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 شكــر وتقديــر  


إذا كػػػمف فػػػف  أػػػؿ عػػػد أيثػػػدم حثػػػإ األستػػػث كاألسمتػػػثل  ػػػ ف  ثػػػ مذم األكس ػػػر كفي ثفػػػ  
يزا فةل  أالن ال  رعإ إأل و شيػكرل كػال  يت طػوي األجث ؿ األفيشرؼل ا ث مذ األدك كر فتفد حكض األ

رشػمدانل فبػكسمن فثمألسػويل كفقكفػمن ف كجػويل كفػمدان األسمتػث  ثنمءل  قد رحإ األستث  كج يمن ك ثػد دان كار
سمألفبمدر األنمدرة كاألفراجع األفر دة األ   أغنتو األستثل كأعمفت ى كثوي كأبثت تقمئقويل  جزاه اهلل 

 ث و فف ن فًو    األدار ف.حن  خ رى األجزاًءل كأٍغدؽ ح

كأيثػػدم األشػػكرى األجز ػػؿ إألػػإ عثػػـ األ ثػػـك األث مثػػ ة ففثػػالن سمألػػدك كر ثػػ د   بػػؿ األثػػ د 
رئ س األقثـل ككالن فف ا ث مذ األدك كر أف ف األفشمعسةل كا ث مذ األدك كر حسػد األفج ػد األ ػزاـ ألفػم 

 زكدكن  سو فف حثـل كأتمطكن  سو فف رحم ة ط ثة كجكدم    األجمف ة.

 س ألػػػ  س ػػػد ىػػػذا إػػػاٌل أف أيزجػػػ  األشيػػػكر خمألبػػػمن ألزفػػػالئ  األػػػذم فػػػدكن  سمألفبػػػمدر كألػػػ
كا خ ػران كأيث سػكا حىفػكا فػف  ػزي ن  األفخ ثفة األ ثف ة كاألف  ش ة كاألنفث ةل  ىجي كاألفراجع كآزركن     ًفتى

.  ألديٍف رىبو رت ـو


 الباحثـة



 ه 

 اإلىـــداء 

اهلل أجف  ف أس  األقمثـ فتفد  األتفد هلل رب األ مألف ف كاألبالة كاألثالـ حثإ خ ر خثؽ
 ا ف ف كحثإ آألو كبتسو األط س ف األطمىر ف إألإ ع مـ  ـك األد ف..

كػػؿ خطػػكة اء .. إألػػإ فػػف كػػمف أليفػػم كر إألػػإ فػػف رس ػػمن  بػػم رال كغفرانػػ  ستسيفػػم كس ػػران 
  أؿ األًترص    جدائؿ اإلشفمؽل ككراء كؿ فشقة ثيسؿ األدحمء فف  ىٍ ًح ا حفمؽ..

 ي ُعمرىماأمي وأبي مد اهلل ف

 

ػػسم  ػػ  ركض عثسػػ ل كشػػفكع ا فػػمن   إألػػإ أزاى ػػر األبػػسم م  ػػ  تقػػؿ حيفػػرمل كأنثػػمـ األبي
    خيطإ درس ..

 إخوتي األعزاء حباكم اهلل من نعمو ما ُيفرحني بكم
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 ممخص البحث

اث يد ت األدراثة س مف دكر تزب األ داألة كاأل نف ة     رك م    األ م  ر األث مث ل كعد عمفت 
أف تزب األ داألة كاأل نف ة     رك م ألو األقدرة حثإ األ م  ر األث مث   األدراثة حثإ  رأ ة رئ ث ة ففمدىم

أكثر فف غ ره فف ا تزاب األ ثفمن ة ا خيرلل نظران إل سمحو فركنة ث مث ة    طرح أ كمرهل ت ث ألـ 
   مرض أك  بطدـ فع ع ـ األ ثفمن ةل كعد  ـ اث خداـ األفنيج األكبف  كاأل تث ث . 

إ بتة األفرأ ةل سمإلأم ة حثػإ األ كبػؿ إألػإ حػدة اثػ ن مجمتل ىذا كعد أكبث نم األدراثة إأل
ف نجمح األتزب   كد إألإ األفكػر األن ػر ألقػمدة  أىفيم: إف تزب األ داألة كاأل نف ة  فثؿ اإلثالـ األف  دؿل كار
ف فسػػمدئ األتػػزب األفثػػ قمة فػػف اإلثػػالـ ثػػيثت ألػػو كػػؿ أثػػسمب األنجػػمح سكػػؿ فػػم عػػمـ سػػو فػػف  األتػػزبل كار

ف األتػػزب عػػد ك   ػػؽ سػػ ف رغسػػمت األشػػ ب األد ن ػػة األفكسك ػػةل كسػػ ف فػػم اخ طػػو ا كائػػؿ فػػف إبػػالتمتل كار
حثفمن ةل    ت ف أف ىذه االث ن مجمت اث كجست حدة  كب متل أىفيم: أركرة فثمندة تزب األ داألة 
كاأل نف ة كىك فػمضو  ػ  إبػالتم و فػف خػالؿ كثػمئؿ اإلحػالـ حثػإ أنكاحيػمل كخبكبػمن حثػإ األشػسكة 

ع عػػػمدة اػػػ تزاب األد ن ػػػة  ػػػ  األ ػػػمألـ اإلثػػػالف  حثػػػإ  جرسػػػة تػػػزب األ داألػػػة األ نكسك  ػػػةل كأػػػركرة إطػػػال
كاأل نف ةل كا خذ سفػم  نفػع فػف أجػؿ  تق ػؽ ا ىػداؼل أػركرة انف ػمح األػدكؿ األ رس ػة حثػإ  رك ػمل ألكػكف 
عمد يػػػم  سنػػػكا األقأػػػم م األ رس ػػػةل كخمبػػػة عأػػػ ة  ثثػػػط ف أكثػػػر فػػػف األ ػػػرب أنفثػػػيـل كأػػػركرة فراج ػػػة 

كذألػؾ فػف أجػؿ األنظػر إألػإ  رك ػم حثػإ اح سمرىػم دكألػة بػد قة أليػم إرث ك ػراث عػد ـ  األتثمسمت األ رس ةل
    األفنطقة األ رس ة.
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Abstract 

 

       This study aims at identiing the role of the Turkish Justice and 

development party in political change. 

 

       It was based on the assumption “those political parties have, more than 

other parties, the ability of political change of religion that occupies a crucial 

role in the psychology of the community and individuals. The psychology, 

which makes them subject to change involuntarily. 

 

       This study used the historical and analytical approach in analyzing the 

data. It confirms the validity of the previous assumption. In addition, many 

conclusions were reached. Most important of which is that justice and 

development party represents moderate Is lam and that success of the party 

is attributed to the leadership of the party and the principles extracted from 

Islam made it successfhl in reform. 

 

      The party has compromised the repressed people’s religious orientation 

and the principle of earlier secular proponents. 

 

       The study provides the following recommendations: First, the necessity 

of supporting the justice and development party through both audiovisual 

and electronic media. 

 

      Second, the necessity of acquainting the leaders of political parties with 

experience of the justice and development party. 

 

      Third, the necessity of openness of the Arab Countries on Turkish 

government which adopted Arab issues, specially the Palestinian Issue. 

 

      Finally, the necessity of reviewing the Arab stand and viewing Turkey as 

a friendly state which has an ancient history of heritage in the Arab World. 
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 :األوللفصل ا 

 العام لمدراسة اإلطار

 المقدمة

كىذا  لنفثو إأل وك طفئف  إأل وت م و ك ركف  أل ث ط ع أف    ش سدكف د ف  ف ال ثمفاإلنف إ       
كحندفم سزغ  جر  ل خذ فف األتجر رسمن انثمف األجمىث ة إف إ لأل نمإنراه فف خالؿ فم ثمعو األ مر خ  فم

فم ثمـ تداث األجً  كمف ىنمؾ فف ا لفتفد بثإ اهلل حث و كثثـ رثكؿ األكر ـحثإ  د األ اإلثالـ
 كفيم األقكة األ    اإلثالـ شكؿ  لحسمدة اهلل حز كجؿ إألإفف حسمدة األتجر   قمؿاالنك ر  األ م  أتدثى 

ألذا  لافةكاألكر تس األ رس  س دىم سمأل زة  أ لكأخذت سدكرىم  نشره    كؿ فكمف لاألقسمئؿ اءهكعفت كر 
كاألش ب األ رك  أتد ىذه األش كب األ    ثكف  ل رة    ت مة ا فـ كاألش كب األ كـألو أىف ة كس  مألد ف

 فف كس رة ان حدادأ كشفكألو ن شمرهإ إألإ  كد  اإلثالـأىف ة ف ار ك ل من د ن اإلثالـفف ألو  خذ ال ىذا األكككب
ل كس رة ةكث مث  ج فمح ةإ عكة   تد ذا و     سر ألذألؾل رض األذ ف    شكف حثإ ثطح ا األنمس

أفم ك  لاأل ثفمن ة  ةفسراطكر اإلألنشأة  ا كؿ األ يد فنذ األث مث ة األنمت ة    ثمسا   شكؿ اإلثالـك 
 ثفمن ةاأل ى   تق ؽ ك ـل أ م كرؾ سرنمفج     ةثمث كا األفركز ة األف  قدات فف كاتدة كمنت قد  األ ثفمن ة

كىذا فف شأنو  كاأل  ث ـ األقمنكف مؿفج    دكره حف اإلثالـ س مدإل األتمثفة األخطكات  خمذا خالؿ فف
 لاألد ف حثإ األففركأة األق كد  خف ؼ  ـ ا تزاب   دد ألكثرة ألكف ل در ج من  وثر األد ف    نفثأس مد إ
   كاأل كـ  لثالف ة اإل األفشمحر سبراتة أخذ  ث مث ة أتزاب ألثكجكد ظيرت األث  نمت أكاخر   ك 

 ش فثتا كعدل اإلثالـ       ثؽ حد دة أفكر ؿتك  األجداؿ كألكفى  لاأل ثفمن ة حثإ جداؿ ال  رك م
 فدارساأل س ض ل  أنشأت األتككفةاألد ن ة فف األنمت ة األفكظف ف فث كل ر ع إألإ األيمد ة اإلجراءات

ل اث نسكؿ جمف ة   ( اآلألي مت كث ة) ثـمس جد دة كث ة ك أثثت لحمظكاألك  فةئً  ا أل در ب كث متاألك 
 غرس ة ثفمن ةحى  ةألجفيكر  فالئفة ك ككف لاألد ن  ألث  ث ـ ان جد د من حثف  من برت  ككفأل فنيم كاأليدؼ

 لألدل األس ض من جدأل  ان دكر  اإلثالـدكر  أبسح   أمن أ ث مث ة ثسمب ك  ا تزاب   دد سدا ة كفع لرازاألطي 
 األد ن ة األخدفمت   جمكز سخدفمت  قكـ كمنت األدن م ألثطسقمت سمألنثسة ثالف ة اإل األفؤثثمت أف كفم

 ى  ففم أكثر حثفمن ة س مد ا كىذه لاألدن م األطسقمت س ف حد دة  مدأس مألي ككمنت لمن ةاألركتأك  األست ة
 حمـ أ مر ُْ ان خمسمت س دكىذا   أح  األ رك ة األث مث ة األت مة    اإلثالـ ثقد   مظـ دكر  ؛د ن ة

َى ااأل رك   األد فقراط  األتزب فأى  ذألؾ فف كثر كال ثمس ا ىك األد ف كمف ت ث َُٓٗ ـى  ثالـمإلس ى 
 األتد ثل  رك م  مر خ     تكؿ نقطة   د َُٓٗ حمـ ن خمسمتا فٌ أك  لثمسقة زفن ة تقسة مأى  فف أكثر
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 سز مدة األفث فر األ أى ؿل عمئـ حثإ ا كؿ لاف دألو سي  األ رك ة األث مث ة األت مة حفت إ غدا األ  س ر  
 األكطن  كاألنش د األ ثـ ك ت ة سكاألفدار  حالـ إلا ؿكثمئ خالؿ فف ككطن من   رك من  األفرد ك ةيي سً  دراؾإلا

حدـ  يك  األثمن  األس دأفم ك  لاإلثالـ فف أعكل ألث رك  يك ةك األقكف ة  كجدتل األد ن ة غ ر كاأل طؿ
َى  األثكؽل مع بمدس ثرىـأى  ل فثؿ طرؽ س دة سذألؾ األنمس  أثر كعد ألإلثالـ االأل فمت   مك أثرىـ سمألزى
 ثسكع ا أ مـ ك م رل األال  ن ة األتركؼ ك  ث ـ ةمف األ  سمألثمة  ءفث  رسكم ألنظمـ كاألخأكعل األمرس 
 األفج فع حثإ ث تكذتا أ م كرؾ ثكرة فأك  األ بك تل    األفرأة شراؾار ك ل األمرس  االث  فمؿ تثب
 ث خداـمس كسدأكا األ ثفمن ة األ رس ة أس مد  درككف األقرك كف سدأ ُْٔٗ ثنة   ل دائـ سشكؿ األ رك 
 يك   رك م    ألإلثالـ  اآلخر األفظير فمأك  األد ن ل ألقمنكفا ثثطة  تت ثمسقمن  كمنت األ   األفتمكـ
األ رك ة  األشخب ة  طك ر  ث طع كألـ ألإلثالـ  سد الن   بسح ألف  مألكفمأل ةل األف  ثف ف فث كل حثإ
نيـ  ل  د ن من    ث فمن    ثقكا فأى  سدكفك   جمكزت أحفمرىـ األ قد األثمن  فف األ فر األذ ف األطثسة فف  قثـ

 ثإحدـ  فك ت األفربة ح إألإد  يـ  إألإل ل ففم أدٌ سو  ؤفنكف ش ء حف  ستثكف كاكمن ا فر   كاعع 
ل ذألؾ    نيم ة عسمؿ حثإ األد ف ك  ثفول ففم أدٌ اإل إألإاألجد د  شئتث األني  إألإ كا ثجأل أسنمئيـ

األ رك ةل  األ مفة األت مة إألإف  يمف سيم فف األنمس  نمدم س كدة األد ٌ  ثي  كجكد  ئة ال إألإاألفطمؼ 
ثدة األتكـ كفنيم  إألإأنيم    األنيم ة كبثت  الٌ إة ث مث ة مألق  و فف ف من كألق ت فم ا تزابثت   شك

  .تزب األ داألة كاأل نف ة

 :الدراسة مشكمة

فف  كاأل نف ة األ داألة تزب أتدثو ذماأل األث مث  األدكر فدل    األدراثة فشكثة  كفف      
  .ك ةخث  كاألخمرج     األدكألة األ ر ااألد األب  د حثإ م  ر 

 :الدراسة أىداف

 : ث  فم  تق ؽ إألإ األدراثة ىذه  يدؼ     

 ألثدكألة األ رك ة. كاأل قمئد ةس مف األفث رة األث مث ة  -

 فف ت ث األنشأة كا ىداؼ. كاأل نف ة األ داألة ستزب األ  ر ؼ -

  كأ ح األدحمكل األث مث ة األ آفر ة أد تزب األ داألة كاأل نف ة. -

 .كاألخمرج  األداخث   فاألب  د حثإ كاأل نف ة األ داألة تزب مأتدثي األ   األ م  رات األث مث ة سرازإ -
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 :الدراسة أىمية 

 أليػم  كػف ألػـ األ رك ػة األتزس ػة األت ػمة بػ  د حثػإ د ن ػةاأل اػ تزاب كػكف فف األدراثة أىف ة  نسع       
 األد ف ألككفل ا تزاب ىذه فثؿ تمرب ي  كمنت ثفمن ةاأل ى  فإ ت ث األ رك ةل األث مث ة األت مة     أث ر أم
  ف  ػػؿ حػػدـ إألػػإ األ ثفمن ػػة  نػػزع تػػ ف  ػػ  لاأل ركػػ  األشػػ ب ت ػػمة  ػػ     ثػػؽ سػػو كػػؿ فػػم  ف  ػػؿ إألػػإ  نػػزع

 جف ػػػع فػػػف  رك ػػم  ػػػ األث مثػػػ ة  األت ػػمة حثػػػإ كس ػػر  ػػػأث ر ألػػػو األفػػكعف ف  ػػػ  األكاثػػػع األسػػكف كىػػػذا األػػد فل
 اػػ تزاب ظيػػكر إإألػػ ألثد فقراط ػػةل أىٌدل اػػ سكاب  ػػ ح إألػػإاألث مثػػ  األػػذم أدل  فراجاػػالن إػػال أفي  األكجػػكهل
 األق ػمـ كىػك الل أىػكاتػد ىػدؼ  ػ   بػب جف  ػمن  أنيػم الل ًإػ ػد كألكج من أ اػ تزابىػذه  اخ ثفت فار ك  األد ن ةل
 األتزس ػة األ جػمرب  ػ   كفف األستث ىذا أىف ة كأفي ل األ ثفمن  األ كجو فتؿ األد ن  األ كجو تالؿإ س فث ة
أف ىػػػذه  إألػػػإإأػػم ةن   رك ػػػمل  ػػ  األث مثػػػ ة األق ػػمدة فركػػػز  ىسػػػٌكأت ت ػػإ األد ن ػػػة اػػ تزاب خمأػػػ يم األ ػػ 

 األ ثفمن ػة مػ تزابس فقمرنػة اػ تزاب ىػذه جػمءت سػو فػم تق قػة حثػإ األكعػكؼ أػركرة ا ىف ة  نسػع فػف
  كػكف أف  ثػ تؽ سػمألتكـ ك جرس يػم اػ تزاب ىػذه كػكف فػف  نسػع ىف ػة ا أفي  كفػم سمألتكـل ثسق يم األ  
 بػطدـ  ل تى ػإ الخرل ي ا ثالف ةاإلك  األ رس ة عطمر ى ا     ن ةاألد ا تزاب فف ألم رىم سو ذلت ى  ي  فثمالن 

 .األتكـ ك ث  ر د ة األث مثة   يم إألإفم أرادت األكبكؿ  إذا ا عطمرفع األنخسة األتمكفة    ىذه 

 :أسئمة الدراسة

 ألثدكألة األ رك ة؟ كاأل قمئدمفم األنيج األث مث   .ُ

 و؟أىدا ك ؼ نشأ األتزب كفم ى   .ِ

    أألتقت سمألتزب كك ؼ  خطمىم؟فم األدحمكل األ آفر ة األ .ّ

  م  ر األذم أتدثو األتزب حثإ األب  د ف األداخث  كاألخمرج ؟فم األ .ْ
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 :الدراسة فرضية 

أف تزب األ داألة كاأل نف ة     رك م ألو األقدرة حثإ األ م  ر األث مث  أكثر فف غ ره فف ا تزاب 
ألـ    مرض أك  بطدـ فع ع ـ األ ثفمن ة ا خيرلل نظران إل سمحو فركنة ث مث ة    طرح أ كمرهل ت ث 

 األ ثفمن ة.

 :الدراسة حدود

-َََِ رك زان حثإ األفدة األزفن ة األكاع ة س ف ) أكثراألتدكد األزفن ة: إف ىذه األدراثة ثكؼ  ككف 
 فثمسة األظيكر األث مث  ألثتزبل كاألذم ال  زاؿ.س  د  ا كؿ(ل ألككف األتد األزفن  ََُِ

ة كدكؿ أخرل  نمكأليم األ م  ر األث مث  ن  جة فم عمـ سو األتدكد األفكمن ة: األجفيكر ة األ رك ة خمب
 األتزب.

 :بالمصطمحات التعريف

 السد فف األكعكؼ حثإ فدألكال يم كى : األ    ةثمث ابطثتمت األف فف حددان  األدراثة   نمكؿ      

حالف  كأكمد ف  اث خدـ أل كب ؼ تركمت  م  ر  :اإلسالم السياسي .1 ىك فبطثح ث مث  كار
سمإلثالـل سمح سمره )نظمـ ث مث من ألثتككفة(ل ك فكف   ر فو كفجفكحة فف ا  كمر كا ىداؼ   ؤففث مث ة 

األث مث ة األنمس ة فف األشر  ة اإلثالف ة كاأل    ث خدفيم فجفكحة فف األفثثف ف األذ ف  ؤفنكف سأف 
نفم حسمرة حف نظمـ ث مث  كاج فمح  كعمنكن  كاع بمد م  بثح اإلثالـ أل س حسمرة حف د منة  قطل كار

ألسنمء فؤثثمت األدكألةل ك   سر دكألة فثؿ إ راف كاألث كد ة كاألثكدافل كنظمـ طمألسمن     األثمسؽ    
أ ممنث مف أفثثة حثإ ىذا األفشركعل فع فالتظة أنيـ  ر أكف فبطثح إثالـ ث مث ل ك ث خدفكف 

  .حكأمن حنو األتكـ سمألشر  ة اإلثالف ة

األتكـ كاالث فراد  كؿ سطر قة أك أخرل األكبكؿ إألإ تم) يـ خبـك األتركمت اإلثالف ة سأنيم  
   األث مثة حدـ  ستذا  رىم اإلثالف ة األشر  ة ك ثقإ  كرة  طس ؽ طسؽ األشر  ة اإلثالف ة  سول كسنمء دكألة

 ي   ر د سنمء دكؿ حثفمن ة فتم دة د ن منل كأف  ككف  لاأل ثفمن ة األتركمت أك األث سراأل ة عسكؿ فف األ  مرات
األشرائع شأنم خمبم سكؿ  رد    األفج فع ال   دخؿ   و  أك غ رىم فف اإلثالف ة األشر  ة إ سمعفثأألة 
إلثالـ األث مث  حثإ فبطثح ا أطثؽل كعد (ََُِ/ٗ/ِٗ)األفكثكحة األترةل اإلثالـ األث مث :  .(األدكألة

كؿ جفمحة إثالف ة  ي ـ سقأم م ا فةل كأكؿ فف اث خدـ ىذا األفبطثح ىك ى ثر إذ عمؿ ألثش خ أف ف 
 األش كح ةل سؿ أنن  أخشإ اإلثالـ األث مث ( ففاأل يكد كال   ن  حند ألقمءه سو )إنن  ال أخشإ ففاألتث

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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ف   مرض اث خداـ فبطثح اإلثالـ ل كىنمؾ ف(ََُِ/ٗ/ِٗ :)األشسكة األ نكسك  ةل اإلثالـ األث مث  
األث مث  رغـ ش كع ىذا األفبطثح كاألتد ث تكألول كرغـ ىذا فبطثح اإلثالـ األث مث   ث خدـ اآلف 

 األفد اإلثالف  كاألظمىرة اإلثالف ة.ب كد فنذ حقد ثفمن نمت األقرف األفمأ ل ت ث شيدت ىذه األف رة 

ف كثر األتد ث س نيـ حنول  نيـ كجدكا   و ظمىرة ألـ  إف األمرس  ف   مدكف اإلثالـ األث مث ل كار
  كعع ظيكرىم س د   رة االث  فمر حثإ اح سمر كطدكا األتكـ    األسالد األفث  فىرة سمألجنكح س  دان حف األد ف 

 كاح سمره )األد ف( شأنمن  رد من ال   دخؿ األتككفة    ب مغة ا ثثكب األد ن  األذم  جب أف   سع.

ت ث  لنث  رض س أمن فنيم األث مث   فمت  نمكألت األتزبىنمؾ حدة   ر  :السياسي الحزب .2
 ا تزاب ك  ف ز األ كس ككذألؾ كاألجفمى ر األتككفة س ف  بمؿا عنمة" :سأنو األتزب س أيـحرؼ 
 آخركف  رل ل(ُْْ:ََِٔ ز  كفل)" األتكـ إألإ ألثكبكؿ كاألرغسة ث مث  كسرنمفج  نظ ـ سكجكد األث مث ة

 األفجفكحة كىذهل سيم  ؤفف األ   ىداؼا   تق ؽ  تمكؿ فش ركة سفسمدئ  ؤفف األنمس فف فجفكحة" :سأنو
 ككثمئثيـ كأثثكسيـ حالعم يـ  تدد جمنسيـ فف فقسكألة  نظ ف ة عكاحدأك  ألقمحدة من  قكى  سس ض س أيم  ر سط
 ف  نة  كجيمت أليم األنمس فف فنظفة جفمحة" :وي أني  األتزب رل األسمتث ك  ل(ٔٓ :داكد نس ثة) "األ فؿ   

 ."ثطة    األدكألةفركز األثي  إألإكاألكبكؿ  ث مث ة  م رات اثدتإً  ىد يم

األ م  ر  ت ث حرؼ س أيـل ىنمؾ حدة   ر فمت ألث م  ر األث مث  :ياسيالس   ريغيالت  .3
 األث مث ة األت مة    جد دة فرتثة كؿ ف الد بمتب ي  األ   كرةاألثي  ففيـك بي بمتً  ي  نقالبا" :أنوساألث مث  

 :األف مح حسد ثفمح ؿإ) "األن مئج تمثـ  ككف فأى  سشرط حف ؽأك  نكح  أك ك ف  تمدث جد د كؿ كىك
مألؼ   زافف فع كالدة أم تدث ث مث  فخ وكؿ جد د فخ ثؼ حف ثمسق" :ل كحرؼ سأنو(2008ِٗ:

 تدث حثإ  ك طك ر  تث ف حفث ة" :أنوي  األث مث  ر األ م   رل األسمتثك  ل(ٓٓ: ُٗٗٗ لألثمسقو" )األيزا فة
 ."ثمسؽ كأع حف فخ ثفةىذه األ فث ة  ف كك  ست ث األدكألة ك مف

 :دراسةلم   ظريالن   طارإلإ ا

 إألإاألكث ر فف أىؿ األفكر ذىب  ال أفي إً  لثالف ةاإلاك ة    ت مة األش كب تجر األزٌ   سر  ي  اإلثالـ في إ       
 اإلثالـأك االج فمح   اإلثالـأك األث مث   مإلثالـسإ ثفٌ حث يم فم  ي طثؽ أك ل ثالف ةاإل  نمكؿ س ض األجكانب

سمض  ا فر   كاعع  اإلثالـك  لفنيـ كىذا جمء ك ؽ رؤ ة كؿ سمتث لم كغ رىم فف ىذه األ ثف متع بمدالا
ح سمر ىذه احثإ  لثمفناإلاألت مة ك ك ككف ألثحثإ األنظرة األشفكأل ة  من عمئف أن ثف مت طرح فسدحف ىذه األ ي ظر األني 

األفثمكاة : فر كزات أثمسحثإ   قـكألإلثالـ   ةثمثا األقمحدة ك  لى  األفمحثة    األكجكد ةاأل نمبر األثالث
 أليذه ل كأفي اإلثالـكىذه األفر كزات  شكؿ األ بب األرئ ث  ألثنظر ة األث مث ة    ل أمكاأل داألة كتر ة األري 

  فم   فمكتو ل كألكف س طس ؽ فخ ثؼ كفي فث ر يم حثإ أرض األكاعع حفثت حثإ  تد داألفر كزات فتددات 
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 خذت ثس الن اك ل ةشذت حف ىذه األفر كزات األثالث مكفنيم ف له األفر كزاتىذس ض  بكذألؾ سثسل س نيم 
  . اإلثالفس ؿ غ ر األثي آخر 

 ألـ ثمسا  ىذا كحثإل األجفيكرم األ يد عسؿ فم إألإ  رجع عد  رك م   ثالف ة اإل األنظر مت في كأ
 نقأمءا س د الإً  األخال ة إألممء ُِِٗ - ُُٗٗ حمـ االث قالؿ ترب ن يمءا س د كفمؿ فبطفإ  ث ط ع
أل مـ  األخال ة حثإ إسقأى  أنو إال ُِّٗ حمـ    ثطةاألثي  أألمإ وأني    ن  كىذال ثطةاألثي  إألممء فف زفن ة تقسة
 األخال ة ن يمءا كس د لفن ة ى ا األتقسة ىذه    األ نظ فمت ىذه عكة إألإ ذألؾ    األثسب  زلك ي ل ُِْٗ آخر
 األفنمطؽ ىذه ش كخ ف ى  ؛األشرع ة األجنكس ة فقمط متاأل    كخمبة كفمؿ فبطفإ ألقرار   ؿ رد ىنمؾ كمف

  قمأل د نقؿ حثإ قد حفؿ  كفمؿ فبطفإ ف ىذا ألـ  ثفً أى ال إً  األفقمط متل ىذه    األ ثفمن ة  طس ؽ حمرأكا
 فف األرغـ كحثإ لسيم نمدل األ   األ ثفمن ة األث مثة فع فنثجفة األث مثة ىذه ككمنت  رك م إألإ األمرب

 س د جد د فف  اإلثالف ثنشمطأل حمد األجفيكرم األش ب تزبال أف إً  أ م كرؾ سؿعً ف ف األ ثفمن ة اإلجراءات
 ا تزاب د  د   فرتثة إألإ األكاتد األتزب نظمـ فرتثة فف  رك م ن قثتال األثمن ة األ مألف ة األترب ن يمءا

 سرافج أليم كمنت ث مث ة أتزاب األتقسة ىذه    ظيرت  قد ألذألؾ كن  جة لُْٔٗ حمـ كذألؾ األث مث ة
 ث خداـا  فنع كمف لُِٔٗ أل مـ رك األ    قكسمتاأل ي  عمنكف فٌ أك ل األدث كر ثفمن ةحى  فف األرغـ حثإإثالف ة 

 تزب كمف ت ثل َُٔٗ سر فم ِٕ نقالبا س د جد د فف اإلثالـ دكر سرزك  األث مث ة غراضألى أل األد ف
 قدل ألحثفمن ة سرافج ثإ   فد ح كمف األذمل األجفيكرم األش ب تزب أفمـ إثالف ة سش مرات نمدم ي  األ داألة
 كفظمىر ذألؾ ع مـ ـلَُٖٗ-ُِٕٗ س ف األكاع ة األفدة     رك م    فثفكثمن   اإلثالف األنشمطأبسح 
 ىك ىذا ككمفل  اإلثالف االأل زاـ سمألزمك  األشر  ة  طس ؽ إألإ كاألدحكةل األ ثفمن ة سمن قمد ثالف ةاإل األبتؼ
 نيـأى  فف األرغـ حثإ االنقالس ف أف األتق قة ك   لَُٖٗ أ ثكؿ ُِ سمنقالب األج ش ع مـ    األرئ ث  األثسب
 ا تزاب س ض ت قد حمد ل اإلثالف األكطن  األثالفة تزب   يم سفم األث مث ة ا تزاب جف ع  ألممءس عمفكا
 األرغـ كحثإ لُّٖٗ حمـ حف ع مفو حثفى أى  األذم  مهاألري  تزب فثؿ  رك م    جد دة سأثفمء تحمدثالف ة اإل
  فمرس سدأ ألكنو لاألكس ر األ رك  األكطن  األفجثس إألإ ألثكبكؿ األكم  ة بكات ى ا حثإ  تبؿ ألـ وي أني  فف

 فثؿ خرل ي ثالف ة اإل األجفمحمت س ض نشمط إألإ أم ةإً  األ رك ل األفج فعب  د  حثإ فثفكثمن  نشمطمن 
  ةاألث مث ا تزابل حندىم أخذت األركت ة األنمت ة فف األفكاطف  رس ة حثإ  ركز سدأت األ   األنكر جفمحة

دت غاأل   ك   رك مل    ثالف ةاإل األتركمت عكة  نمف   فثر ذألؾ كؿل ن خمس ةاثسمب   جمنسيم إألإ ث قطمسيما
  .(:189ُّٗٗ :األن  ف ) ةاألقمدف االن خمسمت     ثمثا  األفتكر كاثقة أل ككف

 أل فؿا أط مؼ طرت و األذم حف فخ ثفمن  جد دان  ث مث من   كران  طرح نو   كاأل نف ة األ داألة تزب أفم
 س دـ رؤ  و حف كأحثفل ثالف ةاإل األش مرات  فمفمن  األتزب ث س داألذا ل خرل كاألثمسقة حثإ كجكده ي ا  اإلثالف
 كاألفكعؼل  ةع بمدكاالل األث مث ة فكر ا فف األكث ر    األ مفة أ كمره ككأحل اإلثالـ فع األ ثفمن ة   مرض

 كاألفج فعل ةكاألث مث األد ف س ف كاأل العةل األ مفة األتر متك ل األث مث  األفثمدك ل كاأل  دد ةل األد فقراط ة فف
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 فع كاأل العة األخمرج ةل األفد كن ةك  جنس ةل ى ا االث ثفمرات ةخبخبك  األدكأل ل األنقد بندكؽ فف األفكعؼك  
 س ف أ كمره كعثـ األقأم م أغثب    ف كمفالن  سرنمفجمن  األتزب عدـل كفم األخ.....كأكركسم األف تدة األكال مت
 سظركؼ كاأل نف ة األ داألة تزب  جرسة  ف زت كألقدل (: 5ََِْ تثن فل خمألد) كاألفراتؿ كاآلأل مت األفسمدئ
 األطسقة ني مرمس  فثؿ فكات ث مث  فنمخ ظؿ    جمءت  قد األ رك  األفتث  األب  د حثإ ت إ خمبةل
 هذيأل األفربة أ مح األسالد    ث مث   راغ كظيكر األش س ة بداع  يمفً  ك قداف كس رل سشكؿ األ رك ة األث مث ة
 األ رك ة األث مثة     ر دة تمألةشكؿ  نفمارً ك  لاألتمكفة األنخسة تدكد حند االني مر  قؼ كألـ ألثظيكرل األ جرسة
 األكس ر األث مث  األفثمد تمألة نكشمؼاك  األطمغ ة  ةع بمداال ا زفة سف ؿ) فاأل ف  كثط فف كؿ   ني مرً مس  فثثت
 ل(وأبمس  األ   األفكر ة كاألش خكخة ا  دألكج   جزاأل سف ؿ)األ ثمر كثطك  ل(األفثمد كشسكمت سمألفم  م وكحالع 
ل األدكألة إعمفة  كرة حف رثف من  األ خث  س د ؾكذأل لا كراد ألدل األثثف   جمهالا سكادر ظيكر فع  را قت كفم

 ر ألث م  كأفي  لاألداخث  األث مث  األفجمؿ    ف  سرة كأعث ة لأليـ األأمئ ة األتقكؽ فف جفثة س تب ؿ كاألقسكؿ
 األث مث   ر  مأل م وسرف  ج فمح الا األي كؿ حثإ كأثمره ون مئج أ أمن  كألول األف  ددة األس ئ ة وأثسمس األث مث 
 ىذا فأى  كالشؾ لوحفقك  وتد  كفدل  وكثرح  ر األ م ألشدة  س من  كحفقيم فداىم ت ث فف  خ ثؼ أثمران   طرح
 ا جزاء سمع  حثإ  طرأ سفمفنيم  جزء كؿ   أثر ل راسطةفي  ةكث  حأك ة تدةكى   فثؿ األفج فع ككف فف نم جه 
 األ رك ة األثمتة حثإ األث مث  األ م  ر حثإ كأثره كاأل نف ة األ داألة تزب األدراثة ىذه كث  نمكؿل ر  م  فف
 .األخمرج ة كاألثمتة عث ف ةاإلً 

كأفم حف اإلثالـ األث مث  األ رك  حثإ كجو األخبكص األذم عدـ نفثو    ثكب تزب األ داألة 
األتزس ة  غمفل كمف سفثمسة انقالب جذرم حثإ ا  د كألكج م األ قث د ة س نمك نيمكاأل نف ة سق مدة رجب ط ب أردك 

األث مث   األثمسقةل إنو  تقؽ انقالب جذرم طمؿ فكاعؼ جكىر ة كمف   د فقدثة     بكر عمدة اإلثالـ
. األ م رم األذ ف  فثثيـ فف  طثؽ حث يـ )جنمح األثت ة كاألتجمب( داخؿ األتزبل كىـ  شكثكف غمألس ة أحأمءه

كفم  ف مز سو ىذا األتزب ت إ  فكف فف ىذا االنقالب ك  فده    إزاتة رفكز األ  مر األ قث دم فف األكاجيةل 
كعدـ حث و ع مدات جد دة فرنة  ج د األث سة األد فقراط ة ك ؽ شركط األخبـ األ ثفمن  سدث كره كفؤثثم و 

اح سمر أنفثيـ إثالف  فل ت ث  كحثكره إألإ درجة أنيـ  ر أكف حثإ ألثمف رئ س األجفيكر ة حسد اهلل غكؿ
كبفكنم سأننم د فقراط كف ت ث ال ن  رض إذ  إثالف  فل نتف تزب أكركس  فتم ظل نمعمؿ: ال  ثفكن

فثثفكف حثإ غرار األد فقراط  ف األفث ت  ف    ا عطمر ا كركس ة ا خرلل كعد  ـ كبؼ األتزب سمألقكؿ ال 
 ثفمن   سرنمفجو االن خمس     األ مدة ث مث  برؼ ال نكمد نف ز ش ء فخمألفمن    األتزب ألبفة األتزب األ

 زاـ األكمفؿ سمأل ثفمن ة كسفبؿ األد ف حف األث مثةل كذألؾ ال   ن  ألاال فكجكد ألكبم مت د ن ة   ول كىك   ث
 (.ِ-ُ: ََِٗ بؿ األد ف حف األفج فع )األ شةل 

 :السابقة الدراسات

 األ م  ر حثإ ك أث ره كاأل نف ة األ داألة تزب  نمكألت األ   األثمسقة األدراثمت فف حدد ىنمؾ      
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 -:كفنيم  رك م    األث مث  

 ىذه ث يد تا، " رك م    األتزس  األ  دد ظمىرة"سػ:  األفكثكفة( ُٖٗٗ) لاألن  ف  ةدراث       
ل عكف ة أعث مت ىنمؾ كمنت فإى ل ف جمنثة عكف ة إألإ  ن ف أل   اك  حمـ سشكؿ األ رك ة ا تزاب األدراثة

 ترب فنذ األ رك ة ا تزاب سدأت ثمس ا ىذا كحثإل األ رك ة األقكف ةفبمؼ  إألإ  ق  ر  نيم الأى  الإً 
 جف ع في    كحث ول األ رك ة األخمرج ة األث مثة سقكف ة إ ثفٌ م ف ففيـك حف   تدث ُُٗٗ االث قالؿ
 تعرارا سفثمسة األ رك ة األخمرج ة األث مث ة األقرارات جف ع ثرت ى  األ رك  األ فؿ تزب ث ثنمءمس ا تزاب
 أىفمل ا طثث  شفمؿ تثؼ إألإ  رك م نأفمـمس ن يمءن اك  األثك    ة األفثمحدات تبكؿ فف س داءن ا عكف ة
  أل ثت كمألنفكذج األ ثفمن ة األ    تكـ  رك م ى : أفي  مجمت األ   جمءت سيم األدراثة  ي االث ن

ثت فف األقكات ج دفم ل حناألنزكع ألثقكة إألإه األدراثة  ف ؿ األ ثفمن ة ك ؽ ىذ في أى ك  لاأل ثفمن  األمرس 
ل كثتب األثثطة فف ثفمن ة األ رك ة:  قن ف األ ى  ي ؛ كب متاأل ي  فمكأ .مرح سااألفثثتة ثثطة   ثك كؿ 

 خرل ألثش ب األذم  فثؿ األسرألفمف .أي حمد يم فرة ارً األقكات األفثثتة ك 

 ألث مث ا اإلثالـ كنفكذج األ رك  كاأل نف ة األ داألة تزب"سػ:  األفكثكفة( َََِ) لىشمـ دراثة      
 ط ب رجب سرئمثة األ رك  كاأل نف ة األ داألة تزب عمـ سو ث يد ت ىذه األدراثة س مف فما ل"بالت إلً ا
 األ داألة تزب ك  د ا تزابفالعمة  فف غ ره   يم كعع األ   األخطر فتنة  جمكز فف راران فً  ردكغمفأ

ل كعد  كبؿ جمىمتاال ي  أليذها ىحثإ  األث مث  األفثؿ أبسح  ذإً ل األث مث  اإلثالـ ر  م  ثفرة كاأل نف ة
   األت مة  من كاأت ان تزب األ داألة كاأل نف ة أتدث  م  ر  : أفي ث ن مجمت أىفيماحدة  إألإاألسمتث 

تزب األ داألة كاأل نف ة  ل كأفي ثإ كؿ أط مؼ ثكمف األدكألة األ رك ة جمس من حإً ن كس ال األث مث ة األ رك ة
ثص األثثطة كفم خى  إألإطر ؽ األنجمح كاألكبكؿ  ألو يدى كىذا فم فى ل ثمرة األ ثفمن  فإً ث طمع حدـ ا

    كاألد فقراط ة اإلثالـ س ف نثجمـإلأل فيفمن  فثالن ح سمر نجمح تزب األ داألة كاأل نف ة إ إألإاألسمتث 
ٌداىم  شمحةارً ك ل اإلثالـ بكرة أل شك و األفشسكىة األفتمكالت ظؿ  ال األث مث  اإلثالـ تركمت فأى  كرة فيؤى
ٌث  ثـ تكـاأل ثثطة إألإ األكبكؿ ثكل  ركـ  األنفكذ أمط  تت كش مرا يم سرافجيم حف  أخذ سمأل خى

 حف   خؿي  ألـ األ رك  كاأل نف ة األ داألة تزب أفي  :ففمدهث ن مج إ إألإ كبؿ األسمتث ل كفم كاألثثطة
  .كاألخمرج ف األداخث ف ىجفمت أفمـ   راجع كألـ وأىدا ك  سرافجو

 س مف األدراثة ث يد تا كعد ل"  رك م    ف ةاألبم األثكرة" سػ: األفكثكفة (ََِّ) حث ل ةدراث       
 األج ش ثثطة د  ق  فجمؿ    كخبكبمن  ألثثثطة كاأل نف ة األ داألة تزب  كأل  س د  رك م     تدث فم

 األ رك  األقكف  فف ى ا فجثس بالت مت  تد د فجمؿ ك  ل األكفمأل ة ألث ثفمن ة تمف من  نفثو    سر األذم
ل األسرألفمن ة أغثس  وً  فف أى  ة كاألفي  كاأل نف ة األ داألة تزب عدرة حثإ األسمتث ركز كفمل كاث ة كمنت كاأل  
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ًإتداث  ث طمعا كاأل نف ة األ داألة تزب أفي : أىفيم ث ن مجمتا حدة إألإ األسمتث كبؿأ عد كىذا 
 أثنمء سمتقى حى  دةحً   كاجو ثكؼ األتزب كأفي  لكثيم األجكانب كفف  رك م    األث مث ةاأل م  ر    األت مة 

 ف ى ل ثفمن ةسمأل ى    فثؾ زاألتفم األ   ا تزاب كففل األج ش سمطأي  كسمر فف  أ   ت ةبالإلً ا فث ر و
 كب مت  ة كأىـ األاأل ثفمن  ثؾ  طس ؽ خالؿ فف حث يم تبثت األ   االف  مزات زكاؿ إألإ  ؤدم عد زكاأليم

ت إ سثكغ  خرل ي كاأل كجيمت األ ثفمن ة ا ا تزابث مثة األفركنة فع  إ سمع: األ   جمءت سيم األدراثة ى 
  .ث مثة ى  األ    فكف أفمف ن مئجيمل ألككف ىذه األىداؼ ا

 حثإ األدراثة ىذه عمفت"  اإلثالف ألث فؿ األ جف ث ة األجراتة: "سػ كاألفكثكفة( ََِْ) خمألدل دراثة      
 األفشيد حثإ كس ر سشكؿ األأكء ًإألقمء كذألؾل األ ثف ة األنمت ة فف كاأل نف ة األ داألة تزب أىف ة سرازإ

ظيمر ف أال ول سرازار ك  األ رك  ث األث م  األ رك  األفج فعك  لفف جية ف  اإلثالفس ف األ ثكر ك  األ العة كار
 األفثفت األفكز ىذا كراء األكمفنةثسمب  كااالن خمسمت ك  لفف جية أيخرل األفخ ثفة كاألد ن ة األ رع ة كأط م و
: جمءت سيم األدراثة ى األ    أىـ االث ن مجمتأىفم ك  ا خرل األث مث ة األقكل ككاععل فف جية ثمألثة ألثتزب

ال ش ء جد د ألـ   ر و األت مة األث مث ة األ رك ة فنذ حدة حقكد إً ىك  فم عمـ سو تزب األ داألة كاأل نف ة فم أفي 
األ    ا تزابف األث مثة األ     س يم األتزب    سر ث مثة نمجتة    دن م أىك ل ت عراسة عرفثمى فأت سى 
حثإ كجدىم أى جمس ة األ   إلً ثفك ثسمت األ: أركرة   ف ـ األتزب ىـ األ كب مت  ي أ أفمل ك ثطة نظر ألثثي 

 خثصل كفم يـ خثؼ األتزب    فث ر و األث مث ةل كىذا فف شأنو كعك األثمتة األ رك ة أل طمؿ األجف ع
 ذك تزب   يم  شكؿ األ   األفتدكدة األقث ثة األ جمرب فف كاأل نف ة األ داألة تزب  جرسة أف إألإ األسمتث
 .األد فقراط ة االن خمسمت طر ؽ فح تككفةإثالف ة  جذكر

 األدراثة ث يد تا ت ث ل" األجد دة أل رك م األ رس ة األرؤ ة" سػ: األفكثكفة( ََِٕ) سراى ـلإ دراثة       
 فنذ خمبة األفمأ ةل األقث ثة األثنكات خالؿ األ رس  دراؾإلً ا      تثف سدأت األ    رك م بكرة سرازإ

 كشركحو األثثطةل إألإ سمأل مأل  ككبكألو األفقمحد سأغثس ة نف ةكاأل  األ داألة تزب  مز حندفم ََِِ نك فسر
 تفثت ت ث األخمرج ك  األداخث    د فاألبي  حثإ كاألث مثة  ةع بمداال بالتمتإلا فف ثثثثة جراءإ   

 س شك ؿ فنفردان  األثثطة إألإ أردكغمف ط ب رجب سزحمفة كاأل نف ة األ داألة تزب األ مفة االن خمسمت
 إألإ كاأل نف ة األ داألة كبكؿ حند سدأت  رك م     ةثمث ا تكؿاأل ي  نقطة أف األدراثة كأظيرت األتككفةل

    األف طر ة األ ثفمن ة األ كجيمت ذات األقد فة األ رك ة األث مث ة األطسقة قمحداأل ي  حثإ ت ثتأي  ت ث ثطةاألثي 
 ةف طكر  رؤ ة  ف ثككف األذ ف األشسمب فف جد دان  ج الن   فثؿ ث مث ة طسقة كب دتل ألث رب يمدائً حً 

  رك م  رسط األ   كاألفبثت ة كاألتأمر ة كاألثقم  ة األ مر خ ة األركاسط أىف ة ك درككف األدكأل ة ألثف م رات
أل م  ر : أركرة األق مـ سمي  أىـ االث ن مجمت األ   جمءت سيم األدراثة أٌفم ل ك  اإلثالف األ رس  س فقيم

فم  ق أ و   ؽى خذ سيم كى  ى نفم اارً ل ك ةتدكا ةث س مد األ ثفمن ة د  ا  ـ  ل ست ث الاألث مث  األقمئـ حثإ األد ف
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كأفم أىـ  .فف جد د اإلثالـطف األ رك  أل قسؿ  كك ف أرأ و    نفث ة األفكا كاأل فؿ حثإل األفبثتة 
 ألإلثالـ ل كسثطو فف جد د ت األ ثفمن ةخذ س فث ة األ درج    ثتب األسثمط فف  ت ى : ا ي األ كب مت 
 . أخرلألث كدة فرة 

األدراثة س مف  ث يد تال     رك م"ثالف ة اإلػ: "سمألتركة ( األفكثكفة سََِٕ) ل دراثة األتفمف         
ح سمره ك قسة    طر ؽ األ قدـ ت ث  نمكألت األدراثة فظمىر األ داء اك  اإلثالـ   تؽ  أ م كرؾفم عمـ سو 

كؿ  ف األداألتكـ حثإ األتزب األكاتد ك تف ؿ  ح فمداخرل ك  ي ا ثالف ة اإل  ألث رس ة كاألفظمىر  م كرك ا
ف أى: أىفيمل ث ن مجمتاحدة  إألإكعد  كبؿ األسمتث  .س مت األ   حمش   يم األش ب األ رك فظمىر األثث

ثثط كمنت أىـ األ ي كأف ففمرثة  لاألتأمرم ألثفج فع األ رك  ألإلبالحئمن  ة ألـ  ف ؿ ش  م كرك ااألف رة 
 لس طس قيم كفم اخ رحيم األمرب ؾأ م كر ث كردة ألـ  قـ األ ثفمن ة األفي أف  ذألؾ إألإ أأؼ لفظمىر  ثؾ األف رة
كمنت  قد أىـ األ كب مت أىفم ك  .يم تركمت ر ض ألثث مثمت األف س ة  ة را ق م كرك كأف   رة األتكـ ا

 .  م كرك األد ف  ربة أل قك ـ ثثس مت   رة األتكـ ا إحطمء  ثخص    أركرة 

 : ث  سفم األثمسقة األدراثمت حف  خ ثؼ األدراثة كىذه

 .ثالف ة اإلة نظر األستث    األمسقة أغفثت األدراثمت األث في أى .ُ

حثإ األث مث   األ م  راألستث    دكر تزب األ داألة كاأل نف ة    األدراثمت األثمسقة أغفثت  في أى .ِ
 .األب  د األداخث  كاألخمرج      رك م

كاأل ثفمن ة  اإلثالـتزب األ داألة كاأل نف ة س ف األدراثمت األثمسقة ألـ   نمكؿ األك ف ة األ    ك ؽ سيم  إف .ّ
 .فشمكؿ كاألب مب ثمر تكألو األ ت إ الاأل رك ة 

 . ىذه األدراثة كث نبب حث يم األستث فم أغفث و األدراثمت األثمسقة ث ككف فمدة في أى

  :الدراسة منيجية

ل كذألؾ إلجراء فقمرنة س ف تزب األفنيج األكبف  كاأل تث ث ىذا كثكؼ  ث خدـ األدراثة 
األر مه كتزب األفأ ثةل كاألتزب األد فقراط ...  زبتفثؿ  لاأل داألة كاأل نف ة كسق ة ا تزاب ا خرل

 األخ.

 الفصل الثاني:
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 لمدولة التركية والعقائديةالمسيرة السياسية  

 إألػػإ ػػة األ ثفمن ػػةل كاأل ػػ  نثػػست فسراطكر  ػػة كس ػػرة حر ػػت سمثػػـ اإلإفسراطكر سنػػمء  راؾ اثػػ طمع اػػ      
كاألػػػذم ىػػػمجـ أفػػػالؾ األدكألػػػة ـ(ل كعػػػد خثفػػػو اسنػػػو أكرخػػػمف ُِِٖحػػػمـ ) األف ػػػك إرؿ حثفػػػمف سػػػف أرطمػػػ
ا خػػذت األف كتػػمت زخفػػمن جد ػػدانل  مثػػ كألإ  اػػ كؿثػػ م األبػػمرلل كسفجػػئ األثػػثطمف فػػراد آاألس زنط ػػة  ػػ  
ل اػػػ كؿك راع ػػػم كجنػػػكب سثممر ػػم كاألبػػػرب األشػػػرع ةل كزاد األ كثػػػع األ ثفػػمن  حثػػػإ  ػػػد سم ز ػػػد حثػػإ أدرنػػػو 

ألقػد كػمف األخػط األػد ن  ـ. ُّْٓة حػمـ ك كجو األف ح    حيػد األثػثطمف فتفػد األفػم ح سف تػة األقثػطنط ن
 ػػػةل كاألفػػػذىب األتنفػػػ  ىػػػك األفػػػذىب األف سػػػعل كسق ػػػت فسراطكر   ىػػػك األخػػػط األف  فػػػد حقمئػػػد من ألإلاإلثػػػالف

ت حفث ػػمت اإلبػػالح ال   طػػ  جػػدكلل أبػػست ػػة حثػػإ ىػػذه األتػػمؿ ت ػػإ أبػػمسيم األػػكىف ك فسراطكر اإل
سػال شػؾ  رك م األتد ثة  إف(. ِٕ-ِٔ: ُٕٗٗاألدكألة األ رك ة )األيزا فةل  ة ككرث يم فسراطكر  منيمرت اإل

فػف  ا راأػ رة فت ثػة ل كخركجيم فػدتك إا كألل س د األترب األ مألف ة األ ثفمن ة   كأل دة اندثمر األدكألةى
فبػطفإ  مفػةسزحتركػة  تر ػر كطنػ   إألإعك ة  طكرت  أ  مؿل كثرحمف فم ظيرت ردكد دكؿ األتثفمء

 قػػـك حثػػإ  أ د كألكج ػػةل كاأػػ من األ ركػػ  كثػػ مد و  تقػػؽ كتػػدة األػػكطف أفاألػػذم اثػػ طمع  أ ػػم كرؾكفػػمؿ 
ل األثكر ػة األ ثفمن ػة( كاأل ػ  ظثػت  ثػ ر حث يػم ىػذه ل األدكأل  ػةل األكطن ػةل األشػ س ةاألجفيكر ػةث ة فسمدئ )

نيج جد د ا خذ فػف األ ثفمن ػة  إألإ  اإلثالفل كسمأل مأل   سدؿ األنيج األ قمئدم األجفيكر ة ت إ  كفنم ىذا
  ألو ثس ؿ.

ألدكألػة األ رك ػة األتد ثػة حػدة ظػركؼ ث مثػ ة بػ سة كخمبػة فػف األػدكؿ األمرس ػة ألقد ثسؽ ع ػمـ ا
 ػػػة األ ثفمن ػػػةل إػػػاٌل أف فسراطكر   فػػػم كػػػمف   ػػػرؼ سأفػػػالؾ األرجػػػؿ األفػػػر ضل ك  نػػػكف سػػػذألؾ اإل لاألطمف ػػػة

األدكألةل  مألفث رة األث مث ة ألق مـ األدكألة خأ ت ألتكـ األ ثكر كألتزب ا تداث كمنت  ث ر سم جمه ع مـ 
 قػػػد ـ حػػػف حد ػػػدة ففػػػم ج ثيػػػم حػػػمجزة  س شػػػكمأل متاألػػػذم أدل س رك ػػػم ألثكعػػػكع  اػػػ فرم س ػػػدل األ ثػػػكر   فػػػ

 طػك ر  إألػإ أ أػم أالن حػف ذألػؾ  قػد ثػ ت  رك ػم خػالؿ ىػذا األ قػد   سثط عأم مىملاألتثكؿ األنمج ة 
يم أىػدا رب يم     تق ؽ ل األ   كجدت  األث مث ة ا تزابل  ف تت األسمب أل أث س نيجيم األد فقراط 

ل كاألػذم ثػ إ كػؿ فنيفػػم  كألكج م يمل سػ ف األ فػ ف كاأل ثػمرل  ػ  أ ػداػ تزاب مثػ ةل كعػد  سم نػت ىػذه األث
 إألػإل كعػمدت ىػذه األففمرثػمت ف نم ثػة سففمرثػمت ف خمبػفة أ كػمرهك طس ػؽ  وأىدا ػ إألػإاألكبػكؿ  إألػإ

 ل فػػف اجػػػؿاأل نػػؼ األث مثػػ  أثػػػثكبكل سمثػػ خداـ ل إذ سػػػدأت ىػػذه األقػػخػػالؿ األثػػس  نمت فرتثػػة خط ػػرة
إذ   ػػػرض األفج فػػػع  أىث ػػػةل ككػػػمدت  قػػػع  رك ػػػم  ػػػ  تػػػرب األثػػػثطة ك ثػػػثـ فقمأل ػػػد األتكػػػـ إألػػػإؿ األكبػػػك 
ل خمبػػة كاف األتككفػػمت األ ػػ   كألػػت فقمأل ػػد كاأل فتػػكر كاأل فكػػؾ كاألأػػ ؼ قثػػمـاالنخطػػر  إألػػإاأل ركػػ  
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 .  تؿ فشكالت  رك م خالؿ ىذا األ قد كمنت أ  فة كحمجزة حف فكرا  

  ننم ثن نمكألو فف خالؿ فستث ف رئ ث  ف ىفم:ىذا األفبؿل   أىداؼكأل تق ؽ 

 األ أب ؿ األث مث  ألفث رة األدكألة. :األولالمبحث 

 األ أب ؿ األ قمئدم ألثدكألة. المبحث الثاني:
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 :األولالمبحث  

 التركية لمسيرة الدولةالتأصيل السياسي 
كؼ ك ػؼ نشػأت األدكألػةل كاألظػر   سػ فففم ال شؾ   و أف ألكؿ دكألة فػف األػدكؿ عبػة ت ػمة   يػم 

د ػع سمألفؤثثػ ف ألثق ػمـ سفتمكػالت رسفػم  فشػؿ  ػ  األسدا ػةل  األػذماألففيدة ألق مـ األدكألةل كاألكثط األث مث  
 سيم فف عسؿ أحأمء األفج فع األدكأل . االح راؼكألكف فع اإلبرار  قـك األدكألةل ك  ـ 

ة األ ركػػػػ تكرثػػػػ ل  قػػػػد ػػػػة األ ثفمن ػػػػةفسراطكر إف األدكألػػػػة األ رك ػػػػة األتد ثػػػػة كاأل ػػػػ     سػػػػر كر ثػػػػة اإل 
 ػة كػمف أليػم شػأف كس ػر  ػ  دن ػم إفسراطكر األ ثفمن ة سف نإ أنيم ألـ  نشأ فف  راغل سؿ ألفثفػت أجػزاء فػف 

فػػػػم   ػػػػرؼ سػػػػو األ ػػػػـك  حثػػػػإ سيػػػػم  نظ فػػػػمن فػػػػع إتػػػػداث س ػػػػض األ م ػػػػرات ت ػػػػإ عمفػػػػت  تًثػػػػكي األث مثػػػػةل 
 األجفيكر ة األ رك ة.

كألػةل كد  ػت األقػمئف ف األفبػؿ األظػركؼ األث مثػ ة األ ػ  ثػسقت ع ػمـ األد اإف فم نكد س منو    ىذ
نيـ  رك ػػم فػػم أفثػػت حثػػ يـ  ثػػؾ األظػػركؼ  جػػمه كطػػحثػػإ األشػػأف األث مثػػ  كاأل ثػػكرم  ػػ   رك ػػم ألثق ػػمـ س

   ػ  األت ػمة األث مثػ ة األ رك ػةل أػال كىػ  ثمثػ نػمكؿ األالحػب ا  إألػإ ذألػؾكت إ إحالف األدكألةل أأؼ 
ل كػػكف األفكأػػكع األرئ ثػػ   ػػ  األ  دد ػػة األث مثػػ ة إألػإكاأل ػػ  انطثقػػت فػػف تكػػـ األتػػزب األكاتػػد  اػ تزاب

فػم كػمف ألػو أف  ػرل األنػكر  ػ  ظػؿ األق ػكد األ ثفمن ػة  أال كىك تزب األ داألػة كاأل نف ػة األ ركػ  ىذه األدراثة
 أىػداؼل كألثك ػمء ساأل ػ  نيج يػم  رك ػم فػؤخران  األ  دد ػة األث مثػ ة الاأل    رأت حثإ األت مد     رك ػم ألكػ 

 ىذا األفستث   ننم ثن نمكألو    فطثس ف ىفم: 

 .األ رك ة األ أب ؿ األث مث  ألفث رة األدكألة :األوللمطمب ا

 .األ رك ة األ أب ؿ األث مث  األتزس     األدكألة المطمب الثاني:
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 :األولالمطمب  

 التركية النشأة السياسية لمدولة
ل س ػػد ُِّٗل أف  ؤثػػس األجفيكر ػػة األ رك ػػة األتد ثػػة حػػمـ أ ػػم كرؾاثػػ طمع فبػػطفإ كفػػمؿ 

 ََٔاأل ثفمن ػػة األ ػػ  داـ تكفيػػم   ػػةفسراطكر اإليكر ػػة حثػػإ أثػػر زكاؿ ثػػ قالؿل ك شػػكثت األجفاالتػػرب 
 فةثػالة حثػإ كاألف فثؿ سمألفتم ظ ُِّٗىدؼ سنمء األدكألة األ رك ة فنذ حمـ كمف  ا فرحمـل    سدا ة 

دـ األػدخكؿ  ػ  األتػرب ل إذ خػالؿ األتػرب األ مألف ػة األثمن ػة ا خػذ فكعػؼ األت ػمد كحػاألجفيكر ة ك تفم  يم
كحنػػد ل ف مىػػدات حد ػػدة أسرف يػػم  رك ػػم فػػع األػػدكؿ األف تمرسػػةحػػف طر ػػؽ ا فمع ػػمت ك  سشػػكؿ فسمشػػر كذألػػؾ

 أفػػؿ  ػػ   أنقػػرةنيم ػػة األتػػرب األ مألف ػػة األثمن ػػةل كمنػػت األدكألػػة األ رك ػػة   جػػو نتػػك األمػػرب ست ػػث كمنػػت 
كأل تق ػػؽ أغػػراض ىػػذا األفطثػػبل   ننػػم ثػػن نمكألو  ػػ  ل  مئػػدة فػػف ىػػذا األ كجػػو األجد ػػداثػػ خالص أعبػػإ 

 ألرئ ث   ف األ مأل   ف:األفقر  ف ا

 : األظركؼ األث مث ة األثمئدة.أولا 

  : ترب االث قالؿ كع مـ األدكألة.ثانياا 

فػػم ن ن ػػو  ػػ  ىػػذه األفقػػرة  ثػػؾ األظػػركؼ األ ػػ  ثػػسقت ع ػػمـ  :الظــروف السياســية الســائدة: أـوـلا 
م اسػػف فػػرت األدكألػػة األ ثفمن ػػة س ثػػؾ األفراتػػؿ األ ػػ  كبػػفياألدكألػػةل ككمنػػت سفثمسػػة األففيػػدة ألق مفيػػمل ت ػػث 

اسػػف .)كاأل الشػػ " تطػمطاالنك  تػػداراالنـ ل ثػ مالثػػ قراراأل طػػكرل ل  مال ثػمع ك خثػدكف  ػػ  فقدف ػو "األنشػػكء
م األ ثػػػكر ة كثرائيػػػم أكج عك يػػػ إألػػػإاأل ثفمن ػػػة عػػػد كبػػػثت   ػػػةفسراطكر اإلككمنػػػت (ل ّٖ: ََِِ :خثػػػدكف

 ػػػرة كحثػػػإ فػػػداىم األجمرا ػػػ   ػػػ  األقػػػرف األثػػػمدس حشػػػرل ألكنيػػػم سػػػدأت  كاجػػػو فشػػػمكؿ خطم ك ع بػػػمداال
 نػػم األنفثػػمك ةل   راكفػػت  نمعأػػم يم ك ـ إثػػر  شػػؿ تبػػمرىم األثػػمن  ألفُّٖٔفخ ثػػؼ األبػػ د س ػػد حػػمـ  
إذ كاجيػػػػت األدكألػػػػة  (لُٕٗٗ:ّٓ)األجف ػػػػؿ:األ مثػػػػع حشػػػػرل حشػػػػر ك  األثػػػػمففل   ق ػػػػدا يم خػػػػالؿ األقػػػػرن ف

رات األ ثف ػة ل  مس  ػدت حػف األ طػك م ك األ ثكرمع بمدك اال اإلدارماأل ثفمن ة فشمكؿ حد دة    سنمئيم 
 ػػػ  ىػػػذه األفػػػدةل كألػػػـ   ػػػد األدكألػػػة األ ثفمن ػػػة عػػػمدرة حثػػػإ  أكركسػػػم ة األ ػػػ  شػػػفثت ع بػػػمداالكاأل كنكألكج ػػػة ك 

األ كع ػع حثػإ  إألإ اأطرتإذ ل سدأت  كاجو ثثثثة فف األيزائـ األ ثكر ةك  لاث   مب األف م رات األتد ثة
 إألإيم ستر األفجر   ثثفت األ    ُٗٗٔ( حمـ Carlowitzف مىدات في نةل فنيم ف مىدة كمرألك  ز )

يػم جػزءان فيفػمن  ػ  األسثقػمفل   األ    قدت ل ُُٕٕ( حمـ Passarowitzف مىدة سمثمرك   ز )ل ك األنفثم
 يػةحػدـ عػدر يم حثػإ فكاجكفػم انكشػؼ أػ فيم ك  لاأل ػ  أذأل يػم أفػمـ ركثػ م ُُٕٗ مث  حػمـ كف مىدة 
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 ػػػػ   تطػػػػمطاالنفػػػػمت ل كا أػػػػتت حالَُُٖ-ُٖٕٗ ثثػػػػط ف ك ثػػػػكر م  فبػػػػر ك األمػػػػزك األفرنثػػػػ  أل 
كال ػمت األدكألػة ف ظػـ  ػ    فمأػمتاالناثػ فرار ل ك األتككف  اإلدارماألفثمد ل ك مع بمد دىكر األنظمـ اال

 .(ُِٗ: ُِٗٗ)اتفد كفراد: األ ثفمن ة 

ػػالت حد ػػػدة إلبػػػالح نظمفيػػػم  لفؤثثػػػم يمك  كشػػػيدت فنػػػذ فن بػػػؼ األقػػػرف األثػػػمفف حشػػػر فتمكػ
إذ سػػدأ س ػػض  لا ثػػمأل ب األمرس ػػة األتد ثػػةك ػػؽ ا ثػػس ك  كاالج فمح ػػة ة ع بػػمدكاألث مثػػ ة كاال اإلدار ػػة

  فقػػدف يـ األثػػثطمف األفثقفػػ ف األف نػػكر ف األف ػػأثر ف سمألتأػػمرة األمرس ػػةل ك ػػاألثػػالط ف كرجػػمؿ األث مثػػة ك 
ل  ستثػػكف حػػف فبػػطفإ رشػػ د سمشػػمل رجػػؿ األدكألػػة األػػذم حفػػؿ ثػػف ران ألسػػالده  ػػ  سػػمر س فتفػػكد األثػػمن ل

حػػمدة األت ك ػػحػػالج ألكعػػؼ األ ػػدىكر ك  ل كنظػػمـ ن جػػت حػػف ذألػػؾ تركػػة إلبػػالح األجػػ شك  لاألدكألػػة إألػػإة ار
ت   ػرؼ سمثػـ األ نظ فػػمت أبػستك  ُّٖٗحػمـ  اػ كؿسػدأت فنػذ  شػػر ف األ ثفمن ػة األ ػ   دارةاػإلاألتكػـ ك 

(Tanzimat) (ُِٗٗكفراد:  أتفد :َِِ) . 

 س ك ا كر دكر األأمط  إنكمرل  فع حدـ إا كألكفم أف تركة اإلبالح تركة داخث ة سمألدرجة 
غ ػػػر ألفثػػػمكاة سػػػ ف فكاطن يػػػم األفثػػػثف ف ك  تق ػػػؽ ااإلبػػػالح ك  أثػػػسمب ل سم خػػػذ سحثػػػإ األدكألػػػة األ ثفمن ػػػة

 ثػمند أم إبػالح   جػو نتػك  خثػ ص األسػالد  اثػطنسكؿاألفثثف فل سدأت األطسقة األسرجكاز ة األنمشئة  ػ  
 دارةذألؾ ألخثػػػؽ ى كػػػؿ جد ػػد فػػػف اػػػإلل كرتسػػػت األثػػػثطة سػػك نفػػػكذ حثفػػػمء األػػد ف اإلعطػػمح  فة فػػف ثػػػ طر 

ػػػػالت  لاألقػػػػػكان ف األفدن ػػػػػةك  ف رك ػػػػػة األكتػػػػػدات األ ثػػػػػكر ة األ قث د ػػػػػة األ إألمػػػػػمء اإلبػػػػػالحكفػػػػػف أسػػػػػرز فتمكػ
حمدة تكـ أُِٖكشمر ة    حمـ نمالس ذألؾ س أث س ألدكألة األفسمشر حثإ األكال مت ك تد ث األ  ث ـ ك ل كار

أل نظ فػمت ات تركػة ك كجػ (لُُ: ُٔٗٗ: كآخػركف)اتفػد  فدارس رثػف ة تد ثػة  شػرؼ حث يػم األدكألػة
ل س ػد جيػػكد تث ثػػة سػذأليم جفمحػػة فػػف األفبػثت ف األف تػػرر ف حثػػإ رأثػػيـ ُٕٖٔسبػدكر دثػػ كر ثػػنة 

مـ  ث ت  ػ  تفػؿ حػ لفمدة ُُٗ  كز حثإ األدث كر األسثج ك  ففك أألؼ األدث كر األذم ار ل فدتت سمشم
 كر دثػأفي األل َُٗٗ -ُٕٖٔاألتف ػد األثػمن   ل كأحثف األثػثطمف حسػدُٕٖٔ ا كؿكمنكف  ِّأع ـ    
 .(ُّ: ُٔٗٗ: كآخركف)اتفد األث مث ة ألث ثفمن  ف جف  يـاألفثمكاة األفدن ة ك  إألإ يدؼ 

كمنػت عػكل ث ئة ك   من  فف األأ ؼ ك األػكىف ك ك   ىذه األفدة كمنت األدكألة األ ثفمن ة    تمألة 
  اثػػ طمحت جف  ػػة اإل تػػمد ك األ رعػػل ك األتف ػػد األثػػمن  عػػد  جف ػػت ألث فػػؿ األف مرأػػة األثػػر ة ألثثػػثطمف حسػػد

 ُٕٖٔاأل فؿ سدث كر حمـ  إحمدةنجـ حنو ل ك َُٖٗ فكز  ِّـ سمنقالب نمجح    إتدل ىذه األقكل األق م
 . (ِٔ: ََِٓ)حسد األقمدر:  األ ثفمن ة-حثإ إثر األترب األركث ة ُٖٕٖاألف طؿ فنذ حمـ 

ن ثمف  ِٕحقد فجثس األفس كث ف     َُٗٗن ثمف  ُّكة األ   تدثت    كن  جة أليذه األتر 
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ك ػػـ  لاألتف ػػد س يفػػة  شػػج ع األتركػػة األفأػػمدة ثػػو جثثػػة أحثػػف   يػػم خثػػع األثػػثطمف حسػػدفػػف األ ػػمـ نف 
اتفػػػػػػػد كفػػػػػػػراد: ) ُُٖٗ -َُٗٗ نبػػػػػػػ ب أخ ػػػػػػػو فتفػػػػػػػد رشػػػػػػػمد سمثػػػػػػػـ األثػػػػػػػثطمف فتفػػػػػػػد األخػػػػػػػمفس 

 ػػة األ ثفمن ػػػة شػػػد دة فسراطكر ككمنػػػت اإل ُُْٗحػػػمـ  إاػػ كألاألتػػػرب األ مألف ػػػة انػػدأل ت ك ل (ِِْ:ُِٗٗ
 ُُْٗ شػػػر ف األثػػػمن   ْ كدخثػػػت األتػػػرب  ػػػ  ل(ٖٗ: َََِ: فإتثػػػم)   ػػػمن  فػػػف األفثػػػمداألأػػػ ؼ ك 

 ػػة األ ثفمن ػػةل فسراطكر كفػػع نيم ػػة األتػػرب ات ثػػت األج ػػكش أجػػزاءن فػػف اإل لسجمنػػب دكؿ األتثػػؼ األفركػػزم
جمنػب  إألػإا طمأل ػم منت عكل االت الؿ  شػفؿ األ كنػمف ك كك لمأكؿا نسمث ثنمء فنطقة بم رة    كثط 

ألث فػؿ فػع  ُُٗٗ رآذامنت عد  شكثت    األقثطنط ن ة  ػ  كرك ة   ي أت تككفة ك رنثمل ك  سر طمن م
 (.ُٕ: ُٖٓٗ)ىكفثس مف كاتفد:  األفت ث ف

ف مكنػػو رؤكؼ سػػؾ  ػػ  اج فمحػػمت جف  ػػة ك  أ ػػم كرؾإ كفػػمؿ ك ػػ  ىػػذا األكعػػت شػػمرؾ فبػػطف 
ل كىػػد يم َُِٗ -ُُٗٗحقػػدت أليػم اج فمحػػمت حػدة  ػػ  ك ل ُُٗٗتػد ف األ ػػ   أثثػت فنػػذ حػمـ األفك 

ك  تر ػر سق ػة األػدكؿ ك  كت ػدىم  اػ جنس االثػ  فمر ك   ػداباالناألكاع ة  تػت  ثالف ة اإل  تر ر األدكؿ
ث مثػة خطػكة  ثػك أخػرل ألثكبػكؿ  س  سػمع أ ػم كرؾشرع فبػطفإ كفػمؿ ك  ل تت ظؿ األخال ة األ ثفمن ة

ل كتككفػػة أنقػػرةكػػؿ فػػف تككفػػة  إألػػإاألفركز ػػةل   نػػدفم كجيػػت األػػدحكة فػػف عسػػؿ األتثفػػمء  ىػػداؼا  إألػػإ
ل عرر فبطفإ كفػمؿ  بػؿ األثػثطة حػف األخال ػةل كنظػران ُِِٗسكؿ ألتأكر فؤ فر ألكزاف حمـ اث من

خث فة األفثثف ف أ أمنل  قرر  بؿ  ج ؿ فف نفثوإلدراكو أف األثثطمف ال  فثؿ حرش آؿ حثفمف  قط 
األثػػثطة كثػػثطة زفن ػػة فػػع إسقمئػػو حثػػإ األخال ػػة كثػػثطة ركت ػػة الثػػ ثمرة األشػػ كر األػػد ن  األ ف ػػؽ  ػػ  

 أ م كرؾاأل يد د ان زع فبطفإ كفمؿ األأمط ك  تت ك  ل اإلثالفاألش ب األ رك  كش كب األ مألـ نفث ة 
 شر ف األثػمن   ُٕخثع األثثطمف كت د األد ف األذم  ثثؿ ىمرسمن  كـ األثثطة ك  إألممءحثإ فكا قة األفجثس 

  ان خػب  ػ  األ ػكـ األ ػمأل أ ػم كرؾسػأفر فػف فبػطفإ كفػمؿ حثإ ف ف سمرجة ترس ة سر طمن ةل ك  ُِِٗ
 .(ُٕٔ-ُّٕ: ُِٖٗ: األز ف) ثثطمنمن جد دا ُِْٗ -ُِِٗ األ ز ز األفج د سف حسد حسد

ذه األثػػػكرة تػػػرب حثػػػإ ل كمنػػػت ىػػػاػػػ فركخػػػالؿ ىػػػذه األفػػػدة عمفػػػت تػػػرب االثػػػ قالؿل ك ػػػ  سدا ػػػة 
 أ م كرؾأزف ر ك ثمفثكفل سق مدة فبطفإ كفمؿ اثطنسكؿ ك  لكالن فف اات ثك األ كنمن  ف األذ ف األسر طمن  ف ك 

اثػػ طمع طػػرد عػػكات االت ػػالؿ  م ػػرت أدكات األ فػػؿ األث مثػػ   ػػ  األنظػػمـ  أفكس ػػد  لرب االثػػ قالؿعمئػػد تػػ
األثثطة  إألممءحثإ  ا نمأكؿ    حث و  ركزت ىذه األجيكد فنذ نجمح األتركة األقكف ةل ك األث مث  األ ثفمن 

 أحثنػتكػذا كى ل(ِٖ: َُٗٗ)األن  فػ :  ُِْٗ -ُِّٗاألخال ةل ك ػـ ذألػؾ   ػالن  ػ  األفػدة األكاع ػة سػ ف ك 
أكؿ  أ ػػم كرؾفبػػطفإ كفػػمؿ  أبػػسح ك  ُِّٗ اػػ كؿ شػػر ف  ِٗ ػػ  أنقػػرةاألجفيكر ػػة األ رك ػػة حمبػػف يم 

 .(ِٔ: َُٗٗ:  ركز اتفد) رئ س أليم
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عالنثانيا: حرب الستقالل   عث ثػةل  ػك   األثػثطمف  سأشػير إا كألعس ؿ ان يمء األترب األ مألف ة : الدولة وا 
كت ػػػد األػػػد ف األ ػػػرش األ ثفػػػمن  سمثػػػـ األثػػػثطمف فتفػػػد األثػػػمدسل  األ ثفػػػمن  فتفػػػد رشػػػمد )األخػػػمفس( كار قػػػإ

سمشػػػم كز ػػػر  أنػػػكر رأثػػػيـفػػػف اال تػػػمد  ف كحثػػإ  كس ػػػآفركسثػػسب األخػػػكؼ فػػػف طفكتػػػمت فبػػطفإ كفػػػمؿل 
فػف جفػمؿ  وجسيػة سػالد األشػمـل ألكػف األجػ ش األػذم  ثػثف إألػإفبػطفإ كفػمؿ  إس ػمدل كعػد  ػـ آنذاؾاألترس ة 

األ تػػمألؼ  أفػػمـتػػمؿل أليػػذا ألػػـ  بػػفد ىػػذا األجػػ ش  أثػػكأمؽ كػػمف  ػػ  سمشػػم األثػػفمح كفػػف األجنػػراؿ  ػػكزم جمعفػػ
دكؿ األتثفػػمء ك ػػ   أفػػمـألفمن ػػة  انيػػزاـ األدكألػػة األ ثفمن ػػة كا إألػػإذألػػؾ  أدلعث ػػال ففػػم  إػػالرسػػ  ماأل اػػالنكث زم

األتثفػمء  س كع ع  رك م حثإ ىدنة)فكدركس( فع إا كألان يت األترب األ مألف ة  ُُٖٗ ا كؿالث ف  شر ف ث
 ػػػة فسراطكر  ػػػال ىدنػػػة فػػػكدركس ات ػػػالؿ ك قثػػػ ـ   ثػػػ  ألفػػػم  سقػػػإ فػػػف اإل(ل َُُ-َُُ: ُُٗٗ)األػػػز ف: 

اثػ كألت ك حثػإ كمفػؿ كال ػة األفكبػؿ )كردثػ مف األ ػراؽ تمأل ػم(ل األ ظفإ  سر طمن ماث كألت ت ث األ ثفمن ةل 
جيػة  ث كألت األ كنمف حثػإ ثػف رنم. فػفال ك فنطقة األف كثط فف  رك م األتمأل ة ا طمأل م ك رنثم حثإ جزء فف

)األفكػػرة   Megali Edaeفنمثػػسة أل نف ػػذ فشػػركحيماألثتظػػة األ كجػػدت  ػػ  ىػػذا األكأػػعل أث نػػمل  ػػمف أتػػرل
  .(ّٖ: ََِٗ.)سكرزثالف: أ أمن األ ظفإل أم األ كنمف األكس ر( األذم كمف  أـ نظر م األقثطنط ن ة 

ا تمدات  ة شكثت    اث نسكؿ تككفة ألث فؿ فع األفت ث فل  شكثت    األفدف األرئ ث ة األ رك ألقد 
 ثؾ اال تمدات اح راأػمت سبػكرة غ ػر فسمشػرة حثػإ االت ػالؿ  أسدتل ت ث ا عمأل ـ أـ األ جمر     ثؾ 

 أثنػػمءاألػػذ ف اس ػػدكا حػػف  ثػػؾ األفنػػمطؽ  كاػػ رفف فاأل كنػػمن    س ػػرا حػػف خػػك يـ فػػف حػػكدة األ جػػمر  اػػ جنس 
ل األ ركػػ  آنػػذاؾألػػكزراء بػػ ة فػػف رئػػ س اكسنػػمء حثػػإ  ك (ل ُّ: ََِٔ.)رأػػكاف: إا كأل مألف ػػة األتػػرب األ

كاألثػكرة األ ػ   االن فمأػةاثند األثثطمف فتفد األثػمدس سفبػطفإ كفػمؿ ع ػمدة األقػكة األ ثػكر ة األ رك ػة سقفػع 
غ ػر د ػة األق ػمدة  أ ػم كرؾألكف فبطفإ كفمؿ (ل ُِّ-ُُِ: ُُٗٗ)األز ف: .ا نمأكؿ  ن شر    سدأت

 دحػمكاأل بػ مف  االن فمأػة سػدؿ فػف عفػع  لوإأل ػ ك قم ألثبالت مت األفنمطةاأل ثكر ة األ   كمف ىك   زحفيم 
اح سػر خػمرج حػف األقػمنكف كجػرد ن  جػػة  أ ػم كرؾفبػطفإ  أفكحثػإ األػرغـ فػف  لتفػؿ األثػالح إألػإاألشػ ب 

 كا ثػمأل بحقد فؤ فر كطن     فد نػة ثػ كاس ألفنمعشػة األكثػمئؿ  إألإ دحم   نو لألذألؾ فف ر س و األ ثكر ة
كفن ز ػػػػم  أزف ػػػرت ػػػالؿ األقػػػكات األ كنمن ػػػػة ألثفػػػدف األ رك ػػػػة األ ػػػ   تفػػػظ ألثػػػػكطف ك منػػػو كثػػػػالف و حثػػػإ اثػػػػر ا

  .(ُُّ-َُّ: ُُٗٗ.)األز ف:كا د ف

كف ػػمجرىـ األ ػػ   ػػـ  أراأػػ يـ إألػػإ كاػػ رفف ف  كػػمف األ يد ػػد األفسمشػػر األف فثػػؿ  ػػ  حػػكدة األ كنػػمنإف 
 ة أػاألق ىػك األ مفػؿ األتمثػـ  ػ  تشػد سرجكاز ػة األفػدف كراء إاػ كألاألتػرب األ مألف ػة  أثنػمءاالث  الء حث يػم 

فنطقة ارض س د حقد فؤ فر  في دم    (ل ِّ: ََِٔ.)رأكاف: أ م كرؾاألقكف ة سق مدة فبطفإ كفمؿ 
. كعػد كا ػؽ األفػؤ فركف حثػإ ُُُٗألفؤ فر كطن     ث كاس حمـ  األفدحك فشفؿ  أ ثكؿ أرس ةرـك  جفع    
كثيػػم أػد أم ات ػػالؿ  فػةا األ رك ػةل ككعػػكؼ  ا راأػػ حثػإ كتػػدة جف ػع  سمأل أك ػػد لرـك أرضفقػررات فػؤ فر 
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كج ػػؿ  تككفػػة كطن ػػة  كػػكف فن خسػػة فػػف األفػػؤ فر األػػكطن   ػػ  ثػػ كاس   فػػم س ػػدل ك ػػأأل ؼ أجنسػػ  ػػدخؿ أك  
ألمػمءاألش س ة األثثطة األ ث م األتق قةل ك  اإلدارة غ ػر حثفمن ػةل  ألألعث ػمتاالف  ػمزات األ ػ  فنت يػم األدكألػة األ ثفمن ػة  ار

األكبػػم ة أك األتفم ػػة  أنػػكاعسك منيػػم االج فػػمح ل كر ػػض كػػؿ ك أاألث مثػػ ة  فػػةا سثػػ مدة  كخبكبػػم األ ػػ   أػػر
كىػػك اتػػد زحفػػمء  أ نػػدم ػػكزم  ألتأػػكرن  جػػة (ل ُّّ-ُِّ: ُُٗٗ. ) األػػز ف:  ك ػػةا فر سفػػم   يػػم  ا جنس ػػة

   ث كاس  تأكرهكسركزه ك أك    األي ئة األ نف ذ ة ألثفؤ فرل كذألؾ  األطر قة األنقشسند ة فؤ فر ارض رـك
األ ػمـ األ ركػ  ست ػث س أػيـ اح سرىػم  األػرأمفإ كفمؿ األ ترر ة   مطؼ شرائح فف فبط  قد كثست تركة

 (.ُِ: ُّٗٗ)األن  ف :  .إثالف ةتركة 

األ ػ   ا رف ن ػةأػد األقػكة  إا كألاألفرتثة  خمأتترب اث قالؿ  إألإثرحمف فم  تكألت األفقمكفة  
 إألػػإ أرف ن ػػمأػػـ  أفر ػػة. كفػػم جفيك األع ػػمـ  أحثنػػكات ػػث  ألقػػكل األقكف ػػةل انطالعػػم فػػف األقكعػػمزكمنػػت  يػػدد ا

األفكع ػػة فػػع  ُُِٗ آذار"  ػػ  كاػػإلخكة( ك"ف مىػػدة األبػػمدعة َُِٗ اػػ كؿ/كػػمنكف َِ) األثػػك    اال تػػمد 
ل األػذ ف انػدأل ت كاإل طػمأل كفعػرر األفرنثػ كف ت ػث األجسيػة األمرس ػة.  إألػإ نقؿ عكا يم  أف  نقرة أ محفكثكك 

فبػػطفإ كفػػمؿ فػػف تشػػد ف ظػػـ عكا ػػو  (ل  فكػػفُُِٗ) فػػكز/ ا نمأػػكؿتث ػػةل فمػػمدرة فأػػدىـ فقمكفػػة 
سػػمألكاعع كأػػ  ة  أنقػػرة( األػػذم كػػمف  فػػنح ُُِٗان يػػإ فػػؤ فر ألنػػدف )شػػسمط/ أخ ػػراأػػد األجػػ ش األ كنػػمن . 

 إحػمدة ػـ  ثػمسا . كحثػإ ىػذا ثكفمثػ حزؿ األ كنمف حثػإ األبػ  د األدسإألإ األ رك  األكت د ان يإ  األففمكض
حثإ األجػ ش األ كنػمن  األف نػمثر حثػإ  أنقرةيجفمت فأمدة فف عسؿ أل األ تأ راألقكات األكفمأل ة ثـ  ـ   أى ؿ
ل ُِِٗ/أ ثكؿ/ ك آبشخب مل    ىجـك فأمد سق مد و  آخرفبطفإ كفمؿ . كعد شف ا نمأكؿ أراأ 

فػػػف  اػػػآلألؼ ػػػرار األجػػػ ش األ كنػػػمن ل كف ػػػو سأػػػ ة  إألػػػإ أدلاألػػػذم  اػػػ فرثػػػقطت ثػػػف رنم  أ ثػػػكؿ/ٗ ػػػ  ك 
 ػـ  اػ كؿ/ شػر ف ُٗ  فػ  لدكف ع ػمؿ ءككػمف األجػال ل خػك فيـأك ردىـ األذ ف  ػـ طػ ا نمأكأل  فاأل كنمن  ف 

 (.ِْ-ّٖ: ََِٗدألت حثإ نيم ة األترب.) سكزرثالف:  اتإشمر  كاثطنسكؿحف األدردن ؿ  إجالء

 األ ػ  األمػ  أ ػم كرؾس د انثتمب األقكات األ كنمن ة كعػع األتثفػمء ف مىػدة ألػكزاف فػع فبػطفإ كفػمؿ  
 آب/َُاألفكع ػػة  ػػ   رىػػذا األفػػؤ فر ف مىػػدة ثػػ ف ل ت ػػث اعػػر  ػػ رفسفكجسيػػم فػػم كػػمف فقػػرر سفػػؤ فر ثػػ 

 ػػة سػػؿ فسراطكر اإل األتككفػػة األ ثفمن ػػة حثػػإ  كع  يػػم كفػػف أػػفف فقررا يػػم  جزئػػة أكرىػػتاأل ػػ  ك ل َُِٗ/
األ كنمف فع سقمء ثػف رنم  تػت  إألإكفنح جزء كس ر فف  راثم األمرس ة  ا نمأكؿلفف ذألؾ  جزئة  كا خطر

 أدتثػػ ثتؽ سمأل كنػػمفل كػػذألؾ  أنيػػمكألكػػف كػػمف فػػف األكاأػػح   مس ػػة ألإلفسراطكر ػػةلر ػػة األنظ األثػػ مدة كسبػػكرة
كاألثمن ػة  لك أـ عػمرس كاردىػمف كارض رـك أرف ن ة إا كأل لثالثة دكؿ إألإ فز ؽ  رك م  إألإ  ثؾ األف مىدة

 ث كػم    ت ف   طإ ك ا رف ن ةدكألة كرد ة ك أـ جف ع األفنمطؽ األكاع ة شرؽ نير األفرات جنكب األدكألة 
تػ ف  ل  ػ ا نمأػكؿجنػكب غػرب  إألػإجف ع األفنػمطؽ األكاع ػة   أحط تا طمأل م  أفم لكاألجنكب كثو ألفرنثم

 اثػطنسكؿاأل مبػفة  أفػم لاألقر سة فنيم  أال حف ادنو كغػمأل سكأل  األفنمطؽك أزف ر فد نة  أحطإاأل كنمف  أف
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كر كاألػػػدردن ؿ كثػػػففأػػػ ق  األس أف ػػػ  تػػػ ف  لفنػػػمطؽ فجػػػردة فػػػف األثػػػالح أحثنػػػت قػػػد  لكشػػػكاطئ فرفػػػرة 
 (.ُّٓ: ُُٗٗاألز ف: فب رىفم ألتمأل   األترب كاألثثـ. )قرر اخأ م ألرعمسة دكأل ة  

 سرئمثػػػ واألجفيكر ػػػة األ رك ػػػة  إحػػػالف ػػػـ  أ ػػػم كرؾس ػػػد  كع ػػػع ف مىػػػدة ألػػػكزاف فػػػف عسػػػؿ األتثفػػػمء فػػػع  
 سزحمفػػػة( ُِّٗ -ُُٗٗتػػػرب االثػػػ قالؿ )أك حمبػػػفة أليػػػم. ألقػػػد كمنػػػت تػػػرب األ تر ػػػر  أنقػػػرةكاخ  ػػػمر 

ل قػد خمأػيم األجػ ش األ ركػ  إا كأل ػ   طكرىػم األ فثػ  اثػ فرار ألثتػرب األ مألف ػة  أ ػم كرؾفبطفإ كفػمؿ 
 (.ّٓ: ََِٔسق مدة األجنراالت األ ثفمن  ف.)رأكاف: 

األكأع األػدكأل  كػمف فػالئـ سكجػو  ىك أفنجمح تركة فبطفإ كفمؿ األقكف ةل أثسمب  أىـفف  إف
 ة األ ثفمن ةل فسراطكر قمن ة كاأل رس ة حف اإلثاألس ا عمأل ـؿ مانفب ـ سثالـ  أفخمص أل شك ؿ دكألة  رك مل س د 

األثػػػكرة األسثشػػػف ة فػػػف جيػػػة كحػػػدـ اثػػػ قرار األي فنػػػة داخػػػؿ األف ثػػػكر  أفدكؿ فنفبػػػثةل كفػػػم  إألػػػإك تكأليػػػم 
دكألػة فثػ قثةل كفػف  إلعمفػة أ ػم كرؾعػد ثػفتم سنجػمح فتمكألػة فبػطفإ كفػمؿ  لأخػرلاالفسر مأل  فف جيػة 
كاألػػػدكؿ  أكركسػػػمفنطقػػػة حمزألػػػة سػػػ ف اال تػػػمد األثػػػك     جنػػػكب شػػػرؽ   شػػػكؿمنػػػت  رك ػػػم األنمت ػػػة األث مثػػػ ة ك

ى  األ    االنف مح ة  مف فسمدئ ع بمدفف األنمت ة اال أفمسدرجة كس رة.  ألألطفمعاأل رس ةل األ   كمنت فتؿ 
ع الػػ    ػػمرض فػػ ا جنس ػػةفكعفيػػم فػػف االثػػ ثفمرات  أف فنػػذ سػػدا  يم أنقػػرةتككفػػة  أكأػػتتث ثػػكدىم. كعػػد 

خػػالؿ األتػػرب   ػػفاػػ كركس   ك   ك  فاػػ فر ت ػػث  ػػـ فػػنح اف  ػػمزات ألثفثػػ ثفر ف  فكعػػؼ األػػدكؿ ا كركس ػػةل
حالف ل(األ رك ة–)األ كنمن ة   رأس ػمف  لب االف  ػمزاتألػفبطفإ كفمؿ سفنمثسمت حد دة انو سمثػ ثنمء فطم كار
حػػػف  أنقػػػرةثػػػت تككفػػػة حنػػػدفم  خ اإلفسر مأل ػػػةزاؿ  ػػػردد األقػػػكة كفػػػم ثػػػ ككف فكأػػػع  رت ػػػبل  اػػػ جنس األفػػػمؿ 

األفشػمر  ُِّٗف حػمـ اتر ة األ جػمرة األ ػ   أػفن يم ف مىػدة ألػكز  سم فمع ةفطمألس يم ستقكؿ نفط األفكبؿل كعسثت 
األدكألػػة  األ ػػ  فنت يػػم ثػػمسقم ا جنس ػػةتقػػكؽ االف  ػػمزات  إألمػػمءم ثػػمسقمل كسفكجػػب سنػػكد ىػػذه األف ػػمدة  ػػـ رثػػف م إأل يػػ

 (.ّٔ: ََِٔ)رأكاف:  .س ةك ا كر األ ثفمن ة ألثدكؿ 

فف   ؿ فم   ثو ج ؿ فنو األرفز خالؿ ىذه األف رةل ك فكنو  أ م كرؾإف فم عمـ سو فبطفإ كفمؿ  
 ػػة األ ثفمن ػػةل كىػػذا فػػم  ػػـ سمألف ػػؿ إذ  بػػدر األبػػفكؼ ك ثػػثـ د ػػة فسراطكر األق ػػمدم األفقسػػؿ أل رك ػػم كر ثػػة اإل

 األق مدة    األدكألة األجد دة.
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 :المطمب الثاني 

 التأصيل الحزبي في الدولة
 ػػػ  نيم ػػػة األفطػػػمؼ ككيػػػدؼ  اػػػ تزابألكػػػكف  لإف ألػػػألتزاب دكره كس ػػػر  ػػػ  األ فث ػػػة األث مثػػػ ة 
ث ت األق مدةل ك رك م   ث  ر د ة ثثـ األثثطة ك نف ذ أجند يم األث مث ة فف خالؿ  إألإ ث إ أليم نيمئ  

كات حد ػدة  رك ػم ألثػن  ـ ع ػمدةاألتزب األكاتد كىك تزب األقمئدل كفف خالألو  ا خذ سفسدأألإ إفنذ األسدا ة 
األ  دد ػةل كتػزب  إألػإ  قػمؿاالن أػركرة ت إ  معت س د حقكد زفن ة حثإ تق قة ففمدىػم لاالث قالؿس د 

ل إذ ألكػال األ  دد ػة فػم ظيػر حثػإ األثػمتة األث مثػ ة األ رك ػةل كألفػم ألػػو اػ تزاباأل داألػة كاأل نف ػة أتػد ىػذه 
ث مثػػ ة األ ػػ  فػػرت س رك ػػم فػػف خػػالؿ األ جػػمرب األ ىػػذه األ ػػ  اك ثػػسيمكفػػف أىػػداؼ حر أػػة  لفػػف أىف ػػة

أل قػػػكد د ػػػة األث مثػػػة  ػػػ   رك ػػػم األ ثفمن ػػػة األ ػػػكـل كنتػػػف إذ نؤبػػػؿ ألثفثػػػ رة أل بػػػ د األتثسػػػة األث مثػػػ ة ك 
األث مثػ ة األتزس ػػة  ػ   رك ػػمل   ننػم نؤبػػؿ ألثك ف ػػة األ ػ  فيػػدت ألتػزب األ داألػػة كاأل نف ػة ت ػػإ  أخػػذ دكره 

ا األفطثػػػب   ننػػػم ثػػػن نمكألو  ػػػ   قػػػر  ف حثػػػإ بػػػ  د األت ػػػمة األث مثػػػ ة األ رك ػػػةل كألثك ػػػمء سف طثسػػػمت ىػػػذ
 رئ ث   ف ىفم: 

 (.َُٔٗ-ُِّٗ: ا تمد ة األتزس ة     رك م )أولا 

 (.َُٗٗ-ُُٔٗ: األ  دد ة األث مث ة     رك م )ثانياا 

أل  سر  ُِّٗنشأت األجفيكر ة    حمـ (: 1961-1923أولا: األحادية الحزبية في تركيا )
رفػز األثػ مدة األ ثفمن ػة  ثػالف ة اإلاألخال ػة  إألمػمءاألقكف  كجرل  ثمساأل رك ة حثإ ا  فةحف ف الد ا 

فر كزات األقكف ة األجد دة األ    ث دت  ػكؽ األجف ػع كجػرل سمثػفيم  قػد ـ تزفػة فػف األفسػمدئ  تأبستك 
األ م ػػػر األثػػػكرم  سأثػػػثكباأل ثفمن ػػػة األ ػػػ  اثػػػ يد ت  نف ػػػذ فشػػػركع أل تػػػد ث األفج فػػػع  فسػػػدأ إألػػػإاألفثػػػندة 

 .(ّٗ: ََِٔكاألجذرم)تثف: 

ك مس ػػم ألشػػخص فبػػطفإ كفػػمؿ  لف  ػػدد ُِّٗكػػمف األنظػػمـ األث مثػػ  األػػذم كرث ػػو األجفيكر ػػة 
 قسػػػؿ كجػػػكد  أف إألػػػإ أ ػػػم كرؾعػػػد د  ػػػت  كمنػػػت ظػػػركؼ األتػػػربإف  ػػػ  األكاعػػػع ك كاتػػػدل  آف ػػػ   أ ػػػم كرؾ

تة األف ػػمألـل  أػػـ أػػغ ػػر كاجفمى ر ػػة  أكثػػمط  كىػػ  حسػػمرة حػػف شػػسو تػػزب  ػػجفمحػػة ث مثػػ ة ثمن ػػةل 
كفػػم ل ُِّٗ  خمسػػمت ن ثػػمف حػػمـنف كأل سػػراأل  ف. خرجػػت األجفمحػػة األثمن ػػة أػػ  فة فػػف اا تػػمد  ف ثػػمسق 

 كػػكف أليػػم  أفكثػػط األفقمكفػػة األقكف ػػةل دكف ثػػالف ة اإلكمنػػت ىنػػمؾ تثمثػػ ة حمأل ػػة جػػدا فػػف األتركػػمت 
 أتػػد كس ػػمف كىػػك إحثػػإ  ػػدم  ت ػػ ُُِٗ ػػؿ عمد ػػو حػػمـ األتػػزب األشػػ كح  األػػذم عي  أفػػمى ئػػمت فنمبػػرةل 
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. كألـ  كف سكثع أم  ئة فف ىذه األفئمت كمف أ  فمن فف نمت ة األفمحث ة ألفبطفإ كفمؿاألفقرس ف جدا  
األث مثػػػ ة كاألق ػػػمدة  دارةاػػػإل ول األػػػذم كػػػمف  جفػػػع سػػػ ف  د ػػػأ ػػػم كرؾ نػػػمؿ فػػػف ثػػػثطة فبػػػطفإ كفػػػمؿ  أف
تػػػزب األشػػػ ب األجفيػػػكرم األػػػذم   ػػػد ىػػػك األتػػػزب  غػػػدا(ل ألقػػػد ْٓ-ْْ: ََِٗأل ثػػػكر ة.) سكزثػػػالف: ا

  زحـ األت مة األث مث ة    األسالدل كألقد ىك األتزب األذم  "لأ م كرؾتزب فبطفإ كفمؿ األقمئد "ك ا كتد 
تػػػػزب األشػػػػ ب سمألشػػػػ مر األػػػػذم كأػػػػ و ألتزسػػػػو ) األفسػػػػمدئ األ ػػػػ  ث ثػػػػ ر حث يػػػػمنفثػػػػو  أ ػػػػم كرؾألخػػػػص 

األدائفػػة األفسػػمدئ األثمس ػػة ك  إألػػإ رفػػز  أشػػ ة ثػػ ةكاألػػذم   فثػػؿ سبػػكرة شػػفس  نس ػػث فنيػػم  لاألجفيػػكرم(
 -(:ِّ-ِِ: ُٖٔٗت درم: ى  ) مدئاألفسألثتكـ كىذه 

 تكـ األثثطنة كاألخال ة. إألإال حكدة  إذىك األنظمـ األنيمئ  أل رك مل  -األنظمـ األجفيكرم: - أ

ل ف  نػػةكاتػػدة عمئفػة سػػذا يم كذات عكف ػة  أفػةاألشػػ ب األ ركػ   شػػكؿ  أفك  نػ   -األقكف ػة كاألكطن ػػة:-ب
األ رك ة دكف االح فػمد حثػإ  أ ا رااألفكاطنة األ رك ة ى  ألكؿ  رك     ش حثإ  أفكذألؾ   ن  

 األ نبر.أك األد ف 

األدكألػػةل كسمأل ػػمأل   م ػػر فثػػفكح  أفػػكراألػػد ف  ػػ   رك ػػم فنفبػػثة حػػف  أفػػكر أفك  نػػ   -األ ثفمن ػػة:-ج
 .األ مفة فكركا  دارةألرجمؿ األد ف سمأل دخؿ    شؤكف األتكـ كاإل

 قػـك حثػإ األ فث ػؿ األن ػمس  األنظمـ األجفيكرم األ ثفمن      رك م ىك نظػمـ شػ س   أفأم  -األش س ة: -د
 أف األفسػػدأ)تكػػـ األشػػ ب فػػف األشػػ ب كألثشػػ ب(ل كػػذألؾ   نػػ  ىػػذا  س ك اػػ كر األػػد فقراط  سففيكفػػة 
 األقمنكف. أفمـف  جف ع األفكاطنكف ف ثمك 

ل كىػذا   نػػ  األ مفػةم ألثدكألػة ىػك نظػػمـ األفراعسػة ع بػمداألنظػمـ اال أفك  نػػ   -فسػدأ  ػدخؿ األدكألػة: -ىػػ 
ألكعػؼ  اػ فرألػـز  إذا  فراعسػة نشػمطمت األقطػمع األخػمصل كاأل ػدخؿ سػمألقكة ألثدكألػة األتػؽ  ػ أف أ أم

 .األ مفةكمنت أمرة سمألفبثتة  إذاىذه األنشمطمت 

 كػػكف نظمفػػم ف طػػكرا  أفىػػذا األنظػػمـ  جػػب  أفألثنظػػمـ طس  ػػة ثكر ػػةل أم  أفكىػػك   نػػ   -األثكر ػػة: -ك
 ألجيؿ كاأل خثؼ.سمث فرار  س م أل طكر فشمكؿ األت مةل ت إ   ـ األقأمء نيمئ م حثإ ا

فجفكحة األتزب األقمئد كفجفكحة   تكألت األفجفكح مف األسرألفمن  مف ُِْٗك ُِّٗ   حمف   
 - ف ىفم: تزس ف ث مث إألإ األث مف سرز م حثإ األثمتة األسرألفمن ة األ رك ةا كثمط األش س ة 

سق ػمدة  ُِّٗ/أ ثػكؿ/ُُ ػ   ك أثػستزب األش ب: األػذم سػمت  ثػفإ تػزب األشػ ب األجفيػكرم  .ُ
 .أ م كرؾفمؿ فبطفإ ك
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( سق ػمدة كػمظـ عػرة ُِٓٗ/تز ػراف/ ّ -ُِْٗ/ شر ف األثمن /ُٕتزب األ قدف  األجفيكرم: )األ .ِ 
 سكر.

دكالن ػػػة كعكف ػػػة كثكر ػػػة ككػػػمف تػػػزب األ قػػػدـ  أكثػػػر أنػػػوكػػػمف تػػػزب األشػػػ ب  قػػػدـ نفثػػػو حثػػػإ 
  جنػػب فكعػػع فبػػطفإ كفػػمؿ  أفكفػػع ذألػػؾ تػػرص  لاألجفيػػكرم   طػػ  بػػكرة تػػزب أل سراألػػ  كف  ػػدؿ

 (.ٓٓ: ََِٔكزح ـ ألثسالد سال فنمزع )تثف:  كرس نفثوعد  األذم كمف

 مدة  )اثػػ عػػمنكف إعػػرار اثػػراألشػػثؿ األ ػػمـ  ػػ  األت ػػمة األث مثػػ ة األ رك ػػة حثػػإ  أبػػمسيماأل  دد ػػة  إف 
االثػػػػػ قالؿ  كث قػػػػػة األكرد ػػػػػة كأح ػػػػػد  فمحػػػػػؿاألنظػػػػػمـ( كاألػػػػػذم شػػػػػرع كػػػػػرد   ػػػػػؿ حثػػػػػإ ثػػػػػكرة شػػػػػ خ ثػػػػػ  د 

دكف فتمكفػػة خػػالؿ  سمإلحػػداـ ا تكػػمـاألتػػرب فئػػمت  سػػمفإ أبػػدرتاأل ػػ  كمنػػت عػػد ل (ُِٓٗ/رآذا/ْ)
األبتم ةل كفن ت حنمك ف حد دةل كتكـ حثإ حشرات األبتف  ف س قكسمت  ـل جرل  كف ع أثمسسأ ة 

بمرفة كشد دة سمألثجف. كفم  ػـ تظػر تػزب األ قػدـ األجفيػكرمل كتكػـ حثػإ عمد ػو س يفػة األ  ػمكف فػع 
فػػت فتمكألػػة انقػػالب حثػػإ فبػػطفإ كفػػمؿ  ػػ  مفػػف ذألػػؾ ع. س ػػد حػػمـ محثنػػ أى نػػكاك األف فػػرد ف سمألثػػجف 

 أعبػ  ربػة جد ػدة أل  ز ػز ثػثط و ك ػرض  فػرد تزسػو ت ػث  ل كجد   يػم(ُِٔٗ/تز راف/ُٓ) أزف ر
 أألقإكمنكا  ر أكف االع نمع سمألكفمأل ة. يـألكن قالبمالنسبثة  ـس ض اال تمد  ف ت إ األذ ف ألـ  كف ألي

حػػف تكػػـ سػػال  فػػف خالألػػو األػذم كشػػؼخطمسػػو األشػػي ر ل ُِٕٗ اػػ كؿ(  شػػر ف َُ-ُٓسػػ ف ) أ ػم كرؾ
ىػذا أدل سكػؿ األثػثطة   ػم كرؾاأل فػرد األ ػمـ كاألكمفػؿ   إألإ أدلففم  لكفثمحد و وفتمكفة أد ف مرأ 

رىػػػف شخبػػػ  و ك رثػػػ خ نظػػػمـ تكػػػـ األتػػػزب األكاتػػػدل أل كػػػكف  فػػػف جد ػػػد ك مسػػػة  ػػػمر خ  رك ػػػم إحػػػمدة إألػػػإ
 كاػػػػػػػػ بثػػػػػػػػس ؤ األ رك ػػػػػػػػة سمح سػػػػػػػػمره األف فػػػػػػػػةا  ثاألقمئفػػػػػػػػة حثػػػػػػػػإ س ػػػػػػػػك كجيم ػػػػػػػػو األقكف ػػػػػػػػة كاأل ثفمن ػػػػػػػػة 

 (.ْٔ: ََِٗ)سكزرثالف:

( انبػ محم َُّٗ/ شػر ف األثػمن /آب جرسػة ألث  دد ػة األتزس ػة)  إطالؽس د ذألؾ  أ م كرؾتمكؿ  
ت سمألفشػػؿ ءألكػػف ىػػذه األ جرسػػة سػػم لاألسػػالد س  قػػمر ة األ مألف ػػة األ ػػ   ثػػسست ع بػػمداال ا زفػػةالن كمثػػمت 

كاح سػمره  ل شػك ثو فػف عسػؿ األشػمرع األ ركػ  إألػإ أ ػم كرؾ دحػم سراألػ  األػذم ثسثسب  قسؿ األشػ ب األتػزب األ
س ػػد ىػػذه  أدرؾألكنػػو  ل  دد ػػة فز فػػة أرادهت ػػث  لأ ػػم كرؾكىػػذا فػػم كػػمف ال  ر ػػده  لاألفنقػػذ كاألفخثػػص

عمفػةرم ألثثػكمف ثػع  ػأط رعنػع سأػركرة اع نػع كأي األ جرسة فدل ر ض األكفمأل ة كثط األفج فع األ رك  ك   كار
فخببػة سشػكؿ  ُِّٗاألشػ بل كمنػت فجثػة كػمدركا األ ػ  بػدرت حػمـ  إألإكت األثكرة سد ؿ  نقؿ ب

 (.ٕٓ: ََِٔ  أليذا األفشركع األ قمئدم)تثف:أثمث

األدكألػػة -نظػػمـ األتػػزب إألػػإفػػف نظػػمـ األتػػزب األكاتػػد   قػػمؿاالنألػػ  ثف حػػف  ُّٕٗجػػمء دثػػ كر  
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كف  س ػػمت حثػػػإ ت ػػث اف ػػزج األنظػػػمف ف فػػف ذاألػػػؾ األتػػ ف حثػػػإ كم ػػة األبػػػ د. ألػػـ  ػػػ ـ ىػػذا األ طػػػكر د 
فػػف عسػػؿ األػػرئ س نفثػػو(ل ك خأػػ كف  أمكػػمف األنػػكاب    نػػكف فػػف عسػػؿ األتػػزب )  خمس ػػةاالن اػػإلجراءات

حسػػر األ بػػك ت األ ثنػػ . س نفػػم كػػمف  ػػ ـ تثػػمب  رأ يػػـألفكا قػػة األنػػمخس ف األػػذ ف كػػمف حثػػ يـ األ  س ػػر حػػف 
د األثالث نػمت. قر حسمدة شخب ة فبطفإ كفمؿ خالؿ ح رثخت سشكؿ كس  أخ را   األثر.  ا بكات

ل ( راؾاػػ  أبل )أ ػم كرؾل ُّْٗسفكجػب عػمنكف خػمصل اعػر  ػ  حػمـ  أبػسح األػزح ـ األخمألػدل أبػسح ك 
بػػكرة األ ػػ  ث. كمنػػت األ ثػػف ة فطمسقػػة ألآخػػرىػػذا االثػػـ حثػػإ أم فػػكاطف  نفثػػوتأػػر ىػػذا األقػػمنكف  ألقػػد

دس(. كفػم )كتػده عمئػد األفج فػع األسشػرم جػد ر سػمف  قػ ك ػنص حثػإ نفثػو ف ثكيم فبػطفإ كفػمؿ حػف 
األنتػمت  أنجزىمفبطفإ كفمؿ خمبة األ    كحسرت حف ذألؾ س فمث ؿكجدت ىذه األ سمدة األ فج د ألثفرد 

 (.َٓ-ْٗ: ََِٗكرفز أل جث د األقكة األفأة )سكزرثالف:  وىنر شكر سؿل كاأل   بكر 

األفػػكاطف األ ركػػ  ال  أف ل ػػ  األفؤثثػػة األ ثػػكر ة األ رك ػػةتفػػمة األدكألػػة  رأل أ ػػم كرؾس ػػد ك ػػمة  
سكح   وشؤكن إدارةس ده ت إ  نأج ك  فكف فف  ا خذنو     ف حث يـ أل ك إرشمدنو تكـ نفثو دكف  فك

األ قث ة األ   تكفت   ث طرت ىذه األ كجيمت حثإ   األخمرج كاألداخؿ  ا حداء  أث ردكف األكعكع  تت 
 ف ػػػرض حػػػدـ نأػػػج األفػػػدن  ف فػػػف جيػػػةل ك ثػػػؽ ستكفػػػة األجػػػ ش سجيػػػة  ل  يػػػ األجفيكر ػػػة ألػػػزفف طك ػػػؿ

 .رلأخ

ل عمحػػػدة كاتػػػدة إألػػػإفبػػػطفإ كفػػػمؿ ألػػػـ  كػػػف  ثػػػ ند  مفػػػةزح مألس ركعراط ػػػة األ ثػػػكر ة  ػػػ  ظػػػؿ 
األكفمأل ة عكسثػت س ػد  أثػ س األجفيكر ػة س ػدـ األرأػم األكمفػؿ كخمبػة فػف عسػؿ فجفكحػة  أف إألإ إأم ة

ل اخػػؿ األفجثػس األػكطن  األ ركػ  األكس ػػرف مرأػة عك ػة د أثثػكال كاألػذ ف فػف األأػسمط  ػ  األفرا ػب األ ث ػػم
ػالت كفػػػمؿ كا  لكج ػػؿ دكرىػػـ ثػػمنكم لإلخأػػمحيـثػػ فركا س فثيػػـ كقػػمدة ف مرأػػة حثػػإ األػػرغـ فػػف فتمكػ

. ُِٓٗحػمـ  مأػكؿا ناألثػكرة  ػ  جنػكب  أحقػمب ػ  سػمألفكت س ض فنيـ حثإ تككـ  أفخمبة س د 
(Niyazi Berkes :ُْٗٔ :ّْٕ-ّْٗ    .) 

ؿ كمفؿ كفم كردت    دث كر حمـ  قكـ األدكألة س نف ذ فسدأ األث مدة األكطن ة سشك أف قد اع رتكا 
طرد ثالث يـ فف تزب  إألإ أدلل ففم األتزس  طسقمن ألفسمدئ األد فقراط ةسمأل فؿ  ا خذل كاف   ـ ُِْٗ

عػػػدـ  ُْٔٗك ػػػ  سدا ػػػة حػػػمـ ل ُْٓٗ اػػػ كؿكػػػمنكف  ُاثػػػ قمأل و  ػػػ   سأ ػػػمراألشػػ ب ل   فػػػم عػػػدـ جػػػالؿ 
كػػمنكف األثػػمن   ٕرثػػف من حػػف  أث ثػػو  ػػ   فأحثػػطثسػػمن رثػػف من أل أثػػ س األتػػزب األػػد فقراط  األػػذم  ا رس ػػة
ُْٗٔ( .Husrav:ُٗٔٓ :ٕٖ ل)ثػػػو ان طم ػػػة كس ػػػرة  ػػػ  فثػػػ رة األت ػػػمة األث مثػػػػ ة  كاألػػػذم   ػػػد  أث
تػػزب األشػػ ب األجفيػػكرم . ك بػػؼ كفػػمؿ كرسػػمت  أكافػػر ػػألكؿ فػػرة  ؤثػػس تػػزب س  ػػد حػػف  لاأل رك ػػة

Kemal Karpat  " فػػكز  ُِكألمم ػػة  ُْٔٗ فػػكز  ُِاألثػػنة  ػػ   إفاألػػذم ك ػػب حػػف ىػػذه األفػػدة 
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األػرئ س ا نكنػك سثقثػو  أألقػإ فكز  ُِكمنت تمثفة     رث خ ث مثة األ  دد ة األتزس ة ل  ف   ُْٕٗ 
سبػػػراتة كراء األف  ػػػػدأل ف  ػػػ  تزسػػػػو كاثػػػ س د خ ػػػػمر األتػػػزب األكاتػػػػد كفنتػػػت األف مرأػػػػة تر ػػػة األف ػػػػؿ 

حثػػػإ كجػػػو  (ل ىػػػذا كس ػػػد أثػػػسكح فُُّ-َّْ: ُٗٔٗ: Karpat) ."كاألفثػػػمكاة سػػػمألتزب األجفيػػػكرم
 األ قر ب جرت ان خمسمت  رك ة.

كز  ػ  حثإ األرغـ فف إدراؾ أحأمء األتزب األػد فقراط  س ػدـ كجػكد األفربػة األفنمثػسة أليػـ سػمألفك       
. كىكػذا تبػؿ تػزب األشػ ب كجػكدىـ إلثسػمتثػ كا سجد ػة  أنيػـ إػالل ُْٔٗ فكز حمـ  ِْان خمسمت 

( ِٔتػ ف تبػؿ األتػزب األػد فقراط  حثػإ )فق ػدان  ػ   ل(ْٓٔفق دان فف س ف ) ّٔٗاألجفيكرم حثإ 
ل ىذا إف فم عػمـ (ٓٓ: َُٓٗ: Nalbandoglu)  فقمحد  قط . ٕفق دان   فم تبؿ األفث قثكف حثإ 

ل اػ تزابأل أثػ س  دن ػم األتزس ػة األ رك ػة شػجع األكث ػرسو األتزب األد فقراط  فػف  م تػة حيػد جد ػد  ػ  
 (لTeve3toglu, 1967: 53. )ُْٔٗأ ػػمر حػػمـ  ُْفثػػؿ: األتػػزب االشػػ راك  األػػذم  أثػػس  ػػ  

 فػػة(ل كتػػزب ا ّٕ: ُٔٗٗ. )فػػرادل ُْٕٗتز ػػراف حػػمـ  ُٕكتػػزب األ فػػمؿ كاألفػػالت ف األ ركػػ   ػػ  
ألػػػإ(ل ك ّٕ: ُٔٗٗ. )فػػػرادل ُْٖٗحػػػمـ  ىنػػػمؾ األتػػػزب األشػػػ كح  )األ س ػػػدمل  اػػػ تزابجمنػػػب ىػػػذه  ار
ُٖٗٗ :ٔٗ.) 

إذ كػمف   بػدر ىػذا األتػراؾ إف األتراؾ األث مث  األتزسػ  كػمف فثتكظػمن حثػإ األثػمتة األ رك ػةل  
 ػ  األ ػ  جػرت  األ مفػةاالن خمسػمت سنشمط كاأح األتزب األد فقراط ل كىػذا  فكػف فالتظ ػو فػف ن ػمئج 

كحثػإ األػرغـ ففػم كػمف  سػدك  .% فف األثكمفٖٖؾ   يم فم  قرب فف ل كشمر َُٓٗأ مر  ُْ رك م    
 ف  ػكز ثػمتؽ ألثتػزب األػد فقراط حػ أثػفرتل ألكف األن مئج األث مث ة كمنت س د األجفيكر  ف مف األفسمدرة 

( ٗٔاألشػػ ب األجفيػػكرم حثػػػإ ) ل  ػػ  تػػ ف تبػػؿ تػػزب ػػ  األسرألفػػمف فق ػػدا( َْٖإذ تبػػؿ حثػػإ )
جر دة اال تػمد . )( فقمحدٗ فم تبؿ األفث قثكف حثإ )ل  حثإ فق د كاتد فةل كتبؿ تزب ا فق دان 

 (.َُٓٗ/ٔ/ٔاألثكرم:  

  كسدا ة  تػكؿ  ػ لكس ران     مر خ  رك م األتد ث شكؿ  كز األتزب األد فقراط  فن طفمن  مر خ من       
. كعد كبف يم األكال مت األمرس ة ا كثمطل كاأل   ألق ت ار  متمن فثتكظمن    فث رة األت مة األد فقراط ة   يم

 َُٓٗ/ٓ/ُٗاألفبػػػػػػػػػر ة:  ـاػػػػػػػػػ ىراجر ػػػػػػػػػدة ك ػػػػػػػػػة سأنيػػػػػػػػػم ان بػػػػػػػػػمر ألثد فقراط ػػػػػػػػػة. ) ا فر األف تػػػػػػػػػدة 
 (.َُٓٗ/ٓ/ِّك

ل إذ ان خب جالؿ األتزب األد فقراط  إألإان قؿ األتكـ دث كر من  ن خمسمتاالن مئج  إحالفكحقب 
كزارة  أكؿكاألػػذم كثػػػؼ سػػدكره حػػػدنمف فنػػدر س أل شػػػك ؿ ل َُٓٗأ ػػػمر  ِِئ ثػػمن ألثجفيكر ػػػة  ػػ  ر  سأ ػػمر
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ل األػػػكطن  ع بػػػمد. كاأل ػػػ   أػػػفف سرنمفجيػػػم األقأػػػمء حثػػػإ األسطمألػػػة ك نشػػػ ط االألتككفػػػة األػػػد فقراط  ف 
ل ك فثػؾ األتككفػة سفكم تػة  مث  كفنح األ فمؿ تقػكعيـل ك أك ػد تر ػة األبػتم ةقرار األثك تق ؽ االث 

 أحثنػتث مثػ يم األخمرج ػة  قػد  أفماألش كح ة(  -األد ن ة  ا  كمراألف مد ة ألثث مثة األكفمأل ة أم ) ا  كمر
ل أفػمـ األرأثػفمؿ اػ جنس  اػ سكابك ػ ح  ا جنس ػة اػ فكاؿاث فرارىم  ػ  ث مثػة  شػج ع  كظ ػؼ رؤكس 

 أفكاأليػم ك ػة  ػ  فقدفػة األسثػداف األرأثػفمأل ة األكسػرل األ ػ  اثػ ثفرت رؤكس ا فر منت األكال مت األف تدة كك
كفػم شػيدت  رك ػم ل ا جنس ػة% فػف فجفػكع االثػ ثفمرات ٓٔل إذ سثمت نثسة فثمىف يم عراسة     رك م

كر األ كافػػؿ كاج فمح ػػة تفثػػت  ػػ  ط م يػػم سػػذ ل ةاع بػػمد ػػ  حيػػد األػػد فقراط  ف حػػدة  م ػػرات ث مثػػ ة ك 
 (.َُٓ-َُّ: ُُٖٗ)األن  ف : . َُٔٗأ مر  ِٕع مـ انقالب  إألإاأل   فيدت 

ف   مألػػت ا بػػكات إف ىنػػمؾ   دد ػػة إػػاٌل أنيػػم  إف ىػػذه األف ػػرة ألػػـ  شػػيد أم   دد ػػة ألػػألتزابل كار
دائرة األ قػؿل ألكػكف تػزب األػرئ س تػزب األجفيكر ػة كػمف في فنػمن حثػإ كػؿ  إألإ  دد ة عكأل ة ال   خطإ 

خدحػة فػم ىػك إػاٌل كاأل ػ  كػمف فثػفكح سق مفيػمل  مػ تزابأف نثف و تزبل كظيكر فم  ثػفإ س فم  فكف
 فكػػػف أف  ثػػفح سػػو تػػػزب األجفيكر ػػة الف بػػمص غأػػػب األشػػ ب األػػذم تقػػػد حثػػإ ىػػػذا  فػػف خالأليػػم

 األتزب.

ظػػمىرة األ  دد ػػة األث مثػػ ة ألػػـ  ظيػػر سػػكادر إف  (:1991-1961ثانيــاا: التعدديــة الحزبيــة )
األفشػػمركة  ػػ   اػػ تزاب ػػ   رك ػػمل كىػػذا  ظيػػر فػػف   ػػدد  ُُٔٗان خمسػػمت حػػمـ  سشػػكؿ جثػػ  إػػاٌل  ػػ 

حثػػإ األنتػػك األ ػػمأل : ت ػػث  ُُٔٗاأل ػػ  جػػرت حػػمـ  االن خمسػػمتل ككمنػػت األن ػػمئج ألتبػػ ثة االن خمسػػمت
( فق ػدانل ُٖٓكذألؾ سفكزه سػػ ) األ مفة% فف فقمحد األجف  ة ُ.ّٓتبؿ تزب األ داألة حثإ فم نثس و 

( فق دانل كأفم تػزب األشػ ب األجفيػكرم  قػد  ػمز َٕحد فجثس األش كخ ك فثؿ )% فف فقمٕ.ْٔكنثسة 
%فػػػف فقمحػػػد فجثػػػس ِْ( فق ػػػدان كفػػػم نثػػػس و ُّٓ% فػػػف فقمحػػػد األجف  ػػػة ك فثػػػؿ )ْ.ّٖفػػػم نثػػػس و 

% فػف فقمحػد األجف  ػة ُِاألجفيكرم  قػد  ػمز فػم نثػس و  فة( فق دانل كأفم تزب ا ّٔاألش كخ ك فثؿ )
( فق ػػدانل كأفػػم تػػزب ُٔ% فػػف فقمحػػد فجثػػس األشػػ كخ ك فثػػؿ )ُٔل كسنثػػسة( فق ػػدان ْٓك فثػػؿ ) األ مفػػة

( فق ػػدانل كفػػم نثػػس و ٓٔك فثػػؿ ) األ مفػػة% فػػف فقمحػػد األجف  ػػة ٓ.ُْ رك ػػم األف ػػمة  قػػد  ػػمز فػػم نثػػس و 
أف تػػػزب  االن خمسػػػمت ( فق ػػػدانل ك سػػػدكا فػػػف ن ػػػمئج ِٖ% فػػػف فقمحػػػد فجثػػػس األشػػػ كخ ك فثػػػؿ )ٔ.ُٖ

دكره  ػػػػ  األت ػػػػمة األث مثػػػػ ة فػػػػرة أخػػػػرلل كألكػػػػف دكف أف  ػػػػ فكف فػػػػف  األشػػػػ ب األجفيػػػػكرم حػػػػمد أل فػػػػمرس
األتبكؿ حثإ ا غثس ة األ    ؤىثػو ألق ػمدة األد ػة األث مثػ ة  ػ   رك ػم حػف طر ػؽ  شػك ؿ تككفػةل كأليػذا 

اػ خرل ت ػث شػكؿ األتككفػة )  ػركز  ا تزابسدا تزب األ داألة األذم جمء    األفر سة األثمن ة سفشمركة 
 (.َّٕ: ُٖٓٗأتفدل 
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د أخػػػذ تػػػزب األ داألػػػة  أخػػذ دكره كتػػػزب ع ػػػمدم  ػػػ  األت ػػمة األث مثػػػ ة األ رك ػػػةل كأخػػػذ   قػػػدـ ألقػػ  
حػف  ا كؿ شر ف  َُـل ت ث جرت ان خمسمت    ُٓٔٗاألبفكؼل كىذا فم ظير    ان خمسمت حمـ 

% فػػػف ا بػػػكات ك ػػػمزت سػػػػ ٗ.ِٓاأل ػػػمـ نفثػػػو ككػػػمف األفػػػكز ثػػػيالن أليػػػذا األتػػػزبل ت ػػػث تبػػػؿ حثػػػإ 
% فػػػف ٕ.ِٖ( فق ػػػدانل   فػػػم تبػػػؿ تػػػزب األشػػػ ب األجفيػػػكرم حثػػػإ َْٓ) ( فق ػػػدان فػػػف أبػػػؿَِْ)

( فق دانل ككؿ فػف تػزب األشػ ب األفػالت  األجفيػكرم كاألتػزب األػكطن  كتػزب ُّْا بكات ك مز سػ )
( فق ػػدانل كأفػػم تػػزب األ فػػؿ األ ركػػ   قػػد ُٔ% فػػف ا بػػكات كىػػذه  فثػػؿ )ِ.ُِ رك ػػم األجد ػػدة حثػػإ 

-Onulduran, 1985: 63( فق ػدان )ُٓ% ك فثػؿ )ّنثػسة  تقؽ نجمتمن فثفكثمنل إذ تبؿ حثإ فم

66.) 

حثػإ بػ  د األت ػػمة نشػمطمن أف تػزب األ داألػة أخػذ تراكػمن ث مثػ من  االن خمسػمتاألفػالتظ  ػ  ىػذه  
األتزس ة     رك مل كفثمتة كاث ة حثإ ب  د األت مة األش س ة كىذا   أح فف  خط  نثسة  كز تزب 

 ة%(ل كاألػػذم كػػمف   ػػزحـ األق ػػمدة حثػػإ بػػ  د األت ػػمة األث مثػػ ِ.ِْاألشػػ ب األجفيػػكرم سفػػم   ػػمدؿ سػػػ )
 س رك م.

نجػػمح  إألػػإ( عمد ػػو ُٗٔٗ-ُٓٔٗاأل ػػ  تققيػػم تػػزب األ داألػػة فػػم سػػ ف اػػ حكاـ ) جػػمزاتاإلنإف  
 ػ   رك ػمل ت ػث كمنػت األن ػمئج حثػإ  ُٗٔٗحػمـ  اػ كؿآخرل كىذا   أح فف ن مئج ان خمسمت  شر ف 

 األنتك األ مأل : 

( فق دان  ػ  ِٔٓ% فف أبكات األنمخس فل كسذألؾ ات ؿ )ٓ.ْٔفم نثس و تبد تزب األ داألة 
% فػف أبػكات ْ.ِٕاألجف  ة األكطن ة األ رك ةل  ػاله تػزب األشػ ب األجفيػكرم ت ػث تبػد فػم نثػس و 

% فف ٔ.ٔ( فق دانل ثـ جمء سمألفر سة األثمألثة تزب االح فمد ت ث نمؿ فم نثس و ُّْاألنمخس ف كات ؿ )
%ل ٔ.ٓ( فق ػػدانل ثػػـ جػػمء األفثػػ قثكف كتبػػثكا حثػػإ فػػم نثػػس و ُٓت ػػؿ )أبػػكات األنػػمخس فل كسػػذألؾ ا

( فقمحػػػدل ثػػػـ تػػػزب ٔ% ككػػػمف ألػػػو )ِ.ّ( فق ػػػدانل ثػػػـ األتػػػزب األػػػكطن  كثػػػجؿ نثػػػسة ُّككػػػمف أليػػػـ )
%ل ك الىػػم تػػزب األكتػػدة األ ركػػ  كاأل فػػؿ األ ركػػ  ك رك ػػم ّاألتركػػة األقكف ػػة كتبػػثت حثػػإ فػػم نثػػس و 

 (. Middle East, 1970: 9% )ِ.ِ%ل ٕ.ِ%ل ٖ.ِاألجد دةل كسنثب حثإ األ كاأل  

ل إف تزب األ داألة ال زاؿ ف بدر األخر طة ُٗٔٗأل مـ   خمس ةاالناألن مئج  ةكاألنمظر    خر ط 
األتزس ػػة األث مثػػ ة األ رك ػػةل كاألفػػمرؽ س نػػو كسػػ ف األتػػزب األػػذم  ث ػػو  ػػمرؽ فثفػػكس ال  ثػػ ط ع  خط ػػو 

أتػزاب أخػرل أخػذت  أخػذ أليػم فكأػع %(ل أأػؼ أف ىنػمؾ ُ.ُٗسثيكألةل ت ث أف األفمرؽ  ثػمكم )
أف األت ػمة األث مثػ ة  ػ   رك ػم أخػذت إألػإ: ففم  فكننػم فػف األقػكؿ  لحثإ ب  د األت مة األث مث ة األ رك ة
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 .ا تزابحثإ ب  د األتراؾ األث مث  كاألذم  ت ثو  سمالنف مح أكثر 

ؿ ل ت ث حفؿ كػُّٕٗفف حمـ  ا كؿ شر ف  ُْىذا كعد شيدت  رك م ان خمسمت أخرل     
فػف تػػزب األ داألػػة كتػػزب األشػػ ب األ ركػػ  سشػػكؿ فنفػػرد أل شػػك ؿ تككفػػةل غ ػػر أنيفػػم أخفقػػم ففػػم حػػرض 

ل ككمنت ىذه أطكؿ أزفة كزار ػة  فػر   يػم  رك ػمل ك ػ  ُّٕٗحمـ  أكاخر أزفة كزار ة ت إ  إألإ رك م 
اال فػػمؽ  إألػػإاألػكطن   األثػػالفة كبػؿ تػػزب األشػػ ب األجفيػكرم كتػػزب  ُْٕٗكػمنكف األثػػمن  حػػمـ  ِٓ
 ُٖنمئسمن ألول كأـ فجثس األكزراء أرسكمف  شك ؿ كزارةل  كمف  كألنت أجمك د رئ ثمن ألثكزراء كنجـ األد ف أل

(ل ك سػدك ُٗ-ُٖ: ُْٖٗاألػكطن  )األكثػمفل  األثػالفةكز ػران فػف تػزب  ُٕكز ران فف تزب األشػ بل ك
 ف أعطػمب األجيػمز اإلخفمؽ كمف ف كع من أليذه األتككفة فنذ األسدا ةل كذألؾ أل فػؽ االخ ال ػمت األ قمئد ػة سػ

 ػػؤفف سػػمألفنيج األ ثفػػمن  ك ػػدا ع حنػػول  ػػ  تػػ ف األثػػمن   مػػ كؿاألتكػػكف  األجد ػػد كسػػ ف نيػػج األتػػزس  فل  
: ََِٔكػػنيج ث مثػ  فكمنيػم )األػػزسفل  اإلثػالـإألممئيػمل ك نػػمدم س تػالؿ  إألػإ ػر ض األ ثفمن ػة ك ػػدحك 

ُّٖ.) 

األ رك ػة  اػ تزابو فالتظػة أف األ رك ػة  فكنػ االن خمسػمت كاألف أفؿ    األنشػمط األتزسػ  كن ػمئج 
ل ت ػػث ثػػجثت األن ػػمئج حثػػإ األنتػػك ُٕٕٗسػػ ف شػػد كجػػذبل كىػػذا   أػػح فػػف ان خمسػػمت تز ػػراف حػػمـ 

 األ مأل :

( ُِّ% فف نثسة ا بػكاتل كسػذألؾ ات ػؿ )ْ.ُْتبد تزب األش ب األجفيكرم فم نثس و 
 ػػدانل كجػػمء حثػػإ ( فقُٖٗ% كات ػػؿ )ٗ.ّٔفق ػػدان  ػػ  األسرألفػػمف األ ركػػ ل  ػػاله تػػزب األ داألػػة كثػػجؿ 

األكطن ل كتزب األتركة األقكف ةل كاألفث قثكفل كتزب األثقة األجفيػكرمل كاألتػزب  األثالفةاأل ر  ب تزب 
األد فقراط ل كتزب األكتدة األ رك ل كتزب األ فمؿل كثجثت نثسة ا بكات األفئك ة أليم كحثإ األ كاأل : 

فػػػف فقمحػػػد %(ل كتبػػػدت ُ.َ%(ل )ْ.َ%(ل )ٗ.ُ%(ل )ٗ.ُ%(ل )ٓ.ِ%(ل )ْ.ٔ%(ل )ٔ.ٖ)
(ل كألـ  كف ألتزب األكتدة األ ركػ  ُ(ل )ّ(ل )ْ(ل )ُٔ(ل )ِْاألسرألفمف كحثإ األ كاأل  األفقمحد األ مأل ة: )

 (.Richard, 1986: 39كاأل فمؿ أم نب ب فف األفقمحد )

ل ُّٕٗك ظير األن مئج  قدـ تػزب األشػ ب األجفيػكرمل كحكد ػو فػرة أخػرل كفػم  ػ  ان خمسػمت 
تق قػػػة فيفػػػة ىػػػ  ثػػػ طرة األتػػػزس ف األكس ػػػر ف األشػػػ ب األجفيػػػكرم  إإألػػػاالن خمسػػػمت كفػػػم أشػػػمرت ن ػػػمئج 

% فػف األفقمحػد األسرألفمن ػةل إػاٌل أف ذألػؾ ال   نػ  أم َٗكاأل داألة حثإ ف ظػـ أبػكات األنػمخس فل كحثػإ 
فػػف األتػػزس ف تبػػؿ حثػػإ ا غثس ػػة سػػؿ ف نػػمه  كػػرار  جرسػػة االئ ػػالؼ األتكػػكف  األ ػػ  أحقسػػت ان خمسػػمت 

 االث قرار األث مث      رك م.ل كاأل   أخفقت     تق ؽ ُّٕٗ



 28 

انقالسمت     رك مل ت ث حر ت  إألإإف حدـ االث قرار األث مث  األذم شيد و  رك م ى أ ذألؾ  
سكن ػمف  قالباالنل ت ث جمء ىذا َُٖٗحمـ  أ ثكؿ ُِ بانقال إألإاألدكألة حدة انقالسمتل كنش ر ىنم 

أجر ػػػت ان خمسػػػمت ألػػػـ  ُّٖٗحػػػمـ  اػػػ كؿإ فػػػر ف رئ ثػػػمن ألثجفيكر ػػػةل ك ػػػ  حيػػػده ك تد ػػػدان  ػػػ   شػػػر ف 
ل االن خمسػػمت  ثػػ طع ثالثػػة أتػػزاب اج  ػػمز فكا قػػة فجثػػس اػػ فف األقػػكف  )األق ػػمدة األ ثػػكر ة( سخػػكض 

تػد كس ػرل كتػزب األػكطف كاألتػزب األشػػ س ل  إألػإكىػ : تػزب األد فقراط ػة األقػكف  كىػك تػزب حثػػكرم 
فػمـ شػ س ل كتبػؿ تػػزب   سػر حػف ك منػمت ث مثػ ة فبػطن ة  العػت حػدـ اى  اػ تزابككمنػت ىػذه 

( ُُٕ% فػػػف ا بػػػكاتل كاألتػػػزب األشػػػ س  تبػػػؿ حثػػػإ )ْٓ( فق ػػػدانل كنثػػػسة ُُِاألػػػكطف اػػػ ـ سػػػػ )
% فػف ِٓ( فق ػدانل كسنثػسة ُِِ% فػف ا بػكاتل كاألتػزب األقػكف  تبػؿ حثػإ )َّفق دانل كنثسة 

 ا بكات.

فػػػم  ثػػػ :  إألػػػإل كىػػػذا  ػػػ  اح قمدنػػػم   ػػػكد  خمس ػػػةاالناػػػ خرل ألػػػـ  شػػػ رؾ سمأل فث ػػػة  اػػػ تزاب إف
ألكػكف كث ػران فػم   ؛االن خمسمتفقمط ة ك حف األ فؿ األث مث     ظؿ حدـ االث قرار األتككف ل  األ زكؼ
  خمس ػةاالنأف األ ثػكر أ ثػدكا ثػ ر األ فث ػمت  إألإس دـ األنزاىةل أأؼ   خمس ةاالناأل فث مت  سو  كبؼ

 .(ِّٔ-َِٓ: ُٕٗٗل   ركز) األثمسقة ألكثرة  دخال يـ األف كابثة

 نػػػم تة األ رك ػػػة كم رىػػػم فػػػف األثػػػمتمت األث مثػػػ ة  شػػػيد ان خمسػػػمت دكر ػػػةل ألكػػػف فػػػم حثإف األثػػػم
ألكػػػػكف  ؛ل كاأل ػػػػ   ػػػػن كس حثػػػػإ األت ػػػػمة األث مثػػػػ ة خمس ػػػػةاالناألخر طػػػػة  حثػػػػإ اػػػػ تزابعػػػػع فالتظ ػػػػو فك 

ل ُٕٖٗ  فػػؿ حثػػإ  نف ػػذ أجنػػد يم األث مثػػ ة كاأل قمئد ػػة ف ػػمنل كاألفػػالتظ  ػػ  ان خمسػػمت حػػمـ  اػػ تزاب
ل كىػػػ : تػػػزب األػػػكطف اػػػ ـل كتػػػزب األطر ػػػؽ األقػػػك ـل  خػػػمس االنب ث مثػػػ ة األف  ػػػرؾ دخػػػكؿ ثػػػ ة أتػػػزا

 ل  كتزب األفتم ظ فل كتزب األ ثمر األد فقراط ل اإلثالفكاألتزب األش س  االج فمح ل كتزب األر مه 
( ُِٗ% فػػف ا بػػكاتل ك)ِ.ّٕاألنثػػب األ مأل ػػة: تػػزب األػػكطف اػػ ـ االن خمسػػمت كعػػد تبػػدت ن  جػػة 
( فػػػف األفقمحػػػدل أفػػػم ٗٗ% فػػػف ا بػػػكاتل ك)ٕ.ِْس  االج فػػػمح  األػػػد فقراط  فق ػػػدانل األتػػػزب األشػػػ 

( فق ػدانل  ػ  تػ ف أف تػزب األر ػمه َٔ% فػف ا بػكاتل ك)ِ.ُٗتزب األطر ػؽ األقػك ـ  تبػؿ حثػإ 
% فػػف أبػػكات األنػػمخس فل أفػػم تػػزب األفتػػم ظ ف  كمنػػت أبػػكا و ٔ.ٕ  ألػػـ  تبػػؿ إػػاٌل حثػػإ اإلثػػالف

 (.ُٕٖ-ُٖٓ: ُِٗٗعث ثة جدان )األن  ف ل 

فنػذ سدا ػة  سمألسزكغ رك دان رك دا حثإ األثمتة األث مث ة األ رك ػة ثالف ةاإل ا تزابألقد أخذ نجـ 
تػؿ تػزب    فثت حثػإسمألتككفة األ ثفمن ة  ا فر األذم أمؽ ا فرل األ قد ا خ ر فف األقرف األفمأ 
 اػػ تزابـ  ثنػػ  فػػف عسػػؿ األتككفػػة األدثػػ كر ةل إػػاٌل أف ىػػذا ألػػ ُٓٗٗاألر ػػمه األفػػمئز  ػػ  ان خمسػػمت حػػمـ 

: ََِٔحػػف األ فػػؿ سجػػد ك ػػؽ إثػػ را  ج ة ث مثػػ ة  دغػػدغ بػػدر األنمخػػب األ ركػػ  )تثػػفل ثػػالف ة اإل
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ل كأػػمعت االن خمسػػمت   ػػ  اإلثػػالف ػػمز تػػزب األفأػػ ثة  ُٗٗٗ(ل ك ػػ  ان خمسػػمت حػػمـ ُٖٔ-ُٕٓ 
ض   قػػػدفت سطثػػػب ألثفتكفػػػة األدثػػػ كر ة إلغػػػالؽ األتػػػزبل كذألػػػؾ أل  ػػػمر أ أػػػمن ك مد يػػػم األتككفػػػة ذرحػػػمن 

فسمدئػػو فػػػع دثػػ كر األدكألػػػة األ ثفمن ػػةل إػػػاٌل أف األنػػمخس ف تسػػػمن سػػػمألتزب بػػك كا ألم ػػػره ت ػػإ ال    ػػػرض 
  كػرر كسشػكؿ دكرمل ككػؿ ن ػمئج   خمس ػةاالن(ل كسق ت األبػكرة ُٖٖ-ُٕٖ: ََِٔألإلغالؽ )تثفل 

حثػػإ غ رىػػم ت ػػإ  ثػػثـ  ػػ  نيم ػػة  ثػػالف ة اإل اػػ تزابان خمس ػػة كمنػػت  ثػػجؿ سبػػكرة فثتكظػػة  قػػدـ 
األفطمؼ تزب األ داألة كاأل نف ة األد ة األث مث ة    األسالدل كأخذ  طسؽ ث مثػ و األقمئفػة حثػإ أ د كألكج ػة 
حقمئد ة د ن ةل كألكف سخطكات فتثكسة ت إ ال  ث ر عثؽ األ ثفمن  فل كىذا فم ثكؼ  ستث    األفبؿ 

 األقمدـ.

أل أبػػػ ؿ ك فكننػػػم  ثػػػج ؿ حػػػدة فالتظػػػمت فػػػف األ ػػػرض األثػػػمسؽ  ػػػ  ىػػػذا األفطثػػػب األفكثػػػـك سم
األتزس     األدكألةل أىفيم: أف سمن   رك م األتد ثة عمـ س دخمؿ حدة   د الت حثإ األدثػ كرل ت ػث كػمف 

 ػػ  األثػػثكؾ  ثػػمسفػػف األدثػػ كرل كج ػػؿ األ ثفمن ػػة ا  اإلثػػالـل ت ػػث تػػذؼ فػػمدة ُِٖٗأىفيػػم حػػمـ 
غـ فػػف ىػػذا األث مثػػ  األػػداخث  األ ركػػ ل ك جثػػدت ىػػذه األتق قػػة  ػػ  جف ػػع األدثػػم  ر األالتقػػةل كحثػػإ األػػر 

ف خػػؼ كى جػػو ألكنػػو ألػػـ  طفػػئ نػػمرهل ككػػمف ألػػو  ػػأث ر كاأػػح  ػػ   ػػكز حػػدنمف اإلثػػالف ػػ ف األنشػػمط    كار
 (.ٔ-ٓ: ُِٗٗ)األن  ف ل  َُٓٗحمـ  رآذا ُْفندر س    ان خمسمت 

  أخػػػػذ سمأل نػػػػمف   ػػػػ  ا كثػػػػمط األ رك ػػػػة  ػػػػ  حقػػػػد األثػػػػس  نمت فػػػػف األقػػػػرف اإلثػػػػالفإف األنشػػػػمط 
األػػكطن ل كاشػػ راكو  ػػ  األتككفػػة االئ ال  ػػة حػػمـ  األثػػالفةكء تػػزب األفمأػػ ل كحثػػإ ثػػس ؿ األفثػػمؿ نشػػ

 ل ى : مفةىحدة اث ن مجمت  إألإل إف ىذا  قكدنم ُْٕٗ

ا كائؿل كال سد فف أف  نتدر   راؾ   ا  اإلثالـك جذر  اإلثالـإف  رك م عمفت سم بؿ حثإ  .ُ
 ىؤالء. أسنمءاألخثؼ فف  إألإ

فػم ىػ  إػاٌل  لثػس  رك ػم األتد ثػة كاألف فثثػة سمأل ثفمن ػةإف ا  كمر األمرس ة كخمبػة فػم جػمء سػو فؤ  .ِ
كألكػف دخ ثة حثإ األش ب األ رك ل كاألفتبثة األنيمئ ة ال سد فف ث مد يم  تت أػرب األفطرعػةل 

 ىك سمؽ. ثمسل كا ثمساألف أبؿ    األش ب األ رك  ث سقإ ا  اإلثالـت فل ألككف  إألإ

ل ألككنيػػػم اإلثػػػالـ إألػػػإن ػػػة كسمثػػػ ت مء  ػػػ  األظػػػمىر ألث ثفم  ف ػػػؿاألث مثػػػ ة األ رك ػػػة  اػػػ تزابإف  .ّ
  خشإ ردة   ؿ األ ثكر األذ ف اح سركا أنفثيـ تفمة األ ثفمن ة.

ثػػمحدت حثػػإ  ػػ ح األطر ػػؽ أفػػمـ  لسيػػم األثػػمتة األدكأل ػػة   ػػجإف األظػػركؼ األث مثػػ ة األدكأل ػػة األ ػػ   
 اػ تزاب ػكد حثػإ  خفػؼ األقأف ألككف  رك م أخذت سفسدأ األد فقراط ةل  فم كمف أليم إاٌل  لثالف ةاإل ا تزاب
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يم سمألدكألػة فكبػ ت ػإ ال  ػ ـكاألفنظفػمت اػ خرل  ثػمفاإلن نيػم  خشػإ فػف فنظفػمت تقػكؽ  لثػالف ةاإل 
 األدك م كر ة األقف  ة.

 إألػإ  قػمؿاالن   األت مة األث مث ة األ رك ةل أخذ   سثكر سكأكحل كذألؾ حندفم كمف  اإلثالـإف دكر  
فكأػػع عػػدـ حثػػإ  ألإلثػػالـ ان  ػػ  األتػػزب األكاتػػد ألفػػم كػػمف فتبػػكر  اػػ فرل  ثػػك سقػػ  األ  دد ػػة األتزس ػػةنظػػمـ 

 ا تزاباألثمتة األث مث ةل  ف األتجة  ككف سمألمة  بتمب األنخسة األث مث ة األق مد ة     رك م ففمدىم أف 
  تظر حث يم األ فؿ حثإ األثمتة األ رك ة. ا تزابل ى  كم رىم فف ثالف ة اإل
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  :المبحث الثاني 

 ة الدولة""التأصيل العقائدي لمسير 
سق ػػػمدة فبػػػطفإ كفػػػمؿ ل ُِّٗحثػػػإ حم قيػػػم فنػػػذ  أث ثػػػيم حػػػمـ األدكألػػػة األ رك ػػػة األتد ثػػػة  أخػػػذت 
ك ػػ  جف ػػع نػػكات  األت ػػمة األ رك ػػة  ل ػػرض األفسػػدأ األ ثفػػمن  األف  بػػب  ػػ  كػػؿ فؤثثػػمت األدكألػػة أ ػػم كرؾ
ف األدكألةل كتؽ األفرد  بؿ األد ف ح أثمسل كاأل ثفمن ة األ رك ة أل ثت كمأل ثفمن ة األمرس ة األقمئفة حثإ األ مفة

نفػمل كتر ػة ففمرثػة األشػ مئر األد ن ػةل رأ ػو   األ  س ػر حػف   اػإلرثكمنػت  ثػ ثـز  فر ػ   أ ػم كرؾحثفمن ػة  كار
كك ػؽ نظػر   نػو ل ك طس ػع األفج فػع األ ركػ  حثػإ األ ػمدات األمرس ػةل اإلثػالفاأل رك  األ ثفمن  فػف األ ػراث 

كفػم  ؤكػد   ػة األ ثفمن ػةلفسراطكر ؼ كمف كراء اني مر اإلاألتن   اإلثالفس مدات األد ف  إف األ فثؾاألكفمأل  ف 
ل كأألقػػإ ىنػػمؾ ثػػالف ةاإلأف األػػرئ س األ ركػػ  نفثػػو "جفػػمؿ ككرثػػ ؿ" عػػمـ سز ػػمرة أتػػد األف مىػػد  إأل ػػوفػػم ذىسنػػم 

ك ػؽ األفزا ػم كاألثػجم م األ رك ػةل كطثػب س رجفػة األقػرآف األكػر ـ  اإلثػالـكثفة شرح سمخ بػمر أػركرة  طك ػع 
(ل إف ىػػػػذا   ػػػػد أػػػػرسمن فػػػػف أػػػػركب َُ: ُِٗٗ. )األن  فػػػػ ل كاػػػػ ذاف ػػػػؾ األ سػػػػمدات األ رك ػػػػةل ك  ر  إألػػػػإ

كفم كألـ  خثك  ثؾ األمطرثة     رض األفسدأ األ ثفمن  حثإ األشػ ب األ ركػ  فػف فكاجيػمت فػع  األمطرثةل 
 ثػػؾ األنزحػػة األ ثفمن ػػة فػػف األس ػػد  أ أػػم  فل كبػػراحمت طك ثػػة حثػػإ األبػػ  د األث مثػػ ل كألػػـ  خثػػك اإلثػػالف

 اػ كراد رأثػيـاأل رك ػة كحثػإ  ا راأػ األ ػ    ػ ش حثػإ  ا عث ػمتغػسف  إألػإ طػرؼل األػذم ادل األقكف  األف
ألإتقكعيـل ك     ثثسيـ ةل عثـ ىذا األفستث أحسمئيم األتككفمت األفدن ة األف  معسكس رة  تفثت  أزفمت فمعـ  ار

 -فطث ف ىفم: إألإ

    األفث رة. األ ثفمن ةا س مد  -:ا كؿاألفطثب 

    األفث رة.ثالف ة اإل س مد ا -األفطثب األثمن :
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 :األولالمطمب  

 في المسيرة العممانيةاألبعاد 
سمألػػدن م   األػػذم  أخػػذ اإلثػػالفألفقمسثػػة األس ػػد  األ ثفمن ػػةألقػػد جػػمءت  ثػػف ة ىػػذا األفطثػػب سم س ػػمد  

ال  ثق ػمف  سيفػم  ػ  ىػذا األفطثػب ثػن تدثذاف ف األقػكف  كاأل ثفػمن  كاألػل    ت ف أف األس ػد كاآلخرة ف من 
ػال  أخػػذ سػػول كىػػذا   نػػ  ألػػ س ألػػرخرة حنػػده نبػػ بل كأفػػم  مػػ كؿ:  ألػػرخرة سمػػالن   قػػؼ حنػػد تػػدكد األػػد ف كػ

  ي  دن ك ة ك قكـ حثإ تذؼ اآلخرة فف عمفكس األت مة.األثمن  )األ ثفمن ة( 

إف األدكألة األ رك ة عسؿ أف  نمدم سمأل ثفمن ة أخذت سفسدأ األطكران ػة ك كجػو عػكف  أل قمسػؿ األقكف ػة  
 ػة األ ثفمن ػةل ككػال األقػكف   ف شػيدت فسراطكر حيػد اإل أكاخػر حال شأنيم ى  اػ خرل  ػ   األ رس ة األ  

 دحػم اإلثػالـا  ػمـ بػراع س نيفػمل  يػذا  نتػمز ألقكف ػة كذاؾ أ أػمنل ك نمثػكا أف األػد ف  ػكؽ األقكف ػمت ك 
حق ػدة  حػف   سػرفثؿ ىذه األ بس ةل كس د أف عمفت األدكألة األ رك ة أرادت أف  خػ ط ثػس الن حقمئػد من  ألنسذ

 كىفػػم األػػذاف  كمنػػت األ ثفمن ػػةل ك ػػ  ىػػذا األ كجػػو ثػػن نمكؿ األخطػػ ف األ قمئػػد  ف األقكف ػػة كاأل ثفمن ػػة األدكألػػة
 سفقر  ف رئ ث   فل كحثإ األنتك األ مأل : ك  اإلثالـنمدت سيفم األدكألة فقمسؿ تذؼ 

 : األس د األقكف .أولا 

 .األ مر س : األس د ثانياا 

األقكف ػة األ رك ػة كمنػت فطركتػة  أفحثػإ  دالئػؿىنػمؾ  أف و ففم ال شؾ   : البعد القومي:أولا 
ل حسػر ُِّٗاألجفيكر ػة األ رك ػة  ك أث سفف األنمت ة األفكر ة كاألث مث ة عسؿ اني مر األثثطنة األ ثفمن ة 

 ثؾ األفتمكالت األ   عمـ سيم ك ػمب ان فػكا ألتركػمت  أسرزىم كر ة ألثنخسة األ ثفمن ة األفثقفة كمف  إثيمفمت
ػالء   ػػم األف ػػمة( ك)شػػسمب األ ثفػػمن  ف( ك)األػػكطف( ك )جف  ػػة اال تػػمد كاأل رعػػ (.ث مثػػ ة فثػػؿ ) رك طػػرح ىؤػ

حػف األقكف ػة كاألػد ف كاألتر ػة كس  ػدة جر ئػة كغ ػر  قث د ػةل كرسفػم غ ػر حفث ػة  إاػ كألة ثسدت ألثكى أ كمرا
كاألد فقراط ػػػة كف ػػػمن  األثػػػ مدة كفظمىرىػػػمل ك طػػػكرت ىػػػذه األطركتػػػمت  ػػػ    ػػػرة شػػػيدت   يػػػم األثػػػثطنة 

األ ثفمن ػة  ػ  ثػس  نمت األقػرف  -األترب األركثػ ة فثؿ:عب رة جدا  جث فة  كاألت      رة زفن ة داثأت
عراراأل مثع حشرل  كتػرب  لاػ كؿس يػد األفشػركط ة  ئذكثف  ت ن ُٖٕٖاألدث كر األ ثفمن     حمـ  كار
ل ثػـ ُُٕٗ  مألثكرة األشػ كح ةل ُُْٗحمـ  إا كألثـ األترب األ مألف ة  لاألقرف األ شر ف أكائؿاألسثقمف    

  ػػأث رات ككمنػت. َُِٗت ػإ نيم ػة األثػػثطنة ذا يػم  ػ   ُُٗٗفػػف حػمـ  مأػكؿم نستػرب االثػ قالؿ 
األف  معسة حثإ  كر ىؤالء األففكر ف كس رة كف داخثة سدرجة  فكف ف يم فالتظػة عػدر فػف  ا تداثىذه 
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     ػػ ف األ نػمعض   فػػم طرتػكه فػػف رؤل ك ثثػػفمتل ركػزت جف  يػػم حثػإ شػػكؿ كفأػػفكف األراسطػة األ ػػ 
 (.ُِ: ََِٔ: ألنفثيم )تثف مذاإنقحثإ األثثطة  سن يم فع راح مىم 

ة حالع يػم كار سمطم يػم فػع األفثثفمت )األراسطة األ ثفمن ة(  ش ر حثإ األثثطنة سب مغ أكؿكمنت  
بػػػػسح جف ػػػػػع  ست ػػػػػث  األفذىس ػػػػةأك األ رع ػػػػػة أك األد ن ػػػػة  يـم ان فمئػػػػػإألػػػػإ ل س  ػػػػػدا حػػػػف األنظػػػػػر شػػػػ كسيم

ػػػالت  لاألدكألػػػػة أفػػػػمـثػػػػمككف  ػػػػ  األتقػػػػكؽ كاألكاجسػػػػمت (   ىؤالء)حثفػػػػمن  ف أك  شػػػػقمؽاالن  فػػػػم  فنػػػػع فتمكػ
األنزحػة  إألػإظيػر اال جػمه األػذم  ف ػؿ  لكاػآلخر ثػؾ سػ ف األتػ ف أك األ    نشب فف ىذه األفئة  فبمؿاالن

عسػػػؿ حثفػػػمن  يـ   راؾ اػػػ اث كشػػػمؼ فمأػػػ   إألػػػإاألقكف ػػػة األ رك ػػػةل عػػػمدة حثفػػػمء األثمػػػة األ رك ػػػةل كا جػػػو 
فجثػػة   نػػإ  أبػػدرتل األ ػػ  َُٖٗ أكاخػػر )األجف  ػػة األ رك ػػة(  ػػ    أثػػ سذا اال جػػمه حثػػإ كار كػػز ىػػ

ك دحـ نشمط كمنت  قـك سو )تركة  رك م األف ػمة(  ػ  ف قثيػم األػرئ س  ػ   ا كؿسمألثمة األ رك ة    األفقمـ 
 إإألػك سرز اثـ أػ مء جػكؽ األػب فنػدكب د ػمر فد نػة سكػر  لاألشمذة( ا عالـثمألكن ؾ فف خالؿ فجثة )

األفػنظـ األرئ ثػ  أليػمل كفػع ذألػؾ  ػمف ك مسم ػو  أبػسح ل األػذم َُٗٗألجنة اال تمد كاأل رع     ثػمألكن ؾ 
األفبػدر  أكركس ػةل  تفػؿ ع فػم جد ػدة أل ثػت سمألأػركرة  راؾألػألألثستث حف ىك ة جد دة   كجيمن حكثت 

ككػػمف  ل ػرةسدرجػة كس ف ػأخرال سػدا األطػرح األ ثفػمن   ػ  زفنػو اػ فر ػ  تق قػة (ل ّٖ: ُِٗٗ)فػمأل راف :
 أعمفػػتككػػمف األطػػرح األ ركػػ  غ ػػر كاأػػح األف ػػمألـ  ػػ  ثػػثطنة  لتػػد كس ػػر إألػػإ  نظر ػػم اإلثػػالفاألطػػرح 

: ُِٗٗاأل ػراث األ ثفػمن  )فػمأل راف : كعكافػواألػد ن   ثػمسم يم األخمرج ػة حثػإ ا نظفيم األداخث ة كث مثػ
ِِٔ.) 

األقػػكف  داد األطػػرح األثػػثطنة كاأػػتم كجث ػػمل س نفػػم از  إخفػػمؽ أبػػسحفػػع سػػدا مت األقػػرف األ شػػر ف  
ل ت ػػث (Kili: 2003: 101) . اإلثػالفل فقمسػؿ انػزكاء األتػؿ األ ثفػمن  ك األ ػأث راأل ركػ  ا ثػمحم  ػ  

سػػ ف فػػف ىنػػمؾ انقثػػمـ  سػػدال كعػػد األثػػثطنة أل تػػد ثيم أكركسػػمس ػػض األففكػػر ف حثػػإ طػػرح فشػػركع نػػمدل 
راثػخم ال  فكػف نسػذه  مثالف إأليذه األيك ة األ رك ة س دا  أف أبركافف حف األقكف ة كتدىمل كس ف   تدثكا

اث س مد دكر األد ف ك نبر فكتد ألثيك ة األقكف ػة األ رك ػة  أف رأل اآلخراألس ض  أفسؿ  لسيذه األسثمطة
 أفل سػدأ كاأػتم إاػ كألؿ ىذه األطركتمت كت إ عس ؿ األترب األ مألف ة ظ    ك فف عس ؿ األفجمز ةل د س

نخسػة األثػثطنة غ ػر  أفكف األػد ن    يػمل كفػم  ثػكد سم ػر األفكػ أف كرة األقكف ة كتػدىم غ ػر عػمدرة حثػإ 
حثػإ اث شػراؼ تثػكؿ ألفشػكالت األفج فػعل س  ػدا حػف األيك ػة األد ن ػة األ ػ  كمنػت  أخػرلعمدرة فف جيػة 

األففكر ف ذألؾ األ قث ـ كاألفبػؿ األكاأػح  أذىمفاأل ثفمن ةل سؿ ألـ  كف راثخم     إدحت إ ىذا األكعت  
 كفثػػػت ستثػػػـ ىػػػذا األ جػػػمرب  ا تػػػداثرك ػػػة األقكف ػػػةل ألكػػػف سػػػ ف األيك ػػػة األ ثفمن ػػػة األفثػػػثفة كاأليك ػػػة األ 

(Kili :ََِّ :َُّ.) 
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)األثػكرة األ رس ػة األكسػرل( حثػإ األتكػـ األ ركػ   ماألشػر ؼ تثػ ف سفػم ثػف  التقػ إحػالفعػدـ ألقد   
األفكػرة األقكف ػة   بػتمب إأػم  من أػد األخال ػةل كػمف ىػذا ربػ دان  فاألسر طمن  ل ك تمألفو فع ُُٔٗ   

أبػسح األثػثطنة.  إلنقػمذ أثػمسك ثالف ةاإلاألراسطة ك طرتو طرت و   أ  دأم مد حف ألالس     اث نسكؿ 
     تق ػؽ األفػرادثالف ة اإلل كخمبة أل  ك ؿ حثإ عدرة أم فف األراسط  فاأك فف غ ر األففكف األكثكؽ 
 (.ِٓ-ِّ: ََِٔ: تثف) األف فثؿ س عمفة  رك م عك ة.

األثثطنة ك قث ـ كال م يم األ رس ة س ف األتثفمء سيز فة  ُُٖٗ إا كألس د ان يمء األترب األ مألف ة  
تركػػػة  نشػػػست ثػػػرحمف فػػػم  ا نمأػػػكؿلفػػػف  أخػػػرل أرضك رنثػػػم(ل كاثػػػ قطمع  مسر طمن ػػػاألفن بػػػر ف ) 
 ُُٗٗترب  تر ر كاث قالؿ    األف رة  إألإ   فم س د تاألفكرة األقكف ة األ رك ة  طكر  إألإفقمكفة  ث ند 

 .ا كؿكفم فر ذكره    األفستث  ُِِٗ إألإ

األثػػثطنة  ػػ   ػػداخؿ دكا ػػع كركح  إبػػالحكرؤل  أ كػػمر ػػ  ىػػذه األتػػرب ان كػػس األ جػػمذب سػػ ف  
 آخػركفاأل ثفمن ة األفثثفةل    ت ف تػمرب  فةحف ا  ماألق مؿ ألدل األثكمفل األذ ف تمرب س أيـ د مح

 أفكػػفل س ػػد ان يػػمء تػػرب األ تر ػػر ألػػرخر فم يػػاأل رك ػػة األ ػػ   جػػرم  فز قيػػم كفنت ا راأػػ د محػػم حػػف 
قمئفػػة حثػػإ األاألد ن ػػة ك  ألثفكػػرة األنمسػػذة كسنػػمء األدكألػػة األجد ػػدة لد يػػم األفن بػػرة  قػػد ـ بػػ مغمت ألثفج فػػعألق م

 أػح فػف األكعػت طك ػالن ت ػإ اكألػـ  فػر      يػملاإلثػالفاألقكف ة األ رك ة دكف األفككف األ ثفمن   أثمس
ح فػمد األراسطػة ل نتػك ا كرؾثػـ خ مر ػو سق ػمدة فبػطفإ كفػمؿ أ ػمت األػذمفثمر األجنمح األقكف  األ ركػ  

 (.ِٔ: ََِٔ: تدىيم فنيج ألجفيكر ة جد دة   )تثفاألقكف ة ك 

 إألػػإ ػػ  األدثػػ كرل األػػذم تكأليػػم  إدراجيػػما ثػػفت األثػػثطة األكفمأل ػػة ث مثػػ يم األقكف ػػة فػػف خػػالؿ  
تمثػػػفة. كمنػػػت  إجػػػراءاتحسػػػرت األقكف ػػػة األكفمأل ػػػة حػػػف نفثػػػيم حسػػػر ت ػػػث كاجػػػب  ػػػ  حقػػػد األفكاطنػػػةل 

ل ككذألؾ حدد كس ر فف ا خرلثـ األ رك ة(ل كف معسة اث خداـ األشفكم ألثممت األفكاطف!  ك أ يمتفال يم )
ل  تػػػدث فبػػػطفإ كفػػػمؿ حػػػف غ ػػػر األنػػػمطق ف ُِْٗاألخطمسػػػمت األففجػػػدة ألثقكف ػػػة األ رك ػػػة.  ػػػ  حػػػمـ 

طمن ل برح رئ س األكزراء حبفت سمشم  . ك   رد حثإ دسثكفمث  سر فةفت فث ف ألأل كأحداءسمأل رك ة 
األممألس ػػػة  أفػػػمـ"نتػػػف عكف ػػػكف سبػػػراتة كاألقكف ػػػة حمفػػػؿ  فمثػػػكنم. مألقكؿ: سػػػ ُِٓٗ)ا نكنػػػك(  ػػػ  حػػػمـ 

ثفػػف س  ر ػػؾ ثػػكمف سالدنػػم.  سػػأمنقػػـك  أف. حث نػػم األ ػػأث راأل رك ػػةل أل ثػػت ألسق ػػة األ نمبػػر أم نػػكع فػػف 
. فػم نطثسػو فػف كػؿ األػذ ف  ر ػدكف خدفػة األسػالدل كاألقكف ػة األ رك ػة راؾ ا ثكؼ نس د األذ ف  قفكف سكجو 

 .(ٓٓ: ََِٗ. )سكزرثالف: كفؤفنكف سمألقكف ة األ رك ة" اأ راؾ ا عسؿ كؿ ش ء  ككنك  أفىك 

رد ػة ثػكرة ارارات األك إسمف ُّٗٗحمـ  أكأحفتفكد اث د )سكثقكرت(ل كز ر األ دؿ ل  قد  أفم 
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 كا حػػداء ا بػػدعمء ثػػ  ثـ األجف ػعل  - كر ػػ  ىػ  األ مأل ػػة:إف ": فػػم  ثػ  األبػت فة األكفمأل ػػة أحفػػدة ػ   
م اعتمتػم ألػ س أليػـ ثػكل تػػؽ أ راكػػ كاثػفػكا ج ػدا سػمف ثػ د ىػػذا األسثػد ىػك األ ركػ . األػذ ف أل كاألجسػمؿل أل  ث

ك األتػػؽ  ػػ  األ سكد ػػة. نتػػف ن ػػ ش  ػػ  األسثػػد ىػػ  ككنػػكا حس ػػدانل أفكت ػػد  ػػ  األػػكطف األ ركػػ ل ىػػك تػػؽ 
 فالئفة سػمف  كػكف أكثر رك م. أل س ىنمؾ أم فكمف    األ مألـ  دحإتر ة    األ مألـ كىذا األسثد   كثرا 

)سكزرثػػػالف:  ثػػػكؼ ألػػػـ اخفػػػ  فشػػػمحرم" أننػػػ األخمبػػػة. ت ػػػإ  آرائيػػػـ  سػػػركا حػػػف  أفسكثػػػع األنػػػكاب 
ََِٗ :ٓٓ-ٓٔ. ) 

 .اػػ ىـ ػة أل سػت   يػم األنخسػة األ ثػكر ة دائفػم األػدكر فسراطكر األجفيكر ػة األ ػ  تثػت فتػؿ اإل إف 
رس ل سنمءا حثإ درجمت األفثقف ف حثإ األنفط األم  ر ع  ن ف األجفيكر ة األجد دة فجفكحة  فؤثثككمف 

طمغ ػػػة  ػػػ  األقػػػرف  أكركس ػػػة ػػة ثػػػمتة ألفػػػؤثرات فسراطكر اإل أراأػػػ قػػػكه  ػػػ  كعػػػت كمنػػػت ثاأل  ثػػ ـ األػػػذم  
ألنقفػػة  فػػدحمة ػػة فسراطكر كػػمف األ ػػدخؿ األخػػمرج   ػػ  شػػؤكف اإل أخػػرلفػػف جيػػة كفػػف جيػػة  ىػػذا اػػ خ رل

ألجفيكر ػػة األجد ػػدة ا  نشػػأتاألف كػػررة حثػػإ األثػػالألة األتمكفػػةل  ا خطػػمءنخس يػػم حثػػإ األمػػربل سػػؿ كحثػػإ 
زاءىػػذا األػػكطف  إزاء  راؾاػػ   ثفيػػم ك شػػ ر سيػػم  ةكنخس يػػم كىػػ   تػػ فظ سثفػػة عدثػػ   أف إػػالفؤثثػػو.  كار

سقػكة األثػالح  ػ  ارض ألػـ   ػرؼ فػف األنمت ػة األقمنكن ػة كاألث مثػ ة فػف عسػؿ سمثػـ  أنشأت األدكألة األ رك ػة
ألػإك  ُِّٗاألدكألػة كألػدل شػ سيم فنػذ حػمـ  نخسػو األذم ا رز ألػدل ا فر رك مل   كفنػم ىػذا شػ كرا دائفػم  ار

ألكؿ األفجمكر ف أليػم فطػمف يـ األخمبػة.  أف    ش    فت ط حدائ  ت ث سأنيم د  نمن  سمألخطر كاح قمدان 
تقػػكؽ  مر خ ػػة تثػػب  إألػػإ ػػ  شػػرؽ  رك ػػمل فثػػ ند ف    راأػػكف فثك ػػ يـ  ػػدحاألػػذ ف  اػػ رففىنػػمؾ 

 ػػػ  األمػػػربل س ػػػد ان يػػػمء  مأػػػكؿا نض ادحػػػمئيـل كىنػػػمؾ  كنػػػمن كف األػػػذ ف عػػػمفكا سمت ػػػالؿ جػػػزء فػػػف ار 
 األتأمرة األي ث ن ة. كىنمؾ اال تمد األثك      فثػؿ ىمجثػمن  أراأ  أنيمل فدح ف إا كألاألترب األ مألف ة 

كىنػػمؾ األسثمػػمر  ػػ   األق بػػر ة. حفػػره فػػف حفػػر األ ػػداء األػػذم كػػمف سػػ ف األدكألػػة األ ثفمن ػػة كركثػػ م د  نػػمن 
عػركف. كىنػمؾ األ ػرب  أرسػعفم فف غزك حثفػمن  ألسػالدىـ عسػؿ ان قم  راؾا األشفمؿ األمرس ل األذ ف ذستكا 

عػػدفت أليػػـ  ػػ   األ ػػ كألػػـ  تفظػػكا جف ػػؿ األتفم ػػةل  ةسر طمن ػػك تػػمألفكا أػػدىـ فػػع  راؾ اػػ األػػذ ف خػػدحكا 
 أىػػؿاألشػػ  ة األػػذ ف ال  تفػػظ أليػػـ  اػػإل ران كفعػػركف. كىنػػمؾ  أرسػػعكجػػو اثػػ  فمرىـ فػػف األمػػرب ط ثػػة 

 ك كػػراران  من ػػة فػػراران فاألفقي ػػة كاألنفثػػ ةل كاألػػذ ف تػػمرس يـ األدكألػػة األ ث األثػػنة أم كد فػػف األنمت ػػة مأػػكؿا ن
حثػإ فػدل حفرىػم. كىنػمؾ األكث ػر كاألكث ػر  مأػكؿا نس فالئيـ األش  ة كاأل ثك  ف سػداخؿ  كسطشت دائفمن 

 إألإ ا فركف ألفدة عرف كمفؿل ت إ كبؿ ر  فك اثك ظل األذ ف  فا كركس   فف األفشمحر األثثس ة ا جمه 
ت األثػػػػثطة األكفمأل ػػػػة عػػػػد ىجػػػػرت نػػػػمك(ل َّ-ِٗ: ََِٔ)تثػػػػف :        مأػػػػكؿا نارض ات ػػػػالأليـ 

أػػػـ  إألػػػإأػػػفمف  ف ىػػػ  نظر ػػػة ث مثػػػ ة  ػػػدحكا ناالك نأػػػفمف  ف )ر مسػػػت فػػػف األقػػػكف  ف االاألطكران ػػػة كا
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ألـ  قبػر  ػ     نيم(ل ُٗٔ: ََِٗ( )سكزرثالف: ؾ راا جنثيـ كألم يـ  أسنمءاألفنمطؽ األ   ثكنيم  
 ىػـ  راؾاػ  إف ة األفبمغة فف اجؿ األث طرة حثإ األ مألـ. كمف فبػطفإ كفػمؿ  ػذكر األ رك فةكىف ا 

ل اتػد األشػ راء سيجت كفػمؿ جمخػالر - ج ؿ فنيم ستثب كمف ىذا األ فكؽ ك األ   خثقت كج ش  فةا 
ل ذات  ػكـل كثػػكؼ  نتنػػ  ا ألكى ػػةحرعػم اثػػ تؽ األػػذم عػمؿ حػػف األجػػ ش األ رك :" ل-األرثػف  ف ألثثػػثطة

أليػذه  فاألرئ ثػ  كػمنكا األأػتم م  اػ كراد أفال شػؾ . (ٕٓ: ََِٗجد د" )سكزرثالف:  فف أفمفو أكركسم
سمن فػمئيـ سمألنزحػة األقكف ػة     رجفت سثكرات ف كابػثةل ألػـ  فثػر تبػران   فقمكف يـ األ ةاألقكف األث مث ة 
فبطفإ فف عسؿ  ة قث ـ كردث مف األ ثفمن ة س ف  رك م كاأل راؽ كثكر م األ   حدت خ من فثالن األكرد ة. 
 يػم  ػ  األكث ػر جػدان  األ رك ػة األ ػ  عػد كػمف عط–األكرد ػة  اػإلخكة أل زافم و األشخب ة كنكث سكحكدكفمؿ إل

فف غ ر األقكف  ف سمف  ا كرادفف  حددان  أعن تترب االث قالؿل  إسمف ا كراداألزحفمء  إألإفف األرثمئؿ 
  كألػػكا فبػػ رىـل كسمأل ػػػمأل   أف اػػآلفحثػػ يـ س ػػد  كأف األ بػػػدؽ سيػػملفػػم حػػمد  فكػػف  راؾ اػػ فػػع  اػػإلخكة
األذم نمدل سيذه ا خكة  جب أف  تذؼ فػف حقث ػة األكػرد كفػم ىػك فتػذكؼ فػف حقث ػة  اإلثالـفب ر 
كتػػػكاجز  أنقػػػرةاأل ػػ  حػػػد يم ك حػػػدة دكؿ  إألػػػإ اػػ كرادحثػػػكرة األتػػدكد األ ػػػ  كمنػػػت  قثػػػـ  أف. كفػػػم األ ػػرؾ

 ت ػث األكفػمح األفثػثح. إألػإفث ثػ ف غ ر األ ا كراداأل رك ةل د  ت  فةا  فةاكىك ة ككر  ع بمدتمف ة ال
(ل كثػػػػكرة د رثػػػػػف َُّٗ(ل كثػػػػػكرة ارارات )ُِٓٗنشػػػػست ثػػػػالث ثػػػػػكرات كرد ػػػػةل ثػػػػػكرة )األشػػػػ خ ثػػػػ  د 

فػػػف  اػػػ ألكؼحثػػػإ تشػػػد حشػػػرات  إ ػػػمه ة(ل زحزحػػػت األنظػػػمـ حثػػػإ نتػػػك جػػػدم فرغفػػػُّٖٗ-ُّٔٗ)
 .(ٗٓ-ٖٓ: ََِٗاألجنكدل )سكزرثالف: 

ؿ األسمطن  األ رك  كال  زاؿ تمأرة حثإ ألثمف فخ ثؼ ق    األ أسدان ألـ  د ف  األقكف ة األ رك ة إف 
حثػإ  ػد  ُُٓٗ  رأػيـ ألتػرب حػمـ أك  ألػألرففثػمرت فػزاحـ   ذااألنخب األث مث ة كاألفثقف فل  ػ أجنتة
ذال ك األقكف ةذكر مت   راؾا ل  ثكر ألدل األ رك ة األ      طر قيم ألثق مـاألدكألة  األ راؽ حػف  أكراد تدث  ار

 ألثس ػػد حػػف األقكف ػػةفتمكألػػة ألث ػػكدة  لألػػ س ثػػك  راؾ ألػػألاأل ػػة كىػػك سمألنثػػسة األف در أك تػػؽ  قر ػػر األفبػػ ر 
كت ػػإ األ ػػـك سقفػػع  ُِّٗاألجفيكر ػػة األ رك ػػة حػػمـ   أثػػ سكحث ػػو   مفثػػت األنخسػػة األ رك ػػة األتمكفػػة فنػػذ 

األث مث  األدسثكفمث  أك ثكرة كرد ة كاأل ترؾ سشكؿ ثر ع ثكاء حثإ األب  د األ ثكرم أك أم ان فمأة 
ألقكف ة األ رك ة كىذا فم نثتظو فػف األ  مفػؿ األ ثػكرم األتػمـز األػذم    مفػؿ سماألفثمس  ألكؿ فم فف شمنو

 ػػػػ   رك ػػػػم( فػػػػع األقأػػػػ ة األكرد ػػػػة كتػػػػزب األ فػػػػمؿ  سػػػػو تػػػػزب األ داألػػػػة كاأل نف ػػػػة )األتػػػػزب األتػػػػمكـ تمأل ػػػػمن 
 .من ألة األ مر خ ة ثثف أاألكردث من ل كحثإ األرغـ فف طرح حدة طركتمت دسثكفمث ة ألتؿ ىذه األفث

كن نػ  سيػذا األس ػد اع سػمس األػنيج األ قمئػدم األمرسػ  ك طس قػو  ػ   رك ػم ل  :التغريبيلبعد : اثانياا 
األثمفف حشر أ مـ األدكألة   رك م فنذ األقرف   ثمدت ا  كمر األ ثفمن ة كىذا ىك األنفكذج األ ثفمن ل ت ث 
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منكا كػػ خمبػػة أكألئػػؾ األػػذ ف ػػ  األمػػرب  األػػذ ف كػػمنكا  درثػػكف  راؾ حػػف طر ػػؽ األطػػالب اػػ  لاأل ثفمن ػػة 
 فنيج ػػة إجػػراءات كرثػػت األ ثفمن ػػة حثػػإ شػػكؿ  ُِّٗ  أثػػ س األجفيكر ػػةل كس ػػد  درثػػكف  ػػ   رنثػػم
 سشكؿ سث  تد األ نؼ    س ض ا ت مفحنو  األ ثفمن  فؤثثمت  دا عألث  مر  أبسح كعكان ف بمرفة ك 
تكػـ . سدأت تركة األ مر ب    حيد األثثطمف فتفكد األثػمن  األػذم  ػكألإ األ(ّٕ: ُِٗٗ)اتفد كفراد: 

ل جد ػػػد حثػػػإ غػػػرار األج ػػػكش ا كركس ػػػة  ػػػ  األقػػػرف األثػػػمفف حشػػػر األف ػػػالدمل ت ػػػث عػػػمـ س نشػػػمء جػػػ ش
كاثػػػ سدؿ سػػػمألقكان ف اإلدار ػػػة عػػػكان ف جد ػػػدة حثػػػإ غػػػرار األقػػػكان ف ا كركس ػػػةل كفػػػم أبػػػدر عػػػكان ف    ثػػػؽ 

  ػػرات ل كعػػد العػػت ىػػذه األ م  ف حثػػإ ألػػسس األطرسػػكش كتثػػؽ األثت ػػةسمألثسػػمس كأجسػػر األفػػكظف ف كاأل ثػػكر 
ك ػ  فراتػؿ  مأل ػة ل ف مرأة عك ة فف عسػؿ األشػ ب ت ػث أطثػؽ حثػإ األثػثطمف ألقػب )األثػثطمف األكػم ر(

خالؿ األقرف األ مثع حشر جرت فتمكالت أخرل ألفتمكمة األمرب   فم حرؼ س يد األ نظ فػمت األػذم ألقػ  
فػمت أل ثػت حثإ ثس ؿ األفثمؿ  سػ ف أف األ نظ  َُٖٔدحفم كس را فف طسقة األشسمب األفثقف فل    األ مـ 

كم  ػة ألج ػػؿ األدكألػػة األ ثفمن ػػة دكألػة ف قدفػػة  ػػ  فبػػمؼ األػدكؿ ا كركس ػػة ككػػمف ال سػػد فػػف األق ػػمـ سثػػكرة 
 (.ِْ: َُٗٗ: )األن  ف  جد دة فف أجؿ  تق ؽ ذاألؾ.

كعد عمد األف مرأة ألثنظمـ األث مث  نمفؽ كفمؿ كأ مء ككؾ أألب سمشل كفم أف األشسمب األػذ ف 
جف  ػػػة األشػػػسمب األ ثفػػػمن  حػػػمـ  كجػػػكدىـ  ػػػ   رنثػػػم ألطثػػػب األ ثػػػـ شػػػكثكا ءأثنػػػم ػػػأثركا سمألثقم ػػػة األفرنثػػػ ة 

حطمء األث مدة    األتكػـ ألثشػ بل كن  جػة ل ُٖٓٔ كعمفكا س حداد دث كر جد د كطمألسكا سف ح األسرألفمف كار
أل فثيـ األثرم كاألف ثف    األخمرج كاألداخؿ اث طمحكا األكبكؿ ألسنمء أرأ ة ألثنظمـ األسرألفمن  كاألث مث  

ذال ك قمحػػدة ألثنظػػمـ األ ثفػػمن   ػػ  األسػػالدم شػػكؿ األاألػػذ لاألجد ػػد  إاػػ كألكػػمف فػػم ثػػسؽ  فثػػؿ اإلرىمبػػمت  ار
  ف  كأل  فبطفإ كفػمؿ األتكػـ س ػد تػرب األ تر ػر كأػع ألث ثفمن ػة إثالف ة  ة إفسراطكر ألث ثفمن ة    

أم فظػمىر ف مد ػة  أ ػم كرؾسآخرل    األسػدء ألػـ  ظيػر أك سشكؿ  اآلفعكاحد كأثس ظثت راثخة ت إ 
فل سػػؿ إنػػو س ػػد أف عػػمد تػػرب األ تر ػػر عػػمـ سففمرثػػمت ذات طػػمسع د نػػ  فتػػض ت ػػث أألقػػإ خطسػػة ألثػػد 

األجف ػػة  ػػ  فد نػػة سػػمأل  كثػػ رل كحنػػدفم  ػػرأس األفجثػػس األػػكطن  األكس ػػر حػػ ف فثػػمحد ف ألػػو فػػف شػػ كخ 
ل كفم ألسػث أف عػمـ ستفثػة حثػإ األفج فػع األ قث ػدم ألـ  خؼ ن م و طك الن  أ م كرؾاألطرؽ األبك  ةل كألكف 

رك م كاألفظمىر األد ن ة األ    فثؿ أسرز ف مألفو كتمرب ففمرثمت األفج فع كعفػع رفػكزه فػع إحػالف     
 ػػػ  األ ػػػمـ ثػػػالف ة اإلل ثػػػـ أألمػػػإ األخال ػػػة ُِّٗ اػػػ كؿأك ػػػكسر/  شػػػر ف  ِٗاألجفيكر ػػػة األ ثفمن ػػػة  ػػػ  

مرة  ػػػ   مر ػػػب  رك ػػػم ثقم ػػػة كتأػػػ ُِٓٗاأل ػػػمأل  كس ػػػدىم األفتػػػمكـ األشػػػرح ة األد ن ػػػةل كسػػػدأ فنػػػذ األ ػػػمـ 
 (.ِٗ: ُٖٖٗ: )األثمحم  كففمرثمتل ك كر س دكر األج ش كتمرس ألثنظمـ األجد د. 

ألث ثفنةل  مف ىنمؾ فف    سر اند مع  رك م األف مبػرة  ئحثإ األرغـ فف األففيـك األكفمأل  األخمط 
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ألث مثػ  األف مبػر  ػ  نظػمفيـ ا  راؾكاألمرب سشكؿ فث فرل ألـ  كف تمألػة ج ػدة حثػإ اػ  أكركسمنتك  
األ   د  ت ثسمب ا  أىـفف  كحثإ أ ة تمؿ   ف .(Facus West: 1930: 132)  شر ف   األقرف األ

 -:ل ىفمكتثفمئو ثسس ف اثن ف أ م كرؾكثمحدت حثإ نجمح حفث ة األ ثفنة )األ مر ب( ألدل 

األ ػػ  أخػػذت  ف ػػؿ حػػف اإلثػػالـ ك ق ػػرب فػػف األنفػػكذج األمرسػػ ل كذألػػؾ األ ثفمن ػػة  اإلبػػالتمتن ػػمئج   - أ
"ل َُٖٖ-ُٖٕٗمألػػث " أل مر خ ػػة األف ثثثػػثة سػػدئم فػػف األثػػثطمف ثػػث ـ األثستثػػب   معػػب األفراتػػؿ ا

"ل ُُٖٔ -ُّٖٗفج ػػد اسػػك األ نظ فػػمت "كحسػػد األ"ل ُّٖٗ -َُٖٖس يػػد فتفػػكد األثػػمن  " فػػركرا
 (.ّٗ: ََِٔ)رأكاف :. "ُُٖٗ -َُٖٗاال تمد كف فف حمـ " سدأهكخم ف يم سمأل مر ب األذم 

 ػػة األثمن ػة كاألأػمكط األ ػ  فمرثػيم اال تػمد األثػػك     األخطػر األثػك     س ػد األتػرب األ مألف أفكفػم  - ب
تػػمد األثػػك     حقػػد ف مىػػدة دكأل ػػة حنػػدفم طثػػب اال ل ُْٕٗحػػمـ  أخرىػػمحثػػإ  رك ػػم كاأل ػػ  كػػمف 

سػ ف األطػر  فل  قمفػت األكال ػػمت  اإلعث ف ػةل األ ػ   شػػ رؾ ف مىػو ا ثػكدفمف األػد مع حػف األستػر ألأػ
ل  من اع بػػمدك  كنػػز ف( سػػدحـ  رك ػػم حثػػكر من  -) كرفػػمف دحم ػػ  تػػت كاجيػػة فػػم ُْٕٗاألف تػػدة حػػمـ 

ألث مر ب األذم ان يجػو فبػطفإ كفػمؿ كثػمر حث ػو خثفمئػو  آخر  كمف ىذه األخطر األثك     ثسسمن 
 (.Karpat: 1960: 31. )أل أفف فثمحدة األمرب    كجو األثك   مت فف س ده

األ د ػد فػف األقأػم م ل طرتت ىذه األيز فػة األقمثػ ة إا كألس د األترب األ مألف ة  راؾ س د ىز فة ا 
 -:(َْ: ََِٔ)رأكافل  أسرزىماألق مدة األ رك ةل كمف  أفمـ

س ػػػػد  شػػػػؿ األ ثفمن ػػػػة حثػػػػإ اثػػػػر انثػػػػالخ األكال ػػػػمت األ رس ػػػػة  -ك ػػػػة عكف ػػػػة فالئفػػػػة:ى حػػػػف األستػػػػث - أ
 .كركس ةكا 

 نظمـ ث مث  عمسؿ ألثت مة   كا ؽ فع  ثؾ األيك ة. إحداد -ب

كت ػإ ثػقكطيم. كعػد طك ثػة فػف األػزفف  ثفمن ػة   ػرة األ ػ  شػمثت األدكألػة األ -تؿ عأػ ة األ تػد ث: -ج
سفثمسػة عكف ػة عك ػة ال  قسػؿ األػنقضل  مأػكأل ةا ناح سػرت األ رك ػة  إذتثت األكفمأل ة ىػذه األقأػم مل 

األ تػػد ث  كػػمف حسػػر   األنفػػكذج   ػػ ا ثػػثكب أفػػماألنظػػمـ األث مثػػ     فثػػؿ سق ػػمـ األجفيكر ػػةل  أفػػم
ظرة األ ػػػ  تفثيػػػم األكفػػػمأل كف ألػػػدكر تػػػزب األشػػػ ب ( أم فػػػف  ػػػكؽل ألػػػذألؾ  ػػػمألناػػػ حثإاألثػػػكرة فػػػف )

 .ا حثإألق مـ األفج فع فف  آأل ةف ىذا األتزب أل س ثكل أ  ثخص س

فػػػف حفث ػػػة األ ثفنػػػة كاأل تػػػد ثل كحثػػػإ ىػػػذا  رئ ثػػػمن  ان كػػمف األ مر ػػػب حنػػػد فبػػػطفإ كفػػػمؿ جػػػزء
ل انػػػو األبػػػراع فػػػف اجػػػؿ اػػػآلف  سػػػدأاألبػػػراع فػػػف اجػػػؿ  تق ػػػؽ االثػػػ قالؿ  إف" - يػػػك  قػػػكؿ : ثػػػمسا 
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كفػػػف أجػػػؿ  كػػػر س فظػػػمىر األنظػػػمـ األ ثفػػػمن  أبػػػدر (ل ُُِ: ُٕٗٗرة األمرس ػػػة ) األجف ػػػؿ: األتأػػػم 
 -:(ٕٓ: ُٔٗٗ: محمد) فراث ـ حدة  أفنت أ م كرؾ

 .إغالؽ األزكا م كاأل كم م األفكجكدة سمألدكألة 

 ألمػػػمءاألطػػػرؽ كفشػػػم خيمل ك  أنػػػكاعكػػػؿ  إألمػػػمء أألقػػػمب األػػػدرك ش كاألفر ػػػد كاألثػػػ د كاألسمسػػػم كاػػػ ف ر  ار
 كاأل را ةل كتظر األثتر كاأل نج ـ كك مسة األ  مك ذ كا تجسة كاأل فمئـ. كاألخث فةل

 .تظر اث  فمؿ حنمك ف كبفمت كأز مء  دؿ حثإ األطرؽ األبك  ة  

  مء كفشم خ األطرؽ.ا كألإغالؽ جف ع األفزارات كعسكر األثالط ف ك  

 .شر ع حقكسة األتسس فدة ال  قؿ حف ثالثة أشير ألفف  خمألؼ ىذه األفراث ـ  

كأألم ت األقكان ف األفث فدة  ُِٔٗث فدت  رك م عكان ف ثك ثر ة حمـ األ كجو نفثو إ ك إ إطمر
حطػمء األفػرأة    عأم م ا تكاؿ األشخب ة ثالف ةاإلفف األشر  ة  ل سفم    ذألؾ فنػع   ػدد األزكجػمت كار

ل كفػم  ػ  األف ػراث ثإاػ نك األفثثفة تؽ األزكاج فف غ ر األفثػثـ كأف  م ػر د نيػمل كاألفثػمكاة سػ ف األػذكر 
فتفد  يفػ : حالعة غ ر شرح ة )أحطت األقكان ف األجد دة ألألب تؽ االح راؼ سكألده األذم  كألد ن  جة 

ُٗٗٗ :ٔٓ.) 

األثفكر حثإ األنثمء كتظر حث يف ألسس األجثسمب كأألزفيف  أ م كرؾك إ نيم ة ذألؾ األ مـ  رض   
ػػار ػػداء األفثػػم  فل ك  األفج فػػع األ قث ػػدم  ل كاثػػ كفؿ فتمكألػػة  ػػدف رفتمكفػػةال عػػدـ أزكاجيػػف كأعػػمرسيف ألثار

 أ ػم كرؾس مر ب األ  ثػ ـ فػف خػالؿ  كت ػد األفػدارس كاثػ سداؿ األتػركؼ األال  ن ػة فػف األ رس ػة. كاثػ كفؿ 
 د ف األدكألة    األدث كر. اإلثالـاألفمدة األ    نص حثإ أف   ألممءعس ؿ ك م و س ُّٖٗ"ثكر و" حمـ 

 ة األ ػػ   ؤثػػس ثمثػػدد فػػف ا  كػػمر ا  قػػـك  كػػرة األ ثفمن ػػة سػػمألففيـك األكفػػمأل  األثػػمئد  ػػ   رك ػػم حثػػإ حػػ
 :(ّْ: َُٗٗ. )أتفد: فف أسرز فتمكرىم   دكألكج م

  ثالف ةاإلألثنظمـ األفثك  األثثطمن  كاألخال ة   كرة األجفيكر ة سد الن. 

  كطن ػة كألػ س أك   س ف أسنمء األش ب األ رك  "فث ػة" ثمثاألفكرة األقكف ةل أم أف  ككف األراسط ا
 األد ف.

 أػرب نفػكذ ا رثػ قراط ة األ ثفمن ػة كاألفػالؾ كاإلعطػمح  ف كرجػمؿ األػد ف   كرة األشػ س ةل سف نػإ
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 س ب  د األطسقمت األدن م فف األفج فع    إطمر األفثمكاة س ف أسنمء األش ب. 

  أداة ألفػػػػػػرض األ ثفمن ػػػػػة كاأل مر ػػػػػػب كاأل تػػػػػد ث األبػػػػػػنمح   إألػػػػػإ كػػػػػرة ى فنػػػػػػة األدكألػػػػػة ك تكأليػػػػػػم
 م كاألث مث  كاالج فمح .ع بمدكاال

  أم األثػػكرة حثػػإ كػػؿ فػػم ىػػك ثػػمئد فػػف ا  كػػمر كا كأػػمع كاألفؤثثػػمت األ ػػ   لاالنقالس ػػة كػػرة
  د ة كف خثفة.   سر  قث

كاػ ىـ  ػ  كػؿ ذألػؾ أف ففيػـك األ ثفمن ػة  ػ   رك ػم ال  ق بػر حثػإ  ت  ػد دكر األػد ف ك بػثو 
 ل ألكنو  فأ  أس د فف ذألؾ س جسػمر األنػمس حثػإ األففيػـك األػذم  ػراهحف األدكألة كفم ىك    األمرب فثالن 

سػؿ ك ػ  أداء األ سػمداتل ت ػث تػمكؿ حبػفت إ نكنػك إجسػمر ا ئفػة  األ مفةألففمرثمت األد ف    األت مة 
   األفثمجد حثإ عراءة األفم تة    األبالة سمألثمة األ رك ة كفنع ا ئفة فف األدحمء سمألثمة األ رس ة كفنػع 

ل كىكػذا  ظيػر تجػمب فثػالن إػال تقيػم  ػ  ار ػداء األ سمألثمة األ رس ػة كفػنح األفػرأة كػؿ األتقػكؽ فذاا عراءة 
ف ألػـ  كػف ىجػكفيـ حثػإ األػد ف فسم شػرة أف ىدؼ األ ثفمن  ف كمف فثح  أث ر األد ف حثإ ت ػمة األنػمس كار

ػال سػػد فػػف اإلشػػمرة ىنػػم  يػػـ   ثنػػكف األتػػرب حثػػإ األ ػػد ف أف شػػف األتػػرب حثػػإ األ ػػد ف  خفػػ   ػػ   إألػػإل كػ
ة األ ػػ   شػػنكنيم حثػػإ فػػدارس ل كفثػػمؿ ذألػػؾ األتػػرب األفف كتػػ ػػمه أػػفن م شػػف تػػرب حثػػإ األػػد ف ذا ػػوثنم

ل كفنػع األفث ػزف ف سمألػد ف فػف األ فػؿ ستر ػة  ػ  األكظػمئؼ ظ األقػرآف األكػر ـا ئفة كاألخطسمء كفراكز  تف 
 األ مفةل كفم أف ترفمف األنثمء األثكا    ر د ف األتجمب فف األدراثة كتقيف    األ فؿ سمألكظمئؼ األ مفة

ل  اإلثػػالف  فػػؿ سمألنظػػمـ  إثػػالف ة نػػكؾ ل كحػػدـ األثػػفمح س نشػػمء سك خبػػ ص فثػػمسح خمبػػة سمألنثػػمء
  ىػػ  فػػف فظػػمىر فتمرسػػة كطػػرد كػػؿ فػػف  ثسػػت أف ألػػو حالعػػة سمألػػد ف فػػف األجنػػكد  ػػ  األجػػ ش األ ركػػ

 (.ُْ: ََِِ)تفزة كحث  األجسكرم: . األ د ف

ل كىػ  أل ثػت األ ثفمن ػة األ قالن ػة فثػ سدةسطػرؽ ة األػد فل ا ة األ رك ة حفثت حثػإ ف ػمدكاأل ثفمن 
ػال  تمرسػػو كاأل ػػ د ف بػػؿ األث مثػػة حػػف األػػاألف  دألػػة األ ػػ   ف ل  قػػد أػػرست األ ثفمن ػػة األ رك ػػة ال   مد ػػو كػ

ل كرم ألثدكألػة األ رك ػة أم األ ثفمن ػةأثس األد فقراط ة سآألة األفؤثثة األ ثكر ة ستجة تفم ة األثمسػت األدثػ 
ل كفػػم زاؿ س ػػػض األ ثفػػػمن  ف  فكػػػركف سطر قػػػة أ ػػػم كرؾكذألػػؾ حثػػػإ أػػػكء ا ثػػػس األ ػػ  كأػػػ يم كفػػػمؿ 

فثثػػت  يد ػػدا  إذااألقداثػػة حثػػإ األ ثفمن ػػة  ثػػؾ األقداثػػة األ ػػ   سػػرر أليػػـ ىػػدـ أركػػمف األد فقراط ػػة  إلأػػفمء
كجر فػة   د رج  ة ك خثفػم  ثالف ة اإلل ك رل األ ثفمن كف أف األ فؿ فف أجؿ  تك ـ األشر  ة أل ثفمن  يـ

 ك  ر األتر ة  األفطمألسة س م  ر األدث كر فف أجؿ إألإل كفم أنيـ  نظركف كسرل  ث تؽ أعبإ األ قكسمت
كمنػػت  إذال ت ػػإ إنيػػـ  ر أػػكف األد فقراط ػػة كألػػة ألقثػػب نظثػػـ األتكػػـاألد ن ػػة اح ػػداء حثػػإ األدثػػ كر كفتم
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 (.ٕٗ: ََِِ ك ر األتر ة األد ن ة ألثش ب )األجمثر:  

ك تمكؿ األ ثفمن كف     رك م تػسس األ ػد ف  ػ  كجػداف األفػرد كخفػض درجػة  ػأث ر األػد ف حثػإ  
 ػػ  األدكألػػة س  ػػدة حػػف  ػػأث ر األػػد ف كحػػدـ  األ مفػػةحثػػإ إسقػػمء األفرا ػػؽ  ل كاأل فػػؿأعػػؿ فثػػ كل إألػػإاألفػػرد 

ل  مأل ثفمن ػػػة األ رك ػػػة  ػػػ  األدكألػػػة األ مفػػػةاالح فػػػمد حثػػػإ أم فبػػػدر    ثػػػؽ سمألػػػد ف   فػػػم  خػػػص األفرا ػػػؽ 
 رأػػػت سكبػػػفيم أ د كألكج ػػػة بػػػمرفة كتػػػمدة كعف  ػػػة حثػػػإ األفج فػػػع األ ركػػػ  كألػػػـ   ػػػرؾ ألثشػػػ ب تر ػػػة 

األث طرة حثإ األد ف فػف خػالؿ  أثػ س فؤثثػة األشػؤكف األد ن ػة ك   ػ ف  إألإففمرثة حسمدا و سؿ ث ت 
كتػسس فشػمحر األػد ف داخػؿ  ثػالف ةاإلحنيم ت ػإ  ثػ طر حثػإ األفثػمجد كا كعػمؼ  فثئكالكز ر دكألة 
قػػكـ حثػػإ ل ك سفػػم أف األ ثفمن ػػة  ػػ   رك ػػم  رأػػت سػػمألقكة كػػمف ال سػػد فػػف كجػػكد فؤثثػػمت  األفثػػمجد

أ    ػػػ  فقدفػػػة ىػػػػذه األفؤثثػػػمت األ ثػػػكر األػػػذم    سػػػر تػػػمف  تفػػػػإ ل ك ػػػتفم  يػػػم كاألفتم ظػػػة حث يػػػم
ت ػث  َُٔٗفف فرة ألفنع تدكث أم اخ راؽ فثثفم تدث    انقالب حػمـ  أكثراأل ثفمن ة ت ث  دخؿ 

عػػمـ األ ثػػكر سمنقػػالب حثػػإ حػػدنمف فنػػدر س كا يفػػكه سمألخ منػػة األ ظفػػإ ك ػػـ األتكػػـ حث ػػو سمإلحػػداـ س ػػد 
 َْ: ُٖٗٗنكر األػد ف: )  ة كاألثفمح سس ض األفظمىر األد ن ة     رك ماألقكان ف األ ثفمن سمن يمؾ ا يمفو
 س دىم(. كفم

ت ػث كمنػت األفثػ رة األفث كن ػة ألالت جػمج  َُٖٗكانقػالب األ ػمـ  ُُٕٗككذألؾ انقالب األ ػمـ  
 األثػػػالفة نظ فيػػػم تػػػزب  إألػػػإحثػػػإ إحػػػالف إثػػػرائ ؿ األقػػػدس حمبػػػفة أليػػػم  ػػػ  فد نػػػة عكن ػػػم كاأل ػػػ  دحػػػم 

ل  ر ك  ط ػؿ األد فقراط ػة  ػ  األسػالد خاػ قػالبمالنس   األق ػمـ  رئ ثمن    ثسسمن ثالفاإلاألكطن  ذك األ كجو 
فع زح فة تزب أرسكمف    اني مر األتككفة االئ ال  ة األ   شكثيم نجـ األد ف  كفم أف األج ش كمف ثسسمن 

ستجػػػة ان شػػػمر األرج  ػػػة  ػػػ  األسػػػالد كازد ػػػمد حػػػدد األفػػػدارس ل ُٔٗٗر ػػػؽ األقػػػك ـ  منثػػػك  شػػػ ثر حػػػمـ األط
 إألػػإ األ ػػ   ػػرل   يػػم األ ثػػكر  يد ػػدا ألنظػػمـ األ ثفمن ػػة  كجػػو إنػػذاران  لاألد ن ػػة كفراكػػز  تفػػ ظ األقػػرآف األكػػر ـ

ل كحفػػؿ األجػػ ش فػػف رئمثػة األػػكزراء  ػ  األ ػػمـ نفثػوأرسكػمف ك ػػال ذألػؾ اثػػ قمألة  ُٕٗٗتػزب األر ػػمه حػمـ 
ل كأل ػػػؿ كألػػػةذ إثػػػالف  تق قػػػ   ػػػ  فؤثثػػػمت األداأل ركػػػ  حثػػػإ فػػػدل األ قػػػكد األثػػػمسقة حثػػػإ فنػػػع أم نفػػػك 

 فػع األفؤثثػة األ ثػكر ة  قد فػو طرتػمن األذم  تكـ األ ػـك األثسب كراء حدـ  بمدـ تزب األ داألة كاأل نف ة 
فػػػع األفؤثثػػػة األ ثػػػكر ة كاألجفيكر ػػػة   ػػػ  األطػػػمسع األسراغفػػػم   كف بػػػمألتمن أرسكػػػمف حػػػف خطػػػمب  ف قػػػدفمن 

  ىػػذه األتمألػػة ك ػػ لتمألػػة غفػػكض  شػػكب األكأػػع األ ركػػ  أفل كفػػع ذاألػػؾ  ؤشػػر األدراثػػمت  ػػة م كركا 
ألفػم  قػـك  ىػذه األتػمؿ   نػكف أليػم س ػدـ ار  ػمح األ ثفػمن  ف لحثإ تمألو    األثػنكات األقمدفػة األتمؿ ث سقإ

: ََِٔحػذاب: ) ََِٔفنبػسو األتػمأل   ػ  نيم ػة آب أل ثػثفو أل اػ كؿسو تككفة أردكغػمف فنػذ األ ػكـ 
ِِ.) 
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حػالـ    رك ػم كثػمئؿ اإل   األتفػمظ حثػإ األ ثفمن ػة  ػ ىمفمن  كفف األفؤثثمت األ    ث ب دكران   
ل ك ػػأ    ػػ  األفر سػػة األثمن ػػة فجفكحػػة ج نػػمرل كألكثػػمئؿ م فجفكحػػة آ ػػدف دكغػػمف% فنيػػَٔاأل ػػ   ف ثػػؾ 

   ػػػدحػػػالـ اإل ػػػ   رك ػػػم  ػػػأث ر كس ػػػر حثػػػإ األشػػػمرع األ ركػػػ  ك كجيم ػػػول ككفػػػم ىػػػك ف ػػػركؼ أف حػػػالـ اإل
ذاك  ل ػ  األسثػد إاػ كألىػك األقػكة حػالـ إف اإل  فكػف األقػكؿ ػ   رك ػم  واألراس ة إال أن األثثطة كػمف األجػ ش  ار
 ػ ف األػذم  قػؼ كراء  أأل ػب األ ثػكر حثػإ األتككفػمت ىػك  لاأل ثفمن ػة أنػو تػمف حػالـ عسػؿ اإلفػف  ذكر 
كأألسػت األ ثػكر حػالـ ت ػث ىمجف يػم كثػمئؿ اإل ُٕٗٗحػمـ أرسكػمف كىذا فم تدث فع تككفػة  حالـاإل

األج ش كدحم س ض األكزراء فف تزب فم أثمر تف ظة فحث يم كبكرت ألثنمس أف األجفيكر ة    خطر 
كز ر األبتة     ثؾ األتككفة  س د ذألؾاالث قمألة فف األتككفةل كىذا فم اح رؼ سو  إألإاألطر ؽ األقك ـ 

: ُٕٗٗخػػدحيـ كسػػمأل   ػػ   بػػك ر األكاعػػع )نػػكر األػػد ف: حػػالـ كىػػك فػػف تػػزب األطر ػػؽ األقػػك ـ سػػأف اإل
ّٗ.) 

إ رجػػػػمؿ ا حفػػػمؿ  ػػػػ   رك ػػػم فػػػػف األ ػػػ   أػػػػـ أغنػػػ  راؾك   سػػػر جف  ػػػة رجػػػػمؿ ا حفػػػمؿ اػػػػ  
ل ك  رأس ىذه األجف  ػة دائفػم أتػد األقطسػ ف أ أماألفؤثثمت األ     فؿ حثإ تفم ة األ ثفمن ة     رك م 

األتفمظ حثإ  إألإل ك ث إ ىذه األجف  ة كىفم فجفكحة بسمنج  كفجفكحة ككج غنإ     رك م كثرا 
 ػػ   نف ػػة   من أثمثػػ ر االثػػ قرار حنبػػران  ة ت ػػث    سػػع بػػمداأل ثفمن ػػة  ػػ   رك ػػم فػػف أجػػؿ فبػػمألتيم اال

األفؤثثمت  أفذألؾ  إألإ إأم ةاألأررل  إألإثركا يـ كأم  م  ر    األنظمـ األقمئـ عد   رض فبمألتيـ 
كفنيػػم فتكفػػة األدثػػ كر  لاألدثػػ كر ة األ ػػ   قػػؼ  ػػ  كجػػو كػػؿ فػػف  يػػدد األ ثفمن ػػة األفؤثثػػمت األقأػػمئ ة

 ػ  كػػؿ  لال   ػردد  ػػ  األتكػـ ألبػمألح األنظػمـ األ ثفػمن  كاألفتػمكـ األ ث ػم كاألفتكفػة اإلدار ػة األ ث ػم كاأل ػ 
غػالؽ  عأ ة  رل   يم  يد دان    كفػم اإلثػالفذات األ كجػو  اػ تزابألث ثفمن ة كفم    عأ ة األتجمب كار

طن  األ ػ  شػكثيم نجػـ األكطن  كتزب األنظمـ األك  األثالفةتدث    تزب األر مه كتزب األفأ ثة كتزب 
ثػمر ة حثػإ اخ ػالؼ فثػف م يم ك كجيم يػم تمرثػة ألثنظػمـ األ ثفػمن  األ  اػ تزابل كفػم   ػد األد ف أرسكػمف

األ ف ن ػة كاأل ػ    فثػؾ سمألنظػمـ  اػ تزابل كىػذا فػم  ف زىػم حػف كث ػر فػف ا ت ػمف سؿ ف مد ة ألثػد ف  ػ 
.كىنمؾ األ د ػد فػف فؤثثػمت تر ػة األ ػد ف إألػإمدم األػد ف ك ف ػؿ األ ثفمن  كألكنيم    األكعت نفثو ال   

ألنقمسػػمت األ ػػ   نبػػب نفثػػيم تمف ػػة ألث ثفمن ػػة  ػػ   رك ػػم كفنيػػم جف  ػػة دحػػـ األت ػػمة األفج فػػع األفػػدن  كا
ل كنقمسػمت ألثمػة كاأل ػمر خ أ ػم كرؾل كجف  ػة  ل ككعػؼ األ  ثػ ـ األ ركػ  ػم كركاأل بر ةل كجف  ة األفكػر ا 

 (.ُٕ: ََِٕ: جكن ركاأل د د فف األجف  مت األنثمئ ة ) األفتمف ف

   جثـ األدكألة األ رك ةل كخمبة    جثـ األفؤثثمت  كخالبة األقكؿ: إف األ ثفمن ة فث شر ة
ف  مزات فػم كػمف أليػـ أف  تبػثكا حث يػم إاألرثف ةل ىذه األ ثفمن ة أحطت األقمئف ف حثإ ىذه األفؤثثمت 
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 ػػػ  ظػػػؿ  ثػػػ د األػػػد ف  ػػػ  األت ػػػمة األ رك ػػػةل ألكػػػكف األػػػد ف  تػػػمرب ىػػػكل اػػػ نفس كاألظالألػػػةل ك قػػػؼ فػػػع  
 ن بر ألو.األفظثـك إلنبم ول ك قؼ إألإ جمنب األتؽ ك 
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 :المطمب الثاني 

 لمسيرة الدولةسالمية اإلاألبعاد 
 ػػة فسراطكر أىف ػػة خمبػػة سمألنثػػسة أل رك ػػمل ككنػػو كػػمف كأل ػػدة عػػركف د ػػف اإل اإلثػػالـألقػػد اك ثػػب  
كشػػفكألو أحػػدادان كس ػػرة فػػف  الن شػػمرها بػػؿ ألثدكألػػة األ رك ػػة األتد ثػػةل سمإلأػػم ة  األرثػػف  كىػػ  األ ثفمن ػػة

 ػة األ ثفمن ػة فظث يػم حث يػمل ألػذألؾ  يػك عػكة اج فمح ػة فسراطكر  ة  ثؾ األ   نشػرت اإلاألنمسل كسقمع ف ث
 كءألنشػػػػ اػػػػ كؿ شػػػػكؿ األفثػػػػأألة األرئ ثػػػػ ة  ػػػػ  األفجػػػػمؿ األث مثػػػػ  فنػػػػذ األ يػػػػد  اإلثػػػػالـك  لث مثػػػػ ة كس ػػػػرة

األجفيكر ػة األتد ثػػةل ألػػذا  مألبػػراع حثػػإ األثػػمتة األ قمئد ػػة  ػػ   رك ػػم  ػػدكر سػػ ف فتػػكر ف اػػ كؿ اإلثػػالـ 
أم دخ ػػؿ حقمئػػدم ال سػػد فػػف فقمكف ػػو فػػف داخػػؿ األفج فػػع األ ركػػ ل كىػػذه من  األػػدخ ؿل ألػػذا  ػػ ف كاألثػػ

أت منػػمنل كعػػد  أخػػذ شػػكؿ األفيمدنػػة أت منػػمن خشػػ ة ثػػطكة األقػػمئف ف حثػػإ األفقمكفػػة عػػد  ظيػػر حثػػإ األثػػطح 
  ػددت كأخػذت كػؿ ثػالف ة اإلاأل  مر األ قمئدم األدخ ؿ ىػذا فػف جيػةل كفػف جيػة أخػرل نجػد األتركػمت 

األتركػػمت كػػمف  ث قػػ  فػػع  ىػػذا ل إف االخ ػػالؼ  ػػ  أثػػثكب األ فػػؿفخ ثفػػمن  ػػ  األ فػػؿ اتػػدة فنيػػم  كجيػػمن ك 
 ل ىفم: فطثب ثن نمكألو     قر  ف رئ ث   فل ك   ىذا األكألكنو كمف  س ثر األجيد ا خرل سمأليدؼ

 .اإلثالـ حثإ: أس مد األبراع أولا 

  .اإلثالف: أس مد األ نكع    األ فؿ ثانياا 

ــأـوـل:  ــ  أبع األس ػػد األبػػراح  األ قمئػػدم سػػ ف ا بػػ ؿ حثػػإ  ألقػػد  ركػػز :اإلســالماد الصــراع عم
ت أس ػػمد ىػػذا األبػػراع ل كسػػ ف األػػدخ ؿ أػػال كىػػ  األ ثفمن ػػةل ت ػػث كمنػػاإلثػػالـاألثػػمتة األ رك ػػة أػػال كىػػك 

ألكػػػكنيـ  خشػػػكف  حثػػػإ ف مدا ػػػول عػػػمدة األ ثفمن ػػػة سبػػػثةل كىػػػذا فػػػم تفػػػؿ ألإلثػػػالـ فػػػت    نػػػمكؿ كػػػؿ فػػػم
ػم  ػ  سنػمء األشخبػ ة كبػ مغة األكاعػعل  جػذكر ىػذا   شػكؿ اإلثالـ  فك ل اإلثالـ  ػ   رك ػم حمفػال ىمفف

 ػػة إفسراطكر فػػف خالألػػو سنػػمء  راؾ األػػد ف األ ظػػ ـ حف قػػة  ػػ  األ ػػمر خ كاألػػنفس األ رك ػػةل كعػػد اثػػ طمع اػػ 
 ق ػمل ل كاف دت    عػمرات األ ػمألـ األقػد ـ: آثػ م كأكركسػم كأ ر ثمن ةاإلنحظ فة اف دت ث ة عركف    ذاكرة 

ـ(   نػو ألػـ ُِْٗفػمرس  ّىػػ   ُِّْرجػب  ِٕ" األخال ة  ػ  )أ م كرؾ"فبطفإ كفمؿ  إألممءكرغـ 
كثػػ ثة  أ ػػم كرؾألػػـ  ػػدخر ، (ّٕ-ّٓ: ََُِفػػف األقثػػكب كاألكاعػػع.) نك ػػؿ:  اإلثػػالـ ثػػ طع أف  ثمػػ  

 اإلثػػالـ م ك  ثيػػمل ككػػمف  ػػرل أفإأل يػػكثػػثخ  رك ػػم س  ػػدنا حػػف د نيػػم األتق قػػ  إػػال ألجػػأ  اإلثػػالـألفتمرسػػة 
 أثػ س نظػمـ حثفػمن   ػ   رك ػم. كاأل ثفمن ػة األ ػ  ان يجيػم  ػ   إألػإثسب األ خثؼ كاألرج  ػةل ألػذألؾ دحػم 

ل كألػػ س  بػػؿ األػػد ف حػػف األدكألػػة كاألث مثػػةل  كمنػػت األيجفػػة حثػػإ اإلثػػالـاألتكػػـ كمنػػت   نػػ  فتمرسػػة 
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ػم:  نػمدكف سمألتر ػمت كاألد فقراط ػةل  اإلثالـ  كىػـ أكؿ فػف  ن يكيػم شرثة. كىكذا  ف ؿ األ ثفػمن كف دائفن
 .اإلثالـكمنت    فبثتة  إذا

كاألفكػػرة األ ثفمن ػػػة  ػػػ   رك ػػم أشػػػكمالن ف  ػػػددةل ا خػػػذ  ثػػػالف ة اإلكعػػد ا خػػػذ األبػػػراع سػػ ف األفكػػػرة 
 كف ىػذه اإلثػالفل كعػمـك اإلثػالـخالأليم األ ثفمن كف ثالح األقمنكف كثثطة األدكألة كعكة األج ش ألفتمرسػة 

كث ػرةل  كعم ػمأكفكاجي يم  ػمرة أخػرلل كاأل تم ػؿ حث يػم كاالأل فػمؼ تكأليػم ألث مبفة  مرةل  تنمءمالنس فكرا 
 .(ُّ-ِٓ: ُِٗٗحف األ نؼ.) األن  ف :  كألكف    إطمر ثثف  س  دان 

أف  فرض األقس ة حثإ األش ب سمألقمنكف كسسطش األدكألػةل  م خػذ األ ثفػمء فػف ىػذا  أ م كرؾتمكؿ 
األس ض  ألإمحف تكـ بالة األرجؿ سمألقس ةل كغ كث ثة ألفكاجية األيجفة األ ثفمن ةل  ظيرت   مكل ا فر

كسػػدأت األتػػرب حثػػإ ا سجد ػػة األ رس ػػة األ ػػ  كمنػػت  يك ػػب سيػػم األثمػػة األ رك ػػةل ل م تكػػـ سكفػػر فػػف  ر ػػد ي
 أبػػػسح بػػػدر عػػػمنكف سمألك مسػػػة سم سجد ػػػة األال  ن ػػػةل كنيقا ػػػت األ رك ػػػة فػػػف األكثفػػػمت األفمرثػػػ ة كاأل رس ػػػةل  

ثقػػت أجثػػمدىـ أفػػمـ األفثػػمجد  نيـ ر  ػػكا ألثبػػالة سمأل رك ػػة. ككػػـ فػػف ا فذااػػ   فذااػػآلأل ثفػػمء شيػػنقكا كحي
"ف ركة ا ألقػمب"ل كسػدا  سمألثمة األ رس ة. ثـ جمءت األيجفة األشرثة حثإ أثفمء األش ب كى  فم حير ت سػ

م أف  ؛  ف  األذكرل اإلثالـكرجمألو  ث كف أل م  ر د ف األش ب كى ئ و كأثفمءه س  دنا حف  أ م كرؾكاأتن
ف ػػت األفبػػمتؼ كاألك ػػب األد ن ػػة ككأػػ ت حثػػإ ظيػػكر اإلسػػؿ األ مشػػرة أل  أثػػ س األجفيكر ػػة األ رك ػػة جي

ثقت حثإ رعمب اإلسؿ ال  ة  قكؿ:  أل قكدىم رجؿ  ر دم األزم األ رس  أل  جو سيم نتك األجز رة األ رس ةل كحي
: األف ػػكف ) األ ػػرب". إألػػإاألبػػتراءل كجػػمءت فػػف األ ػػربل  ث ػػذىب  إألػػإ"جػػمءت فػػف األبػػتراءل كأل  ػػد 

ََِٕ :َّ). 

األفثػمجد  ػ    سئػة  أئفػةحثػإ  أ ػم كرؾاح فػد  َُِٗترب االثػ قالؿ حػمـ  أثنمءكاألمر ب انو 
جمنسول سؿ  إألإاأل ثفمء األذ ف كعفكا  أكائؿاألجفمى ر ك تف زىـل ككمف سد ع األزفف األنكرث  )األكردم( فف 

 ّٕة كػػمف  أػػـ ألجف  ػػة األكطن ػػ اػػ كؿثػػمىفكا  ػػ  األ في ػػد ألفج ئػو )األفػػؤ فر(  أنفثػػيـرجػمؿ األػػد ف  أف
سف ػكة  أنقػرةرد حث و فف    أ م كرؾس   االث منو   كاه األفشيكر  اإلثالـش خ  أبدرل كت ف د ن من  حمألفمن 

 اإلبػػالح ػػ  ثػػس ؿ  أ ػػم كرؾل ألػػـ  ف ػػؿ  رؾمأ ػػ ف تر ر فػػمألسػػ د ن ػػمن  حمألفػػمن  ُِٓفأػػمدة  تفػػؿ  كع ػػع 
ك قػره  واأل ركػ  كفػم ىػك حثػإ  خثفػ ؿ األر ػؼظ  إأل واألتق ق  كاألذم كمف األفج فع األ رك  ستمجة تق قة 

 ػػػ  األفػػػدف كفػػػم ىػػػـ  فمرثػػػكف اثػػػ مالأليـ ك ثػػػثطيـل ت ػػػإ  ا شػػػراؼ تػػػت ثػػػ طرة اػػػالغكاتل كسقػػػ  
س طس قيػم كفػم اخ رحيػم األمػربل  مأل ثفمن ػة حنػد األمػرب كمنػت   نػ   أ ػم كرؾاأل ثفمن ة األفثػ كردة ألػـ  قػـ 

كىػػ  ألػػ س فػػف  أكركسػػمشػػ كب  مفنيػػ بػػطثتاركؼ األتػػركب األد ن ػػة كاأل ػػ  طػػمؿ فػػم ظػػاألخػػالص فػػف 
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 (.ُّ: ََِٕاألد ف. )األفج فع:  

األففيػـك األ ثفػمن   ػ   رك ػم عػد شػفؿ األػد ف كاألقػمنكف  أفس د ان يمء ترب األ مألف ػة األثمن ػة نػرل 
فػف  ثػالف ةاإلكاأل  ث ـ كاألث مثة األثقم  ةل ىذه األث مث ة األ   ا س ػت  ػ   رك ػم ألػـ  نػؿ فكا قػة األشػ كب 

 أفكىػػػػػذا   نػػػػػ  ل (ِّ: ُٖٖٗ)سمشػػػػػك ؿ:  آخػػػػػرفػػػػف جمنػػػػػب   ػػػػػ   رك ػػػػػم جمنػػػػب ككجػػػػػدت أليػػػػػم  تػػػػػد من 
ذات حالعة كاأتة كفتددة فف ت ث  طس قيػم فػف عسػؿ  ُّٕٗ -ُِٕٗاألراد كمأل ة س ف  اإلبالتمت
 ة س قث ػػد ففػػمى ـ األ بػػكر ثمثػػنفبػػمؿ األنيػػمئ  ألثفؤثثػػمت ا ألإل  ػػم كرؾخث فػػة  أبػػسح ا نكنػػك األػػذم 

شر كاأل شر ف )األن  ف : فف األقرن ف األراسع ح ح سمران إمن ة ة األ ثفاألكثطإ كش ء كاأح فف  مر خ األدكأل
ُِٗٗ :ِّ). 

ء  م ػرات ال غنػإ حنيػمل ااجػر  إألػإكعد اأطرت األتككفػة األ رك ػة س ػد األتػرب األ مألف ػة األثمن ػة 
فػف خطػر حثػإ األجفمحػة كاألشػسمبل ككػمف    ال  خثػكاإلثػالفزكاؿ األ قث ػد  إف ا ذىػمف قد  كأح  ػ  

حالن ػة. كعػد أك سثػر ألإلثػالـ  ؿ فخثبػمن ظػفػف األنػمس  ا حـاألممألب  إف أخرلمت ة فف األكاأح فف ن
 ُْٔٗفتػػؿ األنظػػمـ األتػػمكـ ثػػنة  اػػ تزابجد ػػدة حنػػدفم تثػػت إثػػالف ة سنيأػػة  أفػػؿسبػػ ص  سػػدأت

 ػ  نفػس  ثػالف ةاإل أػ كا  ػ  تثػسمنيـ األ كجيػمت كاألف ػكؿ  أفكاأطرار األقػمدة األث مثػ كف كاأل ثػكر 
طر ػػؽ  إألػػإاألسػػالد  مإلثػػالـ جػػر اػػالأل زاـ س أففػػف    جنسػػكا األخطػػر خك ػػمن  أف اارادك األشػػ ب األ ركػػ . كعػػد 

تزب األشػ ب األجفيػكرم  أفحثإ األرغـ ل (ِْ: ُِٗٗ: )األن  ف  أ م كرؾكأد حفؿ  اإلخالصأد 
 إػالل ة كاألثػفمح ألفثػمألة األ  ثػ ـ األػد ن أم فنمعشة فيفة تكؿ األفثػمئؿ األد ن ػ ُْٔٗعد فنع نيم ة حمـ 

 (.ِْ: ُِٗٗ:  نمت )األن  ف كاألظيكر    نيم ة االرس  فكرألثفمح أليذه ا انو عمـ سم

ل   ػػػػد فػػػػف األفراتػػػػؿ األفيفػػػػة  ػػػػ  األبػػػػراع األ ثفػػػػمن  ُْٗٗ -ُّٖٗاألفػػػػدة كاألكاع ػػػػة سػػػػ ف  إف
عػكان ف  خػص األػد ف.  فثػال بػدر   بػدارسحثإ األثمتة األث مث ة األ رك ةل ت ث عمـ ا نكنك ثالف  اإل

سمألثمة  فذاا ك ر  ؿ  مفةاأل فل كاألخمص سمأل قكسة    تمألة ار داء ُُْٗ   تز راف  َْٓٓعمنكف رعـ 
فػػػف عػػمنكف األ قكسػػػمت األ ركػػػ   ِٔٓس ػػػض األ  ػػد الت حثػػػإ األفػػمدة  أجر ػػتاأل رس ػػةل  ن  جػػػة ألػػذألؾ  قػػػد 
ثالثػػة  إألػػإة فػػف شػػير سػػىػػذه األفػػمدة األف دألػػة ز ػػمدة األ قك  أكػػدتل كعػػد َْٓٓكسفكجػػب األقػػمنكف األفػػرعـ 

سفكجػػػب  ُِٓٗكاألبػػػمدر  ػػػ   ٕٔٔحثػػػإ األفػػػمدة  فكرس ػػػض اػػػ  س أػػػم ةفػػػة شػػػير كعػػػد عمفػػػت األتكك أ
شػػػ إ فنيػػمل فػػػدة  ان أفػػكر ل كعػػػد  نمكألػػت ىػػػذه األفػػمدة ُْٗٗكاألفػػػؤرخ  ػػ  تز ػػراف  ّْٖٓاألقػػمنكف األفػػرعـ 

األف  ثقػػة سمألػػدراك ش. ك ػػ  األتق قػػة  ظفػػةم نسكمنػػت أليػػم حالعػػة  فكركاألنفػػ ل كىػػذه اػػ  افػػةكاألمر األثػػجف 
 إذ ََِٕ اػػ كؿكػػمنكف  ِرم األ ثفمن ػػة خػػالؿ فػػؤ فره األثػػمسؽ األػػذم حقػػد جثػػد تػػزب األشػػ ب األجفيػػك 

 ا  كػػمر"   ػػد تزسنػػم جف ػػع األقػػكان ف فنثػػجفة فػػع األف طثسػػمت األفدن ػػة األتد ثػػةل كاف فنػػع  ػػأ  عػػرر فػػم 
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 س ألثنجمح كاأل قدـ كاأل طكر. كن  جة ئاألد ن ة فف األشؤكف األ ثفمن ة ألثتككفة كاألث مثة  ككف األ مفؿ األر  
األث مثػػة األ ثفمن ػػةل كاألف  ثقػػة  ُْٗٗكػػمنكف األثػػمن   ِّاألتككفػػة  ػػ  سرنمفجيػػم  ػػ   أكػػدتد ألػػذألؾل  قػػ

 أف" نتػف ال نقسػؿ األخرا ػمت األ ػ  ثػكرت ىػذا األشػ ب ألقػركفل  -س دائ ػةل ت ػث جػمء   ػو:سمألفػدارس اإل
% َِنثػػػسة األػػػذ ف   ر ػػػكف األقػػػراءة كاألك مسػػػة ىػػػ   أف رجػػػع ألثخثػػػؼ  تػػػت ثػػػ مر األػػػد ف. كحثػػػإ األػػػرغـ 

 (. ِٔ: ُِٗٗ: )األن  ف   ثفمن ة    األر ؼأد األ اال جمه كمف عك من  أف إالؼ األ رك ل سمألر 

 نف ػمحاإلاألجفػمى ر سقػرارات  أبػكاتسدا األتزب األد فقراط  كاألتزب األجفيػكرم   نم ثػمف حثػإ 
رئػػػ س األػػػكزراء حػػػدنمف  أبػػػدر َُٓٗحػػػمـ  سم غثس ػػػةكحنػػػدفم  ػػػمز األتػػػزب األػػػد فقراط   لاألػػػد ف حثػػػإ

س  سكػػؿ األفقػػم  ىمئػػالن  سمألثمػػة األ رس ػػة ككػػمف ذألػػؾ  ػػ  تػػد ذا ػػو تػػدثمن  فذاسمػػ ر ػػع األتظػػر فنػػدر س عػػرار س
ثػالف  اإلاألنشمط أبسح ك خذ اال جمه س رف ـ األفثمجدل أ ة ك  م كركثمرة  نف ح    جدار األ ثفنة ا  كأكؿ

ث مثػػ  ج فػمح  كاأل ة ذات األس ػػد اإلثمثػىػذه األ كجيػػمت ا  أفغ ػر  كػمف فتظػػكران  أفسػو س ػػد  فثػفكتمن 
ةل  قػػػمـ األجػػػ ش ظػػػمثػػػ خدفت حبػػػمىم األمث   لأليـاألخط ػػػر ألػػػـ  ثػػػ طع األنخػػػب األ ثفمن ػػػة األشرثػػػة ات فػػػم

األ ثفمن ػػة كتػػمف  األجفيكر ػػةل ك ػػـ  أ ػػم كرؾح سػػمره األتػػمف  ألفسػػمدئ  ل سَُٔٗ ػػ  حػػمـ  اػػ كؿنقالسػػو  س
ألػػة كاألػػكزراء رئمثػػة األدك  فػػمؿ جكرثػػ ؿ(ج) قػػالباالنرئػػ س األػػكزراء حػػدنمف فنػػدر س ك ػػكألإ عمئػػد  إحػػداـ

 (.ِّ: ََِٕاألفج فع: ) ككزارة األد مع

مل   م ػر ع بػمدج فػمح  كاإلكمنت   رة األث  نمت عػد شػيدت  تكػالت كث ػرة حثػإ األفثػ كل اإل
األ ثػػمر ة  ػػ  بػػفكؼ األطػػػالب  اػػػ تزابن شػػرت إاألت ػػمة كحثػػػإ األفثػػ كل األث مثػػ   أنفػػمطاألكث ػػر فػػف 

تػكؿ  ا ستػمثف يػد )  أثػست ػث إثػالف ة  ة  ػ   ثػؾ األف ػرة  كجيػمت ث مثػ أ أمكاألفثقف ف كظيرت 
 (.ّٓ: ََُِفع بدكر األدكر ة األشير ة )األثقم ة األ رك ة( ) نك ؿ: أبسح األثقم ة األ رك ة( األذم 

األػذم ح نػو تػزب األ داألػة أرسكمف ثفمء  رك م األث مث ة األسرك ثكر نجـ األد ف     أ أمكثطع 
 ػػ   ةاتمفػػال األػػدك كر  أألفمن ػػممف أل ػػكه عمدفػػم فػػف  تػػمد فجػػمألس األبػػنمحة كاأل جػػمرة األ رك ػػةل كعػػد كػػإرئػػ س 

بنمحة األفتركمت األف كمن ك ةل ثـ كمف األظيكر األقكم ألو    األت مة األث مث ة ت ف  مز كفرشح فث قؿ 
تزب األنظمـ األكطن  فنفبال أرسكمف  أثس َُٕٗ.    حمـ كثمتقمن  حف دائرة عكن ةل ككمف  كزا كس ران 

نفبػػال حػػف األتػػزب األػػد فقراط ل كمنػػت ىػػذه األف ػػرة   ثػػـ سػػمألقثؽ حػػف تػػزب األ داألػػةل األػػذم كػػمف سػػدكره ف
تػػمدة ألػػـ  فثػػح األتككفػػمت األف  معسػػة  ػػ  ف مألج يػػمل كىػػك فػػم دحػػم  أزفػػمتاألث مثػػ ل كحمنػػت األسػػالد فػػف 

رئ س األكزراء )ثث فمف د ف ر ؿ(  دحكه  إألإ إنذار كج و  إألإ ُُٕٗفمرس ُِاألج ش    األ كج و    
ػػاٌل  لأالزفػػمتىػػذه  أثػػسمبجػػؿ األقأػػمء حثػػإ أ  ة فػػف ثػػر  تبػػطالتمإ إجػػراء إألػػإ  يػػم  األجػػ ش   ػػ فكار

 األث مثػػػ ة األ رك ػػػةاالنقػػػالب  ػػػ  األت ػػػمة األدثػػػ كرم ك  ػػػكألإ فقمأل ػػػد األتكػػػـل كحػػػرؼ ىػػػذا  ثػػػ فمرس تقػػػو
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أػطر افقرا ػو كفكم سػو ك  كأغثقػتث قمألت األتككفة كتظر األتػزب األنظػمـ األػكطن   ل  نقالب األفذكرة س 
 (.ّّ: ََِٕ) األفج فع:  فكر يدل ا سفممدرة األسالد ت إ أرسكمف 

ثػػـ شػػفؿ تػػزب األنظػػمـ األػػكطن  سأرسكػػمف ل عػػمـ نجػػـ األػػد ف ُِٕٗحػػمـ  اػػ كؿ شػػر ف  ُُ ػػ  
أل ػػمرؼ )ىػذا األتػزب  مفػةزححث ػو اثػـ )األثػالـ األػكطن ( كعػد  ػرؾ  أطثػؽل فؤثػس تزسػم جد ػدا األفنتػؿ
: ََِٔرأػػػكاف: كػػػكاأل س )األ فػػػؿ فػػػف كراء األففأػػػال  األػػػرئ س األثػػػمسؽ ألتػػػزب األنظػػػمـ األػػػكطن ل (إفػػػرة
 يػمجـ األ ثفمن ػة األف مد ػة  أنشػمطول سػد أتبؿ تزب األثالـ األكطن  حثإ شػرح  و كسػدل كحندفم (ُٖٗ

 كجػو  أفمن ػة األ رك ػةل سػؿ سػدثألـ  ك فػ  سمن قػمدا يـ ألث  األثالفةتزب  إفاأل    طسقو األكفمأل ةل  ألإلثالـ 
 تفظػػو كتػػذره أرسكػػمف دكألػػةل كىكػػذا كأػػع ألسن ػػة األ أثػػمسأػػد األكفمأل ػػة نفثػػيم ك  قػػمداتاالنفثػػؿ ىػػذه 

كجػػكد تزسػػو فػػع االئ ػػالؼ األتكػػكف  فػػع أرسكػػمف ثػػ مؿ إكعػػد ، (ُّ: ُِٗٗ: )األن  فػػ  األ قث ػػدم جمنسػػم
كاألخطسػمءل كفػم ازداد  أالئفػة ف ح حػددا كس ػرا فػف فػدارس ل ُٕٓٗد فر ؿ حمـ  مفةسزحاألجسية األقكف ة 

 ا خػػػالؽفػػػرة س ػػػدر س فػػػمدة   ػػػكؿ ءبػػػة  ػػػـ األسػػػداألخم هدارس األد ن ػػػة سثػػػرحة كس ػػػرة كسجيػػػكدحػػػدد األفػػػ
كس د ىذه األجيكد األ   سذأليم ، (ُِّ: ُِٗٗ: )األن  ف     األفدارس األ رك ة إجسمر ة( كفمدة اإلثالـ)

 اػػػ تزاب تأبػػػستكتزسػػػو حثػػػإ األثػػػمتة األث مثػػػ ة األ رك ػػػة حثػػػإ األفكاجيػػػة األ ثفمن ػػػة األكفمأل ػػػة أرسكػػػمف 
ف تػػػزب أفػػػف جيػػػة ك  اإلثػػػالـ سأىف ػػػةؼ األثػػػس  نمت    ػػػرؼ األث مثػػػ ة األ رك ػػػة كثيػػػم  قر سػػػم فػػػف فن بػػػ

األثػس  نمت  أكاخػر  ل كستثػكؿ اإلثػالفاألففثؿ األػرئ س ألث  ػمر  أبسحعد أرسكمف األكطن  سق مدة  األثالفة
األش س ةل كألـ  كف  ألإلرادةك مطفة كىك ة كمف فقسكال فف األفؤثثة األث مث ة كفظير  اإلثالـ أف أ أح

 إحمدةفيفم و ى   إتدل لاألذم   ثف لاألفجثس األ ثكرم األتمكـ    إ ت أتد أف  نكر ذألؾىنمؾ فف 
األ ثفمن ػػػة األف شػػػددة األ ػػػ  كمنػػػت  ػػػ  األفمأػػػ .  قػػػد كػػػمنكا أم  إألػػػإاأل ػػػكدة  ك نػػػمدم سأػػػركرةاألكفمأل ػػػةل 

 (.ِّْ: ُٗٗٗ% )اتفد: ٖٗألش ب  سث  نثسة األفثثف ف   و  ثالف ةاإلاأل ثكر  درككف األيك ة 

ذرك و  ألإلثالـ كاأل ثفمن ة األ رك ة األفم رسة األف مد ة  اإلثالـس ف  كعد سث  األبراع حثإ األيك ة
 ٖ ػػ    شػػمىدكف  راؾل تػػ ف كػػمف فػػال  ف اػػ َُٖٗ أ ثػػكؿنقػػالب إاألثػػس  نمت كعس ػػؿ  أكاخػػر ػػ   رك ػػم 
 اإلفػػمـل كحنػػدفم نػػمدل  ذكمر ػػة فنقكألػػة فػػف جػػمفع اثػػ نسكؿ حػػف بػػالة كن  ػػسرنػػمفج  ثفز  َُٖٗن ثػػمف 

 ػػ   رك ػػم( بػػدر  بػػر تمت اثػػ نكمر فػػف  ألإلثػػالـ رفػػز األ ػػداء ) إ كفػػمؿاألبػػالة حثػػإ ركح فبػػطف
يمل أثمثػػاألتػػمدث ىػػز  رك ػػم فػػف  أف إػػالكف عػػمـ س كعػػؼ األسػػث ألخػػالؿ ثػػكان   ػػاأل ثفز  أفاألفبػػث فل كفػػع 

حقػػب  فاأل ثفز ػػك  ػػ   أذ ػػع ػػ  س ػػمف   كفيػػم ركػػمف األجػػ ش األ ركػػ كعػػمؿ األجنػػراؿ كن ػػمف ا فػػر ف رئػػ س أ
 أ ػػػم كرؾاألقػػػكات األفثػػػثتة األ رك ػػػة األقػػػكة ألقطػػػع ألثػػػمف كػػػؿ فػػػف   تػػػدث أػػػد ألػػػدل  إف" فسمشػػػرة ثاألتػػػمد

 (.ُِٗ: ََِٔاأل ظ ـ" )رأكاف: 
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األقػػدس( كر  ػػت   ػػو  أنقػػذكافػػؤ فر شػػ س م  تػػت شػػ مر ) األثػػالفةحقػػد تػػزب  َُٖٗ ػ  حػػمـ  
ثػالف ة اإلاألتركػة  أفآنػذاؾ  ػ   رك ػمل كسػدا  إثػالف ةدكألة  فةمعيرت دحكات إلظاألخأراءل ك  حالـاإل
ػال األفربػػة ثػػمنتة  قػػمـ األجػػ ش حثػػإ جد ػػدا  فػػرد ك ثػػ كألد أليػػم تجفػػم ذت أخػػ ل كألػػـ  كػػف األػػزفف فكا  ػػم كػ
ك ركزت األثثطة     لاألكطن  األثالفةكفف س نيم طس م تزب  ا تزابفكر سمنقالب حثكرم ك ـ تؿ ألا

ثػػة سثال إػػال ُّٖٗحػػمـ ن خمسػػمت اإلكألػػـ  ثػػفح سػػدخكؿ  األ مفػػةاألتر ػػمت  تاألقػػكف ل كع ػػد اػػ فففجثػػس 
ن خمسػػمت اإل ػػ   ثػػؾ  ـ اػػكتػػزب األػػكطف كزاؿ  كرغػػكت أ ػػمز  ل ت ػػثاػػ كؿكفػػم فػػر سمألفستػػث  أتػػزاب

ثػف ر  سأنػوثػ قرار ككػمف  كبػؼ اكزاؿ إثت األت مة األث مث ة  ػ   رك ػم حثػإ فػم سيػم فػف عثػؽ كحػدـ ظك 
 ػكألإ ل أزف ػراألكطن       رة ثػمسقة حػف كال ػة  األثالفةكمف فرشح تزب ل كىك األذم األمرب     رك م

 أنقرةرئمثة األجفيكر ةل كعسؿ  كأل و األرئمثة س ـك كاتد نظفت طمألسمت جمف ة  ُٖٗٗاكزاؿ    نك فسر 
 سثسب عرارمجم حثإ فنع األتجمب    األجمف مت األ رك ة جت إطمألسة  َََٓفظمىرة كس رة اش رؾ   يم 

األػػس ض  رألركػ  ت ػث كس ػرا  ػ  األشػمرع األ  أثػراىػذه األفظػػمىرة  كأتػدثتفػف األفتكفػة األدثػ كر ة األ ث ػم 
 األفثت ػة ن خمسػمتاإل أف آخػركفل أاألظيكر األفكثؼ ألثفتجسمت ىك فف عس ؿ األ خط ط األث مثػ ل كر  أف

 ـل ك ػػ  حػػمكػػمف سثػػسب ىػػذه األفظػػمىرة خفػػس سثػػد مت أظيػػرت األ  ػػمر اإلثػػالف   ػػ  كاأل ػػ  ُٖٗٗحػػمـ 
ألككنػو ال  االن خمسػمت ػ   األكس ػر أكزاؿ رة  ػ  األكثػط األث مثػ  األ ركػ  ألفػكزكمنت األففمجئػة كس ػ ُِٗٗ

 .(ِٕ: ََِٕاألفج فع: )  تفؿ أ كمران ف طر ة أد اإلثالـ

عمحػػدة  إألػػإفثػػ ندا ع راسػػم تك فػػم إفػػف األثػػثطة  ػػ  ىػػذا األكعػػت ثػػالف ة اإلكػػمف اع ػػراب األتركػػة 
  ف اإلثػالف جػمه غ ػر األف طر ػة  سأ كػمرهكزاؿ    األتكػـ أاج فمح ة عك ةل ككمف كجكد األرئ س  كرغكت 

عسػؿ  ُّٗٗ/ْ/ُٕعثس ػة ففمجئػة  ػ   أزفػةكزاؿ  ػك    ػ  أ أف إػالثيؿ     قك ة فكعفول  يفمحمفال ف
   ػ   رك ػم اإلثػالف. كفع  نػمف  األشػ كر كألإ األتكـ فف س ده ثث فمف د فر ؿك  و كفؿ   رة رئمث  أف

 األ فػػ ف كاأل ثػػمر أتػػزابل  كتػػدت كاثػػطنسكؿ أنقػػرةن خمس ػػم حثػػإ حمبػػف    رك ػػم إ هكثػػ مدة تػػزب األر ػػم
عثػػؽ أل كىػػك فػػم ُْٗٗن خمسػػمت إأػػده أل ثػػ ط ع فكاجي ػػول كحثػػإ األ كػػس تقػػؽ األتػػزب  ػػكزا كس ػػرا  ػػ  

األفخ ثفةل  سػدا س أػو  خمطػب األجفػمى ر حػف طر ػؽ  ػ ح ف مىػد أل ػدر س األقػراف األكػر ـل كػمف  ا تزاب
 مد ػة تػزب نظ ػؼ كعر ػب فػف األيفػـك األ سأنػواأل فث   ك أك دهاألسثد ة  ن خمسمتاإلنجمح تزب األر مه    

فػػمـ ف األنػػمس خطػػكة كاثػػ ة ألألر قػػمءه سمألخػػدفمت  ػػ  األسثػػد مت األ ػػ   ػػمز   يػػم دكف  فرعػػة سػػ ار ل ك ألثنػػمس
شرح ة األفج فع سيدكء كعكة كثسػمتل  تقػؽ شػ س ة كس ػرة رغػـ فػم كاجيػو  إألإن قؿ فف شرح ة األفثجد ار ك 

 خمسػمتاالن زب    األجفمى ر ة ألثتس بك ت ك جثت ىذه  أىف  وكاأل قث ؿ فف  أدائوت أل شك و فف تفال
األسثد ة  االن خمسمتف قدال كتبؿ     َٓٓفق د فف  ُٖٓت ث تبؿ حثإ ل ُٓٗٗاألسرألفمن ة حمـ 
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ىذا األفكز األكمثح ألثر ػمهل اني ػمر  كأحقب ا بكات% فف ّّاألجزئ ة األ   جرت    ذألؾ األ مـ حثإ  
كبػكؿ تػزب األر ػمه أػد ـل ك تػمألؼ األجف ػع ئ ال  ة س ف تزس  األطر ؽ األقػك ـ كاألػكطف اػ األتككفة اإل

عػػدـ ك  لاألطر ػػؽ األقػػك ـ أل شػػك ؿ األػػكزارة  فشػػثت زح فػػة منثػػك  شػػ ثر  إألػػإيػػد األػػرئ س د ف ر ػػؿ    لألثتكػػـ
 تق ػػؽ تػػكؿ فف ثكم يػػم  إجػػراءل كتبػػؿ حثػػإ فكا قػػة فػػف األسرألفػػمف حثػػإ األر ػػمه فثفػػمت  ػػد نيم سمألفثػػمد

ألفتكفػة األدثػ كر ة األ ث ػمل كاأل ػ  ت ثػة ا إألػإ أ ثج ـ افث كد أل فمظ زح ـ تزب األكطف  أفماألشخب ة. 
 كأػػػإ  إألػػػإدل ذألػػػؾ أ ػػػ لرسكػػػمفأع ػػػراع األثقػػػة حثػػػإ تككفػػػة إثػػػ طمع األتبػػػكؿ فنيػػػم س ػػػدـ دثػػػ كر ة إ

 ا زفػػػةىػػػذه  أدارألرئمثػػػة األػػػكزراءل ألكػػػف األتػػػزب أرسكػػػمف حن ػػػد حثػػػإ حػػػدـ بػػػ كد  إبػػػرارث مثػػػ ة فػػػع 
 ل كاأل نػػمكب حثػػإ األرئمثػػةف ػػو ئ ػػالؼ األث مثػػ إلألشػػ ثر عسكأليػػم  أحثنػػت أفستكفػػة كخسػػرة حمأل ػػةل  كػػمف 

األتػػد ث  ػػ  األشػػرؽ  عفػػة األثػػثطة األث مثػػ ة  ػػ  األ بػػر إألػػإ بػػ د  إثػػالف  أكؿأرسكػػمف أبػػسح ألػػذألؾ 
 (.ِٗ-ِٕ: ََِٕ: أردخمف)  خمباالنحف طر ؽ  ا كثط

س ػد   أخػذ فكمنػو    ػ   رك ػماإلثػالفألقد أخػذ األ فػؿ ي: اإلسالمأبعاد التنوع في العمل ثانيا: 
كاأل فػػؿ حثػػإ إدخػػمؿ األ ثفمن ػػة  ػػ  أنػػكؼ األفػػكاطن ف  تػػت طمئثػػة األقػػمنكف  لألإلثػػالـجػػدد  نكػػر األقػػمدة األ

ل كىػذه ثػالف ةاإلكاألتركمت  ا تزابس شك ؿ  ثالف ة اإلاألذم ثف أليذه األمم ةل عمفت حندىم األجفمحة 
  ننػػم  اػػ فرأليػػم شػػأف كس ػػر حثػػإ األثػػمتة األ رك ػػةل ك ىف ػػة ىػػذا  أبػػسح األتركػػمت أخػػذت   نػػمفإ ت ػػإ 

  نمكؿ ىذه ا س مد األ نكح ة     قر  ف  رح   فل كحثإ األنتك األ مأل : ثن

  األ ركػ  ثػنة اإلثػالف اػالنفراج سمألنثػسة ألث  ػمركمنػت سدا ػة : اإلسـالممرحمة انفراج التيـار  -أ
ل  ظيػػر حثػػإ األثػػمتة األتػػزب األػػد فقراط ل اػػ تزابـ( حنػػدفم ثػػفح األنظػػمـ س  ػػدد ُْٓٗىػػػ ُّٓٔ)

ثػػػػ طمع األتػػػػزب ار ( ثػػػػنةل ك ِٕ) كألفػػػػدة ت كػػػر األثػػػػثطةار ك  أ ػػػػم كرؾأثثػػػػو أل نػػػم س تػػػػزب األشػػػػ ب األػػػػذم 
ألػػػو نكم ػػػة  ػػػ  تػػػزب   راؾاألػػػد فقراط  أف  تبػػػؿ حثػػػإ غمألس ػػػة فقمحػػػد األسرألفػػػمفل ككػػػمف  بػػػك ت اػػػ 

  ففكننػػػم س ػػػد أف كػػػمف فيبػػػمدىرنال غ ػػػر أف ىػػػذه األ كجيػػػمت األث مثػػػ ة اإلثػػػالفاألنشػػػمط أبػػػسح األشػػػ بل ك 
( سمح سمره َُٔٗفم ك  ِٕىػ ُّٕٗذم األتجة  ِب حثكرم    )نقال األجد دة د  ت األج ش ألثق مـ س

ل ك كألإ قالباالناأل ثفمن ةل ك ـ إحداـ "حدنمف فندر س" رئ س األكزراء    ىذا  أ م كرؾاألتمف  ألفسمدئ 
 (.ّٖ: ََُِنك ؿ: ) .ككزارةى األد مع كاألكزارة"جفمؿ جكرث ؿ" رئمثةى األدكألة  قالباالنعمئد 

ػػالت  ألقػػػد شػػػيدت   ػػػرة األثػػػ  ن مت  ار ف ػػػت  ة كس ػػػرة  ػػػ   رك ػػػم؛ ت ػػػثع بػػػمدار ج فمح ػػػة ك إ تكػ
األ ثمر ة    بفكؼ  ا تزابن شرت  األدخكؿ ك م رت س ض أنفمط األت مة. أفم    األفجمؿ األث مث   

حثػػإ األثػػمتة  ػػ   رك ػػمل  ظيػػر األفينػػدس إثػػالف ة األفثقفػػ فل كظيػػر  ػػ   ثػػؾ األف ػػرة  كجيػػمت ث مثػػ ة 
ـ( ت ػػث  ػػمز ُٗٔٗىػػػ ُّٖٗحػػمـ )رسكػػمف ألظيػػكر األقػػكم  ـ كػػمف ال ثػػ  "نجػػـ األػػد ف أرسكػػمف"اإلثػػالف
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 ل  كػمف  ػكزنا كس ػرنا كان بػمرنا اإلثػالفكفرشح فث قؿ حف دائرة عكن ػةل كفػم فػر ثػمسقم ف قػؿ األبػكت  
 (ّّ-: ُِٗٗاألن  ف : ) .أس د و حف فنبسو عكة األج شقنمل ألكف ثمت

ػػػو  تػػػزب األنظػػػمـ األػػػكطن لأرسكػػػمف ـ( أثػػػس َُٕٗىػػػػ َُّٗ ػػػ  حػػػمـ )ك  األػػػذم  ف ػػػز سرنمفجي
سمألرغسػػة  ػػ   كط ػػد األ العػػمت فػػع األػػدكؿ األقر سػػة فػػف  رك ػػم  مر خ فػػم كثقم  فػػمل كسػػدأ  ػػ  نقػػد تػػزب األ داألػػة 

ك ػػػؼ كمنػػػت األتركػػػة  ثػػػ ج ب ألثنظػػػمـ  لكاألشػػػ ب األجفيػػػكرم. كفػػػف  قػػػرأ األس ػػػمف األ أث ثػػػ  ألثتػػػزب  ػػػر 
 ػ  األ ػمـ األ ػمأل  أعػمـ األتػزب فػؤ فره األقمنكن ل كػال  تػمكؿ أف  خػرج حث ػو ت ػإ ال  قػع  تػت طمئث ػو. ك 

 ل فس دئنم األتفؿ سمألنش د األكطن ل كاخ  ر "أرسكمف" أف ننم ألثتزب.ا كؿاألثنكم 

كفػػػمت األف  معسػػػة  ػػػ  كعػػػد حػػػمنإ األنظػػػمـ األث مثػػػ   ػػػ   رك ػػػم فػػػف أزفػػػمت تػػػمدة ألػػػـ  فثػػػح األتك
 (.ّْ: ََِٕ: األف كف ) نقالب فر ذكره. عمـ األج ش س أف إألإ أدلل ففم ف مألج يم ألذألؾ

األػكطن ل كىػك تػزب  تفػؿ  األثػالفةـ( أثس " ر د فالف" تزب ُِٕٗىػ   ُِّٗ   حمـ )
   األظؿ ت إ ال  يبمدر نشمط األتزب كم رهل كس د   رة عث ثػة خػمض أرسكمف ل كسق  إثالف ة كجيمت 
 (ْٗث طمع أف  تقؽ األفركز األثمألث    ن مئجيم س د أف تبؿ حثػإ )ار األسرألفمن ة ك ن خمسمت اإلاألتزب 

 فػػمؽ س نيفػػم ئ ال  ػػة فػػع تػػزب األشػػ ب األجفيػػكرمل ك أػػفف سرك ككػػكؿ اإلإفق ػػدنال كدخػػؿ  ػػ  تككفػػة 
أرسكػمف فنيم إطػالؽ األتر ػمتل كتر ػة األبػتم ةل كاأل فػك حػف األثػجنمء األث مثػ  ف. ك ػكألإ  مفةىفسمدئ 

 فػػف كراء ىػػذا األ تػػمألؼ فكمثػػب كس ػػرةل فنيػػم:  ػػ ح حػػدد اإلثػػالـفنبػػب نمئػػب رئػػ س األػػكزراءل كجنػػإ 
كس ر فف فدارس ا ئفة كاألخطسمءل ك در س فمدة ا خالؽ كفمدة إجسمر ةل ككمنػت أحظػـ إنجػمزات ىػذه 

فػف  أكثػرت ػالؿ ار    إعنمع ع ػمدة األجػ ش األ ركػ  سػ نزاؿ عكا يػم  ػ  جز ػرة عسػرص ك أرسكمف األكزارة نجمح 
ة  ػػ  تػػؽ األفثػػثف ف ثثثيػػمل ككػػمف األػػدا ع كراء ذألػػؾ ىػػك كعػػؼ األفػػذاسح األ ػػ   ر كسيػػم األ كنػػمن كف األقسمربػػ

ىذا األقرار    ظؿ غ مب رئ س األػكزراء األ ركػ  أجمك ػد حػف األسػالدل كتبػثت أرسكمف األقسمربة. كا خذ 
األػػكزارة س ػػد ىػػذا األقػػرار حثػػإ  أ  ػػد شػػ س  كس ػػرل كألفػػع نجػػـ "أرسكػػمف"  ػػ  ثػػفمء األث مثػػة األ رك ػػةل كألفػػع 

 (.ّٓ: ََِٕ فع: األكطن    )األفج األثالفة  األف فثؿ    تزب اإلثالف جمه ف و اإل

األػػكطن  أثػػر سػػمأل   ػػ   بػػمحد األفخػػمكؼ فنػػو كفػػف  األثػػالفةككػػمف ألثنجػػمح األػػذم تققػػو تػػزب 
كفؤ دكه فف األػكزارة )سمشػك ؿ: أرسكمف      األسالدل  م  ي ثت أزفة ث مث ةل كاث قمؿ اإلثالف نمف  األفد 

ُٖٖٗ :ِٔ.) 

 خمطػب األشػػ ب األ ركػػ  األ ركػػ   ػ  عسػػرص  زاؿاػإلن ػ  فكعفػػو األتػمـز فػػف عأػػ ة أرسكػػمف كػمف 
كاألقأم م األ    شمثول كذألؾ  ف األش ب األ رك     سر جز رة عسرص جزءنا فنول عمفت سر طمن م س فك ف 
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 ةل كاألف ركؼ أف األجز رة ال  س د إال ثػ ة ك ثػكف رات حػف األفػكانئ أكثر األ كنمن  ف فنيم ت إ  بستكا  
كعد ائ ثؼ ل ىذا (ِٕ: ُِٗٗر )األن  ف : مئة ك ثكف فف ث ف أكثراأل رك ةل    ت ف  س د حف األ كنمف 

 ل(ُٖٕٗ   ُّٗٗـ( ك)ُٕٓٗىػػ   ُّٓٗاألكطن  فػع تػزب األ داألػة  ػ  تكػكف   ) األثالفةتزب 
 شػػػمؿ فنبػػػب نمئػػػب رئػػػ س األػػػكزراءل ك سنػػػإ األتػػػزب  ػػػ  ىػػػذه األف ػػػرة عأػػػم م ذات طػػػمسع أرسكػػػمف ككػػمف 
مبػػة  ػػ  فجػػمؿ ا ثػػثتة م  نفػػكمل  أبػػر األتػػزب حثػػإ األق ػػمـ ستفثػػة ألثبػػنمحمت األكسػػرل خاع بػػمد

فػف فمئػة فؤثثػة بػنمح ة كسػرلل كحفػؿ حثػإ  أكثػر لـ(ُٕٔٗىػػ   ُّٔٗاألثق ثةل  ػم   ح  ػ  حػمـ )
إبػػدار عػػمنكف  يثمػػ  األفكائػػد األرسك ػػة حثػػإ األقػػركض األزراح ػػةل ك ػػـ إتػػالؿ زراحػػة األتسػػكب فتػػؿ زراحػػة 

 ََُْك   حمـ )ل (ِٖ: ُِٗٗف : األدخمفل ككزع آال نم فف األجرارات األزراح ة حثإ األفالت ف )األن  
    رك مل  قمـ األج ش سمنقالب حثكرمل كثػ طر إثالف ة دكألة  مفةإلعـ( ظيرت دحكات َُٖٗىػ   

ل ك ركػزت األثػثطة  ػ  األثػالفةكفػف س نيػم تػزب  اػ تزاباأل ثكر كف حثإ األثثطة األث مث ةل ك ـ تؿ 
 .كع دت األتر مت األفخ ثفة( تكـ سمإلحداـل ََّٔ د فجثس ا فف األقكف ل كنفذ     ثؾ األف رة )

ألفقمكفػػػة األفػػػد  اإلثػػػالـاػػػ خ ر أزفػػػة تق ق ػػػة؛  يػػػـ  ر ػػػدكف اثػػػ خداـ  قػػػالباالنألقػػػد كاجػػػو عػػػمدة 
   ػ  األشػمرع كاألت ػمة األث مثػ ة األ رك ػةل اإلثػالفاألش كح ل ك ػ  نفػس األكعػت  خشػكف فػف  نػمف  األفػد 

م  مس نم   .(ِٗ: ُِٗٗ:  ثنم ألو )األن  ف ألثنظمـ كأل س فنمكحثإ تد   س ر األس ض  يـ  ر دكف إثالفن

كحندفم سدأت األت ػمة األث مثػ ة   ػكد ألثسػالد  ػدر ج فم أثػس " كرجػكت أكزاؿ" تػزب األػكطف اػ ـل 
ك ف ػػػع سخسػػػرة حمأل ػػػة  ػػػ   لـ(ُِٕٗىػػػػ   ُّْْٔكاألف ػػػركؼ أف أكزاؿ فينػػػدس كيرسػػػمئ  كألػػػد حػػػمـ )

ثػػكاءن كػػمف  ػػ  رئمثػػة –حيػػده  ػػ  ثػػالف ة اإلل كرغػػـ ذألػػؾ  ػػ ف األتركػػة  ة كاألث مثػػ ةع بػػمداألشػػئكف اال
ت ثت فثمتة أكسر    األث مثة كاألشػمرع كمنت   ف ع ستر ة أكسرل كار  -يكر ة   رئمثة األجفأك األكزراء 

 ػةل كخك نػم فػف  م كركاأل رك ل  أكزاؿ كمف  رل ا ثثفة األف  دألة ك طمر أ د كألكج  ألثتػد فػف  طػرؼ ا 
ألػػذألؾ  ىسىنيػػإ  ل ػػ  إ ػػرافثػػالف ة اإلمح األثػػكرة   ف كنفػػك ا  كػػمر األف طر ػػة س ػػد نجػػاإلثػػالف طػػرؼ س ػػض 

ف  دألػػة فقمرنػػة سثػػمسق ول  ػػدحـ األفػػدارس األ ػػ   يخػػراج ا ئفػػة كاألخطسػػمء أل بػػؿ نثػػسة إثػػالف ة ث مثػػمت 
حػػػة ذا ػػػ  اإلثػػػالف ة اإل% فػػػف خر جػػػ  األفػػػدارس األف كثػػػطةل كفػػػم ثػػػفح سمألػػػدحكة َِ إألػػػإخر ج يػػػم 

ػػػم عسػػػؿ ذألػػػؾل كثػػػفح سق ػػػمـ فؤثثػػػمت كاأل ثفز ػػػكفل كثػػػفح ألثف  ػػػمت سمر ػػػداء األتجػػػمب س ػػػ د أف كػػػمف فجريفن
ل كفػػم إثػػالف ة ة األ ػػ   سنمىػػم سكجػػكد شػػركمت كفشػػركحمت ع بػػمدا كعػػمؼل كفػػم ثػػفتت األث مثػػمت اال

 .(ّٔ: ََِٕ: أردخمف)      رك م اإلثالفطة األ مألـ ثفح سنشمط راس

األر ػػمه" حػػمـ   أثػػ س "تػػزب إألػػإ   ػػ   رك ػػم اإلثػػالفاألظػػركؼ األ ػػ    ػػمن  فنيػػم األ  ػػمر  أدت
ـ( ككػػػمف "األنظػػػمـ األ ػػػمدؿ" ىػػػك حنػػػكاف األسرنػػػمفج األػػػذم  طرتػػػو األتػػػزبل كىػػػك  ػػػ  ُّٖٗىػػػػ   َُّْ)
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األ ثفمن ػػة  ػػ   إألمػػمء إألػػإاألنظػػمـ األ ػػمدؿ ألثتػػزب  يػػدؼ  ىػػذا  . ككػػمفاإلثػػالففأػػفكنو   نػػ  األنظػػمـ  
ثػػة كألػػ س  رك ػػم كاأل ػػ   خ ثػػؼ حػػف األ ثفمن ػػة األمرس ػػة األ ػػ   ق بػػر  قػػط حثػػإ  بػػؿ األػػد ف حػػف األث م

نظػػمـ  مفػػةإع إألػػإ ػػرل أف األد فقراط ػػة كثػػ ثة كأل ثػػت غم ػػة؛  يػػ   يػػدؼ أرسكػػمف فتمرسػػة األػػد ف. ككػػمف 
ذااألثػػ مدة ك  أرسكػػمف  شػػثت  ػػ  ذألػػؾ  ػػال ع فػػة أليػػمل ككػػمف ىػػذا ىػػك األخطػػمب األث مثػػ  األػػذم خػػمض سػػو  ار

 تبؿ حثإ ـ( أف ُٖٗٗىػ   َُُْاألفتث ة حمـ ) ن خمسمت اإلث طمع     س د ذألؾل   ن خمسمت اإل
ـ(ل ككػمف ففمجػأة كس ػرة  ػ  األكثػط ُِٗٗىػ   ُُّْخفس سثد متل أفم  كزه األكمثح  كمف    حمـ )

فطمألسػة رئػ س األػكزراء "ثػث فمف د ف ر ػؿ" سمالثػػ قمألة  إألػإأرسكػمف األث مثػ  األ ركػ ل كدحػت ىػذه األن ػمئج 
تالؿ األنظمـ األ مدؿ فتؿ األنظمـ األفيٍفًثس   (.ّٕ: ََُِ) نك ؿ: كار

 كف  ق رسكف فف األثثطة    ىدكء كسطءل   فؿ حثإ خثؽ عمحدة اإلثالفزب األر مه ك ألقد سدأ ت
ئ الؼ األتككف  سفكاجية نشممؿ األفؤثثة األ ثكر ة األ رك ة كاإلإج فمح ة عك ة ألول كثمحده حثإ ذألؾ إ

 ػ  إحالنػو أنػو  اػ فرتزب األ فمؿ األكردث من  كزح فو "حسد اهلل أكجػالف"ل  مثػ ثفر تػزب األر ػمه ذألػؾ 
ػػم كجػػكد األػػرئ س " كرجػػكت  خػػط األدكألػػة كث مثػػم يمل كثػػمحده ر ض األ نػػؼل كأنػػو ألػػف  خػػرج حثػػإ ػػ أ أن

 (.ُُٗ: ََِٔ  ف. ) رأكاف: اإلثالفأكزاؿ"    األتكـ سأ كمره غ ر األف طر ة  جمه 

ل ر  ػت م األر ػمه ألفكاجيػة خبػكفة ا عك ػمءاألفنظفة ألثتفثة األث مث ة األ ػ  عػمـ سيػ دارةكأفمـ اإل
ئ ػالؼ األث مثػ  كأليػم اإلاألس أمء ت إ   كعؼ األتزب حف  ػ ح فثفػمت  ثػمدىمل كأحثنػت عس  ش ثر األرا ة
نبػ ب تػزب رئمثة األػكزارةل ك كػكف األػكزارات األث مثػ ة األثػ مد ة فػف أرسكمف حثإ أف   كألإ  لفع األر مه

ـ(  شػكثت كزارة ائ ال  ػة حثػإ رأثػيم نجػـ األػد ف ُٔٗٗىػػ   كن ػك ُُْٕك ػ  )بػفر ل األطر ؽ األقػك ـ
   األف رة األ    كألإ   يم األػكزارة كىػ  حػمـ كاتػد أف  خفػض د ػكف  رك ػم فػف أرسكمف سكمف. كاث طمع أر 
ػػالر ّٖ) ػػالرل كعػػػمد ث مثػػػة نمجتػػػة داخث فػػػم كخمرج فػػػم س  ػػػدنا حػػػف األ شػػػدد ُٓ) إألػػػإ( فث ػػػمر دكػ ( فث ػػػمر دكػ

ػال  س  ػػد حنػػول إػػال أف األفؤثثػػة األ ثػػكر ة ر  أت  ػػ  نجمتم ػػو كاأل طػػرؼل كىػػذه األث مثػػة    فػػد األكاعػػع كػ
كحثػػإ رأثػػيم األقأػػ ة –ع ػػرب فػػف س ػػض األقأػػم م األشػػمئكة  ػػ   رك ػػم إاألكس ػػرة خطػػرنا كس ػػرنال خمبػػة أنػػو 

ن قػمدات إبػفكؼ األجػ شل ك كج ػو   ػ ألإلثالـ ألتثيمل كسدأت ع مدة األج ش    تفثة  طي ر  -األكرد ة
ن خمسػػػمت إإجػػػراء  إألػػػإ أرسكػػػمفت قنػػػتل كأفػػػمـ ذألػػػؾ ألجػػػأ ار   أزفػػػت ا كأػػػمع األث مثػػػ ة ك رسكػػػمف الذحػػػة  

 (.ِّٔ: ُٗٗٗ)اتفد: ف رئمثة األتككفة س د أعؿ فف حمـ ث قمأل و فإفسكرةل ثـ عدـ 

ػػال  خفػػػإ أف األنخسػػػة األث مثػػػ ة  ػػػ   رك ػػػم كا قػػػت حثػػػإ بػػػ كد األر ػػػمه ألثثػػػثطة إلثسػػػمت  شػػػثو  كػ
فػػػف  كػػمف  ػػدرؾ عكاحػػد األث سػػة األث مثػػ ة ك  تػػرؾأرسكػػػمف إػػال أف  لكاالأل فػػمؼ حث ػػو كت ػػإ  فقػػد شػػ س  و

 ػنجح  ػ  أعػػؿ فػف حػمـ  ػ   تق ػؽ إنجػػمزات زادت  لخالأليػمل فػدركنم األ كازنػمت األث مثػ ة األ ػػ   تػ ط سػو
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فف رب ده األش س  كاألث مثػ ل ألػذألؾ رأل فنم ثػكه أػركرةى إعبػمئو حػف فكع ػو رغػـ ى ػمؼ فئػة أألػؼ  
 ".اإلثالـشمب  رك  أفمفو    فد نة عكن ة: "نر د 

ــة العمــل التنــوعي  -ب ىنػػم سمأل فػػؿ األ نػػكح  ىػػك األ نػػكع  ػػ   إأل ػػوفػػم نػػذىب ي: اإلســالممرحم
األ تم ػػػػؿ حثػػػػإ عكان نػػػػو أك سػػػ ف فيمدنػػػػة األنظػػػػمـ  كاأل ػػػػ    ػػػػراكحل ثػػػػالف ةاإلأدكار حفػػػػؿ األ  ػػػػمرات   سػػػمدؿ

ل ككذألؾ األ نكع    أفمكف األ فؿ ثالف ةاإلاألكأ  ة األفكجية ألبمألح األ ثفمن ة أد األفظمىر كاأل  مرات 
ع األ ركػ ل ألػذا كحنػد األتػد ث حػف األ  ػمرات فػعثػب األفج  إألػإ ثالف ةاإلاأل  مرات  فف خالألواألذم  نطثؽ 

تػزب ف ػداد ألتػزب األفأػ ثة ك إأل نف ة ىػك تزب األ داألة كال   ننم نجد أف ا تزاباأل    فثثيم  ثالف ةاإل
حثفػػمء ثػػ طمع ففكػػرك ك إ ت ػػث رسكػػمفلأ  سق ػػمدة نجػػـ األػػد ف اإلثػػالفف ػػداد ألتػػزب األر ػػمه األفأػػ ثة ىػػك إ

حثػػإ عػػكان ف ىػػذا  أت منػػماأل تم ػػؿ  ػػ   رك ػػم ك األ  ػػمط  فػػع كاعػػع األنظػػمـ األ ثفػػمن   ف ةثػػالاإلاألتركػػمت 
  سنػػػإ ث مثػػػمت األتػػػزب  آخػػػرتػػزب  حػػػف طر ػػػؽ  كػػػك فكذألػػػؾ  لفن يػػمك  تزابألػػػأل إغالعػػػواألنظػػمـ حنػػػد 

ثػالف ة اإلثػ طمحت األتركػة إألكػف سنظػرة شػفكأل ة  لخػذآفحػدة ثػثس مت ك  ا ثػثكبكمف أليػذا  رلاألفتظك 
 (.ّٓ: ََُِنك ؿ: ان زاع شرح ة جفمى ر ة )دـ ك أل ق    رك م ا

زحفػػػمء ك ففكػػػرك األتركػػػة  أىػػػـ أتػػػد   سػػػر  لردكغػػػمف رئػػػ س األػػػكزراء األتػػػمأل أرجػػػب ط ػػػب  إف
سػػػػ ف ثػػػػالف ة اإلتنك ػػػػو األث مثػػػػ ة  ػػػػ  ر ػػػػع ربػػػػ د األتركػػػػة  كظػػػػؼ ألسمع ػػػػو ك  أفاثػػػػ طمع ك ثػػػػالف ة اإل

 يػك  لجػو ألثتداثػةاألفث ػـز األػذم ال  ػد ر ك ألثقمئػد  ردكغػمف فػف نفثػو نفكذجػم حفث ػمن أل ألقػد عػدـ األجفػمى ر
خبكبػم  ػ  ك  لث مث  فتنؾ حثإ فث كل األ مألـ ألـ  نسطح ألث مثمت سكش كسػمع  عػمدة األ ػمألـ األثمألػث

طمع سفشػػػمركة فجفكحػػػة فػػػف األخسػػػراء ثػػػ إم سػػػمرع ع بػػػمدإك  عأػػػم م فثػػػؿ األ ػػػراؽ ك  ثثػػػط ف كغ رىػػػمل
اجيػت  رك ػم حثػإ فػدل حقػكد  ة ك ع بػمدإت تثكؿ ألف أال إ جمداألففكر ف    تزب األ داألة كاأل نف ة ك 

األ رك ػز حثػإ األطسقػمت األفق ػرة األفيفشػة  ػ   رك ػم كىػـ ك  لاأل أخـ كا ف ة كأ ؼ األسنػإ األ ت  ػة :فثؿ
األ ثفمن ػػة األ ػػ  كمنػػت   ػػمجر  ػػ  تمجػػة ك قػػر  ألػػألتزابكمنػػت  تثػػب دائفػػم األ ػػ  كىػػ   األثػػكمف أغثس ػػة

ػػالء األفقػػػراء أليػػػـ ركتيػػػـ  أح ػػػدتك  ل  األكثػػػط اإلثػػػالفسػػػمألفكر   ػػػأثركاكح ػػػم ك  أكثػػػركا أبػػػست اػػػآلف لىؤػ
 (.ُْ-ُّ: ََِٕ)غزاأل :  أ م كرؾس د ثفمن ف حمـ فف األ  و    بتراء حثفمن ة  ةثالف اإل

 إألػػإان قثػػت ك  لسػػدأت فػػف األفثػػمجد كاألفػػدارس األد ن ػػةثػػالف ة اإلاألتركػػة  أفاألفثفػػت ألنظػػر ىػػك 
حع بػمدإفؤثثػمت  إألػإثػـ  لفؤثثػمت فج ف  ػة ال تككف ػة األسثػد مت  إألػإأف كبػثت  إألػإ ل ػةالف ة كار

دار ػػةاألسثػػد مت  ػػ   رك ػػم   ف ػػع سبػػالت مت خدفم  ػػة ك  خػػدفمت )األمػػمز األطس  ػػ  كاألفػػمء  قػػدـ ك  لكس ػػرة كار
 ػػػ   ا ثػػػكاؽكاألجثػػػكر كاألفخػػػمسز كاألفك سػػػمت كاألفيرجمنػػػمت كاألتػػػدائؽ ك  فػػػمؽكا ن األ مفػػػةثػػػمئط األنقػػػؿ كك 

كمنيم ثػػطنسكؿ األ ػػ   قػػدر حػػدد ثػػإد مت فثػػؿ سثد ػػة كسػػر األسثػػأ  ف حثػػإ اإلثػػالفكعػػد تػػمز  داخػػؿ األفػػدف(
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-ُّٖ: ََِٔتثف: ) ا خرلف ظـ األفدف ك  أنقرةسثد ة األ مبفة  إأل  إأم ة لفث كف نثفة ُٓب 
ألفأػػم قمت فػػف األفخػػمسرات سػػمألرغـ فػػف ا  ف  ػػ   رك ػػم ك ألإلثػػالفخ سػػمر كمنػػت األسثػػد مت ىػػ  اإلك ل (ُْٖ

 ـ نفكذجم رائ م      ف  قداإلثالفاألسثد مت    حيد  ث طمحتإ لاأل ثفمن ة ا تزابكاألج ش كاألسرألفمف ك 
حػػػمدةنف ػػػة األتق قػػػة كاأل م  ػػػر األجػػػذرم ك األ األ ػػػدؿ ك  سسنػػػمء  لة  ألثفػػػدف األ رك ػػػاإلثػػػالفجػػػو األتأػػػمرم األك  ار

االت فػمؿ ك  لج فمح ػةإحسػر فجػالت كك ػب كفيرجمنػمت ثالف ة اإلنشر األثقم ة ى فمـ سيم ك األفثمجد كاإل
ت ػمك ثالف ة اإلسمألفنمثسمت  شػ س ة كاثػ ة ت ػإ ثػالف ة اإلاألتركػة  أحطػإففػم  دكر األػد ف  ػ   رك ػم ءار

 كمنػت األسثػد مت ىػ  خطػكة ل (ٔٓ-ٓٓ: ََُِ: األ ثفمن ة )نك ؿ ا  كمر  فركج م   بفكؼ فؤ د
 رك ػم  خ ثػؼ  فمفػم حػف سػمع   رئمثػة األػكزراءل إألػإبػكال األسرألفػمف كك  إألػإ جمه األكبكؿ  س ألألفمـفيفة 
ت فع فركر األكعت ف فش ة    كؿ فنمت  أبستة سيم  جذرت ك   م كرك ثفمن ة ا  مأل لثالف ةاإلاألدكؿ 

 .أفر كمك  إثرائ ؿجنراالت األج ش األفدحكف ف فف ك  أركمفاألت مة ك فتف ة فف عمدة 

فؤثثػػ  ف  ػػ   لأعػػك  ماألفخػػمسرات ىفػػاألجػػ ش ك  األجػػ ش األث مثػػ ل عسثػػةة ىػػ  األ ثفمن ػػ اػػ تزاب
 كىػ  األ ػ  رسطػت لخػر شػئ  ػ  ىػذه األػدن مآكؿ ك حثػإ أنيػم ىػ  أ أ ػم كرؾ   مفثكف فع   ػمأل ـ ك  ل رك م

ك جف ػػػ يـ فػػػع جنراػػػالت  لأ ػػػراؾ سمألفؤثثػػػة األ ثػػػكر ة أحفػػػمؿرجػػػمؿ   ف كاألفثقفػػػ ف ك حػػػالففبػػػمألح اإل
 إرىػمبث مثػة  ا فن ػةاألفؤثثػة كفػمرس كفػمزاؿ  فػمرس األجػ ش ك  لكظ ف ة ة ك ع بمدإفبمألح ساألج ش 

 ػة األبػي كن ة دكرىػم  ػ  حالففمرثػت األفمكنػة اإلك  لمإلثػالـس  خك فيـ فػف كػؿ شػئ    ثػؽاألفكاطن ف ك 
ظيمرك  اإلثالـ شك و بكرة  ككػذألؾ  لر األظػالف  األفن ػزؿ ككػمره األ ثػـ كاألتأػمرةاألفثثـ األفث ـز سفظي ار

عػمدة ألكػف  ثػمد األجنراػالت ك  حػف د ػنيـل أس ػمدىـك  ا طفػمؿ ػ  حثفنػة  من ش طمن  ان فمزاؿ دكر ث  ث ـ ك ألكمف 
م ثػتؽ األطسقػة األفق ػرة كػمف أليػك  لك ػدف رىـ ألثػركات  رك ػم لا خػالع     رك ػم األفػمأل  ك  زاب األ ثفمن ةأت

 ػػػ  األكعػػػت  سػػػمألخركج اػػػ فر األػػػذم ثػػػيؿ األطر ػػػؽ ألإلثػػػالف  ف لفػػػردكد ثػػػثس  حثػػػ يـ كحثػػػإ فثػػػ قسثيـ
 األجفػمى ر ج ػؿ أليػـ كزف كس ػر سػ ف ل ففػمكحػدؿ سأفمنػة اػ رض طس قيم حثػإ األفنمثب ألطرح األتثكؿ ك 

  .(ِٔ: ََِٕ: أردخمف)  خرلا ا تزاب

األفػػد  سػػ فأفػػمـ خ ػػمر ف  كمنػػت نتػػت  ػػ  األبػػخر  قػػد ككأنيػػم  ػػ   رك ػػم ثػػالف ة اإلاألتركػػة إف 
 اإلعمفػػة ػػرض ردكغػػمف ك أح قػػمؿ إكاألظثػػـ األػػذم ككاجيػػكه كخبكبػػم س ػػد  لتظػػكا سػػو األجفػػمى رم األػػذم
دخكؿ  ػ  األػك  لك  سئػ يـ أنبػمرىـ تػر ض س أفػم لكتظر كػؿ أتػزاسيـ كنشػمطم يـ لرسكمفأاألجسر ة حثإ 

 سػة األ رك ػة األف  ػددة سمألتثػسمف األ رك ا خػذاألجزائػر فػع  إألػإ تك ػؿ  رك ػم فكاجية فثػثتة فػع األجػ ش ك 
كحثك  ف  لكحرب    أعمأل ـ األجنكب األمرس  لاألجنكب األشرع  أعمأل ـ    أكرادفم س ف  ا حراؽاألفذاىب ك 

 ا أػػ ؼ  ف ىػػـ األطػػرؼ اإلثػػالفك  من حنفػ رأكثػػ  نػ  ثػػ ككف األفكاجيػػة  لكغ ػػرىـ األدكنفػػةك يػػكد  أرفػفك 
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كاألن ػمئج ثػ ككف كمرث ػة ثػ ؤجؿ ىػد يـ  لاألفكاجيػة إنيمءفكمف األج ش ىك األذم ث تدد زفمف ك ك  ليم   
خػػركج فػػف األفػػخ كفػػف حنػػؽ األثػػالف ة اإلثػػ طمع عػػمدة األتركػػة إ لأخػػرلثفػػمن ف ثػػنة  إألػػإاألػػد ف  س ت ػػمء
 بػػخب  بػػمتب تفثػػ يـ  ػػ  األػػدحكةج ج ك خطػػكة خطػػكة سػػدكف أػػخ ػػمركا األثػػ ر سػػسطء ك ار ك  لاألزجمجػػة

بػػػالتيـألسػػدء دحػػػك يـ ك األ ركػػػ   األطسقػػػمت األف دفػػػة  ػػ  األشػػػ ب مخ ػػػمركا األسػػػدء سمألقمحػػدة ك  ل م  ػػراألك   لار
فمن ة ىـ أبػتمب األقػرار غالة األ ثتزب األ داألة كاأل نف ة أليـ كزنيـ    األسرألفمف كال زاؿ األج ش ك  اآلفك 

فػػرة  ػػ   ػػمر خ   ػػكؿ ثػػ طمحكاإردكغػػمف كتػػزب األ داألػػة أ ألكػػف لاأل شػػر    كاألق ػػمدم  ػػ   رك ػػماألث مثػػ  ك 
 لكمنػػت   ػػد نفثػػيم ىػػ  األكسػػرل كىػػ  بػػكت األجفػػمى ر لحثفمن ػػة أتػػزاب رك ػػم األ ثفػػمن   تجػػ ـ دكر 

. فق ػػد  ػػ  األسرألفػػمف أم ػػة حثػػإ  م كركا  اػػ تزابىػػذه  أىػػـتػػ ف ألػػـ  تبػػؿ اتػػد  إتراجيػػمثػػ طمع   
 (.ِٖ-ِٕ: ََِٕ: األتفمف )

ـ األ ركػػػ  حثػػػإ األفؤثثػػػة األ ثػػػكر ة ك ػػػدخال يم ألػػػب األػػػرأم األ ػػػمؤ   أفسػػػدىمء ثػػػ طمع اردكغػػػمف إ
فػػع  أكػػده أف فكعػػع  لاػػ كركس  تػػمد ج ػػؿ فػػف د ك م كر ػػة األ ثػػكر األثػػسب  ػػ  حػػدـ األ تػػمؽ  رك ػػم سمإلك 

ىك   زحـ تفثة كفنذ  كأل و ثدة األتكـ ك ل األ ثكر إتراجألكنو أجمد األث سة األث مث ة     غرسمن  رك م أل س 
ثػ طمع ستكفػة ار ك  فيفشػة  ػ   رك ػمل أغثس ػةاألفثمك ف ك  تث ف ظركؼ ت ػم يـ كىػـ ألفقراء ك ألفنمبرة ا

 فػػف كثردحػمءات األ ثفػػمن  ف األػػذ ف أػثثكا األشػػ ب األ ركػػ   إدتػػض ك  لثػػالف ةاإل   ػد أليػػـ األػركح  أف
خطػػػكات كاثقػػػة ساألثػػػ د رجػػػب ط ػػػب  ثػػػ ر سػػػسطء ألكػػػف  األبػػػي كن ةلثفػػػمن ف حػػػمـ سفثػػػمحدة األفمثػػػكن ة ك 

حػمدةك  له كثػب كد األشػمرع األ ركػ  األفثػثـ جػم كفتكفة س  أفثػ طمع ار ك  أليػذا األشػ بل ثػالف ةاإلاألػركح  ار
  ةع بػػػمدإزفػػػمت تثػػػكؿ   إ جػػػمدسمألقػػػدرة حثػػػإ  ل  كاأل ػػػمألـ األثمألػػػثاإلثػػػالف كػػػكف نفكذجػػػم ألػػػدكؿ األ ػػػمألـ 

 (.ُٖٔ: ََُِتثف: ك نفك ة   من  فنيم ىذه األدكؿ )

نطثػػػؽ فػػػف األنقطػػػة األبػػػت تة إ  األتػػػزب ح قمدنػػػم إف األثػػػ د رجػػػب أكردكغػػػمف كبػػػتسو  ػػػإ ػػػ  
ألنجػػمح تزسػػول ت ػػث أنػػو أألػػؼ عثػػكب األطسقػػة األػػدن م  ػػ   رك ػػم فػػف  قػػراء كفثػػمك ف كفتػػركف فل كسمأل ػػمأل  

كا كثع  كثرا خرلل ىذه األطسقة األ ر أة ى  ا  ا تزابأثس عمحدة ش س ة حر أة حجزت حنيم 
ل  كػمف األنجػمح ىػك األيػدؼ ن خمسمت اإلمد ؽ    بن أكثرفف األطسقة األفن فةل كسمأل مأل  كمنت أبكا يم 

 كىك فم  تقؽ.
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 :الفصل الثالث 

 والتآمر قيادة التغييرالتنمية بين حزب العدالة و 
األ شر   ة  سدأ األفبؿ س ف األثثطمت األ نف ذ ةف أثمس قـك األنظمـ األث مث  األ رك  حثإ 

 كرم  نص حثإ أف األقكات األفثثتة األ رك ة األتزس ة األث سراأل ةل ك قمن ألنظمـ دثل ك أخذ سمأل  دد ة كاألقأمئ ة
األذم أحطإ األفؤثثة األ ثكر ة تؽ  ا فر  دث كرم ألثدكألة األ رك ةل أثمث فثؿ تمف  األ ثفمن ة كفسدأ 

أل زاـ األتككفة إث خدافيم األف ث     تمألة حدـ إ أكث خداـ األقكة  ففمرثة األف  كل حف طر ؽ األ ثك ح س
 سمأل كجيمت األ ثفمن ة.

كاسؽ األداألة حثإ ذألؾ    األفمأ ل األقرار األدث كرم األذم أسطؿ شرح ة تزب األر مه كفف أسرز األث
ل كرجب ط ب أردكغمف جكؿكنشمط زح فو نجـ األد ف أرسكمفل كسرغـ ذألؾ  قد عمـ أ سمع أرسكمفل حسد اهلل 

ث طمع األث طرة حثإ األثثطة األ شر   ةل كاألثثطة إ(ل كاألذم AKPس أث س تزب األ داألة كاأل نف ة )
 اإلثالـسثسب  كجيمت تزب األ داألة كاأل نف ة األفر سطة سقمحدة ل كذألؾ رئمثة األجفيكر ةسفم   يم نف ذ ة األ 

 ك     األ راؽل ا فر اإلثرائ ث  كاألكجكد  -إزاء األبراع األ رس كاأل   ج ثت ألو فكعفمن   فمشإ فع اإلثالـ 
جف  من أحطت األتزب األشرح ة إف ىذه  دكؿ األ رس ة كسثداف آث م األكثطإلكاأل العمت األفنف تة فع األ

ثـ إكاألمرب األذم  رحسو  راؾ األث مث ة ألق مدة د ة األثثطة     رك مل كىذا فم  خ ؼ األ ثفمن  ف ا 
سثسب األ م  ر األث مث  األذم أتدثو األتزب    ل فف ىنم أخذت تثقمت األ آفر  تمؾ أد األتزب اإلثالـ

ثرائ ؿ كتثفمؤىفم األمرس  ف  نظركف  ك ة ك ا فر  دارةاإل األداخؿ كاألخمرجل ا فر األذم ج ؿ ث طرة  إألإار
ظيرىم   رك م دارةإلاألسدا ة األفؤد ة ذألؾ      رك م سمح سمر فكرتزب األ داألة كاأل نف ة حثإ فقمأل د ا 

ثرائ ؿ كاألمرب.. كسثسب األ أ  د األذ ل  قد سدأت األفؤثثة م   ف ع سو تزب األ داألة كاأل نف ة فر كم كار
 تمد ـل ك   األكعت نفثو فمرثت أفر كم كاإلئ ك األ ثفمن ة أد األنظمـ األقمداـ   األ ثكر ة  ثف تم يم سمث خ

فف  دحفكف األخ مر األد فقراط      رك مل فا كركس  كسثداف غرب أكركسم أل سة فزدكجة إزاء  رك مل  يـ 
إف ىذا األفبؿ ف ن  كفف جية أخرل  ر دكف  دخؿ األج ش فف أجؿ األقأمء حثإ إرادة ا غثس ةل 

سة حثإ حدة  ثمؤالتل أىفيم: ك ؼ نشأ األتزب كفم ى  أىدا و؟ كك ؼ ب د األتزب ألثدة األتكـ؟ ألإلجم
 كفم ى  األدحمكم األ آفر ة حثإ األتزب؟ كسنمءن حث و   ف ىذا األفبؿ ث  نمكؿ ذألؾ    األفستث ف األ مأل  ف:

 كاألب كد األث مث . األتزب -:األولالمبحث 

 .كاألفؤفرات األث مث ة األتزب -المبحث الثاني:
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  :األولالوبحث  
 الحزب والصعود السياسي

األبػػفكة األتمكفػػة  ػػ   رك ػػمل )رئػػ س األجفيكر ػػةل رئػػ س  اػػآلفىػػـ عػػمدة تػػزب األ داألػػة كاأل نف ػػة ل
 األتككفػمت األ ثفمن ػة ت ػد يـاألكزراءل رئ س األسرألفمف(ل كس دىـ فقمأل د ف ظـ األفؤثثػمت األ ثفمن ػة األ ػ  

األبػػمرفة أل فتػػكا حػػف كجػػو  رك ػػم فػػالفح األد ك م كر ػػة حمفػػمل  م ػػركف ك  ػػدألكف  ػػ  عكان نيػػم  َٖنتػػك 
األ ركػػػ ل ك ػػػ   ع بػػػمد  بػػػدركف عمئفػػػة أغن مئيػػػمل ك قػػػكدكف حجثػػػة اإلل األ ثفمن ػػػة األ ػػػ  تفرىػػػم األ ثػػػكر

 ـ س بممء كثقة شد د ف. إأل ياألخمرج   تدثكف سثثمف  رك م ألث مألـ األذم  ث فع 

اػػآلخركف داخػػؿ كخػػمرج  رك ػػم  ىػػـ فػػف  طثقػػكف حثػػإ أنفثػػيـ بػػفة األفتػػم ظ فل ك طثػػؽ حثػػ يـ
األجفيكر ػػة  أ ػػم كرؾأنشػػأ فبػػطفإ كفػػمؿ  أف   فل ظثػػكا أل قػػكد طك ثػػة فنػػذاإلثػػالفأك بػػفة األف ػػد ن ف 

ل سفأػػؿ األقػػكان ف األبػػمرفة األ ػػ  ُِّٗأنقػػمض األدكألػػة األ ثفمن ػػة حػػمـ األ رك ػػة األ ثفمن ػػة األف شػػددة حثػػإ 
 ك  ف ألثزنػػكج ا  مرعػػة  ػػ  األقػػركف اػػ فر ض ـ سنظػػرة األسػػ إألػػ يل ت ػػإ سػػمت  نظػػر كخثفػػمؤه أ ػػم كرؾدشػػنيم 

 األممسرةل حثإ تد كبؼ س أيـ. 

رأثػمن حثػإ حقػب؛  فنػذ  األ م  ػركػمف ىػذا األكأػع  ق ػرب سػدكره فػف  ََِِع راب حػمـ  كألكف سػ
ثػػدة األتكػػـ  إألػػإ ثػػالف ةاإل بػػمتب األ كجيػػمتىػػذا األ ػػمر خ األػػذم شػػيد كبػػكؿ تػػزب األ داألػػة كاأل نف ػػة 

م عػمدة ذات األتػزبل فػف إأل يػألثتزب ىذه األفئة "األفتم ظة"ل كاأل    ن ف   ر  ت األث مثمت "اإلبالت ة"
ثػنكاتل كىػك فػم  مػرت ألػو أ ػكاه حد ػدة  ػ   ٕاألقفة      ػرة أعػؿ فػف  إألإاألقمع األذم غرعكا   و حقكدا 

  رك م كخمرجيم ألـ  طسؽ شفمىيم س د أليكؿ "األففمجأة". 

ىػػذا األتػػزب فػػف ت ػػث نشػػأة األتػػزب كألثك ػمء سف طثسػػمت ىػػذا األفستػػث ال سػػد فػػف األ  ػػرؼ حثػػإ 
 ة  ػ   رك ػمل ألػذا ثػن نمكؿ ذألػؾ  ػ  فطثسػ ف ثػث طمع  كأل  د ة األق مدة األث مإو كاألك ف ة األ   سيم أىدا ك 

 رئ ث  فل ىفم: 

 .ىداؼاألتزب األنشأة كا  :األولالمطمب 

 األتزب كاألب كد األث مث . المطمب الثاني:
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 :األولالمطمب  

 ىدافواأل النشأة والتنمية: حزب العدالة
 ثػػسقو األ  ر ػػؼ سمألفؤثثػػ ف أليػػذا األتػػزب ألكػػكف األتػػزب  اػػ تزابإف األ  ر ػػؼ سػػأم تػػزب فػػف 

نطالعػػو  األث مثػػ ة ... األػػخل كفػػف ثػػـ األ  ر ػػؼ سأك حندئػػذ فػػم ىػػك إػػاٌل فػػرآة أ كػػمرىـ ك كجيػػم يـ األتزس ػػة 
ألكعكؼ حثػإ حندىم ا ا فريـل كفف ثـ  ق أ  أىدا  إألإكاألثثكؾ األذم ا س و األفؤثثكف ت إ كبثكا 

 ىذا األتزب. أىداؼ

كنتف ن نمكؿ تزب األ داألػة كاأل نف ػة  ػ  ىػذا األفطثػب   ننػم كاألتمألػة ىػذه ثػ  نمكألو كفػف  قػر  ف 
 رئ ث   فل كىفم: 

 : نشأة األتزب.أولا 

 األتزب. أىداؼ: ثانياا 

األتػزب فػم ىػك إػاٌل كأل ػد أ كػمر األفؤثثػ ف ألػول كسمأل ػمأل  ألقػد ثػسؽ األقػكؿ أف : : نشأة الحزبأولا 
ة ك كك ف تزب األ داألة كاأل نف ػة  جػب حث نػم األ  ػرؼ حثػإ ثػ رة ت ػم نشأة   عسؿ األخكض حث نم ك  زافمأل
األك ف ػػة األ ػػ   ن نػػمكؿفؤثثػػ  ىػػذا األتػػزبل ألنػػ فكف فػػف س ػػمف أ كػػمرىـ األتزس ػػةل كفػػف ثػػـ  أىػػـثنػػ ف فػػف إ
 رح   ف األ مأل   ف:ث طمحكا سيم إنشمء ك كك ف تزب األ داألة كاأل نف ةل كىذا فم ثنس نو    األفقر  ف األفإ

كثػن نمكؿ أىػـ شخبػ   ف فػف األفؤثثػ ف كاألف بػدر ف األ فػؿ األتزسػ   أولا: مؤسسـو الحـزب:
    األتزبل كىفم:

كردكغػػمف األفؤثػػس ألتػػزب األ داألػػة كاأل نف ػػةل كألػػد أ  ػػد رجػػب ط ػػب : ردوغــانأرجــب طيــب  -أ
و   ث فػػػم  ػػػ  كس ػػػد  ثق ػػػ لثػػػطنسكؿ أل مئثػػػة سثػػػ طة   ػػػ ش  ػػػ  تػػػ  )س كغثػػػك( س ُْٓٗاكردكغػػػمف حػػػمـ 

حفػؿ سيػم  لكاألفتمثػسة دارةكتبػؿ حثػإ شػيمدة جمف  ػة  ػ  اػإل األد ن ةل األ تؽ سجمف ة فرفرةفدارس األ
تػزب األخػالص  إألػإنأػـ ار شركمت األقطمع األخمص. دخؿ فنذ األبمر    األ فؿ األث مث  ك  إتدل   

س د ذألؾ  حثإ فكعع رئ س كتدة األشسمب سفرع األتزب    األت  ذا و.ُٕٓٗاألكطن ل ك نم س    حمـ 
ثػػطنسكؿ ثػػـ حأػػكا  ػػ  ألجنػػة األشػػسمب ألثتػػزب إرئ ثػػم ألكتػػدة األشػػسمب ألفركػػز األتػػزب  ػػ   أبػػسح س ػػمـ 

س كغثك(ل ثـ رئ ثم ألفرع أبسح رئ ثم ألفرع األتزب    ت  ) ُْٖٗحثإ فث كل  رك م كثيمل ك   حمـ 
 (.َُٗ: ََِٔاألتزب    اثطنسكؿ )تثف: 
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خػػالؿ األفػػؤ فر األ ػػمـ ألتػػزب أرسكػػمف  مدهفػػرة  ػػ  ثػػفمء األ  ػػمر األػػذم عػػ  كؿردكغػػمف أسػػرز   
رسكػمف تد األق ػمدات األفقرسػة  أيم  ع رتإثفو أفف عمئفة إل حندفم طرح ُٖٕٗاألخالص األكطن  حمـ 

ثػػفو سػػدأ   ػػردد فػػف ذاألػػؾ األتػػ ف. س ػػد تػػؿ إ ػػمف  نػػة األفركز ػػة ألثتػػزبل رغػػـ حػػدـ نجمتػػوأل أػػك ة األثج
ردكغػػػمف أل أػػػك ة أن قػػػؿ إ َُٖٗحػػػمـ األ ثػػػكرم  قػػػالبناإلتػػػزب األخػػػالص األػػػكطن  سقػػػرار فػػػف ثػػػثطة 

ع مدا ػول  أىػـفث رة ب كده فع ب كد األتزب أل بسح فف  أل كسدُّٖٗحمـ   أثستزب األر مه األذم 
حػمـ االن خمسػمت ثػـ  ػ   ُٓٗٗكحػمـ  ُُٗٗ أحػكاـف ػمرؾ األتػزب  ػ   إدارةكادكار  ػ   آراءكمنت ألػو 
ة  ف ثكيػػػػم األرجػػػػؿل ثفػػػػت فقكفػػػػمت خمبػػػػ(ل ُّ-َّ: ََِٕ: تفػػػػمف األفأػػػػ ثة.)  ػػػػ  تػػػػزب ُٗٗٗ

ت ػث انػو  ن فػ   لثمحد و حثإ األظيكر كاأل قدـ سفكاعع ع مد ة سمألتزب ك   األ فؿ األث مث  سشكؿ حمـ
ل ألكػػف نشػػػأ و ك  ث فػػو كمنػػػم  ػػػ  أسنػػػمءهاسثػػػط طسقػػمت األفج فػػػع األ ركػػ  ك سػػػدكا عر سػػم ألثفػػػال  ف فػػف  إألػػإ
حػػػف األدكألػػػة األ ثفمن ػػػة كرفػػػز  ان   س ػػػر  كثر ػػػ  األسػػػالدل كاألفد نػػػة اػػػ  اػػػ ىـثػػػطنسكؿ األفركػػػز األتأػػػمرم إ
-َُٗ: ََِٔفػػف خفػػس ثػػكمف  رك ػػم  قر سػػم. )تثػػف:  أكثػػرثػػ قالؿ األجفيكر ػػةل األ ػػ   ثػػكف سيػػم إ

ُُٗ.) 

 ُْٗٗاألفتث ػػػة حػػػمـ االن خمسػػػمت كردكغػػػمف حثػػػإ فكا قػػػة زحػػػ ـ األر ػػػمه س رشػػػ تو  ػػػ  تبػػػؿ أ 
جتة جػدال ت ػث نبب نمكمنت ث ر و    األفسمألف ؿ  لن خمسمتاإلثطنسكؿل ك مز س ثؾ أألفنبب حفدة 

 أفكنػػو ػػمئض  إألػػإ تك ػػؿ حجػػز فػػمأل   ػػ  فكازنػػة األسثد ػػة كىػػك   ثػػثفيم  ة  مألػػ إدارة سأثػػثكب ثػػ طمعإ
ردكغػػػمف حقػػػمب األدكألػػػة أ. حثػػػإ األػػػرغـ فػػػف األنجمتػػػمت كاجػػػو أخػػػرلسثػػػد مت  فنيػػػم ألفثػػػمحدةج ػػػو جػػػزء ك  

 ُٓٔٗحػػمـ  أألقمىػمطسػة خ إألػإ ثػػ نمدان إتكفػت حث ػػو س يفػة األ تػر ض األػد ن   أفم س ػد ياأل رك ػة سقأػمئ
 أس ػمتاألجنكب األشػرع  فػف  رك ػم األقر ػب فػف األ ػراؽل ردد   يػم  أعبإكى  فد نة     لسفد نة ث  رت
األفثػػمجد تراسنػػمل كعأػػمب األفثػػمجد دركحنػػمل كجفػػكع األفثػػثف ف ج كشػػنم".  فػػآذف إف قػػكؿ "  فػػف األشػػ ر

سػو سمألف ػؿ  ألثػجف األػذم عأػإ مثػ ة كتكفػت حث ػو سمث  غراضد ف األػأل يفة اثػ خداـ  األفتكفة أدان و
: ََِٔ)تثػف: سدا ػة( ىذه أل ثػت األنيم ػة سػؿ األ رة ) ث ة اشيرل ألدل دخكألو األثجف عمؿ فقكأل و األشي

ث مالؿ ذألػؾ األربػ د   شك ؿ فجفكح يفم    داخؿ األتزب س جكؿىك كحسد اهلل  أسد(ل ُّٗٗ-ُِٗٗ
ف ذألػؾ األربػ د مكردكغػأمؿ ثػ إت ػث  لكردكغػمف حثػإ كجػو األخبػكصش س ة األف راكفػة  األاأليمئؿ فف 

تػػزب األ داألػػة   أثػػ س إحػالفاألث مثػػ ة األخمرج ػػة. س ػػد  أطػراؼفيفػػة األ  مفػػؿ فػػع  جػكؿ ػ  تػػ ف  ػػرؾ 
نو كػمف   تػرؾ سشػكؿ أل كسيدكء عمحد و األخمبة ك ُُٗٗسنم فنذ  فردكغمأ أفكاأتم أبسح  لكاأل نف ة
ف  ػرل اثػ تقمؽ بػ كده كػم ت ث أنػول ُٓٗٗت إ األفكز سمن خمسمت ك جمنب ب كد األتزب  إألإفكاز 

(ل إف األخػط األث مثػ  األػذم ا س ػو ىػذا األرجػؿ  فكننػم ٔٔ: ََُِ:)نك ػؿ .رتؿ ارسكمف إذاتقم نفثو الأل
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األ فػؿ  إألػإكبػفو سفػم  ثػ : األيػدكء  ػ  األ فػؿ ت ػإ ال  ث ػر زكس ػة فػف األف مرأػ ف  جمىػول أأػؼ  
األ   رأت   و ذألػؾ األرجػؿ كىذا فم أكثسو حطؼ كتب األجفمى ر  لثمن اإلن   األفجمؿ  بؤك كاألداألجمد 

 األذم  ستث حنو.

ل كاألده أتفػد أرف ن أل مئثة فف أبؿ  ع برمؿ سفتم ظة جك كألد حسد اهلل  :ولعبد اهلل ج -ب
األػػػذم   فػػػؿ  ػػػ  فبػػػنع األطػػػمئرات سق بػػػرمل كىػػػ  فػػػف األفتم ظػػػمت األشػػػي رة سمأل فثػػػؾ  جػػػكؿتفػػػدم 

األقد فػػة  ثػػالف ةاإلكاأل ػػمدات كاأل قمأل ػػد األشػػرع ةل ت ػػث كمنػػت ع بػػرم أتػػد أىػػـ فراكػػز األثقم ػػة  مإلثػػالـس
ن يمئػػو فػػف إس ػد ل (ٖٔ: ََُِـ( )نك ػػؿ: ُِٗٗ - َُُٕ) األدكألػػة األثػثجكع ةاأل ػ  ذاع بػػ  يم أ ػمـ 

 ع بػػمدكث ػػة اال فػػفاأل  ثػػ ـ االس ػػدائ  سفدرثػػة غػػمزم سمشػػمل كاألثػػمنكم سفدرثػػة ا ئفػػة كاألخطسػػمءل  خػػرج 
 لندنألجمف ة  ُٖٕٗ-ٕٔثـ تبؿ حثإ درجة األفمجث  رل كذىب س ف  2791حمـ  سطنبولإجمف ة 

 فمفػػم. كتبػػؿ حثػػإ  جث ز ػػةاإلناألػػدك كراة؛ ففػػم فكنػػو فػػف إجػػمدة ألجفػػع األفػػمدة األ ثف ػػة األالزفػػة ألرثػػمألة 
  ة.ع بمد   فكأكع:  طكر األ العمت اإل ةدرجة األدك كرا

سقثػـ األيندثػة  ع بػمدل حػٌ ف فدرثػم ألإلةك كر حكد و فف إنجث را كتبكألو حثإ درجػة األػدك كرا
أف أألقػػ   َُٖٗل ألكنػػو فػػم ألسػػث  ػػ  األستػػر ا ثػػكد ػػ  شػػفمؿ  رك ػػم حثػػإ  ثػػكمر ماألبػػنمح ة سجمف ػػة 

ألفجفكحػة   فػمءناإلض حث و فف عسؿ األشرطة األ ثكر ةل ك قم أل  ث فمت األجنراؿ كن مف إ فرف س يفػة األقس
ألزكاجو فف "خ ر األنثمء"   نػو كػمف  قأػ  حػدة أشػير سثػجف  إا كأل"األثنجؽ"ل كس نفم كمف    ا  مـ 

 ػػ  سنػػؾ  ُُٗٗ-ُّٖٗحفػػؿ فػػف ك ل )األشػػسكة األ نكسك  ػػة: ك ك  ػػد م( .ثػػطنسكؿإ"ف ػػر س" األشػػي ر  ػػ  
تبػػؿ  ُُٗٗمل ففػػم فكنػػو فػػف اإلألفػػمـ سمأل رس ػػةل ك ػػ  حػػمـ ع بػػمدإ  سجػػدة كخس ػػر اإلثػػالفاأل نف ػػة 

ألتػزب ان خػب نمئسنػم  ُُٗٗ ػ  نفػس األ ػمـ أم ثػنة األػدكأل ل ك  ع بػمداإلحثإ درجػة أثػ مذ فثػمحد  ػ  
حأكان    ألجنة األ خط ط كاألفمأل ة األن مس ػة  أبسح ُٓٗٗت إ  ُُٗٗحف فنطقة ثكمر م. كفف  األر مه
 ُٗٗٗثنة  تزب األر مهحأكان    ألجنة األخمرج ة األسرألفمن ة. س د تؿ كمف  ََُِت إ  ُٓٗٗكفف 

ألػة تػزب األ داأثػس  َََِاأل ركػ  س ػمـ  تػزب األفأػ ثةكس ػد فنػع  لتػزب األفأػ ثةحأػكنا  ػ  أبسح 
كدخؿ األسرألفمف فجددنا  تت حثـ األتػزب األجد ػد  رجب ط ب أردكغمففع بد قو  ََُِثنة  كاأل نف ة
ن خػػػمب رئػػػ س إاألدثػػػ كر ة األ ػػػ  تبػػػثت سشػػػأف  ا زفػػػةس ػػػد  ََِٕو فػػػرة أخػػػرل ثػػػنة ن خمسػػػإكأح ػػػد 

األ ثفمن ػػػة  رشػػػتو  اػػػ تزابكاأل ػػػ  كػػػمف فرشػػػتمن أليػػػم كذألػػػؾ حنػػػدفم ر ػػػض األجػػػ ش األ ركػػػ  ك  لاألجفيكر ػػػة
كذألػػػػؾ  ػػػػ  األجكألػػػػة األثمألثػػػػة  ََِٕ أغثػػػػطس ِٖ ػػػػ   أل رك ػػػػمألفنبػػػػب األرئمثػػػػة. ألكنػػػػو ان خػػػػب رئ ثػػػػمن 

: سػك حػزم) فف نبػؼ أبػكات األسرألفػمف كفػم نػص حث ػو األدثػ كر. أكثرحثإ ألث بك ت كس د تبكألو 
ََِٕ :ِّ-ّّ) 

http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ø§Ù�Ø³Ù�Ø±Ù�
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø£Ø±Ù�Ù�Ù�Ù�Ø§
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø§Ù�Ø¯Ù�Ù�Ø©_Ø§Ù�Ø³Ù�Ø¬Ù�Ù�Ù�Ø©
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø¥Ø³Ø·Ù�Ø¨Ù�Ù�
http://ar.wikipedia.org/wiki/1972
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ø¯Ù�
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø§Ù�Ø¨ØØ±_Ø§Ù�Ø£Ø³Ù�Ø¯
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø¥Ø³Ø·Ù�Ø¨Ù�Ù�
http://ar.wikipedia.org/wiki/1991
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1991
http://ar.wikipedia.org/wiki/1995
http://ar.wikipedia.org/wiki/1995
http://ar.wikipedia.org/wiki/2001
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1999
http://ar.wikipedia.org/wiki/ØØ²Ø¨_Ø§Ù�Ù�Ø¶Ù�Ù�Ø©
http://ar.wikipedia.org/wiki/ØØ²Ø¨_Ø§Ù�Ù�Ø¶Ù�Ù�Ø©
http://ar.wikipedia.org/wiki/2000
http://ar.wikipedia.org/wiki/ØØ²Ø¨_Ø§Ù�Ø¹Ø¯Ø§Ù�Ø©_Ù�Ø§Ù�ØªÙ�Ù�Ù�Ø©
http://ar.wikipedia.org/wiki/ØØ²Ø¨_Ø§Ù�Ø¹Ø¯Ø§Ù�Ø©_Ù�Ø§Ù�ØªÙ�Ù�Ù�Ø©
http://ar.wikipedia.org/wiki/2001
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø±Ø¬Ø¨_Ø·Ù�Ø¨_Ø£Ø±Ø¯Ù�ØºØ§Ù�
http://ar.wikipedia.org/wiki/2007
http://ar.wikipedia.org/wiki/ØªØ±Ù�Ù�Ø§
http://ar.wikipedia.org/wiki/28_Ø£ØºØ³Ø·Ø³
http://ar.wikipedia.org/wiki/2007
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األف ػػػدٌ فل حأػػػكا  ػػػ  تػػػزب  مأػػػكأل ا نألقػػػد شػػػب حسػػػد اػػػهلل  ػػػرأل كاألػػػده أتفػػػد تفػػػدم جػػػكؿ  
ل كفم  فكػف أف نقػكؿ إنػو ُّٕٗأرسكمفل كحأكا فرشتم ألثفجثس األن مس      مفةسزحاألكطن   األثالفة

 ػ  األ مثػ ة حشػرة تػ ف سػدأ  كاح ػمن  نجػـ األػد ف أرسكػمفل  قػد كػمف حسػد اػهلل شػمسمن  رسإ حثإ أ كمر األزح ـ 
نأـ ألتػزب األر ػمه إأل رك م؛ كألذا   نو  ثالف ةاإلألثتفمظ حثإ األيك ة األشرع ة  ُٗٔٗتفث و حمـ أرسكمف 

األػػػزح ـ األػػػذم  تثػػػـ سػػػو ك ػػػ  األر ػػػمه األتػػػزب األػػػذم  رأػػػ  تثػػػو أرسكػػػمف حنػػػد ظيػػػكرهل  نػػػو كجػػػد  ػػػ  
  .اإلثالف

كاألال ت ألثنظر أف ففف أثركا حثإ جكؿ كذألؾ حػدد فػف ا دسػمء كاألشػ راء فثػؿ األشػمحر جف ػؿ 
فىر  شل ككذألؾ األشمحر األراتؿ نج ب  مأؿ األذم  رسػإ حثػإ  د ػو ج ػؿ فثػثـ سأكفثػو  ػ   رك ػمل كعػد 
كمف أكؿ   ر و حث و ت ف ذىب نج ب  مأؿ ألفتم ظة ع برم    ألقمء  كرل كثقم   فدحكان فف عسػؿ 

 كر األشرؽ األكس ر األػذم كػمف جػكؿ أتػد أحأػمئول كفػم أثػرت   ػو حػدة شخبػ مت أكمد ف ػة فثػؿ  نمدل
األدك كر  ع بمدرجؿ اإل ككذألؾل ع بمداألدك كر نكزت  مألج ف طمشل األذم فنتو درجة األدك كراه    اال

 (.ّْ: ََِٕ)األفج فع:  بسمح األد ف زح ـ

 ػػمر خ ث مثػػ  تم ػػؿ..  فػػ  فرتثػػة  . ألكنػػو رجػػؿ ذك.ألػػـ  يػػسط جػػكؿ ألرئمثػػة األػػكزارة سمألفظثػػة.
نأـ ألفجفكحة أطثؽ حث يػم "نػمدم  كػر األشػرؽ األكس ػر"ل كفػم كػمف حأػكا  ػ  "ا تػمد إفسكرة فف شسمسو 

 كؿؤ فثػػل ثػػـ ُُٗٗ"ل كان خػػب حأػػكا سرألفمن ػػم ألتػػزب األر ػػمه حػػف فتم ظػػة ع بػػرم  راؾ األطػػالب اػػ 
 ػػػػػ  ألجنػػػػة األ العػػػػػمت  ان كػػػػػمف حأػػػػك  ََُِ -ُٓٗٗل كفػػػػف ُّٗٗاأل العػػػػمت األدكأل ػػػػػة ستػػػػزب األر ػػػػػمه 

األخمرج ػػة سمألسرألفػػمف األ ركػػ . تبػػؿ حثػػإ ف داأل ػػة شػػر  ة ك أػػك دائػػـ سػػمألفجثس اػػ كركس ل كفػػم فثػػؿ 
 رك م    سرألفمف األدكؿ ا حأمء ستثؼ ا طثنط ل كطمألفم حسر حف دحفػو  ػ  األسرألفػمف ألقأػم م دكؿ 

فيندثػػ  فشػػركع تككفػػة فثػػثفة فثػػؿ: األجزائػػرل كاألسكثػػنةل كاألش شػػمفل كفػػم  بػػفو األػػس ض سأنػػو أتػػد 
  د م(." )األشسكة األ نكسك  ة: ك كسثالف ةاإل ة ع بمدفجفكحة األثفمن ة اإلك تزب األر مه "

)األفتظػكر(  ر األشػمسة األ ػ  ظيػرت  ػ  تػزب األر ػمه  د حسد اهلل جكؿ كاتدان فػف أسػرز األ نمبػ
ـ حػػػالاأل ركػػػ ل ألدرجػػػة أف اإل مأػػػكؿا نك أػػػك سرألفػػػمن  حػػػف فتم ظػػػة ع بػػػرم سكثػػػط  ُُٗٗحػػػمـ 

 قػػد  -األفثػػؾأرسكػػمف أنػو أتػػد األشػػسمب األفقػػرس ف فػػف  أثػػمسحثػػإ -األ ركػ  عػػد أطثػػؽ حث ػػو   س ػػر "أف ػػر" 
ئ ال  ػة  ػ  األتككفػة اإل  ل كف تػدثمن رثػف من اإلثػالفألثدكألة ألثشؤكف األخمرج ػة كعأػم م األ ػمألـ  ح نو كز ران 

 ـ.ُٕٗٗ-ٔٗاأل    شكثت س ف حمف  

كأف  قكـ  لخ الؼ ف يـ    األرأمفف اإلأرسكمف فو كألـ  فنع ات راـ جكؿ  ث مذه عكطمف كزح 
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      رك مل كسمألف ؿ  رشح جكؿ    اإلثالفىك كاألط ب أردكغمف سق مدة تركة  جد د ة داخؿ األ  مر  
 أكثػرأف   نػم س ثػالف ة اإل اػ تزابألرئمثة األفأ ثة أد عكطمف    ثػمسقة  مر خ ػة  ػ   َََِفم ك 

  األ مر خ  ألخث ف و عكطمف أ شؿ فثػمح  األ جد ػد  ف  ػ  إلثالفااألزح ـ أرسكمف فف فرشحل ألكف  أ  د 
 فكننػم ك (ل ّٓ: ََِٕ: أردخمفـ. )ََُِحمـ  األنجمح..  أحثف جكؿ حف ع مـ تزب األ داألة كاأل نف ة

 ػػ  ت ػمة ىػػذا األرجػػؿ فنيػم: أف جػػكؿ ألػػو  جرسػة ث مثػػ ة تزس ػػة ثػمسقة حثػػإ ع ػػمـ  مفػػةىإسػراز حػػدة نقػمط 
 ل اإلثػػالفو ألد ػػو فػػف ا  كػػمر فػػم  ج ثػػو  خػػمألؼ غ ػػره فػػف أبػػتمب األفكػػر تػزب األ داألػػة كاأل نف ػػةل كأنػػ

األخمرج ػة  و ػإطالحمكىذا   ن  أنو عمدر حثإ األق مدة كال  قكل حثإ األسقمء    تمألة األ س  ػةل أأػؼ أف 
 كألدت ألد و خسرة ألف ر ة فم  ت ط تكألو فف أبكات ث مث ة. 

 نظػ ـ  اػ خ ر أحػمد ُٖٗٗر ػمه حػمـ تأػر تػزب األس ػد  :نشأة وتكـوين حـزب العدالـة ثانياا:
. ََُِ  ػػرض ألثتأػػر سػػدكره  ػػ  حػػمـ  أ أػػمثػػـ تػػزب األفأػػ ثةل ألكػػف األفأػػ ثة إنفثػػو ثػػر  م  تػػت 

ذم  أػـ فجفكحػة ل سػ ف تػزب األثػ مدة األػثػالف ةاإلاألجد د انشقمعم    بػفكؼ األتركػة  ركأثمر األتأ
األ داألة كاأل نف ة سق مدة رجب . عدـ تزب أخرلل كفف جية فتم ظة كف فثكة س كجيمت كش مرات عد فة

 لكؿ فنذ انطالع و بكرة تزب د فقراط  فتم ظ   فثؾ سفرج   ػو األد ن ػةاهلل ج كردكغمف كحسدأط ب 
غ ػر ف جمنثػة ثػسؽ عمحػدة ان خمس ػة  إألػإ. كىػك  ثػ ند األرأثػفمأل ةنفبػمؿ حػف تركػة تػث ألإلسألكنػو ال  
تزب األ داألة كاأل نف ة إف (ل ّٔ: ََُِ :نك ؿ) .ُّٖٗثثطة حمـ األ إألإ ا ـتزب األكطف  كأكبثت

 تركزز  حزز س اسيازز (. ىػػك AKP( كاخ بػػمران )Adalet ve  Kalkınma Partisi:سمأل رك ػػة)
حيفظ بنؼ نفثو سأنػو  النأػفمـ  ثػ إ  رأثػفمأل ة األثػكؽل ف  ػدؿل غ ػر ف ػمدو ألثمػربل   سنػإ ح س م

ك كجػػو إثػػالف  ألكنػػو  نفػػ  أف  كػػكف تزسػػم إثػػالف م إثػػالف ة جػػذكر ذك   تػػمد اػػ كركس اإل إألػػإ رك ػػم 
إنػو تػزب فتػم ظ ك بػنفو األػس ض ك ترص حثإ أال  ث خدـ األش مرات األد ن ة    خطمسم و األث مثػ ة 

رجػب ط ػب  اػآلفتمأل ػم  ػ  األسػالدل  رأثػو  األتػزب األتػمكـل كىػك األف  ػدؿ" اإلثالـنو  فثؿ   مر "حثإ أ
شك ؿ األتزب فف عسؿ األنػكاب األفنشػق ف ل  ـ  ََِِاألتكـ     رك م حمـ  إألإ. كبؿ األتزب أردكغمف
كاألػػذم  ػػػـ تثػػو سقػػرار بػػدر فػػػف  نجػػػـ األػػد ف أرسكػػمفاألػػذم كػػمف  رأثػػو   اإلثػػػالفتػػزب األفأػػ ثة فػػف 

تػػػزب جنػػػمح األفجػػػدد ف  ػػػ  ل ككػػػمنكا  فثثػػػكف ََُِ/تز راف  كن ػػػك ِِفتكفػػػة األدثػػػ كر األ رك ػػػة  ػػػ  
 .األفأ ثة

 طثػػؽ األػػس ض حثػػإ األتػػزب كث مثػػم و ألقػػب األ ثفػػمن  ف األجػػدد كىػػك فػػم أعػػره األتػػزب فػػف خػػالؿ 
مء فػػػع نػػػكاب  ػػػ  ألقػػػ ََِٗنػػػك فسر ِّت ػػػث عػػػمؿ  ػػػ   أتفػػػد داكد أكغثػػػكأتػػػد عمد ػػػو كز ػػػر األخمرج ػػػة 

األ ثفػػمن كف األجػػدد. ن ػػـ نتػػف  أننػػم. إنيػػـ  قكألػػكف األدكألػػة األ ثفمن ػػةإف ألػػد نم ف راثػػم آؿ إأل نػػم فػػف »األتػػزب:

http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�ØºØ©_ØªØ±Ù�Ù�Ø©
http://ar.wikipedia.org/wiki/ØØ²Ø¨_Ø³Ù�Ø§Ø³Ù�
http://ar.wikipedia.org/wiki/ØªØ±Ù�Ù�Ø§
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø³Ù�Ø§Ø³Ø©_Ù�ØØ§Ù�Ø¸Ø©
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø±Ø£Ø³Ù�Ø§Ù�Ù�Ø©
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø§Ù�Ø¶Ù�Ø§Ù�_ØªØ±Ù�Ù�Ø§_Ù�Ù�Ø§ØªØØ§Ø¯_Ø§Ù�Ø£Ù�Ø±Ù�Ø¨Ù�
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø§Ù�Ø¶Ù�Ø§Ù�_ØªØ±Ù�Ù�Ø§_Ù�Ù�Ø§ØªØØ§Ø¯_Ø§Ù�Ø£Ù�Ø±Ù�Ø¨Ù�
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø§Ù�Ø¶Ù�Ø§Ù�_ØªØ±Ù�Ù�Ø§_Ù�Ù�Ø§ØªØØ§Ø¯_Ø§Ù�Ø£Ù�Ø±Ù�Ø¨Ù�
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø¥Ø³Ù�Ø§Ù�_Ø³Ù�Ø§Ø³Ù�
http://ar.wikipedia.org/wiki/ØØ²Ø¨_ØØ§Ù�Ù�
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø±Ø¬Ø¨_Ø·Ù�Ø¨_Ø£Ø±Ø¯Ù�ØºØ§Ù�
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø±Ø¬Ø¨_Ø·Ù�Ø¨_Ø£Ø±Ø¯Ù�ØºØ§Ù�
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø±Ø¬Ø¨_Ø·Ù�Ø¨_Ø£Ø±Ø¯Ù�ØºØ§Ù�
http://ar.wikipedia.org/wiki/ØØ²Ø¨_Ø§Ù�Ù�Ø¶Ù�Ù�Ø©_Ø§Ù�ØªØ±Ù�Ù�
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ø¬Ù�_Ø§Ù�Ø¯Ù�Ù�_Ø£Ø±Ø¨Ù�Ø§Ù�
http://ar.wikipedia.org/wiki/22_Ù�Ù�Ù�Ù�Ù�
http://ar.wikipedia.org/wiki/2001
http://ar.wikipedia.org/wiki/ØØ²Ø¨_Ø§Ù�Ù�Ø¶Ù�Ù�Ø©_Ø§Ù�ØªØ±Ù�Ù�
http://ar.wikipedia.org/wiki/ØØ²Ø¨_Ø§Ù�Ù�Ø¶Ù�Ù�Ø©_Ø§Ù�ØªØ±Ù�Ù�
http://ar.wikipedia.org/wiki/ØØ²Ø¨_Ø§Ù�Ù�Ø¶Ù�Ù�Ø©_Ø§Ù�ØªØ±Ù�Ù�
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø£ØÙ�Ø¯_Ø¯Ø§Ù�Ø¯_Ø£Ù�ØºÙ�Ù�
http://ar.wikipedia.org/wiki/23_Ù�Ù�Ù�Ù�Ø¨Ø±
http://ar.wikipedia.org/wiki/23_Ù�Ù�Ù�Ù�Ø¨Ø±
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø§Ù�Ø¯Ù�Ù�Ø©_Ø§Ù�Ø¹Ø
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دكؿ األكاع ة    فنطق نم. نتف ننفػ ح حثػإ األ ػمألـ األ ثفمن كف األجدد. كنجد أنفثنم فثزف ف سمالى فمـ سمأل 
كثول ت إ    شفمؿ أ ر ق م. كاألدكؿ األ ظفإ   مس نم سدىشة ك  جب. كخمبة  رنثم األ ػ   فػ ش كرائنػم 

األخمرج ػػة األ رك ػػة سػػأف  جػػد ثػػمرككزم  إألػػإ. ألقػػد أحط ػػت أكافػػرم أ ر ق ػػمننفػػ ح حثػػإ شػػفمؿ  مذاألفػػألػػ  ثـ 
 رك ة كحث يم األ ثـ األ رك ل كأكػدت حثػإ أف  كػكف ثػفمرا نم  ػ  أتثػف كثفم ر ع رأثو    أ ر ق م ثفمرة 
ألػر ض  كثػمرككزم خب ص أكغثػك سمألػذكر ألفرنثػم  إطمرأ إ ذألؾ     ل«األفكاعع داخؿ األدكؿ ا  ر ق ة

 .)األشسكة األ نكسك  ةل ك ك س د م( تمد ا كركس . سشدة انأفمـ  رك م ألإل األرئ س األفرنث 

كأل ف ؤ األتزب س طس ؽ فم ثػفكه: "خطػة ثػر ة  ثػثفة األسػالد"ل ك   ػ ف فثػ  رك مك  يـ حثفمن ك 
 ََِٖ كأل ػػػك  َّك ػػػ  فػػػم فػػػف فػػػدارس أل أى ػػػؿ ا ئفػػػة"ل ف حفك كسػػػمر  ػػػ  األدكألػػػة "أك  ػػػمء ألػػػو ف خػػػرج 

غػػالؽ تػػزب األ داألػػة كاأل نف ػػة  تكفػػت األفتكفػػة األدثػػ كر ة  ػػ   رك ػػم سر أػػيم سأغثس ػػة أػػئ ثة دحػػكم س
أف األفتكفػة رغػـ عرارىػم  إػالنو  قكد األسػالد س  ػدا حػف نظمفيػم األ ثفػمن  نتػك أثػثفة األفج فػع"ل أس يفة "

 ؾ سفػرض حقكسػمت فمأل ػة كس ػرة حث ػو حسػر ترفمنػو فػف نبػؼ فػماألتزب كذألػ إألإكجيت رثمألة  تذ ر 
األ رك ةل أل برح رئ س األتػزب كرئػ س األػكزراء رجػب ط ػب  األ مفة تبؿ حث و فف  فك ؿ فف األخزانة 

". األ ثفمن ػةأف تزسو األتمكـ ث كابػؿ األثػ ر حثػإ طر ػؽ تفم ػة األقػ ـ األجفيكر ػة كفػف س نيػم  أكردغمف"
 .األشسكة األ نكسك  ة: ك ك  د م()

األبػػػ كد  إألػػإ أحأػػمئول ك طفػػح مأػػكؿا ن  ف ػػع تػػزب األ داألػػة كاأل نف ػػة سقمحػػدة عك ػػة كثػػط  
ف لج فػػػمح اإل   ألنمخس ػػػو   ػػػ ش  ػػػ ثػػػمساألقطػػػمع ا إف   كػػػكف  قث ػػػد مل أف إألػػػإكػػػمف ثػػػثككيـ  ف ػػػؿ  كار

فف فتمكأل و ف مألجة فظمىر عبػكر  نطالعمن ار    األفدف األبمرل كاألف كثطةل ك  رة رئ ثةكسبك  ا ر مؼ
ألث ػػدؿ  ثػػ أ  نػػو تػػزب األفقػػراء كاألفتػػركف فل كاألتػػزب األػػذم أاأل ثػػمرل  بػػكر تػػزب األ داألػػة نفثػػو حثػػإ 

نػػو  مػػرم األفئػػمت األفتركفػػة  ػػ  أػػكات  األفػػدف إفػػمد حث ػػول  حح سػػمره شػػر فم كألػػ س  مثػػدا ك فكػػف اإل س
بكبػػم اثػػطنسكؿل فثثفػػم  ثػػ قطب عطمحػػم فػػف األجفيػػكر األكػػردم شػػرؽ األسػػالدل كػػذألؾ  تػػكز األكسػػرل خ

 أخ ػػراك األػػذ ف  ثػػجثكف بػػ كدا فػػذىالل ألككنػػو تػػزب األفسػػمدرة األتػػرةل  مأػػكؿا نحثػػإ   ػػمطؼ فقػػمكأل  
ر سػمط كمفػؿ سػػ ف إ ػػؾ  إألػإنف متػو األث مثػػ  األفئػمت األثسراأل ػة األ ػػ    طثػع إ ج ػذب تػزب األ داألػػة سفأػؿ 

ل  فكػف تػزب األ داألػة مدمحػ أ ػدألكج  ػ  غ ػمب أم  كجػو  إذاج فمح ةل  ة كاإلع بمداألت مة اإلاألدكألة ك 
 أتػػزابنػػمخس   ػػرا أل ت ػػؿ فركػػز األكثػػط األث مثػػ   ػػ  األفج فػػع األ ركػػ ل فثػػ   دا عطمحػػم كس أفكاأل نف ػػة 

 .(ٓٔ-ْٔ: ََُِاألكثط األ قث دم )نك ؿ: 

س تػزب األ داألػة كاأل نف ػة  ػ  حف  أثػ  ََُِأغثطس  ُْ    أحثف: الحزب أىداف: ثانياا 
األبػػتف كف كفنمبػػرك األفجفكحػػة اإلبػػالت ة ألثفأػػ ثةل  إأل ػػو ادحػػك ل أنقػػرةتػػد  نػػمدؽ أتفػػؿ سثػػ ط  ػػ  

http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ù�Ù�Ù�Ø§_Ø³Ø§Ø±Ù�Ù�Ø²Ù�
http://ar.wikipedia.org/wiki/ØªØ±Ù�Ù�Ø§
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø§Ù�Ø¹Ù�Ù�Ø§Ù�Ù�Ø©
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شخبػػػمل ألػػػـ  كػػػف فػػػف س ػػػنيـ أم فػػػف أحأػػػمء  ْٕجػػػرل إشػػػيمر ا حأػػػمء األفؤثثػػػ ف األػػػذ ف كػػػمنكا  
ف أسقةل   أػػف سػػردكغػػمف ذألػػؾ ت ػػإ ال  كػػرر األ جرسػػة األثػػمأاألسرألفػػمف حػػف تػػزب األفأػػ ثةل رسفػػم عبػػد 

 َْثػ فرت إردكغمف    كثف ػو األ ػ  أألتزب األر مه فف عسثول عمؿ أك ر داد ألتزب األفأ ثة إاألتزب ىك 
شػ ب ىػذا األسثػد  أفف ثنػم  لىذا األتزب ألفتمرسة األفقػر كاألجػكع  ػ   رك ػم س أث سنو كر معو عمفكا أدع قة 

ألتػزب  ؤ ػد حأػك ة  رك ػم األكمفثػة ا أف إألػإ كأشػمرل  تؽ ذألؾ  يذا ألػ س عػدره كػال فبػ رهاأل ظ ـ ال  ث
 ػذىب فكاطنكنػم  أف سػدؿ فػف  لأل رك ػم كركس ػةا ألثف ػم  ر   نمغفػمن ف  ػ  ذألػؾ   لس ك اػ كر  تػمد  ػ  اإل
 (.ُٓٗ: ََِٔـ )تثف: إأل يثنجثسيم  أكركسم إألإ

 ػػ  فكاجيػػة بػػكرة  م ػػألجػػرل األتفػػؿ  ػػ  عمحػػة ز نػػت س ثػػـ األجفيكر ػػة األ رك ػػةل األػػذم كأػػع حم 
ال  ػػم ألثنظػػر كذا فمػػزل ت ػػث دائفػػم فػػم  ان ل كىػػك فػػم كػػمف افػػر أ ػػم كرؾ ػػة األ رك ػػة كفػػمؿ ألفؤثػػس األجفيكر 

حالف فؤثثك األتزب اإلثالـاألخأراء رفز  حالـحثؽ تزب األر مه    فؤ فرا و ا  ثػ جركف  أنيػـل كار
فشػػدد ف حثػػإ أنيػػـ ألػػ س إثػػالف  ف كألػػ س ف مرأػػ ف ألثجفيكر ػػة األ ػػ  أنشػػمىم  أ ػػم كرؾز ػػمرة ألأػػر ح 

 (.ُٔٗ: ََِٔ)تثف: 

األفسػػمدئ  إحػػالف ة كاألتر ػػمت  ػػ  كث قػػة ثمثػػسشػػؽ األتقػػكؽ ا    فػػم    ثػػؽ سفثثػػفة األتػػزبل كرد 
فثػ كل  إألػإ رك ػم  ؿ تفػ كأداة لج فػمح اإل فةألثػالحنبر ا أ م كرؾ ؿفبطفإ كفم ئنو    سر فسمدإ

ألإل ك اإلطالؽحثإ ثالف ة اإلاألفؤثثمت  كأىـنو  نظر ألثد ف ار األف تأرةل ك  ا فـ من ة كأػركرة األ ثف ار
األتر ػمت ت ػإ  ػؤدم  ةف األ ثفمن ة   د فسػدأ ألبػ منإح قمدل عمألت األكث قة ألثد فقراط ة كألأفمف تر ة اإل

ح قمدا يـ كى   ثػفح كػذألؾ سم ػر األفػؤفن ف  كفنمخم  فكنيـ فف األفجمىرة س لاألفؤفنكف كاجسم يـ األد ن ة
كثػػمئؽ األبػػمدرة حػػف تػػزب األ داألػػة حػػف األ أ ػػد نمل كك قػػم ألثفبػػمدر األف متػػة سػػ ف أ كػػمرىـسػػمأل  ش تثػػب 

شػػ مر األتػػزب ىػػك  أفحثفػػم  كأ كػػمرهاألتػػزب كفسمدئػػو  أىػػداؼف فمك ػػة حثػػإ  أتمد ػػثكاأل نف ػػة سػػمف ىنػػمؾ 
 اإلثمرةحف  بفر كىك فم  راه فؤثثك األتزب   س ران أثكداف ك خرج فنو أكء أطمره ار فبسمح عمحد و ك 

 إاػػ كألنكأػػتيم  ػػ   قػػر  ف  ػػرح   فل األتػػزبل   ننػػم ث أىػػداؼك ػػ  ف ػػرض األتػػد ث حػػف ثػػ نمرةل كاإل
األتػزب ك ػؽ األالئتػة األداخث ػة ألثتػزبل كاألثمن ػة ك ػؽ فػم جػمء  ػ  سػرافج األتػزبل كحثػإ  أىػداؼ كأح 

 : (ِٗ-ِٖ: ََِٕ. )غزاأل : األنتك األ مأل ة

األتػػزب سفػػم  ثػػ   أىػػداؼإنيػػم األثػػكائح األداخث ػػة أسػػرزت  الحــزب وفــق المــوائخ الداخميــة: أىــداف -أ
 :(ِٖ-ِٔ: ََِٕ)غزاأل :  ل(ُٗٗ-ُٔٗ: ََِٔ)تثف:

حثإ األجفيكر ة األقمنكن ة األ      سر عمئفة  شرط ألثش ب األ رك أك  تق ؽ األث مدة كسدكف أم ع د  .ُ
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 األقكة األ    راح  فبمألح األفرد كاألفؤثثمت ف م. 

 األتفمظ حثإ كتدة األدكألة األ رك ة. .ِ

 األ     د سفثمسة  راث ألثش ب األ رك . كا خالؽفمظ حثإ األق ـ تاأل .ّ

 .أ م كرؾق ؽ األتأمرة كاألفدن ة األف مبرة     رك م ك قم ألثطر ؽ األذم رثفو فبطفإ كفمؿ  ت .ْ

 ث قرار ألثش ب األ رك .كاإل كا ففف ف األر مه  أ .ٓ

 األ  ش سشكؿ اج فمح  فطثكب. كرادج فمح ة األ      ح ألأل تق ؽ ففيـك األدكألة اإل .ٔ

 كاأل كز ع األ مدؿ ألثدخؿ األقكف . راؾ  تق ؽ األ داألة س ف ا  .ٕ

ل األدفقراط ػة -:اػ   و  ػ  أىدا ػسرنمفج األتػزب  قػد اخ بػر  أفم :األىداف وفق البرامج -ب
 ىػػداؼ ثػػؾ ا  أل تق ػػؽ األ نف ػػةل األنيػػكض  ػػكؽ فثػػ كل األتأػػمرة األف مبػػرة. ك  ػػرض األسرنػػمفج كثػػمئؿ

 (.ِٗ-ِٕ: ََِٕ)غزاأل :  -:ا   حثإ األنتك 

كثػػ مدة األقػػمنكف  ػػ  جف ػػع  لاألتر ػػمتاألف  ػػمرؼ حث يػػم دكأل ػػمل ك  نشػػر األػػكح  األقػػمئـ حثػػإ األتقػػكؽ .ُ
  رك م. أنتمء

األطس   ػػة األفيفثػػة ألفػػم  ج ثػػو سثػػدا  ثػػمن ةاإلناث ئبػػمؿ فشػػمكؿ  رك ػػم األفث  بػػ ة س  سئػػة األفػػكارد  .ِ
 . مجمإلنسفن جم سمث فرار ك نفك 

  خف ض ف دؿ األسطمألةل كردـ األيكة     كز ع األدخؿ ففم  ز د فف فث كل األر مه. .ّ

دخػمؿل األ مفة دارةق ؽ األكفمءة كاألف مأل ة    اإلث مثمت  يدؼ أل ت إ سمع .ْ األفػكاطن ف كاألفنظفػمت  كار
 األفدن ة أل فث ة بنع األقرار.

  تق ؽ األشفم  ة األكمفثة كاألفتمثسة    كؿ جمنب فف جكانب األ فؿ. .ٓ

ل كاألث مثة األخمرج ةل ع بمد   األفجمالت اال فةا  إل مدةث مثمت ف مبرة رش دةل حفث ة  إ سمع .ٔ
 فنكفل كاأل  ث ـل كاألبتةل كاألزراحة كاألثركة األت كان ة.كاألثقم  ةل كاأل

األفج فع األ رك  كىػ  جثػر  ػرسط األتمأػر  أثمساأل مئثة ى   أفك رل تزب األ داألة كاأل نف ة 
األفمأػ   إألػإسمألفمأ  كأركرة األتفمظ حثإ األ مدات كاأل قمأل د كاألف  قدات كاألقػ ـ األكطن ػة األ ػ   ن فػ  
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ب أػركرة  طػك ر فثػػ قسؿ األشػسمب ست ػث   فثػػكف  ػ  اطػر فػػف س  ػمد حنيػػمل كفػم  ػرل األتػػز كحػدـ اإل 
ث مثػة ثنطالعو حثػإ بػنع ففيػكـ جد ػد ألإاألتزب كمف فبفـ فنذ  أف. ك سدك كا فمفاألثقة كاالث قرار 

و ىك   ز ز د فقراط ة األفشمركة سز ػمدة   مأل ػة األشػ ب أىدا  أىـفف  ان كاتد أف    رك مل كفف األكاأح 
 أىػداؼك  كأدس ػمتاألفثثـ سيم كاألجث ػة األكأػكح فػف خػالؿ ففػمى ـ  فكرفف ا  كأ أمل االن خمسمت  أثنمء

 فثالف نكاة كفمءة األنظمـ  ألألتزابف األد فقراط ة كاألشفم  ة   فم   بؿ سمألسنمء األداخث  أس إ فمنواألتزب 
و ك ؽ اثػ را  ج ة كاأػتة األف ػمألـ ثػيثة األ نف ػذل أىدا خذ األتزب حثإ حم قو  تق ؽ أاألث مث ل كحث و 
 -(:ِٖ: ََِٕ)غزاأل  :كتددت سمأل مأل  

األتػزب أل تد ػد األفرشػت ف  أحأػمءن خمسمت األ في د ة األ    شفؿ فشمركة كم ػة ك ة ألإلا كألج ؿ  .أ 
 ألفقمحد األنكاب.

جػػػؿ ث مثػػػة عمئفػػة حثػػػإ األفسػػػمدئ  ػػمف فػػػدة خدفػػػة رئػػ س األتػػػزب كنكاسػػػو  تػػدد ك قػػػم ألثػػػكائح فػػف أ .ب 
 األداخث ة ألثتزب.

 ك م و ألثجفيكر ك قم ألف زان ة األتزب.كم ة فبر   حالـاأل زاـ األتزب س .ج 

 ألثتزب. اإلعث ف ة كا  رعكاأل طك ر  ألألستمث قـك األتزب س خب ص جزء فف ف زان  و  .د 

 ألكائح كسرنمفج األتزب. إطمر  س ر حف أرائيـ    األ  حأمئو أفف األتزب  .ق 

ألة األتػػزب ألفثػػم  ػػأ  االخ  ػػمر ألثفنمبػػبل خمبػػة األػػكزراء حنػػدفم  أثػػمساألقػػدرة كاالثػػ تقمؽ ىفػػم  .ك 
  شك ؿ األتككفة.

أم  أفنػو  ؤكػد أ لاأل داألػة كاأل نف ػة األنظمـ األداخث  ألتػزب أىداؼ إألإفف األكاأح خالؿ  طرعنم 
 ؤكػد كجػكده فػف ك  ل   ش    فج فع ال  ثػكده تكػـ األقػمنكف كاألد فقراط ػة أفنظمـ د فقراط  ال  فكف 

 .دكألة ثكد ففيـك دكألة األقمنكف سدال فف عمنكف األ أفكال سد  لخالؿ األقمنكف
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 :المطمب الثاني 

 الحزب والصعود السياسي
اػػ خرل  ػػ  األ ػػمألـل   فػػؿ فػػف أجػػؿ ع ػػمدة  اػػ تزابإف تػػزب األ داألػػة كاأل نف ػػة األ ركػػ  كسق ػػة 

األفشػػمركة  ػػ  ىػػذه األق ػػمدةل كخبكبػػمن أف ألثتػػزب  طث ػػمت ث مثػػ ة نتػػك األق ػػمدة  ػػ   رك ػػمل أك األدكألػػةل 
أنػو  أثمسفتمكال و ك ؽ إث را  ج ة فدركثة عمئفة حثإ  كففم ال شؾ   و أف تزب األ داألة كاأل نف ة سدأ

م  ثػؾ األفسػمدئ األ ػ  ألػـ   ثػف حػف نفثػو أنػو تػزب إثػالف  ت ػإ ال  ث ػر تفظػة األ ثفػمن  فل كألػـ   ػمد
ح قمدنػػم  سػػرىف حػػف سي ػػد نظػػر (ل كىػػذا  ػػ  إأ ػػم كرؾ رك ػػم األتد ثػػة )فبػػطفإ كفػػمؿ  جػػمء سيػػم فؤثػػس

و ك ػؽ  قػر  ف رئ ثػ  فل أىدا ػىذا األفطثب ثن فؿ حثإ  تق ػؽ   تثإ سيم األقمئفكف حثإ األتزبل ك   
 ىفم: 

 : فقدفمت األب كد األث مث .أولا 

 .االن خمسمت: األفكز    ثانياا 

عس ػؿ عػرار األفتكفػة األدثػ كر ة ستػؿ تػزب األر ػمه األفػمئز  ػ   :السياسـي الصعود: مقدمات أولا 
 ػػو ارسكػػمفل كحػػدد فػػف ع مدأاألػػد ف حفػػؿ ث مثػػ  حثػػإ زح فػػو نجػػـ  سػػأمر األق ػػمـ ظػػكت ُٓٗٗن خمسػػمت إ

د ثػػػفسر  ُٕتػػػزب األفأػػػ ثة  ػػػ   س أثػػػ س أحأػػػمئواألسػػػمرزة ألفػػػدة خفػػػس ثػػػنكات عمفػػػت فجفكحػػػة فػػػف 
كذألػػؾ فػػف خػػالؿ األثػػفمح ألشخبػػ مت  ػػ   أكراعػػو ر  ػػب  إحػػمدةحنمبػػر ىػػذا األتػػزب  تمكألػػتل ُٕٗٗ
دخػػمؿاألتػػزب  إألػػإ أػػفمـنمإلس أخػػرل أتػػزاب  ا حأػػمءمف دخػػكؿ األفػػرأة سمألفثػػ ك مت األق مد ػػةل كعػػد كػػ كار

ػػالء األكا ػػػدكف األجػػػدد  األجػػدد ألثتػػػزب  ػػػالع  حػػػدـ األ رت ػػػب فػػػف جمنػػػب األجنػػمح األ قث ػػػدم ألثتػػػزب كسػػػدء ىؤػ
 كاأل أك د س ك ا كر  تمد نأفمـ  رك م ألإل س  أ  د ك حالف دخثكف   د الت حثإ سرافج األتزب كطفكتم و 

 فف حث يم األ أك دسدال فف  لراط ة ة ألثد فقأثمثكاألتر مت األفكر ة كفككنمت  ثمفاإلنحثإ فسمدئ تقكؽ 
ر ار ػداء األتجػمب  جػرم فػف فنطثػؽ ككنيػم ان يمكػم ألثتر ػمت ظطرح فثمألة تأبسح ل ك إثالف فنظكر 

 (.ُٖٔ-ُٕٓ: ََِٔ)تثف:  ثمفاإلناألفرد ة دأل ؿ أل  مرأيم فع فسمدئ تقكؽ 

 ػػكز تػػزب  ت فػػمؿإألػػدل األنخسػػة األتمكفػػة  ػػ   ىػػذه األ جد ػػدات ألظمىرىػػم كتق ق يػػم عثقػػمن  كأ ػػرزت  
 إلغالؽاألفتكفة األدث كر ة  إألإ  ـ  قد ـ طثسم فف عسؿ األنخسة األتمكفة ل ُٗٗٗن خمسمت إاألفأ ثة    

األتزبل كذألؾ أل  مرأو فع دث كر األسالد األ ثفمن ل حثإ غرار فم تدث ألثر مهل ككػمف األيػدؼ فػف كراء 
ن خمسػمت اإل إجػراءؿ   ف ألثكبػكؿ ألثثػثطةل كعػد عسثػت األفتكفػة األػدحكل عسػاإلثػالف ػرص  إأ مؼذألؾ 
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فرشػت    ػد  أث ذىب ثدلل  قػرركا  أبكا يـ أفذألؾ ان كس حثإ عرارات األنمخس ف كركا  أفكال شؾ  
كعػد تقػؽ (ل ُٖٖ-ُٕٖ: ََِٔ:)تثػفاألتػزب فثػؿ فػم تبػؿ ألثر ػمه  إغالؽخك م فف  أخرل أتزاب

كال شؾ  فقمحد َُُفم   ن  تبكألو حثإ  أمل %5ُِٓنثسة  ُٗٗٗن خمسمت حمـ إىذا األتزب    
 ػد الردكغػػمف ىػك بػػراع عكطػمف( كاألجنػػمح األفؤ -رسكػػمفؤ ػد ) األبػراع داخػؿ األتػػزب سػ ف األجنػػمح األف أف

كس ػػػػد (ل ْٓ-ِٓ: ََِِ)تفػػػػزة كحثػػػػ :  إبػػػػالت ةثكر ػػػػة  كاػػػػ خرلفتم ظػػػػة  اىفمدأتػػػػسػػػػ ف  ئ ػػػػ ف 
 كعػدـل كاإلبػالت  ظألجػمنس ف األفتػم سػ ف ا شقمعمتناإلزدادت إ ُٗٗٗاأل   تدثت    حمـ ن خمسمت اإل

حسػد اػهلل  حسػد األقػمدر اكبػكل جف ػؿ اشػ  ؾل حثػ  تكشػككفلفف األتزب اث قمأل يـ كىـ ) أحأمء أرس ة
تػزب جد ػد   أثػ س إفكمن ػةكسدء االبالت كف حالن ة   تدثكف حثإ (ل ُٖٗ: ََِٔ( )تثف: جكؿ

 ُْ تػزب األ داألػة كاأل نف ػة  ػ   أثػ س ػـ  تػزب األفأػ ثةل ك  ػال س غالؽعسؿ تكـ األفتكفة األدث كر ة 
 سق مدة رجب ط ب اردكغمف )األشسكة األ نكسك  ة: فثفمت تزب األ داألة كاأل نف ة(. ََُِ آب

مف سمثػػػـ تػػػزب ثػػة رجػػػمئ  عكطػػمسرئ اػػػ كؿتزسػػػمف تػػزب  إألػػإنقثػػػـ تػػزب األفأػػػ ثة إكسمأل ػػمأل  
ردكغػػمف  ػػ  خطػػمب أثػػـ تػػزب األ داألػػة كاأل نف ػػةل  قػػكؿ  ردكغػػمف سأل كاألثػػمن  سق ػػمدة رجػػب ط ػػب األثػػ مدة
ألتفم ػة  كركس ػةا  فمع ػة كاإل ثػمفاإلناأل ػمألف  ألتقػكؽ  اإلحػالففرج   و األفكر ة ىػ   إفزب األت  أث س
عػد  أنػم) -ردكغمف سخطمسو ىذا سكثفػة  ػكأل  ر األشػي رة:أ  ةل كعد اث  مفثمثكاألتر مت ا  ثمفاإلنتقكؽ 

 :مألقكؿردكغػمف سػأثػـ  كجػو  ل ر ػد(  ػؾ  ػ  عػكؿ فػم جػؿ تر أأػت  سنفثػ  فػف أألكننػ   األػرأم أكا قػؾال 
 -:جػػكؿاألتػػزب   تػػدث حسػػد اػػهلل   أثػػ سثػػـ س ػػد  ػػـك فػػف (ل ِِ-ُِ: ََِٖ)نػػكر األػػد ف: م ألنػػم  رك ػػ
كجػكد فتجسػمت   ػو  ث قػ  فػع ىػدؼ  إف لتزب األ داألة كاأل نف ة أل س تزسػم د ن ػمن  أف أش ر أف أكالر د أ)
)نػػكر كفػػم  كجػػد  ػػ  األتػػزب فػػف ىػػك فث تػػ  كغ ػػر فث تػػ   لاألتػػزب  أػػـ جف ػػع شػػرائح األفج فػػع أف

 (.ِْ: ََِٖاألد ف: 

 فػػػر سفشػػػمكؿ داخث ػػػة فطسقػػػة سمألكأػػػع  ُٗٗٗن خمسػػػمت حػػػمـ إألقػػػد كمنػػػت األدكألػػػة األ رك ػػػة س ػػػد 
 تػػمد كػػذألؾ األػػدحكات أل طس ػػؽ ف ػػم  ر اإل لجمك ػػدأ سكألنػػت أػػال حػػف فػػرض رئػػ س األػػكزراء  لمع بػػمداال

سمألثمػػة األكرد ػػة ىػػذه األثػػفمح سػػمأل كثـ حقكسػػة  إألمػػمءاألفخ ثفػػة تػػكؿ  اػػ تزابكاألبػػراع داخػػؿ  لس ك اػػ كر 
ن خمسػػمت فسكػػرة إكسمأل ػػمأل  كػػمف السػػد فػػف ع ػػمـ  لثػػ قمالت داخػػؿ األتككفػػةإحفثػػت حثػػإ تبػػكؿ  ا زفػػة

األفشػكثة  ػ  األدكألػة األ رك ػة كمنػت  ػ   أفكػال شػؾ  لة األ ػ   فػر   يػم ػاألتككف ا زفػة خثص األسػالد فػف 
 -(:َّٓ-ّْٗ: ََِٖ)فتفد:  ل ى   فثؿ    حدة جكانب ََِِحمـ 

 نشقمعمت كحسمرات تزس ة أ قة. ر تمألة األ ش ت األتزس ل سؿ ك  فقيم ساث فرا .أ 
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األ رك ػة ال  ػزاؿ عػمئـ كعػد  ق ػنص األثػثطة اثػ مالؿ  األث مثػة ػ  أرسكػمف  أثثػواأل  ػمر األػذم  إف .ب  
 ألثكأع األث مث  األ مـ فثؿ فم   ؿ فف عسؿ.

 .مالن خمسمتاألفرشت ف سمألفكز س أكثرتزب األ داألة كاأل نف ة  سدك  إف .ج 

 األقمئفة كع مد يم. ا تزابؿ ظ    فكرألب ب اث دراؾ ا فف ا إف .د 

ل سػدأ األ فػؿ االن خمسػمت إلػجراء ََِِكفع  بػك ت األسرألفػمف حثػإ فكحػد األثمألػث فػف نػك فسر 
 األػرأمل كف خببػكف  ػ  ف كف   كاألذ ف بمغكه  الثفة اكػمد خمسناإلداخؿ األتزب سب مغة سرنمفجو 

األ العمت األخمرج ة كبدرت األكث قة سشكؿ فث ند  نمكؿ فم    األشؤكف األدكأل ة ك   ت ككفاأل مـل كثفراء 
تػػمؿ األسػػالد كطرتػػو ألثتثػػكؿ األ ػػ   فكػػف  قػػد فيم ألثفػػكاطن ف كاألفج فػػع كاألدكألػػة ك أػػفنت  إأل ػػوكبػػثت 

 -(:َُِ-َِٓ: ََِٔ: قة فم  ث  )تثفاألكث

ألثقػ ـ  األفجػمؿ س  متػةك  يد  لعكل األفث قسؿ أثمس نظر األتزب ألف راث األ جرسة األ مر خ ة ألثكطف ك .أ 
ف  ػػػدخؿ األدكألػػػة  ػػػ  عػػػ ـ األفج فػػػع   ػػػزز تمألػػػة فػػػف حػػػدـ ار ك  لاأل ػػػ   تػػػ فظ سيػػػم األفج فػػػع األ ركػػػ 

 نو  ر ض  جمىؿ األ فمحؿ فع دكؿ األ مألـ األف مبر.أ إالاالث قرار كحدـ األرأم 

ن  جػػة  اػػ كركس   األتػػزب حثػػإ أػػركرة األ تػػد ث ك  ػػد حأػػك ة  رك ػػم األكمفثػػة  ػػ  اال تػػمد  أكػػد .ب 
 دم كأركرة  ثس ة ف م  ر ن ؿ األ أك ة.طس   ة أل فث ة األ ت

 .ا  رادد فقراط ة األتكـ  تقؽ بمألح األدكألة األ مـ فثؿ فم  خدـ  أف أحثف .ج 

حثإ األت ػمد كألػـ  األتزب ألفؤثثمت األفج فع األفدن  كاف  ككف األتزب    األكث قة حثإ دحفيم أكد .د 
 فف األفنظفمت.  م نتمز 

 ألثجف ع. األدكألة األكفمأل ة )األجمف ة األفمنتة( كى  دكألة إف .ق 

 جنب. إألإث راف جنسم  األ راسط س ف األ نف ة كاألد فقراط ة  يفم  .ك 

 ح فمد عمئفة األتكار س ف األدكألة كاألفج فع.كار  ا حثإنسذ األقرارات األففركأة فف  .ز 

 زفة ألثقكان ف.الج فمح     األ  د الت األ تق ؽ األ كا ؽ اإل .ح 

األنمس كاح راؼ األتزب سقبكر  بإلرىمكأل س  لأل تق ؽ األ دؿ فم كمف إالٌ األقمنكف  أف رل األكث قة  .ط 
 األخدفمت األقأمئ ة. أداء
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 أفكالشػػػؾ  اإلبػػػالححثػػػإ فنطػػػؽ   ؤكػػػد اػػػ فرألقػػػد كمنػػػت  ثثػػػفة األتػػػزب ىػػػذه  ػػػ  تق قػػػة  
 .اإلبالحف كمف ألد و رب د كس ر فف عكة األكحد أل ت ؽ مردكغأ

ـــا:الفوز فـــي  ـــات ثاني ة ن بػػػمر ف ف  ػػػمأل  ف  ػػػ  األػػػدكر إتقػػػؽ تػػػزب األ داألػػػة كاأل نف ػػػة : النتخاب
األفقػػػر  ف  الكحث ػػػو ثػػػندرس  ػػػ  ىػػػذه األفقػػػرة األفػػػكز  ػػػ  كػػػ ََِٕ  خمس ػػػةاالنكاألػػػدكرة  ََِِ  خمس ػػػةاالن

 األفرح   ف األ مأل   ف: األفقر  ف ك ؽ ىم يمأثسمسكدكا  يم ك 

تقػػؽ  ََِِان خمسػمت حػمـ  سػػدا متفػع  :2112البرلمانيـة عــام  النتخابــات الفـوز فـي  -أ
%ل ِ.ّْستبػػكألو حثػػإ  كس ػػران  حثػػإ  شػػك ثة ثػػنة كاتػػدة  ػػكزان تػػزب األ داألػػة كاأل نف ػػة األػػذم ألػػـ  فأػػ  

فث كنػم  ُْدد األنػمخس ف األفثػجث ف ل كسثػ  حػفرشتكا ثفمن ة حشر تزسمن االن خمسمت ت ث شمرؾ    ىذه 
األن ػمئج األنيمئ ػة  كمنػت% فف األفثػجث ف كعػد ٕٗنمخسمل سثمت نثسة األ بك ت   يم  ٕٔٗاألفم ك ُِّك

  -(:ّٓ: ََِٕحثإ األنتك األ مأل ) غزاأل : 

%ل كتػزب األطر ػؽ األقػك ـ 5ُّْٗ%ل كتزب األش ب األجفيكرم 5ِّْٗتزب األ داألة كاأل نف ة  
 فقراط ػػػة األشػػػ ب األكػػػردم تػػػزب د%ل ك 5ِٕ%ل كتػػػزب األشػػػسمب 5ْٖ%ل كتػػػزب األتركػػػة األقكف ػػػة 5ٔٗ

تػػػػزب األ ثػػػػمر األػػػػد فقراط  %ل ك 5ِٓ%ل كتػػػػزب األثػػػػ مدة 5ِٓ اػػػػ ـتػػػػزب األػػػػكطف %ل ك ِ.ٔ)دىػػػػب(
 % ُ.ُاألجد د  تزب  رك مل ك 5ِ%ُ

األنػمخس ف. سػذألؾ  كػكف  أبػكات% فػف ُة ساألثفمن ة  األسمع ة سنثػ ا تزابكألـ  تبؿ أم تزب فف 
 سفقػػدكر ل ت ػػث أبػػسحَٓٓبػػؿ أ ػػ  األسرألفػػمف فػػف  نمئسػػمن  ِّٔتػػزب األ داألػػة كاأل نف ػػة تبػػؿ حثػػإ 

 ػػػكز  األشػػػسكة األ نكسك  ػػػة:) آخػػػرفػػػع أم تػػػزب   ػػػالؼئاإلاألتػػػزب  شػػػك ؿ األتككفػػػة سففػػػرده س  ػػػدا حثػػػإ 
 .ثمتؽ ألتزب األ داألة كاأل نف ة(

ثػ قمأل يم إعػدفت نمثػك ا شػثثر  إذ ػ   رك ػم  ث مث من  ب األ داألة كاأل نف ة زألزاالن  كز تز  أتدثألقد  
 إحػالفكس ػد ل األػكطف اػ ـ مفةزحتزب األطر ؽ األقك ـ ك س يم فث كد  مألفمز فف  مفةزححثإ األفكر فف 

الثػة فػكاد سمألدثػ كر سفػم   أػفف تػذؼ حسػمرة اثػ ندت تػد نػكاب األسرألفػمف  طمألػب   ػد ؿ ثأاألن ػمئج عػدـ 
عػػػر األسرألفػػػمف أ إذ لن خمسػػػمتاإلردكغػػػمف فػػػف خػػػكض أعرارىػػػم سفنػػػع  إلبػػػداراألثجنػػػة األ ث ػػػم ألالن خمسػػػمت 

 إلحػػمدةاألسرألفػػمف  إألػػإاألػػرئ س ر ػػض األ كع ػػع حثػػإ األ  ػػد ؿ كرده  أف إػػالل نمئسػػمن  ّْٔسمأل  ػػد ؿ سفكا قػػة 
(ل إػاٌل َِِ: ََِٔ: تثفشخص س  نو( ) جؿأ م ر األقكان ف فف انو ال  بح ) -:أكد إذاألنظر   و 

األسرألفمف عرر األ  د ؿ األدث كرم فرة ثمن ػة كتػمكؿ األػرئ س األ ثكػؤ  ػ   بػد ؽ حثػإ األ  ػد الت األ ػ   أف
اثػػ نفذ كمفػػؿ األفػػدة األقمنكن ػػة  إذ لاأل كف ث ػػةن خمسػػمت اإلردكغػػمف فػػف خػػكض أعرىػػم األسرألفػػمف كذألػػؾ ألفنػػع أ
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 إجػػراء أبػػسح  ػػد ؿ ك  أجػػرلاألسرألفػػمف  أف إػػال رشػػ تو  أكراؽاردكغػػمف  ػػ   قػػد ـ أل فػػكت األفربػػة حثػػإ  
 آخػػركفردكغػمفل ثػػـ طػرح أ كفػمل كذألػػؾ ألكػ    رشػػح  َٔ كفػػم سػدال فػػف  َٗاأل كف ث ػػة س ػد ن خمسػمت اإل

انػػو ال  تػػؽ ألػػو خػػكض  أكػػد إذاأل كف ث ػػة ن خمسػػمت اإلردكغػػمف  ػػ  خػػكض أألفنػػع  آخػػرفنطقػػم عمنكن ػػم 
 ألثػػرأمن خمسػػمت كانتػػمزت األثجنػػة األ ث ػػم ألإل ا بػػث ة ن خمسػػمتاإلألػػـ   ثػػنإ ألػػو خػػكض   نػػو ن خمسػػمتاإل

 قػػػػمـ  لف نػػػػع األفرشػػػػتكف حػػػػف تػػػػزب األ داألػػػػة كاأل نف ػػػػة حنيػػػػمإ اإذ إػػػػالردكغػػػػمف أاألقمئػػػػؿ س  ػػػػذر  رشػػػػ ح 
األ كف ث ػة  ن خمسػمتاإلجػرت ل ت ػث ََِّ رآذا ٗاألفرشتكف سثتب  رشػ تيـ ألبػمألح اردكغػمف ك ػ  

 جػػكؿردكغػػمف  فػػ ف حأػػك ة األسرألفػػمف عػػدـ حسػػد اػػهلل أعثػػـ أ أفق ػػده سمألسرألفػػمف كس ػػد ردكغػػمف سفأك ػػمز 
ردكغػمف أل شػك ؿ تككفػة جد ػدة أرئػ س األتػزب رجػب ط ػب  أفػمـرئ س األكزراء اث قمأل و أل فثح األفجمؿ 

 (.ُِِ: ََِٔ: )تثف ث زرتفد نجدت أرئ س األجفيكر ة  ءث دحمإس د 

األثػمسقة سػمألفكز سفػم  قػمرب  ثػالف ةاإل اػ تزابتق قو ردكغمف كتزسو فم ألـ  ث ط ع  أألقد تقؽ  
سطر قة د فقراط ة تد ثة س  دا حػف األخال ػمت  ا خرلاأل ثفمن ة  ا تزابثثث  فقمحد األسرألفمف أمرس ف 

 األتزس ة.

 ػة كثر فنػذ  ػكز تػزب األ داألػة كاأل نف ػة سم  :2117البرلمانية عام  نتخاباتاإل الفوز في  -ب
ردكغػػمف ثػػ ككف أزح فػػو رجػػب ط ػػب  أفكػػمف األ كعػػع حثػػإ نطػػمؽ كاثػػع  ََِِن خمسػػمت إاألفطثقػػة  ػػ  

أل ثفػػػمن  ف األف شػػػدد ف ا أبػػػكاتثػػػ تقمؽ األرئمثػػػ  سػػػدأت ع راب اإلكفػػػع اػػػإل لاألػػػرئ س األفقسػػػؿ ألثجفيكر ػػػة
األقبر األرئمث  رفز األجفيكر ة األ ثفمن ة األ    إألإفتجسة األكزكج و  إثالف فف كبكؿ   ر فع فتذرة

 إال لف بالت مت األرئ س فتددةأل ك ركف حثإ األرغـ فف ُِّٗحمـ   كرؾأ مفبطفإ كفمؿ  أثثيم
ألػػػو  أففػػػؤثرة كىػػػك األػػػذم  ػػػ تكـ س   ػػػ ف حػػػدد كس ػػػر فػػػف األفػػػكظف ف  ػػػ  فكاعػػػع فيفػػػة  أػػػال حػػػف  أنيػػػم

رشػ ح س ػـك ن يػمء فيثػة األ إكعسؿ  لارات األتككف ة األ     طثب  كع  ور بالت ة رد فشمر ع األقكان ف كاألق
 جػكؿك قد ـ كز ر األخمرج ة كر  ػؽ درسػو حسػد اػهلل  لففمجئة س دـ  رش ح نفثو  فجرردكغمف أكاتد كمف 

 جػػػكؿلألبػػػمألح حسػػػد اػػػهلل  ـ تثػػػ اػػػ فر سػػػدافرشػػػح تػػػزب األ داألػػػة كاأل نف ػػػة ألالن خمسػػػمت األرئمثػػػ ةل ك  فػػػم 
ف ف نبػػمب األثثثػػ ف  ػػ  أك قػػم ألثدثػػ كر  جػػب  ػػ ََِٕن ثػػمف  ِٕجثثػػمت األسرألفػػمف  ػػ   أكألػػإن قػػدت إ

تزب األ داألة كاأل نف ػة  أفاألجكالت األ مأل ة  ث ككف سمألممألس ة األفطثقة كسفم  أفم لكاألثمن ة إكألا األجثث  ف 
األشػػ ب األجفيػػكرم األف ػػمرض  ؿ فقمط ػػة نػػكاب تػػزب( ك ػػ  ظػػّٕٔثثثػػ  فقمحػػد األسرألفػػمف ) الػػ  فثػػؾ
ح ػراض إألـ  ك فؿ نبػمب األجثثػة كعػدـ تػزب األشػ ب األجفيػكرم األف ػمرض  ا خرل ا تزابكس ض 
 أبػػدرتان خػػمب األػػرئ س. سمألف ػػؿ حنػػد جثثػػة   متكفػػة األدثػػ كر ة  شػػ رط نبػػمب سػػمألثثث ف ألػػدل األف

نػػو أكسفػػم  لجثثػػة ان خػػمب ألػػرئ س األجفيكر ػػة  مشػػ راط نبػػمب األثثثػػ ف  األفتكفػػة األدثػػ كر ة عػػرارا س
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ن خمسػػمت ن مس ػػة إ إألػػإاألػػدحكل  إألػػإن خػػمب رئػػ س جد ػػد  بػػمر إ شػػؿ األسرألفػػمف  ػػ   إذااألدثػػ كر  قػػكؿ  
كىكػذا كمنػػت (ل ّْ-ُْ: ََِٖف: نػػكر األػد ن خػمب األػرئ س األجد ػد ) األجد ػػد س ك قػـك األسرألفػمف لفسكػرة

ثكرة ش س ة  ن خمسمتاإلع راع أليذه ككمنت بنمد ؽ اإل ََِٕ فكز  ِاألدحكل الن خمسمت ن مس ة فسكرة سػ
أل داألػة تقػؽ تػزب ا إذ لن خمسػمتمإلفأمدة غ ر ف كع ػة سيػذا األتجػـل ان بػمر تػزب األ داألػة كاأل نف ػة س

 كفم  ث :االن خمسمت كجمءت ن مئج  ن بمرا كمثتمن إكاأل نف ة 

ل حدد ا بكات ك كز ع األفقمحد األسرألفمن ة حثإ ن خمسمتتثب األثجنة األ ث م ألإل األنيمئ ةاألن مئج 
 ػػة: فثفػػمت تػػزب األ داألػػة كاأل نف ػػة(ل )األشػػسكة األ نكسك  (:ا بػػكات% فػػف 5ٖٕٗ)س ػػد   ػػداد  اػػ تزاب

%( فػػف ا بػػكاتل ٕ.ْٔ) حثػػإ فػػم نثػػس و تػػزب األ داألػػة كاأل نف ػػةأل ػػمأل : تبػػؿ ككمنػػت حثػػإ األنتػػك ا
%( فػف ٖ.َِ( نمئسمنل كتزب األش ب األجفيػكرم فػم نثػس و )ُّْكسيذا  ككف حدد نكاسو    األسرألفمف )
( نمئسػمن  ػػ  األسرألفػػمفل كتػزب األتركػػة األقكف ػػة تقػؽ فػػم نثػػس و ُُّا بػكاتل كسيػػذا  كػكف حػػدد نكاسػػو )

( كألػػـ  فثثػػو نمئسػػمن ْ.ٓ( نمئسػػمنل كأفػػم األتػػزب األػػد فقراط   قػػد تقػػؽ فػػم نثػػس و )َٕ)%( ك فثثػػو ّ.ُْ)
%( كألػػػـ  فثثػػػو حػػػدد فػػػف األنػػػكابل كتػػػزب َ.ّكاتػػػدانل ككػػػذألؾ األتػػػزب األف ػػػ  تبػػػؿ حثػػػإ فػػػم نثػػػس و )

( نمئسػػػػػمنل كاألفثػػػػػ قثكف حثػػػػػإ نثػػػػػسة ِّ%( كألػػػػػو )ٕ.ُّاألفثػػػػػ قث ف فػػػػػف تػػػػػزب األفج فػػػػػع األػػػػػد فقراط  )
%( فف ا بكات كأعؿ ال  دخؿ األسرألفمفل ألػذألؾ ألػـ َُأل   ألـ  تبؿ حثإ )ا%(  كؿ ا تزاب ْ.ُ)

  ت ؿ أم فف ا تزاب: األد فقراط  كاألف   كاألفث قثكف حثإ أم فق د    األسرألفمف.

ف نظػػمـ   ََِِعػػؿ فػػف حػػمـ أنػػو حػػدد أ إػػال نمئسػػمن  ُّْتبػػؿ تػػزب األ داألػػة كاأل نف ػػة حثػػإ 
 أدلحثػػإ فثػػ كل  رك ػػم  ا بػػكات% فػػف َُزب  شػػ رط سػػدخكؿ األسرألفػػمف تبػػكؿ أم تػػ االن خمسػػمت

  .(ّْ-ُْ: ََِٖ)نكر األد ف:  ُِْ إألإ ّّٓانخفمض حدد األنكاب فف  إألإ

األشػػػسكة )  ػػػأ  فػػػم  أسرزىػػػمكراء نجػػػمح تػػػزب األ داألػػػة كاأل نف ػػػة أثػػػسمب ىنػػػمؾ دكا ػػػع ك أف الشػػػؾ ك 
 -(:(ٕ-ٓ: ََُِل األدكأل ة ألثف ثكفمت

ثػػ طمع  كثػػ ع األقمحػػدة األشػػ س ة إ إذردكغػػمف ب أرجػػب ط ػػاألشخبػػ ة األكمر زف ػػة ألػػرئ س األتػػزب  .ُ
  أث ثػػوكمنػػت نػػكاة  أفألثتػػزب ألػػ ظـ فن ثػػس  فخ ثػػؼ األ  ػػمرات األث مثػػ ة كاأل رع ػػة كاألفذىس ػػة س ػػد 

 ة ىػذا نكخر ج  األفدرثة االرسكمثالف ة اإل ا بكؿذكم  فاألث مث  تد كس ر حثإ  إألإفق برة 
 فنمزع.األ كثع ج ثو   رسع حثإ حرش األفركز األث مث  سال 

زدكاج ػػػة ار ثػػػ طمع األتػػػزب  كأػػػ ؼ األمػػػسف ك إ إذزدكاج ػػػة األف ػػػم  ر ار األمػػػسف ك  إألػػػإ  ػػػرض األتػػػزب  .ِ
حثإ األػرغـ  إذ لن خمب رئ س األجفيكر ةإ أثنمء جكؿاألف م  ر األ   فكرثت أد فرشتو حسد اهلل 
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األ   تبؿ حث يػم األرؤثػمء  ا بكات معت سكث ر  أبكاتعد تقؽ نثسة  جكؿحسد اهلل  أففف  
 األذم ظثـ كتـر فف رئمثة األجفيكر ة. جكؿأل سد اهلل   بمراالنحند األش ب  أثمرتؾ  ث لعسثو

فذكرة األج ش ك دخثو سشػكؿ فسمشػر  ػ  األث مثػة حػده ف ظػـ األفتثثػ ف األثػسب األػرئ س ألػردة   ػؿ  .ّ
األ ػ  ا يػـ   يػم األتػزب  ََِٕن ثػمف  ِٕخبكبم أد فذكرة األج ش ألثتككفة أل ثػة  لاألنمخس ف

 ة حثإ األق ـ األ ثفمن ة ك جب فتمرسة األرج  ة.انو  ث إ أل دـ األفتم ظ

ثػ طمع فػف خالأليػم كثػب حػدد كس ػر إن خمس ػة إ سػع األتػزب تفثػة إ إذاألنمجتػة   خمس ػةاالناألتفثة  .ْ
 : م رات    كث ر فػف األفجمػالت كفنيػم أتدثت خطمسم و فف خالؿ ت م و األ كف ة  لفف األنمخس ف

زارح ف ك طػػػك ر عطػػػمع األسثػػػد مت ك كز ػػػع فجػػػمؿ األبػػػتة ك قػػػد ـ األػػػدحـ ألث فػػػمؿ كاألفػػػكظف ف كاألفػػػ
 فجز ة كرخ بة كفتمرسة األفثمد كاألرشكة كثرعة األفمؿ األ مـ. سأث مراألفثمكف حثإ األفقراء 

ى فػػػػػمـ سقأػػػػػم م األفػػػػػكاطن ف فػػػػػف خػػػػػالؿ دراثػػػػػة األ كجيػػػػػمت  بػػػػػمؿ األفسمشػػػػػر فػػػػػع األشػػػػػ ب كاإلاإل .ٓ
األتػػزب سز ػػمرات  رادأ ػػج فمح ػػة ألثػػكمف فنػػمطؽ جنػػكب شػػرؽ  رك ػػم كاأل كجيػػمت األ رك ػػة كع ػػمـ اإل

 ػ  نفػكس األفػكاطن ف ال  قػؿ حػف فػم  رك ػو  جف ع األطسقمت كىذه األز مرات  ركت اثػران  إألإف دان ة 
 األفيرجمنمت األخطمس ة. 

 إذردكغػػمفل أ تػػت تككفػػة رجػػب ط ػػب  ََِِم كاألرخػػمء األنثػػس  فنػػذ حػػمـ ع بػػمدثػػ قرار اإلاإل .ٔ
ثػػػ ثفمرات إكبػػػثت  إذ ََِٕ-ََِِ أحػػػكاـم حػػػمأل  فػػػف اع بػػػمد ف  ػػػت األسػػػالد سف ػػػدالت نفػػػك 

 رد ػػة  أرعػػمـ إألػػإسمألفئػػمت  أرعػػمـنخفأػػت ف ػػدالت األ أػػخـ فػػف ار سفثػػ ك مت غ ػػر فثػػسكعة ك  أجنس ػػة
 ػػػ  األث مثػػػمت  أفػػػم ة ع بػػػمدثػػػ فرت خبخبػػػة فشػػػمر ع األدكألػػػة اإلار ك أػػػمحفت دخػػػكؿ األ بػػػد ر ك 

جمنػػم حثػػإ األدراثػػ ة ف كزحػػت األك ػػب إذثػػ فمألة األشػػ ب أليػػم إج فمح ػػة  قػػد ثػػمىفت األتككفػػة  ػػ  اإل
 األفق رة كك رت خدفمت بت ة كفجمن ة كعمفت سدحـ ا ثر ذات األدخؿ األفنخفض. ا ثرطالب 

م فف خالؿ األ شي ر ستزب إأل يث فمألة األنمخب األ رك  األف مرأة كاأل   تمكألت إ ا تزابأ ؼ  .ٕ
األ داألػػة كاأل نف ػػة فػػف خػػالؿ فثػػ رات  تػػذر األنمخػػب األ ركػػ  فػػف األتػػزب األتػػمكـ ك  يفػػو سمإلرىػػمب 

األف مرأػػة غ ػػر جػػد رة سمألثقػػة فػػف خػػالؿ كحكدىػػم  اػػ تزاب رألاألنمخػػب األ ركػػ   أف إػػالألفثػػمد كا
: ََِٖ: ب ىػػذه األكحػػكد األفمرغػػة كاألرنمنػػة )نػػكر األػػد فاألفمرغػػة س نفػػم تػػزب األ داألػػة كاأل نف ػػة  جنػػ

ْْ.) 

 ػػـ  كظ فيػػم فػػف عسػػؿ األقػػمئف ف حثػػإ األتػػزب سبػػكرة بػػت تةل ىػػذه أثػػسمب فػػم ثػػسؽ فػػف إف 
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 اإلدالء سبك و ألبمألح تزب األ داألة كاأل نف ة. إألإم األش ب األ رك  كد   و األبكرة  قسثي 
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 :المبحث الثاني 

 الحزب والمؤامرات السياسية
األخطػػكة األ ػػ  أعػػدفت حث يػػم األقػػكل األ ثفمن ػػة األ رك ػػة س   مزىػػم ألثفػػدح  األ ػػمـ  ػػ  األسػػالد طثػػب 

سػ ف   ػػمر ف: أتػدىفم تػػمف   تظػر تػزب األ داألػػة كاأل نف ػة األتػمكـل فرتثػػة فػف فراتػؿ األبػػراع األفت ػدـ
ل رغـ األ أ  د األش س  ا كؿاإلرث األ ثفمن  األكفمأل      رك مل كاآلخر   من  فف ظثـ كاأطيمد األ  مر 

  األجمرؼ ألو فنذ دخكألو ف  رؾ األت مة األث مث ة.

ثػػدة األتكػػـ  ػػ  األسػػالد ثػػ طر حثػػإ فؤثثػػمت ثػػ مد ة فيفػػة  إألػػإفنػػذ كبػػكؿ تػػزب األ داألػػة 
ككفػػة كرئمثػػة األجفيكر ػػة كثػػ  و أل تر ػػر األسػػالد فػػف ثػػ طرة األفئػػة األف ثػػثطة حسػػر كمألسرألفػػمف كرئمثػػة األت

 خف ػػػؼ األق ػػػكد األففركأػػػة حثػػػإ تجػػػمب طمألسػػػمت  خرىػػػمآإعػػػرار   ػػػد الت عمنكن ػػػة كدثػػػ كر ة فخ ثفػػػةل 
األجمف مت.. ككمنت ردكد أ  مؿ األفئة األف ثثطة ف كع ة. ألكف ف ظـ األفتثث ف كمنكا  ركف أف األرد حثػإ 

 رة ث نتبػر  ػ  األثػ   ألػدل األفتكفػة األدثػ كر ة إلسطػمؿ األ  ػد الت األدثػ كر ة األخمبػة األخطكة ا خ
رأس األتزب األتػمكـ فسمشػرة. رسفػم  نيـ  إألإسمألتجمب.  ثـ  كف أتد   كعع أف   كجو األخطكة األفأمدة 

 األفشيد فف جمنب كاتػد كألػـ  أخػذكا األجكانػب اػ خرل  ػ  االح سػمرل األ ػ  د  ػت األ ثفػمن  ف إألإنظركا 
 خمذ خطكة    سر اث سمع ة    األف ركة األفمبثة األجمر ة  بكأليم س ف األ  مر األ ثفمن  كس ف األ  ػمر إ إألإ

   األفدحـك ش س م.اإلثالف

ألػـ  ككنػكا  قبػدكف  قػط فكاجيػة كاأل نف ػة ت نفم  كر كعرر األ ثفمن كف األرد حثإ تزب األ داألػة 
ألسرألفمفل  يـ  ػردكف حثػإ األخطػة األ ػ   نفػذىم ث طمع األتزب  فر رىم     اإاأل  د الت األدث كر ة األ   

 ثػػػك اػػػآلخرل ثػػػ  م أل تق ػػػؽ  ةإ عػػػالع األ ثفمن ػػػة  ػػػ  األسػػػالد كاتػػػداألتػػػزب ك ركنيػػػم سيػػػدؼ األقأػػػمء حثػػػ
 ة األ ػػ    ف ػػع ثمثػاألد فقراط ػة األتق ق ػػة األ ػ   أػػفف ألكم ػػة أ ػراد األشػػ ب األ ركػ  األتقػػكؽ كاألتر ػػمت ا 

ىػػػذا األفستػػػث   ننػػػم ثػػػن نمكألو  ػػػ   أىػػػداؼكأل تق ػػػؽ ل س ػػػةسيػػػم األفكاطنػػػكف  ػػػ  كم ػػػة األػػػد فقراط مت األمر 
 األفطثس ف األ مأل  ف:

 األتزب كاألدحمكم األ آفر ة. -:األولالمطمب 

 األتزب ك خط  األفؤافرات. -المطمب الثاني:
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 :األولالمطمب  

 الدعاوي التآمرية الحزب و 
 سأغثس ػة ََِٕردكغػمف  ػ  ان خمسػمت أرجػب ط ػب  مفةسزحس د ات فمظ تزب األ داألة كاأل نف ة  

ردكغمف سكال ة ثمن ة فد يم خفػس ثػنكاتل كبػفيم األفراعسػكف أ فكنيـ فف  شك ؿ تككفة سففردهل ك كز 
ن خمسػمت فسكػرة س ػػد إ إألػإ ةأػرسة ألث ثفمن ػة كألث ثفػمن  ف سفػف  ػ يـ األ ثػػكرل األػذ ف اأػطركا ألثػدحك  سأنػو

ن فػػمءا يـ إ ف سفخ ثػػؼ  ػػ  أػػكء كػػؿ ذألػػؾ ثػػمرت تف ظػػة األ ثفػػمن  لخثػػمرة ف ركػػة   ػػ ف رئػػ س األسػػالد
إف ألثدحمكم األ آفر ػة دكغمفل أر جمه األتزب األفمئز كزح فو   يـ األق مد ة    األدكألة األ رك ة األتزس ة كفكاع
تػػػزب األ داألػػػة كاأل نف ػػػة سررىػػػم األقػػػمئفكف حث يػػػمل كذألػػػؾ سػػػأف األتػػػزب أخػػػذ س يفػػػ ش  سم جػػػمهاأل ػػػ  ىسػػػت 

ل كفم أف األقمئف ف حثإ األتزب  جمكزكا األدثػ كرل خ طيم األزحفمء ا كائؿ أل رك م األتد ثةإاأل ثفمن ة األ   
 كثنس ف ذألؾ سمألفقر  ف األ مأل   ف:

 :  يف ش األ ثفمن ة.أولا 

 : األ جمكزات األدث كر ة.ثانياا 

ففػػم ال شػػؾ   ػػو أف األ ثفمن ػػة ر  ػػت ألكائيػػم حثػػإ األدكألػػة األ رك ػػة أـوـلا: تيمــيش العممانيــة: 
ف  جمكزىػم سفثمسػة خػط أتفػر  تػرؽ  أبػسح األتد ثػةل ك  فػم تػدث  ػ   رك ػم ىػك  ػ  فػف  ق ػرب فنػول كار

األتق قػػة بػػراع سػػ ف فػػف   قسػػؿ األد فقراط ػػة كفػػف ال   قسثيػػمل كاف بػػرح س كػػس ذألػػؾ. ىػػك بػػراع سػػ ف 
ىػػ   رأ يػػمكتثػػب   نيػػمأليػػم كتػػدىم األتػػؽ  ػػ  تكػػـ األسثػػدل  أف ػػة األشػػ ب األ ركػػ  كعثػػة عث ثػػة  ػػراه أكثر 

ىفػمء جيػالء كتفقػإ ال   ر ػكف فبػثت يـل  يػـ  ػ  ـ داألشػ ب  يػ أ ػراد أفػماأل ثفمن ػةل األطسقة األفثقفػة 
فنذ أفكر  رك م    رحب ك زعل  مألثثطة األ   كمنت     د يم     ش فف  قكدىـ كىذه األقثة إألإتمجة 

تػزب فتػم ظ   طػ  األشػ ب تر ػة ففمرثػة حق د ػو األد ن ػةل س نفػم ال  إألػإ فثتل ك ن قؿ  أفحقكد  كمد 
ال   تفثػكف رؤ ػة األفتجسػمت  ػ  األجمف مت.حنػدفم  ثػالف ةإلا  تفػؿ ىؤػالء أم فظيػر فػف األفظػمىر 

 ػػكجئ تػػزب األشػػ ب األجفيػػكرم )كىػػك األتػػزب األف ػػمرض األػػرئ س(  ََِٕ االن خمسػػمت ن ػػمئج  أحثنػػت
 ػػكجئ س ثقػػ  بػػف ة  أ ػػم كرؾفبػػطفإ كفػػمؿ  أثثػػواألتػػزب األػػذم  كىػػككف ػػركؼ س ثفمن  ػػو األف طر ػػة 

   تمألة االن خمسمت رم األد فقراط  )األثذاف خمأم ألـ  تبؿ ىك كاألتزب األ ثم  نول عك ة فف األش ب
-ُِ: ََِٕ: سك حػزم. )ا بكات%  قط فف ُِحثإ نثسة  إالحر أة سمألنجمح(  كسآفمؿائ الؼ 

ُّ.) 
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ك فػػف ك ػػؼ  فثػػر ىػػذه األيز فػػة أ أنػػكركت نفػػم ثػػأؿ اتػػد عػػمدة تػػزب األشػػ ب األجفيػػكرم كىػػك   
 أثػثكبحف  تق ػر األشػ ب ىػذا ىػك  أسداكف األش ب جمىؿ كىك ال   رؼ فبثت و"ل ال   ردد إفعمؿ:" 

األتؽ سجمنسيـ حثإ األدكاـل حثفػم سػمف ىػذا األتػزب األ ثفػمن  األف طػرؼ ألػـ  قػدـ  ػ   مر خػو  إف فك رىـل 
أك ل كػال  ػ  ثػمتة األ  ثػ ـ ع بػمدأم خدفػة ألثسػالدل ال  ػ  ثػمتة األفشػمر ع األ فران ػة كػال  ػ  ثػمتة اإل

الف ة كاألنقدل كألكف دكف  قد ـ أم سد ؿل س نفػم عػدـ تػزب األبتةل كؿ نشمطم و فنتثرة سمألف مرأة األك
ىػك حفث ػة  ََِٕاألسرألفمن ػة ن خمسػمت اإلاأل داألة كاأل نف ة خدفمت كس رة ألثسالد. فم تػدث  ػ   رك ػم س ػد 

حفث ػة  إنيػمكاألفبػمحب.  اػ ألـكالدة جد دةل ألذا  ي  أل ثػت حفث ػة ثػيثة ل سػؿ حفث ػة   خثثيػم  ضفخم
األقػرار كفبػدر األتكػـ كىػذا ىػك األكجػو األتق قػ  أليػذه األقأػ ةل  مألشػ ب  ر د ج ؿ األشػ ب ىػك فبػدر 

األسثػد فػف تقيػم كتػدىم  إدارة كػكف  أفاأل ثفمن ػة  ا عث ػة ككف ىػك بػمتب األثػثطةل س نفػم  ر ػد  أف ر د 
سؿ  خ ثؽ األف مذ رل كاأل ػذر األػرئ س األفثػ  فؿ حثػإ  براتة كحثإ األفأل  ثف ذألؾ س أفطس م ال   جرأ 
 أثثػػػػيم أتػػػػزاب أرس ػػػػةثػػػػ  فؿ إلغػػػػالؽ إفػػػػمظ حثػػػػإ األ ثفمن ػػػػةل  يػػػػذا ىػػػػك األ ػػػػذر األػػػػذم األػػػػدكاـ ىػػػػك األت

األ ثفمن ػة سػدحمك يم األقأػمئ ة  ا عث ػةكىك األ ذر ذا و األذم اثػ  فث و ىػذه أرسكمف األسرك ثكر نجـ األد ف 
 (.ُْ: ََِٕ: سك حزمتزب األ داألة كاأل نف ة.) إغالؽسفتمكألة 

 مثمثػػة  ػػ  فؤثثػػمت األدكألػػػة س رك ػػم فػػع جف  ػػة ثػػػر ة فاأل  ػػمر األ ثفػػمن  األف شػػػدد  ألقػػد  تػػمألؼ 
ػال  كجػػد أليػػم فقػػرات  لرغ نكػػكف( أم ) ػػذك ب األجسػػمؿ(اثػػفيم )أ كىػػ  جف  ػػة غ ػػر ف  ػػرؼ سيػػم عمنكنػػم كػ

األ ثػمر ة كىػـ فقرسػكف فػف أك فػمن  ف األف شػدد ف األف ػرك  ف سف ػكأليـ األقكف ػة ثفػف األ  كس ػران  ك أـ حػددان 
 ف دكف فػػف األفػػؤثر ف  ػػ  بػػنمحة األقػػرار فػػف ثػػقػػرار األ ركػػ ل كسمأل ػػمأل   األنخسػػة األ ثفمن ػػة األفػػؤثرة  ػػ  األ

فػف  أكثػرفػم عسػؿ  إألإعد فة   كد  أثطكرة إألإرغ نككف( األثقم ة األ رك ة األ ثفمن كف. ك رجع )أ أنبمرىـ
تػػدىـ أاألكثػػطإل كاع ػػرح  آثػػ م ػػ  ذألػػؾ األكعػػت تكبػػركا سػػ ف جسػػمؿ  راؾ اػػ  أفحػػمـل ك قػػكؿ  َََِ

فػف خػمـ األتد ػد  جسػؿ كػمف سػةاإذألثخػركج فػف ىػذا األتبػمرل كعػد نجتػكا سمألف ػؿ  ػ  اتد األجسػمؿ  سة ذاس
 األشسكة األ نكسك  ة: ك ك  د م(.. )ا ثطكرةتثب 

رغ نككف( س العمت كث قة س بمسمت األفم  ػم األ ػ   ت ػرؼ اال جػمر سمألفخػدرات أك ر سط جف  ة ) 
ألؼ حبػػمسمت األفم  ػػم فػػع جف  ػػة  تػػمثػػر  أفكفػػف األكاأػػح  ل ف األكػػرد كاألثػػثب كاألنيػػبل كع ػػؿ األث مثػػ

تمرسيػػم  ػػكر  شػػك ؿ   نػػواألفم  ػػم ألثػػ خثص فػػف تػػزب األ داألػػةل  كذألػػؾ ألفبػػثتة حبػػمسمترغ نكػػكف( )أ
ف ظػػـ األق ػػمد  ف   يػػم. ككمنػػت ف ظػػـ األتككفػػمت األثػػمسقة تككفػػة  فكثػػج ََِِحػػمـ  إاػػ كألتككف ػػو 

سمأل د ػد فػف  كاث ةبمألح ىذه األ بمسمتل األ   كمنت  رسطيم ف أنشطةتزب األ داألة سمض األنظر حف 
األفثػؤكأل ف كفػف اشػير ىػذه األ بػػمسمت حبػمسة ) ثػ دة سكػر( األػذم اح قثػػو تػزب األ داألػة كاأل نف ػة  ػػ  
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األػػذم   زحفيػػم األجنػػراؿ  أفرغ نكػػكف( س بػػمسمت األفم  ػػم ىػػك ت ثػػمسؽل كفػػم  ؤكػػد ار سػػمط جف  ػػة )أكعػػ 
ع األفم  ػمل ت ػث عػمـ س شػك ؿ األف قمحد    األج ش األ رك  )كأل  كك شؾ( كىك جنراؿ ف ركؼ س تمألفو فػ

 أخ ػرا قر  أفاألج ش طكاؿ ثنكات سكجكدىم عسؿ  أنكرثـ ) ج  مـ(ل كعد  كتدة حثكر ة ثر ة حر ت س
رغ نكػكف( األفػدح  األ ػمـ األجفيػكرم حسػد األػرتفف  مأل شػ ف أ. كتكؿ اسرز األداحف ف ألجف  ة )ا فرسيذا 

)األفػػدل: األفكعػػػع  فمن ػػة  ػػ   رك ػػم.ثاأل  دأػػ سأنشػػطةتػػزب األ داألػػة كاأل نف ػػة  قػػػـك  أفكم ػػمل األػػذم  ػػرل 
 االألك ركن  ألثجر دة(.

عػػػمـ األفػػػدح  األ ػػػمـ حسػػػد األػػػرتفف  مأل شػػػ ف كم ػػػم سر ػػػع دحػػػكة أػػػد تػػػزب األ داألػػػة كاأل نف ػػػة  ػػػ   
اتػػد كثػػس  ف فػػف كسػػمر كسفػػرض تظػػر األنشػػمط األث مثػػ  ألك  لاألفتكفػػة األدثػػ كر ة األ ث ػػم فطمألسػػم س غالعػػو

دكغػػمف كرئػػ س األجفيكر ػػة كرئػػ س األػػكزراء رجػػب ط ػػب ار  فػػف أػػفنيـ رئػػ س األتػػزب كأل  األتػػزبؤ فثػػ
 كؿ.حسد اهلل ج

حنػػدفم ان يػػت األفػػدة األقمنكن ػػة كاأل ػػ  كمنػػت ثػػسع ثػػنكات ألػػرئ س  :التجــاوزات الدســتوريةثانيــا: 
جد ػػػػد عسػػػػؿ  جفيكر ػػػػةن خػػػػمب رئػػػػ س إ رك ػػػػم حثػػػػإ  أعسثػػػػت(ل ت ثػػػػ زاراألجفيكر ػػػة األثػػػػمسؽ )اتفػػػػد نجػػػػد

 ػ   ا غثس ػةتزب األ داألة كاأل نف ة األػذم كػمف  فثػؾ  إألإ ظمرا نجيت ن خمسمت األسرألفمف األ رك  ألذا ا إ
األتػزب ككػذألؾ جفػمى ر األشػ ب  أغثس ػةردكغػمف نفثػو كألكػف أ ح  ـ  رش  أفاألسرألفمف ككمف فف األفرجح 
خ ػػمر اردكغػػمف األسقػػمء إك  ػػال  إبػػالتم وس األػػكزارة ألكػػ    ػػمسع ك ثػػ فر  ػػ  أكمنػػت  فأػػؿ سقمئػػو حثػػإ ر 

سفنبػػب رئمثػػػة  آنػػػذاؾفثػػمحد رئػػػ س األػػكزراء ككز ػػػر األخمرج ػػة  جػػػكؿحسػػػد اػػهلل  من رئ ثػػم ألثػػػكزراء فرشػػت
ػال أاأل ثفمن ػػة األف  بػػسة ألػػـ  كػػف  ر ػػد ال  ا كثػػمطاألجفيكر ػػة. كألكػػف  رئ ثػػم ألثجفيكر ػػة  جػػكؿردكغػػمف كػ

 ػ   رك ػم ثػ دة  إاػ كأل يفم تثػب زحفيػم رجػالف رج  ػمف كزكج  يفػم فتجس ػمفل  ك ػؼ  كػكف األثػ دة 
 تفثػػو  يػػ  ال   تفػػؿ رؤ ػػة طمألسػػة فتجسػػة  ػػ   ا كثػػمطففػػم  ثػػ ط ع ىػػذه  أكثػػرا فتجسػػة. كػػمف ىػػذ

خ رحكا  ػػ ألػػـ  كػػف ىػػذا األكأػػع  ثػػمحدىـ حثػػإ انقػػالب حثػػكرمل جمف ػػة  ك ػػؼ   تفثػػو سق ػػمدة األسػػالدل األ
نمئسػم  ّٕٔاألدثػ كر  ػنص  ػ  األتق قػة حثػإ أػركرة تأػكر  أفل سؿ كذسة عمنكن ةل  قػمألكا عمنكن من  حذران 
تػزب األ داألػة كاأل نف ػة ال  فثػؾ ىػذا  أف  ر ػكف   نيـن خمب رئ س األجفيكر ػة ع األسرألفمف إلج فمإحند 

ج فمع ث  جز األسرألفمف حف ان خمب رئ س األجفيكر ػة األرعـ  مف عمطع تزب األش ب األجفيكرم ىذا اإل
 -(:ُّ-ُِ: ََِٕ: سك حزم. ) أ  كر    ىذا األفكأكع حثإ فم ك نص األدث 

ن خمب رئ س األجفيكر ة حف ثثث فجفكع حدد نػكاب كاب األتمأر ف إل قؿ حدد األن ال أف جب  .ُ
 نمئسم. ُْٖال  قؿ حف  أفاألفجثس أم 
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 .إا كألبك م    األجثثة  ّٕٔرئمثة األجفيكر ة حثإ أل تبؿ األفرشح ك  أف جب  .ِ 

 أ مـألـ  تبؿ األفرشح حثإ األ دد األفطثكب األثمسؽ   كرر األ بك ت    جثثة ثمن ة س د ثالثة  إف .ّ
 طثكب ىنم ىك نفس األ دد األثمسؽ.كاأل دد األف

ألـ   ـ األتبكؿ حثإ األ دد األفطثكب سمألجثثة األثمن ة   ـ حقد جثثة ثمألثة ألثفجثػسل كىنػم  كفػ   إف .ْ
فػػف نبػػؼ حػػدد األفجثػػس سبػػكت  أكثػػر)أم  ا عػػؿبػػكت حثػػإ  ِٕٔ تبػػؿ األفرشػػح حثػػإ  أف

 كاتد(.

ثثة األراس ة كىنم   ـ اخ  مر ألـ  تبؿ األفرشح حثإ األ دد األفطثكب    األجثثة األثمألثة   قد األج إف .ٓ
 . اآلخر فس ف األفرشت ف  ا بكاتفف  ا كسراألفرشح األذم  تبؿ حثإ األ دد 

 جػػكؿ تبػػؿ  أفكتثػػب ىػػذا األدثػػ كر كػػمف فػػف األفن ظػػر  لدثػػ كراألىػػذا ىػػك كفػػم  ػػنص حث ػػو 
ة حثإ األ دد األفطثكب  ػ  األجثثػة األثمألثػة ك بػسح رئ ثػم ألثجفيكر ػة كػال  سقػإ ىنػمؾ تمجػة ألجثثػة راس ػ

تفػػد نجػػدة ز ػػزر أكزاؿ كثػػث فمف د ف ر ػػؿ ك األجفيكر ػػة األثػػمسق ف فثػػؿ  كرغػػكت أ ثػػم ألقػػد  ػػـ ان خػػمب رئ
 تثب ىذا األدث كر كسيذه األب مة.

عػمطع تػزب األشػ ب األجفيػكرم  أفكألفف  كف ىػذا األنبػمب ف ػك را طس ػم س ػد  إا كألعد سدأت األجثثة  
األفتكفػة األدثػ كر ة  إألػإ لاألجفيػكرم سشػكك  قدـ تزب األش ب  إذبكت  ُِٓحثإ  جكؿىذه األجثثة كتبؿ 

حػػػالفاأل ث ػػػم طمألسػػػم فنػػػو  ثػػػخ ن ػػػمئج ىػػػذه األجثثػػػة  ألػػػ س  جػػػكؿن خػػػمب حسػػػد اػػػهلل إاألنبػػػمب ألػػػـ  ك فػػػؿ كاف  أف كار
األ رك ػة س منػم  ػ  فكع يػم  األ مفػة ا ركػمفن قمد جثثة األفتكفػة األدثػ كر ة األ ث ػم نشػرت رئمثػة إ. كعس ؿ بت تمن 

سمألفربػمد أليػذه األفتمكػالتل ككػمف ىػذا  أنيمت األرج  ة األجمر ة    األسالد كعمألت االألك ركن  تذرت فف األفتمكال
ن قػػدت األفتكفػػة األدثػػ كر ة األ ث ػػم كس ػػد فػػداكالت إفػػف األ يد ػػد  اػػ جكاء ػػ  فثػػؿ ىػػذه  ل يد ػػدا بػػر تم ألثفتكفػػة

بػمب فقمسػؿ بػك  فل أم حػدة ن أبػكات ثػ ة  سأغثس ػةعػرارا  رأػ  األ ثفػمن  ف  أبدرث مرعت س ض األكعت إ
 (.ُٔ: ََِٖ: سك حزمنمئسم. ) ّٕٔف األنبمب ىك أك   ثؾ األجثثة غ ر كم  من 

ن خمسػػػمت ألػػػـ  كػػػف  ػػػ  تػػػد ذات نبكبػػػو حقسػػػمت أفػػػمـ إف األدثػػػ كر األػػػذم أجر ػػػت حثػػػإ أثمثػػػو اإل 
ت جمج سمألدث كر حثإ ىذه األبكرة فػم ىػ  إػاٌل كأػع األفرشت ف األثمسق ف حثإ حيد تزب األ داألة كاأل نف ةل كاإل

 أل راع ؿ أفمـ فرشح تزب األ داألة كاأل نف ة األنمظر إألإ رئمثة األدكألة.األ قسمت كا
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 :المطمب الثاني 

 الحزب وتخطي العقبات التآمرية
األ    فكف أف  كجو إف تزب األ داألة كاأل نف ة  سدك ألثجف ع أنو أحد األ دة إلغالؽ كؿ األثمرات  

األ ثفمن ة ت إ   ألممءنو ألـ  نمدم سفف خالأليم ثيمـ أكألئؾ األف رسب ف سمألتزبل ك رعسكف ىفكا ول ت ث أ
  ت ػػإ ال  فقػد األجفػػمى ر األ ػ   دغػػدغ اإلثػالف يمفػمت تكألػػول كألػـ  س  ػػد حػف األخػػط الػ  ث ػر زكس ػػة إ

األذم ج ثو   خطإ كؿ  ا فرل  قد ثمر تزب األ داألة حثإ خطو تمد كس كازف كثسمتل اإلثالـبدكرىم 
ق ػػؽ أغػػراض ىػػذا األفطثػػب   ننػػم ثػػن نمكألو  ػػ  ا يػػمـ ككػػؿ أزفػػة كحقسػػة  ث رىػػم  ػػ  كجيػػو األخبػػكـل كأل ت

  قر  ف رئ ث   ف ىفم: 

 .ن خمسمتمإل: االت كمـ ألثش ب سأولا 

 : أ ؼ أدألة األدحمكم.ثانياا 

ـــام لمشـــعب ب ــلا: الحتك ـــات اإل أـو إف األشػػػ كب دائفػػػمن ىػػػ  بػػػمتسة األقػػػكؿ األفبػػػؿ  ػػػ  : نتخاب
طس  ػ  األػذم كأػع األاألكأػع غ ػر  فػمـت إ    كؿ ش ء سمألدكألةل ألذا   نػو أ ا تزاباألتككفمت ك   

عػػػرر األتػػػزب  قػػػد ـ فكحػػػد   يمفػػػمتل  قػػػدإفػػػف  األ ثفػػػمن كف تػػػزب األ داألػػػة كاأل نف ػػػة سػػػؿ ك رك ػػػم كثيػػػم   ػػػو
 تبػؿ  ََِٕ كأل ػك  ِِ ػ   األ مفػة ن خمسػمت اإلك  ال جػرت  شير  قر سمن أ أرس ة األ مفة االن خمسمت 

 االن خمسػػمت أل ػػ  تبػػؿ حث يػػم  ػػ  أم تقػػؽ  قػػدـ حثػػإ األنثػػسة ا ا بػػكات% فػػف فجفػػكع ٖ.ْٔحثػػإ 
األشػػػ ب تػػزب -(:ُٕ: ََِٖ: سػػك حػػزم) اآل  ػػة اػػػ تزاب%. كفػػم دخثػػت األسرألفػػمف ّْاألثػػمسقة كىػػ 

تػػزب األفج فػػع فق ػػدال ك  َٕاألتركػػة األقكف ػػة تبػػؿ حثػػإ تػػزب فق ػػدال ك  ٖٗاألجفيػػكرم تبػػؿ حثػػإ 
األتػػػػزب ك فق ػػػػدال  ِّد اػػػػهلل اكجػػػػالف( تبػػػػؿ حثػػػػإ كػػػػردم كاجيػػػػة ث مثػػػػ ة ألتػػػػزب حسػػػػاألػػػػد فقراط  )

 حدد األفث قث ف. إألإ سمإلأم ة فق دان  ُّاألد فقراط  األ ثمرم تبؿ حثإ 

ت ػػػث كػػػمف ىنػػػمؾ تزسػػػمف  لحػػػدة  ػػػ  األسرألفػػػمف كألػػػ س كػػػؿ األفػػػرة األثػػػمسقة أتػػػزابىنػػػمؾ  أفأم 
ككػػمف حثػػإ األسرألفػػمف ان خػػمب رئػػ س  رئ ثػػمف فػػع تػػزس ف بػػم ر ف  ػػ  األسرألفػػمف فػػع س ػػض األفثػػ قث فل

ألكػ  ال  ثػ فر األ ػك ر األث مثػ  ن خمسػمت اإلكػة األقكف ػة فقمط ػة جثثػة ألثجفيكر ػة كألػـ  شػأ تػزب األتر 
   األسثد ك سقإ دكف رئ س ألثجفيكر ةل ك كا ر األنبػمب األفطثػكب فػف عسػؿ األفتكفػة األدثػ كر ةل كىكػذا 

ككمف ىذا أرسة كبػف ة  لاأل ثفمن  ف أالح برئ ثم ألثجفيكر ةل  ثقطت كؿ  جكؿ ـ ان خمب حسد اهلل 
فػف تبػكنول  قػدـ  أخػركخثػر األ ثفػمن كف تبػنم  لتزب األ داألة كاأل نف ة ىمكراء ف األش ب كمفأأليـ س
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تػػزب األ داألػػة كاأل نف ػػة  فػػرة أخػػرل سطثػػب إغػػالؽاألفػػدح  األ ػػمـ األجفيػػكرم حسػػد األػػرتفف  مأل شػػ ف كم ػػم  
كأل ف  ػ  األتػزب ؤ فف كسػمر األفثػ ُٕر ث مث  حثإ ظك رض ت لسؤرة أد األ ثفمن ة أبسحسدحكة انو 

رئ ثػم أبػسح س ػنيـ فػع انػو  جػكؿ ثػـ حسػد اػهللإ أدرجنػو أكاألمر ػب  لم  ػ  األسرألفػمفنمئسػ ّٖفف أفنيـ 
إف  األث مثػ ة كألػـ   ػد  تثػب أػفف تػزب األ داألػة كاأل نف ػة. اػ تزابشخبم  ػكؽ  أبسحألثجفيكر ة ك 

نػػذكر  أثػػسمباأل ػػ  أرادكا أليػػم األتظػػرل ثػػقط ىػػذا االدحػػمء كأل ػػدة  ا ثػػفمءإدراج رئػػ س األجفيكر ػػة فػػع 
 : (ِٕ-ِٓ: ََِٖا فة: . )األيز فنيم

إف رئ س األجفيكر ة أل س  رد فف ا  رادل سؿ بمتب األكثفػة األ ث ػم  ػ  األجفيكر ػةل كأم شػ ء  .1
 كف األرئ س ىك رفز األسالد.ك ث ء ألثرئ س  يك إثمءة ألثجفيكر ة نفثيمل أل

إف رئ س األجفيكر ة رئ ثمن فن خسمنل كسمأل مأل  األتظػر حثػإ رئػ س األجفيكر ػة   نػ  األتظػر حثػإ  .2
 جمنسو أل ككف رئ ثمن. إألإف أدألإ سبك و كؿ ف

ػال  فكػػف األ خثػػ   .3 إف رئػ س األجفيكر ػػة كراءه تػػزب ث مثػػ  ألػػو فػػف األقػػكة  ػػ  األسرألفػػمف   أػػدهل كػ
 حنول كأليذا  ك ثب عك و األرئمث ة فف األش ب أكالنل كحف األتزب ثمن من.

ألثجفيكر ة األفدح  األ مـ  ادحمءأ  ؽ إف سقمء رئ س األجفيكر ة    رئمثة األجفيكر ةل كحدـ  
ك نف ػػذه   نػػ   فر ػػ  عرارا ػػو كدحمك ػػو األفثػػ قسث ة فػػف فأػػفكنيمل كىػػذا  ػػذىب سي سػػة األفػػدح  األ ػػمـ كثفػػم 

 عمحدة شرح ة. إألإكمنت دحمك و ال  ث ند 

ــا: ضــعف  ــةثاني األ ػػ   قػػدـ سيػػم األفػػدح  األ ػػمـ األجفيػػكرم حسػػد  لأػػفت األػػدحك : الــدعاوي أدل
سػػؤرة أبػػسح نػػو تػػزب األ داألػػة كاأل نف ػػة أحثػػإ  أدألػػة شػػكؿ  رآىػػم يمفػػمت األ ػػ  األػػرتفف  مأل شػػ ف كم ػػم اإل

ػالت األقأػػمء حثػػإ األنظػػمـ األ  ل كاألشػػ ء م ػػ   رك ػػ ثػػالف ةاإلدكألػػة  تكػػـ ألثشػػر  ة  أل أثػػ سفػػمن  ثألفتمكػ
األفػدح  األ ػمـ خػمألؼ األدثػ كر كىػك األػذم  ػدح  األفتم ظػة حث ػو  أفاألػذم ال  نقأػ  فنػو األ جػب ىػك 

ر األث مثػ  حث ػو حثفػم ظػأػفف األفطثػكس ف سفػرض األت جػكؿ ثـ رئػ س األجفيكر ػة حسػد اػهللإ أدرج  نو
كؿ كانػػػو ال  فكػػػف ؤك رئػػ س األجفيكر ػػة فبػػكف غ ػػر فثػػ أفف األدثػػ كر  ػػنص سكػػؿ كأػػكح حثػػػإ أسػػ

األسرألفػمف  أبػكات أرسػمعس يفػة األخ منػة األ ظفػإ ت ػث  جػب األتبػكؿ حثػإ فكا قػة ثالثػة  إػالفتمكف و 
د ىنم  ك ػؼ  قػدـ األفػدح  األ ػمـ ىػذا األطثػب ر غ ر كا ا فرىذا  أفحثإ فتمكف و     ثؾ األ يفة كسفم 

األفػدح  األ ػمـ األ ػمأل   أكردىػماألأػ  فة األ ػ   ا دألػةاألم ر األقػمنكن  األػذم   جػمكز بػالت م ول كفػف سػ ف 
 -(:ِّ: ََِٖ: تفمف )
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األ ػ  أطثقيػم تػزب  فبػمؿاالنردكغمف    ث مؽ ف مرأ و ألػدحكة األفدح  األ مـ كثفمت   أكرد .ُ 
 أدرج"ل كعػد إذفن فػرؽ  مذا ثفػاألخػمألؽ األفطثػؽ خثقنػم جف  ػم  إف" -عػمؿ   يػم:األ فمؿ األكردثػ من  

ل  ثفػػػظ سكثفػػػة األخػػػمألؽ األفطثػػػؽ سأنػػػول أػػػد األ ثفمن ػػػة سأنػػػواألفػػػدح  األ ػػػمـ ىػػػذا األ بػػػر ح كػػػدأل ؿ 
األ ثفػمن كف األمرس ػكف  ر ػمدكف األكنػمئس  ػـك  مذاكألفػكاألثؤاؿ ىؿ األ ثفمن ػة  نكػر كجػكد األخػمألؽ؟!ل 

سف رئ س األكال مت األف تدة كػمف  ػ ثفظ كىػك حثفػمن  سكثفػة األػرب حنػدفم اإلسكش  مذاكألفأتدىـ؟ 
 كمف  قكؿ اهلل أفرن  أف أأرب األ راؽ؟!.

ئ س األكزراءل كسمأل مأل  فم كمف أليػم ىػذه األػدحكل ة ألـ  أخذ طر قيم أل نمؿ فف  خص ر دحكل كاىن
 ت إ األنظر   يم.فف أىف ة  ث تؽ 

 ػػػرل  أفت سمألػػػدخكؿ األجمف ػػػة  قػػمؿ "انػػػو   فنػػػإ ردكغػػػمف فػػػرة ف ثقػػم حثػػػإ فنػػػع األفتجسػػمأبػػرح  .ِ
 دا س د    األجمف مت"ل حد األفدح  األ ػمـ ىػذا األ بػر ح دأل ػال  األفتجسمت كاألثم رات كىف  ثرف

مت دخػكؿ األجمف ػة ىػدـ األثػفمح ألثفتجسػ أف   قد  ككنواردكغمف األ فؿ أليدـ األ ثفمن ة  ن ةحثإ 
 ف أردكغػػػمف كبػػػتسو نػػػمدكا سمر ػػػداء ألث ثفمن ػػػةل إف ىػػػذا اال يػػػمـ ثػػػقط حنػػػد أكؿ ردل كذألػػػؾ 

األتجمبل كنمدكا سمأل فؿ سمأل ثفمن ةل كعد ر  كا نمبػ  يم حنػد  أثػ س األتػزب ت ػث كأػ كا رثػـ 
 ف سق ػػػمـ تػػػزب األ داألػػػة. )تثػػػفل ت فثػػػ ػػػ  فكاجيػػػة األ ػػػرض كأفػػػمـ األف أ ػػػم كرؾفبػػػطفإ كفػػػمؿ 

ََِٔ :ُٗٔ.) 

  م ػمف  رك  ػمف  درثػمف  إأل ػوفت  قػد ََِْثػ راأل م حػمـ أز ػمرة ألػو  ػ   ػ  ردكغمف أحندفم كمف  .ّ
ىذا  إأل وم  فف األدراثة    جمف مت  رك م كشك ك ـ فن يفم لنيفم فتجس مف   األجمف ة ىنمؾ  

ؼ فػػف األ كائػػؿ  أجمسيفػػم الكطثس ػػم فنػػو األتػػؿ أليػػذه األفشػػكثة األ ػػ  أأػػرت س شػػرات اآلػػ لاػػ فر
تبػػثت اسن ػػمف ألػػ  حثػػإ  حػػرؼ ىػػذه األفشػػكثة ج ػػدال كعػػد عمثػػت فنيػػم حمئث نػػم كث ػػرال  قػػدأ"إننػػ  

كألكنيفػم ألػـ  ثػ ط  م األػدكاـ  ػ   ل جشػ إأل تػمؽ سجمف ػة سكغػمز ف تػمف ألإلاألدرجة األكم  ة    اإل
تثيػم  ػ ـ سمأل فػمىـ فػػع  أفاحػرؼ ىػذه األفشػكثة ج ػدا كارل  أنػمألككنيفػم فتجس ػ ف  ل ثػؾ األجمف ػة

األ ػك ر  إثػمرة أر ػدال نن  ل  تػد ستثيػم سشػكؿ فنفػردأال  طػمألسن   أفرجك أل ألذا ا خرل ا تزاب
ردكغػمف  ر ػد تػؿ األفشػكثة أ أف   األسالد"ل ىذا األ بر ح األطس    كاألفنطق  كاألذم  سرىف حثإ 

ح سػره األفػدح  األ ػمـ دأل ػال إىػذا األسثػد األ ػك ر  ػ   إثػمرةنػو ال  ر ػد أك  اػ خرل اػ تزابسمأل فمىـ فع 
ف األث مثػةل  أردكغػمف األػذم ثػإ ثػ   ىػذا األتػزب أليػدـ األ ثفمن ػةل إف األفػدح  األ ػمـ ال   ػرؼ  ػح

خسػػر األث مثػػة ج ػػدان جػػمء سمإلجمسػػة األبػػت تةل كىػػ  اإلجمسػػة األ ػػ    فػػؿ األكث ػػر فػػف األدسثكفمثػػ  ف 
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 األ يرب فف أثئثة األجفيكر كخبكبمن األبتف  ف. 

دكف األثمن ػة حشػر فػف  ا طفػمؿىنمؾ عمنكف ثف عسؿ فج ء تزب األ داألة كاأل نف ػة ألثتكػـ  فنػع  .ْ
 ػ    ثػ ـ  أتػرار يػـ  كداأل يك  لاألنبمر  أطفمؿر ال  شفؿ ظظول كىذا األت  ثـ األقراف األكر ـ كتف

% فف ٗٗاألفثثف ف األذ ف  شكثكف  أفك مسيـ األفقدس دكف أم  تد د أل فر األطفؿ أم  أطفمأليـ
 تػؽ  أػال إذفاألفكجػكدة  ػ   رك ػمل  ا عث ػمتتقكؽ األ     ف ع سيم األثكمف  رك م فتركفكف فف 
األ ثفمن ػػة  ػػ  سػػالدىـ ألػػـ   ػػد ىػػ  األ ثفمن ػػة األفكجػػكدة  ػػ  األمػػرب  أفألثفثػػثف ف  ػػ   رك ػػم األقػػكؿ 

فمن ة     رك م ثاألدكألة ال   دخؿ    األد ف كال   دخؿ األد ف    األدكألة ألـ   د األ  أفكاأل     ن  
 إتػػػػدل. ك ػػػػ  ألإلثػػػػالـحػػػػداء بػػػػر ح  إألػػػػإنقثسػػػػت إىػػػػذا األ  ر ػػػػؼ سػػػػؿ أك  تفػػػػؿ ىػػػػذا األكبػػػػؼ 
ػالء ردكغػػمف فػػم األأػػرر األػػأاألفنمثػػسمت  ثػػمءؿ   أكردد ػػنيـ؟ ألقػػد  ا طفػػمؿذم  تبػػؿ ألػػك   ثػػـ ىؤػ
فػػػمن ل )األشػػػسكة ثكغػػػمف ألفتمكألػػػة عثػػب األنظػػػمـ األ ردأدأل ػػال ألفتمكألػػػة  األ ثػػػمؤؿاألفػػدح  األ ػػػمـ ىػػػذا 

  األ مـ  جمىؿ تق قة عمئفة حثإ األفثمكاة س ف أ ػراد األفج فػعل حاأل نكسك  ة: ك ك س د م(ل إف األفد
ففيـك األد فقراط ةل كسمأل مأل  إف أردكغمف  فثؿ  ػ  ىػذا  كسمأل مأل  ىذا ىك ركح األ داألة ك  فؽ فع
 األ كجو ركح األ داألة كاأل   سم ت ففقكدة

ل ك جػب مأػكؿا ن ػ   أئفػةف ىنمؾ األ د ػد فػف األجكافػع كاألفثػمجد سػدكف أردكغمف فرة سأبرح  .ٓ
  يػمل عػمؿ ىػذا جكاسػم حثػإ األ د ػد فػف األبػتؼ  ا ئفةال عمـ األجيالء سكظ فة ار     ف أئفة أليم ك 

 أفردكغػػمف أ  أجػمسيـ ػ  كػمدر رئمثػة األشػؤكف األد ن ػة  ا ئفػةأل ػ  شػكت فػف األ ػدد األكس ػر فػف ا
األفػدح  األ ػمـ أليػذا  ل كحػدٌ أئفػةاألجد ػدة دكف  عىذا األ دد أل س كم  م كاف ىنمؾ األ د د فف األجكاف

د فػف ل إف أردكغػمف  ر ػد فج ف ػمن كاح ػمنل كػال  ر ػد فج ف ػمن ألطمألفػم ال سػفمن ػةث  ػم ألث فنماأل بر ح 
  يفيم. أثسمب قداف األت مة  إألإاألد ف  قـك األجيالء حثإ   ث فول  ف ذألؾ  ؤدم 

فبػ ره  أفردكغػمف كعػمؿ ألػو أحندفم عمـ )د ن رز س كمؿ( رئ س تػزب األشػ ب األجفيػكرم أل يد ػد  .ٔ
انػو حنػدفم )ردكغػمف أ أجمسو لحدـ(أي األذم حدنمف فندر س ) ا ثسؽث شسو فب ر رئ س األكزراء 

األ ػمـ ىػذا األجػكاب أػد  األفػدح  كحػدٌ  (ف ػو اػ س ضىػذا األطر ػؽ  قػد تفػؿ كفنػو سدأ األث ر    
األفػػدح   دحػػمء    نػػ  أف األ ثفػػمن  ف ك ػػؽ نظػػر يـ ال  فك ػػكفل كسمأل ػػمأل   اػػ فراأل ثفمن ػػةل ىػػذا 

 األ مـ أرسمن فف أركب األخ مؿ

شػكثة ألفػم كمنػت ىنػمؾ ف فنتػمزةاألفتكفة األدث كر ة ألك كمنػت فتكفػة حمدألػة كغ ػر  أفاألتق قة 
 داألػػػة كاأل نف ػػػة كغ ػػػر فنتػػػمزكف أػػػد تػػػزب األ مئيمأػػػأح أفكف   ثفػػػ راؾ كألكػػػف جف ػػػع األفػػػكاطن ف اػػػ 
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األفػدح  األ ػمـ أػ  فةل كفيفػم عػدـ  أدألػةح مة األ ثفمن  ف األف  بس ف كفيفػم كمنػت  فف  نيـت مد  ف  
شػ ءل   فراػاألفػدح  األ ػمـ  ثػـ  م ػر ىػذا فػف  ادحػمءاتاألقك ػة أػد  ا دألػةتزب األ داألػة كاأل نف ػة فػف 

األتظػػر األث مثػػ  حثػػإ األ د ػػد فػػف  تػػزب األ داألػػة كاأل نف ػػة كسفػػرض كس غػػالؽ دانػػةاألقػػرار سمإلكثػػ خرج 
 (.ِٗ: ََِٖاألتزب )األفج فع:  مءأحأ

خبكبػم فػم بػدر فػف ردكد   ػؿ غرس ػة  ل ػداح مت ث مثػ ة األػدحمكمألقد كمف أل داح مت ر ػع  
 لكفػػدل عك يػػم كثسم يػػم كرثػػكخيم ل رك ػػمثػػمر تػػكؿ فبػػ ر األد فقراط ػػة  ػػ   تػػكؿ األشػػككؾ األ ػػ  سػػدأت 

ت ث كبفت  ل ة األ مألف ة كاألمرس ة حثإ كجو األخبكص فنذىثة جدان حالفاألف ؿ اإل ردكدككذألؾ كمنت 
حثإ األب  د األشػ س   قػد كاجيػت ىػذه  أفمدحكل ث مث ة كأل ثت عمنكن ةل  سأنيم حالـاغثب كثمئؿ اإل
ألتػػزب األ داألػػة كاأل نف ػػةل  سأبػػكا يم أدألػػتكػػ  األ ػػ  غثػػب شػػرائح األفج فػػع األ ر أفػػف  ان كس ػػر  األػػدحكل ر أػػمن 

 ػة األ ػ  ظيػرت س ػد اآلن م  مف ردكد األف ػؿ اع بمد أفماألفج فع األ رك ل  أ راداألثخط س ف بفكؼ كسدأ 
نيػمرت األسكربػة سنثػسة إ ة كسشكؿ ثثس  طس ػمل  قػد ع بمدر ع األدحكل ظيرت كسثرحة    األثمتة اال

تل كار ف ػػت نثػػسة األفمئػػدة كزادة نثػػسة األ أػػخـ كىرسػػػت سع ثػػػنكاثػػنثػػسة ىسػػكط فنػػذ  أحثػػإ% كىػػ  ٕ
ىػذه األػدحكل  إحػالف قػط فػف  أثػسكح ففث ػمر دكػالر سظػرؼ  ُٓرؤكس االفكاؿ سنثسة كس رة  قد ىػرب 

 (.َّ: ََِٖ)األفج فع: 

حالفج فمح ػػػم ك ار  م ك ع بػػػمدار ك  من ث مثػػػ  أحػػػالهاألػػػكاردة  ثػػػسمبسم  ا خػػػذفػػػع    راج ػػػت  كشػػػ س من   ػػػمن ار
الف تػػزب األ داألػػة كاأل نف ػػة ألد ػػة  سثػػ طة سأغثس ػػةل فػػة األدثػػ كر ة األ ث ػػم كردت األػػدحكةاأل ثفمن ػػة كاألفتك

 .ا خ راألش ب ى  األفن برة    األفطمؼ  ةرادإ فإىك  كأىفيم لفف فبدر عكة أكثر
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 :الفصل الرابع 

 دور الحزب في التغيير السياسي
ق ػػػمـ سػػػدكر األ م  ػػػر  ػػػ  األ إألػػػإألق ػػػمـ تػػػزب األ داألػػػة كاأل نف ػػػةل كىػػػك  نظػػػر  إاػػػ كألفنػػػذ األثتظػػػة  

 ػد كألكج  األقػمئـ خ طو ىك حثإ خالؼ األخػط اإلإ د كألكج  األذم األث مثة األ رك ةل كذألؾ  ف األخط اإل
أليذا األتزب ش مرات ألث م  ر كاأل ؼ تكألػو األكث ػر   خمس ةاالنحثإ األثمتة األ رك ةل كعد تفثت األتفالت 

األػػذم نػػمدكا سػػو فنػػذ األثتظػػة فػػف ع ػػمـ  فػػف األنػػمسل كذألػػؾ ألثقػػ يـ سػػمألتزب ك بػػف ـ عمد ػػو حثػػإ األ م  ػػر
ـل ََِِن خمسػػػمت حػػػمـ إطة  ػػػ   رك ػػػم س ػػػد ثاألثػػػ ـ تػػػزب األ داألػػػة كاأل نف ػػػة س ػػػد  ثػػػثفوعػػػماألتػػػزبل ألقػػػد 

 قػػكل  أفس ػػد  كأعػػدـنقالسػػمت  ػػ  األخمرطػػة األث مثػػ ة األ رك ػػةل كفػػم إ إألػػإ أدتل س م ػػرات جذر ػػة ث مثػػ من 
ل س م ػػػرات دثػػػ كر ة ََِٕن خمسػػػمت حػػػمـ إفكعفػػػو  ػػػ  تبػػػكألو حثػػػإ فنبػػػب رئمثػػػة األجفيكر ػػػة س ػػػد 

طة األ داألػػة ثغثػػب شػػرائح األشػػ ب األ ركػػ ل كفػػم كعػػد عمفػػت ثػػإكعػػت عر ػػب  تثػػـ سيػػم  إألػػإجذر ػػةل كمنػػت 
ألف ل مكاأل ػػ س ك كاػػ كر نقالسػػمت كاثػػ ة حثػػإ بػػ  د حالع يػػم األخمرج ػػة حثػػإ األبػػ  د األ رسػػ   كاأل نف ػػة س
ثرائ ؿ سأفر كمفنيم حالعة  رك م  كسم خص أتػداث األ م  ػر حثػإ األبػ  د األخػمرج ل كػمف ىػـ كعسؿ ل كار

األػػداخؿ األ ركػػ  كعػد سثػػ  شػػكطمن  ػػ  األس ػد حػػف كػػؿ فػػم ىػػك  إألػػإتػزب األ داألػػة كاأل نف ػػة كس ػػر كىػك  نظػػر 
ل ألذا كجػد األتػزب أػركرة  ر  ػب األس ػت األ ركػ  فػف األػداخؿ أل  ثػنإ ألػو إتػداث ألث كدة ألإلثالـ إثالف 

 ننم ثن نمكألو    فستث ف رئ ث  فل ىفم: ثسمت ىذا األفبؿ  األ م  ر حثإ األب  د األخمرجل كألثك مء سف ط

 األ م  ر حثإ األب  د األداخث . -:األولالمبحث 

 األ م  ر حثإ األب  د األخمرج . -المبحث الثاني:
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 :األولالمبحث  

 عم  الصعيد الداخميالتغيير 
ل  ت نفػػم سػػدأ اثػػ فر  نػػمف  األػػدكر األث مثػػ  ألثجػػ ش األ ركػػ  ت ػػإ نيم ػػة  ثػػ  ن مت األقػػرف األفنبػػـر

ل إذ  ػػ ح ىػػذا ُٖٗٗ تػػمد اػػ كركس   ػػ  عفػػة ىثثػػنك  نيم ػػة األ ػػمـ األتػػد ث حػػف  رشػػ ح  رك ػػم أل أػػك ة اإل
س  دا حػف  ػأث ر جنراػالت األجػ ش األػذ ف كػمف حثػ يـ أف  لبفتة جد دة    األ مر خ األث مث  األ رك  ا فر

األ   ألـ   د  رل    ركث م  لد دةك ة كا كركس ة األج ر تثب األف ط مت ا ف ل س  دكا حف األثمتة األث مث ة
األ ػػػ  طمألفػػم كػػػمف أل رك ػػم دكر فيػػػـ   يػػػم  لكاأل كنػػمف كثػػػكر م كار ػػراف كاأل ػػػراؽ خطػػرا حثػػػإ األتثػػػمسمت األمرس ػػة

ألقد  رأت األ تد مت األجد دة األنمس ة فف  ثؾ األفنػمطؽ حثػإ كل ذم األنفكذ األث مث  األف  مظـل سج شيم األق
رىػػػم أف    ػػػد ىندثػػػة ا كأػػػمع داخثيػػػم سفػػػم   ػػػكاءـ فػػػع  ثػػػؾ كاإلرىػػػمب كغ  ثػػػالف ةاإلاألمػػػرب كم بػػػكأل ة 

عػ ـ األد فقراط ػة كاأل  دد ػة كعسػكؿ اػآلخر سػدال فػف ثػطكة األج ػكش  إألػإاألفث جدات. كفف ثـ سرزت األتمجة 
 كعفع األجنراالت. 

سبػ كد تػزب األ داألػة كاأل نف ػة  ل كذألػؾنقطػة  مبػثة  ػ  فثػ رة ىػذا األ كجػو ََِِحمـ شكؿ ألقد 
كى فن ػػو حثػػإ األثػػثط  ف األ نف ذ ػػة كاأل شػػر   ة كغمألس ػػة األسثػػد مت.  ثقػػد حفػػد  ل ػػ  األسػػالدثػػدة األثػػثطة  إألػػإ

 تػػػمد ألإل االنأػػػفمـ ػػػ   راؾ  بػػػت ح فثػػػمر األ جرسػػػة األد فقراط ػػػة األ رك ػػػة فثػػػ مال تثػػػـ اػػػ  إألػػػإاألتػػػزب 
رع ػة س  فف أجؿ  فر ر تزفة فف اإلبالتمت األف فثثة     قث ص تدة األ ػداء ألثػد ف كا عث ػمت األ ك ا كر 

ك قثػػ ص األػػدكر األث مثػػ  ألث ثػػكرل كىػػإ اإلبػػالتمت األ ػػ  فػػم كػػمف فػػف األففكػػف ألتككفػػة األ داألػػة كاأل نف ػػة 
 ك  ف أليػم  تػت فظثػة  أى ػؿ  رك ػم أل أػك ة اال تػمد اػ فر  ػف ك اػ كركس   ألكػال فثػمندة  لكاعػع إألػإ تك ثيم 

 . ا كركس   

تزفػػػم عمنكن ػػػة  ََِّحػػػمـ   س ػػػد اثػػػ قرارىم  ػػػ  األثػػػثطة اث بػػػدرت تككفػػػة أردكغػػػمف سػػػدءا فػػػف
 كطئة أل أى ؿ األسالد ث مث م  لف كا قة فع ف م  ر ككسنيمجف سيدؼ إحمدة ى كثة األفؤثثمت األ رك ة لجد دة

 ََِّ كأل ػك/  فػكز  َّ تمد ا كركس . كفثثت ثسع تـز عمنكن ة بمدؽ حث يم األسرألفػمف  ػ  أل أك ة اإل
 األ مفػػةكأفمن ػػو  لفػػدن  ف داخػػؿ فجثػػس اػػ فف األقػػكف نقطػػة األ تػػكؿ اػػ عكل  ػػ  األ العػػة سػػ ف األ ثػػكر  ف كاأل

ل كألس ػمف ذألػؾ   ننػم األث مثػ ة  ػ   رك ػمكىفم األذراحمف األثذاف ظال دكفم  ث سمف دكرا فيفم    حثكرة األت مة 
 ا األ م  ر    فطثس ف رئ ث  فل ىفم:ثن نمكؿ ىذ

 األ م  ر حثإ األب  د األدث كرم. -:األولالمطمب 

 حثإ ب  د فؤثثمت األتكـ. األ م  ر -المطمب الثاني:
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 :األولالوطلة  
 التغيير عم  الصعيد الدستوري

 مت س ض ا كأل أكألإكمنت  ََِِث ثـ تزب األ داألة كاأل نف ة األثثطة     رك م حمـ إ أفس د  
األقكة األ ثكر ة حثإ كم ة فؤثثمت األدكألػة  ة األجكىر ة كحثإ كجو األخبكص ى فنةاأل م  رات األدث كر 

ألسالد تثب رغس يم كك ؽ  فث رىم كى  األ   كمنت ثثط يم  كؽ ثثطة أم تككفة ك تكفيم     ث ر ا
كاألػػػدأل ؿ حثػػػإ ذألػػػؾ ع مفيػػػم سثػػػالث ُِّٗاألدكألػػػة األ رك ػػػة حػػػمـ   أثػػػ سفن خسػػػة فػػػف عسػػػؿ األشػػػ ب فنػػػذ 

كاأل   تثت سفكجسيم  ثؾ األتككفمتل ألذألؾ ج ؿ تزب األ داألة  ُٕٗٗك َُٖٗك َُٔٗنقالسمت ى  إ
ذا األ كجػو إبػدار األقػكان ف األ ػ  فػف شػأنيم  قر ػب  رك ػم كألػك خطػكة سمال جػمه و  ػ  ىػأىدا ػكاأل نف ة فف 

 األ   رثفيم األتزب ألنفثول ك فكف س منيم    األفقر  ف األ مأل   ف كىفم: ىداؼاألبت ح نتك ا 

 .ع بمد: األج ش كاالأولا 

 .اإلنثمف: تقكؽ ثانياا 

ثػثطة األجػ ش أحثػإ ألػؾ  ف سػمألج ش كاألثػسب  ػ  ذ ع بػمدر ػسط اإلإ: قتصادالجيش وال أولا:
ف  ػمزات األجػ شل ت ػث    سػر إ ة    سػر فػف ع بػمدثػثطة األرئمثػةل كاألث مثػمت اإلفف كؿ ثثطة ت إ 

األ كجػو ثػنس ف ذألػؾ األ د األطكألإ    كعؼ األزفمف ألككف األف زان ة ألثجػ ش  كػمد  كػكف فف كتػةل ك ػ  ىػذا 
 رح   فل كىفم:   األفقر  ف األف

تزب األ داألة كاأل نف ة األ فؿ األف ث  حثإ  تج ـ ثػثطة األ ثػكر  أسديش: أ. قوانين التغيير بحق الج
األ   تبؿ حث يم كج ث و  ا بكاتك ؽ األدث كر كك ؽ األبالت مت األ    ف ع سيم األتزب فف خالؿ 

األقػػػكان ف األ ػػػ  ثػػػ إ تػػػزب األ داألػػػة  أىػػػـل كفػػػف سػػػ ف داخػػػؿ عسػػػة األسرألفػػػمف من ظػػػبػػػمتب األقػػػرار اػػػ ك ر ت
نزحػت األبػفة األ نف ذ ػة  -(:َّ-ِٗ: ََِّ: أردخػمف رىػم سمألف ػؿ ىػ . )كاأل نف ة حثإ  م رىػم ك ػـ  م

ث شػمر ةل ت ػث كػمف فجثػس إذات بػفة  وعرارا ػاألقػكف  سمألفراعسػة كاألف مس ػة كج ثػت  ا ففحف فجثس 
شػراء ثػالح( أك طػرد أك  رع ة أك فف    ف مألج ش )ساألف  ثقة  تعرارا خمذ جف ع  األقكف   قكـ س ا فف
نو فػم فػف أحثإ عرارا يـ فف األمر ب   أث رأك  حالعةألرئ س األكزراء أم أك األد مع   ككف ألكز ر أفدكف 
األ د ػػد  أفػػمـ حثػػإ فبػػرك مت األجػ ش ففػػم  فػػ ح األسػػمب كاثػػ من  شػػراؼاإلدائػػرة رثػػف ة  ثػػ ط ع أك فرجػع 

طػػرد أم  األدكألػة كفػػم كمنػت ىػػذه األفؤثثػة  ثػػ ط ع  فكاؿفػف بػػكر ثػكء االثػػ  فمؿ األفػمأل  كاألنيػػب 
 سػأمثػفمع أم د ػمع فنػو كػال  تػؽ أليؤػالء األ قػدـ أك ألفتمكفػة حثػكر ة  ألج ش دكف  قد فوأمسط فف ا
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 أػمسطمن  ُٕٖعمفت ىذه األفؤثثة سطػرد زىػمء  ـ حثكر ة ك  الأأم فتكفة فدن ة كمنت  إألإشككل  
األ ثػكرم  أػسمطناإلكأمسط بؼ سطر قة غ ػر د فقراط ػة ككػمف األثػسب األف ثػف أليػذا األطػرد ىػك حػدـ 

ف األثسب األتق ق  ىك ككف ىؤالء األأسمط ف ػد ن ف كزكجػم يـ فتجسػمت ككمنػت أ ر كف كألكف األجف ع  
ػػػالء األرجػػػػمؿل حثفػػػػمن  ػػػالء  أف األفؤثثػػػػة األ ثػػػػكر ة  قػػػػكـ س فث ػػػػة  طي ػػػػر ثػػػػنك م أػػػػد ىؤػ األ د ػػػػد فػػػػف ىؤػ

نظ ر خدفم يـ األفف مزةل كعمـ األتػزب األتػمكـ )تػزب األ داألػة  حثكر من  قد ر  أكثفةاألفطركد ف  تفثكف 
األدثػػ كر ة األجد ػػدة ثػػتست فػػف  اإلبػػالتمت،  كر ة جذر ػػة داخػػؿ ىػػذه األفؤثثػػةس م ػػرات دثػػ كاأل نف ػػة(
  رشػح أليػذا األفنبػب  أفتؽ    ػ ف األثػكر  ر األ ػمـ كج ث ػو س ػد رئػ س األػكزراء كعػررت  ا ركمفرئ س 
 فرة.  كؿفدن كف 

: ََِّ: )أردخػمف. ك فكننػم أف نشػ ر حثػإ حػدد فػف األقػكان فل أىفيػمية: قتصـادقوانين التغيير ال ب.
َّ-ّّ): 

 ل كخمبة كزارة األد مع.تاألكزاراص األنفقمت األتككف ة كحدد  قث  .ُ

 رك م فف فثثثؿ األمرؽ     كأنقذ ة األ   عمـ سيم تزب األ داألة ع بمداإل اإلبالتمتكفف س ف  .ِ
ة ألثس ػػعل كف ظػػـ األػػذ ف عػػمدكا األثػػ مرات كاألفثػػؿ األتككف ػػة األفمرىػػ آػػالؼل حػػرض ي ػػمراالنفثػػ نقع 
  .يذا األكأع كسمر األقكات األفثثتة رك م أل

  شك ؿ ألجمف سرألفمن ة سفالتقة األثبكص األكسمر. .ّ

دراء األسنػػػكؾ كذك يػػػـ فػػػك  أبػػػتمب أفػػػكاؿحثػػػإ  أ ػػػد يمبػػػدار عػػػمنكف  ثػػػفح ألثتككفػػػة سكأػػػع إ .ْ
 ث رداد ع فة األفثركعمت.إل

  ػػرض عكان نيػػػم سقػػػكة فسػػػمدئ األ ثفمن ػػػة األ ػػػ  إألػػػإألقػػػد ثػػػ ت األ ثفمن ػػػة  :ســـاناإلنثانيـــاا: حقـــوق 
ثػـ األتفػمظ حثػإ األ ثفمن ػةل كألفػم جػمء تػزب األ داألػة كاأل نف ػة  س اإلنثػمف رحمىم األج شل  ثػرعت تقػكؽ 

ل   فػػؿ األتػزب حثػػإ اإلنثػمفحفػؿ حثػإ  قثػػ ص نفػكذ األقػػمئف ف حثػإ األ ثفمن ػة ك ػػؽ فػم  ق أػػ و تقػكؽ 
 : (ّٓ-ُْ: ََِٕ)األتفمف :  ثف األقكان فل كاأل   أىفيم

   ثػؽ سػمألزم  ثػسمب األطمألسػمت األجمف  ػمت   س ػمدإال  جػكز نػو أ قػد ـ فشػركع عػرار  شػدد حثػإ  .ُ
 .تر ة األفثسس    فؤثثمت األ  ث ـ األ مأل  إطالؽسشأف  أخرل كاألفالسس كفم   أفف نبكبمن 

  تر ـ   ذ ب    األثجكف ك   فخم ر األشرطة كف معسة كؿ فف ألـ  ث ـز سذألؾ. .ِ
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 ثف عمنكف تؽ األفرد    األتبكؿ حثإ األف ثكفمت. .ّ 

بػػدار  األ ثفز ػػكناألسػػث  اػػ كرادسفقػػدكر  أبػػسح ػػ  األػػ  ثـ سثمم يػػمل   ا عث ػػمتتػػؽ  .ْ األفجػػالت  كار
 كاألبتؼ سمألثمة األكرد ة.

 ث بػػػدار عمنكنػػػمن إردكغػػػمف أكعػػػد اثػػػ طمع أرسكػػػمف ألقدك ػػػو األسرك  ثػػػكر نجػػػـ األػػػد ف  ك قػػػد ران  ك ػػػمءان  .ٓ
ثػجف س نف ػذ حقكسػة األ  قأػ أرسكػمف ش خو فف األثجف حرؼ ىػذا األقػمنكف سقػمنكف  إلنقمذخمبم 

اإلعمفة  إألإاأل   ال   جمكز األثالث ثنكات حثإ األفثن ف    س ك يـل أم  تك ؿ األتكـ سمألثجف 
 .األجسر ة

 األذ ف األ تقكا ستركة تزب  رك م. ا كرادعمنكف األ فك حف األ مئس ف فف  إبدار .ٔ

كاالس  ػػمد حػػف  ثػػمفاإلن افػػةككر ثػػمتة األتر ػػة األفرد ػػة فاأل ػػ  زادت فػػف  اػػ خرلس ػػض األقػػكان ف  .ٕ
   ة.األرج

إف فم ثسؽ فف عكان ف زادت فف ش س ة تزب األ داألة كاأل نف ةل ألكػكف كػؿ فػم ثػسؽ فػف عػكان ف   
   سػر جػػمئزة ستػػؽ فػكاطن  األدكألػػةل  كػػمف تػزب األ داألػػة كاأل نف ػػة سفثمسػة األف ػػنفس األػػذم كأػع  رك ػػم  ػػ  

 األفثمر األبت ح.
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  :المطمب الثاني 

 التغيير ومؤسسات الحكم
كسػػر أ ػػ   رك ػػمل ت ػػث   ركػػز  ألكأػػع األشػػمذسماػػ كركس  ؿ اال تػػمد ألػػـ  كػػف فػػف األف كعػػع أف  قسػػ

األػذم   بػمدـ فػع جف ػع األف ػم  ر األد فقراط ػة األثػمئدة  ػ  األ ػمألـ  ت مت س ػد األ ثػكرلالاألثثطمت كاألب
األمرسػػ ل ك ػػ  جف ػػع األػػدكؿ األد فقراط ػػة اػػ خرل. ألػػذا كػػمف فػػف فطمألػػب ىػػذا اال تػػمد ع ػػمـ  رك ػػم سكأػػع 

ككمنػػت  تػػمد. نأػػفمـ ألإلع األي فنػػة األ ثػػكر ة حثػػإ األث مثػة ألكػػ   كػػكف أىػػال ألإلل كر ػػاػػ فرنيم ػة أليػػذا 
تة ثفثػػؿ ألفبػػثػػ مالأليم سمألشػػكؿ ا إردغػػمف كتزسػػو ك أ ة األ ػػ  حػػرؼ ثػػاألأػػمط األث م أكراؽ إتػػدل ثػػؾ 

اال تػمد اػ كركس    ثقػكف أفػال كس ػرنا  كألكؤ فثػكألػـ  كػف األ م رات األدث كر ة األ ػ  كػمف  نػكم األق ػمـ سيػمل 
ـ أم تككفة سمإلعداـ حثإ فثؿ ىذه األخطكة األجر ئة؛ أل ثفيـ سفدل عكة األفؤثثة األ ثكر ة    حثإ ع م

 رك ػػم األ ػػ   ثػػمندىم ك ؤ ػػدىم فؤثثػػمت حثفمن ػػة أخػػرل عك ػػة جػػدنال فثػػؿ األفتكفػػة األدثػػ كر ةل ككثػػمئؿ 
 األقك ػػةل كفجثػػس األ  ثػػ ـ األ ػػمأل  األػػذم  شػػرؼ حثػػإ جف ػػع األجمف ػػمتل كاألقبػػر األجفيػػكرم...حػػالـ اإل
األبػػ بل كسػػدؿ األقػػكان ف األف  ثقػػة سيػػذه  اػػ فرثػػ طمع إنجػػمز ىػػذا إ. كألكػػف تػػزب األ داألػػة كاأل نف ػػة األػػخ

نبػػػمسيم.  ك ػػػؼ اثػػػ طمع ىػػػذا؟ ك ػػػؼ نجػػػح تػػػزب األ داألػػػة  إألػػػإ فكراألثجنػػػة كسثػػػكر مر  يمل كأرجػػػع اػػػ 
األدكألة ك   ىذا األ كجو ثن نمكؿ أىـ فؤثث  ف فف فؤثثمت األتكـ     ؟ا فركاأل نف ة    إنجمز ىذا 

األ رك ػػة األتد ثػػةل كفػػم نمأليػػم فػػف  م ػػرات سف ػػؿ أداء تػػزب األ داألػػة كاأل نف ػػةل كذألػػؾ فػػف خػػالؿ األفقػػر  ف 
 األ مأل   ف:

 : األفؤثثة األ ثكر ة.أولا 

  : األفؤثثمت األفدن ةثانياا 

ك   ىذا األ كجو ثكؼ نث  رض ألجنة ا فف األقكف  كثػكر  ر يمل  أولا: المؤسسة العسكرية:
حثإ ىذا األب  دل كاأل كافؿ األ    اإلبالتمتحثإ نظمـ األتكـل كفف ثـ نث  رض  كفم أليم فف ثطكة

 نجمح األتزب    ذألؾ فف خالؿ األفقر  ف األفرح   ف األ مأل   ف: إألإأدت 

ألك  نفيـ أىف ة كخطكرة فم عمـ سو ىذا األتزب فف إزاألػة أ. لجنة األمن القومي وصالحياتيا: 
كاألداخث ة أل رك م ثندرج أدنمه األبالت مت األثمسقة األ   كمنت  األي فنة األ ثكر ة حثإ األث مثة األخمرج ة

ل ألبػػالت مت س ػػد األ م  ػػرات اػػ خ رةم ىػػذه اإأل يػػألجنػػة اػػ فف األقػػكف  كثػػكر مر  يم   ف ػػع سيػػمل كفػػم آألػػت 
كآأل ػػة حفثيػػم كفيفم يػػمل األ ػػ   لكثنثػػ  رض ىنػػم األسن ػػة األ ت  ػػة أليػػذه األثجنػػة كاألثػػكر مر ة األفنسثقػػة حنيػػم
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فكظػػؼ.   كػػكف األثػػكر مر ة فػػف ثػكر  ر حػػمـل كىػػك جنػػراؿ    نػػو  ََٕرنا كاثػػ نم سثػ  كمنػت  أػػـ كػػمد 
ل ثػػػـ فثػػػمحد األثػػػكر  ر األ ػػػمـ كفثػػػمحد ف ألػػػول ثػػػـ األفث شػػػمر ف األرئ ثػػػ  فل ثػػػـ األ مفػػػةرئػػػ س ا ركػػػمف 

 األفث شمر ف االح  مد  فل ثـ فد رم األدكائرل كأخ رنا األخسراء    فخ ثؼ االخ بمبمت. 

األثجنة سأنيم األثجنة األ    قػـك س كج ػو جف ػع األي ئػمت األدثػ كر ةل ك ت كػر نث ط ع   ر ؼ ىذه 
بالت ة جفع األف ثكفمت األث مث ة األرئ ث ة فنيم كفف جف ع األػدكائر األرثػف ةل كأليػم بػالت ة إجرائ ػة 
)أم  نف ذ ة( كبالت ة األرعمسة حثإ جف ع ىذه األي ئمت كاألدكائرل كاألق مـ سجفع جف ع األف ثكفػمت األ ػ  

ألدكألػػة ك ر  سيػػم ك ق  فيػػمل كفراعسػػة جف ػػع األف مأل ػػمت األث مثػػ ة كاألقػػكان ف األبػػمدرةل ك قػػـك سكػػؿ ىػػذا  يػػـ ا
  (ُٖٓ-ُّٖ: ََِٔ) تثف: سمثـ رئ س األكزراء.

كحثػػػػإ أػػػػكء األف ثكفػػػػمت كاالثػػػػ خسمرات األف جف ػػػػة ألػػػػدل ألجنػػػػة اػػػػ فف األقػػػػكف  فػػػػف األي ئػػػػمت 
كؿ ك ف ػػػة ع ػػػمـ ىػػػذه األفؤثثػػػمت كاألي ئػػػمت كاألفؤثثػػمت األفخ ثفػػػة  قػػػـك ىػػػذه األثجنػػػة س بػػػدار أكافرىػػم تػػػ

س طس ؽ ك نف ذ فػم  تقػؽ ألثسثػد أفنػو األػكطن  تثػب رأ يػم. ألػذا  قػـك األثػكر مر ة سكأػع األخطػط  ػ  ىػذا 
اال جػػػمهل ك راعػػػب ك ف ػػػة  طس قيػػػمل ك  طػػػ  األ كج يػػػمت األالزفػػػة  ػػػ  ىػػػذا األبػػػدد. كفػػػم  قػػػكـ س فث ػػػمت 

مألػب األنيػمئ  ألجف ػع األف ثكفػمت األف جف ػةل ك  طػ  األ نث ؽ كػذألؾ؛ أم أنيػم   طػ  األشػكؿ األنيػمئ  كاألق
األ كج يمت تثب اج يمدىم كرأ يػم األث مثػ ؛ أم تثػب ا  دألكج ػة األكفمأل ػة األ ثفمن ػة..  ف ػؿ كػؿ ىػذا 

 سمثـ رئ س األكزراء!! 

: ََِٕغزاألػػ : )األ ػ    ف ػػع سيػم ألجنػة اػ فف األقػكف ل كىػ : خبػمئصاأل حػدد فػفكنػرل ىنػم 
ّٖ-ُْ) : 

ت  نبػػػب  ػػػ  ثػػػكر مر ة ألجنػػػة اػػػ فف األقػػػكف ل ك قػػػ يـ   يػػػم ك ػػػنظـ. أم أنيػػػم إف جف ػػػع األف ثكفػػػم .ُ
 شكؿ "ذاكرة األدكألة". ك   إطمر جفع األف ثكفمت  نشئ ىذه األثكر مر ة حالعمت كا بمالت عك ة 
ػالةل كفػػع عنػػكات األ ث فز ػػكف األتككف ػػة األرثػػف ةل كفػػع فؤثثػػة  فػع جف ػػع األػػكزاراتل كفػػع جف ػػع األكػ

ألثراد ػػك كاأل ث فز ػػكفل ك قػػـك  األ مفػػةر سط سيػػم جف ػػع األجمف ػػمتل كفػػع األي ئػػة األ  ثػػ ـ األ ػػمأل  األ ػػ   ػػ
 س كج و ىذه األفؤثثمت. 

م ألثقػػرارات األ ػػ    خػػذىم األفجثػػس األػػكزارم كاألفجثػػس األن ػػمس  كاألثجػػمف أثمثػػ كػػكف ىػػذه األف ثكفػػمت  .ِ
 األفنسثقة حنول كألثقرارات األف خذة    فخ ثؼ األي ئمت كاألفؤثثمت. 

فنسثقة حف ألجنة ا فف األقكف  كحف ثكر مر  يم سجفع األف ثكفمت ك بن فيم ال  ك ف  األكتدات األ .ّ
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ػػػم سجفػػػع األف ثكفػػػمت اال   ة ع بػػػمدك ق  فيػػػم كفراعسػػػة  نف ػػػذىم فػػػف عسػػػؿ األتككفػػػةل سػػػؿ  قػػػكـ أ أن
حػػػة ذا ل فػػػف أػػػفنيم األبػػػتم ة كفتطػػػمت اإلحػػػالفكاألث مثػػػ ة كاأل  ث ف ػػػة ألثفج فػػػعل كاألنشػػػمط اإل

 ألخمبة. كاأل ثفز كفل األتككف ة فنيم كا

ت كػػمر األف ثكفػػمت س كج ػػو األفج فػػع  ػػ  إطػػمر ا  د كألكج ػػة األث مثػػ ة إ قػػـك ىػػذه األثجنػػة سكاثػػطة  .ْ
ألثجػػػ شل كىػػػ  سمخ بػػػمر "ا  د كألكج ػػػة األكفمأل ػػػة" كجف ػػػع ككادرىػػػم فػػػف أ ػػػراد األجػػػ شل سمثػػػ ثنمء 

 . (ِِ: ََِٕ: تفمف ) األخسراء األفدن  ف

كثكر مر  يمل كىذا ىك األدكر األخط ر األذم ىذا ىك فكعع كفكمنة كفيفمت ألجنة ا فف األقكف  
 وغ ر ػػ األػذم م فػ ة كاأل  ث ف ػة فنػذ حشػػرات األثػن ف؛ ع بػمد ث سػو  ػ  األت ػمة األث مثػ ة كاالج فمح ػػة كاال

 األقكان ف األجد دة األ   ثن يم األتككفة األتمأل ة )تككفة تزب األ داألة كاأل نف ة(؟ 

اإلبػالتمتل كحكافػؿ األنجػمح فػف ثػن نمكؿ ىنػم ىػذه  ب. إصالحات المجنـة وعوامـل النجـاح:
 خالؿ األفقر  ف األفرح   ف األ مأل   ف:

إف األثجنػػػػة كمنػػػػت فتمطػػػة س ػػػػدة عػػػكان ف حثفمن ػػػػة أحط يػػػم كػػػػؿ األنفػػػػكذ  أ. إصـــالحات المجنــــة:
كاألثػػػ طرة كاألي فنػػػة حثػػػإ األت ػػػمة األث مثػػػ ة  ػػػ   رك ػػػمل ت ػػػإ جػػػمء تػػػزب األ داألػػػة كاأل نف ػػػةل كتطػػػـ  ثػػػؾ 

بػالت ة األفراعسػة   ألممءاألبفة األ نف ذ ةل كس  ألممءعمفت األقكان ف األجد دة ساألقكان ف كجمء سقكان ف جد دةل 
ث شػمر ة  قػطل كفػم ثػتست إكاألف مس ػة فػف فجثػس اػ فف األقػكف  كفػف ثػكر مر  يمل كأحطػت أليػم بػفة 

رئػػ س  إألػػإبػػالت ة    ػػ ف األثػػكر  ر األ ػػمـ ألثجنػػةل كنقثػػت ىػػذه األبػػالت ة  األ مفػػةفػػف رئػػ س ا ركػػمف 
ألػػإاألػػكزراء ك  أك س األجفيكر ػػة سمألبػػ مة اآل  ػػة:  قػػـك رئػػ س األػػكزراء س رشػػ ح شخبػػ ف حثػػكر  ف رئػػ  ار

خ  مر أتػدىفمل كسيػذا  كػكف رئػ س  رئ س األجفيكر ة األذم  قـك س إألإفدن  ف أليذا األفنببل ك قدفيفم 
 . األ فث ةاألكزراء ىك األذم    ف األثكر  ر األ مـ ألثجنة ا فف األقكف  فف األنمت ة 

بػػػالت ة  ػػػدخؿ ىػػػذه األثجنػػػة  ػػػ  األي ئػػػمت كاألفؤثثػػػمت األفخ ثفػػػة  كاألشػػػ ء األفيػػػـ ىنػػػم ثػػػتب
األتككفة األ ػ  أليػم فطثػؽ األتر ػة  ػ   إألإث شمرة كاألكزاراتل كتبر حفثيم كفيف يم    إطمر  قد ـ اإل

م حثكر نم. أك ا خذ  ىفمأليمل كفم ألـ   د ىنمؾ شرط ككف األثكر  ر األ مـ ألثجنة شخبن حدـ ا خذ سيم كار
ث شمر ة فثثيػم فثػؿ األثجػمف األشػس ية إت ألجنة أبستفف األقكف  ى فن يم األثمسقةل ك كسيذا  قدت ألجنة ا 

 ك ػةل ا فر أليم كاألفكجكدة    س ض األدكؿ األمرس ة.  ينػمؾ فجثػس اػ فف األقػكف   ػ  األكال ػمت األف تػدة 
ك كجػػد  ػػ   رنثػػم فجثػػس األػػد مع اػػ حثإل ك ػػ  ركثػػ م فجثػػس اػػ فف األف ػػدراأل ل ك ػػ  األ كنػػمف فجثػػس 

األثجمف فكجكدة    األ مألـ األمرس ل كألكنيم   فؿ كفجمألس اث شمر ة  قدـ أك كؿ ىذه األفجمألس  األد مع..
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كف األد مح ة كاألث مث ة كاألخمرج ةل كال  ث ط ع األ دخؿ  ػ  ؤ األف ثكفمت كاالث شمرات ألثتككفة    األش 
 ػدس ر أك مل  رض رأ يم حث يأك األداخث ةل كال األ دخؿ    حفؿ األتككفة أك كف األث مث ة األخمرج ة ؤ األش
 .(ّْٔ: ََِٖفتفد: )        األ دخؿ    إثقمط األتككفة. أك األ ثكر ةل  قالسمتاالن

فف كزارة األفمأل ػة س ػدع ؽ أك كفم نبت األ  د الت ا خ رة حثإ ع مـ ألجمف فف األسرألفمف األن مس  
م سػو. كىػذا ال    ػمرض طس ػم  فػع سقػمء نفقمت األج ش؛ كىك فم ألػـ  كػف فكجػكدنا  ػ  األثػمسؽ كػال فثػفكتن

 قرات كفقمد ر ىذه األنفقمت ثرنا فف أثرار األدكألةل ثـ نبت األ  د الت األجد دة حثػإ ع ػمـ ألجنػة اػ فف 
 األقكف  س قد اج فمحم يم كؿ شير ف سدال فف كؿ شير. 

  د ىذه األقكان ف األجد دة ثكرة كس رة     رك م؛  نيم  ز ؿ األي فنة األ ثػكر ة  ػ   رك ػمل ك أػع 
 .كؿ األد فقراط ة ا خرل رك م    فبمؼ األد

ىذه األ م  رات األقمنكن ة األجذر ػة األ ػ  أعػدفت حث يػم األتككفػة األ رك ػة األتمأل ػة أثػمرت اإلحجػمب 
: ََِٖفتفػد: )  ك ػةا فر ك ػ  األكال ػمت األف تػدة اػ كركس   تػمد    األ مألـ كثول ال ثػ فم  ػ  دكؿ اإل

ّْٖ) 

جػـ األنفػكذ األث مثػ  ألثجػ ش  ػ   رك ػم"ل  قد ظيرت األ نمك ف اآل  ة    األبتم ة األسر طمن ة: "أل
ك"األج ش     رك ػم  فقػد نفػكذه األث مثػ "ل كك سػت " ػم فز"  ػ  بػفتة ا خسػمر األخمرج ػة: "إف األقػكان ف 
األ   ثيٌنت     رك م أرست    بف ـ ألجنة ا فف األقكف  األ ػ    طػ  األجػ ش عك ػو األرثػف ةل ألقػد  ػـ 

ا ذىػمف ع ػػمـ  إألػإثػ رج ت إاث شػمر ة". كس ػد أف ت فجػرد ألجنػػة أبػستثػتب بػالت م يم األ نف ذ ػةل ك 
نقالسػػمت اثػػ طردت عمئثػػة: "ألقػػد ثيػػنت ىػػذه األقػػكان ف  ػػ  نفػػس األكعػػت فػػع عػػمنكف إاألجػػ ش األ ركػػ  سأرس ػػة 

 ك ة"ل ا فر كاألكال مت األف تدة  ا كركس   ل كىك األقمنكف األذم أرأإ اال تمد ا كراداأل فك حف األ مئس ف 
ألإنثتمب األج ش األ رك  فف شفمؿ األ راؽل ك إ إألإث ؤدم  ا كرادر حف ثـ  مس ت: "إف األ فك األبمد  ار

 ك  سػأم   مأل ػة أػد األفثػثت ف اػ فر  أث ر كس ػر  ػ  األث مثػ ة األخمرج ػة األ رك ػة عسػؿ أف  قػـك األجػ ش 
 (.ِِ-ُِ: ََِّ: أردخمف)األفكجكد ف    شفمؿ األ راؽ".  ا كراد

: "إف ىػػػذه األ م  ػػػػرات أتػػػدثت انقالسنػػػػم  ػػػػ  نقػػػػالب"ل كعمألػػػػتإبػػػػفت ىػػػذه األقػػػػكان ف سأنيػػػم "كي  ألقػػػد
 فػرض كجي ػو األث مثػ ة  اػآلفل ألقد كمف األجػ ش ت ػإ أ م كرؾاألث مثة األ رك ة  فكف فقمرن و سمنقالسمت 

ثػػف  كفػػف ثػػـ قث ػػؿ نفػػكذ األقػػكات األفثػػثتةل  إفسكاثػػطة ألجنػػة اػػ فف األقػػكف  حثػػإ األزحفػػمء األفػػدن  ف". 
 فطػركف  رك ػم  أكركسػمسػدأ رجػمؿ األث مثػة  ػ  حنػدىم  لمن عمنكف األ فك حف أ راد تزب األ فػمؿ األكردثػ 

أف  إألػػإ: إف ىػػم  ف األخطػػك  ف إ جمس  ػػمف جػػدنال كىفػػم  شػػ راف عػػمؿ أتػػد األدسثكفمثػػ  ف ت ػػإ أفسمألفػػد حل 
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: ََِٕ: تفػػمف ) ".اػػ كركس ت في ػػأة ألثػػدخكؿ  ػػ  فسمتثػػمت حأػػك  يم  ػػ  اال تػػمد أبػػست رك ػػم  
ِٓ-ِٔ.)  

 إألػػإأل تك ػػؿ األقػػكان ف األ ثفمن ػػة األكفمأل ػػة األف مد ػػة ألثػػد ف  اػػآلفثػػ إ إف تػػزب األ داألػػة كاأل نف ػػة  
 إثالف ةال  تمرب األد ف ك  ط  فجمال أكسر ألنشكء أتزاب  أكركسمعكان ف  شسو فم ىك فكجكد    دكؿ 

أكأػح فػم ؿ "األ داألػة  ثجػـ األجػ ش األ ركػ  "كفقػم.خ  مر نظػمـ األتكػـ األػذم  ر ػدهإك  ط  األش ب تر ة 
 ػػمألج ش ألػػػـ   ػػد ىػػك األقػػػكة  لألػػػة أل تجػػ ـ دكر األجػػ ش  ػػػ  األت ػػمة األث مثػػ ة  ػػػ   رك ػػم ف ثػػو تػػزب األ دا

فثػػؿ األثػػمسؽ  فن ػػو فػػف ذألػػؾ أف األكأػػع  سمنقالسػػمتكاألكت ػػدة  ػػ   رك ػػم  فػػف األبػػ ب أف  قػػـك  إاػػ كأل
تزب األ داألػة ألف  ثفتم سخركج األج ش حف أل سة األد فقراط ة كخبكبم أف ا كركس  األدكأل  كاال تمد 

 ر ػػد األ ػػ   إاػػ كأل  ػػة رجػػمؿ ا حفػػمؿ )األ كثػػ مد( األ ػ  ففكػػف أف  كػػكف ىػػ  األقػػكة كجف ليػػمألػـ  خػػرج حن
 .االث قرار     رك م خبكبمن 

ثػػ طمع األقػػمئفكف حثػػإ األتػػزب فػػف اثػػ ثفمرىم إىنػػمؾ حػػدة حكافػػؿ  ب. عوامــل نجــاح الحــزب:
ىػذا األبػدد نث ط ع  ثخ ص أىـ حكافػؿ نجػمح ىػذا األتػزب  ػ  ت إ أحطت األن مئج األ   رغسكا سيمل ك 

 : (ُّ: ََِّ: أردخمف) .سفم  أ  

األتكػػـ  بػػرؼ  إألػػإحنػػدفم جػػمء األتػػزب  المرونــة والحكمــة التــي تحمــ  بيــا قــادة الحــزب:. 1  
ثػ فزاز ة أػد إستكفة سمألمة كسفركنة كس رة؛  ثـ  دخؿ  ػ  ف ػمرؾ جمنس ػةل كألػـ  قػـ س طػالؽ  بػر تمت 

األفيفػة كاألخط ػرة أكػال؛  فكر ػد نفثػو إلنجػمز اػ األ ثفمن  ف. كألـ  ج ؿ ىفو عأ ة األتجمب؛  نو كمف  
أم كمف  ث  د أل جف ؼ األفثػ نقع كألػ س فتمكألػة األقأػمء حثػإ س ػض األس ػكض. ألػذا نػراه   راجػع خطػكة 

اػػ خرل فكأػػكع اشػػ راؾ زكجػػة رئػػ س األفجثػػس  حػػالـ األػػكراءل حنػػدفم أثػػمرت األبػػتم ة ككثػػمئؿ اإل إألػػإ
زر حند حكد ػو  ث قسمؿ رئ س األجفيكر ة أتفد نجدت ثإاألن مس  "سثند آرنج" )كى  فتجسة(    فراث ـ 

م سػػػأف األتجػػػمب  خ ػػػرؽ أحثػػػإ األفتم ػػػؿ األرثػػػف ة  ػػػ  إفػػػف ز ػػػمرة رثػػػف ة خمرج ػػػةل كفػػػألت األػػػدن م بػػػراخن
بػطتمب زكجػم يـ إطر؛ ت ث عرر ع مد ك األتػزب حػدـ األجفيكر ةل كأف فسمدئ األجفيكر ة سم ت    خ
 خكؿ    فنمعشمت حق فة ال  ف د    ش ء.    فثؿ ىذه األفراث ـ األرثف ةل سدال فف األد

عػػػمـ ىػػػذا األتػػػزب القانونيـــة والحقوقيـــة التـــي أثمجـــت صـــدور المـــواطنين:  اإلصـــالحات. 2  
األ شرات فف األقكان ف األ    كثع  م   فم ثسؽل فنيم: ثىفٌ إأل يأشرنم س بالتمت عمنكن ة كتقكع ة حد دة؛ 
ل فثػػػؿ  شػػػد د األ قكسػػػة حثػػػإ األقػػػمئف ف س فث ػػػمت  ةثػػػمناإلن افػػػةاألكر نطػػػمؽ األتر ػػػة األفرد ػػػةل ك  ػػػالءـ فػػػع 

   فخم ر األشرطةل ك كث ع تر ػة األ جف ػمت كاألفظػمىراتل كثػف عػمنكف أك األ  ذ ب ثكاء    األثجكف 
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تػػؽ األفػػػرد  ػػػ  األتبػػكؿ حثػػػإ األف ثكفػػػمتل كتػػػؽ األ  س ػػر األثػػػثف  حػػػف األػػرأم سجف ػػػع أشػػػكمألول كتػػػؽ  
مإلفكمف فثال سث سرافج  ث فز كن ة سمألثمة األكرد ةل كفم سأبسح ا عث مت األ رع ة      ثـ ك  ث ـ ألمم يم؛  
األػػػػػذ ف األ تقػػػػػكا ستركػػػػػة تػػػػػزب األ فػػػػػمؿ األكردثػػػػػ من   اػػػػػ كرادأبػػػػػدر عػػػػػمنكف األ فػػػػػك حػػػػػف األ ػػػػػمئس ف فػػػػػف 

ألككنػػػو ذا جػػػذكر -. كػػػؿ ىػػػذه األخطػػػكات أظيػػػرت أف ىػػػذا األتػػػزب األفػػػ يـ سمألرج  ػػػة األػػػخ... فبػػػمأل االن
أك اػػ خرل األكفمأل ػػة فنيػػم  اػػ تزاب ػػة األف مبػػرة فػػف جف ػػع األفدن إألػػإ قدف ػػةل كأعػػرب  أكثػػر -إثػػالف ة 
 ػػ  األكاعػػع األ فثػػ  كألػػ س حثػػإ األفثػػ كل األنظػػرم؛ كىػػك فػػم  اػػ فراأل ف ن ػػة؛ كأنػػو أثسػػت ىػػذا أك األ ثػػمر ة 

 جثب ثنمء األ د د فف األك مب األ ثفمن  ف األفتم د ف. 

ــة لإ. 3   ــي:  قتصــاداســترجاع العافي زب ىػػك نجمتػػو  ػػ  كأل ػػؿ أىػػـ فػػم عػػمـ سػػو ىػػذا األتػػالترك
األػذم  ع بػمدأشػير. ىػذا اإل ٗاأل ركػ   ػ    ػرة عبػ رة ال   جػمكز  ع بػمداإل إألػإإرجمع األ م  ة  در ج نم 

كىػك سثػد -ثػنكات أزفػة تػمدةل فػع أف ىػذا األتػزب حنػدفم  ثػثـ األثػثطة كػمف األ ػراؽ  ّكمف   ػ ش فنػذ 
ة؛ كىػػػك فػػػم د ػػػع األفتثثػػػ ف  ك ػػػا فر حثػػػإ أسػػػكاب تػػػرب طمتنػػػة فػػػع األكال ػػػمت األف تػػػدة  -فجػػػمكر أل رك ػػػم

ن كمثػػمت ىػػذه األتػػرب إ ة  ػػ   رك ػػم ن  جػػة ع بػػمداإل ا زفػػة كعػػع  فػػمعـ  إألػػإ  ف كاألث مثػػ  ف ع بػػمداإل
حث يم )فثال  أثر فكثفيم األث مت ل ك كعؼ  جمر يم األتدكد ة فػع األ ػراؽل ك كعػؼ أػخ األػنفط األ راعػ  

(؛ األػخكب كاثع ألرأس األفمؿ فػف  رك ػم...  رك مل ك كعع ىر  إألإفف خالؿ أراأ يمل ك كعع ىجرة كاث ة 
 ك شمؤفنم.  ع مفةم ع بمدكىك فم زاد األجك اإل

 ػػ  فثػػؿ ىػػذا األجػػك األقػػم ـل ك ػػراكـ األػػد كف األخمرج ػػة كاألداخث ػػة.. نجػػح ىػػذا األتػػزب  ػػ  ألفثفػػة   
   األنفقػمتل ك قثػ ص  ع بمدل كنفخ األركح   ول ك قث ص األنفقمت األتككف ةل كثثؾ طر ؽ اإلع بمداال
 .األكزارات حدد

 سع األتزب ث مثة خمرج ة تك فة؛  قػد إالسياسة الخارجية الحكيمة التي اتبعيا الحزب: . 4  
 ك ػةل كألكنػو أثسػت ا فر ل كفػع األكال ػمت األف تػدة اػ كركس  تمد اى ـ س تث ف حالعمت  رك م فع دكؿ اإل

 ك ػػةل ا فر  ػػمت األف تػػدة أف  رك ػػم أل ثػػت ذ ػػال كػال  مس نػػم ألثكال -حثػإ خػػالؼ جف ػػع األ كع ػػمت األخمرج ػة-
فق ػػدنا فػػف  ّٖٔ ػػة فطثقػػة؛ ت ػػث إف ألػػو أكثر كذألػػؾ حنػػدفم ر ػػض األسرألفػػمف األ ركػػ  )كاألتػػزب  فثػػؾ   ػػو 

شفمؿ األ راؽ فػف ا راأػ  األ رك ػةل كر ػض األطثػب  إألإأألؼ جندم أفر ك   َٔ( دخكؿ َٓٓفجفكع 
ػالر كمنػػت األتككفػػة  ِٔ ك  سيػػذا األخبػػكصل فأػػت نم سػػػاػػ فر   ك ػػة عػػد كحػػدت س قػػد فيم ا فر فث ػػمر دكػ

أل رك ػػم  ػػ  تػػمؿ األفكا قػػة حثػػإ األطثػػب. كألكنػػو ألػػـ  نثػػؼ جف ػػع األجثػػكر سػػ ف  رك ػػم كاألكال ػػمت األف تػػدة 
  ك ةل كتمكؿ ف مألجة األسركد األذم تبؿ سثسب ىذا األر ض. ا فر 
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جنػد نم  رك ػم  ػ  فد نػة  ُُألذا نراه  مض األطرؼ حف األف مفثة األث ئة كغ ر األفسػررة األ ػ  ألق يػم  
 ك . كفػم ألػـ   ػأثر سمألفقمػالت األ ن فػة األ ػ  ظيػرت  ػ  اػ فر ثث فمن ة    شفمأل  األ راؽ فف عسؿ األج ش األ

حمدة األنظر ا فر األثفمرة  إألإت جمج ة شد دة األثيجة إاألبتؼ األ رك ةل كاأل   طمألست س قد ـ فذكرة   ك ةل كار
 رك م.. إألخ؛ سؿ عػمـ  إألإح ذارنا إك ة  ا فر  ك ةل ككجكب  قد ـ األكال مت األف تدة ا فر    األ العمت األ رك ة 

 ك ة كمف أركر نم ألو    ا فر ستؿ األ ك ر حف طر ؽ األففمكأمت؛  ف حدـ جثب حداكة األكال مت األف تدة 
نيػػػمء ى فن يػػػم غ ػػػر األشػػػرح ة حثػػػإ ث مثػػػة األسثػػػد.  مألكال ػػػمت  نجمتػػػو ألثكعػػػكؼ أفػػػمـ األفؤثثػػػة األ ثػػػكر ةل كار

األ ثكر ة األ   عمـ سيم األجػ ش  ػ  األثػمسؽ؛  نقالسمتاإلكفؤ دنا ألجف ع   ك ة أل ست دكرنا فثمندناا فر األف تدة 
حنػػػد األفكاجيػػػة فػػػع األفؤثثػػػة  - ػػػ  ا عػػػؿ  ت  ػػػدىمأك -أم كػػػمف فػػػف األأػػػركرم األتبػػػكؿ حثػػػإ  أ  ػػػدىم 

 .(ّٓ-ّْ: ََِٕ:تفمف ) األ ثكر ة.

سد اهلل جػكؿ كفم اى ـ األتزب س تث ف حالعمت  رك م فع ج رانيم كفع األ مألـ األ رس ؛  قمـ األث د ح
ػػم ألثػػكزراءل ثػػـ حنػػدفم  فثػػمحدنا ألػػرئ س األػػكزراء ككز ػػرنا ألثخمرج ػػة( سز ػػمرة حػػدد فػػف  أبػػسح)حنػػدفم كػػمف رئ ثن

 األدكؿ األ رس ةل ككذألؾ عمـ كز ر األ جمرة س دد فف ىذه األز مرات. 

أم أف األتزب ألـ  كاجو األفؤثثة األ ثكر ة إال س د أف عكم س د ىذه األنجمتمت األ   أشمحت جػكنا 
س ػض فراكػز األستػكث كاإلتبػمء دراثمت اإلتبمئ ة األ   عمفت سيم األ أ  د األش س  ألو. كعد أشمرت األ فف
% فػػف فجفػػكع أبػػكات ٖ.ّّز ػػمدة األ أ  ػػد األشػػ س  ألثتػػزب حػػف األثػػمسؽ.  قػػد تبػػؿ األتػػزب حثػػإ  إألػػإ

ثسة ل س نفم س نت ىذه اإلتبمءات ا خ رة أف نََِِحمـ  أكاخر األ   جرت     ن خمسمتاإلاألش ب    
األشػ س  ألثتػزب األف ػمرض األرئ ثػ   %. ىذا    األكعت األذم ىػسط   ػو األ أ  ػدِْ إألإاأل أ  د ألثتزب زادت 

)األشػػػرؽ ا كثػػػط:  .%ٖ.ُُ إألػػػإ ََِِن خمسػػػمت إ%  ػػػ  ُٗ)كىػػػك األتػػػزب األجفيػػػكرم األشػػػ س ( فػػػف 
 ؛ ت ػث  ػرل األشػ ب أف األتػزب األػذمن خمسمتاإلكىذا حكس فم  تدث حمدة س د شيكر فف  (لٓ: ََِٕ

 إألػػإألػػذا  ف ػػؿ  االن خمسػػمت؛كبػػؿ ألثتكػػـ ثػػرحمف فػػم  نثػػإ األكحػػكد األكث ػػرة األ ػػ  سػػذأليم سثػػخمء  ػػ  ف ػػمد ف 
ل ك قػػـك سنقػػد الذع ألثتككفػػة. إػػال أف فػػم تػػدث ىػػك أف األتػػزب اػػ فراألتػػزب األف ػػمرض األػػذم  ثػػ مؿ ىػػذا 

ففػم كحػد  رأكثػ فكرتقؽ ف ظـ فم كحد سول كىك  ػ  طر قػو أل تق ػؽ األسػمع . سػؿ رسفػم تقػؽ  ػ  س ػض اػ 
 .(َٕ-ٗٔ: ََُِ)نك ؿ:  سو؛ ت إ إنو جثب تب ك أ  د األ د د فف األف مرأ ف األثمسق ف ألو

م أل رك م كعط ت شكطم كس را    ع بمدف تككفة األ دؿ كاأل نف ة تثنت كث را فف األكأع اإلإ
 قػد كففػم  ػذكر أف األتػزب ا سػع ث مثػة خمرج ػة تك فػة؛  لاألذم  ر دكنو ا كركس  تمد دخكؿ  رك م ألإل

 ك ػػة األػػذم كػػمف ا فر ل كفػػع األكال ػػمت األف تػػدة اػػ كركس  تػػمد اىػػ ـ س تثػػ ف حالعػػمت  رك ػػم فػػع دكؿ اإل
نيػػمء ى فن يػػم غ ػػر األشػػرح ة حثػػإ ث مثػػة  أػػركر نم ألػػو  ػػ  نجمتػػو ألثكعػػكؼ أفػػمـ األفؤثثػػة األ ثػػكر ةل كار
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األ ثكر ة األ   عمـ سيػم  سمتقالاالن ك ة أل ست دكرنا فثمندنا كفؤ دنا ألجف ع ا فر األسثد.  مألكال مت األف تدة  
نػػػد ح - ػػػ  ا عػػػؿ  ت  ػػػدىمأك -األجػػػ ش  ػػػ  األثػػػمسؽ؛ أم كػػػمف فػػػف األأػػػركرم األتبػػػكؿ حثػػػإ  أ  ػػػدىم 

 .األفكاجية فع األفؤثثة األ ثكر ة

ــة ــا : المؤسســات المدني إ بػػ  د تػػزب األ داألػػة  كاأل نف ػػة حثػػ أجراىػػماأل م ػػرات األ ػػ   إف :ثاني
 ػ  بػمألح األطسقػة األفق ػرة فػف  أكػاليػم فنجػزات كس ػرة بػست  ػرة جػدال كرا ق األفؤثثمت األفدن ة كمنػت كس
فػػػػم عػػػػمـ سػػػػو تػػػػزب األ داألػػػػة كاأل نف ػػػػة  ػػػػ  األفؤثثػػػػمت األفدن ػػػػة كجمنػػػػب  أىػػػػـاألفج فػػػػع األ ركػػػػ ل كفػػػػف 

: حثػػ  أردخػػمف)ل كجكانػػب أخػػرل ك فكػػف إسرازىػػم حثػػإ األنتػػك األ ػػمأل :  ة األجسػػمرةع بػػمداال اإلبػػالتمت
ََِٕ  :ّْ-ّٓ:)- 

 ألقد اث طمع األتزب األق مـ سفم  ث :  ي:قتصادأ. الجانب ال

 %  قر سم.ٗ إألإ% ّٕ خف ض نثسة األ أخـ فف  .ُ

 ػزاؿ ىػذه األنثػسة فر ف ػة كألكنيػم  كػال %  قر سػمن ُٓ إألػإ% ٓٔ خف ض نثسة األفمئدة األتق قة فػف  .ِ
 كمنت  كا غن مءالع راض فف األسنكؾ ألل  مألتككفمت األثمسقة األ   كمنت فأطرة أكثرث خفض 

ثػركة األسثػد كمنػت  بػب  ػ  ج ػكب عثػة  أففػف األفمئػدة أم  ةسة األثػمسقة األ مأل ػ د ع أليـ  ثؾ األنثػ
 فران ػػة كسفأػػؿ ىػػذا األخفػػض  م  ػػر ا جػػمه األثػػركة نتػػك  تق ػػؽ األفشػػمر ع األ ا غن ػػمءعث ثػػة فػػف 

 .(ُّٓ-ّْٗ: ََِٖفتفد: كاألبت ة كاأل  ث ف ة. )

ت أبػستة األ رك ػة األ ػ  فػف األق فػ أبػفمركمنت األث رة األ رك ة عد  قدت ع ف يم  قػمـ ستػذؼ ثػ ة  .ّ
جف ػػع األتككفػػمت األثػػمسقة  ػػ   تق ػػؽ ىػػذه  تاألث ػػرة األ رك ػػة عر سػػة فػػف األػػدكالر س نفػػم  شػػث اػػآلف

األفثػمندة أليػم سػمف تػزب األ داألػة ألػـ  ػنجح  حػالـاألخطكة األجسمرة األ   ادحت فع جف ػع كثػمئؿ اإل
     تق قيم كألكنو نجح.

األسنػػكؾ األرثػػف ة األتككف ػػة سفػػم  ز ػػد حػػف سنيػػب  ا حفػػمؿكفػػف رجػػمؿ  فاألث مثػػ  عػػمـ األ د ػػد فػػف  .ْ
ػالر ىػػرب ف ظفيػػم ألثخػػمرج  جػػمء  ْٔ ػالء  أفػػالؾردكغػػمف ككأػػع  ػػد األدكألػػة حثػػإ أفث ػػمر دكػ ىؤػ

 كحثإ س ك يـ كفبمن يـ ك خك يـ كث مرا يـ األفمرىة.

ػالر حنػػد  ثػػثفو األتكػػـ  ّٔازدادت األبػػمدرات األ رك ػػة فػػف  .ٓ : )أردخػػمف فث ػػمر. ٓٗ إألػػإفث ػػمر دكػ
ََِٕ :ِٖ.) 
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 : (ِٗ: ََِٕ)أردخمف:  ث طمع األتزب األق مـ سفم  ث إألقد  :الجانب الجتماعي. ب 

حثإ األ مئالت األفق رةل كال ثػ فم  ػ  األفنػمطؽ  فث كف طف فف األفتـ ثنك م فجمنمن  ٓ.ُعمـ س كز ع  .ُ
 أرسػعاألسمردة ت ث كمنت ىذه األ كائؿ  قأ  األش مء دكف  د ئة كم  ة كعػد اثػ فمد فػف ىػذه األف كنػة 

 ص ثنك م.فال  ف شخ

 جػمر اإلعػؿ فػف أثػيثة كف ثػرة كىػ   سأعثػمطألؼ شقة خببيم ألث كائػؿ األفق ػرة أ َِٖعمـ سسنمء  .ِ
ػال  ػػد ع ىػػذه األ كائػػؿ األ قثػػ ط   َِ-ُٓاأل قثػػ ط   ػػراكح  كأفػػداألشػػقة  إألػػإن قمأليػػم إس ػد  إػػالاألشػيرم كػ

 ثنة.

 : (ُّ :ََِٖ)تفمف : ث طمع األتزب األق مـ سفم  ث إألقد  :الجانب التعميمي والصحي. ج

عمـ س كز ع األك ب كاألد م ر كاألقرطمث ة حثإ جف ع طالب األفدارس االس دائ ة كاألف كثطة كاألثمنك ة  .ُ
طمألب  قر سم فجمنم  ر ع حػف كمىػؿ األطسقػمت األفقػرة حسػأ ( َََََََُ) سث  حدد ىؤالء األطالب 

 كس ران كفم خبص ركا ب ألثطالب األفقراء.

جفمى ر  أفمـجف ع األفث شف مت  أسكاب  ح  إذأل  ث ـ عمـ سخطكات كس رة كجسمرة سف داف األبتة كا .ِ
ك  ػػػكألإ  اػػػ جرةاألشػػػ ب ت ػػػإ األفث شػػػف مت األخمبػػػة ت ػػػث  قػػػـك األفػػػر ض سػػػد ع نثػػػسة عث ثػػػة فػػػف 

 جمف ة جد دة. ّٗنشأ أل كفم سد ع األسمع األتككفة 

 : (ِٕ-ُٕ: ََُِ)نك ؿ:  ث طمع األتزب األق مـ سفم  ث إألقد  :العامةجانب األشغال . د

كػـ فػف األطػرؽ س نفػم كػمف ََٓٔف ذ فشمر ع حفران ػة جسػمرة ال  فكػف   ػدادىمل فنيػم  نف ػذ عمـ س ن .ُ
 ََْٓألثػثطة ثػ الـ تػزب األ داألػة كاأل نف ػة اإفجفكع األطرؽ األفنفػذة فنػذ ع ػمـ األجفيكر ػة كت ػإ 

 كـ  قط. 

.  كػػمف ف كثػػط َُ ا ثػػكدثػػ را  ج  األفيػػـ حثػػإ طػكؿ شػػر ط األستػػر % فػػف األطر ػػؽ اإلٓٔنفػذ  .ِ
ػالر  قر سػػم حنػػد فجػػ ء األتػػزب  ََِٓألفػػرد األ ركػػ األػػدخؿ ا األثػػثطة ار فػػع ن  جػػة األث مثػػة  إألػػإدكػ

 دكالر  قر سم.ََٓٓ إألإ ة األ   ان يجم األتزب ع بمداال

 ألقد اث طمع األتزب األق مـ سفم  ث :  :الجانب السياسي الداخمي. ىـ

 إألػػػإ أػػػفمـنمإلسسسػػػدء األففمكأػػػمت فػػػع  رك ػػػم اػػػ كركس  دكؿ اال تػػػمد  س عنػػػمع ََِٓنجػػػح حػػػمـ  .ُ
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  رك م. إألإاال تمد ك  د ىذا كثسم كس را  

ػال ثػػ فم فػػع األػػدكؿ األ رس ػػة كفػػم عػػكل  اػػ جكاءثػػ إ أل بػػف ة ك نق ػػة  .ِ األث مثػػ ة فػػع جف ػػع ج رانػػو كػ
  .اإلثالفاألكثطإ كزاد نشمطو    األفؤ فر  آث محالعم و فع األجفيكر مت األ رك ة    

كتزسػػو كىػػ  فػػف األكاأػػح خػػدفمت ألػػـ ردكغػػمف أ أنجزىػػمفػػف األخػػدفمت األ ػػ   مفػػةحىػػذه خطػػكط 
ث ند إل  ثؾ األف ط مت األ   آخر ال     رك م كال أم تككفة    أم سثد حرس  آخر قكـ سيم أم تزب 

ألو عمحدة ش س ة حر أة س ف فخ ثؼ شرائح األفج فػع األ ركػ   أثثتم تزب األ داألة كاأل نف ة كاأل   إأل ي
 .األدث كر ة بالتمتاإلاألث مث ة كحثإ رأثيم  س بالتم وكحثإ أكئيم عمـ 

ن كثت كؿ ىػذه إطمألت كؿ جكانب األدكألة األ رك ة األتد ثةل كسمأل مأل   حمفةإف ىذه إبالتمت 
حثػػػإ كػػػؿ أ ػػػراد األشػػػ ب األ ركػػػ ل كىػػػذا ثػػػر نجػػػمح تػػػزب األ داألػػػة كاأل نف ػػػة  ػػػ  فثػػػ ر و  اإلبػػػالتمت

 األث مث ة األق مد ة ألثدكألة.
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 :المبحث الثاني 

 التغير السياسي عم  الصعيد الخارجي 
األخمرج ػػػػة األ رك ػػػػة ف را قػػػػة كف زافنػػػػة فػػػػع  ةتككفػػػػة األ داألػػػػة كاأل نف ػػػػة سػػػػمأل م رات ألثث مثػػػػ  أ ػػػػت

 تاألفنطقػػةل   ثػػإ األبػػػ  د األ رسػػ ل كمنػػػ  تػػػداثداخث ػػمل كألكػػف سرك ػػػة كسفيػػـ  أتػػػدث يماأل م ػػرات األ ػػ  
فػف  شد األفنمكئ ف ألثترب حثإ األ راؽل ك شثت تككفػة جػكرج دسث ػك سػكشأتككفة األ داألة كاأل نف ة فف 

 ػػ  جمنػػب حالع يػػم فػػع األجػػمرة األ رس ػػة ثػػكر مل  قػػد  أفػػم ك ػػة  ػػ  ذألػػؾل ا فر  ألإلفسر مأل ػػة رك ػػم  إخأػػمع
م سػ ف ع بمدكحف طر ؽ  نش ط األ  مفؿ اإل كأل فؤ األفثدحف يم كحزز يم حف طر ؽ األز مرات س ف كسمر 

حثػػإ ألسنػػمف بػػ ؼ   ةاإلثػػرائ ثدكرا فتكر ػػم  ػػ  األقأػػ ة األفثثػػط ن ة كاألتػػرب   رك ػػماألسثػػد فل كفػػم أل سػػت 
 .اإل ران بمحدة      مفثيم فع األفثؼ األنككم  إعث ف ةل كفم ككمف أليم سبفة كاأتة كقكة ََِٔ

فػف عػكة  أك  ػت قػد ثػ ت تككفػة األ داألػة كاأل نف ػة سكػؿ فػم   ػفاػ كركس      حالع يم فع  أفم
 ػػػ  دخػػكؿ ىػػػذا  تظكظيػػػم أػػ  فة أف أدركػػتم فل كألكػػػف س ػػداػػ كركس  تػػػمد سػػػو فنيػػم اإلثأل نف ػػذ فػػم  ط

فػف خػالؿ  إغفمأليػمال  فكػف  إعث ف ػةعػكة  أنيمل مفةحكألثمرب سبكرة  ألألكرس  ف تمد سدت  رك م  ثست اإل
 فطثس ف ىفم: إألإفف فثؼل عثـ ىذا األفستث  أكثرفف عأ ة ك  أكثرأل ب دكر األكث ط    

 .اإلعث ف األ م  ر األث مث  حثإ األب  د  -:األولالمطمب 

 ر األث مث  حثإ األب  د األدكأل .األ م   -:المطمب الثاني
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 :األولالمطمب  

  اإلقميميالتغير السياسي عم  الصعيد 
إتػػداث  م ػػرات ث مثػػ ة حثػػإ  إألػػإألقػػد ثػػ ت األتككفػػة األ رك ػػة سق ػػمدة تػػزب األ داألػػة كاأل نف ػػة 
األ مـ حثإ  رك م فػف عسػؿ  االنف مح إألإاألب  د اإلعث ف ل ت ث كمف أليذه األ م رات إ جمس مت كث رة أدت 

و فػػف خػػالؿ أىدا ػػطراؼ األث مثػػ ة حثػػإ فثػػ كل اػػإلعث ـل ك ػػ  ىػػذا األفطثػػب ثػػن فؿ حثػػإ  تق ػػؽ اػػ 
 األفقر  ف األرئ ث   ف األ مأل   فل كىفم: 

 : دكؿ األجكار األجمرا  .أولا 

 : عأم م اإلعث ـ األجمرا  .ثانياا 

رة فػػع ك ػػ  ىػػذا األبػػدد ثػػن نمكؿ أىػػـ األػػدكؿ ذات األ العػػة األفسمشػػ دول الجــوار الجغرافــي:: أـوـلا 
حثػإ  رك مل كأل كف دكؿ األجكار األجمرا   ك  فثؿ سمألدكؿ األ رس ة األ راؽ كثػكر م كار ػرافل كثػن نمكؿ ذألػؾ 

 :األنتك األ مأل 

مف األ راؽ كثكر مل كث قؼ حثإ فػم أتدثػو تػزب كىذه األدكؿ ىفم دكأل  أ. دول الجوار العربي:
 حثإ األنتك األ مأل :مل كىذا ثن نمكألو األ داألة كاأل نف ة فف  م  ر ث مث     األ العمت س ف  رك م كس نيف

األ ػراؽ حثػإ األػرغـ فػف  عحثإ فث كل حالع يم فػ التغيير السياسي في العالقات العراقية: .1
األ العػمت  وبػمسأاألفكعؼ األثثس  األذم ا خذ و األتككفة األ رك ػة  ػ  تػرب األخثػ ج األثمن ػة كاأل ػك ر األػذم 

 ك ػة ا فر  خػذت فكعفػم ا جمس ػم  ػ  األتػرب إ ردكغػمفأ رك م    حيد رجػب ط ػب  أفس ف األطر  ف نرل 
 أراأػ يم ك ػة األنػزكؿ  ػ  ا فر حنػدفم ر أػت األثػفمح ألثقػكات  ََِّ رآذاحثإ األ راؽ     ةاألسر طمن 

أػرر  إألػإطر قيػم ثػ ؤدم حػف  أفر كػ أم  ػدخؿ حثػكرم  أف رك ػم  إلدراؾك  ح جسيػة شػفمأل ة كذألػؾ 
كدكأل ػم  أػػال حػػف حػدـ تبػػكؿ  رك ػػم حثػػإ  إعث ف ػػمم بػػكر ي إألػػإاأل رس ػػة ك ثػ ء  -ثػػالف ة اإلسمأل العػمت 

 .(ُْٔ: ََِْر األد ف: .) نك ا كرادأفمنمت كم  ة سشأف فث قسؿ 

  ز ػػػز  إألػػػإ ك ػػػة ثػػػ ت  رك ػػػم ا فر فػػػف عسػػػؿ األقػػػكات  ََِّت ػػػالؿ األ ػػػراؽ  ػػػ  ن ثػػػمف كفػػػع إ
ف ػو ألفنػع ث قسمؿ رؤثمء تككفم و األف  معسػة كاألثػ   فػع أػسط تػدكده إحالع يم فع األ راؽ فف خالؿ 

ج فمحمت دكؿ جكار األ راؽ كاأل فؿ حثإ إتأكر  إألإكفم ث ت  رك م  أراأ يـ إألإ اإلرىمس  فدخكؿ 
  ح ف مسرىم األتدكد ة ألث جمرة فع األ راؽ  أال حف اف األ ػراؽ  ثػكؽ نفطػو حسػر  إألإث قراره كحفدت إ
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 األ مألف ة.  ا ثكاؽ إألإ رك م  أنمس ب 

 ا خطػػمركجػػدت  رك ػػم نفثػػيم  ق ػػرب  فػػف دائػػرة  ََِٔ   ػػ  حػػمـ األدثػػ كر األ راعػػ إعػػراركفػػع 
خرجػت  رك ػم فػف األف مدألػة األ راع ػة سخثػمئر  إذاأل    ر ثـ    األ راؽ ك ؤثر حثإ جف ػع دكؿ األفنطقػة 

عراركاأتة  فركز تزب األ فمؿ األكردث من     شفمؿ األ راؽ  ب مة األنظمـ األف دراأل  ك راجع فكعع  كار
 (.ِْٖ-ِّٖ: ََِٖألثكمن ة ألكرككؾ.)نكر األد ف: األ ركفمف كاألث   أل م  ر األسن ة ا

طثسػػػت  رك ػػػم فػػػف األ ػػػراؽ  إذ ََِٕحػػػمـ أكاخػػػر كعػػػد  ػػػك رت األ العػػػمت األ راع ػػػة األ رك ػػػة  ػػػ  
س ػػػد األيجفػػػمت األ ػػػ  عػػػمـ سيػػػم  ػػػ  داخػػػؿ  رك ػػػم  أراأػػػ وتػػػزب األ فػػػمؿ األكردثػػػ من  فػػػف  إخػػػراجأػػػركرة 

األتككفػة األ راع ػة حثػإ  خف ػؼ تػدة األ ػك ر األكرد ة األ راع ة سدحـ األتػزب كعػد حفثػت  ا تزاب يفت ار ك 
 رك ػم ألفنػع أم  ػدخؿ  ركػ   ػ  شػفمؿ األ ػراؽ  إألإك كد  إرثمؿحثإ األتدكد األ راع ة األ رك ة فف خالؿ 

إ األػػرغـ فػػف كػػؿ حثػػ أف إػػال ا زفػػةاألتككفػػة األ رك ػػة كز ػػر خمرج  يػػم ألث فػػمكض سشػػأف ىػػذه  أرثػػثتكفػػم 
األتككفػػة األ رك ػػة حثػػإ أػػرب فكاعػػع تػػزب األ فػػمؿ  فتأعػػدسثكفمثػػ ة سػػ ف األطػػر  ف  ثػػؾ األفتمدثػػمت األد

-َِ: ََِٕ:ا كثػطاألشػرؽ ؾ ألثتد فف نشمطم و ك دف ر عكاحده. )األكردث من     شفمؿ األ راؽ كذأل
ِّ.) 

حالع يػم فػع  األ مفػة األ ػ   رثػـسرثػـ األخطػكط  ََِٕاألتككفػة األ رك ػة  ػ  حػمـ  أعدفتككفم 
 -:(ّٕٓ-ّٔٓ: ََِٖ :األ راؽ فف خالؿ )فتفد

حمدةة األكتدة األث مث ة كاألجمرا  ة    األ راؽ تفم  .ُ  األ كازف األفخ ؿ س ف األفجفكحمت األ راع ة. كار

  ثك و س ف طكائفو. إألإاأل كبؿ  .ِ

 فة األ راع ة كأسط ف مسره األتدكد ة األسر ة كاألجك ة.ك تفم ة األدكر األفركزم ألثتك .ّ

 ثركات األ راؽ ألكؿ األ راع  ف. .ْ

  راؽ.تؿ عأ ة كرككؾ حسر األ فؿ األدسثكفمث  فع األ .ٓ

 األكجكد األفمدم ألتزب األ فمؿ األكردث من . إنيمء .ٔ

حالعػػمت عك ػػة فػػع األ ػػراؽ ألأػػفمف كتفم ػػة  مفػػةإع إألػػإ ثػػ ت رك ػػم   ػػ فكفػػف خػػالؿ كػػؿ ذألػػؾ 
ـ األ ػراؽل  ف ذألػؾ  أػػر سػمأل راؽل ك كألػػد فبػدر عثػػؽ أل رك ػمل  يػػ    ػر ض  قثػػ إنيػػمكفػم  لفبػمألتيم

 .أثن ة أثسثإ ـ األ راؽ ح  رل  رك م أركرة حدـ  قثكاألتمألة ىذه 
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ألقػد شػيدت األ العػمت األثػكر ة األ رك ػة فرتثػة  التغيير السياسـي فـي العالقـات السـورية: .2 
عػمـ رئػ س األػكزراء األثػكرم فبػطفإ  إذ    مر خيم فف خالؿ األز مرات األف سمدألة ألكال األطػر  ف  ف طكرة

ألفجػػػمؿ األنفطػػػ   فمع ػػػمت    ثػػػؽ سمإ أرسػػػعسز ػػػمرة  رك ػػػم ككعػػػع ف يػػػم  ََِّ فػػػكز  َّ-ِٗف رك ػػ   ػػػ  
تػػػػػزب األ فػػػػػمؿ  إفثػػػػػكر م ألثق ػػػػػمدة األ رك ػػػػػةل  كأكػػػػػدتكاألمػػػػػمز كاألثػػػػػركات األف دن ػػػػػة كاأل  ػػػػػمكف األ جػػػػػمرمل 

ل األشػسكة األدكأل ػة ألثف ثكفػمت(. )أنبػمره ػ  ثػكر م أػد  كاث ةك ـ شف تفثة  إغالعواألكردث من  عد  ـ 
عػمـ األػرئ س األثػكرم سشػمر   ف  ؿ األ العمت األثكر ة األ رك ة كال ث فم حثإ األفث كل األث مث  أجؿكفف 
ت ػالؿ األ ػراؽ عػد حػزز رؤ ػة األطػر   ف تػكؿ إ أفل الثػ فم ََِْسز مرة  رك م    كمنكف األثػمن   ا ثد

عػػمـ كز ػػر األ جػػمرة كاألبػػنمحة  آ معػػوم ك كثػػ ع ع بػػمداألكأػػع  ػػ  األ ػػراؽ كفػػف اجػػؿ  طػػك ر األ  ػػمكف اإل
 قإ فع رئ س األكزراء األثكرم فتفد كاأل ََِْ ا كؿ شر ف  ِِ ماأل رك ) حث  جكشكف( سز مرة ثكر 

عمفػػةفنطقػػة تػػرة ك  إعمفػػةحثػػإ أػػركرة  األ أك ػػدنػػمج  األ طػػرم ك ػػـ  فنػػمطؽ زراح ػػة ك جمر ػػة كتدكد ػػة  ار
  .(ََِْفش ركة. )األشرؽ االكثط: 

ثػػػكر م ثػػثع سفػػػم  قػػػمرب  إألػػإ ة سبػػكرة كس ػػػرة بػػدرت  رك ػػػم ع بػػػمدكعػػد  طػػػكرت األ العػػمت اإل 
تجفيػم فػم  فث كف دكالر )نفط خمـ( أل شكؿ  جمرة َٔٓر م سفم  قمرب فث كف دكالر كاث كردت فف ثك ِٓٔ
 (.ََُِ/ْ/ِٕ: ََِٗل )األشسكة األدكأل ة ألثف ثكفمت ََِْحمـ فث كف دكالر  ِٕٔ قمرب 

 جػػمه األ  ػػمكف كاأل نثػػ ؽ  ػػ  عأػػم م ألػػـ  ق بػػر إف  طس ػػع األ العػػمت فػػع ثػػكر م ك تك ثيػػم  ػػ  إ 
ل كاألػػذم    سػػر فػػف إثػػرائ ؿاألثػػالـ فػػع  إت ػػمءفث ػػة فنتػػإ  ػػ  ح أخػػذتم سػػؿ ع بػػمدحثػػإ األفجػػمؿ اال

األفشػ ركة  ا فن ػةردكغمفل كذألؾ  قمثفت  رك م فع ثكر م األيفػـك أاألنجمتمت األث مث ة األكس رة ألتككفة 
 أسػػػدت ػػػ  حيػػد جػػػكرج سػػكش اػػػالسف   ك ػػػةا فر  دارةاػػإل أفت فػػػمؿ دكألػػة كرد ػػػة فثػػػ قثة  ػػ  تػػػ ف إفثػػؿ 

ث را  ج  يم أل زؿ ثػكر مل  ػمف ااألثكرم كاح سرت انو ال  ثمحد  -ف األ قمرب األ رك أ تفظمت شد دة سش
سنػػػػمء حالعػػػػمت أك كأل ف ر   ػػػػ  األفثػػػػ كل ؤ ثػػػػكر م حسػػػػر ز ػػػػمرات ف سمدألػػػػة ألفثػػػػ إزاءاألف زا ػػػػد  أنقػػػػرةاأل ػػػػزاـ 

كرئػػػ س األػػػكزراء رجػػػب ط ػػػب اردكغػػػمف ك كث ػػػؼ  ا ثػػػدشخبػػػ ة تف فػػػة سػػػ ف حػػػمئث   األػػػرئ س سشػػػمر 
غ  مؿ رئ س األكزراء األثسنمن  إح راض  ذكرل ت إ كعكع جر فة إف أم ح األفسمدالت األ جمر ة كمف س  دان 

أل زاـ كس ػرة ألثتفػمظ حثػإ ث مثػ ة اػإل ردكغػمف جيػكدان أ. ألقد سذألت تككفة ََِٓر  ؽ األتر ر    شسمط 
ل حنػدفم ماألػرئ س ر  ػؽ األتر ػر  ؿ  ػمإغاألخفػس حشػر األ ػ   ثػت  ا شػير جمه ثكر م خبكبػم خػالؿ إ

ك فػمء س العػمت حمد ػة فػع دفشػؽ  ػ  أػؿ اإل إألػإكابـ األ مألف ة األ    ف ؿ ى  فف األ  أنقرة أفظير 
ث ثنمئ ة إاألتر رم كاألش كر سمألخثمرة األفمدتة سم مب شخب ة  ؿ  مغاألشككؾ تكؿ األ كرط األثكرم    ا

 (.َٖ-ٖٕ: ََُِ :)نك ؿ اإلعث ف فثؿ األتر رم حف األفثرح 
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األتر ػرم  ة ثمحد  ػ  جثػب ع ثػ أفف دفشؽ  فك فعاث فرار األ العة  إف   ذألؾ  أنقرة ةكتج  
األق مدة األثػكر ة  ػ  ثػتب ج شػيم فػف  إعنمعردكغمف    أاألفتكفةل س د فم ثمىفت حثإ تد عكؿ  إألإ

 إألػػإثػػ را  ج ة    سػر فػدخال طس   ػػم أليػم إ رك ػم فػػم كمنػت  ر ػد األ فػػر ط س العػة  أفألسنػمف.  سػدك كاأػػتم 
كاألفبػثتة األفشػػ ركة سمأل  مفػػؿ  سمػػ فف   ثػؽ ثػػسمب ف األفؤثثػػة األكفمأل ػة  ر ػػدىم  إاأل ػمألـ األ رسػػ ل سػؿ 

تككفػػة  أفاألكرد ػػة  ػػ  شػػفمؿ األ ػػراؽ  ػػ  تػػ ف  فبػػمأل ةناإلت ػػكاء  يد ػػد األنزحػػة ار فػػع األتركػػة األكرد ػػة ك 
   ثػػؽ سي سػػة  رك ػػم  أكثػػرف قػػدة  أثػػسمب  إألػػإاردكغػػمف األ ػػ  سم ػػت  فثػػؿ فركػػز األقػػكة  ػػ   رك ػػم   طثػػع 

 إزاءبػمحدةل كأػػركرة األ فكأػػع  ػ  األفتػػ ط األج كث مثػػ   ة ػػث فإعكقػػكة  ا كثػطكفكمن يػم  ػػ  األشػػرؽ 
 (.ُٖ-َٖ: ََُِ :نك ؿ) .ا كركس اال تمد  إألإ ـأفمناإلاألب كسمت كاألخ سة األ    ك نؼ حفث ة 

األ رك ػػة  ػػ    ػػرة ع ػػمدة  ة ػػب دكرا فيفػػم  ػػ   طػػك ر األ العػػمت األثػػكر ألحمفػػؿ األثقػػة  أفالشػػؾ  
  م.تزب األ داألة كاأل نف ة ألثثثطة     رك

 إ ػػػرافجفيكر ػػػة  إزاءاأل ػػػمـ ألثث مثػػػة األ رك ػػػة  اإلطػػػمرب. دول الجـــوار غيـــر العربـــي )إيـــران(: 
  األكس ػرل كاألتفػمظ اإلثػالف  فثؿ    األ فؿ األتث ث أل طك ر نيػج فثػ قؿ  ػ  فقمرسػة األجػمر  ثالف ةاإل

حنػدفم   ران ػةاإلاأل جػمكزات  إزاءل فػم   نػ  األ بػرؼ ستػـز إ رافحثإ ركاسط ثنمئ ة فث قرة كف كازنة فع 
األكفمأل ػة. ك  سنػإ  ثػالف ةاإلاأل ػك ر كاأػطراب األف مدألػة  ةاألداخث ة     رك م  تت كطئ ا كأمع ككف 

ل اػإل ران األفثػؼ األنػككم  أزفػة ػالج ألردكغمف ففيـك األ ثك ة حسػر دسثكفمثػ ة األ فػمكض أ رك م    حيد 
ض األ يد ػػدات كاألأػػمكط األ ثػػكر ة س طػػك ر األ كنكألكج ػػم األنكك ػػة ألمم ػػمت ثػػثف ةل ك ػػر  إ ػػرافك قػػر ستػػؽ 

األ  ػػمكف فػػع األكال ػػمت األف تػػدة  في ػػدا أك ل كفػػم  ػػر ض أم نػػكع فػػف األ نثػػ ؽ ا زفػػةألث  مفػػؿ فػػع ىػػذه 
ن شػمر إاألثالح األنككم ىػك  إزاءاألفكعؼ األ مـ ألثدكألة األ رك ة  أف. كف ثـك إل رافأل كج و أرسة حثكر ة 

خمأل ػم فػف  أكثػط كػكف شػرؽ  أفف األيػدؼ  جػب ىذا األثالح  ػ  األفنطقػة   ػد خطػرا ك جػب  جنسػول كا
زفػػػة األنكك ػػػةل دحفػػػت األ  مفػػػؿ األفسمشػػػر فػػػع األفخػػػمطر األتمأل ػػػة ألأل إطػػػمراألػػػدفمر األشػػػمفؿ. ك ػػػ   أثػػػثتة
سقسػػػكؿ ثػػػثة األتػػػكا ز  إ ػػػراف إعنػػػمعل كفػػػم  كألػػػت فتمكألػػػة إ ػػػراففػػػع  كركس ػػػةا ردكغػػػمف األفقمرسػػػة أتككفػػػة 

أطث ت كػال  ػزاؿ سػدكر األكثػ ط األفمحػؿ ار أل كران كـل ك األفقدفة فف األدكؿ األكسرل  في دا ألكعؼ  خب ب ا
 (.ٖٕ-ٕٕ: ََُِ:  ك  )نك ؿا فر ك  ا كركس كاألمرب  إ رافألث قر ب س ف 

ثػنخص  ػ  ىػذه األفقػرة األقأػ ة األفثثػط ن ة دكف غ رىػمل حثػإ  ثانياا: قضايا اإلقميم الجغرافي:
  ػػػد األجمرا ػػػ  األ ركػػػ ل ت ػػػث اح سػػػمر األقأػػػ ة األفثثػػػط ن ة ىػػػ  أىػػػـ كأكسػػػر عأػػػ ة  ػػػ  فنطقػػػة اػػػإلعث ـ 
 ػؤثر ىػذه األقأػ ة سػ ف  رك ػم  إذاألقأ ة األفثثط ن ة اتد األقأم م األفيفة    األث مثة األخمرج ة األ رك ػة 

ثرائ ؿ حثإ األرغـ  كألقد  ك رت األ العة س ف األسثد ف فع  ُٗٗٗث را  ج  فنذ حمـ اس نيفم  تمألؼ  أفكار
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حثإ غزة كر ػح  ػ  حػمـ  اإلثرائ ث األيجـك  حقمبأفج ء تزب األ داألة كاأل نف ة ألثثثطة ال ث فم     
 سأنيػمحثػإ فخػ ـ ر ػح  اإلثرائ ث ةكبؼ رئ س األكزراء األ رك  رجب ط ب اردكغمف األتفثة  إذ ََِْ
فػػف دكف  ف ػػز  كا طفػػمؿال  ثػػيـ  ػػ  حفث ػػة األثػػالـ ك قػػـك سق ػػؿ األنثػػمء  إثػػرائ ؿعػػمؿ: "دكألػػة ك  إرىػػمب

 (.Azzman: 2004: 30دكألة ) إرىمب أنيمحثإ  الإ أحفمأليمك يدـ فنمزأليـ كال  فكف  فث ر 

 -األ العػػمت األ رك ػػة أف أكػػد قػػد  آنػػذاؾاألػػذم كػػمف كز ػػرا ألثخمرج ػػة األ رك ػػة  جػػكؿحسػػد اػػهلل  أفػػم 
حثػػإ ىػػذا األنتػػك )نػػكر  اإلثػػرائ ث ةاثػػ فرت األففمرثػػمت  إذ لأل ػػوإال   ػػكد حثػػإ فػػم كمنػػت  اإلثػػرائ ث ة
عمـ خمألد فش ؿ رئػ س األفك ػب األث مثػ   ََِٔشسمط  ُٔك   ل (األشسكة األ نكسك  ة :ََِْاألد ف:  

فف كزارة األخمرج ة األ رك ة ك فكػف  فكفكظف  جكؿج فع سكز ر األخمرج ة حسد اهلل ار ك  أنقرةألتفمس سز مرة 
 -(:َّٗ: ََِٖفف خالؿ ىذه األز مرة ) نكر األد ف:   أ  فالتظة فم 

األ رك ػػة اـ تػػزب األ داألػػة حسػػر األتككفػػة  كػػمف ىػػؿ أنقػػرة إألػػإألػػـ   ػػرؼ ك ػػؼ كبػػؿ خمألػػد فشػػ ؿ  .ُ
 كاأل نف ة طثب ز مرة  رك ة.

رغـ فف اف رئػ س ألحثإ ا لن قمدات كث رة حثإ تزب األ داألة كاأل نف ةإ أنقرة إألإز مرة فش ؿ  تتفث .ِ
نفم واألكزراء األ رك  ألـ  ث قسث     فقر تزب األ داألة كاأل نف ة. ل ـ اث قسمألو كار

ػػالت  .ّ د د األ زألػػػة حثػػػإ فنظفػػػة شػػػال ػػػمت األف تػػػدة  كاألك  إثػػػرائ ؿتبػػػثت ىػػػذه األز ػػػمرة  ػػػ  ذركة فتمكػ
 تفمس.

ردكغػمف أ أف إػالف األ  مفؿ فػع فػف فنظفػة تفػمس أاأل رك ة سش  قمداتناإلكحثإ األرغـ فف كؿ 
 ِٓ)جث ػػػػمط شػػػػمأل ط(  ػػػػ   اإلثػػػػرائ ث كحنػػػػدفم خطػػػػؼ األجنػػػػدم  كن ػػػػمن فػػػػف فػػػػرة  ثف أكثػػػػرسين ػػػػة   بػػػػؿا
ثػػػرائ ؿك ث كثػػػط سػػػ ف تفػػػمس ألثػػػمرع رئػػػ س األتككفػػػة األ رك ػػػة  ََِٔ/ٔ/ : فتفػػػدتػػػؿ ىػػػذه األقأػػػ ة )أل ار

 ا ػو و سفنظفة تفػمس كان قمدمحثإ األرغـ فف ث   تزب األ داألة كاأل نف ة أل قك ة حالع(ل ّٗٓ: ََِٖ
أل زاـ تككفػػة تػػزب األ داألػػة كاأل نف ػػة كابػػثت اػػإل أف إػػالأػػد األشػػ ب األفثثػػط ن   اإلثػػرائ ث ةألثففمرثػػمت 

 أفر كػػماألف  ػػددة سفشػػمركة أك  ا فن ػػةج فمحػػمت مإل فمع ػػمت األ ثػػكر ة األفكع ػػة سػػ ف األسثػػد ف ككػػذألؾ سسمإل
 ََِٔسثػػػ  تجفيػػػم حػػػمـ  إذ ة حثػػػإ فػػػم كمنػػػت حث ػػو ع بػػمدثػػػ فرت األ العػػػمت اإلار كغ رىػػػم ك  مكسر طمن ػػ
سنقؿ األممز كاألنفط  ََِٔ/ُِ/ُٓ فمؽ    إفث كف دكالر كفم كعع كزراء طمعة األسثد ف  ُِّفث مر ف ك

األ مألف ػةل ألقػد  جثػإ األفكعػؼ  ا ثػكاؽ إألػإ ػالت كثػـ إ إألػإ ـدعػم أنمس ػبف نػمء حثػقالف كحسػر خػط  إألإ
ل كاألػذم ََِٖألقطػمع غػزة  ػ  حػمـ  األ يػكدماأل رك  األفؤ ػد ألثقأػ ة األفثثػط ن ة سكأػكح خػالؿ األمػزك 

سقذؼ تففيم حثإ األقطمعل  دترت األكث ر فػف األفنػمزؿل كخرسػت األسن ػة  األ يكد ةأخذت اآلألة األ ثكر ة 
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أك   ػمة أك شػمب أك  يـ ىػذه سػ ف طفػؿ كث ػر فػف األثػكمفل كألػـ  فػرؽ آػالت األاأل ت  ة    األقطمعل كع ث 
 حجكزل ألقد  جثإ األفكعؼ األث مث  األ رك  إزاء ىذا األيجـك غ ر األفسرر سمآل  :

 كاألف فثؿ سمأليجـك األممشـ حثإ عطمع غزة. األ يكدمث نكمر األف ؿ إ .ُ

 اآلألػػػةألنػػػمرل كحػػػكدة ا إطػػػالؽثػػػ نيمض األقػػػكل األ مألف ػػػة األفتسػػػة ألثثػػػالـ ألث ػػػدخؿ فػػػف أجػػػؿ كعػػػؼ إ .ِ
.  األ ثكر ة ت ث كمنت عسؿ األيجـك

 األفنمداة    كؿ األفنمسر األدكأل ة حثإ أركرة ر ع األتبمر حف عطمع غزة. .ّ

 كة     قد ـ األدحـ األفمدم كاألخمص سمألجكانب األف  ش ة  سنمء األقطمع.ر األفشم .ْ

إف ىػػػذا األفكعػػػؼ ألػػػـ  ظيػػػر سػػػأم ث مثػػػة  م تككفػػػة  رك ػػػة ثػػػسقت تككفػػػة تػػػزب األ داألػػػة 
ل حثػإ اح سػمر  رك ػم  ػر سط األ يكد ةل كفم أف ىذا األفكعؼ ألو آثمر ثثس ة حثإ األ العمت األ رك ة األ نف ةك 

كػمف فتػؿ نقػمش  اػ فرسف مىدة اث را  ج ة فع دكألة األك مف األبي كن  األممبب     ثثػط فل إف ىػذا 
إ ىػػػمفش كتػػػكار سػػػ ف أردكغػػػمف رئػػػ س األػػػكزراء األ ركػػػ  كشػػػف كف س ػػػر س رئػػػ س األك ػػػمف األبػػػي كن  حثػػػ

كىػدفت  ؿا طفمفؤ فر )دا كس(ل ت ث عمؿ أردكغمف: )إف األترب حثإ األقطمع غ ر فسررةل  قد ع ثت 
 ػمسع سػمألقكؿ: )ػال  نثػإ أننػم نتػف األ ثفػمن  ف عػد   ج ػزه عػمنكف ك ث ثػ مو شػر  ة(ل ثػـاألفنػمزؿل كىػذا ال 
ألتػدل سػؿ ذىػب تػزب األ داألػة (ل ثـ  ركػو جمألثػمن كغػمدر األفكػمفل ألػ س حنػد ىػذا ااأل يكدأتثنم إأل كـ أن ـ 

كاأل نف ة فف األ فؿ حثإ  ؾ األتبػمر حػف عطػمع غػزةل كذألػؾ س ثػ  ر أثػطكؿ األتر ػة األػذم   كػت دكألػة 
ذالػػػالنل كعػػػد ثػػػمألت دفػػػمء اػػػ  فاألك ػػػم حثػػػإ ظيػػػر ثػػػفف  راؾ األبػػػي كن  سػػػأ راد ا ثػػػطكؿ ع ػػػالن ك  ػػػذ سمن كار

 .اآلف إألإ ا زفةكال  زاؿ   أـز األ العمت األ رك ة فع دكألة األك مف إألإا ثطكؿل ففم أدل 

إف األث مثة األ رك ة ىذه عد أحطت زخفمن ألتزب األ داألة كاأل نف ة كش س ة كس رة ألـ  بثيم تػزب 
ثػ قسؿ سػو أردكغػمف رئػ س األػكزراء األ ركػ  س ػد حكد ػو فػف أقسمؿ األتم ػؿ األػذم ثػ فف عسؿل كنذكر أف اإل

ل ألـ  ث قسؿ سفثثو أم رئ س كزراء  يكدماألدا كسل كحثإ أثر فقمسث و فع شف كف س ر س رئ س األكزراء 
 .فف عسؿ رئ س  رك أك 
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 :المطمب الثاني 

 التغيير عم  الصعيد الدولي 
كاأل   فكن و فف ع مدة األدكألة األ رك ة اػ ثر  ن خمسمتاإلألقد كمف ألفكز تزب األ داألة كاأل نف ة     

فػف تركػة ث مثػ ة  ث ػب دكران  األذم ج ؿ ىػذه األتػزب كسفػم   ثػثتو ا فراألكس ر    األث مثة األدكأل ةل 
حثػػإ األبػػ  د األخػػمرج   ػػكازم ذاؾ األػػذم  ث سػػو حثػػإ األبػػ  د األػػداخث ل كنتػػف  ػػ  ىػػذا األ كجػػو ثػػكؼ 

 ك ػةل كدكؿ ا فر ن  رض ألث م  ر األث مث  األذم أتدثو حثإ فثمت  ف فيف  ف كىفم األكال ػمت األف تػدة 
ل  مألكال ػمت األف تػدة األ ػـك عمئػدة ألثنظػمـ  تمد ا كركس ل دكف غ رىػم فػف األثػمتمتل كىػذا ألػو فػم  سػررهاإل

ىػػذا األ ػػمألـل كاألػػدكؿ ا كركس ػػة ىػػ  اػػ عرب كاألجػػمرة األػػدكأل  األجد ػػد كأليػػم سػػمع طك ػػؿ  ػػ  كػػؿ سق ػػة فػػف 
فنظكف يػػػم األث مثػػػ ةل ك بػػػسح حأػػػكان  محػػػالن  ػػػ   إألػػػإأل رك ػػػمل إذ  ركػػػز اػػػ خ رة كػػػؿ جيكدىػػػم ألثػػػدخكؿ 

 اال تمد ا كركس .

 بل   ننم ثن نمكؿ ذألؾ     قر  ف رئ ث   فل كىفم: ىذا األفطث أىداؼكأل تق ؽ  

  ك ة.ا فر : األكال مت األف تدة َن أول

 : األدكؿ ا كركس ة )اال تمد ا كركس (.ثانياا 

فػف فػمرس حػمـ  اػ كؿر ػض األسرألفػمف األ ركػ   ػ   أففنػذ : يكيـةاألمر : الوليـات المتحـدة أولا 
جػػؿ أػػرب أرك ػػة ك ػػ ح األجسيػػة األشػػفمأل ة فػػف األ  ا راأػػ  ػػ   أفر ك ػػةنشػػر عػػكات  كرةحثػإ فػػذ ََِّ

 ك ػة. ا فر  -األ راؽل فنذ ذألؾ األت ف كاأل ك ر ىك األثفة األكاأتة   فم  خص األ العمت األثنمئ ة األ رك ػة
األ بػػر تمت األقك ػػة  أف إػػال اػػ جكاءأل رط ػػب  راؾ اػػ   فكألؤ األفثػػكرغػػـ األ بػػر تمت األ ػػ  بػػدرت فػػف 

نػػو فػػف األبػػ ب جػػدا حػػكدة األ العػػمت سػػ ف أم ػػة كىػػ  األف  معسػػة فػػف كاشػػنطف كألػػدت تق قػػة كاأػػتة ألثم
 (.ُٔ: ََِّفم كمنت حث و سمألثمسؽ. )األفج فع:  إألإاألسثد ف 

ثػػ را  ج ة األف ف ػػزة األ ػػ  كمنػػت سػػ ف األكال ػػمت األ العػػة كاألشػػراكة اإل أثػػسبػػرؼ األنظػػر حثػػإ س 
األ ػػػراؽل  ةأزفػػػج ػػػؿ ىػػػذه األ العػػػة  خػػػرج س  ػػػدا  ػػػ   ََِّ ػػػ    راؾاألف تػػػدة ك رك ػػػم  ػػػمف فػػػم   ثػػػو اػػػ 

 كجثػكا فػف  إذ ك ػة حثػإ األ ػراؽ ا فر سق مدة تػزب األ داألػة كاأل نف ػة األتػرب   راؾحمرض األث مث كف ا 
فػػع نظػػرائيـ  ػػ  كػػؿ شػػ ء كطثسػػكا أػػفمنمت  راؾ األقػػكف ل ألقػػد  فػػمكض األ ثػػكر كف اػػ   فنيـ يد ػػد 

ش رطكا سدخكؿ اؽ ك ك مف كردم    شفمؿ األ را إعمفةأل دـ  ا كؿكاأتة ذات طمسع ث مث     األفقمـ 
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 كػػكف  أف كأبػػركا ك ػػة ألشػػفمؿ األ ػػراؽ ا فر األ ػػ  ثػػ دخؿ سيػػم األقػػكات  ا حػػداداألقػػكات األ رك ػػة سػػنفس  
 ػ  األ فػمكض كػمف فثػ مرسم ألػدل  ا ثػثكبىػذا  أفر ك ػةع مدة  رك ة كألػ س  إفرة تت  ؿعكا يـ    األق م

 ُكحقػػدت جثثػػة األسرألفػػمف  ػػ األسػػت ثػػر  م  ػػ  عػػرار األفشػػمركة  ػػ  األتػػرب  أفر كػػم ت ك  ف كطثسػػاػػ فر 
 ك ػة ا فر سفشؿ فشركع األقرار األفشمركة    األترب ككمف ذألؾ ففمجئػة ألثكال ػمت األف تػدة  ََِّآذار//

 ك ػػػة ا فر قػػػكات األق ػػػمـ س ػػػك ر شػػػد د سثمػػػت ذرك ػػػو  إألػػػإ   رأػػػت األ العػػػمت سػػػ ف األطػػػر  ف إثرىػػػمكحثػػػإ 
 ََِّ/  فػكز/ ْسفد نػة األثػث فمن ة  ػ   ع تػمـ فقػر األس ثػة األ ثػكر ة األ رك ػةار سمأل راؽ س فث ػة خمطفػة ك 

 .(َّٖ-َّٔ: ََِٔ)تثف:  .أثكحيـ سق ؿ فتم ظ كرككؾ األكردم ستجة أحأمئيمكاح قمؿ 

سيػم  ػ   أبػ باأل ػ   ا فػؿاألجنمح األ ثكرم )األسن مغكف( ألـ  نثػإ س ػد خ سػة  أففف األكاأح  
 ك ػػػػة  ػػػػ  ا فر ات حنػػػػدفم ر ػػػػض األسرألفػػػػمف األ ركػػػػ  األ كع ػػػػع حثػػػػإ فػػػػذكرة نشػػػػر األقػػػػك  ََِّ/فػػػػمرس/ُ

األ رك ػة حثػإ فثػمألة  ا ركػمف ك ػة فػع رئمثػة ا فر  فمؽ األخمرج ة إاأل رك ة كأليذا األثسب كرغـ  ا راأ 
سم ر عبد ىذه اال فمع ػة كأل ػؿ أك ؿ سقبد فنو خأسقمء األقكات األ رك ة    شفمؿ األ راؽ  مف األسن مغكف 

ألتمدثػة اكسػر دأل ػؿ حثػإ ذألػؾل األكجػكد سػمكؿ ألتبػكؿ اف كػكأل آنػذاؾ ك  اػ فر كز ر األخمرج ػة  اث يجمف
األ ركفػػمف ىنػػمؾ كخسر يػػم األكاثػػ ة  ػػ   فػػعاأل ركػػ   ػػ  شػػفمؿ األ ػػراؽ كحالعػػمت  رك ػػم األ مر خ ػػة األكط ػػدة 

 (.ُٕ: ََِّ : كبؼ. )األفج فع ك  ف سشكؿ ال ا فر جمرا  ة األفنطقة  قثؽ 

 سػػػدك ثػػػ  رؾ  ككاشػػػنطف ان يػػػت ألكنيػػػم   فػػػم أنقػػػرةثػػػمحة سػػػ ف  َٔاالح قػػػمؿ ىػػػذه  أزفػػػةدافػػػت  
 أبػػالثقػة األشػػ ب األ ركػ  األ ػ  كمنػػت فيػزكزة  أف سبػفمت ال  فتػػإ حثػإ حالعػة األسثػػد فل خبكبػمن 

كأػػع  إألػػإىػػذه األتمدثػػة د  ػػت األتمجػػة  إفسمألكال ػػمت األف تػػدة سم ػػت ف دكفػػة  فمفػػم.  كاػػالىـ فػػف ذألػػؾ 
األتػرب األ مألف ػة نشػأ س ػد   ك ػة كثػط األجػك األث مثػ  األجد ػد األػذما فر -  ر ؼ جد د ألث العػمت األ رك ػة

 (.ُٕ: ََِّ)األفج فع :ة دمر ساأل

كز ػر األخمرج ػة  أف إػالاأل ػراؽ  أزفة ك ة سثسب ا فر –كحثإ األرغـ فف  ردم األ العمت األ رك ة  
 سنػإ حثػإ عػ ـ   نيػمحالعمت سالده سمألكال مت األف تدة  فأػ  سقػكة  أف أكد جكؿحسد اهلل  آنذاؾاأل رك  

ع راتػم إعػدفت  رك ػم (ل ألقػد ُُّ: ََِٔ: فتثػاألتػر. ) ع بػمدفشػ ركة ىػ  األد فقراط ػة كاألتر ػة كاإل
كاشػنطف س ػد األتػرب  إألػإكغكر ز مأل  ز مرة فث شمر األخمرج ة األ رك ة أ أثنمءاأل راؽ  إألإعكا يم  إلرثمؿ
 ك  سفثػػمىفة س ػػض األػػدكؿ  ػػ  فيفػػة تفػػظ األثػػالـ  ػػ  األ ػػراؽ س نفػػم اػػ فر ل ردا حثػػإ األطثػػب ةفسمشػػر 

    ػردت ألاأل العمت فع األكال مت األف تدة ا األ راؽ  تركم فيفم أل ثك ة إألإيم عكات أل إرثمؿ   سر  رك م 
 قػد ـ نفػكذج  إألإث إ تزب األ داألة كاأل نف ة ل كفم (ُٖ: ََِّ :ألثث فمن ة. ) األفج فعحقب تمدثة ا

كاألد فقراط ػػة  اإلثػػالـاألف  ػػدؿ كاألػػذم    ػػم ش   ػػو  ألإلثػػالـ  ك  ف  كػػكف   ػػو األتػػزب نفػػكذج اػػ فر  إألػػإ
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 ك ػػة  ػػ  األفنطقػػة ال ثػػ فم   فػػم ا فر األف مرأػػة ألثث مثػػمت  أنقػػرةكاأل ثفمن ػػة كرغػػـ فكاعػػؼ  الـاإلثػػك  
ف  ككف أس ب ك  جكرج دسث ك سكش  رغا فر األرئ س  أف إال ك ة  جمه األ راؽ ا فر    ثؽ    األث مث ة 

كج ػػو ألػػو كألز  اػػ س ضاألس ػػت  أسػػكابردكغػػمف حػػراب األفنطقػػة ك فػػ ح أرئػػ س األػػكزراء األ ركػػ  رجػػب ط ػػب 
 (.ِْ: ََِٖ)نكر األد ف: 

 إاػ كألاألكال ػمت األف تػدة ال  ثػ من  حػف  رك ػم ت ػث    سػر  رك ػم األدكألػة  أفكففم ال شؾ   ػو  
كز ػػر األخمرج ػػة األ ركػػ   كبػػؼاألكس ػػر كعػػد  ا كثػػطاأل ػػ   م تػػت األكال ػػمت األف تػػدة  ػػ  فشػػركع األشػػرؽ 

فػػػع شػػػرؽ األف كثػػػط كجنػػػكب  ثػػػطا ك كػػػؿ األشػػػرؽ  سأنػػػواألجد ػػػد  ا كثػػػطاألشػػػرؽ  جػػػكؿحسػػػد اػػػهلل  آنػػػذاؾ
ف ار  ك ة ك ا فر األ     س يم األكال مت األف تدة  اإلعث ف ة رك م  ث ر أفف األث مثمت  إفاكراث مل كسمأل مأل  

  أخػذكاكذألػؾ ألكػ   أفر كػمتككفة تزب األ داألة كاأل نف ة نجتت  ػ   ثس ػت طر قيػم ك ػدحـ حالع يػم فػع 
 (ِٕ-ِٓ: ََِٖاألكس ر. )نكر األد ف:  ا كثطدكرىـ    األشرؽ 

األف ػرة  أثنػمءكػمف كاأػتم  ػ  اػ كركس  األفكعػؼ : (اـألوروبي)التحـاد  وروبيةاأل : الدول ثانياا 
األرئمثػة  أحثنػترئمثة األجفيكر ػةل ت ػث  أزفةاألفأطرسة األ   حمش يم األثمتة األث مث ة األ رك ة خالؿ 

األرئمثػػ ةل كعػػمؿ االن خمسػػمت  إزاءمألقكاحػػد األد فقراط ػػة ساأل ػػزاـ  إألػػإسػػدحك يم اػػ كركس  ألال تػػمد  ا ألفمن ػػة
 ش فثػػمألة األد فقراط ػػة ألثتككفػػة   ػػرؾ األجػػ أف"فػػف األفيػػـ  -:اػػ كركس  تػػمد ففػػكض شػػؤكف  كثػػ ع اإل

 ك ة  ت ـر األ ثفمن ػة األد فقراط ػةكمنت األقكات األفثثتة األ ر  إففن خسة د فقراط م كىذا اخ سمر ث ظير األ
 (.ِٕ: ََِٕ)األفج فع: 

   ا كركس   تمد اإل إألإعرارا سسدء ففمكأمت انأفمـ  رك م س  ا كرك  خذ األفجثس األرئمث  إ 
رجػػػب ط ػػػب  مفػػػةسزحاثػػػ طمحت تككفػػػة تػػػزب األ داألػػػة كاأل نف ػػػة  أفس ػػػد  ََِٓكػػػمنكف األثػػػمن  حػػػمـ 

األ ػػػ  حقػػػدت  ػػػ  د ثػػػفسر  كركس ػػػةا األقفػػػة  إحطػػػمءسػػػذألؾل فػػػع اػػػ كركس  اال تػػػمد  إعنػػػمعردكغػػػمف فػػػف أ
حشػػر ف حمفػػم  كػػكف  رك ػػم فػػع  إألػػإفمكأػػمت األ ػػ  عػػد  بػػؿ ثػػثطة  تد ػػد  ػػمر خ سػػدء ىػػذه األف ََِْ

عػػػد دخثػػػت فرتثػػػة جد ػػػدة كعػػػد تمكألػػػت  رك ػػػم فػػػف خػػػالؿ جفثػػػة فػػػف األأػػػمكط األ ػػػ  اػػػ كركس   تػػػمد اإل
 تد ػد فكحػد عر ػب  ػ  األػدخكؿ ألثففمكأػمت األفسمشػرة تػكؿ  إألػإ كركس ػةا فمرث يم حثإ زحفػمء األػدكؿ 

سنقط ػػ ف ىػػمف  ف   فػػم    ثػػؽ  إجفمأليػػماأل ػػ   فكػػف  سػػركز س ػػض األفػػالفح إألػػإ أدلكىػػك فػػم  أػػفمـناإل
: إ سػػدء األففمكأػػمت فػػع  رك ػػم. )فتفػػدتػػكؿ األفكا قػػة حثػػ كركس ػػةا  خػػذ يم األففكأػػ ة إسػػمألخطكة األ ػػ  

ََِٖ :َّٔ:)- 

األ ػػ   فػػت  ػػ  أػػؿ تككفػػة تػػزب األ داألػػة كاأل نف ػػة كعػػد  ثػػثـ األتػػزب  اإلبػػالتمت   ثػػؽ س ػػمر خ  .1
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 تػػدث  م ػػرا كس ػػرا  ػػ  األدكألػػة ألػػـ  أفة كس ػػرة كاثػػ طمع  اع بػػمدتكػػـ  رك ػػم  ػػ  أػػؿ بػػ كسمت  
األجػ ش فػف حفث ػة بػنع األقػرار األث مثػ   إس ػمد قػد  ػـ  أ ػم كرؾ شيده فنػذ رت ػؿ فبػطفإ كفػمؿ 

فث ػػكف ُِاألسػػمأل  حػػددىـ  اػػ كرادعػػكان ف جد ػػدة ك قدف ػػة  ػػ  األنظػػمـ األقأػػمئ  ك ػػـ فػػنح  إدخػػمؿك ػػـ 
 كتـر األ  ذ ب. اإلحداـسمت  أألم ت حقكسة ب مغة عمنكف األ قك  كأح د  حالفتؽ األسث اإل

 أدتاألث مثػ ة كاألقمنكن ػة األ ػ   اػإلجراءات ركت األفؤثثػة األ ثػكر ة تػزب األ داألػة كاأل نف ػة أل فػرر  .2
  يف شيم. إألإ

 أػػػفف األ د ػػػد فػػػف األنقػػػمط.  إذ كركس ػػػةا األففكأػػػ ة  أبػػػدر وىػػػذه األبػػػكرة  ػػػر سط سػػػمأل قر ر األػػػذم 
 -(:َّٖ-َّٔ: ََِٔ)تثف: 

فثػؿ تر ػػة األ نقػؿ األ ػػ  اػػ كركس   ق ػػد س ػض االف  ػػمزات  ػ  تمألػػة األػدخكؿ  ػػ  اال تػمد  إألػإ إشػمرة .3
 ٓ.ِ قػدر  لأكركسػم إألػإ رك ػم  لحثإ د  ػمت كذألػؾ ألثخػكؼ فػف ىجػرة حفمأل ػة راؾ ا  إألإث  طإ 

 .فث كف نثفة

 أفسث ػػكف  ػػكرك  ف ػػرض  ُٔ.ِٕثػػ  تفؿ  كػػمأل ؼ  قػػدر اػػ كركس  اال تػػمد  أف إألػػإاأل قر ػػر  أشػػمر .4
 .َِِٓفف حمـ  ح سمران إا كركس   تمد يم اإل قدف

كذألػػؾ  ػػ   َِِٓفػػف األفػػرجح حػػمـ اػػ كركس  اال تػػمد  إألػػإنأػػفمـ  رك ػػم إ إف ثػػرست ف ثكفػػمت  .5
ثػػ ثفمرات  ة ك جف ػػت اإلع بػػمداألكعػػت األػػذم  كػػف   ػػو  رك ػػم عػػد فأػػت عػػدفم  ػػ  ابػػالت يم اال

 تػػػػمد  ػػػػ  اإل دفمجنػػػػاإلؿ أليػػػػم ك طػػػػكرت األقػػػػدرة األ نم ثػػػػ ة ألثبػػػػنمحة األ رك ػػػػة األػػػػذم  ثػػػػي ا جنس ػػػػة
 .ا كركس 
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 :الفصل الخامس 

 ةـالخاتم
إزاألػة األرفػكز  إألإأل سمسل  ي  فف جية أكألإ  جرسة  طفح األ ثفمن ة األ رك ة سنكع فف اإل   ف ز

األد ن ة فف األفجمؿ األ مـ كخمبة    فجمػالت األ  ثػ ـل كاألتككفػةل كاألس ركعراط ػة كاأل ثػكر ة؛ كىػ  فػف 
األثػن  فقسػكؿ ألػد يم. كىػذا االأل سػمس  نسػع  ػ  األتق قػة  اإلثػالـك ة  نفكذج فػف كألا جية ثمن ة   ط  

 ػػة فسراطكر األ رك ػػة األتد ثػػةل ت ػػث  أثثػػت جفيكر ػػة  رك ػػم حثػػإ أنقػػمض اإل فػػةفػػف بػػ ركرة سنػػمء ا 
  ة.فسراطكر األ راكـ األ مر خ  كاألتأمرم ألف راث ىذه اإل أثمساأل ثفمن ة كأل س حثإ 

 ة أفمـ األ قدـل كأف أكؿ فيفة  كاجييـ ى  األت ثكألة أثمثحقسة  ثالـاإلرأل فؤثثك  رك م أف 
ال  نسمػ  أف  اإلثػالـكر معػو أف  أ ػم كرؾحثػإ األجفػمى رل ت ػث كػمف    قػد كفػمؿ  اإلثػالـدكف  ػأث ر 

  رؾ ألثس ثو سؿ السد فف أف   ـ األث طرة حث ول كفػم كػمنكا    قػدكف أف إثػالفم ف كا قػم فػع األتداثػة فػف 
 ككف فف دا ألسنمء  رك م األتد ثة.شأنو أف  

خ ػػمركا نفكذجػػم ار كألػػذألؾ  قػػد  سنػػكا "خطمسػػم فزدكجػػم"ل دكف األ خثػػ  حػػف فسػػدأ األ ثفمن ة/األقكف ػػةل ك 
كشػػر ؾل ف  قػػد ف أنػػو فػػف خالألػػو  ػػ ـ األثػػ طرة حثػػإ  ػػأث ر األػػد ف حثػػإ األشػػ ب ألإلثػػالـ فرأػػ م أليػػـ 

أػػػفمء األشػػػرح ة حثػػػإ األيك ػػػة األكطن ػػػة األجد ػػػدةل كثػػػمح تػػػد فػػػم  ػػػ  فثػػػئ األفػػػراغ  إألػػػإد ذألػػػؾ األ ركػػػ ل كار
 ح فمد ا سجد ة األال  ن ةل ك رض األثسمس األمرس .األثثطنة كاألخال ةل كار  إألممءاألركت  األنمجـ حف 

ل مفػػةحكفػػم نجتػػت إثػػ را  ج ة األخطػػمب األفػػزدكج ىػػذهل  ػػ   شػػك ؿ األخطػػمب األث مثػػ  األ ركػػ  
 ف يم نخب األدكألة األقكف ة.ك   اث را  ج مت أتزاب  ف ف األكثطل كالحس ف أفف األتدكد األ   رث

ألثتبػكؿ حثػإ دحػـ  كعد  سنت األنخب األتمكفة األخطمب األفزدكج أل ث ب حثإ كرعة األد ف ث  من 
حر األجفيػكر تػد فػم  ػ  دغدغػة فشػم إألػإعنػمة نجػح فػف خالأليػم  اإلثػالـش س ل كسيذه األطر قػةل كجػد 

را  ج ة  جمىثػػت عػػكة كفػػع ذألػػؾل  فػػف األبػػت ح أ أػػم األقػػكؿ سػػأف ىػػذه اإلثػػ ل  اإلثػػالفكفنػػع األ طػػرؼ 
ل مث ةل كخطمب األيك ة س ف األجفمى رج فمح ةل كاألخ مرات األث األ العمت اإل مفةإع    اإلثالـكد نمف ة 

ػالت األجكىر ػػة ك  األ ػػ  ثػػ تدث  ػػ  األفج فػػع  -كألػػ س سمألأػػركرة فػػف خػػالؿ األ ثفنػػة-كفػػم ر أػػت األ تكػ
 ة فش ركة فف شػأنيم أف  خثػؽ جمنب ذألؾ ألـ  درؾ إفكمن ة كجكد ثقم إألإخالؿ حفث ة األ تد ثل كى  

 شػثت إثػ را  ج ة األنخسػة  ػ  األدكألػة األكفمأل ػة ل ألقػد كج س ف فػم ىػك تػد ث كفػم ىػك  قث ػدمنكحم فف األ زا
ث مثػػة األ  دد ػػػة األتزس ػػة. كخال ػػػم أل كع ػػمت ىػػػذه األنخسػػة ألػػػـ  فقػػد س ػػػض  إألػػػإخبكبػػم حقػػػب ان قمأليػػم 
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األفج فػػػعل سػػػؿ كجػػػدت عنػػػكات خبػػػسة  أشػػػكمؿ األ ػػػد ف األ ػػػ   بػػػفكف أبػػػتمسيم سمألفس دحػػػة  أث رىػػػم  ػػػ  
سػػمألرغـ فػػف أف نخػػب ل ك األ مفػػة ػػ  األفأػػمءات  كسبػػكرة ال  فكػػف األثػػ طرة حث يػػم ألث  س ػػر حػػف نفثػػيم

ل  ػ ف فػم كػمف  ػدكر سخثػدىـ ىػك إ جػمد شػكؿ ُْٔٗاألد فقراط ػة حػمـ  إألإ  قمؿناإلكا أاألدكألة ىـ فف سد
ا ذك ػمء كاألف نػكر ف كاأل ثفػمن  فل س  ػدا  فف األث مثػمت األ  دد ػة األتزس ػة  جفػع حث يػم س ػض األفػكاطن ف
 حف األفبمألح األأ قة األقب رة ك قرركا فم ىك أ أؿ ألثش ب.

أػػطث ت األجف  ػػة األكطن ػػة إكخػػالؿ تقسػػة ى فنػػة األتػػزب األكاتػػد )تػػزب األشػػ ب األجفيػػكرم(ل 
 جمنب األرئمثة سيذه األفيفة. إألإاأل رك ة األكسرل 

 خػػػمذ األنخػػػب ث مثػػػ مت جد ػػػدة أػػػ قة ار ك ػػػ  كعػػػت التؽ كسػػػمألرغـ فػػػف األ  دد ػػػة األتزس ػػػةل ك 
 خػػػػمذىـ عػػػػرارات "غ ػػػػر ف قكألػػػػة" كغ ػػػػر فثػػػػؤكألة  ػػػػ  ار ل ك  خمس ػػػػةناإل ثس ػػػػة ألفطمألػػػػب دكائػػػػرىـ   األفبػػػػمألح

ح سػػمره "األنػػكاة األفركز ػػة ألثدكألػػة"ل   بػػكرات نخػػب األدكألػػةل  قػػد خثػػر تػػزب األشػػ ب األجفيػػكرم فكع ػػو س
ت جد ػدة ألثثػثطةل كس سػمرة أخػرلل تفػمة ت رئمثػة األجفيكر ػة كاألجػ ش كاألس ركعراط ػة ثػمتمأبستس نفم 
 ألثدكألة.

خمبػة -ت األنخسة األس ركعراط ػة فنقثػفة حثػإ نفثػيم  ف ج ػؿ ا سنػمء أبست   األكعت نفثو 
كا رعفػػػػم فيفػػػػم  ػػػػ  األطسقػػػػة أبػػػػستر قػػػػكا  ػػػػ  األثػػػػثـ األ  ث فػػػػ  كاألػػػػكظ ف  ك إ - راؾ أسنػػػػمء األف ػػػػد ن ف اػػػػ 

 األف كثطة كاألفين  ف كاأل كنكعراط. 

 إألػإكف األقكؿ سأف نخػب األدكألػة األتمكفػة كعسػؿ كبػكؿ تػزب األ داألػة كاأل نف ػة  ف مفةحكسبفة 
كمنػػت ال  تسػػذ األث مثػػة األد فقراط ػػة  نيػػم  تفػػؿ س ػػض األفطمألػػب األشػػ س ة ذات  ََِِاألثػػثطة حػػمـ 

 كاأل      مرض فع األق ـ األجفيكر ة. ثالف ة اإلاألبسمة 

ػػال جػػػذر من  ََِِن خمسػػػمت  رك ػػػم أل ػػػمـ إشػػػيدت ، ـََِِك ػػػ  حبػػػر فػػػم س ػػػد حػػػمـ    ػػػ    تكػ
األث مث ة األ    شكؿ األتككفة  قدت ف ظػـ األ أ  ػد األشػ س ل كعػد  ا تزاباألفشيد األث مث ل كذألؾ  ف 

 قػػػد ـ حػػػرض أك حقػػػد أكؿ فػػػؤ فر ألػػػو  إألػػػإثػػػ فمد تػػػزب األ داألػػػة كاأل نف ػػػة فػػػف ذألػػػؾ كدكف أف  ت ػػػمج إ
فث ػػؿ  ػػ   ػػمر خ  رك ػػم   فبػػ ث  ألسرنمفجػػو األث مثػػ  األػػذم تبػػؿ حثػػإ أغثس ػػة سرألفمن ػػة ألػػـ  ثػػسؽ أليػػم

 % فف أبكات األنمخس ف. ٕٔاألتد ثل إذ  مز سػ 

كفػػع ذألػػؾل ثػػ ككف فػػف األخطػػأ  ق ػػ ـ نجػػمح تػػزب األ داألػػة كاأل نف ػػة فػػف خػػالؿ شخبػػ ة رجػػب 
نفم  نسم   ق  فو فف خالؿ األ تكؿ األسن كم أط ب  ردكغمف األق مد ة كغ رىم فف األ كافؿ األظر  ة  قطل كار
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 كاعع األث مث  األ رك .كا  د كألكج  األجمرم    األ 

تبػكؿ س ػض األ ف  ػز األث مثػ   إألإألقد أدت أ د كألكج ة األفؤثثة األ ثفمن ة كى كث يم األسن ك ة 
 ل ألثسس ف رئ ث  ف:من أثمثمل كألذألؾ بكت األنمخسكف ألبمألح تزب األ داألة كاأل نف ة ع بمدكاألثقم   كاإل

 تؿ فشكالت األتقكؽ كاألتر مت األف راكفة.  :أوليما

  ة فع  كز ع حمدؿ ألثثركة.ع بمدؽ األ نف ة اإل تق  :وثانييما

كفنذ ذألؾ األت فل    فؿ    عثب األث مثة األ رك ة براع س ف فتمكػالت تػزب األ داألػة كاأل نف ػة 
 كث ع رع ة األتدكد األفرثكفة ألو فػف عسػؿ نخػب األدكألػة كسػ ف األفقمكفػة األس ركعراط ػة األ ثػكر ة كاألفدن ػة 

 ىذا األتزب. أىداؼأد 

األالتقػػػة األ ػػػ  جػػػرت  ػػػ   كأل ػػػك/  فػػػكز االن خمسػػػمت األػػػة كاأل نف ػػػة  ػػػ  كحقػػػب  ػػػكز تػػػزب األ د
 األ ثكر ة األ ثفمن ة عد خثرت األف ركة. -ل  فكف ألثفرء األقكؿ سأف س ركعراط ة األفدن ةََِٕ

إال أف إألقمء نظرة  متبة حثإ األفشيد األ رك   ظيػر ألنػم أف األدكألػة كف كأليػم األ ثفمن ػة ال  ػزاؿ 
.  كثفػػم تػػمكؿ تػػزب ـألإلثػػالثػػ خداـ األث مثػػ  األجفيػػكر ككػػذا  ػػ  اإل ػػ   تد ػػد دكر األ مفػػؿ األػػرئ س 

إزاألػة األتػكاجز أفػمـ خر جػ  فدرثػة أك ر ػداء األتجػمب إاأل داألة كاأل نف ة  جمكز األتػدكدل ك طػالؽ تر ػة 
كفكرثػت حثػ يـ األكبػم ة األ ثفمن ػة س نػؼ   ألدخكؿ أم عثـ فف أعثمـ األجمف ػمتل إػال (خط ب)اإلفمـ 
 ؽ األخطكط األتفراء.األ فؿ ك  إألإكأح دكا 

ل  ػ ف تػزب األ داألػة كاأل نف ػة ألػـ  كػف تر بػم سشػدة حثػإ حسػكر ىػذه األخطػكط اػ فرك   كاعع 
ىػػػك األػػػدرس األػػػذم   ثف ػػػو ع ػػػمدة األتػػػزب فثػػػ ف دة فػػػف  جرسػػػة تػػػزب األر ػػػمه األ ػػػ   األفترفػػػةل ككػػػمف ذألػػػؾ

 فم أفكف.فثخبيم: "كف ألط فم" فع األفؤثثة األ ثفمن ة    تمؿ حدـ   مكنيمل ك جنب فبمدف يم 

ن خمسػمت فػم ك/ ل األرجؿ األثمن   ػ  تػزب األ داألػة كاأل نف ػةل إلجكؿكفع ذألؾ  قد  ـ  رش ح حسد اهلل 
األرئمث ةل كسذألؾ كبؿ األ ك ر ذرك و س ف األفؤثثة األ ثفمن ػة كتػزب األ داألػة كاأل نف ػةل كألػـ  ََِٕأ مر 

جػػة  ر ػػدم األتجػػمب كزك  إثػػالف ة  قسػػؿ فخ ثػػة ا كبػػ مء حثػػإ األشػػأف األ ركػػ  بػػكرة ألشػػخص س ػػمدات 
 ػػ  األقبػػر األرئمثػػ  أل رك ػػم أف  كػػكف أتػػد األرفػػكز األث مثػػ ة أليك  يػػم  إاػػ كأل فكنيػػم أف  كػػكف األثػػ دة 
 األ ثفمن ة األمرس ة األتد ثة. 

ا األفنبػػب ذ فػػ  األسدا ػػة أحػػرب ففثثػػك األفؤثثػػة األ ثفمن ػػة بػػراتة حػػف عثقيػػـ فػػف  رشػػ ح جػػكؿ أليػػ
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سػػأف  ََِٕأسر ؿ/ن ثػػمف  ُِ مشػػمر سك ككمن ػػت  ػػ   األ مفػةاألتثػمسل كأحثػػف رئػػ س ا ركػػمف األ رك ػػة  
 ة ألثجفيكر ػػػػػػة كاألفثػػػػػػؿ األ ث ػػػػػػم ألثدكألػػػػػػة األ ثفمن ػػػػػػة ثمثػػػػػػاألػػػػػػرئ س األجد ػػػػػػد " جػػػػػػب أف  ث ػػػػػػـز سمألفسػػػػػػمدئ ا 

 األخف ة ألتزب األ داألة كاأل نف ة. ثالف ة اإلا جندة  إألإعكال ك  ال " فش را أفنم   كاألد فقراط ة

جدت ث زر سأف األنظمـ األ ثفػمن   ػ   رك ػم " كاجػو خطػرا ألػـ ك   األ كـ األ مأل  أحثف األرئ س أتفد ن
  ثسؽ ألو فث ؿ فنذ  أث س األجفيكر ة". 

 ػػػ  األفػػػدف  مفػػػةحسػػػدأت فظػػػمىرات  -كس ػػػد  ػػػكف ف  قػػػط فػػػف  بػػػر تمت سك ككمن ػػػت-كفػػػرة أخػػػرل 
 . كؿغاألكسرل ت ث  جفع فئمت اآلالؼ فف األ ثفمن  ف أل  رسكا حف  خك يـ فف  رش خ 

ر  متيػم "أليػذه االأػطراسمت"ل ك ػػ  إأحرسػت   ػو حػف حػدـ  ثػثتة األ رك ػة س منػمن كأبػدرت األقػكات األف
ل كاألػػذم  طثػػؽ حث ػػو  رنػػتناإلن ثػػمف/أسر ؿ نشػػرت س منػػم حثػػإ فكع يػػم حثػػإ شػػسكة  ِٕفن بػػؼ أل ثػػة 

 ة ثمثػش س م "األفػذكرة اإلألك ركن ػة" تػذرت   ػو فػف أف "س ػض ا كثػمط"  تػمكؿ   ك ػر بػفك "األقػ ـ ا 
 تػد بػر ح أػد األدكألػةل كاثػ مالؿ ألثفشػمحر  إألػإ ةل كخبكبم األ ثفمن ة"ل ك" تكأليػم ألثجفيكر ة األ رك

 األتق ق ة  تت ث مر األد ف". ىداؼاألد ن ة األفقدثة ألش سنمل فتمكألة إلخفمء ا 

ل ك ػدخؿ سشػكؿ غ ػر فسمشػر َُٖٗل كُُٕٗكَُٔٗاألذم عمد ثالثػة انقالسػمت  ػ -كأكد األج ش 
 ف أرسكمفل حثإ  بف فو األتفمظ حثإ األ ثفمن ةل كأحثف أنو ألإلطمتة ستككفة نجـ األد ُٕٗٗ   حمـ 

فػػع  ألػػؾ أػػركر م ألث  مفػػؿحثنػػم كسكأػػكح كثفػػم كػػمف ذ  جػػرمل كثػػ  فؿ "ثػػ دأل  سرأ ػػو سكػػؿ كأػػكح   فػػم
  األفث جدات".

ل كسػػذألؾ دحػػم تػػزب األ داألػػة كاأل نف ػػة جػػكؿكأخ ػػرال نقأػػت األفتكفػػة األدثػػ كر ة رئمثػػة حسػػد اػػهلل 
كػػمف األرجػػؿ ذك  إذات ػػث كمنػػت األقأػػ ة األكسػػرل ىػػ  فػػم  ََِٕك/ فػػكز  كأل ِِالن خمسػػمت أجر ػػت  ػػ 

  كاألف ػػػزكج فػػف فتجسػػة  فكنػػػو شػػمؿ فنبػػب األرئمثػػػة أـ ال؟ ك ػػػ  نيم ػػة األفطػػػمؼ اإلثػػالفاأل ػػمر خ 
 ػػ  األفمئػػةل ك ػػ  األسرألفػػمف األجد ػػدل  ػػـ  ٓ.ْٔ إألػػإ ِ.ّْار ف ػػت أبػػكات تػػزب األ داألػػة كاأل نف ػػة فػػف 

 أل رك م فع دحـ تزب األتركة األقكف ة. ان خمب حسد اهلل غؿ رئ ثم جد دان 

سدت األفؤثثػة األ ثػكر ة األ رك ػةل حقػب كبػكؿ األرجػؿ ، ألرئمثة األجفيكر ة جكؿكس د كبكؿ  
فنبػب األرئمثػةل حػمجزة حػف إتػداث  إألػإ جػكؿحسػد اػهلل  " اإلثػالف" األثمن     تػزب األ داألػة كاأل نف ػة

 معػػؿ األ ثفمن ػػةل كخأػػ ت ىػػذه األث مثػػ ل ت ػػث شػػيدت األسػػالد ثػػقكط آخػػر ف أم  م  ػػر  ػػ  األفشػػيد
 ػػػ  حػػػمـ  أ ػػػم كرؾنفثػػػيم فنػػػذ كبػػػكؿ األ ثفػػػمن  األف طػػػٌرؼل فبػػػطفإ كفػػػمؿ  األفؤثثػػػة األ ػػػ  نٌبػػػست
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ػػالت حد ػػػدةل فنيػػػم فقمط ػػػة كسػػػمر األأػػػسمط أل ل ألثكاعػػػع األجد ػػػدلُِْٗ  فراثػػػـ األت فمػػػالت ك الس ػػػد فتمكػ
ىٌنػػػأه سفنبػػػسو  ػػػ  عبػػػره ك  جػػػكؿعمئػػػد األجػػػ ش  شػػػمر س ككمن ػػػت األػػػرئ س  رثػػػف ةل كذألػػػؾ تػػػ ف زاراأل

نقػالب ففمثػؿ ألفػم تػدث فػع أرسػع تككفػمت ثػمسقة إسمت غ ر عػمدر حثػإ  نف ػذ  (األقكم  مألج ش.(األجد د
"  رك ػم األتد ثػة"فؤثػس  "حػرش"حثإ  "إثالف "ل كفم إنو غ ر عمدر حثإ عسكؿ جثكس 1960 فنذ حمـ
ت فمػالت إ غمسػت حػف ل األ ػ "خ ر األنثػمء" إا كألت إ فجرد األ ثمفح  جمه تجمب األث دة أك ل أ م كرؾ

 .األ نب ب فراحمة ألقكان ف بمرفة    ىذا األشأف

األ شػر   ة  ػ   فػكزل فػع األفػكز األكمثػح ن خمسػمت اإلكٌرثػ و ن  جػة  كألـ  فنع ىػذا األكأػع األػذم
سمألرئمثػة )س ػد دكر ػ ف ألػـ   ػكا ر  جػكؿآبل تػ ف  ػمز  ِٖأكجػو  ػ   إألػإكبػؿ  ألتػزب األ داألػةل كاألػذم

سػؤر األشػر األ ػ  » إألػإفف ىٌز األ بم  ػ  كجػو األتػزب األتػمكـل س شػمر و  عمئد األج شل ل(  يفم األنبمب
 األقػػكات األفثػػثتة ألػػف  قػػدـ»ل حقػػب  أك ػػده أف «سشػػكؿ فنيجػػ  عأػػـ األسن ػػة األ ثفمن ػػة ألثسػػالد  تػػمكؿ

ػػالتل كفػػػف كاجسيػػػم إسقػػػمء األجفيكر ػػػة األ رك ػػػة دكألػػػة حثفمن ػػػة ك   "األقػػػمنكف يم ثػػػثطةأثمثػػػج فمح ػػػة ار  نمزػ

 ثفح ألو سمأل ػأث ر  ك فنبب  خرمل ألكنو   ف ع سس ض األبالت مت األ  بت ح أف فنبب األرئ س ى
ثػػػككت  إألػػػإاأل ػػ  أدت  حثػػإ فبػػػ ر عػػكان ف جد ػػػدةل كحثػػإ أداء فؤثثػػػمت رئ ثػػػ ة. س ػػد أف األ كافػػػؿ

األقسػػكؿ س  ػػمر  تفػػؿ شػػ مر    فل ىػػ  األ ػػ  ج ثػػتاإلثػػالفاألجػػ ش حػػف ىػػدـ ى كػػؿ األدكألػػة  ػػكؽ رؤكس 
كاع ػمن ال فنػمص فنػول ت ػػإ ألػك كػمف  ػػ   كف أركعػة األثػثطةل أفػػران األ ػد ف  ػ  األثػثكك مت األفرد ػػة فػف د

 . اإلثالف األكعت نفثو    د ألثثثطنة األثمسقة كجييم

تػ ف  ػمز  جػكؿحث يػم  أل ؿ أكؿ ىذه األ كافؿل ى  األش س ة األكس رة غ ر األفثسكعةل األ ػ  تبػؿ
 .ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ أحأػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمء األسرألفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمف َٓٓنمئسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمن فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  ّّٕسأبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكات 

 م خالؿ األثػنكات األخفػس األ ػ  تكػـ   يػم تػزب األ داألػةع بمد فٌثؿ    األنفك اإلاألثمن ل    أٌفم األ مفؿ

كدسثكفمثػ  و  كاأل نف ػة. كىنػم ال  خفػإ دكر كز ػر األخمرج ػة األجد ػدل حثػ  سمسمجػمفل األػذم  فكػف سجدٌ  ػو
سرنمفج  فػنح بػندكؽ     تككفة رجب ط ب أردكغمف األثمسقةل فف  نف ذ ع بمدخالؿ  كأل و تق سة اإل

سرنمفجػمن ففمثػالن  ُٕفف نكحػو س ػد  ا كؿ فيثة أل ثد د د كنيمل    إنجمز ىك أنقرةألدكأل  سفكجسو األنقد ا
 .ن يت كثيم سمألفشؿإ

 فػكزل تثػسفم  ِِاأل بػك ت ألثتػزب األتػمكـ  ػ   إألػإفف األنمخس ف  %85.2 كأل ٌؿ ىذا فم د ع
ػال ثػػ فم أف اإل ثػػ طالحمتإأ ػػمدت  فنػػذ  ثػػٌثـ األتػػزب  % ثػػنك من ٕاألػػكطن  نفػػم سف ػػدؿ  ع بػػمداألػػرأمل كػ
ػالر  ََٓٓ تػػكاأل  إألػػإ. كػػذألؾ  أػػمحؼ نفػػك األنػػم ج األفتثػػ  األفػػردم أل بػػؿ ََِِحػػمـ  ألثثػػثطة دكػ
الخ  ػػػمر  % فػػػف األنػػػمخس فلٗ.ّٓأىف ػػػة األػػػذم د ػػػع  كثركرسفػػػم كػػػمف األ مفػػػؿ اػػػ . ػػػ  األثػػػنة أفر كػػ 
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نيـ األ ػكرط  ي ػرؼ حػ فكم تة األفثمدل كخبكبمن أف عمدة تزب األ داألػة ألػـ إألإل ىك األتمجة «األ داألة» 
اال تػمد اػ كركس ل  إألػإ أػفمـاالن كأل ؿ األنجمح األال ت     قدـ فثػمح .خ الس كفم شمسوإ   عأم م 
 "جػػكؿ"دخبكبػػمن أف األفأػػؿ  ػ  ىػػذا األفثػؼ   ػػكد  ألػةلكسر  ػػ    ز ػز فكاعػػع تػػزب األ داألػو األػػدكر اػ 

 منػػػب تق سػػػةج إألػػػإ ػػػ  األفثػػػؼ اػػػ كركس   راؾ اػػػ  األػػػذم شػػػمؿ فنبػػػب كس ػػػر األففمكأػػػ ف "سمسمكػػػمف"ك
 .ع بمداال

طفأنػػة األ ثفػػمن  ف حسػػر أػػفاو  ػػ  بػػفك و ك ػػ  تككف ػػو األجد ػػدةل  ألقػػد تػػمكؿ تػػزب األ داألػػة
األث مث ل أل ؤكد أف فكع و ىػك  فػ ف األكثػط. كألػـ  س  ػد األتػزب حػف  مإلثالـس شخب مت غ ر فر سطة

ة ألثتػػدكد  ػػ  فنػػمطؽ جنكس ػػة فتمذ ػػ اػػ كراداأل ػػمـ تػػ ف كا ػػؽ حثػػإ شػػٌف تػػرب حثػػإ  األفػػزاج األ ركػػ 
 ح راأو حثإ شف ىجػكـإل كأكد حدـ ا كرادش رؾ    األتفثة األخطمس ة حثإ األف فرد ف إسؿ  األ راع ةل

ككػمف ىػذا  ػ   فػمس أد ف معؿ تزب األ فمؿ األكردث من     جسمؿ األقند ؿ حثإ األتػدكد فػع األ ػراؽل 
ن خمسػػمت اإل ةتفثػػخػػالؿ « األخطػػر األكػػردم»كاأػػح فػػع األتركػػمت األقكف ػػة األ رك ػػةل األ ػػ  أل سػػت كرعػػة 

حػػدـ فجػػ ء األ ػػـك األػػذم  إألػػإ طفئنػػمف األفؤثثػػة األ ثػػكر ةإطس ػػمنل ال   نػػ  ىػػذه األ طػػكرات .األ شػػر   ة
ىػذه األظػمىرة األتد ثػةل  تػت فراعسػة  ل سػؿ ثػ سقإ«ىػك األتػؿ اإلثػالـ»ثػ ر ع   ػو تػزب األ داألػة شػ مر 

األقكف ةل  ربػة ألقفػع أم األ ثفمن ة ك  ا تزابفف  األج ش األثمخنةل كألف  فٌكت األفؤثثة األ ثكر ة سدحـ
 تػػمد اػػ كركس   ػػرك ج ىػػذا األ ثفمن ػػةل ت ػػإ ألػك كابػػثت أف ركػػم كدكؿ اإل إجػراء عػػد  ػػراه فخمألفػػمن ألفسػػمدئ

األػذم تػم ظ حثػإ حالعػة ج ػدة فػع إثػرائ ؿل كدحػـ تركػة تفػمس  ػ  « األف  ػدؿ» اإلثالـ األنفكذج فف
األثػػسب  كاأل نف ػػةل أل ثػػت كتػػدىم األ ػػ  تٌققيػػم تػػزب األ داألػػة جػػمزاتاإلنرسفػػم كمنػػت ىػػذه .نفثػػو األكعػػت

أىث ػػةل رسفػػم  عػػد  كػػكف ترسػػمن « األقثػػرم»  ألثػػككت األ ثػػكرل ذألػػؾ أف األسػػد ؿ حػػف ىػػذا األثػػككت ثمثػػا 
ألثػد مع حػف فكع يػم  األ نػؼ إألػإحد ػدة ألجػأت إثالف ة  ثيـ    نثخ تزب األ داألة حثإ بكرة أتزاب 

 .جرل اث س مدىم حف األخ مر األد فكعراط  أف   األثثطةل س د 

 ا تزاب: في أ ىذه األدراثة عمفت حثإ  رأ ة ففمدىم إف : التحقق من صحة الفرضية:أولا 
فمن ة ا خرل نظران ثاأل  ا تزابفف غ رىم فف  أكثراألد ن ة األ رك ة أليم عدرة حثإ األ يم  ر األث مث  

 هىذ إف إل سمحو فركنة ث مث ة    طرح أ كمرهل ت ث ألف    مرض أك  بطدـ فع ع ـ األ ثفمن ة.
ة فف جية األ تقؽ فف األفرأ ة  أف األدراثة جمءت فؤكد كأفمل األفرأ ة كمنت كراء ىذه األدراثة

كاألذم  ـ  نمكألو    ىذه تزب األ داألة كاأل نف ة  أتدثواأل م ر األشمفؿ األذم   فل كذألؾ ألبتة األفرأ ة
أك  أ رادة ألبتة األفرأ ةل  يذا فم تدث   ال  قمـ تزب األ داألة كاأل نف  اإلثسمتل كمف ىك األدراثة

 جد د األثقة  إأل و ذىسنمج فمح ة جذر ةل كففم  ثست بتة فم ار  ة ك ع بمدار جفمحمت س م رات ث مث ة ك 
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ل ألقد ََِٕن خمسمت إـل    ََِِن خمسمت إكسر فف أأليذا األتزب فف عسؿ األش ب األ رك  كسنثسة  
 جمءت األدراثة فؤكدة ألبتة األفرأ ةل ت ث  ـ األ أكد فف ذألؾ فف خالؿ فم  ث :

 أكثرل كتبكألو حثإ االن خمسمت جمكب األش س  فع تزب األ داألة كاأل نف ةل كىذا دأل ؿ  كزه    األ .ُ
 فقمحد األسرألفمف األ رك .

ألر ع شأف  ا كؿر كز حث و األتزبل ت ث تفؿ األخطمب شق فل إنجمح األخطمب األفزدكج األذم  .ِ
    رك م.األطسقمت األفتركفةل كاألثمن   جنب األتثمث ة ك  ال  مأب األجفمحة األ ثفمن ة  

األ ثفمن ة األتفراءل فع إحداد األ دة ألفقمسثة كؿ دحكة  آفر ة  األ قرب ستذر شد د فف األخطكط .ّ
 سمألتجة األسمألمة كاألفقن ة.

س ث فظمىر األد ف فف جد دل  ثؾ األ   أخفمىم ل أال كى   راؾس ث ككافف فم ىك فتسب ألأل .ْ
 قمكـ فظمىر األد ف ل األذم كمف أ م كرؾخش ة فف تزب األجفيكر ة تزب األرئ س  راؾ ا 

 سمألقثكة.

 مطفة فع األقأ ة األفثثط ن ةل ففم ج ؿ ألثتزب أثر  األفكاعؼ األث مث ة األ   كعفيم األتزب كاألف .ٓ
    نفكس كؿ األفثثف ف حثإ كجو ا رض. سمأل 

طة حثإ كؿ فقمأل د األتكـل كىذا  س ث ثاألكعكؼ    كجو األفؤثثة األ ثكر ة األ   كمف أليم األث .ٔ
ة دك م كر ة كحدكة األد فقراط ةل كىذا حزز    نفكس األمرب ففثالن    األنفكس إف  رك م دكأل

سمألكال مت األف تدةل كاألدكؿ ا كركس ةل إف  رك م أخذت  ق رب فف األد فقراط ةل كىذا  ؤىثيم 
 األس ت ا كركس  )اال تمد ا كركس (. إألإاألدخكؿ 

 إألإسيم  أدل األذم ا فرج ثت األسمتثة  ث قرؤىم سفكأكح ة كمفثةل ثسمب ىذه ا  إف 
ىذه  إففةل دم    األفقإأل ياألخركجل سن  جة ال  قسؿ األشؾل كاألقمئفة حثإ بتة  رأ ة األدراثة األفشمر 

ث كجست األ د د فف األ كب مت ك فكننم إث ن مجمت كاأل   سدكرىم األ د د فف اإل إألإ أ أتاألدراثة 
 -س منيم حثإ األنتك األ مأل :

 م األدراثةل ى :إأل ين مجمت  كبثت ىنمؾ حدد فف االث : : الستنتاجاتثانياا 

تػػزب األر ػػمه رتػػـ األػػذم خػػرج فػػف  ل كىػػذا األتػػزباألف  ػػدؿ اإلثػػالـتػػزب األ داألػػة كاأل نف ػػة  فثػػؿ  إف .ُ
تػزب األ داألػة   أثػ س ػـ  إغالعػوثـ تزب األفأػ ثة األػذم انفبػؿ حنػو س ػد أرسكمف   سق مدة اإلثالف
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 األفتم ظ.كأل س ألإلثالـ  اإلبالت  فثؿ األجنمح  ََُِكاأل نف ة    حمـ  

األ جرسة األشخب ة ألثقمئف ف حث ول كاأل   اث فمدت فف  إألإ  كد  إأل وإف نجمح األتزب سكؿ فم ذىب  .ِ
 تزب األ داألة كاأل نف ة. فج ءاألثمسقة حثإ ثالف ة اإل ا تزابكؿ فتمكالت 

األتككف ػةل  اإلبػالتمتثػيثت األطر ػؽ ألثتػزب ألثق ػمـ سكػؿ  اإلثػالـفػف  ةإف فسمدئ األتزب األفث قم .ّ
 قػد  أ ػم كرؾ تدث  م  را جذر م  ػ  األدكألػة ألػـ  شػيده فنػذ رت ػؿ فبػطفإ كفػمؿ  إفمع ث طإ ت ث
بالتمتعكان ف جد دة  إدخمؿاألج ش فف حفث ة بنع األقرار األث مث  ك ـ  إس مد ـ  حثإ بػ  د  كار

  كاألتػد ث حػف حالفتؽ األسث اإل ميأىف فكر   حدد فف ا  ا كراد إنبمؼاألنظمـ األقأمئ  ك ـ 
     مر خ األدكألة األ رك ة. ا كؿة األفزدكجة ألثفرة األقسكؿ سمأليك 

 رىػم ظسفركنػة حمأل ػة عػؿ ن  ف ػمز ردكغػمفأزح فػو رجػب ط ػب كحثإ رأثو تزب األ داألة كاأل نف ة  إف .ْ
كخمبػة  ا كثػط   األشػرؽ ثالف ة اإلكاألك ؿ كاألتركمت  ا تزابغثب أ كمد  ككف ف دكفة    أك 

األقمنكن ػة حثػإ األفؤثثػة  كسمػ طرفف  فك ػت األفربػة    األكطف األ رس ل ت ث فكن و ىذه األفركنة 
 م رىػم  ػ  األدثػ كر ففػم ثػمحد حثػإ  تجػ ـ دكر  أراداأل ثكر ة كاث طمع األ فر ر كؿ األقكان ف األ ػ  

 سأنػػو أ أػػماألفؤثثػػة األ ثػػكر ة األ ثفمن ػػة األف طر ػػة فػػف خػػالؿ ىػػذه األقػػكان فل ك  جثػػإ ىػػذه األفركنػػة 
 أنيػـ مفػةاأل ألػ س تزسػم إثػالف م فػع عنػمح يـ  أنيػـ داألػة كاأل نف ػة عمدة تػزب األ دحإافم  ك كراران  فراران 

األثػػفتمء  ممألسػػم فػػم كػػمف األ  ػػب كاألخثػػؿ سمألقػػمئف ف حثػػإ األػػد ف ثػػالف ة اإل طسقػػكف فسػػمدئ األشػػر  ة 
 إف قػػػد اثسػػػت تػػػزب األ داألػػػة كاأل نف ػػػة كعمد ػػػو  واألػػػد ف نفثػػػ كألػػػ س  ػػػ  فث مثػػػ  غ ػػػر أك  فث مثػػػ  
فػػػم  إذ ا بػػحنيػػم فػػف خػػالؿ ع ػػمد يـ ألثدكألػػة األ رك ػػة ىػػ  األفسػػمدئ األ ػػ   طسقك ثػػالف ة اإلاألفسػػمدئ 

فد ػػػف كػػؿ فكػػػمف ككػػػؿ زفػػػمف  اإلثػػػالـ أفطسقػػت سشػػػكؿ تأػػػمرم   نمثػػػب كركح األ بػػر ت ػػػث   كار
ىػػذا جمنػػب فػػف األفركنػػة ك تثػػب ألقػػمدة  أرل ػػمن   إثػػالف معػػمدة ىػػذا األتػػزب انػػو ألػػ س تزسػػم  دحػػإا

ع كاعػػع األتػمؿ فثػػ ف د ف فػف األػػدركس كاأل سػػر حر ػكا ك ػػؼ    ػػمفثكف فػ  نيـاألتػزب كألػػ س أػدىـ 
 األ   ثسق يـ    األثمتة األث مث ة األ رك ة.ثالف ة اإلاأل   حمش يم األتركمت 

إرادة ثػػػ طمع سثػػكغ فػػم ألػػػـ  سثمػػو أم تػػزب آخػػػرل كذألػػؾ ن  جػػة ات رافػػػو إإف تػػزب األ داألػػة كاأل نف ػػة  .ٓ
سمألترب حثإ األ راؽ كفػم  ر أت تككفة تزب األ داألة كاأل نف ة    األفشمركةاألش كب ا خرلل  قد 
عرارر أت أم  قث ـ ألو  األف دراأل مت األ قث ف ة كث ت تككفة تزب األ داألة كاأل نف ة حثػإ   ز ػز  كار

 رك ػم  ػر ض  أفتفػمظ حثػإ فبػمألح األسثػد فل ككفػم ثاأل العمت فع األ راؽ كفػع تككفم ػو األف  معسػة أل
 ا راأػػػ  ثػػػكر ة داخػػػؿ كجػػػكد تػػػزب األ فػػػمؿ األكردثػػػ من   ػػػ  شػػػفمؿ األ ػػػراؽ كاثػػػ خدفت األقػػػكة األ
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تػػػزب األ داألػػػة كاأل نف ػػػة حثػػػإ  طػػػك ر  ل كفػػػم حفػػػؿأراأػػػ يمر األيجفػػػمت داخػػػؿ األ راع ػػػة ألفنػػػع  كػػػرا 
 .كا فن ة ة ع بمدفع ثكر م ك   فخ ثؼ األفث ك مت األث مث ة كاإل حالعم و

خ طػػو األزحفػػمء ا كائػػؿ إإف األتػػزب ك ػػؽ سػػ ف رغسػػمت األشػػ ب كاألػػنيج ا  ػػد كألكج  األ ثفػػمن  األػػذم  .ٔ
اث طمحت تككفة األ داألة كاأل نف ة فف تؿ فشكثة سم ت ف أثة أل دد كس ر فػف  دك م األتد ثةل  قأل ر 

ة األتجػػػػمب ك فر ػػػػر عػػػػمنكف  ثػػػػفح ثاأل كائػػػػؿ األ رك ػػػػة األفتم ظػػػػةل ت ػػػػث اثػػػػ طمحت فػػػػف تػػػػؿ فشػػػػك
 األجمف مت ستجمسيفل دكف إثمرة تف ظة األ ثفمن  ف. إألإسمت األدخكؿ ألثفتج

دكألػة  إثػرائ ؿ أف  أك ػدهاألفثثػط ن  ف حسػر  األ رب كخمبػة فعحثإ  قك ة حالع يم  إف األتزب حفؿ .ٕ
نفػػم إثػػرائ ؿعط ػػت حالع يػػم فػػع  أنيػػمل كذألػػؾ ال   نػػ  إرىمس ػػة اثػػ فرت األ العػػمت األف طػػكرة سػػ ف  كار

  ة.ع بمداألسثد ف كحثإ فخ ثؼ األفث ك مت كال ث فم األث مث ة كاأل ثكر ة كاإل

 اػػػ كركس  ػػػ  اال تػػػمد  حػػػداد  رك ػػم ألثػػػدخكؿاأل ػػػ  عػػػمـ سيػػػم األتػػزبل كمنػػػت سفثمسػػػة إ اإلبػػالتمتإف  .ٖ
  ة ألثفج فع األ رك .أثمثة ف م  ر انأفمفيم خطكة فيفة ك  ك ثس لن  جة طس   ة أل فث ة األ تد ث

إف األػػػدحمكل األ آفر ػػػة األ ػػػ  أألتقػػػت سػػػمألتزب سػػػمءت سمألفشػػػؿل  نيػػػم  نيػػػـز فػػػف أكؿ فتمكػػػمة ألث قػػػؿل  .ٗ
 ك خمألؼ أسثط عكاحد األفنطؽ.

ألػدأل ؿ حثػإ األػنيج األثػث ـ األػذم تػ ف كآخػر سػ ف األ    ث رىػم األ ثفػمن كف ث قسمت ألإف  خط  األتزب  .َُ
  ن يجو األتزبل كألدأل ؿ آخر حثإ أف األ قسمت فف  ثة كأ  فة ا دألة األ    ثندىم.
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 ث ن مجمتل اث كجست األ كب مت األ مأل ة:إإف فم ثسؽ فف : : التوصياتثالثاا  

حثإ األب  د ف األداخث  كاألخػمرج ل كذألػؾ  إبالتم وفثمندة تزب األ داألة كاأل نف ة كىك فمضو     .ُ
 كحثإ فخ ثؼ أشكمألو. حالـفف خالؿ اإل

 جرسػة  كأخػذل ستػزب األ داألػة كاأل نف ػة  ػ  األػكطف األ رسػ اػ خرل ثالف ة اإل ا تزاب إع داءأركرة  .ِ
ح سػػػمرل ت ػػػث    سػػػر تػػػزب األ داألػػػة كاأل نف ػػػةل األتػػػزب ذا األطػػػمسع تػػػزب األ داألػػػة كاأل نف ػػػةل سنظػػػر اإل

فرات ستكفػػػة ااألػػػذم  بػػػؿ ألثػػػدة األتكػػػـ ك  خطػػػإ كػػػؿ األفػػػؤ  ا كثػػػطت ػػػد  ػػػ  األشػػػرؽ   األك اإلثػػػالف
د فقراطػػ ل ألكػػف األتكػػـ بػػكدر فنيػػمل  كسأثػػثكبكرك ػػةل  قػػد كبػػثت تككفػػة تفػػمس فثػػال ألثتكػػـ 

ثػمف  رسمن بػماألكطن     األجزائرل كحػزز تػزب األ داألػة كاأل نف ػة ىػذا األبػ كد  قمذاإلنككذألؾ جسية 
 األ    ف ع سيم عمد و.ككال ة ثمن ةل سفأؿ األتكفة 

 ػ  األػكطف األ رسػ ل األػذ ف دائفػم فػم  كبػفكف سػمألف طر  ف  ثػالف ةاإل اػ تزابعػمدة  ثػ فمدةإأركرة  .ّ
ثػػ فمدة فػػف األفركنػػة األ ػػ    ف ػػع سيػػم زحػػ ـ تػػزب األ داألػػة كاأل نف ػػةل رجػػب ط ػػب األف شػػدد فل اإلأك 

بػػمدفمت كث ػػر فػػف األفثػػ طمع كسفأػؿ ىػػذه األفركنػػة  جنػب األإاكردغػمفل كسق ػػة عػػمدة األتػزبل ت ػػث 
ول أىدا  إألإة سم ة األكبكؿ قث  فؿ فركنة فطثإحف كرث  األتكـل ألكنو األ   كمنت كف ثة س زات و 

ل  سفأؿ فركنػة تػزب األ داألػة أم م األ   ال  فكف األفنمعشة   يم فثال عأ ة األتجمب كمنت فف األق
 إػالألـ  ث خدـ ىذه األثثطة  كثسو ثثطة شرح ة ك شر   ةلأ د األش س ل كاألذم أ كاأل نف ة فد كحم سمأل 
    األكعت األفنمثب.

ف تػػزب األ داألػػة كاأل نف ػػة ألد ػػو أكسػػرل خبكبػػم ك أل حثػػإ  رك ػػم سشػػكؿ األػػدكؿ األ رس ػػة أػػركرة انف ػػمح .ْ
 لاإلثػرائ ث ةث مالؿ األفجكة األتمبثة    جػدار األ العػمت األ رك ػة إاألرغسة األكس رة    ذألؾل كفتمكألة 

رم األ رسػ  فػع  رك ػم ك طػكرهل ألكػف فثػ كل األ سػمدؿ األ جػمرم  سرغـ تد ثنم حف فث كل األ سمدؿ األ جػم
األ ػرب فج ف ػػ فل سػرغـ ثػكء األ العػػمت  إأل ػواألػرعـ األػذم كبػػؿ  إأػػ مؼال زاؿ  اإلثػرائ ث األ ركػ  

 .كاألقط  ة س ف األسثد ف األ   كبثت تد األ ك ر

 ج م تث فػػم اثػػػ را  تأبػػػست رك ػػػم حثػػإ أنيػػم  إألػػإأػػركرة فراج ػػة األ ػػػرب تثػػمسم يـل كذألػػؾ ألثنظػػػر  .ٓ
غثب األقأم م األ رس ة األف قػدةل كفنيػم األقأػ ة أ    كرئ ث من  فيفمن   ث ب دكران  أفففكف    نيمألث ربل 

ثػػػػرائ ؿل ت ػػػػث أل سػػػػت دكر األكثػػػػ ط سػػػػ ف ثػػػػكر م ا كثػػػػطاألفثثػػػػط ن ةل كاألثػػػػالـ  ػػػػ  األشػػػػرؽ   ػػػػ   كار
 ػ  األػكطف  اإل ران ػةألث ػدخالت   ككف األدكر األ رك  تمثفمن  أفاألتكارات غ ر األفسمشرةل كذألؾ ففكف 

 أكثرسػ إ ػرافث ثفمر األ العة فع  رك م    ىذا األجمنبل كج ثيم  أػمط حثػإ إ أتثففم  إذاأل رس ل 
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 فف كث ثة ألثتد فف  دخال يم    األكطف األ رس  كخبكبم    األ راؽ كألسنمف كاأل فف. 

حطمئػػواأل ػػمـ حثػػإ األشػػ ب األ ركػػ ل  نف ػػمحاإل .ٔ كنػػو ثػػ ثفمر  ػػ  األفنطقػػة األ رس ػػةل ألكك ػػة  ػػ  اإلا كأل كار
ذا ألػػدكؿ األ رس ػػة نفثػػيم أف  قػػؼ فثػػؿ ىػػل كاأل ػػ  حجػػزت اإاػػ كألجمنػػب األقأػػ ة األ رس ػػة  إألػػإ قػػؼ 

 األفكعؼ.

 بػػثح ىػػذه  أفاػػهلل األ ثػػ  األقػػد ر  ثػػأؿأفػػف ىػػذه األرثػػمألةل  اػػ خ رة ا ثػػطراك ػػب  كأنػػم كأخ ػػرا
   ش ت ػإ  كفنػم  كت من   ككف  جرسة تزب األ داألة كاأل نف ة فثمال راثخمن  أف كأرجك كال يمل س بالح فةا 

دائفػم فػم  ون   األكطف األ رس ل ألك   ككف    ثدة األتكـل  ثالف ة اإل ا تزاب  غثب فف دان  ىذا درثمن 
 أكػكف أفاػهلل  ثػأؿأ ػ  جمنػب األف مرأػة  ػ  األسرألفمنػمت األ رس ػةل ك ػ  األخ ػمـ  ثػالف ةاإل ا تزاب ككف 

 ات األ   سدرت فن  دكف عبد.نو حز كجؿ حثإ األيفك فاأل فك  ثأؿأك ك قت    ىذه األدراثة 

 

 واهلل من وراء القصد

 والحمد هلل رب العالمين
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 المصادر والمراجع 
 : الكتب العربيةأولا 

 س ركت: دار األنيمر.مقدمة ابن خمدون، (ل ُٕٗٗاسف خثدكفل حسد األرتفف ) -ُ

ز ل األفكبػػػؿ: فركػػػاإلســـالم والعممانيـــة فـــي تركيـــا المعاصـــرة(ل ُٔٗٗأتفػػػدل إسػػػراى ـل كآخػػػركف ) -ِ
 األدراثمت األ رك ة.

ـــة(ل َُٗٗأتفػػػدل   ػػػركز ) -ّ ـــا الحديث ل  رجفػػػة ثػػػث فمف داكد األكاثػػػط  كد. تفػػػدم تف ػػػد صـــنع تركي
 األدكرمل سمداد: س ت األتكفة.

 ل سمداد: س ت األتكفة.في تركيا 1983انتخابات (ل َُٗٗتفدل   ركز )أ -ْ

 ألثنشر كاأل كز ع. ل شركة األفطسكحمتتدخل العسكريين واألزمة في تركيا(ل ُٗٗٗتفدل   ركز )أ -ٓ

 .ل سمدادالحديث والمعاصر إيراندراسات في تاريخ  (لُٖٓٗ) كفمؿ لتفدأ -ٔ

-َُٔٗاليونانيـــة  –المشـــكمة القبرصـــية وتأثيرىـــا فـــي العالقـــات التركيـــة ل (ُٗٗٗ)كأل ػػػد  لتفػػػدأ -ٕ
 .اآلدابرثمألة فمجث  ر غ ر فنشكرة فقدفة إألإ كث ة  :ل جمف ة األفكبؿُْٕٗ

ـــي عـــالم السياســـة (لُْٕٗ)سطػػػرس كخ ػػػرمل سطػػػرس كفتفػػػكد  -ٖ ـــدخل ف فك سػػػة  :ل األقػػػمىرةْل طالم
 .اآلنجثك األفبر ة

ل س ػػركت:  رجفػػة تثػػ ف حفػػرل األكثفػػة كاألفركػػز تــاريخ تركيــا المعاصــر(ل ََِٔسكزرثػػالفل تف ػػد ) -ٗ
 األثقم   األمرس .

 .دار األفكر :دفشؽل ُطل تركية ميدان الصراع بين الشرق والغربل (ََِِ)فتفد  لاألجمثر -َُ

خأػػػرل  إسػػػراى ـل  رجفػػػة د.ثػػػ مد فتفػػػد اـــألكراد ومســـتقبل تركيـــال (ََِٕ) ئ ػػػؿف خم لجػػػكن ر -ُُ
 .فركز كردث مف ألثدراثمت اث را  ج ة :األثث فمن ة

ــة(ل ُٕٗٗجف ػػؿل ثػػ مر ) -ُِ ــ  العممن ــة إل ــألتراك اانبعــاث بالتحــديث مــن العثمن  ُل طالعــرب وا
 س ركت: فركز دراثمت األكتدة األ رس ة.

ــــا  تطــــورات(ل ُٖٓٗ)عمثػػػػـ  لاألجف ثػػػػ   -ُّ ــــي تركي ــــة ف واتجاىــــات السياســــة الداخمي
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 ل.اآلدابإألإ كث ة رثمألة فمجث  ر فقدفة  :جمف ة سمداد،1923-1928 

في  المبادئ األتاتوركية والعمل الحزبي  )دكف  مر خ طسع كفكمف( حفمد لاألجكاىرم  -ُْ
 .تركيا

 س ػت :سمداد القوة الفاعمة في المجتمع التركي،ل (ََِِتفزة كحث ل كر ـ ككىمـ )  -ُٓ
 األتكفة.

ل 1945تركيــا: دراســة فــي السياســة الخارجيــة منــذ عــام ل (ُٖٔٗ)نس ػػؿ  لت ػػدرم -ُٔ
 .ب دا ألثطسمحة كاألنشر :ل دفشؽُط

ل األي ئػػػػة األ مفػػػػة األفبػػػػر ة تركيــــا البحــــث عــــن المســــتقبلل (ََِٔ) مثػػػػر  لتثػػػف  -ُٕ
 .ألثك مب

 فركػػػػز: حفػػػػمف لاإلســــالمي لمعمــــل التجميميــــة الجراحــــة ل(ََِْ)تثػػػػن ف ل خمألػػػػد  -ُٖ
 .فةا  دراثمت

ـــرانل (ُِٗٗخث ػػػؿ كفػػػرادل إسػػػراى ـ كخث ػػػؿ ) -ُٗ ـــاريخ الحـــديث والمعاصـــر إي ـــا دراســـة الت ل ُطل وتركي
 كاألنشر.ار األك ب ألثطسمحة داألفكبؿ: 

 .غر ب فك سة لالمعاصرة السياسية الموسوعة لداكدل نس ثة )دكف  مر خ(  -َِ

ـــألحزاب السياســـية(َُٖٗ) فػػػكر س لد فرج ػػػو  -ُِ ثػػػف ثػػػ دل  رجفػػػة حثػػػ  فقثػػػد كحسػػػد األفت لّل ط: ا
 .دار األنيمر ألثنشر :)س ركت

ـــين العممانيـــة واإلســـالم فـــي القـــرن العشـــرين(ل ََِٔرأػػػكافل كأل ػػػد )  -ِِ ل س ػػػركت: شػػػركة تركيـــا ب
 األفطسكحمت ألث كز ع كاألنشر ش.ـ.ؿ.

 ل عسرص: ر مض األر س ألثك ب كاألنشر. ُل طذئب ااناضول(ل ُُٗٗاألز ف فبطفإ )  -ِّ

 س ركت: دار األكثفة ألثنشر.ل أتاتورك وخمفائو(ل ُِٖٗاألز فل فبطفإ )  -ِْ

ـــا المعاصـــرة(ل (ُٖٖٗاألثػػػمحم  ل سمثػػػـ )  -ِٓ ـــاب )تركي ـــا، فـــي كت ـــا تركي  فركػػػز :ل فكبػػػؿجغرافي
 .األدراثمت األ رك ة

 .واإلستراتيجية السياسية المصطمحات معجم ل(ََِٖ)حسد األف محل إثفمح ؿ  -ِٔ
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ـــا  (لُٖٗٗ) تثػػػف لاأل س ػػػدم  -ِٕ  ـــي تركي ـــة ف -1946التطـــورات السياســـية الداخمي
  .اآلداب كث ة :مف ة األفكبؿجل 1961

اإلسـالميون الجـدد والعممانيـة الصـولية فـي تركيـا ل (ََِٕ)حسد األتف ػد  لاألمزاأل   -ِٖ
 .فك سة األشركؽ األدكأل ة :ل األقمىرةالصامتة خالل الثورة

جمف ػػػة ل 1991-1951الســـوفياتية  -العالقـــات التركيـــة ل (َََِ)ز ػػػمد  لحز ػػػز -ِٗ
  .األ رس ة كث ة رثمألة دك كراه فقدفة إألإ :األفكبؿ

ل اإلقميميـة، الصراع الدولي وانعكاساتو عم  الصراعات (ُٗٗٗ) حسػداألقمدر ل يف   -َّ
 .األنشراألتكفة ألثطسمحة ك  دار :سمداد

 رجفػة اكرخػمف فتفػد حثػ ل دار  ل موقف الدين من العمـمل (ُٖٖٗ)  ؤاد كسمشك ؿ  -ُّ
 .ألثطسمحة كاألنشر ا نسمر

ي تركيـــا فـــي كتـــاب اإلســـالم حـــزب الســـالمة الـــوطني فـــ (لُْٖٗ)  ركػػػر لاألكثػػػمف  -ِّ
 . رجفة ـ.ب.ـ :ل ألندفالوسط الحديث والسياسة في الشرق

 . رجفة ج فر خ مط :سمدادل في الشؤون العالمية األوسطالشرق ( ُْٔٗ) جكرج لألنشك ثك   -ّّ

ـــــةل (ُِٗٗ) ركس ػػػػػر لفػػػػػمن راف -ّْ ـــــة العثماني ـــــاريخ الدول دار األفكػػػػػر  :األقػػػػػمىرةل ِل جت
 .ألثدراثمت كاألنشر كاأل كز ع

دار أراس  :ارس ػػؿل ُطل الصــراعات الدوليــة فــي القــرن العشــرينل (َََِ) د إتثػػمففتفػػ  -ّٓ
 .األنشرألثطسمحة ك 

 :سمػػػدادل اـــألوروبي  تركيـــا بـــين طربـــوش العثمـــاني و البنطـــال ل (ُٔٗٗ) بػػػسمح لفتفػػػد -ّٔ
 .األفث نبر ة جمف ة

 . رجفة تثف ب ب :س ركتل  السياسة الخارجية لدول العالم ل(ُُٔٗ) ركم لفكر دس -ّٕ

 .(: د.ف)حفمف األطمسيتركيا وحمف شمال  (لُُٖٗف ل أتفد )األن   -ّٖ

 ل1938-1919الحيــاة السياســية فــي تركيــا الحديثــة ل (َُٗٗاألن  فػػ ل أتفػػد ) -ّٗ
 .سمداد: دار األتر ة ألثطسمحة
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 .ل سمدادظاىرة التعدد الحزبي في تركيا(لُٖٗٗاألن  ف ل أتفد ) -َْ 

 يـــا حاضـــرىا ومســـتقبميا،الحركـــات اإلســـالمية  فـــي تركل (ُّٗٗاألن  فػػػ ل أتفػػػد ) -ُْ
 .دار األسش ر :دراثة تكؿ األبراع س ف األد ف كاألدكألة     رك مل حفمف

 .األر س ألثنشر :س ركتل ر مض تركيا الصيغة والدورل (ََِٖ)فتفد  لنكر األد ف -ِْ

النتائج والتداعيات عم  تركيا في ندوة احتالل العراق ل (ََِْ)فتفػد  لنكر األد ف  -ّْ
 .فركز دراثمت األكتدة األ رس ة :س ركت لوعربياا  إقميماا  وتداعياتو

تركيا الجميورية حـائرة: مقاربـة الـدين و السياسـة و ل (ُٖٗٗ)فتفد  لنكر األد ف  -ْْ
 .فركز األدراثمت االث را  ج ة ك األستكث األ كث ؽ :س ركتل العالقات الخارجية

تركيـــا فــي الـــزمن المتحــول: قمـــق اليويــة و صـــراع  ل(ُٕٗٗ)فتفػػد  لنػػكر األػػد ف  -ْٓ
 .ر مض األر س ألثك ب كاألنشر :س ركت لالخيارات

 .األدار األ رس ة ألث ثكـ. ُل طعودة تركيا إل  الشرقل (ََُِ) ف شمؿ لنك ؿ  -ْٔ

تركيـا بـين الصـفوة البيروقراطيـة ل (ُٖٓٗ)ك  ػركز  كسػمر  كأتفدل نكسمر ىكفثس مف  -ْٕ
 .فؤثثة ا ستمث األ رس ة :س ركت لُل طوالحكم العسكري

 .ل  كنس: األجمف ة األ كنث ةولوجيا والسياسةاأليديل (ُْٗٗ)فتفد  لاأليزا فة  -ْٖ

 .ل حفمف: دار تمفداأليديولوجيا والدولةل (ََِٗ)فتفد  لاأليزا فة  -ْٗ
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 :ثالثا: المجالت الدورية والندوات والممفات الرسمية
حــزب العدالــة والتنميــة التركــي دراســة فــي العالقــات اإلقميميــة والدوليــة، مركــز تفػػد فتفػػد ثػػثفمفل أ .ُ

كث ػػػة  ل فجثػػػة األدراثػػػمت  ػػػ  األ ػػػمر خ كاآلثػػػمرل  بػػػدر حػػػفالمستنصـــرية لمدراســـات العربيـــة والدوليـــة
 .ََِٖاآلداب جمف ة سمدادل األ دد األثمسعل 

ـــا مـــن  ل ث ػػػر  ػػػكرافآ .ِ ـــة سياســـية: تركي ـــوزراء كعممي ـــين ال ل فجثػػػة زدكر 1979-1946تعي
 .ُٕٖٗ لل  رجفة ـ.ب.ـ. سمدادُٕٖٗل ِالككار ث ل ألندفل ؾ

(ل ِٕل األفجثد )ََِٕ( َُٕٔل األفج فع )موازنات السياسة ومأزق العممانيةسك حزمل إسراى ـل  .ّ
 .ّٔ-ّْ ص

ل فجثة األفج فع )األكك   ة( النتخابات التركية مستقبل جديد وخريطة متبكةسك حزمل إسراى ـل  .ْ
 (.ِٕل األفجثد )ََِٕ(ُُٕٔاأل دد )

إبراىيم بو عزي، بعد اكتساحو النتخابات  ىل يختار )ل ََِٕ(لُِٕٔسك حزم إسراى ـل األ دد ) .ٓ
 .ِٕفجثد  العدالة والتنمية اختيار الرئاسة(
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ل فجثػة األفج فػع )األكك   ػة( األفجثػد الحركة اإلسالمية  فـي تركيـا(ل ََِٕمف ل ىشمـل )األتف .ٔ 
 .(َُٕٕ(ل األ دد )ِٕ)

ل فجثػػػػػػة األفج فػػػػػػعل األ ػػػػػػدد الحركــــــة اإلســــــالمية فــــــي تركيــــــا والعمــــــانييناألتفػػػػػػمف ل ىشػػػػػػمـل  .ٕ
 .ََِٕ(لُُٕٕ)

(ل ُِٕٕاأل دد ) ل فجثة األفج فعلوأردوغانأربكان الحركة اإلسالمية في تركيا، األتفمف ل ىشمـل  .ٖ
 (.ّٕاألفجثد )

 .ُُٕٗل فجثة األث مثة األدكأل ةل األقمىرةل األثنة األثمس ةل األزمة الدستورية في تركياتثف  ؤاد:  .ٗ

ل ِّٕٕجفيكر ػػػة األ ػػػراؽل كزارة اإلحػػػالـ. د.ؾ.ك:  قػػػمر ر األففكأػػػ ة األ راع ػػػة  ػػػ  أنقػػػرةل فثفػػػو  .َُ
 .  ُْٕٗ/ٕ/ُُ   َُْك

ل فجثػة األ ثػـك  1981-1961اسي التركي لمفتـرة دراسة في النظام السي لث د تق   ك  ؽ .ُُ
 .ُْٖٗل  ُْاألقمنكن ة كاألث مث ة ل جمف ة سمداد ل كث ة األقمنكف كاألث مث ة ل األ دد 

فـي صـنع القـرار السياسـي التركـي تجـاه الـوطن  وأثـره األوروبي  التحاد بس ح سش ر حػذابل  .ُِ
 .(َٗةل سمدادل األ دد )ل ثثثثة دراثمت االث را  ج ةل فركز األدراثمت األدكأل العربي

ل فجثػػػة تطـــور الظـــاىرة الدينيـــة السياســـية فـــي تركيـــا المعاصـــرةحبػػػفت سرىػػػمف حسػػػد األقػػػمدرل  .ُّ
 .ََِٓ(ل ْ( األ دد)ِاألدراثمت اإلعث ف ةل األفكبؿل األثنة )

 األفجثػد ل(األكك ػت) األفج فػع فجثػة لتركيـا فـي الصـامتة الثـورة ل(ََِّ) اردكخمفل فتفد حث ل .ُْ
(ْٔ .) 

 األفجثػد األدكأل ػةل األث مثػة فجثػة لالجديدة لتركيا العربية الرؤية ل(ََِٕ) األس كف ل اسراى ـ غمنـل .ُٓ
 (.ُٗٔ) األ دد ل(ِْ)

ل ِّّل س ركتل األ ػدد عم  تركيا مجمة المستقبل العربي اإلقميميةالتداعيات  لفتفد نكر األد ف .ُٔ
 .ََِٔل ا كؿ شر ف 

 األ ف ػز شػيمدة األ بػرل فجثػة ،التركـي والتنميـة العدالـة حزب تجربة ل(ََِْ) ثػث فمفل فتفدل .ُٕ
 كاإلسداع.

 جثػػةف لاإلصــالحي السياســي اإلســالم ونمــوذج التركــي والتنميــة العدالــة حــزب ىشػػمـل فنػػكرل .ُٖ
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 .اإلثالف ة األبتم ة راسطة لا فمف 

ل األجمف ػػة واألفريقيــة ااســيويةالــديون الخارجيــة لتركيــا، معيــد الدراســات  لنيػػإ حسػػد األكػػر ـ .ُٗ
 .ُٖٓٗسمداد ل األفث نبر ة

 

 رابعا: الصحف

 ل األفكعع االألك ركن  ألثجر دة.ل جر دة األفدلثالـ األ سكدم .ُ

 .ََِٕ/ُِ/ِٔل ا كثطبت فة األشرؽ  .ِ

 .ََِْ/َُ/ِْ   دفشؽل  ةاألثكر  -ل األفسمتثمت األ رك ةا كثطبت فة األشرؽ  .ّ

ْ. .Azzman-turkish, 8-6-2004 

 أ ػػػمر ُّل كثػػػطا  رك ػػػمل بػػػت فة األشػػػرؽ  أفػػػمـخ ػػػمرات بػػػ سة  أس ػػػبفتفػػػد نػػػكر األػػػد فل  ػػػؿ  .ٓ
ََِْ. 

 .َُٓٗ/ٔ/ٔجر دة اال تمد األدث كرم )األ راع ة(  .ٔ

 .َُٓٗ/ٔ/ٔجر دة اال تمد األثكرم:   .ٕ

 َُٓٗ/ٓ/ِّك َُٓٗ/ٓ/ُٗ)األفبر ة(  ا ىراـجر دة  .ٖ
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 :خامسا: الشبكة العنكبوتية 

 األشسكة األ نكسك  ةل فكثكحة ك ك  د م. .ُ

  -فثفمت تزب األ داألة كاأل نف ة األ رك : .ِ

http// www. Annbaa.org/nabnews/65//86.htm  

  - كز ثمتؽ ألتزب األ داألة كاأل نف ة  ـ االث رجمع فف : .ّ

http//news.bb.cu.uk/hi/arabicnews/newsid  

  -األشسكة األدكأل ة ألثف ثكفمت:. ْ

http//akhara/aa/m.net/news  

 فكعع جر دة األفدل األ راع ة. .ٓ


