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ةمّدقم
)1(
.عئارذىلإوريربتىلإ،اهلسّمحتملاو،ةّيبرعلاتاروثلاّديؤمجاتحيال
،طقسييذلاّايروسماظنو،تطقسيتلانميلاوايبيلوسنوتورصمةمظنأف
امّنإ،...ّيجراخلالّخدتلاةّوقبطوقسلاهسفنىقويذلانيرحبلاماظنو
.اهلوصحنعالتاروثلارّخأتببسنعلاؤسلاىلعّضحت
،لّجعملااهتوميعدتستتامسيفكرتشتًاعيمجةمظنألاهذهّنأكاذ
نيبواهنيبالو،ناسنإلاقوقحىندأنيبواهنيبقيفوتلانكميسيلٍتامس
تاظحليفهتدمتعايذلاعمقلاّىلوتدقو.انرصعلةرصاعملاطورشطسبأ
مجحنايبت،اهُرسيتاونسيفهتدمتعايذلاعّسوملابهنلادعب،اهرسع
يتلاةعماجلاةّينطولاتسيلف.اهبوعشلامهّنكتنيذللاةيهاركلاوراقتحالا
.مهدايسأبديبعلاطبرتةطبارىوس،اهيلعئّكتتو،اهيلإةمظنألاكلتوعدت
بذاكنطوللهءالوّنأمكدّيسلافشك،هّتيدوبعضفردبعلارّرقىتمف
.ةموعزمهيفهتكارشو
ةمظنألاكلتّنأمهتوفيً)ابناجنيعفتنملاعضنو(تاروثلانونيدينيذلاو
ءاقبلاىلعةردقلاٌةدقافاّهنأل،طوقسلاىلإلوؤتوأاهتاذبطقاستت
ُّةلقو،ةّينمأفئاظويفمظاعتملااهراصحناهبيشيناكاماذهو.رارمتسالاو
يتلاتالكشملالابجاّمأ.هتّيموكحمبموكحملاعنُقيامبةيمانتملااهثارتكا
مل،دوقعىدمىلعو،ةمظنألاكلتّنأاهنمريثكلاردصمف،اهيواهتاهّفلخي
اّهلعءافخلايفنّفعتتاهتكرتلبً،ّايّدجٍّالحكلتتالكشملانمًّايأّلحت
ىلإبرقأاهدعبامىلإروبعلالعجنئل،اذهو.اهتاذءاقلتنمّلحمضت
ديزمبّالإّببستينلةعيبطلاىلعًاّدضاهءاقبّنأدّكأدقف،ءارحصلاروبع
الف،رييغتلاضفرلةّيناملعلابعّرذتلااّمأو.نّفعتلانمديزموتالكشملانم
يتلاةّيناملعلاّدضةداهشىلإلب،ةمظنألاحلاصلةداهشىلإىقري
.داسفونايغطنمرُّربيالامريربتل،هذهلاحلاو،مدختُست
،اهيفيأرلاناكامًانئاك،تاضافتنالاوتاروثلاّىلوتت،ريخألاباسحلايفو
نَمو.اهنادلبنعواهتاذنعاهتّيلوؤسممامأتاعامجلاوبوعشلاعضو
نامثأتناكامًةنئاك،ةرئاجلاّةيوبألاهذهنمقاتعنالاةضراعمهعسييذلا
؟قاتعنالا
ىصقألادييأتلاعقومنم،كلميالانلوحيرجياميفرظانلاّنأديب
،ّةقدلااهنوختتاغلابمو،لّجعتلااهبوشيتاسامحنمرّذحينأّالإ،تاروثلل
ةريثكلاتالامتحالاريدقتنعوديقعتلاةيؤرنعاهباحصأبًانايحأديحتامك



نعردصي،ةراشإلاتفلسامك،اذهو.ىربكلاانثادحأنعّرجنتدقيتلا
نيبنوواسينّمم“نّييدايحلا”و“نيّيطسولا”تاظعبهلةلصالزاحنمعقوم
.ليتقلافرطلاولتاقلافرطلا
ةقرافمشيعن،اهّضختو،تاروثلااهتّضخيتلانادلبلامظعميفنحنف
قبسي،“ّينطو”ىدموذّهنأًّايرظنضرتُفياموهو،رييغتلاّنأاهدافم
بشنتتاروثلاّنأكاذ.اهكّكفتعمىزاوتيّهنإلقنملنإ،ناطوألالّكشت
يفو،اهنادلبلّينطولاجيسنلاةلهلهيفةّيلالقتسالاةمظنألاتنعمأامدعب
لب،ثوروملاتوافتلارصانعةياعربفتكيملّيرهاظشياعتلةثيبخةرادإ
بلغأنمةمظنألاكلتةلاقتساهتبجنأيذلارثألانعكيهاناذهو.اهمقاف
ةّيفارغوميدلاتالّوحتلاتمرُح،كلتةلاقتسالاةجيتنبف.ةّيمدخلااهفئاظو
ّدُعياماهدحويه،ةّيفاقثوّةيوبرتٍتالومحاهاندهشيتلاةمخضلا
ديقالطإيفزرابلاهرودهلناكاماذهو.ةّيسايسلاةثادحللتاعامجلا
حاراّمم،ةّيعّمجتلاوةّيعضوملاتاءالولانعًالضف،ةّيفلسلاوةّينيدلاتاكرحلا
.عاّستالاةمظاعتملاتاوجفلاألمي
ةيمادوةبعصلاقتنالاةلحرملعجتال،اهرفاضتيفًةذوخأم،كلترصانعلاو
سكعىلعف.ّىتشهجوأةلاّمحوةهجولاةضماغًاضيأاهلعجتلب،بسحف
ّلحمةّيطارقوميدةمظنألولحنمطيسبلاّيوثادحلايعولاهضرتفيام
ليمي،نطولاوعمتجملاسأرنمةرعشطقستنأريغنم،ّةيدادبتساةمظنأ
نعلازلزلاهعمضيفيًاّيجولويجًاحملمبستكينأىلإّيوطلسلارييغتلا
امىلع،ةّيلودتالّخدتّرجتستدقّةيروثلاتالّوحتلاف.عامتجالاىلإةسايسلا
رظنةداعإىلإتّدأامّبرو،ىرخأنادلبيفلصحيدقامو،ايبيليفلصح
فلكمولواطتمعارصمسحنعةّيلخادلاىوقلازجعتثيحطئارخلايف
.ملاعلايفامّبرو،اهناريجيفّرثؤمو
ّلظيفو،انتاعمتجمرمعنمةريخألادوقعلاّنإلاقينيحديدجبىتؤيالو
هذهنيبوماظنلانيبيهامتلانمًابرضتقلخ،ّةيوئفلاةديدشةمظنأ
لئاسمةرشابمّسمتماظنلاةحاطإتدغّىتح،كلتوأةّيلهألاةعامجلا
ّنأّرسفياموهاذهيهامتلاو.اهلخادةّينطولاةعامجلاشياعتودودحلا
نمةدعاقبىظحت،ّيقالخألاوّيخيراتلااهطوقسمغرىلع،ةمظنألاكلت
.اهيناعمعسوأبةّيبصعلاوةقطنملاوبهذملااُهتمحل،اهبناهتُسيالدييأتلا
ةّيبسنلاةلوهسلابيفاّذقلارّمعموحلاصهللادبعيلعطاقسإنكيملاذكه
ّلقألانيّيبرعلانيدلبلايفكرابمينسحويلعنبنيدباعلانيزطاقسإل
ظفاحاهسدنهيتلاّايروسيفاّمأ.ةّمألا–ةلودلاىلإبرقألاوةّيبصع



يّبرعلاقرشملاةلكشمعّمجتتثيح،ّيروطاربمإلاجذومنلاسايقىلعدسألا
.ىوصقنوكتداكتةبوعصلاف،هلّكشتو
ةّجحتحرط،ّةيزاهتنالاوزازتبالانيبشهدملااهعمجبو،ةمظنألاّنأحيحص
حضوأيفاّذقلامالسإلافيسناكامّبرو.رييغتلاهجويفًةعاّزفناطوألارايهنا
.عطاقلاديدهتلاىلعةحلاكلاّةيويؤرلاغبستيتلاةلاسرلاهذهّغلبنم
لاعتشاومهماظنطوقسنيبطبرلايفهونواعمودسألاراّشبّرصقيملكلذك
ىلعّيلاجسلاّدرلاليبقنمو،لباقملايف،ينعيالاذهّنكل.اهتّمربةقطنملا
تابيخلاوتامدصللسانلاةئيهتو“ةّينطولا”ةجاذسلاميمعت،ةمظنألا
.بسحف
،ةّينطوللعارتخاةداعإىلعتاروثلاانّضحتنأً،امامتسكعلاىلع،نكميو
ّيسايسلاىّدعتتتالامتحالعّستيامب،اهلاكشأيففاهنومضميفنكيملنإ
،اهتفعضأّهلقأوأ،شياعتلابراجتةمظنألاتلشفأامدعبف.ّيعامتجالاىلإ
ةّيبصعتاماسقناجاتنإتداعأامدعبوً،اصوصخجيلخلاوقرشملانادلبيف
نمنكيملنإ،زئاجلانمتاب،اهتثّدحواهتدّدجف،اهيلعةقباسةميدق
نيبرحلادعبتمستراامكّةيرامعتسالادودحلانعةسادقلاعزن،بولطملا
حتفوةمئاقلاةمظنأللّيزكرملاعباطلارسكّهلقأوأ،ةيناثلاوىلوألانيتّيملاعلا
ةصرفلانوكتوّةيدّدعتلاتالامتحااهعمحتفنتىوصقّةيزكرماللبابلا
.عجوموحنىلعطئارخلايفرظنلاةداعإبّنجتلةديحولا
يّبرعلاخيراتللةريقفلا“ةّيموقلا”ةياورلاىلعًاّدض،هيبنتلاب،انه،سأبالو
ةّيبرعلانادلبلانمريثكلاّنأىلإ،“ةئزجتلا”ةلوقماهُدامعو،ثيدحلا
يذلاقارعلالاحًالثماذهسيلأ:ّيديحوتضئافىلعهنيوكتيفيوطني
نادوسلالاحوأ،هبرعىلإةّيخيراتلاناتسدركنمضعبّمضنعمجن
يذلاءاتفتسالاسيلوأ؟نيّيلامشلاهبرعىلإنّويبونجلاهتقرافأّمُضيذلا
،ّةيرامعتسالادودحللًاحيحصت،نادوسلاميسقتبىضقو٢٠١١علاطميرجأ
؟دوعوملا“ّيموقلا”حيحصتللًاسكاعمًابهذمبهذي
،ّهنأريغ.اهيلإهّجتيانخيراتّنأمعُزيةّيمتحّةيأنطبتسيالهالعأمالكلاو
،نادوسلاهبحّوليذلالامتحالااذهنعانلبقتسمهّزنيال،لباقملايف
حمُليامك،تاروثللًارياغمًالكشتذّختاولو،ىلوألاةّيبرعلاةروثلابحاص
.نيرجبلاونانبلوّايروسوقارعلاكنادلبيفةبوعصلاغلابلاشياعتلاهيلإ
،اهتياوروةمظنألاّخفيفعوقوللًاعنم،قئاقحلاهذهبّنجتّنألاحلاعقاو
الٍبناج،ةنهارلاتاروثلانمّيساسأبناجىلعميتعتلاىلإيضفي
نماهيلإرظنلاريرحتىلإعفديّهنأّالإ،اهتّيمهأنمّللقيالواهرصتخي



ةروثلاّيّنسلانوللادوسينأف.“ّينطولا”و“ّيوثادحلا”طّسبملافيرعتلا
ةروثلاّيقرشلاّيوهجلانوللاو،ةّينيرحبلاةروثلاّيعيشلانوللاو،ّةيروسلا
مجحلامّخضتّنأامكًامامت،ةضرغملاتاياعدلانمسيلاذهف،...ةّيبيللا
.ةضرغمةياعد،رخآلاوه،سيلتاروثلايفّيومالسإلا
دعبًادقع،ّةيوئفلاتاطلسلالمعىّدأثيحتاروثلاكلتريضيالاذهو
كلذنوكيالفيكو،ةنّيعمةّيلهأةئفنولبجاجتحالانيولتىلإ،دقع
هباقع،ّيرصحريغلثموهو،ّايروسيف“نيملسملاناوخإلا”ىلإيمتنملااميف
؟توملا
،اهنيعبةّيلهأةئفىلعرصتقيالةمظنألاملظّنإ،ٌحيحصاذهو،لاقيدقو
اهيلعبسُحتيتلاةّيلهألاةئفلاسفنىلإنيمتنملاضعبلواطيدقلب
ً،افيرعت،ىّدعتتةمظنألاّنإ،حيحصًاضيأاذهو،لاُقيدقامك.ةطلسلا
اهطبرتتارهاصموتامدخوحلاصمّنأل،اهنمتقثبنايتلاةّيلهألاتائفلا
ةئفلابيصيذإداهطضالاّنأكلذنعةّحصّلقيالامّنكل.اهاوسب
كلتقطنتسيفً،اديدحتةّيلهألااهّتيوهيفاهبيصيامّنإف،هلًاضّرعتّدشألا
.ةّوقباهرضحتسيوّةيوهلا
ىلعرصتقاولّىتحّيروثلالمعللٍفاكرّربمهتاذبوهو،كلذّنأديب
ُفطاعتامهتدحاو:نيتطبارتمنيتلأسمريثي،اهنيعبةئفلاهذهريرحت
يعس،ةيناثلاوً،افادهتسارثكألاةئفلاعمعمتجملايفىرخألاتاعامجلا
تالامتحانمّدحلاوّصاخلاّيعّمجتلااهنولفيفختىلإ،اهسفنيه،ةريخألا
ًالوبقملبً،الثمةّنسلانيملسملاريغلًاموهفمادباذإف.ةروثلاىلعهنايغط
ّدشألافرطلاةّنسلانوملسملاثيح“ربكأهللا”فاتهرّدصتينأ،مهنم
ناك،ّماعلاّيبعشلامالكلايفةّيحاتفمةرابع“ربكأهللا”ثيحو،ةّيمولظم
دنعاذهفاتهلااهريثييتلاةّيساسحلاقيوطتةّنسلانيملسملانمًابولطم
.اهباحصأةنأمطىلعلمعلاومهاوس
دُعبلارصحنيثيحبّيدومعلاماسقناللةدينعلاعئاقولاهنودلوحتاماذهو
لاجرونيّملعتملاونيفّقثملانمةقّيضةبخنيف،ّيمالكلاالّيلعفلا،ّينطولا
.تاروثلاىلإنيزاحنملالامعألا
،ةسامحلاةموحيف،راُصيامًارداننييوتسمنيبزَّيمُينأًامازليسمياذكه
ةّليخمقلطأاموهو،ّةيّرحلاورّرحتلابلطىوتسم:امهنيبزييمتلاىلإ
ً.ّايطارقوميدممألاءانبىوتسمو،هيلإّتبهفةّيبرعلابوعشلا
أشنيةريثكنايحأيفو.نارمألبً،ادحاوًارمأاتسيلةّيطارقوميدلاوّةيرحلاف
ىلإىعسي،ةماركلااهعمو،ّةيرحلايغبينمّنأّنُظيفنيموهفملانيبسبل



ناضرتفياهتدعاقىلعةّمألاءانبوةّيطارقوميدلابلطّنأبًاملع،ةّيطارقوميدلا
.اهدوجوٌتوتبموديعبّدحىلإةمئاقّةيّرحلاّنأًانمض
ىدل،عيشتاذهببسللو.ّيعيبطلاىلإبرقأوأ،ّيعيبطموهفمّةيّرحلاف
ّةيزمرعّسوموحنىلعمدختُستامك،صفقلاوروفصعلاةروص،اهتداعتسا
اهتبكترايتلاةميرجلاسايقاننكميهذهدودحلايفو.ناّجسلاونجسلا
نييعتاننكميامك،ّيلّوألايّناسنالاّقحلااذهاهينطاوماهنامرحبةمظنألا
ةروثلابمايقلاراصدقف:ةمظنألااهيفانتتّبثيتلاضافخنالاةغلابلاةبتعلا
يفنيرخآللنيواسمريصننألانتّيلهأوانراختفارادمةماركلاوّةيّرحللًابلط
تّفكةروثلاّنأيهموهفملاروعشلااذهاهريثييتلاةقرافملاّنأّالإ.ملاعلا
ّةيداصتقالاةمزألاّنأكلذليلدو،مّدقتملاملاعلاءاحنأيفدوجولانع
ابوروأيفةدحاوةروثقلطتمل،ًةحادف١٩٢٩ةمزأّزبتداكتيتلاةنهارلا
.نابايلاوةّيلامشلااكريمأوةّيبرغلا
ناموهفم،ةماركلاوّةيّرحلاسكعىلع،ةّمألاءانبوةّيطارقوميدلاّنكل
هبيكارتوهتافاقثوعمتجملاتاردقناربتخي،نّييدارإانوكينألبق،ناّيسّسؤم
ال،انهزيكرتلاّبصنياذكه.هذهكةّيخيراتةّمهمزاجنإلهليهأتنانحتميو
اّمموةماركلاوّةيّرحلابلطهيعدتسياّمم،مادقإلاوةعاجشلاوةلاسبلاىلع
ةقبطلادوجوىدمىلعلب،هلذبلاهدادعتساىلعةّيبرعلابوعشلاتنهرب
كيهان،ةفاقثلاوميلعتلاوبخُّنلالاحو،ةّيسايسلاديلاقتلارفاوتو،ىطسولا
ةروصلاتناكاذإف.اهرومضوأعمتجملايفحماستلاةعقرعاّستانع
وأناكًاريغص،نجسلانمجرخييذلانيجسلاةروصّةيّرحلانعةطّمنملا
ءانبىلعرارحألامادقإاهمسريةّيطارقوميدلانعةطّمنملاةروصلاّنإفً،اريبك
.تاسّسؤموسرادموتاناملرب
،ّةيّرحلابلطللثمأيّنوكزمرىلإ١٧٨٩يفليتسابلاماحتقالّوحتدقل
رارحأنيبزرفللًارايعم،ةّيسنرفلاةروثلاهبتنّشُديذلا،اذهثدحلاتابو
ةّيطارقوميدلاىلإاسنرفغولبّنأديب.مهعاونأىلعّةيّرحلاموصخوملاعلا
رييبسبورّةيروتاتكيديفرورملا،ليتسابلامدهدعب،اهدّبكًاّيبسنةّرقتسملا
“سوفياردةّيضق”ىلإًالوصو،هبورحونويلبانّةيروطاربمإيفّمثهباهرإو
قفرمّيعيبطّقحك،ّةيّرحلاّنأكاذ.يشيفةموكحدوقعةعبرأباهدعبو
اهنوكىلعرصتقت،ّماعلامهنأشيفمهلّخدتبو،مهنيبةّوخألاورشبلاةاواسمب
ناك،اسنرفلبقو.ةّيطارقوميدلل،يفاكلاريغامّنإ،قبسملاّينمضلاطرشلا
ً،اتاتب“ةيطارقوميد”ةملكركُذتالثيح،١٧٧٦يفّيكريمألالالقتسالانالعإ
ةايحلايفةّيلصأًاقوقحمهعيمجرشبللّنأدّكأذإ؛هتاذفدهلاباصأدق



.ةداعسلايفو
ًاّيْلبقاهطرشتاليهف،ةّيطارقوميدلاقيرطىلعةوطخّةيّرحلاتناكاذإف
الوًاطيسبسيلةيناثلاىلإىلوألانمَكلُسييذلاراسملاّنأامك،ةرورضلاب
نرقلايخّرؤمرابكدحأ،هيروفاوسنارفلداجً،الثم،اذهل.ديكأتلابًادَّهمم
ىلوألا:نيتروثنيبًاّيجولويديإتعضومتامّنإهدالبّنأب،نيّيسنرفلانيرشعلا
ّةيروطاربمإهنعتمجنّيوطلسبالقناةيناثلاو،١٧٨٩ماعاهدهشةّيتاواسم
لاصئتسانعّيروطاربمإلاعوزنلازجعنملصحامّنكل.١٧٩٩يفنويلبان
لوصألاكلتُمايقىعدتسالبً،اّيئاقلتالوًّايلآنكيملةّيتاواسملااهلوصأ
ماعسيرابنويموكّمث١٨٤٨و١٨٣٠تاروثاهتلّجسٍتادّرمتةّيتاواسملا

بهاذمىلعًاّدضو،“ةّيسنرفلاةروثلاليوأت”يف،هيروفىأراذهل.١٨٧١
اهماهسإّنأ،ةّيطارقوميدلاءاسرإيفةروثلاكلترودلةّيئانغوةسامحرثكأ
ملاذهانمويّىتحو.ّيجولويديإلافّرطتلااهسيسأتناكخيراتلايفربكألا
ةّيطارقوميدلاقيرطةروثلاديبعت:لعفأوربكأناكامّهيأيفشاقنلامسُحي
.ّةيراتيلاتوتلاودادبتسالاوفنعلاقيرطاهديبعتوأ،ةّيلاربيللاو
،ةّيطارقوميدلادييشتةّمهموّةيرحلازاجنإةّمهم،نيتّمهملاجامدإّنألاحلاو
يفهانفرعيذلايفاصلاوحنلاىلعثيدحلاخيراتلايفهسفنضرعتسيمل
يّئانثتسالاوزّيمملاحاجنلاّنكل.نيدقعوفّينلبقةّيقرشلاوىطسولاابوروأ
يفّ،يتايفوسلارينلانمةقتعنملا،ةرئاثلانادلبلاعوقونعلصفنيملاذه
،اذهنمّمهأو،ةّيبرغلاابوروأيفةّرقتسمةّيطارقوميدنادلبللّصتملاراوجلا
اهتقبسيتلانادلبلابءادتقالايفةرئاثلانادلبلاىدلةقراحةبغردوجو
نيملاعلايفةعئاشلاّيفاقثلافواشتلادقعنعًاديعب،اهجذومنبقاحتلالاو
يذلاّيداملامّدقتلانمةديعبةجردنعكيهاناذهو.ّيمالسإلاويّبرعلا
لّهسيذلاو،ةقباسلاايكافولسوكيشتوةّيقرشلاايناملأوايراغنهوادنلوبهتفرع
.ةّيطارقوميدلاىلإلاقتنالا
نوريثكهبكترانأقبسأطخ،ةّيطارقوميدلاوّةيّرحلا،نيتنثالانيبطلخلاو
يف،َلخادتنيحشوبجروجقباسلاّيكريمألاسيئرلاةرادإمهدادعيف،انريغ
ءانبلًاّيئاقلتدّهميقارعلايفّةيّرحلابلطّنأُّنظدقف.ناموهفملا،اهفرع
نيسحماّدصنممهتّايّرحعازتنانوغبيّلكلامادامو،ةّيطارقوميدلاةّمألا
دعباملةّيطارقوميدلاةّمألاًاّيئاقلتنونبيفوسمّهنأهانعماذهف،هتطلسو
ّةتبلاًايفاكنكيملقارعلايفّةيّرحلاّبحّنألوقلانعٌّينغو.ماّدص
مهلمحلوأ،رخآلامهدحاوّبحي،ّيعيشلاوّيّنسلاو،ّيدركلاويّبرعلالعجل
ً.ّايطارقوميدراُديكرتشمشيعميظنتىلع



اهسسأمتنأبّةيّرحلانمّدحلاىلعًانايحأةّيطارقوميدلالمعت،اذهنمرثكأ
.ىرخأتّايّرحىلعًاديقودغتنيحّةيوضوفلاوةقلطملاتّايرحلابّذشتو
ّةيّرحلالّوحتتاليكتّايّرحلانيبقيفوتلابةّينعمةّيطارقوميدلاّنأكاذ
امبةلقثم،ةحماجّةيرحلاتتأاذإف.رخآضعبىلعضعبلاهسراميًادادبتسا
.ةّيطارقوميدلاّةيروهمجلاىلإلاقتنالاقيعأ،ىلوألاوماخلاانتاوذنمهلمحت
ّةيّرحللمهءالونونلعيراسيلاونيميلايفنيفّرطتمّنأّرسفياماذهو
وأ،ةّيقرعلاميقلارشناهبحاصلحيتتىلوألاّنأكاذ:ةّيطارقوميدللمهتقمو
.كلذنودةيناثلالوحتاميف،نيّيقبطلاوأنيّيجولويديإلاموصخلاميطحت
اهلاغتشااميفرارقتسالااهطرشةّيطارقوميدلاو،اهتعيبطبةّيعارصّةيّرحلاف
دّيقتةّيطارقوميدلاو،اهفدهىلعةّيقالطإلاغابسإىلإوحنتّةيّرحلاو.ّيقفاوت
تاونسعبرأّلكهجئاتنرّيغتتيذلايّباختنالاءارجإلابامكةّيبسنلاباهفادهأ
مّهنأل،مهلزعوأاهئادعأةرصاحمىلإةلّايمّةيّرحلاتناكاذإو.سمخوأ
اهنوكنيبعمجتةّيطارقوميدلاّنإف،اهتاعدرظنيفّةيرحلاءادعأةطاسبب
.تّايلقألاةنامضاهنوكوّةيرثكألامكح
ىضرماوناكاذإّالإ،دارفألاكلذكو،ّةيّرحلاديرتاّهلكبوعشلاّنأّحصنئلو
ديرتالدقاهسفنبوعشلاّنأًاضيأحيحصلاف،رخآوأوحنىلع
رقتفتاّهنأوأ،اهءاشنإعيطتستالدقًانايحأاّهنأو،ةرورضلابةّيطارقوميدلا
يف،ودغتنأ“بوعشلا”ديرتالدقلبال.ءاشنالاكاذتامّوقمىلإ
اذهف.عامتجالاطباورنمهاوسىلعّينطولاّبلغتًابوعش،فاطملاةياهن
ةيمستدّرجمنعضيفت،ّةيدارإوةّيعوضوم،تافصاومّبلطتيًاضيأ
ً.ابعشتاعامجلا
ىلعبلطلاروطمويلاشيعناّننإ،اذهزييمتلابًالمع،لوقننأانلو
البدييأتلاومعدلا،ةراشإلاتقبسامك،ّقحتسيليلجلمعوهو،ّةيّرحلا
تّايروهمجلا–ممألاءانبروطيفنوكنالدقاّننأريغ.كاردتساالوظّفحت
قوشلااهدادعيف،ّىتشبابسأهجتنتامّنإزييمتلافعضو.ةّيطارقوميدلا
يناعملاّلكءافضإيفةمراعلاةبغرلاو،مشاغمكاحةحازإىلإقراحلا
،ّهلكايجولويديإلاخيراتيففورعموهامبًالمعةحازإلاكلتىلعةلضافلا
نعكيهان،زييمتلاودغياذكه.اهيلعةّيقالطإلاغابسإولاعفألاميمعتنم
مهكيكشتلنكيملنإ،مهئايتسالوّيروثلالعفلالهأروفنلةاعدم،دقنلا
زييمتلاودقنلانمءايتسالالّوحت،مدلايفّدبتسملالغوأاّملكو.زِّيمينمب
.مكاحللّيومدلاتّمزتلالباقميفّيركفلاهّبلصتعضيً،اّداضمًادادبتسا
ىلعّمتكتلادنع،نيضيقننيعقومنم،نافرطلايقتلياذهوحنلاىلع



يّمسينييعتىندأهضفرباهركنيّيوئفلامكاحلا:ةّيعامتجالاةقيقحلا
رارقإلاًاضفار،كلذكهمصخاهركنياميف،اهئامسأبتاعامجلاوفئاوطلا
يغبنيةخراصعئاقونيلالهنيبًاعضاو،هتضافتنادوسييذلاّيلهألانوللاب
.نيلالهلاسبحنمجرختنأ
.“ّةيروثلاةّيعرشلا”ىلعُءاّكتالاكاذزييمتلاداعبتسالىوقألاةّجحلاّنأّالإ
،ثيدحلااهخيراتيفةّيبرعلابوعشلاباهتلزنأيتلاثراوكلامغرىلع،هذهف
رفاظأوباينأبناكٍّيأحيلستىلعونيكمتلاىلعةردقلاكلمتلازتال
موقي”نملعجيّجوعمديلقتلفانئتساوهو.دقنلانعةهّزنموةيلاعتم
،هللالثمدحاوّهنأيأ،“ءادهشلامّدقي”وأ“مواقي”نملًادادتما“ةروثلاب
لمعلانمةعبانُهتّيعرش،دقنلاهيلإهّجُويالوةمسقلاهيلعزوجتال
.هيّدؤييذلاضحملا
لعفيهلبً،ّايعرشًالعفتسيلةروثلاّنإلوقلا،هذهلاحلاو،نّيعتيو
ةمئاقلاةّيعرشلادافنتساوأ،ةّيعرشلاىلإمئاقلاعضولاراقتفاهالمأّيرارطضا
.ّيسايسكارحّيأنودةلوليحلاوةسايسلاّدصىلإاهليمّمثنمو،اهبّشختو
لمعلافّهري،بعشلاىلعّدبتسملاهضرفًارارطضااهفصوبتاروثلاةبراقمو
ًايلاتو،زييمتلاودقنلالّبقتلًادادعتسارثكأوًاعضاوتّدشأهلعجيوّيروثلا
.ةطيحملاةّيعامتجالاقئاقحلابرارقإلل
انتعلسامهو،ةعاجشلاوةلاسبللرابكإلاّالإكلميالمويلااندحاوناكاذإف
،انعلسنماسيلنيّدحنيبةعقاوةلاسبلاكلتّنأيقب،ّةيّرحلاةكرعميف
نيذهنودنمف.ّيلودلالّخدتلايناثلاو،ّيعامتجالالصاوتلاتاودأامهدحأ
يفواهيفقرغنّةيومدًةمحلمّةيّرحلاليبسيفةديجملاةكرعملالّوحتتدق
نألبقانسفنأفزنتسناذكه.اهلًافلسةموسرملاةسّدقملا“ةّينطولا”دودحلا
.ةّيطارقوميدلاةكرعمقفألايفحولت
)2(
دئاسروعشبيّبرعلا٢٠١١ماعأدبينأ،هذهلاحلاوً،ائجافمنكيمل
جراخالصحنيريبكنيثدحببوحصم،ءيشّلكرايهنابّيماردّسحوفرقلاب
ءاتفتسالالخنم،نادوسلالاصفناناكلّوألا.يّبرعلاطسوألاقرشلاةقطنم
ءاجً،ايلودّيعرملاثدحلااذهو.بونجلاولامشلايفنيتلودىلإ،ّيبعش
يفّلقتسملاوثيدحلانادوسلاةأشنتقفارةّيلهأبورحةلسلسدعب

ملسم–يّبرعلامشنيبةليحتسمةدحولاّنأبعانقإللةيفاكتناكو،١٩٥٦
ثدحلاّنكل.ّةيدادبتساوّةيزكرمةلودّلظيفّيحيسم–يّئايحإبونجو
ةضافتنالاناك،لّوألاسكعىلعًاعساوًّايبرعًابيحرتيقليذلا،يناثلا



تناكةروثلاهذهّنألاحلاو.يلعنبنيدباعلانيزماظنّدضةّيسنوتلا
نعًالضف،ةيروسونميلاوايبيلورصميفتاضافتنالانمددعلةيادب
،ّةيدوعسلاةدايقبّيجراخلاّيركسعلالّخدتلااهيلعىضقنيرحبلايفةضافتنا
.نامُعوبرغملاورئازجلاوندرألايفرّجفتتتداكوعاضوألاتمقافتامك
يذلا“يّبرعلاعيبرلا”اهيّمسينمتدجواهعومجميفتاضافتنالاهذهو
نودلاحيذلا“يّبرعلاءانثتسالا”ىلعيضقيودادبتسالاةمظنأيهني
.ءاوسبءاوسةّيطارقوميدلاوّةيّرحلاىلعّيملاعلابلطلايفطارخنالا
نمنيديفتسم،ةّيملسبمهيماظنةحاطإيفنّويرصملاونوّيسنوتلاحجندقل
جئاتننمًّايئزجاذهناكو.عارصلايفلّخدتلانعنيدلبلايشيجعانتما
ذنمنطنشاوتادعاسمبّعتمتييذلاّيرصملاشيجلاىلعّيكريمألاريثأتلا
ًّايركسعًالّخدتتعدتساةّيلهأبرحىلإتعفدناايبيلّنكل.١٩٧٩رخاوأ
باطقتسابلقيفاهسفننميلاتدجوامك،وتانلافلحلبقنمًارشابم
يفعوقولاتالامتحابّايروسيفمسحلانعزجعلاىحوأاميف،ّداحّيلهأ
.ةّيلهأبرح
يفف.حاجنلاىلإجذامنلابرقأنامّدقتسنوتورصمّنإلوقلانكميو
اهلزنأيتلاتاهّوشتلالكمغرىلعةّمألا–ةلودلالازتالنيدلبلانيذه
.ةّينثإلاوةّيقطانملاوةّيفئاطلاتاءالولانمىوقأ،ّيعامتجالاجيسنلابدادبتسالا
نماهيناعتيتلاةلكشملااميفً،ّايبهذموًّاينيدةمجسنمسنوتّنألاحلاو
اهيفطابقألافرصماّمأ.ةرطيسلاتحتاّهنأنآلاّىتحودبيةّيقطانمةعيبط
ام،ةقطنمنمرثكأىلعنوعّزوممهو،ناّكسلانمةئملايف١٠نوّدعي
داعبتساىلإيّدؤينأنودنم،ةّيخيراتلارصمخّسفتداعبتساىلإيّدؤي
عضووميلعتلاتلواطتاثيدحتل،دوقعذنم،اضّرعتنيدلبلاّنإّمث.اهتلهله
.ىرخألانادلبلااهلثمفرعتملةأرملا
قوقحلاوّةيرحلاةلأسمتاضافتنالاكلتنيبزربألاكرتشملامساقلاادبدقل
ةبيبشللةحاتملالمعلاصرففعضوزبخلاةلأسمو،ةهجنمةّيناسنإلا
راشتنانيتلأسملانيتاهمقافيامناكو.ىرخأةهجنمددعلاةديازتملا
ءانبأهيلعرهسيناكيذلاوهو،اّهلكةّيبرعلاتاطلسلارئاوديفداسفلا
تّايعرشلالكآتكلذكو،ةرسامسلامهئاقدصأنمةكبشومهبراقأوماّكحلا
تناكوً.ّايلكشّالإبخُّنلاديدجتتّايلمعنمًايأفرعتمليتلاةميدقلا
.٢٠٠٠ماعّايروسهتأدبيذلاّيروهمجلاثيروتلايفاذهطاطحنالاةورذ
ولو،اّهلكتاضافتنالاةدافتساىدمًاحضاوناكف،تاودألاىوتسمىلعاّمأ
رتيوتوكوبسيافبًاصوصخًةّلثمم،ةّيلاّصتالااهتاودأوةملوعلاةروثنم،توافتب



.هعوضوموهتاذنيبةّوهلامدروريوصتلاطرقمديذلالومحملانوفيلتلاو
هبموقتًاقباسبازحألاتناكامضعببموقتتاودألاهذهتراصدقو
.ميظنتوةئبعتنم
دوقعلايفًاريثكترّيغتدقةّيبرعلاةّيناّكسلاةبيكرتلانأحضاولانمناكو
ريغلصاوتلانمًالاكشأحاتأام،ندملايفميقتتّايرثكأحلاصلةيضاملا
ملاعلاىلعحاتفنالاهلعفُنيدمتلاهلعفيملامو.دادبتسالاّلظيفقوبسم
مالعإلاطئاسوبّشختّلظيفةديدجلاطئاسولاونويزفلتلالالخنم
ليبسالنّييراجفنانيضقانتمامأانتباذكه.ءيشبملُعتاليتلاةّينطولا
نمو،راكفألاوتامولعملاىلعةلودلاةضبقراسكنا،ةيحاننم:امهبانتجاىلإ
داسفلاتايفامةضبقيفاهطورشوّةيّداملاةايحلاعوقو،ىرخأةيحان
هيفيرجياموملاعلاىلععسوألالطإجتُنأكلذك.ةطلسلابةلوصوملا
.اهنعريبعتلاواهنوؤشوةّينطولاةايحلابّقلعتياميفضئافقييضتلباقم
تحوأعراشلاىلإاهلوزنبةّيبرعلابوعشلاّنأرظنللتفاللارخآلارمألاو
فوخلازجاح:اهرصعةرصاعمنعاهتقاعأامًابلاغزجاوحةثالثرسكتاهنأب
امًابلاغيذلابرغللءادعلازجاحو،روضحلاةّّيلكلاوّةيوبألاةطلسلالايح
،ةّيعامتجالاتائفلاوتاقبطللةرباعوةّيبعشّةيّدضايجولويديإلًاساسألّكش
عارصلالمُعتساثيحليئارسإزجاحًاريخأو،اهجّجؤيومكاحلااهمدختسي
نعلغاشك،يّبرعلاطسوألاقرشلانادلبيفامّيسالو،ّيليئارسإلا–يّبرعلا
.رييغتلابةبلاطمّلك
ةسايسلابّقلعتيًالخادةّيبرعلانادلبللّنأ،تاضافتنالاهذهعم،ادباذكه
ةّيجراخفئاظودّرجمتسيلنادلبلاّنأو،ةّحصلاوميلعتلاوداصتقالاو
عمعارصلاىّدعتيًّايمَيقًابناجكلمتةسايسلاّنأادبامك.ةّيجيتارتساو
ً.ّايمهووأناكًّايلعف،“ّودعلا”
ّيخيراتلاانليدومةحرابملةّيبرعلاتاعمتجملاةصرفيهمويلاتاروثلاو
ءادعلااُهتمحلموكحملاومكاحلانيبةعماجةّيبعشايجولويديإبدونسملا
ثيروتلاّدحطاطحنالاغولبّنأّنظلابلغأو.بيرغلاو“برغلا”ـل
ةعيدخلافاشتكاوةعماجلاايجولويديإلاكلتكاكفنالًاطرشناكّيروهمجلا
.اهءاروفقتيتلا
دعب،تاروثلافالكأنوكتلهو؟اهدّدبنمأةصرفلاهذهطقتلنلهف
نمربكأ،ةّيثادحلاةمظنألاوةثوروملابيكارتلافلاحتهثدحأيذلاريمدتلا
ً؟انكممىقبيضافخنالاةغلابلاةبتعلاكلتنمقالطنالاّنأمأ،هلمتحننأ
يتلاممألا–لودلانمغيصلاولاكشألاهذهلةايحلابتُكتسلهً،اريخأو



نألبقةجلدؤملاوةثوروملاتافاقثلاميدهتلدقعدعبًادقعتعضخ
؟ةّدبتسملاةمظنألاريمدتاهّملستي
)3(
الفتاروثلاراجفناةظحلدنعّفقوتيّهنأ:نيّدحبدودحمباتكلااذه
بوعشلاونادلبلايأ،يّبرعلاطسوألاقرشلاىلعرصتقيّهنأو،اهاّدعتي
ً.ابرغرصمىلإًاقرشقارعلانمةّدتمملا
برغلاعمّيسايسلاانعازنّنأ:نيّقشنمباتكلااذهيفّةيزكرملاةركفلاو
يفهتامّدقمهلتناكاماذهو،عامتجالاوةفاقثلاىلإةسايسلانعضاف
“اياضقلا”نعًامودةثحابلاوميقللوةثادحللةضهانملاةّيبصعلاانتانيوكت
امرثكأو،“برغلا”ـبةقالعلايهانرّوطتيفلئاسملاةلأسمفكلذل.ةّيعارصلا
لبقامطيلخلباقميفةّمألا–ةلودلاةّيضقةقالعلاهذههدنعدقعنت
ىبوط،مالسإلا،ةبورعلا(يجولويديإلااهدعبامو)...فئاوطلا،رئاشعلا(ةلودلا
امّيسالو،تماقيتلاةّيلالقتسالاةمظنألاّنإف،يناثلاّقشلااّمأ.)نيطسلف
،ةّيبصعلاانبيكارتنمهانثروامأوسأسيركتىلعتلمع،اهنمّيركسعلا
نييدتيفتداز،ممألا–لودلاءانبةّمهمنماهبورهيفاّهنأامك
نيذهةورذّينيطسلفلاعوضوملامادختساناكو،اهريتوتيفواهتاعمتجم
عقاومريمدتنمّيفَرِحلاروطلاّيسايسلامالسإلاّلثماذإف.ريتوتلاونييدتلا
.ىذأوةءافكّدشألاّيعانصلاروطلاتّلثميهف،مّدقتلا
نموةريثكةّدامنمَفّفختلالَوانتملاعوضوملامجحعاّستاىضتقادقو
ىلعسيلانهزيكرتلاف،رمألاناكامًانئاكْنكل.ّمهماهضعبليصافت
لخاوديفلصحيناكامىلعلب،“تّايجيتارتسالا”و“تارماؤملا”و“ططخلا”
اماذإاذهو.ّيسايسلا–ّيفاقثلاوّيسايسلانييوتسملاىلعاهسفنانتاعمتجم
نمنّكمتينأوههحومطّنإف،٢٠١١ّىتحّهلقأ،دئاسلاليلحتلاضراع
.ةّيلوقعملاوكسامتلانمردقىلعةياوربجورخلا
.ص.ح
لّوألالصفلا
)ةعّسومةمّدقم(ةسايسلاّدضةسايس
عمعارصلاوهديحوّقيضبابنمةسايسلاىلإطسوألاقرشلالخد
وأريونتلاوأّينيدلاحالصإلانعةلوصفمهتسايستءاجاذكه.رامعتسالا
يلليفايكامأرقيبرغلايفخيراتلاُبلاطف.ةّيملعلاةروثلاوأةّيعانصلاةروثلا
يفتقلطأيتلاايلافتسوةدهاعمسرديوأ،ةسايسلاملعسّسأيذلا

ةثادحلادوعصلمشيّماعقايسنمضنم،ةّمألا–ةلودلاأدبم١٦٤٨



ربيفسكامريبعتبسحبملاعلانع“ريحستلاعزن”ةروريسيأ،ّلكك
عمةّيناملألاةبرجتلاًاصوصخّلدتامىلع،اهسفنةّيموقلاىتح.ريهشلا
هلتضّرعتيذلاليوطلاةنملعلاقيرطىلعةوطختناك،رثولنترام
نمةّدتمملاةقطنملايفةسايسلاهنمىّرعتتاماذهّنكل.ةّيبرغلاةراضحلا
رصمًةلماش،يّبرعلاطسوألاقرشلااهيّمسننأنكمييتلا،تارفلاىلإلينلا
ةقطنملاكلتىلإفّرعتنالاذكه.قارعلاوندرألاوّايروسونانبلونيطسلفو
.اهبةّصاخلاوةفلتخملاّةيوينُبلاحمالملانمددعبًةموكحمالإ
ةّيعامتجا،ةّيباجيإميقريوطتىلإراقتفالا،رخآءيشّلكلبق،كانهف
ًاقحالو،رامعتسالا“ّدض”مهةقطنملاءانبأف.ةّيجولويديإوّةيداصتقاو
هيلعمهاّممةنّيبىلعاوسيلمّهنأالإ،صيصختلاباكريمأّمث،ةّيلايربمإلا
ىلعو،تاعامجوناطوأك،طبضلابمهنَمنوفرعيالمّهنأامكً،اديدحت
يفةريحلانمريبكردقهيفاذهو.ةّينطولامهّتيوهزّكرتتنأيغبنياذام
ةضوفرماّهنأّالإ،لبقنمةبّرجمريغومهيلعةديدجهتارايخثيدحملاع
.هتاذردقلابمهنم
بّنجتّنأامك،تاذللًافيرعتعبطلابيفكيالرامعتساللءادعلاّنكل
ًانادلبّنأًاصوصخ،تاذلاهذهلًاذاقنإنايفكيالهيلعّبلغتلاوأرامعتسالا
عاقبرثكأنمىقبت،نميلالامشوناتسناغفأوايبويثإك،رامعتسالااهأطيمل
ً.ارّخأتوًاّفلختضرألا
رطشلايفّهلقأ،ةلهسوةضافضفةيمستًامئادناكرامعتسالاّنإلقنلو
ةّينثإلاوّةيرئاشعلاوةّيفئاطلاىنُبلاثيح،يّبرعلاطسوألاقرشلانمّيويسآلا
،رامعتسالاةضَهانماهيفامب،ةثيدحلاتّايجولويديإلانوكتثيحبً،اّدجّةيوق
دياهوثيدحلاّيجولويديإلالكيجكانهًامئادف.ىرخأةميدقتاعزنلءاطغ
.ّينثإلاوأّيفئاطلا
ّمث،١٩٢٨يفنيملسملاناوخإلاةعامجةأشنذنملقألاىلع،رصمّنكل
ةلأسمامهتكّرحناثدحلاو،ّيوبعشلاوّيركسعلا١٩٥٢بالقناعمًاصوصخ
.نّييويسآلابرعلااهناريجىدلدئاسلاطمنلانمبرتقتتأدب،“ّةيوهلا”
تاعمتجمبًاسايقاهعمتجمهفرعيذلاكسامتلاعجارتكلذجئاتننمناكو
عساتلانرقلارخاوأهتبستكايذلارودلااهنادقفّمثنمو،ناريجلاكئلوأ
.ةقطنملاريونتلً،افيعضولوً،ادهمتناكنيحنيرشعلالئاوأورشع
داصتقالابةظوحلمٍمامتهاّةلقيّبرعلاّيسايسلاركفلافرع،مومعلاىلعو
ريغجذامنلابامكنيماضملاويناعملابًاحضاوثارتكامدعو،ةّحصلاوميلعتلاو
يستوامهاّمسامىلإبخنلاتّايبلاغتبذجناًامئادو.ةحجانلاةّيبرعلا



الميقلابةّقلعتملارومألانإثيح،“ّيسيئرلاضقانتلا”قحالتقويفغنوت
اذهراصدقو.“ّودعلا”ةبراحملّهلكدهجلاىطُعياميفً،ادبأاهتقونيحي
:ءيشّيأعنصمدعنعةّيلوؤسملابّنجتىلإقيرطةطيرخةباثمبريكفتلا
نعّينغو.يقابلابلّفكتيهللاو،هنمّصلختلاورامعتسالاةمواقمّمهملاف
ةعزن،ركبمتقويف،زّزعاميهةيغاطلاةّيجراخلاةعزنلاهذهّنألوقلا
،ةّحصلاوميلعتلاوداصتقاللًارييستةسايسلافصوبةسايسلانمّصلختلا
وهامىلعدودحللرباعوهامًامئادرصتنادقل.ّةيّرحلاّهلككلذلبقو
.ةضوفرملادودحلالخاديف
ىهتنايذلارامعتسالانأً،اضيأءادوسًّةيديموكوً،اسؤبرمألاديزيناكام
نيفّقثملامظعمتاباتكّنأكف.ةّيبرعلاةّيسايسلاةغللايفتميمل،عقاولايف
نمجتاناذهو.ةياهنالامىلإهديبأتىلعّرصتنيّيسايسلاضعبتاباطخو
ىلعمصخلاُءاقبإريصيثيحب،مصخلافيرعتنمّيتاذلافيرعتلادادمتسا
اموهو.اهرارمتساوتاذلاءاقبنمدّكأتللةديحولاةليسولاةايحلاديق
هعمةّيتوشيكنودلاكراعملاضوخيفومصخلاكاذمتشيفّيضملاىلعلمح
،ّحصاذهوحنلاىلع.رامعتسالاعزنىلعنينسلاتارشعءاضقنادعب
يفةّيماساللانعلاقيناكام،رامعتساللّيخيراتاللامهفلااذهبجومب
.مهلةّيهاركلاتدازدوهيلاددعصقناملك:ادنلوب
رامعتسالا”و“ةّيلايربمإلا”نع،ةّيتايفوسلامث،ةّينينيللاتّايرظنلاتبعلانه
رامعتسالا”و“ةّيلايربمإلا”تمادامو.هذهةهجولاميعدتيفاهرود“ديدجلا
ةّوهلاتعّسوميهافملاكلتنإف،ىلوألاةجردلابنّييداصتقانيموهفم“ديدجلا
نع“ثلاثلاملاعلا”يقابويّبرعلاطسوألاقرشلابوعشلصفتيتلا
راسيلاتّايبدأبُّرثأتلالّمكدقل.قوسلايفجامدنالاةكرحوّيملاعلاداصتقالا
دقنىلعموقتاهسفنةّيسكراملانأًاصوصخ،قيمعلاَّيدضلاَّيبرعلاَليملا
ليدبلانعةضماغوةّيبابضةركفىوسمّدقتنأريغنمةّيلامسأرلا
ّ.يكارتشالا
ةداقمظعمنعّىتحاوّفلختيّبرعلاطسوألاقرشلاةداقّنأةقيقحلاو
نوتفلودلابويثف:ميقلاديعصىلعّةيررحتلاوةّيلالقتسالاتالاضنلاداّورو
ناكهّنكل،ايناطيربمكحنمهدلبجارخإلةسامحلاديدشناكّيدنلريالا
تنرتقادنهلايفو،ةّيسنرفلاةروثلاميلاعتلوريونتللهسفنردقلابًاسّمحتم
،ّهنأعم،فنعاللاأدبملهتسامحبايناطيربنمهدلبريرحتليدناغةسامح
برعبهذاممدعبأيّبرغلاجذومنلاضفريفبهذ،ىرخأةهجنم
،نيرشعلانرقلاعلاطمذنم،نصتاينصنيصلاميعزرّوطدقو.نوريثك



ةّيموقلايهو،“بعشللةثالثلائدابملا”ـبةفورعملاةطيسبلاهتفسلف
اليدنامنوسلينزرب،هتاذنيرشعلانرقلارخاوأيفو.هافرلاوةّيطارقوميدلاو
لب،ايقيرفأبونجيفّيرصنعلاماظنلاءاهنإةّيلمعزمرهفصوبطقفسيل
،اهرودبو.ةرّونتملاوةّيباجيإلاميقلاديدعنعّربعملاهجولاهفصوبًاضيأ
نرقلالئاوأذنمبرعلللّوألامصخلايهو،ةّينويهصلاةكرحلاتناك
دامتعاوةّيطارقوميدلابذخألانعًاركبمًاجذومنتمّدقدق،نيرشعلا
لبقاذهو،تيوصتلاقوقحةأرملاحنموةّيبسنلاساسأىلعتاباختنالا
ةدحوكال،زتوبيكلاجذومننيبوةلودلاةماقإيفةبغرلانيباهجمد
كلتتناكنيح،ةبيبشللةّيعامجةايحلعنصمكًاضيألب،بسحفّةيداصتقا
ةّينويهصلا”ةازاوميفرهظكلذك.ةجئارلازتالةّيعامجلاتارّوصتلا
يتلا“ةّيفاقثلاةّينويهصلا”ـبفرُعاملزترهرودويثاهسّسأيتلا“ةّيسايسلا
.ىلوألاةيؤرلةفلاخمةيؤرترّوطوماعاهداحآمسابتطبترا
ايكرتريرحتل)كروتاتأ(لامكىفطصمةكرعمنإف،هسفنّيمالسإلاملاعلايفو
ليبسيفةبوعصّلقتاليتلاهكراعملتدّهمامّنإةّيبنجألاتاوقلانم
تيّمُسةّيبعشّةيروتسدةكرح١٩٠٦يفناريإتفرعو.هعمتجمةنملع
ةعيشلانيدلالاجرطاسوأيفّىتحاهيفّقثمضعباهلناك،“ةطورشملا”
ةعراصمربعناملربلاتأشنأيتلاةروثلايهو،ينيئانلانيسحدّمحمك
.هيلعراصتنالاودادبتسالا
رّرحتلاولالقتسالانعضيفيامًامئاددجُو،اهُنيابتىلع،تالاحلاهذهيف
سفانيدوجولخادللناكدقل.رّرحتلاولالقتسالالّمكتىرخأفادهأىلإ
دقفياهنودنمًافادهأكلتتناكلبال.هيلعّبلغتيوجراخلادوجو
نيبريبكلافالتخالامغرىلعو.امهانعمنمريثكلارّرحتلاولالقتسالا
امهرئاظنىلع،سايقالبو،امهقّوفتظحُالي،ةّيناريإلاوةّيكرتلانيتبرجتلا
.نيدلاْرسأنمّيسايسلاشاقنلاجارخإوةنملعلايفمسحلاةهجلةّيبرعلا
ةضراعملابازحأيفوأةّيميداكألاوةّيفاقثلابخُنلايفمويلاّىتحاذهّحصي
نعثيدحلانكمي،تالاحلاكلتسايقبو.)ناريإةلاحيفةرجاهملاوةّيفنملا(
اهاعريتلايه،اهلوانتنيتلاةقطنملاجراختلصحةدحاوةّيبرعةبرجت
ةأرملاقوقحلجأنملضانيذلاةبيقروببيبحلالحارلاّيسنوتلاسيئرلا
نكيمل،اسنرفنوجسيفةليوطتاونسهئاضقمغرو.تاجيزلادّدعتعنمو
ديدشناكامكً،ّايجردتوًّايملسهدارألب،لالقتسالابلطيفًّايفنعةبيقروب
نعهلالقتسادعبهدلبلةّيسنرفلاميقلاوةفاقثلابظافتحالاىلعصرحلا
.اسنرف



اذهىلعهعورشمف،لباقملايف،رصانلادبعلامجّيرصملاميعزلااّمأ
ضهانم“لطب”ـكهرودعمةنراقمللًاقالطإحلصيالًاّدجًاريقفّلظديعصلا
دقف.اهبيظحيتلاةعساولاةّيبعشلابهدّوزامًاديدحتوهو،رامعتسالل
ةغلاهرّربتلب،اههبشتةفاقثاهبكاوتالةّيطارقوريبتاءارجإىلعدمتعا
ناوخإلاهموصخدينممالسإلاعزناهمادختسانمداُريةّيمالسإهبش
رصانلادبعراعتسادقل.١٩٥٤يفهلايتغااولواحنأذنمامّيسال،نيملسملا
عيسوتىلإبرقأيه،ةّيشافلاوةّيتايفوسلابراجتلانمّةيوبعش“ًةّيكارتشا”
.رخآءيشّيأنمعمتجملاىلعاهترطيسزيزعتوةطلسلاةدعاق
عمضراعتىلعتدلوةّيبرعلاةّينطولاةبرجتلاّنأمعزلانكمياذكه
ةّيكريمألاةروثلايأ،ثيدحلابرغلاءوشنيفّمهألانيّيسايسلانيثدحلا
ةّيلالقتسالاةعزنلاجمدليّئدبلاطمنلاتناكامّبرىلوألاف.ةّيسنرفلاةروثلاو
،)...ةّيلارديفلاقاروألا،نوسيدامسميج،نوسرفيجساموث(ّةيروتسدلاةعزنلاب
ةروثلاامأ.ّةيدرفلاوةداعسلاوةايحلانمةّماعفقاومريوطتنعًالضف
اسنرفيفال،ةايحلابناوجمومعلّيلاكيدارريوثتةّوقتناكف،ةّيسنرفلا
اهتّراقيفتلموعاذكه.ملاعلايفامّدحىلإوابوروأيفلب،اهدحو
نإلوقلاّحصيدقو.خيراتلاعيرستلجراخلانمةّيلّخدتةّوقاهفصوب
ىلإبرقألاتناك،يّنويلبانلالالتحالاىلعًاّدراهفصوب،ةّيناملألاةّيموقلا
هذهّنكل.رامعتساللةضهانملاةّيبرعلاةّيسايسلاراكفألليّئدبلاطمنلاديسجت
ّيركفلاوّيفاقثلانوزخملانمًائيشكلمتمل،اهتّيعجرىلع،ةريخألا
.ةّيناملألاةّيموقلاةّيقيطنمورلل
،ّيرصحودحاوناديمىلعرصتقيالةّيباجيإلاميقلاىلإراقتفالانأّالإ
ةروصّنأكاذ.ىرخأتاراقتفايفهيّوقيامدجوراقتفالااذهّنأىرحألاو
دنعًامئادتّفقوتةّرثؤملاوّةيريهامجلاةّيسايسلاتاكرحلااْهتدمتعاامكمالسإلا
كلتمسريفّنالتحينيدشارلاءافلخلادهعوّةيوبنلاةريسلاف.لّوألامالسإلا
ّهلتحيامفاعضأفاعضأ،نيّيموقلادنعمهلبقو،نيّيمالسإلادنع،ةروصلا
عمُفقاثتوتامجرتنمو،ّيفاقثوّيدامءارثنمهدهشامبّيسابعلارصعلا
دادغبىلإةعيرستاراشإءانثتسابو.ىرخألاتافاقثلاوتاراضحلاوبوعشلا
ّيموقفُواشتىلعيوطنيويّباطخاهُمظعم،ّةيومألاقشمدو،ةّيسابعلا
تائيبنعهتساردبوّيمالسالاخيراتلابّيلعفلامامتهالاردص،ّينيفوشو
رمألاو.نيّيبرعلاريثأتلاوروضحلاةّيشماهوأةّيميداكأوأةّيقارشتسا،ىرخأ
،ةّيلامسأرلاعمهشياعتتاناكمإومالسإلاّةيراجتشيمهتيفّحصيهسفن
ريغوجيجضلاريثكوّيلََبقمالسإحلاصل،نوسندورميسكمةلداجمبسحب



ثدحك،يّبرعلانيدلالصفىلإًادئاسوًاخسارًاليمّةمثّنأكف.ّينيدم
نمو،ليوطلاهراسميفاهبستكايتلايناعملاوبراجتلارئاسنع،ّيسيسأت
مهفيفدعاسامّبرو.ةريقفىلوأّةطحمدنعخيراتلايفهديمجتىلإّمث
اهقّقحيتلاتاراصتنالاّنألو،“راصتنانيد”مالسإلانوكىحنملااذه
يقب،ةّيحيسملاوّةيدوهيلاهفرعتملاّمموهضرألاعاقبدعبأىلإهتلصوأو
ّةيددعلاّةيرثكألامهو،ةّنسلانيملسملادنعخسارراختفالًاعضومكلذ
.رخآراختفاهبراقيال،ّمألاةّيفاقثلاوةّيسايسلاةسدنهلاباحصأو
ركفلايفةّيمالسإلاةراضحلاتاماهسإدودحلادعبأىلإتشّمههذهةرظنلاو
نأامّيسال،ريسافتلاوهقفلاباهمامتهاّةيداحأدّكؤتل،مولعلاوةفسلفلاو
،ىرخألاهتاّقتشموههجوأدرطلّهسمالسإلاةروصيفًاعقومّلتحاداهجلا
.اهيلعتّبترتنأقبسيتلاةّينالقعلاوهّتيراجتوأهتفسلفوأهتّيفوصك
،“تاذلا”ـلًاساكعناهفصوب“رخآلا”ـلةيؤرةسدنهيفتدعاساهّايإةرظنلاو
.ةريقفلاوةتباثلاةّينيدلاهّتيوهنعحزحزتيالًاضيأوههفصوبيأ
لازياليذلاّيلاضنلاّيمالسإلاركفلايفّيعجرلاتباثلااذهناكانهنم
رايهنانعمجانيّدرتلاوطاطحنالاردصمّنأ،هتّيجسىلعكُرتينيح،ىري
.ىمظعلامالسإلالودرخآ،ةّينامثعلاةنطلسلا
دادتشاعمةريخألادوقعلايفًاريثكيوقيذلاوهّيداحألاليوأتلااذهو
عقاوّهنأولامكرامعتسالابكّسمتلاّمتاملثمف.ّةيلوصألاتاكرحلادعاس
رامغضخيملّيحيسمَملاعكبرغلاىلإرظنلابكّسمتلاىرج،نهار
ىلإرظنلايفنومضملافعضديازتةجيتنلابو.ريونتلاوةّينيدلاتاحالصإلا
.يناعملاعوزنموًاضحمًّايلكشودبيراصيذلانوكلا
اهفصوبًاعيمجتّايلوصألايفنماكضرعأّتبثتىلإّتبثتلااذهدنتسيو
تاودألانمةدافتسالايفعناميالًادادترا،ةنملعلاوةثادحلانعًادادترا
مظاعتملاليوحتلاةهجونعدادترا،اذهقوف،ةّيلوصألاو.اهنامّدقتيتلا
فيضيامب،ةفاقثلادونبنمًادنبوأ،ًةفاقثهلعجيفنيدلاهلضّرعتييذلا
.قفألاقيضدومجلاىلإ
ىلعقباسلاخيراتللًاراكنإتلمحّةيّدضلاتاكرحلاّنأراقفإلايفدازدقو
يهو.هتناكموخيراتلاكاذةميقلًاضفخوأةريزجلاهبشنمبرعلامودق
لوصوعمتانيسمخلايف:“ّةيوهلا”تّاطحممّخضتعمتمظاعتةهجو
ببسباهالتاموتانينامثلايفةّصاخو،ةطلسلاىلإنيّيموقلانّييركسعلا

ةّيمارآلاوةّيلبابلاوةّيقينيفلاتدغاذكه.كاذنآةّيلوصألاتاكرحلادوعص
تافاقثلاعمحلاصتلاّنأبًاملعاذهو.ةبراحملاوذبنللًاعوضومةّينوعرفلاو



ةّينامورلاوةّينانويلابادآلاعمابوروأتحلاصتاملثم،مالسإلاىلعةقباسلا
.ةرصاعملالوخدلطراشطرش،ةميدقلا
نمًابلاغيهةّيعامتجاتاعاطقللزعونمزللقييضتلصحّهلكاذهب
.خيراتللةّيمالسإلاوةّيبرعلاةّيموقلاتاياورلااوغيستسيملنممتّايلقألا
فواخمزّزعامك،اهسفنعمةحلاصتملودوتاعمتجمءانبدّقعّهلكاذهو
نأشلانعلازعنالاوةرجهللً،اقحالرجفنايذلا،مهدادعتساوتّايلقألاءانبأ
نعلزعمبٌدحاوبرعلاّنأتربتعايتلاّةيودحولاةوعدلاّنكل.ّماعلا
،ةّصاخلافورظلاوةّيلحملاتاجهللاوميلعتلاجماربوداصتقالايفمهقّرفت
اماهلةميقالكلتتايطعملاّنأضارتفاىلإيأ،رطخأوهامىلإتداق
ةلاطعلاشماهىلإفيضأاذكه.نيدحاوخيراتلانمءزجوةغللاتماد
.هنمّدلوتينأىنعمللنكميرخآءيشّلكةسايسلاهيفميقتيذلا
اهببرعلاهجاويتلاّمهألاةّيبرعلاةّيسايسلاوّةيركفلاّةيرظنلاتناكّاملو
ديدهتتاب،“انلّيحوروهامومكلّيداموهام”نأىلعدّكؤتَبرغلا
مهؤارغإتابامك،مهريغىلعاّممنيملسملاوبرعلاىلعرطخأبرغلا
مههركدازيّبرغلاّيداملامامأاومزهنااّملكاوراصدقف.ربكأةّيلوصألاب
مامأوهمامأمهمئازهوً،اميمحبرغلابمهكاكتحاناكاّملف.ّيفاقثلاوّيحورلل
.دوجوّةلعىلإهركلاكاذلّوحت،ةريثكليئارسإ
ضهنتنأليحتسي،اّهلكةايحلانكيملنإ،ةسايسلانألوقلانعّينغو
.اهيفنيامّلكىلع
مهضفريفهلىدمدعبأبرغللطسوألاقرشلابرعضفرغلبدقل
مهتسدنهةداعإومهتسدنهلكشاهفصوب،ةّمألا–ةلودلاوأ،ةلودلل
ةلودلالماحناكرامعتسالاّنأهريربتيفوضفرلاةّدحيفدازو.تاعامجك
تءاجّمث،١٨٨٢يفرصمزيلكنإلالالتحاذنمةقطنملاكلتىلإةثيدحلا
طسوألاقرشلانمّيويسآلاءزجللمسرت١٩١٦يفوكيب–سكياسةدهاعم
.اهيفذوفنلاقطانمواهدودحوهلودلًاضيرعًارّوصتيّبرعلا
ميسقتلاوةئزجتلاضرفبمهُّتاامًابلاغيذلارامعتسالاّنأةقرافملاّنكل
نيذلاف.كلذيفةغلابملابًانايحأو،ديحوتلاضرفبهماّهتا،ربكأةلوهسب،نكمي
نوئشنيس،نيهاربلاديدعّلديامىلع،اوناك،نيّينانبلوأ،نيّيقارعاوراص
هيلإريشتاماذهو.كاذنيحمهنأشلاوكُرتولاميفريثكبرغصأتانايك
فواخملاّلدتامك،اهموياهتداسيتلاتاءالولاوتانايكلاكلتءاشنإفورظ
لكشةريثكنايحأيفتذّختايتلاوةديدجلاتاعمتجملالخادةلدابتملا
.ةّيلهأبورح



:نيينعميفرامعتساللّيديحوتدُعبنعمالكلا،هذهلاحلاو،انعسيو
،نيطسلفوقارعلانيبام،كلتةقطنملانمّيويسآلارطشلانإ،ةهجنم–
يلاتلابو،تاّيموقللةرباعةّينامثعةنطلسنمءزجكّالإًادّحومةّرمنكيمل
ةرّيغتمتايالوىلعتلمتشايهف.اهأّزجدقرامعتسالانوكينأنكميال
مثىلوألاةّيملاعلابرحلايفتراهناّةيروطاربمإنعتبّسرتبيكرتلاودودحلا
مهئاكرشنعنّيلختمةّيكرتلاةّمألا–ةلودلاءانبىلإاهدعبكارتألافرصنا
أّزجتتملفً،ادحاوًّايرادإوًّايسايسًانايكلعفلابتناكيتلا،رصماّمأ.برعلا
ريغوةّيبرع،ىرخأتانايكيفّحصيهسفنءيشلاو.نيرمعتسملاديىلع
سيلواهلالقتسادنعميسقتللاهضعبعضخيتلادنهلاوأرئازجلاك،ةّيبرع
.هلبق
جمدييذلاعونلانمنكيملةنطلسلابيكرتنإف،ىرخأةهجنمو–
دادتماكو،ةنطلسلاف.ضعبىلإمهضعبّدشيجيسنّيأمهنيبميقيوناّكسلا
دودحيفّالإةلودنكتمل،لودلاءانبوةسايسلايفديدمّيمالسإديلقتل
راشأامك،يهو.ّةيركسعلاةمدخلايفنّابشلاعيوطتوبئارضلاعمج
لواحتملو،اهناّكسلةّيلخادلاةايحلايفلّخدتتمل،لبقنمًارارمنوريثك
ةّينيدلاتاعامجلاتكُرتدقلً.اّيفاقثوأًّايداصتقامهنيباميفطبرتنأ
ىرغصلاتّايوهلااهيفتزّزعتنورقلاوطاهلاحىلعةّينثإلاوةّيبهذملاو
.زكرملانعءافكنالاةعزنو
اهعمهتلمحيذلاءاعولاكاذ،ةّمألا–ةلودلابنّويلحملاناّكسلامدطصاو
نيذلارشبلاويضارألانممخضلاّمكلااذهميسقتيفهتدمتعاوةّيلاينولوكلا
ةرباعةلودكةبوغرملاةّيبرعلاةلودلاةروصتمسترااذكه.نيّينامثعاوناك
خيراتيفةبراضروذجاهيلعتغبُسأامكرامعتسالااهأشنأيتلادودحلل
.نيّليختُمنيّيبرعلصأو
،ةّيموقلانمنيعوننيب،حوضولانمريثكب،تزّيمدقتنرأهنهتناكو
امكةّيموقلاعمكرتشملاليلقلاكلمت)...(ةّيَلبَقلاةّيموقلا”ـلانأتأرنيح
ةدايسلاوّيبعشلاليثمتلااهمعزب،رّوطتلاةيفاولاةّيبرغلاةّمألا–ةلودلااهفرعت
ةجيتنءاجف،رشععساتلانرقلاّمثةّيسنرفلاةروثلاذنمامناّمم،ةّينطولا
ايقبو،رشعنماثلانرقلايفنيلصفنمنالازيالاناكنيرصنعلبيكرت
.1“ةلودلاوةّينطولاّةيوهلا:ايراغنه–اسمنلاوايسوريفنيلصفنم

1 Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism, Harcourt, 1994,
P.229 .

نماهبستكتتأدبيتلاةّمألا–ةلودلاةربخاهعمتلمحةّيبوروألاىوقلاف



هريغلدحأرّدصيالنأّيعيبطو.ايلافتسوةدهاعمذنمامّيسال،اهديلقت
ً،ّايئاقتناموهفملااذهاتقّبطدقاسنرفوايناطيربنأحيحص.كلميامّالإ
امّيسال،اهلاغتشاولودلايفموهفمرمأوهو،امهحلاصمنامضنعنيتثحاب
ابوروأيفترصتنادقةاواسملاةركفنكتملنيحنيرشعلانرقلاعلاطميف
قيبطتنأرخآلاّمهملارمألانأّالإ.اهجراخىلإعّسوتلانعكيهان،اهسفن
،مالسإلاناكيتلاةّينامثعلاةعقبلايفقباوسهلنكتملةّمألا–ةلودلا
خيراتلايفةّيفلخنعًاثحبو.ةعماجلااهتطبارً،ارصحّينسلابهذملاو
ةّيتأتم،ةّيبرعلاةغللايف،“ةلودلا”ّنألهاجتبعصلانمنوكيس،ّيفاقثلا
يذلاتابثلاسكعىلع،بالقنالاورّيغتلاينعييذلا“لاد”لعفنع
يف،“ةّمألا”حلطصمامأ.ةّيبوروألاتاغللايف)state(“ةلود”ةملكهيحوت
.مهنيعبنينمؤملاةعامجينعيف،ّيمالسإلاديلقتلا
تراصف،خسولاليسغلاعملفطلايمُر،ةّمألا–ةلودلاضفرربعو،اذكه
ينعتةسايسلاتتابلب،ةلودلانودنمرّوطتتاهبلومعملاةسايسلا
اوعزنكاذدعببرعلانيّيثيدحتلاّنأكلذنمرطخأ.ةسايسلاضفرً،ّايلمع
لجأنمنولضانياوراصف،ّيثيدحتلامهجمانربنمةّمألا–ةلودلاةعوضوم
وأنيسنجلاةاواسملجأنموةّماعلاةايحلانعنيدلاةضبقعزن
وأةمئاقلالودلانمّصلختللًاضيأنولضانيمهّنكل،ةّيعارزلاتاحالصإلا
ىهتنادقل.اهئانفىلإّالإيضفتالّةيريصمبورحيفاهماحقإلوأاهجمدل
.جرعأوٍّالتخمنّويراسيونوّيموقّهالوتيذلاجمانربلااذه
طاشنك،يلليفايكامذنم،اهسفنتمّدقةسايسلا“ةنهم”نأانفضأاذإف
يّبرعلاطسوألاقرشلايفةسايسلاتدب،تّايقالخألاونيدلانعّلقتسم
اذهو.ّيوينبلااهصقنامهبضّوعتةبارقلاماظنهعمونيدلابلاّصتالاةقيثو
يف“انتماركواننيدنععافدلا”و“ءافرشلا”و“فرشلا”ريباعتةرثكّرسفيام
يف،ثوروموهامةبلغّرسفيامك،ةنهارلاةّيبرعلاةّيسايسلاةغللا
ةبلغلاهذهلثمو.راتخموعونصموهامىلع،ةساّسحلاوةجرحلاتاظحللا
.ءاوسبءاوسّةيرحللوةثادحللّيلخادلاقطنملاعمً،افيرعت،ضراعتت
:ةدعجئاتنّهلكاذهىلعّبترتدقلو
هلصفنويلبانبتكاموهو،ةقطنمللةثيدحلاةروصلاعنصبرغلاّنألف
ربتعتيتلاّةيرمآتلالويملاتزّزعت،١٧٩٨يفرصمازغنيحريصقلالوألا
ءانبألديالةّيجراخةرماؤم،ةسايسلا“ةنهم”امّيسال،لصحيامّلك
رود،نيطسلفةّيضقاهّمهأو،دودحللةرباعلااياضقلاتبعلّمث.اهيفةقطنملا
كلتربعّمتيرارقتسالاولودلاضيوقتنأولامك،لودلانمليدبلا



،اهنمًاقالطناوامٍةيضقىلعفقاوملاىنُبتتراصاذكه.اهيّنبتربعواياضقلا
اممًامامتسكعلاىلعاذهو.هنيعبدّدحمعمتجمتاجاحىلعسيلو
لصفنتالثيح،ةميدقلاةّينانويلاندملا–لودلانمةّيبرغلاةسايسلاهتّملعت
ةّيفلخلايفو،عقاولاو.ةيناثللةدّدحملاتاجاحلاةباجتسانعً،افيرعت،ىلوألا
رابكموجهلاضّرعترومألاىلإاهرظنوةميدقلانانويلاّنأً،امئادةروظنملاريغ
يّكيسالكلارّايتللزومركمهعملَماعُتينيذلاةّنسلانيملسملاةفسالفلا
ًاعبت،ةنيدملالوحنممهريكفتأشنيملنيذلالئاوألانوملسملاف.ضيرعلا
عّرفتيامو“يّنانويلالقعلا”ذبناولهستسا،ةنيدملاهذهلثمىلإراقتفالل
نباورشاعلانرقلايفشاعيذلاّيلازغلايفًاصوصخاذهّحصدقو.هنع
ىفيناثلاو“ةفسالفلاتفاهت”هباتكىفلّوألاف.رشعثلاثلانرقلايفةّيميت
،نانويلادنعلقعلالاغتشاقرطورفكلاانادأ،“نيّيقطنملاىلعّدرلا”هباتك
.“ناهربلا”ةهجاوميف“ةرطفلا”ـبامهيناثكّسمتو
مظعميفف.دقنلاورظنلايفخسارجهنىلإكلتّةيدضلاتلّوحتدقو
ًاراكفأوةمظنأهفصوبملاعلاىلإىُريًّايبرعجئارلاّيسايسلاركفلا
.2تاعمتجمكونادلبكىُريالّهنأّالإ،اياضقوتّايجولويديإو
اليذلاّيراسيلاركفلاضعبدئاسلايّبرعلاّيسايسلاركفلاهبشياذهيف2

ةّيكارتشاللنيلاتس“هيوشت”دقتنيلب،ةثادحللاهتاّيلباقوايسورً،الثم،دقتني
هذهايسورتفرعاذاملاّمأ.ةّيطارقوميدللنيتوبوةّيلاربيللنستليهيوشتّمث

يفامّيسالو،اهسفنايسورةشقانمىلإعفدتالف،ةديعسلاريغتاياهنلا
.ّةيرصنعلاباذهكدقنّلكمصتيتلا“ّيسايسلاباوصلا”ةنمزأ

مسرنودنممدقةركةبعلةسرامم،نحنانتلاحيف،هبشيامّنإكلذو
،اهلةيفانلاو،ةلودلاىلعةقباسلاطباورلاكلتىلعلهسيثيحب،بعلملا
ةضيرعٍناعمونيوانعىلإبرهتنأ،رئاشعلاوفئاوطلاونايدألاك
.نيطسلفو“ةّيبرعلاةّيموقلا”ىلإ،تانيعبرألاذنمّمث،“مالسإلا”ـك
ّةيديحوتلاتاراعشلاّنأكاذ:خفتنملامالكلاحضفتًامئادتناكقئاقحلاّنكل
مالسإلاف:اهراكنإتاراعشلاباحصأدارأةقيمعةّيقاقشناًالويميفختكلت
طولخمّيوفش،ّيبعشمالسإً،ادّيجملعنامك،كانهذإً،ادحاوسيل
،ّملعتموّينيدممالسإكانهو،يّبرعلانيدلاةدالونممدقأديلاقتوتاداعب
مالسإكانهكلذك.تاعامجلاوقطانملاولودلاددعىلعمسقنيامهنمّلكو
،نيطسلفونانبلوّايروسيف،ةريثكقرفنعًالضف،ةعيشلامالسإوةّنسلا
اوناكاذإاّمعشاقنلاّفقوتيملنمم،نيّيليعامسإلاوزوردلاونّييولعلاك
ّصاخلااهنولباهمالسإلودلانمةدحاولكنّولتًاعبطو.الوأنيملسم



بهاذمنعثّدحتنامنيحو.اهتالصاومواهميلعتواهتايحةقيرطنمجتانلا
تافاقثنعوةفلتخمةّيعامتجاعقاومنعًاضيأثّدحتننوكننيملسملا
لمع،ّةيّدجحالصإةكرحلضّرعتيملمالسإلاّنأل،اذهقوف.ةنيابتمةّيعرف
نيبةلصافلاةفاسملاعيسوتىلع،ّيطناكلالبقام،ّيفْرَحلاليوأتلارارمتسا
.3ةريثكلاتامالسإلاهذه

نمًالوبقمليجانألاوةاروتللّيخيراتلادقنلاهعمادغتقويفاذه3
عمجملاذنمكيلوثاكلانمًالوبقمو،مهيّيلوصأادعام،تناتستوربلابلغأ

1945ذنم،تدّهمدقةّيطارقوميدلاةّيحيسملابازحأتناكو.يناثلايّناكيتافلا
أدبمتحلاصذإ؛ةسايسلاونيدلانيبةقالعلاىلإرظنلايفعسوأقافآل،
يتلاةَحلُصملاّةيدوهيلاتلمعكلذك.ةّيبعشلاةدايسلاعمةّيناسنالاةئيطخلا

نماثلانرقلارخاوأةئدابلا،ريونتلاوأ،الاكسهلاةكرحىلإاهروذجدوعت
.ابوروأيفرشع

اّممريثكبرثكأةّيميسقتاهخيراتيفتناكًاضيأيهف،ةّيبرعلاةّيموقلااّمأ
لبجيفرشععساتلانرقلارخاوأةّيبرعلاةوعدلاترهظدقف.ّةيديحوتيه
ةحازإوّيوغللاءايحإلالّوألااهضرغناكف،نيّيحيسمنيفّقثميديأىلعنانبل
راكفألالاقتنالرسجريفوتّمثنمو،ةّماعلاةايحلاردصنعمالسإلا
يناروحتربلأهفصياموأ،“قرشلا”ىلإ،ةّيناملعلاوةّيتاواسملا،ةّيبرغلا
.اهنمًاءزج،لماكلكشب،اونوكينأ]نوّيحيسملا[عيطتسيةعامجداجيإ”ـب
،تانيسمخلاوتانيعبرألايفو.4“دجوتملهذهكةعامجف،لاحّةيأىلعو
اهداصتقاوىرغصلاتّايزاوجروبلاوشويجلاوةّيلالقتسالاتارادإلاعّسوتعم
ةرّمذتملاةملسملاتّايلقألاءانبأةّيبرعلاةّيموقلاتبطقتسا،ريغصلاّيعاضبلا
ىرخأىلإّةيوغلةّيفاقثةوعدنمتلّوحتو،ةّنسلانايعألامكحنم
عمطقفو.ّايروسىلإّيحيسملانانبللبجنماهزكرملقتناامك،ةّيسايس
ةّيبرعلاةّيموقلاىلإةوعدلاتأدب،تانيسمخلارخاوأعم،رصانلادبعلامج
ةعيشونانبليّيحيسمفاخأاذهّنكل.ضيرعلايّنسلامسجلابذجت
نوّينانبللانوّيحيسملاكّسمتاذكه.اهومواقواهنعاوأفكنافهداركأوقارعلا
ّفتلاو،نوعمشليمكمهسأرىلعو،مهتّيحيسميفًادّدشترثكألامهتاماعزب
فقويذلامساقميركلادبع“ميعزلا”وةموكحلاسيئرلوحقارعلاةعيش
بزحلالوحاوّفتلااملثم،ةّيقارعلاةّينطولامسابةّيبرعلاةّيموقلاهجويف
عمقيفةنوشخلاوفّرطتلانمديزمىلعمساقضّرحيذلاّيعويشلا
.برعلانيّيموقلا

4 Albert Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age , 1798-1939,



Oxford, 1970, P. 274.
سكعلاىلعاّهنأىلع،نيطسلفةّيضقامّيسال،اياضقلاتنهربكلذىلإو
يهلب،برعللديحوتةّيضقتسيلىرخألايهف.هبفصوتاّممًامامت
نيبوةّيناكسلامهلتكنيبًالصأةمئاقلاةوجفلاعيسوتىلعةلئاهةقاطتاذ
ناكنيتّيلهأنيبرحيفكلذدّسجتدقو.تاعمتجمولودىلإاهلّوحت
ًءادتبانانبليفو١٩٧١و١٩٧٠يماعندرألايف،نيطسلفةلأسمامهعوضوم
.١٩٧٥ـب
ليئارسإةلودمايقديحوتلامعازمحضفامزربأناكامّبر،اذهلبقْنكل
.نيطسلفلةرواجملاةّيبرعلالودلاىلإٍّينيطسلفءوجلنمهيلعّبترتامو
امكنيّينيطسلفلالماعتمل،نلعمّيموقيعويفاهلكةكراشتملاكلتلودلاف
اودُرطنممّيقرشلااهراوجيفنوميقياوناكنيذلاناملألاايناملأتلماع
ًاناملأاوُربتعاناملألاكئلوأف.اهدعبوةيناثلاةّيملاعلابرحلاتاياهنيفاهيلإ
اهيلإاوأجليتلالودلايفنيّينيطسلفلا“ةوخألا”سكعىلعنيلماك
نيبةلصافلادودحلاترهظانه.ةظاظفلاوقييضتلاونامرحلابمهتهجاوو
،اهتانزاوتورئاشعلاوفئاوطلاولودلاتارابتعانيبوةبورعلاةطبارةّيظفل
ليلذتلاهمادختساعيمجلاديرييتلاةّيضقلانيبضقانترهظةجيتنلابو
.دحأهديرياليذلا“ضئافلا”بعشلانيبو،اهبّنجتلوأ،مهتالكشم
يّوقيهرودبتيتفتلااميف،تيتفتلاىلإيّدؤيّيّدضلايعولاّلظاذكه
ردصمك،ّيليئارسإلا–ّينيطسلفلاعارصلالمعىنعملااذهبو.ّيّدضلايعولا
ًاّيفاضإًاببسهريفوتنعًالضف،ةثادحوتاسايسولودنمىّقبتامضيوقتل
يّدرتنعّيليئارسإلا–يّبرعلاعازنلاةّيلوؤسمنمكتًاساسأدودحلاهذهيفو.هل
اّممرثكأةثادحلاوةلودلاراكفأنعبرعلاداعبإيلاتلابو،قرشملاةقطنم
دعوذنميأ،اهتأشنلبقامذنمليئارسإمعادبرغلاّنألف.نوديعبمه
6اهتاذةلودلاةركفنعوهنعطسوألاقرشلابرعداعتبامظاعت،5روفلب
.

ةمجرتلاّنكل،روفلبdeclaration“حيرصت”وهّيلصألاريبعتلانأظحُالي5
.“دعو”يهّةيرمآتةلومحتاذةملكتدمتعاهلةّيبرعلا

ّيدوهيفلأ567رجاهثيحةلودلاهذهتانّوكمفاعضإنعًالضف6
ددععفترايتلاليئارسإىلإمهبلغأهّجتا1948دعبمهلودنميّبرع
نويلم1,873ىلإنويلم1,174نم1956واهتأشننيباماهناّكس

ةرجهتأدتبا،ّيرصملا1952ويلويبالقناذنمو،كاذدعبو.ةمسن
.ىطسولاتاقبطلاونيّيحيسملا



ثودحف.ةطلسلالوادتوةّيعرشلاةلأسملريوطتلصحيملنوضغلاهذهيف
نمهربعوجنتوةسايسلاهيلعضهنتًّاينمزًالاجمسّسؤيلناكاذهلثم
مسابّيرهاظلاديحوتلاايجوغاميدتاريثأتنموةّيلهألاتاماسقنالاراثآ
نرقلايفىربكلااياضقلاداّورزربأ،رصانلادبعّىتحف.ةّيموقلاوأنيدلا
دارأنيحهنإف،ةعماجىلإرهزألاعماجلّوحيذلايناملعلاهبشونيرشعلا
ناكدمحمّيبنلانأبءاتفالاىلإرصمخياشمعفدّةيوبعشلاةّيكارتشالايّنبت
ّلظيف،ةّرمتاذةنملعمتناكيتلاةّيمسرلاسرادملا”ّنأامكً.ّايكارتشا
.7ً“ّاينيدًاحملم،ةديازتمةروصيف،تبستكا،دفولابزح

7 Anouar Abdel-Malek, Egypt: Military Society , Vintage, 1968,
P.263

،ةّرحلاةفاحصلاوبازحأللاهيفناكمالةطلسدّرجمىلإةلودلاتّصُلقدقل
ًالمع،فاطملاةياهنيف”نوكتلّيعارزلاحالصإلاوميمأتلاتاسايستءاجو
.8“ةنميهلاىلإلصاوتملارصانلادبعيعسبًاقحلم

8 Robert Mabro, The Egyptian Economy 1952-1972, Oxford,
1974, P.128 .

اهفصوبةثادحلاّدضفوقولايفهمدخيامدجوةّيعرشلاقيفلتّنأّقحلاو
هانعمبثيدحتلاعمفوقولايفْنكل،ةسايسلاوملاعلانمًالماكًافقوم
،نوعفديطسوألاقرشلابرعنإلوقنذإغلابنالو.ّقيضلاّيتادألاوّينقتلا
عموً،اصوصخةريخألاةثالثلادوقعلايفف.قيفلتلااذهةفلك،ةيوتلمقرطب
ءرملاقنتعينأًابيرقتليحتسملانمتاب،ةّينيدلاةّيلوصألامظاعت
ملام،ةثيدحلاميقلانمًّايأوأةّيكارتشالاوأةّيلامسأرلاوأةّيطارقوميدلا
دّمحمّيبنلاةريسيفكلتوأةركفلاهذهلةنيتمروذجدوجوىلعنهربي
،“هللاّودع”هنأبفصويامًاريثكئّيسلامكاحلاف.مهلامعأيفوهتباحصو
.“هللابيبح”ّهنأبهنوعبتييذلاَمكاحلادجاسملاُءابطخحدمياميف
برعلانوفّقثملالغشنادقو.اهسفنتوعنلانودّدريامًابلاغنورهاظتملاو
نيبو،مالسإلاوةّيكارتشالانيب:ةلصاوتمتاقيفوتداجيإيفنيلغشنماولازامو
ديدجتلانيبامك،مالسإلاوةّيطارقوميدلانيبمث،مالسإلاوةّيبرعلاةّيموقلا
رصميفّهنأكاذ.همظعمنيدلالّكشييذلاثارتلاوةثادحلاو،ديلقتلاو
،ّمهألاةانقلانكيملنإ،ىربكةانقّيطايتحامالسإلاّلثمي”قارعلاوايروسو
ىفخأنيدلاوثارتلاوتاذلالوحروحمتلااذهو.9“ّةيريهامجلاةكراشملل
.10جراخلانم“دروتسم”وهاّمعوةثادحلانعًامظاعتمًادادترايفخيو
لاؤسلاوملاعلابّيلفطلاكاكتحالاةلحرميفهباحصأيقبيصوكنكلذيفو



اذهلةّيلمعلالكاشملايفّيدجلاطارخنالاوجضنلالبقهتعيبطوهانعمنع
.لخادلاىلعجراخلاةوطسراثآنمرخآرثأّهنإ.ملاعلا

9 Robert Springborg, Egypt, Syria and Iraq, in: Mohammed
Ayoob (ed.), The Politics of Islamic Reassertion, Croom Helm,
1981 , p.30.
10 عجار : جروج يشيبارط ، ةحبذم ثارتلا يف ةفاقثلا ةّيبرعلا ةرصاعملا ، راد

يقاسلا ، 1993 .
ىرخألافسعلالاكشأنعًالضف،ةّيعرشللموهفمريوطتمدعببسبْنكل
رييغتيفىلضفلاةادألافنعلاىلإماكتحالايقب،تاطلسلااهتسراميتلا
يه“ةّيسايس”ةفاقثبرعلادييفعّمجتتتحارامنيباذهو،ةمظنألا
هسفنوهاذهكمكارتف.ةّيموقلاونيدلاوةبارقلاماظننمبلصّيلّوأمكارت
بكاوي.ةديدجةلكشمّةيأبمادطصالاىدلةهجاولاىلإروهظلادواعيام
،ةّينيدلاةطبارلاهرادم،ةلودلاىلعقباسيّناطلسيعونمطيلخكلذ
ريصتفعّسوتتيتلاةبارقلاماظنهُساسأةلودلانمىندأوهّيعضوميعوو
.ةّينثإةعامجوأةّينيدةفئاط
يفنيواستمنينطاومكدارفألالماعيّيسايسعمتجملحاتيالاذهكخانميفو
ةنايدنباوهلبً،الّوأًانطاومسيلدرفلاف.أشنينأتابجاولاوقوقحلا
يتلاةكرتلايههذهو.اهنيعبةّينثإوأةنّيعمةّينيدةفئاطوأةنّيعم
ّةيددعتىلإنوكيامبرقأوهيّنامثعمكحنمتاونسلاتائماهتّفلخ
ةّيبرغلاةيدّدعتلاقفارتيتلاةّينطاوملايفةاواسملانماهّولخلًاعبتةّيئادب
.11ةثيدحلا

زييمتلايلاوتةبقاعتملاةملسملاتالالسلاّتلظيّنامثعلامكحلالبقْنكل11
.ّيعيشلاوّينسلانيبامك،ملسملاريغوملسملانيبويّبرعلاريغويّبرعلانيب
شاقنلل“اروغأ”وأّماعلاجمضهنيالنأ،هذهكةئيبيف،ّيهيدبلانمو
ًاّيفاضإًاببسناكاماذإاذهو.ةّحُلملانوؤشلالوحتارّوصتميدقتو
عوطسوّيرمآتلايعولاجاتنإيفرخآردصمّهنإف،ةسايسلاريحستل
.ةفرعملاطئاسونمًازرابًاطيسواهفصوبتاعئاشلا
تضاخيّبرعلاطسوألاقرشلاةقطنمنإلوقلانكمي،وحنلااذهىلع
نودنم“ةّيموق”اهيّمستتاعارص،برغلاباهكاكتحاريكاوبذنم،ضوختو
،حالسلابضاُختتاعارصلاتناكّاملوً.اناطوأوًالوداهسفنيهنوكتنأ
تّايبصعلانيباميففواخملاجّجؤيوتاعازنلارّجفيهّايإحالسلااذهناك
ناكامّبروّ.يتاذلاريمدتلاوريمدتلانمةبقاعتمتارودىلإًايّدؤم،ةّيلهألا



ّفكتاليتلاتاعمتجملاهذهانمهفيفةّينهاررثكألالازيالنودلخنبا
ايجولويسوسلالبقامّيجولويسوسف.ّةيّدضلاباهتهجاوموةثادحلاّدصنع
“ةيبصعلا”ىلعّيزكرملاهموهفمماق،رشععبارلانرقلايفشاعيذلا
يتلاةعامجلانماضتوّيعامتجالامحالتلاهيّمسننأنكمياموأ“بسنلا”و
عسياّممو،ةّيبارقلاتاعامجلاولئابقلامزالياّمم،مدلاطباورىلعسّسأتت
ىلإةّيبصعةعامجلمحيذإمحالتلاكاذوً.امادتحااهديزينأنيدلا
ةعامجلاكلتدوعصّنإف،ةمئاقلاةّيندملاريمدتهماوققيرطربعةطلسلا
ىوقأىرخأةلالسوأةعامجدوعصلًادّهمم،هرايهناروذبىلعيوطنيامّنإ
همايقنوهرمرباعولئازنايكً،اذإ،ةلودلاف.كيلاوداذكهو،ةّوتفرثكأو
.ةبارقلاماظنومدلابهطاطحناو
ةّوقفعضتنيحف.مهسأيىرسأةديدجلئادبىلعنونهارملاىقبياذكه
ّنأكف.ةهجاولاىلإيّنودلخلاهانعمبماسقنالادوعياهدادبتسا“ةكوش”وةلودلا
.دادبتسالاوحوتفملاعازنلا:نيمكاحنيرايخلانحّشرانخيرات
دقف:باتكلااذهاهلوانتييتلاةقطنمللّقدأديدحتنمّدبال،انهو
قرشلاةقطنمنأدكؤملانكل.مويلاًاموزأمّهلكّيمالسإلاملاعلانوكي
رمأحَرُطينألًاضّرعتاهرثكأيهامبرو،اهرثكأنيبيهيّبرعلاطسوألا
هينطاومءامدهغبصتيذلاقارعلانيبامف.ثحبلاطاسبىلعاهدوجو
،دّقعملاوديدملاّيليئارسإلا–ّينيطسلفلاعارصلاو،مهنيباميفمهُلتاقتو
،٢٠١١علاطمةروثلاعالدناعمامّيسالو،ّايروسونانبللةضماغلاقافآلاو
نييالمتارشعشيعيً،اعيمجةبهتلملارؤبلاهذهنيبهعوقوبندرألاةطروو
نورثعيالمهّنكل،دّبلمدغنعةريثكةلئسأنوحرطي،مويبًامويناّكسلا
ةّيلهألابورحلانعىأنمبتناكنإف،اهسفنرصماّمأ.عطاقباوجىلع
ريدقتبعصيةّيسايسةّيلهأًابرح،تاونسذنمشيعتاهنأالإ،ةحوتفملا
مامأاهعضتل٢٠١١ريانيةروثتتأدقلو.هيفرجفنتدقيذلالكشلا
داّحتالاىلإّمضنتدقيتلاايكرتيفّحصيالاماذهو.ّةيريصمتاناحتما
امةغيصىلإاهوّيمالسإونوّيناملعلااهّويركسعلّصوتييتلاو،يّبوروألا
الكلذك.رارقتسالانمةلوقعمةجردىلعةّيطارقوميداهيلعضهنتشياعتلل
اهيفبرضينم،اهتماعزدّمحمريتاهمّيلوتذنم،دجتيتلاايزيلاميفّحصي
الو،ةثادحلاومالسإلانيبةحلاصملاحاجنىلع،ةغلابملانمءيشبولو،لثملا
الإ،ركسعلاتاحومطويّناكسلارثاكتلاورقفلااهاّدحتييتلاشيدالغنبيف
يفّىتحالو،ةريثكبويعبةبوشملااهتّيطارقوميدىلعظفاحت،كلذعم،اّهنأ
عّسوتمث،وتوبريزانبلايتغاةميرجذنمّهنأحيحصً:اّدجةموزأملاناتسكاب



،ثادحأنمهالتاموندالنبةماسألتقىلإًالوصو،اهيف“ةدعاقلا”
رطخأاهلّوحتوةّيلهأبرحيفاهطارخنالامتحالوححرُطتّةيّدجلاةلئسألاو
لامتحاّنأامّيسال،ةلئسألاكلتدّدجيباهرإلاّفكيالو.ملاعلايفدلب
دوجورمأّنأريغ.هسأربّلطيّىتحيفتخيداكيالدنهلاعمبرحلا
ّهلكملاعلاىلعذإ،ةاجنلاصرفضعبكلمي،ةّيسايسةدحوك،هسفنناتسكاب
نويلم١٧٥ةبارقهيفشيعيدلبيف،ّيبسنلاولو،رارقتسالارمأّربدتينأ
رثكأفرثكأاهلعجيذإ؛نيّدحوذناتسكابيفّيّرذلاعوضوملانإّمث.ةمسن
ةّيلوصألاتاكرحلاقارتخانعمالكلاّحصاذإو.ةّيلودلاةبقارملاىمرميف
يقب،حيحصبلغألايفوهو،كانهشيجلاوةلودلاةزهجأضعبلةّيباهرإلاو
لقثىلعّتلد٢٠٠٨علاطمتيرجأيتلاةّماعلاةّيباينلاتاباختنالانأ
اهبّعتمتتلازتاليتلاةّوقلاًاديدحتوهو،قارتخالاكاذنزاويّيدج
نكمأيتلاةميزهلاءاروتناكيتلاو،ةّيندمبازحأةدايقبةسايسلاةركف
.نيّيلوصألاباهقاحلإ
ميقتنيذللانانبلوأقارعلاكنادلبعاضوأهباشتالًاعيمجلودلاهذهو
دحاوّلكلةّينطولاتاضقانتلانعًالضف،ّهلكطسوألاقرشلاتاضقانتامهيف
ايكرتوناريإوةّيبرغلانادلبلامومه،توافتبولو،رضحتامهيفف.اهنم
ةّيتارابختسالاوةّينمألاةزهجألاوّيجيتارتسالاذوفنلايفكلذّىلجتيو،ليئارسإو
ةروثلاعالدناعمو.ةّيجولويديإلاوةّيفاقثلاتاريثأتلاوّةيداصتقالاحلاصملاو
ّىتشبتّجعو،يّبرغلا–ّيسورلاعازنلاعمتعطاقتامًاعيرسيتلاّةيروسلا
رمعنمةريخألادوقعلاّنأكىّدبت،ىرغصلاةّيلهألاتاعازنلافانصأ
ً.ادّدجمةايحلاىلإثعبنتةّينامثعلاةنطلسلا
ودبتهسفنيّبرعلاملاعلايفىرخألاقطانملانإف،نميلاونادوسلاءانثتسابو
عمةكرتشمةدحاوةمزأيناعيّهلكيّبرعلاملاعلاّنأّحصاذإفً.الاحلضفأ
كلتتيقب،ةسايسىلإماظنلاكاذمجُرتدقو،ةبارقلاماظنودادبتسالا
رثكأاهنأامك،ّيليئارسالا–ّينيطسلفلاعارصلانعدعبأاّهلكقطانملا
امك،ةلامعلاوةرجهلاطباوروّيفارغجلابرقلالعفباّمإ،برغلاىلإًادادشنا
ةّيعامتجالاةوشرلاوّيطفنلاداصتقالالعفباّمإو،برغملانادلبلاحيه
يفىرخأةدعاوتاراشإّةمثو.جيلخلانادلبلاحيهامك،اهقلخييتلا
ّتلحيلاتلابو،اهيفةّمألا–ةلودلارمأتمسحبرغملانادلبنأاهدادع
نمةّيشماهرثكأةّيبرغلاءارحصلاُةّيضقىقبتيتلاةّيبارتلاةدحولاةلأسم
لصفلاديدشتُهفدهةّيحةّيضقلاهذهءاقبإنأحجرألالبال.اهدّدهتنأ
جيلخلااّمأ.نيتلودلاونيتّيسنجلانيبقراوفلاديكأتوبرغملاورئازجلانيب



ةنيدملا–ةلودلانعةدّدعتمبراجتءانبيفحاجنلاتامالعضعبرهُظيف
لبقتسمصوصخيفنانئمطالاةراثإليفكتالدقيهو.اهريوطتيفو
اموخذابلاكالهتسالاطمنببسبامكديدجلايّناريإلايّدحتلاببسب،جيلخلا
تاقالعءاسرإنعًالضف،يّناكسلانزاوتاللاةوجفعّسوتةرجهنمهيعدتسي
تقلأامّهلكاذهو.ةّيّحصالوةلوبقمتسيلنيرجاهملالاّمعلاعملمع
فواخملاتفعاضوهيلعةريثكًءاوضأ٢٠٠٨يفترجفنايتلاةّيلاملاةمزألا
ّةيدوعسلاديىلعاهقحسوةّينيرحبلاةضافتنالاتءاجكلذك.هنعةمجانلا
فئاوطلايغلينأهعسيالطفنلاّنأنلعتةرواجملاجيلخلالودو
ىلعلمحيببسنمرثكأّةمث،اذهعمً.امومعتالكشملالب،اهتالكشمو
،هديربتوفوخلاكاذطبضىلعوأ،جيلخلاّصخاميففوخلاليجأت
ّبترتتيتلاةّيلودلاةيامحلاوّيملاعلاداصتقالابقيثولاهلاّصتاةجرداهّمهأ
ريرحتلبرحلاةبرجتهيلعّتلدنأقبسام،ّلقألاىلع،اذهو.كلذىلع
.قوبسمريغّيلودفلاحتهلجألدشتحايذلا١٩٩١يفتيوكلا
تّايرثكأّمضتجيلخلامظعموبرغملايفةروكذملاةّيبرعلانادلبلافً،اريخأو
نادلبيفرفاوتيالاموهو،ةمساحوأةحساكاّمإيهةّيبهذموأةّينيد
.نانبلوقارعلاك
مادعإنموّيعمتجمءاوخنماهنعّرجنااموًةعمتجمبابسألاهذهل
،ّيمالسإلاملاعلارئاسنودنم،يّبرعلاطسوألاقرشلامّدق،ةّينطولالخاودلل
هانيأراماذهناك.ةّيلامشلاايروكدعب،ّةيروهمجلاةثارولايفةبرجتيناث
١٠يفدسألاظفاحليحردعبّةيروهمجلاةسائرتلقتنانيحّايروسيف
نأيحوتتاريدقتلاّلكتناكو.12راّشبهلجنىلإ٢٠٠٠وينوي/ناريزح
ّيدُعهيلجندحألاهثّرويسناك،ةطلسلايفيقبولاميف،نيسحماّدص
نممكحلاكرابمءالعوألامجّملستينأ،رصميف،حّجُراميف،ّيصقو
.مهّتلشيقابوةثالثلامكحطقسينألبقكرابمينسحسيئرلادلاولا
هتطلسوتافرعرسايىلإتهّجُويتلاتاداقتنالازربأنأًّايداعسيلو
تافرعلصحينألبقاذهو،ةّيبوسحملاوداسفلالوحترادةّينيطسلفلا
اميفً،اقالطإهتحلصملسيلليئارسإعمىوقنزاوتّلظيفو،ةلودىلع
تانوعمنملبّيلحمجاتنإنمهمظعمتأيملدّدُبيناكيذلالاملا
.ةّيلود

رخاوأنمتّدتمايتلاةثارولاةمزأبفرُعامبألادسألاَليحرقبس12
اهرطخدّدبتيملةّيلهأبرحبّببستتتداكو،1984طساوأّىتح1983
.ظفاحقيقش،دسألاتعفرلّيركسعلاوّيسايسلاذوفنلاةيفصتعمّالإ



فرعيمليّبرعلاطسوألاقرشلانأظَحالي،ةّيمالسالابازحألاةئيبيفو
ةلادعلا“ـف.امهيلكوأ“ةيمنتلا”وأ“ةلادعلا”ىلعدّكؤتيتلابازحألاةبرجت
،ناغودرأبيطبجرةدايقبايكرتوّيمالسإهلمحيذلامسالاوه“ةيمنتلاو
برغملاوّيمالسإلعفامك،اهسفنةيمستلانّويسينودنإلانّويمالسإلاذّختادقو
.“ةّيبعشلاةلادعلا”بزحميهاربإرونأ،ايزيلاميف،سّسأامنيب،ايناتيرومو
ىوقألااهتهجوتناكةّيمالسإلايّبرعلاطسوألاقرشلابازحأفاهرودبو
يتلانيملسملاناوخإلاتاكرحمسجنعةّيفنعوةفّرطتمتاعامجلاصفنا
هللاتايآضعبيفظَحُالياميفو.ةمئاقلاةمظنأللةنداهموةلدتعمتُربتعا
ّيقالخألا،نيّيناريإلاةفسلفلاورعشلاب،ظّفحتلاهداسولو،مامتهانيّيناريإلا
ةرظنمكحياماهدحويهةّفلختملاتّايقالخألاّنإف،ّيقالخألاريغوامهنم
زاجاذإاذه،اهتفسلفواهّنفومهتاعمتجمبدأىلإةقّيضلابرعلانيّيمالسإلا
ً.الصأةرظندوجونعمالكلا
ةّينيدلاتّايلقألادوجوكةزرابتاّيصوصخكلمي،اذهيّبرعلاطسوألاقرشلاو
ّيجيتارتسالاعقوملاو،ّيليئارسإلا–ّينيطسلفلاعارصلاو،هيففيثكلاةّينثإلاو
ايسآلصوةزمهو،ناريإبرغو،ايسوروابوروأبونجهنألةّيمهألاغلابلا
تعطقيتلاةعقبلاًاضيأهّنكل.قارعلايفطفنلادوجونعًالضف،ايقيرفأب
اذهو.ىرخألاةّيبرعلاقطانملايفلصحاّممدعبأًاطوشاهيفُةثادحلا
لعجي،لاحلايهامىلع،ّيركفوّيفاقثلّوحتعمقفارتيالنيحلماعلا
ثيدحتلةّيلباقلالعجيامك،ّرتوتلاودسحلابًابّبسترثكأبرغلابةفرعملا
نمّدبالو.ىرخألاقطانملايفاّممىلعأ،هتطرقمديأ،هتعاشإوفنعلا
ءانبأنمنوريثكمهدادعيفو،مهسفنأنيّيناملعلانيّيموقلانأةظحالم
،برغللءادعلاثيحنم،ةّيمالسإلاايجولويديإلااوفنأتسا،ةّيحيسملاتّايلقألا
كئلوأّنألاّمإاذهءاجدقو.ىرخأةّيناملعوةثيدحتاحلطصمبولو
لوصحلاواهيفجامدنالاىلإمهتليسوّةيرثكألاىلعمهتديازميفاوأرنيّيلقألا
،مهاوسنمرثكأبرغلااوفرعنَممهنمامّيسالو،مّهنألوأ،اهلوبقىلع
ثارتكالانودنمةّماتلاةاواسملابلطيفًالاجعتساّدشأاوحبصأ،ركبأوأ
.كلذلةقبسملاطورشلاب
:كالهللةّصاخلاهبابسأمويلاكلمينادلبلاهذهنمدحاوّلكّنأّقحلاو
ّيكريمألالالتحالامثدئابلاّيراتيلاتوتلاهماظنتاّفلخُمببسب،قارعلا
ىلعةنيابتملااهقرطبتلمعاّهلكيهو،اهاعدتسايتلاةبراضتملاتامواقملاو
“حتف”عازنببسبنيطسلفكلذك.قالمعلاهمجحوّيفئاطلاروتسملافشك
نعًالضف،ةّزغعاطقوةّيبرغلاةّفضلانيبلاصفنالالامتحاو“سامح”و



ًاضيأوً.ّايضَرَمًاناضتحااّهلككلتتارهاظلانضتحييذلاليئارسإعمعازنلا
هنمّيروسلاشيجلاجورخدعبّيفئاطلاوّيسايسلاماسقنالاببسبنانبل
ّايروسو،يريرحلاقيفرلحارلاةموكحلاسيئرةلتقةمكاحمتايعادتو
ماظنلااذهطوقسلامتحاببسبًاضيأْنكلو،ديدملاّيعمقلااهماظنببسب
ّيقارعلانيناكربلانيبهعوقولندرألاو،ةّيقارعلاةقيرطلاىلععمتجملاراجفناو
ىرخأوةّيندرأقرشةلتكىلإنمزملاهقاقشنانعًالضف،ّينيطسلفلاو
،رصموحنًابرغرانلاهذهتّدتما،أوسألالوصحلاحيفامّبرو.ةّينيطسلف
ًالامشطّسوتملاربعتساهاياظشضعبّنإفًامتحو.جيلخلاوحنًابونجوأ
.ةّيعرشلاريغوةّيعرشلاةرجهلاُمظاعتوةملوعلالظيفابوروأهاّجتاب
يّدحتباوّسحأطّسوتملليذاحملاّيمالسإلاملاعلاناّكسمظعمّنأحيحص
،ةّيلايربمإلارصعوةّيعانصلاةروثلاببسبةّينوكلاةنميهلابالقناعمابوروأ
كسمييذلاملاعلااذهيفءادعسريغًامومعنيملسملالعجاموهو
يتلاةّيقرشلاايسآاهفرعتملهذهكةّيساسحو.هتسدنهّىلوتيوهتدايقببرغلا
ىلعرصتقيةيناثلاةّيملاعلابرحلاّىتحيقبو،برغلاباهكاكتحارّخأت
ةديعبوًاليوطةّيشماهّتلظيتلاايقيرفأاهفرعتملامك،لحاوسلاوفارطألا
ادبّيطسوتملا–ّيمالسإلاملاعلانإف،لباقملايف.ّيلعفكاكتحاّلكنع
ًامّدقتّدشأةّرمتاذناكهنأًارّكذتم،ةّينوكلاتالّوحتلاىلإهّبنتلاديدش
يفمهمزهامكنيّيبرغلانيّيحيسملانماينابسإعزتناوهف:نيّيبوروألانم
مجرتنأهلقبساملثم،ةّرمنمرثكأانييفةنيدمدّدهوةّيبيلصلابورحلا
مهتروطسأاهولعجنيذلانيّيبوروألاىلإلقتنتنألبقةميدقلانانويلالامعأ
حتفلاّلتحاّةيروطاربمإةفاقثةّيفلخلايفوًاذإنوفّرصتيمهف.ةسّسؤملا
مّستانيذلاةقرافألالاحًامامتسكاعياماذهو،اهيفًاضيرعًاناكموزغلاو
.“ةقارعلا”و“ةلاصألا”نعحّجبتلامادعناوتاداهطضالابمهخيرات
نيزاومبالقناورييغتلالّبقتلعجتهذهكةبرجتّنألوقلانعّينغو
.ةّيلعفلاهتازايتماوّيّدجلاهعقومرسخينمىلعًاّدجًابعصىوقلا
ملاعلايقابنميّبرعلاطسوألاقرشلايفىلعأتدبةّيساسحيهو
ةقطنملاكلتّنألًاضيألب،ّيطّسوتملاراوجلاببسبطقفسيل،ّيمالسالا
ةّيحيسملاتّايلقألادوجولًاعبتاهاوسنمرثكأديدجلاوميدقلانمطيلخ
ةبلاطملالعجيام،نانبلوّايروسورصميفًاّيبسنةّيعامتجالاىنُبلارّوطتو
يتلاقراوفلاةدهاشمىلعوصّصلتلاىلعةردقلاعفريامك،ىلعأةاواسملاب
.برغلانعلصفت
لهأهنمجرخيذلاملاعلاّنأقّوفتلاكاذلوبقةبوعصيفدازدقو



َةلود،ةّينامثعلاةنطلسلا،هتلودتناك،ىلوألاةّيملاعلابرحلادعبةقطنملا
باحصأمهفصوبمهنععفادملاومهناطلساهناطلسناكوً،اساسأنيملسملا
عميّدحتلااذهرّيغتينأنودنم،اهاّدحتتةنايدةّيحيسملايفىرتةنايد
نأبعصي،دئاسلايّبرعلاليوأتلايف،ةّينيدلاّةيوهلاّنأل؛ةنمزألاّبلقت
.رّيغتت
.يّدضلايعولاضعببةّيسايسلاايفارغجلارصانعتبّبست،لباقملايف،ْنكل
نكيملً،ّاينمأاهعملخادتم،ابوروأنمبيرقّهنأليّبرعلاطسوألاقرشلاف
نيفرطلاةقالعتغلبدقل:راوجلاكاذلةّيبلسلاراثآلانمةاجنلاىلعًارداق
نايغطجوأيفيأ،ةيناثلاوىلوألانيتّيملاعلانيبرحلانيبامةرتفيفاهتورذ
اذكه.ذوفنلاىلععارصلالعفبّيلاينولوكلاكولسلاىلعةّينمألاتارابتعالا
ءاشنإبةّيبوروألاتامازتلالافاعضإىلعتارابتعالاكلتتلمعامًابلاغ
حلاصمعماهجئاتنضراعتتنيحتارمعتسملايفّةيروتسدوةّيسايسةايح
اّنظحءوسو،رامعتسالاّظحءوسناكدقل.اهيسفانمحلاصممدختواهلود
تاظحلرثكأيفيأ،نيتّيملاعلانيبرحلانيبامةرتفيفهجوأغلبّهنأ،هعم
.ّينمألاهجّنشت
يفنوّيبوروألاف.هتاذليّبرغلايعولانعّةيوبأةروصعماذهبحاصتو
مهفصوبمهسفنألمهكاردإاوزواجتدقاونوكيملنيرشعلانرقلاعلاطم
ال،نيمقتنمونيبضاغىلإةظحلّةيأيفنوبلقنينيذلانيّصلخملاونيقّوفتملا
لازتالتناكنيّيلاينولوكلاتالارنجلاونيّيسايسلاضعبةّيحيسمنأامّيس
يبنللأّيزيلكنإلالارنجلااندّوزدقو.بيرغلارخآلاطيمنتبةغوبصموّةيوق
علطأف١٩١٨يفسدقلاةنيدملخدنيحلوانتلااذهنعريهشهيشيلكب
كلذكو.دسألابلقدراشتيردجمثعبييكٍتآهنأىلعنيّيلحملااهءاهجو
حالصربقرازذإ١٩٢٠يفقشمدهلوخدرثإوروغّيسنرفلالارنجلالعف
.قرشلاىلإهتدوعًانلعم،ٍّدحتبهبطاخفنيدلا
ةلتكلاّدضةدرابلابرحلاتارابتعانأّالإً،اقحالةغللاهذهتفتخانئلو
.اهتاّيساسحواهرعاشمنمفيفختلايفمهاستملةّيتايفوسلا
عارصلادقع،ديعبٍّدحىلإ،تناك،ىرنفوسامكو،تانيسمخلانأعقاولاو
دبعلامجةسردم:رظنلايفنيتقيرطاتّفثكواترصتخا،نيتسردمنيبحوتفملا
يفاهيقبتاهّنكل،ةحيرجلارعاشملاهذهنمةسايسلاّدمتستيتلارصانلا
لماكتتيتلاديعسلايرونّيقارعلاّيسايسلاةسردمو،بسحفرعاشملاراطإ
،ىلوألاهتايادبذنم،ديعسلاف.يّبرعلابرغملايفةبيقروببيبحلاةسردمعم
نل،برعلايلاتلابو،نيّيقارعلانأاهدافم،اهنعدحيملةركفلمح



حيحص.برغلاعمةّيئادعتاقالعّلظيفمّدقتلاولالقتسالاليناوعيطتسي
ةعوضوممهفيفتاسايسلاحلصأنكتملّيقارعلالخادلايفهتاسايسنأ
ملامّنأّالإ،قارعلادوهيلايحدراطلاوّيداعبتسالاهكولسةلالدب،ةّينطاوملا
ديىلعّالإاهلالقتسالانتنلةّيبرعلالودلانأهكاردإوههيفئطخي
.ةّينقتلاوميلعتلايفبيصناهلودغيفوسهدحوهديىلعاّهنأو،برغلا
ةلتكلاوبرغلانيبةدرابلابرحلانأديعسلاىأراذهقلطنملانمو
عمهتكرعميفبرغلانوطعيثيحب،برعللًةصرفاهليوحتنكميةّيعويشلا
نيّيليئارسإلاباسحىلعنيطسلفيفهنماوذخأينألباقمّيتايفوسلاداّحتالا

13.
عجار،ديعسلايروننعةركفلجأنم13

Majid Khadduri, Arab Contemporaries-The Role of Personalities in
Politics , Johns Hopkins , 1973, pp. 19-43.

،عَزاُنيالًالطبراصيذلارصانلادبعلًافيلحناكّيّدضلايعولانأديب
دادغبيفّيروهمجلابالقنالارثإةّيشحوقرطلارثكأبديعسلالُتقامنيب
.١٩٥٨ويلوي/زومت١٤موي
يناثلالصفلا
ّيفنعلاكاكتحالا
طسوألاقرشلايفرامعتسالاةيادب١٨٨٢ماعرابتعاىلعنوسرادلاقّفتي
ازغماعلاكاذيفف.هلّيفنعلاورشابملايّدصتلاةيادبكلذكو،يّبرعلا
ريثملاّنكل.١٩٥٦ّىتح،رخآوأوحنىلع،اهيفاوقبورصمنوّيناطيربلا
يبارعدمحأّيرصملاطباضلااهداقيتلارامعتسالاةهجاومّنأةشهدلل
.14قرخأوحنىلعهتعدتساامكًامامترامعتسالالوصحتقبس
داّورلادادعيففّنصمريغ،1952ويلوي/زّومتبالقنالبق،يبارعناك14

ةعيرذلامّدقهنأّمهألااهُردصمةّيبلسبهتروصتغبطصالب،نيّينطولا
ّينطوكهليهأتداعأرصانلادبعبالقنانكل.هبّببستويّناطيربلالالتحالل

.نيّحالفلاءانبأنمّيروث
ليعامسإيويدخلامّايأىلإ:قبسأدهعىلإدوعتامّنإثدحلاكلذروذجو
دادبتسالااهنيبةريثكىرخأءايشأًاضيأثّدحهنكل،رصمثّدحيذلا
.15ةّيلودلافارعألاىلعفافتلالاوتامازتلالاىلعلياحتلاو

-DesmondStewart,TheMiddleeast:رظنا،هدهعوليعامسإنع15
TempleofJanus,DoubledayMainstream,1971,book1,chap.
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ّيمالسإلاملاعلابُخنضعبلمشّيحطسروعشنعليعامسإّربعدقل
يفطمنكلبً،اساسأّةيركسعةّوقكال،برغلاقّوفتبرارقإلاهردصمكاذنآ
ناك،ةثيدحلاةرهاقلاىنبيذلاّيويدخلاف.هباستكاليعسلايغبنيكالهتسالا
ءزجاّهنإ.ايقيرفأنمًاءزجدعتملرصم”:ةريهشلاهترابع١٨٦٧ذنمقلطأ
ةرظنليعامسإىقلأنإام”،رصاعميّناطيرببتاكبسحو.“ابوروأنم
لّوحينأربصدافنبرّرقّىتح١٨٦٧يفّيملاعلاسيرابضرعمىلع
.16“ةديدجلاّنامسوهجروجنورابلاسيرابنعًةخسنةرهاقلا

16 Trevor Mostyn, Egypt’s Belle Epoque-Cairo 1869-1952, Quartet
Books, 1989. p.44.

هميدقتدارأنايعأللًاسلجمحتتفادقناك،١٨٦٦يف،دحاوماعلبق
نعريبعتريغنكيمل”ءارجإلااذهّنكل.ّيرصعويّبرغيّباينسلجمك
كلذيّوقينألمأىلعً،اثيدحًّايبرغًارهظمرصميطعينأيفهتبغر
يف،امّبرو،يّنامثعلاناطلسلا،هدّيسلايحهفقومزّزعيو،ملاعلايفهَعقوم
“ةّيلاملاهتاسايسلًّايبعشًامعدوةّيعرشللًانّولمًالكشحنمينأ،تالاحلاضعب

17.
17 Elie Kedourie, Politics in the Middle East , Oxford, 1992, p.
63.

دنع١٨٦٩ماعّتلجتليعامساىدلماظُعلاوةّيبصُنلاتامالعزربأّنأالإ
،هلافتحاناكف،تاونسرشعلبقاهّقشبعُرشيتلاسيوسلاةانقحاتتفا
مغر،ثدحلااذهو.“ةليلوةليلفلأ”ملاعبًاهيبش،نوريثكهفصوامىلع
ةموكحلاتلمحةّينويدمّبتروةلئاطتاورثرصمّفلك،اهببسبوهتمظع
نونئادلاحاركاذدعب.سيوسلاةانقيفهتّصحءارشىلعةّيناطيربلا
،ةّيبوروألالودلافارشإىلإ،رمألارخآيف،تداقًاطوغضنوسراميبناجألا
،ليعامسإىلعتضُرفامك،رصمةّيلامميظنتىلع،اسنرفوايناطيربامّيسال
ةموكحلا”نّويرصملااهاّمسيتلااشابرابونةموكح،رّذبملاودسافلا
.اهنمّتلفتلاليعامسإدارأتاحالصإةلمجكلذكو،“ةّيبوروألا
ربعهتامازتلانملّصنتلالواح،قافنإلاطبضنعّيويدخلازجعاميفو
راعشإلّيلكشلاهناملربكّرحيناكف:اهببعالتلامدعضرتُفيتاودأمادختسا
ناكامك،مهيلعضارتعالاةديدش“ّيرصملابعشلاةدارإ”ّنأبنيّيبوروألا
كردُمريغ،همئالتاليتلاتاموكحلاديدهتيأ،هسفنفدهللهطّابضكّرحي
جورخلانعكاذدعبنيطايشلاّفقوتتنليذلاارودنابقودنصحتفيهنأ
.هنم



.يّبوروأطغضتحت١٨٧٩يفهليّنامثعلاناطلسلالزعبرمألاىهتناو
يلعدمحمدهعذنمرصمىلعةّيلعفلاهتطلسدقفناكنإو،ناطلسلاف
اليكةّيمسالاهتطلسهلاوقبأنيّيبوروألانأّالإ،ليعامسإّدج،ريبكلا
يفذوفنلاىلععارصلاةرئادعيسوتلًايفالتو،رصمرمأيفةرشابماوطّروتي
ذإو.نيملسملاّصختةّينيدتاّيساسحلمهنمةاعارمًاضيأامّبرو،مهنيبام
عورشمللةّيثراكلادودحلابًاركبمًاراعشإكلذناك،رصمليعامسارداغ
.ةّيعرشلاوةسايسلانم،رخآلاوه،ثيدحفقومهقفاريملامّيثيدحتلا
ةّيصخشلافيعضلاوهفاتلاهديفحنأيفاهسفنتجّوتامّنإةقيقحلاهذهو
.هفلخيذلامكاحلاناكقيفوت
:يلاتلالكشلاىلعودبترصمتناكةظحللاهذهيف
ةبوحصملاثيدحتلالامعأببسبةنميهلاىلعاهتردقتدقفّةيويدخلا
اودجونيذلانيّحالفلاءانبأنمةديدجةقبطتأشندقف:دادبتسالاعيسوتب
تمجنّةيزاوجروبتايادبتأشنامك،مهتوصنيديدجلاةرادإلاوشيجلايف
ةديدجلاتارهاظلاهذهّتلظو.ّيملاعلاداصتقالاعمرصملخادتنع
هلعجليثمتلااذهلثمىلعاهلوصحنإلبال،ّيسايسلاليثمتلاىلإرقتفت
تقبسامك،اوناكفنوّينامثعلااّمأ.قباستقوّيأنمبعصأليعامسإ
مهقتاعىلعنّويبوروألاذخأو،رصمىلعةّيلعفلامهتطلساودقفدق،ةراشإلا
نمأبةلّصتملامهحلاصمنامضومهنويدليصحتنمضتيتلاةّيلاملاةطلسلا
نعأشنيذلاحلاصملامظاعتو،مخضلاّيلاملاطابترالادعبف.سيوسلاةانق
ً،اّيلامنيطّروتملاربكأمهو،نيّيناطيربلاىلعبعصلانمراص،ليعامسإداسف
.مهروهظاوريدينأ
.هديدجدلويملوهميدقتامملاعطسوتاطلسلاةدّدعتمرصمتدبدقل
تاكرحتطبترادقفً.ّايعرشبخنلاديدجتيفديلقتكانهنكيملو
،ةمكاحلاةرسألانمدارفأبلاطمب،كاذوأّدحلااذهىلإ،دّرمتلاوةضراعملا
يقابلاديحولانبالا،اشابميلحك،اهدقفًةطلسديعتسينأدارأمهضعب
،مهضعبو،١٨٦٨يفلوبنطسإىلإيفنيذلاويلعدّمحملةايحلاديقىلع
هعقاوميّوقييكنيضراعملاكّرحيحاروًامكاحناكامدنعهسفنليعامسإك
.هينئادعمةّيضوافتلا
يبارعدمحأّىلوتانه.ّةيركسعلاوةّيندملاةضراعملابقيفوتمدطصاهرودبو
نع،ةيادبلايف،تّربعامّنإيبارعةكرحو.اهمهفييتلاةقيرطلابرييغتلاةّمهم
املثمليعامسإمهبّرقنيذلاسكرشلاوكارتألاءاهجولاوطابضللةيهاركلا
اهيلإتّدأيتلاجئاتنلانمءايتسالانعتّربعامك،قيفوتهدعبنممهبّرق



طاّبضللةّيشيعملاعاضوألاىلعسكعنااّممةّيلاملاليعامسإتاسايس
مزاليّكفنيملّيلاضنّيمالسإسَفنكانهناكًاضيأْنكلً.امومععمتجمللو
نيدلالامجخيشلاهّفلخيذلارُيثأتلاكلذيفمهاسدقو،ّةيرصملاةّينطولا
١٨٧١سرام/راذآنيبرصميفهتماقانّابإنيريثكلاهّبالطىلعيناغفألا
.18١٨٧٩ربمتبس/لوليأو

-P.M.Holt,EgyptandtheFertileCrescent1516:رظنا18
1922,Cornell,1966,p.212.

سكعىلع،لوصألاةّيـّلحمةيّحالفةرسأنمناكوهو،هسفنيبارعو
ةّينيدلارهزألاةسّسؤميفّملعت،تازايتمالاباحصأنمسكرشلاوكارتألا
ناكو،هنوهبشيطّابضسأرىلعفقودقو.هقفأقيضبامكهاوقتبفرُعو
سّسؤملانوكيداكييذلاميدنلاهللادبعاهبيطخوهتكرحُفّقثم
ليمحتثيحنمً،اقحاليّبرعلاّيسايسلاركفلاتداسيتلاتاعوضوملل
فرُعميدنلافً.اعيمجةّيعامتجالارورشلاةّيلوؤسم،ةّينيدلاتّايلقألاونيّيبرغلا
ءالخدمهربتعانيذلانانبلوّايروسنمنيّيحيسملانيرجاهمللههركديدشب
دوهيىلعتقلُطأيتلافاصوألابرّكذيامب،مهيلإبسنوبناجأللءالمعو
ربتعانيذلانيّرشبملااهسفنةجردلابهركامك،نّييرصملاءامدّصم،ابوروأ
رصمىلإاوؤاجنيذلابناجألاكلذكو،ةفاقثلاوةغللاىلعًارطخمهميلاعت
،بيرغلليّناتيرويبلاهئادعمغرو.قالخألادسفياّممصقارملاوحراسملاب
نمهّمهامنأالإ،برغلاقّوفتبميدنلاّرقأ،ّيزيلكنإلا“ّودعلا”ًاصوصخو
هيلعاوقّوفتينألجأنمٍّدحتنمنّييرصملاىلعهحرطيامقّوفتلااذه
.19ةميزهلاهباوقحُليو

AlbertHourani,ArabicThoughtintheLiberalAge:رظنا19
1798-1939,Oxford,1970,pp.196-197&203.

يف١٨٨١رياربف/طابشيفّةيركسعلاهترماؤمدعبامّيسال،يبارعحجندقل
ًاعبتّيموكحلاعضولافييكتىلعهربجأو،قيفوتىلعهطورشضرفينأ
رشابممادطصاىلإهدوقيناككاذدعبهلعفامّلكّنكل.هتدارإل
ماقيذلافالتئالاهيفامب،ّيرصملاعمتجملاكيكفتنعًالضف،نيّيناطيربلاب
.ةّيندملاةضراعملاوطّابضلانيبةيادبلايف
.هلةيلاومةموكحيفبرحلاريزوهسفنيبارعراص١٨٨٢علاطميفف
ةموكحلانمنيّيبوروألانيّفظوملالصفو،اهمدختسايتلاّةيوبعشلاةغللاّنكل
تفاخأ،لحاوسلاىلعاهانبيتلاةلصاوتملاّةيركسعلاتانيصحتلاو،ّةيرصملا
ىلعّةيرحبلاامهتالضعضرعىلعاسنرفوايناطيربتلمحوةّيبوروألاىوقلا



١١يفلصحامةورذلاتناكو.١٨٨٢ويام/رايأيفّةيردنكسإلالحاوس
تارشعبىدوأبغشنماهسفنةّيلحاسلاةنيدملايفوينوي/ناريزح
.لامجإلاهجوىلعليتق٣٠٠و٢٠٠نيباموطابقألانّييرصملاونيّيبوروألا
يبارعلنولاومنّويركسعكلذّىلوتدقو،فايرألاىلإىضوفلاتّدتماو
.هلايتغااولواحسكرشلاوكارتألاطّابضلانمنيرمآتمةدراطمةعيرذب
ةّيناطيربتاراذنإةلسلسةّيبارعلاةموكحلاتضفرنيح،سطسغأ/بآيفو
.نيدّرمتملااهفصقةّيناطيربلانفسلاترشاب،ّةيرحبلاتانيصحتلافقوببلاطت
نلعأوةّيناطيربّةيرحبةنيفسىلإقيفوتأجتلاهتاذبآرهشيففكلذك
ّةيردنكسإلايفيويدخلاّرقتساذإو.نوناقلاىلعجراخدّرمتميبارعنأ
يديأيفةرهاقلاتيقبذإ؛نيفصنةطلسلاترطشنا،اهيفةموكحماقأو
نمنّويرصملاطابقألابره،بناجألافالآرصمنمرجاهامنيبو.نيّيبارعلا
نيّيناملربلاعميبارعفلاحتّكفنانوضغلاهذهيفو.ّةيردنكسإلاىلإةرهاقلا
تقويفًالّـلدم،ّةيركسعلاهتئيشملمهعاضخإدارأنيذلاقيفوتلنيضراعملا
ّةيردنكسإلاىلإقيفوتلاقتناعمّهنأكاذ.ّيدادبتسالاهعوزنىلعركبم
نمكئلوأنيّيناملربلافواخمترجفنا،ةرهاقلايفةطلسلابوههلالقتساو
.ةّيئاوشعلاتاسرامملارئاسومهتّايكلمومهتايحىلعيّدعتلاناكمإوىضوفلا
تعرش،نوملسممهو،سكرشلاوكرتلاّدضةعساولاةّيبارعلاةئبعتلادعبو
ىلعةضرتفملامهترطيسو“راّفكلا”ىلعموجهلايفيبارعلةيلاوملاةفاحصلا
ّيحالصإلاخيشلافقومرّيغت،اهتياهنويبارعةكرحةيادبنيبامو.رصم
هدييأتنم،رصميفةّيفاقثلاةايحلاىلععساولاريثأتلايذ،هدبعدّمحم
اشابيلعكتالاجرهأوانامك،اهراثأيتلاىضوفلاةضراعموهتضراعمىلإ
.نّييرصملانيّيثيدحتلالئاوأورابكنمّدُعييذلاكرابم
ةرادإلّكشويويدخلاعلخنلعأنيّيبارعللّديؤمرمتؤمدقعنا،لباقملايف
نمىوتفربعًّاينيدّةيروثلاتاءارجإلاهذهترُّربدقو.رصممكحلئراوط
ماّكحودونجلايبارعدشاناميفً،انئاخقيفوتتربتعانّييرهزأخياشمةثالث
نطولاوناميإلاوفرشلانععافدللّيلاملانوعلاونيعّوطتملاميدقتميلاقألا
ايندلاهذهيفباقعلاىصقأبنيسعاقتملاًادّدهمً،ّاينيدًابجاوكلذفصوب
.20ًاضيأةرخآلايفو

P.J.Vatikiotis,TheHistoryofModernEgypt,4th:رظنا20
edition,JohnsHopkins,1991,p.146-153.

تقحلأورصملالتحاىلعربمتبس/لوليأ١٣يفارتلكنإتمدقأًاريخأو
ّيرصمليتقفلأىلعديزيامتّفلكةلهسةميزهّيركسعلادّرمتلاميعزب



تاّوقلاتثبلامو،21ريبكلالتةكرعميفًاّيناطيربًاطباضوًّايدنج٦٥و
امكّةيروثلاةرادإلاتهنأويلاتلامويلايفةرهاقلاتلخدنأةّيناطيربلا
لابقتسابةكرعمللطيطختلانعًالوغشمناكّهنأنّيبتيذلايبارعتلقتعا
مظنبو،ايلعلاتاقبطلاءانبأنماوناكنمامّيسال،نيعيابملاونيّديؤملا
.22ةالصلاورعشلا

21 Desmond Stewart, The Middle east …, p. 101.
22 D. Stewart, ibid., chap 3&4.

ةنطلسلاتأرثيح،يّنامثعلالّخدتللعساوبابحُتف،ةمزألاةازاوميف
فارطأللتحوأاذكه.اهلّيلعفلاعوضخلاىلإرصمةداعإلةحناساهتصرف
،هرودب،وهو.ّبلصتلانمديزمةسراممبيبارعتعنقأو،اهمعدتاهنأبًاعيمج
ناطلسلانيبوهنيبتالاّصتاترجامك،هحلاصليّنامثعلّخدتلوصحمّهوت
ةداعإلاهمادختسانكميةادأدّرمتملاطباضلانأسدحيذلاديمحلادبع
.ةرهاقلاىلإلوبنطسإذوفن
ةفلكوأةّيلوؤسمّةيأنودةرمثلافطقتنأيونتتناكةنطلسلاّنكل
لوبنطسإيفيّبوروأرمتؤمدقعنا،ايناطيربلّخدتتنألبقو،اذهل.اهدّبكتت
يويدخلاهدارأاموهو،نمألاةداعإىلعناطلسلاّضحلويلوي/زومت٧يف
لب،بسحفلّخدتلاضفريملديمحلادبعّنكل.ةّصاخةروصبنوّيناطيربلاو
.23هتمصاعيفدوقعملارمتؤملايفكراشينأًاضيأضفر

.P.J.Vatikiotis,TheHistory…,pp.153–158:عجار23
يهيّناطيربلالالتحاللةديدملاةماقإلا”ّنأةرتفلاكلتخّرأخّرؤمىأردقل
ةموكحللنلعملافدهلاناكو.هئادتبادنعًابوغرمالوًافَرشتسُمنكيملام
ّنكل.نكممتقوعرسأيفةّيناطيربلاتاّوقلابحس]ندنليف[ةّيلاربيللا
امو.24“ّةيويدخلاةرادإلاةداعتسانودنمًانكممهقيقحتنكيملاذه
رصمتزغيتلاةموكحلانوكو،لوبنطسإرمتؤمدقعّعقوتلااذهزّزعي
اميف،“ادنلريإلّيتاذلامكحلاةحئال”١٨٨٦يفتمّدقيتلانوتسدالغةموكح
ّيسايسلااهاعريتلاةّيلايربمإلاةسردمللضيقنلاّهنأبنوتسدالغفرُع
.يليئارزدنيماجنبظفاحملا

24 P.M. Holt, Egypt … , p. 216.
نمّدبالو،يبارععدرلةّيـّلحمةّوقدجوتالّهنأكاذمويفشكنادقل
فرطنمامو،25ةّيلودلاحلاصملانامضوىضوفلافقولّيبنجألّخدت
كلمتالّةيّدضةّوقدّرجميبارعاميف،عضولابكاسمإلاىلعرداقّيميلقإ
ّمتاذكه.هسفنّيرصملاعمتجملاتيتفتيفنعمتاميف،يّباجيإرّوصتّيأ



نكميناكامم،يّناطيربلاوزغلااهالعأناك،ةّيجراختالخادملرصمضيرعت
.هبّنجت

JamesJankowski,E:رظنا،حلاصملاديدهتوىضوفلارودّصخاميف25
gypt-AShortHistory,Oneworld,Oxford,2000,pp.90-91

.
,LawrenceJames,TheRiseandFalloftheBritishEmpireكلذك

Abacus,2001,p.272.
يقوشدمحأّيرصملارعاشلاّربع،ّيروثلاّيدنجللةيرزملاةياهنلاّتلحنيحو
:يبارعهيفبطاخيّيرعشتيببعضولانع
.“؟يبارعايكنأشّلكاذهأ/بايإلايفوباهذلايفراسخ”
رهظنإو،نانبلوّايروسيفرهظيملدحوأميعزكيبارعلداعينَمّنأالإ
ىلوألاةّيملاعلابرحلاّىتحف.ّيرصملافنعلاقافامقّرفتملافنعلانم
نيبةّدتمملاةقطنملايف،برغلابةقالعلاّتلظ،ةّينامثعلاةنطلسلارايهناو
اهسفنيهةلئسألا:برغلاكاذبةنطلسلاةقالعنمًاءزج،قارعلاونيطسلف
.اهسفنيهتايّدحتلاو
،ةروكذملاةقطنملااهدادعيفو،ةنطلسلاتداسةهجولخيرأتلاعسولايفو
تناكًالصأف.دحاوّلكيفبرغللءادعلاوحالصإللءادعلااهيفجمدنا
لوطسألاديىلعًاصوصخ،ةّيبوروألاشويجلامامأةّينامثعلاّةيركسعلاةميزهلا
تاوعدمايقوةّيتاذلاصقاونلاىلإهّبنتلابابسأزربأ،١٧٧٤ماعّيسورلا
نادلبونانويللركبملاّيلالقتسالاطغضلاىلعةفوطعم،ةثيدحلارييغتلا
ةّقفوملاريغهتلواحمو١٧٩٨يفرصملنويلبانوزغةازاوميفاذهو،ناقلبلا
.ّايروسونيطسلفوحندّدمتلل
يفنعتمليتلا“ةّوقلا”ةركفب،ّقيضقاطنىلع،رظنلاداعيأدباذكه
هفصوبمّدقتلالخدف،ّةيركسعةّوقنمرثكأّيديلقتلايّنامثعلاموهفملا
.قمعألاةّوقلاّرسهفصوبوأ،ّمهأةّوقلماع
اشابميهاربإلالتحانّابإّايروسيفّيرصملامكحلاجردنيّطخلااذهيفو
ايلعلاتاقبطلاوةّينيدلاةسّسؤملاهتضفرامرثكأناكف.١٨٣١يفئدابلااهل
ًّايداصتقاوًّايسايسةّينيدلاتّايلقألاعاضوأنيسحتًالثمقشمديفةملسملا
اذهّرمتسادقو.ةّيبرغلاتاريثأتلامامأةظفاحملاةنيدملاكلتباوبأحتفو
دضفنعلاراجفناءاجف،ةقحاللاةّينامثعلاةّيحالصإلاتاسايسلالايحضفرلا
.26بضغلااذهنمًاءزج١٨٦٠يفنيّيحيسملا

PhilipS.Khoury,UrbanNotablesandArab:عجار26



Nationalism-ThePoliticsofDamascus,Cambridge,1983.
chapter1.

،١٨٣٩يف“ةناخلكتاحالصإ”ذنم،ةنطلسلايفحالصإلاىوقتأدبدقل
نيّرثأتم،نيّينامثعلاىلعناكو.هبجومبمكحلاسَرَامُيروتسدعضوىلإونرت
اهدمتعايّتلاكةّيثيدحتوةّيحالصإتاهّجوتيفاوضمينأ،برغلاطوغضب
.ّايروسيفاشابميهاربإ
يذلارودلاكاذ،هسفنتقولايفًةبوعصوًةّيساسأةلأسملاهذهدازامو
فرعيذلابرغلاسكعىلعف:حالصإّيألضّرعتتملةّيمالسإةفاقثهتبعل
،ةطاسبب،ةعيرشلاّدُعت”ّيمالسالاملاعلايفف،نيناوقلانمةبراضتمًاعاونأ
،هللانمةّدمتسماّهنأىنعمبةسّدقميهف.رخآنوناقنمامونوناقلا
.27“رشبللهللااياصويفرييغتلالبقياليذلاّيجراخلاريبعتلايهو

27 Bernard Lewis, The Political Language of Islam , Chicago,
1988. P.72.

نمةيناثلاةعفدلايف،١٨٥٦يفديجملادبعناطلسلاردصأاذكه
ريغومهنمنيملسملا،ّةيروطاربمإلااياعرنيبةاواسملاموسرم،“تاميظنتلا”
لمعلاصرفوّةيركسعلاةمدخلاوبئارضلاوميلعتلاّصخاميفنيملسملا
،تربانوبنوناقىلإيّئزجلادانتسالاب،بابلاحتفنااذهبو.يّندملاءاضقلاو
حسفناامك،ةّينامثعلاةّينطولانيبوةّينيدلاةديقعلانيبتوافتلاكاذءاغلإل
.اهتاذنيناوقلاةنلقعللاجملا
لاجرضفر،برغللءادعلاوحالصإللءادعلانيبجامدنالاتّاطحمىدحإيفو
ةدّدعتمتاجّرعتربعو،نيحدعب،مهّنكل،“رفاكلا”برغلابهّبشتلااذهنيد
مولعلاسابتقاباوحمس،ةّيسايسلاةطلسلانيبومهنيبةلدابتمتاروانمو
نيببيكرتدلُووحنلااذهىلع.برغلاةلتاقملاهدحوةرّوطتملاّةيركسعلا
ليوطخيراتيفاهيلعّلدتُسيةّيتادأةثادحنمًاعونًاجتنُمةثادحلاوةّوقلا
،ةّيبوروألالودلاطغضتحت،عضُونئلف:روتسدلالايحدّدرتلانمقيمعو
دعبيناثلاديمحلادبعناطلسلامامأمزهنيلداعهنإف،١٨٧٦يفروتسد
ةمهتاشابتحدمهبحاصبتقحُلأوهبلمعلاّقلُعنيح،طقفنيماع
ةطبارلاًاعضاو،سلجملاديمحلادبعّلح،١٨٧٨يفف.ىمظعلاةنايخلا
ءاجاذإو.برغلاةهجاوميفقرشلاو،ّةيروتسدلاةعزنلاةهجاوميفةّيمالسإلا
نععجارتوداعّهنإف،28روتسدلابّرشبييركسعلا١٩٠٨بالقنا
،ىلوألاةّيملاعلابرحلامثةّيبوروألاءاوجألادّبلتطغضتحت،ّةيروتسدلا
.ثيدحّيدادبتساوّيركسعماظنةحلصمل



72وًّايكرت119ّمضفًادعقم260نمّفلأتهنعمجنيذلاناملربلاو28
.دوهي4وًّايحيسم42وًاملسم214ىلإاومسقنافً،ّاينيدامأ.برعلانم

ةنطلسلانعلالقتسالا،ةقحالةرتفيف،برعلابلطيملىرخأةيحاننم
وهاميفًالصأًادراواذهكٌيعوناكالوً،اممأًالودمهفصوبةّينامثعلا
لينىلعمهفدهرصتقالب،ةّيسايسلاةفاقثلاّداومنممهيدلرفاوتم
اهنأبرعشتةقحاسلامهتّيبلاغتناكنيرشعلانرقلاعلطمّىتحف.ّةيزكرماللا
ملسممكاحلءالوودحاونيدمهنيبطبريةميظعةّيمالسإةّمأيفءاضعأ”
ترهظيتلاّةيزكرماللاراكفأّنأبةلداجملازوجتو.29“يّنامثعلاناطلسلاوه
نيبىطسوّةطحمىلعظافحللةحلاصتناكةنطلسلاكّكفتتايادبعم
نايكراعشتساترشابيتلاقطانملاوتاّيموقللّيتاذلامكحلاوىربكلاةلودلا
بالقناةداقهيلإبلقنايذلاّيركسعلاوّيموقلادادبتسالاّنكل.اهبّصاخ

رايخلاىلعتوملابمكح،ىلوألاةّيملاعلابرحلايفمهطارخناةّيشع١٩٠٨
.اذه

،توريب،رشنللراهنلاراد،ةّيبرعلاةّيموقلاءوشن،نيزنيدلاروننيز29
.26–25ص،1968

بلطىلعمهضّرحاموهةّينيفوشةروصيفاهتّينطونعايكرتريبعتناكو
دوهجكانهف:ةبراضتمًانايحأوةّدع“جمارب”هيفتجمدنا،ضماغلالقتسا
يفيضارألانوناقرودصدعبامّيسال،يّنامثعلاثيدحتللنيداعملاودبلا

ةكرتشملاتّايكلملاءاغلإىلإواهعاضخإولئابقلانيطوتىلإىعسيذلا،١٨٥٨
رئاشعلاخويشةطلسنمّدحتةريغصتّايكلمءاشنإفدهبةّيَلبقلايضارألل

ةثادحلازومرنميّنامثعلاشيجلايفبرعلاطّابضلادوهجكانهو.30
اهنايعأوندملايّملعتمونيّيحيسملانيّملعتملاضعبمهعموً،ارصحةّيتادألا
نايعأنمنيرّرضتملاوأ،ةّيبرغلابراجتلابً،اّدجةّيئاقتناقرطب،نيّرثأتملا
نمًاددعءالؤهأشنأدقو.يّنامثعلاُبتارتلاماظنبةلصقثوأنيرخآ
ىدحإواهالوأتناكّيكرتلامكحلاةضهانملّةيّرسلابازحألاوتّايعمجلا
ةيمستلايفختالو.١٩٠٩يفتدلويتلا“ةّيناطحقلاةّيعمجلا”اهّمهأ
:ليدبلاعقوملالتحالةحّشرملاةّيسايسلاةفاقثلاةعيبطىلعاهتلالدواهانعم
دقو.برعللنّييومدنيّدجدحأةّيبرعلاايجولوثيملاهتلعجنموهناطحقف
ىلإباستنالاويّبرعلامدلابىّنغتتدئاصقعمتّايعمجلاهذهطاشنقفارت
.31ناندعيناثلاّيجولوثيملاّدجلاىلإوأناطحق

يفةسارد–ةّيبرعلاةّمأللّيخيراتلانيوكتلا،يرودلازيزعلادبع:رظنا30
ص،3،1986ط،توريب،ةّيبرعلاةدحولاتاساردزكرم،يعولاوّةيوهلا



128.
.1993،توريب،ديدجلاراد،ةبورعلالّوأ،ةّيغاصمزاح:عجار31

ّنألاحلاو.روتسدلاناكاممةبرغّلقأةّمألاةلودلانكتمل،ىرخأةغلب
فيرشلا١٩١٦يفاهداقيتلا“ةّيبرعلاةروثلا”زفاوحنمًّايساسأًازفاح
،دّمحمّيبنلاةلالسنععّرفتملاو١٩٠٨ذنمةّكمفيرش،يلعنبنيسح
لبال.ةّيبرغًاميقاوّنبتو،ةّيمالسإلاةعيرشلانعاّولختنيّينامثعلاّنأوه
ًارصاح،ةّينيدلاةيحانلادّكأنيسحلاهردصأيذلالّوألاةروثلاروشنمنإ
ّقحلاقيرطنعةلودلااوفرحنممايكرتلنّييركسعلاماكحلابةوادعلا
.32داهجلاىنعمىلإاوؤاسأونيدلاو

،ناّمع،ديناسأوقئاثو–ىربكلاةّيبرعلاةروثلا،ىسومناميلس:رظنا32
.يليامو67ص،1966

تلخدويّناطيربمعدبترصتنايتلا“ةّيبرعلاةروثلا”ّنأينعيالاذهو
ىلعّىتحوأعيمجلافطاوعىلعذوحتستتناك،قشمدىلإةرفاظ
ىلع)...(ّايروسيفهبسأبالددع”ّلظذإ،نيملسملاّةيرثكأفطاوع
هيلعةروثلانيربتعم،ةفيلخللعوضخلاعفادب)...(ةّينامثعلاةلودللهئالو
دعبً،امئاقناكّيلعفلافالخلاّنأيأ.33“ةّينطولامسابولّىتحًارفك
امهتلصتتوافتنييوصقنيتّيمالسإنمنيتخسننيبً،ابناجليصافتلاحرط
.ةسسأملاوثيدحتلاب

ةسسؤملا،1920–1918قشمديفةّيبرعلاةموكحلا،ةّيمساقّةيريخ33
.35ص،1982ـ2ط،رشنلاوتاساردللةّيبرعلا

،١٩١٩ماعاهيفيّبرعلامكحلاةماقإّمث١٩١٨يفقشمدلوخدعمو
ًاعبتو،ثيحب،ةديدجلاةلودلاعورشمورّرحتلاولالقتسالالايحةريحلاتداس
تلخدّىتح،كرتلاملاظمنمجرختدالبلاتداكام”،ّباشبيدأفصول
نيطسلفنيبامةقطنملانأًاديقعترمألادازو.34“ىضوفلاتاملظيف
ندرألاقرشونيطسلفيفيّناطيرب،نيسفانتم،نينثانيبادتنالتعضخقارعلاو
.ّايروسونانبليفّيسنرفوقارعلاو

2ط،توريب،رشنلاوةعابطلليناحيرلاراد،لّوألالصيف،يناحيرلانيمأ34
.31ص،1958ـ

يهو،ّايروسىلعًاكلمنلُعأيذلانيسحلانبلصيفةطلستدلُودقل
،بغريلصيفناكونيّيناطيربلاةنوعمبتماقيهف:ىنعملاوةأشنلاةسبتلم
ّنأديب.همكحديطوتيف،نيّيسنرفلاعممهافتوتاقاّفتاربعومهتياعرربع
ىوقلاببسبًّايمتحناك،لصيفةبغرنعًامغرو،نيّيسنرفلابمادصلا



ةّيّماعلافطاوعلامادختساقيرطنععراشلاىلعترطيسيتلاهبةطيحملا
تاودأنمًائيشكلمتالّةيروطاربمإوةّيمالسإماهوأبّحلستلاوةجّجأتملا
نيّيناطيربلاةنوعمبتماقيتلاةطلسلاّنأىربكلاةقرافملاتناكو.اهقيقحت
ىلعًاّدضً،انمضو،نييسنرفلاىلعًاّدضاهعيسوتاهزومرضعبءاشيتلاو
تّايروطاربمإللًاّدحتعضوةّيملاعبرحدعبّهلكاذهلعفتدارأ،ايناطيرب
يتلاةّيسورلاو،اّتلحمضاواتخّسفتنيتللاةّيغروبسبهلاوةّينامثعلا:ثالثلا
.١٩١٧ربوتكأةروثاهلهتّرفوّيعويشبلاقباهسفنتدّدج
يتلاتاعامجلاوىوقلاةعيبطنعلصفنيملّةيدضلاىلإليملااذهّنكل
يتلاو،يّبرعلاطسوألاقرشلايفرامعتسالليّدصتلا،ةيادبلاذنم،ّتلوت
.نيّيحيسملاامّيسال،ةّينيدلاتّايلقألاىلعتاءادتعالاباذهاهيّدصتطبترا
كلذكلب،برغللدادتمااّهنأىلعبسحفاهيلإرظُنيملتّايلقألاكلتف
لوحتّفتلايتلاىوقلابلغأف.ةّرقتسمةّيفيروأةّينيدمتاعامجاهفصوب
ىلعتدّرمتدقتناك،نيّيحيسملاونيّيسنرفلاعمعارصللةمّدقمكلصيف
يتلاتاضافتنالامظعميفاذهّحصي.لبقنمةّينامثعلاةنطلسلاتاحالصإ
.١٩٢٥و١٩١٨نيبيّبرعلاطسوألاقرشلااهفرع
ةعيشنّويبونجنايعأنيّينانبللانيبلصيفةطلسيّديؤمنمناكدقل
هللاراختسا(ةريخخياشملادحأبرضف”،ريجحلايداوةقطنميفاوعمتجا
يفنانبلبونجيفنوّيحيسملامجوهلعفلابو.“ىراصنلاحبذىلع)ةحبسلاب
ةعيشلانيّيـّلحملاناّكسلاضعبمهعمو،ودبءامعزيديأىلعةيرقنمرثكأ
.35زوردلاو

.54–53ص،قباسلاعجرملاً،ارصحالًالثمرظنا35
لصيفف:ايروسيفريصقلاّيمشاهلادهعلللّوألاضقانتلادلوًاديدحتانه
برعلا”ّنأ،ةقطنملاتاّيساسحلهكاردإنعّمنتةركبمةبطخيفنلعأناك
لمعلالّمكيناكاذهيفو،36“دّمحموىسيعوىسوملبقبرعمه
نوفّقثملااهلدارأيتلاةّيبرعلاةطبارللةأشنلاّيحيسملاّيفاقثلاموهفملاب
ةّينامثعلا–ةّيمالسالاةطبارلاليدبنوكتنأنانبللبجيفنوّيحيسملا
ىلإاعد،قشمديفيّبرعلامكحلاةماقإذنموهو.ةنطاومللردصمك
ًاكلمنوكينأهسفنلراتخاامكً،العفلصحاموهو،ناملربباختنا
ىلإًاّوعدمادب،ّيزاجحلاهلصأنمببسبوهفً.اقلطمًامكاحالً،ّايروتسد
ّنكل.ّايروسيفنيّيلحملاناكسلاربعهتّيعرشزيزعتوهتموكحةدعاقعيسوت
نيحهيلعدّرمت،ةجئاهلاةّيّماعلافطاوعلابًاموعدم،هسفنيّباينلاسلجملا
ًاّرثأتماهيلإعفدنايتلاةمواسملايهو،نيّيسنرفلاعممواسيّهنأربتعا



فطاوعلاتّبلغتةياهنلايفو.ىوقلاتانزاوتلهراعشتساوّيعقاولاهّسحب
اهيفخفنتىضوفلاتناكو”،اسنرفعممادصلاىلإتداقيتلاةّيلاكيدارلا
]و[.نوبهنيونوبلسيونيرئاثلاعمنوحيصيعاعرلاضعبماقف،ماودلاىلع
نيقيرفلانيببشنفةجئاهلاعومجلاهذهتيتشتلدنجلانمةبيتكتءاج
.37“ةشاّشرلاعفادملانارينتحتىلتقلانمتائمعقوولاتقلا

ةثيدحلاةّيبرعلاةضهنللىلوألاةلحرملا:ةّيبرعلاةكرحلا،ىسومناميلس36
ريشيو.414ص،1977،توريب،رشنللراهنلاراد،3ط،1924–1908
نيسحفيرشلاهيبأةعزنولصيف"ةّيموق"نيبضراعتىلإنيكمورفديفيد

-DavidFromkin,Apeacetoendallpeace:رظنا.ةيمالسإلا
CreatingtheModernMiddleEast1914-1922,AndreDeutsch,

1989,pp.336–337.
.69ص،هبداهشتسالاقبس،لوألالصيف،يناحيرلانيمأ37

ةئشانلاهترادإلاجرنيبتاضقانتلامجحوهتاّوقفعضلصيفكردأدقل
نيبو،بلحوقشمدنيبامك،ةنيدملايّيماعنيبوقشمدةنيدمءامعزو
ىلعو.38تاضقانتلاّىتشنمكلذريغو،نّييروسلاوهطّابضنمنيّيقارعلا
ًايفالتاهنمّدبالةميزهًاراتخم“داهجلا”وبرحلانالعإىلعقفاوضضم
يهوّايروسيفةراسخلالّمحتتنأاهنكميناكاماسنرفف.ةّيلهأبرحل
ةّكسمادختسااذهضرغللديرت،ايكيليكلوحايكرتعمكاذمويةكبتشم
.ايكيليكيفاهتاّوقدادمإلبلحبنانبلقرشيفقايرلصتيتلاديدحلا

،ةبورعلالّوأ،ةّيغاصمزاحعجار،لصيفةهبجلخادتاضقانتلانع38
.121–112ص،داهشتسالاقبس

١٩٢٠زومت٢٥يفنولسيمةكرعمتعقوفً،ارظتنمناكامقّقحتو
لتقوتابّابدلاوتارئاطلانوّيسنرفلااهيفمدختساتاعاستستّرمتساو
فسويرّوهتملاوةسامحلابمعفملاّةيروسلاتاّوقلادئاقوعافدلاريزواهيف
.اهتّمربةبرجتلاتهتناو،ةمظعلا
طسوألاقرشلايفدئاسلامهفلانولسيمتفشك،يبارعةكرحيفامكو
دحأبتكف.ثيدحملاعيفىوقلاتانزاوتلامكلودلاتاقالعليّبرعلا
اوبسحنيعّوطتملاضعبنأ،نييسنرفلاّدضلاتقللاوعّوطتنيذلانيّينانبللا
نأةليكرألابنيعلوملانممهضعبلمحامم،ّةيركسعةهزنيفمهنأ”
.39“ةهزنلاكلتىلإمهعماهوبحصي

،1922–1918نانبلوّايروسيفمرضخملادهعلا،مهيبليمجدمحم39
.167ص،1968،توريب،ةعيلطلاراد



نأو،ّةلقتسمةلوداهلنوكتنأنيبةّيسايسلاةبخنلاكلتتراتحادقل
ّرمتساامًاليوطو.ةلودلاكلتاهئاطعإىلعرداقلاديحولافرطلالتاقت
ّدحىلإهرّربيةرارملابروعشىلإ،ندملاناّكسدنعً،ادنتسمّيّدضلااهعوزن
ةلودلاّبحف.هتّرفويذلابحرلاّيفارغجلاىدملاةراسخوةنطلسلارايهناام
ّبحنمًاريثكفعضأادببِدتنملافرطلانمًاجيردتذَخؤتيتلاةنكمملا
نعرظنلاّضغبيّنامورلاملاعلاراركتكاهراركتتابيتلاةليحتسملاةلودلا
ّةيودبلاتاعامجلانيبوفايرألايفاّمأ.ةّيبوروألاتّايموقلاولودلاعقاو
وهمهميظنتقرطومهتايحيفةلودلالّخدتضفرناكف،ّةيودبلاهبشو
نيّيسنرفلابتمدطصايتلاتاكرحلاكلتةداقف.مهلاعفأدودرلكّرحملازفاحلا
ً:اعمنيفنصلاىلإوأ،نيفنصنمدحاوىلإاومتنا
ّايروسبونجيفّيزردلاميعزلاك،حالصإللنيداعمٍضارأيّكالمةهجنم
ءانبأبشطبيناكيذلايلعلاحلاصيولعلاميعزلاوأ،شرطألااشابناطلس
.بقرملاءاضقيف،نّييولعلانمًامجحوًاددعرغصأمهو،ةّيليعامسإلاةّيلقألا
ةسايسنمةّيسنرفلاةّيلاينولوكلاةسايسلالّوحتعممهّتيّدضتدازءالؤهو
ّايروسحتافةدايقب،اهزومررياستوةّيلهألاتانزاوتلايعارتةّيلّخدتريغ
ةّيسنرفلاّةيروهمجلاميقلاضرفديرتةّيلّخدتةسايسىلإ،وروغلارنجلا
.40ّيعارزلاحالصإلاو

,ElizabethThompson,ColonialCitizensًارصحالًالثمعجار40
Columbia,1999,chapter2.

ةّيبارتلادودحلاربعيامبًّايومدلصاوتتّةيودبتاعامج،ىرخأةهجنمو
–ةّينانبللادودحلاىلع“تاباصعلا”جردنتانه.ةديدجلاممألا–لودلل
يذلاميكحلافسوييوريو.يضاملانرقلاعلاطمةيروسلا–ةّينيطسلفلا
دومحمريمألاةباصعنعقشمديفلصيفكلملادهعيفًاريزوناك
تماقوّيروسلابونجلايفتراثيتلاتاباصعلاّمهأ”تناكيتلاروعافلا
شدندلآةضافتنانعو،“نويعجرموايشاروايبصاحيفتامجهةّدعب
،صمحوسلبارطنيبعقاولاخلكّلتءاضقيفنوزرابلاءاهجولا”مهو
.ةعساولايضارألاوةبصخلاعرازملاواهداّصقبةرماعلاةريبكلاتويبلاباحصأ
ىلعنّيلتحملافطعىلعامّيسالوّيسنرفلالالتحالاىلعاومقندقو
دالبةقطنمبهقاحلإىلعوءاضقلاناّكسّةيرثكأنوّفلؤينيذلانّييولعلا
.41“نّييولعلا

،رشنللراهنلاراد،ّيلصيفلادهعلاوّةيروس،3تايركذ،ميكحلافسوي41
.169–168صص،1980ـ2ط،توريب



ًاصوصخ،عبطلابةثادحللءادعلانعًالضف،ثيدحتللوحالصإللءادعلااذهو
ركبملاقارتفالاروذبةقطنملاةفاقثيفىّوق،ءاهجولاويضارألايّكالمىدل
.مّدقتلاوةّينطولانيب
اموبرغلالايحةتحبلاّةيّدضلاىلعىرخأةمالعكوً،اضيأظحالنلْنكل
دلبلانمىرخأتاعامجّدضدلوتاكرحلاهذهبلغأّنأ،هعمهلمح
اولواحنيحنيّيسنرفلاىلعيلعلاحلاص“ةروث”ّةلدألازربأنيبو.هسفن
ببسبمهلةشداندلاةّيهاركوأ،مهلالغتساونيّيليعامسإلاداهطضانعهعدر
.نّييولعلافاصنإمهتلواحم
:ةديدعبراجتيفرّركتيوهوً،اقحالهاندهشيذلاليملااذهسّسأتانه
يفمادصلرخآلاهجولانوكي،يّبرغوهامبوأ،رامعتسالابمادطصالاّنأ
شرطألااشابناطلسيفًاصوصخاذهّحصي.هتاذئشانلاّينطولالخادلا
يف”:يلاتلالكشلاىلعاهمّعزتييتلاةقطنملافصيوغيرغنولهفصييذلا
ّلكنمنيمرجمللأجلموهو(ةحساكلاةّيلازعنالارعاشملايذ،زوردلالبج
ىضوفلعفبةبعصَمكحلاشرطألاميلسةسراممتراص،)ةرواجملاقطانملا
هءاسيذلا،ريخألاف.ناطلسامّيسالو،شرطألالآنمنيرخآلاةداقلا
نمةّوقعمج،ّةيرقلا،هتيرقىلإءوجللا)هبايغيف(لواحمرجملاقتعا
رّركوداعوهو.“فيرلاهلوحدشحينألواحو،١٩٢٢زّومتيفهعابتأ
نيقلطم،عضولاهعابتأّرتووأّبع”ثيح١٩٢٥يف،عسوأقاطنىلع،هدّرمت
اهبهنودخلصّلتحاهنم٢٠يفو.زّومت١٨يفةّيسنرفةرئاطىلعرانلا
ًاّدرتعدتسايتلاشرطألاةكرحنكتملو.42“ديعبّدحىلإاهقرحأو
وهو،مهارقىلعيّدعتلاونيّيحيسمللاهءادعيفخت،ةوسقلاغلابًاّيسنرف
ًادادتمانيّيحيسملايفتأرنيملسملانمةضيرعتاعاطقهعمتبواجتام
.يّبرغلاذوفنلل

42 Stephen Hemsley Longrigg, Syria and Lebanon under French
Mandate , Oxford, 1958, P. 131 & 153.

كروتاتأناكذإ؛اهلّيكرتلامعدلاببسبتاكرحلاكلتضعبتشعتنادقل
ندملاوفّقثمثبلامْنكل.مهفاعضإونيّيسنرفلاةرصاحمىلإاهمويىعسي
يذلا“ةّينطولا”تعنةّيعجرلاوّةيرئاشعلاتاكرحلاكلتاوبسكأنأّةيروسلا
عمرّوطتلااذهّدجدقو.بيرقنمالوديعبنمالهبمهلةلصال
يف،43“قرشلابوعش”ىلعنينيلحاتفناوةّيفشلبلاةّيسايسلاةغللادوعص
عمو،ايراغنهوايناملأيفّةيراتيلوربلاوةّيكارتشالاتاضافتنالارايهناقايس
.ةّيبوروألاةلماعلاةقبطلا“زُجربت”تايادب



43 Lenin collected works , vol. 42, Progress Publishers, 1971.
ّةيراسيةغلعويشو١٩٢٠يفوكابرمتؤمةسايسلاهذهةورذتناكدقل
ةّيقبطلاتازييمتلاقيضتثيحبةدَهطضمممأوةدِهطضمممأنعةديدج
ديدعيفوًاقحالنّيبتامك،ةجيتنلااّمأ.امهنمّلكلخادةّيجولويديإلاو
ةّيلايربمإلاةبراحملّفلختلانمةدافتسالاىلعةّيعويشلاةردقّنأف،براجتلا
ةبراحملةّيعويشلانمةدافتسالاىلعّفلختلاةردقنمًاريثكفعضأتيقب
.مّدقتلا
ًاجامدناقارعلايفمّدقتلاوةلودلاةمواقمورامعتسالاةمواقمتجمدناكلذك
لالخ،هلضّرعتيذلايّناطيربلاوزغلايقلاذكه.ّايروسيفهنعّلقيال
ءاهتنادعب،اهتورذتغلبىرغصتادّرمتوتامواقم،ىلوألاةّيملاعلابرحلا
دقممألاةبصعتناكو.“١٩٢٠ةروث”نّويقارعلاهاّمساميف،ةرشابمبرحلا
.دلبلاكاذىلعبادتنالاهسفنماعلانمليربأ/ناسينيفايناطيربتّفلك
ءابرغةهجاوميفنيّيلحملاناّكسلاوبوعشلاتاضافتنانأ،هيفّكشالامو
تاباّممهنيعبناكميفرصحنيملهنأًاصوصخً،اموهفمًانأشىقبت،ءايوقأ
زواجتت،ةّينطوتاروثتاضافتنالاكلترابتعاّنكل.“ثلاثلاملاعلا”ـبفرُعي
رثكأهمزلي،ةسايسلاىلإ“ةّرحلا”ةايحلاةقيرطوةّيلهألاةماركلالعفةّدر
كلميمل،اذهقوف.اهتاليثمو“نيرشعلاةروث”همّدقتنأعيطتستاّممريثكب
ةّيسايسةايحلوأةّينطوةروثلىدملاديعبلاسيسأتلارصانعدّرمتلاكاذ
.قحاللاقارعلاخيراتهدّكؤيام،ّلقألاىلع،اذهو.اهيلعضهنت
ةّيلعفلابابسألاديدحتيفةرئاحمويلاىتحلازتالثاحبألاوتاساردلاف
ةّيلحموّةيرهجمعئاقووثادحأمكارتنعةيانكاّهنأودبييتلا“ةروثلا”ـل
ءالبركيفةّيناطيربلاةطلسلاّنأً،الثم،يناحيرلانيمأىوردقف.ىرغص
مث.نيدهتجملادحأنبامهيفو،نيّينطولانمركُذيًاددع”تلقتعاّةلحلاو
نأىبأهيلعنيَِدلملاوظلاةريشعخيشنوجلاوبأنالعشخيشلاتلقتعا
،نيبخاصيارسلااوؤاجو،هلنيرفانملاوظلابرعجاهف،ليقامكهعفدي
نوّللهيونودحيمهخيشباوجرخمثً،ارهقهولخدونجسلاىلعاومجهف
بناجّلكنمتعلدناف،داهجلابءالبركدهتجمىتفأكلذرثأىلعو.ةروثلل
فاضأامك،ىلوألامهلاعفأنمناكو.“لاتقللرئاشعلاترفنورانلاةنسلأ
ىرخأرداصمريشتو.44“ةدّدعتمنكامأيف”ديدحلاةّكسبيرخت،بتاكلا
ةدئاعلاحلاصملاىلعًافوخرئاشعلالاجرلنيدلالاجرهسرامضيرحتىلإ
امً،اضيأناريإيفيّناطيربلادوجولاّلظيفامّيسال،ةّينيدلامهتسّسؤمىلإ
ندمللراّوزلاوةّيلاملاتاعّربتلاّقفدتةكرحىلعنيّيناطيربلاةرطيسينعي



امك.اهيلإىتوملاثثجلقنةكرحىلعكلذكو،قارعلايفةسّدقملاةّيعيشلا
،دّمحمّيبنلاىلإمهسفنأنوبسنينيذلا،)دّايسلاوأ(“ةداسلا”ةقبطتفاخ
مهضفرنيدلالاجرنعفرُعو.رئاشعلااهلاهنّمؤتيتلااهتادئاعىلع
نوّينيدعجارمدارأامنيب،“راّفكلا”نيّيحيسملاةضبقيفملسملاقارعلاعوقو
هارجأدقناكيذلاءاتفتسالاهنعّربعاموهو،ةّيمالسإةلودءاشنإ
ىلإةّينيدملاّةيراجتلاتائفلاليملباقميفاذهو،١٩١٩يفنوّيناطيربلا
.45رشابميّناطيربمكحرارمتسا

.75–74صص،داهشتسالاقبس،لوألالصيف،يناحيرلانيمأ44
,YitzhakNakash,TheShi’isofIraq,Princeton,1994:رظنا45

chap.2.
تقلطنابونجلاوطسولاةعيشبًاساسأتطبترايتلاةضافتنالاّنأدّكؤملاو
،اهتداقيتلاةّيعامتجالاىوقللّيلامجإفصويفو.ةّينيدىواتفلةباجتسا
،زيلكنإلاةرطيسىلعضيرحتللةكّرحملاحورلاتقثبنا”:وطاطبانحبتكي
،]نيّيبلجلا[نيّيبلشلانماّمإ،ةّحلسملا١٩٢٠ةضافتنايفجوألاتغلبيتلاو
“نيّيطارقوتسيرألا”نيّفظوملانموأ،ةميدقلاتالصاوملاطامنأبنيكّسمتملا
نيعفادملا،“ءاملعلا”ونيدهتجملانموأ،ةقباسلاةّينامثعلاةرادإلابنيطبترملا
نيكلاملارئاشعلاخويشنموأ،ةّيثارولاةّيعامتجالاميهافملانعنيّيساسألا
ماظنلايفةفولأملاريغةمارصلاىلعنيمقانلارئاشعلاةداسنموأ،ضرألل
“تارفلاهايملّيزيلكنإلارييستلانمنيرّرضتملاوأ،بئارضلاعمجلّيزيلكنإلا

46.
46 Hanna Batatu, The Old Social Classes and the Revolutionary
Movements of Iraq , Saqi, 2004,p. 1114.

بتكنملضفأوهو،وطاطباهدروأيتلافاصوألاانعجاراماذإلبال
47“خويشةلْغَش”تناكاهنأاندجو،نيرشعلاةضافتنال،ثيدحلاقارعلانع
نأيهمهتّيضقاميف،ً“ارابكٍضارأيّكالم”اوناك“ةداسلا”نماهتداقنأو،
،اهيلعاوداتعايتلاةقيرطلابمهيّحالفومهيضارأاومكحييكّةيرحلا”ـباوظحي
.48“اوؤاشامك،ةّيلامجإةروصبيأ

47 H. Batatu…, p. 119.
48 عجرملا قباسلا ، ص 174 .

:يليامب،“ةروثلا”ـلةنخاسلادوهملادحأ،قفتنملاةظفاحموطاطبفصيو
ناكةعطاقمنمامف.قفتنملالهألةيناثلاةعيبطلانوكيداكيدّرمتلا”
ّيألةضراعملاوأ،نوناقلاراقتحاو،مهّتيرحىلعصرحلايفمهلثماهناّكس



.49“مكحلانملكش
.489ص،هسفنعجرملا49

،أدبملاثيحنم،يداعتهذهكّةيّدضوةّيعجرةكرحنألوقلانعّينغ
وأًّايسايس،ةّيباجيإةميقّةيأىلإرقتفت،نوناقلاوثيدحلاميظنتلاوةلودلا
نَمدّحوتنأكلتكفاصوأىلعيوطنتةكرحلنكميلهنكلً.ّايعامتجا

؟نيّيقارعاوراص
١٩٢٠ثادحأفصننيحًاديعبةغلابملاىلعانتردقعفدنمدبال
ّيأاهبنيمئاقلاىدلكلمتال“نطو”ةملكاميف،“ةّينطو”اّهنأبةيقارعلا
عم.رابتعالانيعبةملكلاكلتاوذخأمهنأبيحويفّرصتنمامو،ىنعم
ًاّمهمًارصنعيلاتلابو،ةّينطولاايجولوثيملانمًاءزج”ثدحلاكاذراصاذه
.50“ّينطولايعولاراشتنايف

.23ص،هسفنعجرملا50
ناّكسقفاوتامكً،ّايسايسةعيشلاوةّنسلاقفاوتنورقذنمىلوألاةّرمللف
تابسانملاىلعاذهسكعنادقو.يقالتلاىلعتارفلارئاشعودادغبةنيدم
امنيب،ةّوخألاتدّكأيتلادجاسملايفةكرتشملاتالافتحالاوةّينيدلاسوقطلاو
نعًالضفاذهو،داهجلاىلإرئاشعللةهّجوملاتاوعدلاعماوجلانمتجرخ
.51“ةروثلا”بكاواممةّيسامحلاةباطخلاورعشلا

YitzhakNakash,Theنميناثلالصفلاكلذكو،1141ص،هسفن51
Shi’isofIraq…

يتلاو،لودللةّيجيتارتسالاحلاصملاهتبعلرودىلعروثعلانكميًاضيأانهو
نيدلالاجرزربأدحأنأكاذ.ةمئالمةّيجولويديإتاريبعتاهلتدجو
ةركبمتاقالعأشنأ،اضردّمحمازريموهو،“ةروثلا”ةدايقيفاوكراشنيذلا
ةفشالبلاهربتعاامنيب،“مالسإلاوةّيفشلبلاقفاوت”ـبّمتهاوسورلاةفشالبلاعم
يفةّيفشلبلاةّيضقللًالماع”و“نيّيناطيربلانمةّيقارعلارّرحتلاةكرحدئاق”
.52“ءالبرك

52 H. Batatu…, p. 1142.
لوح ةسايسلا ةّيتايفوسلا ةمئاقلا ىلع ةدعاسملا يف لاعشإ تاروثلا فاعضإل

ّةيروطاربمالا ةّيناطيربلا ، عجار David Fromkin , A peace to end all
peace - Creating the Modern Middle East 1914 - 1922 , Andre

Deutsch , 1989 , pp . 457 – 459 .
نايغطو،ةّينطولانمال،نيدلانمًاقالطناّيعيشلا–ّيّنسلابراقتلاّنكل
ناكدقف.ةلكشملانازجويال،لبقتسمللرّوصتّلكىلعنيّيناطيربلاةبراحم



عمتجملايفًالصأمئاقلاّيعمتجملاُبتارتلاسكعيحضاولمعميسقتكانه
دونجللّعطقتملايّدصتلاولاتقلاةعيشلاناّكسلاّىلوتدقف:ديدجلا
ريشانملاةباتكب،كاذمويةّيّنسلا،دادغباهسفنلتظفتحااميف،نيّيناطيربلا
ًاقحالفشتكنفوسلو.53نيضفتنمللدييأتلاتارهاظمرييستوتالسارملاو
ًايّوقم،ةضافتناللةيلاتلاةلحرملاىلعهسفنبحساذهلمعلاميسقتنأ
شيمهتىلعًالماعوةّيّنسلاةبخنللةطلسلاميلستيفةّيناطيربلاةبغرلا
توافتلاّنأةقيقحيغليالعبطلاباذهوً.ّايسايسةّيعيشلاّةيددعلاّةيرثكألا
ّلظيف،فايرألاةعيشوندملاةّنسنيبّيفاقثلاوّيعامتجالاوّيداصتقالا
.ُبتارتلاكاذمايقءاروّمهألاببسلاىقبي،ةديدملاةّينامثعلاةرطيسلا

53 H. Batatu…, P. 119 & 173 .
،قارعللًاكلمّيمشاهلانيسحلانبلصيفرايتخانعبغيملهتاذىنعملابو
لوسرلاءابرقأنم،هتّيّنسمغرىلع،ّهنأ،ّايروسيفهتكلممرسخنأدعب
،كرتشملاّينيدلالصألالّسوتف.ّيعيشلابهذملاسّسؤم،بلاطيبأنبّيلعو
ةّنسلانيبةكرتشملاتاحاسملاعيسوتهنمديرأامّنإ،بسنلاةّيطارقوتسيرأو
يفاهسفنتضرعتسايتلاةّيعيشلاةّوقلاءاوتحاهسفنتقولايفو،ةعيشلاو
يفمث،قارعلاشرعلصيفّملُس١٩٢١سطسغأ/بآيفو.“نيرشعلاةروث”
دارأاذكه.ديدجلادلبللةديدجةّيسيسأتةّيعمجتميقأ١٩٢٤سرام/راذآ
–ةّيّنسلاةّيباجيإلاةقالعلاىلعظافحلالصيفكلملاويّناطيربلابادتنالا
فلاخيالّيملسبلاقيفاّهبصوّيروثلابلاقلانماهجارخإدعبةّيعيشلا
.مئاقلاّيعمتجملاُبتارتلا
ّةيودحولاةغلابملاىلعّلدو،هتأشنقفاريذلادلبلااذهّظحءوسّنكل
.ةّيعيشلا–ةّيّنسلاةّيساسحلاَزواجت،يّناطيربلاكولسلايف
يفداركألاناك،بونجلاوطسولايفدّرمتتةّيعيشلاقطانملاتناكنيحف
نودّرمتي،ديدجلاقارعلاناّكسنمةئملايف٢٣كاذمويمهو،لامشلا
خيشلاةدايقباوضفتنادقف.ّةيدركةلودبةبلاطملااهّمهأىرخأبابسأل
ديدجلاقارعلاّدضونيّيناطيربلاّدض،ديفحلادومحموأ،يجنزربلادومحم
ًاعفار،لالقتسالايجنزربلانلعأ١٩١٩يفو.١٩٣٠و١٩١٨نيبامةّدعتاّرم
يفُنف،ءاضيبةّيفلخىلعرمحألالهلكشىلعهرّوصتامكّيدركلاملعلا
لّكشامك،ناتسدرككلمهسفننلعأداعنيحو،دنهلاىلإكاذدعب
ًاكلملصيفبيصنتىلعءاتفتسا١٩٢١يفيرُجأامدنعو.اهلةموكح
ّتبلاليجأتحلاصلكوكركتتّوصاميف،ّةيدركلاةّيناميلسلاةنيدمهتعطاق
.54ةلأسملايف



54 Jonathan C. Randal , After Such Knowledge: What forgiveness
? , Farrar, Straus and Giroux, 1997. pp.121-122.

ّفقوتتملو.دادغبيفّةيربجلاةماقإلانهر١٩٣١يفعضُويجنزربلاّنكل
.برعللًّةيدهمهاطعأدّحومقارعدضداركألاتاضافتناكاّذم
اهتريسفلتختملندرألاقرشبًاقحالتفرُعيتلاةعقبلاّنإف،لباقملايف
لامعأاهيفثيعتةريقفًاضرأتناكيهف.بسحفءامسألاوليصافتلايفّالإ
لّصتتةعقبلاهذهثادحأتناكو.ةّينامثعلاةطلسلاىلعّيودبلادّرمتلا
يفو.هنيبواهنيبةلصافدودحالثيحً،اقحالّيروسلا،اهراوجبةرشابم
ناروحزوردلًادّرمت١٩١٠يفنوّينامثعلاعضخأ،كلتُعطاقتلاةقطنم
،كاذدعب.حالسلانمزوردلادّرُجونورخآفقُوأامكهتداقضعباومدعأو
ةريشعتمّعزت،ندرألاقرشبفرُعيتاباممطسولايفو،هسفنماعلايفو
تارادإلااهلاجرمجاهواهتقطنمرئاشع،كركلاةقطنميفيلاجملالآ
قشمدنمتاّوقتيعدتسامّايأةينامثمهتضافتناتّرمتساو.كانهةّيموكحلا
.55اهعمقل

.KamalSalibi,TheModernHistoryofJordan,I.B:رظنا55
Tauris,2006,pp.39-40.

كلمءانبأيناث،هللادبعفيرشلالمحيذلاريهشلاراطقلالوصوعمو
،١٩٢٠ربمفون/يناثلانيرشت١١مويناعمىلإةنيدملانم،نيسح،زاجحلا
.ّيسايسلالّكشتلاىلعةكشومةعقبلاهذهّنأادبو،ندرألاهمسانايكدلو
.نيسحلانبهللادبعاهسأرىلعةرامإندرألانلُعأ١٩٢١ناسين١١يفف
هرقفنإف،دلبلااذهءاشنإءاروةّيناطيربلاةّيجيتارتسالاحلاصملاتناكنئلو
ةئشانلاةلودلاناّكسنيبةكرتشمةحلصماقلخهيفدراوملامادعناو
حرشيو.هتلاعإلةّيلاملاتادعاسملاميدقتةريخألاّيلوتعمتقفارت،ايناطيربو
رهظمّيأةطلسللنكيمل”ّهنأايناطيربعمةقالعللضهانميّندرأبتاك
امعمجلىرقلانومجاهيودبلاناكوّ.يكرتلامكحلانّابإندرألاّيقرشيف
ءاقلنيّحالفلاىلعودبلااهضرفيةّينيعةبيرضيهو،“هواخلا”ىمُسي
ًاحرسمكلذنوضغيفدالبلاتناكو.ودبلاتامجهوىذألانممهتيامح
ةضراعمببسبنمألاةدايسوماظنلاةماقإلةلواحمّةيأحاجنرّذعتوىضوفلل
.نيّحالفلابمهمّكحتومهتوطسءاهتناناينعياناكنمألاوماظنلانأل،ودبلا
ّةيوقلارئاشعلاولئابقلاخويشنمديدعلادّرمتىرنفوسببسلااذهلو
.56“ليلقبةرامإلاسيسأتدعبّةيزكرملاةطلسلاىلع

،توريب،رشنللراهنلاراد،ةيناطيربلا–ةيندرألاتاقالعلا،ةظفاحملايلع56



.29ص،1973
ةهجنمّيرئاشعلا–ّيلهألا:ةلودلاةهجاوميفنايّدحتىقالتانهو
.ىرخأةهجنمةّملعتملاىوُنلاهتلمحيذلاّيموقلا–ّيجولويديإلاو
يفهكلم١٩٢٠طساوأيفرسخدقناك،هللادبعلرغصألاخألا،لصيفف
ّنكل.ّايروسيفةّيبرعلاةكلمملاثعبلدئاعهنأهللادبعنلعأو،قشمد
نمنيقناحلاونيبضاغللاهميدقتنمّدبالناكيتلاةّيباطخلاةربنلاهذه
ايناطيربةبغرنأيهو،ةّيلعفلاةقيقحلايفختنكتملبرعلانيّيموقلا
.نيسحلاءانبأدحألضرألانمةعقبلاهذهميلستبتضقيتلايه
ةكلممثعبنيبوندرألايفةلودءاشنإنيبركبمضقانتدلواذكه
ّةيديلقتلاةمكحلابّهلحينأهللادبعريمألالواحضقانتوهو،ةّيبرع
.رخآلااهضعبيفلشفواهضعبيفّقفُويتلاتايوستلاو
ةرواجملاقشمديفلصيفةطلسرايهناّنأكردأناّمعىلإهلوصودنعوهف
ماقأف،ةّيلصيفلاةرادإلابًالومشمناكيذلاندرألايفىضوفلاقلطأدقناك
ةطلسّةيأبةلصلاةميدعمهلةعباتتاموكحرئاشعلاخويشنمددع
ىلإًّايلكاوأجل،ندرألاقرشدادتماىلع،ودبلاف”،اذهنمرثكأ.ّةيزكرم
ثيح،مهترطيسنيضرافو،ةّيلحمةطلسّةيأبفارتعالانيضفار،ةّيلصألامهقرط
.57“ةّنطوتملاقطانملاىلع،اوعاطتسا

57 Salibi, p. 43.
ثيحندرألاقرشبنيّمتهمةيادبلايفاونوكيملنيّيناطيربلانألاحلاو
اذكه.نيطسلفىلعمهزيكرتّبصناامنيب،بسحفهيفودبلاةئدهتاودارأ
،اهنمّلكلسدقلانمًانّيعمًاّيناطيربًاراشتسماولكوأتاموكحثالثباوفرتعا
يه“ةّيباؤمةّيبرعةموكح”تنلُعألبال.بونجلاوطسولاولامشلايف
.ةطلسّةيأللماكروتاكيراك
هسفندجووهف.ّايروسيفلصيفهيخأةلضعمندرألايفهللادبعثروو
عيطتسينممهدحومهو،نيّيناطيربلاةنوعمبموقتةلودءانبنيبًاعّزوم
،“ّايروسريرحت”عورشملامكإنيبو،اهرييستيفهتدعاسموةلودلاهءاطعإ
هتموكحلمهيلعدمتعانمناكوً.اعمنيّيناطيربلاونيّيسنرفلابمادطصالايأ
برعلانيّيموقلانيّملعتملانممهو،“لالقتسالابزح”لاجرهترادإو
.كانههتموكحطقستنألبققشمديفلصيفباوطاحأنيذلا،نيّينيدملاو
اولمتحينأنمةّيلاكيداررثكأاوحبصأدقاوناكءالؤهضعبّنكل
ناكو.نيّيسنرفلاعميلاتلابو،نيّيناطيربلاعمةيوستللهللادبعتادادعتسا
نممهفوخمظاعتوهيخأةبرجتبمهطابحإمهَجاعزنايّذغيامةّيفلخيف



ءالؤهو.نيطسلفيفنطوب١٩١٧يفدوهيلا“اودعو”اوناكنيذلانيّيناطيربلا
نكميامّلكلونيّيمشاهللًالّمحتّلقأيهّةيروهمجفطاوعجيردتلاباورّوط
،كلذنمدعبأمهضعببهذكلذك.58نيّيناطيربلانعومهنعردصينأ
ّدضلاضنلافانئتسالةدعاقىلإندرألاقرشةرامإليوحتمهدوارف
.مهيلعّةيركسعتّايلمعندرألانمقلطنتثيحب،قشمديفنيّيسنرفلا
ىلعاوقفاونيذلانيّيناطيربلاعمهللادبعاوجرحأ،لاحلاةعيبطب،ءالؤهو
يتلاتابيترتلادّدهيالوّينمألاعضولاطبضييكندرألاقرشمكحهميلست
الةطرويفديدجلاريمألاعقواذكه.نيّيسنرفلاعماهيلإاولّصوتنأقبس
نيقحاللانيلدتعملاءامعزلانمنيريثكعمترّركتنأتثبلاماهيلعدَسُحي
برعلانيّيموقلاعمًائطاوتمهوربتعانوّيناطيربلاف.يّبرعلاطسوألاقرشلايف
يفمساحريغبرعلانوّيموقلاهربتعااميف،هترامإطبضيفلاّعفريغو
ًاّداحًاعباطرمألاذّختادقو.ايناطيربعمًايلاتو،اسنرفعمةّيمادصلاهتبغر
عقوودودحلاىلعًانيمكندرألايفنوميقملانوّيموقلابصننيح١٩٢١يف
نئلو.نانبلوّايروسيفىلعألاّيسنرفلاضّوفملا،وروغلارنجلامهدييف
مهيّلثممحازأنأبىفتكاّهنإف،مهيلعضبقلابّنجتنأبهللادبعلياحت
.عيلطديشرلصألاّيروسلاةموكحلاسيئرمهزربأناكوةطلسلانع

.86–85ص،قباسلاعجرملا58
دّرمتيفاهلرخآًاسّفنتُمتدجوّةيزكرملاةطلسلالايحّةيّدضلاعزاونلاّنكل
ةدايقب،دبرإةقطنمنمةّيقرشلاباضهلايهو،ةروكلايفودبلاخياشم
كاذعاضخإنعزجعلاىّدأدقو.١٩٢١–١٩٢٠لالخ،ةديرشلابيلكخيشلا
ديلولانطولايفبئارضلاعمجلعجام،ىرخأتادّرمتعيجشتىلإدّرمتلا
دراوملاةميدعوًالصأةريقفيهةلودراقفإبًايضاق،ةليحتسمهبشةّمهم
يذلايّناطيربلاّيلاملامعدلاىلإةجاحلامقافيناك،هرودب،اذهوً.ابيرقت
ّببستت،اهتيحاننم،ةّيعبتلاهذهتناكاميف،ةّيعبتلانمديزمىلإيّدؤي
يفناودعلاودبًاضيأدّرمتدقف.هللادبع“ةّينطوال”ىلعضارتعالاديازتيف
حماطمناودعلاناطلسمهميعزلتناكنمم١٩٢٣ماعاهراوجوطلسلا
تناكاذهقوفْنكل.ىرخألاقطانملاورئاشعلاىلإهتريشعقاطنىّدعتت
ىلإرارطضالافعاضتبونجلاةهجنمةّيباهولاتاقارتخالاوتايّدحتلا
نعنيّيمشاهلاىلجأنأهلقبسيذلارطخلااذهّدصلةّيناطيربلاةيامحلا
.زاجحلا
،يبليفمهرهشأمهنمامّيسال،مهيراشتسمربع،نوّيناطيربلاأجل،لباقملايفو
ً،الثم،مهف.نّييدضلاطغضهبنونزاويهللادبعىلعطغضةسراممىلإ



ىّقبتاّمعّيلختلاهيلعنأّيمشاهلاريمألااومهُفييكةروكلادّرمتاومعد
نيضفارلاندملايّملعتمنأامك.مهنعلالقتسالابتابغروةّيموقماهوأنم
ناودعلاناطلسدّرمتاوّديأ،ايناطيرببهتاقالعلو“ةّفلختملا”هللادبعةطلسل
رئاسبنيفّقثملاةهبجلّيمّدقتلاجمانربلاىّنبتينأهلعفانلانمدجو”يذلا
.59“ودبلانملماكلامعدلابهّايإًازّزعم،هليصافت

.106ص،هسفنعجرملا59
ناكف،بئارضلاعفدلًاضفر،ىسوميداويفرخآدّرمتعلدنا١٩٢٦يفّمث
نمثّنكل.ّةيزكرمةطلسءاشنإهجويففقتيتلاتايّدحتلارخآهعاضخإ
ةّيلخادلاىوقلانأكاذ.نيّيناطيربلاىلعليوعتلارمأيفمسحلاناككلذ
ةّمهملاهذهذّفنتنأنمًاريثكفعضأةلودءانبعورشماهيلعضهنييتلا
.ةبعصلا
ديدجلادلبلااذهنأ،هللادبعاهمهفامك،ةّيلمعللرخآلاهجولانأديب
،اهّتيوضوفيفةّيئادبّةيرحىلإدودشملا،ّةيزكرملاةطلسلاةركفّدضجئاهلا
ًاّماعًاوفع١٩٢٤سرام/راذآيفً،الثم،ردصأثيح،قفاوتلابّالإمكُحيال
.ناودعلايدّرمتمرئاسنع
ةّيناطيربلاةموكحلاتفرتعا،ندنلىلإاهبماقةرايزرثأىلعو،كلذليبق
الناكيذلانيسحلاهيبألًامارتحاو،ّةلقتسملاندرألاةموكحب١٩٢٣رّايأيف
دبعلمعيمل،ّةيرظنلاةّيبرعلاهتكلممنمًاءزجندرألاربتعيوًّايحلازي
تءاجاذكهً.اكلمهسفنبّصنيملامكلالقتسالاةعيبطحيضوتىلعهللا
.ندرألاقرش“ةقطنم”ىلعًاريمأهنالعإبنيّيناطيربلاعمةيوستلا

طغضتحتنيّيناطيربلابةقالعلاىلعأرطيلداعًادودحمًاّرتوتّنأحيحص
هلاجروشرطألاناطلسّيروسلاّيزردلاميعزللءوجللانيمأتعم،ّيسنرف
ّنكل.هلاقتعانودهللادبعلاحثيح،تانيرشعلاطساوأيفمهدّرمتدعب
يفّيلعفلاراسحنالابأدب“لالقتسالابزح”ءاضعأنمبرعلانيّيموقلاذوفن

قرشلاريغرصانعلا،ةّيناطيربلاةدايقلايذ،شيجلانعتدعُبأثيح،١٩٢٦
امّبرزاجنإلااذهو.ً“اعيمجبرعلانطو”ندرألاقرشدعيملامك،ةّيندرأ
اذهّنأةلالدلاتاذةقرافملاّنكل.ةلودونطوءانبيفىلوألاةنبللاناك
نيّيندرأقرشلاونيّيناطيربلانيبّينمضقاّفتاةطقنناكهسفنزاجنإلا
بصانملاّملستلةرادجلامهسفنأيفاودجونّممنيّيموقلاونيّملعتملا
مهتّيموقمهعنمتملاذكه.اهوبجشواهونادأةلوديفايلعلافئاظولاو
،نيّيندرألاريغنمبرعللةّماعلافئاظولاميلستىلعضارتعالانمةّيبرعلا
.نيّيندرأقرشللندرألاقرش“بناجألا”كرتينأبةبلاطملاو



بزح”وهّيسايسبزحلوألّكشتف،ّثثأتتةّيسايسلاةايحلاتعرشكاذنآ
يفو.ّةيراشتساةّمهميذناملربمايقلدّهمروتسدنلُعأمث،“بعشلا
مهلصفلودبلاءاضرإبةّينعمّةيوبأةلودءاسرإنمهللادبعنّكمتةياهنلا
ناكمىلإءامتنالادئاوفبنيّيموقلاراعشإبةّينعميهامردقب،نيّيموقلانع
.مهسفنأمهمهحلاصميفاجتيتلاةّيجامدنالامهتافارخنعلزعميف،هنيعب
نأانثبلاميذلاىنعملابةّيعمقنوكتالنأيفتحجنامّنإّةيوبألاهذهو
نيّيموقلاراظنأيفّتلظاّهنأّالإ،ركسعلااهمكحيتلالودلايفهاندهش
تاونسلاتأتملو.ىلوألاةّيناطيربلاةئيطخلاببسبهنملّصنتلايغبنيًاراع
ةّيندرأةّيسايسةبيكرتىلعراوجلاهّبصيذلاتيزلانمديزمبّالإةقحاللا
اهراوجنمةباحررثكأّتلظاّهنأالإ،ةّيعبتلاوّفلختلارصانعنمأربتمل
.دحاوتقويفاهعمتجمنموّيسايسلا
ثلاثلالصفلا
نيطسلفىلإلسعلارهشنم
رهظتتعرش،رشعنماثلانرقلارخاوأرصمىلعةّينويلبانلاةلمحلاذنم
ةبقحلا”،ةغلابملانمءيشب،يناروحتربلأهاّمساملًاّدجةعضاوتمتايادب
.60“ةّيلاربيللا

AlbertHourani,ArabicThoughtintheLiberalAge:عجار60
1798-1939,Oxford,1970.

اّهنأديب،تانيثالثلاةياهنعم،هسفنيناروحبسحب،تهتناةبقحيهو
يويدخلادهععم،رشععساتلانرقلارخاوأاهتورذتغلبدقتناك
يتلاةليلقلاتاونسلاوّةيرصملا١٩١٩ةروثّىتحاهّدملصاوتامك،ليعامسإ
.راسحنالاأدبنيحاهتبقعأ
يذلا61ّيرصملادفولابزحةبرجتّتلدامىلع،ناكمإلايفّلظدقف
امبرقأادبو،١٩١٩ةروثاوداقنّممنايعألاضعبولولغزدعسهسّسأ
بزحلاكاذمّدقينأ،ّيدنهلارمتؤملابزحنعّةيرصمةغيصىلإنوكي
ّيلالقتسالالاضنلانيبعمجينأو،اهّلثميواّهلكةّمألاّمضيهفصوبهسفن
١٩٢٣يفعضُوهسفنخانملايفو.ةّيطارقوميدلاةايحلاوروتسدلانععافدلاو
.ّيرصملاعقاولاىلعهفييكتلواحيويّكيجلبلاروتسدلايحوتسيرصملروتسد
ةّينطوحمالمرولبتتتعرشدقتناك،ةرتفلاكلتوليعامسإدهعنيبامو
،ةملسملازومرلابناجىلإ،اهجاتنإيفكراشةملكللثيدحلاىنعملابّةيرصم
بّقلملا،عوّنصبوقعيّيدوهيلاّيحرسملاوفّقثملاكتّايلقألاءانبأضعب
ىلوألااهتاوطخوطختةّينينجلاّةيوسنلاةكرحلاتناكو.62“ةرّاظنوبأ”ـب



عمتجمللةّماعلاةايحلايفةأرملاكارشإبًةبلاطموباجحلاعزنبًةيدانم
.ّيرصملا

MariusDeeb,PartypoliticsinEgypt:thewafdandits:عجار61
Rivals1919-39,IthacaPress,1979,p.181.

.IreneLّيرصملاحرسملاسّسؤمُربتعايذلاعوّنصبوقعينع:رظنا62
Gendzier,ThePracticalVisionsofYa’qubSanu’,Harvard

MiddleEasternMonographSeries,1966.
ةثيدحلارداوكلاجتنتةّيميلعتتاسّسؤمتأشندقتناكنوضغلاهذهيفو
يفةّماعةّينطوةعماجتدغوتعّسوتيتلا١٩٠٨يفةرهاقلاةعماجك

تّايوسنهيفتسردتايتفللًامسقةرهاقلاةعماجتصّصخدقو.١٩٢٥
بتاكلاناكرشععساتلانرقلارخاوأذنمو.63يوارعشلاىدهكتاقحال
امنيسلا١٩٢٧يفتدلوكلذك.ةأرملاروفسىلإوعديأدبدقنيمأمساق
ملاعلاببرعلاونّييرصملاضعبلصويفًازرابًارودتبعليتلاّةيرصملا
.مهتاكاردإومهتّاليخمعيسوتيفوّيجراخلا

لظيف،هحتفديعأْنكلمسقلااذهقالغإةّينيدلاةضراعملاتضرف63
.1929يف،اهعمةكرعم

رّيغهنأبريكذتلايفكيهرودريدقتلو.ةلحرملاكلتلطب“دفولا”ناكدقل
نيح١٩٠٦ذنمامّيسالو،ّةيرصملاةّينطولاىلعىغطيذلاّيّدضلاهجولا
فطاوعلاتاذةبخنلاتفقو،ىلوألايف:ياواشندوةبقعلااتثداحترجفنا
دودحلاميسرتةّيلمعيفرصمّدضةّينامثعلاةنطلسلابناجىلإةّيمالسإلا
.ةّيناطيربلاةسايسلاعم،ةبخنلاكلترظنيف،رصميهامتببسبءانيسيف
مادعإماكحأتردصونّييرصمنّييورقبنوّيناطيربدونجمدطصا،ةيناثلايفو
.رصميفةّيمالسإلاةّينطولابضغيفدازام،نيّحالفلاّقحبةوسقلاةغلاب
لالخطابقألاعممادصلالكشةّينطولاكلتلةيناثلاةجوملاتذّختامث

نم،يلاغسرطب،مهيّيسايسزربألايتغاعمقفارتاموهو،١٩١١–١٩١٠
مهيلعضيرحتلانمةلمحدعب،نيّيناطيربللةلامعلابهمّهتابّصعتملبق
.اهمويةّينطولاةبخنلااهتقلطأ
اّولح“دفولا”يفًاقحالاوعّمجتنممةّينطوللددجلازومرلاف،لاحّةيأىلع
ّةيّدضلاةّينطولااورّوطدقاوناكنيذلاهزومرو“ّينطولابزحلا”ّلحم
ديدجليجدوعصنعاوّربعامّنإ،لباقملايف،نّويدفولاف.اهرصانعاورولبو
،ةّيبوروأةّيميلعتةّيفلخعمةثيدحلاةرادإلايفةربخلانمةجردكلمي”
–ةلوداهفصوبرصملّيسايسلاوّيعامتجالاقاتعنالابًاساسأنيّينعماوناكو



.64“ةّمأ
64 P. J. Vatikiotis, The History of Modern Egypt, 4th edition,
Johns Hopkins, 1991, p. 205.

ملاعلاضعبيف،توافتلانمردقب،اهيزاوياماهلناكةهجولاهذهو
تغلأامدعب،ةّيمالسإلاةفالخلا١٩٢٤يفتغلأدقتناكايكرتف.ّيمالسإلا
ّنأكاذ.هرسأبّيمالسإلاملاعلاهلّزتهايذلامخضلاثدحلاوهو،ةنطلسلا
ًّايعرشًابصنم”ةفالخلاربتعتّيديلقتلاّيمالسإلاركفلايفمكحلاةلأسم

ةّينيدلانيتطلسلانيبعمجيبصنميهو،اهرارمتساوةّمألاظفحلًّايرورض
لماعريغًاّدبتسمةفيلخلاناكنإوّىتحًاعرشبجاوهُدوجوو،ةّيسايسلاو
١٩٢٥ماعيولهباضركسمأناريإيفو.65“ةعيرشلاوأنآرقلاماكحأب
ةلودلاةرطيسًاضراف،ةسايسلاةنملعوثيدحتيفعرشف،ةطلسلاديلاقمب
نادلبرثكأ،ناتسناغفأّىتح.تّاينثإلاوقطانملاورئاشعلاتاماعزىلعّةيزكرملا
اهِكلمةبرجت١٩٢٩و١٩١٩نيبتدهش،ّفلختلايفًاقرغّيمالسإلاملاعلا
.اهثيدحتلجأنمةياهنلايفةّقفوملاريغهتلواحمهلتناكيذلاهللانامأ

رادوبرعلانيينالقعلاةطبارّ،يكرحلامالسإلا،اهاهوبميحرلادبع65
.36ص،2006،توريب،ةعيلطلا

روضحلارثأناك،يّبرعلاطسوألاقرشلايف،ةهجولاهذهيفمساحلاّنكل
برغلاديلقتتّايلمعليعارلاونضاحلاوهناكيذلا،ةّيلاينولوكللرشابملا
نئلو.اهجراخنيّحالفلانمىربكلاتّايرثكألافقتيتلا،ندملايفةلوزعملا
ردقباهتمسوو،تّايلمعلاكلتلّيوطلسلاوّيوبخنلاعباطلاةهجولاهذهتّوق
ّيبعشلاءافكنالاّلظيفرفاوتملاديحولارايخلاتلّكشاّهنأيقب،ةّيناّربلانم
.اهنع
راكفألايف،بخُّنلاىوتسمىلع،كلتتالّوحتللّقدألاةآرملاىلعانرثعامّبرو
هؤارآف.هدبعدّمحموهريبكّيرهزأخيشاهنعّربعيتلاةّيحالصإلاةّينيدلا
يفًاصوصخو،نيّملعتملاءاوجأيفريثأتتاذوتوصلاةعومسملازتالتناك
ةلصهدبعءاشنإهنودلحيملذوفنلااذهّنأتفاللانمناكو.رصم
غلابًّايدقنًافقومهذاّختاو،يّناطيربلارصممكاح،رموركدروللابةديطو
.هتروثويبارعدمحألدّدشتلا
اذامل:ةبخنلانهذىلعيلوتسملالاؤسلاناك،نيّيحالصإلاوهدبعدّمحمعمف
هذهيفدئاسلاحومطلاناكو،؟نيملسملاملاعوقرشلاعجارتوبرغلامّدقت
ددعرهظدقو.ةثيدحلابرغلاتاعمتجملثمانتاعمتجمودغتنأطاسوألا
ربتعايذلادّيسلايفطلدمحأمهزربأناكامّبر،هدبعدّمحمذيمالتنم



جاتنرامعتسالاّنأوً،الّوأيتأت،رامعتسالاةبراحمال،دادبتسالاةبراحمّنأ
ةئيرجتالواحمةئيبلاهذهيفترهظلبال.هببسالنّييرصملافعض
:ناتنثااهنمركُذتامًابلاغ
“مكحلالوصأومالسإلا”قزارلادبعيلعخيشلاباتكُرشن١٩٢٥يفف
يفةلودالنأحوضووةحارصبربتعاو،ةلودلاونيدلاةلأسمجلاعيذلا
قزارلادبعةلئسأف.ةّينيدلاةسسؤملاويّكلملارصقلابضغأام،مالسإلا
هتاباجإّمث،مكحللّيمالسإماظندوجونعوةفالخلاةرورضنعةقراحلا
نملَسُريمل،ّقحلاىلإوعديًّايبنالإنكيملدّمحمنأىلعتزكترايتلا
نّيبتوً.افينعًاّسممّرحملاتّسمًاعيمجهذه،ةطلسسرامالوةطلسلجأ
نميهيًاعجرممالسالاءاقبإىلعرارصإلامجحهّدضتضيخيتلاةكرعملايف
.66ةّينمزلاةايحلاىلع

ةفالخلايفثحب،مكحلالوصأومالسإلا،قزارلادبعيلع:عجار66
.1978،توريب،ةايحلاةبتكمرادتاروشنم،مالسإلايفةموكحلاو

َقليملهنأامّبرّمهألاو.هتفيظونمقزارلادبعلُصفوباتكلامّرُحدقو
ةريثكًاراكفأنأضرتُفييذلالولغزدعس“دفولا”ميعزنممعدّيأ
تناكهذهو.هدبعدّمحمخيشلاىلعنينثالاذُملتتنعًالضف،هبهتعمج
نأىلإًاضيألب،باينألاةفيعض“ةّيلاربيللا”نأىلإطقفسيلةركبمةراشإ
ّالإ.نيقلطمنيسّدقمكعامجإلاونيدلايّدحتىلعنوؤرجيالنيّيلاربيللارابك
تاحورطلاومومهلاكلتّنأىلإ،ّمهألااذهوً،اضيأةركبمةراشإتناكاّهنأ
.قالطإلاىلعةّيبعشريغوةعقرلاةروصحمةديدجلا
هطللب،ةّرملاهذهخيشلسيل،رخآباتكردصدحاوماعدعبْنكل
لمحديدجلاباتكلاو.قارشتسالابوةّيسنرفلاةفاقثلابّرثأتملابتاكلا،نيسح
امرعشربتعايذلانيسحريفكتىلإىّدأف،“ّيلهاجلارعشلايف”ناونع
ُربتعااّمعًالضف،اذهناكو.مالسإلادعباميفعضُوًالوحنممالسإلالبق
لامعأىلعدامتعالاب،خيراتللةّينآرقلاةياورلابًامخضًاكيكشت،ىرخأتاءاسإ
.نيّيبرغنيقرشتسم
وأّدحلااذهىلإ،عبتتبتكترهظ“ةّيلاربيللا”تالوحتلانمةدافتسالابو
دمحمنّييرصملل،هّيبنومالسإلاىلإرظنلايفةّينالقعلاوّةيدقنلاجهانملا،كاذ
نوفّقثملارمتساامنيب،يفاصرلافورعمّيقارعلاونيمأدمحأولكيهنيسح
ةنطلسلانمًابرهةّيناطيربلارصمىلإاوأجلنأقبسنيذلا،نوّيحيسملا
امّنأديب.ّةيريونتراكفأرشنيف،نوطنأحرفوّليمشيلبشك،ةّينامثعلا
نعًافشكرثكأوقزارلادبعلضرعاّممرطخأناكنيسحهطللصح



.“ةّيلاربيللاةبقحلا”يفميقملاّيوينبلافعضلا
مّدقييذلا،“دفولابزح”نأّالإ.ناملربلايفًاوضعكلذكناكنيسحف
عنموهترداصموباتكلاعنمببلاطنمناك،ةّيلاربيللاةّينطولابزحهسفن
فقومبقاحللامهتلواحميفوً.اليصفتوًةلمجسيردتلاةسراممنمهبحاص
ةبلاطملاّدحىلإنّويدفوبهذ،ةبوتلانيسحهطنمبلطيذلارهزألا
تحتو.اهيفبادآلاةّيلكديمعنيسحّنألاهسفنّةيرصملاةعماجلاقالغإب
ناونعبًالّدعمهباتكرادصإداعأوبتاكلارذتعا،هيلعةلصاوتمةلمحطغض
.67ّيلهاجلابدألايف

،12ط،ةرهاقلا،فراعملاراد،يلهاجلابدألايف،نيسحهط:رظنا67
1977.

يتلاةعاجشللقيضلاةغلابلادودحلاىلعّلدتىرخأةبرجتتناكهذهو
ًالضف،رشنلاملاعوتاعماجلاوبازحألاك،ةثيدحلاىنُبلااهغلبتنأنكميناك
.ةّيبعشلاةّينيدلاتاّيساسحلاوةسّسؤملالايح،ةّيلاربيللاتاسايسلاوراكفألانع
ودغيّينيدلاحالصإلاوّةيروتسدلاوةّيلالقتسالانيبعمجلاأدبامًاعيرسو
مالسإىلإفطعنا،اضرديشرخيشلا،زربألاهدبعدّمحمذيملتفً.اليحتسم
ةعامج”،اضرةذمالتدحأ،اّنبلانسحأشنأ١٩٢٨يفو.دّدشتمّيفلس
ميقىلعبالقنالايفراودألاّمهأدحأًاقحالتبعليتلا“نيملسملاناوخإلا
.ريونتلاوةثادحلا
ليطعتنعًاديعب“نيملسملاىلعبرغلارمآت”وراصحلابروعشلانكيملو
ةعامجنأً،الثم،ةلالدريغنمسيلفّ.يتاذلادقنلاةكرحوّينيدلاحالصإلا
،دحاوتقويف،تناكيتلاةّيليعامسإلاةنيدميفتسّسأتنيملسملاناوخإلا
ربتعادقو.ّيحيسملاريشبتلادوهجوةّيناطيربلاّةيركسعلاةدايقلازكرم
،برغلاعمعطقلااوسرامينأيغبنيّيمالسإلاملاعلاناّكسنأناوخإلا
امنأو،ّةيروتسدلاةعزنلايفوةّمألا–ةلودلايفةّيسايسلاهّتيرظنوهتفاقثب
،هنمهذخأنكميامهدحووه،ّينقتلامّدقتلايأ،برغلايفدّيجوه
دقونيملسملاعنصنملصألايفوهاذهمّدقتلانأ:طيسبببسلكلذو
رمألانوكيهداريتسانوملسملادواعينيحفاذكهو.مهنمبرغلاهذخأ
.“انيلإتّدُردقوانتعاضب”
عضويفجلدؤملاوّيعونلافطعنملاتناكرصميفناوخإلاةأشنّنكل
ىلعّيجولويديإلاسييستلاةبلغتناكو.ةثادحلامامأهجولًاهجومالسإلا
ًاميلعتّقلتيمليذلااّنبلانسحسّسؤملاةريسيفةرهاظتحبلاّينيدلا
،ثيحطيسبّيمالسإيعوبًايفتكمادبهّنكل،ةملكللّيّنفلاىنعملابًّاينيد



تضراعناوخإلاةعامجف.68“هاوسيلابأالمالسإلايبأ”،لوقيناكامك
اهضفرنلعيامب،“انروتسدنآرقلا”راعشتعفرو،مالسإلامسابةّينطولا
ّينطولاجيسنلاةناتمىلعةحضاولاهتاريثأترّوطتلااذهلناكو.روتسدلل
ةمراصةّيمالسإريياعمرصميفتدُمتعا،ةّرملّوألو١٩٣٤يفف:ّيرصملا
.اهيّيحيسمورصميملسمنيبةقالعلافعضتوسئانكلاةماقإنمّدحت
تلمع“ةلودونيد”هنأىلعمالسإلاريسفتةلوهسّنألوقلانعّينغو
.ثيدحتللةلواحمّلكّدض،ةّينمضوأةنلعم،ًةّجحًامود

تاكرحلاىربك–نوملسملاناوخإلا،ينيسحلاىسومقاحسإ:نع68
.53ص،2،1955ط،رشنلاوةعابطللتوريبراد،ةثيدحلاةيمالسإلا

ةحيرصةملسألًاعساوبابلاحتفةّيمالسإلاةفالخلاءاغلإّنألاحلاو
ّ.يكروتاتألاثيدحتلا،ّيميلقإلاوّينطولانيقاطنلاىلع،ضراعتيتلاتاسايسلل
،ةّكميفىلوألاهترودتدقُعو“ّيمالسإلاملاعلارمتؤم”سُّسأ١٩٢٦يفف
،دوعسلآزيزعلادبعةيدوعسلاكلمةوعدب،نيملسمللةّيحورلاةمصاعلا
ةّيملاعططخوتارّوصتعضوونيملسملانوؤشيفريكفتللًاربنمنوكيل
،سدقلايفةيناثلاهترود“ّيمالسإلاملاعلارمتؤم”دقع١٩٣١يفو.اهتجلاعمل
دقعناهذهةرودلايفو.ينيسحلانيمأجاحلانيطسلفيتفمنمةوعدب
فقوىلإةوعدلاكاذمويينعتاهفصوبةّينيطسلفلاةّيضقلاومالسإلانارق
دفاورنمنّايوقنّايّدضنادفارىقتلاوحنلااذهىلعو.ّةيدوهيلاةرجهلا
ّفقوتتملاموهو،نيطسلفومالسإلا،ةّينطولالودلادودحلرباعلالمعلا
.69نيحلاكلذذنملعفلانعهراثآ

WilliamCleveland,Islamagainstthe:ريكفتلاكاذنعةنّيعكرظنا69
West:ShakibArslanandthecampaignforIslamicnationalism,

AlSaqiBooks,1985.
تفطُعدقوةّيتايفوسلاةّينينيللاةّيظفللديعبريثأتتحتو،خانملااذهيف
نكمينطوللءالونم،“ةّينطولا”ىنعمرّيغتيأدب،ّيلاضنلامالسإلاىلع
يه“ةّيلايربمإلل”وأ“برغللةضهانم”ىلإ،ةّيباجيإًاميقونيماضمهليمحت
قرشلانادلبنمّيأوأ،“رصمايحت”لدبو.ةتحبٌّةيّدضةضهانمًافيرعت
طقسيلف”رخآراعشّلكلبعوتسملاولماشلاراعشلاحبصأ،يّبرعلاطسوألا
.“رامعتسالا
ّدلقتىرخأةيمستيف“ةضهنلا”وأ،“ّيلاربيللارصعلا”نأرمألاعقاو
ملاعلا”يفةفلتخمبراجتهتناعريطخهّوشتنمتناع،يّبوروألاسناسينيرلا
لجأنملب،هتاذلمّدقتلابسكنكيملسيئرلااهّمهنأكاذ:“ثلاثلا



.هيلع،ّمثنم،قّوفتلاوهّدضهلامعتسافدهببرغلاقّوفتّرسكالتما
فرعتمل،هلايحّةيّدضلابوبرغلاباهساجهببسبوً،ايلات،“ةضهنلا”ـف
ةداعسلاولدعلاوّقحلاتاشقانمبوّةيروتسدلاةّيلمعلابّيّدجلالاغشنالا
ً.الثمّيزيلكنإلاّيسايسلاركفلاهبّجعاممهقوقحوهتابجاوودرفلاتّايرحو
ةجوملةقحاللاةمجهلالايحةعانملافعضأنأّمهلااذهنايغطلناكو
.ريونتلاوةثادحللءادعلا
ةقطنملاوفّقثمهبهجاويذلاليلهتلايفهريباعتحضوأذّختااماذهو
اميف،نيّيبوروأسورلافصوب١٩٠٥70–١٩٠٤يفايسورىلعيّنابايلاراصتنالا
امًابلاغفرطبةميزهلالازنإل“ةّوقلاّرس”اوكلتماحاحقأنّويويسآنابايلا
ةنراقمببرعلانوفقثملاّمتهيمل،عبطلاب.اهمزهوةّينامثعلاةنطلسلاىّدحت
ترجالو،اهراصتناديلقتىلإقوشلانعاوّربعنإو،نابايلابمهسفنأ
ًاملعاذهوً،امامتةدعبتسمايقيرفأتناكًاعبطو،نيصلابوأدنهلابةنراقم
عماّممةّيفاقثلارئاودلاهذهعمهباشتللربكأهجوأىلعروثعلاناكمإب
،مهيلعىلوتساامهدحووههّدصىلعلمعلاوريخألاسجاهف.برغلا
تلمحيتلاتابادتنالاوىلوألاةّيملاعلابرحلاعمدودحلادعبأىلإمظاعتيل
.ةّيمالسإلانادلبلاىلإنيّيبوروألا

HishamSharabi,ArabIntellectualsandtheWest:The:رظنا70
FormativeYears,1875-1914,Baltimore,1970,chap.8.

،يوارعشلاىدهّةيرصملا،ىلوألاةّيبرعلاّةيوسنلاربتُعتيتلاةدّيسلاّىتح
سيلروضحلاّنأباموريف١٩٢٣يفدقُعًاّيلودًارمتؤماهروضحىلعتّقلع
قييضتوأةبطخلاماظنليدعتوأتاجوزلادّدعتءاغلإبلط”فدهل
اهلّوأ،ىرخأًاضارغأرمتؤملاروضحلّنإلب،“لاجرلاىلعقالطلاةرئاد
اهنعلهجتيتلاةّيبرغلاةأرملامامأةتباثلااهتقيقحبّةيرصملاةأرملاروهظ”
ضارغألايوذبتكيفاهتأرقةهّوشمتامولعماهنعفرعتوأ،ءيشّلك
يفةّيبرغلااهتخأيواستداكتةثيدحلاّةيرصملاةأرملانأنايبو...ّةيرامعتسالا
ولةّيبرغلاةأرملاّدوتامقوقحلانماهحنمّيمالسالانيدلانأواهتّيندم
.71“هلانت

220ص،2003،رشنلاوةفاقثللىدملاراد،يوارعشلاىدهتارّكذم71
–221.

ىلعةقلقملاتامالعلا،ةلحرملاهذهيف،عّمجتتتعرشةيناثةيحاننم
نوّيشافلاناكاذإف.ابوروأيفّيشافلادوعصلاوةّيملاعلاّةيداصتقالاةمزألا
ةّيلمعلاهذهتغلب١٩٣٣يفف،مكحلاىلإ١٩٢٢ماعاولصودقنوّيلاطيإلا



نمتدجوامًاعيرسلماوعلاهذهو.ايناملأيفنّييزانلالوصوعماهتورذ
قارعلاورصميفترهظثيح،اّهلكةقطنملانادلبيفاهنعّربعيواهدروتسي
رصم”ـك،ّيشافلاجذومنلابةّرثأتمةفّرطتمةّيبابشتاميظنتنانبلوّايروسو
.امهريغو،ّايروسونانبليف“ّيموقلاّيروسلابزحلا”و،“ةاتفلا
هطناكىرخأةّرمو.ّيفاقثلاىوتسملاىلعّدرالبّرمتملةساكتنالاّنكل
يفةفاقثلالبقتسم”هباتك،١٩٣٨يف،ردصأفاوّدصتنيذلاةعيلطيفنيسح
يتلاّةيرصملاةّيناطيربلاةدهاعملاعيقوتىلعنيماعدعبكلذناكو،“رصم
نومضمءاطعإلةلواحمباتكلاءاروناكوً.ّايمسرّهلقأ،لالتحالاتهنأ
ثارتكالابولطملاو،يفكيالهدحولالقتسالاذإ،ديلولالالقتساللىنعمو
ءيشب،نيسحربتعادقو.خيراتلاوعمتجملاةفسلفبوةّينطولاةايحلاةّيعونب
ّرثأتلانيفّقثملانيبداسثيح،نمزلاكاذيففولأملاطيمنتلاوطيسبتلانم
،مياهكرودليمإونانيرتسنرأوتنوكتسغوأراكفأبوّةيرّوطتلاتاهاّجتالاب
يفةكارشوةرطفلاولقعلايفةدحوّةمثّنأو،ابوروأنمةعطقرصمّنأ
امدجوّدرلااذهّنأحضاولاو.نيّيبوروألابنّييرصملاعمجتّيطّسوتمثاريم
ةّيناطيربلالالتحالاةلودورصمنيب١٩٣٦ةدهاعمعيقوتيفهيلعزكتري
روتسدلانعتثّدحتامك،بناجأللتازايتمالاءاغلإيفعورشلاتنلعأيتلا
.لالقتسالاو
نوكيالنومضملسيسأتةلواحمناكوهفً،اّدرباتكلاناكامردقبو
رودنيسحدنعميلعتلابستكااذهىنعملابوً.الالقتساهنودنملالقتسالا
ةبرجتلاباهّرثأتيفختاليتلا،ةوعدلاعمةرصاعملالوخدلطراشلاطرشلا
.ةّينطاومللًازيزعتميلعتلاجهانمديحوتىلإ،ةّيسنرفلا
رّوطتلالحارمىلعأتغلب،ةقّوفتمابوروأنأيفنيسحهطمسحدقل
ةّمألااميف،ةّمأىلإمتنيملامًّايرصعنوكيالناسنإلاّنأو،فورعملا
.بختنميّباينسلجممامأةلوؤسمةموكحتاذةّيطارقوميدنوكتنأبجي
ابوروأنعتّفلختامّنإ،نيسحهطاهيلعدّكأيتلاةّمألايهو،رصمّنكل
.72اهتّيندمببارخنمهتلزنأاموةّينامثعلاةرطيسلاببسبنّدمتلايف

اهتبتكموفراعملاةعبطم،رصميفةفاقثلالبقتسم،نيسحهطعجار72
.1938،رصمب

ىقبينأبًاموكحمناكةيناثلاةّيملاعلابرحلاةيشعّيفاقثلاّدرلانأريغ
ةعساولاةّيلالقتسالاحماطملاف.ةلزعدادزتةئيبيفًاروصحمقاطنلاّقيض
باطقتساىلعىّذغتتتناكنّويوبعشنّوينيدمنوّيسايساهعفريتلادييأتلا
.ةّيشافلاةواعدلاوةغللابتوافتملااهّرثأتعطقنينأنودنمّداحّيلود



يّناملأرامعتساءوشننودتلاحيتلاةّيخيراتلافورظلاّنأفورعملانمو
نيدلبلانيذهعمفطاعتلاةجردتدازّيمالسإلاملاعلايفّيلاطيإوأ
.نيّيموقلا
فوخلاةأطوتحتف.لويملاهذهةمدخلًالّهؤممالسإلاناك،لاحلاةعيبطب
،اهكبحنعّفكيالةرماؤمنمو،رامعتسالاهضرفي“مئادراصح”نم
رثوليديأىلعةّيحيسملاتفرعامىلع،ّينيدلاحالصإللهضيرعتلاحتسا
ّمثاضرديشرديىلعهدبعدّمحملجخبهأدبناكامّفقوتو،نفلاكو
مدُقيال،عاضخإلاووزغللوةرماؤمللةضرعهنأّنظينَمف.نيملسملاناوخإلا
ّقشتاهنأمّهوتيّيلخادحالصإةكرعميفطرخنيالوهتاذرييغتىلع
وحنلااذهىلعو.قارتخالاىلإهقيرطّودعلاىلعلّهستودحاولاّفصلا
ّيموقّعلطتنيبوًّايظفلديحوتلاغلابمالسإنيبدحاوكولسلخادعمُج
.مدلاوةّوخألاةطباروةبارقلاماظنلةعّسومةغايصوه
مهيلعلّوعملاناكو،ةلحرملاكلتمهتزرفنيذلانيّيسايسلانإف،لباقملايف
ردقبمهمظعممّستا،لالقتسالاوةثادحلاىلإلاقتنالاتّايلمعاودوقينأ
يذلا“برغلا”ةروصهيوشتيفدازامكّيداصتقالاّومنلالقرعداسفلانم
نوبّيغتمٍضارأوّكالممهرثكأفً.ايلاتمهاعريوةثيدحلابراجتلاىعري
هّرفوتاّممّمث،مهيضارأتادئاعنمةّلطبتموةفرتمةايحندملايفنوشيعي
مهلهجيفنيقراغمهيّحالفنيكرات،اهتاميزلتوةديدجلاتارادإلاتامدخمهل
.نيّيسايسكاردإوماظتناّلكنعمهدُعبومهتّيمأو
،نيتّيملاعنيبرحنيبةلصافلاةرتفلاكلترامعتساللّيبهذلارصعلاناكّاملو
نمتفّفخ،ةيناثلاةّيملاعلابرحلانّابإًاصوصخو،ّةيركسعلاتارورضلانإف
قرشلايفاسنرفوايناطيرباهينبتتناكيتلابراجتللّيروتسدلاعباطلا
ّةيرحلانعًائيشنولوقينيّيبرغلاّنأ،ماودلاىلع،ادباذكه.يّبرعلاطسوألا
ناملألامهموصخحلاصممدختنيحاهليطعتىلإدوقيرخآًائيشنولعفيو
وهو،ةثيبخةرماؤمدوجوبنيملسملاوبرعلاساسحإفعاضامم،نيّيلاطيإلاو
ًاريصقناكيذلالسعلارهشىهتنااذكه.حالصإّيأيفريكفتلاعنميام
ً.اّدج
ريصقتيفتدازيتلاةّيضقلااهيفرّجفتتنأبةقطنملاّظحءوسىضقدقو
ّةيدوهيلاتارجهلانكتملتانيرشعلاّىتحف.هراكفأوبرغلاعملسعلارهش
يذلاّيماردلاعباطلاذّختياهلبرعلالوانتناكالو،ةمخضنيطسلفىلإ
مهضعبو،برعلايأرلاةداقوءامعزلانمنوريثككانهوً.اقحالهذّختا
دوجولاعمامةيوستىلإلّصوتلااولواحنّمم،مهتقيرطبنّويلاكيدار



،قارعلاكلمًاقحالو،ّايروسكلمناكءالؤهدادعيف.نيطسلفيفّيدوهيلا
ديشرخيشلاو،حلصلاضايرنانبلةموكحلقحاللاسيئرلاو،لّوألالصيف
سّمحتملايّنانبللاّيطارقوتسيرألاو،يرباجلاناسحإّيروسلاميعزلاو،اضر
دقعينألصيفلنكمأ١٩١٩يفو.نالسرأبيكشةّيمالسإلااياضقلامومعل
ةّيبرعلاةقفاوملابيضقيًابوتكمًاقاّفتانمزياوميياحيّنويهصلاميعزلاعم
.يّبرعلاقرشملايفّةلقتسمةلودىلعلوصحلاطرش“روفلبدعو”ىلع
افاييتفمتوصكةّينيطسلفتاوصأرهظتنأنكمملانمناك١٩١٤يفو
نيذللاّينيسحلاميلسنيسحسدقلاّةيدلبسيئرويناّجدلاقيفوتخيشلا
.73ًالصأيّنويهصرطخدوجوةركفادعبتسا

،1918–1908يّبرعلاقرشملايفيّنويهصلاطاشنلا،ةّيمساقّةيريخ73
.212شماه،1973،ثاحبألازكرم–ةّينيطسلفلاريرحتلاةّمظنم

نوشقانيوةّينويهصلانعءودهبنوثّدحتينوزرابنوفّقثمًاضيأرهظو
ّيروسلاك،مّدقتللًالمتحمًاجذومناهرابتعايفمهضعبعناميالواهعورشم
١٩٢٥يفو.74ّليمشيلبشوناديزيجرجنيّينانبللاكويلعدرُكدمحم
حاتتفاَلفحنورخآبرعرضحامكرصمنمدّيسلايفطلدمحأرضح
نيّينانبللانيّيعارزلانيّكالملارابكضعبعاباميف،سدقلايفّةيربعلاةعماجلا
.دوهينيرمثتسمليضارأ،مهيدلبيفموقلاةَيلِعىلإنومتنينّممنّييروسلاو

.230و221و76ص،قباسلاعجرملا74
ً:ّايلخادةضقانتمهسفنتقولايفوةجودزمةقيقحفقتتناككلذءارو
ضرأللًانزوميقتاليّنامثعلانمزلايفةّيعامتجالاةايحلاتناك،ةهجنمف
ةنطلسلايضارأىلإدفتيتلاتاعامجلاوأتّايلقألااميف،ناطوألاودودحلاو
ّيّنسلامالسإللّيدايقلاعقوملابّملسييذلايّنامثعلاماظنلايفيوضنت
امنودجيالنوّملعتملاونورينتسملادارفألاناك،ىرخأةهجنمو.هعابتأو
اوناكامًاريثكو،برغلانمةمداقتاعامجلةدافولاهذهيفمهجعزي
.مّدقتللةلماحاهفصوباهيلإنوحاتري
،“ةّمألا”ىلإّهلكرقتفييّبرعلاطسوألاقرشلانمّيويسآلارطشلاناكنئلو
فصتنمّىتحف.نيطسلفيفهتورذغلبامّنإصقنلااذهف،عقاوكوةركفك
ةفورعملاو،اهنملّكشتتيتلاّةيرادإلاتادحولاناّكسّلظرشععساتلانرقلا
،نانبلوّايروسًاقحالتاباممًءازجأّمضتدقو،ربكتوأرغصت،قجانسلاب
لهأادعام،قجانسلاكلتناّكسنأ،اذهنمّمهأ.اهيلإّمضنتدقامك
،ةمئادةروصيفوً،ّايومدنيعراصتمنيركسعمىلإنيموسقماوناك،ليلجلا
خيراتيفةديعبوةقيمعروذجوذماسقناوهو،نّوينميلاونوّيسيقلاامه



هيلإتفيضأنيحربكأًاداعبأماسقنالاذّختادقو.ةّيبرعلاتّايبصعلاولئابقلا
،رمنويداهلادبعاتلئاعً،الثمسلبانيف،فلاحتتْنأك،ةّيجراختافلاحت
تافلاحتيفةّيسيقلاناقوطةلئاعجردنتاميف،رصمعم،ناتّينميامهو
.75ةّداضم

Y.Porath,TheemergenceofthePalestinian-Arab:رظنا75
nationalmovement1918-1929,FrankCass,1974,,vol.1,p

.7&15.
امك،ةرواجملافايرألاىلإاوعّسوتو،ةّيلخادلاباضهلايفودبلازكرمتدقو
نيفكنتسملاونيّيبلسلامهيّحالفىلعوىرقلانمديدعلاىلعمهتئيشماوضرف
ضعبيِّمُسيتلاندملاعمةعيطقىلعنافرطلاناكو،ةّماعلاةايحلانع
ّدضتادّرمتلانعمجانلااهلولدميفختالةيمستلاهذهو.“نّييرصملا”اهلهأ
.رشععساتلانرقلاعلاطميلعدمحمشيجلنيطسلفوحنّيرصملادّدمتلا
نيّيحيسملانوكلًاعبتّيقبطوّيفئاطنولبتاعازنلاضعبتغبطصاكلذك
،ةقّيضوةَرصاحمةّيلحاسلاوةّينيدملانيطسلفتناك،لباقملايفو.اهبنيّينعم
.دلبللّيعامتجالارّوطتلاةدايقاهمرحيامب
ناكًالثمّيفيرلااهراوجوسدقلاةنيدمف.ّدحلااذهدنعّتتفتلافقيملو
،ّةيزكرملاةطلسلاىلعةلصاوتملاتاضافتنالاثيدحلاامهخيراتحمالمنم
راّجتلاىلعنيّحالفلاتاءادتعاتلصاوتاميف،ّةيرصممأةّينامثعتناكأ
نأشللمهتالئاعتّدصتنّممةنيدملاكلتنايعأناكو.76دوهيلاونيّيحيسملا
نيدّرمتماوناكامردقبنيرواجملاودبلاّقحبومهيّحالفقحبةاسق،ماعلا
جتنف،زرابلامهروداّمأ.مهنوؤشيفةلودلللخدتّلكىلعوةطلسلاىلع
ًابلاغو.اهيف“فيرشلامرحلا”دوجونموةنيدمللّينيدلاعباطلانمًاساسأ
مهبذجتملوةّينامثعلاتاحالصإلاّدضةملسملااهتاماعزوسدقلاتفقوام
.77ّةيزكرماللابةقحاللاةبلاطملا

SalimTamari,TheCityanditsRuralً:ارصحالًالثمرظنا76
hinterland,inSalimTamari)ed.(,Jerusalem1948,TheInstitute

ofJerusalemStudies&BadilresourceCenter,1999.
77 Y. Porath, vol.1, pp. 23-24.

.يّناطيربلابادتنالاةدهعيف،ىلوألاةيملاعلابرحلادعب،نيطسلفتعقوو
فايرألانيبةلماكلاهبشةعيطقلاكلتاهرّوطتىلعطغضيّرمتساامّنكل
ّيحالفلاعمتجملامومهّتلظ،ةريخألانماوؤاجنيّيسايسلاّنألو.ندملاو
هسفننعّربعيناكيذلارمألا،اهنعءابرغمهاّولظامك،مهنعةبيرغ



.ةعساوةّيبعشةئبعتّبلطتتىربكةهجاومّلكىدل
لماعتءارونيظفاحمٍةفاقثوٍنيوكتىلعًافوطعمّتتفتلااذهناكامّبرو
اهفصوبىلوألاةّيملاعلابرحلادعبّةيدوهيلاةرجهلاعمنيّينيطسلفلاداّقنلا
ةّيعجرريباعتك،78ةبّرخمةّيعويشوةلئاعلاونيدللةضهانموًّايقالخأّةلحنم
.ءابرغلانمموهفمّيلهأفوخلةضقانتمو

.62–58ص،قباسلاعجرملا78
رشابملافنعلالاكشأذّختيحارعارصلبابلايّنامثعلاملاعلارايهناحتفدقل
هذهيفكرتشملاناكو.١٩٢٩يفًاصوصخو،١٩٢٠يفدوهيلاونيملسملانيب
.ةدابعلانكامأوتاسّدقملاىلعنيملسملافوخوّينيدلااهعباطتامادصلا
نّابشلاتّايعمج”ىلإباستنالاةدايزىلعتارّوطتلاهذهتلمعو
داقعناعمو.ةلثاممةّيحيسمتّايعمجىلعّدرلاىلإتعسيتلا،“نيملسملا
)ربمسيد(لّوألانوناكيف،سدقلايف“ّيمالسإلاملاعلارمتؤم”ـلةيناثلاةرودلا

لئاسويفثحبللكلذو،ىصقألادجسملايفحاتتفالاةسلجتميقأ،١٩٣١
امرمتؤملافئاظوّنكل.نيطسلفيفةسّدقملاةّيمالسإلانكامأللةيامحلاريفوت
،برعلانيبودنملانعًالضف،ّمضهنأهيفظحالملاناكو.تعّسوتنأتثبل
ّةطحم”ناكامك،اهريغوايزيلامونيصلاودنهلاوناريإنمةّينيدًازومر
ضرعميف،ةّيعويشلاىلإيّبرغلارامعتسالانرقتةديدجةغلاهنمتقلطنا
يذلارخآلارصنعلاّنكل.79“امهيلكلًابيبرةّينويهصلايفىرتو،ءادعتسالا
ةّيقيقحوةّيعقاورثكأنومضماذّينيطسلفلافوخلاًالعاجتانيثالثلاهتفاضأ
يفةّيماساللادعاصتةازاوميف،نيطسلفىلإّةيدوهيلاةرجهلامظاعتيفّلثمت
.ابوروأ

2011،توريب،رشنللراهنلاراد،هنامزيفحلصلاضاير،نوضيبدمحأ79
.113ص،

٣٠٣٢٧ىلإ١٩٣١ةنسًاصخش٤٠٧٥نمّيونسلانيرجاهملاددعزفقدقف
ةجيتنلابو.١٩٣٥ةنس٦١٨٥٤و١٩٣٤ةنس٤٢٣٥٩ىلإّمثنمو،١٩٣٣ةنس
نم١٩٣٥و١٩٣٠نيبامنيطسلفدوهيددعّيلامجإتارجهلاهذهتعفر

ً.ّايدوهي٣٥٥١٥٧ىلإ١٦٤٧٩٦
ّةيدوهيلاةرجهلاّنأ٣٩–١٩٣٦فنعىلإةيّدؤملاةّيلاكيدارلافعاضاّممناكو
ىلععيبلااذهمظعمّمتدقو،دوهيلليضارألاعيبديازتعمتقفارتامّنإ
ملكلتعيبلاتّايلمعو.ندرألايداووليرزجيداويفوّيلحاسلائطاشلا
لالخف.اهتفيظوواهتعيبطترّيغتًاضيألب،طقفةّيمكلايففعاضتت
ريغرابكنيّكالمنمىرتُشتاهمظعميفيضارألاتناكتانيرشعلا



يفنوعئابلاراصتانيثالثلايفو،نّويروسونوّينانبلمهبلغأ،نيّينيطسلف
سكعىلعنيّحالفلاناّكسلابةلوهأممهيضارأ،نيّيلحملانيّكالملانممهمظعم
نيميقملاءالؤهنمدادعأدرطينعيام،80ةّينيطسلفلاريغتّايكلملا
.اهيلع

80 Y. Porath, Vol.2 1929-1939, pp.84-85.
٣٩–١٩٣٦دّرمتلةّيسيئرلازكارملانوكتنأفدصلانمنكيمل”يلاتلابو
نكيمل،مهرودبو.81“ّيدوهيلاناطيتساللةّيساسألاقطانملانمةبيرق
نيدلاىلعليوعتلاريغبيّدحتلااذهعملماعتللنيأّيهمنيطسلفبرع
يفّةيريبعتلاتاودألالضفأكرعِّشلانعًالضف،ّيومدلانماضتلاماظنو
.82ةئبعتلا

.297قباسلاعجرملا81
ةّينيطسلفلاةّينطولاةكرحلا،رتيعزمركأتايمويً،ارصحالًالثمرظنا82
كاذنآناكرتيعزو.1980،ةّينيطسلفلاتاساردلاةسّسؤم،1939–1935

.ّينيطسلفلاّينطولالمعلاةداقنم
لاجرروضحىغطيثيح،ةّيمالسإلاتارمتؤملاداقعناةكرحتعّستادقل
ةعزنلاتدافتساكلذك.83ّلككّيمالسإلاملاعلايفوأنيطسلفيف،نيدلا
مظاكىسومّيفوتذإ،لدتعملاّطخلاب١٩٣٤يفاتلزننيتميزهنمةّيلاكيدارلا
ّةيدلبةسائرلهتكرعميفيبيشاشنلابغارمزُهامك،كاذماعينيسحلا
نيمأّجاحلايتفمللنوّديؤمسدقلايففنعلابرَيشبتلاّىلوتو.سدقلا
ةّينيدلاّةيزمرلاثيح،“سّدقملاداهجلا”ةّمظنميفمهسفنأاوّمظنينيسحلا
.بضاغنيدلجرلوحاهفافتلايفوةكرحلامسايفةحضاو

ّنأو،1936يف"دنهلايملسملنيطسلفرمتؤم"دوجوىلإرتيعزريشي83
هيفمهنمبلطيدوهيللًاريذحت"ردصأً،اوضع24ّمضيذلارمتؤملااذه
ىلإًانايبردصأو،برعلاّدضزيلكنإللعئانصاونوكينأنعاوعجترينأ

هيفركشيرخآًانايبو،نيطسلفةثاغإهيفمهدشانينيملسملاكولم
.243ص،قباسلاعجرملا."مهتّينطوقدصبرعلانّييحيسملل

ةّيمالسإلاةوعدلابّرثأتدق،ةرهاقلابرهزألايفهتساردذنم،ناكينيسحلاو
ةقطنميفةّيفنعلاةوعدلاّىلوتكلذك.اضرديشرًاتّمزتديازتملاخيشلل
يفرمألاكُرتامنيب،“رئاثلابابشلا”مهسفنأاوّمسٌنّابشةيليقلق–مركلوط
ىلعو،افيحيف“نيملسملانّابشلاةّيعمج”ةداقلليلجلابرغبونجوافيح
رودبنمآًّايروسنيدلجرناكماّسقلاو.ماّسقلانيدلاّزعخيشلامهسأر
لمعلاةداقدحأبسحبً،ادجاو،ةّينويهصلاوبرغلاةحفاكميفمالسإلا



تّايعمجهّتلوتيذلاّينيدلاّينطولاهيجوتلايف”،كاذنآّينيطسلفلاّينطولا
.84“هتسايسذيفنتوهئدابمرشنىلعدعاسام،دالبلايفنيملسملانّابشلا
نماوعُلتقانيذلاافيحىلإنيّيفيرلانيرجاهملانمهيعباتمظعمناكو
.مهضرأ

1891ميهاربإجاحلاديشرتارّكذم–نيطسلفةيضقوافيحنععافدلا84
ماّسقلاو.151ص،2005،توريب،ةّينيطسلفلاتاساردلاةسّسؤم،1953–

نيّيلاطيإلاةمواقملهسفنأّيهرهزألايفهتسارددعب،ّايروسيفةلبجنم
مواقامك،ةّيمالسإلاةدحولابهناميإقلطنمنم1911يفايبيلاّولتحانيح

.هدلبيفنيّيسنرفلا
يهو،ماّسقلاةّمظنمرمأفشكنا،١٩٣٥ربمفون/يناثلانيرشتيفْنكل
لُتقدُبعيةيرقبرقسيلوبلاعمكابتشادعبوً،التاقمنيتسةبارقّدعت
اوضم،“ماّسقلاناوخإ”ـبنوفرُعياوراصنيذلاهقافرّنأريغ.هيفهسفنوه
.٣٩–٣٦ثادحأيفريبكرودمهلناكو،مهلمعيف
يّنانبللاةدايقبةّمهملاكلتبرعلانوعّوطتملاّىلوتماّسقلالتقمدعب
ّنكل.يجقواقلايزوف،يقارعلاشيجلايفلماعلاو،سّمحتملايّبرعلاّيموقلاو
امك،يتفملاويجقواقلانيبونيّينيطسلفلاونّييروسلانيبتمقافتتاضقانتلا
.85نيّيناطيربللةلامعلابرخآلاامهنمٌّلكمّهتا

.Y.Porath,Vol.2,pp.190-193:عجار85
/لّوألانوناكيفايناطيربتنلعأ،ليوطدّدرتدعبو،نوضغلاهذهيفو
ّةيرثكأتدبو.نيطسلفيفّيعيرشتسلجمةماقإاهرارق١٩٣٥ربمسيد
ناكْنكل،اهطورشنيسحتلجأنمضوافتللةّدعتسمةّيبرعلابازحألا
ءالؤهو.لماكلالقتسانمّلقأبيتأتةيوستّةيألءايوقأنوضراعمكانه
زوفلابتُك،ةبلاغلاةداعلايهامكو.“لالقتسالابزح”يّيلاكيداراوناك
ىلإبُرضييكبعشلاضيرحت،يلاتلاماعلايف،أدبوةفّرطتملارظنلاةهجول
ىدمىلعناجلةكبشترهظةتفالةعرسبو.ةّينطولابلاطملاقّقحتتنأ
ناك،ةّحلسمتاباصعترهظنأتثبلامو،بارضإلاةكرحةدايقلدالبلا
،ّيقطانمساسأىلعتّمُظنتاباصعلاهذهف.ريبكروداهيففيرلاءانبأل
ملاّهنإف،يجقواقلايزوفلايلعلاةدايقلابفرتعتتناكاّهلكاّهنأعمو
تاّيساسحلاتّرمتساامك،ةحضاوةدايقتاذّةيركسعةدحوىلإلّوحتت
.86يجقواقلاّدضبعلتةّيـّلحملا

.244ص،قباسلاعجرملا86
سرامتةّيبرعلاتاموكحلاتعرش،فنعلابهغابطصاوبارضإلادادتماعمو



عمضوافتللًاديهمت،هفقولةّينعملاةّينيطسلفلاىوقلاىلعطغضلا
اوظفتحانيذلا،نيّحلسملاّنكل.ةّوقلابهقحسنودلوؤحللامك،نيّيناطيربلا
ترسنيح،١٩٣٧عيبريففنعلاديدجتاوداعأ،ةديدجةهجاوملمهحالسب
١٩٣٦بارضإيفقيقحتللتلّكُشيتلا،ةّيكلملاليبةنجلنأبتاعئاش
/زومتيفحارتقالااذهُرشننيحلعفلابو.نيطسلفميسقتحرتقتدق،هبغشو
قشمدتتابكاذنآ.ةروثلابفرُعاممةيناثلاةلحرملاتقلطنا،١٩٣٧ويلوي
تراصامك،نيلتاقمللةحلسألاولاومألاعمُجتتحاراهيفف،طاشنلااذهّرقم
ريثك”قلُطيراصو،“داهجللّةيزكرملاةنجللا”تيّمُس،اهليكشتّمتةئيهلًاّرقم
87“ةّيمالسإلاةوعدلاعلطميفبرعلالاطبأءامسأةديدجلاتاليكشتلانم
ّباشلا،يدورابلايرخفّيروسلاطاشنلااذهيفكّرحملارصنعلاناكو.
ناصمقلا”ـبفورعملا“ةّينطولاةلتكلا”بزحليّبابشلاعرفلاداقيذلا
،يبعشلانادولبرمتؤميفتدّسجتفّيروسلاطاشنلاةورذاّمأ.“ّةيديدحلا
نادلبلانمةّيصخش٤٠٠نمرثكأهرضحيذلا،١٩٣٧ربمتبس/لوليأيف
نمًّالكيذاحتيتلا،ندرألايفنولجعةقطنمنودّرمتملامدختساو.ةّيبرعلا
ةحلسأللًاّرمم”،ّةيزكرملاةطلسللضفرلاديلقتبةفورعملاو،نيطسلفوّايروس
١٩٣٨يفو.“قارعلاوّايروسنمنيطسلفىلإلصتتناكيتلارئاخذلاو
مهبيردتلًازكرمتحبصأيتلاةقطنملاهذهىلإنوّينيطسلفلاراوثلاأجتلا”
.88“نيطسلفىلإمهقالطناو

ةّيبرعلاةسّسؤملا،ثيدحلانيطسلفخيرات،يلّايكلاباهولادبع87
.239ص،1970،رشنلاوتاساردلل

،توريب،رشنللراهنلاراد،ةّيناطيربلا–ةّيندرألاتاقالعلا،ةظفاحملايلع88
.29–28ص،1973

/لّوألانيرشتّىتح،اوحجنمهو.١٩٣٦ةروثبًاساسأنوّحالفلاماقدقل
.ةّيلبجلاقطانملانمىربكءازجألالتحايفلبال،دومصلايف١٩٣٨ربوتكأ
ىلعةرطيسلانمتنّكمت،ّةيدوهيلااناغاهلاةدعاسمبو،ةّيناطيربلاتاوقلاّنكل
،ةضافتناللّيلخادلاماسقنالايّناطيربلاراصتنالااذهلّهسامناكو،عاضوألا
ثيح،ّيبيشاشنلا–ّينيسحلاعازنلاامّيسال،ّينيطسلفلاعمتجمللًايلاتو
يفًادهعثدحألاتالئاعلاةداقمهينيسحلايتفمللنوّيبيشاشنلانوسفانملا
.هتازايتمابّعتمتلايفوّةيدنفألابقلّيلوت
عمتجملايفّتتفتلاىدمىلع١٩٣٩–١٩٣٦تاهجاومتدهشاهرودبو
ةّيفيرتاعامجّدضتاباصعلاهسرامتطاشنلكشذّختايذلاّينيطسلفلا
ةغلابلئاسواولمعتساراوثلاّنألو.تايفصتوتاياشوورأثلامعأوةّرقتسم



ليكشتىلإجيردتلابءالؤههّجتا،مهتّينطويفكوكشملاناّكسلاّدضةوسقلا
تاوقلاعممهتدارإعوطباونواعتو،“مالسلالئاصف”يهمهلةّداضمتاّوق
نعمهتلزعاوفعاضومهتوسقاوفعاضنيذلانيدّرمتملاةحفاكملةّيناطيربلا
قرطومهكولسومهتايحيفاولّخدتامك،ءاوسلاىلعىرقلاوندملالهأ
.89مهسبلمومهلكأ

.Y.Porath,Vol.2,pp.267-268:رظنا89
ةبسندزتملامنيب،ّيروثلالمعلايفًاّدجةفيفطندملاةكراشمتناكو
نممهتبسننأًاملع،ةئملايف١,٥ىلعنيدّرمتملاةدايقيفنيّيحيسملا
ةداقدحأبتكً،اقحالتعضُوتارّكذميفو.90ةئملايف٩تناكناّكسلا
ةروثهتّرجامنيودتنعيزجعبفرتعأليّنإ”:ّينيطسلفلالمعلا

هذهتبلقناامناعرس”:فيضيل،“تاليونمنيطسلفىلع١٩٣٩–١٩٣٧
بنذملاو،نئاخلاونيمألاو،حلاطلاوحلاصلاتلوانتريهطتةكرحىلإتالايتغالا
بعصلانمبابشلاوءاهجولانمرفنةروثلامهتحاطأنّممناكو،ءيربلاو
مهئامدومهتاراثءاروسانلاعفدناكلذل)...(مهتنايخبسانلاعانقإ
نمتاجومدالبلاتّمعوً،اضيأءادعألابوءاقدصألاوبراقألابنينيعتسم
لالقتسالاىلعو،هلهأونطولاىلعو،اهبنيمئاقلاوةروثلاىلعماعلاطخسلا
ىرقلاريتاخمودالبلاءاهجوتالايتغالاتاجوملوانتتملو.اهمناغموّةيرحلاو
.91“يعاولابعشلانمميركرفنىلإمهتّدعتلب،طقف

.264ص،قباسلاعجرملا90
.167و165ص،ميهاربإجاحلا91

تلمحةضافتنالانأتاروبظحال،تانيثالثلاثادحأنعهتسارديفو
اوؤاجمهبلغأو،نيدّرمتملافقومف.ّيعامتجاجاجتحاةكرحلةّمهمتانّوكم
ً،الاحلضفألاندملاناّكسهاجت،ىرقلايفىندألاةّيعامتجالاحئارشلانم
نيّيفيرلانايعألاراغصهاجتنيّيئادعاوناكمهلبالً،ّايئادعًافقومناك
ًانماضتاونّوكالوةدّدحمةّيعامتجارظنةهجوّةيأاوّلثميملمّهنأديبً.اضيأ
دقو.مهنيبّةيوقتيقبةّيصخشلاوةّيقطانملاتاّيساسحلانأامكً،ّايقبط
مهتلصلديحولكشىلإّةيركسعلاوةّيئاذغلاّداوملاىلإمهتجاحتلّوحت
.92ناّكسلاب

92 Y. Porath, Vol.2, p. 301.
ةروثلاقحسنوّيناطيربلارّرقامنيح،١٩٣٨ربوتكأ/لّوألانيرشتيفْنكل
ّنأبمهعانتقالف.ةّمهمةّيسايستالزانتبرعلاحنمًاضيأاوررق،ةّوقلاب
اودب،للشللةضّرعم،قارعلاوّةيدوعسلاورصمك،ةّيبرعنادلبيفمهحلاصم



اوناكو.نيطسلفبرعلتالزانتلاكلتميدقتوميسقتلانعّيلختللنيّدعتسم
تاحرتقملاثحبيرمتؤمىلإةّيبرعلانادلبلاةوعدةرورضبنيعنتقمًاضيأ
سرامتنأنوّيناطيربلالمأدقو.ةديدجةسايسليبسيفةّيناطيربلا
نيبندنلرمتؤمدقعناًالعفو.اذههاّجتالايفًاطغضةّيبرعلاتاموكحلا
ةقرولا”هنعتردصويام/رايأيفو،١٩٣٩سرام/راذآورياربف/طابش
،اهعمةدهاعمبقفرم،تاونسرشعدعبنيطسلفللالقتسابًةدعاو،“ءاضيبلا
يذلاوحنلاىلعاوفّرصتيملبرعلاّيلثممّنكل.ّةيدوهيلاةرجهلانمّدحلابو
اهتضفرامك،رمتؤملالالخندنلتاحرتقمتضفرمهدوفوف.نوّيناطيربلاهلمأ
يّنبتىلعنيّينيطسلفلامهعيجشتلدبو.“ءاضيبلاةقرولا”يفاهرشندنع
ناكيذلانيمأجاحلاّطخءاروةّيبرعلالودلاتراسً،الادتعارثكأفقاوم
.١٩٣٩يفةروثلاتوذجيردتلابو.هترواحمنوضفرينوّيناطيربلا
تبلط،ماعلاكاذنملوليأيفةيناثلاةّيملاعلابرحلاتعلدنانيحو
،هيلإلقتنادقناكيذلانانبلةرداغمنيمأجاحلانمةّيسنرفلاتاطلسلا
ةيلاوملايناليكلايلاعديشرةكرحيفمهاسكانهو،قارعلاىلإهنمبهذف
اهنموناريإىلإأجل،يّناطيربلاشيجلااهعمقنأدعبو.١٩٤١ةنسناملألل
ةّيضقلاًاعضاو،برحلاماوعأىضمأثيحايناملأفايلاطيإمثايكرتىلإ
.برحلايفترصتنايتلاةّيطارقوميدلالودللضهانمقايسيفةّينيطسلفلا
يفهتورذغلبيذلاونيطسلفيفةّينويهصلاةكرحلاعممادصلابعلدقل

قرشلاتاعمتجملخادّةيدضلاةجردعفريفًاريبكًارود،١٩٣٩–١٩٣٦
ةرجهلاةمواقمنملّوحتةظحلتناك١٩٣٦ةضافتناف.يّبرعلاطسوألا
،اهبمّكحتملاّماعلاجازملاناكوً.اضيأزيلكنإلاةمواقمىلإاهدحوّةيدوهيلا
ّدضةمواقملاهّجتتنأ”بوجوىلعدّكؤي،اهتداقدحأبتكامبسح
ىلإةّيضقلافرصنتنأزوجيالو)...(ءالبلاساسأمهرابتعابًالّوأزيلكنإلا
.93“اهدحوةّينويهصلاةمواقم

.61ص،داهشتسالاقبس،رتيعزمركأتّايموي93
ىدماهتامّوقمفعضوةّينيطسلفلاةّينطولافعضّرسفي،ىرخأةهجنم
فعضّنكل.94ىرخأةّرميّباجيإلاوةّرمّيبلسلا،اهيفيّبرعلالّخدتلا
ًاّبلصتّدشألاّينيطسلفلاّطخلاتاحاجنّرسفيامناك،لباقملايف،برعلا
ً.امئاد

1939–1936ثادحأنّابإّهنأةدايزالوقنّينيطسلفلاخّرؤملارّكذتي94
نأو،"يّبرعلاملاعلانمةّينيطسلفلاةّيضقللّيقيقحمعدكانهنكيمل"
–يمّايأ،ةدايزالوقن."يّبرعلاملاعلاريمضلغشتنكتمل"نيطسلفةّيضق



.23–22ص،1992،ندنل،رازه،ةيتاذةريس
يذلاّينيطسلفلاعمتجملاىلعةثراك١٩٣٩–١٩٣٦ةضافتناتءاجةياهنلايفو
صخشفالآةعبسةبارقهنملُتقدقف.نويلملازواجتيهئانبأددعنكيمل
مهتحلسأتردوصوصخشفلأنوسمخلُقتعاامكً،افلأنورشعحرُجو
،١٩٤٨–١٩٤٧يفىربكلاةهجاوملاتفزأامدنعاذل.مهتداقيفنوأنجُسو
ّتلوتثيحب،زجعلاوللشلالب،بعتلاهباصأدقّينيطسلفلاعمتجملاناك
.اهتقيرطب،هنعًةباين،نيطسلفةكرعمضوخةفيعضلاةّيبرعلاشويجلا
عبارلالصفلا
تالالقتسالاريبدت
ةّيسايسلاتالالقتسالالامتكاةلحرمنيتّيملاعلانيبرحلانيبامةلحرمتناك
رثكأدحأوهو،قارعلايفةلودلالمعّنكل.يّبرعلاطسوألاقرشلانادلبل
ًافوفحمأدب،بهاذملاوتانايدلاوماوقألاوبوعشلاىلعًالامتشاملاعلانادلب
عزن،ايناطيرب،بادتنالاةلودنمةلواحميفو،١٩٢٠يفف.ةلئاهتابوعصب
نوسمخامهدحوةرصبلاودادغبيتنيدميتقطنميفعمُج،رئاشعلاحالس
ًافلأنوتسرئاشعلالاجرنمعمُجهسفنماعلافيرخيفو،ةّيقدنبفلأ
ةئمدوجولصيفكلملارّدق،هلالقتسادلبلالينةنس،١٩٣٢يفّمث.ىرخأ
ًاعمةطرشلاوشيجلادييفنكيملامنيب،رئاشعلايديأيفةّيقدنبفلأ
.95ةّيقدنبفلأ١٥نمرثكأ

95 1– Eliezer Be’eri, Army Officers in Arab Politics and Society ,
London, 1970, p. 326.

مث،١٩٣٠وينوي/ناريزح٣٠يفةّيقارعلا–ةّيناطيربلاةدهاعملاتّعقُودقل
يّناطيربلابادتنالاءاهتناممألاةبصعتنلعأ١٩٣٢ربوتكأ/لّوألانيرشتيف
ىظحيةّيبوروألاتابادتناللعضاخدلبلّوأ،اذهب،تابيذلاقارعلاىلع
ةرثكبترّرُكيتلاةرابعلالصيفدّدر،هسفنماعلايفف،كلذعم.لالقتسالاب
اميفو،صوصخلااذهيف”:لاقدقف.ىلوألاةّيقارعلاةمكحلااهفصوبًاقحال
.قارعلالخادّيقارعبعشدجويالّهنأبلوقلاّيلع،ىسألاهألمييبلق
نوئلتميمّهنإ.ةّينطوفطاوعنودنمةفلتخمتاعامجطقفكانه
.مهنيباميفةكرتشممساوقنودنمةفئازلاةّينيدلاديلاقتلاوتافارخلاب
نألًامئادنوّدعتسموىضوفللنولّايممهوتاعئاشلانوقّدصيةلوهسبمّهنإ
روهمجلااذهنملعجننأنحنانتّيلوؤسماّهنإ.ةموكحّةيأّدضاوضفتني
صخشّلكو.هّملعنوهبّردننأوهدوقننأكاذدعبعيطتسنًادحاوًابعش
لذُبتفوسيتلادوهجلانّمثيفوس،ةبعصلافورظلانمةنّيبىلع



.96“فادهألاكلتكاردإل
,AliA.Allawi,TheOccupationofIraq,Yaleنمداهشتسالا96

2007.p.17.
رئاشعلالايحًافيعضناكوهفً.ّايرصعةلودلجرلصيفنكيملعبطلاب
ناككلذك.اهتفاقثواهتايحنمهجوأبًاعلوم،اهنعديعبريغعرعرتيتلا
ًاببسهتلئاعنموهيبأنمزاجحلامهعازتناببسبنيّيباهولاىلعهدقح
يفو.97ةّيقارعلاةلودللةديدجلاحلاصملاًامئادمئالتالةّيلاعفناتافّرصتل
هيمعادبهتطبريتلاةقالعلاّرتوتلاباش،هذهكبابسألو،تايادبلا
نيبقيسنتلاتابو،ّيجيتارتساّلككةقطنملاىلإنورظنينّمم،نيّيناطيربلا
ةلودلاهيلإدنتستيذلاساسألافعضأاماذهو.98ًابعصنيفرطلا
.اهتّوقرداصمنهوأوةديدجلا

هوجو،يديوسلاقيفوت:يفهلقارعلاتاموكحءاسؤردحأفصورظنا97
–224ص.ص،1987،رشنلاوبتكللسيرلاضاير،خيراتلاربعةيقارع

25/53–54.
DavidFromkin,Apeacetoendallpeace-Creatingعجار98
theModernMiddleEast1914-1922,AndreDeutsch,1989,p

.509.
ًادّيجملعيً،ّايووست،هللادبعهيخألثم،فاطملارخآيف،ناكلصيفّنكل
ةلودىلإقارعلاليوحتلامًةصرفحيتتيتلايهنيّيناطيربلابةقالعلاّنأ
ّلح،ثيدحلاقارعلاسّسؤمّيفوتنيح،١٩٣٣ربمتبس/لوليأيفو.عمتجمو
.هقزنوةّيبصعلاهتابارطضابفورعملاويّبرعلاّيموقلا،يزاغهلجنّهلحم
ةّيحيسملاّةيروشألاةّيلقألاف:ريطخرّوطتأرطلصيفةافوليبقّهنأالإ
،ّايروسىلإلاقتنالاباهلحمُسينأبتبلاط،نيّيناطيربلاباحسنانمةفئاخلا
.يهثيحّيتاذمكحبّعتمتلاّقحىطعتنأبوأ،نيّيسنرفللمكحلاثيح
مهلتانامضىلعلوصحللةموكحلاعمتاضوافميفنّويروشألالخددقو
،١٩٣٣ويام/رّايأيفتاضوافملاتراهناامدنعْنكل.ديدجلاقارعلايف
.نوميشراملا،مهيضوافمريبكومهدئاقلاقتعاىلعدادغبةموكحتمدقأ
ىلإةّيسنرفلاتاّوقلااهتداعأ،ّايروسهاّجتابةروعذممهنمدادعأتبرهّاملو
ةريهشةحبذمبسطسغأ/بآيفّيقارعلاشيجلامهلىّدصتفقارعلا
،يقدصركبشيجلادئاقمسابطبترايذلالمعلاوهو،فالآةّدعتدصح
.لامشلايفّةيدركةضافتناقحسّىلوتنأهلقبسدقناكيذلا
يفةّينثإلاتاعامجلامدقأامّبرمهو،نّييروشألالايحةوسقلاتناكدقل



نماهباحصأرظنيتلاةّيبرعلاةّيموقلارعاشملادوعصلةباجتسا،قارعلا
مهوربتعاونّييروشألابلاطمىلإ،سّجوتلانمريثكب،ةّيّنسلاةبخنلاءانبأ
.زيلكنإلابنيطبترمنيدفاو
عميطاعتلايفةقيرطىلإًالخدمنّييروشألاةحبذمتلّكشاهرودبو
ّةيركسعلاةسّسؤملاىلعذاقنإلاةفصغابسإىلإًاضيأْنكلو،تّايلقألا
.“تارماؤملا”عدريفأفكألااهفصوبةطلسلاىلعءاليتسالاىلإةحماطلا
هذّفنيّبرعلاملاعلايفّيركسعبالقنالّوأقارعلادهش١٩٣٦يففلعفلابو
تالواحملاوتابالقنالانمةقحالتمةلسلستحُتتفاهبو،هسفنيقدصركب
خيراتلابسحب،ادبذإ،ةلالدلاليلقثدحلااذهنكيملو.ةّيبالقنالا
اهسفننعاهريبعتمجليوتّايلقألاتاضافتناقحسينمّنأ،قارعللقحاللا
يقدصّنكل.ّةيزكرملاةطلسلاةّمقبكاسمإلانمنّكمتينمهدحووه
ملّيروتسدوّيسايسبارطضامامأبابلاحتفنااميفيلاتلاماعلايفليتغا
.نكمملارمألابهيلعةرطيسلادعت
ىلعتاعازنلاوتاوادعلارّجفتنودةّيبرعلاةّيموقلاةّيباطخلاْلحتملو
ةهجل،قارعلايفلصحندرألاوّايروسيفلصحامكف.ةّينثإوةّيفئاطسسأ
.لصيفةرادإيفنيّينانبلونّييروسزوربنمنيّيقارعلارّمذت
يجنزربلادومحمّلظيف،داركألاعمةّرقتسمريغتاقالعلباقميفو
النيّيعيش–نيّينسسفانتوعارصبةثيدحلاةّيقارعلاةلودلاتمّستا،هدعبو
يّنانبللاسّردملاباتكردص١٩٢٧يفف.ّرتوتلااهمجّجؤيّىتحنآدهيناداكي
،“ماشلايفّةيومألاةلودلا”،دادغبيفسَّرديناكيذلايلوصنلاسينأ
نيّملعملاوّبالطلاطاسوأيفلملمتلاراثأنأنّييومألاهديجمتلناكف
فيظوتنمًاقالطنانيّيقارعريغبرعفيظوتةلأسمتكّرُحامك،ةعيشلا
ّماعلاميلعتلاريدمناكيذلايرصحلاعطاسببسبامك،هسفنيلوصنلا
لصيفقفاريذلالصألاّيبلحلاويّبرعلاّيموقلاّرظنملاف.١٩٢٧و١٩٢٣نيب
مهُّتا،ةّيميلعتوّةيوبرتبصانمّلتحاثيح،دادغبىلإقشمدنملّوألا
مهرودبةعيشلااّمأ.ةعيشلانمميلعتلاءارزولايحناجهتسالاوراتهتسالا
امك،ةّّيلحملاصئاصخلاىلعةيلاعتملاةّيبرعلاهتّيموقببسبًاصوصخهوتقمف
طسولاقطانميفميلعتلاتاسّسؤمىلعهسراميذلاقييضتلاببسب
ّيوبرتلارارقلاةزكرملةسامحلاديدشيرصحلاناكاميفو.نيّيعيشلابونجلاو
ًامئادو.ةّيميلعتلاّةيزكرماللانمعونلنيّديؤممهاوناك،دادغبنمًاقالطنا
لباقميف“مهتّيسراف”نمزمغلاوةعيشلاةبورعبّيّنسلاكيكشتلاراس
ةّينسلاةّيسايسلاُرسألا“ةّينامثع”نمزمغلاوةّنسلاةبورعبّيعيشلاكيكشتلا



لصف،١٩٢٧،هسفنماعلايفو.ةبورعلايفةعيشلاقّوفتىلعديكوتلاو
ميلعتلانميرهاوجلايدهمدمحمّيعيشلاّيقارعلارعاشلايرصحلا
رئاشعلاخويشوةداقضرتعاكلذك،ناريإلءالولابهّايإًامّهتميّئادتبالا
لاقتساو،ّةيركسعلاةمدخلل“ّينطولاعافدلانوناق”ىلعةعيشلاةساسلاو
ّلظيفًاصوصخو،نوناقلاكاذةضراعملةهبجتلّكشتاميفمهئارزودحأ
تبحسنأناكف،طابضلاكلسيفّيعيشلاروضحلا،ءافتنالب،فعض
.ناملربلانمنوناقلاعورشمةموكحلا
ءاروشاعمسارمنوسراميةعيشنيبتامادص١٩٢٧فيصتلصحكلذك
.ةئمنمرثكأحرُجاميفدونجونيّيندمةّدعاهيفلُتقنمألاتاّوقو
مهمكحفانئتساىلإنيّيناطيربلاعفدلةّيعيشتالواحمترهظةبسانملابو
هدعبولالقتسالالبقو.هيلعةّيـّنسلاةنميهلانمًاليدبدلبللرشابملا
يفبصانملاعيزوتةداعإببلاطتةّيشماهريغةّيعيشتاوصأتدعاصت
ُتاوصألاكلتتفصوثيحب١٩٣٢يفرمألارّوطتدقو،ةرادإلاوةطلسلا
رشنعمًاصوصخ،اهتمواقملدادعتسالاًةيدبم،“لالتحاةموكح”اّهنأبَةموكحلا
ّةيرثكأمهمّهنأبىضقيذلاوماعلاكاذرخاوأيّناطيربلاءاصحإلاجئاتن
يفةبورعلا”باتكناّصحلاقازرلادبعردصأ١٩٣٣يفّمث.قارعلاناّكس
نيبةمءاوملاىلعةردقمدعوًاّيسرافًاهّجوتةعيشلاىلعًاذخآ،“نازيملا
دّكؤتةّيمسرلابتكلاوتاعوبطملاتّرمتساو.99مهتبورعوّيفئاطلامهئالو
.100ةّيمالسإلاةدحولاىلعةعيشلانيدهتجملاديكوتلباقميفةبورعلاىلع

.يرصحلاعطاسنمزاعيإبعضُوباتكلانأةعيشلابّاتكضعبىأر99
100 Yitzhak Nakash, the Shi’is of Iraq , Princeton, 1994, chap. 4.

ةّيملستالّوحتىلعناهرلابرضونامأماّمصلّوألالصيفليحرحازأدقو
يفو.ةعيشلاةحلصملاهيلعمدقيسهنأبيحويسّسؤملاكلملاناكةئداه
ةعيشلانمهوجولاضعبطاقسإولّخدتلابةموكحلاتمهُّتا١٩٣٤تاباختنا
ىلإىّدأخويشلاورئاشعللًاكّرحتقلطأام،ةّنسللةّيعيشدعاقمءاطعإو
تحتو،ّمث.١٩٣٥رياربف/طابشيفيّبويألاتدوجيلعةموكحطاقسإ
/راذآ١٥يفتلاقتساذإ؛يعفدملاليمجةموكحتطقس،ضافتنالابديدهتلا
اهيفّىلوتةموكحليكشتيمشاهلانيسايّفُلكو،هسفنماعلانمسرام
ةموكحلاهذههجويفًادّدجمتعفتراو،ةّيلخادلاةرازويناليكلايلاعديشر
ةاواسملابةعيشلاتابلاطم،101يناليكلاويمشاهلا،نيّيبرعلانيّيموقلااهيبطقو
دمحمّيعيشلاعجرملاردصأامك،نوناقلاةّيلكيفّيعيشلاهقفلاسيردتبو
ةموكحللسيئركيمشاهلالواحو.ىنعملااذهبىوتفءاطغلافشاكنيسحلا



،لعفلابو.ّحلسملاراجفنالاّةفاحىلإهتّمربعضولاحازناو،مّرحمبكاومعنم
رئاشععضبتراث،ّيعيشنيدلجرلاقتعارثأىلعو،ويام/رّايأ٦يفف
نألبقةّيناويدلاءاولّيقارعلاناريطلافصقامك،ةّيفرعماكحأتنلُعأو
ديدحلاةّكسّطخعطُقف،دّرمتلاىلإّةيرصانلاوخويشلاقوسرئاشعّمضنت
ةموكحتدبأنإامو.خويشلاقوسةنيدمّتُلتحاوّةيرصانلاوةرصبلانيب
ّيركسعلارايخلاتّبلغفتداعّىتح،ضوافتللاهدادعتسايمشاهلا
.مهعاضخإل

."قارعلاكروتاتأ"يمشاهلانوّمسيةعيشلانوضراعملاناك101
تمقافت،ةعيشلانيّملعتملادادعأديازتعم،تانيسمخلاوتانيعبرألايفو
،ةّنسلانمنيّيقارعلاريغناكاذإو.ةلودللةّيّنسلاةدايقلالايحمهتاّيساسح
ةعيشلانيّيقارعلاريغنمّةلقلانإف،ةعيشلاءايتسانوريثي،يرصحلاعطاسك
متسرّيعيشلايّنانبللاءالؤهزربأناكو.نيّيقارعلاةّنسلاءايتسانوريثياوناك
اهنعريبعتلايففّرطتوهبابشذنمةّيبرعلاةّيموقلاهتوهتسايذلارديح
يذلامتسرف.دادغبيف،هعم،رمألاهبّرقتساّمثقشمديفلصيفبقحتلاف
ّيظفللاعامجإلاّزهدّدجامب،١٩٤٠يفليتغاةّدعتاّرمةرازولالغش
.102ةبورعلاىلعفئاوطللرباعلا

ةّيبرعلارادلا،ةوفصيحتفةدجنقيقحت،رديحمتسرتارّكذم:عجار102
.1988،تاعوسوملل

.ّةيزانلاايناملأعمهطّابضفطاعتيذلايناثلابالقنالادهش١٩٤١ماعّنكل
كلتهلذّفندقو،ةموكحللًاسيئرةّوقلابضُرفدقناكيناليكلايلاعديشرف
يتفملانمنيبّرقملاونيرماغملابرعلانيّيموقلاطّابضلانمةعبرأةبغرلا
ببسبشرعلاونيّيناطيربلاباومدطصاءالؤهو.ينيسحلانيمأجاحلاّينيطسلفلا
ةيناثلاةّيملاعلابرحلاةورذيفكلذناكو،ايلاطيإوايناملأعممهفطاعت
قيفوتةياوربسحبو.قارعلاىلإةّساملاةّيناطيربلاةّيجيتارتسالاةجاحلاو
نمرّمذتيوقيرطلافصتنميفهسفنعجاريأدبيناليكلاّنإف،يديوسلا

ناكو.103نيّيناطيربلاعمهلطّسوتينّمعًايعاس،طّابضلاعمهتكارش
جتنامزربأيقبف،ريثكلاهنمقّقحتيمليّناملأمعدىلعنيّيبالقنالاليوعت
ّيقارعلانيلربةعاذإنمّهثبيةّيبرعلاةغللابّيسامحجمانربيفّلثمتيهنم
.104يرحبلاسنوييّبرعلاّيموقلا

.110.ص،داهشتسالاقبس،يديوسلارظنا103
.كحضيوّيلسياّممًامئادولختالةّيبرعلاّةيّدضلاخيراتيفيسآملا104

دّمحموه،يناليكلاةموكحيفريزوىورثادحألاكلتىلعتاونسدعبف



يف==نوقثينيّيقارعلامظعمناك":ةيلاتلاةّربعملاةصقلا،ناملسنسح
امىلعماسجلالامآلانونبيواهلنوسّمحتيو]ةّيبرعلانيلربةعاذإ[رابخأ

اوئّيه"نأيرحبلا]سنوي[عاذأاذإف.تانّهكتورئاشبنماهيفدري
اودعتسا:هانعممهفرعيفزغللاكلذناك،"ةيمابلااوسّبي"وأ"حوطسلا

يفيرحبلاسنويديسلايقتلأنأيلأّيهتاملو)...(نومداقنحنفلازنإلل
،ةأرجنمهنعفرُعامبينباجأ،بئارغلاورومألاهذهنعهلأسأونيلرب

لّوأهلابيفرطخيف،نايحألابلاغيفناركسوهوةعاذإللرضحيناكّهنأب
يفحوطسلاةايحو،ناجنذابلاوةيمابلاكةّيهشلاةّيقارعلاتالكألارطخيام

دمحمةايحنمتاحفص."بيقرالوًافازجعايذملايفاهيقليف،فيصلا
.119–118ص،1985،توريب،تاعوسومللةّيبرعلارادلا،ناملسنسح

امتاحفصلاكلترشنىلعهعّجشامنإلوقتةحفصبباتكلاأدبي
5ص."نيسحماّدصلضانملاسيئرلاةّمألادئاق"دنعاهلريدقتنمهدهاش

.
ةئمىلعًاليلقديزيام١٩٤١بالقناعمقيفنوّيناطيربلادّبكتةياهنلايفو
فلأنمرثكأُرسأو٥٤٨دُقفو٦٨٦حرُجوًّايقارع٤٩٧لُتقامنيب،ليتق

105.
105 Eliezer Be’eri, p. 39.

ّينطولاماجسنالااياضقنمىرخأةّيضقترجفنانأتثبلامّهنأالإ
ةنواعمبمهماّهتالقارعلادوهيبلزنيذلاريهشلامورغوبلايهّيقارعلا
ىلإهتدوعىدلهلإلادبعريمألاشرعلاىلعّيصولاببيحرتلاونيّيناطيربلا
وهو،“دوهرفلا”ـبقارعلايفاهعوننمىلوألاةحبذملاتفرُعدقو.دادغب
١٢٠ـبًةيدوم،ةقلطملاىضوفلاوةقرسلاوبهنلاينعيّيقارعّيلحمريبعت
.106ىحرجلاتائموًاليتق

AbbasShiblak,TheLureofنييقارعلادوهيلاةبرجتنععجار106
Zion,Saqi,1986.

نيمأجاحلادوجوبّيقارعلاوّينيطسلفلانّايّدضلاناقايسلاىقالتدقو
ّمثنمو،قارعلايف،كاذدهعةّينيطسلفلاةّينطولاةكرحلادئاق،ينيسحلا
:روحملالودعمفطاعتملاظفاحملايّئانثلاةأشن
نيذلا)دّايسلا(ةداسلانمةلئاعىلإدوعييذلاينيسحلا،ةهجنم–
ينيسحلافيطللادبعةلئاعلاميعزناكو،دّمحمّيبنلاىلإمهلوصأنوعجُري
ّلتحاّهنأيأ،اهيففارشألابيقنوسدقلايتفم١٧٤٥ذنمحبصأدق
.نيطسلفبةملسملاتاسّسؤملايفّمهألانيبصنملا



تالئاعلازربأىدحإنبا،هرودب،وهيذلايناليكلا،ةيناثةهجنمو–
.قارعلايفةّيفوصلاوةّينيدلا
ىرجميفبرغللةضهانملاّةيودحولاتالواحملاّمهأنمةدحاوتلّكشتانه
وذلخادتلاىفخيالةّيطارقوتسيرأةّيحوربو،107ّيمالسإ–يّبورعّيّدض
.هتثادحلاهئادعوبرغلارامعتسالاهئادعنيبةّيعجرلاةعيبطلا

ذإ،ةلتكلاهذهجراخاونوكيملنيّيقارعلانيّيعويشلاّنألاحلاعقاو107
ةدهاعمبًامزتلملازيالناك،يناليكلابالقنادنعّ،يتايفوسلاداّحتالانإ

.فوتولوم–بورتنيبر
ينيسحلانمّلكّةيزانوةّيشافلوحًارارمليقاّمعرظنلاّضغبو،عقاولاو
ىنعملابنيّيشافانوكينأنودلاحامهيعمتجمّفلختّنأىقبي،يناليكلاو
نوتغنيراباهزّيميتلاةّينابايلاةّيشافلابرثكأامههيبشتانهّحصيدقو.يّبرغلا
ئجافمءاليتسا]اهيف[دجويال”ّهنإثيحنمةّيبرغلاةّيشافلانعروم
سيلو،ةقباسلاّةيروتسدلاةّيطارقوميدللّيروفعطقنمامو،ةطلسلاىلع
يفرورملامدعىلإًّايئزجدئاعاذهو.امورىلعفحزلاةريسمللداعمكانه
رثكألكشبترهظةّيشافلاف.راميافّةيروهمجرظانتةّيطارقوميدةبقح
تاسّسؤملايفةسناجمرصانعتدجواّهنأيأ،نابايلايفريثكب“ةّيعيبط”
نكميةعاطلاوءالولاةلكشمف)...(ايناملأيفتدجواممرثكأّىتحةّينابايلا
فيصحقيبطتبقفرمّةيديلقتلازومرلاىلإهّجوتربعنابايلايفاّهلح
.108“ةّيبعش“ّةيوفع”رعاشمّهالوتتهمظعم،باهرإلل

108 Barrington Moore jr, Social Origins of Dictatorship and
Democracy , Penguin, 1974, pp. 304-305.

ّركتنألبق،١٩٤١و١٩٣٦يفنّييركسعنيبالقنانمقارعلاهفرعامناكو
ةّيلمعلاروصقىلعةركبموّةلادةراشإ،١٩٥٨ـبًءادتباًاقحالةحبسلا
.ّينطولالّكشتلافعضىلعوهيفةّيسايسلا
،ةّيبسنةّيطارقوميدتاءارجإتدهشجارفناتارتفيفًالعفدلبلاّرمدقل
برحلادعب،١٩٤٦يفيديوسلاقيفوتةموكحاهنعتّربعيتلاكلتك
ةّيناطيربةحيصنبجومبف.هتثدحأيذلاّداحلاباطقتسالاوةيناثلاةّيملاعلا
اهدادعيفبازحأةسمختزيجأوةفاحصلاّةيرحتعّسُوونوجسلاتقلُغأ
ةايحلاتشعتناامك،يجرداجلالماكةدايقب“ّيطارقوميدلاّينطولابزحلا”
تيقبتالاحلاهذهّنكل.ّةيدايقلااهعقاومنوّيعويشلاّلتحايتلاةّيباقنلا
فّوختهلإلادبعريمألاشرعلاىلعّيصولانأًاصوصخ،تاءانثتساوشماوه
رهشأةعبرأنمّلقأدعبيديوسلاةموكحتطقسف،كلتتالّوحتلانم



يفّةيّدضلااهجّجؤتيتلاىضوفلالملمتتتناك،لباقملايفو.اهتدالوىلع
،ّيروفولماكلالقتسابةّحلمةبلاطملكشىلع،برغلاّدض،رشابملا:اهيلكش
يفاهسفنرّوحتيتلاوةّيلخادلاتاعامجلاتاسفانمنعمجانلا،روادملاو
.ّيجوغاميدلاعباطلاتاذتاديازملا
ةموكحعمةّيناطيربلاةموكحلاتّعقو١٩٤٨رياني/يناثلانوناك١٥يفف
دوجولاديدمتوميظنتبةّقلعتملاثومستروبةدهاعمبفرُعامدادغب
تارهاظتتقلطناوّ.يتاذلاهشيجةيوقتعمقارعلايفيّناطيربلاّيركسعلا
.“ةبثولا”ةّيقارعلاةّينطولاتّايبدألااهتّمسةدهاعمللةضراعمةعساوةّيبعش
دحأيفّةيرصملا–ةّيناطيربلا١٩٣٦ةدهاعمىلعضارتعالالّوحتاملثمْنكل
هجويف١٩٤٨ةدهاعمىلعضارتعالالّوحت،طابقألاىلعًاضارتعاههوجو
ناك،ربجحلاص،كاذمويةموكحلاسيئرّنأكاذ.ةعيشلاىلعًاضارتعاهنم
“نئاخلا”ةموكحتلاقتسااذكه.109دادغبيفةموكحلاسأريّيعيشلّوأ
ّكشلاىقرياليذلاردصلادّمحموهرخآّيعيشَةموكحلالّكشيلربج
ةروث”ءاطشننمهنوكنعًالضف،هترسألّةينيدلاةّيعيشلاوهتّيعيشىلإ
نأهدحوعيطتسيّيعيشىلإةجاحلانعًاريبعتكلذناكف.“نيرشعلا
.هتفئاطنمرخآّيسايسهلعفاميغلي

,CharlesTripp,AHistoryofIraqً:ارصحالًالثمرظنا109
Cambridge,2000,pp120-122.

يفف:لحارمىلعاهلالقتساتلانف،سايقالبربكألاسناجتلاتاذ،رصماّمأ
رياربف/طابش٢٢يفو“ةّيمحم”تنلُعأ،ىلوألاةّيملاعلابرحلاببسبو،١٩١٤
،١٩٣٦يفمثً.ّايلعفكلذنوكينأنودنم،ّيمسرلااهلالقتسانلعأ١٩٢٢

ءانثتساباهنعّيركسعلالالتحالالاز،ّةيرصم–ولغنألاةدهاعملاعيقوتعم
دادتماىلعو.١٩٤٩يفةانقلانمباحسنالالصحينأىلع،سيوسلاةانق
يتلاامّنإ،ةعضاوتملاةّينطولاتازاجنإلابزحدفولابزحناك،ةريسملاهذه
نمّصلختللًّايوقًاطغضةمثنأادب،نوضغلاهذهيف،ْنكلً.اجيردتمكارتت
هذهو.ّةيّدضوةّيلاكيداررثكأفقاومهاجتابهتاسايسنمودفولاجهن
لبقامةّينطوىلإةدوعةلواحمنمًاعون،ةقيقحلايف،تلّكشفقاوملا
امهدعبنمو،ميدنلاهللادبعويبارعدمحألّةيرصملاةّينطولاىلإيأ،دفولا
ًاحضاوًاديدهتينعيناكاماذهو.لماكىفطصمهميعزوّينطولابزحلا
يفقباسلاجهنلاكاذزومرّنأًاصوصخ،دفولااهاعريتلاةّينطولاةدحولل
.110طابقألانيّيحيسمللةّدومّيأباوفَرُعيملةّينطولا

هتايح،ّيلاكيدارلابيطخلاوّينطولابزحلاميعز،لماكىفطصمأدتبا110



نّايحيسماهسّسأيتلا"ّمطقملا"ةديرجبتاكمىلعيّبابشموجهبةّماعلا
ةرادإلاكولسيفّيحالصإوهاممعدتتناكونانبلنمنارجاهم

ريخألارطشلايفامّيسال،ةّيسايسلاهتايحفصتنميفهّجتامث.ةّيناطيربلا
عماهتاسايسدييأتوةّيبرغلاىوقلاّدضةّينامثعلاةطلسلاةعيابمىلإ،اهنم
المكأنيذللاهيذيملتلّمث،لماكلناكو.دادبتسالاةلأسمللماكلالهاجتلا

ةقالعلاريتوتيفريبكرود،شيواجزيزعلادبعوديرفدّمحم،هقيرط
AlbertHourani,ArabicThoughtintheعجار.ةّيطبقلاةّيلقألاب

LiberalAge1798-1939,Oxford,1970,chap.8.
،دادبتسالانيكمتىلإهعوزنيف،داؤفكلملاتاعارصترثاكتءانثألاهذهيف
امىلع،عارصلااياحضنمّةيروتسدلاوةّيناملربلاةايحلاتناكو،دفولابزحو
تانيرشعلارخاوأذنمو.١٩٢٣روتسدّلطُعنيح١٩٣١يفًاصوصخلصح
يفريثأتلاولّخدتلابةّمتهمةّيلاكيدارىلإهّجتتاهرودبةّيبزحلاةايحلاتعرش
ةدايقبنيملسملاناوخإلازيكرتءاج،ليبقلااذهنم.ةّيعامتجالاميقلا
ًالضف،ةثيدحلاةسردملاىلعّدرك،ّينيدلاميلعتلاىلعاّنبلانسحمهسّسؤم
.ّيحيسملاريشبتلايّدحتنع
اذهىلإ،ةّرثأتملاوةفّرطتملاةّيبابشلاتاكرحلاذوفنىمانتتانيثالثلايفو
أشنأ١٩٣٣لّوألانيرشتيفف.ابوروأيفةّيشافلاتاكرحلاب،كاذوأّدحلا
رهشأدعبو،“ةاتفلارصمةّيعمج”،يّبالطدئاقاهمويوهو،نيسحدمحأ
.ّيسايسبزحىلإاهلّوح
قوفرصم”و“كلملا،نطولا،هللا”تاراعش“ةاتفلارصم”تدمتعادقو
ّدضامكبناجألاّدضًاهّجومةّينطولانمًاعونترشنامك،“عيمجلا
تّدمو.ةبيرغلوصأتاذوةّيمالسإريغاهلودبتيتلاميقلاوتاداعلا
ّةيدوهيلاةرجهلاتناكاميفهتّنبتوّينيطسلفلاعوضوملاىلإاهدي“ةاتفلا”
.نيطسلفىلإابوروأنمقحالتت
عيقوتدعبرصمهتدهشف،ديعصلااذهىلعةلالدرثكألاوّمهألاثدحلااّمأ
رصقلافلاحتناك١٩٣٧ذنمف.ةيناثلاةّيملاعلابرحلاليبقو١٩٣٦ةدهاعم
ّدضامكدفولاونيّيناطيربلاةهجاوميفايلاطيإوايناملأىلإونريرهزألاو
.ديبعمركمدفولاةداقدحأبمهيلإًازومرم،طابقألا
نعّيبعشلاضاضفنالاأدب،ًّةيوبعشوًةّيلاكيداردعاصتملاخانملااذهيفو
،ةّينطوللديدجلاهانعمبكّسمتلاهتلواحمنيبامقّزمتيعرشيذلادفولا
ناصمقلا”١٩٣٨يفأشنأذإ،ةدّدجتملاةميدقلاةجوملابقاحللاهتلواحمو
ءاوجأيفرامثتسالاىلإًاليموةسامحرثكألاهنّابشتّمضيتلا“قرزلا



.ةدعاصلاباطقتسالا
ةّيبعشلاتارهاظتلاتراصدقف:هذهءاوجألابقاحللاثبعلانمناكو
ةفالخلاةركفنعثيدحلاأدب”امك،“نينمؤملاريمأ”هفصوبكلملايّيحت
عم،نيملسمللةفيلخقورافبةادانملاورصميفاهسيسأتةداعإوةّيمالسإلا
111“رصميفةّيمالسإلاةفالخلامايقلنيضراعملامهفصوبطابقألاىلعموجهلا
.

،ةّينطولاةعامجلاراطإيفطابقألاونوملسملا،يرشبلاقراط:رظنا111
ميظعلادبععجاُريكلذك.563ص،1980،باتكللةّماعلاّةيرصملاةئيهلا

ةّيبرعلاةسّسؤملا،1939–1936شرعلاودفولانيبعارصلا،ناضمر
.1979،توريب،رشنلاوتاساردلل

فعضيهزومرنمنيريثكلاداسفوّيسايسلاديلقتلافعضناك،لباقملايف
ًةبكاوموأ،يّناملربلاطاشنلانمًاقالطنا،ةّيبعشلاءانبىلعليوعتلاتاناكمإ
ّيبعشمعدبمهتكرحىظحتنّويركسعرهظ،ءاوخلااذهطسوو.112هل
ىلعناكو.ايناطيربّدضايناملأعمبرحلاىلإرصمّرجنيلواحم،عساو
،نّابشلاطّابضلاكلسىلععساولاذوفنلاوذودعاقتملاطباضلاءالؤهسأر
،١٩١٦ماعكارتألاّدضنيّيمشاهلا“ةروث”يفكراشيذلاّيرصملايلعزيزع
ادغف،سهفلدورريهشلاّيزانلاطباضلابًانّميت“ّيرصملاّسه”يّمسمث
رياربف/طابش٤يفو.113دفوللونيّيناطيربللضهانملافلاحتلاةدمعأدحأ

،دفولابزحدئاق،ساّحنلاىفطصمقورافكلملاىلعايناطيربتضرف١٩٤٢
نأاهالمأةّيبرحتارورضلًاعبت،روحملانادلبلةيداعمنوكتةموكحلًاسيئر
ةّيناطيربلاّةيركسعلاتّايلمعلاةدعاقةيناثلاةّيملاعلابرحلايفتتابرصم
.ةقطنملايف

نّييرصملايضارألايّكالمرابكاوجهنملضفأدحأيواسيعزلراشناك112
امردقبهنعاومجنيذلاعفنلاوةلادعلاميدعلاماظنلاومهتهافتونيبّيغتملا

CharlesIssawi,Egypt:AnEconomicand:رظنا.هجاتنإاوداعأ
SocialAnalysis,Cambridge,1947,p.150.

Eliezer:رظنا،1952بالقناباوماقنيذلاطّابضلاىلعهريثأتنع113
Be’eri,ArmyOfficers…,chap.2.

نيّيمالسإلاونيّيكلملاّمضتيتلاةهبجلاسّركنأيّدحتلااذهلناكاذكه
،يلاتلاب،تدعاصتو.ةّيشافلاعمنيفطاعتملانيّيموقلاوةّيبورعلاةوعدلاراصنأو
.بيرغللةهراكلاةّينطولارعاشملا
راكفألادقُفي،ةدحاوةهبجيفمّهلكءالؤهءاقلنأحضاولانمو



برغلاهاجتّةيّدضلاةّيمهأبًاسايقةّيمهأّةيأاهتاذبتاّيجولويديإلاو
نوفوصوملانوفّقثملاأدبّىتحةليلقتاونسّالإضمتملاذكه.رامعتسالاو
وحنوأمالسإلايّنبتوحناّمإنوصكنيونوعجارتيةّيناملعلاوةّيلاربيللاب
.114ىلوألاهتبقحزومرًاصوصخ،ّيمالسإلاخيراتلابمامتهالا

نأب،لئاوألانيملسملاءافلخلارَيِسبتكيحاردقو،نيسحهطىفتكا114
اّمأ.انرصعيفةّيعرشلاوتاسايسللردصمكرَيسلاكلتمهفيتابّهنأىحوأ

باجعإوةّيحطسةيلاربيلوةّيمالسإةّينطونيبجمدف،داّقعلادومحمسّابع
،ّيوقمالسإىلإرخآلاوهّدترملالكيهنيسحدّمحماميف،ّةيزانلابحيرص
يفنيطسلفميسقتعم،ةدّحتملاممألاىلإهدالبةثعبلًاسيئرلمعنيحف

ةملسملانادلبلايفّيدوهينويلمةايح"ّنأبدّدهينأيفدّدرتيمل،1947
ّنإف،نيطسلفيفيّبرعلامدلالاساماذإف...للشللميسقتلااهضّرعيفوس
مغرىلعملاعلانمىرخأةنكمأيفةرورضلابليسيفوسّيدوهيلامدلا
MichaelMنع."هذهتاراثلاعنمبةّمتهملاتاموكحللةقداصلادوهجلاّلك
.Laskier,TheJewsofEgypt1920-1970,NewYorkuniversity

press,1992,pp.125-126.
ةرباعةّيبعشايجولويديإرصميفةّيلايربمإللةضهانملاةهبجلاتسّسأدقل
ةريثكتارّيغتةقحاللادوقعلايفدهشيساموهوً،اعيمجتاقبطلاوتائفلل
ّتلد،كلذيف،اهّنكل.نومضملايفظوحلمرّيغتّيأنودنملكشلايف
نّيلقتسملاةلودلاوعمتجملارومأّربدتمامأةلئاهلاتابوعصلاىلعًاضيأ
يذلاّيسايسلافنعلاّيشفتةهجولاهذهىلإًاصوصخريشيامناكوً.اثيدح
“ّصاخلاماظنلا”ـبةفورعملامهايشيليمامّيسال،نوملسملاناوخإلاهيفبعل
تالايتغالاديدعنعًالضففً.ّايروحمًارود،١٩٤٠–١٩٣٩يفتسُّسأيتلا
رهامدمحأامهةموكحاسيئر١٩٤٨و١٩٤٥يفليتغا،ةّيباهرإلاتاطاشنلاو
يمهفدومحمو،ةّماعلاتاباختنالايفةكراشملانمناوخإلاعنميذلا
ةلواحمترجامك،لايتغالاهؤازجناكف،مهميظنتّلحبىضقيذلايشارقنلا
ناوخإلاسّسؤملاتُغينألبقو.هسفنساّحنلاىفطصمدفولاميعزلايتغال
ةّيلقألاّدضةعساوةّيباهرإلامعأتّدج،١٩٤٩رياربف/طابشيفاّنبلانسح
.اهحلاصموّةيدوهيلا
نّابإ،ّايروستدهش،ةّيبرعلاةدحولانعريثكلايّباطخلامالكلامغرىلعو
هتدهشامًاريثكقوفتتاضقانت،ندرألاوقارعلالثماهلثم،ّيلصيفلامكحلا
نيبًاعارصتفرعدقف.ّيعامتجالاماجسنالاىوتسميفقرافلاببسبرصم
دقوً.انلعمًاروعشنيّيقارعريزوتنمءايتسالاّلظو،نّييروسلاريغونّييروسلا



“ءابرغلا”ىلعلصيفدامتعانماوجعزنانّييروسلانأيلعدركدّمحمىور
ّنأدنالريأبيليفظحالامك،115“اهيرّكفمودلبلانايعأ”ـبهتقثمدعو
لئادبنعثحبلاةرورضوةرارملابروعشمهباتناقشمديفنيّيقارعلا
ةبرجتءاهتنابو.116مهسفنألنّويروسلااهديرييتلاةّيمسرلابصانملل
،ةنطلسلارايهنااهالمأةّدعتاليدعتجاتنةثيدحلاّايروستدب،لصيف
نعًالضف،ةّيلحملاتاعامجلابلاطملّيسنرفلاويّناطيربلانيبادتنالاةياعرو
تّايلمعلانمضنمناكو.لاحلاةعيبطبّةيرامعتسالاامهحلاصمامهتياعر
اهفعضأام،ايكرتيفلوضانألانعبلحتلُصفنأتيرُجأيتلاةّيحارجلا
ًّايديلقتبلحتناكدقو.زاجحلاونيطسلفبًّايراجتةلوصوملاقشمدلايح
ناكاهنمو،“ريرحلاقيرط”ىلع،طّسوتملاضيبالارحبلاىلع،ةريخألاّةطحملا
ديدجلااهعضويفترسخثيحبً،ابرغّيقارعلاّيعارزلاجاتنإلاريدصتداعي
نمولخيالّينيدم–ّيفيررخآىلإضقانتلااذهفاضناو.اهرداصمّمهأ
ضعبنعًالضف،ندملايفنوّيحيسملاوةّنسلاشاعثيح،ّيفئاطنومضم
فايرألاىلعنيّيليعامسإلاوزوردلاونّييولعلادوجورصتقااميف،فايرألا
.تانيتسلايفّالإرّيغتيملعقاووهو،اهدحوةسئابلا

،1926،قشمدبّيقرتلاةعبطم،3ج،ماشلاططخ،يلعدركدّمحم115
.170ص

,PhilipIreland,Iraq,AStudyinPoliticalDevelopment:رظنا116
JonathanCape,1937,p.194.

اميف،ةّدعديحوتوميسقتلامعألةّيلاحلاّايروستضّرعتىنعملااذهيف
ةدحولايتعزننيبامةّيفئاطلاتاعامجلابلاطمرارمتسابتعراصت
.117ميسقتلاو

مزاح:يف،ّايروسيفةسايسلاوةّيفئاطلا:حلاصجاحلانيسايعجار117
مويلاّيمالسإلاملاعلايفةعيشلاوةّنسلاتاعزانم–ضفاوروبصاون،ةّيغاص

.2009،توريب،يقاسلاراد،
.ةّيلاحلااهتروصيفدالبلاتدّحُو،١٩٣٦يفّمث،ىلوألاةّرملل١٩٢٢يفف
قشمدلوزوردللونّييولعلللودعيراشمبيرجتّمتةلصافلاتاونسلايفو
كلتلهأدنع،ةحساكنكتملنإوً،اّيبسنّةيوقةّيبعشكلمتتناكبلحلو
.قطانملا
بسح،“لامشلاةمصاع”وّايروسةمصاع،نييربكلانيتنيدملاعارصّنألاحلاو
،ةّماعلاةايحلاتاضقانتربكأّلظ،بلحهبتفرُعيذلاّيسفانتلافصولا
.هئاّرجنمراهنتوهساسأىلعّةيروسلاتاسايسلاىنُبت



تدارأيتلا“ةّينطولاةلتكلا”ندملانايعأرابكأشنأ١٩٢٧رخاوأيفف
ةباجتسااذهثدحلاءاجدقو.لالقتسالالينيفّيرصملادفولابزحديلقت
مازتلاهيفنلعي،ّيسنرفلايماسلاضّوفملا،وسنوبيرنهنمنايبلةرشابم
١٩٢٨يفْنكل.بعشلانمنوبختنمنوّلثممهعضيدالبللروتسدرادصإ
ّىلوتييذلانَمو،ّايروسهعبتتماظنّيأشاقنللًاحورطملازيالناك
ّةيروهمجلاىلإنيّيقشمدلامظعملامف،ةّيكَلملادامتعالاحيفاهمكح
ةّدِجوّتتفتلاىلعًارهابًاليلدناكو.ةّيمشاهلاةّيكلملاىلإنّييبلحلامظعمو
لوصأو،ةّيكلملادامتعالاحيف،تحرطيتلاءامسألاددع،ّينطولانيوكتلا
هقيقشكلذكولصيفقيقشنيسحلانبيلعمهنمناكدقف.ءامسألاكلت
قباسلارصميويدخورديحيلعفيرشلانبديجملادبعريمألاوديزرخآلا
ةموكحلاسيئريماندمحأولامكفسويّيرصملا“سنربلا”ويملحسابع
ريمأِفُخيملامك،زيزعلادبعنبلصيفيدوعسلاريمألاوقباسلاّةيروسلا

.118ّيروسلاشرعلابهحومطهللادبعندرألاقرش
،توريب،رشنللراهنلاراد،هنامزيفحلصلاضاير،نوضيبدمحأ:رظنا118

.99ص،2011
فنعلانمليلقبةجوزمملاةّيندملاتالاضنلاب“ةّينطولاةلتكلا”تحجندقو
ةدهاعمىلإلّصوتلاواسنرفعمضوافتلا،١٩٣٦ماع،ضرفتنأيف
.ّةيروهمجللًاسيئر،“ةّينطولاةلتكلا”ميعز،يساتألامشاهباختناولالقتسالا
تعجارت،ةحلاكلاةّيبوروألافورظلاوبرحلابارتقاطغضتحت،اسنرفّنكل
اهبجومبّمُض،١٩٣٩ناريزحيف،ايكرتعمةدهاعمتّعقوامكةّيقافتالانع
.روحملابناجىلإبرحلايففقتاليكةرقنأىلإنوردنكسإلاءاول
ةرادإويشيفةرادإنيبام،ةيناثلاةّيملاعلابرحلانابإ،ّايروستّبلقتو
.ّةلقتسمًةلود١٩٤٤علاطمّىتحَّمُستملف،نيّيناطيربلاو“ةّرحلااسنرف”
ةنيدملًاّيشحوًّايوجًافصقوةيمادتامادص،يلاتلاماعلايف،رمألامزلتساو
،تائملاحرجو،ليتق٨٠٠ىرخأتاياوريفو،ليتقةئمعبرأبىدوأقشمد
ىلعاهتافيلحلايحةفيعضلااسنرفلمحلًّايوقًاّيناطيربًالّخدتترفنتساامك
.١٩٤٦)ليربأ(ناسينيفءالجلا
ىلإ“ةّينطولاةلتكلا”خيسفتلةيفاكتناكلالقتسالانمطقفًارهشأنأديب
،ةمصاعلاحلاصمنعّربعملاوّيقشمدلا“ّينطولابزحلا”:نيديدجنيمسج
ةّيلامشلاةّيساسحلايذّيبلحلا“بعشلابزح”و،١٩٤٧لئاوأأشنيذلا
بزحمساًاديعتسم،رهشأدعبدلويذلا،قارعلاعمةدحولاىلإليملاو
معدلتانيرشعلاطساوأيفردنبهشلانمحرلادبعهسّسأدقناكميدق



ّيقطانمساسأىلعماسقنالااذهناكو.119شرطألااشابناطلس“ةروث”
ّةيوطلسةادأةرولبةبوعصىلإةركبمتاراشإتدبتّاطحميفجّردتدق
.دّحومدلبمكحلةدحاو

راد،1950–1920رصاعملاّايروسخيراتيفةسارد،يلايكرازنعجار119
نيذهةأشنّصخاميفةبراضتملاتامولعملارثاكتت.1997،قشمد،سالط
ّةيروسلاةّينطولاةكرحللّيلاكيدارلاهجولالتقمىلإضعبلااهّدريف،نيبزحلا
،نيلدتعملانيرخآلانعهعابتألصفناثيح1940يفردنبهشلانمحرلادبع
.قارعلاىلإاوبرهوهلايتغاب"ةّينطولاةلتكلا"ةداقرابكنمةثالثمهُّتادقو
ةبورعلاىلعديكوتلاةّدحنمًاديزمفاضأنأاذهزجعللناكهرودبو
مهطبرتوةّمأ–ةلودكةنهارلامهبعاصمةهجاومنمنّييروسلالشتنتيتلا
ءانبيفحاجنلالدبف.رمعلاةريصقلاةّيفيرشلاةلودللدوقفملاسودرفلاب
ّايروسىلإفطاوعلاتهّجتا،ةبوعصلاةغلابةّمهمًالصأوهو،ةنكمملاّايروس
.ىرخأةّيقرشمًانادلبّمضتيتلاةليحتسملا
ضفردقتانيعبرألايفنانبللالقتساذنمّيروسلاّيسايسلامسجلاناكو
ًارارقإاذهكلمعُربتعاذإ،نيدلبلانيبتارافسلالدابتًاقلطمًاضفر
،لودلاتاقالعيفوّيملاعقاطنىلعديرفلاكولسلاكاذو.ميسقتلاب
ّمضىقبأ،ةقوبسمريغدودحىلإلودلاعقاولايحهّتيّدضيفبهاذلاو
نّييروسلانيّيسايسلامظعمنأًاصوصخ،رارمتسابًامئاقًّايرظنًالامتحانانبل
.اهتّيعرشيفوةمئاقلانانبلدودحيفنوكّكشيًاليوطاوّرمتسا
.ةّيلعفلاّايروسباسحىلعةّيمهولاّايروستّربُكاذكه
،١٩١٨لبقةّينامثعلاةنطلسلاعمعارصلااهيلعىوطنايتلاةّيعرشلالعفبو
ذّختا،نانبلوّايروسيفةّينيدلاتّايلقألاءانبأهبعليذلارودلانعًالضف
حيتأ،انهف.رصميفهذّختااّمعًافلتخمًالكشّيريونتلايعولافعض
،ةّماعلاةايحلاردصنعمالسإلاةحازإبةبلاطملاةّيناملعلاوةّيحيسملاتاوصألل
ىلإةبورعلاةطبارعفرعمقفارتاذهّنكل.ةأرجرثكأوىوقأنوكتنأ
يفًاديعبباهذلاّمتقايسلااذهيفو.نيدلانمليدبلاةطبارلاّةيوس
120ّيلَبقلايعولانمىقتسملاّيومدلاُبتارتلاولصألاتارّوصتىلعفزعلا
.

.1993،توريب،ديدجلاراد،ةبورعلالّوأ،ةّيغاصمزاحعجار120
اهتضهانمنعًالضف،يتلاةفرجعتملاراكفألانمةعومجمتجتُنأاذكه
ثارتكانودنممّدقتلايفةّيبرغلاةبرجتلابناوجضعبتخسن،برغلا
–ةلودلابثارتكانودنمًاضيأْنكلو،اهتاعارصوةبرجتلاهذهخيراتب



.ابوروأيفةّيسايسلاةثادحلارامثزربأكةّمألا
ّيقوقحوأّيعامتجاحملمّيأنمةّينارهوجلاةبورعلاهذهتلخعبطلابو
ىلإ،ىرخأةّرمًاحيرصوةّرمًّاينمضً،ّايركفًادُعبفاضأاماذهو.يّباجيإ
كلمتمليتلاّةيزانلاايناملأعمءاوسلاىلعّيوبخنلاوّيبعشلافطاعتلا
يّبرعلاطسوألاقرشلاريرحتاهيلعلّوُعامكيّبرعلاقرشملايفتارمعتسم
.122ّةيدوهيلاةرجهلافقوو،121ّيسنرفلاويّناطيربلانيرامعتسالانم

فورعملاّيروسلارعاشللةريهشةديصقرعاشملاهذهنعتّربع121
ً:الئاق،سيرابلّيزانلالالتحاللهتسامحبرهاجيذلا"لبجلايودب"ـب

اهحتافوهزوكشتسيرابتعمس"
اناوكشسيرابايترّكذتّاله
ةعرتمسأكلاانبرشًاماعنورشع
"انآلااهمعطيقوذفناوهلانم

نأريغنم،تانيثالثلانانبلوّايروسيفايناملأعمفطاعتملاّوجلانع122
ضفرلا"ّنأّايروسونانبللثيدحلاخيراتلايسراددحأظحالً،ّايزاننوكي
مل]ّيزانلا[ّيعامتجالاّيموقلا"قرعلا"موهفملعامجإلابًارهاظىظحييذلا
."ةّيبرعلاةّمأللةّيجولويبلاهبشوةمكُحملاةّيموهفملاةغايصللضفرىلعوطني

GotzNordbruch,NazisminSyriaandLebanon-The
AmbivalenceoftheGermanOption,1933-1945,Routledge,

2009,p.136.
,GilbertAchcar,TheArabsandtheHolocaust,Saqi:رظناكلذك

2010,chap.3.
ةمألا–ةلودللّيميظنتلاوّيسّسؤملاديحوتلالشفنعىّدأت،لباقملايف
ىلعلامآلاقيلعت،ةبورعلاديكوتيفةغلابمنمهّرجتساامو،ّةيروسلا
داصتقالاراشتناوميلعتلاعّسوتوةرادإلاةأشنعمتدعصىرخأفارطأ
يدورابلايرخفلةّيبابشلاةبرجتلادعبف.تانيعبرألاوتانيثالثلايفّيعاضبلا
دوجوو“ّةيديدحلاناصمقلا”ةعامج“ةّينطولاةلتكلا”لخادنمأشنأيذلا
ناملألاعمفطاعتلاباوفرُعيلتوقلايركشكةّينطولاةكرحلاسأرىلعةداق
نميناثلافصنلالالختأشن،تانيعبرألالئاوأوتانيثالثلارخاوأيف
يّبرعلا”و“يّبرعلاثعبلا”ابزحاهّمهأ،ةّيلاكيدارةّيموقبازحأ،تانيعبرألا
ّ“يكارتشالايّبرعلاثعبلابزح”الّكشيلًاقحالاجمدنادقامهو،ّ“يكارتشالا
خيراتيفراودألاربكأبعليل،هلًاملعةّيمشاهلاةروثلاملعلعجيذلا
.قارعلاّمثنمو،ّايروس



راطيبلانيدلاحالصوقلفعليشيم،نيبزحلايسّسؤمكاكتحاأدتبادقل
يفاوعّوطتمهف:ةّينطولادودحلامهزواجتربعّماعلانأشلاب،يناروحلامركأو

ةّيموقلايناليكلايلاعديشرةموكحبناجىلإقارعلايفلاتقلل١٩٤١
نمّدتمتيتلاةّيبرعلاةدحولارابتعانعدّحوملابزحلاّفكيملو.ةدّدشتملا
،ديدجلاثعبلاىأركلذكً.ّايرظنّهلقأ،ىلوألاهتّيضقجيلخلاىلإبرغملا
“ةّيبرعلاةّمألا”نأ،ةّيقيطنمورةغليفتغيصّةيوبعشةّيكارتشابلاقيذلا
نأو،“لماشلابالقنالا”ـبّالإشيعتال–“ةدلاخةلاسر”كلمتيتلا–
اوميقيواهباوكّسمتينأبرعلليغبنييتلا“ةرطفلا”ـبّرضتدقةفرعملا
بزحلاسسؤمبتكامك،ينعياذهو.ملاعلاىلإمهتيؤرومهتسايساهيلع
ديىلعمهيلإتدفويتلاةّراضلافراعملانعّيلختلا،قلفعليشيم
.123مهتلاصأاوديعتسياميكرامعتسالا

،يدوراغىلإسوفياردنميّبرعلاقرشملاوّيموق،ةّيغاصمزاحعجار123
.2000،توريب،رشنللّسيرلاضايرراد

يتعزننيبعارصلاىلعًالصاوتمًانيرمتهخيراتّلثمف،ثيدحلاندرألااّمأ
خيرات،١٩٢٨رياربف/طابشنيبف.ّةيّدضلاةعزنلاوّينطولاوّيسايسلاّدطوتلا
تيسرأ،هسفنماعلانمليربأ/ناسينو،ةّيناطيربلاةّيندرألاةدهاعملاماربإ
سلجملاباختناهبجومبّمتروتسدعضوذإ،124ةلودللىلوألاةنبللا
مهنمةعبسً،اوضع٢١نمّفلؤملاو١٩٢٩رياربف/طابشيفلّوألاّيعيرشتلا
ةضهانملاّةيّدضلاةعزنلادّدجتدهش،١٩٢٨،هسفنماعلاّنكل.نونّيعم
ةعطاقمىلإتاوعدبةقفرم،ةدهاعملاّدضتارهاظتلكشىلعةلودلل
ّالإ،هذهّةيّدضلاتاسايسلاةعباتمل“ّينطورمتؤم”دقعنادقو.تاباختنالا
.ديدجلانايكللةّماعلاةايحلايراجمنمٍّيأرييغتيفحلفيملهنأ

مهنمًاّنظةنياهصلابضغأدق1921ذنمندرألاءاشنإّنأظحاليو124
دعو"اهّايإ"مهاطعأ"يتلانيطسلفنمعُزتنادقديدجلانايكلاّنأ

ةنيطنم"مهوعدخ"نيذلانيّيناطيربلاءافلحلابكيكشتلااذهناكو."روفلب
وكيبسكياسةّيقافتااوّعقومّهنألمهسفنأءافلحلابيّبرعلاّيموقلاكيكشتلا

."روفلبدعو"اوردصأمث
ّيلعكلملاناكّاملو.ندرألاوقارعلانومكحياوحبصأدقاوناكنوّيمشاهلاف
شرع١٩٢٥يفرسخدق،لصيفوهللادبعلربكألاقيقشلا،نيسحلانب
ةّيمشاهلاةبورعللديدجلاموهفملاراص،دوعسنبزيزعلادبعلزاجحلا
حلاصتلايفةبغربفّصتياميف،بيصخلالالهلاةقطنمىلعًّايلمعرصتقي
.هعمةكرتشمحلاصمنعثحبلاوبرغلاعم



،ندرألاىلعيّناطيربلابادتنالاىهتنا١٩٤٦ويام/رّايأ٢٢يففً،العفو
.كلمىلإاهرُيمأو،ةكلممىلإةرامإلاتلّوحتمّايأةثالثدعبو
لادتعاللناكمهيلعسَّسؤييذلارارقتسالاةركفىلإهللادبعلامدقل
نودّرمتملاهبيمتحيًاذالمةديدجلاةلودلالامعتساىلعًاّدض،نزاوتلاو
ءامعزلوحيامك،زيلكنإلاّدضنوّينيطسلفلاًاقحالو،نيّيسنرفلاّدضنّويروسلا
دنعّمهملاف.ناّمعهتمصاعيفّةيزكرمةطلسرولبتنودرئاشعلاوقطانملا
ةّينطوةعامجىلإريثكلاّيودبلاتاتشلاكاذليوحتتابهللادبع
ةلودلاعمًاصوصخ،ٍةّيمحمدودحديطوتنمّدبالناكاذكه.ةكسامتم
ّمتاماذهو.زاجحلايفنيّيمشاهلاةطلسضاقنأىلعتماقيتلاّةيدوعسلا
سمخدعبو،ضايرلاعم١٩٢٥ربمفون/يناثلانيرشتةدهاعمعيقوتب
نوجيّناطيربلاطباضلاديىلعيّندرألاشيجلاةاونسيسأتأدبتاونس
.اشاببولغبندرألايففرُعيتابيذلابولغ
تابارقبنوطبتري،قرفملاواثمرلاك،ندرألالامشناّكسّنأفورعملاو
ةنيدممسقنتامنيب،ّايروسبونجيفاعردوناروحناّكسعمتارهاصمو
نوريثكلادوعيو،ةّيماشىرخأوّةيزاجحرئاشعىلإندرألابونجيفناعم
ةفوطعم،طباورلانمةكبشلاهذهو.ّةيرصملوصأىلإةبقعلاناّكسنم
ّنكل.ةبوعصلاةياغيفةّمهمدلبلامكحلعجت،هتاردقوندرألاعقومىلع
كلتادازاهلّيلهألاضفرلامظاعتونيطسلفىلإّةيدوهيلاتارجهلامظاعت
ً.ّايعونةبوعصلا
ىلعمدتحيعازنلاأدبذنمًارظندعبألاندرألاكلمهللادبعناكامّبرو
،نيطسلفدوهيلّيتاذمكحلهدييأتديكوتىلعًاصيرحناكدقف.نيطسلف
هتيُنبءانبيفندرألاهنمديفتسيّةيدوهيلاتاكرشلاعمّيلاموّينقتنواعتو
ىلإةعفدنملاةّينويهصلاةكرحلاىدلنكيملعبطلابْنكل.اهريوطتوةّيتحتلا
.125كلذباهيرغياماهبةّصاخةلودةماقإ

.KamalSalibi,TheModernHistoryofJordan,I.B:رظنا125
Tauris,2006,p.124&125.

ّيسنرفدّهعتجاتن١٩٢٠يفةّينانبللاةلودلاءاشنإءاج،ىرخأةيحاننم
ةّيبوروألاىوقلاهتضرفنأقبسيذلاماظنلاوهو،ةّيفرصتملانانبلعيسوتب
ىضقو،رشععساتلانرقلانمريخألاثلثلايف،ةّينامثعلاةنطلسلاىلع
يفنوملسملارظندقو.نانبللبجيّيحيسملّيتاذلامكحلانمعونءاطعإب
ٍءادعب،ّايروسوملسممهعمو،“ريبكلانانبل”ـبفرُعيذلا،ديدجلانايكلا
.126ًاّيلاصفناًانايكهوربتعاامىلإةرارمو



MeirZamir,TheFormationofModernً:اصوصخرظنا126
Lebanon,CornellUniversityPress,1988.

امنيبوةّيناملربلاةّيطارقوميدلانيبعمجنانبللروتسدعضُو١٩٢٦يفو
ال،ةرادإلاومكحلايففئاوطللصصحبرارقإلايأ،ةّيسايسلاةّيفئاطلابفرُع
ةّدعلماوعّنأ،هيفّكشالاموً.ّايفئاطًاعيزوتةرادإلاومكحلاعيزوتلب
نايكلايفً،اصوصخةنراومللوً،امومعنيّيحيسمللحجارلانزولاءاطعإبتضق
ءافلحمهو،ةّينانبللاةّمألا–ةلودلاةركفباحصأمهف.اذهديدجلا
مهنوكنعًالضف،ةبغرلاهذهةيبلتىلعهدحورداقلاّيسنرفلابادتنالا
تلمع،لباقملايفو.ةثيدحرداوكجاتنإيفوةّيسنرفلاّملعتيفنيقّابسلا
ةلودلالايحامك،نيّيسنرفلالايحّيمالسإلافقوملااهاّنبتيتلاّةيّدضلا
ترهظدقتناكّةيّدضلاهذهو.حجارلاّيحيسملارودلاةيكزتىلع،ةديلولا
اهّديأيتلا“تاباصعلا”تاطاشنّتلدامىلع،ريبكلانانبلءاشنإليبق
.اهومعدوندملاوّيموق
يفىرخأتامّوقمىلإنانبللةّيحيسملاةوعدلاتدنتساكلذقوفْنكل
ةزكترم”ةّينانبللاةّيحيسملاةّينطوللةركبمةدالوبهفصونكمياماهدادع
يّبرعلايّبدألاءايحإلابطابترالاةقيثو”و“نيّيبرعلاّيفاقثلاديلقتلاوةغللاىلع
تلمحهذهةّينطولاو.127“كاذنآنانبليفهقيرطّقشيناكيذلا
،رشععساتلانرقلايفةّيماعلاتاكرحلاهتمجرتًّايّحالفًّايعامتجاًانومضم
يّكالمرابكةطلسىلعيضقتنأ،ةسينكلاعماهفلاحتبتعاطتسايتلا
يفاشابيلعدمحماهداقيتلاثيدحتلاةبرجتتناكاذإف.كانهضرألا
تاكرحلاّمهأوربكأ،رشععساتلانرقلانملّوألافصنلايف،رصم
ةزيمّنإف،ّلككيّبرعلاملاعلايفلب،يّبرعلاطسوألاقرشلايفةّيثيدحتلا
ىلعةلودلانمضرُفتملوةدعاقلانمتدعصاّهنأنانبللبجتاكرح
.رصميفلاحلاهيلعتناكامىلع،عمتجملا

127 Kamal S. Salibi, The Modern History of Lebanon , Caravan
Books, Delmar, New York, 1977 P. 154.

،ةّيلقأهيفنونوكيالوهتدايقنّولوتيدلبىلعمهصرحمغر،نيّيحيسملاّنكل
ىلإزاحنامهفصنّنإف،يّبرعلاطسوألاقرشلارئاسيفمهعاضوأرارغىلع
ةملسملافئاوطلالباقميفًاريبكًاضفخمهددعضفخييذلاريبكلانانبل
.“ريغصلانانبل”وأ،نانبللبجيفةحساكلامهتبسنىلإسايقلاب
ةّيسايسلاةّيفئاطلاماظناهاطعأيتلا“تانامضلا”ـبفرُعاملباقم،اذكهو
،هناّكسفصننايكنيبًاعيرسرجفنيسيذلاضقانتلالهاجتّمت،نيّيحيسملل



.“نيّيحيسملا”ـلًاساسأنوكتةلودنيبو،نوملسم،ّلقألاىلع
تقلطناهيلعةنراوملاةنميهلوديدجلانايكللةملسملاةضراعملاّنألاحلاو
عمو،ّايروسىلإّةيدودحلاقطانملاّمضبةّداحتابلاطمعمتقفارتوً،اركبم
نانبلنعنيّيسنرفلاّيلختىلإّيكرتلاّيسنرفلاعازنلايّدؤينأبتانهارم
زوردلاوةنراوملانيبتلصحيّتلاكفنعلامعأنمرمألالخيملو.ّايروسل
.١٩٢٦128ماعلبجلايف

.MeirZamir,TheFormationofModernLebanon,p:رظنا128
176.

فرُعامعممخزلانمًاديزمهسفننانبلدوجولةضراعملاتبستكادقو
تناكةنسلاكلتف.١٩٣٦ماعاهبلمعلاأدبيتلا“لحاسلاتارمتؤم”ـب
ّةيروسلاةّينطولاتاجاجتحالاتلّوحتثيح،نانبلىلعةّصاخةروصبةبعص
ينيسحلانيمأجاحلاهيلإاعديذلاّينيطسلفلابارضإلاونيّيسنرفلاىلع
ّمضوهكيكفتبةبلاطملاويّنانبللانايكلاىلعضيرحتةّدامىلإهالتامو
.129فنعلامعأعمقفارتامًاضيأوهو،ّايروسىلإهنمفارطأ

MeirZamir,Lebanon’squest-TheRoadtoStatehood:عجار129
1926-1939,I.B.Tauris,1997,p.189-191.

توريبطسوىلإنيرهاظتملافالآجرخ"هنأ،نوضيبدمحألفصويفو
تقرحأ.بادتنالاعلطمنمهلثمتفرعنكتملًافنعةنيدملاتدهشو
ىلع،فدهتساوتبهنوتالحملتاهجاوتمطحوتارايسومارتللتابرع

ىلإلوصولانورهاظتملالواحو.ةيسنرفلاةيراجتلاتالاكولاباحصأ،ّصخألا
ءارجنمىلتقطقس.هترصاحموةّينانبللاةموكحلارقم،ريغصلايارسلا

نيّيحيسمنابشجورخةلبنيطلادازو.نوريثكلقتعاوتارشعحرجوعمقلا
ىرخأةّيحيسمتادايقديدهتكلذكونيملسملانيرهاظتملاةهجاومل)...(
دقنيملسملانيرهاظتملاةجومتناكو(لبجلانمتوريبىلعفحزلاب

نيرهاظتملاةجومتمطحف،ةدهاعملابءافتحاةّنيزملاتاهجاولاتّمطح
يفئاطعازنّةفاحىلعدالبلاوةنيدملاتدبف.)ةّنيزملاريغتاهجاولانمرألا
امو.ةيسنرفلاعمقلاونمألاتاءارجإعقاولايفهنودتلاحاموهو،يومد
."سلبارطيفًاددجىحرجتطقسأنألباقملاعمقلاوبضغلاةلاحتثبل

.157صهنامزيفحلصلاضاير،نوضيبدمحأ
نيبوةحساكلاةّيحيسملاةّيبلاغلايذريغصلانانبلنيبتوافتلاّنألاحلاو
فارطألاف:ىرخأةبلصلماوعىلإزكتراً،ّايفئاطلداعتملاريبكلانانبل
يتلاقطانملاىلإًّايراجتوًّايداصتقاةدودشمتناكةملسملتكبةلوهأملا



تاذممألا–لودلاةماقإتّدبتاذكه.نيطسلفوّايروسنمًاءزجتتاب
نأّدبالاذهو.ةميدقلافَرِحلالهأىلعةعانصلارثأهبشياهيلعرثأ
ًاقالطناناطوأللطئارخحارتقارّربينأنودنم،نيموهفمةرارموًاملأكرتي
.ةرارملاوملألانم
،يضارألايّكالمرابكةنميهنمّصلختدقناكّيحيسملانانبللبجّنإّمث
يفّيدايسلااهعقومبةقبطلاكلتتظفتحااميف،ةراشإلاتقبسامىلع
ةديدجلاىطسولاةقبطلانمًادارفألعجاماذهو.ةملسملافارطألا
تّرمتسايتلافارطألاسكعىلع،لبجلايفةّيسايسلاةايحللنوّدصتي
.رئاشعلاءامعزوضرألايّكالمنمةّينامثعلازومرلايديأيفاهتماعز
ىلع.يّباجيإرثأّيأهلنكيملنانبلضفرىلعّيمالسإلارارصإلاّنأالإ
تمظاعتومهفواخمتديازت،ةنراوملاامّيسال،نوّيحيسملافً،امامتسكعلا
ةّينانبللاةلودلايفثيدحلارصنعلافعضأاموهو،ّةيراثئتسالامهلويم
نوبلاطينيحمهججحتفعضف،نوملسملااّمأ.ّيفئاطلارصنعلاحلاصل
ةايحلايفءاوضنالالوبقحالصإلابةبلاطملاطرشّنأل،ةلداعتاحالصإب
هذهلديدهتّلكناكً،اريخأو.ّايروسىلإفارطألاّمضنمًالدبةّينطولا
ىلإةّيسنرفلاتاطلسلاليميّوقيريبكلانانبلةاّمسملاةّيسنرفلاةعانصلا
.130اهسفنّايروسةئزجت

،يدوراغىلإسوفياردنميّبرعلاقرشملاوّيموق،ةّيغاصمزاحعجار130
.داهشتسالاقبس

تأشنف،نانبلىلعاهراثآتانيثالثلاتكرت،ةّيفئاطلاىوقلاجراخنمو
يذلا“ّيعامتجالاّيموقلاّيروسلابزحلا”اهزربأ،ةّيشافهبشةبيبشبازحأ
جمدىلإاعدو،ةداعسنوطنأيّنانبللاّيسكذوثرألاّيحيسملا١٩٣٢يفهسّسأ
ةريزجوتيوكلاوقارعلااهيلإفاضأمث،نيطسلفوندرألاوّايروسونانبل
يذلابزحلااذهو.131ةيجولويكرأرداصمتاذ“ّةيروسةمأ”يف،صربق
ىلإلّوحت،هسسؤموهميعزلةدابعلانمًاعونسرامو،ةّحلسمايشيليمأشنأ
وهامىلإّرشأروكذملابزحلاّنكل.ةّينانبللاةلودللغلابجاعزإرصنع
،ّلقألاىلعًّايرظن،يهامنإةّيشافلاّنأوهو،ديعبلاىدملاىلعرطخأ
.ّيفئاطلاماظنلانمرفاوتملاديحولايّناملعلاليدبلا

131 Meir Zamir, The Formation of Modern Lebanon , chap. 4.
نكيملاماذهو،١٩٤٣ماعاسنرفنعهلالقتسانانبللان،لاحّةيأىلع
لالقتسالاّنكل.١٩٤١يففنعلامعأكلذتقبسذإً،اريسيهيلإلّصوتلا
عجارتوةيناثلاةّيملاعلابرحلايفاسنرفةبيهراسكنانعًّايئزجمجناذه



ةرادإلاىلعيّناطيربلاطغضلالعفكلذك.اهتيامحبواهبّيحيسملاكّسمتلا
ةاونلاتناكو.يّنانبللاوّيروسلانيعضوللّيروتسدّلحلجأنمةّيلوغيدلا
اهقوسىلعذاوحتسالافدهبةّيملاعلابرحلانمتدافتسايتلاّةيزاوجروبلا
ةدّحتملاتايالوللدعاصلارودلاوايناطيربىلعلّوعتتأدبدق،ةّيلحملا
.ةّيكريمألا
ةداقلالاقتعاّفلكهّنكل،يّناطيربلاطغضلانمةدافتسالابكلذلصحدقو
ناكّمهألاّنأديب.ىحرجوىلتقنيبةليلقتارشعطوقسونيّيلالقتسالا
ّىلختيثيحب،ةيوستلاهذهىلإنيملسملاونيّيحيسملانيّيسايسلالّصوت
،بلاغلاّيحيسملافقوملاوهاذهناكو،اسنرفةيامحبةبلاطملانعنولّوألا
لعفب،لالقتسالاّنكل.ّايروسىلإنانبلّمضنعنيرخآلاّيلختلباقم
فادهأغولبف.ّةيّدضلانميفكيامكلميمل،ةّيملسلاوّةيووستلاهتعيبط
ًافولأمسيل،ّيفنعرولكلوفوأريبكفنعنودنمو،تايوستلاربعكلتك
دلبلامجحرغصّنإف،كلذقوف.يّبرعلاّيسايسلاركفلاملاعيفًاريثك
ىقرأةفاحصمايقاّمأ،ةّوقلاىلعضهنتةفاقثّلظيفّمهمريغهلعجي
ةّيعرشلاةغايصيفةادأكتاباختنالادامتعاو،ةقطنملايفاهتاليثمنم
.تّاليخملانابهلينيرمأاسيلف،اهترولبيفوةّيسايسلا
عد،نوّينانبللاهيلإبذجناداكلابً،ارياغمًاجذومنهلالقتسابنانبلمّدقدقل
تّربعنإوً،اليوطرّمعيمللالقتسالاىلعقفاوتلاّىتحو.برعلايقابًابناج
لالقتسالالبقتناكيتلاتافالخلاف.ةروادمقرطباهسفننعتاعزانملا
يفيّنويهصلاعورشملابامّدحىلإو،يّبرعلاملاعلابوبرغلابةقالعلالوح
.132ىرخأءامسأوغيصباهسفنتفنأتسا،نيطسلف

,EyalZisser:عجارلّوألاّيلالقتسالادهعللةّيسايسلاتاعازنلانع132
Lebanon-TheChallengeofIndependence,I.B.Tauris,2000,

p.85-126.
ضارغألاةمدخل“ةّيموقلاةلأسملا”لامعتساةّيفيكنعريبعتغلبأناكو
نبالصواهموي.سلبارطةنيدميف١٩٤٧راذآ٤مويلصحام،ةّيلحملا
هرودهلناكيجقواقلاو.ايناملأيفهافنمنماهيلإيجقواقلايزوفةنيدملا
بجوأام،١٩٤١يفقارعلاثادحأيفونيطسلفيف١٩٣٩–١٩٣٦ثادحأيف
امهاميف،مّدقملاويماركيتلئاععارصّنكل.“ّيموقلطب”ـكهميركت
.٤٨133حرجوًاصخش١٨لتقمىلإىدأ،هميركتىلعناسفانتت

.131ص،هالعأعجرملا133
سماخلالصفلا



ّةيرصانلاىلإةّينيطسلفلاةّيضقلاةعانصنم
،ّةيدوهيوةّيبرعنيتلودىلإنيطسلفميسقترارقنكيمل،ةدّرجمةرظنيف
ناكالوً،ّايقالخأًارارق،١٩٤٧ربمفون/يناثلانيرشت٢٩يفردصيذلا
نيبضرألاكالتمايفقرافلاكلذكو،ّيددعلاقرافلاىلإًارظنً،اّينوناق
ناكو،مهثلثدوهيلاوناّكسلايثلثاوناكبرعلاف.كاذمويدوهيلاوبرعلا
نأًّايعيبطناك،اذهل.ضرألانمةئملايف٦نمرثكأنوكلميالنوريخألا
ةّيلودلاتاهاّجتالاويّنويهصلاعورشمللمهضفرنعنّويلحملاناّكسلاّربعي
يفنّويلحملاناّكسلاهيفمواقيذلاىنعملابهومواقينأو،همعدتيتلا
.ناطيتسالاعيراشمملاعلانمةفلتخمءازجأ
نعةّيفاقثلاوةّيسايسلابخنلاعنتمتنأًالوبقموأًالوقعمنكيملامّنكل
يفناّكسلايقابةدايقًةلواحم،يّنالقعنومضمّيأبفقوملاكاذزيزعت
.ةّيعقاولاتارابتعالانمًاددعبعوتسيهاّجتا
،اهلهاجتليحتسيو،اهتمواقمليحتستةّيعقاوتارابتعاكانهتناكلعفلابو
،ّةيزانلاةقرحملاببسبدوهيلالايحبنذلابيّبوروألاروعشلاىلإفاُضت
.134ّيقالخأبجاوىلإبرقأليئارسإعمفطاعتلالعجييذلاو

دهعلانّابإذإً،امئادًاميقتسمنكيملّيقالخألابجاولااذهّنأبًاملع134
دوهيلل،ةدّحتملاتايالولاامّيسال،ةّيبرغلالودلاباوبأحتُفتملّيزانلا
.مهلابقتسالنومضملاديحولاناكملانيطسلفكرتام،نيجانلاوأنيبراهلا

يتلا١٩٤٨برحاهدعبنمو١٩٤٧يفميسقتلاّةطخّنأيفّكشنمامو
الإنيّينيطسلفللةملؤمةّيصخشةاسأماتناك،ليئارسإةلوداهتجيتنبتأشن
.ةدوجومنكتمل،ّيسايسعقاوك،نيطسلفّنألةّيسايسةاسأمنكتملاهنأ
فّرصتلاديقعتىلإيّناسنالاوّيصخشلادُعبلايّدؤينأًاموهفمناكاذإف
وأ،ّيسايسلادُعبلايّدؤينأموهفملاريغنمفً،ابعصهلعجوّيعقاولا
.اهسفنةجيتنلاىلإ،ّيسايساللاىرحألاب
تاهجاوملالخمهسفنأبنوّينيطسلفلاهلزنأيذلالئاهلاديدبتلاأشنأدقل

ةّحلسملاّةيدوهيلاتاّمظنملاحلاصللالتخالاديدشىوقنزاوت،١٩٣٩–١٩٣٦
ةكرحلافوقوهزّزعامّنإقرافلااذهوً.ّايعامتجاوًّايميظنتةقّوفتملاوةبّردملاو
ةّيملاعلابرحلايفاورصتنانيذلا“ءافلحلا”عمضيرعلااهرّايتيفةّينويهصلا
لباقم،يّناطيربلابادتنالاىلعةقباسلاتاونسلايفمهدّرمتمغر،ةيناثلا
يتفملااهميعزًاصوصخ،ةّينيطسلفلاةّينطولاةكرحللضيرعلارّايتلافوقو
.مزهنايذلا“روحملا”ّفصيف،ينيسحلانيمأجاحلا
ةرجهلانمّدحلاىلإًاساسأتفدهيتلا١٩٣٩–١٩٣٦ثادحأنأكاذ



ةعزنلاتسكع،ةّيبرعلايضارألاىلعيّنويهصلاذاوحتسالافقووّةيدوهيلا
وأميظنتّيأتسكعاممرثكأةّيلخادلاتاضقانتلاوىمعألاسأيلاوّةيّدضلا
.ةايحلاوليعفتللةلباقةّيجيتارتسا
يتلايهو،رامعتسالانمّصلختلايفةّيناطيربلاةبغرلاكانهتناكّمث
ماعلايفاهلالقتسادنهلاءاطعإيفعّسومقاطنىلعاهسفنتضرعتسا
دادعتساّيأكانهنكيمل،يّناطيربلائراطلااذهلباقميفو.١٩٤٧،هسفن
–ةلوددوجوةقيقحكاردإل،اذهلبقلب،ةلودةماقإلحضاوّينيطسلف
ضرأةعطقّينيطسلفلايعولايفّتلظضرألاهذهف.نيطسلفيفةّمأ
ةّيبرعةّمأنمًاءزجًّايباطخىقبتاميف،اهبازحأوتالئاعلااهيلععزانتت
ً.اضومغّدشأةّيمالسإةّمأنموأةضماغ
نيحةّينيطسلفلاةعامجلاّنإف،١٩٣٩–١٩٣٦ثادحأببسبهنألاحلاو
ةسراممنعًّايلعفةزجاعتدب،برحلاهدعبنموميسقتلاتايّدحتتهجاو
يفةّيمهألاديازتمًارودبعلتةرواجملاةّيبرعلانادلبلاتناكوّ،يتاذلارارقلا
ةفيعضفارطألناهترالا،لاوحألانسحأيف،ينعيناكاذهو.اهريصمريرقت
ىوقلاةدهعيفهشويجبيردتلازيالاهُضعبو،ّوتللاهلالقتساتلان
دقاّهلكيّبرعلاطسوألاقرشلالودتناك١٩٤٧يفف.ةقباسلاةّيلاينولوكلا
برعةّيضقنممهينعينكيمللودلاكلتماّكحّنكلً،ّايمسرّتلقتسا
ةّيبعشبسكوةئشانلامهلودةرادإنعمهزجعىلعفافتلالاىوسنيطسلف
.اهدحوةسامحلااهجّجؤتةصيخر
يتلاةّيئادعلاةّيظفللامهتربنببسبنيجاتهمًامودبرعلاةداقلاادبدقل
وهامّنإلصحيامّنأو،ّتقؤمنيطسلفيفّيدوهيلاروضحلاّنأتّنيز
يعولااذهو.قافخإلاىلإةياهنلايفتلآيتلانيّيبيلصلاةلمحلراركت
ةيضقلمّدقينأهعسويفنكيملاموهّةيّدضلابعبشملاّيوضاملا
.عفانّيلمعكاردإّيأنيّينيطسلفلا
نكيملوً،اركبمّينيطسلفلاعوضوملاةرداصمىلإبرعلاماّكحلاردابكلذك
نأنيمّهوتم،هيلعاوضّرحيوكلذاوّديؤينأالإنيّينيطسلفلاةعاطتسايف
ةداقلادقع١٩٤٦ويام/رّايأيفف.“برعلاةوخإلا”يديأىلعذاقنإلايتأي
،رصمبصاشنأةنيدميف،مهممقتارمتؤملّوأناك،ةّمقرمتؤمبرعلا
وينوي/ناريزحيفمث.“ةّيموقلااياضقلابلق”نيطسلفةّيضقّنأنيدّكؤم
ةغللاباوكّسمتفّايروسبنادولبيفتاموكحلاءاسؤرعمتجا،هسفنماعلانم
نورّيغي،مهتامزأطغضتحت،ءالؤهماّكحلاناكاذهيفو.اهتاذفقاوملاو
يك،١٩٤٥ماع،يّناطيربءاحيإب،تئشُنأيتلاةّيبرعلالودلاةعماجةعيبط



امّيسال،برغللةقيدصةّيبرعلودنيببراقتوقيسنتةسّسؤمنوكت
ّنأًاحضاوناك،ةكرعملايفةّيبرعلاشويجلاتلّخدتامنيحْنكل.اّيناطيرب
ةماقإسيلو،نيطسلفيفاهذوفنوأاهتلودةحاسمعيسوتاهنمّلكفده
برحلاضاخشويجلانمدحاولكّنأهرهُظياموهو.ةّينيطسلفةلود
ةردقلانمىندأّدحكالتمانعكيهان،رخآلاشيجلاعمقيسنتنودنم
ّلكونّييرصملانيبةيراضلاةسفانملاىلعًافوطعمءاجاذهو.135دادعإلاو
ريخألاعازنو،سدقلايتفموندرألاكلمةموصخو،نيّيندرألاونيّيقارعلانم
.يجقواقلايزوف“ذاقنإلاشيج”دئاقعم

:WalidKhalidi)ed.(,FromHeaventoConquest:رظنا135
ReadingsinZionismandthePalestineProblemUntil1948,

InstituteforPalestineStudies,1971,p.858-860.
١٧يفتردصأذنمةّيبرعلاةعماجلانأ،ةّيمهأّلقياليذلارمألاّنكل
ّلكبهتلازإدّهعتملاوميسقتللضفارلااهرارق١٩٤٧ربمسيد/لّوألانوناك
هجويفوملاعلاهجويففقتتناك،حلسملاحافكلااهيفامب،لئاسولا
ةدّحتملاتايالولانمًابيرقتةّرثؤملاىوقلاّلكهيلعتعمتجايذلافقوملا
نيدلامسابّةيّدضلاةسرامميفًاقّابسينيسحلاناكوّ.يتايفوسلاداّحتالاىلإ
ةدّحتملاممألاتناكّاملو.136ميسقتلارارقةهجاوميفداهجلاهنالعإربع
ةكراشماذهيّبرعلافقوملاناك،اهتّوتفرعشتستو،اهبابشعلطمشيعت
نوّينيطسلفلاعفداّممةدّحتملاممألاتارارقبةناهتساللسيسأتلايفةركبم
دقل.ليئارسإ،دافتسانمنيب،هنمتدافتساامنيبةظهابلاهفالكأًاقحال
ديفيدلّقفوملاريبعتلابسح،تحبصأليئارسإّنأفقوملااذهىلعّبترت
يذلافرطلامهفصوببرعلاادبو،137“ةدّحتملاممألاةلفط”،تسريه
ةأشننودلوؤحلالواحامكةنكمملاةّينيطسلفلاةلودلاةأشننودلاح
نيضراعملاماّهتابحمستًاعمنيتلودءاشنإلةضراعملاتناكو.ّةيدوهيلاةلودلا
ةليلقتسيلةقطنميفّيعامتجالاماظتنالاىلعىضوفلانولّضفيمّهنأب
.ماظتنالاةريثكالوىضوفلا

كراشيملو"نيطسلفميسقتةرماؤم"ّدضتناكاّيناطيربّنأفورعملا136
33ةجيتنلاتءاجثيحةدّحتملاممألايفتيوصتلاةسلجيفاهبودنم

–ّيدوهيلاعارصلانميّناطيربلافقوملاّنأىلعّلدياماذهو.13لباقم
يتلاةّيطيسبتلاةّيبرعلاةياورلاهترّوصاّممًاديقعترثكأناكّينيطسلفلا
.نيّينويهصلاوندنلنيبمئادؤطاوتدوجوىلع،ةميزهللاهنمًاريربت،تدّكأ

DavidHirst,TheGunandtheOliveBranch,Faber:رظنا137



andFaber,1984,p.33.
ةّيميظنتلاةقاطللةشهدمةئبعتطسو١٩٤٨برحتضيخ،لاحّةيأىلع
عافدلامسابكلذو،دوهيلاناّكسلانمةئملايف١٣ىلإتلصوفوشيلل
فينعلادرطلاسيرومينبّيليئارسإلاخّرؤملاداعتسادقو.دّدهمدوجونع
تادلبلاوىرقللدوهيلانيلتاقملاوزغعمّينيطسلففلأ٧٠٠ـليساقلاو
بكترااممرثكأحباذملانماوبكتراةنياهصلاّنأفيكنّيبامك،ةّينيطسلفلا
،برحلاءانجسنمونيّيندملانمربكأًاددعاولتقدصقنعمّهنأو،برعلا
ليئارسإةلودةدالوتنلعأ،ةجيتنلابو.138رثكأباصتغالامعأاوبكتراامك
ةّيخيراتلانيطسلفنمةئملايف٧٨نوّينيطسلفلارسخف،١٩٤٨رايأ١٥يف
لازتاليتلايه،رصموندرألاةدهعيفتعضُوةئملايف٢٢مهلكُرتو
،ليئارسإاّمأ.اهيلعةّينيطسلفةلودءاشنإلعازنلاوضوافتلاعضومنآلاّىتح
فلأ٢٧٦ىلاوححزنكلذك.ميسقتلااهّايإهاطعأامفعضةبارقتبسكف
١٠٠ىلاوحو،ةّزغىلإًافلأ١٨٠و١٦٠نيباموةّيبرغلاةّفضلاىلإّينيطسلف
.نانبلوّايروسىلإًافلأ١٧٥وندرألاىلإفلأ

-BennyMorris,1948:AHistoryoftheFirstArab:عجار138
IsraeliWar,Yale,2008.

ةدالولدّهماموهكاذمويبرحلايفةّيبرعلاشويجلاطّروتناكنئلو
حّضتادقف،عازنلايفيّكيمانيدلادُعبلاهفصوبّيليئارسإلا–يّبرعلادُعبلا
ّلكىدل،ةاطعملاّةيولوألايفًّالثممعارصلااذهلّيفيظولاعباطلاًاضيأ
هلاّممناكو.اهيفةحلصملاهتطلسىرتيتلاةقيرطلابهدلبةحلصمل،مكاح
،عمجيذلا،“ذاقنإلاشيج”وأ،برعلانيعّوطتملاشيجّنأفيكهتلالد
لغشناامّنإ،يجقواقلاهداقوً،اعّوطتم٣٨٣٠،ةّيبرعلاةعماجلاةياعرب
ةقطنملاتاموكحكبرأامك،بهنوةقرسلامعأبهدارفأنمنوريثكلا
،هفقووهليّدصتلااهنمّيأعطتسيملاهدودحنيبىضوفوًالخادتثدحأو
.139لّكشتلاروطيفدودحلاولودلاتناكاميفاذهو

Adeeddawisha,ArabNationalismintheً:ارصحالًالثمعجار139
TwentiethCentury:fromTriumphtoDespair,Princeton,2003,

pp.114-115.
نأّةيربعلاةلودلاءوشنلناك،ةرشابملاةسايسلانمقمعأىوتسمىلعْنكل
لّكشيملروكذملاثدحلاف.مهّتيّدضدازورصاعملاملاعلاببرعلاةداعسّللق
هبباصتًّايوقًاحرجًاضيأّلثملب،ةّيسايسوّةيركسعةميزهدّرجم
ربعبرغلاهاجتةّينودلاباهروعشيرادتيهاميف،ةّيبرعلاةّيسجرنلا



.هيلعقّوفتلابرهاظتلا
برعلادنعليئارسإهبتبّبستيذلاّيسجرنلاحرجلامجحريدقتلو
ىلإرظنلايفكي،طسوألاقرشلابرعدنعّصخألابْنكلً،امومعنيملسملاو
،برغملاىلإقارعلانم،ةّيبرعلاّملكتتيتلاةقطنملاطسويفًامامتاهعقوم
امىّدبتيّهنأكاذ.نيملسملادنعةسّدقملاسدقلاةنيدمّمضيطسووهو
ّةيأوأ،140ةّيبرعلاةلوجرلاةفاقثهلّمحتتاليذلاّيسنجلاقارتخالاهبشي
.ىرخأةفّرطتمّةيروكذةفاقث

نعتثّدحتنيحروعشلااذهريوحتةّيبرعلاتاباتكلاضعبتداعأ140
،ليئارسإ"بيضق"ـلروادمزيمرتك"ليئارسإرجنخ"نعو"نيطسلفباصتغا"

ةلداعملاكلتديكوتيفةّيبدألالامعألااهتلمحيتلاةغلابملانعًالضف
."ّمألا"و"ضرألا"نيبةميدقلاةّيجولوثيملا

،ريخألاليلحتلايف،تدبليئارسإف:ّدحلااذهدنعفقتملةلأسملاّنكل
تأشنيهف.ّةيدوجوتايّدحتسكعيتوافتلًاقيمعتوبرغلانعًارّغصم
يّكالمةقبطةهجاوميفةّيقرشلاوىطسولاابوروأنمىطسوةقبطةدايقب
مغرىلع،لمعلاعاطتساًّايطارقوميدًاماظنتدمتعانأتثبلامو،ضرألا
.يّناّكسلااهنيوكتسناجتمدعواهتقطنمنعاهتبرُغواهتضاخيتلابورحلا
لب،ةّيطارقوميدلارايهنالةّيجذومنًاطورش،أدبملاثيحنم،ّرفوتاّهلكهذهو
ليئارسإةايحيفةظوحلمًاراودأةأرملاتبعل،كلذك.اهسفنةلودلارايهنال
لاتقلاناكدقل.١٩٤٨ماعلاتقلايفتادّنجملاةكراشمبًءادتباةّماعلا
يذوةعفترملاباضهلابمّكحتملاربكألاددعلانيبةهجاوملانعًاريبعتكاذماع
ثيدحلاميظنتلانيبو،“برعلاةوخألا”ـبّلثمتملاّيجيتارتسالاقمعلا
نمجتَنييذلاّيعانصلاوّيعيبطلانيبيأ،دراوملليّنالقعلامادختسالاو
.يناثلارصنعلارصتناةهجاوملاهذهيفو.مهتادارإنمورشبلالاعفأ
هاجتّةيّدضتانيوكتوثيدحنيوكتنيبمادصلاقايسيف،كلذنمّمهأ
ليئارسإلثماهلثم،ةّيبرعلانيطسلفف.ةلودلانمفقوملاناك،ةثادحلا
لودلكشىلعامهقيبطتىلإلاقتنالاداُرينيتركفىلإبرقأاتناك،ّةيدوهيلا
ىلععيباسأدعبّةيربعلاةلودللةّيسيسأتلاتارّوطتلادحأءاجو.ممأ–
ةعباتلا“انيلاتلأ”ةنيفسقارغإبنويروغنبديفيداهسّسؤممايقعم،اهتأشن
دقف.ةّمظنملاكلتىلإحالسلالقنتتناكيتلاةّيباهرإلا“لزتإ”ةمظنمل
ةدراوّةيدوهيلا–ّةيدوهيلاةّيلهألابرحلاتالامتحااميف،نويروغنبّرصأ
كاذلمعتستدق“لزتإ”نأل؛ةموكحللحالسلاّلكميلستىلع،ةنكممو
ةلودةماقإ”فدهب،زيريبنوعمشهذيملت،نيرخآنيب،ىورامك،حالسلا



يفاهشيجواهتلودةماقإلواحتساّهنأوأ،لصفنمشيجوأ،ةلودلانمض
.141“اهيلعليئارسإلمتشتملنيطسلفنمةقطنم

141 Shimon Peres, Battling for Peace , Weidenfeld and Nicolson,
1995, p.69.

نعًاعفادمّيلاّمعلاراسيلاّدضلضانينويروغنبناك،هسفنتقولايف
ةلودلابليئارسإكّسمتىدمىلعًاركبمّلداّمماذهو.فرتحمشيجءانب
.هتاودأكالتماوفنعلامادختساّقحبهدحوّعتمتيّيوطلسعجرمك
لقتنايتلاّةيربعلاةلودلاءوشنيفةّيمحلملانمءيشّةمثادب،ىرخأةغلب
دعبىلعنماوؤاجتاغللاوتافاقثلاوتّايسنجلاتارشعنمدارفأاهيلإ
نيذلابرعلاىدللوضفّيأقلخيملثدحلااذهّنكل.تارتموليكلافالآ
اوأدبامك،“يّنويهصلانايكلا”ةيمستامهنعتّربعفواشتوراقتحابهولماع
روصىلعديكوتلابونيّيبيلصلاةبرجتعاجرتسابمهتميزهىلعنونيعتسي
اهلسيلروصيهو،ةّيحيسملاابوروألّيماساللاسوماقلانمةاقتسمدوهيلل
.142ّيمالسإلاخيراتلايفّةيّدجتازكترمنم

،المأهئاّرقنماوناكأً،امومعبرعلاههركييذلاسيولدرانربّىتح142
هبتكرثكأدحأ:رظنا.ةّيمالسإلاةفاقثلايفّيماساللاديلقتلاةّيحطسبّرقأ

,SemitesandAnti-Semites,PhoenixGiantليئارسإنعًاعافد
.سماخلالصفلاًاصوصخ1997

ةعقرعيسوتلةعيرذلااهفصوبنيحلاكاذذنمنيطسلفةّيضقتأشناذكه
ةّيضقلاكلتتلّوحتو،هيفّكشلاوملاعلانعلازعنالاةجردعفروءادعألا
ةّيبرعاهنوكّالإاهنيبعمجيالىوقنيبسّدقموّيّدضعامجإّطحمىلإ
ليئارسإمايقةدارفىلعديكوتلانم،هذهلاحلاو،ّدبالناكو.ةملسموأ
مايقلهاجتينأءاشةدارفلاىلعديكوتلاّنكل.نيطسلفباسحىلع
ىلإةدّحتملاتايالولانم،ةّيناطيتسالاتارجهلاىلع،اهلرصحالتانايك
.ةّيقيرفألاتانايكلانمديدعلاوادنليزوينوايلارتسأ
،ملاعلايفناطيتسالالامعأنيبنم،هدحووهليئارسإمايقنإلاقيدقو
ّنأّالإ.رامعتسالاعزنءادتباوةيناثلاةّيملاعلابرحلادعبحاجنبلصحام
نمزلارصنعرامثتسالنيلّهؤماودبيمل،مهتيحاننم،برعلاونيّينيطسلفلا
ًاعقومةمألا–ةلودلاّلتحتالرخآنمزيفنوشيعياوناكً،اديدحت،مّهنأل
نيدلاطباورىلع،ةملكللضيرعلاىنعملاب،ّيفاقثلاديكوتللّلظكلذك.هيف
نيرشعلانرقلاىلإيّئدبملاباستنالافعضأنأ،ةلومحلاومدلاةّيبصعو
يتلاةّجحلاتفعضاذكه.هئوضىلعناطيتسالانادينأضرتُفييذلا



ءامتنالااذهّنأىّدبتذإ،هتراضحونيرشعلانرقلامسابناطيتسالانيدت
مايقنعةروصلاتلجناو،ناطيتسالاضفروهدحاورثأّالإهلودبيال
اهلّكشترظتنتلازتالتناكضرأىلععورشمالوعورشمنيبعازنلا
.ّيسايسلا
يفدازو،برغللوةلودللطسوألاقرشلابرعضفرليئارسإءوشنىّوقدقل
نبىأردقف.ةّوقلاىلعليوعتلايفغلابامنإيّنويهصلاعورشملاّنأكلذ
نألب،ةّيعافدلاتاكيتكتلادّرجمبيفتكنّالأرّرقنانعد”ْنأًاركبمنويروغ
قاطننمضكلذسيلو،ّطخلادادتماىلعةبسانملاةظحللايفمجاهن
.143“ناكامنيأّودعلاقحسنوجرخنف،نيطسلفدودحوّةيدوهيلاةلودلا

143 David Bengurion, Rebirth and Destiny , New York, 1954, p.
239.

ًانمزةرّخأتمةّيبوروأةّيموقكةّينويهصلاةعيبطنعًّايئزجمجناماذهو
دنعابوروأتداسيتلاةثيدحلاةّينيورادلاوّةيوملعلاتاعزنلابةّرثأتمو
لاصئتسالاوةّوقلالولحبمئادلافتحاهيلعّبترتاموهو.كاذنيحاهتدالو
ّيدوهيلافوخلانعًاضيأمجنهّنكل.“أفكألا”و“حلصألا”اهعمىقبييتلا
قرشلايفّيلقألاروعشلاهجّجأيذلاو،ةقرحملاوتامورغوبلابراجتبعبشملا
ًافورعمنوكينأنودنم،تّايلقألالايححماستلابفورعملاريغطسوألا
.ابوروأيفدوهيلاةبرجتاهبتزّيمتيتلاةوسقلاب
،ةيناثلاةّيملاعلابرحلادعب،نيطسلفهيفتفتخايذلاتقولايفْنكل
،وهبرغلاّنألو.ةديدجلاوّةلقتسملاةّيبرعلاممألا–لودلاأشنتتناك
رخآلاهجولايهةأشنلاهذهّنأكادبً،اعمنيثدحلاعنصنَم،امىنعمب
ً.اثيدحةمئاقلالودلاىلعةمقنلاىّوقودّدجاموهو،ءافتخالاكاذل
ّةيدوهيلارداوكلاف:اهتفاقثلوىطسولاةقبطلاةدايقلضفرلامظاعتكلذك
اودفونيذلامه،ةّيكارتشالاوةّيموقلاوةّيناملعلا،ةقبطلاهذهلثملايلعلا
يضارألايّكالموّةيدنفألابةُّرملاةميزهلااوقحُليلىطسولاابوروأوايسورنم
ةّيبرعشويجةّدعمهقوفو،نيّيمألاونيشّمهملانيحالفلالتكونيّينيطسلفلا
ّاملو.سايقالبمهنمربكأنيلتاقملانمًادادعألاتقلاناديميفنيّجازً،اضيأ
برغللةضهانملاةظفاحملاركوءالؤهبرعلاونوّينيطسلفلاةداقلاناك
عقوميفوه،هيلعّلديوأ،برغلابلّصتيامّلكّنأىّدبت،هميقلو
ةّيلهألا“ةّوخألا”ىلعموقيميمحّيطسوأقرشيّبرعملاععمضقانتلا
ةلودلاةقيقحةّوقلابضرفتليئارسإّنأكف.يّئاقلتلايّبارقلاوّيفارغجلادادتمالاو
ّلكطبحتًاضيأةوقلاباهّنكل،يّبرعلاطسوألاقرشلاتاعمتجمىلعةّمألا–



.اذههاّجتالايفبرعلاريسلةبولطملاطورشلا
لب،اهتاذبتازاجنإكتالالقتسالاىلإَرظُنيدعيملماعلايّبرعلايعولايفف
ّنأكاذ.“نيطسلفريرحت”ـلاهمّدقتيتلاةمهاسملاباهّتيدجساقتتتاب
ًاريثكّمهأتدب،ةّيباجيإلاميقلللصاوتملافعضلاّلظيف،نيطسلفةراسخ
.اهّدطوتنموةديدجةّيبرعلودةأشننم
.اهعازننمهفقاومونيطسلفبقثنمّهلكملاعلانوريبرعلاتاب،ةملكبو
ً.الصأًاريبكنكيملوهو،اهبمامتهالاّصلقتفةئشانلامهلودحلاصماّمأ
ةّيقالطإلاوةدارفلاغابسإنمهيلإتضفأامو،برغلالايحّةيّدضلاببسبو
مهتاعمتجمةطرقمداهنم،ةّدعصرفبرعلاىلعتتُّوف،عازنلاىلع
نمرثكأدجويثيحدّدعتلاوشياعتلابراجتحاجنإىلعلمعلاومهتمظنأو
دّدشتلارخنينألًاحّشرمناكاذهككولسف.بهذموأةّينثإوأنيد
دامتعاةصرفتتُّوفكلذك.ةنمزملانمألاسجاوهبزّزعملاّيلقألاّيليئارسإلا
تاموكحلادنع،كلذلادبتساّمتو،برغلانيبومهنيبرسجكليئارسإ
ىلعتماقةّينيطسلفةّيضقةعانصب،ءاوسبءاوسةّيبرعلاةّيبعشلاتاكرحلاو
يفميقتةعوضومىلإ،ّمثنم،تلّوُحوىلوألاةجردلابنيّينيطسلفلاباسح
ّيّدجوّيلمعريكفتّلك،١٩٤٨ذنم،دعُبتسادقف.سّدقملاوميرحتلاةناخ
.تالالدلاةميدعةفدصنكيملاذهو.مهتنحمونيّينيطسلفلاباذعءاهنإب
قرشلامّدقلكاشمنمبورهلانّمؤتةّينيطسلفلاةّيضقلاةعانصّنأكاذ
ىلع،هتردقمدعوأ،هتبغرمدعىلعنيهاربلانميفكياميّبرعلاطسوألا
دادزينأًّايعيبطناكاذكه.ةّيسايسلاةّيعرشلاةلأسماهتعيلطيف،اّهلح
يفّةيركسعلاتابالقنالاعم،تانيسمخلايفّينيطسلفلاعوضوملاىلعزيكرتلا
.ىنعمّلكنمّةيروتسدلاةّيعرشلاكلتتغُّرفنيح،يّبرعلاطسوألاقرشلا
نّابشهقنتعانأثبلامّيمدعّينيطسلفٌيعوَهلعفلعفةئيبلاهذهيفو
ةّيسايسلاةايحلااهلعّستتملتاعامجنعرداصمهبلغأنوسّمحتمبرع
ةّيضقتراصف،اهبعشةاناعمعمةفطاعتملاونيطسلفلةرواجملااهنادلبيف
مهلخدموأتاسايسلاةمكاحميفمهرايعمونّابشلاءالؤهةّيضقنيطسلف
ريرحت”ىلعساُقتتتابتالالقتسالاةميقّنأامكو.ّماعلانأشلايفلّخدتلل
ءانفبسأبالّهنأ،يعولااذهيف،ةّيقطنملاةجيتنلاتراصدقف،“نيطسلف
يذلاّيبعشلالثملالدبف.“نيطسلفريرحت”نعتزجعنإةمئاقلالودلا
دافمراص،“ةرجشلاىلعريفاصعةرشعنمريخديلايفروفصع”:لوقي
ريفاصعةرشعنمريخةرجشلاىلعًاروفصع”ّنأةديدجلاّةيّدضلاةمكحلا
.“ديلايف



لماعتنيبةّيباجيإتانراقمّةيأرهظتمل،ةدارفلابروعشلاريثأتتحتو
نيّينيطسلفلافالآتائمريجهتةنحمعم،امّبريفاكلاريغ،ةدّحتملاممألا
نمسودنهلاونيملسملانييالمريجهتلهتسراميذلاّيلكلالهاجتلانيبو
–ةّيبرعلابرحلاىلعرهشألبقنيدلبلاةأشندنعناتسكابودنهلا
.ىلوألاّةيدوهيلا
رهظميفروهظلابرعلارئاسونيّينيطسلفلاىلعكلذنمرطخأناكو
ةكرحللنكمأاميهليئارسإةدالوف.دعاصلاّيخيراتلاراسملالايحّيّدض
رامعتسالاعزنىلعيّنوكلاعامجإلاةظحلنمءزجكًّايملاعهميدقتةّينويهصلا
ةّيملاعلابرحلاةياهننيبةلصافلاةحسفلايفتماقيهف.ّينطولارّرحتلاو
دعباميرّابجقاّفتاًّايئزجّرسفياماذهو.ةدرابلابرحلاءادتباوةيناثلا
اهبفارتعالاىلعّ،يتايفوسلاداّحتالاو144ةدّحتملاتايالولايأ،ةيناثلابرحلا
.اهدوجومعدو

سيئرلانيبًّايفالخًاعوضومناكليئارسإنمفقوملاّنأةقرافملاو144
.ظّفحتملالاشرامجروجهتّيجراخريزوواهلايحيّباجيإلانامورتيراه

،اهزّزعتّةيوقةنحشّةيّدضلاتدجوليئارسإةلودمايقعمف،مومعلاىلعو
راصيلاتلابو،ةّيلاعفّدشأةّدامبعقاولااهدّوزراكفألايفّةيّدضلانأوأ
ثدحلًاّداضمًاريبكًاثدحيّبرعلاطسوألاقرشلاشيعينأحاحلإبًابولطم
يعوغاصيذلايناثلاثدحلااذهةفيظوتمسترااذكه.ليئارسإمايق
يذلا١٩٥٢ويلوي/زّومت٢٣يفّيرصملابالقنالاوهو،ةليوطدوقعلةقطنملا
.ّةيروهمجلاةدالونلعأوهدلبيفةّيكلملاىلعىضق
بعللحومطلااذهكاذنآمهيدلنكيملبالقنالاكاذيذّفنمنأنهارلاو
ميسرتىلعاهصرحو،ّوتللةديلولاليئارسإفّرطتناكو.مهدلبىّدعتتراودأ
يفًادعاسمًارصنع،اهراوجنعةفاسملاعيسوتربع،ةّيسايسلااهدودح
نملّوألافصنلالالخّهنأفورعملاو.يّبرعلاىلإّيرصملانمكاذمهلاقتنا
،رصمكلذيفامب،يّبرعلاطسوألاقرشلايفدلبنمرثكأفرع،تانيسمخلا
جراخليئارسإمايقمهظفلنممنوّينيطسلفنّويئادفاهبموقيّللستلامعأ
اذهو.ةعّسومةّيماقتنالامعأبّةيربعلاةلودلااهيلعّدرتتناكف،مهدلب
ثيحنم،اعّجشينأّدبالّيديلقتلااهرودورصممجحّنأنعًالضف
عمجيرواجمنايكعمّيميلقإلاذوفنلاىلععارصيفطارخنالاىلع،أدبملا
.دحاونآيفًاثيدحهنوكوًابيرغهنوكنيبو،ةّيناودعلاوةّيمانيدلانيب
،ادبيذلاّيوطلسلارايخلابًاموكحمهتعيبطبناك١٩٥٢بالقنانأديب
دودحلازواجتيفّمهألازفاحلا،بالقنالاىلعةليلقتاونسدعبوً،ّايلمع



.الوأبالقنالاباحصأنمةبغربءاوس،رصملةّينطولا
فنعلانمثادحأاهتمسردقتناك١٩٥٢لّوحتلةرشابملاتامّدقملاف
،تلواطيتلا١٩٤٩و١٩٤٥نيبامةّيسايسلاتالايتغالااهيلعّتلدفّرطتلاو
يشارقنلايمهفدومحمورهامدمحأةموكحلايسيئر،تلواطنميف
١٩٥٢رياني/يناثلانوناك١٦يفو.اّنبلانسحنيملسملاناوخإلاسّسؤمو
ةقرومادختساًةّلطعم،ايناطيربعم١٩٣٦ةدهاعمدفولاةموكحتغلأ
،هتاذتقولايف،ًةريثمو،نيطسلفبرحاهتجّجأدقتناكيتلاةّيموقلا
.نيّيلاكيدارلانّييرصملانيّينطولاوةّيناطيربلاتاّوقلانيبفنعلالامعأوّرتوتلا
٢٦لتقمىلإىّدأيذلا“ةرهاقلاقيرح”بشنطقفمّايأةرشعدعبْنكل
ةمصاعلايفامنيسرادورجتموىهلموقدنف٧٠٠ـلرانلاماهتلاوًاصخش
ملاعلابلاّصتالاطاقنو،ّةيدوهيلاوةّيبنجألاحلاصملاتناكدقو.ّةيرصملا
ً.افادهتسارثكألا،ّيجراخلا
طّابضلا”ميظنتاهنعّربعيتلااهسفنيهةفّرطتملاةّيموقلاعزاونلاهذهو
:ّلقألاىلعنيتيوازنم،رصانلادبعلامجةماعزب،“رارحألا
ةّيلاكيدارلاتافالتئالاتناكامرارغىلعو،“رارحألاطّابضلا”ّنأ،ىلوألا
ةّيسايسلاتارّايتلاّةفاكاولمش،“دفولا”وزيلكنإلاعمتاهجاوملايفةقباسلا
دبعمهنمّصلختينألبق،برغلل،ىرخأوأةروصيف،ةضهانملاوّةيّدضلا
ةروديفاوجّرختةقحاسلامهّتيرثكأّنأةلالدالبنكيملوً.اعابترصانلا

ّةيرصملاةدهاعملاهيفتّعقُويذلاماعلايفيأ،ةّيبرحلاةّيلكلانم١٩٣٦
معنملادبعواّنهمداشركنوّيمالسإطّابضلاءالؤهنيبناكدقف.ةّيناطيربلا–
نعًالضف،قيّدصفسويونيدلايّيحمدلاخكنوّيسكرامو145فوؤرلادبع
146تاداسلارونأورصانلادبعلامجيفًاصوصخةّلثمتملاّةيوبعشلاةّينطولا
يفاوّرثأتنيذلانّابشلانّييركسعلادحأتاداسلاّنأتباثلانمناكاذإو.
ّيسايسلّوحتنمرثكأرصانلادبعةريسيفكانهف،ةّيشافلابمهبابش
حومطلابجوزمم“رامعتساللءادعلا”ـلةضيرعلاةعقرلالخادّيجولويديإو
.نيّيصخشلاّةيزاهتنالاو

نسحخيشلاكنيملسملاناوخإلاتّايصخشضعببرصانلادبعناعتسا145
طّابضلا"نمنوريثكنكيملً،امومعو.ةّينيدلافاقوأللًاريزوهلعجفيروقابلا

.مهميلاعتوناوخإلاةّيحورنعنيديعب"رارحألا
WalterZ.Laqueur,CommunismandNationalismin:رظنا146

theMiddleEast,Routledge&KeganPaul,London,1961,
chap.18.



نمكتةنقتحمةوعدىلإبرقأاهكولسواهيعويفةكرحلاتناكاذكه
ّربعاّممناكو.تانيثالثلااهتفرعيتلاةّيسايسلاوّةيركفلاتارّايتلايفاهلوصأ
دحأ،ناوضريحتفلاهميلستو“ّيموقلاداشرإلا”ـلةرازوءاشنإكلذنع
.ةّيشافلاتاهاّجتالاتاذ“ةاتفلارصم”ةداق
امًاعيرسف.دحاوّيطبقمهنيبنكيملءالؤه“رارحألاطّابضلا”نأ،ةيناثلاو
،مالسإلابةّينطولاقيمعوحنىلعطلختيتلا،ةّيبالقنالاةكرحلانأىّدبت
طابقألاكّسمتييذلاّيرصملاّينطولاجيسنلافاعضإروذباهتاذيفلمحت
،هدامتعانكميسايقّيأبًالمع،لوقلانكمياذهىنعملايفو.هتدحوبوهب
“دفولا”ةّينطونعًاصوكنتّلثمّيرصملاّيسايسلاديلقتلايفّةيرصانلاّنإ
ةنطلسلاعمةفلاحتملاةّيمالسإلا“ّينطولابزحلا”ةّينطوىلإةّيناملعلا
.طابقأللةهراكلاونيّيناطيربلادضةّينامثعلا
يفًاحضاوادبيذلاعارصلانمقايسيفتاهاّجتالاهذهترولبتدقو
نيبو،بالقنالااوذّفننيذلانيّيلاكيدارلا“رارحألاطّابضلا”نيبام،ركبمتقو
.رصمّةيروهمجلسيئرلّوأيّمُسيذلابيجندّمحم
ةداعإىلعًاّرصُمادبً،ّايمساًاسيئرىقبينأهلديرأيذلابيجننأكاذ
رامثتسايفحجناذكه.هنَُكثىلإشيجلاعاجرإىلإوةّيبزحلاوةّيندملاةايحلا
مغرهعمتفلاحتف،ّةيراثئتسالاهتعزننمورصانلادبعنمبازحألافواخم
نمريثكدعبحيطأنأثبلامبيجنّنكل.مهنيبتقّرفةمخضتاضقانت
ةحلصمل١٩٥٤ربمفون/يناثلانيرشت١٤يفكلذناكو،ّرفلاوّركلا
ّنأةلالدالبنكيملو.147رصانلادبعاهسأرىلعّةيركسعّةيروتاتكيد
هعازنيفرصانلادبعيّديؤمتاراعشدحأناك“ّةيرحلا”ـلنلعملاءادعلا
.بيجنعم

7ط،رصملًاسيئرتنك،بيجندمحمتاركذم:يفبيجنةياوررظنا147
.1999،ةرهاقلا،ثيدحلايرصملابتكملا،

دبعدمحأنملّوحتلا“هتّيثالث”يفظوفحمبيجنّيرصملايّئاورلامسردقل
لامكرغصألاهنباىلإ،هتيبجراخدسافلاو،تيبلايفّدبتسملاّيوبألا،داوجلا
ديب.ىطسولاةقبطلادوعصنعّربعملانوكينأهلدارأيذلاداوجلادبع
يفقوفتةفاقثلًالماحءاجامكًّايركسعءاجرصميفدوعصلاكاذّنأ
.“ميدقلاماظنلا”ةفاقثاهّتيديلقت
وهف.بالقنالاكاذهّلثميذلاّيدضلايعولاىلعىرخأراثآتّبترتدقو
ةّيبزحلاةايحلانيبًايواسم،دعبأفدعبأةّيسايسلاةّيعرشلابمامتهالالعج
نميّكلملادهعلابتطاحأيتلامهتلاعمًاصوصخ،ةنايخلاوداسفلانيبو



.ةدسافةحلسأ١٩٤٨ماعنيطسلفبرحيفّيرصملاشيجلاىلععّزوهنأ
عرش،١٩٢٣روتسدبالقنالاىغلأدقوامّيسال،ةدّبلملاةحوللاهذهيف
ّالأيفةبغرلاتداز،كلذكّهنألو.ّصلخملاميعزلارودبعليرصانلادبع
،١٩٥٣رياني/يناثلانوناك١٧يف،وهو.بازحألاهرواجتّالأوريتاسدلاهّدحت
ّمث،نيملسملاناوخإلاًاينثتسم،نوّيعويشلاودفولاكلذيفامبً،اعيمجاّهلح
اهعباتيتلاةّمهملايهو.دحاوبزحءانبلةلواحمك“ريرحتلاةئيه”أشنأ
ّيكارتشالاداّحتالا”هدعبنمو“ّيموقلاداّحتالا”هئاشنإبةيلاتلاتاونسلايف
.“يّبرعلا
ةبرضلتضّرعتدقبالقنالاىلعًاموينيرشعدعبةلماعلاةقبطلاتناكو
ضعببىدوأّيشحووحنىلعجيسنلاّمعهذّفنبارضإعُمقثيح،ةمصاق
سلجملاّلُحدقو.مادعإلابكّرحتلاةداقنمنينثاىلعمكُحمث،ىلتقلا
مئادديدجروتسدعضويملو،رخآسلجمنّيعونيماحملاةباقنلّيذيفنتلا
ّةيروهمجلاسيئريطعيءاجف،١٩٥٦ىتح١٩٢٣روتسدّلحمّلحي
طيطختلابةلودلامازتلانعورصمةبورعنعنلعيامكةقلطمتّايحالص
.يّنواعتعباطيذعمتجملّيداصتقالا
.١٩٥٤علاطميفرصانلادبعلايتغامهتلواحمدعبنوملسملاناوخإلابُرضو
نألبق١٩٥٦–١٩٥٤دادتماىلعتالاقتعاللنوّيعويشلانوطشانلاعضخو
ً،ّايداصتقاتدُمتعاو.١٩٦٤–١٩٥٩يفةوسقوةّيجهنمّدشأتالمحلاوضّرعتي
.ّةيركسعةلودةّيلامسأرءانبفدهبميمأتلاىلعموقتةسايس،جيردتلابولو
نوناقبجومب١٩٥٢يفهمايقذنمماظنلاهاّنبتيذلاّيعارزلاحالصإلااّمأ
ةمظنأللليدومىلإلّوحتف،ماعلاكاذنمربمتبس/لوليأيفردص
تقحالتدقو.قارعلاوّايروسامّيسال،يّبرعلاملاعلايفةقحاللاّةيركسعلا
١٩٦٢و١٩٦١و١٩٥٨و١٩٥٣يفّيعارزلاحالصإلابّقلعتتتاليدعتونيناوق
يضارألاعيزوتيفًةّيلاكيدارديازتتماودلاىلعتناك١٩٦٩و١٩٦٤و١٩٦٣و
يتلاةقيرطلابو،حالصإلاكاذةّيحورّنكل.تّايكلملاباحصأىلعقييضتلاو
،ّيسكرامّيرصمفّقثمبتكامبسح،اهنعىّدأتيناك،اهيفلصحيناك
ةشيعمىوتسميففيفطضافخناوّيعارزلاجاتنإلايفّتقؤمرادحنا”
.148“ّيعارزلاحالصإللةمزأوءارقفلانيّحالفلا

148 Anouar Abdel-Malek, Egypt: Military Society, Vintage,
1968,p.82.

يفو،مكحللًّايبرعًاجذومننوكينأءاشماظنرّوطتودلُو،ىرخأةغلب
.ّيرصملاعمتجملاتانّوكمعيمجنمًاليدبهسفنتقولا



سوهلاو،تانيسمخلاطساوأ،ةدرابلابرحلافورظّنأيفّكشنمامو
،ّيركسعلارصمميعزلتّرفو،كاذنآةّيعويشلابّ،يكريمألااميسال،يّبرغلا
،هيفةّيلوطبلارصنعنعفشكييكةّيجذومنةصرف،ّيوبعشلاوّيمزيراكلا
.اهّمطحيوّةيبرغلاىوقلاىوقأبمدطصينأعيطتسيرصنعلااذهّنأنعو
نيّحالفلانييالمدنعحيرجلاةماركللّةيدهاهدعبامّةيدهتناكهذهو
ّيرصملاثدحلايفاودجونيذلاقرشملابرعدنعامك،ءاسؤبلانّييرصملا
بجومبمهتانايكةأشنىلعنكيملنإ،ةّينيطسلفلا“ةبكنلا”ىلعمهّدر
نيضراعتمنيجمانربدامتعاىلإرصانلادبعداقامّنإاذهّنكل.وكيبسكياس
هتانوعمىلعلوصحلاوبرغلاىلعحاتفنالاهفدهامهلّوأ،دحاوتقويف
نمهنّكمتيتلاّةيروطاربمإلاتاحومطللةباجتسالا،يناثلاو،149ةّيلاملا
.ةعساوةّيبعشىلعذاوحتسالا

ريبكّيكريمأتارابختساطباضلةريهشلاةياورلاكانهىقبتّلقألاىلع149
يأيسلا(ّةيزكرملاتارباخملاةلاكوىلإبسنوًاليوطرصانلادبععملماعت

MilesCopeland,Theرظنا.ىلوألاهتايادبذنمهمعديفًارود)يآ
GameofNations:TheAmoralityofPowerPolitics,Simon&

Schuster,1970.
نيذهبلمعلاأدبّىتح،١٩٥٤يفرصمنعيّناطيربلاءالجلالصحنإامف
ً:اعمنيجمانربلا
ّمضنا،فالحألاةضراعموهضيرعناونعتحتو،١٩٥٥ليربأ/ناسينيفف
ايسينودنإبغنودنابةنيدميفًّايلمعتسّسأتةديدجةلتكىلإرصانلادبع
ةفيلحو،ةّيعويشلا(ةّيبعشلانيصلاوايسينودنإوايفالسوغويودنهلاتّمضو
،زايحنالامدعبةلتكلاتفرُعدقو.ىرخأًانادلبو)نيحلاكاذىتحتايفوسلا
يهةّيبرغلاىوقلاتناكاهموي.ىمظعلالودلاذوفنليّدصتلاىلإًةيعاد
اهسفنليتكتتدارأدقو،طسوألاقرشلايفةديحولاىمظعلاىوقلا
اذهلو،ّيعويشلاوّيتايفوسلاذوفنلا“ءاوتحا”ـلطسوألاقرشلايفاهئافلحو
ةدهاعملاةّمظنم”ايناطيربوناتسكابوناريإوايكرتوقارعلاأشنأضرغلا
رياربف/طابشيف“دادغبفلح”ـبّيبعشقاطنىلعتفرُعيتلا“ّةيزكرملا

ذنمًّايديلقتحبصأدقناكيذلاهفقومنمزفقرصانلادبعّنكل.١٩٥٥
كراعملاضوخراتخينأل،اهّايإةقطنملانأشةقطنملانمأنأوهو،١٩٥٣

ميعزلافقاومريسفتلّهسيناكاماذهو.لودلاكلتعمةحوتفملاةيراضلا
هنمديفتسيامم،ةّيبرغلاىوقلاّالإفدهتستالاهفصوبّباشلاّيرصملا
فعاضيامناكو.ةقطنملانعنيحلاكاذّىتحبئاغلاّيتايفوسلاداّحتالا



ماعلانملوليأيفّيقرشحالسىلعلوصحللةقفصدقعةّيبرغلافواخملا
يّبرغلاراكتحالاترسكيتلاايكافولسوكيشتعمةقفصلابفرُعاموهو،هتاذ
فارتعاعمجهنلااذهلّيماردلاجيوتتلاءاجو.طسوألاقرشلايفّحلستلل
نيبواهنيبّرتوتلاةورذيفكلذو،ةّيبعشلانيصلاب١٩٥٦رايأ١٦يفةرهاقلا
.نطنشاونمةّوقبةموعدملاناويات
كنبلاضوافت،١٩٥٦لئاوأو١٩٥٥رخاوأيفرصمتأدب،ىرخأةيحاننمو
،ناوسأيفيلاعلادسلاءانباهبلّومتةمسدضورقىلعلوصحللّيلودلا
،رصميفًاّدجةليئضلا،ةّيعارزلايضارألاةبسنةدايزعورشملافدهلاناكو
حومطعورشماهجاتحييتلاةّيئابرهك–ورديهلاةقاطلاريفوتنعًالضف
.دلبلاعينصتل
تايالولاتقفاوةيادبلايفف.امداصتينأنيجمانربللّدبالناكْنكل
اتبحسّمث،ّيرصملاعورشملاليومتيفةكراشملاىلعايناطيربوةدّحتملا
.ةّيجراخلاهتافلاحتوهتسايسيفًاديعبرصانلادبعباهذىلعًاّدرامهتقفاوم
يفةّيعويشلاةروثلاراصتناىلعةليلقتاونسدعب،ّعقوتملانمنكيملو
ةحفاكمبةسوجهملا،نطنشاوفّرصتتنأ،ّةيروكلابرحلابوشنونيصلا
.رخآوحنىلع،ةّيعويشلا
ىلعّضحي،ّيمالسإلاملاعلاهيفامب،“ثلاثلاملاعلا”يفعئاشلاخانملاناكو
تاسايسنمّزفتسيامتدبأةريخألاهذهف.ةّيبرغلاىوقلابمادصلا
.ّيويؤرلاىلإبرقأاهُضعبعيراشماهتهجاوميفدجتلقفألاةقّيضوّةيراثئتسا
اهتّينطوميعزوناريإةموكحسيئر،قّدصمدّمحممدقأ،١٩٥١يفف
هاشّرفنأدعبو،ةّيناريإ–ولغنألاطفنلاةكرشميمأتىلع،ّةيوبعشلا
لارنجلاهذّفنّيركسعبالقناّبتُر،جراخلاىلإيولهباضردمحمناريإ
ًارودةّيكريمألاّةيزكرملاتارباخملاهيفتبعلو١٩٥٣فيصيدهازهللالضف
.هلزنميفّةيربجلاةماقإلايفقّدصمىهتناوهاشلاهتجيتنبديعأً،ّايروحم
ةلاكونمموعدمّيركسعبالقناحاطأالاميتاوغيف١٩٥٤يففكلذك
ّنأكاذ.زنبرأوبوكاجًّايطارقوميدبختنملاسيئرلاةّيكريمألاّةيزكرملاتارباخملا
امهو،اهطفنوناريإعقومبطيرفتلاحيتتلتناكامةدرابلابرحلاتاءالمإ
يفةّيفلخلانطنشاوةقيدحلوكسومقارتخابوأّ،يتايفوسلاداّحتالابونج
فورظيفّيطارقوميدلابيرجتلابحمستلتناكامو،ةّينيتاللاوىطسولااكريمأ
.كلتك
ّدسللةّيبرغلانادلبلاليومتمدعىلعّيرصملاميعزلاّدر،لاحّةيأىلع
ةازاوميفو١٩٥٦.150ويلوي/زومت٢٦يفسيوسلاةانقمّمأنأبيلاعلا



ةّينيطسلفةّيئادفتاعومجمتناكامنيبف.ّةيربعلاةلودلابمادصلارّوطتكلذ
،ةّيباهرإنّويليئارسإلااهربتعيو،ليئارسإّدضلامعأبمايقللرصمنمّللستت
ّيليئارسإلاعافدلاريزوىلإًةبسن،“نوفالةلأسم”١٩٥٤فيصيفتلصح
مهتدّنجرصمدوهينمسّسجتةكبشىعرريخألااذهف.نوفالساحنب
لامعأبمايقللكلذو،تيراشيشومةموكحلاسيئرةفرعمنودنم،ليئارسإ
يأرّوطتعنمفدهلاناكو.كانهةّيكريمألاحلاصملالواطتةّيبيرختوةّيباهرإ
ّةيرصملاّةيروثلاىوقلاعضونعًالضف،نطنشاووةرهاقلانيبةّيباجيإةقالع
ًاموكحمًّايليئارسإرظنلاريصقلاكولسلااذهناكو.بايترالاوّكشلاةرئاديف
ىلعّةيرصانلايفّيلاكيدارلاجمانربلاةيوقتب،ةّيعومريغوأةّيعوم،ةبغرب
ةكبشلاتفشكناذإو.برغلاعمتاقالعلاريوطتيفيناثلااهجمانربباسح
لاغشألاعمّدبؤملانجسلابنيرخآلاىلعمكُحواهدارفأنمنانثامدعأو
ةرهاقلانيبامتاقالعلاباشامك،ّيليئارسإلاعافدلاريزولاقتسا،ّةقاشلا
.ّرتوتلانمديزمبيبألتو

P.J.Vatikiotis,TheHistoryofModernEgypt,4th:عجار150
edition,JohnsHopkins,1991,p.391-392.

،ّةيرصملاتاّوقللًاركسعمتبرضةئجافمةّيليئارسإةراغتمهاس١٩٥٥يفو
ةدايقلانكتملو.ةّيميلقإلاوّةيرصملاهداعبأهلتناكعضوةرولبيف
ّدضعارصلاعقومنأشيفاهرمأًّايلكتمسحدقذئنيحةديدجلاّةيركسعلا
تحتتناكيتلا،ةّزغىلعةراغلاتتأاذكه.اهلامعألودجىلعليئارسإ
ةلودلادضةّحلسملاتّايلمعلاقلطنتاهنمو،اهتطلسوّةيرصملاةرادإلافارشإ
.عارصلااذهلةمّدقتمّةيولوأءاطعإىلإاهعفدتل،ّةيربعلا
تالداعملايفوةجئارلاةّيسايسلاةفاقثلايفمخضرييغتأدباذهوحنلاىلع
.ّيليئارسإلا–يّبرعلاعارصلاديعصىلعطقفسيلوً،امومعةّيطسوأقرشلا
لُفتحادقف،ّيومنتزاجنإك،تايفوسلاةنوعمب،يلاعلاّدسلاءانببلُفتحانئلف
ىلعّلدييذلازربألابْصُّنلاُربتعاّيلاضنوّيسايسثدحكريثكبرثكأهب
راص١٩٥٦ذنمف،ّةيرصانلاريثأتتحتوً،ّايبرعاّمأ.هتطلسوةروثلاوميعزلا
اموهو،ةدحاوةهيركةرهاظلنيمساىلإبرقأليئارسإو“رامعتسالا”
نمناك،رامعتسالاةعينصّةيربعلاةلودلاتمادامف.١٩٦٧دعبمظاعت
نَمّهنألبألانمرطخأنبالانوكيدقوً.اعمنبالاوبألاضفرّيعيبطلا
ههيجوتوبألاةراشإبةنوهرمهتروطختيقبنإو،ةرشابمةوادعلاسرامي
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-Y.Harkabi,ArabAttitudestoIsrael,VallentineMitchellيف
London,1972,p.167-170.

يف“يّثالثلاناودعلا”وأ،ةّيبرغلاةيمستلايف“سيوسلابرح”تناكو
ميمأترصانلادبعلامجنالعإدعبف.ّهلكاذهيفةّيساسأ،ةّيبرعلاةيمستلا
ّنإّةيربعلاةلودلاتلاقّيليئارسإّيركسعموجهلرصمتضّرعت،ةانقلا
نيّيليئارسإلاىلإمضنانأثبلامو.ةّيئادفلاتّايلمعلاىلعّدرلاهفده
نمنوجعزنملانوّيسنرفلاكلذكو،ةانقلاميمأتنمًارّرضترثكألانوّيناطيربلا
ةالصدعبو،ربمفون/يناثلانيرشت٢يفو.رئازجلاةروثلّيرصملامعدلا
،وزغلاةمواقملةوعدلاباطخيقليلرهزألاربنمرصانلادبعراتخا،ةعمجلا
.ةداهشلاوتوملاوناميإلاونيدلاىلعديكوتلابًاعبشمناكف
ربوتكأ/لوألانيرشت٢٩يفةيربعلاةلودلااهتأدبيتلابرحلاتهتنادقل
دبعهزرحأمخضّيسايسراصتنابو،نومجاهملااهزرحأّةيركسعتاراصتناب
ةّيلامتاءارجإبًادّدهم،رواهنزيأتياودّيكريمألاسيئرلالّخدتدقف.رصانلا
ىلإداقام،ليئارسإىلعةعطاقملاًاضرافو،ّينيلرتسإلاهينجلارايهناىلإيدؤت
عضواهماوقًاّيلودةّيعرمةيوستىلإلّصوتلاوةمجاهملاتاّوقلاباحسنا
يفةّيليئارسإلانفسللةحالملاّةيرحنامضوخيشلامرشيفةّيلودتاوق
خيراتلاىلعةريبكّةيزمروةّيلعفةلالدكلمياموهو،كلذك.ةبقعلاجيلخ
لّوأةدّحتملاممألاءاشنإيف١٩٥٦برحتبّبست،اهتاعازنوةقطنمللثيدحلا
.ةّيلودئراوطةّوق
دقنيناغلوبيالوكينّيتايفوسلاةموكحلاسيئرنأكاذنآفورعملانمو
طروتلاّنكل،ثالثلالودلاىلإةريهشتاراذنإ،رصمىلعناودعلادعب،هّجو
ّيتايفوسلاراذنإلالعج،هسفنتقولايف،ّةيراغنهلاةروثلاعمقيفّيتايفوسلا
نعّربعياّممرثكأايراغنهيفيرجياّممءايتسالانعّربعي،ةّيلاعفلاليلق
يفً،الصأكلمتالوكسومّنأنعًالضفاذهو.رصممعدلّيلعفلادادعتسالا
ّلتوسيرابوندنلىلعّيونعمريثأتّيأ،برغلاعمةدراببرحنمز
.بيبأ
ذوفنلاةثارويفةبغرهفصوبرصانلادبعةحلصملّيكريمألالخدتلاُّرسفدقل
،رمألاناكامًانئاك،هّنكل.طسوألاقرشلايفنيّيسنرفلاونيّيناطيربللميدقلا
تناكيتلانطنشاوعمةقادصرسجّدطوتيكّةيرصملاةدايقللةصرفلّكش
ّيتايفوسلاذوفنلاةحفاكملّيمالسإلاملاعلاعماهتاقالعبًامامتهاّدشأكاذنآ
.ليئارسإعماهتاقالعبةمتهميهاّمم
تلمعيذلارصانلادبعف.اهلعفلعفتّةيّدضلاتداعديدحتلابانهْنكل



رامعتسالاّدضهزرحأّيخيراتراصتناكلصحامفصوىلعةّيمالعإلاهتلآ
حلاصمبهبآريغةقطنملايفيّبرغلاذوفنلالمجمىّدحتيىضم،ليئارسإو
ىلعرهشأريغّرمتملاذكه.ّيسايسلاهراصتناهتحنميتلاةدحتملاتايالولا
ةمظنألانمّلكوةرهاقلانيبهّدشأىلعمادصلاناكّىتحسيوسلابرح
عمةقالعلاتزّزعت،لباقملايفو.نانبلوندرألاوقارعلايفبرغللةيلاوملا
ةضهانمتاسايسعاّبتانعنلعت،ىرخألايه،تناكيتلا،اهدحوّايروس
٢٠يفكرتشمعافدةدهاعمرصمعمتّعقونأقبسيتلاو،برغلل
.١٩٥٥لّوألانيرشت
،همصاختيتلاورصانلادبعفلاحتيتلا،نادلبلاهذهنمٍّلكيفْنكل
ىلإ،ةرهاقلاةزهجأاهكّرحتيتلاو،هلةّديؤملاّةيريهامجلاةفطاعلاتلّوحت
.ءاوسبءاوسةّيميلقالاتانزاوتلاوةمظنألارارقتسابلالخإرصنع
طسوألاقرشلايفّيريهامجلوخدضرعأولّوأةلحرملاكلتتلّكشامّبرو
مظاعتهدّسجٍراقفإعمكلذىزاوت،ةسايسلاّهنأضَرتُفيامىلإيّبرعلا
ةيموقلااهيلعتلوتسايتلارصمنمنايلطلاونانويلاوماوشلاةرجه
تاسّسؤمنمةلّكشُمنكتمل“ريهامجلا”نأّالإ.ةّينيفوشلاوةّرتوتملا
تناكامردقبً،اعابتةلودلاهترداصاموهو،ةّيباقنوةّينهمتاّمظنمو
لمعلاقوسدعباولخديملنيذلاّنسلاراغصنماهمظعملّكشتيًادوشح
ةايحلاةطرقمدنكيملاهكّرحيناكامّنإمث.لمعلانمنيلطاعنمو
ً.اضماغًّايريمدتوًّايّدضًاعوزنناكلب،ةّماعلا
امبةنراقملايفكي،كاذمويارهظةسايسلايفنيجهننيبقرافلانّيبتنيكو
رودلاىلإهبتنادقف:نويروغنبديفيدليئارسإةموكحسيئرهلعف
ةّيلمعرشابف،١٩٥٦يفهدلبةميزهىلإىّدأيذلادعاصلاوديدجلاّيكريمألا
،ةدّحتملاتايالولافنكىلإاسنرفوايناطيربفنكنمهلقنىلإدوقتلّوحت
نطنشاومامتهابذجىلعًانهارمو،ةّيعويشللءادعلاةقروةسامحبًابعال
.152ّيمالسإلاويّبرعلانيملاعلانادلبنمًالدبليئارسإوحن

MichaelBar-Zohar,TheArmedprophet-Aعجار152
BiographyofBenGurion,ArthurBarker,1967,chap.31&

32.
تّدتمايتلاديلا،نّييريهامجةسامحوجيجضبًالومحم،رصانلادبعرسكدقل
ةمواقمل١٩٥٧يناثلانوناكيف“رواهنزيأأدبم”نلُعأنيحو،همعدل
،رصانلادبعّدضًاهّجومكلذادب،طسوألاقرشلايف“ةيلودلاةّيعويشلا”
اّمأ.قارعلاوندرألاونانبليفهاّدحتينملّوأرصانلادبعادبامكًامامت



امهلناكنأىلإةميزهلاهبتقحلأيتلاديلالّبقيحارفنويروغنب
.دارأ
سداسلالصفلا
؟ثراوكمأرّرحت
يفدلبلانعّيسنرفلاشيجلاءالجذنمّةيروسلاةّيسايسلاىوقلاتفّرصت

هجاوينأنمهيفعتىربكةلكشمرظتنينمك١٩٤٦ليربأ/ناسين١٧
يفًةّلثممطقفنيماعدعبترضحةلكشملاو.ةّمألا–ةلودلاءانبةّمهم
١٩٤٨برحىلعدحاوماعنمّلقأّالإضقنيملف.ةّينيطسلفلاةّيضقلا
ّيركسعلااهبالقناقشمدتدهشّىتح،تابارطضالاوتارهاظملاتقلطأيتلا
سرام/راذآ٣٠يفميعزلاينسحرماغملاشيجلادئاقهذّفنيذلالّوألا

ًاتباثًّايظفلًاضرغ“نيطسلفريرحت”ناكو،تابالقنالاتعباتتكاّذم.١٩٤٩
.اهل
ةايحلاّلطعوًاطابتعامكحلاسراميذلا،ميعزللديدجلادهعلاشاعدقل
ةطلسلاةبيهتبثينألجأنمهّنكل،بسحفًافّينورهشأةعبرأ،ةّيسايسلا
نيموكحماوناكًانيجس١٤ـلّيروفمادعإنملضفأدجيمل،نوناقلاو
ذيفنتىلععيقوتلايفيلتوقلايركشقباسلايّندملاسيئرلادّدرت،مادعإلاب
.153مهمادعإ

راد،ّةيروستّزهًاموي138:ميعزلاينسحمّايأ،ةصنفريذننع153
.53ص،1982،توريب،ةديدجلاقافآلا

.ةميدقلاةوسقلالاكشأىلإةثيدحلاةوسقلاتفيضأاذكه
يفبراضتنمولختالتاحومطةعضبنعًاديعبميعزلابالقنانكيملو
عمبعشلابزحهاعريدقبراقتّلكىلعقيرطلاعطقوهف.اهنيبام
زيجتيتلانيالباتلاةدهاعمىلعّعقوفهنعأشنيذلاماظنلااّمأ،قارعلا
ًالوزن،نانبلىلإّةيروسلايضارألاربعّيدوعسلاطفنلاريرمتوكمارأةكرشل
حومطلاٍطاشنبدّدجامك،بالقناللًامعداهسفنتمجرتةّيكريمأةبغردنع
فقاوموتاحيرصتولاعفأبهسفننعّربعيذلاونانبللايحّيلّخدتلا
بزحللّيضارعتسالابالقنالادييأتيفً،اصوصخ،دّسجتاماذهو.ةدّدحم
الإ.هلشفديعبقشمدىلإةداعسنوطنأهميعزّرفيذلاّيموقلاّيروسلا
ّملسنأثبلام،ةّيئدبملاوءافولاةليلقةوطخيفو،ميعزلاينسحنأ
٨يف،ةّيلكشةمكاحمرثإ،هتمدعأيتلاتوريبيفتاطلسلاىلإةداعس
.١٩٤٩ويلوي/زومت
هيزاويامو،ّايروسىلع،قارعلانيبوّةيدوعسلاورصمنيبعارصلاتابدقو



ً،امربمًامّكحتةّيسايسلاةايحلابنامّكحتي،بلحوقشمدنيبسفانتنم
ىلعرخآطباضزفقاذكه.مهتصرفنيرماغملاونيحومطلاطاّبضللناّرفويو
ناكو،هسفنماعلانمسطسغأ/بآ١٤يفيواّنحلايماسهمساةطلسلا
حُرطف،ميعزلاينسحقباسلاهدّيسسكعىلع،دادغبعمًافطاعتميواّنحلا
ءارويواّنحلاأبتخادقو.ّيروسّيقارعداّحتاعورشمريصقلاهدهعيف
،يساتألامشاهيه،ّةيروسلاةّينطولاةكرحلاءابآنمربتُعتةّيندمةّيصخش
.ةموكحلاليكشتهّفلكف،٣٩–١٩٣٦لالخّةيروهمجلاسيئر
يلكشيشلابيدأوهثلاثطباضماقربمسيد/لّوألانوناك١٩يفّمث
مدعولاؤسعضومهسفندلبلادوجوّنأهعمنّيبتيناك،رخآبالقناب
لوحتّفتلايتلاطّابضلاةعومجمىلإًالصأيمتنيًاضيأيلكشيشلاو.عامجإ
ةداعسنوطنأبزحيفًاوضعةّيسايسلاهتايحأدتباّهنأامك،ميعزلاينسح
ماعقارعلايفنيّيناطيربلادضيناليكلايلاعديشرعملاتقلايفكراشو

نيطسلفيفدوهيلاّدضو١٩٤٥يفّايروسيفنيّيسنرفلاّدضكلذكو،١٩٤١
دلبمكحبهلحمستيتلا“ةّيموقلا”تافصاوملاّمتأّهنأيأ،١٩٤٨يف
يفرهظامىلع،ةّيندملاةهجاولاءاقبيلكشيشلاحاتأنئلو.ّايروسكجئاه
بالقناربعف.دهعلاهبلطيملاذهنأّالإ،ةسائرللهسفنيساتألاباختنا
دقناكامىلعديدجلادئاقلاىضق،١٩٥١ربمفون/يناثلانيرشتيفعبار
ةسائرولسيزوفوهرخآًاطباضّملسيل،ةّيسايسةايحنمىّقبت
ّنكل.١٩٥٣ّىتحّيلكشلابصنملااذهيفولسرمتساف،ّةيروهمجلا
ًادحاوًابزحأشنأف،ةرشابمهسفنبةطلسلاّملستدقناككاذنيحيلكشيشلا
ّيروسلابزحلانعهراكفأوهتّيحورخسنيذلا“يّبرعلاريرحتلابزح”وه
نمًاددعهسفنبطاحأامك،“يّبرعلا”تعنهيلعقلطأنإو،ّيموقلا
–ّيرصملاروحملايلكشيشلارياس،يواّنحلاسكعىلعو.نّييروسلانيّيموقلا
ةنخاسلاهتقالطنادهشي“دادغبفلح”لوحعازنلاناكاميف،ّيدوعسلا
ّةيركسعلاّةيروتاتكيدلاىلعًاركبمًانيرمتهمكحتاونستناكدقو.ىلوألا
ًاضيأوهف.١٩٧٠ذنمعّسوملكشىلعاهانيأريتلاةمراصلاةزكرملاتاعزنو
،ةملكللّيحطسلاوّيلكشلاىنعملابنيّيثيدحتلانّييركسعلاكئلوأنمناك
اهتامدخىلعًاريثكةطلسلامّدقتتثيحيههيلإةبسنلابةلودلاثيح
.ىرخألاةّيميلعتلاوّةيداصتقالااهفئاظوو
يفّايروسبونجيفزوردلادّرمتعمقيفهسفنضرعتساهاّجتالااذهو

ةلودللةهراكّةيديلقتةعزنباوفرُعنيذلامهو،ناريطلابمهفصقو١٩٥٤
ةّيسايسلامهتدايقنيبةقيثولاتاقالعلانعًالضف،مهرومأريبدتيفاهلّخدتو



.نيّيمشاهلاقارعلاوندرألانيبو
لبجيفسأرلا:ىعفألالثممهيئادعأ”:هلوقيلكشيشلاىلإبسندقل
“ىعفألاتتامسأرلاتقحسنإف.بلحبنذلاو،صمحةدعملاو،زوردلا

ىلإ“ةّينطولا”اوبسننيذلاءاهبنلاةشهدريثينأّقحتسياّممناكو.154
نأ،اسنرفهتمواقملًاعبت،تانيرشعلايفشرطألاناطلسزوردلاميعز
رامعتسالاسيلهظيغيناكامّنأ،تانيسمخلاوتانيعبرألايف،اوظحالي
نوؤشيف،ّةيرامعتساوأتناكًةّينطوةلودّةيأ،ةلودلالّخدتلب،هتاذب
.155هتقطنموهتماعز

154 Patrick Seale, The Struggle for Syria , Oxford, 1965, p. 132.
155 عقو يف اذه أطخلا ةبسنلاب ىلإ ناطلس شرطألا ضعب باحصأ ءامسألا

ةعماللا ّةيّدجلاو ، بتكف مهدحأ ّنأ هتكرح يف 1925 – 1927 تعرش
" لصأتست تاءالولا ىلإ ةلئاعلا ةريشعلاو ةعامجلاو ةّيفئاطلا "، ةلدبتسم اهّايإ

دقتعم"ـب ّيموق نع ةدحو ّةيروس ّرشبت اهب ةبخنلا ةّيموقلا يف ةمصاعلا ".
Philip Khoury, "A Reinterpretation of the Aims of the Great
Syrian Revolt, 1925–27," in G.N. Atiyeh and I.M. Oweiss, (eds.),
Arab Civilization : Challenges and Responses , New York: S.U.N.Y.
Press, 1988, pp. 242-3.

دّسجتاموهيلكشيشلاةضراعميفديدجلاوميدقلانيبلُخادتلانأالإ
نوؤشيفةلودلالّخدتلةّوقبوًامودضراعملا،شرطألاناطلسلجننأيف
نماهسفنةطلسلاضراعيذلاشرطألاروصنمّيثعبلاّيدايقلاناك،هتقطنم
.ةّيطارقوميدلاتّايرحلابةبلاطملاعقوم
لايجألاوايجولويديإللرباعلاّيّدضلاهّجوتلااذهنعرخآلاريبعتلاناكو
ةّيمالسإلاةهبجلا”ـل،تانيسمخلاعلاطميف،نّييروسلانيملسملاناوخإلاءاشنإ
ناكدقوّ.يتايفوسلاداّحتالاونيّيعويشلاعمنواعتلاىلعةحتفنملا“ةّيكارتشالا
ّيمالسإلا،يبيلاودلافورعمُّيروسلاُّيسايسلا،هاّجتالااذهيفنيطشانلازربأ
ّلظوّةيزانلاةياعدلاعمنواعتوينيسحلانيمأجاحللًاريتركسناكيذلا
.156نيّيطارقوميدلانيّيبرغلاجذومنلاوةسايسللًءادعّدشألا

WalterZ.Laqueur,CommunismandNationalismin:رظنا156
theMiddleEast,Routledge&KeganPaul,London,1961,pp.

255-256.
نيحّهنأكرابمدّمحمنّييروسلانيملسملاناوخإلاةداقدحأنعروكاللقني

بورشم"اّهنإلاق،"ةّيكارتشالاةّيمالسإلاةهبجلا"ـلزجومفيرعتنعلئس



."ملسمبوكيفّيسكرام
نّيلقتسمونيّيثعبطّابضةعضبهداقنأثبلامرخآًّايركسعًابالقناّنأالإ
يلكشيشلاحاطأ،١٩٥٤رياربف/طابش٢٧يفّةيديلقتلاتالئاعلاءانبأنمو
ّيزردباشهبقحلكانهىلإو.ليزاربلايفًائجالفاطملاهبىهتنايذلا
.تاونسرشعوفّينلبقزوردلالبجهفصقلًارأث١٩٦٤يفهلاتغاو
نيتنيدملانيبضقانتلاّنكل.يّندملامكحلاديعتسا،يلكشيشلاةحازإبو
تاضقانتلانعًالضف،بلحوقشمدً،ارودوًامجحنيتهباشتملا،نيتسيئرلا
ّيزكرملقثنودنمةّيسايسلاةطلسلالعج،ّيروسلامسجلايفىرخألا
تاذندملاىلعةّينيدلاتاّيلقألابةلوهأملافايرألاداقحأتحارو.ّرقتسم
ديزت،قشمديفنيميقملاونيّلطعتملايضارألايّكالمرابكىلعوةّينسلاةّيبلغألا
ةئّيسلاةقالعلايفّحصيهسفنءيشلاناكو.ةّيسايسلاةينبلافاعضإيف
ةقبطو،ّةيزكرملاةطلسلالّخدتلةضفارعباطلاةّيلقأفارطأنيبةلدابتملا
تامدخلاوتاميدقتلاّصخاميفءاخسلاةليلقوةّينانأاهّنكلةّينيدمةّيسايس
.فارطألاقطانماهّقحتستيتلاتافيظوتلاو
ناكف،١٩٤٦يفءالجلاذنمّوتللرهظدقناكضقانتلااذهنأّقحلاو
ناطلسةطلسويلتوقلايركشّةيروهمجلاسيئرةطلسنيبمئادلاّرتوتلا
هتناكمةاعارمبةبلاطملانعّفقوتيملريخألااذهّنأكاذ.شرطألا
يفو.هتقطنمل،ةّينامثعلا،ةميدقلاةّيلالقتسالابوتازايتمالابهظافتحابواهعيسوتو
يفهضهانتىرخأّةيزردىوقعيجشتىلعيلتوقلاةطلستلمع،لباقملا
تلصحكلذك.حالسلالمحيفامكذوفنلايفهسفانتوةّيسايسلاتاهّجوتلا
دعب،هبتهتناوّةيزكرملاةموكحلادضدشرملاناميلساهداقّةيولعةضافتنا
.١٩٥٢يفهسفنلمعلارّركينأهلجنلواحينألبق،مادعإلاىلإ،اهلشف
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I.B.Tauris,1988,p.21.
طساوأبًءادتبا،ّحلستنأثبلامّةيزكرملاةطلسلليّدحتلااذهو
نأًاصوصخ،ذوفنلاةيمانلاّةيوبعشلاوةّيكارتشالاتاّيجولويديإلاب،تانيسمخلا
ةسّسؤملايفتدجو،زوردلاونّييولعلاامّيسال،ةرقفملاةّينيدلاتّايلقألا
.158اهنّابشدوهجهيفّبصتيذلاناكملاّةيركسعلا

HannaBatatu,Syria’s:رظنا،ايروسليفئاطلاميسقتلانع158
Peasantry,theDescendantsofitsLesserRuralNotables,and

theirPolitics,Princeton,1990,chap.2.



ّرفونأتانيثالثلاذنمّةيركسعلاصمحةسردمنيّيسنرفلاءاشنإلناكو
اهباوبأ،١٩٤٦يفءالجلاذنم،تحتفةّيبرحلاةّيلكلاهذهف.ةبولطملاةادألا
ةصرفمهتحنمف،ّةيوناثلامهتسارداوزجنأنممةّيشماهلاتّايلقألاءانبأل
بستنانيح،رصميف١٩٣٦يفلصحامكًامامت،ةّماعلاةايحلايفلّخدتلا
.١٩٥٢بالقنااوعنصنيذلاطّابضلا
نييربكلانيتنيدملانيبامك،نيّيميلقإلانيروحملانيبهتورذغلبعارصلاّنأالإ

٢٢يفيكلاملاناندعّيثعبلاديقعلانّييروسلانيّيموقلالايتغاعم،159
ةمكاحمعمو،لايتغالااذهببسب،تحالدقف.١٩٥٥ليربأ/ناسين
قارعللةّديؤملاعقاوملاةيفصتلةجضانلاةصرفلا،١٩٥٦يف“نيرمآتملا”
اذهيفو.ةلودلاوعمتجمللعساولاّيحارجلاريهطتلاهبشياميفّيمشاهلا
،بعشلابزحونّييروسلانيّيموقلادضامّيسال،ّيمسرلاباهرإلانمخانملا
تارباخملاسيئرمجنعمل،نوّيعويشلاونّويثعبلاهنمدافتساوهجّجأيذلا
مكحلابكسمأامك،ةرهاقلاعمفطاعتملا،جاّرسلاديمحلادبعّةيركسعلا
مكحفلخنم،نيّيمشاهللنوئوانملانّويراسيلاونّويثعبلاطّابضلاًّايلمع
يفّيرصملاريفسلا،ضايردومحمتابدقو.ةهجاونوكينأودعياليّندم
.روظنمريغٍماسبودنمةباثمب،قشمد

Patrickseale,The:ةلحرملاهذهنعّيعجرملاباتكلاعجار159
StruggleforSyria.

هريجفترصانعنمًاضيألخيمل،ّيركسعلاهبش،يّندملاهبشدهعلااذهو
سيئرك،نيظفاحموةّنسنيّيقشمدنيّيسايستّمضةّيندملاةهجاولافّ.يتاذلا
طابضلاةهجاوميف،يلسعلايربصهبئانويلتوقلايركشّةيروهمجلا
نأدعباهتّفكتيوقيتلاةّيفيرلاوةّيتايلقألاّةيرثكألايوذنيّيلاكيدارلا
نمضو،كلذك.ّةيديلقتلاةّيسايسلاةقبطلايفّيبلحلاحانجلانمتّصلخت
نيمألاباختنادعب،ةّيعويشلانمفوخلاىمانت،اهتاذةمكاحلاةعامجلا
ثيح،قشمدنعًابئان١٩٥٤ماعشادكبدلاخّيعويشلابزحللماعلا
ةّيلاكيدارلاحايرلاهذهطسووً.ّايبرعًاناملربلخديّيعويشلّوأتاب
/لّوألانيرشت٢٩يفرصمعمةدّحومّةيركسعةدايقتئشنأ،ةبراضتملا
نمحالسلاىلعلوصحللةدهاعمتّعقُوامدعب،١٩٥٥ربوتكأ
فلح”لوحعارصلامادتحاعمو.ةّيبرغلانادلبلارعذًةريثم،ايكافولسوكيشت
ةكرتشملااهدودحىلعاهتاّوقدشحىلإ،فلحلاوضع،ايكرتتعفدنا،“دادغب
ذنمتّمضنادق،ّةيروكلابرحلايفتكراشيتلاايكرتتناكو.ّايروسعم

.ّيسلطألافلحلاىلإ١٩٥٢



،ريصقلادهعلاكاذيففارطألاطشنأدحأوهو،هتاذثعبلابزحاّمأ
ليشيمهسّسؤمبنيطيحملانيبهلخاديفنلعمريغًاقاقشنايناعيناكف
.يناروحلامركأيّكيمانيدلاوّيوبعشلاّيسايسلالوحنيّفتلملاوقلفع
ديعصىلع،ّدبالناك،همكحودلبلاةرادإنعزجعلااذهّلظيفواذكه
نيطسلفةّيضقىلعّلكياليذلاديدشتلايفّيضملانم،ّيسايسلاباطخلا
لّكشزجعلااذهنأ،ّمهألاو.ّةيريصمدوجوةّيضقكليئارسإعمعارصلاو
رصانلادبعلامجاهميعزورصمعمةدحوةماقإلّيلمعلاعفدلاردصم
خيراتلايفةّرملّوألو.ةقوبسمريغةلوطببًارّزؤم،١٩٥٦برحنمجراخلا
ةجلاعملاهنمًايفالت،ربكأةلوديفاهسفنبيوذتىلعةلودتمدقأ،ثيدحلا
طابضلانمدفولصو،لعفلابو.ةّيتاذلااهتاضقانتةهجاومواهلكاشم
نودنم١٩٥٨رياني/يناثلانوناك١٢يفةرهاقلاىلإنيّيلاكيدارلانّييروسلا
ّةيروفلاةدحولابلوبقلابرصانلادبعاوبلاطف،ةّيندملامهتموكحملع
بزحباطقادحأوّيروسلاةّيجراخلاريزومهيلإّمضناّمث،ةّيجامدنالاو
ىلعةقفاوملاىلإةرهاقلاتاعامتجايهتنتل،راطيبلانيدلاحالص،ثعبلا
داعبإوةّيسايسلابازحألاّلحكلذلطرتشارصانلادبعّنكل.نيدلبلاةدحو
ةدحوللىطعأنيدلبلايفّيلكشءاتفتسايرجأّمث،ةسايسلانعشيجلا
ةّيبرعلاّةيروهمجلا”مايقهدعبنلُعأو،تاوصألانمةئملايف٩٩نمرثكأ
عامجإلااذهنعّذشيملو.رصانلادبعاهسيئرلةقلطمتّايحالصب“ةدّحتملا
.ّيقرشلاركسعملاىلإأجليذلاشادكبدلاخّيعويشلابئانلاّالإ
زواجتتىرخأةغيلبةقيقحىلعةدحوللعساولاّيريهامجلادييأتلاّلددقل
مدلاصخرييذلاّينطولالالقتسالاّنأكاذ.ةمئاقلاتالكشملاىلعفافتلالا
ىلعهانعمرصتقي،١٩٤٥يفنّييروسلاتايحضتتدّكأامىلع،هليبسيف
ًاصيخرودغيهسفنلالقتسالااذهّنكل.يّبرغلارمعتسملاةهجاوميفّةيّدضلا
لوحةشاّمكليكشتبدّدهتةّيبرعّةيروطاربمإحبشقفألايفحولينيحًاّدج
ةدحوللهحئادميفيّبرعلاّيسايسلابدألااهرّركيتلاةروصللًاعبت،ليئارسإ
نوّيسايسلاّةيروسلاّةيزاوجروبلاباطقأاّمأ.“ةدّحتملاةّيبرعلاّةيروهمجلا”و
مهتغلباوديطصادقو،ةدحوللةسامحلاىلإدايقنالاىلعاولمُحنّمم
مزاليفوسّينطولانيوكتلايفلطعىلعاّولدف،“ّةيودحولا”و“ةّيموقلا”
يفنيّيقارعلاةّنسلامهئارظنسكعىلعمّهنأكاذً:اقيمعوًاليوطّايروس
مهكّسمتيفنيّينانبللانيّيحيسملامهئارظنوأ،ةّيقارعلاةّينطولابمهكّسمت
لاغدأيفعايضلاةلماكمهعمّةيروسلاةّينطولاتدب،ةّينانبللاةّينطولاب
.بأنعًامئادثحبتةميتي،ةّيبرعلاةّيموقلا



تيقب،ّيروسلاهنمًاصوصخ،دئاسلايّبرعلايعولايفف،ّةفاكلاوحألايفو
ةماقإقيرطىلعةطيسبّةطحمىلإبرقأّيروسلالالقتسالاكٌثادحأ
ًاريثكرثكأنزتنيطسلفةراسخّنأكاذ.نيطسلفريرحتوةّيبرعلاةدحولا
ةّينمضلاةمكحلاتناكدقو.اهّدطوتوةديدجةّيبرعلودةأشنهنزتاّمم
دقنيطسلفتمادامةمئاقلالودلاءانفبسأبالّهنأيعولااذهيف
.160تدُقف

،شبحجروجاهأشنأيتلا"برعلانييموقلاةكرح"تناكامّبر160
عوضوملاعاقيإىلعنوكّرحتيىرخألاةّيبرعلانادلبلانمًانّابشتبطقتساو

.تارهاظلاهذهّمهأ،ّينيطسلفلا
فاتهلاّنأكاذ:ةركاملاةقيقحلافُختمل،اهطالتخاىلع،ةهجاولاهذهّنكل
هرمثتسينأعطتسيملنيطسلفرّرحتيتلاةدحوللعراوشلايفبخاصلا
ماظنءاسرإل،ةّرملاهذهنّويرصملامهعمو،نّويروسلانّويركسعلاّالإًّايلمع
ً.اكسامتموًّايوقنوكيسّهنأىءارتّيروتاتكيد
تانايكرغصأامهنوكنيبنانبلوندرألاعمج،ّايروسنمسكعلاىلعْنكل
رثكألا،ّيبسنلاسايقلاب،امهنوكنيبو،ةشاشهاهرثكأويّبرعلاطسوألاقرشلا
نيبعقيوةّيجراخلاتانوعملاىلعشيعييذلاورقفلاغلابلا،لّوألافً.احاجن
يفهيلإّينيطسلفلاءوجللاذنمراص،اهيفّرثؤيالوهيفّرثؤتةبرطضمرؤب

نكميةجارحلاوّةقدلاناتاهو.ةجارحلاوّةقدلاةغلابتانزاوتبًاموكحم١٩٤٨
ةّينيدلافئاوطلااهتلمأةّشهلاهتانزاوتّنأقرافعمً،اضيأنانبليفامهلوق
.هيفشيعتوتشاعيتلاةسفانتملاوةريثكلا
يقاببتفصعيتلاّةيركسعلاتابالقنالابّنجتنمانّكمتنيدلبلاّنكل
ىلعءاليتسالايفّةيّدضلاتاوعدلاتلشفامك،يّبرعلاطسوألاقرشلانادلب
ًامّدقتماهلًاعقومندرألاونانبليفّةيرحلاتنمضاذكه.امهيفةطلسلا
،امهيفّيسسؤملاوّيداصتقالاءادألاناكو،ىرخألانادلبلايفاهعقومىلع
.نادلبلاكلتيفاّمملضفأ،ّيبسنلاسايقلابو
:نيرّايتنيبرّمدمءاقلّةطحمنيدلبلاتلعجتافصاوملاهذهّنأّالإ
مادختساو،ةلودلارودىلعاهتاظّفحتوةّيلهألاتاعامجللةّيلخادلاتاضقانتلا
نيدلبلاريجفتلجأنمتاضقانتلاكلتلةرواجملاّةيركسعلاةمظنألا
طسوألاقرشلايف“ّينطولارّرحتلاةكرح”تدبدقل.امهعاضخإوأنيريغصلا
.امهتاضقانتمادختساربعنينايكلانيذهةحاطإلعورشمدّرجميّبرعلا
ةفاقثلايفةريغصلانادلبلاعقوم،هلاغتشالّهسيو،كلذىلإفاضيناكو
ةّيبرعلاةّيموقلاوةّينيدلاراكفألاّنأكاذ.يّبرعلاملاعللةّيبعشلاةّيسايسلا



حواريتانايكلاهذهلايحًاروعشّدلوتلترفاضت،ّةيراسيلامثةّينيطسلفلاو
نعحضوألاريبعتلا،اهرظنيف،يهف.ةالابملامدعوراقتحالاوءادعلانيب
ةلتاقملاهيلعلَّوُعييتلاشويجلاكلمتالاّهنأامك،“ّةيرامعتسالاةئزجتلا”
ةدعاقلّكشتنأنمّلقأوقيضأاّهنإمث،ّةيريصملاكراعملاضوخوليئارسإ
هبشوّةيراتيلاتوتلاتاوعدلاامهدّجمتنيذللانيّيعانصلاداصتقالاوجاتنإلل
.ّةيراتيلاتوتلا
ًاريمأناكذنم،هللادبعكلملافّرصت،ةّيبعشلاةفاقثلاكلتسكعىلع
حيحص.نايكلااذهحاجنإليههّتيولوأنأساسأىلع،ندرألاقرشىلع
ةميدقلاهلئاسونيبماجسنالااتفعضأملاعلاىلإهترظنوّةيودبلاهتيبرتّنأ
اهثرويتلاةّيبرعلاةّيموقلاحماطملاّنأامك.ثيدحلاهضرغنيبوّةيرئاشعلاو
–ةلودلاةفاقثتنهوأ،قشمديفّمثزاجحلايفاهتبرجتنعوهترسأنع
عم.اهينبيناكيتلاةّمألا–ةلودلامزالتنأنمّدبالناكيتلاةّمألا
،اذهلو.اهتّايساسأيفرّيغتتملهّتيولوأنأفيكظحالننأًّايلمعاننكمي،اذه
يفةّينويهصلاةكرحلادوجولهاجتينأهيلعلهسلانمنكيمل،طبضلاب
نمةفيثكلاةّيظفللاةلومحلاتاذةّيلاكيدارلافقاوملاذّختينأوأ،نيطسلف
.برعلانّويّدضلاونّويركسعلاماكحلاهلعفيذلاوحنلاىلع،ّةيربعلاةلودلا
يفآّيليئارسالاخرؤملاهتريسبتاكهفصيامك،هللادبعناك،اذهقوف
مادختسايفجرحّيأكلميال،برعلاةداقلايقابسكعىلع”،ميالش
دوهيللّينيوكتلاهركلابًاباصمنكيملوهف.هفادهألًةمدخةّينويهصلادراوملا
فقومهيدلناك،سكعلاىلع.برعلانيبًاعئاشناكيذلاةّينويهصلاو
مهفراعمومهتقاطب،دوهيلاّلثم،هيلإةبسنلابفّ.يتامغاربونرم،حتفنم
نسحتساامًاريثكوهف.مّدقتللةّيباجيإةّوق،ةّيميظنتلامهتاراهموةّيملعلا
ةقاعإلببسّيأريملوً،اّيموقًانطومهسفنألاونبينأيفمهتازاجنإ
.161“هدلبةيمنتيفمهتقاطومهتاراهممادختسا

161 Avi Shlaim , Collusion across the Jordan: King Abdullah, the
Zionist Movement, and the Partition of Palestine , Oxford, 1988,
P. 616.

يقاببًاسايق١٩٤٨يفيّندرألاشيجلااهبلتاقيتلاّةيّدجلايغليالاذهو
ميعزلاعمقبسمقاّفتاّيأدوجولاحيف،ربتُعتيتلاو،ةّيبرعلاشويجلا
ساسألافدهلاّنأديب.162قاّفتالااذهلثمبًالالخإ،نويروغنبيّنويهصلا
اهتّيلباقةجردعفروةريقفوةريغصةكلممعيسوتناكنيّيندرألالاتقنم
،ّمتحملاقافخإلااهريصمةّيبرعلابرحلاّنأبةقيمعةعانقّلظيف،ةايحلل



فدهلااذهو.ّةيربعلاةلودلامايقنودةلوليحلاعيطتستسةّوقنمامّنأو
ةّيندرألاةكلمملاىلإةّيبرغلاةّفضللقحاللاّمضلاعمًالعفزجُنأامّنإ
.ةّيمشاهلا

162 ibid., p. 236.
ّنألو،ّيقارعلاشيجلاعمهشيجدّحويملّهنألهللادبعدُقتنادقف
ولامكّيقارعلاشيجلاكرت،ليئارسإدودحماسترادعب،هشيجباحسنا
–ةلودلابيّندرألاكلملاهادبأيذلامامتهالااذهّنكل.راصحةلاحيفّهنأ
ىلعّضحيّلظي،هالعأةروكذملالماوعللًاعبتًانايحأفلجلكشبولو،ةّمألا
ةّمألا–ةلودللةباجتسالاعونلااذهنمةفالجريغبنكميله:ريبكلاؤس
ىتمامّيسال،ةّمألا–ةلودلابثارتكالامدعىلعّحليملاعطسو،اهزاجنإو
؟ةريقفوةريغصتناك
ىلإنيّينيطسلفلانيحزانلاعومجمفصننمرثكأ،١٩٤٨يف،حزندقل
رمتؤمدعبتأشنيتلانيتّفضلاةدحولناكو.ندرألاقرشوةّيبرغلاةفضلا
يّندرألاةّيسنجلانوناقيفتسّركتنأ١٩٤٨رياني/لّوألانوناكيفاحيرأ
نيذلانيّينيطسلفلاّةفاكلةّيسنجلاًاحنام١٩٥٤رياربف/طابش٤يفرداصلا
.163يّناطيربلابادتنالايضارأيفنوميقياوناك

يّنوناقيعوّلكنعًابيرغاذهناكو،دوهيلاىنثتساكاذنوناقلا163
.لومشلاعباطً،افيرعت،كلمي

أشتمليتلاةّيبرعلالودلااهبفرتعتملاميهو،ةدحولاهذهّنأّقحلاو
يتلاتادحولاحجنأ،ّيبسنلاسايقلاوةنراقملاب،تناكامّبر،ربكينأندرألل
جمدتنأاهبطينهذهكةدحوّنكل.يّبرعلاملاعلاً،اقحالوكاذنآ،اهفرع
نموثيدحتلانمربكأًاردقاهعمتبلج،نيابتلايديدشنيّيعامتجانيبيكرت
ةّيموقلابازحألاكلذكاهعمتبلجامك،ندرألاقرشلّيودبلاعباطلارسك
يفثيدحتلاباهكاكتحاربعو،ّمثنمو.نيطسلفةاسأمبةعبشملاةّيلاكيدارلا
.ةفصاعلانيعيفدلبلاتعضو،ةضقانتملاههجوأّىتش
امكةّيندرألاةبيكرتلاتامّوقمنمةثالثبلالخإللسيسأتلاّمتجامدنالااذهبف
:تأشن
ةّمألا–ةلودلااهيلعضهنتناّكسلانمٌّةيرثكأةزيكركانهدعتملً:الّوأف
عارصلافانئتساناكةّينيطسلفلاةلتكلاىلعيلوتسملاسجاهلاذإ،ةّيندرألا
.ليئارسإعم
ّرفويً،اساسأيّبرغ،ّيجراخمعدنعثحبينأبموكحمندرألاّنأً:ايناثو
مادصعمبعصأفبعصأحبصيعرشاماذهو.ّيلخادلاهمعدةدعاقهل



.مهءالوومّهبحنوّينيطسلفلاهضحميذلارصانلادبعوةّيبرغلالودلا
هانبيذلا،يّندرألاشيجلارودبقيحتتأدبةبوعصلاهذهّنأً:اثلاثو
فصوب،اشاببولغوأ،بولغنوجمهّمهأامّيسال،نوّيناطيربلاطّابضلا
ّمتيامك،اهتلودوةديدجلاةّيندرألاةّينطولااهيلعسّسأتتةزيكرشيجلا
.دراوملاليئضوريقفدلبيفةلاطبلاصاصتمااهربع
دبعكلملاةلودلاسّسؤملايتغايفتاضقانتلاهذهللّوألاراجفنالاناكو
نأىّدبتيذلاوهو،مكحلالالطهلجنّيلوتو١٩٥١زومتيفلّوألاهللا
.بصنملااذهيفهئاقبنودلوحتةّينهذلاهعاضوأ
تحارندرألاعملماعتلايفجهنىلعًاليلدهللادبعلتقّلثمدقل
ةّيموقلاتاكرحلانعًالضف،هلةرواجملاةّيلاكيدارلاّةيركسعلالودلاهسرامت
هاقلنفوسيذلالايتغالاهناونعناكجهنلااذهو.ّةيّدضلاةّينيطسلفلاو
ديفح،نيسحكلملااهيفنمب،ةزرابةّيندرأتايصخشعضبعمًاقحالرّركتي
ضّرعتو،ريغصّباشوهو١٩٥٣ويام/رايأيفشرعلاأّوبتيذلا،هللادبع
.لايتغالاتالواحمديدعلكاّذم
ريجفتةّيلاكيدارلارصانلادبعةّيموقنعىّدأتينأًاذإًّايعيبطادبدقف
ذوفنلالوحنمعارصلالّوحتينأو،قرشملانادلبيفةّيلهألاتاقالعلا
ةهجلانم،ليئارسإّنأبًاملعاذهو.عزانتلاوّتتفتلاقالطإلًاناونعّيرصملا
مّنستىلعةليلقرهشأدعبف.ندرألاعضولةاعارمرثكأنكتمل،ىرخألا
ةّفضلايف،ةيبقةيرقةمجاهمىلعةّيليئارسإلاتاوقلاتمدقأ،كُلملانيسح
ةّيلمعلاهذهنعمجندقو،اهنمتّللستةّيئادفةّيلمعىلعًاّدر،ةّيبرغلا
.نيّينيطسلفلا–نيّيندرألاتارشعلتقمةّيشحولا
برحلاءاهتنادعبةدرابلابرحلامادتحانعىأنمبنكتملهذهتارّوطتلاو
ليحرعمف.نيلربنمًاقالطناابوروأىلععارصلاةروصرارقتساوّةيروكلا
زواجتيامبذوفنلاعيسوتىلعموقيًاجهنهؤافلخعّبتا،١٩٥٣يفنيلاتس
قرشلاهاّجتايفّيتايفوسلاداّحتالاعمةرشابملاةّيكرتلاوةّيناريإلادودحلا
يتلاةّيلاكيدارلاةّيتايفوسلاراكفأللدّدمتهبكاواماذهو.يّبرعلاطسوألا
.164اهعمتلماكتودفانلاربصلاتاذةّيلحملاراكفألاتمدخ

:نمنيلّوألانيلصفلارظنا164
Helene Carrere D’Encausse , La politique soviétique au
Moyen-Orient, 1955 - 1975 , Presses de la Fondation nationale des
sciences politiques, 1975.

( ئرق هتمجرتب ةّيبرعلا ).



يتلاتايّدحتلاعمً،اّرطضمولو،فّيكتلالواحّيمسرلاندرألاّنألاحلاو
١٩٥٥رخاوأيفضفرنيسحف.ةدرابلابرحلاةبقحوةيرصانلااهتراثأ
عمفطاعتملاعساولاّيبعشلاكّرحتلاعمًابواجتم،دادغبفلحىلإمامضنالا
قليفلا”ـلسيئركبولغدعبأ١٩٥٦سرام/راذآيفمث.ّةيرصملاتاسايسلا
–ولكنألاةدهاعملاىغلأامك،يّندرألاشيجللةاطعملاةيمستلايهو،“يّبرعلا
بغشلاوسيوسلاةمزأخانميفو،ربوتكأ/لوألانيرشتيفْنكل.ةّيندرأ
رطيسيناملربلصو،رصانلادبعلّديؤملاو“دادغبفلح”ـلضهانملاعساولا
هلوحّفتلايذلا،نيسحّرطضادقو.نّويراسيلاوبرعلانوّيموقلاهيلع
ىلإ،ّيرصملاميعزلاعمنيفطاعتملاندرألايّينيطسلفلباقميفنيّيندرأقرشلا
ةّيموقلاتاهّجوتلاتاذةّينيطسلفلاةّيصخشلا،يسلبانلاناميلسفيلكت
.ةموكحلاليكشت،ةّيلاكيدارلا
ةّيقاّفتا”ىلإلّصوتلاهاّجتابيسلبانلاةموكحتعفد١٩٥٧علاطميفو
ّيلاملانوعلاميدقتيفايناطيربنع“برعلا”بونيثيحب“يّبرعلانماضتلا
تانوعملاميدقتدّهعتييذلا“رواهنزيأأدبم”نلُعأهسفنتقولايفو،ندرألل
.ةّيعويشلاضهانتيتلانادلبللّةيركسعلاوّةيداصتقالاوةّيلاملا
يففوقولاىلإوحنتيتلاةموكحلا:نيفرطنيبهّدشأىلععارصلاادبانه
هبطاخيذلاكلملاو،ةّيبعشلانيصلابفارتعالاىلإوّيتايفوسلاداحتالابناج
ةدايقنزاوتب،حضاووحنىلعوً،اّرثأتمناك”ّهنأًاصوصخ،“رواهنزيأعورشم”
ىلإليئارسإعفديفّةيّدجلاهتبغربو،سيوسلاةمزأنّابإرواهنزيأسيئرلا
.165“ءانيسنمباحسنالا

165 Philip Robins, A History of Jordan , Cambridge, 2004, pp.
97-98.

ّىتح،ليربأ/ناسين١٠يفةموكحلاّلحىلعمّايأةثالثريغّرميملو
166راّونوبأيلعشيجلاناكرأسيئراهذّفنةّيبالقناةلواحملمكحلاضّرعت
تاذرصانعلاداعبإوهشيجىلعةرطيسلانمنيسحنّكمتةياهنلايفو.
ثبلاميذلاريصملانمندرألاذقنأيذلاءيشلا،ّيلاكيدارلاوّيرصانلاءالولا
اذهو،باشلاكلملاّنأديب.قارعلايفنيّيمشاهلاهبراقأمكحههجاونأ
،نيدّرمتملاطّابضلانمًادحأمدعيمل،ةّيبرعلاتاسايسلايفدوهعمريغ
.167ّةيرئاشعلاوةّيلئاعلاتاراثللًايدافت

عطقلّيقابتسابالقنابماقامنإنيسحكلملانأبديفتّةيرظنترهظ166
,AviShlaim:رظنا.رصانلادبعلنيّديؤملا"رارحألاطّابضلا"ىلعقيرطلا

op.cit,chap7.



.1990،يقاسلاراد،برعلاتشالتنيح،راونوبأيلع:رظناكلذك
RonaldDallas,KingHussein,ProfileBooks,1998,p:رظنا167

.76.
ّايروسنمتقلطنايتلاةّيبرعلاةدحولاةجوملةبكاوميفوً،ّايبرعاّمأ
ناماظنلانلعأف،ندرأللًاقيوطتتلّكشو،١٩٥٨طابشلّوأيف،رصمو
داّحتا”ةماقإرياربف/طابش١٤يفناّمعودادغبيفنّايمشاهلاونّايكلملا
ندرألايكلملةميدقتالواحملًادادتماًاضيأتدبةوطخلاهذهو.امهنيب“يّبرع
ةموكحلاسيئرلو،لّوألالصيفهقيقشولوألاهللادبعنيلحارلاقارعلاو
ّنكل.“بيصخلالالهلا”و“ىربكلاّايروس”ةماقإل،ديعسلايرونةّيقارعلا
ةسامحّةيأبظحيملوّةيّدضلارعاشملاهتهجاوّيمشاهلا“يّبرعلاداّحتالا”
ةرماؤمهفصوبقشمدوةرهاقلاهتمّدقدقوًاصوصخ،يّبرعلاملاعلايفةّيبعش
ناكو.رامعتساللةئوانملاوةليصألاوّةيّدجلاّةيودحولاتاحومطلاّدضىرخأ
لبقتسملاّىلوتينألمأىلعىلوأةوطخامهداّحتااوربتعادقنيدلبلاةداق
عمديدجلاّيمشاهلاعورشملاقفارتاذكهً.ادحاوًادلبامهلعجيامبامهبيرقت
يذلارمألا،ّيّدضديكوتوّيجولويديإخارصنودنمةئداهةّيسايسةغل
.ةّرتوتملاّةيوبعشلاةّليخملايفعقومّيأهمرح
يهنيلزّومت١٤مويقارعلايفّيروهمجلابالقنالاءاج،لاحّيأىلعو
يرونولّوألالصيفّباشلاقارعلاكلمةايحهعميهنيو“يّبرعلاداّحتالا”
َقلغموهاميف،رصموّايروسوقارعلانيبًارصاحمندرألاًاكرات،ديعسلا
ّةيأيفهطوقسبةمزاجلاتاّعقوتلاطسوً،ّايعيبطادباذكه.ليئارسإىلع
ً.العفلصحاموهو،هيمحتيكةّيناطيربتاّوقنيسحبلطينأ،ةظحل
عاّزهيّندرألاةموكحلاسيئرليتغا،١٩٦٠سطسغأ/بآ٢٩يفْنكل
نمةموكحسيئرلّوأيلاجملاناكو.هيسركتحتاتعرُزنيتلبنقبيلاجملا

اذهىلإهوقبسنيذلاعيمجنأذإ،نيتّفضلاةدحوذنمندرألاقرش
ىلعةّمهملاهتلالدهلتناكاموهو.ةّينيطسلفلوصأنعاوعّرفتبصنملا
جيسنلازيزعتىلعّيلاكيدارلاراوجلاتايّدحتاهتكرتيتلاةّيبلسلاتاريثأتلا
ّفقوتتملنوضغلاهذهيفو.نيّينيطسلفلاونيّيندرأقرشلاعمجيامبّينطولا
.168نيّيندرألانيّيمسرلارابكضعبونيسحلايتغاتالواحم

.ibid,pp.85-86:رظنا168
هتفاخإلوأّباشلاكلملاطاقسإلّةيرصانلاتايّدحتلاىلعّبترتلعفلابو
رّوطتلاىلعةّيبلسلاةغلابليعافم،يّبرغلاركسعملاىلإمامضنالانعهعدرو
ّةيرئاشعلاتاقالعلاىلإًاءوجلرثكأراصنيسحّنأكاذً.امومعيّندرألا



دجوّيلاكيدارلايّدحتلااذهّنألو.ةّيبعشلاوةّوقللردصمكاهيلعًادامتعاو
ليئارسإعمعازنلانمفقوملاراص،ةّينيطسلفلاةلأسملايفهعئارذوهءاطغ
.169ندرألايفّيسايسلاوّينمألاعضوللمئادريتوتونيسحلةنادإردصم

AviShlaim,LionofJordan-TheLifeofKingً:الثمرظنا169
HusseininWarandPeace,AllenLane,2007,p.85.

ةّيلهألافواخملابًابوحصمراوجلاهضرفيذلاّيسايسلاراصحللناككلذك
هتّيبارتةورذيفكلملافقيماظنلّفلختملاوّيوبألاعباطلازّزعنأةّيلخادلا
نوّيندرأقرشلاكسمياّمم،تارباخملاوشيجلاتاسّسؤمهيلت،ةدماجلا
يفةّمهمعقاومنيّيندرألانيّينيطسلفلاضعبّلتحياميف،ةساّسحلااهلصافمب
.170سنزيبلارئاودوّصاخلاعاطقلا

AdamGarfinkle,TheNineLivesofً:ارصحالًالثمرظنا170
HashemiteJordan;in:RobertB.satloff)ed.(,ThePoliticsof

ChangeintheMiddleEast,Westview,1993.
هّدشتةّيلخادتاضقانتنيب،١٩٤٣يفهلالقتساذنم،نانبلعمجهرودبو
،ّيروسلاًاصوصخ،ّيجراخلامادختسالانيبو،ةّمأ–ةلودكلّكشتلانعًاديعب
.هسفندلبلاضيوقتليبسيفتاضقانتلاكلتل
ماظنلادامتعاىلع١٩٢٠ذنمةّيفئاطلاوةّيسايسلاىوقلاعيمجتقّفتادقل
تيرُجأ١٩٤٧يفْنكلً.ّايفئاطبصانملامساقتبقفرملايّناملربلاّيطارقوميدلا
نم،اهليروخلاةراشبّةيروهمجلاسيئرريوزتبترُهتشاةّماعتاباختنا
تاباختنالاكلتريوزتذنمو.هلدّدجتةعاوطمّةيرثكأبىظحينألجأ
هنأبيروخللنيملسملاةداقلاضعبماّهتانعًالضف،داسفلاّيشفتببوحصملا
ةّيسايسلاتاقالعلاىّدرتتتحار،ّيسائرلاراثئتسالاةحلصملةكارشلابّلخأ
ّتمتوّايروسعمةّيكرمجلاةدحولاتمُصفتانيعبرألارخاوأيفّمث.ةّيلخادلا
نيتلودءوشنعمًّايعيبطاذهناكو،نيدلبلانيبةكرتشملاحلاصملاةيفصت
ّصاخلاعاطقللاهداصتقاةدايقيفّةيولوألايطعتامهتدحاو،نيّتلقتسم
ّنكل.ةّيئامحلاةعزنلازيزعتىلإاهّتيولوأبهذتةيناثلااميف،ةّرحلاةردابملاو
يفةّنُستراص،ةعونتمّةيروستاديدهتاهتقفارواهتقبستاوطخلاكلت
.171امهنيبأرطيفالتخاّلكعمنيدلبلاةقالع

،توريب،رشنللراهنلاراد،هنامزيفحلصلاضاير،نوضيبدمحأعجار171
ً.ادعاصورشاعلالصفلاامّيسالو،2011

قرافلاىّدبت،١٩٤٨يفىلوألاةّيليئارسإلا–ةّيبرعلابرحلاعالدناعمو
نيبوبرحلاكلتيفطارخناللةّيحيسملاةسامحلافعضنيبظوحلملا



ةّيلاجسلاةرارحلاىرذىدحإيفو،لب.172ةطرفملاةّيمالسالاةسامحلا
كرابمسويطانغأيّنوراملانارطملافقومعاذ،نيطسلفيفلاتقللةقفارملا
نطوأشنينأيفهتبغرونيطسلفيفدوهيللّيموقنطومايقلذّبحملا
ّيمالسإلا“رهقلا”نمدوهيلاونوّيحيسملاجرخيثيحبنيّيحيسملللثامم
.هنعمهسفنأبنوأنيوًانورقماديذلا

.316ص،قباسلاعجرملارظنا172
عوضوملاتاريثأتىلعقيرطلاعطقلتحنسةصرفلانأىّدبت١٩٤٩يفو
تارشعبليئارسإاهتلزنأةحبذمدعبف.نانبلىلعّيليئارسإلا–يّبرعلا
برحللًادادتماتدبو،١٩٤٨فيرخيفةيبونجلاالوحةيرقيفنيينانبللا
ةلودلاعمةندهتّعقُو،ةّينانبللاةهبجلاىلعىلوألاّةيدوهيلا–ةّيبرعلا
ظفُحً،امالسميقتنأنودنملاتقلافقوتًافيرعتةندهلاّنألو.ّةيربعلا
راوجلالايحمأليئارسإلايحكلذناكأ،ةمداقتاونسلنانبلرارقتسا
.نانئمطالاىلعثعبيالًاّشهًارارقتساّلظّهنأّالإ.يّبرعلا
يفّيركسعمكحنمهنعجتنامو١٩٤٩يفّيروسلابالقنالاّنكل
مادعإبىهتناونّويروسلانوّيموقلاهذّفنيذلالّوألابالقنالااعّجش،قشمد
نّويروسلانوّيموقلالاتغانأناكو.ماعلاكاذفيصةداعسنوطنأمهميعز
ىلإهلةرايزنّابإحلصلاضايرةّينانبللاةموكحلاسيئرًامامتنيماعدعب
يروخلالباقم،يّنانبللالالقتساللةملسملاةزيكرلاحلصلاناكّاملو.ندرألا
ةديدجلاةّينانبللاةغيصلاقمعبرضيلالتخالاأدب،ةّيحيسملاةزيكرلاهفصوب
.اهلاغتشاعيسوتواهليعفتىلعةردقلاو
ًارطختسيلةّيعويشلاّنأبكاذمويةحيحصلاوةدئاسلاةعانقلامغرفكلذك
،١٩٥٠رخاوأذنم،طسوألاقرشلايفةّيبرغلادوهجلاتأدب،نانبلىلع
قرشلانادلباهيفكراشت“ةّماعةّيعافدةدايق”ةماقإلّةطخلوحروحمتت
ّيسنرفلايّناطيربلاّيكريمألاعورشملااذهنأادبو.نانبلاهيفامب،طسوألا
،لمتحياممرثكأ،اهتاءالمإوةدرابلابرحلاةأطوتحت،ريغصلادلبلالّمحي
ّيمشاهحومطّيأنموليئارساوّايروسنمهيمحينأهعسويفناكنإو
اهفشكتناكرّوطتلاكاذلةديحولاةّيلاعفلاّنكل.هّمضيفّيمشاهريغوأ
لّوألانيرشتيفنانبلىلإيّبرغلاحارتقالامُّدقدقف.ةمئاقلاةبيكرتلاةشاشه

هوجولانمّلكّربع،ّصاخلامهزّيحيفف.اومجحأنانبلةداق”ّنكل،١٩٥١
كلذاولعفينأاوضفرمّهنأّالإ،مهمعدنعنيّيحيسملاونيملسمللنيّيسايسلا
.173“نلعلايف

173 Eyal Zisser, Lebanon-The Challenge of Independence ,



I.B.Tauris, 2000, p. 213.
ةروث”نوّينانبللاهاّمسامربع١٩٥٢يفيروخلاطقُسأدقفلاحّةيأىلعو
قفاوتلاناكمإيفاملمأدوجوىلإةّيباجيإةراشإناكاموهو،“ءاضيب
ةراشإلاكلتبتّفحاذهعم.ةثيدحلاتاسايسلانيبوديدجلانانبلنيب
.ةئشانلاةّينطولاةايحلافعضىلعاهتلالديفًاّدجةّيبلستاراشإةّيباجيإلا
ذنم،اوردابدقاوناكنيّيسايسلانميروخلايضراعمزربأضعبّنأكاذ

ملو،همعدلًابلطميعزلاينسحّيركسعلاّايروسمكاحبلاّصتالاىلإ،١٩٤٩
،نانبلءامعزىوقأدحأوه،يماركديمحلادبعكقباسةموكحسيئردّدرتي
ىلعتلمتشاةّينانبللاةضراعمللميعزلااهعطقدوعونعثّدحتينأيف
.174يّبرحلاداتعلاوةحلسألاباهديوزت

.167ص،قباسلاعجرملانع174
زّكرتلايفوهتّيلاربيليفتاطاطتشالاضعبمغرىلعو،ىرخأةيحاننم،ْنكل
ًاسسأىسرألّوألاّيلالقتسالادهعلاّنإف،توريبةمصاعلالوحّيداصتقالا
كاذ.يّبرعلاطسوألاقرشلايفاهتاليثمّلكنمحجنأاّهنأ،ةنراقملاب،نّيبت
يتلاو،نانبليفيروخلادهعاهاّنبتيتلاةّيلاربيللاّةيداصتقالاةسايسلا”ّنأ
راهدزانعديعبّدحىلإةلوؤسملاتناك،نيحلاكاذذنماهيلعظفوح
ةموكحتأشنأ،١٩٤٨يف،تاونسعبرأبكلذلبقف.١٩٥٢دعبدلبلا
ّةيدقنلادويقلاةمظنألماكلابسكاعيًّايراجتًاماظنوةّرحةصروبيروخلا
.175“ملاعلايقابيفةعئاشلاّةيراجتلاو

175 Kamal Salibi, The Modern History of Lebanon , Caravan
Books, Delmar, New York, 1977, p. 197.

فنأتساوهف.ةبراضتمةكرتنوعمشليمكسيئرلليناثلادهعلاثرواذكه
يفراصحنالاوّومنلانمدلبلالقنينألنمزلاعملّهؤملاومئاقلاراهدزالا
.هئاجرأرئاسىلإّدتمتيتلاةيمنتلاىلإاهنمةبيرقلالبجلاقطانموةمصاعلا
رصانلادبعتاسايسنيبوهدهعيفنانبلحلاصمنيبمادصلانأّالإ
مادقإىلعاذهىّذغتدقوً.ّايمتحادببرغلاعماهرودبةمداصتملا
لاحامك،هفدهناكتاباختناللعّسومريوزتىلع١٩٥٧يفنوعمش
،روكذملاكولسلاّنأالإ.هلدّدجيعاوطمناملربنيمأت،١٩٤٧يفيروخلا
ًاضيأّلد،داسفوقفأقيضوّةيدادبتساةعزننمهنعّربعامىلإةفاضإ
اُهتدعاقو،ّةيزكرملاةطلسلانيبًامادصُعازنلاسكعدقف:نيرخآنيرمأىلع
ةقبطلاتحبصأوىربكلاةّيعارزلاتّايكلملاتيّفُصثيح،ّيحيسملانانبللبج
نيّكالملارابكوةّيفرطلاقطانملاءامعزنيبو،ّيسايسلاكارحلاةدئاقىطسولا



فوخلابًاموكحمنوعمشكولسناككلذك.ةملسملاّةيرثكألايوذنيّيعارزلا
يفنيسحهلعفاملعفيْنألًاّوعدمهسفندجوف،ّيلاكيدارلاراوجلانم
ةدعاقلاىلعدامتعالانمديزملاوّيوطلسلاراثئتسالانمديزملا:ندرألا
.ةّيندرألارئاشعلللداعمكةّيحيسملا
كلذو،١٩٥٨يف،لالقتسالادعبىلوألاةّيلهألاهبرحنانبلدهشةياهنلايفو
امّنإاذهو.176ّةيروسلا–ّةيرصملاةدحولامايقىلعةليلقرهشأدعب
زنيراملانمتاّوقلاسرإنوعمشبلطلةدّحتملاتايالولاةباجتساىعدتسا
ندرألايفلصحامبًاهيبشناكامًاضيأوهو.توريبىلإًالعفتلصويتلا
.نوّيناطيربلادونجلاهامحيذلا

1958ثادحأبتطاحأيتلافورظلاّصخاميفعجار176
Samir Khalaf, Civil and Uncivil violence in Lebanon , Columbia,
2002, chap. 5.

نمو لجأ ةهجو رظن ةبيرق نم ةياورلا ّةيرصانلا ، نكمي ةعجارم تامهاسملا
يتلا اهاوح باتك Wm . Roger Louis and Roger Owen ( ed .), A

Revolutionary Year - The Middle East in 1958 , London and
Washington , 2002 .

،١٩٥٨يفيّبرعلاطسوألاقرشلاهدهشيذلالماشلابارطضإلاطسوو
ريغةوسقبّةيروهمجلامايقنلعأيذلاقارعلايفّيركسعلابالقنالالصح
سيئرعقونيحو،ةّيشحوةقيرطبةكلاملاةرسألاتيّفُصدقف.ةقوبسم
هّتثجبليثمتلاّمت،ةجئاهلاريهامجلايديأيفديعسلايرونةموكحلا
.هّيشدعبلُكأاهماسقأضعبنأركُذامك،اهلاصوأتّعُطقو
يوطنيناكويلوي/زّومت١٤بالقناهطقسأيذلاماظنلاّنأيفّكشالو
كلذداقعناواهتّيكلموضرألاةلأسمنمعباناهّمهأةمخضتالالتخاىلع
أوسأىدحإناكتانيسمخلايفقارعلاف.ّيقطانملاوّيفئاطلاماسقنالاىلع
لمعيناكاماذهو،ملاعلايفًافاحجإاهرثكأوةّيعارزلاةّيكلملاعّزوتتالاح
يتلاّةيركسعلالوصألاتاذةّيّنسلارسألازومرورئاشعلاءامعزحلاصل
ّفلختبةيمنتلاتالواحمتمدطصادقو.تانيرشعلايفهتأشنذنمهتمكح
قنعّيلاودارأءالؤهف.اهتفرجعو،ٍضارأوّكالماهمظعمو،ةّيسايسلاةقبطلا
مغرىلعو،اذهعمو.مهحلاصممدخيامبىربكلاةّيئاملاوةّيعارزلاعيراشملا
دافأ،رئاشعلاءامعزونيّكالملارابكطغضتحتةيمنتلاتّايلمعجَوِع
فيظوتلاتايادبنمامكةّيتحتلاةينبلاءاشنإتايادبنمنّويقارعلا
،اهقيرطيفيضمتنأهذهكةهجولحيتأولو.ةّيطفنلامهدئاوعلّيجاتنالا



ةّيسايسلاةقبطلاةّيعونيفو،ّيسايسلاءادألايفّيجيردتنّسحتاهبحصينأو
قارعلاليوحتعيطتسيامجئاتنلانمترمثأل،اهتبساحمواهتبقارملاكشأو
ةورثلاكلميوهلب،بسحفهطفنبًّاينغسيلروكذملادلبلاّنأكاذً.ّايعون
عنصً،ّايرظنّهلقأ،حيتتيتلاّةيرشبلاةقاطلانعًالضف،ةّيئاملاوةّيعارزلا
.177حاجنلاةغلابةبرجت

يف":يروّدخديجمبتكيديعسلايرونلّةيداصتقالاتاسايسلانع177
سيئرةسائرتحتّلقتسمزاهجكءانبلاةداعإلةيمنتلاسلجمأشنأ1950

دصُردقو.ّيطارقوريبلاذوفنلانمّدحلاوةءافكلانامضلجأنمةموكحلا
ةعجارمّتمت1951يفو)...(ةيمنتللطفنلاتادئاعنمةئملايفنوعبس

،يواستلابحابرألامساقتةدعاقىلع"قارعلاطفنةكرش"عمطفنلاةّيقاّفتا
عيراشمسلجملاقلطأدقو.ةيمنتللةدوصرملاليماسرلاةبسندازاميهو

رطخنمدالبلاصيلختفدهب،تاعقنتسملافيفجتلوّيرللةحومط
."ّيعارزلاجاتنإلاعفرلراهنألاهايمظفحلوميدتسملاتاناضيفلا

Majid Khadduri, Arab Contemporaries-The Role of Personalities in
Politics , Jhons Hopkins, 1973, p.36.

،ةدرابلابرحلاببسبف.ربكأاّهظحءوسناكةّيطارقوميدلاةلأسملانأريغ
،هئافلحوّيعويشلابزحلالبقنمةّيملسلاةّيسايسلاةّيلمعلامارتحامدعو
يرونّرجنا،رصانلادبعلامجةماعزبنيذوخأملابرعلانيّيموقلانمّمث
ًانهارم،ةّيناملربلاوةّيبزحلاوةّيسايسلاةايحللّلطعمّيبلسفقومىلإديعسلا
ةّيقارعلاةّيلاربيللاّنأبًاملعاذهو.ماظنلايمحييذلاّينمألاّلحلاىلع
ّتلدامىلع،ةرواجملانادلبلايفاهنارقألثمةّشهوةفيعضًامئادتشاع
،ةّيطارقوميدلاةّيكارتشالاوةّيلاربيللانيبجزملاالواحنيذللانيّيسايسلااتبرجت
ّيركسعلامكحلاعمنواعتنأقبسلّوألاف:ديدحدّمحمويجرداجلالماك
ةّيلاملاةرازوّىلوتيناثلاو،هيفداصتقالاةرازوّىلوتو١٩٣٦يفيقدصركبل
١٩٥٨.178بالقنادعب

,…MajidKhadduri,ArabContemporaries:رظنايجرداجلانع178
chap.8.

يفةّيطارقوميدلالجأنمعارصلا:يتارّكذم،ديدحدّمحم:رظناديدحنعو
.يقاسلاراد،2006،قارعلا

وه،١٩٥٨ىلعتاونسّتسلبق،رصميفرصانلادبعبالقناناكدقل
مهتافالخمغرىلع،نّويقارعلا“رارحألاطّابضلا”هديلقتلواحوهبّرثأتام
ةرهاظلاسفننعنّويبالقنالاطابضلاّربعًاضيأْنكل.ةريثكلامهتاسفانمو



ءوشنيأ،تانيسمخلاعلاطمّايروسيفو،اهبالقنالبقرصميفاهانيأريتلا
طاّبضلا”ـف.ّيعويشلاىلإّيشافلاّيموقلاعمجتّةيّدضةعيبطنمةهبج
بازحألاونوّيعويشلاناكاميف،نيميلاىصقأىلإراسيلاىصقأاوّمض“رارحألا
عمبراقتلاىلعوبرغلاوةّيكَلملاةمواقمىلعنيقّفتمةّيبرعلاةّيموقلا
نيّيموقلً“ايجيردتًالاقتنا”ً،الثم،تانيسمخلاتلّجسدقف.ةّيتايفوسلاةسايسلا
فقاوملادييأتىلإ،ةّيشافلاعمنيفطاعتماوناكنّييراتيلاتوتوةّنسبرع
قرطبًامامتهااولذبمّهنأودبي”نيّيبالقنالاءالؤهّنكل.179ةّيعويشلا
.180“اهتاياغواهفادهألاولذباّممرثكأةروثلاذيفنتلئاسوو

,WalterZ.Laqueur،يقارعلا"لالقتسالابزح"ةلاحنعرظنا179
Communism…,pp.257-258.

180 Majid Khadduri, Republican Iraq-A study in Iraqi Politics
since the Revolution of 1958 , Oxford, 1969, p. 33.

بالقنا،ّباشلضانمك،ةسامحبّديأقباسّيثعبّيدايقبتكيهتارّكذميفو
ةرجهلاةرهاظ،اهلعفبو،ةروثلادعبقارعلاهلضّرعتاّمم”ّنأ،١٩٥٨

يفقاطنعسوأىلعتمظاعتنأتثبلاميتلاجراخلاىلإةعساولا
دلبلاةقاطلةروكذملاةرهاظلاهتّلثميذلافازنتسالامغربو.ةيلاتلاتاونسلا
تناكدقف.انتامامتهاوانمومهنمًّايألّكشتملكاذنآيهف،هتاءافكو
.181“انهابتنايعرتسياميّبزحلاوّقيضلااهانعميفةسايسلا

،ّيقارعلاثعبلابزحيفيتبرجت–ةميزهلاراكوأ،يكيكفلايناه181
.130ص،1993،صربق–ندنل،رشنلاوبتكللسيرلاضاير

تاعارصرّجفتتتأدب،ميقلاويناعملاديلوتبةّينعملاريغّةيّدضلاهذهطسوو
دبعةموكحلاسيئر،بالقنالايدئاقُعازناهَّمهأناكو،اّهلكةتوبكملاقارعلا
نييعوّالثمنّايركسعلاناذهف.فراعمالسلادبعهبئانومساقميركلا
ًاحماستموًّايقارعًّاينطولّوألاناكدقل:امهنيبعماجعمجيالنيتلاحو
ناكامك،بهذملاةّيعيشةّيليفّةيدركّمأوّينسبألدولوملاوهً،ّاينيد
هعفدام،ءارقفللةلّايملاةّيعامتجالافطاوعلانمردقىلعوةعزنلاّيكروتاتأ
ةّيعويشلابازحألايناث،ّيقارعلاّيعويشلابزحلاعمقلقفلاحتىلإ
ىلإبالقنالادعبعراسيذلا،فراعاّمأ.يّنادوسلابزحلادعبةّوقةّيبرعلا
ناكف،ةدّحتملاةّيبرعلاّةيروهمجلايفقارعلاجامدنالةوعدلاوقشمدةرايز
ىلعًاتّمزتمًّايـّنسناكامردقب،رصانلادبعبباجعإلاديدشًّايبرعًاّيموق
مداصتامًاعيرسو.يضارألايّكالمنمةّينسلارئاشعلاءامعزبةقيثوةقالع
ةّينطوللّلثممك،مساقمادطصاةازاوميفةطلسلاىلإامهلوصودعبنانثالا



اذهو.ةدّحتملاةّيبرعلاّةيروهمجلادوجوبورصانلادبعةماعزب،ةّيقارعلا
ةّيـّنسلاطاسوألايفف:نيتبراضتمنيتّيسايسنيتغليفغيصامّنإعارصلا
ّةيروهمجلايفةّيجامدنالاوّةيروفلاةدحولاىلإةوعدلاتداسةّيبورعلا
نوّيعويشلاومساقراصنأاهنعّربعيتلايهفىرخألااّمأ،ةدّحتملاةّيبرعلا
فوخفعاضياّممناكو.182ةدحولالدبداّحتالاراعشاوحرطنّمم
نّويروسلامهقافرهلضّرعتيناكيذلاعمقلاكاذةدحولانمنيّيعويشلا
.ةدّحتملاةّيبرعلايفنّويرصملاو

,MarionFarouk-SluglettandPeterSluglettً:ارصحالًالثمرظنا182
Iraqsince1958-FromRevolutiontoDictatorship,I.B.Tauris

,2001,p.59.
طّابضلاءاصقإدعب،زومت١٤بالقنانمقثبنايذلامكحلاّنأالإ
ةّيموقلاىلعنوّيعويشلامهعموةعيشللًاراصتناُربتعانأثبلام،نيّيموقلا
ةغلباهسفننعّربعتنكتملكاذمويتاعازنلاّنأحيحص.ةّيـّنسلاةّيبرعلا
ّنكل.اهلًءاطغةثيدحلاتّايجولويديإلايفدجتتناكلب،ةحيرصةّيفئاط
نّويرصانلاوفراعمالسلادبعهّلثميذلاضارتعالاّنأًاضيأحيحصلا
ةّينسةبلغتاذهتدعاقوهتّيحورتناكنيّيعويشلاومساقلايحنّويثعبلاو
ةعيشلاّدضًّايديلقتةتّمزتملاةّيبورعلاةعزنلاّنأقارعلايفظَحُاليو.ةحضاو
ةّيـّنسلاةّيمالسإلاةوعدلااهسفنيهتبعوتسادقتناك،ناريإوداركألاو
.كانهةّنسلانيملسملاناوخإلاّومننمتّدحو
رامثيناثلامرحنأرصانلادبعومساقفالخلناك،ىرخأةيحاننمو
داعأاماذهو.١٩٥٨يفةّيكَلملاطاقسإعمقّقحتّهنأىءارتّيقارعراصتنا
/لوليأ٢٨ذنمًاصوصخ،ديدجوحنىلعةّيبرعلاةّيسايسلاتانزاوتلامسر
ةدّحتملاةّيبرعلاّةيروهمجلانعاهسفنّايروستلصفنانيح،١٩٦١ربمتبس
.ّةيرصانلارصملباقميفقارعلانمتبرتقاو
ةّيبرعلانممعدبف.قارعلالخادًافينععازنلارجفنانوضغلاهذهيف
سرام/راذآ٨يفةّيـّنسلا“لصوملاةضافتنا”ـبفرُعاملصح،ةدّحتملا

ّداحّيعويشزازفتسااهقبسامدعب،فاّوشلاباهولادبعاهداقيتلا١٩٥٩
مادقتساواهيف“ملسلاراصنأ”ـلرمتؤمدقعيفزازفتسالاّلثمتدقو.فلجو
بسحب،فاّوشلاو.كانهمهدشحومساقيّديؤمونيّيعويشلافالآتائم
تاذضرألايّكالمنمةّينيدةقبط”ىلإيمتني،هلوطاطباّنحفيرعت
.183“ضقنلاةمكحمسأريّيعارزكّالمنباوهو،ةعفترملاليخادملا

183 Hanna Batatu, The Old Social Classes and the Revolutionary



Movements of Iraq , Saqi, 2004. p. 781
رّمشرئاشعميعز،روايلاليجعدمحأ“ةضافتنالا”ـلرخآلالطبلاناككلذك
،١٩٥٨ربمتبس/لوليأ٣٠يفرداصلاّيعارزلاحالصإلانوناقدّدهيذلا
دقو،هتريشعنمصخشفلأ٣٠ىلعهتوطسوًامنود٣٤٦٧٤٧ـلهتّيكلم
تناكو.184هعاضوأومهعاضوأهباشتتنيذلانيّكالملارابكهلوحّفتلا
ةفورعمةّيلصوملاةّيـّنسلاف:اهتّيعجرىلعةلالدلاةغلابةكرحلاهذهةبيكرت
نأنعًالضف،نيّيحيسملاونامكرتلاوداركألالايحةّداحلااهتّيساسحبًاّيخيرات
ًاساسأينعت،رئاشعلاءامعزنماهيّكالمىدلامّيسال،ةّيبرعلااهتّيموق
ةمخضلاةّيعارزلاتّايكلملاةدحوىلعظافحللةّمألا–ةلودلادودحزواجت
اهلعجيتلارئاشعلاةدحوىلعظافحلاكلذكو،ّايروسوقارعلانمّلكيف
رّمشرئاشعنمودبلا”ّنإفاذكه.نيدلبىلععّزوتتةّمألا–ةلودلامايق
نعًاعافد”اذهّمتدقو،“نيدّرمتملاةدعاسملاوؤاجّةيروسلاءارحصلايف
.185“راّفكلاوداركألاىلعبرحلاةيارتحتّيعاطقإلاماظنلا

184 ibid, p. 871.
185 Eliezer Be’eri, Army Officers in Arab Politics and Society ,
London, 1970. P. 184.

ىدمىلعحوتفمولدابتمولهذمفنعبةضافتنالاتدمُخألاحّةيأىلع
.تائملابىدوأام،لصوملايفمّايأةعبرأ
.ّيروهمجلاقارعلايفرجفنايذلاديحولاضقانتلانكيملعارصلااذهّنكل
داركألاونوّيعويشلاّمظن،ويلوي/زومت١٤بالقنالىلوألاىركذلايفف
اهنعتّدأتةّيلامشلاكوكركةنيدميفةّينامكرتلاةّيلقألاىلعةّحلسمتامجه
يفةّيجمهلامعألًاحرسمتلّكشو،مهنمةليلقتارشعبتلزنةحبذم
هيلعتذوحتسايذلامساقنيبّبدنأفالخلاثبلامو.بهنلاوقرحلا
يفةرشابمةكراشمىلعنيّحلملانيّيعويشلانيبوةّيماظُعلاوّةيروتاتكيدلاهلويم
ةّنسلابرعلانمنيبّصعتملاضعبلًاحيتم١٩٦٠يفمقافتاماذهو.ةطلسلا
ىواتفلاتناكامنيب،اهراوجولصوملايفنيّيعويشلللتقتّايلمعاورشابينأ
.186ةّيعويشلاميرحتةنلعمنيّيعيشلابونجلاوطسولايفرهظتةّينيدلا

HannaBatatu,TheOldSocialClasses…,p.954ً:الثمرظنا186
.

كراشلايتغاةلواحملهسفنمساقضّرعت،١٩٥٩يفو،كلذنوضغيفْنكل
مهيفنمب،اهوبكترمّرفدقو،نيسحماّدص،ّيـّنسلاوّيثعبلا،ّباشلااهيف
.قشمدىلإ،نيسح



ينازرابلاىفطصمةدايقبّةيدركلاةضافتنالاتعلدنا،١٩٦١فيصيفً،اريخأ
بالقناديُعبّيتايفوسلاداحتالايفهافنمنمقارعلاىلإداعدقناكيذلا
ةيرق١٢٧٠ّيقارعلاناريطلارّمدةضافتنالاكلتعمهلماعتيفو.١٩٥٨زومت
ةعيبطيفًانماكناكراجفنالابابسأدحأّنأيفّكشنمامو.187ّةيدرك
هنيبّيصخشلاسفانتلايفامك،ّةيزكرملاىلإمراصلاهليموّةيروتاتكيدلامساق
موهفمباطاحأنيذللاضومغلاوسابتلالايفًاضيأْنكلو،188ينازرابلانيبو
ّنأىلعُّصنهتارقفىدحإيفف.ّيروهمجلاروتسدلايفةّيقارعلاةّينطولا
دريىرخأةرقفيفْنكل،ةّيبرعلاةّمألانمأّزجتيالًاءزجلّكشيقارعلا
.189نطولااذهيفءاكرشداركألاوبرعلاّنإلوقيرخآأدبم

JonathanC.Randal,AfterSuchknowledge,whatنع187
forgiveness?,NewYork,1997,p.140.

188 ibid, p. 137-139.
189 رظنا : Majid Khadduri , Republican Iraq … , p . 65 .

ةجردببسبرصميفحجنيذلاّيدادبتسالامكحلاّنأادبةصالخلايفو
اذهتحتو.قارعلايفحجنينل،سايقالبىلعألاّينثإلاوّينيدلاماجسنالا
ىلعاهّدريفةّيعيشلاّةيّدضللةجلدؤملاتايادبلاترهظّيسايسلافقسلا
لجر،ردصلارقابدّمحميفكلذّلثمتدقو.ةثادحلاوثيدحتلارهاظم
يفوضعبلابسحب١٩٥٧يفّيقارعلا“ةوعدلابزح”سّسأيذلانيدلا

هتاباتكيفًاسوجهمناكردصلاو.190رخآضعببسحب١٩٥٩–١٩٥٨
،ّيعيشلاطسولايفاهمويّيعويشلابزحلاةّوقلًاعبت،ةّيسكراملاىلعّدرلاب
ةقحاللاةلثامملابازحألارئاسو“ةوعدلا”ّرثأتكلذيغلينأنودنم
ةعامج”يفّحصيهسفنءيشلاو.ميظنتلاةيحاننمةّيعويشلابازحألاب
١٨٨نوناقللضفرلاخانميف،١٩٦٠ماع،تدلويتلا“فجنلايفءاملعلا
اهعيرشتّمتتالواحمترجدقفً.ّايناملعًاميظنتةلئاعلاميظنتبّقلعتييذلا
يفًّايبرعةقّابستناكيتلاةّيبيقروبلاسنوتبًانّميتتاجيزلادّدعتدييقتل
ّلظيف،ةلودلادّدمتضفرنمًاءزجناكامّنإهرودباذهو.لاجملااذه
رودلاضّوقتميلعتةكبشّدماهتلواحموعمتجملالخادوحن،مساق
.191ةّينيدلاةسّسؤمللّيميلعتلا

JamalSankari,Fadlallah-TheMakingofaRadical:رظنا190
shi’iteLeader,Saqi,2005,p.73.

,FalehA.Jabar,TheShi’iteMovementinIraq,Saqi:عجار191
.5و3نيلصفلاًاصوصخو,2003



ً،ّايميلقإقارعلاعقومىّوق١٩٦١يفرصمنعّيروسلالاصفنالاّنأمغرو
رياربف/طابش٨يفمساقدهعحاطأفنعلاغلابًّايركسعًابالقنانأّالإ

نمنيديفتسم،رصانلادبعلنوّديؤمونّويثعبةّنسطّابضهذّفن،١٩٦٣
ةبقحلاتلّجساذكه.اهيلإدنتستّةيّدجةدعاقّةيأىلإةطلسلاراقتفا
خيراتلااهبستكايتلاةروصلابًاريدجًّايومدًافيزنلّوألااهدهعيفّةيروهمجلا
.192“ىربكلااهتعوضومةداهشلاّلثمتىمظعايديجارتلبعل”ـكّيقارعلا

192 Samir al-Khalil, The Monument-Art, Vulgarity and
responsibility in Iraq , Andre Deutsch, 1991, p. 84.

عباسلالصفلا
هتاراصتناورصانلادبعمئازه
،ىربكلاةّيبرعلاةميزهلاماعوهو،١٩٦٧و١٩٥٨نيبامّدتمملادقعلايف
.يّبرعلاملاعلايفهتاعّرفتوةّيسايسلاةايحلاىرجمرصانلادبعلامجمكح
رياربف/طابشيفّايروسعمةدحولابةّيصالخلاةريسملاكلتتجُّوتدقو

رصاحي،يّبويألانيدلاحالصلًاراركتةّيبعشلاةّليخملايفهتلعجيتلا١٩٥٨
.نيّيبيلصلانيدلاحالصرصاحاملثماهبونجواهلامشنمّةيربعلاةلودلا
دعب،ّيرصمسيئرلّوأبىّدأنأّةيروسلا–ّةيرصملاةدحولانالعإلناكو
نمًاءزجاهرابتعاو“رصم”مساءاغلإىلإ،لصألايّينابلألاكولملاةلسلس
حورنوّلثمينيذلاطابقألاّةيرثكأتضفراميف،“ةدّحتملاةّيبرعلاّةيروهمجلا”
.ةّيبرعلاّةيوهلايفءاحّمإلااذهةميدقلاّةيرصملاةّينطولا
لبقييكنّييروسلاىلعرصانلادبعلامجامهطرتشاناذللاناطرشلاناكو
نّييروسلاطّابضلادّهعتوّةيروسلاةّيسايسلابازحألاّلحيأ،مهعمةدحولا
ّيودحولاماظنلاةعيبطىلعةلالدلايغلاب،ةسايسلايفلّخدتلامدع
يّندملاعباطلازيزعتهفدهنكيمليناثلاطرشلاّنألاحلاو.ديدجلا
ّالأنامضلبً،الصأّةيروتسدوةّيندمةطلسلانكتملذإ،ةطلسللّيروتسدلا
فنصنموأهبىتأيذلاكّيركسعبالقنالرصانلادبعماظنضّرعتي
.رخآفنصّيأنموأ،قشمديفلصحيذلاجّردتملابالقنالا
نمًاءزجهفصوبرصميفيّبرعلاّيموقلايعولارصانلادبععنصدقل
قطانىلإ،تانيسمخلاطساوأذنم،هدهعلّوحتامك،ةّيمسرايجولويديإ
ّيموقلامعزلااذهّنكل.نيطسلفريرحتعورشموةّيبرعلاةّيموقلاناسلب
ةرادإىلعسكعنيملوهف.ّربعُمورشابمعقاوبًامودمدطصيناكيّبرعلا
برحدعبةرهاقلادييفىهتنايذلاّينيطسلفلاةّزغعاطقلرصانلادبع

دهعلايف،ةّزغف.قباسلايّكلملادهعلانعّيرصانلاماظنلاهثروّمث١٩٤٨



ّتلظيهف.تّايساسألالواطيملكلذّنكلًاليلقاهعضونّسحت،ّيرصانلا
اهمكحيّةيركسعةقطنمكلماُعتّتلظوّةيرصمّةيركسعةرادإلةعضاخ
،بادتنالاّلظيفهبلومعملايّناطيربلانوناقلاىلعيقبأامك،ئراوطنوناق
ذنمّيرصملادقنلاّلحثيح،بالقنالالبقأرطدقناكدحاورييغتعم

،عاطقللديحولاّيّربلاذفنملارصمتناكّاملو.ّينيطسلفلادقنلاّلحم١٩٥٠
ةريثكتالاحيفو،لمعلاونكسلادصقباهنمةرجهلاةكرحتطبضاهنإف
ًاديهزًاغلبمنكتملُةنامضلاو،ةّيلامتانامضّبلطتيرصمىلإلاقتنالاناك
نيحّةيرصملاةموكحلاتماقاذهعم.ءارقفلانّييزغلامظعمىلإةبسنلاب
نيّيئادفلابيردتىلعفارشإلاب،١٩٥٥يف،ىّدرتتبرغلاباهتاقالعتحار
ةريزجهبشوةّزغنمقلطنتةّيكيتكتلامهتّايلمعتلعجنيذلانيّينيطسلفلا
ّيبعشلا،نلعملاراعشلاوهوً،اعبطنيطسلفريرحتدصقبال،ءانيس
شيجلاتارابختسااهنمديفتستدقةّيلّوأتامولعمعمجللب،ّيمسرلاو
.193مكحُموحنىلعاهبنيّينيطسلفلانيّيئادفلاتطبريتلاّيرصملا

LaurieA.Brand,Palestiniansin:ةّزغوّيرصانلادهعلانعرظنا193
theArabworld:InstitutionBuildingandtheSearchforState,

Columbia,1988,chap.3.
اهلنكتملرصميفّيركسعلاماظنلااهقنتعايتلاةّيبرعلاةّيموقلاّنأالإ
نانبللبجيفتأدبيتلا،ّةيوغللاوةّيفاقثلا،ةّيئايحإلاةغيصلاكلتبةلص
جذومنلاةاكاحمىلإىعسيوةّيناملعلابّرشبي،ةّينامثعللًاضهانمًاعورشم
تالداعملاكلتًايلاععفرّةيرصانلابًاقحالفرُعيتابامّنألاحلاو.يّبوروألا
يتلااهتّيناملعيفةمساحلاةعزنلاىلعًاّدضةّيبرعلاةفاقثلايفةّيقيفوتلا
ةّيبعشةّيمالسإةعرجتوتحاّةيرصانلاف.ىلوألاةّيفاقثلاةبورعلاتداس
ةّيسايسلاةوعدلاتغبطصاكلذك،رهزألاةسّسؤملاهترداصمبةبوحصم
ديشناهيفامب،يناغألاوبطخلاهتلمحٍمالسإب،يّبرعلاقاطنلاىلع،ّةيرصانلل
.رصملًايناثًّاينطوًاديشن،١٩٥٦ذنم،ّدُعيذلاةّيبعشلاغلابلا“ربكأهللا”
لالخنمغاصي،ةلودلاراودأنمًارودهفصوبثيدحتلابتكّسمتامك
نيب،نمضياميأ،ريهامجلاميظنتوةّيعامتجالاةلادعلاوةيمنتلاتاراعش
يقب،هرودبو.اهتزهجأةضبقنيكمتوةطلسلاةدعاقعيسوت،ىرخأرومأ
ةّيبزحلاوّةيروتسدلاةايحلاهضفروه،دحاورمأيفًامساحّيرصملاميعزلا

194.
زكرم،ةمامقلاقودنصيفروتسد،ىسيعحالصً،ارصحالًالثم،رظنا194

.2001،ناسنإلاقوقحتاساردلةرهاقلا



ىنعملاوّةيوهلاىلإمسالاءاغلإّةيّدضلاةعزنلاتزواجتف،ّايروسيفاّمأ
نع،ةثيدحةلودكاهتدالوذنمتزجعيتلاّايروسف.امهيسفننيّينطولا
تدب،ةّيلخادلااهتاضقانتيفطّبختتّتلظو،ّيسايسلارارقتسالاقيقحت
.ربكأتاذيفةّينطولاتاذللًءانفإاهيلإةبسنلابةدحولا
،يناعملاىلإرقتفتًّةيّدضاهسفنّةيروسلا–ّةيرصملاةدحولاتدلواذهقوف
تدقفدقتناكرصمف.نيتهجنمليئارسإىلعقابطإلاملحالخام
يفلاحلاهيلعناكاموهو،يّبرعلاملاعللّيريونتوّيفاقثزكرمكاهعقوم
اهيفةّيناطيربلاةّيلاينولوكللناكنيح،نيرشعلانرقلانملّوألافصنلا
ةّيبرغلاةفاقثلاىلعحاتفنالاناكنيحو،روادموأرشابم،ظوحلمروضح
يتلايهّةيركفلاّةيرحلانمةقومرمةجردتداسامكً،اّيبسنًاديعب
.رصمىلإ،نوّيحيسممهبلغأو،نّييروسلاونيّينانبللانيفّقثملاتبذتجا

ةلودلالوحةروحمتملاّةيرصانلااهتغيصيفةّيبرعلاةّيموقلاّنأٌحيحص
ةغيصلانمًامّدقترثكأتناك،ةيمنتلاتاراعشلةعفارلاو،اهحلاصموّةيرصملا
ّيلَبقلادادتعالاورعشلاوةباطخلاباهسفننعتّربعيتلاّةيروسلاةّيثعبلا
كلميعمتجمكرصمنيبربكأقرافبيشيقرافلااذهناكو.ةّيبرعلالوصألاب
بعليثيحّيقرشملااهراوجوّةيروسنيبوهءازجأدّحوتّةيّدجرصانع
.ريثكبربكأًاراودأّةيرئاشعلاوةّيبهذملاوةّيفئاطلاىنُبلاوّيعمتجملاّرسكتلا
اهتمزأنعًاعيرستفشكّةيرصانلااهتغيصيفةّيبرعلاةّيموقلاّنإفاذهعم
تادحولاّنأكاذ:رصاعملاملاعلاةكرحلةقِرافملاوهجوألاةدّدعتملاةقيمعلا
عساتلانرقلارخاوأيفايلاطيإوايناملأاتدحواهرخآتناكيتلاةّيسايسلا
تانزاوتلًاعبت،ةثيدحلالودلاتأشنامدعبراركتللةلباقتداعام،رشع
هيلإهّبنتيملاماذهو.ةداعتسمةميدقوةديدجحلاصمتانزاوتلوةّيناّكس
.نيتّيبوروألانيتدحولاديلقتيفبرعلانيّيموقلانمنوبغارلا
نيتدحولامايقعمةّيسايسلاةثادحلاىلإلوخدلاقفارتايلاطيإوايناملأيفف
يفاّمأ.نيدلبلانيذهيفةلودلاوعمتجملاةعيبطةيادبلاذنماتمسرنيتللا
ّيّدضلمعدّرجمكديحوتلايفةبغرلاترهظف،يّبرعلاطسوألاقرشلا
دعبواهسفنلودلاتلّكشتنأدعبكلذو،ةّينويهصللمثرامعتساللضهانم
ّىتحوأًاقحالاهؤاغلإبعصلانمراصتاقالعىلعّرقتستتأدبنأ
ةديدجلالودلالخادتاعامجلانزاوتىلعّحصياماذهو.اهليعافمليلذت
تالصاوملاقرطوميلعتلاجماربوةيمنتلاططخوداصتقالاىلعّحصياملثم
مظعمناكّاملو.اهنيعبممأ–لودةدعاقىلعيُنباّممكلذريغو
تبكلالمع،اهميدعوأ،ةّيطارقوميدلاليلقلالقتسالادعبامةبقحلةمظنألا



سرامتةعومقمّتلظاّهنأولو،اهتمقافموىرغصلاتاءالولازيزعتىلع
.ءافخلاومتعلايفاهسفن
نرقلامّدقتعم،تتابّيملاعقاطنىلعلاصفنالاةهجوّنأعقاولاو
دنهلاوادنلريإكنيدلبانيأراذكه.ةدحولاةهجونمريثكبىوقأ،نيرشعلا
يفّمث،١٩٤٧و١٩٢١يفامهلالقتساعمنيتلودىلإامهتدحاوّقشنت
مسجنماهسفنيهتجرخيتلا،اهسفنناتسكابتمسقناتانيعبسلا
يتلامالحألادودحتحّضتاامدعبو.شيدالغنبامهادحإنيتلودىلإ،دنهلا
ذنم،ايقيرفأتمّدق،ةدحاوةّينيتالاكريمألرافيلوبنوميساهبملح
ًابورحريثيّةيرامعتسالادودحلابكيكشتلاّنأىلعناهربنمرثكأ،تانيتسلا
.اهديحوتلبورحلاتماقيتلاكلتنمرغصأًالودجتُنيدقواهلةياهنال
ّىتحديحوتلاتاكرحتشمكناوملاعلايفةئزجتلاتاكرحتمظاعتًامومعو
.195ّلحمضتتداك

ضعبةئزجتنمتّدحدقاهتايضتقموةدرابلابرحلاتناكاذإ195
،ةّيموقللةرباعةريثكًانادلبانيأرىتحبرحلاكلتتهتنانإامف،تانايكلا
ثالثلالودلااّمأ.ايكافولسوكيشتوايفالسوغويوايسورلاحتناكهذه.أّزجتت
ءاهتناةجيتنبوأ،مانتيفكّيركسعراصتناةجيتنباّمإ،تدّحوتيتلاةديحولا

،اهنمنيتنثالّيرسقلاجمدلالازيالف،نميلاوايناملأيأ،ةدرابلابرحلا
.ناحتماعضوماهعضي،نميلاومانتيف

–ّةيرصملاةدحولارايهنانودلحيملّيوبعشلاوّيموقلاجيجضلاّنأالإ
بالقناربعاذهلصح.اهمايقىلعرهشأةعضبوتاونسثالثدعبّةيروسلا
،ةمصاقةبرضلّكشف،١٩٦١ربمتبس/لوليأ٢٨يفقشمدهتدهشّيركسع
.نيتّيبرعلاةدحولاوةّيموقلايتركفلًاضيألب،امهدحواهذوفنوّةيرصانللسيل
نمرصاعملايّبرعلاخيراتلايفةدحولّوأبالقنالاكاذلعفبطقسدقل
.ميدقخيراتّيأيف“ةّيبرعةدحو”كانهنوكتنأنود
طابضهذّفنيذلابالقنالاكاذىلإةعفادلابابسألاترفاضتدقو
نعلّوألاّينمألالوؤسملازربألاهزمرناكو،ّيسيلوبلاماظنلاف.نوّيقشمد
نّييروسلارودصىلعًاطغاضتاب،جاّرسلاديمحلادبعديقعلا،ّايروس
مهبصانمنم١٩٥٩يفنّويروسلانّويثعبلاءارزولالاقتساامنيحوً.اعيمج
ةلودتتاب،رصانلادبعّةيروتاتكيدىلعنيضرتعم،ةدحولاةلوديفةّيمسرلا
بعشلابازحأراصنأف.اهيلإدنتستةلعافوّةيّدجةدعاقىلإرقتفتةدحولا
بابسألوً،اساسأاوناكنيملسملاناوخإلاوّيعويشلاوّيروسلاّيموقلاوّينطولاو
هتداقزربأّنأّىتح،ثعبلاروهمجمهيلإّمضنادقو،ةدحولاّدض،ةفلتخم



ًالضفاذهو،196ًاقحالمهضعبعجارتينألبقّيلاصفنالابالقنالااوّديأ
نإلوقلاّحصامّبرو.ةدحوللةّيبهذملاوةّينيدلاتّايلقألاسّمحتمدعنع
ةّينيطسلفلاةلتكلايفّلثمتييقبرصانلادبعمكحلدييأتلاعقاومنتمأ
ريرحتبدعتيتلاهتلودلوهلاهئالوىلعتظفاحيتلاوّايروسيفةميقملا
ىلإّةيروسلاّةيزاوجروبلامامضناعمتءاجةيضاقلاةبرضلاّنكل.نيطسلف
ةعساولاتاميمأتلاةجوماهتبعرأيتلايهو،نيسرشلاةدحولاموصخ
لبقيأ،١٩٦١ويلوي/زومتيفّةيراجتلاوةّيعانصلاوةّيفرصملاتاعاطقلل
.197ّيلاصفنالابالقنالاىلعبسحفنيرهش

اهمايقلبقةدحوللةسّمحتمتناكيتلاّةيروسلاطاسوألاَضعبتداس196
نعًالضف،"ّايروسىلعّيرصملارامعتسالا"ةسراممبرصانلادبعمّهتتٌةغل

ً.اعيمجنّييرصملاتلواطّةيرصنعةغل
-YusifA.Sayigh,TheEconomiesoftheArabWorld:رظنا197

Developmentsince1945,CroomHelm,1978,pp.273–274.
نأ،كلذنعمهتاريبعتتتوافتولو،نّييروسلانمنيريثكلحضاولاناكو
حتفنتثيحبنيداصتقالانيبطبرتيتلايهةّيكيسالكةّيلاينولوكًةقالع
رعشأاموهو،سكعلالصحيالوّةيرصملاعئاضبلامامأّةيروسلاقوسلا
تلملمت،مومعلاىلعو.لماكلاثاثتجالارطخبًاصوصخّةيروسلاّةيزاوجروبلا
فئاظولاوعقاوملايفاهلهشيمهتو“ّيرصملارامعتسالا”ّدضّةيروسلاةّينطولا
.198رارقلاةعانصو

,MalcolmH.Kerr,TheArabColdWarً:ارصحالًالثمرظنا198
Oxford,3rded.,1977,p.21-22.

ّةيدوعسلاك،برغللةفيلحلاوةظفاحملالودلانمًاموعدملاصفنالاءاجدقل
اذكه.ةّيعسوتلاهتاحومطىشختورصانلادبعتاسايسئوانتيتلا،ندرألاو
نيبنكمملانماضتللةبرض،لاصفنالاوةدحولاةكرعمناونعتحت،تدّدُس
مارتحاّلظيفاهبراقتىلعظافحلانكميناكةدّيسوّةلقتسمةّيبرعلود
.اهتاّيصوصخواهتادايس
اههبشتةغلاهقفارتملّةيروسلاةّمألا–ةلودلاةظقيّنأشهدملاّنكل
ًاضيألب،لاصفنالااومعدنيذلانّويروسلانوّيسايسلاّىتح.اهسناجتو
نودّكؤياوحارف،مهرمأنمةريحيفمهسفنأاودجو،هوذّفننيذلاطابضلا
ولامك،199اهحيحصتواهتداعتساللمعلاةلواحموةدحوللمهئالوىلع
ميهافموةغلنوكلميالاميف،سّدقملااذهبّسملاىلعنوؤرجيالمّهنأ
اونوكينأ“نيّيلاصفنالا”نمًايفنو،كلذك.اهنعّربعتوةثيدحلاةّينطولافصت



نمرثكأّنأمغر،“ّةيروسلاةّيبرعلاّةيروهمجلا”ّايروساوّمس،ةدحولاءادعأ
رصمتكّسمتاهرودبوً.ابرعاوسيل،داركأمهمظعم،نّييروسلانم٪١٠
.ّيروسلالاصفنالابفارتعاللاهنمًاضفر“ةدّحتملاةّيبرعلاّةيروهمجلا”ةيمستب
ً،اقحالىرنسامك،ةّيبرعلاةدحولاراعشبزازتبالاىقبأكولسلااذهلثمو
ةّيلباقلاوفاشكنالاديازتماذهزازتبالالعجّهنأولو،ةلصاوتمةّمهم
ةّينطولاةدعاقىلعًّايروتسدوًّايسايسّايروسجضندّقعامك،فيظوتلل
.ثوروملاّيخيراتلااهروصقاهيفكيناكيتلاّةيروسلا

A.I.Dawisha,ArabNationalismintheً:ارصحالًالثمرظنا199
TwentiethCentury:fromTriumphtoDespair,Princeton,2003,

p.230-233.
يف،ىرجأوةعونمملافحصلاضعبديدجلا“ّيلاصفنالا”ماظنلاداعأدقل
دلبلاخيراتيفةّماعةّيباينتاباختنارخآ،١٩٦١ربمسيد/لّوألانوناك
١٩٦٢سرام/راذآ٢٨يفْنكل.ةمكاحّةيروتسدوةّيندمةهجاواهنعتمجن
بختنملاّةيروهمجلاسيئرعدُوأوةهجاولاكلتىلعّيركسعبالقناأرط
رابكلرمتؤمصمحيفدقعنامث،نجسلايسدقلامظانقيتعلاّيسايسلاو
عاجرتساوشيجلاطّابضنم“نيفّرطتملا”داعبتساهنعمجننّييركسعلاةداقلا
دّدعتىلعًافوطعمءاجاذهو.يسدقلاحارسقالطإوةّيندملاةهجاولا
تاعارصلاثاعبناوتاموكحلليلاوتملارييغتلاوةلشافلاّةيركسعلاتارماؤملا
تّالتكتلانيبًاضيألب،بسحفنّييركسعلاونيّيسايسلانيبسيل،ةميدقلا
هذهزومرضعببهذدقو.ةّيجولويديإلاوةّيفئاطلاوةّيقطانملاّةيركسعلا
ةدحولاةداعتساّصخياميفناكأ،ةلدابتملاتاديازملايفًاديعبتاعارصلا
ّنكل.ةدحولاةلوديفقباسلاّيداصتقالاماظنلاىلإةدوعلاوأرصمعم
اّمإً:اليوطوًاقحالاهمكحيسيذلانوناقلاىلإًاركبمريشتاذهبتناكّايروس
ًاعمتجموةلوداهئاقبإلًاطرش،رصانلادبعهضرفيذلاعونلانمدادبتسالا
.ناحوتفملاّتتفتلاوعزانتلاامإو،رهاظلايفنيدحاو
ةموكحسيئراميف،١٩٦١يفّيروسلاّيركسعلابالقنالالوصحناكدقل
،رصانلادبعلامجعمةيراضةسفانمضوخيمساقميركلادبعقارعلا
اذكه.قرشملاةقطنميفهعقومةشاشهىدمبّيرصملاميعزلاراعشإلًايفاك
ناكمنمّةيروسلا–ّةيرصملاةدحولارايهناىلعدحاوماعدعبّدرلاءاج
هللادبعّينميلاديقعلاداق١٩٦٢ربمتبس/لوليأ٢٦يفف.ّعقوتمريغ
يففيثكلاّيرصملاّيركسعلالّخدتلاأدتباو،ّةيروهمجلانلعأًابالقنالّالسلا
.ميدقلاّيمامإلاماظنلانععافدلاّةيدوعسلاّتلوتاميف،هلًامعدنميلا



رئازجلاّتلقتسانيحىرخأّةيرطةمسنرصانلادبعىلعّتبهكلذك
اهّتيروهمجةسائرّىلوت،ّةيومدامّنإ،ةريصقةّيلهأبرحدعبو،١٩٦٢فيص
قرشلاّنكل.هيبَجعمنمًادحاووهلًاّيفوًاقيدصَربتعملاّهلبنبدمحأ
ةزئاجّيرصملاميعزللمّدق،ّايروسوقارعلاًاديدحتو،هسفنيّبرعلاطسوألا
.ربكألاةيضرتلا
برعلانيّيموقلاونيّيثعبلاطّابضلانمددعذّفن١٩٦٣رياربف/طابش٨يفف
دحاورهشدعبو.هتجيتنبمساقميركلادبعمدُعأقارعلايفًّايركسعًابالقنا
ةقبطلااومرحف،قشمديفةطلسلاىلعبرعنوّيموقونّويثعبطابضىلوتسا
لازياليذلائراوطلانوناقاوضرفامك،ةّيندملااهقوقحةميدقلاّةيروسلا
.لوعفملايراس
ةّيموقلاتمدُختساامك،نّييديلقتلانايعألامكحنيدلبلايفراهنااذكه
نمايندةّيفيرحئارشةطلسلاةورذىلإعفرّيعامتجالّوحتلًاناونعةّيبرعلا
،ّايروسنومكحياودغنيذلاطاّبضللقيقدفصويفو.ىطسولاةقبطلا
نم،ماظنلايفًاروداوبعلنيذلانّييركسعلاطّابضلاّلكًّايلمعرّدحت”
لسرتنأاهلوخداهلتحاتأيتلاتالئاعلانميأ،ىطسولاةقبطلايّحالف
.200“ةعماجلاىلإسيلْنكل،ّةيوناثلاىلإاهئانبأضعب

200 Volker Perthes, The Political Economy of Syria under Asad ,
I.B.tauris, 1995, P. 37.

ءامديفلغوأيذلاامهنمّيقارعلاامّيسال،نّييومدنّايثعبلانادهعلاناكو
قباسّيدايقًاقحالىورف،امهيلعةّيئاوشعلاتغطدقوً.اصوصخنيّيعويشلا
يفو”،اياضقلانمديدعلانعرّوصتّيأاوكلميملمّهنأبّيقارعلاثعبلايف
ّمهيامّلكيأ،201“ةّيعارزلاةلأسملاوطفنلاوداركألاوةدحولااهتمّدقم
.نيّيقارعلاوقارعلا

،ّيقارعلاثعبلابزحيفيتبرجت–ةميزهلاراكوأ،يكيكفلايناه201
ةجردنعو.287ص،1993،صربق–ندنل،رشنلاوبتكللّسيرلاضاير

:رظنا،دادغبيفةمكاحلاةّيثعبلاةعومجملالخادقسانتلامادعناوىضوفلا
MajidKhadduri,RepublicanIraq-AstudyinIraqiPoliticssince

theRevolutionof1958,Oxford,1969,p.200-202.
يدهعطوقسبهتاسايسلوهسفنلرابتعالاداعأرصانلادبعّنأىءارتاذكه
،نميلاورئازجلاوقارعلاوّايروسنومكحيهؤاقدصأتابدقل.لاصفنالاومساق
برحدعبمكحلاىلإلصويذلا،باهشداؤفيّنانبللاسيئرلاناكامنيب

يفوهتضبقخيسرتيفيضمي،ةّيكريمأ–ّةيرصمةيوستةجيتنب،ةّيلهألا١٩٥٨



ذوفنىلعاهظّفحتيفواهتّينانبليفةدّدشتملاةّيحيسملاىوقلاذوفنةرصاحم
.رصانلادبع
.ابخامًاعيرستاراصتنالاوهزّنكل
نأثبلامنّييرصانلامهئالمزعمقارعلاوّايروسيفنيّيثعبلاطّابضلاعُزانتف
،نيدلبيتطلسىلعهدحوثعبلابزحءاليتساّنأ،ّمثنم،نّيبتورجفنا
يفديزيس،ةّيبرعلاةّيموقللّيظفللاهءالورصانلادبعكراشييذلاوهو
.اهدّدبينأنمًالدبّيرصملاميعزلابعاتم
ةماقإيفمهتبغرنالعإبدادغبوقشمديفنّويثعبلاروان،ةيادبلايفف
،ّايروسوقارعلاورصمنيبعمجتوةّرملاهذهةّيثالثنوكت،ىرخأةدحو
قاّفتاعيقوت١٩٦٣ليربأ/ناسين١٧يفنكمأةينضمتاضوافمدعبو
.202ةديتعلاةدحولاكلتةماقإل

.MalcolmH.Kerr,TheArabColdWar,chap.3:عجار202
نيّيثعبلاةضبقديطوتناكروكذملاقاّفتالاعيقوتنمّيلعفلاضرغلاّنكل
مهتيفصتّتمتنّممرصانلادبعلنيّديؤملافشكونيدلبلايفةطلسلاىلع
١٨يفّايروسيفلشافلاّيرصانلابالقنالاعمهتورذغلباموهوً،اعابت
اماذهو.ةرهاقللءالولاةنايخبًامّهتم١٧هرثأىلعمدُعأيذلاويلوي/زّومت
ثعبلاأدباميف،ةّيثالثلاةدحولادّهعتنملّصنتلاىلإّيرصملاميعزلاعفد
مّهتيامهنمّلكحارف،هتّيناودعوهتّدحيفقوبسمريغًالاجسرصانلادبعو
.رامعتسالاةألامموةنايخلابرخآلا
/ناريزحيفهذّفنّيركسعبالقنايفّهلبنبدمحأطقسف،رئازجلايفاّمأ
ةسايسلاهيجوتةداعإدارأيذلانيدموبيراوهشيجلادئاق١٩٦٥وينوي
هسفنتقولايفو.اهتماعزورصمنعاهتفاسمديكوتولخادلاوحنّةيرئازجلا
اهتدوعرصانلادبعلوةّيباهشللةضراعملاةّيحيسملاىوقلاتوريبيفترشاب
نمّمهأّنكل.203اهنعاهدعبأدقباهشناكيتلاةهجاولاىلإةئيطبلا
دقناكّيرصملاّيركسعلالّخدتلاف.نميلايفلصحيناكامّهلكاذه
.هلوقحوطفنلارابآوّةيدوعسلادودحنمةبرقمىلعّةيرصملاتاّوقلاعضو
ءوشندعبامنمزيفةّيبرع–ةّيبرعةّيلهأبرحلّوأترّجفتاذكه
.ممألا–لودلا

حاّضوباتكاهتاعارصوةّينانبللاتانيتسلانعلضفألاعجرملالازيال203
،1ج،1967–1964ةلودلاوعمتجملانانبل:درابلاّيلهألاملسلا،ةرارش

.1980،توريب،يّبرعلاءامنإلادهعم
امهنمٌلك،مالسإلامادختساالدابتدق،ّيدوعسلاوّيرصملا،نافرطلاناكاذإو



عارصلاباهفقومةرهاقلاتطبردقف،نيدللّيقيقحلاّلثمملاوهّهنأديكوتل
امهؤافلحوناّمَعوضايرلاتدّكأامنيب،“رامعتسالاءالمع”و“ةّيعجرلا”عم
دلبنوؤشيفّيرصملالّخدتللوةّيعويشلليّدصتلايتكرعمنيبةدحولاىلع
برحوّيرصانلايّدحتلاخانميف،ةّكميفتسّسأت١٩٦٢يفو.ّلقتسم
ًاقالطناّيسايسلامالسإلابرصانلادبعةرصاحمل“يمالسإلاملاعلاةطبار”،نميلا
ةّيضقلاةعانصةّيلمعىلإسدقلاةعلستفيضأاذكه.نيطسلفةّيضقنم
تنّيبدقو.مّرحملاوةسادقلانمىلعأةعرجبّعتمتتتتابيتلاةّينيطسلفلا
قطنمهسفنوهةّيبرعلالودلانيبسفانتلاقطنمّنأمكهذهةبرجتلا
ّلحمفئازلاّلحينيتلاحلايفثيح،اهنمةدحاوّلكلخاد“ةسايسلا”
هرودبناكّيرصملاميعزلاف.هفصتوأهيّمستةغلدجوتاليذلاّيلعفلا
ةّيبرعلانادلبلايفدجاسملاينبيونيثوعبملالسريفهلًايلاومًامالسإرشني
،اهنمّيرصملابارتقالانماهفوخبّةيدوعسلاتداقنادقو.204ايقيرفأيفو
ّدضةظفاحملاةّيمالسالالودلاليتكتىلعلمعلاىلإ،١٩٦٦ذنمامّيسال
.“ّيمالسإلافلحلا”اهموصخهاّمساموهو،ةّيعويشلاوّةيرصانلا

مّنستّيطبقلاىلعًّايلمعترظحّةيرصانلارصمّنألاحلاعقاو204
.نآرقلاةغلاّهنألةّيبرعلاةغللاميلعتوأشيجلايفعيفربصنم

ىلعبرعلاعمجةلاحتسانميلابرحهيلعّتلدامزربأناكامّبرْنكل
تاّوقلاّنأًاصوصخ،ةكرتشمةّيضقاهفصوبليئارسإعمعارصلاةّيضق
ّاملو.ةّيمامإللةّديؤملالئابقلاّدضملابانلالبانقمادختسايفدّدرتتملّةيرصملا
باضهلايفشيعتلئابقمامأّيركسعلازجعلايدبتتاّوقلاكلتتناك
دعبةنسبرحلاتلصاوت،ةّيئادبلاهبشاهشيعةقيرطبكّسمتتوةعفترملا
.نّييرصملالايحداقحألاوتاوادعلاًةمكارُمةنس
ةكرعملاراتسءاروتاماسقنالاوفالحألاترولبتنيح،١٩٤٨يفلصحامكو
طبريفةّصاخلاهتقيرطفرطّلكدجودقف،ليئارسإةأشنّدضةدحاولا
اهئارونموةرهاقلاف:ةّينيطسلفلاةلأسملابذوفنلالجأنمهتكرعم
الّهنأل،نميلابّرمتنيطسلفريرحتىلإقيرطلاّنأاوأربرعلا“نّويمدقتلا”
مادامف.“فدهلاةدحو”زاجنإلبقيّبرعلا“ّفصلاةدحو”قيقحتنكمي
ةهجاوملمّدقتلانكمينل،يّبرعلاتيبلالخاديفنوميقي“نّويعجرلا”
.برغلاوليئارسإلءافلحةباثمبمهذإ،ليئارسإ
ةّيقادصملانمًاّيبسنىلعأةجردبّعتمتت“ةّيعجرلا”ةغللاتدب،لباقملايفو
مهفاعضإوبرعلاتيتفتنكميفيكذإ،فئازلاشاقنلااذهلخادةّيلكشلا
ّنأباولداجينأ“نيّيعجرلا”نكمأ،اذكه؟ليئارسإةبراحمل،ّمثنم،مّدقتلاو



ةّوقديدبتواهنعراظنألاليوحتبّةيربعلاةلودلاديفتةرهاقلاتاسايس
.اهوبّنجتينأنوكلميةهجاوميفبرعلا
ّهلقأوأ،ةدحاوتامّدقمنمناقلطنينيعزانتملانيفرطلانأًاحضاوادبدقل
هلوانتيالناكميفرودتةّيلعفلاةكرعملاّنأًاضيأًاحضاوناكْنكل.ةكرتشم
ّنأكاذ.اهحلاصمولودلاتاسايسبهلاّصتاقيثوببسبًةحارصامهنمّيأ
امهتورثوجيلخلاوّةيدوعسلاعضينميلاىلإنّييرصملادونجلافالآلاقتنا
توافتىلإريشتتحبصأ،اذهاهقمعيف،ةلأسملاو.رصانلادبعةمحرتحت
ةغللانيبوةهجنمحلاصملاوتاسايسلانيب،عّسوتلانعّفكيمللئاه
نميلابرحهبيشتتأدبامف.ىرخأةهجنماهنعريبعتللةمَدختسملا
يف،اداعاممالسإلاونيطسلفّنأً،اجيردتعفترتهتربنتحاراموهوً،ّايلعف
ّالإ.ةّيلعفلاحلاصملاةمدخلوأةئبعتللنييفاك،ةّينطولالودلاوةثادحلانمز
اهبّربعتةغلجاتنإنعةزجاع،اذهمغرىلع،تيقبلودلاحلاصمنأ
.“نيّيعجرلا”ركسعميفالو“نيّيمدقتلا”ركسعميفال،اهسفننع
حلاصلاهضعبناكةّيبرعتارّوطت،نميلابرحشماهىلع،تأرطدقو
.بسحفةريصقةرتفىلعاهلاغتشارصتقاامنإ،رصانلادبع
مغرىلع،لصحيمل،امهمكحبنّويثعبلاّلقتسانيذللاقارعلاوّايروسيفف
،ّيقارعلاماظنلاحنجلب،نيدلبلاةدحوهاّجتايفّيلعفمّدقتّيأ،جيجضلا
عابرأةثالثبّجُزاذكه.لامشلايفداركألاىلعبرحلاعيسوتىلإ،لباقملايف
قبيملّةيّدضنعًاريبعت،ّةيروستاّوقبنيموعدملاتقلايفّيقارعلاشيجلا
طّبختناكو.داركألاعاضخإىوس“ةّيبرعلاةدحولا”ـلىنعمنماهعم
عممهعارصنعًالضف،مهنيباميفمهعارصو،قارعلامكحيفنيّيثعبلا
طوقسلًاببس،طّابضلارابكهلوحنموفراعمالسلادبعّةيروهمجلاسيئر
بالقنابفراعماق١٩٦٣ربمفون/يناثلانيرشت١٨يففًالعفو.مهماظن
نمءيشبرصانلادبعّسحأو.نيّيثعبلاهءاكرشهيفحاطأرخآّيركسع
ةطلسلابنوكسمينيذلامههءافلحّنأكادبف،تّايونعملاعافتراوشاعتنالا
نيماظنىلإالّوحتقارعلاوّايروسيفنّايركسعلاناماظنلااميف،دادغبيف
.نييداعتمنيرحانتم
ةّيلخادلاهتاضقانتتلاحو،هّطبختريسأيقبفراعّلظيفقارعلاّنكل
ريغةرتفدعبو.رصمعمةدوعوملاةدحولاوحنةدحاوةوطخهمّدقتنود
،ّايروسيفّيركسعلاثعبلاماق،١٩٦٦رياربف/طابش٢٣يفًاديدحتو،ةديعب
قافرلاىلعبالقناب،ّةيوبعشلاةّيسكراملانيوانعلاوتاراعشلاضعببّرثأتملا
يّنانبللاّيفاحصلافصودقو.قلفعليشيمبزحلاسّسؤممهيفنمبنيّيندملا



ءانبأوةيرقلاءانبأنيبعارصلا”ـبكاذمويلصحامًاركبمةّورملماك
نمةّنسلانيبوّةيزردلاوةّيليعامسإلاوّةيولعلاتّايلقألانيبو،ةنيدملا
عارصلااذههسّبلت”،مكحلا“صنتقا”ذنمشيجلاّنأىأرو،“نيملسملا
.205ً“ّايفئاطًاماسقناهتادحوتمسقناو

.24/2/1966يفةّينانبللا"ةايحلا"ةديرج205
:رثألااتديعبناتجيتنثادحألاكلتىلعتّبترتو
ةفئاطلانماوناكمكحلابدارفنالايفاوزافنيذلانيّيثعبلاطّابضلاةّيبلاغف
ىلإضعبلابهذيومهمالسإيفةّنسلاةالغكّكشييتلاةّيلقألاّةيولعلا
عومجمرشُعّدعتيتلاةريقفلاةّيفيرلاةفئاطلاهذهتناكو.مهريفكت
،ّماعلانأشلايفريثأتلاىلإاهقيرطىلعشيجلايفترثعدق،نّييروسلا
امك،ّةيركسعلاةسّسؤملاىلإنيّينيدملاةّنسلاباستناعجارتدقوًاصوصخ
نيبةّيقيفوتةغيصبجرخيذلاثعبلاىلإاهنّابشمامضنابكلذاهلقّقحت
.ةفّفخمةّيناملعنيبو،يّبرعلاّيموقلاثارتلايفامّمهأهفصوب،مالسإلا
ةموكحلةضراعملايفاوتابنيذلاقارعلاّويثعبنلعأ،ىرخأةيحاننم
يفتحيطأيتلاةّيندملاةّيبزحلاةدايقللمهءالو،١٩٦٣رخاوأذنممهدلب
ّيقارعّينطوفقومنعًاروادموًارّوحُمًاريبعتاذهناكو.١٩٦٦يفّايروس
وهوً،اضيأناكهّنكل.ّةيروسلاةدايقلانعلالقتساللةمئالملاهتقيرطدجو
نعًاروادموًارّوحُمًاريبعت،قحاللاقارعلاخيراتنمهمهفننأعيطتسنام
.206نّييروسنّييولعةداقءارورَيسلانيّيقارعلانيّيثعبلاةّنسلاضفر

بالقنالاربعةطلسلاىلإّيقارعلاثعبلالصونيح،1963ذنم206
دييفبزحللّةيريرقتلاعقاوملاتراص،هتدايقيفنّييركسعلامجحديازتو

يفطّابضلاكلسّنألكلذو،"يّنسلاّثلثملا"ةقطنمنممهمظعمةّنـُس
HannaBatatu,TheOldعجارً.ّايديلقتةقحاسلاهتيرثكأبّيّنسقارعلا

SocialClassesandtheRevolutionaryMovementsofIraq,Saqi,
2004.p.1117.

ةّوقىلعةداهشّيروسرخآوّيقارعثعبىلإثعبلاقاقشناناكدقل
،هيفانتوهركنتةّيسايسلاةغللاوةنلعملاراكفألالازتالعقاوكةّمألا–ةلودلا
كلتوأانهةّيلهألاةعامجلاهذهلّةيوئفةنميهبًاغوبصمًاعقاويقبنإو
ذإ،ةّيبرعلاةدحولاةركفنمةيرخسللًاببسًاضيأناكهّنكل.كانهةعامجلا
ً.ادّحوم،هسفنوه،ىقبينأاهتماقإلدجُويذلابزحلاعطتسيمل
نيجمانربنمرثكأدمتعينأراتخا،ىرخأةّرمو،رصانلادبعنإفهرودبو
براقتلصح،يدينيكنوجةرادإتاونسيفف:دحاوتقويفنيبراضتم



ىلعلّوعيباشلاّيكريمألاسيئرلاناكذإ،ةرهاقلاونطنشاونيبحضاو
ةثيدحلا“ثلاثلاملاعلا”نادلبيفنيّيلاكيدارلاونّابشلاماّكحلاعممهافتلا
عممّزأتتيدينيكتاقالعانيأراذهلّ.يتايفوسلاذوفنلانعمهلصفللالقتسالا
ىلإلّوحتلاةركفهتبعادثيح،نميلابرحنّابإنّييدوعسلاونيّيناطيربلا
نيّيندرألاونّييدوعسلانطنشاوءافلحنيبورصانلادبعنيبطيسو
تناكيتلارصملةّيئاذغلاتادعاسملاتانحشتّرمتسااذكه.نيّيناطيربلاو
رفانتلامغرىلعو،هسفنتقولايفْنكل.207ّيرصملاداصتقاللةّيساسأ
ةدحولاوقارعلاببسب،١٩٦٤وتانيسمخلارخاوأنيبّيرصملا–ّيتايفوسلا
معدتوكسومتناك،نيّيلحملانيّيعويشللّيرصانلاعمقلاوّةيروسلا–ّةيرصملا
يذلارمألا،ّةيركسعلاةربخلاوحالسلاباهّدمتونميلايفّةيركسعلاةرماغملا
نطنشاوعمبراقتلاةصرف،١٩٦٣يفيدينيكلايتغادعبامّيسال،ىهنأ

.ةّيكريمألا–ّةيرصملاتاقالعلاعيدصتيف،ديدجنمً،امهاسم،208
:ةّيئاذغلاتادعاسملاوةسايسلانيبكاذنآةقالعلاتالّوحتلوحرظنا207

WilliamJ.Byrns,EconomicAidandAmericanPolicytoward
Egypt,1955-1981,NewYork,1985,p.144–150.

رئاسلايحدحاوعقوميفتايفوسلاورصانلادبعيقبعقاولايف208
سيرتابعمفوقولاىلإابوكيفورتساكدييأتنمكاذنآةلعتشملااياضقلا

.ةّيلوغنوكلاةّيلهألابرحلايفابمومول
ةحلاصمللةسايس،١٩٦٤يف،ّيرصملاميعزلادمتعادقف،بسحفاذهسيل
يفو،ةّينميلابرحلاطغضهنعفّفختاّهلع“ةّيبرعلاةّيعجرلا”نادلبعم
عمهمحالتزّزعوّيتايفوسلاداّحتالاعمهتحلاصملمكتساهتاذتقولا
.ةدرابلابرحلاةورذيفوكسوم
ّدسنيشدتل،رصمفوشتورخاتيكينراز،ماعلاكاذنمويام/رّايأيفف
نّييرصملانيّيعويشلارصانلادبعقلطأو،تايفوسلاهانبيذلايلاعلاناوسأ
يفىدارفمهسفنأبيوذتىلعاوقفاودقاوناكو،مهّملسومهنوجسنم
ّةيرادإلابصانملازربأضعب،“يّبرعلاّيكارتشالاداّحتالا”ّيمسرلاميظنتلا
ّيرصانلازاهجلايفنيّيعويشلابيوذتىلعّبترتدقو.ةلودلايفةّيمالعإلاو
ةعزنلاّنأ،ةّيتايفوسلاةّيجيتارتسالايفلماكلارصانلادبعجامدنالباقم
نمنوكلمينيّيسكرامنيفّقثميديأىلعاهيّوقيواهثّدحيامتدجوّةيّدضلا
.نّويرصانلامهؤالمزهكلميالامّةيوعدلاوةّيفاقثلاتاءافكلا
“ةّينيطسلفلاريرحتلاةّمظنم”ءاشنإرصانلادبعىعر،ىرخأةيحاننمو
اوظحينأىلع،مهديبمهتّيضقذخأيفنيّينيطسلفلاةادأً،ّايرظن،نوكتل



تقثبنادقو.ةّيبرعلا–ةّيبرعلاتافالخلانعديعبلماشيّبرعمعدب
ّيرصملاميعزلاهيلإاعديذلايّبرعلاةّمقلارمتؤمنمريرحتلاةّمظنم
يفدقعناو،ندرألارهنهايمليوحتنمليئارسإعنملنماضتلاةعيرذب
عمةعساوةحلاصمىلإًالخدمنوكيل،ةرهاقلايف١٩٦٤رياني/يناثلانوناك
ةّمقلارمتؤميفو،رهشأدعبو.نكيملًائيشّنأولامك،ندرألاوّةيدوعسلا
ةدايقتئشنأ،ربمتبس/لوليأيفّةيردنكسإلايفدقعنايذلايناثلاةّيبرعلا
رهنهايمليئارسإليوحترطاخمىلعًاّدرةّيبرعلاشويجللةدّحومّةيركسع
ندرألايفةعارزلاوةّيئاملاةورثلاىلعّراضلاهريثأتكرتياموهو،ندرألا
.209نانبلوّايروسو

هيلعفرشتيذلاوهو،1964يفةّمقلارمتؤمدقعديدجتناك209
نيتقباسنيتبرجتدعبةّيبرعلاممقلاليعفتةداعإلةمّدقم،ةّيبرعلاةعماجلا
،نيطسلفةّيضقةرصانمل،1946ماعرصمبصاشناةنيدميفىلوألا،نيتديعبو

.يّثالثلاناودعلاّدضرصممعدل1956ماعتوريبيفمث
تعضُويتلاةّينيطسلفلاةيصخشلا،يريقشلادمحأّنأنّيبتامًاعيرسْنكل
يفدقعناقحالّينيطسلفّيبعشرمتؤمهسّركاموهو،ةّمظنملاسأرىلع
يتلاةمظنألاّدضاهمدختستةرهاقلادييفةادأنمرثكأسيل،سدقلا
ىلعرصانلادبعةنميهّلظيف،ةّمقلاةسايسنمديرأدقف.اهضراعت
عضومعدلااذهرداصمّمهأناكو،هتاسايسلمعدلانيمأت،ةّيبرعلاةعماجلا

ً.ّايلكهدييفةّينيطسلفلاةّيضقلاةّيعرش
نألبق،كاذنآدُمتعايذلاريرحتلاةّمظنمقاثيمىلإرُظنليئارسإيفو
يفةّينيطسلفلاةّيسايسلاةكرحلانعقيمعّيسايسريبعتك،١٩٦٨يفلّدُعي
َّلوُؤيالو،ملاعلابواهسفنبةّمظنملافّرعياموهف.دئاسلاوضيرعلااهرّايت
نيطسلفّلكعاجرتساوّةيربعلاةلودلاريمدتىلإةحيرصةوعدكّالإ
ىلع،نيّيليئارسالانيّللحملاضعبلًاعبت،ةرظنلاهذهتماقدقو.نيّينيطسلفلل
امًانئاك،ليئارسإةلودمايقةركفل،قاثيملاءازجأّلكهنعّربعت،لماكضفر
فرطنعةرداصتسيلهذهةقيثولاّنأامّيسال،اهمجحوأاهلكشناك
فّرطتلاّنأيأ.210ةّينيطسلفلاةكرحللّةيزكرملاةدايقلانعلب،ّيشماه
لهاجتليحتسييذلافرطلاةءارقلًاعبتّهلقأ،ّينيطسلفلاعوضوملايف
.ّةيرصانللةرشابملاتارابتعالابً،اضيأًّايكيتكتلبً،ّايفيظوًاقحلمناك،هتءارق

Y.Harkabi,ThePalestinianCovenantanditsً:الثمعجار210
Meaning,FrankCass,1979.

تابيذلاندرألاىلعقانخلاّقثوودّدجنأريرحتلاةّمظنمءاشنإلناكو



ًارشابموًّايسيئرةهجاومحرسملّوحتينأ،تانيسمخلايفلاحلاامكً،احّشرم
ىلعةدعاسملالدبو.هيفةمخضةّينيطسلفةلتكدوجولًاعبتّةيرصانلاعم
،ةايحللةلباقةلوداهيلعضهنتةّيندرأةّينطوريوطتوةلتكلاهذهجمد
ديكوترهظو،نيطسلفبعشةروثمساب“ّيعجر”ماظنلزازتبالالصح
يف٥ةيابجوةّيليثمتبتاكمءاشنإبةقفرمةّينيطسلفّةيوهىلعّيبصع
ىلإناّمعةموكحتّرطضااموهو،ندرألايّينيطسلفليخادمنمةئملا
.211اهبلومعملانيناوقلاوعمتجملاوةلودلاةدحوىلعًاديكوتهعمق

PhilipRobins,AHistoryofJordan,Cambridge,2004:رظنا211
,pp.119-120.

يفمكحلاباوكسمأنيذلانّييركسعلاثعبلايّيلاكيدارّنإفمهتهجنم
،يّندرألاماظنلاطاقسإيفاهتبغرووكسومنماهبارتقارصماوكراشو،ّايروس
نيفرطكاهعمبراقتلانمديزمددصيفمّهنأبةرهاقلاىلإاوحوأ
عمقنميهتنيالً،ّايبرعًالوزعمًاماظنّلظروكذملاماظنلاّنكل.“نيّيمدقت”
تالواحملاكلترطخأتناكو.ىرخأةلواحمبأجافُيلالإهّدضةّيبالقناةلواحم
ىلإبرهلاىلإهبىهتناوموطاحميلسّيزردلاّيثعبلاطباضلاهبماقام
.212ندرألا

:NicolasVanDam,TheStruggleforPowerinSyria:عجار212
politicsandSocietyunderAsadandtheBa’thParty,I.B.

Tauris,1996.
ّةيركسعلاتادايقلانمًاجيردتّصلختلاّمتفيكمادنافرهظيثيح

.ّىتشةّيجولويديإعئارذوتاطفايّلظيفّةيولعلاريغةّيثعبلا
هتاضقانتريسأيقبوهف.ّايروسنمًالاحلضفأنكيملقارعلاّنكل
١٦يفقاّفتاعيقوتالخامً،ّايلعفرصانلادبعدانسإنعًازجاعةّيلخادلا
نيبةدّحومةّيسايسةدايقءاشنإبيضقي،١٩٦٤ربوتكأ/لوألانيرشت
١٣يف،ّوجلايفةرئاطّمطحتثداحيففراعمالسلادبعليحربو.نيدلبلا
فيعضلاهقيقشّةيروهمجلاةسائريفّهلحمّلح،١٩٦٦ليربأ/ناسين
مدخ،فراعنيوخألاماظننّابإْنكل.فراعنمحرلادبعةدارإلاوةّيصخشلا
يفبرغلاّدضةدّدشتملاتاهّجوتلاوليئارسإعمبرحلاةلأسميففّرطتلا
.213هلكاشموماظنلافعضنع،ةداعلاك،راظنألاليوحتلةّيطفنلالئاسملا

مالسلادبعماظنيفتاموكحلابقاعتوّةيركسعلالتكلاتاعارصنع213
و.MajidKhadduri,RepublicanIraq,pp.240-246:رظنا،فراع

290–292.



رصانلادبعةّوقنافزنتسيهيفلاتقلاونميلاّرمتسانوضغلاهذهيف
ىلإّمثً،افلأ٤٠ىلإكانهنّييرصملادونجلاددععفترا١٩٦٣يفف.هتبيهو

ةرهاقلاىلعًاريبكًّايداصتقاوًّايونعمًائبعاذهناكو.يلاتلاماعلايفًافلأ٧٠
بساكم”ـف.ةّيسايسلاامكّةيداصتقالا،ىربكلااهتالكشمةأطوتحتّنئتيتلا
اميفةيافكلاهيفامبةلاّعفتناك:ةسبتلمتناكرصميفّيعارزلاحالصإلا
يضارألايّكالمةقبطلّةيداصتقالاوةّيسايسلاةطلسلاةدعاقلاصئتساّصخ
سأرليوحتوةّيجاتنالاعفريفةلاّعفًّايئزجتناكو،فايرألايفىمادقلا
ءانبيفةلاّعفتناكداكلاباهّنكل،ةّيعانصلاوةّينيدملاةيمنتلاهاّجتايفلاملا
.214“ةليدبةّيسايسةطلسلةدعاق

214 Nazih N. Ayubi, Over-Stating the Arab State-Politics and
Society in the Middle East , I.B.Tauris, 1995, p. 452.

فيصيفنيملسملاناوخإللةيساقوةديدجةبرضّيرصانلاماظنلاهّجوكلذك
ىلعةحيصفةداهشاذهناكو،بطقدّيسسّمحتملامهّرظنممادعإب١٩٦٦

ناكّهنأكاذ.هتاذبمالسإلاةّيلاعفنمىوقأبرغلالايحّةيّدضلاّنأ
ةبراحمبدعينأوةّيبرعلاّةيّدضلامّعزتينأّيرصملاَميعزلايفكي
نأنودنم،مهفطاوعوبرعلالوقعبسكيىتحليئارسإو“رامعتسالا”
نيملسملاناوخإلاةعامجكةّيسايس–ةّينيدةكرحهتيفصتكلذيفّرثؤي
.ّةيدوعسلاةكلمملايأ،ّينسلامالسالاةعلقعميراضلاهعارصو
لايحتافالخلاةأطوتحتعّدصتتّةيرصانلاةطلسلاتناك،لباقملايف
مهبصانمعيمجنملاقتسا،١٩٦٤سرام/راذآيفو،اذكه.ةّينميلاةرماغملا
بالقناذنمهوقفارنيذلاورصانلادبعنمنيبّرقملابرقأضعبةعيفرلا
ّنأالإ.يدادغبلافيطللادبعونيسحنيدلالامكك،١٩٥٢ويلوي/زّومت
ميعزلاىلعديازيىضميذلاّيروسلاّيثعبلاماظنلانمتتأتوملاةلبق
برحأدبمىّنبتامك،“نيطسلفريرحت”راعشب،هراسيىلعنمّيرصملا
تاشّرحتلانمددعربعو.ةّيمانتيفلا–ةّينيصلاةقيرطلاىلعتاباصعلا
ريهامجلا”مامأرصانلادبعجارحإنمّايروسّويثعبنكمت،ليئارسإبةّيئادفلا
.١٩٦٦ربمفون/يناثلانيرشتيفكرتشمعافدةّيقاّفتاهعمنيّعقوم،“ةّيبرعلا

215
/ناسين23يفلقعلاتوصعمُسّيجوغاميدلاجيجضلااذهطسو215

اهيفاعدةبيقروببيبحلاّيسنوتلاسيئرللتاحيرصتلالخنم1965ليربأ
/راذآ3يفيناعملاهذهرّركمث،1947يفميسقتلارارقىلإةدوعلل
ًابضغراثأف،ةّيندرألاةّينيطسلفلااحيرأةنيدميفهاقلأباطخيفسرام



رصانلادبعنيبةديازمللةديدجةّدامهمتشتابوًاعساوًّايبرعًّايبعش
.ثعبلاو

هّنظيفو،١٩٦٧ويام/رايأ٢٨يفرصانلادبعبلاطةغلابّةيرفاظبواذكه
ةحالملاليئارسإنامرحوخيشلامرشنمةّيلودلاتاّوقلابحسب،روانيّهنأ
ةبوحصماهلقنخةلواحمّةيربعلاةلودلاهتّدعاموهو.سيوسلاةانقيف
ةغيصلايهو،١٩٥٦برحاهبتيّوُسيتلاةّيلودلاةغيصلانععجارتلاب
ّعقوينأنيسحكلملارثآو.كاذموينّويليئارسإلااهبجومببحسنايتلا
تاديازملًابّنجتويام/رّايأ٣٠يفرصانلادبععمكرتشمعافدةدهاعم
قارعلااهيلإّمضنايتلاةدهاعملايهو،ندرألالخادةّيلهأبرحىلإيضفت
ىلعدحاومويلبقيأً،ادجًارّخأتمءاجاذهّنكل.وينوي/ناريزح٤يف
ةقعاصلا“ةتسلامّايألابرح”تبشناذكه.ةلزلزملااهتبرضليئارسإّنش
.هلمكأبلقعلواهلمكأبةلحرملًاّدحتعضويتلا
نماثلالصفلا
ةّيموقلاتّايّدضلاتوم
برح”يأ،ةّيليئارسإلااهتيمستنكتملو،ّةلذُموةّرُم١٩٦٧ةميزهتناك
،امهبّببستنيتللاّةلذملاوةرارملانيتاهلريبكتوريهظتريغ،“ةتسلامايألا
لماكمقاطرايهناوةّيبرعلودثالثوشويجةثالثمازهنا،ةشهدمةعرسبو
تطبترانيذلا،نّويركسعلانوّيلاكيدارلاف.تاسرامملاوتارّوصتلاوراكفألانم
بابسأّمهأدحأنإلوقلابّيجولويديإلامهجيورتوةّيسايسلامهتياعد
ّةيربعلاةلودلاديىلعاومزُه،“نيطسلفريرحت”وهةطلسلاىلإمهلوصو
ةميزهلاتناكو.اهمامأنيظفاحملاةميزهىلعةنسنيرشعنمّلقأدعب
كئلوأنّييركسعلانيّيلاكيدارلانأاهعمنّيبتثيح،ىلوألانمىسقأةيناثلا
.١٩٤٨يف“نيّيعجرلا”ءادأهيلعناكاّممأوسأءادأووذ
ةّيبرغلاةّفضلارسخف،ندرألاكريقفوريغصدلبىلعةّيثراكتناكةميزهلاو
لالخةّيلهأبرحةهجاوميفهسفندجيل،ةّيقرشلاسدقلااهنمضنمو

١٩٧١–١٩٧٠.
ةّيندرألاةلودلارايهنابّنجتييكًاعفدبرحلارايخىلإنيسحعفُددقل
نعّفقوتتمليتلاّةيّدضلاتابغرللهعوضخّنكل.ّيلهألاعازنلاقيرطنع
كلذك.عازنلاكاذراجفناّمثنموضرألاةراسخىلإىّدأهزازفتساوهيّدحت
ّةيروتاتكيدمايقلةمّدقمبرحلاتناكو،نالوجلاةبضهّايروستدقف
موزهملاّنكل.دلبلاكاذخيراتيفةموميدلاوكسامتلاةقوبسمريغّةيركسع
هتبيهنمريثكلارسخيذلارصانلادبعلامجّيرصملاسيئرلاناكلّوألا



ةّزغعاطقوءانيسهُدلبدقفامدعبهوسفانموهموصخهيلعأّرجتيعرشو
هدونجحاروّةيّوجلاهتاّوقتراهناامدعباذهلصحدقو.ّينيطسلفلا
ءانيسءارحصيفنيّيليئارسإلامامأنولورهينوسئابلاونوروعذملاهطّابضو
نيذلااّمأ.مهطبإتحتاهنولمحيوأةليقثلاّةيركسعلامهتيذحأنومريمهو
ةبكنلاثدحلّداضملاثدحلاناك١٩٥٢يفرصانلادبعبالقناّنأاوقّدص
.ليوأتلامهايعأف،هيلعّدرلاروذبلمحيناكو،١٩٤٨يف
قرافلاىلعّلديًّايماردًاراسكناهمومعيفنزحملادهشملاكلذناكدقل
كلذنعّربعهتقيرطبو.ّيلعفلاعقاولاوةليلجلاّةيروطاربمإلاريطاسألانيب
ّةيواهلمّةيواسأمةديصقبمجنداؤفدمحأّيرصملاّيبعشلارعاشلاعقاولا
:لاقثيح،ةريهش
“رانلاّطخنمانطّابضةعجرىلحااماي/انتاطابتحتانطّابص”
لهأ”ًابطاخم،دعبألااهبابسأضعببةجيتنلاهذهطبرنأمجنثبلامو
.هنورهقيوبعشلانورقُفينمم“ةّيمارحلا”اهيمحتيتلا“رصم
هعورشمرامديفدّسجترصانلادبعةميزهيفّمهألادُعبلانأىقبيْنكل
،نميلابرحّمثّيروسلالاصفنالاعمأدبدقناكاموهو،يّبرعلاّيموقلا
.١٩٦٢و١٩٦١يف
مّايألابرحهتلعفام”:يتآلاوحنلاىلعدُعبلااذهاشيوادديدأزجويو
مساحلارصنعلا،هنعةعجرالوحنىلع،ةّيبرعلاةّيموقلاتدقفأاّهنأّةتسلا
ّةيوضعلابمهرارقإيف،اهيفاوشاعةلودّلكيف،برعلاىضمذإف.ديحوتلل
هيفكراشتيذلارارقإلاوهو،“يّبرعلاملاعلا”ىّمسملاّيفاقثلاءاضفلايف
ّةمثّنأبًاّقحنونمؤياوداعاممّهنإف،ءاوسبءاوسنوموكحملاوماّكحلا
.216“ةايحللةّيلباقلاكلمتّةيوضعةّيسايسةدحو

216 A.I.Dawisha, Arab Nationalism in the Twentieth Century:
From Triumph to Despair , Princeton, 2003, p. 253.

ًاريبكًاعورشم،وينوي/ناريزحةميزهدعب،دعتملةّيبرعلاةّيموقلانأّقحلاو
ةمظنألاّمهادغً،اقحالىرنسامكو،نيحلاكاذذنملب،زاجنإللًاحورطم
وهامّنأيأ.ةطلسلايفيّئايزيفلااهئاقبنععافدلادّرجماهبلوقتيتلا
،ةّيثعبلاوّةيرصانلا،ةّيبرعلاةّيموقلااهيلعتوطنايتلاميقلانماٍّدجليلق
عورشمىلعهدهجفرصدق،رصانلادبعكدئاقناكاذإف.ّلحمضاوىفتخا
،حرسملاىلإمّدقتلاباوأدبنيذلاةداقلاّنإف،حاجنلاهلبتُكيملّيموق
دهجّيأًالصأاوفرصيمل،نيسحماّدصّيقارعلاودسألاظفاحّيروسلاك
امهمّيموقيعوريوطتىلعوأ،ةّينطولاةلودلاءانبعورشمىلعّيّدج



ةادأّةيأىلعاّممرثكأعمقلاونمألاىلعدامتعالابنيفتكمً،افئازناك
ةثيدحلاوّةيرصعلاةّينطولانأىلعًاليلدهرودباذهناكو.ىرخأّةيوطلس
تّاليخملاءانغإوأتاردابملاقالطإل،يّبرعلاطسوألاقرشلايف،يفكتال
ٍدرفحومطبةجوزمملاكلتيهةنكمملاةديحولاةّينطولانأو،اهزيفحتو
ةّوقلاباهيلعناظفاحيوةطلسلاىلعنايلوتسيفةّيلهأةعامجهءاروفقت
.ةضحملا
مظعموةّيسايسلابيكارتلامظعميفًالازلزةميزهلاتثدحأ،ىرخأةغلب
لودلاطئارخىلعاهتثدحأيتلاتاليدعتلانعًالضف،مئاقلايعولالاكشأ
ً،اّيفاقثوًّايسايسةّيصخملاو،ةّينعملاتاعمتجملانوكتنأنودنم،اهدودحو
.اهيلعّدرتوكلتةميزهلازواجتتلئادبديلوتىلعةرداق
دعصلاىلعةموزهماهلمكأبتاعمتجمّنأ،١٩٦٧برحعم،رهظاذكه
ً.اضيأّةيركسعلاريغ
اموهو،ةقيمعّةيركفوةّيفاقثةّضرّةيركسعلاةهجاوملاكلتنعىّدأتدقف
قداصوظفاحلانيسايلحارلاكنوزرابنوفّقثم،هتقيرطبٌّلك،هيلعدّكأ
نادلبلايف“ّماعلايأرلا”يعناصنمددعّرصأو،217مظعلالالج
ّلكلواطت“ّةيراضحةميزه”اّهنأىلع،نوناّنفلاوءارعشلامهيفنمب،ةّيبرعلا
ّيرمآتدُعبّهلككلذنعبغيملو.ءانثتساالبةّيبرعلاةايحلاتايوتسم
،هتميزهريربتلهنمةلواحميف،رصانلادبعماّهتانمهمخزوهتّوقّدمتسا
الاذهّنكل.ليئارسإبناجىلإلاتقلايفرشابملالّخدتلابةدّحتملاتايالولا
ّنأ،ديعبلاىدملاىلعبرحلاكلتجئاتنّمهأدحأناكاموهو،يغلي
.ناريزحبرحلعفبةّيليئارسإلا–ةّيكريمألاتاقالعلاىلعتأرطةّيعونةلقن
،عفادمكاهرودراهظإةصرفّةيربعلاةلودلليّبرعلايّدضلاكولسلاحاتأدقف
.طسوألاقرشلايفهحلاصمويّبرغلاركسعملانع،ةدرابلابرحلامادتحانّابإ

،ةموزهملاايجولويديإلاوةميزهلا،ظفاحلانيسايً،ارصحالًالثمعجار217
دقنلا،مظعلالالجقداصو،1991ـ2ط،توريب،يّبرعلاءامنإلادهعم

.1969،توريب،ةعيلطلاراد،ةميزهلادعبيتاذلا
ّةيّدضلايفًامخضًالّوحتكلذفصوباكريمأةسلبأل١٩٦٧تسّسأًامومعو
ليئارسإواسنرفوايناطيربتناكامدعب،اهبةّرملاهذهًّالثممبرغللءادعلاو
وينوي/ناريزح٩يفّيخيراتلاسيئرلالاقتسالعفلابو.ءادعلاكاذرّدصتت
فورعملا،نيدلاييحمايركز“رارحألاطّابضلا”دحألةسائرلاةيلوتًاحرتقم
.ةبراضتمتاريدقت،اهموينيّللحملاطاسوأيف،تعاشدقو.ةّيبرغلاهلويمب
ىلإّةيّدوةراشإلاسرإهتلاقتسابيونيناكرصانلادبعّنأركُذدقف



سفانمكنيدلاييحم“قارحإ”دوصقملاّنأعاشامردقب،ةدّحتملاتايالولا
تحت”هتلاقتسانعًاعيرسداعّيرصملاميعزلاّنأالإ.ةطلسلاىلعءوفك
لحتمل،ةمخضتارهاظتيفعراشلاىلإتلزنيتلا“ريهامجلاطغض
تالاحلايفو.اهميظنتيفتارباخملاةمهاسمنودةّيبعشلااهزفاوحواهتعيبط
ىلإهودبعنيذلابرعلانييالمورصمداق”رصانلادبعّنأعمف،ّةفاك
كلتتظقيأدقل.218“تاونسلناكاّممرثكأًانمآادبّهنإف،ةثراكلا
.نيرّوهتموةاسقءابآىلإءانبألاةجاحنعروصلاأوسأةبرجتلا

218 Jeremy Bowen, Six Days: How the 1967 War Shaped the
Middle East , Simon & Schuster, 2003, P. 322.

،رماعميكحلادبع،١٩٦٧سطسغأ/بآيفً،التقوأًاراحتنا،ّيفوتكاذدعب
يذلااهيلعهسفانموةطلسلايفهكيرشورصانلادبعقيدصوشيجلادئاق
.ّيركسعبالقنابمايقلالواحيناكّهنأركُذامك،ةميزهلاةّيلوؤسملّمُح
ّةيركسعلازومرلاكلتيأ،“ىوقلازكارمةيفصت”يّمسامأدبكلذك
ليضفتبتفصُوامًابلاغو،ةّيلوؤسملاًاضيأتلّمُحيتلاةّيطارقوريبلاو
عافدلاريزواهدادعيفناكو،لاتقللعمتجملاوشيجلادادعإىلعاهتازايتما
.ناريطلاحالسدئاقو
يفّفلؤتةبراضتمتاراشإيدبي،هتداعىلع،رصانلادبعحارهتيحاننمو
يفًارارمهلعفامىلعًايرجً،اعمامهبمكحينأدارأنيجمانرباهعومجم
جورخلاّمتيملقيمعطّبختىلعًاليلد،ةّرملاهذه،هجاودزاناكو.قباسلا
وهف.ّةيروهمجلاةسائرتاداسلارونأهبئانّيلوتوهتافودعبً،اقحالّالإهنم
نيطسلفريرحتهيلعلّوعمّيّدضميعزكهتروصلةباجتسالانيبًارّيحُمادب
.اهضرأةداعتساورصمبمامتهالاىلإءافكنالانيبو،“ةّيبرعلاريهامجلا”ةدايقو
نماهدحواّهنألةدّحتملاتايالولاىلعحاتفنالانيبًارّيحمادبكلذك
نعًالضف،اهترسخيتلايضارألارصملديعتةّيسايسةردابمقالطإعيطتسي
نواعتلاقيثوتنيبو،هدلبلةّيلاملاةدعاسملا،نيّيبرغلااهئافلحويه،اهنيمأت
امناكو.لاتقلافانئتساوّيركسعلادومصللطرشكّيتايفوسلاداّحتالاعم
رثكألاّيروسلاماظنلاّنأتاضقانتملانيبّيرصانلاعمجلاةبوعصيفديزي
،ةلتاقمىوقىلإاهتدايقتلقتنايتلاةّينيطسلفلاريرحتلاةّمظنمو،ةّيلاكيدار
.اهيلعوهيلعاديازامًابلاغو،رصانلادبعتاباسحبادّيقتيمل
يذلا٢٤٢نمألاسلجمرارقردص١٩٦٧ربمفون/يناثلانيرشت٢٢يفف
هيلعقفاوف،ليئارسإةلودبّينمضفارتعاىلعيوطنتمالسللّةطخحرطي
امم١٩٦٩ربمتبس/لوليأيفهنععّرفتامىلعقفاوامك،ّيرصملاسيئرلا



.طاقنرشعنمّفلؤملازرجورميلوّيكريمألاةّيجراخلاريزوعورشمبفرُع
دقرصمحلاصمّنأنعنالعإلاأدب،غوارموّيفخوحنىلعولو،اذهيفو
ىرجاذكه.ةمّخضتملاةّيبرعلاةّيموقلامعازملاعمًامودةقباطتمنوكتال
رارقلالوبقيفنّييرصملاّقحنيب،هسفنّيرصملاسيئرلاديىلع،زييمتلا

.هضفريفنيّينيطسلفلاّقحو٢٤٢
ام،نيماعىدمىلعو،١٩٦٨رخاوأبًءادتبارصانلادبعضاخ،لباقملايف
ءانبةداعإبةبوحصملاسيوسلاةانقلوحنمفازنتسالابرحبفرُع
عورشمبّيرصملالوبقلاعمّالإّفقوتتمليتلايهو،ّيّوجلاعافدلاخيراوص
تاباصعبرحكيتكتليّئزجمادختساهذهبرحلايفلصحدقو.زرجور
ً.اّدجًافلكمءانيسلّيليئارسإلالالتحالالعجفدهبّيرصملاشيجلااهضوخي
ثحبيرصانلادبعتلعجورصمتكهنأنأتثبلامفازنتسالابرحّنكل
ناضحأيفةرهاقلاءامتراديازتيناكقايسلااذهيفو.قئالجرخمنع
ناكو.219نيّينفونيراشتسمراضحتساوّةيركسعدعاوقةماقإبتايفوسلا
أدبوً،الماكًاطبرةدرابلابرحلابّيميلقإلاعازنلاطبرنأرّوطتلااذهل
امثيح،رصميفهيمدقزّزعي،ةبرجتلاكلتنمًاقالطناّ،يتايفوسلاداّحتالا
اهورّايطعرشامك،٣–SAـلااهخيراوصكانهتعرزنأوكسومتثبل
.ّةيرصمتاراطمنمنوريطي

:عجار،فازنتسالابرحيفريبكلاّيتايفوسلارودلانع219
Dima P. Adamsky , The ‘Seventh Day’ of the Six Day War:
The Soviet Intervention in the War of Attrition (1969-1970) , in:
Yaacov Ro’I and Boris Morozov (ed.), The soviet Union and the
June 1967 Six Day war , Woodrow Wilson Center & Stanford
University Press, 2008.

يفتدقعةّيبرعةّمقربعو،١٩٦٧ربمتبس/لوليأيفو،نوضغلاهذهيف
ىلعقفُّتاوّةيدوعسلا–ّةيرصملاةحلاصملاّتمت،موطرخلا،ةّينادوسلاةمصاعلا
/ناريزحيفليئارسإديىلعةميزهلا”ّنأكاذ.نميلالوحعازنلاءاهنإ
.220“ةّيبرعلاةريزجلاهبشيفّيرصملاروضحلاةياهنتنع١٩٦٧وينوي

220 Paul Dresch, A History of Yemen , Cambridge, 2000, P.
114.

نعو طّروتلا ّيرصملا يف نميلا هتياهنو رظنا عجرملا هسفن ، .ص 102 – 108
.
تارامإوّةيدوعسلاهعفدتندرألاورصملًاّيلامًامعدةّمقلاكلتتمّدقدقل



تادئاعلاعجارتنعو،سيوسلاةانققالغإنعًاضيوعت،ةّيجيلخلاطفنلا
ديازتنعًالضف،هيلعتناكامفصنىلإءانيسلالتحاببسبةّيطفنلا
ال:ثالثلاتاءاللابفرُعامبتجرخكلتةّمقلاّنأّالإ.ّيركسعلاقافنإلا

ملىربكلاةميزهلاّنأولامك،ليئارسإبفارتعاالو،ضوافتالو،حلص
ةلودلايفنيفّرطتمللةبولطملاةعيرذلاامّدقةدناعملاوراكنإلاناذهو.لصحت
دبعرارقإبًاملع،221ةيوستّةيأىلإلوصولانوديريالنّممّةيربعلا
.222لاتقلانعهدلبزجعب،هتاذتقولايف،رصانلا

"ةّيمالسإلا"ّةيدوعسللةديدجلاّةيرصملاةقادصلانيبعمجلااذهناك221
،اهرّوطواهثروةقباس"دحلملا"ّيتايفوسلاداّحتالاعمتاقالعلاقيثوتنيبو

.دسألاظفاحّيروسلاسيئرلا،ةليلقتاونسدعب
.JeremyBowen,SixDays…,P.337ً:ارصحالًالثمرظنا222

رباعلايقالتللةضيرعلاةحاسملاىلإةركبمةراشإةّمقلاكلتتناكو
نعزجعلارارمتساىلإامك،برعلا“نيّيعجرلا”و“نيّيمدقتلا”نيبايجولويديإلل
.هلداعتوّيلعفلاّيسايسلاعقاولايزاوتةّيسايسةغلفيلأت
دبعىلع،عسوأةّيبعشمث،ةّيبالططوغضرهظتتأدبىرخأةهبجىلعو
دّهعتثيح،١٩٦٨“سرام٣٠نايب”رادصإىلعهلمحام،هماظنورصانلا
ءانبةداعإنعًالضف،داسفلاةحفاكموتّايرحلانمةجردبوتاحالصإلاب
ّيرصملاسيئرلاهلعفامرخآناكو.رصملةّيعافدلاتاردقلاوةّحلسملاتاّوقلا
ريرحتلاةّمظنمسيئرونيسحندرألاكلمنيبةحلاصمءارجإهليحرلبق
نيبةّيلهأبرحتعلدناامدعب،ةرهاقلايفتافرعرسايةّينيطسلفلا
ةّمقتهتنانإامْنكل.ةّيلودوةّيميلقإًاداعبأتذّختاامًاعيرس،نيفرطلا
رصانلادبعّيفوتىتح١٩٧٠ربمتبس/لوليأ٢٨مويةرهاقلايفةحلاصملا
قرشلاورصميفغارفلابًالئاهًاروعشوةريثكةّقلعمةلئسأهءاروًاكرات
.ّهلكيّبرعلاطسوألا
تارّوطتتلصح،هتافوورصانلادبعةميزهنيباميأ،نوضغلاهذهيف
امىلعاهريثأتّنإفاذهعم.هحلاصل،اهعومجميف،تناكاّهنإلوقلانكمي
ةردقنأنعًالضفً،افيفطّلظيّبرعلاطسوألاقرشلاعاضوأيفّيساسأوه
تّصلقتدق،١٩٦٧ةميزهببسب،تناكاهنمةدافإلانمّةيرصانلارصم
ً.اريثك
ايناطيربنع١٩٦٧ربمفون/يناثلانيرشتيفيّبونجلانميلاّلقتسادقف
يفرصانلادبعءافلحاومزهنيذلا“ةّيموقلاةهبجلا”يّيسكرامةدايقب
ةرهاقلانمّلكلدحاولاّيتايفوسلامعدلاردصمّنكل.“ريرحتلاةهبج”



يفّةيرصانلاةرماغملاةميزهّنأًاصوصخ،امهتاقالعيّدرتنودلاحندعو
هبشبونجيفةسناجتموةيّوقةسايسقالطإعنمتتناكنميلالامش
.ةّيبرعلاةريزجلا
بزحلاعمًافلاحتم،يريمنرفعجّيرصانلاطباضلالصونادوسلايفو
ويام/رّايأيفهداقّيركسعبالقنالالخنم،ةطلسلاىلإ،ّيوقلاّيعويشلا

ةّيبزحلاوةّينيدلاوةّيقطانملاوةّينثإلاةّينادوسلاةايحلاتاضقانتّنأّالإ،١٩٦٩
ً.اّدجةدودحميّبرعلاطسوألاقرشلالئاسميفموطرخلاماهسإتلعج
/لوليأيفايبيليفةطلسلاىلإيفاّذقلارّمعمّيرصانلاطباضلالصوكلذك
يفّحصيريثأتلاّةلقةهجليريمنيفّحصيامّنكل.هسفنماعلانمربمتبس
ىلعردقأهلعجةّيطفنلاةورثللريغصلاهدلبكالتماّنأبًاملع،يفاذقلا
هيلإعامتسالابًارهاظتّدشأنيرخآلالعجامك،برعلايقابلتانوعملاميدقت
.ّدجلالمحمىلعهلمحو
،هسفنيّبرعلاطسوألاقرشلايفتأرطيتلايهةّيماردلاتالّوحتلانأديب
.ةّيمهأوًازورباهرثكأنيبّينيطسلفلاطسولايفلصحيامناكو
ةظحليفهسفنوهأشنّحلسملاوّينيطسلفلاّينطولاعورشملاّنأكاذ
ةيموقلاراسحناوهّيجولويديإامهلّوأ:نيردصمنمًايّذغتم١٩٦٧ةميزه
نمهبتدعوامىلإلصوتنلاّهنأسوململابدّكأتيتلاّةيرصانلاةّيبرعلا
ممألا–لودلابّملأيذلافعضلاوهّيلمعيناثلاو،نيطسلفةداعتسا
.ضرألانادقفوّةيركسعلاةميزهلاببسبةّيبرعلا
نمراصهببسبيذلايناثلاردصملاالولًاديفمنوكيلناكلّوألاردصملاو
،لوقلاّحصيلبال.اهسؤبوةميزهلازواجتلةبلصةدعاقسيسأتليحتسملا
ليئارسإهتلعفاملمكأدقّينيطسلفلاّينطولاعورشملاّنإ،ديعبّدحىلإ
.يّبرعلاطسوألاقرشلايفةّمألا–ةلودلاةيُنباهميطحتب
ةّرملاهذهتءاجىرخأةبرضلضّرعتدقناكًاضيأّيموقلاعورشملاّنأالإ
ّحلسملااهحافكبواهتاذبّلقتستتأدبيتلاةّينيطسلفلاةّينطولاةكرحلانم
يفادبلبال.هلرصانلادبعةياعرنعوروكذملاعورشملانعهتاّمظنمو
ىلع،223ةّحلسملاةّينيطسلفلاتاكرحلاربكأ،“حتف”ةكرحلّيديكوتلاليملا
ةدّمعتملاةءاسإلانمعون،ةّيبرعلاةّيموقلاىلعسيلو،ةّينطولااهتّيصوصخ
ّيبعشلادييأتلاءاجدقو.ّينيطسلفلاتوبكملاراجفنانمعونلب،ّةيرصانلل
دادعتسالاىدمةيحانلًاّيلويهًارمأةمواقملاكلتهبتيظحيذلاحساكلا
طسوألاقرشلايفًاصوصخْنكلو،ّهلكيّبرعلاملاعلايفبصخلاّيبعشلا
مدعوّةيّدضلامجحنايبتلو،نيناوقلاودودحلاولودلابلالخإلل،يّبرعلا



.ليئارسإبجنأيذلاملاعلااذهيفشيعلابةداعسلا
عجرتو،اهبلقدعبّينيطسلفلاّينطولاريرحتلاةكرحلصيخلتاهمسا223

ً:ارصحالًالثمرظنا.تانيسمخلارخاوأىلإىلوألاةّيميظنتلااهتايادب
William B. Quant, Political and Military Dimensions of
Contemporary Palestinian Nationalism , in: William B. Quant, Fuad
Jabber and Ann Mosely Lesch, The Politics of Palestinian
Nationalism , California, 1974, p. 55-56.

ةغللاوريوصتلاىطعأ”ثيح،١٩٦٧ةميزهدعبةيلمعلاهذهتقلطنادقل
.224“ةّليختملاةّينيطسلفلاةعامجللًاديدجًانومضمّحلسملاحافكللنّايلوطبلا
ريرحتلاةّمظنمةدايقىلع“حتف”ةكرحءاليتساعمرمألارّوطتدقو
ّةيذيفنتلاةنّجللًاسيئر،“حتف”دئاق،تافرعرسايراصثيح،ةّينيطسلفلا
بصنملاّىلوتيذلايريقشلادمحأيّحنترثإ١٩٦٩ذنمريرحتلاةّمظنمل
.١٩٦٤يفةّمظنملاةأشنذنمروكذملا

224 Yezid Sayigh, Armed Struggle and the Search for State: The
Palestinian National Movement , 1949-1993, Oxford, 2004, p.668.

ةّيبرعلاةّيموقلانملّوحتلاكلذقواست،ّةيراسي“حتف”نوكتنأريغنمو
ءاوجأبةّرثأتملاةّيسكراملاوّةيراسيلاراكفأللّماعدوعصعمةّينيطسلفلاىلإ
ىلعركبمنيرمتّهنأككلذادبف،225ابوكومانتيفيفتاباصعلابرح
مالسإلاتاكرحبًةّلثممًاقحالترهظنأتثبلاميتلاربكألاّةيّدضلا
.ّيلوصألا

يفونانبليفديدجلاراسيلاتاميظنتةأشنيفًاصوصخكلذدّسجت225
ًالضف،اهعاونأىلعةّيسكراملابتكلاةمجرتّقفدتيفو،نيّينيطسلفلاطاسوأ

تاحلطصموميهافملاخدتساىلإثعبلاكةّيموقبازحأرارطضانع
اهتحنجأّيلختوبرعلانيّيموقلاةكرحقاقشنانعو،اهتغليفةّيسكرام

.رصانلادبعدقناهترشابموةّيبرعلاةّيموقلانعًاعيمج
يفةيفاكريغّةيرصانلاتمادام:لوقتتناككاذمويةجئارلاةمكحلاف
ناكميفةّوقلابابسأنعًاذإثحبنلف،ةدّحتملاتايالولاوليئارسإةهجاوم
نوضغلاهذهيفو.ةّيلاكيداررثكأنوكتراكفأيفوةّينيطسلفةروثيف:رخآ
اهفصوباهسفنةروثلاهّرفوتامّنإةميزهلانعضيوعتلاّنأىرينمرهظ
تدكأامبسح،“ةريغصلاّةيزاوجروبلاةمظنأ”ـف.لبقتسملاىلإدحوأًاقيرط
تطقس،ثعبلاورصانلادبعةمظنأًةدصاقً،اثيدحةنّوكتملاّةيراسيلاللشلا
لوقتفارطأل،ّمثنم،بابلاحتفناو،دعبًّايعقاوطقستملنإوًاّيخيرات



.ةلماعلاةقبطلاةدايقوةّينينيللا–ةّيسكراملاب
دينم“نيطسلفريرحت”لقنبّينيطسلفلاّيروثلاعورشملادعودقل
نمءايتسالانعًاريبعتاذهءاجو.مهسفنأنيّينيطسلفلاديىلإةمظنألا
ريغميعزلارصانلادبعلامجناكنيحً،ّايرصمامّيسالً،ّايبرعةرداصملا
اذهدجوعبطلابو.نيّينيطسلفلامهنمًاصوصخ،برعلانيّيلاكيدارللعَزانملا
ىلعّدرلابةموهفملاوةّحلملاةبغرلايفهجّجؤيامديدجلاّينيطسلفلاعوزنلا
.ّلحللًاطرشفارتعالابلطىلعّحلتةاسأملّيملاعلاراكنإلا
ّةيركسعلااهتّايلمعىلوأ“حتف”ةّمظنمتذّفن،ةّيتاذلااهتياوربسحبو
ةلأسملالّوحتيتلاةّينطوللسيسأتلاةيادبكلذّدُعف،تانيتسلاطساوأ
ئجاللاتابدقف.226بعشةّيضقىلإنيئجالةّيضقنمةّينيطسلفلا
.هنطوىلإةدوعلايفهّقحىلإلوصولاليبسيفلتاقيًّايئادفّينيطسلفلا
تلّوحت،يريقشلاورصانلادبعدينمريرحتلاةّمظنمةدايقاهعازتنابو
.طسوألاقرشلاةقطنميفّمهألاّةيّدضلاّةيوهلاحبصتلةّينيطسلفلا

ةّينطولاةأشنلاّدريوريسفتلااذهضفرينمًاّينيطسلفكانه،عبطلاب226
:عجار،قبسأدوقعىلإةّينيطسلفلا

Rashid Khalidi, Palestinian Identity: the Construction of Modern
National Consciousness , Columbia, 1997.

نأ،اهلاهباحصأّيلوتبو،ةّيضقلابءافتحالااذهطسوًانكمميقب،كلذعم
نادلبلانمريثكلايفنيّينيطسلفللةّيناسنإاّهلقأوتالماعملاأوسأّرمتست
نمٍّلختّهنأكاهباحصأىلإةلأسملاةدوعبلافتحالاكلذادبف.227ةّيبرعلا
.عوضوملايففلكملاطّروتلانعةّيبرعلاةمظنألامظعملبق

،يهف.هنعىأنمباهسفنةروثلانكتملكولسةئّيسلاةلماعملاهذه227
طغضلالدب،نيلتاقمكتامّيخملاءانبأباطقتساتلّضف،اهتعيبطمكحب

.نوميقيثيحدارفأكمهعاضوأنيسحتل
بعشلادييفةّيضقلاتراص،ّيظفللاىوتسملاىلعو،ّةفاكلاوحألايف
انهْنكل.هلاضنلوحوهلوحنودّحوتيسبرعلانإليقيذلاّينيطسلفلا
عقاوللّيلعفلاكاردإلانمويّنالقعلاباسحلانمىوقأةسامحلاتناكًاضيأ
“ةبكن”ىلعّبترتملاءوجللاةقيقحلعفب،قلطنتامنإةروثلاف.هتاماسقنالو

ّينيطسلفلادوجولازكرم،ندرألاامّيسال،ليئارسإبةطيحمنادلبنم،١٩٤٨
اذهو.اهفدهىلإلصتنألبق،ليئارسإعملوطألادودحلابحاصوربكألا
“ءادعألا”ـبمدطصتنألبقبرعلا“ةوخألا”ـبمدطصتساّهنأينعي
حلاصموتّاينطووتّايبصععمهجولًاهجواهسفندجتسامك،نيّيليئارسإلا



.ةسامحلانمحانجىلعاهقوفزفقلالهسلانمسيلتانزاوتو
ندرألايفنيّينيطسلفلانيّيئادفلانيبةماركلاةكرعمعمًاركبماذهادبدقو
تّايبدألااهتربتعاةكرعملاهذهف.١٩٦٨سرام/راذآ٢١يفّيليئارسإلاشيجلاو
مامأدومصلاولاتقلاناكمإتدّكأاّهنأل،ةّيلمعةدالوةباثمبةّينيطسلفلا
اهّايإةكرعملاببسبو،دعباميفو.228ةميسجرئاسخدّبكتمغرليئارسإ
برعلانيعّوطتملاّقفدتأدب،هترمثأاّهنإليقرصنلجيورتلانماهعبتامو
ًاقيمعًارارقإتلمحةروكذملاةكرعملاّنأديب.ةّينيطسلفلاةروثلاىلإمامضنالل
نل،نيّيليئارسإلابرعلاًابناجعد،١٩٦٧ماعّةلتحملايضارألايّينيطسلفنأب
.ةيادبلايفهقافروتافرعرسايرّكفامىلعّحلسملاحافكلااوسرامي

"سامح"ةكرحلنيقحالةداقاوراصنيذلانّابشلاّنإّىتح–22813
مّهنأبساسحإمهيدلو"ةماركلاةكرعممهتكرت،"حتف"تضراعيتلاةّيمالسإلا

."مهمدبومهئالوبتافرعرسايلنونيدي
Paul Mcgeough, Kill Khaled: The Failed Mossad Assassination of
Khalid Mishal and the Rise of Hamas , Qyartet Books, 2009, P.
33.

ربع،اوحجنينألمأىلع،تامّيخملايّينيطسلفيفةّمهملاترصحنااذكه
مهو.ةهجاوملاىلإرارجنالابةّيبرعلالودلاطيروتيف،ليئارسإعمكابتشالا
.229ًاقحالىرنسامىلعيّبرعلا–يّبرعلافنعلاريجفتيفاوحجنًالعف

DavidHirst,TheGunandtheOliveBranch,Faber:رظنا229
andFaber,1984,p.294-295.

يفنيلماعلانيلواقملاونيسدنهملانمةعومجمتناك“حتف”ةدايقّنإّمث
ةئيربةّينيطسلفةّينطونملّكشتيًامئاغًايعونولمحينّممجيلخلانادلب
يسّسؤممظعمناكّاملو.ضافضفوّماعّيمالسإءالونموّسيستلاةليلقو
ناوخإلاةعامجب،توافتموحنىلع،نيّرثأتمورصانلادبعلنيضهانم“حتف”
،مهمعدىلعةّيثعبلاّايروسوّةيدوعسلاةّيبرعلاةكلمملاتقالت،230نيملسملا
فدهو،“هراسيىلعنم”ةيناثلاورصانلادبع“نيميىلعنم”ىلوألا
.هيدينمنيطسلفةّيضقعازتنانيتنثالا

-YezidSayigh,ArmedStruggle…p.80ً:ارصحالًالثم،عجار230
81.

يذلامادطصالالباقميففً:اّدجةضقانتمةلاحًامكحينعيناكاموهو
ةّيفئاطلاوأةّينثإلاوأةّينيدلارعاشملانمهلرصحالددعبهنمبرهمال
،رخآوأوحنىلع،قاحتلالايرجيناك،نانبلّمثندرألايف،ةّينطولاوأ



تيوكلاوّةيدوعسلاةّيبرعلاةكلمملاكةّينغلانادلبلاف:اّهلكةّيبرعلاةمظنألاب
،قارعلاوّايروسًاصوصخ،ّةيركسعلاوةّيلاكيدارلانادلبلااميف،لاملااهلّرفوت
ندرألا،رغصألانيدلبلايفاهدوجوةيامحاهلنّمؤت،امهنيببوانتلابو
ضيوقتيفةتباثلاوةميدقلاةّمهملاقيقحتلةادأاهمادختساطرش،نانبلو
.231نيدلبلانيذه

ً،ارصحالًالثمرظنا،ةّيبرعلاةمظنألابةيادبلاذنمحتفتاقالعنع231
:ةفطاعتمرظنةهجوكو

Helena Cobban, The Palestinian Liberation Organisation: People,
Power and Politics , Cambridge, 1984, p. 44.

ةضرتفملاّةيروثلاةعيبطلافعُضتيتلارصانعلاهذهتلّوحتنأتثبلامو
وأ،ةكرحلاىلعاهتردقّلشيواهحبكيًاّدجليقثنزوىلإةّينيطسلفلاةروثلل
ًاّماتًافدههفصوب“يّنويهصلاّودعلا”عمعارصلازواجتتميقجاتنإىلع
يتلاةلداعملاكلتنيهراذهميقلاجاتنإمدعيقبدقو.هتاذبًالمتكم
قرشلايفّيسايسلاطاشنلامظعمتمكحاملثمةّينيطسلفلاةروثلاتمكح
انهو.ناسنالارييغتىلعضرألاريرحتلةلماكلاّةيولوألاوهو،يّبرعلاطسوألا
نيّينيطسلفلاىدلطقفسيلً،اّدجًائّيسًارود“بيلسضرأ”ـكنيطسلفتبعل
نادلبلايفةّيلاضنلاوّةيركسعلاتاكرحلانمريثكيفًاضيألب،مهتروثو
اّممرثكأاهريرحتبونيطسلفبعّرذتيرييغتلابلطناكثيح،ةرواجملا
.نادلبلاكلتناّكسلةّيلعفلامومهلاب
تامّيخمىلعاتضهناهتفاقثوةّينيطسلفلاةروثلاحورّنأاذهنمدعبأ
ّلكنعةلوصفمةساعتلاورهقلانمتادحواهفصوبتاتشلايفءوجللا
ةميقّلكنعوجاتنإلكنعلاصفنالااذهو.ةّيعمتجموأّةيداصتقاةرود
هتمادإىلع،ًةروثوٍتاعمتجموًةمظنأ،عيمجلاأطاوتاموه،هنمقثبنت
ً،ّايركسعّةيوق،ىرخأّةيّدضًةرهاظهذهةرهاظلاتهتنااذكه.هديلختو
تايوتسملارئاسىلعةّيشماهو،ىرغصلاةّيبرعلانادلبلاسايقبّهلقأ
ً.افيرعتّةيركسعلاريغةّيفاقثلاوةّيعمتجملا
.هسفنتافرعرسايةّيصخشيفزربألااهجيوتتةلاحلاهذهتدجودقو
نيبعمجيًاهجوملاعللًامّدقم،لماكلابميقلانادقفدّسجامّنإّيدايقلااذهف
هلمحةبوعصهعملماعتينَمىدلًارضحتسمو،ّيرئاشعلايعولاوجيرهتلا
ّلظيف،ّهلكاذهّنكل.هتادّهعتوهدوعوقيدصتوأّدجلالمحمىلع
ًادئاقهمسرنودلحيمل،ّودعلاةلتاقمبّالإىنُعتاليتلاّةيّدضلاةدايس
.كاذّودعلالتاقيّهنأمادامةليوطتاونسلًاّيخيرات



ةّينيطسلفلاةّينطولانعًابيرغًامودّلظةّينطوللثيدحلاىنعملاّنأعقاولاو
ةدايقبنيرشعلانرقلاتانيرشعيفاهتأشنذنم،مالسإلابتغبطصايتلا
ًارورمديلقتلااذهلصاوتدقو.232ينيسحلانيمأجاحلانيطسلفيتفم
يفقاُربلاطئاحوىصقألادجسملاوسدقلاّةيزكرمبوماّسقلانيدلازعخيشلاب
.ةّينيطسلفلاةّينطولاّةيزمرلا

ً،ّايمالسإ–ًّاينطوًارودبعلينألواحيينيسحلاّلظ1969ىتح232
اهدعاسدقو"مالسإلاحتف"ـبتفرُعةّيئادفةّمظنمسيسأتكاذمويىعرف
ناوخإلازربأناكو،ندرألاباقرزلاةنيدميفمّيخمةماقإىلعًاّرستافرع
يفأدتبايذلا،ماّزعهللادبعّينيطسلفلاّميخملايفاوماقأنيذلانيملسملا
ةماسأليحورلابألاناكوناتسناغفأىلإبرعلانيدهاجملالقنقحالتقو

.YezidSayigh,ArmedStruggle…,p.226:عجار.ندالنب
“نيطسلفريرحتلةّيبعشلاةهبجلا”ـك،ةروثلالئاصفضعبتلواحاهرودبو
ىلع،اهتقيرطب،ّفتلتنأ“نيطسلفريرحتلةّيطارقوميدلاةّيبعشلاةهبجلا”و
ةفيعضتيقبةيناثلاّنكل،ةّينينيللاةّيسكراملااهقانتعاب،ميقلافعض
ىلوألااميف،اهبّصاخّيميقيعوّيأريوطتنعةزجاعو“حتف”ـبةقحتلمو
ةّيباهرإتّاينقتيفوتارئاطلافطخكةرماغمتاسايسيفًاركبمتطرخنا
تجرخيتلا“برعلانيّيموقلاةكرح”ـلّيشافلاهبشيضاملااهلاهأّيهىرخأ
رغصأةّحلسمةّينيطسلفلئاصفتثبلامو.اهفوفصنم“ةّيبعشلاةهبجلا”
.تّاينقتلاكلتاهتكراشنأًامجح
تاميظنتلالالخنم،امهنيباميفناعزانتملاقارعلاوّايروستدجوكلذك
امهلخدم،“ةّيبرعلاريرحتلاةهبج”و“ةقعاصلا”ـك،اهاعنصيتلاةّينيطسلفلا
تاباسحمدخو،مهريغفدهتسينألبقنيّينيطسلفلافدهتساباهرإىلإ
دقو.ةّينيطسلفلاريرحتلاةّمظنملايحامهذوفنىّوقامكدادغبوقشمد
رداوكلالضفأضعببةّيبرعلاةمظنألااهتلزنأيتلاةيفصتلالامعأتضق
ىلعاهرودبليئارسإتضقاميفً،اقحالمهبايغرِعُشتسانّممنيّينيطسلفلا
ليثمتىلعقيرطلاعطقتتافرعةماعزتناكاميفاذهو،رخآددع
.ريرحتلاةّمظنمةدايقيفّةيويحوًاّملعترثكألاتاعامجلا
نولتاقملالّوحتف،ندرألايفةطلسلاجاودزاأدبةماركلاةكرعمدعبّهنأالإ
شيجهفصوبيّندرألاشيجلالباقمندرألايّينيطسلفلًاشيجنوّينيطسلفلا
ّعتمتهمقافيناكًاّدجةّيساسحلاغلابًاعضوسّسأاماذهو.نيّيندرأقرشلا
ديلّبكةّيبرعلالودلانمّيلاموأ/وّيونعمعيجشتبةّينيطسلفلاةمواقملا
ةّيبرعلالودلادنعبنذلاروعشعمتجاةلاحلاهذهعنصلو.يّندرألاماظنلا



ىلإ،ّينيطسلفلاعوضوملاباهنيباميفةديازملاتابغرىلإ،١٩٦٧يفةموزهملا
نعنيّينيطسلفلادييأتبجيلخلاويّبرعلابرغملايفةديعبلالودلاةضاعتسا
“ةّيسدقلا”تناكًاعيمجتالاحلايفو.ةّيبرحلادوهجلايفةرشابملاةكراشملا
عقاولانعًاديعبتاهلعفلعفتّحلسملاّينيطسلفلاطاشنلاىلعتيفضأيتلا
.رومأللةّيعقاولاةمكاحملاو
نوناكيفبرغملابطابرلايفةّيبرعلاةّمقلاداقعناعم،قايسلااذهيف
ةّيعرشًابستكم،رصانلادبعةرئاطىلعتافرعلصو،١٩٦٩ربمسيد/لوألا
لودلانمّيلاملامعدلابنيبلاطملاةحئالىلإهمسافيضينأبهلتحمس
ةردابمبمث٢٤٢رارقلابّيرصملالوبقلاىّدأ،نوضغلاهذهيفْنكل.ةّيطفنلا
نيلدتعمنيب،امهنمفقوملاساسأىلع،فافطصالاوزرفلاىلإ،زرجور
ثعبلايتطلسوةّينيطسلفلاةمواقملانيضفارلاركسعملمشدقو.نيدّدشتمو
مّسرتيكاذهفالخلاىلإةجاحبةمواقملاتناكامنيب،قشمدودادغبيف
.رصانلادبعريهامجنعاهريهامجزرفتوةّيميظنتلاوةّينطولااهدودح
.ّةلقتسملاهتّيصخشونايكلااذهرصانعتلماكتاذكه
يفّةيركسعلاثعبلاةطلستناك١٩٦٧وينوي/ناريزحبرحلبقّهنأالإ
لكىلعًاضيأواهدالبىلعةيليئارسإلاةبرضلابالجتسايفتلّجعدقايروس
يتلاّةيركسعلاتّايلمعلااهعيجشتلالخنماذهلصح.ندرألاورصمنم
.ليئارسإّدض،اهدودحنمًاقالطناةلتاقمةّينيطسلفتاعومجماهذّفنت
ماظنلاّنإلوقتّةيرظنبرعنيّقلعمونيبقارمطاسوأيفتداسكاذموي
ريرحتلابرح”ـبرصانلادبعلامجىلعةديازملاهفّرطتبلواحيّيروسلا
ةبلصلاةدعاقلايه،ّةيرصانلارصمال،ةّيثعبلاّايروسّنأبةنهربلاو“ةّيبعشلا
لخددقرصانلادبعناكلعفلابو.نيطسلفريرحتاهيلإدنتسيسيتلا
اذإّايروسنععافدلاةباّوبنم،ّيركسعلاّمثنمو،ّيمالكلاديعصتلاةحاس
اهضرأنمّنُشتيتلاةّيئادفلاتّايلمعلاىلعًاّدر،ليئارسإاهتمجاهام
.233ةّيلاكيدارلااهتموكحنمنلعممعدب

JeremyBowen,Sً:ارصحالًالثم،عجار،1967برحتارّوطتنع233
ixDays:Howthe1967WarShapedtheMiddleEast,Simon

&Schuster,2003.
ةمظنألاّلكمصاخيذلاقشمدماظنلةّينيطسلفلاةسايسلاّنألاحلاو
تاقالعبًاظفتحم،رامعتسالابطابترالاوةّيعجرلاباهمّهتاوً،ابيرقتةّيبرعلا
لواطيّيّدضجهننمًاءزجتناك،ةرهاقلاعم،ةّراحريغْنكل،ةلوبقم
،ةدرابلابرحلاىرذىدحإيفو،راطإلااذهيفوً.اعيمجةحورطملالئاسملا



لصحدقوً،اريزوةّيطعحيمسوهٌّيعويشّايروسيفىلوألاةّرملليّمُس
ةهيزنةّيقارعلاةّيعويشلاريزوتدعبيّبرعلاملاعلايفةيناثلاةّرمللاذه
نالعإعملّوحتلاكاذقفارت.مساقميركلادبعدهعيفيميلدلا
ةينينيللا–ةّيسكراملااهيّنبتيّبونجلانميلاوأ،“ّيطارقوميدلانميلاةيروهمج”
.هتلتكنادلبوّيتايفوسلاداّحتالاعمةنيتملااهتقادصءادبإو
ًافينعًّايمالعإوًّايسايسًامادطصاتمدطصادقّةيروسلاةموكحلاتناكّاملو
–ّيسكراملاماظنلااميف،ةّيطفنلادادمإلاقرطوحلاصملاتدّدهو،ّةيدوعسلاب
ىلعواهحلاصمىلعضّرحيوةيدوعسلارواجييّبونجلانميلايفّينينيللا
رخاوأءاوجأّنأادب،ةّيبرعلاةريزجلاهبشيفةدئاسلارارقتسالاةطيرخ
يذلازازفتسالابلماشلايّبرعلاروعشلااهزفحي،ربكأمخزبتداعتانيسمخلا
.١٩٦٧وينوي/ناريزحةميزههتثدحأ
مكحلاةقورألخادعارصلاأدهيمل١٩٧٠–١٩٦٦ةرتفدادتماىلعْنكل
ًادّدشترثكأدحاو:مكاحلاثعبلابزحنمنيحانجنيبّيروسلا
رثكأرخآلاو،بزحلايّيندمطاسوأيفةّيساسألاهتّوقنمكت،ًةّيجولويديإو
عافدلاريزولوحعّمجتيوشيجلايفزّكرتي،ةّيتامغاربلانمردقىلإًاليم
يضارألاعاجرتسالّةيولوألاءاطعإىلإهّجتيريخألااذهناكو.دسألاظفاح
نم،ىرخألاتاسايسلاعضختنأىلع،١٩٦٧يفليئارسإاهتلتحايتلا
يفو.234هذهّةيولوألل،ةّيعامتجاوّةيداصتقاتاهّجوتوتاوادعوتافلاحت
ال،“ةّيبرعلاةّيعجرلا”عمعارصلاريجفتبةّيلاكيدارّدشألافرطلاةبغرلباقم
ةّيطفنلااهتقاطجامدإوةريخألاةرياسمةرورضدسألاىأر،ّةيدوعسلاامّيس
فدهمدختربكأةّيبرعةقاطيف،برغلاباهتقالعنعًالضف،ةّيلاملاو
.١٩٦٧يفتدُقفيتلايضارألاعاجرتسا

PatrickSeale,Asad:TheStrugglefortheMiddleEast:عجار234
,I.B.Tauris,1988,p.145.

ريزوك،دسألاّنأبًاملع،نيرّايتلانيبعازنلاةّدحةميزهلاكلتتذحشنئلو
ّنإف،برحللةسئابلاّةيركسعلاجئاتنلانعرشابملالوؤسملاوهناك،عافدلل
رّجفيذلارشابملاببسلاناك،تاونسثالثدعب،ندرألايفلصحام
.نّييروسلامكاحلابزحلاوةطلسلايرّايتنيبعارصلا
ةّينيطسلفلا–ةّيندرألاةّيلهألابرحلايفّايروسمحقأّيلاكيدارلاحانجلاف
ةطلسّدض235ةّينيطسلفلاةمواقمللهنمًامعد،١٩٧٠ماعتبشنيتلا
نيتّيثعبلادادغبوقشمدتكراشدقةمواقملاتناكو.نيسحيّندرألاكلملا
عممالسةماقإلجأنمزرجورةردابمو٢٤٢نمألاسلجمرارقامهضفر



هدالباهيّدؤتيتلاةفيظولاهذهلًاّدحعضينأءاشدسألاّنكل.ليئارسإ
طبض،لباقملايف،دارأو،يّناجملاوّيموقلاّيجولويديإلاحومجللًةمدخ
،ةطلسلاىرحألابلب،ةلودلاحلاصمعاقيإىلعةّيبرعلاةّيموقلاايجولويديإلا
تاّوقللّيوجلاءاطغلامّدقينأ،ّةيوجلاتاّوقللدئاقك،ضفراذكه.ّةيروسلا
عارصيفنيّيئادفلابناجىلإلّخدتللةّيبزحلاةدايقلااهتلسرأيتلاّةيروسلا

يذلاروهدتلاّنأكاذ.ةريطخةّيلودوةّيميلقإًاداعبأبستكاامًاعيرس
ًالامتحاّداضملاّيليئارسإلالّخدتلالعجبفتكيملّيروسلالّخدتلاهراثتسا
ًاضيأّيتايفوس–ّيكريمأمادصلامتحانعّمنتتامالعترهظلبً،احّجرم

نيكستبمامتهالاةغلابةظحللاكلتيفتناكنطنشاوّنأًاصوصخ،236
ليعفتبو،اهلاعشإفازنتسالاُبرحتداعأيتلاةّيليئارسإلا–ّةيرصملاةهبجلا
.مالسللزرجورةردابم

ًايفاصةّينيطسلفلاةمواقمللّيثعبلاماظنلامعدنكيمللاحّةيأىلع235
نمّينيطسلفلاطاشنلايفلّخدتلاةسايسماظنلاكاذأدتباذإً،ائيربوأ
نيميقمنيّينيطسلفنيّيثعباهتاونتناكيتلا"ةقعاصلا"ةمظنمءاشنإلالخ
"نيطسلفريرحتلةّيبعشلاةهبجلا"ميعزشبحجروجلقتعاامك،ّايروسيف

"حتف"ةدايقفكانو،ةّيميلقإلاةسايسلايفّيروسلاطخلانعهجورخل
.هسفنتافرعاهميعزلقتعالب،اهتاهّجوتيفواهبيكرتيفريثأتلالواحو

,HenryKissinger,WhiteHouseYears,Littleً:الثمعجار236
BrownAndCompany,1979,p.598-600&617-631.

هقافر،١٩٧٠ربمفون/يناثلانيرشت١٦يف،دسألاظفاححاطأةياهنلايفو
شيعتسّةيركسعّةيروتاتكيدسّسؤيل،نجسلامهعدوأوثعبلايف“نّييراسيلا”
ةعجرريغىلإىهتناكلذك.راّشبهلجنىلإاهثّروينألبقًاماعنيثالثهعم
ريغوةّيلوفطدودحىلإّةيّدضلاعفديذلاّيجولويديإلاءافصلاماظن
.١٩٧٠و١٩٦٦نيبتداسيتلايهتناكةلمتحم
يف،نّييركسعةعضبّضقنا١٩٦٨ويلوي/زومت١٧يفف،قارعلايفاّمأ
امو،يواهتملاوفيعضلافراعنمحرلادبعماظنىلع،نّويثعبمهدادع
ءاصقإنماونّكمتنأ،مهبزحللئاهلافعضلامغرىلع،مهنمنّويثعبلاثبل
مكحلامهلّرقتسيل،رمآتلاوةوسقلانمجيزمبمهضعبةيفصتومهئالمز
نيسحماّدصهبئانوركبلانسحدمحأّةيروهمجلاسيئربنيّلثمممهدحو

237.
،2004،توريب،يقاسلاراد،2ط،قارعلاثعب،ةّيغاصمزاحعجار237

.ثلاثلالصفلاًاصوصخ



ةميزهلااهتذحشيتلاةّيبرعلاةّيموقلاهمعازمسكعىلع،ماظنلااذهّنكل
.ىرخأمومهبًاموكحمًّايلعفناك،دحاوماعلبقليئارسإمامأّةيركسعلا
ديقىلعءاقبلاطورشكالتماببسحفًاسوجهمادب،ىلوألاهتاونسيفوهف
،نيلمتحملاهموصخوهموصخلةلصاوتمةيفصتو،سرشّيومدعمقربعةايحلا
ًالضف،اهسفنةديدجلاةطلسلازاهجلخادةّرمتسمةّيحارجتّايلمعءارجإو
ةموعزمتارماؤملاعتفالالخنمعّسوموحنىلعةّيماساللامادختسانع
تعلدناامنيحو.238ةّينوساملاوةّينويهصلابنيمّهتمنيّيقارعدوهيمادعإو
هفّرطتو،ّةيروثلاوةّيموقلاهتاءاعّداىلعًاّدضو،١٩٧٠يفندرألابرح
ةمواقملانمهفوخلهّتيولوأىطعأ،ّينيطسلفلاعوضوملاصخاميفّيظفللا
.ةبوسحملاريغتامادصلابّنجتيفهتبغرلوةّيثعبلاايروسنموةّينيطسلفلا
ةزكرمتم١٩٦٧برحذنملازتالتناكيتلاةّيقارعلاتاوقلاتبحُساذكه
نيّينيطسلفلانيّيئادفلاويّندرألاشيجلانيبةهباجملاعقاومنمندرألايف
ًاقالطإديدجلاّيقارعلاماظنلاثرتكيملو.مهريصمنوهجاوياوكُرتنيذلا
يتلاو،ةعساولاةّيبرعلاّةيّدضلاتائيبلايفاهلضّرعتيتلاةعساولاتانادإلاب
.239ةّينيطسلفلاةمواقملاقحسءاروفوقولابهتمّهتا

Samiral-Khalil,RepublicofFear:ThePoliticsofعجار238
ModernIraq,HutchinsonRadius,1989,p.47-66.

.123–122ص،داهشتسالاقبس،قارعلاثعب،ةّيغاصمزاحعجار239
رخاوأاهنعدعُبأدقناكةطلسىلإدادغبيفثعبلابزحداعدقل

هموصخلايحّةيرأثتابغرنمرثكأوهاملمحينأنودنم،١٩٦٣
ناكو.هنعاّولختنيقباسبردقافرلايحو،ّهلحماّولحنأقبسنيذلا
تاودألاغارفنعًاّفثكمًاريبعت240ثعبلاهبداعيذلاّيرمآتلالكشلا
.نيّيميقنومضموىنعمّلكنميّبرعلاطسوألاقرشلايفةّيموقلاةّيسايسلا
ماظنلاتايادبعمف.داركألابةقالعلايفهلاكشأحضوأبدّسجتامّنإاذهو
ىلعةضوافملاىلإينازرابلاىفطصمّالملاّيدركلاميعزلاعراس،ديدجلا
ءاجدقو،١٩٧٠سرام/راذآ١١يفةموكحلاهتّعقوّيتاذٍمكحةيقاّفتا
ىلعلوصحلل،لواحينازرابلاّنأكاذ:رباعىوقنزاوتنعّربعيكلذ
ةيفصتبديدجلاماظنلالاغشنانمديفتسينأ،هبعشقوقحنمضعب
نم،نّويثعبلاناكامنيب،مهباسحىلعهتضبقديطوتبودادغبيفموصخلا
تقولابسكودادغبتاعازنلايحّيدركلافرطلادييحتلنولمعي،مهتيحان
نمًاريثكتداز١٩٧٤و١٩٧٣يفةمخضلاطفنلاراعسأتاعافتراّنكلً.ايلات
تغلأوداركأللاهدوعوبتثكنثيحباهتّايونعمتعفرواهتردقوةطلسلاةّوق



،ناريإهاشّعقوامدنعو.مهدّرمتاودواعولابجلاىلإاوداعاذكه.ةّيقاّفتالا
فالخلاتهنأدادغبعمةّيقاّفتاىلع،معدلابداركألاراّوثلاّدميناكيذلا
،داركأللهمعدهاشلابحس،١٩٧٥سرام/راذآيف،برعلاّطشدودحلوح
قرشلايفةسايسلاةوسقىدمةبرجتلاكلتتفشكدقو.ةروثلاتراهناف
قارعلايّيثعبكولسيفّةيزاهتنالاوةّيئدبماللاىدمتفشكامكطسوألا
اوفكيملماظنودلبحلاصل“ةّيبرعلاةّمألايضارأ”نمءزجباوّحضنيذلا
داركألاعاضخإنماونّكمتينألجأنم،برعللءادعلابامهماّهتانع
.مهتطلسل

Samiral-Khalil,Republicofنمنيلّوألانيلصفلاًاصوصخعجار240
Fear.

،نيتّيلقأونيّتيوئفنيتطلسىلإّيروسلاوّيقارعلانيثعبلابرمألاىهتنادقل
ىغطتّيّنسنولبقارعلايفو،ّداحلاّيفيرلاوّيولعلانوللابّايروسيفةنّولم
اتسرامناتطلسلاناتاهو.“ّيّنسلاّثلثملا”يفاهراوجوتيركتةنيدمهيلع
يف،ناوألانآدقف.امهيدلبيفّيسايسكارحّلكليّئاهنلاّلحلانمًاعون
تطبترايتلاّةيركسعلاتابالقنالاىلعقيرطلاعطقل،ددجلاةداقلارظن
نمو،عمقلاةّوقبعمتجملاوةلودلاةدحوديكوتلونيدلبللثيدحلاخيراتلاب
ةّمألا–ةلودلاىلإزمرتنأبيفتكتالّةيوبأةماعزءانبيفقالطنالاّمث
ّيرسقلاديحوتلاكاذناكف،ّيعامتجالابلصلايفاّمأ.كلذكاهلداعتلب
ةقطنمّلكوةفئاطّلكهعمرشابتً،اتوبكمًاكّكفتسكعنيحطسلاىلع
.اهتباقروةطلسلانيعنعًاديعبهسرامتيذلااهئالوىلإةدوعلا
ًافوطعم،١٩٧٠يفرصانلادبعلامجليحرّنإلوقلانكمي،مومعلاىلعو
ةّيبرعلاةّيلاكيدارلاتاماعزلاطاسوأيفةّدعتابغرقلطأ،رصمةميزهىلع
مادصّيقارعلاسيئرلابئانودسألاظفاحّيروسلاسيئرلاك،هنمًانأشّلقألا
موقييذلارغاشلاّيّدضلارودلابعلل،يفاّذقلارّمعمّيبيللاديقعلاونيسح
ةدحولاةّيضقترمضامدعب،اهلالغتساوةّينيطسلفلاةّيضقلاىلعهدامع
.ةّيبرعلا
لماوعهتلعج،يّبرعلاطسوألاقرشلاىلإًّايفارغجمتنيمليذلايفاّذقلاف
ّةيرصانلاهتايادبف.جيجضلاوريبعتلاديعبامّنإريثأتلاليئضًارصنعةديدع
رصانلادبعليحردعبهيدلةّيلّخدتلااينامولاغيملاراجفناو،ةّيبرعلاةّيموقلاو
اذهّلك،ةمخضةّيطفنةورثلهدلبكالتماو،هبالقناىلعيلاتلاماعلايف
تاحارتقاربعوباهرإلاليومتربع،ةقطنملاكلترومأيفهتالخادمقلطأ
.ةّداحةّيجازمةّيكيتوزكيإوراوطألاةبارغاهيلعسكعنت“ّةيركف”



مالسإلاأدب،ديعبلاىدملاىلعّمهألاّهنأتبثاماذهو،ىرخأةيحاننم
ليدبلاكلمييذلافرطلاهفصوبةحاسلانممّدقتيولملمتيّيسايسلا
كلذرهظدقو.ةمّخضملاهدوعونعوراهنملاّيموقلاعورشملانعدحوألا
،ةعمجلابطخيفو،ةعئاشلاتاباتكلايفدّدرتتتأدبف،ةّدعتايوتسمىلع
“اّنعهللاّيلخت”نمةجتان١٩٦٧ةميزهّنأةركف،ةّيبرعلاندملارئاسيف
كلتدعبنيطسلفوّيمالسإأدب،مهرودبو.241“هللانعانّيلخت”اّننأل
دجاسملاءانب”ىلإتفدهيتلا“دجاسملاةلحرم”هوّمسامةميزهلا
الرعاشمناكمريغيفاهسأربّتلطأو،242“هتئبعتوليجلاباعيتساو
تأدبامك،نيدللةثيدحلاةايحلاعاضخإقاطنعيسوتيفاهتبغريفخت
ةديفتسماهتوصعفرتواهاوقعمجتستكانهوانهىرغصةّيمالسإتاعومجم
فُختمل،ّهلكاذهةازاوميفو.ثعبلابزحورصانلادبعراسكنانم
اهلاهّرفويةيعرشىلإاهسفنبسنتةلودك،ّةيدوعسلاةّيبرعلاةكلمملا
نمءادرتحتولو،ةّيبرعلاةماعزلاىلعرصمةسفانميفاهتبغر،مالسإلا
دقو.ةّيبرعلاةناطرلايفةفولأملاو،موطرخلارمتؤميفةداعتسملا“ةّوخألا”
سدقلايفىصقألادجسملابهوتعمّيلارتسأّيدوهيهلعشأيذلاقيرحلاءاج
يف“ّيمالسالارمتؤملاةّمظنم”سيسأتلةعيرذ١٩٦٩سطسغأ/بآ٢١يف
دقُعكانهف.هسفنماعلانمربمتبس/لوليأ٢٥يف،برغملاب،طابرلاةنيدم
داجيإاهنمديرأةلواحمترجثيحّيمالسالاملاعلاءامعزللوألاعامتجالا
ةماركوفرشنععافدلا”هماوق،نيملسملاعيمجنيبكرتشممساق
.ةرخصلاةّبقوسدقلاةنيدميفّلثمتياّمم،“نيملسملا

.ةميزهلادعبّيتاذلادقنلا،مظعلالالجقداصعجار241
تاساردلاةسّسؤم،ةسايسلاوةسرامملاوركفلا–سامح،بورحلادلاخ242

.30–29ص،1996،توريب،ةّينيطسلفلا
هبشأ١٩٧٠و١٩٦٧نيبةلصافلاةرتفلايفيبرعلاطسوألاقرشلاادبدقل
مالسإلااميف،رثاكتتةمّخضتملاةّيماعزلاتاحومطلا:ةيعوأنودنملئاسب
لودلااّمأ.ةبورعلاةافونعّيمسرنالعإنودنمءطببمدقتييسايسلا
سرامتفّةيدادبتساتاطلسةعومجمىلإاهصيلقتىلإراصييتلاممألا–
.ةّينطوحلاصماهنوكيفنتةغلباهحلاصمءارويعسلا
ال،١٩٦٧ةميزهذنميّبرعلاطسوألاقرشلاقانخباكسمأنيرّايتّنأّمهألاو
يذلاقيمعلاتيتفتلايفّلثمتدحاو،١٩٧٠يفرصانلادبعةافوذنماميس
ديحوتلايفدّسجتيناثلاوً،الئاهًاعفدهبسكأنأّيسايسلامالسإلاثبلام
تقبسامك،ّهنألو،هّنكل.اهّتيدادبتسايفةتوافتمتاطلسهذّفنتيذلا



ريصقّينمزىدملالخيف،ّبصّهنإفً،ّايرسقوًّايحطسًاديحوتناك،ةراشإلا
.لّوألارّايتلاةمدخيفً،اّيبسن
.ةيلاتدوقعىدمىلعةقطنملابمّكحتتفوسةّيئانثلاهذهو
دقف.كلتةديدجلاعاضوألاىلعلّوألانيرمتلادهشندرألاّنألاحلاو
اهادبأيتلاةءافكلانمًاّيبسنىلعأةءافكب١٩٦٧ةكرعمهشيجضاخ
ةلودلامهتدّبكتًاليتق٩٨٣لصأنمو.243يرصملاويروسلاناشيجلا
اهسفنةهبجلاىلعتبيصأامك،ةّيندرألاةهبجلاىلع٥٥٣طقس،ّةيربعلا
.نيّيليئارسإلاىحرجلانمةقحاسلاةيبلاغلا

:عجار،ةّيليئارسالا–ةّيندرألاةهبجلاىلعةّيبرحلاليصافتلالجأنم243
Samir A. Mutawi, Jordan in the 1967 War , Cambridge, 1987,
chap.7.

اهيلتاقمبةّحلسملاةّينيطسلفلاتاّمظنملاتعّمجتبرحلاءاهتناعمْنكل
برحدعبهمقافيذلاكانهّينيطسلفلاروضحللًاعبت،ندرألايفاهبتاكمو

ةّفضلانمًافلأ٣٨٠وّينيطسلففلأ١٥٠نيبامبرُّدقمقرحوزن١٩٦٧
ىلعهسفنسكعةطلسلايفًّايلعفًاجاودزاقلخًاعيمجاذهو.ةّيبرغلا
رثكألاتاميظنتلامتكتملوً.ابيرقتةّيعامتجالاتايوتسملاّلكىلعوعراشلا
طاقسإيفاهتبغر،ةّينينيللا–ةّيسكراملانمًّايوبعشابرضتّنبتيتلاً،افّرطت
ةمصاعهّتلتحايذلاعقومللًاديلقت،“برعلايوناه”ناّمعلعجوماظنلا
.ةّيبونجلامانتيفيفمئاقلاماظنلاطاقسإيفكاذمويةّيلامشلامانتيف
لّصوتلاناكمإمقافيناكيذلاةّينيطسلفلاتاّمظنملادّدعتّةلبنيطلادازو
بيكارتلاتناككلذك.ةّيندرألاةطلسلانيبواهنيبقيسنتوأمهافتّيأىلإ
،كسامتلاوماجسنالاىلعةّيصعاهسفنيهةّينيطسلفلاتاّمظنمللةّيلخادلا
اهيسّسؤمنيبتاقالعلاداس،ًالادتعااهّدشأواهربكأ،“حتف”نإثيحب
امهطويخبتافرعكسمي244نّييرئاشعميكحتونزاوتنمعوناهباطقأو
.همئاليامبامهكّرحيو

YazidSayigh,ArmedStruggleandtheSearchfor:عجار244
State,Oxford,2004,pp224-227.

ّلثميةّينيطسلفلاةلتكلاءانبأيديأيفحالسلاراشتناناك،اذهةازاوميفو
نيسحرارصإّنأبًاملع،ةّيندرأقرشلاةلتكلاءانبألةحيرصزازفتساةدام
قرشلارعاشمللًاسكاعمناكفدهلااذهلهعارصونيتّفضلاةدحوىلع
.ةّينيطسلفّةيرثكألباقميفةّيلقأىلإلّوحتلانمةفّوختملاةّيندرأ
ىلعةمواقملاتّايونعملزيزعت١٩٦٨يفةماركلاةكرعمنعىّدأتذإو



لكشبةلّصتملا،نيسحلايتغالتالواحملاتلاتتنأتثبلام،ةطلسلاباسح
مادقإعمحفطدقليكلانأديب.ةّحلسملاةّينيطسلفلاتاّمظنملابرخآوأ
فطخةّيجيتارتسا”ـبكاذمويةلئاقلا،“نيطسلفريرحتلةّيبعشلاةهبجلا”
دعبف.ةّيندمتارئاطفطخب،“ناكمّلكيفّودعلابرض”و“تارئاطلا
ربمتبس/لوليأ٦يف،ةهبجلاتفطخ،فنصلااذهنمةّعطقتمتّايلمع

اهعيمجتىلعتلمعو،ةّيليئارسإةدحاواهنيب،ةّيبنجأتارئاطعبرأ،١٩٧٠
فدهبكلذناكو،اقرزلاةنيدمبرق،ندرألايف“ةروثلاراطم”هتّمساميف
،ضرألاىلعترُّجفدقو.ليئارسإنوجسيفنيّينيطسلفبنيزجتحملاةلدابم
ةثلاثنعًالضف،ةّيكريمألاوّةيرسيوسلاناترئاطلا،بّاكرلانماهغارفإدعب
ىلإاهبىتأوهسفنءاقلتنمّينيطسلفرماغماهفطخدقناكةّيناطيرب
ّيجذومنلاكولسلااذهناكو.ةرهاقلاراطميفترّجفةّيكريمأةعبارو،كانه
،اهتدايسلةناهإنموةّيندرألاةلودللجارحإنميفكياملمحيهّتيّدضيف
.ةّيكيتاموتوأةليصحىلإبرقأبرحلاًالعاج
ّةيرصانلانيبّيسايسلامادطصالاعميّندرألا–ّينيطسلفلامادصلانمازتو
ّيرصملالوبقلانعةمجانةّيجولويديإةموصخنمهتّرجتسااموةمواقملاو
تمّهتاوةمواقملاهتضفرامم،زرجورةردابمو٢٤٢نمألاسلجمرارقب
قايسلااذهيفو.ةّيضقلابطيرفتلاب،رصانلادبعمهسأرىلعو،هبنيلباقلا
.هتّينطوبكيكشتلاوّيرصملاميعزلابنكممقاطنعسوأىلعريهشتلاّمت
،نيّينيطسلفلاوندرألابرحلايحيّبرعلاعضولاةروصتناك،لاحّةيأىلعو
ىلع،نيّيليئارسإللاهعمسأتاعابطنالكشىلعنيسحكلملااهغاصامك
امّنكل،نيّيئادفلاّدضلمعللًاضراعمرصانلادبعنكيمل”:يلاتلالكشلا
طّروتاماذإّهنأبرصانلادبعدقتعادقل.اهقرغتسييتلاةّدملالوطهقلقأ
ّةيدوعسلاةّيبرعلااّمأ.ّايروسوزغبنّويقارعلاموقيسف،ندرألايفنّويروسلا
ايبيلاهدحوو،هلاعفأببسبندرأللّيلاملاامهمعدافقوتملف،تيوكلاو
ّنكل،ةمزألانعةسيئرةّيلوؤسملوؤسموباّذكتافرعّنإ.كلذتلعف
ةّمظنملاسيئر،حتفدئاقهنوكنعًالضف،ّهنألهعملماعتلاّيرورضلانم
.245“ّينيطسلفلالمعلاّةلظميهيتلا

245 Avi Shlaim, Lion of Jordan-The Life of King Hussein in
War and Peace , Allen Lane, 2007, p. 336.

ىلاتتتةيبرعلاطوغضلاتحاراميفً،اّدجةلحومةيبرعلاةحوللاتدبدقل
.نيّيئادفلا“ةوخألا”عمةيوستىلإلّصوتيوةكرعملافقوييكنيسحىلع
ريغتاهجاومبدّدهيذلاّيروسلاوزغلارحدنينألبقو،يّندرألاكلملااّمأ



ّيليئارسإمعدىلعلوصحلليعسلايف،اهتهجاوميف،دّدرتيملف،ةدودحم
246.

.333ص،قباسلاعجرملا246
.دئاسلاّيّدضلايعولاةموظنملةقلقموةريطختالالداذهتاذباذهناكو
يّندرألانطولارارقتساةحلصملةمساحلاّةيولوألايطعياذهكًالمعّنأكاذ
ًاّدض،ّيلعفلاندرألاّودعىلإّايروسلّوحتتكلذك،نارودوأّفلنودنم
“ّمألا”ىلإندرألا“ةدوع”ًامئادتنعيتلاّةيودحولاةعزنلاخيراتىلع
.ةضرتفملاّةيروسلا
لاقتنالمكتُسينألبقو،هحلاصلماظنلااهاهنأيتلا١٩٧٠برحّنكل
لوليأ”نيوكتيفتدّسجتةرارمتكرت،نانبلىلإنيّينيطسلفلانيّحلسملا
زربأدحأًاديدحتو،“حتف”ةكرحاهتسّسأيتلاةّيباهرإلاةمظنملا،“دوسألا
.“دايإوبأ”ـبفورعملافلخحالص،اهتداق
يتلاتاّيصخشلاّمهأدحأ،لتلايفصواهلتقبهذهةعومجملاترهتشادقو
دقل.١٩٧١ربمفون/يناثلانيرشتيف،ةّيندرألاةموكحلاةسائرىلعتبقاعت
نأ١٩٦٧برحلبقىأريذلايّندرألاماظنلاميكحلتلايفصوناك
ةّمألانوعفدياوناك“رصانلادبعبقصتلي”نأندرألااوعدنيذلاكئلوأ”
ةّفضلاةراسخوةميزهلاب،ديكأتلاهبشيامب،يهتنتسبرحىلإ]ةّيندرألا[
.247“ةّيبرغلا

247 Samir A. Mutawi, Jordan , P. 86.
دحأقلطأدقف.اهنومضمنعّلقيالاهلكشناكلتقلاةّيلمعةعاشبو
مث،ةرهاقلايفًّايبرعًّايرازوًارمتؤمرضحيناكيذلا،ّلتلاىلعرانلاةلتقلا
“ّلتلامدنمًاضعبقعلوىنحناّهنأركُذ”ثيحهّتثجنمرخآبرتقا

امهنيرخآنيّيندرأنيلوؤسملتقنوونيةلتقلاّنأًاقحالنّيبتدقو.248
.يعافرلاديزوهقباسةموكحسيئرونيسحكلملا

248 Ronald Dallas, King Hussein , Profile Books, 1998, p. 141.
ّيليئارسإلاقيرفلاّدضةريهشلاةّيباهرإلااهتّيلمع“دوسألالوليأ”تذّفنمث
ةّيباهرإلامعأنعًالضف،١٩٧٢ربمتبس/لوليأيفةّيبملوألاخينويمباعلأيف
،١٩٧٤فيصوعيبريفو،كاذدعب.موطرخلاوكوكنابنيبامتعّزوتىرخأ
لوليأ”لاونمىلعجسنتةّدعتاّمظنماهبتماقةّيباهرإتّايلمعتقحالت
.“نيطسلفريرحتلةّيبعشلاةهبجلا”و“دوسألا
تثدحأامكةنحاطةّيلودوةّيميلقإةمزأّببستندرألابرحتداكدقل

جامدنانودًةلئاح،ةّيندرأقرشلا–ةّينيطسلفلاتاقالعلايفًاقيمعًاخرش



ّرمتساو.249نيتّفضلاةدحوعمًاجيردتأدبدقناكّينطوّيعامتجا
.يّندرأقرش–ّينيطسلفدّحومنطوةركفنععافدلايفّيمسرلاندرألا
ّمضتةدّحتمةكلممءاشنإنيسحكلملاحرتقا١٩٧٢سرام/راذآ١٥يفف
ىلعو.250هتبجشوهتضفرريرحتلاةّمظنمّنكل،ةّيبرغلاةّفضلاوندرألا
ّالإهجئاتننمنكيملةّيندرألاعيراشملاطاقسإّنإلوقلانكميمومعلا
بعصأ،ّةلتحملايضارألااهبجومبداعت،ليئارسإعمةيوستىلإلّصوتلالعج
ةّينيطسلفلانيتلتكلانيبتاقالعلايفجّنشتلاةدايز،هسفننآلايفو،بعصأف
دعبًاصوصخو،لوليأةهجاومدعب”ّهنأكاذ.ندرألايفةّيندرأقرشلاو
فقوينأكلملاىلعّنأنودقتعينيّيندرأقرشلاأدب،ّلتلايفصولايتغا
“ةّيبرغلاةّفضلايفنيّينيطسلفللّيمسرلاّلثمملاهنوكيفهتسايسبكّسمتلا

251.
,AdnanAbu-Odeh,Jordanians,Palestiniansً:اصوصخرظنا249
andtheHashemiteKingdomintheMiddleEastPeaceProcess,

UnitedStatesInstituteofPeace,1999.
هلبقينأطرش،جهنلااذهبةكّسمتمًاليوطناّمعتّرمتسا250

1977وينوي/ناريزح22يفتحرتقااذكه.لصحيملاموهو،نوّينيطسلفلا
ةّيلارديفنوكةماقإتحرتقا1983يفّمث،ةّيندرأ–ةّينيطسلفةّيلارديفقلخ

.امهنيب
251 Adnan Abu-Odeh, Jordanians, Palestinians …, pp. 191-192.

عاضوألاةناتمىلعةّينيطسلفلاةروثللقيمعلاّيبلسلارثألاًاركبمرهظاذكه
كاذمويةرشتنملاّةيّدضلاةفاقثلاّنكلً.امومعيّبرعلاطسوألاقرشلايف
اهيلإىقريالةّوقةمالعقدانبلابكاسمإلادّرجمّنأبءاحيإلايفتحجن
ةديدجلاعئاقولاتفاضناوحنلااذهىلعو.ةلءاسملااهيلعزوجتالوّكشلا
،يّبرعلاّيسايسلاركفلاّيلامجإنع“ىوقلانزاوت”بايغسيركتىلعلمعتل
.ّةيربعلاةلودلاعميطاعتلابّقلعتيامهنمامّيسال
عساتلالصفلا
ّيسايسلامالسإلاىلإتاداسلانم
جئاتنلالايحهسفندجيلرصميفّةيروهمجلاةسائرىلإتاداسلارونألصو
ةعانصّةيأبللشلاّالإقحلتاليتلا،ّيرصانلاعورشملاةّيجاودزاىلعةّبترتملا
اميف،ليئارسإىلعّيكريمألاطغضلابةنوهرمضرألاةداعتساف.ّيسايسلارارقلل
ىلإةنئمطموهتّمربطسوألاقرشلاعوضومنعةيهاسةدّحتملاتايالولا
يفميقيناكاميفاذهو.١٩٦٧يفنّويليئارسإلاهزرحأيذلاراصتنالاجئاتن



ءيشلاوّ.يتايفوسراشتسموّيدنجفلأنورشع،تاداسلاّملستدنع،رصم
تانوعملااميف،لكآتملاويعادتملاّيداصتقالاعضولانعهلوقنكميهسفن
نموبرغلانمّالإيتأتنلّةيداصتقالاةلجعلاكيرحتبةليفكلاتارامثتسالاو
.ةدرابلابرحلايفهلةفيلحلاةّيطفنلاةّيبرعلانادلبلا
ّةيّدضلانمةلحرمتومنلعتةعاجشةوطخنم،يلاتلاب،ّدبالناك
.كلذنعنلُعينأنودنمّرسلايفتتامدقتناك
،ةّيبرعلاةّيموقلااهبتبيصأيتلاربكألاوىرخألاةنعطلاترهظاذكه
ةقيرطبرّكفيأدب،رصانلادبعّلحمّلحيذلا،تاداسلارونأّنأاهدافمو
–يّبرعلاعارصلاةرئادنمرصمجارخإىلإةياهنلايفتّدأةفلتخم
بماكحلصب،دقعلارخاوأيف،تجُّوتنأةسايسلاهذهلناكو.ّيليئارسإلا
.ّيليئارسإلا–ّيرصملاديفيد
اّهلكاّهنأّالإ،ضقانتماهضعبةريثكرعاشمةأطوتحتتاداسلاكّرحتدقل
هدّدراّمموتايفوسلانمفوخلارودديكأتلابكانهف.تاياهنلانَفعسكعت
دنعترضحكلذك.مهدالبلّيسور“رامعتسا”نعنّييرصملانيّيموقلاضعب
ةءوفكوّةيرصعةّيبرغىلإيعسلانيبعمجتةلخادتمسجاوهتاداسلا
ةضهانمو،ةثادحلاىلعظّفحتلانمولختال252ةّّيلحموةّيفيرةعزننيبو
اهيلعضهنتيتلاةّيعامتجالازئاكرلافعضنعفشكتامك،ةّيعويشلا
.ةّيبرعلاثيدحتلاتالواحم

P.J:رظنا،ةّيتاداسلااهنعتّربعيتلاةّيفيرلاوةّيبارقلاطباورلانع252
.Vatikiotis,TheHistoryofModernEgypt,4thedition,Johns

Hopkins,1991,p.428.
يتلابورحلاءاهنإىلإةّساملاةجاحلابوةميزهلابًاّرثأتم،تاداسلالواحدقل
يفّةيديلقتلاةسردملاءايحإ،مهقانخبكسمييذلارقفلابو،نّييرصملابيدوت
يهو،اهزومرزربأديعسلايرونّيقارعلاّيسايسلاناكيتلاةّيبرعلاةسايسلا
،ليئارسإىلعطغضلاىلعبرغلالمحلةّيعويشلاّدضبرغلاعمفلاحتلا
لثمكو،ْنكل.ّينعملادلبللّةيداصتقالاعاضوألانيسحتيفهماهسإنعًالضف
كلست،ةّرُمةميزهاهجّوتتةفصاعةّيلاكيدارةبرجتيليرّخأتمءايحإّلك
.رّثعتللةّيلباقلاةديدشوجّرعتلاةغلابًاقيرطةلواحملا
امك،ةملكللّيّحالفلاوّّيلحملاىنعملابًاروخفًّايرصمًّاينطوناكتاداسلاو
تاردابمىلعليوعتلاوةرماغملاىلإليملاوةّيجازملانمديعبردقىلعناك
ةهراكلاهتّيصخشتنّوكتدقو.ةدّقعملاراكفألاّلحمّلحتةمداصةّيصخش
يلعزيزعراكفأبوةّيشافلابّرثأتامك،هبابشعلاطمذنميّناطيربلارامعتسالل



لموريّناملألالاشيراملالوصوعمناملألابناجىلإلاتقلايفرّكفو،يرصملا
“رارحألاطّابضلا”ّفصيفزربكاذدعب.ةيناثلاةّيملاعلابرحلايفايبيلىلإ
ّنأادبوريخألاّيفوتنيحف.هرماوأًاذّفنمرصانلادبعلالظيفشاعو
ةهجاوسيئردّرجمهليوحتيفّةيرصانلاوّيطارقوريبلمأ،عقاورمأهرايتخا
،عيمجلاأجافئجافملاتاداسلاّنكل.ةطلسلابمهكاسمإيفاوّرمتسينأىلع
نيمأمهمّعزتيناكنيذلاراسيلايّيطارقوريبونّييرصانلامهنمًاصوصخ
ً.اعابتمهيلعتاداسلاّضقنانّمميربصيلع“يّبرعلاّيكارتشالاداّحتالا”
ً،اظيغلمتعيحارديدجلاسيئرللراقتحاةسراممّالإمهلَقبيملءالؤهو
نينسحدّمحمّيفاحصلاهكرتاماهّمهأتاباتكعضبيفوأمهّرسيفاّمإ
.253رصانلادبعنمُهبرقهَدجمهلعنصيذلالكيه

,MohamedHeikalً:اصوصخرظنا،ّيرصنعلاهبشراقتحالااذهنع253
AutumnofFury,AndreDeutsch,1983.

؟بضغلارمعمك:هباتكيفهيلعايركزداؤفّيرصملافّقثملاباوجرظناو
.1983،تيوكلا،يبرعلالقعلاةمزأولكيه–

نمهتعامجويربصيلعنمتاداسلاّصلخت١٩٧١ويام/رايأ١٥يفف
ّيلكشّهنأنّيبتً،ّايثالثًاداّحتاماقأهسفنماعلايفوّ،يتايفوسلاىوهلايوذ
تاداّحتالاّنأمكةبرجتلاكلتعمادبف،ايبيلوّايروسنملكعمً،اّدج
ّيظفللاءافولاةيبلتوةمظنألاميعدتلةفرصةّيكيتكتتاءارجإتتابةّيبرعلا
،“ةدّحتملاةّيبرعلاّةيروهمجلا”ةيمستنعّىلختنئلو.ةّيبرعلاةدحولاةركفل
حلاصلرصمّةيرصمًافّفخم،“ةّيبرعلارصمّةيروهمج”ةيمستدمتعادقف
ماظنلابهتاقالعّدطوكلذك.ةسّسؤملااهريطاسأنمةّرمنكتملةبورع
،رهشألبقموطرخلايفةطلسلاىلإاولصونيذلانّييركسعلابوّيدوعسلا
نعلّوحتلايفهتبكاوملمهدادعتسااودبأنّمم،يريمنرفعجمهسأرىلعو
ههّجوتوهرّيغتةدعاقعّسويتاداسلاناكً،اعيمجتاكّرحتلاهذهبو.ّةيرصانلا
،ّصلختّهنأكلذنمّمهأ.ضومغلااهبوشيّةيرصاندعبامتاسايسوحن
ؤرجتملةدحتملاتايالوللّةيدهكلذناكف،تايفوسلاءاربخلانم،١٩٧٢يف
نيحلاكاذىتحّيرصانلا،يريمنقحسقايسلااذهيفو.اهبلطىلعنطنشاو
طباضلاةدايقبنوّينادوسلانوّيعويشلاهذّفنًابالقنا،ةّيتاداسلاىلإلّوحتملاو
رشابممعدببالقنالاقحسءاجو.١٩٧١ويلوي/زومتيفاطعلامشاه
زواجتيادغّيتايفوسلاداّحتالانعًاديعبهّجوتلاّنأنعّمنيّيبيلوّيرصم
ماعلانيمألابوجحمقلاخلادبعمادعإبيساقلاّدرلاجُّوتًالعفو.رصم
.ةّيبرعلاةّيعويشلابازحألانيبًاذوفنوًاددعربكألا،ّيعويشلابزحلل



ةمّدقمنوكتثيحب“ربانملا”،تانيعبسلاطساوأعم،أشنأتاداسلاّنكل
ربنمئشنأدقف.هذهاهتفصبةّماعلاتاباختنالاضوختو،ةّيسايسلابازحألل
هتماعزتاداسلاىلإدوعتطسوللرخآو،دارملماكىفطصمةدايقبنيميلل
ىلعراسيللثلاثو،ملاسحودممكاذنآةموكحلاسيئرّهالوتّنإو،ةّيلعفلا
،مهثلاث،نوقباسطّابضةثالثلاّنأتفاللاناكو.نيدلاييحمدلاخهسأر
طّابضلا”ءاضعأنيباٍّنسرغصألاناك،ةّيسكراملانمنولبّرثأتملاوهو
.رصانلادبعهلزعينألبق١٩٥٢بالقنااوذّفننيذلا“رارحألا
ةّيبسنّةيدّدعتىلإ254دحاولابزحلامكحنمرصمتلقتنادقل
امك.تاداسلاوهيذلاكريرطبلامكاحلانميأ،ىلعألانمةطوبضمو
هتّيكارتشابرصانلادبعاهسدنهيتلاّةيداصتقالاةسايسلاريخألارسك
فرُعيذلاّيداصتقالاجهنلا،١٩٧٤ذنم،دُمتعادقف.هتاميمأتوةّيطارقوريبلا
تاءافعإةّيبنجألاتارامثتسالاحنمييذلا٤٣نوناقلاردصثيح،“حاتفنالا”ـب

ًاراركتادباماذهوً.اّرحءانيمديعسروبةنيدمتنلُعأامك،ةّيبيرض
ّيلامكلاامّيسال،علسلاّقفدتةهجلليعامسإيويدخلاعملصحاملًارّخأتم
.ةحايسلاضوهنوءانبلاعسوتّمثنمو،اهنم

ضفرىلعدّكؤيناكرصانلادبعّنأل؛دحاولا"ميظنتلا"ىرحألاب254
.عمتجملائّزجتاهفصوببازحألاوةّيبزحلا

فلاحتلابتاداسلارشاب،١٩٦٧يفّةلتحملاءانيسءارحصةداعتسالجأنمو
كلمعمرخآفلاحتّلظيفو،دسألاظفاحّيروسلاسيئرلاعمقيسنتلاو
٦يفتعقويتلابرحلاضوخلةئيهتلا،زيزعلادبعنبلصيفّةيدوعسلا
،“ردب”ةيمستّةيركسعلااهتّايلمعىلعقلطأو١٩٧٣ربوتكأ/لّوألانيرشت
،٦٢٤ماعكلذناكو،دّمحمّيبنلااهيفرصتنايتلاكراعملاىدحإبًانّميت
،رهشلاكاذةياهنىتحنيرشتبرحتماددقو.نيّيلهاجلاهموصخىلع
.ةمخضةّيجولوكيسبمثنمو،ّةيركسعوةّيسايسداعبأاهيلعتّبترتامك
ريرقتيفراودألادحأكاذنيحّيروسلاوّيرصملانيماظنلافعضبعلدقل
،ّةيداصتقالاامكةّيجيتارتسالاامهتارايخلايحامهتريحامّيسال،برحلاّنش
ولو،دسألاف.١٩٦٧يفّتلــُتحايتلايضارألاةداعتسانعيدامتملاامهزجعو
عمةدّيجتاقالعوحنّايروسبفطعنيناك،تاداسلانمّلقأةجردب
ةّيقشمدلاّةيزاوجروبلاحلاصيامكّ،يتايفوسلاروضحلااهبنزاويّةيدوعسلا
رّيغتلاّنأّالإ.ةقباسلاّيثعبلامكحلاتاونساهتشّمهواهتلزعيتلاةّيـّنسلا
ديعصىلعال،ةضرتفملاهتآفاكمىلععقيالناكنيدلبلايفرّثعتملا
.ّيداصتقالادودرملاديعصىلعالوةّيبرغلاوةّيكريمألاةباجتسالا



ةانقروبعاهّمهأناكتازاجنإقيقحتنمنّويرصملادونجلانّكمتاذهعم
ًانصحنوكيلهونبنأنيّيليئارسإللقبسيذلافيلرابطخقارتخاوسيوسلا
.ّةيركسعلاتاهجاومللىلوألامّايألايفنّويروسلامّدقتامك،قرتُخيال
يفعيسوتو،ّيليئارسإّيركسعراصتناىلإرمألارخآيفبرحلاتهتنادقل
255ثلاثلاّيرصملاشيجلاةرصاحمنعًالضف،ّةلتحملاضرألاةحاسم
نمدحاورتموليكورتموليكةئموقشمدنمًارتموليك٤٠ةفاسمبارتقالاو
نيبتوافتيمقرلباقم،ّيليئارسإ٢٨٠٠و٢٥٠٠نيباملتقكلذك.ةرهاقلا
ّيرصملاّيركسعلاءادألاّنأّالإ.نّييروسلاونّييرصملانمًافلأ١٨و٨
ريهظتيفداز.١٩٦٧برحيفناكاّمملضفأ،سايقالب،ناكّيروسلاو
دادمإلقوبسمريغرسجءانبىلإتّرطضاةدّحتملاتايالولاّنأةروصلاهذه
ةبرضلضّرعتلاةمدصنمةريخألاظقيتستنألبقةحلسألابليئارسإ
ّنأىلعًاعطاسًاناهربكلذناكو.اهتدعبتسادقتناكةتغابمّةيركسع
يذلاتاداسلاحجنكلذك.هسفنبرغلاعمبرحيهليئارسإعمبرحلا
هفدهيفاهعازنوةقطنملاىلإّيكريمألاهابتنالابذجةيادبلاذنمهفدهناك
ضعبزاجنإعيطتستتلازاماّهنأةّيبرعلاةمظنألاتتبثأكلذىلإو.اذه
دقتناكيتلاتّايرظنلانمّدضلاىلعاذهو،ةلوقعمتناكىتمفادهألا
امّيسال،يّبرعلاقرشملايففّرطتملاراسيلاىوق،١٩٦٧برحدعب،اهتمّمع
برحّنأو،اهلرودّلكىهتنادقشويجلاّنأنم،اهنمةّينيطسلفلا
.ليئارسإةبراحمىلعةرداقلااهدحويهتاباصعلا

-Kennethw.Stein,HeroicDiplomacyً:ارصحالًالثمعجار255
Sadat,Kissinger,Carter,Begin,andtheQuestforArab-

IsraeliPeace,Routledge,1999,chap.4.
امّنأنانلعياناكّينمضلادسألاكولسوّينلعلاتاداسلاكولسنأديب
لودلاددعّنأوفيكف،ةّيبرعلاةمظنألاهعيطتستامىصقأوهثدح
١٩٤٨.256يفىلوألابرحلاذنمضافخنالانعّفكيملبرحلايفةكراشملا

برحيفطاشنبكراشيذلانيسحكلملاّنإلب،طقفاذهسيل256
–ّيرصملاموجهلاربخ،1973يف،بّرس،اهفالكأىلغأهدلبعفدو1967

ندرألاكلمّنأكاذ.هبجومبنّويليئارسإلالمعيملفنيّيليئارسإلاىلإّيروسلا
ليحتستىربكةّزهةقطنملاوهدلببينجتىلإ،تناكةفلكّةيأب،ىعسيناك

.اهيلعةرطيسلا
نموً،الوهمًّايبرعًاراصتنارمألاريوصتّيروسلاوّيرصملانامالعإلاّىلوتاذكه
ناكهذهةّمهملاّنأديب.ةّيمحلموةّيخيراتةماقهءاطعإوهميخضتّمث



:ّةيروسلاةدايقلااهنمهتدصقامريغّةيرصملاةدايقلاىدلاهبدوصقملا
لاقتنالالامكتسال“راصتنالا”لامعتساتدارأً،اعيرسنّيبتيأدبامكو،ىلوألاف
ءاهنإّمثنمو،ّةلتحملايضارألاعاجرإنطنشاوفيلكتويّبرغلاركسعملاىلإ
،لوقلارثُكيتاداسلاناكامكو،ةدّحتملاتايالولاّنأكاذ.ليئارساعمعازنلا
،لوقلانكميروظنملااذهنمضنمو.“ّلحلاقاروأنمةئملايف٩٩”كلمت
زرحأ،هجمانربوهكولسقباطتيذلاتاداسلانإً،اقحاللصحامءوضىلع
نم،دسألااّمأ.هغلبينأدارأيذلامالسلاغولبيفّلثمتًّايلعفًاراصتنا
ةماقإوّةيروسلاةايحلاىلعهتضبقديطوتل“راصتنالا”مدختساف،ىرخأةيحان
نكمملانمدوعيالثيحب،ةرملّوألّيروسلاعمتجملاةّوقلابدّحوتةطلس
.257ّةيركسعلاتابالقنالالسلسمىلإاهدعبعوجرلا

اهيّدحتىدميفةتفالىربكتاقرافمنمةّيلمعلاهذهلختمل257
رسخيذلاوهّهنأعم"نالوجلالطب"يّمُسدسألاظفاحّنأكاذ.لقعلل

يفسيئركهدادرتسايفحجنينأنودنم1967يفعافدريزوكنالوجلا
1973.

نيرشتراصتنا”نمدسألاوتاداسلانمّلكهدارأاميفنيابتلااذهناكو
اموهو،اهسفنبرحلايفأدبًالصأفالتخالاف:ةلالدلاغلاب“ّيخيراتلا
لاتقللنيتّيجيتارتسادامتعالالخنممهلّةيرصمةعداخمنّويروسلاهربتعا
،سيوسلاةانققرشطيسبلّغوتدعبّفقوتتامهادحإ،دحاوتقويف
دعبأباهذلايضتقت،نّويروسلااهبملُعأيتلاىرخألاو،تدُمتعايتلايهو
يفتهّجُويتلاةّيبرعلاتاداقتنالابرّكذياماذهيفناكو.ريثكبكلذنم
نيفلتخملانيهجوتلاءاروْنكل.لّوألاهللادبعيّندرألاكلملاىلإ١٩٤٨برح
ريوطتىلعةرداقلاوةلماكلاّةيرصملاةّمألا–ةلودلانيبفالتخالانمك
.ةقلقلاوةصقانلاّةيروسلاةمألا–ةلودلانيبواهتاذبةمئاقةّيسايسةايح
رجنيسيكيرنهةدّحتملاتايالولاةّيجراخريزوهاعركابتشاّكفلصحاذكه
ّمتنأدعب١٩٧٤ويام/رايأ٣١يفةيليئارسإلا–ةيروسلادودحلاىلع
رازوينوي/ناريزحطساوأيفو.رياني/يناثلانوناك١٨يفرصمعمهليثم
.اهروزيّيكريمأسيئرلّوأناكف،قشمدنوسكيندراشتيرّيكريمألاسيئرلا
وه،دحاوزاجنإدعبّفقوتنأثبلامّةيروسلاةهبجلاىلعمّدقتلاّنكل
يفغلابيرجنيسيكيرنهّنأاوربتعانّييروسلاّنأكاذ.ةرطينقلاةداعتسا
ىلعةّيليئارسإ–ّةيرصمةيوستمامتإلهّتيولوأحنميامك،ليئارسإةاباحم
تاقالعلارارمتسانماهفوخبةدّحتملاتايالولاتظفتحااهرودبو.مهباسح
فانئتسانعريبعتلاوهو،258ّيتايفوسلاداّحتالاعمةّراحلاّةيروسلا



.نيضقانتمنيجمانرببجومبلمعلايفّةيرصانلاةقيرطلا
MosheMa’oz,SyriaandIsrael-FromWarto:رظنا258

Peacemaking,Oxford,1995,pp.146-148.
نكمأوًاعيرسًايرجخيراتلاىرجف،ةّيليئارسإلا–ّةيرصملادودحلاىلعاّمأ
ىلإكابتشاّضفنمارّوطتيوالقتنينأ،نيتّيكريمأةكارشوةياعرب،نيفرطلل
.مالس
قشمدّنكل،ّةيرصملاةحلصملاّةيولوألبيجتسينمكةرهاقلاتفّرصتدقل
ةحلصملاهذهّنأبًاملع،ّةيروسلاةحلصملاّةيولوأل،ىرخألايه،تباجتسا
تدباهنإفاذهلو.نّييروسلاّينطولالّكشتلاوةّينطولاةلضعمسكعتاهسفن
.روادملاورّوحملاّيّدضلالكشلاذّختتنأبةموكحم
يذلامالسللفينجرمتؤمنمتقلطنانأقبساهتّمربمالسلاةّيلمعو
ّ.يتايفوسلاوّيكريمألانيرّابجلاةياعرب١٩٧٣ربمسيد/لّوألانوناكيفحتتفا
حاحلإتحتًاجيردتسورلاتجرخأيتلارجنيسيكةّيسامولبيدتناكمث
،ّةيرصانلا“نيجمانربلا”ّةيرظنّقلطيذلاتاداسلاّيرصملاسيئرلانمعفدو
فاطعنالاّنألاحلاو.“ةّيكريمألاّةلسلايفّهلكضيبلاعضو”ىلإًايعاس
تايالولاهاّجتابّيتايفوسلاداحتالانعنيرشتبرحدعبعراستيذلاّيرصملا
ءادتباوّيلودلاقافولاةياهنةيادب”ءاروبابسألازربأدحأناك،ةدّحتملا
رثكألمودتفوسّيتايفوسلاداّحتالاوةدّحتملاتايالولانيبةيناثةدراببرح
.259“دقعنم

259 Richard Ned Lebow and Janice Gross Stein, We All Lost
the Cold War , Princeton, 1994, P.287-88.

قيفوتلاةبوعصّيرجنسيكلا–ّيتاداسلاحاجنلاءاروقيمعلاببسلاناكو
تاقالعلاملاعيفّةيداعةلكشملًّايداعٍّالحديرييذلاّيرصملاعقوملانيب
لعفكلذك.ّلحلازاجعإوعارصلاةدارفبكّسمتملاّيروسلاعقوملاو،ةّيلودلا
نعمجانلاو،رصمصالخلقّرحتملا،تاداسلارجضأيذلاءطبلاهلعف
ّيرصملاسيئرلاجاعزنانعًالضفاذهوّ،يتايفوسلاعاقيإلاوّايروسعمقفاوتلا
ّنأهدنعف.رصمرومأيفةلّخدتملاةّيبرعلاوةّيلودلاتادارإلادّدعتنم
نمب،نورخآلااميف،ّةيربعلاةلودلاىلعاهريثأتلًاعبتةيفاكةدّحتملاتايالولا
نكيملاذهناهرلاو.هنورّخؤيواذهكًاراسمنوّلطعي،نّويبوروألامهيف
ةّينطولاةحلصملاةيوازنمهيلإرُظناماذإًاصوصخ،لماكلابًائطاخ
تايالولاتمحقأ”،بثكنعهيعباتمدحأفصوبسحب،ّهنأكاذ.ّةيرصملا
مادتسملايعسلايفايلعلاةّيسامولبيدلااهدراوم،ىلوألاةّرملل،ةدّحتملا



.260“ّيليئارسإلا–يّبرعلاعازنللةيوستىلإلوصولل
260 William B. Quandt, Peace Process-American Diplomacy and
the Arab-Israeli conflict since 1967 , Brookings, 3rd ed., 2005,
p.126.

يفقّابسلاناكّهنأل،ملاعلايفنيريثكلًابيرغادبتاداسلاّنأعقاولاو
.ةدرابلابرحلانمزلّةيديلقتلاةّيسامولبيدلاوةّيسايسلاتالداعملاىلعجورخلا
اصعهلمحوروصقلاكالتماوكولملاةايحديلقتلهّبحوهخذبناكو
ةّداحلاهتارارقىلإعنقملاريغيلاعتلاوةبارغلافيضيام،261تالاشيراملا
همزليناكامّبرّعقوتملاريغّيتاداسلارارقلامجحيفًارارقّنكل.ةّيئاجفلاوأ
.تاداسلاكتاباسحلاليلقوراوطألابيرغلجر

,DavidHirstandIreneBeeson,Sadatً:ارصحالًالثمرظنا261
FaberandFaber,1982,pp212–213.

ليلق،هرودب،نكيملّيليئارسإلا–ّيروسلاتاّوقلالصفقاّفتاّنأديب
دودحلاكلتىلعكابتشالاىهنأدقف.ةديعبلاوةبيرقلاهتالالديفةّيمهألا
ذنمنيّيليئارسإلاىلعةدحاوةصاصرقالطإمدعًالعفّايروستمزتلاثيحب
نانبلىلإةهجاوملالقنيفدّسجتةّيلمعللرخآلاهجولاّنأّالإ.نيحلاكلذ
،اهيلعقّفتمشيعللةغيصىلعّرقتسملاريغّيفئاطلاهدّدعتنمةدافتسالاب
.هضرأىلعةّينيطسلفلاةمواقمللّحلسملادوجولانمامك
،ةّيبرعلاةّيموقلاةّيجولويديإبلوقييذلاّيروسلاماظنلاصرح،ىرخأةغلب
ّلحىلعناهرلالالخنموً،ّايّدضامّنإّةيروسلاةّينطولانععافدلاىلع
راطإلااذهيفو.برعلانمهريغباسحىلعضيوفتلاوةطساولابهتامزأ
ىرجاميف،ريمدتللّيطايتحاحرسمىلإنانبلعمةّيفارغجلاةريجلاتلّوحت
رشبىلإ،مهتّيضقلةربنلاعفترموطشنلالغتساربع،نيّينيطسلفلاليوحت
.تومللنيّيطايتحا
رخاوأعم،كلذلبقىّدرتتتأدبدقتناكنانبليفرومألاّنألاحلاو
يفترجفنانأتثبلاميتلابرحلاىلعنيرامتلكشًةذّختم،تانيتسلا

دعبنيّينيطسلفلانيلتاقملالاقتناعمترثاكتلاعتشالاّداومنأكاذ.١٩٧٥
.ّايروسقيرطنمهيلإندرألايفةّيلهألا١٩٧٠برح
ءاروببسلاتناكةّينانبللافئاوطلانيبتاضقانتلاّنأهيفّكشالامو
“ّةيوخألاريغ”وةئّيسلاطورشلاهتمقافاماذهو،نانبليفعازنلاراجفنا
ناكعازنلاكاذّنأّالإ.مهتامّيخميفنوّينيطسلفلااّهلظيفشاعيتلا
:نانثانارصنعالولفالكألاونمزلاورثألادودحمىقبيل



كاذنآنانبليفلصحامّنإذإ،ةّينيطسلفلاةروثلايلتاقملرشابملاروضحلا–
ةروثلااهلتضّرعتيتلاةعباتتملاوةيساقلاتاناحتمالايفةّيساسأّةطحمناك
يتلاتاناحتمالايفامك،نانبلوندرألارغصألاقرشملايدلبيفةّينيطسلفلا
.نيدلبلانيذهلةروثلاكلتاهتضّرع
تايالولاعمضوافتلايفةّينانبللا“ةقرولا”مادختساىلإّيروسلارارطضالاو–
.ليئارسإوةدّحتملا
هتعريذلاهقيمعتويّنانبللابارخلاعيسوتيطيسونالماعلاناذهناكدقل
.ّةيروسلاّةيّدضلاىلإهتياعرلقتنتنألبقرصميفّةيرصانلاّةيّدضلا
توريبراطمنّويليئارسإلامجاه١٩٦٨ربمسيد/لوألانوناكرخاوأيفف
ولتاقمهذّفنموجهىلعًاّدر،هضرأىلعةّيندمةرئاط١٣اورّمدوّيلودلا
ةرئاطىلع،توريبنماوقلطنانيذلا،“نيطسلفريرحتلةّيبعشلاةهبجلا”
.انيثأيفةّيليئارسإةّيندم
يّنانبللاشيجلانيبةعّسومتاكابتشاتعلدنا١٩٦٩ليربأ/ناسين٢٣يفو
شيج”اّهنأبكاذمويتفصُويتلاةّينيطسلفلاةمواقملاوًّايحيسمموعدملا
يذلاً،ّايرصمّيعرملا،“ةرهاقلاقاّفتا”ىلإلّصوتلاّمتةجيتنلابو.“نيملسملا
،اهضرألماكىلعاهتدايسوفنعلاراكتحايفاهّقحةّينانبللاةلودلامرح
.نانبلنمًاقالطناةّينيطسلفلاّةيركسعلاتّايلمعلازاجأامك
نيبنانبليفًاطيسوًارودًاضيأّىلوت،ندرألايفرصانلادبعلعفامكف
ةياهنةيادبرمثأام،شيجلاونيّيحيسملانيبوةئشانلاةّينيطسلفلاةمواقملا
.يّنانبللارارقتسالا
ةلودلانيبقيفوتللةلواحمندرألاونانبليفناّتيرصانلاناتيوستلاتناكدقل
يفاهاّدحتياهدودحلواهلرباعفرطكةّينيطسلفلاةروثلانيبوةّمألا–
ًّايبهذمةدّحوملاةّيندرأقرشلاةّيبصعلاتعاطتساامنيبْنكل.هدوجودّرجم
نعًّايفئاطنومسقنملانوّينانبللازجع،ةّمألا–ةلودلاعورشميمحتنأ
.كلذ
نيّيضايرللةّيبملوألاخينويمةحبذمىلعًاّدرو،١٩٧٣ناسينيفو،ّمث
نمةثالثلايتغاىلعنّويليئارسإلامدقأ،١٩٧٢ربمتبس/لوليأيفنيّيليئارسإلا
ويام/رايأيفترجفنانأتثبلامو.توريبيفةّينيطسلفلاةمواقملاةداق
نيبشياعتلاةلاحتساىلعّتلدنيّيئادفلاويّنانبللاشيجلانيبةرّغصمبرح
ةسراممىلإّايروسءوجلتاهجاوملاكلتعيمجيفظَحُالملاناكو.نيفرطلا
دشحوّيداصتقالاقنخلاىلإًالوصو،ةّينانبللاةموكحلاىلعطغضلاىصقأ
.ةكرتشملادودحلاىلعّةيربلاتاّوقلا



ّدبالناك،عازنلاءاهنإىلإتاداسلارصمهاّجتاو،نيرشتبرحدعبْنكل
.ّيليئارسإلا–يّبرعلامالسلاصقننمث،ةوخرلاةطقنلاوهو،نانبلعفدينأ
هبتماقامعمامّيسال،فنعلاةديازتمًاهجوأذّختيتاباذهصقنلاو
.١٩٧٤ويام/رّايأ١٥يف“نيطسلفريرحتلةّيطارقوميدلاةّيبعشلاةهبجلا”
ةلودءانبىلعاهصرحوةّينينيللااهتّيسكرامىلعدكؤتيتلاةهبجلاف
ليئارسإبتولعمةدلبيفكاذمويتذّفن،دوهيلاوبرعللةّيناملعةّيطارقوميد
تناك،عطقنيملوحنىلعو،اهرودبو.ةسردمذيملتنيرشعبتدوأةيلمع
ّيعامجلاباقعلاجهنةدمتعم،ناّكسللةوسقلاةغلابتابرضهّجوتليئارسإ

يفو.نيّينيطسلفلانيّحلسملاونيّينانبللابونجلايلاهأنيبمادصىلإعفدتيك
قنخيامبدعاصتتوديازتتتوريبىلإنيّيبونجلاناكسلاةرجهتناكلباقملا
.اهيفّرتوتلارصانعمقافيوةّينانبللاةمصاعلا
يتلا“نيتنسلابرح”ـبفرُعاميفترجفناامّنإًاعيمجلماوعلاهذهو
فارطألانمبلطبو،١٩٧٦عيبريفف.262ًّايلكّايروسةحلصملتهتنا
،نيّينانبللامهئافلحونيّينيطسلفلانيّحلسملانمةفئاخلاوةَرصاحملاةّيحيسملا
ردصميهاهسفنّايروسّنأًاتفالناكو.نانبلىلإّةيروسلاتاّوقلاتلخد
كلتعاضخإًابولطمودغينألبقنيّيحيسملاتفاخأيتلاتاّوقللحيلستلا
ةّمقيرمتؤميفةجيتنلاكلتتسّرُكدقو.اهسأبلحفتسايتلاتاّوقلا
ظفحلّةيبرعلاشويجلابةناعتسالابايضقو،ةرهاقلاوضايرلايفادقُعنيّيبرع
تلسرأاذكه.دلبلانمأبيّنانبللاشيجلاكاسمإلةئيهتلاونانبليفمالسلا
،يقابلابّيروسلاماظنلالّفكتو،اهدونجنمةدودحمًادادعأةّيبرعٌلود
“عدرتاّوق”نونوكيّيدنجفلأنيثالثةبارقريغصلاراجلاىلإهّجوف
،ةّيبرعلالودلاتاّوقتبحسناًائيشفًائيشو.ةّيلهألابرحلانارينئفطت
ةّيلامتاميدقتبرشابملااهدوجونعتضاعتساةّيطفنلوداهنمريثكو
درفتسااذهب.ةيفاصّةيروس“عدرلاتاّوق”تراصثيحب،نّييروسلاةأفاكمل
عضولاب،ّيدنجفلأنيعبرأىلإهددععفتراشيجلالخنم،دسألاماظن
ةّيلهألابرحلانمىرخأةلحرمريديحارو،نانبليفنيّينيطسلفلابويّنانبللا
.ةّينانبللاةّيميلقإلا–

اهبابسأو1976–1975برحنععجارملالضفأدحألازيال262
:اهتايعادتو

Farid el Khazen, The Breakdown of the State in Lebanon, 1967 -
1976 , I.B.Tauris, 2000.

ىلإنانبليفّينيطسلفلاراصتنالاضئافيّدؤينأنمقشمدتفّوختدقل



يروسلارودلاىلعةريخألاتقفاواذكه.ليئارسإعمةبوسحمريغبرح
دعب،رشابملاكاكتحالانودلوؤحلاوبونجلاةهبجطبضبّايروستمزتلاو
.هاّدعتيال263“رمحألاّطخلا”نّويليئارسإلاهاّمسامءارواهشيجفوقو

RobertFisk,Pityيّناطيربلاّيفاحصلاةياورىرخأعجارمنيبرظنا263
theNation-TheAbductionofLebanon,Atheneum,NewYork,

1990,pp.103-104.
يفندرألابرحلثمك،١٩٧٦–١٩٧٥يفنانبلبرحتراداهمومعيفو

رئاشع،نانبليففئاوط(ةّيلهأةّيبصعبةغبطصمةّمأ–ةلودنيب،١٩٧٠
نماهنامرحاهلعجةّيبصعهاعرتمئاغّيجولويديإعورشمنيبو،)ندرألايف
ةروثلاّةيّدضف.ةركفكوأعقاوكنإ،اهبمدطصتواهيداعتةّمأ–ةلود
يأ،ةبرجتحجنألانيريغصلانيدلبلايّدحتًّايلمعتنعامّنإةّينيطسلفلا
بزحامهبكسمينيذللاربكألانيّيقرشملانيدلبللةادأريفوتو،نانبلوندرألا
.امهذوفناعّسوييك،ّايروسوقارعلايأ،دحاو
١٩٧٤يفةّيبرعلاطابرلاةّمقعمّينيطسلفلاّيّدضلاعورشملازّزعتدقو
بعشللً“اديحوًّايعرشًّالثمم”ةّينيطسلفلاريرّحتلاةّمظنمتدمتعايتلا
كلذك.ّينيطسلفلاعوضوملابهطابتراّكفىلإندرألاّرطضااميف،ّينيطسلفلا
هرعسعافتراو،يّبرعلاطفنلاةّوقنعىّدأتدقف:اهرودىرخألماوعتبعل
ةّيبرعلاةّيطفنلاةعطاقملاو١٩٧٣برحةجيتنب،هناكامفاعضأةعبرأ
ةدحتملاممألاىلإتافرعرسايّينيطسلفلاميعزلالوصو،ةّيبرغلانادلبلل
ةلودهحارتقاو،١٩٧٤ربمفون/يناثلانيرشتيفةّماعلاةّيعمجلاهتبطاخمو
تسّسأ١٩٧٥ربمفون/يناثلانيرشتيفو.برعلاودوهيللةّيطارقوميدةّيناملع
ريصملاريرقتيفّينيطسلفلاّقحلاعضوةّيفيكيفرظنللةنجلةدّحتملاممألا
نأشباهتالوادميفكراشتنألريرحتلاةّمظنمتيعُدامك،ذيفنتلاعضوم
زييمتلاوّةيرصنعلانملكش”اّهنأبةّينويهصلاتفّنُصاميف،طسوألاقرشلا
ةّمظنمنمألاسلجمىطعأ١٩٧٦رياني/يناثلانوناكيفّمث،“ّيقرعلا
ءاشنإيفّينيطسلفلاّقحلاّرقأوهتالوادميفةلماكلاةكراشملارودريرحتلا
ّىتحً،ّايملاعوًّايمالعإتوصلاةعومسمةّينيطسلفلاةّيضقلاتتابامك،ةلود
،١٩٧٦سرام/راذآيف،تنادأ،نمألاسلجمنمو،ةدّحتملاتايالولاّنأ
ّةلتحمقطانموةّيبرعلاسدقلايف“ةّينوناقريغ”تانطوتسمليئارسإةماقإ
نيّيليئارسإلالايحةاواسمرثكأّيكريمألماعتيفنيبغارنيبامو.ىرخأ
،ةّيلاموةّيطفنحلاصماهبمهطبرتجيلخلانادلبلءاقدصأو،نيّينيطسلفلاو
ددعديازت،ةّيتايفوسلاةلتكلانعهكاكفناوتاداسلاتاسايسبنيبجعمو



.264ّينيطسلفلاعوضوملاعمنيفطاعتملانيّيكريمألانيّيسايسلا
RobertH.Trice,AmericanInterestGroupsafter:رظنا264

October1973;in:J.C.Hurewitz)ed.(,Oil,theArab-
IsraelDispute,andtheIndustrialWorld,WestviewPress,

Colorado,1976,pp.88-89.
عيسوتىلإّدؤتملريرحتلاةّمظنملةّيمالعإلاوةّيسايسلاتاراصتنالاف،اذهعم
ّتلظنئلو.ةّيبرعلاتاموكحللةّيمسرلافقاوملانعةلمنأديقاهتّيلالقتسا
ادب،اهعاونأىلعةّيبرعلاتاعازنلاوتاعارصللةنلعملاةعيرذلانيطسلفةّيضق
تءاج،تانيعبسلاطساوأ،ةّينيطسلفلا“ضفرلاةهبج”ةدالوّنأًاظوحلم
خيرأتلانكميلب.ريرحتلاةّمظنموتافرعرسايةّيعرشلىلوأةنعطةباثمب
نمةموعدملاةهبجلاكلتةدالوبةّينيطسلفلاةحاسلايفةّيعرشلاةمزأل
،رشعلاطاقنلاجمانربريرحتلاةّمظنميّنبتىلعًاّدر،ّايروسنممث،قارعلا
ىلع،ىلوألاةّرملل،ّصنيذلاو،ّيلحرملاجمانربلادعباميفيّمُسيذلا
.ّيليئارسإلالالتحالاهنعلوزيربشّيأقوفةّينيطسلفةلودةماقإ
ىلإهابتنالانودنم،عساوّيلودويّبرعؤطاوتطسوقرتحيكُرتفنانبلامأ
،ةيلاتلادوقعلايفّركتسيتلاّةيوهلابورحبًاركبمًاصاهرإريصتسهبرحّنأ
.طسوألاقرشلايفةرثكبرفاوتتالٍناعموميقبةيحضتهبةيحضتلاّنأبو
هلامتكاوليئارسإعممالسلاىلإّيرصملاهّجوتلاتايادبنيبامّهنأالإ
نمةماّوديفاّهلكةقطنملاتعقو،١٩٧٩يفديفيدبماكةدهاعمعيقوتب
دوقعيفاهتفرعامكةّيبذاجلانيناوقنعتجرخاّهنأولامكعايضلا
هاّجتايفلصحامكًامامت،اهطيحمرّيغتيّىتحرّيغتتنإامرصمف.ةقباس
عساويّبرعدادعتسارصانلادبععمدجُونئلْنكل.١٩٥٦ماعفلتخم
يفًّايرصمال،تاداسلاةاكاحملدادعتسالااذهلثمدجويمل،هتيّدضةاكاحمل
.مالسلاىلإههاّجتايفًّايبرعً،اصوصخ،الو،ةّيلخادلاهتاسايس
ةعساوةّيبعشوةّيلامعةّيبلطمتاكّرحتتلصحدقتناكاهسفنرصميفف
١٩و١٨يفكلذو،ّةيرورضلاةّيئاذغلاعلسلاراعسأةموكحلاعفرّدض
اهتدهشرغصأتاكّرحتلًاجيوتتهذهتناكو.١٩٧٧رياني/يناثلانوناك
ةضافتنا”ىلعٍلاعتوةّفخبتاداسلاّدردقو.١٩٧٥و١٩٧٣و١٩٧٢ماوعألا
ّةيأىلع،اهّنكل.“ةّيمارحلاةضافتنا”اهاّمسنأب“عايجلاةضافتنا”وأ“رياني
.ليئارسإعمّيملسلارايخلاىلإهعفديفتلّجع،لاح
،نّييرصانلاونّييراسيلاىلعهبرحيفًاديعبتاداسلابهذ،نوضغلاهذهيفو
لعفلابو.“رصمقرح”وةطلسلاىلعضاضقنالاىلعلمعلابمهّايإًامّهتم



ةعماجلايفاهنّولتحياوناكيتلاعقاوملانعمهداعبإومهتدراطمّتمت
.نيفّقثملاطاسوأونيّيفاحصلاتائيهيفامك،ةّيلاّمعلاقطانملاو
ةّمألاسلجميفهاقلأباطخبتاداسلااهنّشديتلامالسلاةّيلمعّنأديب
نيرشتيفسدقللةئجافملاهترايزبّمث،هسفنتافرعرسايروضحب،يرصملا
.رخآهاّجتايفزيكرتلاوراظنألاتلّوح،١٩٧٧يناثلا
ةسائرىلإتلصوأدقتاباختنالاتناك،ماعلاكاذنمويام/رّايأيفف
ميحانمدّدشتملاّيموقلاوّينيميلادوكيلّلتكتميعزليئارسإيفةموكحلا
رسخي١٩٤٨يفّةيربعلاةلودلاةأشنذنمىلوألاةّرملاتناكهذهو.نغيب
نيوكتلاىلإرظنلابو.ّيدايقلاهعقوم،ةلودلاسّسؤم،لمعلابزحاهيف
–ةّيبرعلاتاقالعلايفأوسألاّعقوتداس،هّلتكتونغيبلّينيفوشلاوّيموقلا
اذهدجوو.ّةيداعلاتاّعقوتلاىلعتاداسلادّرمتًاضيأانهو.ةّيليئارسإلا
يفديفيدبماكمالسقاّفتايفهجيوتت،هتاسابتلاوهتالاكشإعيمجب،جهنلا

٢٦يفةّيليئارسإلا–ّةيرصملاةدهاعملاّمثنمو،١٩٧٨ربمتبس/لوليأ١٧
يفمخضألاثدحلاتناكيتلايهو،ةّيكريمأةياعرب١٩٧٩سرام/راذآ
.ّيليئارسإلا–يّبرعلاعازنلاءدبذنمةقطنملاخيرات
ةقالعلاهذهفيظوتوبرغلابةقالعلاديعصىلع،هتلالدهلاّممناكو
سيئرلّوأناك،ةّيلمعلاكلتىعريذلارتراكيميجسيئرلاّنأً،اباجيإ
،ّهنأو،“نيّينيطسلفللنطو”نع،١٩٧٦يفهدهعةيادبذنم،ثّدحتيّيكريمأ
ىلإهزايحناِفُخيمل،مالسةدهاعمىلإلوصوللضوافتلاةّيلمعلالخ
كلتيف،لاقتسالباقملايفو.ةساّسحلالئاسملامظعميفّيرصملابناجلا
لماكميهاربادّمحمويمهفليعامسإامهنّايرصمةّيجراخاريزو،نوضغلا
.امهسيئرجهنىلعًاجاجتحا
لمعوهعضاوتمّيرصمرودىلإتاداسلاباحسناّنأًاحضاوناكدقل
مالسلاءاجليبقلااذهنمو.ةبخاصلاايجولويديإلاال،هتارورضوعقاولاهالمأ
ّنكل.ليئارسإورصمنمّلكلةّيخسةّيكريمأتانوعمميدقتبقفُرأيذلا
يفّتُلتحايتلاّةيرصملايضارألانمّيليئارسإلاباحسنالادعبعارصلاةرداغم

ةقطنملانوؤشبمامتهالاةرداغم،ةرهاقلاىلإةبسنلاب،ينعتنكتمل١٩٦٧
ّضغتنأنكميالرصمف.ّيليئارسإلا–ّينيطسلفلاعازنلاليلذتةلواحمبو
نّابإيأ،١٩٤٥ذنميهو.اهراوجيفميقتيتلاةلأسملاهذهنعرظنلا
ءاشنإتعر،ّيروهمجلابالقنالاىلعتاونسعبسلبقو،يّكلملادهعلا
ضوخنعًالضفاذهو.ةّيناطيربلاةسايسلاعمقيسنتلابةّيبرعلاةعماجلا
.ّةيربعلاةلودلاةأشنّدض١٩٤٨برحل،اهتقيرطب،ةّيكَلملارصم



تادّهعتريغنمولو،يضقيديفيدبماكنمّينيطسلفلاّقشلاءاجاذكه
دوقيامبةّزغعاطقوةّيبرغلاةّفضلايفّ“يتاذمكحةطلس”ءاشنإب،ةمزلم
سلجمرارقللماكقيبطتىلإو،“ةّيئاهنلاةّيعضولا”ـبّقلعتتتاثداحمىلإ
مالسلاليدبسيليّئانثلامالسلاّنأهاّدؤمناكّيرصملارّوصتلاف.٢٤٢نمألا
رّذعتيناك،لاحلاةعيبطبْنكل.هتمّدقموهلب،طسوألاقرشلايفلماشلا
،عزتنينأ،ةّينطولاتادايسلاولودلاعقاوىلعمئاقملاعيف،تاداسلاىلع
ريوطتللةلباقةّماعئدابمليجستنمرثكأوهام،ةّينيطسلفلاةهبجلاىلع

265.
يقبوناكوديفيدبماكةّيلمعيفكراشّيكريمأّيسامولبيدظحالي265

ً،اماعنيثالثةبارقلاوط،رصمُبصتملول"ّهنأ،ةّيبرعلافقاوملاىلإبرقأ
،تاداسلاّنكلً.اريثكّرثؤتلتناكامصقاونلاكلتّنإف،يّبرعلاملاعلاةدايقل

."رصملةّيبرعلاةلاسرلانعاّولختيمل،ديكأتلابهيدعاسمرابكو
William B. Quandt, Camp David-Peace Making and Politic s, The
Brookings Institution, 1986, P.255.

ةّيبرعلاةضراعملاتناكاموهلماشمالسهاّجتابديفيدبماكريوطتو
فوسامىلع،اهتغلبيتلاّةيّدضلالعفبً،اليحتسمهتلعجدقةدهاعملل
باحصأمهو،نّيينيطسلفلافوخّنأبًاملعاذهو.يلاتلالصفلايفىرن
،نانبلىلعًّايركسعاورطيسدقاوناكنيذلانّييروسلانم،نورشابملاةّيضقلا
.ّةيّدضلاةضراعملاكلتىلإمامضنالاّالإنوكلميالمهلعج
اهافخأ“ةقرو”نعةلحرملاكلترصاعّيليئارسإّيسامولبيدثّدحتدقل
ليوعتنمهينعيامب،رتراكنيبوهنيبريبكؤطاوتىلإتدنتساوتاداسلا
ةّينمضلاةقفاوملا”اهدافمهذه“ةقرولا”و.نيّينيطسلفلاةحلصملكلذىلع
/يناثلانيرشتيفةّيكريمألاةّيسائرلاتاباختنالادعبّهنأىلعرتراكسيئرلل
نوكيسّهنإف،ةيناثةرودلهباختناداعينأرتراكّعقوتثيح،١٩٨٠ربمفون
هطورشبةّينيطسلفلاةلكشمللةيوستبلوبقلاىلعليئارسإرابجإيفًاّرح
.266“ّيكريمألاّيدوهيلايبوللالعفةّدرنمفوخلانودنم،رصمطورشو
نأثبلامذإ،ضيبألاتيبلاىلإةدوعلاامهلبتُكتملهترادإورتراكّنكل
نمدافتسايذلاناغيردلانورّيروهمجلاحّشرملاةّيكريمألاةسائرلابزاف
.ناريإيفنئاهرلاريرحتلّةيرتراكلاةلواحملاقافخإ

266 David Kimche, The Last Option , Weidenfeld and Nicolson,
1991, p.115.

ةّيسايس،ةقحالةريثكٍناعمهيلعتّبترتيذلارخآلاّمهملاثدحلاّنأّالإ



نيعقوملانيبقرافلانمعبني،ةّيسايسلاةفاقثلابلّصتياميفكلذكو
يفاّمأ.ةدهاعملاىلعقفاويذلافرطلاليئارسإناملربناكدقف.نيكولسلاو
نيبواهنيبجذاسلاطبرلاىلإًارظن،ةيادبلايفةّيبعشتدباّهنأمغرف،رصم
ةئيشمنمًاقثبنمًاعورشمّتلظاّهنإف،عيرسلاّيداصتقالاراهدزالاةّيصالخ
هّلثماموريبكلارّوطتلاكاذىسنننأريغنماذهو.هدحودرفلامكاحلا
ىلعتّعقويتلايهّةيدوكيلةموكحّنأوهو،رصملّيطايتحابسكمنم
نمٍعيقوتب“ىربكلاليئارسإ”ةركفتضّوقديفيدبماكنأيأ،مالسلا
،نغيبداّقننمّيليئارسإبتاكبسحبو.نغيبميحانميّكسنتوباجلا
نغيبدّيسلاّملس،ديفيدبماكتاقاّفتايف،ّهنأيهةّيخيراتلاةقيقحلا”ـف
يفّهنأو،“ليئارسإنمًاءزجانوكينلةّزغعاطقوةّيبرغلاةّفضلاّنأب
.267“ةّيبرعلاةّينيطسلفلاةلودلانغيبسّسأ”،ديفيدبماك

267 Yehoshafat Harkabi, Israel’s Faitful Hour , Harper and Row,
1988, p. 91.

عارصلاكاذغارفينعيتابعارصلانمرصمجورخّنأهادعاّممدعبأ
ذوفنلاىلعبيبألتوةرهاقلانيبًاسفانتهفصوبّيجيتارتسالاهنومضمنم
ًاعازنراصًّايليئارسإ–ًّايبرعاعازنناكامّنأيأ.نيّيميلقإلاةناكملاو
نيّيندرألاناّصخيًاعباروًاثلاثوً،ّايليئارسإ–ًّايروسرخآوًّايليئارسإ–ًاّينيطسلف
ًّايروسًاعازنراص،تانينامثلاذنموً،اضيأّهنأّالإ.نيّيليئارسإلالباقمنيّينانبللاو
.ةّدحتاعازنلاكلتّلكقوفيًايراضًاّينيطسلف–
برحيفف:١٩٧٣ذنملحارمىلعاهقيرطّقشتةهجولاهذهتأدبدقل
امدعبنيتنثاىلإةبراحملالودلاددعّصلقتماعلاكاذنملّوألانيرشت
تعّدصتىتحبرحلاتهتنانإامو.١٩٤٨يفًاعبسو١٩٦٧يفًاثالثتناك
،نيرخآلاورصمنيبام،اهتبراحموّةيربعلاةلودلاّصخاميفتاعامجإلا
–ّيروسلامادصلاّلدامىلع،ةّحلسملاتاّمظنملاولودلانيبامًاضيأو
.نانبليفقحاللاّينيطسلفلا
ةّضرللً،اّيبسنةّيبعشلاوًاساسأةّيمسرلا،رصمةباجتسانعتّربعةيتاداسلاف
ةلواحمنمًاباحسناتناكامك،١٩٦٧وينوي/ناريزحةميزهاهتثدحأيتلا
هفالكأّنأنعًالضف،هتامّوقمةرهاقلاكلمتملّيروطاربمإرودبعل
ً.اّدجةظهابتدب،تّايرحلاديعصىلعو،ةّيعامتجالاوّةيداصتقالا
ًّاينالقعًارصنعفاضأ،ةّيملسلاهتّيجيتارتساذيفنتىلعّيرصملاسيئرلامادقإبو
دعب،عازنلاف.ةّيليئارسإلا–ةّيبرعلاتاقالعللّيدضلاخيراتلايفقوبسمريغ
،ّيدوهيويّبرعنيبةيحتلالدابتتّايزمربّقلعتيدعيمل،همالسوتاداسلا



ةّيلعفلاتافالخلالوحروديراصلب،ةدحاوةلواطىلعلكألاامهلوانتوأ
.حلاصملاودودحلاويضارألابةلّصتملا
ناك،ةمخضةّيلبقتسمةّيمهأهلنوكتفوساماذهو،ىرخأةيحاننمو
،رصميفنّييرصانلاونّييراسيلاّدضتاداسلاةكرعمدادتماىلع،دّكأتي
ةعامجةدايقب“ةّيمالسإلاةّيلوصألا”تاميظنتوتاعامجلّيوقلادوعصلا
.يضاغتلاومعدلانيبتوافتيّيمسرفقومّةلظمتحتو،نيملسملاناوخإلا
ًاروهدتراثأام،مالسلاةدهاعمعيقوتعمّالإرّيغتيملاذهءيشلاو
.“دوهيلاعم”حلصلااومجاهنيذلانيّيمالسإلابةقالعلايفًاظوحلم
اهزواجتتةسايسلانمقمعأتارّايتبطبتراّدجتسملاّيمالسإلادوعصلاّنأالإ
حالس”مدُختسانيح،١٩٧٣برحذنمف.ةفاقثلاوايفارغوميدلاوداصتقالاىلإ
ةدّحتملاتايالولاًاصوصخ،ليئارسإلةمعادلاةّيبرغلانادلبلاّدض268“طفنلا
ةعبرأطفنلاتادئاععافتراف.ةزرابلاجئاتنلانمددعرهظيأدب،ادنلوهو
ّيأّبتريملوقوسلانيناوقليّبرغناعذإعمقفارت١٩٧٤يففاعضأ
تّايرظنلاهضرتفتامبًالمع،هلوقحوطفنلانادلبىلعّيركسعموجه
تاويرانيسلاضعبّنأحيحص.بوعشلابهنوةّيلايربمإلانعكاذمويةعئاشلا
كاذكًادرّنأحضاولانمناكْنكل،نطنشاويفتعضُودقةّيبرحلا
١٩٥٦يفسيوسلاةانقلرصانلادبعميمأتالتيذلاّيسنرفلا–يّناطيربلا

ّةيداصتقالاتاقالعلايفّيلماكتطمنروهظلابعرشدقف.يضاملانمراص
ةّيئارشلاتاردقلاعفرّبلطتتةديدجلاةّيلامسأرلاّنأهتامالعنمةّيلودلا
ةّيملاعلاكالهتسالاةفاقثتايادبتحالًالعفو.ةقباسلاتارمعتسملاناّكسل
تيانوسمسلاةظفحميلماحنمةديدجةقبطاهنعريبعتلاّىلوتتيتلا
نوخّسريوتاقفصلانوّعقوياوحارنّمم،دودحلانيرباعلاوةّيسنجلايددعتملا
.كاذّيلماكتلاطمنلا

تاقالعلاسييستىلإليملايفةلالدلاّينغ"طفنلاحالس"ريبعتناك268
ىلعنيظفاحملابرعلاءارمألاوكولملالمحاموهو،اهتركسعوّةيداصتقالا

ةسايسلانيبطبرلايفةّينينيلنوكتداكتتارّوصتبجومبفّرصتلا
.داصتقالاو

وأ،ةّيبرعلاحلاصملايفبراقتبتحوأيتلانيرشتبرحّنأسئابلاناكو
.ءيشنعرفستملً،الؤافترثكألاةغايصلابسحب،يّبرعلاداصتقاللةدحو
ّيرصملايّبرحلادهجلاعملماكتتةّيطفنلاةعطاقملاّنأةيادبلايفُّنظدقف
نكيملّيطفنلالاملاّنكل.ةقطنمللًادعاوًاديدجًاقفأمسرتفّيروسلا
كالهتسالاتاءارغإلكرجهينأو،هسفنبرماغينأ،لامّيأنأشً،اّدعتسم



ّةيركسعلاةسّسؤملابعلت،رارقتسالاةليلقنادلبيفّرقتسييك،خذابلايّبرغلا
ًّايرقفًادومعّةيريصملابرحلابحيولتلالّكشيامك،اهتايحيفًادئاقًارود
هيجوتوتادعاسملاضعبميدقتبةّيطفنلاةورثلالودتفتكااذكه.اهتفاقثل
اميفً،الامشيّبرعلاقرشملالوديفتاراقعلاءارشىلإليماسرلاضعب
.ةّيبرغلاةّيلاملاتاسّسؤملايفتادئاعلاّلجتّفظو
ّةيّدضتاجومةهجاوميف،ىرخأةّرم،ّتبهّةيداصتقالاتالوحتلاهذهو
“ّيداصتقالاحاتفنالا”ةسايسف.ةقطنملايفامكرصميفً،اّيفاقثوًّايسايسىوقأ
،ليعامسإيويدخلاةبرجتلرّخأتملاراركتلانمءيشبو،تاداسلااهعّبتايتلا
امدعبةّيلوبورتمةنيدمىلإاهتلّوحوةرهاقلاىلإتارامثتسالاضعبتبذتجا
ّبصعمبحاصتاذهّنكل.ةريبكةيرقبهبشأ،ّيرصانلادهعلايف،تناك
تاسايسلاىلعمهبضغماج،ةقحاسلامهتّايرثكأب،برعلاونّييرصملانيفّقثملا
ًازجاعّيلاكيدارلادقنلااذهادب،هرودبو.تاداسلاىلعوةديدجلاّةيداصتقالا
اهجئاتنترهظيتلاّةيرصانلاتاسايسلاىلإةدوعلابعنقُمحارتقاميدقتنع
ةّيتلودنوكتىرخأةليدبتاسايسريوطتبوأً،اعيمجدعُّصلاىلعةسئابلا
ءارقفلاددعداز“حاتفنالا”ّنأدقنلاكلذيفةّوقلاةطقنّنكل.ةّيكارتشاوأ
خانميفكلذو،اهنمّدحلاىلعدراوملاةفيعضلاةلودلاةردققوفتةعرسب
ّةيزاوجروبلاالوةلودلااهتهجاومبثرتكتملةّيفارغوميدةروثرّجفتنم
عاطقلاةرادإنم،اهاحضوةليلنيب،تلقتنايتلاةمعنلاةثيدحلاةديدجلا
ًاداسفرثكألااهزومرنّويرصملابّقلنمم،صاخلاعاطقلاىلإماعلا
.“نامسلاططقلا”ـب
يراجملاهذهنعةديعبنكتملّيسايسلامالسإلادوعصةلأسمّنأالإ
دبعتومديُعبهسّسؤتتأدبرخآًاهجوتكلتماةّيتاداسلاف.ةضيرعلا
دارأنيحتاداسلاّنأكاذً.اقحالهيلعةرطيسلاعيطتستدعتملو،رصانلا
ةلزاغمبّرم،ليصافتلاضماغحوتفمعمتجمىلإّةيرصانلانملاقتنالا
نملىقبيال،ةّيسايسلاةّيعرشلاّةيرظنفعضّلظيفّهنألاحلاو.مالسإلا
هسفنىّمساذكه.ةبارقلاماظنونيدلاّالإهيلإدنتسيامرييغتلاديري
راسيلالزعييكو،همساىلإ“دّمحم”مسافاضأو،“نمؤملاسيئرلا”
نوجسيفنونّفعتياوناكنيذلانيملسملاناوخإلاحارسقلطأ،نّييرصانلاو
،ةموكحلاوةطلسلايفةّيساسأعقاوممهضعبميلستىلإأجلو،رصانلادبع
ّبترامّنإاذهو.تانيتسلاطساوأنّييراسيلاعمرصانلادبعلعفامكًامامت
ماكحللةقّيضلاتارايخلاىلع،ىرخأرومأنيب،ٍّالاد،ةريبكًافالكأًاقحال
.269رّيغتتالكلتكةفاقثّلظيفنّييرييغتلا



ًاهباشمًأطختبكترا،ةفلتخمبابسألًاعبتولو،ليئارسإنألاحلاو269
ةمظنمذوفنةحفاكملنيّينيطسلفلانيملسملاناوخإلانعرظنلاتّضغنيح

طاشننأاهنمًاداقتعا،ّةيراسيلاوةّينطولااهتارّايتبةّينيطسلفلاريرحتلا
.ةّيميلعتوّةيوبرتدودحدنعفقينّييومالسإلا

يفّجُزيذلا“طفنلاحالس”ةّوقنعمّخضتملاّيدوعسلارودلاأشناذكه
نمةّماعلاةّيبرعلاةايحلايفّةيدوعسلاةلخادملاتدلوامك،١٩٧٣برح
،قرشملانادلبهتعرامكةّيبرعلاةّيموقلاعورشمباصأيذلارايهنالامحر
ناكامّبرْنكل.تاداسلاورصمقيرطكولسنعدينعلااهماجحإلظيفو
امهدحووهّيسايسلامالسإلاّنأ،ضرعألايّبرعلاقاطنلاىلع،أوسألا
.ةّيبرعلاةّيموقلانمًاليدبةقطنملاةبعجهتكلتما
دبعلامجنمًابّرقمناكيذلاّيفاحصلاجّور،ةغلابملانمردقبو،كاذموي
امًانئاكْنكل.270“ّةيدوعسلاةبقحلا”ريبعت،لكيهنينسحدّمحم،رصانلا
ناكامف.ةّيبرعلاةايحلايفهقيرطّقشيرخآّيماردبالقناأدب،رمألاناك
يفةّيحالصإلابخنلاونوّيناملعلانوفّقثملاونّويبرغلانوبقارملاًالبقهيلإرظني
دقهاودجّنأو،نمزلاهاوطّيعجرنيدّهنأىلعيّبرعلاطسوألاقرشلا
،ثيدحتلاومّدقتلاةهجاوميفهتدعاقترسحناورصاعملاملاعلايفتعجارت
.ديدجتولمأردصم،نيريثكلو،ةأجفحبصأ

رتراكةسايس،مظعلالالجقداصعجار،ىرخأرظنةهجولجأنم270
.1977،توريب،ةعيلطلاراد،ّةيدوعسلاةبقحلاوّرظنمو

ىلعّيطفنلاءارثلاداع،تانيعبسلاطساوأبأدبتدوقعةثالثدادتماىلعو
قطانمّلقأليوحتبفتكيملراعسألاعافتراف.جئاتنلاأوسأضعببةقطنملا
ةلامعلااهيلعّقفدتتيتلاّةيداصتقالاةّيبذاجلاردصمىلإًامّدقتيّبرعلاملاعلا
غلابًاعقومجيلخلانادلبىطعألب،لامشلانادلبنمةرجاهملاةّيبرعلا
ّةيدوعسلاىلعتّقفدتنوضغلاهذهيفو.ةّيميلقإلاتاسايسلايفريثأتلا
عمقنمنيبراهلانّييروسلاونّييرصملانيملسملاناوخإلانمةمخضدادعأ
يفتاحاقللارطخأناكامبرحاقللصحكانهو.ثعبلاورصانلادبع
ةجلدأنودفاولانّويرصملانّويمالسإلاّىلوتدقف:ثيدحلايّبرعلاخيراتلا
بازحألاوةّيبزحلافرعيمليذلاّيلهألاوماخلاّيجيلخلامالسإلاثيدحتو
نعاهميمعتوةّيمالسالاةفاقثلاةطرقمدّدجتسملاءارثلاحاتأامنيب،لبقنم
دصقبريسافتلاونيدلابتكونآرقلارشنوعبطىلععّسوملاقافنإلاقيرط
،مهدحونيّيجيلخلاةّيلوؤسمنكيملاذهّنكل.داحلإلاوةّيعويشلاةبراحم
ةّيبرعلانادلبلايفلصحيناكامكلذنعلأُسيذإً،اساسأمهتّيلوؤسمالو



ةمظنألاتضقكانهف.ّايروسوقارعلاورصمكً،اّيبسنوًّايديلقتةمّدقتملا
ةليقثلاتاعانصلاىلعتدمتعايتلا،ةّيثعبلاوّةيرصانلا،ّةيدئاقعلاوّةيركسعلا
ججحبفً.امامتميلعتلايصَخبّ،يتايفوسلاجذومنلاديلقتوتاميمأتلاو
ترجاهوةّيبنجألاتاغللابةفرعملاترصوح،ةّيموقوّةيوبعشةّيطارقوميد
ناكامدعب،ايلعلاّةيزاوجروبلاءانبأونيّيحيسملانمامّيسال،ةّملعتملارداوكلا
هراثآترهظاموهو.اهباحصأوليماسرلاترجاهاملثم،مهوقبسدقدوهيلا
ملاعلانمةعقبلاكلتيفدجتمليتلاةملوعلاعم،قحالتقويف،ةّيلج
.اهبّدتُعيةباجتساّيأ
ةثادحلاىلعقباسلاّيطفنلاءارثلاميقتدعصف،ميقلاّصخاميفاّمأ
.ةريثكىرخأتارّوطتاهتزّزعةّيلمعيهو،موزهملاثيدحتلاميقباسحىلع
ةنيدميفةّيتيلوبومزوكلابراجتلاريمدتىلإتّدأةّيموقلاةلحرملاّنأكاذ
ةنيدموأ،سيفافكنيطنطسقوليرادسنرولةنيدم،رصميفّةيردنكسإلاك
ةراجتللءادعلاببسبو.“ليطع”يفريبسكشاهركذيتلاّايروسيفبلح
ىدلةفاقثلاةضهانمببسبامكً،ّايديلقتتّايلقألاءانبأاهنهتمايتلا
قارعلاوّايروسورصمكنادلبتراص،ةنميهملاّةيّدضلاةّيجولويديإلاتارّايتلا
ثبليملاموهو،ةّيشتيكوًاّفلخترثكأةّيفاقثطامنألايحةعانمفعضأ
امدجوندملافييرتّنكل.اهنعّربعواهلقننأ،تانيعستلايف،نويزفلتلا
اهراودأنعةسلفملاوةموزهملالودلاعجارتامهلّوأ،نيرخآنيلماعيفهزّزعي
ًاعيرسيذلاغارفلاوهوً،اناكسإوًةّحصوًاميلعتوًاداصتقا،ناكسللةّيمدخلا
ةّيلهألانيبعمجتطباورلالخنمهئلملنوّدصتينّويمالسإلاأدبام
ًاريثكرثكأرشبلانمجتنتتناكيتلاةّيفارغوميدلاةروثلايناثلاو،ةّيبزحلاو
داسفلاونويدلاةأطوتحتّنئتيتلاةشمكنملاتاداصتقالاعيطتستامم
عبرلالخ،يّبرعلاملاعلامومعيفناّكسلاّومنّنأكاذ.271هلةباجتسالا
.ةمخضةبسنبّيملاعلالدعملاقاف،يضاملانرقلا
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ExtremisminEgypt,Saqi,1985.
تخفتنا،ندمللعراستملافييرتلاوةيعامتجالاوّةيداصتقالاتالّوحتلاخانميفو
.يرجيامريسفتيفةادأكنيملسملاىلعةرماؤمدوجوبةلئاقلاةيرظنلا
،موصخلافصويفنّويثعبلاونّويرصانلاهدمتعيناكيذلانيوختلالدبو
،ناّبشلانيسّمحتملانيّيمالسإلانمةرثانتمقرفيديأىلع،ريفكتلاّلحيأدب
.فلتخمللورخآللمهفصويف



يتلاةمّخضملادوعولابءافولانعةّيموقلاةمظنألازجعليملااذهفعاضو
ةعساوةّيبعشلتكروعشو،ةدحولاوةيمنتلاو“نيطسلفريرحت”لوحاهتقلطأ
ذإةريخألاهذهف:ةّيثادحلا–ّةيراسيلا–ةّيموقلاةوعدلايفميقملاضقانتلاب
،ةمّدقتمةثيدحتاعمتجمءانبلجأنمّيلايربمإلابرغلاةمواقمىلإوعدت
ةلتاقمديرييذلامجسنملاّيلوصألايعولاةسفانمىلعاهتردقرسختتأدب
.ةّيمالسإةلودءانبلجأنم،هيفامّلكبوبرغلاّلك،برغلا
،مّدقتللًاجذومنفرطلاكاذرابتعاعميوتسيالامفرطدضضيرحتلاف
تبطاخدقل.هديلقتداُريفرطّدضريهامجلاةئبعت،ّمثنم،نكميالو
لوقييذلاميلعتلاليلقلاوبيكرتلاميدعلاطيسبلاّسحلاةّيلوصألاتاكرحلا
نودنمهيلإزمرتاملكواهيفامّلكةبراحمينعتامةّوقةبراحمّنإ
،١٩٦٧يفربكألااهطوقسةّيبرعلاةّيموقلاتطقسامدنعاذكه.ةّيئاقتناّةيأ
ىلعةرداقلاةكسامتملاةّوقلاّيسايسلامالسإلاادب،اهدوعواهعمتطقسو
.طوشلالامكإوةثارولا
،١٩٤٨يفنيظفاحملاةميزهدعب،١٩٦٧يفبرعلانيّيلاكيدارلاةميزهّنإّمث
ةثيدحلاتاّيجولويديإلاوراكفألاوجهانملابةقالعهلامّلكبةعانقلاتفعضأ
وه،ّيدضلايعولابسحب،حاجنللّيساسألارايعملامادامو.اهعاونأىلع
ىلعوهلاّكتالانأو،اهلعفنالفارطألاهذهّنأنّيبت،هيفزوفلاولاتقلا
.نيمايملاهدونجىلعوهدحوهللا
رشاعلالصفلا
ةّيناريإلاةيواهلاىلإىدهريغىلعريس
راصوً،افينعًاّزههرسأبيّبرعلاملاعلاتاداسلارونأُةكرحتّزهمومعلاىلع
“ةّيموقةنايخ”اهتربتعايتلاّيرصملاسيئرلاةسايسطابحإقشمدّمه
ًاّيلختهتربتعااممتفاخدقفً،ّايلمعاّمأ.اهتّمربنيطسلفةّيضقنعًاّيلختو
.ةقلغمةّيقرشمةهجاوميفليئارسإعمهجولًاهجواهلًاكرتوّايروسنع
جارخإةّيتاداسلامالسلاةسايسلايحّةيّدضلالعفلاةّدرنعىّدأتدقو
ُمظعماهعمةّيسامولبيدلاتاقالعلاّلطعذإ،“يّبرعلاّفصلا”نمرصم
ةّيمشاهلاةّيندرألاةكلمملاوّةيدوعسلاةّيبرعلاةكلمملااهيفامبةّيبرعلانادلبلا
يفةّيبرعلاةعماجلاّتلوتدقو.ةّيبرغلاتاسايسلاعمفلاحتلابناتفوصوملا
ةلعاج،ةعماجلايفرصمّةيوضعقيلعت،١٩٧٨ويام/رايأيفدادغبةّمق
.ةرهاقلانمًالدباهلًاّرقمسنوتنم
لزعميف،ةّيبرعلاتاموكحللةقحاسلاةّيبلغألاّنأةلالدلاديعبناكدقل
لايحاهفقومتدّحو،ةّيجولويديإلاوةّيسايسلااهتاهّجوتيفتافالتخالانع



تداعأ،ّيدوعسوّيتايفوسنيءاطغّلظيفو،تاداسلاببسبو.هذهةلأسملا
نيملسملااهئافلحعمواّهلكةّينيطسلفلاتامظنملاعمقلقلااهفلاحتقشمد
طالبنجلامكمهميعزلايتغابتمهُّتادقتناكامدعب،نيّينانبللانّييراسيلاو
ًالعفو.نانبلىلإةّينمألاوّةيركسعلااهتاّوقلوخدرثإ،١٩٧٧سرام/راذآيف
مهنيبتبشنف،ّةيروسلاتاّوقلاونيّيحيسملانيبروكذملادلبلاىلإّرتوتلاداع
نماهرثأىلعّةيروسلاتاّوقلاتجرُخأ١٩٧٨فيصيفةيراضتاكابتشا
ّنأنّويليئارسإلادجولباقملايفو.اهراوجوتوريبيفةّيحيسملاقطانملا
دقعلابهمازتلاعجارتيذلا،نانبليفديدجلاّيروسلاذوفنلاةنزاوممهيلع
ىلعمهّدرنعًالضفاذهو،دلبلاكاذىلإهبجومبلخدامكّينمضلا
ّيلاكيدارلاحومجلادّدجتنمتدافتسايتلاةّينيطسلفلاّةيركسعلاتّايلمعلا
مهؤاشنإونانبلبونجل١٩٧٨يفنيّيليئارسإلاحايتجاناكاذكه.قشمدل
يّنانبللاّيحيسملاطباضلااهتدايقّىلوتيةّيلامشلامهدودحىلعةريغصةليود
.272داّدحلادعس
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HaddadandtheTieswithIsrael,1975-1978,Praeger,1988.
يذلا٤٢٥رارقلاّيلودلانمألاسلجمنعردص،حايتجالاكاذةجيتنبو
نمًاحضاورهظْنكل.ةكرتشمّةيرصموةّيكريمأدوهجهرادصإىلعتنواعت
يف،نانبلنمباحسنالابيضاقلارارقلااذهّقبطتنلليئارسإّنأةيادبلا
رارمتسانعًالضف،ةّينانبللايضارألامظعميفّةيروسلاتاّوقلاءاقبّلظ
.ّةيربعلاةلودلاةلتاقمهدوجوُّةلعوكانهّحلسملاّينيطسلفلادوجولا
يفداّدحلاةليودمايقو،توريبيفّيروسلا–ّيحيسملاكابتشالالّكشدقو
كّرحملاناكو،ةايحللةّينانبللاةّيلباقلاعجارتنعًاحيرصًانالعإ،نانبلبونج
برحيفأدتبايذلا،ّيحيسملا–ّيمالسإلاجيسنلاخّسفتةهجولاهذهللّوألا
تجرخيتلاةئيبلايهو،ةّيحيسملاقطانملاترصوحنيحامّيسال،نيتنسلا
١٩٧٦يف،كاذنآ.رشععساتلانرقلارخاوأةّيفاقثلاةّيبرعلاةّيموقلااهنم
تادايقلاونيّيحيسملاةداقلانيبلّوألارشابملالاّصتالالصحً،اديدحت
نيّحلسملاوّيروسلاشيجلاّدضةدعاسملاونوعلاباهوبلاطيتلاةّيليئارسإلا
نكمييذلاىدملاىلإئطختالةراشإقارتخالااذهناكو.273نيّينيطسلفلا
،ضرعأقاطنىلعو،ّمثنمو،راصحلاباهروعشىدلتّايلقألاهيلإلصتنأ
ةبغرلاواهتاّيلقأةرصاحمىلعةردقلاّلظيفناطوألاءانبةبوعصىلإ
.274كلذيفةجلدؤملا
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Forgiveness?-MyEncounterswithKurdistan,Farrar,Straus
andGiroux,1997,p.198-199.

تاعارصللةحاسهليوحتوفيعضلانانبلتيتفتنموحنلااذهىلعو
يفربكألاويناثلاّيليئارسإلاحايتجالاناكنأىلإعضولاّرمتسا،ةّيميلقإلا

١٩٨٢.
ةازاوميفّايروسيفةّيفاقثلاوةّيسايسلاّةيّدضلاتمظاعت،اهتيحاننم
تايالولاعمبراقتلاوليئارسإعممالسلاةهبجىلعمّدقتلايفقافخإلا
دامتعالايفاهيّوقيواهشعنيامتدجوّةيّدضلاكلتّنكل.ةّيكريمألاةدحتملا
يتلاو،ةنّمسملاتادئاعلاتاذةّيبرعلاةّيطفنلانادلبللّيلاملامعدلاىلع
لالخنمةّينانبللاةّيميلقإلا–ةّيلهألابرحلالّومت،ىرخأةهجنم،تناك
ةّينانبللاىوقلاضعبو“ةّينيطسلفلاريرحتلاةّمظنم”فارطألةّيخستادعاسم
ماظنلاتدعاسامًاريثكةّيطفنلاتانوعملاّنألاحلاو.لاتقلايفةكراشملا
ّبلغتلاوامهيرمعةلاطإىلع،ءاوسبءاوس،ةّينيطسلفلاةمواقملاوّيروسلا
.ةيلاتتملاامهقزآمىلع
بزحةسايسيفةّيجذومنّدشألاولمكألااهءاقلتارّايتلاهذهتقتلاامّبرو
نعتّفكةّيموقةّيعرشىلإهدانتسايفف.قشمديفمكاحلاثعبلا
ىلعلوصحلانيبجزميًاجهندسألاظفاحّيروسلاسيئرلاعّبتا،لاغتشالا
ّيجيتارتسانزاوت”ةماقإنلعملاهضرغً،ّايركسع“ّيداحلإلا”ّيتايفوسلامعدلا
ريغعافدنابقفرملاً،اّيلام“ّيمالسإلا”ّيدوعسلامعدلانيبو،“ليئارسإعم
.اهكيرحتوةّينانبللاةّيلهألابرحلاةرادإنعًالضف،دجاسملاءانبيفقوبسم
ىلعًامداصًاعقوعقونأةرهاقلاهتعّبتايذلاديدجلاّطخللناككلذك
اهتربنعفرتتحاريتلادادغبيأ،يّبرعلاطسوألاقرشلايفرخآلازكرملا
امهودحتتناكةرباكمةسايساتراتخاقشمدودادغبف.ىرخألايهّةيّدضلا
ًّايظفلنوكيسرمألانأادبولو،ّةيربعلاةلودلاعمعارصلافانئتساىلإ
بونجلايتقطنميأ،ةهجاومللةيّقبتملاةديحولاةحاسلاكلتيفّالإًاتحب
.نيّينانبللاعاقبلاو
ديعصتلاةسراممبتاداسلاكولسىلعقشمدودادغبتّدر،لاحّةيأىلعو
ةزواجتمدادغبةّمقتدقعناضرغلااذهلو.ةنايخلابماّهتالابهقارغإوّيمالكلا



رُّرقثيح،قارعلاوّايروسيفنيمكاحلانيثعبلانيبةريثكلاتافالخلاًّايرهاظ
مهنادلبرثكأوبرعلاثلثلزعينعيام،يّبرعلاملاعلانع“رصملزع”
لاّصتالايفرصمةّيقبسأنعكيهان،هفارطأنيبطبرلاىلعةردقوّةيزكرم
ةهبج”تئشنأهتاذضرغلااذهلو.تاسّسؤملاءانبوريونتلاراكفأبوبرغلاب
يّبونجلانميلاورئازجلاوايبيل،ّايروسىلإ،تّمضيتلا“يّدصتلاودومصلا
عمةناتملاةتوافتمتالصًاعيمجاهطبرتيتلاةّينيطسلفلاريرحتلاةّمظنمو
فارطألاكلتبتفصعنأًاعيرستثبلامتافالخلاّنكلّ.يتايفوسلاداّحتالا
.ةروكذملاةهبجلاىلعًاجيردتتضقو
امك،نيمكاحلانيثعبلاتاسفانمبًاضيأطبترتتناكتاديازملاكلتّنأالإ
نّيبتامك،نيسحماّدصف.قارعلايفةّيثعبلاةطلسلابرضتيتلاتاعازنلاب
ىلعًايراضًاعارص،ّةيروهمجلاسيئرلًابئانهفصوب،كاذنآضوخيناكً،اقحال
نيتمصاعلانيبتاداسلاّدضّيرهاظلافلاحتلانّابإف.دادغبيفةطلسلا
ضرتُفييذلاو،١٩٧٨يف“كرتشملاّيموقلالمعلاقاثيم”امهعيقوتو،نيتّيثعبلا
دادغبةطلسىلعرمآتلابقشمدتمهُّتا،ةّيئانثةدحوىلإامهدوقينأهب
ماّدصمهاّفصنممةّيعيشلاّةيرثكألايوذنيّيقارعلانييثعبلانمددععم
ىلعامهتاّوقّايروسوقارعلادشحكلذكً.ادحاوًادحاوةدوهعملاهتّيشحوب
“قاثيملا”ّنأفشكام،حضاويّبرحضارعتسايفةكرتشملادودحلايبناج
ةعلساهيفّفظوتةلدابتمةصيخرةروانمّالإنكيملقباسلاّيودحولا
قّوطيماّدصناكنوضغلاهذهيفو.ةداعلايراجىلعةّيبرعلاةدحولا
ةلاقتسالاىلعلمُحنأثبلاميذلاركبلانسحدمحأّةيروهمجلاسيئر
يففكلذك.ةسائرلايفّهلحموهّلحثيح،١٩٧٩ويلوي/زومت١٦يف
تارشعّيّنسلاّيمالسإلاباهرإلادصح،١٩٧٩،هسفنماعلايفو،قشمد
تمهُّتادقو،ّةيولعلاةفئاطلاىلإيمتنتيتلاّةيركسعلاوةّيندملارداوكلا
.275تالايتغالاهذهةياعربدادغب
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دادغبنيبامك،قارعلايّيثعبنيبامتاعزانملاكلتف،لاحّةيأىلعو
ةعماجلاةّيموقلاةغللامادختسايفّيضملانودلحتمل،نيتّيثعبلاقشمدو
هّجوموحنىلعةّينيطسلفلاةيضقلاىلعّيظفللاديدشتلاةرارحيفواهتاذ
.“نئاخلا”اهسيئرورصمّدضًارصح
ّةيّدضلاةّيسايسلاةفاقثلابسحب،نيتفدارتمبرحلاوةقطنملاتناكّاملو
يتلاةقطنملانمجورخّهنأكبرحلانمّيرصملاجورخلاادب،ةدئاسلا



ةّيضقلاءاقبإىلعصرحلالجأنمْنكل.ىدهريغىلعريستيهوتكُرت
نم،ةيادبلاذنم،نوّينيطسلفلاعنُم،لامعتساللًازهاجًاعوضومةّينيطسلفلا
التناكّةيركسعلاتافرعتاّوقنأامّيسال،تاداسلاعمبواجتّلك
.نانبليفّةيروسلاتاّوقلاةمحرتحتلازت
حوضوبنّيبتيناكً،اصوصخنانبليفةرئادلاتاعارصلايفو،ّهلكاذهيف
قرافلاهسفنوهقارعلاوّايروسّةيّدضورصمةّيباجيإنيبقرافلاّنأمك
تدعتبايتلاىلوألاف.ةثالثلانادلبللنيّيعمتجملاونيّيسايسلانيليكشتلانيب
ىلإةجاحبتسيل،ةلتاقتملاهفارطألمعدلكنعو،نانبليفلّخدتّلكنع
ًادحاوًاعمتجمىقبتنألجأنم،اهجراخيفمأاهلخاديفناكأ،برح
نادلبلااّمأ.اذكهاهءاقبفعضياميهبرحلالب،ةدحاوةلودو
،ةئبعتلاوّرتوتلابةبوحصملاةّيبرحلاةلاحلاّهلقأوأ،برحلاف،نارخآلانّايقرشملا
ليئارسإدوجوناكاذكه.ةّمهملاهذهبمايقلابّنجتلّيرورضلاامهطرشيه
ال،نيّيثعبلانيماظنللةنيمثايادهةباثمبامهنعّرجناامونيّينيطسلفلاةاسأمو
اهعمعارصلاتايرجمبًاّرثأترثكألاوّةيربعلاةلودللةمخاتملاّايروسلامّيس
ندرألاونانبلىلعاهتنميهضرفت،ةاسأملاكلتمساب،يهف.هيفريثأتلاو
ةدحوللًانكمميقبيذلاديحولالكشلاًةسرامم،ةدحاوةعفدنيّينيطسلفلاو
.ةّيبرعلا
–ّيرصملامالسلالايحةّيئادعلاةّدحلاهذهيفًاشاهدإرثكألاناكدقل
لالقتساذنمطسوألاقرشلابرعّنأ،تاداسلارونألايحو،ّيليئارسإلا
نوعيطتسيةدحاوحاجنةّصقباوجرخيمل،تانيعبسلارخاوأىتحمهنادلب
لّوحتيأاوقّقحالوًادحاوًاناملرباوميقيملمهف.اهدّدهتيمالسلاّنأمعزلا
حيرصّماعشاقنوأّةيّدجةضراعمتأشنالو،هبّدتُعيّيومنتوّيداصتقا
ةّينانبللاالخام،مهدنعةّرحةفاحصتضهنالو،مهنادلبنمّيأيف
.276اهّومننمتّدحوبرحلااهترصاحيتلاًاّيبسنةمّدقتملا

ىلإةّيفاحصةرجهب،ىرخأجئاتننيب،ةّينانبللابرحلاتبّبستدقل276
يفتحجنيتلاةّيتيوكلاةفاحصلاهتفرعّيبسنراهدزابو،ابوروأوجيلخلا

.نيّينانبللانيّينهملاةرجهنمةدافتسالا
تحار،عمقلايفتنعمأاملكّةيركسعلاةّيموقلاةمظنألاتناك،اذهقوف
جاجتحالاءادبإلديحولانمآلاناكملااهفصوبدجاسملاىلإهّجتتتاضراعملا
يفنوقتلي،تانيعبسلاوتانيتسلالالخ،نّابشلاناكامدعبو.ةمظنألاىلع
نورّغصي،قفألاةعسبنيفورعمريغخياشملوحنوّقلحتياوعرش،يهاقملا
.277دقحلاوةيهاركلابمهبولقنوألميومهلوقع
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برعمئالتالاّهلكةّيسايسلاجذامنلاّنأًاحضاوادبتانيعبسلاىدمىلعو
ةطلسلّةيديدحلاةضبقلاّنأىّدبتّايروسوقارعلايفف.طسوألاقرشلا
يذلا،نانبلاّمأ.امهيدلبلةّيلكشلاةدحولاءاقبلديحولانامضلايهثعبلا
عباطتاذوةنلعمةّيفئاطّةيدّدعتحلاصلّيعمقلارهصلاماظندعبتسا
.تانينامثلايفًاديعبعفدنايذلاهعّدصتيفًايضامناكف،ّيدقاعت
لوحرودتيتلاةّيثراكلاةسايسلاكلتليعافمنمندرألاجنيملهرودبو
لصاوتملاعيدصتلابًاقفرمةّينيطسلفلاّةيّدضلابجئاهلاّيظفللالافتحالا
ةّيبرعلاطابرلاةّمقرارقدعبف.رولبتلاوّومنلايفاهصرفلوةمئاقلاتّاينطولل
ّيعرشلاّلثمملايهةّينيطسلفلاريرحتلاةّمظنمّنأىلعَّصنيذلا١٩٧٤يف
ةدارإلاعمًاماجسناندرألاهبمزتلايذلاو،ّينيطسلفلابعشللديحولاو
جيسنلاكسامتبّقلعتتةديدجةلكشمحطسلاىلإتدعص،ةدّحوملاةّيبرعلا
هتنهوأدقةّيلهألا١٩٧٠برحتناكيذلاو،ريغصلادلبلاكاذيفّينطولا
فيكو،ةّينيطسلفلالوصألايوذنمنيّيندرألانآلاّلثمينمذإً:اريثك
ولماكنوّيندرأنونطاوممهو،ءالؤهّلثمتنأةّينيطسلفلاريرحتلاةّمظنمل
؟ةنطاوملا
يذلا،ّيطارقوميدلاوّيلاربيللا،يّبرغلاجذومنلاّنأهادعاّممأوسأناكامّبرو
ةمئاغةروصىلإًادانتساهديلقتىلإنيرشعلانرقلاعلاطموّيحالصإحمط
ةروثلاةأطوتحتف.ةّماعلاةّليخملاىلعهريثأتوهجهودقفيأدب،هنع
نّييدادبتسالانيماظنلانمةضراعمّةيأنودنمو،راسيلاىوقوةّينيطسلفلا
ابوكوّةيواملانيصلانيبتوافتتةّوجرملاتالاثملاتحبصأ،قارعلاوّايروسيف
اذهلناكو.ّةيراتيلاتوتمُظننماههباشياموهنميشوهمانتيفوّةيورتساكلا
:ةّيبرعلاتاسايسلايفًالصأفيعضلاّيميقلابناجلافعضأنأرّوطتلا
ميلعتلاوداصتقالاوتّايرحلانمًاليدب،لوبقملاديحولازاجنإلاحبصألاتقلاف
كاذل،ةرورضلابىعومريغً،اديهمتناكامّنإ،هرودب،اذهو.رخآديعصّلكو
،ناريإنمدفينأثبلينلٌجذومنهيقليذلاجئاهلاّيلافتحالالابقتسالا
هتاودأوهتاسّسؤموهلاكشأعموبرغلاعم“عطقلا”ـبًادعاووبضغلابًارخاز
.ءانثتسانودنمةّيفرعملا
هجولاّالإلابقتسالاكاذنكيمل،ّلككةقطنملاةيوازنمكلذىلإًاروظنمو
ّدصلاوهو،تاداسلاةسايسل،يّبرعلاوّيرصملا،ّيمسرلاوّيبعشلاّدصللرخآلا
/لّوألانيرشتنمسداسلايفف.ةّيماردلاهتورذغلبنأثبلاميذلا



ةمّخضملاّةيروطاربمالاهتّهبأب،رضحيريخألاناكامنيبو،١٩٨١ربوتكأ
لبانقهيلعتلاهنا،١٩٧٣برحلةنماثلاىركذلابًّايركسعًالافتحا،ةلعتفملاو
٢٤هرمعًاسّمحتمّايمالسإوًّاباشًاطباضهلتاقناكدقل.هبتدوأتاصاصرو
.يلوبمالسإلادلاخهمسا،ةنس
وهاّمعاهسفنزييمتتدارأةلواحملًّايلعفًاّدحعضونأثدحلااذهلناكو
–يّبرعلاعارصلايفلهسلاوفولأملارياغيرخآقيرطّقشو،فولأمودئاس
اهدحورصمب،اهيعادتىلع،ةّيملسلاةّيلمعلارصحنعًالضف،ّيليئارسإلا
ةيادبلاّنأنّيبتدقو.يّبرعلاطسوألاقرشلايقابىلإىودعلالاقتناعنمو
ّىتحكلذنمًاريثكرثكأيعدتست،درفلادئاقلاراوطأةبارغاهيفكتيتلا
دوهيلانيبخيراتللًامالسجسنّهنأّنظتاداسلاف.ةديعسةياهنىلإيضفت
ةكرعمضاخّهنأنـّيبتامًاعيرسْنكل،برعلاًاقحالامّبرو،نّييرصملاو
طوطخسأيلاتاظحليفودبتداكت،فالكألاةغلابوًاّدجةبعصةّيسيسأت
.توبكنع
نيّيمالسإلليّباهرإلاطاشنلاّلطأ،نيماعبليئارسإعممالسلاعيقوتلبقف
نيحو،يبهذلادمحمقباسلاّيرصملافاقوألاريزولايتغابىلوألاهتلالطإ
رايهنالتلمتكادقبابسألاتناك،١٩٧٩يفديفيدبماكةدهاعمتّعقُو
.278نيّيمالسإلانيّيلاكيدارلاتاعامجوماظنلانيبةقالعلا
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اهضرأرصمىلإداعأيذلاّنأنيّيبرغنيبقارمرظنيفشهدملاناكو
نيّيمسروبراقأىلعرصتقتتداكةليزهةزانجهتّعيشوًالوتقمتامّةلتحملا
هتزانجتناك،١٩٦٧يفضرألارسخيذلارصانلادبعاميف،نيّيسامولبيدو
عمتجملا”ّنأًاتفالناككلذك.ثيدحلايّبرعلاخيراتلايفربكألاةزانجلا
ذنم،مالسلااوبكاويملً،امومعنيّينهملاونيّيفاحصلاامّيسال،ّيرصملا“يّندملا
تاعزنلاباحصأبقيلتًةضراعمةضيرعلامهماسجأهتضراعلب،ةيادبلا
وهو،ّيرصملامالعإلاف.اهّدصواهتنزاوملةّيندملاتاعمتجملاأشنتيتلاةّيبرحلا
تافارخلاجيورتنعّفكيمل،كرابمينسحهفلسدهعيفًاقحالديازتام
ّةيدرفهبشًةردابممالسلاىلإّيتاداسلاهّجوتلاناكمكاذهبًافشاك،ةّيماساللا
لب،اهباهبطاختيتلاةغللاكلمتالو،ةثيدحلاتاعاطقلامعدىلإرقتفت
ّيفاقثلاّقشلاباهمامتهافعضلًاعبتهذهكةغلجاتنإبًالصأةّينعمريغاّهنإ
نعًالضف،ةثيدحلاتاعاطقلاعمامةسايسضراعتتنيحفً.امومعّيركفلاو
،ةّيتاداسلالاحهتراصاماذهو،ةميدقلاةّيمالسإلاتاعاطقلاعماهضراعت



نيبواهنيبةهجاومّةيأيفموتحملالشفلاباهيلعموكحمّهنأينعياذهف
.ّيّدضلايعولا
نادلبنمرخآدلبيفًاريثكعرسأعاقيإبكّرحتيناكخيراتلاّنأديب
ةّيمالسإلاةروثلاترجفنا،همالسينبيتاداسلاناكنيحف.طسوألاقرشلا
ةيآداقدقف.ةقطنملامومعىلعّبهتاهحايرتأدبو١٩٧٩يفةّيناريإلا
مومعيفةيمستلاهذهاهيلعقبطنتنأنكميةروثلّوأينيمخلاهللا
طسوألاقرشلايفةفولأملاّةيركسعلاتابالقنالالدبّهنأكاذ.ّيمالسإلاملاعلا
فالآلاتائمبعراوشلاىلإلزنتّةيرشبًالتكانيأر،يّبرعلاريغويّبرعلا
شيجلاقاقشنااهبّنجينأرثآامدعبدلبلارداغيذلاهاشلاماظنطقُستو
.ةّيلهألابرحلاو
ةملكمادختسازيجياموهثدحلاةعانصيفريهامجلارودناكاذإو
،ّةيرصانلاعمًالبقاندهشامىلعو،ظحالننأّيرورضلانمىقبي،“ةروث”
ىنعملابةّيباقنوةّينهمعقاومنعًّايضَرَعّالإّربعتالريهامجلاهذهّنأ
لّكشتت“ّةثرايراتيلورب”ةّيسكراملاهتّمسامىلإبرقأيهف.ةملكللثيدحلا
ّيأنودنمندملاىلإمهفايرأنمًاثيدحنيدفاوولمعلانمنيلطاعنم
تّايلمعوةّيفارغوميدتالّوحتمهتجتنأنيعفاينمو،ّيميظنتوأّيسايسديلقت
.مئاقلاّيعامتجالاوّيميقلاماظنلااهبعوتسينأعطتسيملةعراستمثيدحت
ليدبىلإلّصوتلاةّيناكمإ،ينيمخلااهسأرىلعو،ريهامجلاكلتتطقسأدقل
روبهاشيّناريإلاّيسايسلاهيلإزمريناكهاشلاماظننعّيطارقوميدوّيرصع
ضاضقناناريإيفلصحاملةهباشملاةّيخيراتلاةقباسلاتناكامّبرو.رايتخب
يذلايكسنيريكردنسكلألةّيلاقتنالاةموكحلاىلع١٩١٧يفسورلاةفشالبلا
ّمثايسوراهتتّوفيتلاةصرفلاناريإتتّوفاذكه.ّيرصيقلامكحلاىهنأ
لامجمامأناهرلابيجندمحمرسخنيح١٩٥٤يفرصمًاضيأاهتتّوف
رّوطتلاةبسنّنأىّدبتيناكً،اعيمجتالاحلاهذهيفوً،امئادو.رصانلادبع
ً.ادادبتسااهّدشأّالإلئادبلانمرولبتالاهنيعبتاعمتجميف
نوموقيفوسةعيشلانيملسملاّنأنوّنظياوناكنملمأبيخيأدبكلذك
مهعقوملًاعبت،ةّيّنسلاّةيرثكألاهنعتفزعيذلامالسإللّينيدلاحالصإلاب
نمزملامهرّرضتنعمجانلامهيدلةلادعلاّسحلوةقطنملامومعيفّيلقألا
.ظوحلملاّيعامتجالامهكارحنعًالضف،تاورثلاعيزوتنموتاطلسلانم
نقحيامنإ،ةّماعلاراودألابةجاتهملاريهامجلاعالطضاّنأمكدّكأتًاضيأانهف
كلتيفًالصأةنماكلاةفارخلاةعرجديزيوأ،ةّيماعلاتافارخلابنايدألا
اماذإ،ةّيعيشلاةّيلاضنلاةّيسايسلاتاكرحلانمّلدتُسيلبال.نايدألا



ناكةكّرحملاوةعفادلااهسجاوهدحأّنأ،ّلككةقطنملاقاطنىلعتسرُد
:خيراتلاكاذّىتحثيدحتلانمهوعطقيذلاطوشلانعةعيشلاعاجرإ
عجارتيفوأ،ناريإيفهاشلاماظنك“بّرغتم”ماظنطاقسإيفكلذّحصي
يفًاضيأْنكلوًاصوصخقارعلايف،تبطقتسايتلاّيسكراملاراسيلاىوق
.ةّيعيشلاةبيبشلانمةعساوتاعاطق،نانبلوناريإ
يفةبغرلاعّسوتنعنيّيلوصألاةّوقيمانتوةّيناريإلاةروثلاتّربعدقل
نممالسإلادوعصءاجىنعملااذهبو.هتاءالمإونيدللةثيدحلاةايحلاعاضخإ
ىرخألا“ةأجافملا”ـباهّهبش“ةأجافم”،رنليغتسنرإربتعاامىلع،اهلالخ
.ةدرابلابرحلاءاهتناب279“ةّيسكراملارايهنا”يهو،اهتبقعأيتلا
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٤موينارهطيفةّيكريمألاةرافسلاىلعءاليتسالاباهلامعأةروثلاتنّشدنئلو
تناكاّهنإف،اهيفنيلماعًاّيسامولبيد٥٢زاجتحاو١٩٧٩ربمفون/يناثلانيرشت
لّصوتيتلاتاونقلاوغيصلاعماهضراعتىدم،هنيعتقولايف،فشكت
.ةّيسامولبيدلاهتاقالعيفنّدمتملاملاعلااهيلإ
كلتلةسكاعملاةهجولاباهفصوحلصييتلاةهجولاتقلطأ،ةياهنلايف،يهف
عضاوتامّلكنمةّتلفتموةّيبعشتناكىلوألا:تاداسلارونأاهقلطأيتلا
ملاعلابةدّيقتماهّنكل،ّةيوبخنوةلوزعمتءاجةيناثلاو،هيلعرصاعملاملاعلا
ّلكاهنعّربعيتلاتاحومطلانيبعارصلاّنأّالإ.هتاقالعطورشورصاعملا
،لوقلانكميلبال.همكحيلازيالويّبرعلاطسوألاقرشلاَمكحامهنم
ملاعلاوطسوألاقرشلاديعصىلعاهيلإًاروظنم،ةّينيمخلاّنإ،اذهنمرثكأ
طقفسيلو،ةّيكرتلاةّيكروتاتألاىلعّدرلاّلثمتنألةحّشرمتدب،ّيمالسالا
لواحيتلا“ةّيبوروألاّةيزكرملا”دقنلّوحتاهعمف.ّةيرصملاةّيتاداسلاىلع
ةفّقثملاتائيبلايفًاضيأوًّايبعشةجئارةضومىلإ،اهيفجامدنالاكروتاتأ
ًاريثكقوفيوحنىلعكلذو،“ةّيصوصخلا”ىلعزيكرتلارجفناامك،ّةيّدضلا
،ةّيبوروألاوةّيسكراملاهلوصأتّرمتسايذلاّينيصلاّيواملاجذومنلاهلمحام
.هيلعطغضت،اهتّيظفلتديازتامهم
تماقيتلايهف:ةّيناريإلاةروثلاهيلعتلدةّيمهأّلقيالرخآًائيشّنكل
ّةيرحلا”ئدابملًاراصتنانكتمل،ةّيسنرفلاةروثلاىلعمامتلابةنس١٩٠دعب
سكعلاىلع.ةّماعلاةايحلانعنيدلالاجرداعبإلالو“ةاواسملاوةّوخألاو
تّايبتارملاتزّزعاملثمملاعلاىلإّةيرحسلاةرظنلاةروثلاكلتتزّزعً،امامت
طقفسيل،ةّماعلاةايحلابنيدلالاجرتمّكحاذكه.اهعاونأىلعةدماجلا



ًاضيألب،ندملايفرازابلاراّجتةقبطعمفلاحتلاباهوداقنيذلامّهنأل
ًامكاحهنمتلعجوينيمخلااهرّوطيتلا“هيقفلاةيالو”ّةيرظنببسب
يفةقوبسمريغةّيمرهةروثلاهذهتماقأكلذك.ايندلاونيدلايفًاقلطم
ىلعنوملسملاو،ءاسنلاىلعةطلسلاعقوماهبجومبلاجرلاّلتحي،اهماكحإ
ًاصوصخ،بناجألاىلعنّوّيلحملاو،ةعيشلاريغىلعةعيشلاو،نيملسملاريغ
نعًالضف،ّيعارزلاحالصإللءادعلاّنأنعكيهاناذهو.نيّيبرغاوناكىتم
ذنمةّيناريإلاةّيلاضنلاةّيعيشللّيسايسلالّكشتلاتايادبمزال،ةأرملاقوقح
.١٩٦٣يفينيمخلااهداقيتلاىلوألاةريغصلاةضافتنالا
هراوجيفّةيّدضلانمهصقنيناكاميّبرعلاطسوألاقرشلادجواذكه
ةاواسموريونتلاوةثادحلاةأوانمتقفارتثيح،عفدنملاودعاصلايّناريإلا
نيبو،ّرشوريخنيبّيونامعارصىلإرصاعملاملاعلاطيسبتعم،نيسنجلا
.نيطايشوتيغاوطونيفَعضتسُم
ىلإ،لبقنمًاريثكّيسايسلاركفلااهيلإقّرطتيملةركبمةراشإهذهتناكو
ةّيسايستالاحبجنتدق،اهدحوتكُرتاماذإً،انايحأتاعمتجملاّنأ
هينعيامو.دزتملنإ،ةّدبتسملاةمظنألاءوسنعًاءوسّلقتالةّيعامتجاو
تالامتحاّنأ،ملاعلانمةقطنملاهذهيفً،اقحالهفاشتكارّركتيسامم،اذه
قثبنييذلادادبتسالاكانهف:ةبوصخلاةليلقتسيلرييغتلامامأدادسنالا
،ةّيلهألابورحلاوخّسفتلابًانايحأبوحصملا،دادبتسالاكانهو،ةطلسلانم
،ريكذتلابسأبالو.ةطلساهسفنيهحبصتنيحةطلسلالئادبهجتنتيذلا
،لاغتربلايفوناتياكواينابسإيفوكنارفّيفوتنيحّهنأ،ةنراقملاضرعميف
طساوأتقحالتثادحأاّهلكو،نانويلايفركسعلامكحطقسنيحكلذكو
نادلبلاكلتيفتابوعصلانمليلقبةّيطارقوميدةمظنأتماق،تانيعبسلا
قئاعنمنكيملو،كلذلةزهاجتناكتاعمتجملاّنأببسلاناكو.ةثالثلا
درفلاميعزلاءاقبًانايحأو،ّيسايسلاماظنلاّالإّيطارقوميدلالّوحتلاهجويف
دحاوليلدموقيالاماذهفطسوألاقرشلايفاّمأ.ةايحلاديقىلعهسفن
.280هيلع

ىلإلصوتاداسلارونأّنإف،هاشلاليدبوهينيمخلاناكاذإ280
راّشبّلحتاونسرشعدعبو،رصانلادبعبئانهفصوب1970يفةسائرلا

.دسألاظفاحلجنهفصوبّايروسةسائريفدسألا
يتلا،ةدّحتملاتايالولانمةّيناريإلاةروثلافقومببسبف،لاحّةيأىلع
،“رغصألاناطيشلا”ـباهتفصويتلاليئارسإنمو،“ربكألاناطيشلا”اهتّمس
قرشلاهنمامّيسال،ّيمالسإلاملاعلامومعيفًاّراحًابيحرتتقالاهنإف



ةّيضوفمىلإاهتلّوحوةّيليئارسإلاةرافسلانارهطتقلغأدقف.يّبرعلاطسوألا
امك،١٩٧٩سرام/راذآيفاهيلإةريهشةرايزبتافرعرسايماقو،ةّينيطسلف
ريخألاةعمجلامويوهو،“ّيملاعلاسدقلاموي”ءاشنإنعينيمخلانلعأ
.“نيطسلفيفملسملابعشلا”عمًانماضت،ماعّلكنمناضمررهشنم
لتاق،يلوبمالسإلادلاخمسااهعراوشدحأىلعتقلطأ،لباقملايف،اهّنكل
نعًالضف،هتروصلمحيًّايديربًاعباطتردصأو،تاداسلارونأسيئرلا
ةفاضتساةّيتاداسلارصملوبقىلعًاّدرًّايئزجاذهناكو.ً“اديهش”هتيمست
.كانههنفدّمثنمو،ناريإهاش
ثالثلارزجلاب،ظفتحتلازتالو،ّةيروثلاناريإتظفتحا،اذهنمدعبأ
ناكيتلا،ىرغصلاوىربكلابنطوىسوموبأ،ةّيبرعلاتارامإلاةلودلةعباتلا
ةّيلقألاهيناعتيذلاداهطضالاسسأمتكلذك.١٩٧١يفاّهلتحادقناريإهاش
ًاملع،لمعلاصرفوبصانملايفامكروتسدلايف،ناريإيفىربكلاةّينسلا
.ةّيبرعلابوعشللةقحاسلاّةيرثكألانولّكشيةّنسلاّنأب
عمعارصلانمّيرصملاجورخلااهلزعيتلاّايروستدجو،هسفنتقولايفو
ّنأ،ّيثعبلاقارعلاباهتقالعيفّيلعفمّدقتّيألصحينأنودنم،ليئارسإ
ءانبلّ،يتايفوسلاداّحتالاةدعاسمب،اهيعسيفاهلًاقمعنوكتنأنكميناريإ
.ّةيربعلاةلودلاعمدوعوملا“ّيجيتارتسالانزاوتلا”
طارخناو،ديفيدبماكببسبةّيبرعلاةحاسلانمرصمجورخّنألاحلاو
ًّايعونفلتختًافورظاقلخ،ناريإعمةديدملابرحلايف،١٩٨٠يف،قارعلا
ةّيجيتارتسالاّايروسةّيمهأف.تانيسمخلايفةدئاستناكيتلاكلتنع
،سكعلاوأقارعلاىلعرصمةّفكاهبيلغتىلعرصتقتتناككاذنيح
يركسعمنامّعزتياناكقارعلاورصمّنأل،امهنمّيأىلإاهزايحنابسحب
مويلاتتابقشمدّنكل.281هيلعناسفانتيويّبرعلاقرشملايفباطقتسالا
طورشلانمًّايأكلتمتاليهاميف،يّبرعلاملاعلاةدايقىلإةّوعدم
،ّيروسلارودلاعرشراطإلااذهيفامّنإو.ةدايقلاكلتلةّيتاذلاوةّيعوضوملا
ً،امخضًامجحذّختي،ينيمخلاناريإعمقيثوفلاحتبهصقنضّوعيذلا
امكيّبرعلاملاعلايف،فولأملانمراصو.نانبلىلعديلاعضوىلعًازاكترا
ايجيتارتسالايفةقوبسملاريغّةيرقبعلابدسألاظفاحسيئرلافصو،برغلايف
.ةّيسايسلاايفارغجلاو

.PatrickSeale,TheStruggleforSyria,Oxford,1965:عجار281
ّيروسلافلاحتلاةرولبحلاصلهنعتوكسملاّيفئاطلادُعبلالمعاذهىلإو
ديلاقمبمهنمدارفأكسمينّمم،ّايروسيفنّييولعلاّنأحيحص.يّناريإلا–



اهيلإيمتنتيتلاّةيرشعينثالاةّيعيشلانعلصألايفقاقشنامه،ةطلسلا
عجارموًاكرتشمًاساسحإيغليالفالتخالااذهنأّالإ.نيّيناريإلاّةيرثكأ
أدتبانيحدسألاظفاحناكو.يّبرعلاملاعلايفّةيرثكألاةّينسلالايحةكرتشم
ينثالاةعيشلانمًاريثكبّرقتدق،نانبليفةطشنلاةّيلّخدتلاهتسايس
يف،ردصلاىسومّيسايسلاوّينيدلامهميعزىتفأثيحب،نيّينانبللانّييرشع

.282ّةيرشعينثإلاةّيعيشلاةفئاطلاىلإنّييولعلاءامتناب،١٩٧٣
FouadAjami,TheVanishedImam:MusaAlSadr:رظنا282
andtheShiaofLebanon,I.B.Tauris&c0ltd,1986,p.

174.
برحلايفّلثمتيّبرعلاطسوألاقرشلابناريإةقالعيفّمهألاكاكتحالاّنكل
ّدض،ةّينسلاهتّّيلقأمكحّلظيفو،١٩٨٠يف،قارعلااهأدبيتلاةرّمدملا
.نارهطيفّيلاكيدارلاّيعيشلاماظنلا
بعاصملانمبرهلافدهبو،ّةيروهمجلاةسائرهّملستعم،نيسحماّدصف
ناريإمجاه،قارعلايفةّينثإلاوةّينيدلاّةيدّدعتلاةرادإهيلعاهحرطتيتلا
.اهّتيروهمجواهتروثتايادبيفتناكو،ماعلاكاذنمزومتيف،ةّينيمخلا
ةطلسلافاخأنارهطهتعفريذلا“ةّيمالسإلاةروثلاريدصت”راعشّنأكاذ
كلتيفةعيشلاةباجتسانم،جيلخلاةمظنأاهئارونمو،دادغبيفةّيّنسلا
ملاعلامومعيفّيلاضنلاّنيدتلابهذكلذك.هتوعدلوينيمخللنادلبلا
ّتلدامًالثم،اذهو.دحاولابهذملاءانبأنمضّىتحًاديعبًاطوشّيمالسإلا
نيرشت٢٠يفىلوتسايذلايبيتعلاناميهجّيودهملاّيدوعسلاةكرحهيلع
.ّةيومدةياهنهتكرحتهتنانأىلإيّّكملامرحلاىلع١٩٧٩ربمفون/يناثلا
اهبهجاوييكةّيقارعلاةّيّنسلاظاقيإنيسحماّدصرايتخاّنأنهارلاو
،نلعملايّبرعلاّيموقلاعورشملانّفعتىلعرخآًاليلدناكةّيناريإلاةّيعيشلا
تدجودقف.نكممّيقارعّينطوعورشمّيألًّايسأرًاضيقنهلّوحتىلعو
،نيّيليفلاداركألاةعيشلالواطكولسيفاهيزاويامناريإىلعقارعلابرح
ةعيرذبناريإىلإمهتالئاعريجهتأدب١٩٨٠يفف.ةعيشلانمًّايبهذممهو
ماعلايفصاصرلابمدُعأكلذك.ةّيناريإلوصأووذمّهنأيهةفلجّةيرصنع
يفو.يعيشلا“ةوعدلا”بزحسّسؤمونيدلالجر،ردصلارقابدّمحمهتاذ
يذ،ّيقارعلاّيعويشلابزحلاىلعةسرشلاهتلمحماّدصأدبدحاوتقو
ًامغر،١٩٧٣يفهلمحدقّيتايفوسلاداّحتالاناكيذلاو،ةّيعيشلاةّيبلاغلا
.ثعبلابزحةدايقب“ةّيمّدقتةّيموقوةّينطوةهبج”ىلإباستنالاىلع،هنع
نيبدحاو،نييهامتىلإعفديةّيقارعلاةطلسلاكولسناك،مومعلاىلعو



“ةّيبرعلاةّمأللةّيقرشلاةباّوبلايمحي”نيسحماّدصثيحةّيّنسلاوةبورعلا
يذلارمألا،ةّيعيشلاوةّيسرافلانيبرخآلاو،هبزحوهماظنتاياعدبسحب
،يّبرعلاملاعلايفدقعدعبًادقعدعاصتيحارّيسفنوّيركفثيولتلسّسأ
.جيلخلاوقرشملاامّيسال
بيرعتلانودتلاحنأبناريإلىربكةمدخءادسإنمقشمدتنّكمتانه
دوهجلامدخت،هنيعتقولايف،تناكاميف،اهيلعةّيقارعلابرحلللماكلا
عماهتقالعرسختمل،لباقملايف،قشمدّنكل.ةّيتايفوسلاةّينوكلاتارّوصتلاو
عمديدجلااهفلحتمدختسايهف.نّييدوعسلاًاصوصخ،برعلانيظفاحملا
مهيضارأهاّجتابدادغبعماهتهجاومنارهطعيسوتمدعىلإمهتنأمطلناريإ
ةّيطفنلاتانوعملاىلعدسألاظفاحلصحاذهيفو.ةّيطفنلامهحلاصمو
تانوعملاةمكارميلاويناكاميف،ناريإنمامكجيلخلالودنمةّيلاملاو
.ةّيتايفوسلاّةيركسعلا
فييطتيفهفيظوتنكميًادهجرخّديالوهونيسحماّدصىضمدقو
نيب،ناكةّيجولويديإلاّةيراحتنالانمًائيشّنأظحُاليلبال.رّجفتملاعازنلا
،عقاولايف”و.هيدلّيتامغاربوأّيعفنّسحّلكىلعّبلغتي،رخآوتقو
ةطلسلانعلزانتيوهو،هلبأوحنىلعو،ماّدصّلظيف،قارعلاىهتنا
لعفتمل،لثاممرظنرصقبو،هسفنتقولايف.ناريإلةّيعيشلاةّينيدلا
امكلذو،ناريإلةّيهقفلاةماعزلاةهجاوملءيشّيأىرخألاةّيبرعلاتاموكحلا
“اهنادلبيفنيّيعيشلاةّيعجرملاوميلعتللةّّيلحمزكارمةياعريفاهلشفبدّسجت
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يفةظفاحملاةّيّنسلاةمظنألانمًاموعدمقارعلايقببرحلاكلتيفو
اضربىظحيامك،ةّينيمخلااهتعافدناّلظيفناريإنمةفئاخلا،جيلخلا
عمةفلاحتملاو،اهتلودوةّيناريإلاةروثلانماهرودبةءاتسملاةّيبرغلالودلا
داّحتالاّدضةّنسلاناغفألا“نيدهاجملا”معديفةّيجيلخلاةمظنألاكلت
حلاصملاوةّيجيتارتسالاعمًّايعوضوميقتلتنارهطتناكاميفّ،يتايفوسلا
نيّيعويشللاهتيفصتوةّيعويشللّيجولويديإلااهئادعمغرىلعةّيتايفوسلا
.اهفالتخاىلعةّينينيللا–ةّيسكراملالئاصفللونيّيناريإلا
–ةّيقارعلابرحلانم،يغاطلاّيبهذملاوّينيدلاخانملاناكمومعلاىلعو
امّلكعجارتىلإًاعيمجيّدؤي،تايفوسلاّدضيّناغفألاداهجلاىلإ،ةّيناريإلا
.ءاوسبءاوسةّيبلسلاوةّيباجيإلادوعولاب،هتّلثماموةّيلالقتسالاةبقحلاهتلمح



يفّةيروحملابتفصُوامًابلاغةّيضقكةّينيطسلفلاةّيضقلاترمضدقف
ريثأتلازكارمنيباهيلعّيظفللاسفانتلاواهتََملسأةحلصمل،ةّيبرعلاتاسايسلا
ةثادحلاىلعةقّرفتملاتامالعلاعجارتناككلذنمّمهأو.ةّيعيشلاوةّينسلا
.نيعطاسلاونيحيرصلاّيبهذملاوّينيدلانييعولاحلاصلةّيسايسلا
ةّيسايسلاتاعازنللديحولاهبشنضاحلاوهمالسإلاوّالإتانيعبسلاهتنتملو
يفةموكحملاوةمكاحلاةّيجولويديإلاتاهاّجتالانعدحوألاهبشريبعتلاو
داهجلاو،برغللاهئادعيفةّيلاكيدارلاوةّيعيشلاةّيناريإلاةروثلاف.هتاذتقولا
يفارثع،ّيطفنلايّبرعلالاملاهلّومييذلاتايفوسلاّدضناتسناغفأيفّيّنسلا
ىلعّدتمايذلاّيجذومنلاامهعارصحرسمىلعةّيناريإلا–ةّيقارعلابرحلا
ّةيّدضلاّتلوتذإو.نيهّوشملاوىلتقلافالآتائمًاّفلخمتانينامثلاىدم
،ّيعويشلابرغلاعمحماستتنأريغنمّيطارقوميدلابرغلاءاجهةّيناريإلا
عمحماستتنأريغنمّيعويشلابرغلاءاجهةّيناغفألاّةيّدضلاّتلوت
.ّيطارقوميدلابرغلا
نّويقارعلاهلزنأيذلالدابتملاريمدتلاّنإلاقينأةغلابملانمسيلو
ةّيسايسلاةايحلاجراخلازتالرصمتناكاميف،ضعبلامهضعببنّويناريإلاو
لودلاماظنلوحرئادلاميدقلارارقتسالاراثآرخآىلعيضقيأدب،ةّيبرعلا
ً.اّيبسنّةيوقلا
هذهيفجئارلاّيسايسلاركفلاوةّيسايسلاةايحلاراصحناءاجاذهقوف
ةماقإثيحنمةّيلاينولوكلاةبقحلاتاريثأتّنأنلعيلّةيدادبتسالاطامنألا
تهتنادق،ةطلسلالوادتوشياعتلايفةّيملسقرطوتارادإوتاناملرب
نلعلاىلإاهدوعصيلاوتىرغصلاتاءالولاوطباورلااميفاذهو.لماكلاب
ةبقحلايفّةيوقلاةّيموقلاةطلسلاهتسراميذلاثيدحتلااهعمقامدعب
،برحلالعفب،عاطتساديدجلايّناريإلاماظنلاّنإلوقلاّحصاذإف.ّةيرصانلا
ماّدصّنإف،ّيمالسإلاملاعلاةعيشنمنيريثكلةلبقلّوحتيوكسامتينأ
،ةّنسللًاميعزلّوحت،هتضبقيفقارعلاءاقبإلعراصيناكيذلانيسح
تقتلادقل.ةّيعيشلاو“ةّيسرافلا”ناريإّدضنيئَّبعملا،برعلاونيّيقارعلا
ً.ارّفظمءاقلعقاولانيطايشبةفارخلاوخيراتلانيطايش
رشعيداحلالصفلا
ماّدصودسألابورح
ىوقلاعازنرجفناثيح،نفعلاهيفضافيذلادقعلاتانينامثلاتّلثم
يّبرعلاعازنلانمبّسرتامرّجفتةازاوميف،اهنيباميفّةيّدضلاتارّايتلاو
تابّىتح،ديدجلايّناريإلا–ّيقارعلاعازنلاهيلعًافوطعمّيليئارسإلا–



.ّلكلالتاقيّلكلاثيحّيزبوهحرسمىلإبرقأيّبرعلاطسوألاقرشلا
دعتملدئاقعلاوئدابملاّنأفاشكنايفًاضيأهسفنضرعتسينفعلاناكو
لخديّيراحتنالاتوملاناكامنيب،رفصلاىلعًاريثكديزتةضرتفملااهتّيمهأ
.“ةّيسايس”ةادأهفصوبةقطنمللةضيرعلاباوبألا
تدازً،ادجةمّدقتمةلحرمةّينعملاىوقلاعيمجىدللشفلاغولبمامأف
اذهيفو.لخادلايفتاعمتجملاةركسعوأجراخلايفبورحلاىلإةجاحلا
ناريإىلعاهنلعأيتلانيسحماّدصّيقارعلاسيئرلابرحتبشنراطإلا
ةربنعافتراكلذكو،“يّبرعلانطوللةّيقرشلاةباّوبلا”ةيامحلاّهنأباهفصوو
.رثكأفرثكأنانبللالخنمليئارسإلّةيروسلايّدصتلا
معديأدبامك،ّايروسيفةّيّنسلاىوقلامعديفنيسحماّدصّرمتسادقو
ّيروسلاسيئرلاّرمتساامنيب،نانبليفنّييروسللةئوانملاةّيحيسملاىوقلا
،نانبلوقارعلايفةّيعيشلاىوقلامعديف،ناريإعمفلاحتملا،دسألاظفاح
.قارعلاعم،اهرودب،ةفلاحتملاةّينيطسلفلاريرحتلاةّمظنمذوفنًاحفاكم
نيذللاةهافتلاوغارفلاىلعةّيئاهنوةّوقلاةغلابّةلدأفقاوملاهذهتناكو
.ةّيبرعلاةّيموقلاامهيلإتهتنا
ّطخّنأنعًاريبعتةّيبرعلاةعماجلانمرصمجارخإناكاذإّهنأعقاولاو
،مهليثمتنعومّهلكبرعلاةدايقنعزجاعتاداسلاهعّبتايذلامالسلا
ًازجعتبثتتناكرصمنمًالدبةّيبرعلاةدايقلاّتلوتيتلاىوقلاّنإف
.هتيتفتبّالإ،مويلادعب،داُقينليّبرعلاملاعلااذهّنأبيشتو،ربكأ
.ةكرحلابوىوقلابّينغلاحرسملااذهنعةديعبليئارسإنكتملاهتهجنم
قارعلانيبلصاوتتةفينعلابرحلاامنيبو،١٩٨١وينوي/ناريزح٧يفف
هانبيذلاّيقارعلا“زّومت”لعافمّوجلانمنّويليئارسإلابرض،ناريإو
نيّيليئارسإلاّنكل.ةّيملسضارغألمدختُسينأىلعتانيعبسلايفنوّيسنرفلا
سيل،ّيوونحالسجاتنإيفهمادختساوهريوطتنمنيّيقارعلاعنملهورّمد
.بّايهريغهلمعتسيدقنيسحماّدصكًامكاحّنأبّنظلاةغلابملانم
ةقطنملايفىرخأةسرشبرحعمةّيناريإلا–ةّيقارعلابرحلاتقفارتو
تأدبدقو.نانبليفةميقملاةّينيطسلفلاةمواقملاىلعّةيربعلاةلودلااهتّنش
يفّيليئارسإلاريفسلاضّرعتةعيرذب١٩٨٢وينوي/ناريزح٦يفبرحلاكلت
ًاناحتماتناكاهّنكل.284اهنماجنلايتغاةلواحملفوغرأومولشندنل
ملنيّينانبللاونيّينيطسلفلاّنأًاصوصخ،مهعامتجاومهتاعمتجموبرعللرخآ
.ّيروساميسال،ّيّدجيّبرعمعدّيأاوّقلتي

،"حتف"ةكرحنعّقشنملا،اّنبلايربصّيقيقحلاهمساو،لاضنوبأناك284



ً،اعابتةّيبيللاوّةيروسلاوةّيقارعلاةمظنألاحلاصلروجأملتاقىلإلّوحتيذلا
ًامومعفطاعتملا،ليسكيرتابليميو.ّيقارعبلطبةّيلمعلاذّفننموه

:عجارً.ّايليئارسإًاليمعلاضنوبأرابتعاىلإ،ّةيروسلارظنلاتاهجوعم
Patrick Seale, Abu Nidal: A Gun for Hire , Random House,
1992.

نوريثكو مه بّاتكلا نوّللحملاو نيذلا اومّهتا قارعلا فوقولاب ءارو ةلواحم
لايتغا فوغرأ ، يف مهدادع ّيفاحصلا بتاكلاو يّناطيربلا ديفيد تسريه

فورعملا هفطاعتب عم نيّينيطسلفلا . رظنا :
David Hirst, The Gun and the Olive Branch: The Roots of
Violence in the Middle East , Faber, 1984, p.407.

دعب،ًةيزاغةّيليئارسإلاتاّوقلااهلخدتةّيبرعةمصاعلّوأتوريبتناكدقل
ةّيبرعلالودلاددعّنأهتلالدهلاّممناكو،نيرهشةبارقرمتساراصح
،ةدحاوةلودىلإ١٩٨٢يفرسحناّةيربعلاةلودلاعمبرحلاضوختيتلا
رخآلاقرافلاّنأديب.١٩٦٧يفلودثالثو،١٩٧٣يفنيتلودناكامدعب
تناك١٩٧٣و١٩٦٧يبرحتضاخيتلاةّيبرعلالودلاّنأيفّلثمتّمهملا
برحلاتضُرفاميف،نيتروكذملانيبرحلاضوخ،ديعبّدحىلإ،تراتخادق
.اهرمأىلعةبولغمةّينانبلةلودىلع،١٩٨٢ماعً،اضرف
وحنىلعةتوافتمرمألابةّينعملاةّيميلقإلاوةّّيلحملاتاباجتسالاتناككاذموي
ديىلعّرملااوناعدقاوناكنيذلانّويبونجلاةعيشلاناّكسلاف:ظوحلم
،فصقللمهارقضعبتضّرعتو،تانيعبسلارخاوأنيّينيطسلفلانيّحلسملا
ً،اتفالًادومصنانبليفةينيطسلفلاتامّيخملاناّكسىدبأاميفو،وزغلاباوبّحر
،ةليلقتاءانثتساب،بونجلايفةّينيطسلفلاتادايقلاهبتزّيمتامّمهأناك
مهلوطسأبةرزجمتلزنفنانبليفنّويروسلااّمأ.ةهجاوملاناديمنمبرهلا
اهيفّلحقرشلاوبونجلايفتاحاسمنماوبحسناف285مهيرّايطوّيوجلا
.نّويليئارسإلا

:برحلاتبكاوةّيليئارسإةّيفاحصةيطغتيفرظنا285
Ze’ev Schiff and Ehud Ya’ari, Israel’s Lebanon War , Simon and
Schuster, 1984, pp. 136-143 and 167.

برحيفلُتق،ةّيسنجلاةدّدعتمٍتاّوقل،ةياهنلايف،نويليئارسإلابحسناذإو
نمةليلقفالآنعًالضف،ّينيطسلفويّنانبليّندمفلأ١٨ةبارق١٩٨٢

دونجلانمةليلقتائملباقم،نّييروسلادونجلاونيّينيطسلفلانيلتاقملا
.نيّيليئارسإلا



نيلتاقملاجارخإّمتً،اّينيطسلفف.ةريطخةّيسايسجئاتنببرحلاتهتنادقل
ةهبجكانهدعتملاذهبو،ىرخأنادلبوسنوتىلإنانبلنمنيّينيطسلفلا
روضحلالعفبوً،اينانبلو.نيّيليئارسإلاونيّينيطسلفلانيبةكرتشمّةيركسع
،ّليمجلاريشبباختناّمت،هضرفيذلاخانملاو،نانبليفّيليئارسإلاّيركسعلا
،ْنكل.ّةيروهمجللًاسيئر،ةّيحيسملا“ةّينانبللاتاّوقلا”ايشيليملّباشلادئاقلا
ةيلمعبّليمجلاليتغا،هباختناىلعمّايأدعبو،١٩٨٢ربمتبس/لوليأ١٤يف
ّيموقلاّيروسلابزحلايفوضعلا،ينوترشلابيبحاّهالوتدُعبنعريجفت
،ّليمجلالايتغاىلعًاّدرو،ربمتبس/لوليأ١٦رجفيفو.قشمدليلاوملا
اهذّفنةرزجملتوريببونجيفنّاينيطسلفلااليتاشواربصامّيخمضّرعت
ّلقيالامةرزجملاهذهيفىضقدقل.ةّيليئارسإةياعربنوّيحيسمنولتاقم
اهتدهشيتلاةلدابتملارزاجملاةعومجملدوسأًاجيوتتتناكف،يّندم٨٠٠نع
.نانبليفنيتنسلابرح
عمعازنلانعًالضف،ّةيروسلاتاّوقلابتلزنيتلاّةلذملاةميزهلاتلعجدقل
ًءارغإةديدجداعبأىلإاهعفدونارهطبقشمدةلصقيثوتنم،قارعلا
ّيروسلاداصتقاللةّيناريإتادعاسمُةسايسكلذزّزع.هتمواقمليحتست
.ةقاطلابقشمددادمإةّيساسألاهتّدام،يعادتملا
ذنمًاصوصخو،١٩٧٣برحيفّيرصملاوّيروسلانيفقوملالاصفناذنمف
يّبرعلاقرشملانمّيويسآلاءزجلاكُرت،١٩٧٩يفّيليئارسإلا–ّيرصملامالسلا
عمفلاحتلاب،رثآدسألاظفاحّيروسلاسيئرلاّنكل.نزومادعناةلاحيف
ً،اّدجةفلكماّهنأحضاولانمراصةكرعمفانئتساّ،يتايفوسلاداّحتالاوناريإ
١٩٨٢برحتءاجدقو.هيفنيّينيطسلفلاونانبلىلعهديعضوربع
ىلإّيروسلاسيئرلاًةعفاد،ميمصلايفةّيجيتارتسالاهذهبرضتلةّيليئارسإلا
:ةمزالتمثالثبورحربعّدرلا
ىدمىلع،دسألاّىلوتثيح،نيّينيطسلفلاّدضّةيروسٌبرحتبشندقل
لالخنمً،الّمكمنانبليفةّينيطسلفلاريرحتلاةّمظنمقحس،تانينامثلا
تدجوقشمدف.١٩٨٢برحبليئارسإهتأدبام،نيّيلحملانيّينانبللاهئافلح
ةّينيطسلفلاةحلصملاناسلبقطنينماهدحويهاّهنأنالعإلاهتصرف
،مهدحونّيينيطسلفلاّصختال“ةيموقةّيضق”نيّينيطسلفلاةّيضقنأةعيرذب
“ّلقتسملاّينطولارارقلا”ىلع،لباقملايف،دّكؤيحارفتافرعرسايامأ
ّةيروسلاةلمحلاتأدبراطإلااذهيفو.قشمدديّفكهبدصُقيراعشك
:ةّدعًالاكشأتذّختايتلاو،“نيّيتافرعلا”ىلعةسرشلا
،عاقبلايفةّينيطسلفلاتاّوقلادئاقلياصدعسليتغا١٩٨٢لوليأيفف



لقتنادقو.اهيفمهذوفنبنّويروسلاظفتحايتلاةقطنملايهو،نانبلقرش
،توريبنعهئالجإدعب،نانبللامشيفسلبارطةنيدمىلإتافرعرساي
كراعميّنانبللالامشلاهاّجتابةعجارتملاةيروسلاتاّوقلاتضاخكانهو
ريمدتدعبنانبلنمتاّوقلاكلتللماكلاجارخإلابتهتناهتاّوقعمةيراض
تحارةّيمالسإلاتارامإلانمًاددعتخّرفيتلاةنيدملانمةعساوءازجأ
ايروستكّرح١٩٨٣ويام/رايأيفو.ناّكسلاىلعةّيطسورقلااهتطلسسرامت
ًةعّرذتمتافرعةدايقنعتّقشناف،اهنمةبيرقلاةّينيطسلفلاتاّمظنملاضعب
ىعسيّهنأّينيطسلفلادئاقلاىلإبُسنيتلاليئارسإعمةيوستلاةحفاكمب
.اهيلإ
امكو،نّييروسلاّنأّالإ،نانبليفّةيروسلاةضبقلانمريخألاتلفأدقل
يتلاةّيلخادلاتاهجاوملانمنيديفتسمتوريبىلإةّوقباوداعً،اقحالىرنس
تحت،تافرععفُددقو.تانينامثلالالخاهكيرحتنعنيديعباونوكيمل
ًاقاّفتا١٩٨٥رياربف/طابش١١يفدقعينأىلإ،هلّيروسلاقنخلاةأطو
لجأنمًاعملمعلاوليئارسإعمضوافتلاقالطإهفدهندرألاعم
ّيلارديفنوكراطإنمضنمنيّينيطسلفللريصملاريرقتّقحىلعلوصحلا
مهتّوقّلكبنوعسيمهلعجونّييروسلاىمعأاماذهو.ّينيطسلف–يّندرأ
تناكيذلاوه،هلالذإونيسحكلملاةرصاحمنعًالضف،هيلعءاضقلل
تقلطنااذكه.مهحيلستونّييروسلانيّيمالسإلامعدبًاضيأقشمدهمّهتت
ثاحبألازكرمىلعةلبنقاهدادعيفةّيباهرإتامجهوتالايتغاةجوم
موجهوةّيندرألاهيلاعةكرشتارئاطىدحإيفةرّجفتموناّمعيفّيكريمألا
اموريفةّيندرألاةرافسلاىلعرخآموجهوانيثأيفاهبتاكمىلعلبانقلاب
ترُّجفوتوريبيفهيلاعةرئاطتفطخكلذك،انيثأيفهيلاعةرئاطىلعمث
ايكرتيفيّندرأّيسامولبيدليتغاامك،لبانقلابديردميفاهبتكممجوهو
/يناثلانيرشتيففلعفلابو.نانبلودنهلايفنورخآنوّيسامولبيدمجوهو
نود”نّييروسنيّيمالسإنيضراعمءاويإنعنيسحرذتعا١٩٨٥ربمفون
.تافرعبهتاقالعّلكىهنأمث،“هملع
ةكرح”اهتضاخيتلايهو،١٩٨٧و١٩٨٦يف“تامّيخملابرح”تناكّمث
دقاوناكنيّينيطسلفنيّحلسمّدضّايروسلةيلاوملاةّينانبللاةّيعيشلا“لمأ
ّالإِهتنتملبرحلاهذه.توريببونجيفتامّيخملاكلتىلإًاعابتاوداع
تامّيخملاىلعةرطيسلاماكحإو،اليتاشمّيخمنمريبكءزجريمدتدعب
.اهطيحمنعاهلزعوةّينيطسلفلا
امةيفصتناريإوّايروسلةيلاومةّيعيشىوق،اهسفنةرتفلايف،ّتلوتكلذك



،ةّينيطسلفلاريرحتلاةّمظنملةفيلح،ّةيراسيوةّيعويشفارطأنمىّقبت
ليتغاراطإلااذهيفو.نانبليفّيليئارسإلادوجوللةمواقملاقيرطتعّبتا
َدوجولاركتحاامنيب،هيفّقثمويّنانبللاّيعويشلابزحلاّييدايقنمددع
أشندقناكيذلا“هللاُبزح”نيّيليئارسإلاعمّسامتلاقطانميفّيركسعلا
يديأنمةمواقملاّةيزمرًاضيأتعُزتنااذكه.نانبللّيليئارسإلاحايتجالاديُعب
.ّيعيشلاويّنانبللا“هللابزح”ـبًّايرصحطبترتلةّنسلانيّينيطسلفلا
نعًالضفف.ّيعامتجاريمدتبنانبليفنيّينيطسلفللّيسايسلاريمدتلالمُكتساو
حيلستوعارتخالو،ةقوبسمريغةّينمأوةّيسيلوبةباقرلمهتامّيخمعاضخإ
يف،لخادلانم“حتف”ةكرحطبضتقشمدلةعباتةّينيطسلفتاعامج
رودصنانبليفّةيروسلاةبقحلاتدهش،نوّيمالسإنوّيفلسونوّيلوصأاهدادع
مهحلاصمونيّينيطسلفلاّدضماكحإلاةغلابنيناوقوتاءارجإوتارارق
يأ،“ىلوألاةّيموقلاةّيضقلا”تناعاذكه.لاقتنالاولمعلايفمهقوقحو
لالذإلا،ّايروسيأ،ىلوألاةّيموقلاةلودلاراصتناةبقحيف،نيطسلفةّيضق
.لبقنمًةّرمهدهعتمليذلا
.نانبليفّةيزكرملاةطلسلاىلعّةيروسبرحعمّهلكاذهقفارت
،ةنيهملا١٩٨٢برحجئاتنىلعمهّدرنّييروسللقراحلاسجاهلاتابدقف
ًابصغةّينانبللاّةيروهمجللًاسيئرّليمجلاريشبليئارسإفيلحباختناىلعو
ةأطوتحتو،يّنانبللاباّونلاسلجمراتخا،ريشبلايتغادعبْنكل.مهنع
ّليمجلانيمأهقيقش،هيفمظاعتملاّيكريمألارودلاونانبللّيليئارسإلالالتحالا
قاّفتاىلإّةقاشتاضوافمدعبريخألااذهلّصوتدقو.ةسائرلايفهفلخيل

لباقمنانبلنممهباحسنابىضقيذلانيّيليئارسإلاعم١٩٨٣رايأ١٧
.مالسةدهاعمنمّلقأىقبتتالزانت
باحسنالاطرتشا،ىرخأبابسأنيب،ّهنألًاتّيمدلورايأ١٧قاّفتاّنكل
،كاذنآًاليحتسمناكيذلارمألا،ّةيروسلاوةّيليئارسإلاتاّوقلل“نمازتملا”
نمقيرفاهبكّسمتيناكيتلاّةيروسلاتاّوقلاىلإةبسنلابًاصوصخ
شيجلادوجونأًاربتعم،اهباحسناببلاطيناكنمّلكنِّوَُخيونيّينانبللا
.ً“اّيموق”ّيرورضوّيعرشنانبليفّيروسلا
ًاددعّنشف،هنونجّنجيّيروسلاماظنلالعجقاّفتالاعيقوتدّرجمّنكل
ةّينانبللافئاوطلاةداقبًانيعتسمّةيزكرملاهتطلسوّليمجلاىلعبورحلانم
يففعضألاةقلحلاهفصوبنانبلّنأكاذ.ةطلسلاكلتنمنيرّرضتملا
ّايروسرارقتسالًاطرشهميطحتراص،ةّيقرشملاةّمألا–ةلودلاةموظنمةلسلس
قاحلإنم،ّيروسمعدب،ّليمجلاوضراعمنّكمتلعفلابو.دسألاّلظيف



نيب“لبجلابرح”ـبفرُعاملالخنمنانبللبجيّيحيسمبءاركنةميزه
يفريجهتلاىلإمهقيرطءالؤهنمفالآلاتارشعّقشف،زوردلاونيّيحيسملا
حجن١٩٨٤رياربف/طابش٦يففكلذك.جراخلاىلإةرجهلاوألخادلا
ةمصاعلاطاقسإيفًّايروسموعدملاّيزردلا–ّيعيشلاّيفئاطلافلاحتلا
ةيحاضلانماهجارخإنعًالضف،اهنمةّيعرشلاةطلسلاجارخإوتوريب
.ةمصاعللةّيعيشلاةّيبونجلا
ّليمجلانيمأةطلسّدضدّرمتلااداقنيذللانيميعزلاّنأًاشهدمناكو
ايشاحتدقطقفنينثانيماعلبقاناك،طالبنجديلوويّربهيبن،ّةيزكرملا
.286كلذيدافتلمهعمتاقاّفتاىلإالّصوتونيّيليئارسإلابمادصّلك

.SchiffandYa’ari…,p.134:رظنا286
ةّحلسمتاضافتناروهظنعةّيجذومنةلاحّليمجلانيمأدهعناكاذكه
ةقيرطةباثمبناكاماذهو.دعبلّكشتتملةطلسّدضجراخلانمةموعدم
.زربألااهلاغتشاحرسمنوكينأنانبلىلعبتُك،ّةيّدضلايفةعيفر
كارتشالا،ةجئاهلاةّيجيتارتسالاهذهبجومب،نّويروسلاهلعفامّمهأناكو
يتلاةرطاقلاتنّمأتاذكه.يّنانبللا“هللابزح”سيسأتيفنيّيناريإلاعم
اهركتباامك،توملاوةداهشلاةفاقث،بيردتلاوحالسلانعًالضف،لقنت
288يّبرعلاقرشملاىلإ287ةّيناريإلا–ةّيقارعلابرحلاتايادبعم،ينيمخلا
.

,DanielBrumberg,ReinventingKhomeiniً:ارصحالًالثمرظنا287
Chicago,2001,p.128.

هتموكحويمشتحمربكأيلعقشمديفيّناريإلاريفسلارودلجأنم288
,MagnusRanstorp==ًاصوصخرظنا،"هللابزح"ءاشنإيف
Hizb’allahinLebanon:ThePoliticsoftheWesternHostageCrisis

,Palgrave-Macmillan,1997,pp.30-33.
ميعزّنإةلئاقلارظنلاةهجوىّنبتتهللابزحعمةفطاعتمةبتاكّنإّىتح
ةطلسلاةحنجأيف"يمشتحمةعومجمّلثم"هللارصننسحقحاللابزحلا

.ناريإب
Amal Saad–Ghorayeb, Hizbu’llah: Politics and Religion , Pluto Press,
2002, p. 47.

ىلإيّناريإلا“ّيروثلاسرحلا”نمبّردموطشانافلأ،ّايروسربع،لقتنادقل
بزحلانّابشاوبّرديلّةيروسلا–ةّينانبللادودحلانعديعبلاريغنانبلقرش
ةازاوميفو.نانبليف“ةّيمالسإّةيروهمج”ةماقإىلإكاذموييعادلاديدجلا



نيبةّيمويلاهبشتاكابتشالالعفب،توريبةمصاعلايفنمألارايهنا
ومني“هللابزح”ناك،ّةيزكرملاةطلسلاتدرطيتلاةّيفئاطلاتاميظنتلا
ًاصوصخطشانيّباهرإهجوو،بونجلايفنيّيليئارسإللمواقمكههجو:هيهجوب
.توريبيف
تاّوقلاّدضّةيراحتناتاّيلمعيفلُتقةرّجفتمّداومنيتلّمحمنيتنحاشبف
/لّوألانيرشتيفًاّيسنرفًايدنج٥٨وًّايكريمأًايدنج٢٤١ةّيسنجلاةدّدعتملا
نانبلّصلختلّيّدجيّبرغّدرأشنينأكاذموينكمأولامبرو.١٩٨٣ربوتكأ
.ريثأتوةّوقنمهيلعراصامريصينألبق“هللابزح”نمملاعلاو
ّةلظم”هفصوبًّاينلعًابزحبزحلااذهحبصأ،١٩٨٤يففلاحّةيأىلع
،يتلاتاعامجلايهو،289“كانهةلماعلاةملسملالئاصفلامظعمل
يفبناجأللفطخلاتّايلمعتذّفن،ةّيبارقلاتاقالعلاةكبشنمةدافتسالاب
دلبلااذهراص،ةّيناريإلا–ةّيقارعلابرحلابنانبلطبرّلظيفف.توريب
يكةّيبرغلالودلاىلعطغضلافدهبةهباجملاتاحاسنمىرخأةحاس
.اهلةضهانمريغ،ّلقألاىلعوأ،ناريإلةّديؤمفقاومذّختت

289 Hala Jaber, Hezbollah, Born with a vengeance , Columbia,
1997, p. 53.

،“تيغناريإ”وأ“ارتنوك–ناريإةلأسم”ـبفرُعامفشكنا١٩٨٦يفف
ةرادإّنأكاذ.ئدابملامادعنايفًاغيلبًاسردناكو،تغرتووسايقىلع
دعاسينألمأىلع،ناريإىلإةحلسألاعيبتلّهسناغيردلانورسيئرلا
تارباخملاةزهجألحيتيو290توريبيفنيّيكريمألانئاهرلاقالطإىلعكلذ
دقو.اوغاراكينيفةّيعويشللةضهانملا“سارتنوكلا”تاوقليومتةّيكريمألا
،يّناريإلاماظنلايفرابكةداقطّروتامكةّيلمعلاهذهيفنّويليئارسإلاطّروت
ءادعلامغرىلع،يناجنسفريمشاهربكأكاذمويناملربلاسيئرلثم
.نادلبلاهذهنيبخراصلاّيسايسلاوّيجولويديإلا

BobWoodward,Veil:theSecretWarsoftheًالثمعجار290
CIA,1981-1987;SimonandSchuster,1987,pp.395-414.

بناجألااياعرلاتارشعفطُخ،ةيلاتتاونسلو،١٩٨٢رخاوأذنمّهنأكاذ
ًّايبوروأوًّايكريمأمهرثكأناكنّمم،ةّيبونجلااهتيحاضيفامّيسال،توريبيف
تاراشإلانم،فطخلاعجارتدعبًاصوصخ،ةّيبرغلافحصلالختملوً.ّايبرغ
.291لامعألاهذهبيّنانبللا“هللابزح”ـلءالولابةفوصوم“رئاشع”مايقىلإ

و.LosAngelesTimes,26Nov.,1989ً:الثمعجار291
Independent,9Oct.,1991.



دقو.ّايروسوناريإنمّلكلةروادموأةرشابمتاماّهتاكلذكتهّجُوو
يفنمألانع،فطخلاتاونسمظعميف،رشابملالوؤسملاةريخألاتناك
.بونجلايفنّويليئارسإلااهيلعرطيسييتلاةقطنملاالخام،نانبل
هميلستبتماقيتلاّةيروسلاةرطيسللّمهألادومعلاهللابزحلّكشدقل
ّةيراسيلا،ىرخألابازحألارودرصحو،ليئارسإلةيذاحملابونجلاةهبج
عنمعم،ّةيركسعلاهللابزحتّايلمعوّةيروسلاةسايسلادييأتيف،ةّيموقلاو
اذهناكو.ةهبجلانمبارتقالانم،لايتغالالامعأوفنعلابو،ىوقلاكلت
يذلاديحولاّهنأيفةقلطملاةقثلاهببس“هللابزح”ىلعّيداحألادامتعالا
اميفًاصوصخ،نانبللّيجراخلارارقلاطبرةرورضةياهنلاّىتحمّهفتي
.يّناريإلا–ّيروسلارارقلاب،ليئارسإعمةيوستلاّصخي
ملديدجلابزحلابطونملامخضلا“ّيمالسإلا”و“ّيموقلا”رودلااذهّنكل
بورحسرشأىدحإتناكاذكه.يّنانبللاّتتفتلاةبيكرتبريبكلاهَهبشغُلي
،بونجلايف١٩٨٨رّايأيفّةيديلقتلاةّيعيشلا“لمأةكرح”عمهبرحنانبل
ىهتنادقو.توريبنمةّيبونجلاةيحاضلاىلإةليلقرهشأدعبتلقتنايتلاو
ةّيناريإةطاسوربعو،ةعيشلاىلعًّايلمعبزحلاةرطيسب١٩٩٠يفلاتقلا
هسرامييذلافنعلانمةدافتسالابو،نوضغلاهذهيفْنكل.ةكرتشمّةيروس
ىلإ،رّزؤموحنىلعو،مهلوخدنّويروسلادواع،“ةوخألا”ىلع“ةوخألا”
.١٩٨٢ذنمىلوألاةّرمللّيركسعلاراشتنالاةداعإتناكفتوريب
“ليئارسإةمواقم”ـبةفورعملاةدّحوملاةّيجولويديإلاةطفايلاّنأركذلابريدجو
رثكأيفطّسوتي”،١٩٨٤ذنم،“هللابزح”لعجلئاهّتتفتنودلحتمل
.292“لايتغالامعأنعمجانّيومدعازنيتئمنم

292 Ahmad Nizar Hamzeh, In the Path of Hizbullah , Syracuse,
2004, p.107.

رّايأ١٧قاّفتاءاغلإىلإةّوقلابةّينانبللاةطلسلاتُّرطضا،لاحةيأىلع
ناكو.ّةيزكرملاهتطلسمئاعدتيبثتنعّليمجلاهادبألماشزجعطسو
نيّيحيسملاّنأىلعًاديكأًاناهرب،ّليمجلاريشبلايتغاىلعًافوطعم،اذه
يتلاةّيفارغوميدلاتالّوحتللًاعبتنانبلمكحىلعمهتردقاودقفنيّينانبللا
بنجىلإًابنج،مهحلاصريغلتءاجيتلاو،ةيضاملادوقعلايفدلبلااهفرع
مغرىلعو،كلذك.ريغصلاراجلاكاذلاصوأكيكفتيفّةيروسلاةوارضلا
يفّيليئارسإلاحايتجالالشف،سنوتىلإنيّينيطسلفلانيلتاقملاءالجإيفحاجنلا
بآيفنغيبميحانمةموكحلاسيئرلاقتساف،نانبلعمبرحلالاحءاهنإ

ةرازونع،١٩٨٢برحسدنهم،نوراشلييرأدعُبأو،بائتكالابًاباصم١٩٨٣



اهتماقأيتلاةليودلاعيسوتىلعليئارسإلّيركسعلادوجولارصتقاو،عافدلا
امنيب،تارتموليكةرشعاهضرَعراصثيحبةّيبونجلااهدودحىلع١٩٧٨يف
.توريبىلإجيردتلابنّويروسلاداع
نودلحيمل،اهنيباميفتايشيليملاتاكابتشابقفرملا،عساولاّتتفتلااذه
ةروثلاخانمريثأتتحتو،اهاحضوةليلنيبف.اهفعُضيملوةدحولاةّيظفل
نييدتىلعيّناملعضارتعاكًالصأتدلويتلا“ةبورعلا”ريبعتراص،ةّيناريإلا
ًانورقمّالإ،ةّيبرعلاةّيسايسلاتّايبدألامظعميف،دريال،ةّماعلاةايحلا
نودنم،جئارلاريبعتلاراص“ةّيبرعلاةّمألا”نعثيدحلالدبو.مالسإلاب
نيتيمستلانيبقرافلاّنأبًاملع،“ةّيمالسإلاوةّيبرعلاةّمألا”،ةعجارمّةيأ
رمتؤملا”١٩٨٩ماعةرهاقلايفدقعناًالعفو.ناسنإرايلمنمرثكأيواسي
.ليئارسإوةدّحتملاتايالولاةهجاوميفنيفرطلاديحوتل“ّيمالسإلاّيموقلا
تانينامثلاتلفحدقف.مهسفنأنّييروسلاىلعتناكف،ىرخألابرحلااّمأ
رثإةميدقلاةامحةنيدمهتجيتنبترمُدّيولع–ّينسفوشكمعارصب
تارشعباياحضلاددعرُّدقدقو،١٩٨٢علاطميفنيّيمالسإلاةدايقباهتضافتنا
نمةمخضتّايمكةرداصمنعونيدوقفملافالآنعًالضف،فالآلا
.ةنيدملالهأتاكلتمم
ّةيروسلاةايحلاةركسعوعمقلاعيسوتلةعيرذنيّيمالسإلاعمعازنلالّوحتو
هسفنثعبلابزحفييكتداعينأًّايعيبطادباذكه.اهتايوتسمعيمجيف
يف“ـف.ةطلسةادأكهبةطونملاةديدجلاراودألاءادألةّيلباقّدشأريصياميك
ناكيأرلايفلالقتساّيأقيوطتّمتدقو...ثعبلاعباطرّيغتدسألاّلظ
طورشملاريغصالخإلا”لماكلابّبلغتامك،“يضاملايفهدارفأهبّعتمتي
نملقتنيّيروسلاماظنلاعرشو،293“ةميدقلاتادقتعملا”ىلع“دسألل
اكريمأيفًافولأمناكيذلاوحنلاىلع،ةّيكيسالكّةيركسعّةيروتاتكيد
ليلقبولو،ّةيراتيلاتوتحمالمتاذّةيركسعّةيروتاتكيدىلإً،اصوصخةّينيتاللا
.294ّيدئاقعلاكسامتلانم

293 Hanna Batatu, Syria’s Peasantry, the Descendants of its
Lesser Rural Notables and their Politics, Princeton, 1990, P. 326.
294 يف ليبس ةسارد ةقّمعم نع ءاليتسا ثعبلا ةدابعو ةّيصخش دسألا ىلع

ءاضفلا ّماعلا يف ّايروس ، ساكعناو كلذ ىلع ةغللا زومرلاو ، نمو ّمث ميمعت
بذكلا ةرَوادملاو يف تاقالعلا ةّيعامتجالا ، عجار :

Lisa Weden, Ambiguities of Domination-Politics, Rhetoric, and
Symbols in Contemporary Syria , Chicago, 1999.



مظعمىلعقبطنياممهيلعقبطنينّييروسلانيّيمالسإلاّنأًاحضاوناكو
نم”ثيح،ّةيركسعةمظنأاهمكحتيتلانادلبلايفيّبرعلاملاعلايّيمالسإ
]ةّيلوصألا[تاكرحلاكلتهبىظحتيذلاّيبعشلامعدلانوكيّنأحّجرملا
ً“ّايمالسإًّايسايسًايعووأًّاينيدًاعروهنمرثكأتاعامجلانماضتىلعًازكترم

قرشللثيدحلاخيراتلاحمالمنمقيمعحملمرّركتيناكاذهيفو.295
ىلإءاقترالانعاهزجعوتاعامجلاةّيمولظمعمتجتثيح،يّبرعلاطسوألا
اهكولسةهجلمأةضرتفملاهتدحوونطولاباهيعوةهجلناكأ،ىلعأّةيوس
.ّيميظنتلاوّيسايسلا

295 Sami Zubaida, Islam, the People and the State, Routledge,
1989, P. 119.

ّالإنّييروسلانيّيمالسإلادّحوينأمالسإلاعطتسيمل،ىرخأةّرمو،هرودبف
يلاتلابنيزجاعو،مهندمومهقطانملًاعبتً،اضيأمه،نيمسقنماوناكذإً،ّايلكش
ًالضفاذهو.ليدبماظنءانبنعكيهان،296ّيثعبلاماظنلاطاقسإنع
ّالإ،ةسايسلايفً،ّايلمعهنمّقتُشيالًاليدبهنوعفرييذلامالسإلاّنأنع
.مئاقلاّيدادبتسالاماظنلاّلحمّلحتةّيلهأبرحبدعولا

دعبلاودسألاعممهعارصنّابإةيروسيفنيّيمالسإلاتاماسقنالوح296
:عجار،كلذلّيقطانملا

Hanna Batatu, Syria’s Peasantry …, pp. 262–265.
ةّيناريإلا–ةّيقارعلابرحلاف.ةفلكىلعأوأوسأتيقبقارعلالاحّنأريغ
هادمىلإاهيفيماّدصلاماظُعلاعفدنانإو،ماّدصبورحرخآنكتمل
ًايهامت،“ماّدصةّيسداق”مساقارعلاميعزًالثماهيلعقلطأدقف.ىصقألا
سرافيفةّيناساسلاّةيروطاربمإلاّدضنوملسملااهضاخيتلاةكرعملاعمهنم
.ّةيروطاربمإلاكلتىلعىلوتسانأاهدعبمالسإلاثبلاميتلاو،٦٣٧ماع
ماّدصلّيواكفاكلاملاعلاناك،خيراتللّفثكملاّيروطسألامادختسالانعًالضفو
ةقوبسمريغعمقلاورهقلانمتاجردغولبيفطقفسيلهسفنضرعتسي
ءاشنإبً،ّاينارمعوًّايعامتجاّيقارعلاءاضفلاةسدنهيفًاضيألبً،ّايبرعوًّايقارع
.297هماظُعلبيجتسيوحنىلع،ةمخضلابصُّنلا

Samiral–Khalil,TheMonument-Art,Vulgarity:عجار297
andresponsibilityinIraq,AndreDeutsch,1991.

“ةّيلايربمإلا”ةحفاكميفّيلاكيدارلاويّبرعلاّيموقلاميعزلاناكفً،ّايسايسامأ
كاذ.ئدابملاعيلستوّةيزاهتنالانعةرهابتانّيعمّدقي،“ةّيبرعلاةّيعجرلا”و
اهعانقإوةدّحتملاتايالولانمبّرقتلاناكناريإعمهبرحفادهأدحأّنأ



زاجتحانماهلماقتنالاو،ّيمالسالافّرطتلليّدصتلاىلعرداقلافرطلاّهنأب
جيلخلالودنمفيثكمعدىلعلوصحلانعًالضف،اهترافساياعرنارهط
ةهجاوميف،ّيثعبلاسوماقلايف“ةّيعجرلا”ةمظنألاتاذ،ةّينسلاوةّيبرعلا
،ةدّحتملاتايالولابةّيقارعلاّحلستلاتاقالعتعّستالعفلابو.ةّيعيشلاناريإ
يفًابَعوتسمّلظنإو،ّيسايسلاماّدصباطخيفمالسإلاةعرجتعفتراامك
،١٩٨٠يف،قارعلانلعأ،يناعملاىلعبعللااذهيفو.ةّيبرعلاةّيموقلاراطإ
ىلإهلّوحتومالسإلا،قلفعليشيمّيحيسملا،ثعبلابزحسّسؤمقانتعانع
.298قلفعليشيمدمحأ

ةّينويزفلتةلباقميفقلفعلجنًاقحالاهتحصدّكأيتلاةياورلايهو298
:رظنا.هعم

http://www.alarabiya.net/articles/2007/05/07/34221.html
داركألاىلعةوسقلاةغلاببرحعمةقفارتمناريإعمبرحلاةياهنتءاجو
ّيطارقوميدلابزحلا”نّايسيئرلانّايدركلانابزحلافلاحتنأدعبف.لامشلايف
نمةدافتسالالمأىلع،ناريإعم“يّناتسدركلاّينطولاداّحتالا”و“يّناتسدركلا
ىرقللّيجهنملاهريمدت،١٩٧٧ماع،ماظنلاأدب،299قارعلاعماهعازن
ةيرقفصقبةشّحوتملاةّيجيتارتسالاهذهتجُِّوتيلاتلاماعلايفو،ّةيدركلا
تناكمث،يواميكلاحالسلاب،ناريإعمدودحلاىلعةعقاولا،ّةيدركلاةجبلح
ثيح،ةّينآرقةروسنماهمسايحوتسايتلا،١٩٨٨يف،“لافنألا”ةلمح
تبّبستدقو.مهقطانمنمنّييورقلاجارخإلزاغلاًاضيأماظنلالمعتسا
ةسمخوحنريمدتوصخشفلأ٢٠٠و١٥٠نيبحوارياملتقمب“لافنألا”
تادايقلاتبرهاميف،قارعلاناتسدركلةّيعارزلاةقاطلافالتإو،ةيرقفالآ
.ناريإىلإّةيدركلا

ماظنلاماقثيح،اهسفنناريإيفىرخأّةيدركةلكشمدوجوبًاملع299
/زومتيفانييفيفولمساقنمحرلادبعّيدركلاميعزلالايتغابّينيمخلا

.1989ويلوي
ىلعماّدصتلمحً،اسئابوًارقفمقارعلاتكرتيتلاتانينامثلاةياهنّنكل
يهو،تيوكلاةرامإامّيسال،هومعدنيذلاءاينغألانيّيجيلخلاهناريجزازتبا
نيّيتيوكلابلاطاذكه.ناريإىلعبرحلايفهتلّوموهعمتفقواّهلك
جاتنإبتيوكلامّهتاامك،امهلةّقحتسملاهنويدنمهدلبءافعإبنّييدوعسلاو
يّدؤيامب،كبوألاةّمظنماهلاهتدّدحيتلاةّصحلاقوفتطفنلانمةّيمك
نعًانلعّىلختدقنكيملقارعلاّنأفورعملاو.طفنلارعسضفخىلإ
سيئرلمحدق١٩٦١يفناكاموهو،هنمً“اءزج”تيوكلارابتعا



.اهّمضبةبلاطملاواهديدهتىلعمساقميركلادبعةّيقارعلاةموكحلا
يفبرغللنيلاوملانيظفاحملاىمرمسراحنمماّدصلقتنا،مومعلاىلعو
عمال،تايوستلاقيطتاليتلاّةيروثلاىوقلاةعيلطىلإتانينامثلا
ريدقتلاءوسنمناكو.دقعلاكاذرخاوأيف،برغلاعمالونيظفاحملا
ّيجيتارتسالاوّيداصتقالاىنعملابهثارتكامدعّيقارعلاميعزلادنعحدافلا
داصتقالارارقتسابّهلككلذطابتراىدملو،اهّمضوتيوكلاوزغةّيلمعل
.ّيلودلا
هامعأيذلاماّدصماظُعةّيفلخلايفانيقبأاماذإً،اضيأنكمملانمّنأّالإ
ناكيذلاّيتايفوسلاداّحتالاّلحملولحلادارأّهنأضارتفالا،كسامتّلكنع
يّبرغلاذوفنلايّدحتيف،فوشتابروغليئاخيمديىلعكاذنآىعادتي
مهتعمسنيّيناريإلايديأنمعزتنينأّدبالاذهكٌلمعو.هحلاصمو
برحلّوأهحاتتفاّرسفيدقاماذهو.هدحوهديصريفهعضيونيّيلاكيدارك
.ةدرابلابرحلاةياهندعب
نمةعفترمةجردبةدرابلابرحلالّمكيهنأكّيقارعلاميعزلافّرصتاذكه
تناكو.اهريصمريرقتيفممألاقوقحويلودلانوناقلابئباعريغ،ةنوخسلا
امّيسال،ملاعلاهدهشيسيذلاىضوفلامجحىلإةركبمةراشإتيوكلابرح
لودلاةطيرخىلعتظفاحيتلاةدرابلابرحلاءاهتنادعب،“ثلاثلاملاعلا”
دجتتناكامّنإدودحلاولودلانمريثكلاّنأكاذنآنّيبتيأدبدقف.ةمئاقلا
كلتلةّيلخادلابيكارتلايفسيلو،طقفةدرابلابرحلايفىوقألااهدنس
.اهبوعشلةّيعوطلاتابغرلايفوألودلا
رخآرّجفتلاهّمضوتيوكلاىلعنيسحماّدصبرحتءاجاذهقوف
امبرّكذينلعموعساويّبرعماسقناأشناذكه.يّبرعلانماضتلاتامالع
جازملالصفنأاذهماسقناللناكو.تانيتسلالئاوأنميلابرحهتراثأ
رئاسةجزمأنع،ماّدصنمةفئاخوةّينغىرغصلودجازموهو،ّيجيلخلا
.هميعزوقارعلاعماهبوعشفطاعتتيتلاةّيبرعلاقطانملا
٨يفو،تيوكلاّيقارعلاروتاتكيدلاازغ١٩٩٠بآ٢يفف،لاحّةيأىلع
“لصألاىلإعرفلاديعي”ّمضلااذهذإ،قارعللاهّمضدادغبتنلعأبآ
تأدب١٩٩١رياني/يناثلانوناك١٦يفو.ةدمتعملاةّيموقلاةّيظفللابسحب
ّنأبًاملع،“كراعملاّمأ”اهتيمستىلإمادصعراسيتلاريرحتلاةّيلمع
ناكو،ةدّحتملاممألانمليوختب،ةدّحتملاتايالولاهتأشنأيذلافلاحتلا
مهعابرأةثالثّيدنجفلأ٧٠٠وًادلب٣٤ّمضامنإ،ههجاوينأمادصىلع
.نّويكريمأ



ىلإًاضيأماّدصأجل،“ءارحصلاةفصاعةيلمع”ـبتفرعيتلابرحلاكلتيف
هنيوكتىلعةديعبتالالدتاذّتلظنإوً،اريثكهدُفتمليناعملابتاروانم
ةرجش،ةّيمالسإلاةّيعرشلاباستكاىلإًاحماط،عضودقف.ّيصخشلاوّيسايسلا
لبقاذهو.نيّيمشاهلاوبلاطيبأنبيلعولوسرلاةلالسىلإهبّسنتبسن
نمو.هيلإ“ربكأهللا”ةرابعةفاضإبّيقارعلاملعلانييدتىلإأجلينأ
يهةّينيدءامسأاهاطعأ،ليئارسإىلعخيراوصةعضبقلطأ،ىرخأةيحان
يفةكراشملاةّيبرعلاةمظنألاجرحيامبّدرتّةيربعلاةلودلاّلع،ىرخألا
يكنيّيليئارسإلاىلعّيكريمألاطغضلاّنكل.رصموايروسوّةيدوعسلاكفلاحتلا
.ةّيقارعلاّةطخلاديدبتيفحجناوّدريال
ضيرعتو،تيوكلانمهشيجومادصجارخإبتهتنايتلابرحلاّنأالإ
رصن”ـبةيرخسللةريثملاةخذابلاتالافتحاللًاببسّتلظ،ريرمراصحلقارعلا

ةعيشلانيدّرمتملاعمقلغّرفتيروتاتكيدلاهعمناكتقويفاذهو.“ماّدص
طّابش١٥يفشوبجروجّيكريمألاسيئرلاءادناوقّدصنيذلاداركألاو
.اوضفتنينأبنيّيقارعلل
عمقىّدأف،بونجلاوطسولايفةعيشلاضفتنا١٩٩١سرام/راذآ٣يفف
فلأ٣٣ةبارقرارفوليتقفلأنيثالثنمرثكأطوقسىلإمهتضافتنا
ددعّرفامك،ّةيدوعسلايفةّيبرغلافلاحتلاتاّوقميقتثيحىلإيعيش
ةقطنمىلعّةيركسعةلمحماظنلاّنش١٩٩٢يفّمث.ناريإىلإلثامم
ناكو.ءاملانماهفيفجتربعناّكسلانماهغارفإلبونجلايفراوهألا
فلاحتلاتاّوقضرفنيّيقارعلاةعيشلابلزناّمعديحولايّئزجلاضيوعتلا
نمماظنلاغرفنإامو.هسفنماعلافيصبونجلايفّيوجرظحةقطنم
،لامشلايفةّيطفنلاكوكركةنيدمداعتسافداركأللغّرفتىتح،ةعيشلاعمق
نويلمّرفموجهلامامأو.ةّيناميلسلاةنيدمعجرتساليربأ/ناسين٣يفّمث
نعيّئزجلاضيوعتلاناكًاضيأانهو.ايكرتىلإنويلمعبروناريإىلإّيدرك
يمتحييوجرظحةقطنموً“انمآًاذالم”فلاحتلاتاّوقةماقإةاسأملاهذه
املةدعاقىلإةقطنملاهذهتلّوحتًاقحالو.300ماّدصنمداركألااهب
.يقارعلالامشلاداركأهسراميًّايتاذًامكح،عقاورمأك،راص

،2004،توريب،يقاسلاراد،2ط،قارعلاثعب،ةّيغاصمزاحعجار300
.8و7نالصفلا

بناجىلإتبذجنادقف.ىرخأتالالدوناعمبترخزتيوكلابرحّنكل
نطبّنأمكاذهبىّدبتف،يّبرعلاملاعلايفةلئاهةّيبعشتّايرثكأمادص
لطب”هفصوبهلفتهتتارهاظتلاتراسدقل.ٍرشتسموبصخّةيّدضلا



كلميّيقارعلاميعزلاّنأدّدرتنيحو،“نيطسلفريرحتلطب”و“ةبورعلا
يواميكلاب”:ندرألاكّرقتسمدلبيفنيرهاظتملافالآخرصّةيواميكةحلسأ
.“مامأللمجهأمجهأ/ماّدصاي
ودعيالةّمألا–ةلودلاةعقاوبّيبعشلالوبقلاّنأفّشكتيناكاذهبو
ثبليالعقاولااذهلٍّدحترغصأنأّالإ،مئاقلاعقاوللًّايرهاظًالزانتهنوك
ةراشإهذهتناك،لعفلابو.ةّمألا–ةلودللءادعلاّةيريهامجىدمنيبينأ
،بسحفيّبرعلاّيريهامجلاّيعولايفسيل،ميقيًابعرمًاشحونأىلإةريطخ
يفّقثمنمةضيرعتّايرثكأتردابثيح،يّبرعلاّيفاقثلاريمضلايفلب
.301تيوكلاهّمضيفماّدصدييأتىلإيّبرعلاملاعلا

,KananMakiya,CrueltyandSilence,JonathanCape:رظنا301
1993,pp.233-283.

ةدحاو“ةّيضق”كلمياليّبرعلاملاعلاّنأرهظ،ىلوألاةّرمللو،لباقملايف
اميف،ةّيمهأّلقتالةّيقارعةّيضقًايلعفكانهلب،ةّينيطسلفلاةّيضقلايه
ةّيجيتارتسالاحلاصملاّنأامك،سايقالبًاددعرثكأاهبنّوينعملارشبلا
ً.اريثكدقعأوىنغأاهبةطبترملا
اهسراميتلاو،برعلاوبرعلانيبّةيرصنعلاتاكولسلاراجفناعماذهقفارت
وحنىلعلموعاذكه.بناجألاونيرجاهملاًاصوصخ،عيمجلاّقحبعيمجلا
نوّينيطسلفلاوقارعلايفنّويرصملا“ةّيموقلاةّوخألا”عمًامامتضراعتي
،فلأ٤٠٠دُرطاهدحوتيوكلانمو.جيلخلايقابوتيوكلايفنّويندرألاو
اهتبكييتلارعاشملاّنأكحالف،ماّدصدييأتباومهُّتانوّينيطسلفمهنمنوريثك
.اهلًافيرصتّةيرصنعلاّالإدجتال“ةّوخألا”باطخ
راسيلااياقبضعبمهعموبرعلانيّيموقلاونيّيمالسإلاعدريملاذهّنكل
ّيموقلارمتؤملا”سيسأتعمأدباميفّيضملانمةّيلايربمإللضهانملا
فقاومنالعإوةدحاوّةيوهبجُرُطأّلظيفعامتجالاو،١٩٨٩يف“ّيمالسالا

ُةطقن،ةّيبعشايجولويديإنمعونرشنزّزعتيناكاذهيفو.ةدّحومّةيّدض
نيبىندألاكرتشملامساقلاًاضارتفاوهيذلاّينيطسلفلاعوضوملايهاهزيكرت
.برعلانييالم
،اهمومعيفةذوخأم،ةّيبرعلاةّيموكحلافقاوملاّنأًاضيأرهظلباقملايف
فقاوملانمالً،امّدقتوةّينالقعوةّيلوؤسمرثكأ،اهبابسأنعرظنلاّضغبو
يتلاةرهاقلاةّمقّنأكاذً.اضيأةّيفاقثلاةينبلانملب،بسحفةّيبعشلا
ىلعتدّكأوّيقارعلاناودعلاتنادأً،الثم،١٩٩٠لّوألانيرشتيفتدقعنا
طسو،جيلخلالودلهماظنوماّدصتاديدهتتبجشامكتيوكلاةدايس



.عساوّيفاقثوّيبعشراكنتسا
،يّثادحلاهبش،يّناملعلاهبشثعبلاعورشمىهتنا،ّايروسيفامكقارعلايفو
ةحيضفىلإلّوحتيّيموقلاباطخلاأدباميفً،ّايدادبتساًّايفئاطًاعورشم
،ىوقألاّنأّالإينعتالتراص“برعةوخأانعيمج”ـكةجئارٌةرابعف.ةنلعم
وهو،هعبتتسيوفعضألامكحي،ّايروسيفّيولعلاوقارعلايفّيّنسلاوهو
نعفعضألاّربعاماذإف،ّايروسيفّيّنسلاوقارعلايفّيدركلاوّيعيشلا
يداعملاّيفئاطلاوهُربتعاةبورعلايفةّيظفللاةاواسملاهذهنمهضاعتما
.دحاونآيفةبورعللودلبلاةدحول
،اهيلعريثأتلاةليلقماّدصبورحنكتملفيّبرعلاطسوألاقرشلانادلباّمأ
فعضلانمو،ىلوألاهبرحنمتدافتسارصمف.اّهلكتاهاّجتالايفكلذو
ةعماجلاّةيوضع١٩٨٩يفاهيلاتديعأدقف.اهئاّرجنمقارعلابقحليذلا
اهّرقمتناكيتلاةرهاقلاىلإةّيبرعلاةعماجلاتديعأامك،ةّيبرعلا
امك،ليئارسإعمبرحيفةكراشملالجأنملصحيملاذهّنكل.ّيديلقتلا
ةلودلاعممالسةلاحيفرصمّنإذإ،ةّيبرعلاةّيموقلاةباطخلالوقت
نزولالداعيّيّنسيّبرعنزوريفوتلًانمضةدوعلاتلصحدقل.ّةيربعلا
رودهلضّرعتيذلابالقنالااذهيفً،امامتحّضتيناكو.ّيعيشلايّناريإلا
تاب،ناريإعممأليئارسإعمتناكأ،ةّيموقةاّمسملاتاعازنلاّنأ،رصم
ءاضقلاو،ىلوألاةّينيدلاوةّيفئاطلااهرصانعىلإةقطنملاّدرزربألااهلوعفم
.اهيفةّيسايسلاةثادحلاملاعمنميقبامىلعًّايدعاصتوًّايجيردت
هيبرحيفماّدصبناجىلإفوقولانيسحيّندرألاكلملاراتخاهتهجنمو
نيح،١٩٦٧يفههجاويذلارارطضاللهنمًاراركتامّنإ،هبًّابحسيل،نيتنثالا
،١٩٩١–١٩٩٠يفف.ّيبعشلابضغلابّنجتيلليئارسإعمبرحلايفلخد
ّدضقارعلابناجىلإهفوقوببسب،ةّمقلاىلإيّندرألاكلملاةّيبعشتلصو
هتيحلكلملاىخرأثيح،ّةيزمرنمرمألالخيملو.اّهلكجيلخلانادلب
يتلازاجحلابهتبلاطمىلإهنمةّينمضةراشإيفً،ّايمشاهًافيرشهنوكبًارّكذم
.يلعنبنيسحهّدجنمنّويدوعسلااهعزتنا
نيباميف،ّلدامىلعفواخملاورقفلابًانوحطمودبيناكندرألاّنكل
ناسينيفةّيبونجلاناعمةنيدميفّيعامتجالافنعلاراجفنا،مادصيبرح

اهيلعتقفاووّيلودلادقنلاقودنصاهبلطفّشقتتاءارجإىلعًاّدر١٩٨٩
دييأتيفّةيديلقتلادعاوقلابلصأنمناعمّنأبًاملع،302ةموكحلا
يتلاتادعاسملاّنأادب،تانينامثلاطساوأذنمّهنأكاذ.ّيمشاهلاماظنلا
دقةّيطفنلااهترفطنمببسبةّيبرعلاةّيطفنلانادلبلاندرألاىلإاهمّدقت



دادغبيفةّيبرعلاةّمقلاتدّهعتيتلاتادعاسملاتناك،كاذلبقو.تهتنا
،ليئارسإعمهمالسيفتاداسلاىلإندرألاّمضنياليك،اهميدقت١٩٧٨ماع
داريتسادواعتنأنمناّمعفوخناك،كلذىلإو.ةنسدعبًةنسصقانتت
يفنلعينأىلإنيسحكلملاعفداموهو،ّيليئارسإلا–ّينيطسلفلاّرتوتلا

يفعتةّيبرغلاةّفضلاعم“طابتراّكف”ةسايس١٩٨٨ويلوي/زومت٣١
.اهنعةّيلوؤسمّلكنمهتموكح

CurtisR.Ryan,Peace,BreadandRiots:Jordan:رظنا302
andtheInternationalMonetaryFund,in:MiddleEastPolicy,

Vol.6,1998.
ًاضيوعتنّمؤينأهبورحيفماّدصعمنيسحفوقونملومأملاناكاذكه
ديدملاهفوخهبنزاوييذلالقثلانعًالضفً،ّايئزجهلقّقحتً،ّايداصتقا
.ّايروسنم
ّايروسف،ّطخلالوطىلعماّدصةاشاممراتخادقندرألاناكاذإْنكل
تناكّيتايفوسلاداّحتالاطوقسلبقيهف.ّطخلالوطىلعهتضراعمتراتخا
.ّةيربعلاةلودلاعم“ّيجيتارتسانزاوت”ءانبلةّوقلااهحنمتيتلاقاروألاعمجت
،دّسجتيمليذلاّيروسلاّيروطاربمإلاعورشملادقعتانينامثلاتناكاذهل
،نيّينيطسلفلاعمونانبليفةلصاوتمبورحيفّالإ،ّيوينُبلاهفعضببسب
ليئاخيملظيفقشمدّنكل.قارعلاوندرألاعمتاقالعلاّرتوتنعًالضف
ريرحتلّيلودلافلاحتلايفكراشتنأةمكحلانمتدجوفوشتابروغ
ىلعلوصحلااهدصقناكدقل.قارعلاوهرخآّيثعبفرطّدض،تيوكلا
يفاهتّيجيتارتسالًالامكتسانانبليفةكرحلاةّرحاهكرتيهةّيكريمأةأفاكم
يفهبطيرفتلاليحتسييذلاناكملاوهنانبلف.“ّيجيتارتسالانزاوتلا”ءانب
لّكشتيتلاةّيطفنلاتيوكلاريغنانبلّنأّيعيبطو.ليئارسإعمةّوقلاةبعل
.اهنعّىلختيالةدّكؤمحلاصمبرغلل
–ّةيروسةغيصىلإلّصوتلا،١٩٨٩لوليأيف،نكمأنوضغلاهذهيف
كلذو،نانبليفةّيميلقإلا–ةّيلهألابرحللًاّدحعضتةّيكريمأ–ّةيدوعس
ُماظنّفُلكيتلاّةيدوعسلافئاطلاةنيدميف“ّينطولاقافولاةقيثو”رارقإب
ةعيابمبهيلعّةيروسةّيسايسوّةيركسعةياصوتأشناذكه.اهَقيبطتدسألا
.ةعساوةّيلودوةّيبرع
ةسائرًافعضمنانبليفةطلسلازكارمعيزوتةداعإبقاّفتالااذهىضقدقو
ّيّنساهلغشييتلاةموكحلاةسائرةحلصمل،يّنوراماهلغشييتلاّةيروهمجلا
ًاهبشوةلادعرثكأعيزوتلااذهادبنئلو.ّيعيشاهلغشييتلاناملربلاةسائرو



ثيحب،ّيوقةطلسزكرمّيأدوجونودلاحّهنأالإ،ةّيفارغوميدلاقئاقحلاب
اماذهو.ةّينانبللاةّيسايسلاةايحلايفريخألاريرقتلازكرمقشمدتتاب
يفّيروسّيركسعراشتناءاقببىضقفئاطلاقاّفتاّنأيفهزيزعتدجو
ىضقكلذك.مهسفنأبمهنمأرومأّيلوتنوّينانبللاعيطتسينأىلإ،نانبل
اهميلستيغبنييتلاةّينانبللاتايشيليملاحالسنيبزييمتلابً،ّايلمع،قاّفتالا
ةمواقمحالسّهنألهيلعءاقبإلابجييذلا“هللابزح”حالسنيبوةطلسلل
نمسيللدتعمّيسايسبُختنا،ةجيتنلابو.ّيليئارسإلالالتحالاهجويف
نيرشت٥يفةيروهمجلاةسائرل،ضّوعمهينيروه،ةّداحلاناولألاباحصأ
هبكومضّرعتربمفون/يناثلانيرشت٢٢يفْنكل.١٩٨٩ربمفون/يناثلا
ةمواسمللًادادعتساهقوفيرخآّيسايسهنمًالدبريتخاف،هبىدوأراجفنال
شيجلادئاقضفرنوضغلاهذهيفو.يوارهلاسايلإوهنّييروسلاعم
نأ،ّليمجلانيمأدهعءاهتناعمّةيركسعةموكحلّكشيذلا،نوعلاشيم
فلاحتملا،قفألاّقيضلاّيركسعلااذههبتنينأنودنمو.فئاطلابّرقي
ماّدصلالتحاهضرفيذلاّيروسلا–ّيكريمألابراقتلاىلإ،نيسحماّدصعم
ةّينانبل–ّةيروسّةيركسعةبرضهيلعبلجتساًّايركسعًادّرمتنلعأ،تيوكلل
دعبو،١٩٩٠ربوتكأ/لّوألانيرشت١٣يفّيسائرلارصقلانعْهتلجأةكرتشم
.سيرابيفًّايفنمفاطملاهبىهتنانانبليفةّيسنرفلاةرافسلاىلإهبره
ةّيحيسملاةلتكلاشيمهتىرج،نوعةميزهنمةدافتسالابو،نيحلاكاذذنم
نوّيسايسلاعّزوتو،نانبليفةّمألا–ةلودللّيديلقتلابصعلاتلّكشيتلا
دقتانينامثلايفلبجلابرحتناكامدعب،نوجسلاويفانملانيبنوّيحيسملا
.ّيسايسلاوّيرشبلامهتّوقدامعتدّدب
اّمعماعلاوفعلانمنانبليفنيّينيطسلفلاءانثتساّمت،نيّينانبللافالخبو
يتلاةّيندملامهقوقحةسراممنماوعنُمامك.ةّيلهألابرحلالالخىرج
.نانبليفمهنيطوتعنمةعيرذب،يّناسنإلاوّيلودلانوناقلااهنمضي
ةّيكريمألاتاّوقللدوجونمهتّرجتساامو،ماّدصبورحلدعبألاةجيتنلااّمأ
ملاعلاطبرتناكف،نيملسملادنعةسّدقملاةّكمةنيدمثيح،ّةيدوعسلايف
يف،اوناكنيذلابرعلانيّيمالسإلانيدهاجملانمددعطاشنبيّبرعلا
ّمتاذكه.تايفوسلاةمواقملناتسناغفأىلإنوهّجوتياوأدبدق،تانينامثلا
ملاعلالقناموهو،تيصلاعئاذًاجيردتريصيحاريّباهرإعورشمنيشدت
.رخآناكمىلإ،ندالنبةماسأةدايقب،ّهلك
رشعيناثلالصفلا
مالسلاوبرحلاةباغيف



داقفإو،١٩٨٢يفنيّينيطسلفلاىلعّةيروسلاّمثةّيليئارسإلانابرحلاتّدأ
لخادلاىلعمهتسايسزيكرتىلإ،ليئارسإعمّيدودحّسامتلكمهيّحلسم
تغطيتلا“ةراجحلاةضافتنا”وأىلوألاةضافتنالاتناكاذكه.ّينيطسلفلا
ربمسيد/لّوألانوناك٩يفف.ّماعلابارضإلاوّةيريهامجلاتاجاجتحالااهيلع

امك،هتادأراغصلانّابشلاناكيذلافولأملاريغرّوطتلاكاذلصح١٩٨٧
،ةّيملاعلاتانويزفلتلاتاريماكبطقتسااماذهو.ّمهألاهحالسةراجحلاتناك
سيلو.ّيملاعلافطاعتلانمةدوهعمنكتملةجردبنيّينيطسلفلاىلعىتأو
اممرثكأةّينيطسلفلاةّيضقلاتمدخةضافتنالاكلتّنإلوقلاةغلابملانم
.ةروثلاكلذيفامب،١٩٤٨“ةبكن”ذنمرخآثدحّيأاهمدخ
كلمت،نانبلوندرألايفنيتّيلهألانيبرحلادعب،ةبرجتلاكلتّنأادبدقل
ّينيطسلفلالاضنلايففنعاللانمىودجّلقأفنعلاّنأ:نيينغنيسرد
نمسايقالبعفنأنيطسلفلخاديفّينيطسلفلالمعلاّنأو،ليئارسإّدض
.جراخلانملمعلا
ىلإةبسنلابهقباسنملضفأًادبأنكيملّينينامثلادقعلاف،اذهعم
ّ،يتايفوسلاداّحتالاراهنيأدبهتياهنيفف.يّبرعلاطسوألاقرشلايفّةيدضلا
نمرصمجورخىلعًافوطعم،اذهناكف،303مهبورحيفبرعلافيلح
ةدافتساىصقأقيقحتةرورضلًاّيفاضإًاببس،ليئارسإعمةهباجملاةحاس
.ةّيندملاةضافتنالانمةنكممةّيسايس

ةّيبلاغلاتكّسمتّ،يتايفوسلاداّحتالارمعنمةريخألاتاونسلايف303
ىدلةّينويهصوةهوبشمضارغأبكيكشتلاببرعلانيفّقثملانمةقحاسلا
ًاقحالكيكشتلاىرجامكً.ادوهياوناكىتمًاصوصخو،تايفوسلانيّقشنملا
ّقفدتتتناكاميف،ةّيقرشلاوىطسولاابوروأيفةّيطارقوميدلاتاروثلاةداقب

ةدفاولانادلبلابولقولوقعاهبسكأام،ليئارسإىلعّةيدوهيلاةرجهلا
.ةّيطارقوميدلاىلإًاثيدح

–يّبرعلاعازنلايهنتمالسةّيلمعىلإًاّينيطسلفًاعافدناّةمثّنأادباذكه
توريبنممهجورخذنمنوّينيطسلفلاناكهسفننآلايفو،ّيليئارسإلا
سلجملارارقلةّدعلانوّدعي،١٩٨٢ماعّةيروسلاةضبقلانممهرّرحتو
/يناثلانيرشتيفردصيذلا،ىفنملايفمهناملربيأ،ّينيطسلفلاّينطولا
ةّيليئارسإلاوةّينيطسلفلانيتلودلارارقيّنبتبىضقورئازجلايف١٩٨٨ربمفون
يفرّيغتىلعّلداماذهو.ةّيخيراتلانيطسلفضرأىلعنيترواجتملا
ميدقتبربمسيد/لّوألانوناك١٣يفتلمُكتساريرحتلاةّمظنمةّيجيتارتسا
نعةّمظنملاّيلختنعتافرعنالعإعمتقفارتةدّحتملاممألاىلإةردابم



.دوجولايفليئارسإّقحباهفارتعاوباهرإلا
عمراوحللنطنشاواهتبلطيتلاطورشلاّينيطسلفلاميعزلاباجتسااذكه
/لّوألانوناك١٦يفسنوتيفأدبنأراوحلاثبلامًالعفو.هتّمظنم
اهتذّفنةّيباهرإةّيلمعةجيتنب١٩٩٠ويام/رّايأيفعطقناهّنكل،ربمسيد
ذإ،قارعلانمةموعدملا،سّابعلاوبأةماعزب“ةّيبعشلاريرحتلاةهبج”
.بيبأّلتلحاسىلعاهيلتاقملازنإرحبلاربعتلواح
ريرحتلاةّمظنملةضافتنالااهتّرفويتلاةّيباجيإلاةقرولاّنأحضاولانمناكو
،هسفنهاّجتالايف،اهيلعطغضتامردقب،مالسلاةّيلمعلوخدباهلحمست
،نيّينيطسلفلافوقوّنأكاذ.تيوكلاريرحتبرحاهّمهأىرخألماوع
ةنوعملاعطقىلإىّدأ،نيسحماّدصبناجىلإ،تامّيخمريهامجوًةدايق
لّوحتلابابسأيقابمهفنو.ةّيطفنلاجيلخلالودلبقنممهنعةّيلاملا
فوشتابروغليئاخيمديىلعّيتايفوسلاداّحتالارّيغتفيضننيحّينيطسلفلا
تفقويتلا،قشمدفطقتنأنمفوخلاو،ةقطنملامومهنمهباحسناو
املثمةّينيطسلفلاةرمثلا،تيوكلاريرحتبرحيفنطنشاوبناجىلإ
.ةّينانبللاةرمثلاتفطق
،١٩٩١رخاوأيفديردمرمتؤمدقعيفاهرودتدأًاعيمجتارابتعالاهذه
ىلعلوصحلا،ءيشّلكلبق،بولطملاناكدقف.هتعيبطديدحتيفامك
،فّرطتملانيميلاناكاميف،كرتشمّينيطسلفيّندرأدفوىلعليئارسإةقفاوم
دفولّكشتًالعفو.ةّيليئارسإلاةموكحلاةسائرّىلوتي،ريماشقحسإلالخنم
ةّمظنمبةّيمسرةلصهطبرتال،ةّزغعاطقوةّيبرغلاةّفضلايّينيطسلفنم
،ّينيطسلف–يّندرأكرتشمدفونمضتاضوافملايفةكراشملل،ريرحتلا
ّينيطسلفّيدايقزكرمرولبتينأنمريرحتلاةّمظنمفّوختطسوكلذو
.اهجراخنمديدج
ةّيضوافتلاتاراسملالصفىلع،ةظوحلمةفرجعب،ليئارسإتّرصأكلذك
تاقالعلاوعيبطتلابّقلعتتيتلاتاضوافملاليضفتلاهنمةلواحميف،ةّيئانثلا
ملو.يضارألانمباحسنالابةّقلعتملاةّيسايسلاتاضوافملاىلعّةيداصتقالا
مدعوتقولاةعاضإوةلطامملايفمهتبغرهتدايقناكرأوريماشفخي
،ةعمعملاهذهيف،تناعةدّحتملاتايالولانأيأ.ةمزلمجئاتنىلإلّصوتلا
ةّمظنمّنأو،لوقتاميونتالوةّيلمعريغليئارسإّنأً:اعمنيتبوعصنم
توريبنيباممئازهلاوتارارطضالالعفبّالإةسايسلاىلإأجلتملريرحتلا
ّ.يتايفوسلاداّحتالاءافكناوتيوكلابرحو١٩٨٢يف
امك،ّيملسلاراسملاتحتتفااّهنأيفديردمةّيمهأىقبت،مومعلاىلعو



،نوضغلاهذهيفْنكل.نيماعدعبدقعتسيتلاولسوأةيوستلتدّهم
ليبقًّايمسرتسّسأتيتلا،“ةّيمالسإلاةمواقملاةكرح”وأ،“سامح”تدلو
ةّينيطسلفلاّةيّدضلاخيراتيفًّايروحمًارودًاقحالبعلتل،ةضافتنالاعالدنا
.ةّيبرعلاو
نيذلانيّينيطسلفلانيملسملاناوخإلاةعامجنم“سامح”تقثبنادقل
كلتتناكو،تانينامثلاوتانيعبسلايفمهتاطاشننعاهنيعأليئارسإتضمغأ
ّبصنيناكّةيربعلاةلودلازيكرتّنأل،ّةيريشبتوّةيوبرتاهبلاغيفتاطاشنلا
.اهذوفنوريرحتلاةّمظنمةحفاكمىلع
ءاشنإعمةّزغيفناوخإلاىلإىلوألاطاشنلاةرؤب“سامح”وسرادّدريو
نيّيسامحلازربأناكو.ّيفاقثوّيّبطوّيمدخزكرمك،١٩٧٣يف،“عّمجملا”
ةّزغتامّيخمءانبأنم)ةّينيطسلفلاةّيبعشلامهتيمستبسحب،نّييواسمحلا(
خيشلادعقملايّناوخإلانيدلالجرمهسأرىلعفقي،١٩٤٨يعلتقمءانبأو
.نيسايدمحأ
ةماقإوليئارسإةلودريمدتىلإوعديًاقاثيم“سامح”تردصأاهسيسأتبو
تارابعلابلفاحلاوهو،هنمةسداسلاةّداملايفو.اهناكمةّيمالسإةلود
“سامح”دّكؤت،ةّيبرغلاةّيماساللاتّايبدأضعبلةئيدرةمجرتيفةّيماساللا
عفرىلعلمعتوةايحجهنممالسإلانمذّختتوهللاهءالويطعت”اّهنأ
اهتياغهللا”ّنإةنماثلاةّداملالوقتو،“نيطسلفنمربشّلكىلعهللاةيار
هللاليبسيفتوملاواهليبسداهجلاواهروتسدنآرقلاواهتودقلوسرلاو
ّالإةّينيطسلفلاةّيضقللّلحال”ّهنأةرشعةثلاثلاةداملايفو،“اهينامأىمسأ
ثبعوتقوللةعيضمفةّيلودلاتارمتؤملاوتاحورطلاوتاردابملااّمأ،داهجلاب
ميلعتلاجهانمصيلختىلعديكوتةرشعةسماخلاةّداملايفو،“ثبعلانم
.304ةّيبيلصلابورحلاذنمنوّرشبملاونوقرشتسملاهلعفامم

.1988"سامحقاثيم"ساّرك304
اهعضومتيف،ةّينيطسلفلاةّيضقللهقافرونيسايدمحأّرفويمل،مومعلاىلعو
ةّيعامتجالاةثادحلاتاديقعتعملماعتلااهلّهؤتةّينغةّيفلخّيأ،ّيمالسإلا
،ةّيمالسإلاةفاقثلايفّيماساللاديلقتلافعضمغرو.305ةّيجولويديإلاو
يتلابتكلانمةديفتسمً،اديعب“سامح”عمةّيماساللاتاريبعتلاتعفدنا
ديىلعورصميفّةيرصانلاتاونسلانّابإتُرشنوتمجُرتدقتناك
يفرشُنيناكامعًالضفاذهو،306ّايروسوقارعلايفنيّيثعبلانيماظنلا
مومعيفةطشانلاوًّايدوعسةلّومملاةّيمالسإلاتاسّسؤملاديىلعوّةيدوعسلا
.307ّيمالسإلاملاعلا



IslamicPalestinianنونعملاسداسلالصفلاًارصحالًالثمرظنا305
SolutionsيفBeverleyMilton-Edwards,IslamicPoliticsinPalestine

,TaurisAcademicStudies,1996.
–1970(دسألاظفاحدهعلاوطعافدلاريزوسالطىفطصمّدُعيو306

.ةّيبرعلابةّيماساللاتّايبدألايرشانوبّاتكزربأدحأ)2000
Gilbertرظنا،اهنممهفقومرّوطتفيكوةّيماساللاونيّيمالسإلانع307

Achcar,TheArabsandtheHolocaust,Saqi,2010,ًاصوصخ
.عبارلالصفلا

حانجءاشنإىلإ،ةضافتنالارارمتساخانميف،“سامح”تعراسكلذك
خيشلا،ماّسقلانيّدلاّزعبًانّميت“ماّسقلابئاتك”مسابفرُعّيركسع
فدهتسادقو.١٩٣٥يفلُتقونيطسلفيفلتاقيذلالصألاّيروسلا
نعًالضف،تارّدخملاراّجتوسنجلاتالماعونينواعتملانوّحلسملااهؤاطشن
.نيّيليئارسإلا
،“حتف”ةكرحليم“سامح”يعوليكشتيفةمهاسملارصانعلانمناكو
وهو،308تافرعلاهتضراعمترّذجتثيحب،ةيوستلاىلإ،١٩٨٢برحدعب
ماعلاكاذيفف.ةيوستلارايخّينلعلا“حتف”يّنبتعم،١٩٨٨يفمظاعتام
ءارزولاسيئر،ةيناثةّيسائرةيالولًاحّشرملازيالناكو،شوبجروجىّدحت
تادعاسملانيبوتانطوتسمءانبنيبهرّيخوريماشقحسإّيليئارسإلا
هذهتناكو.يّتايفوسلاداّحتالانمدوهيلانيرجاهملاباعيتسالّةيداصتقالا
مامأقيرطلاديهمتونيميلامكحفاعضإىلإتّدأيتلالماوعلانمةمزألا
.عسوأةّيملستاوطخ

Paul"سامح"ـلقحاللاّيدايقلا،لعشمدلاخةبرجتيفرظنا308
Mcgeough,KillKhaled:TheFailedMossadAssassinationof

KhalidMishalandtheRiseofHamas,QyartetBooks,2009,P
.55.

.ىرخأةهجولناسّسؤياناكاهيلعّيليئارسإلاّدرلاو“سامح”ةّيطاشنّنكل
ةسائرىلإ“لمعلابزح”ةدوعىلعرهشأدعبو،1992رخاوأيفف
يف،روهزلاجرمىلإًاّينيطسلفًّايمالسإًّايدايق٤٢٥دعُبأ،ليئارسإيفةموكحلا
ربعو،كانه.ءادرجلاةقطنملاكلتيفركسعممهلميقأثيح،نانبلبونج
ةّينقتىلع“سامح”وّيفنمعّلطا،يّنانبللا“هللابزح”يطشانبكاكتحالا
اماذهو.اهمادختسايفعربدقهللابزحناكيتلاّةيراحتنالاتّايلمعلا
.اّهلكةقطنملايفضيرعيّباهرإ–ّيلوصأدوعصنمًاءزجكاذمويناك



ةياهنعمةلواطلاىلععضُودقناكّيليئارسإلا–ّينيطسلفلامالسلاّنكل
ّسحأو.“ديدجّيملاعماظن”ىلإةّيكريمأةجاحروهظوةدرابلابرحلا
ةرورضوىلوألاةضافتنالايففنعلافالكأب،مهتيحاننم،نّويليئارسإلا
ّنإّمث.ةئشانلاةملوعلامهيلعاهّردتيتلاّةيداصتقالارامثلاىلإتافتلالا
ًّايعدرًالماعدعتملاهتاذبضرألاّنأبمهتعنقأ٩١–١٩٩٠يفجيلخلابرح
نمةنامضّدشأ،ّوجلاحالسيفامّيسال،ّيركسعلاقّوفتلاّنإلبً،ايفاك
نوناك٢٠يفتسينكلاىغلأً،اعيمجتاريدقتلاهذهبًاّرثأتو.اهتاذبضرألا
يفو.ريرحتلاةّمظنميبودنمبءاقللاعنمييذلانوناقلا١٩٩٣رياني/يناثلا

اهبلفتحامث،ةّيجورنةياعربولسوأةّيقافتاتّعقُوسطسغأ/بآ٢٠
سيئرروضحب،ربمتبس/لوليأ١٣يفضيبألاتيبلاةقيدحيفًّايمسر
تناكف،تافرعرسايريرحتلاةّمظنمسيئرونيبارقحسإةّيليئارسإلاةموكحلا
دحأّلثمتدقو.نيّينيطسلفونيّيليئارسإنيبهجولًاهجوورشابمقاّفتالّوأ
دحاودفونملاقتنالايفولسوأوديردمنيبةّيباجيإلاوةّمهملاقراوفلا
ىلإ،ةّمظنملابةّيمسرةقالعمهعمجتالنوّينيطسلفدارفأهيفيوضنييّندرأ
ًاذاقنإُربتعااموهو.كلتمهتفصبةّمظنملايّينيطسلفعمضوافتةغيص
.ةّحنرتملاتافرعةماعزلرابتعاةداعإو
ءازجأنملحارمىلعاهتاّوقبحستنأبليئارسإمزلتولسوأتءاجدقل
مكحلايفّينيطسلفلاّقحلاىلعةدّكؤم،ةّزغعاطقوةّيبرغلاةّفضلانم
أدبينأىلع،ةّينيطسلفةطلساهقوفموقتيتلاقطانملاهذهنمضّيتاذلا
ّةيربعلاةلودلابحسنتثيح١٩٩٣ربمسيد/لّوألانوناك١٣يفقيبطتلا
١٣و١٩٩٥ربمسيد/لّوألانوناك١٣نيبو.ةّزغعاطقواحيرأةقطنمنم
ةّفضللةّيئاهنلاةّيعضولالوحضوافتلاأدبينأضرتُفي١٩٩٦ليربأ/ناسين
تابيترتلاوتانطوتسملاونيئجاللاوسدقلالئاسمّيطغيامبةّزغوةّيبرغلا
ةّمظنمتفرتعااهتهجنمو.ةرواجملالودلاعمتاقالعلاودودحلاوةّينمألا
يتلاقطانملايفنمألانعةلوؤسمنوكتنأتدّهعتوليئارسإبريرحتلا
.نّويليئارسإلااهنعولجي
،قيقدتلاىلإةجاحوضومغنمولختالةدّوسمةباثمبولسوأتناكدقل
ّصخألابو،عارصلارارمتسامالآسايقبامّيسال،لؤافتةاعدمتدباهّنكل
امضحملاىوقلانزاوتمهلحيتيالنيذلانيّينيطسلفلاىلعهفالكأسايقب
ىلإنولّايمنمألابنيسوجهملانيّيليئارسإلاّنأًاحضاوناكو.هيلعاولصح
ًاناحتمااهفصوب،ىلوألاةليلقلاتاونسلايفًاصوصخ،ولسوأعملماعتلا
المهلعجاماذهو.ةّينمألامهتامازتلابمهئافوىدملًاديدحتو،نيّينيطسلفلل



انهف.ةّيبرغلاةّفضلانممهينطوتسمومهتاّوقباحسنانممهفوخنومتكي
اسنرفسكعىلع،نيفرطلانيب،لمعلاقوسيفوّيفارغج،قيمعلخادتةمث
رِمعتسملاعيطتسيثيح،وغنوكلاواكيجلبوأالوغنأولاغتربلاوأرئازجلاو
ىربكًاراثآكلذّبترينأنودنمةديعبلاهتارمعتسمنمبحسنينأ
.ّينطولاهلخادىلع
ةماقإمثنمو،“ضرألالباقممالسلا”أدبمسيسأتبولسوأتلّفكتدقل
ىلعاهتنزاومضهنت،ةّزغعاطقوةّيبرغلاةّفضلايفةّينيطسلفةّينطوةطلس
،ىلوألاةلحرملاتابجومبًالمعو.ربكألااهتّصحنّويبوروألانّمؤيةّيلودتانوعم
طسبو،ةّزغوةّيبرغلاةّفضلايضارأنم٪٤٢ىلاوحنمنّويليئارسإلابحسنا
نمةعضاوتمةحاسمىلع،خيراتلايفىلوألاةّرملل،مهتطلسنوّينيطسلفلا
.ّعبرمرتموليكفلألابراقتةّيخيراتلانيطسلفضرأ
رثكأداعامك١٩٩٤فيصةّيبرغلاةّفضلاىلإتافرعداع،ولسوأبجومبو
تافرعّنكل.اهلئاصفمظعمبريرحتلاةّمظنمرداوكنمًافلأنيثالثوةئمنم
،ةّيبرعلاتاطلسلانعروتاكيراكىلإةديدجلاةطلسلالّوحنأثبلام
بزحًّايلمعتراصيتلا“حتف”دئاقوةّمظنملاوةطلسلاسيئروهناكف
.اهقافنإنعوةّيلاملادراوملانعلوؤسملاوةّينمألاةزهجألادئاقو،ةطلسلا
زّزعام،ةّينمألااهتزهجأوةطلسلارئاوديفنيّفظوم“حتف”وطشانلّوحتو
ىوقلازكارموةزهجألاتدّدعتخانملااذهيفو.داسفلاوةّينوبزلاتاقالع
.دحاونآيفةدسافلاوةعراصتملاوةسفانتملا
:لمأةبيخنعفّشكتتًاعيرسةّينيطسلفلاةّينطولاةطلسلاتأدبنيريثكلو
ةعقرىلعةأزتجمةطلسىلإتهتناىربكلاةّيضقلاّنأمهجعزأنّويّدضلاف
ّيشفتملاداسفلانماوؤاتساةهازنرثكألاو،ةّيخيراتلانيطسلفنمةريغص
نيتآلامكحاولّمحتيملنيّيلحملاناّكسلاضعبو،هسفنتافرعرسايةياعرب
.يلاعتلاوةفاسملاىلعًاديكوت،“ةسناوتلا”مهوّمسنيذلاسنوتنممهيلإ
هلئاسووّينيطسلفلاّينطولالمعلاىلعلئاهلااهريثأتولسوألناكْنكل
ذنمةروثلاةئيبمهو،جراخلايّينيطسلفةناكمتعجارتدقف.ّةيديلقتلا
ريرحتلاةكرحتلقتناو،عاطقلاوةّفضلايّينيطسلفحلاصل،تانيتسلاطساوأ
ةنئاك،ّينيطسلفلاعورشملارّرحتامك،ةلودءانببةّينعملالقتساةكرحىلإ
طورشللةباجتساللًاّوعدمراصو،ةّيبرعلاةمظنألادويقنم،هتعيبطتناكام
.309ةحناملاةّيبرغلاتاسّسؤملاولودلاطورشاهعموةّيليئارسإلا

ةفيحصيفروشنملايلّايكدجامّينيطسلفلابتاكلاليلحتعجار309
.2009لوليأ20يفةينانبللا"لبقتسملا"



اميف،ةعيرذكنيطسلفعوضومبرعلانمولسوأتبحس،ىرخأةيحاننم
ةوذجلاعزنىلع،ةّينيطسلفلاوةّيليئارسإلا،نيترواجتملانيتلودلاأدبملمع
فالخىلإبرقأ،ّلقألاىلعًّايرهاظ،راصثيحبعارصلانعةّيجولويديإلا
هليعافمقلطيسولسوأقاّفتاّنأنيريثكلادبو.ةّينفوةّينقتةعيبطنم
نمّةمثلب.ةياهنلايفةّينيطسلفةلودمايقىلإيضفيسّهنأو،هتاّيمانيدو
يفىذتُحيًاجذومنةلودلاهذهلّوحتناكمإىلعنهارفً،احومطرثكأناك
رمأنمنيوهتلاّمتو.غنوكغنوهوةروفاغنسرارغىلعطسوألاقرشلا
نكيملنيذلاو،سدقلااهيفامب،ّةلتحملايضارألايفدوهيلانينطوتسملا
ً.افلأ١٨٠ـلازواجتيكاذنآمهددع
،ًةّيجولويديإرثكألامهنمامّيسال،برعلاونوّينيطسلفلاولسوأوضفاراّمأ
ةّينيطسلفلاتارايخلامادعنابامك،ىوقلانزاوتبرارقإلانوضفرياوناكف
.اهميدقتنمّدبالناكيتلاةّينيطسلفلاتالزانتلادنعنيّفقوتم،ىرخألا
امدعب،داصرملابفقت،اهرصاحتولسوأنأبتّسحأيتلا،“سامح”تناكو
ةلسلسبهّتلهتسااماذهو.قاّفتاّيأبيرختلةيفاكلاةّوقلاتبستكا
اذهيفو.نيّيليئارسإنيّيندم،١٩٩٤نمًاءدب،تفدهتساّةيومدتاريجفت
.اهتامازتلانملّصنتلاوولسوأنعةّيليئارسإلاتاعجارتلاىلاوتتتأدبراطإلا
،َباهرإالْنأولامكمالسلاةّيلمعيفّيضملاىلإاعديذلانيبارقحسإف
تانطوتسم”نيبزّيميذخأ،َمالسالْنأولامكباهرإلاةحفاكمىلإو
ذيفنتل“ةسّدقمديعاومنمامّنأ”ًاربتعم،“ةّيسايستانطوتسم”و“ةّينمأ
.تاقاّفتالا
طساوأيفف.ءارولاىلإنيتوطخبنرتقتمامألاىلإةوطخّلكتتاباذكه

،احيرأوةّزغيفّيتاذلامكحلاقاّفتاىلعةرهاقلايفعيقوتلاّمت١٩٩٤
تثدحكلذك.نيّيلحملاناّكسلاىلعّيداصتقاحايتراتامالعرهظتتأدبو
.ّةيربعلاةلودلاةعطاقمل،ّيبعشلانود،ّيمسرلايّبرعلارادجلايفتاقارتخا
كلذك،ندرألاوليئارسإنيبىرخأمالسةدهاعمتّعقُوهسفنماعلايفف
نامُعةنطلسونيرحبلاوسنوتوبرغملايفةّيليئارسإطابترابتاكمتحُتف
ةّيلودلاوةّيميلقإلاتارمتؤملاتراصو،ايناتيروميفةّيليئارسإةرافسو،رطقو
تاوطخلاهذهلناكدقو.نيّيليئارسإوبرعنيّيمسرنيبةّينلعتاءاقللّجست
نعةسادقلاوريحستلارسكةهجلّينهذلاديعصلاىلعّمهمرثأًاعيمج
.ّيسايسفالخ
رهظتتأدب،ولسوأذنمًاصوصخْنكل،ىلوألاةضافتنالاذنمّهنألاحلاو
حلاصلكرتشملاخيراتللةّينويهصلاةياورلالوانتتّةيّدجةّيليئارسإتاعجارم



“ةّينويهصلادعبام”ةرهاظتأشنو،نيّينيطسلفلاةّيمولظملاوملألابفارتعالا
ةّينيطسلفلا،ةّيفاقثلاةئيبلاّنكل.310“ددجلانيخّرؤملا”اوّمُسنممددعو
ةلودلاعممالسلاىلإةقّابسلارصمتناكثيحّةيرصملاامّيسال،ةّيبرعلاو
،ةّيبرعلاةفاحصلاف.يّباجيإلاتانيعستلاخانملًاتاتبةسّمحتمريغتدب،ّةيربعلا
ىلعتالمحلابرخزتتناك،ضيرعلارّايتلافحصىلإيّبزحلاديولباتلانم
عاضخإلًاعورشماهفصوببراقتلانعةركفّلكمجاهتوليئارسإعمعيبطتلا
لاجرونيفّقثملاىلعةلصاوتمتالمحتّنُشقايسلااذهيفو.اهبهنوةقطنملا
.ّيلاضنلاّطخلااذهاوفلاخنيذلانيليلقلاتاباقنلاءاضعأولامعألا

:ةّيليئارسإلاةّيفاقثلاةايحلايفّيدقنلاولئافتملاّوجلااذهنععجار310
Yaron Ezrahi, Rubber Bullets: Power and Conscience in Modern
Israel , California, 1998.

اهتقالعنوضغلاهذهيفتّقثويتلا،“سامح”ـلتيقبربكألاةّيلاعفلاّنكل
اتناكامهف.ىوهلاةّينيمخلاوةريغصلا“ّيمالسإلاداهجلاةّمظنم”اهعمو،ناريإب
نيطشانلاتالايتغابليئارسإّدرتاميف،ّةيراحتنالاامهتّايلمعيفنيتيضام
فعاضيامك،“سامح”عمّينيطسلفلافطاعتلاديزيوحنىلعنيّيمالسإلا
تّايلمعلابموقييذلاميظنتلانعًالضف،كانهف.مهّتيّدضواهعابتأةّيلاكيدار
يفةايحلانعةركفباندّوزيو.اهبلفتحتيتلاضرعألاةعامجلا،ّةيراحتنالا
رفيلوأيرامنآنابتاكلاتانيعستلاعلاطميف“سامح”ةئيبنعوةّزغ
“ةداهشلا”ةدابعثيحوهملاعلااذهف.كانهاشاعناذللاغربنياتسلوبو
،تانالعإلاوتاقصلملاوويديفلايفو)يتيفارغ(ناطيحلاتاباتكيفاهبلفتُحي
.دحاوتقويفّينيدلافاطخنالاوشتِكلاوّةيداسلابًاقباعًاخانمقلخيامب
تّايلمعدعبتالئاعلااهعّزوتيتلا“ديهشلاتاقاطب”كانهراصً،الثمف
ثثجلاوتوملاّبحنمعونةّيعامتجالاتاقالعلايفرشتناو،311ةحجان
.)ايليفوركين(

AnneMarieOliverandPaulF.Steinberg,TheRoad:عجار311
toMartyrs’Square:AJourneyintotheWorldoftheSuicide

Bomber,Oxford,2005.
،١٩٩٥رخاوأذنمعراستيّةلتحملايضارألايفّيدوهيلاناطيتسالاحاركلذك
زجاوحلالعفبّينيطسلفلاداصتقاللثيبخلاوّيجهنملاميطحتلاديازتيامك
ىلإمهلوصوديقعتولّزعلانيّيندملالالذإيفًاضيأنعمتيتلاتاقالغإلاو
ةديفتسملا“سامح”ىّوقهرودباذهو.ءافشتسالاوةساردلاولمعلانكامأ
.ةّينيطسلفلاةطلسلاداسفمظاعتنمًالصأ



نيبّيلاقتنالاقاّفتالاىلعنطنشاويفعيقوتلاّمت١٩٩٥ربمتبس/لوليأيفو
يّباهرإمدقأربمفون/يناثلانيرشت٤يفنكل،ريرحتلاةّمظنموليئارسإ
ّىتحيقبيذلانيبارلايتغاىلعريمعلاغيإوهبّصعتموّنيدتمّيدوهي
تايالولاتابلطلوولسوألًةباجتساناطيتسالاعّسوتحفاكينيحلاكاذ
.اهناكرأنمًّايساسأًانكرةيوستلاتدقفاذهب.ةدّحتملا
ىلعلعفةّدركو،١٩٩٦يفف.رثكأفرثكأفنعلاىلإعضولافرجنادقو
سأرىلعوهايناتننيماينبلنيّيليئارسإلاّةيرثكأتتّوص،“سامح”تّايلمع
قيبطتللةقيقدلاةبقارملابونمألاةداعتسابدعويذلاو،ّينيميلادوكيلّلتكت
ديزملاينعيناكاماذهو.فنعلاطبضةهجلامّيسال،ولسوألّينيطسلفلا
رجفناذإو.ّيدوهيلاناطيتساللةزاجإريفوتوةيوستلاةّيلمعديقعتنم
بناجىلإةّينيطسلفلاةطرشلاتلتاق،ربمتبس/لوليأيفًالعففنعلا
تدقعناامك،قّقحتملامالسلاةشاشهىلعًاديدجًاليلدمّدقام،نيّينيطسلفلا
ليبقباسلاّيكريمألاسيئرلاروضحبخيشلامرشةّمقهسفنماعلايف
ّنإلئاقلايأرلاًةزّزعم،باهرإلاةحفاكمفدهبةقطنملاءامعزونوتنيلك
.ليئارسإونيطسلفيفةرفاوتملاكلتنمربكأىوقّبلطتيعضولاطبض
ةموكحةسائرنمتاونسثالثلًّايلمعةيوستلاديمجتّمت،لعفلابو
/لّوألانيرشتيف“رفيرياو”تاثداحميفديحولاقارتخالاناكف،وهايناتن
لمحيذلانوتنيلكنمطغضبتافرعووهايناتنىقتلاثيح،١٩٩٨ربوتكأ
حمسام،ليلخلاةنيدمنمباحسنالاعيقوتىلعةّيليئارسإلاةموكحلاسيئر
.اهمكحتحتةّفضلايضارأنمةئملايف٧وحنعضوبةّينيطسلفلاةطلسلل
١٩٩٩ويام/رّايأيفةّماعلاتاباختنالايفوهايناتنطوقسبضعبلالءافتو
ماعلارخاوأ،تدّدجتلعفلابو.ةموكحللًاسيئركارابدوهيإّيلامعلاباختناو
ّلظيف،كارابّنكل.هللاماريفةّيليئارسإلا–ةّينيطسلفلاتاضوافملا،هسفن
ىلإهليمنعًالضف،ناطيتسالافقوىلعًارداقدبيمل،ةديدجلافورظلا
ىلعهمكحماقاذكه.ّيليئارسإلانيميلايفتاعاطقليّباختنالابسكلا
حامسلانودنمةمئاقلاتانطوتسملاعيسوتبحامسلااهدافمةّيطسوةفسلف
ًاقحالتبثيذلا،كارابلّينمضلاناهرلاناكو.ةديدجتانطوتسمءانبب
ّمث،اهزاجنإونيّينيطسلفلاعمةيوستلاءايحإلناطيتسالامادختسا،هرظنرصق
.ناطيتسالاكيكفتلةيوستلامادختسا
نيبديفيدبماكةّمق٢٠٠٠ويلوي/زومت٢٥و١١نيبامتدقعنادقل
/لّوألانوناك٢٣يفهّتطخنوتنيلكمّدقمث،كارابوتافرعونوتنيلك
ىلعليئارسإظافحهتاحارتقازربأدحأناكو،تاضوافملاذاقنإلربمسيد



ةريبكًالتكلّكشتيتلاكلتًاصوصخ،ةّيبرغلاةّفضلاتانطوتسمضعب
تاضيوعتىلعنوّينيطسلفلالصحينألباقم،١٩٦٧لبقامدودحرواجتو
بسحب،ةّينطولاةطلسلانكمأاذكه.اهسفنليئارسإيفٍضارأنم
.اهتدارأيتلاةحاسملانمةئملايف٩٩ـبظفتحتنأ،ةّيكريمألاتاحرتقملا
كانهف.312ةحاسمدّرجم،نيّينيطسلفلارظنيف،نكتملةلأسملاّنكل
التافرعناكيذلاىصقألادجسملاعضووسدقلاعضوبّقلعتتتاضارتعا
نيّينيطسلفلاىلإال،مّهلكنيملسملاىلإدوعيهرمأّنأديكأتلانعّفكي
تراهنادقتاضوافملانوكتنأتافرعيدعاسمدحأىفنلبال.مهدحو
اّنك”دقف:رايهنالاببسامهمرحلاوسدقلاّنأًادّكؤم،نيئجاللاببسب
يهتنننأدعبو،عامتسالابانعمزّكريالف،ريراقتلاب]تافرعىلإ[هيلإدوعن
اولمكأواوبهذا:لوقيف،دعبهيلعقّفتنملاّننأبّدرنف؟مرحلانيأ:لأسي
ةيحاننم.313“تافرعسيئرللةّيصخشلاةايحلاروحمتناكسدقلا)...(
نوتنيلككولسىلعتغطيتلاةّفخلاّقحبنوّينيطسلفلادقتنا،ىرخأ
امكذخؤتنأاّمإةضورعملاةيوستلاّنأىلعّيروفلاامهحاحلإةهجلكارابو
ةّيجيتارتساىلإّيكريمألاسيئرلاراقتفاًاحضاوناكدقف.ضفُرتنأاّمإو،يه
،ةيناثلاهتيالوءاهتناليبق،هتبغروّةيّدجلاةغلابلاةلأسملاهذهلوحةلماكتم
هلوقنكميهسفنءيشلاو.طسوألاقرشلامالسلعناصكخيراتلالوخديف
.ةّيباختنالاوةّيلخادلاهتارابتعاحاحلإتحتكّرحتيناكيذلاكارابنع

HusseinAghaandRobertاهنعّربعيتلاتاداقتنالاًالثمعجار312
Malleyيفاهارشنوًاعماهابتكتالاقميف

New York Review of Books. vol 48, no 13, August 9, 2001. vol
49, no 11, June 27, 2002. vol 49, no 10, June 13, 2002.
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يف 31 / 8 / 2008 .
نيسحتوضوافتللًالباقرومألاهذهنمريثكلاناك،ّةفاكتالاحلايفْنكل
ملتافرعّنأّالإ.ةرداقوةءوفكةّينيطسلفةدايقتدجوولاميف،طورشلا
،ولسوأببعالتلاوُرطاشتلالواحضوافتلالالخوهف.دراولااذهيفنكي
نعاوبتكنمعامجإبناكو،314ضوافمكهترادإءوسىلعّلدامك
نعًالضف،شاقنللديفمحارتقاّيأميدقتنعًازجاعوًّايبلستاضوافملا
يفعقيّيدوهيلامرحلاّنأىلعهرارصإك،ةلجخموةحدافًءاطخأهباكترا
.315سدقلايفسيلوسلبان

يفنيكراشملاوتافرعنمنيبّرقملادحأ،هبردبعرسايتارّكذمعجار314



/29–22"ةايحلا"ةديرجيفلبرشناّسغاهلقنامك،ةّيضوافتلاةّيلمعلا
11/2008.

315 Dennis Ross, The Missing Peace: The Inside Story of the
Fight for Middle East Peace , Farrar, Straus and Giroux, 2004.
p.718.

/لوليأ٢٨يفنوراشلييرآيّناملربلادوكيللتكتميعزهّجوت،خانملااذهيف
قصالملالكيهلالبجىلإ،ّةيزازفتسانوّينيطسلفلااهربتعاةرايزيف،ربمتبس
يفّيدوهيلاّقحديكأتهفدهّنأنوراشربتعااميف،فيرشلامرحلادجسمل
ةرايزلاىلعًاّدرو.ليئارسإةدايسّلظيفهئاقبنالعإولكيهلالبجةرايز
ءاهنإىلإًّايلمعتدأيتلا،ربمتبس/لوليأ٢٩يفةيناثلاةضافتنالاتعلدنا
هذهف.ةّيسايسلاهتقاطبرضوّينيطسلفلاعمتجملاضيوقتىلإوولسوأ
لاوحأترّيغ،“ىصقألاةضافتنا”ً،ّاينيدًامساًاضيأتيطعأيتلاةضافتنالا
ديعسمعنملادبعّيرصملاثحابلازجويوً.الئاهًارييغتّينيطسلفلابعشلا
يفًامامتترّيغتّينيطسلفلابعشلالاوحأ”:يلاتلالكشلاىلعقراوفلاضعب
ىلاوحبّينيطسلفلابعشلاداز،٢٠٠٠ماعو١٩٩٤ماعنيبامو.نيتلحرملا

ةبسننمريثكبربكأةبسنيهو،٪٣٩اهردقةدايزب،ةمسنفلأ٩٠٠
نمريبكددعةدوعّلظيفّالإاهمهفنكميالوةّيناكسلاةدايزلا
اودجوثيحةّيلودلامهتربخوةّيلاملاوةّيلقعلامهتاردقومهتاراهمبنيّينيطسلفلا
ءاصحإلابتكمماقرألًاقبطو.ةلودلاىلإهقيرطيفًانطوًاريخأمهسفنأل
دقنلاقودنصوةّينيطسلفلاّةيداصتقالاتاسايسلاثوحبدهعموّينيطسلفلا
نمعفتراةّزغعاطقوةّيبرغلاةّفضللّيلامجإلاّيلحملاجتانلاّنإف،ّيلودلا

٢٠٠٠ماعرالودتارايلم٤.٩٣٩ىلإ١٩٩٤ماعرالودتارايلم٣.٢٨٣
ماعلايف٪٦ةبسنبّينيطسلفلاداصتقالاامنثيح،٪٥٠ىلاوحاهردقةدايزب
ماعلايف٪٩وعبارلاوثلاثلاماعلايف٪١٢ويناثلاماعلايف٪٢و،لّوألا
ضفخنا،ةضافتنالاتثدحثيح،٢٠٠٠،سداسلاماعلايفنكلو.سماخلا
ةلاطبلاتضفخنا،سمخلاتاونسلاهذهلالخو.٪٥ةبسنبّيلحملاجتانلا
316.“٪٢١ىلإ٪٢٧نمتضفخنادقف،رقفلاةبسناّمأ.٪١٥ىلإ٪٢٣نم

.30/7/2008،"طسوألاقرشلا"ةديرجيفديعسمعنملادبع316
دقف.اهتّيلهأوةّينيطسلفلاةدايقلاةلأسمةضافتنالاهتحرطامّمهأنمناكو
،دحاوتقويفنيجمانربعّبتاتافرعرسايّنألشفلاملاعمزربأناك
امًاريثكيذلافنعلايفًامدقوةّيسامولبيدلاوضوافتلايفًامدقعضوف
مليذلاتافرعّنأدّكؤملاو.ةروادمةروصيفهعيجشتبنّويليئارسإلاهمّهتا



تاديازملاقوفعافترالاعطتسيمل،ّيخيراتلادئاقلاتافصاومنمًائيشكلمي
هنوبلاطي،١٩٩٤ذنم،اوناكنّويكريمألاونوّيليئارسإلاف.“سامح”اهتحرطيتلا
تضّرعتثيحبً،ّايئزجكلذلعفدقوهو،مهنجسو“سامح”يطشانعمقب
ّنكل،ةضافتنالاعالدناّىتح١٩٩٦نمةّينيطسلفةّينمأتالمحلةريخألا
لعفبو.ةّيفنعلالامعألاةّيلوؤسملّمُحيراصوتديازتهيلعتابلاطملا
نمتافرعفواخمتديازت،“سامح”ةّوقزّزعتتناكيتلاةريثكلابابسألا
بكرينأيفرّكفةيناثلاةضافتنالاعمو.٢٠٠٠يفديفيدبماكلوبق
تناكاميف،هوزواجتنيذلا“حتف”ءاطشنلبابلاًاحتاف،فنعلاةجوم
.ةنكممةّيبعشّلكزارحإىلع“سامح”عمسفانتلاىلعةدودشممهُنيعأ
ةّيبرعلابتافرعمالكنيبريبكقرافنعثّدحتلانعنّويليئارسإلاّفكيملو
كلذك.اهجراخهمالكوةقلغملافرغلالخادهمالكنيبو،ّةيزيلكنإلابهمالكو
يعدتسيضوافتلاطورشنيسحتنإذإ،ةضافتنالالعشأنموههنأبمهُّتا
ةسايسللهمهفبوتافرعلقعبنوفراعلاناكاموهو.رثكأنيّينيطسلفىلتق
هرودبو.هقيدصتىلإنيلّايمنانبلوندرألايفنيتّيلهألانيبرحلايفهيتبرجتو
شوبـهجروجيترادإيفطسوألاقرشلايضوافمريبك،ّسورسينددعبتسا
لعفيملّهنأدّكأهّنكل،ةضافتنالاءاروتافرعنوكينأ،نوتنيلكليبو
317“عازنلاءاهنإىوتسمىلعنكيمل”،تالاحلاّلكيف،وهو،اهفقولًائيش
ّنأنع،راّهزلادومحم،“سامح”يفّيدايقلاثّدحتقحالتقويفو.
ليئارسإبلقيفّةيركسعةّيلمعذيفنتهتكرحىلإزعوأنموهتافرع
.318مالسلاتاضوافملشفدعب

317 Dennis Ross, The Missing Peace ... p. 756.
318 ةديرج " سدقلا يّبرعلا "، 29 / 9 / 2010 .

أدبّينيطسلفلاّينطولاعورشملاّنأديعبلاىدملاىلعاذهنمرطخأ
نمًاءزجلّوحتثيحب،“سامح”هتعرصلاخّيمالسإعورشمحلاصلرسحني
.اهريغوريمشكوناشيشلاوناتسناغفألئاسملمشتةضرتفمةّيمالسإةدنجأ
رّذجتلاوّينيطسلفلارّذجتلاّنأولامكحال،نوتنيلكةيوستلشفعمف
ريباعتلازربأدحأّيراحتنالاطاشنلااميف،رخآلاامهدحاولّمكيّيومالسإلا
.كلذنع
نمفالآلاتهّوشوتائملاتلتقيتلاتّايلمعللناكفً،ّايليئارسإاّمأ
تفعاضف،نيميلاىلإاهلماكبةّيسايسلاةطيرخلاتعفدنأ،نيّيليئارسإلا
نوراشلييرألاصيإيفتبّبستونيّينيطسلفلالايحةدّدشتملاىوقللدييأتلا
ىوطناهعمو،ةّماعلا٢٠٠١رياربف/طابشتاباختنايفةموكحلاةسائرىلإ



نأللباقريغ”ًّايسايسًّايديلقتنوراشفّنُصدقل.ةيوستلانعمالكّلك
،ّةيراحتنالاتّايلمعلاوةيناثلاةضافتنالاىلعنيّيليئارسإلاّدرّنكل،“بَختُني
ً.انكممليحتسملالعج
،نيّينيطسلفلاةايحىلعىوصقتاءارجإنوراشةموكحتضرفلعفلابو
ةّماعلاوةّصاخلاةايحلاهجوأرئاسوةرجاتملاولاقتنالاوميلعتلاورفسلاةلعاج
ال،ءارولاىلإًاّدجةريبكةوطخعارصلاداعاذكه.ةبوعصلاةياغيفةلأسم
نمًّاّيلكةسايسلاتغلأيتلا،ّةيراحتنالاتّايلمعلاةينقتدامتعاعمامّيس
ةّيصخشلاةايحلاىلعظافحلاّنأكاذ.ّينيطسلفلاوّيليئارسإلانيبلوادتلا
لحمفوخلاّلحدقف.ةضئافلاتّايلامكلانمًاعونةسايسلالعجدرفلل
ةقرحملاةبرجتنمببسب،ليئارسإدوهيّنأمكًّايلجناكو،راكفألا
فاصمىلإاهعفرتةعرسباهنوعيطيومهفواخمىلإنوبذجني،تامورغوبلاو
فيعضلامهعقوم،هنايسنبعصياموهو،نورّكذتينيحفيكف.ّيريتسه
دحاوليلددجويالنيذلاو،مهنوهركينيذلارشبلانمرحبطسوّّيلقألاو
نيب،ّرسفياماذهو؟ةنينأمطلابمهنيبةميقملاتّايلقألانمّيأّعتمتىلع
ًّاينيميّيراسيلالعجيذلا،ّيليئارسإلاعمتجملايفريبكلاحايزنالا،ىرخأرومأ
ً.افّرطتمًاّينيميلدتعملاّينيميلاو
نمتاب،٢٠٠١ربمتبس/لوليأ١١ةميرجدعبةضافتنالاتّرمتساذإو
ريغوةسارشلاغلابعمقباهتلماعمو،باهرإلاباهطبرنيّيليئارسإلاىلعلهسلا
.تاسّسؤمنمةّينيطسلفلاةطلسلاهتنبامّلكىلعيضقثيحب،ّيدايتعا
ىلوألاةضافتنالاىلتقفاعضأةعبرأمهليتقفالآةتسنعكيهاناذهو
لمعلاةّوقنمّيساسأءزجمهباشفلأ١٥٠لاقتعاو،)١٩٩٣–١٩٨٧(
رانلاقالطإولاوجتلاعنمتالاحوشيتفتلازكارمرثاكتو،ّينيطسلفلا
تالايتغاوةّيفازجتالاقتعاوتويبريمدتو،ةراجحلايبراضىلعيّئاوشعلا
.نيّينيطسلفنيطشانوةداقل
ً،اريثكعفترتمليتلا“ماّسقلا”خيراوصقالطإ“سامح”تأدب٢٠٠١يفف
فنعةباثمبخيراوصلاتناكدقل.ّةيركسعلااهتّيلاعف،ةقحاللاتاونسلايف
دودرماذادبهّنكل،ةّينطوةّيجيتارتساالوّيسايسعورشمهقفارياليّناجم
يفو.ةرّمدمةّيليئارسإًادودرنولّمحتينيذلانيّينيطسلفلاىلعغلابّيبلس
وحن“ينيروتناس”براقلاربعةحلسأتبّرُه،هسفنماعلانمويام/رّايأ
أنيراكبكرمربعبيرهتلاناك٢٠٠٢رياني/يناثلانوناكيفو.ةّزغ
مويتلصحاهادحإّةيراحتناتّايلمعةلسلستلاتتو.ناريإنمهّجوتملا
٣٠لُتقثيح،ايناتانبقدنفيفسرام/راذآ٢٧يفّيدوهيلاحصفلاديع



داهجلاةّمظنم”ـلىرخأّةيراحتناةّيلمعتناكوينوي/ناريزح١يفوً.ّايندم
.نّويوناثّبالطمهمظعمًّايليئارسإًّايندم٢١اهتجيتنبىضق“ّيمالسالا
تّايلمعلاىلإتهتنايتلاةهجولاىلإريشيةسايسلاىلإراقتفالاناكدقل
ًاريمدتوًاريمدتاهنوكثيحنمّةيّدضلالحارمىلعأيهيتلاو،ّةيراحتنالا
اومرُحصاخشألةتوبكمّةيدرفامهبموقت،ةّيضارعتسالاوةحارصلايغلابًّايتاذ
٢٠٠٢ذنمهنأّةلبنيطلاديزيامناكو.اهنعريبعتلاومهّتيدرفبّعتمتلا
ّطخىلع،“ةطلسلابزح”يهو،“حتف”ـلةعباتلا“ىصقألابئاتك”تلخد
.ةّيبعشلابزوفلاىلع“ماّسقلابئاتك”ةسفانمل،اهعاونأىلعتّايلمعلا
،ةّيبرغلاةّفضلالالتحاةّيليئارسإلاتاّوقلاتداعأماعلاكاذعيبريفْنكل
.نيّيليئارسإللةّينطوةضاير“كيرشلانادقف”نعثيدحلاراصاميف
هذهيفْنكل.ةسايسلانمريثكلااهحتفمزلتساٌةحفصمدلابتيوطاذكه
نيّيليئارسإلاونّييروسلاينعتةيزاومىرخأةلأسململمتتتناكنوضغلا
.نيّينانبللابًاساسأضاُختو
ةّيئانثلاتاضوافملاقالطناو،١٩٩١رخاوأ،مالسللديردمرمتؤميفف
ّنكل،تاهبجلانمّيأىلعّيلعفمّدقتلصحيمل،ّةيروسلا–ةّيليئارسإلا
دارفأونّويروسونوّيليئارسإنّويمسريقتلينأفً.اّمهمناكّيزمرلابناجلا
براقتلاكلذىلإفاضيً.اثدحهتاذبناكةدحاوةعاقيفنوّينيطسلف
ضيرعلاّيلودلافلاحتلايفّايروسةكراشمنعمجانلاّيروسلا–ّيكريمألا
١٠مقرلارارقلارودصعم،١٩٩١يف،قفارتاموهو،تيوكلاريرحتل
ةلهول،ىحوأيذلاو،هلّيمسرلافصولابسحب،ّيجاتنإلارامثتسالاعيجشتل
ةرطيسعمعطقلاوّةيداصتقالاةلربللاوحنهّجتيّيروسلاماظنلاّنأب،ةريصق
.319ّيداصتقالاطاشنلاىلعةلودلا

SylviaPolling,InvestmentLawNo.10WhichFuture:عجار319
fortheprivateSector?;in:EberhardKienle)ed.(,

ContemporarySyria:LiberalizationbetweenColdWarandCold
Peace,BritishAcademicPressinassociationwiththeCentreof
NearandMiddleEasternStudies,SchoolofOrientalandAfrican

Studies,UniversityofLondon,1994.
،ليئارسإيف١٩٩٢تاباختنايفلمعلابزحميعز،نيبارقحسإزوفنأّالإ
ةلاسرنيبارلصوأ١٩٩٣يفف،لعفلابو.ّيقيقحلّوحتلدّهمنأثبلام
،كاذنآّيكريمألاةّيجراخلاريزورفوتسيركنراوربع،نّييروسلاىلإّةيوفش
نيدلبلانيبتاقالعلاعيبطتوّيروسلاّيليئارسإلاعازنلاءاهنإاهيفضرعي



تاجاحنامضوتاونسسمخلالخنالوجلانمّيليئارسإباحسنالباقم
.ّايربطةريحبهايمنمليئارسإ
أدبم“نيبارةعيدو”ـبفرُعتتتابيتلاةلاسرلاهذهيفامّمهأناكو
ةطقنهربتعيّيروسلاّيسايسلاُباطخلالازيالوناكيذلالماكلاباحسنالا
ًّايخساضرعاذهناكو.نيّيليئارسإلاعمةّيسايستاثداحمّةيأيفقالطنا
ّةيدوكيللانغيبميحانمةموكحّنأرابتعالايفانذخأاماذإّعقوتمريغو
هتحاسمبنالوجلاّمضتنلعأدق١٩٨١ربمسيد/لّوألانوناكيفتناك
ةّيمسرحبصتملةوطخلاكلتّنكل.ليئارسإىلإًاّعبرمًارتموليك١٢٥٠ةغلابلا
باجأدقو.ةدّحتملاتايالولاكلذيفامب،ّيلودلاعمتجملادييأتبظحتملو
ةلودلاعمّةيداعتاقالعةماقإيفهدالبةبغردّكأنأبّيروسلاسيئرلا
رهشألالخةريخألاباحسناذيفنتو،لماشلاعيبطتلانعًاضوعّةيربعلا
،نالوجلاوايربطهايمنمًاعمليئارسإوّايروستاجاحنامضعم،ةدودعم
.ةيناثلاتاجاحطقفسيلو
يسيئرنيبتاضوافمةلوج١٩٩٤رخاوأيفتدقعناف،مّدقتلاضعبلصحو
،نطنشاونمبرقلاب،320يباهشلاتمكحوكاحاشنونمأ،نيدلبلاناكرأ
كارابدوهيإبملعملاديلوةدّحتملاممألايفّيروسلاريفسلاىقتلاامك
،١٩٩٥ويام/رّايأيفّمث،ةّيليئارسإلاةموكحلاسيئرلّيركسعلاراشتسملا
ةشقانملًاّماعًاراطإتلّكشو،ناتموكحلااهيلعتقفاو“ةّينمأةقرو”تعضو
اسيئرىقتلارهشدعبو،امهنيبمالسقاّفتاّيألّةيرورضلاةّينمألاتابيترتلا
.ةيناثناكرألا

فيلكتّنأاهدافمتاريدقتدسأللةئوانملاةّيبرعلافحصلاتلقانت320
نيّيليئارسإلابةقالعلاةهبشداعبإاهتفيظو،ةّمهملاهذهب،ّيّنسوهو،يباهشلا

.نّييولعنيّيمسرنع
يفًاّمهمًامّدقتهلالخنافرطلازرحأًاقارتخاةرشابملاتاضوافملاتناكً،اذإ
لولحىلإلّصوتلايفاحجنيملولو،اهيلععزانتملاتاّفلملافلتخمةجلاعم
ةّيلمعللطاشنلاوّةيّدجلاةغلابةّيكريمأةياعرعمكلذىزاوتدقف.اهل
دسألانيبةّمق١٩٩٤رياني/يناثلانوناكيفتدقعناذإ،ةّيسامولبيدلا
ليطعتمدعقشمداهيفتدّهعتفينجيفنوتنيلكليبّيكريمألاسيئرلاو
ةلودلاعمّةيداعمالستاقالعةماقإوّيليئارسإلاّينيطسلفلاّيملسلاراسملا
رخاوأيفو.ىلوألاةّرمللًانلعدسألااهبهّوفتيتارابعهذهتناكو،ّةيربعلا
،رفوتسيركنراوهتّيجراخريزوماقامنيب،قشمدنوتنيلكرازهتاذماعلا
.ّةيروسلاةمصاعللةرايز٢٦ـب،١٩٩٦ليربأ/ناسينو١٩٩٣رياربف/طابشنيب



ةسائريفّهلحمزيريبنوعمشيلاّمعلاّيدايقلالولحونيبارلايتغابو
نكمأوةدّحتملاتايالولابنيشيتنالبياويفضوافتلافنؤتسا،ةموكحلا
دعبتّفقوتتاضوافملاّنكل.ةّينقتلاوةّيلمعلالئاسملاضعبيفمّدقتلا
ةّيليئارسإدودرنماهعبتتساامو١٩٩٦يفليئارسإلخاد“سامح”تامجه
نالقسعوبيبأّلتوسدقلاتدهشسرام/راذآورياربف/طابشيفف.ةسرش
ىلعتضقلب،بسحفّيليئارسإلاّيروسلاضوافتلاهُنتملّةيراحتناتايلمع
نيماينبهسفانممامأةّماعلاتاباختنالايفبسريذلاهسفنزيريبظوظح
.وهايناتن
ىلإأجلوهايناتنّنأّالإ.دومجةلحرمةّيئانثلاتاضوافملاتلخداذكه
ردوالنورلصألاّيدوهيلاوّيكريمألالامعألالجراهبّفلكّةيّرسةّيسامولبيد
.دسألاىدلهثوعبمنوكيوقشمدعمّةيّرستاضوافمب،١٩٩٨يف،موقيل
.ردوالةّمهمنعةّيليئارسإلاوّةيروسلاناتياورلاتفلتخاقحالتقويفو
“نيبارةعيدو”ىلعوهايناتنةقفاوممهيلإلقنّهنأاودّكأنّويروسلاف
لباقم١٩٦٧وينوي/ناريزح٤طخىلإباحسنالليّئدبملاليئارسإدادعتساو
وألماكلاباحسنالادّهعتدقنوكينأركنأفوهايناتناّمأ،نمألاومالسلا
.هلةمزلُم“نيبارةعيدو”ربتعا
يّئانثلاّلظيفّيّدجمّدقتّيألوصحدعبتسملانمادب،ّةفاكتالاحلايف
كارابدوهيإلمعلابزحميعززوفعم،١٩٩٩يف،ْنكل.دسألا–وهايناتن
نمةديدجةلحرمتأدب،ةموكحلاةسائرهّيلوتوتسينكلاتاباختناب
يفسواهريلبيفضوافتلافنؤتسالّوألانوناك١٥يفف.تاضوافملا
،٢٠٠٠علاطمىقتلامث.نيبارعماهدنعتّفقوتيتلاةطقنلانم،نطنشاو
.كارابو،عرشلاقورافّيروسلاةيجراخلاريزو،ةّيبرغلااينيجريفةيالويف
تاضوافملاتهتنا،نمألاوهايملاودودحلابّقلعتتناجلليكشتمغرىلعو
ةلوجلاتياربلوأنيلدامةّيكريمألاةّيجراخلاةريزوليجأتىلإتّدأةمزأب
.تاضوافملانمةثلاثلا
نيب،سرام/راذآيف،فينجيف،تدقعنايتلاةمقلاتلشف،كاذدعب
داعتًاضرعكارابهلّمحيذلانوتنيلكنيبوً،ّايحصيعادتملاوضيرملا،دسألا
رتم٥٠٠هضرعطيرشءانثتسابّايروسىلإنالوجلاتاعفترمّلكهبجومب
رهنلةّيقرشلاةّفضلايذاحيهنمرغصأرخآطيرشو،ايربطةريحبيذاحي
داقتعالاداسو.مهضرأنمةعطقبكلذنّويليئارسإلاضّوُعينأىلع،ندرألا
امّنأو،نالوجلانمةئملايف٩٩ةداعتسالوبقيفدّدرتينلدسألاّنأب
ةيفارغجتالزانت”وٍضارأ“لدابت”نمةهباشمتايوستيفةداعلصحي



،ىرخأةّرم،ّيروسلاسيئرلانأديبً.اضيأانهّحصينأنكمي“ةلدابتم
.“فرشلا”،هودعاسمووه،هاّمسامبهكّسمتوضرعلاهضفربملاعلاأجاف
نمًاديزمّعقوتملاتابو،ّيليئارسإّيروسمالسبلمأّلكًاّيئاهنرّخبتاذكه
اهتكرعموّةيروسلاّةيّدضلابنانبلطبرماكحإنمًاديزمونانبليفةهجاوملا
.ةسئايلا
٢٠٠٠ويام/رّايأيفف.٢٠٠٦ّىتحًّايلكةّيسامولبيدلاةّيلمعلاتّفقوتًالعفو
لّكشتسةوطخلاهذهّنأّايروسلىءارتف،نانبلنمًّايداُحأليئارسإتبحسنا

دعبو.هبًاثّبشتاهدازامبنانبلنم،ىرخألايه،باحسناللاهيلعًاطغض
/طابش٧يفّمث.راّشبهلجنمكحلايفهفلخوّيروسلاسيئرلاّيفوترهش
.ةموكحلاةسائرّىلوتوتاباختنالايفنوراشلييرأزاف٢٠٠١رياربف
،دسألاضفراهطسبأ،اياضقلانمةعومجمهذهلشفلاةّصقتراثأدقل
ةّماعلاةّيسامولبيدلايفطارخنالا،ّيسايسلاءادألايفةّيتايفوسلاةقيرطلاذيملت
نَمّمتكتبيرجيامةطاحإنعًالضف،ّيليئارسإلاّماعلايأرلاةبطاخموأ
نيّينيطسلفلاىلعّايروسةديازمكلذيضتقياّممناكو.ةلجخمةيلمعبموقي
عم،مهنملضفأمهتيضقّلثمينمرهظمبروهظلاىلعاهصرحوًاّينيطسلف
ّينيطسلفلاراسملاىلعّدجيعجارتّلكنمةدافتسالايفدّدرتتنكتملاّهنأ
.اهتقيرطباهتّيضقعفدتلّيليئارسإلا–
نمةئملايف١٠٠نمباحسنالاناكف،نيدلبلانيبةقلاعلالئاسملايفاّمأ
دسألاّنأكاذ.ةمواسملللباقريغّيروسكّسمتعوضومّةلتحملايضارألا
ةمزأىلإهّدرنكميدقاموهو،ايربطةريحبلّيقرشلائطاشلالماكدارأ
ثعبلابزحهماقأيذلاّيداصتقالاماظنلاببسبّايروسيفهايملاصقن
ريثكلانطقلاةعارزىلعزيكرتلاوةليقثلاتاعانصلاىلعهليوعتةهجل
.تارفلارهنىلعمخضلا“كروتاتأّدس”كارتألاءانبنعًالضف،ّيرللّبلطتلا
،ءاملانمبيصننامضىلإًاضيأنوعاسلا،نّويليئارسإلاّرصيناكاميفاذهو
نمءزجًالصأيه،بسحفرتم٤٠٠ىلعّدتمتيتلاةقطنملاهذهّنأىلع
.ةّيبادتنالانيطسلف
ناك،نيفرطلاىدلمالسةّيندوجولاحيف،عوضوملااذهّنأنهارلاو
ليئارسإورصمهتلعفامطبضلاباذهف.نيّيلودلاميكحتلاوماكتحاللًاحلاص
١٩٧٩يفديفيدبماكةدهاعمعطتستمليذلاعجتنملا،اباطىلإةبسنلاب
.هلرصمةّيكلمب١٩٨٨يفىضقيذلاميكحتللرمألاكُرتف،هعضومسح
باحسنالابحضاوّيليئارسإمازتلاىلعلوصحلاىلعّيروسلارارصإلاّنكل
،تاضوافملالوخدلقبسمطرشك،١٩٦٧وينوي/ناريزح٤ّطخّىتح



تاّينلابّكشلاايقبأ،مازتلالااذهلثمميدقتلفورعملاّيليئارسإلاضفرلاو
،ةداقلانيبّينلعلاءاقللاضفرتّتلظّايروسّنأامّيسالً،امئاقةّيملسلا
ةّيعيبطةجيتنهفصوبتاقالعلللماكلاعيبطتلانعحيرصلامالكلابّنجتتو
.مالسلل
ديرتًالعفّايروستناكاذإاّمعًاعورشملاؤسلايقب،مومعلاىلعو
نانبلىلعّيميلقإلااهذوفننعاهّيلختلباقمنالوجلاةبضهةداعتسا
ّنأكاذ.ليئارسإعمعارصلالضفبّالإهزرحتمليذلاو،نيّينيطسلفلاو
اهنوكنمّايروسلقني،بيبألتوقشمدنيبمالسمايقونالوجلادادرتسا
جلاعتواهدودحلخادىلإئفكنتةّيعيبطةلوداهلّوحيوةّيئانثتساةلود
.ّةيداعةّمأةلودىلإاهلّوحتلكاشم
ً:ادلباهنمرثكأةّيميلقإةفيظوىلإّايروسلّوحنأعارصلاكاذلناكدقل
ةفعاضمًافاعضأقوفتحلستلاقابسونمألاوفالحألاتالاجميفاهرابخأف
ًافورعمناكدقو.داصتقالاوأةّحصلاوأميلعتلانعاهرابخأنمحشريام
دلبلامكحمث١٩٦٣ذنمّيثعبكةطلسلايفكراشيذلا،دسألانع
لايحهلوضففعضوداصتقالابهثارتكاّةلق،١٩٧٠ذنمّيركسعروتاتكيدك
.هيفيرجيامويجراخلاملاعلا
بيكرتّنأ،ّايروسلّيوينبلافعضلاصخياميف،اذهنمدعبأناكو
مامزباهنمدارفأكسمييتلاّةيولعلاةّيلقألاف.اهعمتجملسناجمريغاهتطلس
نمةئملايف١٣نمرثكأّلثمتال،نمألاةزهجأوشيجلالالخنمةطلسلا
ىلعةرطيسلاّالإةنميهلاتافصاومنمكلمتاليهف،اذهقوف.ناّكسلا
ليوطلالامهإلاواهتلزعواهتّيفيرببسبو،ّةيولعلاةفئاطلاف.نمألاوشيجلا
عقومبفرُعتمل،ةبقاعتملاّةيزكرملاتاطلسلالبقنمهلتضّرعتيذلا
ةنراوملالاحًالثمتناكامىلع،ةراجتلاوأداصتقالاوأميلعتلايفمّدقتم
،١٩٧٠ذنماميسال،ثعبلاتاموكحّنأحيحص.نانبليفنيّيحيسملامومعو
وأًاعيمجتايوتسملاىلعةلودلافئاظولالخنمنإ،نّييولعلابتّمتها
يّناكسلاّقفدتلالّهساموهو،مهقطانميفةّيتحتلاةينبلادييشتلالخنم
يتلاتاوجفلابأرلًايفاكسيلاذهّنأريغ.ندملاىلإفايرألانمفيثكلا
ّنإّمث.توافتوتاقالعنمهيلعتوطناامبةديدملاخيراتلابقحاهتمكار
نيملسملاةيهاركدازمهدييفةطلسلادوجوبنّويولعلاهزرحأامطابترا
.حاجنللجذامنىلإمهلّوحينألدب،مهلةّنسلا
ةجاحلايغليوّةيركسعلاةطلسلاكّكفييذلامالسلاّنأينعياماذهو
،شيجلاىلعاهترطيسدقفتيتلا،ّةيولعلاةّيلقألاضيرعتبدّدهيدق،اهيلإ



نيبداقحألادوجولظيففيكف.ةّيّنسلاّةيرثكألانمّةيرأثلامعأىلإ
ىلعتضقيتلاّيّنسلاباهرإلالامعأعممقافتاموهو،نيتعامجلا
هسراميذلاسرشلاعمقلاّمث،ّةيولعلاّةيركسعلاوةّيندملارداوكلاتارشع
ميدقلاءزجلاميدهتهيفامب،ةّيّنسلاتاعامجلاّقحبتانينامثلاعلاطمدسألا
.هامحةنيدمنم
رمأةّيملستاسايسىلإهلّوحتّنأملعيناكّيروسلاسيئرلاّنأّدبالو
ناكامدعبلوغيدلراشف:انههلوقيامهيدلثيدحلاخيراتلاو.فلكم
نيحبالقنايتلواحمولايتغاةلواحملضّرعت،ّيسنرفلانيميللًاّيخيراتًاميعز
هعيقوترثإًاليتقنيبارقحسإىضقاميف،رئازجلالالقتساةاعدنمراص
نيبارولوغيدموصخّنأبًاملعاذهو.نيّينيطسلفلاعمولسوأقاّفتا
دسألاموصخاهكلتمايتلاّةيرأثلاتابغرلااوكلميملنيّيليئارسإلاونيّيسنرفلا
.نّويروسلا
.نّايلخادلااهتحلصمواهقطنمّةيروسلامالساللاوبرحاللاةسايسللماكتاذكه
رشعثلاثلالصفلا
نفعللدودحال
ثيحبً،امكحمًاطبراهبنانبلطبريعدتستّايروسلّةيّدضلاةسايسلاتناك
نيّينيطسلفلاو١٩٧٩يفرصمدعبليئارسإعمرخآمالسدقعىلإهّجتيال
رمتؤميفنانبلةكراشمتءاجراطإلااذهيفو.١٩٩٤يفندرألاو١٩٩٣يف
نعرفستنأنودنمّةيروسلاةكراشملابًامامتةقحلم١٩٩١ماعديردم
.ةعباتمّةيأاهيلتوأ،ةجيتنّةيأ
ىلوطلاديلاقشمدىطعأيذلافئاطلاقاّفتاىلإًادانتساف،لخادلايفاّمأ
:نيزرابنيثدح١٩٩٢ماعدهش،نانبليف
،تاباختنالايفهتكراشمربعةّيناملربلاةايحلا“هللابزح”لخد،ةهجنم
ةياوربسح،كلذيئنماخهللاةيآيّناريإلاىلعألادشرملازاجأنأدعب
،“بزحلاةننبل”نعثيدحلاعماذهقفارت.321بزحلاّييدايقزربأدحأ
يفركُذيدهجّيأباوفرُعيمل،جاّجحمّهلكو،ناملربلايفهباّونّنأبًاملع
ًاقالطنا،تاسّسؤميعارولمعّبركهرودنعثيدحلاعاشكلذك.عيرشتلا
.322ةّيناريإلاةّيلاملاتانوعملاهلهتّرفواّمم

راد،لبقتسملا...ةبرجتلا...جهنملا:هللابزح،مساقميعن:رظنا321
.273ص،2002،توريب،يداهلا

JudithpalmerHarik,Hezbollah-ThechangingFaceof:رظنا322
Terrorism,I.B.Tauris,2004,chapter6.



نمهلّوحتةّيضرفعمو،"هللابزح"عمًافطاعترثكأرظنةهجولجأنمو
Augustus:رظنا،ّيريهامجيّنانبلبزحىلإناريإلةعباتةّيباهرإايشيليم

RichardNorton,Hezbollah:AShortHistory,Princeton,2007.
يفةموكحلاةسائريريرحلاقيفرلامعألالجرّفُلك،ىرخأةهجنمو

نومضمناكو.اهتّيسنجلمحوّةيدوعسلايفهتورثىنجيذلاوه،١٩٩٢
حيرييذلاّيلاملاوّيداصتقالاّقشلاّملستبهلحامسلايريرحلابةقالعلا
ضعبناكاميف،ّيداصتقالاعضولاهكرتيدقّيبلسريثأتّيأنمنّييروسلا
ّيريرحلالاملاتاعيفنتنمةرشابمنيديفتسمّيروسلاماظنلايذّفنتم
.ةّيخسلاهايادهو
يفةمواقملاّيلوتهبطاني“هللابزح”ـفً:احضاوانهلمعلاميسقتناكو
ةحلصملاعاقيإىلعًاطوبضمكلذىقبينأىلع،يّبرغلاعاقبلاوبونجلا
دقو.توريبيفرامعإلاةداعإيريرحلاّىلوتياميف،ةّيناريإلا–ّةيروسلا
نيتفئاطلانمًّايأّنأىلإريشتّيراجفنالامساقتلانمةغيصلاهذهتءاج
رودلاةثارونعاهدرفمبةزجاع،ةعيشلاوةّنسلا،نانبليفنيتريبكلانيتملسملا
كّرحييذلاّيروسلاورتسياملاىلإناتّرطضمًاعمامّهنأو،١٩٧٥لبقيحيسملا
.ّةيدوعسلاوناريإعمقيسنتلاب،اهطبضيمثامهتاضقانت
نانبل،نيدلبلانيبةقالعللّةيّدضلاوةّيبلسلاةعيبطلاىلعةلالدّدشألاناكو
دلبللىوقألادلبلالالغتساةهجلةّيبرعلاةّيموقلاةّيفيظوىلعو،ّايروسو
ّيأب،٢٠٠٥ّىتحتّرمتسايتلاةقالعلاهذهءلملاحتساّهنأ،فعضألا
ّينمألاّقشلاىّدعتيامب،ّيميلعتوأّيفاقثوأّيداصتقا،ّيّدجنومضم
.ّيجيتارتسالاقاحلإلاو
طساوأنيّيليئارسإلانيّيندملاّدضّةيراحتنالاتّايلمعلاقفاريذلاّرتوتلانأالإ
،ليئارسإعمّةيروسلاوةّينيطسلفلانيتّيضوافتلانيتّيلمعلاساكتناو،تانيعستلا
تغلبيتلا،هللابزحعمةّيليئارسإلاةهجاوملاديعصتيفناديزياناك
نمضنم،نوّيليئارسإلابكترانيح١٩٩٦ليربأ/ناسين١٨يفاهتورذ
نانبلبونجيفاناقةيرقةميرج،“بضغلاديقانع”ـبةفورعملامهتلمح
ريثكلامهنيب،نيّينانبلنيّيندم١٠٦لتقمىلإىّدأام،لماكباصعأنادقفب
.لافطألانم
تايادبترّهظامك،“هللابزح”عقاومتّوقنأةحبذملاكلتلناكو
بلاطريخألاّنأكاذ.يريرحلانيبو،نّويروسلاهعمو،هنيبنلعملافالخلا
بزح”ونّويروسلاهربتعايذلارمألا،بونجلاىلإيّنانبللاشيجلالاسرإب
.يريرحلااهذّفنيةمواقملاىلعةّيبرغةرماؤمنعًاريبعت“هللا



ةّيبصعلليريرحلاليثمتنعًالضفف:ةريثكتناكضقانتلابابسأّنألاحلاو
عورشمماق،ةّيلاكيدارلاةّيعيشلاةّيبصعلل“هللابزح”ليثمتو،ةّينسلا
ىلعطسوألاقرشللّةيراجتوةّيلامةمصاعتوريبليوحتوءانبلايفيريرحلا
ةاعدمناكاماذهو.ولسوأةيقاّفتاعمقلطنايذلاّيميلقإلامالسلاضارتفا
هيغلييذلا“هللابزح”دنعطقفسيل،يريرحلاتّاينبقيمعلاّكشلل
“نيراسملاةدحو”ىلعتدكأيتلاقشمددنعًاضيألبً،الصأمالسلا
نوكتّالأةنماض،ّةيربعلاةلودلاعمضوافتّيأيفيّنانبللاوّيروسلا
.ّةيروسلاةّيسامولبيدللدادتمانمرثكأنانبللةّيجراخلاةسايسلا
فرعيذلا،يريرحلاتاكّرحتىلعةّماتلاةرطيسلاّايروسنمضتيكو
دئاق،١٩٩٨يف،ّةيروهمجلاةسائرىلإتلصوأ،ةعساولاةّيلودلاهتاقالعب
ءانبأنيبركُذتةّيبعشّةيأّلثميالّهنأبرهتشايذلادوحلليمإشيجلا
.ّةيروسلاتابغرللناعذإلاغلاب،يلاتلاب،ّهنأوةّيحيسملاهتفئاط
هتلمحيفدّهعتدقناككارابدوهيإف.ليئارسإنمتءاجةأجافملاّنكل
ةبغرلًابيجتسم،نانبلنمّيداحأباحسناب،١٩٩٩سرام/راذآيفةّيباختنالا
ّنأملعلاعماذهو.ىلتقلاددعيمانتهقلقأيذلاّيليئارسإلاّماعلايأرلا
ىوس)٢٠٠٠–١٩٨٢(ًاماع١٨لالخليئارسإّفلكتملهللابزحةمواقم

اموهو،دحاولارهشلايفنيّيليئارسإةعبرأنعّلقيلّدعمبيأ،ليتق٨٠٠
ّماعلايأرلاّنأاذهنمّمهأو.ريسثداوحاياحضهفاعضأبهذي
ةركفنعّيلختلاىلإًالّايمتاب،ولسوألشفباقعأيف،ّيليئارسإلا
تاطلسلاعمقاّفتانودنمّةيداحألاتاباحسنالاقيبطتةحلصملتاضوافملا
اممزتلتال،نيّيليئارسإلايأريف،يتلاواهضرأنمباحسنالايرجييتلا
.هدّهعتت
اّممعرسأبباحسنالاكاذزجنأةموكحلاةسائرىلإهلوصوبكارابّنأالإ
امدنعف.٤٢٥رارقلاًاريخأًاّقبطم،٢٠٠٠ويام/رّايأ٢٤يفكلذناكو،دعو
ةرماؤم”نممهجاعزنانوّينانبللااهؤافلحوقشمدِفختمل،باحسنالالصح
اهشيجءاقبإلاهعئارذرخآقشمدتدقفًالعفو.يّمُسامىلع“باحسنالا
.هتمواقمو“هللابزح”ةيوقتيف،ناريإبناجىلإ،تضماهّنكل،نانبليف
“هللابزح”وّايروستقفاوت،دحاوفرطنمباحسنالانالعإذنمو،كلذك
ىلع،نانبلىلعّةيروسلاةياصولااهتسدنهيتلا،ةّينانبللانمألاةزهجأو
،اعبشعرازميهقباسلايفاهبعمسدقدحأنكيملةّيضقطابنتسا
اهريرحتضرتُفييتلاو323ًاّعبرمًارتموليك٤٠ىلعاهتحاسمديزتاليتلا
هذهبسحب،ّيليئارسإلاباحسنالاف.هحالسنع“هللابزح”ّىلختينألبق



حالسءاقبفيلاتلابو،هلامكبّيلودلافارتعالانعلزعمب،لماكريغ،ّةيرظنلا
.هنمّدبالرمأةّينانبللاةّيعيشلاةمواقملا

ً،الصأحسمُتمليتلااعبشعرازملةقيقدةحاسمىلعمالكلابعصي323
عفديدافتلةقيقدريغّةيريدقتًاماقرأرئاودللنوطعياوناكاهيّكالمّنأامك

.ثرإلالقنوأعيبلادنعةظهابموسر
٢٤٢رارقلااهلمشياعبشعرازمّنأف،باحسنالامدعلةّيليئارسإلاةّجحلااّمأ
ّنأكاذ.هدحونانبلّصخييذلا٤٢٥رارقلاسيلو١٩٦٧يفرداصلا
ذنمةّيكرمجةطقنواهلزكارمعرازملايفتماقأّةيروسلاتاّوقلا
ةلأسملانعىضاغتتنأكاذدهعةّينانبللاةموكحلاترّرقدقو،تانيسمخلا

امّنإف،١٩٦٧برحدعبليئارسإاهّتلتحانيحف.قشمدبضغريثتاليك
ملقشمدّنأرمألاديقعتيفديزيناكو.نانبلنمال،ّايروسنماهّتلتحا
ّيروسفالخعوضوماهتقبأثيحب،ةّينانبلعرازملانإحوضووةحارصبلقت
.ةدايسلاىلعنلعمريغيّنانبل–
يف،ةّيمسرةّينانبلّمثنمو،ّةيروسةبغررفاوتلاحيفنكمملانمناكو
بزح”ديرجت،برحلانمنانبلجارخإواعبشعرازمنمليئارسإجارخإ
ام.لصحيملاذهّنكل.ّيلودميكحتىلإعوضوملاةلاحإوحالسلانم“هللا
،ةدحاوةينغأاهلاوّنغدقنوّينانبللانكيمليتلا،عرازملاّنأوهلصح
نانبلةدايسلسّدقمّكحمىلإتلّوُح،اهنعةدحاوةديصقاوبتكوأ
ىرخأًاججحفيضي،رخآوتقونيب،ناك“هللابزح”نأبًاملع،هانعمو
.ىصقألادجسملاةداعتساونيطسلفريرحتاهنيبنم،هدييفهحالسءاقبإل
امك،ةمواقملارارمتسالةمّدقمكّيليئارسإلاباحسنالاىلإرُظنمومعلاىلعو
ةعزنلايفةّينالقعاللاتاجردىلعأاذهناكو.لصحيملباحسنالاّنأول
،ّةلتحمضرأدوجونودنمةمواقملايفّيضملابولطملاراصثيح،ّةيّدضلا
.ّايروسعمضوافتلانيلهاجتم،دحاوفرطنماوبحسنانّويليئارسإلامادام
“هللابزح“ـف.ةّينانبلةلودمايقنودىرخأةّرمليحنوضغلاهذهيفو
ًاعنام،ّيوطلسلاجاودزالاةسراممىلع،حالسلابهكّسمتلالخنم،ّرصأ
.ّيعرشلافنعلالئاسولةلودلاراكتحا
دادزيو“هللابزح”ىلعّيروسلادامتعالادادزيحار،دسألاراّشبّلظيفو
رصنعلا”،ّيروسلاماظنلاعمةفطاعتمةياوربسحب،نوكيلهلمعدلا
ةّيجيتارتساتاردابمىلعوسريال”ريخألاّنأنامضلكلذو،“يريرحللنزاوملا
.324“ّايروسباسحىلعنانبلةّيلالقتسازّزعتنأاهنكمي

324 Flynt Leverett, Inheriting Syria: Bashar’s Trial by Fire ,



Brookings, 2005, P.108.
ةيوستلايفطرخنينأندرألارثآ،نانبلوّايروسنمسكعلاىلعْنكل
.ةكلاملاهترسأىلع١٩٤٨ذنمضورفملاليئارسإعمهعازنلًاّدحعضيو
،ةبرعيداوةدهاعموأةّيليئارسإلاةّيندرألامالسلاةدهاعمتّعقُواذكه
تاقالعلاتّعُبط،لعفلابو.١٩٩٤ربوتكأ/لّوألانيرشت٢٦يفعيقوتلاناكو
اميف،ةيدودحلالكاشملاتّللُذوتارافسلاتميقأوًالماكًاعيبطتنيدلبلانيب
مالسلاةّيلمعليومت،ةّيلاملااهتادعاسملالخنم،ةدّحتملاتايالولاّتلوت
ريثكلاينعيناكيذلارمألا،ندرألانويدءاغلإكلذيفامب،ةثلاثلاةّيبرعلا
.نيسحكلملل
ّلكجراخءاقبلانمندرألافواخم١٩٩٣يفولسوأةّيقاّفتاتراثأدقل
تاظّفحتيفاذهنعّربع،ةيادبلايف،نيسحف.ّيميلقإّيسايسقايس
عمقيسنتلاىلإرقتفتوةضماغوةعّرستماّهنأةهجل،ولسوألايحفواخمو
ةّيلخادةّيضقندرألايفوهّيليئارسإلا–يّبرعلاعارصلاّنأفورعملاو.ندرألا
ةّينيطسلفلاةلودلاوهمهدلبنوكينأندرألاقرشءانبأىشخيذإ،ةرشابم
نيّيسايسلاضعبتّايرظنبًالمعو،هيفّينيطسلفلادوجولاةفاثكلًاعبت،ةليدبلا
الامكً،اعنطصمًادلبندرألاربتعييذلانوراشلييرأامّيسال،نيّيليئارسإلا
.اهتاّيلوؤسمنمليئارسإيفعيامبنيّينيطسلفللًادلبهليوحتلهتسامحمتكي
نأقبسّهنأًاصوصخ،اهعمقفاوتوةهجولاطقتلاامًاعيرسنيسحّنأديب
325ّينيطسلفلابعشللديحولاّيعرشلاّلثمملايهريرحتلاةّمظنمّنأبّرقأ
.

AviShlaim,LionofJordan-TheLifeofKing:عجار325
HusseininWarandPeace,AllenLane,2007,p.523.

اماذهو،ةلودكتوموةايحعوضومًاذإندرألاىلإةبسنلابعوضوملاف
دعبندرألاةلزعّنإّمث.هلبقتسمىلإةّيليئارسإةنأمطةرورضلابيعدتسي
ببسب،هلةّيجيلخلالودلاوّةيدوعسلاءادعرارمتساعمتقفارتولسوأ
ةلزعاهلعجيناكاموهو،تيوكلابرحيفنيسحماّدصعمهفوقو
.ةقناخ
.لّوحتلااذهلابقتسالّيلخادلاتيبلاديهمتيفرّخأتيملنيسحّنألاحلاو
ةّوقنمّدحيثيحبتاباختنالانوناقليدعتىلعمدقأ١٩٩٣يفف
.ةظوحلمةّيباختناتاراصتنااوقّقحدق،١٩٨٩يف،اوناكنيذلانيّيمالسإلا
ىّنبتينأديدجلاناملربلاعاطتساو،لباقملايفرئاشعلاوّلثممزافاذكه
.ةبرعيداوةدهاعمةّيطارقوميدلاىلإهتبسنبعصتعامجإب



طاسوأيفًاصوصختّدبتمالسللةّيلامجإةسامحنمًاءزجاذهناكو
نمًاليدبّيداصتقالانواعتلاعيراشماهترغأيتلاةّيلاملاوةّيسايسلابخُّنلا
...ندرألايفةّيموكحلابخُّنلاوسنزيبلابُخن”ـف.ةحوتفملاتاعازنلايفّيضملا
.ّةيداصتقالااهتالكشمنمةكلمملاصالخلًاقيرطّرفوذإاذهكقفأاهراثأ
.رشابملاّيبنجألارامثتسالامامأنمقئاوعلاحيزيفوسّيميلقإلامالسلاف
هلمعةّوقهرّربتدقيذلاّيميلقإلاّرمملاهفصوبرهظينأندرألانكميو
.326“ّمهملاّيفارغجلاهعقوموًاّيبسنحماستملاهخانموةّملعتملاوةصيخرلا

326 Philip Robins, A History of Jordan , Cambridge, 2004, P.190
كلملاةيّبعشنمةّدمتسمةلوبقمةّيبعشبمالسلاّعتمتةيادبلايفف،لعفلابو
قارعلاعمهفوقوديصرًامدختسم،ّكحملاىلعهديصرّلكعضويذلا
ناكّيليئارسإلا–ّينيطسلفلاروهدتلاّنكل.رخآهاّجتايفلّوحتلاةمدخل
ناوخإلاأدب،فنعلادعاصتعمف.ندرألاىلعسكعنينأّمتحملانم
مهتلصعاطقنامدعوّيخيراتلامهلادتعاباوفرعنّمم،نّويندرألانوملسملا
.ةّيلاكيدارةّيمالسإىلإنولّوحتي،ّيمشاهلاشرعلاب
عارصلانّابإتانيتسلايفامّيسال،نيملسملاناوخإلاتايادبذنموً،ّايديلقتف
يظحثيحةليلقلاةّيبرعلانادلبلادحأندرألاناك،ّةيرصانلاعمّيمشاهلا
ّىلوتدقو.ّةيّرحبمهتاروشنمومهبتكلوادتّمتوعورشمميظنتبناوخإلا
اوذّختاةّيلهألا١٩٧٠برحيفمّهنأثيحب،ّةيرازوبصانممهنمددع
عمفطاعتلابمهنيبنيّيندرأقرشلاظفتحافً،ّايدايحنوكينألواحيًافقوم
.ريرحتلاةّمظنميلتاقمعممهنملصألاوينيطسلفلافطاعتاميف،مكحلا
نماضتلاديازتوّينيطسلفلاددعلاديازتعمًاعابترّيغتتتحارفرومألااّمأ
نيبارقحسإلايتغالمعّيبلسلاهاّجتالااذهيفو.327“سامح”ةكرحعم
يفريخألاكراشيذلاونيسحكلملاتاّيساسحلةاعارمّدشأناكيذلا
.ّةيّدضلاةئيبلاهيلعهتذخأًاغلابًاّرثأتىدبأوهتزانج

يّندرأقرشةّيئانثعمفّرطتلاولادتعالاءاقتلاوندرألايفناوخإلانع327
GillesKepel,Jihad,I.B.Tauris,2002,pp:رظنا،ّينيطسلف–

334-341.
ةسايستراص،ةموكحلاةسائرىلإوهايناتنلوصوخيرات،١٩٩٦ذنمّهنأالإ
ذإو.ةّبلصتملاةّيليئارسإلاةموكحلاونيّيلخادلااهموصخنيبةرصاحُممالسلا

عشبأنمناك،رّثعتتةّيليئارسإلاوةّيندرألانيتموكحلانيبتاقالعلاتعرش
دمحأيّندرألاّيدنجلاهبماقاممالسلاهلضّرعتييذلارقهقتلاريباعت
تّاباشتاحئاسعبسلتقنيح١٩٩٧سرام/راذآ١٢يفةسماقدلا



رذتعانئلوً.اعساوًّايبعشًاناضتحاهلمعيقلف،هدلبةرايزلنئجتّايليئارسإ
رخآًاذخأملّكشامًاضيأاذهف،اياحضلاُرسألًاملؤمًّايصخشًاراذتعانيسح
.مالسللةضهانملاّةيّدضلاةئيبلايفهّدض
بتكملاسيئرميمستبداسوملارصانعتماقربمتبس/لوليأيفف،لباقملايف
هبلطيفيّندرألاكلملادّدشتو.ناّمعيف،لعشمدلاخ،“سامح”ـلّيسايسلا
نأىلإهبلطيفنوتنيلكّيكريمألاسيئرلاهمعدثيح،ّداضملالصنلاميلست
ةّوقبروهدتتتداعةقالعلاّنكل.ناّمعىلإلصنلالسرأووهايناتنخضر
لعشمداعبإباهرارقةموكحلاتذّختاامدنع،١٩٩٩يفناوخإلاوماظنلانيب
.هئالمزنمةعبرأعمرطقىلإ
ةفاقث”لئاسمب،ديكأتلابنيّينيطسلفلانمورصمنمرثكأ،ندرألالغشنادقل
تّدعتمالسلاةضراعمّنأّالإ.اهيفرمثتساوّيداصتقالالماكتلاو“مالسلا
تّايعمجوطباوربنوكسمينيذلانّييراسيلاوبرعلانيّيموقلااياقبونيّيمالسإلا
سيئراهضعبىلإزمريتلاّةيديلقتلاةّيندرألاةئيبلاىلإ،يّندملاعمتجملا
،اذكه.شرعللّيديلقتلاهئالوبروهشملا،تاديبعدمحأوهقباسةموكح
،ّةيديلقتلاناوخإلاةسّسؤمىلع“سامح”ريثأتمظاعتببسبًاصوصخو
نأنمًاريثكىوقأمالسلاةسايسىّدحتتيتلاةضراعملاىوقلاتراص
.ءارولاىلإندرألاديعتنأنم،هتاذتقولايف،فعضأواهبناهتُسي
يفًاليوطّرمتسينأهلرُّدقجارجرّيدامرناكميفريغصلادلبلاكُرتدقل
ندرألاف.نيسحكلملا،دلبلليناثلاسّسؤملاليحرعموةقطنملابارطضاّلظ
ىظحيكانهف.ةّينثإلاتاعامجلاوةّينيدلافئاوطلايفهتلكشمنمكتال
مهتبسنًاريثكقوفياماذهو،٣ـبسكرشلاو،ةّيناملربدعاقم٩ـبنوّيحيسملا
كنبللريرقتبسحبوً.ادعقم١٢نماتوكءاسنللّنأامك،عمتجملايف
نادلبلاةعيلطيفنافقيةّينغلاتيوكلاوريقفلاندرألاّنأنّيبت،ّيلودلا
رهاظتيندرألايفو،328ةقطنملايفّيميلعتلاحالصإلالجأنمةلماعلا
نيناوقلاضعبحماستّدضوفرشلاةميرجّدضةكلاملاةلئاعلانمدارفأ
كلذةّيبسنمغرف،تّايّرحلاديعصىلعاّمأ.ةّيبعشلاةدارإللًةارادماهعم
ةبسنبندرألاىظحي،تارابختسالاونمألاةزهجأّهلتحتيذلارّدصتملاعقوملاو
.329هناريجعيمجهبىظحياممعفرأ
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DeenaDajani,Jordan:Directing:ندرألاّصخاميفرظنا329
Democracy,in:OpenDemocracy.http://www.opendemocracy



.net/article/middle_east/jordan_directing_democracy
امّيسال،يّندرألاقرشلا–ّينيطسلفلاماسقنالاىقبتلكاشملاةلكشمّنكل
ىلإبّرجمريغوّباشكلملوصواهدادعيفةديدجتارّوطتّلظيف
تاّوقلا”رمآديدجلاكلملاناكدقل.يناثلاهللادبعوه،١٩٩٩يفشرعلا
ّهنأيأ،ماظنلانمأنامضةفلكمشيجلايفّةيوبخنةدحويهو،“ةّصاخلا
ديدشماظناهيلعزكترييتلارئاشعلاوبعشلابكاكتحاللًاضّرعمنكيمل
.ّةيديلقتلا
تاونسرشعنمجمانربةياعررشابكلملاّنأّيمسرلامالعإلادّدردقو
.ةّيلحمسلاجمباختنالّةطخوةّيعامتجالاوّةيداصتقالاوةّيسايسلاتاحالصإلل
ةّيلمعتءاج،كلذيفّةيّدجلاوقدصلاىدمنعرظنلاّضغبْنكل
تارشعطوقسو٩/١١/٢٠٠٥يفناّمعقدانفيفاهتاريجفتب“ةدعاقلا”
.رخآرابتعاّلكولعيّينمألارابتعالاتابثيحب،لّوحتةطقنلّكشتلىلتقلا
راصنيح،٢٠٠٣ليربأ/ناسينيفقارعلابرحجئاتننمناكاماذهو
ديدهتلارداصمزربأندرأللةّيقرشلادودحلالوطىلععقييذلاراجلا
ةحادفيفدازو.“ةدعاقلا”ـلًّايميلقإًازكرمهلّوحتببسب،ّينمألارطخلاو
فالآباطقتسايفحجنيواقرزلابعصموبأهمساًّايندرأّنأيّدحتلا
فصقيفًاعيرصطقسينألبق،قارعلا“ةدعاق”يفلمعللبرعلانّابشلا
.٢٠٠٦وينوي/ناريزحيفّيكريمأ
–ّينيطسلفلاعارصلايّدحتو،باهرإلايفًادّسجمّيقارعلايّدحتلانيبامو
،عجارتوتاحالصإلاةلأسمتيُوط،ةّيندرألاةبيكرتلايفهدادتماوّيليئارسإلا
ةطرقمدّةيأّنأًارهابًافاشتكاسيلو.اهليبسيفّيكريمألاطغضلاً،اضيأانه
دلبلايفايلعلاديلاةّينيطسلفلاّةيرثكألاحنمتسةّيندرألاةّيسايسلاةايحلل
مظاعتطسوو.ليئارسإعممالسلاقاّفتاديدهتىلإ،ّمثنم،لوؤتو
ذنمنوملسملاناوخإلاّىتحأدب،يّندرأقرشلا–ّينيطسلفلاباطقتسالا

رخاوأيفو.نيّيندرأقرش“مئامح”ونيّينيطسلف“روقص”ىلإنومسقني٢٠٠٨
نيذلاناوخإلاف.ّيسايسلادهشملادادسناتنلعأةّماعتاباختناتيرجأ٢٠١٠

،ناملربلادعاقمنمةئملايف٥ىلع٢٠٠٧تاباختنايفاولصحدقاوناك
عيباسأّالإيهاموً.ّايلمعةضراعمالبناملربأشنف،تاباختنالاكلتاوعطاق
تايرابمنعتمجنيتلاتاكابتشالاتناكّىتح،تاباختنالاكلتةياهنىلع
قرشلا“يلصيفلا”وّينيطسلفلا“تادحولا”،مدقلاةركيقيرفنيبةّيضاير
هدهشنساملًاهباشم،ةّماعلاةايحلاغارفوناقتحالاةهجل،كلذناكف،يندرأ
.“ّةيوركبرح”نمًاضيأرصميف



ّيرصملانيمكحلالثمهلثم،يّندرألامكحلاّنأىرخألاةلكشملاتناكو
اذهّنأّالإ،لادتعالابفصوتةّيميلقإتاسايسعبتيناك،ّيدوعسلاو
ّلحمّلحدقل.هسفننعاهيفعفاديةّيباجيإةغلّةيأرّوطيمللادتعالا
ىلعسّسأتاموهو،“سرفلا”نعّيرصنعمالكوةعيشلابفيوختكلذ
يناثلاهللادبعثّدحتنيح،٢٠٠٤ربمسيد/لّوألانوناكيفتايوتسملاىلعأ
،330كاذمويًاديدجمالكلااذهادبنئلو.قلقموريطخ“ّيعيشلاله”نع
رّيغتنأاهلبتُكيمل،هنعراذتعالاىلعًاقحالتلمحيتلا،هتفالجّنإف
.رومألانمريثكلا

AssociatedPress,SunniArabsconcernedovera’Shiite:عجار330
Crescent’ofpower,29-1-2005.

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A43980و
-2004Dec7.html

غيرفتّنأليلدب،ةّينطولادودحللًارباعًاجئارًّايزلّوحتيناكاماذهف
ربكألايّبرعلادلبلايفًاديعبًاطوشعطقدقناكىنعملانمةّماعلاةايحلا
.ّةيرصملاعاضوألاةعباتمىلعىفختالةعصانةهجوتناكهذهو.ّمهألاو
ضعبنععجارتلازجُنأتاداسلارونأدهعنمنيتريخألانيتنسلايفف

“حاتفنالا”وليئارسإعممالسلايجهننعًالضفف:١٩٥٢بالقناةّيعرش
روتسدللًاعبت،بسحفنيتيالوبةيروهمجلاةسائرّيلوترصحنعو،ّيداصتقالا
ةدوع،١٩٧٨يف،زاجأفةّيبزحلاةايحلاتاداسلارّوط،١٩٧١يفعوضوملا
زربأناك“دفولا”ّنأبًاملعاذهو،“ديدجلادفولا”مساتحت“دفولا”بزح
نوناقبلمعلا١٩٨٠طساوأيفّلطعكلذك.هزومرويّكَلملادهعلابازحأ
.١٩٦٧وينوي/ناريزحبرحعمهبلمعلاأدبيذلائراوطلا
ّةيدرفوّةيوبأهيوتحتًاّشهّلظ١٩٥٢ويلوينعّيجيردتلالّوحتلاّنكل
ىلعةياهنالامىلإًّايصخشفرشينأدارأيذلاتاداسلاامهبرُهتشا
هتالزانتاهتّفلخيتلاراثآلانعًالضفاذهو.رصانلادبعدعبامةلحرم
.برغللةيلاوملاوةّيملسلاهتسايساهبّيطغينألجأنمةّيمالسإلاةّيفئاطلل
سيئرلاحنملروتسدلانم٧٧ةّداملا،١٩٨٠يف،تلّدعراطإلااذهيف
يفطابقألاّدضفنعلاعراشلايفرجفناامكً،ادّدجمةدودحمريغتايالو
ةيوازلاّيحيفمهنمتارشعلاىضقثيح،١٩٨١وينوي/ناريزحطساوأ
ةلثامملامعألةمّدقمعساولاناودعلااذهناكو،ةرهاقلالامشءارمحلا
ةّيسايسلاىوقلامظعموتاداسلانيبةقالعلاتروهدتكلذكً.اقحالترثاكت
طشان١٥٠٠ةبارقربمتبس/لوليأيفنجسلاعدوأاذكهً.امامتهعرصمليبق



ةدونشطابقألاابابعضوامك،فّقثمو،ّيطبقنيدلجرو،فّرطتمّيمالسإ
تداكةّيسايسلاةايحلاطبضلةكرعمادباميف،ّةيربجلاةماقإلاديقثلاثلا
.اهئاهنإبدّدهت
دئاق١٩٧٥ذنمهبئانّةيروهمجلاةسائريفّهلحمّلح،تاداسلالتقمبو
تاداسلاناكاّممّلقأًافورعمناكيذلاكرابمينسحناريطلاحالس
كرتيتومينيحدرفلامكاحلاّنألواذكه.رصانلادبعدهعيفًافورعم
ةفرعمبنوريثكّمتها،هيلتسيتلاتاسايسلاددصيفةلماكةريحهءارو
ً،اثبعتبهذمهدوهجنأّالإ،١٩٢٨يفدولوملاكرابمينسحنعديزملا
.ّهلجسيفخراصلانوللاناكنوللامادعناّنأًاصوصخ
ادغّينطوءاتفتسا١٩٨١ربوتكأ/لّوألانيرشتيفيرجأ،لاحّةيأىلع
،رابتعالاهيلإديعأف،ئراوطلانوناقاّمأ.رصملديدجلاسيئرلاهبجومبكرابم
ليطعتلو،نينطاوملاقتعالةّيئانثتساتاطلسسيئرلاحنمييذلانوناقلاوهو
.ناملربلاىلإعوجرنودنمميسارمرادصإو،ةّماعلاتاعّمجتلا

ناقتحافّفخيذلاجارفنالانمًاردقتدهشكرابمدهعةيادبّنأحيحص
يفزوفتنأً،الثم،ةضراعمللىّنستاذكه.تاداسلادهعتاونسرخاوأ
ّالإ.دعقمةئمةبارقب١٩٨٧تاباختنايفّمثً،ادعقم٥٨ـب١٩٨٤تاباختنا
،مومعلاىلعو.رثكأةنومضموةكوسممتتابةطلسللةّيلعفلالصافملانأ
يفتأدبيتلا،١٩٥٢ويلويةّيعرشنمّيجيردتلاباحسنالاةهجوّنإف
ةرادإةقيرطبّقلعتياميفّلقألاىلع،هثيروعمتّلطعت،تاداسلاتاونس
ةّيسائرلاهتيالوكرابمأدتبا١٩٨٧يفف.ةّيبزحلاةايحلاعيسوتوةطلسلا
تّرمتساو،ةعبارلاهتيالو١٩٩٩يفّمث،ةثلاثلاهتيالوأدتبا١٩٩٣يفو،ةيناثلا
،نمزلاعم،ةّيكرابملاّنأكلذنمّمهأو.٢٠١١ّىتحوحنلااذهىلعلاحلا
فلخيذلا،ديدجلاسيئرلاىفتكادقف.دّدحمىنعمّيأىلعّرقتستمل
ّهنألو.امهنمّيألثم“سيل”ّهنأب،امهنيباميفنيضقانتمونيّيمزيراكنيسيئر
ةّيبرعلاةّيموقلاةّيضقنعًالضف،ةّيتاداسلامالسلاةّيضقةعباتمنعّىلخت
ماظنلاةّيضقىلإ،اهجئاتنةروطخىلع،ةّيعامتجالاتاهافتلاتلّوحت،ّةيرصانلا
يفومنيهكرتوّيفاقثلامالسإلاةرياسمتاهافتلاكلتزربأتناكو.ّمهألا
ّلظيفمظاعتليموهو.ةطلسلااهتّفلخيتلاتاغارفلاألميوعمتجملا
تابف،“نيملسملاناوخإلا”ةعامجبًّالثممّيسايسلامالسإلاىلعماظنلاةوسق
ضّوعتةضئافةّيمالسإسكعتنأةّيفاقثلاوةّيعامتجالاتاقالعلانمًابولطم
.نيلاجملايفةّيثراكةجيتنلاتناكو،نيّيمالسإلالايحةسايسلاةوسق
لتقمليبق،١٩٨٠ماعىرجاموهو،روتسدلاىلعتاليدعتلالّوأيفف



ريغهسفنّةيروهمجلاسيئراهيفبختُنييتلاتاّرملاددعراص،تاداسلا
ناكو.عيرشتللّيسيئرلاردصملاةّيمالسإلاةعيرشلائدابمتلعُجامك،دودحم
،سيئرلابزحيحّشرمتطعأنأكرابمدهعيفةقحالتمىرخأتاليدعتل
اميفةضراعملابازحأىلعةحضاوةّيلضفأ،“ّيطارقوميدلاّينطولابزحلا”
،ةّيسايسلابازحألاديدعً،ّايرظن،رصميفطشنيتابنئلو.تاباختنالاّصخ
ةنجلنمةصخرىلعلوصحلايعدتسيّلظّيسايسبزحءاشنإّنإف
ىلعتاونسسمخيضمتنأبجيامك،ّينطولابزحلااهيلعرطيسي
.ةسائرللحّشرمميدقتنمنّكمتينألبقبزحّيأسيسأت
ىلإتداعهدالبّنأعم،ةقطنملايفرصمرودكرابمّصلق،جيردتلابو
وحنىلعةّيكريمألاتاسايسلاةبكاومبىفتكادقف.١٩٨٩يفةّيبرعلاةعماجلا
ّىلجتدقو.هيفةبغروأديشرتلاىلعةردقّةيأنودنمً،امامتّيقاحتلا
دوهجلايفامك،ناريإنمدّدشتملافقوملاةغايصقرطيفًاصوصخاذه
هذهّنكل.ّيجيتارتسالاوّينمألاعباطلاتاذدودحلاةرباعلاةّيميلقإلا
ّيركسعوّينمأقيسنتنماهنعمجنامىلعو،اهتّيمهأىلعتاسايسلا
ّنأاهدافمةلوسكةمكحبةموكحمّتلظ،ةدّحتملاتايالولاعمفيثك
ّنأل؛ّيسايسعادبإّياىلإةجاحبدوعيال،برغلاعمنوكينيحمكاحلا
،ّةيرصانلاةمكحلاسكاعتيتلاةمكحلايهو.هيمحييذلاوهبرغلا
مكحلالعجيبرغلاّدضفوقولاّنأاهدافميتلاً،اضيأيهةلوسكلا
.ّيسايسلاعادبإلاىلإرارطضالايغليوًّايبعش
تّدأنيح٢٠٠٠ماعاهالوأتزربتّاطحميفتّرمماظنلاةمزأّنأالإ
نيّقشنمزوفومكاحلابزحلايحشرمفصننمرثكأةميزهىلإتاباختنالا
كاذمويرهظو.تازايتمالاوذوفنلاىلعمهنيبعارصيفهسفنبزحلانع
ةادأكهتّيلاعفديدجتوهتافالخطبضيأ،مكاحلابزحلا“حالصإ”ىلإليم
سيئرلجنوهيذلاكرابملامجرودرهظراطإلااذهيفو.ّةيوطلس
دقف.ندنليفلاملارئاوديفلمعيناكيذلابزحلاسيئروّةيروهمجلا
.331هلجألتثدُحتسايتلابزحلايف“تاسايسلاةنامأ”٢٠٠٢يفّملُس

,DanielSobelman,”GamalMubarak:رظناكرابملامجنع331
PresidentofEgypt?“,MiddleEastQuarterly,Spring2001.

ةموكحليكشتلالخنمكرابملامجللّوألاريبكلارثألارهظ٢٠٠٤يفو
نيديفتسملالامعألالاجررابكضعبّمضت،نيرشابملاهراصنأنماهمظعم
هتعنصاملزمر”،يّبرغبتاكهفصوامك،وهف.اهذوفنوةلودلاتاليهستنم
،ةّيسنجلاةدّدعتملاتاكرشلابنيلوصوملانيّيطارقونكتللديازتملاذوفنلا:ةّيكرابملا



.332“ةّيماهتلالاةّينوبزلاو،ةّيسايسلاةلربللابايغيفّةيداصتقالاةلربللاو
332 Adam Shatz, ‘Mubarak’s Last Breath’ , London Review of
Books, vol. 32, no. 10, May, 2010.

نمةّيكريمألاطوغضلايفّمهألاوةيناثلاّةطحملاتّلثمتنوضغلاهذهيف
يفكرابمطشندقف.٢٠٠١ربمتبس/لوليأ١١دعبةّيطارقوميدلالجأ
/راذآيف:ظوحلمرود،ّلقألاىلعنيتبسانميف،هلناكوباهرإلاةحفاكم
نمرثكأاهرضحباهرإلاّدضةّمقخيشلامرشتنضحامدنع١٩٩٦سرام
ةازاوميفكلذو،نوتنيلكليبّيكريمألاسيئرلامهمّدقتيةلودسيئرنيثالث
ةّمقيف،٢٠٠٣طساوأيفّمث،ليئارسإيف“سامح”ـلّةيراحتنالاتايلمعلا
شوبجروجّيكريمألاسيئرلاىلإهتّمضوخيشلامرشيفًاضيأتدقعنا
لييرأةّيليئارسإلاةموكحلاسيئروسّابعدومحمةّينيطسلفلاةموكحلاسيئرو
امبرصملخاديفرييغتلاىلعّيكريمألاحاحلإلافقويملاذهّنكل.نوراش
نيوانعلاوعضولااذهرامثنمناكو.ّيطارقوميدلاجارفنالانمًاردقثدُحي
تفرُعيتلا“رييغتللّةيرصملاةكرحلا”٢٠٠٤يفتلّكشتنأاهعفريتلا
نّييراسيّمضتًاّيجولويديإةرفانتمةكبشيهو،“ةيافك”رّغصملااهمساب
هلجنلثيروتلاعنموكرابملديدجتلاعنمىلعزّكرتو،نيّيلاربيلونّييرصانو
نعذتنأاهيفةطلسلاىلعضُرفتاباختنا٢٠٠٥يفترجامك.لامج
وهو،روننميأعاطتسااهيفو،ةيلخادلاةرازوةباقرسيلو،ةاضقلاةباقرل
دعبً،ايناثّلحينأ،“دغلا”هاّمسصيخرتلابظحيملديدجبزحسّسؤم
.تاوصألانمةئملايف٨ةبسنلانذإ،مخضقرافبولو،كرابم
امّيعامتجاوّيسايسكارحقالطإوةبخنلاديدجتةلواحمًامامتتضفُردقل
ّيرصانلابزحلاءانثتسابف.روهظلابةديدجبازحألحامسلامدعقيرطنم
ةلوصوماهنأبةمّهتمةّنسُمةدايقب١٩٩٢يفهئاشنإبحمسيذلاريغصلا
يفنيملسملاناوخإلانعنوّقشنملانّابشلاّرمتسا،رخآوأوحنىلعماظنلاب
وحنىلع،ءالؤهربتعادقو.“طسولا”بزحلصيخرتىلعلوصحللمهيعس
ً.ّاينيدًامكحهنمرثكأٍةعامجةفاقثمهيدلمالسإلاّنأ،ضومغنمولخيال
بزحلصيخرتىلعلوصحلاةلواحميفنّابشلانّويرصانلاّرمتساكلذك
.“ةماركلا”ًاقحالهوَّمس
فّرصتيمكاحلاهبزحراصيذلاماظنلاتفاخأةّيطارقوميدلاتايادبلاهذه
تعاطتسانإو،ةلودللةكولممىربكلافحصلاتيقبامك،دحاوبزحّهنأك
ّنألاحلاو.راشتنالاةدودحملااهفحصبظفتحتنأاهلصّخرملابازحألا

.ديدممكارتلًاجيوتتتءاج٢٠٠٥يفتمستراامكّةيرصملاةسايسلاةروص



نم١٩٧٦ذنميّندملاعمتجملاتاسّسؤمتعفتراّيددعلاديعصلاىلع”ـف
فلأ١٦ىلاوح١٩٩٩ةياهنيفتغلبو،١٩٩٣ماع١٣٢٣٩ىلإ٧٥٩٣

تاّمظنملاددعنأامك333.“٢٠٠٨ماعّىتحمقرلافعاضتّمث،ةّيعمج
٢٣ىلاوحىلإ١٩٨٣ماعةدحاوةّمظنمنمعفتراناسنالاقوقحبةّصاخلا
.334تانيعستلاةياهنيف

زكرم،ةديدجةّيفلأعلطميفرصميفيّندملاعمتجملا،ليدنقينامأ333
.34–33ص،2000،ةرهاقلا،مارهألاـةّيجيتارتسالاوةّيسايسلاتاساردلا

،ناسنإلاقوقحتاساردلةرهاقلازكرم،ةملوعلاوةنطاوملا،بايددياق334
.376–375ص،2007

كيكفتلاوّيلاربيللاداصتقالاّنأبضغلاةمكارميفداز،ىرخأةهجنمو
عمهبلمعلاأدباموهو،لّهرتملاومّخضتملاّماعلاعاطقللّيجيردتلا
ةّيميظنتتاونق،نيّيسايسلاراكتحالاودادسنالاببسب،هلرفاوتتمل،تاداسلا
ّبصتوًاقباسّماعلاعاطقلالاّمعنمنيريثكلانيرّرضتملابعوتست
ً.ّايملسمهتاضارتعا

حلاصلاونوكسملانأريغّعبرمرتموليكنويلمرصمةحاسمّنأحيحص
ناّكسلااميف،ةحاسملاكلتنمةئملايف١٠زواجتيالاهنمنكسلل
ّيرصملاداصتقالاناكاذإو.ةنسّلكةمسننويلم١.٥نمرثكأبنورثاكتي
نينطاوملالاوحأىلعكلذساكعناّنأيقب،ةعفترمّومنتالّدعمقّقحدق
تاسايسيفوعيزوتلايفتوافتلاّنأكاذً.اّدجًاليلقوًاّدجًائيطبّلظ
.ّومنلاتالّدعمعافترالًّايعامتجاةّيباجيإةفيظوّلكامدعأرامثتسالا
نيملسملاناوخإلاعميطاعتلاةقيرطيفةّيسايسلاتامزألاتعّمجتدقو
ماظنلاف.ةريبكلاةّيطبقلاةّيلقألاعمكلذكو،ةفاقثلاوعمتجملاةملسأعمو
ىلإًاريثكبرقأ،ةّيطارقوميدلاوّةيروتاتكيدلانيبّةطحميفعقييذلاّيرصملا
حمسهّنكل،ةّيعرشةعامجكناوخإلابفارتعالاضفر،ةيناثلاىلإهنمىلوألا
اذكه.ناملربلاىلإمهنمدارفألوصوبوةكرحلانمةعساوةحاسمبمهل
ةّوقباوكراشامك،١٩٨٧و١٩٨٤يماعلةّيعيرشتلاتاباختنالايفاوكراش
.تانيعستلاوتانينامثلايدقعلالخةّينهملاتاباقنلاتاباختنايفةّيلعافبو
،ةّينيدسسأىلعبازحأسيسأتضفرىلعّصنيّيرصملاروتسدلاّنأكاذ
ةّيمالسإلاةعيرشلائدابمو...ةلودلانيد”مالسإلاّنأىلعًاضيأّصنيهّنكل
ةّيجولويديإلاماظنلاججحفعضياماذهو.“عيرشتللّيسيئرلاردصملايه
.ناوخإلاةهجاوميف
ةكرعملاهذهيفو.ةطلسلامالسإبناوخإلامالسإبراحينأكرابمرثآدقل



،رصانلادبعلامجذنم،ّةيرصملاةلودلااهكلمتيتلاةحلسألاحدفأناك
فالآتارشعزواجتةّينيدلارهزألاةعماجّبالطددعف.رهزألاةسّسؤم
نمةلالدغلبأوهامو،فالآلاتائمزواجتليجستلاوبلاطاميف،ّبالطلا
هلةعباتلاّةيوناثلاوّةيدادعإلاوةّيئادتبالادهاعملارثاكترهزألامّخضت
دهعيف٨٠٠دهاعملاهذهددعناكاذإو.ّةيرهزألادهاعملامسابةفورعملاو
فالآتائماهيفسرديفالآةّدعىلإكرابمعمعفترادقف،تاداسلا
ابوروأىلإلب،ةّيقيرفأوّةيويسآنادلبىلإاهتطشنأتعّسوتامك،ةبلطلا
.335اكريمأو

2–ّةيويندةيداهجكةّيناملعلا،يشيبارطجروجةساردرظنا335
http://www.alawan.org/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8
%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9–%D9%83%D8%AC%D9%87%D8%A7
%D8%AF%D9%8A%D8%A9,1166.html

رهزألاءاطعإ،عيفريّئاضقزاهجوهو،“ةلودلاسلجم”رّرق١٩٩٩يفو
نّمضتيّيعادبإوأّيركفلمعّيأةعجارمّقحهلعباتلاثوحبلاعّمجمو
لواطيلهانعمعيسوتنكميطّاطموضافضفريبعتوهو،نيدلابّقلعتيام
ًّاينيدوًاّينفوًّاينمأًازاهج١٦كانهتابةياهنلايفو.اهلرصحالًارومأ
،ةروادمقرطبولو،ماظنلامعد،اذهنعًالضف.336ةباقرلااّهلكسرامت
ةّيفاقثلاةملسألابةّمتهملاةّيمالسإلاةّيلاكيدارلاوةّيفلسلاقرفلاديدع
لّكشدقو.ةّيسايسلاةطلسلاىلعةسفانملاباّممرثكأطابقألاداهطضابو
.مالسإلاىلعنيملسملاناوخإلاعمعارصلاتاودأنمىرخأةادأءالؤه

.28/3/2008،"ةايحلا"ةديرجعجار336
ماظنلاراثأ،مادعإلامكحلعّسوملاهمادختساةازاوميفو،هسفننآلايف
تاسّسؤممهئاشنإلًاعبتهتريغمهاوراثأامردقبًامامتنيّيمالسإلافواخم
اماذهو.اهريدييتلاكلتنمةّيلاعفرثكأةّيعامتجالاتامدخلاميدقتل
فطاعتلاىلعًاضيأتّذغتيتلا،ةّينهملاطاسوألايفناوخإلاةّيبعشعّسو
امك،كسامتلاميدعوًاملاظادبيذلا،اهلايحماظنلاكولسببسباهعم
.برغلاوليئارسإنمّةيّدضلاناوخإلافقاومببسب
ىدلةعئاشتراصيتلاةزيملابّعتمتتناوخإلاةعامجّنأاذهىلإفاضي
يفةثادحرثكألانمةدحاو”اّهنأيهو،ّيسايسلامالسإلاىوقمظعم
تدمتعا،راسيللةفلتخملاةريغصلابازحألابناجىلإف.اهتّايلمعواهتاّيضرف
ةّيسايس–ةّيجولويديإةّيبذاجىلإًادانتسامعدلاةئبعتوميظنتلاىلعًاساسأ
نايعألاتاكبشلةدئاسلاةسايسلاىلعًاّدضدارفألاةبطاخمةدعاقىلعو



.337“ةّينوبزلاو
337 Sami Zubaida, Islam, the People and the State , Routledge,
1989, P. 50.

ىلعزيكرتلاثيحنمقيرطلافصتنميفاوقالتماظنلاوناوخإلاّنألاحلاو
تاباتكلاضعبةفلاخميفوأ،“يرعلاةفاقث”وّنهسبالموتاناّنفلاتّايقالخأ
ّدتعيليدبّيمالسإجمانربريوطتلدبو.مالسإلاميلاعتلةّيعادبإلالامعألاو
اوعرشنيذلانوّينويزفلتلا“ةاعدلا”رطفلاكرثاكت،هدوجوبنّويمالسإلا
ملاعلايفّمثنمورصميفةدئاسلاميقلاوكولسلاةموظنمىلعنورطيسي
رشنلةعساوتايلباقووذوّملعتلاوليلقءالؤهمظعمّنأنهارلاو.يّبرعلا
.عساوقاطنىلعتافارخلا
ةاضقلالثممهلثم،نيملسملاناوخإلاّنأنورينوثحاببرغلايفرهظدقل
مهطاشننأّالإ،ةّيطارقوميدلابنيّمتهمنونوكيالدق،338لامعألالاجرو
ملرصميفنيّيطارقوميدلانيفّقثملانأّالإ.ةّيطارقوميدجئاتنهنعىّدأتتدق
نمنّييرصملاناوخإلافقومةّيلكشوروصقىلإهيبنتلانعاوّفكي
.339ةّيطارقوميدلا

BruceRutherford,EgyptAfter:هذهرظنلاةهجونععجار338
Mubarak:Liberalism,Islam,andDemocracyintheArabWorld

,Princeton,2008.
لبقتسملاوخيراتلانيبنوملسملاناوخإلا،ديجملادبعديحوً:الثمعجار339

.سداسلالصفلا،2010،عيزوتلاوةمجرتلاورشنللمارهألا،
،ىعادتتةّيكرابملارصمتدبذإفً:الَكشُمًاعضوقلخهمومعىلعاذهو
ةّينعملافارطألاقتعاهرّدصتيبابسألةقّوعمّيرصملامّدقتلاةكرحتحال
هتّيعرشزّزعيماظنلاناكاذإف.ةثيدحةّيميظنتًالاكشأتعّبتاولّىتح
مهتناسرتًاضيأنوكلميناوخإلاف،١٩٥٢ويلويبالقناىلإباستنالاب
،مّهنأّحصاذإو.ّةيرصملاتالكشملابةلصلاةفيعضلاةّيخيراتلاوةّيجولويديإلا
نئمطيالمهخيراتّنإف،فنعلايفةرشابماوطّروتيمل،ةديدجلامهّتلحيف
،١٩٦٦يفهمادعإّىتحو.لايتغالاتّايلمعورمآتلاتالاحبهئالتمالًاعبتًامامت
فنعلاتاعامجىلعًاريبكهريثأتناكيذلابطقدّيسزربألامهّرظنمّلظ
نتملانمجرُخأنإو،تاداسلااولاتغانممهيفنمبفّرطتملاّيمالسإلا
.ّةيديلقتلاةّيناوخإللضيرعلا
وبأّيدنهلاّيمالسإلاّرظنملابًاّرثأتم،“ةّيلهاجلا”موهفملّرظننموهبطقف
ةمئاقلاتاعمتجملاّنأهرابتعاةهجلريطخموهفموهو،ّيدودوملاىلعألا



يغبنيالاميهنيّيلهاجلاةّيمكاحو.مالسإلالبقاميفشيعتاهتمظنأو
نمهملاعماحتقاوهيلعجورخلابولطملالب،هلناعذإلاوهعمشياعتلا
مكحلاةنامضهدحووهملسملاعمتجملاف.دمحمّيبنلالعفامكهجراخ
ّيّدضلاودوعوملاّيراتيلاتوتلاعمتجملاكاذيفو،حيحصسكعلاو،ّيمالسإلا
يفّلثمتتامك،مهتارّوصتوهدارفأتادقتعميفهدحوهللّةيدوبعلاّلثمتت”
اذهناكو.340“مهتاعيرشتوّيعامجلامهماظنيفومهتادابعومهرئاعش
اهيفامب،مالسإلانع،ّةيديلقتلاةملسملالب،ةّيّنسلاةياورلاثّدحيًاديدج
كلتيف،دّمحمفً.اضيأاهجلدؤيامك،اّنبلانسحناوخإلاسّسؤمةياور
ىلإًادّدجمةّيلهاجلادوعتنيحْنكل.“ءايبنألامتاخ”،ةّيكيسالكلاةياورلا
بزحلكشىلعديدجنمدّمحمةداعتساحرطياذهف،لعفلاوةايحلا
بطقةغلبوأ،ةّيميظنتلاهتاّرثأتيفّينينيلوأّيشاف،ّيزكرموّيديدح
ماقدقل.341“ضرألايفناسنإلاريرحت”لجأنم“فيسلابداهجلا”
ةمظنألاعمقفاوتيًّايديلقتناكيذلاظفاحملاّيّنسلامالسإلاريوثتببطق
وهوهعضويذلا،“قيرطلايفملاعم”هباتكيفوهف.“ةنتفلا”ـلًابّنجتةمئاقلا
،“؟لمعلاام”ّينينيللالاؤسلاحرط،ةّيسايسلاهلامعأرهشأتابفنيجس
لداعتنينمؤملانمةضبقاهرشابتّةيروفوةّحلمةّمهمةايحلانييدتًالعاج
ُبطقكراشنئلو.342ةّيسورلاربوتكأةروثدئاقميهافميف“ةعيلطلا”
ىلإلّوحتّهنأّالإً،ّاينيدًاميلعتّقلتيملهلثمهنأيفانبلانسحَسّسؤملا
هركيتلاةّيكريمألاةدّحتملاتايالولايفلب،رصميفال،ّيلاضنلامالسإلا
.“اهّتيدام”

85ص،1973،ةرهاقلا،قورشلاراد،قيرطلايفملاعم،بطقدّيس340
.

.64ص،قباسلاعجرملا341
GillesKepel,TheprophetandPharaoh,Muslim:عجار342

ExtremisminEgypt,Saqi,1985,pp.52–59.
يتلاايندلاعاتمنمّصلختلاوءافصلانعثحبلاُدهجبطقَركفدوسيو
اموريونتلاودعيال،ّةيرانلابطقةربنيف“ـف،برغلااهسوسيوأاهغوصي
،“حورلاقحسلًاعانق”امهنوكّةيداصتقاوةّيسايسةّوقنمهنعّرجني
.343“نينمؤملاقحسل،ّيحيسملاَملاعلاوه،ميدقّودعنمةديدجةلواحمو

343 Malise Ruthven, A Fury for God, Granta Books, 2002, P.94.
باهسإبحرشيامىلع،ةّيلاضنلاهتّيماساليفًاديعببطقبهذ،اذهقوف
ةبوحصملاةملسألانمّوجلااذهيفو.344نامريبلوبّيكريمألاثحابلا



ىلععمقلاوفنعلالامعأ،تانيعستلادادتماىلع،تلاتت،ّيسايسلادادسنالاب
يّناملعلابتاكلانوّينيدنوفّرطتملاتغا١٩٩٢وينوي/ناريزحيفف.امهعاونأ
ىلإديزوبأدماحرصنتّايمالسإلايفثحابلاّرطضا١٩٩٥يفو،ةدوفجرف
.هنعهتجوزقيرفتًّايمسربُلطورّفُكامدعبادنلوهىلإًائجالهدلبةرداغم
،مكاحلا“ّينطولابزحلا”ـلنيّيفاقثلاءابقرلادحأةنحملاهذهلّببسملاناكو
ناكو،ظوفحمبيجنّيرصملايّئاورلاضّرعت١٩٩٤يفو.نيهاشروبصلادبع
لمتحيملبّصعتمّيمالسإديىلعحبذةلواحمل،ةنس٨٣رمعلانمهل
ةزئاجلانييّبرعلّوأظوفحمناكو.ةّيلاربيللاوةّيملسلاهلويموهتّيناملع
ّيميداكألاىلعمكُح٢٠٠٠ماعيف،لباقملايفو.١٩٨٨ماعبادآلللبون
جراخلانملاومأيّقلتةمهتبماوعأةعبسنجسلابميهاربإنيدلادعس
.“رصمةروصهيوشت”و

,PaulBerman,TerrorandLiberalism,Norton,2003:رظنا344
pp.60-106.87صًاصوصخ.

فنعلاتّايلمعاّمأً.ادارفأتلواطيتلازربألاتالاحلاىوسنكتملهذهو
حّايسلاوحنتهّجوتفةفّرطتملاةّيلوصألاتاعامجلااهتذّفنيتلايّباهرإلا
يفف.ةطلسلالاجرضعبونمألاتاودأوةّيبرغلاةفاقثلازومروطابقألاو
اهيلإهلوصوىدلابابأسيدأيفكرابملايتغالةلواحمترج،١٩٩٥ناريزح
ةّيلمعتّايلمعلامخضأىقبتو.“ةّيقيرفإلاةدحولاةّمظنم”رمتؤمروضحل
ةعامجلا”اهتذّفنيتلا١٩٩٧ربمفون/يناثلانيرشتيفةريهشلارصقألا
اياحضعومجمرُّدق،تانيعستلاىدمىلعوً.احئاس٥٨ـبتدوأو“ةّيمالسإلا
ّنكل.صخشفلأنمرثكأب“ّيمالسإلاداهجلا”اهتليثمو“ةّيمالسإلاةعامجلا”
ىلعاهزومرنمنيريثكلالمحدقعلاكاذرخاوأيفسرشلااهعمق
.ناتسناغفأيف“ةدعاقلا”وندالنبةماسأىلإمامضنالا
.تانيعستلارخاوأباهرإلافقويفًّاينمأتحجنةطلسلاّنإلوقلانكميو
يف“ةّيمالسإلاةعامجلا”تقلطأ،تّايلمعلايفّيعونلاعجارتلانعًالضفف
،كلذيف“داهجلا”ميظنتاهّدلقمث،فنعلافقولةردابم١٩٩٧فيص
.فيرشلامامإدّيساهيتفمو“داهجلا”سّسؤمنيعجارملاسأرىلعناكو
عمفً.اقحالىرنسامىلع،ّفقوتيملطابقألالايحباهرإلافاذهعم
ةايحلانييدتىلعناوخإلاوةطلسلايقالتنمةدافتسالاب،نيّيمالسإلادوعص
ردابتنأنودنم،رصميفّينيدحماستنميقبامراهنا،ةّماعلا
ةّيمالسإلاريغةملسملابخنلاتدبأاميف،رايهنالاكاذةمواقمىلإةطلسلا
ً.امومعةلأسملابثارتكاّةلق



طابقألاف.اذهرايهنالاةفلكعفدنمزربأةريبكلاةّيطبقلاةّيلقألاتناكو
ةفئاطربكأنولّكشيو،345نييالمةرشعلادودحيفمهددعرّدقينيذلا
ىلإمهنمدحاوبئانلاصيإنوعيطتسيال،ةّيبرعلالودلايفةّيحيسم
وأشيجلايفًازرابًابصنمىطُعياليطبقلاو.ةلودلاهنّيعتملنإناملربلا
يقاليو،نآرقلاةغلاهفصوبةّيبرعلاةغللاسيردتبهلحمُسيالامك،ةرادإلا
عضولادادزادقو.346اهميمرتوسئانكلاءانبيفةلئاهتابوعصطابقألا
ّنأّقحلاو.ّيلوصألافنعلالامعأبمهفادهتساعمدودحلادعبأىلإًاءوس
يفامكةعيشلايفاذهّحصيً:الاحنسحأتسيلرصميفةريغصلاتّايلقألا
ىلإاولّوحتيملام٢٠٠٠يفةّيمسرلامهقئاثوديدجتضفُرنيذلانيّيئاهبلا
.مالسإلا

رارسأىلإبرقأةلودلاهربتعتذإ،رصميفّيفالخطابقألاددععوضوم345
.ددعلاميخضتبةّيطبقلاةّيكريرطبلامّهُتتاميف،ّيموقلانمألا

//:httpعجار،ادنكىلإمهورجاهماهغاصامكطابقألابلاطمنع346
copticnews.ca/a_objectives.htm

رشتنتامك،ليئارسإلواكريمألّيظفللاءادعلادعاصتيحارنوضغلاهذهيف
ّبتتساثيح،رصمىلعةموعزملاتارماؤملاّصخاميفةّيئاذهلاتافارخلا
اهموصخوةطلسلانيبكرتشملارصنعلاوهو،ملاعلاىلإرظنلاوّيرمآتلايعولا
.ةّينيتاللااكريمأبدأيفّةيرحسلاةّيعقاولاهبشيٍلكشىلع،نيّيمالسإلا
ةديدجتاحاسمبستكتتأدبّةيّدضلاّنأنلعتهذهلعفلادودرتناكو
ّيلوصألاّيمالسإلايعولايلماحنيبربكأفربكأعطاقتطاقناهيلعسّسأتت
ًاضيألب،بسحفةطلسلاكلفيفمهنمنيرئادلاال،نيّيثادحلانيبو
نمةءاتسملاةطلسلاتناكاهرودبو.ةّيلايربمإللنيضهانملا،نّييراسيلاونيّيموقلا
يفكراشتوتاّيساسحلاهذهلزاغت،ةّيطارقوميدلالجأنمةّيبرغلاطوغضلا
.اهجيجأت
،١٩٩٨يففً.اّيخيراتوًّايركفعسوأتالاجمىلإةّيئاذهلاةلمحلاتّدتمادقو
يتلا،رصمىلعةّيسنرفلاةلمحلاىلعةنس٢٠٠رورمىركذيفوً،الثم
ىلعةلّصتمتالمحنّويرصملانوفّقثملاّنش،ةثادحلاىلإلّوألااهلخدمتناك
لبق.“ةئيندلاّةيرامعتسالاضارغألا”ىوساهيفاوريملذإ،ةروكذملاةلمحلا
١٩٩٥يفنيكبيفدقعنايذلاةأرمللعبارلاّيملاعلارمتؤملالّكش،اذه
يفلّخدتي”يذلابرغلاىلعنّييرصملانيفّقثملاوخياشملاموجهلةبسانم
.رّرحتلاتالماكّنهاميف،“انئاسنريرحتل”لمعلايعّديو“اننوؤش
ّيمسرلافّرصتلاتابدقفً.الاحلضفأةّيجراخلاةهبجلاىلعءادألانكيملو



ولامكةرباكموةفرجعبمّستي،تاداسلاليحردعب،مالسلالايحّيرصملا
لباقمو.ةّيئزجةميزهةجيتنبسيلوٍفاصراصتناةجيتنبأشنملسلاّنأ
ىفتكا،رصملنّويليئارسإلاةموكحلاوّةيروهمجلاءاسؤراهبماقةّدعتارايز
يفةكراشمللكلذو،ليئارسإلةدودعملاتاعاسلازواجتتملةرايزبكرابم
مل،ّيلكشلاوّيزمرلاتّنعتلااذهلباقمْنكل.نيبارقاحسإنامثجعييشت
يفّيليئارسإلاحومجلاةنلقعلريبكيّباجيإلّخدتّيأّيكرابملامكحلللّجُسي
ةقفصباهمازتلاةرهاقلاىلعذخؤيامرثكأناكو.نيّينيطسلفلاعميطاعتلا
.قوسلاراعسأنعّلقتراعسأبزاغلااهبجومبعابيبيبأّلتعمزاغ
ّدحلاىلإىعسيوةلودلالداعييذلاوهًّايرظن“يّندملاعمتجملا”ناكاذإو
يّندملاعمتجملاّنأتنهربّةيرصملاةلاحلاف،ّيموقلاوّيركسعلااهحومجنم
.اهتّيموقفعضواهّتيركسعصقنةلودلاىلعذخأييذلافرطلاوهانه
امهمالعأقرحكتاسراممنمتلعجليئارسإواكريمألةضهانملاةّيلاكيدارلاف
مّدقتالةّيسيفنتوةّينطوةضاير،نيسدنهمونيّيفاحصونيماحميديأىلع
.ةيرشتسملاّةيّدضلاقمعبيشتاّهنأّالإ،رّخؤتالو
تّعقوامك،ديفيدبماكدعبرصمىلعنّويليئارسإلاحّايسلاّقفدتدقل
ةبسنىلعّيرصملاَجتنملايوتحينأطرتشتيتلا“زيوكلا”ةيقاّفتاىلعرصم
قاوسألايفّيكرمجءافعإىلعلوصحلانامضلّيليئارسإلانّوكملانم
فالآّمضتيتلاّةيرصملاعناصملاتارشعىلععفنلابداعاموهو،ةّيكريمألا
تانوعملارارمتساهيلعًافوطعم،اذهو.ءاربخلاونيّيفرحلاونيّينفلاولاّمعلا
تاوصأروهظبحمسيمل،ً)ّايونسرالودرايلم١.٣(مالسلاببسبةّيكريمألا
ناملربلانعردصيملامك،مالسلاضفروأديفيدبماكءاغلإببلاطت
.كلذديفيعيرشتوأرارقّيأ،بعشلاسلجموأ،ّيرصملا
.حزحزتيالًاجهنّلظاهجئاتنعيمجومالسلاةيقاّفتانملّصنتلانأديب
،ةهبجلاهذهىلعّمتكتلاسرامت،اهفحصلالخنمًاصوصخ،ةموكحلاف
،روهظلانععطقنتمليتلاةّيماساللاتالاقملاناضيفنعرظنلاًةّضاغ
ضعباهنمديفتسييتلازاغلاةقفصنع،لباقملايف،رظنلاةّضاغو
مالسلاّنأدّكؤتتضمف،ةضراعملابازحألااّمأ.ةطلسلاةرئاديفنيدسافلا
،امهدحوكرابمهدعبنموتاداسلاّصخيًانايحأو،اهدحوةموكحلاّصخي
ةضهانمبفرُعامةلمحلاهذهلزربألاناونعلاناكو.هضفري“بعشلا”اميف
دعبتسيوًاّماعًافاوخريثيتابيذلا،ّيليئارسإوهامّلكعم“عيبطتلا”
.ةنايخلاةمهتلًايشاحتشاقنّلك
ىوتسملاىلععيبطتللًالماكًارظح”ً،الثم،ةفاحصلاةباقنترّرق١٩٨٣ذنمف



.ةقحاللاتاونسلاىدمىلعرظحلااذهّرمتساو،“ّيصخشلاوّينهملاويّباقنلا
يفاهتورذتغلبةّيباهرإتّايلمعلريربتلادجتونضحتءاوجألاهذهتناكو
ًاحئاس٣٤ءانيسةريزجهبشيفلُتقنيح٢٠٠٤ربوتكأ/لّوألانيرشت
ً.ّايليئارسإ
ةسايسلللماكلاّيلمعلاعاّبتالانيبّةيرصملاةّيسامولبيدلاتعمج،كلذىلإ
عاجشلاوّينلعلادييأتلاءادبإنمبّرهتلانيبو،اهفقاوملوةقطنملايفةّيكريمألا
ًانلعروهظلاباهمزُليّهنأوأ،ّيريهامجريغّهنأاهلىءارتيّيكريمأفقومّيأل
املايحةّيكريمألالمألاةبيخنمًاردقّببساماذهو.ليئارسإبناجىلإ
.ّةيدوعسلاورصماهتعرامكيّبرعلالادتعالاتاسايسبفرُع
يهف:اهقزررداصمنمّدضلاىلعشيعتاّهنأكةّيكرابملارصمتدبامك
تاليوحتىلعاهداصتقاضهنيلب،ةّيلوأّداومدلبالوًّايطفنًادلبتسيل
ةحايسلانعًالضف،سيوسلاةانقربعةّيلودلاةراجتلاىلعو،ةّيبنجألاةلامعلا
ةّينطولاةحلصملاّةيولوأوةّينالقعلاّنأيأ.ةّيبوروألاوةّيكريمألاتادعاسملاو
عقاونيبقرافتلااذهّنكل.ةردابمّدشأوأرجأفقاوماهنمنايعدتستاتناك
ناكّيسايسباطخنماهبحصياموةعّبتملاتاسايسلانيبوّيداصتقالالاحلا
.ّةيرصملاةلاحلامومعمستيتلالالتخالاةروصمقافي
١٥ـلاتاونسللزربألاّيجراخلاثدحلاّنأرصملًارِّغصُموًاشهدمناكدقل
نادوسلاعم٢٠٠٠يفّيدودحلاعازنلاناككرابمينسحدهعنمىلوألا
بعصياموهو،رمحألارحبللّيقيرفإلافرطلاىلعبيالحةقطنمىلع
ةّيباجيإلاتارايخلانمبرهلاىوسهلةزرابةّيسايستالالدىلعروثعلا
يذلاّتيملاطسولاوأ،ّيفسلفلارامحلاةّيكرابملارصمتّلثمدقف.ىربكلا
يّبرعلاطسوألاقرشلانوكي،اذكهرصمحبصتنيحو.ةردابمّةيأبضبنيال
ً.الاحأوسأ
ناك٢٠١٠رخاوأيفف.ىرخأدعبةبرضرصملليكينّفعتلاىضمدقو
.ةضراعملاليثمتيفّيعونعجارتنعترفسأتاباختنالاّنأزربألاثدحلا
،٢٠٠٥تاباختنايفًادعقم٨٨ىلعنيملسملاناوخإلاوحّشرملصحامدعبف
ضفخنايتلاًابيرقتةضراعملانملب،ناوخإلانمًايلاخديدجلاناملربلاءاج
.طقف٪٣وحنىلإ،٢٠٠٥ناملربيف٪٢٤نماهليثمت
ىلعاهترطيسّةيرادإلاوةّينمألاةلودلاةزهجأماكحإنيبقارمللًاحضاوادبو
ًادعقم٤٤٠ىلعمكاحلابزحلارطيسةياهنلايفو.اهتّمربةّيباختنالاةّيلمعلا
اوظحيملمّهنإف،ّلقألاىلعناّكسلارشعطابقألاّنأعمو.٥٠٨لصأنم
.دعاقمةثالثبّالإ



يتلاءامسألاةّيبلاغّنإف،كاذنآةبقترملاةّيسائرلاتاباختنالاّصخياميفو
ةّيلودلاةلاكولاريدموليوزدمحأملاعلااهنيبو،مالعإلالئاسواهتحرط
،مالسللومولعلللبونةزئاجالاننانثالاو،يعداربلادمحمّةيرذلاةقاطلل
ّداومتناك،ىسومورمعةّيبرعلاةعماجللقباسلاماعلانيمألاكلذكو
ّةيروتسدلاتاليدعتلابسحب،مهيلعطرتشتذإ،مهحّشرتنودلوحتروتسدلا
ةئيهلايفًاوضعحّشرملانوكيْنأكةيساقًاطورش،٢٠٠٧يفتلخدأيتلا
ةثالثلاو،تاباختنالادعوملبقةنسنعّلقتالةّدملمئاقبزحلايلعلا
.بزحّيأيفًالصأءاضعأاوسيل
،برغلامعدنعنيثحابلاونيسئايلانّييرصملاضعبرّكذينأًّايعيبطناكو
ّنأىأرنيح،٢٠٠٩ماعوينوي/ناريزحيفةرهاقلايفامابوأباطخب
ىلعًاّرصم،“بعشلاقرستالوةفاّفشنوكتةموكح”ديريّهلكبعشلا
ببسبو،٢٠٠٥ذنماوناكنيّيكريمألاّنكل.“لاجمّلكيفهمعدنساّننأ”
مهطغضًاريثكاوفّفخدق،كاذماعنّويمالسإلااهقّقحيتلاةّيناملربلاتاحاجنلا
.مهاوسونينّودمللوناسنإلاقوقحءاطشنلعمقلادعاصتف،كرابمىلع
.رصمنعدحوألائّيسلاربخلانكتملتاباختنالاّنأديب
ىرخأبناوجىلعاهءاوضأةّيملاعلافحصلاتّطلس،تاباختنالاةبسانمبف
ً،انويلم١٩نيغلابلاةرهاقلاناّكسثلثنمرثكأف:ّيرصملاعضولانم
الوبرشهايمالثيح“تّايئاوشعلا”،نّويرصملاهيّمسياميفنوشيعي
ادغثيحب،ةّيلخادلاةرازولنولمعيربخمانويلمكانهو.فيرصتريراجم
.ةّوقشيجلالداعينمألا
ةعطاقمىلعمهتلمحدقناوخإللداهطضالاةلمحتناك٢٠٠٨طساوأيفو
“هللابزح”ـلةّيبيرختةّيلخدوجونعنلعأ٢٠٠٩يفو،ّةيدلبلاتاباختنالا
كلتلتّدُعأيتلاةمكاحملاعاقيإىلعو،٢٠٠٩فيصيفو.رصميفلمعت
ميخضتّيمسرلامالعإلاّىلوتامك،ّيفئاطلانحشللرابتعالاديعأ،ةّيلخلا
.“سرفلا”ـلضهانملاّينيفوشلاخفنلاو“ةعيشلارطخ”
،٢٠٠٩عيبريفّهنأامّيسال،ةّيفئاطلاتاقالعلايفيّدرتلاّرمتساكلذك
حبذببلاطتةّيمالسإتاوصأتعفترا،“ريزانخلاازنولفنأ”ةرهاظعمو
ةموكحلاتباجتساو.رقفألاطابقألااهيلعشاتعيواهّيبرييتلاريزانخلا
علاطميفو.ّةيزازفتسالاغلابًّايفئاطًارارقادباميفنيّيمالسإلابلاطمل

نّابشوةطرشلانيبتاكابتشاتلصح،زازفتسالاكاذلويذنمو،٢٠١٠
اهيلعشاتعييتلاريزانخلافالآتارشعةلودلاتحبذلعفلابو.طابقأ
يفعلاضماظنلاّنأنيريثكلادبو.نّييرصملارقفأمهو،طابقألا“نولّابزلا”
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برح”ـبفرعاميفقوبسمريغوحنىلعرصمتئّبُع،ىرخأةيحاننم
عمفنعلااهباشمدقةركتايرابمرثأىلع،٢٠٠٩يناثلانيرشتيف“ةركلا
ّةيرصنعلاةقاطلاجارختساعم“ّةيوركلابرحلا”ةلزهمتقفارتو.رئازجلا
.رخآلادضنيفرطلانمّلكىدل
ذوفنلاتاسايسيف،تّرمتسايتلارصممهتلتتاهافتلاّنأادبدقل
ريثأتنمّلقأًاريثأتسرامتوّةيدوعسلاءاروفقت،نزولاةميدع،ّيميلقإلا
ذإو.ريثأتلاةغلابلا“ةريزجلا”ةانقلةكلاملاوىرغصلاةّيطفنلارطقةرامإ
ايكرتوناريإّنأدّكأتيحار،يّناريإلاذوفنلاىلعةبغاشملاىلعاهرودرصتقا
.طسوألاقرشلايفةلعافلاىوقلاّلثمت،ةّيبرعريغاّهلكيهو،ليئارسإو
ينسحسيئرلادعبمكحلاماظنلبقتسمنعّيخيراتلاؤسّحليتابو
ّيروحملارودلاف.هدهعيفمهددعفعاضتنيذلانّييرصملاىلعكرابم
لاؤسللًافدارمهتفالخنعلاؤسلالعجيماظنلااذهيفّةيروهمجلاسيئرل
ثيروتللمعيكرابمّنأبةدّكؤمةقثنّوكتتتناكاميف،رصملبقتسمنع
نيدسافلالامعألالاجرنمّةلشبنيطاحملا،لامجوءالع،هيلجندحأ
.نيهوركملاو
رشععبارلالصفلا
ةّينيطسلفلاةّيضقلارئاصم
برعلاةداقلاّسحأ،٢٠٠١ربمتبس/لوليأ١١تافعاضمضعبلمهنمًاقيوطت
،ةّيليئارسإلا–ةّينيطسلفلاةيوستلايفةايحلاخفنىلإةعراسملاةرورضب
تاعّمجتلااهتلبقتسانطنشاووكرويوينيفتلصحيتلاةميرجلاّنأًاصوصخ
تداعأومهتّيضقىلإةءاسإلاتدازةّيلافتحابىربكلاةّينيطسلفلاةّيندملا
.هبورحونيسحماّدصلمهتسامحبريكذتلا
لئاسملانعًالضف،ّينيطسلفلاعوضوملل“ةدعاقلا”مادختساّطلسكلذك
هذهنيبامٍةقالعىلعءاوضألاضعب،ّيمالسإلاملاعلايفةبهتلملاىرخألا
ةلكشملاّلحيفليجعتلاةرورضىلعو348ىوصقلاّةيّدضلاتالاحلا
.ةّينيطسلفلا

ّيملاعلاداهجللّينيطسلفلاهجولا–ميتيلاّيفلسلا،نيمألامزاحعجار348
.2011،يقاسلاراد،ةدعاقلاو



مالسلاةطخبفرُعامرهظثيحّةيدوعسللرمألاكُرت،٢٠٠٢يفو،اذكه
.زيزعلادبعنبهللادبعريمألاكاذنآّيدوعسلادهعلاّيلواهحرطيتلا
دعبحبصتل،سرام/راذآيفتوريبيفةّمقرمتؤميفّةطخلاتمُّدقدقو
عضويفمهتبغربرعلاماّكحلادّكأ،هذهكّةطخبو.ةّيبرعمالسّةطخاهيّنبت
وينوي/ناريزح٤طوطخىلإليئارسإباحسناىلإةوعدلاربع،عازنللّدح

“لداعّلح”داجيإوةّزغوةّيبرغلاةّفضلايفةّينيطسلفةلودمايقو١٩٦٧
ّنكل.ليئارسإب،كلذلباقم،ةّيبرعلالودلافرتعتنأىلع،نيئجاللاةّيضقل
ةّينعملافارطألاّنأاهّمهأتالكشميناعتّتلظمامألاىلإةلقنلاهذه
تضوافتنأقبسيتلااياضقلاسفنلوحضوافتلاىلإًاددجمرطضتس
ثيحب،ةعباتمللةّيلآبّةطخلاقفُرتمل،كلذىلإ.ةجيتننودنماهلوح
ريغّايروستناكّاملو.تّايننسحةردابهبشيامىلإاهصيلقتنكمأ
ال،اههاّجتابطغضتيتلايهنطنشاوّنأاهرابتعالً،ّايلعفاهلةسّمحتم
ةلقرعللّةطخلاضّرعتنأادب،هلاكشأّلكبفنعلاتنادأةّمقلاّنأامّيس
.349ًاريبكنوكيسبيرختلاو

سأريناكيذلا،دوحلليمإيّنانبللاسيئرلاىلعمهريثأتلالخنم349
ناكيذلاتافرعرسايةملكّثُبتالأىلعنّويروسلالمع،ةّمقلا

.هللاماريفهنورصاحينّويليئارسإلا
تلصحتوريبةّمقداقعنانّابإف.عّجشملاريغيزمرلاهدُعبرمأللناكو
تّدأيتلاو،ّيدوهيلاحصفلاديعموي،ليئارسإبايناتنيفةّيباهرإلاةّيلمعلا
ملاهرودبو.توريبيفنيعمتجملانمةنادإرهظتملوً،ّايندم٣٠لتقمىلإ
ينعيسناكاهلوبقّنأمغرب،مامتهاّيأةّيبرعلاةّمقلاةردابمليئارسإلوت
،عيبطتلاوفارتعالانّمضتت،يّبرعلالاجملايف،اهتحلصملةديدجقافآحتف
ّةيربعلاةلودلاّنأادباذهبو.اهعمّيعامجويّئانثنواعتتاقالعةماقإامّبرو

ّنأوليحتسممالسلاّنأساسأىلعفّرصتت،ةيناثلاةضافتنالاذنم،تعرش
هارتاميفبسحفًةّينعم،هتامازتلانعوهنعلزعميفرّكفتنأاهيلع
.اهتحلصمواهنمأ
ةلواحملاراركتعنميملاذهّنكل،ئّيسةّيسايسلالولحلاّظحّنأادبدقل
كيكفتويّناطيتسالاطاشنلافقوّمهألااهادنب،ّلحلل“قيرطةطيرخ”نالعإب
نيّيكريمألالالتحاديُعبًامامت،٢٠٠٣ليربأ/ناسين٣٠يفكلذو،باهرإلا
نمةّفلؤملا“ةّيعابرلا”عضونمتناكهذهقيرطلاةطيرخو.قارعلا
ةّرثؤملاىوقلايأ،ةدّحتملاممألاويّبوروألاداّحتالاوايسوروةدّحتملاتايالولا
ةطيرخ”ـبةقثلادازامناكو.طسوألاقرشلابىرخأوأةروصبةّينعملا



ىلإ٢٠٠٢ناريزحيفشوبويلبدجروجّيكريمألاسيئرلاةوعد“قيرطلا
.هذهكةوطخىلعمدقيّيكريمأسيئرلّوأهلعجام،ةّينيطسلفةلودةماقإ
ربعةقثلاقلخبأدبيًالحرممًّاينمزًالودج“قيرطلاّةطخ”تحرتقادقل
تضرتفاامك،ةّيئاهنلاةّيعضولاتاثداحمىلإيضفيامبرارقتسالانيمأت
نيّينيطسلفلانيبدعاصتملافنعلاّنأديب.٢٠٠٥يفيّئاهنقاّفتاىلإلّصوتلا
ماعلايفو.قافخإلاباهيلعىضق،اهلويذوةيناثلاةضافتنالالعفب،نيّيليئارسإلاو
نيّيميداكأونيّيسايسءامسأبتطبتراىرخأتالواحمترج،٢٠٠٣،هتاذ
ّمث،ّهبردبعرسايونيليبيسوييّئانثلاـك،نيّيليئارسإونيّينيطسلفنّييركسعو
يف،ةسايسلاعيطتستنأنودنم،نولايأيمآوهبيسنيرسرخآلايّئانثلا
.فنعلاحزحزتنأً،اعيمجتالاحلاهذه
ةّيملسلادوهجللديدجتلاتبّبسيتلاقارعلابرحّنأةقرافملاتناكو
ّهلكزيكرتلاّنأكاذ.دوهجلاكلتفعضأاماهسفنيهتناكً،ّايميلقإ
ءوضلاقرستهيفةّيطارقوميدلاءانبةّيضقتحارثيح،قارعلاىلإلقتنا
نيظفاحملا”ىدلىرخأةبغركانهتناكّاملو.ةّينيطسلفلاةّيضقلانم
تامولعمىلعءانبلاوطسوألاقرشلاعازنشيمهتبشوبةرادإيف“ددجلا
.للشلاّالإقحُليالّيكريمأبراضتمامأانحبصأ،350ةّيئزجوأةئطاخ

ً:ارصحالًالثمرظنا350
Daniel C. Kurtzer and Scott B. Lasensky, Negotiating Arab-Israeli
Peace: American Leadership in the Middle East , United States
Institute of Peace Press, 2008.

،ةّيمّدقتوًةّيّحصرثكأقارعلاىلإليئارسإ/نيطسلفنمزيكرتلالقنّنأحيحص
عازنلاكاذلدبةّمأ–ةلودءانبلهّتيولوأيطعيّهنأل،أدبملاثيحنم
ةهجاومنمةّيبرعلاةمظنألابرهتهقيرطنعوممألا–لودلابّرخييذلا
ملً،اقيتعودبيتابيذلاّيليئارسإلا–ّينيطسلفلاعوضوملاّنأّالإ.اهتامزأ
حجرألاىلعوهو،ّيبيرختمادختساةّدامنوكينأىلعىربكلاهتردقدقفي
تاكّرحتلاّنأادباذكه.لوقعميّئاهنّلحهلدجوينأىلإاذكهىقبيس
.ىربكتارّيغتلوصحراظتنايفةقّوعمىقبتسةّيباجيإلا
وهو،هللاماريفهّرقميفًارصاحمتافرعرسايناكنوضغلاهذهيف
عردلاةّيلمع”ليئارسإتّنشكاذدعب.٢٠٠١رخاوأأدبيذلاراصحلا
٢٠٠٢ليربأ/ناسين١١و٢نيبو،نيطشانلانمًاددعتلقتعاف“ّيعافدلا
مئارج”باكترابّةيربعلاةلودلاتمّهتاثيح،نينجمّيخمةكرعمتناك
ةّيليئارسإًادودريعدتستّةيراحتنالاتّايلمعلاتناكًامئادو،351“برح



.اهطابتعايفةتباثةّيجيتارتساىلإتلّوحتنأتثبلامةئفاكتمريغوىوصق
’genocide‘"ةرزجم"ىلإىقرتالاّهنأّالإ،اّهلحميفةمهتيهو351

نيبحوارنيّينيطسلفلاىلتقلاددعّنأل؛يّبرعلاوّينيطسلفلاماّهتالابسحب
.23ّيليئارسإلاشيجلاىلتقددعغلباميف،56و52

ةندهنع“ّيمالسإلاداهجلا”و“سامح”تنلعأ٢٠٠٣وينوي/ناريزحيفو
ّةيراحتنالاتّايلمعلارسحنتنأنودنمفنعلارسحناف،دحاوفرطنم
تلصحسطسغأ/بآ١٩يفو.نيّيمالسإلانيطشانلادضةّيليئارسإلاتّايلمعلاو
ترجو.ةندهلاتهنأوًّايندم٢٣تلتقسدقلايفّصابىلعّةيراحتناةيلمع
تاءارجإو،ةّينيطسلفلاندملاديدعيفنيطشانلاّدضةيساقةّيليئارسإتّايلمع
ًاءوسرومألاديزيناكامو.تّايكلمونيكاكدباحصأّدضّيعامجباقع
،ةطلسلافعضفشكيناكيذلاةّينيطسلفلاتاعامجلاولئاصفلادّدعت
ً.العفةئدهتلاديرتنيح،نيفّرطتملابًاسايق
ىلعاهضرعتتاندهنعنلعتفً،الكشلدتعت“سامح”تراص٢٠٠٤ذنمو
ًاموديتأتتناكضورعلاّنأّالإ،تاونس١٠ىلإاهضعبلصونيّيليئارسإلا
لاضنلٍةلحْرمنمعونرمألاّنأىلعديكأتلاوتّايلمعلافيثكتبةبوحصم
/راذآيفنّويليئارسإلالتقدقو.ليئارسإةلودةلازإريخألاهفدهلازيال
يفاولتقمث،نيسايدمحأدعقملاخيشلا،“سامح”سّسؤم٢٠٠٤سرام
نمةسئايلاليئارسإتعّبتاويسيتنرلازيزعلادبعهفلخليربأ/ناسين
امك،ّينيطسلفلانكسلاتاعّمجتنيبواهنيبلصفلااهتياغةسايس،ةيوستلا
.ّيرصنعلارادجلابرعلاهاّمسيذلالزاعلارادجلاءانب٢٠٠٤يفترشاب
ضرفىلعموقيدّدشتلاغلابًاجهنىعرنوراشلييرأةموكحلاسيئرف
ميدهتىلإهذهةسايسلاتلآدقو،دحاوفرطنمليئارسإدودح
.ءاوسلاىلعًاّيجولوكيسبوًّايدام،نيفرطلادنعمالسللةّيلبقتسملاتازكترملا
نمتاحاسمً،ارتموليك٧٢٣هلوطغلبينأضرتفييذلارادجلامضقدقو
امك،تانطوتسملاعومجمةحاسمقوفتةّيبرغلاةّفضلايفنيّينيطسلفلايضارأ
دقعدعبذإ،ّةيزمرلاليلقرمألانكيملوً.اميحجاهلعجومهتايحّبلع
قرشلايفطئاحميقأ،ةملوعلاةدالوونيلربطئاحمدهىلعدقعفصنو
ّرمينأهلناكاماذهكّيلازعناٌرّوطتو.باهرإلامظاعتىلعًاّدرطسوألا
اهتلمحيتلاّةيراحتنالاتّايلمعلاببسبّيليئارسإلاّماعلايأرلابالقناالول
ترسخهببسبو،ةدّحتملاممألاهتنادأاذهرادجلاو.352ةيناثلاةضافتنالا
ةمكحميفةدحاوكلذيفامبةّيملاعةّيئاضقىواعدةعومجمليئارسإ
.353غياهلايفةّيلودلالدعلا



لداعتلامدعّنأ،اهيرّربمنمو،ةمسلاهذهيسرادنمريثكركذ352
asymmetryدامتعاىلععّجشياموهةّوقلاتاودأوحالسلاكالتمايف

.ةلوبقملافارعألاىلعًاجورخرثكألاوةّيباهرإلالئاسولا
ةموكحللةّيليئارسإلاعافدلاةرازوتخضرتاونسسمخمادعازندعب353
نممنود2600هتحاسمامديعيرادجلاراسميفليدعتىلعتقفاوو
,AmosHarel,Haaretz:رظنا.نيّينيطسلفلااهيكلامىلإةّيعارزلايضارألا

28/7/2008.
http://www.haaretz.com/hasen/spages/1005914.html

امبةّيليئارسإلاةعافدنالارصانعىوقأاناكملاعلايفهتروصوتافرعّنكل
عالدناةّيلوؤسمتافرعلّمُحامدعبو،٢٠٠٢يفف.ةّيناودعنمهيلعيوطنت
ءارزوللسيئربصنمثادحتسالةّيكريمألاةرادإلاتطغض،ةيناثلاةضافتنالا
ْنكل.ةطلسلايفةّيطارقوميدتاحالصاءارجإوربكأتّايحالصةموكحلاحنمو
وهو،ةموكحلاةسائربسّابعدومحمفيلكتًاضرفتافرعىلعضُرف
نيّيخيراتلاةداقلانمّهنأعمً،ّايليئارسإوًّايكريمأهبقوثوملاو“لدتعملا”
،داسفلاةحفاكملجأنمو،هباشمقايسيفو.ةّينيطسلفلاريرحتلاةّمظنمل
دقنلاقودنصيفقباسلاّيداصتقالا،ضّايفمالسنييعتتافرعىلعضُرف
اّممريثكبرثكأّينيطسلفلاسيئرللًائيسماذهادبو.ةّيلامللًاريزو،ّيلودلا
هتردقلتافرعةراسخّببسيّهنأل،ليعامسإيويدخللاشابرابوننييعتءاسأ
.اهيلعهتماعزضهنتيتلاةّينوبزلاتاعيفنتلاوتامدخلاميدقتىلع
عمرانلافقولقاّفتاىلإلّصوتلاديدجلاةموكحلاسيئرلواحلعفلابو
ّلكلذبتافرعّنكل،نيّيندملاىلعمهتامجهفقوبمهبلاطامك،لئاصفلا
ربمتبس/لوليأيفسّابعلاقتساةياهنلايفو.مكحينأنمهعنملهدهج
رسايليحرثبلامو.تافرعةبغرلًالاثتماّدشألاعيرقدمحأّهلحمّلحو
ضرمبهتباصإرثإ٢٠٠٤ربمفون/يناثلانيرشت١١يفاسنرفيفتافرع
سّابعّىلوتنيحفً.امّزأتّدشأىرخألةيادبوةلحرملةياهنلّكشنأ،ضماغ
ادب،ةّيسائرلا٢٠٠٥رياني/يناثلانوناك٩تاباختنايف،هلًافلخةسائرلا
.نوّينيطسلفلاهذخأييكضوافتلللباقءيشقبيملّهنأك
كاذ.“سامح”و“حتف”نيبعازنلادعاصتةديدجلاةلحرملاحمالمنمناكو
،نيّيليئارسإلاعمةيوستلابلطيفتافرعنمقدصأناكيذلاسّابعّنأ
ًاركبموًانلعفقونئلوهو.اهخيراوصو“سامح”طبضيفهنمفعضأناك
تدباهسفن“حتف”تانورابىلعهترطيسنأّالإ،“ةضافتنالاةركسع”ّدض
،ّيليئارسإلاراسيلاىلعلّوعملاوهو،هفعضبابسأنمناكو.ةبعصةّمهم



يفقفارتاموهو،بيبأّلتيفايلعلاديلاهلتحبصأّيليئارسإلانيميلاّنأ
.ةدّحتملاتايالولايفةّينيميّةيروهمجةرادإعمتاونسلاكلتمظعم
فقوباهعنقيثيحبةّينيطسلفلالئاصفلاعمرومألابيترتسّابعلواحدقل
ىلععوبسأضميمل،لباقملايفو.اهحالسنماهدّرجينأنودنمفنعلا
هتطلسعمةّينمألاوةّيسامولبيدلاتالاّصتالاّلكنوراشدّمجىتح،هباختنا
خيراوصلاقالطإعنمتو“سامح”عماهعارصمسحتيكاهيلعطغضلافدهب
نأنوراشوسّابعلهدعبنكمأفيفطحاجنقّقحتلعفلابو.ةّزغنم
،ندرألاورصمروضحبخيشلامرشيفةّمقيفرياربف/طابش٨يفايقتلي
ريغاّهنأنالعإلاىلإتعراس،اهّتيّدضلرخآضارعتسايفو،“سامح”ّنكل
كيكفتباهبلطمنعليئارسإعجارتتملاهرودبو.ةّمقلاكلتجئاتنبةّينعم
.“قيرطلاةطيرخ”ـبمّدقتلالبقباهرإللةّيتحتلاةينبلا
،ناكاميف،“سامح”عمّةيركسعلاوةّيسايسلاهتكرعمسّابعضاخدقل
.ليئارسإعمةّيسايسلاهتكرعمضوخي،تاردقلاودراوملانمىندألاّدحلاب
ةازاوميفعجارتيولسوألّيليئارسإلاماعلايأرلادييأتناك،ّطخلالوطىلعو
/زّومت١٥يفليئارسإتفنأتسانئلو.ّةيراحتنالاتّايلمعلانمديزملالوصح
سّابعتجرحأوخيشلامرشةندهتدّدهاّهنإف،ءاطشنلالتقتّايلمعويلوي
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البودحاوفرطنم،وينوي/ناريزحيفنوراشنلعأنوضغلاهذهيف
ّلكنعّيلختلايعدتستيتلا،ةّزغنعلاصفناللهّتطخ،ضوافت
وهو،فالآ٨مهددعغلابلانينطوتسملابحسواهيفّةيدوهيلاتانطوتسملا
اذهنوراشرارقو.نيّيليئارسإلاةسايسلاوعمتجملايفةمخضةّزهثدحأام
نيّيليئارسإلاوحنةّزغنمرانقالطإّيأّنأاهنم،ةريثكًارومأينعيناك
ةّيئاهندودحتيبثتىلعزيكرتلانعًالضف،ةوسقلاغلابباقعبّببستيس
نماهسفنليئارسإتفعأّهلكاذهبو.رادجلاريسيذاحتةّيبرغلاةّفضلاعم
ةّيهجنعلاّلكب،ديرينمكنّويليئارسإلافّرصتو،ةّزغنعّلتحمكاهتّيلوؤسم
ُمظاعتناكو.وههنمألًانومضمهاريًالبقتسمهناريجلمسرينأ،ةنكمملا
ةزّزعملا،يّبرعلاطسوألاقرشلايفةّينثإلاوةّينيدلاتّايوهللةّيعونلاةظقيلا



،يّدحتلاةكرعميفنكممىدمدعبأىلإليئارسإدوهيعفدي،فنعلاب
ةياهنلةمّدقمنانوكيسنيّينيطسلفلالايحءافكنالاورهظلاةرادإّنأبمهناميإل
.اهسفنليئارسإ
ةئمسمخونويلمنمرثكألريبكنجسىلإةّزغتلّوُحقايسلااذهيفو
،ةجمربمةّيمويريمدتولايتغاوليتقتةّيلمعلةضرعاوتابّينيطسلففلأ
وحنىلإةلاطبلاتلصوو،ناّكسلانيبفقوملادّيسعوجلاورقفلاتابف

عاطقلاعمتجميثلثنمرثكأادغو،كانهلمعلاةّوقّيلامجإنم٪٦٠
.355رقفلاّطختحتنوحزري
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تظفتحاليئارسإّنأل؛لمتكمريغّيليئارسإلاباحسنالايقباذهقوف
اذهلناكاذهعم.اهئاوجأواههايمىلعةرطيسلابوةّزغرباعمباهمّكحتب
نأةّينيطسلفلاةطلسلاتعاطتساولاميفرخآًالكشذّختينأباحسنالا
كاذةلّوحمً،ابناج“سامح”ريثأتعضتنأوكانهعضولاىلعرطيست
ةلودلاءاشنإقيرطىلعةحجانوةنئمطمةوطخىلإيلاتلابباحسنالا
.ةّينيطسلفلا
وه،يّئزجلاّيليئارسإلاباحسنالانمديفتسيجذومنميدقتىلعلمعلاّنكل
اذهب.ّيليئارسإلاتّنعتلانمةديفتسم،هنودّةيّدضلاتاسايسلاتلاحام
نأعيطتسيالدحاو،نافيعضنافرطاهبعليةيمادةّيحرسملوصفتقحالت
.ّنئمطينأهنكميالٍناثو،رخآلانئمطي
رياني/يناثلانوناكيف،اهراصتناتلّجسنأ“سامح”ةكرحتثبلامو

“حتف”ىلععساولابضغلانمةديفتسم،ةّيعيرشتلاتاباختنالايف،٢٠٠٦
ءانبساسأىلعتاباختنالاضختمل“سامح”ّنأبًاملع،ةطلسلاداسفنمو
.اهضفرتيتلاولسوأطورشساسأىلعً،افيرعت،اهتلخدامنإو،ةّيمالسإةلود
ةديحولاةعداخملاتسيلاهنأولو،ةحيرصةعداخمىلعرمألاىوطنااذكه
.كاذنآعارصلاةبعلاهتلّجسيتلا
ّيكريمألامهفلاشّوشتىلع،ىرخأةيحاننم،ّتلد٢٠٠٦تاباختناف
ىلعبرحلا”ّلظيفامّيسال،شوبويلبدجروجةرادإّلظيف،ةّيطرقوميدلل
يفرهظيناكيذلاشّوشتللرخآلاهجولابارطضالااذهناكو.“باهرإلا
ةكراشملنطنشاوتسّمحتدقف.٢٠٠٣يفهريرحتوهلالتحادعبقارعلا
يفةديلولاةّيطارقوميدللًازيزعتهتربتعاوةّيسايسلاةّيلمعلايف“سامح”



فينصتنعزفقامّنإاذهّيكريمألافقوملاّنأبيرغلاناكو.نيطسلف
.يّبوروألاداّحتالاهيفاهكراشاموهو،ةّيباهرإةّمظنمكاهلةّيكريمألاةّيجراخلا
ادبف،تاباختنالاجئاتنروهظدعباهيأرترّيغنأتثبلامنطنشاوّنأّالإ
ىلعف،ليئارسإاّمأ.ةّيكينيسلاوقافنلانمديعبردقىلعيوطنيكلذ
يف“سامح”لوخدةيادبلاذنمتضفرذإً؛اكسامتماهفقومادب،سكعلا
.ّيطارقوميدريغويّباهرإفرطاّهنأةّجحبةّيسايسلاةّيلمعلا
تحبصأامك،ةطلسلايفايلعلاديلا“سامح”ـلتحبصأ،لاحّةيأىلع
للشلاقحليام،ىرخأرومأنيب،اذهو.ةموكحلالّكشيسيذلافرطلا
.ةّيباهرإتاعومجمةياعرنماهعنمتنيناوقبةموكحملاةطلسللّيلاملامعدلاب
مث،٢٠٠٦سرام/راذآ٢٠يفىلوألا“سامح”ةموكحتلّكشت،لعفلابو
ةسائروّةيروهمجلاةسائريتطلسعزانتهقحلأللشلوطدعب،تلّكشت
ّلحساّبعّنكل.٢٠٠٧سرام/راذآ١٧يفةّينطوةدحوةموكح،ةموكحلا
مالسنّيعو،ةعزانتمةّيلخادسيراتمىلإبرقأتناكيتلاةموكحلاهذه
.“سامح”هبفرتعتملاموهو،ةموكحللًاسيئرضّايف
،“ةلدتعملا”ةّيبرعلالودلايقابوً،اصوصخرصمتناكةمزألادادتماىلعو
هذهّنكل.نيّينيطسلفلانيفرطلانيببيرقتللطّسوتت،ّةيدوعسلاًاصوصخ
يفةّيمانيدلافعضواهباحصأءطبلًاعبتريثأتلاةليلقتدبتالخادملا
ىلعّيروسلا–يّناريإلاريثأتلاباهمادطصالكلذكو،ةّيجراخلامهتاسايس
.قشمديفلعشمدلاخاهدئاقميقييتلا“سامح”
امكليئارسإوبرغلاعمّيفاضإميزأترصنعناريإب“سامح”ةقالعتحبصأو
ةّيعّسوتلانارهطتاحومطنمةفّوختملاةّيجيلخلاوةّيّنسلاةمظنألاعم
ذنمّهنأفورعمو.ةّيبرعلانادلبلاةعيشىلعاهريثأتنمامك،ّةيوونلاو

اهيلإبُسنامببسبناريإىلعةدّحتملاممألاتابوقعىلاتتتتحار٢٠٠٦
خانملاريتوتيفحجندقّيّدضلافلحلاناك،ةازاوملايفو.ّيوونجمانربنم
“سامح”تفطخ٢٠٠٦وينوي/ناريزح٢٥يفف.همومعىلعّيميلقإلا
ّلقأدعبو،اهتامازتلاوةطلسلابةئباعريغطيلاشداعلجّيليئارسإلابيقرلا
فطخ،مَكحمّيميلقإويرانيسلًالامكتساادباميفوً،اموينيرشعنم
ىلعةّرمدمبرحبّببستام،ةعبرألتقونيّيليئارسإنّييدنج“هللابزح”
.نانبل
امهبرحتعلدنالعفلابو،“سامح”وسابعنيبراجفنالارصانعتلمتكادقل
درطو“حتف”يلتاقمةميزهىلإةيّدؤم،٢٠٠٧وينوي/ناريزحيفةّزغيف
يتلاةّيشحولانمةجرد“سامح”تسرام،كلتةهجاوملايفو.ةطلسلا



“حتف”نمرصانعيمراهنمناكو،نيّينيطسلفلانيبّةيرأثلاتابغرلاتزّزع
ءاليتسافشك،لباقملايفو.مهبكُرىلعرانلاقالطإوينابملاحوطسىلعنم
اهلوؤسمامّيسال،اهداسفو“حتف”ةشاشهةّزغىلعةيمالسإلاةّمظنملا
هيلعنهارّمثتافرعّلظيفشاعيذلانالحددّمحمعاطقلايفّينمألا
.“سامح”ةحاطإلنولدتعملاونّويليئارسإلاونّويكريمألا
نيّيعامتجاونيّيسايسنيقايسّلظيفنوشيعينوّينيطسلفلاأدباذكه
نوناعيةّزغيفاوتابامك،لالتحالاتحتةطلساوتاب،ةّفضلايفف.نيفلتخم
ً.اعمليئارسإراصحو“سامح”مكح
رمتؤمدقعناف،ةّيملسلاةّيلمعلاقالطإلةّيلودةردابمتأشنىرخأةرمو
لامكإبًاريبكًاحومطًالماح،٢٠٠٧ربمفون/يناثلانيرشت٢٧يفسيلوبانأ
ةّيليئارسإلاةموكحلاسيئرسيلوبانأرضحدقو.٢٠٠٨رخاوأيفةّيلمعلاكلت
رياني/يناثلانوناك٤يفةموكحلاةسائرّىلوتيذلاترملوأدوهيإكاذنآ

ةّيبرعلودنمو“ةّيعابرلا”نمنّييمسرنعًالضف،سّابعدومحمو،٢٠٠٦
رثكأسّابع–ترملوأيّئانثناكو.ّةيدوعسلاوّايروسكليئارسإبفرتعتال
ةجيتنلاّنكل.356تافرعرساي–نوراشلييرأيّئانثنملؤافتللةاعدم
نيتموكحلانيبثدحًاّداحًالاجسّنأعم،اهتاقباسنملضفأنكتمل
يفاهتابجاوبليئارسإمازتلامدعببسب٢٠٠٨لئاوأيفةّيليئارسإلاوةّيكريمألا
ّالإ،ةياهنلايف،ّمتتالسابععقومةيوقتّنأكاذ.“قيرطلاةطيرخ”
اتابامهو،باهرالاعنمبّالإّمتتالترملوأةيوقتاميف،ناطيتسالافقوب
.رخآلاامهدحاولمكينيليحتسم

,AmosElon:عجار،نيتلودلاّلحيفهتبغروترملوأةّيتامغاربنع356
OlmertandIsrael:thechange,in:NewYorkReviewofBooks

,Vol.55,No.2,Feb14,2008.
ويلبدجروجلةيناثلاةيالولارخاوأيفاهعوقوً،افعضسيلوبانأدازامّنكل
.رمألابةّينعمريغاهنأتنلعأيتلا“سامح”ةكراشممدعنعًالضف،شوب
كاذةعباتمّنأّالإ،سابعوترملوأنيبمهافتلسيلوبانأتسّسأنئلو
٢٠٠٨رخاوأةّزغىلعةّيليئارسإلابرحلاعمّفقوتنأثبلاممهافتلا
.“كوبسملاصاصرلا”ةيمستليئارسإاهيلعتقلطأيتلاو
٢٠٠٨ربمسيد/لّوألانوناك٢٧نمتّرمتسايتلابرحلاهذهتءاجدقل
نلاّهنأ“سامح”نالعإىلعريصقتقودعب،٢٠٠٩يناثلانوناك١٧ىتح
.ّةيرصمةطاسوب٢٠٠٨ناريزحيفّرقأدقناكرانقالطإفقودّدجت
ةريبكةجردبتعجارتدقةمواقملاتّايلمعتناكنأدعبًاضيأتءاجاهّنكل



،ّوجلاورحبلاوّربلانمةّزغلّيداصتقالاراصحلاب“سامح”تجّجحتذإوً.اّدج
رصمنمحالسلابّرهتّةينيطسلفلاةّيمالسإلاةّمظنملاّنأبليئارسإتعّرذت
هاّجتابخيراوصلاقالطإيفيضمتامك357ضرألاتحتةروفحمقافنأربع
.اهتمواقمنعّيعيبطلاريبعتلاّهنأ“سامح”تربتعااماذهو.ّةيربعلاةلودلا

حفريفتاراغتّنشوًاقفن90ليئارسإترّمد2004و2000نيب357
.ىوأمالبتالئاعلاتارشعتكرت

لئاهلاّيركسعلافعضلاةسارشلاةغلابلاةّيليئارسإلابرحلاتلّجسدقو
نمرثكأوّينيطسلفليتق١٣٠٠طوقسىلإتّدأامك،اهتمواقملو“سامح”ـل

٢٠٠٩فيص١٨٦٠نمألاسلجمرارقرودصبتهتناو،قّوعموحيرج٥٠٠٠
ً.ّايلمعاهاغلأو“سامح”ةمواقمدّيقهّنكلةّيليئارسإلابرحلافقوأيذلا
ّنأو،ملاعلاويّبرعلاملاعلايفاهئاقدصأةردن“سامح”فاشتكارطخألاناكو
ةّينيطسلفلاةطلسلاةداعإنمّلقأنوكينلةّزغنعةلزعلارسكنمث
.اهيلإ
تراثأيتلاو،ةّزغىلعةّيليئارسإلابرحلااهتدبأيتلاةيشحولاّنإمث
.ةّيبرغلاةّفضلايفّةيّدجلعفةّدرّةيأىلإّدؤتمل،ةعساوةّيملاعتاراكنتسا
ةّينمألااهعاضوأتطبضيتلاةّيبرغلاةّفضلاّنأىلعًاليلداذهناكو
ةلزعلااهقنختيتلاةّزغراسملًارياغمًاراسمكلستتأدب،ةّيلخادلا
طقفسيل،ةّينيطسلفلاةّيضقلاىلعةريبكتناكةراسخلاو.358تابوقعلاو
كلتمسرتداعأ“سامح”ّنألًاضيألب،ةّزغوةّفضلالاصفناببسب
ةّيضقكاهميدقتيفحاجنلادعب،نيئجاللواطتةّيناسنإةلكشمكةّيضقلا
.نيئجالدّرجمال،بعش

JohnDeverell,TheWestBankshapesup,Prospect:رظنا358
magazine,27thAugust2009,Issue162.

ً،اتّمزتمًاماظنتماقأدقةّزغيف“سامح”ةموكحتناكنوضغلاهذهيف
بادآلابّقلعتتةحئالتعضووتايماحملاىلع“ّيعرشلاّيزلا”تضرفف
ةّيفاقثلاةايحلاوءاسنلاتعفديذلا،اذهةملسألاجمانربو.ةّماعلاقالخألاو
سارعألاةماقإك،تعنُميتلاسوقطلاوتاداعلاضعبّرفويمل،هفالكأمظعم
ىوقلارئاسعمعّستتاهتامادصتحارامك.مالسإلاعماهرفانتةّجحب
ىلع“سامح”تقبطأً،الثم٢٠٠٨سطسغأ/بآيفف.ةّيبزحلاوةّيلئاعلا
ميعزبرهاذكه.كانه“حتف”ـلعقومرخآتّفصو،ةّزغيفةيعاجشلاّيح
“سامح”ّتلوتكلذلبق.ليئارسإىلإ،ّسلحدمحأ،اهلةئوانملاةلئاعلا
تاميظنتلامظعمعمتاكابتشاترجو.شمغدلآيهىرخأةلئاعةيفصت



ّةيراسيتاميظنتعمامك،359“ةّمألاشيج”امّيسال،ىرخألاةّيمالسالا
دوجونمتاريذحتلاتقحالتو،“نيطسلفريرحتلةّيبعشلاةهبجلا”ـك
نيبكابتشارثأىلعو٢٠٠٩سطسغأ/بآيفو.ةّزغيف“ةدعاقلا”ـل
ىلإلّوحتتةّزغنأرابتعاعئاشلانمراص،نيّيفلسلا“هللادنج”و“سامح”
.360ةفّرطتملاوّةيّرسلاةّينيدلاتاميظنتلانمدادعألسودرف

،"ةدعاقلا"ـبًّايدئاقعطبترييذلاميظنتلااذهّنأفحصلاتركذ359
"ةايحلا"يتديرجرظنا."سامح"عمبوتكمريغمهافتقفوطشني

.2/9/2008يف"يّبرعلاسدقلا"و
.21/8/2009يفةّينانبللا"ريفسلا"ةديرجيفرخفوبأرقصرظنا360

ةّدامّةيأكانهدعتملّهنأ،رشابملاّيسايسلاىوتسملاىلع،اذهنمّمهأ
.ّينيطسلفلاّفصلاىلإةدحولاديعيامب“سامح”و“حتف”نيبراوحلل
الو،ةّينيطسلفلاريرحتلاةّمظنمّةلظملبقتال،اهّتيّدضيف،“سامح”ـف
ليئارسإبفرتعتالو،ةّيلودلاةّيعرشلاتارارقالو،مالسللةّيبرعلاةردابملا
نيحف.اهبفارتعالانودنمةّيسايسةّيلمعّةيأيفريكفتلانكمياليتلا
دهجّيألقفأّلكيفتني،ّةيداهشتسالاتّايلمعلاوةملسألاباهجمانربرصحني
اهيناعتيتلاتالكشملانيبمظاعتتقراوفلاتأدب،كلذةازاوميفو.ّيسايس
ةلصالنيعمتجملايحاّننأولامك،ةّزغاهيناعتيتلاكلتوةّيبرغلاةّفضلا
امًاعيرسضّايفمالسهتموكحسيئروسّابعف.يناثلاوامهدحاونيبطبرت
ىلعّينمأراصحضُرفدقفً.اعمّيعمقوّيحالصإجمانربقيبطتارشاب
امك،اهيلعنورطيسييتلادجاسملاىلعوةّيبرغلاةّفضلايف“سامح”يطشان
يفقّقحتويرشتسملاداسفلاىلعةلمحتدّرُجوًاريثكّينمألاعضولانّسحت
ةباثمبيهيتلا،“حتف”ةكرحتناكاذهيف.ظوحلمّيداصتقاّومنةياهنلا
يتعفصاهيّقلتدعبةريبكتاوطخذّفنتنأىلإةّرطضم،ةطلسلابزح
اهتامازتلاةباجتساىلإاهرارطضانعًالضف،٢٠٠٧لاصفناو٢٠٠٦تاباختنا
.ةّيلودلا
ءاليتساذنمف.رصمعمةقالعلالواطيرخآدُعباهالتاموةّزغبرحلناكو
كاذ.بابسألادّدعتمءايتسابرصمتّسحأ،ةّزغيفةطلسلاىلع“سامح”
ّيرصملاماظنلاضوخينيذلانيملسملاناوخإلاةعامجةنبا“سامح”نأ

عقومنمرصميفنوديفتسيسةرورضلابمهو.ةلّصتمةكرعممهّدض
رصملةّيقرشلادودحلاّرتويةطلسلاىلعاهءاليتساّنإّمث.ديدجلا“سامح”
ّايروسوناريإب“سامح”طابتراّنأنعًالضف،ةّيبلستاريثأتلاهنمأضّرعيو
ّنأكلذىلإفاضي.ّيرصملالخادلايفريثأتلايفامهلةادأاهنملعجي



ءانيسيفتلصحةّيباهرإةّيلمعّنأًاصوصخ،ةمومسمتناكةقالعلاةّيفلخ
يّقلتباهوذّفنممهُّتاً،اصخش٢٤لتقمىلإتّدأو٢٠٠٦ليربأ/ناسينيف
تائمحاتجا٢٠٠٨رياني/يناثلانوناك٢٣يففكلذك.ةّزغيفتابيردت
ةّيناسنإةمزأفحزلااذهءاروناكو،ّةيرصملادودحلانّييزغلافالآ
ةّيلمعميظنت“سامح”ّيلوتّنأّالإ.ّكشلااهيلإىقريالةقناخّةيداصتقاو
اهعيمجتّدأ،ةحلسألالقنلقافنألاةلكشمىلعةفوطعم،يّندملاحايتجالا
ةليقثلاولايخلاةفيعضلا،ّةيرصملاةموكحلاّنأريغ.ّيرصملاربصلادافنىلإ
رصتقيّينمأعوضومدّرجماّهنأولامكةلكشملاكلتعمتلماعت،ةكرحلا
ىلعّرثؤمتوصّيأىلإاهراقتفاناكو.ناريإنع“سامح”لصفىلع
.اهريثأتنمّتلفتلاىلعةردقلاب“سامح”روعشلًاهيجوًاببسليئارسإ
دصحتمل،ةّينيطسلفلاةّيضقلاتومىلعدهشتيتلاةحوللاهذهمامأ
،رخآدعبًالشفّالإ،ةايحللةلباقةّينيطسلفةلودمايقبشوبةرادإتادّهعت
تفنؤتسا،ةسائرلاىلإامابوألوصوعمو.ةبعصلاةّمهملاامابوأكارابلةكرات
يف٢٠٠٩ربمتبس/لوليأيفدقعناف.اهتايوتسمدّدعتىلعةّيسايسلاتالواحملا
نيماينبّيدوكيللاميعزلاوسّابعدومحمهيلإّمضكرتشمءاقلكرويوين
ماعلانمسرام/راذآيفةّيليئارسإلاةموكحلاةسائريفّلحيذلاوهايناتن
.هسفن
أدبمىلعّةيرظنلاةقفاوملابوهايناتنىفتكا،امابوأطوغضلباقميفو
نأنودنمءاشياملعفينأعيطتسيّهنأبًّايلعفّسحأامنيب،نيتلودلا
يفو.ّةيّدجتابوقعىلإلّوحتتنلتمادام،ةّيكريمألاتاظّفحتلابأبعي
ىلإهبودنمهرشابيذلاطاشنلامغرو،هباختنالىلوألاّةيونسلاىركذلا
ً.اّقحبعص”عازنلاكاذنأامابوأفشتكا،ليشتيمجروجطسوألاقرشلا
مالسلاىلإلّصوتلايفدعاسيذلاليشتيمجروجكصخشىلإةبسنلابّىتح
اننكمييذلاردقلاباهيلإذافنللةلباقريغةلكشمهذه.ةّيلامشلاادنلريإيف
.361“هرّوصت

361 Joe Klein, Q&A: Obana on His First Year in Office, Time
magazine, Jan. 21, 2010.

ةرادإفقو٢٠١٠يفزربألاّيليئارسإلا–ّينيطسلفلاثدحلاناك،لعفلابو
يضارألايفتانطوتسملاءانبديمجتلجأنمليئارسإىلعاهطغضامابوأ
ربمفون/يناثلانيرشتيفةقفاوملاعازتنايفّيلّوألااهحاجندعب،ةّينيطسلفلا

كاذلواطينأنودنم،طقفرهشأةرشعةّدملديمجتلاىلع٢٠٠٩
نم،دحاوتقويف،ديفتستتناكّةيربعلاةلودلاف.ةّيقرشلاسدقلاديمجتلا



يّدحتلادعاصتعممظاعتاماذهو.اهيلإديازتملاةدّحتملاتايالولارارطضا
امّيسال،لادتعالابةفوصوملاةّيبرعلالودلاهيدبتيذلازجعلاو،يّناريإلا
ّلظيفّيكرتلالّوحتلانعًالضف،ةقطنملانمأةيامحّصخاميف،رصم
اّممنطنشاونعدعبأةرقنألعجيذلا،“ةيمنتلاوةلادعلابزح”ةموكح
.ّيسلطألافلحلايفًاوضعاهئاقبمغر،تناك
نوعيطتسيالمّهنأادباميفتارايخلانمنيّينيطسلفلاّةلستلخدقل
ىلإنوّرطُضييتلاىربكلاتالزانتلاهذهّلظيفتاضوافملاىلإةدوعلا
قيوستلللباقوظوحلمراصتناّيأزارحإىلعةردقلانودنمو،اهميدقت
ً.ّايبرعوًاّينيطسلف
قيقحتناكمإيفّةيرذجلاكوكشلاحرطجرادلانمحبصأخانملااذهيفو
تارايخنعةّيليئارسإلاثوحبلاوتاساردلاترثاكتاميف،362نيتلودلاّلح
عمةّيلاريديفنوكوأ،ةّتقؤمدودحتاذةّينيطسلفةلودكىرخألئادبو
.ندرألا

HusseinAghaandRobertMalley,TheTwo–State:رظنا362
SolutionDoesn’tSolveAnything,NYT,10-8-2009.

http://www.nytimes.com/2009/08/11/opinion/11malley.html?_r=1
ليجأتددصيفّيكريمألاطغضلاىلإخوضرللةطلسلاتّرطضااهرودبو
،ةّزغبرحصوصخبنوتسدلوغدراشتيرّيلودلاقّقحملاريرقتىلعتيوصتلا
ادبيذلاكولسلااذهو.363ًايناث“سامح”وًالّوأليئارسإنيديءاجيذلا
نيراسملافالتخارثكأفرثكأدّكأ،ّيقالخأويّبرعوّينيطسلفبجشعضوم
ّيأكلمتدعتملةّينيطسلفلاةطلسلاّنأنهربامكًامامت،ةّزغوةّفضلانيب
.364ليئارسإةهجاوميفمادختسالللباقحالس

.ليئارسإهتنادإنعًاقحالعجارتنوتسدلوغنأبًاملع363
ىدمنعسكيليكيوتابيرستتفشكنيح2011علطميفاذهدّكأت364

.ليئارسإوةّينيطسلفلاةطلسلانيبؤطاوتلا
راص،٢٠١٠ةياهنعمف.ّةيربعلاةلودلاطورشديازتتتحارلباقملايفو
ًاّينيطسلفًافارتعاضوافتلافانئتسالوناطيتسالاديمجتلطرتشيوهايناتن
طرشةّيطارقوميدوّةيدوهيليئارسإلءالولامَسقراصو،ليئارسإ“ّةيدوهي”ـب
نيّيموقلاونيّينيدلانيفّرطتملادادعأمظاعتبًابوحصم،اذهءاجو.اهيفةنطاوملا
ىلعظافحلاناكمإدّدهتّةيرصنعتاهاّجتايمانتبيشي،ّةيربعلاةلودلايف
.ديعبلاىدملاىلعاهسفنةّيليئارسإلاةّيطارقوميدلا
ةّينيطسلفلايضارألايفّيدوهينطوتسمنويلمفصنكانهتابدقل



هذهو.سدقلااهيفامب،يّبرعنويلمفصنونينويلمّمضتيتلاّةلتحملا
يتلايه،اهقرشيفمهتمصاعنوّينيطسلفلاميقينأضرتفييتلاةريخألا
.“ةمسقللةلباقلاريغّةيدبألا”مهتمصاعاّهنأ١٩٨٠ذنمنّويليئارسإلادّكؤي
ريميدالفءارآلقيبطتةباثمبةّيليئارسإلاةّيمسرلاةسايسلاتراص،رخآىنعمب
،وهايناتنبزحهنععّرفتييذلاعجارملايّنويهصلارّايتلاسّسؤم،يكسنتوباج
“ّيديدحلاطئاحلا”ىلعدّكؤييكسنتوباجحار١٩٢٣ذنمّهنأكاذ.دوكيل
ّلكًامامتمدعنيثيحب،برعلاعمةيوستّةيألبقهئانبنمّدباليذلا
اذكهو.نيطسلفيفأشنتسيتلاّةيدوهيلاةّوقلاىلعيّبرعلاطغضللريثأت
جمانربلاذيفنتيغبني”ذإ،ةّرقتسمةيوستلًاطرشةيوستلامدعودغي
.365“ةّوقلابودحاوفرطنميّنويهصلا

365 Avi Shlaim , The Iron Wall: Israel and the Arab World ,
London, Allen Lane, 2000, p.598.

نيّينيطسلفلامامأعجارتلاىلإليئارسإّرطُضيامكانهنكيمل،كلذىلإ
تاضوافملاوهديحوودحاورايخىرسأ،نمزذنم،اوتابءالؤهّنأاملاط
ً،العفضوافتلانوديرينّويليئارسإلاناكولّىتحو.اهريغنوكلمياليتلا
،ةّزغوةّيبرغةّفضنيبنيّينيطسلفلاماسقناّنإف،هيفًاريثككوكشموهو
ً.الصأمهعمّيليئارسإلاضوافتلاةبوعصديزي
ةّيجيتارتساّةيأمعدلةمزاللاتّايناكمإلاوىنُبلاىلإنوّينيطسلفلارقتفيكلذك
،ّينيطسلفلاعوضوملابًارجضيدبتةّيبرعلاتاعمتجملاتأدبذإو.ىرخأ
سيفنتلاةسرامموعراوشلايفبضغلاضارعتساىلعاهمامتهارصتقيو
امّيسال،ةّيبرعلاتاموكحلازجعناك،ةّيليئارسإلاتاباكترالالايحيّنويزفلتلا
تفتكاةّيبرعلاتاموكحلاف.اهلاحىلععاضوألاكرتيفرخآًاببس،رصم
ميدعلاديكوتلاعم،مالعإلايفةّيماساللاريباعتلاضعبعيجشتوليئارسإمولب
.ّيجيتارتسالااهرايخوهمالسلاّنأىلعةّيمانيدلا
ةّينيطسلفلاتاسايسلاببسبًّايلمعةّينيطسلفلاةّيضقلاتهتناًالعفو
نمناكو.دحاوتقويفةّيناريإلا–ّةيروسلاوةّيكريمألاوةّيليئارسإلاو
هنمّيسايسلاّ،يكريمألاويّبرغلازيكرتلاّنأةياهنلاكلتلةروادملاتامالعلا
ضّايفمالسةّينيطسلفلاةموكحلاسيئرةّيمهأىلعّبصنيحبصأ،ّيمالعإلاو
دقو.366نمألاطبضىلعًارداقًاّيسايسو،داسفلابراحيًّايرادإهفصوب
ّنأّالإً،احيحصاهمظعمنوكيدقةريثكةّيباجيإتافصضّايفىلعتغبُسأ
.ثارتكاللةراثإّلقألاناونعلاتابليئارسإعمةيوستلابّقلعتيام
ىلعموقت،“ةيضايفلا”ريبعتّكسيّبرغبتاكبسحب،ضّايفةّيجيتارتساف



حلاصلامكحلاريفوتىلعوههزيكرتوّ،يتاذلانيكمتلاوّيتاذلادامتعالا”
ليئارسإلنمألاريفوتو،نيّينيطسلفللماظنلاونوناقلاوّةيداصتقالاصرفلاو
ّيليئارسإلالالتحالارارمتسالدجوتدقةعيرذّيأةحازإاذهبوً،ادارطتسا
.367“ةّينيطسلفلايضارألل

,NathanThrall,OurManinPalestineً:ارصحالًالثمرظنا366
TheNewYorkReviewofBooks,October14,2010.

367 Robert M. Danin, A Third Way to Palestine: Fayyadism and
Its Discontents , Foreign Affairs, January/February 2011.

نمًالدبنيّفظوملادوعصىلعبسحفّلديلاللّوحتلااذهءاجدقو
التتابةّينيطسلفلاةّيضقلاّنأىلعًاضيألب،تافرعكنيّحلسملانيّيسايسلا
هبموقييذلاكّينقتدهجلالخنمّالإ،ّلحنمكانهناكاذإ،ّلُحت
تاشاعملاحنمىلعاهتردقوةّينيطسلفلاةطلسلاءاقبّنأًاصوصخ،ضّايف
.يّبوروأ–ّيكريمأرارقبًانوهرمتاب،رهشّلكرخآيفً،افلأ١٨٠ـلااهيّفظومل
الوللاحلاهذهىلعيوتسيلناكامةّينيطسلفلاةّيضقلاريصمّنألاحلاو
نأنودًّاينوكّينطولارّرحتلاةلحرمءاهتنانعةمجانةّوهيفتعقواّهنأ
اذكه.مامألاىلإمّدقتلاوولسوأةصرفنمةدافتسالااهيلعنومّيقلاعيطتسي
نعّفكدق،ةميدقلاةّيفنعلاهقرطب،لاضنلاناكاميف،ةسايسلارمثتمل
ىلعىرخأةنّيع“سامح”هكلستيذلاّيروتاكيراكلاراسملاناكو.رامثإلا
ىلعخيراوصلاقالطإةسايسيف،ةّزغيف،تّرمتسايهف.اذهريصملاسؤب
،ّيسايسقفأّيأكلمياليذلاكولسلااذهّنأًاحضاوناكو.ّعطقتموحن
.368ةايحلاديقىلعاهءاقباهنالعإنعّالإّمنيال

ةّيكريمأحاتفناةسايسنععفادتةّيبرغرظنةهجولجأنم368
ىلإاهّرجواهيلعطغضلل==اهفعضلالغتساو"سامح"ىلعةّيليئارسإو

,DanielByman,HowtoHandleHamas:رظنا،ةّيملسلاةّيلمعلا
ForeignAffairs,September/October2010.

تيتفتيفةّيعونةلقنثادحإىلإةّينيطسلفلاّةيّدضلاةكرحلاتلآدقل
كلذك،نيطسلفلةّيلمعةئزجتبىهتنا“سامح”دوعصف:هسفناهعمتجم
ًابجاحّيلاكيدارلامالسإلاهيلعىلوتساوةّينيطسلفةيضقنمىّقبتامملسأت
هذهتدغاميف،برعلانيبوبرغلايفيّناملعلامعدلانمريثكلاهنع
دّدشتللرخآًاببس،يّناريإلاديدهتلاوّيومالسإلاباهرإلاّلظيف،ةملسألا
داجنيدمحأدومحملوصوذنمف،لعفلابو.ليئارسإمعديفيّبرغلاّيمسرلا
نمليئارسإةلازإ”راعشلرابتعالاديعأ،٢٠٠٥يف،ناريإيفةسائرلاىلإ



ىلعنارهطنم،ةّرملاهذه،ّبهتتحاريتلاةّيماساللاتّايبدأللو،“دوجولا
“ىلوألابرعلاةّيضق”اّهنأبتفصويتلاةّيضقلانمقبيملف.يّبرعلاملاعلا
اهاياحضّنأولو،اهلنيّينيطسلفلاريغمادختسالًاعوضوماهنوكىوس
.نيّينيطسلفاّولظنيّيساسألا
رشعسماخلالصفلا
ّةيرحلابلّوأطابحإ
،ديدجعضويفملاعلا٢٠٠١ربمتبس/لوليأ١١يفةّيباهرإلاةّيلمعلاتلخدأ
يفرشابملاّيكريمألاّدرلاءاجنئلو.“باهرإلاىلعبرحلا”ـبفرُعاموه
تّنُشىرخأًابرحّنإف،“ةدعاقلا”يّيباهرإتوآيتلاناتسناغفألالتحا
/ناسينيفتّدأف،قارعلاىلع،يّبوروأاهبلغأىرخأنادلبوةّيناطيربةكراشمب
.نيسحمادصمكحةحاطإودادغبلوخدىلإ٢٠٠٣ليربأ
ءاطغنميفكيامبىظحتنكتملً،اقحالًاعئاشتابامكو،برحلاهذه
بيذاكألانمًاددع،اهلريربتنعثحبلاضرعميف،ترشنامك،يّنوناق
.لماشلارامدللةحلسأكلميقارعلاّنأاهّمهأ
حساكلادييأتلاهنعّربعّةيرحللًاراصتنانيسحماّدصطاقسإادبكلذعم
ىلإنويسايسلانوئجاللاونّويفنملاداعامك،روتاتكيدلاةحاطإلنيّيقارعلانم
فحصلاُسيسأتدهشو،بازحأتلّكشتوديدجروتسدعضوو،مهدلب
تاباختناةّدعتيرجأكلذك.ةلئاهةرفطةّينويزفلتلاتّاطحملاوّتالجملاو
تاباختنالّوأءارجإدعب،٢٠٠٥ليربأ/ناسينذنمو.تايوتسملاديدعىلع
رمألاوهو،ينابلاطلالالجّيدركلاّيسايسلاّةيروهمجلاةسائرّىلوت،ةّماع
ةسائرةباينىلعداركألالصحامك،يّبرعدلبيفًاّيلايخودبيلناكيذلا
ةفاضإ،شيجلاناكرأةئيهةسائرةباينو،ةّيجراخلاةرازوو،ءارزولاسلجم
.تارابختسالاونمألاةزهجألخاداهيفامب،ةّمهملابصانملانمٍددعىلإ
ةّيطارقوميدللديحولاناكملا،يّبرعلاملاعلايف،تابقارعلاّنأةلهولادبدقل
ّيقارعلاعضولاف،اذهعم.هيفهئانببةدّحتملاتايالولاتدعواممدّدعتلاو
ماظنكُرت١٩٩١يفتيوكلاريرحتذنمف.ةطيسبلاتاّعقوتلاىلعًّايصعادب
دلبلاعضُخأاميف،ةّيبرحلاهتارئاطتاعلطدييقتادعامً،اّرحنيسحماّدص
اهتضبقديطوتلةطلسلاهنمتدافتساثيحب،زييمتالبّيعامجوٍساقراصحل
عاج،راصحلااذهببسبو.ملاعلانعقارعلالزعلامكتساوةّينمألا
ءانبلاةزيكرنوكتساّهنأضرتُفييتلاىطسولاةقبطلاتراهنااميف،نّويقارعلا
ةلودلاباحسناوراصحلالظيفو،كلذك.لبقتسملايفةّيطارقوميدّةيأل
رئاشعلاولئابقلاةناكملرابتعالاديعأ،ةّيمدخلااهفئاظوضعبنمةّيقارعلا



.١٩٩٠و١٩٦٨نيباميفاهنمّدحدقيثعبلاماظنلاناكامدعب،اهميقلو
ّنأكاذ.مكارتتوقحالتتتحارةّيكريمألاءاطخألاف.انهرمألافقيملو
فارطألاتابلاطمىلعقفاورميربلوبقارعللّيلاقتنالايّندملامكاحلا
ثاثتجا”وشيجلاّلحًاصوصخ،ةّيقارعلاةضراعملايفةّيلاكيداررثكألاةّيعيشلا
يفمهيمرودونجلافالآتائمحيرستىلإلّوألاءارجإلاىّدأنئلو.“ثعبلا
ىلإيناثلاءارجإلاىّدأ،مهنمنيريثكلا“ةدعاقلا”تبعوتسانَممهو،ةلاطبلا
ماقتنالامهلواطنيذلارثكأّنأواميسال،ةّداحةّيماقتناةعزنعويش
.ةّنسلانماوناكمهنهمنمحيرستلاب
ّلظيف،١١/٩ىلعنيماعنمّلقأدعبقارعلابرحلوصحّنإّمث
ةّيلاضنلاةّيّنسلاظقيأ،همادتحاوّيليئارسإلا–ّينيطسلفلاعارصلارارمتسا
،اهبةّيعيشلاّةيرثكألاميكحتىلإيّدؤتفوسبرحلاكلتّنأبتّسحأيتلا
رودلاخافتناّلظيفًاصوصخ،اهدييفًامئادتناكيتلاةطلسلااهنامرحو
بزح”يفةّلثممةّينانبللاةّيعيشلانزوديازتنعًالضف،ةقطنملايفيّناريإلا
ةديفتسم،٢٠٠٦و٢٠٠٣نيب“ةدعاقلا”تعاطتسامومعلاىلعو.369“هللا
رابنألاةظفاحميفاهلّةيوقتازكترمينبتنأ،ةّيفئاطلافواخملانم
ّقفدتمامأةلماكدودحلاحاتفناكلذيفاهدعاسدقو.قارعلابرغ،ةّيّنسلا
داهجلاراعشتحتةّنسلابرعلانمنوريثكلخدف،جراخلانمنيلتاقملا

دودحربع،ةرّوطتمةحلسأوةلئاهلاومأتلخدامكّ،يكريمألاشيجلاّدض
.ّةيدوعسلاوندرألاوّايروس

ValiNasr,TheShiaRevival,Norton,2007,pp.241:رظنا369
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ضعبو“ةدعاقلا”تناكّىتحماظنلاطوقسىلعنيماعىوسّرميملاذهل
ةروثبئاتك”و“ّيمالسإلاشيجلا”ـكةّحلسملاةّيقارعلاةّيّنسلاتاميظنتلا
ّتلوتاذكه.قارعلابرغىلعنميهت،“نيدهاجملاشيج”و“نيرشعلا
نمتائملاحبذ،قشمدوناّمعودادغبنيبّيّربلاقيرطلاىلع،ةدعاقلا
مهعمنولمعينموبناجألانعًالضف،ةّيعيشلالوصألايوذنمنيرفاسملا
زومروةّيبنجألاتاغللابنيفراعلاوةثيدحلاهنهمباحصأوقارعلاتاءافكو
ّتمتدقو.ثيدحعمتجملةّيطايتحالارداوكلايأ،ّيبهذملاوّينيدلاطالتخالا
،ةيئانقطانميفنيّكسلابحبذلااهنم،ةّيشحوقرطباياحضلاضعبةيفصت
ضعبةّيّنسلاةّيباهرإلاىوقلاتذّفندقو.اريماكلامامأو،ّةيّرستويبيفو
،دادغبيفةدّحتملاممألاّرقمريجفتكً،ّايملاعىدصتبستكايتلاتّايلمعلا
بودنممهدادعيفًاليتق٢٢ّفلخيذلا،٢٠٠٣سطسغأ/بآ١٩يف



.ّوليمودارييفويجريسةدّحتملاممألا
ءالولابعيمجلاتبلاط،ةّيّنسةلودليكشتنع“ةدعاقلا”تنلعأ،اذهقوف
ضاخنأثبلام،قارعلايفهرارقتسادعبّ،يكريمألاشيجلاّنكل.اهل
اهتوسقلناك،ةجّولفلاةنيدميف“ةدعاقلا”ّدض،لحارمىلعو،ةيراضكراعم
بيرغوبأنجسةحيضففاشكناىتأاميف،ةّيّنسلاّةيّدضلاةجردتدازنأ
هيوشتنمديزملاىلإيّدؤيو،روصلاأوسأنيّيكريمألانعمّدقيل٢٠٠٤يف
ةروصلاهذهنوكتنأنودنم،برعلارظنيفبرغلاوةّيطارقوميدلاةروص
.370ًالصأةعصان

فعضىدمسكيليكيوتابيرستتنّيب،2010رخاوأيفً،اقحال370
.بيذعتللمهعاضخإبونيّيقارعلانيّيندملاةايحبفلاحتلاتاّوقثارتكا

مهنادلبيفبارخلاثيعينممه“ناتسناغفأنمنودئاعلا”ناكامدعبو
اهمسادودحللةرباعةديدجةرهاظأشنتتأدب،اهيلإنودوعييتلا
عّسوتعماذهقفارتدقو.هباشمرودتاذيهو“قارعلانمنودئاعلا”
دقتّايلمعلاتارشعّنأطاطحنالاهبغلبيذلاّيداهشتسالالمعلاةرهاظ
.نوقّوعمولافطأوءاسناهتذّفن
نيبلباقمّيفئاطلعفّدرأشنينأ،نوضغلاهذهيفً،ّايعيبطناكو
،ردصلاىدتقمهسّسأيذلا“يدهملاشيج”لثمةفّرطتمةّيعيشتاميظنت
اهريغو،“ةليضفلا”و،“ةّيمالسإلاةروثللىلعألاسلجملا”ـلعباتلا“ردبقليف”و
يفزجاوحىلعرابنألايلاهأنمريبكددعفاطتخاّمتف.تاميظنتلانم
ً.اضيأةّيعيشقطانمنمةّيّنسلاتالئاعلاترّجُهامك،اهفارطأودادغب
ةّيلاكيدارلااهلكاهنيبعمجتهذهةّيعيشلاتايشيليملاوبازحألاّنألاحلاو
.ناريإبةقيثوةلصىلعاهنوكوةّيبهذملاوةّينيدلا
تاعاطقللًّايّدضًّالثممهفصوب،تارهاظلاكلتزربأردصلاىدتقملّكشدقل
نأ،٢٠٠٥تاباختنايف،هرّايتعاطتساو،لمعلانمةلطاعلاورقفألاةّيعيشلا
ةدافتسالاب،ئجافملاوعيرسلاهدوعصلناكاذكه.ربكألاةّيناملربلاةلتكلازرحي
رّيحامكّيجراخلاملاعلارّيح”نأ،ماّدصةحاطإهتّفلخيذلاغارفلانم
.371“نيّيقارعلانمنيريثك

371 Patrick Cockburn, Muqtada al-Sadr and the Fall of Iraq ,
Faber and Faber, 2008, p.159.

اولتقيملاماهنمنّويثعبلالتقيتلاةقيرعلاةّينيدلاةلئاعلاليلسردصلاو
قداصدّمحمنيدلالجروهدلاوىلتقلادحأناكو،ىرخأةلئاعّةيأنم
ىدتقمّنأيفّكشالو.هتيفصتلبقماظنلاعمًاليوطلمعيذلاردصلا



تاونسرخاوأيفراصحلانّابإنيّيقارعلابلزنيذلاراقفإلانمدافتسا
“ةروثلاةنيدم”نمًالعاج،372برحلادعبشيجلاّلحنمامك،مادص
نيرجاهملاتوآيتلاو،)١٩٦٣–١٩٥٨(لّوألاّيروهمجلادهعلااهأشنأيتلا
.“ردصلاةنيدم”،دادغبىلإبونجلاوطسولانمةعيشلا

.114–107صقباسلاعجرملا372
مهُّتا،ماّدصةحاطإرثإف.تاسرامملاوتاّعلطتلانمًاطيلخىدتقمّلثمدقل
ديعبيئوخلاديجملادبعّيعيشلاطشانلاونيدلالجرلتقب“يدهملاشيج”
“شيجلا”اذهرّربامًاعيرسو.قارعلاىلإايناطيربيفهافنمنمهلوصو
ّدضةّيعيشلاةفئاطلانعهعافدنعًالضف،يّكريمألالالتحالاةمواقمبهدوجو
ةعيشلانيّيسايسلاةكرحىلعبيقرىلإلّوحتنأثبلاموهو.“ةدعاقلا”
اهتّيلالقتساببسبناريإقلقتدقوهيضرتالتاسايسعاّبتانعمهعدري
شيجلاعمضاخّهنأةعساولاّةيّدضلاتائيبلايفهاّوقاّممو.ةّيبسنلا
هّجوينألبق،٢٠٠٧يفّمث،٢٠٠٤يففجنلايفةنحاطكراعمّيكريمألا
،ةعيشلاةماعزىلعهيسفانمدحأوهو،يكلاملايرونةموكحلاسيئرهل

.٢٠٠٨يفةمصاقّةيركسعةبرض
يفءاّرماسيفسّدقملاّيعيشلادقرملاريجفتذنمامّيسال،نوضغلاهذهيف
يف“يدهملاشيج”ّرمتسا،ةّنسنيّيباهرإيديأىلع٢٠٠٦رياربف/طابش٢٢
ةرصبلاودادغبيفةّيّنسلاعماوجلاتائمىلعىلوتساامك،ةّيفئاطلاهتايفصت
ىلعلتقوفطختّايلمعاهّايإايشيليملاتسرامكلذك.ندملانمامهريغو
حستكا“ردصلاةنيدم”يفهلقعمنمو.ةمصاعلانعةديعبعراوشوقرط
لخادةلودينبينألواحو،ةّيقارعلاتاظفاحملانمديدعلاىدتقمرّايت
نمةدافتسالاب،ءارقفلاىلعتادعاسملاونيحطلاوزاغلاًاعّزوم،ةلودلا
.تاجّربتملاوتارفاسلاءاسنلاورمخلايبراشًابقاعمو،ةّيناريإلاتانوعملا
سيئرلاةرايزعمقارعلالوحيّناريإلا–ّيكريمألاقفاوتلاّنأودبيْنكل
نعًالضف،٢٠٠٨سرام/راذآيفدادغبلداجنيدمحأدومحميّناريإلا
بولطملانملعج،ةرصبلايفةموكحلاهباهتلزنأيتلاّةيركسعلاةبرضلا
لقتنااذكه.لوادتلانمهبحسامّبروفّرطتملاّيعيشلاتوصلااذهميجحت
قارعلاىلإىدتقمداعنئلو.“ةساردلا”ـلةّيناريإلاةّينيدلامقةنيدمىلإ
ةنلقع”ىلعهراصنأّضحيوّحلسملالمعلاةبقحةياهنلدّهمُيل٢٠١١علاطم
نأثبلامّهنإف،اهاوسنودةّيكريمألاتاّوقلاةمواقموّيلخادلا“عارصلا
.ةلبقملاهتاوطخددصيفةريحلانمريثكلاًاكرات،ناريإىلإًاعجارلفق
،ىدتقمعمةّدحلاكشألارثكأاهتاسايستذّختايتلاةّيعيشلاةّيفئاطلاّنكل



ةّيفئاطلابيكلاملاتمّهتاةريثكةّيّنستادايقّنأكاذ.هيلعرصتقتمل
ليلدنمرثكأرهظامك،ةفّرطتملاةّيعيشلاىوقلابهطبرتةقالعدوجوبو
هتسائرّلظيفةّينمألاةلودلاتاسّسؤميفةّيعيشلاتايشيليملالغلغتىلع
.ةموكحلا
دقف.ةعيشلانيّيسايسلانمةردانّةلقّالإاهنمجنيملةّيفئاطلاةمهتو
ةموكحلاةسائريفيكلاملاقبسيذلايرفعجلاميهارباىلإتهّجُو
بزح”نعاردصنانثالاو،ةدّحتملاتايالولابًّايكيتاماردهتقالعتروهدتو
ّدُعيكلذك.ردصلارقابدّمحمهسّسأيذلاّيسايسلا–ّينيدلا“ةوعدلا
،ةيقارعلاةّيعيشلابازحألاربكأدحأوهو،“ةّيمالسإلاةروثللىلعألاسلجملا”
ميكحلارقابدمحمنيدلالجر١٩٨٢ماعناريإيفهسّسأ،رخآًّاينيدًابزح
هقيقشةدايقلايفّهلحمّلحف،٢٠٠٣فيصةّيباهرإةّيلمعيفىضقيذلا
.راّمعهقيقشنباّمث،زيزعلادبع
ّيعيشلاّيسايسلا،يبلجلادمحأ“ثعبلاثاثتجا”ةسايسيسدنهمزربأناكو
همازتلا”هتّيعيشتناكيذلاو،ةدّحتملاتايالولايف،٢٠٠٣لبق،ماقأيذلا
ةعسوةضئافلاةّيطاشنلابيبلجلاضاعتسادقو.373“قداصلاّيسايسلا
،ةدّحتملاتايالولايف“ددجلانيظفاحملا”زومرعمامّيسال،ةّماعلاتاقالعلا
هصخشبتطاحأقاطنلاةعساوكوكشنعوقارعلايفهعقاومفعضنع
ةموكحلاةسائريفّلحيذلا،رخآلاّيعيشلابطقلااّمأ.ةّيقالخألاهتناتمو
هتايحأدبّهنأّالإً،ّايسايسًّايعيشنكيملنئلف،يوالعدايإ،برحلاديُعب
.راثئتسالاىلإّةيوقلويمبفصُووثعبلابزحيفًالضانم

373 Aram Roston, The Man Who Pushed America to War: The
Extraordinary Life, Adventures and Obsessions of Ahmad Chalabi ,
Nation Books, 2008. P.283.

ًّايّدجتحُرط،ّيسايسماظنكّهلقأ،ةّيطارقوميدلاةلأسمّنأيغليالّهلكاذه
لئاوأّيتايفوسلاركسعملاطوقسذنمف.يّبرعلاطسوألاقرشلايفىلوألاةرملل
ىلعهيفبلطالّهنأيفًّايئانثتساّهلكيّبرعلاملاعلاادب،تانيعستلا
نإ،رذحباورظنمهمومعيفبرعلاّنأاذهنمعشبأناكو.ةّيطارقوميدلا
فيلحللًافاعضإاهفصوبةّيقرشلاوىطسولاابوروأتالّوحتىلإ،ءادعبنكيمل
برحلاتءاجاذكه.ليئارسإامّبروةدّحتملاتايالولاذوفنلًازيزعتوّيتايفوسلا
.دحاوتقويفًاريرحتوًالالتحاقارعلايفةّيكريمألا
امءانبيفدعبأفدعبأبهذدقةريخألاهتاونسيفناكنيسحماّدصف
ةلودللةفلاخمهيأريفيهو،“ةسرش”ةلوديبويألاهيزنثحابلاهاّمس



هسفنقارعلاتوملًايواسممكحلايفهرارمتساادغثيحب،374“ّةيوقلا”
رطخأاهراجفناناكيتلاةّيفئاطلاةعزنلاّنألاحلاو.نيّيقارعلاتومدعب
ًاءوساهدازيذلاّيكريمألالّخدتلاةديلوتسيل،ةديدجلاةبرجتلاهتهجاوام
ةّيلوؤسمًاساسأيهلب،“ثعبلاثاثتجا”وشيجلاّلحبهمايقببسب
حيزأامنيحفً.اليوطنيسحماّدصاهتبكامدعبًاصوصخ،ّيقارعلاخيراتلا

يّثادحلاوهو،هسفنماّدصوً.امامتةيراعةّيقارعلاقئاقحلاتدبماّدص
نيّيكريمألاةدعاسمبةعيشلامّهتيهمّايأرخآىتحيقبً،ايظفلّيموقلاو
ريزولا،ّةيزمرةقيرطب،ركذتساةريخألاهلاوقأنمدحاويفف.قارعلاةنايخو
،١٢٥٨يفدادغبوزغدعبوكالوهعمنواعتيذلايمقلعلانباّيعيشلا

.تالالدنميفكيامكلذيفناكو375
عمتجملاعمضراعتلاةديدش""ةسرشلاةلودلا"ّنأيبويألايأريف374

]اّمأ[)...(ماخلاةّوقلاورسقلاربعّالإهعملماعتلاعيطتستالثيحب
عاضخإباهتّوقضرعتستاليهو،عمتجملل،ةضيقنال،ةلّمكمفّةيوقلاةلودلا

عمتجملايفةطلسللىرخأزكارمعملمعلاىلعاهتردقبلب،عمتجملا
NazihN.Ayubi,Over-StatingtheArabState-Politics."اهربعو

andSocietyintheMiddleEast,I.B.Tauris,1995,pp.449-
450.

.ValiNasr,TheShiaRevival…,p.82:رظنا375
ةدوعوماّهلكةقطنملاّنأّ،يكريمألالوخدلاعم،ادبدحاوتقويفواذكه
دقةّمهملًاحّشرمتابقارعلاّنأًاضيأادبْنكل،ةديدجةلحرمشيعتنأب
املثمناجمدنتةّيفئاطلابرحلاوةمواقملاانيأراذهلو.اهئادأىلعىوقيال
ىلعيرجت،ىرخأدعبًةرود،تضمتاباختنالاف.لالتحالاوريرحتلاجمدنا
،نيّيفئاطلاباطقتسالاوروعشلامادتحاىلإىّدأيذلارمألا،ةّيبهذمةدعاق
ريغّيسايسبطقءانبلةيلاتتمتالواحمتلشفكلذك.امهسيفنتلدب
كلتلناكو.ناريإنمموعدملاّيعيشلاّيلاكيدارلازازتبالاطغضتحتّيفئاط
يفو.ديدجلاّيسايسلاماظنللّيقفاوتلاساسألاضيوقتبتدّدهنأتارّوطتلا
برحلايفردصلاىدتقمطارخنالناك،ّةيّدضلاةهبجلاىلعو،لباقملا
نابأنأ،ةعيشللةّنسلانيمواقملافادهتسانعًالضف،ةّنسلاّدضةّيفئاطلا
.فئاوطللةرباعةّيقارعةّينطوةمواقمءانبةلاحتسا
ةّيعيشلاىوقلاتالواحم،عاطقنانودنم،تلصاوتنوضغلاهذهيفو
ىلإثعبلاةدوعنمفيوختلا،نيّيناريإلاطابترالاوأىوهلاتاذ،ةّيلاكيدارلا
ىلعيلاتلابحاحلإلاو،ةطلسلاىلعيهاهتضبقماكحإفدهب،مكحلا



تاحومطلانمفواخملانعّيّنسلاريبعتلالصاوتامنيب،“ثعبلاثاثتجا”
ذوفنلاةرصاحملجأنم،هعاضخإوأقارعلاعالتبابدّدهتيتلاةّيناريإلا
.ةّيعيشلاىوقلاهبّعتمتتتتابيذلا
ةبرجتلاحاجننم،ىرخألايه،اّهلكتفاخقارعلابةطيحملالودلاّنكل
ّايروسقلقأامنيبو.اهلاشفإتدارأو،اهيلإلقتنتدقيتلاةّيطارقوميدلا
تادنجألاُعجارتوّيكريمألاذوفنلامّدقتاهكلفيفةرئادلاّةيّدضلاىوقلاو
،ّيليئارسإلا–يّبرعلاعارصلاّةيروحملوحرودتيتلاّةيديلقتلاةّيسايسلا
امهئارونمو،ندرألاوّةيدوعسلاك،نطنشاونمةبيرقلاَةّينسلاَةمظنألاَباتنا
ًالشفةدّحتملاتايالولادصحتنأوهرخآفوخ،ايكرتّدحىلإورصم
اهيلإلقتنتفوسةلاحلاهذهيفف.ةقطنملايفيهاهيلعّدتريًايّودم
،ةّيعيشلاةفئاطللوناريإلربكأّينلعرودبنرتقتساّهنأًاصوصخ،ىضوفلا
النّمملامشلايفداركألاديفتسيسامك،جيلخلانمةبرقمىلعكلذو
.اهداركأىلعكلذساكعناومهنزوومهروديمانتىلإايكرتحاترت
رظنّضغةسراممعم،ءيشّيألعفمدعلّضفملاّلحلاناكاذكه
.ةّيباهرإلامعأبمايقللقارعلاىلإ“ةدعاقلا”يدهاجمّللستنعتوافتم
.ةبرجتلاكلتلشفهاّجتايفتعفدىرخأرصانعتعّمجتكلذىلإو
ةديفتسملاةّيقارعلاىوقلاىلعبعصلانمتلعجّةيّدضلاةّيسايسلاةفاقثلاف
فلاحتتنأو،ةحارصبكلذنلعتنأ،داركألاءانثتساب،ماّدصةحاطإنم
ديلقتلاوةسايسلابايغببسبو،كلذك.نيّيكريمألاعمًالماكوًاحيرصًافلاحت
ةثارولنوزهاجلانوّيسايسلاادب،ثعبلامكحنمدوقعلاوطّيسايسلا
نّممةّيلاكيدارةّينيدبازحأيفنّييرسلانيلضانملانمةعومجمنيّيثعبلا
بازحأوميقىلعاوأشنامنإءالؤهف.دّدعتلاوةّيطارقوميدلانورقتحي
يفاوشاعّ،يكريمألامعدلاباومعنينألبقو،مّهنأامك،اهرودبّةيراتيلاتوت
.امهتاعانقنمريثكلاامهوكراشوّيروسلاويّناريإلاكةمظنأفنك
بلاطمللةسّمحتملاهتباجتسااذهمكاحلامقاطلاعونيفًاتفالناكو
دعب،قباسلاّيّنسلادهعلاتالاجربمادعإلاماكحألازنإبةّيعيشلاّةيوبعشلا
يفةبغرلايقتلتنيحف.ةاهلملاىلإبرقأتناكودادغبيفتيرجأتامكاحم
كلذلّوحتيّيراتيلاتوتنيوكتعمزاجنإلامدعىلعولشفلاىلعةيطغتلا
.ةّيجمهىلإ
/لّوألانوناكيفهيلعضبقلايقلأيذلانيسحماّدصنأرثكأتفاللاو
هميلستديعب،٢٠٠٦ربمسيد/لّوألانوناك٣٠يفمدعأامّنإ،٢٠٠٣ربمسيد
مهةعيشلاهينطاومنأيأّ،يكريمألاشيجلالبقنمةّيقارعلاةرادإلاىلإ



رعاشملاجيجأتيفهرودبدازاموهو،نيّيكريمألاةبغرىلعًاّدضهلتقنم
.ةّينسلا
ةايحللةلباقةّيسايسًةدحوقارعلاءاقبإّنأ،هذهلاحلاوً،احضاوادبدقل
ةّيلمعلابعاصملاىّدعتيالفةدحولاهذهيقبياماّمأ.ةبوعصدادزتةّمهم
راوجلافواخمنعًالضف،يّناكسلاجزامتلانمةجتانلاو،ميسقتلاهجاوتيتلا
.ةعيشلانمّيجيلخلاراوجلافواخموداركألانمّيكرتلا
ءالؤهةئيبّيداعريغداسفّمعينأّالإدهشملالامتكالصقنينكيملو
ّماعلالاملالمشيملبهنلاف.376اهوماقأيتلاتاقالعلاوىنُبلاونيّيسايسلا
ةطلسلابازحأاهبترثأتسايتلا،ايلعلافئاظولاعيزوتىلإّدتماامّنإ،طقف
يفملاعلايفدلبأوسأَثلاثقارعلايّمستةّيلودلاريراقتلاتحارو.ةديدجلا
هعضوامك،٢٠٠٩يفدلبأوسأعبارو،٢٠٠٨و٢٠٠٧و٢٠٠٦يفداسفلا
ً،الثم،قارعلارامعإةداعإّةطختردهأدقل.ةمئاقلالفسأيفّيلودلاكنبلا
ناملربلارارقإةبسانمبو،٢٠١١ّىتحو٢٠٠٨،377ماقرأبرالودرايلمةئم
نلعأورالودرايلمنيعبرأ“ءافتخا”ىلإريشأ،رالودرايلم٨٢تغلبًةنزاوم
ترُّدقدلبيفاذهو،378داسفلاتاّفلميفقيقحتللناجلليكشتنع
اهبّببستًارايلم٢٨ىلإةفاضإلاب،رالودرايلم٦٦ىلاوحب٢٠٠٨يفهنويد
.تيوكلاوزغ

.AliA.Allawi,TheOccupationofIraq,Yale,2007عجار376
Chap.20.

377 New York Times, 14/12/2008.
378 ةديرج " ةايحلا "، 22 طابش / رياربف 2011 .

اهّمهألصح،“ةدعاقلا”ةحفاكميفةعضاوتمّةيركسعتاحاجنتقّقحتدقل
بعصموبأيّندرألالتقنمنييكريمألانّكمتعم٢٠٠٦وينوي/ناريزحيف
،٢٠٠٨ذنمْنكل.ّينسلاّيمالسإلافنعلاةَلتقويّدالجزربأدحأ،يواقرزلا
وأاهلةلثامملارغصألاتاّمظنملاو“ةدعاقلا”ـليّباهرإلافنعلاعجارتيأدب
فالآ٤ّالإفنعلااذهدصحيملً،الثم،٢٠١٠يفف.379اهنعةعّرفتملا
ّيفنعريغقفأةدالوىلإنئمطيامرهظينأنودنمبسحفيّندم
.قارعلارّوطتل

ThechangeinIraq,TheEconomist,June12th,2008رظنا379
.

نمألانيسحتّنأكاذ.ةّشهتازاجنإلاتقبأتاعامجلاوفئاوطلاتافالخف
/بآ١٧يف“قارعلاذاقنإلّينطولاسلجملا”سيسأتنعمجنامنإًايبسن



وهّيرئاشعخيشةماعزب،“تاوحصلا”مسابفرُعيذلا،٢٠٠٧سطسغأ
ّهلحمّلحف،٢٠٠٧ربمتبس/لوليأيفليتغايذلاةشيروبأراتسلادبع
ةوشرجمانربًاّيلاماهمعديتلا“تاوحصلا”تعّسوتدقو.دمحأهقيقش
٧٠نيبامىلإاهددعلوصوعم،تعاطتساّىتحرئاشعلاخويشلّيكريمأ
هتلالدهلتناكاّممْنكل.380“ةدعاقلا”ذوفنةرصاحم،ّحلسمفلأ٨٠و
تدبيتلاةديحولاةينبلايهرئاشعلاّنأّيقارعلاّيعامتجالانيوكتلاىلع
رايخلاادبنئلو.381يّباهرإلاّيفئاطلاوّينيدلابّصعتلاةبراحملةزهاج
ًالماع،ّحلسملاّيفئاطلارايخلانعدحوألاليدبلاهفصوبّحلسملاّيرئاشعلا
،نومضمرارقتساىلعقارعلالبقتسمّوسرليفكيالهنأّالإً،ادعاسم
.اهضاخموةثادحلالوخدنعكيهان

.23/12/2007يفNewYorkTimesقيقحتعجار380
:رظنا،اهتالالدو"ةدعاقلا"ةهجاوميفرئاشعلاىلإءوجللاةسايسنع381

Charles Tripp, Iraq: the politics of the local, Open Democracy ,
25 January, 2008.
http://www.opendemocracy.net/article/middle_east/iraq_the_politics_of_the
_local

مل،ةرشابممكحلاّىلوتتيتلاكلتاهيفامب،ةّيعيشلاىوقلافاهرودبو
ةّوقلةعفارلّكشتنأنماهفوخلًاعبت“تاوحصلا”ـلاهئادعنعحزحزتت
درطىلإيكلاملاةسائربةّيقارعلاةموكحلاتأجلً،الثم٢٠٠٨بآيفف.ةّينس
تاريذحتمغرىلع،مهيلعضبقلاءاقلإو“تاوحصلا”نمدارفأوتادايق
.فنعلاةدوعيفكلذّببستينأنممهتيشخو،نيّيكريمألانّييركسعلا
ىلإةّنسلابذجلةّيكريمألاةلواحملاةازاوميف“تاوحصلا”رودامندقل
ذنمىلوألاتناكيتلا٢٠٠٥تاباختناذنمأدباموهو،ةّيسايسلاةّيلمعلا
،ْنكل.تاباختنالاةّنسلاّةيرثكأتعطاقكاذنآ.١٩٥٨يفّيروهمجلابالقنالا
ءالؤهو،ةّيسايسلاةّيلمعلايفءاوضنالابةّينسحئارشعانقإنكمأ،اذهعم
،ّةيرازودعاقمىلعاولصحًاقحالّمث،دعاقملانمليلقريغًاددعاولان
.ةموكحلاوّةيروهمجلايتسائريتباينو،ناملربلاةسائرىلعو
يفًّالثممّرمتسالطعلاّنكل،ةقحاللاتاباختنالاتاروديفرومألاتنّسحتو
طاحأدقف.ةّرقتسمةّيسايسةايحجاتنإنعةّيسايسلاةّيلمعلازجع
نمًاحّشرم٥١١عنمبرارقلاعمداحّيفئاطّوج،٢٠١٠راذآتاباختناب
ناكّاملو.ثعبلابزحنيبومهنيبةقباستاقالعدوجوةمهتبحّشرتلا
ىوقلاةبغرنعرخآًاريبعترمألاادبنيّيناملعلانموةّنسلانمءالؤه



نعكيهان،ةّيسايسلاةايحلابمّكحتلايفناريإلةّديؤملاةّيلاكيدارلاةّيعيشلا
ّنألنيرجاهمللاهحنميغبنييتلاةّيناملربلاةبسنلالوحقيمعفالخ
.ةعيشلاريغنممهّتيرثكأ
امكرهشأةينامثةموكحليكشتىلإلّصوتلاقرغتساف،تاباختنالادعباّمأ
ايكرتنمكلذكو،ناريإوةدّحتملاتايالولانمًافيثكًّايسايسًالّخدتمزلتسا
،ةدّحتملاتايالولارارقعمًاقلقمادبٌعقاواذهو.382ّةيدوعسلاوّايروسو
ّةيرشبلااهرئاسخصيلقتلقارعلانماهتاّوقبحس،امابوأكارابدهعيف
نعًالضف،قّوعموحيرج٣٥٠٠٠ىلاوحوًاليتق٤٢٥٠تغلبدقتناكيتلا
٢٠١٠سطسغأ/بآذنمف،لعفلابو.383ّيقارعليتقفلأ١٠٠نمرثكأ
مهتّمهمً،افلأ١٦٥لصأنمّيكريمأّيدنجفلأنيسمخىوسكانهدعيمل
،نيّيقارعلامهئارظنلةدعاسملاوحصنلاميدقتةطاسببلب،اوبراحينأتسيل
.٢٠١١ةياهنيفّيكريمألاباحسنالالمتكينأّعقوتملااميف

382 Joost Hiltermann, ‘Iraq: The Impasse’, The New York Review
of Books, August 19, 2010.

383 ال لازي مقر ىلتقلا نيّيقارعلا ةضرع تاتوافتل ةمخض .
يتلاّةيركسعلاتاردقلافعضبنرتقيّيقارعلاّيسايسلافعضلاّنأنهارلاو
امةبقحلشيجءاشنإيفمّدقتلامغرىلعف.اهئانبىلعنّويكريمألالمع
لكشبلمعتةلاّعفةّوقةسدنهوحنةليوطةفاسملالازتال،ماّدصدعب
تاّوقلانعءانغتسالاوحنيأ،اهفئاظوواهبتارميفلماكتبومجسنم
صقاونبظفتحتةّيقارعلانمألاتاّوق”ّنإف،ةزجومةرابعبو.384ةّيكريمألا
.385“دودحلانمأوّةيوجلاةّوقلاورابختسالاوتاّيتسجوللاتالاجميفةتفال
–ةّيكريمألاةدهاعمللىصُحتاليتلاتاليدعتلاوتاعجارملاتءاجدقو
ىلإريشتّ،يكريمألاباحسنالابةّقلعتملاو،٢٠٠٨رخاوأيفةّعقوملاةّيقارعلا

تايالولاّنأبًاملعاذهوً.ابيرقتّيّدجرمأّيأىلعّيقارعلاقاّفتالاةبوعص
.نابايلاوايناطيرباهيفامب،ةلود٩٠عمةلثاممتايقاّفتااهيدلةدّحتملا

/SolomonMoore,NewYorkTimes,20/3ريرقتعجار384
2008.

385 Michael Wahid Hanna, Stay the Course of Withdrawal-When
Should the United States Leave Iraq?, Foreign Affairs, April 4,
2010.

لودلااهتّعقويتلا،ةهباشملاصوصنلابقارعلاعمةّيقافتالاّصنةنراقمعمو
ىلعءيشّيأضرفةلواحمنعدعبلاّلكةديعبىلوألاّنأحّضتي،ىرخألا



كلتّنأنمّةيروسلاوةّيناريإلاججحلافعضةنراقملافشكتكلذك.قارعلا
.ىرخألودّدضناودعلاّنشلةّيكريمأةدعاققارعلاليوحتبةليفكةّيقافتالا
،ةدهاعملاىلعةيراضةلمحاتداققشمدونارهطّنأتفاللانمناكدقو
.اهنيماضمنالعإدعبًامامتاتتمصامّهنأالإ
ذوفنللّيدعاصتّومنعمقفارتّيكريمألاباحسنالاّنأةلالدلاليلقنكيملو
يفجارحإلاميدعطقفسيلهبطابترالاّنأتدجوةّيعيشلاىوقلاف.يّناريإلا
ذّبحمًاضيأوهلبّ،يكريمألاذوفنلاسكعىلع،ةّيعيشلاةّيبعشلاةئيبلا
ّينيدوّيجيتارتساوّيسايسيمانلا.دادغبيفيّناريإلاذوفنلاو.لّضفُمو
تارايلم٧ىلإقارعللةّيناريإلاتارداصلاتزفقثيح،ّيراجتوّيجولويديإو
كانهو.٢٠٠٧يفدحاولارايلملازواجتتنكتملاّهنأبًاملع،٢٠١٠يفرالود
ً.ّايونستارايزلانولدابتينيّيناريإلاونيّيقارعلاةعيشلانمّينيدحئاسانويلم
ّىلوتي،ةّنسلالتقمهضعبسرامينّممَةعيشلانّويناريإلاّحلسيذإو
ًاّمظنمًالتق“ةمواقملا”مسابنوسرامينيذلاةّنسلاحيلستنّويروسلامهؤافلح
نميّنسلافقولاتاءاصحإهيلإتراشأامىنعملاميدعسيلو.ةعيشلل
ددعقارحإنمّيعيشلافقولاتاءاصحإو،دجسم١٠٠٠وحنريمدتوقرح
فنعلارارمتساّلظيفو.386ةّيعيشلاعماوجلاوتّاينيسحلانملثامم
يفاهعاونأىلعةّيفئاطلاتّايلاكيدارلاراشتناديازتينأّدبالّيفئاطلا
.جيلخلاىلإهاّدعتياميفوقرشملا

.20/3/2008،"ةايحلا"ةديرج386
ناتسناغفأنمّلكيفنيتيلاتتمنيبرحىلإلوليأ١١ىّدأمومعلاىلعو
ثبلامّهنأّالإ،رييغتللريبكيّنويلبانعورشملكشةلهولاتذّختا،قارعلاو
امهنمىلوألاةديفتسملانوكتسناريإّنأو،نابئاخناعورشمامّهنأنّيبتنأ
يفةّيّنسلانابلاطةموكح:ّينيمخلاماظنللنّييدودحنيمصخةحازإدعب
تضاخيتلادادغبيفنيسحماّدصةموكحو،ةعيشلاّدضةبّصعتملا،لوباك
.ناريإعمةرّمدمًابرحتانينامثلايف
ًاّيجولويديإًاعورشمهنوكنعقارعلايفشوبجروجعورشمفّشكتدقل
يتلاةّيكريمألاتاّوقلاصقنناكةيادبلانمو.هلمحينأعقاوللداريًاخراص
ّنأكاذ:ّيجولويديإلاعباطلانايغطىلإتاراشإلازربأبرحلااهبتضيخ
ابوروأونابايلاوايناملأبراجتبًانّميت،ةّيطارقوميدللّيقارعلاقشعلاضارتفا
حالسعمجىلإوأةمخضّةيركسعتاّوقىلإةجاحلايغلي،ىطسولا
هتاودأريمدتونيسحماّدصةحازإيفكت،اذهويرانيسللًاعبتف.نيّيقارعلا
ّيطارقوميدلاعورشملللماكلاّيقارعلاّيبعشلازايحنالارّجفتيىتحةّيعمقلا



.ةّيكريمألاتابّابدلاهلمحتيذلا
ةيلاصفناهبشوةيلاصفناتابغرقارعلادادتماىلع،رشتنتو،ترشتنااذكه
لوحّداحعازن،لامشلايفكوكركيفف.ةكرتشملاةايحلاةبرجتلشفبيشت
بيرعتلانمدوقعدعبكلذو،داركألاونامكرتلاوبرعلانيبةنيدملاّةيوه
تبستكاةلكشمهذهو.داركألاهاناعيذلاعمقلاوريجهتلانمو،جهنمملا
ًّاينثإًادادتمانامكرتلاربتعتيتلاايكرتنمبرقلاببسبًاّداحًّايميلقإًادُعب
يففكلذك.نّويقارعلاداركألااهزرحيةّوقّةيأنمًّايديلقتفّوختتاميف،اهل
نوربتعينيذلاةّنسلابرعلانيبرخآعازنكانهً،اضيألامشلايف،لصوملا
رخاوأيفو.اهنمءازجأبنوبلاطينيذلاداركألاو،مهندمّمهأةروكذملاةنيدملا

ريصملاريرقتّقحىلإينازرابلادوعسمناتسدركميلقإسيئراعد٢٠١٠
ليكشتنودلوحيدادغبيفّيسايسلانحاطتلاناكاميفكلذو،داركألل
ّالإقارعلايفءاقبلابمويلامهيرغيامدجويالداركألاف.ةديدجةموكح
يضاملابراجتمهعّجشتالاميف،ةّيميلقإلاتابيترتلاوةّيجيتارتسالاتارارطضالا
لازتالةّيقارعلاةلودلاتمادام،هذهتابغرلاّنأديب.ةدحولارايخىلع
.نّييوقشيجوّةيزكرمةطلسءانبىلإلّصوتلاةّمهمدّقعتامّنإ،ةمئاق
ةّيلارديفلاةركف٢٠٠٥ذنمةّوقبتحُرط،ّصاخلاّيدركلاعضولابعّرذتيفو
نيبامك،ةّينيدلارسألانيبربكألاتانيابتلاحولتتأدبو.ةعيشللةّيبونجلا
ةمصاعلّوحتلاىلإةحماطلاةرصبلاوفجنلانيتسفانتملانيتنيدملايحومط
.دوعوملاّيلارديفلاميلقإلل
اهنمريثكلاذّختاً،اعيمجتّايلقألاىلعةّيعضومبورحعمقفارتاماذهو
لصوملايفّةيديزألاةّيلقألافدهتسايّباهرإلاطاشنلاف.ّيراحتنالالكشلا

ةّيعيشلاكبشلاونامكرتلايتّيلقأتلواطتافادهتسادعب،٢٠٠٩فيص
مهدوجوعجرينيذلانيّيحيسملاًاضيألواطباهرإلاو.تائملاةايحبتدوأو
اوضّرعت٢٠٠٩و٢٠٠٨ةياهنيفف.نيرهنلانيبامةراضحدهمىلإكانه
مهتفدهتسايتلاةّيباهرإلالامعألاترّركتو،لصوملايفةّمظنمريجهتةلمحل
امدعب٪٢ىلإ٢٠١١يفمهددعّيلامجإضفخناىتحةيلاتلاماوعألايف
ناملربلاىغلأاذهقوفو.تانينامثلاطساوأ٪٧وماّدصدهعرخاوأ٪٤اوناك
يفّيبسنلاليثمتلايفتّايلقألاّقح٢٠٠٨ربمتبس/لوليأيفّيقارعلا
فنعلانمنيبراهلانيّيقارعلاددعزواجتةياهنلايفو.تاظفاحملاسلاجم
مهتّيلقأّنأّالإةّينسمهّتيرثكأ،نينويلملاامهدحوندرألاوّايروسىلإّيفئاطلا
ً.اعيمجنيّيقارعلاّلثمت
تادئاعلابّتتفتلاةجلاعمىلعتاناهر،هجراخوقارعلايف،ترهظنئلو



تالكشمتيقب،هريدصتوطفنلاجارختساىلعةردقلاةداعتساعم،ةّيلاملا
ىلعقارعلابونجيفماخلاطفنلابيرهتاهنم،كلذنودلوحتىربك
ّيلارديفلاميلقإلاوزكرملانيبةقيمعلاتافالخلاو،ةّيعيشتاّمظنميديأ
اذهكفالخبوشنلاحيفروتسدلاّصنيو.تادئاعلاعيزوتلوحّيدركلا
ميلاقألاّعتمتتهتاذروتسدلابًالمعو.ميلقإلانيناوقلّةيولوألانوكتنأىلع
،اهعمتاقاّفتالاعيقوتوّةيبنجألاةّيطفنلاتاكرشلاعمةرشابمضوافتلاّقحب
ًّالطعملازيالبابسألاهذهلو.ّةيزكرملاةموكحلاملعنودنمّىتح
يفناملربلاىلإةموكحلاهتلاحأيذلازاغلاوطفنلانوناقىلعتيوصتلا
يفلمعتةّيطفنةكرشّيأعنمبدادغبتّدراهرودبو.٢٠٠٦رياربف/طابش
داسفلاانفضأاذإف.دالبلاءاحنأةّيقبيفلمعلانمقارعلاناتسدرك
يتلاءاربخللةعساولاةرجهلاو،ناتسدركهيفامبقارعلارئاسيف،يرشتسملا
،ةّيجاتنإلاةقاطلاعفرعيطتستيتلاتاسّسؤملاوّينطولارداكلادلبلاتدقفأ
ةدعاقىلعةّيقارعلاةّينطولاثعبداعينأًاريثكهيفكوكشملانمتاب
.387ةكرتشملاحلاصملا

ً:ارصحالًالثمعجار387
The benefits and the curse of oil: The country is awash with oil
money but still lacks a proper plan, The Economist, Aug 14th,
2008.

ّنأبرارقإللةّدعتسمةعساوةّيقارعريغوةّيقارعطاسوأتراصمومعلاىلعو
انلقاذإةقيقحلاودعنالو.388ةلشافةلودىلإًاّيئاهنلّوحتيدققارعلا
ةلودلاجذومنلًادادعتسارثكأتدبامّبر،ّيويسآلاقرشملانادلبهلثمو،ّهنإ
ةّينطولاةلودلاءانبةبقحّنأكف.ةّمألا–ةلودلاجذومنىلإاّممةنيدملا–
اولقتنانممتالئاعلاودارفألااهقّدصةعدختناكةدرابلابرحلابةبوحصملا
ًارشحناكرواجتلااذهّنأًاقحالنّيبتيل،ىرخأفئاوطراوجيفنكسلاىلإ
.ةدحاوةّيفارغجعقبيفءادعأل

:عجار،اهليوأتيفةفلتخملاتّايرظنلاو"ةلشافلالودلا"لوح388
David Carment, Assessing State Failure: Implications for Theory
and Policy , Third World Quarterly, Vol. 24, No. 3, 2003.

ىلعْنكلو،ةدّحتملاتايالوللةموتكمةميزهلكشىلعةبرجتلاتهتنادقل
امكو.تّاينثإلاوفئاوطللًادشحفّشكتيذلاقارعللةنطنطمةحيضفلكش
يذلاةّيكريمألاةطرقمدلاعورشمىهتنا،ّيماّدصلاثيدحتلاعورشمىهتنا
نألبقتّرفوتيتلاّةيرحلاىلعبلطللً،اضقانتموًاصقانً،ايلّوأًانيرمتّرفو



.ةّينطولاّرفوتت
رشعسداسلالصفلا
ّةيّرحلابٍناثطابحإ
نّييروسلاّفلكقافخإحالًاضيأوً،اضيأّةيّرحلاتحالقارعلانمبرغلايف
/رّايأ٢٤يف،نانبلنمّيليئارسإلاباحسنالالصحنإامف.ريثكلانيّينانبللاو
.وينوي/ناريزح١٠يفدسألاظفاحّيروسلاسيئرلاّيفوتّىتح،٢٠٠٠ويام
روتسدلالّدُعيذلاو،كاذمويًاماع٣٤غلابلاراّشبهلجنهفلخاذكه
ّيلكشلاناملربلاهبختناوينوي/ناريزح٢٧يفو،هتثاروةّيلمعليهستل
.عامجإلاب
يضاملاعمعطقيسديدجلادهعلاّنأةجاذسلاوعّرستلانمءيشبُّنظدقو
اّمأً.اضيأمالسلاىلإامّبرو،ةّيطارقوميدلاىلإلصوتحاتفناةّيلمعأدبيو
نيبايناطيربيفنويعلاّبطسردّباشراّشبّنأف،تمُّدقيتلانيهاربلا

ةافوببسبّايروسىلإيعدتساّهنأللمُكيملّهنأعم،١٩٩٤و١٩٩٢
حّشرملاوهناكو،ريسثداحبّيفوتّهنأحّجرييذلا،لسابربكألاهقيقش
،ّةيزاوجروبوةّيكذوةليمجّةيروسّةباشبنرتقاراّشبّنإّمث.هيبأةثارول
امب،يهو.“نينّدمتملا”نيّيبرغلااهكولسواهرهظمبتفرُعوندنليفتشاع
.صمحةنيدمنمةّيّنس،ّيفئاطلارمجلائفطي
ةّيمالعإلارئاودلايفًاصوصخ،لؤافتلاجئارلانمناكةرتفلاهذهيف
:ةّيبرعلانادلبلاضعبيفةطلسلاىلإديدجليجلوصوب،ةّيبرغلاةّيسايسلاو
هللادبعامهنّاباشناكلم١٩٩٩يفشرعلاّىلوتبرغملاوندرألايفف
نيثالثلاوةعباسلايفناكامهلّوأ:امهيدلاوليحررثإسداسلادّمحمويناثلا
هّملستباطخيفراّشبثّدحتنيحًالعفو.نيثالثلاوةسداسلايفيناثلاو
ًاراكفأمّدقي”نألّيروسلابعشلااعد،٢٠٠٠ويلوي/زّومت١٧يفةسائرلا
وعديًاموسرمردصأمّايأةسمخدعبّمث،“ةميدقًاراكفأدّدجي”و“ةديدج
.389عبرألاّايروستاعماجيفتنرتنإلاوايجولونكتللعورفءاشنإىلإ

389 Syrian president orders creation of IT departments, Agence
France Presse, July 17, 2000.

اهقّدصةفارخاهنوكودعتاللايجألاّةيرظنّنأرهظامًاعيرسْنكل
اوقلطنانيذلانّييروسلانيطشانلاونيفّقثملانمددعوتاينلاونسحنّويبرغ
يفةّيموكحلاتاسايسللتاعجارملمحتيتلاتايدتنملاوربانملانوئشني
.اهنعتوكسملاّيثعبلامكحلاخيراتهجوأضعبنوسرادتيامك،مهدلب
عيبر”ـبّينمضٍنّميتيف“قشمدعيبر”يّمساميهّةيرطلاةمسنلاهذهو



اريصمفلتخيمل،لعفلابو.١٩٦٨ماعكيشتبودردنسكلأةدايقب“غارب
اهتاوصأّلطعوةّيطارقوميدلاةوعدلاّيروسلاماظنلاطبحأدقف.نيعيبرلا
.390قباسلاهجهنلهءالوًادّكؤم،٢٠٠١فيصناعجشلااهيطشانلقتعاو
نيلقتعمحارسقالطإنعًالضف،ّدجتسايذلازرابلاديحولارّوطتلااّمأ
دامتعاناكف،ةكرحلاىلعةردقلااودقفونجسلايفمهمظعمخاشنيّيسايس
بزحلاةرطيسنيبوّةيداصتقالاةّيلاربيللانيبعمجلايفةّينيصلاّةيرظنلا
،هّومنوّينيصلاداصتقالاتازاجنإبهَبشيأنودنمْنكلً.ّايسايسدحاولا
وأ،هّجوتلااذهضرفاموه،داصتقالاسيلو،رارقتسالاّنأًاحضاوناك
ةدوجّهلكّينيصلاجذومنلا”ّنإف،راّشبماظنيسراددحأبتكامبسحب
ملو،هفدهّيقيقحلاّيداصتقالاحالصإلاناكوةمكحبّقُبطاماذإحالصو
ريخألاىنعملااذهيفو.“ّيسايسلاحالصإلابّنجتلاهيلعًاقّفتمةّيجهنمنكي
.391نيتوبريميدالفكاذنآّيسورلاسيئرلاًاضيألمشيلراّشبباجعإّدتما

AlanGeorge,Syria-neitherBreadيف"قشمدعيبر"ةصقعجار390
norFreedom,ZedBooks,2003.

,DavidW.Lesch,TheNewLionofDamascus:رظنا391
Basharal-AsadandModernSyria,Yale,2005,p.220.

ّتلظ،بسحفّةيداصتقايهو،اهّتيدودحمىلعتاحالصإلاّنإف،عبطلابو
اميف،داسفلاعّستااذكه.ةّينوناقوأةّيعيرشتتاعجارملعضختالةّيطابتعا
لآمهبراقأودسألاك،ّةيروسلاةطلسلاتالئاعلّيوايفاملانيوكتلالمع
ةناعتسالاليوحتىلع،سالطوماّدخلآنممهئافلحو،شيلاشوفولخم
ةايحلالداعتةجاحىلإ،ناريإوّةيدوعسلاك،ةّيطفنلالودلاتادعاسمب
.392توملاو

فرتعينأّالإكلميملّيروسلاماظنلاعمفطاعتميّبرغبتاكّىتح392
,FlyntLeverett:رظنا.ةديفتسملاتالئاعلاضعبيّمسيوةمسلاهذهب

InheritingSyria:Bashar’sTrialbyFire,Brookings,2005,p.83
-85.

.دسألاظفاحلحارلاسيئرلادهعيفةمئاقعضولااذهتامّدقمتناكو
نيريثكلا”ّنأىلإّقُبطامكّيعارزلاحالصإلااهيفىّدأ،ّيعارزدلبك،ّايروسف
عطقنيلّوحموأةعارزلانيكرات،مهلالقتسانعاّولختنيّحالفلاراغصنم
رخاوأذنمةعارزلابمّكحتيراصاميف،ّيوناثلخدردصمىلإمهيضارأ
.393“ةصروبلابةلوصوملاةّيعارزلاتاكرشلانمددع”تانينامثلا

393 Volker Perthes, The Political Economy of Syria under Asad ,



I.B.tauris, 1995, p.118.
and Flynt Leverett, Inheriting Syria , pp.118–119.

فعضلارصانعّنأً،ابيرقتًاعيمجدعصلاىلع،نّيبتامًاعيرسمومعلاىلعو
امف.ةّيلكشلاتاحالصإلانمريثكبًاريثأتّدشأّيروسلاماظنلايفّينيوكتلا
ّيميلعتلاوّيعامتجالالاجملايفىندأّدحةلود”ريوطتوهةياهنلايفلصح
ّينمألالاجملايفىلعأّدحةلوداهئاقبعم،يّنوناقلاوّينيدلاوّيداصتقالاو
.394حلاصجاحلانيسايّيروسلابتاكلابتكامىلع،“ّيسايسلاو

.25/10/2009،ةّينانبللا"لبقتسملا"ةديرج394
.بسُنلايفتاليدعتلاضعبعمةطلسلاتيتفتأدبملاثيحنمّرمتسادقف
،ةّنسلاراّجتلاونّييولعلانّييركسعلانمبَّكرمدييفداصتقالايقبأاذكه
ّنكل،ّةيراجتلاعيراشملايفةكارشوتارهاصمبمهنيباميفاوطبترانيذلا
ناكو.ةّينمألاةطلسلاردصمّلظاملثمً،امامترّرقملاوهّلظّيولعلارصنعلا
نيّيمالسإللةّيعمتجملاوةّيفاقثلاةطلسلانمةربتعمةّصححنمّيبسنلاديدجلا
ءانبةكرحلًاجيوتت،يثعبلامكحلارارمتسانعرظنلاّضغلنيّدعتسملا
.لحارلادلاولادهعيفلاقعالبتقلطنايتلادجاسملا
ّيليئارسإلاباحسنالالوصحنعلزعمبنانبلبكاسمإلاّرمتسافً،ايجراخاّمأ
ءاقبإلايفّةيروسلاةّيمسرلاةبغرلاتّوقةّيميلقإلماوعترفاضتامك،هنم
.دسألاظفاحجهنىلع
نوراشلييرأباختناّمثنمو،ةيناثلاةّينيطسلفلاةضافتنالاتّرفودقف
ىرخألاجّنشتلابابسأّنكل.ّيروسلادّدشتللًاببس،ليئارسإةموكحلًاسيئر
ىلعبرحلا”و٢٠٠١ربمتبس/لوليأ١١ةاسأمنمف:تقحالتنأتثبلام
،اهنمتفاخوقشمداهتضراعيتلا٢٠٠٣يفقارعلابرحىلإ،“باهرإلا
ةبغرتّصلقتامكّيروسلاماظنلاوةدّحتملاتايالولانيبةوجفلاتعّستا
ً.الصأةليئضتناكيهو،حالصإلايفريخألا
ةفاقثوماظنلانيبةفاسملاقييضتىلعولخادلاىلعهساكعنااذهلناكو
اموقارعلايفبرحلاهتلعشأيذلابضغلا”ّنأكاذ.ّيسايسلامالسإلا
حالصإللةئيطبلاةريتولاو،ّينيطسلفلا–ّيليئارسإلاعازنلارارمتساو،اهالت
امتدجوتاهاّجتالاهذهو.لاكشألادّدعتمًّايمالسإًءايحإتقلطأ،ّيلخادلا
نوهّجتياوراصرثكأًارشبّنأيف،يّبرعلاطسوألاقرشلادادتماىلع،اهسكعي
اوراصرثكأنيّينيدةداقو،باجحلانسبلينرصرثكأًءاسنو،دجسملاىلإ
.395“ةمواقملاوداهجلاىلعنوّضحي

395 David W. Lesch, The New Lion of Damascus… pp.208-209.



،دسألاراّشبفاخأامرثكأقارعلايفّيكريمألاّيركسعلادوجولاناكو
عازنلاّلحل“قيرطةطخ”ـبفرُعام“ةّيعابرلا”تعضودقوًاصوصخ
ويام/رّايأةيادبيفّمث.قارعلالوخددعبًاروفّينيطسلفلا–ّيليئارسإلا
بلاطمةمئاقًالماحقشمدىلإلوابنلوكّيكريمألاةّيجراخلاريزولصو
ةمصاعلايفنيتّينيطسلفلا“ّيمالسإلاداهجلا”و“سامح”بتاكمقالغإاهنيب
نمدعبأ.نوّيباهرإلااهنمّللستييتلاقارعلاعمدودحلاقالغإوّةيروسلا
سرام/راذآ١٢يفف:لخادلاةهبجىلعرهظنأثبلامعّدصتلاّنأاذه

يذاحملاّيقرشلالامشلاىصقأيف،يلشماقلاةنيدميفعضولارجفنا،٢٠٠٤
ّيروسّيدركنويلمعبرّنأفورعملاو.داركأللةضافتنالكشذّختاو،قارعلل
يذلا،ةقطنملابيرعتل“يّبرعلامازحلا”عورشمبًالمعةّيسنجلانمنومورحم
يتلاقطانملامظعملمشيلفنعلاّدتمااذكه.١٩٦٢يفهبلمعلائدب
رثكألاقتعاوًاصخشنيثالثنمرثكألتقمهنعىّدأتام،داركأاهيفشيعي
.مهبيذعتونيفلأنم
حضاوكاردإعم،ّايروسىلعتابوقعلاتاسايسدامتعابشوبةرادإتأدبو
لاحلاو.اهئاذيإىلعةردقوةّيساسحّدشألاناكملاوهنانبليفاهدوجوّنأب
،ةّيسنرف–ةّيكريمأةكرتشمةّيضقادبنانبلنمّيروسلاشيجلاجارخإّنأ
تايالوللضّوعينأ،ىرخأرومأنيب،كاريشكاجّيسنرفلاسيئرلااهبلمأ
.قارعلايفاهبرحلاسنرفةضراعمهبتبّبستامةدّحتملا
ةيالوديدمتنيّينانبللاىلعاهضرفوهو،لتاقلاأطخلاقشمدتبكتراانهو
ذخأيملاماذهو.تاونسثالثنمةّيفاضإةيالوفصندوّحلليمإسيئرلا
دّرجمّهنأةقحاسلانيّينانبللاّةيرثكأرابتعاودوّحلةّيبعشمادعنانابسحلايف
ماظنلابعرّالإهّرسفيالًّايناودعوًانيهمرارقلااذهادبدقل.ّةيروسةيمد
يفدوّحلكلجرىلإهتجاحونانبلىلعهتضبقّتلفتلامتحانمّيروسلا
هذهيفهبقوثولابعصيرخآّيحيسمّيسايسّيأّنأل،ةسائرلاعقوم
باحسنالاذنمّهنأكاذ.اسنرفوةدّحتملاتايالولاعمةرساخلاةكرعملا
ىلإنيعادلانيّينانبللاتاوصأىلاعتتتأدب٢٠٠٠يفنانبلنمّيليئارسإلا
.ّيروسلاشيجلاءاقبلرّربمّيأكانهدعيملذإ،لثاممّيروسباحسنا
ةريغصلاّةيزردلاةفئاطلاويريرحلاقيفرةماعزبةّينسلاةفئاطلاتتابدقو
ِفُخيملو.نيّيحيسملاىلعةيادبلايفرصتقايذلاحرطلااذهعمنيتفطاعتم
ةّينانبللاتاباختنالااهنعرفستدقيتلاجئاتنلالايحمهكابترانّويروسلا
ّةيرثكأهءافلحويريرحلايطعتنأرّدقملاو٢٠٠٥رّايأيفاهؤارجإررقملا
ىدلمجنىلإلّوحتي،هتّينسببسب،يريرحلاأدبكلذىلإو.396ةحضاو



امّيسال،ةعساولاةّيلودلاهتاقالعتناكاميف،مهسفنأنّييروسلاةّنسلاضعب
نمهتالفإلامتحانموهنمّيروسلاماظنلاقلقفعاضت،اسنرفعم
.هتضبق

رايهنامهفقوتساف،مهترظنيفةّينوكرثكألاوًارظندعبألانوّينانبللااّمأ396
،ةّيمالسإلا–ةّيبرعلاةفاقثلاىلعلصاوتتةّيبرغلاتامجهلااميفمهجذومن
مل،نانبلرايهناب،ّهنأكاذ.لوليأ11ةميرجتبقعأيتلا،ّيرصنعاهضعبو

ريغونيملسمنيبشياعتلاحاجنىلعهميدقتنكميدحاوَلثَمدجوي
.نيملسم

يفةبغرلاو،قارعلالايحّةيروسلافقاوملانمّيكريمألاجاعزنالالآدقل
ويام/رّايأيفّةيداصتقالاتابوقعلانمّةلسضرفىلإ،اهماظنفاعضإ

.ّةيروستّايصخشىلعوّيزكرملافرصملاىلعتابوقعبعبُتأاموهو،٢٠٠٤
٢٠٠٨رياربف/طابشيفّمث٢٠٠٦ليربأ/ناسينيفتابوقعلاتعّسُوو
/لوليأيفثدحامناكرطخأوكلذنمّمهأو.نّييروسنيلوؤسملمشتل
رارقلا،ّيسنرف–ّيكريمأعفدب،نمألاسلجمنعردصنيح٢٠٠٤ربمتبس

دوصقملاو،نانبلنمةّيبنجأتاّوقنمىّقبتامباحسنابًابلاطم،١٥٥٩
عزنوةّينانبللاريغوةّينانبللاتايشيليملاعيمجّلحبو،ّةيروسلاتاّوقلا
اذهو،قشمدلةعباتلاةّينيطسلفلاتاّمظنملاو“هللابزح”دوصقملاو،اهحالس
.ةّينانبللايضارألاقوفةّينانبللاةلودلاديطسبنعًالضف
ًارارق“هللابزح”اهفيلحوقشمدهتربتعاامًاعيرسرارقلااذهّنكل
لايتغاةلواحمدعبف.نانبليفجّنشتتءاوجألاتأدبوً،ّايكريمأ–ًاّينويهص
رياربف/طابش١٤يفيريرحلاقيفرليتغا،ةدامحناورمضراعملاّيسايسلا

تلواطتالايتغاةلسلستّركمث،توريبيفّيشحوريجفتةّيلمعيف٢٠٠٥
بزح”وّايروسةسايسموصخنممّهلكنوّدُعينيفّقثمونيّيمالعإونيّيسايس
.“هللا
ةسايسلاىلإىرخأةنعطةّينسلاةّيمالسإلاةفئاطلاتالّوحتتهّجو،كلذىلإ
عمةدحولابةبلاطمّلكةزيكرةفئاطلاهذهتناكًّايديلقتف.ّةيروسلا
ّدضةّينيطسلفلاةمواقملاطاشنلًةدعاقنانبلليوحتةزيكرمث،قشمد
ةّجحبّةيروسلاحلاصملاعمًابواجترثكألاةفئاطلاًامئادتناكيهو،ليئارسإ
بابتتساىلعدوقعدعب،يريرحلاعرصماّمأ.ةّيبرعلا“ّةيوخألا”ةطبارلا
لقنلًايفاكادبف،ّةيولعلاةفئاطلانمدارفأيديأيفقشمديفةطلسلا
لمعلاةرادصىلإ،ندملاناّكسًاصوصخ،نيّينانبللاةّنسلانمريبكءزج
سرام/راذآ١٤ةرهاظتهنعتّربعامّلقألاىلعاذهو.ّيدايسلاوّيلالقتسالا



.397ينانبلنويلمةبارقتّمضيتلايريرحلالايتغاىلعرهشدعب٢٠٠٥
يّنانبللا–ّيروسلاّينمألاماظنلاكيكفتبتبلاطيتلاةرهاظتلاكلتتناكو
،نانبلنمّيروسلاشيجلاباحسنابولايتغالاةّيلمعيفةقيقحلاةفرعمبو
دعبيّبرعلاطسوألاقرشلايفّةيرحلابلطىلعريبكلايناثلانيرمتلا
.دادغبيفنيسحماّدصطوقس

يف،ّيفئاط–ّيسايسفلحلةيمستتراصيتلا،راذآ14نع397
:رظنا،اهطوبهواهدوعص

Michael Young, The Ghosts of Martyrs Square-An Eyewitness
Account of Lebanon’s Life Struggle , Simon & Schuster, 2010.

ةرورضبيشتتناكةميرجلايفقيقحتللةّيلودةمكحمليكشتبةبلاطملاف
دهعلايفتلصحةديدعتالايتغادعب،ةّينوكلاةلادعلاعمماجسنالا
ةرملل،تعمجةرهاظتلاكلتّنإمث.اهيفقيقحتّيأرجيملوّيروسلا
–ةلودلابنوبلاطيًازوردوةّنسونيّيحيسم،ثيدحلايّنانبللاخيراتلايفىلوألا
ملريبكلاءاقللااذهّنأحيحص.ّيملسويّندموحنىلعةّينانبللاةّمألا
،كلذعم،ّهنأالإ.فئاوطةّيلارديفىلإبرقأيقبلب،ةّينطوةهبجلّوحتي
كلذىلإفاضي.نيّينانبللانيّيسايسلاةسرامملاويعولايفةلقنلامتحالّكش
مل،ثيدحلايّبرعلاطسوألاقرشلالاطبأعيمجسكعىلع،يريرحلاّنأ
ماظنىلعهراثآكرتيأدباماذهوً،ّاينيدًاخيشالوًّايركسعًاطباضنكي
عساوعاطقدنعوً.الطبلامعألالجرنوكلّبقتيتابيذلاّيبعشلاميقلا
ملحلاعمهتاناعميفوهف:ىرخأٍناعميريرحلالايتغالناك،نيّينانبللانم
لاضنللًاجذومنمّدق،مهباضغإنودنمهدلبلالقتساعازتنالّيروسلا
لكشلاةثيدحةمصاعريمعتبوميلعتلابهمامتهاّنأامك،روبصلاّيملسلا
يفةرهاقلاريمعتليعامسإيويدخلاهيفدارأيذلاوحنلاىلع،رهظملاو
398ريمعتلاوميلعتلانيذهنمنيديفتسمللريثكلاىنع،رشععساتلانرقلا
.

.Samirkhalaf,HeartofBeirut,Saqi,2006:رظنا398
عافدللاهرارطضاالوللعفأوىوقأنوكتلتناكراذآ١٤ّنأّنظلابلغأو
،ّيروسلاماظنلاعمؤطاوتلاةهجلناكأ،١٩٩٢ذنمّيريرحلاجهنّلكنع
ةدايسلانعضيفيامباهحلاصمواهتسايسوّةيدوعسلابهتقالعقوثولوأ
لّصتااموهعّبتايذلافّرطتملاّيلاربيلوينلاّيداصتقالاجهنلاًاريخأوأ،ةّينانبللا
لاومألاسوؤرباحصأبذجلّةيولوألاحنمةعيرذبف.فاحجإوداسفنمهب
تعبُّتا،برحلاريمدتدعبهرامعإةداعإيفةمهاسمللدلبلاىلإتارامثتسالاو



عجارتبةبّبستم،دعبألاقطانملاورقفألاتاقبطلابثارتكالاةليلقتاسايس
امك.نيّينانبللنوناقلااهنمضييتلاّةيوبرتلاوةّيعامتجالاتاميدقتلايفريطخ
داصتقالاةحلصملةعانصلاوةعارزلاتشّمهةنادتسالايففارسإلاةسايسّنأ
ً.امربمًانايغطقّقحيذلاّيعيرلا
يفف.ّيروسلاعقوملاعيدصتتلمكأتقحالتيتلاةّيلودلاتارارقلاّنكل
ىضقيذلا،١٥٩٥رارقلانمألاسلجمنعردص٢٠٠٥ليربأ/ناسين
نمذّختتيريرحلالايتغاةميرجيفقيقحتللّةلقتسمةّيلودةنجلءاشنإب
يذلا١٦٣٦رارقلاردصربوتكأ/لّوألانيرشترخاوأيفمث.اهلًاّرقمنانبل
نيلوؤسملارابكةقفاوموملعنودةميرجلاذيفنترّوصتنكميالّهنأدّكأ
ءاطعإبقيقحتلاليلضتاولواحنّييروسنيلوؤسمةّدعّنأو،نّييروسلانيّينمألا
يفيّباهرإلالمعلابةميرجلافصودرودقو.ةقيقدريغوأةطولغمتانايب
لمعلاّنأرابتعاىلإنمألاسلجمصلخو،ةّرمةرشععسترارقلااذهنتم
بجومبهلايحفّرصتييلاتلابّهنأو،نيّيلودلانمألاوملسلادّدهيروكذملا
.ةدّحتملاممألاقاثيمنمعباسلالصفلا
يذلا١٦٨٠نمألاسلجمرارقءاج،٢٠٠٦ويام/رايأيفو،كاذدعب
دودحلاميسرتو،ّايروسونانبلنيبةّيعيبطةّيسامولبيدتاقالعةماقإببلاطي
ةدايسلابرارقإللوّةيّرحللناريبكنازاجنإقّقحتنوضغلاهذهيفو.امهنيب
نمّيروسلاشيجلاجرخ٢٠٠٥ليربأ/ناسين٢٦يفف.نانبللةّينطولا
ةّيمالعإتالمحوةّيجراخطوغضلّايروسضّرعتطسو،ّلذموحنىلعنانبل
اذهو.“ماظنلاكولسرييغت”ـبةبلاطملاو“ماظنلارييغت”ـبةبلاطملانيبحّجرتت
نسح“هللابزح”ـلّماعلانيمألاىوسهنمفيفختلاىلعلمعيملام
،نانبليفّةيروسلاتارابختسالادئاق،يلازغمتسرّملسيذلا،هللارصن
زارحإيناثلازاجنإلاناكو.ةّينانبللاةمواقملامسابّةيزمرةيدهوهًاشاّشر
.هسفنماعلانمناريزحتاباختنايفةّيباينلادعاقملاّةيرثكأراذآ١٤ىوق
“ةحاسلا”نمةدافتسالاقشمدنامرحىلإّيروسلاشيجلاجورخىّدأدقل
عمهءاشنإديرتاّهنأتدّكأامًابلاغيذلاىوقلانزاوتيفةّينانبللا
ًارمأّةيروسلاةياصولانمةّينانبللاةّيجراخلاةسايسلارّرحتتابو،ليئارسإ
،نانبليفّيسايسلاوّيركسعلااهدوجولالخنم،ّايروسّنإمثً.انكمم
،ةّينانبللاةفاحصلاتعدراملثمهيلإنّييروسلانيضراعملاءوجلنودتلاح
نع،قشمديفةبقاعتملاّةيركسعلاةمظنألاعجاضمتّضقامًابلاغيتلا
ًّايساسأًادنببيرهتلالّكشيّةيداصتقاتادئاعىلإًافاضمّهلكاذهو.اهداقتنا
.اهدونبنم



نيّينانبللااهئافلحىدلّةيروسلاةسايسلانععافدلاادبهسفنتقولايف
ضهانتةّوقكهلاهناضتحاو،“هللابزح”عماهفلاحتءانثتسابفً.اليزه
الودوّحلليمإالف.ةعنقمةّيجولويديإةّجحّلكىلإعافدلارقتفا،ليئارسإ
ّمث.امهنععافدلانكمينوّينانبلونّويروسطّابضهاعرييذلاّينمألاماظنلا
،ةنهم٧١يفلمعلانماوعنُم،دهعلاكاذيف،نانبليفنيّينيطسلفلاّنإ
اهئادعيفةتّمزتمةّيبرعةّيموقرظنةهجونمهريسفتبعصياماذهو
يف،ةّينيطسلفلاتامّيخملايفدعاصتملاّيروسلاذوفنلاىّدأكلذك.ليئارسإل
ديقالطإىلإ،اهنعةّينيطسلفلاريرحتلاةّمظنميلتاقمءالجةازاوم
يفةّينيطسلفلاةطلسلاذوفنةهجاوميفًاّدساولّكشييكنيّحلسملانّييداهجلا
رخآرصنعبيّنانبللاعازنلابابسأزّزعيناكاماذهو.ةّينانبللاتامّيخملا
فرطكّةيروسلاةسايسلايفنانبلجمدرصتقاكلذقوف.باهتلالللباق
يفركذلاّقحتسيرخآزاجنإّيأقّقحتيملف،هدحونمألاىلع،ّةيروطاربمإلل
“ّةيوخألا”ةسايسلاهيعدتستاممميلعتلاوةفاقثلايفوأةيمنتلاوداصتقالا
.ةضرتفملا
دادعإلاةرشابمنم،اهشيججورخروف،اهءافلحوّايروسعنميملاذهنكل
يفنانبلنمنّويليئارسإلااهجرخأامدعبتلعفامكًامامت،ّدرللبوؤدلا

هجتنأامّلكبنيعتسيّيظفلفصقبًابوحصماذهءاجدقو.١٩٨٢
،١٥٥٩رارقلانمًاءزجتذّفن،اهشيجبحسربعّايروسف.ّيّدضلاسوماقلا
.اهلةعباتلاةّينيطسلفلاتاّمظنملاو“هللابزح”يمغلاهءاروتكرتاهّنكل
طاشنليطعتىلإىّدأام،راذآ١٤نمهوجولتالايتغالالسلسمّرمتساو
ءاقبلامهمرحتومهددعضفختلتقلامعأبمهفادهتسانمنيفّوختملاباّونلا
يهو،ّةيروسلادودحلاقالغإبّيداصتقالاراصحلانعًالضفو.ةّيباينّةيرثكأك
فالتئاعيدصتىلعلمعلاّمت،399ملاعلاىلإنانبللديحولاّيّربلاذفنملا

٢٠٠٦رياربف/طابشيفهفلاحتوهنمنوعلاشيمباحسناربعراذآ١٤
نوعثبلامو.لّوألاّّيلحملاهمصخ،رهشألبق،ناكيذلاهللابزحعم
ةسائرىلإلوصولابهتبغريفوهحومطيفعضاوتيأبفورعملاريغ
امّلكنيّيحيسملاىدلًاكّرحم،ناريإوّايروسىلعحتفنانأ،ّةيروهمجلا
.يريرحلالآوةّنسلاّدضةّيفئاطزئارغنمهكيرحتنكمي

ةيسامولبيدةقالعّةيأاهطبرتاليتلاليئارسإربعوهرخآلاذفنملاذإ399
.نانبلبةيسامولبيدريغوأ

ةّينطولاةدنجألاىلعو،راذآ١٤دوعصىلعزربألاوّمهألاّدرلانأديب
اهنمدارأيتلا٢٠٠٦ويلوي/زومتبرحيفّلثمت،اهتعفريتلاةّيطارقوميدلاو



،ليئارسإعمعارصلاةدنجأىلإةّوقلابرابتعالاةداعإهؤافلحو“هللابزح”
دودحلاىلعفّ.يتايحلاوّيلخادلاىلعّيجيتارتسالاوّيجراخلابيلغتّمثنمو
لُتقنيّيليئارسإللًانيمك“هللابزح”نمرصانعماقأةّيليئارسإلا–ةّينانبللا
.ليئارسإنمةمحرالبًاّدرىعدتساام،نّايدنجفطُخودونجةعبرأهيف
لّوأتلّكشبرحلاّنأل،“هللابزح”ةيفصتيفتلشفةريخألاّنأحيحص
تاهجاوملاىلعداتعمشيجنيبوةّيتلودالةّيلحمىوقنيبةهجاوم
نسحبزحللّماعلانيمألالمحاماذهو،ّوجلاحالسقّوفتوةّيكيسالكلا
ًاضيأحيحصلاّنكل.هبزحهقّقح“ّيهلإرصن”نعثيدحلاىلعهللارصن
قيبطتنعزجعلاّنأًاحضاوادبدقف.ىرخأقئاقحترهظأبرحلاّنأ
ثراوكبّببستهحالسنم“هللابزح”ديرجتىلإةفداهلاةّيلودلاتارارقلا
،نانبللةّيتحتلاةينبلانمًّايساسأًاءزجليئارسإترّمداهرودبو.نيّينانبلل
اميف،رالودتارايلمةسمخبترُّدقةراسخةأطوتحتراهنيهداصتقاداكو
.لاتقلانعةديعبىرخأقطانمىلإمهتويبنميّنانبللابونجلاناّكسّرف
مهمظعمًّايليئارسإ١٦٠و،نّويندممهفصنبرحلايفيّنانبل١٢٠٠ىضقدقو
نع١٧٠١رارقلارودصبلاتقلانمًاموي٣٤ـلاتهتناكلذىلإ.نّويركسع
يفيّنانبللاشيجلاوةدّحتملاممألاتاّوقزكرمتبىضقيذلانمألاسلجم
هذهريغنمةّحلسمرصانعكانهدجاوتتّالأو،ةضيرعّةيدودحةقطنم
“هللابزح”ةّيلاعفتتابوليئارسإلةمواقملاًّايلمعتهتنااذكه.تاّوقلا
.يّنانبللالخادلاىلإاّهلكةهّجوم
،راذآ١٤ةكرحاهتعضوامكّةيولوألارّيغينأ“هللابزح”عاطتسااذهعم
ً،الماكهحاجننوكينأنودنم،ةّيطارقوميدوّةلقتسمةلودءانببدعولايأ
وينوي/ناريزحيفردصدقفً.الهسكلذىلإهليبسنوكينأنودنمو

يفرظنتةّيلودةمكحمءاشنإبيضقييذلا١٧٥٧نمألاسلجمرارق٢٠٠٧
ةّيسامولبيدتاقالعءاشنإىلإ،٢٠٠٨يف،ّايروستّرطضاّمث،يريرحلالايتغا
امهتهجاونابسكملاناذهو.نيدلبلايفنيترافسةماقإّمثنمو،نانبلعم
“ةّينطولاةدحولا”ةموكحيفةّيعيشلاةضراعملاءارزوف:ةّداضمدوهجًاضيأ
هذهبدوصقملاناكو.ةّيلودلاةمكحملاعمةموكحلانواعتىلعًاّدراولاقتسا
طاقسإ،توريبلّيراجتلاطسولايفةحوتفملاتاماصتعالابةبوحصملا،ةوطخلا
كلذكً.العفّمتاموهو،اهبللشلاقاحلإىندألاّدحلايفوأ،ةموكحلا
ملاعلامامأاهتّمذئّربتنأّيسامولبيدلاليثمتلاةماقإنمقشمدتدارأ
ترصتقاف،ةرافسلافئاظواّمأ.اههجاوتيتلاةلزعلارسكلاهتلمحنمءزجك
ىلعةّيساسألالئاسملايفزيكرتلاّرمتسااميف،ةّيلصنقفئاظوىلعًّايلعف



.ّايروسلنيّينانبللاءافلحلا
نمّةيراذآ١٤ـلاّةيرثكألاعنمفيوختلاوحالسلاةوقبنكمأ،مومعلاىلعو
ناكوً.اضيأةّماعلا٢٠٠٩تاباختنايفّةيرثكألاتلانيتلايه،مكحتنأ
/رايأيف،هئافلحوهللابزحيّحلسمضاضقناقايسلااذهيفثدحزربأ
كلذو،مهلةئوانملامالعإلالئاسوضعبمهليطعتوتوريبىلع،٢٠٠٨ويام
ةّيعرشلاريغ“هللابزح”تالاّصتاةكبشكيكفتةموكحلاتلواحنأدعب
ءارجإو،ةحودلا،ّةيرطقلاةمصاعلايفرمتؤمدقعرمألامزلتسادقوً.افيرعت
نم،ةظوحلمةبوعصبولو،تنّكمنيّينانبللاةداقلانيبةّيلكشةحلاصم
ْنكل.ىرخأ“ةّينطوةدحو”ةموكحليكشتوّةيروهمجللديدجسيئرباختنا
،طالبنجديلوّيزردلاميعزلالّوحتّيركسعلالمعلاكاذلرشابملارثألاناك
١٤ناكرأدحأنم،اهسجاوهوةّيقرشملاةّينيدلاتّايلقألافواخمبنوكسملا
بتكامبسحبو،وحنلااذهىلعو.ّايروسوهللابزحبقحتلمىلإراذآ
ىقبيهّنكل،نانبلتاباختنارسخهللابزحنوكيدق”:عضولايحراشدحأ
.400دلبلايفةرطيسملاةّيسايسلاةّوقلا

400 Mohamad Bazzi, Lebanon’s Shadow Government: How
Hezbollah Wins by Losing, Foreign Affairs, September 11, 2009.

ةموكحلايفّلطعموتيفىلعهؤافلحوةّيعيشلاّةيّدضلابزحلصحدقل
ةّيبرغلامالعإلالئاسوضعبتلقانتنيحهؤارزولاقتساًادّدجمو.ةديدجلا
لتقةميرجيفّينظلااهرارقةّيلودلاةمكحملارادصإبرقنعتامولعم
.ةّيلمعلابنومّهتم“هللابزح”يفًادارفأنأو،يريرحلا
،قيفرلجن،يريرحلادعساهسأرييتلاةموكحلاتلاقتسا،لاحّةيأىلع
،فوخلااهلّكشةديدجّةيرثكأىلإدانتسالابىرخأةموكحىلإيعسلاأدبو
٢٠١٠دادتماىلعو.اهنعةّيعرشلاعزنتامكةمكحملاعمنواعتلاضفرت
عازنلالّوحتطسو،ةلامعلامهتونيوختلاوتارحاسلاةدراطمنمّوجىغط
اهعاضخإيونينمّلكمّهُتيةّينيدهبشةّيبشخةّملسمىلإليئارسإعم
.ةّيبسنلاوةسايسلل
يتلاتارّيغتملانمةدافتسالايفًاتفالًاحاجنّيروسلاماظنلاحجن،لباقملايف
دقف.نيطسلفيفّرتوتلاديازتوقارعلابرحلةسئابلاجئاتنلاحاّضتااهجتنأ
تّايمانيددامتعابّةيّدضوةّيبلسةعيبطنمّةيروسةّينطوداليتسانمنّكمت
ةسايسللةضهانملاةّينانبللاةّينطولانموّيكريمألاراصحلانمفيوختوفوخ
ضعبروهظدعبامّيسال،نانبلنماهشيجتجرخأيتلاوّةيروسلا
لاحلانمكلذكو،نانبليفنّييروسلالاّمعلاّدضةّينيفوشلااهتاريبعت



اهفصوبىضوفلاىلعتزّكراذكه.نيسحماّدصطاقسإتبقعأيتلاةّيقارعلا
فدهب،اهماظنطقسولاميفّايروسهيلإلوؤتسيذلاديحولاليدبلا
.مئاقلامهعقاوبكّسمتلاىلعنّييروسلالمحورييغتلاداعبتسا
دارأيذلايزوكراسالوكينّيسنرفلاسيئرلابّايروسىلعّيلودلاحاتفنالاأدبو
طسوألاقرشلايفرودبعلو،كاريشكاجهفلسجهنىلعتارييغتلاخدإ
ةّيكريمأةرادإمايقلبقوشوبدهعةياهنعمةيخارتملانطنشاونعةباينلاب
ةيادبيفةيناثةّرممث٢٠٠٨ربمتبس/لوليأيفّايروسرازاذكه.ةديدج

.دسألالبقتست،ىرخألادعبةدحاولا،ةّيبوروألامصاوعلاتحارو.٢٠٠٩
،ةسائرلاىلإامابوأكارابلوصودعبةّيكريمألاةسايسلاتلّوحتكلذك
ضعبلةجذاسلاةألامملاعّابتاىلإشوبلءاجوهلاتارماغملانمتلقتناف
تعديتلا401نوتلماه–ركيبتايصوتبًالمعواذكه.نيّدبتسملاماّكحلا
سرغنوكلاءاضعأنمددع٢٠٠٩يفماق،ّايروسعم“طارخنالا”ىلإ
ثالثىلإةفاضإ،قشمدلتارايزبةّيجراخلاوّيموقلانمألاسلجمولوؤسمو
جروجطسوألاقرشلايفمالسلاةّيلمعلّصاخلاثوعبملااهبماقتارايز
نوؤشللّيكريمألاةّيجراخلاريزوبئانماق٢٠١٠رياربف/طابشيفو.ليشتيم
اهروزيّيكريمألوؤسمعفرأكلذبناكو،ّايروسةرايزبزنريبميلوةّيسايسلا
ريفسلّوأدروفتربوريّمُسريصقتقوبكلذدعبو.تاونسسمخذنم
يفةئدهتللّةيروسلاةدعاسملابلطنعًالضفو.٢٠٠٥ذنمقشمديفهدالبل
نمّنأ،هاّجتالااذهزّزعتيتلاةّينمضلاةّيكريمألاججحلانمناك،قارعلا
،ّيوونحالسريوطتبًّايكريمأةمّهتملا،ناريإاهتفيلحنعّايروسلصفنكمملا
نيبةّيملسلاةيوستلايعاسمّطخىلعقشمدلوخدّنأبداقتعالاو
دعبْنكل.402ةّيملسلاةّيلمعللًامخزيطعيس،نيّيليئارسإلاونيّينيطسلفلا
يّناريإلاسيئرلادسألاراّشبلبقتسا،دروفنييعتىلعمّايأةرشعنمّلقأ
يفهللارصننسح“هللابزح”ـلماعلانيمألاوداجنيدمحأدومحم
.ّيزازفتساوّيلافتحاوحنىلعقشمد

سرغنوكلااهنّيعنيبزحلانمةنجلهبتجرخيذلاريرقتلاوهو401
هبلّصتياموقارعلالوحتاحارتقاميدقتل2006سرام/راذآيفّيكريمألا
ركيبسميجقباسلاّيكريمألاةّيجراخلاريزواهّسأرتدقو،ةّيميلقإعاضوأنم

.نوتلماهيلقباسلاّيطارقوميدلابئانلاو
,?StephenStarr,Damascus:ontheRoadtoPeace:رظنا402
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peace
يتلاةبقعلاتيقب،ّايروسعمنوفطاعتملااهدّدريتلاةّجحلابسحبف
شوبةرادإهتردصأنأقبسامةّيكريمألا–ّةيروسلاتاقالعلاريوطتلقرعت
تابوقعلاتدّدُمنيح٢٠٠٨ويام/رّايأ٧يفاهرخآناك،تاعيرشتنم
ايروكعمنواعتلابّةيركسعضارغألّيوونلعافمءانبباهماّهتالقشمدىلع
قارعلايفاهتسايسّصخاميفاهلّةيديلقتلاتاماّهتالانعًالضف،ةّيلامشلا
٢٠٠٧ربمتبس/لوليأ٦يفرّمددقّيليئارسإلايّبرحلاناريطلاناكو.نانبلو
اّمأ.دالبللّيقرشلالامشلايفروزلاريدةنيدمبرقّةيروسّةيركسعةأشنم
دوجوىلعشوبةرادإهتدمتعايذلاليلدلاتناكف،ةأشنملاكلتروص
.ّيروسّيوونعورشم
تفراشامدعبنّسحتلاىلإّةيدوعسلا–ّةيروسلاتاقالعلاتداعً،ّايميلقإو
تاقالعلاةرارحيفعجارتّيأأرطينأنودنم،٢٠٠٥يفرايهنالاىلع
يفقشمديفدقعنتنأةّيبرعلاةّمقلانكمأاذكه.ةّيناريإلا–ّةيروسلا
كلملارازّمث.ةّيبرعلاممقلارايعمبةحجانّدُعتنأو،٢٠٠٨سرام/راذآ
كلتتناكف،٢٠١٠ربوتكأ/لّوألانيرشتيفّايروسهللادبعّيدوعسلا
امّنإةوطخلاهذهو.٢٠٠٥سطسغأ/بآيفشرعلاهّيلوتذنمىلوألاهترايز
قيسنتىلعاهلمحوناريإنعّايروسلصفةفارخنعىرخألايهتمجن
سيئرىلعّةيدوعسلاريثأتلعفبو.نّييدوعسلاعمقارعلايفاهدوهج
ىلعّضعيوهو،هسفنيريرحلاماق،يريرحلادعسةّينانبللاةموكحلا
.ربمسيد/لّوألانوناكيفدسألاةرايزب،هحرج
،ةّيكرتلا–ّةيروسلاتاقالعلايفّيعونلالّوحتلاّهلككلذنمّمهأناكامّبرو
،١٩٩٨يففً.اّدجةعساشتاقالعلاهذهاهتعطقيتلاءارحصلاّنأبًاملع
ةلابقمهشيجنمقرفعضبكارتألادشح،نيماعبدسألاظفاحةافولبق
دبعّيكرتلاّيدركلاميعزللّيركسعلاطاشنلامقافتامدعبّايروسعمدودحلا
ناكو.ةرقنألقلقوجاعزإردصمتابيذلاوّايروسيفميقملانالجوأهللا
يديأيفهعوقوىلإىضفأامبنالجوأتدعبأوديدهتللقشمدتخضرنأ
يضارأللءافلحلاتاّوقمادختساّيكرتلاناملربلاضفرءاجكاذدعب.كارتألا
تاقالعللةّيفاضإةعفديطعيلقارعلالوخدلجأنم٢٠٠٣يفةّيكرتلا
.ةّيكرتلا–ّةيروسلا
لالقتساذنمايكرتروزيّيروسمكاحلّوأدسألاراّشبناك٢٠٠٤ةيادبيفو
،ّايروسلزعبةّيلودلايعاسملاىلإمامضنالاتضفرنأايكرتتثبلامو،هدالب
،نطنشاوةضراعممغرىلعقشمدعماهتاقالعزيزعتيف،سكعلاب،تضمو



ّايروسنيبةرشابمريغتاضوافماهتياعرنع٢٠٠٨يفةرقنأتنلعأمث
نالوجلانملماكلاباحسنالابمازتلاىلعقشمدلوصحطرش،ليئارسإو
يف،ّايروسعمرشابملاريغضوافتلااهلوبقب،ليئارسإتمهاساذهبو.ّلتحملا
.ناريإنعاهلصفىلعاهنمًاناهر،ةّيلودلااهتلزعنماهجارخإ
ةراشإنمرثكأاودبأ،قارعلايف٢٠٠٣برحذنم،نيّيليئارسإلاّنألاحلاو
هألمتمهدودحىلعغارفأشنياليك،“ّايروسرارقتسا”ىلعمهصرحىلإ
ايكرتوّايروستطخ٢٠٠٩يفو.ةّيباهرإلاةّينيدلاتاميظنتلاو“ةدعاقلا”
/يناثلانوناكيفمث،امهنيباميفلوخدلاتاريشأتاتغلأف،ىرخأتاوطخ
نوكيليصاعلارهنىلعّدسةماقإبّقلعتتمهافتةرّكذماتّعقو٢٠١٠رياني
.امهنواعتلًازمر
ّةيوبعشّايكرتيفهتقلطأيذلاخانملانعةديعبتارّوطتلاهذهنكتملو
ّيمالسإلا“ةيمنتلاوةلادعلا”هبزحوناغودرأبيطبجرةموكحلاسيئر
ّايكرتتعسكلذىلإْنكل.ليئارسإوبرغللّيضارعتساءادعةربنبكّسمتملا
ّلقأب،ةّيّنسلاّةيرثكألانيبامّيسال،يّبرعلاملاعلايفزرابعقوملالتحاىلإ
امهفصوبّةيدوعسلاورصملةّيجراخلاةسايسلاللشنمةديفتسم،نكممدهج
ّربعةّيكرتراكفأنعًالوزعمهاّجتالااذهنكيملو.زربألانيّينسلانيبطقلا
دجت“ةديدجةّينامثع”ثعبىلإيعاسلاولغوأدووادةّيجراخلاريزواهنع
.403ةّيسايسويجوةّيفاقثوّةيداصتقاتارورضيفاهتابجوم

ةحاسلايفاهرودوايكرتعقوم:يجيتارتسالاقمعلا،ولغوأدوواددمحأ403
:رظناكلذك.2010،توريب،مولعللةّيبرعلارادلا،ةيلودلا

Soner Cagaptay, Is Turkey Leaving the West?
http://www.foreignaffairs.com/articles/65634/soner–cagaptay/is–turkey–
leaving–the–west

سيئرمّهتا٢٠٠٩فيصيفف.ّيروسلاكولسلايفًائيشرّيغيملاذهّنكل
بلاطو،ةّيباهرإلامعأءاروفوقولابّايروسيكلاملايرونةّيقارعلاةموكحلا
ناريإليّبرغلاماّهتالادعاصتمغرو.كلذيفرظنللةّيلودةمكحمليكشتب
نمهيلعّبترتامو،ّيوونحالسجاتنإىلإيّدؤيدقعورشمريوطتب
نأنودنم،ةّوقدادزييّناريإلا–ّيروسلافلاحتلاىضم،ةّيبرعفواخم
ّةيأىلإرشابملاريغّيليئارسإلا–ّيروسلاضوافتللةّيكرتلاةياعرلايّدؤت
.404ةجيتن

CarstenWieland,TheSyria-Israeltalks:OldThemes:رظنا404
,NewSetting,OpenDemocracy,29May2008.
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ةرعشقشمدعجارتتمل،نانبللايحاهسفنةسايسلارارمتسانعًالضفو
تاكرحتدباميف،“سامح”و“هللابزح”ـلّراحلااهدييأتيفةدحاو
،يريرحلالتقبّايروسماّهتادعبامّيسالً،اعيمجّةيّدضلاةمواقملافارطأو
يذلا،ندرألاعمّىتح.ةّيلودلاةّيعرشلاىلع،ىرخأوأةروصيف،ةجراخ
نكيمل،ّايروسلةّيخيراتلاعامطألانمهفوخ،ّلقأةجردبولو،نانبلكراشي
.405هعمدودحللّيروسلاميسرتلا،٢٠٠٩ويلوي/زومتىتح،ىهتنادق

.2009ويلوي/زومت20يفةّينانبللا"راهنلا"ةديرجرظنا405
يفةّيطارقوميدلاقافخإالولحجنتوّرمتستنأاهلناكامةسايسلاهذهو
اذهىلعًافوطعم،ةّيليئارسإلا–ةّينيطسلفلاةيوستلاقافخإونانبلوقارعلا
راضتحاةلحرميفاهتّيكينيسوىربكلاةيبرغلالودلاّةيزاهتنانمةعرجّهلك
“سامح”ةكرحزوفيفاهدعاسيامقشمدتدجواذهكخانميفو.ةّيشوبلا
ةيفصتنع،هسفنماعلايف،نيّيليئارسإلازجعيفو،ةّماعلا٢٠٠٦تاباختنايف
.406توريببّيركسعلاكاسمإلانمنيماعدعبنّكمتيذلا“هللابزح”
قرشلانوؤشلةّيكريمألاةّيجراخلاةريزودعاسمتاّدجتسملاهذهصّخلدقو
نّابإنانبليفًاريفسلمعنأقبسيذلا،نامتليفيرفيجريفسلاطسوألا

قشمدسيلوةلوزعملايهتتابنطنشاوّنإهلوقب،٢٠٠٥سرام/راذآ١٤
407.
يفف."هللابزح"عمّيروسلافلاحتلابطيحيسابتلالانمءيشيقب406
يفةّينغمدامعهللابزحلّيركسعلادئاقلاليتغا2008رياربف/طابش12

.ةريثكتانّهكتلةّدامً،اضماغيقبيذلاهلايتغاناكو،قشمد
.2010رياني/يناثلانوناك20يفةّينانبللا"راهنلا"ةديرج407

ءيشرّيغتيملًّايلخادف.لمرلاىلعروصقلاءانبكتيقبتاراصتنالاكلتّنكل
وأتنجسةلمحىلعّةيروسلاةطلسلاتسر٢٠٠٨و٢٠٠٧لالخو،ركُذي
امك،ناسنإلاقوقحيطشانوبّاتكلاونيّيفاحصلاتارشعنوجسلاىلإتداعأ
تالماعمعمجبيضقيماظندُمتعااميفً،اّينورتكلإًاعقوم١٣٥تبجح
ميلستبعمتجملاكيكفتّرمتساو.408تنرتنإلايهاقميداترمنعةلّصفم
ال،ّةيداصتقالاعقاوملانمًاديزمّيركسعلاويّبزحلاوّيلئاعلاداسفلازومر
تاسايسقايسيفو،٢٠٠٥يفّماعلاهرمتؤميفثعبلابزحنلعأذنمامّيس
ةقفرملا“ّيعامتجالاقوسلاداصتقا”ّةيرظنهيّنبت،“ّيداصتقالاريرحتلا”
نزوعجارتىلإةديدجلاتاهّجوتلاتّدأاهرودبو.ّيسايسلاوّينمألادّدشتلاب



ىلإو،ةّيعامتجالاوّةيداصتقالاةّيموكحلاتاسايسلاغوصيفاهرودوتاباقنلا
تلصاوتكلذك.اهنعّربعيتوصّلكةرقفملاّةيرثكألانامرحنمديزم
ةّيفاقثلابناوجلاّصخاميففّرطتملاّيمالسإلايعولامامأتالزانتلا
تالاحلاضعبطبضلةموكحلالّخدتاذهيغلينأنودنم،ّةيوبرتلاو
٢٠١٠.409يفعنمللضّرعتيذلاوسرادملايفتاّملعملاباقننأش،ةرفانلا

.2008سرام/راذآ15يف"يّبرعلاسدقلا"ةديرجعجار408
ً:ارصحالًالثم،رظنا409

Syria’s Solidarity with Islamists Ends at Home, New York Times,
3 Sep. 2010.
http://www.nytimes.com/2010/09/04/world/middleeast/04syria.

لوقلازاج،ّةيولعلا–ةّينسلاةّيفئاطللهنعتوكسملامادتحالاانفضأاذإف
نمزىلإاهبعجرييذلالّوألاّعبرملايفطّبختتلازتالّايروسّنإ
ىّفختت،ةطلسكوموزأمعمتجمك،اهئاقبنعةمجانلاةلكشملايأ،اهلالقتسا
.ءافخلايفاهتمقافمربعةمزألاىلع
نانبلفً.اعيمجدعصلاىلعفقوملادّيسّيلهألاماسقنالاتابف،نانبليفاّمأ
ةدعاقىلعًأّزجمّىتحالوً،ادّحومًادحاوّةيروسلاةضبقلانمجرخيمل
ىلعًامسقنمادبدقل.ةّيحلصموأةّيجولويديأوأةّيسايستناكأ،ةينالقع
ةعيشلاو،يريرحلامهميعزاودقفنيذلاةّنسلانيبامّيسال،ريطخوحن
ءانبأنيبةّيلهأبرحعالدنابًادّدهم،ّايروسو“هللابزح”لوحنيّفتلملا
اهتّذغواهتتبكّتتفتلانمىرخألاكشأترجفناكلذعم.نيبهذملانيذه
ةّصحّنأنّيبتّيّنسلاطسولايفف.نانبللّيروسلامكحلاُتاونستمصيف
فايرألاضعبيفوندملايفةريقفلايحاوضلاناّكسنماهبناهتُسيال
ّةيداهجلاةّيمالسإلاتاهاّجتالاعمفطاعتتةّينيطسلفلاتامّيخملاوةيئانلا
ةّينطولاةوعدللّةيديلقتلاةزيكرلااوناكنيذلانيّيحيسملانيبو.ةبّصعتملاو
ىلإةّنسلالاقتناىلعنيظّفحتملانماهبناهتُسيالةّوقترهظ،ةّينانبللا
ًاراكتحاىقبينأهلديرأام،نيّيحيسملامهتكراشمويّنانبللاّينطولالمعلا
نوعلاشيماهنعّربعيتلاةعزنلايههذهو.نيّيحيسمللًّايرصحًّايفئاط
.هوّديؤمو
ترهظدقل.رارمتسالاىلعدلبكهتردقدقفيأدبنانبلّنأًاضيأىّدبتْنكل
ةزجاعوعمتجملاىلعةنميهلاءاسرإنعةزجاعفئاوطلانمةدحاوّلك
ىلإنوكتامبرقأةنميهةلتكءاشنإلىرخألافئاوطلاعممهافتلانع
.ةدودسمجراخملالكتراصاذكه.ةّينطولا



اهتأشنأيتلاةميدقلاةغيصللديحولاليدبلاّنأىلعنانبلةبرجتّتلددقل
ميسقتلاةلاحتساّلظيفًاصوصخ،ةّيلهألابرحلاوهةّيسنرفلاةّيلاينولوكلا
،“ىرخأليئارسإ”ءوشنلةمّدقمهيفىرتذإ؛ةقطنملاةفاقثهضفرتيذلا
دعبزرفلاولصفلااهيلعيوطنييتلاةّيفارغوميدلاتابوعصلانعًالضف
.يّناكسلاطالتخالانمدوقع
هذهّنأادبو،ّةيرحلابلطيفةيناثةبرجتسئابوحنىلعتهتنااذكه
،ةّينطولاةلأسملاّلحبًةبوحصمهتدنجأىلعاهعضينمًادّدجمرظتنتّةيرحلا
ةداعإبوأّةيددعتةبيكرتنمضنمةّمألا–ةلودللّةيولوألامسحباّمإ
طسوألاقرشلاادبًاضيأْنكل.شياعتلاوعامتجالالاكشأوطئارخلايفرظنلا
تّفكامدعب،ديدملارايهنالانمقيرطيفىندألاكردلاغلبّهنأكيّبرعلا
يضاملاىلعشيعلاو،ىعادتيرضاحلاف.لاغتشالانعًاعيمجتازجعملا
اّمأ.ءيدررضاحيدهىلعيضاملااذهةعانصدادزتامنيب،مظاعتي
.نانئمطالاىلعلمحتةدعاوتاراشإقفألايفهلودبتالفلبقتسملا



مالعألاسرهف
أ

٥٥شرطألالآ
٣٠٦يريرحلالآ
٢٧٨شمغدلآ

٥٤شدندلآ
٢٦٩،٣٠٩)كلملا(زيزعلادبعنبهللادبع،دوعسلآ

٦٩،٩٧)كلملا(زيزعلادبع،دوعسلآ
١٨١)كلملا(زيزعلادبعنبلصيف،دوعسلآ

٥٩يلاجملالآ
٤٨اشابميهاربإ
٣٧رونأميهاربإ

٢٦٣نيدلادعس،ميهاربإ
٣٠ةيميتنبا
٣٤نودلخنبا
٢٨٩ةمقلعلانبا

حالص،فلخرظنادايأوبأ
٥٦)خيشلا(نالعش،نوجلاوبأ

٢٩٢دمحأ،ةشيروبأ
٢٩٢راتسلادبع،ةشيروبأ

٢٦٣دماحرصن،ديزوبأ
٢٢٩سابعلاوبأ

دومحم،سابعرظنانزاموبأ
٢٣،٥٥،٢٠٥،٢٤٥لامكىفطصم،كروتاتأ

٩٣،١٢١مشاه،يساتألا
٣٧بيطبجر،ناغودرأ

٧٣بيكش،نالسرإ
٢١٢ومولش،فوغرأ

،١١،٣٧،١٧١،٢٤٣،٢٤٤،٢٤٦،٢٥٠،٢٩٨،٢٩٩راشب،دسألا
٣٠١،٣٠٩،٣١٠

،١١،٣٧،١٥٨،١٧٠،١٧٣،١٨١،١٩٩،٢٠٧،٢٠٩ظفاح،دسألا
٢١١،٢١٣،٢١٤،٢٤٣،٢٤٦،٢٩٨،٣٠٩



٢٠٦دلاخ،يلوبمالسإلا
٤٢،٤٣،٦٤،١٨١،١٩٣،٢٧٣)يويدخلا(ليعامسإ

٥٥،٦٣،١٢٢،١٢٣-٥٣اشابناطلس،شرطألا
٥٤ميلس،شرطألا

٤٤نيدلالامج،يناغفألا
٤٠)لارنجلا(يبنللا

٦٧دمحأ،نيمأ
٦٥مساق،نيمأ
٦٧حرف،نوطنأ

٢٦٧،٢٧٩،٢٨٠،٢٩٣،٣٠٨كاراب،امابوأ
٣٠٩هللادبع،نالجوأ

٢٤٤نيلدام،تياربلوأ
٢٧٦دوهيإ،ترملوأ

٢٣٥يرامنآ،رفيلوأ
٢٧٠يمآ،نولايأ
٩٢بيليف،دنالريأ

١١٧تيود،رواهنزيأ
١٤١نيدلاحالص،يبويألا

٨٥تدوجيلع،يبويألا
ب
٢٣٦،٢٣٧،٢٤٣،٢٤٤دوهيإ،كاراب

٢٩٥دوعسم،ينازرابلا
١٣٩،١٧٢ىفطصم،ينازرابلا

٩٦يرخف،يدورابلا
٣٠١نلوك،لواب
٨٦سنوي،يرحبلا
٢٠٤روبهاش،رايتخب

٥٩،٨٤دومحم،يجنزربلا
٢٨٥لوب،رميرب

٥٦،٥٧،١٣٨انح،وطاطب
١٢٤دلاخ،شادكب

١٧١،٢٠٠نسحدمحأ،ركبلا



١٤٧،١٤٨دمحأ،ةلبنب
١١،١٧نيدباعلانيز،يلعنب

١٠٧،١٠٨،١١٩،١٢٨ديفيد،نويروغنب
٣٥،٢٦٣ةماسأ،ندالنب

٦٨،٩٠،٩٢،١١١،٢٦٢نسح،انبلا
٦٦)هاشلا(اضر،يولهب

١١٦)هاشلا(اضردمحم،يولهب
٣٥ريزانب،وتوب

٢٩٩.أريميدالف،نيتوب
٢٤،٤٠بيبحلا،ةبيقروب

١٥،٢٢٣،٢٣١جروج،شوب
،٢٣٩،٢٥٨،٢٧٠،٢٧١،٢٧٥،٢٧٧،٢٩٤،٣٠١،٣٠٨جروج،شوب

٣٠٩
١١٨يالوكين،نيناغلوب

١٤٤نوميس،رافيلوب
١٤٨يراوه،نيدموب

١٤،٢٩،٤٨نويلبان،تربانوب
٩٣يرنه،وسنوب
٢٦٢لوب،نامريب

١٠٧نوعمش،زيريب
٩٦،١٢٥نيدلاحالص،راطيبلا
١٨٩،١٩١،٢١٩ميحانم،نغيب

٢٧٠يسوي،نيليب
ت

١٧٦،١٧٧يفصو،لتلا
٤٤،٤٦اشابقيفوت
٢٣فلودلابويثف،نوت

٢٢يستوام،غنوت
ج

٧٣ناسحإ،يرباجلا
٢٨١ريميدالف،يكسنتوباج

٨٨لماك،يجرداجلا



٨٩حلاص،ربج
٢٨٨ميهاربا،يرفعجلا

٢٨٨دمحأ،يبلجلا
٢١٥،٢١٦،٢١٩،٢٢٧نيمأ،ليمجلا

٢١٣،٢١٥،٢١٩ريشب،ليمجلا
١٩٧لامك،طالبنج
٣٠٧ديلو،طالبنج

٨٥يدهمدمحم،يرهاوجلا
٢٤ساموت،نوسرفيج

ح
٣٠٠نيساي،حلاصجاحلا

١٥٤ميلس،موطاح
١٥٩نيساي،ظفاحلا

١٩٨دعس،دادحلا
٣٨،٢٤٧،٢٤٨،٢٥٠،٣٠٢،٣٠٣،٣٠٤،٣٠٧قيفر،يريرحلا

٣٠٧،٣٠٩دعس،يريرحلا
،١٢٩،١٣٠،١٣٢،١٣٥،١٥٦،١٥٧،١٦٢)كلملا(لالطنبنيسح

١٧٠،١٧٥،١٧٧،٢١٤،٢٢٥،٢٢٦،٢٥١،٢٥٢،٢٥٣
٥٠،٥٩،٦٣،٢٢٥)فيرشلا(يلعنبنيسح

،٢١٢-١٥،٣٧،١٣٩،١٥٨،١٧١،١٧٣،٢٠٠،٢٠٨مادص،نيسح
٢٢٠،٢٢٢،٢٢٤،٢٢٦،٢٢٧،٢٢٩،٢٥١،٢٦٩،٢٨٤،٢٨٥،٢٨٧

،٢٨٩،٢٩٣،٢٩٤،٢٩٥،٣٠٣،٣٠٨
٦٧،٦٨،٧٠،٧١هط،نيسح

٣٧مادصيدع،نيسح
٣٧مادصيصق،نيسح

٦٩،٧٦،٨٠،٨٦،٨٧،٨٨،١٠٣،١٠٤،١٢٢،١٦٧نيمأ،ينيسحلا
٧٣ميلسنيسح،ينيسحلا
٨٧فيطللادبع،ينيسحلا
٧٦مظاكىسوم،ينيسحلا
٨٤،٨٦عطاس،يرصحلا
٢٨٨زيزعلادبع،ميكحلا

٢٨٨رامع،ميكحلا



٢٨٨رقابدمحم،ميكحلا
٥٤فسوي،ميكحلا

٢٧٨دمحأ،ّسلح
٩٣سابع،يملح

٤٤اشابميلح
٣٠٢ناورم،ةدامح
١٢١يماس،يوانحلا

٩٦،١٢٥مركأ،يناروحلا
٣١،٦٤تربلأ،يناروح

٨٦متسر،رديح
٩٣يلع،رديح

خ
٢٤٧هللاةيآ،يئنماخ

١٧٦حالص،فلخ
٢٠٧،٢١٦،٢٩٤-٢٠٣)هللاةيآ(يوسوملاهللاحور،ينيمخلا

١٣٢،١٣٤ةراشب،يروخلا
د

٧٣قيفوت،يناجدلا
٢٧٦دمحم،نالحد
٤٧نيماجنب،يليئارزد
٢٥٢دمحأ،ةسماقدلا
١٦٩ةهيزن،يميلدلا

٢٩٩ردنسكلأ،كيشتبود
٧١ليمإ،مياهكرود

٢٨٦ارييفويجريس،وليمود
٢٤٦لراش،لوغيد

ذ
٢٠٣دمحم،يبهذلا

ر
٢٣٢،٢٣٦،٢٤٢،٢٤٣،٢٤٦،٢٥٢،٢٦٥قحسا،نيبار

٦٧فورعم،يفاصرلا
٦٨،٧٢،٧٣،٧٦ديشر،اضر



٥٨دمحمازريم،اضر
١١٢يحتف،ناوضر
١٧٧ديز،يعافرلا

٢١٧يمشاه،يناجنسفر
٢٧٢زيزعلادبع،يسيتنرلا

٢٣٩سيند،سور
١٧٩)لارنجلا(لمور
١٢٤دومحم،ضاير

١٩١،٢١٧دلانور،ناغير
٧١تسنرأ،نانير

ز
١١٦هللالضف،يدهاز

٢٥٤،٢٩١بعصموبأ،يواقرزلا
١٢٠،١٢١،١٣٤ينسح،ميعزلا

٢٦٧دمحأ،ليوز
٧٣يجرج،ناديز

س
١٨٢،١٨٤،١٨٨،١٨٩،١٩١،١٩٢،١٩٧-١١٢،١٧٨رونأ،تاداسلا

،٢٠٢،٢٠٥،٢٠٦،٢٢٦،٢٥٥،٢٥٦،٢٥٩،٢٦٥-١٩٩
٣٠٨الوقين،يزوكراس

١٨٠حودمم،ملاس
١٢٩فزوج،نيلاتس
٢٣٥لوب،غربنياتس

١٢٤،١٤٤ديمحلادبع،جارسلا
١٠٠،١٢١،١٣٣نوطنأ،ةداعس

٢٣٨معنملادبع،ديعس
٤٠،٤١،١٣١،١٣٥،١٣٦،١٧٩يرون،ديعسلا

١٤٧هللادبع،لالسلا
٦٦،٧٣يفطلدمحأ،ديسلا

ش
٢٤٢نونمأ،كاحاش

٢٣٨،٢٤٠،٢٤٤،٢٥٨،٢٧٢،٢٧٣،٢٧٤،٣٠٠لييرآ،نوراش



١١٦يشوم،تيراش
٢٢٩،٢٣٠قحسا،ريماش
٢٦٣روبصلادبع،نيهاش

٢١٣بيبح،ينوترشلا
٢٤٣قوراف،عرشلا

٦٢)خيشلا(بيلك،ةديرشلا
٦٥،٧٠ىده،يوارعشلا
١٥٣،١٦٤دمحأ،يريقشلا

١٩٥ريبسكش
١٢٧يفآ،ميالش

٣١،١٣٤،١٣٥ليمك،نوعمش
٦٧،٧٣يلبش،ليمش
٢٤٢تمكح،يباهشلا

٩٤نمحرلادبع،ردنبهشلا
١٣٨باهولادبع،فاوشلا

٤٧دمحأ،يقوش
٣٠١،٣٠٨كاج،كاريش

١٢٣-١٢١بيدأ،يلكشيشلا
ص

١١هللادبعيلع،حلاص
٢١٤دعس،لياص
١٧٩يلع،يربص

٨٩،١٤٠،٢٠٨،٢٨٧رقابدمحم،ردصلا
٢٨٧قداصدمحم،ردصلا

٢٨٧ىدتقم،ردصلا
٢٠٨ىسوم،ردصلا
٨٣،٨٤ركب،يقدص

١١٢فسوي،قيدص
٧٢،١٣٣ضاير،حلصلا

٢٣تاينص،نص
٦٤بوقعي،عونص

ط



٢٨٤لالج،ينابلاطلا
ع

١٥٤،١٧١نمحرلادبع،فراع
١٣٧،١٣٨،١٥٠،١٥٤مالسلادبع،فراع

١٦٠ميكحلادبع،رماع
٢٧٥،٢٧٩-٢٥٨،٢٧٣دومحم،سابع

٨٧،٨٨)ريمألا(هلإلادبع
٥٩)فيرشلا(هللادبع

١٢٩،١٣١،١٨٣)كلملا(لوألاهللادبع
٢٥٥،٢٩٨)كلملا(يناثلاهللادبع

٦٣،٩٣،٩٧،١٢٨-٦٠نيسحلانبهللادبع
١١٣دمحأ،داوجلادبع
١١٣لامك،داوجلادبع

٤٧،٤٩)ناطلسلا(ديمحلادبع
٦٦،٦٧،٨٥يلع،قزارلادبع

٢٧٠رساي،هبردبع
١١٢معنملادبع،فوؤرلادبع

٤٩)ناطلسلا(ديجملادبع
-١١٣،١١٥،١١٧-٢٤،٣١،٣٢،٤٠،٤١،١١١لامج،رصانلادبع

١٤٢،١٤٥-١١٩،١٢٥،١٢٩،١٣٠،١٣٤،١٣٥،١٣٧،١٣٨،١٤٠
-١٨٠-١٦٦،١٦٩،١٧٣،١٧٥،١٧٨-١٦٢،١٦٤-١٥٠،١٥٢،١٥٤

،١٨٩،١٩٤،٢٠٣،٢٠٤،٢٥٥،٢٥٦،٢٦٠
٦٨،٧٢-٦٦دمحم،هدبع

٩٠مركم،ديبع
٢٥٣دمحأ،تاديبع

٢٠٨ناميهج،يبيتعلا
٤٢،٤٥،٤٦،٤٨،٦٦دمحأ،يبارع

،١٦٨،١٨٨،٢٠٦،٢١٤،٢١٥-٣٧،١٦٢،١٦٤،١٦٦رساي،تافرع
٢٧٣،٢٧٧،٢٨٢-٢٣٩،٢٧١-٢٢٩،٢٣٢،٢٣٣،٢٣٧

١٢٤يربص،يلسعلا
١٨٠مشاه،اطعلا
١٦٩حيمس،ةيطع



١٥٩لالجقداص،مظعلا
٥٣فسوي،ةمظعلا

٩٦،١٢٥،١٥١،٢٢١ليشيم،قلفع
٥٨،٢٢٣)مامإلا(بلاطيبأنبيلع

٩٣نيسحلانبيلع
٢٣٦لاغيإ،ريمع

٢٢٧،٣١٢لاشيم،نوع
غ

٣٠٤متسر،ةلازغ
٣٠دماحوبأ،يلازغلا

٤٧نوتسدالغ
٩٧،١٢٩،١٣٠نوج،بولغ

٢٢٢،٢٢٦،٢٢٩ليئاخيم،فوشتابروغ
٤٠،٥٤،٦١)لارنجلا(وروغ

ف
٩١)كلملا(قوراف

٥٤)ريمألا(دومحم،روعافلا
٢٠٦)لارنجلا(وكنارف
١٩٠ليعامسإ،يمهف

٨٩)كلملا(داؤف
٢٦٣حرف،ةدوف

١٤اوسنارف،هيروف
٢٧٣،٢٧٩،٢٨٢مالس،ضايف

٢١سكام،ربيف
٩٤يشيف

١٣١لوألالصيف
٦٠،٧٢،٨٢،٨٣،٨٥،٩٢-٥٤،٥٨-٥١)كلملا(نيسحلانبلصيف

٦٢يبليف
ق

١٤٠،١٤٦،١٤٧،١٦٩،٢٢٢-٣١،١٣٧ميركلادبع،مساق
٧٧،١٠١،١٠٤،١٠٥يزوف،يجقواقلا

١٤٦مظان،يسدقلا



١١مالسإلافيس،يفاذقلا
١١،١٦٣،١٧٣رمعم،يفاذقلا

٧٦،١٦٧،٢٣١نيدلازع،ماسقلا
١٥٥،٢٦٢ديس،بطق
٤٠دراشتير،دسألابلق

١٢٠،١٢٣،١٢٤يركش،يلتوقلا
ك

١٩٠،١٩١يميج،رتراك
٨٦نيسحلادمحم،ءاطغلافشاك

٧٢نفلاك
١٩٠ميهاربادمحم،لماك

٨٩ىفطصم،لماك
٢٠٦وناتياك

٧٣،٩٢دمحم،يلعدرك
٦٦)دروللا(رمورك

٢٤٢،٢٤٣نراو،رفوتسيرك
٢٣٦،٢٣٧،٢٣٩،٢٤٠،٢٤٣،٢٤٤،٢٥٣،٢٥٨ليب،نوتنيلك

٩٣فسوي،لامك
٧١تسغوأ،تنوك

٢٠٤ردنسكلأ،يكسنيريك
١٨٣يرنه،رجنسيك

٨٦،٨٨،٩٦،١٢١يلاعديشر،يناليكلا
١٥٢نوج،يدنيك

ل
٢١،٧٢نترام،رثول

١١٦ساحنب،نوفال
٢٤٣نور،ردوال

٢٤٩،٣٠١ليمإ،دوحل
٥٥.أريميدالف،نينيل

م
٢٤سميج،نوسيدام

٢٩٢يرون،يكلاملا



٢١،٢٩يلليفايكام
١٢٤ناندع،يكلاملا
٢٣نوسلين،اليدنام

٩٢،١١١دمحأ،رهام
١٣٣)كريرطبلا(سويطانغأ،كرابم

٣٧،٢٥٧لامج،كرابم
،١١،٣٧،٢٠٣،٢٥٦،٢٥٧،٢٦٠،٢٦٣،٢٦٥،٢٦٧ينسح،كرابم

٢٦٨
٣٧ءالع،كرابم

٤٦اشابيلع،كرابم
١٣١عازه،يلاجملا

١٨٠قلاخلادبع،بوجحم
١١٣،٢٦٣بيجن،ظوفحم
٢٩٨)كلملا(سداسلادمحم

٤٣،٤٤،٧٤،٩٨ريبكلايلعدمحم
٣٥ريتاهم،دمحم

١١٢،١٨٠دلاخ،نيدلاييحم
١٥٩ايركز،نيدلاييحم

٨٥ليمج،يعفدملا
١٨٠لماكىفطصم،دارم
٢٥٣،٢٧٦دلاخ،لعشم

١١٦دمحم،قّدصم
٩١،١٧٩يلعزيزع،يرصملا

٢٢٧هينير،ضوعم
١١٢داشر،انهم
١٠٥ينب،سيروم
٢٦٧ورمع،ىسوم
٢٨٠جروج،ليشتيم

ن
١٣٠ناميلس،يسلبانلا

٩٣دمحأ،يمان
٢٣٦،٢٤٣،٢٥٢،٢٥٣،٢٨١نيماينب،وهاينتن



٢٨٣،٢٨٨،٣٠٩يدمحأدومحم،داجن
١٥٨داؤفدمحأ،مجن

١١٢،٢٠٤دمحم،بيجن
٩١،٩٢ىفطصم،ساحنلا

٤٥هللادبع،ميدنلا
٧٦بغار،يبيشاشنلا

٣٠٤،٣٠٦،٣٠٩)ديسلا(نسح،هللارصن
٩٢،١١١يمهفدومحم،يشارقنلا
١٦٢،١٦٣،١٨٠رفعج،يريمنلا

٤٣،٢٧٣اشابرابون
٢٥٨نميأ،رون

١٨٣دراشتير،نوسكين
ه

٨٥،١٣٤نيساي،يمشاهلا
٢٢٧سايلإ،يوارهلا

٢٣رودويث،لزتره
٩١فلدور،سه
٤٣جروج،نامسوه
١٠٥ديفيد،تسريه

١٧٩نينسحدمحم،لكيه
٧٦نيسحدمحم،لكيه

و
٧٣ميياح،نمزياو

ي
٢٣٠،٢٣١،٢٧٢)خيشلا(دمحأ،نيساي

١٣٨ليجعدمحأ،روايلا



نكامألاسرهف
أ

٣٨،٣٩ايسآ
،٤١،١٠٤،١١٥،١١٦،١٢٢،١٣٠،١٣٩،١٦٠يتايفوسلاداحتالا
١٦١،١٦٩،١٨٠،١٨٤،٢٠٧،٢٠٨،٢١٣،٢٢٢،٢٢٦،٢٢٨،٢٢٩

،٢٣٠
٢١٤انيثأ
٢٢ايبويثإ

٢٦٣ابابأسيدأ
،٦١،٦٣،٨٤،٩٢،٩٧،١٠٠-١٧،٢١،٣١،٣٥،٥٩ندرألا
١٣٠،١٣٢،١٣٣،١٣٥،١٤٥،١٥٣-١٠٥،١١٩،١٢٢،١٢٦،١٢٨
،١٧٧،١٨٥-١٧١،١٧٤-١٥٤،١٥٦،١٥٧،١٦٥،١٦٦،١٦٩-
١٨٨،٢٠١،٢٠٢،٢٢٤،٢٢٦،٢٢٨،٢٣٩،٢٤٧،٢٥١،٢٥٢،٢٥٣

،٢٧٣،٢٨٥،٢٩٠،٢٩٦،٢٩٨،٣١١
٢٣٢احيرأ

٣٩،٢٠٦اينابسإ
١٠٨ايلارتسأ

١٠٧،١٠٩-٣٨،١٠٢،١٠٣،١٠٥-١٩،٢٧،٣١،٣٢،٣٦ليئارسإ
-١١٩،١٢٥،١٢٩،١٣١،١٣٣،١٤٣،١٥٠،١٥٣-١١١،١١٦،
١٧١،١٧٨،١٧٩،١٨٢-١٦٥،١٦٩-١٥٥،١٥٦،١٥٩،١٦١،١٦٣،
١٨٣،١٨٥،١٨٦،١٨٩،١٩١،١٩٨،١٩٩،٢٠١،٢٠٦،٢٠٧،٢١١
،٢٣٠،٢٣٢-٢١٢،٢١٤،٢١٥،٢١٩،٢٢٣،٢٢٥،٢٢٦،٢٢٨،
٢٥١،٢٥٤،٢٥٥،٢٥٨-٢٤٥،٢٤٧-٢٤٠،٢٤٢-٢٣٦،٢٣٨-٢٣٤،
٢٨٣،٢٨٩-٢٧٢،٢٧٤،٢٧٦،٢٧٧،٢٧٩-٢٦٦،٢٦٩-٢٦٠،٢٦٤،

٣٠٥،٣١٠،٣١٣
٤٤،٤٧لوبنطسإ

٤٦ةيردنكسإلا
٣٨،٤٢،٧٠،١٤٤،١٤٩ايقيرفأ

٢٢،٢١٠،٢٤٠،٢٨٤،٢٩٤ناتسناغفأ
٥٥،٧٠،٨٦،٩٠،٩١،٩٥،١٤٣،٢٩٥ايناملأ

١٥ةيقرشلاايناملأ
١٣ةيلامشلااكريمأ



١٤٤،٢٢٠ةينيتاللااكريمأ
١١٦ىطسولااكريمأ

٢٧٦سيلوبانأ
٩٢لوضانألا
١١٥ايسينودنإ

٢٣٣الوغنأ
٩٤ةرقنأ
٤٦ارتلكنإ

٢٥،٢٦،٢٨،٣٨،٤٢،٤٥،٧٠،٧١،٧٥،٩٠،٩٥،١٠٦ابوروأ
-١٠٨،١٢٩،٢٦٠

١٣،١٥ةيبرغلاابوروأ
١٥،١٠٩،٢٩٥ىطسولاابوروأ

٢٣٤،٢٣٦،٢٣٨،٢٤٩،٢٥١،٢٧٤،٢٧٥-٢٣٢ولسوأ
،٢١٠-٢٤،٣٦،٣٨،٥٦،٧٥،٨٥،١١٥،١٩١،٢٠٤،٢٠٧ناريإ

٢١٣،٢١٥،٢١٧،٢١٨،٢٢١،٢٢٣،٢٤٨،٢٤٩،٢٧٩،٢٨٨،٢٩٣
،٢٩٤،٣٠٦،٣٠٩،٣١٠

٤٧،١٤٤،٢٨٠ادنلريإ
٨٦،٩٠،١٤٣ايلاطيإ

ب
١٤،١٤٨سيراب

٣٥،١١٠،١١٥،١٤٤ناتسكاب
١١٥غنودناب
١٧٧كوكناب

٩،١٢،١٧،٢٣٤نيرحبلا
١٢٣ليزاربلا

٢٠٦،٢٣٣لاغتربلا
١٢٩نيلرب

،٦٢،٧٢،٧٧،٨٢،٩١-٢٣،٢٨،٤٣،٤٥،٥١،٦٠ايناطيرب
١١٥،١١٩،١٣٠،١٥٩،٢٩٣،٢٩٨

٢٨٨ةرصبلا
،٤١،٨٢،٨٤،٨٦،٨٧،٨٨،١٤٨،١٥٠،١٦٨،١٧١،١٧٢دادغب

١٩٩،٢٠٠،٢٨٤،٢٨٧،٢٨٨



٢٣٣اكيجلب
٣٥،١٤٤شدالغنب

١٥،٢٣ادنلوب
٢١٨،٢٢٩،٢٣٠-١٢١،١٣٤،١٣٥،١٨٦،١٩٨،٢١٤،٢١٦،توريب

،٢٤٨،٢٦٩،٢٧٠
ت

،٢٣،٣٦،٣٧،٥٠،٥٣،٩٢،٩٤،١١٥،١٢٥،٢١٥،٢٢٣ايكرت
٢٩٠،٢٩٣،٣١٠

١٥،١١٥،١٢٤ايكافولسوكيشت
١١٦،١١٨،٢٢٩،٢٤٥،٢٧٣بيبألت

٩،١٨،١٩٧،٢١٣،٢١٩،٢٢٩،٢٣٣،٢٣٤سنوت
ج

٣١،١٠٠،١٣٥،١٤٢،٢١٦نانبللبج
١٧،٢٨،٣٦،١١٧،١٤٧،١٤٨،١٩٩،٢٢٩،٢٣٣،٢٦٨رئازجلا

١٦٩ةيبرعلاةريزجلا
٢٤٣،٢٤٤فينج

١٥٧،٢٤٢،٢٤٤،٢٤٥نالوجلا
ح

٨٣،٩٢،٩٧،١٢٧زاجحلا
٥٣،٩٣بلح

١٤٦صمح
٧٧افيح

خ
١٦١،١٦٣،١٧٣،١٧٧،١٨٠موطرخلا

د
٤٠،٤٨،٥١،٥٢،٥٣،٥٤،٦٠،٦١،٧٨،٨٤،٩٢،٩٣قشمد

،١٢٠،١٢١،١٢٣،١٢٧،١٣٣،١٣٧،١٤٨،١٦٨،١٨١،١٨٣،
٢٠٠،٢٠٩،٢١٣،٢١٤،٢٢٧،٢٤٣،٢٤٥،٢٤٩،٢٥٠،٢٧٦-١٩٧

،٣١١-٢٩٤،٣٠٣،٣٠٥،٣٠٧،٣٠٩
٣٠٩روزلاريد

ر
٢٨،٣٨،٧٠،١٠٩،٢٧٠ايسور



٨٨،٢١٤امور
١٤٩،١٨٧ضايرلا

س
،٣٦،١٢١،١٤٥،١٤٨،١٥٥،١٦٦،١٦٩،١٧٠،١٧٣ةيدوعسلا

١٨١،١٩٥،٢٢٣،٢٤٨،٢٦٦،٢٧٦،٢٨٥،٢٩٠،٢٩٣،٣٠٩
٥٩ةيناميلسلا
٢٣٤ةروفاغنس

١٢،١٧،٣٦،١٦٢نادوسلا
،١١،١٢،١٨،٢١،٣٠،٣١،٣٣،٣٧،٣٨،٣٩،٤٥،٤٨ايروس
٥١،٥٥،٧٠،٧٢،٧٣،٧٨،٩٢،٩٣،٩٥،٩٨،٩٩،١٠٠،١٠٤

،١٣٣،١٣٦،١٣٩،١٤٣،١٤٥-١٠٥،١١٤،١٢٢،١٢٦،١٣١-
١٤٨،١٥٠،١٥١،١٥٣،١٥٤،١٦٦،١٦٨،١٦٩،١٧١،١٧٦،١٨٠
،٢١٦،٢١٨-١٨٤،١٨٥،١٨٧،١٩٩،٢٠١،٢٨٢،٢١١،٢١٤،
٢٢٣،٢٢٥،٢٢٦،٢٣١،٢٤٤،٢٤٥،٢٤٧،٢٤٩،٢٥٠،٢٨٥،٢٩٣

،٣١٠،٣١٢-٢٩٦،٣٠٢،٣٠٤،٣٠٥
١٥٨ءانيس

ش
١٢٨ندرألاقرش

٢٤٠ناشيشلا
ص

٧٠،٧٥،٢٠٢نيصلا
ض

،٣٨،١٠٥،١٢٨،١٢٩،١٥٧،١٧٧،١٩١،٢٢٩،٢٣٣ةيبرغلاةفضلا
٢٧٩-٢٣٤،٢٤١،٢٧٧

ط
٢٢٧،٢٤٧فئاطلا

٢٠٥،٢٠٦،٢٠٨،٢١٣،٢٢١،٢٩٤نارهط
ع

١٢،١٥،١٩،٢١،٢٧،٣١،٣٣،٣٥،٣٧،٣٨،٤٠،٤٨قارعلا
،٨٥،٨٧،٨٨،٩٢-٥١،٥٥،٥٦،٥٧،٥٩،٧٠،٧٨،٨٠،٨٢
،١٢٢،١٢٤،١٣١،١٣٥-٩٤،٩٧،١٠٠،١٠٦،١١٤،١١٥،١١٩

،٢٠٢-١٤٠،١٤٧،١٤٨،١٥٠،١٥١،١٦٦،١٦٨،١٩٩-١٣٦،



٢٢٥،٢٢٩،٢٣١-٢١٣،٢٢٠،٢٢١،٢٢٣-٢٠٤،٢٠٧،٢٠٨،٢١١،
٢٩٨-٢٩١،٢٩٤،٢٩٦-٢٨٦،٢٨٨-٢٥٢،٢٥٤،٢٧٠،٢٧١،٢٨٤،

٣٠٢،٣٠٨،٣٠٩-٣٠٠
٦٠،٩٧،١٤٩،١٥٤،٢١٤،٢٢٦،٢٥٣،٢٥٤ناّمع

١٧،٢٣٤،٢٣٥نامُع
١١٦الاميتاوغ

ف
،١٤،٢٤،٢٥،٢٨،٤٣،٤٥،٥٢،٦١،٧٢،٩٣،١٠٠اسنرف

١٠١،١١٩،١٢٢،١٥٩،٢٣٣،٢٧٣،٣٠٢
٢٠،٢١،٢٧،٢٩،٣٠،٣١،٤١،٤٨،٥١،٦١،٦٤،٧٢نيطسلف
-١٠٤،١٠٧،١٠٩،١١٠-٧٦،٧٨،٨٠،٨١،٩٠،٩٢،٩٧،١٠٠

،١٢٧،١٣٣،١٤٢،١٤٥،١٥٠،١٥٣،١٥٤،١٥٧-١٢١،١٢٥،
١٦٠،١٦٣،١٦٤،١٦٧،١٦٩،١٧٣،١٧٥،١٧٧،١٨٦،١٨٨،١٩٦
،١٩٧،٢٠٦،٢٢٤،٢٢٨،٢٢٩،٢٣١،٢٣٣،٢٣٤،٢٣٦،٢٤٥،

٢٥٠،٢٧١،٢٧٥،٢٨٣،٣٠٨
١٦٤،١٧٤مانتييف

٣٩انييف
ق

،٤٢،٤٣،٤٦،٤٧،٦٥،١١٥،١١٦،١٢٤،١٢٥،١٤٩ةرهاقلا
١٥٠،١٥٢،١٥٤،١٦٢،١٨٧،١٩١،١٩٩،٢٢٥،٢٣٤،٢٦٧

،٧٦،١٤٩،١٥٣،١٧٤،١٨٩،٢٣٢،٢٣٤-٤٠،٦١،٧٣سدقلا
٢٣٨،٢٨٠

-٣٨،١٤٢،١٥٧،١٩١،٢٢٩،٢٣٢،٢٣٤،٢٤١،٢٧٦ةزغعاطق
٢٧٩

٢٣٥،٢٦٨رطق
٢٨٨مق

٤٣،٤٤،٨٩،١٥٥،١٦١،١٨١،١٨٣،٢٦٦سيوسلاةانق
ك

٢٩٤لوباك
٥٨ءالبرك

١٢،٥٩،٢٩٥ناتسدرك
٢٢٣،٢٩٥كوكرك



٢٤٠ريمشك
١٦٤،٢٠٢ابوك

٣٧،٣٠٩ةيلامشلاايروك
٢٣٣وغنوكلا

٢٢٤،٢٢٧،٢٢٩،٢٣٠،٢٥١،٢٥٣،٢٨٥-٣٦،١٦٦،٢٢١تيوكلا
٥٣ايكيليك

ل
،٣٩،٤٥،٤٨،٥١،٥٢،٧٠-١٢،٢١،٣٠،٣١،٣٥،٣٧نانبل

١٠٠،١٠٥،١١٩،١٢٠،١٢٦،١٣٣،١٣٤-٧٢،٧٣،٩٤،٩٥،٩٨
،١٥٣،١٦٦،١٧٦،١٨٥،١٨٦،١٨٧،١٩١،١٩٢،١٩٧،١٩٨،

٢٢٨،٢٣٩،٢٤٤-٢١٩،٢٢٦-٢٠٠،٢٠١،٢٠٧،٢١١،٢١٣،٢١٥
-٣١٣-٣٠٩،٣١١-٣٠٥،٣٠٧-٢٤٨،٢٥٠،٣٠٠،٣٠٢

٨٠،٢٩٨ندنل
٩،١١،١٧،١٨،١٦٣،١٧٦،١٧٩،١٨٠،١٩٩ايبيل

م
٣٥،٣٧،٧٥ايزيلام

٢٣٢ديردم
،٤٤-٩،١٧،١٨،٢١،٢٢،٢٧،٢٩،٣٣،٣٨،٣٩،٤٢رصم

٦٩،٧١،٧٣،٧٤،٩٠،٩١،٩٨،١٠٤،١٠٥-٤٨،٦٤-٤٦،
١٤٣-١١٨،١٢١،١٢٤،١٢٥،١٣١،١٣٨،١٤٠-١١١،١١٤،١١٦،

١٦٢،١٦٩،١٧٣،١٨٠-١٤٨،١٥١،١٥٢،١٥٤،١٥٥،١٥٨،١٦٠
،١٩٣،١٩٥،١٩٩،٢٠٧،٢١٢،٢٢٣،٢٢٥-١٨٤،١٨٩،١٩١،
٢٦٦-٢٢٨،٢٣٥،٢٤٥،٢٤٧،٢٥٣،٢٥٧،٢٥٩،٢٦١،٢٦٢،٢٦٤

،٢٨١،٢٩٠-٢٦٨،٢٧٣،٢٧٥،٢٧٩
١٧،٣٦،٣٧،١٠٦،١٦٨،١٧٣،٢٣٤برغملا

٤٠،١٦٨يبرعلابرغملا
٣٧،٢٣٥ايناتيروم

١١٦،١١٨،١٥٢،١٥٤وكسوم
١٣٩لصوملا

ن
٧٤سلبان
١٤٠فجنلا



٢٨اسمنلا
١٠٨ادنليزوين

٢٦٩،٢٧٩كرويوين
ـه

٢٨،٣٥،٥٩،٧٠،٧٥،١٠٣،١١٠،١٤٤،٢١٥دنهلا
١٥،٢٨،٥٥ايراغنه

١٩٢،٢٦٣ادنلوه
٢٣٤غنوكغنوه

و
،١١٥،١١٨،١١٩،١٥٢،١٧٠،١٨٠،١٨٢،١٩٣،٢٢٩نطنشاو

٢٣٦،٢٤٢،٢٦٩،٢٩٠،٣١١
،١٠١،١٠٤،١٠٧،١١٥،١١٨،١٥٩،١٦٠ةيكريمألاةدحتملاتايالولا

١٨٥،١٨٨،١٩٢،١٩٩،٢٠٦،٢١٩،٢٢١-١٦٤،١٧٨،١٨٠،١٨٢
،٢٣٠،٢٣٦،٢٥١،٢٦٠،٢٦٢،٢٦٤،٢٦٥،٢٧٠،٢٨٨،٢٨٩،

٢٩٣،٣٠٠،٣٠٢
ي

١٣،٧٠،٨٨،٢٩٣،٢٩٥نابايلا
١٥٠،١٥٢،١٥٤،١٦١-٩،١٧،٢٢،٣٦،١٤٧نميلا

١٦٩،١٩٩يبونجلانميلا
٢٩،٣٠،٤٨نانويلا

باتكلالوح
باتكلانعةذبن
ّيبلسمكارتاهقبسدقف.مدعنمةّيبرعلاتاروثلاوتاضافتنالاطبهتمل
بارخىلإانبىهتناو،موكحملاومكاحلالاط،نينسلاتارشعىدمىلع
.ميمع
رصمنيبةّدتمملاةقطنملاهتشاعيذلامظاعتملايّدرتلاباتكلااذهدصري
ةقطنملابُخنهيلعتلياحتيذلاو،برغلاباهكاكتحاذنمًاقرشقارعلاوًابرغ
مل»ّةيريصملا»ـبتفصُوةعونصموأةلعتفماياضقىلإهنمتبرهفاهتافاقثو
ًادحاوًادحاوتاعمتجملاونادلبلارايهناىوساهنعّدأتي
نموعقنتسملااذهنمجورخللّةيّدجةصرفةّيبرعلاتاروثلاّرفوتلهف
؟هيلإتّدأيتلاتافارخلا
فلؤملانعةذبن



.»ةايحلا«ةديرجيفّقلعموّيسايسبتاك
فلؤمللىرخأبتك
تسيلهذه«،»ةبورعلاعادو«،»ةرذلاورجحلانيببرعلا«،»قارعلاثعب«
ادنرتارّكذم«،»يروسلاثعبلا«،»حالسلاءاجه«،»ضفاوروبصاون«،»ةريس
.»ديدملارايهنالا«،»سكراملراكتسيليسنان«،»سنارتلا


