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مجعية االخوة اإلسالمية ودورها اإلصالحي يف املوصل 

2591-2591 

 )*(د. ذنون يونس الطائي
 

 اخلالصة

صًَٛس ثنًٕصم دٕصفٓج إفوٖ ثنقٕثضٌ ثنعٌدٛةز ثنًًٓةز دجْضًجيٓةج دةجنًُٓؼ 

ثإلصةحفٙ ثنعٌدةٙ ّةذٛح نضمةةٕٚى هٔضةجلٓج ٔثنُٓةٕح دٓةةج َقةٕ ثت  ةم    ٓةةٌس 

ضصة  ثنمةٌٌ ثنًجضةٙ نضْةعٗ َقةٕ ثنضمةوو يُٓةج ثنؾًعٛجس ٔثتفَثح ثنًنضهفز  ٙ يُ

ؽًعٛز ثالمٕر ثإلّحيٛز  نضضني يٍ يُٓؾٓج ثنوُٚٙ ّذٛح َقةٕ ثإلصةحؿ ثالؽضًةجلٙ 

 ةةٙ ثنًٕصةةم ٔنضْةةجْى  ةةٙ ثتَنةة ز ثنٕاُٛةةز ٔثنًُجّةةذجس ثنمٕيٛةةز  ةةٙ إاةةجً ّةةعٛٓج 

 ثإلصحفٙ ٔقو لٍَس ٔؽٕهْج  ٙ صُٕع ّذم  عجنٛجصٓج ثنًنضهفز.

 املقدمة 

ًٕصم يةٍ ثنًٌثزةَ ثنعٌدٛةز ثنذةجًٍر ثنضةٙ فج  ةش لهةٗ صةٕثٌٍ ثنةُٓؼ صعو ثن

ثنةةوُٚٙ ٔثنعٌٔدةةٙ  ٛٓةةج  ٔقةةو صْٕؾةةش ثنةةولٕثس ثإلّةةحيٛز  ٛٓةةج  ةةٙ يُضصةة  ثنمةةٌٌ 

                                              
)*(  يوٌٚ يٌزَ هًثّجس ثنًٕصم.
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ثنعنٌٍٚ  دجنُ ٌ نهض ًٕثس ثنضٙ فجقش دجنًُ مز ثنعٌدٛز ٔمجصز دعو صةؤً قةٌثً 

َػ ثنعًةةةم   فٛةةةظ ثيضةةة1948صمْةةةٛى  هْةةة ٍٛ ٔثنقةةةٌح ثنعٌدٛةةةز ثنصةةةَٕٓٛٛز ّةةةُز 

ثإلّحيٙ ٔثنعٌدةٙ نٛعذةٌ لةٍ صةٛلز ثنةضحفى دًُٛٓةج. ٔلهٛةّ  مةو دةٌٍس ثنعوٚةو يةٍ 

ثنؾًعٛجس ٔثتَوٚز ثنضٙ صؤاٌ ْيث ثنعًم  ٙ يصٌ ٔثننجو ٔثنعةٌث  ٔزةجٌ نهًٕصةم 

َصٛذٓج  ٙ ْيث ثنًٛةوثٌ  فٛةظ دةٌٍس ؽًعٛةز ثتمةٕر ثإلّةحيٛز )زٕثؽٓةز ن مةٕثٌ 

يٛز ٔثنُٓ ةةةٕٚز  ةةةٙ يةةةم صةةةٌه٘ ثتٔضةةةجع ثنًْةةةهًٍٛ( ٔنضذجدةةةٌ هلٕثصٓةةةج ثإلّةةةح

ثالؽضًجلٛةةةز ٔثالقضصةةةجهٚز إنةةةٗ ؽجَةةةخ صمٛٛةةةو ثنقٌٚةةةجس ثنعجيةةةز ٔيٌثقذةةةز ثنؾًعٛةةةجس 

 ٔثتفَثح ثنًنضهفز.

ٔلهٗ ثنٌغى يٍ ىنك زهّ  ةجٌ ؽًعٛةز ثالمةٕر ثإلّةحيٛز ّةعش إنةٗ يًجًّةز 

ج  عجنٛجصٓج ٔهلٕثصٓج ثإلصحفٛز  ٙ هثمم يوُٚةز ثنًٕصةم ٔضةٕثفٛٓج غٛةٌ ثٌ لًهٓة

نى ٚكٍ ّٓح ٔاٌٚمٓج نى ٚكٍ مجل يٍ ثنعمذجس زًج ُّؾو  ٙ عُجٚج ثنذقظ. ٔقو ثصذعش 

 ثنضْهْم ثنَيُٙ  ٙ صُجٔل  عجنٛجس ثنؾًعٛز ثنًنضهفز.

 نظرة يف نظام اجلمعية األساس

قذم صُجٔنُج نألهٔثً ثنضٙ نعذضٓةج ؽًعٛةز ثالمةٕر ثإلّةحيٛز  ةٙ ثنًٕصةم  الدةو 

ؽةةجف  ةةٙ َ جيٓةةج ثتّةةجُ نٛضْةةُٗ نُةةج  ٓةةى ثإلاةةجً يةةٍ ثنضٕقةة  قهةةٛح لُةةو ثدةةٌٍ يةةج 

ثنُ ٌ٘ نٓج ٔيةوٖ إ ةجهر ثنؾًعٛةز يةٍ يةٕثه ىنةك ثنُ ةجو  ةٙ م ةى َنةجاجصٓج ثنوُٚٛةز 

 ٔثالؽضًجلٛز ٔثنمٕيٛز ثإلصحفٛز ثنًنضهفز.

قوو ثيؾو ثنٌَْثٔ٘ )هفةو لهًةجف ثنةوٍٚ ثنًْةضٌٍُٛٚ  1949فٌَٚثٌ  26 فٙ 

ثنوثمهٛةةز ٚض ةةًٍ ثنْةةًجؿ دضةةينٛ  ؽًعٛةةز   ةةٙ ثنعةةٌث ( ٍٔيحةةةّ  اهذةةج إنةةٗ ٍٔثًر
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ثالمٕر ثإلّحيٛز  ةٙ ثنعةٌث  ٔيٌ مةج يعةّ ثنُ ةجو ثتّةجُ نهؾًعٛةز  ٔيًةج ؽةجف  ةٙ 

ٔنةةضكٍ يةةُكى هيةةز ٚةةولٌٕ إنةةٗ ثننٛةةٌ ٔٚةةيئٌٌ دةةجنًعٌٔ   –ثن هةةخ: اقةةجل صعةةجنٗ 

ٔصهذٛةز نٓةيِ ثنةولٕر  مةو  كةٌ ًؽةجل  ةٙ  –ٌُٕٔٚٓ لٍ ثنًُكٌ ٔهٔنتك ْةى ثنًفهقةٌٕ 

ًْهًٍٛ ٔيْضمذهٓى ٔيج صولٕ إنّٛ ثنقةجل ن ةًجٌ ّةعجهصٓى  جّةضمٌ ثنةٌه٘ لهةٗ هيٌ ثن

ثنضعجٌٔ دئَنجف ؽًعٛز ثالمٕر ثإلّحيٛز...(
(1)

 . 

ٚضكٌٕ ثنُ ةجو ثتّةجُ نهؾًعٛةز يةٍ هًدةة لنةٌر يةجهر  فٛةظ هدةجًس ثنًةجهر 

ثنغجَٛز إنٗ هْوث  ثنؾًعٛز ٔثنضٙ صُقصٌ  ةٙ: ثنعًةم لهةٗ صغذٛةش ثنعمٛةور ثنصةقٛقز 

ضٕفٛةةو ثننةةجن   ةةٙ ثنُفةةُٕ ٔصمٕٚةةز ًٔؿ ثنضةةوٍٚ  ةةٙ ثتيةةز ثإلّةةحيٛز ٔلةةٌح ٔثن

ثإلّحو نهعجنى زُ جو لجنًٙ ٚعجنؼ ثنقٛجر  ٙ ينضه  دؤَٔٓج ٔدعةظ ثالمةٕر ثنقمٛمٛةز 

دةةةٍٛ هدُةةةجف ثتيةةةز ثإلّةةةحيٛز ٔثنضًٓٛةةةو نهٕفةةةور ثإلّةةةحيٛز ٔيكج قةةةز ًٔؿ ثنضفٌقةةةز 

جٔثالَقةةحل ٔهلةةٕر ثنًْةةهًٍٛ إنةةٗ ثنمةةٕر ٔهّةةذجدٓ
(2)

ٔهزةةوس ثنًةةجهر ثنغجنغةةز لهةةٗ لةةوو  

صعٌضٓج نهنةؤٌٔ ثنْٛجّةٛز. ٔٚذةؤ ثٌ ْةيث ثإلؽةٌثف ؽةجف نٛؾُةخ ثنؾًعٛةز ثالفضكةج  

 ثنًذجدٌ ية ثنْه ز ٔيُة ثالص وثو يعٓج.

هيج لٍ ثدٌٍ ثنّٕجةم ثنضٙ ثًصيس ثنؾًعٛز ثنضًجّٓج  ةٙ إاةجً صقمٛةه هْةوث ٓج 

نؾًعٛةةز صضّٕةةم إنةةٗ ْةةيِ ثتغةةٌثح  ؾةجفس  ةةٙ ثنًةةجهر ثنٌثدعةةز  إى هدةةجًس إنةةٗ ثٌ ث

                                              
)اهةةخ يمةةوو يةةٍ ثيؾةةو  6/8/103( ُٚ ةةٌ يهفةةز يقج  ةةز َُٛةةٕٖ  يهفةةجس ؽًعٛةةز ثالمةةٕر ثإلّةةحيٛز  صْهْةةم 1)

ٛز  ٔيٕقة يٍ قذم إدٌثْٛى يص فٗ ثتٕٚدٙ ثنًقجيٙ( ٔيقًو إنٗ ٌٍٔٚ ثنوثمه 1949ثنَْجٔ٘  ٙ فٌَٚثٌ 

 اّ ثنفٛجح )صجفخ ؽٌٚور ثنَيجٌ(. 

( نحاةةحع لهةةٗ صفجصةةٛم َ ةةجو ؽًعٛةةز ثالمةةٕر ثإلّةةحيٛز ثتّةةجُ  ُٚ ةةٌ يهفةةّ ؽًعٛةةز ثتمةةٕر ثإلّةةحيٛز 2)

 )ثنًيزًٕر آَفجً(.
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ٔدةةةجن ٌثةه ثنًنةةةٌٔلز ٔدجإلًدةةةجهثس ٔثنُنةةةٌثس ٔإنمةةةجف ثنًقجضةةةٌثس ٔثالصصةةةجل 

 دٌؽجالس ثنعجنى ثإلّحيٙ ٔإصوثً صقٛفز هّذٕلٛز ثٌ هلش ثنقجؽز إنٛٓج.

ٔصضين  ثنؾًعٛز يٍ ْٛتز لجيز ص ى ثنًُضًٍٛ نٓةج  ٔصعمةو ثؽضًجلةج لجهٚةج  ةٙ 

ثنقةٌثو يةٍ زةم لةجو ْؾةٌ٘ زًةج َصةش لهةٗ ىنةك ثتّذٕع ثتٔل يةٍ دةٌٓ يقةٌو 

ثنًجهر ثننجيْز. هيج ثنًةجهر ثنْجهّةز  مةو هزةوس لهةٗ ثٌ قةٌثًثس ثنٓٛتةز ثنعجيةز صكةٌٕ 

صقٛقز إىث ٍثه لوه ثنقجضٌٍٚ لهٗ ثنُص   ًٔٚكةٍ هلةٕر ثنٓٛتةز ثنعجيةز نحَعمةجه 

قذةةم فهةةٕل يٕلةةو ثؽضًجلٓةةج ثنْةةُٕ٘ إىث ثقض ةةش ثن ةةًٌٔر ٔدًٕث مةةز مًةةِ ثنٓٛتةةز 

 نعجيز هٔ عهغٙ هل جف يؾهِ ثإلهثًر زًج هدجًس إنٗ ىنك ثنًجهر ثنْجدعز.ث

ٔزجٌ الدو يٍ صقوٚو ضٕثدط نحَضْجح نٓيِ ثنؾًعٛةز زًةج ؽةٌس لهٛةّ ثنعةجهر 

 ٙ زم َ جو هّجُ. فٛظ لجنؾش ثنًةجهر ثنغجيُةز  دةٌٔا ثالَضْةجح ٔيًةج ؽةجف  ٛٓةج: 

عز ٔثٌ ال ٚكةةٌٕ )ٚنةةضٌا  ةةٙ ثنع ةةٕ ثٌ ٚكةةٌٕ يْةةهًج فْةةٍ ثنْةةٌٛر ٔاٛةةخ ثنْةةً

يعٌٔ ج دَُلز صنجن  ثنعمٛور ثإلّحيٛز ]ُْٔج إدجًر ٔثضقز إنٗ لوو قذٕل ثنؾًعٛز 

نهعُجصةةٌ ىثس ثالَضًةةجفثس ثننةةٕٛلٛز ٔثنعهًجَٛةةزي ٔثٌ ال ٚكةةٌٕ ّةةجق ج يةةٍ ثنقمةةٕ  

ثنًوُٚز ٔثٌ ٚو ة ثدضٌثزج دٌٓٚج ال ٚمم لةٍ مًْةٍٛ  هْةج لةٍ ثننةٌٓ ٔال َٚٚةو لةٍ 

 ٔثٌ ال ٚمم لًٌِ لٍ لنٌٍٚ ُّز(. ثعُٙ لنٌ هُٚجً ُّٕٚج

هيج لٍ زٛفٛز صينٛ  يؾهِ ثإلهثًر  ٙ ثنؾًعٛةز  مةو صُجٔنضةّ ثنًةجهر ثنضجّةعز إى 

هدةةةجًس إنةةةٗ ثٌ يؾهةةةِ ثإلهثًر ٚضةةةين  يةةةٍ ّةةةذعز هل ةةةجف صُضنةةةذٓى ثنٓٛتةةةز ثنعجيةةةز 

ٔدجالقضٌثع ثنٌْ٘ عى ُٚضنخ يٍ دُٛٓى ثنٌةِٛ َٔجةذّ ٔهيةٍٛ ثنْةٌ ٔهيةٍٛ ثنصةُؤ  

هثًر ْةةةٙ ثنًْةةةؤٔنز لةةةٍ صُفٛةةةي َ ةةةجو ثنؾًعٛةةةز  ٔثٌ ثنةةةٌةِٛ ْةةةٕ يًغةةةم ْٔٛتةةةز ثإل

ثنؾًعٛز  ٔٚكةٌٕ ثَعمةجه يؾهةِ ثإلهثًر قجََٕٛةج إىث ف ةٌ ثزغةٌ يةٍ ثنُصة  ٔصكةٌٕ 
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ثنمةةٌثًثس َج ةةير إىث صةةوًس لةةٍ ثزغةةٌ يةةٍ ثنُصةة  ٔإىث صْةةجٔس ثتصةةٕثس ٚةةٌؽـ 

 ثنؾجَخ ثني٘ ٚكٌٕ ثنٌةِٛ  ّٛ زًج ؽجف  ٙ ثنًجهر ثنعجدٌر.

ثنًجهر ثنغجَٛز لنٌ يجنٛز ثنؾًعٛز ٔيصجهًْج ٔثٔؽّ صةٌ ٓج  ىنةك  ٔص ًُش

ثٌ يجنٛز ثنؾًعٛز صضكٌٕ يٍ ثالدضٌثزجس ٔصذٌلجس ثنًقٍُْٛ ٔإٌٚثهثس ي ذٕلجصٓج  

ٔثٌ يؾهِ ثإلهثًر ْٕ ثنًْةؤٔل لةٍ يجنٛةز ثنؾًعٛةز. ٔٚمةٕل هفةو يؤّْةٙ ثنؾًعٛةز 

ّةحيٛز لًهٛةٍٛ ؽةوث ّةٕثف  ًٛج ٚضعهه دجننؤٌٔ ثنًجنٛز: )ٔزُج  ةٙ ؽًعٛةز ثالمةٕر ثإل

يٍ َجفٛز ثنولٕر ثنضٙ دوهس صُضنةٌ هٔ يةٍ َجفٛةز ثنًةٕثًه ثنضةٙ ؽًعُجْةج يةٍ ثنصةفٌ 

فٛظ هقًُج دٌزز صلٌٛر نهعًم ثنضؾةجً٘ ٚةوٌْٚج دةذجدُج ثنًْةهى ٔيةٍ هًدجفٓةج َُفةه 

لهةةٗ ثنةةولٕر ٔهقًُةةج صةةُؤقج صعجَٔٛةةج ٚةةو ة  ٛةةّ زةةم  ةةٌه مًْةةٍٛ  هْةةج  ةةٙ ثنٛةةٕو هٔ 

ُٚةجً... ٔدةوثف ثننةذجح ٚ ةقٌٕ ص ةقٛز لؾٛذةز زنةفش لةٍ َفّٕةٓى ثتّذٕع ًدة ه

ثنعجيٌر دجإلًٚجٌ ... ْٔيث ثنصُؤ  ... َمٌح يُّ نهَٔثػ ٔنًٍ لهّٛ هٍٚ..(
(3)

 . 

زًج ؽجف  ةٙ ثنًةجهر ثنغجنغةز لنةٌ ثٌ نهؾًعٛةز ثٌ صُنةب نٓةج  ٌٔلةج  ةٙ هثمةم 

عز لنٌ إنٗ ثٌ ثنٓٛتز ثنم ٌ دعو ثمي يٕث مز ٍٔثًر ثنوثمهٛز. ٔقو هدجًس ثنًجهر ثنٌثد

ثنضيّْٛةةٛز صضةةين  يةةٍ: ثيؾةةو ثنَْةةجٔ٘ )يةةوًُ  ةةٙ ثنْةةهًٛجَٛز( لذةةوثنٌفًٍ م ةةٌ 

)يوٌٚ ثتٔقج   ٙ دلوثه( يقًو ثنمَثَؾةٙ )يةوًُ  ةٙ يوًّةز فْةٍٛ دجدةج( يقًةو 

يقًٕه ثنصةٕث  )يةٍ يقهةز دةجح ثن ةٕح( ه. صمةٙ ثنةوٍٚ ثنٓحنةٙ )يةوًُ  ةٙ زهٛةز 

                                              
. ٔٚعةو ثننةٛل ثنصةٕث  111( ص1987)ثنمةجٌْر   1( ثننٛل يقًو يقًٕه ثنصٕث : يٍ ّؾم ىزٌٚةجصٙ  ا3)

ٔفجصم لهٗ دٓجهر ثنًجؽْةضٌٛ  ةٙ  1914يٍ ثدٌٍ ثنًؤٍّْٛ نهؾًعٛز ْٕٔ يٍ يٕثنٛو يوُٚز ثنًٕصم ُّز 

ٔثّةضمٌ  ةٙ  1958صًةٍٕ  14ٔقةو غةجهً ثنعةٌث  دعةو عةًٕر  1946ثنم جف ثننٌلٙ  ٙ ؽجيعز ثتٌٍْ ّةُز 

 قفّ ثنٕاُٛز ٔثنمٕيٛز ثنًعٌٔ ز نهضفجصٛم.ٔنّ يٕث 1992يكز عى ثَضمم إنٗ صٌزٛج ٔصٕ ٙ  ٛٓج ُّز 

ُٚ ٌ: إدٌثْٛى ثنُعًز: ؽٕٓه ثننٛل ثنصٕث   ٙ  هْ ٍٛ  دقظ ثنمٙ  ٙ َؤر ثنًٕصم ٔصقٌٚةٌ ثنمةوُ ثنضةٙ 

 .2001صنٌٍٚ ثتٔل  13لموْج يٌزَ هًثّجس ثنًٕصم  ٙ 
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تٚةةٕدٙ )هيةةجو ؽةجية ثنْةةهًٛجَٛز( ٔلجصةةى ثنُمٛةةخ ثنًهكةز لجنٛةةز( ٔإدةةٌثْٛى يصة فٗ ث

 ٔاّ ثنفٛجح.

ٔٚهقةةةن ثٌ ثنُ ةةةجو ثتّةةةجُ نهؾًعٛةةةز ًّةةةى يةةةٍ ثؽةةةم صقمٛةةةه غجٚةةةجس هُٚٛةةةز 

ٔثؽضًجلٛز إصحفٛز يقؤهر دعٛةور لةٍ ثتغةٌثح ثنْٛجّةٛز زًةج هدةجً ٔثٌ هْوث ةّ 

ضعمٛةو لجيز صضفه ٔ ًغجةخ ثنؾًجٌْٛ ٔٚهقن هٚ ج ثٌ ثنضنةكٛهز ثإلهثًٚةز مجنٛةز يةٍ ثن

 زًج ثٌ اٌٚمز ثالَضْجح إنٛٓج دْٛ ز ٔثٌ ثننٌٔا ثنًجنٛز ال صٌْه ثتل جف.

 تأسيس فرع اجلمعية يف املوصل

ثّضُجهث إنٗ يج ؽجف  ٙ ثنًةجهر ثنغجنغةز لنةٌ يةٍ ثنُ ةجو ثتّةجُ نهؾًعٛةز   مةو 

 1952صنةٌٍٚ ثتٔل  4قًٌس ثنٓٛتز ثإلهثًٚز نهؾًعٛز  ٙ ثؽضًجلٓج ثنًُعمةو دضةجًٚل 

عذز نٓةةج  ةةٙ يٌزةةَ نةةٕثف )يقج  ةةز( ثنًٕصةةم صقةةش ثّةةى )ؽًعٛةةز ثالمةةٕر  ةةضـ دةة

ثإلّحيٛز دعذز ثنًٕصم(  ٔيًج ؽجف  ٙ ثن هخ ثنًموو إنٗ يضصٌ  )يقج ن( نةٕثف 

ثنًٕصم يٍ قذم ثفًةو لذوثنقًٛةو )هيةجو ٔم ٛةخ ؽةجية ثنقةجػ يُصةًٕ( ٍٔيحةةّ: 

يٛز  ةةٙ ثنًٕصةةم )ثَُةج ثنًٕقعةةٌٕ ههَةةجِ ٌَغةةخ  ةةٙ  ةةضـ  ةةٌع نؾًعٛةةز ثالمةةٕر ثإلّةةح

نُضعجٌٔ لهٗ دظ ثنٌٔؿ ثنوُٚٛز ٔصمٕٚى ثتمح  َٔنٌ ثنف جةم دٍٛ ثنُةجُ ٔيكج قةز 

ثنفْجه ٔثإلنقجه ٔثنعهم ثنًنضهفز(
(4)

. ٔقو ؽجف ًه ٍٔثًر ثنوثمهٛةز ي جنذةج ً ةة ثن هةخ 

                                              
قةةة يةةٍ قذةةم ثفًةةو   ٔي1952ٕصنةةٌٍٚ ثتٔل  6( ثَ ةةٌ ثن هةةخ ثنًمةةوو إنةةٗ يضصةةٌ  نةةٕثف ثنًٕصةةم دضةةجًٚل 4)

لذوثنقًٛو )هيجو ٔم ٛخ ؽجية ثنقجػ يُصًٕ( ٔثفًو ٚقٛٗ ٔفْةٍ ثنْةٛو يٌلةٙ ٔلذةوثنًُعى يقًةو مٛةجا 

)ْٕٔ مٛجا ٔزجٌ يٓضًج دجتيًٕ ثنٕاُٛز ٔثنوُٚٛز( ٔثنقجػ يقًٕه ثنؾٌثؿ ٔ لذوهللا يقًو ثالًدٛهٙ )ٔنو  ةٙ 

ننةٛل لذةوهللا ثنقْةٕ ٔزةجٌ ىث ثصؾةجِ ّةهفٙ ْٕٔ ًؽم لهى ؽًة دٍٛ ثنعهى ٔثنعًم ٔهًُ لهةٗ ث 1914ثًدٛم 

ٔزجٌ صجفخ ي عى زذجح نينك زجٌ يْضلُٛج لٍ ثنٌثصخ ْٕٔ ثني٘ صٌؽى دٛةجٌ ثنعمٛةو لذةوثنْٕجح  ةٙ       .         
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لةةٍ اٌٚةةه ثنًٌزةةَ ثنعةةجو نهؾًعٛةةز  ةةٙ دلةةوثه دعةةو ثنقصةةٕل لهةةٗ يٕث مضٓةةج نٛضْةةُٗ 

و ىنك ثصنجى ثإلؽٌثفثس ثنحٍيةز ثنًضعهمةز دةجنضقمٛه ٔثالّضفْةجً نهؾٓجس ثنًْؤٔنز دع

لٍ ْٕٚز يمويٙ ثن هخ
(5)

. 

 ابرز فعاليات اجلمعية

لهٗ ثنٌغى يٍ لوو فٛجٍر ثنؾًعٛز  ٙ ثنًٕصم ثنًٕث مةز ثنٌّةًٛز لهةٗ  ةضـ 

 ٌلٓةةج  إال ثَٓةةج نةةى صضذجاةةي ٔدةةٌلش دًًجًّةةز َنةةجاجصٓج ثإلصةةحفٛز ٔثإلًدةةجهٚز 

اهذٓةةج إنةةٗ يضصةةٌ ٛز نةةٕثف ثنًٕصةةم. ٔ ةةٙ ْةةيث ثنْةةٛج  لمةةوس  يذجدةةٌر دعةةو صمةةوٚى

 ٙ ثنوثً ثنضٙ ثّةضؤؽٌس  ةٙ يقهةز لًةٕ  1952صنٌٍٚ ثتٔل  2ثنؾًعٛز يْجف ٕٚو 

ثنذمجل  ثؽضًجلج ث ضضجفٛج فجدوث هنمٛش  ّٛ ثنكهًةجس ٔثنن ةخ ثنقًجّةٛز ٔصُةجٔح لهةٗ 

ُعى ثنةًًَ٘ ّٔةجنى إنمجةٓج زم يٍ: ثفًو ثنًْو٘ ثنن ٛخ ٔلذوهللا ثنًلٌدٙ ٔلذوثنً

ٍٚةةوثٌ ٔثفًةةو لذةةوهللا ثنقْةةٕ  ٔزجَةةش ؽةةم م ةةذٓى صةةولٕ إنةةٗ ثنٕفةةور ثإلّةةحيٛز 

ٔثنضًْةةةك دجْةةةوثح ثننةةةٌٚعز ثإلّةةةحيٛز ٔثنعًةةةم دُصةةةٕص ثنمةةةٌآٌ ثنكةةةٌٚى ٔثنْةةةُز 

ٔثنولٕر إنٗ صٌ  ثنضمهٛةو ثتلًةٗ نهًوَٛةز ثتًٔدٛةز ٔثنْةعٙ إنةٗ ثنم ةجف لهةٗ آ ةجس 

ثنًؾضًة
(6)

ٌع  ٙ يًجًّةز ثنفعجنٛةجس ثإلصةحفٛز غٛةٌ يقْةٕح . ٔٚذؤ ثٌ ْيث ثنضْ

                                                                                                                
إنٗ ثنهلز ثنكٌهٚز ٔإىثلةز دُفْةّ عةى ثلضمةم  ًٛةج دعةو( ٔيقًةو َؾٛةخ يقًةو لهةٙ            1959عًٕر  ثنًٕصم ُّز 

دوٚو ثنضوٍٚ ٔيعٌٔ ج دجهدّ ثنؾى فضٗ نمخ ديدٙ ثنٕ جف ٔقةو صةَٔػ  ةٙ فهةخ ٔصةٕ ٙ  ٛٓةج. )ْٕٔ ًؽم زجّخ 

)نمو ه جهَٙ دٓيِ ثنضٌؽًجس ثنْٛو غجَى فًٕهثس ثتّضجى ثنفجضم ٔثنًٌدةٙ ثنًعةٌٔ   ةٙ ثنًٕصةم ْٔةٕ هفةو 

 (. 16/8/2001ثدٌٍ ثتل جف  ٙ ثنؾًعٛز  ٙ يمجدهضٙ نّ دضجًٚل 

 .7/10/1952 ٙ  10959دٌاز ثنًٕصم إنٗ يضصٌ  نٕثف ثنٕصم  ثنًٌقى ( زضجح يوٌٚٚز دٌاز نٕثف 5)

 ٙ                      11416( زضجح يوٌٚٚز دٌاز نٕثف دٌاز ثنًٕصم إنٗ يضصٌ  نٕثف ثنًٕصم  ثنًٌقى 6)

21/10/1952 . 
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ثنُضةجةؼ يةٍ فٛةةظ ًهٔه  عةم ثنْةةه جس ثنقكٕيٛةز ثنًنضصةز إٍثفْةةج  ْٔةيث َةةجؽى ٔال 

دةةةك لةةةٍ قهةةةز ثننذةةةٌر ٔثنوًثٚةةةز ثنضُ ًٛٛةةةز ٔثنعًةةةم  ةةةٙ ثنؾًعٛةةةجس ٔ ةةةه ثتصةةةٕل 

ثنًُصٕص لهٛٓج  ٙ ثنمٕثٍَٛ ٔثنضنٌٚعجس ثنعٌثقٛز ثنُج ير. فٛظ ّضص وو ثنؾًعٛةز 

 ثقة ٔؽٕح ثنضعجيم ية ثنهٕثةـ ٔثنمٕثٍَٛ  ًٛج ٚضعهه د ذٛعز لًهٓج يْضمذح.دٕ

صنةٌٍٚ  31ٔ ٙ إاجً ثالفضفجف ديفو ثنًؾجْةوٍٚ ثنعةٌح  هلةش ثنؾًعٛةز  ةٙ 

ثنؾًٓةةةًٕ نهق ةةةًٕ إنةةةٗ ثنؾةةةجية ثنكذٛةةةٌ لصةةةٌث ثفضفةةةجف دجنًؾجْةةةو  1952ثتٔل 

ز هُٚٛةز قٕيٛةز هنٓذةش ثإلّحيٙ ثنضَْٕٙ يقٛٙ ثنوٍٚ ثنمهٛذٙ فٛظ هنمٗ ثنمهٛذةٙ م ذة

ينجلٌ ثنق ًٕ يؤزةوث لهةٗ هًْٛةز صٕفٛةو ثنصةفٕ  دةٍٛ ثنًْةهًٍٛ عةى ص ةٌ  إنةٗ 

ثتّةةجنٛخ ثنضةةٙ ٚضذعٓةةج ثنًْةةضعًٌ ثنفٌَْةةٙ  ةةٙ صةةَِٕ ٔصةةيعٌِٛ لهةةٗ ثنضمجنٛةةو ثنعٌدٛةةز 

ٔهَنةةلجل ثنُةةجُ دجنًهةةيثس ٔفةةخ ثننةةٕٓثس ٔدةةظ ثننةةمج  ٔثنفٕضةةٗ دةةٍٛ صةةفٕ  

ًٕٓ لهٗ ثنْعٙ إنةٗ يقجًدةز ثنًْةضعًٌٍٚ لةٍ ثنًْهًٍٛ  ٔثمضضى م ذضّ دقظ ثنؾً

اٌٚه ثنضًْك دفٌثةض ثنوٍٚ ٔثنٕفور ثإلّحيٛز ٔؽًة ثنكهًز
(7)

 . 

ٔيٍ ثؽم صّٕٛة هَن ز ثنؾًعٛز ٔدجنُ ٌ ن قذةجل ثنؾًةجٌْٛ٘ ثنكذٛةٌ لهٛٓةج  

 مةةو قةةوو ثنقةةجػ اةةّ فْةةٍ ٔإمٕثَةةّ اهذةةج إنةةٗ دةةعذز ؽًعٛةةز ثالمةةٕر ثإلّةةحيٛز  ةةٙ 

َٛز  ضـ دعذز نهؾًعٛةز  ةٙ ق ةجف ّةُؾجًثنًٕصم نهُ ٌ  ٙ إيكج
(8)

. فٛةظ ً ةة ْةيث 

 20ثن هخ إنٗ ثنًٌزَ ثنعجو نهؾًعٛز  ٙ دلوثه  ٔصمًٌ  ٙ ثالؽضًةجع ثنًُعمةو دضةجًٚل 

ثنًٕث مةةز لهةةٗ  ةةضـ دةةعذز نهؾًعٛةةز  ةةٙ ّةةُؾجً لهةةٗ ثٌ صةةٌصذط دنةةعذز  1953صًةةٍٕ 

ثنًٕصم يذجدٌر
(9)

ْٛةٙ  ٛٓةج  ةٙ . ٔنى صذ ب ثننةعذز  ةٙ ّةُؾجً إى لمةو ثؽضًةجع صيّ

                                              
 .1/11/1952 ٙ  11712( زضجح يوٌٚٚز دٌاز نٕثف دٌاز ثنًٕصم إنٗ يضصٌ  نٕثف ثنًٕصم  ثنًٌقى 7)

 . 12/8/1953 ٙ  21209( زضجح يضصٌ ٛز نٕثف ثنًٕصم. إنٗ ٍٔثًر ثنوثمهٛز. ثنًٌقى 8)

 .2/8/1953 ٙ  79( زضجح ؽًعٛز ثالمٕر ثإلّحيٛز  ثنًٌزَ ثنعجو  إنٗ ثنقجػ اّ فٍْ ٔإمٕثَّ ثنًٌقى 9)
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ٔصةةى محنةةّ ثَضنةةجح ْٛتةةز إهثًٚةةز نٓةةج يةةٍ ثنْةةجهر: ثنقةةجػ اةةّ فْةةٍ  1953آح  13

)ًةْٛجً( َِٕٔٚ ثنيٌَٕ )َجةذةجً نهةٌةِٛ( ٔلذةوهللا  ضقةٙ )ّةكٌصٌٛث( ٔفْةٍٛ دةٌٚ  

)يقجّذج( ٔؽٌؽِٛ َِٕٚ )هيٍٛ صُؤ (
(10)

 . 

ٔنًةةةج زجَةةةش ثنمةةةٕثٍَٛ ٔثنضعهًٛةةةجس ثنقكٕيٛةةةز صةةةُ  لهةةةٗ ضةةةًٌٔر إدةةةعجً 

جس ثنًنضصةةز لةةٍ يكةةجٌ ٔيُجّةةذز لمةةو ه٘ صؾًةةة ٔثنٓةةو  يُةةّ.  مةةو همذةةٌس ثنْةةه 

يضصةةٌ ٛز نةةٕثف ثنًٕصةةم ؽًعٛةةز ثالمةةٕر ثإلّةةحيٛز دةةعذز ثنًٕصةةم  دةةيٌ يوٌٚٚةةز 

ثتٔقج  ثنعجيز قو ٔث مش لهٗ لمو ثؽضًجع هُٚٙ نلٌح ثنٕلن ٔثإلًدجه يْةجف زةم 

ؽًعٛةةز ثالمةةٕر  مًةةِٛ  ةةٙ ثنؾةةجية ثنكذٛةةٌ  ٔىزةةٌس ثنًضصةةٌ ٛز دٓةةيِ ثنًُجّةةذز دةةيٌ

ثإلّحيٛز ثنضٙ صنكهش  ٙ ثنًٕصم نى صنذةٌ ثنًضصةٌ ٛز لةٍ يٌزةَ ثننةعذز  ٔلهٛةّ 

اجنذش ثنًضصٌ ٛز دجإلمذجً لةٍ يكةجٌ ثنؾًعٛةز ٔضةًٌٔر ثإلمذةجً لةٍ يٕلةو لمةو 

ثالؽضًجلجس ثنوُٚٛةز ٔثتَنة ز ثنًنضهفةز نٓةج دٕقةش يُجّةخ ٔ ةه قةجٌَٕ ثالؽضًجلةجس 

ثنعجيةةز
(11)

ز ثنؾٓةةجس ثنًنضصةةز د ةةًٌٔر ثإلمذةةجً لةةٍ . ٔلهةةٗ ثنةةٌغى يةةٍ ي جنذةة

ثنُنةةجاجس ثإلصةةحفٛز ثنوُٚٛةةز ٔثالؽضًجلٛةةز نهؾًعٛةةز  إال ثَٓةةج نةةى صضمٛةةو دًٕلةةو لمةةو 

ثالؽضًجلجس ثنعجيةز ثنًضفةه لهٛٓةج ٔثنًقةوه ٍيجَٓةج ٔيكجَٓةج زًةج ّةذه ىزةٌِ.  ةُهقن 

 11يغح قٛجو دعض هل جف ثنؾًعٛز ثنيٍٚ ف ٌٔث تهثف  ٌٚ ز صحر ثنؾًعز ٚةٕو 

دجنهمجف دعض ثنن خ  لمخ ثنصحر  فٛظ هنمةٗ غةجَى فًةٕهثس م ذةز     1953هٚهٕل 

دةةؾة  ٛٓةةج  لهةةٗ لمةةو ثالؽضًجلةةجس ثنوُٚٛةةز ٔثإلصةةحفٛز عةةى هلمذةةّ هفةةو ثن ةةحح       

دئنمةةةةجف قصةةةةٛور لةةةةٍ ثنٓؾةةةةٌر ثنُذٕٚةةةةز ٔصكةةةةجص  ثنٌّةةةةٕل يقًةةةةو صةةةةهٗ هللا لهٛةةةةّ           

كةةةٌٚى ٔصكةةةجص  ثنًْةةةهًٍٛ  ًٛةةةج      ّٔةةةهى يةةةة صةةةقذّ صضقةةةوط لةةةٍ   ةةةجةم ثنٌّةةةٕل ثن

                                              
 . 14/8/1953 ٙ  1( زضجح ؽًعٛز ثالمٕر ثإلّحيٛز  دعذز ُّؾجً  إنٗ ثنًٌزَ ثنعجو  ثنًٌقى 10)

 .29/8/1953 ٙ  2682( زضجح يضصٌ ٛز نٕثف ثنًٕصم إنٗ ؽًعٛز ثالمٕر ثإلّحيٛز ثنًٌقى 11)
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دُٛٓى  عى لجه غجَى فًٕهثس ٔهنمٗ م ذز ثَضمو  ٛٓج هٔنتك ثنيٍٚ ًُٚعٌٕ هٔالهْى يةٍ 

ثنوًثّز  ٙ ثنًوثًُ ثنوُٚٛز ْيث ثنْهٕ  قجةحً: )الٌ ثنوًثّز ثنوُٚٛةز ْةٙ ثنضةٙ صًُةٙ 

ضًةجف ثنف ٛهز ثنٕاُٛز ٔثتمح   ٙ ثنُفُٕ( ٔمضى م ذضّ دقظ ثنق ةًٕ  لهةٗ ثالَ

إنٗ ؽًعٛز ثالمٕر ثإلّحيٛز.
(12)

  

ًٔهث لهٗ اهةخ يضصةٌ ٛز نةٕثف ثنًٕصةم  مةو قجيةش ثنؾًعٛةز دةجإللحٌ لةٍ 

  ٔصكَٕةةةش يةةةٍ: لذةةةوهللا  1953صنةةةٌٍٚ ثتٔل  5صنةةةكٛم ثنٓٛتةةةز ثإلهثًٚةةةز نٓةةةج  ةةةٙ 

ثالًدٛهٙ )ًةْٛج( ٔلذو ثنًُعى ثننٛةجا )ّةكٌصٌٛث( ٔيقًةو َؾٛةخ يقًةو لهةٙ )هيُٛةج 

 يقًو ّعٛو )يقجّةذج( هيةج يمٌْةج  فةٙ ثنةوثً ثنٕثقعةز  ةٙ يقهةز نهصُؤ ( ٔل ج هللا

56/43ثنؾٕال  )ثالُٔ( ثنًٌقًز 
(13)

. 

ٔضةةةًٍ ثْضًةةةجو ثنؾًعٛةةةز دجنم ةةةجٚج ثنمٕيٛةةةز ٔثنضعةةةجا  يةةةة يقُةةةز ثننةةةعخ 

صنةٌٍٚ  23ثنفهْ ُٛٙ  ٙ َ جنّ ضو ثالفضحل ثنصَٕٓٛٙ   مو ٍٔلش ثنؾًعٛز  ةٙ 

ٌ )دٛةجٌ إنةٗ ثننةعخ ثنكةٌٚى( ص ةًٍ ثنقةوٚظ دٛجَج ي ذٕلجً فًم لُةٕث 1953ثتٔل 

لٍ يعجَجر ثننةعخ ثنفهْة ُٛٙ ٔثتّةجنٛخ ثنحإَْةجَٛز ثنضةٙ ٚضذعٓةج ثنكٛةجٌ ثنصةَٕٓٛٙ 

يعّ  زًج فظ ثنذٛجٌ ثنًْهًٍٛ زج ز لهٗ هًْٛز ثنضعجضو َٔصٌر ثننعخ ثنفهْة ُٛٙ  

عةى صةحِ  ٔقو قٌه ثنذٛجٌ ثفًو لذوهللا ثنقْٕ  ٙ ؽجية ثنُذٙ دٛش لمخ صحر ثنؾًعز.

غجَى فًٕهثس  ٙ ؽجية دجح ثنذٛض ٔلذوثنٌٍث  صٕ ٛه  ٙ ؽةجية ثننةجصٌٕ  زًةج ثٌ 

م ذجف زم يٍ: ثنؾجية ثنكذٌٛ ٔؽجية ثنن ةٌ ٔؽةجية ثالغةٕثس ٔؽةجية ثنُذةٙ دةٛش 

                                              
 .21/9/1953 ٙ  24761( زضجح يضصٌ ٛز نٕثف ثنًٕصم إنٗ ٍٔثًر ثنوثمهٛز ثنًٌقى ُ/12)

( زضةةجح ؽًعٛةةز ثالمةةٕر ثإلّةةحيٛز  دةةعذز ثنًٕصةةم  إنةةٗ يضصةةٌ  نةةٕثف ثنًٕصةةم  ثنًةةٌقى  ةةٕ  ثنعةةجهر  ةةٙ 13)

15/10/1953. 
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ٔثنٌثدعٛةةز ٔثنؾٕٚؾةةجصٙ ٔدةةجح ثنذةةٛض ٔثننةةٛل لذةةوثل  قةةو ص ٌقةةٕث  ةةٙ م ةةذٓى إنةةٗ 

ق ٛز  هْ ٍٛ ٔيعجَجر ثننعخ ثنعٌدٙ  ٛٓج
(14)

 . 

ٔتؽم َنٌ ثنفكٌ ثإلصحفٙ ٔصعًٛه ثنٕلٙ ثنةوُٚٙ ٔثالؽضًةجلٙ ٔثنمةٕيٙ  

 ٙ ثنًُجاه ثنضجدعز نهًٕصم   مو قجيش يؾًٕلز يٍ دذجٌ ؽًعٛز ثالمٕر ثإلّةحيٛز 

ْٔةى  1953صنةٌٍٚ ثتٔل  30دَٚجًر نُجفٛز ثنقًٛوثس صذجؿ ٚةٕو ثنؾًعةز ثنًٕث ةه 

و ٔصٕنٓى قجيٕث دئنمةجف ثنن ةخ ( دنصج ٔل12ًُٚض ٌٕ هًثؽجس ْٕثةٛز ٔلوهْى )

ثنٕل ٛةةةةز ٔثإلًدةةةةجهٚز ىثس ثن ةةةةجدة ثنةةةةوُٚٙ ٔثالؽضًةةةةجلٙ  ةةةةٙ ثنًْةةةةؾو ثنؾةةةةجية       

ٔدعةةوْج قفهةةٕث ًثؽعةةٍٛ إنةةٗ ثنًوُٚةةز
(15)

. ٔ ةةٙ ّةةٛج  ثْضًةةجو ثنؾًعٛةةز دجنًًجًّةةجس  

ثنٌٚجضةةةٛز ٔصعًٛةةةه ثنعحقةةةجس ثالؽضًجلٛةةةز   مةةةو هقجيةةةش يْةةةذقج صةةةٛفٛج )ؽةةةٌهث (       

ْٛةةةٌٖ يةةةٍ َٓةةةٌ هؽهةةةز ٔقةةةو ث ضضقةةةّ يقًةةةو يقًةةةٕه ثنصةةةٕث   ةةةٙ             لهةةةٗ ثن ةةةفز ثن

ٔهنمةةةٗ غةةةجَى فًةةةٕهثس زهًةةةز  ةةةٙ ثنًُجّةةةذز ٔهلمذةةةّ ثفًةةةو لذةةةوهللا      1953صًةةةٍٕ  4

ثنقْٕ دمصٛور دجنًُجّذز
(16)

. 

                                              
 .7/11/1953 ٙ  29825( زضجح يضصٌ ٛز نٕثف ثنًٕصم  إنٗ ٍٔثًر ثنوثمهٛز ثنًٌقى ُ/14)

( ْٔى ثنقجػ لذوثنٌفًٍ )َجةخ لٌٚ   ٙ ثنًْضنفٗ ثنعْكٌ٘( ّٔعؤٌ لٌدةٕ )قصةجح( ٔيقًةٕه لٌدةٕ 15)

عذز )قصةةجح( ٔصةةحؿ ثنةةوٍٚ يقٛةةٙ ثنةةوٍٚ )يٕيةة  دةةوثةٌر ثإللجدةةز( ٔيقًةةو ٚقٛةةٗ لٌدةةٕ )يٕيةة   ةةٙ دةة

ثنضهفَٕجس( ْٔجدى فٍْٛ )زجّخ( ٔدًِ ثنوٍٚ )دمجل( ٔلذوثنكٌٚى دُوثنز )اجنخ ثنًضّٕ ز ثنلٌدٛز( ٔثنْٛو 

لذةةوثنٌٍث  )مٛةةجا( ٔيقْةةٍ لٌدةةٕ )اجنةةخ  ةةٙ يضّٕةة ز ثنقةةودجف( ٔٚةةٌث مٓى صةةجفخ ٔيةةؤؽٌ ثنةةوًثؽجس 

 ٙ             31231ٌقى ثنٕٓثةٛز )لهٙ  ضقٙ(  ُٚ ٌ  زضجح يضصٌ ٛز نٕثف ثنًٕصم إنٗ ٍٔثًر ثنوثمهٛز ثنً

18/11/1953. 

ًّةجنز يجؽْةضٌٛ )غٛةٌ يُنةًٕر(  1958-1926( ُٚ ٌ لذوثنفضجؿ لهٙ ٚقٛٗ: ثنقٛجر ثنقَدٛةز  ةٙ ثنًٕصةم 16)

 .242ص 1990يمويز إنٗ زهٛز ثٜهثح  ؽجيعز ثنًٕصم  
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ٔٚذؤ ثٌ قٛجو ثنؾًعٛز دعمو ثالؽضًجلجس ثإلًدجهٚز ٔثنوُٚٛز ثنعجيز هٌٔ إمذجً 

يْذمج  ههٖ إنٗ يُة لمو صهةك ثالؽضًجلةجس ثنؾًجٌْٛٚةز  ثنْه جس ثنًنضصز دًٕلوْج

ثنعجيز  ٙ ثنؾجية ثنكذٌٛ  يًج فوث دجنًٌزَ ثنعجو نهؾًعٛز إنٗ يفجصقز يضصةٌ  نةٕثف 

ثنًٕصم دجنًْجؿ ننةعذز ثنؾًعٛةز  ةٙ ثنًٕصةم نًٕثصةهز َنةجاجصٓج  ٔيًةج ؽةجف  ةٙ 

ثتّة  ثٌ دةٌاز  زضجح ثنًٌزَ ثنعجو نهؾًعٛز: )ثنْحو لهٛكى   مو لهًُج دًَٚةو يةٍ

ثنًٕصم يُعش ثؽضًجلجس دعذز ؽًعٛضُج ثنوُٚٛز ثنضٙ زجَش صمًٛٓج  ٙ ثنؾةجية ثنكذٛةٌ 

َٔقةةٛط ّةةعجهصكى لهًةةج دةةجٌ ْةةيِ ثالؽضًجلةةجس صمةةجو  ةةٙ زةةم يكةةجٌ صٕؽةةو  ٛةةّ دةةعذز 

نؾًعٛضُةةج ٔنةةى صًُةةة إال  ةةٙ ثنًٕصةةم ٔيةةج ٚةةٌثه دٓةةج إال صٓةةيٚخ ثنُةةجُ دضفْةةٌٛ ثنمةةٌآٌ 

نُذٕٚز ثننةٌٚ  ٔنةِٛ نٓةيِ ثالؽضًجلةجس هغةٌثح ّٛجّةٛز ثنكٌٚى ٔدٌؿ ثتفجهٚظ ث

إًَج ثنلٌح يُٓج ثنٕلن ٔثإلًدجه ٔصٕؽّٛ ثننذجح ٔؽٓز إّحيٛز صُميْى يٍ هم جً 

ثننٕٛلٛز ٔثإلدجفٛةز ثنٓوثيةز  نةيث ٌَؽةٕث ثٌ صةيئٌث ّةعجهصكى دجنْةًجؿ نؾًعٛضُةج دةجٌ 

صٕثصم ثؽضًجلجصٓج...(
(17)

. 

نهضعهًٛةةةجس ثنُج ةةةير دٕؽةةةٕح إمذةةةجً َٔةةةَٔال لُةةةو ًغذةةةز ثنًضصةةةٌ ٛز ٔاذمةةةج 

ثنْةةه جس ثنًنضصةةز لةةٍ هٚةةز َنةةجاجس نهؾًعٛةةز دٕقةةش ّةةجده   مةةو همذةةٌس ثنؾًعٛةةز 

لةةٍ ًغذةةز ثنؾًعٛةةز دجصنةةجى  1953صنةةٌٍٚ ثنغةةجَٙ  12يضصةةٌ ٛز نةةٕثف ثنًٕصةةم  ةةٙ 

ثنؾةةجية ثنكذٛةةٌ يمةةٌث عجَٛةةج نٓةةج َ ةةٌث ن ةةٛه ثنةةوثً ثنًْةةضيؽٌر نهؾًعٛةةز  ةةٙ يقهةةز 

ثإلمذةةجً(... ّةةذه ٔثٌ قةةويُج لٌٚ ةةز نْةةعجهصكى دٕؽةةٕح )ثالُٔ( ٔيًةةج ؽةةجف  ةةٙ )

إقجيز ثؽضًجلجس لجيةز  ةٙ ثنؾةجية ثنكذٛةٌ ٔإٚ ةجفج نعٌٚ ةضُج ثنْةجدمز َةٕه ثٌ َذةٍٛ 

نْعجهصكى َ ٌث ن ةٛه ثنةوثً ثنًضنةير نهؾًعٛةز ًهس ثنؾًعٛةز يةٍ ثنًصةهقز ثٌ صضنةي 

ثنف ةٛهز ٔيمجٔيةز  ثنؾجية يمٌث عجَٛج نٓج صمٛى  ّٛ ثؽضًجلجصٓج ثنوُٚٛز ٔثنعًةم لهةٗ دةظ

                                              
 .1/11/1953ٙ   89( زضجح ؽًعٛز ثالمٕر ثإلّحيٛز  ثنًٌزَ ثنعجو  إنٗ يضصٌ  نٕثف ثنًٕصم ثنًٌقى 17)
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ثنٌىٚهةةز ّٔةةذه نًوٌٚٚةةز ثتٔقةةج  ثنعجيةةز ثٌ ٔث مةةش لهةةٗ ىنةةك(
(18)

. ٔصٕثصةةح يةةة 

 عجنٛةةجس ثنؾًعٛةةز  ةةةٙ ثنضعةةٌح نهًٕضةةةٕلجس ثالؽضًجلٛةةز ثنضةةةٙ صْةةضم خ ثْضًةةةجو 

 12ثنؾًًٕٓ.  مو هنمٗ لذوهللا ثالًدٛهةٙ )ًةةِٛ ثنؾًعٛةز  ةٌع ثنًٕصةم( يْةجف ٚةٕو 

ثنعنةجف  ةٙ ثنؾةجية ثنكذٛةٌ فةٕل فمةٕ  ثنًةٌهر  زهًز دعو صحر 1953صنٌٍٚ ثنغجَٙ 

)َةةوه  ٛٓةةج دً جنذةةز ثنًةةٌهر ثنعٌثقٛةةز فمٕقٓةةج ثنْٛجّةةٛز ٔثلةةو ىنةةك يُج ٛةةج يةةة ثنةةوٍٚ 

ثإلّحيٙ عى اجنةخ ثنًصةهٍٛ دًكج قةز يغةم ْةيِ ثنً جنٛةخ(  عةى هلمذةّ دةًِ ثنةوٍٚ 

 فةةجصى ٚؤٚةةو ٍيٛهةةّ ٔثّضنةةٓو   )دقجنةةز ثنًةةٌهر ثنْةةج ٌر  ةةٙ ثنًٕصةةم ٔيةةج اةةٌه لهةةٗ

همحقٓج يٍ ضع  ٔهلج لهًجف ثنوٍٚ إنٗ يكج قز ىنك(
(19)

. ٔال دةو يةٍ ثإلدةجًر ُْةج 

إنةٗ ثنؾةةول ثنًقضةوو ثنةةي٘ ّةجه  ةةٙ لًةٕو ثنعةةٌث  دعةو ثنقةةٌح ثنعجنًٛةز ثنغجَٛةةز فةةٕل 

فمةةٕ  ثنًةةةٌهر   ٓةةةٌس لهةةٗ صةةةفقجس ثنؾٌثةةةةو ٔثنًُضةةوٚجس ثتهدٛةةةز ٔثالؽضًجلٛةةةز 

قؾةجح( ٔثَمْةجو ثنةٌه٘ دةٍٛ يؤٚةو ٔثنغمج ٛز يٕضٕلجس صضقةوط لةٍ )ثنْةفًٕ( ٔ )ثن

ٔيعجًح ٔثٌ ثنًٕصم زجَش  ؽَفثً يٍ ىنك ثنؾول ثنًقضوو
(20)

 . 

ثٌ زهًةةز لذةةوهللا ثالًدٛهةةٙ فةةٕل ثنًةةٌهر زجَةةش ثتمٛةةٌر نةةّ  ةةٙ إاةةجً صٌهّةةّ 

قةةوو ثّةةضمجنضّ يةةٍ  1954دةةذجا  3نؾًعٛةةز ثالمةةٕر ثإلّةةحيٛز  ةةٙ ثنًٕصةةم   فةةٙ 

نًٕصةم دةينك فٛةظ ؽةجف  ةٙ زضةجح ثنؾًعٛز ٔدنكم يفجؽب ٔهمذةٌ يضصةٌ  نةٕثف ث

ثّضمجنضّ: )  ٙ ْيث ثنٛةٕو ثً ةة اةٙ نةُ  ثّةضمجنضٙ يةٍ يْةؤنٛضٙ نٓةيِ ثننةعذز نعةوو 

صًكةةٍ ثنمٛةةجو دٓةةج ٌَؽةةٕ ثنضف ةةم دنةة خ ثّةةى ثنةةٌةِٛ ثنًةةيزًٕ يةةٍ ثنْةةؾم ثنًمةةوو 

                                              
 .12/11/1953( ُٚ ٌ ثن هخ ثنًموو يٍ لذوهللا ثالًدٛهٙ  ٙ 18)

 .21/11/1953 ٙ  31367( زضجح يضصٌ ٛز نٕثف ثنًٕصم إنٗ ٍٔثًر ثنوثمهٛز ثنًٌقى 19)

 .60( ص2001( نهضفجصٛم ُٚ ٌ يغح:  ه. ىٌَٕ ثن جةٙ  ًٔثه ثنُٓ ز ثنفكٌٚز  ٙ ثنًٕصم )ثنًٕصم  20)
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نًمةةجيكى ثنٌ ٛةةة...(
(21)

ٔنمةةو ىزةةٌ نةةٙ هفةةو ثتل ةةجف ثٌ لذةةوهللا ثالًدٛهةةٙ قةةو صةةيعٌ   

يًةةج قةةو ٚةةؤعٌ لهةةٗ ّةةٌٛ لًةةم ٔ عجنٛةةجس ثنؾًعٛةةز  ةة عٌ ثالّةةضمجنز     دةةذعض ثنٕدةةجر 

ٔصٌ  ثنعًم  ٛٓج...
(22)

 . 

ٔنمةةو زةةجٌ يةةٍ َضةةجةؼ ثنًةةؤصًٌ ثإلّةةحيٙ ثنةةي٘ ثَعمةةو  ةةٙ ثنمةةوُ هٔثمةةٌ لةةجو 

  صنكٛم نؾُز يٍ هل جف ثنًؤصًٌ صؾٕح ثتق ةجً ثنعٌدٛةز ٔثإلّةحيٛز نؾًةة 1953

فهْ ُٛٙ  ٔلهٛةّ  مةو قةوو إنةٗ ثنًٕصةم زةم ثنضذٌلجس ٔفنو ثنضيٚٛو نم ٛز ثننعخ ثن

يةةٍ: ثيؾةةو ثنَْةةجٔ٘ ٔيقًةةو يقًةةٕه ثنصةةٕث  ٔدصةةقذضًٓج لهةةٙ ثن ُ ةةجٔ٘ )هفةةو 

لهًةةجف ثنةةوٍٚ ثنًصةةٌٍٚٛ(  زيل ةةجف ثنًةةؤصًٌ ثإلّةةحيٙ  ٔقةةو لمةةو هل ةةجف ؽًعٛةةز 

 ٙ يمٌْى ثؽضًجلج مجصج  1954دذجا  13ثالمٕر ثإلّحيٛز  ٙ ثنًٕصم يْجف ٕٚو 

جلجس لجيز نؾًةة ثنضذٌلةجس يةٍ ثتْةجنٙ هلًةج نهم ةٛز ثنفهْة ُٛٛز صًٓٛوث نعمو ثؽضً

ٔف ٌ ثالؽضًجع هل جف ثنًؤصًٌ ثنًيزًٕ ٔهنمٗ لهٙ ثن ُ جٔ٘ زهًز  )هثلٛج  ٛٓج 

ثنضًْةةك دجنةةوٍٚ ثإلّةةحيٙ ٔصعجنًٛةةّ ٔقةةو َةةِٕ إنةةٗ ثنً ةةجٚمجس ثنضةةٙ ٚهمجْةةج ثإلمةةٕثٌ 

ثإلّةحو(. زًةج صقةوط  ثنًْهًٍٛ  ٙ ًّٕٚج ٔيصةٌ ٔفةظ ثنؾًٛةة ثنعةٕهر إنةٗ صعةجنٛى

يقًو يقًةٕه ثنصةٕث  ْٔةجؽى ثنؾًعٛةجس ثنضذنةٌٛٚز ثنضةٙ صنةوو ثالّةضعًجً ٔاجنةخ 

دجنٌؽٕع إنٗ ثنوٍٚ ٔثتمي دكضجح هللا(
(23)

. ٔصٕثصح ية هلى ثنم ٛز ثنفهْ ُٛٛز  مةو 

لمو ثؽضًجلج  ٙ ثنًكضذز ثنعجيز ف ٌِ إنٗ ؽجَخ هل جف ثنًةؤصًٌ ثإلّةحيٙ دعةض 

هدُجف ثنًٕصم  ٔهنمٗ ثيؾو ثنَْجٔ٘ زهًز  ثّضٓهٓج دجنولجف إنٗ ثنئثس ٔثنٕؽِٕ يٍ 

هللا صعجنٗ نُصٌر  هْ ٍٛ ٔثنةٗ ضةًٌٔر ثنضعةجٌٔ إلَمةجى  هْة ٍٛ  ٔهدةجً ثنَْةجٔ٘ 

                                              
 .3/2/1954مٕر ثإلّحيٛز  دعذز ثنًٕصم  إنٗ يضصٌ  نٕثف ثنًٕصم  ثنًٌقى دح  ٙ (  زضجح ؽًعٛز ثال21)

 . 16/8/2001( ه جهَٙ دينك ثتّضجى غجَى فًٕهثس  ٙ يمجدهضٙ نّ دضجًٚل 22)

 . 16/2/1954 ٙ  2238( زضجح يوٌٚٚز دٌاز نٕثف ثنًٕصم  إنٗ يضصٌ  نٕثف ثنًٕصم ثنًٌقى 23)
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إنةةٗ ثٌ ثنًةةؤصًٌ ثإلّةةحيٙ ثنةةي٘ لمةةو  ةةٙ ثنمةةوُ قةةًٌ ؽًةةة ثنضذٌلةةجس يةةٍ ثنذهةةوثٌ 

مةةٌٖ ثتيجيٛةةز  ةةٙ ثإلّةةحيٛز زج ةةز دًذهةة  مًْةةز يحٚةةٍٛ هُٚةةجً  نًْةةجلور ّةةكجٌ ثن

 هْة ٍٛ  ٔهْةجح دجنق ةًٕ يوٚةةو ثنعةٌٕ  ٔقةو صهٛةش دٓةةيِ ثنًُجّةذز زهًةجس لةور  ةةٙ 

ثإلاجً ىثصّ
(24)

. زًج لمو ثؽضًجع آمٌ  ٙ ثنؾةجية ثنكذٛةٌ نهلةٌح َفْةّ  فٛةظ هنمةٗ 

غجَى فًٕهثس زهًز صقوط  ٛٓج لٍ ثنلجٚز يٍ ثالؽضًجع  مجل: )نحاحع لهٗ هفةٕثل 

ًْةةجلور ٔلةةٍ ثنصةةَٕٓٛٛز ٔهم جًْةةج( عةةى صمةةوو ثيؾةةو  هْةة ٍٛ ٔيةةج صُض ةةٌِ يةةٍ ثن

ثنَْةةجٔ٘ ٔهزةةو:  )ثٌ دجإلًٚةةجٌ ٔثإلمةةحص ٔثنؾٓةةجه  ةةٙ ّةةذٛم هللا َْةةض ٛة َؾةةور 

يعٍٕ٘ ثنمٌٖ ثتيجيٛز  ٙ  هْ ٍٛ عى ًؽج ثنق ًٕ ديل يج ْٚض ٛعٌٕ يٍ يْجلور 

نٓؤالف ٔدو آًٍْى  عى هلمةذٓى يقًةو يقًةٕه ثنصةٕث  ٔقةجل: )ثٌ هلةوثف ثنًْةهًٍٛ 

ْٚعٌٕ نٛح َٔٓجًث إليجصز ثنٌٔؿ ثإلّحيٛز َٔنٌ ثنفٕضٗ ٔلوو ثنغمز دُٛٓى(  ٔهلةج 

إنٗ ثنصذٌ ٔصقًم ثنًنج  زًج صذٌ ثنٌّٕل صهٗ هللا لهّٛ ّٔهى ٔصةقذّ ثنكةٌثو  

زًةةج صقةةوط لةةٍ ثنؾًعٛةةجس ثنةةغحط ثنضةةٙ صنةةكهش  ةةٙ دلةةوثه نؾًةةة ثنًةةجل نهنةةعخ 

ّز ؽًٛم ثنًةو عٙ  ٔثنغجَٛةز فكٕيٛةز ثنفهْ ُٛٙ  ْٔٙ ثتٔنٗ )ثنؾذٓز ثنًضقور( دٌةج

نؾًةةةة ثنضذٌلةةةجس لةةةٍ اٌٚةةةه ثن ٕثدةةةة ٔدعةةةض ثن ةةةٌثةخ ٔثنغجنغةةةز )ؽًعٛةةةز إَمةةةجى 

 هْةةة ٍٛ(
(25)

  عةةةى هْةةةجح دجنق ةةةًٕ دةةةجنضذٌع دْةةةنجف نُصةةةٌر ثننةةةعخ ثنفهْةةة ُٛٙ.  

ٔصقةةوط هٚ ةةج لهةةٙ ثن ُ ةةجٔ٘ ٔهدةةجً إنةةٗ يٕثضةةٛة ينضهفةةز يُٓةةج: صةةوًْٕ ثنقجنةةز 

                                              
 .18/2/1954 ٙ  2281ٕصم  إنٗ يضصٌ  نٕثف ثنًٕصم ثنًٌقى ( زضجح يوٌٚٚز دٌاز نٕثف ثن24ً)

  ثَضنجح دعةض ثنٕؽةِٕ ٔثنةئثس  ةٙ 1954دذجا  27( فٛظ قًٌس ؽًعٛز إَمجى  هْ ٍٛ ثنًٌزَ ثنعجو  ٙ 25)

ثنًٕصم نضكٍٕٚ نؾُز ؽًة ثنضذٌلجس نْكجٌ ثنمةٌٖ ثتيجيٛةز  ةٙ  هْة ٍٛ ْٔةى ثنْةجهر: دكةٌ مٛةجا ٔيقًةٕه 

ُمنذُو٘ ّٔجيٙ دجدةعجنى ٔلذةو ثنمةجهً ثنعذٛةو٘ ٔلذةوهللا ثنقةج ن دنةٌٛ يةٌثه  ُٚ ةٌ  ثنؾهٛهٙ ٔيقًو اجٌْ ثن

  1954دةذجا  27 ةٙ  49زضجح ؽًعٛز إَمجى  هْ ٍٛ ثنًٌزةَ ثنعةجو )دلةوثه( إنةٗ ثنةئثس ثنًُضنذةٍٛ  ثنًةٌقى 

 يهفز ؽًعٛز ثالمٕر ثإلّحيٛز.
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ّزٌ دضيٚٛةو هًٔدةج ٔهيٌٚكةج ٔثنةٌُٔ نهٛٓةٕه ٔهمٛةٌث  مةضى ثالقضصجهٚز  ٙ  هْ ٍٛ عى ى

زهًضّ دجإلدجهر دضذٌلجس ثتْجنٙ  ٙ ثنًٕصم ٔقجل ثَٓج دهلش هنة   هُٚةجً
(26)

. ٔيًةج 

ٚهقن ثٌ ًْٕو ثننعخ ثنعٌدٙ زح ال ٚضؾَه  ٙ ثتق جً ثنعٌدٛز   عهٗ ثنٌغى يٍ ثٌ 

صعةةٌح ْةةيِ ثنؾًعٛةةز  ثنًةةجهر ثنغجنغةةز يةةٍ ثنُ ةةجو ثتّةةجُ نهؾًعٛةةز هدةةجًس إنةةٗ لةةوو

نهنةةةةؤٌٔ ثنْٛجّةةةةٛز غٛةةةةٌ ثٌ صةةةةوثلٛجس ثتٔضةةةةجع ثنعٌدٛةةةةز ثنمٕيٛةةةةز ٔثالؽضًجلٛةةةةز 

 ٔثنًصٌٛٚز قو ثنمش د حنٓج لهٗ لًم ثنؾًعٛز دنكم صهمجةٙ.

ٔيةةٍ ثؽةةم صًُٛةةز ثنغمج ةةز ثنوُٚٛةةز ٍٔٚةةجهر ثنةةٕلٙ ثنغمةةج ٙ نًُضْةةذٙ ثنؾًعٛةةز 

ينضهفز صٌدٕ لهٗ يتز زضجح ٔؽًًْٕٓج  مو قجو ّجيٙ دجدعجنى  دئْوثف يؾًٕلز زضخ 

 ٙ ينضه  ثنًٕضٕلجس ثنوُٚٛز ٔثنضجًٚنٛز ٔثتهدٛز ٔثالؽضًجلٛز إنٗ ثنؾًعٛز اجنذةج 

صْؾٛهٓج  ٙ ّؾحس ثنؾًعٛز ٔثدضٌا  ٙ فجنز فم ثنؾًعٛز هٔ غهمٓج ثٌ  صقفن نةوٖ 

ثنًكضذز ثنعجيةز دجنًٕصةم
(27)

. زًةج ضةًش يكضذةز ثنؾًعٛةز هلةوثهث يةٍ )يؾهةز ثالمةٕر 

( َٔنٌر )صوٖ ثنولٕر( ثنصةجهًصجٌ لةٍ ثنًٌزةَ ثنعةجو  ةٙ دلةوثه ٔ ًٛٓةج ثإلّحيٛز

همذجً ٔهَن ز ثنؾًعٛز ٔيؾًٕلز يمجالس ينضهفز
(28)

 . 

ٔضًٍ َنجاجس ثنؾًعٛةز  ةٙ يقجٔنةز ثنْةعٙ نضّٕةٛة فؾةى يُضْةذٛٓج مةجًػ 

دَٚةجًر  1954ثنًوُٚز   مو قجيش يؾًٕلز يةٍ دةذجٌ ثنؾًعٛةز  ةٙ ثنغةجَٙ يةٍ هٚهةٕل 

ْى: لذوهللا  ضقٙ َِٕٔٚ ىٌَٕ )يعهى  ٙ يوُٚز ثنًٕصم( ٔاةّ قجّةى نم جف ٍثمٕ ٔ

ثنؾٕثه٘ )يعهةى  ةٙ يوًّةز صهعفةٌ( َٔةجيه دةٛل لهةٙ )يعهةى  ةٙ يوًّةز ثنًٕصةم( 

                                              
 ٙ             2485ثف ثنًٕصم  ثنًٌقى ( ثنضفجصٛم  ٙ زضجح يوٌٚٚز دٌاز نٕثف ثنًٕصم  إنٗ يضصٌ  ن26ٕ)

22/2/1954. 

 . 30/6/1954( ُٚ ٌ ثن هخ ثنًموو يٍ ّجيٙ دجدعجنى إنٗ ؽًعٛز ثالمٕر ثإلّحيٛز  ٙ 27)

   صفقجس يضفٌقز.1953َْٛجٌ  7( 11( نهًَٚو ُٚ ٌ يغح: يؾهز ثالمٕر ثإلّحيٛز  ثنعوه )28)
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ٔلذوهللا ثفًو )اجنخ  ٙ زهٛز ثٜهثح نؾجيعز دلوثه( ٔغجَى فجيو )اجنخ  ٙ يوًّةز 

ًةةجٌ ثنعٌثقةةٙ(  ٍثمةةٕ(  ٔقةةو ثّض ةةج ٓى فةةجؽٙ ثغةةج دةةًوٍٚ )َجةةةخ ٍثمةةٕ  ةةٙ ثنذٌن

ٔيكغةةٕث نٛهةةز ٔثفةةور ٔلةةجهٔث إنةةٗ ثنًٕصةةم  ةةٙ يْةةجف ثنٛةةٕو ثنضةةجنٙ  دعةةو ثٌ ثنمةةٕث       

م ذةةةةجً هُٚٛةةةةز  ةةةةٙ ؽةةةةجية ٍثمةةةةٕ فغةةةةٕث ثنُةةةةجُ لهةةةةٗ ضةةةةًٌٔر ثنضًْةةةةك دجْةةةةوثح            

ثنوٍٚ ثإلّحيٙ ثنقُٛ 
(29)

 . 

يةةةٍ ؽٓةةةز همةةةٌٖ هقةةةويش ثنؾًعٛةةةز لهةةةٗ صقةةةيٌٚ يُضْةةةذٛٓج زج ةةةز د ةةةًٌٔر       

ثالدةةةةةضلجل دجنْٛجّةةةةةزلةةةةةوو 
(30)

. ٔيةةةةةٌه ىنةةةةةك زًةةةةةج ٚذةةةةةؤ لةةةةةوو ثننهةةةةةط دةةةةةٍٛ                       

ثنعًةةةةةةم ثنةةةةةةوُٚٙ ٔثالؽضًةةةةةةجلٙ ثإلصةةةةةةحفٙ ٔثتيةةةةةةًٕ ثنْٛجّةةةةةةٛز زةةةةةةٙ صكةةةةةةٌٕ              

ثنؾًعٛةةةةز ٔهل جبْةةةةج دًُةةةةجا لةةةةٍ ثالفضكةةةةج  يةةةةة ثنْةةةةه جس ثنقكٕيٛةةةةز. ٔهمٛةةةةٌث              

ز ٔثنعنةةٌٍٚ يةةٍ يٌّةةٕو ثنؾًعٛةةجس ثنًةةٌقى            ٔدُةةجف لهةةٗ يةةج ًٔه  ةةٙ ثنًةةجهر ثننجيْةة

ثننةةةجص دئنلةةةجف ثنؾًعٛةةةجس ثنًؤّْةةةز قذةةةم َفةةةجىِ   مةةةو صةةةى إنلةةةجف           1954نْةةةُز  19

ٔزهةةةة  ّٕٚةةةة  ثنقةةةةجػ ثنٛةةةةجُ         1955ؽًعٛةةةةز ثالمةةةةٕر ثإلّةةةةحيٛز هٔثمةةةةٌ ّةةةةُز 

  ثنًقةةةجيٙ  ًّةةةًٛج نٛمةةةٕو دجإلدةةةٌث  لهةةةٗ لًهٛةةةز صصةةةفٛز يٕؽٕهثصٓةةةج  ةةةٙ يوُٚةةةز  

ثنًٕصةةةةةةم ٔق ةةةةةةجف ّةةةةةةُؾجً ٔصى هٚ ةةةةةةج َمةةةةةةم ثنكضةةةةةةخ ثنًٓةةةةةةوثر يةةةةةةٍ ّةةةةةةجيٙ                  

دجدعجنى إنٗ ثنًكضذز ثنعجيز
(31)

. ٔدينك إٚش صفقز إفوٖ ثدٌٍ             ثنؾًعٛجس 

 ثإلصحفٛز ثنوُٚٛز ٔثالؽضًجلٛز ٔثنمٕيٛز  ٙ ثنًٕصم  ٙ يُضص    ثنمٌٌ ثنًجضٙ.

 االستنتاجات واخلامتة

                                              
 . 28/8/1954 ٙ  12834نٕثف ثنًٕصم ثنًٌقى ( زضجح يوٌٚٚز دٌاز نٕثف ثنًٕصم  إنٗ يضصٌ  29)

 .28/8/1954 ٙ  12834(  زضجح يوٌٚٚز دٌاز نٕثف ثنًٕصم  إنٗ يضصٌ  نٕثف ثنًٕصم ثنًٌقى 30)

 2/12/1954 ٙ  420( زضجح ٍٔثًر ثنوثمهٛز إنٗ يقكًز دوثفر ثنًٕصم  ثنًٌقى ُ/31)
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ؽًعٛةةز ثالمةةةٕر ثإلّةةحيٛز زٕثؽٓةةز ن مةةةٕثٌ ثنًْةةهًٍٛ  ةةٙ يقةةةجٔنضٓى  ٔنةةوس أوال:

تفةةوثط ثإلصةةحؿ  ةةةٙ ثنًؾةةجالس ثنوُٚٛةةةز ٔثالؽضًجلٛةةز ٔثنعًةةةم لهةةٗ صذصةةةٌٛ 

ثنًؾضًةةة نًةةج  ٛةةّ ثننٛةةٌ  ةةٙ ثنةةوٍٚ ٔثنةةوَٛج   ةةٙ يةةم صةةٌه٘ يؾًةةم ثتٔضةةجع     

 ثنْجةور فُٛيث .

هْهٓةج  ْٛةي ثنًُةجك ثنًُجّةخ نةيٕٚع  ثٌ ثنذٛتز ثنوُٚٛز نًوُٚز ثنًٕصم ٔدور صةوٍٚ ثاويا:

هلًجل ٔثصْجع َنجا ثنؾًعٛز  ٙ ثنًُجاه ثنٕثّعز يٍ ثنًٕصةم   كةجٌ نهؾًعٛةز 

صةةوٖ ؽًةةجٌْٛث ٔدةةعذٛج زذٛةةٌث نةةوٖ لًةةٕو ثتْةةجنٙ صؾةةجٍٔ فةةؤه ثنًوُٚةةز إنةةٗ 

 ثنًُجاه ثنًضجمًز نٓج  ٙ ثالق ٛز ٔثنُٕثفٙ.

 ٙ ثنًٕصةم ٔثنًعٌٔ ةز دضةوُٚٓج  صًكُش ثنؾًعٛز يٍ ثّضم جح ثنعُجصٌ ثنًغمفز ثالثا:

ََٔثْضٓج ًٔٔلٓج ٔفذٓج ثننوٚو نهةٕاٍ ٔثالَضًةجف إنٛةّ   ةٙ يةم ّةٛجهر يةٌٔ  

هٔنٛةةز ٔإقهًٛٛةةز يعمةةور ٔيةةٍ هدٌٍْةةج يقةةجٔالس َنةةٌ ثت كةةجً ثننةةعٕدٛز ثنٓوثيةةز 

ٔزةةةينك فجنةةةز ثنعةةةٌح ثنُفْةةةٛز ثنصةةةعذز  دعةةةو قةةةٌثً صمْةةةٛى  هْةةة ٍٛ ٔفةةةٌح          

ٛةةةةز صٓٛةةةةب ثتىْةةةةجٌ ٔثنُفةةةةُٕ إللةةةةجهر ثنضةةةةٕثٌٍ          كجَةةةةش ثنؾًع1948لةةةةجو 

ثنًعُةةةٕ٘ نهًؾضًةةةة  زًةةةج ثَٓةةةج يغهةةةش ثنةةةٌه ثنقجّةةةى ٔثنًضصةةةو٘ دكةةةم صةةةحدز      

 نأل كجً ثننعٕدٛز.

زةجٌ نذْةةجاز هْةوث  ثنؾًعٛةز ّٔةةٕٓنز ثالَضًةجف إنٛٓةج  ٔلةةوو إًْةج  ثنًُضًةةٍٛ  رابعاا:

جلةوصٓج ثنؾًجٌْٛٚةز إنةٗ إنٛٓج يجنٛج  إفوٖ ثدٌٍ ثتّةذجح ثنضةٙ ههس إنةٗ صّٕةٛة ق

ؽجَخ َؾجفٓج  ٙ ثّضغًجً ثنًُجّذجس ثنوُٚٛز ثننٌلٛز  مجصز دعو صحر ثنؾًعز 

إلنمجف ثنن خ ٔثنضٕلٛز ٔثنضٕؽّٛ ٔثنقةظ لهةٗ ثنؾٓةجه ٔثنضًْةك دجْةوثح ثنةوٍٚ  

نضقٌٌٚ ثتًثضةٙ ثنًلضصةذز ٔ ةك ثّةٌ ثنًْةؾو ثتقصةٗ يةٍ ثنلجصةذٍٛ ثنٛٓةٕه  

 نفهْ ُٛٙ يجهٚج ٔيعُٕٚج. ٙ  هْ ٍٛ ٔهلى صًٕه ثننعخ ث



 م 4007–هـ 4141(                                                                   73العدد ) –آداب الرافديه 

 249 

نى صُ ٌ ثنْةه جس ثنقكٕيٛةز َ ةٌر ثًصٛةجؿ إنةٗ لًةم ثنؾًعٛةز فٛةظ ثصًٓضٓةج  خامسا:

دجنعًم ثنْٛجّٙ  ّٔعش ثنْه جس إنٗ لٌقهز هَن ضٓج ٔصؾًعجصٓج  ٔهُ ثنعٌٕٛ 

دٍٛ صفٕ  هل جةٓج  َٔمم صفجصٛم ثؽضًجلجصٓج ٔهَن ضٓج ثنوُٚٛز ٔثإلصحفٛز  

دعةةض ثنٌٔثٚةةجس ٔإفةةوثط ثننةةمج  دةةٍٛ صةةفٕ   زًةةج ّةةجًْش ثنْةةه جس دذةةظ

 هل جةٓج  ٙ يقجٔنز إل نجل هلًجل ثنؾًعٛز ٔإدعجه ثنؾًجٌْٛ لُٓج.

صًكُش ؽًعٛز ثالمٕر ثإلّحيٛز لهٗ ثنٌغى يٍ قصٌ  ضٌر لًهٓةج يةٍ زْةخ  سادسا:

ق جلةةةجس ٔثّةةةعز يةةةٍ ثنؾًةةةجٌْٛ  ٔثنضذصةةةٌٛ دجنًنةةةجاٌ ثنًقوقةةةز دٓةةةى مجصةةةز 

ث  ٔنفش ثتَ ةجً إنةٗ هًْٛةز ثنٕفةور ٔثنةو جع لةٍ )ثننٕٛلٛز ٔثنصَٕٓٛٛز( فُٛي

 هًثضٗ ثنًْهًٍٛ مجصز  هْ ٍٛ.

ٚضذةةٍٛ نُةةج يًةةج صمةةوو ثٌ ؽًعٛةةز ثالمةةٕر ثإلّةةحيٛز صًكُةةش يةةٍ ثٌ صؤّةةِ نٓةةج 

قجلور ؽًجٌْٛٚز ٔثّعز  ٙ ثنًٕصةم  ةٙ إاةجً ّةٛجهر ثنضةيمٌ ثالؽضًةجلٙ ٔثنضنهة  

ًةجٌْٛ  فٛةظ ّةعش ثنؾًعٛةز ثالقضصجه٘ ٔثنمٌٓ ثنْٛجّٙ ثني٘ زجَش صعجَٙ يُةّ ثنؾ

نضغذٛش ثنعمٛور ثإلّحيٛز ٔصمٕٚةز ًٔؿ ثنضةوٍٚ ٔصمٕٚةز ثتٔثصةٌ ثإلّةحيٛز ٔثنمٕيٛةز 

نةةوٖ هدُةةجف ثتيةةز ثنعٌدٛةةز ٔثإلّةةحيٛز ٔثالْضًةةجو دجنم ةةجٚج ثنًصةةٌٛٚز ٔثنضيزٛةةو لهةةٗ 

هًْٛةةز ثنٕفةةور ٔثنضًْةةك دجْةةوثح ثنةةوٍٚ  ٔقةةو َؾقةةش ثنؾًعٛةةز  ةةٙ صقمٛةةه ؽةةَف يةةٍ 

ث ٓج ثإلصحفٛز لٍ اٌٚه دظ ثنٕلٙ ثنوُٚٙ َٔنٌ ثنف جةم تفوثط يْجلٛٓج ٔهْو

 ثنضموو  ٙ ثنًؾضًة.
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Mosul distinction as one of the important Arabic civilization 

cities by concerning with Arabic reforming methodical as away for 

raised up it’s situation for better so different parties and assembly 

has appeared in the mid of last century to seek to the development, 

and one of them was the Islamic brother assembly taking from it’s 

religious method as away for social reform in Mosul and to 

contribute in the it’s national activities and promote it’s existence 

by varying it’s different ways activities as held guiding meeting, set 

up the committee to collecting money and visiting district for 

education purpose also invitation religion scientists from different 

Arabic countries. 
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