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 لخالصةا
ٍ  يٍ انغضائش يٕقف( عيٕمٕ دساعخ عبءد ٙ  انزنابي  (1978-1962 انفهغايُٛٛخ  انقناٛخ  رغابِ  انًؾازش   انؼشثا

 يؾشٔع اقشاس ثؼذ عًٛب ٔال انفهغيٍُٛٛٛ عبَت انٗ نهٕقٕف انؾؼجٛخ عًبْٛشْب رؼجئخ فٙ انغضائش دٔس ػٍ نهكؾف

ٍ  نُقاشح  ؽقٛقٛاب   رنابيُب   ْازا  يٕقفٓاب  ٔيضّم انزقغٛى ٙ  فابنغضائش  ,1962ػابو  اعازقلنٓب  ٔثؼاذ  قجام  انفهغايُٛٛٛ  ػٓاذ  فا

 نهغًبْٛش انزنبيُٛخ نهزؼجئخ يلئًخ اعٕاء رٓٛئخ ػهٗ عبْذح  ػًهذ يذٍٚ ثٕ ْٕاس٘ ٔانشئٛظ ثهّ ثٍ اؽًذ انشئٛظ

 انؾاؼت  ثًُبفشح دٔسْب ألخز انًزُفزح انٕىُٛخ ٔانقٕٖ انغًبْٛشٚخ ٔانزُظًٛبد نلرؾبداد فشفخ ٔاربؽذ انؼشثٛخ

ٗ   انفهغيُٛٙ ٙ  االعآبو  عبَات  انا ٗ  ٔيؾهٛاخ  دٔنٛاخ  ياإرًشاد  اداسح أ ػقاذ  فا ٘  نكغات  ٔاعاغ  َياب   ػها  انؼابو  اناشي

 ٙ ٙ  نإلعآبو  انؼشثا ٙ  انؼذٔاَٛاخ  ٔانزٓذٚاذاد  انزٕعاؼٛخ  "اعاشائٛم " ييابيغ  خياش  دسء فا  انؾاؼت  ماذ  يبسعازٓب  انزا

ٙ  "اعاشائٛم " ياغ  انًٕاعٓاخ  يزيهجابد  رٓٛئخ انٗ ٔثبعزًشاس دػذ انغضائش فأٌ ؽك ٔدٌٔ. انفهغيُٛٙ  ػقاذ  اصُابء  فا

 ٔؽؼٕثٓب انؼشثٛخ انؾكٕيبد يٍ انُيب  ٔاعغ ثزأٚٛذ رؾظٗ عؼهٓب يًب قبدرٓب نغبٌ ٔػهٗ ٔاالعزًبػبد انًإرًشاد

 .انًغزقت انفهغيُٛٙ انؾؼت ؽق ثاػبدح ىًٕؽبرٓب رؾقٛق انٗ رزيهغ كبَذ انزٙ
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ABSTRACT 

The study of the Algerian position from the Arabs solidarity towards Palestine since 

1962-1978 is important to disclose the Algerian role in supporting pedestrians, 

especially the division decree, and it represents the reality of the Algerian solidarity 

before as in dependence , Algeria in the era of Bin Bela and Huwary Bumidian 

worked hard to create the march for the Arab population and allowed the chance to 

unions, organization and the national forces that have the authority to take its part in 

the support of Palestinians by conducting national and international conferences on 

massive scales to win the support from all Arabs to participate in stopping the "Israel" 

aggression and expansion against the Palestinians, there is no doubt that Algeria by its 

leaders throughout its meetings and conferences called constantly to encounter the 

"Israel" aggression and expansion, and supported the Palestine rights.  
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 الوقذهة

 ػهٗ كجٛشح اًْٛخ يٍ انفهغيُٛٛخ نهقنٛخ نًب انًخزهفخ ثغٕاَجٓب انفهغيُٛٛخ انقنٛخ رُبٔنذ انزٙ انذساعبد رؼذدد

 انًزًضهخ انًؾشٔػخ ؽقٕقّ ٔاػبدح انفهغيُٛٙ انؾؼت اَقبف َيب  فٙ االدٔاس ٔرفبٔرذ,انؼشثٙ ػبنًُب فؼٛذ

 انذٔل اسادرّ يب رنك , انذٔنٛخ انًغبٔيبد ػٍ ثؼٛذا  ؽشػٙ ٔىُٙ ؽكى ظم رؾذ فهغيٍٛ اسك ػهٗ ثبنؼٛؼ

 يؾشٔع اقشاس يُز ثذيد انزٙ انًغهؾخ ٔانًغبثٓخ ٔاالعُبد انذػى خلل يٍ ثقنٛزٓى انفهغيٍُٛٛٛ حنُقش انؼشثٛخ

 يب اٌ اال , االعُجٛخ ٔانًُٓٛخ االعزؼًبس ٔىئخ يٍ رأٌ كبَذ انؼشثٛخ انذٔل اغهت اٌ ثٛذ , ْزا ٕٚيُب انٗ انزقغٛى

 انؾؼت نذٖ االيم يٍ ثقٛـ أقذ قذ انًبمٙ انقشٌ يٍ ٔانغزُٛٛٛبد انخًغُٛبد فٙ رؾشسٚخ صٕساد يٍ ؽذس

 يقٛشْب سثيذ انزٙ انؼشثٛخ انؾؼٕة يٍ ٔاؽذا  انغضائش٘ انؾؼت ٔكبٌ االعزؼًبسٚخ انًؾبسٚغ العٓبك انؼشثٙ

 عبَت انٗ ٔاالسك انًؾزش  ٔانزبسٚخ ٔانهغخ انذٍٚ سٔاثو ثفؼم االعزقلل قجم انفهغيُٛٙ انؾؼت يقٛش يغ

 ثؼذ انؼشثٙ انزنبيٍ ثبنزبنٙ دػًذ ٔانزٙ ٔانضقبفٙ االعزًبػٙ ثًؾٛيٓب انغغشافٙ ثبالرقبل رزؼهق ػٕايم

 انًؾزش  انؼشثٙ انزنبيٍ يٍ انغضائش يٕقف ػهٗ اننٕء نزغهٛو عبدح كًؾبٔنخ انذساعخ عبءد ٔنٓزا .االعزقلل

 .ٔانغذاد انزٕفٛق اهلل ٔيٍ . عؼٛذ فًٛب ٔفقذ قذ اكٌٕ اٌ ػغٗ .انفهغيُٛٛخ انقنٛخ رغبِ

 

 

 2691-2691 الفلسطينية القضية تجاه الوشترك العربي التضاهن هن الجزائر هوقف

 

 األخشٖ انؼبنًٛخ األقهًٛٛخ انُظى يٍ ٔانزنبيٍ انٕؽذح انٗ األقشة اَّ انٗ األقهًٛٙ َٔظبيّ انؼشثٙ انؼبنى رًٛض   

 االرقبل ػٍ فنل انًؾزش  ٔانزأسٚخ انهغخ ٔٔؽذح ثبنذٍٚ انًزًضهخ انشئٛغخ ٔانقٛى األعظ فٙ رشاثو نٕعٕد

 عبءد ٔثزنك ، ٔانزُظًٛٙ األقزقبد٘ ٔرقبسثٓب ٔانضقبفٙ األعزًبػٙ ٔثًؾٛيٓب انؼشثٛخ انجهذاٌ ثٍٛ انغغشافٙ

 ٔػهٗ (1) انذٔنٙ يٍ اكضش األقهًٛٙ االىبس ػهٗ انفهغيُٛٛخ انقنٛخ نذػى انؼشثٙ انضٕس٘ ٔانكفبػ انزنبيٍ فٛغخ

 انغضائش ثٍٛ ٔفم ؽهقخ يؾكهخ انؼشثٙ ثبنًؾش  انًغشة ٚشثو ثش٘ كغغش فهغيٍٛ يًْٛخ يفجؾذ األعبط ْزا

 ٔانؼشا  ٔاألسدٌ ٔعٕسٚب ، عٓخ يٍ ٔيٕسٚزبَٛب ٔانًغشة ٔرَٕظ ٔنٛجٛب ٔاسٚزشٚب ٔانقٕيبل ٔانغٕداٌ ٔيقش

 .  (2)األعزشارٛغٛخ فهغيٍٛ خيًْٛ ركًٍ ُْٔب ، يخشٖ عٓخ يٍ ٔغٛشْب ٔنجُبٌ

 انؼشثٙ انزنبيٍ ٔؽذح اًْٛخ َؾٕ ٔافكبسْب يجبدئٓب فٙ يهؾٕظب رؾٕال انضبَٛخ انؼبنًٛخ انؾشة ثؼذ انغضائش ٔؽٓذد

 انغٛبعٛخ انهغُخ ايبو انؼشثٛخ انذٔل عبيؼخ فٙ انغضائشٚخ األَزقبس ؽشكخ يًضم (خنٛش يؾًذ)ِ اكذ يب ْٔزا ،

 انفهغيُٛٛخ انقنٛخ اٌ " قبئل األعزؼًبسٚخ انذٔل اعزشارٛغٛخ فٙ فهغيٍٛ اًْٛخ ػهٗ ػهق ار1951 عُخ انفهغيُٛٛخ

 .(3)" انؼشثٙ انًغشة فٙ األعزؼًبس خنًُٓٛ قبػذح رًضم انغضائش ٔاٌ األٔعو انؾش  َؾٕ فَٕٓٛٛب عغشا يضهذ

 انقنٛخ ريٕساد1954 عُّ انغضائشٍٚٛ انؼهًبء عًؼّٛ سئٛظ( اإلثشاًْٛٙ انجؾٛش يؾًذ انؾٛخ) اعزؼشك كًب   

 انقٕٖ ٔارؾبد ثبسادح ي٘ َفغّ ثغلؽٓى  ٔارؾبدْى انٕٛٓد يقبرهخ انؼشة ٔػهٗ يؾُخ ثأَٓب يإكذا  انفهغيُّٛٛ

 اعزقلنٓب انغضائش رؾقٛق ٔثؼذ (4) انقَٕٓٛٙ انكٛبٌ مذ َنبنٓب فٙ ٔيغبَذرٓب انفهغيُٛٛخ نهقنٛخ دػًب *انؼشثٛخ

 "انقَٕٓٛٙ انكٛبٌ" مذ انفهغيُٛٛخ نهقنٛخ كجٛشٍٚ ٔدػًب اْزًبيب اثذد1962 ؽضٚشاٌ يٍ انخبيظ فٙ انزبو

 ٔيُٓى انؼشة ايبو نٛظ ثأٌ إلدساكّ (5) ثهّ ثٍ اؽًذ انغضائش٘ انشئٛظ ؽكى ػٓذ فٙ انليؾذٔد انذػى ػٍ فنل

 انؾظ اركبء ػٍ فنل انًغزقجخ انفهغيُٛٛخ األسامٙ نزؾشٚش انفبفهخ يؼشكزٓى خٕك عٕٖ انفهغيٍُٛٛٛ

 . (6) انفهغيُٛٛخ انقزبل عجٓبد انٗ يذسثخ عضائشٚخ ٔؽذاد ألسعبل ثبألػذاد انغضائش٘ انٕىُٙ

 

 انذٔل رهك يٕاقف نزٕؽٛذ انًغزقهخ ٔاألعٕٛٚخ ٔاألفشٚقٛخ انؼشثٛخ انجهذاٌ يغ انزؾبنف مشٔسح انٗ انغضائش َٔجٓذ 

 انغًبْٛش ثٍٛ انزنبيُٛخ نهزؼجئخ دائى ثزٕصٛق ثبدسد كًب ، نهقٓبُٚخ ٔانزٕعغ األؽزلل عٛبعخ يغبثٓخ ثقذد

 يربؽذ ٔثزنك (7) األعزؼًبس َٛش رؾذ ٔانشامخخ اعزقلنٓب رُم نى انزٙ ٔئفشٚقٛب يعٛب ثهذاٌ ؽؼٕة نذٖ انؾٕٛٚخ

 ثًُبفشح ثبسصا دٔسا رإد٘ اٌ انغضائشٚخ انؼبفًخ فٙ انغًبْٛشٚخ ٔانزُظًٛبد انؼشثٛخ نلرؾبداد فشفخ انغضائش

 رٕمٛؼ ثٓذف االخشٖ انؼشثٛخ انزُظًٛبد يغ انُذٔاد ٔاقبيخ انؾًبعٛخ انخيت ىشٚق ػٍ انفهغيُٛٙ انؾؼت

 نقٛغ فهغيُٛٛخ ئػليٛخ ٔكبالد ئَؾبء ػٍ فنل ، نٓب ٔدػًٓى رنبيُٓى اعزًشاس ننًبٌ انفهغيٍُٛٛٛ يؼبَبح

 يٍ ػؾش انشاثغ ٔفٙ.(8) "االعشائٛهٙ" االعزؼًبس مذ انًؾزش  انؼًم ٔٔؽذح انؼشثٙ انزنبيٍ ئيكبَٛبد ئؽكبل
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 نهؼًم انًزُٛخ األعظ انؼشة خبسعٛخ ٔصساء يغ (9) ثٕرفهٛقّ انؼضٚض ػجذ انغضائش خبسعٛخ ٔصٚش ثؾش1964 اراس

 انقف ثٕؽذح انضغشاد عذ ؽزًٛخ ػهٗ فؾذد رسٔرّ ثهغ انز٘ "االعشائٛهٙ"نلعزؼًبس ؽذا  نٕمغ انًؾزش  انؼشثٙ

 . (10)انًٕؽذ انؼشثٙ ٔانزنبيٍ

 ػهٗ ثهّ ثٍ اؽًذ اكذ فقذ1964 اٚهٕل يٍ ػؾش انؾبد٘ فٙ انقبْشح فٙ ػقذ انز٘ األٔل انؼشثٙ انًإرًش ٔفٙ 

 " اعشائٛم" يبسعزٓب انزٙ انؼذٔاَٛخ ٔانزٓذٚذاد انزٕعؼٛخ انًيبيغ ٔدسء نًغبثٓخ انًٕؽذ انؼشثٙ انزنبيٍ ؽزًٛخ

 ألٌ انًزبؽخ انغجم ثكم انقَٕٓٛٙ انكٛبٌ ٔيؾبسثخ انقذط ػٍ انذفبع انًإرًشٌٔ اكذ كًب انفهغيُٛٙ انؾؼت مذ

 ٔعٛبدرّ انفهغيُٛٙ انؾؼت ثؾق اػزشفذ انزٙ انؼبنًٛخ ٔانًُظًبد انًزؾذح األيى نقشاساد يخبنفخ عبءد عٛبعزّ

 فٙ اإلعكُذسٚخ فٙ ػقذ انز٘ انضبَٙ انؼشثٙ انًإرًش َغبػ ػهٗ ثهّ ثٍ اؽًذ انشئٛظ عٕٓد ٔاصًشد (11) انٕىُٛخ

 ثًُظًخ األػزشاف ثنشٔسح انؼشثٛخ األىشاف رقزُغ اٌ -: آًْب ثقشاساد خشط ٔانز٘ 1964 األٔل كبٌَٕ

 رأسٚخ فٙ يًٓب اَغبصا االػزشاف ْزا ٔمغ ػٍ فنل انفهغيُٛٙ نهؾؼت ؽشػٛب يًضل انفهغيُٛٛخ انزؾشٚش

 . (12) انؼشثٛخ انذٔل يغ انزنبيُٙ ٔدٔسْب انغضائش

 يَؼؾذ انزٙ األيٕال سؤٔط يفؾبة نٕعٕد رٓذٚذا انُزبئظ ْزِ يضهذ ار نهؼٛبٌ انًإرًش َزبئظ ظٓشد يب ٔعشػبٌ  

 يغ ٔانؼشثٙ انغضائش٘ انزؼبٌٔ رنبيٍ عجم نكٍ ، انًؾزهخ األسامٙ داخم "اإلعشائٛهٙ "االقزقبد ٔيًَذ

 .(13) انًزضاٚذح انٕٛٓدٚخ انٓغشاد ٔئمؼبف انٕٛٓد انًٕاىٍُٛ نؾٛبح رنٛٛقب  عبء انفهغيُٛٛخ انًقبٔيخ

 ػهٗ رُيٕ٘ ثهّ ثٍ اؽًذ انشئٛظ سؤٚخ كبَذ "ئعشائٛم" خهقزّ انز٘ األٔعو انؾش  فٙ انٕمغ رذْٕس ظم فٙ  

 ثهّ ثٍ ئمؼ كًب ، ٔثشٚيبَٛب األيشٚكٛخ انًزؾذح انٕالٚبد ؽهفبئٓب يٍ األؽكبل انًزؼذدح انًؼَٕخ ثفنم َؾجذ آَب

 فٛٓب ثًب فبنؾخ رشاْب انزٙ يٍ انٕعبئم كبفخ ثبعزؼًبل ئال اعزؼبدرّ ًٚكٍ ال انفهغيُٛٙ نهؾؼت انكبيم انؾق يٌ

 نغُخ ئَؾبء ئنٗ 1964 عُّ  انؼشثٛخ انذٔل عبيؼخ فٙ يُذٔثٓب خلل يٍ انغضائش عبًْذ ار (14) انًغهؼ انكفبػ

 ػُٓى اَقيؼذ انز1964ٍٚ-1965 انذساعٙ نهؼبو يقش فٙ دساعزٓى ٚزهقٌٕ انزٍٚ انفهغيٍُٛٛٛ نهيهجخ انًؼَٕخ

 ٔانغٛبعٙ انًؼُٕ٘ انغبَت ػهٗ انفهغيُٛٛخ انًقبٔيخ نذػى يقش يغ رُغٛقٓب انغضائش ٔصقذ كًب ، انذساعٛخ انًُؼ

 .(15) "  األعشائٛهٛخ" انزؾذٚبد نًٕاعٓخ ٔانذثهٕيبعٙ

 ٔانؼغكش٘ انُفغٙ األػذاد ثٕادس ثزٓٛئخ انفهغيُٛٛخ انًقبٔيخ قبدح يغ رؼبَٔٓب رُغٛق صٚبدح انغضائش ؽبٔنذ رنك يغ

 فؾزسد ، االعزؼًبسٚخ يؾبسٚؼّ رُفٛز فٙ رخيٛيّ ٔعشػخ"االعشائٛهٙ" انزؾٕل ئيبو انزؾشسٚخ ؽشثٓب نخٕك

 ْٔزا ، انلعئٍٛ يٍ ؽؼجب  ألفجؾذ انؼشثٛخ انذٔل عبيؼخ ػهٗ صٕسرـٓى فٙ اػزًذد نٕ ثأَٓى انفهغيٍُٛٛٛ انغضائش

 انؾؼت َنبل ثشٔػ انًغهؼ كفبؽّ ٔاسرجبه انفهغيُٛٙ انؾؼت يٛضاٌ ٚكٌٕ ثبٌ انغضائشٍٚٛ انقبدح ئنّٛ عؼٗ يب

 نهًُظًخ انًكبرت فزؼ ىشٚق ػٍ انغضائش ٔاعزيبػذ ، فهغيٍٛ فٙ "انقَٕٓٛٙ"انزؾذ٘ نًٕاعٓخ انضٕس٘ انؼشثٙ

 انقنٛخ رؼشٚف ْذف ٔفق ػهٗ نهغٛش انؾؼجٍٛ اثُبء ثٍٛ ٔاالنزؾبو انضقخ يٍ َٕٔػب  دػًب  رخهق اٌ انفهغيُّٛٛ

 ٔىجغ انزؼهًٛخ ٔانٓٛئبد ٔانغٕايغ انًذاسط ػهٗ انًيجٕػبد ٔٔصػذ انفهغيُٛٛخ ٔاالػلو انؾؼبساد ٔاَيل 

 انغًبْٛش يٍ انكضٛش رٕافذد ؽزٗ انًؼشك اَزٓٗ اٌ ٔيب انفهغيُٛٙ، انؾؼت يؼبَبح فٛٓب َٔؾشد انكزت يٍ انكضٛش

 يٍ انكضٛش اَنى ٔثبنفؼم ، فهغيٍٛ فٙ انقزبل انٗ نهزيٕع انفهغيُٛٛخ انًكبرت انٗ فئبرٓب ثغًٛغ انغضائشٚخ

 . (16) انفهغيُٛٛخ االسامٙ ٔرؾشٚش انقفٕف نشؿ انًخزهفخ انفقبئم انٗ انغضائشٍٚٛ انًزيٕػٍٛ

 سفنٓب اػهُذ انزٙ انًغبْذ فؾٛفخ ىهٛؼزٓب ٔفٙ انغضائشٚخ انقؾف اَجشد فقذ انؾكٕيٙ انغٓذ عبَت ٔانٗ 

 انفهغيُٛٛخ انقنٛخ ئثشاص ػهٗ كبيم ثؾكم انزنبيُٛخ يغٛشرٓب ؽٓذد ،ٔقذ انقذط ٔرذٔٚم انفهغيُٛٙ انزقغٛى

 انقذط داخم انفهغيُٛٛخ انًقبٔيخ ثُؾبه انقؾٛفخ اْزًبو يَغهٗ فقذ ٔانؼبنًٙ انؼشثٙ اإلىبس ػهٗ ٔدػًٓب

 ئنٗ انؼشثٛخ انغٛبدح نؼٕدِ ٔانًغزقجهٙ انؾقٛقٙ انغلػ رإنف انًغهؾخ انفهغيُٛٛخ انًقبٔيخ اٌ ،يٕمؾخ ٔخبسعٓب

 نهؼًم ػُٕاَب انؼشثٛخ االرؾبداد عبَت ئنٗ انغضائشٚخ االرؾبداد ئىبس ؽكهذ األعبط ْزا ٔػهٗ  (17)انقذط

 انذُٚٙ انغبَت ٔيٍ ، انغضائشٚخ  انؼبفًخ فٙ انغًبْٛشٚخ ٔانزُظًٛبد انُذٔاد اقبيخ خلل يٍ انًؾزش  انؼشثٙ

 فٙ انُٓظ ْزا ٔاعزًش االؽزلل يُز انفهغيُٛٛخ نهقنٛخ ٔيُبفشرٓب انغهيبَٛخ ثبنخيت انذٍٚ سعبل انزضاو اػهٍ

 انقٕٖ يغ نهزنبيٍ انذػٕح نٓى يٕػضا انذٍٚ ثشعبل ٔاْزًبيّ انزضايّ اظٓش ار ،(18)ثٕيذٍٚ ْٕاس٘ انشئٛظ ػٓذ

 انز٘ انؼبنًٙ األعزؼًبس نًٕاعٓخ قٕح نزأنٛف عًؼخ ٕٚو كم انغٕايغ يُبثش ػهٗ يٍ األعليٙ انؼبنى فٙ انزؾشسٚخ

 . (19) ٔثشٚيبَٛب األيشٚكٛخ انًزؾذح انٕالٚبد رزضػًّ
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 فٙ انجٛنبء انذاس فٙ ػقذ انز٘ انضبنش انؼشثٛخ انقًخ يإرًش فٙ ثٕيذٍٚ ْٕاس٘ انشئٛظ عٕٓد رٕافهذ كًب  

 انؼشثٙ ٔدػًٓب رنبيُٓب اػهُذ انزٙ انقًخ ٔقشاساد ثاؽكبو انزضايّ ثذػٕٖ 1965 اٚهٕل يٍ ػؾش انخبيظ

 انًٛضب  َـ فقذ انغضائشٚخ، انؾكٕيخ نذٖ ٔفٕس٘ ربو ٔرُفٛز ػًم يٕمغ ؽكهذ يٕاصٛق مًٍ انفهغيُٛٛخ نهقنٛخ

 يًب  " فهغيٍٛ رؾشٚش ٔيؼشكخ انؼشثٛخ انقنبٚب نخذيخ ىبقزٓب عًٛغ ٔرؼجئخ انزبو انزنبيٍ ثنشٔسح اإلًٚبٌ" ػهٗ

 ساعخب يفٕٓيب انٕؽذح يؽذصذ ار  (20)"ئعشائٛم"مذ ركًٍ انفؼهٙ ػًهٓب آنٛخ  نهٕؽذح يعبعٛخ قبػذح ثاَغبص ركهم

 ؽضة ئنٗ ، 1965عُّ انغضائشٚخ انٕىُٛخ انغجٓخ ثزؾٕٚم انفبػهخ ٔيؾبٔالرّ ثٕيذٍٚ انشئٛظ اعزشارٛغٛخ فٙ

 مذ انغضائشٚخ انؾؼجٛخ ٔانقٕٖ انؼبو انشي٘ ارْبٌ َجٓذ انزٙ ٔانؾًبعٛخ انؾؼجٛخ انغٛبعٛخ انجُٛخ ًٚضم ىْلئؼٙ

 انفهغيُٛٛخ انقنٛخ يغ ٔرنبيُّ انٕؽذٔ٘ ثُٓغّ انزًغك ػهٗ ثٕيذٍٚ ْٕاس٘ ؽشؿ كًب ، انغشثٙ االعزؼًبس

 انقًخ يإرًش ُيّعم اٌ ثؼذ انؼشثٛخ _ انؼشثٛخ انؼلقبد فؼٛذ ػهٗ كجٛشا رذْٕسا ؽٓذ 1966ػبو اٌ ثٛذ  , (21)

 قبدح يؼظى ٔخؾٗ ، انًؾزش  انؼشثٙ انزنبيٍ فؼٛذ ػهٗ اصبسِ اَؼكغذ يًب يغًٗ غٛش اعم انٗ انشاثغ انؼشثٙ

 ٔؽبئظ رقٕٚخ ؽأَٓب يٍ اعبعٛخ يشركضاد انٗ انٕفٕل يٍ ثذال انؼشثٙ انزجبػذ ثٕادس ظٕٓس يٍ انؼشثٛخ انذٔل

 فٙ نهجؾش رٕافهذ انغًبْٛشٚخ ٔانُذٔاد انًإرًشاد اٌ ثٛذ ، (22) األعزؼًبسٚخ انزؾذٚبد نًٕاعٓخ األخٕح

 فٙ رَٕظ ثبعزضُبء انؼشثٛخ انذٔل ٔسؤعبء نًهٕ  انًًضهٍٛ نغُخ ػقذرّ اعزًبع ٔيُٓب انؼشثٙ انزنبيٍ يٕمٕع

 اػًبل عذٔل فٙ نهجؾش انؼشثٛخ انذٔل خبسعٛخ ٔصساء يإرًش افززؼ كًب ،  1966 (23)انضبَٙ كبٌَٕ يُزقف

 اسمٛخ ألٚغبد ثٕرفهٛقّ انؼضٚض ػجذ انغضائش خبسعٛخ ٔصٚش دٔس عهٛب ظٓش ٔقذ ، انؼشثٛخ انؾكٕيبد سؤعبء يإرًش

   ألعشائٛم"انؼذٔاَٛخ  انًخييبد ايبو ٔاؽذا ففب ٔانٕقٕف انًؾزش  انؼشثٙ انزنبيٍ اعظ ػهٛٓب رقٕٖ يلئًخ

 . (24) "    

 انغضائش ٔكبَذ ، رَٕظ ثبعزضُبء يإرًشْى انؼشثٛخ انؾكٕيبد سؤعبء ػقذ 1966 اراس يٍ ػؾش انشاثغ ٔفٙ 

 انزنبيُٙ انؼًم فٙ انًزُٛخ االعظ انًإرًش ٔرذاسط انخبسعٛخ ٔصٚش رفهٛقّ ثٕ انؼضٚض ػجذ ثًًضهٓب ؽبمشح

 . (25) انقَٕٓٛٛخ انًخييبد ثٕعّ ثؾضو ٔانٕقٕف انًغزقجخ االسامٙ ٔرؾشٚش انًؾزش 

 ٔامؾب رنك ٔثذا ٔانًغشة انًؾش  دٔل ثٍٛ انزنبيٍ خيٗ ػشقهخ انٗ ؽهفبئٓب ٔثًغبػذح "اعشائٛم" عؼذ نقذ  

 ارؾبد اٌ" قبئل "سٚبنزّ" انفشَغٛخ نهًغهخ "االعشائٛهٙ" خانخبسعٛ ٔصٚش "الثبساثٛبد" ثّ ادنٗ انز٘ انزقشٚؼ فٙ

 ػهٗ ٔسدا (26) ٔايُُب كٛبَُب ثُبء ٚغٓم انؼشثٛخ انخلفبد اعزًشاس ٔاٌ ، ٔايُُب كٛبَُب اراثخ ػهٛٓى ٚغٓم انؼشة

 يٍ انؼبؽش فٙ انخزبيٙ ثٛبَّ فٙ االخشٖ انؼشثٛخ االرؾبداد يغ رنبيُّ انغضائشٍٚٛ انًؼهًٍٛ ارؾبد اػهٍ رنك

 . (27) انقذط رؾشٚش يؼشكخ نخٕك انؼشثٛخ انغًبْٛش نذٖ انُفغٙ االػذاد ايكبَٛخ انٗ 1966 رًٕص

 دٔل ٔربٚٛذ انيجٛؼٙ يكبَٓب فٙ انفهغيُٛٛخ انًقبٔيخ ثبظٓبس انًؾزش  انؼشثٙ انزؼبٌٔ ىبثغ يٕاصٛق عبءد كًب

 ثّ عبء يب ْٔزا (28))"االعشائٛهٙ"نهؼذٔاٌ االعزؼًبس٘ انزؼبٌٔ مذ انٕىُٙ سانزؾش نؾشكبد انذاػًخ انغلو

 انقبساد ؽؼٕة نزنبيٍ االٔل انًإرًش"ثـ ػشف انز٘ 1966 االٔل كبٌَٕ 3-12  يٍ انًُؼقذ ْبفبَب يإرًش

 نهؼذٔاٌ ٔاعزُكبسِ انفهغيُٛٙ انؾؼت كفبػ خؽشػٛ ،يُذٔثب  500 عبَت انٗ انغضائش٘ انٕفذ انّٛ دػب ٔيب"انضلس

 . (29) انذٔنٛخ نهقٕاٍَٛ انًخبنف"االعشائٛهٙ"

 ػؾش انغبدط فٙ انخًغخ انؼشة انشؤعبء يٍ يٕقفّ سؤٚخ ؽذد ثٕيذٍٚ ْٕاس٘ انشئٛظ اٌ َلؽظ اٌ الثذ ُْٔب  

 ثذسعخ انفهغيُٛٙ انؾؼت فًٕد نذػى ٔيؽكبنّ ثغٕاَجّ انؼشثٙ انؼًم حٔؽذ رٕصٛق يقبيخ ثذػ1967ٖٕ رًٕص يٍ

 ٔؽقٕقٓب فهغيٍٛ ػشٔثخ ػهٗ ثبنقنبء ٚٓذف ئعشاء ي٘ ٔسفل "االعشائٛهٙ" انؼذٔاٌ يصبس يصانخ ٚقزنٙ

 انغٛبعٙ انغبَت ػهٗ انخبسعٛخ عٛبعزٓب ٔصٛقخ فٙ أنٕٚخ انفهغيُٛٛخ انقنٛخ انغضائش اػيذ كًب (30) انًؾشٔػخ

 االعزؼًبسٚخ انذٔل ثًؾبسثخ االفشٚقٛخ انذٔل ٔالعًٛب انضبنش انؼبنى دٔل رأٚٛذ مًبٌ ثٓذف ٔاالقزقبد٘

 انؼبنى ؽؼٕة عًٛغ ثًُبفشح انزنبيٍ نشثو انغضائشٚخ ٔػذ رنك خيٕح يًٓذح نذٖ انغٛبعخ ،"ئعشائٛم"ٔيُٓب

 ساثو يٓى نغٕٓدْب انغضائشٚخ انغٛبعخ ؽققذ ٔثزنك ، ٔاالعزقلل انًقٛش نزؾقٛق انفهغيُٛٙ انؾؼت كفبػ إلعُبد

قٕاػذ االعزؼًبس انزٙ رزؾكى  يغبثٓخعبَت  انٗ انًنيٓذح انضبنش انؼبنى نؾؼٕة انضٕس٘ األٔل انخُذ  ثزؾكٛم

 .(31) ثًقذس انقشاس انذٔنٙ
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 ٔاإلقهًٛٙ انؼشثٙ اإلىبس ػهٗ االَغبصاد يٍ انكضٛش ؽققذ ثٕيذٍٚ ػٓذ فٙ  انخبسعٛخ انغضائش عٛبعخ اٌ ٚجذٔ

 يقبنؼ يٕاصٛقٓب فٙ رنًش انزٙ انغهجٛخ ثبألؽلف رأصشْب دٌٔ ٔيؾٕسٚخ يعبعٛخ خيٕاد ٔمغ ػُذ ٔانذٔنٙ

 .انفهغيُٛٛخ انقنٛخ ٔالعًٛب انفقٛشح انذٔل ؽغبة ػهٗ االعزؼًبس دٔل يغ ٔاالقزقبدٚخ انغٛبعٛخ انزارٛخ انذٔل

 انجهذٍٚ رؼبٌٔ ثغذٚخ1966 فٙ سثٛغ انغٕفٛزٙ نلرؾبد صٚبسرّ اصُبء فٙ ثٕيذٍٚ انشئٛظ ئمؼ ػُذيب رؾقق يب ْٔزا

 رشثيٓب "انقَٕٓٛٛخ"اٌ رنك ؽٛبل يإكذح (32)األٔعو انؾش  فٙ"ئعشائٛم" رًضهّ ٘زان االعزؼًبس يؾبسثخ ػهٗ

 دٔنخ ثقٛبو انزبسٚخٙ يؾشٔػٓب الَغبص ٔانفشَغٙ ٔانجشٚيبَٙ األيشٚكٙ االعزؼًبس٘ ثبنًؼغكش خٔقبئً ؽًًٛخ فهخ

   (33).انفهغيُٛٛخ األسامٙؽغبة  ػهٗ "ئعشائٛم"

 ْٕاس٘ انشئٛظ اػهٍ ار انشاثغ  انؼشثٛخ انقًخ يإرًش  انخشىٕو فٙ ػقذ 1967اة يٍ ٔانؼؾشٍٚ انزبعغ ٔفٙ     

 انؾؼت ؽقٕ  ػٍ انزُبصل ٔسفل انًؾزش  نهؼًم رنبيُّ رأٚٛذ ثٕرفهٛقّ انؼضٚض ػجذ خبسعٛزّ ٔٔصٚش ثٕيذٍٚ

 نكٍ "ئعشائٛم"ثـ ارقبنٓى يٍ ٔانزجشؤ االػزشاف ثٍٛ انؼشثٛخ انذٔل يٕقف رزثزة يٍ انشغى ٔػهٗ ، انفهغيُٛٙ

 انؾؼت ؽقٕ  ػٍ رُبصل ٔال "اعشائٛم" يغ فهؼ ٔال رفبٔك ال "ثـ ػهّٛ يىهقٕا ؽؼبس سفغ انًإرًش

 آصبس ٔيؼبنغخ انًقبٔيخ دػى فٙ ٔاؽذا  خُذقب االفشاس فؾكم  "انؼذٔاٌ آصبس نزقفٛخ " ثزنك داػٛخ"انفهغيُٛٙ

 (.35) 1967 ؽضٚشاٌ يٍ انشاثغ ؽذٔد انٗ "اعشائٛم" اَغؾبة ؽزٗ  (34)ؽضٚشاٌ يٍ انخبيظ َكغخ

 انؼذٔ مذ انفهغيُٛٙ انؾؼت َنبل يٍ ٔامؾب  يٕقفب ثٕيذٍٚ ْٕاس٘ انشئٛظ ارخز اخش عبَت ٔيٍ   

 ػٓذ ٔرًٛض ، "يظهٕيخ أ ظبنًخ فهغيٍٛ يغ َؾٍ" يقبنزّ فٙ يٕمؾب " انؼبنًٛخ انقَٕٓٛٛخ"ٔ"االعشائٛهٙ"

 انزبسٚخٙ ثجؼذِ انؼشثٙ انغضائش٘ انؾؼت افبنخ ي٘ "انزاد ئصجبد" انٕٓٚخ ئصجبد يؼشكخ ثًُيهق ثٕيذٍٚ انشئٛظ

 انٕاعت زؾًمن دػٕح ْٕ "انًقذعخ" اسامٛٓب ٔيكبَخ انذُٚٙ ثبنؼبيم فهغيٍٛ قنٛخسثو   ػذ كًب ، ٔاإلعليٙ

 انؼشثٛخ انؼٕافى عًٛغ ىبفذ1967عُّ ؽبؽذِ رظبْشاد انؼشثٛخ انؾؼٕة ؽٓذد ار, (36) ػُٓب نهذفبع انؼظٛى

 انًؾزش  انؼشثٙ انُنبل اعبط رًضم انزٙ انفهغيُٛٛخ ٔانقنٛخ انؼشثٛخ انٕؽذح رنبيٍ ؽؼبس ؽًهذ انغضائش ٔيُٓب

 اإلػليٙ انذٔس ػٍ فنل  ، انفهغيُٛٛخ انًقبٔيخ يغ ٔرنبيُّ ثذػًّ ثبسصا  دٔسا  انغضائش٘ انؾؼت ادٖ فقذ ،

 ئنٗ رشعى ٔانز٘  انفهغيُٛٛخ انًقبٔيخ ؽققزّ كبنُقش فأفجؼ ، ٔانؼبنًٙ اإلعليٙ دٔسِ فذا ركهم انز٘ انجبسص

 . (37)ينٕىُّٛ ٔؽشكبرٓب انؼشثٙ يؾٛيٓب

 يٍ انؼبؽش فٙ انغضائش انٗ انكٕثٙ انؾٕٛػٙ انؾضة يًضم صٚبسح اصُبء فٙ ؽشفذ انغضائش اٌ انقٕل فًٛكٍ    

 انًؾزهخ اسامّٛ ػهٗ عٛبدرّ رؾقٛق فٙ ٔيقبٔيزّ انفهغيُٛٙ انؾؼت يغ ٔرنبيُٓب يٕقفٓب مًبٌ ان1968ٗ رًٕص

 انؼشثٛخ نهُقبثبد انؼبنًٛخ االرؾبداد َؾبه عبَت انٗ انغضائشٍٚٛ نهؼًبل انؼبو االرؾبد َؾبه  اٚنب ٔرجٍٛ ، (38)

 األػليٛخ انٕعبئم ثكم انفهغيُٛٛخ انًقبٔيخ ثذػى انغًؼٛبد ثٍٛ دٔسِ يغبل  ارغبع ان1968ٗ  ػبو ٔانؼبنًٛخ

 مذ االٔعو انؾش  فٙ انؾؼٕة َنبل يٍء الرزغض عضءا  انفهغيُٛٛخ انقنٛخ نكٌٕ ٔانؼغكشٚخ ٔانًبدٚخ

   . (39) "االعشائٛهٙ"انكٛبٌ

 ْٕاس٘ انشئٛظ دػب ار  انًؾزش  انؼشثٙ انزنبيٍ ػشٖ رؼضٚض فٙ انغضائش عٕٓد رٕافهذ انغٛب  ْزا ٔمًٍ 

 انزؾشٚش ٔاكًبل انُٓبٚخ ؽزٗ انفهغيُٛٛخ انًقبٔيخ رؾغٛغ ئن1968ٗ (40)  ػبو  ىلل ثٍ ؽغٍٛ انًهك ثٕيذٍٚ

 ؽِذ ٔمغ يٍ فلثذ "ئعشائٛم" يغ انغٛبعٛخ انًغبٔيخ رزؾًم ال انقنٛخ الٌ ، انؼشثٛخ االيخ اسادح ػُذ انًزٕقف

 1967 (41)ؽضٚشاٌ ؽشة فٙ ٔمؼٓب انزٙ ٔيصبسِ اإلعشائٛهٙ انؼذٔاٌ ؽقٛقخ َذس  ألَُب "اإلعشائٛهٛخ" نإلىًبع

 يُزقف فٙ انؼشة خبسعٛخ ٔصساء يغهظ اَؼقبد اصُبء فٙ ثٕرفهٛقّ انؼضٚض ػجذ انغضائش خبسعٛخ ٔصٚش أمؼ كًب

 يإكذا ، "اعشائٛم" ثًؾبسثخ انُنبنٛخ يغٛشرّ ٔاعزًشاس ٔانفهغيُٛٙ انؼشثٙ انؾؼت قذسح يذٖ اٌ ،1968  ػبو

 انذٔل ثٕرفهٛقّ ٔؽغت ، انفهغيُٛٙ انؼشثٙ نهكفبػ دػًب  ٚؾكم انز٘ االفشٚقٙ-انؼشثٙ انزنبيٍ ٔؽذح اًْٛخ ػهٗ

 نهؼًبل انؼبو االرؾبد اػهٍ رنك مٕء ٔػهٗ (42) انزؾشسٚخ نهؾؼٕة يؼبدٚب ففب  رؾكم انزٙ نلعزؼًبس انًإٚذح

 انٗ ٔقزٓب داػٛب ، انفهغيُٛٛخ انقنٛخ يغ رنبي1968ُّ ػبو انؼبنًٛخ انؼًبنٛخ االرؾبداد عبَت انٗ انغضائش٘

 .(43) انفهغيُٛٙ انؾؼت ثؾقٕ  االػزشاف رنًُذ عْٕشٚخ ؽهٕل فشك

 اٌ ،1969 ػبو األٔعو انؾش  اصيخ ؽٛبل ثٕرفهٛقّ انؼضٚض ػجذ انغضائش خبسعٛخ ٔصٚش رقشٚؼ اظٓش نقذ  

 اَغؾبة ؽزٗ انًزبؽخ انغجم ثكم ٔانًقبٔيخ انفهغيُٛٙ انؾؼت دػى رُيٕ٘ ػهٗانغضائش ٔؽؼت ؽكٕيخ يغإٔنٛخ

 ارخز ار ، (44)انًُيقخ فٙ"ٔانجشٚيبَٛخ االيشٚكٛخ"انزارٛخ انًقبنؼ نؾفظ يداح ػذ انز٘"االعشائٛهٙ"انؼذٔاٌ

 نهذٔل انشاعًبنٛخ انؾشكبد مذ داخهٛخ اعشاءاد انفهغيُٛٛخ انًقبٔيخ يغ رنبيُّ ثقذد ثٕيذٍٚ ْٕاس٘  انشئٛظ
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 ، انفهغيُٛٛخ انًقبٔيخ ٔرًٕٚم خذيخ فٙ رؾٕال  انغضائش ؽكٕيخ نذٖ انفؼهٙ االعشاء ٔاػيٗ ، االعزؼًبسٚخ انكجشٖ

 . (45)"االعشائٛهٙ"نهؼذٔاٌ انًإٚذٍٚ اػٍٛ فٙ ؽٕكخ انخبسعٙ انقؼٛذ ػهٗ انقًٛخ يؼيٛبرٓب عبءد كًب

 االعزًبع فٙ ثٕيذٍٚ ْٕاس٘  انشئٛظ ثؾش 1970 ػبو ييهغ انغضائشٚخ ٔانؾكٕيخ انضٕسح يغهظ اعزًبع ٔفٙ  

 رقذٚى يٕافهخ ػهٗ انغضائش عٕٓد ركشعذ ار ، انفهغيُٛٛخ انقنٛخ ٔالعًٛب انؼشثٙ انًؾش  فٙ انٕمغ ريٕساد

 ٔعٓخ ٚؼبسك ػشثٙ يإرًش ثأ٘  يؾبسكزٓب ػٍ انغضائش ٔايزُؼذ ، انفهغيُٛٛخ نهًقبٔيخ ٔانًؼُٕ٘ انًبد٘ انؼٌٕ

 . (46) قنٛزٓى ارغبِ انفهغيٍُٛٛٛ َظش

 َٛغبٌ يٍ ػؾش انؾبد٘ فٙ انقبْشح فٙ انؾؼجٛخ انؼشثٛخ نهغجٓخ يإرًش ػقذ انٗ انغضائشٚخ انغٕٓد رهك يٓذد فقذ   

 ٔانغجٓخ نٛجٛب فٙ االؽزشاكٙ ٔاالرؾبد يقش فٙ انؼشثٙ ٔاالرؾبد انغضائش٘ انزؾشٚش عجٓخ ؽضة فؾبس  1972 

 ٔؽضة انفهغيُٛٛخ انزؾشٚش ٔيُظًخ نجُبٌ فٙ انٕىُٛخ انقٕٖ ٔ ٔاالؽضاة انذًٚقشاىٛخ انؾؼجٛخ انًٍٛ فٙ انقٕيٛخ

 انفهغيُٛٛخ انقنٛخ َؾٕ ٔاقؼٛخ  اًْٛخ رٔ ثُزبئظ االعزًبع خشط ار ، انًغشثٛخ ٔانؾشكخ انؼشثٙ االؽزشاكٙ انؼًم

 ػهٗ ٔانزُظًٛٙ ٔانغٛبعٙ انؼغكش٘ انغبَت ؽًهذ  (انفهغيُّٛٛ انًقبٔيخ دػى نغُخ ) ػشفذ نغُخ ربنٛف آًْب

 انٗ عُجب انًغهؼ عُبؽٓب يغ انفهغيُٛٛخ انضٕسح ىلئغ يؾبسكخ انهغُخ ػٓذد كًب ، انؼشثٛخ االسامٙ َيب 

 . (47)عُت

 ْٕاس٘ انشئٛظ دػب ار 1972 االٔل رؾشٍٚ فٙ انغضائش فٙ انؼبنًٙ اإلعليٙ انًإرًش اَؼقذ انًُيهق ْزا يٍ    

 ٚؾٕ٘ ٔيؼبٌ قٛى يٍ ػهّٛ ٚؾزًم ثًب اإلَغبَٙ َٔؾبىّ َٕاؽّٛ ثًخزهف ؽبيهخ صٕسح اإلعلو اٌ":قبئل  ثٕيذٍٚ

 انقنٛخ يغ انًٕؽذ انزنبيٍ ثبعزًشاس ٔيكذ "انغزس٘ انزغٛش ؽزٗ ٚغزًش ثم انزشقٛغ دٌٔ انزكبرف سٔػ

 ثّ َبدد يب انغضائش ؽققذ ٔثبنفؼم (48) ثبعشْب انؼشثٛخ االسامٙ ٔرؾشٚش انؾبيهخ انضٕسِ رؾقٛق ؽزٗ انفهغيُٛٛخ

 انؼشثٛخ انضٕسح ٔساء ٚكزشس انؼشثٙ انؾق اعزؼبدح ثبٌ يذسكخ انفهغيُٛٛخ انضٕسح يغ انزنبيٍ ثؼذ رؾشٍٚ ؽشة فٙ

 ثؼذٔاَّ ٔانًزًبد٘ انغبفت انؼذٔ نشدع انًجبسكخ رغشثزٓب ػهٗ ثُبء انغضائش دػًزّ انز٘ انؾم الَّ ، انؾبيهخ

 ٔفٙ ٔؽشيبرٓب، نًقذعبرٓب ٔيُزٓكب ٔيعٕاءْب انؼشثٛخ انذٔل ألسامٙ ٔانًغزجٛؼ انؼشثٙ انقٕيٙ نهؾؼٕس ٔرؾذّٚ

 يؼشك "انؼشثٙ انزنبيٍ"ثـ رغًٛزّ ٚقيهؼ يب أ انؼشثٙ انًٕقف ٔؽذح يُيهق اٌ انغضائش  ػذد االيش ؽقٛقخ

 انًُبعجخ انؾهٕل ثؾش يجبدسح صيبو فٙ ٔانغٛش انؼذٔ يغ ٔانغٛبعٛخ انؼغكشٚخ انًٕاعٓخ رزش  ػُذيب دائًب نلَٓٛبس

 انيهٛؼخ ٔرش  انؾشة ثؼذ انؾبصو ؾمان عذٚخ ػٍ ثؼٛذح انؼشثٛخ انذٔل ثقذ ْٔكزا (فهغيٍٛ) انكجشٖ نقنٛزٓب

 ػهٗ يجبؽشا  اَؼكبعب  انؼشثٛخ انغٛبعٛخ انقٕٖ يٍ رٓبٌٔ ي٘ اٌ انغضائش ٔػذد ، عذٖٔ ثل انًقبرهخ انفهغيُٛٛخ

 (.49)  انؼشثٙ انًٕقف رنبيٍ ىهٛؼخ

 رُؾٛو فٙ ٔامؼ اصش 1973 انضبَٙ رؾشٍٚ ثذاٚخ فٙ انؼشثٛخ انجهذاٌ نجؼل ثٕيذٍٚ ْٕاس٘ انشئٛظ نغٕنخ ٔكبٌ

 قًخ ػقذ رًٓٛذ فكشح ثٕيذٍٚ ىشػ كًب ، انفهغيُٛٛخ انقنٛخ ٔالعًٛب  انؼشثٛخ انقنبٚب رغبِ انؼشثٙ انقف رنبيٍ

 يٍ انغضائش ثّ عبءد ٔيب (50) االعشائٛهٙ-انؼشثٙ انقؼٛذ ػهٗ االخٛشح انزيٕساد نجؾش انغضائش فٙ ػشثٛخ

  1973(51) االٔل رؾشٍٚ ؽشة اصُبء فٙ رغهٗ انز٘ انؼشثٙ انزنبيٍ العزًشاس اَيلقب  نهًإرًش اعزنبفزٓب

 انقشاساد يٍ عًهخ ػهٗ انًإرًش فٙ سكضد فأَٓب ٔانؼغكشٚخ انغٛبعٛخ انًؼشكخ فٙ ىشفب  انغضائش اٌ ٔثًب

 :آًْب انفهغيُٛٛخ انقنٛخ ٚخـ فًٛب انًٕعٕيخ

 .انؼشثٛخ انقنٛخ اْذاف نزؾقٛق ٔيذسٔط يٕؽذ ثؾكم انؼشثٛخ انيبقبد عًٛغ اعزؼًبل-ي

 انؾؼت ؽقٕ  ٔالعًٛب انكبيهخ انؼشة ثغٛبدح انًغبط ؽبَّ يٍ ٔمغ ثب٘ قشاس ي٘ ارخبر أ قجٕل ػذو-ة

 ثقفزٓب انفهغيُٛٛخ انزؾشٚش يُظًخ رقشسِ ثًب نهغًٛغ ٚهضو ،كًب يغزقت ؽؼت ؽقٕ  كَٕٓب ٔيغزقجهّانفهغيُٛٙ 

                                                  . انفهغيُٛٙ انؾؼت ػٍ انؾشػٙ انًًضم

 رؾشٚش الكزًبل انًؾزش  انُنبل فٙ انفهغيُٛٙ ٔانؾؼت ٔعٕسٚب يقش يغ رزنبيٍ اٌ انؼشثٛخ انذٔل ػهٗ -عـ

 (. 52ذط )انق

 رؾٕٚم ثؼذو االفشاس ٔآًْب انًؼبَٙ يٍ انكضٛش يضَم انؼشثٛخ انقًخ فٙ ثٕيذٍٚ ْٕاس٘ انشئٛظ انّٛ دػب ٔيب 

 انؼشثٛخ انغٕٓد اػيٗ ٔقذ  (53)انؼشثٙ انؼبنى رًضم انزٙ انفهغيُٛٛخ نهقنٛخ  عٛبعٛخ ْضًٚخ انٗ انؼغكش٘ انُقش

 . (54)انًزؾذح ٔااليى االَؾٛبص ػذو يإرًشاد فٙ انفهغيُٛٛخ انقنٛخ ػشك خهف نهٕقٕف دفؼخ انٕقذ رنك فٙ

 ركغت اٌ انغضائش ف1973ٙ يٚهٕل9-5يٍ  انًُؼقذ االَؾٛبص ػذو يإرًش فؼٛذ ػهٗ فشفخ نهغضائش ارٛؾذ كًب 

 انٕاعؼخ نقبءارٓب مًٍ "اعشائٛم" ػضنخ ٔاؽكبو انفهغيُٛٛخ انقنٛخ يغ االفشٚقٛخ ٔانذٔل انضبنش انؼبنى دٔل رنبيٍ
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 ، " (55) األعشائٛهٛخ" انغٛبعخ عشاء انذائش انغشو يٍ انقنٛخ رؼبَّٛ يب عبَت االَؾٛبص ػذو نجهذاٌ نزٕمؼ

 سئبعخ انغضائش رٕعًذ  انًغزٕٖ  ػبنٙ ػبنًٙ كًهزقٗ ركشٚغّ انًإرًش فٙ  انغٛبعٛخ انزؾٕل َقيخ َٔلؽظ

 يغ انزنبيٍ دٔس رفؼٛم فٙ ثٕيذٍٚ انشئٛظ دٔس ثشص ،ار انؼبنًٛخ عًبنٛخيانش ئيبو انًُؾبصح غٛش انذٔنٛخ انًغًٕػخ

 الٌ ، نٓب األيشٚكٙ انذػى ٔاٚقبف انفٕس٘ ثبالَغؾبة ٔىبنت"االعشائٛهٛخ" انغٛبعخ ٔيؾبسثخ انفهغيُٛٛخ انقنٛخ

 انقنٛخ ثٕيذٍٚ انشئٛظ ٔفف فقذ .انفهغيُٛٛخ انقنٛخ يٍ انًشح ْزِ يزفشط يٕقف رقف أ رزخهٗ نٍ انغضائش

 انؼذانخ ػٍ ثبنذفبع انًجبؽش ثبنؾكم يؼُب ٔاألفشٚقٙ انؼشثٙ انؼبنى رشثو انزٙ األٔعو انؾش  ثًؼنهخ" انفهغيُٛٛخ

 ثزٕعؼبرٓب "اعشائٛم" يغ ايشٚكب رٕاىئ اعزًشاس ٔػذ ، فهغيٍٛ ٔالعًٛب األٔعو انؾش  فٙ ٔانغلو ٔانؾشٚخ

 . (56)"األٔعو انؾش  فٙ ٔاأليٍ نهغهى ٔرٓذٚذا  خشقب  ٚؾكم االَؾٛبص، ػذوفٙ يُظًخ  يػنبء دٔل يسامٙ ػهٗ

 انضبَٙ رؾشٍٚ 24-27يٍ انغضائش فٙ ػقذ انز٘ انؼشثٛخ انذٔل خبسعٛخ ٔصساء اعزًبع ٔمغ ؽٍٛ فٙ  

 ٔمغ ا٘ ٔسفل انقذط يذُٚخ فٛٓب ثًب انفهغيُٛٛخ األسامٙ رؾشٚش رنًُذ ٔانزٙ انًإرًش اػًبل عذٔل1973

 األػًبل عذٔل اؽزٕاْب اخشٖ رٕفٛبد عبَت انٗ انًقذعخ انًذُٚخ ػهٗ انكبيهخ انؼشة ثغٛبدح انًغبط ؽأَّ يٍ

)57). 

 ثٕيذٍٚ ْٕاس٘ انشئٛظ اػهٍ  1974ػبو األٔل رؾشٍٚ فٙ انشثبه فٙ ػقذ انز٘ انؼشثٛخ انقًخ يإرًش فٙٔ  

 ار، (58)انؼشثٛخ انقنبٚب فٕد يضهذ انزٙ انفهغيُٛٛخ هقنٛخن  انًؾزش  ٔدػًّ انًإرًش اقزشاؽبد نًجذا رنبيُّ

 انؼبنى دٔل قنبٚب ثٍٛ انفهغيُٛٛخ انقنٛخ فٕد ثبظٓبس رضبثش اٌ االعزقلل ؽذٚضخ دٔنخ ْٔٙ ، انغضائش اعزيبػذ

 انًجبدسح ؽٛش يٍ نٛظ َفغٓب فشمذ ،كًب انذٔنٛخ انًغًٕػخ ٔرقذٚش اؽزشاو ٔػلقبرٓب ثغٕٓدْب َبنذ فقذ ، انضبنش

 انًُظى انذثهٕيبعٙ انخبسعٙ اإلىبس ػهٗ انًُظى انغًبػٙ ٔانؼًم انزؼجئخ ػهٗ انقذسح ؽٛش يٍ ثم فؾغت

 .(59)  انضبنش انؼبنى ؽؼٕة نقبنؼ انُغبؽبد يٍ ثبنكضٛش يصًش انز٘ انًزجبدل ثبنزؼبٌٔ ٔانًُغق

 يبثٍٛ انًذح ،ففٙ انفهغيُٛٛخ انقنٛخ رغبِ انًؾزش  انؼشثٙ انزنبيٍ نزؾقٛق انًإرًشاد ػقذ انغضائش ٔٔافهذ

 فٙ ٔفذػ انؼشثٛخ نغجٓخ انؼبو نهًغهظ انضبَٛخ انذٔسح اػًبل انغضائش فٙ ػقذد 1974األٔل كبٌَٕ 22-20

 اؽكبل ريٕٚش ػهٗ ثٕيذٍٚ ْٕاس٘ انشئٛظ يًضم (ؽشٚف يؾًذ) اػشة فقذ ، ػبنٛب انغضائش فٕد انًإرًش

 ثًغإٔنٛخ كفٛهخ ْٔٙ انًؾزش  انؼًم ثًُيهق عذٚشح انغضائش ٔاٌ ، انًٕاعٓخ نذٔل انقٕٖ عجٓخ ثٍٛ انزُغٛق

 . (60)ٔانؼشثٙ انفهغيُٛٙ انٕىُٙ انُنبل ثهغّ انز٘ انًزقذو انًغزٕٖ يغ ٚزٕافق ثًب انؼذٔ ٔيغبثٓخ االػذاد

 االؽزشاكٛخ اٌ ثٕيذٍٚ ْٕاس٘ أمؼ1975 ػبو ييهغ فٙ انًزؾذح األيى نٓٛئخ انؼًٕيٛخ انغًؼٛخ اعزًبع ٔفٙ  

 انز٘ االعزؼًبس ٔيؾبسثخ انُبط ثٍٛ االعزًبػٛخ انؼذانخ نزؾقٛق ٔانزنبيٍ االعزٓبد ػُقش فٙ ؽشٚكبٌ ٔاإلعلو

 َٕٔاٚبِ االعزؼًبس خيش ثبٌ انؼبنى نذٔل ٔدػٕرّ ثٕيذٍٚ عٛبعٛخ فٙ ٚزنؼ ٔيب ، انضبنش انؼبنى دٔل ٚٓذد

 انضبنش انؼبنى ػهٗ عٛيشرٓب نفشك يؾبسٚؼٓب فٙ انُيب  ٔاعؼخ آَب ثم فهغيٍٛ ػُذ رزٕقف ال االعزشارٛغٛخ

 انغضائش ؽكٕيخ ػًهذ فقذ رنك ٔنًٕاعٓخ ،(61) (انجزشٔل(كـ االقزقبدٚخ ثضشٔرّ انغُٙ انؼشثٙ انؼبنى اٌ ٔالعًٛب

 انؾؼت ثؾق ٔاألػزشاف خبفب اْزًبيب انفهغيُٛٛخ انقنٛخ ثبٚلء انؼبنًٙ انؼبو انشي٘ َظش نهفذ انغٓذ ثزل ػهٗ

 انقَٕٓٛٙ انكٛبٌ مذ انفهغيُٛٛخ انقنٛخ َؾٕ انًزؾذح األيى َظشٚخ عٛب  رؾٕٚم انغضائش ٔؽبٔنذ ، انفهغيُٛٙ

 انًزؾذح االيى ْٛئخ مذ نهٕقٕف اعزؼذادا  االكضش كبٌ االيشٚكٛخ انًزؾذح انٕالٚبد يٕقف نكٍ ، نفهغيٍٛ ٔاغزقبثّ

 ػٍ 1975 ػبو ثذاٚخ يُز يذٍٚ ثٕ ْٕاس٘ انشئٛظ ػجش فقذ نجُبٌ اؽذاس ٔئصاء (62).  انؼبنًٙ انؼبو ٔانشا٘

 انهجُبَٛخ االْهٛخ انؾشة اثبٌ انكزبئت يٛهؾٛب مذ انهجُبَٛخ انٕىُٛخ ٔانؾشكخ انفهغيُٛٛخ نهًقبٔيخ انًغبَذ يٕقفّ

 انؾكٕيخ اَغشاس خلنٓب يٍ ؽزس, (63) فشَغّٛ عهًٛبٌ انهجُبَٙ انشئٛظ يغ نقبءاد اعشاء فٙ دٔسِ ػٍ فنل 

 ػهٛٓب يؼٕال  كبٌ انزٙ انؼشثٛخ نهقذساد اعزُضافب  رنك ٔػّذ انفهغيُٛٛخ انًقبٔيخ مذ ثؾشة انقٛبو انٗ انهجُبَٛخ

 .(64)  انًؾزش  انؼشثٙ انزنبيٍ رؼضٚض فٙ ٔاالعٓبو انخبسعٛخ انزؾذٚبد يٕاعٓخ فٙ انؼشة قذسح نزؼضٚض

 

 ثؾكم  انغضائش٘ انٕفذ ؽنش 1978 انضبَٙ رؾشٍٚ 1-5 يٍ ثغذاد فٙ ػقذ انز٘ انزبعغ انؼشثٛخ انقًخ يإرًش ٔفٙ  

 ٔؽبعًب  اٚغبثٛب  يُؼيفب  ٚكٌٕ اٌ ًٚكٍ ثغذاد نقبء اٌ"انغضائش خبسعٛخ ٔصٚش ثٕرفهٛقخ انؼضٚض ػجذ قبل ار,فبػم

 ٚكٌٕ اٌ  ًٚكٍ كًب. ...االيجشٚبنٙ انقَٕٓٛٙ انؼذٔ ٔارغبِ انغْٕشٚخ انؼشثٛخ انقنٛخ رغبِ انؼشثٙ نهًٕقف ثبنُغجخ

 انغضائش ٔرنبيُذ " (65) فهغيٍٛ يقذيزٓب ٔفٙ انًؾزهخ انؼشثٛخ االسامٙ نزؾشٚش نهؼًم ٔيُيهقب  عهًٛخ قبػذح

 رؾذٚبد يٕاعٓخ فٙ  ،انًؾزش ٔانزنبيٍ انًغإٔنٛخ سٔػ ػٍ يؼجشح  انًإرًش ػٍ انقبدسح انقشاساد عًٛغ يغ
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 ٔدػى ثزأٚٛذ انغضائش٘ انٕفذ ٔرنبيٍ . انؼشثٛخ االيخ رٓذد انزٙ انكجشٖ االعزؼًبس ٔدٔل " االعشائٛهٙ"انؼذٔاٌ

 انؼشثٛخ انؾؼٕة اٌ ثٛذ (66). انفهغيُٛٙ انؾؼت ؽقٕ  اعزؼبدح اعم يٍ ٔقنٛزٓب انفهغيُٛٛخ انًقبٔيخ فقبئم

 يغ فهؼ يفبٔمبد ثاعشاء 1977 ػبو ثذاٚخ فٙ (انغبداد إَس) ارخزِ انز٘ انقشاس يٍ خؾذ ٔؽكبيٓب

 انغًبْٛش ىًٕؽبد رؾقٛق فٙ ايبنٓب كم رنك ٔاؽجو, انؼشثٛخ انذٔل ٔؽذح َؼؼ فٙ د  اعفُٛب  ٔػذرّ "اعشائٛم"

 انفبػم انشٚبد٘ نهذٔس ٔانفهغيٍُٛٛٛ انؼشة فقذاٌ ػٍ رنك اعفش (67). انًؾزش  انؼشثٙ انزنبيٍ فٙ انؼشثٛخ

 . انقَٕٓٛٛخ انًخييبد نًٕاعٓخ اعُبدْب فٙ انًقشٚخ ٔانقٕٖ نهغًبْٛش

 

  الخاتوة  

 :انزبنٛخ االعزُزبعبد انٗ انذساعخ رٕفهذ

 ٔنزنك ، األفق انٗ انزقغٛى يليؼ ظٕٓس يُز انفهغيُٛٛخ انقنٛخ ثًغشٚبد انغضائش٘ انؾؼت اْزًبو ٔامؾب ثذا -

 يُبثش ػهٗ يٍ ٔانخيجبء األئًخ ثّ َبدٖ ؽؼجٛب ييهجب األعزقلل قجم انفهغيٍُٛٛٛ نذػى ٔانزغهٛؼ األػذاد فبس

 . انفهغيُٛٙ انؾؼت ؽق اػبدح ثغٛخ انغضائش ػًٕو فٙ انغٕايغ

 ٔانقٕٖ انغًؼٛبد ٔ االؽضاة يخزهف ثٍٛ ركبرفب انزبو االعزقلل ػهٗ ؽقٕنٓب ثؼذ انغضائشٚخ انؾكٕيخ اظٓشد  -

 سٔػ ثؼش ػهٛٓى ٔٚزٕعت يغهًٌٕ ػشة كَٕٓى انضٕس٘ انُنبل فٙ ٔيغبَذرٓب انفهغيُٛٛخ انقنٛخ نذػى انٕىُٛخ

  . االعزؼًبسٚخ انقٕٖ مذ انؾًبعٛخ ٔسٔؽّ انذُٚٛخ ثًأصشِ ٔانزًغك االعلو

 ٔانزُظًٛبد نلرؾبداد انفشفخ ٔاربؽخ انؼشثٛخ انغًبْٛش ثٍٛ انزنبيُٛخ انزؼجئخ رأكٛذ انٗ انغضائش دػذ  -

 َيب  ػهٗ ٔدٔنٛخ يؾهٛخ نًإرًشاد نلػذاد يُيهقب نزكٌٕ انفهغيُٛٙ انؾؼت ثًُبفشح دٔسْب ألخز انغًبْٛشٚخ

 . انفهغيُٛٙ انؾؼت مذ "اعشائٛم" يبسعزٓب انزٙ انؼذٔاَٛخ ٔانزٓذٚذاد انزٕعؼٛخ انًيبيغ نذسء ٔاعغ

 يغ انًٕاعٓخ يزيهجبد ٔرٓٛئخ انضٕس٘ انُنبل سٔػ انغضائش٘ انؾؼت نذٖ انقٕيٙ انؾؼٕس رُبيٙ اٚقظ -

 انقٕٖ ثٍٛ ٔانزؼبٌٔ ػبو ثؾكم انؼشثٙ انزنبيٍ عجم ننًبٌ انغضائشٚخ انؾكٕيخ دػٕاد خلل يٍ "اعشائٛم"

 داخم "االعشائٛهٙ" االقزقبد انزنبيٍ ْزا ْذد ٔثبنًقبثم ، انفهغيُٛٛخ انًقبٔيخ يغ خبؿ ثؾكم انغضائشٚخ

 . اقزقبدْى اَؼؾذ انزٙ االيٕال سؤٔط افؾبة نٕعٕد رٓذٚذا انزنبيٍ ْزا يضم اٌ ثؼذ  انًؾزهخ االسامٙ

 اؽًذ انشئٛظ ػٓذ فٙ عًٛب ٔالح ٔاؽذ ٔرٛشح ػهٗ عبسد ثبَٓب انًزؼبقجخ انغضائش ؽكٕيبد سؤعبء عٛبعخ ارغًذ -

 فٙ أنٕٚخ انفهغيُٛٛخ انقنٛخ ٔاٚلء انًؾزش  انؼشثٙ انزنبيٍ فؼبنٛبد رغبِ ثٕيذٍٚ ْٕاس٘ ٔانشئٛظ ثهخ ثٍ

   .1978-1962 ػبيٙ ثٍٛ ؽكٕيبرٓى يُٓبط

 

 

 الهواهش
 

 انًفكشٍٚ يٍ ؛يغًٕػخ 76-75،ؿ1984، ثٛشٔد , ٔانذٔنٛخ انؼشثٛخ انًؾبفم فٙ ،نجُبٌ فبمم اثٕ يُٛش(1) 

  انؾش  ، يكزجخانيش  يفزش  فٙ ،انؼشة يشعٙ انؼضٚض ػجذ ؛يقيف77ٗ-66ؿَذٔح، ،اػًبل انؼشة

 .108-107د،ؿ-انقبْشح،د،

 

– انفبسط ،داس انؼشة فهغيٍٛ- انؼشثٙ انًغزًغ ٔقنبٚب خانؼشثٛ انٕؽذح فٙ  ػشثٛخ ،قنبٚب ثبؽضٍٛ يغًٕػخ(2) 

 رَٕظ ،1993 ،1انؼشثٛخ،ه نهزاكشح انغش٘ انًهف..أ.. ْٛكم ، انقٛذأ٘ ؛سٚبك 14 ؿ،1993 ،1ه ، ػًبٌ

 .213 ،انقبْشح،ؿ2000 ،2ه انؼشثٙ، ٔانًغشة

 . 67-66 ؿ،2001 ،1ه ، ح،انقبْش َذٔح، ئػًبل انؼشثٙ ٔانؼبنى فهغيٍٛ ، انؼشة انًفكشٍٚ يٍ يغًٕػخ(3) 

 االعزؼًبس ػٓذ فٙ كجٛش انفهغيُٛٛخ ثؾكم انقنٛخ انًؾشفخ يٍ ٔٔقفبرّ انغضائش٘ انذُٚٙ انقٕد رجهٕس نقذ*

 انجشٚيبٍَٛٛ مذ اؽزغذ انزٙ انغضائشٚخ انًُبثش ػهٗ انقذط سؽبة كبٌ ،ؽٛش1962عُّ االعزقلل قجم انفشَغٙ

 اٚنب انغضائش اكذد انفهغيٍُٛٛٛ،كًب ديبء نغفك نقٍَٕٓٛٛٛاخ نخذي ٔايٕانٓب عُٕدْب يٍػُذيب ؽؾذد انكضٛش 

 نليخ انزبو انؾؼٕس رًُٙ ،الَٓب ثبالعزؼًبس انًقبثخ االيى ثٍٛ خانغٛبعٛ انٕؽذح ػهٗ انفشَغٙ االؽزلل اثبٌ

 ٔىشد انغٛبعٙ اعزقلنٓب َنبل الكًبل خانؼبيخ ٔاالدثٛ خٔانذُٚٛ خٔانفكشٚ خانغٛبعٛ دائشرٓب رغز٘ انزٙ انؼشثٛخ
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خ نًٕاعٓ ٔانًٓشعبَبد انُذٔاد خلل انغًبْٛشخ رٕػٛ فٙ االؽضاة خيغبًْ ػٍ فنل ، اسامٛٓى يٍ احانغض

 ،انغضائش انغضائش خٔػشٔث ثبدٚظ ،ثٍ انًٛهٙ يؾًذ:ُٚظش ،"االعشائٛهٙ"عّئس االعُجٙ االعزؼًبس

 ،انغضائش ؽٛذٔعٙ غبص٘؛ .617ؿ ، اعشائٛمخ ٔيٕاعٓ ،انؼشة ثبؽضٍٛخ يغًٕػ ؛243-238،ؿ2007،

 .49-47،ؿ ،1،1997ه ثٛشٔد– انيهٛؼخ داس خهٛم، اؽًذ خهٛم:،رشعًّ انُبققخ انزؾشٚش

 

 ؛ 130-128ؿ, 1990, حانقبْش,انغضائش رؾشٚش فٙ ٔدٔسِ ٔاالعليٙ انؼشثٙ االرغبِ , ثلعٙ اؽًذ َجٛم  (4)

 انؼشة ,ثبؽضٍٛ يغًٕػخ ؛85ؿ,1984,انغضائش ,انغضائش نزؾشٚش ٔاالعليٙ انؼشثٙ انذٔس,يٕسٔ يؾًذ

 .617-616، ؿ  2000، 1ه، ثٛشٔد االٔل انغضء,انًغزقجم اؽزًبالد, "اعشائٛم" ٔيٕاعٓخ

 فف مبثو دسعخ انٗ ٔسقٙ  انفشَغٙ انغٛؼ ثخذيخ انزؾق, انغضائش فٙ 1919 ػبو ثهّ ثٍ اؽًذ ٔنذ  (5)

 ْٔشاٌ نٕالٚخ قبئذا  ٔػٍٛ 1946 ػبو فشرجّ ثهذٚخ ثًغهظ ػنٕ اَزخت, انضبَٛخ انؼبنًٛخ انؾشة فٙ ٔؽبس 

 1954 ػبو ًغهؾخان انغضائشٚخ انضٕسح انٗ اَظى, انقبْشح انٗ 1952 ػبو عغُّ يٍ ٔفش عُٕاد 7 عغٍ,1948

 افٛبٌ يؼبْذح ػهٗ انزٕقٛغ ثؼذ ػُّ افشط, عُٕاد 6 ٔاػزقهِٕ 1956 ػبو عٕا  عفشِ اصُبء فٙ انفشَغٌٕٛ خيفّ,

 انًٕعٕػخ, ٔاخشٌٔ انكٛبنٙ انْٕبة ػجذ،    1963انغضائشٚخ نهغًٕٓسٚخ ٔسئٛغب  عضائشٚب  صػًٛب  افجؼ , 1962

 ثٛشٔد, انٓذٖ داس، 1ط, انغٛبعٛخ انًٕعٕػخ,انكٛبنٙ انْٕبة ػجذ ؛ 30ؿ, 1962, 1ه,ثٛشٔد, انغٛبعٛخ

 . 89ؿ,دد,

 ػهٗ انفهغيُٛٛخ انًفبٔمبد, انذٍٚ ػض ؛فبٚض 1962 َٛغبٌ 564 , 4 انؼذد, انؼشا ,انجٛبٌ فؾٛفخ  (6)

 فٙ ػبيب  اسثؼٌٕ, انؾقٛش٘ اؽًذ ؛ 80- 82ؿ 2011,  ،40 انؼذد, انغٛبعٙ انفكش يغهخ , انغٕسٚخ االعزشارٛغٛخ

 . 416 ؿ, 1969,ثٛشٔد, انُٓبس داس ’ انذٔنٛخانغٛبعٛخ  حانؾٛب

 قنبٚب, ثبؽضٍٛ ؛يغًٕػخ 39ؿ, 2ه,انغضائش, االيخ داس,انغضائش فٙ انقشاع عزٔس, عهيبَٙ عشِ اثٕ (7) 

  15 .ؿ , انؼشثٛخ انٕؽذح فٙ ػشثٛخ

 انٗ خيقذي-ِدكزٕساخ ،اىشٔؽَقذٚخ خرؾهٛهٛ دساعخ(1962-1954) خانغضائشٚ حانضٕس ،يٕاصٛق قبعًٙ ٕٚعف(8) 

 .409-408،ؿ 2009، انغضائش -ثبرُّ نخنٛش انؾبط عبيؼّ– خاالَغبَٛ ٔانؼهٕو االداة كهّٛ يغهظ

 انغضائشٚخ انضٕسح يُبمهٙ يغ اَخشه, ٛخثانًغش ٔعذح ثًذُٚخ 1937 اراس فٙ ٔنذ عضائشٚخ ؽخقٛخ ْٕٔ (9) 

 انؼًم رش , 1965 ػبو نهخبسعٛخ ٔصٚشا  صى ٔيٍ يجبؽشح االعزقلل ثؼذ ٔانغٛبؽخ نهؾجبة ٔصٚشا  ػٍٛ, يجكشا 

 نهزؾشس انًشكضٚخ نهغُخ ػنٕا  ٔاَزخت 1988 ػبو ػبد صى ٔيٍ,نهغهيخ عذٚذ ثٍ انؾبرنٙ يغٙء اثبٌ انغٛبعٙ

 رنك ٔركشس االفٕاد يٍ ثبنًئخ 73 ػهٗ ٔؽقم 1990 ػبو انشئبعٛخ االَزخبثبد فٙ ٔؽبس  1981 ػبو نٕىُٙ

. 123ؿ, 1ط, انغبثق انًقذس,انكٛبنٙ انْٕبة ػجذ . انغٛبعٙ ثبنؼًم ٔاعزًش 2004 ػبو فٙ
 

 .6-5،ؿ1966 نؼبو انفهغيُٛٛخ نهقنٛخ انغُٕ٘ انكزبة   (10)

 ػبو ٔؽز1958ٗ ػبو يٍ انؼشا  فٙ ٔانغٛبعٛخ انفكشٚخ االرغبْبد ، انًؾٓذاَٙ كشٚى يؾًذ ػهٙ  (11)  

 قغى – خانذٔنٛ نهذساعبد انؼبنٙ انًؼٓذ انٗ خيقذيح)يُؾٕس غٛش)دكزٕساِ اىشٔؽخ ،(خرؾهٛه خربسٚخٛ دساعخ1968

 .136،ؿ2004،خانًغزُقشٚانغبيؼخ – انزبسٚخ

 انضبنش انؼبد٘ اَؼقبدِ حدٔس فٙ خانؼشثٛ انذٔل خعبيؼ يغهظ– انؼبو االيٍٛ رقبسٚش, انؼشثٛخ انذٔل عبيؼخ (12)

 انٗخ انقً ،يٍ انؾقٛش٘ ؛اؽًذ14-15 ،ؿ1964 نؼبو انؼشثٛخ ؛انٕصبئق1-7 ،ؿ1965 يبسط/15 ٔاالسثؼٍٛ

 نؼبوخ انفهغيُٛٛ نهقنٛخ انغُٕ٘ ؛انكزبة72 ،ؿ انغبثق انًقذس ، ؽغٍٛ غبص٘ ؛34-50 ،ؿ انٓضًٚخ

 -خااليشٚكٛ خانغبيؼ خ،انؼبي حٔاالداس خانغٛبعٛ انذساعبد دائشح،1964 نؼبو انؼشثٛخ ؛انٕصبئق8-11 ،ؿ1966

 .461-460ؿ ثٛشٔد،
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(13) The Palestine   conferenced   summit  Arab  problem (1936-1950),(1964-1966), 

Beirut,1966,p.19.,  

-9 ،ؿ1971 ،23/انذٔنٛخ،ع انغٛبعخ خ،يغه انخبسعٛخ يقش ٔعٛبعخ  انُبفشٚخ غبنٙ، ثيشط ثيشط (14) 

 .26-27 ،ؿ انٓضًٚخ ئنٗ خانقً ،يٍ انؾقٛش٘ ؛اؽًذ 422 ؿ ،1972 انفهغيُٛٛخ نهقنٛخ انغُٕ٘ ؛انكزبة11

 

 دكزٕساِ خاىشٔؽ1973-1965 انؼشثٛخ انذٔل عبيؼخ فٙ انفهغيُٛٛخ ،انقنٛخ انؼهٕاَٙ ػهٙ ؽغٍٛ ػهٙ (15)

 يٍ ،انغضائش ػضٚض اثٕ ؛ٚؾ36ٗٛؿ ,2006,ثغذاد عبيؼخ,سؽذ اثٍ انزشثٛخ كهّٛ يغهظ انٗ خيقذي يُؾٕسح غٛش

 .3ثٕرفهٛقّ،ؿ انؼضٚض ػجذ انٗ ثهّ ثٍ اؽًذ

 

 . 54،ؿ1963-1966  ٔيٕقف اساءخ انفهغيُٛٛ انكٛبنٙ،انقنٛخ انْٕبة ػجذ (16) 

 

 .141-140، ؿ ... انٕؽذح فٙ خػشثٛ ،قنبٚب ثبؽضٍٛ خيغًٕػ (17) 

 

 ثؼذْب ٔاَظى يقش فٙ دساعزّ اكًم, 1925 ػبو غٕٚهًب فٙ ٔنذ خشثّ ثٕ يؾًذ اعًّ :يذٍٚ ثٕ ْٕاس٘  (18)

 ؽكٕيخ أل فٙ نهذفبع ٔصٚشا  افجؼ , ْٔشاٌ فٙ انخبيظ انهٕاء ٔرٕنٗ 1955 ػبو انغضائش٘ انزؾشٚش عٛؼ انٗ

 انُبئت ٔافجؼ,1962 ػبو انضٕسح نًغهظ ٔسئٛغب  انًغهؾخ انقٕاد السكبٌ سئٛغب  صى ٔيٍ انغضائشٚخ نهغًٕٓسٚخ

 .1978 ػبو ٔفبرّ ؽزٗ نهغًٕٓسٚخ ٔسئٛغب  1965 ؽضٚشاٌ فٙ االَقلة ٔرضػى, ثهّ ثٍ اؽًذ سئبعخ فٙ االٔل

 .161ؿ،  7ط,انًقذس انغبثق ,ػجذ انْٕبة انكٛبنٙ

 

 االٔل كبٌَٕ ا،/،ع انزيجٛغ نًٕاعّٓ انؼشة انًضقفٍٛ ػًبل ثشَبيظ ،يؾشٔع بعٙٛانغ انفكش يغهّ (19) 

 .116 ،ؿ انغبثق ،انًقذس عهيبَٙ عشِ ؛اث230ٕ-229 ،ؿ1997

 

 انذٔنٛخ ٔانقنبٚب انُبفش ،ػجذ غبنٗ ثيشط ؛ثيشط127-121ؿ انغبثق، ،انًقذس فبمم اثٕ يُٛش  (20)

 ؛ػجذ397،ؿ1994، ثٛشٔد -انؼشثٛخ ،انًإعغخ6،ط انغٛبعّ يٕعٕػخ ، انكٛبنٙ انْٕبة ؛ػجذ253 ،ؿ23/،ع

 يٍ انُنبل فٙ انؼغكش٘ ،انغبَت انكٛلَٙ ؛ْٛضى500 قف،ؿأيٕ يساء انفهغيُٛٛخ انقنٛخ  ، انكٛبنٙ انْٕبة

فٙ  انؼشثٙ ،انًهف انًذَٙ  عهًٛبٌ ؛155-154 ؿ ثٛشٔد،-انيهٛؼخ داس ،1973 -2،ه انؼشثٛخ انٕؽذح اعم

 .501ؿ،1998، 1ثٛشٔد، ه،5ط انؼؾشٍٚ، انقشٌ

 

 انؼهٕو كهّٛ – يغهظ انٗ خيقذي حيُؾٕس غٛش يبعغزٛش سعبنخ ، انغضائش فٙخ انؾضثٛ انظبْشح، خبنذ رٕاص٘  (21)

 ؿ ،2006، انغضائش - خذِ ثٍ ٕٚعف ثٍ خعبيؼ-ٔاالداس٘ انغٛبعٙ انزُظٛى قغى – خانذٔنٛ ٔانؼلقبد خانغٛبعٛ

62-63. 

 

ثٛشٔد ,انذساعبد انفهغيُٛٛخ خعغيُؾٕساد يإ,1966انكزبة انغُٕ٘ نهقنٛخ انفهغيُٛٛخ نؼبو  (22) 

 .3ؿ,1968,

 

 .16/1/1966ثل ػذد ,ثٛشٔد , فؾٛفخ,انؾٛبح (23) 

 

 .13/3/1966َفغّ  ,انًقذس  (24) 

 

 .15/3/1966االْشاو انؼذد انقبدس  (25) 
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 ،2،ه1967 ،1،ه ؽضٚشا5ٌ ْضًٚخ اعجبة فٙ ػهًٙ ثؾش ، خانُكج ،اػًذِ انًُغذ انذٍٚ فلػ (26) 

 .88-87ؿ  ، انغذٚذ انكزبة ،داس1968

 

 .308 ،ؿ1966 نؼبو خ انؼشثٛخانفهغيُٛٛ انٕصبئق (27) 

 

 1987، 1،هثٛشٔد – انؼشثٛخ انٕؽذح دساعبد ،يشكض ربسٚخٛب ؟ رؾققذ كٛف خانؼشثٛ خىشثٍٛ،انزغضئ اؽًذ (28) 

 .291ؿ

 

 نؼبو خانفهغيُٛٛ نهقنٛخ انغُٕ٘ ؛انكزبة720 ،ؿ1969 نؼبو انفهغيُّٛٛ نهقنٛخ انغُٕ٘ انكزبة (29) 

 .543 ،ؿ1966

 

 فٙ ، (1645)  /ع ، ثغذاد ، انغذٚذ انفغش عشٚذح ؛ 493-494ؿ ،1967 نؼبو انؼشثٛخ انفهغيُٛٛخ انٕصبئق (30) 

 , عٕسٚب , يقش: ْى ٔانشؤعبء، 118، انغبثق ،انًقذس انضٔثؼٙ فبنؼ يؾًٕد ثؾشٖ؛ 1967 رًٕص (16)

 .نجُبٌ , رَٕظ , انؼشا 

 

 ،50/،ع انًقٛش قنبٚب فٙ انزنبيٍ سؽهّ اعٛب ؽش  انٗ انغضائش ،يٍ ٔٔصبئق اخجبس انغضائش (31) 

 .118 ،ؿ انغبثق ،انًقذس انضٔثؼٙ فبنؼ يؾًٕد ؛ثؾش4ٖ-8ؿ ،1974يبسط/15

 

 ثٛشٔد– انُٓبس ؛عشٚذ1973ِ- األٔل كبٌَٕ/10 ،2374/،عحانقبْش - انٕٛعف  سٔص -فؾٛفخ  (32)

 ثٛشٔد -انؼشثٛخ ،انًإعغخ7،ط انغٛبعخ ،يٕعٕػخ ينكٛبنٙ انْٕبة ،ػجذ1973 – ية/26 ،11865/،ع

 ،1،ه ؽبٍْٛ ،فإاد خهٛم اؽًذ[رشعًّ]، ثٕيذٍٚ سٚههٕ،اعزشارٛغّٛ ثبنيبكهٕدٍٚ ؛ثٕل161 ،ؿ1994،

 .156 ،ؿ ثٛشٔد – انقذط ،داس1979

 

 .81-82 ؿ انغبثق،ؿ دسٔص،انًقذس انؾكى (33) 

 

 يهف ، انخشىٕو ، 1967 يٚهٕل (2) – آة (29) انشاثغ انؼشثٙ انقًخ يإرًش ، انضقبفٙ انًكزت -  .  (34) 

 يشكض , انُبفش٘ انفكش ٔريٕس َؾأح,انزكشٚزٙ انشؽًٍ ػجذ ؛ثضُٛخ19-16ؿ ، (1975 ، ثغذاد) ، ٔصبئقٙ

 .2000، 1ه,ثٛشٔد , انؼشثٛخ انٕؽذح دساعبد

 

 ، يٕعٗ ٔىبس  انٕٓس يُٛش ؛157ؿ ،1975 ، 1ه ،ثٛشٔد ، ٔانزغٕٚخ ئعشائٛم ، عهًبٌ سؽٛذ عهًبٌ (35) 

 . 82 – 83ؿ ، 2،1986، ػًبٌ، ه1985-1947يؾبسٚغ انزغٕٚخ نهقنٛخ انفهغيُٛٛخ، 

 

 ه ، انقبْشح ،2،ط ربسٚخٛخ دساعخ 1967 ،َٕٕٚٛ، ؽضٚشاٌ ؽشة ققخ األنٓخ ،رؾيٛى سينبٌ انؼظٛى ػجذ  (36)

 .43انغبثق،ؿ ،انًقذس عهيبَٙ عشِ ؛اث455ٕ ؿ،1،1986

 

 ،انًقذس غجبػ ؛ؽغ130ٍٛ-129 ،ؿ  ،(انًؼبفش نجُبٌ ربسٚخ) انهجُبَٛخ ،انًٕعٕػخ فبمم اثٕ ْٔٛت  (37)

ئسا  يٍ انًهف ، انخٕنٙ فٙي؛ن50-47 ،ؿ انغبثق ،انًقذس فٕاٌ َبفش ؛يؾًذ137 ؿ انغبثق

 ، ػًبس فشاد٘ ؛131-130 ،ؿ 1986، 1انؼشثٙ اإلعشائٛهٙ(، داس انفكش، انقبْشح، هانؼشثٙ)يغزقجم انقشاع 

 .1970 آة 25 ، 1376 /ع ،خانغضائشٚ"انؾؼت"عشٚذِ ؛ 190ؿ ، انغبثق انًقذس

 

 نؼبوخ انؼشثٛخ انفهغيُٛٛ انٕصبئق ؛118 ،ؿ انغبثق ،انًقذس انضٔثؼٙ فبنؼ يؾًٕد ثؾشٖ  (38)

 .511،ؿ1968
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 ؿ ،1968 نؼبو انؼشثٛخ انفهغيُٛٛخ انًقذس،انٕصبئق ُٚظش انؼًبنٛخ االرؾبداد ؽٕل انزفبفٛم يٍ نهًضٚذ  (39)

118-116 . 

 

 انًكشيخ يكخ فٙ 1935 ػبو ٔنذ ػجذاهلل ثٍ ىلل نليٛش االكجش االثٍ ْٕ :ىلل ثٍ ؽغٍٛ انًهك (40) 

 فٙ بسْٔ عبيؼخ فٙ دسط صى ٔيٍ, يقش فٙ فٛكزٕسٚب كهٛخ فٙ دساعزّ اكًم صى ٔيٍ, ػًبٌ فٙ ٔرشػشع,

 انًًهكخ يهك يُقت ٔرقهذ, 1951 ػبو فٙ انؼشػ رٕنٗ, انجشٚيبَٛخ انًهكٛخ انؼغكشٚخ انكهٛخ فٙ ٔانزؾق, ثشٚيبَٛب

 االسدَٛخ انًًهكخ يهك انؾغٍٛ ,فٛشدٌٔ.     1999 ػبو ٔفبرّ ؽزٗ انؾكى فٙ ٔاعزًش 1952 ػبو انٓبؽًٛخ االسدَٛخ

 .30-20ؿ, 1987, نجُبٌ, غضٚم غبص٘ رشعًخ, يهكٛخ اؽبدٚش,انٓبؽًٛخ

 

 ؿ ،1969، ثٛشٔد– ؼبيخنا االيشٚكٛخ انغٛبعٛخ انذساعبد ،دائشح1968 نؼبو انؼشثٛخ انفهغيُٛٛخ انٕصبئق (41) 

 انهجُبَٛخ - انُٓبس عشٚذح: ُٚظش األسدٌ- انغشثٛخ اننفخ ػهٗ فزؼ خنؾشك انفذائّٛ انؼًهٛبد ؽٕل ؛نهًضٚذ317-318

 .15/5/1968  ،9976/،ع

 

 .6انغبثق،ؿ ،انًقذس15/12/1973، ٔٔصبئق اخجبس انغضائش (42) 

 

 .118-116ؿ  ،1967 نؼبو خانفهغيُٛٛ انٕصبئق (43) 

 

 .241ؿ ،1972نؼبو خانفهغيُٛٛ انٕصبئق (44) 

 

 .219-216ؿ ،1970 عٕاٌ 19 ، 1965  عٕا19ٌ، ثٕيذٍٚ انشئٛظ خيت (45) 

 

 ؽٕل انغضائشٍٚٛ انٕصساء ٔ انضٕسح يغهغٙ ثٛبٌ يٍ ،1971-1970 يٍ انؼشثٛخ انٕؽذح يُزذٚبد ٔصبئق  (46)

 .55-50 ،ؿ ، ػشثٙ قًخ يإرًش فٙ االؽزشا  ػٍ انغضائش رًُغ

 

 .537-536،ؿ 5ط انؼؾشٍٚ، انقشٌ انؼشثٙ ،انًهف انًذَٙ عهًٛبٌ (47) 

 

 .47انغبثق،ؿ ،انًقذس انغهيبَٙ عشِ اثٕ (48) 

 

 /2/9/ ٕٚنٕٛ/31 ،38/،ع ثٛشٔد -ٔانضقبفخ نلػلو انغضائش٘ انًشكض ػٍ رقذس ٔٔصبئق، اخجبس انغضائش (49) 

 .6-5ؿ،1975

 

-139 انغبثق،ؿ ،انًقذس انؼهٕاَٙ ؽغٍٛ ؛ػه143ٙ ،ؿ1973 نؼبوخ انفهغيُٛٛ نهقنٛخ انغُٕ٘ انكزبة (50) 

 انغبثق ،انًقذس انجغبس٘  يؾًذ يؾًٕد ؛اؽًذ1973 انضبَٙ رؾشٍٚ/1620،20/ع ثغذاد،- انضٕسح عشٚذح ؛140

،123-125. 

 

 /يظ ،1979ثٛشٔد، - نهًٕعٕػبد انؼشثٛخ انذاس ،2،ط انفهغيُٛٛخ انًٕعٕػخ ، اعٕد يؾًذ انشصا  ػجذ (51) 

 . 451،ؿ2

 

 ، انغضائش فٙ نهًإرًش األخٛش انٕٛو يٍ انهٛم ىٕال اعزًشد انزٙ انيٕٚهخعهغزّ  ثؼذ انغضائش يإرًش اَزٓٗ (52) 

 عًٛغ ٔؽكهذ ، آخش ٕٚو ئمبفخ رقشس انخيجبء ػذد رضاٚذ يٌ ٔثؼذ ، يٚبو يسثؼخ يذح انًإرًش ٚغزًش يٌ يقشسا  كبٌ

 رغٕٚخ انٗ انزٕفم ٚزى فهى االخشٖ انًٕمٕػبد فٙ ايب "اإلعشائٛهٙ"انؼذٔاٌ مذ انًزؼهقخ انًٕرًش قشاساد
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 ،ؿ انغبثق ،انًقذس انضٔثؼٙ -: انًقذس انًإرًش،ُٚظش فٙ انًؾزشكخ انذٔل يٕاقف فٙ االخزلفبد ػهٗ رقنٙ

 يهف ، انغضائش - 1973 انضبَٙ رؾشٍٚ (28-26) انغبدط انؼشثٙ انقًخ يإرًش ، انضقبفٙ انًكزت -  /؛ 145

 .3-1ؿ ، 1975 ، ثغذاد ، ٔصبئقٙ

 

 انقًخ يإرًش انضقبفٙ، انًكزت  ،/  ؛،20،ؿ15/12/1973 دٚغًجش/1 ،43/،ع ٔٔصبئق اخجبس انغضائش (53) 

 ؛140انغبثق، ،انًقذس انؼهٕاَٙ ؽغٍٛ ؛ػه3ٙ-1ؿ انغضائش،-1973 انضبَٙ رؾشٍٚ 28-26 انغبدط انؼشثٙ

 ،انؼشة ثبؽضٍٛ يغًٕػّ ؛285،ؿانذٔنخ( ٔانقشاػبد انًؼبفش انؼشثٙ انؾش ) انكجشٖ ،انهؼجّ نٕسَظ ُْش٘

 .612،ؿ1،ط انًغزقجم اؽزًبالد اعشائٛم ٔيٕاعّٓ

 

 ، و1974 ، 1/ع ، 3 يغهذ ، انغضائش قًخ نًإرًش انخزبيٙ ،انجٛبٌ(ثغذاد) انفهغيُٛٛخ انذساعبد يشكض يغهخ (54) 

 . 211ؿ

 

 . 124-123 ؿ ، 1973 يكزٕثش ، (9)انغُخ ، 10/ع ، يقش ، انيهٛؼخ يغهخ  (55)

 

 انؼشثٙ انًؾش ) انكجشٖخ نهؼج)ا، نٕسَظ ؛ُْش145٘انغبثق،ؿ ،انًقذس انضٔثؼٙ فبنؼ يؾًٕد ثؾشٖ (56) 

 ،انًقذس فبمم اثٕ  ؛يُٛش333 ،ؿ1973 نؼبو انؼشثٛخ خانفهغيُٛٛ ؛انٕصبئق383-382 انذٔنٛخ،ؿ ٔاإلىًبع

 ،انًقذس عٕٚهى اؽًذ يؾًٕد ثٛذاء ؛13-12 ،ؿ انغبثق ،انًقذس ٔآخشٌٔ ، ينجذس٘ ؛ؽغ103ٍ ،ؿ انغبثق

 يُزذٚبد ٔصبئق:  ُٚظش ،1973 عُّ انغضائش يإرًش ؽٕل ٔانقشاساد انزفبفٛم يٍ ؛نهًضٚذ197 ،ؿ انغبثق

 األٔعو انؾش  يصيخ ؽٕل االَؾٛبص ػذو نذٔل انشاثغ انقًخ يإرًش ثٛبٌ يٍ ،1971-1970 يٍ انؼشثٛخ انٕؽذح

 .87انغبثق،ؿ ،انًقذس عهيبَٙ عشِ اثٕ ؛124-122 ؿ انفهغيُٛٛخ، ٔانقنٛخ

 

  .538،ؿ5ط انؼؾشٍٚ، انقشٌفٙ  انؼشثٙ ،انًهف انًذَٙ  عهًٛبٌ  (57)

 

 .516،ؿ انخبيغخ انؾشة ٔاؽزًبالد انغزخ انغبػبد ،ؽشة ّانيٕٚه انغزبس ػجذ  (58)

 

 .108،ؿ انغبثق ثٕمٛبف،انًقذس يؾًذ (59) 

 

 

 فٙ انًؾبسكخ انؼشثٛخ نهغجٓخ انؼبو انًغهظ ثٛبٌ يٍ ،1976-1971 يٍ انؼشثٛخ انٕؽذح يُزذٚبد ٔصبئق  (60)

 .211-201 انضبَٛخ،ؿ دٔسرّ يػًبل ؽٕل انفهغيُٛٛخ انضٕسح

 

 .49 انغبثق،ؿ عهيبَٙ،انًقذس عشِ اثٕ  (61)

  

 .7-6،ؿ1975 َٕفًجش/87،15/،ع ٔٔصبئق اخجبس انغضائش  (62) 

 

 اَزخبثّ اػٛذ صى ٔيٍ 1960 ػبو انهجُبَٙ انُٕاة يغهظ فٙ َبئجب  ٔافجؼ 1910 ػبو ٔنذ نجُبَٙ عٛبعٙ ْٕ  (63)

 ٔاالقزقبد ٔانؼذل انضساػخ اثشصْب اخشٖ ٔصاساد ٔرقهذ 1958 ػبو نهذاخهٛخ ٔصٚشا  افجؼ , 1968 ٔ 1964 ػبو

 انًؼٓذ , يُؾٕسح غٛش دكزٕساِ اىشٔؽخ , 1975-1958 نجُبٌ فٙ انغٛبعٛخ انزيٕساد , انغًٛهٙ َقٛف عؼذ .

  .2004ثغذاد , انًغزُقشٚخ انغبيؼخ , ٔانذٔنٛخ انغٛبعٛخ نهذساعبد انؼبنٙ

 

 . 4ؿ , 1975 اراس 1 فٙ 77 انؼذد, نجُبٌ اؽذاس , ٔصبئق ٔ اخجبس انغضائش (64) 
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 انغهغخ يؾنش , (انؼشا ) انخبسعٛخ ٔصاسح ؛ 1978/11/6 فٙ 3157 انؼذد , انؼشا  , عشٚذح انضٕسح (65) 

 . .1978/10/31 فٙ ثغذاد فٙ انًُؼقذ انؼشة انخبسعٛخ ٔصساء العزًبع انضبنضخ

 

 .153-152ؿ  ، انغبثق ،انًقذس فبمم اثٕ يُٛش (66) 

 

 انقًخ يإرًش انٗ انقبْشح فٙ االٔل انقًخ يإرًش يٍ انؼشثٛخ انقًخ نًغٛشح انكبيم انًهف , حػٕد ػقبو اؽًذ (67) 

 .36-35ؿ , ػًبٌ فٙ ػؾش انؾبد٘

 

             


