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 مق�مة
أّما و��اب�ها، وال��ّالت ال��ائ� إن�اء ف� الّ��افة وتع�ي ال��في، الع�ل ال��افة م� كل�ة               اشُ�ق�
على لل�اللة الغ���ة الّ����ة ع� نقٌل هي و"ال��رنال" ال�ّراق. ��ع�ى الّ��ف في �ع�ل م� فه�                 ال��فّي
وال��ّق� األخ�ار، وت�ل�ل ج�ع على تق�م اّل�ي ال�ه�ة هي فال��افة: العام، ال�ع�ى في أما ال��مّ�ة.                 ال��افة
ال��االت في األح�اث �����ّ�ات م�عّلقة األخ�ار ه�ه ت��ن ما وغالً�ا . لل�اس وتق���ها م��اقّ��ها،               م� 1

 اإلن�ان�ة الّ��اسّ�ة واالج��اع�ة واالق��اد�ة وال�قافّ�ة.

في أورو�ا ذل� م�ال و�ان ال�ا�عة، واخ��اع وال�ق�ي العل�ي �ال�ق�م ع��ًما ال�رق�ة ال��افة �ه�ر                ارت��
ال���عِ�� أراد الع���ة ال���قة في االس�ع�ار� ال�غلغل ب�ا�ة ومع وف�ن�ا. أل�ان�ا في والس��ا ال�ه�ة                ع��
ال�� الف�ن�ي ال���ل حال وه�ا الُ���عَ��ة، ال�ل�ان في ل������ها ام�ل�ها ال�ي اإلعالم�ة تق��اته �ع�                نقل
أن س��ا وال ذل�، في ع��ٌ� دوٌر ب�ناب�ت نابل��ن ل��لة كان وق� ال���س�. ال��� ح�ض أ��اف على                   ت�سع

 ال��اف� ال����اني الف�ن�ي ت��� ���ل رئ��ي على م��ق�ي ال��ق األوس� ال��ق األق�ى.

ب�ا�ة ومع ع��، ال�اسع الق�ن م� األول ال��ف في س�ر�ة في واج��اع�ة أدب�ة نه�ة ب�أت فق� ،���                   مه�ا
إلى الف�ن���� ووص�ل األخ��، وال�ال�ات ال�ام وال�ات في ال�س��ر� اإلصالح على الع��ان�ة ال�ولة               انف�اح
م� ال�قاف�ة ال�أث��ات ���� �ا��اد، ت��� ال��ر�ة ال��افة أخ�ت األولى؛ العال��ة ال��ب �ع�               س�ر�ة
ل�خ�ل كان ك�ا واإلن�ل���ة، الف�ن��ة ال��ارس م� الع���ة ال�ه�ة رواد وع�دة الع��ان�ة، ال����ة               ال��ارس
و�ن ك���. ح� إلى ال�ام�ة ال��ف�ة ال�ه�ة ��ر م�ا الف�د�، اإلب�اع ان��ار في تأث�� �اشا إب�اه��                  ق�ات

 تل� ال���رات ال���ارعة تف�ض عل��ا اإلجا�ة ع� أس�لة وأه�ها:

 ك�ف �ه�ت مالمح ال�ه�ة ال��ف�ة في س�ر�ة؟1.

 ما ���عة ال��افة ال��ر�ة في م�حلة ال��أة واالن��ار؟2.

 ما الق�ا�ا ال�ي ت�اول�ها ال��افة ال��ر�ة في تل� ال��حلة؟3.

 م�ى ت�ل�رت األزمة ال��ف�ة في س�ر�ة؟ وما ال�غ��ات ال��ی�ة ال�ي ��أت عل�ها؟4.

  

ح�ى1 الف�ن�ي واالن��اب 1918- 1800 الع��اني العه� في ال��ر�ة ال��افة ال��ر�ة: ال��افة تار�خ ال�فاعي، ال�ی�                   ش��
 االس�قالل (القاه�ة، دار ال�عارف، د. ت)، 1/ 25.
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  ال���� األول: س�اقات ال���ر ال�ار��ي لل��افة ال��ر�ة
ال��اس�ة والع�اق�ل ال��اع� م� ال���� وواجه�ها م����ة، م�حل�ة ����ات ال��ر�ة ال��افة             مّ�ت
ال������ات عق� في ال���ي ال��ا� وذروة ال���ج م�حلة بلغ� ح�ى ع�ة ت��رات وشه�ت               واالج��اع�ة،

 م� الق�ن الع����، وتل� ال��احل هي:

 أوًال: م�حلة ال��ا� ال��في ال��ر� (ال�امي) في العه� الع��اني

ال��� ناه�� ع���ة ق�م�ة ح��ة ت�ل�ت م، 1838 عام ال�ام �الد م� �اشا إب�اه�� ق�ات خ�وج                  �ع�
في س�ر�ة نف�� -م�ل ال�ام�ة ال��افة وق�ام ال��ارس ب�أث�� الع���ة، الف���ة ال���ة وأخ�ت               الع��اني.
عه� ح�ى االت�اه به�ا ت��� ال��افة و�ل� ال�ام. أهل م�اع� ت��ك حل�- في واالع��ال ودم��                 ب��وت
ح��ة على ال��اق ���� ال���� ع�� ال�ل�ان أخ� ح�� ،(1908 – 1876) ال�اني ع��ال����                ال�ل�ان
ألفا� م� لل�ل�ان ���� ما ل��� ال�ام�ة ال��ف �ع� فات�ه� ال�ل��ة، أرجاء في ال��في                الع�ل
م�� إلى ال�ام ك���ون فه�� ال�الة، تل� م� ال�ف���� نف�س س��� وق� ���ه. م� خ�ًفا وال�ع���                  ال�����
ت��� ال�ي الع���ة ال��ف أن�أوا ال�ه��، �الد وفي ل�اءها. رافعة اإلعالم�ة ال���ة كان� ح��                وأورو�ا،
إذ ، ن��يٌّ ح�یٌ� س�ر�ة في ال��افة ف�� فإن و��ل� . األولى نه��ه� أ�ام وعل�مه� وتار��ه� الع�ب                 ��آث� 2

أع�اًال ت��ى م�اوالت كان� ال�ار�خ ه�ا وق�ل ع��، ال�اسع الق�ن م� ال�اني ال��ف ب�ا�ة إلى                 ی�جع
ال��اس�ة ال��وف ساع�ت ح�� ال�ام�ة؛ االج��اع�ة ال��اة �أسال�� ارت��� ألنها أك��، ال              ص�ف�ة
العامة ال�قاهي واج��اعات كال��اج� ال�اس، ب�� دائ� ات�ال وج�د على س�ر�ة في االج��اع�ة               واألح�اث

.  واألس�اق ال�ور�ة ال��م�ة واألس��ع�ة 3

في الع��م��� الُ��ادی� ب�اس�ة الع��ان�ة ال�ال�ات في ت�اع وف�ماناتها الع��ان�ة ال�ولة ق�ان�� كان�               لق�
ألجل أو جل�ل ش�خ أو دولة رجل وفاة أو األع�اد ���اس�ة أو واٍل ت�لي ك��اس�ات العامة، وال�احات                   األس�اق
أوام� م� ���ر ما على معلقة ال��ل��� أن�ار "و�ل� قائًال ال��الي سامي ال����ر و����                ال��ائ�.
ال��ی�ة االخ��اعات م� ال�الح و�لى ال��ا�ة م� ال�الح إلى وت�ش�ه� ال���عة، وضع ت��د               وف�مانات

.  اإلف�ن��ة" 4

في خ�ر� خل�ل ل�اح�ها األخ�ار ح��قة ص��فة تل� ف�ان� س�ر�ة، في ع���ة ص��فة أول ص�ور                 كان
وال��ائ� م�� م�ل الع���ة ال�ل�ان في ال��ف م� الع�ی� ص�ور ذل� �ع� أعق�ها ث� ١٨٥٨م، عام                  ب��وت

  ال�فاعي، ال��جع ال�اب�، ج1/8 – 2.9
  ال�فاعي، ال��جع نف�ه، 1/ 3.13
   سامي ال��الي، ال���ة األدب�ة في حل� (1800 – 1950) (القاه�ة، د.م، 1957)، ص 4.205
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ل���ن ١٨٧٥م، عام ال����ة األه�ام ص��فة ص�ور أن إلى ه�ا اإلشارة م� ب� وال وغ��ها. والع�اق                  وال����
.  أق�م ص��فة ع���ة ل� تع�ف االنق�اع ح�ى وق��ا ال�اه� 5

ال��الت وم� ال��م�ة، ال��ف م� ال��� الع�د ذل� ه� الع��اني، العه� في ال��ر�ة ال��افة ����                 ما
م� ال�غ� على س�اس�ة أو ن�ائ�ة أو أدب�ة أو دی��ة االج��اع�ة ال��اة ن�اح في ت���� ال�ي                  األس��ع�ة
ت��رها زاد وق� الع��ان���. لل�ال��� ال��عاق�ة العه�د في ال��ف��� على ال�ارمة وال�قا�ة األم�ي               ال�غ�
ال�� ال���اصل وال�فاح لألف�ار ال��ی� واله�اج 1908م دس��ر إعالن أعق�� ال�ي ال��ف�ة ال���ة ن��                مع
عام وح�ى م 1858 عام ال��ر�ة ال��افة ق�ام م�� ال�ام�ة ال�الد في ص�رت فق� ح�ث، ومه�ا                  جابه�ه.
أس��ع�ة م�لة و103 ال�ام�ة، ال�الد ومع�� ودم�� ب��وت في ی�م�ة ص��فة 272 ن�� 1916              
الع���ة وال��اس�ة ال�قاف�ة ال��اكل م��لف في و���� الف���ة، االت�اهات م� م��لفة أن�اع في               ت����
بلغ 1916 ح�ى 1908 دس��ر إعالن م�� ص�رت ال�ي ال��ف �أن ن�� ث� وم� والعال��ة،                 واإلسالم�ة
و�ع� ال��� في حق�قها نال� أن �ع� و�ه�ت أس��ع�ة، م�لة و73 ودم��، ب��وت في ص��فة 215                

 ت��رها م� رقا�ة ال���� ال��في الع��اني ال�ارمة على م�ار العق�د ال�ا�قة . 6

 ثانً�ا: م�حلة ال��افة ال��ر�ة  (ال�ام�ة) في العه� ال�ل�ي الف��لي

ت���� الع��ي، ال�ل�ي ال��� ت�� ال�الد وأص��� االن�هاء، على األولى العال��ة ال��ب أوش��               ع��ما
الع�����ن الق�اد كان فق� األواخ�، الع��ان��ن ال�الة ف�ضها ال�ي ال�قا�ة وألغ�� ال�ام�ة ال��افة               حال
ال��ف م� ع�د واب��أ ال�عاون. ب�وح ال��ن��� ال��ف��� مع ال��ة ال��ف�ة األحادی� ی��ادل�ن               ال��ر��ن
ال���ة له�ه م���ًا دم�� و�ان� الغ��ي، االس�ع�ار� ال��ل� خ�� ���اجهة واش���� �ال�ه�ر،              ال��م�ة

.  ال����ة، وات�ه� أن�ار الع�ب إل�ها، وعاد ال���� م� ال��ف لل��ور �ق�ٍة م� ج�ی� 7

تار�خ في لها م��ل ال ح��ة ف��ة كان� عام��، م� أك�� تع�� ل� ال�ي الف��لي ال�ل�ي ال��� ف��ة                    إن
ال��ر الع��ي ال��� �ل في ص��فة أول فأ���ت . �غ�ارة س�لها ان�ل� ح�� ال��ر�ة، ال����ة                ال��افة 8

ما م���ع بلغ وق� الع�ب. ل�ان ج���ة ال�الي ال��م في وتل�ها ،1918 أك���� 14 في الع��ي االس�قالل                   �اس�
دم�� في م�ها خ�� أشه�، ثالثة م� أقل في ج�ائ� ع�� نف�ه العام خالل ص�ف م� س�ر�ة في                    ص�ر
العامة ال��افة جان� إلى ح��� ال���� أعل� ك�ا ح�اة. في وأخ�� ح�� في وواح�ة حل� في                  وثالث
في م�ت�� ت��ر العاص�ة �اس� 1919 ف��ای� 17 في ال��ر�ة ال���مة بل�ان ت��� رس��ة ص��فة                 ع�
مع ال�س��ة و�الغاتها ال���مة ق�ان�� ن�� به�ف صف�ة، كل في أع��ة ثالث وعلى صف�ات ب��ان                 األس��ع

.  ذ�� أه� األخ�ار ال��ل�ة آن�اك 9

5 http://bit.ly/2B9rDlC  :خلف ال�ف�اح، هاش�اغ س�ر�ة، ش�ه� ب�ار�خ 10 د����� 2017، ان�� را��  
  ال�فاعي، ال��جع ال�اب�، 1/ 272 -6.273
  ال�فاعي، ال��جع ال�اب�، 2/ 13 - 7.14
8 http://bit.ly/2B9rDlC  :ال�ف�اح، ال��جع ال�اب�. ان�� را��  
  ال�فاعي، ال��جع نف�ه، 2/ 9.15
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ش�ل لّ� إلى وت�ع� ����ة، آرائها ع� تع�� الف��لي، العه� في ال��ر�ة ال��افة ان�لق� عام،                 و���ل
الع�ن ی� ت�� دم�� في الع���ة ال���مة و�ان� األقالم. ألص�اب ال���ات على �اإل�قاء وت�ال�                الع�ب،
دعا ال�� فه� �الًغا، اه��اًما ال����ة ال��افة ُی�لي كان ف��ل األم�� أن ح�ى ل�ع�ه�، ال�ال�ة                 وال��اع�ة
في و��ي اس�قاللي ن�ام تأس�� ن�� العام ال�أ� ت�ج�ه م�ه� و�ل� ال�م�ق�ة، ال��ف ت����                رؤساء
لل��ام �ه ��ه�ون �ع�ل الق�ام �����ع�ا كي تاًما إق�اًعا ال��اف��� إق�اع إلى ب�ل� و�ه�ف                س�ر�ة،
وال ال��ر�ة، ال��ن كل في �ال��ف� ال��ف ف�� اس��� وه��ا . ال��اسة م��ان في ال��ی�                ال����ق�ا�ي 10

وخ���� خ�ً�ا عام��، م� أقل في دور�ات م� س�ر�ة شه�ته ما م���ع بلغ ح�ى وحل�، دم�� في                   س��ا
ال��ف و�ل�ام ،1920 عام م�لع في ال����عات م�ی��ة تأس�� م� و�ال�غ� وم�لة. ج���ة ب��                دور�ة

.  ب�ع� ال�����ات واإلج�اءات القان�ن�ة؛ فإن �ع� ال��ف ل� ��� ل���قف 11

و�ان� ال��ر�ة، ال�الد في ����ة ال��افة ن�� على ش�ع ف��ل ال�ل� أس�ه ال�� ال�س��ر� ال��ام                 إن
العام لل�أ� ت�جه ال�ي ال�قاف�ة ال��الت وازده�ت وال�ام�ة، الع���ة لل�ح�ة ت�ع� ال�وح ع���ة ص�ف                ج��عها
والعل�م 1920 كامل �م��� ل�في ل����د وال��ائع 1919 األرناؤو�ي ل�ع�وف الع��ي (العل� دم��               في
وال�علة 1910 ال�ل��ة ال�راع�ة ال���ة م�لة وه�ا عل���ان م�ل�ان حل� وفي ،1920 الفالحي الل��ف                لع��

 لف�ح هللا ق���ن 1920).

ال�ارسة نف�ها ون��� ال��ة، ال����ة ال��افة ت�ح�ت ال����ان�ة الف�ن��ة ال��سة اله��ة اش��اد              و�ع�
وتهاج� والع�ب، ال��ر��� لل�ع�اء ال���لة وال�سائل ال�قاالت ت��ج وأخ�ت الف��لي، ال��� مق�رات              على
و�ل�� ال�ئ�� إلى ال�ع��) ال�ل� (جاللة ف��ل رسائل ال��ف وت�اقل� الغ��ي، واالس�ع�ار              االن��اب
في �ع�ف ول� ال�ل��ة �ل في ح���ها ال��ر�ة ال��افة أع��� فق� وه��ا األولى؛ ال�ف�ة على                 ب��قع�ه
ال��اس�ة األقالم أص�اب م� شه�ة له م� كل وأص�ح ذل�، م� أخ�� دوًرا لع�� أنها ال��في                  تار��ها
ال���� وز�ي علي ك�د �م��� ال���لي شاك� بها ع�ل فق� ال��افة، عال� في ب�ف�ه یلقي والف��ة                  واألدب�ة

.  ومع�وف ال�صافي وغ��ه� م� رجاالت ال��اسة والف�� ال��ر��� في تل� الف��ة 12

  

  إل�اس ج�ز��، ت��ر ال��افة ال��ر�ة في مائة عام (1865 – 1965)، ص 10.13
  ج�ز��، ال��جع ال�اب�، 11.1/14
  ال�فاعي، ال��جع ال�اب�، 2/ 18 – 12.19
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 ثالً�ا: ال��افة ال��ر�ة في م�حلة االن��اب الف�ن�ي (1920 – 1946)

القاه�ة وفي وأورو�ا. م�� إلى ال��ر� الف�� رجاالت م� ك��� ف�َّ الف�ن�ي، ال�غ�ان واش��اد م��ل�ن،                 �ع�
م��ال ب�ئاسة ال��ر� االت�اد ح�ب ف�ها تألف ح�� ال�الد، أح�ار أمام ف��ً�ا ال��في الع�ل م�ال                 كان

.  ل�ف هللا، و�ان� غا�ة ه�ا ال��ب كفاح الف�ن���� ل����ل االس�قالل 13

إدارتها على تعاق� ال�م�- م� ون�ف عق�ی� ن�� دام� -ال�ي س�ر�ة على الف�ن�ي االن��اب م�حلة                 وفي
و��� ودومارتل و��ن�� ج�ف��ل ودو وسارا� وو�غان غ�رو ال���ال وه� ال�ام���، ال�ف�ض�� م�               م���عة
أول و�اع��اره وأر�ابها. ال��افة على صارمة ق��ًدا وف�ضه �ق��ته، غ�رو ال���ال ع�ف وق� و�ات�و.                ودان�
الف�ن�ي االن��ابي العه� خالل س�ر�ة وع�ف� ال�الد. في سل��ه ت�ع�� ال�سائل ���ى حاول ساٍم،                مف�ض
1923 س����� في ق�ارات ع�ة و�غان� أص�ر فق� . لها ضا�� ق�ار م� وأك�� لل��افة، قان�ن م�                  أك�� 14

ال��ائ� م�اق�ة ت�قف :2194 م�س�م م� األولى ال�ادة في وورد دم��. دولة في ال��اق�ة �إ�قاف                 تق�ي
.  وال����عات ال�ي ت��ر �أوقات مع��ة في دولة دم�� 15

م�ال�، �ع�ة 1925 ی�ن�� في أع�ادها �ع� في ال�ق��� ج���ة تق�م� ال���� ال��ر�ة ال��رة م�حلة                 وخالل
ع���ة بلغة ح� و��ي وق�اء ال����ة، وال���ة ال��افة، وح��ة ال�أس���ة، وال��ع�ة س�ر�ة، وح�ة               وهي:
"ن�� �ع��ان: مقاًال ال�ف��، أدی� �قل� اف��اح�ة أع�ادها أح� في ف���ت ال�ع� ج���ة أما . ع���ة                 وص�غة 16

االس�قالل في حقها ��ل�ها ان��اب على تع��ف ال أمة "إن�ا ف�ها: جاء وم�ا االن��اب". ����نه ال��                  وه�ا
.  وال���ة، و�ف�ض عل�ها ن�اًما �ق�ي على ك�انها ال��اسي.." 17

ح�ب م�ت�� (م�ل: ال��اس�ة ال����ة ال��ر�ة ال��ت��ات نقل على ال��ر�ة ال��افة ه�ف ت��� �ع�،                ف��ا
ح�� الع��، حقي ح��مة زم� االن��اب�ة األم��ة ال�قا�ة وزادت ،(1921 آب في القاه�ة في ال��ر�                 االت�اد
على مق���ة و��ف�ها وجعل ال��ف، في ال�قاالت و�سقا� ح�ف على ال�قا�ة إدارة في ال��في ال�ق��                 قام
وتق�ل: ال���وف، األب�� الف�اغ ت��ك �أن ه�ا تقابل ال��ر�ة ال��ف ف�ان� ال��ر�، ال����ع أخ�ار                نقل
والقه� االس�غالل ض� العام ال�أ� الس�ف�از واس���ار صارًخا اح��اًجا ذل� و�ان ال�قا�ة"، ل�ع�فة               "ح�ف

.  ال��اسي واالق��اد� في س�ر�ة 18

واأله��ة ت�اس�� ومع���ة ماد�ة ل��ائ� 1927 – 1925 عام ال��رة زم� ال��ر�ة ال��افة تع�ض�                وق�
ع��ً�ا، اض�هاًدا ال��ف��� الف�ن���ن اض�ه� ح�� لألمة، ال��اس�ة ال��اة في لع��ه ال�� لل�ور               ال�ئ���ة

  ن��ح �اب�ل، ص�افة وس�اسة في الق�ن الع����، ب��وت، ر�اض ال���، �2 2001، ص 13.46
  ج�ز��، ال��جع ال�اب�، ص14.21
  ال�فاعي، ال��جع نف�ه، 2/ 42 – 15.43
  ج�ز��، ال��جع ال�اب�، ص 16.24
  ج�ز��، ال��جع نف�ه، ص 17.25
  ال�فاعي، ال��جع ال�اب�، 2/ 18.36
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ال��� ن��� على ح�� ح�� م��لفة، �أح�ام عل�ه� ح�� م� وم�ه� ن��ه�، ال��ف��� م� ك��� ق�ى                  وق�
.  (م��ر ج���ة الق��) ���� اإلع�ام 19

في اإلعالمي الف�اغ ل�� مل�ة حاجة وج�د ال��ر�ة ال����ة ال��لة الح�� فق� تل�، ال����� ل�الة                 ن���ة
�إص�ار ت�خ�� على ف��ل� س�اس�ها، ع� وت�افع بل�انها ت��� ی�م�ة ص��فة إص�ار فق�رت               أجه�تها،
ن��� إلى وال���تار�ة ال���� عارف إلى ت����ها ب�ئاسة وعه�ت "األ�ام". �اس� س�اس�ة ی�م�ة               ج���ة
ت��ر ال�ي األولى ال��ة وهي ،1931 مای� في صف�ات ث�ان في األ�ام م� األول الع�د وص�ر                  األرم�از�.
م� س�ر�ة ص��فة تعه�ه ل� ك��ً�ا إق�اًال م�الع�ها على ال�اس فأق�ل ال���، به�ا س�اس�ة ی�م�ة ج���ة                  ف�ها
لع�ة ال��ور ح��ة ف�ع�ل�ن ص�ورها �ان��ار ون�اف�ها �ابها م� ق��ً�ا �قف�ن ق�ائها م� ال���� و�ان                 ق�ل،

.   ساعات، ح�ى ت��� دوائ� األم� إلى إرسال رجالها ل�ف��� تل� ال���ع 20

مهاج�ة م�ها أر�عة ت�ل� ح�� ج�ائ�، ع��ة ع� ی�ْد ل� ال��رة �ع� ال��م�ة ال��ر�ة ال��ف ع�د                  ول��
في ال��م�ة ال��ف ان���ت ك�ا . وال�ع� وال�ازوق واألن�اء ال�ق��� وهي ب�م��، الف�ن�ي              االس�ع�ار 21

ت��ر كان� ال�ي واألص�اء والق��، واأل�ام �اء وألف الع�ب (ف�ى 1932 – 1929 عامي ب��                 دم��
أما واالت�اد)، وال�ه�ة وال�ق� ال�ق�م حل�: وفي وال�س��ر، ال���ي وال���� وال�ع� واالس�قالل              �الف�ن��ة،
كال��اح أدب�ة وص�ف �الف�ن��ة، ال�ا�قة س�ر�ة و���� �الع���ة، ال�ا�قة ال�ح�ة ف�ان� األس��ع�ة              ال��ف

.  وال�هاد وال�ا��ة اإلسالم�ة 22

اإلدارة م�او� ب�ص� اه��� ال�ي الق�� ج���ة اإلصالح ورا�ة ال�ق� ل�اء ح�ل� ال�الث��ات م�لع                ومع
وحالة وال��قات وال������ة وال�ش�ة االن��ا�ات ت�و�� مقاالتها في ف��اول� لالن��اب، ال�ا�عة             ال���م�ة
�ع��ان َق��ة اف��اح�ة 1932 ی�ن�� 22 ب�ار�خ ع�دها في ن��ت فق� ه�ال�. ما إلى وما األم� وحف�                   ال���ن

.  "هل ی�ش��ن عه� ج�ه�ر��ه� ���ا�ة ال�ش�ة والل��ص�ة". وف�ها ح�لة على ال���مة ال��ی�ة 23

في وعل��ة أدب�ة ص�ف وهي دور�ة، ص��فة 25 ح�الي ت��ر كان� ال�الفة ال��اس�ة ال��ف ع�ا                 وف��ا
م�اعي ���� أ�ً�ا؛ م��ودة م�اردها كان� ول�ل� جً�ا، قل�ل�ن ق�اءها أن غ�� ما، ش�ً�ا م����ة                 ف��ات
كان� ال�ي ال��الت ���� ع� الف�ن�ي األدب ون�� الع��ي، األدبي ال�ف�ذ إضعاف في االن��اب                سل�ات
أبً�ا ال��اسة في ت��� ت�� ل� ال�ي ال��ف به�ه ال��اه�� اس��فاف و���� ودم��، ب��وت في 24               ت��رها

. 

  ال�فاعي، ال��جع نف�ه، 2/ 58 -19.59
  �اب�ل، ال��جع ال�اب�، ص. ص 71 -20.72
  ال�فاعي، ال��جع ال�اب�، ج2، 67 -21.69
  ال�فاعي، ال��جع نف�ه، 2/ 22.102
  ج�ز��، ال��جع ال�اب�، ص 23.38
  ال�فاعي، ال��جع نف�ه، 24.2/108
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تع��ل ق�ار ألغى فق� حّ�، ص�في عه� ن��� كان ،1936 عام ل��ر�ة رئ�ً�ا األتاسي هاش� ت�لي                  و�ان
ال�م� مع واس��اع�ا ح���ها، ات�اع �ع� ال��ف�ة ال���ة تل� ع�ل� ف�ن�ا ول�� ال�م�ق�ة. القل�                ص��فة

.  أن ُ��ّ�ن�ا له� أن�اًرا م� ال��اب وال��ف��� ال��ر��� ال�أج�ر�� 25

ض� ی�اضل ال��ر�ة ال����ة ال��ف م� ع�د �قي ،(1945 – 1939) ال�ان�ة العال��ة ال��ب                وخالل
وعلى وال����، �اله�وء االل��ام إال ال��ر��� ��ع ��� ل� وال�الحقات، الق�ع م�جة وأمام الف�ن�ي،                االن��اب
واالع�قال وال�في االض�هاد في لإلمعان سان�ة ف�صة ف�ن�ا ع�الء "وج� األرم�از�: ن��� ق�ل               ح�

.  واألح�ام الع�ف�ة" 26

وراح صغ��ة. صف�ات �أر�ع وص�رت ح��ها، الخ��ار ال��ف اض��ت العال��ة، ال��ب ل��وف              ون�ً�ا
ال�ي الع��فة األزمات ت�اهلها ���� ال�اك�ة لل�ل�ات والل�م ال�ق� ح�الت ی�جه�ن ال��ف              أص�اب
ع� �ال��قف ف�ها ه�دت ال��ام، إلى م���ات م�ات ع�ة ال��افة نقا�ة وجه� وق� ال��ف،                ت�اجهها

.  ال��ور إذا ل� ت��ج ع� م�قف الالم�االة ال�ي تقفه م� ضائقة ال��افة 27

الف�ن�ي، االن��اب سل�ات ت�اه واح� م�قف ذات ال��ر�ة ال��ف ج��ع ت�� ل� أنه إلى اإلشارة                 وت��ر
األخ��، م� ی��ق� م�ها كل و�ان ل�ع�، �ع�ها االتهامات ت��ل كان� ال��ف ه�ه أن                فال�الح�
وال��ل األح�، وم�لة ال�م�ق�ة، (ل�ماتان لف�ن�ا ال��ال�ة ال��ف واس���ت وو����ها. �اخالصها             و����
م� ت�ل� ول� . ال��ر�ة ال�الد اس�قالل إلى ت�مي ال�ي األف�ار وته�م ال��ر�ة األوضاع تهاج�                �ال����اء) 28

م� ع��ف له��م �اء ألف ج���ة تع�ض� فق� الف�ن����، مع �ال�عاون مع�وفة و���ة ص�ف أح�اًنا                 االتهام
ت��ق� وف�ه �اء". ألف ج���ة ت��� ه��ا ف�ن�ا.. مع ت�عاق� "ف�ن�ا ع��انه مقاًال الق�� ن��ت إذ الق��.                   ج���ة

وأمان�ها م�ال�ها وراء ت�عى و�أنها لالن��اب، �االس��الم وت�ه�ها �ال���اذلة، ت�فها ال�ي �اء ألف 29             س�اسة

.  

ال����ة ال��افة ���ل أولها ات�اهات، ثالث على االن��اب �ل في ال��ر�ة ال��ف ت�ز�ع �����ا                خ�اًما:
ال�ق��� في وت���ل معه. ال��عاونة ال��ل�ة وال���مات االن��اب وجه في وأق�اها ع�ًفا أش�ها وه�ه                ال�عارضة،
نقٍ� م� ت�ل� ال أنها غ�� قل�ًال ُت�ا�ع ال�ي ال�ع��لة ال��افة ���ل وثان�ها ال��ال�ة. وس�ر�ة واأل�ام                  والق��
كل �ال�عارضة ل��� فهي وال�صانة، اله�وء م� ال��ف ه�ه أص�ات وتق��ب أح�اًنا، و���ة               وم�ال�
���ل وثال�ها حل�. في وال�ق�� دم�� في �اء ألف ص��ف�ا: وأب�زها ال��ا�عة، كل �ال��ا�عة وال                 ال�عارضة
ال�ادرة ال��ف وأب�زها ال��اء، إال تع�ف وال إل�ها ی�حى ��ا ت��� فهي لالن��اب، ال��ا�عة                ال��افة

  ال�فاعي، ال��جع نف�ه، ص. ص 118 -25.119
  ال�فاعي، ال��جع ال�اب�، 2/ 26.135
  �اب�ل، ال��جع ال�اب�، ص27.165
  ال�فاعي، ال��جع نف�ه، 2/ 150 – 28.151
   ج�ز��، ال��جع ال�اب�، ص. ص 30 - 29.31
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الع��ان م�ها ون��� الع���ة، ال��ف و�ع� وال�ردن�ل، س�ر�ة و���� وال��اح األص�اء وم�ها              �الف�ن��ة،
.  وال�مان واألمة 30

 را�ًعا: ال��افة ال��ر�ة في عه� االس�قالل ال���ي (1946 – 1958):

ب�� ال��اسي وال��اذب االس�ق�اب في ث� وم� ال���ي، االس�قالل ت�ق�� في �ارًزا دوًرا ال��افة                لع��
 األح�اب وال��� ال����ة والع����ة، وق� م�ت ���احل ع�ة وهي:

 1- ال��افة وعه� االس�قالل األول (1946 – 1949م)
خ�ج� فق� ال��ر�ة. ال����ة ال��افة تار�خ في ع��ً�ا ی�ًما 1946 أب��ل م� ع�� ال�ا�ع ی�م                 كان
ب�� تقارن وراح� االس�قالل، رم�ز وص�ر واألل�ان، �األعالم م�دانة األول األس��ع ه�ا في               أع�ادها
ه�ه كان� وق� ال���ل. جهاده ث�ار ل��ي وت�ع�ه الع���، �ف�زه ال��ر� ال�ع� وته�ئ وال�اض�                ال�اضي
ال�ل� ج�ة م� ل��� وت�ع�ه الع��ة ی�سف �ال�ه�� ُت��� م�ها و�ل األول، �ال�قام ال��افة م�اس�ة                 ال��اس�ة
ال�ی� صالح �قل� اف��اح�ة مقالة لل�الء األولى ال���� في ال�ع� ج���ة ن��ت وق� ال���ي. كفاحه                 ن�اج

.  ال���ار، جاء ف�ها: "��لع عل��ا ه�ا ال��م وفي قل���ا ه�ة ف�ح، وعلى وج�ه�ا أمارات اإلش�اق" 31

ال����ة ال��لة ساسة ان�غل ح�ى ال�الء، أف�اح ت��هي ت�� ول� س�ر�ة، ع� ف�ن�ي ج��� آخ� ��ل� ���                   ل�
وع� ال�ع�، م�ال� ع� ب�ج�هه� جانً�ا واإلشاحة األت�اع، وتق��� ال��اص�، ب��ز�ع ال���              ورجاالت
ال��الة م�ائل �ع��ا ول� ت���، أه��ة ال��ر� ال�ق� أع�اء ه�الء ی�ل فل� الف�ن�ي. االن��اب مفاس�                 إصالح
ال����ة وق�ا�ا وال��اع�ة، ال�راع�ة ال����ات وف�اد ال�لع، أسعار في �قال و��ا اه��ام. أ�               ال������ة
ه�ه ت�ه� ول� االن��اب. في كان� ك�ا ال��ف�ة والق��د الع�ائ� ت��د ع� ناه�� ال���. وت�ل�ح                 وال�عل��،
ال��حلة ه�ه شه�ت بل الف�ة. دس��ر�ة) (تع��الت ودس��ة ت���� أ� ال�الث ����اتها ال�غ��ة               ال��حلة
االق��اد أو الع�ل أو ال�عل�� م�ألة في ص��فة خاض� فإذا ال�اح�ة، ال��ة في ال�ع��ل ق�ارات                 ع��ات
ل�اء ق��ة في ص��فة ك��� و�ذا صاح�ها. ول�ح� ُع�ل� ل���ول، نقً�ا وجه� أو �إصالح،                و�ال��
إذا وح�ى ُتع�ل، �ال�قاع� ع��ً�ا أو م�لً�ا حاكً�ا اته�� أو ،1948 عام فل���� ح�ب أو                 اإلس���رون
�ال��ل ال��افة على ال����� ��� ل� ذل�، كل ومع ال�ارج�ة. للعالقات ت�يء فهي أج���ة، دولة                 ت�اول�
تأمل كان� ال��ر�ة ال��افة ول�� ال�ان�ة، العال��ة ال��ب زم� س��ا وال االن��اب، أ�ام عل�ه كان                 ال��

 ���� و��ي ت��ر� �ع��ها ح��ة ت�اهي ص�افة العال� الغ��ي.

ال�����، ب�� ال��ی�ة ال��اف�ة ث� وال���ي، ال�ع� ح�ب و�ه�ر االس�قالل، �ع� ال����ة ال��لة انق�ام                ل��
س�اسة ث� االن��ا�ات، ب��و�� ال���ي ال��ب م�هً�ا ،1947 عام ال��� إلى ال�ع� ح�ب               ووص�ل
ال�ع� �����ة م��لة ال��ار�ة ال��افة �ه�ر وأ�ً�ا س�ر�ة، في ال�ع���ة وت�ه�ر وال��الة              ال��ائ�

  ج�ز��، ال��جع ال�اب�، ص 33، و�اب�ل، ال��جع ال�اب�، ص 30.185
  وز��، ال��جع نف�ه، ص. ص 63 – 31.64
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أد� 1948؛ ح�ب في ال��ر� ال��� وه���ة ال�ان�ة، رئاس�ه في الق�تلي ل���� وال���ی� ال�ع�،                وص�ت
م�هقة كان� أنها غ�� ال���ة، على ساع�تها ال�ي ال���ة م� ن�ًعا ال��ر�ة ال��افة تع�� أن                 إلى

.  ����ول�ات وأع�اء م�ل�ة و���ة وق�م�ة، و�ان عل�ها ان ت�افح على ج��ع ال�����ات 32

 2- ال��افة في م�حلة االنقال�ات الع����ة (1949 – 1954م)
إج�اءات، ��ل�لة وأت�عه ،1949 عام مارس 30 في انقال�ه ال�ع�� ح��ي العق�� ال��ر� ال��� قائ�                 نف�
ال�ع�� ات��ها ال�ي اإلج�اءات أما ال�اب�. ال���ي ال��� أر�ان ومالحقة ال��افة، وتع��ل ال��ود،               كإقفال
�ع� ام��ازات �إلغاء القاضي 1949 أب��ل 12 تار�خ في 149 رق� ال��س�م أولها ف�ان ال��افة، ���                
من محدودة طائفة استمرت األن�اء..). بینما وال�ادی�، الف� الع��ي، االس�قالل ال�ل�، (ب�د�،              ال��ف
وال�ع� وال��ار وال��ال وال��ی� وال��� �اء وألف الق�� م�ها بالصدور، السوریة الصحف              كبریات
وع�رها األمة، م�ق� ف�ه وت�� ال���ح، له ت��ل ال�ع�� عه� في ال�ادرة ال��ف وأخ�ت ال��ی�.                 وال��ر�
ما فه�ا ال��ف، ه�ه في ال�ع�� ب�ا ك�ف أما . شاملة إصالح�ة انقالب�ة ب��رة ت�ال� كان� أنها ذل�                   في 33

ث�ة 1949 أب��ل 7 ع�د ففي اف��اح�اتها، خالل وم� الق��، ج���ة في ال���� الع�او�� خالل م�                  ت���
 اف��اح�ة ع��انها: "ال�ع� ل�� م��ع�ًال على ال��ل�ان".

إج�اء أول و�ان ،1949 أغ��� 14 في ال��او� سامي العق�� زم�له انقالب ف�ان �ال�ع��، العه� َ��ل                  ول�
و��أ ال�اب�. العه� في ال�ع�لة ال��ف مع�� ع� ف�ه أف�ج 3؛ رق� ال��س�م إص�ار ال��افة ت�اه                  ات��ه
االنقالبات آخر انقالبھ یكون أن وترجو الحناوي تمتدح الصحافة راحت اإلج�اءات، فیما م� سل�لة                �ات�اذ

.   في سوریا، بینما كانت تتھجم على سابقھ حسني الزعیم، وتصفھ بالدكتاتور المستبد 34

قیادة وأصدرت والنشر، واإلذاعة العامة للمطبوعات مدیراً األبیض الوھاب عبد ال��او�، ُعین انقالب               �ع�
.  الجیش جملة من المراسیم، منھا اإلفراج عن الصحف  ال�ي ع�ل� في عه� ح��ي ال�ع�� 35

ت�ع�ها م�ادة ����ة العق�اء ون��ر الع���� ال��ل� قام ح�ى ال��او�، انقالب على أشه� أر�عة ت��                 ل�
هاش� و�قي ال�����، ال��ل� وعلى ال��ني ال��� على أ�ق�ا أنه� غ�� ،1949 د����� في ال����لي                 أدی�
وفي .1950 دس��ر إج�اءات واك��ل� ،1950 عام �ال��� ال�ع� ح�ب واس��� ال�ئاسة. س�ة في                األتاسي
ی��� كان �أنه واته��ه ال�ع�، ح�ب ح��مة على ه��م أق�ى ال�عارضة ال��افة ش�� ال��حلة،                تل�
ب�أت ال�قابل، في ال�ارئة. اإلدار� ال�ع��ل م�اس�� خاصة الق��د، م� م��� ف�ه ج�ی� ص�افة قان�ن                 ل���وع
س�ر�ة ح�ود وح�ا�ة مع���اته، إلى ال��� لع�دة ت�ع� وأخ�ت �االنقال�ات، َت�ف� ����لها ال��ر�ة               ال��افة

.  فق� 36

  ج�ز��، ال��جع ال�اب�، ص32.66
  ج�ز��، ال��جع نف�ه، ص. ص 73 -33.74
  �اب�ل، ال��جع ال�اب�، ص 440 – 34.442
  �اب�ل، ال��جع ال�اب�، ص 35.443
  ج�ز��، ال��جع ال�اب�، ص 36.80
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�ال��اء أع��تها وام�ألت ���ره، م�دانة ال��ف ص�رت لل��ه�ر�ة، رئ�ً�ا ال����لي أدی� ان��اب              و�ع�
ال��ی� ال�س��ر "إق�ار ع�او��ها: أعلى وفي ،1953 ی�ل�� 3 في ال��ی� ال��� ج���ة وص�رت                عل�ه،
في 90" ع�او��ها وفي ال�ل��ة ال���� وص��فة ال��ر�ة". لل��ه�ر�ة رئ�ً�ا ال����لي ال�ع�� ف�امة               وان��اب
و��ل� ال����لي، �اس� ال�ا�قة ف�ان� الع��ي، ال����� ج��� أما رئ�ً�ا". ال����لي ی���� ال�ع� م�                ال�ائة

.  ن��ت ص�ره في اف��اح�اتها ��ال ح��ه عام 1953 م 37

 3- ال��افة في ف��ة ر��ع ال����ق�ا��ة في س�ر�ة ( 1954 – 1958)
وضع�ها ال�ي والق�ان�� ال��اس�� مع�� ت�قف� ال����لي، أدی� وخلع الع���� ال��� م� ال��ل�               �ع�
أف�ج و�ه�ا ال�ا�قة. ال��ع�ة �ل في ال�اف�ة �الق�ان�� الع�ل وأع�� س��ات، ال��� خالل الع����ة                األن��ة
عام ال�ادر ال��افة ح��ة �قان�ن الع�ل وأع�� ال��ف�ة، م�ات�ها ع� األخ�ام وف�� األح�اب زع�اء                ع�
ج���ة ت�قف� ك�ا ال��ف، م� ل���� ج�ی�ة ام��ازات وم��� ،1950 ب�س��ر الع�ل واس�أنف ،1949              
في ال�ع� س��ا وال ال��ار�ة واألح�اب ال���ي ال��ب و��ز رئ�ً�ا، الق�تلي ����� جيء ث� الع��ي.                 ال�����
بل�ان نا�قة ج���ة ص�رت فق� م���فة، ��ار�ة ص�افة ب�وز على ساع� ال��اخ وه�ا ال��اس�ة،                ال�احة
12 ب�ار�خ 169 رق� القان�ن وه� لل����عات، واحً�ا قان�ًنا ال��حلة ه�ه وشه�ت ال��ر�، ال���عي                ال��ب

 مای� 1954، وال�� یلغي الق�ان�� ال�الفة.

في كان� أنها غ�� حام�ة، نقاشات في وت�خل ����ة، ت��� ال���ع م�حلة في ال��ر�ة ال��ف                 ان�لق�
أوله�ا عل�ها، وغل�ا ال��حلة ه�ه ص�افة في ب�زا أساس��� ات�اه�� أن ب�� لإلصالح، ت�عى ب�اءة                 مع��ها
وت��ر �الغة، ���اسة الع���ة وال�ح�ة الق�م�ة شعارات على ت��ع ال��ف مع�� ف�ان� الق�مي،               االت�اه
األوضاع على ال��رة إلى وال�ع�ة ال���لف، ال�اقع رف� ال�اني واالت�اه الع�ب، ق��ة م� ان�قاص أل�                 �ع�ف
ال���� حق� م�ا وال�ل�ة، والفالح�� الع�ال ق�ا�ا ت��ي مع ال��افة في االش��اك�ة شعارات ورفع                الفاس�ة،

.  م� ال��اس� لف�ات ال��قة ال�س�ى والفق��ة في عق� ال�����ات 38

وال�ع� �اء وألف والق�� واأل�ام ال��� هي ال�ق�ة تل� في دم�� في ال�ادرة ال��م�ة ال��ف أه�                  كان�
ح�� وفي وال����ة، ال��ال و��ق ال��ی� حل�: في ال��م�ة وال��ف و��د�، وال��ار وال��ر والعل�                واألن�اء
وت���ت ال�الد. الالذق�ة وفي العاصي، ح�اة وفي والع�و�ة، والف�� ال��ی� ال��ر� وهي ص�ف               ثالث
وز�ادة اإلخ�اج في ق�ة ع�ف� أنها ك�ا ن��ها. وت�ای� ع�دها، ����ة ال�ح�ة ق�ل ما م�حلة في س�ر�ة                   ص�افة

.  في ح�� ال���عات، وواك� ج�ء ال �أس �ه ت��رات ال��افة الق��ة الع���ة آن�اك 39

  ج�ز��، ال��جع نف�ه، ص. ص87 – 37.88
  ج�ز��، ال��جع ال�اب�، ص 38.90
  ج�ز��، ال��جع نف�ه، ص 39.94
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1918) ال��ر�ة ال��افة في وال����ع ال��اسة ق�ا�ا ال�اني:          ال����
 – 1958م)

  

ال��ر��� ال��ف��� نق�� مع ص�ف�ة مقابلة الع�ار مها ال��ف�ة أج�ت 1982م عام د����� 30                في
م� ال�اث�ة ال���ة "كان� فأجاب: ال�����ات، م�حلة في ال��ف ق�اء اه��امات ع� وسأل�ه �اب�ل،                ن��ح
األخ�ار و�ان� الف�ن�ي. االح�الل عه� في س��ا وال ال��اس�ة ال����ة وال�قاالت �ال��ض�عات ته��               الق�اء
�أن علً�ا الق�اء، وشغف ذوق م� األول �ال�قام ت��أث� ال���ل الع�و ض� �ال�فاح صل�ها لها ال�ي                  وال�عل�قات
نه� ت��ع كاملة خاصة صف�ات لها كان� وال��ائ�ة وال��اض�ة واالق��اد�ة األدب�ة األخ��              ال��ض�عات
وال��اس�ة وال�قاف�ة االج��اع�ة الق�ا�ا مع�� إج�ال و���� . ال����رة" ال��ض�عات م�العة في             ال�اغ��� 40

 في تل� الف��ة ��ا یلي:

 أوًال: ق�ا�ا اله��ة ودی� ال�ولة

م��أ على ور��ت صف�اتها، على ال�ولة دی� م�ض�ع ك���ة ص�ف عال�� الف�ن�ي، االن��اب م�حلة                م��
و�ان� للف��ة. معارضة أخ�� ص�ف مع حاد نقاش في ودخل� اإلسالم، ال�ولة دی� ���ن أن وه�                  واح�،
في ورد وق� اإلسالم، ال�ولة دی� ���ن �أن ت�ال� ك��� ال�ي ال��ف �ل�عة في ال�م�ق�ة االس�قالل                  ج���ة
االت�اه ه�ا وعارض� س�ر�ة". ل���مة ال�س�ي ال�ی� ه� اإلسالمي "ال�ی� ع��انه اف��احي مقال أع�ادها                أح�
م��وع ب�ع��ل ان�هى ال��ل أن غ�� ال�اد��ال�ة، الق�م�ة ال��ف و�ع� لالن��اب، ال��ال�ة              ال��ف
1950 دس��ر وضع ح�ى ال��افة، في ق��ة ال�غ�ة ه�ه ن��ع نع� ول� .1930 عام ال��ل� وحل                 ال�س��ر

.  م 41

ال��ع�ة اج��اعات في ال����م وال��ل ال�قاش - ال�س��ة ال����ة رأسها على - ال��ر�ة ال��افة                نقل�
خ���ًا م�لغًا ال�قاشات و�لغ� ال�س��ر. في ال�ولة دی� م��دة خاللها درس� ال�ي ،1950 ل�س��ر                ال�أس���ة
- ال��ع�ة أع�اء آراء ال����ة ال��ف ج��ع في ال�س��ة ال����ة في و��ت .1950 ی�ل�� جل�ات                 أث�اء

 ال������ م�ه� وال���قل�� - ح�ل ال�ادة. وق� ت�زع� تل� اآلراء في ثالث م�اقف، وهي على ال��� اآلتي:

ن�1�ِ. وجهات م�ل�ا وه�الء ال�ادة، على ال��ع�ة أع�اء م� ع�د اع��ض فق� ال�اف�:               ال��قف
ال����ع حق�ق ُ���ل أن ��� ال��ی� ال�س��ر أن ورأوا ع�ی�ة، ح���ة وق�� اج��اع�ة               ف�اٍت
صاخ�ة، ن�اب�ة ��ل�ٍة 1950 ی�ل�� 24 في ال�قاش اح��م وق� . وم�ال�ه ال��ی�              ال��ر� 42

م��� ال��ألة أن ورأ� ال�ولة، ع� ال�ی� ف�ل إلى ُدّم� إل�اس ال�اث�ل��ي ال�ائ� دعا                ح��

  �اب�ل، ال��جع ال�اب�، ص40.167
  ج���ة ال��ار ، "مادة دی� ال�ولة"،  الع�د 66، 24 ی�ای� 1950، ص 41.1

42 Youssef M.  Choueiri,  Arab Nationalism a History , (London:  Blackwell Publishing, 2000), p. 163. 
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ال�س�ى، الع��ر م�لفات م� ال�ی� مادة �أن ص�ح ع��ما ال�قاش ح�ة م� ورفع �أك�له.                شع�
غ�� نف�ً�ا أث�ًا س���ك دی��ة ص�غة ذات مادٍة وج�د "إن ُدّم�: وقال االس�ع�ار�ة. الف��ة                و�قا�ا

.   م����ٍّ في روح كل ع��ي غ�� م�ل�، وس��ع� �أنه غ��� ع� و��ه" 43

األغل��ة2. (ح�ب ال�ع� ح�ب كل�ة ح�م� ال�هاب ع�� ال�س��ر ل��ة مق�ر تال ال����:                ال��قف
ح�ٍ� ن�ام أق� ال�س��ر أن �اع��ار �ال�ادة و�ال� ال��اق�ات. تل� خالل ال��ع�ة)              في
روح �أن ال���� ح�� ال�ع� ح�ب نائ� أك� ك�ا ال��ا����. ج��ع ب�� عادٍل               د���ق�ا�ي
أح�اله� و���ن ال�������، عقائ� س����م أنه �ال�ا ال��ی�، ال�س��ر في واض�ة             ال��امح

.  ال����ة 44

ال�أس���ة ال��ع�ة في ال�ائ� م�قف ه� ال�قاشات، تل� في ص�امة ��ل ال�ادة إلى ال�اعي ال��قف                 و�ان
وصف م��ف�ة، ����قٍة ت��ث �أنه إ�اه واصفًا ق��ًا، ردًا دم� إل�اس ال�ائ� على رد فق� ال��اعي.                  م��فى
واردة إنها ح�� غ��ه�، ع� ال��ل��� ت��� ال ال�ادة أن اع��� و��ل� . والل�اقة ال�وق ع� �ال�ع��ة                  تعاب��ه 45

.   في دسات�� ع���ة وغ���ة. ك�ا أن ال�ع�ة لعل��ة ه��ة ال�ولة، م��قاة م� ص��� الف�� الق�مي األورو�ي 46

ن���ة3. ال��ع�ة، داخل ت���ل له ��� ل� ال�� ال���ي، ال��ُب ال��قَف ه�ا َم�ََّل ال�س�:                ال��قف
ال��ب ق�ادات آراء ت�ای� ��ه� مقاًال ال��ار ج���ة أوردت وق� ب�ای�ها. م� االن��ا�ات               مقا�ع�ه
ال�ادة ل�ع��� ال��ب معارضَة أب�� ال�فار ل�في وه� ق�اداته أب�ز فأح� ال�ولة. دی� مادة                ح�ل
ن��� وه� ال��ب، زع�اء أح� أرسل ب���ا األتاسي. هاش� �ال�ئ�� لقائه خالل ال�س��ر               في
ال�ولة دی� ق��ة أن "ف��قف�ا ف�ها: �ق�ل ب��وت، في ال�اب�ة" "ال��في ج���ة إلى ب�ق�ًة                ال���
ال���ي ال��ب م� دم�� وأع�ان وجهاء أرسل ف��ا لها". مع�ى وال والعامة، الغ�غاء م�                ُت�ار
م�قف بها ات�ف ال�ي ال�ض�ح وع�م ال��اب�ة ول�� �ال�ادة. و�ال��ا ال��ع�ة، إلى              رسالًة
رأیه� �إب�اء ال��ب ق�ادة ��ال� له�، غاض�ة رسالة ل��ج�ه ال��ع�ة رئ�� دفع ال���ي،               ال��ب

.   ��أن ال�ادة، ��ل شفاف�ة ووض�ح 47

م�اد م� ن�عه أو ال�ولة دی� م��وع ل����� ال�ائ� وال��ال ال�قاش ال����ة ال��ف ت��ي نالح� تق�م                  م�ا
على ت�� ال��ی� ال�س��ر في مادة إدراج إلى ال�ع�ة ال��ار ج���ة ت��� ح�� ،1950 عام ال��ر�                  ال�س��ر
ح�ل ���ل ج�ل وثار ال�ع�، ص��فة س��ا وال ال��ف �ع� فاع��ض� اإلسالم"، ال�ولة "دی� ���ن                 أن
أن ول� آن�اك، �ائف�ة ص�افة �أنها ال��ر�ة ال��افة ت�صف أن ال���� غ�� م� ی�قى الع��م، وعلى                  ذل�.

.  نف� م�ها دعا – خالل االن��اب – إلى حف� حق�ق األك���ة في �ل ت���عات إسالم�ة 48

43-633 ص ص. ،1950 ی�ل�� 24 وال�الث�ن، ال�ام�ة ال�ل�ة لل�س��ر، ال�أس���ة ال��ع�ة م�اض� ال�ولة" ، دی� " مادة دم�، إل�اس                   
.635 

   ح�� ال���� ، "مادة دی� ال�ولة" ، م�اض� ال��ع�ة ال�أس���ة لل�س��ر، ال��جع ال�اب�،  ص. ص632 ــ 44.633
  ع�� ال�هاب ح�م� وم��فى ال��اعي، " مادة دی� ال�ولة" ، م�اض� ال��ع�ة، ال��جع نف�ه، ص. ص635 ـــ 45.637
  م��فى ال��اعي،  "ل�اذا ��� أن ���ن دی� ال�ولة اإلسالم؟"،  ال��ار ال��ی�، 9 ش�ا�/ف��ای� 1950، ال��ة األولى، الع�د 80، ص46.1
   ال��ار ال��ی�، " ما ه� م��� ال��ب ال���ي م� ق��ة دی� ال�ولة" ، 10 ف��ای� 1950، ال��ة األولى، الع�د 81، ص47.1
  ج�ز��، ال��جع ال�اب�، ص 48.270
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 ثانً�ا: ق�ا�ا اج��اع�ة وثقاف�ة في ال��افة ال��ر�ة

وال�عل�� ال����ة ق�ا�ا هي ال��حلة، تل� في ال��ر�ة ال��افة بها اه��� ال�ي االج��اع�ة الق�ا�ا أب�ز                 م�
 وحق�ق ال��أة وم�اكل الع�ال والفالح�� ال��ر���.

 1- ق�ا�ا ال����ة وال�عل��

ت��ن ت�اد بل 1908م، عام �ع� الع��اني العه� ص�افة في االن��اه ت��� ال�ي االج��اع�ة الق�ا�ا أب�ز                  كان�
م� كلً�ا ال��ر�ة ال��افة ت�ل ول� ال����ة. ق��ة هي العه� ذل� ص�افة في ت�الع�ا ال�ي ال�ح��ة                  الق��ة
ال�قاالت ك�ل� االف��اح�ة، م�ان األولى صف�اتها على س�ر��ن مف��ون ُی���ها ثقاف�ة، أو ت����ة               مقاالت
أن ك�ا األخ��. ال��ف و�ع� الق�� ج���ة صف�ات على ال�الث��ات، في ج��� شف�� ك��ها كان                 ال�ي
ذات األدب�ة �ال��غة غالً�ا م�س�مة الع�ب ف�ى ج���ته في األرناؤو� ومع�وف ال�ر�لي، ال�ی� خ��                مقاالت

.  ال�ع� ال����� 49

اه��اماتها م� األك�� ال�ان� ال�����ة الق�ا�ا واالس�قالل االن��اب عه�� في ال��ر�ة ال��افة              وأول�
أح� في ن��ت ال�ي ال�ق���، هي ال�ور�ة ال�����ة ال�قاالت د��� ال�ي ال��ف أولى و�ان�                االج��اع�ة.
إع�اد و�لى لل�عل��، سل��ة أس� وضع إلى ف�ه ت�ع� "ال�عارف"، �ع��ان اف��احً�ا مقاًال 1924 عام                 أع�ادها
ع��انها مقالة 31/8/1927 ب�ار�خ 50 الع�د في ال�ع� ج���ة ن��ت ك�ل� . ال�ه�ة له�ه               اخ��اص��� 50

ال�ع� ج���ة وت�الع�ا عال�ة. شهادات ال���ف�� ج��ع ���ل �أن ال��اب وألح العالي"، وال�عل��               "ال���ف�ن
ال��ارس ع� وت���ث العل��ة، ال���ة ت��ح وف�ها س�ر�ة"، في العل��ة "ال�ه�ة �ع��ان مقالة آخ� ع�د                 في

.  ال��ر�ة ال��ی�ة و���قة ال�عل�� ف�ها 51

ج���ة ن��تها مه�ة اف��اح�ة مقالة ص�رت وق� ال����ة، ���ائل االه��ام ت�ای� االس�قالل عه� ب�ا�ة                وفي
اج��اع ���اس�ة ال�قالة ه�ه جاءت وق� . مه�ة" ال رسالة "ال����ة وع��انها: ب��ار، ال�ی� صالح �قل�                 ال�ع� 52

ت����ة أسال�� �اع��اد س�ر�ة في ال�عل�� إلصالح ال���ار و��ع� ال��ر�ة. ال��اف�ات في ال�عارف               م�ی��
على ال��ه����، ال�ل�ة م� ال�ارج إلى عل��ة �ع�ات و�رسال ال��ی�، العه� مع ت��اس� ق�ان�� وت����                 ح�ی�ة،

 أن �ع��� م��أ ت�اف� الف�ص في ه�ه ال�ع�ات ال ال��اج�ة وال������ات.

العل�م ت��ی� على فأك�� أك�� ت��� أص��� ال��ف�ة ال�ع�ة أن نالح� ال������ات، عق� ب�ا�ة                ومع
م� ال�����ة ال�قالة ان���ت وق� ال����ة، في ال��ی�ة الغ���ة األسال�� واع��اد وت����ها، ال�����ة               وال��اهج

  ج�ز��، ال��جع نف�ه، ص 49.246
  ج�ز��، ال��جع نف�ه، ص 50.240
  ان��: م��� ك�د علي، ال����ات (ال��اض، دار أض�اء ال�لف، 2010)، 3/ 667. وقارن مع : ج�ز��، ال��جع ال�اب�، ص 51.242
  ج���ة ال�ع� ، "ال����ة رسالة ال مه�ة"،  الع�د 12، 52.19/7/1946
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ال�����ة �الق�ا�ا خاصة صف�ة ال�ع� ج���ة في ف�ه�ت ال�اخل�ة، ال�ف�ات إلى األولى              ال�ف�ة
.  وال�الب�ة، واس�ق��� الف�ات ال�الب�ة، وت��� أثً�ا �الًغا في ال��ل ال�اشئ م� ال��اب ال��ر� 53

 2- ق�ا�ا ال��أة

م���ات ع�ة �ه�ت إذ ك���. وس�اسي اج��اعي ت��ل ح�ث ،1918 عام س�ر�ة م� الع��ان��� خ�وج                 �ع�
والفق�اء، األی�ام وم�اع�ة ال����، ال�ان� على ع�لها اق��� ال���، قادة وشق�قات زوجات أدارتها               ن�ائ�ة،
ال����ل في ال��اسي وحقها ال��أة، دور ح�ل حادة نقاشات دارت ال��ا�ة، وم�� ال��م�مة. العادات                وم�ار�ة
وم�� و1920. 1919 عامي في األول ال��ر� ال��ت�� أع�اء جل�ات أث�اء دار ما ذل� م�                 واالن��اب،
ال�� ذل� تع��� ی�ف� وآخ� �ال��ار�ة، ال��أة ل�� م��� ت�ار ب�� ال��ر��ن ال��اس��ن انق�� ال��حلة،                 تل�
ال����ة ال�س��ر�ة ال�قاشات العام االج��اعي الف�اء في ال��أة م�ار�ة ق��ة شغل� وه��ا، . ال�س��ر               في 54

 في س�ر�ة.

في �الع��ا ال�ي ال�ق��� ج���ة في وردت ما أول الق��ة تل� كان� فق� وال�ف�ر، ال��اب لق��ة                  و�ال���ة
رفع�ا ال��ر��� ال��اب �ع� أن و���و "ال��اب". ع��ان ت�� ف��� م��فى ال���� ح�رها               مقالة
أن م��ً�ا �آرائه�، م���ًفا ال�ات� عل�ه� ف�د سف�رها، و����ون ال��اب م� ال��أة ب����� ��ال��ن                أص�اته�

.  ح�اب ال��أة م�ه� م� أه� م�اه� ال���ة، واته� دعاة ال�ف�ر �ال�غ��� و�أنه� "عاب��ن اله�ن" 55

كان ما م�ل ف��ق��، إلى ال��أة تعل�� م�ألة في األدب وأهل وال��ف��ن ال��اب انق�� فق� ال��أة، تعل��                   أما
لها رف� اآلخ� و�ع�ه� العل�م، أن�اع ج��ع ال��أة ب�عل�� ناد� ه�الء ف�ع� ال��اب. م�ض�ع في                 انق�امه�
كفة أن غ�� األولي. ال�عل�� م�اد� ح�ى ت�لقى أن لها رف� م�ه� قل�ل ونف� األولي، ال�عل�� ع� ی���                    ما
1932 عام وفي . ال��ر�ة ال��ف صف�ات على ال�اج�ة هي كان� تعل��ها إلى ال�اعي األول                الف��� 56

العل��ة ال��رسة في األس�اذة وهي ج��ها، ل��ات ت���� ام�أة ح�رتها مه�ة مقالة في ال����ة ج���ة                 �الع��ا
راح ال�م� ومع ال��ر�ة؟". للف�اة ض�ور� العالي ال�عل�� "هل ال�قالة: ه�ه وع��ان ���ان، ���ُ                ال��سف�ة
أمً�ا إ�اه مع���ة ال��ض�ع ه�ا في خاض� االس�قالل ص�افة إن ح�ى ،���� ال��أة ل�عل�� ال����                 االت�اه

 ���عً�ا، بل ش�ً�ا أساسً�ا م� ش�و� الع�الة وال��اواة ب�� ال��أة وال�جل.

األح�اب م� ع�د �ه�ر �ع� س��ا وال وتعل��ها ال��أة م�ار�ة أه��ة ب�زت ال���ي، االس�قالل م�حلة                 وفي
"في وع��انها الع���، رش�فة �قل� مق���ة مقالة ص�رت ال�ع� ج���ة ففي ال��ر�، ال����ع في                ال�اد��ال�ة

  ج�ز��، ال��جع نف�ه، ص. ص 245 - 53.246
ی�سف54 وعق�لة ت�ز� ول�ا �� م�دم وفا��ة ال�ابل�ي اسعاف ومعها ال���� ال���� االق��اد ج�ع�ة رئ�� العاب� نازك ال���ات أب�ز                      كان�

ال��ر� ال�س��ر :(1920 ــ 1919) العام ال��ر� "ال��ت�� �اروت، ج�ال م��� �اروت، ان��: ال�ع��، ن�ر� وعق�لة ال��ر� فارس وعق�لة                     الع��ة
 األول"، في: ال�س��ر في الف�� الع��ي ال��ی�،  م�لة ت���،  ال�وحة، (ش�اء 2013)، الع�د 3، مج1، ص42.

  ج�ز��، ال��جع ال�اب�، ص 55.252
  م��� ك�د علي، ال��جع ال�اب�، ص 56.704
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إن وتق�ل حق�قها، ع� وت�افع وه��مها، الع���ة ال��أة م�اكل ال�ات�ة ُتع�د ال�قالة ه�ه وفي ال��أة".                 ق��ة
.  ق��ة ال��أة هي ق��ة األمة وال�ع� وال����ع 57

ول�� االن��اب، في ال��أة ح� ال��ی� دس��ره في أعل� ،1949 مارس 30 في ال�ع�� ح��ي انقالب                  و�ع�
-�ع� خلف�ه ال�ي االن�قال�ة األتاسي هاش� ح��مة أج�� ما األساس، م� دس��ره ص�ور دون حال�                 ال��وف
ی�� ال ح�ى ال��اب�ة، االن��ا�ات في ال��اسي ال�� ال��أة ���ح م�س�ٍم إص�ار على ال��او�- سامي                 انقالب
ل���ن االن��اب ح� ال��عل�ة ال��أة فأع��ا ال��ی�، العه� م� أك�� د���ق�ا�ً�ا عهً�ا ال�ع�� عه� في                 ال�اس
االش��اك�ة زع�اء أب�ز أح� ذ�� وق� .1949 العام نها�ة في ال��ا��ة حق�ق على ت��ل ع���ة ام�أة                  أول
َح�َّل�ه تع���ه)، ح�� (ال�جع�ة ال��ج�از�ة ال��ن�ة الف�ات �أن ال��راني أك�م ال�ائ� ال�����ات في               ال��ر�ة
وال����ة ال��ل�ان ب�ج�از�� اس���مها الق��ة تل� و�أن االن��اب، في ال���ي حقها ال��أة إع�اء               م��ول�ة
االن��اب�ة شع���ه م�ه ل��ل��ا واإلل�اد �ال�ن�قة فاته��ه ال�أس���ة، ال��ع�ة ان��ا�ات م�حلة في ض�ه              ال�قل���ة
ل��انة ال�عارض االج��اعي ال��اخ ع��� ق� ال�أس���ة ال��ع�ة عه� في ال��أة ق��ة إثارة ف�ان� .                58

.  ال��أة ���ل م���ب، وال س��ا ع�� الف�ات ال�ی��ة ال��ی��ة، ح�� روا�ة ال��راني 59

ومع ال�س��ر�، ال�� ال��أة م�ح ح�ل 1950 ل�س��ر ال�أس���ة ال��ع�ة أروقة في م���مة نقاشات                وأث��ت
ال�� ف�ها ��ا كاملة ال�ق�ق ال��أة م�ح إلى ال��اعي م��فى ال�ائ� دعا األع�اء ب�� ال�الف                 اش��اد
تق�ل م�� ی��� أح� اع��اض دون االن��اب في ال��عل�ة ال��أة م�ار�ة تق�ل فإن ،��� ومه�ا .                 ال��اسي 60

.  ال��� ال����ة ج��عها ح� ال��أة في ال��ا��ة و��اء ال����ع 61

ال��أة". حق�ق مع��ة "في ع��ان: ت�� ع�ه أح�� ��قالة ال��ر�ة العام ال�أ� ج���ة ت�الع�ا 1956 عام                  وفي
نف�ها ال��ش�ح ح� ال��أة م�ح ح�ل حادة، م�اق�ات ف�ها دارت ن�اب�ة جل�ة �ع� ال�قالة ه�ه جاءت                  وق�
ال��ق أب� ال��خ م� ال�� ه�ا على ش�ی� اع��اض ال�ل�ة تل� في �ه� ح�� ال�ل��ة. ال��ال�                  لع���ة
اإلخ�ان ج�اعة ع�� عارضها ك�ا نف�ها. ال��أة ل��ع م�ادًفا ال�ف�ر جعل ألنه دم��؛ عل�اء ه��ة                 م�
ال�جل، ع� ت��لف ���ا�ا ال��أة خ�� ق� ال���عة "إن قال: ال�� ال��ارك، م��� ال����ر ال��ر���                 ال��ل���

.  ول�ل� ��� أن ت�ق�ع لل���ل، وت�ارس م� األع�ال ما ی�ف� مع ���ع�ها كال��ا�ة والق�الة" 62

في �ال�جل م�اواتها هي ال��أة م�ألة في ال��ر�ة ال��افة عال��ها ال�ي ال��اض�ع كان� الق�ل، ����               
أن إال االن��اب، عه� في ونادرة بل قل�لة كان� �ال��أة تع�ى ال�ي ال�قالة أن وص��ح وال�ق�ق.                  ال�اج�ات
ال��أة وتعل�� وال�ف�ر ال��اب ح�ل الع�او�� ور��ت حق�قها. وأی�ت جان�ها إلى وقف� االس�قالل               ص�ف

  ج�ز��، ال��جع ال�اب�، ص. ص254 -57.255
  أك�م ال��راني، م���ات (القاه�ة، م���ة م�ب�لى، 2000)، 2/1037 - 58.1038
س��ت��59 و�لى س���ه�ل�، في ال�ولي ال��ائي االت�اد رئ��ة إلى َب�ه�، عادلة ال���ة ال��ر� ال��ائي االت�اد رئ��ة "أب�ق� ال��راني:                     �ق�ل

ان��: الع��ي"، ال���ق في ال�� ذل� نال� إم�أة كأول االن��اب في ��قها ت���ع أص��� ال��ر�ة ال��أة �أن ُمعل�ًة ال����ة، األم� في ال��أة                        حق�ق
  ال��راني، ال��جع نف�ه، 2/1041 – 1042.

  م��فى ال��اعي،  "ق��ة ال��أة" ، ال����ة ال�س��ة لل��ه�ر�ة الع���ة ال��ر�ة، الع�د 9، 1 مارس 1951، ص. ص 733 – 60.734
  ���ى ق�ام، م�س�عة س�ر�ة ب�� ال��ل�ة وال��ه�ر�ة (دم��، دار الع�ب، �1 2016)، 1/ 61.224
  ج�ز��، ال��جع ال�اب�، ص. ص 256 -62.257
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في ع���ة م�اضات في م�َّ بل ال�هل �األم� لل��أة ال�ق�ق تل� م�ح ��� ول� وال��شح. االن��اب في                   وحقها
ال�ح�ة وح�ى الع��اني العه� م� وحل� دم�� في والق�اع�ة ال��ار�ة ال��ج�از�ة ق��ة عل�ه س���ت                م���ع

  مع م��.

 ثالً�ا: ق�ا�ا اق��اد�ة ومع���ة

ف�ل�ا واالق��اد�ة. االج��اع�ة �ال���الت اه��� بل فق�، ال��اسي �ال�اقع ال��ر�ة ال��افة اه��ام ���               ل�
راح� العام، ال�خل في ت�نً�ا والح�� االن��اب، عه� في ��الة �ادرة أو مع���ة ضائقة ال��افة                 وج�ت
وفي األم�ر. ه�ه معال�ة إلى ال��ر�ة ال��ف أس�� الق�� ج���ة كان� وق� صف�اتها. على ذل�                 ت���
ت�اول� االق��اد�ة"، "األزمة ع��انها: اف��اح�ة ��قالة ت�اول� 1924 أغ��� 27 ب�ار�خ ال�ادر              ع�دها

 ه��م م�اع� االق��اد ال��ر�، وأث� االن��اب في تفاق� أزمة االق��اد ال��ر�.

�ال عامل ألف "ع��ون ع��ان ت�� اف��اح�ة مقالة 1932 عام أع�ادها أح� في األ�ام ج���ة ت�اول�                  وق�
في ال���ج معامل ت�قف� أن �ع� ال��ر�ة، العاملة ال�� ه�دت ال�ي ال��الة ل��ألة تع�ض� ح��                 ع�ل"،

.  س�ر�ة ع� الع�ل آن�اك 63

ال�الك�� م� قل�لة ف�ة وت��� س�ر�ة، في اإلق�اع�ة ال����ة إلى م��� وق� في ال��ر�ة ال��افة ت��ه�                  لق�
رأت وق� اإلق�اعي. ��ل�ه م�ا ج�ًءا أص�ح ال�راعي العامل أو الفالح إن ح�ى وخ��اتها، ال�الد                 ��ق�رات
ال��اجع ع�امل أه� م� ال��ر� ال����ع في ال�هل وتف�ي والفق� ال��ع ال��قي ال�فاوت ه�ا أن                 ال��افة
في اإلق�اع�ة "ال�وح ع��انها 1920 عام الع�ب ف�ى ج���ة اإلق�اع �ف�ح اه��� ج���ة وأول                ال�ه���.
في ال��قي ال�ضع ح�ل الف�ن�ي ال���خ م�ل� أع�اء أح� �ه أف�ى ل����ح ال���فة تع�ض�                س�ر�ة"،

.  س�ر�ة، واع��� أن ال����ة اإلق�اع�ة هي أب�ز ع�امل ال��لف في ال�الد 64

ج��ع وأخ�ت االس�قاللي، العه� في ال��قي واالس�غالل ال�ع���ة الق�ا�ا ت�اق� ال��ر�ة ال��ف              اس���ت
ج���ة أع�اد أن ح�ى ال�الد، لها ت�ع�ض ال�ي ال��ائ� م��لف ت��اول ال�ي ال��ال، ال�قاالت ت��ج                 ال��ف
ص��فة ونه�� وال�ال، االق��اد ���ون عالقة لها م�ألة م� ت�ل� ت�� ل� الق��� ع��ها إ�ان                 ال�ع�
ال����ة" "ال��لة االس�قاللي العه� قادة ت�ه� ال��ف ه�ه و�ان� نف�ه. ال�هج ال���ي لل��ب ال�ا�عة                الق��
���اسة ال��ف ه�ه ن�دت ك�ا ال��ر���. �ق�ت وال�الع� وال����ع، اإلفقار س�اسة وات�اع االق��اد               ب�����
ضائقة في ت�� س�ر�ة أن ال��افة أع�اد خالل م� و��ا م�ها. �ائل ال أم�ر على األم�ال وت��ی�                   االح��ار
ع��ان ت�� اف��اح�ة مقالة 1949 عام الق�� ج���ة ون��ت . الع�� تعاني م�ازن�ها وأن خانقة،                اق��اد�ة 65

ال�قالة تل� هي االق��اد�ة لل�قالة ن��ذج أف�ل ولعل . والفاقه؟" الفق� مع �االس�قالل ن�غ�ى م�ى                "إلى 66

  ج�ز��، ال��جع ال�اب�، ص. ص 190، 63.193
  ج�ز��، ال��جع نف�ه، ص 64.264
  ال��راني، ال��جع ال�اب�، 2/ 65.1200
  ج�ز��، ال��جع ال�اب�، ص 66.197
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ف��ى ال��اسي االنقالب ت� "لق� ع��ان ت�� الق�� ج���ته في ال��� ن��� ال��في ح�رها ال�ي                 االف��اح�ة
.  تع�ل�ن االنقالب االق��اد�؟" 67

ل��� ت�اف� وفي بل ج�أة ��ل وال�ع���ة االق��اد�ة الق�ا�ا االس�قالل �ع� ال��ف غال��ة               ت�اول�
وق� ال�راعي. اإلق�اع س��ا وال أل�انه، ��ل اإلق�اع ف�ف�� والفق��ة، ال�س�ى الف�ات م� ال�ع��ة                ال��اض�
�ال��أة ال����ة ه�ه ت�ل� إذ خ��ًصا، ال�ع� ول����ة ع��ًما، ال��ار ل��افة ال���ار ه�ا في ال���                 كان
ت��ر أن ت�� و�ان� ال�ادح��، الفالح�� ج�اه�� ت��ق�� أن واس��اع� وال�ق�، وال��ل�ل الع�ض               في
اإلصالح ت�ق�� أو لألرض عادل ت�ز�ع دون اش��اك�ة وال االش��اك�ة، ب��ق�� ره� ون��ه ال��ر�                االق��اد
في ورد 1950 عام ال�ع� ص��فة في مقالة وم� ودمه. الفالح العامل جه� ���� اإلق�اعي ألن                  ال�راعي؛
األرض، م� صغ��ة ق�عة ول� ��ل� ال الفالح�� م� ال���� والع�د .." یلي: ما ف�ها والفالح�� الع�ال                   صف�ة

.  وال ��ل� ح�ى ب��ه ال�� ���� ف�ه بل ه� دائ�ًا ت�� رح�ة األف��� ال�ال� ال�� یه�د �ال��د.." 68

االن��اب عه�� ��ال ال��افة عال��ها ال�ي الق�ا�ا م� واح�ة ال��اع��� الع�ال ق��ة              و�ان�
ال����ح وحار�� الع�ل، ساعات و����ی� للعا�ل�� الع�ل ب�أم�� ال��افة، ه�ه اه��� فق�              واالس�قالل.
األج�ر ز�ادة وراء دائً�ا وسع� حق�قه�، وت��ي الع�ال ق��ة ت���ى نقاب�ة ل�����ات وروج�               ال�ع�في،
درًسا ال��ر�ة ال��افة ن��ته 1956 عام الع�ل قان�ن ص�ر وح�� العاملة. ال��قة م���� ورفع                العال��ة
رأ� ال�ل��ة ال��ادث ل����ة كان وق� ثغ�ات. م� ف�ه ل�ا له راف�ة ع�ه، راض�ه �ه قابلة ب��                   وت���ً�ا،
مه�ة إلى �ال���ة واق��ح� الع�ل، ساعات ت��ی� على ال���فة اع��ض� وف�ه القان�ن. ه�ا في                خاص
في ت�ل أن العاملة ال��قة واس��اع� اإلن�اج. ك��ة على بل الع�ل ساعة على األج� ���ن أال                  ال��اعة
ح�ى األر�اح، في وال��ار�ة ال��انع إدارة في ال��اه�ة إلى ال�اضي الق�ن م� ال����ات عق�                ب�ا�ة

.  أص��� ق�ة فاعلة ال ���هان بها 69

 را�ًعا: ق�ا�ا و���ة وق�م�ة في ال��افة ال��ر�ة

وان�ق�ت ف��ل، ���ل�ة ف�ح�� معق�ة، س�اس�ة أح�اًثا تق��ً�ا، ق�ن ن�ف م�� على ال��ر�ة ال��افة                عاش�
ال���مات مقارعة في م�ه�دة م�اقف لها و�ان� أح�اًنا، �ع�ف قاوم�ها بل الف�ن�ي، االن��اب               س�اسة
العه� ح��مات م� ال��افة م�اقف أما ال�ل�ات. تل� ��ان� مأج�رة ص�افة وقف� ال�قابل في                ال��عاق�ة،
ع� ت�افع كان� كلها، ال��اقف ه�ه في وهي أخ��، وت�ه� تارة ت��� وج�ر، م� ب�� ف�ان�                  االس�قاللي،

 حق�ق ال�ع� ال��ر� في ن�ل ال��اة ال����ة.

  ج���ة الق��،  "لق� ت� االنقالب ال��اسي ف��ى تع�ل�ن االنقالب االق��اد�؟" ، الع�د 3824، 11/5/1949، ص. ص 1 - 67.2
  ج�ز��، ال��جع نف�ه، ص 68.265
  ج�ز��، ال��جع ال�اب�، ص 69.263
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  1- الق�ا�ا ال����ة

على ب�قله االح�الل ُف�َض م�� وص�ف���، ساسة م� ال��ر��� لل��ل��� ال�اغل ال�غل االس�قالل               كان
ال�الي ی�مها في ال��افة م�ه تق�م� ال��ر�ة، ال��ار في رحاله سام مف�ض ح� و�ل�ا ال��ر�ة.                 األرض
على م�اًرا ال��ر�ة ال��افة �ه �ال�� ما وه�ا ال���ه، االن��اب �ل�ع�ها في �أتي ال��ال�، م�                 �����عة
غ�رو كال���ال م�ه� األوائل س��ا وال ال�ام���، ال�ف�ض�� م� كل ق�وم ل�� ت���ر ال�ال و�ان�                 صف�اتها،
ث� ال���ة ت�ل� "س�ر�ة ع��ان ت�� ال��� ن��� ح�رها ��قالة الق�� ج���ة و�الع��ا وسارا�.                وو�غان
ال�امي ال�ف�ض إلى م�جهة رسالة ���ا�ة وهي واس�قالًال". ح��ة ت��ع أن ق�ل خ�ً�ا ال�ع�ب ت��ع ال                  ال���..

.  ع�� سف�ه في إجازة إلى ف�ن� 70

وال�الد ل��ر�ة ت��خ كان� اس�ع�ار�ة م�ار�ع أن غ�� �ال�الء، ال��ر�ة ال��افة َهِ�َأت االس�قالل،               و�ع�
ال�فاع ل���وع ال��ار�ة ال��افة وت��ت ودول�ة. إقل���ة ومع���ات أحالف م�ار�ع ش�ل في              الع���ة
ل���ن ال���ع�ة، م�اف�ة س�ار ت�� 1949 عام والع�اق س�ر�ة ب�� ب���ان�ا له خ��� ال��                ال����ك
ص��فة وأب�ز ال�ع�، ك��ب ال���� ق�� ال�����ات في ت���ه ال���وع وه�ا األ�ل�ي، لل�لف               م��ًال
في ال����ة ه�ه �الع��ا فق� .1951 خ��� في �ع�ف تهاج�ه راح� ال�ي ال�ع� هي ال���وع له�ا                  ت��ت

.  ��قالة ع��انها "ال�ع� ��ال� ���اسة اس�قالل�ة – ال�فاع ال����ك ���م االس�ع�ار وال�ه��ن�ة" 71

مأساة إلى وت��ه ال���، م� ت��ر ال��ر�ة ال��افة ب�أت اس���رون، ل�اء ل��ل�� واألت�اك ف�ن�ا اتفاق                 و�ع�
ت��� الق�� هي فها وال��و��. �ال�الح�ة ج�ی� ألم� و�نه س���، ع�� م� �أك�� وق�عها ق�ل                 اإلس���رون
"عق�ة �ع��ان مقالة 28/2/1936 ی�م ن��ت فق� اإلس���رون، م�ألة على اف��اح�اتها م� ك��� جان�                في
م� ق�عة اس���رون "ل�اء ع��انها ��قالة الح� ع�د في أت�ع�ها ث� . اإلس���ر" عق�ة أم                اإلس���رون 72

في 2860 رق� ع�دها في ت�الع�ا الع��ي االس�قالل ج���ة و��ل� وغً�ا". ال��م ع�ه م��ولة ف�ن�ا                 س�ر�ة..
��قالة 16/12/1937 في 2870 رق� الع�د في و��ل� الل�اء". ق��ة "في ع��انها ��قالة ،30/11/1937              

.  ع��انها "في الل�اء ال�ه��" 73

 2- الق�ا�ا الق�م�ة

الع�و�ة شعارات رافعة الع��ي، العال� أب�اء ه��م وح�ل� الق�م�ة، �الق��ة ال��ر�ة ال��افة اه���               ك�ا
الغ��ي االس�ع�ار م�ق أن �ع� ال�ع�ر ذل� وتفاعل الع��اني، العه� في األولى ص�ورها أ�ام م��                 وال�ح�ة
ال��افة م� لها كان ال������ات، م�لع في ال��ائ��ة ال��رة ان�لع� وح�� مق��ة. ك�انات إلى                ال�الد
9/5/1956 ی�م العام ال�أ� ج���ة و�لع� الع��ي، وال�غ�ب ال���ق في األول ال�عائي ال��ت               ال��ر�ة

  ج�ز��، ال��جع نف�ه، ص. ص 108 – 70.110
  ج�ز��، ال��جع نف�ه، ص 71.114
  ج���ة الق��،  "عق�ة اإلس���رون أم عق�ة اإلس���ر" ، 28/ 2/ 1936، ص 72.1
  ج�ز��، ال��جع ال�اب�، ص 73.130
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ال��رة ل���ة ال�ال ب�ل إلى ال�ات� ی�ع� وف�ها ال��ائ�"، ی�م "في ع��ان ت�� ع�ه، أح�� ح�رها                  �اف��اح�ة
ال���ع�� ووح��ة ��ل� ون�د ال��ی�، تار��ه� في ال���� الع�ب ث�رة �ع���ها ال�ي ال����ة،               ال��ائ��ة

.  الف�ن�ي ه�اك 74

وورد الع���ة". "ال�ح�ة ع��انها ال��� جالل �قل� مقالة أمام ل���قف 1949 العام إلى ال�ع� ج���ة مع                  ون��قل
وال ال��ی�ة، الع���ة ال�ه�ة ع�اد وهي ان�القه�، للع�ب ت�ق� ال�ي ال���� األم��ة هي الع���ة "ال�ح�ة                 ف�ها

  ب� م� ت�ق�قها إن عاجًال و�ن آجًال" ال�ع�، الع�د 328، 19/12/1949.

لها و�ان و�ع�ه، االس�قالل ق�ل ال��ر�ة ال��ف في ال��ه��ة الق�ا�ا أب�ز الفل�����ة ال��ألة كان�                وق�
واح��ال ال�ه��ني، ال��� إلى ن�ه� ال�ي ال��ف أوائل وم� الع���ة. الق�ا�ا م� س�اها دون خاصٌّ                 �ا�ٌع
"ال��� األول ع�دها اف��اح�ة في تق�ل ك��� ال�ي األردن ج���ة كان� ال�اخل، إلى ال��� ه�ا                 ام��اد

.  ال�ه��ني ال�� یه�د فل����" 75

ال�� ت��� س�ر�ة في صاخ�ة م�اه�ات قام� ،1948 عام فل���� أرض شه�تها ال�ي ال���رات                و�زاء
ال��ل��ن وت�اعى العامة، اإلض�ا�ات و���ت ال���، ف�ها ألق�� مه�جانات وعق�ت فل����، في              الع��ي
��� ما ف�ها ورد إذا ح�ى وت��ق�، وتق��ح ت�ال� قاس�ة ع��فة ال��افة وان�لق� اإلنقاذ، ج�� في                  لل���ع
م� أك�� في رأی�اه ما وه�ا فارَغا. م�انه و�قي ال�قا�ة ح�ف�ه ال��ب؛ إزاء م�قفها في ��ع� أو                   ال�ل�ة،
ال�ارثة، وصف في ال��ر�ة ال��ف أع�ف م� العل� ج���ة و�ان� وخ��فه. 1948 ص�ف في                ص��فة
. الفل�����ة للق��ة م���ة 1948 عام ��ال اف��اح�اتها مع�� و�ان� الق�ال، إلى ودع�ة ت��یً�ا               وأش�ها 76

األح�اث، تع�� وح�و�ة عقائ��ة ق�م�ة ص�افة الف��ة تل� في ال��ر�ة ال��افة كان� فق� ،���                ومه�ا
.  وت�ارك الع�ب ج��ًعا أحاس��ه� وم�اع�ه�، ف�ف�ح لف�حه� وت��ن ل��نه� 77

اله��م ش� ی�م ال���� ح�ب ان�فاضة هي ال��ر�ة ال��افة في س�ل�اها ال�ي األق�� االن�فاضة                وت�قى
الق��ة كان� ك�ل� الق�اة، تأم�� إعالن ل�� ق��ة الف�حة كان� ف��ا .1956 أك���� في م�� على                  ال�الثي
الق�ال أجل م� لل���ع م�ة م� أك�� ال��ر� ال��اب دع� إذ ال��ر�ة، ال��افة في �اغً�ا واالنفعال                  عارمة
ف�ه: قال� ال�ار�خ" ع�القة مع "س�ر�ة ع��ان ت�� مقاًال ال��ه�ر ج���ة ك��� ال�الي ال��م وفي ال����.                  في
ال��اضلة، ال�ق�قة جان� إلى الف�الذ�ة كال�رع س�ر�ة تقف وم�� اإلس�ع�ار ب�� ال�ام�ة ال�ع��ة ه�ه                "في
و�ذا االس�ع�ار، أرع� ال�� الع�الق ال���ف�، ع�القها وم�ال الع�و�ة أمل ال����ة م�� جان� إلى                تقف

.  كان� س�ر�ة ت�ع دمها على راحة ال�ف في س��ل ه�ف واح� مع م��" 78

ق���ه� ون�� الع�ب وح�ة ف�ه ت��ق� ی�ًما ت���� ال���ي االس�قالل �ع� ال��ر�ة ال��افة راح�                ه��ا
م�دانة خاصة �أع�اد ال�ه�ج ال��ث ه�ا اس�ق�ل� ال����ة، الع���ة ال��ه�ر�ة م�الد كان إذا ح�ى                الق�م�ة،

  ج�ز��، ال��جع نف�ه، ص 74.144
  ج�ز��، ال��جع نف�ه، ص 75.186
  ال��راني، ال��جع ال�اب�، 1/ 440، وقارنه مع: ج�ز��، ال��جع ال�اب�، ص 76.178
  ج�ز��، ال��جع ال�اب�، ص. ص 186 – 77.187
  ج���ة ال��ه�ر،  "س�ر�ة مع ع�القة ال�ار�خ" ، الع�د 545، 78.3/11/1956
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زمً�ا ف�ح�ها واس���ت والالذق�ة، وح�� وح�اة وحل� دم�� ش�ارع في م�اًنا ت�زع �ال�ح�ة خاصة                و��الح�
ل���مة وال�قاف�ة واالق��اد�ة االج��اع�ة وال����ات ال��م�ة األخ�ار ت��اول صف�اتها مع�� و�ان�             ���ًال.

.  ال��ه�ر�ة الع���ة ال����ة في م�� وس�ر�ة 79

  

  ج�ز��، ال��جع نف�ه، ص 79.168

21 



 
النهضة الصحفية في سورية بين نشوء الكيان الوطني والوحدة مع مصر (1918 –1958)

 

 خات�ة
�فعل ك��� ���ل ال��ر�ة ال��افة ات�ع� فق� الع���ة، ال��افة والدة في ال��ر��� دور ی���� س��                 م�ا
األح�اب وت��ل ال��ا�ع وان��ار ال��ی�ة، الل���ال�ة األف�ار وان��ار الغ���ة ال��اث�ة �ال�أث��ات             االح��اك
وساه�� اله���ة، وم�ار�ع االس�ع�ار سل�ات م�اجهة في فاعل ب�ور وشار�� األدب�ة. وال��ع�ات              ال��اس�ة
ال���ة رسالة هي ال��افة رسالة ف�ان� ال��ر�. لل����ع ال����ة اله��ة و��اء ال��اعي ال�عي ت��ل                في

 لل��ر��� والع�ب، ورسالة الق�� وال�الم لإلن�ان�ة ج�عاء.

ت�افح �ق�� ح�� ال��ر�ة، لل��افة ال���� ال�أس���ة ال��حلة الف�ن�ي، االن��اب م�حلة تع� ه�ا،               وعلى
م� ال�غ� وعلى ال���ي. االس�قالل أو الف�ن�ي االن��اب م�حلة في س�اء ال��عاق�ة ال���مات وت��ق�                وتعارض
ب�� ال����ة ال�����ة وال��اذ�ات الع����ة االنقال�ات م�احل في ك���ة م��ة في وقع� ال��ر�ة ال��افة                أن
في ان�ع�� ال��افة أن إال س�ر�ة، على وال�ولي اإلقل��ي ال��اع ات�اهات واخ�الف ووس�، و����                ��ار
لها؛ ح�� ال �أع�اد ت�اع ال��ف وأص��� ال���ق�ا��ة، ر��ع م�حلة س��� ال�ي ال�����ات               م�حلة
الف�ات ال��م�ة ال��ف أول� ح�� ال��م�ة، وال�ع���ة والع���ة ال��ل�ة ال��اس�ة �الق�ا�ا غال���ها              اله��ام
األم� و�ل العق�، ذل� خ�� ال��افة وأص��� الفً�ا، اه��اًما ال�قاف�ة ودرجاتها م�ار�ها ����لف               ال�ع��ة
وال����ة، ال��اس�ة ال��ف م�ات� وأغلق� ال����ة ال�ع�د�ة ألغ�� ع��ما م��، مع ال�ح�ة عه� ح�ى                ك�ل�
ال�ح�ة قائ� عه� �����ات ���� ما فق� وت��ر ال�ع��ة، �ال�احة ال�اص��ة والق�م�ة ال�س��ة ال��افة                ل��ف�د

 "ال�له�" و" زع�� الع�ب" ج�ال ع��ال�اص�.
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