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 :املقدمة
تفاقيّّّ   ّّّ ف بنيف"فمفبنيفبريطّّّ   ّّّ ف حييمّّّ مفة  فمنيفاإلّّّ حيف بنيفحييمّّّ مفة  ف 1934مثلّّّإ

يففاحك مفحيلسّّّّّ طرهف ل هحيفامنيفا   فف( ان بهف/مش له)منيفاإل فأخرىحيف خ لفحيل منيفف"سّّّّّ   
بريط    فحي تإلجتفسّّّّّّّّ  سّّّّّّّّتإل فيففان وفحيل منيفإلتجمي ف قدسّّّّّّّّ مهفا ف م   ف   فحيل ّّّّّّّّر   ف

 لىفتضّّّّ  نفحي ن  فلف؛  م   ف   فحيلغرب  حيف حي تمحيعفصّّّّ ح  فحي ك مفحي ل نيفيففا حيمهف م    
ف.أبن ءفحي م   فحرك فحيلتمر حي فمني

سّّك  فك فا ففمنيفحتد نفمبتغ هفإلدمعمفحييم مفة  ف1934 يففحيل ّّم لحيفمكنت فم  يت  ف
حيلدب لفإيم مفيت  ءفمثإفحي تإلتف حت لتفا فمف1934حيمل  مضّّ فحيلوف ا  ف ب فف  ف ا ففحيحيألصّّ حي 

  ف  حيسّّّّّتمرفيتوحيفحيل ضّّّّّعفا فمطلعفحيألمب  نفحيحفحيأل ضّّّّّ عصّّّّّ إلم مفحن فال   ال فحيلتمينفمعف
ف.ح ثفب أ فق   فمنيفا ي ف لكنيف لىفشك فم  مض فقط ل فإبص ح  ف  ست م

وأثر  ،م1940 - 1936اليمين  اجلنوبسييييييييياايييييييية ال   ا ية   التارخيية لل األحداث  -
 .م على اليمن مشاله وجنوبه1934ة تفاقيإ

 :إمساعيل قح ان د.

: ف.والت ورات السيااية فيه اجلنوب اليمينفأوًلا
 فحصّّّّّّّّّّّّّّ لفحيلربيط   نيفام مفةىيف حي ك م فحيلربيط    فمفبنيفحيي1934أ ىفق   عفم  يت هف

بريط    فنتفح ثفمتكإفف.ر  فيفف   ف يففا حيمهفحي م    لىفقصّّريلفل سّّتمرحيمفيففا حيمهفمسّّت م
حيفم1928بد   فحيل سكري فمنوفمرفحيل حي عفحيلويفس   قهف   متهفم مفإألمنيفحي تمحيعفحي رتحيففمنيفحيي

يتوهفحيمل  يت هفستك  فلص  هف حيال رتحيففبهفكح ك فلل منيحيفب نم فف  فا فم مفي تد فيففحنيفك  فحيي
أمب نيف  ًم فحيمل هفحيلممن  فحيلط يل فهلوهفحيمل  يت هفف  فأ.فكم فأكربيففص حلفحيلربيط   نيفب ما ففك  ت

ملفيك   حيفةلم  فبهف يت فبد ءيت فيففان وفحيل منيفحيف مت ي فلبد يإل ففكبيًفم نًفأمنحتفحيلربيط   نيف
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حتفمعفحيل ثم   نيف حيلوفمنإفف1914كفحيمل  يت هفشّّّّّّّّّّّّّّب إل ف   يت هف.ف ك  تفقلإفم1974 ف  مفا
للبد ءفيففان وففأكربحيلربيط   نيفحنفحيال رتحيففهب فيففحيحت لفحيجلن وف منحتإل فارصّّّّّّّّّّ ف من  ف

ف. فممس  يحيل منيف بص
م ّّ  ف متثلّّتفحريّّ فقنطلنفحبريّّ فيففحركتإلّّ فيفف ّّ  ف حي  فبريطّّ   ّّ فأبّّ محيف1937اي ف
ف-: مرينيأحي رك فيفف

 :على مستوى مستعمرة عدن)أ( 

 فحيي حيمهفحيملب شرهفاحت ي ف   فمنيفا حيمهفحك م فحيهلن فبريط    فمنيففمتكإنت :م1937 عام   ●
ّّّّّّّّّف"يفف  حيمهفحيملستمرحي فب مل هف من  فأط لفحتتفحي ك فف"   "مرفحيلويفي ينفبد ءف يت فحيألف"لن  ّ

 فحيهلن فك  تف لىف شّّّّّّكفحيالسّّّّّّتد لف يتوحيفي ينفحيسّّّّّّتد لفحيملسّّّّّّت مرحي فا ففخ صّّّّّّ ًفف؛حيلربيط ين
اك  فذلكف ث ب ف اي هفقط ينفيتوهفحيملسّّت مرهف حيلرةب ففحيب نإل فمسّّت مرهف   ف منيفي حيم  حيلت ب  ف

 .ارتهف من  فممكن فألط ليففحيلبد ءفا إل ف

 :احملمياتعلى مستوى )ب( 

 ف سمنيف م   فايط    فيفف   فبتدس  فحي م   فحيلسلط  فحيلربف رمإ فف:م1937 عام   ●
 فقغ يف ظّ مفحيمل ّ يت حي فحيلدّ يمّ فب نإلّ ف بنيفكمّ ف رمإف،    فحيل ّّّّّّّّّّّّّّر  ّ ف  م ّ  ف   فحيلغرب ّ 

يفف فم  يت حي فحيالسّّّّّّّّّّت ّّّّّّّّّّ مهف يت فحيملرقب فحيلث لث فام   فمنيفحت ي فم  يت حي فحي م ي فحك مفحي 
 . ظ مفحيمل  يت حي فيففان وفحيل مني

 فحيلصّّّّّّ حي  ف حيلتج مهفمعفا لسّّّّّّلط  فحيلربيط    فك  تف  فق ماتفيففحيلسّّّّّّ بنفمنيفم  يت حي
خريت فم  يت هفآ ففحيم1839ف"سّّّّّّّّّّّّّّلط  ف  "ك  فأ هل فمعففف فم  يت حي فحي م ي فحيلواحي م   ف

ف.فم1939  مفف"حيلسلط  فحيلكثيي"ي فمعفحي م 
 ف ظ مفا ي ف يرف ظ مفسّّّّّّّّّّّّّّ طر  ف لىفيتوهفحي م   فإب   فبريط    فقطمف رمإف1937 يفف
 يت ف ب مهف نيفم  يت حي فثن ي  فبنيفحي  ك فف"؛م  يت حي فحيالست  مه" فأف" ظ مفحيالست  مه"مس ف
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 فيففحي م  فحيفمد مًفحي م  ف حيلسلط  فحيلربيط    فيك  ف  ابإل فق  نيفحيلسلط  فحيلربيط    فمست  مًف
ف.حيلدبل  يد مف  ك فحي م  فك فأ  حيعفحيالست  مهفم   حيفحيالست  مهفيففأم مفحيل ينيف حيأل رحيفف

 فك  تفيتوهفاتفسّّّ طرهفحيملسّّّت ّّّ مفحيلربيط ينفب  ف هبوحيفحيلنظ مفقصّّّبلفك فشّّّم  فحي م  فحت
  تف م فكفت حيمهف م    ف لإفا فصّّ ح   فحي ك مفيففاأيفف-ف يسّّإل أك مفحيل ّّم  فيففي فحي 

حي  ك ف حيملسّّّّّّّّت ّّّّّّّّ مف.فف يففح لفحيالخت ففبنيف صّّّّّّّّبلفحي  ك فشّّّّّّّّكل ًفأ ل هفيفف إل فحي م ي ف ف
ف"لن  " فا فيراعفبهفامرفالهف فحي تضىفحيألا فح ك ف   ف فا فيراعفهبوحيفحي  ففأحيلربيط ينفالهف

ف
يتّّّ حيففيتّّّوهفحيمل ّّّ يتّّّ حي فحيجلّّّ يّّّ هفقضّّّّّّّّّّّّّّ  نفحي نّّّ  ف لىفحركّّّ  فحيلتمر فأكّّّ  فمنيفبنيف
ف حيال تي ضّّّّّّّّّّ  ف  حيسّّّّّّّّّّتحمل حيمفيتوهفحي م   ففحي فحيالحت لفحيلربيط ينحي ل  فمنيفأبن ءفحي م   فضّّّّّّّّّّإ

ف. فيط هل فمنيفاإل فحي م   ا  فملست مرهف   فمنيفأيفخطرفميكنيفكحمحيمف حي
 فحيل ّّّّّ  وفقراضّّّّّهفأمنيف ظ مفحي م ي فحيلسّّّّّ بنفحيلويفب فبريط    فيت اتفللتحمللصف  فأكم ف

حيلوفك  تفقبحثف"حيل الاي فحيملتح هفحيالمريك  ف" ف فق رتضف ل هفحيلد ىفحيل  ل  فحيجل ي هفمث أيضًف
هل ف نيفم طئف  مفيففحيملسّّّّّّّّّّّّّّت مرحي ف ذلكف نيفطرينف د فحيألسّّّّّّّّّّّّّّ ل  فحيالسّّّّّّّّّّّّّّت م مي فللد ىف

ف.حيالست م مي فحيلد مي 
 فصّّّّّّ ح  فم  يت حي فحي م ي فإ فحك م فلن  فاا هفإ تد لف   فمنيفحك م فحيهلن فأكم ف

ك  تف".ف   ففحيالسّّت ّّ مهبّّّّّّّّّّّّّّّّف"   فبرإطفا ي فمس ف  فحي تإلتف  لىفبريط    فا   هفمبطفحي م
خريت فمعفح ك ف  فآمف ف1937 فحيلد  ط فيففحضّّّّّرم  ف  مف لفم  يت هفمح ي فمعفحيلسّّّّّلط أ

ف.م1952
حيفم في رتضّّّّّّّّّ  ف ل إل ف يراضّّّّّّّّّ  فأبن ءفحيلدب ي فك   حيفكثيًفف  فاال  فا فكفحيمل  يت حي ف إلرة فمنيفقلإف

شّّّّّّّّّّّّّّإلرفحيألمثل فيففما فم  يت حي فأ  مفح ك فحي م  فإلت   عف ل إل .ف منيف فادإل فحىتف فقطب 
 فشر فا ف ملهف  ي هفاتإفف؛حيلت   عف ل إل ف"هللافحيليضل فص حلفبنيف ب "حيالست  مهفما فحيلسلط  ف
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م مفةىيفينأفجنل مفك  فحيي فحيي يففحنيفك  تفحيلدب ي فيففحي م   فقد  فحيال تي ض  فضإففحياريد  ا
ف.م1934فقي   هيثفبسب فق    هف م فة فبنيسه

 م:1940عام  

ف فسّّّّّّّّّّّّّ ح ف ت لفبنيفحي لي ءف حي  مفك  تاروفحيل  مل  فحيلث    فحت لتف   ف معفب حياي فحي 
هبج مفك سّّّّّلف لىفم ين ف   فف اب أفحياريد فقدففمعفحي  مايط ل  فحيملت حيا هفيففحيل ّّّّّ طئفحيي

بسّّّّّّّّّّّّّّب ف صّّّّّّّّّّّّّّففف(حيلت حييت فحيحيمل  حيفكريرت) فح ل ف م حفكبيهفمنيفم  ف   فحيلث ثفاأ  ف
فحيلطيحي فحيييط يلفهلوهفحيملن طن

ف.اًلتفاقياتوضع حركة املعارضة   مشال اليمن بعد ف:اث ياا
حيفل ىفخمتلففحيلد ىفحيل من  ف ب حيي فق ّّّّك فحرك فم  مضّّّّ فم مفةىيفحي ك فقومرًف ل  فق يلفحيي

فمثإففحيم  صّّريهف منيفي را  فشّّحملصّّ ته فل ىفمبكرهحيفبسّّب فم فمتثلهفمس قهفحيل ّّحملصّّ  فةيفحيملدب ل
فا ء فحيهلمحيي فحيل سّّّكري فمثإففحيقهفحيل حيخل  فحيلدم   ف حيال  محيل  قط م فيتوهفحيمل  مضّّّ ف ت ج فسّّّ  سّّّ 

قصّّّّ ينفمل فك  تف  ىفحيمل  مضّّّّ فقرحيهفف"حيلربيط   ني"ف ف"بنيفسّّّّ   "م مفأفمينفهب فحييم مفةىيفحيلو
كّّ  فق   عفففمثإففحي لىفا حيمهف اّّ فحيلّّ  لّّ ف مف ّّ مقّّه يت ف ّّ مفكيّّ ءهفحييمّّ مفةىيف ك فحيل منيف  ّّ

كفحيل  حيم فلتحمللنفحرك فمحياضّّّّّّّّّّّّّّ فحيفاد فحياتم تفك فقلإفذًفا فف.حيف لىفمرحيمهفحيهلمحيي حيمل  يت حي فأتك  ًف
 .م مفةىيحيف أس ل بهفيففحي ك س  فحييلس  

م يت فحيلضّّّّّّّّغ ط  فحيلوفم مسّّّّّّّّتف لىفحييم مف ا لتهفي  عف ل  فحيلب  ف  فيتسّّّّّّّّ ءلف نيف
حيبنيف"معففقي   تهحيحيفأيفض ففحيمل هفحيلوفمشلتإل فأمب نيف  ًم حيقي    فمعفحيلربيط   نيفيفف   فم   ف

ف؟"س   
 فك  فيتن كف حي عفحد د فيتمث فيففضّّّّّّّّ ففملفيكنيفيتن كفضّّّّّّّّغ ط  ف ا إف لإلا ب ف لىفذلك؛ف

 أ هف  فخسّّرفحيجلمءفحيلصّّغيففمد مقهفيففحيمل حياإل فحيل سّّكري فخ صّّ ًفحييم مف   حيقهفحيل سّّكري ف   مف
حنيفختلىف نيفك فحيألمحيضّّّّّّّّّّّّّّ ففحيحصّّّّّّّّّّّّّّ ف ل إل فب  فخر  فحيل ثم   نيمضفحيلوفك  ف  فمنيفحيأل
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كنيفات فضروفحييم مفحيلويفملفيف؛هفملفقدب فبريط    فأب فأيخويت  حىتفيتوفحي حيكتيىفادطفإلض لع
ف فحيمل حياإل .فيستط عفأ فيدففيففقلك

 فكف ن فحيلب ءفيففحيملي  ضّّ  فارضّّتفبريط    فشّّر طإل فك مل ف يت فك  ف ل هفأ فينيوفمرةمًف لول
ف.أل فل سفل يهفخ  مفآخر

ثرف لىف  هفأم.ف1934ن  فب  فق   عفحيالقي     فحيفحصّّّّّّّّّّّ ف لىفحيلسّّّّّّّّّّّ ح فحيل مقط مًفف  فافال فا ف
ملد بل فحيلد ىف فيتوهفحيالقي     فل تيرغفحييم مفح ثفأ إفف؛كبيفف فح  فاضّّّّّّّّّّّّّّ يإل فأحيمل  مضّّّّّّّّّّّّّّ ف ف

ف.حيمل  مض فحيل حيخل  ف مد مقهف لىف  سب ف م   ب فك فمنيفقس لفلهف يسهفحي تد  فحييم مف س  س قه
ف:أم مفمنإل  ىفا فح  ثف  هفأل فمنيفحيلر  فيففأ س طفحيمل  مض ف فذلكفح فاأاثم

ف. فمنيفبطشفحييم محت لفك فحيألص حي فحيمل  مض فا فحيل م فحيلسريفخ اًفف:األول
ب   هف نيفحيلسّّلط فا فحيلدب لفبهفمعفحيلتمينفأ فامط ل فحيمل  مضّّ فمنيف ملفحييم مف ففقرحياعف:الثاين

 ك  فأ صّّّّىففحي فمنيفحيلبطش لكنيف   فحيجلإلرفهبوهفحيملط ل فخ اًففلأل ضّّّّ عيد مفب مل  فاصّّّّ حف
م ف صّّل حيفال هفيففم  مضّّتإل فيت فم ف  م حيفبهفمنيفشّّك فحيلتلم لف ربفكت إ فصّّحي  فك  فأ إل ف

ف.حيل م    م فكتبهفحيل ب وفحيملثدففيففجمل فحي كم ف
نيفأب هف أصبح حيف فمحت لفب  فما لفحيمل  مض فا فأسل وفحيلت   فل يلفحيل إل فأمح فخ اًفف:الثالث

ف. يبمنيفما لفجملسهفحيأل
 فحيأل ضّّّ عفصّّّرحيمفحي ك م فحيملت كل  ف لىفحيلسّّّيف لىف يسفحيلسّّّ  سّّّ فحيل حيخل  حيف حي  ايانيفلكإف

 ىفذلكف جم   فمنيفأح ثفف؛ ف اعفشّّّّّّّّّّّّ هفحيلكبتفا فحيال يج مأسّّّّّّّّّّّّ حيءفمعف اي هفحيلكبتف
بّف فمسّّّّت مرهف   ف حيلوفب أ فاال تد لفمنيفحيل ّّّّم لفحيل ّّّّب وفحيملثدففللإلر وفخ م فحيل منيف حي

م.فكبّّ حييّّ فلظإل مف1944حيبتّّ حيءفمنيف ّّ مفف"حرحيمحموفحيأل"  ّّ مفب ّّ فذلّّكففحيفمثإف"مط عف مّّ  "
ف.حيمل  مض فحيل لن  

 ا. د. عبد احلكيم اهلجري:
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فحيفم مفة مفبنيفبريط    ف حيي1934م  يت هفف  فا ففحيمريفف حي عفحيأل  فمنيفحيهل  ءفخلدتفب ضًّّّّّّّّّّّّّّ
ة فماعفحي ظرفحيلربيط ينف نيفق مي فحيلسّّّّ حففلإلم م حيالسّّّّتدرحيمفيففحيملنطد فاد فحددتفحيمل  يت هف

 فكم فيضًّّفأف"حيف   حظحيبنيفسّّ   "ل هفمل حياإل ف  هفافحي  ا مسفأف ربفم ن ءف   ف ك  فح نموفيف
)حيلسّّّّّّ  سّّّّّّ  فحيلربيط    فيففمسّّّّّّت مرهف   ففطر حتإل فحتتف ن حي أشّّّّّّي د فحيل رحيسّّّّّّ فيفففقؤك ف .
م مفمعفحيل  لفلم فق سّّّّّ تف     فحيي  حي ف لدإل فكبريط    فحيف  ف؛فأم(1945-1937  م    ف

 فا يت ففحي فمنيفحصّ لهف لىفحيلد هفحيل سّكري فحيملم ثل فلد   فك لطيحي فمث ًفخرىفخ اًفب  فحيأل ف مفحيأل
ف.م مف    قهفحي  ما  أهن فملفقستطعفحيل   ففافال فا فكبلفمج حهف قطل  قهفحن فحيجلن وفففحيستط  ت
حت اظف لىف      فحيل  ي فمعف فأفحيم1934 د وفم  يت هفأحرصّّّّّّّّّّّّّّّتفبريط    فيففاد ف

؛ف لىفحي    ف أتمنيفطر فحيلتج مهفم مفة ف حيالبت   ف م فيثيفحيلنمحيعفب نإلم فالسّّّتدرحيمفحيل ضّّّعحيي
فألهن  ذلكففحيمحيض فحي م   أ فاف"شب ه" فض فمنطد فاهفسهن فك  تفقس ىفيففحيل  تف يافال فا ف

ف  فأ ل لمإل ففحيبنيفصّّّّّن  ءفحضّّّّّرم  ف   فجنرحي ف جن فمنيفنح  فقدعفيففملتدىفحيلطر فحيلتج مي 
محيضّّّّّّّّّّ إل فمنيفنح  فأكمنيفيففإطنيفللنيطفيفمسّّّّّّّّّّت    ًفف  فا فملنطد فقمخرفإمل    فحيملت   هف فيتوهفحي

 يت فحيفم حيلفهل بتد ميفحيهل حيايف حيألف"شّّّّّّّّب ه" لولكفادطفح  لتفبريط    فحيسّّّّّّّّتم ل ف ب ي فرى؛فخأ ف
فبريط     مل فمأ فحيفمحيضّّّّّّّ هأيفك  في تربفيتوهفحيملنطد فامءفمنيف حيلوفحيم مفة اثمفحييأمرفحيلويفحيأل
  حيقهفالسّّّّّّتكم لفحيلسّّّّّّ طرهف ل إل فف حيسّّّّّّتمرحيمف حففحيلهف"شّّّّّّب ه"م مفة ف لىفقب   فصّّّّّّرحيمفحييا
حددتفحيلس طرهفالحت لفحيملنطد ف فف"يت ملت  "مسلتف  حي  فحيلربي فمعفس حفحيلطيحي فحتتف    هفأ

حيلربيط    فل  مفقك اؤففم مفحيلتصّّّّّّّّّّّّّّّ يفللد حي  ملفيسّّّّّّّّّّّّّّتطعفحييفحيم مفة  ل إل فبطر ف  حي فحيي
 فم إل فحيل اثينفحيلوف فملكفبريط    فمد مًفاصّّّّّّّّّّّّّّرف ملهف لىفقد ميفموكرهفحيحتج  ف حي تحيفحيلد قني

حيملي  ضّّّّّّّّ  فح لفيتوهفحيلدضّّّّّّّّ  فق  يتفبد  مفحي روفحيل  مل  فف  فا ففال فا فف؛قثبتفشّّّّّّّّر   فمط لبتهفهب 
ف.ب  فحي روفحيلث    ف ظلتف   فح فحىتفم 
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ف فق  مضفمص حلفك ًفامرف فحيلسلط  فحيلربيط    في   فيففحد د فحيأل  ف قيهفحيملد  م فضإفف  فا ف
؛فقتحك فبطر فحيلد حيا فحيلتج مي فبنيفمش لفحيل منيف    يت فمنيفك  تفحيلدب ي فاد فففحيحيلطرانيمنيف

 فألربيط    فمحي  فحيلسّّّّّّّلط  فحيأمفمجرك  فللحصّّّّّّّ لف لىفحيمل لفا م ف لولكفك  تفقيرضفمسّّّّّّّ ف
حيف اعفمسّّّ مفمجرك  فللدب ي فمنيفاإل محيضّّّ فحي م   ف ماضّّّتفأقكي فلنيسّّّإل فحري فحيلتج مهفيفف

ف. ف   افد حيا فحيلتج مي فس مل ًف حرصتف لىفأتمنيفيتوهفحيلطر فلضم  ف ص لفحيل
هن فاثبتتفبتح يإل فأيففحيخضّّّّّّ عفحيلدب ي فحيلوففحيحيفإم ًف لد فل  فسّّّّّّ حفحيلطيحي فحيلربيط ينف  مًف

فمتإل نًفا م لفحيل سّّّّّّّّّّّّّّكري فكفحيألحيف مد  م ف حي ترب فقلإفحيف متر ًف ي مًففال فا فملفقم فب  فحيلدب ي فحيلبطشف
ف.الستد هل 

ف.م1936مقاومة بالد العولقي    و يو ف●
 ىفإلسّّّّّّّّّّّلط  فأمم ففمحيضّّّّّّّّّّّ إل أ فحيلضّّّّّّّّّّّب طفحيلربيط   نيفحيلتج لفيففب فحيلدب ي منعفما لف

 ك  فم  ففحيفجل ي ف لىف ب ي فحيل  حيلنفحيلسّّّّّّّّّّّّّّيلىلطل    فحيف فقتحملوفذلكفذمي  ًفأ فاربيط    فحيل
ف"حيل   ري"ف ف"حيلدط يب" ف ب ي فيضًف.فأ ف نيفماضإل فحيالحت لفحيلربيط ينحيفص   ًفقلكفحيلدب ي فق بيًف

ف    متف ب نففحيلد حي فحيلربيط    "فحيلنحمل  "ف "فحيلصبح  "ف 
ح ثفأ ففحيم1924  مف"را حيلغ"  فسّّّّّّّّ طرف لىفم ين فف"بنيف ب حي " يففحضّّّّّّّّرم  فك  ف

ف ملتف لىف معفحرك ف حيلوحيفق  مضّّتفمعفحيلسّّ  سّّ فحيلربيط    اصّّ ح  فسّّ  سّّ  ف حي تصّّ  ي ف
منيف حيسّّّّّّّّّّّّّّتدرحيمفأ ف لىفحيفحد د ًّّفخطرًفف"بنيف بّّ حي "ف حد دّّ فادّّ فشّّّّّّّّّّّّّّكلّّتف  ه"حيفبنيف بّّ حي "

ف مرف ب  "ب  فم  ففذفك  تف   يت فبيد حي فيت بتإل ف ارب   فيففحيملنطد ا فحيلسّّّّلط  فحيلربيط    ف
    هفحرك فف" ب  فبنيفصّّّّّّّّّّّّّّ حلفبنيف ب حي "ق  ف    هفحيملد  م ففم1939ب حيي ف  مفيف"ف ب حي 

ف  فحيلربيط   نيحيملد  م فض ف
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يت فحيف فحيل حي   فيففطرينفحيلسّّّّّحرفحيلد ميف"حي م م" ف ب ي فيضًّّّّّفأذلكفاد فصّّّّّم  ففا فإيضّّّّّ ا 
حيلويفف" ب حي بنيف"خرىف  متف د  م فضّّّّّّّّّ فحيلسّّّّّّّّّلط  فحيلربيط    ف  ح هف  حي  فمعف  حي فحيأل

ف . فللت بيف نيفماضإل فل حت لفحيلربيط ينفيففحيملنطد مفمتنيسًف194٠ ا  فث مقهف  م
محيض إل فأ فس  س فحيلت خ فحيلربيط ينفيفف ف حيم فيففب  فحيل حيح يفحيل  ي فمنيفحيمل  مكفض فيضًفأ

  فحيمل ّ مكفحيلوف  ّّّّّّّّّّّّّّبّتفبنيفبريطّ    فأ يت ففحيم1937 (فيفف ّ م م)حي ّف إلّ فم ّ مكأ كّ  ّتف
ف.حيملنطد   ب ي ف

ك  تفذحي فط بعف بل ففف اهن حرك  فحيملد  م فيتوهف  فمت م فإل ي ي فف  فا ف  لىفحيلرة فمنيف
شّّّّّّّّكف نيفما فحيل ّّّّّّّّ  فحيل مينفل حت لفحيلربيط ينففأ ىنل إل فافىالفير هن ف رب فبصّّّّّّّّ مهفافال فا ف

ف.  س ي فحيلدإلرفحيلوفحيقب إل فيففارتهفملفيكنيفحيل   فحيلد م ف  فقبل مفب  
 د. عبد الودود مْقّشر:

يت فحيسّّّّتمرحيمي ففمب  ن   فمنيفحيلدر فحيمل ضّّّّ  حيي فحيألأحصّّّّرف  ّّّّأهفحيمل  مضّّّّ فحيل من  فيففيتمثإ ف
حت لففوم م فب أفمنم  مضّّّّّّّّّّّّّّّ فحيلنظ مفحييف  فأف؛حيلسّّّّّّّّّّّّّّب يراعف فف مكهفحيلغرإءأ طأفاتمخي فميينف

 فحيلممحي  نف حيحت لفم م  فضّّّإفيفمنوفحي تإل ءفحي ر وفحييأف- فم  مضّّّ فسّّّلم  فافسّّّلح حيملحيملد  م ف
مايينفاد فقركتفيتوهفحي ر وفحييحيلد ض ففيففكت إ فحيمل يفحيلس لف فه جنرأيفحيف يتوحيفحيلب  يت 

حيل مينف ضّّّّروففألخ هخفحيل مينفا   ف ت فحيألفاإ  فن ا ف حيلوفحيسّّّّتمر فث ثفسّّّّن حي فار حًف
ك  تفحيلص م فحيففص ب فك فب تفميينفجبرحفا فف-آ وحيكفف-فحيلست ل ن  حيلك فإلك فحس فحيلنظري ف

 ملفيراعفمنيففحي فسج  فحج ف صن  ءامنيف  م ففإألة لسرحينف يت فمد    فأ ن فحيست رحيضف
اسّّ  فأسّّرىفبث  وفمث ف فحيل من  ف يت فير  فحيألفق ل فحيل ا هاك  تفحيل يت ّّ فحيفحيح  فسّّيفألففحيأل

ففا حيءفم فق رضفلهفأبن ءفقلإكفحيملن طن.ف بتتفحيمل  مض فحبنحيفاإلن ف  مي ف حن ل 
 أ. أروى اثبت:
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ة  فحيال رتحيفففم محيملكس فحيل ح  فحيلويفان هفحييف  فأمنيفحيمل  يت هفحيل من  فحيلربيط    فيتضلف
تهفإسّّّّّّّّّّّت   هفحيفيففمط لبم مفة  فملفيكنيفا  ًفحييف  فأبهفكملكفمسّّّّّّّّّّّتد حيفيفف يسفحيل  تفيب  ف

 ضلفأ فسك  فحيملن طنفحيجمل  مهفل   فلنيفقدب فحبكمه.ف  ف  فا فمنيففي محيكه؛فمن طنفحيجلن وفحي ت 
فحيلربيط ينف م ركتن فحيل رب  فيففان وفحيل مني(فسّّّّّت م محيال)فحيلري سف حط  ف م فحيل ّّّّّ يبفيففكت به

م  ففحي ك مّّ فحيملت كل ّّ فف  ف:ف"ا ف ّّ لم  ففحيململكّّ فحيملت كل ّّ فمنيف ضّّّّّّّّّّّّّّ ّّ فحيجلن وفحي تّّ فح ّّثف
 حيف في م فشّّّّّّّّّّّ مًفأحيي فم  ففحيل  امفحيلويفالفيسّّّّّّّّّّّتط عفحيل من  فمنيف ضّّّّّّّّّّّ  فحيجلن وفك  فيففحيلب 

ح حيثفيففحيجلن وحيف الف فمسّّت ىفحيألا فيرقد فأب حيي فحيلي ضّّ يفحيلرا  فالفيسّّتط عفا لنظ مفحيل
ف ظمّّ حيأليت ف يسففاّّأ ظمتّّهحيحيفطلنف ل ّّهفوّّ   ًفأحيالسّّّّّّّّّّّّّّ فحيلّّويففال فا فد مّّ  فحيجل شفميلّّكفمنيفم

صّّّّّّّّّّ ح  فيففحيململك ففحيملت كل  ف مجعف  قهفقنحصّّّّّّّّّّرفيفف معفحيال تي ضّّّّّّّّّّ  فحيي مسّّّّّّّّّّؤ لفحيحيلدبل  
ا فحيفةك فحيململك فحيملت كل  ف ير هفة  فا يم م..ففحيلضّّّّرحيي ف حي تمحيعفلدم فحيل  شفمنيفا فحيمل حيطني

ف".  ل فإمل ىنفحيلصح لف.ف ال ست مي .  حيمحي ف الفجم لسف
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