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ككريیرطبلاا ببألاا ررايیتخإإ

ةةديیجملاا انتسيینك خيیررات نم سسوورردد
 ابابلاا تتامحررلاا ثثلثم انيیبأأ سسفن ببررايی رركذذأأ" ببررلل ننيیعرراض ممايیألاا ههذذهھھھ ىف سسااددق للك ىفً اعيیمج ىلصن     
 ةةرراهھططلاب ككبعش ىعرريیلً احلاصً ايیعاارر انل مميیقت ننأب ممعنأأوو ككيیسيیددق نناضحأأ ىف اهھحيین للضفت ثثلاثلاا ةةددوونش
 ىسررك ىلع سسلاجلاا ررايیتخإإ ىف ققيیررعلاا اهھخيیرراتوو اهھھھدديیلاقتوو انتسيینك ننيینااووق عجااررن تتقوولاا سسفن ىفوو ."للددعلااوو
 ززكررأأوو ككرريیررططبلاا ببألاا ررايیتخإإ ىف انتسيینك خيیررات ننم سسوورردد للووانتن ننأأ ثثحبلاا ااذذهھھھ ىف ددووأأوو .سسقررمررام
 هھيیلاحلاا ةشقانملاا ءااررثإإ ووهھھھ ىفددهھھھوو تتايیشررابيیإلاا ةفقاسأأوو ةنرراططم ننيیب ننم ككرريیررططبلاا ببألاا ررايیتخإإ ىف ىعووضووم
 ىلإإ انددووقيی ننأأ ببررلاا ننمً ايیجاارر تتايیشررابيیإلاا ةفقاسأأوو ةنرراططم ننيیب ننم ككرريیررططبلاا ببألاا ررايیتخإإ ةيینووناق ىىددم للووح
.ةخسااررلاا اهھھھدديیلاقتوو ةسيینكلاا ننيینااووقب ممااززتلإلاا
 ننيیب ام ككرريیررططبلاا ببألاا ررايیتخإإ ةقيیررطط ععوونت ددجيی ككرريیررططبلاا ببألاا ررايیتخإإ ىف انتسيینك خيیرراتل علاططملاا     
 ننيیعم صصخش ىلع ببعشلااوو ةفقاسألاا ععامجإإ ووأأ صصخش ررايیتخإل هھعررق ءااررجإإ ووأأ ههددعب ىتأيی ننم رراتخيی ككرريیررططب
  ةسيینكلاا تترراتخأف ممهھنم ككرريیررططبلاا ررايیتخإإ ممت ىتلاا تتائفلاا تتعوونت امك هھيیلكيیهھھھ هھعررق اهھبقعت تتاباختنأأ ءااررجإإ ووأأ
 للك ممغرر هھنإإ ةحضااوولاا ةقيیقحلاا ننكلوو .ننيیيیناملعلاا ووأأ ننابهھھھررلاا ووأأ هھيیتووهھھھاللاا ةيیررددنكسألاا ةسررددم ةةذذتاساا ننم
 ىف الإإ تتايیسررابيیإلاا ةفقاسأأوو ةنرراططم ننيیب ننم رراتخت ممل لليیووططلاا اهھخيیررات ىف ةسيینكلاا اهھب تتررم ىتلاا ففووررظظلاا
 ةنرراططم ننم ةكرراططب ثثالث رريیتخإإ امددنع 1956 -1928 ننيیب ام ةنس ننيیثالث ىىددعتت ال ةةرريیصق ةةررتف
 113 للاا ككرريیررططبلاا ووهھھھوو )1942-1928( ررشع عساتلاا سسنؤؤيی ابنألاا ةططبغلاا بباحصأأ ممهھنم تتايیشررابيیإلاا
 115 للاا ككرريیررططبلاا ىناثلاا بباسوويی ابنألااوو )1945-1944( 114 للاا ككرريیررططبلاا ثثلاثلاا سسوويیرراكم ابنألااوو
)1946-1956(.
تتايیشررابيیإلاا ةفقاسأأوو ةنرراطم نيیب نم ككريیرطبلاا ببألاا ررايیتخإإ ةةركف :ًالووأأ     
 ححاجنلااوو مملعلااوو ةسااددقلاا ننم هھب ااووززاتمإإ امب ررووصعلاا رربع ءالجألاا ةفقاسألااوو ةنرراططملاا ءابآلاب انتسيینك ىنغ ممغرر
 ابنألااوو سسوويیسانثأأ سسيیددقلل ررصاعملاا سسيیميیت ففقسأأ ننوويیبااررس سسيیددقلاا للاثمأأ ممهھتايیشررابيیإإ ىف ىىووعررلاا للمعلاا ىف
 ىلوواجلاا سسررططب ابابلااوو )1809-1796(108للاا ككرريیررططبلاا ننماثلاا سسقررم ابابلاا ررصاع ىىذذلاا حبألاا بباسوويی
 ىلوواجلاا سسررططب ابابلاا ررصاع ىىذذلاا ةحررطط ووبأأ ننوومابااررص ابنألااوو )1852-1810( 109للاا ككرريیررططبلاا
 ننيیب ننم ككرريیررططبلاا ررايیتخإإ ىف رريیكفتلاا ددررجم ةسيینكلاا رركفت ممل ممهھھھرريیغوو 1853 مماع حيینتوو )1810-1852(
 ننيیيیناملعلاا ننيیب ننم ااوورريیتخإإ ننيیذذلاا تتااووابابلاا ددددع غلبوو ننيیناملعلاا ننم تترراتخإإ للب تتايیشررابيیإلاا ةفقاسأأوو ةنرراططم
 للبج للقن ةةززجعم تتمت ههددهھع ىف ىىذذلااوو )979-976( 62 ابابلاا هھعررزز ننب ممآآررباا ابنألاا ممهھنيیب ننم ننيیررشعوو ةتس
 ةفقاسأأوو ةنرراططملاا ننيیب ننم ككرريیررططبلاا ببألاا ررايیتخإإ ةةرركف ررهھظظت تتأأددب ىتم ننكلوو .سسنجلاا ىنايیررس نناكوو ممططقملاا
؟تتايیشررابيیإلاا
    
 )767-744( 46للاا ابابلاا للووألاا )ليیئاخ( ليیئاخيیم ابابلاا-1 
 ةةررتف تتددهھش ددقف ىجرراخلاا دداهھططضإلاا ةهھج ننم ةسيینكلاا ةةايیح ىفً ااددج ةبعص ةةررتف سسيیددقلاا ابابلاا ااذذهھھھ ررصاع     
 ىقلااوو .ةةاسقلاا ةةالوولاا ننم ةةرريیثك تتاادداهھططضإإ ىقال ددقوو ننيیيیسابعلاا ةلوودد ةيیااددبوو هھيیوومألاا ةلووددلاا ةيیاهھن هھتيیكرريیررططب
 صصالخإب هھبعش ىعرريیوو ىسكذذووثررألاا نناميیإلاا ننع عفاادديیً اعاجشً ااددماص للظظ ننكلوو تتااررم ةةددع ننجسلاا ىف
 ببيیبح سسيیرريیأل ةيیططبقلاا ةسيینكلاا ةصق بباتك ىف سسيیددقلاا ابابلاا ااذذهھھھ ةةايیح ةةرريیسل ععووجررلاا ننكميیوو رربوو ةةرراهھططوو
 لليیئاخيیم ابابلاا ممسأأ ددلخ مماهھھھ ثثدداح ثثددح سسيیددقلاا ااذذهھھھ ةيیكرريیررططب ةةررتف ةيیاهھن لليیبق ننكلوو .ىناثلاا ءززجلاا ىىررصملاا
.رروون ننم ففررحأب ةسيینكلاا خيیررات ىف للووألاا
 ةيیااددبوو هھيیوومألاا ةلووددلاا ةيیاهھن تتبحاص ىتلاا ةيیسايیسلاا ثثااددحألاا بببسب ةةررتفً ااررغاش ىكاططنألاا ىسرركلاا للظظ ددقل     
 ىكاططنألاا ىكرريیررططبلاا ىسرركلاا ىلع سسلجيی ننأأ ىهھتشأأ نناارراح ففقسأأ ققحساا ابنألاا ننإإ ثثددحوو .ةيیسابعلاا ةلووددلاا
 ككلملاب نناعتسأف ٬،نناارراح ىفً اميیقم نناك ىىذذلاا ررفعج ىبأأ هللا ددبع ككلملاا ددالبلاا ممكاحب ةقيیثوو ةلص هھل تتناك ددقوو
 ققحساا ابنألاا اضرراع ىكاططنألاا ىسرركلاا ةفقاسأأ ننم ننيینثأأ ننكلوو هھتيینمأأ ققيیقحت ىف ههددعاسيیل ررفعج ىبأأ هللا ددبع



 ككلملاب نناعتسأف ٬،نناارراح ىفً اميیقم نناك ىىذذلاا ررفعج ىبأأ هللا ددبع ككلملاا ددالبلاا ممكاحب ةقيیثوو ةلص هھل تتناك ددقوو
 ققحساا ابنألاا اضرراع ىكاططنألاا ىسرركلاا ةفقاسأأ ننم ننيینثأأ ننكلوو هھتيینمأأ ققيیقحت ىف ههددعاسيیل ررفعج ىبأأ هللا ددبع
 عنمت ىتلااً اضيیأأوو ةيیكرريیررططبلاا ىسررك ىلإإ للقتنيی ننأأ ةيیشررابيیإلاا ففقسأأ عنمت ىتلاا ةسيینكلاا ننيینااووقب ههايیأأ ننيیرركذذم
 ىلع ققحساا ابنألاا سسلجوو .امهھلتقب مماقوو هللاددبع ككلملاا امهھنم ببضغف ؛ ةيیتوونهھك ةبترر ذذخأل نناططلسلاب ةناعتسإلاا
 ككرريیررططبلاا للووألاا لليیئاخيیم ابنألل ةكررشلاا ةلاسرر للسررأف ههززكررم ززززعيی ننأأ ددااررأأ هھنكلوو ىكاططنألاا ىسرركلاا
 ققحساا ابنألل هھلووبق ممددع ةلاح ىف هھنأأ دديیددهھتً اضيیأأوو ةنيیمث ايیااددهھھھ امهھعموو صصمحوو ققشمدد ىفقسأأ عم ىىررددنكسألاا
 للصوو امل ً.ايیسايیس هھعبتت ررصم تتناك ىىذذلاا هللاددبع ككلملاا ممامأأ للووثملل نناارراح ىلإإ ررووضحلاا هھيیلعف ككرريیررططبك
 ههاجررتوو لليیئاخيیم ابنألاا ببلططف ةلاسررلاب ههاملعأأوو ررصم ىلااوو ننووع ىبأأ الباق ططاططسفلاا ىلإإ ققحساا ففقسألاا للسرر
 ننم ىىررددنكسألاا ابابلاا ببلططف .ككلملاا ششططب ننم هھيیلعً اصررح ققحساا ففقسألاا ببلططل ببيیجتسيیوو ةلاسررلاا للبقيی ننأأ
 ابابلاا ثثعبف ببلططلاا ىلااوولاا ىبلف ٬،ررمألاا ىف ممهھعم رروواشتلل ةفقاسألاا عمً اعمجم ددقعيیل ممايیأأ ةثالث هھلهھميی ننأأ ىلااوولاا
 ررووضحلل ننيیيیكاططنألاا ننيیفقسألاا ىعدد امك رروواشتلل عمجملاا ررووضحل ممهھھھووعدديی ةفقاسألاا ءابألاا ىلإإ ةلاسررب لليیئاخيیم
 ىىررددنكسألاا ابابلاا رركذذيی ننأأ للوواحيی الووً ااددحأأ ققيیاضيی ال ىلااوولااووً الماكً ااررهھش ةةددمل عمتجيی عمجملاا للظظوو ً.اضيیأأ
.هھيیلع ددررلل ممايیأأ ةثالث رريیغ ببلططيی ممل هھنأب
 لليیئاخيیم ابابلاا ننلعأأ ثثيیح ةقلعملاب ةةرريیهھشلاا ءااررذذعلاا ةسيینك ىف ةفقاسألاا عمتجأأ ىناثلاا ررهھشلاا علططم ىفوو     
:ةلاسررلاا صصن للقننوو ةيیخيیررات ةقيیثوو تترراص ىتلااوو ققحساا ففقسألاا ىلإإ هھتلاسرر ىف هھبتك ىىذذلاا عمجملاا ررااررق
 رريیغ للمعب ىضررأأ ننلوو .ىنفيیخت هھعمتجم اهھلك ههذذهھھھ الوو ىفنلاا الوو ددووسألل ىمررلاا الوو ررانلاا الوو ففيیسلاا ال"     
 رريیصيی ننأأ ففقسأل ززووجيی ال هھنأأ هھيیف تتنلعأأ ىىذذلااوو ىىدديی ططخب هھتبتك ىىذذلاا ىمررح تتحت ىسفن للخددأأ ننلوو .ىنووناق
 ّىلإإ ااووبتك ددق ااووناك ةفقاسألاا ننأف .نناططلسلاا دديی ننم تتوونهھكلاا ذذخأيی ننم للك ننوومرركملاا انؤؤابأأ ممررح ددقلوو ً.اكرريیررططب
 ً.امووررحم ننووكيی ةيیكرريیررططبلاا ههددسلاا ىلع ةنرراططملاا ننم ههددعب سسلج ننم للك ننأأ ككرريیررططبلاا انحوويی ممايیأأ ةيیكاططنأأ ننم
 ."ككلسملاا ااذذهھھھ ككلسيی ننم للك ااوومررح ددق ممهھسفنأأ ننيیمرركملاا ءابألاا ننأأوو ؟للبق ننم هھترركنأأ امب ننألاا ففررتعأأ ففيیك للب
.ققحساا ففقسألاا ننم ننيیبددتنملاا ننيیفقسألاا ىلإإ ااذذهھھھ هھباططخ للووألاا لليیئاخيیم ابنألاا مملس ددقوو
 امهھعم بباهھھھذذلاب لليیئاخيیم ابابلاا ببلاططيی ننأأ هھيیلإإ ابلططوو ررصم ىلااوو ننووع ىبأأ ىلإإ ققحساا ففقسألاا الووسرر دداع     
 ككلملاا ممكحل عضخيیوو هھقفااوويی ننأأ ههاجرروو هھب ىلتخإإ ككلذذل لليیئاخيیم ابابلاا ببحيی ىلااوولاا ننووعووبأأ نناكوو .نناارراح ىلإإ
 ههددااددعتسأأ ىىددبأأوو هھيیأأررب ككسمتم هھنأأ هھملعأأوو ههرركش لليیئاخيیم ابابلاا ننكلوو هھل ننيیلااووملاا ةفقاسأللوو ررفعج ىبأأ هللا ددبع
 عم ررفسلل امهھھھددااددعتسأأ سسوويیسووددؤؤيیث ابنألااوو سسيیسيیووم ابنألاا امهھھھ ةفقاسألاا ننم ننيینثأأ ننلعأأوو نناارراح ىلإإ بباهھھھذذلل
 هھل ننيیصلخملاا ننيیفقسألاا عم لليیحررلاب ممهھھھوو ررفسلل ههددااددعتسأأ لليیلجلاا ابابلاا للمكأأ ننأأ ددعبوو .لليیئاخيیم ابابلاا ممهھيیعاارر
 ممهھھھددالب ىلإإ ةةددووعلاب ننوويیكاططنألاا للسررلاا رردداب ككااذذ ددنعوو .ققحساا ففقسألاا تتوومً انلعم ططاططسفلاا ىلإإ للووسرر للصوو
.ررئامضلاا ىحيیررتسم ررصم ةفقاسأأوو للووألاا لليیئاخيیم ابنألاا للظظ امك .ننووكس ىف
:ىتآلاا ةصقلاا ههذذهھھھ ننم مملعتن     
 ننجسلل هھلامتحإإوو ننيیملاظظلاا ةةالوولاا ممامأأ هھتعاجشوو )لليیئاخ( لليیئاخيیم ابابلاا اهھشاع ىتلاا ةسااددقلاا ةةايیح ننأأ -1     
.دديیددهھتلاا ففاخيی ال هھنأأوو ةسيینكلاا ننيینااووق ىلعً اضيیأأ ةظظفاحملاا ىف ةعاجشب ففووقوولاا ننم هھتنكم تتااررم ةةددع
 ررااررقلاا ذذختأأوو للماك ررهھش ةةددمل سسددقملاا عمجملاب عمتجأأ للبً ايیصخشً ااررااررق ننكيی ممل لليیئاخيیم ابنألاا ررااررق-2     
 بباهھھھذذلل ددااددعتسأأ ىلع امهھنم ننيینثأأ نناكوو .سسددقملاا عمجملاا ةفقاسأأ اهھيیف هھعم ككررتشأأ ننيینااووقلل ةساارردد ددعب
.ةسيینكلاا ننيینااووق ىلع ةظظفاحملاا عم دداهھشتسإلل
 ىهھھھ نناططلسلاا دديی ننم تتوونهھكلاا ذذخأأ ووأأ ىىررخأأ ةيیشررابيیإإ ىلإإ ففقسألاا للاقتنأأ عنمت ىتلاا ةسيینكلاا ننيینااووق ننأأ-3     
 ننأأ ددض ااووناك ىكاططنألاا ىسرركلاا ةفقاسأف .ططقف ةيیسكذذووثررألاا ةيیططبقلاا ةسيینكلاا تتسيیلوو ةعماجلاا ةسيینكلاا ننيینااووق
 ةفقاسألاا ننأأ هھتلاسرر ىف لليیئاخيیم ابابلاا رركذذ امك ككلذذل ىكاططنألاا ىسرركلاا ىلع ةيیشررابيیإإ ففقسأأ ووأأ ننااررططم سسلجيی
 ةنرراططملاا ننم )انحوويی ككرريیررططبلاا( ههددعب ننم سسلجيی ننم للك" ننأأ انحوويی ككرريیررططبلاا ممايیأأ ىف هھيیلإإ ااووبتك ننيیيیكاططنألاا
 .ةيیكاططنأأ ةفقاسأأ ررااررق ىلع هھئاضمإب عقوووو لليیئاخيیم ابابلاا هھقفااوو ددقوو ً"امووررحم ننووكيی ةيیكرريیررططبلاا ههددسلاا ىلع
.؟سسمألاب هھتمررح ام مموويیلاا رررربأأ ففيیكوو ؟ننآلاا ىسفن ممررحأأ ففيیكف هھتلاسرر ىف للءاست ككلذذل
 عمجم ننع ةةرردداص تتامووررح ىهھھھ للب ةيیصخش تتامووررح تتسيیل لليیئاخ ابابلاا تتامووررح ننأأ ىلع للدديی ااذذهھھھ للك     
 ىلع ةقفااووملاا ااووضفرر امددنع ةيیكاططنأأ ةفقاسأأ ننم ننيینثأأ ددهھشتسأأ ددقوو .ةيیررددنكسألاا ةسيینك عمجموو ةيیكاططنأأ ةسيینك
 انتسيینك ةةايیح ىف ةيیخيیررات ةقيیثوو لليیئاخيیم ابابلاا ةلاسرر تترراص .ىكاططنألاا ىسرركلاا ىلإإ نناارراح ففقسأأ للاقتنإإ



 ىلع ةقفااووملاا ااووضفرر امددنع ةيیكاططنأأ ةفقاسأأ ننم ننيینثأأ ددهھشتسأأ ددقوو .ةيیررددنكسألاا ةسيینك عمجموو ةيیكاططنأأ ةسيینك
 انتسيینك ةةايیح ىف ةيیخيیررات ةقيیثوو لليیئاخيیم ابابلاا ةلاسرر تترراص .ىكاططنألاا ىسرركلاا ىلإإ نناارراح ففقسأأ للاقتنإإ
 للاقتنإإ ةةرركف تتدداع امددنع ررشع عساتلاا ننررقلاا ىتح ةةدديیجملاا انتسيینك اهھيیلع تترراسوو لليیئاخ ابابلاا ننووناق تتيیمسوو
.ىىررخأأ ةةررم ررهھظظت ىكرريیررططبلاا ىسرركلاا ىلإإ ةيیشررابيیإإ ففقسأأ
 :1873 مماع ةيیسكذذوثررألاا ةيیطبقلاا ةسيینكلل سسدقملاا عمجملاا رراارق-2     
 دديیددج ككرريیررططب ةمايیس تتلططعت 1870 مماع )1870-1862( 111للاا ابابلاا ىناثلاا سسوويیررتميیدد ابابلاا ةحايین ددعب
 ىىوويیددخلاا للططع ككلذذل .ىىوويیددخلاا تتووميی دديیددج ككرريیررططب ةماقإإوو ككرريیررططبلاا تتووم ددعب هھنأأ ةةرركف رراشتنإإ بببسب
 ننووئش ةةررااددإل مماقم ممئاق ةةرريیحبلاا ننااررططم سسقررم ابنألاا ببعشلااوو ةفقاسألاا مماقاف دديیددج ككرريیررططب ةماقإإ لليیعامساا
 ككلم للسررأأ دديیددج ككرريیررططب ممقيی مملوو سسوويیررتميیدد ابنألاا ةحايین ىلع ننيیماع ننم ببررقيی ام ىضم املوو .ةسيینكلاا
 ننااوويیدد ببتاكشاب هللا ققززرر ككب هھبهھھھوو للصووتف .دديیددجلاا ككرريیررططبلاا ةماقإإ ىف هھلجعتسيی لليیعامساا ىىوويیددخلاا ىلإإ ةشبحلاا
 ثثددحت مملوو ننيیماع ههددووجوو ىلع ىضم ثثيیح ككرريیررططب سسقررم ابنألاا ةماقإإ ةةرركف ىلإإ ىىوويیددخلاا عم ةمووكحلاا ةيیلام
 سسقررم ابنألاا ىىددل للووبق تتددجووً اضيیااوو ةةرركفلل ىىوويیددخلاا ححاتررإإ .للووقت تتاعاشإلاا تتناك امك ىىوويیددخلاا ةةافوو
 ننووكيیل ةةرريیحبلاا ننااررططم سسقررم ابنألاا ةيیكززتل ىططبقلاا ببعشلاا ننايیعأأ ننم تتاعيیقووت عمجل ككب هھبهھھھوو ىعسوو
 ننم ااووفاخيی مملً اضيیأأ ننيیرريیثك ننكلوو ننوورريیثكلاا عقووف عيیقووتلل هھيیسووؤؤررم ىلع هھتططلس ككب هھبهھھھوو ممددختسإإوو ككرريیررططبلاا
 ابنألاا ررضح املوو .ببعشلاا ططسوو مماسقنإإ ثثددحوو ةسيینكلاا ننيینااووقل ففلاخم هھنأل عيیقووتلاا ااووضفررف ةمووكحلاا ةةووططس
 ىعددوو اهھضفررً اكرريیررططب سسقررم ابنألاا ةماقإب ةصاخلاا ةيیكززتلاا ىلع علططأأوو ررصم ىلإإ سسددقلاا ننااررططم سسوويیليیساب
 ررمألاا ىف ةفقاسألاا ثثحابتوو 1873 مماع سسددقملاا عمجملاا ددقعنإإً العفوو .ررمألاا ثثحبل سسددقم عمجم دداقعنإل
 ددووددحلاا ههذذهھھھ ىىددعتوو للحب ةيیسقررملاا ةةززاارركلاا ببعشوو ةنهھكلل ططق حمسن الوو مملسن ال" هھيیف ااوولاق ررااررقب ااووهھتنإإوو
 ىعس ووأأ ىساارركلاا بباحصأأ ةنرراططملاا ووأأ ةفقاسألاا ننم )ةيیكرريیررططبلاا ةبترر( ةبتررلاا ههذذهھھھ ببلططيی ننم للكوو ةيیووبألاا
 ً"امووررحم ننووكيی ىناملع ووأأ هھنهھك سسيیئرر ووأأ نناك ننهھھھاك اهھل ههووبلططيی ننأش ىف هھل ىعس ددحأأ ووأأ اهھب ىضرر ووأأ اهھيیف
 اهھخيیرراتوو اهھسووقططوو ةسيینكلاا ننيینااووقوو سسددقملاا بباتكلاا تتايیآآ ىلعً ااددمتعم ضضيیفتسم ثثحب عمجملاا ممددق ددقلوو
 ةنرراططم ننيیب ننم ككرريیررططبلاا ببألاا ررايیتخإإ ةيینووناق ممددع تتابثإإ ىف ةيیكاططنألاا ةسيینكلاا للثم ىىررخألاا سسئانكلاا خيیرراتوو
 ممددقأأ ىنكلوو ىخيیرراتلاا ثثحبلاا ااذذهھھھ عم هھقفررنوو ددووجووم ررااررقلااوو ثثحبلاا صصن ننأأ هللا رركشنوو .تتايیشررابيیإلاا ةفقاسأأوو
 ةساارردد ىلعً ايینبم للبً اعررستمً ااررااررق ننكيی ممل ررااررقلاف .ممهھھھررااررق ىف ءابألاا اهھيیلع ددمتعأأ ىتلاا ببابسألل صصخلم
 ةةدديیددع ببابسأأ ىلع ددمتعأأ للب للسررلاا ننيینااووقل ةقيیقدد رريیغ ةمجررت ىلع ضضعبلاا للووقيی امك ددمتعيی مملوو ةضيیفتسم
.ةةرريیبك ةضافتسإبوو ءابألاا اهھحررش
 ههانرركذذوو ققبس امك ووهھھھوو ررااررقلاا ذذاختإإوو ععامتجإلاا ااذذهھھھ ددقعل تتعدد ىتلاا ببابسألاا ءابألاا ححررش ةمددقملاا ىف-1     
.1873 مماع سسددقملاا عمجملاا دداقعنإل ةيیخيیرراتلاا ةيیفلخلاا ححررش ىف
 ًااررااررق سسيیل ممهھھھررااررقوو سسقررم ابنألاا ةماقإإ ىف ننووبغرريی ننم ةضرراعم ددررجم سسيیل ممهھفددهھھھ ننأأ ءابألاا ددكأأ-2     
 ننكلوو "ةيیلووسررلاا ةمددخلاا ىف انكيیررشوو انووخأأ هھنأل ممرركملاا ننااررططملاا ببألاا" هھنع ااوولاق ننيیذذلاا سسقررم ابنألاا ددض
 ننيینااووق ننع ععافددلاا ةفقاسأك ممهھبجااوو ننم ننأل اهھميیلاعتوو ةسيینكلاا ننيینااووق ىلع ةظظفاحملاا ووهھھھ ممهھفددهھھھ ننأأ ااووددكأأ
 ااووعددوو ةسيینكلاا ننيینااووقل ففلاخم ههووأأرر ام ةضرراعم ممهھبجااوو ننم ااووأأرر ككلذذلوو ةسددقملاا اهھھھدديیلاقتوو اهھميیلاعتوو ةسيینكلاا
.ةسددقملاا اهھھھدديیلاقتوو ةسيینكلاا ننيینااووقب ككسمتلااوو ددحااوو ىىأأررب دداحتإللً اعيیمج ببعشلاا
:ىهھھھ ةيیسيیئرر ببابسأأ ةسمخ هھبابسأأوو ممهھھھررااررق تتووح ىتلاا ببعشلل ممهھتلاسرر ىف عمجملاا ءابأأ ممددق-3     
 هھل ووأأً ابهھھھاارر ووأأً اسيیبح ننووكيی ننأأ" ةيیكرريیررططبلل ببختنيُی ننم ططووررش ننم ننأأ ددكؤؤت ةسيینكلاا مميیلاعت ننإإ-1          
 ىسررك ببحاصً افقسأأ ننووكيی ننأأ حشررملاا ططووررش ىف ححررصيی ممل ننكلووً ايیناملع امااوو حبذذملاا ببترر ضضعبب ةصاخلاا
 ممث ككرريیررططبلاا ةمايیس سسقططً اضيیأأوو ةيیكرريیررططبلل حشررملاا ططووررش ننع ةسيینكلاا ننيینااووقب ااووددهھشتسإإوو .ً"انااررططم ووأأ
 امف صصمق ننم للب ةيیكرريیررططبللً انااررططم ووأأً افقسأأ بباختنإإ ززيیجت ممل انتسيینك ننأأ صصنلاا ااذذهھھھ حيیررص ننم دديیفملاف" ااوولاق
 ححررصت ككرريیررططبلاا ةيیمستوو بباختنإب ةصاخلاا تتاميیلعتلاا تتناكل اهھھھددنع ززيیاج ررمألاا ااذذهھھھ نناك وولوو ةبتررلاا ككلذذ ننوودد
 صصمق ددحل اهھنإإ للبً اكرريیررططب للمكيیلف ىسررك ببحاصً انااررططم ووأأً افقسأأ ببختنملاا نناك ننإإووً الثم للووقتوو ككلذذ ننع
 ً.ايیناملع ننكيیلف ببهھھھاارر ووأأ سسامش ووأأ ننهھھھاك ددجوويی ممل ننإإ هھنأب تتحررص اهھنإإ ىتح ههالعأأ صصنلاا ننم ننيیبت امك تتفقوووو
 ااذذكهھھھ نناك ااذذإإوو ةةررثكب ءاسؤؤررلاا ددووجوو عم ننيیناملعلل تتجاتحاا املً ااززئاج ففقسألاا ووأأ ىسررك ننااررططم نناك وولوو
؟ننآلاا اهھتفلاخم انل غغووسيی للهھف اهھسقططوو انتسيینك مميیلاعت



 ااذذكهھھھ نناك ااذذإإوو ةةررثكب ءاسؤؤررلاا ددووجوو عم ننيیناملعلل تتجاتحاا املً ااززئاج ففقسألاا ووأأ ىسررك ننااررططم نناك وولوو
؟ننآلاا اهھتفلاخم انل غغووسيی للهھف اهھسقططوو انتسيینك مميیلاعت
 ابابلاا ىلإإ سسقررمررام ددهھع ذذنم ةيیططبقلاا ةسيینكلاا خيیررات ةعلاططمب ننأأ سسددقملاا عمجملاا ءابأأ ددكأأ-2          
 ىلع ااووسلج ننم للك امنيیب ةيیشررابيیإإ ففقسأأ ووأأ ننااررططم ىكرريیررططبلاا ىسرركلاا ىلع ممقيی ممل ىناثلاا سسوويیررتميیدد
 ففاضأأ ممث رراكبأأ ننيیناملع امأأوو ءاططسب ننابهھھھرر امأأوو ننوودد اموو ةسمامش ووأأ سسووسق ووأأ ةصمامق امأأ ااووناك ىسرركلاا
 وولوو .ددصق رريیغ ننع ددمعت ننووددب ةفددص ووأأً اثبع نناك ررمألاا ااذذهھھھ ىلع ةظظفاحملاا ننأأ ططق للقعيی ال" عمجملاا ءابأأ
 ننم حلصيی ننم ددووجوو اهھيیلع ررذذعتيی امددنع تتناكل ةيیكرريیررططبلاا ىلإإ ممهھيیسااررك ننم ةفقاسألاا للقن ززيیجت انتسيینك تتناك
 ببألااوو ننووعبررألااوو ىناثلاا ننووميیس ببألاك سسنجلاا ننيیيینايیررس سسانأأ ةماقإإ ىلإإ أجلت ممل ىططبقلاا ببعشلاا رراكبأأوو ننابهھھھرر
 تتناك للب ةيیسقررملاا ةةززاارركلاا ىسررك ىلع ااووسلج ننيیذذلاا ننايیررسلاا ءابألاا ننم امهھھھرريیغوو ننووتسلااوو ىناثلاا ممآآررباا
 ددالبلااوو سسنجلاا ىف ببناجألاا ننم ققحأأ ممهھھھ ننيیذذلاا اهھتاعرر للضفأأوو اهھتفقاسأأ ممظظعأأ ننم ممهھبختنت ننم سسلجت ىلووألاب
 ننووكررابملاا ءابألاا للاق ممث ."ةيیكرريیررططبلاا ىلإإ ممهھيیسااررك ننم ةفقاسألاا ووأأ ةنرراططملاا ددحأأ للقنب حمست تتناك ااذذأأ
 ىلإإ ممهھيیسااررك ننم ةفقاسألاا ووأأ ةنرراططملاا ددحأأ للقن ممددع( ةةددعاقلاا ههذذهھھھ ةفلاخم ططق انب غغووسيی ال ننالاف"
 رركذذأأ سسددقملاا بباتكلاا للاق ددقوو اميیسالوو ةيیحيیسملاا ننمً اليیج ررشع ةعستلاا اهھيیلع ىضم ننأأ ددعب )ةيیكرريیررططبلاا
.)ةيینثتلاا ررفس ننم( ككل ااوولووقيیف ككخيیاشموو ككنوورربخيیف ككءابآآ للس ً.اليیجفً اليیج للايیجألاب رربتعأأوو ةميیددقلاا ممايیألاا
 ىتح سسقررمام ددهھع ذذنم ةيیططبقلاا انتسيینك اهھيیلع تترراس ىتلاا ةةددعاقلاا ننأأ ننووسيیددقلاا عمجملاا ءابأأ ددكأأ-3          
 ىلع هھيینبم ةيیكرريیررططبلاا ىلإإ ممهھيیسااررك ننم ىساارركلاا ةفقاسأأ ووأأ ةنرراططم للقن ممددعب ىضقت ىتلاا سسوويیررتميیدد ابابلاا
 اهھھھرريیغ ىلإإ اهھيیلع ززرِرُك ىتلاا ررووكلاا ووأأ ددلبلاا ننع ةفقاسألاا ننم ففقسأأ ككررحتيی الوو" ىضقيی ىىذذلاا ةسيینكلاا ننووناق
 للكل امنإإوو ززئاج رريیغ ااذذهھھھ ننإف اهھنم للضفأأ ووهھھھ ام ببلططيی ككلذذلف اهھتاادداارريیإإ ةلق ووأأ اهھلهھھھأأ ةلقوو اهھھھررغصوو ههددلب ططحقل
 ةيیشررابيیإإ ننايیبل ععووجررلاا ننكميیوو ففقسألاا للاقتنإإ عنمت ننيینااووق ةةددع صصخليی صصنلاا ااذذهھھھ عقااوووو ."هللا ننم هھتمسق نناسناا
 ررمأأ ىف انمددقت انك امك سسايیق ااذذهھھھوو" ننيیلئاق ااووفيیضيی عمجملاا ءابأأ ددجن ننكلوو .ننيینااووقلاا صصووصنل سسوولجنأأ سسوول
 اهھلااددبتساا ببلططيی امنإإ هھنأل ررجافلاا ووهھف انززلاا ةلع ببكترريی هھتااررماا ققلطط ننيیناملعلاا ننم للجرر للك ننأأ ووهھھھوو ننيیجووززتملاا
."ممهھھھانعنم ككلذذلف ممهھعضااووم ننم للضفأأ ووهھھھ ام ننووبلططيی ةنهھكلااوو ةفقاسألاا ككلذذكوو اهھنم للضفأأ ووهھھھ امب
 ننأأ ننووددكؤؤيیوو للماكلاب ةصقلاا ننووحررشيیوو ننووعبررألااوو سسدداسلاا لليیئاخ ابابلاا ممررح ىلإإ ءابألاا رريیشيی-4          
 ننااررططم ووأأ ففقسألاا ننيیعيی ننأأً الووأأ ننيیررمأأ ممررحيی لليیئاخ ابابلاا ةسائررب سسددقملاا عمجملاا ههررددصأأ ىىذذلاا ممررحلاا
 ىىذذلاا ققحساا ببألاا ةصق ننم رربعلاا ءابألاا صصلختسااوو .نناططلسلاا ةةددعاسمب تتوونهھكلاا ذذخأأً ايیناث ً.اكرريیررططب ةيیشررابيیإلاا
 امهھنأل ننيیفقسأأ دداهھشتسإإ ىلإإ ررمألاا ىىددأأ ففيیكوو هللا ددبع ككلملاا ةةددعاسمب ىعسوو ةيیكاططنأأ ةيیكرريیررططب ىهھتشأأ
 مموويی ءاسم ىف هھنأأوو تتام ىسرركلاا ىلووت امددنع ققحساا ففقسألاا ننأأوو هللا ددبع ككلملاا ممهھلتقف ققحساا ففقسألاا اضرراع
 تتووم ددعب ممث هھسوولج مموويی ثثلاث ىف تتامف ىكاططنألاا ىسرركلاا ىلع سسوويیسانثأأ هھمسأأ ررخاا ففقسأأ ببثوو هھتافوو
 هھمسأأ ىعدديی هھيیسررك ننم ففقسأأ هھيیلع ببثووف اجررج هھمسأأ نناسناا ىكاططنألاا ىسرركلاا ىلع سسلج سسوويیسانثأأ ففقسألاا
 ءابأأ للووقيیوو .هھسبحوو دديیددحلاب ررووكذذملاااجررج ككلملاا لليیكوو ككلملاا ددنع هھلااددلاا ننم هھل نناك ام ةططسااووب ددووااددووبأأ
 ىسررك ىلع ممهھسوولجوو ممهھيیسااررك ةفقاسألاا ككررت ىلإإ ااوولمأتف" ةفسؤؤملاا ثثااددحألاا ههذذهھھھ ىلعً اقيیلعت عمجملاا
 ككرريیررططبلاا سسبحوو مموويی ثثلاث سسوويیسانثأأ تتووموو ققحساا تتووموو ةنرراططم ننيینثأأ للتق ككلذذ بببس هھنإإ ففيیكوو ةيیكرريیررططبلاا
 ىلإإ ةفقاسألااوو ةنرراططملاا مميیددقت اهھببس اهھلك ههذذهھھھوو نناططلسلاا ةططسااووب هھتيیكرريیررططب ددووااددووبأأ ففقسألاا بباصتغإإوو اجررج
."اهھنم ىسقررملاا ىسرركلاا ااوومحوو ةفسؤؤملاا ثثددااووحلاا ههذذهھھھ للثم ثثووددح ااووعنم ننيیذذلاا انئابأأ هللا ممحررف ةيیكرريیررططبلاا
 ظظفاحن ننأأ ةفقاسألااوو ةنرراططملاا ننحن انيیلع ىغبنيی ةيینووناقً اططووررش ككرريیررططبلاا ررايیتخإل ننأأ ءابألاا ددكأأ-5          
 عنمنفً ايینووناق رريیغ نناك ننإإوو ننعططلاا صصحفن ننأأ ةفقاساك انيیلعف حشررم ددض ننعططب صصخش ىىأأ ممددقت ااذذإإ هھنأأوو اهھيیلع
 ةفقاسألااوو ةنرراططملاا ننحن انل ززووجيی ففيیكف ةيیكرريیررططبلل حيیشررتلاا ةيینووناق ىلع ظظفاحن ننأأ انيیلع للكووم هھنإف هھبابساا
 هللا ممامأأ ننوولووئسم ننحنوو ااذذهھھھ ننووكيی ففيیكووً اقلططم هھب تتحمس الوو انتسيینك ههززيیجت ممل ررمأأ ىلع ققفااوون ننأأ
 .ةميیووقلاا انتسيینك ددعااووق ىلع ةظظفاحملاب
 هھنم صصلختسن هھبابسأأوو عمجملاا ررااررقوو 1873 مماع سسددقملاا عمجملاا دداقعنإإ ببابسأل عيیررسلاا انضااررعتساا ننم اننأأ
:هھيیتآلاا سسووررددلاا
 ةسااررددب سسددقملاا عمجملاا ررددابيی ننأأ ببعشلاا ططسوو مماسقنإإ ثثووددح ةلاح ىف هھنأأ تتدداتعإإ ةسيینكلاا ننإإ-1     
 ممل سسددقملاا عمجملاا ءاباف .تتالماجم ننوودد ةعنقملاا ببابسألابً امعددم حيیررصوو حضااوو ررااررق ررااددصإإوو ععووضووملاا



 ةسااررددب سسددقملاا عمجملاا ررددابيی ننأأ ببعشلاا ططسوو مماسقنإإ ثثووددح ةلاح ىف هھنأأ تتدداتعإإ ةسيینكلاا ننإإ-1     
 ممل سسددقملاا عمجملاا ءاباف .تتالماجم ننوودد ةعنقملاا ببابسألابً امعددم حيیررصوو حضااوو ررااررق ررااددصإإوو ععووضووملاا
 ممهھھھررااررق ااووررددصااوو ةقدد للكب ررمألاا ااووسررااددت ننكلوو ككب هھبهھھھوو ووأأ ىىوويیددخلاا ةةووططس ااووباهھيی مملوو سسقررم ابنألاا ااوولماجيی
 ببعشلاا ااووددحوويی ننأأ ااووعاططتسأأ ككلذذل .ةيیعووضووملاب ااوومتهھھھأأ للب ددحأأ ةيین ىف ااووككشيی ووأأ ددحأأ ااوومجاهھيی ننأأ ننوودد
.ررااررقلاا ىلع ممهھعم عقوو مماقم ممئاقلااوو ةةرريیحبلاا ننااررططم سسقررم ابنألاا ننأأ للب ففالخلاا ااووليیززيیوو
 نناك ىىذذلاا سسماخلاا سسلرريیك ابابلاا ررايیتخإإ ىهھھھ ةميیظظع ةةررمث ررمثأأ اهھھھدديیلاقتوو ةسيینكلاا ننيینااووقب ةسيینكلاا ممااززتلاا-2     
 سسقررم ابنألاا للثم ههووقبس ننيیذذلاا ءابألاا عم أأددب ىىذذلاا ىسنكلاا عيیبررللً ااررااررمتساا ةسيینكلل ةةرريیبك هھضهھن ررصع ههررصع
 تتررمتساا ةسيینكلل هھضهھن ةةررتف تتناكف .سسوويیررتميیدد ابنألااوو عبااررلاا سسلرريیك ابنألااوو ىلوواجلاا سسررططب ابنألااوو ننماثلاا
 ننم تتأأددب ةةرريیثك ثثااددحأأ ننم ةةررتفلاا ههذذهھھھ ىف ررصمب ررم ام ممغرر )1928-1796( عبرروو ننررق ننم ببررقيی ام
 ررصم للالقتسإإ ممث 1919 ةةررووث ممث ىىززيیلجنألاا للالتحإلااوو ىبااررع ةةررووثوو ىلع ددمحم ممكح ءددبوو ةيیسنررفلاا ةلمحلاا
 ةنرراططمل ححامسلاا سسددقملاا عمجملاا ررررق امددنع 1928 مماع ثثددح امب ااذذهھھھ ننرراقن .ةيیناططيیرربلاا ةيیامحلاا ننع
 ففيیررخلاا ننم ةةررتف تتأأددبوو للظظلاا ةقططنم ىلإإ ةسيینكلاا تترراسف ةيیكرريیررططبلاا ببصنمل حشررتلاب تتايیشررابيیإلاا ةفقاسأأوو
 عيیبرر ةةررتفب عتمتت ةسيینكلاا تتدداعف ةيیسنكلاا ننيینااووقلاب ممااززتلالل ىىررخإإ ةةررم ةسيینكلاا تتدداع ىتح تتررمتسأأ ىسنكلاا
 سسدداسلاا سسلرريیك ابابلاا ةكرراططبلاا ءامظظع ننم ننيینثأب انيیلع هللا ممعنأأ 2012 مماع ىتح 1959 مماع ننم ددتمأأ لليیمج
.ثثلاثلاا ةةددوونش ابابلااوو
 ففيیررخ ةةررتف ىف ةسيینكلاا للخددُن ووأأ عيیبررلاا ررااررمتسإإ ننيیب ام رراتخن ننأأ انيیلع ققررطط ققررتفم ممامأأ ننآلاا ننحنوو     
 .ةقيیررعلاا اهھھھدديیلاقتوو ةسيینكلاا ننيینااووقب انمااززتلإإ ممددع ةلاح ىف ةةدديیددج
تتايیشررابيیإلاا ةفقاسأأوو ةنرراطم نيیب نم ككريیرطب ررايیتخاا عم انتسيینك ةةربخ :ًايیناث
:1928 مماع-1     
 للووأأ سسيیلجت ممت 1928 مماع رربمسيیدد ىفف سسقررمررام ىسررك خيیررات ىف ةمساحلاا ممااووعألاا ننم 1928 مماع رربتعيی
 عساتلاا سسنأأوويی ككرريیررططبلاا ةططبغ ووهھھھوو تتايیشررابيیإلاا ةفقاسأأوو ةنرراططم ننيیب ننم سسقررمررام ىسررك ىلع ككرريیررططب
 ىلإإ تتددأأ ىتلاا ثثااددحألاا عباتنوو ةيیخيیرراتلاا ةيیفلخلاا للووانتن ففووسوو )1942-1928( 113للاا ككرريیررططبلاا ررشع
.1928 مماع ىلإإ سسقررمررام سسيیددقلاا ددهھع ذذنم ةيیططبقلاا انتسيینك هھب تتشاع ىتلاا ىسنكلاا دديیلقتلاا ىف رريیغتلاا ااذذهھھھ
 سسططسغأأ 7 ىف سسماخلاا سسلرريیك ابابلاا ككرريیررططبلاا ةططبغ ةحايینب ىىررددنكسألاا ىكرريیررططبلاا ىسرركلاا ىلخ     

 ننم غلب ددق نناكوو 1927 -1874 ةنس 53 ننم ببررقيی ام ىكرريیررططبلاا ىسرركلاا ىلع سسلج ىىذذلااوو 1927
 ىسقررملاا ىسرركلاا ىلع ككرريیررططب سسوولجل ةةررتف للووططأأ ىهھھھ سسماخلاا سسلرريیك ابابلاا ةيیكرريیررططبوو .ةنس 96 ررمعلاا
 ىسرركلل رراصوو سسماخلاا سسلرريیك ابابلاا ددهھع ىف ةةرريیبك ةضهھن ةسيینكلاا تتددهھش ددقوو .ةيیططبقلاا ةسيینكلاا خيیررات ىف
 ةةرريیثك ثثددحاب تتررم ررصم ننأأ ةصاخ ٬، ىملاعلاا ىىووتسملاا ىلعوو ىنططوولاا ىىووتسم ىلع ةيیلاع هھناكم ىسقررملاا
 ىلووألاا ةيیملاعلاا ببررحلاا ممايیقوو 1882 مماع ررصمل ىىززيیلجنألاا للالتحإلااوو ىبااررع ةةررووث للثم ةةررتفلاا ههذذهھھھ للالخ
 ةلوودد اهھنالعإإوو ةيیناططيیرربلاا ةيیامحلاا ننم ررصم ررررحتوو 1919 ةةررووث ممث ةيیززيیلجنألاا ةيیامحلاا تتحت ررصم عضوووو
 اهھنالعإإ ددعب ررصمل ككلم للووأك ررصم ىلعً اكلم ددااؤؤف نناططلسلاا ببيیصنتوو 1922 مماع ىف ةةددايیس تتااذذ ةلقتسم
 ةسيینكلاا سسماخلاا سسلرريیك ابابلاا ةسااددق دداق ةةدديیددعلاا ثثااددحألاا ههذذهھھھ للالخ .1922 سسررام 15 ىف ةلقتسم ةلوودد
 ةكررحلاا ءامعزز عم هھبيیطط تتاقالع هھل تتناكوو ددالبلاا للالقتسإإ ممعدد ىف ىنططوولاا ةسيینكلاا رروودد ددكأأوو هھغلاب هھمكحب
 هھصلاخلاا هھبحملاا هھمعددت سسماخلاا سسلرريیك ابابلابً ايینططووً اططابتررأأ ططبتررأأ ىىذذلاا للوولغزز ددعس مميیعززلاا ةصاخ ةيینططوولاا
 ىف للوولغزز ددعس مميیعززلاا ةةافوووو سسططسغأأ 7 مموويی تتناك سسماخلاا سسلرريیك ابابلاا ةحايین ننأأ ىتح ففووفصلاا ةةددحوووو
 ننااررايیت ررصمب نناك للوولغزز ددعس مميیعززلاا ةةافوووو سسماخلاا سسلرريیك ابابلاا ةحايین عم .1927 سسططسغأأ 27 مموويی
 سسماخلاا سسلرريیك ابابلاا ةةددايیقب ةسيینكلاا هھتمعددوو ططابقألاا ررابك هھيیف ككرراشوو ددفوولاا ببززح هھمعززتيی ىىذذلاا ىنططوولاا ررايیتلاا
 ةةززاارركلاا لليیكوووو ةيیفوونملااوو ةةرريیحبلاا ننااررططم سسنأأوويی ابنألاا ةفايین ووهھھھ هھل ننيیددعاسملااوو هھل ةنرراططملاا ببررقأأ نناكوو
 ةسااددق ةقث هھبسكأأ امم رريیبكلاا هھططاشن ىلإإ ةفاضالاب ةفررشملاا ةيینططوولاا ةقفااووم هھل نناك ىىذذلاا ةيیررددنكسألاب ةيیسقررملاا
 ررايیتلاا ءامعزز رريیددقتوو ممااررتحإإً اضيیأأوو ىططبقلاا ببعشلااوو ةفقاسألااوو ةنرراططملاا ءابألاا ةبحموو سسماخلاا سسلرريیك ابابلاا
 امك .ررصم ثثيیددحت ىف ممهھنم ةةددافتسالل ززيیلجنألاا عم ننوواعتلاا ىىرريی ررخآآ ررايیت ددجوويی نناكوو .ىىررصملاا ىنططوولاا
 ننأأ ةصاخ )ةيیفقسألاا ةسيینكلاا( ةيیناكيیلجنألاا ةسيینكلاا للاجرر عم ةقااددص تتالص هھل ننم ةسيینكلاا للاجرر ننيیب ددجوُو
 مملوو اهھتضهھن ىف ةسيینكلاا تتددعاسوو ةيیططبقلاا ةسيینكلاا عم ةقااددص تتاقالع ءانب ةسايیس تتعبتأأ ةيیناكيیلجنألاا ةسيینكلاا



 ننأأ ةصاخ )ةيیفقسألاا ةسيینكلاا( ةيیناكيیلجنألاا ةسيینكلاا للاجرر عم ةقااددص تتالص هھل ننم ةسيینكلاا للاجرر ننيیب ددجوُو
 مملوو اهھتضهھن ىف ةسيینكلاا تتددعاسوو ةيیططبقلاا ةسيینكلاا عم ةقااددص تتاقالع ءانب ةسايیس تتعبتأأ ةيیناكيیلجنألاا ةسيینكلاا
 ةسيینكلاا للعفت تتناك املثم ةيیناكيیلجنألاا ةسيینكلاا ىلإإ ممامضنالااوو ممهھتسيینك ككررتل ططابقألاا ببذذج ىلع ززكررت
.ةيیكيیلووثاكلاا ةسيینكلااوو ةيیخيیشملاا
 ةليیووطط ةيیكرريیررططب ةةررتف ددعب 1927 سسططسغأأ 7 ىف سسماخلاا سسلرريیك ابابلاا ةسااددق للقتنأأ ثثااددحألاا ههذذهھھھ ططسوو     
 سسلجملااوو سسددقملاا عمجملاا ءاضعأأ ننيیب ببيیجع ققفااووت ثثددح ننكلوو انرركذذ امك ةنس 53 ننم ببررقيی ام تتددتمأأ
 ددقوو ةيیررددنكسألاب ةيیسقررملاا ةةززاارركلاا لليیكوووو ةيیفوونملااوو ةةرريیحبلاا ننااررططم سسنااؤؤيی ابنألاا ةفايین ررايیتخاا ىلع ىلملاا
 ابنألاا هھب ززاتمأأ ام ىلعً اموومع ننيیيیررصملاا ننيیب للب ططابقألاا ننيیب ططقف سسيیلً الووبق ددجوو ىىذذلاا ععامجإلاا ااذذهھھھ ززكتررأأ
 .ةبعصلاا ففقااووملاا ىف هھعم هھفووقوووو سسماخلاا سسلرريیك ابابلل هھصالخإإوو هھتبحموو ةفررشم ةيینططوو ففقااووم ننم سسنااؤؤيی
.سسددقملاا عمجمللً اارريیترركس نناكوو )ةنس 69 ذذئتقوو ههررمع نناك(ً انس ةنرراططملاا رربكأأ نناك سسنااؤؤيی ابنألاا ننأأ امك
 ببهھھھاارر ننع ثثحبلل ةسيینكلاا تتدداتعاا امك نناهھھھذذالاا تتهھجتااوو سسلرريیك ابابلاا ففلخيی ننمع ننووثحبيی ططابقألاا أأددب     
 سسامشلاا نناك ىىذذلاا( سسجررج ببيیبح ننووكايیدديیشررألااوو ىنووططنألاا ايینانح ببهھھھااررلاا ىلإإ رراظظنألاا تتهھجتااوو حلصيی
 ههذذهھھھ ىف ةيینططوولاا ةيیسايیسلاا ةكررحلاا ىف ططابقألاا ررابك ننم رريیثك ككااررتشألً ااررظظنوو .)سسماخلاا سسلرريیك ابابلل صصاخلاا
 ططابقألاا ًةصاخ سسنااؤؤيی ابنألاا حيیشررت ىلإإ ضضعبلاا هھجتأأ سسماخلاا سسلرريیك ابابلاا هھب مماق ىىذذلاا ىنططوولاا ررووددلااوو ةةررتفلاا
 ىلإإ ننووليیميی ااووناك ننيیذذلاا ططابقألاا ننيیب دداضم ىسايیس ررايیت ررهھظظوو .ةيینططوولاا ةكررحلاا ىف رروودد ممهھل نناك ننيیذذلاا
 ةيینااررططم لليیكوو ىقررحملاا ةمالس انحوويی صصمقلاا ااووحشررف ررصمل ىملعلاا ممددقتلاا ققيیقحتل ززيیلجنألاا عم ننوواعتلاا
 نناك ةمالس انحوويی صصمقلااوو ."ةسيینكلاا تتااددقتعموو سسووقطط ححررش ىف ةسيیفنلاا ئلاللاا" بباتك ففلؤؤموو ممووططررخلاا
 ةةددعل ككانهھھھ ببهھھھررتوو ققررحملاا رريیددلاا ددصقف اهھھھددعب تتلقتنإإ ةةرريیصق ةةررتف هھتجووزز عم ششاع ددقوو هھبابش ىفً اجووززتم
.ممووططررخلاا ةيینااررططم لليیكوو ننووكيیل رريیتخاا ممث تتااوونس
 ززيیلجنألاا ىلإإ ددددووتلاا ةمهھتب ههوومهھتأأوو ههددض ممهھتالمح هھيیجووت ةمالس انحوويی صصمقلاا حيیشررتل ننووضرراعملاا أأددب     
 تتالصااووملاا رريیززوو اشاب سسوودد ققيیفووت ىعددتسأف ررصم ممكاح ددااؤؤف ككلملاا عماسم ىلإإ تتاماهھتألاا ههذذهھھھ تتلصوووو
 ننووفررعتوو .فففعتلاا ففررعت ال تتايیاعددلاا ننأأ انالوومايی ننووفررعت ممتنأأ" رريیززوولاا هھباجاا ٬،عمس ام ةقيیقح حضووتسااوو
 ننحن" ككلملاا للاقف .للايیجألاا ىىددم ىلع ممهھتمووكحوو ممهھنططوول ءايیفووأأ ططبقلاا تتااوواباب ننأأ ةةرريیثكلاا ممكتااءااررق ننم ككلذذك
 ززيیلجنألل عيیاشم هھنإإ هھنع للاقيی صصخشب ىتأت ددق تتاباختنأل ىعاادد الف ززيیلجنألاا عم ررتووتلاا دديیددش ففقووم ىف ننآلاا
 ضضررتعأأ ."ررضاحلاا تتقوولاا ىف ةسيینكلاا سسأأرر ىلع ننووكيی ننأأ ىنمهھيیوو ههررددقأأووً ايیصخش سسنااؤؤيی ابنألاا ففررعأأ انأأوو
 ككلملاا ررااررصإإ عم ننكلوو ."ىىووبابلاا ىسرركلاا ىلتعيی ننأأ ننااررططملل ززيیجيی ال ىططبقلاا ىسنكلاا ننووناقلاا ننإإ ً:الئاق ققيیفووت
.ككلملاا ةبغرر ققيیقحتل تتابيیتررتلاا تتأأددبوو سسوودد ققيیفووت ققفااوو
 سسنااؤؤيی ابنألاا ةسايیررب هھيیووبابلاا ررااددلاب 1928 وويیلوويی18 سسيیمخلاا مموويی ححابص سسددقملاا عمجملاا عمتجأأ-1     
 ابنألااوو ٬، اجررج ننااررططم بباسوويی ابنألااوو ٬، ططوويیسأأ ننااررططم سسوويیرراكم ابنألاا ممهھھھً انااررططم ررشع ددحأأ ررووضحوو
 ططوولفنم ففقسأأ سسليیفؤؤاث ابنألااوو ٬، ننااددووسلااوو هھبوونلاا ننااررططم ننوومابااررص ابنألااوو ٬، صصووقوو انق ننااررططم سساكوول
 ابنألااوو ٬، اططهھططوو جيیتووبأأ ففقسأأ لليیئاخيیم ابنألااوو ٬، اسنهھبلااوو ففيیووس ىنب ننااررططم سسوويیسانثأأ ابنألااوو ببوونبأأوو
 ننااررططم ككاسيیاا ابنألااوو ٬، ططايیمددوو ةيیبررغلااوو هھيیلهھقددلاا ننااررططم سسررططب ابنألااوو ٬، ةيیقررشلاا سسددقلاا ننااررططم سسوويیليیساب
 ننوومابااررص صصمقلاا ممهھعم عمتجأأ ددقوو .انسيیووق ززكررموو ةيیبوويیلقلااوو ةةززيیجلاا ننااررططم سسووؤؤاتم ابنألااوو ٬، مموويیفلاا
 ىىووشيیب ابنألاا رريیدد سسيیئرر انحوويی صصمقلااوو ٬، ننايیررسلاا رريیدد سسيیئرر سسووميیسكم صصمقلااوو ٬، سسووماارربلاا رريیدد سسيیئرر
: ىليیام ااووررررق للووااددتلااوو ةةالصلاا ددعبوو
 ننإف" ةفقاسألاا بباب ىف ةيیناثلاا ةعبططلاا ننم 47 صص هھيیقيین عمجم ننعً القن ىىووفصلاا ععوومجملاب ءاج-1          
 ةةددلب ىلإإ هھجوويیلوو ررووذذعم ذذئنيیح ووهھف ٬،اهھنع للووحتلاا ننمً ااددُب ددجيی ال ىتح ههددلب ننع ههددررططت هھلع ففقسألل تتضررع
 سسيیل هھنأل عفررأأ ووهھھھ ام ىلإإ للقتنيیل ققحتساا ننإإوو ٬،ككلذذل رريَیعيُی ال ام ننيیددوو ةسايیس ننسحوو هھفع هھنم ممِلُع ااذذإإ ىىررخإإ
."هھعضووم ننع للووحت ههااووهھيی
 ىلعً انااررططمً انيیعم ةكرراططبلاا ددااددع ىف ةئملاا ددعب عساتلاا ىلوواجلاا سسررططب ابنألل نناك ننأأ ققبس هھنإإ-2          
.ةيیكرريیررططبلاا ةبتررلل ىقرروو ررايیتخإلاا هھيیلع عقوو ةيیكرريیررططبلاا ىسررك الخ املوو ٬،ةشبحلاا
 ٬ً،ايیكرريیررططبً ابئانوو ةةررهھھھاقلاا ىلعً انااررططم ةئملاا ددعب ررشاعلاا عبااررلاا سسلرريیك ابنألل ممسرر ننأأ ققبس هھنإإ-3          
ً.اكرريیررططب ىقرر ننيیررهھشوو ةنسبً انااررططم هھتماسرر ددعبوو



 ٬ً،ايیكرريیررططبً ابئانوو ةةررهھھھاقلاا ىلعً انااررططم ةئملاا ددعب ررشاعلاا عبااررلاا سسلرريیك ابنألل ممسرر ننأأ ققبس هھنإإ-3          
ً.اكرريیررططب ىقرر ننيیررهھشوو ةنسبً انااررططم هھتماسرر ددعبوو
.ةفقاسألاا ننيیب ننم ككرريیررططبلاا بباختنإإ ممتحت ةيیسقططلاا سسئانكلاا عيیمج ننأأ-4          

:ىتآلاا 1928 مماع سسددقملاا عمجملاا ععامتجاب ققلعتيی اميیف ظظحالن
 سسنااؤؤيی ابنألاا ىلووتيی ننأأ ددااؤؤف ككلملاا ةبغرر ىهھھھوو ةصاخ ففووررظظ تتحت ددِقُع عمجملاا ااذذهھھھ ننأأ-1          
 ببوواجت ددقلوو ززيیلجنألل لليیميی ةيیكرريیررططبلاا ىسرركل حشررم للووصوو ممددع ننامضلوو ةيینططوولاا هھفقااوومل ةيیكرريیررططبلاا
 املثم .ةبغررلاا ههذذهھھھ ققيیقحتلً ايیسنكً ايینووناقً ااءاططغ ااوومددقيی ننأأ ااووددااررأأوو ككلملاا ةبغرر عم سسددقملاا عمجملاا ءاضعأأ
 ررايیتخإل ةحئال ااووعضيی ننل ممهھنأأ ااوونلعأأوو ككلملاا ةبغرر عم ددعب اميیف ىىررنس امكً اضيیأأ ىللاا سسلجملاا ببوواجت
 ررصح هھنأأ ىتح سسنااؤؤيی ابنألاب ىتأت ةصاخ ةحئال ببترريی ننأأ ككلملل ححاتأأ امم .ةمووكحلل ااذذهھھھ ااووكررت للب ككرريیررططبلاا
 ىكلملاا ررمألاا رردِدُصوو بباختنالاا ىف ققحلاا ممهھل ننيیذذلاا ننايیعألاا ةعوومجم ةهھج ننموو٬، ةنيیعم تتائف ىف بباختنألاا ققح
.ددعب اميیف ىىررنس امك ممهھھھددددعب سسيیلوو ممهھئامسأب
 سسلجملاا ااووقفااووف ةعررسب ككلملاا ةبغرر ااووققحيی ننأأ ططغض تتحت ااووناك سسددقملاا عمجملاا ءاضعأأ ننأأ-2          
 ررايیتخإل ىسنك ىنووناق رريیرربت ااوومددقيی ننأأ ططقف ااووفتكأأوو ككرريیررططبلاا ررايیتخإل ةحئال عضوو ممددع ىلع ىلملاا
 ررايیتخأل ةحئال عضوو ننع ئش رركذذيی ممل امك ىىررخأأ ططووررش ىىأأ ننم عمجملاا ررااررق الخ ككلذذل ككرريیررططبلاا
.ككرريیررططبلاا
 ععوومجملاا ىف ننووناق صصنل تتايیشررابيیإلاا ةفقاسأأوو ةنرراططم حيیشررتل هھحامس ىف سسددقملاا عمجملاا ددنتسأأ-3          
 ىىذذلاا 14 ممقرر للسررلاا ننووناقل رريیسفت ووأأ ىىررخإإ ةمجررت ةقيیقحلاا ىف ووهھھھوو هھيیقيین عمجمل أططخ ببووسنم ىىووفصلاا
 ثثددحتيی 1928 عمجم ءابأأ هھيیلع ددمتعأأ ىىذذلاا صصنلاا ظظحالنوو ىىررخأأ ىلإإ ةيیشررابيیإإ ننم ففقسأأ للقنل ءانثتسإلاا ززيیجيی
 ككررت ىف ررووذذعم هھنأأ ننووناقلاا ههرربتعأأ ككلذذلف هھيیلإإ ببهھھھذذيی نناكم ددجيی الوو ههددلب ننم ددررططلل ضضررعت ففقسأأ ننع
 رريیعيی ال" ىغبنيی هھنأأ ننووناقلاا رركذذ ككلذذل رريیبددتلاا ننسحوو ففافعلاب هھلً ااددووهھشم صصخش نناك ننإإ ًةصاخ هھتيیشررابيیإإ
 للب هھناكم ككررت هھتبغررب سسيیل هھنأل للضفأأ نناكم ىلإإ للقنيی ننأأ ززاجأأوو هھتيیشررابيیإإ ننم ههددررطط ىلع مماليی ال ىىأأ "ككلذذل
 14 ممقرر للسررلاا ننووناقل ةيینانوويیلاا ةغللاا ننم ممجررتملاا صصنلاا ننع ففلتخيی صصنلاا ااذذهھھھ ننأأ حضااوووو ."ككلذذ ىلع ررِبُجأأ
 ةيیشررابيیإإ ننم ففقسأأ للقن ةيینووناق ممددعب ىضقت ىتلاا ةةددعاقلل ءانثتسإإ ككانهھھھ ننووكيی ننأأ ننكميی هھنإإ ىنعملاا للمحيی ننكلوو
.ىىررخأأ ىلإإ
 ننمً ااددووررططم ننكيی ممل هھنأل سسنااؤؤيی ابنألاا ىلع ققبططنيی ال 1928 عمجم ءابأأ هھيیلإإ ددنتسأأ ىىذذلاا ننووناقلاا ااذذهھھھ     
 تتايیلووئسم هھيیلإإ تتفيیضإإ للب ةيیفوونملااوو ةةرريیحبلاا ةيیشررابيیإإ ككررتيی مملً اكرريیررططب ببصن امددنع هھنأأ امك .هھتيیشررابيیإإ
 ننأأ اهھلووأأ 1928 عمجم ءابأأ اهھيیف عقوو ةةدديیددع ءاططخأأ ىلإإ ىىددأأ ةعررسلاا ررصنع ننأأ ددكؤؤن ننأأ ددوونوو .ككرريیررططبلاا
 ببصنمب سسنااؤؤيی ابنألاا ززاف امددنع ممهھنأأ امك .سسنااؤؤيی ابنألاا عضوو ىلع ققبططنيی ال هھيیلع ااووددمتعأأ ىىذذلاا ننووناقلاا
 مماقيی ننأأ ةسيینكلاا خيیررات ىف دديیددج ففقووم نناك هھنأل ننوولعفيی ااذذام سسددقملاا عمجملاا ءابأأ ففررعيی ممل ةيیكرريیررططبلاا
 ةيیررددنكسأللً افقسأأ سسنااؤؤيی ابنألاا ةمايیسب ااووماق ممهھنأأ رريیبك ىسنك أططخ ىف ااووعقوو ككلذذلً اكرريیررططب ةيیشررابيیإإ ننااررططم
ً.ابهھھھاارر حشررملاا ننأأ ةلاح ىف ككرريیررططبلاا ةمايیسل سسقططلاا سسفن ننيیمددختسم ىىددايیألاا هھيیلع ااووعضوووو
 سسلرريیك ابابلااوو ىلوواجلاا سسررططب ابابلاا امهھھھ ةكرراططب ااووميیقأأ ةنرراططمل ننيیلاثم 1928 عمجم ءابأأ رركذذ-4          
:ىتآلااً ايیخيیررات ففووررعم هھنأل تتايیشررابيیإلاا ةنرراططم ىلع ققبططنيی ال ااذذهھھھوو عبااررلاا
 هھمسرريیل رريیددلاا ننم هھمددقتسأأ ننماثلاا سسقررم ابابلاا ننأأ هھترريیس ببتاك رركذذيی ىلوواجلاا سسررططب ابابلاا ةلاح ىف-أأ     
 ةماسررب ننماثلاا سسقررم ابابلاا مماق ممث .هھلً اارريیترركس ابابلاا ههذذختأأ ممث ننموو تتلجأت ةماسررلاا ننكلوو ةشبحلاا ىلع ننااررططم
 ممسأبً اماعً انااررططم هھمسررف ىلوواجلاا سسوويیررووقررم صصمقلاا امأأ سسوويیرراكم ابنألاا ووهھھھوو ةشبحللً انااررططم ررخآآ ببهھھھاارر
 للاقتنإإ ددعب ممث ررهھشأأ ةتس ةةددمً اماعً انااررططم سسليیفؤؤاث ابنألاا ررمتسأأوو ةيیكرريیررططبلاا رروومأأ ىف ههددعاسيیل سسليیفؤؤاث ابنألاا
 ررايیتخأأ ىلع ىىأأررلاا ررقتسأأوو ةنخااررألاا ررابك عم سسددقم عمجم عمتجأأ 1809 رربمسيیدد 21 ىف ننماثلاا سسقررم ابابلاا
 ةحايینل ثثلاثلاا مموويیلاا ىف ىىأأ 1809 رربمسيیدد 24 مموويی ىلوواجلاا سسررططب ابابلاا ممسأبً اكرريیررططب مميیقاف سسليیفؤؤاث ابنألاا
.ننماثلاا سسقررم ابابلاا



 ةحايینل ثثلاثلاا مموويیلاا ىف ىىأأ 1809 رربمسيیدد 24 مموويی ىلوواجلاا سسررططب ابابلاا ممسأبً اكرريیررططب مميیقاف سسليیفؤؤاث ابنألاا
.ننماثلاا سسقررم ابابلاا
 للمع ممتوو ىلوواجلاا سسررططب ابابلاا ةحايین ددعب ةيیكرريیررططبلل رريیتخأأ ددقف عبااررلاا سسلرريیك ابابلاا ةلاح ىف امأأ-بب     
 عمجملاا ةفقاسأأ ةيیكززتلاا ىلع عقوووو ىسقررملاا ىسرركلاا ىلعً اكرريیررططب ننووكيیل ددوواادد صصمقلاا ممسأب هھل ةيیكززت
 ككرريیررططبلاا ننيیعت ننأأ ننيیمجنملاا ىعدداا ثثيیح ككرريیررططب ةماقإإ ىلع ققفااوويی ممل للووألاا سسابع ىىوويیددخلاا ننكلوو .سسددقملاا
 ممت ددقوو سسلرريیك ابنألاا ممسأبً اماعً انااررططم ددوواادد صصمقلاا ةماقإإ ىلع ىىأأررلاا ررقتسأف .ددالبلاا رريیمأأ ىلعً امؤؤش ننووكيی
 ابنألاا نناكوو ططابقألاا ةفئاطط ىلعً انااررططم سسلرريیك ابنألاا ننيیعتب ىىوويیددخلاا ررمأأ ررددصوو .1853 لليیرربأأ 17 ىف ككلذذ
 ًاكرريیررططب هھتماقإإ تتمت ننيیررهھشوو ةنس ددعب ممث .مماع ننااررططم ببقل للمحيی ووهھھھوو ككرريیررططبلاا للامعأأ للكب ممووقيی سسلرريیك
.عبااررلاا سسلرريیك ابابلاا ممسأب
 للقن ممث ةيیشررابيیإإ ننااررططم عبااررلاا سسلرريیك ابابلاا ووأأ ىلوواجلاا سسررططب ابابلاا ننكيی ممل ننيیتررووكذذملاا ننيیتلاحلاا ىف ننذذإإ     
 .ىىررخأأ ىلإإ ةيیشررابيیإإ ففقسأأ للقنب ةصاخلاا ننيینااووقلاا امهھيیلع ققبططنت الفً اماعً انااررططم امهھنم للك نناك للب اهھنم
 هھيیلإإ تتفيیضأأ ممث ةةرريیحبللً انااررططم نناك ىىذذلاا سسنااؤؤيی ابنألاا ةلاح ىلعً اضيیأأ اقبططنيی ال ننيیلاثملاا ننيیذذهھھھ ننأأ حضااوووو
 .هھيیفوونملاا
 ىسن ةفقاسألاا ننيیب ننم ككرريیررططبلاا بباختناا ممتحت ةيیسقططلاا سسئانكلاا عيیمج ننأأ سسددقملاا عمجملاا رركذذ امددنع-5     
 ىسرركلاا نناارراح ففقسأأ ققحساا ابنألاا ىلووتل ضضفرر ننم ىكاططنألاا ىسرركلاا ىف ننماثلاا ننررقلاا ىف ثثددح ام ءابألاا
 ككرريیررططبك ققحساا ابنألاا للووبق 46للاا لليیئاخ ابابلاا ضضفرر ننأأوو ةفقاسألاا ننم ننيینثأأ دداهھشتسإإ ىلإإ ىىددأأ امم ىكاططنألاا
 سسلجيی ننم للك ننأأ هھيیلإإ ااووبتك ىكاططنألاا انحوويی ككرريیررططبلاا ددهھع ىف ىكاططنألاا ىسرركلاا ةنرراططم ننأأ ددمتعأأ ةيیكاططنأل
.هھتلاسرر ىف لليیئاخ ابابلاا رركذذ امكً امووررحم ننووكيی ةيیكاططنألاا ةيیكرريیررططبلاا ةةددس ىلع ةنرراططملاا ننم ههددعب
 سسوولج ممددع ووهھھھ سسئانكلاا ىقابوو ةيیكاططنأأ ةسيینكوو انتسيینك للثم ةيیسقططلاا سسئانكلاا ىف لليیصألاا ىسنكلاا دديیلقتلاف     
 ههذذهھھھ ىف دديیلقتلاا ااذذهھھھ ننع ججووررخ ووهھھھً ايیلاح ثثددحيی اموو ةيیكرريیررططبلاا ىسررك ىلع ىساارركلاا ةفقاسأأوو ةنرراططم
.سسئانكلاا
 ًاضيیأأوو ننماثلاا ننررقلاا ىف لليیئاخ ابابلاا ددهھع ىف سسددقملاا عمجملاا تتااررااررق ااووشقانيی ممل 1928 عمجم ءابأأ-6     
 ااوومددقيی ممل امك .عماجملاا ههذذهھھھ ءابأأ اهھھھرركذذ ىتلاا ببابسألاا ىلع ااووددرريی ممل 1873 مماع سسددقملاا عمجملاا تتااررااررق
 ددهھشتسأأوو ةسيینكلاا ءابأأ هھيیلع ظظفاحوو ننررق ننيیررشع ةسيینكلاا ىف ررقتسأأ ىسنك دديیلقت ررسك بببسلً احضااووً احررش
 عماجملااوو للسررلاا ءابألاا اهھھھررددصأأ ننيینااووقب ممعددملاا دديیلقتلاا ااذذهھھھ ففلاخيی ننمل تتامووررح ااووعضوووو هھنعً اعافدد ضضعبلاا
 ةنرراططم سسلجيی ننأأ ةيینووناق ىىددم ةشقانمل ااووعمتجيی ممل ممهھنأأ 1928 عمجم ءابأأ ررذذع .ةيیناكملااوو ةيینووكسملاا
 ددااؤؤف ككلملاا ةبغرر ققيیقحتل ىسنك ىنووناق ءاططغ دداجيیإل ااووعمتجأأ للب ىسقررملاا ىسرركلاا ىلع تتايیشررابيیإلاا ةفقاسأأوو
 عمجم تتااررااررق ننأأ رربتعن الوو اهھيیف مميیقأأ ىتلاا ففووررظظلاا للالخ ننم عمجملاا ااذذهھھھ تتااررااررق أأررقت ننأأ ىغبنيی ككلذذل

 ىىووق ىنووناق ثثحب ممددقت ممل ككلذذلوو ةقباسلاا تتااررااررقلاا ههذذهھھھ سسررددت ممل ةططاسبب اهھنأل ةقباسلاا تتااررااررقلاا تتغلاا 1928
 ءابأأ ووأأ ةسيینكلاا ننيینااووق ننع ععافددلل دداهھشتسإلل ننيیددعتسم ااووناك ننيیذذلاا لليیئاخ ابابلاا ةسائررب عمجملاا ءابأأ للعف املثم
 ممعددل اهھخيیرراتوو ةسيینكلاا ننيینااووقوو سسددقملاا بباتكلاا تتايیابً امعددمً ايیووقً ايینووناقً اثحب ااوومددق ننيیذذلاا 1873 عمجم
.ممهھتااررااررق
 مماظظن ىلع ققيیددصتلاا ءاجررإإ ررررقوو ىلملاا سسلجملاا عمتجأأ ٬،سسددقملاا عمجملاا ررااررق ددعب ثثااددحألاا عباتنلوو     
 ننيیبخانلاا ىف ىِعاارريُی ننأأ اهھب ةقثلاا ننم هھل امب ةمووكحلاا ننم اجرروو ططقف ةعفددلاا ههذذهھھھ ىف ككرريیررططبلاا بباختنااوو حيیشررت
 ككررت ااذذكهھھھ .ببعشلاا تتابغرروو ققفتيی اموو اهھھھدديیلاقتوو ةسيینكلاا ننووناق هھيیضتقيی ام ىكرريیررططبلاا ىسرركلل ننيیحشررملاا ىفوو
 ددااؤؤف ككلملاا ىططعيیل ةمووكحلل ككرريیررططبلاا ررايیتخاا مماظظن عضوو ررمأأ ىلملاا سسلجملااوو سسددقملاا عمجملاا ننم للك
.سسنااؤؤيی ابنألاا ىكرريیررططبلاا ىسرركلاا ىلووتيی ننأأ ىف هھتبغرر ققيیقحت هھل ننمضيی ىىذذلاا مماظظنلاا عضيی ننأأ ةيیررحلاا
 ددااؤؤف ننحن" هھصن ااذذهھھھوو 1928 ةنسل 84 ممقرر ىكلملاا ررمألاا ددااؤؤف ككلملاا ررددصأأ 1928 رربمسيیدد للووأأ ىف     
 ٬،سسططسغأأ16 ٬،وويینوويی18 1927،٬ رربمسيیدد 16 ىف ةةرردداصلاا انررمااووأأ ىلع ععالططالاا ددعب :ررصم ككلم للووألاا

 ىف ععااررسإلاا ببووجوولً ااررظظنوو ٬،ةفلتخم ددددمب سسكذذووثررألاا ططابقألاا ككرريیررططبل ببئان ننيیعتب 1928 رربمتبس15
 بباختنااوو حيیشررتب ةصاخ اهھھھرركذذ ممددقتملاا ررمااووألاا هھيیلإإ تترراشأأ ىىذذلاا مماظظنلاا رراظظتناا ننوودد ككرريیررططبلاا بباختناا
:تتآآ ووهھھھ امب انررمأأ ةيیكرريیررططبلاا ىسررك الخ املك ككرريیررططبلاا
:ننم ةفلؤؤم ةيیعمج ككرريیررططبلاا بباختناب ممووقت :1 ةةددام



:تتآآ ووهھھھ امب انررمأأ ةيیكرريیررططبلاا ىسررك الخ املك ككرريیررططبلاا
:ننم ةفلؤؤم ةيیعمج ككرريیررططبلاا بباختناب ممووقت :1 ةةددام
.ةةرريیددألاا ءاسؤؤرروو ةفقاسألااوو ةنرراططملاا عيیمج :ًالووأأ     
.مماعلاا ىلملاا سسلجملاا ببااوونوو ءاضعأأ :ًايیناث     
.ً)اصخش 48 ممهھھھددددع غلب ددقوو( ممهھئامسأأ ةيیتآلاا ةفئاططلاا ءاضعأأ :ًاثلاث     
)1929 مماع ةمرركلاا ةلجم هھتررشن امك للماكلاب ىكلملاا ررااررقلاا صصن ررظظنأأ(
 رراادد ىفً احابص ةعساتلاا ةعاسلاا ننم ااددتبأأ 1928 رربمسيیدد 7 ةعمجلاا مموويی ككرريیررططبلاا بباختنال ددددحيی :2 ةةددام
.ةيیكرريیررططبلاا
 سسيیئرر ددعاسيیوو ننيیررضاحلاا ةنرراططملاا ممددقاف الإإوو ٬،ككرريیررططبلاا ننع ببئانلاا ةةررووكذذملاا ةيیعمجلاا سسأأرريی :3 ةةددام
 ءاضعأأ ننم ننيیددلاا للاجرر امهھھھرراتخيی ننانثأأ ؛ ننيیبخانلاا ننم ةعبررأأ ننم ةنووكم ةنجل بباختنالاا ةيیلمع ىف ةيیعمجلاا
.للصحيی امبً ااررضحم ةنجللاا ههذذهھھھ ررررحتوو ٬،ةسلجلاا ححاتتفاا تتقوو ننووررخآلاا ءاضعألاا امهھھھرراتخيی ننانثأأوو ةيیعمجلاا
.ددحااوو ننم ررثكأل هھتووص ىططعيی ننأأ ببخانلل ززووجيی الوو ٬،ىىررسلاا ععااررتقإلاا ققيیررططب بباختنالاا ننووكيی :4 ةةددام
 ددددعلاا ااذذهھھھ ررفووتيی ممل ااذذاف ٬،ننيیبخانلاا ففصن ننم ررثكأأ اهھھھررضح ااذذإإ الإإً احيیحص ةيیعمجلاا دداقعناا ننووكيی ال :5 ةةددام
.ننيیررضاحلاا ددددع نناك ىىااً احيیحص ععامتجألاا ننووكيیوو 1928 رربمسيیدد 10 ننيینثألاا مموويیل بباختنالاا للجؤؤيی
.ههاططعملاا تتااووصالل ةقلططملاا ةيیبلغألاا للانيی ننمً ايینووناقً ابختنم رربتعيی :6 ةةددام
 ةثلاثلاا ننيیتدداملاا ىف ةنيیبملاا ةقيیررططلاا سسفنب ععووبسأأ ددعب بباختنالاا دداعيی ةةررووكذذملاا ةقلططملاا ةيیبلغألاا ددحأأ ززحيی ممل ااذذاف
 ةنجللاا ةفررعمب تتااووصألاا ززررف ددعبوو .ممهھنيیب ةعررقلاا للمعت ررثكأأ ووأأ ننيینثأأ ننيیب تتااووصألاا ىىوواست ددنعوو .ةعبااررلااوو
 ىف اهھتبثيیوو بباختنالاا ةجيیتن ننيیررضاحلاا ننيیبخانلل ةيیعمجلاا سسيیئرر ننلعيی ااذذهھھھ انررمأأ ننم ةثلاثلاا ةةدداملاا ىف ةنيیبملاا
.ررضحملاا
 ققبطط اهھنأب اهھيیلع ققددصم بباختنالاا ررضحم ننم ةةررووصب ةبووحصم هھتجيیتن غلبت بباختنالاا ةيیاهھن ددنع :7 ةةددام
.ككرريیررططبلاا ننيیعتب ىكلم ررمأأ ررااددصتسأل ةمووكحلاا ىلإإ للصألاا
.ةيیمسررلاا ةةدديیررجلاب ههررشن خيیررات ننم هھب للمعيیوو ااذذهھھھ انررمأأ ذذيیفنت انئااررززوو سسلجم سسيیئرر ىلع :8 ةةددام

)1928رربمسيیدد للووأأ( ةيیررجهھھھ1347 ةنس ىناثلاا ىىددامج 16 ىف ةةززتنملاا ىىااررسب ررددص
للووألاا ددااؤؤف
ررصم ككلم
 85 بباختنألاا مموويی ممهھنم ببهھھھذذ 96 ممهھھھددددع غلبف بباختنالاا ىف ققحلاا ممهھل ننيیذذلاا ىكلملاا ررمألاا ررصح     
 تتااووصأأ ةعست ىلع ةمالس انحوويی صصمقلااووً اتووص ننيیعبس ىلع سسنااؤؤيی ابنألاا للصحف تتاباختنألاا تتيیررجأأوو
 ممسأأ للمحت ةةددحااوو ققااررووألاا ننيیب تتددجوووو .ننيیتووص ىلع سسجررج ببيیبحوو ننيیتووص ىلع ىنووططنألاا ايینانح صصمقلااوو
 ىىأأ 1928 رربمسيیدد 7 مموويی ىكلملاا ررمألاا ددددح امك تتاباختنالاا تتيیررجأأ .ءاضيیب ةةددحااوووو ججاهھھھووس ىسررك ننااررططم
 ىكلملاا ررمألاا ررددصف ةيیكلملاا ىىااررسلاا ىلإإً ااررووف ةجيیتنلاا تتغلبأأوو ىكلملاا ررمألاا ررووددص خيیررات ننم ععووبسأأ ددعب
 تتمتوو .سسكذذووثررألاا ططابقأللً اكرريیررططب ةيیسقررملاا ةةززاارركلاا لليیكوووو ةيیفوونملااوو ةةرريیحبلاا ننااررططم سسنؤؤيی ابنألاا ننيیعتب
.1928 رربمسيیدد 16 ددحألاا ححابصً اكرريیررططب سسنااؤؤيی ابنألاا ةماقإإ
:ىتآلاا ظحالن
 ممث ىلملاا سسلجملاا هھبقعأأ ممث 1928 وويیلوويی 18 ىف ههررااررق ررددصأأ سسددقملاا عمجملاف للاجعتسالاا للماع-1     
 رربمسيیدد 7 ىف تتاباختنألاا تتيیررجأأوو 1928 رربمسيیدد للووأأ ىف ككرريیررططبلاا ررايیتخاا مماظظنب ىكلملاا ررمألاا ررددص

 مموويیً اكرريیررططب سسنااؤؤيی ابنألاا مميیقأأوو مموويیلاا سسفن ىف سسنااؤؤيی ابنألاا ننيیعتب ىكلملاا ررااررقلاا ررددصوو 1928
.1928رربمسيیدد16

 ننوودد ككرريیررططبلاا بباختناا ىف ععااررسإلاا ببووجوولً ااررظظن" هھلووقب للاجعتسالاا ررصنع رركذذ ىكلملاا ررمألاا-2     
 الخ املك ككرريیررططبلاا بباختنااوو حيیشررتب ًةصاخ اهھھھرركذذ ممددقتملاا ررمااووألاا هھيیلإإ تترراشأأ ىىذذلاا مماظظنلاا ررااررقإإ رراظظتناا
."ةيیكرريیررططبلاا ىسررك
 ككلملاا ضضيیووفتوو ككرريیررططبلاا بباختناا ةحئال عضوو ىف ممهھقووقح ننع ىلملاا سسلجملااوو سسددقملاا عمجملاا ىلخت-3     
 ىلملاا اهھسلجموو سسددقملاا اهھعمجم ىف ةلثمم ةسيینكلاا ككررتت ننأأ ةةرريیططخ ةقباس ههذذهھھھوو ةحئاللاا عضوو ىف هھتمووكحوو
.ةمووكحلل ككرريیررططبلاا ررايیتخاا مماظظن ررمأأ



 ىلملاا اهھسلجموو سسددقملاا اهھعمجم ىف ةلثمم ةسيینكلاا ككررتت ننأأ ةةرريیططخ ةقباس ههذذهھھھوو ةحئاللاا عضوو ىف هھتمووكحوو
.ةمووكحلل ككرريیررططبلاا ررايیتخاا مماظظن ررمأأ
 ننأأ ىتح هھتبغرر ققيیقحتل ةلصفم ةحئال عضووف ةسيینكلاا ببناج ننم ممالستسإلاا ااذذهھھھ هھتمووكحوو ككلملاا للغتسأأ-4     
 ممهھئامسأأ رركذذ للب ممهھھھددددع دديیددحتب ىكلملاا ررمألاا ىفتكيی ممل ةفئاططلاا ءاضعأأ ننم ققحلاا ممهھل ننيیذذلاب صصاخلاا ددنبلاا
.اهھنيیعب ءامسأأ ررايیتخاا ننم ففددهھلاا ئئرراقلاا ىلع ىفخيی الوو .ءامسألاب ةحئال ررددصت ننأأً اضيیأأ ةةرريیططخ ةقباس ههذذهھھھوو
 ووأأ تتاحيیشررتلاا ىقلتل ةنجل ددددحيی ممل امك ةيیكرريیررططبلل حشررتلاا ققح ممهھل ننم رركذذب ىكلملاا ررمألاا ممتهھيی ممل-5     
 ددحااوو ممسأأ ببتكيی ننأأ ببخان للكل ققحلاا ىططعأأوو ههاارريی ننم ممهھنم للك رراتخيی ننأأ ننيیبخانلل ررمألاا ككررت للب ننووعططلاا
 انحوويی صصمقلااوو ىنووططنألاا ايینانح صصمقلااوو سسنااؤؤيی ابنألاا تتلمش ةعوونتم ةعوومجم ممضت ةجيیتنلاا تتءاج ككلذذل .ططقف
.ءاضيیب ةقرروووو ججاهھھھووس ننااررططموو سسجررج ببيیبحوو ةمالس
 أططخ ىف عقوو ككلذذل ةيیكرريیررططبلاا ىسررك ىلع ةيیشررابيیإإ ننااررططم ةماقإإ ةيیفيیك سسددقملاا عمجملاا سسرردديی ممل-6     
 ابنألاا ااووماقأأوو صصمق ةبترر ىتحً ابهھھھاارر حشررملاا ننووكيی امددنع ككرريیررططبلاا ةماقإإ سسقطط ممااددختسأأ ننأأ رريیبك ىسقطط
 ابنألاا ننأأ امك ً.ايیسنك الووً ايینووناق ززووجيیال ااذذهھھھوو ةيیررددنكسألاا ىلعً افقسأأ مميیقأأوو ننيیتررم هھيیلع دديیلاا عضوو ممتف .سسنااؤؤيی
 هھيیلع ددنتسأأ ىىذذلاا ننووناقلاا هھيیلع ققبططيی ممل سسددقملاا عمجملاف .ةيیفوونملااوو ةةرريیحبلاا ىلعً انااررططم ووهھھھ امك للظظ سسنااؤؤيی
 ههذذهھھھ بببس ننأأ حضااوووو ةيیشررابيیإلاا ففقسأأ للقنب صصاخلاا 1928 وويیلوويی18 مموويی عمجملاا ةسلج ىف ههررااررق ىف
 ككلملاا ةبغرر ققيیقحتل ىعست تتناك ىلملاا اهھسلجموو سسددقملاا اهھعمجم ىف ةلثمم ةسيینكلاا ننأأ ةةددددعتملاا ءاططخألاا
 نناك امك ززيیلجنألل ددددووتلل لليیميی صصخشب تتاباختنالاا ىتأت ننأأ ننمً افووخ ةعررسب هھتماقإإوو سسنااؤؤيی ابنألاا ةماقإإ ىف ددااؤؤف
.ددااؤؤف ككلملاا ددقتعيی
 رريیترركسوو ككرريیررططبلاا مماقم ممئاقلاا نناك هھنأأ ًةصاخوو هھلك ااذذهھھھ ضضفرريی ننأأ هھنكميی نناك سسنااؤؤيی ابنألاا ةسااددق     
 رركذذيی ننأأً ابيیجع ننكيی مملف ككلذذل ةيیسقططلااوو ةيینووناقلاا ءاططخألاا ههذذهھھھ للك ممغرر ةيیكرريیررططبلاا للبق هھنكلوو سسددقملاا عمجملاا
 ررعشيی أأددبوو ىحلاا ههرريیمض هھبعت ىىووبابلاا ىسرركلاا ىلع سسنااؤؤيی ابابلاا سسلجوو رروومألاا تتأأددهھھھ ننأأ ددعب هھنأأ خيیرراتلاا انل
 تتناك ىتلاا رراكفألاا ههذذهھھھ ةةررثكلوو ةيیسنكلاا ننيینااووقلاا ففلاخ هھنأأ ررعش ذذإإ ةيیكرريیررططبلاا ببصنم هھلووبقل ىسألااوو ممددنلاب
 ىتح لليیددنقلاا ةةالص هھل ااووميیقيی ننأأ ةنهھكلاا ءابألاا ببلطط هھنأأ ىتح هھجعززتً امالحأأ مملحيی أأددب ففنعوو ةةددشب هھمجاهھت
.هھسفن حيیررتست
 ةنس13 ىسقررملاا ىسرركلاا ىلع سسلج ننأأ ددعب 1942 وويینوويی21 ىف ررشع عساتلاا سسنااؤؤيی ابابلاا ةحايین ددعب     
 تتايیشررابيیإلاا ةنرراططم ررايیتخاا ةيینووناق للووح ررااووحلاا دداع ةنس93 ىلااووح ررمعلاا ننم غلب ددق نناكوو ررووهھش ةتسوو
 ننيینثأأوو ككرريیررططب سسنااؤؤيی ابنألاا ةمايیس ىف ااووكررتشاا ممهھنم ةثالث ةنرراططملاا ننم ةسمخ ببتكوو ةيیكرريیررططبلاا ىسرركل
 ىلع للدديی امم ً.اكرريیررططب ةيیشررابيیإإ ننااررططم مماقيی ننأأ ممهھضفرر هھيیف ااوونلعأأ ننايیب ااووبتك سسنااؤؤيی ابابلاا ممهھمسرر ممهھنم
 ددعب اميیف أأددبملل ممهھضفرر ااوونلعأأ عمجملاا ىف ااووكررتشأأ ننيیذذلاا ننيیب ننم للب ععووضووملاا ااذذهھھھ ممسحيی ممل 1928 عمجم
 ثثااددحألاا ىلإإ دداق ىىذذلاا ممهھھھررااررق ذذاختاا ىلع 1928 عمجم ءابأأ تترربجأأ ىتلاا ةصاخلاا ففووررظظلاا ددكؤؤيی امم
.ةنس ننيیثالث ةةددم ىف ةسيینكلاا اهھنم تتناع ىتلاا ةيیوواسأملاا

:ةةربابجلاا ططوقس-2
 ررايیتخاا ةةررووططخ ننعً ايیلمعً اسرردد انل ممددقت )1945-1944( 114للاا ابابلاا ثثلاثلاا سسوويیرراكم ابابلاا ةةايیح     
 ىىووشيیب ابنألاا رريیدد ىف ننبهھھھررت ىىذذلاا مميیظظعلاا للجررلاا ااذذهھف .تتايیشررابيیإلاا ةفقاسأأوو ةنرراططم ننيیب ننم ككرريیررططبلاا
 هھمسرروو هھلً اارريیترركس ههرراتخأف سسماخلاا سسلرريیك ابابلاا ةقث ىلع ززاحوو ةلضاف ةيینابهھھھرر ةةايیح ششاعوو ةنس17 ههررمعوو
 1897 وويیلوويی12 ىف ططوويیسأأ ىلعً انااررططم هھمسرر ممث ةنس24 ررمعلاا ننم هھلوو 1896 رربمتبس للووأأ ىفً اصمق
 ععرروولل للاثم ققحب ممهھل ممددقوو ططابقألاا للمش عمج ثثيیح ططوويیسأأ ىفً ااددج ةحجان ةمددخ هھل تتناكوو .ةنس25 ههررمع
 ددووقيی ننأأ هھتمكحب ععاططتسأأً ايینططووً الجرر نناكوو اهھنيینااووقوو ةسيینكلاا سسووقطط ىلع ظظفاحيیً ايیسقططً الجرر نناكوو ةسااددقلااوو
 .ننامألاا ررب ىلإإ ىلاغ اشاب سسررططب ءااررززوولاا سسيیئرر للايیتغاا ددعب ددِقُع ىىذذلاا 1911 مماع ططوويیسأب ططابقألاا ررمتؤؤم
 ششاع ىىذذلاا ررابجلاا ااذذهھھھ .ةعسااوو ةفاقث ووذذ اهھئانبأأ للثم اهھملكتيیوو ةيیسنررفلاا ةغللاا دديیجيیً ايیحالصإإً اارريینتسمً الجرر نناك
 حشررتلاا للبق امددنع ااذذهھھھ للك ععاضأأ ررابجلاا ااذذهھھھ عيیمجلاا رريیددقتوو ممااررتحإإ عضووم نناك ةنس72 ةةددم ةةررمثم ةةايیح



 ششاع ىىذذلاا ررابجلاا ااذذهھھھ .ةعسااوو ةفاقث ووذذ اهھئانبأأ للثم اهھملكتيیوو ةيیسنررفلاا ةغللاا دديیجيیً ايیحالصإإً اارريینتسمً الجرر نناك
 حشررتلاا للبق امددنع ااذذهھھھ للك ععاضأأ ررابجلاا ااذذهھھھ عيیمجلاا رريیددقتوو ممااررتحإإ عضووم نناك ةنس72 ةةددم ةةررمثم ةةايیح
 هھنكلوو ببصنملاب ززافوو ببصنملاب ززووفيیل اشاب ىىووايینملاا ةةددايیقب ىلملاا سسلجملاا ءاضعأأ عم ففلاحتوو ةيیكرريیررططبلل
 ددقع ىىذذلاا سسددقملاا عمجملاب ممددططصإإوو ةيیكرريیررططبلاب ززووفلل ههررصان ىىذذلاا ىلملاا سسلجملاب ممددططصإإ .ئش للك ررسخ
 ككرريیررططبلاا تتافررصت هھيیف ااوورركنتسأأ 1944وويیام22 ىف ججاهھھھووسوو مميیمخأأ ننااررططم سسررططب ابنألاا هھسأأررً اعامتجأأ
 ننايیب ىف ككرريیررططبلاا تتافررصت ننيیدديیل ككرريیررططبلاا ننووددب سسددقملاا عمجملاا عمتجيی ننأأ ةقباس ىهھھھوو .سسوويیرراكم ابابلاا
 ىلإإ ببهھھھذذوو 1944رربمتبس7 ىف ةيیكرريیررططبلاا ككررت ننأأ سسوويیرراكم ابابلاب ررمألاا ىهھتنأأوو .ببعشلاا ىلع هھنلعيی مماع
 ىف ةيیكرريیررططبلل دداع ممث .ةيیكرريیررططبلاا ننووئش ةةررااددإإ ىلع رردداق رريیغ هھنأأ ددجوو ثثيیح الووب ابنألاا رريیدد

 ةيیكرريیررططبلاا هھلووبق ىلعً امددانً انيیززح ششاع هھنكلوو ءااررززوولاا سسيیئرر اشاب ررهھھھام ددمحأأ للخددت ددعب 1944رربمسيیدد23
 اهھلك تتناكً اموويی ررشع ةيینامثوو ررهھشأأ ةتسوو ةنس ىسرركلاا ىلع ىضق ننأأ ددعب 1945سسططسغأأ31 مموويی حيینت ىتح
 هھنكلوو ططوويیسأأ ةيینااررططمل ءامظظعلاا ةنرراططملاا ددحأك خيیرراتلاا للخدديی ننأأ سسوويیرراكم ابابلل ننكميی نناك .ممآلالااوو ببعاتم
 ررسك ممهھلووبف ىلع ننززحلااوو ممددنلاا الإإ ئش ااووززجنيی ننأأ ااووعيیططتسيی ممل ننيیذذلاا ةكرراططبلاا ددحأك خيیرراتلاا للخدديی ننأأ رراتخأأ
؟مميیظظعلاا ررابجلاا ااذذهھھھ ططقس ففيیك ننكلوو .ةسيینكلاا ننيینااووق
 سسددقملاا عمجملاا ققفتأأ .1942وويینوويی21 ىف ررشع عساتلاا سسنااؤؤيی ابابلاا تتامحررلاا ثثلثم ةحايین ددعب+     
.ككرريیررططبلاا مماقم ممئاق ننووكيیل اجررج ننااررططم بباسوويی ابنألاا ررايیتخإإ ىلع ىلملاا سسلجملااوو
 ككلملاا ننم ىكلم ررمأأ اهھب ررددصوو ككرريیررططبلاا بباختنإإوو حيیشررت ةحئال ىلملاا سسلجملااوو سسددقملاا عمجملاا ددعأأ+     
 ننأأ" ىكرريیررططبلاا ىسرركلاا ىلووتيی ننم ططررش ةيیناثلاا ةةدداملاا ىف تتعضوو ةحئاللاا ههذذهھھھ .1942مماع للووألاا ققوورراف
  ىف ةةررررقملاا ططووررشلاا عيیمج هھيیف ررفااووتت ننأأوو ٬،ججااووززلاا ممهھل ققبسيی ممل ننيیذذلاا ننيیلتبتملاا ةنبهھھھررلاا ةمغطط ننم ننووكيی
."ةيیسنكلاا دديیلاقتلااوو ددعااووقلااوو ننيینااووقلاا
 ةنرراططم حيیشررت عنمت اهھنأأ اهھھھررسف ضضعبلاف اهھھھرريیسفت للووح ةةددددعتم تتااررااووحوو ةةدداح تتاشاقن تترراثأأ ةةدداملاا ههذذهھھھ     
 ممهھل ققبسيی ممل ننيیذذلاا ننيیلتبتملاا ةنبهھھھررلاا ةمغطط ننم ننووكيی ننأأ حشررملاا ططررش ىف رركذذت اهھنأل تتايیشررابيیإلاا ةفقاسأأوو
 ننيیلتبتملاا ةنبهھھھررلاا ةمغطط ننم" ةةررابع ررّسف ررخآلاا ضضعبلااوو .ةفقاسألااوو ةنرراططملاا رركذذ ىلع صصنت مملوو ججااووززلاا
 عمجملاا ةهھج ننم .ننابهھھھررلاا ننيیب ننم ااوورراتخيی ممهھنأل ةفقاسألااوو ةنرراططملاا للمشت اهھنأأ "ججااووززلاا ممهھل ققبسيی ممل ننيیذذلاا
 مميیمخأأوو ججاهھھھووس ننااررططم سسررططب ابنألااوو انيیلبلاا ننااررططم ممآآررباا ابنألاا ممهھھھ ةنرراططملاا ننم ةسمخ ررددصأأ سسددقملاا
 ققررحملاا رريیددلاا سسيیئرروو مماقسقوو ططوورريیددوو ووبنص ننااررططم سسوويیباغأأ ابنألااوو ففيیووس ىنب ننااررططم سسوويیسانثأأ ابنألااوو
 ةفقاسأأوو ةنرراططم حشررتل عططاقلاا ممهھضفرر هھيیف ااوونلعأأً انايیب ااووررددصأأ .ننيینوومشألااوو ايینملاا ننااررططم سسرريیوواس ابنألااوو
 ةنرراططملاا حيیشررت ضضفرر ببابسأل ضضيیفتسم ححررش ممددق هھنأل ةيیخيیررات ةقيیثوو ننايیبلاا ااذذهھھھ رربتعيیوو .تتايیشررابيیإلاا
 ططاقنلاا ىلع ؤؤضلاا ىقلأأ ننأأ ددووأأ ىنكلوو ثثحبلاا ااذذهھھھ عم ننايیبلاا ااذذهھھھ صصن ققفررأأ ننأأ ىنددعسيیوو ىكرريیررططبلاا ىسرركلل
:ننايیبلاا ااذذهھھھ صصووصخب ةيیتآلاا
 ابنألااوو٬، 1942-1921 ممآآررباا ابنألاا( ةنرراططم ةثالث ممهھنم ننايیبلاا ااووررددصأأ ننيیذذلاا ةسمخلاا ةنرراططملاا ننإإ-1     
 ااووررصاع ىىأأ سسماخلاا سسلرريیك ابابلاا تتامايیس ننم )1962-1925 سسوويیسانثأأ ابنألااوو 1951،٬-1920 سسررططب
 ابنألااوو )1929 ىفً افقسأأ مميیس( سسوويیباغأأ ابنألاا امأأ هھتيیكرريیررططب ةةررتفوو ررشع عساتلاا سسنااؤؤيی ابابلاا ررايیتخأأ ثثااددحأأ
.ررشع عساتلاا سسنااؤؤيی ابابلاا ددهھع ىف ىىأأ )1930ً افقسأأ مميیس( سسرريیوواس
 ننابهھھھررلاا ىلع ىكرريیررططبلاا حيیشررتلاا ررصقبً ااررااررق ننووررددصيی ةنرراططملااوو ءابألاا ضضعب ننأأ ىلع ننايیبلاا ددكأأ-2     
 ةقيیررططب ننايیبلاا رراشأأ ممث .ىىأأررلاا ااذذهھھھ ننوودديیؤؤيیوو تتااءاقل ننووددقعيی ببعشلاا ءانبأأ ننم رريیثك ىلإإ رراشأأ ممث .ةنرراططملاا ننوودد
 ررثكأأ -ءانبألاا ىىررن ننأأً اقح ننززحملاا ننم سسيیلأأ"ً الئاق ىىأأررلاا ااذذهھھھ ااووفلاخيی ننيیذذلاا ةنرراططملاا ضضعبل ةةررشابم رريیغ
 ام ننكلوو -اهھئددابم ذذيیفنت ىلع ننووررهھھھاسلااوو اهھيیلع ننووظظفاحيی ننيیذذلااوو ةسيینكلاا ةةدداق ممهھھھوو ءابألاا ضضعب ننمً اكسمت
.ععاضووألاا ببلق ىف ةليیحلاا
 ننيیعقووملاا ةنرراططملاا ننم ةثالث ننأأ ًةصاخوو 1928 عمجم ررااررق صصووصخبوو ةماهھھھ ةقيیقح ننايیبلاا ددكؤؤيی-3     
 رروومأل نناك ررشع عساتلاا سسنااؤؤيی ابنألاا حيیشررت للووبق ىف ثثددح ام ننأأ ىهھھھوو ثثااددحألاا ههذذهھھھ ىف ءاكررش ااووناك ننايیبلل
 ءانبألاا ننم ممهھيیدديیؤؤموو )ةنرراططملاا( ءابألاا ءالؤؤهھھھ ااوولاسأأ" ننايیبلاا للووقيیف ددااؤؤف ككلملاا ةبغرر ففررعن امك ىهھھھوو .ةيیررهھق
 .ةططيیسب ةيیباسح ةلأسم ىهھھھ ؟ةنرراططملاا تتااررضح ننيیب ننم نناك ممهھنم ممكوو سسقررمررام ششررع ىلع ااووسلج ننيیذذلااوو
 ةططبغ ىىووس ففووررعملاا حيیحصلاا ىنعملابً انااررططم ممهھنم ننكيی مملووً اكرريیررططب ررشع ةثالثوو ةئام ةكرراططبلاا ددددع غلب



 .ةططيیسب ةيیباسح ةلأسم ىهھھھ ؟ةنرراططملاا تتااررضح ننيیب ننم نناك ممهھنم ممكوو سسقررمررام ششررع ىلع ااووسلج ننيیذذلااوو
 ةططبغ ىىووس ففووررعملاا حيیحصلاا ىنعملابً انااررططم ممهھنم ننكيی مملووً اكرريیررططب ررشع ةثالثوو ةئام ةكرراططبلاا ددددع غلب
 دديیرريیأأ .ةسيینكلاا ةةددااررإإ ننع ةجرراخ ةيیررهھق رروومأل الإإ ىسرركلاا ااذذهھھھ ققترريی مملوو سسنااؤؤيی ابنألاا للحااررلاا ككرريیررططبلاا
 .ممهھل ةةددعاق ذذاشلاا ننم ااووميیقيی ننأأ ممووقلاا ءالؤؤهھھھ
 ممددقت ىىذذلاا ححااررتقألاا للمجأأ اموو" ننيیلئاق سسددقملاا عمجملل ممدِدُق ححااررتقأأ ىلإإ ةسمخلاا ةنرراططملاا ءابألاا رريیشيی-4     
 ءابألاا ببحسنيی ننأأ ةسيینكلاا ةةددحوولً انووصووً اظظفح ببلططيی ةيیضاملاا سسددقملاا عمجملاا ةةرروودد ىف ءالجألاا ءابألاا ددحأأ هھب
."ممهھسفنأأ حيیشررت ةيیلمع ننم ةنرراططملاا
 رريیصم ننأأ ااووددبيی ننكلوو ىلاحلاا تتقوولاا ىف سسددقملاا عمجملل ةفقاسألاا ءابألاا ددحأأ هھب ممددقت ححااررتقألاا ااذذهھھھ سسفن
.2012 ىف ممدِدُق ىىذذلاا ححااررتقألاا رريیصم سسفن ىقل 1942 مماع ممدِدُق ىىذذلاا ححااررتقألاا
:ننيیلئاق ممهھنايیب ةسمخلاا ةنرراططملاا ءابألاا ممتخيی-5     
 ءابألاا ننع ةنرراططملاا ززايیتماا ووهھھھ ام : ةنرراططملل ننيیدديیؤؤملاا تتااررضح ىلإإ اهھهھجوون ةيیماتخ ةملك انل"          
 مملؤؤت ةنززحم رروومأل اهھنإإ .ننااررملااوو ةيیااررددلااوو ةةرربخلاا ووهھھھووً ااددحااووً ابااووج عمسن للااؤؤسلاا ااذذهھھھ هھجوو ام ااذذإإوو ؟ننابهھھھررلاا
؟ننااررملااوو ةيیااررددلااوو ةةرربخلاا ههذذهھھھ ررددصم ووهھھھ ررددصم ىىأأ ٬،ححووررلاا ععززفتوو سسفنلاا
 ااذذهھھھ ةمكح" للووسررلاا للووقيی امك هھنأل للططاب ننااررموو ةعدداخ ةيیااررددوو ةبذذاك ةةرربخ ىهھف ىملاع ررددصم نناك ااذذإإ
 ننيیددلاا ةةررانم ىلماحوو ءاططسبلاا ننم ههذذيیمالت اندديیس رراتخأأ "ءامكحلاا ممهھب ىىززخيیل ءالهھجلاا هللا رراتخأأوو هھلاهھج مملاعلاا
 ححووررلاا للمع ننااررملااوو ةيیااررددلااوو ةةرربخلاا ههذذهھھھ ررددصم نناك ااذذإإ امأأوو .هللا ننم ننيیملعتم عيیمجلاا رريیصيیوو للووقيی هھنأل
 ححووررلاا للمع ةسيینكلاا ىلع ننوورركنيی ااووناك ااذذإإ الإإ ممهھللاا ممهھيیف للمع امك ممهھھھرريیغ ىف للمعيی ححووررلاا ااووكررتيیلف سسددقلاا
.ررهھھھددلاا ءاضقنإإ ىتح ممايیألاا للك ممهھعم ننووكيی ننأأ ددعوو ددقوو اهھيیف
 الوو ننابهھھھررلاا ءابألاا ننم الإإ ككرريیررططبلاا ااوورراتخيی الإإ ررمألاا ممهھمهھيی ننم ررظظن هھجوون ةيیحيیسملاا ةبحملاا ححوورربف     
 ءالؤؤهھھھ ةيیحالص ةةرريیددألاا ااووفررش ننيیذذلاا مماعلاا ىلملاا سسلجملاا ءاضعأل تتبث ام ددعبً اصووصخوو ممهھھھااووس ااوودديیؤؤيی
."ىفاكلاا ممهھھھددااددعتسااوو ننابهھھھررلاا
 ووهھھھوو سسلجملاا لليیكوو اشاب ىىررصملاا ببيیبح ههددووقيی ققيیررف ننيیقيیررف ىلغ ممسقنأأ ددقف ىلملاا سسلجملاا صصووصخب     
 ةنرراططملاا ررايیتخاا دديیؤؤيی ووهھھھوو اشاب ىىووايینملاا ههددووقيی ررخآآ ققيیررفوو ططقف ننابهھھھررلاا ننيیب ننم ككرريیررططبلاا ررايیتخاا دديیرريی
.ططوويیسأأ ننااررططم سسوويیرراكم ابنألاا حيیشررت دديیؤؤيی رراصوو
 نناكوو ررشع عساتلاا سسنااؤؤيی ابابللً افلخ ككرريیررططبلاا تتاباختناا ءااررجإل 1944 رريیاارربف 4 ةعمجلاا مموويی ددددحت+     
 اجررج ننااررططم بباسوويی ابنألااوو ططوويیسأأ ننااررططم سسوويیرراكم ابنألاا ممهھھھ ةنرراططم ةعبررأأ : ىتآلاك ننيیحشررملاا ءامسأأ
 صصمقلاا امهھھھ ننابهھھھررلاا ننم ننيینثأأوو ةةززيیجلاا ننااررططم ممآآررباا ابنألااوو سسددقلاا ننااررططم سسليیفؤؤاث ابنألااوو مماقم ممئاقلااوو
 ًاكرريیررططب هھبيیصنت ممتوو ةقحاس ةيیبلغأب سسوويیرراكم ابنألاا ززافوو .ىسووماارربلاا سسيیسنررف صصمقلااوو ىقررحملاا سسوويیسانثأأ
.ةنس 72 ررمعلاا ننم هھلوو 1944 رريیاارربف 13 ددحألاا مموويی
 ةعمسوو ةعيیفرر ةناكم ننم هھب عتمتيی نناك امل ححررفلاب ثثلاثلاا سسوويیرراكم ابابلاا ررايیتخاا ىططبقلاا ببعشلاا للبقتسأأ+     
 ابابلاا ةسايیرر تتحت 1944 رريیاارربف 15 ءاثالثلاا مموويی تتددقعناا ىتلاا ىلملاا سسلجملل ىلووألاا ةسلجلاا ىف .ةبيیطط
 ررصق ىف ىىأأررلاا ددووقيی نناك ىىذذلاا سسلجملاا لليیكوو ىىررصملاا ببيیبح ىقلااوو ةئنهھتلاا عيیمجلاا هھل ممددقوو سسوويیرراكم
.هھتيیاعرر تتحت للامآآ ننم سسووفنلاا جلاخيی امع هھيیف رربع دديیددجلاا ابابلل ةئنهھت ةملك ننابهھھھررلاا ىلع حيیشررتلاا
 ةليیووطط تتااوونسل ةبيیطط ةقالع هھتررسأأوو اشاب ىىررصملاا ببيیبحب هھططبررت تتناك سسوويیرراكم ابابلاا ننأأ رركذذلاب رريیددجلااوو     
 ووهھھھ ررووززيی امددنع اشاب ىىررصملاا ببيیبح نناك ككلذذكوو هھتررايیزز ووأأ هھب للاصتالل ةةررهھھھاقلل ههررووضح ددنع صصررحيی نناكف
 ببيیبح سسيیرريیاا ةخررؤؤملاا رركذذت امك .سسوويیرراكم ابنألاا ةكررب ذذخأأ ىلع ننووصررحيی ططوويیسأأ هھتررسأأ ددااررفأأ ننم ىىأأ ووأأ
 تتحت أشن هھنأل اهھھھددلااوو ببلق ىف ةصاخ ةناكم سسوويیرراكم ابنألل ننإإ" اشاب ىىررصملاا ببيیبح اهھھھددلااوو ننع ىىررصملاا
 رركذذتوو هھتلئاع ىلإإ ببيیبح ننم ةقفااددلاا ةبحملاا ههذذهھھھ تتلقتنأأوو امهھنيیب ةلددابتم ةقيیثوولاا ةبحملاا تتناكف ههابص ذذنم هھتيیاعرر
 ًاحشررم سسوويیرراكم ابنألاا نناك ثثيیح ةيیكرريیررططبلل حيیشررتلاا ةةررتف ءانثأأ تتثددح ةصق ىىررصملاا سسيیرريیاا ةخررؤؤملاا
 هھبتاعوو هھتيیب ىف ىىررصملاا ببيیبح ةةررايیززل ءاج سسوويیرراكم ابنألاا ننأأ ةنرراططملاا حيیشررتلً اضرراعم ىىررصملاا ببيیبحوو
 ًامامت ففررعت تتنأأ" ىىررصملاا ببيیبح هھباجأأ "!؟ىىرريیغ ررصانت ىحيیشررت ةعاسوو ككتلووفطط ننم ىنبأأ تتنأأ ىقبت"ً الئاق
 ككصخش نناك وول ىتح صصخش ىىأل ىئالوو ققووفيی ةسيینكلل ىئالوو ننكلوو .ككل ىلالجإإوو ىبح ررااددقم للجبملاا ىبأأايی
 ابنألاا هھل للاق ."ككل سسمحت ننم للووأأ تتنكل ةنرراططملاا بباختناا حيیبيی لليیصألاا ىسنكلاا ننووناقلاا نناك وولوو .ررووقوولاا



 ككصخش نناك وول ىتح صصخش ىىأل ىئالوو ققووفيی ةسيینكلل ىئالوو ننكلوو .ككل ىلالجإإوو ىبح ررااددقم للجبملاا ىبأأايی
 ابنألاا هھل للاق ."ككل سسمحت ننم للووأأ تتنكل ةنرراططملاا بباختناا حيیبيی لليیصألاا ىسنكلاا ننووناقلاا نناك وولوو .ررووقوولاا
 ننم عقووتأأ تتنكوو هھملعموو ههددشررموو ببعشلل ددئاق تتنأأ" ىىررصملاا ببيیبح ددررف ."ىنززيیاع ببعشلاا ننكل" سسوويیرراكم
 .ةسيینكلاا ببرر ننم ةصاخلاا ىتمااررك تتلن ددقل ىىددالووأأ ايی ال :للووقت ننأأ ككسفن حيیشررت ببعشلاا ببلططيی ننيیح ككتفايین
 سسيیرريیاا ممتخت انهھھھوو."ننالف بباختناب ممكحصنأف ىل اهھنوودديیررت ىتلاا ةماارركلاا ههذذهھھھ ىف ققحلاا ببحاص ووهھھھ ببهھھھااررلااوو
 ."ىحووررلاا هھنبأأوو ررووقوولاا ننااررططملاا ننيیب ةيیتقوو ةةووفج ممايیق ىلإإ تتاملكلاا ههذذهھھھ تتددأف" ةةرركااذذ ةصقلاا ىىررصملاا
 ببيیبح اشاب ىىووايینملاا رربجأأ ىلملاا سسلجملل ةبسنلاب .ثثلاثلاا سسوويیرراكم ابابلاا ببيیصنت ددعب ثثااددحألاا تتعباتت+     
 ىتح ةلاقتسالاا هھيیلع دديیددجلاا ابابلاا سسوويیرراكم ابنألاا ررايیتخألً اضرراعم نناك ىىذذلاا ننأأ ةجحب ةلاقتسإلاا ىلع ىىررصملاا
 رراصوو سسوويیرراكم ابابلاا اهھلبقوو هھتلاقتساا ىىررصملاا ببيیبح ممددقف .ةيیلووئسملاا ننوولووتيی ننأأ ههووررصان ننيیذذلل حيیتيی
.ىلملاا سسلجمللً اليیكوو اشاب ىىووايینملاا
 سسلجملااوو ةنرراططملاا ننيیب ةةددقعم ةلكشم ةةرريیددألااوو ةيیكرريیررططبلاا ىلع ةفووقووملاا تتاارراقعلااوو ننايیططألاا تتناك+     
 امنيیب ففاقووألاا ههذذهھھھ ةةرراادداب ررددجألاا ممهھنأأ ننوورريی ااووناك ىلملاا سسلجملاا ءاضعأأ ننأل 1883 مماع هھئاشنإإ ذذنم ىلملاا
.ممهھل اهھميیلست ةةرريیددألاا ءاسؤؤرروو ةنرراططملاا ضضفرر
 سسليیفؤؤاث ابنألاا ةفايین عم ققفتأأ للب ىلملاا سسلجملل دديیؤؤم ففقووم ططوويیسأأ ننااررططم ووهھھھوو سسوويیرراكم ابنألل نناك     
 ىلووت امددنعوو .1926 1920،٬ مماع هھتيیفقسأأ ىف للك ىلملاا سسلجملل ففاقووألاا ننع للززانتلاا ىلع ططوولفنم ففقسأأ
 ععووجررلاا ننووددبً ااررااررق ررددصأأوو ققفااووف ففاقووألاا هھملسيی ننأب اشاب ىىووايینملاا هھبلاطط ةيیكرريیررططبلاا سسوويیرراكم ابابلاا
 اهھھھرريیدديی ةيیووبابلاا ررااددلاب ةةرريیددألاا ففاقووأل ةصاخ ةةررااددإإ أشنت" هھيیف للاق 1944 رريیاارربف 22 ىف سسددقملاا عمجملل
 ننوولووتيی ننيیذذلاا ننيیيیلاحلاا رراظظنلاا ةبساحموو ٬ً،ااررووف ةةرريیددألاا للااوومأأ ددررج اهھتمهھم ننووكت ...... مماعلاا ىلملاا سسلجملاا
 ءاضعأأ ببضغ ررااررقلاا ااذذهھھھ رراثاا ."ممكتاحررتقم ىلع ءانب انتفررعمب رراظظنلاا ةلاقإإوو ننيیعت ننووكيی ننأأوو .اهھترراادداا
 ررووضح ضضفرر ابابلاا ننأل– ججاهھھھووس ننااررططم سسررططب ابنألاا ةسائررب سسددقملاا عمجملاا عمتجإف سسددقملاا عمجملاا
 ءاططخألااوو سسددقملاا عمجملاا ةططلس هھيیف ااووحضووأأ ببعشللً انايیب ااووررددصأأوو 1944وويیام 22 16،٬ ىموويی -ععامتجالاا
 مميیلست صصووصخب ابابلاا ررااررقل ممهھضفرر ااوونلعأأوو ىلملاا سسلجملاا ءاططخأأً اضيیااوو سسوويیرراكم ابابلاا اهھيیف عقوو ىتلاا
.ىلملاا سسلجملل ففاقووألاا
 ىف ههددددررتلً اضيیااوو ةيیكيیرريیلكألاا صصووصخب سسوويیرراكم ابابلاب اشاب ىىووايینملاا ةةددايیقب ىلملاا سسلجملاا ممددططصأأ+     
 عفرر ىلملاا سسلجملاا ننأأ ررمألاا للصوووو .سسددقملاا عمجملاا ههررددصأأ ىىذذلاا ننايیبلاا ددعب ففاقووألاا مميیلستب ههررااررق ذذيیفنت
.ررضحم دديی ىلع ىىووعدد هھيیلإإ ااوولسررأأوو سسوويیرراكم ابابلاا ددض ةيیضق
 رريیغ هھسفن ددجوووو ىلملاا سسلجملااوو سسددقملاا عمجملاا ننيیب ام ببعص ففقووم ىف هھسفن سسوويیرراكم ابابلاا ددجوو+     
 للظظوو 1944 رربمتبس ىف الووب ابنألاا رريیدد ىلإإ ببهھھھذذوو ةيیكرريیررططبلاا ككررتف ةيیكرريیررططبلاا رروومأأ ةةرراادداا ىلع رردداق
.اشاب ررهھھھام ددمحأأ ءااررززوولاا سسيیئرر ططسووتيی ةيیكرريیررططبلاا ىلإإ دداع امددنع 1944 رربمسيیدد ىتح ككانهھھھ
 ححالصإلاا ققيیقحت ىلع رردداق رريیغوو ةيیكرريیررططبلاا هھلووبق ىلعً امددانً انيیززح هھمايیأأ سسوويیرراكم ابابلاا ىضق+     
 ىسرركلاا ىلع ىضق ننأأ ددعب 1945 سسططسغأأ 31 مموويی ممالسب حيینت ننأأ ررمألاا هھب ىهھتنأأوو هھب ىىددان ىىذذلاا ددووشنملاا
 ةةددملاا ههذذهھھھ ىف ممسرريی مملوو ننااززحألااوو ببعاتملاب ةئيیلم اهھلك تتناكً اموويی ررشع ةيینامثووً ااررهھشوو ةنس ىسقررملاا
.ةفقاسألاا ننمً ااددحأأ ةةرريیصقلاا

:ععاقلاا ىلإإ ططوبهلاا-3
 ءابألاا للضفب ةصاخ هھناكم ذذخأيی ىسقررملاا ىسرركلاا أأددب ىلع ددمحم ةةددايیقب ةثيیددحلاا ررصم ةضهھن ةيیااددب عم     
 108للاا ابابلاا ننماثلاا سسقررم ابابلاا ننمً ااءددب ىسقررملاا ىسرركلاا ىلع ممهھب هللا ممعنأأ ننيیذذلاا ةكرراططبلاا
 ابابلاا ىلوواجلاا سسررططب ابابلاا ممث ىلع ددمحم ممكح ةيیااددب ممث اهھيیف اموو ةيیسنررفلاا ةلمحلاا ددهھش ىىذذلاا )1796-1809(
 ةيیامحلاا ددض ةيینططوولاا هھفقااووم هھل تتناكوو هھبعش ةيیاعرربً اارريیبكً امامتهھھھأأ ممتهھھھأأ ىىذذلاا )1852-1810( 109للاا
 110للاا ابابلاا عبااررلاا سسلرريیك ابابلاا ممث ةيیررصيیقلاا ايیسوورر للصنق عم ههءاقل ىف ثثددح املثم ةيیبنجألاا
 )1870-1862( 111 ابابلاا ىناثلاا سسوويیررتميیدد ابابلاا ممث ححالصألاا ببأأ ببقل ققحتسأأ ىىذذلاا )1803-1861(
 ددعب ثثددحوو ً.اارريیثكً ااررمث تتررمثأف هللا ةمعن ممهھيیف تتلمع ننيیذذلاا ءايیقتألاا ننابهھھھررلاا ننم ااووناك ةكرراططبلاا ءالؤؤهھھھ للك
 مماقم مماقلاا سسقررم ابنألاا ةماقإإوو ممسرروو ىسنكلاا دديیلقتلاا رريیيیغت ضضعبلاا للوواح ننأأ ىناثلاا سسوويیررتميیدد ابابلاا ةحايین



 ددعب ثثددحوو ً.اارريیثكً ااررمث تتررمثأف هللا ةمعن ممهھيیف تتلمع ننيیذذلاا ءايیقتألاا ننابهھھھررلاا ننم ااووناك ةكرراططبلاا ءالؤؤهھھھ للك
 مماقم مماقلاا سسقررم ابنألاا ةماقإإوو ممسرروو ىسنكلاا دديیلقتلاا رريیيیغت ضضعبلاا للوواح ننأأ ىناثلاا سسوويیررتميیدد ابابلاا ةحايین
 ددِقُعوو سسددقلاا ننااررططم سسوويیليیساب ابنألاا ممهھل ىىددصت ففيیكووً اقباس اهھھھانحررش ببابسألً اكرريیررططب ةةرريیحبلاا ننااررططموو
 ابابلاا سسماخلاا سسلرريیك ابابلاا ررايیتخاا ةكررابملاا ةةررمثلاا تتناكف .ىسنكلاا دديیلقتلاا ىلع ظظفاح ىىذذلاا 1873 عمجم
 ننم ببررقيی ام ىسقررملاا ىسرركلاا ىلع سسلجف لليیووططلاا ررمعلاب هھيیلع هللا ممعنأأ ىىذذلاا )1927-1804( 112للاا

.ىسقررملاا ىسرركلاا ةكرراططب خيیررات ىف ةقرراف ةمالع رراصوو ةةرريیبك ةضهھن ثثددحأأوو ةنس53
 سسددقملاا عمجملاا عضخ ففيیك انددهھھھاشف ىجيیررددتلاا ررااددحنألاا ققيیررطط أأددبوو رريیيیغت ثثددح 1928 مماع ىف     
 ثثااددحألاا ممث ٬ً،اكرريیررططب ةةرريیحبلاا ننااررططم ررشع عساتلاا سسنااؤؤيی ابنألاا ااووماقأأوو ددااؤؤف ككلملاا ةبغررل ىلملاا سسلجملااوو
 ههررايیتخاا ننأأ ففيیكوو بباهھملاا ننااررططملااوو ةميیظظعلاا ةيیصخشلاا ثثلاثلاا سسوويیرراكم ابنألاا ررايیتخاا تتبحاص ىتلاا
 ىسقررملاا ىسرركلاا ىلع ثثكميی مملف ممددنلاب ررووعشلااوو ننززحلااوو ببعاتملاب ةئلتمم ةةايیح ىلإإ هھتايیح للووح ةيیكرريیررططبلل
 ىسرركلاا ةناكموو ةسيینكلاا ىف ةضهھنلاا رريیس ىلع تتررثأأ ىتلاا ةفسؤؤملاا ثثااددحألاا للك ممغرر .ةةرريیصق ةةررتف الإإ
 ننكلوو هھعنمت مملف ررااددحنالاا ةعررس ىلع تتررثاا سسوويیرراكم ابابلااوو سسنااؤؤيی ابابلاا ننم للك ةيیصخش ننأأ الإإ ىسقررملاا
 سسددقملاا عمجملاا ههددض مماق ىىذذلاا سسوويیرراكم ابابلاا ةةايیح ىف ررااددحنألاا ااذذهھھھ ةعباتم ىف انلصوووو ً.ايیجيیررددت هھتلعج
 ههددض عفرروو اشاب ىىووايینملاا ةةددايیقب ىلملاا سسلجملااً اضيیأأ ههددض مماقوو هھتافررصت ددقتنيی ننايیب ررددصأأوو هھنووددب عمتجااوو
.ررضحم دديی ىلع ىىووعدد هھيیلإإ تتلسررأأوو ايیاضق
 ددااددززت ررااددحنالاا ةعررسوو ععرراستت ثثااددحألاا تتأأددب 1945 سسططسغأأ31 ىف ثثلاثلاا سسوويیرراكم ابابلاا ةحايین ددعب     
 ننأأ امك ممكحيی ىىذذلاا ههددحوو zاف ددحأأ ىلع ممكحأأ ال ثثااددحألاا ههذذهھھھ رركذذأأ امددنع ىننأأوو .ععاقلاا ىلإإ انلصوو ىتح
 ةسررددم خيیرراتلاف اهھنم دديیفتسنل ثثااددحألاا مميیيیقن اننكلوو ممهھنم ثثددح امهھم ممهھلجنوو انئابأأ ممررتحن ننأأ انملعت ةسيینكلاا
 ةسيینكلاا ةسااددق ىلع ررثؤؤت ال ىهھف ةفسؤؤم تتناك امهھم ثثااددحألاا ننأأ امك .ةةددافتسالاا ىف ةبغررلاا هھل ننم اهھنم دديیفتسيی
 .ممهھھھززكااررم تتغلب امهھم صصاخشألاا ةمصعب ننمؤؤن ال اننكلوو .ةيیلووسرر ةعماج ةسددقم ةةددحااوو ةسيینكب ننمؤؤن ننحنف
 هھتيیاعرر ىفوو هللا ىف ةقث انلكوو ثثااددحألاا عباتنوو .حيیسملاا ععووسيی ببررلاا اهھسيیررع ةسااددق ننم ةةددمتسم ةسيینكلاا ةسااددقوو
.ةسيینكلل
 ءاسم ىلملاا سسلجملااوو سسددقملاا عمجملاا عمتجأأ 1940 سسططسغأأ31 ىف ثثلاثلاا سسوويیرراكم ابابلاا ةحايین ددعب     

 اسنهھبلااوو ففيیووس ىنب ننااررططم سسوويیسانثأأ ابنألاا ررايیتخاا ممتوو اجررج ننااررططم بباسوويی ابنألاا ةسائررب 1940 رربمتبس3
.ععامجألاب مماقم ممئاق
 .ىلملاا سسلجملاا لليیكوو اشاب ىىووايینملاا ههددعاسيی نناكوو اجررج ننااررططم بباسوويی ابنألاا ىسقررملاا ىسرركلل حشررت     
 رركذذتوو .ىىرراقملاا ددوواادد صصمقلاا ىسقررملاا ىسرركلل ببهھھھاارر ررايیتخاا ىىدديیؤؤم حشرروو .اقوول مميیهھھھااررباا صصمقلااوو
 لليیكوو هھتفصبوو .ةليیسوو ةيیأب بباسوويی ابنألاا ححاجنأل ةططخ رربدد اشاب ىىووايینملاا ننأأ ىىررصملاا سسيیرريیاا ةخررؤؤملاا
 ررااددلاا ىلإإ اهھباحصأأ للاقتنأل امأأ ةيیووبابلاا ررااددلاا ىلإإ ددررت ىتلاا بباختنالاا تتاقاططب هھيیلإإ عجررت تتناك ىلملاا سسلجملاا
 ننأأ بباختنالاا ةحئال ممهھل ززيیجت ال صصاخشأأ ىلع اهھعززوويی اشاب ىىووايینملاا نناكف ممهھنيیووانع ىف ثثددح رريیغتل ووأأ ةيیقابلاا
 سسيیرريیاا ةخررؤؤملاا للووقتوو .بباسوويی ابنألاا حيیشررتل ننيیدديیؤؤملاا اشاب ىىووايینملاا ععابتأأ ننم ااووناك ممهھنكلوو اهھيیف ااووكررتشيی
 ننأأ ممث ."ةبيیعملاا ةقيیررططلاا ههذذهھب تتعززوووو تتدديیعأأ ددق ةقاططب ننيینامثوو ةئم ننأأ ئئرراقلاا ففررعيی ننأأ ببجيی" ىىررصملاا
 ززاف ننأأ ددعب بباسوويی ابنألاا عم ممهھتااررجاشم ءانثأأ عقااوولاا ااذذهھب ففااررتعإلاا ننع ااووعررووتيی ممل هھعم ننموو اشاب ىىووايینملاا
 اقوول مميیهھھھااررباا صصمقلل نناكوو تتالصااووملاا للئاسوو للك ىف مماع ببااررضأأ ثثددح بباختنألاا مموويیوو .ىسقررملاا ىسرركلاب
 تتايیرروودد ننم ممهھمززليی ام ررضحتسيی ننأأ هھنم ببلططف ٬،ىقددص ىليیساب ىىالاارريیمألاا ووهھھھ ششيیجلاا ىف مميیمح ققيیددص
.دديیرريی ام هھل ممتً العفوو ططقف بباسوويی ابنألاا ىىدديیؤؤم للقنل ششيیجلاا
 1946وويیام26 ىفً اكرريیررططب هھبيیصنت ممتووً اتووص ننيینامثوو ةئام ةيیبلغأب بباسوويی ابنألاا ززافوو تتاباختنألاا تتررج     
.ةيیكبززألاب ىىرربكلاا ةيیسقررملاا ةسيینكلاا ىف ىناثلاا بباسوويی ابابلاا ممسأب
 .ةيیكرريیررططبللً اماعً اليیكوو اقوول مميیهھھھااررباا صصمقلاا ننيیع ىسقررملاا ىسرركلاا ىناثلاا بباسوويی ابابلاا ىلووت ددعب+     
 مماقف ضضفررلاا ىلع ررصأأوو ضضفررف ففاقووألاا ةةرراادداا ىلملاا سسلجملاا مملسيی ننأأ بباسوويی ابابلاا ننم اشاب ىىووايینملاا ببلططوو
 هھتيیعأأ املوو اهھھھررسخ اهھعفرر ةيیضق للك ىف ننكلوو ةيینددملاا ممكاحملاا ىف ابابلاا ددض ايیاضق ةةددع عفررب اشاب ىىووايینملاا
 هھمسأب ررخآآ ككنب ىف اهھعاادديیإإ ىلع ررساجتوو ككنبلاا ىف ةعددووملاا ةيیكرريیررططبلاا للااوومأأ اشاب ىىووايینملاا ببحس لليیحلاا
 ررمتسأأوو .ةيیكرريیررططبلاا حلاصل اهھمكح ةمكحملاا تتررددصأف ةلووددلاا سسلجم ممامأأ ههددض ةيیضق تتعِفرُر ننكلوو صصاخلاا



 هھمسأب ررخآآ ككنب ىف اهھعاادديیإإ ىلع ررساجتوو ككنبلاا ىف ةعددووملاا ةيیكرريیررططبلاا للااوومأأ اشاب ىىووايینملاا ببحس لليیحلاا
 ررمتسأأوو .ةيیكرريیررططبلاا حلاصل اهھمكح ةمكحملاا تتررددصأف ةلووددلاا سسلجم ممامأأ ههددض ةيیضق تتعِفرُر ننكلوو صصاخلاا
 ىىرربكلاا ةةاسأملاا ننأأ الإإ ٬، ءااددعأأ ىلإإ سسمألاا ءاقددصأأ ببلقنأأوو بباسوويی ابابلااوو ىلملاا سسلجملاا ننيیبً اليیووطط ععااررصلاا
 نناك امددنع بباسوويی ابابلاا ممددخيی أأددب ممدداخلاا ااذذهھھھ .)سسجررج للماك( ككلِم هھمدداخ ىهھھھ بباسوويی ابابلاا ةيیكرريیررططب ىف
 .ابابلاا ةسااددق ددنع ةيیووق ةلااددب ىظظحيی نناكوو ةةررهھھھاقلاا ىلإإ هھعم ههررضحأأ ةيیكرريیررططبلل رريیتخأأ امددنعوو اجررج ننااررططم
 مماهھملاا للك للعجف ةيیكرريیررططبلاا ععاضووأب ثثبعيی ذذخأف هھتااررااررقوو ابابلاا ىلع ررططيیسيی ننأأ صصخشلاا ااذذهھھھ ععاططتسأأ ددقوو
 تتررشتنأف ههاضاقتيی ننيیعم غلبم ةمايیس للكل للعج ىىذذلاا ةنهھكلااوو ةفقاسألاا ةمايیس اهھنمض ننموو هھيیدديی ننيیب ةيیوويیحلاا
 ككلِم حبصأأوو ىضووفلاا تتمعوو ةةرريیبك ةةررووصب ةيیكرريیررططبلاا للااووحأأ ببااررططضأأ ىلإإ ككلم تتافررصت تتددأأ .ةيینووميیسلاا
 .ههددض ىبعشلاا ططخسلاا أأددبوو ككرريیررططبلاا للووح ننم سسانلاا ضضفنأفً امامت ابابلاا هھل عضخ ذذإإ ىلعفلاا ككرريیررططبلاا ووهھھھ
 ءاقلاب ررمأأ ةيیلخااددلاا ةةررااززوو تتررددصأأ ةمووكحلاا ىف ننيیلووئسملاا ىلإإ تتلصوووو ىىوواكشلاا تتددددعت امددنعوو     
 هھلاسرراا ممتوو 1953 سسططسغأأ29 ىف ةيیررددنكسألل هھتررايیزز ىف بباسوويی ابابلل هھتبحاصم ءانثأأ كِكلِم ىلع ضضبقلاا
 هھب تتماق ىتلاا رريیهھططتلاا ننمً اعوون للمعلاا ااذذهھھھ ةةررووثلاا ةمووكح تترربتعأأوو اجررج ىلإإ ةةددددشم ةسااررح تتحتً امغررم
.ةةددددعتم ةةززهھجأأ ىف
 هھتيیررحبً اساسم ااذذهھھھ رربتعأأوو ءايیمع ةقث كِكلِم ىف ققثيی نناك ىىذذلاا ءااررجإلاا ااذذهھھھ ننم ىناثلاا بباسوويی ابابلاا ببضغ     
 تتعمسوو .رريیثكلاا ئشلاا ككلذذ ىف للذذبوو كِكلِم ةةددووعب ننيیلووئسملاا ببلاططيی ذذخأأوو ةصاخلاا هھنووئش ىفً الخددتوو ةيیصخشلاا
 هھبلططيی امع هھلأسوو ىناثلاا بباسوويی ابابلاا ررصم ةيیررووهھمجل سسيیئرر للووأأ ببيیجن ددمحم سسيیئررلاا رراازز امددنع هھنأأ ةصق
 ةيیكرريیررططبلاا ىلإإ بباهھھھذذلاب هھل حمسيی ممل ننكلوو ةةررهھھھاقلاا ىلإإ كِكلِم دداعً العفوو كِكلِم ةةددووع ووهھھھ للووألاا هھبلطط نناك ططابقألل
 تتءاس امددنعوو .سسانلاا ببضغ ددااددززاا ىتح هھتططبغ ىلع ههرريیثأت للصااوووو ككرريیررططبلاب للاصتألاا ممئاادد نناك هھنإإ الإإ
 اهھھھوومسأأ ةعامج ااوونووك ببعشلاا ننم ةعوومجم ننأأ ةسيینكلاا خيیررات ىف ثثددحيی ممل ررمأأ ثثددح ةيیكرريیررططبلاا للااووحألاا
 ككرريیررططبلاا ععددخم ااوومحتقأأووً اليیل ةيیكرريیررططبلاا مماحتقاب 1954وويیلوويی25 مموويی ىف ااووماق ٬،ةيیططبقلاا ةمألاا ةعامج"
 رريیدد ىلإإ ةةررايیس ىف ههوودداتقأأ ممث ةيیكرريیررططبلاا ننع للززانت ةقيیثوو عيیقووت ىلع ححالسلاا دديیددهھت تتحت ههوومغررأأوو
 ننأأ الإإ .ححالصالاب ننيیبلاططم ممايیأأ ةةددعل ةيیكرريیررططبلاا ىف ااوومصتعأأوو ااوودداعوو ةميیددقلاا ررصم ىف سسجررجررام
.ككرريیررططبلاا تتدداعأأوو ممهھيیلع تتضبق ةططررشلاا
 رروومألاا تترراسوو كِكلِم هھمدداخ ةةررططيیس تتحت بباسوويی ابابلاا للظظف ئش رريیغت ممل ةفسؤؤملاا ثثااددحألاا ههذذهھھھ ننأأ الإإ     
 ءاسؤؤرر ننيیعتوو ةةرريیددألاا ةفقاسأأ للززعب ممووقيی ننأأ بباسوويی ابابلاا ىلع كِكلِم رراشأأ 1955 مماع ىفوو .أأووسأأ ىلإإ ئس ننم
 ىناثلاا بباسوويی ابابلاا ررددصأأ 1955سسططسغأأ14 مموويی ىفوو .ةةدديیددجلاا تتانيیعتلاا ننمً ايیلام دديیفتسيی ىتح ننابهھھھررلاا ننم
 هھل بباجتساف سسددقملاا عمجملاا ىلإإ لایربغ ابنألاا أجل .سسوويینووططنأأ ابنألاا رريیدد ففقسأأ لایربغ ابنألاا للززعبً ااررااررق
 ممهھل ممضنأأوو ىناثلاا بباسوويی ككرريیررططبلاا للززع هھيیف ااووررررق 1955رربمتبس5 ىفً اعمجم ااووددقعوو ةنرراططملاا ممظظعم
 ددض ىبعشلاا ططخسلاا عم ةصاخ ىلملاا سسلجملااوو سسددقملاا عمجملاا ررااررق ىلع ةمووكحلاا تتقفااوووو .ىلملاا سسلجملاا
 هھتفيیظظوو ننع بباسوويی ابابلاا للززعب 1955رربمتبس22 سسيیمخلاا مموويی ىفً ااررااررق ةمووكحلاا تتررددصأف ككرريیررططبلاا
 ءاغلإبً ااررااررق ككرريیررططبلاا للززعب ررااررقلاا عم تتررددصأأوو ةسيینكلاا اهھب ررمت ىتلاا ففووررظظلاا ههذذهھھھ ةمووكحلاا تتلغتسااوو
.ةسيینكلاا هھضرراعت تتناك ررمأأ ووهھھھوو .ةيیلملاا ممكاحملاا
 عمجملاا عمتجأأ 1955رربمتبس27 مموويی ىف .ققررحملاا رريیددلاا ىلإإ ببهھھھذذوو ةيیكرريیررططبلاا بباسوويی ابابلاا رردداغ     
 لليیئاخيیم ابنألااوو ٬،ططوورريیدد ننااررططم سسوويیباغأأ ابنألاا ممهھھھوو ةسيینكلاا ةةررااددأل ةنرراططملاا ننم ةثالث ببختنأأوو سسددقملاا
.ةيیفوونملاا ننااررططم ننيیمايینب ابنألااوو ٬،ططوويیسأأ ننااررططم
 مماقأأوو ىططبقلاا ىفشتسملاا ىلإإ ببهھھھذذف ةيیكرريیررططبلاا ىلإإ بباهھھھذذلاا عططتسيی ممل هھنكلوو ةةررهھھھاقلاا ىلإإ ككرريیررططبلاا دداع     
 للقن ممتوو 1956رربمفوون13 ققفااووملاا ءاثالثلاا مموويی ححابص ننم ةنماثلاا ةعاسلاا ىف ةنيیززحلاا هھسفن مملسأأ ىتح ككانهھھھ
 مموويی ءاسم ىف ززانجلاا ةةالص تتميیقأأوو ةيیتوونهھكلاا هھتلحب ىكرريیررططبلاا ىسرركلاا ىلع عضوووو ةيیكرريیررططبلاا ىلإإ هھنامثج
.1956رربمفوون14 ءاعبررألاا
 ششاعوو .ةيینووميیسلاب اهھبستكأأ ىتلاا هھلااوومأأ ددقف ددقف بباسوويی ابابلاا هھنم ىناع اميیفً اببس نناك ىىذذلاا كِكلِم هھمدداخ امأأ     
.1973وويیام15 ىف تتام ىتح ةيیكبززألاا ععررااووش ىف للووستيیً اارريیقف هھمايیأأ ررخااووأأ



ةمتاخ
 2012وو 1928 مماع نيیبام

 ررددحنم ىف انررسف ككرريیررططبلاا ببألاا ررايیتخإإ ىف لليیصألاا ىسنكلاا دديیلقتلاا ننع دديیحن ننأأ انررتخأأ 1928 مماع ىف     
 صصمقلاا ببهھھھااررلاا تترراتخأف ةقيیررعلاا اهھھھدديیلاقتب ممززتلت ننأأ ةسيینكلاا تترراتخأأ 1959 مماع ىفوو .ععاقلاا ىلإإ انب ىهھتنأأ
 ىسقررملاا ىسرركلاا عفرر ىىذذلاا ددووعصلاا ققيیررطط انأأددبف 116للاا ابابلاا سسدداسلاا سسلرريیك ابابلاا ننووكيیل ددحووتملاا انيیم
 اهھتكرراططب ممظظعأأ ننم ننيینثأأ ددهھع ىف ةيیحوورر ةضهھنب ةسيینكلاا تتعتمتوو اهھجرراخوو ررصم ىف ةميیظظع ةناكم ىلإإ
.ثثلاثلاا ةةددوونش ابابلااوو سسدداسلاا سسلرريیك ابابلاا امهھھھوو
 ىسرركلاا الخ املك ررهھظظيی للظظ ىىذذلاا للددجلاا ددددجتيی ثثلاثلاا ةةددوونش ابابلاا تتامحررلاا ثثلثم ةحايین ددعبوو مموويیلااوو     
 ابنألاا ةةددايیقب ةسيینكلاا تترراتخأأ 1873 مماع ىف .ننآلاا ىتح 1870 ىناثلاا سسوويیررتميیدد ابابلاا ةحايین ذذنم ىسقررملاا
 ممعنأأوو 1873 مماعل سسددقملاا عمجملاا تتااررااررق تتررددصوو مميیلسلاا ىسنكلاا دديیلقتلاب ككسمتلاا سسددقلاا ننااررططم سسوويیليیساب
 ةسيینكلاا ىلع هللا ممعنأأوو رراسملاا ةسيینكلاا تتححص 1959 مماع ىفوو سسماخلاا سسلرريیك ابابلاب ةسيینكلاا ىلع هللا
 انذذخأف 1946 مماعوو 1944 مماعوو 1928 مماع ىف امأأ .ثثلاثلاا ةةددوونش ابابلاا ههددعب ننموو سسدداسلاا سسلرريیك ابابلاب
.ةقباسلاا تتاحفصلاا ىف ههانلووانتً افلتخمً ااررابتخاا ةسيینكلاا تترربتخاف ررخاا ققيیررطط
 هھمايیأأ ىف كِكلِم ررووهھظظب ههرركذذن ههرركذذتن امددنعً اكرريیررططب دديیررن للهھھھ ؟رراتخن ااذذامف ققررطط ققررتفم ممامأأ ننحن ننالاا     
 ننأأ مميیلسلاا ررايیتخألاا للووح ررااووحلاا ءااررثأل دديیررأأ !!؟هھمايیأأ ىف ءااررذذعلاا ررووهھظظب ههرركذذن ههرركذذتن امددنع ككرريیررططب ممأأ
.ثثحبلاا ااذذهھھھ ىف تترركذُذ ىتلاا ثثااددحألاا ننم سسووررددلاا ضضعب صصلختسأأ
 ىسرركلاا ةناكم تتعفتررأأ امددنع تتأأددب تتايیشررابيیإلاا ةفقاسأأوو ةنرراططم ننيیب ننم ككرريیررططبلاا ررايیتخاا ةةرركف-1     
 تتوونهھكلاا ننأأ رريیكفتلاا ننم ععوونلاا ااذذهھھھ ىسانتوو ةيیجرراخلاا تتافصلاا ووحن هھجتيی ىنالقعلاا رريیكفتلاا رراصوو ىسقررملاا
 ىىررحلاب ممكف هللا ننم ةصاخ ةنووعمل ججاتحيی تتوونهھكلاا للمعب ممووقيی ىكل ففقسألاا ووأأ ننهھھھاكلاف هھيیهھلإإ هھمعنل ججاتحيی
 ععرراصت الوو ةماارركلاا ءاارروو ىعست ال ىتلاا ةعضااووتملاا ةنيیمألاا ببوولقلل هھتمعن حنميی هللا .ككرريیررططبلاا ببألاا
.ىكرريیررططبلاا ىسرركلاا ىلع للووصحلل
 ككرريیررططبلاا بباختنااوو حيیشررت ررصقب ننيیبلاططم 1942 مماع ىفً انايیب ااووررددصأأ ننيیذذلاا ةسمخلاا ةنرراططملاا ءابألاا     
 عمسن للااؤؤسلاا ااذذهھھھ هھجوو ام ااذذإإ ؟ننابهھھھررلاا ءابألاا ننع ةنرراططملاا ززايیتمأأ ووهھھھام" ممهھنايیب ىف ااوولءاست ننابهھھھررلاا ننيیب ننم
 ووهھھھ ررددصم ىىأأ ٬،ححووررلاا ععززفتوو سسفنلاا مملؤؤت ةنززحم رروومأل اهھنإإ .ننااررملااوو ةيیااررددلااوو ةةرربخلاا ووهھھھووً ااددحااووً ابااووج
 ننااررموو ةعدداخ ةيیااررددوو ةبذذاك ةةرربخ ىهھف ىملاع ررددصم نناك ااذذإإ ؟ننااررملااوو ةيیااررددلااوو ةةرربخلاا ههذذهھھھ ررددصم
 ىف للمعيی ححووررلاا ااووكررتيیلف سسددقلاا ححووررلاا للمع ننااررملااوو ةيیااررددلااوو ةةرربخلاا ههذذهھھھ ررددصم نناك ااذذإإ امأأ......للططاب
 للك ممهھعم ننووكيی ننأأ ددعوو ددقوو اهھيیف ححووررلاا للمع ةسيینكلاا ىلع ننوورركنيی ااووناك ااذذإإ ممهھللاا ممهھيیف للمع امك ممهھھھرريیغ
."ررهھھھددلاا ءاضقنإإ ىتح ممايیألاا
 ااذذ نناك هھنأل هھترراتخأأ ثثلاثلاا سسوويیرراكم ابابلاا ننووكيیل سسوويیرراكم ابنألاا تترراتخأأوو ااذذهھھھ ةسيینكلاا تتضفرر امددنع     
 رريینتسم رركف هھل نناكووً اماع ننيیعبررأأ ننم ررثكأل ططوويیسألً انااررططم نناك ددقف ةسيینكلاا ىف ةميیظظع ةناكموو ةةرربخ
 رريیتخأأ امددنع ننكلوو .ككلذذب ممايیقلاا ننم هھنكمت ىتلاا ببهھھھااووملاا ننم رريیثكلاا ككلميی نناكوو ةسيینكلاا ححالصأل عئاارر جمانرربوو
 ةيیكرريیررططبلاا ككررت نناا ررمألاا هھب ىهھتنأأوو سسددقملاا عمجملااوو ىلملاا سسلجملاا عم تتاعااررص ىف للخدد ةيیكرريیررططبلل
 تتناكوو .مملاعلاا ااذذهھھھ ننم للقتنأأ ىتح ممددنوو ننززح ىف هھمايیأأ ةيیقب ىضق دداع امددنع ممث .الووب ابنألاا رريیدد ىلإإ ببهھھھذذوو
 نناك ووأأ ههووجرريی نناك امم ئش قققحيی مملوو ببعاتملاب ةئلتمموو )ررهھشاا ةتسوو ةنس ىلااووح( ةةرريیصق هھتيیكرريیررططب ةةررتف
.هھب ممووقيی ننأأ ااووعقووتيی سسانلاا
 ةةالصلاا ووهھھھ ىحالصالاا هھجمانررب نناك ىىذذلاا ددحووتملاا انيیم صصمقلاا ببهھھھااررلاا ةسيینكلاا تترراتخأأ امددنع ننكلوو     
.ةبيیجعً الامعأأ هھب هللا للمعوو ةةرريیبك ةضهھن ةسيینكلاا تتضهھن ممووصلااوو
 ىىذذلاا ىقنلاا ءانألاا رراتخيی ننأأ رردداق لليیئااررساا ككوولم ممظظعأأ ننمً اكلم هھلعجوو هھتووخأأ ررغصأأ ددوواادد رراتخاا ىىذذلاا هللا     



.ةبيیجعً الامعأأ هھب هللا للمعوو ةةرريیبك ةضهھن ةسيینكلاا تتضهھن ممووصلااوو
 ىىذذلاا ىقنلاا ءانألاا رراتخيی ننأأ رردداق لليیئااررساا ككوولم ممظظعأأ ننمً اكلم هھلعجوو هھتووخأأ ررغصأأ ددوواادد رراتخاا ىىذذلاا هللا     
.هھبعشوو هھتسيینك ىلع هھتمعن ببكسيیل هھمددختسيی
 ااووققحوو ننيیحجان ةنرراططم ااووناك ممهھنأأ تتايیشررابيیإإ ةنرراططم ااووناك ننيیذذلاا ةكرراططب ةثالثلاا ىف ببيیجعلاا ررمألاا     
 ىف رركذذيیً احاجن ااووققحيی ننأأ ااووعيیططتسيی ممل ممهھنكلوو ةيیكرريیررططبلل ممهھھھررايیتخاا ممت ككلذذ ىلع ءانيیوو تتااززاجنإلاا ننم دديیددعلاا
.ةكرراططبك ممهھتااززاجنااوو ةنرراططمك ممهھتااززاجناا ننيیب ةنرراقم ددجن ال سسكعلاا للب ةيیكرريیررططبلاا
 ةةووهھشف ضضعبلاا ىىررغيی ددق ىسقررملاا ىسرركلاا ققيیرربوو ٬،ققيیررب هھلوو ةميیظظعلاا هھتناكم هھل ىسقررملاا ىسرركلاا-2     
 ىسرركلاا ةمااررك ااووهھتشأأ ننيیذذلاا ةنرراططملاا ءالؤؤهھھھ ننأأ انملعيی خيیرراتلاا .ةةرربابجلاا ططقسيی اهھمامأأوو ةيیووق ةيیكرريیررططبلاا
 نناك ىىذذلاا ىناثلاا بباسوويی ابابلاا ةمااررك ننيیأف .ةنرراططمك ممهھتمااررك ااووددقف للب ةماارركلاا ااوولانيی ممل ططقف سسيیل ىسقررملاا
 لليیلجلاا ننااررططملاا ااذذهھھھ .ىىررخالاا سسئانكلاا ننيیبوو سسددقلااوو ايیبوويیثأأ ىفوو ررصم ىفوو اجررج ىف ةمااررك هھلً انااررططم
 ىسرركلل هھيیعس ىف ههووررصان ننيیذذلاا ننم ىلملاا سسلجملاا ممووجهھل ضضررعتيی ههااررنً اكرريیررططب رراص امددنع ممرركملاا
 عضووم رراص كِكلِم هھمدداخ رريیثأتل مملستساا امددنعوو .ةيینددملاا ممكاحملاا ىف ايیاضقلاا ههددض عفررت تترراصوو ىكرريیررططبلاا
 سسيیلوو ةيیررق ىف ننهھھھاك ىتح اهھل ضضررعتيی ممل ةنيیهھم ةقيیررططب هھفططخ ممت ننأأ ررمألاا هھب ىهھتنأأوو ببعشلاا ببضغوو ططخس
 ىفشتسملاا ىف مماقأف هھيیف مميیقيیً اناكم ددجيی ال رراصوو سسددقملاا عمجملاا هھلززع ممث .سسقررمررام ىسررك ىلع سسلاجلاا
.هھنم ببررهھت ةماارركلاا ىلإإ ىعسيی ىىذذلااً اقحف ؟اهھلان ىتلاا ةماارركلاا ننيیأف هھتحايین ىتح ىططبقلاا
 ااوولبق ننيیذذلاا ننأأ انملعيی خيیرراتلاا .ببعشلاا ةعفنم للجأل ىسقررملاا ىسرركلاا للبقيی ضضعبلاا ننكلوو ضضعبلاا للووقيی ددق     
 ىىذذلاا ااذذامف .ببعشلاا ررررض ىفً اببس ااووناك للب ئشب ببعشلاا ااووعفنيی ممل ببعشلاا ةعفنم ةجحب ةيیسنكلاا ننيینااووقلاا ررسك
 ننيیبام سسرريیرراكم ابابلاا ةةرريیح ننم ببعشلاا ههددافتسأأ ىىذذلاا اموو ؟بباسوويی ابابلاا ىلع كِكلِم ةةررططيیس ننم ببعشلاا ههددافتسأأ
 ننااررططم سسوويیرراكم ابنألااوو اجررج ننااررططم بباسوويی ابنألاا ننم ببعشلاا ددافتسأأ ددقل ؟سسددقملاا عمجملااوو ىلملاا سسلجملاا
 ىلع ءانب ىكرريیررططبلاا ىسرركلاا للبقيی هھنأأ ضضعبلاا للووقيی ددقوو .ةكرراططبك سسيیلوو ةنرراططمك ممهھنم ااووددافتساا ىىأأ ططوويیسأأ
 ببعشلاا ننيیأف هھبضغوو ببعشلاا ططخس ااوولان ككلذذب ممهھسفنأأ ااووعددخ ننيیذذلاا ءالؤؤهھھھ ننأأ انملعيی خيیرراتلااوو .سسانلاا ةبغرر
 ففررعنل سسدداسلاا سسلرريیك ابابلاا ةيیبعشوو بباسوويی ابابلاا ةيیبعش ننيیبام ننرراقن ننأأ انيیلعوو ؟بباسوويی ابنألاا رراتخأأ ىىذذلاا
.ببعشلاا سسووفن ىف هللا ححوورر اهھھھددجوويی ىتلاا ةيیقيیقحلاا ببعشلاا ةبحموو ةفئااززلاا ةيیبعشلاا ننيیب ام ققررفلاا
 ققحساا ففقسالاف ففددهھلاا ااذذهھھھ ققيیقحتل نناططلسلاب ةناعتسالاب ىكرريیررططبلاا ىسرركلل ةنرراططملاا ىعس ططبتررأأ-3     
 ررددصم نناك امك .ةيیكاططنأأ ىسرركل هھيیعس ققيیررطط ىف افقوو ننااذذللاا ننيیفقسألاا هھل للتق ىىذذلاا هللاددبع ككلملاب نناعتساا
 ىسرركل ررشع عساتلاا سسنااؤؤيی ابنألاا للووصوو ىف بببسلاا تتناك ددااؤؤف ككلملاا ةبغرروو .للووألاا لليیئاخ ابابلل دديیددهھت
 ىلووت سسنااؤؤيی ابنألاا ننإإ" 1942 مماع ممهھنايیب ىف ةسمخلاا ةنرراططملاا ءابألاا ةعاجشب ففررتعأأ ددقوو .ةيیكرريیررططبلاا
 اشاب ىىووايینملاا ممعدد ىلع ددمتعأأ سسوويیرراكم ابنألااوو ."ةسيینكلاا ةةدداارراا ننع ةجرراخ ةيیررهھق ببابسأل ىسقررملاا ىسرركلاا
 اهھيیلع ققفااوويی ال ةعووررشم رريیغ ققررطط هھباختناا بباشف ىناثلاا بباسوويی ابابلاا امأأ .ةسيینكلاا ففاقووأأ هھملسيی ننأأ للباقم ىف
.انرركذذ امك ىحلاا رريیمضلاا
 ةناعتسالااً اضيیأأ ااووعنم ىكرريیررططبلاا ىسرركلل تتايیشررابيیإلاا ةنرراططم ررايیتخاا ااووعنم ننيیذذلاا ءابألاا ننأأ ددجن ككلذذل     
 ةسائررب سسددقملاا عمجملاا ررااررقل ععووجررلاا ممكنكميیوو هھلاكشأأ ننم للكش ىىأأ ىف تتوونهھكلاا ىلع للووصحلل نناططلسلاب
.1873 مماع ةيیططبقلاا ةسيینكلاا عمجم ررااررقوو ننماثلاا ننررقلاا ىف للووألاا لليیئاخ ابابلاا
 ىعرريیً احلاصً ايیعاارر انل مميیقيی ننأأ حلاصلاا انهھلألً اعرراضً اعيیمج ممكمامأأ عضااووتملاا ثثحبلاا ااذذهھھھ عضأأ ذذإإ ىننأأ     
 ظظفاحيی ففووسوو سسقررمررام ىسررك ىلع ظظفاح ىىذذلاا ىىووقلاا هللا دديی ىف ةسيینكلاا ننأأً اقثااوو .للددعلااوو ةةرراهھططلاب هھبعش
.ىناثلاا هھئيیجم ىتح هھيیلع
:تتاقفرملاا
.1833 مماع ةيیطبقلاا ةسيینكلل سسدقملاا عمجملاا رراارق-1     
.رشع عساتلاا سنااؤيی ابنألاا ةمايیس سقطوو 1928 مماعل ىكلملاا رراارقلاا-2     
.1942 مماع ةسمخلاا ةنرراطملاا ننايیب-3     
     



 

          
     
 


