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 التوجه القومي  بين الدولة العراقية
 و مواالة بريطانيا

2591-2512 
 

 د. فواز حماد محمود العيثاوي
 

 ة :ـــالمقدم
لقدددددددا عردددددددلذ نلوضنوادددددددألو نلدددددددااو ألقدددددددوألن ن رددددددد  ن أللددددددد  ل األلددددددد  نلوضنواددددددد  
ل األلدددد  ك  فددددفي الجددددي اددددي نللتواددددل  نلوض ادددد  نل ددددي  فددددف   اددددي عألن ددددض نلولددددا 

صددددددألي نلوددددددض  ج دددددد   قددددددألولذ نلتفددددددضألج  ك فتددددددل نلوثتددددددلاي ك ألنل ددددددي  لل دددددد    
عردددددلتألن عاقدددددل أل للهلج اددددد  اهردددددلل ألض تدددددل نفثدددددض ادددددي نلثدددددألض  نلوض اددددد  نلف دددددض  نل دددددي 

. ألفددددلو اددددي  0906 زاددددضنو  01عألوددددا فددددضنض لل نلفددددضاي  ردددداو  ددددو ج ددددي اددددي 
تقاتددددد  نلودددددلت او ادددددي نل ضفددددد  نلوض اددددد  الرددددداو نلللفدددددتي ألادددددألض  نلردددددواا أللوهدددددض 

 دددددي لددددددألا  ن ادددددأل ي ألناددددددض ذ. ألافهدددددي نو افدددددداض نلوردددددفض  أللتادددددي نلتددددددااوي ألج
إلددددد  نو توضدددددذ عجقدددددل  لتواددددد  نلولدددددا ك أل دددددي نللتواددددد  نلأل ادددددا  نل دددددي فلاددددد  
جرددددددددفضا  نل دددددددددل ا ك فدددددددددلاألن تدددددددددو نلودددددددددضنوااو نلدددددددددااو فدددددددددف ألن نلوالصدددددددددض نلقادددددددددلا  
نلورددددددددفضا  ل ثددددددددألض  نلوض ادددددددد  تثددددددددي لوهددددددددض نلورددددددددفض  ألاددددددددألض  نلرددددددددواا أللتاددددددددي 

 (0)نلتااوي . 
ان تددددددل   دددددداثال جددددددو ن لت دددددد  ااصددددددي ن ألي ك نلددددددا  اوددددددا ن ددددددضز ت ررددددددي ألن 

نلاأللدددد  نلوضنوادددد  نل ااثدددد  . ادددديو األضو اددددي نل   ددددا  ل ثددددألض  نلوض ادددد  ألواددددلا  وألن لددددل 
فددددددلو ف اددددددضن ك الددددددأل وللددددددا نللددددددام نلفددددددتللي نلددددددا   ددددددضض نل لددددددلز ألنرددددددلذ اددددددي 
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. ألفددددددلو  0908  ضاددددددض  ددددددلا نلفددددددلذ ألا ددددددي اتفدددددد  اددددددي ت  ددددددا  فددددددضاو ن ألي 
تلردددددد  لجددددددلو نلثددددددألض  . ألنو نلجددددددانتل  نل ددددددي عفثددددددض ع اددددددل  نلفددددددضاي  ردددددداو  

فلاددددد  نلولتدددددي  0906أل  0905ودددددلذ  لدددددل لتدددددلي  لفدددددل ) نلردددددهل  ( ادددددي جدددددلتي 
 . (2)ن رل  نلا   هزو ج   نلروي ل  ولاي  إجلو نلثألض  

فددددددلو نللدددددداي ن رددددددل  ل ثددددددألض  إولتدددددد  األلدددددد  جض ادددددد  تردددددد ق   اددددددي نلتفددددددض  
أللددددددددد  تضنردددددددددل  نلوض دددددددددي  زجلتددددددددد  نلفدددددددددضاي  رددددددددداو ك ضردددددددددت   ددددددددداألا ل  ت

ك نلتو تددددددددددا  McMahonنلفددددددددددضاي  ردددددددددداو تددددددددددا نلردددددددددداض  اددددددددددض  تفتددددددددددل ألو 
نل ضا دددددلاي  ودددددا نو عردددددضي نس  دددددلااألو ادددددي رالرددددد لذ نلواصدددددضا  نلانجاددددد  إلددددد  
  ضاددددددد  نلقألتادددددددل  نادددددددض نل ضفاددددددد  ادددددددي نلاأللددددددد  نلوثتلااددددددد  . ألودددددددا صدددددددض  ن تادددددددض 

ك 0909ااصددددي  ددددو نل ردددداو اددددي تدددد  تض نلصدددد   نلددددا  جقددددا اددددي اضرددددل  جددددلذ 
 ددددداي نل ضفدددددل  نلقألتاددددد  نلوض اددددد  ...  دددددأل  أل ادددددا ل ودددددض  فدددددي اصددددد  ألن  نو ))

 (( .( 3)اي نلاللا  نت  ألن ا  
ان فدددددددلو نلت رردددددددألو ن ألنلدددددددي لاأللددددددد  نلودددددددضن  نل ااثددددددد  ألنلدددددددااو عصددددددد  ألن  ألن 

ك ودددددا  فدددددض ألن   0958 وددددا الددددد  ن دددددضز صددددداله نلقدددددضنض نلرالردددددي االدددددل   ددددد  جدددددلذ 
لدددددام نلثدددددألض  نلوض اددددد  ك ادددددإل    للت دددددلاو نلقألتاددددد  ألودددددل  ألن ادددددي تألنودددددا والااددددد  ادددددي

ع  تددددددا  فددددددلو ناوفددددددل  الدددددد  نلفددددددوألض نلقددددددألتي ج دددددد  رالردددددد  نلاأللدددددد  نلوضنوادددددد  
( .  دددددان تددددل ردددددا   و  تدددددو  دددددلي  دددددان  0985 – 0920ن ددددلو نلولدددددا نلت فدددددي ) 

 نل  ث . 
 :    0932تض    نسا ان  نل ضا لاي     جلذ 
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ن تددددددو و اددددددي   أللدددددد  ت فددددددل ج دددددد  نلوددددددضن  نلقدددددد  ن تاددددددض ااصددددددي جدددددداا     
نل  دددد  ألنلف تددددل  اددددي تالردددد ل  جددددا  عفددددا اددددي ن ددددا ل نو نللدددداي تددددو إجددددلو 
نلثددددألض  نلوض ادددد  لددددذ افددددو ل  صددددألي ج دددد  جددددضم  اددددل عأل  اددددل  . ألتتددددل لددددل  اددددي 
نلف تددددد  ) لدددددذ عوددددددذ إادددددل أللددددددذ اقدددددذ ألنلددددددا  ألس ن دددددا تددددددو عادددددضنا عرددددددض ي  وتدددددي تددددددو 
عجتددددددلي نلالقدددددد  ألللددددددذ ت تددددددا اددددددي فددددددي  ( . ألنورددددددذ  فددددددضا  أل ض دددددد  علدددددداناو ك 

يادددد  لددددذ اهفددددض  ددددللتلي  إلدددد  نلوددددضن  إلدددد  نلوددددضن  لددددأل س إل ددددل  عصدددداولل  ألع اددددل   
. أل ددددددان اواددددددي نادددددد  عضنا نل يفاددددددا نو نلدددددداناا نلقددددددألتيك أل دددددداو (4)نلفددددددو  نلوضنوددددددي 

(  0920آ   23فددددددلو ألضن  إجددددددلو نلثدددددددألض  نلوض ادددددد  . ألادددددددي    دددددد  نل  دددددددألا  ) 
فدددددضاي  رددددداو نلدددددا  فددددا نا  دددددلو نلودددددضنوااو تدددددض  ع دددددض  ل ثدددددألض  نلوض اددددد  ألوللدددددا ل نل

)) ضادددددا لدددددألن  نلودددددض  تاقدددددتل إلددددد  نل  هدددددل  ألالددددد   دددددللوض  س نلاددددد  لددددد  ردددددأل  
 . (5)  ضاض ذ أل يااا نر قلللذ نلقألتي نلا  فلاألن اافاألا  تاا وضألو ((

أل فددددان فددددلو نلدددداه  نلقددددألتي ألنقدددد ل اددددي   دددد  ألن لااددددث ااصددددي . لفادددد  
ض  نلوض ادددد  ك رددددضجلو تددددل أللددددا اهردددد  أل قادددد  نلرلردددد  نلددددااو جت ددددألن تودددد  اددددي نلثددددأل 

نضودددددل ادددددي   دددددض ألنردددددا تدددددو نلتفدددددلفي نلان  اددددد  نل دددددي ضناق لدددددل  لاادددددان   لضلاددددد  
اددددددضنو نل دددددي عثددددددلض   ددددداو نل دددددداو ألن  ددددددض  تدددددو  ضفاددددددل نل دددددي  لل دددددد   للتألصدددددي ألن 
تفدددددلفي  األااددددد  س  دددددزني   ددددد  نل لقدددددض ك اقدددددل جدددددو  لتدددددل  نل دددددألنو تدددددو 

لاادددددددددد  نل ددددددددداألا نللاأل ادددددددددد     ددددددددددضا  تددددددددددو إتدددددددددلض  الددددددددددا . ألنو نلرددددددددددا ض  نل ضا 
نلت تث دددد   لسا ددددان  لو دددد  نلرلردددد  نلوددددضنوااو اددددي صددددضنه تردددد تض تددددا ردددد  ل  
نسا ددددان  نل ضا ددددلاي ل  صددددألي ج دددد  نسردددد قلي نل قاقددددي نلددددا  ثددددلضألن تددددو نل دددد  
قددددا ن  ددددضن  تددددو ع اددددل  ااددددالذ ك اقددددا ف ددددي نل ضا ددددلااألو نلوددددضن   تول ددددا  فلادددد  
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 دددددد   ددددددا تددددددو نلال ادددددد  نلهو ادددددد  صددددددألض    دددددد  ن صددددددي تددددددو صدددددد  نسا ددددددان  ك ج
 ( . 6) و اض نلت ضخ نلوضنوي نل لضز نلراا ج ا نلضزن  نل راي

ألفدددددددلو نلصدددددددضنه تدددددددا رددددددد  ل  نسا دددددددان  تضادددددددضن ألولردددددددال   ددددددد  نو ضلدددددددا  
نلدددددددألزضن  ج دددددددا نلت ردددددددو نلردددددددواألو اقدددددددي نسا  دددددددلض ج ددددددد  نو اددددددد لذ  لل الاددددددد  

 . (7)ألنلو ألاا  ل  ضا لاااو ك فتل لل  اي ألصا  
ن تددددددو نل فألتددددددل  نلوضنوادددددد     وددددددا نو نلصددددددضنه تددددددا  ضا لااددددددل لوددددددي فثاددددددض 

اردددد ال جددددو نس  تددددلذ  للققددددلال نلقألتادددد  ك ألض تددددل فددددلو الدددد  عاقددددل عتددددل اددددي جدددداذ 
إفددددددلض   ضا لااددددددل نل ددددددي فلادددددد    ددددددض  اددددددي ع   أللدددددد  وددددددألتي  لااددددددان لتصددددددلل لل  
ألتددددددددو  نللادددددددد  ل اضددددددددض ك نو نل   دددددددد  نلددددددددااو  ضددددددددل ضألن ن  لللددددددددل ج دددددددد  زاددددددددلض  

ن ددددددددددلو ألزنض  ج ددددددددددا  0928  اددددددددددي فدددددددددد ل A.Mondنلصددددددددددلاألاي نلهضاددددددددددا تألاددددددددددا 
 لل دددددددل  08نلت ردددددددو نلردددددددواألو نلثلااددددددد   وضقدددددددألن لفددددددد   نلوقأل دددددددل . اقدددددددا  دددددددضا 

 ددددددضان ت  ددددددان كأل  فتدددددد  ت فتدددددد  نللددددددزن  ج دددددد  جدددددداا آ ددددددض تددددددو نلت ضددددددل ضاو 
 وقأل دددددل  ت   هددددد  . أل نقددددد ض نلددددد و  ن  دددددض إلددددد  نلردددددهض إلددددد   دددددلض  نلودددددضن  

لدددددددذ ا دددددددضاا . أل (8)لفتدددددددلي اضنرددددددد   أل تدددددددالذ نلف صدددددددا  نلأل ااددددددد   رددددددداو لتادددددددي
ألزادددددض نلتودددددلضي  ألااددددد  نلردددددألاا    لاادددددا نل   ددددد   دددددإ ل  نلضصدددددل  ج دددددالذ إان 

. أل نلتودددددددضألي نو نلردددددددألاا  فدددددددلو ن دددددددا عجقدددددددل  (9)تدددددددل  ضدددددددل ضألن تدددددددض  ع دددددددض  
نلتدددددددد  تض نلوض ددددددددي ن ألي نلددددددددا  جقددددددددا اددددددددي نلولصددددددددت  نلهضارددددددددا   ددددددددلضا  جددددددددلذ 

ك لفادددددددد  ن و الدددددددداا  (01)أل  للدددددددد   تددددددددا  نلوددددددددض   قددددددددألولذ نلتفددددددددضألج   0903
ق دددي تددددو اوددددلض  زاددددلض  ن دددا نلددددانجاو لولتدددد  األلدددد  نلالدددألا  اددددي ا ردددد او ج دددد   

  رل   قأل  نلوض  نلتفضألج  . 
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أللددددددا   اددددددل  تددددددل افدددددداض إلدددددد  نو ن ددددددا تددددددو نلددددددااو جت ددددددألن اددددددي صددددددهألي 
نل ضفددددد  نلوض اددددد  نج دددددض  ج ددددد  نللدددددضن ن  نل دددددي ن  دددددا لل ألزنض  نلردددددواألوك  دددددي 

ضلددددددي نلددددددا  اددددددي نلثددددددألض  ك نل (00)نو الدددددد   دددددداث  تألناقدددددد  نلت دددددد  ااصددددددي ن ألي 
نلوض اددددد  نلف دددددض  ك عألي ثدددددألض   قدددددألذ  لردددددذ نلودددددض  ادددددي نلوصدددددض نل دددددااث . أل لدددددذ 
افددددو تددددو نلتضادددد  نو    ددددا نل فألتدددد  إلددددضن ن  تتلث دددد  قددددا نلت ضددددل ضاو نلددددااو 

. فتددددددل عن قدددددد  نل فألتدددددد   0929 ضلددددددألن  يااددددددان لثددددددألض  نل ددددددضن  نله ردددددد ااا  جددددددلذ 
 اض نل دددددي ن  دددددا لل نل فألتددددد  صددددد اه ي نلالقددددد  أل نلدددددأل و  التدددددل  للت دددددل نل دددددان

 .  (02)قا نلت ضل ضاو 
أل ج دددددد  تددددددل ا دددددداأل اددددددلو نلت دددددد  ااصددددددي أل جدددددداا ناددددددض و اددددددي تددددددو عو ددددددل  
نلرالردددد  نلوضنوادددد  آاددددان  لددددذ افألاددددألن تدددداضفاو ل   ددددض نلصددددلاألاي . أل نلتوددددضألي 

 chim waizmanنو ااصددددددي نل قدددددد   ددددددللزجاذ نلصددددددلاألاي  ددددددلااذ ألنازتددددددلو 
زتددددلو عفددددا لدددد  نو نلالددددألا س اهفددددضألو اددددي أل ف دددد  إلدددد  ألنلدددداو نو ألنا 0909جددددلذ 

 يردددددا  ع  ادددددأله تدددددو عادددددألنه نل فدددددذ ادددددي ا رددددد او . أل نو نل ودددددلألو  ددددداو نلودددددض  
.  (03)أل نلالدددددألا ترددددديل  قدددددضألضا  سو نلالدددددألا رددددداوت ألو ج ددددد  عجتدددددلض ا رددددد او 

تدددددو للادددددد  آ ددددددض اددددددلو نلت دددددد  فددددددلو ارددددددو  إلدددددد  جدددددداذ إثددددددلض   ضا لااددددددل أل ض تددددددل 
نلققددددا  نله ردددد ااا  ك   دددد  نادددد   لل ددددي تللت  لددددل اددددي تألوهدددد  ناددددض نل ددددلزذ تددددو 

 0931نلضرددددددللي نل دددددددي ف   لدددددددل وادددددددلا  نل ضفدددددد  نلأل ااددددددد  نله رددددددد ااا  إلاددددددد  جدددددددلذ 
 دددددان ادددددي نلألوددددد  نلدددددا  فدددددلو ااددددد   (04) فددددديو نلققدددددا  نله رددددد ااا  ك أل   ألضن لدددددل 

نلفددددددوألض نلقددددددألتي ت قددددددان   دددددداو ع اددددددل  نلفددددددو  نلوضنوددددددي فتددددددل  ددددددأل ألنقدددددد  تددددددو 
ااا  . فتدددددددل نو نلفددددددد ا   نلوضنواددددددد  رددددددد   نو  ضدددددددل ضن  نل ياادددددددا ل ققدددددددا  نله رددددددد 
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تلضللادددددددل لل  هدددددددلي  دددددددللثألض  نلوض اددددددد  ك اجددددددد  ااددددددد  إلددددددد   0922عولتددددددد  جدددددددلذ 
 زادددددددضنو( جادددددددان ضردددددددتال . أل ودددددددلذ  01نج  دددددددلض  دددددددلضاا إجدددددددلو نلثدددددددألض  نلوض اددددددد  )

نلت دددددددد   لردددددددد وضن  نلق لجددددددددل  نلورددددددددفضا  أل إضرددددددددلي  ضوادددددددد  إلدددددددد  ألنلدددددددداو  لددددددددان 
  ادددددددض  الاددددددد  لدددددددذ افدددددددو  إتفدددددددلو نل فألتددددددد  .ج ددددددد  ألاددددددد  نل قاقددددددد  ن (05)نلفددددددديو 

نلوضنوادددد  أل فددددال  نلت دددد  ك  لل ددددي نلفددددوألض نلقددددألتي لددددا  ع اددددل  نلفددددو  نلوضنوددددي 
 فدددددفي ت  ددددد  ك أل سردددددداتل نو عو دددددل  نلاضدددددلذ تددددددو ضلدددددلي نل فألتددددد  نلوض ادددددد  ك 
أللفددددالذ ف  ددددألن فددددوألض ذ نلقددددألتي عأل  ضنلوددددألن جددددو ت ددددلاللذ نلقألتادددد  أل ض تددددل    ددددألن 

 ضا لااددددددل اددددددي نلتفددددددلفي نلان  ادددددد  ك عأل إضقددددددل  للددددددل  جالددددددل ك  وددددددا نو عنددددددضو لذ
 –.اقددددددا  وددددددل ي نلوددددددضن  تددددددا ن تدددددددلاي نلأل اادددددد  نلرددددددألضا  . أللوددددددي تددددددضا الددددددد  

اودددددألا إلددددد   تدددددأل  نلولل ددددد  نلللفدددددتا  إلددددد  نرددددد ضلله  – للارددددد   ل ولل ددددد  نلتللفددددد  
نثددددددض توضفدددددد  تاردددددد ألو . ألوددددددا  0921نلوددددددضم نلددددددا  اقدددددداو نلت دددددد  ااصددددددي جددددددلذ 

 ودددددددا نو اقدددددددا  نلولل ددددددد  جضفدددددددلل ن ألي ادددددددي نل لدددددددلز نزانا  دددددددان نل تدددددددأل   دددددددا  
 ودددددا نو نل دددددض ني ردددددوألا نلت ددددد  ج دددددي  دددددو نل رددددداو فدددددقا  نلت ددددد   0929جدددددلذ 

الرددددد قض ادددددي نلودددددضن  عتدددددل ادددددي جدددددضم  (06)ااصدددددي ن ألي ج ددددد  تتدددددلاض  نل لدددددلز 
 ددددااي أل فلادددد  رددددألضا  ن تددددي ن فثددددض   قاقددددل للددددان نل  ددددذ نلددددا  ألضثدددد   وددددا الدددد  

  و ج   فتل راي ي افضو .   جو ع ا  ن تاض ج ا نلل 
فددددددلو نلهضاردددددداألو وددددددا عاضفددددددألن  دددددداو نل قاقدددددد  تاددددددا ألودددددد  ت فددددددض   دددددد  عالددددددذ 
فددددددلاألن اددددددي تقاتدددددد  نلتولضقدددددداو ل اصددددددا  ااصددددددي ت فددددددل ج دددددد  نلوددددددضن  أل افددددددضألن 

. اددددددددلل   ا إلددددددددد   (07)اددددددددي نن اللدددددددد  فتدددددددددل  فدددددددداض إ دددددددددا  نلألثددددددددلل  نل ضا لااددددددددد  
فدددددلو الددددد  تت زلدددددل نرددددد قلي ردددددألضا  لدددددذ ات ددددد  نلفدددددوألض نلقدددددألتي نلت ددددد  ك  دددددي 
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تددددا نلرددددوي نلللفددددتي ل ردددد  اهددددألاو ج دددد  نلتفددددض  نلوض ددددي أل  ددددزجذ نلاأللدددد  نل ددددي 
تفتددددددددل ألو فتددددددددل  –ألجددددددددا   ضا لااددددددددل  لردددددددد قلللل  تأللدددددددد  تضنرددددددددل   ردددددددداو 

 ددددداجذ نل فألتددددد  نلوضنواددددد   0925عردددددلاال . للدددددان  ضاددددد  نلثدددددألض  نلردددددألضا  جدددددلذ 
 .  (08)أل لفو  ففي رض .فتل عص   نلوضن  ت لي ل ثألنض نلرألضااو

أل  يفاددددددان ل قاقدددددد  نل ددددددألل  اددددددي نل و اددددددض جددددددو نلفددددددوألض نلقددددددألتي عأل نلددددددال  
نلقدددددددألتي ل  فألتددددددد  نلوضنوادددددددد  ك ادددددددلو تال للدددددددل نلألزنضادددددددد  فدددددددلا  نو    دددددددأل تددددددددو 
نلفدددددددلض  إلددددددد  الددددددد  ك عأل  دددددددي ي نلفدددددددلض  ج ددددددد  نرددددددد  ال  ج ددددددد  تدددددددل ا ددددددداأل ك أل 
نلفدددددلض  نلأل ادددددا  نل دددددي  رددددد    نلدددددافض ادددددي  دددددان نلللاددددد  تدددددل لدددددل  ادددددي تالدددددل  

زنض  لوهدددددض نلوردددددفض  )وللدددددا نلقدددددألن  نلاضلتاددددد  للدددددام نلثدددددألض  نلوض اددددد  نلفدددددتللي أل 
( ))  يرددددددا  نلصددددددل  نلقألتادددددد   دددددداو نلوددددددضن  9إا ادددددد  نلهقددددددض  ) 0923(جددددددلذ 

ألرددددددللض نلدددددد لا نلوض ادددددد  (( . أللفددددددو  ددددددان نل أللدددددد  نلقددددددألتي رددددددضجلو تددددددل  لفدددددد  
 (2ك إا لددددددل  اددددددي نلهقددددددض  ) 0926 دددددداو فددددددفي نلورددددددفض  ألزنض دددددد  نلثلاادددددد  جددددددلذ 

تددددددو نلتالددددددل  ))أل  يرددددددا  نلصددددددل  تددددددا نلدددددداألي ردددددداتل نلتلددددددلألض  تالددددددل ج دددددد  
تدددددلض  ( 21)عردددددل  نلتدددددألا  أل نس  دددددضنذ نلت  دددددلالاو (( ادددددضنو ألن  . ال    ددددد  ردددددألضا  ألن 

فددددض  ن ضاو   ضفاددددل ألالددددا ... نلددددا . فتددددل نو نلتل ددددض نو نلفددددلض  إلدددد   قألادددد  
نلددددددددألس   نلصدددددددل  تددددددددا ن و دددددددلض نلتلددددددددلألض  لددددددددل   ودددددددا نلفددددددددلض  إلددددددد  ))  يااددددددددا

( 6ألنلصدددددددانو   ددددددداو نلفدددددددو او (( نلوضنودددددددي ألنل ضا دددددددلاي ك إا ألضا  ادددددددي نلهقدددددددض  )
كاددددددي  دددددداو نو نلفددددددلض  إلدددددد  نلصددددددل  تددددددا نلدددددداألي نلتلددددددلألض  ألضا  اددددددي نلهقددددددض  

( فتددددل عردددد هال . ألنللادددد  ل اضددددض إااددددل لددددذ الددددا ع  إفددددلض  ل ققددددا  نله ردددد ااا  9)
اي ك ج دددددد  نلددددددضنذ اددددددي ع  تالددددددل  تددددددو تاددددددل   ألزنضن  جلددددددا نسا ددددددان  نل ضا ددددددل
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تددددددو أللددددددألا ت فددددددضن  جااددددددا  ج ددددددد  نردددددد تضنض نلللددددددض  نلالألاادددددد  إلدددددد  ا رددددددد او 
 أل هلوذ نل  ض نلصلاألاي .

ولتدددددد  صددددددل   لددددددذ  فددددددلا تض  دددددد  نسا ددددددان  ضلددددددألض  أللدددددد  وددددددألتي لددددددا  ألن 
تدددددددا ن و دددددددلض نلوض اددددددد  ك  فدددددددألو   دددددددأل  ل ادددددددل  نلاأللددددددد  نلتأل دددددددا  نل دددددددي جقدددددددا  

نلفددددضاي  رددددداو  دددددو ج دددددي ك إان  نلولل دددد  نلللفدددددتا  ن تدددددلي ج دددد   الللدددددل  زجلتددددد 
تددددددل ع دددددداال  اضدددددددض نسج  ددددددلض نو نلفددددددضاي  رددددددداو فددددددلو وددددددا نل دددددددض ج دددددد   دددددددض  
نل لددددددلز ألنسردددددد قضنض اددددددي تاهددددددلو  لزاددددددض  و ددددددض  ك  وددددددا نو  الدددددد  نل ضا ددددددلااألو 
ألتفادددددددألن آي ردددددددوألا تدددددددو  قدددددددألا  نلتت فددددددد  نل دددددددي نا  قددددددد  تالدددددددل فدددددددضنض  نلثدددددددألض  

تددددددو   قادددددد  نا صددددددلضن  نلوض ادددددد  نل ددددددي تفادددددد   ضا لااددددددل ألنل  هددددددل   فددددددفي جددددددلذ 
 .  (20نلفلذ)رضاو  اي  لا 

لقدددددا عزا ددددد  تت فددددد  نل لدددددلز تدددددو نل لض ددددد  نلرالردددددا  ل تا قددددد  ك ألنلفدددددضاي 
 ردددددددداو تددددددددل  فتددددددددان اددددددددي تاهددددددددلو  وددددددددا نو اهدددددددد  نل ضا ددددددددلااألو اددددددددا ذ جادددددددد  ك 
أل لددددل  ألن نلفثاددددض تددددو ت لل دددد  . ألاددددضأل  ال دددد  ن صددددتض ن تاددددض زاددددا ك إو ألنلدددداو 

و ألاقدددددو  عتدددددلذ  دددددلفذ نللزادددددض  نل ضا دددددلاي ك نقددددد ض ان  ادددددألذ عو ارددددد ي  الدددددض 
وددددللل ))  لض دددد   لددددان توفددددذ ك ألتددددل فادددد  نج قددددا  دددديااي ردددديول ي  لددددان نلافددددضنو . 
فددددلو تددددو نل فددددلذ نلل ددددي إس نو ااددددا نل الددددض  ق ددددذ فددددلو  ادددداو وددددللل ك لددددذ اوددددا 
 دددان  دددا  اهدددا لادددل  ودددا نلادددألذ . اتدددل فدددلو تدددو ألنلدددا  إس عو عفدددلض إلدددي  إاللقددد  

رددددد  لج    تدددددي اهرددددد  ك ا ضلادددددل ادددددلزذ اضنفددددد  أللدددددذ ا ضفددددد  إس  ادددددث لدددددذ اودددددا  ل
 . (22)إل  و ضو  وا عالذ ((
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نلألنقددددددددد  نو عصددددددددد ل  نلقدددددددددضنض نلرالردددددددددي ادددددددددي نلودددددددددضن  نرددددددددد ألج ألن اض  
نلفدددددددضاي  رددددددداو  فدددددددفي جتاددددددد  . ألنو نلت ددددددد  ااصدددددددي فدددددددلو ن فثدددددددض نرددددددد اول ل 
ل ددددداض  ك أل  لصددددد  ناددددد  فدددددلو ودددددا جدددددلا  تدددددو  ددددداسو نل ضا دددددلاااو تثدددددي ع اددددد  ك 

ألذ  ضفددددد  نل ضا دددددلااألو األنلددددد  تصددددداضو نلت  دددددألذ  ددددداو ز هددددد  نلقدددددألن  نلهضاردددددا  اددددد
ل ردددددق  نل فألتددددد  نلوض اددددد  ادددددي اتفددددد    GOURAUD قادددددلا  نللادددددضني ندددددألضأل 

أل ققددددي ج دددد  تت فدددد  ااصددددي  وددددا عض ودددد  عفددددلض تددددو والتلددددل . ألوددددا  0921جددددلذ 
افددددددألو  ددددددان نلدددددداض  ن ددددددا ع ددددددذ ن ردددددد ل  نل ددددددي ااودددددد   ضا لااددددددل لدددددداجذ  ضفددددددا  

ج دددددد  نلوددددددضن  ك فددددددي اقددددددا اددددددي  رددددددل   ع   ددددددضأل  جددددددو نل دددددد  ااصددددددي ت فددددددل 
نلددددددا   ضرددددددت   ضا لااددددددل كاواددددددي نو ردددددداألنل  نلتصدددددداض اهردددددد  نلددددددا  ألنللدددددد  اددددددي 
رددددددألضا  .أل فددددددلو نل ضا ددددددلااألو ا ت ددددددألو لدددددد   ددددددال   ردددددد تل اددددددافض ج ددددددا نلددددددضزن  

. ألوددددددا افددددددألو نلدددددداض  نلقلرددددددي نلددددددا    قددددددلو ااصددددددي اددددددي توضفدددددد   (23)نل ردددددداي 
نلوددددددضنوااو و ددددددي   ألالدددددد   يوددددددي تددددددو فددددددلض تاردددددد ألو  ددددددأل نلددددددا  لو دددددد  ا ل دددددد  

 قأللدددددد  ))لفددددددو لددددددي ضلددددددل  ألن ددددددا ج دددددد  ن تدددددد  نو س  ردددددد ولي ألس   ددددددام . ألنو 
 (24) لردددددددا لل نلقألتاددددددد  أل اتلدددددددل نلوض دددددددي نلافدددددددا  س اهدددددددألضنو ادددددددألض  ترددددددد ول   ((

 توادددددد  آ ددددددض س ددددددا تددددددو فدددددد   لتددددددل  نلفددددددوألض نلقددددددألتي  قدددددداض تددددددل  رددددددت   دددددد  
  اضصدددددد  ل  و اددددددض جددددددو  ددددددان  ضا لااددددددل .أل أللددددددا ااصددددددي اددددددي  ودددددد  نلتالردددددد ل
)) نو  0931نل ضا لااددددد  جدددددلذ  –نلفدددددوألض . اقدددددلي  ودددددا جقدددددا نلتول دددددا  نلوضنواددددد  

 دددددداو نلتول دددددددا  آ دددددددض   ددددددأل  ل  ضادددددددض نلودددددددضن  أل عألي   ددددددأل  ل  ضادددددددض ن و دددددددلض 
أل ض تددددددددل و ددددددددي نل ضا ددددددددلااألو  لددددددددان نل صددددددددضا  نلقددددددددألتي س عالددددددددذ   (25)نلوض ادددددددد  ((

لددددذ   دددددضض نلودددددضن   ك  دددددي  0931ادددداضفألو لادددددان فتدددددل ادددداض  ااصدددددي نو تول دددددا  
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اصددددددد  ج ددددددد  إولتددددددد  ولجدددددددا او جردددددددفضا او  ضا دددددددلاا او  ادددددددي نلودددددددضن  أل ف  ددددددد  
أل اددددي تالردددد   ع ددددض  ج ددددض ااصددددي جددددو تفددددلجضو  (26)نلوددددضن   قاددددألا ولرددددا  لددددان 

نلقألتادددد   دددداو   دددداث جددددو افددددض  نلأل ددددا   دددداو نلوددددضن  ألرددددألضا   قأللدددد  )) نو تددددو 
  نل قدددددلض  نلوض اددددد  فتدددددل نل ادددددض نو    قددددد   ددددداو نلأل دددددا  فدددددي اهلدددددذ نلتدددددض  ضأل 

أل رددددد    دددددان نل صدددددضا    دددددأل  ( 27)الدددددذ نلودددددللذ جق اددددد  ن لتدددددلو  ودددددا أل دددددا لذ ((
جت ادددد  اددددي  ددددان نس لددددلو اددددي ت لأللدددد  نل قددددض  تددددو  ودددد  ن و ددددلض نلوض ادددد  تثددددي 
الددددا أل نل لددددلز  نل ددددي ا فددددذ االددددل  صددددألت  ني رددددوألا أل فددددال  نلدددداتو أل إتددددلض  

نهلل  دددددو نل ردددددو . أل ادددددي الددددد   فدددددض  ن ضاو نل دددددي ا فتلدددددل فدددددقاق  ن تادددددض ج دددددا
ف دددددد  نلردددددداا ج ددددددا نلددددددضزن  نل ردددددداي )) ن للدددددد  عافددددددلض  ودددددد  نلرالرددددددااو اددددددي 
نلدددد لا نلوض ادددد   وددددا نا لددددل  نل ددددض  نلوللتادددد  ن أللدددد  ... إلدددد    دددد  أل ددددا  جض ادددد  
 لتدددددددا فددددددد ل  نلودددددددض  أل  أل دددددددا ف تددددددد لذ ... أللتدددددددل  فألاددددددد  نلدددددددألزنض  نلردددددددوااا  

الودددددي ادددددي ألقدددددا نل لدددددض  ن أللددددد  عجدددددض  نلت ددددد  ااصدددددي جدددددو ضن  ددددد  ادددددي نو
ن رلرددددددي لتددددددل اهفددددددض  دددددد  نلرالردددددداألو (( . ا ددددددللي ألاددددددا  ضللردددددد  اددددددألض  نلرددددددواا 

زنض ن ضاو أل نلددددددداتو أل نلتت فددددددد  نل للزاددددددد   0930آانض  25نددددددلاض  تدددددددانا ادددددددي 
نلالااددددد  ك ألودددددا  ت قددددد  نلزادددددلض  جدددددو جقدددددا ثدددددلث تول دددددان  تدددددا ن و دددددلض  –

لدددددلو نل هدددددل ذ نلوض دددددي .  ل  –والردددددل  ضضالدددددل  –نلثلثددددد ك جدددددا    دددددألن  نالل اددددد  
أل نو نلللادددددد  ن فثددددددض نالل ادددددد  اددددددي  دددددداو نل  ددددددأل  ك نو نلت دددددد  ااصددددددي ألقددددددا 

 نل لال  نلولل ا  تا ني روألا للا ل ك أل نل ولتي تا ن تض نلألنوا  ألنووا  
نتدددددل تقدددددلتاو   ددددد  نلتول دددددان  ك اإالدددددل اصددددد  ج ددددد  نل ودددددلألو أل عولتددددد  

صدددددتاذ (( تدددددا ن ضاو ) نلصدددددل  )) ج ددددد  ن ردددددل  نل ودددددلألو نلألثاددددد  أل نلدددددألا نل
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نلالااددددددد  ك لدددددددل  ادددددددي نلتدددددددلا  –نلتددددددلا  نلثلااددددددد  (. نتدددددددل تدددددددا نلتت فددددددد  نل للزاددددددد  
نلالاادددددد    –ن أللدددددد  ))ارددددددألا  دددددداو نلتت فدددددد  نلوضنوادددددد  أل  دددددداو نلتت فدددددد  نل للزادددددد  

أل ت  قل لددددددل ك ردددددد ذ انلددددددذ أل صددددددانو  أل اددددددا  س اتفددددددو نل ددددددلي  لددددددل أل ا ولددددددا 
 ت لاضدددددد  ج التددددددل ك ألنو ا ددددددل  ددددددضأل  نلهضاقددددددلو نلرددددددلتالو  ددددددلو ا دددددداس للددددددا تل ل

نلرددددد ذ أل نلصدددددانو  لتادددددا نلازنجدددددل  أل نس  لادددددل  نل دددددي  افدددددي  ادددددالذ (( . نتدددددل 
نلتول ددددا  تددددا نلدددداتو ا ددددذ   قددددتو رددددأل  ثددددلث تددددألنا تق قدددد   لددددذ   لددددلألز نلردددد   
نرددددد ض ع دددددذ تدددددل االدددددل نلتدددددلا  نلثلااددددد  نل دددددي اصددددد  ج ددددد  )) اردددددألا رددددد ذ انلدددددذ أل 

 .  (28)ت ولوا او (( صانو  أل اا   او نلتت ف او نل
نو نلدددددددا  اقدددددددضع اصدددددددأل   ددددددداو نلتول دددددددان   إتودددددددلو س اتفاددددددد  نلقدددددددألي نو 
ثتددددد   أللددددد  ودددددألتي  قاقدددددي . اتثدددددي  ددددداو نلتول دددددان  نل دددددي  قدددددتا  تدددددألنا جدددددو 
نلصدددددددانو  أل  ردددددددو نللدددددددألنض أل نل ودددددددلألو ادددددددي فددددددد ألو نلفتدددددددلض  أل نا قدددددددلي ع ادددددددل  

 ددددددض    تددددددا نلوفددددددللض اددددددي نلتاددددددل   نل األاادددددد  ك فثاددددددضن تددددددل  وقددددددا   دددددداو األي س 
 وقدددددددلل  صدددددددل  وألتاددددددد  عأل ااااددددددد  . أل ا قددددددد  ج اادددددددل نو س ا تدددددددي عصددددددد ل  
نلقددددددضنض تددددددل س  لودددددد  للددددددذ  دددددد  ك اددددددلو ن ألقددددددله نلان  ادددددد  أل نلوض ادددددد  أل نلاأللادددددد  
آاددددددان  لددددددذ  فددددددو  رددددددت   ددددددي    ددددددأل  عفثددددددض ن رددددددلجل عأل ضرددددددأل ل  ل لددددددلو أل ددددددا  
 جض اددددد  عأل   دددددد   قدددددلض  جض ددددددي  قاقدددددي افددددددألو عرلردددددل لأل ددددددا  جض اددددد  ك ن ددددددااو
 اضدددددددض نسج  دددددددلض نو  ضا لاادددددددل فلاددددددد  تردددددددد تض  ادددددددي للألا دددددددل نلضنتاددددددد  لولتدددددددد  
)أل دددددددو ودددددددألتي ل الدددددددألا ( ادددددددي ا رددددددد او . أل نلتودددددددضألي نو نل ددددددديثاض نل ضا دددددددلاي 
فددددلو ن فثددددض وددددأل  اددددي نلوددددضن  أل نلتفددددض  نلوض ددددي أل نلوددددللذ . أل ن  ددددذ تددددو  ددددان 
نو  ادددددل  تدددددو اضدددددض  وددددداو نلضا ددددد  أل نلفددددد  إلددددد   ددددداو نل  دددددأل  . اقدددددا  للت لدددددل 
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لضادددددددا  نسرددددددد قلي ك أل عفدددددددا  نو  ضا لاادددددددل  ضادددددددا   هدددددددل جضنوادددددددل تدددددددا ن ضاو أل 
 Journal Deردددألضا  لتدددا عال اددد  نلددداه  . ألنو أللددداذ تدددلض و صدددل   لضادددا  

Geneve    نو دددددض  الددددد  . أل لدددددذ  رددددد  وا )نسرددددد قلي( نو  فدددددألو افدددددض   اصددددددا
ن تاددددض ج ددددي  ددددو نل ردددداو ج دددد  جددددضم رددددألضا  اقددددا لددددل   للددددان نلتددددض ك سو 

 .  (29)اال الات  ج   قاله رألضا  تو اا ل ضا ل
أل عفدددددددا  نللضادددددددا  نو نلودددددددضن  األلددددددد  نادددددددض ترددددددد ق    أل لدددددددا  تدددددددو  قددددددد  
نلتادددددلان   دددددلل  ي ك أل نو الددددد  تدددددو  ددددد  نلردددددوألاا  أل نلددددداتو  ألصدددددهلل األض دددددلو 

.أل تدددددددو نلتلدددددددذ نو ادددددددافض نو تصدددددددلل   ضا لاادددددددل ودددددددا  قددددددد ض ل  (31)ترددددددد ق  لو 
أل نلأل دددددددا  نلوض اددددددد  . اللتت فددددددد  إلددددددد  ا دددددددألي  وددددددد  عفدددددددفلي نل قدددددددلض  نلوض دددددددي ع

نلوض ادددد  نلرددددوألاا  فلادددد    دددد  نلض ددددا ن ألي تددددو نلقددددضو نلوفددددضاو ثددددلث فالاددددل  
رالرددددددددا  )نل لددددددددلز أل الددددددددا أل  للددددددددي ( لو لددددددددل ني رددددددددوألا فالاددددددددل ألن ددددددددان  قددددددددأل  
نلرددددل  . أللددددذ  قددددا  ضا لااددددل ع  جضنواددددي   أللدددد  ني رددددوألا ك  ددددي عالددددل اجتدددد  

الذ  اددددض تدددو ا دددداذ أل اددداناا جددددو ني ردددوألا ادددي   ددددأل لذ   ددد    الددددل أللدددا  اددد
تصددددددلل لل اددددددي نلتا قدددددد  ك أل ارددددددلجا ل ج دددددد    قادددددد  ن ددددددا ع ددددددذ ع ددددددانالل اددددددي 
نلتا قدددد  أل  ددددأل إولتدددد  )أل ددددو وددددألتي ( ل الددددألا اددددي ا ردددد او . أل افدددداض  اددددل إلدددد  

 Winstonتدددددددل وللددددددد  نلرالردددددددي نل ضا دددددددلاي نلتودددددددضألي  ألارددددددد و  فضفدددددددي 

Chrchill ن ددددو رددددوألا ألوددددا   ددددألا  نو عض   (( نلددددزجاذ نلصددددلاألاي  ألنازتددددلو
ج ددددددد  فدددددددض  نو الدددددددض   –ضلدددددددا  نلض ردددددددل   –عصددددددد   رددددددداا نلفدددددددض  ن ألرددددددد  

 I would  like to see Uibn Saud lord of the  رددألا  توفددذ 

middle  east , the boss of the bosses – provide he settles 
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with you 
أل  ددددان تددددل نفا دددد  عاقددددل إ ددددا  ألثددددلل  ألزنض  نل ددددض    . (32)

  (33)نل ضا لاا  . 
 
 :  0958-0932تض    نسر تل   

ك عا لدددددددل جلدددددددا نسا دددددددان  نل ضا دددددددلاي نلدددددددا   0932 فدددددددضاو ن ألي  3ادددددددي 
أل عصددددددد   نلودددددددضن  جقدددددددألن ادددددددي جصددددددد   ن تدددددددذ . أل  قاقددددددد   0921 ددددددداع جدددددددلذ 

ن تددددددض نو نسردددددد قلي فددددددلو فددددددف ال اقددددددا  قادددددد   ضا لااددددددل  لدددددداتو ج دددددد  تقدددددداضن  
ض ادددددددي نلددددددد  فذ ادددددددي فددددددد ألا  نلددددددد لا رالردددددددال أل نو صدددددددلاال أل جردددددددفضال  أل نرددددددد ت

ن ددددددضز نلرالرددددددااو نلددددددااو عرددددددلتألن اددددددي نلثددددددألض  نلوض ادددددد  عأل نل ضفدددددد  نلوض ادددددد  اددددددي 
نلولددددددددا نلوثتددددددددلاي ك تثددددددددي اددددددددألض  نلرددددددددواا أل الردددددددداو نلللفددددددددتي أل ج ددددددددي لددددددددألا  
ن اددددددددأل ي أل لتاددددددددي نلتددددددددااوي أل  ألاادددددددد  نلرددددددددألاا  أل  تددددددددا  نل للدددددددد  لددددددددي أل 

ثدددددددلث تدددددددو  ألزنض   فدددددددف    وددددددا نسرددددددد قلي فددددددفي 45ناددددددض ذ . اتدددددددو تلتددددددأله 
ألزنض  أل ددددددذ اددددددألض  نلرددددددواا )ضلددددددا  عضفددددددلو نلقددددددألن  نلاضلتادددددد  للددددددام  22 دددددد س  

ألزنض  . أل لتادددددددددي نلتدددددددددااوي )عتدددددددددض  02نلثدددددددددألض  نلوض اددددددددد  نلفدددددددددتللي (ك إا فدددددددددفي 
ألزنضن  ك أل ج ددددددي ن اددددددأل يك ن ددددددا  7نلتااوادددددد  اددددددي نللددددددام نلفددددددتللي ( فددددددفي  

ي و دددددي نو ألزنضن  . نتدددددل نلت ددددد  ااصدددددي ن ألي اقدددددا  دددددألا 3قددددد ل  نلثدددددألض  فدددددفي  
ك أل اجدددددل آ دددددض   دددددل   0933اتقدددددي جدددددلذ ج ددددد ) نسرددددد قلي ( ك ادددددي عا دددددألي 

 (34)ل ودددددضم إلددددد   قألاددددد  نلدددددضألن   ن  ألاددددد  نل دددددي  دددددض   نلودددددضن   دددددلل لا ن  دددددض  
ألفدددددددلو ال ددددددد  نلت ددددددد  ندددددددلز   عفثدددددددض ناددددددداالجل ادددددددي نل أللددددددد  نلقدددددددألتي أل تودددددددلان  

 ادددددد  نل ضا ددددددلاااو . لفددددددو نلردددددداألن  ن أللدددددد  تددددددو جلدددددداو فددددددلا  نقدددددد ضن ل  ان 
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 تث دددد   لل ضفددددل  نلوفددددللضا  اددددي نلهددددضن  ن ألردددد  نل ددددي عثلض ددددل نلرلردددد  لرددددقل  
ك تردددددد ت او قددددددوي  (35) وقددددددلذ نلدددددد و  اددددددي جت ادددددد  نلصددددددضنه ج دددددد  نلردددددد   

نلت ددددد  نللاادددددا أل و ددددد   لض  ددددد  ك ادددددي نلألوددددد  نلدددددا  فدددددلو اقدددددألا ذ نلت ددددد  ااصدددددي 
ن ألي ))فتددددددل اقددددددلا و اددددددا تددددددو نلتدددددداذ(( ج دددددد   ددددددا  و اددددددض نلردددددداا ج ددددددا نلددددددضزن  

. ألودددددا ل ددددد  لدددددضن    ددددد  نل ضفدددددل   دددددضن  أل اتدددددلض ادددددي نلقدددددض  أل  (36)نل رددددداي 
نل ادددددأل  أل تت  فدددددل  نلاأللددددد  ك ضناددددد  الددددد  نقددددد ضن  نل للددددد  نلرالردددددا    ددددد  نو 

آانض  05-4ألزنض  لتاددددي نلتدددددااوي نلثللثدددد  لدددددذ  ردددد تض ردددددأل  ن ددددا جفدددددض  األتدددددل )
( أل فدددددلو نتدددددضن   اوادددددل نو   قددددد  عاضدددددلض نلرالردددددااو   لددددد  ا دددددأل نلدددددان ي 0935

 نلتق ض  . 
ك ناددددددد ه  نلفدددددددو  نلوض دددددددي نله رددددددد ااي قدددددددا رالرددددددد   0936ادددددددي جدددددددلذ 

نسا ددددددان  نل ضا ددددددلاي أل ادددددد    ددددددل  نلللددددددض  ل صددددددللاا  ج دددددد  تصددددددضنجا  .األلددددددا 
ضلدددددا  نلدددددألزضن  الرددددداو نلللفدددددتي ادددددي نسا هلقددددد  اضصددددد  ل  و ادددددض جدددددو تفدددددلجضو 

قاددددا نلقألتادددد  ك ايضرددددي نلفثاددددض تددددو ن ردددد    ل ثددددألنض ك أل  ددددألل  نلتقدددداذ نلددددضفو )نلو
نلدددددضفو ااتدددددل  ودددددا( التدددددي ردددددواا تلتددددد   ددددداضا  نلثدددددألنض ج ددددد  نلردددددل  أل نل  ددددد  
نلفثاددددددددض تددددددددو نلوددددددددضنوااو  ددددددددللثألض   صدددددددده  ت  ددددددددألجاو ك ن تددددددددض نلددددددددا  عا  إلدددددددد  

أل ااوددد  إلددد  تقل  ددد    Clark Keerنقددد  نلردددهاض نل ضا دددلاي فدددلض  فادددض 
  ( 37)الراو نلللفتي أل نس  لل  لا  نل فألت  نلوضنوا  

نلتألوددددي الردددداو نلللفددددتي فددددو ا  ألنرددددو    دددد  نادددد  لقدددد  لقددددا نفردددد   ددددان 
 ددددد ) رددددتلض  نلوددددض  ( أل ا دددداأل نو نلللفددددتي اددددي  ددددان نلللادددد  عج دددد  عفثددددض تددددو 
 لتددددد . الددددد  نو نلودددددض  س ازنلدددددألو  لا ضدددددلض  ردددددتلضفلذ نلدددددا  لدددددذ ادددددي ي  ودددددا ك 
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أللفدددددددددو تألودددددددددي نلللفدددددددددتي ا قددددددددد  تألوهدددددددددل وألتادددددددددل عصدددددددددال ك   ددددددددد  نو نلفدددددددددو  
ادددددألذ إ ل ددددد   ألزنضن ددددد  ناقدددددل  نلهضاددددد   فدددددض نله رددددد ااي ج دددددض جدددددو  دددددزو جتاددددد  

  (38) 0936 فضاو ن ألي  29نلصاوي وي 
تددددو للادددد  آ ددددض   دددد  ألزنض  نلللفددددتي   ددددأل  ع ددددض  اددددي ن لددددلو نلقألتادددد  
 ددددددددداو جقدددددددددا  )تول دددددددددا  ع دددددددددأل  جض اددددددددد  أل   دددددددددللي ( تدددددددددا نلتت فددددددددد  نلوض اددددددددد  

ك فلادددددد  ألزنض  ج ددددددي لددددددألا  ن اددددددأل ي وددددددا تلددددددا   0936نلرددددددوألاا  اددددددي اارددددددلو 
ك أللودددددي تدددددو ن دددددضز تألنا ددددل ك نلتدددددلا او نلثللثددددد  أل نلضن وددددد  .اقدددددا  0934للددددل جدددددلذ 

لددددددل  اددددددي نلتددددددلا  نلثللثدددددد  )) إان عا  ع  اددددددزنه  دددددداو ن ددددددا نلهددددددضاقاو نلت ولوددددددااو 
نلردددددددلتالو أل األلددددددد  ثللثددددددد  ا ض ددددددد  ج الدددددددل   دددددددض اددددددد ألي  إلددددددد  نل دددددددض ك األ دددددددا 

للي نلهضودددددلو نلردددددلتالو نلت ولودددددانو  االدددددا تردددددلجالتل ل ردددددألا  الددددد  نلادددددزنه  للألرددددد
نلردددد تا  ألاقددددل ل  ولددددان  نلاأللادددد  نل ددددي اتفددددو    اقلددددل ج دددد    دددد  نل للدددد  (( . أل 
اصددددددد  نلتدددددددلا  نلضن وددددددد  )ع( )) ادددددددي  دددددددلي ألودددددددأله نج دددددددان  ج ددددددد  ن دددددددا نلهدددددددضاقاو 
نلت ولوددددااو نلرددددلتااو تددددو للادددد  األلدددد  ثللثدددد  ك  ددددللضنذ تددددو  نلترددددلجي نلت األلدددد  

ج دددددان  تهدددددلل  س ألاددددد  ع فدددددلذ نلتدددددلا  نلثللثددددد  عجدددددلو أل فدددددال  ادددددي  دددددلي ألودددددأله ن
ا ردددددا توددددد  نلألوددددد  ل   اددددد  نلتدددددلا  نلثللثددددد  نلتدددددافألض  ج ددددد  نلهدددددضاقاو نلت ولودددددااو 
نلرددددددلتااو نو ا فددددددلألضألن اددددددي تل ادددددد  نل ددددددان اض نل ددددددي اددددددضنا نلقاددددددلذ  لددددددل ك   قصددددددا 

  أل اا ترلجالتل  لل ض  نلتهاا  لضا نسج ان  نلتافألض (( 
ضي ن  دددددددض أل نلتل دددددددض نو نلتدددددددلا   لا ددددددد  نلفدددددددلض  إلددددددد  تردددددددلجا  نل ددددددد

جرددددددفضال اددددددي  للدددددد  ألوددددددأله نسج ددددددان  . فتددددددل نو نلتددددددلا  نل لرددددددو  عفددددددا  )) نادددددد  
لدددددددا  ادددددددي  ددددددداو نلتول دددددددا  تدددددددل ا دددددددي   قدددددددأل  أل  ولدددددددان  نل فألتددددددد  نلوضنواددددددد  
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نلتاصدددددأل  ج الدددددل ادددددي تاثدددددل  جصددددد   ن تدددددذ ك أل تول دددددا  نل  دددددللي نلتاوقددددددا  
  أل نلألنقدددددد (39)(( 0931 زاددددددضنو  31 دددددداو نلوددددددضن  أل  ضا لااددددددل نلوضتدددددد  اددددددي 

نو صدددددل   نلقدددددضنض نلرالردددددي نلوضنودددددي ك فدددددلو ا دددددألل   اهددددد  تدددددو  ضا لاادددددل ادددددي 
ع    ددددددأل  ا  أل ددددددل اددددددي نس لددددددلو نلقددددددألتي . ألوددددددا ردددددد   لالردددددداو نلللفددددددتي نو 
نا قددددددا اددددددألض  نلرددددددواا ج دددددد    أل دددددد  ل  قددددددلض  تددددددا  ودددددد  ن و ددددددلض نلوض ادددددد  أل 
ن لتددددددد   للوتدددددددي ج ددددددد   ضنرددددددد    دددددددأل  نلتألنصدددددددل  نل ضا لااددددددد  ك فتدددددددل نفدددددددضال 

فددددددو نلللفددددددتي لددددددذ ادددددد تفو تددددددو  لل ددددددي  ضا لااددددددل اددددددي نلتول ددددددا  نل ددددددي ردددددد هل . ل
جقدددددا ل تدددددا نلتت فددددد  نلوض اددددد  نلردددددوألاا  . أل تلتدددددل افدددددو تدددددو عتدددددض ادددددلو نلددددداتو 
ناقدددددت  إلددددد   ددددداو نلتول دددددا   تأللددددد  نلتدددددلا  نلرلارددددد  تالدددددل ك ألالددددد  ادددددي ألزنض  

 . (41) فت  ر اتلو نل ي عجق   ألزنض  نلللفتي 
للاددددد  تلدددددذ تدددددو نل أللددددد  نلقدددددألتي  دددددأل ألودددددا نل هددددد  الرددددداو نلللفدددددتي إلددددد  

نلللاددددد  نلهفدددددض  أل نلثقدددددلاي اقدددددا ردددددو  لألقدددددا تادددددل   اضنردددددا  تأل دددددا  ل و دددددلض 
نلوض ادددددددد  ك أل نضرددددددددي تددددددددااض نلتوددددددددلضي نلوددددددددلذ ك رددددددددلتي فددددددددألف  إلدددددددد   ودددددددد  
ن و دددددددلض نلوض اددددددد  لوقدددددددا ن هلوادددددددل  تولدددددددل أل نرددددددد ولض   ددددددداتل   وددددددد  ن ردددددددل ا  

أل نضردددددددي نلف صدددددددا   (40) نلودددددددض  ل  ددددددداضا  ادددددددي نلف ادددددددل  أل نلتول دددددددا نلوضنواددددددد 
نل ض ألاددددد  نلتوضألاددددد  ك ردددددل ا نل صدددددض  ك تدددددااض نل ض اددددد  أل نل و ددددداذ ك ادددددي تلتددددد  
تتلث ددددد  إلددددد  تصدددددض ك ج ددددد   دددددا  و ادددددض الرددددداو نلللفدددددتي ك ادددددي نل ضواددددد  نل دددددي 

أل نو تدددددددل  (42)عضردددددد لل إلددددددد  ضلددددددا  ألزضن   تصدددددددض ت تددددددا  ألااددددددد  اردددددداذ  لفدددددددل .
ض ددددي  لل صددددألي ج دددد  ف   دددد  لضاددددا  نلدددد لا اددددي جلددددا نلللفددددتي جددددو  دددد  فددددي ج

ك ودددددألي لددددد  تتدددددزنو  نلقدددددألتي نلألنقددددد  . نو  ددددداو نلتألنودددددي  (43)نللاردددددا  نلوضنواددددد  
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فلاددددد  ألضن  اادددددو الردددددداو نلللفدددددتي ج ددددد   وددددددا عت دددددلض تدددددو و ددددددض صدددددل  نلددددددااو 
ن اددددددأل ي  اددددددي اتفدددددد  ك أل نو اف دددددد  ج دددددد  و ددددددضو )  اددددددل اضوددددددا زجدددددداذ نلوضأل دددددد   

 الراو نلللفتي أل زجاذ نلوضنوااو ( .
  الرددددددداو نلللفدددددددتي لوقدددددددا ن هلواددددددد  ) ردددددددو نللدددددددألنض  ددددددداو ألودددددددا تلدددددددا  ألزنض 

 24نلوددددددددضن  أل رددددددددألضا  (  ددددددددذ  ألواولددددددددل اددددددددي جلددددددددا ألزنض   فتدددددددد  ردددددددد اتلو اددددددددي 
. ألودددددا ضفدددددز  نس هلواددددد  ج ددددد   دددددي نلتفدددددلفي نل األااددددد  أل  اقدددددي  0937ااردددددلو 

. ألس الدددددا  ددددداو ثالادددددل نس هلواددددد   (44)نلوفدددددللض  ددددداو نل  دددددااو أل نلجهدددددل  نلقدددددضا ي 
تي . اددددددي نلألودددددد  اهردددددد  اددددددلو  فتدددددد  ردددددد اتلو ك ن دددددد   تددددددل اددددددأل ي   أللدددددد  وددددددأل 

 فدددددا  ج ددددد  تق دددددض  نل لاددددد  نل دددددي نا دددددا  لل  ضا لاادددددل لاضنرددددد  نلققدددددا  نله رددددد ااا  
ك نلدددددانجي إلددددد   قرددددداذ ا رددددد او إلددددد  األل ددددداو جض اددددد  أل الألااددددد  . ألودددددا نرددددد اج  
ألزادددددض نل لضلاددددد  نل ضا دددددلاي ك ألزادددددض نلودددددضن  نلتهدددددأل  ادددددي لاددددداو ك أل  ددددد  تاددددد  

ضن   دددددددلو نا قدددددددلاو نلفدددددددااا فدددددددلو لددددددد  صدددددددا  ادددددددي نلصددددددد ي إ دددددددلا ضلدددددددا  نلدددددددألز 
نلوللتاددددد  أل ن ددددداث قدددددل  نادددددض و ا ددددد  . أل تتدددددل وللددددد  نلدددددألزاض نل ضا دددددلاي ل دددددألزاض 
نلوضنوددددددي نلتهددددددأل  نادددددد  اقدددددداض ألقددددددا نل فألتدددددد  نلوضنوادددددد  )) أللفددددددو اددددددض    ددددددض  
نلودددددددضن  أل ددددددداو ك أل دددددددأل   ادددددددي  ضا لاادددددددل نلوضتددددددد  ك ا دددددددض  تضفدددددددز ذ ألارددددددد   

نو  دددددان اوادددددي نو  ضا لاادددددل  و دددددض    ددددد   (45)نسقددددد ضن  ادددددي ا رددددد او ... (
ج دددد  نل و اددددض جددددو فددددوألض وددددألتي عأل  صددددضا  اددددض  اادددد  نلتردددد ألي نلوضنوددددي  و اددددضن 
جدددددددو تألودددددددي ضردددددددتي  لدددددددلو وقدددددددا  وألتاددددددد  . ألودددددددا  دددددددال  نل فألتدددددددل  نلوضنواددددددد  
نلت ولو ددددددد  للدددددددألان أل تردددددددلهق لدددددددا   ضا لاادددددددل ل دددددددي نلققدددددددا   نله رددددددد ااا   دددددددل 

  جدددددو نل ألااددددد   دددداو نلقدددددت  نلفدددددو ي أل عضنا  نو افددددألو جدددددلاس ك لفالدددددل جلددددز 
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تألوددددددي  ضا لااددددددل نلددددددانجي لولتدددددد  األلدددددد  الألاادددددد  . أل اددددددي  ددددددان نلللادددددد  اددددددافض 
تددددزن ذ نل للدددد   ددددي )) فاددددل ت وددددل هاو تددددا نلفددددو  لفااددددل ااضددددض إلدددد  نلألنوددددا تددددو 
رددددددضنلاي ( تأللددددددألا  و ددددددي والتلددددددل ضرددددددتال  زنألادددددد  ع ددددددض  . السردددددد وتلض وددددددأل  ) ألن 

تل اقددددددددد ض إلددددددددد  وتدددددددددا نل ضدددددددددل ضن  . أل قدددددددددتاضال ا ا ادددددددددل جادددددددددا 0948جدددددددددلذ 
 .  أل ان   ضاض اق    نلتا   أل اضاق  نلفوألض نلقألتي .  (46)نلفو ا  (( 

ألتلتدددددل افدددددو تدددددو عتدددددض نلققدددددا  نله رددددد ااا  ادددددلو   دددددأل  ع دددددض  ادددددي جلدددددا 
(  دددددددداو نفدددددددد ا نل ددددددددلي  دددددددداو  0941 – 0939ألزنض  اددددددددألض نلرددددددددواا نلضن ودددددددد  )

ك ألضادددددا نلردددددألضاألو فدددددولض  نلأل دددددا  تدددددا  0936ردددددألضا  أل اضاردددددل  فددددديو تول دددددا  
ك  يااددددددددددان  0939آانض  30نلودددددددددضن  . أل ضلدددددددددد   ضدددددددددل ضن  اددددددددددي  تدددددددددانا  اددددددددددي 

ااردددددلو  20لردددددألضا  . ألودددددا نألادددددا ادددددألض  نلردددددواا ان  ا ددددد  ك ادددددللي فدددددألف  ادددددي 
أل اددددددددددافض اددددددددددللي  كلتوضادددددددددد  ضا نلهوددددددددددي نل ضفددددددددددي ل  ددددددددددألضن  نلتألوددددددددددي . 0939

فددددألف  اددددي تافضن دددد  ك نادددد  ردددديي نلددددضلا  نل ضفددددي جصددددت  نااألاددددأل جددددو تألوددددي 
 ددددددلا  ادددددددي  للدددددد  ن  دددددددلا نلرددددددألضااو ودددددددضنضن   أل اددددددا  لا دددددددذ تددددددا نلودددددددضن  ك ادددددددضا 
نلدددددضلا  نل ضفدددددي ودددددللل )) فألادددددألن ت تددددديااو تدددددو نو  ضفادددددل س  قدددددي تألوهدددددل رددددد  ال 

  ج ددددد  نلودددددضن  تدددددو الددددد   )اقصدددددا ن  دددددلا ردددددألضا  أل نلودددددضن  ( أللفاددددد  ودددددلي: الددددد
نو ال دددددض ادددددي تثدددددي  دددددان نلتألودددددي    اه ددددد  ناف  دددددضن ك نل دددددي  دددددض    تدددددا اضاردددددل 

. أل اوددددددزأل نلردددددداا ج ددددددا نلددددددضزن  نل ردددددداي جدددددداذ (47) دددددديوأل  ضن  دددددد  اددددددي نلوددددددللذ(( 
نلتقددددددي ادددددددي  ددددددداو نل  ددددددأل  ك إلددددددد  نل دددددددلي  دددددداو نلردددددددواا أل ادددددددللي فدددددددألف ك 

ا ددددداأل نو نلرددددداا . أل (48)ألناددددداسه للاددددد  نل دددددض  نلوللتاددددد  نلثلااددددد   دددددا عفدددددلض و ا ددددد 
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نل ردددداي  لل دددددي نلرددددد   ن ردددددل  ادددددي نلتألقدددددألهك أل اوادددددي نلتألودددددي نل ضا دددددلاي 
 أل نلهضاري تا  .

ك  وددددددا نو  0940لقددددددا  وددددددض  نل أللدددددد  نلقددددددألتي إلدددددد  ت ادددددد  ولرددددددا  جددددددلذ 
ألصددددي إلدددد  وتدددد  نلردددد    نثددددض  فددددفاي ضفدددداا جددددللي نلفالاددددي ألزنض دددد  نلضن ودددد  اددددي 

ض  نلرددددددواا أل  ودددددد  ك نثددددددض  ددددددضأل  نلألصددددددي ج ددددددا نللدددددد  أل اددددددأل  0940اارددددددلو 
نلوالصددددض نلتألنلاددددد  ل ضا لااددددل . أل فدددددلو نلفالادددددي وددددا ألصدددددي إلدددد  نلرددددد     ددددداجذ 
نلقددددد ل  نلقدددددألتااو )نلوقدددددان  ن ض وددددد  صدددددل  نلدددددااو نلصددددد لا أل التدددددي ردددددواا أل 
ت تددددألا ردددد تلو أل فلتددددي فدددد ا  ( . أل وددددا  تفادددد   ضا لااددددل تددددو إرددددقل  نلددددألزنض  

 0940تددددلا   2وضنوادددد  اددددي  ددددللقأل   وددددا نو فددددا  وألن لددددل  لددددألذ ج دددد  نلقددددألن  نل
ك أل عجددددددددلا  ج ددددددددا نللدددددددد  أل نلوالصددددددددض نلتألنلادددددددد  للددددددددل . أل نللادددددددد  ل اضددددددددض نو 
ثددددلث تددددو نلددددااو  ض ددددألن تددددا نلألصددددي أل  ددددذ اددددألض  نلرددددواا أل لتاددددي نلتددددااوي أل 
ج دددددي لدددددألا  ن ادددددأل ي ك أل جدددددلاألن  ت تدددددأللاو ج ددددد  نل دددددضن  نل ضا لااددددد  ك فدددددلاألن 

  فتدددل نفددددضال ردددل قل . أل وددددا  ددددضض تدددو نلوالصددددض نل دددلضز  اددددي نلثدددألض  نلوض ادددد  نلف ددددض 
ن اددددأل ي تألوهددددد   قأللدددد  )) فاددددد  أل تددددل عزني ن تدددددي اددددي و  دددددي اقتدددد  فدددددااا  ج ددددد  
نلرالردددددددد  نلضللتدددددددد  نل ددددددددي نا لللددددددددل نلرلردددددددد  نساف اددددددددز ك عألللدددددددد  نلددددددددااو  ددددددددلاألن 
نلولددددددددألا ألردددددددد  ألن عوددددددددا   قودددددددد  اددددددددي نلدددددددد لا نلوض ادددددددد  أل فدددددددد  ألن ع  لددددددددل نل  رددددددددل  

 اددددددل  ك ألالدددددد  ل ددددددلتاو رددددددا ض لذ عصدددددد ل  نل دددددد  نلفددددددضجي ألودددددداتأل ل لفددددددانا ن
ج دددددد  نلدددددد لا ن  ددددددض  . لفدددددداو فادددددد  عافددددددض اددددددي نلألودددددد  اهردددددد   يادددددد  س  لددددددألز 
نلتللزادددددد   فضنتدددددد  نللددددددام أل  تصدددددد    نلدددددد لا نارددددددالول ألضن  نلوألن ددددددي ألفادددددد  
 ضاصدددددل ج ددددد  إ  لجددددد  رالرددددد   فاتددددد  أل نس  هدددددلض  قدددددأل  نللدددددام لاددددد تفو تدددددو 
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  نلتللتددددد  . ألللدددددان ضعاددددد  أل نلت لل ددددد    قألوادددددل نلتفدددددضألج  جاددددداتل  دددددلزي نلردددددلج
نلتض ددددددألذ لتاددددددي نلتددددددااوي  لصدددددد  تددددددو نو اضلددددددض جدددددداذ تألناق اددددددل ج دددددد   ددددددألضا  
نللددددام اددددي تثددددي  دددداو نلتزنلدددد  لتددددل لاددددل تددددو  لددددلض  أل تددددل لددددااال تددددو تو ألتددددل  
 ددددألي إتفلاادددد  نلوددددضن  اددددي تددددل إان ألوددددا نصدددد انذ  تردددد   تددددا نللددددام نل ضا ددددلاي 

ضفدددددددأل   دددددددان نلتضفددددددد  أللفدددددددو ردددددددلو  ن ودددددددانض تدددددددا ن ردددددددي نلت  ترددددددداو إلددددددد  
. ودددددددا س ا  دددددددأل  دددددددان نل  ضادددددددض تدددددددو  وددددددد  نلأللل ددددددد  ك ف  ضادددددددض  (49)نلصدددددددو  ((

تددددددزن ذ نل للدددددد  لددددددي نلددددددا  عردددددد هال نلفددددددلض  إلادددددد  .  لفددددددو س ددددددا تددددددو نل يفاددددددا نو 
ك ودددددا نلصددددده   نلثللثددددد  ل ثدددددألض  نلوض اددددد  جدددددلذ  0940تدددددلا    –نا هلقددددد  ااردددددلو 

لااددددد  ك نل دددددي ضاقدددددد  . ألفلاددددد  ثدددددألض  نلوفدددددضاو ادددددي نلودددددضن  صددددده  لل نلث0906
نللاتاددددد  نل ضا لااددددد  . أل فدددددال  ن تدددددض  للارددددد   ل صددددده   نلثللثددددد  ك نل دددددي لدددددل   
 وددددا إصددددضنض  ضا لااددددل ج دددد  تألوهلددددل اددددي اددددض   اتا لددددل ج دددد  نلوددددضن  أل تألوهلددددل 
نلردددددد  ي تددددددو نلققددددددا  نله ردددددد ااا  ألوددددددا عصددددددل  نلردددددداا نل ردددددداي ف ددددددا نل قاقدددددد  

ألودددددأله نل دددددض  نلوضنواددددد    ددددداو افدددددض نو نلققدددددا  نله رددددد ااا  فلاددددد  ن دددددا عرددددد ل 
. ألس  ددددددددا لاددددددددل نو ارددددددددلي ك ددددددددي نو نلألنووادددددددد  أل (51) 0940نل ضا لاادددددددد  جددددددددلذ  –

نل فتدددددد  ت ددددددضضن للا قددددددلي تددددددو  اددددددا  نلثددددددألض  نلقألتادددددد  اددددددي صدددددده  الل ن أللدددددد  أل 
نلثلاادددددد  إلدددددد  نل اددددددا  نلتقددددددلا اددددددي نلصدددددده   نلثللثدددددد  . اددددددللتوضألي نو للتاددددددي 

نس دددد لي نل ضا ددددلاي ل وددددضن  نلتددددااوي أل ج ددددي لددددألا  ن اددددأل ي األض اددددي تقلألتدددد  
أل لتاددددي نلتددددااوي  ددددأل وللددددا نلقددددأل  نل ددددي  للتدددد  نلقددددألن  نل ضا لاادددد  اددددي   وهددددض 

 (52). ألفدددددلو للادددددأل ي األض تتلثدددددي ادددددي نلتض  ددددد  اهردددددلل (50) 0921ادددددي ااردددددلو 
 . 
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ألتلتدددددل افدددددو تدددددو عتدددددض ادددددلو ردددددقأل  ألزنض  نلفالادددددي نل دددددي عجق لدددددل ن ددددد لي 
 أللدددددد  وددددددألتي  قاقددددددي ك أل  لصدددددد    ضا ددددددلاي ثددددددلاي ك فددددددلو اللادددددد   قاقادددددد    

ألنو  ضا لاادددددددل عصددددددد    صدددددددل    نلهقدددددددي ج ددددددد  ن دددددددضز عو دددددددل  نلرددددددد    ادددددددي 
عجددددددلا لذ إلدددددد  نل فددددددذك ن تددددددض زنا ذ) فتدددددد  ألجقلاادددددد  ألألنووادددددد  ( اددددددي نل ولتددددددي 
تدددددا  ضا لاادددددل ألجلدددددذ نل هفادددددض  دددددلل ضأل  جدددددو نلتردددددلض نلدددددا    دددددااوك اهدددددي نلودددددلذ 

نل صدددددددددا (  ودددددددددا ( جدددددددددض  ادددددددددألض  نلردددددددددواا )تفدددددددددضأله نللدددددددددلي 0942نل دددددددددللي)
ت ل ثددددددددل  تددددددددا جدددددددداا تددددددددو نلقددددددددألتااو نلرددددددددألضااو ألنل  اددددددددلاااو ألن ضااادددددددداو . ثددددددددذ 

 07جدددددددض  نلهفدددددددض  ج ددددددد  ضلدددددددا  نلدددددددألزضن  نلتصدددددددض  تصددددددد ه  نلا دددددددل  ادددددددي 
. فتدددددددل ادددددددلوم نلتألقدددددددأله تدددددددا ألزادددددددض نلاأللددددددد  نل ضا دددددددلاي  0942فدددددددلاألو ن ألي 

أل  R.G.Cassyلفددددد ألو نلفدددددض  ن ألرددددد  نلتقددددداذ ادددددي نلقدددددل ض  ض فدددددضا فدددددي ردددددي 
جألا ددددددد  إلددددددد   تدددددددانا ألقدددددددا تدددددددافض  أل ن  ددددددد  ج الدددددددل ) نرددددددد قلي نلودددددددض   ودددددددا 

ك ج دددددد   ا صدددددددي ج ددددددد   (53)أل ددددددا لذ ( نلضردددددددي اردددددد   تالدددددددل إلددددددد   فددددددي ردددددددي 
نلقدددددددأل  ن  قدددددددض   للتألاقددددددد  ج ددددددد  نلتفدددددددضأله نلدددددددا  ا قدددددددتو أل دددددددا  نلوددددددددضن  
ألرددددددألضا  أل فددددددض  ن ضاو أل ا ردددددد او ك تددددددا نل يفاددددددا ج دددددد  نلأل ددددددا   دددددداو نلوددددددضن  

   قادددددد  ن و ددددددلض ك ألتددددددا  نلالددددددألا  فتددددددل ان اددددددل ك ألرددددددألضا  ف  ددددددأل  عأللدددددد  لأل ددددددا
ض تددددددل عضنا تادددددد  اددددددألض  نلرددددددواا  دددددداال  ولتدددددد  األلدددددد  ل الددددددألا ك نل ددددددي أللددددددا اددددددي 

 إولت لل  رلض  ل اضلذ نلا  اقألاو تو ع   يااا ان  ي . 
ألوددددددا أللددددددا نل ضا ددددددلااألو ااتددددددل جددددددضي  وددددددا  ددددددد) للتودددددد  نلدددددداألي نلوض ادددددد  ( 

اولللذ إ لصددددددل )ني رددددددوألا (  دددددداال لتفددددددضأله نلرددددددواا نلددددددا  عزجدددددد  عفثددددددض عصدددددد
نلدددددددااو فدددددددلاألن ااضدددددددضألو  ق ددددددد  أل  دددددددألي إلددددددد  ع   قدددددددلض   ددددددداو جضفدددددددي ن ردددددددض  
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نلللفدددددتا  ادددددي نلودددددضن  أل ن ضاو . اصدددددض  ألزادددددض نل لضلاددددد  نل ضا دددددلاي نا دددددألاي 
)) نو  0943فددد ل   42ادددي تل ددد  نلوتدددألذ ادددي   Anthony Edenناددداو 

نلودددددض    ضتدددددي  نل فألتددددد  نل ضا لااددددد   اضدددددض  وددددداو نلو دددددي إلددددد  ع   ضفددددد   ددددداو
إلدددد    قاددددد  أل دددددا لذ نسو صددددلاا  أل نلثقلااددددد  أل نلرالردددددا  ك أللفددددو تدددددو نلألنقددددد  
نو نلت ددددددلاض   ددددددي  تفددددددضأله تددددددو  ددددددان نلق اددددددي نو  صدددددداض تددددددو نلوددددددض  عاهرددددددلذ ك 
ألج دددد  تددددل نج ددددذ لددددذ األقددددا   دددد  ن و تفددددضأله فلددددان ا ت ددددا  لسر  رددددلو نلوددددلذ 

  أل أل دددددددا لذ (ك . أل نلألنقددددددد  نو ناددددددداو لدددددددذ ار  ردددددددو )نرددددددد قلي نلودددددددض  (54)(( 
 ددددي عضنا لتددددا ردددد ا  فألتددددل  اددددي )للتودددد ( عث  دددد  ن  ددددانث عالددددل أللدددد  تفددددألو 
ل أل ددددا  نلوض ادددد  ك أل لددددا  ناي ج دددد  الدددد  تددددو ن  ددددانث نل ددددي فددددلا لل نلققددددا  

ألوادددددلذ )إردددددضنلاي ( جدددددلأل  0947نله رددددد ااا  أل   لصددددد   ودددددا ودددددضنض نل قرددددداذ جدددددلذ 
ل لددددددددل نلقددددددددألتي ك أل جلددددددددز األي نلللتودددددددد  أل تالددددددددل نلوددددددددضن  جددددددددو نان  ألن 0948

  فف   نلص ا  .
ج ددددد  ألاددددد  تدددددل  قددددداذ ك  قاددددد  عاضدددددلض نلودددددضن      دددددا إلددددد  أل دددددا   عأل ن  دددددلا  
عأل   ددددددللي تددددددا ع  و دددددددض تلددددددلألض ك أل إان فلادددددد  نل  دددددددأل   ل لددددددلو رددددددألضا  ودددددددا 
 وثددددددض  تاددددددا نل انادددددد  ك اددددددلو )تول ددددددا  ع ددددددأل  أل   ددددددللي (جقددددددا  تددددددا نلتت فدددددد  

ي تددددو جددددلذ تددددو إجدددددلو ع   ودددددا نودددد 0947اارددددلو  04ن ضااادددد  نلللفددددتا  اددددي 
. ألوددددددا عفددددددا  نلتول ددددددا   (55)نردددددد قلي نلدددددد لا نثددددددض نا لددددددل  نسا ددددددان  نل ضا ددددددلاي 

نلددددددضألن   ن  ألادددددد  أل نلأل ددددددا  نلقألتادددددد   دددددداو نل  ددددددااو . أل اصدددددد  ج دددددد  نل وددددددلألو 
نلورددددددفض  أل  أل اددددددا ن رددددددللا  نلورددددددفضا  أل  فددددددلألض اددددددي  للدددددد  ألوددددددأله   ددددددض أل 

لضن  نا هلقددددد  اارددددددلو ( إفددددد6 ردددددذ نل لادددددل   فددددد  ألا  . أل جفردددددد  نلتدددددلا )
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إا اصدددددد  ج دددددد   وددددددلألو نل  ددددددااو ’ ك ج دددددد  نلولل دددددد  نلللفددددددتا   0940تددددددلا   –
.  أل (56))) اددددددددددي  للدددددددددد   دددددددددداألث نقدددددددددد ضن  عأل ا ادددددددددد  (( اددددددددددي ن ددددددددددا نل  ددددددددددااو 

نلتودددددضألي نو إتدددددلض  فدددددض  ن ضاو عردددددلت   قدددددأل  جردددددفضا  إلددددد  للاددددد  نللدددددام 
أل اددددي جدددددلذ  .(57)لقتدددددا نسا هلقدددد   0940نل ضا ددددلاي نلددددا  ن  دددددي نلوددددضن  جددددلذ 

ك  ألصددددددددددي نل  ددددددددددانو ك عأل  ألصدددددددددد   ن رددددددددددض  نلللفددددددددددتا  ج دددددددددد  ألقددددددددددا  0951
تفدددددضأله ن  دددددلا  ددددداو نل  دددددااو ك ادددددي جلدددددا ألزنض   ألااددددد  نلردددددألاا  نلثلااددددد  اصددددد  
تلا ددددددددد  ن أللددددددددد  ج ددددددددد  ))  و  دددددددددض نلتت ف دددددددددلو نلوضنواددددددددد  أل ن ضاااددددددددد  تت ف ددددددددداو 
ت  دددددا او ألاددددد  نلفدددددضأل  نلت هددددد  ج الدددددل (( . أل  قدددددتو نلتفدددددضأله نلدددددا  ألقدددددا 

رردددد  نلت ددددد  ج دددددا نهلل  دددددو نل رددددداو ك تددددألنان  دددددألي نل اردددددا  نلوردددددفض   أل إزنلددددد  ع
نلتألنادددددددددا نلفتضفاددددددددد  أل ألقدددددددددا ضناددددددددد  لل  دددددددددلا . ألألقدددددددددو  نل فألتددددددددد  نلوضنواددددددددد  

. أل (58)ترددددددألا  تفددددددضأله س ا   ددددددي تددددددو  اددددددث نللددددددأل ض نلوددددددلذ لهفددددددض  نس  ددددددلا 
 تددددددألز  21اددددددض  نلردددددداا ج ددددددا نلددددددضزن  نل ردددددداي نو تق ددددددي نلت دددددد  ج ددددددا نهلل اددددددي 

فدددددد ل   04ك  ددددددلي األو   قادددددد  نلتفددددددضأله . لفددددددو نس  ددددددلا   قدددددد  اددددددي  0950
نلرددددددألضا  )نللتلألضادددددد   –ك  وددددددا عردددددد ألجاو تددددددو واددددددلذ نلأل ددددددا  نلتصددددددضا   0958

نلوض ادددددد  نلت  ددددددا (. أل  قاقدددددد  ن تددددددض نادددددد  لددددددل  ضا اوددددددي للددددددل أل س لتددددددلان  قادددددد  
تلتدددددددان  ا ددددددد  ثتدددددددلو رددددددداألن  . ألودددددددا  دددددددلألي نلت ددددددد   رددددددداو  دددددددو  دددددددلي ك نو 

ألض  تثللادددد  أل ا تددددي نلددددضلا  لتددددلي ج ددددا نلالصددددض ترددددد أللا  او ددددي نس  ددددلا صدددد
ك أل نالادددددلض نس  دددددلا  0958 تدددددألز  04ردددددقأل  نلاضدددددلذ نلت فدددددي ادددددي نلودددددضن  ادددددي 

اف دددد  اقددددألي )) نو ن  لااددددل فددددلو افددددفي تددددثل نج ددددي اددددي نلولوددددل   دددداو فددددو او 
فددددددددقاقاو . فلادددددددد  تصددددددددض أل رددددددددألضا  وددددددددا عافددددددددي ل و ددددددددي عردددددددد ألجاو  نللتلألضادددددددد  
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 ااتدددددددل فدددددددلو نلودددددددضن  أل ن ضاو فدددددددضافاو ت ردددددددلألااو ادددددددي  نلوض اددددددد  نلت  دددددددا  . أل
نس  ددددددددلا نلوض ددددددددي ك فلادددددددد  تصددددددددض  ردددددددد  وا رددددددددألضا  اددددددددي نللتلألضادددددددد  نلوض ادددددددد  
نلت  ددددا  . اددددياض  ج ددددا نلالصددددض اددددألضن نل ددددألنزو نلتثددددللي ل  ضاقدددد  نل ددددي نا لل ل ددددل 
ك  دددددان نل ددددددألنزو نلددددددا  فددددددلو ادددددداق  تدددددل نج تدددددداو تددددددو عردددددد أل  . أل إااددددددي نج قددددددا 

  تدددددل افهدددددي تددددو نله اددددد  أل نلاضناددددد  لفدددددي اهلدددددذ ناددددد  إان تدددددل عاقددددل  ياددددد  فدددددلو لااددددد
لدددددض  تقلضاددددد   ددددداو  لض  ادددددل ك ادددددلو نل لض ددددد  نل دددددي   صدددددال رددددد فألو   تدددددل نفدددددا 
اوللاددددددد  أل عفثدددددددض ألنوواددددددد   تضن دددددددي . ادددددددللوضن   ثضألن ددددددد  نلاه اددددددد  ج ددددددد  فدددددددألن   
نل  ددددا  نلوض ددددي نل ددددي فددددلو ج ددددا نلالصددددض ا تددددا االددددل او  ددددض ن ددددا عوددددأل  نلدددداألي 

 ددددي . ال  ددددلاو تددددا ن ضاو تددددو فددددلا  نو اقددددا  ددددان ل   ددددذ نلددددا  اددددي نلوددددللذ نلوض 
انجددددد   ادددددلي ج دددددا نلالصدددددض أل دددددأل نو الودددددي تدددددو نللتلألضاددددد  نلوض اددددد  نلت  دددددا   
أل ددددا  لتضناادددد  ك الدددد  سو  دددداألا نس  ددددلا نلوض ددددي نل ااددددا نلددددا  اددددض     تاثددددل  
ل دددااله نلتفددد ض   ت دددا تدددو لرددداال  إلددد  نلفألاددد  أل لتدددل فدددلو ج دددا نلالصدددض او دددي 

 ل تددددي اددددي نو ا   ددددا ن ضاو األتددددل لفددددي الوددددي تادددد  لرددددضن  دددداو رددددألضا  أل اهردددد  
تصدددددض ك اقدددددا لدددددل  ن  لاادددددل اوضودددددي  تأل ددددد  ألافدددددفي ردددددان   اوادددددل ادددددي تألنللددددد  
 صددددددلجا نلفدددددداألجا  اددددددي نلوددددددللذ نلوض ددددددي ك س ردددددداتل نو نلت دددددد  ااصددددددي نلثددددددلاي أل 
إاددددددل ك فاددددددل ع هددددددلا نلددددددزجاذ نلللفددددددتي نلف اددددددض نلفددددددضاي  ردددددداو نلددددددا  ضاددددددا ضنادددددد  

 .(59)  نلوض ا  قا ن  ضن   لي نل ض  نلوللتي ن ألل  ((نلثألض 
ا قددددد  تدددددو فدددددلذ نلت ددددد   رددددداو نو نل فدددددلذ نلللفدددددتاألو ك جددددداألن عاهردددددلذ 
نردددد تضنضن   اوادددددل للدددددا ذ نلفدددددضاي  رددددداو ت لدددددل  او نلتصددددداض نلدددددا  عا لدددددل إلاددددد  
أل تولال دددد  تددددو تددددضنض  نل ددددانه أل نلتدددداض نل ضا ددددلاي ك فتددددل عفددددا ال دددد  ن تاددددض زاددددا 
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هال . ادددددي نلألوددددد  نلدددددا   ضاددددد  جضألفدددددلذ  ددددداجذ  ضا دددددلاي فتدددددل  ددددداث فتدددددل عرددددد 
ك إا ردددددددلضج   0958ل ت ددددددد   رددددددداو اهرددددددد  نثدددددددض ألودددددددأله نلثدددددددألض  نلوضنواددددددد  جدددددددلذ 

. الل ردددددددداو نل هاددددددددا  لددددددددا  فلل ردددددددداو  (61) ضا لااددددددددل  إضرددددددددلي وددددددددألن  ل تلا دددددددد  
نللدددددا ك ألس لفدددددلو نلتصددددداض ألن دددددا . أل  يفادددددان للددددداو نل قاقددددد  أل  و اقدددددل ج ددددد  تدددددل 

 رددددددداو أل  هاادددددددان لددددددد  ادددددددألضا اددددددد  تدددددددل لدددددددل  ادددددددي  قضادددددددض ل ردددددددهلض   افدددددددضو نلت ددددددد 
نل ضا لااددددددد  ادددددددي  تدددددددانا )) نو نل دددددددااي نلتددددددد ثض نلأل ادددددددا ل الصدددددددضا  ادددددددي نلألوددددددد  
نل لقددددددض  ددددددأل نس  ددددددلا نلوض ددددددي نلددددددا  اقددددددذ نلوددددددضن  ألن ضاو . تددددددو نلقددددددضألض  
نو اوتدددددي فدددددي فدددددي  تتفدددددو لقدددددتلو الدددددل  جقدددددا نس  دددددلا ك أل عو ا يفدددددا  ددددديو 

في تاضدددددألض ادددددي نلترددددد ق ي نلقضاددددد  أل  ددددداو  دددددي نل ضاقددددد  ن ضاو اا هدددددا تاددددد   فددددد
نلأل اددددا  لدددددا ض  دددديثاض لتلألضاددددد  ج دددددا نلالصددددض نلوض اددددد  ادددددي  ددددلوي عو دددددلض نلودددددللذ 

. عو نل قضادددددددددددض ا فدددددددددددا  فدددددددددددفي ألنقددددددددددد  نو نلولل ددددددددددد  نلللفدددددددددددتا  (61)نلوض دددددددددددي (( 
عصدددددد    عان  ل ألوددددددألي قددددددا نل أللدددددد  نلقددددددألتي نل قاقددددددي نلددددددا   زجتدددددد  نلددددددضلا  

نلاضدددددددض جدددددددو نلرددددددد  ال  نل دددددددي ضناقددددددد   لض ددددددد   لتدددددددلي ج دددددددا نلالصدددددددض ك  تددددددد 
نلأل ددددددا  تددددددا رددددددألضا  نل ددددددي أللددددددا  ضاألا اوددددددي ان  ادددددد  فددددددلو  ج دددددد  نساهصددددددلي 

. أل وددددددا ردددددد   ل وددددددضن  نو ألوددددددي تألوهددددددل  تولااددددددل  للتددددددلي  0960عا ددددددألي  28اددددددي 
ج دددددا نلالصدددددض ن دددددلو  ددددديتاذ وادددددل  نلردددددألا  ألنلوددددداألنو نلثلثدددددي ج ددددد  تصدددددض جدددددلذ 

 أللا او نل ضا دددددددددلاااو  يضردددددددددلي ك   ددددددددد  نو ادددددددددألض  نلردددددددددواا ألجدددددددددا نلترددددددددد 0965
القددددددددي نللتددددددددللي إلدددددددد  لا اددددددددل لواددددددددله نلتردددددددد أللا او االددددددددل ل رددددددددتل  ل  ددددددددللضن  

. أل فدددددددددددلو عألي ( 62) نل ضا لااددددددددددد   لرددددددددددد  انذ وألنجدددددددددددا ل ل للدددددددددددألذ ج ددددددددددد  تصدددددددددددض
نلددددضنن او  قددددض  تصددددض ك أل ج ددددض جددددو فددددف  اددددي نو ا قدددد  اددددي نلردددد    إان تددددل 
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أللددددي نلولددددا ن تاددددض نا صددددض ج ددددا نلالصددددض أل  ددددلاض ج دددد  تددددل  ألللدددد  . أل افددددض 
ج ددددا نللدددد  ك نو  قددددل  ج ددددا نلالصددددض اواددددي رددددالا  نلهألقدددد  اددددي نلفددددض  ن ألردددد  

. ج ددد  ألاددد  فدددي  ددداو نل قدددلل  فدددلو س دددا تدددو  (63)أل نو تاثدددل   تدددانا ودددا ا دددي 
 ن  لا نلوضن  أل ن ضاو لتألنلل  نللتلألضا  نلوض ا  نلت  ا  .

لوضنوددددددي تددددددا إان فددددددلو رددددددال  نل  ددددددث وددددددا نلزتاددددددل     ددددددا رالردددددد  نل قددددددلض  ن
ك ادددددل  دددددا تدددددو    دددددا نلرالرددددد  اهردددددلل  لدددددلو ردددددألضا  .  0958ن ضاو   ددددد  جدددددلذ 

اقددددددا أللددددددا اددددددألض  نلرددددددواا اددددددي ناقددددددل   ردددددداي نلددددددزجاذ نلددددددا  ع ددددددل   ددددددللضلا  
ك اضصددددد  ل  قدددددض  تدددددو ردددددألضا  ك نج قدددددلان   0949آانض  31فدددددفض  نلقدددددأل  ي ادددددي 

تفدددد  اددددي تادددد  نو نلقددددأل  ي فددددلو قددددا افددددض  نلأل ددددا  تددددا نلوددددضن  . اددددزنض نلرددددواا ا
. لفدددددو ع   (64)أل نل قددددد   دددددللزجاذ نلدددددا  ع دددددا   وددددد  نلددددد هلذ 0949ااردددددلو  06

فدددفي تدددو عفدددفلي نل قدددلض  لدددذ ا ددداث ك أل ا ددداأل نو نلدددزجاذ  دددضاا ادددي و دددألي افددددض  
نس  ددددلا ك أل لوددددي  ددددان  ددددأل نلددددا  ااددددا نلرددددواا إلدددد  نلوتددددي ج دددد  إرددددقل   ردددداي 

للدددددام نلدددددزجاذ جدددددو  ضاددددد  نل دددددا ي نلوردددددفض  ك  رددددد  تدددددل عفدددددا ضلدددددا  عضفدددددلو ن
آاددددان  نلهضادددد  صددددلل  صددددلل  نلل ددددألض ك لفددددو نلرددددواا جدددداي جددددو نلهفددددض   وددددا نو 

. أل  وددددددا رددددددقأل   (65)نألقدددددد  لدددددد  نلهضادددددد  نلل ددددددألض  جألنودددددد  نل ددددددا ي نلورددددددفض  
ك  0949آ   04 رددددداي نلدددددزجاذ  دددددلاقل  ودددددلذ  ددددد  نل دددددألن  ردددددلتي نل ادددددلأل  ادددددي 

  . نلدددددا (66) ضل ددددد  عفثدددددض تدددددو ألللددددد  ك نو لادددددألض  نلردددددواا ادددددا ادددددي نساقدددددل  
. أل ودددددا زنض نل ادددددلأل   تدددددانا ك  (67)عجدددددض  نل ضا دددددلااألو جدددددو نض ادددددل لذ لألوألجددددد  

فتدددددددل زنض ضلددددددددا  نلدددددددااألنو نلت فددددددددي نلوضنودددددددي ك ن تددددددددا ت  دددددددلض  ل ددددددددلو اتفدددددددد  ك 
ل  ددددث تألقددددأله نس  ددددلا ك لفددددو نلددددضا  رددددضجلو تددددل لددددل  تددددو ان ددددي رددددألضا  ك 
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اقددددد ل  نللدددددام نلردددددألض  ك جلضقدددددألن افدددددض  نس  دددددلا تدددددل انذ نلودددددضن  لدددددذ ا  دددددضض 
. فتدددددل ع دددددا  نلأل اادددددألو نلردددددألضاألو   هضلدددددذ أل ضاقدددددألن ( 68)تدددددو ألقدددددو  نل دددددللي 

. أل ودددددا ردددددد   لادددددألض  نلرددددددواا نو  (69)تقلاقددددد  ردددددألضا   وددددددضم تقادددددا   ضا لااددددددل 
صدددددددض   ياددددددد  س ارددددددد  اا جقدددددددا ن هلواددددددد  جردددددددفضا  تدددددددا ردددددددألضا ك األو نر فدددددددلض  

. أل  فدددددددان ا دددددددضز نل دددددددديثاض  (71) ضا لاادددددددل ك أل  دددددددأل تدددددددل  ت اددددددد  ج اددددددد  نلتول دددددددا  
 ل ضا لاي اي نلتألقأله ك     أل نو لذ  فو  ضا لاال  ضال  اا  .ن

 قادددد  ن اضددددلض ت لدددد  ا ددددأل رددددألضا  ك أل   لصدددد  نو ألصددددلا  ن تاددددض ج ددددا 
نللدددد  عألفددددف  ج دددد  نسا لددددل  ك ادددديزانا    ودددد  ج دددد  جددددضم اددددي رددددألضا ك أل  ددددأل 
تددددل فددددلو ا  ددددذ  دددد  ألنلدددداو ك أل للددددان نقدددد  ج دددد  اللدددد  ضلددددا  نلددددألزضن  أل ألزاددددض 

ذ نل للدددددد  لددددددي ك نلددددددا  جقددددددا ) ن هلوادددددد  نلفددددددضنذ ( تددددددا نل فألتدددددد  نل لضلادددددد  تددددددزن 
. أل فددددددددلو ن ددددددددا  اددددددددألا نس هلوادددددددد  اتاددددددددا  0951نلتصددددددددضا  اددددددددي فددددددددلاألو نلثددددددددلاي 

نلددددداألل او تدددددو نل دددددا ي ادددددي فددددد ألو ردددددألضا  تدددددا   تددددد  رددددداألن  . أل  ددددداو رددددديل  
ن تاددددض ج ددددا نللدددد  جددددو ردددد     ااددددا تددددا  ) ن هلوادددد  نلفددددضنذ (   تدددد  ردددداألن  ك 

فدددددألو ودددددا نا لددددد  ادددددي الددددد  نلألوددددد  أل  ألردددددو   ودددددا الددددد  نو علدددددل  نو ألصدددددلا    
ا هددددددضا لققددددددا  رددددددألضا  ك ن تددددددض نلددددددا  ننقدددددد  ج ددددددا نللدددددد  ك الدددددد  نو نل للدددددد  
لددددددي ا لتدددددد   للرددددددوي ل أل ددددددا  تددددددا رددددددألضا   نددددددضن  ف صددددددا  أل عافددددددض الددددددد  
 فددددا  . أل عفددددا نادددد  س ا تددددا اددددي ع  جددددضم رددددألن  اددددي رددددألضا  عأل ع    ددددا آ ددددض 

(70)  . 
  نلضلارددددددي اددددددي رددددددقأل  ألزنض  ج ددددددي لددددددألا  أل فلادددددد   دددددداو ن زتدددددد  نلردددددد 

ن اددددددأل ي . أل ج دددددد  نلددددددضنذ تددددددو نو نل فألتدددددد  نلوضنوادددددد  نردددددد  وا  افددددددض  نل ددددددا ي 
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نلورددددفض  اددددي رددددألضا  ل تااددددض نلاضددددلذ  ددددللقأل  فتددددل نفددددضال ك إلدددد  نو الدددد  لددددذ افددددو 
   اددددل  جددددو نلهفددددض  . أل وددددا  قددددتو نللددددز  ن ألي تددددو نلت فتدددد  نلورددددفضا  نلوللاددددل 

( نلددددددددا  ناددددددددضا لت لفتدددددددد  نل ددددددددألن  نلددددددددضفو نددددددددلز  نل لصدددددددد  ) ت فتدددددددد  نلفددددددددو  
نلاننردددددد لاي ضلددددددا  عضفددددددلو نللددددددام ك تو ألتددددددل  تهصدددددد   جددددددو  لضادددددد  نلرددددددل  

.  (72)إلددددد  ردددددألضا  أل   ددددد  ل دددددا ي جردددددفض  جضنودددددي االدددددل لق ددددد  اضدددددلذ نل فدددددذ 
 –أل  دددددددداو   دددددددداا ن تددددددددي اددددددددي   قادددددددد   ددددددددان نللدددددددداي  قاددددددددلذ نلأل ددددددددا  نلرددددددددألضا  

 دددددي (  ددددداو نلودددددضن  أل ن ضاو فتدددددل ك لدددددل  ) نس  دددددلا نلوض  0958نلتصدددددضا  جدددددلذ 
 افضال .

أل س ددددا لاددددل ع اددددضن تددددو نو اث دددد  تألوهددددل  وألتاددددل  نالل اددددل  ل األلدددد  نلوضنوادددد  اددددي 
تا صدددددددي نل ترددددددداال   دددددددأل نلتألودددددددي تدددددددو وقدددددددلال نلتتدددددددض  نلوض دددددددي . أل فدددددددلو 
ل دددداف ألض القددددي نللتددددللي األض ألنقدددد  اددددي  ددددان نلللادددد  اقددددا اناددددا جددددو وقددددلال 

اددددد  أل  دددددللض رالرددددد  اضاردددددل ك أل فدددددلو تدددددو نلتتدددددض  نلوض دددددي ادددددي نلت لادددددي نلاألل
ن ددددددضز نلددددددانجاو سردددددد قلي  دددددداو ن و ددددددلض   دددددد  نو نلددددددضلا  نل ألارددددددي نل  ادددددد  

ك نضردددددي نلردددددهاض  0962 ألضوا ددددد   ددددداو ج دددددذ  أللدددددألاو ادددددي رألاردددددضن ل ودددددل  جدددددلذ 
نل ألاردددددددي ادددددددي  دددددددضو لزالض ددددددد  أل اجأل ددددددد  إلددددددد  نلولتددددددد  ادددددددي  دددددددألا  أل ودددددددا و دددددددي 

. أل وددددددا رددددددتي ن ددددددا  (73)فضتددددددل  نللتددددددللي نلدددددداجأل  أل جددددددلم اددددددي  ددددددألا  توددددددززن  ت
. أل ج دددددض جددددددو  ددددددان نلتألوددددددي نلقددددددألتي  ( 74)فدددددألنضه نلولصددددددت  نل ألارددددددا   يرددددددت  

عاقددددل ك آ ددددض ضلددددا  ل ددددااألنو نلت فددددي اددددي نلوددددضن  ك ج ددددا نهلل  فددددض  دددداو عصدددد   
وللتددددددددل   ل جتددددددددلي اددددددددي ألنفددددددددا و أل ألزاددددددددضن  ل  لضلادددددددد  . اهددددددددي نل تددددددددله نل لادددددددد  

 ددددل  رالردددد   0953ا  اددددي اارددددلو نلرالرددددا  للالدددد  ن تددددذ نلت  ددددا   نل ددددي جقدددد
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اضارددددل نسردددد وتلضا  اددددي نلتتددددض  تتددددل نقدددد ض تادددداأل  اضارددددل إلدددد   ددددض  نلقلجدددد  
. أل فددددلو لدددد  تألوددددي تتلثددددي  دددداو األوفدددد  نلققددددا  نل ألارددددا  اددددي  فددددضاو ن ألي 

. أل فدددددددال  فدددددددلو نلتألودددددددي تدددددددو  (75) ودددددددا نو عصددددددد   ألزادددددددضن  ل  لضلاددددددد   0953
 دددد  تتثددددي  ضا لااددددل اددددي ن ددددا نلققددددا  نللزنلضادددد    دددد  نو القددددي نللتددددللي ضا ج

نل تلجدددددل  تاثدددددل   تدددددانا ك نلدددددا  ودددددلي نو نللزنلدددددض لدددددز  تدددددو اضاردددددل ضا  قأللددددد  
 (76)نو نللزنلددددض لددددذ  فددددو اددددألذ تددددو ن اددددلذ لددددز  تددددو اضارددددل أل عالددددل نض  ت   دددد  

. أل نللادددددددد  ل اضددددددددض نو  (77). فتددددددددل ودددددددداذ نلوددددددددضن  ترددددددددلجان  تللادددددددد  ل لزنلددددددددض 
ارددددددل أل رالردددددد لل نلتولاادددددد  لققددددددلال نل فألتدددددد  نلوضنوادددددد  فلادددددد   لددددددللذ تألنوددددددي اض 

نلودددددض  نلقألتاددددد  ادددددي  ددددداو عالدددددل لدددددذ  هودددددي نلفدددددي  اهرددددد  تدددددا  ضا لاادددددل أل لدددددا  
ناي ج ددددددد  الددددددد  تدددددددو نو تل ددددددد  نلدددددددألزضن  نلوضنودددددددي ودددددددضض ادددددددي  فدددددددضاو نلثدددددددلاي 

و دددددا نلولودددددل  نلا  ألتلردددددا  تدددددا اضاردددددل سفددددد ضنفلل ادددددي نلوددددداألنو ج ددددد   0956
ألي تاثددددل   تددددانا عأل إ ددددا  تصددددض ك اددددي  دددداو نف هدددد   تقل ودددد  ع  نل تددددله ل ددددا

كأل  دددددددان ا فدددددددا  قاقددددددد  تدددددددل ا  ادددددددل إلاددددددد  تدددددددو نو  (78)لللاددددددد    قدددددددضو  ضا لاادددددددل 
نلولودددددددددل  تدددددددددا  ضا لاادددددددددل فلاددددددددد  للدددددددددل ناوفلردددددددددل لل نلألنقددددددددد   ج ددددددددد  تألنودددددددددي 

 نل فألت  نلوضنوا  تو نلققلال نلقألتا  نو لذ اقي فلو ل  ن ثض ن ف ض . 
 

  -الخاتمة :
او نلدددددااو جت دددددألن ادددددي نل ضفددددد  نلوض اددددد  أل ا قددددد  تتدددددل  قددددداذ نو نلودددددضنوا    

( عرددددددلتألن  0906فددددددلاألن جالصددددددض والاادددددد  تلتدددددد  اددددددي نلثددددددألض  نلوض ادددددد  نلف ددددددض  ) 
  فدددددددددددفي الجدددددددددددي أل افدددددددددددا  ادددددددددددي ألقدددددددددددا نرددددددددددد  نلاأللددددددددددد  نلوضنواددددددددددد  نل ااثددددددددددد  
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( أل   فتددددددألن اددددددي تقدددددداضن لل نلرالرددددددا    دددددد  رددددددقأل  نلاضددددددلذ نلت فددددددي )  0920) 
 نلثددددددددألض  نلوض ادددددددد  اددددددددي  ( . أل وددددددددا رددددددددو   دددددددد س  إلدددددددد    قادددددددد  ع دددددددداني 0958

) نرددددددد قلي نلودددددددض  أل أل دددددددا لذ ( ك لفدددددددالذ ردددددددضجلو تدددددددل أللددددددداألن عاهردددددددلذ ألرددددددد  
ضدددددددضألي صددددددددو   أل ولرددددددددا   تث دددددددد   ردددددددا ض   ضا لااددددددددل أل اضارددددددددل ج دددددددد  علددددددددزن  
ألنرددددددو  تددددددو نلاأللدددددد  نلوض ادددددد  نل ددددددي   ددددددللي نلوددددددض  تددددددا نلدددددداألل او ج دددددد  عرددددددل  

وددددددددألتي أل ددددددددا لل أل نردددددددد قلللل . أل وددددددددا جلضقدددددددد   ل ددددددددلو نلدددددددداألل لو ع   أللدددددددد  
  قاقي . 

أل تتددددددددددل س فدددددددددد  اادددددددددد  نو نلفددددددددددوألض نلقددددددددددألتي نت ددددددددددز   دددددددددد و  نلدددددددددداألناا 
نلف صددددددا  ل  قادددددد  نللدددددداي . اددددددلل   ا إلدددددد  نل ضادددددد  أل نسردددددد قلي فددددددلو وللتددددددل  
تددددددو  ددددددلي نلافددددددل  نلألنرددددددا اددددددي نل ضفدددددد  أل نلثددددددألض  نلوض ادددددد  أل  وددددددضا  نلدددددداه  
إلددددد  نسج قدددددلي أل نلتدددددأل  ك فتدددددل  ددددداث لوددددداا تدددددو ضلدددددلي نل ضفددددد  نلوض اددددد  ادددددي 

( ج دددددد  اددددددا لتددددددلي  لفددددددل نلتوددددددضألي  للرددددددهل  .  0906 – 0905 ددددددلا نلفددددددلذ) 
ادددددي نلألوددددد  اهرددددد  اددددديو  ادددددل  تدددددو ادددددافض نو نل تأل دددددل  نلف صدددددا  فدددددلو للدددددل 
عثض ددددددل اددددددي  ددددددان نلللادددددد  . او دددددد  ردددددد اي نلتثددددددلي اددددددافض  ألاادددددد  نلرددددددألاا  ك نو 
اددددددألض  نلرددددددواا  دددددداو لتدددددد   صدددددد   لوهددددددض نلورددددددفض  أل ضاقدددددد   ددددددض  نللددددددام 

ادددددي صدددددهألا  تدددددو تألودددددا وادددددلا  أل نساقدددددتلذ إلددددد  نلثدددددألض   نلوثتدددددلاي نلدددددا  ول دددددي
نلوض اددددد  ك عندددددضنو ))  للقادددددلا  نلولتددددد  ل لدددددام نلثدددددللض أل نل  دددددألا  لددددد   دددددألاض  نلضن ددددد  
أل  ترددددددد ق ي زن دددددددض اددددددداض ج اددددددد  نلاوتددددددد  أل نلتلدددددددا  ودددددددا نو أل دددددددو اهرددددددد  ج ددددددد  

.أل  دددددددأل  (79)تردددددد ق ي تللددددددألي أل تصدددددداض تودددددداألا إا  قددددددي ك اق ددددددي نسل  ددددددل  ((
 ددددددداو  اضدددددددض نسج  دددددددلض ج ددددددد  نو س الو ددددددد  ضنل دددددددل  عأل جدددددددلتل  ضع  ج اادددددددل نو اي
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لأل ضاددددددل  . أل نو تددددددو نلصددددددو  عأل تددددددو نلل ددددددلي نو او ادددددد  صدددددده  نل وتدددددداذ أل 
  لصددددد  نل وتددددداذ نلت  ددددد  . أل تدددددو نلت فدددددا نو  ددددد س   قدددددوألن  ألجدددددل  عأل فض دددددل  
ل ألنودددددا نلدددددا  اضقددددد   ج دددددالذ  ضا لاادددددل ك اضن دددددألن ا  ثدددددألو جدددددو تفدددددلضاا أل األاددددد  

أل قددددواه  عتددددل اددددي نلا ددددل   دددديالذ لددددو ا ددددضااألن اددددي تألنصدددد    تلتدددل فلادددد   فدددد 
نلتردددددلجي ل  قاددددد   ددددداي نلثدددددألض  نلوض اددددد  . افدددددلاألن ااضدددددضألو  وددددداو إلددددد  نلأل دددددا  

أل  ددددددللواو ن  ددددددض   – ألصددددددهلل اضأل  نل و اددددددض جددددددو نل أللادددددد  نلقددددددألتي  –نلوض ادددددد  
إلددددددد   ضا لاادددددددل ك نو ن  دددددددلان  ارددددددد ألضال   دددددددللتوا  نل قاقدددددددي لدددددددذ ا  قددددددد  إس و دددددددي 

عفددددلض  تلتددددل  تددددو رددددقأل  نلاضددددلذ نلت فددددي اددددي نلوددددضن  ك أل اواددددي نس  ددددلا   تردددد 
تدددددددا نلتت فددددددد  ن ضاااددددددد  نلللفدددددددتا  ك ج ددددددد  نلدددددددضنذ تدددددددو نو ال دددددددي زجددددددداذ نلثدددددددألض  
نلوض اددددد  أل ن دددددضز وللدددددااو جردددددفضااو االدددددل ) ااصدددددي أل ج دددددا نهلل (  فتدددددل نل  دددددااو 

 .  0921تاا جلذ 
ي عألن ض نلولا نلوثتلاي أل نلثألض  ض رل  نلألزضن  نلااو عرلتألن اي نل ضف  نلوض ا  ا

 نلوض ا 
 جاا نلتضن  نل ي  ألل  االل نلضللر  نسرذ  
 2 لوهض نلورفض  0
 2 الراو نلللفتي 2
 3  ألاا  نلرألاا  3
 04 األض نلرواا 4
 0 اللي فألف  5
 7 لتاي نلتااوي 6
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 3 ج ي لألا  ن األ ي 7
 0    نلللفتي 8
 2  تا  نل لل  لي 9

 0 نل لل  ليتزن ذ  01
 *  ض    ن رتل   ر  نسواتا  اي  ففاي نلألزنض  

 
ك إان 58ألزنض  تددددددو تلتدددددددأله  36أل نو جدددددداا نلددددددألزنضن  نل ددددددي نلهلددددددل  دددددد س  

نرددددددد ثااال ألزنض  ج دددددددا نلدددددددض تو نلاقاددددددد  ن أللددددددد  نل دددددددي نلهددددددد  و دددددددي   دددددددألا  نلت ددددددد  
ن دددددااو  اضدددددض نسج  دددددلض نو تدددددو  ددددداو  ددددد س   :62ااصدددددي ن ألي ع  تدددددل اودددددلاي 

ن فثددددض  دددديثاضن اددددي صدددداا نلقددددضنض أل   لصدددد  اددددألض  نلرددددواا نلددددا  رددددتا   تددددو  ددددأل
 نلولا نلت في ج   نلتر أل  نلفو ي  لرت  )جلا األض  نلرواا ( 
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 نللألنتم 
0. Eliezer Beeri , Army Officers , in arab politics and 

socity , Parger , Pall Mall , 1920 

ض الصدددددض نلدددددااو نسردددددا لدددددألض  نا ألاادددددأل  كاققددددد  نلودددددض  ك  ضلتددددد  نلددددداف أل  .2
 – 284ك    0981ك ادددددددددددددددضأل  ك 6أل نلددددددددددددددداف ألض ن ردددددددددددددددلو ج دددددددددددددددل  ك  

285  
( ك 0921-0908 اضاددددددددددد  ولردددددددددددتا  ك نل فألتددددددددددد  نلوض اددددددددددد  ادددددددددددي اتفددددددددددد  ) .3

  270ك 0982ك اضأل  ك 2 

 تااضادددد  نلاجلادددد  نلولتدددد  ك ااصددددي  ددددو نل ردددداو اددددي    دددد  أل عوألنلدددد  ك تدددداناك .4
  240-236ك  0945

ك 0978 ك ادددددددضأل  ك5زنضن  نلوضنواددددددد  ك ج دددددددا نلدددددددضزن  نل رددددددداي ك دددددددلضاا نلدددددددأل  .5
 60  

 ج دددددددددددددددددددا نلدددددددددددددددددددضزن  نل رددددددددددددددددددداي كنلودددددددددددددددددددضن  ادددددددددددددددددددي ضدددددددددددددددددددي نلتول دددددددددددددددددددان  ك .6
  44ك 0982ك اضأل ك5 

ل هددددددي لوهددددددض اددددددض  ك ج ددددددا نلت رددددددو نلرددددددواألو أل األضو اددددددي  ددددددلضاا نلوددددددضن   .7
  375ك 0978نلتولصض ك  تانا ك

 ( كلادددددددددددداو ك0931-0918 رددددددددددداو لتادددددددددددي كنلودددددددددددضن  فدددددددددددللا  رالردددددددددددا  ) .8
  226ك  0987



 
 
 
 

 
 

 

001 

  ةـــمجلة جامعــة االنبـــار للعلــوم االنساني
 1020الرابع  ددــالع

 

  057ك  2ضزن  نل راي ك  لضاا نلألزنضن  ك ج ا نل .9

ك 0987كلاددددددداو ك 0 ألااددددددد  نلردددددددألاا  ك أللدددددددألو جضنواددددددد  ج دددددددض نل دددددددلضاا ك  .01
 01  

نا قددددددددا نلت دددددددد   059ك  2ج ددددددددا نلددددددددضزن  نل ردددددددداي ك ددددددددلضاا نلددددددددألزنضن  ك  .00
ااصدددددي إلدددددضن ن  نلدددددألزنض  ك الدددددل ودددددا  دددددأل ي  وددددداذ نسرددددد قضنض نلدددددان  ي كأللدددددذ 

  صدددددلا  ج ددددد  ن  فدددددلذ نل دددددي افدددددو قدددددا نل صدددددا  ل  ضدددددل ضن  ك  دددددالاي ناددددد
صددددددداض    ددددددد  نلت ضدددددددل ضاو . ااضدددددددض :ج دددددددل  ج اددددددد  ل دددددددلض ك نلودددددددضن  أل 

  43ك 0983ك تاناك0(ك 0940-0932نلققا  نله ر ااا  )

رددددد اذ  رددددداو الرددددداو نل تاتدددددي كنس لل دددددل  نلقألتاددددد  ادددددي تادددددل   نلدددددألزنضن   .02
نادددددددددض تافدددددددددألض  تقاتددددددددد   -( ك ضردددددددددلل  تللرددددددددد اض 0940-0920نلوضنواددددددددد  )
  66ك  0989-للتو   تانا  –ان  إل  ف ا  ن 

رددددددددد اتلو تألرددددددددد  كنل ضفددددددددد  نلوض ا )نلتض  ددددددددد  ن أللددددددددد  ل القددددددددد  نلوض اددددددددد   .03
. فدددددددددددددال   436ك  0977ك ادددددددددددددضأل  ك 2( ك 0924 – 0918نل ااثددددددددددددد  
 Chiam Weizman, Trail and Error(Theااضددددددض ) 

Autobiography) New York,1972, p 235  

  41ج ل  ج ا  ل لض كنلتصاض نلرل   ك  .04

  52- 50اذ  راو الراو نل تاتي ك نلتصاض نلرل   ك   ر  .05
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(  اضنردددددد  اددددددي  0925 – 0906 للدددددد  ت تددددددا أل دددددداذ كتت فدددددد  نل لددددددلز ) .06
  413ك 0982ك  صض  ك 0ن ألقله نلرالرا  ك  

07. Demascus,13/10/21 

 0920نلهضارددددددا  ) –ردددددد لض ل ددددددلض  ردددددداو نللددددددل ض  ك نلولوددددددل  نلوضنوادددددد   .08
تقاتددددد  إلدددددد  ف اددددد  نل ض اددددد  )ن ددددددو  ( ك ضردددددلل  اف دددددألضنو ناددددددض تافدددددألض 0956-

  34ك  0999للتو   تانا ك-ضفا(

  086ك  0ج ا نلضزن  نل راي  لضاا نلألزنضن  ك  .09

  89نلتصاض اهر  ك   .21

؛ ردددددددددد اتلو تألردددددددددد   304لددددددددددألض  نا ألااددددددددددأل  كنلتصدددددددددداض نلرددددددددددل   ك  .20
 299نلتصاض نلرل   ك 

ت تددددددا  رددددددو ردددددد تلو كصدددددده ل  تددددددو  اددددددل   ا.ت تددددددا  رددددددو ردددددد تلو ك  .22
  015- 014ك 0985ك اضأل ك 0 

  0/00/0995تقل    تا نلراا ج ا نلضزن  نل راي اي  .23

 30/7/0920لضاا  نلوضن   .24

 5/00/0931لضاا  صا  نلولا  .25

 230- 231ج ا نلضزن  نل راي كنلوضن  اي ضي نلتول ان  ك  .26

  30/5/0932لضاا  نلوضن   .27

 026 – 019ك  3ج ا نلضزن  نل راي ك لضاا نلألزنضن  ك  .28
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  3/4/0930لضاا  نسر قلي  .29

 7/4/0930لضاا  نسر قلي   .31

 70ر اذ  راو الراو نل تاتي كنلتصاض نلرل   ك  .30

32. Chaim Weizmam,OP.Cit,p.427  

33. W.O,216/3/x/m,.8599,10Downing street,18/5/41 

 ت لقدددددددددددض ل ردددددددددددل  تل ددددددددددد  نلادددددددددددألن  ك نلددددددددددداألض  نسا  ل اددددددددددد  نلضن دددددددددددا ك .34
 ك8/3/0933نسل تددددددله نسج اددددددلا ك نلل ردددددد  ن أللدددددد  نلتاوقددددددا  اددددددي  ددددددلضاا 

 0 

ل تزاددددددا تددددددو نل هلصدددددداي ااضددددددض : ج ددددددا نلددددددضزن  نل ردددددداي ك ددددددلضاا نلددددددألزنضن   .35
 027-96ك  4. 

. س ا  دددددددأل 01/02/0983تقل  ددددددد  تدددددددا نلرددددددداا ج دددددددا نلدددددددضزن  نل رددددددداي ك  .36
ودددددددألي نل رددددددداي تدددددددو  وددددددد  نلت للتددددددد  ل فاددددددد  اوفددددددد  ودددددددأل  ف صدددددددا  نلت ددددددد  

 ااصي ن ألي 

 077ج ل  ج ا  ل لض ك نلتصاض نلرل   ك  .37

  0/00/0936لتصضا  (ك لضاا  نللللا )ن .38

 -204ك  4ج ددددددددددا نلددددددددددضزن  نل ردددددددددداي ك ددددددددددلضاا نلددددددددددألزنضن  نلوضنوادددددددددد  ك   .39
209  

  209نلتصاض اهر  ك  .41
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 ادددددددلو ج دددددددا نلفدددددددضاذ  قددددددداض نسلألردددددددي ك نل ضفددددددد  نلقألتاددددددد  نلوض اددددددد  ادددددددي  .40
ضرددددددددلل  تللردددددددد اض ناددددددددض تافددددددددألض    0940أل  0932نلوددددددددضن   دددددددداو جددددددددلتي 

نلللتوددددددد   –فددددددد ضنفا  تقاتدددددد  إلددددددد  نلتولدددددددا نلودددددددللي ل اضنرددددددل  نلقألتاددددددد  أل نس
  51ك  0985نلتر اصضا  ك 

( 0940-0927ك)2رددددددددددددل ا نل صددددددددددددض  ك تددددددددددددافضن ي اددددددددددددي نلوددددددددددددضن  ك  .42
 335 – 334ك  0968ك اضأل  ك0ك 

  07/02/0935لضاا  نل لا  .43

 310-294ك 4ج ا نلضزن  نل راي ك لضاا نلألزنضن  ك  .44

 306-305نلتصاض اهر  ك  .45

نل دددددز  نلدددددأل اي  دددددااث نلدددددضنو نلرددددداا صدددددل  ج دددددا نلأل دددددل  ن دددددا عو دددددل   .46
. تقل  دددد  تددددا  0959نلددددااتقضن ي تددددا تددددزن ذ نل للدددد  لددددي اددددي لااددددي جددددلذ 

  25/2/2111نلراا صل  ج ا نلأل ل  اي 

- 0894اددددددددددددددددللي فددددددددددددددددألف  كردددددددددددددددداض  أل افضاددددددددددددددددل  ثتددددددددددددددددلااو جددددددددددددددددلذ ) .47
 374- 373ك 0975ك اضأل ك2(ك 0974

 89ك 5ج ا نلضزن  نل راي ك لضاا نلألزنضن  ك  .48

  249ك 0967ك افضال  ج ي لألا  )ن األ ي ( ك اضأل  .49

  076ك  6ج ا نلضزن  نل راي ك  لضاا نلألزنضن  ك  .51

 
 


