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عبس الطحمً ععام :ألامين العام لجامعت السوٌ العطبيت وحهىزه في زعم
الىفاح الخحطضي الجعائطي .1952-1945
الباحث :محمسي محمس
حامعت محمس بىغياف اإلاؼيلت
اإلالخظ :
ً
ًدىاوٌ هزا اإلالاٌ الزي بحن أًذًىا ،واخذا مً بحن اإلاىالُع الهامت في الخاسٍخ
العُاس ي والذبلىماس ي لبلذان اإلاغشب العشبي كاوبت والجضائش بففت خاـت ،إبان
مشاخل الخشان الخدشسي الىوجي في هزه البلذان ،واإلاداوالث العذًذة لهزه ألاخحرة
للخشوج مً الىفم اإلاظلم ،الزي واٌ أمذه مً حشاء الخالعباث والدعىٍفاث
ؤلاظخعماسٍت ،وباإلالابل جمثل الذساظت أًما جشحمت هخمىاها وافُت إلاعحرة همالُت
ً
خافلت،لىاخذة مً الشخفُاث اإلاؽهىسة عشبُا واإلاغمىسة لذي الجضائشٍحن،و هي التي
وان لها الذوس الىبحر في النهىك بالىماٌ اإلاغاسبي لذ اللىي ؤلاظخعماسٍت ،مً خالٌ
اإلاداوالث العذًذة لهزه الشخفُت العُاظُت الفزة ،التي دأبذ في أهثر مً مشة الى
ً
ً
بعث وجىخُذ الىماٌ اإلاغاسبي اإلاؽترن ،باإلهىالق مً وىنها إواسا معؤوال في أعلى
هُئت سظمُت هاولت باللعان العشبي في هزه اإلاشخلت هي":حامعت الذوٌ العشبُت" ،هزه
ألاخحرة التي واهذ آلاماٌ معللت عليها مً أحل النهىك بمؽشوع وخذوي مغاسبي
ٌععى الى ؤلاوعخاق مً ؤلاظخعماس ،وبىاء اإلاغشب العشبي الىبحر بأًادي وظىاعذ
مغاسبُت مخمامىت ،بفمل الجهىد الجباسة التي بزلها ألامحن العام ألاوٌ لجامعت
الذوٌ العشبُت" عبس الطحمً ععام".
اليلماث اإلافخاحيت :حامعت الذوٌ العشبُت ،عبذ الشخمً عضام ،الىفاح
الخدشسي ،اللمُت الجضائشٍت.
ملسمت:
" متى واهذ لىا أهساف واضحت ودؿت حىيمت وإضازة كىيت ،باإلغافت الى
ؤلاػالم هسعامت ضوحيت هائلت في ول مً اللاضجين ؤلافطيليت وآلاػيىيت ،ألن آلادط
ًحخاج لخأًيسها اإلاعىىي وإلاىاضزها الؿبيعيت ،وبصلً هؤمً ػالمت ػاحخىا ،وبصلً
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فئن اإلاؿلىب مً العطب هى ػياػت مطػىمت بعيسة اإلاسي ،جلىم على الفهم
والسضاػت ال على العىاؾف وؤلاهفعاٌ.)1("...
بهزه اليلماث اإلاشهضة والهادفت والجامعت للىمىخاث العشبُت بففت عامت
واإلاغاسبُت خاـتً ،ىحه عبذ الشخمً عضام أوٌ أمحن عام للجامعت العشبُت بعذ
إوؽائها في  22ماسط  ، 1945هذاءه العشبي والىمالي الى الؽعىب العشبُت وظاظتها
علب الخشب العاإلاُت الثاهُت ،وما جالها مً حغحراث في اإلافاهُم واإلاعلماث العابلت
لهزا الخذر ،ورلً مً أحل جىخُذ حبهت الىفاح العشبُت لذ ألاهظمت ؤلاظخعماسٍت،
التي أظدباخذ ألاسك كبل العشك في الىوً العشبي مً الخلُج الى اإلادُي .هزه
الشخفُت الشمض لم جىل خلها مً البدث والذساظت بالشغم مً ول الجهىد التي
بزلتها في جلشٍب وحهاث الىظش وجىخُذ أظالُب الىفاح لذ ؤلاظخعماس ألاوسبي
اإلاؽترن الزي حثم على ـذوس ألاهالي في بلذان اإلاغشب العشبي وافت والذولت
الجضائشٍت بففت خاـت.
ومً هزا اإلاىىلم فلذ اظتهذفذ دساظدىا هزه إماوت اللثام عً هزه الشخفُت
ً
ً
الفزة ،اإلادؽبعت بلُم العشوبت وؤلاظالم كلبا وكالبا ،وبارلت الغالي والىفي مً أحل
هفشة اللماًا العشبُت العادلت ،اهىالكا مً مىكعها العُاس ي في سئاظت هزه الهُئت
الفخُت ( حامعت السوٌ العطبيت) ،التي مثلذ اللشاس والفىث العشبي في أـعب فتراجه
وأخلً مىعىفاجه الخاسٍخُت .وعلُه ظخداوٌ هزه الىسكت البدثُت الىكىف على حهىد
شخفُت "عبس الطحمً ععام" في بعث وجىخُذ الىماٌ اإلاغاسبي اإلاؽترن ،مً خالٌ
معاعُه الخثِثت للملمت الففىف اإلاغاسبُت وجىخُذ ولمتها لذ ؤلاظخعماس ألاوسبي
اإلاؽترن لهزه البلذان ،الزي اظخغل مىافز العذاوة وغُاب الخىاس البُجي بحن هزه
الذوٌ ،لخعمُم الهىة بُنها وؤلاهفشاد بيل دولت منها على خذة ،ومً أحل ججلُت
خلُلت هزه الجهىد اإلابزولت مً وشف هزه الشخفُت ،جم جلعُم الذساظت الى
مجمىعت مً العىاـش الفشعُت هي:
-1الخعشٍف بشخفُت "عبذ الشخمً عضام"؟
-2جأظِغ حامعت الذوٌ العشبُت؟
-3مفهىم اإلاغشب العشبي وملىماث الىخذة بحن أكىاسه؟
-4حهىد "عبذ الشخمً عضام" في دعم اإلاؽشوع الخدشسي للىفاح الجضائشي لذ
ؤلاظخعماس الفشوس ي؟
21

ISSN : 2353-0472
EISSN : 2600-6405

مجلت الخىمت للذساظاث الخاسٍخُت
اإلاجلذ ، 6العذد( ،16دٌعمبر)2018

-1الخعطيف بشخطيت عبس الطحمً ععام:
الٌعخىُع الباخث ألاوادًمي العشبي اإلاخخفق في اللماًا العشبُت ،خاـت ما
حعلم منها بالؽأن العُاس ي أو الخاسٍخي خالٌ فترة اللشن العؽشًٍ ،اإلاشوس مشوس الىشام
على خاٌ البالد العشبُت وؼؤونها العُاظُت ،دون الخىشق أو الىكىف عىذ أهم هُئت
ظُاظُت ودبلىماظُت عشبُت ،أال وهي حامعت الذوٌ العشبُت التي حمعذ الؽمل
العشبي ووخذة ـفه وولمخه ،هما بزلذ هزه ألاخحرة أدواسا هبحرة لخل الجزاعاث
اللائمت بحن الذوٌ العشبُت الخابعت لها ،أو ختى جلً الجزاعاث اللائمت بحن الذوٌ
ً
العشبُت والذوٌ ألاوسبُت ألاخشي ،التي واهذ ظببا مباؼشا في إظخذماس العشب
ً
ً
واظخجزاف خحراتهم سدخا وىٍال مً الضمً.
هما ال ًمىً للباخث العشبي أًما أن ٌغفل الذوس اإلادىسي ،الزي بزله أوٌ أمحن
عام لهزه الهُئت ،الظُما فُما حعلم بمداوالجه العذًذة لخىخُذ الفف العشبي وإلالمت
ؼخاجه ،ظعُا في مجابهت اللىي ؤلاظخعماسٍت الخاسحُت اإلاتربفت بهزه الشكعت
الجغشافُت ؤلاظتراجُجُت في العالم ،وهي اإلامخذة مً الخلُج الى اإلادُي وما جمحزث به
مً زشاء وبُعي ظىخي وباوجي ،وباإلاىاصاة مع الجهىد الخىخُذًت العشبُت لهزه
الشخفُت ،فئن لشخفُت أوٌ أمحن لجامعت الذوٌ العشبُت حهىدا لفالح الذوٌ
اإلاغاسبُت أًام مدىتها ؤلاظخعماسٍت مً كبل الذوٌ ألاوسبُت ،فياهذ الجهىد هبحرة
لفائذة هزه الذوٌ مً أحل سأب الفذع بُنها مً حهت ،ومداوالجه العذًذة مً أحل
بعث وجىخُذ الخشان الخدشسي في هزه ألاكىاس اإلاغاسبُت للخخلق مً كُىد وسبلت
ؤلاظخعماس ألاوسبي اإلاعُخي على هزه البلذان؛ إنها شخفُت اإلاىالل والعُاس ي
العشبي "عبس الطحمً ععام".
ولذ "عبذ الشخمً عضامباؼا" في مدافظت الجحزة بمفش في  08ماسط 1893م ،في
خحن أن الىثحر مً اإلاؤسخحن مً ًيعب أـىٌ عائلخه الى الجضٍشة العشبُت ،خُث
دسط في معلي سأظه مشخلت الخعلُم ؤلابخذائُت ،لُخذسج في مشاخله الذساظُت الى
غاًت وـىله الى الجامعت التي اخخاس بها دساظت الىب ،وظشعان ما كشس ؤلاهخلاٌ الى
لىذن ببرًىاهُا إلاىاـلت دساظت الىب بها ،غحر أن مُىالجه العُاظُت خالذ دون
إهماٌ مؽىاسه الذساس ي .لُخدىٌ بعذها عبذ الشخمً مً حاهب العلم والبدث الى
مُىالث العُاظت والىماٌ الخشبي ،خُث كاجل عبذ الشخمً عضامالى حاهب
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العثماهُحن في خشب البللان في الخشب العاإلاُت ألاولى ،وعاد ظىت  1915إلى مفش ،زم
ظافش بعذ رلً إلى لُبُا لِؽاسن في اللخاٌ إلى حاهب العىىظُحن لذ الغضو
ؤلاًىالي.وفي ظىت  1924اهخخب ممثال عً خضب الىفذ في أوٌ مجلغ هىاب مفشي
ً
فيان أـغش الىىاب ظىا ،زم أعُذ اهخخابه ظىت .1936
وكذؼاسن أًماسفلت في الىفذ اإلافشي،في مؤجمش فلعىحن في لىذن ببرًىاهُا ظىت
 ،1939وجللذ عبذ الشخمً عضام العذًذ مً اإلاهام واإلاىاـب في عذًذ الىصاساث هزهش
منها :وصاسة ألاوكاف،وصاسة الؽؤون الاحخماعُت ،التي أظغ فيها اللىاث اإلاشابىت ووان
كائذها إلى أن جىلى مىفب وصٍش الخاسحُت.وفي  22ماسط  1945اخخحر أمُىا عاما
لجامعت الذوٌ العشبُت الىاؼئت ،وعلذث الجامعت في عهذه كمتها ألاولى في مفش
وظمُذ (كمت أوؽاؿ).وكذ كاٌ فُه "هنري فطعىن"-وصٍش خاسحُت لبىان -في أوٌ
كمت إلاجلغ وصساء الجامعت ظىت  1945ماًلي ":إهه الؼيف الصي ًلؿع اإلااء ،واإلااء
الصي ًحطق الىاض...للس حمع بين الؼياػت والىياػت وال عجب فهى عبلطي
العطب"(،)2وكذ جشن مىفب ألامحن العام ظىت  ،1952وبعذ ظلىه اإلالىُت في مفش
ظافش إلى الععىدًت وعمل معدؽاسا للذولت الععىدًت ختى سحىعه إلى مفش ظىت
 ،1974مً مؤلفاجه( :هخاب بىل ألابىاٌ أو أبشص ـفاث الىبي مدمذ ـلى هللا علُه
وظلم وهخاب الشظالت الخالذة) ،وكذ ظل بلُت خُاجه معخلشا في مفش ،خخىخىفُبها
ظىت 1976م ،عً عمش ًىاهض إخذي وزماهحن( )81ظىت(.)3
-2جأػيؽ حامعت السوٌ العطبيت:
جياد ججمع أغلب اإلافادس الخاسٍخُت ،أن كمُت وخُثُاث جأظِغ هُئت عشبُت
حامعت لللشاس العشبي ،أو ما أـبذ ًىلم علُه فُما بعذ مفىلح "حامعت الذوٌ
العشبُت"ٌ ،عىد أظاظا الى الذعىة التي وحهها وصٍش الخاسحُت البرًىاوي" أهخىوي
أًسن" للخيام العشب في  21ماي  ،1941مً أحل اظخدذار هُئت عشبُت لخجعُذ
ً
ً
مؽشوع الىخذة العشبي وحعله واكعا ملمىظا لذي حمُع الذوٌ العشبُت ،في كىله":
ً
إن حىىمت ضاحبت الجاللت حعؿف عؿفا عظيما على ألاماوي الؼىضيت في جحليم
ؤلاػخلالٌ ،ولىني أشهب أبعس مً شلً ،فىثير مً اإلافىطيً العطب ً ،طغبىن في
أن ًخحلم للشعىب العطبيت كسض مً الىحسة ،أعظم مً اللسض الصي جخمخع به
ً
آلان ،والًجب إال أن ًجس مثل هصا الىساء مً أضسكائىا حىابا.)4("...
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وبىاء على هزه الذعىة ،فلذ ظاسعذ الذوٌ العشبُت الفاعلت في هزه الفترة ،الى
مداولت ججعُذ الذعىة الى واكع عملي ٌععى لبىاء خىاس عشبي عشبي ًدذ مً
الجذاسن الفاـلت بحن الؽعىب العشبُت ،ولزلً فلذ أوؽئذ لجىت عشبُت في
العاـمت اإلافشٍت اللاهشة بخاسٍخ  08فُفشي  ،1945مً أحل دساظت اإلاُثاق ألاولي
إلاؽشوع هُئت حامعت الذوٌ العشبُت ،بعذ مباسهت رلً مً كبل سئِغ الىصساء
للخيىمت اإلافشٍت ،لُذخل هزا اإلاُثاق خحز الخىفُز في  11ماي )5(.1945
في خحن ًشي عالٌ الفاس ي()6أن عملُت ؤلامماء واإلافادكت على اإلاُثاق واهذ
متزامىت مع إعالن إوؽاء الهُئت اإلاعىُت ،وبالخدذًذ فئن ؤلامماء وان في  22ماسط
 ،1945وهى هفغ الخاسٍخ الزي جم ؤلاعالن فُه عً جأظِغ هزه الهُئت( ،)7وكذ جم
ؤلامماء مً كبل الذوٌ العشبُت آلاجُت :مفش ،العشاق ،اإلاملىت العشبُت الععىدًت،
ظىسٍا ،لبىان ،الُمً ،ؼشق ألاسدن ،وٍزهش هفغ اإلاخدذر بأن اإلاُثاق وان ؼامال ليل
اإلاىاحي الخُاجُت اإلاخعللت بعحروسة البلذان العشبُت والعالكاث اللائمت فُما بُنها،
ظُما في اإلاجاالث العُاظُت وؤلاكخفادًت وؤلاحخماعُت والثلافُت.)8(...
أما ما حعلم بالدعمُت فهىان العذًذ مً اإلالترخاث ،أكشبها الى ؤلاظم الخالُيان
مً كبل عذة دوٌ عشبُت ،خُثيان مً اإلامىً أن ًيىن اظمهزه الهُئت الفخُت أو ما
ً
ٌعمى خالُا بجامعت الذوٌ العشبُت ،ملترح "الخحالف العطبي" الزي وان خُاسا
ظىسٍا ،أو "الاجحاز العطبي" هما واهذ جشٍذ رلً دولت العشاق،في خحن أن الىفذ
اإلافشي سأي أن اظم "الجامعت العطبيت" الزي جلذم بهً ،بذو أهثر مالءمت مً
الىاخُت اللغىٍت والعُاظُت ومخىافلا مع أهذاف الذوٌ العشبُت ،وفي النهاًت وافم
الجمُع على هزا الاظم بعذ أن هلدىه مً "الجامعت العطبيت" إلى "حامعت السوٌ
العطبيت"،وكذ أحمع اإلاىذوبىن العشب مً أولئً الزًً خمشوا احخماعاث هزه
اللجىت الخدمحرًت للمؤجمش العشبي العام باإلظىىذسٍت ،وظاهمىا في إـذاس
بشوجىوىٌ عشف باظم بشوجىوىٌ ؤلاظىىذسٍت ،والزي ًىق مىلىعه على
مىافلتهم على إوؽاء حامعت للذوٌ العشبُت)9(.
ومً بحن الهُئاث اإلاؽيلت للجامعت ،هي التي أكشها اإلاُثاق ألاظاس ي لها والفادس
مع ؤلاعالن الشظمي عً إوؽائها ومنها :مجلغ الجامعت ،ألاماهت العامت ،اللجان الفىُت
الذائمت ،باإللافت الى ألاحهضة التي اظخدذزذ بىاء على اإلاعاهذة الفادسة ظىت
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 ،1950وهي واآلحي :مجلغ الذفاع اإلاؽترن ،اللجىت الععىشٍت الذائمت ،اإلاجلغ
الاكخفادي(.)10
وبىاء على ما ظبم رهشه ،فئهىا وعخيخج أن العىامل التي ظاهمذ في الخعجُل
بخأظِغ هُئت عشبُت حامعت لالوؽغاالث العشبُت ،بلذس ما واهذ فىشتها خاسحُت مً
كبل وصٍش الخاسحُت البرًىاوي ،إال أن مالمدها الذاخلُت وظشوفها واهذ جبذو واضخت
حلُت لذي الذوٌ العشبُت ،ألحل اظخدذار هُئت ججمع اإلاىلب العشبي وجخبىاه بحن
هزه الذوٌ ،وججعل مً ظبل الخىاس البىاء واإلاخبادٌ بحن الذوٌ العشبُت وظُلت
لالجفاٌ بُنهم ،والخعبحر عً اوؽغاالتهم العُاظُت  ،...وهى اإلاىلب الزي جدلم
بئوؽاء حامعت الذوٌ العشبُت ،علب نهاًت الخشب العاإلاُت الثاهُت التي وان جأظِعها
إًجابُا على وافت الجمىع العشبُت ،بما فيهم ألاكىاس اإلاغاسبُت التي الصالذ أغلبها في
هزه الفترة جشصح جدذ هحر ؤلاظخعماس وغىشظخه ،ومً هزا اإلاىىلم فلذ واهذ حهىد
سئِغ حامعت الذوٌ العشبُت مىحهت بففت خاـت لألكىاس اإلاغاسبُت مً أحل بعث
وجىخُذ الىماٌ اإلاغاسبي اإلاؽترن لذ الهُمىت ألاوسبُت اإلاجخمعت على ظيان اإلاغشب
العشبي.
-3مفهىم اإلاغطب العطبي وملىماث الىحسة بين أكؿاضه:
جمثل مىىلت اإلاغشب العشبي إمخذادا حغشافُا مىخذاٌ ،ؽترن أغلب ظياهه في
حملت مً اإلاعىُاث الخماسٍت التي إرا جىفشث في خحز حغشافي معحن أـبذ ٌعبر عً ما
ٌعشف باألمت الىاخذة اإلاىخذة ،ومً هزه العىاـش اإلاؽترهت بحن أكىاس اإلاغشب العشبي
هزهش :وخذة الجيغ ،اللغت ،الذًً ،الخاسٍخ اإلاؽترن ،وول هزه اإلالىماث هي عىاـش
مؽترهت بحن هزه البلذان مما ًؤهذ حغلُب مىىم الىخذة بحن هزه ألاكىاس(.)11
وفُما ًخعلم بمىكع اإلاغشب العشبي ،فئن هزا ألاخحر ًلع في ؼماٌ اللاسة
ؤلافشٍلُت ،وٍىل على البدش ألابُن اإلاخىظي مً حهت الؽماٌ بعاخل وىله 4837
ولم ،هما ًىل أًما على اإلادُي ألاولس ي مً حهت الغشب بعاخل وىله  3146ولم،
وٍدذه مً الؽشق مفش والعىدان أما مً الجىىب فذوٌ العاخل الصخشاوي(.)12
وهى ًمم الىُاهاث العُاظُت آلاجُت الزهش:
لُبُا ،جىوغ ،الجضائش ،اإلاغشب ألاكص ى ،مىسٍىاهُا ،العاكُت الخمشاء ،وادي
الزهب.
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وكذ أوللذ على هزه اإلاىىلت العذًذ مً اإلافىلخاث والدعمُاث ،عبر مخخلف
الخلب الخاسٍخُت التي مشث بها ،و هزهش منها:
بالد البربش ،الؽماٌ ؤلافشٍلي ،اإلاغشب ؤلاظالمي ،اإلاغشب العشبي ،اإلاغشب العشبي
الىبحر(.)13
وبالشغم مً ملىماث الىخذة التي ججمع بحن هزه البلذان اإلاغاسبُت ،إال أنها ظلذ
مفتركت ،الظُما بعذ إنهُاس دولت اإلاىخذًً في معشهت خفً العلاب1212م ،وكُام
ؤلاماساث اإلاىففلت في مىاوم اإلاغشب ؤلاظالمي وهم على الخىالي :الخففُىن في جىوغ،
الضٍاهُىن في الجضائش ،اإلاشٍيُىن في اإلاغشب ألاكص ى( ،)14وكذ ظل الجزاع والؽلاق
كائما بحن هزه الذوٍالث ختى أضخذ الخدشؼاث والخيالباث ألاوسبُت لذ هزه
ً
ً
الىُاهاث العُاظُت أمشا خخمُا ،خاـت في ظل الجزاع العلىىي الخاـل بحن أفشاد
العائلت الخاهمت ،والفعاد الماسب أوىابه في اللفىس واإلاباوي الخاهمت .مما حعل
هزه ؤلاماساث عشلت ظهلت لإلظخعماس ألاوسبي الزي أـبذ في هزه الفترة ًخىلع الى
مذ هفىره وجىظُع مىاوم ظُىشجه.
وكذ ظلذ البلذان اإلاغاسبُت جدذ العُىشة ألاوسبُت ،ألامش الزي حعلها حعبر عً
واكعها اإلاأظاوي في ظل حعلي هزا العُذ الجذًذ عليهم ،فما وان مً الغُىسًٍ على
هزه البلذان إال جىظُم ملاوماث مخخلفت ومؽدخت لذ ؤلاخخالٌ ألاوسبي الغاؼم،
الزي ـادس ول الخشٍاث وظلب ألاهالي ول ممخلياتهم ظعُا في خشاب البلذان وهجشة
أهاليها.
لُخدىٌ ؼيل اإلالاومت مع بذاًاث اللشن العؽشًٍ الى هفاح ظُاس ي مؽترن بحن
ألاكىاس اإلاغاسبُت ،خُث واهذ الذعىاث التي وحهها علي باػ خمبت بمشوسة جىخُذ
الىفاح في اإلاغشب العشبي وسبىه باإلاىابع اإلاؽشكُت التي مثلتها في هزه الفترة أفياس
الجامعت ؤلاظالمُت ،غحر أن فؽل العثماهُحن في مىاـلت اإلاؽىاس الخدذًثي للذولت
ً
ؤلاظالمُت حعل مً أخالم الىخذة ؤلاظالمُت لذ اللىي اإلاعُدُت ألاوسبُت أمشا غحر
واسد في خعاباث الىخبت اإلاغاسبُت(.)15
وكذ ظلذ العُاظت ؤلاظخعماسٍت في هزه البلذان على ما هي علُه ،الظُما في إزاسة
العذاوة والؽلاق بحن أوشاف هزه البلذان مً خالٌ ظُاظتها اللائمت ،على لشب
ظيان هزه ألاكىاس اإلاغاسبُت ببعمهم البعن ،مً خالٌ إكدام أهالي هزه ألاكىاس في
خشوب لذ إخىانهم في الذًً واللغت مثلما خذر مع اظخغالٌ الجضائشٍحن
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ً
ً
والخىوعُحن في خشب الشٍف اإلاغشبُت ،وهزا ما وان داعُا ودافعا لللائمحن على خضب
هجم ؼماٌ إفشٍلُا في هزه الفترة ،الى إـذاس بُان جىعىي ظىت ً ،1927بحن
العُاظت اإلاىخهجت مً كبل العلىاث ؤلاظخعماسٍت بهزه ألاكىاس؛ وفي ماًلي ملخىف
مً هق البُان الفادس عً الىجم ":وحسوا وحؼسوا حطهخىم ،لخىً لىم كيازة
واحسة ،احخاؾىا مً غباؽ ؤلاػخعالماث واإلاذبرًً ،إن ؤلامبرًاليت حؼعى لؼلب
أضاغيىم .كاومىا مً أحل الحفاف عليها...ليحيا اػخلالٌ اإلاغطب وليعش الشماٌ
ً
ؤلافطيلي حطا"(.)16
وكذ جىاـلذ ظُاظت ألاوسبُحن في العُىشة على أهالي هزه البلذان ،الظُما بعذ
اظخغالٌ هزه اللىي الخاسحُت للمغائً وألاخلاد البُيُت اللائمت بحن خيام هزه
ألاكىاس ،ورلً الى غاًت اهذالع الخشب العاإلاُت الثاهُت وأفىلها أًً جدىلذ وحهت
الخشواث الىوىُت العُاظُت اإلاغاسبُت هدى اللاهشة العاـمت اإلافشٍت ،إلعخباساث عذة
مً أهمها جأظِغ هُئت ظُاظُت ودبلىماظُت حامعت للؽأن العشبي هي ":حامعت
السوٌ العطبيت".
 -4حهىز "عبس الطحمً ععام" في بعث اإلاشطوع الىحسوي للىػاٌ اإلاغاضبي:
الؼً أن حهىد جىخُذ الىماٌ اإلاغاسبي لذ كىي ؤلاظخعماس ألاوسبي ،لم جىً
ولُذة إلهذالع الثىساث اللىشٍت اللائمت فيها مً أحل الخدشس وهُل ؤلاظخلالٌ ،بلذس
ً
ما هي عباسة عً ؼعىس كىمي وعلائذي مخجزس في هفىط ظيان هزه البالد أبا عً
حذ ،ومً بحن اإلادىاث الىبري التي خاولذ سأب الفذع وإلالمت ؼخاث الشأي اإلاغاسبي،
هجذ اإلاشخلت التي أعلبذ الخشب العاإلاُت الثاهُت مباؼشة ،ورلً جدذ جأزحر مجمىعت
مً العىامل التي احخمعذ لخيىن مدىت مففلُت في جاسٍخ البلذان العشبُت في اإلاؽشق
أو في اإلاغشب ،ومً هزه العىاملىزهش:
أ-اإلاجاصس الفشوعُت اإلاشجىبت لذ ألاهالي الجضائشٍحن ،وما جالها مً اهدؽاس للىعي
الخدشسي وٍلُيُت بأظالُب ووشق خلخلت اللمُت الجضائشٍت ،بعُذا عً ول
اإلاجامالث والدعىٍفاث العابلت التي ظلذ ؤلاداسة ؤلاظخعماسٍت جمجي بها الجضائشٍحن،
إر جأهذ لذي الجضائشٍحن مذي علم هزه الىعىد في إًجاد مخشج مؽشف لللمُت
الىوىُت الجضائشٍت(.)17
27

ISSN : 2353-0472
EISSN : 2600-6405

مجلت الخىمت للذساظاث الخاسٍخُت
اإلاجلذ ، 6العذد( ،16دٌعمبر)2018

ب-جأظِغ حامعت الذوٌ العشبُت ،التي اعخبرث بمثابت الخالؿ الخذسٍجي مً
بشازً العُىشة ألاحىبُت للفشد ألاوسبي ،وفخذ أفم أهبر للخىاس العشبي البُجي ،هما
فخدذ الجامعت العشبُت للذوٌ اإلاغاسبُت بففت خاـت مىافز للخىاس والخىخذ بحن
هزه ألاكىاس للخفذي اإلاؽترن لمً آلُاث جىفل للمىاللحن والىوىحن اإلاغاسبت ،مً
حؽاوس خىٌ الخلىٌ الىفُلت بالخفذي لإلظخعماس ألاوسبي على هزه البلذان ،ومً
هزه الهُئاث هجذ  :مىخب اإلاغشب العشبي ،لجىت جدشٍش اإلاغشب العشبي ،وول رلً
بفمل الجهىد اإلابزولت مً كبل أوٌ أمحن عام لجامعت الذوٌ العشبُت العُذ عبذ
الشخمً عضام(.)18
ومً بحن الجهىد اإلابزولت مً كبل ألامحن العام للجامعت العشبُت لفالح الىماٌ
اإلاغاسبي اإلاؽترن هزهش:
كُام ألامحن العام لجامعت الذوٌ العشبُت في  20حىٍلُت  ،1945بئحشاء إجفاالث
مىثفت مع ظفحر الىالًاث اإلاخدذة باللاهشة ،مً أحل لفذ أهظاس الىالًاث اإلاخدذة
ألامشٍىُت خىٌ خىىسة وجذهىس ألاولاع في الجضائش ،حشاء الخجاوصاث ؤلاظخعماسٍت
الالإوعاهُت اإلاشجىبت في خم اإلاذهُحن الجضائشٍحن خاـت بعذ اإلاجاصس التي وكعذ في 08
ماي  1945بمىاوم الؽشق الجضائشي.
إكذام ألامحن العام للجامعت العُذ عبذ الشخمً عضام على إحشاء اجفاالث مع
العلىاث الفشوعُت ،مً أحل إًلاف اللمع اإلاشجىب في خم الفئاث اإلاذهُت
الجضائشٍت ،وفي رلً خىىة دبلىماظُت مً العُذ عضام للعب دوس الىظاوت بحن
الجامعت العشبُت والعلىاث الفشوعُت ،مً أحل جخفُف وسفع حجم اإلاعاهاة التي
ٌعِؽها الجضائشي في ظل اللمع اإلاعلي مً كبل الفشوعُحن ،وما ًثبذ الخىخًُ
الذبلىماس ي لذي العُذ ألامحن العام للجامعت ،رلً اإلالاٌ الزي هخبخه حشٍذة
اإلاعاواة في العذد ً 42ىم  27ظبخمبر  1946ما هفه ":هحً العطب عشىا مىص ػىين
أضسكاء لفطوؼا ،وهطغب في أن جبلى جلً اإلاحبت ،إن فطوؼا ضسًلت للعطب
وثلافتها أثطث فيىا أهثر مً ؤلاهجليز ،على الطغم مً أن ؤلاحخالٌ ؤلاهجليزي زام
حىالي كطن مً العمً ،وعم هطيس اإلاحافظت على ضساكت فطوؼا ،ولىً مً حهت
أدطي لىا في الشماٌ ؤلافطيلي إدىة عطب ،والًمىً أن هدىاظٌ عً حلىق أدىة الى
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مجطز ضسًم ،فالجامعت العطبيت جطيس بئدالص أن جسوم بييىا هصه الطساكت على
هصا ألاػاغ"(.)19
جلمُذ ألامحن العام لجامعت الذوٌ العشبُت بخلذًم اإلاعاعذة اإلاادًت لألؼلاء
الجضائشٍحن ،خاـت فُما حعلم بتزوٍذ اإلاىظمت الخاـت  o.sباألظلخت مً أحل
الخدمحر للثىسة الخدشٍشٍت ،وهى ما ـشح به العُذ عبذ الشخمً عضام إلامثل خضب
خشهت ؤلاهخفاس للخشٍاث الذًملشاوُت العُذ مدمذ ألامحن دباغحن في كىله" :لسي
الثلت الخامت بأن اإلاغطب العطبي واإلاغاضبت ،ػيخمىىىن مً الخحطض مً ؤلاػخعماض،
هما ػيؼاهمىن بمثلهم في جحطيط شعىب الشطق ألاوػـ" ،وكذ رهشث الىخاباث
الخاسٍخُت خىٌ هزا الللاء أًما ،ما مىلىعه أن ألامحن دباغحن كذ جذاسط سفلت
العُذ عبذ الشخمً عضام مىلىع اإلاعاعذاث التي ظخلذمها الجامعت العشبُت
للجضائشٍحن ،أًً اكترح هزا ألاخحر أن جيىن اإلاعاعذاث اإلالذمت عباسة عً مبالغ مالُت
جخفق لؽشاء ألاظلخت التي بها ًمىً جفجحر العمل الثىسي اإلاعلح لذ ؤلاظخعماس
الفشوس ي .وكذ جم ؤلاجفاق على ؼشوحن أظاظحن هما:
أ-أن جيىن وشابلغ هلىت إهضاٌ ألاظلخت زم ًخم جىصَعها هدى الؽشق والغشب.
ب-حعُحن مىالل حضائشي ًخىلى مهمت جىصَع ألاظلخت في وشابلغ ،وٍخم حعُِىه
هعمى في العفاسة اإلافشٍت(.)20
الذعم الالمؽشوه الزي كذمخه حامعت الذوٌ العشبُت بشئاظت ألامحن العام عبذ
الشخمً عضام ،إلاىخب جدشٍش اإلاغشب العشبي اإلاخىاحذ ملشه باللاهشة ،إر ظاعذث
الجامعت على جىظُم وعلذ مؤجمش اإلاغشب العشبي باللاهشة(  )1947/02/22-15وحمع
ؼمل ألاخضاب اإلاغاسبُت ،بهذف جىخُذ الىماٌ اإلاغاسبي بحن مخخلف ألاخضاب
العُاظُت في هزه البلذان( :الخضب الذظخىسي الجذًذ مً جىوغ ،خضب الؽعب مً
الجضائش ،سابىت الذفاع مً مشاهؾ باإلاغشب) ،وكذ جلشس في هزا اإلاؤجمش ؤلاجفاق على
إوؽاء مىخب جدشٍش اإلاغشب العشبي بخاسٍخ)21(.1947/02/15 :ومً بحن مىالب
اإلاؤجمشًٍ في هزا اإلاؤجمش مىالبت الجامعت بخدلُم مجمىعت مً اإلاىالب جمثلذ في:
-1إعالن إلغاء معاهذحي الخماًت على دولتي جىوغ واإلاغشب ،وإعالن عذم ؼشعُت
ؤلاخخالٌ الفشوس ي على الجضائش.
-2عشك كماًا ألاكىاس اإلاغاسبُت على الهُئاث الذولُت ،واظخغالٌ الىفىر
العُاس ي للجامعت مً أحل جلذًم اإلاعاعذة لهزه ألاكىاس لىُل إظخلاللها.
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-3إسظاٌ لجان جدلُم للىكىف على الخلائم في ألاكىاس اإلاغاسبُت.
-4حعُحن ممثلحن عً ألاكىاس اإلاغاسبُت في الجامعت العشبُت.
-5عشك الخالت الثلافُت في البلذان اإلاغاسبُت الخالعت للعُىشة ؤلاظخعماسٍت،
واإلاىالبت بخعمُم الثلافت وجزلُل العلباث أمام الىالب الجضائشٍحن إلاىاـلت دساظاتهم
في البلذان اإلاؽشكُت.
-6جلذًم الؽىش لجامعت الذوٌ العشبُت على الجهىد اإلابزولت مً وشفها لفالح
النهىك باألولاع العُاظُت ،ؤلاكخفادًت وؤلاحخماعُت وختى الثلافُت لألكىاس
اإلاغاسبُت(.)22
أما في مجاٌ الخعشٍف والذعاًت لللمُت الجضائشٍت ،فلذ بزٌ ألامحن العام
للجامعت العُذ عبذ الشخمً عضام ،حهىدا حباسة في الخعشٍف بهزه اللمُت وخلُلت
الخجاوصاث الالإوعاهُت اإلاشجىبت في خم اإلاذهُحن الجضائشٍحن ،وكذ صاد هزا ؤلاهخمام
ً
باللمُت مىز أن كذم العُذ مدمذ خُمش اإلاىذوب اإلايلف بالجامعت جلشٍشا خىٌ
الخجاوصاث اإلاشجىبت في الجضائش ،ولشوسة ؤلالخفاث لللمُت الجضائشٍت مً أحل
إدساحها للخذوٍل في اإلاىابش والهُئاث الذولُت.
جضاًذ ؤلاهخمام باللمُت الجضائشٍت في أسوكت حامعت الذوٌ العشبُت ،خاـت بعذ
الللاء الخاسٍخي بحن العُذ ألامحن العام عبذ الشخمً عضام والعُذ مفالي الخاج،
ورلً بعذ عىدجه مً أداء مىاظً الدج ومشوسه عبر مفش ظىت  ،1951مً أحل
جلذًم ؼشوخاث عً اللمُت بهذف هعب الخأًُذاث العشبُت مً دوٌ اإلاؽشق
العشبي ،لذعم الىفاح الجضائشي إهىالكا مً هُئت الجامعت العشبُت وخىٌ رلً ًلىٌ
مفالي الخاج ":بعس جأزًت الفطائؼ في ألاضع اإلالسػت وؤلاهتهاء مً الحج ظضث
اللاهطة ،وهىان دططذ وكتي وله للخعطيف باإلاشيل الجعائطي ،للازة الجامعت
العطبيت أو إلامثلي البلسان العطبيت ؤلاػالميت ،وكس حطضذ على الخطىص على
جىغيح الؿمىحاث العميلت للشعب الجعائطي ،وشطحذ إلاحسثي العسزًً(هصا)
حميع أوحه اإلاؼألت وألححذ داضت على اإلاؼاعسة اإلاعىىيت التي هيخظطها
منهم"(.)23
ومً خالٌ هزه الجهىد العابلت الزهش ،هلف على خلُلت مفادها أن هزه
الجهىد ألامحن العام ألاوٌ للجامعت العشبُت ،واهذ عباسة عً أعماٌ حباسة مً أحل
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النهىك باألولاع العُاظُت ،ؤلاكخفادًت ،ؤلاحخماعُت ،الثلافُت للبلذان اإلاغاسبُت
الىاكعت جدذ بىؾ الهُمىت ؤلاظخعماسٍت ،وبففت جياد جيىن أهثر اهخماما لللمُت
الجضائشٍت التي هالذ هفِب ألاظذ مً اهخمام حامعت الذوٌ العشبُت ،بفعل حهىد
اإلاىاللحن الجضائشٍحن في مىخب جدشٍش اإلاغشب العشبي ولجىت جدشٍش اإلاغشب العشبي مً
حهت ،ومً حهت اخشي بفمل اإلاعاهذة اإلاادًت واإلاعىىٍت التي خظُذ بها اللمُت
الجضائشٍت مً كبل ألامحن العام ألاوٌ للجامعت العشبُت العُذ" عبذ الشخمً عضام".

داجمت:
وفي خخام هزه الذساظت وعخيخج أن ،الجهىد التي بزلذ مً وشف حامعت الذوٌ
العشبُت بففت عامت ،واإلاعاعي التي بزلذ مً كبل ألامحن العام ألاوٌ لها العُذ
"عبس الطحمً ععام باشا" ،في دعم البلذان اإلاغاسبُت مً أحل الخدشس وهُل
ؤلاظخلالٌ مً سبلت ؤلاظخعماس ألاوسبي ،واهذ حهىدا حباسة للملمت ؼمل وؼخاث هزه
ألاكىاس إلاجابهت عذوها اإلاؽترن ،وهي البلذان التي لها ما ًجمعها مً الشوابي
الخماسٍت والخاسٍخُت أهثر مما ًفشكها مً العذاوة البُيُت واإلافالح الشخفُت ،وال
أدٌ على الذعم العشبي الزي كذمخه الجامعت العشبُت مً الجهىد التي كذمها أمُنها
العام عبذ الشخمً عضام لفالح اللمُت الجضائشٍت ظُما في الفترة ،1952-1945
ورلً في مجاالث :الخعشٍف ،الخذوٍل ،الذعاًت ،الخمىٍل ،اإلاعاعذة اإلاعىىٍت،
اإلاعاعذة اإلاادًت...وغحرها ،مً أؼياٌ الذعم واإلاعاهذة التي خظُذ بها اللمُت
الجضائشٍت مً كبل حامعت الذوٌ العشبُت عامت وشخفُت عبذ الشخمً عضام بففت
خاـت.
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مالحم السضاػت:

اإلالحم ضكم :01ـىسة للعُذ عبذ الشخمً عضام باؼا.أوٌ أمحن عام لجامعت الذوٌ
العشبُت؛ اإلافذسhttp.// ar.wikipeidia.org:
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اإلالحم ضكم  :02ـىسة إلالش حامعت الذوٌ العشبُت في اللاهشةبمفش؛ اإلافذس:
www.aljazeera.net.

اإلالحم ضكم  :03واحهت مُثاق حامعت الذوٌ العشبُت.
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اإلاعاخت (ولم)2
الذولت
2.381.741
الجضائش
458.730
اإلاغشب
164.150
جىوغ
1.775.500
لُبُا
1.030.700
مىسٍىاهُا
252.120
الجمهىسٍت العشبُت الصخشاوٍت
6.062.941
اإلاجمىع
اإلالحم ضكم  :04معاخت دوٌ اإلاغشب العشبي.

%
39.28
7.56
2.73
29.28
17
4.15
100

كائمت اإلاطازض واإلاطاحع:
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-2أخمذ بؽحري :اإلاطحع هفؼه ،ؿ.20
 -3الؽبىت العىىبىجُت؛ اإلاىكع ؤلالىترووي  ،http.// ar.wikipeidia.org :الُىم ،2018 /07 /26 :
العاعت 21:22 :ظا.
 -4أوغ الشاهب :حامعت السوٌ العطبيت -شطخ في مؼخلبل وؾً ،-الهُئت العامت العىسٍت للىخاب،
ظىسٍا ،2014 ،ؿ.29
 -5مدمذ الفغحر بىظبخت :دوس الجامعت العشبُت في دعم اللمُت الجضائشٍت ،ع ،06مجلت جاسٍخ
اإلاغشب العشبي ،الجضائش ،ؿ.280
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اللشوٍحن ختى هاٌ مىه "شهازة العاإلايت" ظىت  ،1930هما جىىع للخذسَغ في الجامعت اإلاغشبُت أًً
دسط الخاسٍخ ؤلاظالمي بها ،وكذ واـل مترحمىا هماله العلمي والعُاس ي لذ ؤلاظخعماس اإلاؽترن
على بالده( الفشوس ي وؤلاظباوي) ختى وافخه اإلاىُت في  13ماي  1974ببىخاسَغ في أإلااهُا؛ ًىظش،
عالٌ الفاس ي :الحطواث ؤلاػخلالليت في اإلاغطب العطبي ،داس أبي سكشاق ،اإلاغشب ،2010 ،ؿ-ؿ،
.466-463
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ؿ.57
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 -9الؽبىت العىىبىجُت؛ اإلاىكع ؤلالىترووي،www.aljazeera.net :جاسٍخ الخففذ،2018/07/26 :
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