف ةمألا نم قيرف مكلكو لهو ًازاتمم ًاناكم دلبلا ةسايس                   

لاـق قزارلا دبع ىفطصم خيشلاو يمهف روصنم روتكدلا         :اولاق.. ؟مكتعامج اهنع  نأ مـهفأ   :  
مهدوهج لاصتاو هترسأ ةناكمو ةيصخشلا هتناكم ىلع قزارلا دبع يفطصم خيشلا انيلإ مضن              

بلطل مهفأ الو ةايحلا هذهب ًالاصتا اهل مهفأ الف         " روفسلا ةعامج "امأ ةيرصملا ةيسايسلا ةايحلاب     
  .رخآ نأش مكل ناكل ًايسايس ًابزح متنك ولو ،ىنعم دفولا يف اهليثمت

نيـبو مهنـيب راد اـم ليصفتب هيلإ نوضفي مهثعاب ىلإ اوداعو نوبودنملا فرصناو               
مـض وـهو دـفولا سيئر        هيلإ راشأ ام قيقحتب يفتكت له     : يف ةعامجلا تثحابتف دعس ميعزلا      

و أ لاـح ةـيأ ىـلع اهل فرش وهو ةيصخشلا هتفصب هتئيه ىلإ قزارلا دبع ىفطصم خيشلا                 
اـشاب دعس دعوب ءافتكالا ىلإ ليمت ةعامجلا تداكف ؟نايمسر نالثمم اهل نوكي نأ ىلع رصت                
راـشأ اـملف ًايمسر ًاليثمت ةعامجلا ليثمت ةرورض ىلع يمهف روصنم روتكدلا رصأ نأ الول                
ةـعامجلل ةـيبزحلاو ةيسايسلا ةغبصلا رفاوت مدعب صاخلا دفولا سيئر ضارتعا ىلإ هناوخإ              

  .ًابزح سسؤنلف نذإ. ًابزح فلؤنلف نذإ باجأ
ءاشـنإ ةركف ةقيقحلا يف تدلو يتلا يه دفولا ةيوضع يف ةبغرلا نأ             " ثيبخلا"لوقيو  

فـقأل تـنك امو مهنم تنكو هسيسأت ليبس يف لمعلا ىلإ كلذ دعب اوعد نم ةوعدو بزحلا                  
دعس نيب  راوحلا ثداح ىلع   الول روفسلا ةعامجو     ه  كلذ يل هاور     ام  يسـسؤم نـم    " ثيبخلا" 

  .روفسلا ةعامج
  :ةيرصملا تاعامجلا يف ةسايرلا ةلأسم

ةـساير لـكلو    " ةسايرلا"ةياكح تضرعو هدعاوق عضنو بزحلا سسؤن نذإ انيضمو         
تـعمتجا يـتلا بزحلا سيسأت ةئيهل اومضنا نيذلا ةرثك تناكو ةياكح يأ ةياكح رصم يف                

يـف مهتاـسارد اومت     أ نيذلا نابشلا نم نيدباع رصق فلخ قزارلا دبع لآ رادب ريبكلا وهبلاب            
  .صاخ هجو ىلع نويلو سيراب يفو اسنرف
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دـق اهدـهع لوأ ةيرصملا ةعماجلا وثوعبم ناكو ةعامج          " نويل"يف نييرصملل ناكو    
ةـعامجلا مـهب تـفتحاو    ١٩٠٨فيص ندنل ىلإو سيراب ىلإو اهيلإ مهقيرط يف نويلب اورم       

ءاضـعأ نيـب نأ كانه اهو       ضمأ يتلا ةعاس نيعبرألاو ينامثلا لالخ اوحملو نويلب ةيرصملا        
سيراـب ىلإ مهنم طبه نم طبه املف ةسايرلا ىلع فالخ نع أشن تاقالعلا يف ًاروتف ةعامجلا                 
نيـب اـم اورـكذ ةيسـنرفلا ةمصاعلا يف ةيرصم ةعامج ةساير يف اوركف نم عم اوركفو                  
ةرادإ نوـكت نأو ةـساير مهتعاـمجل نوـكت الأ اوررقف ةسايرلا ءارج نم نويل يف مهناوخإ         

فورـحلا بيترتب مهنيب بوانتلا اذه نوكي نأو اهترادإ سلجم ءاضعأ نيب بوانتلاب تاسلجل              ا
وـه   -ةركاذـلا ىـنخت مل اذإ     –تاذلاب قزارلا دبع ىفطصم خيشلا لعلو مهئامسأ نم ىلوألا            

اذـه لخدـي نأ روسيملا نم ناك دقف كلذلو           ١٩٠٩ةنس سيرابب انيلع حارتقالا اذه بحاص         
  .١٩١٩ةنس يف ةرهاقلاب يسايسلا انبزح ميظنت يف هتاذ أدبملا 

ذاتـسألا وـه ريتركس مهنيب ءاضعأ ةعست نم فلؤم ةرادإ سلجم هلو بزحلا سسأو               
سـلجملا اذـه ءاضـعأ بوانتو لامك يماس روتكدلا وه قودنص نيمأ مهنيبو مهريم زيزع                

  .تاسلجلا ةساير
  :نطولا ليبس يف

نيتسـلا وأ نيسمخلا ىلع      اهددعداز دق ةيسايسلا هتيعمج نكت ملو لمعي بزحلا أدبو            
ةضـهانلا دالبـلا يف نيفقثملا هتسايرل نيرداقلا نيفقثملا نابشلا نم اوناك مهلك اه              ءاضعأ نكل 

ًادـعبم وأ بصانملا وأ هاجلا يف عماطملا نيبو مهنيب ادعبم مهيف ةفاقثلاو بابشلا عامتجا ناكو                
ةضـهنلا تناكو مهدنع تناك اذإ       عماطملا كلت قيقحت يف مهريكفت ةيدج نيبو لقألا ىلع مهنيب           

ىـلإ اـهب هـجوتلا يف تناكو اهتراهطو اهصولخ يف تناكو              اهنابإيف ةيرصملا    " نطوـلا " 
لـك نوكت نأ نم دب نكي ملف ةعيدب اهصارت يف تناكو ةصارتم دالبلا تناكو هدحو نطولاو                 

اـم  ب يطارقميدـلا بزـحلا ماـقو ةجتنم اهدوهج نوكت نأو ،ةعيدب دهعلا كلذ يف اهتاكرح                
تاروشـنملل عيزوتو ةيبنجألا لودلا يلثمم ىلإ هجوتو تاءادنلل عضو نم هب موقي نأ عاطتسا               

  .ةمساحلا ططخلا ذاختا يف عارسإلا ىلع ضحو تاحارتقالاب مدقتو
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  :يرلا عورشمو ةباقنلا
ضـعب فرـشأو هـتياعرب اـهاقلتف قـفألا يف ةيداب لازت ال لامعلا ةكرح تناكو                 

يرـلا لاـمعأ ةلكشم تناكو      . اهنع عافدلاو لامعلا ىواكشو اهفيلأتو    اهتاباقن ىلع تافارشإلا    
ءارـبخلا ىلإ اهب مدقت ءارآو ثحابم هل تناكو تالوج اهتبسانمل هل تناكف ةمئاق نادوسلا يف                

  .فالخ نم نييلحملا ءاربخلا نيب ناك اميف نولصفي اوءاج نيذلا نيينفلا نيققحملاو نييملاعلا
خويشللبابشلا زفحو رنلم ةنجل نايب  :  

هـيلع ماـق يذـلا أدبملا كلذ هتايح نم ىلوألا ًارهش رشع ةينامثلا يف ًاقح سني ملو                  
وـهو هسيسأتو بزحلا رمأ يف ينثدح نيح روصنم روتكدلا يقيدص نيبو ينيب يلوألا مهافتلا        

ىلإ   ًاهجوم هرايت نوكي نأ أدبم     اـمو راكفأ نم هيلإ قفو دق نوكي ام اهيف بصي           " دفولا ةريحب " 
  .دوهج ميظنت ىلإ قفو دقنوكي 

ءادـن تردـصأو    " رـنلم ةنجل  "رصمب تلح موي ددصلا اذه نم ركذأ اميف هل ركذأو           
ةعاـس دـعب عمتجا هنأ هل ركذأ رهظلا دعب     " مطقملا"ةفيحص يف ءادنلا اذه ترشنو نييرصملل       

تاـظحالم نـم ءاـش امب هيلع قلعو رنلم ةنجل ءادن ثحب هنأو              " مطقملا"رودص نم ةدحاو    
كـلذ يف اهرادصإ ىلع فرشأ تنك يتلا        " ةسورحملا"ةديرج ىلإ هب عفد ءادن هتاقيلع       تب بتكو 

يسـلجم ءاضـعأ نم ةثالث دصق مث بورغلا لبق سانلا ىلع عزو ًاقحلم هب تجرخأف نيحلا                 
ةـنجل عم نوثدحتي    " ةمألا تيب "ىلإ مهنيب نم انأ تنكو مهريم زيزع ذاتسألا مهنم ناك هترادإ            

اوأر " ةـمألا تيب  "اولخد املف يطارقميدلا بزحلا ءادنو رنلم ةنجل ءاد         ن نأشب ةيزكرملا دفولا   
ردـصأ دـقل   "لوقي اشاب انح سقرم موحرملا اوعمسو    " ةسورحملا"قحلم نولتي ةنجللا ءاضعأ     

اـشاب سقرم انحملو    " داقعنالا ىلإ انتسلجب ايهف دعب نحن عمتجن املو ًُانايب يطارقميدلا بزحلا          
زـفحل ةـجاح خويشـللو لـمعلا ىلع اننوزفحت مكقبس يف مكنكلو ا              نومتقبس دقل "لاقف نيلخاد   

ةـلدابتملا ةـقثلا حور يـهو ةريخلا حورلا كلت جتنت نأ ًاموتحم ناكو ًايعيبط ناكو                . بابشلا
كـلت جتـنت نأ ًاـموتحم ناك        –ةماع رصم ريخل نولمعي امنإ ةماع نييرصملا نأب عانتقالاو          

يـف قباستو فتاكت يف ىلوألا اهتضهن نابإ ةينطول         ا ةكرحلا يف ًايلجتم ناك ام ةريخلا حورلا       
  .هتعفرو هدحو نطولا ليبس يفو اهئانهو رصم ليبس
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  :لاصتالا ةيرظن. .دعس ةرضح يف
ثـعب ةركف ىلع هايإ دعس ةبساحم فقوم وهو يطارقميدلا بزحلل هركذن رخآ ًافقومو              

  .سيراب ىلإ ةرهاقلا نم هيلإ اهب
ناكو   ١٩٢١ةنس ليربإ يف كلذ ناكو       ةرازو "سأر ىـلع مـكحلا يلو دق اشاب يلدع    

اوذـخأ ساـنلا نـكلو ةيزيلجنإلا ةموكحلا عم تاضوافملا يه ىلوتت اهنأ ليق دق ناكو                " ةقثلا
تيمـس ةرـكف يطارقوميدلا بزحلل تضرعف تاضوافملا هذه نم دفولا فقوم نع نولءاستي        

لا هدـفوو اشاب يلدع ىلوتي نأب يضقت        "لاصتالا ةيرظن "دهعلا كلذ يف     تاـضوافملا يمـسر     
ةرـيبكو ةريغـص لك ىلع اهنوئش نم هفق         وي يرصملا دفولاب ًالصتم نوكي نأ ىلع ةيمسرلا       

ناـك امك سيرابب اشاب دعس ىلإ هيأرب بزحلا ثعبو  ". اهيلع مهافتلاب الإ ةوطخ اهيف وطخي الو      
رصـم ىـلإ دعـس داـعو اهتجلاعمو ةماعلا ةلأسملا يف ءارآ نم هل نعي ناكم لك يف هنأش                    

ًاجح -تقولا ريبعت دح ىلع   –هيلإ جحتو ميعزلا ئنهت     " ةمألا تيب "ىلإ ةمألا تد    صقو ءاـجو      
سـلجم يـف ًالثمم ناكو ميعزلا اهلبقتسي يتلا ةيسايسلا تائيهلا نيب يطارقميدلا بزحلا رود               

وـه مهرـيم زـيزع ناـكو        " مهرـيم زيزع نيأ   "اشاب دعس لأس ميعزلاب عمتجا املف هترادإ        
دعـس هلأسـف هيلإ ءاضعألا ةيقب راشأف اهلك بزحلا تابتاك             يذلا ماعلا ريتركسلا      م ىلع عقوي

رضـحي نأ ينعت له ؟اهب ينحصنت يتلا كلت لاصتالا ةيرظن امو  " ةضوافملا تملعت نيأ  "اشاب  
  .هل قفصأ ةرواجم ةفرغ يف انأ نوكأ نأو تاضوافملا ةدئام ىلإ يلدع

عـقوملو اـهل لابقتـسالا       كـلذ دعب لاصتالا ةيرظن حاضيإ لواح ًادحأ نأ ركذأ الو            
رضـحم نونودـي بزحلا ىلإ اوداع نيح ءاضعألا نأ ركذأ ينكلو اهايإ نمضتملا باطخلا               
نـكأ مل ينأل ىلوألا ةرملل لابقتسالا ثيدح عمتسا تنكو مهنيب تنكو دعس ميعزلاب مهعامتجا               

اـمنيح ذخ    ُأ هنأ رهظيو ةبعادم مهريم زيزع ذاتسألا نوبعادي اوناك مهنأ ركذأ ،مهعم تبهذ دق            
دعس لأس نأ دـعب مهرضحم يف اولوقي نأ ًاضيأ ةبعادملا باب نم اودارأف            " مهريم زيزع نيأ   " 

  ".بادو حلم صف زيزع ناكف"مهريم نع ميعزلا لاؤس اوركذ 
  :تايتاذلا نكل

رـحلا يطارقميدلا ريكفتلا ءاول ًاعفار يطارقميدلا بزحلا لظ دقف رمأ نم نكي امهمو              
اـمك هـتلخد ن     أ ىلإ هلومش يف يرصملا نطولاو اهم      ومع يف ةير  صملا ةيضقلا ًامداخ لظو   
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قباسـتل ًاناديمو سردلل ًاحسرم حبصأف تايتاذلاو تاعزانملا ًاعيمج ةيرصملا تائيهلا            تلخد  
سـلجمل باـختنالا يـف لـبق نم تطقس دق تنكو            –تاباختنا ءاسم ركذأو ضارغألا يوذ      

يردأ ال تائمو تائم بزحلا ىلإ هيف مضنا          -ةرادإلا مـهل عـفد نمو مهاكز نم مويلا ىتح          
و ،اذهلكب يردأ نأ   ،فسأينكل كارتشالاو لو    خدلا مسر  نـمم نورـيثك مهنـيب نم ناك نأ     

  .رومألا نم نيهلا ريغ فيرصت ىلع نوفرشي نمو اهالعأ بصانملا نم نآلا نوأوبتي
  :ةظعو سرد

تاذ هئاضـعأ نـم بـهذو هلمـش قرفتف لحمضا نأ الإ كلذ دعب بزحلا ثبلي ملو         
  .رفن نم نيبناجلا نم رفنو دصق نم لامشلا تاذ دصقو بهذ نم نيميلا

هت اقاقشـنا يـف ًاـسردو     . هفيلأت ىلإ عف  دلا يف ًاسرد  " يطارقميدلا بزحلا "ناك اذكهو   
  .ةيلمعلا هتايح يف ًاسرد ناك امك ،هلالحناو

ظعتي وأ ركذي نأ رصم يف ديرينمل ىركذو ةظع هلك كلذ يفو  .  
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  قراطي املصري بيان للحزب الدمي

 
 

  
  
  
  ؛يرصملا يطارقميدلا بزحلا نم
  ؛ءارزولا سلجم سيئر اشاب تورث قلاخلا دبع ةلودلا بحاص ةرضح ىلإ
مهتلقتعاو يرصملا دفولا ءاضعأ ىلع ةيركسعلاةطلسلا تضبق  .  
فسألا ديدشب لمعلا اذه لباقن     اذإو يـه يـتلا ةيصخشلا ةيرحل      ا ىلع ًايدعت هيف نأل    .  

نوناـقلاو لدعلا ريغل اهيف نوكي ال نأ ديرت ةمأ ةماركب ًاساسم هيف نألو              . تايرحلا سدقأ نم  
  ".اهسفنب رمألا ىلوتت نأ تمزتعا"اهن إتلا قةلقتسم ةموكح ةماركبو . ناطلس

نأو ةـيعيبطلا اـهتلاح ىلإ اهيف رومألا عجرت نأ ىلإ ةشطعتم سيئرلا ةلود اي دالبلا                
نـم ارـتلجنإ هـب تفرتعا ام ىلإ رظنت لازت ال يتلا ةمألاو              . ةيئانثتسالا ماكحألا دهع يهت   ني

ىـلع اـهلمع فاقيإب وأ اهئاغلإب ةيفرعلا ماكحألا نم صالخلا بقرتت باترملا ةرظن اهقوقح               
اننوؤـش يـف ةيركسعلا ةطلسلا لخدت رهظي نأ بولقلا ىلإ ةنينأمطلا لخدي امم سيلو               . لقألا
  .مويلا انجعزي يذلا هجولا ىلع

ماـظنلاو نـمألا مئاـعد ديطوت ىلع ةرداق ةيرصملا ةموكحلا نأ يف اندنع كش الو                
نـم ًاتاوـصأ ففخت ةيئانثتسا تاطلسل ءاجتلالا ىلإ ةجاح ريغ نم ةيداعلا ةينوناقلا لئاسولاب               
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يـتلا ةـضراعملا ىلع يضقتو ،اهيأر عامسإل لاجملا اهل كرتي نأ دلبلا ةحلصم نمو اهقح                
  ".اهداجيإ ىلع تلمعل ةدوجوم ةضراعملا نكت مل ول"هبطخ ىدحإ يف اهنع سيئرلا ةلو د لاق

ةريطخلا ةلأسملا هذه يف مكتلود ةرازول ليبنفقوم ةمألل نيبتي نأ وجرنو  .  
  مارتحالا ميظع لوبقب ةلودلا بحاصاي اولضفتو 
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   " اجلديد   " عزمي لته افتتاحية
 

 
 

  
  
  

يـفو ،لـبق نم هب مهيلإ مدقتن نأ انعطتسا ول دون انكو             . ديدجلاب انئارق ىلإ مويلا مدقتن    
ىـلع تـلاوت يتلا ةيسايسلا نحملا نكل ،صوصخلا ىلع هرودصل ًاءدبم هانددح يذلا د           عوملا

يـفو ريدـقت لك يف ًامتح رثؤت نأ اهتعيبط نم ناك يتلاو             –ةريخألا روهش ةثالثلا يف رصم      
نـم ماـعلا وـجلا يف تدجوأ امب مويلا لبق انتلجم ردصت نأ نود تلاح يتلا يه                   -ذيفنت ل ك  
اهئارج نم لبلبتت نأ الإ ةصاخلاتاريكفتلا عيطتست ال بحس  .  

اـم لـك يف اهيلإ دنتسن نأ مزتعن يتلا ءارآلاب هعم مدقتن نأ ديرنو ،ديدجلاب نذإ مدقتن                  
ال ءارآ نـم انل ءارقلا ه       فرعي ام ىلع ديدجلا عقاولا يف أرطي مل هنأ ولو ،هرشننو هيف هطخنس            

ةاـيحلا ميلاعت نم هاندفتسا ا      م ىوس ،ةءارجو ةعاجشب سانلا نيب اهتعاذإ ليبس يف د         هجن لازن 
هـنأبو  . تاـجرد ضـعب قوف مهضعب سانلا نأب لوألا اننيقي نم تدازف اهرامغ انضخ يتلا           

نأ مـهل ًاـكرات ،مـهفلاو كاردإلا يف مهايإو براقي نم ةبطاخم ىلع فكعي نأ حلصملل ريخ        
  .ءامهدلا نيبو مهنيب طسوتت يتلا ةئفلا يف مهرودب اولمعي

ةـبطاخم اـندرأ وـلو      " دـيدجلا "يـف رشنن امب     " روهمجلا"بط  اخن انأ يعدن ال نحن    
اـم ىـلع    " ةرايسـلا "فحصـلا قـيرط نع      " ةميدقلا"ةبطاخملا دودح لخاد انيقبل روهمجلا      "
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هذـهل ءارـق مهرـيغب ىـظحن نأ ديرن الو     " نيرونتملا"ةئف ةلجملا هذهب بطاخن امنإ ،نولوقي   
  .ةلجملا

اـندزت ملو ًاتوبث الإ تاثداحلا اهدزت مل         ءارآ نم انيدل تبث امع مهل فشكن نأ لواحنو          
نـم موـيلا اهب ام ىلع لاحلا تماد ام          –اهنم ءيش نع هعم لزنن نأ لمتحي ال ًاناميإ الإ اهب            

تادقتعملاو ئدابملاب انريغ هيمسي ام عون نم نوكت داكت اهنأ معزن انلعجي لب-تامولعم  .  
***  

ارـتلجنإ تـماد اـم هنأب ةيحان        نم نيعنتقملا نم نحنف ةيرصملا ةسايسلا ةهجو امأ         
ةحلصـم نـمف فورـعملا يفارغجلا انفقوم يف انمد امو ملاعلا يف يرحبلا ناطلسلا ةبحاص                
مهاـفتلا اذه نوكي نأ ىلع ،ىربكلا ةيملاعلا ةلودلا كلت عم مهافت ىلع نوكت نأ ةديكألا رصم                 

ًاـقح ةلقتسمل   ا لودلا فاصم ريغ يف ةيرصملا ةلودلا لعجي ًاساسم رصم لالقتساب سام ريغ            
ماـظن نـم ةيرصـملا ةمألل يغبني ام ريخ نأب ىرخأ ةيحان نم نيعنتقملا نم نحنو ،ًافرعو         
ةطلسـلا هيسلجمب ناملربلل لعجيو ،ًاعيمج تايرحلا دارفألل ررقي يروتسدلا ماظنلا وه مكحلل             

اـم  بسـحب ئداـبملا هذه قيبطت فيكتي امنإ      . ةبقع هئدابم ليبس يف ماقت الو ايلعلا ةيعيرشتلا         
  .نوكت نم يرصملا ماعلا يأرلل ام بسحبو يسايس جوضن نم نييرصملا داوس دنع

***  
ف ةيجراخلا  ةسايسلا ةهج نم امأو    نـكل  " ةيقرشـلا "يه هيف انل ةبلاغلا ةفصلا ربتعن ان        إ 

اذـه يـف انتيرظنو     . خيراتلا لعفبو ةغللا ةطباربو راوجلا رابتعاب ةديقملاو ،ةديقملا       " ةيقرشلا"
رـيغو ًارـيثك فارـطألا ةبعشـتم ريغ فالحألل نكل ةلاحم ال فالحألل              . لبقتسملا نأ يه  

نـم نإو   –رصمل ةبسنلاب هنمضأو فالحألا برقأل ىلعألا لثملاو        . ًاصوصخ ةفاقثلا ةدعابتم  
ناقيقـش امهنأب يدون املاط نيذللا نيرطقلا مضي فلح لثم وه امنإ         -اهدحو ةيبيذهتلا ةهجولا     :

هذـه يـف هـيلع ريسلا مزتعن امم ناك كلذل           . نيطسلفو ماشل او نانبلب ىربكلا ايروسو رصم    
لـحملا ةـلاح ةـثالثلا هئازجأب ريبكلا يروسلا رطقلا لاوحأ سردب انتيانع نوكت نأ ،ةلجملا                

  .ةتحبلا ةيرصملا انلاوحأب انتياغ دعب لوألا
يـكرتلا مكحلا كارتشا لعفب     –ًانيتم نوكي داكي لاصتا ىلع ىربكلا ايروس تناك املو          

نيرـيخألا نيرطقلا نيذهب نييرصملا نحن انطبرت تناكو برعلا دالببو قارعلاب            -هدمألوطو    
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راـطقألا كـلت لـك نع انثحابم مضن نأ انيأر دقف كلذك خيراتلا نم ءيش لعفو ةغللا ةطبار                
"باب وه دحاو باب يف ،ةيبرعلاو قارعلاو ماشلا ،ةثالثلا         ةيمسـتب هل رفظن ملو  " يماسلا قرشلا

اـمهنيب ةكرتشـم ةيماسلاو ،ًاعيمج ةيبرعلاو قارعلاو ما         شلا نيب ةكرتشم ةيق   رشلاف ىقنأو قدأ  
  .اهريغ دالب يف ةيماسلاو ةيقرشلا عمتجت الو ،كلذك ًاعيمج

،           " ةيقرشلا"هذه نأ ىلع     برـغملا دالب لاوحأ نع فرطلا ضغ ىلإ انوعدت نل ةديقملا
ةدشـلا نم نكت مل نإو ،خيراتلا       لعفو ةغللا ةطبارو راوجلا رابتعا ىرخألا يه اهنيبو اننيبو          

ةدـيدجلا تايمستلا ديرت امبو ماشلاب مويلا ىلإ هتيمست ىلع انحلطصا امب انطبرت يتلا كلت لثمب              
  ".ىربكلا ايروس"مسا هيلع قلطن نأ 

***  
ضـفب يـنعت يـتلا تاـئيهلا راصنأ دشأ نم نحنف ةيلودلا ةسايسلا ةهجو نم امأو                 

ةـيلودلا لدـعلا ةمكحمو ممألا ةبصع يديؤم نم نحنف كل    ذلو. لودلا نيب موقت يتلا تافالخلا    
  .ةيليثمت ةمظنأ نم امهيلإ امو

***  
اـهيف انعم نييروسلا انناوخإ ن      أو–اهيف اننأ ىسنن نأ ديرن الف       " ةفاقثلا"ثيح نم امأو    

اـيقينيف نـمو رصـم نم ىلوألا هتراضح تجرخ ،طسوتملا ضيبألا رحبلا لهأ نم                -كلذك  
يتلاو هلك ملاعلا تطسوت يتلا ةريحبلا ءاجرأ عيمج يف ترشتنا مث قيرغ            إلا دالب ىلإ تلقتناو   

  .ًاعيمج تايندملا ربعم ًانورق تثبل
يـه اهنع ريبعتلا ةليسو تناك نإو       " ةطسوتم ءاضيب "انتفاقث نأ ىسنن نأ ديرن ال معن        

ةـلطملا ة  ـيقارلا مـمألا تافاقثب ةليلق ريغ ةيانع ينعن نأ انيلع ًاقح ناك كلذلو ،ةيبرعلا ةغللا     
ثـيح نـم اـيلاتياو ،مدـقلا ثيح نم نانويلا اميسال ،طسوتملا ضيبألا رحبلا ئطاوش ىلع                 

  .ثيدحلا ثيح نم اسنرفو ،ءايحألاو ةضهنلا روصع
***  
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اـهيف نوكي دقو ،اهب ديدجلا هجون نأ مزتعن يتلا تارابتعالا نم                   ماعلا يف انؤارآ كلت
يـف ًاقح انل ىرن ال لاح يأ ىلع انؤارآ          اهنكل قرشلا يفو رصم يف فولأملا ريغ نم ءيش          

  .انتلجم ةءارق اهيلع رصقن نأ ديرن يتلا ةئفلا كلت نم اوناك اذإ اميسال ،ءارقلانع اهمتكن نأ 
ًادـعب ةـماعلا تارابتعالا يف اهنع لقت ال دق ةصاخلا تارابتعالا يف انءارآ نأ ىلع                

رـيغ  " ةـي ندملا"ةركف ىلع ًامئاق    ماعلا ميلعتلا لعج ةرورضب نونيدي نمم نحنف        . فولأملا نع 
رـكفلا رارـحأ نحنف ،هتاذ يف نيدلا ميلعت ضراعن انأ اذه ىنعم سيلو              . ةينيدلا ةغبصلا تاذ  

مارـتحا مدـعو رـيغلا دئاقع يف مكحت دح ىلإ ةبهاذ اموي ركفلا ةيرح ميلاعت تناك امو ،ًاقح                   
ةـلودلا هيلع نميهت يذلا ماعل  ا ميلعتلا نوكي نأ وه هيلإ وعدنو هب بلاطن يذلا لك امنإ       . مهئارآ

لاصـتالا ديدـش رـيغو ةـيموقلا رابتعا ريغل عضاخ ريغ ةلودلا نئازخ نم هيلع فرصيو              
فارـشإل ةعضاخلا ريغو ةلودلل ةعباتلا ريغ سرادملا يف نيدلا ميلعت امأ     . ةصاخ ةينيد ةعزنب  

هـلجأ نـم نوئش   ـني هـيف ًارارحأ سانلا نوكي نأ يغبنيف ًالثم اهاضاقتت تاناعإ لباقم ةلودلا    
ةرـكف بـناج ىـلإو نيـعمجأ سانلا نم ءاشي نم دهاعملا هذه مؤيو اهنوديري يتلا دهاعملا                  

قرشـلا دالـب نم اهيلإ اميفو رصم يف ماعلا ميلعتلا اهساسأ ىلع موقي نأ ديرن يتلا                 " ةيندملا"
نوـكت نأ ىـنعمب   " دـيحوتلا "ةرـكف نـم ىرخأ ةيوق مئاعد ىلع كلذك ميلعتلا موقي نأ ديرن      

لاـفطأ عـيمجل ةبسنلاب ناجملابو ًايرابجإ اهيف لوخدلا نوكي نأ يغبني يتلا ةيئادتبالا سرادمل     ا
نأ لـبق ةدحاو ةيموق ةغبصب ًاعيمج ةلودلا ءانبأ غبصي دحاو يلمع جمانرب ىلع ةرئاس ةلودلا                
لـعجب ةـلودلا دراوـم حمست ال دق يتلا ىرخألا ةيملعلا دهاعملا فلتخم نيب نوقرفتي مهعدي                

كلذكًايرابجإ اهيلإ مامضنالا  .  
***  

يرصـم حالـصإ يف ريخ ال هنأب نونمؤي نيذلا نم نحنف ةيعامتجالا ةهجولا نم امأ    
ةـيعامتجالا ةروثلاـب ًاعبط دصقن ال نحنو ةقح ةيعامتجا ةروث ىلإ دنتسي ال           -كلذك يقرشو –  

يـتلا هذـه     ةروثلاـب دصقن لب الك ،ةماعلا ةمظنألاو ةيسايسلا سسألا هجو يف موقت يتلا كلت               
يـف رخأـتلا لوـصأ نم لصأ اهنأ ىلع نوركفملا عمجي يتلا ةدماجلا ديلاقتلا هجو يف موقت                  
ميلاـعت ىلع ةروثلا ديرنو ةيلزنملا ةيبرتلا ىضوف ىلع لب ،ماظن ىلع ةروثلا ديرن ًاقح قرشلا                

  .ميلعتلا ةيحطسو قالخألا فعض ىلع ةروثلا ديرنو ةرسألا
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عـم  . ًالثم جردتلا ةليسو اهيلع رثؤتالو يعامتجالا ح الصإلل ةليسو ةروثلا ديرن امنإو   
يـف اناوتسـم نأ دـقتعن انال ،يسايسلا انداهج يف اهنع ديحن ال يتلا ةريخألا ةليسولا هذه نأ                   
يـف طـلخو بيردـتلا يـف صقن ىلإ عجرت بعاتم نم اهيف هيقالن ام عم ،ةيسايسلا انتايح                   

ةدـماج تاـثداحلا اهعدـت مل يتلا ةيعامتج         الا انتايح يف اناوتسم نم ًاطاطحنا لقأ ،روصتلا       
ةليـسو ةروـثلا ريغل لبق ال هنأ دقتعن ًاعفد ءارولا ىلإ اهب تعفد ثيحب اهيف تلمع لب اهناكم                   

–يسايسـلا اناوتسم ثيح ىلإ يعامتجالا اناوتسمب لصي ىتح مامألا ىلإ هرايت درو هتمواقمل               
نايوتسملا ريسيف  -هتاذ يف هب رخفن نأ عيطتسن ال يذلا        قـيرط يف ،طقف كلذ دنعو ،كلذ دنع          

  .بنجل ًابنج ثيرتلاو جردتلا
***  

ةيداصـتقالا انتايحل نوديري نيذلا نم نحنف ةعامجلا يف يداملا طاشنلا ةهجو نم امأ              
دالـبو رصـم نأ كلذ    " نواعتلا"و  " ةكراشملا"ةركف ىلإو   " ةيموقلا"ةركف ىلإ ةزكترم تاماعد     

اـهيف ةـلماعلا يديألا عيمج كراشت نم اهل دبال ةئدتبملا د            البلاو ،اهتضهن أدبت لازت ال قرشلا     
لاـمك ىـلع ةـمئاق ةرطخ تاسفانم يهو ةيبنجألا تاسفانملا ءرد ىلع هب نونواعي ًاكراشت                

  .دوهجلا مامتو لئاسولا
يـف دـهج لـك عجشنو ،ةيلهألا تاعونصملا ةيامح ليبس يف ةكرح لك نذإ عجشن                

ال اذـه لـك نكل      –تاباقنلا فيلأت ليبس يف يع      س لك ةصاخب عجشنو ،تاكرشلا ءاشنإ ليبس      
دوـهج نـم قرشـلا يـفو رصم نم نولزانلا بناجألا هلذب امل انريدقت نسح نم ًائيش لاني               
رهاـظم اـنرابتعا نـم لاني ال اذه لكو ،ةيهافرلاو ميعنلاب قرشلا ىلعو رصم ىلع تداع                 

نـم رهاـظملا هذه     باحصأ ناك نإو    –يلهأ طاشنل رهاظم رصم يف ةيدابلا يداملا طاشنلا         
رهاـظملل بـلطن اـمك ةـنوعملا اـهل بلطنو ةيامحلا اهل بلطن نيميمصلا نييرصملا ريغ                 

ءاوسب     .ءاوس ةميمصلا ةيرصملا
***  

اـهئدابم قيبطت فيكتي ةيناملرب ةيروتسدو ،رصم لالقتسا سمي ال زيلجنإلا عم مهافت             
راوـجلا اـهرابتعاب ةدي     قم" ةيقرش"و ،رصم يف يسايسلا ماعلا يأرلا جوضن بسحب ةعساولا          

و ؛  "ةطـسوتم ءاضـيب   "ةفاقثو ،ةداجلا ةيلودلا تائيهلل راصتناو ،خيراتلا لعفو ةغللا ةطبارو          
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ةـيموقو ،ةـيبرتلا ميعدـتو قـلخلا حالـصإل ةيعامتجا ةروثو ،دحوملا ماعلا ميلعتلل               " ةيندم"
مزـتعن يـتلا     ءارآلا يه نذإ كلت ،بناجألا دوهج ردقتو نواعتلاو ةكراشملا عيجشت ةيداصتقا            

ةـلالدلا ليبس ىلعو ًالامجإ مويلا اهركذن ثحابم نم         " ديدجلا"يف هرشننس ام لك اهب هجون نأ        
  .صرفلا تحنس املك ًاليصفت اهنع ةنابإلا ىلإ قفون نأ وجرنو بسحف
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  :أيها نقدم 
  الرابطة الشرقية أم اإلسالمية أم العربية؟

 
 

  
  
  
  ؟...مدقن اهيأ

دالبـلا نم اهتاقيقشو رصمب ةيعامتجالا طاسوألا يفو نيركفملا نيب لاؤسلا اذه ددرتي             
دـنهلا لـهأ نم مهيلإ نمو ةداقلابو ،اكيرمأو ابوروأ يف نيقرشتسملاب لصتيل هنإ لب ،ةيبرعلا                

يأ يـف ةـفيرط     ءارآو ثالثـلا طباورلا نيب ةنزاوم لاقملا اذه يف دجنسو نابايلاو نيصلاو             
  .ميدقتلاب ىلوأ طباورلا

ةقيضـلا ةيدرفلا نيب ًاطسو عقت نيوكتلاو ريكفتلا لحارم نم ةلحرم نآلا ملاعلا زاتجي              
مـل ممألا فلتخمل ةيسايسلا دودحلا ءارو       " ةقدنخلا"نأ ةيحان نم كردي وهف ةعساولا ةيعامجلاو        

. اـهراثآ لدابتو دوهجلا نم    اضتو هتعرسو لاصتالا ةلوهس نم رصعلا هب زاتمي امو قفتي دعي          
عيطتسـي ام ديلاقتلا دويق نم للحتلا نم غلبي امل يرشبلا قلخلا نأ ىرخأ ةيحان نم سحي وهو     
لـجأ نـمو نيتيحانلا نيب طيسولا فقوملا كلذ لجأ نمو ًاعيمج سانلا يخاؤي نأ ناسنإلا عم              

هتيمسـت ىلع حلطص    ا اميف ًاجرخم نوسملتي مهلودو مهممأ سانلا ذخأ نيفرطلا نيب ةدجلا كلت           
وأ ًاسـنج نيلعاـفتلا نيـب فلؤت يتلا طباورلا عاونأ نم اهيلإ امو              " فالحألا"لالخ برعلاب   

ال امبو   يضاملانرقلا نم يناثلا فصنلا يف هب اوعلط امب نوعلطي اوذخأو ةعفنم وأ ةراضح                
و " ةينوسـكس وـلجنأ   "و  " ةينيتال"نم يلاحلا نرقلا نم لوألا ثلثلا اذه يف هنوجلاعي نولازي           

و " ريغـص فلاـحت  "و " ةـيناقلب "و " ةـيتاروط "و " ةيماـس "و " ةيرأ"و  " ةيتامرج"و  " ةيفالس"
ىـلع حلطصا اميف هاجتالا كلذ رثأ نع نولءاستي اوذخأ مث           " ةيبوناد"و  " ةيناتيرب"و  " ةيبوروأ"
  .قرشلاب هتيمست
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ناـتراقلا ا   مهو ،اكيرمأو ابوروأ لهأ نم لعفلاب ردصي جرخملل سملتلا اذه ناك اذإو           
نأ موـتحملا يعيبطلا نم هنإف ةيلودلا ةسايسلاو ةيملاعلا ةراضحلا يحاون ىلع نآلا ناتضباقلا              
ةقباسـلا ةراضـحلا راـثآب ناـترماعلا ناتراقلا امهو ايسآو ايقيرفأ لهأ دنع ىدص هل نوكي                 

 لـب . ةـناكمو ناكم نم ةيرشبلا ةبلحلا يف امهب ريدج وه ام ىلإ بثوتلاو ضوهنلا رهاظمبو              
دنع ًادوجوم  لعفلاب ناك دق سملتلا كلذ نإ      اذإ رشـع عـساتلا نرـقلا رجف ذنم نيتراقلا لهأ               

تـحالو ليعامـسإ دـهع يف    " ةيقيرفألا"تدبو ميهاربإو يلع دمحم دهع يف " ةيبرعلا"تعلط  
،     " ةيقرشلا"تغزبو ،ديمحلا دبعو يناغفألاو يبكاوكلا مايأ       " ةيمالسإلا" ىرـبكلا برـحلا نابإ

هذـه مزـعو مزح يف ةيبرعلا تدواعو تاونسلا هذه نوينابايلا اهب يداني             " ةيويسآلا"تقرشأو  
ةـيدمحملا  " ةـيبرعلا "هـيلإ دنتسـت تناك ام ىلإ دنتست يتلا ةينابايلا           " ةيويسآلا"نأ ىلع مايألا    

نـم ًارايت اهرابتعا نكمي ال رهقلا لئاسوو حتفلا حور نم ةيليعامسإلا ةيقيرفإلاو ةيميهاربإلا              
صت يتلاةماعلا  تارايتلا   ًاريدـج هـلعجي ام ةريطخلا جئاتنلا نم هل ًايعامتجا ًاثداح ًارابتعا ح             ب 

بهاذـم اندـنع يـهو ،ةثيدحلا ةيبرعلاو ةيمالسإلاو ةيقرشلل نايغبني نيذللا قيقحتلاو ثحبلاب        
عورـفو زـكارم نـم اـندالب يف هارن امب ةعقاولا ةينارمعلا اهرهاظم اهل ةيقيقح ةيعامتجا                 

ةـيدنأ نـم اـهيلإ امو ةيبرعلا ةفاقثلاو نيملسملا نابشلاو     " ةيقرشلا ةطبارلا "تا  عامج فلتخمل 
  .ةمظنأو
  :ةيقرشلا ةطبارلا

ةباجإلا لواحأ يذلاو رغألا    " لالهلا"هب مدقتي يذلا لاؤسلا يف ةيثالثلا كلت نذإ ةيعقاو          
ًايدامًاعقاو مأ ًايركف ًاعقاو ناكأ ءاوس ًاضيأ عقاولا ىلإ دنتست نأ ديرأ ةباجإ هنع  .  

الو ًايملع ًاديدحت   " ةيقرشلا"ددحي نأ عيطتسي ال ءرملا نإ ًاعم يداملاو يركفلا عفادلاو           
قرـش ىـلإ ةيـضرألا ةركلا ميسقتف ،هيلإ نانئمطالا حصي ًايعامتجا ًافيرعت يلاتلاب اهفرعي نأ           

ىـل  إ دنتسـي ال يدادبتسا ميسقت وه امنإ نييبرغو نييقرش ىلإ ةركلا هذه لهأ ميسقتو برغو               
لـصافلا وـه ربتع                  ي يفارغج طخ كانه سيلف ةينارمع ةيرطق ىلإ عجري الو ةيفارغج ةدعاق
ةـعومجمو ةيقرشلا دالبلا ةمئاق ىلع قافتا ةقيقحلا يف كانه سيل هنإ لب برغلاو قرشلا نيب                

  .نيقيرفلا نم لك تاذ يف ةيبرغلا دالبلا
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نـم مهنـمو ةـيبرغ اهلك        ةيبوروألا ةراقلا ربتعي نأ ديري نم نيينارمعلا نم نأ كلذ           
دـح ىـلإ بهذـي نم مهنمو ناقلبلاو ايسور دودح دنع ةفقاو ابوروأ يف ةيبرغلا رابتعا ديري                  

ميدـق برغ ىلإ برغلا مسقي نم مهنم نأ مث ًاضيأ ةيبرغلا ةئيبلا يف              ةلخاد ريغ اينولوب رابتعا     
نيتكيرـمألا  ىلع بصني ديعب برغ ىلإو      –تعستا مأ تقاض اهسفن ابوروأ ةراق دنع هب فقي          

ةدـيدجلا ةراقلا يف    " ءادوسلا"ميلاقألا لهأ ةديعبلا    " ةيبرغلا"نم نوجرخي هنيع تقولا يف مهنكل       
ىـلإو اـيكرتو ناقلبلا لود مضي       " ىندأ"ىلإ هنومسقي يذلا قرشلاب صتخي اميف لاحلا كلذكو         

نولخدـي  ال ىصقأ ىلإ مث ،يسرافلا جيلخلا ىلإ ًابرغو ًاقرش اهراوج امو رصمل عستي          " طسوأ"  
اـمو رصـم يبونج ةيقيرفإلا ةراقلا دالب نولخدي ال امك اهيلإ امو ناغفألاو سرافو دنهلا هيف                 

  .ىندألاو طسوألا نيقرشلا نم دحاو يفشكارم ىلإ اهرواج 
طبـختلا ةـجرد ىلع ةحضاو ةلالد لديل ةيقرشلا ةيرظنل يفارغجلا ضرعلا اذه نإو              

هذـه مهسـفنأل نوضتري نيذلا نييقرشلل ناك نإو         اهل دارت يتلا ةيعانطصالا غلبم ىلعو اهيف        
ت اراـبتعا ىـلإ دانتـسالا نأ يـل حوليو مهنيب اميف هيلع فراعتملا ديدحتلا نم عون ةيمستلا            

نإـف دـيدحتلا كـلذ فـييكت ىـلع دعاسي يذلا هدحو وه اهيلع حلطصملا ةيرشبلا سانجألا          
ًاـيعامتجا اـمهنم نيـنثا د       وجوب رشبلا ءاملع ىضري يتلا ةثالثلا سانجألا نومضي نييقرشلا        

اـمك رمسألا سنجلاو دوسألا سنجلاو رفصألا سنجلا ًاري         رقت ثلاثلا مايق ريرقت يف نوددر     تيو
ىـلع ن   احلطصـم نيقيرفلا نأو ضيبألا سنجلا ىلع نيرصاق مهسفنأ نوربتعي نييبرغلا نأ           

  .ةصاخ هدحو هل ًانوكم امهنع ًالقتسم رمحألا سنجلا لعج
نأ ذإ ةـيعامتجالا ةـهجولا نـم         ًارـيطخ حبصيل هيلإ   انلصو  يذلا ميسقتلا اذه نإو       

يـف ةـمدعنم نوكت داكت ًاعيمج قرشلا ءازجأ نيب طبرت نأ بجي يتلا وأ طبرت يتلا طباورلا                  
سنـجلا نـم ماـيألا نم ًاموي نكت مل ةيعامتجالاو ةيخيراتلا تاقالعلا نأ كلذ اهيحاون ضعب                 

نوـكتف ثداوـحلا لعافتتو لاصتالا امهنيب        مكحي ثيحب دوسألا وأ رمسألا سنجلا وأ رفصألا         
ثداوـحلل يـملعلا ىنعملاـب ًايعامتجا ًاثداح نوكي نأ حصي اذام يردأ تسلف فيكتتو ةدحولا      

ةـيحان نـم ةينيصـلاو ةـينابايلا رصانعلا نيب ًاجزامو ًارهاص نوكي نأ حصي                .ةيعامتجالا  
الو يوـغل براقت نيتئفلا ن      م سيلو ىرخأ ةيحان نم ةيلامشلا ايقيرفأو ةيبرغلا ايسآ رصانعو         

يـتلا ةيحيسـملاو ةريخألا ةئفلا يف رشتنملا مالسإلا نيب نإ لب ينارمع هباشت الو ينيد مهافت                
ضيـبألا رـحبلا ىلع ًاعم نيلطملا نيقيرفلا ةفاقث نمو براقتلا نم برغلا لودو ابوروأ معنت                
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مهافتلا نم مدقلا ذنم ةحيحصلا ةيعامتجالا ثداوحلا لعافتل ًاناديم ناك يذلا طسوتملا  نـيد ن  يب 
ىـلإ ًايعاد نوكي نأ حصي ام مهافتلا نم كئلوأو ءالؤه ةفاقث ن             يبو براقتلا نم كئلوأو ءالؤه    

زـيمي نأ حالطصالا ديري امم رثكأ ةيبرغلاو ةيقرشلا يف امهزييمت عم جز             ملاو امهنيب ديحوتلا  
يذـلا اذـه ررـقت ا       ذإو ىصقألا برغملاو طسوألا قرشلا لهأو رفصألا قرشلا لهأ نيب هب          

برغتسـمب سيـلو اهيلإ نيعادلا دنع ةيقرشلا        (اهيلع موقت يتلا تارابتعالا ثيح نم هب مدقتن         
يذـلا ريصملا وه اهقيقحتل لمعلاو ةركفلا كلت ةرصنل تماق يتلا تاعامجلا ريصم نوكي نأ               

نأ اهسـيسأ  ت لوأ اهماظن دارأ" ةيقرش ةطبار"لعفلاب رصم يف تئشنأ دقف . ًاتتشتو ًاقرفت هفرعن  
كـلت لكل عستت مل اهئاضعأ رودص نكلو ةحيسفلا ةعساولا ةيقرشلا           "تارابتعالا كلت لك لمشي     

يـف طاشـنلا نورصـحي اوذخأ مث ًابعش اهنومسقي اوذخأف اهيف لمعلا جاهنم اوقيضف ةحسفلا                
ةـطبارلا  "لاـخدإو اهدـحو ةيمالـسإلا ممألاو ةيبرعلا دالبلاب نيتلصتملا نيتبعشلا وأ ةبعشلا          

ناـبايلا نوئـش ثـحبب ًاـموي نعت مل مويلا ىلإ ردصت لازت ال تناك نإو اهتلجمو                  " ةيقرشلا
مـهللا ءادوسـلا ةراقلا يف ميلاقأ نم هيلإ امو نادوسلا نوؤشو ةينيصلا دنهلاو دنهلاو نيصلاو                

  .يمالسإ وأ يبرع رابتعاب ًالصتم ثحبلا كلذ ناك اذإ الإ
لاـيخو ،ةيملع ةدعاق ىلإ ه      ديدحت يف دانتس  الا نكمي ال ماهبإ يرظن يف ةيقرشلاف نذإو       

نـم ةيضـقلا ىلإ رظنلا هيضتقي امب لشفلا ريغ اهبيصن نوكي نل ةلواحمو عقاو ىلع   ئكتي ال   
  .هلامهإو همهفب اهل لبقي ال ام ىلع لوقعلل رسقو دوهجلل تيتشت
  :ةيمالسإلا ةطبارلا

ىـلإو تباث يعامتجا ث     داح ىلإ دنتست امنإ ةيقرشلا نم ضيقنلا ىلعف       " ةيمالسإلا"امأ  
ًالـغلغت سوـفنلا يف تلغلغت دق ةيرظنلا نأب قطنت ةمئاق تآشنم ىلإو ةررقم ةينارمع ةفسلف                
ًاـيعيبط ناـك دقف كلذلو ًادحوت امهنيب تدحو اهنأو ًاطبر بوعشو ممأ نيب لعفلاب طبرت اهنأو                 

نأو ًاضـيأ    ةصاخ ةراضحو ةصاخ ةيلقعو ةصاخ حورل ًازمر ًاليوط ًانمز        " مالسإلا"لظي نأ     
راـيت هـعفدي دشأ رابتعا ىلإ دنتست ةطبار الإ اهيلع ىوقت ال ةيوق ةنيتم ةطبار هتطبار نوكت                  

  .فراج
تاونـس ىـلإ اـندالب يـف تناك ةينيدلا لماوعلا نأ تلق انأ اذإ غلابم ريغ ينبسحأو                  

 نـحن اذإ اميـسالو ينارمعلا ريصملاو يعامتجالا فييكتلا يف         العف  لماوعلا دشأ يه ةدودعم     
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يموـقلا ناـيكلا يف هلعفي ام دهاشن انفقوو انم ممألا ضعب دودح ءارو ام ىلإ انرصبب انبهذ                  
  .ةددعتم بهاذمو فئاوط ىلإ ةدحاولا ةينيدلا ةئفلا تتشت

انناهذأ يف ةمئاق اهاركذ لازت ام يتلا روصعلا ضعب يف ةيمالسإلا ةطبارلل ناك دقلو              
ةـيموقلا تاضهنلا غبص دح ىلإ اهلهتسم يف ا         وبهذ اذإ مهطاشنو سانلا مامتها نم لوألا لعل       

نـم مغرـلا ىـلع ًاينطو ًالالغتسا ينيد ساسحإ نم هفنتكت ام لالغتسا اولواح اذإو اهتغبصب            
  .اهتاذ ةينطولا ةضهنلا قيرط يف لالغتسالا كلذ اهميقي ناك يتلا رطاخملا

ثيدـحلا  لـقعلا اهب فيكتي يتلا ةثيدحلا تارابتعالا نكل يضاملا يف هلك كلذ ثدح              
عـجرت نأ اهنأش نم ناك ثيدحلا يموقلا ضوهنلاو ثيدحلا حالصإلا اهدعاوق ىلع ىشمتيو              
ساسـحإلا هـيلع مدقت نأو هبرب ناسنإلا ةقالع هب فيكت يناثلا فصلا ىلإ ينيدلا ساسحإلاب                
اـندالب يـف تناك ةريخألا تاونسلا نأ اذه ىلإ فضأ هنطوب ناسنإلا ةقالع هب فيكت يموقلا                 

دوـهجلا عـيمج نماضت يعدتسي داهج وهو لالقتسالاو ررحتلا ليبس يف داهج تا           ونس ًاعيمج 
دـلبلا رـصانع نيـب ةـقرفتلا رهاظم نم رهظم لك ىلع ضيفي نأ ًاموتحم ناكف اهصارتو                  
نيرئاسـلا ىـلع ًاـمتح ناكف اننيب ةقرفتلا كلتل ًارهظم ةينيدلا بهاذملا ريغ نكت نلو دحاولا                 

ماـعلا ريكفتلا ناك يذلا قيتعلا نصحلا كلذ يف         مهلوعم اولمعي نأ انيف ةضهنلاب     هـيلإ دنتسـي        
مهلاـه دـقو مهيلإ نمو نيدلا لاجر لورهو وفطي ءاج دق لعفلا در نم                ئش هنأ ىلع تاونسل     

دـق نيدـلا نأ اومهوف لوألا فصلا ريغ يف ةيموقلا تاضهنلا يف ينيدلا رابتعالا عضوي نأ                 
سسؤيو ًاطاشننوءدبياوبهف لعفلا كلذب رثأتي    .طباور وأ ةطبارب كلذك نودانيو تاعامج نو 

ةـينيدلا ةدـيقعلا نيـب نوزـيمي فـيك اوفرع ول مهيلإ نمو موقلا ءالؤه نأ يدنعو                  
اوعفدـي ملو مهعور نم ًاريثك اوأدهو اونئمطال        " ةيمالسإلا"و مالسإلا نيب يأ ةينيدلا ةفسلفلاو       

هـئارج نم مهميلاعت بيصيو مهب  يصيف هيف مهعافدنا ريسفت نوريثكلا ءيسي دق رايت يف مهسفنأب      
نيلماـعلا صاصـتخا ريغ نم وه امنإ ةديقع مالسإلا نأب كلذ ريخلا ريغ وأ ءوسلا نم ءيش                  

" ةيمالـسإلا "امأ  . ًاضيأ ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا اهيحاون فلتخمب ةيموقلا تاضهنلل       
هـل عضـخي أدبم يه ام      نإف. مالسإلا يف يسايسلاو يداصتقالاو يعامتجالا ماظنلا ةيحان يهو       

مهتدـيقع تناك امهم اندالب يف ةيسايسلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا          نيدايملايف نيلماعلا عيمج      
" ةيمالـسإلا "اـهترمغ دق اندالب نأ كلذ       . نيدحلملا وأ دوهيلا وأ نييحيسملا وأ نيملسملا ةديقع       

رـبتعي نأ هـي     لع بـجي حالصإلا ليبس يف بغار وأ حلصم نأب كلذو همهفن يذلا ىنعملاب             
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رـيغ يف ىشمتت يك هحالصإ ةكرح يف دنتسي نأو يخيراتلا روطتلا ربتعي نأو عقاولا رمألا                
اـهنومهفي ال  " اـهتطبارو ةيمالـسإلا  "ىلإ نيعادلا نكل ،يخيراتلا روطتلا اذه رابتعا ىلإ قلق        

ماـظ  نلاو ةدـيقعلا نيـب عماـجلا لماشلا وحنلا ىلع اهنومهفيل مهنإ لب همهفن يذلا وحنلا ىلع         
يـف نومضـي نيذـلا      " ةيمالسإلا"ةطبار ال   " نيملسملا ةطبار "اهيلإ نورظني مهف يعامتجالا     

مالـسإلا ميلاـعت اهيف ترشتنا يتلا دالبلا يف نيدحلملاو دوهيلاو نييحيسملاو نيملسملا يرظن              
نـكمي ال ةرشتنملا ةدعاقلا هذه ىلعو       . ةيعامتجالاو ةيداصتقالا هتمظنأ دعاوقو همكح لوصأو     

ناـيدألا فالتـخا نإف روصع نم اهدعب ءيجي اميف الو مايألا هذه يف ةجتنم ةطبار موق                 ت نأ 
لـمعك يموـق قوـفو ًايموق ًايحالصإ ًالمع ءرملا دنسي نأ ًاقيقد لعجي دحاولا عومجملا يف                 
نأو صاـخ ينيد رابتعا ىلإ ةلود نم رثكأو بعش نم رثكأ نيب طبرت نأ بجي يتلا ةطبارلا                  

دـيعت نأ ةموتحملا اهجئاتن نمل اهباحصأ همهفي يذلا وحنلا ىلع ةيمالسإلا    ةطبارلا ىلإ ةوعدلا    
ثـيح ءادعصلا ًاعيمج انسفنت يذلاو ىضم اميف ًايشاف ناك يذلا ماسقنالا نم ًائيش انفوفص ىلإ                
ماسـقنالا اذـه ررـضو ًامربم هانبسح                   ءاضق هيلع ءاضقلا ليبس يف ىعادتت ثداوحلا تءاج

ةرداـق حبصـت الو فعضلا اهنم لانيف فوفصلا يف ءانحشلاو ء            اضغبلا مومس ثفني ذإ ققحم    
  .اهتاذ ةيمالسإلا اهتطبار قيقحت يف الو ماع لمع يأ يف يضملا ىلع

ذاـختا ىـلع رـخآلا وـه وـلعي ال انأ همهفأ يذلا ىنعملاب               " ةيمالسإلا"مهف نأ ىلع    
نأـب كلذ يمو    ق ضوهن وأ يعامتجا حالصإ ليبس يف اهيلإ دانتسالا حصي ةطبار          " ةيمالسإلا"

اـم ةمكحملا رصاوألا نم ًاعيمج اهطبري ال يعامتجالا يفسلفلا ىنعملا اذهب            " ةيمالسإلا"دالبلا  
اـهانعمب  " ةيمالسإلا"ايكرت يه اهو ةكسامتم ذوفن ةقطنم وأ ةدحو ةماقإ يف هيلإ دانتسالا حصي            
مالـسإلا طاـبرب اه     ايإو طبترت تناك يتلا دالبلا نم اهريغ نع ًاعيمج اهتارايتب دعابت ديدجلا           

حجنـي مل اذإ يذلا فيكتلا نم ديدج عونب ةيعامتجالا اهتايح فيكت ىتح ًاليوط ثبلت نل يهو                 
يويـسآلا فـيكتلا لاـح يأ ىـلع نوـكي نلف فرصلا يبوروألا فيكتلا وه نوكي نأ يف             
يـفف نآلا نـكي مـل نإ قبطني دق لوقلا اذه لثمو لاحب يمالسإلا وأ يقرشلا وأ يقيرفألاو                   

  .ًاضيأ سراف ىلع لجاعلا بيرقلا
  
  



 ]١٧٧[

  ةيبرعلا ةطبارلا
نتمأ يرظن يف يهو  " ةيبرعلا ةطبارلا "تيقب دقف نذإو     موـقت نأ حصـي يتلا طباورلا           

يـه اـهنأ ىلع ثيدحلا رصعلا ثداوح عم يشمتملا ديدجلا فيكتلا ليبس يف انيعاسم اهيلع                
  .موتحملا انروطت اهيلإ دنتسي نأ بجي يتلا ةديحولا ةطبارلا

عوـن نيب تدحو يتلا خيراتلا ثداوح ىلإ دنتست يتلا كلت اهنأ ةيبرعلا ةطبارلا               ىنعمو  
طيـحملا نـم ةلصـتملا ةـلتكلا كـلت داصتقالا دعاوقو مكحلا بيلاسأو ةايحلا عونو ريكفتلا                 
ةـغللا ةـفاقث يـه اـمنإ ًاعيمج ةلتكلا كلت يف ةبلاغلا ةفاقثلاف ،يسرافلا جيلخلا ىلإ يطنلطألا              

ةـلتكلا كلت يف ةبلاغلا ةراضحلاو ًاعيمج مهل ةيلصأ ةغل ًاعيمج نولهألا اهب              قطني يتلا ةيبرعلا    
كـلت لهأ يناميإلا كولسلا يفو ةيمويلا ةايحلا يف اهب ذخأي ةيمالسإلا ةراضحلا يه امنإ اهسفن                
وـه اـمنإ ًاعيمج هيلإ نوصخشي يذلا ىلعألا حمطملاو ةديقع وأ ًانيد اوفلتخا امهم مهلك ةلتكلا        

يـف ةلاعفلا رصانعلا يه امنإ ىلعألا حمطملاو ةراضحلاو ةفاقثلاو ررحتلاو لالق            تسالا حمطم 
لاـقملا اذـه ءدب يف انررق امك ًاموتحم ناك اذإو هاجتالا اذه يف لمعلا هيجوتو هاجتالا ديحوت       

يـتلا ةقيضـلا ةـيدرفلا نـم مهب يشمت        " مالحأ"رصعلا اذه يف ضرألا ماوقأ نم عمتجي نأ         
ةـطبارلا نإف اهقيقحت ليبسو اهريصم دحأ يردي ال يتلا ةعساولا ةي            عامجلاو اهرصع ىضقنا  

كـلذ قـيرط يـف ريسـلل ةيبرعلا اندالب يف نولماعلا اهب عرذتي نأ بجي يتلا يه ةيبرعلا                   
نوكي نأ بجي يذلا  " فلحلا" فالـحألا هذه تناك نإو انلوح اهنوكت دهاشن يتلا فالحألا نيب               

يفاـقثلا هـجوتلا رـصانع نـم يبرعلا فلحلا يف ا         م لثم اهيدل سيل برغلا يف نوكتت يتلا       
ىـلع انيف رمألاب نيمئاقلا عجشي نأ بجي امم اندنع ًاعيمج رصانعلا هذه رفاوت نإف يخيراتلاو                

ىـلعو يفارغج عقاو    ىلع موقت امنإ يهو     . ةقفوملا ةققحملا ةيبرعلا ةطبارلا ليبس يف يضملا      
الو ةيقرشـلا ةـطبارلل رفوتت مل رومأ        يهو ًاضيأ ميظع يحور عقاو امهدي       ؤي يعامتجا عقاو  

  .ليلدت نم انمدق ام وحن ىلع ةيمالسإلا ةطبارلا
طباورـلا نـم اهاوس ىلع اهرثوأ يتلا يهو      . نذإ اهب وعدأ يتلا ةيبرعلا ةطبارلا يه      

اـهنع ينلأـس يـتلا كلت نم اهريغ ىلع اهمدقن نأ بجي يتلا يهو اندالب يف اهرمأ عئاشلا                   
  .رغألا لالهلا
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  احلريات يف مشروع الدستور 
 

 

  
  

تاـيرحلا نـع ئـش رـكذ لفغأ دق اهدعاوق نايب ناكو              *روتسدلا ةنجل ريرقت ناك   
ناـكو  .دـيدجلا يروتسدلا مهرصع يف نويرصملا اهب عتمتي نأ بجي يتلا ةماعلاو ةيصخشلا            

ئـش ركذ نم لامعألا هذه ولخ اوظحال دق دقنلاب روتسدلا ةنجل لا             معأل اوضرعت نيذلا باتكلا   
  .ةسدقملا تايرحلا هذه نع

دـيعت ىهو اهاندجو دقف ،ةنجللا بناج نم وهسلا دح ىدعت دق نكي مل رمألا نأ رهظيو     
. لوألا اـهلمع يـف احضاو ناك يذلا صقنلا دست ئدابم نم تعضو دق تناك ام ىلإ اهرظن                 

نإ ارـيثك اهريضـي ال ةنجللا نأ انل حولي قوقح نم اهل              ض اباب تايرحلل تدرفأف      نع ام هتنم
نحنـف  . اهلمع دعاوق داوم نايب ىلع ديدج نم ت       لخدأ اميف مهيأر اهل اولوقيل نودقانلا اهل مدقت       

لـب  . ئرـبلا دـقنل   ا رجم وأ رظنلا تفل درجمل ادج ةساسحلا تائيهلا كلت نم ةنجللا لاخن ال             
دـيحولا قيرطلا وه اهروتسد يف اهءارآو ةمألاب مهلاصتا نأ    نومهاف اه ءاضعأ نأ نقون نحن     

جرـخم لك يف اهرفوت يغبني ناك يتلا    " يموقلا ثاعبنالا "ةفص مهلمع يف مهيلع ضوعي يذلا       
                                                 

اهيف ريرحتلاو ةغايصلا رشابو ،اشاب يدشر اهسأر يتلاو         ١٩٢٣روتسد دادعإ ةنجل ىه ةنجللا       *  
، ف اشاب زيزعلا دبع ءاضقلا يضاق مهسأر ىلع ،مهريغو نييروتسدلا رارحألا نم لضاف ع             مج يمه
  .اشاب فيرش دعب ،روتسدلا وبأ بقل لمح نم يناث
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اـننكلو ،حوضوب انيأر هيف ةنجلل لوقن ،زاجيإلا ريثك ريغ نايبب ابيرق مدقتنس نحنو              . روتسدلل
مدقن نأ  ديرن ام ةئيهت نم انئاهتنا راظتنا يف       نيـتطقن ىـلإ ةراشإلاب يفتكن نأ ديرنف نآلا امأ     .  

يـف نيـمطتلا نـمو رـيبعتلا يف حوضولا نم يفاكلا دحلا ىلإ تبهذ دق امهيف ةنجللا رت مل                    
  :تانامضلا

يأرلا ةيرحب ةصاخف   ،ىلوألا ةطقنلا  لـك نإ  "ةراـبعلا حيرصـب لوقن نأ ديرن نحن   " 
اـنتلاح يـف ادمتعمو ةيركفلا انتلاح يف لاقتنا ىلإ ا       دنتسم نكي مل نإ ةيسايسلا انتلاح يف لاقتنا       

لاـقتنالا ىـلإ دنتسي يذلا لاقتنالا كلذ جاتنإ جتنم ريغو ددجم ريغ ةلاحم ال وهف ةيداصتقالا                 
  .اصوصخ يركفلا

حنمت ديق لك نم ةقلطم ةعساو ةيرح نكت مل ام يركف لاقتنا كانه نوكي ن               أليحتسيو  
بسـحت ةعامج وأ ةفئاط لخدت نيب اهريغ مهيأرب نولدي           نأ نوديري نيذلا نيركفملل كرتت لب       

ةـقلطملا ةـيرحلا حنـمت نأ بجي معن    . اهيلع ءاضقلل اهءارآ نومجاهي امنإ مهئارآ ءادبإب مهنأ    
                 ، دـيلاقتلا نم خسارلا تباثلل ةمداه نوكت نأ ةلواحم وأ ةمداه تناك نإو ،ركفلا عاونأ عيمجل

،           دقإلاب الإ نوكي ال يركفلا لاقتنالا نأل       تاـكاردإلا نـم دئاسلاو ءارآلا نم مئاقلا دقن ىلع ما
عاوـنأ لـك قـيلطلا رـكفلا ءادبإ قيرط نم تليزُأ اذإ الإ ،ةلوهسب مادقإلا اذه عاطتس                     ي الو

،                . تابقعلا اسـبل لمتحم ريغ احضاو هب لقت مل اهنكل ،ركفلا ةيرحب تلاق دقف روتسدلا ةنجل امأ
دـق يرـكفلا لاقتنالا نأ نيح يف        . مويلا ىلإ ةف  ورعملا دئاقعلا رهاظم ىلع اهتيرح ترصقو     

. ءارآلا نـم فورـعم ريغ وه امب دئاقعلا نم فورعملا ةمجاهمب نيياحألا ضعب يف يضفي               
عـم ديدجلا لعافت ليهست نذإ عطتسي مل هدحو ميدقلا فورعملا ىلع ءادبإلا ةيرح ترصق اذإف                

عاوـنأ عـيمج ماـمأ ةيرحلا ق        الطإ ىرن نأ دون انك    . امهلعافت نيب نم ريخلا روهظو ميدقلا     
جارـخإ نود لوـحي امب الإ قالطإلا انه ديقي الأو اهرهاظم عيمج مامأو ،ءارآلاو تاريكفتلا                

  .يملسلا يركفلا عزانتلا درجم نم ديدجلاو ميدقلا نيب لعافتلا اذه
،            : ةيناثلا ةطقنلا امأو   ةـيرحلا هذه ىلع ةنجللا تصن دقف ةفاحلا ةيرح ينعت يتلا ىهف

عاوـنأ عـيمج لمشـيل ماع صوصنلا هذه لثم يف نوناقلاو            " نوناقلا"فلاخي امب اهتد    يق اهنكل 
رـيغب ةفاحصـلا ةـيرح دـيقت الأ دون انك دقو ،ةيئانثتسا وأ تناك ةيداع ردصت يتلا نيناوقلا      

ةـيعيبطلا ةليـسولا ىـه ةفاحصلا نأل هلك ديقلا ي           فتخي نأ وأ  " ماعلا يداعلا نوناقلا  "صوصن  
وـهف يرـكف لاقتنا ىلع موقي ال يسايس لاقتنا لك نأ انمدق دق نحنو                هرشنو يأرلا راهظإل    ،

 .رقهقتم لاقتنا وأ فقاو لاقتنا






