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تًمىر خبتًار حًاته ودوره السًاسٌ يف ايزان 9191 -9191
ا  .م  .د  .نعًم جاسم حممد
خمتصز البخث
ؽٗزت اٜضإ تطٛصات عٝاع ١ٝراخًَُٗ ١ٝـ ١يف َٓتقــ يغـٝٓٝات ايكـضٕ
ايعؾض ٜٔنارت إ تعقـ بايٓظاّ ايغٝاع ٞيف ايبالر  ،االَض ايش ٟرعا ايؾـاٙ
ستُــز صمــا بًٗــ ٟٛاا ً ـ املغــاعز ٠االَٓٝــَ ١ــٔ ا ــضاف رٚيٝــَ ١تعــزر٠
يتاعٝػ جٗاط اَين ق ٟٛقارص عًَٛ ٢اجٗ ١املعاصم ١ايغٝاع ١ٝيف اٜضإ .
ٚبٓا٤ا عً ٢سيو ٚبايتعاَ ٕٚع االجٗظ ٠االَٓ ١ٝيًز ٍٚاملتٓؿشَ ٠ثٌ ايٛالٜـات
املتخز ٠االَضٜهٚ ١ٝبضٜطاْٝـا ٚاعـضا ٌٝ٥نهـٔ ايؾـا ٙعـاّ َ ّ1957ـٔ تسعـٝػ
جٗاط اَين ا ًل عً ( ٘ٝايغاؾاى ) ملٛاجَٗ ١عاصم ١ٝبكغٚ ، ٠ٛعني عً ٢صاؼ
ادتٗــاط املــشنٛص ؽدقــ ١ٝعغــهض ١ٜعــبل ــا إ ارت رٚصا َتُٝــظا يف قُــع
املعاصمــني ايغٝاعــٝني نثًــي بؾدقــ( ١ٝتُٝــٛص خبتٝــاص) ايــشٖ ٟــ ٛستــٛص
ايزصاع.١
قغــُي ايزصاعــ ١اا حمــال ستــاٚص صٝ٥غــ ، ١تٓــا ٍٚااــٛص االَٗٓ ٍٚــا حٝــا٠
تُٝــٛص خبتٝــاص ْٚؾــست٘ ٚايٛلــا٥ـ ايــل ؽــػًٗا قبــٌ تغــُٓ٘ َٓقــ ص٥اعــ١
ايغـاؾاى  ،اَـا ااــٛص ايثـاْ ٞؾكـز عــًع اينـ ٤ٛعًـ ٢ايظــضٚف ايغٝاعـ ١ٝايــل
جعًي تُٛٝص خبتٝاص ٜرتأؼ ادتٗاط املشنٛص َٔ خالٍ خربت٘ يف ٖـشا ادتاْـ
 ،يف حني حتز ااٛص ايثايث عٔ رٚص ْٚؾـا تُٝـٛص خبتٝـاص ايغٝاعـ ٞايـشٟ
َاصع٘ مز ْظاّ ايؾا ٙيف اٜضإ بعز احايت٘ عً ٢ايتكاعـز ٚاخضاجـ٘ َـٔ ايـبالر
اا اٚصبا يًُزَ ٠ابني عاَ َٔٚ، 1968-1961 ٞحمِ ْكٌ ْؾا ٘ اا ايعضام يًُز٠
َــابني عــاَٚ 1970-1969 ٞاغتٝايــ٘ ٖٓــاى عًــٜ ٢ــز جٗــاط ايغــاؾاى ايــش ٟنــإ
عابكا صٝ٥غا ي٘.
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املقدمة
ْظضا يالُٖ ١ٝايل نتعي بٗا بعض ايؾدقٝات ايغٝاع ١ٝيف اٜضإ ابإ حكب ١ايعٗز
ايبًٗ ٟٛايثاْ ٞيًُزَ ٠ابني عاَ )1979-1941( ٞؾُٔ اينضٚص ٟتغًٝع اين ٤ٛعًٗٝا
يزصاع ١رٚصٖا املؤحمض يف اذتٝا ٠ايغٝاع ١ٝاالٜضاْ ١ٝيف َضحًَ ١َُٗ ١ضت بٗا ايبالر َٓش
تٛي ٞايؾا ٙستُز صما بًٗ ٟٛاذتهِ ٚحت ٢عك. ٘ ٛ
ٚبغب ايظضٚف ايغٝاع ١ٝايقعب ١ايل َضت بٗا اٜضإ ٚالعُٝا يف َٓتقـ
يغٝٓٝات ايكضٕ ايعؾض ، ٜٔبعز حضن ١تاَ ِٝايٓؿع االٜضاْ ٞبظعاَ ١ايزنتٛص
ستُز َقزم يف احمٓا ٤تٛي ٘ٝص٥اع ١ايٛطصاٚ ، )1953-1951(٤تزبري َؤاَض ٠العكا تًو
اذته ١َٛبتدطٝع خاصجٚ ٞباؽضاف ايؾا ، ٙؾكز بزأ االخري ٜؿهض بتسعٝػ جٗاط اَين
نبري قارص عًَٛ ٢اجٗٚ ١قُع حضنات املعاصم ١يف ايبالر بعز االْكالب املشنٛص.
بزأ ايؾاٚ ٙبايتعاَ ٕٚع جٗاط االعتدباصات االَضٜهَٚ ) C .I.A ( ١ٝع نٌ َٔ
جٗاط ٟاملدابضات ايربٜطاْٚ ١ٝاالعضا َٔ ١ًٝٝ٥تسعٝػ جٗاط ايغاؾاى ايشٜ ٟعين (
َؤعغ ١االَٔ ٚاالعتدباصات)  ،ملٛاجٗ ١اذتضنات املعاصم ١بهٌ قغ ، ٠ٛبعز إ مت
تؾضٜع قاْ ٕٛخال بشيو َٔ قبٌ زتًػ ايٓٛاب االٜضاْٚ ، ٞقز ْق ايؾا ٙعً ٢صأؼ
سيو ادتٗاطتُٛٝص خبتٝاص -ايؾدق ١ٝايعغهض ١ٜايل ارت رٚصا ٚامخا يف َٛاجٗ١
اذتضنات االْؿقاي ١ٝايل حزحمي بايبالر يف عاَ 1946-1945 ٞباقً ُٞٝاسصبٝجإ
ٚنضرعتإ مشاي ٞايبالر  -ؾنال عٔ رٚص ٙيف ايكٝاّ باالْكالب مز حهَ ١َٛقزم يف
 19آب . 1953
قغُي ايزصاع ١عً ٢حمالحم ١ستاٚص صٝ٥غ ، ١رصؼ ااٛص اال ٍٚحٝا ٠تُٛٝص خبتٝاص
ٚاِٖ ايٛلا٥ـ ايل ؽػًٗا حت ٢تغُٓ٘ َٓق ص٥اع ١ايغاؾاى يف عاّ  ، 1957اَا ااٛص
ايثاْ ٞؾكز عًع اين ٤ٛعً ٢اِٖ ايتطٛصات ايغٝاع ١ٝايل َضت بٗا اٜضإ ٚارت يتؾهٌٝ
جٗاط ايغاؾاى ٚتٓق ٝتُٛٝص خبتٝاص صٝ٥غا دتٗاط ايغاؾاى حت ٢اقايت٘ يًُزَ ٠ابني
عاَ ، 1961-1957 ٞبُٓٝا حتز ااٛص ايثايث عٔ املز ٠املز ٠ااقٛصَ ٠ابني عاَ-1962 ٞ
 ٖٞٚ ، 1970املز ٠ايل قناٖا تُٛٝص خبتٝاص خاصج اٜضإ ٚقٝاَ٘ بٓؾا ا عٝاعٝا َعاصما
مز ايٓظاّ ايغٝاع ٞيف اٜضإ حت ٢اغتٝاي٘ يف ايعضام عاّ  1970عًٜ ٢ز جٗاط ايغاؾاى
ايش ٟنإ يف  َٔ ّٜٛاالٜاّ صٝ٥غا ي٘ .
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اعتُزت ايزصاع ١عًَ ٢قارص َتٓٛعٜ ١ات ٞيف َكزَتٗا املقارص ايؿاصع١ٝ
نْٗٛا اقضب يالحزا ٚايل ني تضمجتٗا اا ايًػ٘ ايعضبٚ ، ١ٝقز اعطتٓا فٛص٠
ٚامخ ١عٔ حٝا ٠تُٛٝص خبتٝاص ٚاِٖ املٓاف ايل ؽػًٗا قبٌ  ٚيف احمٓا ٤تٛيَٓ ٘ٝق
ص٥اع ١ايغاؾاى ٜ ،ات ٞيف َكزَتٗا نتاب (َعُاصإ عقض بًٗ )٣ٛيًُؤيؿني صتؿكًٞ
بغٝإ ٚخغضَ ٚعتنز ايش ٟاحت ٣ٛعًَ ٢عًَٛات ق ١ُٝعٔ حٝا ٠تُٛٝص خبتٝاص،
ٚنتاب ( عاٚاى ) يًُؤيـ َظؿض ؽاٖز ٣ايش ٟتٓا ٍٚرٚص تُٛٝص خبتٝاص يف احمٓا٤
تضؤع٘ دتٗاط ايغاؾاى ٚ ،نتاب (لٗٛص ٚعك ٛعًطٓي بًٗ )٣ٛيًُؤيـ عبز اهلل
ؽٗباط ٖٛٚ ٟجبظٚ ٜٔ٤ايشٜ ٟعز َٔ ايهت املُٗ ١ايل غطي احزا ايعٗز ايبًٟٗٛ
ٚاؾارت ايزصاع ١نثريا ، ،نُا اعتُزت ايزصاع ١عً ٢عً ٢بعض ايضعا ٌ٥ادتاَع١ٝ
ايعضاق ١ٝايل اغٓي ايزصاع ١مبعًَٛات ق ١ُٝنإ َٔ اُٖٗا صعاي ١املاجغتري املٛع١َٛ
( ايغاؾاى ٚرٚص ٙيف اٜضإ  )1979-1957ذتغني عبز اذتغٔ حغني ٚطٚرتٓا مبعًَٛات
َُٗ ١عٔ جٗاط ايغاؾاى ٚقٛاْٖٝٚ ٘ٓٝهًٝت٘ ٚٚاجبات٘ ٚ،صعاي ١املاجغتري ( ايثٛص٠
ايبٝنا ٤يف اٜضإ  )1963-1961رصاع ١تاصغت ١ٝملض ٠ٚؾامٌ نالِ ايهعيب ٚ ،قز اؾارت
ايزصاع ١يف بعض ستاٚصٖا  ،نُا اعتُزت ايزصاع ١عً ٢عزر َٔ ايهت ايعضب١ٝ
ٚاملعضب٘ َٓٗا  ،نتاب ( ايتطٛصات ايزاخً ١ٝيف اٜضإ  )1951-1941يطاٖض خًـ ايبها، ٤
ٚنتاب (ايتاصٜخ االٜضاْ ٞاملعافض اٜضإ يف ايعقض ايبًٗ ) ٟٛيػالّ صما صتات، ٞ
ٚنتاب (اٜضإ ٚتطٛصات ايكن ١ٝايؿًغط ) ١ٝٓٝيعً ٞانرب ٚالٜل ،ؾنال عٔ اجملالت
ايؿاصع ،١ٝايل صؾزت ايزصاع ١مبعًَٛات قٚ ، ١ُٝعاعزت عً ٢اخضاج ايزصاع ١بقٝػتٗا
اذتاي. ١ٝ
نبذة تارخيًة عن حًاة ونشأة تًمىر خبتًار والىظائف اليت شغمها حتى عام 9199
حًاته:
ٚيز تُٛٝص خبتٝاص ابٔ ؾتح عً ٞخـإ ايبدتٝـاص – ٟاحـز صؤعـا ٤ايكبا٥ـٌ ايبدتٝاصٜـ-١
( )1يف افؿٗإ عاّ ٚ ،1914انٌُ رصاعت٘ االبتزاٚ ١ٝ٥ايثاْ ١ٜٛؾٗٝا (ٚ ، )2قز تعًـِ تُٝـٛص
يف عــٔ ايعاؽــضَ ٠ــٔ ايعُــض صنــٛب ارتٝــٌ ٚايضَاٜــ ١حتــ ٢افــبح َــٔ ايضَــا ٠ادتٝــزٜٔ
ٚارتٝاي ١املاٖض ٜٔؾُٝا بعز (. )3
تظٚج تُٛٝص خبتٝاص بعز بًٛغ٘ عٔ ايثالحمني َٔ اَضأ ٠قض َٔ ١ٜٚقبًٝـ ١ايبدتباصٜـ، ١
ٚعاـ َعٗا  ٚؿًت٘ ايقػري ٠يف غضؾَ ١تٛامع ١يف ؽاصع ناذ بطٗـضإ ( ، )4اال اْـ٘
ٜبل عً ٢طٚجتـ٘ االٚا  ،اس تـظٚج َـٔ عـزْ ٠غـا ٤نـإ َـٔ بٝـٓٗٔ ايغـٝز ٠اًٜدـإ لؿـض
عٓــزَا افــبح ْكٝبــا يف ادتــٝؿ االٜضاْــٚ ، ٞاصتبــي َٓــ٘ اٚالرا ٚبٓــات  ،اال إ ٖــشا ايــظٚاج
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نإ ابعـ٘ صيٝـا ٚعاًٝ٥ـا َٚ ،ـٔ حمـِ تـظٚج تُٝـٛص ْغـا ٤اخضٜـات  ،االَـض ايـش ٟار ٣اا
تؿهو اعضت٘ ؾُٝا بعز (ٚ ، ) 5اعتكض يف اٚاخض اٜاَـ٘ عًـ ٢طٚجـٚ ١احـز ٠اصتبـي يـ٘ ٚيـزإ
ٚالطَت٘ يف حٝات٘ ٚالعُٝا بعـز خضٚجـ٘ َـٔ اٜـضإ  ،حمـِ عـارت بعـز سيـو َـع اٚالرٖـا اا
عٜٛغضا ٚلًي ٖٓاى(. )6
فارف انُاٍ رصاع ١تُٝـٛص ايثاْٜٛـ ١يف افـؿٗإ ٚجـٛر صمـا ؽـا ٙبًٗـ )7( ٟٛيف عـز٠
اذتهِ يف اٜضإ ٚ ،نإ االخري قز افطزّ ملـضات عـزَ ٠ـع ايبدتٝـاصٜني – قبًٝـ ١تُٝـٛص
خبتٝاص – اال إٔ ؽجاع ١ايبدتٝاصٜني ٚبغـايتِٗ اصغُـي قـٛات صمـا ؽـا ٙايعغـهض ١ٜعًـ٢
ايرتاجع ٚ ،قز عاعزت ادتباٍ ايكضٜب َٔ ١ايبدتٝاصٜني عًـَ ٢كاَٚـ ١ايكـٛات اذتهَٝٛـ١
ٚاالخت با ٤خًـ ادتباٍ  ،االَض ايش ٟنبز ايكٛات اذته ١َٝٛخغا٥ض ؾارح ، ١ممـا امـطض
صمـا ؽــا ٙاا ايتٛعــع عٓــز بعــض ايكــار ٠ايعغــهضٜني َــٔ قبا٥ــٌ ايبدتٝاصٜــ ١يف ادتــٝؿ
االٜضاْــ ، )8( ٞالعــتُاي ١املتُــضر ٜٔايبدتٝــاصٜني ( ، )9اال إ صمــا ؽــا ٙافــزص ؾُٝــا بعــز
اٚاَــض ٙبكتــٌ ؾــتح عًــ ٞخــإ ايبدتٝــاصٚ – ٟايــز تُٝــٛصٚ -نــشيو عُــ٘ عــضراص اعــعز
ايبدتٝاصٚ ، ٟيف ٖش ٙاالحمٓا ٤نهٔ تُٛٝص بٛعا  ١عُ٘ اب ٛايكاعِ خإ َٔ ارتـضٚج َـٔ
اٜضإ بضؾك ١ؽاٖبٛص خبتٝـاص(َ )10تجٗـا اا يبٓـإ ( ، )11ايـل ٚفـًٗا عـاّ ٖٚ1930ـ ٛبعُـض
عت ١عؾض عاَا ٚ ،رصؼ يف َعٗز البٝو  Lipekايؿضْغ ٞيف بريٚت ،تعًِ خال ـا ايًػـ١
ايؿضْغٚ ١ٝايعضبٚ ، ١ٝبعز انُاي٘ ايزصاع ١يف املعٗز املشنٛص ملز ٠عٓتني ٚختضج٘ َٓ٘
 ،قضص ايشٖاب بعز سيو اا ؾضْغا النُاٍ رصاعت٘ ادتاَعٝـ ١عًـ ٢حغـاب٘ ارتـال ٚ ،يف
عــاّ  1933رخــٌ نًٝــ( ١عــٔ عــري)  Sin Serايعغــهضٖٚ – ١ٜــَ ٞــٔ ايهًٝــات االٚصبٝــ١
املعضٚؾــــ – ١اس رصؼ ؾٗٝــــا ايؿٓــــ ٕٛايكتايٝــــٚ ، ١قــــز ارصى تُٝــــٛص خبتٝــــاص اُٖٝــــٖ ١ــــشا
االختقال َٚز ٣حاج ١اٜضإ آْشاى ي٘ ٚ ،يف عاّ  1935عار تُٛٝص خبتٝـاص بعـز ختضجـ٘
َٔ ايهً ١ٝايعغهض ١ٜيف ؾضْغا اا بالر. )12(ٙ
ٚبعــز إ انُــٌ تُٝــٛص خبتٝــاص رصاعــت٘ بارتــاصج عــار اا اٜــضإ عــاّ ٚ 1935رخــٌ عـًو
ايعغــهض ١ٜبضتبــَ ١ــالطّ حمــاْ ٞيف ادتــٝؿ ايؾآٖؾــاٖٚ ، ٞناْــي اٚا َٗاَــ٘ ٖــ ٛصعــِ
خضا٥ع يًخزٚر ايبًٛؽ )13( ١ٝعٓزَا عٌُ بادتظ ٤ايؾضق َٔ ٞايبالر يف احز ٣ايٛحزات
ايعغهضٚ ، ١ٜبعز عاّ اْتكٌ اا ايعافُٗ ١ضإ ٚافبح قا٥زا يؿٛج ارتٝاي ، ١حمِ اْتكـٌ
بعزٖا اا االقاي ِٝاالخض ٣يف اٜضإ ٚقنَ ٢ـزًٜٛ ٠ـ ١يف ارتزَـ ١بعٝـزا عـٔ املضنـظ ،
تكًــز خال ــا َٓافـ عغــهضَُٗ ١ٜــَٗٓ ، ١ــا َٓقـ ايــضنٔ ايضابــع دتــٝؿ َهــضإ يف
بًٛؽغتإ  ،حمِ َٓق قا٥ز ارتٝاي ١يف احز ٣ايٛحزات ايعغهض ١ٜعً ٢اذتزٚر ايعضاق١ٝ
االٜضاْ ، ١ٝحمِ افبح ؾُٝا بعز قا٥زا يًدٝاي ١يًجٝؿ ايتاعع يف افؿٗإ ٚ ،افـبح بعـزٖا
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قا٥ــزا يكــٛات ارتٝايــ ١يًجــٝؿ يف ايعافــُٗ ١ــضإ  ،حمــِ َغــؤٚال عــٔ ؽــعب ١ايعؾــا٥ض
املضنظ ١ٜيكٛات ادتٝؿ (. )14
ٚيف عــاّ  1946صقــ ٞاا صتبــ ١صا٥ــز ٚافــبح َــزٜضا يــزا٥ض ٠ايتجٓٝــز االيظاَــ ٞيف َزٜٓــ١
طصتإ ٚ ،يف عاّ  1948صق ٞاا صتبَ ١كزّ حماْٚ ، ٞيف عاّ  1949رخٌ رٚص ٠ايكٝارٚ ٠االراص٠
يف ايهً ١ٝايعغهضٚ ١ٜحقٌ عً ٢املضتب ١االٚا بايـزٚص ٠املـشنٛصٚ ، ٠يف عـاّ  1950حقـٌ
عً ٢صتبَ ١كزّ اٚ ٍٚافبح صٝ٥غا ملضنظ ايكٝار ٠يف ايكٛات ارتافٚ ، ١بعـز حـٌ ايكـٛات
ارتاف ١مت تكغُٗٝا اا حمالحم ١ؾضم َغـتكًٚ ١افـبح قا٥ـزا يًؿضقـ ١ايثايثـ ١ادتبًٝـ ١يف
َزٜٓــ ١اصربؾـــي عــاّ  1953حمـــِ قا٥ـــزا يًؿضقــ ١املغـــتكً ١املزصعــ ١يف نضَٓؾـــا ٙيف ايعـــاّ
ْؿغ٘(. )15
دوره يف انقالب مصدق عام : 9191
ؽـٗزت اٜـضإ بعــز اذتـضب ايعاملٝــ ١ايثاْٝـ ١تطــٛصات عٝاعـٚ ١ٝاقتقـارَُٗ ١ٜـ ١احمــضت
بؾــــهٌ نــــبري عًــــ ٢االٚمــــاع ايزاخًٝــــ ١يف ايــــبالر  ،ؾكــــز اطرار اٖتُــــاّ االَــــضٜهٝني
ٚايربٜطاْٝني باٜضإ بعز ايتػٝري ايش ٟؽٗز ٙايعا احمض بضٚط االحتـار ايغـٛؾٝل ٚتٓاَٝـ٘
بٛفؿ٘ ق ٠ٛعظُ ٢ا َقاذتٗا ٚاٖـزاؾٗا َٚعغـهضٖا االؽـرتان ، ٞؾنـال عـٔ تؾـزٜز
قبنـــ ١املضحًـــ ١ساتٗـــا بتؾـــزٜز ايؾـــا ٙستُـــز صمـــا بًٗـــ )16( ٟٛيـــتاليف نـــٌ اؽـــهاٍ
املعاصم١ايغ ٝاع ، ١ٝيشا حـا ٍٚايػـا ٤نـٌ اؽـهاٍ املظـاٖض سات ايطـابع ايـزاكضا  ٞايـل
ؽٗزتٗا ايبالر يف احمٓا ٤اذتضب ايعامل ١ٝايثاْ. )17( ١ٝ
 َٔٚجاْ اخض اْغخ االَضٜهٚ ٕٛٝايربٜطاْٚ ٕٛٝايغٛؾٝي َـٔ اٜـضإ بعـز احتال ـا
عـــاّ ٚ ، 1941قـــز قاَـــي يف َكا عـــ ١اسصبٝجـــإ ٚنضرعـــتإ مشـــاٍ ايـــبالر حـــضنتني
اْؿقــايٝتني يف عــاَ 1946-1945 ٞمت ايكنــا ٤عًُٗٝــا َــٔ قبــٌ اذتهَٛــ ١االٜضاْٝــ،)18( ١
ٚؽــٗزت ايغــاح ١ايغٝاعــ ١ٝاالٜضاْٝــ ١اضتغــاصا َؤقتــا يٓؾــا حــظب تــٛر )19( ٙعًــ ٢احمــض
ا ظا٘ ايل ذتكي باذتظب املشنٛص عًٜ ٢ز صٝ٥ػ ايٛطصا ٤االٜضاْ ٞقٛاّ ايغًطٓ، )20( ١
ٚق ٣ٛايٝغاصٚ ،بضط فضاع عً ٢ايغطح بني ايك ٣ٛايْ ١ُٝٓٝٝؿغٗا ٚ ،اهٔ ملػ َؤؽضات
ايقضاع بٛمٛح يف اْتدابات ايزٚص ٠ارتاَغ ١عؾض يًُجًػ االٜضاْ. )21( ٞ
ٚيف خنـــِ تًـــو االحـــزا نـــإ تُٝـــٛص خبتٝـــاص يف اسصبٝجـــإ ٜعُـــٌ َـــزٜضا يـــزا٥ض٠
ايتجٓٝز يف طصتإ مشاٍ ايبالر ٚ ،عًـ ٢ايـضغِ َـٔ اتٗاَـ٘ َـٔ قبـٌ ستـاؾز طصتـإ بـإ
َكاَٚتــ٘ يًخضنــ ١االْؿقــاي ١ٝيف اسصبٝجــإ تهــٔ باملغــت ٣ٛاملطًــٛب  ،اال اْــ٘ احمبــي
جزاص ٠نبري ٠يف َكا ١َٚاالْؿقايٝني بعز إ اصعٌ ايؾا ٙتعظٜظات عغـهضَ ١ٜـع ايغـٝز
مٝا ٤ايز ٜٔبا باٚ ، )22( ٞ٥مت حتؾٝز ابٓا ٤ايعؾا٥ض يف اسصبٝجإ َع عزر َـٔ صؤعـا٤
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قبا  ٌ٥ايبدتٝاصٚ ١ٜني َٛاجٗ ١االْؿقايٝني ٚاملتعاْٚني َعِٗ َٔ ايضٚؼ ٚايكٛقاطٜني
(. )23
 َٔٚجاْ آخضتعضض ايؾا ٙستُز صما بًٗ ٟٛاا ستاٚي ١اغتٝاٍ عٓزَا قاّ بظٜـاص٠
اا جاَعــٗ ١ــضإ يف ايضابــع َــٔ ؽــبا  ، 1949عٓــزَا قــاّ أحــز املقــٛص ٜٔايقــخؿٝني
ٚايشٜ ٟزعْ( ٢افض ؾدض اصا )24()ٞ٥با الم عز ٠عٝاصات ْاص ١ٜعً ٢ايؾا ، ٙايش ٟافٝ
خال ا يهٓ٘ صتا باعجٛبٚ ، ١نهٔ حضؼ ايؾا َٔ ٙقتـٌ ايقـخؿ ٞاملـشنٛص (ٚ ، )25قبـٌ
اجــضا ٤ايتخــض ٟعــٔ ٖٜٛــ ١ايؿاعــٌ ٚادتٗــ ١ايغٝاعــ ١ٝايــل نــإ ٜٓتُــ ٞايٗٝــا ٚعالقاتــ٘
ٚرٚاؾع٘ َٔ ٚصا ٤تًو اااٚي ، ١بشيي اذته ١َٛاالٜضاْ ١ٝجٗٛرا نبري ٠اليكا ٤تبعٖ ١ـشا
ايعٌُ عً ٢عاتل حظب تٛرَٚ ، ٙع افزاص االحهاّ ايعضؾ ١ٝافزصت اذته ١َٛقضاصا عـزت
ؾ ٘ٝحظب تـٛر ٙغـري ؽـضعٚ ، ٞاعـتٛيي عًـَ ٢كـض ٙايعـاّ ٚ ،صاؾـل سيـو اعتكـاٍ نـٌ َـٔ
اؽتب٘ باْتُا ٙ٤ايٚ ، )26(٘ٝمت حظضْٗ ٙاٝ٥ا ٚعزّ ايغُاح يـ٘ مبُاصعـْ ١ؾـا ٘ ايغٝاعـٞ
يف ايبالر ( ، )27يٝغزٍ ايغتاص بعز سيو عً ٢حظب تٛر. ٙ
اطا ٤تًو ايتطٛصات ايـ ايؾا ٙمجع ١ٝتاعٝغ ١ٝجزٜز ٠ناْي بانٛص ٠اعُا ـا افـزاص
تؾضٜع ٜتِ مبٛجب٘ تعز ٌٜبٓٛر ايزعتٛص االٜضاْٚ ٞؾكضات٘ ٚ ،مُٔ ايتعـز ٌٜايزعـتٛصٟ
ادتزٜز يًؾا ٙحل حٌ ادتُع ١ٝايٚ ١ٝٓ ٛزتًػ ايٓٛاب مبضع ّٛاَربا ـٛص ، )28( ٟاال
إ ايكــضاصات ادتزٜــز ٠قٛبًــي مبعاصمــ ١ؽــزٜزَ ٠ــٔ قبــٌ االٜــضاْٝني ٚالعــُٝا ادتبٗــ١
ايٝٓ ٛــ )29( ١بكٝــارَ ٠قــزم (ٚ ، )30قــز يكٝــي ٖــش ٙادتبٗــ ١تسٜٝــزا نــبريا َــٔ شتتًـــ
بكات ايؾع االٜضاْٚ ، ٞقـز ْظُـي ادتبٗـ ١تظـاٖضات ؽـعب ١ٝمـدُ ١يف بعـض املـزٕ
االٜضاْٚ ١ٝايعافُٗ ١ضإ (. )31
ٚالَتقال ايػنـ ايؾـعيب امـطض ايؾـا ٙاا تعـٝني َقـزم صٝ٥غـا يًـٛطصا ٤يف اٜـاص
ٚ ، 1951نإ ٖزف ايؾاٚ َٔ ٙصا ٤تع ٘ٓٝٝاٜنا اعـتػالي٘ يف حتكٝـل اغضامـ٘ ٚاعـتدزاَ٘
يٝهــ ٕٛفــُاّ اَــإ الَتقــال غن ـ ادتُــاٖري املًتؿــ ١حٛيــ٘ بعــز إ عُــي ايؿٛمــ٢
مجٝع اصجا ٤ايزٚي ١يف طَٔ حه ١َٛحغني عالٚ ، )32( ٤مبجضر اعتالّ َقزم ايغـًط١
اخش ٜقزص عًغً َٔ ١ايكٛاْني ٚايتؾضٜعات ملقًخ ١ادتُاٖري  ،يػـضض حتغـني ٚمـع
االراص ٠اذتهَٝٛــٚ ١ايٓٗــٛض بٗــا ٚ ،نــإ ابــضط اعُايــ٘ تــاَ ِٝايــٓؿع ٚحتٜٛــٌ عا٥زاتــ٘
ملقًخ ١ايؾع االٜضاْٚ ٞاطرٖاصٖٚ ، ٙشا ايعٌُ نإ حتكٝكا ملطًبا ؽعبٝا نإ َقزم
ْؿغ٘ ٜٓار ٟب٘ عٓزَا نإ صٝ٥غا يًجٓ ١ايٓؿع ايربملاْ ١ٝقبـٌ تضأعـ٘ ايـٛطاص ٠يغـٓٛات ،
ٚقز اقض زتًػ ايٓٛاب االٜضاْ ٞقاْ ٕٛتاَ ِٝايٓؿع َٓش اساص . )33(1951
حـــاَ ٍٚقـــزم َعادتـــ ١املؾـــانٌ ايزاخًٝـــٚ ١ارتاصجٝـــ ١مبظٜـــز َـــٔ ايقـــالحٝات
االعتثٓا ، ١ٝ٥يهٔ ايؾا ٙايش ٟاطعج٘ نثريا ايتاٜٝز ايؾعيب ادتاصف ايش ٟاحضطَ ٙقزم
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صؾض َٓخ٘ تًو ايقالحٝات  ،ؾاعتكاٍ َقزم يف  16حظٜضإ ٚ 1952اعتهــ يف َٓظيـ٘ ،
َٚانـــار خـــرب اعـــتكايت٘ ٜٓتؾـــض حتـــ ٢اْـــزيعي ايتظـــاٖضات يف َعظـــِ املـــزٕ االٜضاْٝـــ١
ٚافبخي ايبالر عً ٢حاؾ ١حضب اًٖ ، ١ٝممـا امـطض ايؾـا ٙبعـز حمالحمـ ١اٜـاّ اا اعـتزعا٤
َقــزم ٚتغــً ُ٘ٝص٥اعــ ١اذتهَٛــَٓٚ ١خــ٘ ايقــالحٝات املطًٛبــٚ ، ١قــز ٚاؾــل زتًــػ
ايٓٛاب االٜضاْ ٞعً ٢اعطا ٙ٤فالحٝات اعتثٓا ١ٝ٥ملز ٠عـت ١اؽـٗض َايبـث إ َـزرٖا عـٓ١
ناًَ ١بعز اْتٗاٖ٤ا (. )34
ٚيف تًو املز ٠حتايـ ايؾاَ ٙع نٌ َٔ ايٛالٜات املتخز ٠االَضٜهٚ ١ٝبضٜطاْٝا َٔ اجٌ
ٚمع خطـ ١العـكا ٚطاصَ ٠قـزم ٚخـضج ايؾـاَ ٙـٔ ايـبالر اا اٜطايٝـا خًغـ ١يف  16آب
 1953بعز االتؿام َع ايزٚيتني ح ٍٛاالْكالب (. )35
ٚيف احمٓا ٤ايتخنري يالْكالب ؾإ تُٛٝص خبتٝاص نإ حٗٓٝـا آَـضا يًـٛا ٤املـزصع ايثـاْ،ٞ
ٚقز اصتؿع ؽاْ٘ بعز طٚاج ايؾا ٙستُز صما بًٗ َٔ ٟٛحمضٜا اعـؿٓزٜاصَ )36( ٟـٔ قبًٝـ١
ايبدتٝاص ، ٟابٓ ١عِ تُٛٝص خبتٝاص  ،حت ٢نإ االخري ٜزع ٢اا اذتؿالت ٚايٛال ِ٥ايل
ٜكُٗٝا ايؾا ٙيف ايكقض ايؾآٖؾاٖٚ ، ٞافبح ي٘ َكاَا خافا عٓز ايؾاٚ ، ٙيف خنِ تًو
ايظضٚف ٚحق ٍٛايتٛتض بني ايؾاٚ ٙحهَ ١َٛقزم  ،اعًٔ تُٛٝص خبتٝـاص عـٔ اعـتعزارٙ
العــكا حهَٛــَ ١قــزم ٚ ،قــاّ بعُــٌ اعــتعضاض عغــهض ٟيف َ 26ــضرار املٛاؾــل  17آب
َٓ1953تظضا االٚاَض يًكٝاّ باملُٗٚ ، )37( ١يف َ 28ضرار املٛاؾـل  19آب َـٔ ايعـاّ ْؿغـ٘ مت
تٓؿٝش خط ١االْكالب ايل ا ًل عًٗٝا اعِ (اجانػ)  Agaksقارتٗا ٚناي ١املدابضات
االَضٜهٝـٚ C.I.A ١صتخـي ارتطـٚ ، ١ايكـ ٞايكـبض عًـَ ٢قـزم ٚعـزر َـٔ اْقـاص، ٙ
ٚؽهٌ ؾنٌ اهلل طاٖـز ) 38( ٟبعـز سيـو ٚطاص ٠عغـهض ١ٜرنتاتٛصٜـٚ ، ١عـار بعـزٖا ايؾـاٙ
َــٔ ارتــاصج ٚؾــتح بــاب بــالر ٙاَــاّ ايــز ٍٚاالجٓبٝــٚ ، )39( ١قــز اؽــرتى تُٝــٛص بايعًُٝــ١
املشنٛص ، )40( ٠عٓزَا افبح ايكا٥ز ايعغهض ٟيطٗـضإ َـع احتؿالـ٘ مبٓقـ آَـض ايًـٛا٤
املزصع ايثاْ. )41( ٞ
اَـا اٖـِ ٚاجبـات تُٝـٛص خبتٝـاص بعـز اال احـ ١صهَٛـَ ١قـزم ٚعٓـزَا افـبح ايكا٥ــز
ايعغهض ٟيًعافُٗ ١ضإ ؾٗ ٞتتُثٌ باالت)42( : ٞ
 -1محاَ ١ٜزٗ ١ٜٓضإ َٔ عًُٝات ايتُضر ٚايتدض. ٜ
 -2ستاصب ١حظب تٛرٚ ٙنؾـ شتططات٘ ٚحتضنات٘ ٚاعتكاٍ قٝارات٘ ايضٝ٥غ.١
 -3نؾـ َٓظُات ٚخالٜا حظب تٛرٚ ٙايتعضف عًٗٝا .
 -4نؾـ ٚاغالم َطابع حظب تٛر. ٙ
 -5ايتعاَ ٕٚع ايكٛات االَٓ ١ٝيف حؿز ايٓظاّ .
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تُٛٝص خبتٝاص حٝات٘ ٚرٚص ٙايغٝاع ٞيف اٜضإ 1970 -1914
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َ -6ضاقب ١ايقخـ َٓٚع ْؾضٖا العالْات راعُ ١ملقزم ٚحظب تٛر. ٙ
َ -7ضاقب ١ادتاَعات ٚتؿضٜل ايتظاٖضات ايطالب. ١ٝ
َ -8ضاقب ١املزاصؼ االعزار ١ٜيًبٓني ٚايبٓات يف ٗضإ .
َ -9ضاقب ١ايطضم ادتٚ ١ٜٛايرب ١ٜيف ٗضإ .
-10ايتعضف عً ٢صجاٍ ايغٝاع ١يف حهَ ١َٛقزم ٚاعتكا ِ .
 -11ايتقــز ٟيًُنــاٜكات ايــل تتعــضض ــا بعــض ايبــات املــزاصؼ َــٔ قبــٌ بعــض
االؾضار املضاٖكني .
 – 12عجٔ املعاصمني ذته ١َٛطاٖز ٟيف َعغهض ايتجٓٝز يف ٗضإ ٚجـظص ارتًـٝ
ايعضبٚ ٞقالع خضّ ابار .
 -13محاٜــ ١املــؤنضات َٓٚــع ايتظــاٖضات يًــٗ ٝت ٚاالحــظاب حُٓٝــا تعــضض االؾــالّ
ٚاملغضحٝات .
 -14محا ١ٜعٛم ٗضإ ٚقُع ايتظاٖضات املؤٜز ٠ملقزم يف ايغٛم .
 -15محا ١ٜايكقٛص ايؾآٖؾاٖ ١ٝؾنال عٔ محا ١ٜايؾاٚ ٙاذتؿال عً ٢حٝات٘ .
ٚاؽرتى تُٛٝص خبتٝـاص يف ستانُـَ ١قـزم يف ْؿـػ عـاّ االْكـالب اس نـإ خبتٝـاص
احز اعنا ٤ااهُـ ١ايـشٚ ٜٔقعـٛا عًـ ٢اراْـَ ١قـزم  ،ايـش ٟحهـِ عًٝـ٘ بايغـجٔ حمـال
عٓٛات حمِ اؾضج عٓ٘ عاّ ٚٚ 1956مع حتي االقاَ ١ادترب ١ٜحتٚ ٢ؾات٘ عاّ . )43( 1967
ٚبعز تؾه ٌٝحهَٛـ ١طاٖـز ٟبعـز اال احـ ١مبقـزم  ،نـار ٣تُٝـٛص خبتٝـاص يف عًُـ٘
ادتزٜز ٚافبح اؽز قغ َٔ ٠ٛايغابل ٚبزأ مبالحكٚ ١اعتكاٍ اعنا ٤حظب تٛرٚ ٙؾزاٞٝ٥
اعــالّ (ٚ ،)44ادتبٗــ ١ايٝٓ ٛــٚ ١قــاّ باالؽــضاف عًــ ٢تعــشٜبِٗ يف ايغــجٚ ، ٕٛبٓــا٤ا عًــ٢
جٗٛر ٙتًو ني تضقٝت٘ اا صتب ١اعًٚ )45( ٢العُٝا بعـز نؾـؿ٘ خًٝـ ١عغـهض ١ٜتابعـ١
ذتظب تٛر ٙراخٌ ادتٝؿ ،اس نؾـ عٔ ( )600مابع بضتـ عايٝـ ، ١ؾنـال عـٔ عـزر َـٔ
ايطًب ١ارتضظتني املهًؿني يف ارتزَ ١ايعغهضٜٚ ١ٜكزص عزرِٖ ب ( )500ؽدقا ٜٓتُـٕٛ
يًخظب املشنٛص ٚ ،قز حهِ عً ٢ايبعض َِٓٗ باالعزاّ صَٝا بايضفال (. )46
ٚبعز إ قزّ طاٖز ٟخزَات ح ١ٜٛٝيف اذتكًني ايزاخًٚ ٞارتاصج ٞقزّ اعـتكايت٘ اا
ايؾا ٙيف ْٝغإ  ، 1955ايش ٟقبًٗا عٓزَا ؽعض بكزصتـ٘ عًـ ٢االعـتػٓا ٤عـٔ طاٖـزٚ ، ٟحـٌ
ستً٘ حغني عال ٤ايش ٟؽـهٌ ٚطاصتـ٘ يف ايعاؽـض َـٔ ْٝغـإ َـٔ ايعـاّ ْؿغـ٘ ٚاعـتُضت
حت ٢ايثايث َٔ ْٝغإ . )47( 1957
نإ حغني عال َٔ ٤املدًقني يًؾاٚ ٙيف عٗز ٙمت اْنُاّ اٜضإ اا حًــ بػـزار يف
 23تؾـض ٜٔاال ٍٚعــاّ ٚ ، 1955قــز تعــضض اا ستاٚيــ ١اغتٝــاٍ َــٔ قبــٌ َٓظُــ ١ؾــزاٞٝ٥
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اعــالّ قبــٌ ٜــَ ّٛــٔ عــؿض ٙذتنــٛص حًـــ بػــزار  ،ؾاختــشتٗا اذتهَٛــ ١سصٜعــ ١يتقــؿ١ٝ
املٓظُ ، ١ؾاعزَي ابضط اعناٖ٤ا ْٛ ِٖٚاب فؿٚ ٟٛخًُٗ ٌٝاع َٚظؿـض س ٚايكـزص ،
ٚعبز اذتغني ٚاحزٚ ، ٟقز نًـ تُٛٝص خبتٝاص مبالحكَٓ ١ؿش ٟاذتار ٚ ،العُٝا إ
خبتٝاص يز ٜ٘عالقات عابكَ ١ع بعض اعنا ٤املٓظُ ١املشنٛص ، ٠اال إ عالقت٘ تـزٖٛصت
َعٗـــِ بعـــز تًـــو اذتارحمـــٚ ، ١بـــزأ مبالحكـــ ١اعنـــاٖ٤ا (ٜٚ. )48بـــز ٚإ ايتظاَـــ٘ بٛاجبـــ٘
ايعغــهض ٟنــإ عتــتِ عًٝــ٘ َالحكــ ١اعنــا ٤تًــو املٓظُــ ، ١عًــ ٢ايــضغِ َــٔ عالقتــ٘
ايغابكَ ١ع بعض اعناٖ٤ا .
التطىرات السًاسًة يف ايزان وتىلٌ تًمىر خبتًار رئاسة جهاس السافاك 9199-9199
يكـــز نـــإ االؾـــرتاض ايـــضٝ٥ػ يًؾـــا ٙايـــشَ ٟثًـــي تٛجٗاتـــ٘ املٓطًكـــات االعاعـــ١ٝ
يًغٝاعــ ١ارتاصجٝــ ١االٜضاْٝــٖ ١ــ ٛايبخــث عــٔ االَــٔ يٓظاَــ٘ ا ٚالٜــضإ ٚ ،إ ارتطــض
ايضٝ٥ػ ايشٜٗ ٟزر االَٔ راخًٝا ٚخاصجٝا ٖ ٛاالحتار ايغٛؾٝل ٚحظب تـٛر ٙس ٚايعكٝـز٠
ايؾــٛٝعٚ ، ١ٝنــإ ايؾــاٜ ٙغــع ٢يًخقــ ٍٛعًــ ٢ايكــزص ٠ايعغــهضَ ١ٜــٔ خــالٍ اعــتثُاص
ايــزعِ االَضٜهــ ٞبقــؿت٘ ٚعـ ١ًٝصٝ٥غــ ١يتخكٝــل ٖــزف االَــٔ  ،يــشا ؾــإ اْنــُاّ اٜــضإ
ذتًـ بػزار ٜق بٗشا االجتاٚ ، ٙقز صحبي ايٛالٜات املتخز ٠االَضٜه ١ٝباْنـُاّ اٜـضإ
يًخًـ ٚ ،عزت سيو طٜار ٠يف االَٔ ٚرعِ يكن ١ٝايغالّ يف املٓطك. )49( ١
ٚمما جتزص االؽاص ٠اي ٘ٝإ ايتعا ٕٚاالَضٜه ٞاالٜضاْ ٞاطرار يف اجملاٍ االَـين ٚالعـُٝا
يف زتـــاٍ تـــزص ٜايعٓافـــض االعـــتدباصات ١ٝاالٜضاْٝـــَ ١ـــٔ قبـــٌ مـــبا االعـــتدباصات
ايعغهض ١ٜاالَضٜه ) C.I .A ( ١ٝبعز اصعا ِ اا اٜضإ عاّ  ، )50( 1956اس قاَٛا بتـزصٜ
ايعٓافض االعتدباصات ١ٝاالٜضاْٚ ، ١ٝؽهًٛا زتُٛع ١حتي ايكٝار ٠ايعغـهض ١ٜيف ٗـضإ
بكٝــار ٠تُٝــٛص خبتٝــاص ٚ ،ناْــي َُٗــتِٗ ايكنــا ٤عًــ ٢اجملُٛعــات املعاصمــ ١يًخهَٛــ١
االٜضاْٝــٚ ، ١افــبخي ٖــش ٙاجملُٛعــْ ١ــٛا ٠تؾــه ٌٝايغــاؾاى ايــش ٟافــبح عــببا يف اراَــ١
رعا ِ٥اذتهِ ايبًٗ ٟٛبعز عٓٛات َٔ اْكالب َقزم (. )51
ٚيف اعكـــاب االْكـــالب مـــز َقـــزم ؾهـــض ايربٜطـــاْٚ ٕٛٝاالَضٜهٝـــَ ٕٛعـــا بتسعـــٝػ
َٓظُــات اعــتدباص ١ٜآَٝــَٓ ١غــجُ ١يف اٜــضإ ٚ ،قــز اْٝطــي َُٗــ ١تسعــٝػ ايغــاؾاى
بٛنايـــــ ١االعـــــتدباصات االَضٜهٝـــــ ١بكـــــا يالتؿـــــام ايـــــش ٟحقـــــٌ بـــــني املغـــــؤٚيني
االعتدباصٜني يف نٌ َٔ ايٛالٜات املتخز ٠االَضٜهٚ ١ٝبضٜطاْٝا  ،نُـا اٚنًـي َُٗـ١
تسعـــٝػ ( َهتــ االعـــتدباصات ارتـــال ) بادتٗـــاط االَـــين ايربٜطـــاْٚ ، ٞبـــشيو اخـــشت
تٓــتظِ املؤعغــات املدابضاتٝــٚ ١االَٓٝــ ١االٜضاْٝــٚ ١نــاصؼ عًُــٗا نؿــضٚع يًٛنــاالت
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املدابضاتٝــــ ١ايػضبٝــــ ١راخــــٌ اٜــــضإ ٚاملٓطكــــ ، )52( ١اس انتؾــــؿي ايٛالٜــــات املتخــــز ٠إ
َعًَٛات ايٓظاّ قً ١ًٝعـٔ قـ ٣ٛاملعاصمـَٚ ، ١ـٔ حمـِ ؾٗـٜ ٛغـ ٤ٞتكـزٜض قٛتٗـا ٚحجُٗـا
ٚخططٗــا املغــتكبً ١ٝننــعؿ٘ يف َالحكــ ١عٓافــض املعاصمــٚ ١تٓظُٝاتٗــا قبــٌ ايؾــضٚع
مبٗامجــ ١املؤعغــات ٚاملضانــظ ٚايؾدقــٝات اذتهَٝٛــٚ ، ١اصٜــز ــشا ادتٗــاط ٚؾــل ٖــشا
ايتقـــٛص إ ٜهـــ ٕٛعقـــا ايؾـــا ٙايػًٝظـــٚ ١ايغـ ـٝاج ايـــٛاقَ ٞـــٔ تظـــاٖضات ٚاحتجاجـــات
ادتُاٖري ( ، )53عًُا إ ايٛالٜات املتخزت اختـاصت تُٝـٛص خبتٝـاص – ايـش ٟنـإ يـ٘ رٚصا
َُٗا يف صتاح االْكالب مـز َقـزم – حانُـا عغـهضٜا يف ٗـضإ حٗٓٝـا بعـز إ خـِٝ
جــٛا َــٔ ايضع ـ ٚارتــٛف ٚايــشعض عًــ ٢ايعافــُٗ ١ــضإ ٚ ،نــإ جٗــاط ايغــاؾاى اٖــِ
قاعــز ٠يالَــٔ ٚاالعــتدباصات (ٖٚ . )54ــش ٙخطــ ٠ٛسنٝــَ ١ــٔ ايؾــا ٙيف تاعــٝػ ادتٗــاط
املشنٛص بػ ١ٝاعتدزاَ٘ يف قُع حضنات املعاصم ١يف ايزاخٌ ٚارتاصج .
ٚبغــب اُٖٝــ ١جٗــاط ايغــاؾاى  ،ؾكــز قــزَي ايٛالٜــات املتخــز ٠االَضٜهٝــَ ١غــاعزات
نــثري ٠يًُخاؾظــ ١عًٝــ٘ ٚتكٜٛتــ٘ ٚ ،قــز اقرتحــي االخــري ٠عًــ ٢ايؾــاَ ٙؾــضٚع تسعــٝػ
ايغاؾاى عاّ  ،1956نُـا عـاؾض ايكا٥ـز ايعغـهض ٟيف ٗـضإ تُٝـٛص خبتٝـاص قبـٌ تسعـٝػ
ايغـــاؾاى اا ايٛالٜـــات املتخـــز ٠يًتباحـــث ٚايتؾـــاٚص َـــع املغـــؤٚيني االَـــضٜهٝني ٚصـــث
نٝؿٝـ ١عُـٌ َٓظُـ ١االعـتدباصات ايعغـهض ١ٜاالَضٜهٝـٚ ) C .I .A ( ١جٗـاط االَـٔ
ايزاخًٚ ، ( F .B . I ( ٞنإ املغتؾـاص ٕٚاالَضٜهٝـٜ ٕٛتـزخً ٕٛيف ؽـؤ ٕٚايغـاؾاى
عً ٢مجٝع املغتٜٛات ٜٚتزخً ٕٛيف االراص ٠اي ١َٝٛٝيالعتدباصات بؾهٌ َباؽـض ٚ ،نـإ
ٖؤالٜ ٤عًَُّٛ ٕٛلؿ ٞايغاؾاى اَٛصا مز ايتجغػ (. )55
قزَي ال٥خ ١تؾه ٌٝجٗاط ايغاؾاى اا زتًـػ ايؾـٛٝذ االٜضاْـ ٞيف آساص َٚ1956ـٔ حمـِ
احًٝـي اا زتًـػ ايٓـٛاب االٜضاْــٚ ٞنـي املٛاؾكـ ١عًٗٝـا ٚفــارم عًٗٝـا ايؾـا ٙيف ايعــاّ
ْؿغ٘ ٚ ،افبح صٝ٥ػ ايغاؾاى ٜؾػٌ َٓق ْا ٥صٝ٥ػ ايٛطصاٚ ، )56( ٤قز افبح تُٛٝص
خبتٝاص ا ٍٚصٝ٥ػ يًجٗاط املشنٛص  ،اَا عـب اختٝـاص تُٝـٛص يض٥اعـ ١ايغـاؾاى  ،ؾٝـشنض
حغني ؾضرٚعي( ، ) 57إ عب سيو االختٝاص ٜعٛر يضغبـ ١ايٛالٜـات املتخـز ٠الؽـػاٍ ٖـشا
املٓق َٔ قبـٌ تُٝـٛص خبتٝـاص ْظـضا يًعالقـ ١ادتٝـز ٠ايـل تـضبطِٗ بـ٘  ،نُـا إ ايؾـاٙ
ْؿغ٘ نإ صاغبـا بتـٛي ٞتُٝـٛص ٖـشا املٓقـ يثكتـ٘ بـ٘ ٚالرصانـ٘ قـ ٠ٛتُٝـٛص يف ايٛقـٛف
بٛج٘ أ ٟستاٚي ١اْكالب ١ٝمز ايٓظاّ  ،اس إ خبتٝـاص عـضف بايكغـ ٠ٛايؾـزٜزٚ ٠ايـبطؿ
ٚبتاصغتــ٘ يف ايــار اذتضنــ ١االْؿقــاي ١ٝيف اسصبٝجــإ عــاّ ٚ ، )58(1946نــإ خبتٝــاص
ًٜك ب ( اب ايغاؾاى )ٚ ،فاص ستبٛبا بني ايعاًَني يف جٗاط ايغاؾاى ٚ ،يف ايٛقي ْؿغ٘
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َهضٖٚــا َــٔ غايبٝــ ١ايٓــاؼ ٚ ،نهــٔ َــٔ إ ٜؤعــػ ؾــضٚع يًغــاؾاى يف نــثري َــٔ املــزٕ
االٜضاْ. )59( ١ٝ
ٚعً ٢ايضغِ َٔ ايزٚص ايضٝ٥ػ ٚاملِٗ ايش ٟقاَـي بـ٘ ٚنايـ ١االعـتدباصات االَضٜهٝـ١
يف تسعٝػ جٗاط ايغاؾاى االٜضاْ ، ٞاال إ حاي ١ايتًهؤ يف بعض االحٝإ َٔ قبٌ املزصبني
االَضٜهٝني يعٓافض ايغاؾاى ٚاملغت ٣ٛايتزصٜيب ا ابع رؾع ايؾاٚ ٙحهَٛت٘ يًتٛج٘ اا
اعـــضا ، )60( ٌٝ٥اس إٔ ايؾـــاٚ ٙمـــبا ايغـــاؾاى نـــاْٛا ٜـــض ٕٚإ ٚنايـــ ١االعـــتدباصات
االَضٜهٝــ ١صنــظت جٗٛرٖـــا عًــَٛ ٢اجٗــ ١االعـــتدباصات ايغــٛؾٝتٚ ١ٝاذتــضب ايبـــاصر٠
ايكاُ٥ــ ١بـــني ايٛالٜـــات املتخــزٚ ٠االحتـــار ايغـــٛؾٝل  ،بُٓٝـــا ايؾــ ٞايـــشًٜ ٟـــظّ عٓافـــض
ايغاؾاى ٜٚؤٜز ٙايؾا ٙاٜنا ٖ ٛايٓؾا االقًٚ ُٞٝمجع املعًَٛـات ٚزتابٗـ ١ايتجغـػ ،
ٚنإ املٛعار االعضا ًٞٝ٥انثض تعاْٚا َع ايغاؾاى يف ٖشا اجملاٍ  ،العُٝا بعز ايتٛتض يف
ايعالقات ايعضب ١ٝاالٜضاْ ، ١ٝنُـا إ بعـض صؤعـا ٤اقغـاّ ايغـاؾاى اْؿغـِٗ نـاْٛا غـري
صامــني عــٔ تــزص ٜاؾــضار ايغــاؾاى َــٔ قبــٌ َــزصبٚ ٞنايــ ١االعــتدباصات االَضٜهٝــ، ١
ٚنإ مبا ايغاؾاى اٜنا ٜعتكز ٕٚإ ايتزصٜبات ايؿٓ ١ٝايل ٜكزَٗا ِ املزصبني َٔ
جٗاط املٛعار االعضا ًٞٝ٥اؾنٌ بهثري َٔ اَ ١ٜؤعغ ١شتابضاتٚ ١ٝآَ ١ٝاخض. )61(٣
ٜبــز ٚإ ايتعــا ٕٚاالَــين بــني اٜــضإ ٚاعــضاٜ ٌٝ٥عــز اعــتهُاال يًتػًػــٌ االعــضا ًٞٝ٥يف
ؽؤ ٕٚاملٓطك ، ١املتُثٌ بايتجغػ عً ٢ايز ٍٚايعضب ١ٝاْطالقا َٔ االصام ٞاالٜضاْ. ١ٝ
ٚعًــ ٢مــ ٤ٛسيــو عــاؾض تُٝــٛص خبتٝــاص اا اعــضا ٌٝ٥بــاَض َــٔ ايؾــاَ ٙطًــع عــاّ 1957
ٚايتك ٢ؾٗٝـا ب (اٜـظص ٖاصٜـٌ) – ص٥ـٝػ املٛعـار االعـضا – ًٞٝ٥تعـضف خال ـا عًـ ٢طَـال٤
ٖاصٚ ٌٜايعاًَني َع٘  َِٗٓٚ ،ؽدك ٜزعٜ ٢عكٛب ناصٚط – َغؤ ٍٚاملٛعار يف ؾضْغا
– ٚاخش االخري ٜٓغل ايعالقات االٜضاْ ١ٝاالعضاٚ ، ١ًٝٝ٥يف احمٓـا ٤ايًكـا ٤ايـش ٟحقـٌ بـني
ٜعكٛب ٚتُٛٝص خبتٝاص قاّ االخري بتُجٝز اْتقاصات اعـضا ٌٝ٥يف حضبٗـا مـز َقـض عـاّ
ٚ ، 1956بعز اجضا ٤يكا٤ات عزٜزَ ٠ع خبتٝاص يف ٗـضإ نـإ قـز رعـ ٞايٗٝـا ٜعكـٛب  ،مت
ؾـتح ممثًٝـ ١جتاصٜـ ١العـضا ٌٝ٥يف ٗـضإ عـاّ  ، 1958ناْـي غطـا٤ا يٓؾـا ات اعــضاٌٝ٥
االَٓ ١ٝيف اٜضإ (ٚ ،)62اعتُض ايزعِ االعضا ًٞٝ٥يًغاؾاى بؾـهٌ نـبري جـزا بعـز سيـو ،
ٚقز عاْز املٛعار مجٝع ايٓؾا ات ٚايعًُٝات ايل قاّ بٗـا ايغـاؾاى  ،نُـا نـإ املٛعـار
ٜضؾع ايتكاصٜض ايغض ١ٜبؾهٌ َٓتظِ َٚغتُض اا ايغـاؾاى ٚايـل تتعًـل باالعُـاٍ ايـل
تك ّٛبٗا َقض يف ايز ٍٚايعضب ، ١ٝؾنال عـٔ ايتطـٛصات ايـل ناْـي حتقـٌ يف ايعـضام ،
ٚنشيو ْؾا ات ايؾٛٝعٝني يف اٜضإ ٚغري سيو(. )63
131

زتًـــــ ١أٚصى ..جاَع ١املثٓ .. ٢نً ١ٝايرتب…ٞاجملًز ايثأَ –ايعزر ايثاْ2015 ٞ
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جض ٣عكز يكا٤ات عزٜز ٠بني تُٝـٛص خبتٝـاص َـع عٓافـض املٛعـار االعـضا ، ًٞٝ٥ؾكـز
عكز اجتُاع بني املٛعار ٚايغاؾاى يف صَٚا يف تؾض ٜٔايثاَْ 1957 ٞثٌ ؾ ٘ٝخبتٝاص بالر، ٙ
يف حني َثٌ اٜغض ٖاصٍ ادتاْ االعضاٚ ، ًٞٝ٥يف االجتُاع املشنٛص اتؿل ايطضؾـإ عًـ٢
طٜار ٠ايتعا ٕٚاالَين بُٗٓٝا (. )64
ٜٚؾري حغني ؾضرٚعي يف َشنضات٘  -إ االعضاًٝٝ٥ني ٚبعز تؾٝٝزِٖ حمالحم ١قٛاعز
يف اٜـــضإ مبٓـــا ل (االحـــٛاط – اٜـــالّ – نضرعـــتإ ) نـــإ ٖٓـــاى عٓقـــضا َـــٔ املٛعـــار
االعضاٜ ًٞٝ٥زع(٢منضٚرٜ ) ٟكزّ صؽـ ٠ٛؽـٗض ١ٜيهـٌ َـٔ ايعُٝـز يف ايغـاؾاى االٜضاْـٞ
حغٔ عً ٟٛنٝـا(ٚ )65اا َعتنـز – ص٥ـٝػ قغـِ االعـتدباصات ارتاصجٝـ ١يًغـاؾاى –
يف َكابــٌ اعــتكضاص تًــو ايكٛاعــز يف اٜــضإ ٚٚ ،لـــ االعــضا ًٕٛٝٝ٥اٖــِ عٓافــضِٖ الراص٠
ٖـــش ٙايكٛاعـــز ايـــل نـــإ ا ـــزف َٓٗـــا َتابعـــ ١ايؾـــؤ ٕٚاالَٓٝـــ ١يف ايعـــضام ٚايبًـــزإ
ايعضب. )66(١ٝ
َٚــٔ جاْ ـ اخــض نــإ تُٝــٛص خبتٝــاص ص٥ــٝػ ايغــاؾاى ٜؾــػٌ َٓق ـ ْا ٥ـ ص٥ــٝػ
ايــٛطصاٚ ، ٤إ ايؾــا ٙنــإ ٖــَ ٛــٔ غتتــاص ْــا٥يب ص٥ــٝػ ايغــاؾاى بقــٛصَ ٠باؽــض ، ٠اس مت
تعــٝني حغــٔ بــانضٚإ ( )67يؾــؤ ٕٚاملعًَٛــات االجٓبٝــٚ ، ١حغــٔ عًــ ٟٛنٝــا يؾــؤٕٚ
االَٔ ايزاخًٚ ، ٞصغ َاٜشنض حغٔ عًـ ٟٛنٝـا اْـ٘ مبٛجـ ايزعـتٛص ؾـإ ٚلٝؿـ١
ايغاؾاى ٖ ٛمجع املعًَٛات ٚاْؾط ١ايتجغػ ٚالٜتزخٌ يف ايؾؤ ٕٚايتٓؿٝشٚ ، ١ٜحُٓٝا
ٜـضار اعتكــاٍ ؽــدك ظتـ إ ٜــست ٞبٛصقــ ١ايكــا ٤قــبض َــٔ ايكنــاٚ ٤تكــ ّٛرا٥ــض ٠االَــٔ
باعتكاي٘ ٚ ،قز ٚفـ عً ٟٛنٝا خبتٝاص باْ٘ نإ صجـال ؽـجاعا ٚجغـٛصا ٜ ٚتـٛإ يف
ايكنا ٤عً ٢اعزا ٙ٤بهٌ جضأٚ ، ٠اؽاص نٝا اٜنا اا بضٚط ؽدقـ ١ٝخبتٝـاص يف املـؤنضات
ايثالحم ١ٝايل ناْي تكاّ بـني املٓظُـات االعـتدباصات ١ٝيًـز ٍٚايثالحمـ ( ١تضنٝـا ٚاٜـضإ
ٚاعضا ، )68() ٌٝ٥بؾهٌ نبري ٚ ،احمبث خبتٝاص اخالف٘ يًؾا ٙيف نثري َٔ املٛاقـ (. )69
االَض ايش ٟطار َٔ عط ٠ٛاالخري ْٚؿٛس ٙيف ايـبالر بعـز ايتؾـجٝع ايـش ٟحقـٌ عًٝـ٘ َـٔ
ايؾا.ٙ
اختشت ايعالقات االٜضاْ ١ٝاالعضا ١ًٝٝ٥يف اٚاخـض ارتُغـٝٓٝات َـٔ ايكـضٕ ايعؾـضٜٔ
ابعارا اماؾ ، ١ٝاس إ قٝاّ ايٛحز ٠بني َقض ٚعٛصٜا يف ؽبا ٚ 1958اْٗٝـاص ايٓظـاّ املًهـٞ
يف ايعضام يف  14نٛط َٔ ايعاّ ْؿغ٘ ٚاْغخاب ايعضام َٔ حًـ بػزار عاّ  ، 1959قز حؿظ
ايؾــا ٙعًــ ٢طٜــار ٠تعاْٚــ٘ َــع اعــضا ٌٝ٥نــضر ؾعــٌ عًــ ٢تًــو ايــتػريات  ،اس قــضصت اٜــضإ
اع تٓ٦اف عٌُ بعثتٗا ايزبًَٛاع ١ٝيف اعضا ، ٌٝ٥نُا ؾتح َهتـ اتقـاٍ اعـضا ًٞٝ٥عًـ٢
َغت ٣ٛايغؿاص ٠يف اٜضإ (.)70
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ٚاعتُضت ايظٜاصات املتباري ١بني جٗاط ايغاؾاى االٜضاْٚ ٞاملٛعـار االعـضا ًٞٝ٥يف احمٓـا٤
ص٥اعــ ١تُٝــٛص خبتٝــاص دتٗــاط ايغــاؾاى  ،ؾؿــ ٞؽــبا  1960عــاؾض حغــٔ عًــ ٟٛنٝــا اا
اعضا ٌٝ٥يًُض ٠ايثاْ( ١ٝبعز إ ناْي ايظٜاص ٠االٚا يف يف تؾض ٜٔاالٚ ، ) 1958 ٍٚايتكـ٢
باملغؤٚيني يف املٛعار االعضا ، ًٞٝ٥نُا طاص اعـضا ٌٝ٥يًُـض ٠ايثايثـ ١يف عـاّ  ، 1961اجتُـع
خال ا َع صٝ٥ػ اصنإ ادتـٝؿ االعـضاٚ ًٞٝ٥ايكـار ٠ايعغـهضٜني ٚحتـز َعٗـِ بؾـسٕ
ايتعا ٕٚاملغتكبً ٞبني ايبًزٚ ، ٜٔصرا عً ٢تًـو ايظٜـاص ٠قـاّ ادتٓـضاٍ االعـضاٖ ًٞٝ٥ـضطٚؽ
بظٜاص ٠اٜضإ يف  4نٛط ٚ ، 1961راَي ايظٜـاص ٠عـبع ١اٜـاّ ايتكـ ٢خال ـا َـع ايؾـاٚ ٙص٥ـٝػ
ايــٛطصاٚ ٤ص٥ــٝػ ايغــاؾاى تُٝــٛص خبتٝــاص ٚنــشيو َــع ص٥ــٝػ اصنــإ ادتــٝؿ ٚص٥ــٝػ
االعتدباصات ايعغهض. )71(١ٜ
َٔ جاْ آخض َاصؼ تُٛٝص خبتٝاص اجضا٤ات فاصَ ١اجتـا ٙاملعاصمـ ١يف احمٓـا ٤تضؤعـ٘
جٗــاط ايغــاؾاى  ،ؾُٓــش عــاّ  1957قــاّ باعتكــاالت نــثري ٠صــل اعنــا ٤ادتبٗــ ١ايٝٓ ٛــ١
ايغابكٚ ، ١ايل اْٗاصت عً ٢احمضٖا تًو ادتبٗ ١حت ٢تؾـه ٌٝادتبٗـ ١ايٝٓ ٛـ ١ايثاْٝـ ١يف
حظٜضإ عاّ ٚ ، 1960اقتقض ْؾا ٗا عً ٢افزاص ايبٝاْات بؾـسٕ ؾنـح املؾـاصٜع ٚارتطـع
االعتعُاص ١ٜيًٓظاّ ٚحث ادتُاٖري عًَٛ ٢افً ١ايٓناٍ (. )72
اَا اِٖ صجاٍ ايز ٜٔايباصط ٜٔايش ٜٔناْٛا ٜٓتكز ٕٚاذتهٚ ١َٛاعُا ا يف َـز ٠تـٛيٞ
خبتٝاص ص٥اع ١ايغاؾاى ؾٗٛآ ١ٜاهلل جٛار اذتا٥ضٚ ، ٟقز قاّ صجاٍ ايغاؾاى بايتجغػ يف
زتًغ٘ ٚبزأٚا بتكز ِٜايتكاصٜض ح ٍٛاْتكار ٙيًخهٚ ١َٛايٓظاّ ايبًٗ ، ٟٛاس نإ ٜقـ
ايؾــا ٙبسْــ٘ ت املتهــرب ٚاملػــضٚص ٚايهــاؾض ٚبــز ٕٚؽــضف ت  ،اال إٔ اذتهَٛــٚ ١ايغــاؾاى ناْــا
حشص ٜٔيف ايتعاٌَ َع٘  ،ن ْ٘ٛاثٌ َضنظ حمكٌ يف اجملتُع االٜضاْ. )73( ٞ
اَا آ ١ٜاهلل ا يربٚجضر ٟؾإ تُٝـٛص خبتٝـاص نـإ ٜغـع ٢راُ٥ـا يعـزّ احمـاص ٠غنـب٘  ،بـٌ
نــإ ٜٓؿــش مجٝــع َطايبــ٘ ٚ ،اَــض َــزٜض ؾــضع عــاؾاى َزٜٓــ ١قــِ إ ًٜتكــَ ٞــع آٜــ ١اهلل
ايربٚجضرٜٛٚ ٟفٌ حتٝات املغؤٚيني ي٘ ٜٚعرب ي٘ عٔ اعتعزار ايغاؾاى يتٓؿٝش تعايُٝـ٘
ٚاٚاَضٜٚ . )74(ٙتنح َٔ سيو إ خبتٝاص نإ ٜضٜـز إ ٜهغـ ٚر اٜـ ١اهلل ايربٚجـضر، ٟ
نَ ْ٘ٛؤحمضا يف املؤعغ ١ايز ١ٜٝٓاالٜضاْ. ١ٝ
ٚبعــز تسعــٝػ االحــظاب ايغٝاعــ ١ٝيف َــز ٠حهــِ ص٥ــٝػ ايــٛطصآَ ٤ــٛجٗض اقبــاٍ(، )75
ُٖٚــا حظبــًَٝ ٞــٝٓ ٚ( ٕٛــ )ٕٛايــش ٟاعغــ٘ اقبــاٍ ْؿغــ٘ ٚحــظب َــضرّ (ايؾــع ) ايــشٟ
اعغــ٘ اَــري اعــز اهلل عًــِ ( )76يف عــاّ  ، 1957ؾكــز ؽــزر جٗــاط ايغــاؾاى يف َضاقبــ ١حــظب
َــضرّ ملــا ٜنــُ٘ َــٔ عٓافــض ناْــي َٓتُٝــ ١عــابكا ذتــظب تــٛر ، ٙنُــا نــإ دتٗــاط
ايغاؾاى ايزٚص ايهـبري يف تٛجٝـ٘ ٚقٝـار ٠اذتـظبني املـشنٛص ، ٜٔايـش ٜٔناْـا عًـ ٢اتقـاٍ
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ٚحمٝل بايغاؾاى ٚإ اؾضارٖا ناْٛا خامعني يغـٝطض ٠ايغـاؾاى  ،اس اؽـاصت ٚحمـا٥ل ٖـشٜٔ
اذتظبني َٓش تسعٝغُٗا اا ايتعا ٕٚايش ٟنإ قاُ٥ا بُٗٓٝا ٚايغاؾاى (. )77
نُــا اعــتُضت َالحكـــ ١جٗــاط ايغـــاؾاى خــالٍ َـــز ٠ص٥اعــ ١تُٝـــٛص خبتٝــاص يًعُـــاٍ
ٚنشيو ايهغبٚ ١ايطالب ٚ ،العُٝا الب ادتاَعات ٚاالعزار ١ٜايش ٜٔناْٛا ٜطايبٕٛ
صكــٛقِٗ ٚ ،قــز ناْــي عٓافــض ايغــاؾاى تكــ ّٛباعتكــا ِ ٚطجٗــِ يف ايغــج ٕٛيف احمٓــا٤
ايتظاٖضات ايل ٜك ّٛبٗا ٖؤال. )78(٤
ْٚظــــضا يًجٗــــٛر ايــــل بــــش ا تُٝــــٛص خبتٝــــاص يف جٗــــاط ايغــــاؾاى ٚخزَــــ ١ايٓظــــاّ
ايؾآٖؾــاٖ ٞيف اٜــضإ  ،ؾكــز نــي تضقٝتــ٘ اا صتبــ ١يــٛا ٤عــاّ ٚ 1960قــز عــع ٢خبتٝــاص
يًخق ٍٛعً ٢صتب ١اعً. )79( ٢
ٚعً ٢ايضغِ َٔ ايعالق ١ايٛحمٝك ١ايل ناْي تضبع تُٛٝص خبتٝاص بايؾاٛ ٙاٍ َز٠
تضؤع٘ دتٗاط ايغاؾاى  ،اال إ تًو ايعالق ١تٛتضت َطًع عاّ ٚ ، 1961العُٝا بعز ٚفـٍٛ
ايــضٝ٥ػ االَضٜهــ ٞجــ ٕٛنٓٝــز )80( Ghon Kenedy ٟاا عــز ٠اذتهــِ يف ايعــاّ
املــشنٛص  ،اس نـــإ االخـــري َـــٔ املعاصمـــني يغٝاعــ ١ايؾـــاٚ ٙقُعـــ٘ يًخضنـــ ١ايٝٓ ٛـــ١
ٚايؾٛٝعٝني َٔ خالٍ مماصعات ايغاؾاى ايٛحؾٚ ، ١ٝنإ ايهْٛػضؼ االَضٜهٜٓ ٞتكز
االراص ٠االَضٜهٝـ ١يتكــزاٗا َغــاعزات عغــهضٚ ١ٜاقتقـار ١ٜالٜــضإ يف لــٌ ْظــاّ حهــِ
رنتــاتٛصٚ ، ٟبٓــا٤ا عًــ ٢سيــو اصعــٌ ايؾــا ٙستُــز صمــا بًٗــ ٟٛص٥ــٝػ ايغــاؾاى تُٝــٛص
خبتٝاصايش ٟنإ ٜثل ب٘ نثريا َع ٚطٜض االقتقار عً ٞخاْ ٞعًْ ٞاغ ٞيف ؽٗض ؽبا
َـــٔ ايعـــاّ املـــشنٛص  ،ملكابًـــ ١ايـــضٝ٥ػ االَضٜهـــ ٞادتزٜـــز ٚ ،ايتؿـــاٚض َـــع ايغاعـــ١
االَضٜهٝني بؾسٕ املغاعزات املايٚ ١ٝايعغهض. )81( ١ٜ
ٚيف ٖــشا ايقــزر سنــض عًــ ٞاَــٝين ( )82يف َشنضاتــ٘  :إ تُٝــٛص خبتٝــاص ٚيف احمٓــا٤
ٚفــٛي٘ اا ايٛالٜــات املتخــزٚ ٠قبٝــٌ يكــا ٙ٤ايــضٝ٥ػ االَضٜهــ ٞايتكــَ ٢ــع نــٌ َــٔ رٜــٔ
صاعــو وزي ر ال خارج ية االم ري ك ية َٚ ، Den Raskــع نــضَني صٚطؾًــي
 Kirmeen Rosveltعُ ٌٝاملدابضات االَضٜهٚ ، ١ٝايش ٟعاِٖ يف اال اح ١صه١َٛ
َقـزم عـاّ ٚ 1953آالٕ راالؼ َ Alan Dalasـزٜض ٚنايـ ١االعـتدباصات ايعغـهض١ٜ
االَضٜهٚ ، ١ٝخالٍ يكاَ ٙ٤عٗـِ اٚمـح اْـ٘ ٜضٜـز اخـش طَـاّ االَـٛص َـٔ ايؾـاَ ٙـٔ خـالٍ
ايتخنري الْكالب ٚ ،قز اجابـ٘ راالؼ باْـ٘ التٛجـز اٜـْٛ ١اٜـا يًـزعِ االَضٜهـ ٞملثـٌ ٖـشا
ايتٛج٘ ٚ ،بعز سيو قاّ جٗـاط االعـتدباصات االَضٜهٝـ ١باخبـاص ايؾـا ٙحـ ٍٛخطـع تُٝـٛص
خبتٝاص ٚعً ٘ٝعزّ ايثك ١ب٘  ،االَض ايش ٟجعٌ ايؾاٜ ٙتخني ايؿضفـ ١املٓاعـب ١يًـتدًك
َٔ خبتٝاص ٚعظي٘ َٔ جٗاط ايغاؾاى (. )83
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ٚعٓز يكا ٤تُٛٝص خبتٝاص يف  21ؽبا ٚ 1961طٜض ارتاصج ١ٝاالَضٜه ١ٝصنٛص اصرؽري
طاٖز – ٟعؿري اٜضإ يف ايٛالٜات املتخز – ٠اعًٔ خبتٝاص بإ َُٗت٘ عٓز َكابً ١ايضٝ٥ػ
االَضٜهـــٖ ٞـــ ٛابـــالؽ االراص ٠االَضٜهٝـــ ١ادتزٜـــزٚ ٠ا العٗـــا عًـــ ٢االٚمـــاع االٜضاْٝـــ١
ٚمضٚص ٠قٝاّ ايٛالٜات املتخز ٠بزٚصٖا املِٗ ؾُٝا ٜتعًل باٜضإ ْ ،ظـضا ملٛقعٗـا ادتػـضايف
املتُٝظ يف َٓطكـ ١ايؾـضم االٚعـع ٚ ،مـضٚص ٠رعُٗـا باالعـًخ ١يتؾـهٌ قـ ٠ٛرؾاعٝـ ١يف
املٓطكـــ ،١عًُـ ـا إٔ حمًـــث َٝظاْٝـــ ١ايزٚيـــ ١قـــز فـــضؾي يًتغـــًح  ،ؾنـــال عـــٔ املغـــاعزات
ارتاصج ، ١ٝمما احمض عً ٢اقتقار ايبالر ٚ ،اٚمح خبتٝاص يٛطٜض ارتاصج ١ٝاالَضٜهٝـ ١بـإ
ايــز ٍٚاجملــاٚص ٠الٜــضإ َثــٌ ايعــضام ايــش ٟيزٜــ٘ َؾــانٌ َــع اٜــضإ حــ ٍٛؽــع ايعــضب ،
ٚاؾػاْغـــتإ ايـــل يـــزٜٗا َؾـــانٌ َعٗـــا حـــ ٍٛتٛطٜـــع َٝـــاْٗ ٙـــض ًُٖٓـــز ٚ ،إ ايبًـــزٜٔ
املــشنٛص ٜٔقــز اعــتًُا َغــاعزات َــٔ ايطــضؾني االَضٜهــٚ ٞايغــٛؾٝل  ،ؾنــال عــٔ إ
ايغٛؾٝي طٚر ِٖٚبطا٥ضات اؾنٌ ٚاحز َٔ ايطا٥ضات ايل طٚرت بٗا ايٛالٜـات املتخـز٠
اٜضإ  ً ٚ ،خبتٝـاص َـٔ ايٛالٜـات املتخـزَ ٠غـاعز ٠بـالر ٙيف طٜـار ٠االٜـضارات ايٓؿطٝـ١
ن ٞتقٌ اا َغت ٣ٛاالٜضارات ايٓؿط ١ٝيًعضام ٚايهٜٛي  ،نُا ً َؾـاصن ١اٜـضإ
يف َٓظُ ١املعاٖـز ٠املضنظٜـ( ١ايغـٓت )84( CENTO ) ٛبقـٛص ٠ؾاعًـْ ، ١ظـضا الُٖٝـ١
تًو املٓظُ ١الٜضإ  َٔٚ ،جاْب٘ قزّ ٚطٜض ارتاصجٝـ ١االَضٜهٝـ ١رٜـٔ صاعـو بعـز يكـاٙ٤
تُٝــــٛص خبتٝــــاص َــــشنض ٠اا ايــــضٝ٥ػ االَضٜهــــ ٞجــــ ٕٛنٓٝــــز ٟيف  28ؽــــبا 1961
يالعتعزار يًكا ٤تُٛٝص خبتٝاص بقؿت٘ َٓزٚبا َٔ ايؾا. )85( ٙ
ٚعٓــز َكابًــ ١خبتٝــاص يًــضٝ٥ػ االَضٜهــ ٞيف االَ ٍٚــٔ آساص َــٔ ايعــاّ ْؿغــ٘ عــًُ٘
صعـايَ ١ــٔ ايؾـاٚ ٙايــل ًـ ؾٗٝــا َغـاعزات عغــهضٚ ١ٜاقتقـارٚ ، ١ٜقــز ٚعـز ايــضٝ٥ػ
االَضٜهــ ٞباْــ٘ عــٛف ٜــزصؼ ايطًـ االٜضاْــ ، ٞنُــا ؽــضح خبتٝــاص يًــضٝ٥ػ االَضٜهــٞ
االٚمــاع ايزاخًٝــ ١يف اٜــضإ َٚــانض بــ٘ ايــبالر ٚ ،قــز اعج ـ نٓٝــز ٟبؾدقــ ١ٝتُٝــٛص
ٚٚجـز اْٗـا ايؾدقـ ١ٝاملٓاعـب ١يتارٜـ ١رٚص َٗـِ يف اٜـضإ َغـتكبال ٚ ،حُٓٝـا عـار تُٝـٛص
خبتٝاص اا اٜضإ ؾٗ ِ ايؾاَ ٙاراص َٔ حزٜث بٚ ٘ٓٝايضٝ٥ػ االَضٜهَ َٔ ٞقارص َعٓٝـ٘
ٚعضف ْٛاٜا تُٛٝص ؾداب لٓ٘ ب٘ ( ، )86العُٝا بعز إ عًِ ايؾا ٙبـإ االخـري حتـز َـع
ايـــضٝ٥ػ االَضٜهـــ ٞملـــز ٠عـــاعتني مبؿـــضر – ٙصغـ ـ َـــاسنض حغـــٔ عًـــ ٟٛنٝـــا يف
َشنضات٘ (. )87
ٚيف ٖش ٙاالحمٓا ٤جضت يف اٜضإ اْتدابات اجملًػ ايعؾض ٜٔيف ناْ ٕٛايثاْ ، 1961 ٞؾاط
ؾٗٝا حظبَ ٞـضرّ ًَٝٚـ - )88(ٕٛايغـابك ٞايـشنض – ٚقـز صاؾـل تًـو االْتدابـات تظٜٚـضا
نــبريا  ،اعكبــ٘ تــسطّ املٛقـــ ايغٝاعــ ، ٞاس ؽــٗزت ايــبالر تظــاٖضات نــثري ٠قاَــي بٗــا
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قطاعات شتتًؿ ١يف اٜضإ ٚ ،قز اعتدزّ ايغاؾاى ٚبـاَض َـٔ تُٝـٛص خبتٝـاص ايكغـ ٠ٛيف
قُع ايتظاٖضات ايل قاّ بٗا اعنا ٤ادتبٗ ١اي ١ٝٓ ٛايثاْٝـٚ ١ايطًبـ ١ادتـاَعٝني  ،حتـ٢
إ عً ٞاَٝين -ايش ٟتغِٓ ص٥اع ١ايٛطصا ٤ؾُٝا بعـز  -سنـض عـزّ عًُـ٘ باعـتدزاّ ايكـ٠ٛ
مز املتظـاٖضٚ ٜٔااـتجني ٚايكـ ٢باملغـؤٚي ١ٝعًـ ٢ايؾـاٚ ٙتُٝـٛص خبتٝـاص َٚ ،ـٔ جاْـ
آخض ؾإ ايؾا ٙنإ قًكا َٔ تظاٜز ْؿٛس ٚق ٠ٛخبتٝاص ٚ ،نإ  ًَٜ٘ٛنثريا ملا حقٌ َٔ
امطضابات( ، )89نُا إ تُٛٝص خبتٝاص عبل ٚإ نًـ َٔ قبٌ ايؾا ٙيتظٜٚـض اْتدابـات
اجملًػ ايعؾض ٜٔنٜ ٞؿٛط حظب ًَ ٕٛٝباالغًبٚ ، ١ٝاتِٗ ؾُٝا بعز بتظٜٚـض االْتدابـات
املشنٛصٚ ، )90(٠يف َثٌ ٖش ٙايظضٚف امـطض ص٥ـٝػ ايـٛطصا ٤جعؿضؽـضٜـ اَـاَ، )91 ( ٞ
اا تكز ِٜاعتكايت٘ اا ايؾا ٙيف ايغارؼ َٔ اٜاص َٔ ايعاّ ْؿغ٘ ٚ ،مت تهًٝـ ايـزنتٛص
عً ٞاَٝين يتؾه ٌٝاذته ١َٛادتزٜز ٠بزال عٓ٘(. )92
بعــز تغــِٓ عًــ ٞاَــٝين ص٥اعــ ١ايــٛطصا ٤افــ ٝتُٝــٛص خبتٝــاص بايزٖؾــ ، ١العــُٝا ٚإ
حه ١َٛاَٝين ناْي حتن ٢بزعِ ايٛالٜـات املتخـز ٠االَضٜهٝـٚ ، ١نـإ تُٝـٛص خبتٝـاص
ٜتٛقع إ ٜهًـ ٖ ٛبض٥اع ١اذته َٔ ١َٛقبٌ ايؾا ، ٙاال إ االخري نإ يزٜـ٘ تقـٛص عـٔ
خٝاْــ ١تُٝــٛص يــ٘ يف احمٓــا ٤سٖابــ٘ يًٛالٜــات املتخــزٚ ٠الاهــٔ إ ٜثــل ب ـ٘  ،بعــزَا افــبح
فاح عًطْٚ ١ؿٛس يف اٜضإ خالٍ تٛي ٘ٝص٥اع ١ايغاؾاى()93
َٔ جاْ آخض سنـض املـؤصذ االٜضاْـ ٞستُـٛر ًـٛع ٞبـإ ايؾـاٚ ٙيعـزّ صغبتـ٘ بتـٛيٞ
عً ٞاَٝين ص٥اع ١ايٛطصاٚ ٤يتعضم٘ ينػع َـٔ ايٛالٜـات املتخـز ، ٠ؾاْـ٘ بـزأ بتخـضٜض
تُٝــٛص خبتٝــاص يًرتؽــح يض٥اعــ ١ايــٛطصاٚ ، ٤قــز عُــٌ االخــري اعالْــات فــخؿٚ ١ٝرعاٝ٥ــ١
يٓؿغ٘ ملٓاؾغ ١عً ٞاَٝين ٚ ،مت بع فـٛص نـبري ٠يـ٘ يف اجملـالت ٚايقـخـ االٜضاْٝـ، ١
ٚاتقٌ باالَري ٠اؽضف بًٗ – ٟٛؽكٝك ١ايؾا ٙايتٛأّ – يف َٓتقـ عاّ  1961يهـ ٞتطـضح
عًــ ٢ايؾــا ٙتهًٝؿــ٘ يض٥اعــ ١ايــٛطصا ، ٤نُــا اَــض بعــض ايقــخـ بطبــع فــٛصت٘ ٚنتابــ١
عباص ٠ت صٝ٥ػ ٚطصا ٤اٜضإ ايكارّ ت حتتٗا ( ، )94يهٔ تُٛٝص ٜـتُهٔ َـٔ اذتقـ ٍٛعًـ٢
املٓق املشنٛص ٚ ،قاٍ بعز عزّ حقٛي٘ عً ٢املٓقـ ت إ ٖـش ٙاذتهَٛـ ١عتغـكع بعـز
ؽٗض ٜٔت  ،نُا إ حتضنات تُٛٝص خبتٝاص يف اينـز َـٔ حهَٛـ ١اَـٝين جعًـي االخـري
ٜطً َٔ ايؾا ٙإ ٜسَض ايكنا ٤بافزاص َشنض ٠اعتكاٍ صل تُٛٝص  ،اال إ ايؾا ٙصؾض
ايطً (. )95
ٜٚبــز ٚإ ٖٓــاى َبايػــ ١يف نــالّ ايهات ـ االٜضاْــ ٞستُــٛر ًــٛعَ ، ٞــٔ إ ايؾــاٙ
حضض تُٛٝص خبتٝاص يًرتؽح يض٥اع ١ايٛطصا ، ٤عُٝا ٚإ ايؾا ٙعًِ بٓٛاٜا خبتٝاص يتزبري
اْكالب مز.ٙ
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اقالة تًمىر خبتًار من جهاس السافاك ودوره املعار خارج ايزان حتى اغتًاله عام 9191
افبح ٚجٛر تُٛٝص خبتٝاصيف اٜضإ خطضا عً ٢ايؾاٚ ، ٙقـز سنـض حغـني ؾضرٚعـي يف
احمٓا ٤ايتخكٝل َع٘ بعز ايثٛص ٠االعـالَ ١ٝعـاّ  ، 1979بـسٕ ادتٓـضاٍ تُٝـٛص خبتٝـاص افـبح
قٜٛا ٚنإ  ٟٜٛٓايكٝاّ باْكالب بعز إ مجع عـزرا َـٔ اينـبا حٛيـ٘ َٚـِٓٗ ادتٓـضاٍ
َقطؿ ٢ازتزٚ ٟاخ ٘ٝادتٓضاٍ ازتزُٖٚ - ٟا َٔ اؽز ادتالر ٜٔيف جٗـاط ايغـاؾاى -
ٚعٓزَا عًِ ايؾا ٙبٓٛاٜا تُٛٝص خبتٝاص ٚ ،مع ادتٓضاٍ عً ٟٛنٝا املٓاؾػ ايك ٟٛيتُٛٝص
خبتٝــاصيرتؤؼ جٗــاط ايغــاؾاى ٚ ،ايــش ٟنــإ ٜتُتــع بايــشناٚ ٤ايغــٝطض ٠عًــ ٢ايؾــؤٕٚ
ايعغهضٚ ١ٜاملعًَٛاتٜٚ ١ٝتؿٛم عً ٢خبتٝاص  ،اال اْ٘ الاتًو اتباع نُا اتًو خبتٝـاص ،
ٚنإ نٝا بزٚصٜٓ ٙتظض اؽاص َٔ ٠االَضٜهٝني ٚايربٜطاْٝني يًكٝاّ باْكالب مز ايؾاٙ
 ،يشيو ارصى االخري بإ خبتٝاص ٚعً ٟٛنٝا اثالٕ خطضا عًْ ٢ظاَ٘ٚ ،عًٚ ٘ٝصغـ
ٚحما٥ل ايغاؾاى املٓؾٛص ، ٠ؾإ ايؾا ٙنإ ٜضاق حتضنات ْٛٚاٜا االحمٓإ َعا (. )96
ْٚظـــضا ذتقـــ ٍٛحايـــ ١ايؾـــػ ٚنثـــض ٠االحتجاجـــات ٚايتظـــاٖضات مـــز حهَٛـــ١
ايــزنتٛص عًــ ٞاَــٝين  ،ؾكــز اعتكــز االخــري بــإ تُٝــٛص خبتٝــاص ٚصاٖ٤ــا َــٔ اجــٌ اعــكا
حهَٛتـ٘ ٚ ،بٓــا٤ا عًـ ٢سيــو ؾكـز حقــٌ اَـٝين عًــ ٢اَـض َــٔ ايؾـا ٙباقايــ ١خبتٝــاص ( ، )97
ٚمبـــضٚص ايٛقـــي بـــات تـــزخٌ خبتٝـــاص املغـــتُض يف عٝاعـــ ١اذتهَٛـــٜ ١اخـــش ابعـــا جـــزٜا
َٚهؾٛؾا اا اذتز ايش ٟافاب ارا ٤اذته ١َٛبايؾًٌ ايتاّ ٚ ،حتضى ايؾا ٙبغضعٚ ١حـظّ
ٚاٜكــٔ خطــٛص ٠بكــا ٤خبتٝــاص يف َٓقــب٘ ٖــشا  ،ؾــزعا االخــري اا يكــا ٤يف اًٜــٚ ،1961 ٍٛيف
اعكاب ايًكـا ٤ايطٜٛـٌ بـني ايؾـاٚ ٙخبتٝـاص ايـش ٟاعـتػضم عـاعات عـز ، ٠قـاّ ايؾـا ٙبعظيـ٘
(َ ) 98ــع عًــ ٟٛنٝــا َــٔ َٓقــبُٗا ٚاحا ُــا عًــ ٢ايتكاعــز (ٚ ،)99مت تٓقــ ٝحغــٔ
بــانضٚإ ( - )100ايــش ٟنــإ ْا٥بــا يبدتٝــاص  -يض٥اعــ ١ايغــاؾاى بــزال عــٔ االخــري (، )101
ؾنال عٔ عظٍ ادتٓضاٍ عبز اهلل ٖزاٜي صٝ٥ػ ايكٝار ٠ايعاّ ٚ ،ادتٓضاٍ بٗضاّ اصٜاْا قا٥ز
ايك ٠ٛايربٚ )102(١ٜباقايٖ ١ؤال ٤ؾإ ايؾا ٙحكل ٖزؾني يف إٓ ٚاحز  ،اُ ٚا ختًك َٔ
ْؿٛس ٚقزص ٠تُٛٝص خبتٝاص ٚايار االحتجاجات ٚايتظـاٖضات املعاصمـ ١ذتهَٛـ ١اَـٝين ،
ٚاآلخض اْ٘ الٗض يالَضٜهٝني (ايزاكضا ٝني) إ عظٍ خبتٝـاص قـز ار ٣اا قٝـاّ َضحًـ١
جزٜزَ ٠ـٔ اذتضٜـ ١ايغٝاعـ ١ٝيف ايـبالر (َٚ . )103ـٔ جاْـ آخـض اصار ايؾـا ٙإ ٜبـزأ بؿـتح
فــؿخ ١جزٜــزَ ٠ــٔ ايعالقــات َــع ايٛالٜــات املتخــز ٠االَضٜهٝــ ١يف لــٌ اراص ٠ايــضٝ٥ػ
االَضٜه ٞادتزٜز ج ٕٛنٓٝز ،ٟايش ٟاملا نإ ٜٓتكز اْتٗاى حكٛم االْغإ يف اٜضإ.
َٚــٔ جاْبــ٘ اقــاّ تُٝــٛص خبتٝــاص ققــضا ؾدُــا يف َٓطكــ ١عــعز ابــار يف ٗــضإ زتٗــظا
باحز االحما ٚعتُ ٘ٝعزرا َٔ اذتضاؼ مبالبػ خافٚ ، ١نـإ ًٜتكـ ٞعـؿضا ٤ايـزٍٚ
ٚبعض ايٓٛاب ٚايٛطصاٚ ٤ايكار ٠ايعغهضٜني (ٚ ، )104يف َكـض ٚجـٛر ٙيف ٗـضإ بـزأ تُٝـٛص
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خبتٝاص بضحالت َتهضص ٠اا َٓا ل ايبدتٝاصٜني ٚباق ٞايعؾا٥ض يتسيٝبِٗ مز اذتهَٛـ١
ٚاال اح ١بٓظاّ ايؾاٚ ، )105( ٙبزأ بتخضٜض ايطًب ١عً ٢ايتظاٖض مز حه ١َٛاَٝين  ،اس
حقـًي اؽــتبانات بــني ًبــ ١جاَعــٗ ١ــضإ ٚايؾــض  ١ارت اا جــضح عــزر نــبري َــٔ
ايطضؾني ْتٝج ١تًو االؽتبانات  ٚ ،اٍ ايتدض ٜاملدتربات ارتاف ١جباَعٗ ١ـضإ
ٚاالصا ايٓٚ ١ٜٚٛسيـو يف ؽـٗض نـاْ ٕٛاال ،1961 ٍٚاالَـض ايـش ٟار ٣اا غًـل ادتاَعـ١
باَض َٔ اذته. )106( ١َٛ
إ يكا٤ات تُٛٝص خبتٝاص املتهضصَ ٠ع بعض ايطًبـٚ ١صجـاٍ ايـزٚ ٜٔبعـض املتٓؿـشٜٔ
ناْــي َــٔ انثــض االَــٛص اطعاجــا يًؾــا ، ٙنُــا إ االخــري ٜــتُهٔ َــٔ اغتٝــاٍ تُٝــٛص
خبتٝاص العباب اُٖٗا  ،إ طٚجت٘ ايغابك ١حمضٜا اعؿٓزٜاص ٟايل ًكٗا عاّ  1958ناْـي
َٔ قب ١ًٝايبدتٝاصَ ٖٛٚ ، ٟاامـعـ َٛقــ تُٝـٛص خبتٝـاص بعـز ايطـالم ( ، )107نُـا إ
اْتُا ٤تُٛٝص خبتٝـاص يكبًٝـ ١ايبدتٝـاص ٟايهـبريٚ ٠ايكٜٛـ ١ناْـي َـٔ اعـباب عـزّ نهـٔ
ايؾا َٔ ٙايتدًك َٔ تُٛٝص خبتٝاص ٚتقؿٝت٘ آْشاى ( ، )108اس إ سيو عـٝؤر ٟاا صرٚر
ؾعٌ عٓٝؿ ١مز اذته ١َٛيف لضٚف حضج ١ناْي نض بٗا ايبالر .
ٚقز طارت ؽهٛى ايؾا ٙيف ٚال ٤تُٛٝص خبتٝاص ٚيف ا ُاع٘ يف ايغًط ١يف ايٛقي ايشٟ
اطرارت حمضٚت٘ املاي ١ٝايندُ ١نثُض ٠العتػالٍ ْؿٛس ٙمما جعً٘ ٜقبح َضنـظا يًكـ٠ٛ
يف اٜـضإٚ ،صغـ ؾضٜــزٜٖٛ ٕٚـزا -ممثـٌ اٜــضإ يف ٖ٦ٝـ ١االَـِ املتخــز ٠آْـشاى – نــإ
ٖـاجػ تُٝـٛص خبتٝـاص ايعُــٌ عًـ ٢مجـع ايثــض ٠ٚبهـٌ ايغـبٌ يٝعــٛض اٚقـات ايؿكـض ايــل
نــإ ٜعٝؾــٗا  ،اس نــإ ًٜكــ ٞباالبضٜــا ٤يف ايغــجٔ يٝخقــٌ عًــ ٢املــاٍ َكابــٌ ا ــالم
عضاحِٗ (. )109
ٚيف  26نــاْ ٕٛايثــاْ 1962 ٞاعــتزع ٢ايؾــا ٙتُٝــٛص خبتٝــاص اا ايكقــض ايؾآٖؾــاٖٞ
ٚقاٍ ي٘  :عًٝو ارتضٚج َٔ ايبالر ٚ ،قز ْظض خبتٝـاص َـٔ ْاؾـش ٠ايكقـض ٚٚجـز إ ٖٓـاى
عــزرا نــبريا َــٔ ادتٓــٛر ستــٝطني بايكقــض َٚغــتعز ٕٚالعتكايــ٘ ا ٚاعزاَــ٘  ،ؾامــطض
يًدضٚج َٔ ايبالر َـٔ ر ٕٚاخـش حتـ ٢حكٝبتـ٘ ارتافـٚ ١اجتـ٘ َباؽـضَ ٠ـٔ ايكقـض اا
املطاص َتٛجٗا اا صَٚا حمِ اا جٓٝـ (. )110
بعز خضٚج تُٛٝص خبتٝـاص َـٔ اٜـضإ ٚتٛجٗـ٘ اا صَٚـا ٚاعـتكضاص ٙيف جٓٝــ ٚاعـالٕ
َعاصمت٘ يًؾاٚ ٙايٓظـاّ ايغٝاعـ ٞيف اٜـضإ  ،اال إ ايغـؿاصات االٜضاْٝـ ١بارتـاصج ناْـي
تكــ ّٛبتُزٜــز جــٛاط عــؿض ، ٙاال إ اقاَتــ٘ يف ارتــاصج ناْــي جبــٛاط عــؿض عــارٚ ٟيــٝػ
ربًَٛاعٚ ، )111( ٞلٌ َكُٝا يف جٓٝـ َٓش خضٚج٘ عاّ  1962حت ٢عاّ . )112( 1968
بزأ تُٛٝص خبتٝاص باالتقاٍ َع بعض ايؾدقٝات ايغٝاع ١ٝيف راخٌ اٜضإ ٚخاصجٗـا
يال اح ١بٓظاّ ايؾا ٙستُز صمـا بًٗـٚ ، ٟٛصغـ صٚاٜـ ١حغـني ؾضرٚعـي  :إ تُٝـٛص
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خبتٝا ص بـزأ غتطـع يكًـ ايٓظـاّ َـٔ خـالٍ اصعـاي٘ ًَْٛٝـا تَٛـإ اا ٗـضإ بٛعـا ١
ؽدك ٜزعَٛ ٢ع ٟٛبػ ١ٝايتدطٝع يتظاٖضات ٚاحتجاجات ٚ ،مت تٗ ١٦ٝعؾـض ٠االف
َٔ ا ضاٚات ارتؾب ١ٝيف َز ١ٜٓقِ الصعا ا اا ايعافُٗ ١ضإ ٚتٛطٜعٗا عًـ ٢ايٓـاؼ
يًُؾــاصن ١ؾٗٝــا احمٓــا ٤اْــزالع ايتظــاٖضات املضتكبــ ١يف ٜــ 15( ّٛخــضرار) املٛاؾــل  5حظٜــضإ
 1963ايــل قاَــي مــز ايثــٛص ٠ايبٝنــا ٤حٗٓٝــا (ٚ ، )113بعــز ايتخكٝكــات ايــل اجضٜــي َــع
املتــٛص ني َــٔ قبــٌ ايغــاؾاى سنــضٚا إ ايــضٝ٥ػ املقــض ٟمجــاٍ عبــز ايٓافــض قــز اصعــٌ
اَٛاال الٜضإ َـٔ اجـٌ نـٚ ٜٔٛرعـِ تًـو ايتظـاٖضات (ٚ . )114قـز تهـٖٓ ٕٛـاى َبايػـ ١يف
االَض ؾعً ٢ايضغِ َٔ تٛتض ايعالقات املقض ١ٜاالٜضاْ ١ٝاْشاى ؾال ٜعكٌ إ ٜك ّٛايضٝ٥ػ
املقض ٟبشيو ايعٌُ .
ٚعً ٢احمض انتؾاف تًـو املـؤاَض ٠يتُٝـٛص خبتٝـاص َـٔ قبـٌ ايغـاؾاى  ،اَـض ايؾـا ٙجٗـاط
ايغــاؾاى مبضاقبــ ١حتضنــات تُٝــٛص خبتٝــاص ٚ ،سنــض عبــز ايضمــا اْقــاص – ٟاحــز ٚطصا٤
ايعٗز ايبًٗٚ ٟٛنإ حٗٓٝا ٜؾػٌ َٓق املزٜض ايعـاّ يـزا٥ض ٠املـاٚ ٤ايهٗضبـا ٤يف االحـٛاط
جٓٛب ايبالر عاّ  -1963ت حـني سٖبـي اا ايبٓـو ايـزٚي ٞحـ ٍٛاملغـا ٌ٥املضتبطـ ١مبؾـضٚع
اعُـــاص االحـــٛاط ،حٗٓٝـــا عـــاؾضت اا بـــاصٜػ َٚـــٔ ٖٓـــاى عـــاؾضت اا بًجٝهـــا عـــاّ 1963
ٚايتكٝي املٗٓزؼ خغضٖ ٚزاٜي – عؿري اٜضإ يف بًجٝها – ٚقضأْا يف فـخٝؿٖ ( ١ريايـز
تضب )ٕٛٝايزٚيَ ١ٝكايَ ١ؿقً ١عٔ احـزا ٗـضإ ايـل جـضت يف  15خـضرار (  5حظٜـضإ
ٚ ، ) 1963إ َضاعٌ ايقخٝؿ ١يف ٗضإ اعط ٢تكضٜضا عٔ االؽتبانات ايل حقًي بني
َعاصم ٞايٓظاّ بكٝار ٠ايغٝز ارتُٝين (ٚ )115بزعِ َٔ تُٛٝص خبتٝاص ٚ ،ني اراصٖ ٠شٙ
املعاصمــَ ١ــٔ بــريٚت  ،االَــض ايــش ٟاحمــاص اعجابٓــا عــٔ تعــا ٕٚايغــٝز ارتُــٝين َــع تُٝــٛص
خبتٝــاص ٚ ...اقرتحــي االتقــاٍ بتُٝــٛص خبتٝــاص حــ ٍٛاملٛمــٛع ٚ ،عٓــز حــزٜثَ ٞــع تُٝــٛص
عايت٘ عٔ ارترب املٓؾٛص يف ايقخٝؿٚ ، ١قز اعًٔ رٖؾت٘ عٔ َنـُ ٕٛارتـرب ٚانـز بـإ
ارترب عاص عٔ ايقخٚ ١ناسب ٚقاٍ تُٛٝص :اْا خارّ حنض ٠ايؾاٖٚ ، ٙـشا ايهـالّ نـاسب
ٚالاعضف ملـاسا ٜٓغـب ٕٛتًـو االحـزا بـ ٞت ٚ ،اؽـاص اْقـاص ٟبعـز سيـو  :ت عٓـز عـٛرت ٞاا
ٗضإ قابًي ايؾاٚ ٙؽضحي ي٘ َـاراص بـٝين ٚبـني تُٝـٛص  ،ؾػنـ ؾجـاٚ ٠فـضذ بـٛجٗٞ
ٚقاٍ ( :املٛت شا ارتا ، ) ٔ٥ؾدؾٝي َٔ ايؾـاٚ ٙقبًـي ٜـزٚ ٙبـزأت أيـْ ّٛؿغـ ٞملـا قًتـ٘ ،
ٚارصني بإ ايغاؾاى نإ ٜضاق نٌ ؽ ٞت (. )116
ٚيف ايعاؽض َٔ ْٝغإ  1965تعضض ايؾا ٙااٚي ١اغتٝاٍ حُٓٝا قـاّ احـز جٓـٛر اؾـٛاج
محاٜــ ١ايؾــاٚ ٙايــشٜ ٟــزع ٢صمــا مشــػ آبــار )117( ٟبؿــتح ايٓــاص عًٝــ٘ – ٚؾكــا رتطــ١
َغــبكٚ -١قــز قتــٌ ادتٓــز ٟاملٗــاجِ َــع احمــٓني َــٔ مــبا محاٜــ ١ايكقــض ( ، )118االَــض
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ايــش ٟار ٣اا اعــتبزاٍ عٓافــض ايٓدبــ ١ايعغــهضٚ ١ٜبٝــِٓٗ ص٥ــٝػ جٗــاط ايغــاؾاى حغــٔ
بــانضٚإ  ،نُــا افــبح تؾــه ٌٝاذتــضؼ َهْٛــا َــٔ اينــبا ؾكــع (ٚ ، )119ارصى ايؾــاٙ
معـ ق ٠ٛايغـاؾاى خـالٍ َـز ٠ص٥اعـ ١حغـٔ بـانضٚإ يـ٘ ٚ ،عًٝـ٘ مت تعـٝني ْعُـ ١اهلل
ْقري )120( ٟاملعضٚف بكغٛت٘ ايؾزٜز ٠صٝ٥غا يًغاؾاى(. )121
انتؾـ ايغاؾاى ؾُٝا بعز إ تُٛٝص خبتٝاص نإ ٚصاَ ٤ؤاَض ٠اال اح ١بايٓظاّ َٔ
خالٍ خًل حاي َٔ ١ايؿٛم ٢بايتعاَ ٕٚع بعض اعنا ٤حظب تٛر ٙااظٛص  ،اس نؾــ
ايغـــاؾاى قاُ٥ـــ ١بايـــا ٤عـــبعٚ ١عؾـــض ٕٚؽدقـــ ١ٝاٜضاْٝـــ ١ناْـــي ارتطـــ ١تكنـــٞ
باغتٝا ِ ب ِٗٓٝحمال عؾض ٠ؽدق ١ٝعغهض. )122( ١ٜ
 ٚتٓت٘ ستاٚالت اال اح ١بايؾا ٙؾؿ ٞؽٗض حظٜضإ  1967حُٓٝـا عـاؾض االخـري اا
املاْٝــا ايػضبٝــ ، ١ايكــي ايؾــض  ١االملاْٝــ ١ايكــبض عًــ ٢عــٝاص ٠ستًُــ ١بعؾــضات ايهًٝــٛ
غضاَات َٔ املتؿجضات ناْي َعز ٠يًتؿجري يف احمٓاَ ٤ضٚص ايؾـا ٙباحـز ايؾـٛاصع ٚ ،اتٗـِ
تُٝــٛص خبتٝـــاص بتًـــو ايعًُٝــ ، ١يهـــٔ ايتكـــاصٜض اؽــاصت اا إ ايغـــاؾاى نـــإ ٚصا ٤تًـــو
ايعًُ ، ١ٝنإ ايػضض َٓٗـا قٝـاّ ايؾـض  ١االملاْٝـ ١مبالحكـ ١تُٝـٛص خبتٝـاص ٚاتباعـ٘ ،
ٚعً ٢احمض سيو صؾني اذته ١َٛاالٜضاْ ١ٝجتزٜز جـٛاط عـؿض ٙيف اٚصبـا ْٚظُـي يـ٘ ًَؿـا
يف احــز ٣ااــانِ االٜضاْٝــٚ ١نــي َقــارص ٠اَٛايــ٘ يف راخــٌ اٜــضإ (ٚ )123قطــع صاتبــ٘
ايتكاعز.)124( ٟ
اعتُضت ْؾا ات تُٛٝص خبتٝاص مز ْظاّ ايؾا ، ٙؾؿـْٝ ٞغـإ  1968غـارص عٜٛغـضا اا
يبٓإ يف ضٜك٘ اا ايعضام ملُاصعْ ١ؾـا ٘ مـز ايٓظـاّ يف اٜـضإ اْطالقـا َـٔ االصامـٞ
ايعضاقٚ ، ١ٝبعز ٖب ٛايطا٥ض ٠ايل تكٌ تُٛٝص خبتٝـاص يف َطـاص بـريٚت  ،عثـضت ايكـٛات
االَٓٝــ ١ايًبٓاْٝــ ١بعــز تؿتــٝؿ حكا٥بــ٘ عًــَ ٢غــزؼ ٚعــزر َــٔ اال القــات َــع اجٗــظ٠
جتغػ ؾنـال عـٔ ٚجـٛر حكٝبـ ١ؾٗٝـا يغـَ ١الٜـني رٚالص اَضٜهـ ، ٞاالَـض ايـش ٟاحمـاص
رٖؾ ١ايكٛات االَٓٚ ، ١ٝحا ٍٚخبتٝاص تكز ِٜصؽ ٠ٛيًكـٛات االَٓٝـ ١يف املطـاص العـت٦جاص
ا٥ض ٠خافـ ١اا بػـزار  ،اال إ مجٝـع املـٛلؿني ٚايكـٛات االَٓٝـ ١صؾنـٛا سيـو  ،ؾخـاٍٚ
االتقاٍ بضٝ٥ػ ادتُٗٛص ١ٜايًبٓاْ ١ٝؽاصٍ اذتًٚ ٛايضٝ٥ػ ايغابل نُ ٌٝمشع ، ٕٛاال
إ ايكٛات االَٓ ١ٝصؾني سيو اٜنا ٚ ،اصعٌ َهبز االٜز ٟاا االرعا ٤ايعـاّ ايعغـهض ٟيف
بريٚت (. )125
يف ٖــش ٙاالحمٓــا ٤اصعــًي اذتهَٛــ ١االٜضاْٝــً ١بــا اا اذتهَٛــ ١ايًبٓاْٝــ ١يف اساص 1969
يتغــً ِٝتُٝــٛص خبتٝــاص املٛقــٛف يــز ٣ايغــًطات االَٓٝــ ١ايًبٓاْٝــ ١يٛجــٛر َــشنض ٠ايكــا٤
قــبض صكــ٘ َــٔ قبــٌ ايكنــا ٤االٜضاْــ ٞحــ ٍٛجــضا ِ٥عــبل ٚإ اصتهبٗــا  ،اال إ ايكنــا٤
ايًبٓاْ ٞحكل بادتضا ِ٥املؾاص ايٗٝـا َـٔ قبـٌ ايكنـا ٤االٜضاْـٚ ٞحمبـي اْٗـا عارٜـٚ ١يٝغـي
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عٝاع َٔٚ ، ١ٝجاْب٘ اعًٔ خبتٝاص بعز اْتٗاَ ٤ز ٠عجٓ٘ ٚابكا ٙ٤ستتجظا يز ٣ايغًطات
االَٓ ١ٝعٔ االمضاب عٔ ايطعاّ ٚايش ٟاعتُض ملز ٠مثاْ ١ٝاٜـاّ  ،اَـا اذتهَٛـ ١االٜضاْٝـ١
ؾكز ٖـزرت عـٔ ضٜـل عـؿريٖا يف يبٓـإ بـإ اذتهَٛـ ١االٜضاْٝـ ١عـتكطع عالقاتٗـا َـع
يبٓإ يف حاٍ عزّ تغً ِٝخبتٝـاص  ،اال إ زتًـػ ايـٛطصاٚ ٤ايكنـا ٤ايًبٓـاْ ٞقـضص االؾـضاج
عٔ خبتٝاص ٚعزّ تغً ُ٘ٝاا ايغًطات االٜضاْ ، )126( ١ٝاس مت ا الم عضاح٘ َٔ ايغجٔ
بعـز اْتٗـاَ ٤ـز ٠ستهَٝٛتـ ٘ عـٔ تٗـِ تٗضٜـ ايغـالح ٚ ،عًـ ٢احمـض سيـو قطعـي اذتهَٛــ١
االٜضاْ ١ٝعالقاتٗـا ايزبًَٛاعـَ ١ٝـع يبٓـإ يف ايثـاَْ ٞـٔ ْٝغـإ َـٔ ايعـاّ ْؿغـ٘ (، )127
ٚبزال َٔ اصعاي٘ اا اٚصبا ؾكز اصعًت٘ ايغًطات ايًبٓاْ ١ٝاا ايعضام َباؽض. )128( ٠
ٚمما ظتزص سنض ٙيف ٖشا ايقزر اْـ٘ ٚيف احمٓـا ٤اعتكـاٍ تُٝـٛص خبتٝـاص يف يبٓـإ ؾكـز
تــزخٌ ايــضٝ٥ػ املقــض ٟمجــاٍ عبــز ايٓافــض ٚنــشيو ايــضٝ٥ػ ايؿضْغــ ٞؽــاصٍ رٜػــٍٛ
 Sharil Degoolؾنـال عـٔ طعُـا ٤ر ٍٚاخـضً ٚ ٣بـٛا َـٔ ايغـًطات ايًبٓاْٝـ ١عـزّ
تغً ِٝخبتٝاص يًغًطات االٜضاْ ، ١ٝاَا ايعضام ايشٜ ٟضتبع افال بعالقات غري جٝزَ ٠ع
اٜــضإ  ،ؾكــز عــبل ٚإ قــاّ َٗــز ٟعُــاـ  -املبعــ ٛايؾدقــ ٞيًــضٝ٥ػ ايعضاقــ ٞامحــز
حغــٔ ايبهـــض – بايـــشٖاب اا عٜٛغـــضا ٚايتكـــ ٢بتُٝــٛص خبتٝـــاص ً ٚــ َٓـــ٘ اجملـــ ٤ٞاا
ايعضامٚ ،اعًٔ ي٘ إ ايعضام بهٌ ؾدض ٚاَتٓإ ٜتكزّ يهِ جبٛاط عؿض ربًَٛاع. )129( ٞ
بعز ٚف ٍٛتُٛٝص خبتٝاص اا ايعضام اعطت٘ اذته ١َٛايعضاق ١ٝققـضا قضٜبـا َـٔ ققـض
ص٥ــٝػ ادتُٗٛصٜــٚ ١مت تظٜٚــز ٙجبٗــاط العــًهَ ٞــع نُٝــَ ١ــٔ االَــٛاٍ  ،ؾنــال عــٔ
تاعٝػ يٛا ٤عغهض ٟنإ باَض ٠خبتٝاص (. )130
بزأ تُٛٝص خبتٝاص مبغاعزٚ ٠رعِ َٔ اذته ١َٛايعضاقٝـ ١باالتقـاٍ َـع االقطـاعٝني
ٚاملالى ايغابكني يف اٜضإ ايش ٜٔعًبي اذته ١َٛاالٜضاْٝـ ١حمـضٚتِٗ ٚاَالنٗـِ يف احمٓـا٤
تطبٝــل َبـــارو ايثــٛص ٠ايبٝنـــا ٤عـــاّ ٚٚ ، 1963عــزِٖ تُٝـــٛص خبتٝــاص باعـــار ٠اَالنٗـــِ
ٚحمضٚتِٗ ٚقٛتِٗ ايغابك ١بعز اال اح ١بايؾـاٚ ٙحهُـ٘  ،نُـا حـا ٍٚخبتٝـاص إ ٜتكـضب
اا ايؾٛٝعٝني ايغابكني َٔ اْقـاص حـظب تـٛر ٙيًٛفـ ٍٛاا اٖزاؾـ٘ ٚ ،ايتكـ ٢يف ايعـضام
بهٛصٚـ الؽاب – ٞاحز اعنـا ٤حـظب تـٛر ٙاملٓخـٌ – ً ٚـ َٓـ٘ ايعُـٌ عـ ١ٜٛالعـكا
ْظاّ ايؾاٚ ، ٙنشيو ايتك ٢خبتٝاص َع بعض ا ٦ٝات ايطالب ١ٝاالٜضاْ ١ٝيف ايعضام عـاّ
 1969بٓــا٤ا عًــ ٢رعــ ٠ٛــِ َــٔ اذتهَٛــ ١ايعضاقٝــ ، ١نُــا ً ـ خبتٝــاص ايًكــا ٤بايغــٝز
ارتُٝين يف َكض اقاَت٘ بايٓجـ االؽضف  ،اال إ االخري صؾض يكا. )131( ٙ٤
َــٔ جاْ ـ اخــض اؽــاصت ٚحمــا٥ل ايغــاؾاى إ تُٝــٛص خبتٝــاص بــزأ بتؾــهَ ٌٝاٜغــُ ٢ب (
جبٗ ١ايتخضص اي ١ٝٓ ٛاالٜضاْ ) ١ٝيف احمٓا ٤تٛاجز ٙيف ايعـضام يًعُـٌ عًـ ٢اعـكا ْظـاّ
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ايؾا ٙيف اٜضإ بايتعـاَ ٕٚـع املعاصمـني يًٓظـاّ بايـزاخٌ ٚارتـاصج (ٚ ، )132نـإ خبتٝـاص
ٜــض ٣إ ٖٓــاى حمــال َضاحــٌ ــش ٙايٓٗنــ ١تبــزأ باالغتٝــاالت ٚايتدض ٜـ راخــٌ اٜــضإ ،
ٖٓٚــاى صعــايَ ١ــٔ خبتٝــاص اا ؽــٗضٜاص – ٟاحــز ايؾدقــٝات املعاصمــ ١ايــل ايتكاٖــا يف
ايعضام – اؽاص ؾٗٝـا خبتٝـاص اا بعـض ايؾدقـٝات ايغٝاعـ ١ٝاملُٗـ ١ايـل ًـ اغتٝا ـا
ٚابضطٖا ايؾا ، )133( ٙؾنال عٔ ايتدطٝع يتٓؿٝش اعُاٍ اْتكاَ ١ٝيف ايغؿاصات االٜضاْ١ٝ
يف ارتاصج ٚ ،العُٝا ايغؿاص ٠االٜضاْ ١ٝيف بـاصٜػ  ،نُـا حـا ٍٚاحمـاص ٠ايٓعـضات ايطا٥ؿٝـ١
ٚايكَٝٛــ ١بــني ابٓــا ٤ايؾــعٛب االٜضاْٝــَ ١ثــٌ ايهــضر ٚايعــضب ٚايبًــٛـ ٚايؿــضؼ  ،نُــا
سنضت ٚحما٥ل ايغاؾاى بإ تُٛٝص خبتٝاص اصعٌ صعا ٌ٥نـثري ٠يؾـٛٝذ املٓـا ل اجملـاٚص٠
يالحٛاط ٜزع ِٖٛيًثـٛص ٠مـز ايؾـاٚ ، ٙنـشيو اذتـاٍ َـع عـهإ اسصبٝجـإ مشـاٍ اٜـضإ
نت ِ ْؿػ املنُ ، ٕٛنُا اؽاص خبتٝـاص بضعـا ً٘٥اا َٓزٚبٝـ٘ يف ايـزاخٌ االٜضاْـٞ
بنضٚص ٠ايكٝاّ بعًُٝات َغـًخ ١يف بعـض املـزٕ االٜضاْٝـَ ١ثـٌ نضَٓؾـا ، ٙخبتٝـاص، ٟ
نضرعتإ  ،جٝالٕ  ،االحٛاط ٚ ،نإ ٜطُح يتؾه ٌٝاحتار نبري ٜنِ بعض املٓا ل يف
ر ٍٚزتــاٚص ٠الٜــضإ سات افــٌ اص ٟيف اؾػاْغــتإ ٚبانغــتإ ٚ ،الجــٌ اصمــا ٤ايعــضام
ٚايز ٍٚايع ضبٝـ ١ا ًـل تغـُ ١ٝت ارتًـ ٝايعضبـ ٞت بـزال َـٔ ت ارتًـ ٝايؿاصعـ ٞت ٚ -ايـل
ناْــي ستــٌ خــالف بــني اٜــضإ ٚايــز ٍٚايعضبٝــٚ - ١نــإ ٜؤنــز راُ٥ــا عًــ ٢مــضٚص٠
حتضٜض اٜضإ َٔ ايعُال – ٤عً ٢حز قٛي٘ ()134
عً ٢احمض ايظٜاص ٠ايل قاّ بٗا يًعضام ايزنتٛص عًـ ٞاَـٝين  -ص٥ـٝػ ايـٛطصا ٤ايغـابل –
يف عاّ  1969اجض ٣خال ا َباحثات َع ادتاْ ايعضاقٚ ٞعضض عً ٢اذته ١َٛايعضاقٝـ١
تغً ِٝتُٛٝص خبتٝـاص يًغـًطات االٜضاْٝـ ١يهْٛـ٘ ٜؾـهٌ خطـضا عًـ ٢ايٓظـاّ ايغٝاعـ ٞيف
اٜــضإ  ،اال إ اذتهَٛــ ١ايعضاقٝــ ١صؾنــي تغــً . )135( ُ٘ٝعًُــا إ ايعالقــات بــني ايبًــزٜٔ
ناْي يف اعٛأ حاالتٗا يف تًو املضحً. ١
ٚيشيو اخش جٗاط ايغاؾاى غتطع يًكٝاّ بعًُٝـ ١اغتٝـاٍ تُٝـٛص خبتٝـاص يف ايعـضام ،
ٚقــز صتــح يف اصعــاٍ عٓافــض ٙيف آب  1970عٓــزَا مت خطـــ ــا٥ض ٠اٜضاْٝــَ ١ــٔ ؽــضن١
ايطريإ االٜضاْ َٔ ١ٝقبٌ ؽدقإ قضب اذتزٚر ايعضاق ١ٝاالٜضاْٖٚ ١ٝزرا ايطٝاصً ٚبا
َٓــ٘ ا بــ ٛمبطــاص بػــزار ٚ ،اٚمــح ارتا ؿــإ يف احمٓــاٚ ٤فــُ ٛا يًعــضام باُْٗــا َــٔ
َعاصمــ ٞايؾــاٚ ، ٙايتكٝــا ؾُٝــا بعــز بتُٝــٛص خبتٝــاص ٚ ،اخــشا ٜعُــالٕ َعــ٘ نُعاصمــني
يًٓظــاّ االٜضاْــٚ ، ٞقــز تــبني ؾُٝــا بعــز اُْٗــا َــٔ عٓافــض ايغــاؾاى االٜضاْــ ٞصتبــا ٖــشٙ
ايطضٜكــ ١الغتٝــاٍ تُٝــٛص خبتٝــاص  ٚ ،يف احمٓــا ٤خــضٚج تُٝــٛص خبتٝــاص يًقــٝز يف َٓطكــ١
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ايغعز ١ٜمبخاؾظ ١رٜاا ايعضاق ١ٝقضب اذتزٚر االٜضاْ ١ٝيف  11آب  1970ا ًل ايؾدقإ
املشنٛصإ ايٓاص عً ٢تُٛٝص خبتٝاص ٚافابا ٙافاب ١بايػ. )136( ١
ٖٓٚاى صٚا ١ٜاخض ٣تشنض بإ َٓقٛص ؾضٖٓو – احز اؾضار ادتٝؿ االٜضاْ – ٞايشٟ
مت ضر ٙبغب عزّ تغزٜز ٙقـضٚض ناْـي بشَتـ٘ ٚ ،ايـش ٟخـضج بقـٛص ٠غـري صيٝـ١
َــٔ اٜــضإ ٚسٖـ اا جٓٝـــ حمــِ عُــٌ َــع تُٝــٛص خبتٝــاص يف احمٓــا ٤اقاَتــ٘ ٖٓــاى ٚافــبح
اذتاصؼ ايؾدق ٞي٘ ٚاعضت٘ ٚ ،قز نهٔ ايغاؾاى َٔ اعتزصاج٘ ٚاغضا ٙ٤يًتعاَ ٕٚعِٗ
الغتٝــاٍ خبتٝــاص َ ،ــع إ االخــري نــإ ٜثــل بـ٘ حمكــَ ١طًكــٚ ، ١عٓــز ٚفــٛي٘ اا ايعــضام
فــخب ١اعــض ٠خبتٝــاص اقــاّ يف بػــزار ٚ ،خــضج َــع خبتٝــاص يًقــٝز بــشيو ايٝــٚ ، ّٛقــز اخــش
َٓقٛص ؾضٖٓو صؽاؽت٘ ارتافٚ ١قاّ با الم ايٓـاص عًـ ٢تُٝـٛص خبتٝـاص ٚ ،نـإ ٖٓـاى
ؽدقا اخضا اي٘ ؽٗضٜاص – ٟصٝ٥ػ ايؾبه ١ايغض ١ٜذتظب تٛرٚ ٙاحز اعنا ٤ايغـاؾاى
– قــز نًـــ بكتــٌ َٓقــٛص ؾضٖٓــو بعــز قتًــ٘ يتُٝــٛص خبتٝــاص ٚ ،يهــٔ ؾضٖٓــو افــٝ
با القات ْاص ١ٜبكزَ٘ ٜ ٚؿـاصم اذتٝـاٚ ، ٠حـا ٍٚا ـضٚب اا االصامـ ٞاالٜضاْٝـٖٚ ١ـٛ
َقاب َع ؽدك اخض ٖضب َع٘ َهًـ بٓؿػ ايٛاجـ ايـ٘ قًـ ٞخـاْ ، ٞاال إ ادتٓـٛر
ايعضاقٝني نهٓٛا َٔ ايكبض عًَٓ ٢قٛص ؾضٖٓو ٚمت عجٓ٘ (. )137
اَا تُٛٝص خبتٝاص ؾكز ْكٌ اا احزَ ٣غتؾؿٝات بػزار ٚاعتزعي اذته ١َٛايعضاق١ٝ
ا با ٤جضاح َٔ ٕٛؾضْغا ٚايغٜٛز الجضا ٤عًُ ١ٝي٘ ٚستاٚي ١اْكاس حٝات٘  ،بعز إ بكـٞ
يغــ ١اٜــاّ يف املغتؾــؿ ، ٢اال اْــ٘ ؾــاصم اذتٝــاٚ ، ٠جــض ٣رؾــٔ جثُاْــ٘ بؾــهٌ عــض ٟيف
ايٓجــــ االؽـــضف ( ، )138اَـــا َٓقـــٛص ؾضٖٓـــو ؾكـــز ْكـــٌ اا عـــجٔ ْكـــض ٠ايغـــًُإ يف
ستاؾظــ ١املثٓــٚ ، ٢قــز تــٛيف ؾُٝــا بعــز َــٔ جــضا ٤ايتعــش ٜبغــب عــزّ اعرتاؾــ٘ بعًُٝــ١
االغتٝــاٍ املــشنٛصٚ ، ٠بعــز اغتٝــاٍ خبتٝــاص مت اعــارٖٝ ٠هًــ ١جٗــاط ايغــاؾاى ٚنــي احايــ١
بعض عٓافض ٙاا ايتكاعز  ٚضر ايبعض االخض َِٓٗ (. )139
َُٗٚــا ٜهــٔ َــٔ اَـض  ،ؾــإ عُــٌ تُٝــٛص خبتٝــاص املعــاصض يف ارتــاصج قــز اصٖــل ايٓظــاّ
ايغٝاعــ ٞيف اٜــضإ نــثريا ٚ ،طار َــٔ حــز ٠املعاصمــ ١ايزاخًٝــ ١ايــل نــارت إ تعقـــ
بايٓظاّ ايبًٗ ٟٛآْشاى .
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اخلامتة

تٛفًي ايزصاع ١اا االَٛص االت: ١ٝ
اعتُز ايٓظاّ ايغٝاع ٞيف اٜضإ يف ايعٗـز ايبًٗـ ٟٛعًـ ٢جٗـاط اَـين قـ ٟٛالعـُٝا بعـز
اعـــكا حهَٛـــَ ١قـــزم عـــاّ  1953اس ارصى ايؾـــا ٙستُـــز صمـــا بًٗـــ ٟٛإ اذتضنـــات
املعاصم ١يف بالر ٙتكتنـ ٞتاعـٝػ جٗـاط اَـين ٜغـتطٝع َضاقبـ ١املعاصمـني ٚقُـع نـٌ
ستاٚيــ ١العــكا ْظاَــ٘ ٚ ،يــشيو جــا ٤تاعــٝػ جٗــاط ايغــاؾاى بايتعــاَ ٕٚــع ايٛالٜــات
املتخز ٠االَضٜهٚ ١ٝبضٜطاْٝا ٚاعضا ٌٝ٥ؾنال عٔ ر ٍٚاخض. ٣
ْٚظـضا يًــزٚص ايــش ٟقــاّ بــ٘ ادتٓــضاٍ تُٝـٛص خبتٝــاص يف اعــكا حهَٛــَ ١قــزم بايعــاّ
املشنٛص ٚنشيو يزٚص ٙيف قُـع اذتضنـ ١االْؿقـاي ١ٝيف َكا عـ ١اسصبٝجـإ االٜضاْٝـ١
قبٌ سيو يف ايعاّ  ، 1946ؾكز اختاص ٙايؾـا ٙيٝهـ ٕٛعًـ ٢صأؼ ادتٗـاط االَـين ادتزٜـز عٓـز
تسعٝغ٘ عاّ  ، 1957العُٝا ٚإ خبتٝاص ٜتُتع مبهاْ ١نبري ٠عٓز ايؾاٚ ٙإ طٚجـ ١ايؾـاٙ
(حمضٜا اعؿٓزٜاص َٔ ٖٞ )ٟقبا ٌ٥ايبدتٝاص ، ١ٜمما انغ خبتٝـاص َٛقعـا َتُٝـظا  ،نُـا
إ صٝ٥ػ ايغاؾاى ٜؾػٌ َٓق ْا ٥صٝ٥ػ ايٛطصا. ٤
بعز ؽعٛص تُٛٝص خبتٝـاص بعظُـ ١املٛقـع ادتزٜـز ٚاْتُـا ٙ٤العـض ٠طٚجـ ١ايؾـا ٙانغـب٘
سيو ْؿٛسا نبريا عًَ ٢غتَ ٣ٛؤعغات ايزٚيٚ ١افبخي نًُت٘ َغُٛع ١يـز ٣ايؾـاٙ
ٚاذتهٚ ١َٛايبال  ،مما ؽجع٘ عًَ ٢الحك ١املعاصمني يًؾاْٚ ٙظاَ٘ ٚاعتدزاّ اقغ٢
اعــاي ٝايتعــش ٜصكٗــِ ٚالعــُٝا صــل اعنــا ٤ادتبٗــ ١ايٝٓ ٛــ ١ايــل نــإ ٜتظعُٗــا
َقـزم ٚنــشيو اعنــا ٤حـظب تــٛر ٙاملــزعَٛني َـٔ قبــٌ االحتــار ايغـٛؾٝل  ،ؾنــال عــٔ
حضنات املعاصم ١االخض.٣
إ ايػضٚص ايش ٟافاب تُٛٝص خبتٝاص جعً٘ ٜبخث عٔ َٛاقع انثض اُٖٝـَ ١ـٔ َٓقـ
ص٥اع ١ايغاؾاى  ،اس بزا ٜطُـح ملٓقـ ص٥اعـ ١ايـٛطصاٚ ، ٤بـزا بـايتكضب اا ايؾـاَ ٙـٔ اجـٌ
سيــو  ،اال إ االخــري ٜغــتج اا صغبــات خبتٝــاص ٚالعــُٝا بعــز ــالم طٚجتــ٘ حمضٜــا
ايبدتٝـــاص ٟعـــاّ  ، 1958ممـــا جعـــٌ تُٝـــٛص خبتٝـــاص ٜبخـــث عـــٔ ٚعـــا ٌ٥اخـــض ٣يتخكٝـــل
ُٛحات٘  ،ايـل جتـاٚطت َٓقـ ص٥اعـ ١ايـٛطصا ، ٤اس حـا ٍٚاعـكا ْظـاّ ايؾـاَ ٙغـتػال
َٓقب٘ االَين بقؿت٘ صٝ٥ػ ايغاؾاى .
اتٝخي ايؿضف ١يتُٛٝص خبتٝاص َطًع عـاّ  -1961عٓـزَا اصعـً٘ ايؾـاَ ٙبعٛحمـا يًـضٝ٥ػ
االَضٜه ٞمبُٗ ١خاف - ١مبخاٚي ١اعكا ْظاّ ايؾا ٙبطً َغاعز ٠ايٛالٜات املتخز٠
يتٓؿٝش غاٜت٘  ،اال إ االخـري ٠صؾنـي عضمـ٘ باعـكا ايؾـا ، ٙبـٌ إ جٗـاط االعـتدباصات
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اال َضٜه ١ٝاخرب ايؾا ٙبٓٛاٜا تُٛٝص خبتٝاص يكً ْظاّ حهُ٘  ،مما جعٌ ايؾاٜ ٙكًٝـ٘ َـٔ
َٓقب٘ ؾُٝا بعز بعزَا ؽعض خبطض. ٙ
اطرارت شتـاٚف ايؾــاَ ٙــٔ تُٝــٛص خبتٝــاص حتــ ٢بعــز اقايتــ٘ العــُٝا بعــز ارصانــ٘ َــز٣
خطـــض تُٝـــٛص خبتٝـــاص عًـــْ ٢ظاَـــ٘ ايغٝاعـــ ٞعٓـــزَا ٚفـــًت٘ َعًَٛـــات بٓٛاٜـــا تُٝـــٛص
يًتدطٝع يكً ْظاّ اذتهِ َٔ خالٍ اتقاالت٘ املتهضصَ ٠ع بعض املتٓؿش ٜٔيف ايزٚي١
ٚافــخاب ايكــضاص  ،ممــا جعــٌ ايؾــاٜ ٙغــضع يف اخضاجــ٘ َــٔ ايــبالر يًــتدًك َــٔ خطــضٙ
العُٝا ٚإ اعٛإ خبتٝـاص نـثري ٕٚيف جٗـاط ايغـاؾاى ْؿغـ٘ ٚ ،جـا ٤قـضاص ايؾـا ٙاذتاعـِ
باخضاج تُٛٝص خبتٝاص َٔ ايبالر اٚاخض عاّ  ، 1961تالؾٝا ملا قز عتقٌ يف حاي ١تٛاجـز ٙيف
راخٌ ايبالر  ،اَا خبتٝاص ؾاْ٘ اختاص اٚصبا ملُاصعْ ١ؾا ٘ ايغٝاعٚ ٞستاٚي ١قً ايٓظاّ
ايغٝاع ٞيف اٜضإ  ،بعز ٚفٛي٘ اا جٓٝـ عاّ ٚ 1962لٌ ااصؼ ْؾـا ٘ ايغٝاعـ ٞعـضا
ؾٗٝا حت ٢عاّ  ، 1968اس اتٝخي ايؿضف ١ي٘ إ ٜعـٛر اا ايعـضام – ايـشٜ ٟـضتبع بعالقـات
َتزٖٛصَ ٠ع اٜضإ آْشاى – ٚبزأ َٔ ايعـضام مبُاصعـ ١اعُايـ٘ يكًـ ْظـاّ حهـِ ايؾـا، ٙ
بعــز إ ٚمــعي اذتهَٛــ ١ايعضاقٝــ ١حتــي تقــضؾ٘ اَهاْٝــات َارٜــ ١تغــٌٗ يــ٘ مماصعــ١
ْؾا ٘ ايغٝاع ٞمز اٜضإ .
ٚعً ٢ايضغِ َٔ مماصعْ ١ؾا ٘ ايغٝاع ٞيف ايعضام ٚاختاس ٙاقق ٢اجضا٤ات اذتٝط١
ٚاذتشص ،اال إ ُٛح٘ ٜتخكـل يكًـ ْظـاّ اذتهـِ يف اٜـضإ  ،اس إ ايغـاؾاى االٜضاْـٞ
اصعٌ عٓافـض ٙارتافـ ١ايـل صتخـي يف اغتٝـاٍ تُٝـٛص خبتٝـاص عـاّ ٚ ،1970قـزص إ تهـٕٛ
ْٗاٜت٘ يف ايعضام.
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تُٛٝص خبتٝاص حٝات٘ ٚرٚص ٙايغٝاع ٞيف اٜضإ 1970 -1914
ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

اهلىامش

()1

()2
()3
()4
()5
()6
()7

()8

()9

َـــٔ ابـــضط ايعؾـــا٥ض االٜضاْٝـــ ١املُٗـــ ١جٓــٛب اٜـــضإ ٚنـــإ ـــا تـــسحمري يف ايغـــاح١
ايغٝاع ١ٝاالٜضاْٚ ، ١ٝتٛحمكي عالقـ ١تًـو ايكبًٝـَ ١ـع ايؾـا ٙستُـز صمـا بًٗـٟٛ
حُٓٝا تظٚج االخري َٔ حمضٜا اعؿٓزٜاص ٟابٓ ١احز طعُا ٤ايبدتٝاصٜٓ . ١ٜظض :عًٞ
جاعـ عظٜــظ ايقــضخ ، ٞتــاصٜخ اذتضنـ ١ايٝٓ ٛــ ١يف االحــٛاط  ،1956-1925صعــاي١
َاجغتري غري َٓؾٛص ، ٠نً ١ٝايرتب( ١ٝابٔ صؽز)  ،جاَع ١بػزار  ،2002 ،ل . 104
صتؿكًــ ٞبغــٝإ  ،خغــضَ ٚعتنــز َ ،عُــاصإ عقــض بًٗــ ،٣ٛجــاب ا ، ٍٚتٗــضإ ،
 1379ـ ،ّ2000 /ل. 499
محٝــز طٜــاصات ، ٞصؤٜــا خــاطْ ، ٞناصْاَــ٘ عٝاعــ ٢عــبٗبز تُٝــٛص خبتٝــاص  ،باٜهــاٙ
زتالت ختققْٛ ٢ص  ،عاٍ ع ، ّٛمشاص ، 7 ٙتٗضإ  1390 ،ـ  ، ّ2011 /ل . 61
عبز اهلل ؽٗباط ، ٟلٗٛص ٚعك ٛعًطٓي بًٗ ، ٣ٛجًز ا ، ٍٚجاب بٝغي ٖٚؿتِ ،
َؤعغَ ١طايعات ٚبظٖٚؾٗا ٣عٝاع ، ٢تٗضإ 1387 ،ـ  ، ّ2008 /ل.416
صتؿكً ٞبغٝإ  ،خغضَ ٚعتنز َٓ ،بع قبً ، ٞل. 503
عبــــاؼ عــــايٛص  ،خــــا ضات ٞاط عــــبٗبز خبتٝــــاص ٚنٛرتاٖــــا ٣عــــضام  ،زتــــالت
ختققْٛ ٢ص  ،تٗضإ  ،ل.8
َؤعــػ ارعــض ٠ايبًٜٗٛــ ١ايــل حهُــي ةٜــضإ يًُــزَ ٠ــٔ (ٚ )ّ1941-1925يــز يف
َكا عَ ١اطْزصإ عاّ  ّ1878اْنِ ةا ؾضق ١ايكٛطام اإلٜضاْٚ ١ٝأفبح قا٥زاً ا
ؾُٝــا بعــز ٚيف ؽــبا  ّ1921قــاّ بــاْكالب حــٛت حمــِ أفــبح يف عــاّ  ّ1923صٝ٥غـًا
يًٛطصاٚ ٤يف عاّ  ّ1925نهٔ َٔ خًع ارعض ٠ايكاجاصٚ ١ٜأفبح ؽاٖاً عً ٢ةٜضإ
يػا ١ٜعـاّ ٜٓ . ّ 1941ظـض  :ستُـز ٚفـؿ ٞأبـَ ٛػًـ ٞريٝـٌ ايؾدقـٝات اإلٜضاْٝـ١
املعافضَ ، ٠ضنظ رصاعات ارتً ٝايعضب ، ٞجاَع ١ايبقض ، ٠ايبقض 1983 ، ٠ل40
; عٝز صما ْٝاطَٓز صما ؽا ٙاط عك ٛتاَضگ تٗضإ 1382ـ ّ2003/ل. 29
إ َٔ اِٖ ايكار ٠ايعغهضٜني ايش ٜٔاعتعإ بِٗ صما ؽا ٙيًتٛعع َـع املتُـضرٜٔ
ايبدتٝاصٜني ِٖ فٛي ١ايزٚي٘ ٚجعؿض قً ٞخإ ٚعضراص اععز ايبدتٝاصٜٓ ، ٟظض:
صتؿكً ٢بغٝإ  ،خغضَ ٚعتنز َٓ ،بع قبً ، ٞل . 499
ُٖإ َٓبع .
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تُٛٝص خبتٝاص حٝات٘ ٚرٚص ٙايغٝاع ٞيف اٜضإ 1970 -1914
ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

()10

()11
()12
()13

()14
()15
()16

ٚيــز يف  25حظٜــضإ عــاّ  ، 1915نــإ احــز اعنــا ٤ادتبٗــ ١ايٝٓ ٛــ ١ايثايثــ ١ايــل
تاعغي عاّ  1978يف اٜضإ بظعاَ ١ايزنتٛص نض ِٜعٓجاب ، ٞؽهٌ اخض ٚطاص ٠يف
عٗز ستُز صما بًٗ ٟٛيف  6نـاْ ٕٛايثـاْ ، 1979 ٞحمـِ اْتٗـ ٢اَـض ٙبـايؿضاص خـاصج
ايـبالر بعــز اْتقـاص ايثــٛص ٠االعـالَ ١ٝيف اٜــضإ  ،تـٛيف يف بـاصٜػ عـاّ ٜٓ.1991ظــض :
ستُز ٚفؿ ٞابَ ٛػً ، ٞاملقزص ايغابل  ،ل  ; 28املٛعٛع ١اذتض/٠االن ترن ت
http://ar.wikipedia.or
محٝز طٜاصات ، ٞصؤٜا خاطَْٓ ، ٞبع قبً ، ٞل. 61
صتؿكً ٞبغٝإ  ،خغضَ ٚعتنز َٓ ،بع قبً ، ٞل ل . 501-500
أقٛاّ ايبًٛـ ٜتٛطعـ ٕٛبـني حمـال رٖ ٍٚـ ٞبانغـتإ ٚةٜـضإ ٚأؾػاْغـتإ تبًـؼ
َغــاح ١بًٛؽغــتإ اإلٜضاْٝــ 155( ١أيـــ نًٝــَ ٛــرت َضبــع ) عتــزٖا َــٔ ايؾــضم ــــ
بًٛؽغتإ ايبانغتاْٚ ١ٝعتزٖا َٔ ايػضب نضَإ  َٔٚادتٓٛب ايبخض ايعُُاْٞ
يف حـــني تبًـــؼ َغـــاح ١بًٛؽغـــتإ ايبانغـــتاْ 347060( ١ٝنًٝـــَ ٛـــرت َضبـــع )
ٚعتزٖا َٔ ايؾُاٍ أؾػاْغت إ  َٔٚايؾضم ٚال ١ٜنضاتؾ َٔٚ ٞادتٓٛب ايبخـض
ايعضب َٔٚ ٞايػضب ةٜـضإ ٜٓظـض َعـٔ ؽـٓاع ايعجًـ ٞاذتهـاَ ٞبًٛجغـتإ رٜـاص
ايعـضب  1 ،بػـزار  1979ل ; 42عبـز ايٖٛـاب ايهٝـايَٛ ٞعـٛع ١ايغٝاعـ ١ج ،1
 1عُإ  1994ل. 230
صتؿكً ٢بغٝإ  ،خغضَ ٚعتنز َٓ ،بع قبً ، ٞل ل. 502-501
محٝز طٜاصات ، ٢صؤٜا خاطَْٓ ، ٢بع قبً ، ٞل ل . 62-61
ٚيــز ستُــز صمــا بًٗــَ ٟٛــع أختــ٘ ايتــٛأّ أؽــضف يف ٗــضإ يف  26تؾــض ٜٔارٍٚ
ٚ ّ1919نإ أب ٙٛيف سيو ايٛقي مابطاً يف ادتٝؿ اإلٜضاْ ٞبضتبـ ١عُٝـز تًكـ٢
تعً ُ٘ٝاالبتزاٚ ٞ٥ايثاْ ٟٛيف َزاصؼ ٗضإ نُـا رصؼ يف عٜٛغـضا ٚأنُـٌ
تعًُٝــ٘ يف ةٜــضإ يف ارناراٝــ ١ايعغــهض ( ١ٜايهًٝــ ١اذتضبٝــٚ ) ١ختــضج بضتبــ١
َالطّ حمإ عاّ ٚ ّ1938قز ْٛر ٟب٘ ؽاًٖا عاّ ٚ ّ1941اعتُض يف اذتهِ يػاٜـ ١عـاّ
 ، ّ1979تـــٛيف عـــاّ  1980يف ايكـــاٖضٜٓ .٠ظـــض  :ستُـــز ٚفـــؿ ٞأبـــَ ٛػًـــ ٞاملقـــزص
ايغابل ل ; 44ؾضٜزٜٖٛ ٕٚزا عك ٛايؾا ٙتضمج : ١أمحز عبز ايكارص ايؾاسيٞ
ايكـــاٖض ( ٠ر  .ت ) ل ; 33اعـــ ُ٘ٝجـــاْ ، ٛايتـــاج االٜضاْـــ ،1 ، ٞبـــريٚت ،1987 ،
ل. 21
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تُٛٝص خبتٝاص حٝات٘ ٚرٚص ٙايغٝاع ٞيف اٜضإ 1970 -1914
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()17
()18

()19

()20

َض ٙٚؾامٌ نالِ ايهعيب  ،ايثٛص ٠ايبٝنا ٤يف اٜضإ ( )1963-1961رصاع ١تاصغت١ٝ
 ،صعايَ ١اجغتري غري َٓؾٛص ، ٠نً ١ٝاالراب  ،جاَع ١ايهٛؾ ، 2013 ، ١ل. 18
ْع ِٝجاعِ ستُز  ،اٜضإ يف عٗز حه ١َٛاَري عباؼ ٖٜٛـزا ( 1977-19965رصاعـ١
يف تطـٛص ايغٝاعـ ١ايزاخًٝـ ، ) ١ا ضٚحــ ١رنتـٛصا ٙغـري َٓؾـٛص ، ٠نًٝــ ١االراب ،
جاَع ١ايبقض ، 2011 ، ٠ل ل . 16-15
ْؾس ٖشا اذتظب يف أٚعا بعض اإلٜضاْٝني ايكا ٓني يف َٓطكـ ١بـان ٛايضٚعـ١ٝ
يف أٚا ٌ٥ايكضٕ ايعؾض ٜٔبعز حمٛص ٠أنتٛبض (تؾـض ٜٔار )ٍٚايضٚعـ ١ٝعـاّ ّ1917
ٚأْؾس ٖؤال ٤تٓظُٝاً عٝاعًٝا أي ٙٛتحظب ايعزاي١ت ٚاختش َٔ بانَ ٛضنظًا يـ٘
ٚؾــتح يــ٘ ؾضٚعـاً يف املــزٕ اإلٜضاْٝــ ١ايؾــُاي ١ٝاجملــاٚص ٠يضٚعــٝا حمــِ أفــبح ايــ٘
ت اذتظب ايؾٛٝع ٞاإلٜضاْٞت عـاّ  ّ1921يهـٔ اذتـظب اـاصؼ رٚص ٙايغٝاعـ ٞيف
ةٜــضإ يف أحمٓــا ٤حهــِ ايؾــا ٙصمــا بًٗــَ ٟٛــا بــني عــاَ )ّ1941-1925(ٞيهٓــ٘ َــاصؼ
رٚص ٙايغٝاع ٞبعز عاّ  ،ّ1941اال اْ٘ مت حظض َٔ ٙقبٌ ايؾا ٙستُـز صمـا بًٗـٟٛ
عاّ  1949عًـ ٢احمـض اتٗاَـ٘ مبخاٚيـ ١اغتٝـاٍ ايؾـا ٙيف ايعـاّ املـشنٛص ٚ .يًتؿافـٌٝ
أنثض ح ٍٛاملٛمٛع ٜضاجع  :ستُز عً ٘ ٞادتبٛص ، ٟتاصٜخ اذتـظب ايؾـٛٝعٞ
اإلٜضاْــ( ٞتــٛر ، ّ1963-1941 )ٙصعــايَ ١اجغــتري غــري َٓؾــٛصَ ، ٠عٗــز ايزصاعــات
اآلعـــٚ ١ٜٛٝارؾضٜكٝـــ ، ١ادتاَعـــ ١املغتٓقـــض ، 1988 ، ١ٜل  ; 60-50ستُـــز عًـــٞ
حغني عـك ٛحـظب تـٛرٗ ، 1 ٙـضإ  1984لْ ;35-11عـ ِٝجاعـِ ستُـز
حظب تـٛر ٙاإلٜضاْـٚ ٞرٚص ٙيف اذتٝـا ٠ايغٝاعـ ١ٝأإلٜضاْٝـ 1953-1941 ١تايكارعـ١ٝت
(زتً )١اجملًز ايعاؽض ايعزر ( )2-1جاَع ١ايكارع 2007 ١ٝل . 263-255
ٚيز امحز قٛاّ ايغًطٓ ١يف ٗضإ عاّ  َٔ ّ1877أعض ٠حمضٚ ١ٜتغِٓ عـزرات َـٔ
املٓاف بعز عٛرت٘ َٔ باصٜػ ايل ققزٖا يزصاع ١ايعًـ ّٛايغٝاعـٚ ١ٝعـاؾض يف
أٚاخـض عٗــز ايؾـا ٙصمــا بًٗـ ٟٛةا أٚصبــا حمـِ عــار ةا ايـبالر بعــز اذتـضب ايعاملٝــ١
ايثاْ ١ٝيٝتُتـع بٓؿـٛس ٚاعـع يف اذتكـٌ ايغٝاعـ ٞاإلٜضاْـ ٞتـٛا ص٥اعـ ١ايـٛطصا٤
َضتني يف عٗز صما ؽا ٙبًٗ ٟٛبعز اْكالب حٛت ٚ ،1921حمال َضات يف عٗز ايؾاٙ
ستُز صما بًٗٚ ٟٛأعِٗ بزٚص باصط يف ةٜضإ ٚالعـُٝا أٚاخـض أصبعٝٓٝـات ايكـضٕ
ايعؾــض ٜٔيٝقــبح َــٔ أنثــض ارؽــدال ْؿــٛسًا ٜٓظــض  :نُــاٍ َظٗــض أمحــز
رصاعات يف تاصٜخ ةٜضإ اذتزٜث ٚاملعافض ،بػزار  1985 ،ل ل  144-141ل174
ل ل  ; 223-222اصْٚــزا ابضاُٖٝٝــإ  ،اٜــضإ بــني حمــٛصتني ،ج، 1تضمجــَ : ١ضن ـظ
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ايبخــٚ ٛاملعًَٛــات  ،بػــزار ،1983 ،ل ;324صتؿكًــ ٞپعــٝإ ،خغــضَ ٚعتنــز
َٓبع قبً ٞل ; 187
Azimi F., Iran the crisis of democracy 1941-1953 , London ,
1989 ,
اٖض خًــ ايبهـا ، ٤ايتطـٛصات ايزاخًٝـ ١يف اٜـضإ  ، 1 ، 1951-1941بٝـي اذتهُـ، ١
()21
بػزار  ، 2002 ،ل . 230
(ٜٓ )22تُ ٞمٝا ٤ايز ٜٔبا با ٞ٥اا اعـض ٠رٜٝٓـَ ١عضٚؾـَ ١ـٔ ٜـظر ٚ ،يـز عـاّ 1888
ٚرصؼ يف بــاصٜػ يف املــز ، ) 1912-1911 ( ٠نــإ َثكؿ ـًا َــٔ ايطــضاط االَٛ ، ٍٚيع ـًا
باالرب ٚايؾعض َٚ ،طًعاً عً ٢ايتاصٜخ  ،طا ١َٓٗ ٍٚايقـخاؾ ١بٓجـاح ٚ ،جضٜزتـ٘ (
صعــز ) ايــل بــزأ بافــزاصٖا يف اٚاخــض اذتــضب ايعاملٝــ ١االٚا  .اؽــرتى يف ايثــٛص٠
ايزعتٛصٚ ) 1911-1905( ١ٜاؽـتٗض بهْٛـ٘ افـالحًٝا سا ؾهـض حـض ٚ .نـإ ٜقـػض صمـا
خإ بعؾض عٓٛات  ،اؽرتى َع صما خإ باْكالب حٛت عاّ  ، 1921تٛيف عـاّ . 1969
ٜٓظض  :نُاٍ َظٗض امحز  ،املقزص ايغابل  ،ل ، 127ل ; 139جٗار فاحل ايعُض
ٚاععز ستُز طٜزإ ادتٛاص ، ٟاٜضإ يف عٗز صما ؽا ٙبًَٗ ، ٟٛضنـظ ايزصاعـات
االٜضاْ ١ٝجاَع ١ايبقض ، ٠ايبقض ، 1990 ، ٠ل. 12
( )23صتؿكً ٢بغٝإ  ،خغضَ ٚعتنز َٓ ،بع قبً ، ٞل . 503
( )24نإ ٜٓتُ ٞةا َٓظُ ١تؾزا ٞٝ٥ةعالّت ايـل صأعـٗا ْـٛاب فـؿ ٟٛاملتـسحمض بسؾهـاص
مجاٍ ايز ٜٔارؾػاْٚ ٞاملتعاَ ٕٚع اذتضن ١ايز ١ٜٝٓبظعاَ ١آ ١ٜاهلل ايهاؽـاْ. ٞ
ٜٓظض َٛ :ع ٢شتَٛ ٍٛعٛع ١اذتضٚب ٚارطَات اإلقً ١ُٝٝيف ايكـضٕ ايعؾـضٜٔ
( آعــٝا )  2 ،بــريٚت  2006ل ; 296آَــاٍ ايغــبه ٞتــاصٜخ ةٜــضإ ايغٝاعــ ٞبــني
حمــٛصتني  ّ1979-1906عًغــً ١عــا املعضؾــ ١ايعــزر 250/ايهٜٛــي  1999ل; 184
ٖٓز اٖض ايبها ٤ايعالقات االٜضاْ ١ٝايغٛؾٝت ، 1951-1941 ١ٝبػزار  2006 ،ل. 116
( )25اٖض خًـ ايبها ، ٤املقزص ايغابل  ،ل ٚ . 245مما ظتزص سنض ٙإ ايؾا ٙتعـضض
ااٚي ١االغتٝاٍ يف احمٓا ٤حنٛص ٙاذتؿٌ املكاّ جباَعٗ ١ضإ بشنض ٣تسعٝغٗا
ٚنإ مُٔ اذتنٛص ٚطٜض ايتعً ِٝستُز فزٜكٚ ٞص٥ـٝػ ادتاَعـ ١ايـزنتٛص
عــاؼ ٚ ،يف احمٓــاَ ٤قــاؾخ ١ايؾــا ٙيهبــاص َغــتكبً ٘ٝتكــزّ ايقــخؿ ٕٛٝاليتكــا
ايقــٛصَٚ ٠ــٔ بٝــِٓٗ ايقــخؿْ ٞافــض ؾدــض اصا٥ــٚ ٞنــإ غتؿــَ ٞغزعــا يف آيــ١
ايتقـٜٛض ايــل اقــرتب بٗــا َــٔ ايؾــا ٙحمـِ ٚجــ٘ حمــال صفافــات رؾعــٚ ١احــز ٠عًــ٢
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فزص ايؾا ٙيهٓٗا تقب٘  ،حمِ ا ًل ايضابع ١ؾافابي نتؿ٘ ٜٚزٜٓ . ٙظـض  :اَـاٍ
ايغبه ، ٞاملقزص ايغابل  ،ل . 184
( )26اٖض خًـ ايبها ، ٤املقزص ايغابل  ،ل . 246
(27) Ervand Abrahamian , Communism and communalism in
Iraq : The Tuda and Firoah- IDimukrat , International
journal of middil east studies , Cambridge university
press , Vol ,19 , London , 1970 , P.17 .
(28) The Royal institute of international affairs , The
middle east , A political and economic survey, Second
edition , , London , 1954 , P. 386.
( )29ادتبٗــ ١ايٝٓ ٛــ :١نــإ ايغــب ايــضٝ٥ػ يف تؾــهًٗٝا ٖــ ٛاالعتقــاّ ايــشْ ٟظُتــ٘
ارحــظاب ٚادتُعٝــات املعاصمــ ١يًؾــا ٙأَــاّ ايكقــض يف ايثايــث عؾــض َــٔ تؾــضٜٔ
اال ٍٚعــاّ  1949احتجاحــا عًــ ٢تــزخٌ اذتهَٛــ ١يف االْتدابــاتٚ ،بعــز اْؿنــاض
االعتقاّ تٛجٗٛا ةا بٝي َقزم ٚؽهًٛا ادتبٗ ١اي ١ٝٓ ٛيف اذتارٚ ٟايعؾضٜٔ
َــٔ تؾــض ٜٔاال ٍٚعــاّ ٚ 1949نــإ أٖــِ أٖــزاؾٗا اجــضا ٤اْتدابــات ْظٜٗــٚ ،١صؾــع
ارحهاّ ايعضؾٚ ،١ٝا الم حض ١ٜايقخاؾٚ ،١ا الم عضاح املعتكًٝني ٚنإ شٙ
ادتبٗ ١أحمضا نبريا يف تسَ ِٝايٓؿع اإلٜضآْٜ . ٞظض  :عًٝا ٤ععٝز ابضاٖ ِٝستُز
نغ اص  ،اب ٛايكاعِ ايهاؽاْٚ ٞاحمض ٙيف اذتٝا ٠ايغٝاع ١ٝاالٜضاْ ١ٝحت ٢عـاّ ، 1962
صعايَ ١اجغتري غري َٓؾٛص ، ٠نً ١ٝاالراب  ،جاَع ١ايهٛؾ ، 2013 ، ١ل . 74
قــزم يف ٗــضإ َــٔ عــاّ ٚٚ ّ1879ايــزَ ٙــريطا ٖــزاٜي
(ٚ )30يــز ايــزنتٛص ستُــز َ ط
اؽتٝاْ ( ٞت ٚ ) ّ1891نإ ٚطٜضاً يًُايَ ١ٝز ٠حمالحمني عاَاً يف عٗـز ْافـض ايـزٜٔ
ؽا ٙايكاجاصٚٚ ٟايزت٘ أَري ٠قاجاص ١ٜتغًَُ( ٢و تـاج ؾـريٚط صتـِ ايغـًطٓ. ) ١
بعــز ةنُــاٍ رصاعــت٘ يف عــاّ  ّ1896أفــبح َقــزم َٛلؿـاً تابعـًا يــٛطاص ٠املايٝــ ١يف
خضاعإ ٚبك ٞيف ٖشا املٓق عؾض عٓٛات حمِ عاؾض ةا باصٜػ إلنُاٍ رصاعت٘
بعــزٖا اْتكــٌ ةا عٜٛغــضا ٚحقــٌ عًــ ٢ؽــٗار ٠ايــزنتٛصا ٙيف اذتكــٛم ٚايعًــّٛ
ايغٝاعٚ ١ٝبعـز عٛرتـ٘ ةا ةٜـضإ ؽـػٌ َٓافـ عـزَٗٓ ٠ـا عنـ ١ٜٛاجملًـػ حمـِ
تكًز َٓاف ٚطاص ١ٜشتتًؿٚ ١يف عاّ  ّ1951قار حضن ١تسَ ِٝايـٓؿع اإلٜضاْـٞ
حمِ أقق ٞعٔ اذته ١َٛعاّ ٚ ّ1953لٌ حتي اإلقاَ ١ادترب ١ٜذتـني ٚؾاتـ٘ عـٓ١
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()31
()32

()33
()34
()35
()36

ٜٓ . ّ 1967ظض  :حماَض َه ٞعًـ ٞايؾـُض ٟستُـز َقـزم حٝاتـ٘ ٚرٚص ٙايغٝاعـٞ
يف ةٜــضإ صعــايَ ١اجغــتري غــري َٓؾــٛص ٠نًٝــ ١اآلراب جاَعــ ١بػــزار 2008
ل ; 10عبــز ايــضطام َطًــو ايؿٗــز قــار ٠عٝاعــ ٕٛٝيف آعــٝا بػــزار  2007ل; 116
ؽـــري ٜٔيٝعـــ ٞرص خًـــٛت َقـــزم تٗـــضإ چاب ر1387 ّٚـ ّ2008/ل; 1
پژٖٚؿ اطجاَ ٞنشؽت٘ چصاؽ صا ٙآٜٓز ٙاعي تاصٜخ ةٜضإ رص ؾافً٘ ر ٚنٛرتـا
 1299-1332تٗضإ چاب ِْٗ 1387ـ ّ2008/ل. 541
َٛع ٢شتَٛ ، ٍٛعٛع ١اذتضٚب ٚاالطَات االقًُٝٝـ ١يف ايكـضٕ ايعؾـض، 2 ، ٜٔ
بريٚت  ، 2006 ،ل . 297
 ٖٛٚابٔ ستُز عً ٞخإ ٚيز يف تؿًٝػ عافُ ١أسصبٝجإ عـاّ ٚ ّ1884عٓـزَا
عُـــني ٚايـــز ٙعـــؿرياً يف يٓـــزٕ أخـــشَ ٙعـــ٘ ٖٓـــاى ؾـــسمت حغـــني عـــال ٤رصاعـــت٘ يف
بضٜطاْٝا ٚبعز ةنُاٍ رصاعت٘ عُني يف ايغؿاص ٠اإلٜضاْٝـٖٓ ١ـاى عـاّ ٚ ّ1934يف
عاّ  ّ1937ؽػٌ َٓق ٚطٜض ايتجاص ٠حمِ تكًز َٓافـ عـزٚ ٠أفـبح يف أٚاخـض
ؽبا ٚ ّ1950طٜضاً يًداصج ١ٝملز ٠ققريٚ ٠يف  24ؽبا  ّ1951عُني ٚطٜضاً يًبال
َٚعضٚؾاً عٓ٘ َٛٝي٘ ارَضٜهٝـ ١حمـِ أفـبح صٝ٥غـاً يًـٛطصا ٤يف آساص ٜٓ . ّ1951ظـض :
ؾٛط ١ٜفابض ستُز ايتطٛصات ايغٝاع ١ٝايزاخً ١ٝيف اٜضإ  ، 1963-1951ا ضٚح١
رنتٛصا ٙغري َٓؾٛص ، ٠نًٝـ ١االراب  ،جاَعـ ١بػـزار  1993 ،ل ; 61ـاٖض خًــ
ايبها ٤املقزص ايغابل ٖاَؿ ل ; 276صتؿكً ٞپعٝإ  ،خغضَ ٚعتنز َٓبـع
قبً ٞلَٛ ; 371ع ٢املٛع ٟٛةٜضإ يف صبع قضٕ (ر  1972 )ّ .ل. 11
الٍ زتشٚب  ،اٜضإ َٔ ايثٛص ٠ايزعـتٛص ١ٜحتـ ٢ايثـٛص ٠االعـالَ، 1979-1906 ١ٝ
بريٚت  ، 1980 ،ل ل . 317-316
املقزص ْؿغ٘  ،ل . 318
ٚيٝز خايز املبٝض  ،جٛصج ؽـهض ٟنـ ، ،خٝـاصات اٜـضإ املعافـض ، 1 ، ٠رَؾـل ،
 ، 2002ل. 122
ٚيزت عاّ َ 1932ـٔ اب اٜضاْـَ ( ٞـٔ قبا٥ـٌ ايبدتٝاصٜـٚ ) ١اّ املاْٝـ ١املٛيـز صٚعـ١ٝ
االفٌ  ،نإ ابٖٛا ايبا يف جاَع ١بضيني عٓزَا تعضف عًـٚ ٢ايـزتٗا ٚتظٚجٗـا ،
ٚقـــز ْؾـــست حمضٜـــا ٚتضعضعـــي يف بـــضيني ٚافـــؿٗإ ٚطٜـــٛصٜخ ٚيٓـــزٕ  ،ؾتعًُـــي
ايؿاصعٚ ١ٝاالملاْٚ ١ٝايؿضْغ ، ١ٝتظٚجٗا ايؾا ٙستُز صما بًٗ ٟٛعاع  ، 1951يهٓٗا
تٓج ٚصٜثا يًعضـ  ،ؾطًكٗـا يف اساص  ،1958اْتكًـي حمضٜـا بعـز سيـو اا بـاصٜػ
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()37
()38

()39
()40
()41

يتعٝؿ ٖٓاى  ،تٛؾٝي عاّ ٜٓ . 2001ظض  :ستُز ٚفؿ ٞابَ ٛػً ، ٞاملقزص ايغـابل ،
ل  ; 48ؾضٜــزٜٖٛ ٕٚــزا  ،عــك ٛايؾــا ، ٙتضمجــ : ١امحــز عبــز ايكــارص ايؾــاسي، ٞ
َهتبــَ ١ــزبٛي ، ٞايكــاٖض ، 1993 ، ٠ل ل  ; 39-38املٛعــٛع ١اذتــض ( ٠االْرتْــي )
http://ar.wikipedia.or
محٝـــز طٜـــاصات ، ٞصؤٜـــا خـــاطَْٓ ، ٞبـــع قبًـــ ، ٞل  ; 63صتؿكًـــ ٞبغـــٝإ  ،خغـــضٚ
َعتنز َٓ ،بع قبً ، ٞل . 516
ُٜعز ادتٓضاٍ ؾنـٌ اهلل طاٖـز ٟأحـز جٓـضاالت ايؾـا ٙصمـا بًٗـٚ ٟٛيـز يف ُٖـزإ
عاّ  ّ1890اْتغ يف ؽـباب٘ ةا ؾضقـ ١ايكـٛطام ٚتكًـز َٓافـ عـز ٠يف ايزٚيـ١
عٗز ةي ٘ٝعاّ  ّ1923أَض قٝار ٠محً ١عغهض ١ٜمز ايؾٝخ خظعٌ يف ارحٛاط عُني
عاّ  ّ1925قا٥زاً يًؿضق ١ايعغهض ١ٜيف مشاٍ ةٜـضإ ٚعٓـز رخـ ٍٛقـٛات االحـتالٍ
ةا ةٜــضإ عــاّ  ّ1941أيكــ ٢ايربٜطــاْ ٕٛٝايكــبض عًٝــ٘ ْٚكًــ ٙٛةا ؾًغــطني ٚيف
عاّ  ّ1945أعٝز ةا ةٜضإ ٚاْتد عاّ  ّ1949عنًٛا يف ايربملإ حمِ ؽػٌ َٓاف
عزٚ ٠يف آب  ّ1953قـار االْكـالب مـز َقـزطم  ،تـٛيف عـاّ ٜٓ 1963ظـض ٜٓ . :ظـض :
محــز ٚفــؿ ٞأبــَ ٛػًــ ٞريٝــٌ ايؾدقــٝات اإلٜضاْٝــ ١املعافــض ٠لَٛ ;71عــ٢
املٛعــ ٟٛاملقـــزص ايغــابل ل ; 18عبـــز اهلل ؽـــٗباط ٟلٗــٛص ٚعـــك ٛعـــًطٓي
بًٗـ ٟٛجًـز ر ، ّٚتٗـضإ چاب بٝغـي ٖٚؿـتِ  1387ـ ّ2008/ل ; 251حغــني
عبز اذتغٔ حغني  ،ايغاؾاى ْٚؾا ٘ يف اٜضإ  ، 1979-1957صعايَ ١اجغتري غـري
َٓؾٛص ، ٠نً ١ٝايرتب ١ٝيًعً ّٛاالْغاْ ، ١ٝجاَع ١س ٟقاص ٖ ، 2013 ،اَؿ ل . 44
ْعــ ِٝجاعــِ ستُــز  ،اٜــضإ يف عٗــز حهَٛــ ١اَــري عب ـاؼ ٖٜٛــزا  ،ل  ; 32بٗــضاّ
اؾضاعٝاب ، ٞاعضاص ؽا ٙحهاٜي ٖٜٛزا  ،جاب ع، ّٛتٗضإ 1382 ،ـ ،ّ2003 /ل 198
بٗضاّ اؾضاعٝابَٓ ، ٞبع قبً ، ٞل . 198
باقض عـاقً ، ٞصٚط مشـاص تـاصٜخ اٜـضإ اط َؾـض ٘ ٚتـا اْكـالب اعـالَ ، ٞجًـز ر، ّٚ
تٗــضإ 1387 ،ـ  ، ّ2008 /ل ٚ . 27ممــا جتــزص االؽــاص ٠ايٝــ٘ إ َقــزم ٚيف احمٓــا٤
تٛيٝــ٘ َٓقـ ص٥اعــ ١ايــٛطصا ٤قــاّ بتٓقــ ٝتُٝــٛص خبتٝــاص يكٝــار ٠ايؿــٛج ادتبًــٞ
يهضَٓؾا ، ٙنَ ٕٛقزم نإ ٚاحمل َٔ تُٛٝص خبتٝاص  ،اس عـبل إ اصعـً٘ يؿـض
ايتُضر ايش ٟقاّ ب٘ ايبدتٝـاصٜني عـاّ ٚ 1953انُـٌ َُٗتـ٘ َـٔ ر ٕٚقتـاٍ نْٛـ٘
نإ عاصؾا يف االَٛص ايعؾا٥ض ١ٜيكبًٝت٘  ،نُا إ نًُتـ٘ نـإ َغـُٛع ١يـز٣
ابٓا ٤تًو ايكبٚ ، ١ًٝنشيو ؾإ َقزم بزٚص ٙنإ ٜعضف اعض ٠تُٝـٛص ٚٚايـز، ٙ
ٚنإ ٜزصى إ اعض ٠تُٛٝص ناْي َٔ املتنضص َٔ ٜٔحهِ صما ؽا ٙايش ٟاعزّ
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()42
()43

()44

()45
()46
()47

()48

ايهــثري َــٔ اقضبــا ٤تُٝــٛص ٚ ،عًٝــ٘ نــإ َقــزم ٜعتكــز إ تُٝــٛص عــٝهٚ ٕٛؾٝــا
يًخه ١َٛايل ٜضأعٗا ٖ ، ٛحت ٢اْ٘ اصار تٓق ٝتُٛٝص ٚطٜضا يًزؾاع يف حهَٛتـ٘ .
ٜٓظض  :صتؿكً ٞبغٝإ  ،خغضَ ٚعتنز َٓ ،بع قبً ، ٞل . 510
صتؿكً ٞبغٝإ  ،خغضَ ٚعتنز َٓ ،بع قبً ، ٞل . 516
َٛع ٢شت ، ٍٛاملقزص ايغابل  ،ل ل  ; 299-298اَاٍ ايغبه ، ٞاملقزص ايغـابل ،
لٚ .188يًُظٜز َٔ ايتؿاف ٌٝح ٍٛستانَُ ١قزم ٜ ،ضاجع  :عً ٞايبقض، ٟ
ستانَُ ١قزم  ،بػزار . 1954 ،
تسعغي َٓظُ ١ؾزا ٞٝ٥اعالّ عـاّ  1946عًـٜ ٢ـز زتتبـْ ٢ـٛاب فـؿ ، ٟٛاْطالقـا
َــٔ َبــزأ َكاَٚــ ١االذتــار يف اجملتُــع َٛٚاجٗــ ١االؾهــاص املعارٜــ ١يًــز ، ٜٔمــُي
عزرا َٔ ايؾباب املتؾزر : َِٗٓ ٜٔحغني اَاَ ، ٞخًُٗ ٌٝاعيب  ،عبز اذتغـني
ٚاحزَ ، ٟظؿض س ٚايكزص  ،ستُز ٚاحزٚ ، ٟاعتُزت املٓظُـ ١االعـًٛب املغـًح يف
َٛاجٗتٗـــا يًخهَٛـــ ١االٜضاْٝـــٜٓ ١ظـــض  :عًٝـــا ٤عـــعٝز ابـــضاٖ ِٝستُـــز نغـــاص ،
املقزص ايغابل  ،ل ل . 78-76
محٝز طٜاصات ، ٞصؤٜا خاطَْٓ ، ٞبع قبً ، ٞل . 63
صتؿكً ٞبغٝإ  ،خغضَ ٚعتنز َٓ ،بع قبً ، ٞل . 520
ْع ِٝجاعِ ستُـز  ،اٜـضإ يف عٗـز حهَٛـ ١اَـري عبـاؼ ٖٜٛـزا  ،ل ل . 39-37
ٚممــا ظتــزص سنــض ٙإ إ ؾنــٌ اهلل طاٖــزٜٛ ٟاؾــل يف بــارو االَــض عًــ ٢اَــض
االعــتكاي ١ايــشٚ ٟجٗــ٘ ايٝــ٘ ايؾــا ، ٙممــا جعــٌ االخــري ٜضعــٌ ايٝــ٘ تُٝــٛص خبتٝــاص
البالغــ٘ بــاَض االعـتكايٚ ، ١قــاّ االخــري بتٗزٜــز طاٖــز ٟقــا٥ال يــ٘  :ت ج٦ــي بزبابــ١
ٚعسسٖ بزباب ١ت  ،االَض ايش ٟجعٌ طاٖزٜ ٟكبٌ باالَض ايٛاقـع  ،الْـ٘ نـإ عًـ٢
رصا ١ٜبكْٚ ٠ٛؿٛس تُٛٝص خبتٝاص ٚفًت٘ ايٛحمٝك ١بايؾـا ، ٙؾٛاؾـل عًـ ٢االعـتكاي. ١
ٜٓظض  :صتؿكً ٞبغٝإ  ،خغضَ ٚعتنـز َٓ ،بـع قبًـ ، ٞل  ; 522محٝـز طٜـاصات، ٞ
صؤٜا خاطَْٓ ، ٞبع قبً ، ٞل . 71
صتؿكً ٞبغٝإ  ،خغضَ ٚعتنز َٓ ،بع قبً ، ٞل ٚ . 522قز سنضت املقـارص بـإ
تُٛٝص خبتٝاص ٚيف احمٓاَ ٤كابًت٘ يعبـز اذتغـني ٚاحـز – ٟاحـز املـتُٗني مبخاٚيـ١
اغتٝــاٍ ص٥ــٝػ ايــٛطصا ٤حغــني عــال – ٤تًؿــز بهًُــات بش٦ٜــ ١صــل عبــز اذتغــني
ٚاحز ٟايش ٟصر عً ٢خبتٝـاص بهًُـات َؾـابٗ ، ١ممـا ار ٣اا غنـ خبتٝـاص عًٝـ٘
ٚقتًــ٘ مبغزعــ٘ ايؾدقــ ٞيف اذتــاٍ ٚ ،اتٗــِ عبــز اذتغــني ٚاحــز ٟباْــ٘ حــاٍٚ
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()49
()50
()51

()52
()53
()54
()55
()56

ا ضٚب يف احمٓاْ ٤كًـ٘ َـٔ االحـٛاط اا ٗـضإ ٚيـشيو فـٛب جٓـٛر اذتُاٜـ ١ايٓـاص
عً ٘ٝيف احمٓا ٤ا ضب يًتػط ١ٝعً ٢اذتارحمٜٓ . ١ظض ُٖ :إ َٓبـع  ،ل  ; 522محٝـز
طٜاصات ، ٞصؤٜا خاطَْٓ ، ٞبع قبً ، ٞل . 66
َثٓــ ٢مجــز ٟتٛؾٝــل ايثــٜٛين  ،ايعالقــات االَضٜهٝــ ١االٜضاْٝــ ١يًُــز، 1999-1989 ٠
(صعايَ ١اجغتري )  ،نً ١ٝايعً ّٛايغٝاع ، ١ٝجاَع ١بػزار  ، 1999 ،ل ل 18-17
محٝز طٜاصات ، ٞصؤٜا خاطَْٓ ، ٞبع قبً ، ٞل . 68
حغــني أبارٜــإ  ،ر ٚرٖــ٘ ٚابغــني حهَٛــي بًٗــ ، ٣ٛجــاب ر ، ّٚتٗــضإ  1383 ،ـ /
 ، ّ2004ل ٜٚ . 69شنض إ عٓافض االعتدباصات االَضٜه (C.I.A ( ١ٝقاَٛا بعز
االْكالب مز حهَ ١َٛقـزم يف آب  1953بتؾـهٚ ٌٝحـز ٠آَٝـ ١اعـتدباصات ١ٝاا
جاْ ايكٝار ٠ايعغهض ١ٜايل ناْي بكٝـار ٠تُٝـٛص خبتٝـاص ٚ ،بـزأت االعـتدباصات
االَضٜه ١ٝيف ا َٔ ًٍٜٛايعاّ ْؿغ٘ باصعاٍ َكـزّ يف ادتـٝؿ االَضٜهـٜ ٞعُـٌ يف
االعتدباصات االَضٜه ١ٝيتٓظٚ ِٝحز ٠اعتدباصات ١ٝاٜضاْ ١ٝجزٜز ٠بكٝار ٠تُٛٝص
خبتٝــاص ٚ ،لــٌ املكــزّ االَضٜهــٜ ٞعُــٌ يف ٗــضإ حتــ ٢عــاّ  ، 1955حمــِ اعــتبزٍ
خبُغــ ١مــبا آخــض ٜٔتــابعني يالعــتدباصات االَضٜهٝــٚ ، ١قــاّ خبتٝــاص بــزٚصٙ
بظٜاص ٠ايٛالٜـات املتخـز ٠يال ـالع عًـ ٢عُـٌ االعـتدباصات االَضٜهٝـٚ ١ايؾـض ١
ايغض ١ٜاالَضٜه ٚ )F.P.I ( ١ٝضٜك ١عٌُ ادتٗاط ٜٔاملشنٛصٜٓ . ٜٔظـض ُٖ :ـإ
َٓبع  ،ل. 69
عًـــ ٞانـــرب ٚالٜـــل  ،اٜـــضإ ٚتطـــٛصات ايكنـــ ١ٝايؿًغـــط ، ، ١ٝٓٝتضمجـــ : ١عبـــز
ايضمحٔ ايعً ،1 ، ٟٛراص ا ار ، ٟبريٚت  ، 2006 ،ل . 519
َضنظ ايبخٚ ٛاملعًَٛات  ،ايثٛص ٠ايل تتِ يف اٜضإ  ،ج، 1بػزار(،ر .ت )،ل 32
تك ٞصتاص ٟصار  ،ايغاؾاى  ،تضمج : ١ستُٛر عال ، 1 ، ٟٚايكاٖض ، 2003 ، ٠ل 65
املقزص ْؿغ٘  ،ل ل .90-89
عـــٝز عًريمـــا اطغٓـــز ، ٟتـــاصٜخ حتـــٛالت عٝاعـــٚ ٢اجتُـــاع ٢اٜـــضإ ، 1357-1320
تٗــضإ 1383 ،ـ ، ّ2004/ل ; 265محٝــز طٜــاصات ، ٞصؤٜــا خــاطَْٓ ، ٞبــع قبًــ ، ٞل
ٚ . 68يًُظٜــز َــٔ ايتؿافــ ٌٝعــٔ تؾــهٝالت َٗٚــاّ جٗــاط ايغــاؾاى بعــز تسعٝغــ٘ ،
ٜٓظض  :حغني عبز اذتغٔ حغني  ،املقـزص ايغـابل  ،ل ل  ; 80-66تكـ ٞصتـاصٟ
صار  ،املقزص ايغابل  ،ل ل . 102-93
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()57

()58
()59

()60

()61
()62

ٚيز يف عاّ  1917نـإ ٚايـزَ ٙـالطّ يف ادتـٝؿ االٜضاْـ ، ٞرصؼ حغـني ؾضرٚعـي
َـــع ستُـــز صمـــا بًٗـــ ٟٛيف عٜٛغـــضا ٚافـــبخا صؾـــٝكني َٓـــش ايقـــػض  ،تـــزصب يف
ايٛالٜــات املتخــز ٠االَضٜهٝــٚ ١حقــٌ عًــ ٢صتبــ ١جٓــضاٍ  ،حمــِ عٓٝــ٘ ايؾــا ٙستُــز
صمــا بًٗــ ٟٛصٝ٥غــا ملهتبــ٘ ارتــال ٚ ،بعــز عــكْ ٛظــاّ ايؾــا ٙعــاّ  1979اْنــِ
ؾضرٚعـــي اا اذتهَٛـــ ١االعـــالَ ١ٝيف اٜـــضإ ٚافـــبح قا٥ـــز االعـــتدباصات ٚايـــل
افــبخي تــزع( ٢ؾاؾــاى ) ٜٓ ،ظــض  :حغــني عبــز اذتغــٔ حغــني  ،املقــزص ايغــابل ،
ٖاَؿ ل . 53
املقزص ْؿغ٘  ،ل . 53
حغـــٔ حبـــٝيب ٚرٜهـــضإ  ،زتُٛعـــَ ١كـــاالت طتغـــتني ُٖـــاٜؿ بضصعـــ ٢عًـــٌ
ؾضٚباؽـ ٢عــًطٓي بًٗـَ ، ٣ٛؤعغــَ ١طايعــات ٚبظٖٚؾـٗا ٣عٝاعــ ، ٢جــاب ا، ٍٚ
تٗضإ 1382،ـ  ، ّ2003/ل . 757
بـزأ اعـرتاف اٜـضإ باعــضا ٌٝ٥عـاّ ٚ ، 1950عٓـز تــٛيَ ٞقـزم ص٥اعـ ١ايــٛطصا-1951( ٤
 ) 1953اعًٔ عٔ قطع ايعالقـَ ١ـع اعـضا ، ٌٝ٥اال إ ايؾـا ٙاعـار ايعالقـات َعٗـا عـاّ
ٚ ، 1957يًُظٜز َٔ ايتؿاف ٌٝعـٔ ايعالقـات االٜضاْٝـ ١االعـضا ١ًٝٝ٥يف تًـو املـز، ٠
ٜضاجــع :عــارٍ ستُــز حغــني ايعًٝــإ  ،ايتػًػــٌ ايقــٗ ْٞٛٝيف اٜــضإ ، 1979-1941
صعايَ ١اجغتري غري َٓؾٛص ، ٠نً ١ٝاالراب  ،جاَع ١بػزار ; 2003 ،عبز ايػين عبـز
ايهـــض ، ِٜايعالقـــات االعـــضا ١ًٝٝ٥االٜضاْٝـــ ، ١بػـــزار  ; 1969 ،عًـــ ٞانـــرب ٚالٜـــل ،
املقزص ايغابل  ،ل ل . 351-273
عً ٞانرب ٚالٜل  ،املقزص ايغابل  ،ل . 520
َٗــني نؿــاـ  ،صٚابــع آَٝتــ – ٢ا العــات اٜــضإ ٚاعــضا ٌٝ٥باتهٝــ٘ بــض عــاٚاى
َٛٚعار ْ ،اَ٘ تاصٜخ بظٖٚإ  ،مشـاص ، 20 ٠تٗـضإ  1388 ،ـ  ، ّ2009 /ل  ; 80صمـا
طاصع  ،صٚابـــع آَٝتـــ– ٢ا العـــاْ ٢اٜـــضإ ٚاعـــضاَ ، ٌٝ٥ؤعغـــَ ١طايعـــات تـــاصٜخ
َعافــض اٜــضإ  ،تــاصٜخ َعافــض اٜــضإ  ،عــاٍ ْٗــِ  ،مشــاص ٠عــٚ ٞعــ ، ّٛتٗــضإ ،
1384ـ  ، ّ2005/ل  ; 56عبــز ايضمــا ٖٛؽــٓو َٗــز ٟٚعٝاعــ ١خــاصج ٢اٜــضإ رص
رٚصإ بًٗ ، 1300-1357 ٣ٛجاب ٖؿتِ  ،تٗضإ  1386 ،ـ ، ّ2007 /ل ٜٚ . 128ـشنض
إ اعضا ٌٝ٥ؽٝزت عاّ  1958حمال قٛاعز راخٌ اذتزٚر االٜضاَْٛ ١ٝطع ١يف ( اٜالّ
– االحـــٛاط -نضرعـــتإ) ٚ ،ناْـــي ـــا عالقـــات ٝ ٚـــزَ ٠ـــع صؤعـــاَٚ ٤ـــٛلؿٞ
ايغــاؾاى ٚ ،ناْــي جتُــع َعًَٛــات عــٔ ايــز ٍٚايعضبٝــَ ١ثــٌ ايعــضام ٚايهٜٛــي
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()63

()64

()65

()66
()67

()68

ٚاالَاصات ٚايغعٛرٚ ١ٜعـٛصٜا عـٔ ضٜـل تًـو ايكٛاعـز ٜٓ ،ظـض َٗ :ـني نؿـاـ ،
َٓبع قبً ، ٞل  ; 80عً ٞانرب ٚالٜل  ،املقزص ايغابل  ،ل . 524
عبــز ايهــض ِٜحــزار ٚحمــا٥ل راَػــ ( ١زتُٛعــ ١ايٛحمــا٥ل ايــل عثــض عًٗٝــا يف ٚنــض
ايتجغػ االَضٜه – ٞايغـؿاص ٠االَضٜهٝـ ١يف اٜـضإ  -بؾـسٕ ْؾـا ات اعـضا ٌٝ٥يف
اٜضإ ايؾاٗ ، )ٙضإ  ، ٙ1403 ،ل ل . 80-79
جاعــِ ابــضاٖ ِٝاذتٝــاْ ، ٞايتػًػــٌ االعــضا ًٞٝ٥يف اٜــضإ ٚاحمــض ٙيف االَــٔ ايــ ٛين
ايعضاقـــ ، 1 ، 1967-1950 ٞاالٚا٥ـــٌ يًطباعـــ ، ١رَؾـــل  ، 2006 ،ل  ; 71عبـــز ايضمـــا
ٖٛؽٓو َٗزَٓ ، ٟٚبع قبً ، ٞل . 285
ٚيــز حغــٔ عًــ ٟٛنٝــا عــاّ  1912يف َزٜٓــُٖ ١ــزإ ٚانُــٌ رصاعــت٘ االبتزاٝ٥ــ١
ٚاملتٛعــط ١ؾٗٝــا ٚ ،يف عــاّ  1932رخــٌ ايهًٝــ ١ايعغــهضٚ ١ٜختــضج َٓٗــا عــاّ 1934
بضتبَ ١الطّ حماْ ، ٞؾنال عٔ حقٛي٘ عًـ ٢ؽـٗار ٠ايبهـايٛصٜٛؼ يف ايكـاْ ٕٛقبـٌ
رخٛي٘ ايهً ١ٝايعغهض ، ١ٜؽػٌ َٓق صٝ٥ػ ؽعب ١ايتجغـػ يف ايـضنٔ ايثـاْٞ
يًجٝؿ طَٔ حهَ ١َٛقزم ٚ ،قز ؽاصى يف اْكالب عاّ ٚ ،1953يف عاّ  1956صقٞ
اا صتب ١عُٝز يف ادتٝؿ اْتكٌ بعزٖا اا ايغاؾاى عٓـز تاعٝغـ٘ عـاّ ، 1957تـٛيف
عاّ  1983يف باصٜػ ٜٓ ،ظض  :زتٝـز صٖبـاْ ، ٞخـا ضات صجـاٍ رص نتاخباْـ٘ ٖـا٣
رظتتٌ  1-اط صنٔ ر ّٚتـا عـاٚاى (خـا ضات حغـٔ عًـ ٟٛنٝـا )  ،باٜهـا ٙزتـالت
ختققْٛ ٢ص  ،مشاص ، 267-265 ٠تٗضإ  1390 ،ـ  ، ّ2011ل  ; 67جالٍ ؾضُٖٓز ،
اعــٓار َطبٛعــات اٜــضإ ( ،رٚص ٙبًٗــ ، )2 ٣ٛزتــالت ختققــْ ٢ــٛص  ،مشــاص، 24 ٙ
تٗضإ 1381 ،ـ  ، ّ2002/ل  ; 204عً ٞانرب ٚالٜل  ،املقزص ايغابل  ،ل . 491
عً ٞانرب ٚالٜل  ،املقزص ايغابل  ،ل . 524
ٚيز حغٔ بانضٚإ يف ٗضإ عاّ ٚ ، 1911ايزٜ ٙزع ٢ؾتح اهلل بانضٚإ  ،ايتخـل
باملعٗز ايؿضْغ ٞيف االعهٓزصٚ ، ١ٜبعز عٛرتـ٘ اا اٜـضإ رخـٌ يف عـًو ايتـزصٜػ
ايعغهض، ، ٟتضأؼ جٗاط ايغـاؾاى عـاّ  1961بعـز عـظٍ تُٝـٛص خبتٝـاص ٚ ،اعـتُض يف
َٓقــب٘ حتــ ٢عــاّ  ، 1965حمــِ تــٛا ٚطاص ٠االعــالّ يف حهَٛــ ١اَــري عبــاؼ ٖٜٛــزا ،
بعزٖا افـبح عـؿري اٜـضإ يف بانغـتإ يًُـز ، 1972-1969 ٠اْتٗـي حٝاتـ٘ بافـزاص
حهِ االعزاّ عً ٘ٝعاّ ٜٓ ، 1979ظض :حغني عبـز اذتغـٔ حغـني  ،املقـزص ايغـابل،
ٖاَؿ ل . 99
يف عـاّ  1958تؾــهًي ٖٝــس ٠حمالحمٝــَ ١ؾـرتن ١يضعاٜــ ١ايعالقــات ٚايــضٚابع ايٛرٜــ١
ايضيٝــ ١بــني (تضنٝــا ٚاٜــضإ ٚاعــضا ، ) ٌٝ٥مــُي نــٌ َــٔ املٛعــار االعــضاًٞٝ٥
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()69
()70

()71
()72
()73
()74
()75

()76

ٚجٗاط ايغـاؾاى االٜضاْـَٚ ٞضنـظ االَـٔ ايـ ٛين ايرتنـٚ ، ) TNSS ( ٞا ًـل
عًٖ ٢ش ٙا ٝـس ٠املؾـرتن ١اعـِ ( َٓظُـ ١ايـضَح س ٚايـضؤٚؼ ايثالحمـٚ ، )١ناْـي
جًغــات ٖــش ٙا ٝــس ٠تعكــز َــضٚ ٠احــز ٠يف نــٌ عــت ١اؽــٗض ٜٚؾــاصى ؾٗٝــا صؤعــا٤
املضانظ ايث الحم ١املشنٛص ، ٠ؾنـال عـٔ ايتبـارٍ املغـتُض يف املعًَٛـات ايغـض ١ٜبـني
املضانظ ايثالحمٜٓ ١ظض  :عبز ايهض ِٜحزار  ،املقزص ايغابل  ،ل . 78
زتٝز صٖبآَْ ، ٞبع قبً ، ٞل . 68
نض ِٜعٝز نٓباص  ،ايعالقات االٜضاْ ١ٝاالعضاٚ ١ًٝٝ٥تسحمريٖا عً ٢االَٔ ايكَٞٛ
ايعضبــ ، 1988-1979 ٞصعــايَ ١اجغــتري غــري َٓؾــٛص ، ٠نًٝــ ١ايعًــ ّٛايغٝاعــ، ١ٝ
جاَع ١بػزار  ، 1989 ،ل . 8
عً ٞانرب ٚالٜل  ،املقزص ايغابل  ،ل . 92
غالّ صما صتات ، ٞاملقزص ايغابل  ،ل . 156
َظؿض ؽاٖز ، ٟعاٚاى ( عاطَإ ا العات ٚآَٝي نؾٛص  ، ) 1355-1357تٗـضإ ،
1386ـ  ، ّ2007/ل . 287
ُٖإ َٓبع  ،ل ل . 288-287
ٚيـــز َٓـــٛجٗض ةقبـــاٍ يف َزٜٓـــَ ١ؾـــٗز ٚ ّ1909أْٗـــ ٢ؾٗٝـــا رصاعـــت٘ االبتزاٝ٥ـــ١
ٚأنٌُ رصاعت٘ ايثاْ ١ٜٛيف املزصعـ ١ايعًُٝـ ١بطٗـضإ بعـزٖا اصحتـٌ ةا ؾضْغـا
ٚأنٌُ رصاع ١ايط يف جاَع ١باصٜػ عاّ  ّ1933تكًز َٓاف ٚطاصٜـ ١عـز ٠يف
أصبعٝٓٝـــات ٚيغـــٝٓٝات ايكـــضٕ ايعؾـــضٚ ٜٔأفـــبح صٝ٥غــاً يًـــٛطصا ٤عـــاّ ّ1957
ٚاعتُض يف َٓقب٘ حتـ ٢عـاّ ٚ ّ1960يف عـاّ ُْ 1963قطـ َـزٜضاً يؾـضن ١ايـٓؿع
ال َٔ عبز اهلل اْتظـاّ ٜٓ .ظـض  :ستُـز ٚفـؿ ٞأبـٛ
اي ١ٝٓ ٛاإلٜضاْ َٔ ١ٝايؾا ٙبز ً
َػًــ ٞريٝــٌ ايؾدقــٝات اإلٜضاْٝــ ١املعافــض ٠ل ; 16عبــز اهلل ؽــٗباط ٟلٗــٛص
ٚعك ٛعًطٓي پًٖ ٟٛجًز ر ّٚل ; 329صتؿكً ٞپٜغإ ٚخغض َعتنـز
َٓبع قبً ٞل. 547
ٚيز أَري أعز اهلل عًِ يف خضاعإ عاّ ٜٓٚ ّ1919خزص َٔ أعـض ٠ةقطاعٝـ ١رصؼ
االبتزاٚ ١ٝ٥ايثاْ ١ٜٛيف َغكع صأع٘ حمِ ايتخل بهًٝـ ١ايظصاعـ ١جاَعـٗ ١ـضإ
ٚأنٌُ رصاعت٘ ايعًٝا يف جاَع ١أنغؿٛصر يف بضٜطاْٝا تٛا َٓافـ حهَٝٛـ١
عزٚ ٠أفبح صٝ٥غًا يًٛطصا ٤يًُزَ ٠ا بني عاَٚ ) ّ1964-1962( ٞبعـز عـٓتني عُـني
ٚطٜــضاً يًــبال املًهــ ٞيًُــزَ ٠ــا بــني عــاَ ) ّ1977-1966 ( ٞتــٛيف يف ؾضْغــا عــاّ
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()77

()78
()79
()80

()81
()82

 ّ1978إلفــابت٘ مبــضض ايغــض إٜٓ .ظــض  :عًــْ ٞــاغ ٞعًــ ٞخــاْ ٞايؾــاٚ ٙأْــا (
املــشنضات ايغــض ١ٜيــٛطٜض ايــبال أعــز اهلل عًــِ ) تضمجــ : ١ؾضٜــل َــٔ ارتــربا٤
ايعضب ايكاٖض 1993 ٠ل ; 41ستُٛر ًٛع ٞجٗضٚ ٠اقع ٞعًِ تٗـضإ چاپ
ر 1382 ّٚـ ّ2003/ل ; 10ستُــــٛر ًــــٛع ٞبــــاطٟگصإ عقــــض پًٖــــ ٟٛاط
ؾضٚغ ٞتاؾضرٚعي جًز أ ٍٚتٗضإ چاپ ؽؾِ  1387ـ ّ2008/ل. 441
ْكــال عــٔ  :حغــني عبــز اذتغــٔ حغــني  ،املقــزص ايغــابل  ،ل ٚ . 82يًُظٜــز َــٔ
ايتؿاف ٌٝعٔ بضاَ ٚاٖـزاف اذتـظبني املـشنٛصٜ ، ٜٔضاجـع  :ستُـز ٚفـؿ ٞابـٛ
َػً ، ٞاالحظاب ٚايتجُعات ايغٝاع ١ٝيف اٜـضإ َ ، 2 ، 1981-1905ضنـظ رصاعـات
ارتً ٝايعضب ، ٞجاَع ١ايبقض ، ٠ايبقض; 1983 ، ٠اٜضإ  ،تٗضإ 1387 ،ـ ّ 2008 /
يًُظٜز َٔ ايتؿاف ٌٝعٔ مماصعات ايغاؾاى صل ايهغبٚ ١ايعُاٍ ٚايطًب ١ابـإ
تًو املزٜ ٠ضاجع  :حغني عبز اذتغٔ حغني  ،املقزص ايغابل  ،ل ل . 95-88
محٝز طٜاصات ، ٞصؤٜا خاطَْٓ ، ٞبع قبً ، ٞل  ; 71باقض عاقًَٓ ، ٞبـع قبًـ ، ٞجًـز
ر ، ّٚل . 115
ايـضٝ٥ػ ارتــاَػ ٚايثالحمــ ٕٛيًٛالٜــات املتخــز ٠االَضٜهٝــٚ ، ١يــز عــاّ  ، 1917ؽــػٌ
َٓاف ـ عٝاعــَُٗ ١ٝــ ١قبــٌ تٛيٝــ٘ َٓق ـ ايض٥اعــ ، ١اْتد ـ صٝ٥غــا يًٛالٜــات
املتخز ٠عاّ  ٖٛٚ 1960يف عٔ ( َٔ )43ايعُض  ،اغت ٌٝيف تهغاؼ عاّ ٜٓ 1963ظـض :
عبز ايٖٛـاب ايهٝـاي ، ٞاملقـزص ايغـابل  ،ج ، 5لٚ . 358يًُظٜـز عـٔ حٝاتـ٘ ٜٓظـض :
آَٝــ ١راخــٌ ؽــًؿ  ،جــ ٕٛنٓٝــزٚ ٟعٝاعــت٘ جتــا ٙاملؾــضم ايعضبــ، 1963-1961 ٞ
ا ضٚح ١رنتٛصا ٙغري َٓؾٛص ، ٠نً ١ٝايرتب ، ١ٝادتاَع ١املغتٓقض. 2008 ، ١ٜ
صتؿكًــ ٞبغـــٝإ  ،خغـــضَ ٚعتنـــز َٓ ،بــع قبًـــ ، ٞل ل  ; 526-525غـــالّ صمـــا
صتات ، ٞاملقزص ايغابل  ،ل . 190
ٚيز ايزنتٛص عً ٞأَٝين يف ٗضإ عاّ ٚ ّ1905ايز ٙستغٔ أَٝين ( َعـني املًـو
) ٚأَ٘ (ؾدض ايزٚي )١حؿٝزَ ٠ظؿض ايز ٜٔؽا ٙقاجـاص رصؼ عًـ ٞأَـٝين املضحًـ١
االبتزاٝ٥ــ ١يف ٗــضإ ٚبعــز َٛافــً ١رصاعــت٘ حقــٌ عًــ ٢ؽــٗار ٠ايــزنتٛصا ٙيف
ايكاْ َٔ ٕٛجاَع ١باصٜػ ٚعٓز عٛرت٘ َٔ باصٜػ عٌُ يف ٚطاص ٠ايعزٍ ٚاملاي١ٝ
ٚاالقتقـار عـني عـاّ ْ ّ1939ا٥بـًا يـضٝ٥ػ ايـٛطصا ٤يف حهَٛــ ١قـٛاّ ايغـًطٓ ١حمــِ
عني ٚطٜضاً يالقتقار اي ٛين يف حه ١َٛعًَٓ ٞقٛص عاّ ٚ ّ1950حهَ ١َٛقزطم
عاّ  ّ1952حمِ ٚطٜضاً يًُاي ١ٝعاّ ٚ ّ1953صٝ٥غاً يًٛطصا ٤عـاّ  ّ1961يهٓـ٘ اعـتكاٍ
151

زتًـــــ ١أٚصى ..جاَع ١املثٓ .. ٢نً ١ٝايرتب…ٞاجملًز ايثأَ –ايعزر ايثاْ2015 ٞ
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()83

()84

()85
()86
()87
()88

عاّ ٚ ّ 1962عاؾض بعزٖا ةا أٚصبا ٚاْنِ باملعاصمـ ١ايـل أ احـي بٓظـاّ ايؾـاٙ
عــــاّ  ّ1979تــــٛيف عــــاّ ٜٓ . ّ 1992ظــــض  :ر.ىًَ ٚ.ؿــــات ايــــبال املًهــــ ٞاملًـــــ
 311/3973نتاب َـٔ ايغـؿاص ٠ايعضاقٝـ ١يف ٗـضإ ايغـض 438 ٟيف ّ1955/5/17
ٚحمٝك ١صقِ 55/ل ; 107اٜضج أَٝين بضبـاٍ صـضإ طْـزن ٞعـٝاؼ عًـ ٞأَـٝين
تٗضإ  ،چاپ أ 1388 ٍٚـ ّ2009/ل ; 15حب ٝالجٛصر ٟخا ضات عً ٞأَٝين
ضح تـاصٜخ ؽـؿاٖ ٞةٜـضإ تٗـضإ  1377ـ ; ّ1998/ستُـز ٚفـؿ ٞأبـَ ٛػًـٞ
ري ٌٝايؾدقٝات اإلٜضاْ ١ٝاملعافض ٠ل ل . 22-21
ْكــال عــٔ  :اٜــضج اَــٝين َٓ ،بــع قبًــ ، ٞل ٚ ; 235يٝــاّ ؽــٛنضاؼ  ،عبــز ايضمــا
ٖٛؽٓو َٗز ، ٟٚآخض ٜٔعؿض ؽـا ، ٙجـاب ٖؿـزِٖ  ،تٗـضإ 1388 ،ـ ، ّ1999/ل
ٚ . 198يًُظٜز َٔ ايتؿاف ٌٝعـٔ يكـا٤ات تُٝـٛص خبتٝـاص َـع ادتٗـات ايضيٝـ ١يف
ايٛالٜــات املتخــز ٠االَضٜهٝــ ١قبٝــٌ َكابًــ ١ايــضٝ٥ػ االَضٜهــ ٞجــ ٕٛنٓٝــز، ٟ
ٜضاجــع  :جــالٍ اْــزصَاْ ٞطار ، ٙاعــٓار اط صٚابــع اٜــضإ ٚاَضٜهــا رص رٚصإ صٜاعــي
مجٗـــــٛص ٣نٓــــــز ، ٣باٜهــــــا ٙزتــــــالت ختققــــــْ ٢ــــــٛص  ،مشــــــاص ، 9ٙتٗــــــضإ ،
1378ـ ، ّ1999/ل ل . 130-127
يف  24ؽبا  ّ1955جض ٣ايتٛقٝع عًَٝ ٢ثام بػزار بني ايعضام ٚتضنٝا ٚةْنـُي
بضٜطاْٝا ةا املٝثام يف ْٝ 15غإ ٚأْنـُي ؾُٝـا بعـز بانغـتإ يف  23أًٜـ ٍٛحمـِ
ةٜضإ يف  22تؾض ٜٔار َٔ ٍٚايعاّ ْؿغ٘ ٚقز ي ٞؾُٝا بعز صًـ بػزار ٚ ،قز
اْغخ ايعضام َٔ اذتًـ املشنٛص بعز حمٛص 14 ٠نٛط  ،1958ؾافـبح ٜغـُ ٢حًــ
ايغٓت ٛيف عاّ ٜٓ .1959ظض :حغٓني عً ٞعج٘ عبز ايضما رٚص ةٜـضإ يف ايتهـتالت
ٚارحــــالف ايزٚيٝــــ ) ّ1955 -1937( ١صعــــايَ ١اجغــــتري غــــري َٓؾــــٛص ٠نًٝــــ١
ايرتبٝـــ ١ادتاَعـــ ١املغتٓقـــض 2001 ١ٜل ; 50ممـــزٚح ستُـــٛر َٓقـــٛص ايقـــضاع
ارَضٜه ٞايغٛؾٝل يف ايؾضم ارٚعع ايكاٖض( ٠ر-ت) ل. 115
اٜضج اَٝين َٓ ،بع قبً ، ٞل . 236
صتؿكًــ ٞبغـــٝإ  ،خغـــضَ ٚعتنـــز َٓ ،بــع قبًـــ ، ٞل ل  ; 526-525غـــالّ صمـــا
صتات ، ٞاملقزص ايغابل  ،ل . 190
ْكال عٔ  :زتٝز صٖبآَْ ، ٞبع قبً ، ٞل . 71
يًُظٜز َٔ ايتؿاف ٌٝعٔ اْتدابـات اجملًـػ ايعؾـضٚ ٜٔاالحـظاب ايؿـا٥ظ ٠يف تًـو
االْتدابــات ٜ ،ضاجــع ْ :عــ ِٝجاعــِ ستُــز  ،اٜــضإ يف عٗــز حهَٛــ ١اَــري عبــاؼ
ٖٜٛزا ،ل ل . 45-44
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()89
()90
()91

()92

()93
()94
()95

()96

محٝز طٜاصات ، ٞصؤٜا خاطَْٓ ، ٞبـع قبًـ ، ٞل ل  ; 73-72ستُـز عًـ ٞعـؿض، ٟ
قًِ ٚعٝاعي  ،ل . 190
اٜضج اَٝين َٓ ،بع قبً ، ٞل . 231
ٚيز جعؿض ؽضٜـ ةَـاَ ٞيف ٗـضإ عـاّ ٚ ّ1910أنُـٌ ؾٗٝـا رصاعـت٘ االبتزاٝ٥ـ١
ٚايثاْ ١ٜٛحمِ سٖ ةا أملاْٝا ٚايتخل بهً ١ٝايغه ١اذتزٜز ١ٜاملضنظٚ ١ٜختضج
َٓٗا َٗٓزعاً حمِ سٖ ةا ايغٜٛز ٚحقٌ عً ٢ؽٗار ٠ايزبً ّٛيف ا ٓزع ١تكًز
َٓافـ ـ حهَٝٛـــ ١عـــز ٠يف أصبعٝٓٝـــات ايكـــضٕ ايعؾـــضٚ ٜٔيف عـــاّ  ّ1960نًــــ
بتؾــه ٌٝايــٛطاص ٠بعــز ةقبــاٍ رَ ٍٚــضٚ ٠اعــتُض بــاذتهِ حتــ ٢عــاّ  ّ1961بعــزٖا
قــزّ اعــتكاي ١حهَٛتــ٘ ٚيف عــاّ  ّ1963تــٛا ص٥اعــ ١زتًــػ ايؾــٛٝذ اإلٜضاْــٞ
ٚاعــتُض يف َٓقــب٘ َــز ٠يغــ ١عؾــض عاَ ـًا بعــزٖا ؽــهٌ ايــٛطاص ٠اإلٜضاْٝــ ١يف
ايثــأَ ٚايعؾــضَ ٜٔــٔ ؽــٗض آب ٚ ّ1978اعــتُض يف اذتهــِ حتــ ٢ارتــاَػ َــٔ
تؾض ٜٔايثاْ َٔ ٞايعاّ ْؿغ٘  .تٛيف عاّ ٜٓ . ّ1998ظض  :ستُز ٚفؿ ٞأبَ ٛػًٞ
ري ٌٝايؾدقٝات اإلٜضاْٝـ ١املعافـض ٠ل ; 19عبـز اهلل ؽـٗباط ٟلٗـٛص ٚعـكٛ
عــًطٓي پًٖــ ٟٛجًــز ر ّٚلٜٚ ; 399ــض اعــتاص ٚحب ٝـ الجــٛصر ، ٟخــا ضات
جعؿض ؽضٜـ اَاَ ، ٞچاپ ا ،ٍٚتٗضإ 1387 ،ـ. ّ2008/
ؾٛط ١ٜفابض ستُز  ،ايتطٛصات ايغٝاع ١ٝايزاخً ١ٝيف اٜضإ  ، 1963-1951ا ضٚح١
رنتــٛصا ٙغــري َٓؾــٛص ، ٠نًٝــ ١اال راب  ،جاَعــ ١بػــزار  ، 1993 ،ل  ; 307ابــضاِٖٝ
ؽضٜـ  ،ايؾدق ١ٝادتػضاؾ ١ٝالٜضإ َ ،ضنظ ايبخٚ ٛاملعًَٛات  ،بػزار ( ،ر.ت)
 ،ل . 16
صتؿكً ٞبغٝإ  ،خغضَ ٚعتنز َٓ ،بع قبً ، ٞل ل . 527 -526
ْكال عٔ  :تك ٞصتاص ٟصار  ،املقزص ايغابل  ،ل . 22
ستُٛر ًٛع ، ٞباطٜهضإ عقض بًٗ ٣ٛاط ؾضٚغ ٞتـا ؾضرٚعـي  ،جًـز ر ، ّٚجـاب
ؽؾـــــِ  ،تٗـــــضإ 1387 ،ـ ، ّ2008/ل ل  ; 988-987حغـــــني آبارٜـــــإ  ،ر ٚرٖـــــ٘
ٚابغــني حهَٛــي بًٗــَ ، ٣ٛؤعغــَ ١طايعــات ٚبظٖٚؾــٗا ٣عٝاعــ ، ٢جــاب ر، ّٚ
تٗضإ 1385 ،ـ ، ّ2006/ل . 215
ْكال عٔ  :عبز اهلل ؽٗباطَٓ ، ٟبع قبً ، ٞجًز ر ، ّٚل  ، 487ل. 492
(97) John Marlow , Iran , london , 1963, P. 113 .
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()98
()99
()100

()101
()102
()103
()104
()105
()106
()107

()108
()109

حغني عبز اذتغٔ حغني  ،املقزص ايغابل  ،ل . 98
عبز اهلل ؽٗباطَٓ ، ٟبع قبً ، ٞجًز ر ، ّٚل  ; 482عبز ايضمـا ٖٛؽـٓو َٗـز، ٟٚ
َٓبع قبً ، ٞل . 289
ٚيز حغٔ بانضٚإ عـاّ  1911يف ٗـضإ ٚايـزٜ ٙـزع ٢ؾـتح اهلل بـانضٚإ  ،تـضأؼ
جٗــاط ايغــاؾاى خًؿــا يبدتٝــاص عــاّ عــاّ ٚ 1961لــٌ ؾٝــ٘ حتــ ٢عــاّ  ، 1965حمــِ تــٛا
ٚطاص ٠االعالّ يف حه ١َٛاَري عباؼ ٖٜٛزا  ،حمِ عـني عـؿريا الٜـضإ يف بانغـتإ
يًُز ، )1972-1969( ٠بعز ايثٛص ٠االٜضاْ ١ٝحهِ عً ٘ٝباالعزاّ يف عاّ ٜٓ. 1979ظض :
حغني عبز اذتغٔ حغني  ،املقزص ايغابل ٖ ،اَؿ ل . 99
صتؿكً ٞبغٝإ  ،خغضَ ٚعتنز َٓ ،بع قبً ، ٞل  ; 527تك ٞصتاص ٟصار  ،املقـزص
ايغابل  ،ل . 23
حغٔ حبٝيب ٚرٜهضإ َٓ ،بع قبً ، ٞل  ; 758محٝز طٜاصات ، ٞصؤٜا خاطَْٓ ، ٞبـع
قبً ، ٞل . 73
محٝز طٜاصات ، ٞصؤٜا خاطَْٓ ، ٞبع قبً ، ٞل . 73
تك ٞصتاص ٟصار  ،املقزص ايغابل  ،ل . 22
صتؿكً ٞبغٝإ  ،خغضَ ٚعتنـز َٓ ،بـع قبًـ ، ٞل  ; 526عـٝز عًريمـا اطغٓـز، ٟ
َٓبع قبً ، ٞل . 265
باقض عاقًَٓ ، ٞبع قبً ، ٞجًز ر ، ّٚل  ; 136محٝز طٜاصات ، ٞصؤٜـا خـاطَْٓ ، ٞبـع
قبً ، ٞل . 73
سنــضت بعــض املقــارص إ َــٔ ؾٛا٥ــز ــالم ايؾــا ٙيثضٜــا ٖــ ٛايتدؿٝـــ َــٔ َكــاّ
تُٛٝص خبتٝاص عٓز ايؾا ، ٙيف حني ٜض ٣ايبعض إ خٛف ايؾاَ ٙـٔ تغـًع خبتٝـاص
ٚاتغاع ْؿٛسٚ ٙعطٛت٘ عضع يف الم ايؾا َٔ ٙحمضٜا  ،يهٔ ٜبك ٢ايغب املٗـِ َـٔ
الق٘ يثضٜا ٖ ٛعزّ اصتابٗا ٚيٝا يًعٗز ٜٓ .ظض َ :ظؿـض ؽـاٖز ، ٟعـاٚاى َٓ ،بـع
قبً ، ٞل . 810
حغني عبز اذتغٔ حغني  ،املقزص ايغابل  ،ل . 97
املقــزص ْؿغــ٘  ،ل  ; 54ستُــٛر ًــٛع ، ٞبــاطٜهضإ عقــض بًٗــ ٣ٛاط ؾضٚغــ ٞتــا
ؾضرٚعي  ،جًـز ا ، ٍٚل ٚ . 984يًُظٜـز َـٔ ايتؿافـ ٌٝعـٔ حمـض ٠ٚتُٝـٛص خبتٝـاص
خــالٍ َــز ٠تٛيٝــ٘ ص٥اعــ ١ايغــاؾاى ٚحتــ ٢خضٚجــ٘ َــٔ اٜــضإ ٜ ،ضاجــع  :صتؿكًــٞ
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()110
()111
()112
()113

()114
()115

()116
()117

بغـــــٝإ  ،خغــــــضَ ٚعتنـــــز َٓ ،بــــــع قبًـــــ ، ٞل ل  ;520-519عــــــٗضاب اعــــــزٟ
تٜٛغضناْ،ٞفعٛر ٚؾضٚر بًٖٗ ٣ٛا ،جاب ا، ٍٚتٗضإ 1385 ،ـ ، ّ 2006 /ل 630
ستُٛر ًٛع ، ٞباطٜهضإ عقض بًٗ ٣ٛاط ؾضٚغ ٞتا ؾضرٚعي َٓ ،بع قبً ، ٞجًز
ر ، ّٚل . 989
َظؿض ؽاٖز ، ٟعاٚاى َٓ ،بع قبً ، ٞل . 813
زتً ١اذتٛار  ،اعضاص ايبـاطاص يف ؾنـٝخ ١ادتٓـضاٍ خبتٝـاص  ،بـريٚت  ،ايعـزر ، 645
ايغٓ ، 1969 ، 13 ١ل . 6
يًُظٜز َٔ ايتؿاف ٌٝعٔ ايثٛص ٠ايبٝناٚ ٤ايتطٛصات ايل صاؾكتٗـا ٜضاجـع َ :ـضٙٚ
ؾامٌ نالِ ايهعيب  ،ايثٛص ٠ايبٝنا ٤يف اٜضإ  ، 1963-1961صعـايَ ١اجغـتري غـري
َٓؾٛص ، ٠نً ١ٝاالراب  ،جاَع ١ايهٛؾ. 2013 ، ١
عبز اهلل ؽٗباطَٓ ، ٟبع قبً ، ٞجًز ا ، ٍٚل . 515
ٚيز صٚح اهلل املٛع ٟٛارتُٝين عاّ  ّ1902مبز ١ٜٓخُُني ايل تكع جٓٛب ايعافُ١
ٗضإ  َٔٚأعضَ ٠تزٖٝ ١ٜٓست ي٘ تعًُٝاً ةعالًَٝا ٚايتخل صـٛط ٠آٜـ ١اهلل عبـز
ايهض ِٜاذتا٥ض ٟيف َز ١ٜٓآصاى ايل اْتكٌ ةيٗٝا يف عٔ ايثآَـ ١عؾـض حمـِ اْتكـٌ
َــع اذتــا٥ض ( ٟايــش ٟأعــػ اذتــٛط ٠بكــِ ) ةا َزٜٓــ ١قــِ عــاّ َٓٚ ّ1923ــش إٔ
اعــتكض ارتُــٝين يف َزٜٓــ ١قــِ ٚحتــ ٢عــاّ  ّ1962اْق ـ اٖتُاَــ٘ بتؿعٝــٌ رٚص
املؤعغـ ١ايزٜٝٓــَ ١ـٔ خــالٍ ةعـار ٠تٓظُٗٝــا ٚٚفـًٗا بادتُــاٖري ٚعٓـزَا قاَــي
ايثٛص ٠اإلعالَ ١ٝيف ةٜضإ عار يف ار َٔ ٍٚؽبا  ّ1979ةا ٗضإ ٚقـاّ بليػـا٤
ايٓظاّ املًهٚ ٞةعالٕ ادتُٗٛص ١ٜاإلعالَ . ١ٝتٛيف عاّ ٜٓ . ّ1989ظض ْٝ :ؿني عبز
املٓعِ َغعز فٓع ايكضاص يف ةٜضإ ٚايعالقات ايعضب ١ٝاإلٜضاَْ ١ٝضنظ رصاعـات
ايٛحـــز ٠ايعضبٝـــ 1 ،١بـــريٚت  2001ل ; 51ستُـــز ٚفـــؿ ٞأبـــَ ٛػًـــ ٞريٝـــٌ
ايؾدقـــٝات اإلٜضاْٝـــ ١املعافـــض ٠ل ; 58محٝـــز ارْقـــاص ٟحـــزٜث االْطـــالم
(ْظــض ٠ةا اذتٝــا ٠ايعًُٝــٚ ١ايغٝاعــ ١ٝييَــاّ ارتُــٝين ايضاحــٌ) ٗ 1 ،ــضإ
 2003ل. 16
ْكال عٔ  :عبز ايضما اْقاص ، ٟآخض ٜٔبٝاّ عبٗبز تُٛٝص خبتٝاص بـ٘ ستُـز صمـا
ؽا ، ٙص ٙآٚصر ؾقًٓاَ٘ آطار اْزٜؾإ اٜضإ  ،تٗضإ 1381 ،ـ ، ّ2012/ل . 123
صما مشػ آبار ٟؽاب ٜبًؼ َٔ ايعُض عؾض ٕٚعاَاً ٚ ،بعض املقارص تـشنض بـسٕ
عُــض ٙاحمٓــإ ٚعؾــض ٕٚعاَـاً ٚأخــض ٣تــشنض عــتٚ ١عؾــض ٕٚعاَـاً ٖٚــَ ٛــٔ أعــض٠
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()118
()119

()120

()121
()122
()123

ؾكريٜ ٠تُهٔ َٔ انُاٍ رصاعت٘ ،يهٓ٘ تعًِ ايكضاٚ ٠٤ايهتاب ، ١اْنِ اا حظب
َضرّ (ايؾع ) عاّ  ، ّ1960يهٔ بغب تبعٖ ١ٝشا اذتظب يتعًُٝـات ايؾـا ، ٙتضنـ٘
َتٛجٗاً ضت ٛادتبٗ ١اي ، ١ٝٓ ٛبعز انُـاٍ رصاعـت٘ املغـاٚ ، ١ٝ٥بتدطـٝع َٓغـل
َٓ٘  ،رخٌ ارتزَ ١ايعغهض ١ٜعً ٢ايضغِ َٔ اعؿا( ٘٥حمال َضات) بغب لضٚؾ٘
املايٚ ، ١ٝنهٔ َٔ ايكٝاّ بٗش ٙاااٚي ١بعز إٔ ايتخل باحز ٣أؾٛاج محا ١ٜايؾا. ٙ
ٜٓظض ٚ :ؾا ٤عبز املٗز ٟصاؽز ايؾـُض ، ٟايتطـٛصات ايغٝاعـ ١ٝايزاخًٝـ ١يف اٜـضإ
 ، ّ1979-1964صعـــــايَ ١اجغـــــتري غـــــري َٓؾـــــٛص ، ٠نًٝـــــ ١ايرتبٝـــــ ، ١ادتاَعـــــ١
املغتٓقضٖ ، 2006 ، ١ٜاَؿ ل ; 82غـالّ صمـا صتـات ، ٞاملقـزص ايغـابل  ،ل; 299
عـٗضاب أعــز ٟتٜٛغــضناْ ، ٞفــعٛر ٚؾـضٚر پًٖــٖ ٟٛــا  ،جًــز ر ، ّٚچاپ أ، ٍٚ
تٗضإ  1385 ،ـ ، ّ2006/ل. 782
ْع ِٝجاعِ ستُز  ،اٜضإ يف عٗز حه ١َٛاَري عباؼ ٖٜٛزا  ،ل . 91
اْــٝػ ستُــز حغــٔ َقــطؿ ٢ايهًٝــزاص  ،املؤعغــ ١ايعغــهض ١ٜاالٜضاْٝــ ١رصاعــ١
عغــهض ١ٜعٝاعــ ، ١ٝصعــايَ ١اجغــتري غــري َٓؾــٛصَ ، ٠عٗــز ايزصاعــات االعــ١ٜٛٝ
ٚاالؾضٜك ، ١ٝبػزار  ، 1988 ،ل . 72
ٚيـــز ْعُـــي اهلل ْقـــري ٟيف َزٜٓـــ ١يٓـــإ عـــاّ ٚ ّ1910أنُـــٌ ؾٗٝـــا رصاعـــت٘
االبتزاٚ ١ٝ٥ايثاْ ١ٜٛحمِ ايتخل بهً ١ٝاينبا ٚفاص مابطاً عـاّ ٚ ّ1924عُـٌ
يف ادتٝؿ اإلٜضاْٚ ٞفـاص قا٥ـزاً يًؿضقـ ١ايثايثـ ١يف َزٜٓـ ١نضَـإ حمـِ ؽـػٌ
َٓق قا٥ز اذتُا ١ٜايؾآٖؾاٖ ١ٝعاّ ٚ ّ1953بعز عـظٍ َقـزم قـاّ ْقـريٟ
بليكــا ٤ايكــبض عًٝــ٘ بعــز ا جــ ّٛعًــ ٢بٝتــ٘ ٚيف عــاّ  ّ1965مت تٓقــٝب٘ صٝ٥غ ـًا
يًغاؾاى َٔ قبٌ ايؾاٚ . ٙحقٌ بسَض ًَه ٞعً ٢أعً ٢صتب ١عغهض ١ٜيف ادتٝؿ
ؾن ـالً عــٔ أنثــض َــٔ عــتني ٚعــاًَا َــٔ ايــزاخٌ ٚارتــاصج عًُ ـًا بــسٕ املعًَٛــات
املــشنٛصَ ٠ــسخٛسَ ٠ــٔ ًَؿــات ايغــاؾاى ٜٓ .ظــض  :عبــز اهلل ؽــٗباطَٓ ٟبــع قبًــٞ
جًــز ر ّٚلَ ; 509ظؿــض ؽــاٖز ، ٟعــاٚاى عــاطَإ ا العــات ٚآَٝــي نؾــٛص
 ، 1335-1357ل ل. 54-53
حغني عبز اذتغٔ حغني  ،املقزص ايغابل  ،ل . 152
اْٝػ ستُز حغٔ َقطؿ ٢ايهًٝزاص  ،املقزص ايغابل  ،ل . 72
فــٛت زتًــػ ايٓــٛاب االٜضاْــ ٞعًــَ ٢ؾــضٚع َقــارص ٠اَــٛاٍ تُٝــٛص خبتٝــاص ايــل
قزصت باصبعًَٝ ١اصات ٚيغُا ١٥ايـ تَٛإ  ،بعز إ اصعًي اذتهَٛـ ١االٜضاْٝـ١
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يًُجًــػ َكــرتح قــاَْ ٕٛقــارص ٠يف ايٛقــي ْؿغــ٘ ٜٓ .ظــض  :بــاقض عــاقًَٓ ، ٞبــع
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( )126عجٌ ايعا ايعضب ، ٞاملهتب ١املضنظ ، ١ٜجاَع ١ايبقض ، ٠اساص  ، 1969ل ل -127
.129باقض عاقًَٓ ، ٞبع قبً ، ٞل . 218
( )127زتً ١اذتٛار  ،بريٚت  ،ايعزر  ، 648ايغْٓٝ 11 ، 13 ١غإ ; 1969
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( )136ستُٛر ًٛع ، ٞباطٜهضإ عقض بًٗ ٣ٛاط ؾضٚغ ٞتا ؾضرٚعي َٓ ،بع قبً ، ٞجًز
ر ، ّٚل . 991
164

زتًـــــ ١أٚصى ..جاَع ١املثٓ .. ٢نً ١ٝايرتب…ٞاجملًز ايثأَ –ايعزر ايثاْ2015 ٞ

1970 -1914 ٕضاٜ يف اٞاعٝ ايغٙصٚرٚ ٘اتٝاص حٝص خبتُٛٝت
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٢ زتالت ختقق،  عضام٣رتاٖاٛنٚ اصٝ اط عبٗبز خبتٞ خا ضات، صٛ) عباؼ عاي137(
. 633  ل، ًٞ َٓبع قب، ْٞغضناٜٛ تٟ ; عٗضاب اعز5-4  ل ل، ٕ تٗضا، صْٛ
. 267  ل، ًٞ َٓبع قب، ٕز َٗضاٝ) زت138(
. 539  ل، ًٞ َٓبع قب،  َعتنزٚ خغض، ٕاٝ بغًٞ) صتؿك139(

Abstract
In the mid-fifties of the twentieth century, an important
internal political developments occurred in Iran , might have
rocking political regime, making the Shah Mohammad Reza
Pahlavi to request security assistance from various
international parties such as the United States, Britain and
Israel to develop a strong intelligence agency capable to cope
with the political opposition in Iran In 1957 (SAVAK) founded
to confront the opposition harshly, headed by Teymur
Bakhtiar (the focus of the study) he was military character
played a prominent role in the suppression political
opponents in Iran, the study was divided into three main
topics, the first section of which dealt with the life of Teymur
Bakhtiar upbringing and his filled Positions before his
accession to the direction of the Savak, the second section
has to shed the light upon political circumstances that
brought Teymur Bakhtiar to head of SAVAK depending on his
experience in this aspect, while the third section came to
highlight the politician role activity of Teymur Bakhtiar who
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practiced against the Shah's regime in Iran after his
retirement which forced him to leave his country towards
Europe for the period between the years 1961-1968, then
move his political activity to Iraq for the period between the
years 1969-1970 and assassination in Iraq at the hands of a
SAVAK agents, which was yesterday their director.
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