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صفحات مطوية عن دور السفير عبد الرحمن البزاز 
 في العراق  3691-3691لعامي 

 )وثائق عراقية جديدة( 
 محمد كريم مهدي المشهدانيأ.م.د. 

 م. د. علي محمد كريم
 جامعة بغداد ابن رشد –كلية التربية 

 التنظيمات الدينية السياسية في مصر

 -: المقدمة
ةيس يسبب تر ببرراهببسرخاا ببترايهببتراتببسةريتهببي ارتكتسببدراسةسببترةيتات اببينرةيا ا ببتر

اشيطراذهرةيتات اينروتحويهيرإيىرةستااةمرةيعافربااتلفرإشبكيي ر روةيبحبير حبيولرةيتسك ب ر
 لبببىرةيربببذوسرةيلكس بببترياشبببيمرابببذهرةيتات ابببينروتطوسابببير روةيعوةابببلرةيتبببررخسبببهانر بببرر  بببيامر

ر عيي يتهير  روقارقسمرةيبحيرإيىرخسبعترابيحير:ر
 نرتهوسرتات مرةألاوةنرةياسلا نرواشيط رااذربسو راشيطرحسنرةيبايرتحايرةألولر

ر ر7299وحتىرق يمرةيثوسمرةياهس تر يمرر7291 يمر
إايرةيابحيرةيثيارر  تايولراوقفرةألاوةنرةياسلا نرانرتات مرةيضبيطرةألحسةسروق يمر

رةيثوسمرةياهس تر ر
 يسبب تر ببرر هببارةيسببياةنروقببارسكبب رةيابحببيرةيثييببير لببىراسةسببترةيتات اببينرةيا ا ببترةيس

ر رر7297-7217 رر يمر
إابيرةيابحبيرةيسةبببنر تابيولرةيتات اببينرةيا ا بترةيس يسب تر ببرر هباراحاببارحسباررابببيس ر

ر رر7297-7221
 7299-7291المسلمون وتطور نشاطهم  األخوان:المبحث األول

كياببنراهببس ربلعببلرورببوارةر اببسرةيشببس ف راعالبباريحسكببترةجهببا رةيببا ارروةيترا ببار
سااررةيتررقياريوةهايررايلرةيا نرةر ايارروةيش  راحاار باهروبعااايرسش ارسضيرةيبذ رةج

ياوةهلترةيس سر لبىراهبارةيعبسومرةيبوثالىر بررةيبا ومرإيبىرر7929ةهاسرارلترةياايسر رر يمر
قياببببترةيحرببببتر لببببىرةنرةجسببببامر ر اشببببسرةجهبببباحينرةررتاي  ببببتروةيا ا ببببتروةرقتهببببيا تر روةإل
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ا ي ررر تاي سرانرةيتسوفرةياليئاتر روةنرةيشس عترخاةمرهييحتريلحكمر روكينربي تبيسهراتيايرا 
انرةيطب عررةنر كونرسش ارسضيرابنرخيباأرخ باةهر كبسمرةيالوا بترةيل بسةي بتر ر الباركبينر ب انر البطر
بببيجاومرةجسبباا ترةيتببررتترياببلرحبباوارةألوطببينر رواببنراببذةرةيااطلبب را ببيرسشبب ارسضببيرإيببىر

خسباا ترتاتبار سو هبير برررا بنرخقطبيسرةجسبامر روتالبومر لبىرابباخرر كست رواررتيي فرراع ت
خسيسببرراببورةر تالببياربببينرةألاببومر ببررةجسببامرتاحببورةيلببوةس رةيراسبب تروةيوطا ببتروت يببفرببب نر
را نرةياسلا نربي تبيسامرةاتروةحامر روةا ر ررحاوارةيشس عترتتوحبارةألرابيبرباسبيوةتهيربب نر

تكبببونرري ببترابببذهرةيراع ببترخابببومرةياسببلا نر بببررةياضبببو رةياسببلمرور بببسرةياسببلمر بببررةيحكببمر رور
 كبونررخنياياوبروةحار ررةيعاليئاروةيتاليي مرةألاب تروةألحكيمرةيشس  تروةيااا ت رانرةيا ومرإيبىر

يلكببلرياببتروةحببامراببررةيلاببترةيعسب ببت روةيالضببيهر لببىرةيبببا روةيتعببيي مرةيليسببامروةيعاببلر لببىراشببسر
ر (7)لربييس يستر روا يرةيىرترادرذي ةجسام روقارحذسرسش ارسضيرانرةرشتاي

تيثسرحسنرةيبايربااسسترةياايس رسرمر امرإشيست ربحسفروةحارإيىرتيث سرابذهرةيااسسبتر
 بررالسب ر ي كبيسرةألاببوةنرةياسبلا نرتكبيارتكببونرااسبواترابنرااسسببترةياابيسر روياعس بترتطببوسر

يذ رويار ررتشس نرحسكترةألاوةنرةياسلا نرربارانرةرطا ر لىراوسرا سسهيرحسنرةيبايرة
 ررقس ترةياحاوا تراا س تر)احي تت(رةيبح سمروكينروةياهرةيشب  رةحابار ببارر7271ةألولر يمر

اه ر رواسبرةيلالبب ر ببو  ةيببسحانرةيباببيرقببار ببسفربسببعتر لابب روحسببنرالالبب روحلببترةيالببسةنرةيكببس مرو ر 
تبببترخب بب روةيتوح بباروةياحببو رو ببرراببذهرةيب ئببترةجسبباا ترويببارحسببنرةيباببير وقعببنر  اببيهر لببىراك

ةي ةاببسمر روكببينرقببارحلببترةيالببسةنرةيكببس مرقبببلرخنر لتحبب ربببييتعل مرةربتبباةئرر رو ابباايربلبب رةيثيا ببتر
 شببسمراببنر اببسهركببونراببنر ابباهريبب رراع ببتريااببنرةياحساببينرةيتببرركببينراببا هيرإقاببي رةياببيبر
ربيجقا ر نراليسبارةيباا ي رو بررسبنرةيسةبعبتر شبسرةيتحب ربااسسبترةياعلاب نرةألوي بتربباااهوس

ر ر(9)7291وحهلر لىرشهيامرةيكليهمرةيتررخالت ريايتحي رباةسرةيعلومري تاسجرااهير يمر
بااسسببببترةرسبببباي  ل ترةربتاةئ ببببترةألا س ببببت روةسببببتالسرباا اببببترري ر بببب نرحسببببنرةيباببببيرااسسبببب

واور ررةيحيا تروةيعشس نرانر اسهر روقاراشطر لبىرةيلبوسرر7291خ لولرر2ةرساي  ل ترااذر
يارتابنرةيبذ ر عب ير  ب ركاة  بترابنرطبسة ررا بار روةياس بدر بررةألابسرجبسة رشاه ت ر بررة

                                           
ر رر7299إيبببىرسببباترر7291 ببببارةيعتببب مراحابببارساضبببينر رتطبببوسرةيحسكبببترةيوطا بببتر بببرراهبببسرابببنرسببباترر(7)

ر ررر991-999 رصرصر7219ةيالياسمر ر
 ر بررر99(ررس امرةياشس ر ريابانر رةيعباار7لر رةيحلالتر)قهترةرايمرحسنرةيبايرانرةيبح سمرحتىرةررت ير(9)

ر ررر9/9/7291
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ةابب رةاتبببيسرةياالبببياررررةياسبببيرارا بباةايريا وتببب رسبابببيررنرةيبببو تر ببررةياسبببيراركبببينرقبببارتبببيثسر
بيياا بببينرةيح ب بببتروةيلكس بببتر بببرروقبببنركبببينر س بببار  ببب رةنررر تهبببلرببببييرا نروةنر لبببمرشبببتينر

يس ترةيا ثسمر ررارتانرةرساي  ل تر ورااير لىرةياحورةيرا نر روباخرةيباير تلابرةيالوىرةألس
ةيتبييرر:رةيعلابيهر راشببي  رةيطبس رةيهببو  ت ركببيسرةيشاهب ينروةياراو ببينرهبيحبترةياسةكبب ر
ةيال يا ت رةياوةا رذةنرةألاشطترةيا ا تروةررتاي  تر عالرةيباير لىرةرتهيلربهذهرةيراي بينر

راعبين روكبينرابنرةثبسراحيضبسةنرواسوبرةيبابيروةيتسك  ر لبىرببذوسرا وتب ر بررةياالبيارروةيت
ر-ابببر7991خنرحضببسرإي بب رسببتتراببنرةيببذ نرتببيثسوةرببب راببنرخاببييررةرسبباي  ل تر ببررذ رةيالعببامر

 رو سضبوةر ل ب رابير الكبونرابنرابيلربسب طر روحالبوهرتبعبترخابسام ر كبينرةيالسبمر7299ا سينر
خاومر رراااترةجسامر روةيب عتر روبعاراشيوسمراع ر لىرتحا ارتسا ترخالسهمرقيلريهمراحنر

 رو علب رةيباكتوسرس عبنرةيسبع ار لبىرسوة بترةيبابيرابذهرببييالولر:ر(7) احنرإذنرةألاوةنرةياسلا ن
)ةيوةقنرةنرةيبايريمر هافرانروسةهركلراذةرةيت و ب روةيتاا ب رإررإضبليهراييبترر بسر يا بترابنر

 مرخهبولرةياضبو رةيتالا بروةيطي تر لىرالس روراي ت ر بتعلمرااهبيركبلرخابوةاررحبا يرةورقب
ر (9)روةيورهروةيتلو ضرةياطل ريلاسشارةيعيمروةياة  ترةألول(

تلالبىرر–وابرر ببيسمر بنرحربسمروةحباراب رسمرر–ة اةاراشيطرةيباي رو ررااسسترةيتهذ در
ةيس  لرةألولرانرةألاوةنراسوسهمر ررةيالسةنرةيكس مروةيساتر ر تاساوةر لىرةياطيببتروةيتباس بر

خهبببعر ببااامر   ببار لببىرسبببع نرسرببار روكببينرر ا ببياراشببيطرويببمرتاببضرشببهوسرقل لببترحتببىر
ررشب و ررربياب ةألاوةنرخنرخسسلنر شسةنرةيشكيو رةيك ا ترضارةيبايروضبارةيراي بترةتهاتب ر

 ستاامرةألاوةلرةيش و  تر رراشيط روةا ر) عالرضارةياتبيمرابنرةربلرإقيابتراتبيمرراهبوس (ر
 ببررخ اببيلرر ببسرقياوا ببت(ر رو الببولرةيباببير ببرروةابب ررر اببييفرةيالببياونربراعبب رةياببيلروةسببتااةا ر

اذكسةت رةا ر رر تسمرورواهربيرساي  ل تروشررب ربعضرةيايبرياىرةيسلطينروةتهاوهربييع بدر
 ببررةيببذةنرةيالك ببت روةابب رخرببسىراعبب رتحال بب ر ببرراببذهرةيتهاببتروثبببنربطااهببير روةابب ركببينر الببرر

ابيرةاب رشبرنرةيعابيلر بومرابسوسرطلبت راوضو ينر ثارر  هير لىرةيال رو عاارابثثسهر رك لىر

                                           
ر ررر19حسنرةيباير راذكسةنرةيا ومروةياة  تر ر)ةيالياسم(ر رصر(7)
ر7212س عنرةيسع ار رحسنرةيبايرا سببرحسكبترةرابوةنرةياسبلا نر راتبىر رك بفر ريابيذةرت رب بسونر رر(9)

ر 
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ةيال ربيرساي  ل ترإيبىرتح تب روقبيلريهبمر)ر مرتبذابوةرإيبىرةرسهبلتروتح بوةرةيالب رحتبىر لهبمر
ر ر(7)رةألريادر رراذةرةيبلارخاايراحتسمرالكايرواحب ر    ارةحتسةااير ااام(

مرواهاير كنرانرةاسر الارةستطي رةيبابيرابالرثبايرسباوةنر بررةرسباي  ل ترابنر  بيا
اشبببيهر بببسو ريهبببير بببررببببوسرسبببع اروةيسبببو بروةببببورهببب ار  ضبببو ترةيراي بببتربشبببكلرالحبببوت روةإل
وشبببسةا نر روتاكببنراببنرباببيهراسببرارترببيوسهرااسسببترواببيار رثببمراهببانرهببا سرخ راشببسو ينر
 اكبببنرةسبببتااةاهيركسك ببب مرياايسسبببترابببااينريلارتابببنرةياحلبببر ربعبببارذيببب رخسةارةيبابببيرةنر اشبببسر

عاببلربييتبباس بر ببررةيالببياسمروبييلعببلرةسببتر دريطلببب روةاتالببلرةيببا ومر ببررةيعيهبباتر طلببدرااللبب ري 
 رو ببررةيالبياسمركببينرةابومر ببارةيببسحانرةيبابي ر ببسخبرر7299إيبىرةيالبياسمر ببررتشبس نرةألولر بيمر

راي ببترا ا بببتربيسبببمر)راي ببترةيثالي بببترةجسببباا ت(ر ر ياببباارنرتحببنرسة بببترةألابببوةنرةياسبببلا ن ر
يطرةجسبباا تر ببررةيالببياسمر روقببارةتاببذنرةألاببسرةيببذ ررعلبب ر توةرببارابيشببسمر ببررهببلدرةروسبب

ةيراي تراالسةريهير النر ررحيسمرابي ن روةسبتطي رةيبابير بنرطس ب ر  بيامراشبيط رابنرتوسبنراةئبسمر
ا وت ر ررةيالبوىرةياح طبتربييالبياسم رب  يستب رةياتكبسسمريهبير برر هبلرةيهب ف رو سربنرةيباكتوسر

ةياتاثببلر ببرريرببينرةيااببيط ررس عببنرةيسببع اراببذةرةيارببي رإيببىرةياحبب طرةيببذ رتحببس ر  بب رةألاببوةن
ةيلال بببسمرةيبببذ نركبببياوةر عبببياونرابببنرةيوحبببامروةياسببببتروةرضبببطهيارةرقتهبببيا ر بببرراا ابببتروةسبببعتر
كييالببياسم ر كببياوةر ربباونرةيسةحببترةيالسبب تر ببررةرتاي ببينرةيراي ببتروهببلوةتهي رو الببول:ر))واكببذةر

 ببببرروةيسبببللررو بببررر بببيدرقبببوىرثوس بببترحال ال بببترتاتشبببلراببب رهرةيلالبببسةهرابببنربببب نرببببسةثنرةيلكبببسرةيا
ر (9)ريااوةنرخهبعريلراي تربعار يمروةحار رااسونرشعبتر ررااتلفرخسريهراهس((

 ااايرخهباسنرارلبترةألابوةنرر7299واطنرراي ترةياسلا نراطومراهاتر رر يمر
اهببصرر–ةياسببلا نرةألسبببو  تر ببررشببهسرة ببيس رو الببانرابب تاس نراتتببيي نر ببررةيعببيمرالسبب ر

س عببنراطيبببيريلالبب ر بب ةاربهببذةرةيشببينر روشببهارهبب فر ببيمرةويهاببيرياوةرهببتراشببيطرةيابشببس نرور
اشيطر ي لرانرةياسشارةيعيمرايسجرةيالبياسمر بررةسببنر شبسمرشبعبترخسيسب ترةسبتطي رةنرر7299

تعباانرةياب تاسةنر بررشبعدرر7299 اتاهير لىرشيكلترةياسك رةيعيمر ررةيالياسمر رو رر يمر
مرةألاهبببيس رو البببارةياببب تاسرةيثييبببيرةألقبببيي مر روكبببينرذيببب راعببببسةر بببنرةسبببتالسةسرةيراي بببترو  بببيا

 روكياببنرةياي ببتراابب ر))ةيتلك ببسر ببررةيوسببيئلرةيعلا ببترةيايرحببترةيتببرر7299يإلاببوةنر ببرر ذةسر
تاكاهمرانرةيوهولرةيىرري تهمر روةياسةحلرةيتررحاانريتحال  رةألااةف ركايرخسلسرةيا تاسر

                                           
ر ررر19حسنرةيباير رةياهاسرةيسيب ر رصر(7)
ر 19 صا رس عنرةيسع ار رةياهاسرةيسيب رر(9)
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اببوةمريلكببسمرةيكتيئبببدر اببيراببورةاطببسريلاي ببت رواببورتكببو نر بببس رةيسحييببتر)ةيروةيببت(رةيتببرركياببنر
 الببارةألاببوةنرابب تاسامرةيسةبببنر رر7291و ببرر ببيمرر(7)ةياسببلحتر رثببمرةيرهببي رةياببيصر  اببيربعببا

وكببينرياايسبببترتتببو ارةيالبب ر ببيسو ر رو ببذكسرةيباببير ببرراذكسةتبب رةنرراي ببترةألاببوةنرةشببتسكنر
بعشس نرةيفرسرلرانرراي ترةيشببينرةياسبلا نر بررةحتلبيلرتاهب درةيالب ر بيسو رالكبير لبىر

 روكتببنرارلبتر)ةألابوةنر(9)اهس روخاهمراتلبوةربييب عبتريلالب رةيعتب مروسااوةرشبعيسةنرإسباا ت
ةياسلاون(رااليرنركث سمرتا ومرةيال ر يسو رةنر كونرال لتريلاسلا نر روكينركث بسرابنرابذهر

ر)وةنرياير برر-ةيااليرنرباللمرةيبايرالس ر روااهيرااليلربعاوةنر)خ هيرةألاوةنرتره وة(رقيلر   ر:
ررايترةيال رةياسلمرخ اهرةهللرخااراحالالي(ر 

ي حايراير عكسرهلورةيعاقينربب نرراي بترةألابوةنرر7299)وريهر وةجرةيال رساتر
وةيال  ر الارة تكلنر نرةياشيسكتر ررحللرةي وةجريايرحبايربب رابنرةابتاطروسقبصرواابوسر

نر بامرتال هبير بنر رروقنر اياوا ر   ربيا سرةيا اا نر  رويكنرةيراي ترابنرذيب رخ لابنر ب
وقارةستاسرابذةرةيبورهرابنرريابدرةيراي بترر(9)رتي  ارةيال روةيسعرراع ريتحال  رخاا ترةياا ت(

يلحكمر رراهسربييسرمرانر امرةرسبتريبترةيلعل بترابنرةيالهبسريلاباةهةنرةياتكبسسمربحابلرسة بتر
رةجسامروتعانراا ت ر ررةألسض 

(رباثيبتر7291ذ رةيحرترر79)ر7272وريهر الارةيا تاسرةيايابر رركياونرةيثيارر
راي ببتريلاسحلبببترةيثيا ببتر راسحلببترتشببك لرةيتاتببب مروةاتبببيسرةيال ببياةنرةيكب بببسم رةيإ ببانربياتالببيلر

وةج بببباةاريلاسحلببببترةيثييثببببتراسحلببببترةيتهببببا فروحبببباارةيابببب تاسرةيلكببببسرةيعببببيمرةيببببذ رةيت اببببنرببببب ر
رير:رىرابيائرثالةيراي ت روكينرخسيبر الهير ررةيلالسمرةآلت ترر الومر 

 خنرةجسامراتيمرشيالراتكيالربذةت رواورةيسب لرةياهيئرريلح يمربكي تراوةح هي   7

خنرةجسببامراببيبنراببنراهبباس نرخسيسبب  نرااببيرةيالببسةنرةيكببس مروسبباترةيسسببولر ل بب رةيسببامر  9
 وقيئمر ل هاير ر

رخنرةجسامرقيبلريلتطب  ر رركلر اينرواكينر ر  9

                                           
(ر ررس بامرةيشبس رةروسبطر ريابانر رةيعباار9قهترةرايمرحسنرةيبايرانرةيبح بسمرحتبىرةررت بيلر رةيحلالبتر)ر(7)

ر رر71/9/7291 رر99
ر ر991-999ةيباير رةياهاسرةيسيب ر رصرصر(9)
اا تر بببررةيح بببيمرةيس يسببب ترةياهببببس ترا ر كس بببيرسبببل اينرب بببوارر رةرابببوةنرةياسبببلاونروةيراي ببببينرةرسبببر(9)

ر ررر2 رصر7299-7299
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ةسرةألولرةيبببذ رخ بببار  ببب رةياببب تاسراكتبببدروةتابببذرةياببب تاسرسبببتترقبببسةسةنركبببينرخااهبببيرةيالبببسر
ةجسشيارةيعبيمر برراابولرةيا باةنرةيس يسبر روكيابنرةيالبسةسةنرةيبيق بترتحبااراوقبفرةألابوةنرابنر
ةيالبببوىرةيس يسببب ترةياليئابببتر)ةيالهبببسروةألحببب ةد( روةإل اابببيربعبببامروقبببوفرا بببومرةألابببوةنر ابببارحبببار

ا تر رو لببىرةيببسرمراببنرخنراعييرببترةيالضبب ترةياهببس تربببلرتالببااهيرإيببىرةيالضببي يرةيعسب ببتروةجسببا
ةيبايركينر اشىربحذسراتيئاراذةرةج انرةألا سر لىرةيوضنرةألاارريلراي بترإررةاب رخبباىر

)و ببررةيوقببنرةيببذ ر كببونر  بب رابباكمراعشببسرر-ا تبب ر ببررةسببتعايلرةيالببومر ببرراطببيدرقببيلر  بب ر:
كس ببيربببييعلمرةألاببوةنرةياسببلا نريثلثايئبب ركت بببترقبباررهبب نركببلرالسببهيرسوح ببيربيأل اببينروةيعال ببامر 

وةيثالي تر رورسا يربييتاس دروةيس يضتر ر رراذةرةيوقنرطييبواررخنرخاوضربحكمريرارةيبحيسر
وةقتحمر اينرةيسايهروةر وةربكمركلر ا اررببيس ر بيارر ي بلرةنرشبيهرةهلل(( روحبذسرابنرةيثبوسمر

 رةذةر))يبمر لكبسرخويببوةرةألابسر بررإهببا ر يربلر  ري سببنرابنر ابلرةألاببوةنروررابنرا ببوتهمر
ر (7)رويكنرانرضاطرةيتسوفرواالتض ينرةألحوةل((

يإلاببوةنر ببررةياسحلببترةيرا ببامر ببررر–ةيس يسب ترر–وحباارةياسشببارةيعببيمرةألابباةفرةيعياببتر
راالطت نر:ر

ةنر تحببسسرةيببوطنرةجسبباارراببنركببلرسببلطينرخرابببر روذيبب رحبب رطب عببرريكببلرإاسببينررر  7
  اكسهرإررتييمرريئسرةوراستبارقياسر ر

طنرةيحببسراويببترإسبباا ترحببسمرتعاببلربيحكببيمرةجسببامروتطب بب راتيابب رةنرتالببومر ببرراببذةرةيببور  9
ةررتابي رروتعلبب رابببياههرةيالوا ببتروتبلبب را وتبب رةيحك ابتريلاببيبر رواببيريببمرتالببمراببذهرةياويببتر
 ينرةياسلا نررا عير ثاونرب نر ا رةهللرةيعلررةيكب سر ررتاله سامر بررخقبياتهمروقعبواامر

ر ر(9) نرإ ريااي
 ربياشبببالي ر7292 بببررهبببلوفرةيراي بببتر بببرراس بببفر بببيمروحبببايرةولرةاشبببالي راهبببمر

))راع ترشبيدرس اايراحاا((رويعلرةراشالي ر سرنرإيىرقضي يرخسيس ترحولرةيوس لتروةياي ت ر
وكيانرةيالض ترةألويىريلابافرحبولرخابوةلرةيتبس بينرةيتبررراعبنرياسبياامرةيللسبط ا  ن ر البار

ل ببت ر ببس ضرةيااشببالونرذيبب  روةيالضبب ترسخىرةيباببيرخاليقهببير لببىراشببيطرةيراي ببتريرعلهببيرخكثببسر ي 
ةيثيا ببترحببولراسببييتراببيرةذةركببينر تعبب نر لببىرةيراي ببترخوررر تعبب نر الببارتحييلببينراببنرقببومرخور
خاسىرانرةيالبوىرةيس يسب ترةياوربوامر بررةيبباا رخابيرةيالضب ترةيثييثبتر البارخسةارةيااشبالونرتطب ب ر

                                           
ر رر971 بارةيعت مراحااروضاينر رةياهاسرةيسيب ر رصر(7)
ر 1 رصر(ر راهاسرسيب 9قهترةرايمرحسنرةيبايرانرةيبح سمرةيىرةررت يلر رةيحلالتر)ر(9)
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ستطع فبلسااه  ، فاان مل يساتطع فبهلبا      ))من رأى منكم منكرا فليغريه بيده، فان مل يةيحبا يرةيشبس ف ر

وكيانرةياطومرةألويىرحسدرورهتراتبسام رابررةيباة بتربيي بار ريكبنرةيبابيرروهذا اضعف االميان((
: ))ادع إىل سبيل ربك باملوعظة احلسانة واااد م بااهي ها       يسضرذي روةثسرةيعالربيآل ترةيالس ا بتر

ويبمرتب ثسر ال بترةراشبالي ر لبىرتالبامرراملهتادين(( أحسن أن ربك هو اعلم مبن ظل عن سبيل  وهو اعلام ب 
ر ر(7)ةيراي ترسوةهرانرح يرة ا يارةيعضو ترخور  يامرةيالوذ

وااذرباة ترةيحسدرةيعييا ترةيثيا تركينروضنرةألاوةنرةياسلا نرقارتيكاربي تبيسامرقبومر
س يسبب ترورايا س ببتر حسببدرحسببيبهير رةألاببسرةيببذ را ببنربس طيا ببيرةيتببرركياببنرتاببوضرراببيسر

 روقبارببسسرةألابوةنرر7297ةيحسدرإيىرةرتهيلرانرةيبابيربعبارةج بسةجر اب ر بررتشبس نرةألولر
اذةرةرتهيلراو يرانرةيتاليسدرةياليئمرب ا روب نرةيالهسرو ا لرس عنرةيسع ارإيبىرةيبسخ رةياليئبلر
بينرةيبايرةياعراالركلرةرتهيرنر رو بنرطس ب ر ايهبسروسب طتر رإيبىرةاب ر لبىرةسبتعاةار

 رس كونرااتايريورةنراسي امرايي ترقباانريب ر روبعبارةاتهبيهرةيحبسدروتبيي فرو ةسمريلتعيونروةا
كينراوقفرةألاوةنرااهير ررةيباة تراوقلبيروا بير ر البار ةسرر7291ةساي  لرهاقرر ررشبيطر

هاقرربعارتيي ل رةيو ةسمرةياسك رةيعيمريإلاوةنر ررةيحلا تر روساصريرس امرةألاوةنر ررخ يسر
ةيبببوس ربيسبببعيسرةيسسبببا ترويببب برةيسبببو رةيسبببواةهر ر ضبببار بببنرةيتببببس روسببباعربشبببسةهرر7291

ياشيطينرةيراي ت رو بسسرةألاوةنراذهرةياسي اةنربييالول))ةنركلرايرحهلنر ل  رةيراي تر
انرخاوةلرانرحكواترهاقرراوراسيااترحكوا تراشسو تر ررخاشطترةيراي ترةيا س بت((رور

عرريلراي ت((رورر اكنرةنر رس رذيب ربباة نر))كلرايرقاات ريااوةنررر   ار نرةيح رةيطب 
شببسةهراوقببفرةألاببوةنرإ ةهرةيحكواببتر رو ببايلرةألاببوةنر لببىرذيبب رباببوقلهمراببنرإ ببانرهبباقرر
  ا رةيااولر رراليوضينرانرةيبس طيا  نر روةإل انرحسنرةيبايرخنرحكواترهاقررررتاثبلر

ر ر(9)سةنرةيىرقهسر يبا ن رواسوجرطلبترةيرياعتروةيااةسبرةيثياو تر رراتيا(9)إسةامرةألات
(روةإل بببانر7291كبببياونرةيثبببياررر99و ابببارتبببيي فرو ةسمراحابببوار هابببررةياالسةشبببرر بببرر)

 سضرقض تراهسرةايمرارلبرةألانرسياارةألاوةنرو ةستب  روقبارحباثنر بررة بيمرابذهرةيبو ةسمر
نر لىرريادركب سرانرةألاا تر يترر ررطل عتهبيرةيالضب ترةيللسبط ا تروةابار رةيحبسد رةتطوسر

                                           
ر (ر راهاسرسيب ر9قهترةرايمرحسنرةيبايرانرةيبح سمرةيىرةررت يلر رةيحلالتر)(7)
را رس عنرةيسع ار رةياهاسرةيسيب رر(9)
ر1911ةيلوةهرها رشيا ر تحاير نرحلرراي ترةراوةنرةياسلا نر ررس امرةرابسةمر راهبسر رةيعباارر(9)

ر ررر79/2 ر رر
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هبببباسرقببببسةسرةيتالسبببب مر يهبببباسرةيباببببيرخوةاببببسهريشببببعدرةيراي ببببترر7291تشببببس نرةيثببببياررر72رر لببب
خسسبلنرةيراي بتركت ببترابنرةياتطبو  نرإيبىرةيعبس يرر7299بيرستعاةاريلرهبيار رو بررا سبينر

بال ببيامرةحاببار بببارةيع  بب ر روسببيامرةألاببوةنر ببررتع  بب رةيببا ي رةيعسبببرر ببنرةيالببابروب ببنريحببمر
 بنرةيلييوربت رو بررةيضباطر لبىرةيحكوابترةياهبس ترابنرةربلروكايرسيااوةر رر  رةيحهبيسر
 روتهببسرةياببافروةضببحيراببنرحكواببترةياالسةشببرريس يسببتهير ببرر(7)إسسببيلرةيا  بباراببنرةياتطببو  ن

 ال بينرةجسابيدروتلر بسرةيالايببل رراةيا ي ر نرةيالض ترةيللسط ا ترةألاسرةيذ را بنرإيبىرة ا بي
(رقسةسةربحلرراي بترةألابوةنرةياسبلا نر7299كياونرةألولرر9حكواترةياالسةشرر رر)ر يهاسن
باحيويترقلدراتيمرةيحكمر ررةيباار روق ياهيربإ ايلرإسايب ت روتشك لهيررهي ةرسس ي رررتهياهي

وااليواتهببيرةيشببسطتربيألسببلحترةيايس ببتروةيحرببيسمر روتحس ضببهيرةيطلبببتروةيعاببيلر لببىرةجضببسةدر
ر ر(9)وةيتتياس

ترةياسكبب رةيعببيمروة تلالبببنركببلراببنر  ببب روبعببارقببسةسرحببلرةيراي بببترطوقببنرقببوةنرةيشبببسط
ربيسبببتثايهرحسبببنرةيبابببي رةيبببذ روةهبببلرةتهبببيرت رجاالبببيذرةياوقبببف رويكبببنرةرت بببيلرةياالسةشبببرر بببرر

(روةتهيمرةألابوةنرباللتب را بنرةيبابيرإيبىرإهباةسركسةسبترهبا سمربعابوةنر7299كياونرةألولرر99)
ياورهبتريلراي بترالسبسةر))ةيالولرةيلعلر((رو  نرسسةرةستاكسر  هيرقبسةسرةيحبلر روس بضرةيبتهمرة

رإ يابببببببببببببببببيربياهبببببببببببببببببيرتلل البببببببببببببببببينروتشبببببببببببببببببو هين رو بببببببببببببببببرروقبببببببببببببببببنراتبببببببببببببببببياسربعبببببببببببببببببارتهبببببببببببببببببسر
يالببيهرةيشبببيدرةياسببلا نربييراع ببتر ررإيببى(را ببىرةيباببير لببىراحببوررببياضر7292شبببيطرر79)

وب ااببيركببينرايسرببيراببنرةياباببىربعبباراهي تبب رخطلبب ر ل بب رةيسهببيصر ابباايركببينر تياببدريسكببودر
 رواكببذةرةاتهببنرح ببيمر(9) لببتر ببررخحبباىرةياستشببل ينرةيالس بببتسبب يسمرةألرببسم رواببينربعبباراقببيئ رقل

ا سببببرةألابببوةنرةياسبببلا نروةياسشبببارةيعبببيمرةألولريلراي بببت ربعبببارخنرخهببببحنرةيراي بببترذةنر
رتيث سروةضعر ررةيح يمرةيس يس تر رراهسر 

                                           
 وا بببينراهبببطلىرةياببب انرابببنرحسكبببترةرابببوةنرةياسبببلا نر بببررةرسبع ا بببينر ررس بببامرةراببببيهر رةيكو بببنر رر(7)

ر ررر1/9/7291
 ر بررر1911ها رشيا ر تحاير نرحلرراي ترةرابوةنرةياسبلا نر رةرابسةمر راهبسر رةيعباارةيلوةهرر(9)

ر ررر79/2/7291
 رر99(ر رةيشببس رةروسببطر رياببانر رةيعبباار9قهببترةراببيمرحسببنرةيباببيراببنرةيبح ببسمرحتببىرةرت ببيلر رةيحلالببتر)ر(9)

ر ررر71/9/7291 رر
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و باورةنرةرت يلرةيبايربعارقسةسرحلرةيراي تروتالامرخ ضيئهيريلاحيكابترابورةيبذ را بنر
ةرتهببببيلربييضبببببيطرةألحببببسةسروةيعاببببلراعهببببمريإلطيحببببتربيياتببببيمربعببببارخنر شببببلنرةألاببببوةنرإيببببىر

راحيورنرإهاح ر ر
 املسلمون والثورة املصرية األخوان :املبحث الثاني

 : المسلمين بالضباط األحرار األخوانعالقة . 1
 عطببببررةألاببببوةنرةياسببببلاونرةاطبي ببببير ببببنراوسركب ببببسرقببببياوةرببببب ر ببببررهببببلوفرةيربببب ير

نررييب ترضبيطرةير يرةيذ نرخسهاوةر ررتكو نرتات مرةيضبيطرةألحبسةسرةياهس  رو ا ونربي
كبببياوةر لبببىر اقبببترببببيألاوةنرةياسبببلا نر ر سكببب ونربهبببلترايهبببتر لبببىرةيبببسئ بررابببيلر ببببار
ةيايهبببس رو بببذكسرهبببا رشبببيا رةيبببذ ر وهبببفربياببب ر))سخبرحسببببترةألابببوةنرةياسبببلا ن(روابببور

روةنراسنربثايراسةحلر:رضيبطر ررةيشسطترةياهس ترخنر اقتر بارةيايهسربيألا
وةتهبيي ربييضبيبطر ببارةياباعمرر7299:ربعار وامر بارةيايهسرانرةيسبواةنر برر بيمرراألولى

 ببببارةيبببس وفريضبببا رإيبببىرتاتببب مرةألابببوةن روقبببارقبببيمرةألا بببسربتعس لببب ربعببببارةيبببسحانر
ةيساا رةيذ ر الاراع رةيب عتر رررس تراتلاترةقسمر  هير لىرةياهحفروةياسبابر

ر ر
بعارتعس  ربييهبيغراحاواريب درةيبذ ركللب ربتبعبينراشبيطرةألابوةنرر7299رر يمر:ر رالثانية

ر رر7291-7291اةالرةير يرو  يسمرخسسرةيضبيطربييلتسمرب نر
بعباراحيويبترسببطرا ببوطرخرهب مرةيراي بترةيتبررتالطعببنرر7291:ر الباركيابنراهي ببتر بيمررالثالثةة

لالبببيهرابببنر بببباربعبببارحلهبببير بببييتالىرهبببا رشبببيا رابببنرهبببا رسبببييمرةيبببذ رستبببدريببب رةي
ر7299ةيايهس روكينر بارةيايهسرقارسيامر ررتاس درةألاوةنرةياسلا نر رر بيمر

ر ر(7)ةيللسط ا ت
و بببباورةنر ببببارةيايهبببسركبببينر لبببىر اقبببترابببنرااتلبببفرةرتريابببينرةيس يسببب تربهبببافر
ةات يسرةيعايهسرةيثوس تريضاهيرةيىرتات مرةيضبيطرةألحسةس رويعلر اقت رانرةألاوةنرتاباسجر

رةرتريه ر ررالبر
 : من الثورة المصرية األخوانموقف . 3

                                           
بببيراوةنرةياسببلا نر ررس ببامرةيس يسبببتر ررسخبرحسبببترةراببوةنرةياسببلا نر تحبباير ببنرهبببلتر بببارةيايهببسر(7)

ر ر1/2/7292اهسر ر
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 البارةاتللبنرةيسوة بترةيسسبا تر بنرر7299 وي بورر99خايراوقفرةألاوةنرانرةيثبوسمر برر
رسوة ترةألاوةنر ر لررح نرتحايرب ينرسسارر نراذةرةياوقفربييالول:ر

يبىر)) ررهبي ر ومرةيثوسمرةستا ىرةألستيذرحسنرةيعشايو ريسينرحيلرةياسشارةيعيمرإ
االسرةيال يامرةيعياتر برركبوبس رةيالببتروةبلب رإي ب رخنر طلبدرابنرةياسشبارةيعبيمرإهباةسرب بينرتي  بار
ةيثوسمر رويكنرةياسشاربالرر رراه لتربيرسكااس تررئبذةربييهبانر لبمر حضبسرإيبىرةيالبياسمرإرر

ر ر(7)ربعار  لرةيال ر رثمرةهاسرب يايراالتض ي  
تاببببو رسخ رةألاببببوةنرر79ايهببببسر ببببومرخاببببيرسوة ببببترةألاببببوةنر تشبببب سرإيببببىرطلببببدر بببببارةي

 ببببررريإلاببببوةنوةسببببتعاةاامر ببببررحييببببترتال ببببذرةيثببببوسم روكببببينرحسببببنرةيهضبببب بر رةياسشببببارةيعببببيمر
ةرسكااس تر ر ذادرإي  رو سضوةر ل  رةياوضو ر يستلسسر نر امرخاوسرخااهيرتاس را رهر

ي ر لببىرةيضبببيطربيجسببامروابباىرإااهببهمر ببررةيالببولربييعاببلربييشببس عترةجسبباا ت رواببلرةتلبب
ةياشببببيسكترةيكيالببببترببببب نرةألاببببوةنروةيضبببببيطرةألحببببسةس رو ببببررةياهي ببببترخ طببببىرةياسشبببباراوة التبببب ر

ىرتببةياشببسوطت ركاببيرخ طببيامرحبب رةرتهببيلربببيألاوةنريتال ببذرةيتعل اببينر ببررةيوقببنرةياايسببدرةي
ر97تتستدر لىرق يمرةراالادروةياشيسكتر   ر روقارةبل ر بارةيايهسربيياوة الترةياشسوطتر ومر

ر (9)وقارقيمرةألاوةنربوةربيتهمركيالتربعارةنرةبلاوةربيألوةاسروةيتعل اينتاو ر
واهاببير كببنراببنرخاببسر الببار البباةرخولرةرتاببي رببب نر بببارةيايهببسروةيهضبب برربعببارارببي ر

رتاو ر روبعارتبيالرةيتهائترباري رةيثوسمرقيلرةيهض برر:رر91ةيثوسمروذي ر رر ومر
ةيتببررتببا ورإي هببيرابببيائرةجسببامرر)) حسببنرخنرتالواببوةرببببعضرةجهبباح ينرةيسببس عت

اهوهيرخنرةيحسكترةآلنر ررخويىراطوةتهيروخوجراريحهيرخي بر ررا تكمراااترةيبااربااهار
ةجسامركايرةتلالتمرانرإاوةاكمرانرقبل((ر بسار ل ب ر ببارةيايهبسرقبيئار:رةابيريبمرةتلب رابنرةحبار

ارةيايهبسراكبينرةيلالبيهرقبيلر لىراذةر  راحنررراالبلروهي ير ل ايرانرةحا((روبعاراابياسمر بب
ةيهضبب برريراي تبب ر))خنراببذهرةيحسكببترررتعاببلر ببررتببلرةجسببام(رواهببعربييتعببيونراعهببير ببرر

و ررةألولرانر درةهاسرةألاوةنرب يايراهابيرطبييبوةر  ب رببييتطه سرر(9)رسب لراهلحترةيباا  
ةيس يسببرر ررةيشببيالرةيكياببلريكببلراببنرتعببيونراببنرةياتببيمرةيسببيب  روحساببياهمراببنرا ةويببترةياشببيط

يابيهرةألحكببيمرةيعس  بت ركاببيرطييبدرةيب ببينر وتال بذرقبياونرةيكسببدرةيحبسةمراونراببوةامرورراحيببيمروةإل
                                           

ر رر999 رصر9(ر رط7297)ةيالياسمر رر9ها رشيا ر رهلحينرانرةيتيس  ر رحهيارةيعاسرر(7)
ر رر712-719ةياهاسرالس ر رصرانرر(9)
ةرابسةمرايدرةالرةراوةنرةياسلا نر ررةيلاليهرةألولرةيذ رتمرب نرةيهض بررورابيلر ببارةيايهبس ررس بامرر(9)

ر ررر9/2/7291 راهسر ر
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بيجها رةيالالرروةيتسبو ربتبو  سرةيتعلب مريلابوةطا نررا عبي روطييبدرةيب بينرخ ضبيربيجهبا ر
يتشبس عينرةررتاي رر نرطس  رةيتكي لرةررتاي ر روتحا ارةيالك ينرةي سة  تر روةسبتكايلرة

ها راتمرةيتوت ف رورعلرةياسراراسكب ةرا ا بيروثالي  بيروةرتاي  بي رو بررةياربيلر ةيعايي ت روةإل
ةرقتهبببيا رةيبببا ومرإيبببىرتحبببس مرةيسببببير روتاهببب سرةيباببب رةألالبببر روتهبببا نرةيببببااروةراتابببيمر

ر ر(7)بيير يروةيهاي ترةيعسكس ت
ةيتحال بب ر ببرراالتببلرةيباببيرقياببنرةيثببوسمربيتاببيذرإرببسةهةنرياهببلحترةألاببوةنرااهببيرإ ببيامر

وخهبباسنر لببوةرشببياار ببنرةياعتاللبب نروةياسببروا نرةيس يسبب  ن رواحببيولرإشببسة رةألاببوةنر ببرر
و ةسمراحاارار دريكنرةياافروقنرب نرةيرياب نرحولرةألشبايصرةيبذ ر اثلبونرةألابوةنر برر
ةيببو ةسم رةألاببسرةيببذ را ببنر بببارةيايهببسرإيببىرتسشبب عرةيشبب  رةيبببيتوس ر هبباسرقببسةسراببنراكتببدر
ةجسشياربلهل رانرا ئترةألاوةنر رو ااايرخهاسنرةيثوسمرقسةسرحلرةألحب ةدرةيس يسب تركبياونر

يمر شالرةيالسةسرراع ترةألاوةنرةياسلا نربحربترخاهبيرراع بترا ا بترررس يسب ت رر7299ةيثيارر
 حبببيولرةألابببوةنرةسبببتاالرةياوقبببفريلبببسضرشبببسوطهمربهبببوسمرسسبببا تر بببررةيبببو ةسمر ريكبببنر ببببار

اببسىراببيرقييبب ربببينرةيثببوسمرررتالبببلروهببي ترةحببار ر كببينرذيبب رةياوقببفراالطببترةيايهببسرخكبباراببسمرخ
رسةهةتهيرةألاسرةيذ را نرارلبرق يامر تحولر رراوقفرةألاوةنرةيذ نرةاذوةرباهيراترةيثوسمروةإل

(ربحبلرراي بترةألابوةنرةياسبلا نربي تبيسابير7299ةيثوسمرإيىرإهاةسرب ينر رر)كبياونرةيثبيارر
ر ر(9)ح بيرس يس ي

عاقترانرةألاوةنروبباخنرحالبترابنرةر تالبيرنر بررهبلوفرةألابوةنر ريكبنرتوتسنرةي
ةياببافر ببررهببلوفرارلبببرق ببيامرةيثببوسمرسببيامر ببررإ الببيفرتببسا رةيعاقببين روسببياارةألاببوةنر
ةيرابببي رةيبببذ ر البببواهر ببببارةيايهبببسرضببباراحابببارار بببدر روكيابببنرس يسبببترةيراي بببترتالبببومر لبببىر

اهي ترخااة هيرةيستسةت ر ترةيعل ير ررةسبتااصر))ةيتي  ارةيتكت كررةياحسود رةيذ ر اامر ررةي
واكبذةرسبياارةألابوةنرارلببرق بيامرةيثبوسمر بررر9ةيحكم((ركاير الولرةياكتوسر بارةيعت مرساضين

 روحببيويوةرخنر البضببوةرثاببنرذيبب ربببينر سبب طسوةراببمر لببىرةيارلببب رو اببااير7299خ اببتراببيسبر
وذامراةاببلرةيرب يروةيشبسطتر ببررةالالبوةر بررذيب  رببباخوةرةرهبطاةمراعب  روسببعوةرإيبىرتالو بترالب

احيويتريلال يمربياالادر سكس راضيا رانرشنرحالبترةرت بيرنروةسبعترتاكباهمرابنرابييهمرابنر

                                           
ر ررر991-991ةيلوةهرها رشيا ر رةياهاسرةيسيب ر رصر(7)
ر ررر911-991ةياهاسرالس ر رصرصرر(9)
ر 99-99 بارةيعت مراحاارساضينر ررةياهاسرةيسيب  رصرر(9)
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 ر كياببنراحيويببترةرت ببيلر بببارةيايهببسروة تالييبب رر(7)رايا س ببتراسببب تراببنرةيسبب طسمر لببىرةيحكببم
ةيهبببلتربببب نررإ بباةاركب بببسمرابببنرةألابببوةنروتالببا اهمريلاحيكابببترةيعسبببكس ت راابببيرخاىرإيببىرةاالطبببي 

ر رر7217ةألاوةنرو بارةيايهسروبال نرسلب ترحتىرو يت ر ررخ لولر
 1791-1791التنظيمات الدينية السياسية يف عهد السادات:املبحث الثالث

حيولرةيسياةنرةستاالرةيت يسرةيا اررياهلحت ر سيس رإيىرةيعلور نرةألاوةنروخطلب ر
يالببياوارر لببىرةياشببيطرةيسسببارريإلاببوةن رسببسةحهمررا عببير رو لببىرةيببسرمراببنرةسببتاسةسرةيحتببسرة

ر ينرةيراي ترقيانرباشيطروةسنروتو  رةألاوةنرةياسلاونر لىرثاثترت يسةنرسئ س ترارر:ر
و اكنروهل ربيا ر))ةرتريهرشب رةيسسار((ر هور ال مر اقينربشبكلرخورببياسرر–التيار األول 

  تر رو تبب  مراببذةرةيت ببيسراببنرةيسببياةنر رو عبببسر ببنرالسبب رإ اا ببير بببسرارلببترةيببا ومرةألسبببور
ةيشبببب  ر اببببسرةيتلاسببببياررةيببببذ رببببباخرح يتبببب رةيعال ببببتراحيا ببببي روقضببببىر ببببررسببببرونرواعببببتالانر

وقبارقبيمرابذةرةيت بيسربتي  بارر سباتر لبىر تبسةنراتالطعبتر71ةياتيا نرةيالكرروةيراهوس رحوةيرر
رةيسببياةنر لببىرخسببيبرةابب ركببينرضببارإرببسةهةنر بببارةيايهببسرةياعيا ببتريإلاببوةنرو لببىرةسببتعاةا

يلساي ريهمربا ةويترةياشبيطرابنررا بار ررنرةيسبياةنركبينر عتالباربياب روابذةرةيرابي ر بررحبسدر
االاسببترضببارةجيحببيارو ل هاببيرةنر تعيواببيراعببير))ج بباه((ركلاببترةيببا نر روةإل ببيامرتسب ببترةيشبببيدر

)ةيايسكس ت(ر روقبارسباعرةيسبياةنريارلبتررح ةدتسب ترا ا ترتال همرانرةيعاليئارةياستوسامرانرةر
 روةبلب ر  ابيهرابذةرةيت بيسربياب رسب س نرةيحتبسرةيالبياوارر بنرر7219يا وم((ربييهاوسر يمر))ة

اشيطهمر روياعريهمربيا ر تر راحورإ يامره يرترقوةا نرةياويتروخاتاتهيرو  رخحكيمرةيشس عتر
ابيامرربيهر  هبيرخنرةيشبس عتراهباسرخسيسبررابنرر7217ةجساا ت روقارخاسجر رراسبتوسر بيمر

ر (9)اهياسرةيتشس ن
وضببعنر  ببيسمرةيسببياةنريببتسضرةياحتلببتروةتليق ببتركياببدرا ل بباراببذةرةيت ببيسر ببرراوقببفر
حسجرسوةهرةايمرةيت يسةنرةألاوةا تروةيا ا ترةألاسى رخورةايمرةيسلطترةيتررتطييبهمربا مرخقبوى ر

ساضببينراببنر ببيمرر91وقببارحببيولرةيسببياةنرةيحهببولر لببىرتي  ببار اببسرةيتلاسببيارر ببا يهري لببتر
ب ر رواالرةررتاي ر ركاير سو ر اسرةيتلاسبيار رتهربمر لبىراوقبفررإيىرةررتاي ر7212

ةألاوةنرانر  يست ريتسضرةياحتلترو لىراشيطهمرةياايوىريلسلطت رو الولرةيتلاسيارر))وقلبنر
يببب ريبببورقبببيلرر بببس رابببذةرةيكبببامريكابببنرشبببكوت رإي ببب ر  رةابببيرخابببنر بببارخشبببكو رةررةهللرسببببحيا ر

                                           
ر 991-991ةيلوةهرها رشيا ر رةياهاسرةيسيب ر رصر(7)
ر 99-99 صر719طنرةيعسبرر رةيعاارةيس ي رةيطيئل ترتهدر لىراهسر رارلترةيورر(9)
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سىرانرةيتلاسياررو سضر ل  ر ضبو ترارلببرةيشبوسىروتعييى((روقارةرتانرةيسياةنراسمرخا
يكابب رس ببضرذيبب  رو الببولرةيتلاسببيارر))وخكببانريبب رخنراعيسضببترريبب رتالببوراببنرةيعاببفروةيشببامر

و ببسىرر(7)روقلببنريبب رخنرةياببيبرسبب الويونرةابب روضببعتارر ببررر ببب ريببورقببسخوةرخاببررةرتاعببنرببب ((
ر ر(9)حترحكا اا  راهلرتةيتلاسياررةنرساي رةيسياةنريإلاوةنربييعالروةيكتيب

ببباخنرقوة ببارةيت ببيسرتهببيرمرةتليق ببتركياببدرا ل ببارتحببنرضبباطرةيببسخ رةيعببيمرةيببا اررااببير
ةرضدرةيسياةنر اليانرةيسلطترباهياسمرارلبترةيبا ومرابسمرخورابست نرثبمرسباعريهبيربيسبتئايفر
ةيهبباوس روتببمرةتلببي رضببااررببب نرةياتببيمروت ببيسرةيتلاسببيارر لببىرخسببيبرةنر سبباعريبب ربببييتعب سر

ي ر ارلببترةيببا ومرتببا ورإيببىر اقببينراببنرإسببسةئ لرشببس طترةنر كببونرةيببس ضرسببلا ببنرس ضبب ريلع
ةنرر–حسبدرسخ رةيارلبترر–س ضرةيتطب نرويكنري برةيعافروسابررةيالايببلر ررنراعابىرذيب ر

ةياويببترستضببطسرإيببىرا ببنرتعو ضببينراببنرر ببودرةياهببس  نريلااشببينرةجسببسةئ ل ترةياتضببسسم ر
ببييالولر))خابيراوقلابيرابنرةيسبياةن ر بذي راوقلابيرروحاارةيتلاسيارراوقبفرراي تب رابنرةيسبياةن

ابببتهمرورراربببس رورراتطبببيولر ريكبببنرالهبببعرواالبببولروابببالر لبببىرةيطس ببب ررابببنركبببلرحكوابببت رر
ر (9)رةيهح عررضبنرةيحكواينرةمرسض ن((

ضببببمرت ببببيسرةيتلاسببببيارراراو ببببتركب ببببسمراببببنرترببببيسرةرالتببببي روةيعببببيال نر ببببررشببببسكينر
سب نروةيابوتل ن رو اباايرسبئلرةيتلاسبيارر بنرابذةروا سسينر ثاينرةحابار ثابينرابنرةياهاا

ةياوضببببو رخرببببيدرقببببيئار:نرررخاببببلر ببببررخنربعببببضرخرا ببببيهرةألاببببوةنر سببببيااونر ببببررةرالتببببي ر
  رواببنرريةرسببتهاكررةيببذ رحبباير ببرراهببس  ر يرالتببي ر رببدرخنر كببونرإاتير ببيرررةسببتهاك 

ررختاليضبىراستببيرابنرررا هير الط  روخايركبسئ برتحس بسر11ذي رررخال رش ئيروخ  يرباعيير
روقارتسك راذةرةيت يسر ررةياانرةيكبسى رر(9)رةيارلت  

خايرةيت يسرةيثيار ر  تسةو ربب نرةيعلا بتروةيسبس ت رو طلب ر ل ب رةسبمرةيبا بونر راسببترةيبىر
ةيش  رحسنرةيباي روقارةهاسراذةرةيت بيسرارلبترايطالبتربلسبيا رابررارلبتر))ةر تهبيم((روببس ر

ببببورةسببباي  لر رةيبببذ رخهببببعر ضبببوةر بببررارلببببرةيشبببعدر روابببور بببرر  ايئببب رةيشببب  رهبببا رة
بسياياررااتبي رواثالبفرواشب طررباةر بررحسكتب رةياةئببتر بررااتلبفرخاحبيهراهبسرح بير باسبر

                                           
ر ررر91/7/7299 رر192حا يرايمرانر اسرةيتلاسيارر ررس امرةيسة تر رقطسر رةيعاارر(7)
حوةسرانرةرستيذرةيش  ر اسرةيتلاسيارر رةيسياةنرةاسةجر نرةراوةنرياهبلحتراتي بتر ررس بامرةيلبوةهر رر(9)

ر رر1/9/7299 ر ررر979ةرسانر رةيعاار
ر ر رةياهاسرالسر(9)
رحا يرايمرانر اسرةيتلاسيارر راهاسرسيب ر رر(9)
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و بيرةيا ومرو لتالررخاهيسه رو عتالاراذةرةيت يسرةنرةاتشيسرحسكترةألاوةنرةياليئابتر لبىرةيبا ومر
ارتاببن رباببير ببررذيبب رةيحكواببتروةيسببلطترةجسباا تر ببرراهببسروةيبباولرةيعسب ببت رسبب حولربا ببترةي

نر ببررةياهي بببت رو سكبب رابببذةرةيت ببيسر لببىرةيبببا ومرو تراببدرةيبببااولر إيببىرارتاببنرواويبببترةسبباا 
ابيشسمر ررةياعتس رةيس يسررإرر اارةيضسوسمرةيالهوىرو ررخر اينرةيحبيامرةيتبررتتطلبدرةنر

 ر عتبببسرةاتبباةاةررترياببينر تاببذرااهببيرةألاببوةنراوقلببيرحيسبباير رو اتالبباراببذةرةيت ببيسرةيسببياةنررابب
 وي ورةيتررضسبنرةألاوةنرو ض فرةيالولرةذةركبينرةيسبياةنرربياةر بررتحال ب رشبعيسرر99ثوسمر

))اويببترةيعلببمروةأل اببين((ر لاببيررر شببس رةألاببوةنر ببررةيسببلطترخور لببىرةألقببلر ببوي همرةجشببسةفر
 ببيسرخنرةيس يسببتر لببىرو ةسمرةألوقببيفروةياسببيراروةيتسب ببترةيا ا ببتر ببررةيرياعببين رو ببسىراببذةرةيت

ةيتببررةتبعهببيرةيسببياةنراببنرةألاببوةن رس يسببترةيعهببيروةيربب سم رسببت ا رإيببىرتحببذ سامروةسببتااةمر
رخره تهمر ررضسدرسيئسرةيالوىرةيس يس ترةياعيسضتري ر 

ضمراذةرةيت يسربهوسمرايهترةيحس   نرواس ربررةيرياعبينر روايسسبوةرةيس يسب ترسربمر
تاسةتهمرةيشببعب تروسبب طستهمر لببىر ببااركب ببسراببنرقببويهمرخاهببمربع بباونر اهببيرةيس يسبب ت ر بببسرابب ر

ر ر(7)ةياسيرا روبهوسمرايهتر ررةيس ف روكذي ر بسرورواامرةيلعلرر لىرةيسيحترةيس يس ت
خايرةيت يسرةيثييير ررحسكترةألاوةنرةياسلا نر ر  عسفربت يسرةياكلسةا تر روامربباوسامر

رابببيلر ببببارةيايهبببسر بببيمرتتربببيذبهمراراو تبببين رةألويبببىراسببببترإيبببىرسببب ارقطبببدرةيبببذ رخ ااببب ر
 رواررتسىرخنرةياسلا نر ع شونر ررريال ترةيالسنرةيعشس ن روربارانرةسلاترةيارتانر7217

بيسلودرثوس  رخ ربإ يامرر وهربيجسامروةيا ومرإي  ربااتلبفرةيوسبيئلروتتاتبنرابذهرةيراي بتر
خاابببىرابببنررببعببباايرةيثالبببي ر رخابببيرةياراو بببترةيثيا بببترابببنرةياكلسةا بببت ر هبببرر لبببىراسبببتوىرثالبببي ر

ةيراي بترةيسبيبالتر روررتا ب رببب نرابنرابور))وة ريكلببسهروبب نرابنراببورر بسروة ((ر هبررتعببا رخنر
ةيارتانرةجساارركل ر ررحييترانرةيريال ترةياطبالتر روربارانررب وهرببييعافرج ياتب رإيبىر
ةجسام رويب براابي رابنرابورببيس ر بررهبلوفر))ةياكلسةا بت((روابمركلهبمرضبارةتليق بتركيابدر

 وقببارخهبببعراببذةرةيت ببيسر(9) ببا ر هببمر عتبسواهببير ببررةيتحل ببلرةياهببيئرروةألا ببسركلببسةر لببىركلببسا ل
رةيب ئترةيترراشينر  هيرةيت يسةنرةجساا ترةياتطسقت 

 : جماعة التكفير والهجرة

                                           
ر ررر99-99ةيس ي رةيطيئل ترتهدر لىراهسر راهاسرسيب ر رصر(7)
ر ررر99ةيس ي رةيطيئل ترتهدر لىراهسر راهاسرسيب  رص(9)
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 حيولرةألاوةنرةياسبلاونر برركتبيبتهمرةيتيك بار لبىراوسرةرضبطهيارةيبذ رتعسضبوةريب ر
 بببارةيايهببسر ر ببررااببور كببسمرةجساببيدروةيعاببف ر الببولرةحبباامر ببررةيسببرونر راببالر تببسمرحكببمر

))ةنرةيوسيئلرةيوحش ترةيتررةتبعتهيرةيسلطينرةياهس ترةاذة رتريهرخهحيدرةيلكسرةجسباار ر
كياببنراببنرخاببمر وةاببلرتهببوسراببذةرةيلكببس رح ببيريابببرةيشبببيدرةيتطب بب رةيعالببرريهببذهرةيس يسببتر

 نرةستشسةهارةيعلايا تر ررخاتاترةياويبتررانراالرايررقوهر ررةيسرونروةياعتالان((ر ضا ر
ر (7)وقطي يتهيرانرريادر اس

وةياالهبببوارببببييتكل سرابببورةيتوببببتر بببنرذابببودرةيايضبببر روةيهربببسمروةي ابببار بببررابببذةرةيعبببييمر
رةيليسببببببببببباروقببببببببببباركبببببببببببفرخسبببببببببببتيذر لبببببببببببمرةررتابببببببببببي ربييرياعبببببببببببترةألاس ك بببببببببببتر بببببببببببررةيالبببببببببببياسم 

سبببرنرةيبببذ رخوا ر  ببب ربعبببضرسبببعارةيبببا نرةببببسةا م ربعبببار بببيا نرابببنرةيبحبببيروةياسةسبببتر بببررةير
خ ضببببيهراببببذهرةيحسكببببت روتل بببباراببببذهرةياسةسببببترخنرخ ضببببيهرةيتكل ببببسروةيهرببببسمراببببنرةيشبببببيدرببببباخوةر

 روةنرارتابنرخ ضبيهرةيحسكبترر7211بييتهوسر رراهي ترةيست اينر ررخ اليدرا  اترح  بسةنر
رةيببذ نرتببمرسبب ةيهمرة تس ببوةربيرراببي  ربببياهمرتببيثسوةريلاي ببترباببيرسبباعوهراببنرقهببصر ببنرشببري ت

 رواببيررقببوهراببنرتعببذ د رو تببب نراببنرذيبب رخنر7211ةألاببوةنرةياسببلا نر الببدرة تالببيرنرسبباتر
ةيسببرنروةيتعببذ در عبباةنربيياسبببتريهببمرربب هةررر تربب خراببنرةيكلببي رةيببذ ر اوضببوهرو عبب  ونرببب ر

ر (9) ال اهمروةإل اياهم
وقارسب رتهوسراشبيطرراي بترةيتكل بسروةيهربسمراشبيطرراي بترخابسىروا  بنربراي بتر

ابيائهببيراببنرالبب طراببنرة كببيسرحسببنرةيباببيروسبب ارقطببدروةبببوررةيتببررةاببنرخهببولرهببييعرسببس ت
ةر لبىرةيابوسوا ر روكببذي رابنراببيائرحبب درةيتحس بسرةجسبااررةيببذ رخسسب ر بررةألسانر ببرر
ةيااسبب اينرةيشبب  رتالببررةيببا نرةيابهببيار روتعتالبباراببذهرةيراي ببترةنرتا ببسرةيارتاببنر اطلبب راببنر

ويببتر اكببنربعببارذيبب رهبب يرترةيارتاببنرةرسببت اهر لببىرةيسببلطتر ر عابباايرتببتمرةيسبب طسمر لببىرةيا
بييشبببكلرةيبببذ راس بببار الببباراططبببنرةيراي بببترياسبببت اهر لبببىرةيااسسبببترةيلا بببترةيعسبببكس تربهبببافر

رةيس طسمر لىرةيحكمروقسانرةياطترإيىرثايراسةحلرارر:ر
ةقتحيمرةيكل ترةيلا تربعارااتهفرةيل لرباعيواترخسيس ترانرخ ضيهرةيتات مرر–رالمرحلة األولى

ا اامرابنرطلببترةيكل بتروةيالببضر لبىرابا سامروضببيطهير بوسرةيذ نرتمرتر

                                           
ر ررر9/2/7299 رر19 رر99ةيباة تري سنر اارحي ترسااتر ررس امرةيسخ رةيعيمر رةيكو نر رةيعاارر(7)
 رر7111س ببامرةيعببسدر رياببانر رةيعببااررتر ببنراشببيمروة كببيسرراي ببترةيتكل ببسروةيهرببسمر ببرراهببسر راسةسببر(9)

ر/رر91/71



في العراق )وثائق عراقية جديدة(  3691-3691صفحات مطوية عن دور السفير عبد الرحمن البزاز لعامي  
 محمد كريم............... أ.م.د. محمد كريم مهدي المشهداني وم. د. علي  

 530 0226مجلة كلية التربية األساسية                                             العدد السادس والخمسون / 

وهويهمرةيىرةيكل ترهبيحيروةحتري امركسايئنربعارةرست اهر لبىركا بتر
رانرةألسلحترةياوروامراةالرااي اهير ر

ةقتحببيمرقي ببترةيلراببترةياسك  ببترياتحببيارةرشببتسةكررةيعسبببرراببالرةرتاببي ررر–المرحلةةة الثانيةةة 
ةيلراببببتروارلبببببرةيشببببعدر روة تالببببيلرسئبببب بررةيببببسئ برةيسببببياةنربي ضببببيه

ةيراهوس بتروخ ضبيهرةيحكواببت ربعبارخ هببيمرحبسةبرةيالي ببتربوربواراتلرببسةنر
اةالهببيرةألاببسرةيببذ رسببوفر ث ببسرةيلوضببىراةاببلرةيالي ببت رو اكببنرخ ضببيهر

ر رطلبترةيكل ترةيلا ترانرةقتحياهيرةيتات مرةيسس رةياستا نراابب
ييعر بببارةهللرسببس تربإيالببيهرب ببينر ببنرطس بب راورببينر الببومرسئبب برةيتاتبب مرهببر–المرحلةةة الثالثةةة 

ةجذة تر علنر   رةرست اهر لىرااليي ارةيحكبمر ركابير علبنربسابياارابنر
ر ر(7)االيطرهيرهيرسئ برةيتات مروحسسايرب اهر71

ر
ر

 : وتضمن بيان الحركة القول
 ر))خ هببيرةيشببعدرةيحب ببد رخ تهببيرةألاببترةيارياببامرةيهببيبسم ريالببارارحاببيروةيحاببارهللرهبببي

ةي ومر ررةيس طسمر لىرةيحكمروة تاليلررا نرةياس وي نر نرةياتيمرةيسيب ر روباهر هباررا بار
ر  روةنرةياتيمرس الومر لىرةيابيائرةرت تر:ر

 ستالومرابيائرةياويتر لىرخسيبررا امررريببر  هيروررتايقضر ر  7

تشببالرسببوفرررتكببونرةيثببوسمراالتهببسمر لببىرةيروةاببدرةيس يسبب تروةيعسببكس تر الببطر روةااببيرس  9
 را نرةياوةحرريلح يمرةرقتهيا تروةيثالي  تروةيتعل ا تروةيوت ل تروةررتاي  ترور ساير ر

 سوفرتهتمرةياويترةاتايايرايصربيأل اينروةألاا روةيلض لتر ر  9

 سوفرتهتمرةياويتر رركلرس يستهيرباهلحترةألاترخور رثمرةياوةث  روةرتليقين   9

سبببلب ترابببنروطاابببيرو لبببىراسبببي امرةياحبببسوا نرسبببتعالرةياويبببتر لبببىرتحس بببسركبببلرةألرببب ةهرةي  9
 وةياتلوا نر رركلراكينروستاليومربرا نرخشكيي ر ررةيعييمر ر

 ستعالرةياويتربكلررهاايريس نرةيتاا ترانرةرلرس نراستوىرةيسكينر ر  1

 ستعالرةياويتررياامريال يمرةيوحامربكلرةيطس راونرةرتلي ربيرا يهةنرةيللت ت   1

                                           
ر ررر99/9/7219رس امرةراسةمر راهسر رر(7)
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الولركلراير س اروالاركلرخره مرةياويتر اةرةيكذدروةر تسةهرسوفراطل رةيحس تريلارتانري   9
 وةيبهتينر ر

 ساع ارتال  مركلرةيابيائروةألشايصروةيوتيئفر ر  2

رسوفرتحاررةياويترابيائرةيعالرةياشهوسمر ررتسةثايروةهللرةياو  ر    71
ر(7)7219ةبس لرر79ارس تر رةياوة  رر7929سب نرةألولرر99 رر

ا سبببينر بببررر1سمروةرسبببكااس ترببببييترانراسبببيهرةرسبعبببيهربببباةرخ ضبببيهرةيتاتببب مر بببررةيالبببيا
(ر بساةررقتحبيمرةيكل بتر79ا اةنرةيعبيس تر شكلراراو ينرها سمراتايثسمر رثبمرربسىرةات بيسر)

ةيلا ببترةيعسببكس ترباسببي امر ببااراببنرطلبتهببيرةيااتتابب نرإيببىرةيتاتبب م روقببارقببيمرابب رهرباهيراببتر
ةيب ضبيه روةسبتويوةر لبىرباباق تررةيحيسسب نرثببمررحبيسبرةيبوةببترةيالل بتريلكل بتربوةسبطترةألسبلحت

تاكاوةربعارذي رانرااولرةيكل ترح يرةاضاوةرإيىر اائهمرانرخ ضيهرةيتات مر ررةياةالر ر
قيمرا رهررا عيربيقتحيمراا نرةيسا ربييكل تر رراحيويترياسبت اهر لبىرةيبذايئسروةألسبلحتر

حببباثنرةشبببتبيكينربيألسبببلحترةيايس بببترةياوربببوامربببب  رر بببسرةنرةيحبببسةبرسببباوةر لببب همرةيطس ببب رور
هبيبتر)77التلر)وةيب ضيهرخسلسنر نرا  رةألابسرةيبذ رخاىرإيبىر شبلر(ر ابس ن91(رشاهبيروةإل

ر (9)بال تراسةحلرةيحسكت
(ربييكل ترةيلا ترةيعسكس ت روةثاينر71(راتهاي رااهمر)19وقارقيانرةيسلطينربي تاليلر)

راعينروةيااةسبرةيثياو ترحا ثررةيسنر رانرةيراوارانرةيالوةنرةيبحس تروةيبيقررانرطلبترةيري
سبطببنرةيسببلطينرةألاا ببترببب نرةيبباكتوسرهببييعرسببس تروببب نرراي ببترةيتكل ببسروةيهرببسمر ر
وق لرةنرشبكس رةحاباراهبطلى ر  ب مرةيتكل بسروةيهربسمرةسبتا ررإيبىرةيالبياسمرابنرةيهبع ار برر

ةسبتطي رخنري شتس ر رر ال ترةيكل ترةيلا ت رويكا روهلروتاكبنرابنرةيهبسد رورر7219ا سينر
 لسضرس طست ر لىربال ترةيتاتب م روقباراشبسنررس بامرخاببيسرةي بومرةيالياس بتربعابوةنر))ةيتحال ب ر
ابببنرةابببلرةيكهبببف((رقييبببن:ر))تبببمرضببببطرراي بببترا ا بببترخطلالبببنر لبببىرالسبببهيرراي بببترةيتكل بببسر

(رانرخ ضيهرةيراي ت رواطلودرةيالبضر79وةيهرسم ر البضرسريلرابيحيرةانرةياويتر لىر)
ب اهمرسئ برةيتات مرةيذ رةاتلى رواذهرةيراي تراتهاترباحيويترقلدراتيمر(ر اس نر79 لىر)

ر(9)رةيحكمربييالوم((  

                                           
ر 91/9/7219 رر129ة تسة ينرقيئارةيتات مرةيسس ر ررس امرةيالببر رةيكو نر رةيعاارر(7)
ر ررر99/9/7219رس امرةراسةمر راهسر رر(9)
ر ر97/9/7219مرةابيسرةي ومر راهسر ررس ار(9)
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خضببسحتروضبببطرر1واشبسنررس ببامرةألاببسةمرابببسةربعاببوةنر))تاتبب مراتطببسفررا ببارةحببس ر
قبببلرحببس رضببس عرةيسبب ارةيببباو ((رقييببنر  بب رخنرابيحببيرةاببنرةياويببتركشببلنر ببنرتاتبب مرا اببرر

ضبببي هرببببينرةيارتابببنرةيبببذ ر ع شبببوا ر  ببب رارتابببنركبببي سر  ركابببيراتطبببسفربييشبببسق ت ر ببب انرخ 
 رو بررةي بومرةيتبييرراشبسنرةألابسةمر(7)  ااونرببينرخئابترةياسبيراركلبسهروررتربو رةيهبامراللهبم

ابسةر لىرإياليهرةيالبضر لبىر  ب مرةيتاتب م روكشبلنر رةسبتاياةرإيبىراهبياسرخاا بت رابنروربوار
ر ر(9) س ريهذهرةيتات مر ررةيااهوسم

اي ببترةيتكل ببسروةيهرببسمراوسةراهاببير ببررةألحبباةيرةيس يسبب ترةياهببس تر روكببينريهببمرخاىرر
 روقبببارورهبببنرةي بببومرخهبببيبنرةرتهبببيمر بببررر7211 ابببي سرر72-79حضبببوسامرابببالرةاتليضبببتر

حوةايرةيتاس درةيتررحباثنر بررةيالبياسمرابالرةراتليضبتر روكبينرابنرةيحبوةايرةيعا لبترةيتبرر
حسببنرةيببذابررو  ببسرةألوقببيفرةيسببيب روةرت ييبب ر ببرررقياببنربهببيرةيراي ببتراببررةاتطببيفرةيبباكتوس

(رويعببلرذيبب ر سرببنرةيببىرارببومرةيببذابرر لببىرةيراي ببترووكببيرنرةجابببيهر الببدر7211)تاببو ر
ر ر(9)ةاتطي  

حبوةايرةيعابفرو برراابيط راتعباامرابنراهبس روتهبوسرااتابينرراوخ الدرذي رة ا بي
را ا تررا امرااهيرتات مرةيرهيار ر

 : اداتتنظيم الجهاد واغتيال الس
ربارانرةيتا  رب نرتات مرةيرهيارةيذ رةرتيلرةيسياةن روب نر كسرةيرهيا رةيذ رسب ر
ويحببب راسببب سمرابببذةرةيتاتببب مرةياحبببااربال ياةتببب روكبببوةاسهرور بببسهرابببنر شبببسةنرةيتات ابببينرةيسبببيبالتر
وةياحالبببت رتبلبببوسر كبببسرةيرهبببيا رتبلبببوسر لبببىرةيسبببيحترةياهبببس تر بببررةيعالبببا نرةألا بببس نر تلببب ر

ر سهرانر هيئلرةيت يسرةيا ارر رروروهر ا ام ر هور تلب رابنر كبسركبلرابذهررو اتلفرانر كس
 راررحييتر رو ررر سايرانرةيباارةجساا تةيلهيئلر ررخنرحييترةيارتانروةياويتر رراهس

                                           
ر ر7/1/7219رس امرةراسةمر راهسر رر(7)
ر ر9/1/7219ةياهاسرالس ر رر(9)
 ر ببررر119راي ببترةيتكل ببسروةيهرببسمرببب نرةيايضببرروايسببيمرةيحيضببسر رارلببترةيسسببييتر رةيكو ببنر رةيعبباارر(9)

ر ر72 رصر9/9/7219
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ا س ت روةنرهاحهيررر يتررإرربإقياتراتيمرةسبااررحال البرر بررشبكل رواضباوا  ر لبىرةنر
ر (7)شس روبيستااةمرةيالوم تمرذي ربيياضيلرةآلنروةيابي

 رواببور7299وةيرهببياراببورخقببوىرةيتات اببينرةيا ا ببترةيسببس تر ببرراهببسرااببذرثببوسمر وي ببور
خولرتات مر ضمرقيامر سكس  نر لىراستوىر يلر)االامراايبسةنر بوارةي اس رو ال ارخاسرةهللر

خولررةيسع ارإيىرريادرةياا مرخولراييارةرساابويرر روسق دراتطو رحس نر ببيبروةيابا م
ةحت يطر طيرطي ل روةياال درةحت يطرسيب ر بارةيحا ار بارةيسامر روةألسبعترشيسكوةر بررقتبلر
ةيسياةن ر ضا ر نررةياالامر هيمرةيالاس روةيعال ارةحاارةياالسبياررقيئاركت بترحبسبرةياطبيس ر

رةيلذ نرس ضيرةرشتسة ر رر ال ترةررت يلر ر
ترةيرياعببينروةيببىرةيااليبببينرةيعايي ببتروقببار حلببنرتات اببينرةيرهببياروتشببك ات رةيببىرطلببب

تا  ا روابيسكت  ربلرواباررىوةياها ت روقارباخرةياشيطر ررةيرياعينرح اايريرينرةيسلطينرةي
 ارةيعون روقار سفربييسبع اينربيسمر))ةيراي ينرةجساا ت((ريتاسربيياعسوفروةياهرر نر

نرو سضرالوذهر ل هي روةربسرةيااكسريتالفربور رةي سيس ريكا رةستطي رةيس طسمر لىرةيرياعي
ةيسلطينرةيرياعتر لبىرةرسبتريبترياطييبب رباباعراعبيسضرةيهبوسروتاتب مرةيبسحانرةيطاب بتر

ر ر(9)واتياسرةياشيطرةيطابررةياعتياروتور  رخاوةلرةياشيطرح ير س ا
ضمرتات مرةيرهيار ايهسرررتعسفر اهمرإررخاهمر ا ونرإيىرتطب ب رةيشبس عت روابور

يهمرضانرةيشسةئعرةيلال سمرةيات ة امراةالرةيارتانرةياهس ر روقارةتيحنرقضب ترايرورارتي  اةر
إيالبيهرةيا  بارابنرةيضبوهر لبىراشبيطرابذةرر7297ق يمرةيتات مر التلرةيسياةنر بررتشبس نرةألولر

ةيتات مروخااة  روقهت رانرةيسياةنر روقارربيهنرتلب رةياعلوابينر لبىريسبينرةياتهاب نربالتبلر
ر(رةيفرهلحتر ر99ةيتحال  ر رواررةألقوةلرةيتررةستاسقنر)ةيسياةنر ررخوسة راحيضسر

يالار ثسنرخره مرةألانر رراا لرةحبارقبيامر روابور ببوارةي ابسر رةيضبيبطرةيسبيب ر برر
ةياايبسةنر لىرشس طرتسر لر حالروث ال راهاترشس طرتسبر لريلب بينرةألولريلثبوسمرةجسباا تر

ههر ررةيتات مرس الواونربهير الدرةرت يلرةيتررة تالاراييارةرساابويرراالذرةررت يلرخنر اا
رةيسياةن رو باخرةيب ينرةألولربيهوةنرتساارااةهر))يب  رةيلهمريب  ((رثمرهونر الولر:ر

                                           
 رر999وةيتكل بببس ررس بببامرةيبببوطنر رةيكو بببنر رةيعببباارةيراي بببينرةيا ا بببتر بببرراهبببسر  رةياهياابببتروةيبببس ضرر(7)

ر ررر9/9/7219
ر 99 رصر99/79/7291الفرةيتات اينرةيسس تر رراهسر رارلترةرسبو رةيعسبرر رر(9)
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((ربسم اهلل اهرمحن اهرحيم وهننصرن اهذين استضعفوا يف األرض وجنعلهم ائمة وجنعلهم اهاواري  ))
ةيثببوسمرةجسبباا ترةيتببررريبببنر ببنررهببا رةهللرةيعتبب مر ر علببنرارلبببرةيثببوسمرةجسببااررتلر ببس

سايهراذهرةألاتر   رقسسرارلبرةيثوسمرةجسااررإ انرةيثوسمراسضيمريسدرةيسبايهروةألسض ر
روبعونرةهللرتعلنرخنرخ رإاسينري رالس رةيتها ريهذهرةيثوسمرسوفر وةر ربكلرقومر  ر

و الببسسرخاببيرةيب ببينرةيثببيارر  تعلبب ر ببنرحببلرارلبببرةيشببعدروةيشببوسىروارلبببرةيببو سةهر ر
ارلببببرق بببيامرةيثبببوسمرةجسببباا ترةسبببتاياةرةيبببىرحكبببمرةهللرو بببامرشبببس  تررا بببنرا سسبببينراتبببيمر
ةيطا ببينرةيببذ رةابب لربياتاببيرةيببذلروةياهياببتروتضببانرةيشببس طر لببىر ببااراببنرةيابباةهةنريعايهببسر
ةيتاتبب مريلابب ولرإيببىرةيشببوةس رجسببايارةيثببوسمروةيسبب طسمر لببىرةجذة ببترووسببيئلرةأل ببام روةيتها ببار

حاةنرةجساا ترسوفرتالومربالهفروتاا سروقتلرخ ر ايهسرتالفر ررور رةياس سةنربينرةيور
رةيشعب ترةيابي عتريلثوسمرةجساا تر ر

وةتهببسرةيتحال بب راببنرتاتبب مرةيرهببيارخنرةيتاتبب مر الببواهرارلبببريلشببوسى رسببايهرةيب ببين ر
ولرةيبا نرارلبرق يامرةيثوسمرةجساا تر رو سخس رةياكتوسر اسر بارةيسحانرةألستيذربكل بترخهب

(ر ضببوةررابب عهم رر ببررةيهببع ار كاببيرةتهببسرةيتحال بب رخنراشببيطرةيتاتبب مر ببرر77و تكببونراببنر)
ااببيركببينرورببواهر عببيرر ببرر ةيالببوةنرةياسببلحتركببينروةسببعيرويببمر التهببسر لببىراالببذ رةررت ببيل روةإل
خسلحترةير يرةيحسيست ر بررةيالبومرةيرو بترو بررسبا رةياهااسب نروكيابنريب رهبلترابنربعبضر

ر (7)ذة تروةيتلل  ونةيعيال نر ررةج
 1771-1791التنظيمات الدينية السياسية يف عهد حسني مبارك:بحث الراع ملا

بعارةرت يلرةيسياةنرباخرةألاوةنرةياسبلاونربتالبو مرةياسحلبترةألا بسمرابنرحكبمرةيسبياةنر
رةيتررا عنرإيىرةرت يي ر رو اكنرتلا صرةيتال  مر ررخاوسرثاثتر:ر

اكنرةنرتسضررخ رةاسينراسبلمر روابسارذيب رةيبىراابسبينر ررشهانراذهرةيلتسمرخاوسة رر–رأولا 
اعيابببامركيابببدرا ل ببباروابببيرتستبببدر ل هبببيرابببنرإسبببسة ر بببررةيتطب بببنررراببببسسريببب ر روابببنر
تهوسر يمربينرقض تر لسط نرقارةاتهنرإيىرااحنررر تل روخايلرةيشعدرةيعسبررورر

ر سضىر ا رةهللروسسوي ر ر
ةضطسةبيرشا اة روقاراسرةرقتهيارباسحلبترةقبلرابيررةيوضنرةرقتهيا رةيذ رةضطسدر–رثانياا 

 اليلر اهيرخاهيرراو رإيىرةيتاس دروتعط لرةيالب مرةيتبرر اابيربهبي روقبارةابتصرةيتاتب مرر
رااولرةيلالسةهرواتوسطررةيحيلروةيعيال نربيياويتررا عير ر

                                           
ر رر91/9/7299 رر9929ة تسة ينراث سمرياليامرتات مرةيرهيار ررس امرةرابيهر رةيكو نر رةيعاارر(7)
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رةياكسبببترةيس يسببب تروهببباوسرتشبببس عينريببببمرابببسر  هبببيرإررةاتكيسبببتر بببنرسببب يامرةيالببببياونر–رثالثةةةاا 
وةياسببتوسرسحببدرةألاببوةنرةياسببلاونربتبببويرراحاببارحسبباررابببيس رسئيسببترةيراهوس بببت ر
وقبببييوةر))ةنراابببي رهبببلحتررا بببامر بببررتبببيس  راهبببسرتلبببتعر روةنرةيسربببلرابببنرابببالر
تهببس حيت رويالببيهةنرةياببيبرةابب ر لببىرقسببطركب ببسراببنرةيرا ببترواتي ببترةي بباروةيضببا س ر

عسب ترةيذ راورةستبيطراه س روا وةرابيس رإيررةرستبيطرةيوث  رب نراهسروةياولرةي
وبببيرةيببسو رةجسبباا ترةيهببح حتر بببررةياسبب سمرةيس يسبب تروةرقتهببيا تروةررتاي  بببت ر
تيحببترةيلسهببترةيا االسةط ببترةيهببح حتروسبب يامرةيالببياونر ربح ببير كببونريهاببيرتطب بب ر وةإل
حال الرر رراهسر رررتطب  رشكلرر روةنرتتي ر سهترةيعالرةيس يسبرريلرا بنر ببسر

ر ر(7)تةيالاوةنرةيشس  
بببباةرةألابببوةنربييعابببلروةياشبببيطرسربببمرةسبببتاسةسرحتبببسرةيراي بببترةيالبببياواررو بببامرةيسببباي ر

كببياونرر99بإاشببيهرحبب درس يسببرروقبباربعببير اببسرةيتلاسببيارربسسببييترإيببىرو  ببسرةياةال ببتر ببرر
خشيسرةيىرةنرةاتليهرةألاوةنرةياسلا نرانرسيحترةيعالرةيا اررخاىرإيبىرتلس ب رر7299ةألولر

تحببنرةألسضرو هببعدرإ الي هببي روقببيلر))ةنرةيورببوارةيالببياوارريراي ببتراو  ببينراتطس ببترتعاببلر
ةألاوةنرةياسلا نري رخثسهرو ي ل ت ر ررةيتبيث سروةيتالبو مرةياشبسو ر روببيرةألابنروةيطايا ابتر برر
الوبرةيسةرب نر ررةيعالرةجسااررانراالروروارقياواررتعتبسفربب رةيحكوابينر  رايهبتر

رىرةيعابفر روررتالبسرةجساببيدرطبوةلرورواابيرةيالببياوار((ةنرراي بترةألابوةنرةياسبلا نرررتسضبب

تحببييفرةألاببوةنراببنرحبب درةيو بباريلحهببولرر7299واببالرةاتايبببينرارلبببرةيشببعدريعببيمرر(9)
 لىرةيشس  ترةيالياوا تريلتسش عر روقارخاىراذةرةيتحبييفرإيبىراابولرةيو بارإيبىرارلببرةيشبعدر

لببلرةيشب  رهببا رةبببورةسبباي  ل ركالبومراعيسضببتر رويكببنرابذةرةيتحببييفريببمر سبتاسرطببو ار رو ع
ااثببلرةألاببوةنر ببررارلبببرةيشببعدرةالببسةطر الببارةيتحببييفربببينرحبب درةيو ببارسرببعركلببترةيعلايا ببتر

ر (9) لىرةيشس عترةجساا ترةيترر طييدرةألاوةنربتطب الهي

                                           
هببير رةراببوةنرةياسببلاونر ررس ببامرةيسببل سرةيطيئل ببتر ررس ببامرةيس يسببترةيسببل سرتحببيوسرةحبب ةدراهببسروت يسةتر(7)

ر ررر91/79/7299 رر9799ةيكو ت تر رةيعاار
 اببسرةيتلاسببيارر  كببباربببسةهمرةألابببوةنرةياسببلا نرابببنرةيلتاببترةيطيئل بببتر ررس ببامرةيس يسبببتر رةيكو ببن رةيعببباارر(9)

ر ررر19/79/7299 رر9799
  79 رصر1/9/7291 رر919 رارلترةيتضيان رياان رةيعااراوةنر ع اونرسسمرايسطترةياعيسضتةألر(9)
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تحببييفرةألاببوةنراببنرحبب درةيعاببلرر7291واببالرةاتاببيدرارلبببرةيشببعدر ببررةيعببيمر
ةك  نررنرةألابوةنرحس هبونر لبىركسبدرةكببسر باارابنرةرشتسةكرروانرح درةألحسةسرةرشتسر

ةياالي اري  يامر ااراوةبهمر ررارلبرةيشعدرةيثايا بترةيبذ نركبياوةر بررارلببرةيسبيب ر رويكبرر
وقببارر (7) سببتط عوةرةيتعب ببسر ببنرخسةئهببمروةيببا ي ر ببنراببوةقعهمربهببوسمراشببسو تراةاببلرةيارلببب

 روةستطي رةألاوةنرةيس طسمر لىرق يامرةستاسرةيتحييفرانرح درةيعالربعارةاتهيهرةراتايبين
 البببببار بببببي ربعضبببببو ترةيلرابببببترر7992ةيحببببب در بببببررةياببببب تاسرةيابببببيابرةيبببببذ ر البببببار بببببرر بببببيمر

 ضوة رةألاسرةيذ رةثبسر(ر91)يسرةيا اررانرب نرخ ضيئهيرةيبيي رانرساو رةيت (ر99)ةيتال ذ ت
ابورةيحبل((ر لىرإ ا ويور ترح درةيعابل روحويب رإيبىرحب درةسباار ر س بنرشبعيسر))ةجسبامر

و عل رةياستشيسراحاارةيابياونرةيهضب برر لبىرذيب را كباةرةنر س ب رةجسباا  نرببييح درقبار
ر (9)تيثسرإيىرحاركب سربييهحومرةجساا تربييبااروتاكنرانرةيس طسمر لىرةيح د
تايويبنرر7291وقامرةألاوةنراذكسمراسهبترإيىرةيسئ برحساررابيس ر ررشهسرشببيطر

راهسرو اقتهيرةيعسب تروةياوي تروطييبوة:ااتلفرروةادرةيح يمر رر
سس ترتالا نرخحكيمرةيشبس عترةجسباا تر برركي بترةياربيرنر اباربباصرةيابيامرةيثيا بترابنر  7

 ةياستوسرانرتحس مركلراير اييفرسو رةجسامروشس عت رةياسةهر ر

ةيعاببلر لببىرا ببمررا ببنرةألرهبب مرةيحكوا ببت رةيعيالببتر ببررحالببلرةيببا ومرةجسبباا ت روت سبب سر  9
يئلرةأل ببامريهببي راببنرإذة ببتروهببحفروتللببي  رحتببىرتسببس رسو رةيشببس عتروااليهبباايروسبب

 ةياب لتر ررةألاتر ر

ةطا رحس تررا نرةأل سةاروةيه ئينروةيراي بينرةيعيالبتر بررحلبلرةيبا ومرةجسباا ترحتبىر  9
تالببومربوةرببدرةألاببسربببيياعسوفروةياهببرر ببنرةيااكببس روحتببىرتبب ا راوساببير ببررتسب ببترخ ببسةار

ر (9)ائرةجسامروتعيي مرةيالسةنةيشعدر لىرابي
وسببعىرةألاببوةنريلحهببولر لببىرإرببي مرةيعاببلريتيسبب برحبب درس يسببررويكببنراهببوصر

ةجسشبياررقياونرةألح ةدرةيس يس ترتحتسرإقياترةألح ةدرةيا ا ترةورةيطيئل تر روقارحيولراكتد
رةيعبببيمريراي بببترإابببوةنرةياسبببلا نر بببررةتابببيذرةيتست ببببينرةيايهبببترببببإ انرق بببيمرحببب درةألابببوةن

ةياسلا نراونرةيلروهرإيبىريرابترةرحب ةدرةيس يسب تركابير الضبررببذي رةيالبياونر رو سبسرابياونر

                                           
ر ررر79 رصةياهاسرالس رر(7)
ر ررر92/9/729 رر1129حا يرشيالرانرةياستشيسراياونرةيهض برر ررس امرةيالببر رةيكو نر رةيعاارر(9)
ر ررر71/9/7291سسييترةراوةنرةياسلا نرةيىرةيسئ برحساررابيس ر ررس امرةيشعدر رسوس تر رر(9)
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ةيهضبب بررةألسببببيدرةيتبببررتبببا نرةيراي بببترإيبببىرة ت ةاهببيرإ بببانرق بببيمرةيحببب درببببييالولر))خاهبببيررر
تالهارةياسوجر لىرةيشس  تروااييلترياترةيالبياونرببلرةنريابيرسبااةر كس بيروقياوا بير   باهرةيكث بسر

يهرةيالياونر ت عريايرإ انرق يمرةيحب دراونرةيلربوهرإيبىريرابترةرحب ةدرةيس يسب تر  رةذرانر اله
ةنرقببياونرةرحبب ةدرةيس يسبب ترقبباراسبب رةيكث ببسراببنراببوةاهرويببمر عببارشببسطرةيحهببولر لببىراوة الببتر

ر (7)يراترةرح ةدرخاسة رضسوس يريال يمرةيح د
ت ة بارالبوذروتبيث سربعبارةنرقبارربيهنرويعلرةيا ومرإيبىرتيسب برحب درس يسبرريإلابوةنر

ةيراي بببتر لبببىرةيسبببيحترةيس يسببب تروةيح ب بببتر بببرراهبببسرابببالرحالببببترةيثايا ابببينر حالببب رابببا  نر
رر ا نريتطوسرةيا االسةط تر رراهسر:ر

خرسةهر س رس يسرريلالوىرةيس يس تروةيعالر لىرإتهيسرةيهو ترةياتا  مريكلرااهيراابيرر–راألول
خاسرضسوس ريااورةيترسببترةيح ب بتر سي ار لىرإشي تررورانرةيااي سترب اهي رواور

رةياهس تر ر
ا ببنرةيالببوىرةجسبباا تر ببررحييببترةاتتياهببير ببررحبب درس يسببرراسببتاللرإيببىرهبب يرترر–رالثةةاني

بساياار حااراوةقلهيرإ ةهرةيالضي يرةياةال تروةيايسر ت ر لنر كلررشعيسرةجسامراور
رةيحلرةيذ رتحيولراذهرةيالوىرةنرتعلورب ر نرةيالوىرةألاسىر ر

يوقنرةيذ رتهسر ررةر تاةلر رراوقفرراي بترةألابوةنروةيتعيابلرابنرةيترسببترو ررة
ةيا االسةط ببترةتسببعنروتابباانرةيا ا ببترةياتطس ببترةيتببررورببانريهببيرخسضببي راهبببتر ببررةيااببيط ر
ةألكثسرحساايروةألكثسر السة ر الارتب نرانراالراتيبعترةنرةيااتا نريتل رةيتات ابينر بررةياا بير

وةس رةياابببسمروااسببايئترخسببسمرتعبب ير ببررحرببسةنرضبب التروخكببوة راببمراببنرحببرر ال ببس رح ببيرةيشبب
(رةيبفراسبات رخابيرةيراي بترةيتبرر س بنربيسبمرراي بتر791اير   بار لبىر)ريإ وةهرو تكابر  ه

))ةياببيرونراببنرةياببيس((ر ببينرخسببسامراببنرةياسببتوىرةررتاببي ررالسبب  رواببمر اتاببونرإيببىرخهببولر
قيامر عابانرسبي   نر برراهبييعرحكوا بترس ل تر روقارةتضعرخنروةيا رةثا نرانرةبس رثاثتر

ر رةاببببببببببببببببببببببببببيروةيببببببببببببببببببببببببببارةيثييببببببببببببببببببببببببببير  عاببببببببببببببببببببببببببلرتببببببببببببببببببببببببببيرسررالببببببببببببببببببببببببببتر ببببببببببببببببببببببببببررسببببببببببببببببببببببببببو 
ر رر(9)سوضرةيلسجر

تب نرةنراسبترةألسسرةيتررتع يرتحنراطرر7291و رراسةسترة ارةيبا رةياويرريعيمر
لبنرابذهرةياسببتر بررةيورب رةيالبلبرريتبلب رت%رابنررالبترةسبسراهبسر روتسر99ةيلالسرةياطل رتبلب ر

                                           
ر 9/9/7221 رر1917ةيكو نر رةيعااررراوةنرةياسلاونر علاونرح بهمرخولر وا ور ررس امرةيالببر ةر(7)
  ةيسيب ةياهاسرر(9)
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(ررا هيرساو ير991توسطرةيساو رياالرةألسسمرةيوةحامرانراذهرةألسسر اللر نر)%ر روةيا99
را هبببيريللبببسارطبالبببيرياعبببالرةج ييبببتر بببرراهبببسر روابببذةرابببير لسبببسرةستلبببي راسببببترر1929باعبببالر

خ ضبببيهرةيراي بببينرةجسببباا تر بببررةيهبببع اربييال بببيبرةيبببىرةيالبببياسمروةياابببيط رةألابببسى رواابببي ر
بلب رةيسبهلريهبذهرةياببيائ ر باومر لبىرخنراحي تبتراهوه ترق ا تريلهبع ارسبي انر لبىرتال

ةسبب وطر  هببيرخقببامررياعببترراعببنركل يتهببيرإ بباةاةرضببااتراببنرشبببيدراحي تببترةيهببع ارحببوةيرر
(رةيببببفرطييببببدر لببببىرةسببببتعاةاريتلالببببررااتلببببفرةأل كببببيس رثببببمرةنرةيحسيسبببب ترةيايهببببترببببب نر91)

و ببسىرر(7)ذيبب ر ببررخسبب وطروةيايشببئتر ببنرخوضببي رتيس ا ببترسببي انر لببىرنةياسببلا نروةياسبب ح  
خ ضببببيهرةيراي ببببينرةجسبببباا تربببببياهمراضببببطهاونرواشببببساونر تحسكببببونر لببببىرحا ببببارسببببيانر

 ربييب بببينرةياتبببيمر بببرركشبببل رةابببيمرةيبببسخ رةيعبببيمو عالبببونر بببررةتربببيا نرخويهبببي رةسبببتااةمر ضبببيئنر
وةياطبببدروةيتالبببيس سروةياشبببسةنرةجابيس بببت روةرتربببيهرةيثبببياررابببوراحيويبببترخح بببيهرالبببيا مرةيتكي بببلر

رربببب نرةيابببيبروخح بببيهرقببب مرةيعلبببتروةيطهبببيسمر رو ببببسسراببب رهرةسبببتااةمرةجسابببيدروةيالبببومرةررتابببي 
بببييالول:ريبب براببنرحبب رةيراببيا سرةات ببيسرابباهارر ببسرةجسببامر ر ببييابررهببلىرةهللر ل بب روسببلمر
ابيرسرابنراكبترواعبب رقسةببترةيايئبترسربلراببنرخابلراكبتر رثبمرشببنر لب همرحسببيريتحكب مرةجسببامر

ابسنرخنرخقيتبلرةيابيبريكبرر الويبوةرررةيب رإررةهللروةابررسسبولرةهلل ر بينر ااربييااهارةياييار))خ
قييواببير الببار هبباوةرااببررااببيهامروخاببوةيهمربحالهببمروحسببيبهمر لببىرةهللر  ر يجسببامررببيهر حاببلر

ر (9)رةيس فر ررور ركلرانرخبىروس ضرخنر حكمرشس رةهلل((
تبببارةيسببلطتر ارببيرريالببارةتسببنراشببيطرةيراي ببينرةجسبباا تر ببررةيسبباوةنرةألا ببسمر رويببم

ايرحببيررشببتاةاراببذةرةياشببيط رويرببينرإيببىرةسببتااةمرخسببيي درةيشببامروةيبببطيروةر تالببيلرةألاببسر
ةيذ ر ةارانراذةرةياشيطروشكلراطسةرحال ال ير لىرةياتيمرةياليئمر روقارتاكانرقوةنرةألانرانر

ر:ركشفرةيعا ارانرةيتات اينرةجساا تروةيالبضر لىرخ ضيئهيرااهير لىرسب لرةياثيلر
ر رر7219ح درةهلل رو تسك رخ ضي هر ررةرسكااس تروضبطر رر يمر -
  رر7297راي ترةألاسربيياعسوفر:روقبضر لىرخ ضيئهير ررخ لولر -

 راارةيسحان:رطيئلترت انربييكلي رةياسلعرااشالتر نرتات مرةيرهيار ر -

  رر7299ةياعت يترةيراا:روقبضر لىراابرانرق يامر يمر -

  رر7299ىر   اهيروخ ضيئهير ررتاو رةيعهبترةيهيشا تر:روقبضر ل -

                                           
 ر9991 بامرةيبوطنر رةيكو بنر رةيعباارةيراي ينرةيا ا بتر برراهبسربب نرةياهياابتروةيبس ضروةيتكل بسر ررسرر(7)

ر ررر9/9/7221
ر ررر79/79/7292رس امرةرابيهر رةيكو نر رر(9)
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  رر7299راي ترةيلسايو :روقبضر لىرخ ضيئهيرخ ضير رر يمر -

ةيتوقفروةيتب  ن:رالذنربعضرخ ابيلرةيعابفر بررةيل بومروةيالبررةيالببضر لبىرخ ضبيئهير برر -
  رر7299

 راي ترط رةيسايو :رةاشالنر نرةيتكل سروةيهرسمر روت انربييحوةسررربييعاف ر -

ير:ر تسكببب ر بببرراا ابببترقابببيرو اتسبببدرخ ضبببي هرإيبببىرةحببباراشبببي  رةيطبببس رتاتببب مر ببببارةياا ببب -
ر (7)ةيهو  ت

 اخلامتة
رأظهر البحث األمور اآلتية :

ة اايسرةيلكسرةيبا ارر برراهبسرات ربتريوربوارةر ابسرةيشبس فروتهبوسرةيالكبس نرابنرذو ر  7
 ةيس يس تر ررةرتريهرةجسااررةألاسرةيذ ر ارةيسك  مرةألسيس تريتهوسرةيت يسةنرةيا ا ت

كينريشاه ترحسنرةيبايرواشيط روتحسك رةياستاسراوسراهمر بررتهبوسرراي بترةألابوةنر  9
ةياسببلا نركببيولرتاتبب مرا اببررس يسببرر ببرراهببسرةسببتطي رةنر ربباريبب رةسضبب تر ببررةيسببيحتر

 ةيس يس ترةياهس تر ربح يرخهبعرةألاوةنرقومرس يس ترورايا س تر حسدرحسيبهير ر

إقيابترةيتات ابينرةيسبس تريإلطيحبتربيياتبيمرةيالكبرروابنراابيرةتر رةألابوةنرةياسبلاونرإيبىر  9
كيابببببنر اقتببببب ربتاتببببب مرةيضببببببيطرةألحبببببسةسرويهبببببذةر اببببباايرةابببببايعنرةيثبببببوسمرةياهبببببس تر بببببرر

خسةارةألاوةنرةياسبلاونرةيسب طسمر لبىرةيثبوسمروق ياتهبيرو ابااير شبلوةر بررر7299/ وي و/99
 ثوسمر رذي رباخوةر ررةيتثاسربيرت يلررايلر بارةيايهسرقيئارةي

ر7217تعسضرةألاوةنرةياسلاونرإيىرةرضطهيار رر هار ببارةيايهبسرو ابارو يتب ر بيمر  9
واربببرهرةابببوسرةيسبببياةنرحبببيويوةرةرسبببتليامرااببب ريتبببا  مرحكاببب روااليوابببترةيت بببيسةنرةيالوا بببتر

ةألاببببسرةيبببذ ر ةارابببنراشببببيطرابببذهرةيراي بببتروتهببببسنرااهبببيرت ببببيسةنرر ةيتالاا بببتروةيايسكسببب ت
 وةيهرسمر راتطس ترتا ورإيىرةيتكل سر

حهبببلرابببافربببب نرةيتات ابببينرةيا ا بببترةيس يسببب تروبببب نرةيسبببياةنربعبببارسحلتببب رإيبببىرةيالبببابر  9
 ةياحتلترةألاسرةيذ رخاىر ررةياهي ترإيىرةرت يي ر لىر ارتات مرةيرهيار 

بعببببارةرت ببببيلرةيسببببياةنرببببباخرةياببببافروةضببببحيرببببب نرراي ببببترةألاببببوةنرةياسببببلا نروراي ببببتر  1
يوقبنرةيبذ رحبيولر  ب رةألابوةنرةيحهبولر لبىرإاشبيهرةيتات اينرةيا ا ترةياتطس تر رو ررة

                                           
ر7/9/7299 ررس بامرةرابسةمر رر99/79/7291ةيتات اينرةيسس تر رراهسر رارلبترةرسببو رةيعسببرر رر(7)

ر رر
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ةسبببتاسنرةيراي بببينرةيا ا بببترةياتطس بببترر حببب درس يسبببرريهبببمرةوراايسسبببترةياشبببيطرةيعالبببر
وقبببارخاىرابببذةرةألابببسرإيبببىرتهبببوسرةيعشبببسةنراببببنرر االيوابببترةياتبببيمروةيعابببلر لبببىرإسببباليط 

يوقببببنرةيتات اببببينرةيا ا ببببترةيس يسبببب ترةياتطس ببببترةيتببببرراي ةيببببنراشببببيطهير ببببررةتسببببي رحتببببىرة
 ةيحيضسر 
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 هوامش البحث
 رر7299ةيببىرسبباترر7291 بببارةيعتبب مراحاببارساضببينر رتطببوسرةيحسكببترةيوطا ببتر ببرراهببسراببنرسبباتر  7

  ررر991-999 رصر7219ةيالياسمر ر

(ر ررس ببامرةيشببس رةروسببطر رياببانر ر ر7قهببترةراببيمرحسببنرةيباببيراببنرةيهرببسمرحتببىرةررت ببيلر رةيحلالببتر)  9
  ررر9/9/7291 ر ررر99

  ررر19سةنرةيا ومروةياة  تر رةيالياسمر رصحسنرةيبايراذك  9

ا رس عنرةيسع ار رحسبنرةيبابيرا سببرحسكبترةألابوةنرةياسبلا نر  راتبىر  رك بفر  رويابيذةرترب بسونر ر  9
  ررر9 رطر7212

  رر17حسنرةيباير رةياهاسرةيسيب ر رص  9

  19صا رس عنرةيسع ار رةياهاسرةيسيب ر ر  1

(ر ررس ببامرةيشببس رةروسببطر رياببانر ر ر9 رةيحلالببتر)رقهببترةراببيمرحسببنرةيباببيراببنرةيهرببسمرحتببىرةررت ببيل  1
  ررر71/9/7291 ر ررر99

  ررر991-999ةيباير رةياهاسرةيسيب  رصرص  9

ا ر كس بببيرسبببل اينرب بببوار رةألابببوةنرةياسبببلاونروةيراي بببينرةرسببباا تر بببررةيح بببيمرةيس يسببب ترةياهبببس تر  2
  ررر912 رصر7299-7299

  رر971 بارةيعت مراحاارساضينر رةياهاسرةيسيب ر رص  71

 (ر راهاسرسيب  9قهترةرايمرحسنرةيبايرانرةيهرسمرةيىرةررت يلر رةيحلالتر)  77

 ةياهاسرةيسيب رالس ر ر  79

  19-19صس عنرةيسع ار رةياهاسرةيسيب ر ر  79

-1ةيلوةهرها رةيشيا ر تحاير نرحلرراي بترةألابوةنرةياسبلا نر ررس بامرةرابسةمر راهبسر ر   79
  ررر79/2/7291 ر ررر19

نرحسكترةألابوةنرةياسبلا نر بررةرسبع ابينر ررس بامرةراببيهر رةيكو بنر ر وا ينراهطلىرةيا انرا  79
  ررر1/9/7291

 رر1919ةيلبوةهرهببا رشبيا ر تحبباير ببنرحبلرراي ببترةألاببوةنرةياسبلا نر رةراببسةمر راهببسر ر ر  71
  ررر7/2/7291 رر

 رةيشببس رةروسببطر ر9قهببترةراببيمرحسببنرةيباببيراببنرةيهرببسمرحتببىرةررت ببيلر راهبباسرسببيب ر رةيحلالببتر  71
  ررر71/9/7291 ر ررر99انر ر ريا

سخبرحسكترةألاوةنرةياسلا نر تحاير نرهبلتر ببارةيايهبسرببيألاوةنرةياسبلا نر ررس بامرةيس يسبتر  79
  ررر1/2/7291 راهسر ر رر

  رر999 رصر9 رطر7297ها رشيا ر رهلحينرانرةيتيس  ر رحهيارةيعاسر رةيالياسمر ر  72

  ررر712-719ةياهاسرالس ر رص  91

ا نر بررةيلالبيهرةألولرةيبذ رتبمربب نرةياهب بررورابيلر ببارةيايهبسر ررس بامرايدرةالرةألاوةنرةياسبل  97
  ررر9/2/7291ةرحسةسر راهسر ر

  ررر991-991ها رشيا ر رةياهاسرةيسيب ر رص  99

  ررر911-991ةياهاسرالس ر رص  99

 ةياهاسرالس ر ر  99

  ررر719ةيس ي رةيطيئل ترتهدر لىراهسر رارلترةيوطنرةيعسبرر ر ر  99

  ررر91/7/7299 رر192ارر ررس امرةيسة تر رقطسر ر رحا يرايمرانر اسرةيتلاسي  91
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حوةسرانرةيش  ر اسرةيتلاسبيارر رةيسبياةنر رابسجر بنرةألابوةنرياهبلحتراتياب ر ررس بامرةيلبوةهر ر  91
 ةرسانر ر

 ةياهاسرالس ر ر  99

 رر ر91/7/7299 رر192رس امرةيسة تر رقطسر ر ر رحا يرايمرانر اسرةيتلاسيار  92

  ررر99-99اهاسرسيب ر رصرةيس ي رةيطيئل ترتهدر ييرراهسر   91

  ررر99ةياهاسرالس ر رص  97

  ر9/2/7299 رر91999ةيباة تري سنر اارحي ترسااتر ررس امرةيسخ رةيعيمر رةيكو نر ر  99

 رر7111اسةسببتر ببرراشببيمروة كببيسرراي ببترةيتكل ببسروةيهرببسمر ببرراهببسر ررس ببامرةيعببسدر رياببانر ر ر  99
  ررر91/71/7297

  ررر99/9/7219رس امرةراسةمر راهسر ر  99

  ررر91/9/7219 رر129سة ينرقيئارةيتات مرةيسس ر ررس امرةيالببر رةيكو نر رةيعاارة ت  99

  ررر99/9/7219رس امرةراسةمر راهسر ر  91

  ررر97/9/7219رس امرخابيسرةي ومر راهسر ر  91

  ررر7/1/7219رس امرةراسةمراهسر ر  99

  ررر9/1/7219ةياهاسرالس ر ر  92

ر119ضسر رارلبترةيسسبييت رةيكو بنر رةيعباارراي ترةيتكل سروةيهرسمرب نرابسمرةيايضرروايسيمرةيحي  91
  رر72 رصر9/9/7212 ر رر

 رر9991ةيراي ينرةيا ا تر رراهسر رةياهيااتروةيبس ضروةيتكل بسر ررس بامرةيهبافر رةيكو بنر ر ر  97
  ررر9/9/7221

  ررر99 رصر99/79/7291الفرةيتات اينرةيسس تر رراهسر رارلترةرسبو رةيعسبرر ر  99

  ر91/9/7299 رر9929ةيرهيار ررس امرةرابيهر رةيكو نر رةيعااررة تسة ينراث سمرياليامرتات م  99

ر9927ةيسل سرتحيوسرةح ةدراهسروت يسةتهير رةألابوةنرةياسبلاونر ررس بامرةيسبل سر ريبابينر رةيعباار  99
  ررر99/9/7299 ر

 اببسرةيتلاسببيارر  كبباربببسةهمرةألاببوةنرةياسببلا نراببنرةيلتاببترةيطيئل ببتر ررس ببامرةيس يسببتر رةيكو ببنر ر  99
  ررر91/79/7299 رر9799رةيعاا

 رر1/9/7291 رر919ةألاببوةنر ع بباونرسسببمرايسطببترةياعيسضببتر رارلببترةيتضببيانر رياببانر رةيعبباار  91
  ررر79ص

 رر1-29حبببببا يرشبببببيالرابببببنرةياستشبببببيسرابببببياونرةيهضببببب برر ررس بببببامرةيالبببببببر رةيكو بببببنر رةيعببببباار  91
  ررر92/9/7292

  ررر71/9/7221 رسوس تر رسسييترةألاوةنرةياسلا نرةيىرةيسئ برحساررابيس ر ررس امرةيشعدر  99

 رر1917ةألاببببببوةنرةياسببببببلاونر علاببببببونرحبببببب بهمرةولر وا ببببببور ررس ببببببامرةيالببببببببر رةيكو ببببببنر رةيعبببببباار  92
  ررر9/9/7221

ةيراي بببينرةيا ا بببتر بببرراهبببسربببب نرةياهياابببتروةيبببس ضروةيتكل بببسر ررس بببامرةيبببوطن رةيكو بببنر رةيعببباار  91
  ررر9/9/7221 ر ررر9991

  ر79/79/7292رس امرةرابيهر رةيكو نر ر  97

 ررس ببامرةراببسةمر رر99/79/7291الببفرةيتات اببينرةيسببس تر ببرراهببسر رارلببترةألسبببو رةيعسبببرر ر  99
ر ررر79/9/7299

 


