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اإلىجاء
أىدي ىذا العمل ...
شرفني بحمل اسمو  ...أبي  -رحمو هللا رحمة واسعة.-
إلى من ّ
إلى من وضع المولى  -سبحانو وتعالى  -الجنّة تحت قدمييا  ...أمّي  -أداميا هللا -وألبسيا
ثوب الصّحة والعافية.

إلى رفيق الدّرب ،إلى سكن الحياة ،وعوني في مسيرتي  ...زوجي الحبيب
إلى نبض ق لبي أبنائي -حفظيم هللا.-
إلى إخواني ،وأخواتي ...
إلى أساتذتي...
إلى زمالئي وزميالتي...
إلى ف لسطين...
أرواح شيدائيا...
أسراىا...
شعبيا...
إلى قدسنا الجميلة...

شكخ وتقجيخ
ش َك ۡرت ُ ۡم ََل َ ِزيدَنَّ ُك ۡۖۡم﴾ إبراىيم 7
﴿و ِإ ۡذتَأَذَّنَ َربُّ ُك ۡم لَ ِئن َ
ق ال تعالىَ :
أتوجو بو إلى هللا رب العالمين ،ومن بعده أتقدم بالشّكر والعرف ان إلى
أول شكري ّ
األستاذ الدكتور نعمان عمرو ،على تفضلو بقبول اإلشراف على ىذه الرسالة ،ولما
قدّمو لي من نصائح وإرشادات وتوجيو؛ لتصل ىذه الرسالة إلى ما وصلت إليو،
فجزاك هللا خير الجزاء.

الرسالة.
والشّكر موصول إلى لجنة المناقشة ،على تفضليم بقبول مناقشة ىذه ّ
كما أتقدم بالشكر واالمتنان إلى أساتذتي في قسم التّاريخ ،والعلوم السياسية في
جامعة الخليل.

وأخيراً ال يفوتني أن أتقدّم بخالص الشّكر والتقدير إلى كل من أسيم ولو بجزء بسيط
في إخراج ىذا العمل من تدقيق ومراجعة ...
وهللا ولي التوفيق.
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ّ
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الفمدصيشية ،ليدت كليجة مخحمة ما بعج االستقبلؿ،
بالقزية
أف عبلقة الجدائخ
كمغ الججيخ ذكخهّ ،
ّ
ّ
ياسية
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ك
اإلقميسية ك ّ
ّ
ّ
كلية ،كىحا ما تؤكجه ّ
الج ّ
ّ

الذعب الفمدصيشي ،كدعسو مغ أجل التّخمز مغ االحتبلؿ ،كنيل الحخّية
تُجسع عمى مدانجة نزاؿ ّ
ّ
كاالستقبلؿ.
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ّ
ّ
الرخاع العخبي اإلسخائيمي،
األمة العخ ّبية كمرالحيا،
كبخاصة في مخحمة اشتجاد ّ
ّ
خجمة لقزايا ّ
ّ
ّ
كالفمدصيشي اإلسخائيمي.
ّ
ّ
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Abstract
This dissertation highlighted the main trends of Algerian policy in the mid-1960s
and up to the end of the 1970s towards the Palestinian cause as a fundamental issue in
the field of international relations as well as an Arab and Islamic State. Palestine is of
great importance to Muslims in general، especially as the conflict begins to develop from
an Arab-Israeli conflict to a Palestinian-Israeli conflict in that period which resulted in
several wars such as the 1967 war، and the October War of 1973. Algeria continued to
advocate support for the right of peoples to self-determination، especially in international
forums.
It should be noted that Algeria's relationship with the Palestinian cause is not a
result of the post-independence period. Rather، it has deep roots in middle ages and
flourished at the beginning of the twentieth century due to political، regional and
international developments. This is confirmed by the literature of the national movement،
with its various intellectual and political currents، which unanimously supports the struggle
of the Palestinian people to get rid of occupation and achieve freedom and
independence.
Algeria has also played an important role in supporting the Palestinian cause،
whether by providing all forms of support for the Palestinian political، diplomatic and
military revolution، in the Arab، regional and international forums، or by embracing the
factions of the national resistance and PLO institutions to build a Palestinian resistance
capable of meeting its military objectives، achieving victory and restoring national territory،
and developing Algeria's endless support

in an attempt to preserve the Palestinian

national unity. It also worked on the restoration of the Palestinian national unity in the
articulated stages of the Palestinian national struggle confirming its effective presence
and outstanding diplomatic performance in order to make significant gains that reflect the
capabilities of the Algerian State to serve the causes of the Arab nation، in particular، and
in the intensification of the Arab-Israeli and Palestinian-Israeli conflict.

ز

السقجمة
الفمدصيشية
تتسيد العبلقات
ّ
ّ

العبلقة
بالحسيسية رسسياً كشعبياً
ّ

خاصة تجعل القارغ يتداءؿ ،لساذا اتّرفت ىحه
الجدائخّية ،بسيدات
ّ
في معطع فتخات التاريخ؟ فسػقف الجدائخ شعبا كحكػمة إلى جانب

الذعب الفمدصيشي ،مػقف ثابت كحازـ عمى السدتػػ الػششي كاإلقميسي كالجكلي ،بخبلؼ مػاقف
كفاح ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الدياسية كالسػاقف السيجانية ،حيث تختبط
اإلسبلمية التي كانت تتحبحب حدب األكضاع
الجكؿ العخ ّبية ك
ّ
ّ
ّ
ىحه األمة مغ مذخقيا إلى مغخبيا بخكابط متيشة ،انريخت مغ خبلليا في بػتقة كاحجة ،كاف عسادىا

ديشا كاحجا ،كلغة جامعة ،كتاريخا مذتخكا كتبت صفحاتو بج ٍـ ٍ
قاف ،ككاف تبلحع السريخ الحزارؼ بيغ
شاىجا عمى ىحا القػؿ.
فمدصيغ كالجدائخ عبخ التاريخ
ً
أف العبلقات بيغ السغاربة كالفمدصيشييغ حجيثة العيج بطيػر الحخكب
كربسا يعتقج الكثيخكف ّ

كلكغ ىحه العبلقة قجيسة مشح األياـ األكلى لجخػؿ اإلسبلـ إلى ببلد السغخب ،ؼباإلضافة إلى
الرميبيةّ ،
ّ
الحج شسعا في األجخ كالثػاب ،فقج شيجت مجيشة
زيارة السغاربة لفمدصيغ بعج االنتياء مغ فخيزة
ّ

القجس خبلؿ العيج الفاشسي زيادة في أعجاد السياجخيغ السغاربة؛ إذ كانػا الغالبية في الجير الفاشسي
ّ
ّ
الحؼ غ اد ببلد الذاـ ،كقج استػشغ بعزيع في مجيشة القجس في حارة السغاربة بجػار الحخـ القجسي
ّ
الجيغ مجيشة القجس ،أذف لسغ أراد مغ السغاربة،
الذخيف ،كفي العيج
حخر صبلح ّ
األيػبي كبعج أف ّ
ّ
السقجسة
فزل البقاء في السجيشة ّ
كلكغ الكثيخيغ مشيع ّ
الحيغ شاركػا في ىحا التحخيخ بالعػدة إلى ديارىعّ ،

بقجسيتيا.
لمجفاع عشيا كحسايتيا ،كالتبخؾ
ّ
ّ

السقجسةّ ،أنو جعل ليع شيخا يتػّلى أمػرىع كرعاية
يجؿ عمى كثخة السغاربة في السجيشة
ّ
كمسا ّ

الدكاف السغاربة
مرالحيع كيسّثميع في السحكسة الذخ ّ
عية ،ككاف شيخ السغاربة يسّثل حمقة الػصل بيغ ّ
مغ جية ،كسمصات السجيشة مغ جية أخخػ مسثمة بالػالي أك السترخؼ ،كقج أشمقت عميو سجبلت
عية لقب شيخ الدادات ،كأحياناً شيخ السذايخ ،كشيخ السغاربة.
السحكسة الذخ ّ
خاصة ،كمختبة مخمػقة ،فقج ارتبط الجدائخيػف بفمدصيغ
كلفمدصيغ في قمػب الجدائخييغ مكانة
ّ
مقجسة ،كمباركة بشز القخآف الكخيع في قػلو تعالى ﴿:
ارتباشا
أف فمدصيغ أرض ّ
ركحيا عسيقا باعتبار ّ
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ۡ
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يسيدكف بيغ مجيشة
السدجج الحخاـ ،كالسدجج األقرى ،كمدججؼ ىحا "؛ كليحا كاف الجدائخيػف ال ّ
ِ
يرل في السدجج
حج كلع
القجس ،كبيغ مكة السكخمة كالسجيشة السشػرة ،كدرجػا عمى اعتبار ّ
أف مغ ّ
ّ

يتع مشاسظ الحج .2
األقرى ،كلع ّ
ناقرا ،كلع ّ
يتبخؾ بخحابو الصاىخ ،كاف حجو ً

عجة
كقج كاف لفمدصيغ في زيارات الجدائخييغ لمسذخؽ نريب كبيخ ،ككانت ليحه الديارات أىجاؼ ّ

ألف
كالتعبج في رحاب السدجج األقرى ،أك بيجؼ شمب العمع ،أك بقرج الجياد في سبيل هللا
كبخاصة ّ
ّ
الرميبية.3
فمدصيغ كانت مقرج الحسبلت
ّ

الجيغ األيػبي في صخاعو مع احتبلؿ الرميبييغ
ىب الجدائخيػف لسشاصخة القائج صبلح ّ
فقج ّ
ّ
الجيغ األيػبي في معخكة
كدمخكا مجيشة القجس ،كأخي اخ انترخ عمييع صبلح ّ
األكركبييغ لفمدصيغّ ،
ّ
حيا أك
حصيغ بفمدصيغ ،ككافأ الجدائخييغ عمى مذاركتيع في الجياد معو كتحخيخ القجس ،فأعصاىع ً

دمخىا الييػد الريايشة بعج احتبلليع مجيشة القجس
ثع ّ
حارة مقابل حائط البخاؽ ،فدكشػا فييا بعائبلتيعّ ،
يدسػف السغاربة ندبة إلى السغخب العخبي ،ككانت نرختيع
عاـ 1967ـ ،كشخدكا سكانيا ،ككانػا ّ
ّ
اإلسبلمية الجامعة. 4
اليػية
لربلح الجيغ األيػبي في إشار
ّ
ّ
ّ

الجراسة
أىسّية ّ
ّ
أف فتخة حكع الخئيذ ىػارؼ بػمجيغ ،ىي مخحمة
أىسّية دراستي ليحا السػضػع باعتبار ّ
تكسغ ّ

تأسيدية في نذأة دكلة الجدائخ الحجيثة كتكػيشيا،
انتقالية فاصمة عغ الفتخة االستعسارّية ،كمخحمة
ّ
ّ

كمخحمة االنتقاؿ مغ الثػرة إلى الجكلة ،إضافة إلى إبخاز دكر الخئيذ ىػارؼ بػمجيغ في نيزة الذعب

االقترادؼ ،مغ أجل تصػيخه كنيزتو ،كالقزاء عمى مخمفات
الجدائخ ّؼ في السجاليغ الدياسي ك
ّ
ّ
االستعسار الفخندي ،كنقل التجخبة إلى الفمدصيشييغ الحيغ كانػا في بجاية التجخبة الدياسية.
ّ
الفمدصيشية سػاء أكاف ذلظ في
القزية
كحلظ التأكيج عمى سياسة الخئيذ ىػارؼ بػمجيغ في دعع
ّ
ّ

الفمدصيشية
لمقزية
الجعع السدانج
بمػرة الثػرة
الفمدصيشية السعاصخة كبشاء قػاتيا ككػادرىا ،أك مغ خبلؿ ّ
ّ
ّ
ّ
 1اإلسخاء 1،
 2بمقخيػس  ،عبج الغشي  ،صفحات مغ جياد الجدائخييغ بفمدصيغ 1949-1948ـ 35،
 3ششتي  ،أحسج  ،الجدائخ كالقزية الفمدصيشية صفحات مغ الجياد السذتخؾ 115،

" 4لغ نبارؾ كلغ نذارؾ " ما سخ الجعع الجدائخؼ لمقزية الفمدصيشية https://www.sasapost.com/،
ط

القزية
السجنية كالعدكخّية ،كدكر الجدائخ في تدميط الزػء عمى
فمدصيشية
مغ خبلؿ تجريب الكػادر ال
ّ
ّ
ّ

مشرة ىيئة
الجكلية كمداىستيا في كقػؼ الدعيع
الفمدصيشية عمى الداحة
ّ
ّ
الفمدصيشي الخاحل عمى ّ
ّ
ائيمية.
األمع الستّحجة ،كاشتخاؾ الجدائخ في الحخكب العخ ّبية اإلسخ ّ

أسئمة الجراسة
الجعع الجدائخؼ
الفمدصيشية؟
لمقزية
 .1ما ىي أصػؿ ّ
ّ
ّ
الفمدصيشية؟
طسة التحخيخ
 .2ما ىػ مػقف الجدائخ مغ إنذاء مش ّ
ّ
 .3ما ىػ مػقف الجدائخ مغ الحخكب كالسعاىجات :حخب 1967ـ كحخب 1973ـ كاتفاؾية كامب
ديفيج في 1978ـ؟
الفمدصيشية مسثبلً شخعياً ككحيجاً لمذعب
طسة التّحخيخ
 .4ما ىػ مػقف الجدائخ مغ االعتخاؼ بسش ّ
ّ
الفمدصيشي 1974ـ ،كدكرىا ؼيو؟
ّ

مشيج البحث:
اعتسجت الباحثة عمى مشيج البحث الػصفي ك التحميمي مغ خبلؿ جسع السعمػمات كتبػيبيا،
ّ
ّ
ككصفيا ،كتحميميا ،كربصيا بذكل متتالي مع مشيج البحث التاريخي في كصف الحالة كتحميميا
ّ
كتػضيفيا.

حجود الجراسة
الحج الدمشي :فتخة حكع ىػارؼ بػمجيغ مغ 1978 -1965ـ.
ّ
الفمدصيشية الجدائخّية:
الحج السكاني :تتشاكؿ الجراسة العبلقات
ّ
ّ
الذخعي لمفمدصيشييغ).
الفمدصيشية السسثل
طسة التحخيخ
(دكلة الجدائخ ،كمش ّ
ّ
ّ ّ ّ

ي

أىجاف الجراسة
القزية
 .1تيجؼ ىحه الجراسة إلى الػقػؼ عمى مػقف الجدائخ في عيج الخئيذ ىػارؼ بػمجيغ مغ
ّ
سياسيا ،كعدكخيا مغ خبلؿ السذاركة في الحخكب العخ ّبية
الجكلية
الفمدصيشية في الييئات
ّ
ّ
ّ
ائيمية ،كدعع السقاتميغ الفمدصيشييغ تجريبا كتدميحا لتحقيق أىجافيع بتحخيخ فمدصيغ مغ
اإلسخ ّ

الرييػنية.
ّ

اسية لتػثيق سياسة الجدائخ ،كتػضيحيا تجاه
 .2جسع أكبخ عجد مسكغ مغ السعمػمات كالػقائع األس ّ
الفمدصيشية في الفتخة التي شسمتيا الجراسة.
القزية
ّ
ّ

الفمدصيشية ،في عسمية الثػرة كالتحخر كالبشاء.
القزية
 .3بياف دكر الجدائخ الثابت تجاه
ّ
ّ

الدابقة
ّ
الجراسات ّ
 -1دراسة (العسامخة ،سعج) ،بعشؽان ىؽاري بؽمجيؼ الخئيذ القائج 1978 -1932م ،ط ،1قرخ
الكتابة ،البميجة1997 ،م.
حيث ىجفت ىحه الجراسة إلى تػضيح تدارع األحجاث في عيج الخئيذ أحسج بغ بمة بذكل كبيخ،
ككحلظ االنقبلب الحؼ نفحه ىػارؼ بػمجيغ عمى الخئيذ أحسج بغ بمة ،ككحلظ تعصيل الجستػر 1963ـ،
ليتع بعج ذلظ اإلعبلف عغ
اغا
الحؼ تخؾ فخ ً
ً
سياسيا ،فتح السجاؿ لمخئيذ ىػارؼ بػمجيغ لمقزاء عمييا ّ
ميثاؽ الجستػر عاـ 1976ـ.
شخريتو
أف
الجراسة كمغ خبلؿ التعخؼ عمى
كقج استشتجت الباحثة مغ ىحه ّ
شخرية بػمجيغ ّ
ّ
ّ

الؿيادية جعمت فمدصيغ تدتفيج مغ الجدائخ بجعسيا ،حيث افتتح أكؿ مكتب لفمدصيغ في الجدائخ في
ّ
كمية شخشاؿ العدكخّية أماـ الزباط الفمدصيشييغ كسا مشحت الجدائخ مقخ
عاـ 1965ـ ،كافتتحت ّ
الفمدصيشية ،حيث عخؼ بػمجيغ بإيسانو الذجيج بحق
طسة التحخيخ
الجشيخاؿ ديغػؿ ليكػف مق اخ لسش ّ
ّ
الذعػب في تقخيخ مريخىا كالحفاظ عمى مبادغ الدمع كالعجالة في العالع.

 -2دراسة (بؽدريؽع ،صبخيشة) ،بعشؽان الحياة االجتساعية في ظل الشعام االشتخاكي بالجدائخ-
السخحمة البؽمجيشية نسؽذجاً 1978-1965م ،رسالة ماجدتيخ ،جامعة مشتؽري قدشطيشة ،كمية
العمؽم اإلندانية والعمؽم االجتساعية ،الجدائخ2011 ،م.

ك

ضل الشطاـ االشتخاكي بالجدائخ
ىجفت ىحه الجراسة إلى تػضيح الحياة االجتساعية ،كفيسيا في ّ
في عيج الخئيذ ىػارؼ بػمجيغ ،كمجػ تػافقيا مع شبيعة السجتسع مغ عادات كتقاليج كؾيع.
أف لجػء ىػارؼ بػمجيغ الختيار الشطاـ االشتخاكي في الببلد لكػنو تخاثاً إندانياً
كقج ّبيشت الباحثة ّ

ككششياً ،فيػ سبلح نطخ ّؼ كاستخاتيجي لمقزاء عمى التخّمف كتحقيق آماؿ الذعب الجدائخ ّؼ ،ال سيسا
ّ
القبمية.
اكية ضاىخة
كّ
شبيعية في السجتسع الجدائخ ّؼ ضيخت مشح قخكف كالتي تسّثمت في نطاـ ّ
ّ
أف االشتخ ّ

أف مخحمة حكع ىػارؼ بػمجيغ ىي مخحمة إعادة بشاء الجدائخ ،حيث كانت
كاستشتجت الباحثة ّ

الجدائخ في ىحه الفتخة بحاجة إلى إصبلح ما يسكغ إصبلحو مغ مخمفات االستعسار ،كحاكؿ أف تدػد

بشاء اشتخاكيا
العدة كالحخّية كالكخامة في ربػع البمج ،كقج سار عمى أساس خصة مجركسة في بشاء الجدائخ ً
حؿيؿيا ،كتصػيخ االقتراد الػششي كتشسيتو باستسخار زراعياً كصشاعياً.
ّ
-3

التحخيخية
دراسة (أم ىاني ،سخور) بؽخخوبة دمحم السجعؽ ىؽاري بؽمجيؼ ودوره في الثؽرة
ّ

1962 -1955م ،رسالة ماجدتيخ مشذؽرة ،جامعة دمحم خزيخ-بدكخة ،كمية العمؽم اإلندانية
واالجتساعية.2013 ،

الجراسة إلى إبخاز الجكر الحؼ لعبو بػخخكبة بعج التحاقو بالثػرة الجدائخّية ،كما مجػ
ىجفت ىحه ّ

الكتانية
الػششية؟ كلساذا انتقل مغ السجرسة
شخريتو
تأثيخ الطخكؼ التي عاشيا ىػارؼ بػمجيغ عمى
ّ
ّ
ّ

الجراسة كااللتحاؽ بالثػرة.
إلى األزىخ الذخيف بسرخ؟ كما ىي الطخكؼ التي دفعتو لسغادرة ّ

تبيغ ّأنو نط اًخ لمطخكؼ كالسدتججات التي حجثت في الجدائخ ،قخر بػمجيغ االنزساـ إلى
كقج ّ

يتيخب مشيا بكل سيػلة ّإال
الثػرة الجدائخّية عمى الخغع مغ ّأنو كاف بعيجاً عغ األحجاث ،كيدتصيع أف ّ
القػؼ بالكفاح
إف فكخه الثػر ّؼ ،كإيسانو
أف تأثخه بالثػرة كشعػره
بالسدؤكلية دفعتو لبللتحاؽ بيا ،حيث ّ
ّ
ّ
ّ
ندية ،صشعت مشو الثػرؼ السثّقف.
السدمح كتعميسو السددكج بالمغتيغ العخ ّبية كالفخ ّ
ككسا انجلعت ثػرة التحخيخ في الجدائخ في عاـ 1954ـ ،شالبت بإقامة دكلة جدائخّية مدتقمة،

فإف ثػرة فمدصيغ في عاـ 1965ـ ،لع تكغ أىجافيا بعيجة عسا شالب
كنيل جسيع الحخيات
األساسيةّ ،
ّ
بو الجدائخيػف ،فسغ خبلليا حرل الفمدصيشيػف عمى كثيقة استقبلؿ دكلة فمدصيغ في الجدائخ في
الفمدصيشية ياسخ عخفات.
طسة التحخيخ
1988ـ ،مغ قبل زعيع مش ّ
ّ

ل

االقترادية لمجدائخ في عيج الخئيذ ىؽاري بؽمجيؼ
الدياسية و
 -4دراسة (سعجي ،مشيل) األوضاع
ّ
ّ
1978-1965م ،رسالة ماجدتيخ مشذؽرة ،جامعة دمحم خزيخ-بدكخة ،كمية العمؽم اإلندانية
واالجتساعية2014 ،م.
انتقالية فاصمة
بأف فتخة حكع الخئيذ ىػارؼ بػمجيغ ،ىي مخحمة
ىجفت ىحه ّ
الجراسة إلى التػضيح ّ
ّ

أساسية في نذأة دكلة الجدائخ الحجيثة كتكػيشيا.
عغ الفتخة االستعسارّية ،كمخحمة
ّ

االقترادؼ ،مغ
إبخاز دكر الخئيذ بػمجيغ في مداعجة الذعب الجدائخ ّؼ في السجاليغ الدياسي ك
ّ
ّ
أجل تصػيخه ،ككيؽية القزاء عمى مخمفات االستعسار الفخندي ،كقج حاكؿ الكاتب مغ خبلؿ ىحه
ّ
يخية في مديخة بشاء الجكلة الجدائخّية.
الجراسة نذخ الػعي التار
يخي ،كالػقػؼ عمى أىع األحجاث التار ّ
ّ
الدياسية ك
أف األكضاع
االقترادية في الجدائخ ،كانت صعبة ككار ّثية ججاً
كاستشتجت الباحثةّ ،
ّ
ّ

كدمخىا ،فكاف عمى حكػمة بغ بمة إيجاد الحمػؿ
نتيجة مخمفات االستعسار الفخ
ندي الحؼ حصع الببلد ّ
ّ
االقترادؼ بدبب ىخكب
سػءا بتػقف الشذاط اإلدار ّؼ ك
بذكل سخيع ،كلكغ ىحا الػضع ازداد
ّ
ً

اتيجية بشاء الجكلة كاقترادىا ،ككاف
السدتعسخيغ األكركبييغ ،فمجأ بغ بمة إلى حمػؿ سخيعة تفتقج استخ ّ

الذعبية ،كفعبلً تع ذلظ فأصبحت كل الدمصات بيجه ،ما عجا الدمصة
ىجؼ بغ بمة كدب القاعجة
ّ

عجب بحلظ ،كمغ ىشا بجأت
العدكخّية التي كانت بيج بػمجيغ ،فخأػ بػمجيغ ىحا الػضع ،كلع ُي َ
الرخاعات بيغ الصخفيغ ،كؾياـ بػمجيغ باالنقبلب عمى بغ بمة.

كقج ّبيغ الكاتب أف االنقبلب الحؼ قاـ بو بػمجيغ في 1965ـ عسل عمى تغييخ األكضاع

التبعية كالتخّمف كيقػـ
الدياسية في الببلد ،فقاـ بػمجيغ بػضع مخصط يخّمز الببلد مغ
االقترادية ك
ّ
ّ
ّ

السالية
كصشاعية في الببلد ،كاىتع بالدياسة
اعية
ّ
ّ
ببشاء اقتراد الجكلة الجدائخّية ،كأحجث ثػرتيغ زر ّ

كالتجارّية ،كقج ّبيغ آثار ىحه الدياسات عمى أكضاع الجدائخ.

االقترادؼ الحؼ اتّبعو بػمجيغ ىػ الشيج االشتخاكي ،دكف السداس بالجيغ
أف الشطاـ
تبيغ ّ
كقج ّ
ّ
ّ
الجساعية لجسيع مػارد
السمكية
اإلسبلمي ،كالسقػمات العخ ّبية كالقزاء عمى الشطاـ الخأسسالي ،كفخض
ّ
ّ
ّ
ّ
الجكلة.

م

 -5دراسة (ششتي – أحسج) الجدائخ والقزية الفمدطيشية صفحات مؼ الجياد السذتخك ،الجدائخ،
2015م.
ىجفت ىحه الجراسة إلى بياف مكانة فمدصيغ لجػ الجدائخييغ كىجخة السغاربة إلى فمدصيغ
كأكقافيع فييا كالجعع الستبادؿ بيغ الجكلتيغ السادؼ كالسعشػؼ ،كخرػصاً أثشاء الحخكب التي قج تريب
إحجػ البمجيغ
كقج كاف سبب تبلحع السريخ الحزارؼ بيغ فمدصيغ كالجدائخ عبخ التاريخ ىػ كجػد ركابط
تخبط ىحه األمة مذخقيا كمغخبيا كالجيغ السػحج كالمغة الجامعة كالتاريخ السذتخؾ.
كاستشتجت الباحثة أف العبلقات الفمدصيشية الجدائخية ليدت حجيثة عيج االستعسار بل إنيا
عبلقات قجيسة حيث اليجخة الستبادلة بيغ الذعبيغ مسا زاد مغ تخابط السريخ الحزارؼ ليحه األمة،
كسا أف لمجدائخييغ مستمكات كعقارات أكقفيا أججادىع مثل باب السغاربة ،كسا أف الجدائخيػف كقفػا مع
إخػانيع الفمدصيشييغ رغع كقػعيع حيشيا تحت نيخ االحتبلؿ ضج االحتبلؿ البخيصاني كمغ بعجه
الرييػني ،كأيزاً قاـ الفمدصيشييغ بسذاركة أمػاليع كأنفديع في مدانجة الجدائخييغ ضج االستعسار
ّ
الفخندي ،كأف الثػرة الجدائخية ثػرة معمسة بحق حيث إعادة ركح األمل لمفمدصيشييغ كبعثت فييع مغ
ّ
ججيج شعمة السقاكمة ضج االحتبلؿ.

ن

الفرل األول
مجيشة الجدائخ
أصل التدسية
السؽقع
مداحتيا وتزاريديا
سكان الجدائخ
التقديػ اإلداري في الجدائخ

الفرل األول
مجيشة الجدائخ
دسية:
أصل ال ّت ّ
الجدائخ" :جسع جديخة  :اسع عمع عمى ضفة البحخ بيغ إفخيؿيا كالسغخب ،كتعخؼ بجدائخ بشي
مقجسة عجيبة مثل
مدغانا في سشة 950ـ ،كج ادئخ بشي مدغانا مجيشة عخيقة قجيسة البشياف ،فييا آثار ّ
حي القربة التاريخي حيث يجؿ عمى ثقافة الحي كيقع في العاصسة الجدائخ ,كقرخ الخياس كىػ
مغ أىع السعالع األثخية في الجدائخ  ,كالسدجج الكبيخ كىػ مغ أبخز السعالع األثخية كالجيشية في
السجيشة حيث يتسيد بترسيسو السعسارؼ كالتقميجؼ القجيع الجقيق  ,كالزخيح السمكي السػريتاني حيث
تجؿ عمى ّأنيا
يتسيد بترسيسو السعسارؼ عمى الصخاز اليػناني القجيع  ,كغيخىا مغ السعالع حيث
ّ
كانت دار ممظ لدالف األمع ،كصحغ السمعب الحؼ فييا قج فخش بحجارة ممػنة تذبو الفديفداء،

فييا صػر لمحيػانات بأحكع عسل كأبجع صشاعة ،كليا أسػاؽ كمدجج جامع"  ،1ككانت بيا كشيدة
عطيسة بقي مشيا ججار كثيخ الشقػش كالرػر ،كالجدائخ عمى ضفة البحخ شخب أىميا مغ عيػف
كآبار عحبة عمى البحخ ،كىي عامخة كأسػاقيا قائسة ،كفي جباليا ؾبائل البخبخ كزراعاتيع الحشصة
كالذعيخ ،كأكثخ أمػاليع السػاشي كالبقخ كالغشع .2
كقج أشمق اسع الجدائخ عمى ىحه السجيشة ،ىػ ّأنو كانت أماـ شاشئيا صخػر كبيخة متجاكرة

تذبو الجدر في شكميا ،فػصل ما بيغ تمظ الرخػر باألتخبة كضست إلى بعزيا ،كربصت بذاشئ

كشيج في نيايتو مخكد عدكخؼ ما زاؿ حتى اليػـ يذيج
السجيشة بػاسصة رصيف شػيل كعخيسّ ،
بأىسية مػقع ىحه السجيشة ،كفي القخف العاشخ السيبلدؼ استػششت في مكاف ىحه الجدر قبيمة بشي
مدغانا إحجػ فخكع قبيمة صشياجة الكبيخة ،فشدبت تمظ البمجة إلييا ،كدعيت (جدائخ بشي مدغانا)،
العثسانيػف ىحه الببلد في مصمع القخف الدادس عذخ،
كاحتفطت بيحا االسع حتى فتح األتخاؾ
ّ

 1الحسػؼ ،ياقػت  ،معجع البمجاف 132،

 2الحسيخؼ  ،دمحم بغ عبج السشعع  ،الخكض السعصار في خبخ األقصار 163،
2

يدسػف اإلقميع كّمو باسع
فاخترخكا ىحا االسع ،كأشمقػا عمى السجيشة اسع الجدائخ ،كمغ ثع أصبحػا ّ
.1
(سمصشة الجدائخ)
كيدتشتج مسا سبق أف ىحا االسع أشمق عمى ىحه السجيشة ندبة إلى الػضع الجغخافي ،حيث
الرخػر الستجاكرة التي تذبو الجدر في شكميا.

السؽقع:
كالجسيػرية الجدائخية ىي دكلة عخبية مدتقمة ،تقع عمى ساحل البحخ األبيس الستػسط شساؿ
القارة اإلفخيؿية  2عاصستيا الجدائخ ك أىع مجنيا :كىخاف ،قدشصيشية ،عشابة ،كتمسداف.3
كتعج الجدائخ مغ بيغ الجكؿ التي تحتل مكانة ىامة في العالع العخبي كاإلسبلمي سػاء مغ
ّ

ناحية السػقع أك مغ الشاحية الدياسية باعتبارىا دكلة حرمت عمى استقبلليا في يػـ  5تسػز عاـ
1962ـ ،بعج أف خاض شعبيا كاحجة مغ أكبخ ثػرات تاريخ القخف العذخيغ كانتراره عمى دكلة
كبخػ كفخندا ،كتتستع الجدائخ بالثخكات الصبيعية ،كأىسيا الشفط.4
كالجدائخ ىي الجدء األكسط مغ السغخب العخبي ،يحجىا مغ الذخؽ تػنذ كليبيا ،كمغ الغخب
السسمكة السغخ ّبية كالرحخاء الغخ ّبية ،كمغ الذساؿ البحخ الستػسط كيحجىا مغ الجشػب الشيجخ

كتعج الجدائخ بسػقعيا عمى البحخ األبيس الستػسط ممتقى حزارات األمع السختمفة،
كمالي،5
ّ

أسديا الفخاعشة تعاقبت عمييا في مختمف العرػر.6
فالحزارة السرخّية التي ّ

كيرف كثيخ مغ الخحالة مجيشة الجدائخ ،كمشيع الخحالة بغ حػقل ،حيث قاؿ كسا ذكخه نقػال
زيادة في كتابو (الجدائخ كتمسداف)" :ىي مجيشة عمى البحخ فييا أسػاؽ كثيخة ،كليا عمى البحخ
شيبة كشخبيع مشيا ،كليا جباؿ يدكغ فييا الكثيخ مغ البخبخ كليا بادية كبيخة ،كمرجر رزقيع
عيػف ّ
 1بػعديد ،يحيى ،السػجد في تاريخ الجدائخ13،
 2أبػ حجخ  ،آمشة  ،مػسػعة السجف العخبية 111،
 3شامي  ،يحيى  ،مػسػعة السجف العخبية كاالسبلمية 159،
 4سقيشي  ،ىشية  ،دكر الجبمػماسية الجدائخية في القزية الفمدصيشية 1967ـ1974-ـ 7،
 5بػضياؼ  ،دمحم  ،مدتقبل الشطاـ الدياسي الجدائخؼ 30،
 6التسيسي ،مدعػد مجاىج  ،الجدائخ الحخة35،
3

السػاشي مغ البقخ كالغشع سائسة في الجباؿ ،كيستمكػف العدل كالدسغ كالتيغ ما يكفييع ،كيخسمػف
مشيا إلى القيخكاف كغيخىا أيزاً ،كليا جديخة في البحخ يمجؤكف إلييا إذا ندؿ بيع عجك".1
كقبل االحتبلؿ الفخندي لمجدائخ كانت غشية بالسدارع كالسخاعي ،فكانت حقػؿ الغبلؿ كالذعيخ
ّ
تستج عمى مجػ البرخ في كالية قدشصيشة ،التي كانت معخكفة بخرب أراضييا ،كلقج كاف
كالحرة ّ

ريف الجدائخ عطيع الخرب كالجساؿ ،غشياً بقسحو كخز اخكاتو كفاكيتو كأزىاره ،فكانت التبلؿ
كالديػؿ دائسة الخزخة ،مميئة بالدرع نط اًخ لخشػبة األرض الجائسة الخ ّؼ كالدقي ،حيث تحسي
ّ
أكراقيا مغ ح اخرة الريف كدؼء الذتاء.2
ِ
ترجر ما يديج
كازدىخت زراعة العشب فييا كثي اًخ كسا اشتيخت الجدائخ بتخبية السػاشي ،ككانت ّ

عغ حاجتيا مغ الخيل كالبقخ كاألغشاـ خارج ببلدىا.3

أف حاصبلت التخبة ،كانت
أف الجدائخ لع تعط الرشاعة اىتساماً كبي اًخ إال ّ
كعمى الخغع مغ ّ

تدتغل في عجة نػاحي ،فالسعادف كالحجيج كالشحاس كانت تدتخخجيا كترشع مشيا الدبلح ،كسا

تدكد التخسانات بالخذب البلزـ لبشاء الدفغ كاألساشيل ،كقػة الجدائخ البحخّية أتاحت
كانت غاباتيا ّ
ليا الفخصة لؿياـ عبلقات تجارّية مع مختمف األمع ،فكانت مػانئيا تحفل بالبزائع الرادرة

كالػاردة ،كالحبػب ،كالفاكية ،كثسار الديتػف ،كالبمح ،كالشحاس ،كالخذب ،كالديت ،كالرػؼ،

كالذسع ،ككاف تجار الجدائخ يدتػردكف كثي اًخ مغ الحاصبلت الدػدانية لترجيخىا إلى الببلد
األجشبية ،ككانت أى ّع كاردات الجدائخ الحخيخ كاألسمحة ،كمسا شجع ذلظ كػف الجدائخ العاصسة
ّ
ساحمية تقع عمى شػؿ ساحل البحخ األبيس الستػسط.4
تعتبخ مجيشة
ّ
كاإلسبلـ ىػ عشرخ تػحيج الجدائخييغ ،كىػ بجيل عغ االنتساء القػمي الحؼ يفرل بيغ العخب
ّ
القػمية في
كالبخبخ كاإلسبلـ في الجدائخ يختمف عغ باقي الجكؿ
اإلسبلمية؛ ّ
ألنو يعبخ عغ الجيغ ك ّ
ّ

كبقػميتيا ،كأسيست
كقت كاحج ،5حيث عاشت الجدائخ مشح الفتح اإلسبلمي مفتخخة بجيشيا اإلسبلمي
ّ
ّ
ّ

 1صالح ،جياد أحسج  ،الجدائخ كتمسداف في كتابات السؤرخ الفمدصيشي نقػال زياده97،
 2مجاىج  ،مدعػد  ،الجدائخ56،
 3نفدو56،

 4مجاىج  ،مدعػد  ،الجدائخ56،
 5العباسي  ،دمحم  ،الدمصة كالحخكة االسبلمية في الجدائخ 3،
4

في تأسيذ دكلة الفاشسييغ ،ثع دكلتي السخابصيغ ،كالسػحجيغ المتيغ قامت عمى أنقاضيسا دكلة
الجدائخ السدتقمة.1
أما
كالقانػف الدائج في الجدائخ قبل االستقبلؿ ،ىػ قانػف السدتسج مغ الذخيعة
ّ
اإلسبلميةّ ،
الييػدية
السمية
السديحية،
الجكؿ
السديحيػف فالحؼ يذخؼ عمى قزاياىع قشاصل ّ
ّ
كتختز السحاكع ّ
ّ
ّ
األجشبية يذسل السدائل السجنية كالجشائية ،إال
بالشطخ في قزايا الييػد ،كالسدؤكؿ في ىحه السحاكع
ّ

كيحث الجيغ اإلسبلمي
فالسختز في ذلظ الػقت ىػ القاضي السدمع،
مدمسا،
إذا كاف أحج الصخفيغ
ّ
ّ
ً
اإلسبلمية،
عمى الفكخ كالتدكد بالعمع ،فأسدت في الجدائخ مجارس ،كانت بسثابة مخاكد لمثقافة
ّ
متسكشػف في الفمدفة ،كالفقو ،كاألدب ،كعمع الكبلـ ،كالفمظ ،ككانت مجيشة تمسداف
كعسل بيا أساتحة ّ

مخك اًد لمعمػـ ،كمجرسة سيجؼ أبي مجيغ التي تأسدت عاـ 1346ـ مغ أشيخ السجارس.2

كازدىخ في الجدائخ فغ السعسار ،حيث القرػر الجسيمة ،كالحسامات البجيعة ،كالسجارس،
كالجػامع ،التي كانت تشتذخ في شػؿ الببلد كعخضيا ،كأعصى الجدائخيػف السداجج عشاية كبيخة،
ككاف يػجج تشافذ في الخكعة كاإلبجاع ،كمغ أىسيا مدجج (عمي بتذيع) ،الحؼ أصبح ؼيسا بعج
(كشيدة الشرخ) ،كمدجج (كتذاكه) الحؼ أصبح كشيدة الجدائخ كمدجج الخػخة.3
كفي قدشصيشة كاف مدجج سيجؼ األخزخ ،كمدجج صبلح بظ السعخكؼ اآلف باسع جامع
سيجؼ الكتاني ،كأيزاً كانت ىشاؾ أضخحة األكلياء كالسذايخ مثل :ضخيح سيجؼ عبج الخحسغ،
ّ
أما السباني الفخسة التي استػلى عمييا الفخنديػف مغ أىالي
كسيجؼ دمحم أبي قبخيغ بسجيشة الجدائخّ ،
الببلد :قرخ الذتاء كقرخ الريف كالسصخانية بسجيشة الجدائخ.4

مداحتيا وتزاريديا:
2
كتعج
الجدائخ ىي القدع الستػسط مغ السغخب العخبي ،كتبمغ مداحتيا 2.382.000كع ّ ،

تستج مغ شػاشئ البحخ األبيس الستػسط شساالً إلى متاىات الرحخاء
قارة إفخيؿياّ ،
أكبخ دكلة في ّ
اإلفخيؿية الكبخػ جشػباً ،كىي مغ ناحية مترمة بتػنذ شخقاً ،كمخاكر غخباً ،كال يػجج حػاجد
 1التسيسي  ،مدعػد مجاىج  ،الجدائخ الحخة 69،
 2مجاىج  ،مدعػد  ،الجدائخ 57،

 3مجاىج  ،مدعػد  ،الجدائخ57،
 4مجاىج ،مدعػد ،الجدائخ 57
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أما شبيعة أرض الجدائخ ؼيغمب عمييا االرتفاع ،كىي قميمة الديػؿ
تفرل بيغ الجدائخ كجارتيياّ ،
باستثشاء الديل الداحمي .1
كأرض الجدائخ عبارة عغ صحخاء ك ٍ
اسعة ،كفييا سيل ساحمي في الذساؿ عمى امتجاد
َ
ّ
التل ،كىي بسػازاة الديل الداحمي ،كجباؿ أشمذ
أما الجباؿ
فأىسيا سبلسل أشمذ ّ
ّ
الستػسطّ ،
ّ
قسة تاىات كارتفاعيا 3303ـ ،كفييا أيزاً جباؿ
قسة ىي ّ
الرحخاء باتّجاه الجشػب ،كفييا أعمى ّ
الؿبائل كاألكراس كأكالد نايل كالداب ،كليذ فييا أنيار دائسة الجخياف ،ك ّإنسا ىي أكدية تستمئ بالسياه

اع خربة ،أك لتربح أحػاضاً مغمقة تعخؼ باسع الذصػط كأىسيا شط
في الذتاء،
كتحػؿ لسخ ٍ
ّ
الحزشة كممؽيغ.2
إف مشاخ مجيشة الجدائخ معتجؿ ،حيث الجؼء في فرل الذتاء ،كدرجة الح اخرة في ىحه السجيشة
ّ

فإف درجة الح اخرة في ىحا
الريف ّ
أما في فرل ّ
الرفخّ ،
في ىحا الفرل ال تشخفس إلى ما دكف ّ
الجػية ،كىبػب نديع البحخ الحؼ يجعل الصقذ
تحسميا بكل راحة نط اًخ لمخشػبة
ّ
الفرل يسكغ ّ
أما األمصار فيي متػّفخة حيث يبمغ متػسصيا 718مع،
لصيفاً ،ك ّ
الزغط معتجؿ في مجيشة الجدائخّ ،
كسية كفيخة.
كىي ّ

كبالشدبة ألنيارىا ،فيي كثيخة مغ أشيخىا :تافتا ،كنيخ مكخة ،كنيخ بػجيسة ،كنيخ بػبخؾ،
كنيخ اليخش ،كنيخ تصخغاف ،3كنيخ سيظ ،ككاد الحساـ ،كالديبػس ،كنيخ ممكي ،كنيخ شمق ،كىػ
أعطع أنيار الجدائخ ،كقج استغل لتػسيع زراعة القصغ.4
كمغ أشيخ نباتاتيا كأشجارىا :البختقاؿ ،كالتفاح ،كالجػز ،كالمػز ،كالسػز ،كالعشب ،كالسذسر،
كالميسػف ،كالفدتق ،كالديتػف ،كالعشاب ،كالخخكب ،كالبمػط الحمػ ،كالتػت الذامي ،كقرب الدكخ،
كفييا شجخ البصع ،كشجخ الدرك ،كفي صحخائيا أنػاع أثسار الشخل ،كمغ زركعيا الحشصة،
كالذعيخ ،كالعجس ،كالفػؿ ،كاألرز ،كالحرة ،كأنػاع البقػؿ .5

 1قجكرة  ،زاـية  ،تاريخ العخب الحجيث 483،
 2شامي  ،يحيى  ،مػسػعة السجف العخبية كاالسبلمية 159،

 3الجدائخؼ  ،دمحم بغ عبج القادر  ،تحفة الدائخ في تاريخ الجدائخ 24،
 4قجكرة  ،زاـية  ،تاريخ العخب الحجيث 484،

 5الجدائخؼ  ،دمحم بغ عبج القادر  ،تحفة الدائخ في تاريخ الجدائخ 26-25 ،
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الفزة ،كالساس ،كالحجيج ،كالشحاس ،كالخصاص ،كالدرنيخ ،كالخيمجكف
أما معادنيا :فالحىب ،ك ّ
كّ
(كىػ نػع مغ العقيق الجيج) ،كحجخ البمػر ،ىحا ما اكتذفو أصحاب الرشائع كاالستخخاجات مغ
اإلفخنج.1
الدجاد كالبدط ،كدبغ
كفي الجدائخ صشاعات محّمية كرشاعة األثاث
الػششي ،كصشاعة ّ
ّ
الجمػد ،كالديت كالرابػف ،كحفع الخز اخكات ،كصشاعة الدجائخ ،كاإلسسشت ،كالكبخيت ،كالكحػؿ،
الدبلح بأنػاعو ،كيعتشػف كثي اًخ باستخخاج جػىخ الحجيج
كالدكخ ،كعشجىع فخخ كبيخ برشاعة ّ
كالفػالذ ،كندج أقسذة الحخيخ ،كمشدػجات الرػؼ كالبخانذ كاألكدية ،مغ أغمى مرشػعاتيع ،كليع
الكفاءة في شخز الدخكج السحـبة ،كالسفززة ليدت عشج غيخىع ،كقج عسل أىل الجدائخ عمى
الدفغ الرغيخة لمتجارة كالريج كالغدك ،كأخذابيع مغ شجخ أحخاش ببلدىع ،كلع يحتج أىل
صشاعة ّ
الجدائخ إلى البزائع مغ الخارج إال ما قل مشيا .2
األساسية في الجدائخ خاصة تخبية السػاشي كالخعي ،كمغ
انية مغ الثخكات
ّ
كتعتبخ الثخكة الحيػ ّ
ّ
الشحاس ،كالدئبق ،كالخخاـ ،كالسمح
الصبيعية الغاز
ثخكاتيا
الصبيعي ،كالدنظ كالقرجيخ ،كالخصاص ،ك ّ
ّ
ّ
الدساد ،كاليػرانيػـ ،كسا
الرخخ ّؼ ،كالسمح البحخ ّؼ ،كالسخمخ ،كالكمذ ،كالجيخ ،كالدرنيخ ،كالكبخيت ،ك ّ
عجة مشاجع لغاية عاـ 1966ـ ،كانت 26مشجساً في كالية الجدائخ ،ك 96
كاف يػجج في الجدائخ ّ
بػالية قدشصيشة ،ك  15بػالية كىخاف ،مشيا  11شخع في استثسارىا حجيثاً.3

ٍ
تحتل السختبة الخابعة مغ بيغ أكبخ
احتياشات ىائم ًة مغ الغاز الصبيعي ،فيي
كتحػؼ الجدائخ
ّ
ّ
كتحتل السختبة األكلى بيغ دكؿ الذخؽ
الجكؿ السرجرة لمغاز الصبيعي بعج ركسيا ،ككشجا ،كالشخكيج،
ّ
ّ
األكسط كشساؿ إفخيؿيا ،كيؤدؼ الغاز الصبيعي دك اًر ىاماً في االقتراد الجدائخ ّؼ كسػرد لمصاقة،
ّ
ككسادة خاـ يعتسج عمييا في صشاعات استخاتيجية ىامة.4

 1الجدائخؼ  ،دمحم بغ عبج القادر  ،تحفة الدائخ في تاريخ الجدائخ كاألميخ عبج القادر26،

 2الجدائخؼ  ،دمحم بغ عبج القادر  ،تحفة الدائخ في تاريخ الجدائخ كاألميخ عبج القادر 26،
 3قجكرة  ،زاـية  ،تاريخ العخب الحجيث 485،

 4مرصفى ،بمسقجـ ،الغاز الصبيعي في الجدائخ :آفاؽ كتحجيات 2،
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سكان الجدائخ
يتأّلف سكاف الجدائخ مغ عجة شبقات فسشيع األنجلديػف الحيغ فخكا بأنفديع مغ إسبانيا عشجما
ارتكب اإلسباف جخيسة التغخيق في مزيق (جبل شارؽ) ،كمغ األتخاؾ كأكالد ىاتيغ الصبقتيغ
السػلػدكف بدبب تداكجيسا يجعػف الكخاغمة ،كمع مخكر الدشيغ ندي أبشاء ىحه الصبقات أصػليع،
كأصبح اليػـ كل مغ يدكغ الجدائخ يجعى جدائخياً.1
كانقدع السجتسع في الجدائخ بعج االحتبلؿ الفخندي إلى مجسػعتيغ مغ الدكاف ،السجسػعة
األكلى  :تتكػف مغ الجالية األكركبية التي كفجت إلى الجدائخ في ضل االحتبلؿ كقج كصل عجد
أىع الشذاشات االقترادية في
أفخادىا سشة 1965ـ 800 ،ألف ندسة ،كسيصخت ىحه الفئو عمى ّ
الببلد ،كاحتمت مخك اًد اجتساعياً عالياً نط اًخ لحساية الجكلة لسرالحيع ،كانقدست ىحه الجالية إلى
شبقة إقصاعية في الخيف كسيصخت عمى أجػد األراضي كأخربيا ،كشبقة بخجػازية كاف ليا الكمسة
ميد ىحه
لجػ حكػمة االحتبلؿ ؼيسا يتعمق بحاضخ الجدائخ أك مدتقبميا ،ككاف الصابع العاـ الحؼ ّ
السجسػعة ىػ التعرب كاالنغبلؽ عمى نفديا ،كالعشرخية ضج الجدائخييغ باعتبارىع يذكمػف خص اًخ
عمى مدتقبل كجػدىا في الجدائخ بدبب عجائيا ليع ،كاستحػاذىا عمى خيخات ببلدىع.2
تتكػف مغ الذعب الجدائخ ّؼ الحؼ يرل تعجاده نياية الخسديشيات
أما السجسػعة الثانية :فيي ّ
ّ
ف
الدّمع
مغ القخ العذخيغ إلى أكثخ مغ عذخة مبلييغ ندسة ،كىع يحتمػف السخكد األدنى مغ ُ

االجتساعي ،3كىحه الصبقة عانت مغ الحخماف في كل السياديغ ،فقج شكمػا  %7فقط في قصاع

تبق
أما الػضائف العميا كالستػسصة فقج أغمقت في كجػىيع إغبلقاً محكساً ،كلع َ
السػضفيغ كالتعميعّ ،
أماميع سػػ الػضائف الرغخػ.4
كفي نياية الخسديشيات مغ القخف العذخيغ ،انحرخ الجدائخيػف في شبقتيغ اجتساعيتيغ ىسا:

 1الجدائخؼ  ،حسجاف بغ عثساف خػجو  ،السخآة (لسحة تاريخية كإحرائية عمى إيالة الجدائخ) 79،
 2بػدريػع  ،صبخيشة  ،الحياة االجتساعية في ضل الشطاـ االشتخاكي بالجدائخ السخحمة البػمجيشية نسػذجاً (-1965
1978ـ) 59،

 3نفدو 60 ،
 4نفدو61 ،
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الصبقة العاممة التي تزع األغمبية مغ سكاف الجدائخ ،حيث الفبلحػف في الخيف الحيغ يكػنػف
 %91مغ مجسػع سكانو ،ثع مغ عساؿ السجف اليجكييغ كالحخفييغ.
كالصبقة الستػسصة التي تتكػف مغ كبار التّجار كصغارىع في السجف ،كمغ القمة السثّقفة مغ
ذكؼ السيغ الحخة ،كبعس السػضفيغ في إدارة االحتبلؿ ،ككحلظ مغ مبلؾ األرض في الخيف،
كمجسػع أفخاد ىحه الصبقة ضئيل؛ ال يتجاكز عجدىع في نياية الخسديشيات مغ القخف العذخيغ
أما الصبقة الخأسسالية الكبيخة فبل كجػد ليا في
خسديغ ألف ندسة مغ مجسػع الذعب الجدائخؼّ ،
ألف االحتبلؿ قج صادر األراضي مغ الجدائخييغ في
السجتسع الجدائخ ّؼ خبلؿ الفتخة االستعسارّية؛ ّ
السمكية العقارّية في السجف ،كعمى قصاعات التجارة كالرشاعة كالسرارؼ
الخيف كسا استحػذ عمى
ّ

السالية .1
ّ

التقديػ اإلداري في الجدائخ:
اليامة إلدارة شؤكف الجكلة لحلظ قدست الجكلة الجدائخّية
تعج التّقديسات اإلدارية مغ األمػر
ّ
ّ
اإلدارية إلى التالية:
معشػية كاستقبلؿ مالي ،كىي ىسدة كصل بيغ الجكلة
شخرية
 .1الػالية :ىي جساعة محمية ذات
ّ
ّ
ّ
الذعبي.
كاإلدارة السحمية ،كىي تجار بػاسصة السجمذ
ّ ّ
عجدا مغ البمجيات ،كىي عبارة عغ جياز كسيط بيغ
 .2الجائخة :كىي جدء مغ الػالية ،كتذسل ً
البمجية.
الػالية ك ّ

البمجية :كىي الػحجة األساسية في بشياف الجكلة ،تذخؼ عمى أعساؿ التشسية بػاسصة أجيدتيا
.3
ّ
البمجؼ.2
الخاصة بيا في مقجمتيا السجمذ الذعبي
ّ
ّ

1بػدريػع ،صبخيشة ،الحياة االجتساعية في ضل الشطاـ االشتخاكي بالجدائخ السخحمة البػمجيشو نسػذجاً(-1965
1978ـ) 61-62.،

 2التقديع اإلدارؼ في الجدائخ  ،مشتجػ شباب تيشخكػؾ /https://tinerkouk.yoo7.com ،
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أوالً  :التقديػ اإلداري في الجدائخ بعج االستقالل:
بمغ عجد الػاليات في الجدائخ  15كالية 91 ،دائخة 676 ،بمجية في سشة 1965ـ ،كفي سشة
1974ـ ارتفع عجد الػاليات إلى  31كالية ،كعجد الجكائخ إلى  160دائخة ،كعجد البمجيات إلى 704
بمجية ،كفي 1984ـ ،حجث تعجيل آخخ عمى الخخيصة اإلدارية لمجدائخ ليختفع عجد الػاليات إلى 48
أما في 1979ـ ،عخفت خخيصة الجدائخ نطاـ السحافطة ،كلكغ
كالية ،ك 1541بمجية ،ك 742دائخةّ ،
في 1998ـ ،ألغي ىحا الشطاـ ،كتست عػدة الجدائخ إلى نطاـ الػالية عاـ 2000ـ.1
وحدب إحراء عام 1966م ،يالحظ عمى التؽزيع الدكاني في الجدائخ ما يمي:
 .1أغمب الدكاف أك ما يقخب مغ ثبلثة أرباع يقصشػف في السشاشق الذسالية ،كفي كاحات السشاشق
الرحخاكية.
 .2يختكد ما يديج عغ ُثمث الدكاف في الجدائخ العاصسة ،كمشصقة قدشصيشة ككىخاف ،كلحلظ تختفع
الكثافة في السشاشق الداحمية لترل إلى أكثخ مغ مئة شخز في الكيمػ متخ الػاحج ،بيشسا
تبمغ الكثافة العامة في الجدائخ  5ندسة في الكيمػمتخ الػاحج.
 .3يبمغ عجد سكاف الػاحات كالداكرة المتاف تحتبلف معطع الجدء الجشػبي مغ الجدائخ أؼ اإلقميع
الدكاف ،كقج ترل
الرحخاكؼ حػالي  717.927ندسة أؼ ما يػازؼ  % 5.9مغ جسمة ّ
الكثافة الدكانية في السشاشق التي تقع جشػب سمدمة األشمذ الرحخاكية إلى حػالي 0.4
ندسة في الكيمػمتخ الػاحج ،كترل في غخداية جشػب الجدائخ العاصسة إلى  1.7ندسة في
الكيمػمتخ الػاحج ،كفي عيغ الرفخاء  1.7ندسة في كع.22
تغيخ تشطيع الجدائخ
كفي نياية 1988ـ ،زاد عجد سكاف الجدائخ بعج االحتبلؿ ،كفي ىحه الفتخة ّ

تغي اًخ جحرياً ،حيث انقمبت السبلمح الخيؽية رأساً عمى عقب ،فدادت اآلالت الحزخية ،كزاد عجد

 1التقديع اإلدارؼ في الجدائخ  ،مشتجػ شباب تيشخكػؾ /https://tinerkouk.yoo7.com ،

 2بػدريػع  ،صبخيشة  ،الحياة االجتساعية في ضل الشطاـ االشتخاكي بالجدائخ السخحمة البيػمجيشية نػذجاً (-1965
1978ـ)64،
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1
أما حالياً فقج بمغ عجد الجدائخييغ في 2020ـ45 :مميػف
الدكاف ،كتفككت العبلقات األسخّية ّ ،
ندسة.2

ثانياً( :االحتالل الفخندي لمجدائخ)
ّ
مشح عاـ 1619ـ حتى عاـ 1830ـ ،كىحا ىػ تاريخ غدك فخندا لمجدائخ ،كّقعت فخندا 57
أف الجدائخ جدء مغ فخندا عمى الخغع
معاىجة صجاقة كتحالف مع الحكػمة الجدائخيةّ ،
كلكشيا تدعع ّ

مغ ّأنيا اعتخفت  57مخة بتػؾيعيا السعاىجات باستقبلؿ الجدائخ التاـ كسيادتيا الكاممة.3

أف فخندا كاف لجييا أشساع في الجدائخ ،ككانت تخصط لغدك الجدائخ،
كيدتشتج مسا سبق ّ

كىحه االتفاؾيات ىي تسييج لمديصخة عمييا.

احتّمت فخندا الجدائخ في 1830ـ ،حيث كانت الجدائخ في ذلظ الحيغ جدءاً مغ
اإلمبخاشػرية العثسانية ،كعسمت فخندا عمى اغتراب األراضي كتخحيل أصحابيا ،4كفي 1834ـ
ندية كّقعيا شارؿ العاشخ ممظ فخندا تقزي بإلحاؽ الجدائخ بفخندا كعجىا
ممكية فخ ّ
صجرت إرادة ّ

جدءاً مشيا ،5كفي 1840ـ صجر مخسػـ مغ لػيذ فيميب ممظ فخندا َعّج الجدائخ جدءاً مغ فخندا،

كفي 1846ـُ ،عّج الجدائخيػف مػاششػف فخنديػف ،ككضعت أسذ الحكع السباشخ ،ككاف ذلظ إعبلناً

أف اإلمبخاشػر نابميػف الثالث أعمغ سشة
لدياسة البصر كالطمع التي اتبعتيا فخندا في الجدائخ ،كمع ّ
استسخت فخندا باتباع
يتعج الػعج
فإف ىحا لع ّ
1865ـ ،مداكاة الجدائخييغ بالفخندييغّ ،
الكبلمي ،ك ّ
ّ
سياسة انتداع األراضي مغ األىالي ضسغ سياسة الديصخة عمى السػارد حيث كانت األراضي

اقترادؼ كاجتساعي في
اعية في ذلظ الػقت مرجر رزؽ الجدائخييغ مسا أدػ إلى تجىػر
الدر ّ
ّ
ّ
حياتيع.6

 1ستػ ار  ،بيشجاميغ  ،تاريخ الجدائخ بعج االستقبلؿ 1962ـ 1988-ـ 6،
 2اإلذاعة الجدائخية
 3مجاىج  ،مدعػد  ،الجدائخ 19،
 4صالح  ،جياد أحسج  ،الجدائخ كتمسداف في كتابات السؤرخ الفمدصيشي نقػال زياده 104،
 5التسيسي  ،مدعػد مجاىج  ،الجدائخ الحخة 397،

 6صالح  ،جياد أحسج  ،الجدائخ كتمسداف في كتابات السؤرخ الفمدصيشي نقػال زيادة 105،
00

الذخرية الجدائخّية ،كتحػيل الجدائخ إلى
كسياسة فخندا في الجدائخ قامت عمى أساس محػ
ّ
1
حخة كذات
ممظ فخندا ّ ،
كيجعي الفخنديػف ّ
أف الجدائخ ليذ ليا تاريخ قبل سشة 1830ـ ،كلع تكغ ّ
أف الجدائخ يديصخ عمييا ركح الفخدية ،كتعير في الفػضى
ندية ،ك ّ
سيادة ،ك ّأنيا أرض فخ ّ
كيرجؽ ما تقػؿ.2
الجكلية مغ يدتسع إلييا
كاالضصخاب ،حيث كججت فخندا في السحافل
ّ
ّ

أؼ جدء مغ الجدائخ في 1830ـ ،كحاكلت
ّ
قخرت فخندا أف تفشي الذعب الجدائخؼ ،فمع يدمع ّ
تسيد بيغ األشخاص كالسستمكات ،فانتذخت الحخائق كالدخقات
إبادة الذعب الجدائخ ّؼ بالجسمة ،كلع ّ
3
كعشفتو كبصذت بو
كالتخخيب كالقتل كالتعحيب  ،كلع تتخؾ شفبلً أك رجبلً أك امخأة أك مدشاً إال ّ

كسفكت دمو ،كأعمشت

كميد
الجدائخ السدمسة ّ

سكاف الببلد األصمييغ

ندية ،كالقزاء عمى
فخندا في ذلظ الحيغ تحػيل الجدائخ إلى مستمكات فخ ّ
االحتبلؿ الفخندي بيغ الفخندييغ كاألجانب الحيغ يعيذػف في الجدائخ عمى
ّ
4
مغ الجدائخييغ كخاصة السدمسيغ .

حػلت فخندا الجدائخ إلى سجغ كبيخ يدبح في بحخ مغ الجماء لكي تحقق أىجافيا
كقج ّ
التػندية الجدائخّية
االستعسارّية ،كعسمت فخندا عمى إقامة أسبلؾ شائكة عمى شػؿ الحجكد
ّ
اكذية ،كفي داخل الجدائخ عدلت السجف عغ األرياؼ ،كانتذخت في جسيع أنحاء األقاليع مخاكد
كالسخ ّ

تذغ الغارات عمييا باإلضافة إلى
عدكخّية ،حيث تدتصيع بحلظ كضع األىالي تحت رحستيا ،كأف ّ
حالة الصػارغ القائسة في جسيع أنحاء الجدائخ ،كإغبلؽ السجف الكبيخة حيث ال يدتصيع األىالي

ندية  ،5كبحلظ أصبحت الجدائخ مدخحا ألعساؿ فطيعة ارتكبيا
الخخكج مغ دكف إذف القػات الفخ ّ
الفخنديػف بحق الذعب الجدائخؼ.6
ِ
الحج مغ األعساؿ اإلجخامية ضج الدكاف بل أنذأت في داخل الجدائخ
كلع
تكتف فخندا بيحا ّ

مشاشق (محخمة) ،كىي مشاشق تقع عشج الحجكد التػندية كالسخاكذية ،حيث انعجمت في ىحه

 1يحيى  ،جبلؿ  ،تاريخ السغخب الكبيخ 345،
 2التسيسي  ،مدعػد مجاىج  ،الجدائخ الحخة 68،
 3مجاىج  ،مدعػد  ،الجدائخ 26،
 4التسيسي  ،مدعػد مجاىج  ،الجدائخ الحخة 355-356،
 5مجاىج  ،مدعػد  ،الجدائخ 27،

 6الجدائخؼ  ،حسجاف بغ عثساف خػجو  ،السخآة (لسحة تاريخية كإحرائية عمى إيالة الجدائخ) 147،
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ندية أكامخ بإشبلؽ الشار عمى كل مغ تخاه
السشاشق الحياة اإلندانية ،كلجػ قػات االحتبلؿ الفخ ّ
يتحخؾ.1

ككاف االقتراد الفخندي قج ارتبط ارتباشاً كثيقاً باالقتراد الجدائخ ّؼ ،فالجدائخ يجب أف
ّ
تتحػؿ إلى مرشػعات ثع تعػد إلى الجدائخ مخة
تدتخخج السػاد الخاـ كتخسميا إلى فخندا؛ لكي
ّ

أخخػ لمتػزيع ،ككانت فخندا في حاجو إلى القػػ البذخية الجدائخية لتدييخ مرانعيا ،كإلدخاليع في
حخكبيا ،كحتى أرض الجدائخ نفديا كانت فخندا بحاجتيا لسػاصمة الجفاع عغ فخندا في حخكبيا

مع الجكؿ األخخػ.2

دمػية في
ّ
إف الحخب االستعسارّية التي ششتيا فخندا ضج الذعب الجدائخ ّؼ ،ىي أكثخ الحخكب ّ
اإلندانية ،حيث إعجاـ السػاششيغ كاالغتياؿ الجساعي ،كتجميخ السشاشق كحخقيا ،كسا فخضت
تاريخ
ّ
ّ
كلكغ الجدائخييغ حافطػا عمى مخكدىع كرفزػا كل ما
فخندا قػانيشيا كإدارتيا عمى الذعب الجدائخ ّؼّ ،
3
كعج الفخنديػف سشة 1930ـ بجاية عيج ججيج مغ االنترارات في الجدائخ،
يسذ شخريتيع ّ ،
ّ
كضشػا أنيع سػؼ يطمػف في الجدائخ إلى األبج ،كرفعػا شعار ٍ
ات معادي ًة لمعخب كاإلسبلـ معمشيغ ّأنيع
ّ ّ
افتتحػا الجدائخ عشػة ،ك ّأنيع افتكػىا مغ الحزارة اإلسبلمية ،كأعادكىا إلى الحزارة الخكمانية التي
يشتدبػف إلييا ،كقج كاف الفخنديػف يقسعػف كل محاكالت التشطيع الدياسي بيغ الجدائخييغ ضج فخندا
ّ
4
أف
ّ
عاديغ ذلظ كف اًخ بشعسة فخندا عمى الجدائخ ،ككصفػا كل مغ يقػـ بحلظ بالسجخـ كالخائغ ّ ،إال ّ
الجدائخييغ لع يقفػا مكتػفي األيجؼ ،فقاكمػا ىحا االحتبلؿ بكافة الػسائل كضيخت العجيج مغ األحداب

أىسيا جبية التحخيخ الجدائخ ّؼ كسا سشػضح الحقاً.
التي قاكمت فخندا ّ
بذجة  ،كمغ ّ

ثالث ًا( :جبية التحخيخ الجدائخّي)
جبية التحخيخ الػششي :ىي التشطيع الجدائخ ّؼ
ّ
السدّمحة ،كيزع كل مػاشغ جدائخ ّؼ يقبل بخنامج

الدياسي الذعبي الحؼ يعبئ الجساىيخ لمثػرة
ّ
ّ
الجبية السعمغ في 1954ـ ،لخػض الكفاح

 1مجاىج  ،مدعػد  ،الجدائخ 28،
 2يحيى  ،جبلؿ  ،تاريخ السغخب الكبيخ 347،
 3مجاىج  ،مدعػد  ،الجدائخ20،

 4سعج هللا  ،أبػ القاسع  ،الحخكة الػششية الجدائخية 1930ـ1945-ـ 14،
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السدمح مغ أجل االستقبلؿ ،كيتخمى عغ كالئو ألؼ تشطيع آخخ في الداحة الجدائخية في سبيل انتداع
الػششية مغ أيجؼ االستعسار الفخندي.1
الديادة
ّ
اشية التي
في 1954ـ أنذأ زعساء( التشطيع
الخاص) التابع لحخكة انترار الحخّيات الجيسقخ ّ
ّ
كانت تعخؼ في الدابق بحدب الذعب الجدائخ ّؼ" ،المجشة الثّػرية مغ أجل الػحجة كالعسل" ،مغ أجل
جسع شسل كل الػششييغ الجدائخييغ مغ كل االتجاىات كالسيػؿ ،كقج دعت ىحه المجشة إلى تذكيل

كحجة مغ أجل تحخيخ أرض الجدائخ ،كقج اجتسع في الجدائخ زعساء الثػرة الجدائخية أمثاؿ :بغ
بمعيج ،بغ مييجؼ ،ديجكش مخاد ،بغ بيمة ،بػضياؼ ،آيت أحسج ،بيصاط كخيزخ ،كأعمشػا الشزاؿ
السدمح ،كفي نفذ الػقت أعمشػا تذكيل جبية التحخيخ الػششي في 1954ـ.2
في الداعة الػاحجة مغ ليمة أكؿ تذخيغ الثاني 1954ـ ،تع إشبلؽ أكؿ رصاصة لثػرة
التحخيخ الكبخػ ،ككاف اليجؼ أك الدبب مغ كراء تدسية جبية التحخيخ الجدائخ ّؼ بيحا االسع ،ىػ

فتح باب الجخػؿ في الحخكة أماـ الجسيع بقرج تحخيخ الجدائخ مغ االحتبلؿ الفخندي ،3كقج بجأت
ّ
تحل نفديا كتتخؾ ألعزائيا حخية االنزساـ إلى الجبية ،حيث أعمغ
معطع التشطيسات
ّ
الدياسية ّ
كل مغ "االتحاد الجيسقخاشي لمبياف الجدائخؼ" ،كحخكة انترار الحخيات الجيسقخاشية ،كجسعية العمساء

حل أحدابيع تاركيغ ألعزائيع حخّية العسل الدياسي ،باستثشاء الحدب الذيػعي الفخندي
السدمسيغّ ،
ّ
مشافدا
أف كجػده لع يكغ مغ األىسية ،حيث ّإنو لع يكغ
حل نفدو رسسياً إالّ ّ
في الجدائخ فقج رفس ّ
ً
الػششية الجدائخّية" بدعامة مرالي الحاج فقج كقفت في
أما "الحخكة
ّ
ً
ججيا لجبية التحخيخ الجدائخؼ ،ك ّ
أف جبية التحخيخ
كجو الجبية ،ككانت تتستع ببعس الذعبية في أكساط العساؿ السغتخبيغ ،إال ّ
الػششي تسكشت مغ القزاء عمييا ،كجعميا ىامذية في نزاليا ضج االحتبلؿ الفخندي.4

ككانت جبية التّحخيخ تجعػ جسيع الجدائخييغ برخؼ الشطخ عغ األحداب كالصبقات ،التي

يشتسػف إلييا إلى أف يعتشقػا الكفاح مغ أجل االستقبلؿ ،كلع تكغ الجبية في الػاقع جبية أحداب بل

 1الخػلي  ،لصفي ك عغ الثػرة في الثػرة كبالثػرة 32،
 2الكيالي  ،عبج الػىاب  ،مػسػعة الدياسة 34،
3الكتاب السخجع في تاريخ األمة العخبية 138،

 4الكيالي  ،عبج الػىاب  ،مػسػعة الدياسة 34،
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1
أف جبية التحخيخ
جبية أفخاد قبمػا أىجاؼ الثػرة رغع اختبلؼ تػجياتيع
يجؿ عمى ّ
ّ
الدياسية  ،كىحا ّ
نزالية تػحجت ضسغ أىجاؼ نزالية؛ لريخ القػػ الثػرية داخميا.
كانت جبية كششية ،تسثل ىػية
ّ

معيشة،
كقدع رجاؿ جير التحخيخ ببلدىع إلى مشاشق ّ
انتذخت الثػرة في كل أنحاء الجدائخّ ،
ككل مشصقة تحت ؾيادة زعيع ،كعسل ىحا الجير عمى مياجسة الفخندييغ كآلياتيع العدكخية،
التسػيشية لسػاصمة الحخب ،كنتيجة اعتساد الفخندييغ
كاالستيبلء عمى أسمحتيا كذخائخىا كمػادىا
ّ

االقترادية عسج رجاؿ جبية التحخيخ إلى تخخيب مدارع الفخندييغ،
عمى استغبلؿ مػارد الجدائخ
ّ
كإلى قتل بيائسيع كقصع أشجارىع كعاد ىحا عمى الفخندييغ بخدائخ فادحة ،كاضصخ كثيخ مشيع إلى

تخؾ الجدائخ مغ غيخ رجعة.2
ككاف جير التحخيخ يتألف مغ قػات الفجائييغ الحيغ يعسمػف داخل السجف ،كأماـ الدمصات
ندية كفي السشاشق الخصخة ،ثع مغ الجشػد الشطامييغ الحيغ ارتجكا الدؼ العدكخؼ ،كحسمػا عمع
الفخ ّ
الجدائخ فػؽ أكتافيع ،كانزع إلييع اآلالؼ مغ رجاؿ السذاة الجدائخييغ الحيغ كانػا في ذلظ الػقت
في القػات الفخندية في الجدائخ ،كىخبػا مشيا إلى جير التحخيخ بأسمحتيع كذخائخىع ،كمغ مسيدات
جير التحخيخ ّأنو يحتػؼ عمى عجد كبيخ مغ االحتياشي حيث يتكػف مغ مئات اآلالؼ مغ الحيغ

يحل بيشيع كبيغ تحقيق أىجافيع إال نجرة الدبلح .3
انتطخكا دكرىع في شخؼ تحخيخ ببلدىع كالحيغ لع ْ

في بجاية الثػرة كانت أسمحة جير التحخيخ بديصة كبجائية كبشادؽ الريج كاألسمحة التي كاف

تسكغ الجير مغ الحرػؿ عمى
يستمكيا سكاف الجباؿ ،كؼيسا بعج أك في الدشة األكلى مغ الثػرة ّ
بعس األسمحة الحجيثة التي جاءتو مغ الخارج أك مغ الغارات عمى مدتػدعات الفخندييغ
العدكخّية ،كتحدشت كسائل التدمح قبل نياية 1955ـ ،ككصل إلى الجدائخييغ بعس السجافع مغ
أف معطع أسمحتو جاءت
بعس الجكؿ العخبية كمغ أسػاؽ الدبلح
األكركبية ،كقج أكج جير التحخيخ ّ
ّ
مغ غاراتو عمى الفخندييغ ،كأصبحت بشادؽ الريج مغ الحكخيات األكلى كالقجيسة لجير التحخيخ،

كاستعيس عشيا ببشادؽ كمجافع رشاشة ثقيمة كخؽيفة كمجافع البازككا كالياكف ،كفي 1959ـ ضيخت

الصائخات التي حرل عمييا جير التحخيخ لبلستصبلع ،كاستسخ الدبلح بالػصػؿ إلى جير

التحخيخ عغ شخيق البخ كالبحخ مغ تػنذ كمخاكر .4

 1بذيخ  ،مخمػؼ  ،مػقع الجيغ في عسمية االنتقاؿ الجيسقخاشي في الجدائخ 107،
 2يحيى  ،جبلؿ  ،تاريخ السغخب الكبيخ 359-360،
 3يحيى  ،جبلؿ  ،تاريخ السغخب الكبيخ 361،
 4غيمدبي  ،جػاف  ،الجدائخ الثائخة 137،
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إف حخب التحخيخ في الجدائخ ىي أقػػ حخب شيجتيا أقاليع السغخب العخبي ،حيث سسح
كّ
الثػار لكل جدائخ ّؼ أف يشزع إلى صفػفيع ميسا كانت شبقتو االجتساعية كاتجاىو الدياسي ،ييجؼ

إلى االستقبلؿ الػششي ،كيعسل عمى إيجاد دكلة جدائخّية ذات سيادة ،كنطاـ ديسقخاشي اشتخاكي،
ّ
ّ
كضسغ دائخة الجيغ اإلسبلمي ،كالعسل عمى جسع شتات الذعب الجدائخ ّؼ ،كىجفت الجبية إلى تجكيل
ّ
الجبمػماسية
القزية الجدائخّية  ،حيث كانت تعسل في داخل الببلد كخارجيا ،كقامت باالتراالت
ّ
ّ
1
بذخريتيا .
لتجكيل قزيتيا ،كإجبار فخندا عمى االعتخاؼ
ّ
ندية بقػة ثػرة الجدائخ أسخعت بإرساؿ اإلمجادات الحخ ّبية لقسع
كعشجما شعخت الحكػمة الفخ ّ
لكشيا لع تكغ كسا ضشت
أف باستصاعتيا القزاء عمى الثػرة الجدائخيةّ ،
ىحه الثػرة ،كاعتقجت فخندا ّ

إندانية ،فكاف رجاؿ الدمصات الفخندية
حيث اتبعت سياسة تعحيب قاسية في الجدائخ ببل رحسة كال
ّ
يجخدكف الجدائخييغ مغ مبلبديع كاممة ،كيقيجكف أيجييع كيزعػف رؤكسيع في الساء السغمي ،ككانػا
ّ
يعمقػنيع مغ أرجميع كشعػرىع ،كيزعػف في أفػاىيع خخاشيع السياه حتى يخخج الساء مغ جسيع

أجداميع ،كضخبيع باألححية بجعػػ إرغاميع عمى الكبلـ ،كإعصاء أسخار جير التحخيخ كمجدكا
الكيخباء في أجدادىع ،كاستخجمػا الدبلح ،كتخررػا في ندع األضافخ ،كأجبخكا الػششييغ عمى
اليتاؼ بحياة فخندا باإلضافة إلى التعحيب بالجػع كالعصر حتى السػت ،كىجدكا الشداء بقتل أبشائيع
أماميع كالخجاؿ باالعتجاء عمى زكجاتيع ،كأدخمػا الحخاب في أجداد الجدائخييغ ،كعسمت فخندا عمى

كلكشيع
مشع انزساـ العشاصخ الذابة إلى الثػرة فجشجتيا لمعسل في بشاء السجارس كإنذاء الصخؽّ ،

فخكا كانزسػا إلى السجاىجيغ في الجباؿ .2

كبعج ىحا العخض الدخيع لمجدائخ أرضاً كشعباً كحخكة كششية ؼيسكغ لمباحث أف يدتشتج بأف
ىشاؾ تذابو كبيخ بيغ ما تعخضت لو الجدائخ مغ احتبلؿ فخندي غاشع ,كبيغ ما تعخضت لو
فمدصيغ مغ احتبلؿ صييػني ضالع ,حيث تعخضت فمدصيغ النتياكات قاسية متسثمة في مرادرة
األراضي ،كسمب السستمكات كبشاء السدتػششات كالحخماف مغ الحقػؽ
األساسية ،كمع حياة الخػؼ
ّ
كاإلذالؿ كالقسع فقج أصبحت حياة الدكاف الفمدصيشييغ رىيشة في يج إسخائيل.

الدمب االستعسار ّؼ كاقعة تاريخية ثقيمة خمفت آثا اًر
في الجدائخ كسا في فمدصيغ ،حيث مثل ّ
شيج الكياف الرييػني ،كالسدتعسخ الفخندي عمى أنقاض قخػ كأحياء
مخيعة ،ففي فمدصيغ كالجدائخ ّ
ّ
ّ
السحمية لشفي كجػد الذعب األصمي.
مجمخة كعمى حداب محػ الثقافة
ّ
ّ
 1يحيى  ،جبلؿ  ،تاريخ السغخب الكبيخ | 4الفتخة السعاصخة كحخكات التحخر كاالستقبلؿ 358،
 2يحيى  ،جبلؿ  ،تاريخ السغخب الكبيخ ( )4الفتخة السعاصخة كحخكات التحخر كاالستقبلؿ 365-373،
06

كحلظ استخجمت سياسة الزع كاإللغاء كالتجاىل لتاريخ البمج كحزارتيا كسكانيا ،حيث كلجت
الػششية
األكركبية قامت تحت الحاجة
الرييػنية مغ رحع الفكخ الغخبي الميبخالي ،فالجكلة
الحخكة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
يالية كحاجتيا إلى إقامة دكلة لمييػد
أما الجكلة
الييػدية فقج قامت تحت رغبة دكلة إمبخ ّ
ّ
ّ
األكركبيةّ ،

أف التجخبة االستعسارّية متذابية ،فقج خمقت سمػكاً كاعياً كمتذابياً في
في دكلة ليدت ليع ،كبسا ّ
السقاكمة؛ لحلظ كاف الفمدصيشيػف يتصمعػف إلى التجخبة الجدائخّية كبارقة أمل لتحقيق آماليع في
االستقبلؿ ،كالتخّمز مغ االستعسار كسا حرل في الجدائخ.

عجة مجازر ضج الذعب الجدائخ ّؼ
كسا عسمت فخندا عمى شسذ اليػية الجدائخّية ،كارتكبت ّ

كالسػاجية بالخصاص كاإلعجاـ كاإلبادة الجساعية كنيب األراضي كالسستمكات ،كحلظ اتبعت إسخائيل

الفمدصيشية تختمف عغ
أف الثػرة
الذعباف
نفذ الدياسة في فمدصيغ ككاجو ّ
السحتل كقاكمػه ،إال ّ
ّ
ّ
الثػرة الجدائخية ،كالفارؽ
الفمدصيشية أصعب كأقدى،
إف ضخكؼ الثػرة
يتجدج في األرض ،حيث ّ
ّ
ّ
فالثّػار الفمدصيشيػف كاف معطسيع خارج أرضيع ،كمداحة فمدصيغ أصغخ مغ مداحة الجدائخ كسا
أف الذعب الفمدصيشي كجج
أما القاسع السذتخؾ فيػ ّ
ّ
أف عجد الريايشة يتجاكز عجد الفمدصيشييغّ ،
ّ
شخيقو إلى الكفاح السدمح السباشخ ،كسار عميو بثبات كدفع ثسغ الجـ ،كالجـ يفتخض ؾيستو كثػرتو
عمى العجك كعمى العالع  ،كىحا ما حرل في الجدائخ أيزاً ,كمغ ىشا كاف ىحا التخابط التاريخي بيغ
البمجيغ.1
كأخي اًخ في عاـ 1962ـ ،اعتخفت فخندا رسسيا باستقبلؿ الجدائخ ،كأصبح جاف مارسل جيشيو
أكؿ سفيخ رسسي معتسج في الجدائخ ،2كفي نفذ الدشة تع عقج اتفاؾية إيفاف ،فقج أقخت االعتخاؼ
ّ
نرت عمى أف يكػف مقابل االستقبلؿ تعاكف بيغ الجدائخ
بديادة الجدائخ ككحجة أراضييا ،إال ّأنيا ّ
االقترادؼ أؼ تحػيل االستعسار القجيع إلى استعسار
كتبعية لفخندا في السيجاف الثقافي ك
كفخندا،
ّ
ّ
ّ
مغ نػع ججيج ،كىحا يعصي مكانة مخمػقة لمسدتػششيغ الفخندييغ في الجدائخ.3

1فمدصيغ:اتفاؾيات اكسمػ عاـ  1993كعاـ1995ـ،

 2ستػ ار  ،بشجاميغ  ،تاريخ الجدائخ بعج االستقبلؿ 1988-1962ـ 10،
 3الخػلي  ،لصفي  ،عغ الثػرة في الثػرة كبالثػرة 18،
07

الفرل الثاني
التطؽر التاريخي لمعالقات الفمدطيشية الجدائخية
مكانة فمدطيؼ لجى الجدائخييؼ
الخوابط بيؼ فمدطيؼ والجدائخ
السؽقف الجدائخية مؼ القزايا التي واجيت الفمدطيشييؼ قبل حكػ ىؽاري بؽمجيؼ

08

الفرل الثاني
ائخية
التطؽر التاريخي لمعالقات
الفمدطيشية الجد ّ
ّ
ّ
مكانة فمدطيؼ لجى الجدائخييؼ:
الخوابط بيؼ فمدطيؼ والجدائخ:
أ -الخوابط العقائجية والجيشية :
أف فمدصيغ أرض مقجسة ،كفييا السدجج
ارتبط الجدائخيػف بفمدصيغ ارتباشاً ركحياً كػف ّ

يعجكف القجس بسثابة مكة السكخمة ،كالسجيشة السشػرة ،فيي أرض
األقرى السبارؾ ،ككاف الجدائخيػف ّ
أف الجفاع عشيا فخض
ّ
فإف حجتو ناقرة ،ك ّ
أف مغ حج كلع يحىب إلى السدجج األقرى ّ
مقجسة ،ك ّ
لمتعبج في السدجج األقرى ،أك لصمب العمع ،أك
عمى كل مدمع ،ككانػا يحىبػف لفمدصيغ كثي اًخ ّ ،

أف فمدصيغ كانت مقرج الحسبلت الرميبية.1
الجياد في سبيل هللا خاصة ّ

كشارؾ الجدائخيػف في جير صبلح الجيغ األيػبي لمجفاع عغ بيت السقجس ،كمشيع عبج
العديد بغ تسيع بغ السعد بغ باديذ أحج القادة العدكخييغ لمدمصاف صبلح الجيغ األيػبي ،كقج عسل
ّ
عمى مػاجية الرميبييغ في فمدصيغ كببلد الذاـ كشارؾ أبػ مجيغ الغػث "الجج" 2في الرفػؼ
األمامية لسعخكة حصيغ التي قادىا صبلح الجيغ األيػبي لتحخيخ القجس في أكتػبخ 1187ـ،
كأصيب في ذراعو ،ككفاة أبػ مجيغ كدفشو في القجس يجؿ عمى تبلحع الذعبيغ الفمدصيشي
ّ
كالجدائخ ّؼ.3
العقائجية ارتبط سكاف الجدائخ بأرض فمدصيغ كالقجس ارتباشاً ديشياً كثيقاً؛
الجيشية
فسغ الشاحية
ّ
ّ
ألنيا أرض اإلسخاء كالسعخاج ،كلع يتخدد الجدائخيػف يػماً عغ نرخة فمدصيغ كشعبيا عمى مخ
ّ

العرػر لحسايتيا ،كالجفاع عشيا مغ االستعسار.
1
2

ششتي  ،أحسج  ،الجدائخ كالقزية الفمدصيشية ،صفحات مغ الجياد السذتخؾ 115،
أبػ مجيغ الغػث :أبػ مجيغ شعيب بغ أبي عبج هللا دمحم بغ أبي مجيغ شعيب األنجلدي التمسداني  ،كلج في
قصشيانو احجػ قخػ اشبيمية  ،أخح العمع مغ عمساء السذخؽ  ،تػفي ب 594ق 1197-ـ كدفغ بالقجس،

3

/https://ar.wikipedia.org/wiki

ششتي  ،أحسج  ،الجدائخ كالقزية الفمدصيشية  ،صفحات مغ الجياد السذتخؾ 115،
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ب -الخوابط القؽمية والدياسية:
كششية
قػمية
عشجما دخل الريايشة إلى أرض فمدصيغّ ،
ّ
قزية ّ
عج الجدائخيػف قزية فمدصيغ ّ

إندانية ،حيث دافع عشيا العجيج مغ العمساء كالسفكخيغ ،كاألدباء ،كمغ بيشيع عمساء الجدائخ ،متسثمة
ّ
في رجاؿ جسعية العمساء السدمسيغ الجدائخييغ الحيغ كتبػا كأرشجكا الخأؼ العاـ إلى االىتساـ بيا،

كتعسيق صمة الجدائخييغ بالقجس كالسدجج األقرى ،كسا ّنبيػا إلى األشساع الرييػنية ،كمؤامخات
تقديع فمدصيغ ،باإلضافة إلى جسع السداعجات إلغاثة الفمدصيشييغ .1

كيعج اإلماـ "عبج الحسيج بغ باديذ" مغ أكائل العمساء السدمسيغ ،الحيغ نبيػا لخصػرة أشساع
ّ

الييػد في فمدصيغ حيث كتب في جخيجة الذياب مقاالً بعشػاف "فمدصيغ الذييجة" حيث قاؿ( :رحاب
القجس مثل رحاب مكة كالسجيشة ،كقج قاؿ هللا سبحانو كتعالى في سػرة اإلسخاء "الحؼ باركشا حػلو "
كأنو كاقع بخحاب السدجج الحخاـ ،كمدجج شيبة
عخفشا بفزل تمظ الخحاب ،فكل ما ىػ كاقع بيا ّ
ُلي ّ

 ...حسى هللا باإلسبلـ تمظ الخحاب مغ أيامو األكلى ،كحسى جسيع مقجسات جسيع السمل ،2)...
كلقج كاف دفاع ابغ باديذ عغ فمدصيغ نابع مغ إيسانو بكػف فمدصيغ مدخػ الشبي كمعخاجو ،كأكلى

القبمتيغ ،كثاني السدججيغ ،كثالث الحخميغ الذخيفيغ ،كفي أكائل الثبلثيشيات أرسل احتجاجاً إلى
ك ازرة الخارجية الفخندية عمى السخصط الرييػني ،كجسع األمػاؿ لسداعجة الفمدصيشييغ ،كأرسميا
أف الخرػمة ليدت بيغ العخب كالييػد
إلى لجشة اإلغاثة بسرخ إلغاثة مشكػبي القجس ،كأكضح ّ

مدؤكلية ما يقع في
كحسل السدمسيغ
الرييػنية
بل سببيا تػاشؤ االستعسار البخيصاني ك
ّ
ّ
ّ
العالسيةّ ،
ّ
فمدصيغ.3

القزية حي اًد في مػاقف اإلماـ "البذيخ اإلبخاـيسي" ،الحؼ كعمى الخغع مغ مأساة كششو
كأخحت
ّ
ّ
حق الفمدصيشييغ ك ّأنيع أكلى بيا ،كأعصى
قزية فمدصيغ ،ك ّ
إال ّأنو لع يشذغل عغ ّ
أكج عمى ّأنيا مغ ّ
ألنيسا يؿبعاف تحت نيخ االحتبلؿ ،كيعيذاف
العحر لمجدائخييغ إف لع يفعمػا الذيء الكثيخ لفمدصيغّ ،

4
جب األمل في نفػسيع ،كيدتسج اإلبخاـيسي ىحا
كي ّ
نفذ السأساة  ،كضل يجعع الفمدصيشييغ معشػياً ُ

1

نديب  ،زيشب  ،مػاقف عمساء اإلصبلح في الجدائخ مغ قزية فمدصيغ 31،

2

بغ صفا  ،سسيخة  ،جسعية العمساء السدمسيغ كالقزية الفمدصيشية  1954 – 1931ـ 31،

4

نديب  ،زيشب  ،مػاقف عمساء اإلصبلح في الجدائخ مغ قزية فمدصيغ 1948 – 1917ـ.36 ،

3

نديب  ،زيشب  ،مػاقف عمساء اإلصبلح في الجدائخ مغ قزية فمدصيغ 1948 – 1917ـ 31-33،
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األمل مغ أحاديث الخسػؿ -عميو الدبلـ -الحؼ أخبخ فييا ّأنو سيأتي عمى السدمسيغ يػماً يجخمػف

ؼيو معخكة فاصمة مع الييػد يكػف الشرخ لعباد هللا الرالحيغ ،كسا دعا العخب لشرخة فمدصيغ.1

كفكخة الجفاع عغ أرض فمدصيغ لع تغب عغ باؿ "أحسج تػفيق السجني" ،عمى الخغع مغ
ّ
االستعسار الفخندي في بمجه ،حيث قاـ بتأسيذ "الييئة العميا إلعانة فمدصيغ" ،فقامت الييئة
ّ
بشذاشات كبيخة دعائية كتزامشية لرالح الذعب الفمدصيشي ،كإرساؿ بخؾيات االحتجاج إلى
ندية التي اعتخفت بجكلة إسخائيل عجت
الخسسية
الجيات
كالبخؾية التي أرسمتيا الييئة لمحكػمة الفخ ّ
ّ
ّ

القخار الفخندي تحجياً لسذاعخ السدمسيغ ،كاتيست أيزاً لجشة األمع الستحجة بالتػاشؤ مع الحخكة
صييػنية فػؽ تخاب فمدصيغ يتشاقس مع ميثاؽ السشطسة
أف ؾياـ دكلة
الرييػنية مؤكجة عمى ّ
ّ

الجكلية كىػ إخبلؿ بالدبلـ العالسي.2
ّ
ّ

الفمدصيشية ،كتخسميع
بالقزية
كقجمت الجدائخ الجعع الدياسي حيث أخحت تترل بالسيتسيغ
ّ
ّ
ّ
مغ أجل تػحيج الجيػد ،كتػفيخ الحمػؿ السشاسبة ليحه القزية السقجسة ،كسا شارؾ السدمسػف
الجدائخيػف في السؤتسخ اإلسبلمي الحؼ انعقج في كانػف األكؿ1931ـ في القجس ،مغ أجل
ّ
الرييػنية ،كفي 1937ـ
السقجسة ،كمدانجة مػقف الفمدصيشييغ في كجو
السحافطة عمى األماكغ ّ
ّ
أنذأ أعزاء جسعية العمساء السدمسيغ الجدائخييغ جسعية سخية خاصة بفمدصيغ تحت رئاسة الذيخ

الصيب العقبي ،كضيخت عمشاً 1938ـ ،حيث ىجفت ىحه الجسعية إلى جسع األمػاؿ إلغاثة
فمدصيغ ،كشسل جسع الساؿ كل السجف الجدائخّية ،كسا كانت الجسعية تقػـ بتػزيع السشاشيخ التي تخد
إلييا مغ مرخ ،كمشيا مشذػر يجعػ إلى جسع األمػاؿ لرالح الفمدصيشييغ.3

كلع يقترخ التفاعل مع القزية الفمدصيشية عمى العمساء كرجاؿ اإلصبلح الجدائخييغ فحدب،
امتج إلى الذعخاء أيزاً" ،كرحسػف البدكخؼ" نسػذجاً عمى ذلظ حيث تفاعل ىحا الذاعخ الذعبي
بل ّ

القزية
في عيج الثػرة التحخرية مع الذعب الفمدصيشي ،كتشاكؿ في قرائجه
الفمدصيشية ،كاصفاً
ّ
ّ
القزية
معاناة الذعب الفمدصيشي ،كمشجداً بجخائع الييػد عمى العخب كالسدمسيغ ،كدعا إلى نرخة
ّ

1

بغ صفا  ،سسيخة ’ جسعية العمساء السدمسيغ كالقزية الفمدصيشية 1954 – 1931ـ 32،

3

بغ صفا  ،سسيخة  ،جسعية العمساء السدمسيغ كالقزية الفمدصيشية 1954 – 1931ـ 34-36،

2

نديب  ،زيشب  ،مػاقف عمساء اإلصبلح في الجدائخ مغ قزية فمدصيغ 1948 -1917ـ 52،
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الفمدصيشية ،كلع تذغمو أحجاث الثػرة التحخرية التزامغ مع الذعب الفمدصيشي الذقيق ،بل ّنجد
ّ
باالحتبلؿ الرييػني كجخائسو ،كرفع صػت الحخية في السحافل الجكلية.1

الفمدصيشية مغ مشصمق قػمي كديشي ،خاصة ك ّأنو يعير نفذ
القزية
كقج ناصخ ىحا الذاعخ
ّ
ّ
ّ
ّ
السحشة ،كىي االستعسار الحؼ يدعى لتجميخ الذعػب ،كقصعيا مغ تاريخيا ،كإخخاجيا مغ أرضيا؛
2

لبلستفادة مغ ثخكاتيا كخيخاتيا .

الفمدصيشية ىي مغ اىتسامات الجدائخييغ ،كفي فتخة السطاىخات االحتجاجية
فالقزية
ّ
ّ
ضل الجدائخيػف يخفعػف عمع
لمجدائخييغ ضج نطاـ عبج العديد بػتفميقة ،كمشح الحخاؾ الذعبي ّ

الفمدصيشية عغ أذىاف الجدائخييغ في كل السحصات
القزية
فمدصيغ مع عمع الجدائخ ،كلع تغب
ّ
ّ
الدياسية ،ؼبسشاسبة كغيخ مشاسبة يخفع العمع الفمدصيشي في الجدائخ.3

كسا أف الجدائخ ىي البمج العخبي الػحيج الحؼ لع يقصع دعسو السالي لمفمدصيشييغ حتى اآلف
باإلضافة إلى مجانية التعميع لمصمبة الفمدصيشييغ كغيخىا مغ استكساؿ الجعع.
الفمدصيشية الجدائخّية متجحرة في أعساؽ التاريخ،
أف العبلقات
كتدتشتج الباحثة مسا سبق ّ
ّ
كتدتشج إلى العقيجة اإلسبلمية ،كالسريخ السذتخؾ كالتذابو في الطخكؼ ،فقج رأػ الفمدصيشيػف في
الجدائخ مثاالً ُيحتحػ بو مشح نيل الجدائخ الستقبلليا ،حيث نطخ الذعب الفمدصيشي إلى حخب
ّ
االستقبلؿ الجدائخية عمى ّأنيا نسػذج يقتجػ بو كيتعمع مشو في صخاعو لشيل استقبللو.

السؽقف الجدائخّي مؼ القزايا التي واجيت الفمدطيشييؼ قبل حكػ ىؽاري بؽمجيؼ:
أ -اتفاقية سايكذ بيكؽ1916م:
العالسية األكلى إلى فتح أنطار دكؿ الػفاؽ إلى السذخؽ العخبي
ّأدػ دخػؿ تخكيا الحخب
ّ
ّ
4
دكلية
كأراضيو كاقتداميا في حاؿ انترارىع ،كبعج الحخب كجج (األميخ ؼيرل) نفدو أماـ قػػ ّ
1
2
3

حشي  ،المصيف  ،تجميات القزية الفمدصيشية في الذعخ الذعبي الجدائخؼ 219،
نفدو 220 ،

لحياني  ،عثساف  ،القزية الفمدصيشية في قمب تطاىخات الحخاؾ الجدائخؼ 194، 2019،

4األميخ ؼيرل ىػ ابغ الذخيف حديغ بغ عمي  ،يشتسي إلى أسخة عػف الياشسية ،كلج في الصائف ،تخعخع عشج قبيمة

عتيبة في بادية الحجاز  ،تعمع المغة التخكية كنذأ مع البجك في حياة الرحخاء كالتقذف كقدػة السعيذة،

https://ar.wikipedia.org/wiki
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االقترادية كالعدكخّية ،كجخت مفاكضات بيغ
الدياسية ك
مترارعة عمى خيخات الببلد العخ ّبية
ّ
ّ
بخيصانيا كفخندا في لشجف في 1915ـ بيغ مسثل بخيصانيا "الديخ مارؾ سايكذ" ،1كبيغ مسثل فخندا

2 3
كتع االتفاؽ في ىحه السفاكضات عمى األجداء التي يجب أف تعصى لكل مغ
"جػرج بيكػ " ّ ،
بخيصانيا كفخندا ،كمغ ثع تػجيا إلى الحكػمة الخكسية لمتػؾيع عمى ىحه االتفاؾية ،كنتج عغ ىحه

السفاكضات الثبلثية اتفاؾيةُ ،عخفت باتفاؾية "سايكذ بيكػ" في 16ايار عاـ 1916ـ  ،حيث كاف
ىجفيا تقديع السذخؽ العخبي .4
ّ
وأىػ ما تزسشتو االتفاقية :
 .1كضع سػريا كالعخاؽ تحت حكع فخندا كبخيصانيا عمى أف تُ ِ
عصي فخندا الحساية لدػريا بخئيذ
عخبي كبخيصانيا تُ ِ
عصي الحساية لمعخاؽ بخئيذ عخبي.
 .2تعصى سػريا لفخندا كالبرخة لبخيصانيا كمسارسة أؼ نػع حكع في ىحه السشاشق.
 .3إنذاء إدارة دكلية في فمدصيغ بعج استذارة ركسيا كباالتفاؽ مع بؿية الحمفاء.5
ميشاء ح اًخ.6
 .4يبقى ميشاء االسكشجركنو
ً

 .5تحرل فخندا عمى قدع مغ ببلد الذاـ ،كقدع مغ جشػب تخكيا ،كقدع مغ شساؿ العخاؽ.
 .6تحرل بخيصانيا عمى القدع الستبقي مغ العخاؽ كالحؼ يذسل كاليتي بغجاد كالبرخة.
 .7إعصاء بخيصانيا ميشائي عكا كحيفا.
 .8كقف تػريج الدبلح لمببلد العخ ّبية.
1

الديخ مارؾ سايكذ  :كاف نائباً في السجمذ البخيصاني كمشجكباً سامياً لذؤكف الذخؽ األدنى  ،كىػ خبيخ في
السدائل الذخؾية  ،شبلس  ،مرصفى  ،الثػرة العخبية الكبخػ http://archives.univ-،
biskra.dz/bitstream/123456789/13275/1

2جػرج بيكػ  :كاف قشربلً في سػريا قبل الحخب العالسية األكلى  ،كشغل أيزاً القشرل العاـ في بيخكت  ،ثع عيغ
مشجكباً سامياً لمحكػمة الفخندية لستابعة شؤكف الذخؽ األدنى  ،شبلس  ،مرصفى  ،الثػرة العخبية الكبخػ ،
3
4
5

https://www.alquds.co.uk

بخكات  ،مددلفة  ،األكضاع الدياسية لمسذخؽ العخبي 1920-1914ـ 47،
الذيباني  ،مختار  ،سايكذ بيكػ كالػحجة السغاربية السؤجمة 600،

التبلكؼ  ،أحسج محسػد  ،الجكلة كالعسخاف في اإلسبلـ كأزمة الكيانات "سايكذ بيكػ" 38،

6سايكذ بيكػ ...ىكحا قدست الكعكة العخبية ،

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2016/5/11
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مج سكة حجيج بغجاد إال بعج مػافقة الحكػمة الفخندية كالبخيصانية.1
 .9كقف العسل في ّ

كعمى الخغع مسا كانت تسخ بو الجدائخ ٍ
كقتئح عمى أيجؼ السدتعسخ الفخنديّ ،إال ّأنيا كقفت مع
ّ
ّ
قزية العخب كالسدمسيغ جسيعاً ،كىحا مغ مشصمق
فمدصيغ قمباً كقالباً ،كأكجت ّ
قزية فمدصيغ ىي ّ
أف ّ

ديشي فيي مدخػ الشبي كمعخاجو ،كأكلى القبمتيغ كثالث الحخميغ الذخيفيغ.
ّ
ّ

القزية
الفمدصيشية ،ىي
القزية
أف
ىبػا لمجفاع عغ فمدصيغ ،كأكجكا عمى ّ
حيث ّ
ّ
ّ
ّ
إف العمساء ّ

اإلسبلمية ،كيتجّمى ذلظ مغ خبلؿ الفتاكػ التي أصجرىا عجد كبيخ مغ
السخكدّية لؤلمتيغ العخ ّبية ك
ّ
السدمسيغ مغ ببلد السغخب العخبي ،كاألزىخ الذخيف كببلد الذاـ ،فالعمساء كرثة األنبياء ،كقادة
ّ

الفكخ ،كأصحاب الخأؼ ،كقج ذكخ هللا فزميع  ،كأثشى عمييع في قػلو﴿ :قل ىل يدتؽي الحيؼ

يعمسؽن والحيؼ ال يعمسؽن﴾.
الفمدصيشية كسا ذكخت "ابغ باديذ" ،حيث
كمغ العمساء الجدائخييغ الحيغ دافعػا عغ القزية
ّ
أىع القزايا التي تصخؽ إلييا حيث قاؿ " :تداكج االستعسار اإلنجميدؼ الغاشع
كانت ىحه
ّ
القزية مغ ّ
الذخىة فأنتجا لقدع كبيخ مغ الييػد الصسع األعسى الحؼ أنداىع كل ذلظ الجسيل،
بالرييػنية ّ
ّ
كقحؼ بيع عمى فمدصيغ اآلمشة كالخحاب السقجسة فأحالػىا جحيساً ال يصاؽ ،كجخحػا قمب اإلسبلـ

الفمدصيشية
لمقزية
اإلسبلمية
األمة
ّ
ّ
ّ
كالعخب جخحا ال يشجمل" ،كأصجر حكساً شخعياً بػجػب مشاصخة ّ
عمى ما تتعخض لو مغ نكبات مأساكية قائبلً :كل مدمع مدؤكؿ أعطع السدؤكلية –عشج هللا -عغ
تخخب،
كل ما يجخؼ ىشاؾ :مغ أركاح تدىق ،كصغار تيتع ،كنداء تخمل ،كأمػاؿ تيمظ ،كديار ّ
كحخمات تشتيظ كسا لػ كاف ذلظ كمو كاقعاً بسكة أك السجيشة  ،إف لع يعسل عمى رفع الطمع الفطيع

بسا استصاع.2
ككاف "دمحم البذيخ اإلبخاـيسي" صػت فمدصيغ في السغخب اإلسبلمي ،فقج كانت خصبو
كمحاضخاتو تذتسل دائساً عمى الجعػة إلى السحافطة عمى أرض فمدصيغ حيث قاؿ:

1
2

بخكات  ،مددلفة  ،األكضاع الدياسية لمسذخؽ العخبي 1920-1914ـ49-50.،
سبلمة ،جسعة ،الشخب الجدائخية كالعالع العخبي كاالسبلمي 6،
24

أييا العخب ،أييا السدمسؽن:
"إف فمدصيغ كديعة دمحم عشجنا ،كأمانة عسخ ذمسشا ،كعيج اإلسبلـ في أعشاقشا ،فمئغ أخحىا
ّ

الييػد مشا – كنحغ– عربة ّإنا إذاً لخاسخكف".

كقج جاء رفس الشخب الجدائخية السسثمة بالعمساء ،كالسفكخيغ ،كالذعخاء ،كرجاؿ العذائخ ،ليحه
تسدكيا بجعع الفمدصيشييغ في مػاجية قػػ االستعسار.1
ديشية
ّ
االتفاؾيات مغ مشصمقات ّ
كقػمية ،كزاد ّ
أف
إف السػاقف
لتجؿ داللة كاضحة عمى ّ
ّ
ّ
السذخفة لمعمساء كالسرمحيغ كالشخب الجدائخية ّ

قزية العخب جسيعاً مغ السحيط إلى
قزية الفمدصيشييغ فقط ،ك ّإنسا
الفمدصيشية ليدت
القزية
ّ
ّ
ّ
ّ

فتذج إلييا الخحاؿ مغ
مسيدة في نفػس العخب كالسدمسيغّ ،
الخميج ،حيث ّ
إف فمدصيغ تحتل مكانة ّ
كل أنحاء السعسػرة ففييا السدجج األقرى السبارؾ أكلى القبمتيغ كثاني السدججيغ ،كسا يػجج فييا

أقجس مقجسات السديحييغ في العالع ككشيدة الؿيامة كالسيج كغيخىا.2
يجؿ عمى عسق الخكابط بيغ الذعبيغ كالذعػر باليػية الجي ّشية كالسريخ السذتخؾ.
كىحا ّ

ب -وعج بمفؽر 1917م:
التقت األشساع االستعسارية البخيصانية كالرييػنية في فمدصيغ مع السرالح االستعسارية
قػمية ،بيجؼ
الرييػنية التي استغمت الطخؼ الجكلي كالجيانة الييػدية لتحػيل الجيانة إلى
ّ
استحزار الساضي لتعديد فكخة أرض السيعاد ،كقج كانت الحخكة الرييػنية حخكة عالسية تعتسج

الجيشية مغ ناحية ،كعمى رأس الساؿ مغ ناحية أخخػ ،كتصالب بزخكرة عػدة الييػد
عمى العشرخّية
ّ
إلى فمدصيغ عمى أساس ّأنيع جشذ كاحج يجيشػف بجيغ كاحج كيتحجثػف لغة كاحجة ،كىي فكخة تحػيل
فمدصيغ إلى كشغ قػمي لمييػد ،كإنذاء دكلة ييػدية فييا كسا نذخىا (ىختدل )3في نياية القخف

1
2

سبلمة ،جسعة ،الشخب الجدائخية كالعالع العخبي كاالسبلمي7،
نفدو 9،

3ثيػدكر ىختدل :صحؽياً نسداكياً  ،كاتب مدخحي  ،ناشط سياسي  ،شكل السشطسة الرييػنية  ،كشجع اليجخة
الييػدية إلى فمدصيغ لتذكيل دكلة ييػدية  ،كىػ معخكؼ بأب دكلة اسخائيل ،
/16/4/2015/https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons
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التاسع عذخ ،كفي ىحه األثشاء رفزت الجكلة العثسانية مسثمة (بالدمصاف عبج الحسيج )1إعصاء مثل
ممكية ىحه األرض مغ
ألف ىحه األرض
ىحا الترخيح ،كقج رفزو ّ
إسبلمية مقجسة ،كلكي ال تخخج ّ
ّ

سمصتو أيزاً.

2

أف
كرغع دراسة
الرييػنية مذخكعات متعجدة لتػشيغ الييػد في ّ
عجة مشاشق في العالع إال ّ
ّ

أنطارىا ضمت شاخرة إلى فمدصيغ نط اًخ ألىسيتيا ،حيث قاـ الديخ ىخبخت صسػئيل ،رئيذ مجمذ
الحكػمة السحمية في ك ازرة اسكػيث بسقابمة الديخ إدكارد غخاػ في 1914ـ ،كناقر معو مدألة
أف تشفيح ىحه الدياسة يزسغ
إمكانية تحقيق مصالب الييػد بإقامة دكلة ليع في فمدصيغ ،كبيغ لو ّ
لبخيصانيا تأييج السبلييغ مغ الييػد السشتذخيغ في العالع ،كسا يزسغ ليا ؾياـ دكلة ججيجة تجيغ ليا

ار دكف مػافقة فخندا عميو ،كلع يكغ مغ الديل عمى
كلكغ إدكارد غخاػ لع يكغ ليتخح قخًا
بالػالء،
ّ

بخيصانيا اتخاذ قخار قج يغزب حميفتيا ،فػاصل الديخ (ىخبخت صسػئيل )3مجيػداتو فقجـ محكخة

ألعزاء الحكػمة كالبخلساف ،شالبت ؼيو بخيصانيا اإلشخاؼ عمى إنذاء دكلة ييػدية في فمدصيغ
أف ركسيا رفزت السذخكع  ،كذلظ
تزع ثبلثة أك أربعة مبلييغ ييػدؼ  ،كتػاصل مع ركسيا إال ّ

لخغبتيا في الحرػؿ عمى مخكد مستاز في فمدصيغ بحجة حساية األقمية األرثػذكدية فييا .4

كقج تعيجت بخيصانيا بأف تعخض عمى الييػد ببلداً ال تسمكيا ىي كال يسمكػنيا ىع ،5كقج
ألنيا كانت تحاكؿ االستيبلء عمى سػريا بسا فييا
عارضت فخندا خصة بخيصانيا
الرييػنية؛ ّ
ّ
فمدصيغ ،ككانت تعتبخ نفديا حامية لشرارػ الذخؽ كأماكشيع السقجسة ،كلكغ سخعاف ما أتى بمفػر
يحتل مكاف إدكارد غخاػ في الػ ازرة البخيصانية حيث أشار عمى الييػد بػضع فمدصيغ تحت
لكي
ّ
أف رغبتيع في أف تربح
حساية أنجمػ أمخيكية ما دامت فخندا تعارض السذخكع ،ك ّ
أكج الرييػنيػف ّ
1

ىػ خميفة السدمسيغ الثاني بعج السئة  ،كالدمصاف الخابع كالثبلثػف مغ سبلشيغ الجكلة العثسانية  ،أشمق عمية لقب
"الدمصاف

2
3

5

لقب

األحسخ"

https://ar.wikipedia.org/wiki

يحيى  ،جبلؿ  ،العالع العخبي الحجيث كالسعاصخ 289، 3/
ىػ صييػني بخيصاني سياسي مغ عائمة ييػدية  ،كيعتبخ أكؿ مشجكب ساـ في فمدصيغ  ،مقاؿ بعشػاف  :بخيصانيا
تعيغ

4

السطمػـ"

،

بيشسا

أشمق

عميو

معارضػه

"الدمصاف

،

الرييػني

الييػدؼ

"ىخبخت

صسػئيل"

https://ar.wikipedia.org/wiki/

أكؿ

يحيى  ،جبلؿ  ،العالع العخبي الحجيث كالسعاصخ 290-291، 3/
الذقيخؼ  ،أحسج  ،دفاعاً عغ فمدصيغ كالجدائخ 10،
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مشجكب

ساـ

في

فمدصيغ

،

ندية ،1ككاف ىحا الرخاع بيغ القػػ السختمفة رغبة مشيع في زيادة
فمدصيغ
محسية بخيصانّية ال فخ ّ
ّ

أحؿية الذعب
نفػذىع ال مغ أجل الؿيع
الفمدصيشي في كششو كأرضو ،ككاف ىحا تحػالً
اإلندانية ك ّ
ّ
ّ
الرييػنية تجاه بخيصانيا رغع ما قجمتو فخندا ليع في الدابق.
لجػ الحخكة
ّ
كفي الثاني مغ تذخيغ الثاني 1917ـ كقع كزيخ الخارجية البخيصاني " آرثخ جيسذ بمفػر

2
"يدخني ججاً أف أنقل
الييػدؼ
عمى كثيقة مػجية إلى
الرييػني المػرد " ركتذيمج"  ،كىحا نريا ّ
ّ
ّ
إليكع باسع حكػمة صاحب الجبللة البخيصانية الترخيح التالي بذأف العصف عمى السصامح

(إف حكػمة صاحب الجبللة
الييػدية ،كقج عخض ىحا الترخيح عمى مجمذ الػزراء الحؼ أقخه ّ :
ّ
البخيصانية تشطخ بعيغ العصف إلى إقامة كشغ قػمي لمييػد في فمدصيغ ،كسشبحؿ أقرى السحاكالت
ّ
يتع الؿياـ بأؼ عسل مغ شأنو الشيل مغ
لتدييل تحقيق ىحا اليجؼ ،عمى أف يكػف مفيػماً ّأنو لع ّ
الحقػؽ السجنية كالجيشية لمصػائف غيخ الييػدية السػجػدة حالياً في فمدصيغ ،أك الشيل مغ الحقػؽ
كالسخكد الدياسي المحيغ يتستع بيسا الييػد في أؼ بمج آخخ) كأكػف مستشاً إذا قستع بإببلغ مزسػف
ّ
3
ىحا الترخيح إلى االتحاد الرييػني " .
ّ

كقج نذخت الحكػمة البخيصانية ببلغاً رسسياً في أبخيل 1917ـ كافقت ؼيو عمى إنذاء كشغ
قػمي لمييػد في فمدصيغ يتستع ؼيو الييػد بكافة الحقػؽ الدياسية كالسجنية ،كفتح باب اليجخة لمييػد
ّ
كمشح الييػد استقبلالً ذاتياً في كل األمػر الجيشية كالسجنية كالثقاؼية في فمدصيغ ،كنذط زعساء

كعبأكا لحلظ كل قػاىع السادية كالسعشػية
الرييػنية في أمخيكا لمجعػة لبخيصانيا  ،كضخكرة تأييجىا ّ ،
ّ
4
كتعج ىحه الخسالة بسثابة قبػؿ بخيصانيا بخعاية السذخكع الرييػني؛ إلقامة
في العالع الججيج ،
ّ
ّ
الػشغ القػمي الييػدؼ في فمدصيغ.
كشكل كعج بمفػر صجمة كبيخة لسجسل األقصار العخبية كاإلسبلمية ،ككاف االىتساـ الجدائخؼ
ّ
بسا حرل في فمدصيغ كبي اًخ ،إال أّف الرحف التي تشاكلت كعج بمفػر كانت خالية مغ التجخل
العالسية
الجدائخ ّؼ ،كذلظ لسشع سمصات االحتبلؿ صجكر الرحف الجدائخية بعج انجالع الحخب
ّ
أف
األكلى،
ْ
كلكغ إثخ نياية الحخب تشاكؿ ركاد الشيزة الجدائخيػف العجيج مغ القزايا ،كخاصة ك ّ

أف الشذاط الرييػني
الرييػنية
التػسعية
األىجاؼ
العالسية أصبحت كاضحة السعالع بعج الحخب ،ك ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
أف ييػد الجدائخ تسكشػا مغ تأسيذ فخع االتحاد العاـ
في الجدائخ أصبح يسارس بذكل عمشي حتى ّ
1

يحيى  ،جبلؿ  ،العالع العخبي الحجيث كالسعاصخ 293، 3/

2

سبلمة  ،عبج الغشي  ،السقجمات التاريخية كالدياسية لػعج بمفػر 25،

4

يحيى  ،جبلؿ  ،العالع العخبي الحجيث كالسعاصخ \294،3

3

شبلس  ،مرصفى  ،الثػرة العخبية الكبخػ 447،
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الرييػنية بشػاحي كىخاف ،تحت رعاية أحج دعاة الرييػنييغ ،كىػ ىالبيخاف كفي نفذ
لمذبيبة
ّ

الػقت تسكغ السشجكب الرييػني الكيخيغ ىايدػد مغ جسع مبمغ مغ الساؿ قجره  15000فخنظ
ّ
1
الرييػنية مغ
تسكغ الحخكة
فخندي لرالح السشطسة الرييػنية العالسية  ،عمى الخغع مغ ّ
ّ
استقصاب بعس الييػد ،كجسع مبمغ مغ الساؿ ،كقج أقخ السؤتسخ الرييػني السشعقج في لشجف في

تسػز 1920ـ تأسيذ الرشجكؽ التأسيدي لفمدصيغ  ,كالحؼ أنذئ بغخض استعسار فمدصيغ  ,كقج
كاف اليجؼ مغ تأسيدو جسع األمػاؿ لتسػيل اليجخة كاالستيصاف في فمدصيغ كخمق الػشغ القػمي
الييػدؼ ,كعمى ىحا اعتبخ التبخع لمكيخيغ ىايدػد ضخيبة سشػية إلدامية ممقاة عمى عاتق كل ييػدؼ,
كلعب الرشجكؽ التأسيدي دك اًر في تػفيخ العسل كاإلسكاف لمسدتػششيغ الريايشة  ,2كلع تشطخ
تيتع بالخد
بذقييا اإلصبلحي ك
الرحافة الجدائخّية إلى ىحا الشذاط بعيغ الخضا ،بل أخحت ّ
الػششي ّ
ّ
ّ
ألف فمدصيغ غاية الشذاط
لمقزية
عميو مغ خبلؿ إعصاء السديج مغ االىتساـ
الفمدصيشية؛ ّ
ّ
ّ

الرييػنية في الجدائخ ،راصجاً لكل تحخكاتيا مشبيا مغ
الرييػني ككاف (الداىخؼ ) 3متتبعا لمجعاية
ّ
ّ
4
الخصخ الشاتج عغ الجعاية ليا .

أف بعج كعج بمفػر كاف ىشاؾ قبػالً رسسياً بخيصانياً لخعاية السذخكع الرييػني
تدتشتج الباحثة ّ

العالسية التي تسثميا بخيصانيا كالحخكة الرييػنية
يعبخ عغ تحالف استعسار ّؼ ججيج بيغ اإلمبخيالية
ّ
التي تجعي بتسثيل الييػد كتتساثل مع السذخكع االستعسارؼ اإلمبخيالي الغخبي لحلظ تػسع عسل
الرييػنية في العالع.
أف فمدصيغ ىي أرض
أف استعسار فمدصيغ ،ىػ ضمع كدائخ االستعسار ،ك ّ
كقج ّبيغ الداىخؼ ّ

بأف الييػد في فمدصيغ
عخ ّبية ك
إسبلمية ،كححر السدمسيغ مسا قالو أحج الييػد الرييػنييغّ ،
ّ
أمة نذيصة
سيشجحػف عمى رغع اليبلؿ كالرميب ّ
ألف العخب أمة متكاسمة ال تحب العسل ،كالييػد ّ
تدتػلي بشذاشيا عمى األرض السقجسة ،كقج ىجؼ الداىخؼ بكتاباتو إلى تحقيق غخضيغ ميسيغ

التعرب الجيشي ليجؼ سياسي ،كىػ إزالة
األكؿ :تػعية الج ادئخييغ حػؿ الجسعيات التي تدتغل
ّ
ّ
1
2

عمي خيخ بظ  ،بذخػ  ،مػقف الحخكات الػششية في أقصار السغخب العخبي 115،
ككالة كفا لؤلنباء كالسعمػمات الفمدصيشية.

3دمحم سعيج الداىخؼ  :ىػ دمحم بغ سعيج بغ البذيخ بغ عمي بغ ناجي البدكخؼ  ،كاتب كشاعخ كصحفي جدائخؼ ،
4

عزػ في جسعية العمساء السدمسيغ الجدائخييغ /https://ar.wikipedia.org/wiki ،

عمي خيخ بظ  ،بذخػ  ،مػقف الحخكات الػششية في أقصار السغخب العخبي 116،
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قادر
بأف ىشاؾ كعياً في الجدائخ ًا
السدمسيغ عغ أرض فمدصيغ ،كالثاني ىػ إعبلـ زعساء الرييػنية ّ
عمى فيع دسائديع كرصج تحخكاتيع .1

أف إقامة الكياف الرييػني في فمدصيغ ىػ إقامة نار الفتشة
كبيغ ّ
كتابع الداىخؼ في مقالوّ ،

بيغ العخب كالييػد بػازع الجيغ ،كمداعجة الييػد عمى العخب؛ ألجل جعل ىحه السشصقة مغ ببلد
العخب ييػدية بخيصانية فاصمة بيغ عخب مرخ كعخب سػريا(إفخيؿيا كآسيا).2

كمشح أف عسمت الجدائخ عمى تجشيج جيػشيا كالجخػؿ في معخكو ضج الرميبييغ كتصييخ بيت
السقجس ،حرل تسازج بيغ الفمدصيشييغ كالجدائخييغ ،كعشج دخػؿ الريايشة إلى أرض فمدصيغ،
أف الكثيخ مغ السجاىجيغ
كبالخغع مغ كقػع الذعب الجدائخؼ تحت االستعسار الفخندي كمعاناتو ،إال ّ

كدعست فمدصيغ بالدبلح الجدائخؼ،
قبل الثػرة الجدائخية قج قاتمػا في فمدصيغ ضج الريايشةُ ،

ككانت معيا ضالسة أك مطمػمة ،3ككاف لمشذاط االستعسار ّؼ كالرييػني في الجدائخ دافع قػؼ
ّ
لمػعي تجاه الخصخ الرييػني إضافة إلى العامل الجيشي كالقػمي.
ّ
ّ
ّ
لقج ارتبصت اليػية الػششية الجدائخية في القخف التاسع عذخ ،كالقخف العذخيغ بسفيػـ التزامغ
اإلسبلمي كالجياد كالخابصة اإلسبلمية؛ لحلظ كاف السػقف الجدائخؼ مغ القزية الفمدصيشية نابعاً مغ
كحي ىحا الذعػر الجيشي كانتسائيع إلى الػشغ اإلسبلمي ،كأسيست الرحف الجدائخّية في متابعة
ّ
الػششية التي كانت تعقج لسػاجية األزمات
األخبار الجارية في فمدصيغ ،كنقل أخبار السؤتسخات
ّ

الدياسية ،كرفع مدتػػ الػعي لجػ الذعب الجدائخؼ لسػاجية التحجيات.4

ج -مؤتسخ سان ريسؽ 1920م:
إف اتفاؾية (سايكذ -بيكػ) لع تتزسغ رسع الحجكد ،ك ّإنسا تػزيع مشاشق الشفػذ ،فخسع الحجكد
ّ

جخػ بذكل كبيخ خبلؿ مؤتسخ ساف ريسػ الحؼ أنتج (معاىجة سيفخ ،)5كقالت الرحيفة الفخندية
1

عمي خيخ بظ  ،بذخػ  ،مػقف الحخكات الػششية في أقصار السغخب العخبي 177،

3

عيدى  ،لؤؼ  ،الجدائخ سشج قػؼ لمقزية الفمدصيشية كسشصالب بخيصانيا باالعتحار عغ كعج بمفػر  ،صػت األحخار 350،

5

ىي السعاىجة التي تع التػؾيع عمييا عاـ 1920ـ عقب الحخب العالسية األكلى بيغ الجكلة العثسانية كالحمفاء  ،كقج رفس

2نفدو118،
4

عمي خيخ بظ  ،بذخػ  ،مػقف الحخكات الػششية في أقصار السغخب العخبي 119،

الخئيذ التخكي مرصفى كساؿ أتاتػرؾ ىحه السعاىجة ألنو بسػجبيا سػؼ تتخمى تخكيا عغ كع ىائل مغ السشاشق التابعة

ليا ،السعخفة 21/8/2016/https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events ،
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إف االتفاؾيات الدخّية التي تع تػؾيعيا أثشاء الحخب العالسية األكلى لع تشفح قط  ،ك ّإنسا
(لػمػنج) ّ
بسؤتسخ ساف ريسػ تست القدسة  ،1حيث اجتسع الحمفاء في مجيشة ساف ريسػ اإليصالية لمبحث في

كتع االتفاؽ عمى مدتقبل الببلد العخبية التي تزع العخاؽ كسػريا بسا فييا
شخكط الرمح مع تخكياّ ،
لبشاف ،كاألردف ،كفمدصيغ  ،2ككاف ممخز نتائج معاىجة ساف ريسػ:
● كضع سػريا كلبشاف تحت االنتجاب الفخندي.
● كضع العخاؽ كفمدصيغ تحت االنتجاب البخيصاني مع االلتداـ بتشفيح كعج بمفػر.3
اجتسع السؤتسخ الدػرؼ في 1920ـ ،كرفس ّادعاء الريايشة بإقامة كشغ قػمي ليع في
ّ
أف الحمفاء لع يػافقػا عمى ذلظ حيث رفزت بخيصانيا
فمدصيغ ،كىحا أعصى تفاؤالً لمعخبّ ،إال ّ
قخر الحمفاء استقبلؿ سػريا تحت االنتجاب الفخندي ،كاستقبلؿ
كفخندا ق اخرات مؤتسخ دمذق ،فقج ّ
شّبقت اتفاؾية
العخاؽ تحت االنتجاب البخيصاني ،ككضع فمدصيغ تحت االنتجاب البخيصاني ،كىكحا ُ
سايكذ بيكػ ،كسعى الحمفاء لتحقيق كعج بمفػر لمييػد في فمدصيغ.4

كبقي االستعساراف الفخندي كالبخيصاني مديصخاف عمى الذخؽ األكسط حتى انجالع الحخب
ّ
ّ
العالسية الثانية ،كأثشاء الحخب تعيجت فخندا باستقبلؿ سػريا كلبشاف ،بيشسا دعست بخيصانيا فكخة

ىجخة الييػد إلى فمدصيغ فاتحة ليع الباب إلنذاء اسخائيل عاـ 1948ـ  ،في اليػـ الحؼ أنيت ؼيو
انتجابيا عمى فمدصيغ.5
التعدف مغ حيث نيب ثخكات الجدائخ كاستشدافيا مغ
فقج عاشت الجدائخ في تمظ الفتخة حياة
ّ
القسعية التي مػرست في حقو مغ نيب كقتل
قبل السدتعسخ الفخندي ،كالقػانيغ الجائخة ،كالسسارسات
ّ
ّ
كندع لؤلراضي.

1

السرجر  :الجديخة  ،الرحافة الفخندية  ،لػمػنج
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2

معاىجة ساف ريسػ  ،ككالة كفا لؤلنباء كالسعمػمات الفمدصيشية

3

فاشسة  ،غخبي  ،اتفاؾية سايكذ بيكػ 1916ـ 24.،

4

5
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مؤسدة

الجراسات

الفمدصيشية

2-1،

مدتعسخ
ًا
ألنيا عاشت نفذ السحشو ككاجيت
ماديا
كمعشػيا مغ القمب؛ ّ
ّ
فالجدائخ تجعع فمدصيغ ّ

ضالسا.
ضالسا مثل فمدصيغ التي تػاجو
ً
محتبل ً
ً

د -قخار التقديػ 1947م:
قزية فمدصيغ
يصانية عمى عخض
العالسية
بعج انتياء الحخب
ّ
الثانية ،عسمت الحكػمة البخ ّ
ّ
ّ

قخرت إنذاء لجشة دكلية لتقري الحقائق ،كتكػنت
عمى
ّ
الجسعية العامة لؤلمع الستحجة ،كالتي بجكرىا ّ

ىحه المجشة مغ أحج عذخ عزػاً ،كبعج ثبلثة أشيخ مغ بجء نذاشيا أكصت المجشة بتقديع فمدصيغ
بعج إنياء االنتجاب البخيصاني عمييا إلى دكلتيغ مدتقمتيغ ،تجسعيسا كحجة اقترادية عمى أف تكػف
ّ
1
دكلية .
القجس كاألماكغ السقجسة تحت كصاية ّ
قجمو
صجر ىحا القخار
رسسياً في  29تذخيغ الثاني/نػفسبخ عاـ 1947ـ ،كيحسل الخقع ّ ،181
ّ

الحق لمؿياـ بعسميات
الرييػنية ،حيث مشح ىحا القخار الػكالة الييػدية
الجكلي لمحخكة
السجتسع ّ
ّ
ّ

الييػدية التي أقختيا
حجة إنذاء الجكلة
التصييخ العخ
ّ
قي ،كتيجيخ الفمدصيشييغ مغ أراضييع ،تحت ّ
ّ
2
الرييػنية كاالستعسار
القزية كأصميا  ،3إذ اتخحت مشو
كيعج قخار التقديع بجاية
األمع الستحجة ّ ،
ّ
ّ

ذريعة لتذخيج الفمدصيشييغ كاحتبلؿ أرضيع ،كقج تابع الذعب الجدائخ ّؼ ،كحخكة التحخيخ الجدائخّية،
كالسفكخيغ كالذعخاء ،ما جخػ في فمدصيغ مدتشكخيغ لو كبجأكا في تػفيخ سبل الجعع السالي الدياسي
ّ
ّ
كالعدكخ ّؼ لفمدصيغ كقزيتيا في ثبلثة مجاالت كىي :الدياسية؛ مغ خبلؿ نذخ الػعي كالسدانجة،

كالعدكخية؛ مغ خبلؿ الخبليا كالتجريب كالتدميح ،كاالقترادية؛ مغ خبلؿ جسع التبخعات ،كقج بجأ
الجدائخ يخبط قزية فمدصيغ بقزية الجدائخ خاصة في االستقبلؿ ،حيث عاشت فمدصيغ كالجدائخ

تحت كشأة االحتبلؿ كالقسع كالتيجيخ ،ففي الػقت الحؼ كاف السثقفػف الجدائخيػف يكتبػف السقاالت،
كيجسعػف األمػاؿ دعساً لمسقاكمة الفمدصيشية ،كىع تحت االستعسار ،جسع الفمدصيشيػف األمػاؿ دعساً
لمثػرة الجدائخية ضج االحتبلؿ الفخندي ،حتى كىع في مخيسات المجػء.
ّ

1
2
3

الذخيف  ،ماىخ  ،سبعػف عاماً عمى قخار تقديع فمدصيغ الجكلي 2،
حميسة  ،صابخ  ،قخار تقديع فمدصيغ  181كبجاية الشكبة 4،
الخالجؼ  ،كليج  ،مقاالت عػدة إلى قخار التقديع 1947ـ 2،
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كقج رفزت ؾيادة الحخكة الػششية الفمدصيشية مسثمة ب " الييئة العخبية العميا " لفمدصيغ ،التي
تذكمت بقخار مغ جامعة الجكؿ العخ ّبية في 1946ـ قخار تقديع فمدصيغ معتبخة ّأنو يعصي الييػد

األجانب جدءاً ثسيشاً مغ فمدصيغ ،كيبعج العجيج مغ العخب عغ مػششيع.1
ومؼ الجعػ الجدائخّي مؽقف عمساء اإلصالح في الجدائخ ،مشيػ:

الخارجية
 .1اإلماـ عبج الحسيج بغ باديذ الحؼ احتج عمى ىحا القخار في بخؾية بعثيا إلى كزيخ
ّ
اإلسبلمية الجدائخّية ،أرفع احتجاجي الذجيج ضج مذخكع تقديع
الفخندي ،جاء فييا "باسع األمة
ّ
ّ
الجكلية حفع كيانو كاستقبللو،
فمدصيغ في ذلظ القصخ العخبي الحؼ ضسشت لو العيػد كالسػاثيق
ّ
ّ
كعج ىحا السذخكع ضخبة قاضية عمى حياة شعب ضعيف ،دافع شيمة سشيغ عجيجة دفاع
ّ

اعتجاء ششيعاً عمى جسيع الذعػب العخ ّبية ك
اإلسبلمية ،كانتياكاً
ّ
األبصاؿ عغ شخفو كحخيتو ،ك ً
ندية بكل سخعة
لحخمة األماكغ السقجسة عشج سائخ السدمسيغ ،كلي األمل في تجخل الحكػمة الفخ ّ
لسشع ىحا التقديع" .2

 .2اإلماـ البذيخ اإلبخاـيسي كاف مػقفو مغ "قخار التقديع" غجر كخيانة مجمذ األمع لفمدصيغ،
كحسل العخب
ككصف القخار ّ
بأنو ضمع كتحجؼ صارخ لمعخب كالسدمسيغ في حقيع كديشيعّ ،
السدؤكلية لػصػؿ فمدصيغ إلى ىحا الػضع الخصخ بدبب سكػتيع مشح صجكر ىحا الػعج
السذؤكـ ،كلقج انتقج اإلبخاـيسي فخندا عمى تأييجىا لقخار التقديع ،كدعا إلى تأسيذ ىيئة
لسداعجة فمدصيغ سسيت بػ "الييئة العميا إلغاثة فمدصيغ" في 1948ـ ،3كقاـ بالتبخع بأغمى ما
يسمظ كىي مكتبتو ،حيث كضعيا تحت ترخؼ المجشة لتبيعيا كتقجـ ثسشيا لمفمدصيشييغ ،كجسعت
الييئة ثسانية مبلييغ فخنظ كصمت إلى فمدصيغ عغ شخيق الصيب العقبي بتشديق مع الجامعة
العخبية.4
 .3كفي عاـ 1947ـ أسذ "الصيب العقبي" لجشة الجفاع عغ فمدصيغ في نادؼ التخقي في الجدائخ،
كلقج أحيت ىحه المجشة ميخجاف خصابي تعبػؼ لفزح جخائع الريايشة ،كبعث بخؾية لسسثمي

1

الذخيف  ،ماىخ  ،سبعػف عاماً عمى قخار تقديع فمدصيغ الجكلي 2،

2

نديب  ،زيشب  ،مػاقف عمساء اإلصبلح في الجدائخ مغ قزية فمدصيغ 1948-1917ـ35،

4

بغ صفا  ،سسيخة  ،جسعية العمساء السدمسيغ كالقزية الفمدصيشية 1954-1931ـ46،

3نديب  ،زيشب  ،مػاقف عمساء اإلصبلح في الجدائخ مغ قزية فمدصيغ 1948-1917ـ40،
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الجامعة العخ ّبية السجتسعيغ ببيخكت ،كىع (عداـ باشا ،دمحم أميغ الحديشي ،فػزؼ القاكقجي)
ّ
ّ
الفمدصيشية ،كقجـ أميغ الحديشي شكخه
القزية
يػضح ؼيو مجػ ارتباط الذعب الجدائخ ّؼ ب
ّ
ّ

السذخؼ اتجاه القزية الفمدصيشية ،كقجـ العقبي اقتخاحاً بتأسيذ لجشة
لمجدائخييغ عمى مػقفيع
ّ
لمجفاع عغ فمدصيغ عمى كل قخية كمجيشة ،كتتػلى جسع التبخعات ،كتدجيل أسساء الحيغ يخغبػف
الفمدصيشية ،حيث تفقج
القزية
التصػع لمحىاب إلى فمدصيغ ،ككاصل الذيخ العقبي في دعع
في
ّ
ّ
ّ
مخيسات البلجئيغ الفمدصيشية في األردف لمتزامغ معيع كالتخؽيف مغ معاناتيع كتدكيجىع
بالساؿ الحؼ جسعو ليع.1
األىمية رفزت قخار التقديع كىبت لتأسيذ
أف الجدائخ
كيتزح مسا سبق ّ
الذعبية ك ّ
الخسسية ك ّ
ّ

ىيئات إلغاثة الذعب الفمدصيشي كعسمت عمى مشاصخة
قزية فمدصيغ الخافزة لقخار التقديع عخبياً
ّ
ّ
أف ىيئات اإلغاثة بانتذار أفخعيا في السجف كالقخػ الجدائخية تجسع التبخعات
كإسبلمياً كدكلياً ،ك ّ

لرالح الذعب الفمدصيشي ،رفعت السدتػػ الذعبي بالقزية الفمدصيشية كقسع التآمخ الجكلي عمييا،
ّ
ككل ىحا حجث قبل االستقبلؿ.

ه -نكبة عام 1948م:
أصجر آرثخ جيسذ بمفػر كزيخ خارجية بخيصانيا كعجاً لمييػد ،كىػ معخكؼ بػعج بمفػر الحؼ
نز ىحا الػعج عمى إعصاء كشغ قػمي
غيخ كجو التاريخ في فمدصيغ كبؿية الذخؽ األكسط حيث ّ
ّ
2
ألنو كعج "مسغ ال يسمظ لسغ ال
كيعج الفمدصيشيػف ىحا الػعج باشبلً كمذؤكماً؛ ّ
لمييػد في فمدصيغ ّ ،
يدتحق"  3كقج تكمفت بخيصانيا كجكلة مشتجبة عمى فمدصيغ بتحقيق ىحا الػعج حتى اندحابيا كإعبلف

الرييػنية ،كأكسمت القػات البخيصانية
الجكلة الييػدية في 1948-5-15ـ ،ىػ يػـ إعبلف الجكلة
ّ
اندحابيا مغ فمدصيغ في ىحا اليػـ

كبجأت القػات الرييػنية بذغ العجيج مغ السحابح ضج

الفمدصيشييغ.4

1

نديب  ،زيشب  ،مػاقف عمساء اإلصبلح في الجدائخ مغ قزية فمدصيغ 1948-1917ـ 44-46،

3

يحيى  ،عادؿ  ،البلجئػف الفمدصيشيػف 1998-1948ـ تاريخ شفػؼ 41،

2

كتغ  ،ىشخؼ  ،قزية فمدصيغ 23،

4

الخصيب  ،دمحم نسخ  ،أحجاث الشكبة أك نكبة فمدصيغ 222،
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حيدىا الجغخافي بصخد الفمدصيشييغ ،الحيغ لع يكغ
حيث بجأت العرابات
الرييػنية بفخض ّ
ّ

إعبلنا لمحخب ،كجاء التزامغ العخبي كاإلسبلمي ،كضيخ بػضػح دكر الجدائخ
رفزيع لقخار التقديع
ً
ّ
ّ
في رفس قخار التقديع كدعع السػقف الفمدصيشي كالعخبي كإسشاده ،سياسياً كعدكخياً كاجتساعيا،
ّ
ّ
االقترادؼ عغ شخيق التبخعات لتسكيغ الذعب الفمدصيشي مغ الرسػد في أرضو،
كتقجيع الجعع
ّ
كمػاجية التعجيات الرييػنية.

ككانت الذ اخرة األكلى لحخب 1948ـ ىي صجكر قخار التقديع الحؼ أصجرتو األمع الستحجة
يػـ  29تذخيغ الثاني عاـ 1947ـ ،ككاف أكؿ اشتعاليا في مجيشة يافا حيث حجثت السطاىخات
1
نز قخار التقديع عمى تقديع فمدصيغ إلى
كاالحتجاجات كحرل إضخاب عاـ لسجة ثبلثة أياـ  ،كقج ّ

دكلية ،2كمغ ىشا ابتجأت األزمة في فمدصيغ ،حيث
دكلتيغ
ييػدية كعخ ّبية مع مشح القجس صبغة ّ
ّ
ىابية تتدبب في قتل العجيج مغ السجنييغ العخب في الكثيخ مغ السجف
امية اإلر ّ
بجأت الحسبلت اإلجخ ّ

الييػدية عمى العخب في القجس التي ّأدت إلى استذياد ستة مغ
كالقخػ ،ككاف إللقاء القشابل
ّ

العخب ،كجخح ثبلثة كعذخيغ مشيع ،كإلقاء قشبمة أخخػ عمى مقيى في حيفا ّأدت إلى استذياد ستة
مجنيا عمى يج اإلرىابييغ الييػد ،بسثابة إعبلف
مغ العخب كجخحت أربعيغ ،ككحلظ مقتل  21عخ ّبيا ّ

الرييػنية ضج الفمدصيشييغ.3
الحخب مغ قبل
ّ

كاف السذاركػف في الحخب مغ العخب عذخيغ ألف جشجؼ ،بيشسا حذج الييػد أربعيغ ألف
مقاتل جيج التدميح ،كلع يكغ لمفمدصيشييغ خبخة عدكخّية ،كقج اقترخ جيجىع الحخبي عمى فخؽ
عدكخية صغيخة مغ الستصػعيغ كمشيع جير التحخيخ ،كىػ أكبخ فخقة تألفت مغ سبعة آالؼ

مقاتل ،4كعانى العخب مغ الشقز في الدبلح( كسيتو كنػعيتو) ،فكاف قميبلً كرديئاً ،كأيزاً عانػا مغ
الشقز في الزباط العدكخييغ الحيغ يجيخكف أمػر الحخب كيجيخكف السعخكة ،فقج كانػا يحاربػف
عمى أسذ شعبية ،5ككاف الدبب الخئيدي في ضعف العخب ،ىػ ما فعمتو الحكػمة البخيصانية
حيث فخضت الخقابة عمى إحخاز الدبلح ،فقج صادرت حكػمة االنتجاب أكثخ مغ ثسانية آالؼ
1

زريق  ،قدصشصيغ  ،نكبة عاـ 1948ـ أسبابيا كسبل عبلجيا 110،

3

بالسبػ  ،ميخائيل  ،نكبة فمدصيغ 44،

5

زريق  ،قدصشصيغ  ،نكبة عاـ 1948ـ أسبابيا كسبل عبلجيا 112،

2

4

كسبخلشغ  ،باركخ  ،الفمدصيشيػف صيخكرة شعب 215،
كتغ  ،ىشخؼ  ،قزية فمدصيغ 63،
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بشجؾية مغ العخب ،بيشسا لع ترادر مغ الييػد إال مئة كخسدا كثبلثيغ بشجؾية فقط خبلؿ السجة نفديا
كيذكل ىحا دليبلً بأف بخيصانيا انتقمت مغ التخصيط لؿياـ الػشغ القػمي إلى
في سشة 1947ـ ،1
ّ
الرييػنية كقسع الفمدصيشييغ سياسياً كعدكخياً.
التشفيح مغ خبلؿ دعع
ّ
أف الجكؿ العخبية كانت تخزح تحت االحتبلؿ كانت إمكانياتيا العدكخية التي كضعت
كبسا ّ

أما بخرػص الجدائخ التي كانت في مػاجية
لسجابية الرييػنية في فمدصيغ متػاضعةّ ،
االستعسار الفخندي ،فقج عسمت ضسغ لجشة الجفاع ،كصشجكؽ الجعع ،لجسع التبخعات مغ خبلؿ
جامعة الجكؿ العخبية ،كعسمت عمى تخؽيف األعباء عغ البلجئيغ في الجكؿ السجاكرة كخاصة في
األردف كسػريا.
كباإلضافة إلى السحابح التي ارتكبت بحق الفمدصيشييغ ،كالتي ّأدت إلى اضصخار مغ بقي حياً

زخات الخصاص الرييػني ،كتجميخ القخػ،
مشيع إلى اليجخة القدخية مذياً عمى األقجاـ ،تحت ّ
ّ
2
نػعا آخخ مغ الحخكب التي
محل األسساء العخبية لتمظ القخػ  ،كالحؼ ّ
يعج ً
كحمػؿ األسساء العبخية ّ

الفمدصيشية ،كمع استسخار ىحه الحخب لسجة ثسانية أشيخ ،3كرغع األكضاع
اليػية
ىجفت إلى شسذ
ّ
ّ
الرعبة التي عاشيا الفمدصيشيػف مغ مرادرة األراضي كالحخيات
الدياسيةّ ،إال ّأنيع كانػا دائساً
ّ
الرييػنية .4
يطيخكف معارضتيع لمدياسة العشرخّية التي اتبعتيا الدمصات
ّ

كذىب الفمدصيشيػف إلى الجكؿ العخبية لصمب السداعجة لشيل استقبلليع ،كتحخيخ أرضيع مغ
االحتبلؿ اإلسخائيمي ،كأصبح يختكغ الذعب الفمدصيشي إلى الجكؿ العخبية  ,ككاف اىتساـ الجدائخ
استسخ ،كالجدائخ تحت االحتبلؿ الفخندي ،فعشجما بجأت تطيخ خصط
بالقزية
ّ
ّ
الفمدصيشية تاريخيا ،ك ّ
ّ
مخ عمى احتبلليا قخابة قخف ،كربط
الريايشة بعج كعج بمفػر كاالنتجاب البخ
يصاني ،كانت الجدائخ قج ّ
ّ
الجدائخيػف مريخىع بسريخ إخػانيع في فمدصيغ.5
كعشجما انجلعت حخب 1948ـ ،تزافخت جيػد العمساء كالدعساء الػششييغ في تذكيل "الييئة
العميا إلغاثة فمدصيغ" التي اختارت العبلمة البذيخ اإلبخاـيسي رئيداً ليا ،كانزع ليا رجاؿ العمع
1

كتغ  ،ىشخؼ  ،قزية فمدصيغ 63،

3

شكيب  ،إبخاـيع  ،حخب فمدصيغ 1948ـ 421،

5

ششتي  ،أحسج  ،الجدائخ كالقزية الفمدصيشية صفحات مغ الجياد السذتخؾ 116،

2مػجد تاريخ فمدصيغ الشكبة كالرسػد 74-75،

4

دمحم  ،جبخيل  ،فمدصيشيػ 47، 48
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كالساؿ كالثقافة ،كقامت ىحه الييئة بتجييد مئة مجاىج ،كأرسمتيع إلى ميجاف الجياد السقجس
بفمدصيغ ،عجا عغ السئات الحيغ تكمفػا بأنفديع كندلػا إلى ساحة الجياد ،1كقجـ الذيخ اإلبخاـيسي
في س بيل دعع القزية الفمدصيشية مكتبتو الخاصة ،كىي أعد ما يسمظ ،كقاـ مجسػعة مغ العمساء
الجدائخييغ بديارة دكؿ السذخؽ لبلتراؿ بأىل القزية مباشخة ،كتفقج مخيسات البلجئيغ الفمدصيشييغ
تبخع الجدائخيػف بسبمغ ثسانية مبلييغ فخنظ لبلجئيغ الفمدصيشييغ ،2
في األردف لمتزامغ معيع ،كقج ّ
أف
كعسل حدب الذعب الجدائخ ّؼ عمى جسع التبخعات لرالح القزية الفمدصيشية ،عمى الخغع مغ ّ

الدبلح لئلعجاد لثػرتيا ضج السدتعسخ
ىحه السشطسة كانت في أمذ الحاجة إلى األمػاؿ لذخاء ّ
الفخندي .3
ّ
كشارؾ الجدائخيػف في عذخات السعارؾ ضج الريايشة خبلؿ حخب 1948ـ ،كتعج معخكة
"ىػشة" 4إحجػ قخػ فمدصيغ السيجخة أشيخ ىحه السعارؾ ،حيث استذيج فييا  35شييجاً جدائخياً.5
فإف مئات الجدائخييغ تشقمػا إلى أرض فمدصيغ لسذاركة شعبيا في كفاحو
كفي أعقاب الشكبة ّ

ضج السحتميغ ،كقج كاف زعساء الحخكة الػششية ،الذيخ الذاذلي السكي ،يقػـ بتجريب عذخات

الجدائخييغ ،كإرساليع إلى أرض فمدصيغ ،كسا عسل الدعيع الػششي مرالي الحاج عشجما التقى مع
لمتبخع بالساؿ في كامل الجدائخ لرالح السقاكمة
عجد مغ القادة الفمدصيشييغ تشطيع حسبلت شعبية ّ
كتع ذلظ بالتعاكف مع جسعية العمساء السدمسيغ الجدائخييغ.6
ّ
الفمدصيشيةّ ،

1

بمقيخكس  ،عبج الغشي  ،صفحات مغ جياد الجدائخييغ بفمدصيغ 54،

2

ششتي  ،أحسج  ،الجدائخ كالقزية الفمدصيشية صفحات مغ الجياد السذتخؾ 117،

4

ىػشة  :احجػ قخػ فمدصيغ السيجخة بعج حخب 1948ـ  ،تقع إلى الذخؽ مغ حيفا حيث تبعج عشيا 13كع ،

3

زبيخؼ  ،العقيج شاىخ  ،نرف قخف مغ الكفاح محكخات قائج أركاف جدائخؼ 141،
كتختفع مئة متخ عغ سصح البحخ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%B4%D8%A9_(%D8%AD%D
5
6

)79%8A%D9%81%D8%A

عػض  ،مشى  ،الجدائخ  :شخياف األمل التاريخي لمقزية الفمدصيشية https://www.ida2at.com/،

بػع ادرة  ،دمحم  ،الجعع العدكخؼ لمقزية الفمدصيشية العخبية https://www.elhiwardz.com/،
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وقج تؽزعت مجسؽعات الستطؽعيؼ الجدائخييؼ في جبيات القتال عمى الشحؽ التالي:
 -1الستطؽعؽن األوائل:
انزسػا لجير اإلنقاذ الحؼ أنذأتو جامعة الجكؿ العخبية ،كلجير الجياد السقجس ،ككاف
أغمبيع مغ الصمبة الجدائخييغ الجارسيغ في الذاـ ،حيث سكشػا في الجميل ،كغدة ،كالقجس ،كفي
دمذق ،كحػراف ،كقج قامت ىحه السجسػعات بسعارؾ بصػلية في حخب 1948ـ.1
المبشانية:
الدؽرية
 -2عمى الجبية
ّ
ّ
قاتل الستصػعػف في ىحه الجبية ضسغ الفػج التاسع في جير اإلنقاذ العخبي الحؼ شكمتو
الجامعة العخبية ،كسسي بفػج السغاربة ،خاض الستصػعػف معارؾ بصػلية في الجميل األعمى كحيفا،
كاستذيج فييا الشقيب أنػر القجسي ،كالسجاىج الجدائخ ّؼ محسػد عيداكؼ التبدي ،كسا شارؾ بعس
ّ
السجاىجيغ الحيغ يجيجكف الدباحة في عسميات فجائية عبخ بحيخة شبخيا بخفقة الفجائييغ الفمدصيشييغ
كسا شاركت سخية السجفعية كالجبابات التي تزع  35مجاىجاً بفعالية في معخكة استخداد القدصل

2

 -3عمى الجبية السرخية:
شاركػا ضسغ كتيبة الستصػعيغ األكلى التي دخمت غدة تحت راية جير االنقاذ العخبي ،تمقى
ىؤالء الستصػعيغ التجريب عمى القتاؿ كحسل الدبلح ،ثع باشخكا في العسميات الفجائية ،فيجسػا عمى
مدتػششة "كفخ داركـ" قخب ديخ البمح كسط قصاع غدة في 1948ـ.3
قصع شباب في عسخ الدىػر مدافات بيغ الجدائخ كفمدصيغ مذيا ليجافعػا عغ فمدصيغ ،بعج
كصػؿ نجاءات االستغاثة مغ إخػانيع الفمدصيشييغ ،ككاف الدبب في ذلظ الػعي الػششي الجدائخ ّؼ
ّ
لمسخصصات االستعسارّية ضج السشصقة العخ ّبية.

و -ثؽرة 1954م:
الثػرة الجدائخّية أك ثػرة السميػف شييج انجلعت في 1954ـ ضج السدتعسخ الفخندي ،حيث
استذيج فييا أكثخ مغ مميػف كنرف جدائخؼ ،كقج قامت جبية التحخيخ الػششي الجدائخية بؿيادة ىحه
1

بمقخيػس  ،عبج الغشي  ،صفحات مغ جياد الجدائخييغ 94-96،

3

نفدو 109

2

بمقخيػس  ،عبج الغشي  ،صفحات مغ جياد الجدائخييغ 101
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1
بأف حخّية الجدائخ ،ال
الثػرة  ،كمغ األسباب التي ّأدت إلى ؾياـ الثػرة إدراؾ السشاضميغ الجدائخييغ ّ
يسكغ أف تتحقق بػسائل القانػف أك البلعشف ،باإلضافة إلى الفقخ ،كالجيل ،كالتسييد العشرخؼ،

كالسعاممة البلإندانية مغ قبل السحتميغ لمذعب الجدائخؼ ،كإصخار الذعب الجدائخؼ عمى تغييخ
2
لعجة
األكضاع تغيي اًخ جحرياً  ،كنتيجة لمصػياف كالجبخكت الحؼ مػرس ضج العخب كالسدمسيغ ّ

رد
سشػات ،كىع ال يجخؤكف عمى رفع رؤكسيع ،كحجكث نكبة 1948ـ  ،فكانت الثػرة الجدائخية أكؿ ّ
فعل حؿيقي عمييا .3
ّ

كفي ليمة األكؿ مغ تذخيغ الثاني 1954ـ ،انصمق حػالي ثبلثة آالؼ مجاىج مغ معاقميع في
عجة أشيخ مغ انصبلقتيا انترارات عجيجة عمى السػاقع
جباؿ األكراس ،كحّققت الثػرة الجدائخّية بعج ّ

بأنيا فتشة صغيخة لمتقميل مغ
ندية ىحه العسميات العدكخّية ّ
ندية ،كقج كصفت الدمصات الفخ ّ
الفخ ّ

ندية حالة الصػارغ،
شأنيا ،كفي ّ
الشياية اعتخفت بيا ثػرة شاممة ،كفي 1955ـ أعمشت القػات الفخ ّ
كاتخحت العجيج مغ اإلجخاءات إلجياض الثػرة ففخضت اإلقامة الجبخّية عمى السػاششيغ كتحخكاتيع،

كمارست اإلعجامات كاالعتقاؿ الجساعي ،كأنذأت محاكع عدكخية بجالً مغ محاكع مجنية ،كعسمت
كششت حسبلت اعتقاؿ كاسعة ججاً،
حل الجسعيات ،كعصمت الرحفّ ،
الدمصات الفخندية عمى ّ
ككصل عجد الجير الفخندي السػجػد في الجدائخ  400ألف جشجؼ مدمحيغ بأحجث األسمحة ،كلكغ
ّ
4
كفي الػقت نفدو زادت أعجاد السشاضميغ في جير التحخيخ الجدائخؼ .
في البجاية اقترخ الكفاح السدمح ضج السدتعسخيغ ّإال ّأنو في 1956ـ  ،أصبح ىحا الكفاح

كل الذعب الجدائخ ّؼ بخيفو كحزخه ،كدامت ىحه الحخب سبع سشػات ،كبجأت
حخباً حؿيؿية ّ
ىب بيا ّ
الثػرة بؿياـ مجسػعات صغيخة مدمحة بأسمحة قجيسة ،كبشادؽ صيج ،كبعس األلغاـ ،كاستيجفت

أف الثػرة
مػاقع الجير الفخندي ،كفي السقابل زاد اليجػـ الفخ
ندي ضج الثػرة لمقزاء عمييا ّإال ّ
ّ
زادت اشتعاالً كالقت تجاكباً كبي اًخ مغ قبل الذعب ،كبفزل صسػد الذعب الجدائخؼ كجير التحخيخ

1
2

3
4

الثػرة الجدائخية https://ar.wikipedia.org/wiki ،
آغا  ،عامخ يػسف  ،الدياسة الجيغػلية خبلؿ حكع الجسيػرية الفخندية الخامدة كالسػقف مغ قزيتي الجدائخ
كفمدصيغ نسػذجاًhttps://iqdr.iq/search?view=8bbab9e2d403c728be6e92c8d1724754 ،

دبر  ،اسساعيل  ،الدياسة العخبية كالسػاقف الجكلية تجاه الثػرة الجدائخية 31،

آغا،عامخ يػسف  ،الدياسة الجيغػلية خبلؿ حكع الجسيػرية الفخندية الخامدة كالسػقف مغ قزيتي الجدائخ
كفمدصيغ نسػذجاً187،
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نالت الجدائخ الديادة كاالستقبلؿ ،فيحه الثػرة كانت الصخيق لحرػؿ الجدائخ عمى االستقبلؿ في
1962ـ.1
كاف الفمدصيشيػف أكثخ العخب دعساً لمثػرة التحخرّية الجدائخّية رغع الشكبة ،فقج دعسػىا بالساؿ

كنطسػا السيخجانات كالسطاىخات.2

الدياسية فقج كقف السشاضل الفمدصيشي أحسج الذقيخؼ في األمع الستحجة مجافع ًا
كمغ الشاحية
ّ

عغ الجدائخ ،كمخحباً باستقبلليا حيث قاؿ..." :نحغ مع الجدائخ في الدخاء كالزخاءّ ،إنشا أصجقاء

الذجة كفي الخخاء ".3
الجدائخ في الدمع كالحخب ،في الػالء كفي العجاء ،في ّ

عبخ ىحا الخصاب عغ دعع فمدصيشي سياسي الستقبلؿ الجدائخ في محفل دكلي ميع،
كقج ّ
ّ
ّ
ّ
قزية
فالذعب الجدائخ ّؼ يشطخ إلى
يخية
خاصةّ ،
ّ
فالعبلقة بيغ الجدائخ كفمدصيغ ىي عبلقة تار ّ
ّ
كششية جدائخّية ،كجدء
قزية
ّ
فمدصيغ عمى ّأنيا عقيجة ال يسكغ السداس بيا ،أك التخمي عشيا ،ك ّأنيا ّ
القزية كالثػرة الجدائخّية عمى ّأنيا مثاؿ
ال يتج أد مغ الجدائخ ،كفي الػقت نفدو تشطخ فمدصيغ إلى
ّ

يحتحػ بو ،كىي رمد لمقػة كالبدالة كالرسػد.

4
"إف حخب العرابات التي انجلعت في الجدائخ قبل تأسيذ فتح
يقػؿ صبلح خمف أبػ إياد ّ :

كشا مأخػذيغ بديخة الػششييغ الجدائخييغ الحيغ استصاعػا أف
بخسذ سشػات ،قج أفادتشا إفادة عسيقةّ ،

يذكمػا جبية صمبة ،كأف يخػضػا السعخكة ضج جير دكلي يفػؽ جيذيع ألف مخة ،كأف يحرمػا
عمى معػنة متعجدة األشكاؿ مغ مختمف البمجاف العخبية التي كانت في بعس األحياف تشتسي إلى
ألؼ مشيا فكانػا رم اًد -
معدكخات متشاحخة ،كأف يفمحػا في الػقت نفدو في عجـ الخزػع
ّ
بالتبعية ّ
كشا نحمع بو ".5
إذا صح القػؿ -لمشجاح الحؼ ّ
الػششية
اقعية الثػرّية ،كىػ ما استفادت مشو الحخكة
ّ
قامت الثػرة الجدائخّية عمى أساس الػ ّ

ضل الحرار الحؼ فخض عمييا مغ
ّ
الفمدصيشية ،فقج لجأت الجدائخ إلى االعتساد عمى الشفذ في ّ
1
2

الثػرة الجدائخية  ،السعخفة https://www.marefa.org/
حاجي  ،دمحم  ،الجدائخ فمدصيغ  :مغ سيجؼ بػمجيغ إلى دمحم بػدية  ،العخبي الججيج .

3

العديمي  ،بداـ  ،نيج الثػرة الجدائخية 228-229،

5

أبػ إياد  ،صبلح خمف  ،فمدصيشي ببل ىػية 64،

4

أحج مؤسدي حخكة التحخيخ الفمدصيشي "فتح" https://www.aljazeera.net
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ضج الريايشة كاالعتساد
قبل فخندا ،كىحا كاف ً
مثبل يحتحػ بو لمفمدصيشييغ في الجفاع عغ أرضيع ّ
بالجعع العخبي كالخسسي كالذعبي.1
عمى القجرات الحاتية السعدزة ّ
ّ
ّ
ّ

كيطيخ مغ خبلؿ شيادة الؿيادؼ في فتح صبلح خمف (أبػ إياد) مجػ الشطخ إلى التجخبة
بأنيا السميع في السقاكمة ،كمجػ التصمّع إلى عبلقات تعاكف في ىحا السجاؿ ،فقج زرعت
الجدائخية ّ
الثػرة الجدائخية األمل في نفػس الذعب الفمدصيشي ،الحؼ استميع مغ ىحه التجخبة الثػرّية كاقتجػ

نفدية أبشاء فمدصيغ بإعصاء األكلػية لقزيتيع معتسجيغ
بيا ،فانترار الثػرة الجدائخّية انعكذ عمى ّ
عمى أنفديع كعمى قجراتيع السحجكدة كسا فعل الجدائخيػف.

ز -العجوان الثالثي عمى مرخ 1956م:
الدياسية تأميع قشاة
اقترادية لسرخ فسغ الشاحية
سياسية ،ك
أىسية
تذكل قشاة الدػيذ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

األمة
الدػيذ ،يعشي ترؽية الشفػذ األجشبي في السشصقة بأسخىا الحؼ شالسا استخجميا ّ
ضج مرالح ّ

اقترادية،
أىسية تجارّية ،ك
تذكل قشاة الدػيذ
يصانية ّ
ّ
ّ
العخ ّبية ،كمغ كجية نطخ الحكػمة البخ ّ
أف سيصخة مرخ السشفخدة عمى القشاة يسكغ أف يزع
اتيجية ،ك ّادعت الحكػمة البخيصانية ّ
كاستخ ّ
بخيصانيا ،كدكؿ أكركبا الغخبية تحت احتساؿ قصع إمجادات البتخكؿ ،الحؼ كاف يشقل إلييا مغ الذخؽ

األكسط عبخ القشاة ،كيسكغ أف يذكل تيجيجاً لياك لجسيع شخؽ السػاصبلت التي تخبط بيغ أكركبا
حخية
كآسيا ،كأيزاً القشاة ّ
تعج أقرخ الصخؽ البحخية لشقل بتخكؿ الذخؽ األكسط إلى فخندا ،كتيجيج ّ

ندية ،كبالشدبة إلى الػاليات
السخكر في قشاة الدػيذ كاف كؽيبلً بتيجيج السرالح االستخاتيجية الفخ ّ

اتيجية مغ حيث الشطخ
فإف القشاة أيزاً ّ
يكية كاالتحاد الدػفييتيّ ،
أىسية استخ ّ
تذكل ليع ّ
الستحجة األمخ ّ

الجكلية .2
إلى القشاة عمى ّأنيا حمقة اتراؿ حيػية في نطاـ التجارة
ّ

عشج اشتعاؿ الحخب الباردة بيغ السعدكخيغ الغخبي كالدػؼياتي ،زادت الخبلفات الغخبية مع
مرخ مسا اضصخ جساؿ عبج الشاصخ إلى شخاء األسمحة مغ السعدكخ الذخقي ،كعشجما رفزت
بخيصانيا كالجكؿ الغخبية بيع ىحه األسمحة إلى مرخ بعج تكخار االعتجاءات االسخائيمية عمى قصاع
الدّج العالي ،كمحاكلة
غدة ،كحيغ رفزت ىحه الجكؿ مداعجة الخئيذ جساؿ عبج الشاصخ عمى إقامة ّ

1
2

الخالجؼ  ،سييل  ،الجدائخ كببلد الذاـ (صفحات مغ الشزاؿ السذتخؾ ضج االحتبلؿ) 77،
البحيخؼ ،صبلح الجيغ  ،السجخل إلى القزية الفمدصيشية 274-275،
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إفذاؿ مذاريع التشسية السرخية ،أقجـ عمى تأميع قشاة الدػيذ ،1مسا ّأدػ إلى شعػر بخيصانيا
أف تأميع القشاة ييجد مرالحيا فييا ،كىحا دفع بخيصانيا كفخندا كالكياف الرييػني بالعجكاف
كفخندا ّ

مدؤكلية
حسل مرخ
ّ
عمى مرخ في 1956ـ ،حيث كانت ّ
حجة ىحا الكياف مغ ىحا العجكاف ّأنو ّ
أف ىحه الجكؿ لع تدتصع
العسميات
الفجائية التي قاـ بيا الفمدصيشيػف انصبلقاً مغ أراضيياّ ،إال ّ
ّ
تحقيق مصالبيا بدبب الزغط األمخيكي عمى بخيصانيا كفخندا ،باإلضافة إلى ترػيت األمع
ّ
2
شكل الصمبة الفمدصيشيػف الشاشصػف في القاىخة كتيبة
الستحجة إلنياء العجكاف في 1957ـ  ،حيث ّ

فمدصيشية لسداعجة مرخ في مجيػدىا الحخبي ،كأرسل الخئيذ الفمدصيشي ياسخ عخفات الحؼ
فجائية
ّ
ّ
ّ
ّ
3
كاف ضابط احتياط في ذلظ الػقت إلى بػرسعيج لمسذاركة في عسميات كدح األلغاـ  ،كفي تمظ
إف التجخل الدياسي األمخيكي كالدػؼياتي
الحخب حّقق عبج الشاصخ انترا اًر سياسياً كبي اًخ ،حيث ّ
ّ
ّ
ّ
كاف لرالح عبج الشاصخ ،ككانت الحخب نياية لشفػذ كل مغ بخيصانيا كفخندا في الذخؽ.4
شكل نرخ عبج الشاصخ كمرخ انترا اًر لتصمعات الثػار الجدائخييغ بعج تخاجع دكر
كقج ّ
فخندا كجكلة استعسارّية،
فإف الجكؿ العخ ّبية قامت
أف مرالح الجدائخ جدء ال يتج أد مغ مرالح العالع العخب ّي؛ ّ
كبسا ّ
اىتع الخئيذ السرخؼ
بجعع الجدائخ لشيل استقبللياّ ،
كتعج مرخ الحميف األكؿ لمثػرة الجدائخّية حيث ّ

بقزية الجدائخ فاستقبل كفجاً مغ "حخكة انترار الحخيات الجيسقخاشية" الستسثل
جساؿ عبج الشاصخ
ّ
إف ىحه الذخريات الجدائخّية
في أحسج بغ بمة ،ودمحم خيزخ ،ودمحم يديج ،كحديغ لحػؿ ،حيث ّ

رد فعل الخئيذ السرخؼ
بيشت لمخئيذ السرخ ّؼ ّ
ضج الفخندييغ ،ككاف ّ
بأنيع يخيجكف إشعاؿ الثػرة ّ
إيجابيا ،حيث سسح ليع بسسارسة نذاشيع الثػرؼ مغ قمب القاىخة ،كدعست مرخ صػت الجدائخ
ً

5
تعج ىحه اإلذاعة غخفة عسميات الثػرة الجدائخية مغ مرخ،6
عبخ إذاعة "صػت العخب"  ،حيث ّ

كشالبت مغ الجكؿ العخبية بزخكرة تػحيج صفػفيع في دعع الجدائخ ،كىحا أغزب فخندا فقخرت
1مػجد تاريخ فمدصيغ الشكبة كالرسػد  ،مجسػعة مغ الباحثيغ

2
3
4
5
6

سقيشي  ،ىشية  ،دكر الجبمػماسية الجدائخية في القزية الفمدصيشية 1974-1967ـ21،

كػباف  ،ىيميشا  ،السشطسة تحت السجيخ 51،
الغب اخ  ،شفيق ناضع  ،إسخائيل كالعخب مغ صخاع القزايا إلى سبلـ السرالح 33،
العجكاف الثبلثي عمى مرخ كاف مغ أجل القزاء عمى الثػرة الجدائخية  ،جدايخ
عبج

الػىاب

،

أحسج

،

الخصة

سيفخ

أخصخ

https://arabic.sputniknews.com/analysis
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كثائق

العجكاف

الثبلثي

عمى

مرخ

ضخب القاىخة لمقزاء عمى الثػرة الجدائخّية ،كىػ ما عخؼ بالعجكاف الثبلثي عمى مرخ الستسثل في

استسخت في مدانجة الجدائخ حيث
أف مرخ
" فخندا ،كإنجمتخا ،كإسخائيل"  ،كرغع ىحا العجكاف إال ّ
ّ

الجكلية .1
مجتيا بالدبلح كسانجتيا في السحافل
ّ
ّ

ضج السدتعسخ
صعجت الثػرة الجدائخّية مغ ضخباتيا ّ
ككقفت الجدائخ مع السرخييغ حيث ّ

2
كتعج الجدائخ البمج الػحيج
الفخ
ندي ،كانزع معطع الصمبة الجدائخييغ في مرخ إلى الحخس الػششي ّ ،
ّ
اجتساعية عبخ التاريخ ،كلقج
سياسية أك
التي ال يػجج بيشيا كبيغ مرخ أؼ مذكبلت عدكخّية أك
ّ
ّ

بذعبية كبيخة في الجدائخ ،كتكاد شخريتو تعامل بسا
حطي الخئيذ السرخؼ جساؿ عبج الشاصخ
ّ
يذبو القجاسة في أكساط الذعب الجدائخ ّؼ.3

كقج ّأدػ ىحا السػقف إلى تذكيل معدكخ مشاكغ لبلستعسار بيغ عبج الشاصخ ،كالجدائخ

كفمدصيغ كأحخار األمة العخبية استشجت إلى مػاقف عبج الشاصخ كشعبيتو.

الفمدطيشية:
ح -تأسيذ مشعسة التحخيخ
ّ
الفمدصيشية ،ككجػد االحتبلؿ الرييػني في ببلدىع
بالقزية
بعج كل الطخكؼ التي أحاشت
ّ
ّ
ّ
كاف ال بج مغ إيجاد مؤسدة تجيخ شؤكنيع ،كتجافع عشيع في كجو الريايشة  ،4كىحه الييئة مشطسة
طع الذقيخؼ السؤتسخ الفمدصيشي األكؿ
التحخيخ الفمدصيشية التي تػلّى أحسج الذقيخؼ إدارتيا ،حيث ن ّ
في القجس في 1964ـ ،حزخ السؤتسخ  348مشجكباً مشيع  242قجمػا مغ األردف ،ك146مغ
أسذ السؤتسخ نيائياً مشطسة
سػريا كغدة كقصخ كالكػيت كالعخاؽ ،كألقى السمظ حديغ كمسة االفتتاح ك ّ
فمدصيشية
كقخر تذكيل جير تحخيخ فمدصيغ السؤلف مغ كحجات عدكخية
ّ
التحخيخ الفمدصيشيةّ ،

كتع تذكيل ثشائي مشطسة التحخيخ الفمدصيشية ،كجير تحخيخ
داخل إشار الجيػش العخ ّبية
ّ
الشطاميةّ ،
فمدصيغ عمى شاكمة كتجخبة جبية التحخيخ الجدائخّية ،كجير التحخيخ الجدائخ ّؼ .5
1

العجكاف

2

عسيسػر

الثبلثي

عمى

كاف

مرخ

مغ

أجل

https://www.djazairess.com/eloumma/5166
،

محيي

الجيغ

،

الجدائخ

كمرخ

القزاء
:

عمى
مغ

الثػرة

أرشيق

الجدائخية
التاريخ

،

،
رأؼ

جدايخس
اليػـ

https://www.raialyoum.com/index.php

3

العبلقات الجدائخية السرخية  ،السعخفة https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate

5

لػرنذ  ،ىشخؼ  ،المعبة الكبخػ الذخؽ العخبي السعاصخ كالرخاعات الجكلية 214-215،

4

تأسيذ مشطسة التحخيخ الفمدصيشية  ،ككالة كفا https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3748
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الفمدصيشية تكسغ في عامميغ :حيث أصبح
األىسية في تذكيل مشطسة التحخيخ
أف
كاتّزح ّ
ّ
ّ

الفمدصيشية بجأت
أف مشطسة التحخيخ
ىشاؾ عشػاف
كششي لمتعامل معو جدائخياً كعخبياً ،باإلضافة إلى ّ
ّ
ّ
االستفادة مغ التجخبة كالجعع الجدائخ ّؼ ،كتقميجىا بإنذاء السشطسة ،كجبية التحخيخ الفمدصيشي عمى

تع في الجدائخ كفتح السجاؿ أماـ التعاكف العدكخؼ كالتجريب.
غخار ما ّ
تكؽنت السشعسة مؼ ثالث ىيئات رئيدية:

 .1السجمذ الػششي الفمدصيشي ،كيزع مسثميغ عغ حخكة فتح التي أسديا الخئيذ الخاحل ياسخ
عخفات ،كأيزاً الجبية الذعبية بؿيادة جػرج حبر ،كالجبية الجيسقخاشية لتحخيخ فمدصيغ ،كقج
ضع السجمذ أيزاً مسثميغ عغ جير التحخيخ الفمدصيشي كالغخؼ التجارّية ،كالسيغ،
ّ
ّ
عزػا.
كيتكػف السجمذ مغ 340
الذخريات السدتقّمة،
كاالتّحادات ،كالبلجئيغ ،ك
ّ
ّ
ً
تذكل ىحا السجمذ الػششي سشة
 .2أما الييئة الثانية فيي :السجمذ السخكدؼ لسشطسة التحخيخ حيث ّ
عزػا يقػـ السجمذ الػششي بانتخابيع.
كيتكػف مغ 60
1973ـ ليعسل عمى تشفيح ق اخراتو،
ّ
ً
ّ

عزػا يشتخبيع السجمذ الػششي،
كتكػنت مغ 15
 .3المجشة التشفيحية :أنذئت في 1964ـ،
ّ
ً
ّ
طسة.1
كمياميع تشفيح الق اخرات لمسش ّ
الجكؿ العخ ّبية اعتخافاً رسسياً عمى ّأنيا
كنالت السش ّ
طسة االعتخاؼ بيا ,فقج اعتخفت بيا جامعة ّ

العزػية في 1964ـ ،باإلضافة إلى اعتخاؼ الجكؿ العخ ّبية عمى ّأنيا السسّثل الذخعي
عزػ كامل
ّ
ّ
الجسعية العامة لؤلمع الستّحجة
أما عمى السدتػػ الجكلي اعتخفت بيا
كالػحيج لمذعب
ّ
الفمدصيشيّ ،
ّ
ّ
باعتبارىا مسثمة لمذعب الفمدصيشي ،باإلضافة إلى الجكؿ العخ ّبية اعتخؼ بيا معطع دكؿ آسيا،
ّ
البلتيشية ،مثل :اليشج ،كباكدتاف ،كالريغ ،كاالتحاد الدػفيتي ،كالشسدا ،كاليػناف،
كإفخيؿيا ،كأمخيكا
ّ
كإسبانيا .2

مدؤكليات عمى قصاع غدة ،كالزفة الغخ ّبية كي ال تثيخ مرخ
كلع تصالب السشطسة بسسارسة
ّ

أما العسل العدكخؼ فيػ مغ
الفمدصيشية
سياسية لتشديق الشذاشات
كاألردف ،فسيستيا
ّ
ّ
ّ
الدياسيةّ ،
3
تسخ بيا الجدائخ إال ّأنو
مدؤكلية جير التحخيخ
الفمدصيشي  ،كعمى الخغع مغ األكضاع التي كانت ّ
ّ
1

كتغ  ،ىشخؼ  ،قزية فمدصيغ 126،

3

لػرنذ  ،ىشخؼ  ،المعبة الكبخػ الذخؽ العخبي السعاصخ كالرخاعات الجكلية 216،

2

كتغ  ،ىشخؼ  ،قزية فمدصيغ 128 ،
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لع يتخمف الجدائخيػف عغ كاجب الجفاع عغ فمدصيغ كالقجس ،ككانت الجدائخ مغ أكائل الجكؿ التي
أف ذلظ لع يكتسل إال
اعتخفت بسشطسة التحخيخ الفمدصيشية رسسياً ،كقج أعمشت الجدائخ بعج استقبلليا ّ
باستقبلؿ فمدصيغ.1

الدياسية ،الجدائخ ىي أكؿ دكلة
كانت فتح بحاجة إلى دعع الجكؿ العخبية ،فسغ الشاحية
ّ

كججت عشجىا فتح ىحا الجعع ،2حيث فتحت ليا مكتباً في 1964ـ،كىػ أكؿ مكتب لفتح ،كالجدائخ

الجبمػماسية الكاممة ،كىي أكؿ
الفمدصيشية مع الرفة
ىي أكؿ دكلة فتحت مكاتب لسشطسة التحخيخ
ّ
ّ

مغ أشمقت الخصاص عمى االحتبلؿ ،كىي مغ الجكؿ العخ ّبية التي احتزشت الكفاح الفمدصيشي
ّ
تقل
عخبياً ،كأعصت كل ما لجييا مغ أسمحة ،كالجدائخ ىي التي أخحت شائخة جدائخية إلى نيػيػرؾ ّ

الجسعية العامة لؤلمع الستحجة ،كىػ يحسل غرغ الديتػف
الخئيذ الخاحل ياسخ عخفات ليعمغ أماـ
ّ
بيج كالبشجؾية بأخخػ كقاؿ" :ال تدقصػا الغرغ األخزخ مغ يجؼ " في إشارة لمدبلـ .3

كمغ الشاحية العدكخّية ىي مغ قامت بتجريب العدكخييغ الفمدصيشييغ ،كالستصػعيغ مغ

الفمدصيشية ،4كىي أكؿ مغ اعتخفت بسشطسة التحخيخ ،كسا جخػ عمى أرض الجدائخ
مشطسة التحخيخ
ّ
عسميات تبادؿ األسخػ بيغ فرائل الثػرة الفمدصيشية كسمصات االحتبلؿ في 1968ـ ،5كسسحت

كتخخج مشيا الكثيخ مغ ؾيادات
الكمية الحخ ّبية الجدائخّية،
بالتجريب العدكخ ّؼ لصبلب فمدصيغ في ّ
ّ

أقخ السجمذ الػششي
العسل الػششي السقاكـ ،6كالجدائخ ىي أكؿ دكلة تعتخؼ بجكلة فمدصيغ حيشسا
ّ
ّ
عجة عمى أراضييا،
أمشية
فمدصيشية ّ
ّ
الفمدصيشي إعبلف االستقبلؿ ،كسسحت بتكػيغ كػادر عدكخّية ك ّ
ّ

1

غختيل  ،دمحم  ،محصات مذخفة لجعع الجدائخ الثابت لمقزية الفمدصيشية https://el-massa.com/،

2

الذخيف  ،ماىخ  ،خسدػف عاماً عمى ؾياـ مشطسة التحخيخ الفمدصيشية  ،مؤسدة الجراسات الفمدصيشية ،،

3

أبػ شباب  ،عامخ  ،الجدائخ أكؿ دكلة قجمت لشا الدبلح كمدانجتيا لفمدصيغ قل نطيخىا  ،الذخكؽ ،

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1635824
/https://www.echoroukonline.com

4

صافي  ،مازف  ،فمدصيغ كالجدائخ نبس كاحج في قمب القجس  ،معاًhttps://www.palestine- ،

5

حجازؼ  ،دمحم ،الجدائخ كفمدصيغ ....تػأمة عمى شخيق التحخر  ،األخبارhttps://al-

6

studies.org/ar/node/1635824
8605/akhbar.com/Opinion

العاصي

،

حدغ

،

حكاية

كشغ:الجدائخ

الفمدصيشية

كفمدصيغ

645162=https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid
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الجدائخية

،

االتحاد

فمدصيشية السدّمحة كخاصة اإلشارات العدكخّية ،تمقت تجريبيا العدكخ ّؼ في
إف السجسػعات ال
كّ
ّ

أكاديسية شخشاؿ العدكخّية.1
ـ،تخخجت أكؿ دفعة مغ الزباط الفمدصيشييغ مغ
ّ
الجدائخ ففي ّ 1964

كسا أف الجدائخ ىي الجكلة العخ ّبية الػحيجة التي التدمت كامبلً بتقجيع السداعجات الجكرّية

التحتية ،2كسا سسحت الجدائخ آلالؼ الصمبة الفمدصيشييغ
ليتسكغ مغ بشاء بشيتو
لمذعب الفمدصيشي
ّ
ّ
ّ
3
الجراسة في جامعاتيا ،كتستعػا بشفذ الحقػؽ التي يتستع بيا الصالب الجدائخ ّؼ .

1

بػع ادرة  ،دمحم  ،الجعع العدكخؼ الجدائخؼ لمقزية الفمدصيشية كالعخبية https://www.elhiwardz.com/ ،

2

سسػدؼ  ،عمي  ،بمج الذيجاء كحاضشة الثػرة كميج االستقبلؿ الفمدصيشي في عيػف فمدصيشية  ،دنيا الػشغ

3

ليحاني  ،عثساف  ،فمدصيغ في الػججاف الجدائخؼ  ،العخبي الججيج /https://www.alaraby.co.uk ،

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2012/07/09/295335.html
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الفرل الثالث
حياة ىؽاري بؽمجيؼ وتؽليو رئاسة الجسيؽرية
أوالً :السؽلج والشذأة.
ثاني ًا :التعميػ والتكؽيؼ لبؽمجيؼ.
ثالث ًا :رحمتو إلى القاىخة.
رابعاً :التعخيب.
خامداً :وفاتو.
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الفرل الثالث
حياة ىؽاري بؽمجيؼ وتؽليو رئاسة الجسيؽرية
أوالً :السؽلج والشذأة:
ىػ دمحم إبخاـيع بػخخكبة ،كىػارؼ بػمجيغ اسسو الحخكي أثشاء الثػرة الجدائخّية ،كلع يقع بتغييخه
ّ
حتى بعج نجاح الثػرة ،كنيل الجدائخ استقبلليا ،1حيث أخحه عغ كالجيغ مترػفيغ سيجؼ بػمجيغ
الرػؼية بالغخب الجدائخ ّؼ ،2كلج سشة 1932ـ بجكار بشي
كسيجؼ ىػارؼ كىسا قصباف مغ أقصاب
ّ

أمو
عجؼ مقابل جبل ىػارة ببمجة حدايشية ،كاف كالجه يجعى إبخاـيع بػخخكبة تػفي في 1967ـ  ،ك ّ

بخبخّية مغ مشصقة الؿبائل تجعى تػنذ بػىديمة تػفيت 1984ـ ،3تتكػف أسختو مغ سبعة أشفاؿ كاف

دمحم أكبخىع ،4نذأ في الخيف الجدائخؼ ،5قزى حياتو بيغ الفبلحيغ ،كعاش حياتو مثميع ببداشة
يحب القخاءة كالكتابة كيفزميا عمى أكمو كشخبو.6
كمذقة ،ككاف ّ

تعّمع في مجارس قالسة شخؽ الجدائخ ،ثع التحق بسجارس قدشصيشة معقل العخكبة كاإلسبلـ،7
ختع حفع القخآف الكخيع كعسل مجرساً لؤلشفاؿ ،8كاف بػمجيغ حخيراً عمى االلتداـ باإلسبلـ ،ككاف
إسبلمو بالجرجة األكلى إسبلـ العجؿ كالتّقجـ ،كاإلسبلـ في نطخه ىػ الحؼ ألغى الفػارؽ
الصبؿية،
ّ

كيعج
أف اإلسبلـ ليذ عؿبة في شخيق
كحخر العبيج ،ك ّ
التقجـ ،بل ىجفو إقامة العجؿّ ،
التصػر ك ّ
أكج ّ
ّ
ّ
مغ الدعساء العخب الشادريغ الحيغ بحلػا جيػدىع لمحفاظ عمى الجيغ اإلسبلمي.9

 1محافطة  ،عمي  ،شخريات مغ التاريخ 113،

 2عبج الخحسغ  ،فاشسة الدىخاء  ،ىػارؼ بػمجيغ كدكره الدياسي كالعدكخؼ في الثػرة لجدائخية 6،
 3العسامخة  ،سعج ابغ البذيخ  ،ىػارؼ بػمجيغ الخئيذ القائج 15، 1978-1932
 4مخسمي  ،أحسج  ،د ارسة شخرية بػمجيغ 77،

 5مصسخ  ،دمحم  ،الخئيذ ىػارؼ بػمجيغ رجل الؿيادة الجساعية 9،
 6محافطة  ،عمي  ،شخريات مغ التاريخ 113،
 7أبػ زكخيا  ،يحيى  ،الجدائخ مغ أحسج ابغ بمة إلى عبج العديد بػتفميقة 21،

 8العسامخة  ،سعج ابغ البذيخ  ،ىػارؼ بػمجيغ الخئيذ القائج 1978-1932ـ 219،

 9الخاسي  ،جػرج  ،االسبلـ الجدائخؼ مغ األميخ عبج القادر إلى أمخاء الجساعات 267-270،
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ثانياُ :التعميػ والتكؽيؼ لبؽمجيؼ :
تاز لجرجة ّأنو كاف يشدى يأكل كيذخب،
كاف شفبلً خجػالً كسا قاؿ كالجه إال ّأنو كاف قارًئا مس ًا

أتع
حيث تعمع عمى يج الذيخ دمحم إماـ القخية ،كمعمسيا القخآني كعسخه ثبلث سشػات لحفع القخآف ،ك ّ
حفع القخآف كىػ في سغ العاشخة.1
كعشجما بمغ الدادسة مغ عسخه درس في مجرسة المبيخ بسجيشة قالسة ،ككاف في ذلظ الػقت ال
ِ
يذتظ
يػجج كسائل مػاصبلت بيغ القخية كالسجرسة ،فكاف يحىب مذياً عمى األقجاـ ذىاباً كإياباً ،كلع

حل لو كالبحث عغ إيػاء لو في مجيشة قالسة،
دمحم بػخخكبة مغ التعب إال ّ
أف كالجه فكخ في إيجاد ّ
كأككمو عشج بعس العائبلت حيث قجـ ليع الخجمات مقابل القسح أك الحصب أك الفحع أك أؼ شيء

آخخ ،2حيث عانت الجدائخ في تمظ الفتخة مغ سػء األكضاع االقترادية ،كالسجاعة ،كاالنخفاض
اعية ،كانييار سػؽ الحبػب ،كسقػط ؾيسة األجػر كالبصالة
الحاد في أسعار السػاد
ّ
الغحائية الدر ّ
ّ

الكبيخة .3

كقج تجاكز عجد الفبلحيغ الجدائخييغ ستة مبلييغ ندسة ،معطسيع كانػا يعيذػف عمى الفبلحة
حيث كانػا مبلكاً صغا اًر ،أك فبلحيغ يعسمػف لجػ السدتعسخ الفخندي ،ككاف مدتػػ السعيذة
ّ
يدج احتياجات األسخة ،كعانى الجدائخ ّؼ مغ نقز الساء في مشاشق تخبية السػاشي ،كبيحا
ً
ضئيبل ال ّ

الديئ
كثخت اليجخات مغ الخيف إلى السجف ،كمغ الجدائخ إلى فخندا ىخكباً مغ الػضع
االقترادؼ ّ
ّ
.4
كقج قزى ثساني سشػات في قالسة ثع عاد إلى دكار بشي عجؼ مكاف سكغ كالجيو ،حيث تع
شخده مغ مجرسة المبيخ لسذاركتو في مطاىخات سصيف كقالسة في 1945ـ ،حيث أصيب
عذخ عاماً ،كعمى الخغع مغ
بخصاص االستعسار في رجمو اليدخػ ككاف عسخه ال يتجاكز الثبلث َة َ

بأف عسخه ال يدسح لو بسػاصمة الجراسة فقج عاد ككاصل دراستو
اجتياده فقج كانت السجرسة تتحجج ّ
في السجرسة القخآنية حتى 1948ـ ،إلى أف ختع القخآف كدرسو لؤلشفاؿ لسجة ستة أشيخ ،لع يعجبو

 1عبج الخحسغ  ،فاشسة الدىخاء  ،ىػارؼ بػمجيغ كدكره الدياسي كالعدكخؼ في الثػرة الجدائخية 7،
 2نفدو 8 ،

 3سعج هللا  ،أبػ القاسع  ،الحخكة الػششية الجدائخية 39، 3/
 4نفدو 40 ،
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الػضع فقج تصمع إلى األحدغ فانتقل إلى مجيشة القدشصيشة ،كالتحق بالسجرسة الكتانية القخآنية لتعمع
أصػؿ الجيغ كالمغة العخبية  ،1فقج كاف ذكياً متفػقاً ،كأتقغ العمػـ التي كانت تعصى بالسعيج كالمغة
كالتاريخ كاآلداب كالشحػ كالببلغة ،كجج شبلباً مغ جسيع أرجاء الػشغ كأصبح يخكؼ ليع أحجاث
مطاىخات 1945ـ ،التي حرمت بسجيشة قالسة ،فيػ رٍاك كشاىج عمى األحجاث.2
كنػعية الجراسة في
كاف مغ ىػاة مذاىجة األفبلـ السرخّية ،ككاف دائع الحجيث عغ مرخ
ّ

التعميسية لسعيج الكتانية ،3كعشجما بمغ سغ العدكخّية شمب لتأدية
األزىخ ،كاكتذف ضعف السخاجع
ّ

الخجمة العدكخية لخجمة العمع الفخندي فقخر اليخكب خارج الػشغ ،4حيث اعتبخت الدمصات

الفخندية كل مػاشغ جدائخؼ فخندي لحلظ فخض عمييع االلتحاؽ بالثكشات الفخندية عشج بمػغيع سغ
فخ إلى تػنذ كالتحق بجامع الديتػنة ،كمغ تػنذ انتقل إلى القاىخة في
الثامشة عذخة ،كفي 1945ـ ّ
1950ـ ،كالتحق بجامع األزىخ الذخيف ،5حيث كانت تجخبة الصبلب في الجدائخ مثاالً لمتذػيو
السادية كىحا ليذ ببعيج عغ بػمجيغ.6
كالتيسير كالتذخيج كالسصاردة
الشفدية ك ّ
ّ
مخ بيا بػمجيغ انعكاسات عمى أفكاره كشخريتو ،فجسع بيغ
كقج كاف لرعػبة الحياة التي ّ

االلتداـ بالجيغ كالسعاناة مغ السدتعسخيغ األمخ الحؼ انعكذ عمى تعاممو مع أبشاء شعبو ،كخاصة
الفقخاء مشيع عمى حبو لمعمع كالسعخفة.

ثالثاً :رحمتو إلى القاىخة:
الكتانية ،كمحتػػ دركسيا الخجعي
العمسية في معيج
اكتذف دمحم بػخخكبة ضعف السشاىج
ّ
ّ
ّ
التزميمي لمجدائخييغ كسا اكتذف عسق مأساة الحياة في الجدائخ تحت إدارة االستعسار ،كحيغ كصل
ّ
 1العسامخة  ،سعج ابغ البذيخ  ،ىػارؼ بػمجيغ الخئيذ القائج 1978 -1932ـ 16،

 2مصسخ  ،دمحم العيج  ،الذخرية الؿيادية كدكرىا في تشسية السجتسع (ىػارؼ بػمجيغ نسػذجاً) 155،

3معيج الكتانية  :أسذ ىحا السعيج في 1946ـ ك ككاف يصمق عمية اسع الكمية الكتانية الذخيفة  ،أسدو عسخ بغ
الحسبلكؼ شيخ الداكية الحسبلكية  ،كتعتبخ ىحه الكمية فخعاً لمداكية الحسبلكية  ،كىي مغ األكقاؼ العامة
استأجخىا شيخ الداكية مغ الحكػمة الفخندية بسبمغ رمدؼ لمتجريذ فييا  .كافي عمي  ،محكخات الخئيذ عمي

كافي مغ السزاؿ الدياسي إلى القائج العدكخؼ 21،

 4عبج الخحسغ  ،فاشسة الدىخاء  ،ىػارؼ بػمجيغ كدكره الدياسي كالعدكخؼ في الثػرة الجدائخية 11،
 5ىػارؼ بػمجيغ  ،السعخفة https://www.marefa.org

 6عسيسػر  ،محي الجيغ  ،أياـ مع الخئيذ ىػارؼ بػمجيغ كذكخيات أخخػ 8،
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قخر اليخكب خارج الػشغ ،فبجأ
سغ الخجمة العدكخية في صفػؼ الجير الفخندي في 1950ـّ ،

لمتعخؼ عمى مدالظ الصخيق السؤدؼ
بتحزيخ سفخه إلى القاىخة ،كبجأ في االتراؿ بحجاج مشصقتو ّ
إلى السذخؽ العخبي ،ثع اتّرل بأصجقائو شيخكؼ دمحم ،كمػمشي دمحم العخبي ،كمقجـ دمحم لخزخ،
ّ
1
ليتسكشػا مغ الدفخ .
بدخية تامة ،كباعػا كل ما يسمكػف ّ
حيث استعجكا لمدفخ ّ
التػندية الجدائخّية انقدسػا إلى مجسػعتيغ ،تتكػف األكلى مغ بػخخكبة
كأثشاء عبػرىع الحجكد
ّ
أما السجسػعة الثانية فتتكػف مغ دمحم العخبي مػمشي ،ودمحم لخزخ مقجـّ ،إال
ودمحم صالح شيخكؼّ ،

أّف السجسػعة الثانية لع تػفق في الخحمة ،كعادا مغ شخابمذ إلى الجدائخ.2

أما السجسػعة األكلى فقج كاصمت الخحمة التي كانت مميئة بالسذّقة كالتّعب ،ككانت مكمفة
كنفديا ،كلكغ بدبب شسػح بػخخكبة كذكائو كاف ذا إصخار عمى إكساؿ رحمتو الذاقة ،حيث
صحيا
ّ
ّ
تحسل بخد الرحخاء القارص ليبلً كح اخرة الشيار ،حتى كصمػا الحجكد الميبية السرخية ،كالتؿيا
ّ

كسجبلً في
بزباط الذخشة السرخيةّ ،إال أّنيسا كبحكائيسا استصاعا السخكر ككصبل إلى القاىخة،
ّ
القدع العاـ في األزىخ ،ككانت بصاقتو تحسل رقع  521بعج أف قصع مدافة كبيخة ججاً عمى األقجاـ

مغ قدشصيشة إلى القاىخة ،3حيث دامت رحمتيع ثبلثة أشيخ كاممة ،كعشجما كصبل مرخ لع يتػقف

عمسو كمعخفتو عمى حمقات الجامع األزىخ كدركسو فقط  ،ك ّإنسا سعى إلى اإللساـ بجسيع العمػـ ،فقج
كاف يصالع الفكخ كاألدب كالدياسة كأمثاؿ ساشع الحرخؼ ،كخالج دمحم خالج ،كنجيب محفػظ كشو
حديغ كغيخىع ،ككاف يصالع الجخائج كالسجبلت السرخّية.4

تػجو بػخخكبة كشيخكؼ بعج كصػليسا إلى العاصسة السرخية مباشخة إلى مكاتب السغخب

العخبي السكمفة لخعاية شؤكف شمبة السغخب العخبي بالقاىخة ،التحق باألزىخ لسػاصمة دراستو ،إلى
السدائية في ثانػية الخجيػية ذات البخامج العرخية ،كبجأ نذاشو الثقافي
جانب متابعتو الجركس
ّ
بقخاءة كتب األدب كالتاريخ كالذخيعة كالعقائج كالسقاالت ،التي تشذخ في السجبلت ،كلع يقف عشج
ذلظ فقج كاضب عمى كل السحاضخات التي تمقى بسخكد (اإلخػاف السدمسيغ(

6

.5

 1مخسمي  ،أحسج  ،دراسة شخرية بػمجيغ 88-89.،

 2إـ ىاني  ،سخكر  ،بػخخكبة دمحم السجعػ ىػارؼ بػمجيغ كدكره في الثػرة التحخرية 1962-1955ـ 27،
 3نفدو 28 ،

 4مصسخ  ،دمحم العيج  ،الذخرية الؿيادية كدكرىا في تشسية السجتسع ( ىػارؼ بػمجيغ نسػذجاً ) 161،
5حخكة اإلخػاف السدمسيغ  :حخكة سياسية سمؽية ىامة في كثيخ مغ الجكؿ العخبية كسرخ ،
2004/https://www.aljazeera.net

 6مخسمي  ،أحسج  ،دراسة شخرية بػمجيغ 88-89.،
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فح ْكع السمظ فاركؽ أشخؼ
كانت القاىخة في ذلظ الػقت تعير لحطات حاسسة مغ تاريخيا ُ

قدع بػمجيغ كقتو بيغ تحريل العمػـ كالشزاؿ الدياسي.1
عمى نيايتو ،كقج ّ
ّ

قامت الدمصات االستعسارّية في 1952ـ باستجعاء دمحم بػخخكبة مخة أخخػ لمخجمة العدكخية

في جيذيا  ،كتحت الزغط السدتسخ عمى إبخاـيع كالج دمحم ،اعتخؼ ليع بأّف ابشو سافخ إلى مرخ،
ندية في القاىخة بالبحث عشو ،ككاف السمظ فاركؽ ما
كلحلظ بعثت الدمصات االستعسارّية لمدفارة الفخ ّ

أف بػخخكبة لع يدتجب ليع مسا أدػ إلى االستجعاء العدكخؼ
زاؿ في الحكع ؼبعث كراءه ّإال ّ

لحخمانو مغ تدّمع حػالة مالية باسسو في القاىخة ،فاضصخ كالجه لمجػء إلى زميمو عجابي عبج السجيج
الحؼ كاف يجرس بالقاىخة بذكل مخخز ،كيحػؿ الساؿ عمى حدابو.2
تعخؼ بػمجيغ عمى الجدائخ ّؼ عمي مػقارؼ السشاضل في حدب الذعب الجدائخ ّؼ الحؼ حكع

عميو االستعسار الفخندي باإلعجاـ سشة 1956ـ مسا ّأدػ إلى ىخكبو لسرخ ،كأصبح الرجيق

يخز األكل كاإليػاء.3
الحسيع لبػمجيغ ،كدعسو كثي اًخ ؼيسا
ّ

تعخؼ عمى شالب جدائخ ّؼ سبقو إلى
كقج قاؿ تخكي رابح عشجما كاف في أركقة األزىخ ّأنو ّ

القاىخة يجعى دمحم بػخخكبة كاف يتابع دراستو في ضخكؼ مادية قاسية إلى درجة ّأنو يرف الرػرة
أف رساماً ما ،رغب في رسع لػحة معبخة عغ الفقخ ،لسا
األكلى التي ارتدست في ذىشو بقػلو لػ ّ
كجج أحدغ مغ صػرة بػخخكبة في ذلظ العيج فقج كاف يعير بسشحة مغ األزىخ قجرىا جشيو كنرف

شيخياً.4
حل بالقاىخة لئلقامة ىشاؾ خبلؿ نفذ السػسع ،فكمّف تخكي
كلقج كاف الذيخ اإلبخاـيسي قج ّ
الجسعية ،كقج أكصاه بالبحث عغ الصمبة الجدائخييغ السحتاجيغ إلى
رابح بتػلي شؤكف بعثة
ّ
السداعجة ،كلػ كاف مغ غيخ شمبة البعثة ،فاتّرل بالصالب بػخخكبة ،كعخض عميو السداعجة فقبميا

مسشػناً ،ككاف بػخخكبو كبيخ الدغ حيث بمغ العذخيغ مغ عسخه ،كلع يحسل أؼ شيادة فصخح تخكي
رحب مجيخ السجرسة
رابح حالتو عمى ك ازرة السعارؼ "التخبية" فػجيتو إلى السجرسة الخجيػيةّ ،
 1العسامخة  ،سعج ابغ البذيخ  ،ىػارؼ بػمجيغ الخئيذ القائج 1978-1932ـ 18،

 2إـ ىاني  ،سخكر ،بػخخكبة دمحم السجعػ ىػارؼ بػمجيغ كدكره في الثػرة التحخرية 1962-1955ـ 29،
 3مخسمي  ،أحسج  ،دراسة شخرية بػمجيغ 91.،

 4عباس  ،دمحم  ،مثقفػف في ركاب الثػرة في كػاليذ التاريخ 59.، 2/
50

بالصالب الجدائخ ّؼ ،كلكغ نط اًخ لكبخ سشو كشػؿ قامتو شمب مشو الجمػس في آخخ الرف ،ككاف

مسشػعاً مغ الدؤاؿ أثشاء الجرس ،كإذا أراد سؤاالً ؼيجب أف يدأؿ بعج الجرس ،كقج تع االتفاؽ عمى
دفع جشيييغ شيخياً يجفعيا الذيخ االبخاـيسي.1
كفكخ في العػدة إلى
عشجما عمع بػمجيغ بانجالع الثػرة السدمحة في 1954ـ ،فخح كثي اًخ ّ
كششو ،حيث اتّرل بابغ بمة رئيذ السكتب العدكخؼ لمثػرة في القاىخة ،كشمب مشو االلتحاؽ بالثػرة،
يبية
ككافق بغ بمة عمى ذلظ ،فالتحق بػمجيغ بإحجػ الثكشات العدكخية بسرخ ،كبجأ بالحرز التجر ّ
عمى الدبلح تحت إشخاؼ خبخاء عدكخييغ مرخييغ ،كفي 1955ـ التحق بػمجيغ برفػؼ الثػرة،

2
محسمة باألسمحة.3
كعاد مغ القاىخة مع ّ
عجة شمبة جدائخييغ عمى متغ (باخخة ديشا ) التي كانت ّ

كعاد إلى كششو بعج أف قزى أربع سشػات في مرخ ،4ككانت مخحمة القاىخة مخحمة حاسسة
في حياة بػخخكبة ،جعمت مشو اإلنداف الحؼ ال ييسو العسل الدياسي ،فقج أصبح يسيل إلى العسل
السيجاني ،مفك اًخ في العسل السباشخ لتحخيخ الجدائخ عغ شخيق العسل الثػرؼ ،فقج عاير عغ قخب
ّ
أعجت الطخكؼ بػخخكبة ليكػف ثػرياً مقاكماً
فتخة سقػط السمظ فاركؽ سشة 1952ـ ،كىكحا فقج ّ
لبلحتبلؿ أكالً ثع رئيداً كزعيساً لمجدائخ ؼيسا بعج.

كرسخت ؼيو قشاعة تحخيخ الببلد بقػة
كأثّخت األحجاث التي عاشيا في القاىخة عمى
ّ
شخريتوّ ،
الدبلح حيث أصبح ذلظ ىجفو األساسي قبل الجراسة في األزىخ ،كاكتدب مغ كجػده بالقاىخة عمساً
أىمتو لبللتحاؽ بالثػرة الجدائخّية لتحخيخ كششو.
كتجخبة كتجريباً عمى الدبلح ّ

ىؽاري بؽمجيؼ الثائخ:
الدياسية عشجما عسل عمى السذاركة مع الستصػعيغ ،الحيغ كانػا
كانت أكلى مذاركاتو
ّ
يياجسػف االستعسار البخيصاني عمى شػؿ قشاة الدػيذ ،حيث كقف مع إخػانو السرخييغ لمقزاء

 1نفدو .59 ،
 2باخخة ديشا  :ىي ىجية السمظ حديغ عاىل األردف إلى زكجتو األكلى ديشا عبج الحسيج لدكاجيا مشو  ،كقج كضعتو
تحت ترخؼ الثػرة الجدائخية 49419867-https://www.bbc.com/arabic/middleeast ،

 3سعجؼ  ،مشيل  ،األكضاع الدياسية كاالقترادية لمجدائخ في عيج الخئيذ ىػارؼ بػمجيغ 1978-1965ـ ،
12.

 4العسامخة  ،سعج ابغ البذيخ  ،ىػارؼ بػمجيغ الخئيذ القائج 1978-1932ـ 219.،
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عمى الػجػد العدكخؼ البخيصاني ،1كقج أجخػ دمحم بػخخكبة سشة 1953ـ تجريباً عدكخياً لسجة
عذخيغ يػماً بسداعجة صجيقو عمي مػقارؼ ،حيث شمبت البعثة الخارجية لجبية التحخيخ الػششي
مغ عمي مػقارؼ في 1954ـ ،اختيار ثسانية عشاصخ جدائخّية إلجخاء تجريب عمى عسميات التخخيب
كاأللغاـ كاف مغ بيشيع دمحم بػخخكبة.2

كبعج انجالع الثػرة السدمحة في 1954ـ ،تػجو ىػارؼ بػمجيغ إلى الغخب الجدائخ ّؼ ،3فقجـ

إليو عمى ضيخ يخت السمكة ديشا التي كضعتو تحت ترخؼ الثػرة الجدائخية ،كبعج ذلظ انتحل اسع
ىػارؼ بػمجيغ ،كفي نفذ الفتخة التقى بالسدؤكؿ الدياسي عمى الغخب السجاىج العخبي بغ مييجؼ
ّ
حيث ُعيغ نائباً لو.4
طع حخب
كفي بجاية سشة 1955ـ دخل س اًخ إلى مشصقة كىخاف في غخب الجدائخ ،حيث ن ّ
كغيخ اسسو إلى ىػارؼ بػمجيغ ،كأسذ أكؿ قاعجة لتدكيج الثػار باألسمحة كالحخيخة
العراباتّ ،
تع اكتذافيا مغ قبل الدمصات الفخندية.5
كاألغحية ،كقج عسمت ىحه الذبكة بذكل جيج إلى أف ّ

كسشو 1956ـ انعقج مؤتسخ الرػماؿ كقج مثل الغخب الجدائخؼ في ىحا السؤتسخ ابغ السييجؼ،
إال ّأنو لع تسس سشة عمى ىحا السؤتسخ حتى تع اغتياؿ ابغ السييجؼ كاستذياده ،كبعج ذلظ دعا
كتع تعييغ
السجمذ
الػششي لمثػرة الجدائخّية إلى عقج مؤتسخ دكرتو الثانية في القاىخة في 1957ـّ ،
ّ
بػمجيغ قائجاً لمػاليات الخسدة بختبة عقيج كعسخه ال يتجاكز 25سشو.6
كأصبح يجيخ مغ مجيشة (كججة) العسميات العدكخّية في الػاليتيغ الخامدة كالدادسة ،كقػاعج

جير التحخيخ السػجػدة في سمصشة مخاكر ،7كفي 1960ـ أشخؼ عمى تشطيع جبية التحخيخ
الػششي عدكخياً ليربح قائج أركاف ،8كفي الدشة نفديا التحق بالؿيادة العامة لمجير في غارديساك

 1بػدريػع  ،صبخيشة  ،الحياة االجتساعية في ضل الشطاـ االشتخاكي بالجدائخ السخحمة البػمجيشة نسػذجاً 41،
 2مخسمي  ،أحسج  ،دراسة شخرية بػمجيغ 92،

 3مصسخ  ،دمحم العيج  ،الخئيذ ىػارؼ بػمجيغ رجل الؿيادة الجساعية (1978-1932ـ) 10،
 4بػدريػع  ،صبخيشة  ،الحياة االجتساعية في ضل الشطاـ االشتخاكي بالجدائخ السخحمة البػمجيشية نسػذجاً 41،
 5محافطة  ،عمي  ،شخريات مغ التاريخ 114،

 6بػدريػع  ،صبخيشة  ،الحياة االجتساعية في ضل الشطاـ االشتخاكي بالجدائخ السخحمة البػمجيشية نسػذجاً 41،
 7محافطة  ،عمي  ،شخريات مغ التاريخ 114،
 8ىػارؼ بػمجيغ  ،السعخفة /https://www.marefa.org
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التػندية الجدائخّية ،كسعى إلى بشاء جير قػؼ مشطع مؤلف مغ حػالي ثبلثيغ ألف
عمى الحجكد
ّ

مقاتل ثػر ّؼ
أف جسيعيا باءت بالفذل .1
كششي ،كقج كاجو عجة محاكالت إلزاحتو عغ مشربو ّإال ّ
ّ

كفي عاـ 1962ـ ُعيغ كزي اًخ لمجفاع ،ثع ُعيغ نائباً أكؿ لخئيذ الحكػمة أحسج بغ بمة في

1963ـ دكف التخمي عغ مشرب كزيخ الجفاع  ،2كانتخب عزػاً أساسياً في المجشة السخكدّية لحدب

ترحيحية لمثػرة قامت بإيقاؼ الخئيذ
جبية التحخيخ الػششي في 1964ـ  ،كقاد في 1965ـ حخكة
ّ
كيعج
أمع البتخكؿّ ،
أحسج بغ بمة عغ الدمصة ،كقاـ في 1966ـ بتأميع السشاجع ،أما في 1971ـ فقج ّ
شبق قانػف الثػرة الدراعية تحت شعار
أكؿ قائج عخبي يقػـ بتأميع الثخكات البتخكلية ،كفي 1971ـ ّ

أكجت
ىامة في عاصسة الجدائخ ّ
(األرض لسغ يخجميا ) ،كفي 1973ـ عقجت مؤتسخات ّ
دكلية ّ
شخرية الخئيذ ىػارؼ بػمجيغ عمى الرعيج الجكلي ،كمغ ىحه السؤتسخات ،قسة بمجاف عجـ
االنحياز ،كالقسة العخبية ،كقسة البمجاف السرجرة لمبتخكؿ ،كفي 1976ـ انتخب رئيداً لمجسيػرّية.3
إف بػمجيغ لمجدائخييغ كجيغػؿ لمفخندييغ ،كقج صخح بحلظ بػؿ يالصا مخاسل(
كقج قيل ّ

لػمػنج )4بالجدائخ ،ك ّأنو سيبقى أحج كبار الثػار الحيغ عخفيع التاريخ السعاصخ ،كقج كاف يشصمق في

كل ق اخراتو لرالح شعبو ،ككاف يشبع ذلظ مغ ركحو الػششية ،كىػارؼ بػمجيغ رجل الجكلة العطيع،
فقجانو ليذ خدارة لببلده فقط بل ك لمعالع أجسع ،كىحه السقػلة صجرت عغ كزيخ الخارجية البمجيكي

في 1978ـ.5
يعج بػمجيغ ىػ السؤسذ الحؿيقي لمجسيػرّية الجدائخّية ،إذ استصاع بشاء
كبيحه الدياسة ّ

الػششية
الذخرية
التبعية إلى الخارج ،ككحلظ عسل عمى بشاء
السؤسدات الجدائخّية كتحخيخىا مغ
ّ
ّ
ّ

حخة ال تقبل الطمع ،كمغ ىشا جاء مبجأ مداعجة الذعػب السقيػرة
كذخرية
الجدائخّية
ّ
ّ
كششية ثػرّية ّ
الحخ.
كالزعيفة كعمى رأسيا الذعب
الفمدصيشي ضسغ عقيجة التفكيخ الثػر ّؼ ّ
ّ

 1محافطة  ،عمي  ،شخريات مغ التاريخ 114،

 2ـيذبخ  ،عبمة  ،السعارضة الدياسية عمى عيج الخئيذ أحسج ابغ بمة كىػارؼ بػمجيغ 58،
 3العسامخة  ،سعج بغ البذيخ  ،ىػارؼ بػمجيغ الخئيذ القائج 1978-1932ـ 220-221،
 4جخيجة فخندية شيخية ميتسة بتحميمي اآلراء الدياسية كالثقاؼية كالذؤكف السعاصخة ،
https://ar.wikipedia.org/wiki

 5العسامخة  ،سعج بغ البذيخ  ،ىػارؼ بػمجيغ الخئيذ القائج 1978-1932ـ 222،
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تؽليو رئاسة الجسيؽرية:
أوالً :الخالف مع بؼ بمة وانقالبو عميو:
تعػد فكخة التخصيط الفعمي لئلشاحة بالخئيذ أحسج بغ بمة إلى سشة 1964ـ ،عشج انعقاد
ّ
السؤتسخ التأسيدي لحدب جبية التحخيخ الػششي حيث أضيخ بغ بمة نػاياه الحؿيؿية إلزاحة بػمجيغ،
ّ
عجة أعساؿ لتحقيق
كالجير الػششي الذعبي؛ ّ
ألنيع أصبحػا يذكمػف خص اًخ عميو؛ لحلظ أقجـ عمى ّ
شعبية تابعة لمحدب لحساية مديخة الثػرة
ذلظ ،حيث اقتخح بغ بمة خبلؿ السؤتسخ إنذاء ميميذيا
ّ

االشتخاكية ،كىجؼ مغ كراء ذلظ إنذاء جير خاص بو لمتحخر مغ ؾبزة كزيخ الجفاع ىػارؼ

ألف تعجد الجيػش يؤدؼ إلى حخب أىمية.1
بػمجيغ ،كقج عارض بػمجيغ ذلظ ّ
كقاـ بغ بمة بتعييغ الصاىخ الدبيخؼ قائجاً لييئة األركاف العامة دكف استذارة بػمجيغ عشجما
كاف مداف اًخ إلى مػسكػ في 1965ـ ،حيث ىجؼ بغ بمة مغ ذلظ إحجاث صخاع بيغ الدبيخ ّؼ
السؤسدة العدكخّية ،2فكاف ىشاؾ اختبلؼ كبيخ بيغ بغ بمة كبػمجيغ في فيسيسا
كبػمجيغ إلضعاؼ
ّ
لسيثاؽ الجدائخ ،بيشسا كاف بغ بمة يدتعسل االتجاىات الستعارضة في جبية التحخيخ الػششي

لرالحو ،كاف الجير القػة الػحيجة صاحبة القخار الشيائي في الببلد ،ككاف بػمجيغ يعتسج عميو
ّ
اعتساداً كمياً ،كبتعييغ شاىخ الدبيخؼ رئيداً لييئة أركاف الجير في 1964ـ ،كمغ أجل إضعاؼ
عجة أخصاء ،حيث عدؿ رئيذ األركاف كبقي صاحب اليج العميا في
نفػذ بػمجيغ ارتكب بغ بمة ّ

الجير كعسل أيزاً كفي الدشة نفديا الصمب مغ الػالة أف يػجيػا تقاريخىع إليو مباشخة ،بجالً مغ
تػجيييا إلى كزيخ الجاخمية أحسج مجغخؼ ،حيث قاـ أحسج مجغخؼ بتقجيع استقالتو احتجاجاً عمى
ذلظ.3
مميئا بالحساس
كلقج كاف ىشاؾ اختبلؼ كبيخ بيغ
شخرية بغ بمة كبػمجيغ فأحسج بغ بمة كاف ً
ّ

يحب ضجيج الداحات العامة ،كيراب بالدىػ،
كالخكماندية يحب التػاصل مع الجساىيخ ،ككاف ّ
كيختب أفكاره كخصاباتو عمى كقع اليتافات ،ككاف يزاعف األخصاء بسقاشعتو لدمبلئو الحيغ عاش

 1لػنيدي  ،ابخاـيع  ،حدب جبية التحخيخ الػششي مغ الخئيذ ىػارؼ بػمجيغ إلى الذاذلي بغ ججيج 51،
 2سعجؼ  ،مشيل  ،األكضاع الدياسية كاالقترادية لمجدائخ في عيج الخئيذ ىػارؼ بػمجيغ 30 ،
 3محافطة  ،عمي  ،شخريات مغ التاريخ 115،
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الستدخعة ،كاستبجاؿ السدؤكليغ،
الدياسية ،كالق اخرات
الذجة  ،كتجاكزات شخشتو
معيع في أكقات ّ
ّ
ّ
كتغييخىع برػرة مداجية ،بدبب كل ذلظ ابتعج عشو الجسيع شيئاً فذيئاً .1

كججياً ،يريغ أفكاره قبل
أما بػمجيغ نائب الخئيذ ككزيخ الجفاع فقج كاف كتػماً ،مشيجياً ،دؾيقاً ّ
ّ
أما أحسج بغ بمة فقج
أف يبػح بيا ،كبشطخ بػمجيغ ضخكرة بشاء الجكلة مغ أجل السحافطة عمى البمجّ ،
كاف يشادؼ بالترجؼ لشطخية أكلػية بشاء الجكلة ،كتدميع الدمصة إلى الحيغ يسمكػف الثقافة كالتجخبة

الدياسية أؼ إلى عشاصخ البخجػازية.2
عجة مشاصب كىي رئيذ الجسيػرية ،كرئيذ
كعسل بغ بمة عمى االنفخاد بالحكػمة في ّ

الحكػمة ،كاألميغ العاـ لمحدب ،كك ازرة الجاخمية كك ازرة اإلعبلـ كاألنباء ،كك ازرة السالية؛ لتكػف أمػاؿ
الجكلة كّميا تحت يجه.3
كعدؿ عبج العديد بػتفميقة مغ ك ازرة الخارجية ،حيث استغل سفخ بػمجيغ إلى القاىخة لتسثيل
الفمدصيشية.4
القزية
الجدائخ في اجتساع رؤساء الحكػمات العخ ّبية لسدانجة
ّ
ّ
كقخر االجتساع
رفس بػتفميقة شمب بغ بمة كاتّرل ببػمجيغ كعاد سخيعاً إلى الجدائخّ ،

قخر
بجساعتو :الصاىخ الدبيخؼ ،كبػتفميقة ،كشخيف بالقاسع قايج أحسج ،كمجغخؼ ،كبعج السذاكرات ّ
ىؤالء اإلشاحة بالخئيذ بغ بمة.5

ففي 19يػنيػ 1965ـ انتذخت الجبابات كسط العاصسة الجدائخية ،كفي السحاكر الخئيدية،
إف الذعب الجدائخ ّؼ لع يفيع ما الحؼ يجخؼ فطشػا
كقخب مقخ التمفديػف ،كالسؤسدات الحيػية ،حيث ّ

مقخ ار حرػؿ
ّأنو سيتع ترػيخ فيمع "معخكة الجدائخ"،
ّ
كلكغ ندكؿ الجبابات كاف حؿيقة ،ككاف ّ
يتع اعتقاؿ الخئيذ أحسج بغ بمة في مجيشة
االنقبلب قبل يػميغ أؼ في  17يػنيػ ،ك ّأنو سػؼ ّ
كىخاف ،غخبي الجدائخ ،مغ قبل قػات الجير التي يقػدىا الخئيذ الخاحل الذاذلي بغ ججيج في

مجيشة كىخاف ،حيث كاف الخئيذ بغ بمة يذاىج مباراة كدية بيغ السشتخب الجدائخؼ كالب اخزيمي في
أجمت عسميا لتجشب الججؿ الجكلي بدبب كجػد الرحافة
ممعب كىخاف،
ّ
كلكغ مجسػعة االنقبلب ّ
ّ
 1ندار  ،خالج  ،الجير الجدائخؼ في مػاجية التزميل (محاكسة باريذ) 33،

 2ندار  ،خالج  ،الجير الجدائخؼ في مػاجية التزميل ( ،محاكسة باريذ) 34،
 3مػسػعة قرة كتاريخ الحزارات العخبية 181 ،

 4الخػلي  ،لصفي  ،عغ الثػرة في الثػرة كبالثػرة حػار مع بػمجيغ 105-106،

 5سعجؼ  ،مشيل  ،االكضاع الدياسية كاالقترادية لمجدائخ في عيج الخئيذ ىػارؼ بػمجيغ 32،
56

األجشبيةّ ،إال ّأنو في  19يػنيػ تػجيت مجسػعة مغ الذخريات بيشيع قائج أركاف الجير الحقاً
شاىخ الدبيخؼ ،كعبج العديد بػتفميقة إلى مقخ إقامة بغ بمة في كسط العاصسة الجدائخية ،كشمبػا
بأنو لع يعج رئيداً لمببلد ثع أكدع الدجغ في نياية 1970ـ ،حيث أشمق
مشو مخافقتيع ،كأبمغػه ّ
الخئيذ الذاذلي بغ ججيج سخاحو ،كغادر الببلد لئلقامة في الخارج حتى عػدتو عاـ 1989ـ.1

أف عبلقة فمدصيغ بالجدائخ في عيج بغ بمو كانت جيجة ،فقج أسيع
كعمى الخغع مغ ذلظ ّإال ّ

الفمدصيشية ،كافتتاح أكؿ مكتب لحخكة فتح في 1963ـ ،حيث تدّمع السكتب الذييج
في دعع الثػرة
ّ
القائج خميل الػزيخ "أبػ جياد" ،كفي عيجه أيزاً جخػ عمى أرض الجدائخ عسميات تبادؿ األسخػ
بيغ فرائل الثػرة الفمدصيشية كسمصات االحتبلؿ .2
أف أبا جياد "خميل الػزيخ" نجح في
كفي ضل رئاسة بغ بمة كعمى الخغع مغ قرخىاّ ،إال ّ

تعديد العبلقات مع الحكػمة الثػرّية الجدائخّية عشجما كاف مدؤكالً عغ مكتب فتح في الجدائخ،

فحرل عمى مػافقتيا عمى قبػؿ آالؼ الصبلب الفمدصيشييغ في جامعات الجدائخ ،كعمى مئات

الكمية الحخ ّبية
البعثات الصبلبية ،كعمى الدساح بالتجريب العدكخؼ لمصبلب الفمدصيشييغ في
ّ

الجدائخّية "شخشاؿ" ،3كمشح عيج بغ بمة كحتى اآلف احتفطت حخكة التحخيخ الػششي فتح بعبلقات
متسيدة مع الجدائخ.

تع بعج ذلظ االعبلف عغ حخكة االنقبلب الستسثمة في الترحيح الثػر ّؼ ،4كقاـ بػمجيغ
كّ
بالطيػر عبخ شاشة التمفديػف ليخبخ السػاششيغ بسا حجث ،كيعمسيع أسباب ؾياـ الجير باالنقبلب
بأنو ارتكب العجيج مغ األخصاء التي كذفيا
كأىجافو ،كقج ّبخر بػمجيغ انقبلبو عمى الخئيذ بغ بمة ّ

مجمذ الثػرة  ،وأىػ ىحه األخطاء:

● عجـ تكػيشو لحدب ثػر ّؼ
كل السشاضميغ لبشاء الجدائخ السدتقمة عمى أساس اشتخاكي
يزع ّ
ّ
ّ
حؿيقي.5
ّ
 1لحياني  ،عثساف  ،ججاؿ انقبلب 1965ـ الجدائخؼ  :بيميو كدبابات الديشسا كبػتفميقة  ،العخبي الججيج
/https://www.alaraby.co.uk

 2حجازؼ  ،دمحم  ،الجدائخ كفمدصيغ تػأمة عمى شخيق التحخيخ  ،األخبار /https://al-akhbar.com ،
3فتح  :أحسج بغ بيبل الثائخ كصجيق الثػرات  ،دنيا الػشغ /https://www.alwatanvoice.com ،

 4بػدريػع  ،صبخيشة  ،الحياة االجتساعية في ضل الشطاـ االشتخاكي بالجدائخ السخحمة البػمجيشية نسػذجاً 53،
 5سعجؼ  ،مشيل  ،األكضاع الدياسية كاالقترادية لمجدائخ في عيج الخئيذ ىػارؼ بػمجيغ 33،
57

الخاصة.
● بعثخة أمػاؿ الجكلة كاستخجاميا ألغخاضو
ّ

● حرخ حخيات السػاششيغ ،كتعحيبيع ،كالؿبس عمييع دكف مبخرات كأسباب.
● إبعاد السجاىجيغ عغ مؤسدات الجكلة ،كزرع الرخاع بيغ حدب جبية التحخيخ الػششي
كالجير.
● احتكار الدمصة لشفدو.
● الدساح لؤلجانب بالتغمغل داخل مؤسدات الجكلة ،ككضعيع كسدتذاريغ لو.
● اتخاذ بغ بمة لق اخرات عذػائية في تجسعات شعبية.1
فكان مؼ أىجاف االنقالب:
 oالعسل عمى كحجة جسيع القػػ الثػرية في الجدائخ.
حؿيؿيا.
اكيا
ّ
بشاء اشتخ ّ
 oبشاء الجدائخ ً
 oتصػيخ االقتراد كتشسيتو.
الجساعية.
 oإقخار مبجأ الؿيادة
ّ
 oاحتخاـ السجمذ الػششي كالجستػر كالحدب.
 oنذخ التعخيب في جسيع مؤسدات الجكلة.2
كنجح االنقبلب الحؼ أسساه بػمجيغ "الترحيح الثػر ّؼ" ،أؼ ترحيح مدار الجكلة ،كتصبيق

نرب نفدو رئيداً لسجمذ الثػرة كالحكػمة الجدائخّية.3
الحكع الجساعي ،كليذ الفخدؼ كبحلظ ّ

ثانياُ :بؽمجيؼ في الدمطة:
أف الجكلة الجدائخية قج أشخفت عمى اليبلؾ ،عسل عمى االنقبلب عمى
عشجما رأػ بػمجيغ ّ

أحسج بغ بمة ،كنجح في تػلي رئاسة الببلد ،4حيث تػلى العقيج ىػارؼ بػمجيغ الحكع في الجدائخ
مغ (1978-1965ـ) ،كقج اتّيع العقيج ىػارؼ بػمجيغ بغ بمة باحتكار الدمصة كزرع الفػضى في
 1بػدريػع  ،صبخيشة  ،الحياة االجتساعية في ضل الشطاـ االشتخاكي بالجدائخ السخحمة البػمجيشية نسػذجاً 51،
 2سعجؼ  ،مشيل  ،االكضاع الدياسية ك االقترادية لمجدائخ في عيج الخئيذ ىػارؼ بػمجيغ 34.،
 3نفدو . 34 ،

 4ستػ ار  ،بشجاميغ  ،تاريخ الجدائخ بعج االستقبلؿ 1988-1962ـ 39،
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الببلد ،فعسل عمى تعصيل الجستػر في 1963ـ ،كأصجر بػمجيغ دستػ اًر ججيجاً في 1976ـ ،ككضع
السبادغ األساسية لبشاء الجكلة الجدائخية الحجيثة .1
كيعج بػمجيغ أكؿ رئيذ يرل إلى الدمصة في الجدائخ عغ شخيق انقبلب عدكخؼ ،كعشج
ّ

أؼ شخز في
ضل محافطاً عمى حدب جبية التحخيخ
الػششي ،كلع ّ
استبلـ بػمجيغ الدمصة ّ
يعيغ ّ
ّ
أؼ مشرب ّإال عمى أساس انتسائو إلى ىحا الحدب ،2كاعتسج لتبخيخ كجػده عمى رأس الدمصة في
ّ

الدياسية حتى ال تتسكغ نخبة مغ
الجساعية ،كإقامة ائتبلؼ كاسع مغ الشخب
الجدائخ عمى الؿيادة
ّ
ّ
الدياسية دكف غيخىا .3
الديصخة عمى الحياة
ّ
كشكل بػمجيغ مجمداً لمثػرة بخئاستو ،كسعى لخمق مجتسع اشتخاكي ،كانتيج سياسة عجـ
ّ
الفمدصيشية بذكل
االنحياز ،كقاـ بتأييج حخكات التحخر في العالع بذكل عاـ ،كحخكة التحخر
ّ

خاص ،4كحساسة الجدائخييغ لمقزية الفمدصيشية تعػد إلى ىػارؼ بػمجيغ الحؼ اشتيخ بسقػلتو "نحغ
لمقػمية العخ ّبية ،كتأييج حخكات
مع فمدصيغ ضالسة أك مطمػمة " ،كتأكيجاً مشو عمى مػاقفو الجاعسة
ّ
التحخيخ في العالع لع يتخدد في إرساؿ الجير الجدائخ ّؼ إلى جبيات القتاؿ مع الجيػش العخ ّبية ضج

5
الجير اإلسخائيمي  ،فقج قاؿ الخئيذ الخاحل ياسخ عخفات  :الجدائخ في عيج بػمجيغ "لع تبخل يػماً

عمى الثػرة في أؼ شمب في كافة السجاالت مغ دعع سياسي أك لػجدتي فاتحة ذراعييا الحتزاف
ّ
ّ
الفمدصيشية ،ككانت عبلقة الجدائخ بكل الجكؿ ،كخرػصاً دكؿ السحػر االشتخاكي حدشة".
الثػرة
ّ
كىػ صاحب السقاالت "ال كصاية عمى فمدصيغ"" ،ال تفاكض ال تصبيع ،كال تعامل مع العجك "
 ،6كمجمذ الثػرة ىػ عبارة عغ ؾيادة جساعية تتخح ق اخرات في األمػر اليامة الستعمقة بالجدائخ

 1ساكخ  ،عائجة  ،التحػالت الدياسية كاالقترادية كاالجتساعية التي شيجتيا الجدائخ في فتخة الخئيذ ىػارؼ بػمجيغ
مغ 1978-1965ـ 8،

 2أبػ زكخيا  ،يحيى  ،الجدائخ مغ أحسج بغ بمة إلى عبج العديد بػتفميقة 22-25،
 3مػسػعة قرة كتاريخ الحزارات العخبية 182،
4مػسػعة قرة كتاريخ الحزارات العخبية181.،

 5بػمجيغ  :الدعيع الجدائخؼ الحؼ ناصخ القزية الفمدصيشية  ،كتدبب في العجاكة التاريخية مع السغخب  ،عخبي
بػست....راب

 6فمدصيغ تفتقج القائج الجدائخؼ بػمجيغ  39عاماً عمى رحيمو  ،القجس/http://www.pead.ps ،
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الباششية ،كإشخاؼ الجكلة عمى كل القصاعات
الصبيعية ك
كتأميع الشفط ،كالسحخكقات ،كالثخكات
ّ
ّ

االنتاجية .1

ٍ
مؤسدات لمحكع تتشاسب مع الػضع
كعشجما أسذ مجمذ الثػرة كضع دستػ اًر ججيجاً ،كأقاـ
الججيج لمببلد ،كقج كاف السجمذ أعمى سمصة في الببلد كحتى بعج كفاة الخئيذ ىػارؼ بػمجيغ ،كقج
كاف اليجؼ مغ تكػيغ ىحا السجمذ بالشدبة لمخئيذ ىػارؼ بػمجيغ ،ىػ االعتساد عمى الؿيادة
الجساعية لبلبتعاد عغ تداقط أعزاء السجمذ نتيجة النفخاد شخز كاحج بالدمصة ،كيداعج ىحا
عمى االستقخار في الحكع ،ككجػد العدكخييغ في ىحا السجمذ يؤكج عمى تثبيت الشطاـ كاألمغ،
سخد كعجـ االستقخار.2
حيث كاف الجير في عيج بغ بمة سبباً في التّ ّ
مجمذ الثػرة كقػامو  17عزػاً ،كتخأسو ىػ ،كأسشجت إلى ىحا السجمذ الدمصات كافة ،إلى
يتع كضع الجستػر الججيج لمببلد ،كمشح المحطة األكلى لبلنقبلب ،انفخد ىػارؼ بػمجيغ بالحكع
أف ّ
عيغ أحسج
فارضاً قػة الحدب في إدارة شؤكف الببلد ،كلكي يبتعج عغ الخبلؼ مع األصػلييغّ ،

رحب الحكع الججيج بالتّعخيب،
ثع ّ
شالب اإلبخاـيسي (ابغ الذيخ بذيخ) كزي اًخ لمتخبية كاإلعبلـ ،كمغ ّ
األصػلية شػيبلً ،حيث كذف الحكع الججيج عغ كجو سياستو
كلكغ لع يجـ التخحيب بالحخكات
ّ

انية.3
اكية كالعمس ّ
الججيجة ،كىي العػدة إلى االشتخ ّ

اشية عمى الدياؽ الغخبي ،فيػ لع يكغ
كفي نطخ بػخخكبة ليذ بالزخكرة أف تكػف الجيسقخ ّ

األمة معو ،كما داـ ىػ مع
مشفتحاً عمى معارضيو  ،بل كاف متدمصاً إلى أبعج الحجكد ،كما دامت ّ
الفبلحة فيحه ىي الجيسقخاشية ،فقاـ بتقجيع الخجمات في كل مجاالت الحياة الذعبية،
األمة العاممة ك ّ
ّ
فأصبح في يج كل الجدائخييغ أف يبعثػا أكالدىع إلى السجارس كلؤلبشاء أف يكسمػا تعميسيع إلى نيايتو
دكف عبء ،ككل السدتذؽيات كالسدتػصفات كانت في خجمة الجدائخييغ لتصبيب أنفديع دكف أف
شيئا ،كىحا ما جعل بػمجيغ يحطى بالتفاؼ شعبي كبيخ.4
يجفعػا ً
ّ
أف ىجفو تحخيخ الببلد مغ الجػع ،كالسخض ،كالجيل كالتخمف ،كإقامة مؤسدات
كأكج بػمجيغ ّ

متدخعة سػؼ يشتج مؤسدات غيخ متبلئسة مع كتيخة الشسػ الستدارعة التي
ديسقخاشية برػرة
ّ
 1أبػ زكخيا  ،يحيى  ،الجدائخ مغ أحسج بغ بمة إلى عبج العديد بػتفميقة 25،
2مػسػعة قرة كتاريخ الحزارات العخبية 183،

 3الجدائخ إلى أيغ  ،مخكد الجراسات كاألبحاث 138-139.،

 4أبػ زكخيا  ،يحيى  ،الجدائخ مغ أحسج بغ بمة إلى عبج العديد بػتفميقة 27،
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إف الجكؿ األكركبية مثل فخندا ،أك إنجمتخا ،قج
تتصمب االستقخار
الدياسي ،كتعبئة كل الصاقات ،ك ّ
ّ
حج الخخاء .1
بمغت مخحمة دكلة القانػف بعج عجة تجارب كجيػد كبيخة قج بحلت ،إلى أف كصمت إلى ّ
ألف ليذ ليع أؼ جحكر في
كتخمز بػمجيغ مغ السدتذاريغ الدابقيغ لمخئيذ الدابق بغ بمة؛ ّ

اإلسبلمية ،كاتّيع اليدارييغ
السجتسع الجدائخ ّؼ مغ كجية نطخه ،ك ّأنيع يجيمػف الثقافة العخ ّبية ك
ّ
الجدائخييغ كاألكركبييغ بالجيكتاتػرية ،ككاف ىجفو تعخيب االقتراد كالثقافة في الببلد ،2كلقج عسل

بػمجيغ عمى تكخيذ ىيبة الجكلة الجدائخّية داخمياً كخارجياً كفي بجاية الدبعيشيات تػىجت صػرة

الفمدصيشية  ،كبؿية حخكات التحخر في العالع .3
القزية
الجدائخ إقميسياً كدكلياً ،كباتت تدانج بقػة
ّ
ّ

ثالثاً :الدياسة االقترادية:

كانت أكلى مبادراتو العسل عمى نقل الحكػمة إلى عػاصع الػاليات الجدائخّية األكثخ فق اًخ
4
خاصة ،ىجفيا نقل
ة
تشسػي
امج
خ
ب
اتخح
ك
الػشغ،
مشاشق
بيغ
بالعجالة
يؤمغ
فكاف
،
كالسيسذة
ّ
ّ

السشاشق مغ دائخة الحخماف إلى ساحة العسخاف.5

االجتساعية بالديخ عمى تػزيع الثخكة الػششية تػزيعاً عادالً ،6كلقج كانت
نذخ العجالة
ّ
اقترادؼ يدسح
االجتساعية فحدب ،ك ّإنسا كشطاـ
أىع مبادئو ،ليذ كػسيمة لمعجالة
ّ
االشتخ ّ
ّ
اكية مغ ّ
ببدط رقابة الجكلة عمى السجتسع.7

كاعتسج بػمجيغ عمى مبجأ الترشيع ،فبجالً مغ بيع البتخكؿ أك الحجيج كسػاد خاـ ،كبأسعار

يتع تحػيميا إلى مػاد صالحة لبلستعساؿ ،كقج جعل بػمجيغ اليجؼ مغ الثػرة الرشاعية،
رخيرة ّ
حؿيؿية ،كإيجاد كضائف
اقترادية
لتشسية
ىػ بشاء صشاعة لمتجييد كلمسػاد األساسية الزخكرّية
ّ
ّ
ّ

االقترادؼ ،كأيزاً تػفيخ السشتػجات
لتخؾية العساؿ تقشياً كاجتساعياً ،كىحا بسزاعفة الشذاط
ّ
الزخكرّية لبلستيبلؾ الػششي بجالً مغ استيخادىا مغ الخارج ،كالسداىسة في السبادرات التجارّية مع
ّ
الخارج بترجيخ السػاد السرشعة أك نرف مرشعة ،كمػازنة أسعار السػاد الغحائية بسا يشاسب

 1ندار  ،خالج  ،الجير الجدائخؼ في مػاجية التزميل (محاكسة باريذ) 40،
 2السدمساني  ،أحسج  ،خخيف الثػرة صعػد كىبػط العالع العخبي 116،

3أبػ زكخيا  ،يحيى  ،الجدائخ مغ أحسج بغ بمة إلى عبج العديد بػتفميقة 25،
 4السدمساني  ،أحسج  ،خخيف الثػرة صعػد كىبػط العالع العخبي 117،
 5االبخاـيسي  ،أحسج شالب  ،السعزمة الجدائخية األزمة كالحل 32،
 6نفدو 33 ،

 7ندار  ،خالج  ،الجير الجدائخؼ في مػاجية التزميل (محاكسة باريذ) 40،
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السػاشغ الجدائخ ّؼ ،كبشاء مرانع عبخ أنحاء الػشغ ،كتكػيغ إشارات مغ الجيل الججيج القادر عمى
التحكع في كسائل اإلنتاج.1

قػية،
كقج رأػ بػمجيغ ّأنو مغ غيخ السسكغ االستقبلؿ في الببلد مغ دكف قاعجة اقترادية ّ

لرعبة،
أمع الشفط ،كبقي القصاع
كىحا يمدـ قاعجة
ّ
الشفصي كحجه مرج اًر لمعسمة ا ّ
صشاعية متيشة ،فقج ّ
ّ
أف إىساؿ الدراعة ،كاليجخة الكثيفة مغ الخيف إلى السجف ،كمخكدّية القخار االقترادؼ ،كل ىحه
ّإال ّ

الرشاعية.2
الرشاعية عغ أىجافيا
العػامل حخفت الثػرة
ّ
ّ

كعسمت الجكلة الجدائخّية في مخحمة حكع الخئيذ ىػارؼ بػمجيغ عمى تحديغ كضع الجدائخ

الخ ّؼ
الخ ّؼ الرشاعي،
زراعياً ،كاىتست بحلظ في ّ
الصبيعي إلى ّ
الخ ّؼ مغ ّ
عجة مجاالت مشيا :تصػيخ ّ
ّ
ّ
كتصػيخ اإلنتاج الشباتي كالحيػاني عغ شخيق التػسيع في التذجيخ ،كزراعة الحبػب ،كاالىتساـ
الرغار
ميكانيكية متصػرة كتجعيع الفبلحيغ،
بتخبية السػاشي ،مع تجعيع الدراعة بأدكات
ّ
كخاصة ّ
ّ
مشيع.3
األساسية لقصاع الدراعة كالج اخرات
اعية تػفيخ اليياكل
ّ
أىع أىجاؼ الثػرة الدر ّ
ككاف مغ ّ
األكلػية لدراعة محاصيل كاسعة االستيبلؾ ،كالقسح ،كالبصاشا ،كالصساشع،
كالحاصجات ،كإعصاء
ّ

لمحج مغ االستيخاد مغ الخارج بالعسمة الرعبة ،كإعادة تػزيع عادؿ كفعاؿ لػسائل اإلنتاج،
ّ
كاألراضي عمى الفبلحيغ ،كتحديغ ضخكؼ معيذتيع.4

أىع
كتغييخ نسط الحياة في الخيف ،كإعصاء الفبلحيغ حّقيع في عير حياة كخيسة ،ككانت مغ ّ
يتع بشاء إال
مذاريعو بشاء ألف قخية اشتخاكية ،كندع ّ
ممكية كبار اإلقصاعييغ ،كعمى الخغع مغ ّأنو لع ّ
أف الصمبة الستصػعيغ ،ىع مغ قامػا
مئة قخية اشتخاكية ،كلع يعج الفبلحػف إلى ما كانػا عميو ّإال ّ

الريؽية يحىبػف إلى الخيف ،كيعسمػف عمى تثؿيف الفبلحيغ
اعية ،ككانػا في العصل
ّ
بالثػرة الدر ّ
كمداعجتيع عمى الدرع كالحراد ،كالعشاية باألرض ،كزراعة السحاصيل.5

 1نجيبة  ،لعيادة  ،أىع التصػرات االقتراديػ كالدياسية كالثقاؼية لمجدائخ في عيج الخئيذ ىػارؼ بػمجيغ 65-64 ،
 2الخاسي  ،جػرج  ،االسبلـ الجدائخؼ مغ األميخ عبج القادر إلى أمخاء الجساعات 278،

 3نجيبة  ،لعيادة  ،أىع التصػرات الدياسية كاالقترادية كالثقاؼية لمجدائخ في عيج الخئيذ ىػارؼ بػمجيغ 79،
 4نفدو 83 ،

 5الخاسي  ،جػرج  ،االسبلـ الجدائخؼ مغ األميخ عبج القادر إلى أمخاء الجساعات 278،
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رابعاً :التعخيب:
فانزع إليو أبخز العمساء كالسذايخ الحيغ كبخ
بجأت مخحمة التعخيب مشح بجاية عيج بػمجيغ،
ّ
دكرىع في الجامعات كالسجارس ،كاستعانت الجكلة بأساتحة مغ شخؽ البحخ األبيس الستػسط،
الػششية،
كمعطسيع مغ السرخييغ ،1كعسل بػمجيغ عمى ترؽية آثار االستعسار ،كاستعادة الثخكات
ّ
كقاـ التعخيب في الجدائخ عمى مبادغ أربعة ىي :ديسقخاشية التعميع ،كالج أدرة ،كتػلي الجدائخييغ
عسمية التعميع ،كتعخيب جسيع مخاحل التعميع ،كبجأ التعخيب في السجارس مشح سشة 1966ـ ،كما أف
معخباً،
معخبا ،كبعج عاميغ أصبح التعميع الثانػؼ ّ
جاءت 1971ـ ّإال كأصبح التعميع االبتجائي ّ
العجلية ،ككاف التعخيب أداة مغ أدكات الرخاع عمى الدمصة ،فقج استخجمو
كعخب الجير كك ازرة
ّ
ّ
2
ندية ،كالتّغمغل تجريجياً في أجيدة الجكلة .
السعخبػف إلزاحة ّ
الشخب الشاشقة بالفخ ّ
ّ

خامداً :وفاتو:
بأف بػمجيغ أصيب بسخض
ّ
تعجدت الخكايات حػؿ كفاة الخئيذ ىػارؼ بػمجيغ ،فسشيع مغ قاؿ ّ

ٍ
بسخض
خصيخ ،كىػ "كانجستخكـ" يعشي تجمط خبليا الجـ في السخ ،3كمشيع مغ يقػؿ ّإنو أصيب
4
إف ىػارؼ بػمجيغ صاحب شعار "بشاء دكلة ال تدكؿ بدكاؿ الخجاؿ"
عزاؿ  ،كمشيع مغ يقػؿ ّ

أف
ضغ األشباء ّأنو مراب بدخشاف السثانة ،غيخ ّ
أصيب بسخض استعرى عبلجو ،كفي البجاية ّ

كضل بػمجيغ ييدؿ كييدؿ إلى أف ذىب إلى االتّحاد الدػفيتي لتمقي
فشجت اال ّدعاء،
التحاليل ّ
ّ
ّ
العبلج ،فعجد األشباء عغ مجاكاتو فعاد إلى الجدائخ ،حيث تػفي في صباح يػـ األربعاء 27
كانػف األكؿ – ديدسبخ1978 -ـ.5
رسخو في السؤسدات
أف ّ
غيب رئيذ الجسيػرية ّإال ّ
كرغع ّ
أف السػت ّ
الشيج الثػر ّؼ ّ
الحخ الحؼ ّ
العامة بقي يحكع الجدائخ مغ خبلؿ تمظ السؤسدات ،كعمى رأسيا مجمذ ؾيادة الثػرة.

1الجدائخ إلى أيغ 1992-1830ـ  ،مخكد الجراسات كاألبحاث 139 ،
 2محافطة  ،عمي  ،شخريات مغ التاريخ 118،

 3ىيبذخ  ،عبمة  ،السعارضة الدياسية عمى عيج الخئيذ أحسج بغ بمة كىػارؼ بػمجيغ 58،
 4العسامخة  ،سعج بغ البذيخ  ،ىػارؼ بػمجيغ الخئيذ القائج 171 ،

 5أبػ زكخيا  ،يحيى  ،الجدائخ مغ أحسج بغ بمة إلى عبج العديد بػتفميقة 33،
63

الفرل الخابع
العالقات الفمدطيشية الجدائخية 1969-1964م
العالقة بيؼ مشعسة التحخيخ والجدائخ
العخوف التي ساعجت عمى نذأت مشعسة التحخيخ الفمدطيشية عام 5691م
دور الجدائخ في تأسيذ مشعسة التحخيخ الفمدطيشية.
دور الخئيذ بؼ بمو في إنذاء مشعسة التحخيخ
مؽقف الجدائخ مؼ أيمؽل األسؽد
دور الخئيذ ىؽاري بؽمجيؼ في حخب أكتؽبخ 5691م
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الفرل الخابع
العالقات الفمدطيشية الجدائخية 1969-1964م
تعتبخ قزية فمدصيغ في نطخ الخئيذ بػمجيغ القزية السخكدية لمعخب ،كأف الذخؽ األكسط ال
يسكشو أف يعير في سبلـ إالَ بحل ىحه القزية ،ففمدصيغ بالشدبة لبػمجيغ ىي قمب العخب،
كإسخائيل ىي داء الدخشاف فكاف يححر مغ انتذار ذلظ الجاء ،ككاف صاحب السقػلة الذييخة "نحغ
مع فمدصيغ ضالسة أك مطمػمة".1
في يػـ  5حديخاف 1967ـ ششت إسخائيل ىجػماً غاد اًر عمى بمجاف السذخؽ العخبي كىي:
مرخ ،سػريا ،األردف ،العخاؽ ،مدتيجفة القػات العخبية الجػية (شائخات) كالبخية (دبابات) ،فأعمغ
بػمجيغ قائبلً" :شعبشا مدتعج لكي يذارؾ بجسيع الػسائل في السعخكة السقجسة مغ أجل تحخيخ
فمدصيغ" ،كقاـ بإرساؿ كحجات عدكخية جدائخية إلى السذخؽ العخبي لرج العجكاف اإلسخائيمي.2
كشسمت  47شائخة حخبية كىػ كل ما تسمكو الجدائخ آنحاؾ ،كلع يبق مشيا إال  6شائخات ،كقاـ
بحذج القػات الجدائخية الستػجية إلى الجبية في ثكشة عدكخية كخصب فييع قائبل" :العجك يتحخش
بالجيػش العخبية كقج جعمػا اسخائيل خشج اًخ في قمب األمة العخبية ،...كأنتع مجاىجكف في سبيل
القزية العخبية" ،كبعجىا تحخكت القػات الجدائخية بالذاحشات العدكخية كركحيع السعشػية عالية ججاً
فقج كانػا يتحخقػف شػقاً لسقاتمة الريايشة ،كسا أرسمت الجدائخ باخخة محسمة باألسمحة كالحخائخ
العخبية كمػاد التسػيغ الزخكرية لمحخب ،كنقمت عمى ضيخىا  30دبابة كثبلثة ؼيالق.3
كاف ىحا القخار ضخبة مػجعة ألمخيكا كشمب الدفيخ األمخيكي بالجدائخ مقابمة الخئيذ
الجدائخؼ بػمجيغ في  6حديخاف 1967ـ كقاؿ لو" :إف أمخيكا ال تشطخ بعيغ االرتياح لقخاركع
القاضي بتدكيج مرخ بالصائخات الحخبية الجدائخية" ،فأجابو بػمجيغ " :أييا الدفيخ يجب أف تعخؼ
أف الدمغ الحؼ كانت ؼيو أمخيكا تأمخ كالجكؿ الرغيخة تصيع قج انتيى".4

1بػمايجة ،عسار ،بػمجيغ كاآلخخكف ما قالو كما أثبتتو األياـ238 ،
2 Ibrahimi Ahmad Taleb memoire op cit p 302

 3زبيخؼ ،الصاىخ ،نرف قخف مغ الكفاح محكخات قائج أركاف جدائخؼ160 ،
 4عجالة ،رابح ،ىػارؼ بػمجيغ رجل كفاح كمػاقف65 ،
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انتيت الحخب بذكل خاشف في ستة أياـ بعج تجخل األمع الستحجة كاالتحاد الدػؼياتي
كالػاليات الستحجة األمخيكية ،ككانت نكدة شجيجة لمعخب فقج تسكشت اسخائيل مغ مزاعفة مداحة
أراضييا عمى حداب فمدصيغ ،1كقاـ بػمجيغ بقصع العبلقات الجبمػماسية مع الػاليات الستحجة
األمخيكية ككضع جسيع شخكاتيا تحت رقابة الجكلة ،كمشع جسيع الرادرات الييا بسا فييا البتخكؿ،
كإغبلؽ ميشاء الجدائخ في كجو أعجاء األمة العخبية.2
كفي  28سبتسبخ 1970ـ تػفي الخئيذ السرخؼ جساؿ عبج الشاصخ كحدف عميو الخئيذ
بػمجيغ ،كتػلى أنػر الدادات الحكع بسرخ ،ىحا األخيخ الحؼ بجأ يفكخ في شغ ىجػـ عمى
إسخائيل ،كتع ذلظ في  6أكتػبخ 1973ـ حيث ششت الصائخات السرخية ىجػماً كاسحاً عمى
السػاقع اإلسخائيمية كأكقعت بيا العجيج مغ الخدائخ ،3كأرسمت الجدائخ قػة عدكخية كبيخة إلى جبية
القتاؿ ،كاشتخػ بػمجيغ أسمحة لكل مغ مرخ كسػريا قجرت ؾيستيا ب 200مميػف دكالر ،كسا بعػػث
رسالة إلى األميغ العػػاـ ليػػيئة األمػع الستحجة مػػشجداً فيػيا باالعػػتجاءات الستػػكخرة الػػتي تذشيا إسخائيل
عمى الببلد العخبية.4
كخبلؿ سشتي 1977-1978ـ كثف بػمجيغ جيػده إليجاد حل لمقزاء عمى الخصخ
اإلسخائيمي ،كقاـ بالعجيج مغ الجػالت في الجكؿ العخبية كاإلفخيؿية إلشعارىع بخصخ السخصط
األمخيكي اإلسخائيمي اليادؼ إلى الييسشة عمى السشصقة العخبية ،ككقف ضج زيارة الدادات لمقجس
ّ
ّ
عاـ 1977ـ لمتفاكض مع اإلسخائيمييغ ،كاعتبخ ىحه الديارة اعتخاؼ بإسخائيل ،كدعى إلى تذكيل
كخد فعل عمى ىحه الديارة ،5كعقجت أكؿ قسة ليحه الجبية
جبية الرسػد كالترجؼ التي جاءت ّ

بصخابمذ في ديدسبخ 1977ـ ،بسذاركة مغ الجدائخ ،ليبيا ،سػريا ،اليسغ ،كمشطسة التحخيخ
الفمدصيشية حيث قاؿ بػمجيغ" :أنا مؤىل باسع جبية الرسػد كالترجؼ لكي أعمغ بأف الذعب

الفمدصيشي لع يكمف الخئيذ الدادات لكي يتحجث باسسو".6
ّ
 1زبيخؼ ،الصاىخ ،نرف قخف مغ الكفاح السدمح محكخات قائج أركاف جدائخؼ162 ،
2 Ibrahimi Ahmad Taleb memoire op cit p 304

 3عجالة ،رابح ،ىػارؼ بػمجيغ رجل كفاح كمػاقف68-69 ،
4لػنيدي ،رابح ،رؤساء الجدائخ في ميداف التاريخ23 ،

 5بػمايجف ،عسار ،بػمجيغ كاآلخخكف ما قالو كما أثبتتو األياـ229-230 ،
6 Ibrahimi Ahmad Taleb memoire op cit p 324-325
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العالقة بيؼ مشعسة التحخيخ والجدائخ:
في دكرة جامعة الجكؿ العخبية رقع  31التي عقجت في  9آذار (مارس) عاـ 1959ـ ،كافق
السجمذ عمى العسل مغ أجل إبخاز الكياف الفمدصيشي ،كتجاكز القزية الفمدصيشية كقزية الجئيغ
ّ
فقط ،كإيجاد مسثميغ لمذعب الفمدصيشي ،كسا دعت ق اخرات السجمذ إلى إنذاء "جير فمدصيغ" في
الجكؿ العخبية السزيفة.1
الحجيث عغ ـ.ت.ؼ ىػ إلبخاز دكر الجدائخ في اتّداعيا كدعسيا ،كليذ الحجيث عغ
يخية السختمفة ،كفي
بالقزية
ـيكميتيا ،بعج كل الطخكؼ التي أحاشت
الفمدصيشية عبخ الحقب التار ّ
ّ
ّ
ّ

ضل الزعف العخبي ،كإخفاقو في دحخ الخصخ الرييػني عغ فمدصيغ كاألراضي العخ ّبية ،كانت
ّ
ّ
ىشاؾ نجاءات تصالب الفمدصيشييغ بتحسل مدؤكلياتيع إزاء ىحا الخصخ الجاىع ،كبات الفمدصيشيػف
ييجد باجتثاثيع.2
بحاجة إلى مؤسدة تسثميع كتجيخ شؤكنيع في مػاجية ىحا اإلعرار الخبيث الحؼ ّ
القسة العخبي السشعقج في القاىخة بجعػة مغ الخئيذ جساؿ
كبشاء عمى قخار صجر عغ مؤتسخ ّ
ً
ّ
عبج الشاصخ ما بيغ ( 16-13كانػف ثاني /يشايخ 1964ـ) ،كالقاضي بزخكرة إنذاء كياف
الػششية البارزة ،إلى بمػرة أفكار تتّرل بإقامة
الذخريات
فمدصيشي ،بادر أحسج الذقيخ ّؼ ،ككاف مغ
ّ
ّ
ّ
تسييجية في األقصار التي تزع تجسعات
كياف فمدصيشي مغ خبلؿ الجعػة إلى عقج اجتساعات
ّ
ّ
فمدصيشية؛ الختيار مسثمييع إلى السجمذ الػششي الفمدصيشي األكؿ الحؼ عقج في القجس في الثامغ
ّ
كالعذخيغ مغ أيار /مايػ (1964ـ) ،كإقامة مشطسة التحخيخ الفمدصيشية.

كفي ( 28أيار /مايػ 1964ـ) انعقج السؤتسخ الػششي الفمدصيشي األكؿ في القجس بخعاية
ّ
ّ
خارجية باستثشاء السسمكة العخ ّبية
السمظ حديغ ،كمذاركة كل الجكؿ العخ ّبية عمى مدتػػ كزراء
ّ

طسة التحخيخ
أقخ السؤتسخ "السيثاؽ الػششي الفمدصيشي" كالشطاـ
األساسي لسش ّ
الدعػ ّ
دية ،كقج ّ
ّ
ّ
ّ
الفمدصيشية ،كفي ختاـ أعسالو أعمغ أحسج الذقيخ ّؼ يػـ  2حديخاف /يػنيػ 1964ـ كالدة مشطسة
ّ
3

التحخيخ الفمدصيشية (مسثمة لمذعب الفمدصيشي كقائجة لكفاحو مغ أجل تحخيخ كششو).
ّ

 1ياسيغ ،عبج القادر ،كآخخكف ،مشطسة التحخيخ الفمدصيشية التاريخ العبلقات السدتقبل149 ،
 2نفدو149 ،

 3ياسيغ ،عبج القادر ،كآخخكف ،مشطسة التحخيخ الفمدصيشية التاريخ العبلقات السدتقبل149 ،
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العخوف التي ساعجت عمى نذأت مشعسة التحخيخ الفمدطيشية عام 1965م:
التحقت فمدصيغ بجامعة الجكؿ العخبية مشح نذأتيا سشة 1945ـ  ،حيث كاف مػسى العمسي
أكؿ مسثبلً لفمدصيغ فييا ،ليتػلى بعجه أحسج حمسي عبج الباقي ىحا السشرب إلى حيغ كفاتو سشة
1963ـ ،كفي فتخة الخسديشات كأكائل الدتيشات مغ القخف العذخيغ أخحت الداحة الفمدصيشية تسػج
بالحخكات كالسشطسات الفمدصيشية التي كانت تدعى لتحخيخ فمدصيغ ،كقج انذغمت تمظ األحداب
بخبلفاتيا الفكخية الجاخمية ،األمخ الحؼ ىسر السػضػع الفمدصيشي إلى حج ما في نذاشات تمظ
األحداب كالقػػ ،فكانت ىحه األحداب مرابة بعقجة التصمع إلى السخجعية الخارجية باسع قػمية
السعخكة.1
تدايجت بعج ذلظ الخبلفات داخل القػمية العخبية مع انييار دكلة الػحجة بيغ مرخ كسػريا عاـ
1961ـ ،األمخ الحؼ أضعف مغ آماؿ الفمدصيشييغ الستعمقة بالجكر القػمي تجاه القزية
الفمدصيشية ،كلكغ انترار الثػرة الجدائخية أحيا لجػ الفمدصيشييغ األمل بجكر كششي مدتقل عغ
الػاقع القػمي مع السحافطة كالسخاىشة عمى بقاء ىحا الػاقع سشجا لمشزاؿ الػششي.
مع مصمع الدتيشات تدايجت رغبة الفمدصيشييغ في إبخاز الذخرية الػششية الفمدصيشية إلى
حخكة عارمة ،كتقاشعت ىحه الحخكة مع رغبة عخبية متدايجة في إبخاز ىحا الجانب لمفمدصيشييغ،
كإنذاء كياف خاص بيع يتحجث باسع الفمدصيشييغ الجكؿ العخبية مغ مخاقبتيا كتحجيج ،كيزبط
حخكتيع كيسكغ الجكؿ العخبية مغ مخاقبتيا كتحجيج إيقاعاتيا ،2حيث أحجث إنذاء مشطسة التحخيخ
الفمدصيشية ؼيسا بعج تحػالً لجػ الفمدصيشييغ مغ العسل القػمي العخبي إلى االىتساـ أكثخ باليػية
الذخرية الحاتية الفمدصيشية.3
كفي تمظ الفتخة نذأت عجة مشطسات شعبية كانت تخػ في الكفاح السدمح أساساً الستخداد الػف
السحتل ،ككانت حخكة فتح تخػ أف تحخيخ فمدصيغ ال يتع بحخب تقميجية ضج إساخئيل ،كإنسا بكفاح
شػيل األمج عمى شكل عرابات إضافة إلى الحخب الذعبية ،كقج حجدت فتح لحلظ أربع مخاحل ك
 1صالح ،محدغ ،دراسات مشيجية في القزية الفمدصيشية365 ،
2Tessler (A Mark): A History of the israeil - Palestinian cinfict، Bloomington 347
3 Khalidi (walidy)Palestine rebom ib tauris and co 374
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ىي -:مخحمة عسميات تقترخ عمى الكخ كالفخ ،كمخحمة السػاجيات السحجكدة ،كمخحمة االحتبلؿ
السؤقت لمسشاشق السحخرة ،كالسخحمة األخيخة مخحمة الديصخة الجائسة عمى السشاشق السحخرة كعمى ىحا
التػجو قامت حخكة فتح بذغ أكؿ ىجػـ فجائي في األكؿ مغ يشايخ 1965ـ.
ثع بجأت الجبية الذعبية لتحخيخ فمدصيغ ،كىي مشطسة سياسية أخخػ بذغ ىجسات عمى شكل
حخب عرابات ،كلكغ كاف ىشاؾ تبايغ في الفكخ الدياسي بيغ حخكة فتح كالجبية الذعبية ،حيث
ّ
أف حخكة فتح تبشت الشسػذج الكػبي -:كىي أف تصمق ش اخرة الثػرة مغ خبلؿ ىجسات مدمحة مباشخة
أما الجبية الذعبية فتأخح تشطيخىا بالشسػذج الدػفيتي كالريشي ،كىحا التشطيخ يؤكج عمى أىسية
التشطيع الدياسي قبل البجء بالكفاح السدمح كخبللو.1
كانت التشطيسات الفمدصيشية متفقة عمى شكل الكفاح السدمح كلكشيا كانت مختمفة بذأف الجكر
الحؼ تقػـ بو الجكؿ العخبية في ىحا الكفاح كبذأف العبلقات الفمدصيشية مع ىحه الجكؿ ،حيث كاف
يخػ البعس أف الػحجة العخبية ىي الصخيق السؤدؼ إلى تحخيخ فمدصيغ كتبشت ىحا الخأؼ الجبية
الذعبية كعجة فرائل مثل (حدب البعث العخبي – كالحخكة الشاصخية) ،أما حخكة فتح ،فقج تبشت
االتجاه السعاكذ كىػ أف تحخيخ فمدصيغ ىػ الصخيق السؤدؼ إلى الػحجة العخبية ،كعمى الجيػش
العخبية أف تحسي حجكدىا كتدانج الفجائييغ كتحسييع خبلؿ ىحه السعخكة ،2ىحا التشاقس بيغ
الفرائل الفمدصيشية أدػ الى نذػء خبلفات مع بعس األنطسة العخبية ،كسا سبب نداعات مع
بعس الجكؿ العخبية السزيفة لمفمدصيشييغ حػؿ الديادة كالدياسة الخارجية ليا.

دور الجدائخ في تأسيذ مشعسة التحخيخ الفمدطيشية:
ميسة
لعبت الجدائخ دك اًر كبي اًخ في تأسيذ مشطسة التحخيخ
ّ
الفمدصيشية ،كلعبت السشطسة أدكا اًر ّ

الفمدصيشية مشح اإلعبلف عغ تكػيشيا عاـ 1964ـ ،حتى اآلف ،كسا خزعت لمعجيج مغ
القزية
في
ّ
ّ
ميساً في مشطػمة األحداب،
التغيخات الفكخّية ك
ّ
الييكمية ،كضّمت عمى مجػ ىحه الدشػات الصػاؿ رقسا ّ
كالجساعات كالسشطسات الفمدصيشية اليادفة إلى التحخيخ ،كالداعية إلى تحقيق حمع إقامة الجكلة،

كعسمت مشطسة التحخيخ الفمدصيشية عمى إنذاء بعس السؤسدات التابعة ليا مثل جير التحخيخ

 1السرخؼ ،السرخؼ ،اتجاىات الفكخ الدياسي الفمدصيشي بيغ الكفاح السدمح كالتدػية56 ،
 2نفدو58 ،
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الفمدصيشي الحراع العدكخ ّؼ لمسشطسة كمؤسدتيا العدكخّية ،كاإلذاعة ،كمخكد األبحاث ،كمكاتب في
ّ
1
الفمدصيشية ،كالسجمذ الػششي الفمدصيشي .
الذعبية
معطع بمجاف العالع ،كاالتحادات
ّ
ّ
ّ
ّ
فتع افتتاح أكؿ
حيث كانت الجدائخ مغ أكائل الجكؿ التي تعتخؼ بسشطسة التحخيخ
ّ
الفمدصيشية ّ
كعّيغ سعيج الدبع كأكؿ مجيخ لسكتب مشطسة التحخيخ
مكتب لمسشطسة في صيف عاـ 1965ـُ ،

الفمدصيشية بعج انترار الثػرة الجدائخية حيث أسيع بحسمة تعخيب الجدائخ مغ خبلؿ إرساؿ ألفيغ
ّ
الحكػمة الجدائخّية كسا قاـ بتػؾيع اتفاؽ مع ك ازرة

بشاء عمى شمب
كخسدسائة مجرس
فمدصيشي ً
ّ
فتع تخخيج أكؿ دفعة مغ كّمية شخشاؿ العدكخّية في
الجفاع الجدائخّية لتجريب الزباط الفمدصيشييغ ّ
عاـ 1966ـ بحزػر الخئيذ ىػارؼ بػمجيغ ،كرئيذ األركاف شاىخ زبيخؼ ،كمجيخ كمية شخشاؿ
العدكخية العقيج عباس.2
الفمدصيشية بحذ كششي يقػـ عمى فكخة التحخيخ كالسقاكمة
حيث تأسدت مشطسة التحخيخ
ُ
ّ
ّ
الػششية تحت عسمية متكاممة تذسل جسيع كسائل الشزاؿ ،كنيػض في الجانبيغ العدكخ ّؼ كالسجني،
ّ
ّ
كانصمقت السشطسة نحػ تحقيق أىجافيا عبخ كل الػسائل ،كالجعع الستاحيغ.3
الذعبية لتحخيخ فمدصيغ شائخة إسخائيمية متػجية إلى
في  23يػليػ 1968ـ ،اختصفت الجبية
ّ

الدمصات
إيصاليا ككجيتيا إلى الجدائخ حيث ـبصت في مصار ىػارؼ بػمجيغ
الجكلي ،أشمقت ُ
ّ
ائيميا،
الجدائخّية سخاح الخكاب غيخ اإلسخائيمييغ كالخكاب الشداء كاألشفاؿ ،ؼيسا أبقت عمى  12إسخ ً
يػما مقابل
تفاكضت عمييع الحًقا مع الحكػمة اإلسخائيمية عبخ كسصاء كأشمقت سخاحيع بعج ً 40
فمدصيشيا في سجػف االحتبلؿ اإلسخائيمي.
أسيخ
ً 15ا
ً
ّ

كخمو الخئيذ ىػارؼ بػمجيغ ،كؾيادة الثػرة
بعج أف أنيى سعيج الدبع فتخة خجمتو في الجدائخ ّ
يعج مؤسذ الجكلة الجدائخّية الحجيثة،
الجدائخّية بأف مشحو سيف األميخ عبج القادر الجدائخؼ كالحؼ ّ
كرم اًد لمسقاكمة الجدائخّية ضج االستعسار كاالضصياد الفخندي ،كسا زار مؤسذ مشطسة التحخيخ
ّ
4
الفمدصيشية ،كرئيديا أحسج الذقيخؼ الجدائخ كعقج اجتساعاً مع الخئيذ ىػارؼ بػمجيغ .
ّ
 1ياسيغ ،عبج القادر ،كآخخيغ ،مشطسة التحخيخ الفمدصيشية التاريخ العبلقات السدتقبل149
 2العبلقات الجدائخية الفمدصيشيةhttps://ar.wikipedia.org ،
 3نفدو149.

 4العبلقات الجدائخية الفمدصيشيةhttps://ar.wikipedia.org ،
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ميسات مكتب الجدائخ:
كاف مكتب ـ.ت.ؼ في الجدائخ عبارة عغ حمقة الػصل مع العالع الخارجي كمغ أىع ميساتو
التالية:
الفمدصيشية.
بالقزية
التحخر العالسي كالجكؿ التي اىتست
 .1إقامة عبلقات مع حخكات
ّ
ّ
ّ
ّ
 .2فتح معدكخ تجريب عدكخ ّؼ ألبشاء فمدصيغ في الجدائخ.
سياسيا كعدكخّيا،
 .3استيعاب الكػادر مغ الصمبة الفمدصيشييغ في الجامعات الجدائخّية؛ ألعجادىع
ّ
كفتح مجاؿ لمعسل فييا.

الجكلية.
الفمدصيشية عمى جسيع السدتػيات
لمقزية
 .4التخكيج الدياسي
الذعبية ك ّ
الخسسية ك ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

عسو التحخيخ:
دور الخئيذ بؼ بمة في إنذاء مش ّ
ىػ األكؿ الحؼ سسح لحخكة فتح بفتح مكتب ليا ،كىػ مكتبيا األكؿ كاألبخز في الج ادئخ كذلظ
قبل االنصبلقة ،حيث تدّمع السكتب الذييج أبػ جياد ،كعجد مغ الخكاد األكائل لمعسل الجبمػماسي
ّ
السعشػؼ في ىحا السكتب.
كالعدكخ ّؼ ك
ّ
كتع
حيشيا سافخ أبػ جياد مع الذييج الخالج ياسخ عخفات إلى الجدائخ في العاـ 1963ـّ ،
تأسيذ أكؿ مكتب لحخكة "فتح" ،كتػّلى جساؿ عخفات مدؤكليتو ليعؿبو "أبػ جياد "بعج ذلظ بأشيخ
قميمة في نياية .1963
مدؤكلية مكتب فتح
ضل رئاسة بغ بمة القريخة نجح أبػ جياد خبلؿ تػّليو
ّ
كفي الجدائخ في ّ

في الجدائخ في تعديد العبلقات مع الحكػمة الثػرّية الجدائخّية ،فحرل عمى مػافقتيا عمى قبػؿ
الصبلبية ،كعمى الدساح
آالؼ الصبلب الفمدصيشييغ في جامعات الجدائخ ،كعمى مئات البعثات
ّ

بالتجريب العدكخ ّؼ لصبلب فمدصيشييغ في الكمية الحخبية الجدائخية في (شخشاؿ) ،كقج استسخ
لعذخات الدشػات حتى اليػـ ،حيث تخخج مشيا الكثيخ مغ ؾيادات فتح كالفرائل الحيغ أكجعػا

بعسمياتيع كصبلبتيع التي تعمسػىا مغ الجدائخييغ العجك كأرىقػه.1

 1مقاؿ بعشػاف :أحسج بغ بيبل الثائخ كصجيق الثػرات. https://www.alwatanvoice.com ،
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الفمدصيشية كحخكة فتح ،كمغ الجدائخ أقامت حخكة
كعقج في الجدائخ أكؿ صفقة عدكخّية لمثػرة
ّ

تػجو أبػ جياد بخفقة الخئيذ
فتح أكؿ اتراالت مع البمجاف االشتخاكية ،حيث ّإنو في عاـ 1964ـ ّ
تػجو إلى
الخاحل ياسخ عخفات إلى الريغ التي تعيج قادتيا بجعع الثػرة فػر انصبلؽ ش اخرتيا ،ثع ّ

الذسالية ،فكاف مكتب الجدائخ حمقة انصبلؽ عمى السعدكخ االشتخاكي،
الذسالية ككػريا
فيتشاـ
ّ
ّ
كحخكات التحخر العالسية.

كمشح عيج بغ بمة كحتى اآلف احتفطت حخكة التحخيخ الػششي الفمدصيشي -فتح بعبلقات
الكل الجدائخ ّؼ مؤخخا ،التي احتزشت الكثيخ مغ
متسيدة مع الجدائخ كحدب جبية التحخيخ ،ثع مع ّ

الفمدصيشية كعجيج السيخجانات كالسؤتسخات كالشجكات كالفعاليات الخاصة بالقزية
الػششية
السجالذ
ّ
ّ
الفمدصيشية ،كأسدت مشطسو التحخيخ مغ خبلؿ مكتبيا.1

قبل حخب حديخان 1967م:
● في سبتسبخ/أيمػؿ 1966ـ انتقل كفج جدائخ ّؼ رؼيع السدتػػ إلى القاىخة ،ككاف االتجاه نحػ
الجبمػماسية بيغ البمجيغ.2
إعادة بعث الجؼء في العبلقات
ّ

●

ففي يػنيػ/حديخاف  1965لع يتقبل الخئيذ جساؿ عبج الشاصخ البتة انقبلب ىػارؼ بػمجيغ
أن التؽجيات
ضج أحسج بغ بمة ،كأعخب عغ استيائو بػضػح ،دام التؽتخ ّ
عجة أشيخ غيخ ّ

االشتخاكيةوالسجافعةعؼالعالػالثالثالتياتخحىامجمذالثؽرة،وىؽاسػالييئةالتيكانت

ذ)،معأن ىحااألخيخ،كانقجححربؼبمة
تياحإلىنفذ(الخّي
تحكػالجدائخ،أدخمتاالر
َّ
ّ

سشتي3691و،3691مؼطسؽحاتقائججيذو ذؼ الصبع الرارـ الستكتّع.

فيالقاىخةومعبجايةخخيف3699م،دارتمشاقذاتحؽلالتعاوناالقتراديبيؼالبمجيؼ،
تػ االتفاق أيزا عمى عجد السبتعثيؼ مؼ السرخييؼ الحيؼ يؤدون فتخة خجمتيػ العدكخّية،
كسا ّ

ويؽضعؽن فيخجمةالجدائخفيمجالالتعميػوالرحةخالل األربع سشػات التالية ،كتع التصخؽ
ّ
أكج الجدائخيػف لدمبلئيع ّأنيع في إمكانيع االعتساد عمى الجير
أيزا إلى مجاؿ الجفاع ،كقج ّ
الػششي الذعبي في حالة حخب مع (الكياف الرييػني) ،كىي العبارة التي تُدسى بيا إسخائيل في
ّ
ّ

 1مقاؿ بعشػاف :أحسج بغ بيبل الثائخ كصجيق الثػرات.https://www.alwatanvoice.com ،
2مجسػعو مؤلفيغ ،حخب حديخاف يػنيػ "1967مدارات الحخب كتجاعياتيا"86، ،
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الجدائخ ،خاللسشة 3691كانتىحهالحخبالسعمؼة عمى ججكؿ أعساؿ العجيج مغ السحادثات
ميج الصخيق أماـ الجعع الجدائخ ّؼ العدكخ ّؼ كالسالي
ىاتؽيا خاصة بيغ ناصخ كبػمجيغ ،األمخ الحؼ ّ
ّ
الفمدصيشية.1
عمى الجيات السختمفة
ّ
صعج االحتبلؿ اإلسخائيمي عسمياتو االستف ادزية ضج سػرية ،بزخب الػسائط كالسعجات التي
ّ

كانت تعسل في السذخكع العخبي؛ لتحػيل ركافج نيخ األردف كاالعتجاء عمى السدارعيغ الدػرييغ،
ّ
حجة االشتباكات التي بمغت ذركتيا
ضج القػات الدػرية؛ ما ّأدػ إلى زيادة ّ
كزيادة حجع التحجيات ّ

في االشتباؾ الجػؼ (يػـ  ،)1967/4/7إذ تػالت األخبار عغ التجابيخ العدكخّية التي اتخحىا
كخاصة ما يتعمق بحذج قػاتيا عمى الحجكد الدػرية؛ ما دفع مرخ إلى الػفاء
االحتبلؿ اإلسخائيمي،
ّ
تع التػؾيع عمييا في
بالتداميا كفقا لسعاىجة الجفاع السذتخؾ (السرخية  -الدػرية) التي ّ

( ،)1966/11/4فأكفجت رئيذ أركاف قػاتيا السدّمحة (المػاء دمحم فػزؼ) إلى دمذق لتقجيخ السػقف
عمى الصبيعة ،كتشديق التعاكف.2

حخب حديخان 1967م
أ -بجاية الحخب:
حخب 1967ـ ،السعخكفة بػ "نكدة حديخاف" ،أك "حخب األياـ الدتة" ،كقعت بيغ االحتبلؿ
اإلسخائيمي ككل مغ :مرخ ،كسػريا ،كاألردف ،كبسداعجة لػجدتية مغ :لبشاف ،كالعخاؽ ،كالجدائخ،
كالدعػدية ،كالكػيت ،في الفتخة الػاقعة بيغ الخامذ مغ حديخاف كالعاشخ مشو عاـ 1967ـ؛ كنتج
عشيا احتبلؿ إسخائيل شبو جديخة سيشاء ،كقصاع غدة ،كالزفة الغخبية ،كىزبة الجػالف.3
كىحه الحخب ثالث حخب ضسغ صخاع العخب مع االحتبلؿ اإلسخائيمي ،كأسفخت عغ مقتل
 25.000 – 15.000عخبي مقابل  800إسخائيمي؛ كتجميخ  %80-70مغ العتاد الحخبي في
ّ
الجكؿ العخ ّبية.

1مجسػعو مؤلفيغ ،حخب حديخاف يػنيػ "1967مدارات الحخب كتجاعياتيا"86.،
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كرغع مخكر  50عاما عمى حخب الخامذ مغ حديخاف /يػنيػ عاـ  ،1967ال يداؿ الذعب
الفمدصيشي يجفع أثسانا باىطة لميديسة التي مشيت بيا جيػش الجكؿ العخ ّبية ،باإلضافة إلى تجاعياتيا
ّ
الدياسية كاالقترادية كاالجتساعية ،كأثخىا الكبيخ الحؼ ال يداؿ مشعكدا عمى السجتسع العخبي.
ّ
ّ
كلع تشتو إسخائيل لغاية اليػـ مغ محاكالتيا الحثيثة لبلستيصاف في الزفة الغخبية ،كالقجس
الفمدصيشية.1
كتيػيجىا ،كنيب األرض
ّ

ب  -مؽقف الجدائخ في الحخب وبعجىا ودور الخئيذ الجدائخي ىؽاري بؽمجيؼ في
حخب حديخان:
قبل حخب حديخاف ،أرسل الخئيذ ىػارؼ بػمجيغ شخيكو في االنقبلب عمى الخئيذ بغ بمو،
لمتأكج مغ حؿيقو
كقائج مجمذ الثػرة في الجدائخ ،العقيج شاىخ زبيخؼ ،لديارة دمذق كالقاىخة
ّ
أكضاع السشصقة التي تتجو إلى الحخب ،بيشسا كاف اليجؼ غيخ السعمغ لمديارة ،ىػ الخغبة في
كل األشخاؼ العخ ّبية لئلفخاج عغ
تمصيف األجػاء
ّ
الدياسية ،بعجما رفس ىػارؼ بػمجيغ كساشة ّ

أحسج بغ بمة ،كنجدت الحكػمة الجدائخّية بالعجكاف اإلسخائيمي عمى سػريا كمرخ عاـ 1967ـ.2

حيث جاء انخخاط الجدائخ إلى جانب مرخ في حخب  1967فخصة مػاتية لتمسيع صػرة
بػمجيغ الحؼ كاف محل معارضة شجيجة ،كقج اغتشع الشطاـ ىحه الطخكؼ لتذجيج شخكط الخخكج مغ
التخاب الػششي ،كتقػية قجراتو العدكخية ،كمع ذلظ لع يشج الخئيذ الجدائخ ّؼ مغ محاكالت ترؽية مغ
ّ
بعس رفاؽ دربو الدابقيغ.
كتع
كفي يػنيػ/حديخاف ،كمع بجاية القتاؿ ّ
قخرت الجدائخ كضع قػاتيا في حالة تأىب قرػػ ّ
إرساؿ فػج أكؿ يتكػف مغ  500جشجؼ ب اًخ نحػ مرخ ،كالتحق بيع ألف آخخ ،ككحلظ سخب مغ
شائخات ميغ  ،17كعمى خبلؼ حخب (الغفخاف) في 1973ـ بقيت ىحه السداىسة العدكخية لحخب
1967ـ ىامذية باستثشاء معارؾ عشيفة في سيشاء كضػاحي بػر سعيج ،كذلظ لقرخ مجة الشداع،
وأعخب ضباط جدائخيؽن بختب عالية في محكخاتيػ ،ومشيػالجشخال الدابقخالج ندار ،عغ بعس
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أف
الس اخرة مغ ىحه اليديسة العخ ّبية ،كعغ ّأنو كاف بإمكاف الجدائخ أف تزصمع بجكر عدكخ ّؼ أكبخ لػ ّ
الدمصات السرخية قبمت بحلظ كلػ كاف لجييا تخصيط مدبق أفزل لؤلحجاث.1

،وشاركتعجةوحجاتمشيافيحخب
ّ
بقيتالقؽاتالجدائخّيةفيمرخحتىسشة3696م

االستشدافعلػ خط الجبية.

بأنو في
وبإدخال الجدائخ في الشداع ضج إسخائيل سشة 3691م  كان ىؽاري بؽمجيؼ يعي ّ

إمكانو االعتساد عمى دعػ قيادة األركان ،وأيزا دعػ السؽاطشيؼ ،وتمغ كانت فخصة مشاسبة لو
أن السعارضةلدمطتو،ورغػ

لتحديؼصؽرتوسؽ
اءعمىالسدتؽىالجاخميأوالسدتؽىالعخبيّ إال ّ
تعخضيا لمقسع العشيف ،ظمّت حاضخة ،وكان يقؽدىا عمى الخرؽص الذيػعيػف كمشاضمػ جبية

القػػ االشتخاكية ،كفي الخارج أثار اغتياؿ السعارض دمحم خيحر في  3يشايخ/كانػف الثاني 1976ـ
بسجريج ،كىػ عزػ مؤسذ لجبية التحخيخ الػششي كمغ الػجػه البارزة لمثػرة ،صجمة كجعل الدمصة
الجدائخية محل اتّياـ.2
بالشدبة لمعقيج بؽخخوبة ،وىؽ االسػ الحقيقي لبؽمجيؼ ،جاءت حخب 3691م في الؽقت
ّ
بذعبية (الجدائخ ىي إحجى السجن
الفمدطيشية تحعى
القزية
السشاسب .ففي ذلغ الؽقت كانت
ّ
ّ
ّ
األولى التي استقبمت مسثميؼ عؼ فتح سشة 3691م) ،وكان الخأي العاـ يجعع التجخل بحساس

كبيخ.3
في الخامذ مغ حديخاف 1967ـ ،قاـ الخئيذ الجدائخؼ العقيج ىػراؼ بػمجيغ بجػلة إلى
مرخ كسػريا لجعع مػقف البمجيغ ،كسبق تمظ الديارة إرساؿ ىػراؼ بػمجيغ مبعػثا خاصا إلى
دمذق في أيار 1967ـ ،بيجؼ فتح صفحة ججيجة في العبلقات بيغ الجدائخ التي شيجت انقبلب
بػمجيغ عمى بغ بمة عاـ  ،1965كبيغ سػريا التي شيجت انقبلب شباط  ،1967كصل ىػارؼ
بػمجيغ مغ القاىخة إلى دمذق مداء الحادؼ عذخ مغ تسػز  4،1967ككاف في استؿبالو في مصار
دمذق الجكتػر نػر الجيغ األتاسي رئيذ الجكلة كالػزراء ككبار ضابط الجير كالسدؤكليغ كجسيػر
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الستحسدة الديارة السكذػفة التي كاف يدتقميا
كبيخ مغ السدتقبميغ ،كحسمت جساىيخ السدتقبميغ
ّ
العقيج ىػارؼ بػمجيغ ،كالجكتػر نػر الجيغ األتاسي رئيذ الجكلة الدػرية في شخيقيسا مغ مصار
دمذق إلى العاصسة الدػرية.
ألقى الخئيذ بػمجيغ خصابا مغ عمى شخفة قرخ الزيافة بجمذق ،بحزػر الخئيذ نػر الجيغ
إف الذعب العخبي اختار شخيق مػاصمة السعخكة
األتاسي ،كسط حذج جساىيخ ّؼ كبيخ قاؿ ؼيوّ " :
ّ
أف ىشاؾ شخيقيغ شخيق الخزػع كاالستكانة ،كشخيق الشرخ ،كىػ شخيق
مع إسخائيل" ،كأضاؼ ّ
مػاصمة السعخكة ،كاستغخقت ىتافات الجساىيخ ،كأخحت مشيا الحساسة كل مأخح كقتاً أشػؿ مغ

الػقت الحؼ استغخقو إلقاء الخصاب.
يعبخ عغ تزامغ الذعب الجدائخ ّؼ التزامغ الفعمي مع
حيث قاؿ العقيج بػمجيغ ّإنو يدخه أف ّ
ّ
أمتشا مغ أجل الذخؼ،
األمة العخ ّبية في السحشة الحاضخة ،كفي ىحه السعخكة القاسية التي تخزػىا ّ
ّ
إف الجساىيخ العخ ّبية ستختار شخيق
كمغ أجل البقاء ،كمغ أجل الخمػد ،كعشجما قاؿ العقيج بػمجيغ ّ

مجة شػيمة بحيث لع يدتصع إكساؿ خصابو قبل بعس الػقت،
مػاصمة السعخكة ،قػشع باليتاؼ ّ
الرييػنية كأميخكا كحمفائيا أمخ
ضج
بأف الشرخ في السعخكة ّ
كأعخب الدعيع الجدائخؼ عغ إيسانو ّ
ّ

إف عمى العخب أف يدتعجكا بأف يزحػا بأنفديع في ىحه السعخكة،
حتسي ،كأعمغ العقيج بػمجيغ ّ
ّ
كل الذعب الجدائخ ّؼ
حيث قاؿّ :
"إف ىحا أييا األخػة الكخاـ مػقف إخػانكع في الجدائخ ،كمػقف ّ
كنعاىجكع باسع الذعب الجدائخ ّؼ ،كباسع الثػرة الجدائخية بأنشا سشكػف مع إخػانشا في الرف األكؿ

كل أبشاء العخكبة ،كىحا ىػ أحدغ ضساف لمسدتقبل" ،1كفي
مغ السعارؾ القادمة ،كسيختمط دمشا بجـ ّ
ختاـ الديارة استصاع بػمجيغ جسع مبمغ  300مميػف دكالر لمحكػمة الدػرّية كالسرخّية لجعع مػقفيا

مغ الحخب.2

مؽقف الجدائخ مؼ أيمؽل األسؽد:
الذج كالجحب بحدب
تسيدت العبلقة بيغ السش ّ
طسة كالعجيج مغ الجكؿ العخ ّبية ،بفتخات مغ ّ
ّ

األردنية
تػجيات السشطسة ،ككانت السسمكة
اندجاـ السػاقف
ّ
ّ
الدياسية ليحه الجكؿ أك اختبلفيا مع ّ
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حج
الياشسية مثاال بار از عمى ذلظ ،فقج شيجت فتخة السمظ حديغ ّ
تأزما كصل في بعس الفتخات إلى ّ
ّ
االنفجار كسا حجث في 1971-1970ـ كىي األحجاث التي اشتيخت باسع أيمػؿ األسػد.

األردنية عائقا أماـ مقاكمتيا لمػجػد اإلسخائيمي،
تعج الدمصة
فالقػات التابعة لمسش ّ
طسة كانت ّ
ّ
ّ
يعج ىحه القػات دكلة داخل الجكلة ،كاتّيسيا بالدعي لقمب نطاـ الحكع ،ككقعت
في حيغ كاف األردف ّ

اصصجامات عدكخّية انتيت بعج تػسط القادة العخب -في قستيع التي عقجت ليحا الذأف في القاىخة
الفمدصيشية إلى لبشاف ،كأبجت
عاـ 1970ـ -إلى اتفاؽ لػقف إشبلؽ الشار ،تبعو خخكج السقاكمة
ّ

الجدائخ أسفيا لسا حرل في السسمكة األردنية الياشسية مغ الرخاع بيغ الجير األردني كالتشطيسات

الفمدصيشية ،كدعت الجدائخ إلى عقج قسة عخبية شارئة لػقف إشبلؽ الشار كإيجاد لمحل لمرخاع.1
فكاف مػقف الجدائخ استشكار كقػع ىحه األحجاث كالجعػة إلى الػحجة لسجابية الخصخ األكبخ
القادـ عبخ الحجكد كتسكشت الجدائخ مغ دعع عقج قسة عخبية أدت إلى كقف إشبلؽ الشار في الحخب
األىمية في األردف كضخكؼ السقاكمة التي اعتبختيا الجدائخ خدارة لجبية الشزاؿ ضج الرييػنية .

دور الخئيذ ىؽاري بؽمجيؼ في حخب أكتؽبخ 1973م:
إف
مخحمو حخب أكتػبخ 1973ـ ،ىي مغ أكثخ مخاحل التاريخ العخ
بي مججاً كزىػاً كجياداًّ ،
ّ
حيث شارؾ العدكخيػف الجدائخيػف
الخئيذ ىػارؼ بػمجيغ ىػ أكثخ الشاس إخبلصاً لحخب أكتػبخُ ،
حيث كاف مػقف
إف شاركف نفدو أُصيب عمى يج الجشػد الجدائخييغُ ،
بأنفديع في الحخب حتى ّ

الخئيذ ىػارؼ بػمجيغ مع القادة الدػفييت الحيغ كانػا يدتحبػف كيدتعحبػف التقريخ في إمجاد
مرخ بالدبلح فإذا بو يعصي ليع الحداب السفتػح لتغصية صفقات األسمحة
بالجبابات عػضا عسا فقجتو في حخب أكتػبخ.2
ّ

دكدكا مرخ
ُلي ّ

كبجأت الجدائخ بحذج قػاتيا عمى الجبيات برػرة أكبخ مسا ىجؼ في الشكدة  ,ككضعت
اإلمكانيات الجدائخية تحت ترخؼ الؿيادة السرخية كترخفيا كسا أرسمت عمى الجبية السرخية
مجفعية مزادة لمصائخات،
مجفعية ميجاني ،كفػج
ثبلث ؼيالق دبابات ،كفيمق مذاه ميكانيكا ،كفػج
ّ
ّ
ّ
كسبع كتائب إسشاد كسخب شائخات ميج  ،21كسخباف ميج 17كسخب شائخات سػخػؼ ككاف خصابو
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أمتشا يقع عمييا عجكاف ،فاذىبػا كدافعػا
لمجشػد الحاىبيغ لمقتاؿ عمى الجبية السرخّيةّ :
"إف جدءا مغ ّ
عشو كليذ أمامكع ّإال خياراف الشرخ أك الذيادة" ،كعشجما أتت حخب أكتػبخ عاـ 1973ـ ،كانت
الجدائخ ّأكؿ دكلة مغ الجكؿ العخ ّبية التي تعمغ حطخ ترجيخ البتخكؿ لمجكؿ التي تدانج إسخائيل.
بالدادات مع بجاية حخب أكتػبخ كقاؿ لوّ :إنو يزع كل إمكانيات
اتّرل الخئيذ بػمجيغ ّ
الجدائخ تحت ترخؼ الؿيادة السرخّية ،كشمب مشو أف يخبخه فػ اًر باحتياجات مرخ مغ الخجاؿ

إف الجير السرخ ّؼ في حاجة إلى السديج مغ الجبابات كأف
كالدبلح ،فقاؿ الدادات لمخئيذ الجدائخ ّؼ ّ
الدػفييت يخفزػف تدكيجه بيا ،كىػ ما جعل بػمجيغ ،يصيخ إلى االتحاد الدػفييتي كيبحؿ كل ما
في كسعو ،بسا في ذلظ فتح حداب بشكي بالجكالر ،إلقشاع الدػفييت بالتعجيل بإرساؿ الدبلح إلى
الجيذيغ السرخ ّؼ كالدػر ّؼ ،كىجد بػمجيغ الؿيادة الدػفيتية قائبل "إف رفزتع بيعشا الدبلح ،فدأعػد
بأف الدػفييت يخفزػف الػقػؼ إلى جانب
إلى بمجؼ كسأكجو خصابا لمخأؼ العاـ العخ
بي أقػؿ ؼيوّ ،
ّ
الحق العخبي ،ك ّإنيع رفزػا بيعشا الدبلح في كقت تخػض ؼيو الجيػش العخبية حخبيا السريخّية
ّ
ّ
أف الذحشات األكلى مغ الجبابات
ضج العجكاف اإلسخائيمي ،كلع يغادر بػمجيغ مػسكػ حتى ّ
ّ
تأكج مغ ّ
التفاؾية
قج تػجيت فعبل إلى مرخ ،شاركت جسيع الجكؿ العخبية تقخيبا في حخب 1973ـ شبقاً
ّ

لكشيا كانت مذاركة رمدّية عجا سػريا كالعخاؽ كالجدائخ ،التي كاف جشػدىا
الجفاع العخ
بي السذتخؾّ ،
ّ
يذاركػف بالفعل مع السرخييغ في الحخب بحساس كقػة عمى جبية القتاؿ.1
 كانت الجدائخ ثاني دكلة مغ حيث الجعع خبلؿ حخب 1973ـ ،بعج العخاؽ السداىع عمىالسجرع الثامغ لمسذاة السيكانيكية
الجبية الدػرّية ،فذاركت عمى الجبية السرخّية بفيمقيا
ّ

بسذاركة  2115جشجؼ ،ك 812صف ضباط ك 192ضابط جدائخؼ.2

أمجت الجدائخ مرخ بػ  96دبابة ،ك 32آلية مجشدرة ،ك 12مجفع ميجاف ،ك 16مجفع مزاد
 ّلمصيخاف ،كما يديج عغ  50شائخة حجيثة مغ شخاز ميج  21كميج  17كسػخػؼ .37
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إف جدءا كبي اخ مغ الفزل في االنترار الحؼ حققتو
قاؿ الخئيذ الخاحل أنػر الدادات ّ " :

مرخ في حخب أكتػبخ  -بعج هللا عد كجل  -يعػد لخجميغ اثشيغ ىسا :السمظ ؼيرل بغ عبج العديد
عاىل الدعػدية ،كالخئيذ الجدائخؼ ىػارؼ بػمجيغ" 1
كإف ىحا يجؿ عمى مػقف الجدائخ األصيل كالسدانج بقػة لسرخ كسػريا عمى الجبيات لتحقيق
الشرخ الحؼ سيسحػ عار حخب حديخاف.

 1ترخيحات لمديجة كاميميا ابشة الخئيذ الدادات ،في قشاة الحياة الفزائية السرخية بسشاسبة ذكخػ حخب  6أكتػبخ
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الفرل الخامذ
مؽقف الجدائخ مؼ بخنامج الشقاط العذخ
مفيؽم الشقاط العذخ أو مذخوع روجخز:
خمؽية تجاعيات حخب عاـ 1973ـ ،كمذاريع كزيخ الخارجية األميخكي ىشخؼ كديشجخ
عمى ّ

استيبللية
أعجت حخكة فتح بخنامج الشقاط العذخ أك بخنامج الحل السخحمي كريغة
لمتدػيةّ ،
ّ
النخخاشيا في مذخكع التدػية ،كحتى تخفع الحخكة العتب عغ نفديا تقجمت الجبية الجيسقخاشية

بسدػدة البخنامج إلى السجمذ الػششي في دكرتو الثانية عذخة في يػنيػ/حديخاف 1974ـ نيابة عغ
ّ
تع إق اخره.1
حخكة فتح حيث ّ
أىع ما كرد في البخنامج بسا يذيخ إلى تخاجع كاضح عغ السيثاؽ الػششي ،البشج الستعمق
ككاف ّ
ّ
بالكفاح السدمح ،حيث " تشاضل مشطسة التحخيخ بكافة الػسائل كعمى رأسيا الكفاح السدّمح لتحخيخ
الػششية السدتقمة السقاتمة عمى كل جدء مغ األرض
الفمدصيشية كإقامة سمصة الذعب
األرض
ّ
ّ

الفمدصيش ّية التي يتع تحخيخىا" ،كىػ مؤشخ عمى انخفاض الدقف الػششي مغ تحخيخ كامل التخاب
ّ
أقل مغ ذلظ ،ككحلظ مغ الكفاح السدمح
الفمدصيشي إلى األراضي التي احتمت عاـ 1967ـ أك ّ
ّ
كاستخاتيجية ،إلى كسيمة لمتحخيخ مغ بيغ كسائل أخخػ
كشعبية ،شبعا اندحبت
كدبمػماسية
سياسية
ّ
ّ
ّ
كلكشيا كانت
كل مغ الجبية الذعبية ،كالؿيادة العامة قبل أف تعػد الجبية الذعبية إلى السشطسةّ ،
الخصػة األكلى نحػ كدخ اإلجساع الفمدصيشي كتفتيت كحجة فرائمو الفاعمة.
ّ

القسة العخ ّبية في الخباط في أكتػبخ/تذخيغ األكؿ
ذىبت رئاسة السش ّ
طسة كعمى عجل إلى ّ
لمذعب
تع االعتخاؼ بالسش ّ
طسة كسسثل شخعي ككحيج ّ
1974ـ بإسشاد مغ الشطاـ العخبي ،حيث ّ
طسة لمجخػؿ في مذخكع التدػية ،كتخمي العخب عغ مدؤكلياتيع
الفمدصيشي؛ لتعبيج الصخيق أماـ السش ّ
ّ
2
الفمدصيشية .
القزية
القػمية تجاه
ّ
ّ
ّ

1

متاح الخابط اآلتي:

http://www.nfc.co.il/archive/003-D-6200-00.html?tag=23-15-32

0 nfc.co.il news site

2مغ الشقاط العذخ إلى اتفاؽ أكسمػ… تحػالت مشطسة التحخيخ2018 rawabetcenter.com/ ،
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تع صياغتيا مغ
أقخ السجمذ الػششي
في عاـ 1974ـّ ،
الفمدصيشي بخنامج الشقاط العذخ التي ّ
ّ
ّ
كششية عمى أؼ
قبل ؾيادات الجبية الجيسقخاشية لتحخيخ فمدصيغ ،كالتي تجعػ إلى إنذاء سمصة
ّ

القػمية في
اشية ثشائية
محخرة مغ أرض فمدصيغ ،كالعسل الفاعل إلنذاء دكلة
ّ
عمسانية ديسقخ ّ
ّ
قصعة ّ
كل السػاششيغ بالسداكاة كالحقػؽ بغس الشطخ عغ العخؽ أك الجشذ أك الجيغ.1
فمدصيغ ،يتستع فييا ّ
الذعبية لتحخيخ فمدصيغ ،كالجبية الذعبية
كمغ خبللو ّأدػ بفرائل عجيجه مثل :الجبية
ّ

ترخفت بذكل
العامة ،كآخخيغ لمخخكج كتذكيل جبية الخفس ،كالتي
لتحخيخ فمدصيغ  -الؿيادة
ّ
ّ
إف الذكػؾ بيغ الخط العاـ
طسة التحخيخ
مشفرل عغ مش ّ
الفمدصيشية في الدشػات البلحقة ،حيث ّ
ّ
طسة التحخيخ ،ضّمت
بؿيادة ياسخ عخفات كفرائل أخخػ تتبشى خصا أكثخ تذجداً داخل كخارج مش ّ
مؤدية في كثيخ مغ األحياف إلى تػازؼ أك حتى
تديصخ عمى العسل داخل السش ّ
طسة مشح ذلظ الحيغّ ،

تزاد في اتّجاىات التحخؾ.

الفمدصيشية مع الحكػمات
اإللغاء السؤقت لمتخاتب أتى عاـ 1977ـ ،عشجما انزست الفرائل
ّ

رجؼ ،كمػاجية محاكالت مرخ لمػصػؿ إلى
الرسػد كالتّ ّ
العخ ّبية ذات الخط الخافس في جبية ّ
سبلـ مشفرل مع إسخائيل ،الحؼ ّأدػ الحقا التفاؾية كامب ديفيج عاـ .21979

مؽقف الجدائخ مؼ بخنامج الشقاط

العذخ:

أف القخار  242يصسذ الحقػؽ
القػمية
 تأكيج مػقف مش ّطسة التحخيخ الدابق مغ ّ
الػششية ك ّ
ّ

قزية شعبشا كسذكمة الجئيغ؛ كلحا يخفس التعامل مع ىحا القخار عمى ىحا
لذعبشا كيتعامل مع ّ
الجكلية بسا في ذلظ مؤتسخ جشيف.3
األساس في أؼ مدتػػ مغ مدتػيات التعامل العخ ّبية ك ّ

الفمدصيشية
طسة التحخيخ بكافة الػسائل كعمى رأسيا الكفاح السدمح لتحخيخ األرض
 تشاضل مش ّّ
الفمدصيشية التي يتع
الػششية السدتقّمة السقاتمة عل كل جدء مغ األرض
كإقامة سمصة الذعب
ّ
ّ

تحخيخىا ،كىحا يدتجعي إحجاث السديج مغ التغييخ في ميداف القػػ لرالح شعبشا كنزالو.

1
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ضج أؼ مذخكع كياف فمدصيشي ثسشو االعتخاؼ كالرمح كالحجكد اآلمشة
 تشاضل مش ّطسة التحخيخ ّ
ّ
الحق الػششي كحخماف شعبشا مغ حقػقو في العػدة كتقخيخ مريخه فػؽ تخابو
كالتشازؿ عغ
ّ
ّ
الػششي.
ّ
طسة التحخيخ في إقامة الجكلة
تتع ىي حمقة لستابعة تحقيق استخاتيجية مش ّ
 ّإف أية خصػة تحخيخّية ّ
الػششية الدابقة.
الفمدصيشية الجيسقخاشية السشرػص عمييا في ق اخرات السجالذ
ّ
 الشزاؿ مع القػػفمدصيشية ىجفيا إقامة حكع
أردنية
كششية
الػششية؛ إلقامة جبية
األردنية
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ديسقخاشي في األردف يتبلحع مع الكياف الفمدصيشي الحؼ يقػـ بشتيجة الكفاح كالشزاؿ.1
ّ
ّ

التحخر العخبي
نزالية بيغ الذعبيغ كبيغ كافة قػػ حخكة
طسة التحخيخ إلقامة كحجة
 تشاضل مش ّّ
ّ
ّ
الستفقة عمى ىحا البخنامج.
الػششية ،كاالرتقاء بيا
طسة التحخيخ مغ أجل تعديد الػحجة
 عمى ضػء ىحا البخنامج تشاضل مش ّّ
القػمية.
إلى السدتػػ الحؼ يسكشيا مغ الؿياـ بػاجباتيا كميساتيا
الػششية ك ّ
ّ

الفمدصيشية بعج ؾياميا ،مغ أجل اتّحاد أقصار السػاجية في سبيل
ػششية
ّ
الدمصة ال ّ
 تشاضل ّاستكساؿ تحخيخ كامل التخاب الفمدصيشي ،كخصػة عمى شخيق الػحجة الذاممة.
ّ
اكية ،كقػػ التحخر كالتقجـ
 تشاضل مش ّطسة التحخيخ مغ أجل تعديد تزامشيا مع البمجاف االشتخ ّ
يالية.
رييػنية ك
العالسية إلحباط كافة السخصصات ال
الخجعية اإلمبخ ّ
ّ
ّ
ّ

كيسكغ مغ تحقيق ىحه األىجاؼ،
 عمى ضػء ىحا البخنامج تزع ؾيادة الثػرة التكتيظ الحؼ يخجـ ّالفمدصيشية كاألردف.
طسو التحخيخ
بيغ مش ّ
ّ
قجـ مذخكع الشقاط العذخ؟ كقج قجمت أيزا ىحه الشقاط إلى األردف مع إضافة ثبلث
كلساذا ّ

نقاط أخخػ عمى السذخكع؛ في 1969/ 12/9ـ لكغ بعج فتخة ،كبتاريخ 1970/6/25ـ تع تقجيع
لكل مغ مرخ كاألردف كإسخائيل.2
مذخكع معجؿ ّ
نز السذخكع السعجؿ السقجـ إلى مرخ كاألردف كإسخائيل في 1970/6/25ـ ،الػاليات
الستحجة األمخيكية السقتخحات التالية:
1
2
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 .1تتعيج إسخائيل كالجسيػرّية العخ ّبية الستحجة بأف تتقيجا بػقف إشبلؽ الشار ،لفتخة محجدة عمى
األقل.

.2إف إسخائيل كالجسيػرّية العخ ّبية الستحجة ،ككحلظ األردف كإسخائيل ،تقبل بالبياف التالي ،كالحؼ
سيكػف عمى شكل تقخيخ مغ الدفيخ ياريشج إلى األميغ العاـ يػثانت.1
لقج أشارت كل مغ الجسيػرية العخ ّبية الستحجة كاألردف كإسخائيل ،إلى ّأنيا تػافق عمى:
سيعيشػف مسثميغ عشيع في
بكل أجدائو ،ك ّأنيع
ِّ
أّ .أنيع يقبمػف كيعمشػف رغبتيع في تشفيح القخار ّ ،242
مشاقذات تجخؼ تحت إشخافي كفي األماكغ كالسػاعيج ،التي أحجدىا ،كاضعاً في الحداب ما
كل شخؼ ،في ضػء البخكتػكػؿ كالخبخة الدابقة بيغ ىحه األشخاؼ.
يبلئع ّ
إف الغخض مغ السشاقذات ،التي سبق ذكخىا ،الػصػؿ إلى اتفاؽ لبشاء سبلـ عادؿ كدائع بيشيع،
بّ .
يقػـ عمى:

 .1االعتخاؼ الستبادؿ بيغ كل مغ الجسيػرّية العخ ّبية الستحجة ،كاألردف كإسخائيل بالدمصة كالديادة
اإلقميسية ،كاالستقبلؿ الدياسي.2

 .2االندحاب اإلسخائيمي مغ أر ٍ
اض احتمت في نداع عاـ 1967ـ (كبل الشقصتيغ 1ك 2كفقاً لقخار
.)242
 .3كلتدييل ميستي في الػصػؿ إلى اتفاؽ كسا جاء في القخار 242؛ تتقيج األشخاؼ بحدـ بق اخرات
مجمذ األمغ لػقف إشبلؽ الشار اعتبا اًر مغ  1يػليػ حتى  1أكتػبخ 1970ـ".
في رده عمى بعس الخبلفات العخبية في مصمع الدبعيشات حػؿ مدتقبل الرخاع العخبي –
الرييػني ،كحػؿ تصػرات القزية الفمدصيشية يقػؿ ىشا بػمجيغ ” نختار ببل تخدد ،كبجكف تحفع
الثػرة الفمدصيشية ،كالحؿيقة السػضػعية التي أكد تدميط الزػء عمييا ،ىػ أف القزية الفمدصيشية
بصبيعتيا أحج شيئيغ ،إما اإلسسشت كإما القشبمة ،بيغ الجكؿ العخبية ،فيشاؾ قاسع مذتخؾ بيغ الثػرة
الجدائخية كالثػرة الفمدصيشية ،كىشاؾ فارؽ جػىخؼ ،الفارؽ يتجدج عمى األرض ،ضخكؼ الثػرة
الفمدصيشية أقدى كأصعب ،ليذ فقط بدبب أف غالبية جدع الثػرة خارج األرض؛ بل إف رقعة
1
2
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حتمة نفديا ىي في مػقع جغخافي تتسكغ مشو ؾبزة السحتل بديػلة ،فزبل عغ أف
السداحة ال ُس َ
االستعسار االستيصاني الرييػني قج ضاىى أك تجاكز في عجده الذعب األصيل ،كالقاسع السذتخؾ
ىػ أف الذعب الفمدصيشي كجج شخيقو إلى الكفاح السدمح السباشخ ،كسار عميو بثبات كدفع ثسغ
الجـ ،كالجـ في الشياية يفخض نفدو كؾيستو كثػرتو عمى العجك ،كعمى العالع كمو كىحا ما ىػ كائغ
بالفعل اليػـ.1

التؽجيات
أثخ مؤتسخ الخباط عمى السدار األردني الفمدطيشي ودور الجدائخ في دعػ
ّ
ّ
ّ
الفمدطيشية:
ّ
 مؤتسخ الخباط عام 1974م وق اخراتو ومؽقف الجدائخ مشو:عقجت القسة العخبية الدابعة سشة 1974ـ في العاصسة السغخبية الخباط (في تذخيغ
األكؿ\اكتػبخ1974ـ) بسذاركة كافة الجكؿ العخبية إلى جانب الرػماؿ التي شاركت لمسخة األكلى،
اعتسج مؤتسخ القسة العخبي الثامغ السشعقج في الخباط مشطسة التحخيخ الفمدصيشية السسثل الذخعي
كالػحيج لمذعب الفمدصيشي ،كتبشت القسة ق اخ اًر يعتخؼ ألكؿ مخة بسشطسة التحخيخ الفمدصيشية مسثبلً
شخعياً ككحيجاً لمذعب الفمدصيشي بسػافقة جسيع الجكؿ العخبية باستثشاء السمظ حديغ الحؼ امتشع عغ
ترجيق القخار ليحا لع يعتسج القخار كبقي س اًخ.2
أكج السؤتسخ ق اخرات مؤتسخ القسة العخبي الدادس في الجدائخ بخرػص أىجاؼ السخحمة
الحالية لمشزاؿ العخبي السذتخؾ ،كىي:
"- 1التحخيخ الكامل لكل األراضي العخبية السحتمة في عجكاف يػنيػ\حديخاف1967ـ ،كعجـ التشازؿ
أك التفخيط في أؼ جدء مغ ىحه األراضي أك السداس بالديادة الػششية عمييا.
- 2تحخيخ مجيشة القجس العخبية كعجـ القبػؿ بأؼ كضع مغ شأنو السداس بديادة العخب عمى
السجيشة السقجسة.

1

اليبيذاف ،ىذاـ ،الجدائخ مع فمدصيغ ضالسة أك مطمػمة… التاريخ لغ يشدى الدعيع ىػارؼ بػمجيغ ،متاح عمى

2
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- 3االلتداـ باستعادة الحقػؽ الػششية لمذعب الفمدصيشي كفق ما تقخره مشطسة التحخيخ الفمدصيشية
برفتيا السسثل الػحيج لمذعب الفمدصيشي.
- 4قزية فمدصيغ ىي قزية العخب جسيعاً كال يجػز ألؼ شخؼ عخبي التشازؿ عغ ىحا االلتداـ
كذلظ كفق ما أكجتو مقخرات مؤتسخات القسة العخبية الدابقة".1
لغ تشدى فمدصيغ كقػؼ الجدائخ شعباً كحكػمة كؾيادة ،مع قزيتشا ،حيث انفخدت الحبيبة
الجدائخ في احتزاف القزية الفمدصيشية بكل شاقاتيا كإمكانياتيا خاصة إذا عمسشا أف ىحا
االحتزاف يستج في جحكره في أعساؽ التاريخ ،ىب الجدائخيػف العطساء ،لمسذاركة في معخكة حصيغ
التي قادىا البصل صبلح الجيغ لتحخيخ بيت السقجس مغ الرميبييغ.2
لقج كاف لسؤتسخ الخباط أثار متعجدة عمى السدار األردني الفمدصيشي ،كسػؼ أتشاكؿ نقاط تحميل
ّ
ّ
ألبخز ىحه األثار:3

الفمدطيشية):
عسة التحخيخ
أوالً :عمى السدار الفمدطيشي
الخارجي (مش ّ
ّ
ّ
تسخ عبخ
طسة التّحخيخ
الفمدصيشية عمى شخيق مش ّ
كانت الخصػة األكلى لسش ّ
ّ
طسة األمع الستّحجة ّ

ضل اإلجساع العخبي آنحاؾ كأجػاء عخ ّبية
الذخ ّ
عية العخ ّبية السسّثمة في جامعة الجكؿ العخ ّبية ،كفي ّ
ّ
طسة التّحخيخ أصجرت الجامعة العخ ّبية في الثاني مغ أيمػؿ /سبتسبخ 1974ـ ،ق اخ اًر
مػاتية لسش ّ
قزية فمدصيغ ،كبشج مدتقل في ججكؿ أعساؿ الجكرة التاسعة كالعذخيغ،
يقزى بالعسل عمى إدراج
ّ

العامة لؤلمع الستحجة ،حيث نز قخار الجامعة العخبية عمى ما يمي:
ّ
لمجسعية ّ

الجسعية العامة لؤلمع
قزية فمدصيغ ب ًشجا مدتقبلً في ججكؿ أعساؿ
 oالسػافقة عمى شمب إدراج
ّ
ّ
الستحجة في دكرتيا التاسعة كالعذخيغ.

يقجـ في السػضػع.
 oالتأكيج عمى السبادغ اآلتية في أؼ مذخكع قخار ّ

1
2
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أؼ تجخل خارجي ،كتأميغ استقبللو كحّقو
حق الذعب
 oتأكيج ّ
الفمدصيشي في تقخيخ مريخه دكف ّ
ّ
ّ
في العػدة.
األساسية شبقاً ألىجاؼ
حق الذعب الفمدصيشي في العسل بجسيع الػسائل لشيل حقػقو
ّ
 oتأكيج ّ
ّ
ميثاؽ األمع الستحجة كمبادئو.1
الفمدصيشية لعخض كجية
طسة التحخيخ
 oأف تعسل الػفػد العخ ّبية لجػ األمع الستّحجة عمى دعػة مش ّ
ّ
الجسعية العامة لؤلمع الستحجة.
القزية في
نطخ الذعب الفمدصيشي أثشاء بحث
ّ
ّ
ّ

بالجعع العخبي أساسا في حسل مئة كخسذ دكؿ
كبالفعل نجحت مش ّ
طسة التّحخيخ ،مذفػعة ّ
ّ
مغ الجكؿ األعزاء في األمع الستحجة عمى الترػيت في الخابع عذخ مغ تذخيغ األكؿ/أكتػبخ
صخؼ
الذعب
الجسعية
"أف
الفمدصيشي ىػ ال ّ
العسػمية إذ تخػ ّ
يشز عمىّ :
ّ
ّ
1974ـ لرالح قخار ّ
ّ
الفمدصيشية السسثمة لمذعب الفمدصيشي إلى
طسة التحخيخ
األساسي السعشي
بقزية فمدصيغ ،تجعػ مش ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
2
الجسعية العامة بذأف قزية فمدصيغ في الجمدات العامة" .
االشتخاؾ في مجاكالت
ّ
كفي  13تذخيغ الثاني /نػفسبخ عاـ 1974ـ  ،أؼ بعج نحػ شيخ مغ صجكر ىحه الجعػة
يكية ،دخل ياسخ
التي عارضتيا فقط أربع دكؿ أعزاء مغ بيشيا إسخائيل كالػاليات الستّحجة األمخ ّ
الفمدصيشية إلى األمع الستّحجة كسط ترفيق مسثمي دكؿ العالع ،كأكؿ
طسة التحخيخ
عخفات رئيذ مش ّ
ّ

تحخر كششي ،كسا حث في خصابو الذعب األمخيكي لمػقػؼ مع الذعب الفمدصيشي
زعيع لحخكة ّ
ّ
ّ
أىع كأبقى كأنفع.3
كأف يتحكخ ّ
أف صجاقتو مع العالع العخبي ّ
عية تسثيميا
طسة التّحخيخ
يقػؼ مخكد مش ّ
كبحلظ ّ
الفمدصيشية ،كيفخض شخ ّ
ّ
تسكغ ياسخ عخفات أف ّ
القزية
عمى السدتػػ الجكلي ،كيعصييا فخصا أكفخ ؼيسا يتعمق بالعسل الدياسي مغ أجل حل
ّ
ّ
ّ
4
الفمدصيشية كأف تشاؿ دعسا متدايجا مغ قبل دكؿ العالع لرفتيا ىحه .
ّ

 .1حبيب هللا ،غانع ،عبلقو مشطسة التحخيخ الفمدصيشية بالشطاـ األردني (1976-1964ـ) بيغ التشديق كالرجاـ.،
2ق اخرات األمع الستحجة 1975ـ. 155

3الػثائق الفمدصيشية العخبية 1974ـ.438 ،

4

أبػ ركبو ،دمحم مشرػر ،أزمة قخار تسثيل الذعب الفمدصيشي في قسة مؤتسخ الخباط  1974كأثخه عمى العبلقات
الفمدصيشية األردنية205.،
87

طسة إلى السذاركة في مشاقذات بذأف القزية
كعمى ىحا قخرت
الجسعية العامة أف تجعػ السش ّ
ّ

طسة
الفمدصيشية في اجتساعاتيا العامة ،حتى اعتسجت ق اخراىا رقع  3237الحؼ مشحت بسػجبو السش ّ
مخكد مخاقب ،كدعتيا إلى السذاركة بيحه الرفة في دكراتيا كأعساليا ،كفي دكرات جسيع السؤتسخات
طسة التحخيخ السذاركة بيحه
الجسعية
الجكلية السعقػدة تحت إشخافيا ،كرأت
حق مش ّ
العامة ّ
ّ
ّ
أف مغ ّ
ّ
الجكلية التي تعقج تحت إشخاؼ الييئات األخخػ التابعة لؤلمع الستّحجة أؼ
الرفة في السؤتسخات
ّ

االقترادؼ كاالجتساعي كمجمذ الػصاية كاألمانة العامة ،كمحكسة العجؿ
مجمذ األمغ كالسجمذ
ّ
ّ
الجكلية.1
ّ

الجبمػماسية في بعس الجكؿ العخ ّبية ،كفتح
الفمدصيشية في تعديد مكاتبيا
طسة التحخيخ
بجأت مش ّ
ّ
ّ

االقترادية
اإلعبلمية ك
الثقاؼية كالتجارّية ك
مكاتب أخخػ في دكؿ عخ ّبية أخخػ ،كعقجت االتفاؾيات
ّ
ّ
ّ
مع كثيخ مغ الجكؿ العخ ّبية.

ثانياً :عمى السدار الفمدطيشي في األراضي السحتمة:
طسة التحخيخ لجػ سكاف الزفة الغخ ّبية بعج
لقج كاف التأييج
العمشي كالػاسع الحؼ حطيت بو مش ّ
ّ
طسة السسثل
القسة العخ
بي الدادس في الجدائخ عاـ 1974ـ ،باعتبار السش ّ
صجكر قخار مؤتسخ ّ
ّ
اإلسبلمية في القجس في بياف ليا عغ
الذخعي لمذعب الفمدصيشي ،ؼبعج صجكر القخار أعمشت الييئة
ّ
ّ
ّ
السذخفة الستزامشة التي تجمت في مػاقف الذعػب العخبية
تأييجىا لئلجساع العخبي كالسػاقع
ّ
ّ
2
األمة العخ ّبية .
القسة العخ
جدج كحجة ّ
بي في الجدائخ الحؼ ّ
كممػكيا كرؤسائيا ،كلسقخرات مؤتسخ ّ
ّ
قامت ـبة جساىيخية عارمة أصابت غالبية السشاشق السحتمة عاـ 1967ـ في تذخيغ الثاني
طسة التحخيخ كسسثل شخعي ككحيج لمذعب
القسة العخ ّبية بسش ّ
/نػفسبخ 1974ـ ،كذلظ العتخاؼ ّ
ّ
الفمدصيشي 3في13تذخيغ الثاني/نػفسبخ 1974ـ عاشت الزفة الغخبية كمخيساتيا يػما مذيػداً،
عست مطاىخات صاخبة في قخػ الزفة الغخبية كمخيساتيا ،تأييجا لػقػؼ الديج ياسخ عخفات
حيث ّ
الفمدصيشية.
العامة لؤلمع الستحجة لسشاقذة السدألة
الفمدصيشية أماـ
طسة التحخيخ
رئيذ مش ّ
ّ
ّ
ّ
الجسعية ّ

1
2
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ثالثاً :عمى السدار األردني:
الفمدصيشية السذتتة ىشا كىشاؾ؛
جاء مؤتسخ الخباط أساساً لترػيب الػضع الذخعي لمفرائل
ّ
ّ
شكل مشعصفا خصي اخ في الدياسة العخ ّبية
أف ىحا ّ
لربغيا بربغة تشدجع مع الداحة العخ ّبية ،كرغع ّ

تخز
الفمدصيشية التي خخجت مغ إشارىا العخبي لئلشار الػششي البحت ،كأصبحت
القزية
تجاه
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
أف القخار جاء بسػافقو جساع ّية لمجكؿ العخ ّبية ،كقج اضصخ السمظ
طسة التحخيخ
مش ّ
الفمدصيشية ّإال ّ
ّ
حديغ القبػؿ باإلجساع العخبي كالسػافقة عمى القخار لمحفاظ عمى عبلقتو العخ ّبية بعيجاً عغ مرادر
ّ
طسة التحخيخ كسمػكيا مدتؿببلً عمى الداحة
التػتخ ،كليخمي
مدؤكلية األردف تجاه ترخفات مش ّ
ّ

االقترادية ستكػف مػضع أدكات
الدياسية ك
الجكلية .باإلضافة ليحه الخغبة فسرالح األردف
ّ
ّ
العخ ّبية ك ّ
الزغط العخ ّبية ؼيسا لػ لع يقبل باإلجساع العخبي عمى القخار.1
ّ

كفقاً لق اخرات مؤتسخ الخباط دعيت الجكؿ العخ ّبية بجكف أؼ استثشاء إلى الحفاظ عمى كحجة

طسة التّحخيخ في مسارسة مدؤكلياتيا عمى الرعيجيغ الجكلي كالعخبي،
الذعب
الفمدصيشي كدعع مش ّ
ّ
ّ
ّ
كأف تزع ىحه الجكؿ صيغة ؼيسا بيشيا لتشطيع عبلقتيا في ضػء ىحه الق اخرات كمغ أجل تشفيحىا،
تتجخل في الذؤكف
الجاخمية لمعسل الفمدصيشي.
كأف ال ّ
ّ
ّ
طسة
عية لع تحدع بعج لسرمحة السش ّ
كرغع ذلظ فقج كاف األردف يذعخ ّ
أف مدألة التسثيل كالذخ ّ

يكية مازالتا تعتبخاف األردف ىػ السسثل الذخعي
عمى اعتبار ّ
أف إسخائيل كالػاليات الستّحجة األمخ ّ
ّ
لمزفة الغخبية كالفمدصيشييغ.2
ّ
● ( - 1978آذار  /مارس)
ششو مدمحػف فمدصيشيػف يدفخ عغ مقتل  38إسخائيمياً عمى أحج الصخؽ الداحمية في
ىجػـ ّ

الفمدصيشية
طسة التحخيخ
تذغ أكؿ ىجػـ كبيخ ليا في الجشػب المبشاني ،كتجبخ مش ّ
إسخائيل ،كإسخائيل ّ
ّ
كغيخىا مغ الفرائل الفمدصيشية عمى مغادرة السشصقة  ,ككاف مػقف الجدائخ داعساً لسشطسة التحخيخ

الفمدصيشية في ىحه األحجاث كمسػالً رئيدياً فييا.

1
2
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مؽقف الجدائخ مؼ اتفاقيات كامب ديفيج:
تع صياغتيا في عاـ 1978ـ ،في السقخ الخئاسي
ىي اتفاؾية سبلـ بيغ إسخائيل كمرخّ ،
كامب ديفيج األمخيكي ،ككّقعت بذكل رسسي في  26مغ آذار عاـ 1979ـ في كاششصغ ،مغ قبل
ّ
الخئيذ السرخؼ أنػر الدادات ،كرئيذ الػزراء اإلسخائيمي مشاحع بيجغ ،كالخئيذ األمخيكي جيسي
ّ
ّ
كتع
كارتخ كذاىج عمى االتفاؾية ،كبسػجب االتفاؾية كافقت إسخائيل عمى إعادة سيشاء إلى مرخّ ،

تشفيح األمخ عاـ 1982ـ ،كأيزاً كافقت الجكلتاف عمى التفاكض بذأف الحكع الحاتي الفمدصيشي في
ّ
ّ
الزفة الغخ ّبية ،كقصاع غدة.
قخرت الجكؿ العخّبية عجا عساف
لمدبلـ مع إسخائيلّ ،
إثخ تػؾيع مرخ اتفاؾية كامب ديفيج ّ
كالرػماؿ كالدػداف في قسة بغجاد ،نقل مقخ الجامعة العخبية كتعميق عزػية مرخ ،ثع قصع
ائيمية في  26مارس .11979
العبلقات بعج تػؾيع معاىجة الدبلـ السرخّية اإلسخ ّ
كشسمت السقاشعة بيغ الجكؿ العخ ّبية كمرخ تعميق الخحبلت الجػية ،كمقاشعة السشتجات

السرخّية ،كعجـ التعامل مع األفخاد ،كأصجرت الجامعة العخ ّبية آنحاؾ ق اخ ار باعتبار تػنذ السقخ
عاما لمجامعة الحؼ ضل يذغل السشرب
الخسسي لمجامعة العخبية كتعييغ الذاذلي القميبي ،أميشا ّ
حتى عاـ 1990ـ.
السقخ إلى القاىخة بعقج مؤتسخ الجار البيزاء الصارغ ،كأصبح
كفي مارس عاـ 1990ـ ،عاد ّ

كدكلية بارزة،
إقميسية كعخ ّبية
عاما لجامعة الجكؿ العخ ّبية ،كسط تصػرات
ّ
ّ
عرست عبج السجيج أميشا ّ
القسة تع استكساؿ عػدة مرخ إلى العالع العخبي ،كعػدة مقخ جامعة الجكؿ العخ ّبية إلى القاىخة،
كفي ّ
ّ
عسميا ق اخرات قسة بغجاد 1978ـ.
كبحلظ انتيت ّ
مغ بيغ األحجاث السباشخة التي أصابت العبلقات السرخّية الجدائخّية بذخخ لغ يمتئع أبجا،

السؤدية إلى اتفاؾية كامب ديفيج تتسثل في ما يمي :زيارة الخئيذ
صات
كالتي كانت آخخ السح ّ
ّ

السرخؼ أنػر الدادات لمقجس  19نػفسبخ 1977ـ ،بعجما كضعت المبشات األكلى لمتقارب السرخ ّؼ
الدادات في خصاب ألقاه
اإلسخ
ائيمي بفزل جيػد كيدشجخ كالسدتذار الشسداكؼ كخاسيكي ،أعمغ ّ
ّ
"إنشي مدتعج
أماـ مجمذ الذعب السرخ ّؼ بتاريخ  9نػفسبخ 1977ـ ،بحزػر ياسخ عخفات قائبلًّ :
1
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مدتعج لمحىاب إلى
لمحىاب إلى آخخ الجنيا كسيشجىر اإلسخائيميػف حيشسا يدسعػنشي اآلف أقػؿ ّإنشي
ّ

ألف ال أحج مشيع حسل ذلظ الترخيح محسل
الكشيدت كمشاقذتيع" ،كلقج صّفق جسيع الحاضخيغ؛ ّ
الدادات كخصػرة الفكخة ،كأصيب السدؤكلػف السرخيػف
الجج ،لكشيع سخعاف ما تأكجكا مغ ّ
ججية ّ
ألف ىحه السبادرة كحجىا كفيمو بعدؿ مرخ عغ العالع العخبي.1
بخيبة أمل كبيخةّ ،
ّ
متحجيا
لدادات إلى القجس في زيارة فاجأ بيا العالع
ّ
في يػـ  19نػفسبخ 1977ـ ،كصل ا ّ
بحلظ مؤتسخات الخخشػـ 1967ـ ،كالءاتو الثبلثة(ال صمح ،ال اعتخاؼ ،ال تفاكض مع إسخائيل) ،لقج
سببت ىحه الديارة في انقداـ الجكؿ العخبية إلى ثبلث مجسػعات إحجاىا تزع الجكؿ التي كانت أكثخ

الفمدصيشية ،كلقج
طسة التحخيخ
راديكالية كشسمت :كل مغ الجدائخ كليبيا كسػريا كاليسغ الجشػبي كمش ّ
ّ

الترجؼ) كالتي
قخرت ىحه الجكؿ الخسذ عقج اجتساع كتكػيغ ما يدسى بػ(الجبية
لمرسػد ك ّ
ّ
القػمية ّ
عخفت في اإلعبلـ السرخ ّؼ (جبية الخفس) أؼ الحيغ يخفزػف الدبلـ ،ككاف مػقفيا متصخفا معاديا

أما السجسػعة الثانية فيي التي أيجت ىحه
اعجتيا خيانة عطسى
الدادات ،ك ّ
ّ
لمقزية العخ ّبيةّ ،
لسبادرة ّ
السبادرة أك باألحخػ لعبت دك اًر بار اًز في التقارب السرخ ّؼ اإلسخائيمي كعمى رأسيا السسمكة السغخ ّبية،
ّ
سمبيا كغامزا ،فبل ىي ّأيجت السبادرة ،كال ىي ىاجستيا،
أما السجسػعة األخيخة ،فكاف مػقفيا ّ
ّ
األردنية ،كجسيع دكؿ الخميج
الدعػدية ك
كفزمت التخيث ،كتذسل ىحه السجسػعة كل مغ السسمكة
ّ
ّ
ّ
باستثشاء اليسغ الجشػبي.

لؤلمة العخ ّبية برفة عامة
حيث اعتبخت ىحه الديارة بالشدبة لمجانب العخ
بي نكدة كبيخة ّ
ّ
الفمدصيشية بذكل خاص ،فقامت الجدائخ بسعارضة ىحه الديارة كػف
الفمدصيشية ليا
القزية
القزية
ّ
ّ
ّ
ك ّ

أىسيتيا في الدياسة الخارجية لمجدائخ.

ضج
أف مغ خبلؿ مجخيات الشقاش ّ
أؼ إجخاءات ّ
تجخل ىػارؼ بػمجيغ قائبلً" :يجب عشج اتخاذ ّ
أف ىشاؾ شعبا مرخّيا شؿيقا يجب أف نحخص عميو" ،ثع استصخد معمقا عمى
مرخ يجب أف نتحكخ ّ

الدادات لمقجس قائبلً" :إذا نجحت السبادرة في تحقيق السصالب العخ ّبية فدػؼ أذىب لمقاىخة
زيارة ّ
دكف سابق إنحار ،كأعمغ مغ ىشاؾ ّأنشي كشت عمى خصأ ،كبالسقابل إذا فذمت السبادرة ،ككاف ىشاؾ
رغبة حؿيؿية في التخاجع عشيا ،فمغ أتخدد في الحىاب إلى القاىخة ألضع إمكانياتي كإمكانيات

أف
الجدائخ في خجمة السخحمة السقبمة مغ العسل العخبي
السػحج ،كسا جاء في ىحا البياف الختامي ّ
ّ
ّ
1
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عية عمى االحتبلؿ الرييػني
الدادات لمقجس ىػ اعتخاؼ
ضسشي بإسخائيل كإضفاء لمذخ ّ
زيارة ّ
ّ
ّ
تذكل انتياكاً صارخاً لسبادغ القسة العخبية كمقخراتيا ،كخخكجاً
لؤلراضي العخ ّبية ،كفي نفذ الػقت ّ
الرف العخبي.1
عمى كحجة ّ
ّ

ألف ىحه األخيخة
كمغ أكثخ السػاقف العخ ّبية إزعاجاً كتأثي اًخ عمى الدادات ىػ مػقف الجدائخ؛ ّ

سياسية عالقة ،بل بالعكذ كانت ليا مػاقف مذخفة معيا،
لع تكغ بيشيا كبيغ مرخ أية مذاكل
ّ
ثع
فإف مػقف الجدائخ الخافس لسبادرة الدادات ّ
كليحا ّ
شكل خص اًخ كبي اًخ عمى الشطاـ السرخ ّؼ ،كمغ ّ
محاصختو قبل تدخبو لمذارع السرخ ّؼ الحؼ يحكخ الجدائخ دائسا بكل خيخ ،كمشح تمظ المحطة بجأت
تفكخ في تذػيو صػرة الجدائخ لجػ الذعب السرخ ّؼ كأذنت إلعبلميا بإشبلؽ حسبلتو
مرخ ّ

ضج الجدائخ.2
السدعػرة ّ

انعكاسات كامب ديفيج عمى العالقات بيؼ البمجيؼ :
بجءا مغ
اتفاؾية كامب ديفيج كصػالً
ّ
ّ
إف مجسػع األزمات التي ّ
تعخضت ليا العبلقات العخبية ً
سجة
إلى معاىجة الدبلـ السرخية اإلسخائيمية ،تدامشت في الجدائخ مع صعػد الذاذلي بغ ججيج إلى ّ

الحكع في ؼيفخؼ 1979ـ ،كلقج عبخ الخئيذ عغ رفزو القاشع لكامب ديفيج مغ خبلؿ ترخيحو:

"إف الجدائخ ضج سياسة االنيداـ كالحمػؿ الجدئية" ،كححر الشطاـ السرخ ّؼ الحؼ حاكؿ مغ أجل
ّ
الفمدصيشية.
القزية
يكية أف يمعب دكر الػصي عمى
كدب ّ
ّ
ّ
كد الػاليات الستّحجة األمخ ّ
ّ

إف مغ بيغ العػامل السؤثّخة عمى العبلقات بيغ البمجيغ عقب االتفاؾية ،ىػ احتزاف الجدائخ
ّ

لدكختيخ جساؿ عبج الشاصخ الديج عبج السجيج فخيج بصمب خاص مغ الخئيذ بػمجيغ ،ىحا فزبلً
الدادات كتخّمى
عغ استؿباليا لبصل حخب أكتػبخ الفخيق سعج الجيغ الذاذلي الحؼ عارض سياسة ّ
حل بيا ضيفا عاـ 1978ـ.3
عغ مشربو كدفيخ في البختغاؿّ ،
كفزل االستقخار في الج ادئخ التي ّ
التفاؾية كامب ديفيج عمى العبلقات السرخّية الجدائخّية ،في فتح
حيث يتجّمى التأثيخ الدمبي
ّ
ّ
التدخب اإلسخائيمي إلفخيؿيا ،بعجما كانت ىحه األخيخة في كقت
الباب عمى مرخاعيو أماـ
ّ
التػغل ك ّ
ّ
العجك الرييػني ،كذلظ بفزل مجيػدات جدائخ ىػارؼ بػمجيغ ،التي
مزى في مشأػ عغ
ّ
ّ
1
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سجة
استصاعت أف تأخح مغ الجكؿ اإلفخيؿية قخار مقاشعة الكياف
الدادات ّ
الرييػني ،لكغ باعتبلء ّ
ّ
الحكع الحؼ فتح باب العبلقات مع تل أبيب ،أصبح مغ الرعػبة بسكاف مصالبة اإلفخيقييغ بأف
ممكية مغ السمظ.
يكػنػا أكثخ ّ
اف الدادات
كبسا ّ
أف الشطاـ السرخؼ كاف يخػ في الجدائخ مشافداً كمرجر خصخ عميو؛ لع يتػ َ

أؼ فعل يسكشو مغ إضعاؼ الجدائخ عمى السدتػييغ اإلفخيقي ك العخبي.1
في ّ
التخدد عغ ّ
ّ
ّ

1
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الشتائج:
مؼ خالل ىحه الخسالة تؽصمت الباحثة إلى عجه نتائج مؼ أىسيا:
.1

لعبت الجدائخ دك اًر كبيخ في تأسيذ مشطسة التحخيخ الفمدصيشية.

.2

أف الجدائخ كانت مغ اكائل الجكؿ التي تعتخؼ بسشطسة التحخيخ الفمدصيشية ،حيث تع افتتاح
أكؿ مكتب لمسشطسة عاـ 1965ـ.

.3

أف الخئيذ بغ بيبل ىػ الحؼ سسح لحخكة فتح بفتح مكتب مشطسو التحخيخ الفمدصيشية في
الجدائخ ،كىػ مكتبيا االكؿ كاألبخز في الجدائخ كذلظ قبل االنصبلقة ،حيث كاف أبػ جياد ىػ
السدئػؿ عغ السكتب.

.4

شاركت الجدائخ في حخب حديخاف حيث كاف ليا دكر في الحخب ،ككاف الجاعع الخئيدي ىػ
الخئيذ ىػارؼ بػمجيغ ،كقاـ بدياره مرخ كسػريا لجعسيع.

وشاركتعجةوحجاتمشيافيحخب

 .5بقيتالقؽاتالجدائخيةفيمرخحتىسشة3696م 
االستشداؼ عمى خط الجبية.
.6

حاكلت الجدائخ عجة مخات السداىسة في مػقف الحخب األىمية في لبشاف التي استسخت 15
عاماً.

.7

أف مديخة الخئيذ ىػارؼ بػمجيغ في تحخيخ الجدائخ ىػ نسػذج لمرسػد العدكخؼ ،حيث
نجح ىػارؼ بػمجيغ في الثػرة الجدائخية نجاحات ساحقو كأثبتت بشجاحاتو الستػالية ججارتو
بأف يكػف القائج العدكخؼ الجدائخؼ األكؿ كاألبخز حيث كاف ىػ السذخؼ عمى تجريب
كتذكيل خبليا عدكخية.

.8

أف الشطاـ السرخؼ كاف يخػ في الجدائخ مشافداً كمرجر خصخ عميو كليحا لع يتػانى
الدادات في التخدد عغ أؼ فعل يسكشو مغ إضعاؼ الجدائخ عمى السدتػييغ اإلفخيقي
كالعخبي.

.9

في عاـ 1974ـ ،أقخ السجمذ الػششي الفمدصيشي بخنامج الشقاط العذخ التي تع صياغتيا
مغ قبل ؾيادات الجبية الجيسقخاشية لتحخيخ فمدصيغ ،حيث كانت تجعػ إلى إنذاء سمصو
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كششية عمى أؼ قصعة محخرة مغ أرض فمدصيغ ،حيث كانت نتيجة ذلظ انقداميسا إلى
فرائل كىي الجبية الذعبية لتحخيخ فمدصيغ كالجبية الذعبية لتحخيخ فمدصيغ  -الؿيادة
العامة ،حيث تست تذكيل جبيو الخفس حيث ترخفت بذكل مشفرل عغ مشطسة التحخيخ
ّ
الفمدصيشية.
 .10بدبب انزساـ الفرائل الفمدصيشية مع الحكػمات العخبية إلى الخط الخافس في جبية
الرسػد كالسػاجية لذجب محاكالت مرخ لمػصػؿ إلى سبلـ مشفرل مع إسخائيل ذلظ
سببت اتفاؾية كامب ديفيج عاـ 1979ـ.
 .11يتجمى التأثيخ الدمبي التفاؾية كامب ديفيج عمى العبلقات السرخية الجدائخية في فتح الباب
عمى مرخعيو أماـ التػغل كالتدخب اإلسخائيمي إلفخيؿيا بعجما كانت ىحه األخيخة في كقت
مزى في مشأػ عغ العجك الرييػني كذلظ بفزل مجيػدات جدائخ ىػارؼ بػمجيغ التي
استصاعت أف تفتظ مغ الجكؿ اإلفخيؿية مقاشعة الكياف الرييػني ،لكغ باعتبلء الدادات
سجه الحكع الحؼ فتح باب العبلقات مع إسخائيل أصبح مغ الرعػبة بسكاف مصالبو اإلفخيقييغ
أف يكػنػا أكثخ ممكيو مغ السمظ.
 .12إف العبلقات الجدائخية كانت عبلقات كدية ،حيث كانت الجدائخ بجكرىا مػقفيا شبلئعياً
كبصػلياً اتجاه مرخ كالعخب برفو عامة ضج إسخائيل خاصو حخب أكتػبخ عاـ 1973ـ،
حيث لعب بيا دك اًر ريادياً كىحا بذياده زعساء كأبصاؿ حخب أكتػبخ ،حيث العخب قصعػا عمى
أنفديع كعجاً قاشعاً بسقاشعو الكياف الرييػني شػاؿ مخاحل الرخاع العخبي اإلسخائيمي مشح
انجالعو.
 .13إف الجدائخ لع كلغ تحاكؿ أبجاً التجخل ال مغ قخيب كال مغ بعيج في شؤكف الحكع السرخؼ
ككاف ما ييسيا ىػ الؿياـ بػاجبيا في الرخاع العخبي اإلسخائيمي ،لكشو مغ السؤسف أف
يتحػؿ التزامغ كالتبلحع في العبلقات بيغ البمجيغ إلى التصاحغ كالتشافخ كالتذاجخ بيشيسا
بدبب اتفاؾيو كامب ديفيج السذؤكمة التي خمفت أثا اًر سمبيو عمى عبلقات البمجيغ كحػلت
عجك األمذ حميف اليػـ عمى حداب رفيق األمذ.
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الخاتسة والتؽصيات:
عجة مقػالت ثػرّية تجاه فمدصيغ مشيا مقػلتو الذييخة في األمع الستحجة
عخؼ عغ بػمجيغ ّ

"نحغ مع فمدصيغ ضالسة أك مطمػمة" حيث تطل ىحه العبارة الذييخة خالجة ما دامت الجدائخ قائسة.

فالجدائخ لع تتأخخ يػما عغ مداعجة أشقائيا الفمدصيشييغ ،كالجفاع عغ قزيتيع  ،فمقج
كمعشػيا ،كلع تتأخخ يػماً حتى
ماديا
الذسل
أسيست الجدائخ كال زالت في ّلع ّ
ّ
الفمدصيشي كمداعجتو ّ
ّ
أكجت الجدائخ كخاصة الخئيذ الخاحل ىػارؼ
في أصعب الطخكؼ
االقترادية عغ السقاكمة ،ك ّ
ّ
أف كاجب الجفاع عغ فمدصيغ ىػ كاجب شخعي كأ ّف لفمدصيغ حقا عمييا ،كىي تخػ ّأنيا
بػمجيغّ ،
ّ
لؤلمة العخ ّبية باعتبارىا قزية احتبلؿ كاجب السقاكمة ،مثمسا تقخيخ السريخ كاجب
ّ
قزية مريخّية ّ

أف الجدائخ
لمذعب الفمدصيشي ،كلقج دافعت الجدائخ عغ فمدصيغ مشح بجاية االحتبلؿ اإلسخ
ائيمي رغع ّ
ّ
ّ
الفمدصيشية إلى األمع
القزية
كقتيا كانت تقاكـ االستعسار الفخندي ،فالجدائخ ىي التي أدخمت
ّ
ّ
ّ
الستّحجة ،كىي مغ فتحت أبػاب ثكشاتيا العدكخّية لمسقاكميغ الفمدصيشييغ بعج خخكجيع مغ لبشاف،
بكل أجيدتيا ،كقامت بتجريب الفمدصيشييغ عدكخّيا
ككضعت تحت ترخفيع ثكشة عدكخّية كاممة ّ

بكمياتيا العدكخّية ،فالجدائخ شعبا كحكػمة لع تتخدد في مداعجة الفمدصيشييغ حتى يػمشا ىحا.
ّ

كسا لعبت الجدائخ دك اًر كبي اًخ في تأسيذ مشطسة التحخيخ الفمدصيشية حيث كانت الجدائخ مغ
أكائل الجكؿ التي تعتخؼ بسشطسة التحخيخ الفمدصيشية ,فتع افتتاح أكؿ مكتب لمسشطسة في صيف عاـ
 1965ـ ,حيث تأسدت مشطسة التحخيخ الفمدصيشية بحذ كششي يقػـ عمى فكخة التحخيخ كالسقاكمة
الػششية تحت عسمية متكاممة تذسل جسيع كسائل الشزاؿ ,كانصمقت السشطسة نحػ تحقيق أىجافيا
عبخ كل الػسائل ,كالجعع الستاحيغ.
كسا كاف مكتب السشطسة في الجدائخ عبارة عغ حمقة كصل مع العالع الخارجي ,فأقاـ
عبلقات مع حخكات التحخر العالسي كالجكؿ التي اىتست بالقزية الفمدصيشية ,كفتح معدكخ تجريب
عدكخؼ ألبشاء فمدصيغ في الجدائخ ,كعسل أيزاً عمى استيعاب الكػادر مغ الصمبة الفمدصيشييغ في
الجامعات الجدائخية ,سياسياً كعدكخياً ,كفتح السجاؿ لمعسل فييا ,كالتخكيج الدياسي لمقزية
الفمدصيشية عمى جسيع السدتػيات الخسسية كالذعبية كالجكلية.
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السرادر والسخاجع
القخآن الكخيػ

الكتب
 .1اإلبخاـيسي ،أحسج شالب ،السعزمة الجدائخية األزمة والحل ،دار عصية لمشذخ ،ط،1
1996ـ.
 .2ابغ رابح ،لػيدة ،األوضاع االقترادية واالجتساعية لمجدائخييؼ ابان الثؽرة التحخرية.
 .3أبػ حجخ ،آمشة  ،مؽسؽعة السجن العخبية ،مغ غيخ دار كسشو ششخ.
 .4أبػ ركبو ،دمحم مشرػر ،أزمة قخار تسثيل الذعب الفمدصيشي في قسة مؤتسخ الخباط 1974ـ
كأثخه عمى العبلقات الفمدصيشية األردنية ،مجمة جامعة القجس السفتؽحة لألبحاث والجراسات-
العجد الحادي واألربعيؼ (– )1كانػف الثاني.2017،204
 .5أبػ زكخيا ،يحيى ،الجدائخ مؼ أحسج بؼ بمة إلى عبج العديد بؽتفميقة ،ناشخؼ لمشذخ كالتػزيع،
2003ـ.
 .6آغا ،عامخ يػسف ،الدياسة الجيغؽلية خالل حكػ الجسيؽرية الفخندية الخامدة والسؽقف
مؼ قزيتي الجدائخ وفمدطيؼ نسؽذجاً ،ط ،1نسػر لمصباعة كالشذخ2015 ،ـ.
 .7بالسبػ ،ميخائيل ،نكبة فمدطيؼ ،دار الحسخاء لمصباعة كالشذخ ،بيخكت لبشاف 2000 ،ـ.
 .8البحيخؼ ،صبلح الجيغ ،السجخل إلى القزية الفمدطيشية ،ط 4مخكد دراسات الذخؽ األكسط،
دار البذيخ لمشذخ كالتػزيع ،عساف ،مغ غيخ تاريخ نذخ.
.9

بمقخيػس ،عبج الغشي ،صفحات مؼ جياد الجدائخييؼ بفمدطيؼ 1949-1948م ،دار
الخمجكنية ،الجدائخ 2010ـ.

 .10بػمايجه ،عسار ،بؽمجيؼ واآلخخون ما قالو وما أثبتتو األيام ،تقجيع :عبج الحسيج ميجؼ ،دار
السعخفة ،الجدائخ2008 ،ـ.
 .11التازؼ ،عبج اليادؼ ،القجس والخميل في الخحالت السغخبية (رحمة بؼ عثسان نسؽذجاً) ،مغ
غيخ تاريخ نذخ.
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 .12التبلكؼ ،أحسج محسػد ،الجولة والعسخان في اإلسالم وأزمة الكيانات "سايكذ بيكؽ"،ط،1
مخكد اإلعبلـ العخبي ،مرخ 2015ـ.
 .13التسيسي ،مدعػد مجاىج ،الجدائخ الحخة ،ط ،2دار االيتاـ االسبلمية الرشاعية ،القجس،
.1960
 .14الجدائخؼ ،حسجاف بغ عثساف خػجو ،السخآة (لسحة تاريخية وإحرائية عمى إيالة الجدائخ)،
دار مكتبو الحياة  /بيخكت1972 ،ـ.
 .15الجدائخؼ ،دمحم بغ عبج القادر ،تحفة الدائخ في تاريخ الجدائخ ،ج ،2-1ط ،2دار اليقطة
العخبية لمتأليف كالشذخ1964 ،ـ.
الغخبية وغدة والجميل (-1974
 .16جػاد ،سعيج ،الشيؽض الؽطشي الفمدطيشي في الزفة
ّ
ّ
ّ
 ،)1978دار ابغ خمجكف ،ط  ،1عساف.2001 ،
 .17حاجي ،دمحم ،الجدائخ فمدطيؼ :مؼ سيجي بؽمجيؼ إلى دمحم بؽدية ،العخبي الججيج ،مغ غيخ
ّ
تاريخ نذخ.
الفمدطيشية بالشعام األردني (1976-1964م)
عسة التحخيخ
 .18حبيب هللا ،غانع ،عالقو مش ّ
ّ
الفمدصيشية ،عكا1987 ،ـ.
بيؼ التشديق والرجام ،دار االستقخار ،مؤسدو الثقافة
ّ

 .19حجار ،جػزيف ،سؽريا بالد الذام تجدئة وطؼ ،ط ،1دار شبلس لمجراسة كالتخجسة كالشذخ،
1999ـ.
 .20حميسة ،صابخ ،قخار تقديػ فمدطيؼ  181وبجاية الشكبة ،مغ غيخ تاريخ نذخ.
ائخية ومؽاقفيا مؼ القزية الفمدطيشية ،مغ غيخ دار
 .21حسػدؼ ،إبخيخ ،الحخكة
الؽطشية الجد ّ
ّ
كتاريخ نذخ.

 .22الحسػؼ ،ياقػت ،معجػ البمجان ،دار صادر لمصباعة كالشذخ ،كدار بيخكت لمصباعة كالشذخ،
السجمج الثاني ،بيخكت1978 ،ـ.
 .23الحسيخؼ ،دمحم بغ عبج السشعع ،الخوض السعطار في خبخ األقطار ،حققو الجكتػر إحداف
عباس ،مكتبة لبشاف ساحو رياض الرمح بيخكت1975 ،ـ.
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الفمدطيشية في الذعخ الذعبي الجدائخّي ،جامعة الصارؽ،
القزية
 .24حشي ،المصيف ،تجميات
ّ
ّ
ّ
مغ دكف تاريخ نذخ.
 .25الخالجؼ ،سييل ،الجدائخ وبالد الذام (صفحات مؼ الشزال السذتخك ضج االحتالل)،
مشذػرات الحزارة  ،الجدائخ2013 ،ـ.
 .26الخالجؼ ،كليج ،مقاالت عؽدة إلى قخار التقديػ 1947م ،ـ ،9العجد ،33مؤسدة الجراسات
الفمدصيشية ،مجمة الجراسات الفمدصيشية1998 ،ـ.
 .27الخصيب ،دمحم نسخ ،أحجاث الشكبة أو نكبة فمدطيؼ ،مشذػرات دار مكتبة الخياؿ ،بيخكت،
ط1967 ،2ـ.
 .28خمف ،صبلح ،فمدطيشي بال ىؽية ،ط ،2دار الجيل ،عساف1996 ،ـ.
 .29الخػلى ،لصفى ،حخب يؽنيؽ  1967بعج  30سشة ،ككالو األىخاـ لمتػزيع1998 ،ـ.
 .30الخػلي ،لصفي ،عؼ الثؽرة في الثؽرة وبالثؽرة ،مكتبة األسػار عكا ،مغ دكف تاريخ نذخ.
 .31دبر ،اسساعيل ،الدياسة العخبية والسؽاقف الجولية تجاه الثؽرة الجدائخية ،دار ىػمة،
الجدائخ2000،ـ.
 .32دراسات مشيجية في القزية الفمدطيشية ،مخكد اإلعبلـ العخبي ،مرخ2003 ،ـ.
 .33الخاسي ،جػرج ،االسالم الجدائخي مؼ األميخ عبج القادر إلى أمخاء الجساعات ،دار الججيج،
ط1997 ،1ـ.
 .34الدبيخؼ ،العخبي ،تاريخ الجدائخ السعاصخ،ج ،1اتحاد الكتاب العخب.
 .35زبيخؼ ،العقيج شاىخ ،نرف قخن مؼ الكفاح محكخات قائج أركان جدائخي ،دار الرحافة فخيج
زكيػش –الؿبة – الجدائخ ،قشاة الجدائخ ،الذخؽ األكسط لئلعبلـ كالشذخ.
 .36الدبيخؼ ،دمحم العخبي ،الخصػات األكلى في التصبيق السيجاني ألىجاؼ الثػرة الجدائخية ،مجمة
السرادر ،عجد ،1999 ، 2السخكد الػششي لمجراسات كالبحث في الحخكة الػششية كثػرة أكؿ
نػفسبخ.
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 .37زريق  ،قدصشصيغ ،نكبة عام 1948م أسبابيا وسبل عالجيا ،مؤسدو الجراسات
الفمدصيشية ،ط ،1بيخكت 2009ـ.
 .38ساكخ ،عائجة ،التحؽالت الدياسية واالقترادية واالجتساعية التي شيجتيا الجدائخ في فتخة
الخئيذ ىؽاري بؽمجيؼ مؼ 1978-1965م .8،
 .39ستػرا ،بشجاميغ ،تاريخ الجدائخ بعج االستقالل 1988-1962م ،تخجسو صباح مسجكح
كعجاف ،مصابع ك ازرة الثقافة الييئة العامة الدػرية لمكتاب ،ط2012 ،1ـ.
 .40سعج هللا  ،أبػ القاسع  ،الحخكة الؽطشية الجدائخية 1945-1930م ،السشعسة العخبية لمتخبية
والثقافة والعمؽم ،معيج البحػث كالجراسات العخبية ،ج1975 ،3ـ.
 .41سقيشي ،ىشية ،دور الجبمؽماسية الجدائخية في القزية الفمدطيشية 1974-1967م.
 .42سبلمة ،جسعة ،الشخب الجدائخية والعالػ العخبي واإلسالمي ،الجسيػرية الجدائخية الجيسػقخاشية
الذعبية2015 ،ـ.
 .43سبلمة ،عبج الغشي ،السقجمات التاريخية والدياسية لؽعج بمفؽر 100 ،عاـ عمى كعج
بمفػر.
 .44شامي ،يحيى ،مؽسؽعة السجن العخبية واالسالمية ،دار الفكخ العخبي لمصباعة كالشذخ،
بيخكت ،ط1993 ،1ـ.
 .45الذخيف ،ماىخ ،سبعؽن عاماً عمى قخار تقديػ فمدطيؼ الجولي ،مؤسدة الجراسات
الفمدصيشية ،مغ دكف تاريخ نذخ.
 .46الذعبي ،عيدى ،الكيانة الفمدطيشية (1977-1974م) ،مخكد أبحاث مشطسة التحخيخ
الفمدصيشية ط ،1بيخكت 1979ـ.214 ،
 .47الذقيخؼ ،أحسج ،دفاعاً عؼ فمدطيؼ والجدائخ ،السكتب التجارؼ لمصباعة كالشذخ كالتػزيع،
تعخيب خيخؼ حساد ،ط1962 ،1ـ.
 .48شكيب ،إبخاـيع ،حخب فمدطيؼ 1948م ،ط ،1الدىخاء لئلعبلـ العخبي1986 ،ـ.
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 .49ششتي ،أحسج ،الجدائخ والقزية الفمدطيشية  ،صفحات مغ الجياد السذتخؾ ،األكاديسية
لمجراسات االجتساعية كاالندانية ،مغ دكف تاريخ نذخ.
 .50الذيباني ،مختار ،سايكذ بيكؽ والؽحجة السغاربية السؤجمة600 ،
 .51صالح ،جياد أحسج ،الجدائخ وتمسدان في كتابات السؤرخ الفمدطيشي نقؽال زياده ،الدمصة
الػششية الفمدصيشية /ك ازرة الثقافة الفمدصيشية ،اإلدارة العامة لآلداب ،ط.2011 ،1
 .52شبلس ،مرصفى ،الثؽرة العخبية الكبخى ،شبلس لمجراسات كالتخجسة كالشذخ ،دمذق ،ط،4
1987ـ.
 .53عباس ،دمحم ،مثقفؽن في ركاب الثؽرة في كؽاليذ التاريخ  ،2/دار ىػمة لمصباعة كالشذخ
كالتػزيع-الجدائخ2009 ،ـ.
 .54العباسي ،دمحم  ،الدمطة والحخكة االسالمية في الجدائخ ،دار السعارؼ.
 .55عجالة ،رابح ،ىؽاري بؽ مجيؼ رجل وكفاح ومؽاقف ،دار السجتيج ،الجدائخ2013 ،ـ.
 .56عمي خيخ بظ ،بذخػ ،مؽقف الحخكات الؽطشية في أقطار السغخب العخبي ،مشذػرات الييئة
العامة الدػرية لمكتاب ،ك ازرة الثقافة –دمذق ،2015 ،مكتبة األسج.
 .57العسامخة ،سعج ابغ البذيخ ،ىؽاري بؽمجيؼ الخئيذ القائج 1978-1932م ،السكتبة العخبية
قرخ الكتاب البميجة ،ط1997 ،1ـ.
 .58عسيسػر ،محي الجيغ ،أيام مع الخئيذ ىؽاري بؽمجيؼ وذكخيات أخخى ،دار اق أخ لمشذخ
كالتػزيع ،ط ،1مؤسدة األىخاـ1998 ،ـ.
 .59عيدى ،لؤؼ ،الجدائخ سشج قؽي لمقزية الفمدطيشية وسشطالب بخيطانيا باالعتحار عؼ وعج
بمفؽر ،صػت األحخار.350،
 .60الغبخا ،شفيق ناضع ،إسخائيل والعخب مؼ صخاع القزايا إلى سالم السرالح ،السؤسدة العخبية
لمصباعة كالشذخ –بيخكت ،ط1997 ،1ـ.
 .61غيمدبي ،جػاف ،الجدائخ الثائخة ،بيخكت ،مغ دكف تاريخ نذخ.
 .62فتاتو ،ميمػد ،نعخة الحخكة الؽطشية الجدائخية لقزايا التحخر في السذخق98. ،
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 .63ؾبايمي ،ىػارؼ ،األكضاع االقترادية في الجدائخ عذية انجالع الثػرة الجدائخية ،مجمة
السؽاقف لمبحؽث والجراسات في السجتسع والتاريخ2007 ،ـ.
 .64قجكرة ،زاـية ،تاريخ العخب الحجيث ،دار الشيزة العخبية لمصباعة كالشذخ ،بيخكت ،دكف تاريخ
نذخ.
 .65قصيذات ،ياسخ نايف ،العالقات األردنية العخبية في ظل متغيخات الشعام اإلقميسي العخبي،
دار يافا ،عساف2009 ،ـ.
 .66قشانر ،دمحم ،الحخكة االستقاللية في الجدائخ بيؼ الحخبيؼ (1939 -1991م) ،الذخكة
الػششية لمشذخ كالتػزيع ،الجدائخ1982 ،ـ.
 .67الكاضع ،صالح جػاد ،دولة فمدطيؼ في األمػ الستحجة (1988-1947م) شؤون عخبيو،
كانػف األكؿ /ديدسبخ 1990ـ.72 ،
 .68كافي ،عمي ،محكخات الخئيذ عمي كافي مؼ السشاضل الدياسي إلى القائج العدكخي ،ط،2
دار القربة لمشذخ2011 ،ـ.
 .69كتغ ،ىشخؼ ،قزية فمدطيؼ ،تخجسو :رشجؼ األشيب الدمصة الػششية الفمدصيشية ،مصبػعات
ك ازرة الثقافة  ،ط1999 ،1ـ.
 .70كسبخلشغ ،باركخ ،الفمدطيشيؽن صيخورة شعب ،تخجسة دمحم حسدة غشايع ،األىمية لمشذخ كالتػزيع
ط2002 ،1ـ.
 .71كػباف ،ىيميشا ،السشعسة تحت السجيخ ،ىاؼ اليت لمشذخ-لشجف جامعة كامبخدج ،ط،1
1984ـ.
 .72الكيالي ،عبج الػىاب ،مؽسؽعة الدياسة ،مخكد الصباعة الحجيثة ،مغ دكف تاريخ نذخ.
 .73لحياني ،عثساف ،القزية الفمدطيشية في قمب تعاىخات الحخاك الجدائخي ،2019 ،العخبي
الججيج.
 .74لػرنذ ،ىشخؼ ،المعبة الكبخى الذخق العخبي السعاصخ والرخاعات الجولية ،تخجسة دمحم
مخمػؼ ،ط1992 ،1ـ ،دار قخشبة لمشذخ كالتػثيق كاألبحاث.
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 .75لػنيدي ،ابخاـيع ،حدب جبية التحخيخ الؽطشي مؼ الخئيذ ىؽاري بؽمجيؼ إلى الذاذلي بؼ
ججيج دار ىؽمة ،الجدائخ2012 ،ـ.
 .76لػنيدي ،رابح ،رؤساء الجدائخ في ميدان التاريخ ،دار السعخفة ،الجدائخ2011 ،ـ.
 .77مجسػعو مؤلفيغ ،حخب حديخان يؽنيؽ"1967مدارات الحخب وتجاعياتيا" ،السخكد العخبي
لؤلبحاث كدراسة الدياسات 2017ـ.
 .78محافطة ،عمي ،شخريات مؼ التاريخ ،ط2009 ،1ـ ،السؤسدة العخبية لمصباعة كالشذخ.
 .79دمحم إبخاـيع كامل ،الدالم اضائع في كامب ديفيج ،جخيجه االىالي ،القاىخة.1987 ،
 .80دمحم ،جبخيل ،فمدطيشيؽ  48نزال مدتسخ 1988-1948م ،مخكد الدىخاء لمجراسات
كاألبحاث-القجس،ط.1990 ،1
 .81محي الجيغ عسيسػر ،أربعو أيام صححت تاريخ العخب ،ط  ،1دار ىسػمو  ،الجدائخ،
.2010
 .82مخسمي  ،أحسج  ،دراسة شخرية بؽمجيؼ ،معيج عمػـ اإلعبلـ باإلتراؿ ،جامعة الجدائخ.
 .83مخيػش  ،أحسج  ،القزية الفمدطيشية في اىتسامات الطيب العقبي 241 ،
 .84السدمساني  ،أحسج  ،خخيف الثؽرة

صعؽد وىبؽط العالػ العخبي ،دار ميخيت،

القاىخة2005،ـ.
 .85السرخؼ ،زىيخ ،اتجاىات الفكخ الدياسي بيؼ الكفاح السدمح والتدؽية ،مكتبة اليازجي،
غدة-فمدصيغ2008 ،ـ.
 .86مرصفى ،بمسقجـ ،الغاز الطبيعي في الجدائخ :آفاق وتحجيات ،مغ دكف دار نذخ2013 ،ـ.
 .87مصسخ  ،دمحم العيج  ،الخئيذ ىؽاري بؽمجيؼ رجل القيادة الجساعية (1978-1932م)،
 .88مشعسة التحخيخ الفمدطيشية والسجمذ الؽطشي الفمدطيشي (تعخيف – وثائق – ق اخرات)،
مخكد الديتػنة لمجراسات كاالستذارات – بيخكت2014 ،ـ.
 .89مؽجد تاريخ فمدطيؼ الشكبة والرسؽد  ،مجسػعة مغ الباحثيغ ،المجشة الػششية إلحياء ذكخػ
الشكبة.
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 .90مؤسدة تشطيع كنذخ تخاث اإلماـ الخسيشي(س) الذؤكف الجكلية ،القزية الفمدطيشية في كالم
اإلمام الخسيشي ،ط1995 ،1ـ.
 .91السػسػعة الفمدصيشية ،ىيئة السػسػعة الفمدصيشية ،دمذق ،الصبعة األكلى  ،1984السجمج
الخابع.3326 – 313 ،
 .92مؽسؽعة قرة وتاريخ الحزارات العخبية ،تاريخية-جغخافية-حزارية وأدبية ،تػنذ
كالجدائخ.
 .93نجيبة  ،لعيادة  ،أىػ التطؽرات االقتراديؽ والدياسية والثقافية لمجدائخ في عيج الخئيذ
ىؽاري بؽمجيؼ2016 ،ـ ،مغ دكف ناشخ.
 .94ندار  ،خالج  ،الجير الجدائخي في مؽاجية التزميل ( ،محاكسة باريذ) ،تخجسة خميل
أحسج خميل ،دار الفارابي ،بيخكت ،ط2003 ،1ـ.
 .95الؽثائق الفمدطيشية العخبية 1974م ،مؤسدو الجراسات الفمدصيشية ط ،1بيخكت ..1975
.438
 .96ياسيغ ،عبج القادر ،كآخخيغ ،مشعسة التحخيخ الفمدطيشية التاريخ العالقات السدتقبل149،،
 .97يحيى  ،جبلؿ  ،العالػ العخبي الحجيث والسعاصخ ،ج ،3السكتب الجامعي الحجيث ،محصة
الخمل اإلسكشجرية ،مغ دكف تاريخ نذخ.
 .98يحيى  ،جبلؿ  ،تاريخ السغخب الكبيخ ( )4الفتخة السعاصخة وحخكات التحخر واالستقالل ،
دار الشيزة لمصباعو كالشذخ ،بيخكت1981 ،ـ.
 .99يحيى  ،عادؿ  ،الالجئؽن الفمدطيشيؽن 1998-1948م تاريخ شفؽي ،السؤسدة
الفمدصيشية لمتبادؿ الثقافي .1998

رسائل الساجدتيخ
.1

إـ ىاني ،سخكر ،بؽخخوبة دمحم السجعؽ ىؽاري بؽمجيؼ ودوره في الثؽرة التحخرية -1955
1962م ،رسالة ماجدتيخ ،جامعة دمحم خيزخ ،بدكخه2012 ،ـ.
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.2

بخكات ،مددلفة  ،األوضاع الدياسية لمسذخق العخبي 1920-1914م ،رسالة ماجدتيخ،
جامعة دمحم خيزخ ،بدكخة2019 ،ـ.

.3

بذيخ  ،مخمػؼ  ،مؽقع الجيؼ في عسمية االنتقال الجيسقخاطي في الجدائخ" ،دراسة في
التسثيالت الدياسية لؽاقع التعجية الحدبية عشج بعز السشتدبيؼ لمجبية اإلسالمية
لإلنقاذ/السحمة" ،رسالة دكتػراه ،جامعة كىخاف ،الدانيا.2013 ،

.4

بغ

رابح،

لػيػة،

األوضاع

االقترادية

واالجتساعية

لمجدائخييؼ

إبان

الثؽرة

الجدائخية( ،)1962 -1954رسالة ماجدتيخ.
.5

بغ صفا  ،سسيخة  ،جسعية العمساء السدمسيؼ والقزية الفمدطيشية  1954 – 1931م،
رسالة ماجدتيخ ،جامعة البرخة ،العخاؽ2013 ،ـ.

.6

بػضياؼ ،دمحم ،مدتقبل الشعام الدياسي الجدائخي ،رسالة ماجدتيخ ،جامعة الجدائخ /كمية
العمػـ الدياسية كاإلعبلـ2008 ،ـ.

.7

سعجؼ ،مشيل ،األوضاع الدياسية واالقترادية لمجدائخ في عيج الخئيذ ىؽاري بؽمجيؼ
1978-1965م،جامعة دمحم خيزخ ،بدكخة ،رسالة ماجدتيخ.

.8

سقيشي  ،ىشية  ،دور الجبمؽماسية الجدائخية في القزية الفمدطيشية 1967م1974-م،
رسالو ماجدتيخ ،الجسيػرية الجدائخية الجمقخاشية الذعبية ،ك ازرة التعميع العالي كالبحث
العمسي ،جامعو الػادؼ2013 ،ـ.

.9

عبج الخحسغ  ،فاشسة الدىخاء  ،ىؽاري بؽمجيؼ ودوره الدياسي والعدكخي في الثؽرة
لجدائخية ،رسالة ماجدتيخ.

 .10عبج الدبلـ كسػف ،اتفاؾيو كامب ديفيج  1978كانعكاساتيا عمى العبلقات الجدائخية
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