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  مق�مة: 

أشاع ال�ع� والف�ضى الس��ا فى    إر����ا تار�خ ���ل،  ق�ع ال��ق فىل��ائ� ال��� و 

لع��ان، ل�� أن ت����م ال�ولة اإلث����ة الع�ا�ات ال�ى أشاع�  ال��ا�� ال�ع�ة ال�ع��ة ع� ا 

جاءت ف��ة ه�ا ال��� ح���ا أعل�� ال����ة وق�    �ی� ه�ه ال�راسة.ذل� ال�ع� س�اسً�ا فه� جِ 

لعام   ال����  م�ت��ها  ع�  ال�ار���ة  لل�راسات  "٢٠١٨ال����ة  م�ض�عه  و�ان  الع�ف ، 

الع��ر ال�ف�ا  "،  وال����ع ع��  لع�ا�ات  إث����ا  اس���ام  ال�اح�  ذه�  إلى    Shiftaفقف� 

ال��ق ( إر����ا  )ق�اع  اإلر�فى  الق��ة  فى  ال��اسى  للع�ف  ����ذج  فى  ���ة  ،  ت�اولها  م�� 

    .األم� ال����ة و�لى ر�� إر����ا ف��رالً�ا �إث����ا

ال  �ان� فق�   علع�ا�ات  تل�  لل�غ�  ال����ة  غ��  إث����ا  لق��ل  ی�  اإلر������  ى 

�ان� ه�ه الع�ا�ات تق�م �ع�ل�ات اغ��ال ل��ادات األح�اب واألف�اد ال�ی�   ؛ إذ اإلن��ام إل�ها

ال�ح�ة إث����ا  اإلر����ة   �عارض�ن  ال��ل���  مع  على  الع�ا�ات  ه�ه  ع�ل  ت���  وق�   .

ال���ات  اإلر���� ��ال  ال��ه�  اإل��ال���، و�ل� س�ة م� س�ات  و��ا  لل�ح�ة،  ال�اف��� 

ق��ة   ت�اول  ف�ه�  ت�  ال�ى  أن ال���  على  ال��ش�ات  وت�ل  ال����ة.  األم�  فى  إر����ا 

بها   ل��ق�  ومّ�ل�ها،  الع�ا�ات على ع��ها  ه�ه  ال�ى ص�ع�  آن�اك هى  اإلث����ة  ال�ل�ات 

أه�افها غ�� األخال��ة فى إر����ا. وق� أ�ل� ه�ه الع�ا�ات ب�أسها م�خً�ا فى ال��ت� على  

  ).٢٠٢٠د�����  –���ا� األخ��ة (ن�ف���  ال��ود ال��دان�ة اإلث����ة، �ع� أح�اث إقل�� ت

وتأتى أه��ة ه�ا ال��ض�ع م� أنه �ق�ُم ن�ًعا م� اإلرهاب ال�� مارس�ه ه�ه ال��ة ال�ولة  

  ل�ان ال��ق�� ال�ى ش�ل�ها  لل�أث�� على  م�ها  اإلر������، فى م�اولةٍ   اإلث����ة ض� ال��ا����

ولعل م�ا ی�ل على اس���ام   إث����ا.ف��رالً�ا �  ��ا��ر�� إر   و�ال�الى  ،��أن إر����ا  األم� ال����ة

 خ�ا�اتٍ   ت��ك فى أماك� ع�ل�اتها   أن ه�ه الع�ا�ات �ان� ال�ولة اإلث����ة له�ه الع�ا�ات،  

وته�د   ف�ها والءها  تعل� ال����ان�ة م�ع    له�السالسى،  ال�ل�ات  ت���ع  ول�  �ال��ت.  أع�اءه 

ج�ائ� ال�ف�ا، ل�ا �ل�� م� إث����ا وضع ح� لها. ول�ى ت�فع إث����ا ع� نف�ها ه�ه ال�ه�ة 

فى   ال����ا�،  فى  �الع�ا�ات  ال�ه�ة  إل�اق  وحاول  لإلرهاب،  ش��ه  خارج��ها  وز��  أعل� 

ا ت�ف  اإلث����ة  ال��ف  ��ه  �ان�  ال��  ال�ق�  ال��ام  نف�  و�ان  "�ال������"،  ل�ف�ا 

  اإلث���ي ���ح أف�ادها مأو� آم� فى ال����ا�. 
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ك�ا �ان ال��ام اإلث���ى �عل� �اه�ً�ا ع�م م�افق�ه على ه�ه ال��ا�ات اإلج�ام�ة، ول��ه 

العف�    األخ��ة أعل��  ب�� إر����ا و�ث����ا،  ل� ���ك ساكً�ا ل��عها. و�ع� ق�ار االت�اد الف��رالى  

ع� اإلث����ة،  ع�  ال����ة  ����ه�  وتعه�ت  شه�،  غ��ن  فى  اس��ل��ا  إذا  ال�ف�ا  ا�ات 

  .ن���ة ل�ل� ت� اس�عادة ال��ام فى إر����ا �ع� أن حقق� إث����ا ه�فها

؛ ذل� أن مع�� األع�ال اإلرهاب�ة  ١٩٤٧أما ع� ال���ی� ال�م�ى لل�راسة، ف���أ �عام  

�ان� تق�م بها ع�ا�ات ال�ف�ا س�اء فى ال��ن أو األر�اف ق�ل ذل� ال�ار�خ �ان� ت��ث  ال�ى

م����، و�ال�الى �ان� ال���لقات األساس�ة لقادة ال�ف�ا    ���ل م�ف�د وغ�� م��� على ن��ٍ 

عام   ال�ی�    ١٩٤٧ح�ى  ال�ف�ا  �ع�  �اس���اء  العائل�ة  أو  ال����ة  الق�ا�ا  ت��رج ض�� 

؛ أ�  ١٩٤٧ت �إث����ا. ول� ی��أ م�ل ال�ف�ا ن�� إث����ا إال فى نها�ة عام  كان� له� ارت�ا�ا

فى ف��ة وص�ل ل��ة تق�ى ال�قائ� ال�ا�عة لل�ول األر�ع الع��ى إلى إر����ا. ��ا أن الف��ة  

شه�ت ذروة أع�ال ال�ف�ا اإلرهاب�ة ال�ى اص��غ� �ال��غة    ١٩٥٢إلى عام   ١٩٤٧م� عام  

�ان� ع�ا�ات    أضف إلى ذل�،ن ن���ه �اإلرهاب ال��اسى ال����.  ال��اس�ة، أو ما ���� أ

ال���   ال���ات  خالل  ال��ب  ،  ١٩٥٢- ٤٧ال�ف�ا  ق�ل  م�  رس�ى  غ��  ���ل  م�ع�مة 

إر����ا فى  ت��قف  االت�اد�  أن  �أمل  �ان  وال��  اإلث����ة،  ال���مة  م�  ب�وره  ال��ع�م   ،

  أن��ة ال�ف�ا ����د ص�ور ق�ار االت�اد الف��رالى.

 و�ال�الى ت�اول ه�ه ال�راسة ال�ق�ف على ال�ور ال�� لع��ه ه�ه الع�ا�ات �اع��ارها أداة 

فى ی� ال�ل�ات اإلث����ة إلرهاب ال����ع اإلر���� لق��ل ق�ار األم� ال����ة   أم��ة وع����ة

  . ، ت�ه�ً�ا ل�� إر����ا نهائً�ا إل�ها�االت�اد الف��رالى مع إث����ا ١٩٥٠عام  

وثائ� األرش�� ال����انى    ع�ة أرش�فات غ�� م���رة أه�ها  ال�راسة �األساس على وتق�م  

وثائ� األرش�� ال����، �اإلضافة إلى وثائ� األم� ال����ة وخاصة تقار�� مف�ض األم�  و 

ی�عل� ����ق�ل   ال����ة ال�� ع���ه ه�ه اله��ة ال�ول�ة الس��الع آراء ال�ع� اإلر���� ���ا 

ال�ف�ا  بالده�، ف��� ع�ة   ی�عل� م�ها ����لة  تقار�� ح�ل األوضاع فى إر����ا وخاصة ما 

  و��اب األم�.  

ت��فاس���: ارت��ا م��ع��ة فى م�حلة االن�قال وم� ال��ادر ال�ه�ة ال����رة ��اب:  

خ تل� ال��حلة ��ا � وه� �ات� ب���انى ساه� فى ص�ع تار   .١٩٧٧، ب��وت،  ١٩٥٢- ٤١
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وأ ودسائ�  م�ام�ات  م�  أف� ت����ه  دام�ة  ت�ه�ً�ا ز ح�اث  �ان  ال��  الف��رالى،  االت�اد  ت 

وال�ات� �ان س��ت�ً�ا س�اسً�ا لإلدارة ال����ان�ة فى إر����ا م�� ب�ا�ة   .ار����إث����ا إلالب�الع  

، وهى الف��ة ال�ى ت��د ف�ها م��� إر����ا ١٩٥٠ح�ى س�ة    ١٩٤١االح�الل ال����انى عام  

ح لل��اعات ال�ول�ة ب�� الق�� ال����. ��ا �ان أح� صانعى  �ع� أن ت��ل� ال�الد إلى م�� 

م��وع ال�ق���، و�ال�الى ی���� ال��اب معل�مات مه�ة و�ّ��ة ع� م�حلة تق��� ال���� فى  

  إر����ا. 

مع إث����ا و����ة إخ�اجه   دون�ان ك. ����غ: االت�اد الف��رالىأضف إلى ذل�، ��اب:  

سل�لة ١٩٥٢س�����  -١٩٥٠(د�����   ب�ح��،  سع��  م���  على  وتق���:  إع�اد   ،(

وم�لف ال��اب   .١٩٨٩)، ال���� األف��قى لل�راسات واإلعالم، ال����م،  ٢دراسات إر����ة (

، وهى الف��ة م�  )١٩٥٢س�����  -١٩٥٠شغل م��� حاك� عام إر����ا فى الف��ة (د�����  

ور الق�ار الف��رالى إلى نها�ة اإلدراة ال����ان�ة فى إر����ا ودخ�لها فى ات�اد ف��رالي مع ص� 

 ٢ال����ة ال�ادر فى  وق� قاد أع�ال اإلدارة ال����ان�ة فى إر����ا ل��ف�� ق�ار األم�    إث����ا.

م  لعا   ١٠٤وصادق على ال�الغ رق�   ��أن إر����ا، ��ا حارب ع�ا�ات ال�ف�ا ١٩٥٠د����� 

أما١٩٥١ ف���  و�ال�الى  ُ�ع�ُ   م.  أح�    م���ل  بل  الف��ة،  تل�  أح�اث  على  ��ان  شاه� 

  صّ�اعها. 

  أل� سق� ت�فا�: : اأ��ا ��ا�

ت�ج�ة سع�� ع��   ،١٩٥٠-١٩٤١ل� نف��ق، ن��ء ال���ة ال��اس�ة فى إر����ا   - 

   .٢٠٠٧لل��ج�ة،  ال���� الق�مى ال��عة األولى، ،١١٠٠الع�د  ال�ى،

-  ) �ای�و  ت�ال  إلى  مات����  أن�ى  إث����ا م�  مع  إرت��ا  )، ١٩٥٥- ١٩٥١ف��رال�ة 

ت�ت�ل،   إدر��  إب�ا���  الق�مى ،  ١٣٩١الع�د  ت�ج�ة  ال����  األولى،  ال��عة 

  . ٢٠٠٩لل��ج�ة، القاه�ة، 

عام    ی�رخُ   األول  ��ابوال اإل��ال���  ه���ة  م�  ال����ة  ال�اس�ة  ودخ�ل   ١٩٤١للف��ة 

إر�� ب���  ال����ة  األم�  ق�ار  وح�ى ص�ور  إر����ا،  إلى  عام  ال����ان���  ف��رالً�ا  �إث����ا  ��ا 

ی�رخ  ١٩٥٠ ب���ا  ال�انى،  م� ص�و   ال��اب  عام  للف��ة  إلى  الف��رالى  الق�ار  فى ١٩٥٥ر   ،

ث م� ع�م اس�ق�ار وع�ف فى حالة ف�ض واقع س�اسى و�دار� م�اولة ل��ان ما ���� أن ��� 
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  وال��لف �ان ق� ق�ع دراس�ه لل����راة �ال�ال�ات ال����ة األم����ة   على شع� ما دون إرادته.

، ��ا �ع�ى أنه �ان شاه� ��ان على ه�ه  ١٩٤٧وق�ر االل��اق ��ف�ف ال��رة اإلر����ة عام  

  األم� ال�� ُ�ع�ى ل�وای�ه ���ة ����ة.  ،ص�ع أح�اثها  ، بل وشارك فىأ��ا الف��ة

وت�اول ه�ه ال�راسة أن ت��� على ع�ة ت�اؤالت مفادها: هل �ان� �اه�ة ال�ف�ا وعال�  

ه�ه الع�ا�ات ال��ل�ة، م�ألة ج�ی�ة على إر����ا خاصة وم��قة الق�ن األف��قى عامة؟ و�ذا  

ال���ل ال�� ��أ على ن�ا� ه�ه الع�ا�ات  ل� ت�� ه�ه ال�اه�ة ج�ی�ة، ف�ا ه� ال�غ�� أو  

ال�راسة، وهل  فى إر����ا   الف��ة م�ل  ث�ة ارت�ا��ان  فى  ال���ل  ب��اول    و��ا  ،�إث����ا  له�ا 

اإلدارة ال����ان�ة  و�ذا �ان األم� ��ل�، ف�ا ه� م�قف  الق��ة اإلر����ة فى األم� ال����ة؟  

؟ وما هى اآلثار ال�ى  الع�ا�ات ال��ل�ة  م� ن�ا� ه�ه  ١٩٤١ال��ج�دة فى إر����ا م�� عام  

  ال����ع اإلر����؟ ت���ها ه�ه الع�ا�ات على 

  ال��اور ال�ال�ة:  ت� تق��� ال�راسة إلىه�ه ال��اؤالت  ولإلجا�ة على

  .١٩٤٧ال�ف�ا فى �ل اإلدارة اإل��ال�ة وال����ان�ة فى إر����ا ح�ى عام  -أوالً 

عام   ال�ف�ا  -ثانً�ا نها�ة  م��  ال��اسى  االس���ام  إلى  ال����ة  الق�ا�ا  م�  وال���ل 

١٩٤٧ .  

قام�أه�    -ثالً�ا ال�ى  ال��اسى  ال�ا�ع  ذات  إر����ا  الع�ل�ات  داخل  ال�ف�ا   بها ع�ا�ات 

١٩٥٢- ١٩٤٧ .  

  . ١٩٤٨م��� اإلدارة ال����ان�ة م� ن�ا� ال�ف�ا فى إر����ا م�� عام  -را�ًعا

  . ١٩٥١عام   ب���ان�ا و�عالن العف� العام ع� ال�ف�ا -خامً�ا

  اآلثار ال�ى خلف�ها ع�ا�ات ال�ف�ا على ال����ع اإلر����. -سادًسا
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  : ١٩٤٧ال�ف�ا فى �ل اإلدارة اإل��ال�ة وال����ان�ة فى إر����ا ح�ى عام  -أوالً 

ال�ف�ا �اه�ة  فى  )١( كان�  ان���    م�ج�دة  ح��  ال����ان�ة؛  اإلدارة  ق�وم  ق�ل  إر����ا 

�عُ� األف�اِد فى ه�ه األع�ال ألس�اٍب ش���ٍة، ح�ى فى ف��ة االح�الل اال��الى ال�� �ان 

س�ادته وتأك��  للقان�ن  ت���قه  ���امة  وأع�اله�  .  )٢( مع�وًفا  الع���ة،  االس�قالل�ة  ف�وحه� 

و  لالن�قام  وع��ه�  ال�����ة  �ال��ادق  االن�قام�ة  و�م�ادات  ال��ح�ة،  ج�اله�  و���عة  ج�أته�، 

الف�ن��ة أوًال واإل��ال�ة م� �ع�، �ل ه�ا �ان ���ا�ة الُ�قّ�الت ل�ارج�� تقل��ی�� على القان�ن  

��ادة �ع�   ت�ّ�� م�  أجً�ا سهًال أل� مغام�  �اس���ار  الل��ص�ة  أّم��  و�ال�الى  وال��ام. 

إج�ار   أق�اه�  ب�سع  و�ان  أو  األت�اع.  م�ل���،  ح�اًما  به�  االع��اف  على  ال�����ة  ال�ل�ة 

على األقل ال���ت على ت�اوزاتها، و�ان ب�سع أك��ه� ال��� ال���� ��ا �ع�د �ه م� أع�ال  

الل��ص   أما  العائل�ة.  ال���عات  أو  ال��ائل  �ع�  خ�مة  فى  ���ت�قة  الع�ل  أو  ال��� 

��اف�ا أن  عل�ه�  ف�ان  له�،  نف�ذ  ال  ال�ی�  و���و  )٣(العقاب   ال�غار   �ان   آن�اك  ال���د   أن. 

  ق�ل   ما  ف��ة   ��ال  ال���قة  في   اشائعً   �ان  ال��  االج��اعي  االح��اج   أش�ال  م�  ش�ًال 

  .)٤( االس�ع�ار

أق�امها فى إ��ال�ا  ت����  �ع�  ب�وز �اه�ة    وح�ى  ت�ل� م�  ف��ة  ت�� ه�اك  ل�  إر����ا، 

الف���رار�  حق�ص ت���ا وأص�ح م� ج�اعات ال�ف�ا فى    )٥( ال�ف�ا. فعلى س��ل ال��ال، خ�ج 

ع�����ات الق�ن الع���� �ع� ح�وث م�اكل ش���ة ب��ه و��� عائلة "كاشانى" اإل��ال�ة فى  

ألر�ع���ات م� ذات الق�ن؛ ح�� أص�ح  ع�ال ب�ع�، واس��� فى ه�ا ال��� م� ال��اة ح�ى ا

  . )٦( م� أب�ز ع�ا�ات ال�ف�ا ال�ى ت��لها إث����ا إ�ان ف��ة تق��� م��� إر����ا

  ألن  ال�ف�ا   �اه�ة  في  ت��لٍ   ع�   اإلقل��   في  اإل��ال�ة  االس�ع�ار�ة  ال��اسة  أسف�ت ق�  و 

  مع   ال�عاون   في  ی�غ��ن   �ان�ا  ال�ی�  أول��  م�له�  وحل  أز�ل�ا �ان�ا ق�    ال��ث���  ال��الء  مع��

ال�ف�ا  اإل��ال���  ال���ع���� ع�ا�ات  إن  الق�ل  و����    تقل���ة   أداة   �ان�   ال�اقع  في. 

   .)٧(واإلث���ي اإلر����  ال�ار�خ م�  على  االج��اعي لالح��اج

إر����ا أنها ت���� م� ف�ض القان�ن وال��ام فى   ر��ا �ان� أف�ل إن�ازات إ��ال�ا فىو 

ل���ف�ها    ��� ول�  غ���ة،  سل�ة  اإل��ال�ة  ال���مة  �ان�  فق�  ق�ل.  م�  �ع�فه�ا  ل�  بلٍ� 

ال����ل�� س�� ارت�ا�ات س���ة مع ال�الد. أما س�ع�ها ف�ان� ق� اه��ت �ع� ه���ة ع�وة  

ان ع��ه ال���� م�ه، وف�ض�  ، ومع ذل� ت���� م� ان��اع ال�الح م� شع� �١٨٩٦عام  
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ال��ام والقان�ن ح�ى أنها ت���� م� ال����ة على ع�ا�ات ال�ف�ا ال�ی� ع���ا �أم� ال�الد 

بها،  �أس  ال  ق�ة ع����ة  إر����ا  فى  اال��ال�ة  ال�ل�ة  ت��ف  ت��  �ان  فق�  ���لة.  ف��ة 

دة الع����ة �ان�  ل��ها ل� ت�ق� ه�ا اإلن�از �ف�ل الق�ة الع����ة وح�ها. فأع�ال ال��ار 

أو  �ال�ف�ا م�الح  ت���ه�  ال�ی�  واألش�اص  األمالك  وعقاب�ة ض�  اح��ا��ة  ت�اب��  ت�افقها 

ق�ا�ة. و�ان� تأخ� ال�هائ� م� أقار�ه� وم�اص�له� م� ح��ب وماش�ة. ��ا �ان� ت��� ت�اب�� 

ح�اًنا فى  عقاب ج�ا��ة �ف�ض ال���ة وه�م ال��ازل و�ح�اق ال��اد. و�ان ال���د ی�ا���ن أ

الق�� �عقاب ل��انها. ول� ��� م� شأن م�ل ه�ه ال��اب�� أن ُت��� أ� انفعال أو ده�ة فى  

الق��لة، وح�� ال����ة تع���   ال���ع أو  العائلة أو  م���ع ال م�ان ��ه للف�د إال ���ء م� 

  .)٨( م���ل�ة ج�ا��ة أك�� م�ا هى م���ل�ة ف�د�ة

فى اإلر����ُة  ال�ح�اُت  ساه��  اله�وء    وق�  إعادة  فى  فّعالًة  م�اه�ًة  اال��الى  ال��� 

ال��یل ع�   ���ا�ة  اإلر����  لل��اب  �ال���ة  ال���  �ان االن��ا� فى  إذ  ال�الد؛  إلى  واألم� 

على   أك��ه� خ�ً�ا  و�ال�الى  مغام�ة،  أك��ه�  الع����  ال�ل�  اح���  أن  ف�ان  الل��ص�ة، 

ال��ائ ل��اب  الع����ة  ال��مة  وأتاح�  ال��ال�ة  ال����ع.  أف����ا  إلى  ال�ف�  والق�� ف�ص  ل 

م�االت   له�  ف���  اال��ال�ة  االس�ع�ار�ة  ال��الت  أن  ��ا  إث����ا،  وأخ�ً�ا  وال��مال، 

ال�غام�ة دون ال�ع�ض لل���. وفى األج�اء ال�ى �ان� ت��د ال���ش االس�ع�ار�ة، ل� ت��  

واأللقاب، وال�ع��� فى �ع�    ف�ص ال��� مع�ومة، م�ه� م� خ�م ���ارة و�ان ُ���ح ال�ق�ی�

أو   تقاع��ة،  معاشات  على  م�ه�  ����ون  ت�ّ�ل  وق�  ال�الد.  فى  ��اد�ة  م�اك�  فى  األح�ان 

م�افآت، و�له� أُعفى م� ال��ائ� وسائ� ال��ج�ات ال������ة ال�ف�وضة ح�� تقال�� ق���ة 

  . )٩( أو ق�ان�� ح��م�ة ج�ی�ة

ال�ف�ا  Mesfin Arayaو����   أن ن�ا�  إر����ا فى األر�ع���ات   في   �ان م���ً�ا  إلى 

ال������ات  �ان)١٠( وأوائل  أنه  إلى  ب���ان�ة  م�اسلة  وتف��    م�  ٢٠٠٠  بـ  ُ�ق�ر  ما  ه�اك  . 

  الف��ة   تل�   في  الل��ص�ة  ول��.  )١١( ال��� فى إر����ا  ت��ب   ال�ي �ان�   ال��ل�ة  الع�ا�ات 

ال�ح�ت    .الفالح�ن   عل�ها   یه���  م�س�ة  �ان�   ت�اًما؛  ج�ی�ة  �اه�ة  كان�  وق� شّ�ل ت���ح 

، أك�� ته�ی� لألم� والقان�ن م�� ف�ضه االح�الل اإل��الى على ال�الد. ١٩٤١اإلر����ة س�ة  

ف�ان� إر����ا تعج �ال���د الُ�َ�ّ�ح�� ال�ی� �ان�ا إما ب�ون ع�ل أو أنه� وج�وا ال��اة ال��ن�ة  

ذخ��ته� واح�ف��ا بها لل���ق�ل. و�ان  غ�� مالئ�ة. و�ان ����ون م�ه� ق� عادوا ��الحه� و 
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ال�الح ی�قى م��اثً�ا فى ساحات الق�ال أو م��ًعا فى ع�ٍد م� ال��ابئ وال����دعات، ومال 

  . )١٢( ال���ان م�ًال خ�ً�ا ل�الح االض��ا�ات 

إلى ال�ل�ة االن�ل���ة، وال�ق�ی� العالى ال��   و�ان االن�قال الهاد� م� ال��ام اإل��الى

فى   بها  �أس  ال  ع����ة  ق�ات  ووج�د  ال����ة،  أف����ا  ح�لة  �ع�  االن�ل���ة  ال���ش  راف� 

ق�ات   دخل�  ع��ما  األح�اث  ب�أت  وق�  االنف�ار.  تأخ��  شأنه  م�  �ان  ذل�  �ل  إر����ا، 

اله�ن�  ��ائل  مع  م���فة  ح�ب  فى  عام�  ب�ى  ��ائل  م�  ال��دان�ة م�ل�ة  ال��ود  على  وة 

، ح�� انف��ت ال�عارك  )١٣( س��� -، وام��ت االض��ا�ات إلى م��قة قاش١٩٤٢خالل عام  

  . )١٥( وج��انه� الغ�اة  )١٤( الق�ل�ة ب�� ال��نامة

 في   ال����ل�ن   �افح  اإل��ال�ة،  أف����ا  ش�ق   في  ال����ان�ة  الع����ة  ال��لة  أعقاب   وفي

  عام�   ب�ي  ب��  ال�اش�ة  وغارات   ال��ل�ة  الل��ص�ة  علق�  إر����ا  وغ�ب   ال��دان  ش�ق 

ع�ا�ات   .اإلر����ة  ال��دان�ة  ال��ود   ��ل  على  واله�ن�وة شار��   غارات   في  ال�ف�ا  وق� 

  .)١٦( اإلر����ة ال��دان�ة ال��ود  ��ل على الع�ائ��ة  وال�الفات  ال�اش�ة

وفى ال�ق� نف�ه �ان� �ع� م�ا�� اله��ة ال�اقعة على ال��ود اإلث����ة ت�ه� �ع� 

أع�ال الغ�و على ی� ج�اعات صغ��ة م� ال�ف�ا. ل�� ه�ه االض��ا�ات ل� ت��ل أ� ته�ی�  

�اه� لل�ل�ة ال����ان�ة. فق� �ان� مع�� الغارات ت��� فى م�ا�� ال��ود ال�ع��ة، ول� ت��  

على ح�اة ال�الد. و���ا �ان� االض��ا�ات ال����ة ال�ى شه�تها م�ا��  ت��ك أ� أث� ُی���  

إلى وقف   ١٩٤٥ال��ود اإلث����ة ت��ل إلى اله�وء، أدت مفاوضات ال�الم ال�ى ج�ت س�ة  

ب��   ال��ف��  وج��  الغ���ة،  إر����ا  فى  ت���  �ان�  ال�ى  خ��رة  األك��  االص��امات 

على   لل�ارج��  العف�  وُم�ح  األوضاع  ال���ازع��  على  ��أ  ال��  ال���ل  أن  ��ا  القان�ن. 

االق��اد�ة فى ال��ق األوس� والعال�، ق� وجه ال���ة القاض�ة إلى ال�اجهة االق��اد�ة ال�ى  

ازد�اد  إلى  ت���  ال�الئل  �ان�  ال��  ال�ق�  وفى  ال��ب.   
ّ
س�ى خالل  ل�ف�ها  إر����ا  ب��ها 

  ٣٢٠٠اب�� ل����� ع�د ق�ات ال���ة م�  ال�ه�ی� لألم� وال��ام، �ان� ال�ل�ة ت��� ال�� 

ف�ًدا، وحل ق�ة ب�ل�� ال��ود ال�ى �ان� الق�ة ال�ح��ة ال��ر�ة ل��ار�ة ال�ف�ا،    ٢٥٠٠إلى  

  . )١٧(���ا �ان� ق�ات ال��� ال��ا�� فى إر����ا ُت�ف� م� ف�قة إلى ف�ج

  ع��   ال���ح   الع�ف  ق� حاف� على  األر�ع���ات   في إر����ا فى  األورو�ي  ال�ج�د   و���و أن

 م�  الع�ی�   في  اس���  ال�ف�ا  ن�ا�  أن  م�  ال�غ�  على  ال�ال  ه�  و�ان ه�ا  ن���ًا،  األدنى  ال�� 
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  الف��ة   خالل  عل�ه  �ان  ��ا  إر����ا،  في  الغ���ة  ال���ف�ة  واألراضي  ال��تفعات   م�ا��

   .)١٨( اإل��ال�ة

�ان� ت�ع� ال��ا���� ال�ل��م�� �القان�ن. وق�    وه��ا ع�ف� إر����ا ج�اعة "ال�ف�ا"، ال�ى

ت�اوح� ج�ائ�ه� م� ال��� ال��لح ال���� إلى الق�ل وأش�ال ال����ة األخ�� األك�� خ��رة.  

  . )١٩( ، و�ان� ال�ل� ت�اس�ه� ج�ً�اbandsكان� ه�ه ال��اعة تع�ل فى ع�ا�ات أو م���عات  

ول� ت�� ه�ه ال�اه�ة ج�ی�ة عل�ها،    ١٩٤٧ع�ف� إر����ا ه�ه ال��ألة ق�ل عام    و�ال�الى

غ�� أن ه�اك أس�اً�ا وق�ا�ا أساس�ة �ان� ت�فع ال�اس ل��ارسة ق�ص�ة ال�ف�ا، ل���د ال���ة  

ال�ى �ه�ت   ال��اكل وال��اع� االق��اد�ة، �ان� ت���ل فى  أولى ه�ه األس�ابفى ذل�.  

إر����ا؛ ح�� أدت ه�ه ال��اع� ال�ى ض��� ال��� وال��ن دون عق� ه���ة إ��ال�ا فى  

رح�ة إلى وق�ع ال��ان فى ح�ائل الفق� ال��ی�، األم� ال�� دفع ال���� م�ه� إلى دخ�ل عال�  

وأما   وال�ف�ا.  األس�ابالق�ص�ة  ه�ه  فهىثانى  فى    ،  سادت  ال�ى  واالس��اء  ال�أس  م�اع� 

ال��فى   ال�ا�ع   ���� اإلر������  ال����ان�ةأوسا�  الع����ة  ال��اسى  لإلدارة  والغ��ض   ،

ح�ل م��� وم��ق�ل إر����ا. ��ع�ى آخ�، أنه �ان م� ال�اضح أنه ل� ت��ن ه�اك ح��مة 

  . )٢٠( ق��ة وقان�ن صارم، وق� ش�ع ه�ا ال������ على ت��� القان�ن وال��ام

ی��� أن ُ��فى ثأًرا أو  و�ال�الى م�ل ه�ه األج�اء ال��اب�ة ف��� ال�اب واسًعا أمام �ل م�  

ه�ه   إلى  ُ��اف  اج��اعى.  أو  ق�لى  ن�اع  إشعال  ح�ى  أو  ق���ة،  م�اكل  أو  أحقاد،  أ�ة 

ه�   آخ�؛  س�ً�ا  ال�اه�ة  ه�ه  تف�ى  ال�ام�ة وراء  ال�اخل�ة  لإل��ال��� األس�اب  ال��ا��ة  ت�ای� 

ال�ف�ا فى األوتأج�ها ن�ا�ات  ال����ة على  إلى صع��ة  أد�  ال��  األم�  ر�ع���ات  ؛ وه� 

م� الق�ن الع����. ��ا ال ���� إعفاء اإلدارة ال����ان�ة م� م���ل��ها ع� ات�اذ اإلج�اءات 

ال�ى �ان� ت��ع أن��ة ال�ف�ا؛ إذ �ان� هى ال�اعى وراء ازدهارها سا�ًقا والحًقا، ألن ه�ه  

تق�م   �ان�  ق� خف�   –اإلدارة  ال�ف�ا  أن��ة  إن  ��ه  تق�ل  ال�� �ان�  نف�ه  ال�ق�  عام    فى 

ح�اس��  -١٩٤٦ إقل��  فى  ال�را��ة  األراضى  م�    ) ٢١( ب��ز�ع  ال�غ�  على  اإل��ال���،  على 

ت�اع� ح�ة م�ارة ال��ا���� وق�ة مقاوم�ه� ل��ل ه�ه اإلج�اءات فى ذل� ال�ق�، ف�ًال ع�  

  .)٢٢( أن ع�اء ال��ا���� لل�������� اإل��ال��� �ان ق� بلغ ذروته فى ذل� ال�ق� 
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�إعفاء اث��� م� ��ار ق�ماء ال�ع�اء    ١٩٤٦م� اإلدارة ال����ان�ة عام  أضف إلى ذل�، قا

ال���   م�  م�جة  إثارة  فى  إعفاؤه�  ف����  م�اص�ه�،  م�  ح�اس��  م�ی��ة  فى  ال�قل��ی�� 

الالحقة.   ال��اكل  أمام  ال�اب  ف�ح  ال��  األم�  وه�  وأت�اعه�،  عائالته�  وس�  فى  والغ�� 

ال�ى قام�   فإن اإلج�اءات  ال���لفة ق� و�ال�الى  ال��ا�� اإلر����ة  ال����ان�ة فى  بها اإلدارة 

وّل�ت م�اع� غ�� واس��اء وس� ال����ر��، م�ا ف�ح ال�اب واسًعا أمام أت�اعه� لل�ع���  

ال�ف�ا القان�ن ودخ�ل عال�  �ال��وج على  ال����ان�ة ت��  )٢٣( ع� اح��اجه�  . و�ان� اإلدارة 

انع�ام األم� م��أه ال�الة م�  ال����  أن ه�ه  ال�اب�  ال��� اإل��الى االس�ع�ار�  ا ت���ح 

  . )٢٤( ١٩٤١الع�د، وت�اف� مع�ات ح���ة ُت��� خالل ح�لة عام 

لقادة ال�ف�ا    ١٩٤٧و�ال�الى ن�ُل� م� �ل ذل� إلى أن ال���لقات األساس�ة ح�ى عام  

فى إر����ا  أن�اء  فى  واإلرهاب  ال�ع�  زرع�ا  الع����،   ال�ی�  الق�ن  م�  األر�ع���ات  نها�ة 

كان� ت��رج ض�� الق�ا�ا ال����ة أو العائل�ة، �اس���اء ال�ف�ا "ق�� ت�فا���" ال�� ی��و  

أنه �ان له ارت�ا� �إث����ا. ل�� م�ل ال�ف�ا ن�� إث����ا ���ل عام ل� ی��أ إال فى نها�ة عام  

ال�ا�ع ١٩٤٧ ال�قائ�  تق�ى  ل��ة  وص�ل  ف��ة  فى  أ�  إلى  ،  الع��ى  األر�ع  لل�ول  ة 

عام  )٢٥( إر����ا ح�ى  و�ال�الى  بها    ١٩٤٧.  �ق�م  �ان  ال�ى  اإلرهاب�ة  األع�ال  مع��  �ان� 

وغ��   م�ف�د  ���ل  ت��ث  �ان�  األر�اف،  فى  أم  ال��ن  فى  س�اء  "ال�ح�ة"،  ح�ب  أن�ار 

  م��� على ن�ٍ� م����.   

أس�ا  هى  ما  ال�قام:  ه�ا  فى  نف�ه  ���ُح  ال��  ال�ف�ا وال��ال  �اه�ة  ب�وز  ب 

وه� ما ت�اول  ؟  ١٩٤٧واص��اغها �ال��غة ال��اس�ة خالل ف��ة ال�راسة، أ� ما �ع� عام  

  أن ت��� عل�ه ال�ف�ات ال�ال�ة. 

عام   -ثانً�ا نها�ة  م��  ال��اسى  االس���ام  إلى  ال����ة  الق�ا�ا  م�  وال���ل  ال�ف�ا 

١٩٤٧  :  

إلر����ا ال��ا��ة  ال��ق��  ل��ة  ز�ارة  ) ١٩٤٨ی�ای�    ٣- ١٩٤٧ن�ف���    ١٢(  )٢٦( أعق� 

(ومع�اها    Andinet  )٢٧( أو األن�ن� �ه�ر ح��ة س��ة إرهاب�ة فى ال�الد، هى ح��ة ال�ف�ا  

ه�ا  فى  ووس�ل�ه�  اإلث����ة  اإلر����ة  ال�ح�ة  ألن�ار  س��  ن�ا�  ع�  تع���  وهى  ال�ح�ة)، 

  . )٢٨(ال�ع��� هى االغ��االت وال�ه�ی� وال��ائ�
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ال��    ال��ق��  أث�اء  م�ة،  ألول  ال��اه�ات   في  ان�لع�   ال�ي  الع�ائ�ة  األع�ال  فق� أف��� 

  اس���ام   الع�ف؛ وه�   أش�ال  م�  ج�ی�ٍ   ل��لٍ   ن�اكآ  ال��ال  األر�ع،  الق��   ل��ة  ت���ه  كان� 

  األ��اد   مع  �ال��ام�  ُن���   ال�ي  إلث����ا  ال����ة  ال��اه�ات   وأص���   .س�اس�ة  ال�ف�ا ل�وافع

  ال�أ�  على  لل�أث��  إث����ا  ن���ها  ح�لةٍ   م�   ���ءٍ   م��ای�ٍ   ���لٍ   م���دة  األرث�ذ���ة   ال�����ة

و���و أنه �ان م� ال���� له أن ت��ام� ه�ه األن��ة اإلرهاب�ة    .)٢٩( وال����اني  ال�ولي  العام

  . )٣٠( مع وص�ل ل�ان ال��ق�� ال�ى ش�ل�ها األم� ال����ة

ن�ا�  م�  ال�غ�  وعلى س�اب�  ال�ف�ا  أن  له   ال�م   خالفات   إن  ح��   إر����ا؛  في   �ان� 

  أع�ال   في  م�ف�ة   ع�امل  �ان�   ال��اعات   م�  وغ��ها  األراضي   على   وال�الفات   األس��ة،

  ���ا�ة   �ان  ١٩٤٨  عام  ان�لع�   ال�ي  لله��ات   ال��اسي   ال�ا�ع  فإن  ال��ل�ة،  الل��ص�ة

     .)٣١( ال��ل�ة لل��ص�ة  ال�ا�قة" االق��اد�ة"و"  االج��ا��ة" األش�ال ع� خ�وج

ال�ف�ا ع�ا�ات  أن  ال����ان�ة  ال�ثائ�  وال�ارج��    وت���  الل��ص  م�  �����عة  ب�أت 

أغ�اضها   ل��ق��  إث����ا  واس���م�ها  م�ل�ها  م���ة  ع�ا�ات  إلى  ت��ل�  ث�  القان�ن،  ع� 

الل�ان �ان�ا تعارض   )٣٢( ال��اس�ة فى ال��ل� م� ��ادات ال�ا��ة االسالم�ة و��لة االس�قالل

ف��ة االت�اد مع إث����ا، و�شاعة الف�ضى وع�م اإلس�ق�ار فى إر����ا لل�أث�� على ق�ار األم�  

��اجة   وأنها  االس�قالل،  على  لل���ل  م�هلة  غ��  و�أنها  اإلر����ة،  الق��ة  ��أن  ال����ة 

  .)٣٣( إلى االت�اد مع إث����ا

ال����ان�ة ب�ج�د م� ال�ثائ�  �لة قّ�اع ال��ق أو �اه�ة ال�ف�ا ��ا �ان� ومع اع��اف 

  ف�ها،   األم�  ُت��ى فى إر����ا فى األر�ع���ات م� الق�ن الع���� وما ق�لها، و�ال�الى ��اب 

  ت��ن   فع��ما.  ن���ا  والفق��  �ال��ان  ال����  اإلقل��  ه�ا  في  قائ�ة  دائ�ا   فإن ه�ه ال�اه�ة �ان� 

 ذل�   مع  ول��   ��ارق��،  األدغال  إلى  �أخ�وا  أن  ال��ان  ل�ع�   ال���عي   ف��  فق��ة،  األرض 

عام    ال���ات   خالل تل�   �ال�ف�ا"  ت����ها  ����  م�ا  م���عة  ه�اك  ن�أت   ،١٩٤٦ال�ى 

م�  ال�ی�  ،"ال�ه��ة م���عات  ع�  ��ارة   ألغ�اض   ال�����مة  ال���أج�ة  الق�لة  �ان�ا 

  .)٣٤( س�اس�ة

ال��اسى  اإلرهاب  �أخ�  وال���مة   فل�  األن�ن�  أی�� ح�ب  أن  ی��ح  ول�  ال����،  ش�له 

 Colonel Negga  وص�ل ال��ل�ن�ل اإلث���ى نقا ه�لى سالسى اإلث����ة تقف وراءه إال �ع�  

Haile Sellassie    إلى أس��ا ��ا�� ات�ال لل���مة اإلث����ة فى إر����ا فى مارس عام
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ال���ة   اله��ات   وش�ع  م�اه�اٍت،  ون��َ   ،ال�ح�ة  م����  على  األم�ال  ب��ز�ع  إذ قام  .١٩٤٦

ال����ان��ن  .  )٣٥( اإلر������  االس�قالل  ودعاة  اإل��ال���  على  لل�ف�ا دأب  ال�ق�،  ذل�  وم� 

أن ه�ا ال��ل�ن�ل ه� ال����ل األول ع� األن��ة اإلرهاب�ة ال�ى    على اإلع�اب ع� ش�ه� فى 

ی�م رح�له م�   ته�ة رس��ة ح�ى  أ�ة  إل�ه  ال����ان��ن  ی�جه  ل�  ذل�  ال�الد. ومع  فى  ت��ث 

  .)٣٦(، ب���ا �ل ال��ل�ن�ل نقا ی��� أ�ة صلة له به�ه األع�ال اإلرهاب�ة ١٩٥١إر����ا عام  

واح�  غ�ُ�  أك�  ال��ادر  ◌ٍ وق�  ق� أن    م�  ق�ل  ُدِعَ��ا  اإلرهاب���  م�   ال���مة   وُن���ا 

 ال��ی���  ����  ع�  صادر  تق���  و����  .أس��ا  في  لها  ال�ا�ع  االت�ال   وضا��  اإلث����ة

 في  عل�ها  ُع��   ال�ي  لل�ثائ�  ال���ة  أج�تها   ال�ي  األول�ة  ال����قات "  أن  إلى  أ��ا  اإلدار���

  أن�ن�   "كان�   :یلي  ما  إلى   ی��و  ���ا   ت���   االت�اد،  ح�ب   في  اإلث���ي  ال��اب   لق��   م�اه�ة

تق�م  ال�ي  ال�ح�و�   لل��ب   ال�ا�عة  الق�ة   م�   وغ��ه�  اإل��ال���  ض�   إرهاب�ة  �أن��ة   �ان� 

 ی�وده  و�ان  وأن���ه،  �أه�افه  عل�  على   �ان  س�السي  ه�ال  نقا   وأن  االت�اد،  معارضي

. و�ال�الى ی��� )٣٧( "اإلث������  ال����ل��  م�  األن�ن� وغ��ه  ب��  ات�ال   ه�اك  وأن  �األم�ال،

اإلرهاب�ة،   ال�ف�ا  أن��ة  و���  إر����ا  فى  اإلث���ى  االت�ال  ب�� ضا��  وج�د صالت  ذل� 

  األم� ال�� ت�ت� عل�ه ت��ل فى ���عة ع�ل ال�ف�ا فى الف��ة م�ل ال�راسة. 

  ن�اح   ل��اجهة  أس��ا  إلى  جاءوا  ال�ی�   أول��  ه� م�  ال����ر  اإلث���ي  ��ا أن ال����ل 

و�ر����ا   م��لفة   وسائل  خالل  م�  ال�ع�  وج�ب   االس�قالل  ك�لة إث����ا  ب��    وأفادت.  لل�ح�ة 

  تع�ض  وق�   .وح�و�ة  س�اسة  ل�ع�  إر����ا  في  ت��ر  ق�   اإلرهاب "  �أن  أ��اً   ال����ة  األم�  ل��ة

  ش��ه�   على  إرهاب�ة  له��ات   إث����ا  إلى  اإلقل��  ض�  �عارض�ن   ال�ی�  األش�اص   �ع� 

  .)٣٨( إث����ا" إلى ض�ه إلى ی�ع� ال�� ال��ب  ات�اع إلى خ�ًفا، آخ�ون، واض��. وم��ل�اته�

و���و أن ال���مة اإلث����ة وال����ة ال����ة وال��ب االت�اد� ح�� أخف� ثالث�ه� فى 

  ح�ل ال��ا���� اإلر������ على االس��ا�ة لإلن��ام إلى إث����ا وخ�ى ال��ب االت�اد� م� 

م���ة س��ة   ال�ال�ث إلن�اء  ه�ا  ت�ا�أ  ال�ام، ح����  االس�قالل  إلى جان�  اإلر������  وق�ف 

األم�ال،   وم�ادرة  ال��ائ�  و�شعال  االغ��االت  �اس���ام  إث����ا  مع  لل�ح�ة  ت�ع�  إرهاب�ة 

ُع�ف� ه�ه ال����ة �اس� "األن�ن�" وُ��ل� عل�ها م�لً�ا "ال�ف�ا". واس�ه�ف ن�ا�ها اإلرهابى  

  . )٣٩( ��ع اإلر������، ل��ها ر��ت على دعاة االس�قالل ال�امج
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ش�ع�   ح�ى  إلر����ا  ال��ا��ة  ال��ق��  ل��ة  مغادرة  على  أس��عان   ��� ل�  وه��ا، 

فى ال�ف�ا  وم��ل�اته�.    ع�ا�ات  وال��ل���  اإل��ال���  على  اله��ات  م�  سل�لة  ش� 

، ١٩٤٩واس���ت ه�ه اله��ات ح�ى اج��اع م�ل� وزراء خارج�ة ال�ول األر�ع فى س�����  

م�   خ��ة  ُق��  وق�  ال��ل���.  م�  ع��  وخ��ة  اإل��ال���  م�  س�ة  اغ��ال  إلى  وأدت 

و  ن�ائه�  وج�د  فى  �ال���ف  رؤوسه�  وق�ع�  الع�ا�ات  األخ����  ه�ه  وقام�  أ�فاله�. 

�اإلغارة على م�ارع اال��ال��� وم�اج� ال�ه� و�تالفها، �اإلضافة إلى سل� أع�اد ����ة م�  

دواب ال��ائل االسالم�ة �غ�ب إر����ا. و�ان ال��ا�ا إما م� ال�عارض�� لل�ح�ة مع إث����ا أو 

به�.   خ�ا�ال���ل��  ع�ل�اته�  أماك�  فى  ی����ن  ال�ف�ا  والءه�  و�ان  ف�ها  �عل��ن  اٍت 

لإلم��ا��ر ه�السالسى، و�ه�دون أع�اءه �ال��ت. وفى ال�ق� نف�ه �ان� ال��ف اإلث����ة  

تا���"   "ن��  ن��ز    New Timesم�ل  ال�ف�ا   Ethiopian Newsو�ث����ان  ت�ف 

"�ال������"، ��ا أن ال�ل�ات اإلث����ة �ان� ت���ه� علً�ا ح� الل��ء إلى مقا�عة ع�� أب�  

Addi Abo  ت���ا� لل�ه�د ما )٤٠( فى  ، ألنها �ان� ت�� أن اإلرهاب فى فل���� ق� حق� 

كان �����ل ت���قه �ال��ق ال�ل��ة. ول� ت��ف ال���مة اإلث����ة ب����� أع�ال اإلرهاب بل  

اس���م� ال�ی� أ��ا ��س�لة ل��ق�� م�امعها االس�ع�ار�ة، و�ان� ه�ه األسال�� اإلرهاب�ة  

  .)٤١( ى إر����ا ت�� ���ار�ة اإلدارة ال����ان�ة صاح�ة اإلدارة ف�هاوالف�ض��ة ف

إرغام ال��ا���� على    ال����� ال�اخلىو�ان اله�ف م� ه�ه ال��ا�ات اإلرهاب�ة على  

وال��لى االت�اد�  ال��ب  ف�ضى    تأی��  وخل�  جهة،  م�  لالس�قالل  ال����ة  األح�اب  ع� 

ع�   بها  اإلر����  ال�ع�  و�لهاء  ال��ا����  ب��  �ائ��ة  ف��ة  و�ح�اث  داخل�ة  واض��ا�ات 

 ال�ع�� م�اجهة ال����ات ال�ى �ان� ت��ه�ف ع�قلة اس�قالله ال�ام م� جهة أخ��. وعلى  

  .)٤٢(�اقف ال�ول فى األم� ال����ة�ان ه�ف ن�ا� ال�ف�ا اإلرهابى ال�أث�� على م  ال�ارجى

فى  ت��"  "ف�ق  س�اسة  ل�����  ال�ق�  ذل�  فى  نه�ها  فى  ال����ان�ة  اإلدارة  أن  و���و 

إر����ا، �ان� تع�ل على ض�ب ثالثة أو أر�عة ع�اف�� ���ٍ� واحٍ�. ف�ارة �ان�ا ی��اه�ون  

�ى نقا إلى إر����ا، ث�  �أنه� �قف�ن إلى جان� دعاة االن��ام ف����ا ب�خ�ل ال��ل�ن�ل اإلث�� 

لإل��اء  لإلر�����  إر����ا  ال�ا��ة االسالم�ة وح�ب  تأس�� ح��ى  ���ع�ن  تارة أخ��  ن�اه� 

�أنه� �قف�ن إلى جان� اإلس�قالل��� تارة ثال�ة، و�لى جان� ال��ب ال��الى إل��ال�ا تارة را�عة.  

فى وق� واح� ته�ة االن��از  و�ان م� ال���عى أن تَ�َجه إلى ه�ه األح�اب ال��اس�ة ال�الثة  
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إلى ال����ان���. له�ا ل� ��� م���عً�ا الق�ل إن ال����ان��� �ان�ا �ع�ف�ن و���اهل�ن ع� ع�ٍ� 

  .)٤٣( دور إث����ا فى �ل األع�ال اإلرهاب�ة ال�ى �ان� ت��ث فى إر����ا

اإلث���ى فى  ال��خل  أن  اك��افه    ب��  أنه �ان ��ع�  إلى ح�  معقً�ا وخ�ً�ا،  إر����ا �ان 

���عة م� ق�ل اإلر������. ولل��ل�ل على ذل� ���ق أل� سق� ت�فا� ال��ال ال�الى. �ان رئ��  

آن�اك ح�اس��  وم�ی��ة  أس��ا  م�ی�ة  فى  األن�ن�  ح�ب  ت�فا  )٤٤(ف�ع  ی�ه��  ق��  د��ات   ،

م�  نقا  ال��ل�ن�ل  أن  على   �ُ��ُ ح�ب   مار�ام،  وأن  اإلرهاب�ة،  األع�ال  ل�ل�  ال�عارض�� 

ال�اسعة   اإلرهاب  ح�لة  ی�عى   ��� ل�  األن�ن� األن�ن�  ج���ة  أع�اء  بها  �ق�م  �ان  ال�ى 

أن ح�ب األن�ن� �ان �عارض ه�ه األع�ال أصًال. وعلى ح� ال��اب�ة، بل �ان ُ��� على  

األن ب�� ح�ب  ن�أت  عالقة ع�ل  أول  فإن  ی�ه��،  ق��  د��ات  ال�ف�ا  ق�ل  وع�ا�ات  �ن� 

الف��ة م�   اله�ف م� ١٩٤٨-٤٧كان� خالل  ال��الى إل��ال�ا، وأن  ال��ب  ، ع��ما تأس� 

وراء ذل� �ان "ت����" أع�اء ه�ا ال��ب ول�� الق�ل ونه� ال���ل�ات، والع�ل على إ�عاد 

  .)٤٥(األع�اء ع�ه على األقل إن تعّ�ر ض�ه� إلى ح�ب األن�ن� 

ن ال��� رج� ح�از  ال����ان و����  �ان��س�  ر���ارد  وال����ر  �ان��س�  س�ل��ا  قًال ع� 

ل�جهة ال��� اإلث����ة، إن اإلدارة ال����ان�ة حاول� ق�ع ح��ة "األن�ن�" إال أنها ف�ل� فى  

ه�ه   ب��  الفارق  ال�ات�ان  ه�ان  و�ف��  ت�قف.  دون  اإلرهابى  ال���ة  ن�ا�  واس���  ذل�، 

ا ال��ب  ن�ا�  و���  اإلرهاب�ة  ح�ود  ال���ة  فى  �ع�ل  �ان  األخ��  ال��ب  �أن  الت�اد�، 

م�لها  وات��ت  �القان�ن  ت�ت��  ت��  ل�  األن�ن�  أن ح��ة  ب�سائل ش���ة، على ح��  القان�ن 

االن��اب  عه�  أواخ�  فل����  فى  ال�ه�د�ة  اإلرهاب�ة  ال���ة  ال���ة  ن�اح  م�  األعلى 

خ �الغ  �اه��ام  راق��ا  ق�  األن�ن�  ش�اب  �ان  إذ  فل����  ال����انى؛  م�  ال����ان���  �وج 

وتأس�� دولة إس�ائ�ل، و�ان ل��� ح��ة ال��ال ال���ر� فى أن�ون���ا ��ل� تأث��اته عل�ه�،  

ك�ا أنه� ق� ص���ا على أن ���وا ح�و ال������ اإلث������ ال�ی� �ان�ا ق� حار��ا فى إث����ا  

  . )٤٦(�ع� الغ�و اال��الى لها، وال�ی� ل� ����ل��ا أبً�ا

في  ال����ة  األم�  مف�ض   � وصفوق �أنه�    وصًفا  إر����ا  األن�ن�   �ع�ل�ن   كان�ا"م�اسً�ا 

 و�ان .  واالن��ا�ات   األح�اب   س�اسة  مع   صارخ  ت�اق�   في  أ�  ،"القان�ن�ة  ال��اسات   خارج

  .)٤٧( "االن�قالي ال����ع" داخل وال��ت� اإلجهاد  عالمات   ���ا�ة ال��ق  ق�اع ان��ار
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فى   ال����ان�ة  ال�ثائ�  فى  ورد  سالسى  ه�لى  نقا  ال��ل�ن�ل  اس�  أن  إلى  ال�الئل  وت��� 

م�اولة اغ��ال ال��� ول�    ١٩٤٧م�ت�ً�ا م�� ال��ا�ة �اإلرهاب. فق� شه� عام    ١٩٤٧ن�ف���  

، وت� تق��� ثالثة م�ه��� إلى ال��اك�ة وص�رت ��قه� أح�ام ق�ائ�ة؛ إذ ت� )٤٨( آب مار�ام

ادات وتق��� وثائ� ت��� أن س��ت�� ال��ل�ن�ل نقا واس�ه "ت��ال ق�� م�ه�" ال�� اإلدالء ��ه

ق�ل�   وق�  ال�عارضة.  األ��اف  على  الق�ابل  إلقاء  على  شفهً�ا  ُ���ع  �ان  إث����ا،  م�  أتى 

عاًما على ال��� ال��   ١٢ال����ة ال�هادات وال�الئل ال�ق�مة، وأص�رت ح��ها �ال���  

����� م� ت��ال. و�ال�الى أبلغ ال�اك� ال����انى رؤساءه أنه �ع��م س�� قام �إلقاء الق��لة ب

إذن ال�خ�ل إلى إر����ا م� ت��ال ألن "وج�ده ���ُل خ�ً�ا على أم� ال�الد"، ل�� ال����ل��  

ال����ان��� فى القاه�ة خ��ا أن ی�د� ات�اذ م�ل ه�ا اإلج�اء ��� ت��ال إلى أن ُتِ�يء إث����ا  

رأوا أنه م� األف�ل ال�ق�م رس�ً�ا ��ل� تغ��� ال��ل�ن�ل نقا نف�ه ب�ًال م� ت��ال، فه� مغ�اه. و 

  .  )٤٩( ع��ما "���ح األم� ملً�ا" و��أك� ت�ر� ال��ل�ن�ل فى ه�ه األع�ال اإلرهاب�ة

���عة ال��خل ال�� �ان    و�ان� اإلدارة الع����ة ال����ان�ة فى إر����ا ال ی�اخلها ش� فى

�ق�م �ه �ل م� ت��ال أو ال��ل�ن�ل نقا، ل��ها �ان� ع�ضة ل�غ�� واح��اجات ق��ة لإل�قاء  

عل�ه� وع�م ��ده�. فق� �ل�� ال�فارة ال����ان�ة فى أد�� أ�ا�ا ال��لى ع� ف��ة ��د ت��ال؛ 

ی��غى ال�قائ� ��ا  ل��ة تق�ى  نقا م� م�ا�عة ن�ا�ات   ���� ل�  ذل�  ب�وره ل�  ألن  ، وأنه 

����ع أن ُ��لع ح��م�ه على ح��قة األوضاع فى إر����ا. وجاء فى �ل� ال�فارة ال����ان�ة  

أن ال�ه� ه� "أن �ع�ل أع�اء ل��ة تق�ى ال�قائ� فى ج� آم�، و���غى أال ی�د� أ� ح�ث 

أ�ا�ا   أد��  فى  ال����ان�ة  ال�فارة  �ان�  و�ال�الى  م�قعه".  م�  ت��ال  إزاحة  إلى  ت�ل�  آخ� 

االس�قالل دعاة  ض�  ت��ال  م�  ب�����  ُت�ت��  إرهاب�ة  أع�ال  أ�ة  ع�  ال���  . )٥٠( غ� 

ال����ان�ة فى إر����ا على ال�غ�   ت� ت�اهل م�ض�ع ت��ال م� ق�ل اإلدارة  ون���ة ل�ل ذل�، 

  م� األدلة ال�ى �ان� ت�ل�ها ض�ه.

ن�  نها�ة  ال����ان�ة  ال�قار��  أح�  أن  إلى  ت�فا�  سق�  أل�  عام  و����  �ق�م  ١٩٤٧ف���   ،

ال����ل��    ◌ٍ معل�مات  أح�  أن  ال�ق���  ذ��  ح��  نف�ه،  نقا  ال��ل�ن�ل  أن��ة  ع�  إضا��ًة 

�ان   ال��ل�ن�ل  أن  إلى  ال�ق���  و����  مق�ه.  فى  ال��ل�ن�ل  ب��ارة  قام  إر����ا  فى  ال����ان��� 

� عاد�، و�ان� "ی��� م� وت��ة ال����� وال�ع��ة ل�الح االن��ام إلى إث����ا على ن�� غ�

تأت�ه أم�اًال إضا��ة خاصة ز�ادة على ال���ان�ة العاد�ة ال����ة له شه�ً�ا". و����ق ال�ق���  
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إلى س��ت�� ال��ل�ن�ل ��ق�ل "... ال���ت�� (ت��ال) ��ارك فى ال����� على أع�ال الع�ف  

�ت�� إلى أد�� ال�ى �ق�م بها ح�ب األن�ن�، و��ا نعل� فإن ه�اك إج�اءات تُ��� إلعادة ال��

  .  )٥١( أ�ا�ا"

غ�� أنه ل� ی�� ات�اذ اإلج�اءات ال��ار إل�ها، ح�� ت� تأج�لها ب�اًء على م��رات ت�عل�  

تل�   س�ع��ا"،  إلى  ��يء  أم�  ال�قائ�  تق�ى  ل��ة  وج�د  ف��ة  خالل  ت��ال  "...��د  �أن 

�ق وه��ا  أ�ا�ا.  أد��  فى  ال����ان�ة  ال�فارة  تق�مها  �ان�  ال�ى  إر����ا  ال���رات  فى  ت��ال  ى 

ح�ى �ع� ذهاب الل��ة. و���� الق�ل إن حالة الل��ص�ة ال����ة ه�ه ق� تفاق�� ع��ما ُبِ�� 

  .)٥٢( ١٩٤٧فى م�اق�ة م��ق�ل الق�� ال��اسى عام 

فى ح�ى  ال����ان��ن  واصل  األدلة   وق�  إخفاء  وس�اسة  ال��ب�ب  نهج  الالحقة  ال��احل 

و�ن�ار مع�فة وج�د ت�خل إث���ى فى األن��ة اإلرهاب�ة ل��ب األن�ن� وأن�اره، وم� ث� ل�  

ی���وا اإلج�اءات الالزمة ل�قفها وت���ها ت�داد ��افة. ول� ��� �اإلم�ان ت��ی� ع�م وج�د 

وس��ت��ه فى أع�ال اإلرهاب ه�ه، ن�ً�ا ل�ض�ح   ت�خل ودور ل��ب األن�ن� أو ال��ل�ن�ل نقا

األدلة ال�ى ت��� ذل�. وفى ه�ا اإل�ار، أك� د��ات ق�� ی�ه�� "إن م� �ان ���ك األع�ال  

اإلرهاب�ة ه�ه ل���ا م� �ان�ا فى أس��ا، و�ن�ا �ان� ال��ج�هات ت��ر م� أد�� أ�ا�ا ل��ل  

تإزاز و  ت�ف��  إلى إر����ا ع�� ت���ا�، و�ان� لل���ت��  ل� ق���� م���عة خاصة �ه ت��لى 

. و�ال�الى ی��ح ل�ا اس���ام إث����ا إلقل��  )٥٣( ه�ه ال�ه�ات، ��ا �ان له خ� ات�ال م�اش�"

  ال����ا� لل��اصل مع ع�ا�ات ال�ف�ا العاملة فى إر����ا. 

�ان�   ال�ي  أع�ال ال�ف�ا  ارتفاع  أن إلى    Joseph L. Venosaج�ز�� ف���زا    وق� أشار

 وشاغالً   ،١٩٤٧  عام  �ع�   اإلر����ة  لل��اسة   ال����ة  ال��ائ�   أح�   أص�ح  إث����ا  اهات�ع

ال����ان�ة  الق�م�ة  ال��اعات   ل���ع  رئ��ً�ا الع����ة   فإن  ال���ص،  وجه  وعلى  .واإلدارة 

  إرشادً�ا   وم��ً�ا  ض�ًءا"  �اع��اره  أس��ة  في  اإلث���ي  االت�ال  ل����   ج��اً   ال��ث�  ال�ور

االتحادى   دع�  خالل  م�"  ال����   لإلرهاب   واألسل�ة،  �ال�ال  ال��اب   وداع��ه  الحزب 

  .)٥٤( ١٩٤٨  عام وص�� ر��ع خالل  إر����ا مع�لة إلى أضاف

إر����ا ���ع إلش�اف إث����ا م�اش�ة ع� ���� ال��ل�ن�ل    وه��ا أص�ح ح�ب ال�ح�ة فى

�ق��ع �ع�ل ال����ة ال�وحى بل ل�أ إلى وسائل   ل�  نقا ه�السالسى ال���� فى أس��ا، وال�� 
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ال����ة   ��ادات ومقار ال���ة  ل��ف  الق�ابل وال��ف��ات  و�لقاء  أك�� ع�ل�ة م�ل االغ��االت 

  .  )٥٥( اإلر����ة 

غ�زا�   أكلي  في  Sahoساه�    ح�ب   في   ال�ا��ة  أع�اء  م�  ع�ًدا  أن  إلى   ت�فا�  وأشار

Akkele Guzay  الـ�ف�ا  له��ات   ت��ً�ا  �األسل�ة  ل��و��ه�  ال�ا��ة  ��ادة  إلى  ال��اًسا  ق�م�ا 

  ال��ام  في أخ�أ   )٥٦( سل�ان  ال��خ إب�ا���  أن  ی��و   قلقه�،  م�   ال�غ�  وعلى   . ق�اه�  في   زادت   ال�ي

�ان�   وألن  اإلث����ة،  االن�قام�ة   األع�ال  م�  خ�ًفا  ��ل�ه�  ال��اح  رافً�ا  ال��ر،   الع��ة 

  ال�ا��ة   أن�ار  ب��  ال��ف  وازداد   .األسل�ة  على  لل���ل  الالزمة  ال�ال�ة  ال��ارد   إلى  تف�ق�

  في   ال�ف�ا  لع�ا�ات   ال�اد�  ال�ع�  تق���  ع�  ال�����ة  لل�قار��  ن���ة  أ��ا   ال��ف���   اإلسالم�ة

  ال��ود  ع��  اإلم�ادات   م�  وغ��ها  وال�جال  األسل�ة  ان��ار  ع�ل�ة  �ان�   ��ا.  إث����ا  ش�ال

 على   حاف��ا"  ال�ف�ا"  قادة  م�  الع�ی�   �أن  تف��   تقار��  وس�  قل�  م��ر  ت���ا�  قادة  ق�ل  م�

 ال�قا�عة  في  ج�ت   ال�ي  للغارات   وخالفاً   ".ال��ود   ع��  اإلث����ة  ال�ل�ات   مع"  وث�قة  عالقات 

  ش��ها ال�ي اله��ات  �ان�  االس�قالل، وأن�ار اإل��ال��� ال�������� اس�ه�ف�  وال�ي الغ���ة

اله��ة" “ ال����ة  شف�ا   "plateau Coptic shifta  ”ال��ل���   ال��ان  إلى  عادةً   م�جهة  

" ال�م��ة  الع�اوات "  م�   سل�لة  واس���ت   ال�ائ�،  الع�اء  م�   حالة   ع�  وأسف�ت   ح���،  ���ل

ال���مة  م�  ال�غ�  وعلى  .ال��ان  ب��  ال��في،  ال�ع�   ه�ا  ت�ه�ل  في  ال���د   اإلث����ة  دور 

ع�ا�ات   م�  مه�دة  �ان�   ما  غال�ا   ال�ی�  ال��ان  ب��  ال��اوف  م�  العام  ال��  �ل   ق�ل 

  .)٥٧( اإلث���ي لإلم��ا��ر والءه� إلع�اء ال�ف�ا

لعام   ال����  االس�ع�اض  خالل  م�  ال����ان�ة  ال�ثائ�  أشارت  ال�اص   ١٩٤٩وق� 

العاص�ة (أد��   في.  ال�ا�قة  ال���ات   في  �ان�   �ل� ��ا  العام  األم�   �إث����ا، إلى أن حالة

  أن��ة   واس���ت .  ��ه  م�غ�ب   غ��  شيء  ���ث   ل�  ع��ماً   الغ���ة  ال�قا�عات   وفي  أ�ا�ا)

ت���ا�  في   ال��ل�ة  ال�ل�ات   ت�ا��  أن  ��ا  ال��ال،  في   واسع  ن�اق  ال�ف�ا على   في  إقل�� 

  ����   ال�اض�ة،  ال���ات   في  عل�ه   �ان   م�ا  وض�ًحا  أك��  ب�ا  اإلر����ة   ال�ف�ا  قادة  أن��ة

  ال�ع�   إر����ا. وأنه م�  في  ال�ح�و�ة  الق��ة  ل�الح  الع�ف  وح�لة  ال��اس�ة  ال�الة  ت�ه�ر

 م�   ال�اد� أو  ال�ع���   �ال�ع�  ح���   ق�  ال��ل�ة  ت ال�ل�ا  ه�ه  �ان�   إذا  ما  م��  على  ال���

  .)٥٨("اإلر����ة ال�ف�ا" لقادة الل��ء م��ها في ال�����ة، ال���مة
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ال�ف�ا ع�ل  ���عة  على  ��أ  ال��  ال���ل  ل�ف���  م�اول��ا  فى  وال ولعل�ا  نع��  ال   ،

اإلرهاب   اإلر���� ع� ����  العام  ال�أ�  لل�أث�� على  اإلث����ة  ال��اوالت  ه�ه  ن��غ�ب �ل 

فى   ه�السالسى  اإلم��ا��ر  أب�ق  وق�  ال  ول�ا  إل�ها؛  إر����ا  إلى    ١٩٤٩مای�    ١٤ل�� 

إقل�� إر����ا، ال�� �ا إث����ا  "ُ�عاد إلى  �أن    –ن ���ل  ال���ت�� العام لألم� ال����ة م�الً�ا 

آلالف ال���� ج�ًءا ال ی���أ م� بالده". وقال "إن إث����ا ���ال��ها �إعادة    -م� وجهة ن��ه 

إر����ا إل�ها، ال ت�عى ل�� شع�ب وأراٍض ال ت��ها، وال تفعل أك�� م�ا فعل�ه ف�ن�ا �ع� 

ح���ا �ال�� ال��ب العال��ة األولى، ح���ا �ال�� �إعادة اإلل�اس والل�ر�� إل�ها، أو ال��نان  

ال�ود��ان��" إل�ها ج�ر  ُتعاد  فى)٥٩( �أن  إث����ا    .  إن  بل  ال���قة،  ع��   
ّ
للي واض�ة  م�اولة 

كان� ت���� م� ه��ة األم� ال����ة أن ت�� إل�ها إر����ا وال��مال اإل��الى وت�هى اإلدارة  

  ال����ان�ة ال��ق�ة ف�ها.

.  ال�ا�قة  ال���ات   في  عل�ه   �ان�   م�ا   �����  أك��  ودقة  ���افة  ه��ات ال�ف�ا  وق� ت��رت 

  و��الق   ال��قات   خالل  م�  ال��اسي لل�ف�ا  ال��ا�  م�  ال�ا�قة  شه�األ  ت����  ت�  ح��  وفي

  اإلبالغ   ت�  ال�ي  اله��ات   ات��ت   ج��،  ���ل  لالس�قالل  ال����ی�  أك��  م�  الع�ی�   ض�   ال�ار

  ال���ه�فة   الغارات  م�  ت�اًما  ج�یً�ا  �عً�ا   ١٩٥٠  عام  و��ال  ١٩٤٩  عام  أواخ�  في  ع�ها 

  م�   وف�اً   الـ�ف�ا   م�  م���عة  اخ��ف�   ،١٩٥٠  ی�ل��  أوائل  ففي  .ال��اسي  االخ��اف  وح�ى

 هایل�� "  ق��ة  إلى  ���قه�  في  �ان�ا  ب���ا   ��ن   م�  ال��ارس  وم�ی��   الع���ة  اللغة  معل�ي

  أن   �ع�   س�احه�  وُأ�ل�  س�اسي  م�قف  أ�  له�  أن  أن��وا  ال�����  أن   م�  ال�غ�  وعلى".  م���ل

 اله��ات   زادت  ���  أوض��   االخ��اف  ع�ل�ة  فإن  فق�،  وس��اته�  ساعاته�  م�  ُس�ق�ا

  أن   ����  ال�ي  الغ���ة  ال�قا�عة  س�ان  إلى  فأك��  أك��  ووجه�   ١٩٥٠  عام  ��ال  ال��ل�ة

�ق�دها    .)٦٠( الق�م�ة  لل���ة  وس�اس�ة  ماد�ة  م�اع�ات   تق�م الع�ل�ات  ه�ه  أغل�  �ان  وق� 

ناف�" أح� قادة ال�ف�ا ی��اهى قائًال:" أنا أس�    ضا�� االت�ال اإلث���ى فى إرت��ا، و�ان"ب�هانى

  . )٦١( إث����ا"

أن إلى  م�ى  ف�اد  ت���  ال�ي  األدلة  م�  ال����  ه�اك  و����   ب�ع�   ال�ح�و���  �ان� 

ال�ف�ا  عل�ها  ُع��  ال�ي  ال�سائل  ذل�  في  ��ا  ال�ف�ا،  أن��ة   ال���ة   قادة  ���ها  وال�ي  مع 

 أن   وج�ت   �أنها  األم����ة  اإلدارة  أفادت   ال��ال،  س��ل  على  ،١٩٤٩  عام  ففي.  ال�ح�و�ة

  ق�   أوغ��،  آد�  م��قة  في  �ارز  وح�و�   ز���  وه�  �اراكي،  ت�فا�  أزمات�  اس�  ت��ل  رسالة"
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  م�  أ�ا" أن إلى أ��ا ال����ة وأشارت ". ال�ه��ة م�ساغي األخ��� ع�ا�ة  م� عل�ها الع��ر ت�

 في  ع�ً�ا  ���  ل�  الق�ل  ج�ائ�  م�  ال�ل�لة   ه�ه   ب�ء  م��   ُه�دوا  أو  ُق�ل�ا  ال�ی�  األش�اص 

 معل�مات   ع�   و��ف  ١٩٥٠  عام   في  هایل�  زوم�  على  ال���   ألقي  وق� .  ال�ح�و�   ال��ب 

"ال�ف�ا  ف�ق   م��لف  دوافع  ع�  وص�ل   ان��ار   ه�  ال���  إلى  أل�أنا  ال��  ال�ئ��ي   ال��� : 

  .)٦٢( "ت���ات�ا على ن�افأ  ح�ى اإلث����ة ال���مة

 ن�ا� "ال�ف�ا" في إر����ا أداة م��ة لل��اس��� ال������.   اع��ار  ت��فاس���و��ف�  

لها عالقة    ���   �"ق� ���ن م� ال�ف��ض أن ه�ه ال��قة م� س�ان ال��� ل قائًال    ��� فق�  

ارت�ا�ً  ی�ت��  ال��ام  ه�ا  أن  وال�اقع  ال����ة.  ال�ف�ا  مع  وث�قً ت���  ال����ة ا  �ال����عات  ا 

ت ال�اصة  ا ����ً أث��ً ال���لفة و��ارس  ال�أث�� وألغ�اضها االق��اد�ة  ا عل�ها؛ وم� خالل ه�ا 

".  ه�ض�   ال�ف�اال��قة ال��اع� ال�عاد�ة لإل��ال��� وش�ع في وق� الح� ن�ا�  ه�ه  أثارت  

"ال�ف�ا"   ن�ا�  واس�غل�ا  ��هارة  ال�ح�و�،  ال��ب  قادة  س��ا  وال  ال��اس��ن،  تالع�  وق� 

اش وق�  ال��اس�ة.  على  ألغ�اضه�  ال����رة  �اع��اءاته�  ال��تفعات  في  ال��ق  ق�اع  �ه� 

  .)٦٣( ةالع�اص� ال��اه�ة لل�ح� 

����غ دون�ان  ال�ى  )٦٤( وُ��جح  هى  ال��اس�ة  ال�وافع  ت��ن  االع��اءات   أن  إلى  أدت 

األولى على اإل��ال��� وعلى ال�ی� �ال��ا ��ل معارض ل�� �ان�ا ی�وج�ن ���ة لالت�اد مع  

إث����ا   إث����ا، وأن نق�ة ال�عف ال����ة فى ق�ات اإلدارة �ان� ت��� فى ��ل ال��ود مع 

فى   ����ة  م�احات  و�ان�  ال�ان���.  على  ال�قا�ة  م�  ع�لً�ا  وخل�ها  أج�اء ووع�رتها  �ع� 

ال�ف�ا،   م�  مع�وف��  زع�اء  س���ة  ت��  وواقعة  اإلدارة،  مق�مات  م�  ع�لً�ا  خال�ة  الق�� 

ت���ه�   ال��ل���،  ال��ان  م�  ض��ى  رضاء  إل�ها  م�اًفا  ت���ه�  وس�عة  ق�ته�  و�ان� 

  .  )٦٥( ��ه�لة م� ال��اة م� ج��ع ال��اوالت لل��� عل�ه� أو ��ح ج�احه�

  اع��اءات  م�  اإلث����ة  ال���مة  إلى أن م�قف  ١٩٥٠ال��اسالت ال����ان�ة لعام  وت���  

�ل   في   ال�ف�ا �ال�ف�،.  م�ضٍ   غ��   إر����ا  ت�اه�ت    وغ��   ج�ا  سل��ة  ����قة   ول��  فق� 

  في   ال��ل��ن   اإلث�����ن   ال����ل�ن   حال  أ�  على   أو  أنه�،  ال�فاء  في  ال����   ش�ه   وم� .  مل��م

  معال�ة   وح�ى  بل  اإلث����ة،  األراضي  �اس���ام  س�ح  م�ا  وأی�وها،  ال�ف�ا  ش�ع�ا  ت���ا�،

  مارس�ها  ال�ي   ال����ة   ال�غ��  وأدت   .)٦٦( ال���مة  ت�ی�ها  ال�ي  ال������ات   في  ال��ا�ة   ال�ف�ا

  على   اإلدار���  ال����ل��  ب��   ال��اش�ة   االت�االت   ل�����   م��ئي  اتفاق   ال����ان�ة إلى  ال�فارة
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  اإلث����ة  ال�ل�ات  ألن الع�ل�ة ال��ارسة في ���� ح�  إلى ُمهً�ا �ان ه�ا ول�� ال��ود؛ جان�ي

  ب��   ال�أ�  في  ح��قي  تغ���  إح�اث   في  ال��اولة،  ح�ى  أغفل�   أو  ف�ل�،  إما  ال�����ة

إدارة  م�  وال�ف��ض   ال�أم�ل  م�  و�ان.  ت���ا�  في  ال����ل��   األم�   ق�ار  أن  أس��ة  ق�ل 

 ه�ا  ول��  ال��اس�ة،  ال�وافع  ذات   ال�ف�ا  أن��ة  وقف  إلى  تلقائ�ا  س��د�  إر����ا  ��أن  ال����ة

  . )٦٧( ���ث  ل�

ال���مة  إلى  االتهام  أصا�ع  ات�اه  و�ع�  وان�ل�"،  ب�ائها  "رم��ى  ال��ل  �ق�ل  و��ا 

أشارت ص��فة ال��ل�ن���   ق� اإلث����ة وضل�عها فى األن��ة اإلرهاب�ة لل�ف�ا فى إر����ا، ف

أن إلى  � ال��  دیلى  اته��  االث����ة  قُ أ�مة  ن�ا�  اس���ار  فى  �ّ ن  ال��ق  س��ه  إاع  ر����ا 

��ت وجاءت ه�ه ال�ه�ة في أعقاب تقار�� نُ .  "�ع� الع�اص�" و"ال���ض�� غ�� ال��ل���"

نقًال ع� مف�ض األم� ال����ة ق�له "س���ن م� ال�����ل نقل ال�ل�ة إلى اإلر������ �ال�ا  

   .)٦٨( ا"ث������ال�ة إل�ف�ا ال الل� ی�� الق�اء على 

، ت�عل� ب�ج�د ضا��  ١٩٤٧وه��ا ی���� ل�ا أن ث�ة م�غ��ات وت��رات وقع� م�� عام  

ات�ال إث���ى فى إر����ا صار ���� بل�ام ع�ا�ات ال�ف�ا و����ها ل�الح ان��ا إر����ا  

ال�ف�ا ع�ل  تغ��  إلى  أد�  ال��  األم�  وه�  إث����ا،  ال����ة    إلى  الق�ا�ا  م�  ت��لها 

والعائل�ة وق�ا�ا ال��قات إلى أن ت��ن أداة س�اس�ة اس���م�ها إث����ا ل�ال�ها. ون�اول فى 

ال�الى أن ن��� أه� الع�ل�ات ذات ال�ا�ع ال��اسى ال�ى قام� بها ع�ا�ات ال�ف�ا   ال���� 

  فى إر����ا.  

قام  -ثالً�ا ال�ى  ال��اسى  ال�ا�ع  ذات  الع�ل�ات  إر����ا أه�  داخل  ال�ف�ا  بها ع�ا�ات   �

١٩٥٢- ١٩٤٧ :  

ال�ا��ة   ورم�ز ح�ب  ��ادات  �ع�  على  واع��اء  ق�ل  �ع�ل�ات  ال�ف�ا  قام� ع�ا�ات 

عام   م�  ب�ا�ة  االس�قالل  و��لة  ب��  ١٩٤٧اإلسالم�ة  الف��رالى  االت�اد  ��ام  إعالن  وح�ى   ،

عام   رس�ً�ا  و�ث����ا  الل��ة١٩٥٢إر����ا  مغادرة  أعقاب  ففى  عام    .  إر����ا  ال�ول�ة  ال��ا��ة 

ال����ی�    ١٩٤٨ على  اله��ات  م�  سل�لة  إث����ا  سّل��ها  ال�ى  ال�ف�ا  ع�ا�ات  ب�أت 

واإل��ال��� ال��ل���  م�  إر����ا  ال��ارع  )٦٩( الس�قالل  على  الع�ا�ات  ه�ه  أغارت  ��ا   .

ت  اإلث����ة  ال��ف  و�ان�  ونه��ها،  اإلر������  �ال��اضل��  ال�اصة  ه�ه وال��ازل  �ف 
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إقل��   إلى  الل��ء  ح�  علً�ا  ت���ه�  اإلث����ة  ال�ل�ات  �ان�  ��ا  �ال������،  الع�ا�ات 

  .)٧٠( ت���ا� �إث����ا

ب�أت األع�ال اإلرهاب�ة و�أنها ت�� ����� م���، ووف� أه�اف   ١٩٤٨واع��اًرا م� عام 

م�روسة.   �ان� وت�ج�هات   ض�   م�جهة  ال����ة  اله��ات   ه�ه  م�  ال�احقة  األغل��ة  و����ا 

  ام�� "  إل��ال�ا  ال�عاد�  ال��اسي   �ا�عها"  م�  ال����  فإن  وم��ل�اته�،  �ارز��  إ��ال���   س�ان

  . اإلسالم�ة ال�ا��ة وخاصة إل��ال�ا ال����  وال��ب  الل���الى ال�ق�مى ال��ب  أع�اء إلى أ��اً 

ال�ف�ا  ١٩٤٨  ی�ای�   ففي   ال�ا��ة   ش�اب   را��ة   ع��  هللا،   ع��   ع��  م���   ق�ل� ع�ا�ات 

العام،  م���ف  وفي  .��ن   في   ال�ا��ة  في  �ارز  م��ول  واب�   اإلسالم�ة  نف�  م�    مارس 

  ��ل�ها  ال�اش�ة  م�  رأًسا  وع����   س�عة وس�ق�   ،Ad Sherraf  ق��ة  ع�ا�ات ال�ف�ا هاج�� 

  . )٧١( اإلسالم�ة، وشّ�� ه��ًما على م��ل رئ�� ال�قا�عة  ال�ا��ة م� أع�اء

مارس  وفى   م�  ع��  اإلر����ة١٩٤٨ال�انى  اإل��ال�ة  ال�ا��ة  تق�م�   ، )٧٢(  -Italo

Eritrean Association   إلى ال�ل�ات ض� م���عة م� ل��ص ال�ف�ا فى بل�ة �����

رئ��   أعل�  وق�  أس�اءه�.  الع�ا�ة  ه�ه  أف�اد  ��ف  االس�ف�از،  فى  و�معاًنا  دره�.  إم�ا 

ا ه�ا  أن  اإلر����ة  اإل��ال�ة  �أن  ال����ة  و�ال�  ال���ة،  لق�ات  ����ة  إهانة  ُ�ع�  ل���ف 

  .)٧٣( ُتَ�م� ال��اسة وال�المة ل���ل�ات ال��ا���� م� ف�ره�

  أع�ال   على م�اش�ة لل�أث��"  ال��ا�ة  م�جه�� في  �ان�ا  ع�ا�ات ال�ف�ا  أن  م�  ال�غ�  وعلى

  م�  م���قة  غ��  ح��ة  م�اش�ة جل��   الل��ة  رح�ل  تل�   ال�ي  األساب�ع  فإن  ،"األر�ع  الق��   ل��ة

  .)٧٤( لالس�قالل ال����ی� واإلر������ اإل��ال��� ال�������� ض�  ال��جه ال��ا�

ق�   اإلرهاب�ة  ال��اعات  أن  إلى  اإلر����ة  اال��ال�ة  ال����ة  رئ��  ش���  س��  و��جع 

ب�ار�خ   م�رخة  م���ة  وت�ضح  العام.  ذل�  م�لع  م��  لها  أه�اًفا  اال��ال���  م�    ١٩ات��ت 

تفاص�ل اله��ات ال�ى تع�ض لها اإل��ال��ن وم��ل�اته� فى م��لف األماك�    ١٩٤٨مارس  

  ، على ال��� ال�الى:١٩٤٨ارس م ١٦- ٧خالل الف��ة م� 

مارس: ُق�ل م����� إ��الى، ع��ما قام خ��ة م� ال�ف�ا �إ�قاف س�ارته �الق�ب    ٧ - 

 م� م�ی�ة دق����.  

أس��ا  ٩ -   ���� على  وقع  م�اثل  حادث  ال�ادث -مارس:  ه�ا  فى  ُج�ح  ك�ن، 

 ش��ان أح�ه�ا إر���� واآلخ� إ��الى. 
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 اإل��ال��� لل�ه� وال�����.مارس: تع�ض� م�رعة أح�  ١١ - 

مارس: ت� ت�م�� م��� لل�ه� فى م�ی�ة ع� ت�ل��ان تع�د مل���ه إلى اال��الى    ١٦ - 

ألف  ثالث��  ���لغ  الع�ل  ه�ا  ع�  ال�اج�ة  ال��ائ�  ُقّ�رت  وق�  دروس�،  م�ل�� 

 .)٧٥( شل�

على  ح�اسة  ب�ضع  م�ال�ة  اح��اجها  فى  اإلر����ة  اإل��ال�ة  ال����ة  م���ة  وت��ى 

ال�ى ال ال�رقة  أن  ال����ة  أك�ت  نف�ه،  ال�ق�  وفى  �افة.  اإل��ال��ن  ��ل�ها  ال�ى  ��س�ات 

اإلر������   م�  أنه�  ت�ضح  إث����ا"،  "م�اضل�  عل�ها   ���ُ وال�ى  ال����ة  م�ف�و  ت��ها 

���ن   أن  اح��ال  فى  ال����ة ع� ش���ها  وأع���  إث����ا.  ت�ع�ه�  �ان�  ال�ی�  األرث�ذ�� 

ه�   ال����ة  ال����ة  م�ت��  وناش�ت  لإل��ال���.  ال���ح  �ع�ائه  ال�ع�وف  ت���  حق�ص 

أن  ت���  ش��ً�ا  ه�اك  ألن  نقا؛  ال��ل�ن�ل  ت��ال س��ت��  الع�ل على ��د  ال����ان�ة  اإلدارة 

  . )٧٦( وج�د ه�ا ال��� �ان ی�د� إلى اس���ار ه�ه األع�ال اإلرهاب�ة

ق�، إن�ا ش�ل ن�اقها ج��ع  ول� ت�� �ل ه��ات شه� مارس م�جهة إلى اال��ال��� ف

فى   اإلث������  ال�ف�ا  م�  ثالث�ن  قام  فق�  تق��ً�ا.  ال�الد  م�    ١٥أن�اء  ق�ْ�ع��  ب�ه�  مارس 

على   ال�ار  أ�ل�  ��ا  م���ل�ه�ا،  على  ال�ار  وأ�ل�  �ارن��،  م�ی�ة  ض�احى  م�  ال��اشى 

ب��   م�ل�ة  م�اجهات  ح�ث�  ��ا   .(���� (ش�ال  م�ارا  م��قة  فى  ب���انى  ه�ه م���ل 

مارس على ���� ��ن أس��ا، وق� ُج�ح أح�   ١٩،  ١٤الع�ا�ات وال���ة ال����ان�ة ی�مى  

 .)٧٧(ال����ان��� فى ه�ه ال��اجهات 

، ���اغ�ة  ١٩٤٨وق� قام� م���عة ����ة م� ش�اب األن�ن� ���ن فى األول م� ی�ای�  

اله��م شاب ع��ه  س�ة م� ش�اب ال��ی�ة م� أع�اء ح�ب ال�ا��ة االسالم�ة، وُق�ل فى ه�ا  

ع��ون عاًما، وح�� ت� ال��� على م�ت��ى اله��م �ان م� ب��ه� شق�� رئ�� ف�ع ح�ب 

األن�ن� فى ��ن. وفى ی�ای� أ��ا م� ذات العام قام� م���عة م�ل�ة ت���ن م� ثالث��  

ش�ً�ا ��هاج�ة م��ع ألل�اف ال��ار ���ی�ة ع�ال ب�ع�، ونه��ا ثالث�ائة رأس م� ال�اش�ة.  

فى    ك�ا ال���ع  "الل�ت����"  ق�ار  �إ�قاف  اإلرهاب�ة  ال��اعات  ه�ه  أع�اء  م�  خ��ة  قام 

ال��و�ة. وتف��  والق�ابل  ال��اب ال�صاص  �الق�ب م� ��ن، وأ�لق�ا على  م��قة حل�� م��ل 

ال�قار�� ع� ه�ا ال�ادث �أن ال�هاج��� �ان�ا ی�فع�ن العل� اإلث���ى، و�ال�الى ی��ح ل�ا جلً�ا  

  .  )٧٨( ه�ه ال����عات �ان� أه�اًفا س�اس�ة أن أه�اف 
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لل�ف�ا   اله��ات   ت���ت   وق�  االسالم�ة  معاقل   في  ال����ة    وأج�ردات  ��ن   في  ال�ا��ة 

ح�ى ال����ان�ة  تقار��  أن  �ان��اٍم،  الع����ة    اإل��ال���   �اس���اء  أنه  إلى  أشارت   اإلدارة 

 . اله��ات   و�أة  تق���اً   دائ�اً   �ان�ا ی�لق�ن   لالس�قالل  ال����ی�  ال��ل���  ال��ان  فإن  األث��اء،

  وق�ع  ل��ع  الف��ة  ه�ه  ��ال  جه�ده�  لل�ا��ة االسالم�ة  ال�ا�عة  ال��اب   را��ة  أع�اء  ��ف  وق� 

 خالل  م� فعالة ق�ة األع�اء وأص�ح.  ال�ال�ة ال��ارد  إلى اف�قاره� ����  اله��ات، م� ال���� 

  ض�ان   و��ون   .أن���ه�  إلى  االن��اه  یلف��ا  ال  ح�ى  سً�ا  ال�ا��ة  اج��اعات   ت����  في  ال��اع�ة

  الف�وع   ش��ة  على   ���ً�ا   اع��اًدا  ال�ا��ة  اع���ت   ال�ف��حة،  االج��اعات   في  لل�المة   ح�ى

  س��ا  وال  ال����لة،   ال�ف�ا  ض�   ح�ا�ة  ق�ة  ���ا�ة  أع�اؤها  �ان  ال�ي   ال��اب   ل�ا��ة  ال��ل�ة

  .)٧٩( ضعًفا  األك�� ه�  ال�ا��ة م���و �ان ح��  ال����ة ال��ا�� في

القادر  ع��  ال��خ  مق�ل  ال�ف�ا  ی�  على  ال��اسى  االغ��ال  ع�ل�ات  أشه�  م�  ولعل 

عام   مارس  م�  والع����  ال�اسع  فى  ال�ا��ة،  رم�ز  أه�  أح�  ت�جهه   ١٩٤٩ك����،  ق�ل 

االسالم�ة أمام ال����ة العامة    ب��عة أ�ام إلى األم� ال����ة إللقاء ب�ان �اس� ح�ب ال�ا��ة

. وال��ول ال�الى ی��� ع�ًدا م� االغ��االت ال��اس�ة ال�ى قام� بها ال�ف�ا  )٨٠(لألم� ال����ة

  فى صف�ف ح�ب ال�ا��ة االسالم�ة فى إر����ا: 

  ) ١ج�ول (

  أس�اء ض�ا�ا وم�ابى أع�اء ال�ا��ة االسالم�ة 

)١٩٥٠- ١٩٤٧ (  

  ال�ادث واس� ال�ع��� عل�ه���عة   تار�خ ال�ادث   م 

اع��ت ع�ا�ات ال�ف�ا على ال�اج ع�� هللا �ه ع�� ال�ا��ة ومات   ٢/١٩٤٧/ ٢١  ١

  ل�اع�ه 

على م��ل ال��خ ع�� القادر   لقاء ق��لة م� ق�ل ع�ا�ات ال�ف�اإت�   ٦/١٩٤٧/ ١١  ٢

  أص�� �إصا�ات �الغة  هم��� صالح ون�ا م� ال��ت �أع���ة، ل��

ت� إلقاء الق�ابل م�ت�� م� ق�ل ال�ف�ا على م��ل ال��خ ح�� على    ١٩٤٧/ ٤/٧  ٣

  ونّ�اه هللا  

ُق�ل ال�اب م���د ع��ان ح�� هللا ع�� ال�ا��ة ���ن على ی��    ١٩٤٨/ ٢/١  ٤

  ع�ا�ات ال�ف�ا 
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مام م�سى أح� أع�اء  إوضع� ال�ف�ا ال�ی�ام�� فى م��� ال�اج   ١/١٩٤٨/ ٢٨  ٥

  ال�ا��ة ومات فى ح��ها   

ُق�ل ال��خ ع�� القادر ����� أح� أه� رم�ز ال�ا��ة على ی� ع�ا�ات    ٣/١٩٤٩/ ٢٩  ٦

  إلى األم� ال����ة �أ�ام قل�لة ال�ف�ا ق�ل سف�ه 

ُق�ل ال��خ ن�� ال�ی� سع�� ع�� ال�ا��ة ورئ�� م��ة ال��ة   ٢/١٩٥٠/ ٢٠  ٧

  ال��ی� فى ام�ادره� 

أث�اء ت���ع ج�ازة ال��خ ن�� ال�ی� سع��، وال��ل��ن فى ���قه� إلى    ٢/١٩٥٠/ ٢١  ٨

م�ه� اث���    اوق�ل�  �،ع�ا�ات ال�ف�ا ب��� ���� لهقام� ال�قاب� 

  �ح مائة وث�ان�� ونه��ا ال��اج� وال��ازل وس��� نفً�ا، وجُ 

ُق�ل ال��خ م��� آدم م�اق� األع�ال فى م�ل�ة الغا�ات، وع��    ١٩٥٠/ ٨/٤  ٩

  ال�ا��ة على ی� أن�ار ح�ب االت�اد 

وق�ل�ا  قام� ع�ا�ات ال�ف�ا به��م على ق��ة ز�ان س�ع� فى س�ا�  ٤/١٩٥٠/ ١٩  ١٠

  خ��ة م� رجال ال�ا��ة ونه��ا أم�اله�

ق�ل� ال�ف�ا ث�ان�ة أش�اص م� أع�اء ال�ا��ة �ال�صاص فى ق��ة   ١٩٥٠/ ٢/٩  ١١

  ازح� ��هة س�ا� 

ق�ل� ال�ف�ا ثالثة أع�اء م� ال�ا��ة االسالم�ة فى ق��ة ه�ام�    ٦/١٩٥٠/ ١٥  ١٢

  �ال�صاص 

ت� ق�ل أر�عة م� أع�اء ال�ا��ة م� ق��ة "ع�ا ت�انا" م� جهة س�ا�    ٩/١٩٥٠/ ١٦  ١٣

  على أی�� ال�ف�ا 

  : ج�ول م� ع�ل ال�اح� اع��اًدا على:ال���ر

، م�اف� أد�� أ�ا�ا، م�ف�ة ٥٠رش�� ال�ل�ان، م���وف�ل�  وثائ� وزارة ال�ارج�ة ال����ة، أ

  ). ١٩٥٢- ١٩٤٧االسالم�ة خالل الف��ة ( ، ض�ا�ا ال�ا��ة ١/ ٢٢٥/٧، ملف رق� ٣٢رق� 

وال�� �ان    ١٩٤٩ن�ف���    ٢١و���و أن ق�ار ال����ة العامة لألم� ال����ة ال�ادر فى  

�ق�ى �اس�قالل ل���ا وال��مال، ق� سّ�� إزعاًجا ل�عاة االت�اد مع إث����ا، فع�� ه�الء إلى  

ل����ة العامة لألم� ال����ة ُش��  ال����ل �أن�ار االس�قالل. �����د ان�هاء ال�ورة ال�ا�عة ل
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أك����   ب��  وال�ه�ی� ض� ��لة االس�قالل. و���ا  ووص�ل   ١٩٤٩ح�لة م���ة م� اإلرهاب 

، أُغ��ل ث�ان�ة ع�� ش�ً�ا م� ال�عارض�� لل�ح�ة مع ١٩٥٠ل��ة األم� ال����ة فى ف��ای�  

�� أن�ار  م�  م������  وثالثة  و��نانى  وه���  إ��ال���  (ت�عة  وأر�عة إث����ا  االس�قالل  لة 

ال��ائل)  رجال  م�  ُتهاج�  )٨١(م�ل���  وق��  وع��  أس��ة  فى  اإل��ال�ة  ال�قاهى  و�ان�   ،

ُتلقى على اإل��ال��� واإلر������   �األسل�ة ال�ار�ة والق�ابل ال��و�ة، ��ا �ان� الق�ابل ال��و�ة 

م عل�ى على  ، وُشّ� ه�� Decamereم� أن�ار االس�قالل فى أس��ة وم��ع ودقى أم���  

ق��ة أح� ال�ؤساء فى أكلى ق�زا� م� م���� االس�قالل. ووصل� ح�لة اإلرهاب إلى ذروتها 

ال��ل���   ب��  أس��ة  فى  ع���  ق�ال  ان�لع  إذ  ال����ة،  األم�  ل��ة  ب�ص�ل  ف��ای�  فى 

  .)٨٢( وال������� اس��� ع�ة أ�ام، وأد� إلى مق�ل ال������ و�صا�ة الع�ی�ی� ���اح

اإل��ال���   ض�  ته�ی�  ح�لة  ص���ه  ق�  والع�ف  اإلرهاب  ه�ا  أن  ت��فاس���  وأضاف 

ت��ك  ال�ف�ا  ع�ا�ات  �ان�  ����ة  حاالت  وفى  االس�قالل.  ��لة  أن�ار  م�  واإلر������ 

وت��ر  االس�قالل،  ��لة  أی�وا  إذا  �ال��ت  اإل��ال���  ف�ها  ته�د  ع�ل�اتها  م�اقع  فى  خ�ا�ات 

  .)٨٣( � س�ء ال���� ال�� ی����ه� إذا ل� ی����ا تل� ال��لةاإلر������ وعائالته� م 

عالوة على ذل�، فإن ال����ة ال����ة اإلر����ة، ر��ا ��غ� م� ال���مة اإلث����ة، ق�  

عام   "إث����ا"  فى ص��فة  أو   ١٩٤٩ن��ت  ال�واج  أو  ال�ع���  م�اس��  ت���  ل�  �أنها  إن�اًرا 

. وَخُل� ت��فاس���  )٨٤( االس�قالل أو ألف�اد عائالته�ال�ف� أو الغف�ان ألٍ� م� أع�اء ��لة  

الع��قة على   تأث��اتها  لها  الع��فة وال��اش�ة ه�ه �ان�  ال�ه�ی�  �أن ح�لة  الق�ل  إلى  ذل�  م� 

أو   االس�قالل���  صف�ف  إلى  وان���ا  االت�اد�  ال��ب  �الفعل  ت���ا  ق�  �ان�ا  ال�ی�  أول�� 

د�. فق� وج� اإلر�����ن أنف�ه� أمام أح� خ�ار��: إما  ال�ی� �ان�ا �ع��م�ن ت�ك ال��ب االت�ا

إلى  الع�دة  أو  م�ا��،  م�  ذل�  عل�ه  ی����  ��ا  االس�قالل  ��لة  فى  �ع����ه�  االح�فا� 

  . )٨٥( صف�ف االت�ادی��

عام   ب�ا�ات  ع�ل�ة  ١٩٥١وفى  وثالث��  مائة  ن��  ح��  ت�  واح�  شه�  وخالل   ،

ال تل�  بها  قام�  و����ة  صغ��ة  ع�ل�اته�  واش��اكات  أماك�  فى  ی����ن  و�ان�ا  ع�ا�ات، 

�ال��ت  أع�اءه  و�ه�دون  له�السالسى  والءه�  ف�ها  �عل��ن  هى  )٨٦(خ�ا�ات  ه�ه  ت��  ول�   .

ال�ف�ا واس���ت ه�ه  بها ع�ا�ات  ال�ى قام�  ال��ادث  االع��اءات األخ��ة، ح�� اس���ت 

  .����١٩٥٢ا وار����ا رس�ً�ا عام الع�ل�ات االج�ام�ة ح�ى إعالن ��ام االت�اد الف��رالى ب�� إث
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  : ١٩٤٨م��� اإلدارة ال����ان�ة م� ن�ا� ال�ف�ا فى إر����ا م�� عام  -را�ًعا

، أ� م�� وص�ل ل��ة ال��ق�� ال��ا��ة ل�ق�ى ال�قائ�، ازدادت ح�ة ١٩٤٨م�� ی�ای�  

ع�دت �ع�  ح�ى  واس���ت  واألر�اف،  ال��ن  م�  ال����  فى  و��اف�ها  اإلرهاب�ة  ها. األع�ال 

ال�أث�� فى آراء   و�ان� أع�ال الع�ف ال�ى ح�ث� فى �ع� ال��ا�� فى إر����ا ته�ف إلى 

ال�ى ح�ث� ق�ل عام   ال�قائ� م� أن م�اوالت االغ��ال  �ان�    ١٩٤٨أع�اء ل��ة تق�ى 

م�اوالت م�ف�قة ومع�ولة ع� �ع�ها �عً�ا، ول� ت�� وف� م��� م���. ل�� اع��اًرا م� عام  

األع�ا  ١٩٤٨ وت�ج�هات  ب�أت  أه�اف  ووف�  م���،   ����� ت��  و�أنها  اإلرهاب�ة  ل 

  .)٨٧(م�روسة

وق�   و�ان م�قف اإلدارة ال����ان�ة ه� ات�اذ ت�اب�� اله�ف م� ورائها ال�عى لل��ف�� فى 

كان م� ال�ع� ال���ل على ق�ات ع����ة لل��ا��ة ه�اك، �ع� أن ان�ه� ال�ه�ة �ال���ة  

ب�سع   ال�ى  ال��ا��  ل�ق�ی�  ال�افى  ال�عى  ��� ل�� اإلدارة  ل�  ل��  ال��دان�ة.  ال�فاع  لق�ات 

  .  )٨٨( ه�ا ال��ف�� أن ����ها

ا�ات فى إر����ا فى  ل�ل� وج�ت اإلدارة نف�ها على غ�� اس�ع�اد ع��ما انف��ت االض�� 

�ع� رح�ل ل��ة ال��ق�� ال��ا��ة. فق�ات األم� �ان� ق� ُخف��، و�ان�   ١٩٤٨شه� ی�ای�  

الع�ا�ات،   أقل مالءمة ل��ب  ال��دان�ة"  ال�فاع  "ق�ات  ال�ى أخ�ت م�ان  الق�ات اإلن�ل���ة 

ام ال��وب  و�ان� ع�ا�ات ال�ف�ا أك�� ع�ًدا وأف�ل ت�لً�ا وأح�� ت���ً�ا م�ا �ان� عل�ه أ�

ب�� ب�ى عام� واله�ن�وة، فق�اله� ال�� �ان ���ل ل�ًنا إث���ً�ا أتاح له� االع��اد على م�اع�ة 

 اله��ة وال�ح�و��� ���رة أش�ل. فق� أمّ� له� ه�الء ال�أكل وال�ل�أ، وال�عل�مات 
ّ
م����ى

و�ع�ائه والع�اك�  ال��ل��  رجال  ���اع  ساع�ه�  ��ا  األم�،  رجال  ف�ق  ت�قالت  �  ع� 

إث����ة   م�اع�ة  على  االع��اد  أ��ا  �إم�انه�  و�ان  وج�ده�.  أماك�  ع�  خا��ة  معل�مات 

ُمَ�ّ��ة، إال أنه ل� ��� سً�ا أنه� �ان�ا ی�لق�ن ال�الح والع�اد م� إث����ا ال�ى �ان� ت��ع إلى  

ملء م���دعاته� �ال�الح وال�خ��ة ع��ما ت�ع� ال�اجة. ��ا أن االض��ا�ات ال��اس�ة ال�ى  

ال����� الع�د ب�� رجال   كان� ت���ها ال�ف�ا، أض�ت ���ً�ا �إخالص اإلر������ ال�������، 

ال���ة، ذو� ال�الء ال�ح�و�، ف�ان م� ال�ع� أن ُی���� م�ه� االش��اك ���اس فى ص�اع  

  .)٨٩( ض� رجال �ع���ونه� أ��االً 
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على ح اإلدارة  فأخ�ت  مفاج�ة،  ���رة  ال��ی�ة  االض��ا�ات  ب�أت  وازداد  وق�  �� غ�ة، 

ع��ها ���� ال��دد ال�� أ�ه�ته واخ�لف� اآلراء فى ما ��� ات�اذه م� ت�اب��. وان�ق� ع�د 

م� ��ار ال��ا� ن���ة رجال ال���ة، و�ال��ا �إن�اء ف�ق غ�� ن�ام�ة تع�ل ت�� أم�ته� 

إ ت�جه  �ان�  ال�ى  االن�قادات  ال��ل�� م�  اس�اء جهاز  ال���ة. ��ا  ت����  ل�ه  خارج ن�اق 

تق� جهاز   ل�  اإلدارة  ل��  ال���،  ق��  تق��ة جهازه� وز�ادة  ���� فى  ب���ه�  الع�ل  و�ان 

ال���ة ول� ت�د ق�� ال���، إن�ا ش�ل� ق�� غ�� ن�ام�ة م� رجال ق��لة ب�ى عام� ج��  

ت����ها �ع� أساب�ع �ع� أن اس��ح� ال�قال�� فى ت���� الق�ان�� فان�ق�� م� ال�ف�ا �االع��اء 

  .)٩٠(إلر������ ال������� ال�ی� ت���ى إل�ه� تل� ال��اعات على ا

ذل�   أكان  س�اء  وح�ه،  ��فى  ال  الع����  الع�ل  �أن  ال��ا�  م�   ���� شع�  ك�ل� 

ب�اس�ة ال��� أو ال���ة أو الق�� غ�� ال��ام�ة، إلنهاء �اه�ة ال�ف�ا واق��ح�ا ت�اب�� عقاب  

ی���ى ال�ى  والعائالت  الق��   ��� تُ���  ح�ى    ج�ا��ة  م�ها  رهائ�  وأخ�  ال�ف�ا  رجال  إل�ها 

ال�ح�و��� ��س�لة  ال�ع�اء  ت�اب�� ض�  ات�اذ  اآلخ�  ال�ع�  اق��ح  ��ا  ال��ل����.  اس��الم 

  .)٩١( إلج�ار اإلث������ وال�ح�و��� على س�� تغ���ه� ل���ة ال�ف�ا

ل�عا  االق��احات  ه�ه  ���ة  رف�  ال����ان�ة  لإلدارة  القان�نى  ال����ار  أن  رض�ه  إال 

العقاب ال��اعى م� ح�� ال���أ، م�ً�ا على أنه فى حال وج�د أدلة على م�اع�ة ال�ع�اء  

ال�ح�و��� لل�ف�ا ��� م�اك��ه� �ال��ق القان�ن�ة العاد�ة. و�ذا �ان م� شأن ه�ا ال�أ� أن  

ال�ی� �ان�ا  أثار ��ار ض�ا� ال��� وال���ة  أثً�ا ُم�َ�َ�ً�ا فى غ�فة االج��اعات فإنه    ی��ك 

و�ان  �ه�ه،  فى ق�ا�ا  ال����ة  أمام  ال�هادة  ی���أ على  أ� شاه�  ���وا  ل�  أنه�  ی�ر��ن 

ع�   ال�ح�و���  القادة  صغار  �ع�  ت�ح�ل  إلى  فع��ت  ال��قف��  ب��  ح�ًجا  اإلدارة  وضع 

م�ازله� ووضع�ه� ت�� ال��ا��ة فى أماك� �ع��ة ع� م�ا�قه� ل��ها ل� ت��� أ�ة ت�اب�� ���  

ال��ار.   ال�����ة  القادة  الق��  م�  قل�ل  ع�د  على  ال��ا��ة  ال��ائ�  �ع�  وف�ض� 

ال�ع�وفة ���اع�ة ال�ف�ا، ل�� ل� ت��� أ�ة ت�اب�� ��� الع�ی� م� الق�� ال�ع�وفة ���اع�ة  

أثارت  قاس�ة  ال��اب��  ه�ه  و�ان�  ال�ف�ا،  زع�اء  ت�اب�� ض�  أ�ة  ت���  ل�  أنه  ��ا  ال���ة، 

  .)٩٢( �ا��ة ول� ت��� �فعال�ة ل�ع�ى ن�ائج دائ�ة ال��� واالن�قاد، ول��ها ل� ت��

ی�ای�   م��  ال�اغل    ١٩٤٨و�ال�الى  ال�غل  ال�ف�ا  م�ض�ع  �ان  العام،  ذل�  نها�ة  ح�ى 

إر����ا. وعلى ال�غ� م� �ل ذل�، �ان� األع�ال اإلرهاب�ة ت��اصل. وق�   لإلدارة ال����ان�ة فى
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ال����ان�ة  م���ل�  أشار الع����ة  مارس  ��ل�ل  أنه  إلى  اإلدارة   �ان�  ،١٩٤٨  أوائل 

 ق�   ،"إث����ا  في  إر����ا  إدماج  ت���   ع�اص�  ن���ها" و  ����ٍ   ح�ٍ   إلى  ت���لها  ت�  ال�ي  اله��ات،

 عام،  و���ل  .ال�ف�ا  ل��اف�ة   خاصة  وح�ات ودور�ات   أن�أت   ل�ات ال�  أن  ل�رجة  القل�  أثارت 

  ال��ق   ��ل  على  ال��لح  ال���  س��ا  وال  الق��،  على  غارات   ش�ل  ال�ف�ا  ن�ا�  مع��  ات�� 

  ن�أ؛  للقل�  إضافي  م��ر  وث�ة.  )٩٣(وأج�ردات   و��ن   وم��ع  أس��ة  م�ل  ال����   ال��ن  ب��

  لل��������   ال��ار�ة  واألع�ال  ال�اصة  ال��ازل  على  ه��ات   ال�ف�ا  م�  الع�ی�   نّ��  ح�� 

  .)٩٤( ال����ة ال��ا�� في  ال�ع� أثار م�ا اإل��ال���،

ال����ای�ة، فق�رت فى ال�ها�ة الع�ل على    وق� أص�ح ه�ا ال��ع�� م��ر قل� لإلدارة 

ی��   أن  (ال�ان�ا) على  ال��ل��ات  ب�الث�ائة م�  ل�یها  ال���ف�ة  وال���ة  ال���  تع��� وح�ات 

ال����ان�ة م�لغ ألف �اون� ل�ل  ت����ه� خالل شه� واح�. أضف إلى ذل�، رص�ت اإلدارة 

أب��ل   األول م�  ال�ف�ا ح�ى  واح� م� ع�ا�ات  �ال��� على  �ق�م  أعل ١٩٤٨م�  �  . ��ا 

"ت������   ن�ع  م�  �ائ�ات  أر�ع  س��سل  �أنه  ع�ن  فى  ال����انى  الع����  ال���� 

Tempest إلى أس��ا به�ف اس�ع�اض الق�ة واس���امها ع�� الل�وم. ب�� أن ه�ه اإلج�اءات "

�ال��   ذل�  على  و��اًء  و��اف�ها.  ح�تها  ازدادت  بل  اإلرهاب�ة،  األع�ال  وق�ع  م�  تقلل  ل� 

ال����ان�ة   �ال�الى م���ل�ة م�ا�عة ال��ا�ات  اإلدارة  ����ها ال���� م� ال�الح�ات، فان�قل� 

  .  )٩٥( اإلرهاب�ة ومالحق�ها م� اإلدارة ال����ان�ة إلى اإلدارة الع����ة

ن�ائج   م��ة  م�  ح�ر  القاه�ة،  فى  ال��ج�د  األعلى  ال����انى  الع����  ال����ل  ل�� 

ه�ا ال��ال، ألنه ق� ی�د� إلى ن�ائج ��ع� ال��ه� بها. ��ا ن�ه إلى    ال��ار الع���� فى

ض�ورة ال��لى �ال��ر واع��اد ال��ل القان�ن�ة ب�ًال م� الل��ء إلى اإلج�اءات الع��ائ�ة، ألن  

الق�ة  إلى  الل��ء  خ�ار  ض�  لل���ك  إلث����ا  ال����ة  ال����ان�ة  ال��اعات  ی�فع  ر��ا  ذل� 

  .)٩٦( �ع فى م�ل� الع��م ال����انىالع����ة و��ح ال��ض

ال����� م� ح�ة اإلج�اءات ال�ازمة ال�ى   وق� أسه�� ه�ه ال��ف�ات إلى حٍ� ما فى 

م�   ال�����  به�ا  "ح�ى  ت���قه  إن  بل  نف�ه،  ال����  تلغ  ل�  ل��ها  ات�اذها،  ُ�ع��م  كان 

�ق�دها   ع����ة  ق�ة  قام�  اإل�ار،  ه�ا  وفى  إ��اب�ة.  ن�ائج  حق�  ق�  ق���  ال��ر"  ال�ف�� 

فى   "ال���او�"  ق��ه�  ع�ا�ة  وم�اغ�ة  دق����  م�  �االن�الق   ��� وال��ج��  سالسى 

م��قة ما� ع��ى. وق� ُق�ل فى ه�ا اله��م س�ة م� أف�اد الع�ا�ة وُأس� ث�ان�ة م�ه�، ��ا ت�  
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 االس��الء على ع�� ب�ادق وم��سات و���ة ����ة م� ال�خ��ة. وق� اعُ��� ه�ا الع�ل ان��اًرا

ال�ائ�ات  �ان�  ذل�  أث�اء  وفى  اإلعالم.  وسائل  فى  ���ً�ا  �ه  واإلشادة  ت�اوله  وت�  ك��ً�ا، 

ال����ان�ة تق�م ��لعات اس�ع�اض ق�ة. وق� أد� �ل ذل� إلى أن ُ��ّل� ��ال أساب�ع ع�ة تال�ة  

ع�د ���� م� أف�اد ع�ا�ات ال�ف�ا أنف�ه� إلى ال�ل�ات ال����ان�ة. وق� أسف�ت ه�ه ال��لة 

م�ه�، ��ا سّل� ع��ون آخ�ون م�ه�    ٢٦إج�اًال ع� ق�ل س�عة م� ل��ص ال�ف�ا، وأس�  

  .)٩٧( أنف�ه� إلى ال�ل�ات، أر�عة ع�� م� ه�الء �ان�ا م� أف�اد ع�ا�ة حق�ص ت���

واع��ار   ه�ه  مارس  شه�  ع�ل�ات  ح�ل  ُأث��ت  ال�ى  ال����ة  ال��ة  م�  ال�غ�  وعلى 

فإنه ان��اًرا ���ً�ا،  لها  للغا�ة مقارنة ����  ال�ل�ات  إن�اًزا ض��ًال  ا فى ح��قة األم� �ان� 

  .)٩٨( ع�ا�ات اإلرهاب وق�ص�ة ع�ا�ات ال�ف�ا ال�ى �ان� سائ�ة فى إر����ا وق�ها

تق�ی�اتها   فى  ت����  �ان�  ما  ���ً�ا  إر����ا  فى  ال����ان�ة  اإلدارة  أن  األم�  فى  وال���� 

وج�ورها، وم� �قف�ن خلفها. فعلى س��ل    لألس�اب ال�ى دفع� إلى ن�ا�ات ع�ا�ات ال�ف�ا

ع�   ت���ث  ال�ى  ال���ك  مع  ����ة  ت�عامل  األوقات  �ع�  فى  اإلدارة  ه�ه  �ان�  ال��ال، 

فى  ت����  ��ا  اإلرهاب�ة.  األن��ة  ه�ه  وراء  اإل��الى  ال���عى  ال��ب  ���ن  أن  إم�ان�ة 

� ت���ه ص�رته� م�  �ع� ال��احل ���ل ع�لى فى ه�ا ال��ال ���ة أنه ر��ا ی��� ال��ف��

خالل ت����ه� له�ه الع�ا�ات. ل�� ه�ه اإلدارة ت�ل� ع� ه�ه اله�اج� �ع� ف��ة ق���ة،  

أك��  على  إ��الى  مائة  ��ل  ل�  إر����ا  فى  اإل��الى  ال���عى  ال��ب  أع�اء  ع�د  ألن 

  .)٩٩( تق�ی�

ال�هة ل�ع�فة  ذل�،  فى  ت�غ�  ت��  ل�  أو  جه�،  أ�  ال����ان�ة  اإلدارة  ت��ل  ال�ى   ول� 

ت��ك ه�ه الع�ا�ات، على ال�غ� م� أنها �ان� أمام م�آه� و���اره�. وق� ورد فى ال�ق���  

اإلدارة  إلى  ق� وردت  أن معل�مات  اإل��الى،  ال���عى  ال��ب  دور  ی���ث ع�  ال��  نف�ه 

ال   ..." ال�ق���:  و����  اإلث���ى.  ت���ا�  إقل��  فى  ت���ات ع����ة  ح�وث  ع�  ت���ث 

إث����ا فى ه�ه اآلونة فى م�اجهة مع ب���ان�ا... ومع ه�ا ال ی��قع اإلث�����ن  ���� أن ت�خل 

أن ���ل�ا على إر����ا �ال�امل، وق� �ق�ع�ن ����له� على ع�� وض�اح�ها فق�. ب�� أن 

الق�ات   إعادة  تق�ر  إذا  له�ا  ���ً�ا...  أف�ع�ه�  ق�  إر����ا  إلى  إ��ال�ا  ع�دة  إم�ان�ة  م�ألة 

  .)١٠٠(ی� (فى إر����ا) فإن�ا ن��قع أن ���ن ه�اك رد فعل م� ��ف إث����ا" اإل��ال�ة م� ج� 
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ال�ع�وفان: حق�ص ت��� وت�لى ول�  ال�ف�ا  فى م�ل ه�ه األج�اء، �ان قائ�ا ع�ا�ات 

إعادته�ا   إث����ا  م�  ال����ان�ة  اإلدارة  و�ل��  بها.  واح���ا  إث����ا  إلى  ه��ا  ق�  ق��ئ�ل 

اإلدارة �اع��اره�ا م��َمْ�� عادیْ�� وق�ل�  ال�ل�،  ه�ا  ت�د على  ل�  اإلث����ة  ال���مة  ل��   ،

ال����ان�ة ��ا �ان ���ث لل���� على ه�ا ال��ض�ع. ول� ت�جه ه�ه اإلدارة، أو �األح�� ل�  

ال�أن به�ا  إث����ا  ض�  ش���  أ�  ت�ج�ه  فى  ش�ع� )١٠١( ت�غ�  ال�ى  ب���ان�ا  أن  و���و   .

إر���� اح�الل  على  ال�اضى  فى  (إ��ال�ا  لها  إدارتها  خالل  قام�  ق�  )  ١٩٥٢-١٩٤١ا، 

  �إع�ادها وتق���ها على ��� م� ذه� إلى إث����ا. 

أب��ل   ت�اصل� األع�ال اإلرهاب�ة فى شه�  ال�عامل،  له�ا  دون   ١٩٤٨و�����ة م�اش�ة 

أ� عائ�. وفى شه� مای� م� نف� العام، عاد ز���ا ال�ف�ا حق�ص ت��� وت�لى ول� ق��ئ�ل 

إث����ا، وع ُق�ل أح� ه�ی� ال������ "ت�لى  م�  اثا نهً�ا فى ال��ا�� الغ���ة م� إر����ا. وق� 

أف�اد  م�  ج�ح�ا  م�  وال��أ  بها،  �ق�مان  �انا  ال�ى  ال�ه�  غارات  إح��  فى  ق��ئ�ل"  ول� 

��ادة   ق�ل  م�  م�قعة  عف�  ورقة  على  الع��ر  ت�  أخ��،  م�اس�ة  وفى  إث����ا.  إلى  ع�اب�ه� 

األرث�ذ���ة اإلث����ة فى ج�� ش�� إر���� م� ع�ا�ات ال�ف�ا دی��ة ����ة فى ال����ة  

  .)١٠٢( �ع� وق�عه فى األس�

فى  ی�غ��ن  �ان�ا  ال�ی�  ال�ف�ا  أف�اد  إن  �ان�ا   وُ�قال  ال�ل��ة  ال��ن�ة  ال��اة  إلى  الع�دة 

��ل��ن العف� م� ال����ة اإلث����ة. ومع أن اس� ال��اد� ال�ی�ى غ�� م���ب فى وث�قة العف�  

ه�ه، إال أن ال��جح أن ���ن ه� الق� ن��� إی� ق�� م�قل �ع���، ن�ً�ا ل��نه �ان مع�وًفا 

ه�ه أثارت  وق�  الع�ا�ات.  به�ه  ال����ة  ح��   �عالقاته  ���ة؛  ال����ان���  ح���ة  ال�ث�قة 

اع���وا أن م�ح العف� ل��� إر���� م� ق�ل ��ف إث���ى، ُ�ع� ت�خًال فى ال���ن اإلر����ة. 

أن   و���و  اإلث����ة.  لل���مة  اح��اج  وتق���  األس��   ���� ال����ان�ة  اإلدارة  قام�  وق� 

  .)١٠٣( ال����ان��� ل� ���ل�ا على رد م�ها ��أن ذل�

ث�اء ذل�، �ان� ال��ا�ات اإلرهاب�ة لع�ا�ات ال�ف�ا ت�داد ح�ة وع�ًفا م� ی�م إلى فى أ

ح��   ال�ف�ا،  ع�ا�ات  م�  إث����ة  ج�اعات  اإلر����ة  الع�ا�ات  إلى  ان���  ��ا  آخ�. 

ی�ن��   شه�  فى  ال�ا  م��قة  فى  ال��ال  س��ل  على  م�    �١٩٤٨ه�ت  م�ل�ة  ع�ا�ة 

ق�دها �ل م� ت�قى وق�زقه��. وفى نف� ال�ه� قام� ال����او��� ت���ن م� أر�ع�� ف�ًدا، �

ع�ا�ة حق�ص ت��� وول� سالسى �اإلغارة على ج�اعة م� ال��ى عام� فى واد� ����ن، 
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ه�ه   ش�  ق�  ت���  حق�ص  أن  و���و  ال�اش�ة.  م�  رأس  س��ائة  وسل��  م�ه�،  ثالثة  وق�ل� 

  .)١٠٤( الغارة رًدا على غارة م�اثلة قام بها ال��ى عام� ض� آخ���

و���  ال�ف�ا،  إل�ها  ی���ى  ال�ى  ال�����ة  اإلر����ة  العائالت  ب��  م�ادثات  ُف���  وق� 

ال�ى ال����ا�  ال�ق�    ج�اعات  وفى  ت�الح.  اتفا��ة  إلى  ال��صل  أجل  م�  ذه�� ض���ها 

نف�ه ُع�ض م��وع عف� ع� ال�ف�ا ال�ی� رح��ا �ه، رغ� أنه� ل� ی�ع�ض�ا إال لع�د قل�ل م�  

أراض�ه� ����د حل�ل   إلى زراعة  �ع�دون  �ان�ا  ال��ادر  مقاتلى  ال������ م�  أن  إال  اله�ائ�، 

�ن م� جه�ه� غ�� م�أك�ی� م�ا إذا �ان� ارت�ا�اته�  م�س� ال���. و�ان ال�ع�اء ال�ح�و�

  .)١٠٥(�االض��ا�ات ت�م� له� ال��ارة أم ال��ح فى أوسا� ال�أ� العام ال�ولى

ل��   ال�����،  ل���اوز   ��� ل�  ال��ادث  ال������� فى  ال�ف�ا  أن ع�ًدا م� رجال  ورغ� 

و�ان �ل إر���� ی���ر  االض��اب ال�� س���ه ام�� ���ل ���� داخل األراضى اإلر����ة،  

ال�ا�ة   ت��  حارب  م�  �ل  وأن  عقاب،  أ�  ی�اله  أن  دون  شف�ا  إلى  ی���ل  أن  ب�سعه  أنه 

اإلث����ة س���ى �ف�ائ� ����ة. ف�ف�� االن��ا� ال�� �ان� ق� ف�ض�ه ال���مة ��ال خ����  

ف ال�ی�  وال�ع�اء  اله��ة،  ف�ق  األرض  إلى  ال�ائع�ن  اإلر�����ن  فال������ن  ق�وا عاًما. 

ال�عامة   ���اك�  وال�امع�ن  واإل��الى،  اإلن�ل���  ال�����  ت��  ال��اقلى –زعام�ه�  أم�ال 

اإلر�����ن    -وال�س����ا  وال������ن  ونف�ذه�،  وأمالكه�  م�اك�ه�  اس�عادة  إلى  ال���لع�ن 

ی���ن   �ان�ا  وال�ی�  لل���ت���  ال��ی��ن  ال���ف�ة،  األج�ر  وذوو  الع�ل  ع�  العا�ل�ن 

ال��ب االزدهار   فى  وال���ح��  ال�انق��  ج��ع  وأخ�ً�ا  ال�ل�ان،  �ل  فى  ع�ف�ه  ال�� 

  .)١٠٦( ال�ح�و�، �ل ه�الء أخ�وا ی��لع�ن إلى الق�ة �أف�ل وس�لة ل��ق�� أه�افه� ال�اصة

على   اإلر����ة،  الق��ة  فى  س�اسً�ا  وت���فه�  واس���امه�  ال�ف�ا  م��لة  انع���  وق� 

  ت�اول  أن  ال���ة  م�  �ان  اإل��الي إذا  ال�ارج�ة  وز��  أل�ح  العالقات اإل��ال�ة ال����ة. فق� 

وز��   ال��ن�   و�ع�ق� .  إث����ا  مع  ال�بل�ماس�ة  العالقات   اس���اف   اإل��ال�ة  ال���مة سف�رزا، 

آن�اك، إ��ال�ا    العالقات  ن��  وجهة  م�  مف�ً�ا  ���ن   فق�   ب�ل�،  ال��ام  أم��  إذا  أنه  خارج�ة 

 تع�ّض   ع��ما   ال�ل�  جاللة  ح��مة  إلى   ش�اواه�  ت�ج�ه  م�  ب�الً   إنه   ح��   إ��ال�ة،-األن�ل�

  ال���مة   س�����   ال�ف�ا،  ع�ا�ات   ی�   على  والق�ل  لله��م  إر����ا  في  اإل��ال��ن   ال�������ن 
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  ال����ان�ة   ال�ل�ات   أن  وأشار إلى  .ال����ة   ال���مة   مع  م�اش�ة   ال��ألة  ت�اول  م�  اإل��ال�ة

  .)١٠٧( إر����ا في اإل��ال��� ق�ل ج�ائ� م� ���� ع�د  ارت�اب  م�ع م� ت���� ل�

وُ�فه� م� ال�ثائ� ال����ان�ة أ�ً�ا أن ال��ا� ال�غ�� ن��ً�ا �ال���ة لل�ف�ا ل� ��� ب�ع�  

 �غ�   ول�.  ال�ف�ا  م��لة  فى ح�ی�ه ح�ل  Aklilouاكل�ل�    إث���ى رس�ى، على ن�� ما أشار

  ����ع�   ول�.  ب�ل�  لل��ام  سل�ة  ل��ه  ���  ل�  ع��ما  ح�ى  اإلرهاب،  ل���   ف�صة  أ�  ذل�  ع�

واف�.  اإلر������  لل�ف�ا  ت���ا�  في  ال�غار  ال�ع�اء  إی�اء  إم�ان�ة   إث����ا   مغادرته  ق�ل  ��ا 

سل�ة  ���ن   أن  على ه�السالسى  اإلث������  ال��اح  ل�قا   ت���ا�  إلى   �ال�هاب   لل��ا� 

  .)١٠٨( اإلر����ة ال�ف�ا ت���ات  في لل��ق��

  عام   وم�  الف�ق م� ال�ف�ا؛  ه�ه  �أن��ة  ����ا  إر����ا  في  ال����ان�ة  اإلدارة  ابُ�ل�� وه��ا  

�   إر����ا  أن   ال�اضح  م�  ص�ر الق�ار الف��رالى وأص�ح  ع��ما  ، ١٩٥٠  عام  ح�ى  ١٩٤٥   سُ��حَّ

  جان�   في  �ان  ال�ف�ا  م�  ���ً�ا  ع�ًدا  أن  في  لالش��اه  ق��ة  أس�اب   ه�اك  �ان�   ،)١٠٩( إث����ا  مع

  ه�   ما  إلى  ال�ف�ا  ل��ا�  م�اثل  ت��ار  ه�اك  �ان  العام،  ذل�  م�  ساب�   وق�   وفي.  اإلث������

  أخ��،   م�ة  ال�ف�ا  ت����م  اإلث����ة  ال���مة  أن  ع��ًما  ُ�ع�ق�   و�ان  العاد�،  ال��اق   م�  أ�ع� 

  .)١١١( ال��ام حف� على  قادر�� غ��ُ  و�دارته )١١٠( �ای�و  ت��ال  أن إل�هار ال��ة وه�ه

 م���   وق� ذ��  .م���ة"  ال�ف�ا"  ن�ا�  م�   لل��   ال����ان�ة   ال�ل�ات   م�اوالت   ت��  ول�

 اله��ات؛   تل�  م�  لل�قا�ة   خاصة  جه�ًدا  ب�ل�ا  ال����ان��� "  أن  األم���ى  االس���ارات   أ��اث 

  ال�ئ���ة،  ال����ة  ال��اك�  ب��  ال���عة  ال��ق   على  ال��ور  ل���ة  م�ل�ة  ق�افل  وف�وا  ح�� 

 ال��اه�ات،  م�ارح  م�  �الق�ب   �����ن   ال�ی�  للق�و���  االن�قامي  واالع�قال  ال���ل،  وح��

الع����ة   ت��   ل�ال�ف�ا    على   لل����ة   ال�ه�د   ل�� ه�ه.  ال�غ����  ل��اف�ة  ال�اصة  والق�ات 

  ����ة  ع�ا�ات   مع  ١٩٥٠  مای�  م��   خ���   ���ل  ال�الد   في  األم� ال�اخلى  وان�ف�   ناج�ة،

    .)١١٢( ال�ف�ا  م�

،  ١٩٥٠غ�� أن الل��ة ال��اس�ة الُ�َ�ّ�لة م� ق�ل األم� ال����ة وال�ى زرات إر����ا عام 

ق� أل��� إلى أن ال��ب االت�اد� وم���ة األن�ن� اإلرهاب�ة وسل�ات االح�الل ال����انى  

كان� م���لة ع� تل� ال��ادث. ��ا الح�� الل��ة أن دع�ة االت�اد مع إث����ا �ان� ت���ع 

إر����اب�أی��   فى  سائً�ا  �ان  ال��  اإلرهاب  عامل  إلى  �اإلضافة  ال����ان�ة،  . )١١٣( ال�ل�ات 
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و���و أن ع�م إیالء ال�ل�ات ال����ان�ة لق��ة ال�ف�ا ال�ى �ان� ق��ة عاجلة ما ت���قه  

م� اه��ام وع�م ات�اذها اإلج�اءات ال��ور�ة ل�ضع ح� لها على وجه ال��عة، ق� أد� إلى 

  .)١١٤( و��� مف�ض األم� ال����ة ح�وث ن�اع ب��ها

، �ان� أن��ة ال�ف�ا ق� ّشل� اإلدارة تق��ً�ا ل�رجة أن مف�ض ١٩٥١و��ل�ل ر��ع عام  

األم� ال����ة ناش� ب���ان�ا، �اع��ارها ال�ولة القائ�ة �اإلدارة، لل��خل ف���ت ال��لفة ال����ة  

إلى   األم�  ال���مة  ٣٠٠لق�ات  ووافق�  اس��ل��ي،  ج��ًها  ال��ام    ألف  على خ�ة الس�عادة 

. وهى  ١٠٤ت�ألف م� عف� وت�اب�� صارمة لق�ع أ�ة أن��ة أخ��، ت���ت فى اإلعالن رق�  

ت��ل سل�ة رئ�� اإلدارة فى تأك�� أح�ام اإلع�ام، وهى ال�ل�ة ال�ى �ان� م�ف��ة سا�ًقا  

  . )١١٥(ل�ز�� ال�ولة

ال��  غ��  ق�  ال����ان�ة  اإلدارة  أن  ل�ا  ی����  ال�ف�ا  و�ال�الى  أن��ة  ارت�ا�  ع�  ف 

ت�ق�   �ع�  إال  عل�ها،  ال����ة  معه  ت���ع  ل�  ال��  ال��  إلى  اإلث����ة  �ال�ل�ات  اإلرهاب�ة 

  ه�ف إث����ا �ارت�ا� إر����ا بها ف��رالً�ا.   

  : ١٩٥١ب���ان�ا و�عالن العف� العام ع� ال�ف�ا عام   -خامً�ا

في إر����ا ع��ة رئ���ة على ال���� ال��د� إلى ح��مة م��ق�ة    ال�ف�اكان� ع�ا�ات  

ال�ا�قة. اإل��ال�ة  ال���ع��ة  لأل  ل�ل�  العامة  ال����ة  ال����ة  وق�رت  ت��ن  أم�  ر����ا  إن 

ر����ا �ق�ر ���� م� ال���  إث����ا ال��اورة فى �ل ح��مة ف��رال�ة مع اح�فا�  إم�ح�ة مع  

على  ق� ���ن م� ال�ع�    هأن  لألوضاع فى إر����ا ی�ون   �ن ال��اق�  �انومع ذل�،  .  ال�اتى

ال����ة األم�  مات���و  ،مف�ض  لل���    ،إدواردو  إر����ا  إع�اد  في  ال����لة  مه��ه  ���ل  أن 

��ل�ل   ال����ة    ١٩٥٢س�����    ١٥ال�اتي  األم�  ال�� ح�دته  ال�هائي  ال��ع�  في    -، وه� 

  .)١١٦( �ل ��وف م� ع�م االس�ق�ار وال��ف

ی�ای�   فى  أُعل�  ق�ل   ١٩٥١وق�  ج�ا�ة  ی�ت���ا  ل�  ل��  ُ���ح  م��و�  شامل  عف�  ع� 

له�   وُ���ح  ع�ه�  عف�  ����ر  أسل��ه�،  وسل��ا  ���ائ�ه�،  االع��اف  فى  راغ���  و�ان�ا 

ف�ًدا م�ه�   �٢٩٦الع�دة إلى ال��اة ال��ن�ة ب�ون عقاب. وفى أوائل أب��ل م� نف� العام �ان  

ال به�ه  إلى  ق� اس��ل��ا  ب�ا ات�اه  ال�ع�اء وس�عان ما  القل�ل م�ه� �ان�ا م�  أن  ب��  ��و�، 

ج�ائ�ه�    ���� ال���ع  فى  راغ���  ���ن�ا  ل�  ال�����  أت�اعه�  ومع��  فال�ع�اء  الع�د. 
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ال�م��ة. وم� ال�اجح أنه ان�� إلى ع�ا�ات ال�ف�ا ع�د م�او لع�د ال��ف�ل�� ع�ها. وق� 

ع واضً�ا  ع�وًفا  الق��  س�ان  ال��ام�ة  أ�ه�  الق�ات  إم�اد  ع�  أو  م�اع�ته�  رف�   �

مع   ال�فى  ال�عا�ف  م�  شيء  إلى  إما  راجًعا  �ان  ع�وف  وه�  ت���اته�،  ع�  ��عل�مات 

  .)١١٧( دوافعه� ال����ة ال��ع�مة، أو إلى ال�ع� م� االن�قام أو إلى �ل�ه�ا

. ال���لة  ه�ه  إزاء  ���ل ع���  قلقاً   ال����ة  األم�  مف�ض   �ان  إر����ا،  إلى  وص�له  وم�� 

  في   األم� ع� م�اش�ة  م���ل�ة  أ�  ی���ل  ال ال����ة  األم�  ق�ار  أح�ام  ���ج�  أنه  إدراكه  ومع

�ان  ال�ل�،   م��لف  إلى  األول�ة  ز�اراته  وفي  .�ال�الة  علً�ا  ُ��ا�  أن  حقه  م�  أن   ی��   فإنه 

  ب�وح  م���ك  ه�ف  ت�ق��  أجل  م�  الع�ل   على  ال��ان  ق�اعات   ج��ع  ح�ّ   إر����ا،  أن�اء

ه�  ال����ان�ة   اإلدارة  م�اع�ة  وعلى   وال�عاون،  ال�فاه�  م� في  وم�اع�ته    االض�الع   نف�ه 

 في  ال�ادقة  رغ��ه  وع�  ال�ف�ا،  إلرهاب   أسفه  ع�  أع�ب   ه�ه ال��اس�ة،  وفي  .م�ها  �ل  ��هام

  �فعل   إعاقة  دون   االت�اد   خ��  ت�ف��   ����  ح�ى  ال�ل�   أن�اء  ج��ع  في  األم�  إرساء  إعادة

  .)١١٨(ال�ماء و�راقة ال��اع

ه�فان:   لها  �ان  لل�ف�ا  ال����دة  ال��ا�ات  أن  على  األولو���و  ضغ�  م�ارسة   ،

�ان�   اإلر������ إلث�ائه� ع� ال�فاع ع� تأك�� اس�قالل داخلى واسع إلر����ا فى ال�ق� ال��

، تأك�� ص�ة مق�لة "أنه ل��  ال�انىت��� ��ه االس�ع�ادات ل�ضع م��دة ال�س��ر اإلر����.  

إس�اد   ی���ى  �ى  االس�ق�ار  م� ع�م  حالة  نف�ها" ع� ���� خل�  ت���  أن  إر����ا  ��ق�ور 

  .)١١٩( مه�ة األم� ال�اخلى ال�ى أُع��� لل���مة اإلر����ة إلى إث����ا

ا األم�  مف�ض  ُأح��  فى وق�  ال�ائ�ة  واالض��اب  ال�جل  ��الة  وا��ة  إحا�ة  ل����ة 

اإلدارة   رئ��  إلى  وال��ا�ة  و�ال��افهة  عل��ة،  ��فة  الع���  قلقه  ع�  م�اًرا  وعّ��  إر����ا، 

والعامل�� معه. و�ان م� ال�اضح أن حالة انع�ام األم� ال�ائ�ة ح���اك، ل� اس���ت، ل�ان� 

ال الق�ار  ت�ف��  س��ل  فى  �أداء  �ان�  ع��ة  ال��  ال�ه�ی�  خ��رة  اإلدارة  قّ�رت  وق�  ف��رالى. 

ال���ة   ال��اسة  تع�ز  ع��فة  ج�ی�ة  س�اسة  إلى  �ال�اجة  وسل��  ال�ف�ا،  ع�ا�ات  ت��له 

  .)١٢٠(آن�اك فى مقاومة الل��ص�ة 

و���و أن مات���و ل� ��� مق��ًعا ��ل�ك ب���ان�ا ت�اه �اه�ة ال�ف�ا، وق� ُوج�ت حالة م� 

و�  ب��ه  ح�ل ال��ت�  ال����رة  وت�ص�اته  ش�اواه  اإلدارة  اع��ار   ���� ال����ان�ة  اإلدارة   ��

  . )١٢١( ال�اه�ة م�الًغا ف�ها
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  ف�ها  أعل�   اإلدار���  ����  إلى  األم� ال����ة رسالة  مف�ض   وجه  ،١٩٥١  مارس  ٣١  وفي

 ��ار�   حالة  اع���ه  ما  مع  ال�عامل  في  ال����ة  لألم�  ال�ع���   ال�قل  وع�ض   �ال���لة  ان�غاله

 م�  وق�   في  العام  ال�أ�  على  ضاًرا  تأث�ً�ا   ت�ث�  ال�ف�ا  أن��ة  �أن  اع�قاده  ع�  وأع�ب   .خ���ة

  ال����ة   األم�  ق�ار  أح�ام  ت�ف��   أجل  م�   ال��ان  ب��  وال�قة  �األم�  ال�ع�ر  ��فل  أن  األه��ة

  للعف�  ب�نامج  وضع  ه�  ال���لة  ه�ه  إزاء  ال���عة  ال�ل�ل  أح�   أن  على  وواف�  .سل�ً�ا  ت�ف�ً�ا

  .)١٢٢( ال�ف�ا ض�  ال�ادرة األح�ام  ل��ف��  صارمة  ���اسة �ق��ن 

 ت�ف��   س��ا  وال  ق���ة،  ت�اب��  ت��� ات�اذ   ال��ان  ق�اعات   �ع�   �ان�   األم�،  ول��ان

ال����ة  �ان   ذل�،  على  وعالوة.  �الفعل  ص�رت   ال�ي   األح�ام  األم�    �أن   عل�  على  مف�ض 

  أنه  �ان ی��  نف�ه  وه�. ال�ف�ا م�اف�ة في ض�ور�  ال��ان تعاون  أن تع��� ال����ان�ة اإلدارة

  ال�ع�  ألن  القائ�،  العف�  ش�و�  ن�اق  ت�س�ع   خالل  م�  العامل��  ه�ی�  ب��  ال��ع  ال����  م�

  �أن   أ��ا  �ان مق��ًعا  ال�ع�   أن  ��ا  ال���ة،  ت�اب��  ن�اح  ت�ای�   مع  فعال�ة  س��داد   ال�ع�ي

  .)١٢٣( ال�ل�  في األم� �ع��   أن ���� ق��ة، ق�ع س�اسة  مع ی��ام� ال�� العام العف�

  ال�ي  األن��ة   ال�ف�ض   أدان  ،١٩٥١  أب��ل  ٤  في  أس��ا  في  ُعق�   ص�في  م�ت��  وفي

  أبلغها  ال�ي  اآلراء  ع�  اإلع�اب   و��ر  إر����ا  في   وال���ل�ات   األش�اص   ح�اة  كان� ت��ه�ف

  اه��اًما   مه�ً�ا  أص�ح  ��ا  .١٩٥١  مارس  ٣١  ال��رخة  رسال�ه  في  اإلدارة  م�ی��   ����  إلى

  اإلدارة،   م�  ب�ع�ة  وقام،  اإلرهاب،  م�اف�ة  في  ال����ان�ة  اإلدارة  ت��عها   ال�ي  �األسال��   ع��ًقا

  �ائ�ات   في  ال��ل�ة  ال��اقع  م�  ع�د   إلى  ب�حلة  اإلدار���،  ل����  ال�اص   ال����ار  ب�فقة

  ال��ا�  مع   ال�الة  وم�اق�ة  ال���ان�ة  ال���ة  م�اك�  تف���  أجل  م�   صغ��ة  م�ا��ة

  .)١٢٤( ال����ل��

  على أنه  ل�ات���و  س�اً   ����غ  دون�ان  اإلدارة ال����ان�ة  م�ی�  أع�ب   ،١٩٥١  مای�  و��ل�ل

أنها  ال�غ�  إال  ال�ف�ا،  ه��ات  اس���ار  عل�ها   �ان   ال��   ال��اسى  ال�ا�ع   فق�ت "  م�    ُ���غ 

لل��� )١٢٥( "سا�قاً  ی�ع�ض�ن  ق�  مقابل�ه�  ال�ف�ض  أراد  ال�ی�  ال��ان  أن  اإلدارة  تع�ق�  ول�   .

ن�ا�ها    أن  إال  ألس�اب س�اس�ة فى م�اولة م�ها ل�فى ال�ا�ع ال��اسى ع� ه��ات ال�ف�ا،

 مارس�  ح��   ال����ة  ال��ا��  في  س��ا  ال  العامة،  لل�المة  وت��ً�ا  لإلدارة  م����ة  م��لة  �ل

   .)١٢٦(أقل س���ة ةاإلدارة ال����ان�
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وفى نف� ال�ق� أوض�� ال��افة ال��ل�ة، ��ا ف�ها ال��افة اإل��ال�ة، ال�اجة إلى 

���ف ال���   سل�ك ���� ج�ی�، وأی�ت م�ح عف� شامل غ�� م��و� إلى ج��ع أف�اد ال�ف�ا

ع� ج�ائ�ه� ال�اض�ة. وأشار ال�ف� ال��سل م� ق�ل اإلم��ا��ر اإلث���ى لل��اور مع اإلدارة 

��أن معال�ة ته�ی� ال�ف�ا، إلى أنه ل� ی��ق� تق�م إال إذا ام�� العف� ال��ئى ل���ل ال�ف�ا 

ال� ال�ف�ا  ذل� أن ���عة  تعق�ً�ا.  ��ة وج�ائ�ها،  ج��ًعا مه�ا �ان� ج�ائ�ه�، م�ا زاد األم� 

وال�غائ� ال�م��ة، وال��ازعات الق�ل�ة ال�ى وّل�ها أو فاق�ها تعق� ال��اة، وم��ق�ل أف�اد ال�ف�ا 

  . )١٢٧( أنف�ه� ���ا ل� أُعفى ع�ه�، �ل ذل� أثار م�اع� خ���ة

وق� ی��و أن ه�ا ال��قف اإلث���ى ال�اعى إلى إص�ار عف� شامل م��اق� مع ما ذ��ناه 

دع�ها ع�  االع��ار.    سا�ًقا  فى  م�أل���  أخ�  ی��ل�  ذل�  فه�  أن  ب��  اإلرهاب،  ل��ا�ات 

األم�  األولى ل�ف�ض  م��ًقا  ت��ح رأیها  أن  االض��ا�ات  تل�   ���� اس��اع�  إث����ا  أن   ،

، أن ال��قف ال�س�ى شيء وال�اقع �ان ش�ً�ا آخ�، ��ع�ى أن م�قفها ال�س�ى  ال�ان�ةال����ة.  

اإلرها ن�ا�ات  و�أنه ض�  م��لف. ی��و  ن��  ت�ارس ضغً�ا على  �ان�  ب���ا  ال�ف�ا،  ب��� 

"إث����ا"، ل�ان حالها فى إر����ا، تق�م� فى أح� أع�ادها ال�ادرة فى إب��ل   ذل� أن ج���ة 

ب�أٍ� مفاده أنه إذا �ان� ق�ات ال��� عاج�ة ع� إق�ار األم� فى إر����ا، ف���غى أن    ١٩٥١

. فى إشارة إلى أن ��ل ال���  )١٢٨( ث���ى �الق�وم���ج ال��� ال����انى وُ���ح لل��� اإل 

فى   اإلر������  م�  رف�  م�ل  �ان  ما  وه�  إر����ا،  فى  ال����انى  ال���  م�ل  اإلث���ى 

  ج�ل�ه وتف��له. 

آخ���، ات��ت ال���مة ال����ان�ة ق�اًرا �العف� ع�    ب���ان���  إدار���  مع  ال��اور   و�ع� 

أعل� ح��  ال�ف�ا؛  ج�ائ�   إلى   م�جه  عام  عف�  ش�و�  ١٩٥١ی�ن��    ١٩  فى  ��م��غ  ج��ع 

ال�اب�  ی�عل�  ���ا  ال�ف�ا  ج��ع  صارمة   �إج�اءات   ال��ت��  القان�ن،  ع�   ال�ارج  ب��ا�ه� 

و���و    .)١٢٩( اإلعالن  عق�   ج�ائ�  ارت���ا  ال�ی�  أو  ����ل��ا  ل�  ال�ی�  ال�ف�ا  ض�   ات�اذها  ی�ع��

.  ال��ان  ب�� هامة  م���عات   ق�ل  م� مف�لة  �ان�   ال�ف�ا  ن�ا�  ل��اف�ة   ال��ة  ه�ه  أن م�ل

  و�ن  ال�ار���ة،  وال��اب�  ال��ل�ة  ال�قال��   مع  ی��اشى  ال��ام  ه�ا  ر��ا �ان   ذل�،  على  وعالوة

. ونالح� أن  )١٣٠( الـ�ف�ا  ع�ا�ات   على  الق�اء   إلى  ُی�د   ل�  ال�اضي  في  ال���و�  العف�  كان

تل� ال��حلة �ان� ت���� اإلشارة إلى أن ال�ل�ات اإلث����ة �ان� ت��ل   اإلدارة ال����ان�ة فى

  ع�ا�ات ال�ف�ا وت�ع�ها وت�ف� لها ال��ا�ة والل��ء ع�� ال��ود. 
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 وقادة  ال�ع�اء  م�   الع�ی�   ب��  ال���اف�ة   ال�ه�د   جان�   إلى  العف�  إص�ار  خالل  وم�

  األم�ي  ال�ضع  ت���  ل��ه�،أس  وت�ل��  األن��ة  ب�قف  ال�ف�ا  إلق�اع   ال��ل�ة  ال����عات 

 �ق�ب   ما  واع�قال  ف�ًدا م�ه� لل�ل�ات،  ١٣٣٠  م�  �ق�ب   ما  اس��الم  مع  ال�الي  ال�ه�   ��ال

��ا  ١٠٠  م� في  أن   ش��.   أتاح�   ق�   مات���و  ج�لة   خ��  في  األم�   ت����  ال��اح 

  م�   ����  خ�ف  دون   ال�س��ر  ��أن  م�اوفه�  ل�عال�ة  أك��  ف�صة   ال��اس���  لل���ل��

  فإن   ال��اس�ة،  ال�وافع  ذات   اله��ات   في  ال�فاجئ  االن�فاض   إلى  و�اإلضافة  .االن�قام

 . )١٣١( ١٩٥١  أغ���  ��ل�ل  ق� اخ�ف�   ال��قة  وحاالت "  ال���ة  والق�ل�ة  ال�ائ��ة  ال��ازعات "

  للق�ع   أك��  سل�ات   اإلدارة  رئ��   �ع�ي  العام  لألم�   ج�ی�   إعالن  ص�ر  نف�ه،  ال�ق�   وفي

  .)١٣٢( الل��ص�ة ُی�هي ال��

وه��ا ح�ى اإلعالن ع� العف� ال�امل �ق�ر م� م�افقة ال�ع� وأوحى ب�����ه على  

ال����ل��� وش�اء   ال�عاون فى وضع نها�ة لها. وات��ت ت�ت��ات م�ل�ة الس���ال أف�اد ال�ف�ا

أسل��ه� ل��له� على ت�ل��ها، و�عادة ت���� م� له� م�ازل للع�دة إل�ها، وت���ة ال�غائ�  

  . )١٣٣( ال�م��ة و�ل�ات ال�ع��� ال�اش�ة ع� فعاله�

  ال��ود  ال����ون   ع��  ال����ان�ة،  اإلدارة  إلى  أنف�ه�  سّل��ا  ال�ی�  أول��  إلى  و�اإلضافة

  مع��  اس��ل�  وق� .  اإلدارت��  ب��   ل��ت��ات   وفقا  اإلث����ة  ال�ل�ات   إلى   أنف�ه�  ت�ل��   أجل   م�

اإلث����ة. ومع ذل� ل� ���    ال�ل�ات   إلى   أو   ال����ان�ة   اإلدارة  إلى  إما  ال�ع�وف��  ال�ف�ا  قادة

 �ع�   ه�اك  إذ �ان�   م� ال����اع إزالة ه�ه ال�الة ال��م�ة م� انع�ام القان�ن إزالة س��عة،

 رئ��  أص�ر  ل�ل�،  ون���ة.  ١٩٥١أك����    ب�ا�ة  ج�ی� لل�ف�ا م��   ن�ا�  ح�وث   على  األدلة

والق�� ی��� ��ه   وال��ائل  ال�قا�عات   رؤساء  إلى  إن�اًرا  أك���� م� نف� العام  ١١  في  اإلدارة

وأول��  ال�اضي  في  اُت��ت   ال�ي  الق��ة  ال��اب��  أن ال�ف�ا    س�ف  ��اع�ونه�  ال�ی�  ض� 

  على  ال�فا�  اس���ار  أق��. وأك� مف�ض األم� ال����ة أن  جعلها  س���   األم�  ل�م  و�ذا  ت����،

  خ��  فعال�ة  وعلى  واإلرهاب،  الل��ص�ة  ل��اف�ة  العقاب�ة  ال��اب��  فعال�ة  على  �ع���   األم�

  مع  ال��ان  تعاون   اس���ار  وعلى  العاد�،  ال��اة  ن��  إلى  الع�دة  أجل  م�  ال�أه�ل  إعادة

على  �� ال  إلى  ال�ل�ات  خالله  م�  ال�ف�ا  ���ل  ال    أش�ال  م�  ش�ل  أ�  ال�� 

  .)١٣٤(ال��اع�ة
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 C. (52)(  ال�ارج�ة ب�ق�  وز��  م�  م���ة  ال�زراء ال����انى  م�ل�  على  وق� ُع�ض  

  ت��دت  �ال�ف�ا؛ إذ   ع�ا�ات   لق�ع  إر����ا  إدارة  ل�ئ��  إضا��ة  سل�ات   م�ح  ف�ها  �ق��ح)  91

  أن  ��ه  تق�ر  ال��  ال�ار�خ   وه�  ،١٩٥٢  ق�ل س�����  ت��هي  أن   ال�ه�  ال�ى �ان م�  أن���ه�

 ذل�   في  اس�عاد   ق�   ال��ام  ���  ل�  ول� .  ال����ة  األم�  لق�ار  وفًقا  إث����ا  مع  إر����ا  ت��ح� 

  صالح�ات   ب��س�ع  ال�ارج�ة  وز��  أوصى  ول�ل�،   لل�����.  قابالً   االت�اد   �ان  ل�ا  ال�ق�، 

 : یلي ��ا ال��ام م� ل�����ه رئ�� اإلدارة

 غ��   ألغ�اض   ُت����م  �ان�   �أنها  اق��ع  �ل�ا  الق��   خارج   ال��ق�ة  ال�آو�   ت�م�� )١

  م��وعة؛

 ه�ه   ل���ل  ال��ا��ة  للغ�امات   ال�قل���  ال��ام  ن�اق  وت�س�ع  ال�عل�مات   ح��  )٢

ال�زراء  .ال��ائ� م�ل�  أذن   إر����ا   إدارة  رئ��  ���ح  �أن  ال�ارج�ة  ل�ز��  وق� 

   .)١٣٥(تل� ال����ة في ال�ق��حة  اإلضا��ة ال�ل�ات 

 ال����ة  األم�  ق�ار  �ع�   ����  ح�   إلىوه��ا ه�أت ن�ا�ات ال�ف�ا ذات ال�وافع ال��اس�ة  

، م�ا م�� مف�ض األم� ال����ة اعامً   اعف�ً   ال����ان�ة  اإلدارة  و�عالن  إث����ا  مع  االت�اد   ��أن

ب�نام�ه ال�اص �ال��ار مع ال�ع� اإلر����. وه�ا ی��غى ع�م ت�اهل ح��قة    م� ال����� فى

وج�ت  أن  و�ع�  اإلث����ة،  ال���مة  مع  أج�اه  ال��  ال��ار  �ع�  له  ته�أ  ق�  ال�ضع  ه�ا  أن 

ال���مة اإلث����ة الف�صة إلس�اعه رأیها بلغة ق��ة، بل و�ع� أن ح�ل� على ف�صة �ا��ة  

  .)١٣٦( إر����ا ل�عق�� األوضاع األم��ة فى

عام   م���ف  على    ١٩٥٢وفى  واق���ت  ال�ف�ا  ن�ا�  فى  تقل�  ت���ل  أم�� 

ال���ان   م�  �ل�ة  ال�ف�ا  م��لة  وزال�  ال��ا��،  ه�ه  م�ل  فى  م�ها  الب�  ����ة  ل��ص�ة 

�ال�ع� ال�ارد فى  ال����ان�ة إلر����ا. ووفاًء  ال��اسى، و�ل ال���� قائً�ا ح�ى نها�ة اإلدارة 

العف�   �ال��� وُأف�ج ع� ح�الى  إعالن  ال��� فى ج��ع األح�ام ال�ادرة  أُع��    ٢٠٠العام، 

  ١٩٥٢س��� م� ال�ف�ا �ان�ا ق� ُأدی��ا، و�لغ� ح�ادث ال�ف�ا الُ���لة خالل شه� س�����  

بلغ� ح�الى   ق�  �ان�  ب���ا  العام  ٣٠٠س� ح�ادث  نف�  إب��ل م�  .  )١٣٧( حادثة فى شه� 

�ان�   �أداء  ع��ة  ُأز�ل�  ال����ة، و��ل�  األم�  ومف�ض  ال����ان�ة  اإلدارة  ع�ل  تع��ض 

  واس���م�ها إث����ا وغ�� ب���ان�ا ال��ف ع� ذل�. 
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وال��ال اآلن، ما هى اآلثار ال�ى خلف�ها ال��ا�ات اإلرهاب�ة ال�ى قام� بها ع�ا�ات  

خالل الف��ة م�ل ال�راسة؟ وه� ما ��اول أن ن��� عل�ه فى    ال�ف�ا على ال����ع اإلر���� 

  ال���� ال�الى. 

  اآلثار ال�ى خلف�ها ع�ا�ات ال�ف�ا على ال����ع اإلر����: -سادًسا

ال��ل�ة آثارها على ال����ع اإلر���� والق��ة اإلر����ة،   ت��� أن��ة ع�ا�ات ال�ف�ا

  ولعل أب�ز ه�ه اآلثار ت���ل في اآلتى: 

  ��اب األم�:  -١

  إر����ا   في  ال�ف�ا   ع�ا�ات   نف�ته�ا  اللَ�ْی�  واإلرهاب   ال����ة  الل��ص�ة  م��لة  كان� 

اإلدارة  واجه�ها  م��لة  أك��   واسع،  ن�اق  على عام    .ال����ان�ة  اإلدارة    ازداد  ،١٩٤٧وم�� 

 ال��ا�� في  وال���ل�ات  األرواح ��ه أص���  ح�ٍ  إلى و��اف�ه ن�اقه ح��  م� ت�ر���ا ال��ا�

  وات��.  ل�ل�  ن���ة  لل�ل�   االق��اد�ة  ال��اة  وت��رت   لل���،  ع�ضة  لل��اسة  ال�اضعة  غ��

 ال��ان   وض�   األورو����  ض�   م�جها  األخ��  و�ان  والل��ص�ة،  اإلرهاب   ش�ل  ال�ف�ا  ن�ا�

  .)١٣٨( ال��ائل ب�� والغارات  ال�ائ��ة ال��وب  في إدخالها ت�  ��ا األصل���،

و�ال�الى �ان� أع�ل ال���الت ال�ى واجه� ال�ل�ة ال����ان�ة فى ته�ئة ال�الد س�اسً�ا  

و�دارً�ا هى م�ألة الق�اء على ع�ا�ات ال�ف�ا. إذ �ان ن�ا� ق�اع ال��ق م���ً�ا فى ج��ع  

أن�اء ال�الد ع��ما ص�ر الق�ار الف��رالى، ول� ی�ُ� أنه �ان آخً�ا فى ال�ق�ان. ��ا ل� ی��ق�  

  ١٣٠األمل فى أن ی�د� ق�ار األم� ال����ة إلى ال�� م�ه، و�ان الع�د ال���ل لالع��اءات  

اع��اًء فى ال���س� شه�ً�ا، و�ان الل��ص ی��ه�ن إلى االن��ام فى ع�ا�ات م�ل�ة، ل�  

  . )١٣٩( لى م�اجهة ق�ات اإلدارة، ول��ها ل� ت��دد فى م�اجه�ها ع�� االق��اءت�ع إ

وق� ع�ض� ال�ثائ� ال����ان�ة م��لة ت�نى ال�ضع األم�ى فى إر����ا؛ إذ ل�ال�ا تف�� 

أو   القان�ن  على  وال�ارج��  الل��ص  م��لة  والقاحلة  �ال��ان  ال����ة  ال���قة  ه�ه  فى 

ل� عل�ه�. وت��� ه�ه ال�ثائ� أ��ا إلى أنه �ان م� ال���عى  "مل���ات ال�ف�ا"، ��ا �ان ُ��

أن �ق�م �ع� ال��ان فى ال��ا�� الفق��ة �االت�اه لل��قة، ل�� فى الف��ة م�ل ال�راسة ت��ر  

مأج�ر��   ق�لة  م��د  م�  أك��  �ان�ا  ال�ی�  ال�ه��ة،  ال�ف�ا  أو  ال����ف،  ال�ف�ا  ت���� 

أثقل�   فق�  س�اس�ة.  ألغ�اض  اإلدارة ُ�����م�ن  �اهل  إر����ا  فى  ال��ل���ات  تل�  أن��ة 
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عام   م�  عام    ١٩٤٥ال����ان�ة  س����    ١٩٥٠إلى  إر����ا  أن  ال�اضح  م�  أص�ح  ع��ما 

ال�ل���ات   تل�  م�  �ه  �أس  ال  ع�ًدا  �أن  ����ة  ودالئل  إشارات  ه�اك  �ان�  ح��  إلث����ا؛ 

  . )١٤٠( ی�لق�ن أم�اًال م� إث����ا

ل���ه�   أخ��  م�ة  اس���امه�  عاودت  ق�  اإلث����ة  ال���مة  �أن  اع�قاد  ه�اك  �ان  وق� 

على ع�� إدارة ت��ال ب��و ع� ال�فا� على اس�ق�ار األوضاع. وق� �ال� ت��ال ب��و اإلدارة  

ال�ف��� واالع�قال. و�ال�الى أص�ر اإلم��ا��ر   ال����ان�ة ���ح ال���ة اإلر����ة صالح�ات 

�أ�ا أع�اله�  �ع�ها  ع�  �ال��اجع  ال�ف�ا  م�ل���ات  ف�ها  ��هل  أشه�  ثالثة  م�ته  عفً�ا  قل�لة  م 

ه�اك   �ع�  ل�  أنه  اإلر����ة  ال���ة  زع��  العف�،  م�ة  و�ان�هاء  القان�ن.  على  ال�ارجة 

م�ل���ات م���فة تا�عة لل�ف�ا فى إر����ا، إن�ا فق� �ع� الق�و��� ال�ی� �ان�ا ی��ر��ن ب��  

. ل�� ی��و م� ال��ادث الع�ی�ة ال�ى ح�ث� أن ال�ف�ا  )١٤١( ى أع�ال إج�ام�ةال��� واآلخ� ف

  اإلر����ة �ان� ق� خ�ج� ع� ال����ة وأصاب� ال�ضع األم�ى فى مق�ل.  

وصل�  في  ال����ة  األم�   ل��ة  وع��ما  إر����ا   أن��ة   �ان�   ،١٩٥٠  ف��ای�  ١٥  إلى 

  ض�ا�ا   ب��  م�   و�ان .  وس��ا�  لغ���ة،ا  غ�زا�  أك�لي  مقا�عة  في  س��ا  وال  ازد�اد،  في   ال�ف�ا

تق�م  وج��د   ب���ان��ن   وم���ل�ن   إ��ال��ن   ال�ف�ا  ن�ا�  واس��ع�.  أم�����ن، على ن�� ما 

وت�ه�ر ال�ضع    ت�اجعها  ع�وا  االس��اع  جل�ات   وفي  االس�قالل،  ��لة   ع�   م��ل��  إلى  الل��ة

  أع�ائها،   ض�   ال���ة  ق�ة  ووح��ة   اإلرهاب،   م�ع  في   ال����ان�ة  اإلدارة  تقاع�  إلى  األم�ى

  .)١٤٢( ح�ابها على اإلر����ة ال��اسة في ال����اني وال��خل

ص��فة  ال�عل�قات   أح�   أعل�  وق�    األس��ع   أن  ١٩٥٠  أك����  أوائل"  ار����ا  وح�ة"  في 

  وال��ار   ال��ان  على"  ال�ف�ا"  ه��ات   ألن"  ال��ی�ة  تار�خ  في  أس��ع   أخ��"  �ان  ال�اب�

 ع�م  �غ�   ول�.  ال��ی�ة  ل��ان  ال��مي  ال�وت��   ع�ل�اً   شل�   ق�   ال��ل�ة  ال���ة  وح�ى  ال��اف���

  ح��   واإلدارة الع����ة ال����ان�ة  ال�غ����  م�  �ل  ض�   االس��اء  م�  ال����   س��   االس�ق�ار

م��   .)١٤٣( ت��ه  ل�  ال�ي   اإلرهاب   أع�ال  م�  اض��اً�ا  أك��  ال��ان  أص�ح جلً�ا  �ه�  وق� 

ت�اس� تل� ال����عات اإلرهاب�ة على اإلدارة ال����ان�ة واح�قاره� لها؛ ذل� ألنها وصل� إلى  

  .)١٤٤( درجة دخ�ل ال��ن اإلر����ة وم�ارسة أع�ال ال�ه� واإلرهاب ف�ها

 واح��از  م�ازله�   م�   �اخ��افه�   ال������  ال����ل�� "  ال�ف�ا"  قادة  �ع�   اس�ه�ف  ك�ا

 م�  واح�ة.  ال�فع  م�  وال��ی�ة  الق��ة  س�ان   ی����   أن  إلى  ف��ة  على   لل���ل  ه�م�  أع�اء
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  ثالثة   اخ��اف  ����ة  ع�  اإلسالم�ة   ال�ا��ة   �ّ�اب   ع�ها  أبلغ   ال�ي  ال���رة  ال��ادث   أك��

 أوائل  في  أس��ا  ض�احي  في  أج�ة   س�ارة  في  م�اف���   �ان�ا  ب���ا  االس�قالل  ��لة  م�  أع�اء

   .)١٤٥( ١٩٥٠  ف��ای�

ال�جل�� ُأج��   وتع�ضا  مال��ه�ا،  م�  وُج�دا  �ال�الح،   ال��ارة  م�  ال��وج  على  وق� 

  . ُ�ق�ال  أن  أو   االت�اد   إلى  االن��ام  إل�ه�ا  ُ�ل�   ب���ا  أ�ام  خ��ة  م�   ألك��  وال�ع�ی�   لل��ب 

الع����ة   م�ی��   �ع�   ح�ى  الح�   ح��   العام،  ���ة  ��ال  ال�ف�ا  ن�ا�  زاد   وه��ا، اإلدارة 

  تأج�ج   إلى  إال  ت�د   ل�   وال�غ����  ال��ان  ب��  ال�����ة /اإلسالم�ة  ال�ی�ام���ات   أن  ال����ان�ة

  .)١٤٦( الع�اء م� ال���� 

  شأنه   م�  االت�اد   خ�ة  على  ال�هائي  االتفاق  أن  واسع  ن�اق  على  و�ان ال�أ� الُ�َ�ارك

  ل�   إن  ال�ف�ا،  خ��  م�  ال��   و�ال�الي  ال�����ة،  ال��وف  م�  ال����   اس�عادة  إلى  ی�د�  أن

  عام   م�  األول  ال��ء   خالل  ال��قع  ه�ا  ی��ق�   ل�  ولألسف،.  ت�اًما  عل�ه   الق�اء  ��� 

١٤٧( ١٩٥١(.   

  فإن   واإلرهاب،  الل��ص�ة  ل��اف�ة  اإلدارة ال����ان�ة   ب�ل�ها  ال�ي   ال�ه�د   م�  ال�غ�  وعلى

 .١٩٥١مای�  شه�    خالل  مل��س  ت���  أ�  ُت�ه�  األم� ال����ة ل�  مف�ض   رأ�  في  ال�الة

 اإلر����،   ال�س��ر   م��وع  إع�اد   ��أن  ال��ان  مع  ال��اور  اف��اح  ع��ة   أعل�   ل�ل�،  ون���ة

  �ان�   ال�ي  األم�  انع�ام   حالة  ����   ال��اور  تأج�ل  إلى  م���  أنه   ،١٩٥١  مای�  ١  في

أنه  .اإلقل��  في  قائ�ة إلى  ال������،  م�  وأشار    ه�ه   ت��أ  أن   ال�ف��ة،  ال�اح�ة  م�  غ�� 

  شيء   أ�  ق�ل  واألم�  ال�الم  في  ی�غ��ن   ال�ی�  ال��ان،  ��ه  ی�ع�ض   وق�   في   ال��اورات 

 ال����ة،   األم�  عل�  و���ل  ال�ل�،  أن�اء  في  ��اف�  أن  غ�� ال��اس�   م�  لل���. وأنه  آخ�،

أن    .اإلرهاب��ن   هاج�ه�  ال�ی�  ال�اس  ب�ماء   ال�ل��ة  ال��ق   ف�ق  إلى  ال�ف�ض  أشار  ��ا 

  ال�ی�   ال��ان  أن  ح��  في  م�ل�ة،  ���افقة اإلقل��  أن�اء  ج��ع  ض���ه ل� ���ح له �ال�ف� في

ی�غ�  س��اجه�ن   مقابل�ه�  في  كان    �أت�ن   ع��ما  ال�ف�ا   م�  واله��ات   ال��ائ�   خ��  �ان�ا 

ال�اصة �إع�اد م��دة ال�س��ر اإلر���� ����    و�ال�الى ت� تأج�ل ال��ارورات   .)١٤٨( ل�قابل�ه

  ��اب األم� ج�اء أن��ة ال�ف�ا. 

 شار��  ق�   ع�ا�ات ال�ف�ا  أن  ی��و  ال�ي   والق�ل�ة  ال�ائ��ة  ال��اعات   ع�  ال���  و���ف

  لل��ان  ال�ل��ة الع�اص� ض�  واإلرهاب  ال����ة الل��ص�ة أع�ال ��افة ازدادت  ب��ا�، ف�ها
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 للق�ارات   م�ل�ة  اح��از  ع�ل�ات   ش�ل  ال�ف�ا  ن�ا�  وات��   .ال�ل�   م�  واسع  ن�اق  على

 وش�  وم�اه�ات لل��ازل،  وت�م��ها،  ال���ل�ات   م�  وغ��ها  ال�اش�ة  وس�قة  واألف�اد،  وال�افالت 

  ال��ن���  م� ���� ع�د   وج�ح ق�ل ع� أسف� م�ا والق�افل، ال���ة وم�اك� الق��  على ه��ات 

 ال���ة   ح��ة  على  ق��ًدا  ال�ل�ات   ف�ض�  ل�ل�،  ون���ة.  )١٤٩(وال���  ال���ة  وأف�اد   األب��اء

  تقل�  ق�   العاد�  واالج��اعي  االق��اد�  االت�ال  أن  ��ا  ال��ن،  م�  وغ��ها  أس��ا  خارج

   .)١٥٠(���ة

 اإلر�����ن   وال��اس��ن   ال����ان�ة   ال�ل�ات   ب�ل�ها  ال�ي  ال���قة  ال�ه�د   ن���ة   م�  و�ان

ال����ة،  وال���مة  اإل��ال��ن   وال��ان األم�  ومف�ض    الل��ص�ة   أع�ال  ق�ع   اإلث����ة 

فى )١٥١( ال��اف  نها�ة  في"  وال��ام  القان�ن "  واس�عادة ه�فها  إث����ا  حقق�  أن  �ع�  وذل�   ،

  . إر����ا

  ت�م�� االق��اد اإلر����: -٢

  ، ١٩٥١- ١٩٤٧ال�الد على م�� ال���ات ال��� هى آفة  اإلرهاب�ة  �ف�اكان� أن��ة ال

ال�ي قام� بها اإلدارة ال����ان�ة. وق� أص��� ال�قار�� ع�    ال����رة  على ال�غ� م� ال��الت 

وع�ل�ات  الغارات   وال��قات،  االغ��ال،  وع�ل�ات  واإل��ال�ة،  اإلر����ة  ال��ارع  ض�  �ف�ا 

روت���ً   ال��� ی�م�ً أم�ًا  ت�ق  ا.ا  إلى  ه�ا  أد�  وت���  وق�  إر����ا.  في  االق��اد�ة  ال��اة  ف 

ال�س��ة   و إ  ٣٦٠ن  أ لى  إاألرقام  ق�ل�ا  إ  ١٩ر���ً�ا  ی�    ١٩٥٠عام  خالل  ��الً�ا    ، �ف�االعلى 

�� أصل  ف  ؛ح�ق� الع�ی� م� ال��ارع ودم�ت وأُ   ، م� ال�اش�ةرأس    �٢٠.٠٠٠ق� ح�الي  وسُ 

، ل�  ١٩٤٨األراضي، في عام  ف�ان م�    ١٢.٠٠٠م�رعة إ��ال�ة م����ة على م�احة    ٥٠٠

    .)١٥٢( ال����رة ال�ف�ا لغارات  ح��ن  ال��ارع إلى ه�ه ت��ل�  وق�  م�رعة. ٣٠ی�ج م�ها س��  

أضف إلى ذل�، ُه��ت م�ار�ع �ان� م�ده�ة م�ل م��وع زراعة الق��، ��ا أُغلق� أو  

، وذل� ����  ُأتلف� م�اج� ال�ه� ال�ه�ة، وت�اجع ال���ر ال���د ل�راعة ال��غ ون�اتات أخ�� 

ال��ار�ع   خ�اب  إلى  أد�  ال��  األم�  واألرواح،  لألم�ال  األم�  وانع�ام  اإلرهاب�ة  ال��ا�ات 

  .)١٥٣( ال�را��ة وال��ا��ة ال�ه�ة
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  ت���ع ال���� م� ال��اقة ال����ة ب�� ال��لة ال����ة لالس�قالل: -٣

لل�ف�ا  ال�ج�د   أن  ال�فارقات   وم�   ال��اقة   م�  ال����   على  ت���ع  س��   ی��   ل�  ال���ای� 

 ه�ه  أ�ه�ت   وق� .  االس�قالل  ��لة  داخل  واالج��ا��ة  ال��اس�ة  الف�ائل  م��لف  ب��  ال����ة

 لل�ا��ة األساس�ة األج��ة في ال�او�ة ح�� أخ��  م�ة ال��لة في ال���ای�ة ال��اعات  ب�� ال�ح�ة

  .)١٥٤( ال����ع اإلر����  داخل لل��ادة ال�ئ��ي  الف��ل �اع��ارها  اإلسالم�ة

 أواخ�  في  نف�ها  ال��لة  ص��فة  ال�ا��ة  أ�لق�   ع��ما  نف�ه  ع�  ال�أث��  ه�ا  ��ف  ك�ا

  الع���ة   �اللغ���  �ه�ت   ال�ي  إرت�ا،  هان�ي/اإلرت��ة  ص��فة "ال�ح�ة"  وأص���   ،١٩٥٠  ی�ای�

 وق� .  لل����ة  ال�اسعة  ال��اس�ة   األه�اف  ل�عال�ة  ال��لة  في   فعال�ة  األك��  األداة   وال������ة، 

 ال��ل�ة   ال��تفعات   س�ان  أح�   ع�   األولى  صف��ها   على   �ه�ت   ال�ي  ال���فة،  مّ�ل� 

  سعي   على  واق��ة  األك��  ال��ال  ص�اقة،  في  ی��اف��ن   وه�  ال�����ة  واألراضى ال���ف�ة

  .)١٥٥( ال�ائ��ة ته�ی�ات  وقف إلى ال��لة

  ی�ای�   ٢٢  في  ص�ر  ال��  أص�رتها ��لة االس�قالل،  االف��احي لل���فة ال�ى  الع�د   وفي

  أن�اء   ج��ع  في   ال���ام�ة  ال�ف�ا  أزمة  وال�����ي   الع��ي  ال�عل�ق��  م�   �ل   ت�اول  ،١٩٥٠

 ف�الً   إث����ا،  م�  ال��ع�مة  �اله��ات   علً�ا   لل���ی�   ال���فة  ال��لة  أع�اء  واس���م.  ال�الد 

 و��أت   .م��ل�اته�  ت��رت   أو  أص���ا  ال�ی�  ال����ی�  وضع  ع�  مه�ة  معل�مات   تق���  ع�

 لألع�اء  مال�ة   م�اه�ات   ب�ق���  ال��لة  أع�اء  ف�ها  تعه�   وضع اإلج�اءات ال�ي  ال�ا��ة في

  .)١٥٦( ال�ف�ا ق�ل م� دم�ت  أو وم��ل�اته� وم�اش�ه� م�ازله� ُس�ق�  ال�ی�
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  ال�ات�ة

�ع� ه�ا الع�ض ل��ض�ع ع�ا�ات ال�ف�ا وت��ره إلى أن أص�ح أداة اس���م�ها إث����ا  

  ���ل س�اسى ل��ف�� أه�افها فى إر����ا، ن�ل� إلى ال��ائج اآلت�ة: 

أش�ا م�  ش�ًال  ع�ف�  إر����ا  أن  ال�راسة  �هب���  قام�  ال��  ال��ل�ة  الل��ص�ة   ل 

ه� ت��ر ه�ا ال��ل م� الل��ص�ة ال�ى  ، غ�� أن ال��ی�  ١٩٤٧ج�اعات ال�ف�ا ق�ل عام  

ش��ى م��ل�  وم�  م����  ن��  على  م���  غ��  ���ل  ت��  اس���ام    وعائلى  كان�  إلى 

، و�ان وس�ل�ها  ١٩٥٢إث����ا لها فى ال��ه�� ل�� إر����ا إل�ها فى ش�ل ات�اد ف��رالى عام  

سى وس��ت��ه ف�ها؛  �ل نقا ه�لى سالإلى ذل� ه� ضا�� االت�ال اإلث���ى فى إر����ا ال��ل�ن

أن��ة  ح��   و���  إر����ا  فى  اإلث���ى  االت�ال  ضا��  ب��  صالت  وج�د  ال�راسة  أك�ت 

  ال�ف�ا اإلرهاب�ة، األم� ال�� ت�ت� عل�ه ت��ل فى ���عة ع�ل ال�ف�ا فى الف��ة م�ل ال�راسة.

م�اق�ة م�و  فى  ُبِ��  ع��ما  تفاق��  ق�  ه�ه  ال����ة  الل��ص�ة  إن حالة  الق�ل  �ق�ل ���� 

  . ١٩٤٧الق�� ال��اسى عام  

واس���امه ل��مة األه�اف    ت���� إرهاب ع�ا�ات ال�ف�اك�ا أك�ت ال�راسة أنه ج��  

اإلث����ة، وخاصة الع�ل على ض�ان أن ���ن ق�ار ال�ول األر�ع الع��ى، ال�� �ان م�مًعا 

��ا ب�ّ�� ال�راسة أن ع�ا�ات ال�ف�ا أشاع� جً�ا م�   ، ل��ل�ة إث����ا.١٩٤٨ات�اذه عام  

الع�اص�   �افة  ض�  واإلرهاب  اال��االف�ضى  جان�  م�  س�اء  لل�ح�ة  أو ال�عارضة  ل��� 

  اإلر������. 

أن ال�راسة  اإلث���ى  بّ���  �عل�  ال��ام  ال��ا�ات   �ان  ه�ه  على  م�افق�ه  ع�م  �اه��ًا 

و�ع� ق�ار االت�اد الف��رالى أعل�� إث����ا العف� ع�   اإلج�ام�ة، ول��ه ال ���ك ساك�ًا ل��عها.

اس��ل��ا فى إذا  ال�ف�ا  ن���ة    ع�ا�ات  اإلث����ة،  ال����ة  ����ه�  وتعه�ت  غ��ن شه�، 

إث����ا ه�فها ال��ام فى إرت��ا �ع� أن حقق�  ت� اس�عادة  ب��� ال�راسة أن ن�ا�    .ل�ل�  ��ا 

ض�  الع�ا�ات  تل�  قادتها  ال�ى  اإلرهاب  ع�ل�ات  ت���ت  إذ  �ائفى؛  وجه  له  �ان  ال�ف�ا 

  .���ل أك�� م�ل�ى ح�ب ال�ا��ة االسالم�ة

� ال�راسة أن ال����ان��� �ان�ا �ع�ف�ن و���اهل�ن ع� ع�ٍ� دور إث����ا فى �ل وّض�أ

ال����ان�ة فى إر����ا    اإلدارة  ��ا أك�ت أن،  األع�ال اإلرهاب�ة ال�ى �ان� ت��ث فى إر����ا
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٤٨٩ 

  ال�ل�ات اإلث����ة �ان� ت��ل ع�ا�ات ال�ف�ا   أن  فى ذل� ال�ق� �ان� ت���� اإلشارة إلى

  وت�ع�ها وت�ف� لها ال��ا�ة والل��ء ع�� ال��ود.  

اإلقل��   فى  ال����ان�ة  ال�ل�ة  وج�د  م�  �ال�غ�  ق�ل و�ال�الى  م�  األم�  ��ف�  وت�ل�فها 

��ا    األم� ال����ة، فال ���� ال�ع� �أن ت���ة األم� ال����ة فى إر����ا �ان� ت���ة ح����ة.

ض�  � ع� أ�ة أع�ال إرهاب�ة ُت�ت��  ل� غ� ال��كان� ال�فارة ال����ان�ة فى أد�� أ�ا�ا ت�

ت�اهل م�ض�ع   ت�  ذل�،  ل�ل  ون���ة  االس�قالل.  إر����ا  دعاة  اإلث���ى فى  االت�ال  ضا�� 

  . �اعلى ال�غ� م� األدلة ال�ى �ان� ت�ل�ها ض�هوس��ت��ه م� ق�ل اإلدارة ال����ان�ة  
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٤٩٠ 

  ال�الح�

  ) ١خ���ة (

  م�قع إقل�� ت���ا� �ال���ة إلر����ا و  ال��ن واألقال�� اإلر����ة ت���

  ك�ا ی��ح فى ال����ة ال����ة م�قع إر����ا �ال���ة إلث����ا 

  

  : ال����ة م� إع�اد ال�اح� ال���ر
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٤٩١ 

  ) ٢ج�ول (

  ١٩٥٠ أب��ل إلى ١٩٤٨ عام م� ال�ف�ا ن�ا�

      ١٩٥٠  ١٩٤٩  ١٩٤٨  

  

١  

  

  

  القان�ن  ق�ات

  وال��ام

  ٥  ٩  ٨  ق�لى

  ١١  ٦  ١٢  م�اب�� 

مق��ض  

  عل�ه�

١  ٥  ٥  

  ١٧  ٢٠  ٢٥  م���ع 

٢  

  

  

  ال��ن��ن اإل��ال��ن 

 ال�ی� (�اس���اء

  أس��ة) في ق�ل�ا

  ٥  ١٣  ٧  ق�لى

  ١  ٧  ٨  م�اب�� 

  ٦  ٢٠  ١٥  م���ع 

  

٣  

  

  

  اإلر�����ن  ال��ن��ن 

  ٤٤  ٣٢  ٣٩  ق�لى

  ٥٨  ٢١  ٢١  م�اب�� 

  ٢٧  ١  ٨  ُم���ف�� 

  ١٢٩  ٥٤  ٦٨  م���ع 

  

  

٤  

  

  

  

  ال�ف�ا

  ٣٩  ١١  ١٥  ق�لى

  ٢٩  ٩  ١٣  م�اب�� 

  مق��ض

 أو عل�ه

  اس��ل�

٨٠  ١٣  ٤٠  

  ١٤٨  ٣٣  ٦٨  م���ع 

  ١٩٠  ١٠٢  ٨٧    االع��اءات والغارات   ٥

  ال���ر:

Araya, Mesfin: Eritrea, 1941-52, Op. Cit., p. 149. 
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٤٩٢ 

  ) ٣ج�ول (

    ال��ل�ة ال����عات على ال�ف�وضة ال��ا��ة الغ�امات

  �ال���ه االس��ل��ى  "ال�ف�ا" ع�ا�ات إلى ال�ق�مة ال��اع�ة ����

  ١٩٥٠  ١٩٤٩  ١٩٤٨    م 

  ١١٠٥  -   ١١٠  Hamasienال��اس��    ١

 Akeleغ�زا�  اك�لي  ٢

Guzai  

١٠  -   ١٤٤٠  

  ١٥٠  ٤٦٥  -   Seraiسیراي   ٣

  ١٢٦٥  ٤٦٥  ١٥٥٠ المجموع   

  ال���ر:

Araya, Mesfin: Eritrea, 1941-52, Op. Cit., p. 151. 
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٤٩٣ 

  اله�ام� وال��اشى:
 

وال  : م��لح أمه��/ت�����ىShiftaال�ف�ا    )١( القان�ن.  وال�ارج ع�  ال�الح  وال����د وحامل  ال����  �ف�ا  لقا�ع 

���ل عام ��ا ح�دها ال��رخ ت�م ��ل��ن ه� "ال����دون ال��اس��ن ال�ی� ت�اجع�ا إلى م�ا�� ال ���� ال�ص�ل إل�ها 

الل��ص�ة"  اتم���ع  و��ن�ا خالل  م�  عاش�  و م�ل�ة   على  ت����  س�اس�ة  داللة  لل�ل�ة  �ان  سا�قة  ف��ات  في. 

واس�ُ��م�   ،عادة  ر���ة  م��قة  في  �ال��قة،  �ق�م  ش��  أ�  على  ث� ان��� اللف� اإلق�اعي،  س��ه  على  ت��د  ش��

  إلى   لإلشارة  ال�ف�ا  م��لح  اإلم��ا��ر ه�السالسى  اس���م  ال��ال،  س��ل  فعلى.  س�اسي  لغ�ض  األح�ان  �ع�  في

ال�رج  واس���مها  اإلر����ة؛  الع�ا�ات الق�ل   .ال��ام  تقاتل  ال�ي  ال�عارضة  ج�اعات  �ل   إلى  لإلشارة   ن�ام  و���� 

  :ان�� .إج�اًال إن ال�ف�ا فى إر����ا فى الف��ة م�ل ال�راسة �ان� ُت�ل� على اإلرهاب ال��اسى

- Araya, Mesfin: Eritrea, 1941-52, the failure of the emergence of the nation-state: 
Towards a clarification of the Eritrean question in Ethiopia, Ph.D., Graduate Faculty 
in Political Science, City University of New York, 1988, p. 165,  

- Saulsberry, Nicole Denise: the life and Times of Woldeab Woldemariam 1905-1995, a 
dissertation submitted to partial fulfillment of the Requirements for the degree of PH. 
D. Stanford University, 2001, p. 194,  

- Ofuho, Cirino Hiteng: Discourses on Liberation and Democracy in Sub-Saharan 
Africa: The Cases of Eritrea and Ethiopia, a Thesis Submitted in Fulfilment of the 
Degree of Doctor of Philosophy in International Relations, University of Kent, 
Canterbury, 1997, p. 208. 

ل�أت أع�اٌد ����ٌة م� اإلر������ إلى ن�� ح�اة ال�ف�ا رفً�ا لالح�الل اال��الى، وُ���� أن أع�اًدا ����ًة م� ه�الء   )٢(

  :  ان��ق� اعُ�قل�ا وُأرسل�ا إلى س�� ج���ة ن��ة ال�ار��ى؛ ح�� ل� ُ�ع�ف م���ه� �ع� ذل�. 

العال��ة،  أف����ا  جامعة  األف����ة،  وال�راسات  ال���ث  م���  ارت��ا،  فى  ال��اس�ة  ال�قاومة  حام�:  ع��ان  إب�ا��� 

 . ٥٧، ص ٢٠٠٠ال����م، 

ص   ،١٩٧٧  ال����ة، ب��وت،  ، دار١٩٥٢- ١٩٤١ارت��ا م��ع��ة فى م�حلة االن�قال    :ج. ك. ن. ت��فاس���  )٣(

١٨٤ . 

)4( Ryseck, Laura R.: The search for national identity in postcolonial, multicommunal 

states:  the cases of Eritrea and Lebanon, 1941-1991, a thesis submitted to the Department 
of International History for the degree of Doctor of Philosophy, London School of 
Economics, London, 2014, p. 54.  

: ان��� فى إر����ا اس���ام الع�ی� م� األلقاب اإلق�ا��ة ال�ى �ل� سائ�ة ح�ى نها�ة عه� اإلم��ا��ر  الف���رار�   )٥(

لل��ن���   ُت��ح  أص���  ال�م�  م�ور  مع  ل��  إق�ا��ة،  ع����ة  رت�  األصل  فى  هى  األلقاب  ه�ه  ه�السالسى، 

م�انة   ی�ل على  م�شً�ا  اله��م.  وصارت  مق�مة  ق�ات  قائ�  تع�ى  رت�ة ع����ة  والف���رار�  أل� سق�  ان��ال���.   :

إرت��ا   فى  ال��اس�ة  ال���ة  ن��ء  نف��ق،  ل�  الق�مى ١٩٥٠-١٩٤١ت�فا�:  ال���وع  ال�ى،  ع��  سع��  ت�ج�ة   ،

 . ١٠، ص  ٢٠٠٧، ال��ل� األعلى لل�قافة، القاه�ة، ١١٠٠لل��ج�ة، الع�د 

 . ٣٠٩نف�ه، ص  )٦(

)7( Ryseck, Laura R.: Op. Cit., p. 54.  

 . ١٨٥ص  ،م�جع ساب� :ج. ك. ن. ت��فاس��� )٨(
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٤٩٤ 

 

 . ١٨٦ص  ،نف�ه )٩(

)10( Araya, Mesfin: Op. Cit., p. 146.  

)11( F. O. Further Correspondence respecting Africa, part 18, Confidential, January to 

March, 1944, p. 60.    

)١٢(Araya, Mesfin: Op. Cit., p. 146.  

ت��ل ال��وة    ب�� نه�� القاش، وه� ���ل ج�ء م� م�اعى ال�فانا ال�ى ت��� ف�ها ال�اش�ة ال�ى  إقل�� القاش�قع    )١٣(

األساس�ة لل��ان، ��ا ت�ده� ��ه ال�راعة وخاصة ال��اص�ل ال�ق��ة �ال��ز والف�اكه ال��ار�ة والق�� وال�رة، وت��� ��ه 

وت��� ه�ه ال���قة م� ان��ار    .الغا�ات وت�ده� ال��ائ� واألع�اب فى األراضى ال�اقعة ب�� نه�� القاش وس���

ال�انقة خالل ی��ل� م�اف�ة اآلفات ال�����ة ع�� ال��وع فى االس���ار فى   ال�الر�ا وال����ة  م�س� األم�ار، م�ا 

  :  ان��ال�راعة. 

 .   ٢٣٢، ص ١٩٩٤م��� ع��ان أب� ���: تار�خ إر����ا ال�عاص� أرًضا وش�ً�ا، ال��عة األولى، القاه�ة، 

ال�ع�ب ال��ل�ة ال�ى ن�ح� م� ح�ض  : م� ال��ائل ال�ئ���ة ال�ى تق�� إقل�� القاش وس���، وه� م�  ال��نامة  )١٤(

واع���  ال�راعة،  فى  مع��ه�  �ع�ل  األوائل،  إر����ا  س�ان  م�  و�ع�ون  الق���ة  األزم�ة  فى  �ال��دان  األوس�  ال��ل 

 .ك���ون م�ه� اإلسالم ب���ا اع��ق� م���عات صغ��ة م�ه� ال�����ة على أی�� اإلرسال�ات ال��وت��ان��ة وال�اث�ل���ة

 . ٢٣٣ع��ان أب� ���: ال��جع ال�اب�، ص م��� : ان��

 .١٨٦ص  ،�اب�ال��جع ال :ج. ك. ن. ت��فاس��� )١٥(

)16( Venosa, Joseph L.: Paths toward the Nation: Islamic Identity, the Eritrean Muslim 

League and Nationalist Mobilization, 1941-61, a dissertation presented to partial 
fulfillment of the requirements for the degree Doctor of Philosophy, faculty of the College 
of Arts and Sciences, 2011, p. 61.  

 .١٨٧ص  ،ال��جع ال�اب� :ج. ك. ن. ت��فاس��� )١٧(

)18(  Reid, Richard: Ghosts of the Mesafint: Contemplating Conflict in Eritrean-Ethiopian 

History, Northeast African Studies, New Series, Vol. 10, No. 3, the Horn of Africa 
between History, Law, and Politics (2003), p. 204. 
(19)  CAB 129/50/41: Internal Security in Eritrea, Additional Measures Against Shifta, 
Memorandum by the Secretary of State for Foreign Affairs, Confidential, 28th March, 
1952, p. 1. 

 . ٣١١-٣١٠أل� سق� ت�فا�: م�جع ساب�، ص ص  )٢٠(

م�� إقل�� ح�اس��  )٢١( س�اس�ة  أه��ة  وأك��ها  ��افة س�ان�ة  أعالها  ل��ه  ال�س�ى م�احة،  اله��ة  أقال��  : أصغ� 

الع�� ال��ی�. وعاص�ة ح�اس�� هى أس��ا عاص�ة إر����ا، وق� ساه�� األوضاع ال�غ�ا��ة فى جعل أس��ا و�قل��  

    ح�اس�� قل� إر����ا اس��ات��ً�ا وس�اسً�ا م�� الق�م.

 .   �١٩١ ���: م�جع ساب�، ص م��� ع��ان أب : ان��

 . ٣١٣أل� سق� ت�فا�: ال��جع ال�اب�، ص  )٢٢(

  . ٣١٤نف�ه، ص  )٢٣(
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٤٩٥ 

 

  مع   تعامل  اإلر����   العام   ال�أ�  م�  ���ً�ا  ق�اًعا  فإن  ل���فاس���،  ووفقاً .  شع�ي فى إر����ا  ب�أی��"  ال�ف�ا"  ن�ا�  ح�ي

 و�ان ُی��� للف�د فى ال�ف�ا  .ال�ق�  ذل�  في  ال�ع��ة  األغاني  في  أ��ال"، و�ان ال�أب�� شائًعا له�"  أنه�  على"  ال�ف�ا"

فق� ���   .ال�ع���   االج��اعي  دوره�  �ه�  ال�ی�  ال��ق   ق�اع  م�  اث���  حالة  ه�اك  �ان�  بل  شع�ي،  على أنه م��ق�

  ر��ا   أنه�   م�  ال�غ�  على"إر����ا،    في  م��ازجي  وأب�اء  ال�ه��ة،  ال��عة  س��ي  ال��ق   ق�اع  ع�  روای�ه  في  ه����اوم

م�(ف�ًدا  ع��   أح�  ق�ل�ا  إل�ه�  ی���  ال��  ال��لي   العام  ال�أ�  ق�ل  م�  ف�ها  م�الًغا  مآث�ه�  �ان�  ،)اإل��ال���  أ� 

 لل�ائق��  آم�ة  غ��  ال��ق   أص���  أن  م��  أنه   ذل�  م�  واألك��  أس��رة،  اك����ا  لق�.  ال�ع�ادة  ال���ل�ة  ال�فات

  �ان   ال����ان���،  أو  اإل��ال�ة  اإلدارة  ق�ل  م�  ال��ارات   ���ادة  ق�ل  م�  له�  ُ���ح  ل�   ال�ی�  اإلر������  فإن  اإل��ال���،

  :ان�� ".ال��ارات ��ادة م� م���ا لق� م��ازجي، أب�اء ���� قال�ا ال�اس م� و�ال�الى ����. ب�ل�  له� مأذونا

Araya, Mesfin: Eritrea, 1941-52, Op. Cit., p. 150. 

)، إع�اد وتق���:  ١٩٥٢س�����  -١٩٥٠: االت�اد الف��رالى مع إث����ا و����ة إخ�اجه (د�����  دون�ان ك. ����غ  )٢٤(

) إر����ة  دراسات  سل�لة  ب�ح��،  ال����م،  ٢على م��� سع��  واإلعالم،  لل�راسات  األف��قى  ال����  ، ص  ١٩٨٩)، 

٤٢ . 

هى  )٢٥( األر�ع  اال�ول  وال�ال�ات  ال��ف���ى  واالت�اد  وف�ن�ا  ب���ان�ا  ال���ع��ات  :  م���  تع�ض  فق�  ل����ة. 

به�ا  وال�ق��حات  اآلراء  وتع�دت  ع�ی�ة،  و�قل���ة  وم�ل�ة  دول�ة  ل��ارات  وال��مال،  و�ر����ا  ل���ا  ال�ا�قة،  اإل��ال�ة 

ال�ول األر�ع ��أن م��� إر����ا، وت�ف�ً�ا ل�ا جاء فى معاه�ة ال�لح مع  ال��د. و�زاء ت�ارب آراء ووجهات ن�� 

 ٢٠، فق� شّ�ل ن�اب وزراء خارج�ة ال�ول األر�ع ل��ة ت�ق�� ر�ا��ة له�ا الغ�ض فى  ١٩٤٧ف��ای�    ١٠ى  إ��ال�ا ف

ال�ا�قة ل�ع�فة ر��ات األهالى  ١٩٤٧أك����   أنها تع��م ز�ارة ال���ع��ات اإل��ال�ة  الل��ة وت���  تل�  . وم�� ت���ل 

ة الع����ة ال����ان�ة فى إر����ا واإل��ال��ن ال��ج�دون بها ق�ل تق��� م���ه�، ب�ل� �ُل م� ال���مة اإلث����ة واإلدار 

ن��    ٣٠(ح�الى   ال�سائل وال��ق  ����لف  وت�ج�هه  إر����ا  العام فى  ال�أ�  ال�أث�� على  ���ً�ا م� أجل  ن�اً�ا  ألف) 

ف ت���  ال�ى  ال�االت  اإل��ال�ة، وذل� ح�ى فى  أو  ال����ان�ة  ال�صا�ة  أو �ل�  إث����ا  إلى  ف��� م�  اإلن��ام  �ها 

ال�ع� اإلر���� �االس�قالل. وق� لع�� ب���ان�ا دوًرا ���ً�ا فى ت�ج�ه ال��اة ال��اس�ة فى إر����ا، وتق��� معل�مات غ�� 

ص���ة إلى وف�د األم� ال����ة، وع�ل� على تق��� إر����ا ب�� ال��دان و�ث����ا. وفى ال�ها�ة �ّ�ق� م��أها ال�ف�ل 

إلى جهة ال ت���قها، ��ا فعل� فى فل����. وفى حالة إر����ا �ان� إث����ا هى ال�هة ال�ى   �إع�اء أرًضا ال ت�ل�ها 

اإلس�ائ�لى. �ال�ور  لل��ام  ب���ان�ا  إرت��ا  ان��  اخ�ارتها  وق��ة  ال����ة  األم�  ح�از:  رج�  ال���   :١٩٥٢-١٩٤٥  ،

� االرت��ة: إرت��ا ب��ان الق�ن األف��قى،  ، ج�هة ال���� ٢٤،  ٢٠، ص  ١٩٧٤معه� ال���ث وال�راسات الع���ة، القاه�ة،  

 . ٣٨، ص  ١٩٩١ال��عة ال�ان�ة، (د.م)، 

)،  ١٩٥٢-١٩٤١إ�ان الف��ة ال�ى ُوضع ف�ها اإلقل�� ت�� اإلدارة ال����ان�ة ال��ق�ة (  ع�ل�� م�ألة إر����ا دولً�ا  )٢٦(

ال�عال�ة على م�احل:   فى  أولها وت��  األر�ع  ال����  ال�ول  ب��  فى    ���ا  اإل��ال�ة  ال���ع��ات  ��� م���  إ�ار 

وال�ى أص�رت فى نهای�ها ما ُ�ع�ف   ١٩٥٠-١٩٤٨فى إ�ار ال����ة العامة لألم� ال����ة ب�� عامى    وثان�هاأف����ا،  

. ولعل أه� ١٩٥٢-١٩٥٠م�حلة اإلع�اد ل����� الف��رال�ة وال�ى اس���ت ما ب�� عامى    وثال�ها�اس� الق�ار الف��رالى.  

ان ���� ال�عال�ة ال�ول�ة لل��ألة ه� دور ال�ول ال����، س�اء ��ف�دها أو م� خالل أجه�ة األم� ال����ة، وسع�ها ما �
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٤٩٦ 

 

لل�ص�ل إلى ص�غة ت�����ة ی��ق� م� خاللها ال��ف�� ب�� ال��ال� وال��الح ال���اف�ة، وأه�ها: ح� اإلر������ فى  

  : ان�� الح ال�ول ال���� ذاتها.تق��� م���ه�، وال��ال� اإلث����ة ال����ة، وم�

رسالة  الغ���ة،  وال���اء  إر����ا  لق���ى  مقارنة  دراسة  مع  ال����،  تق���  ح�  الع����:  أب�  إب�ا���  م���  م���د 

 . ٣٣١، ص 1982د���راة غ�� م���رة، معه� ال���ث وال�راسات األف����ة، جامعة القاه�ة، 

�أس��ا، و�ان    ١٩٤٥س����� عام    ��٩ا مع إث����ا ال���ة، ُأس�� فى  : ال�ق��د بها ج���ة وح�ة إر�� األن�ن�  )٢٧(

وه�   ب�هى  ه�لى  ُی�عى  ال����ة ش�ً�ا  له�ه  رئ��  أول  �ان  أش�اص.  ی��اوز ع��ة  ال��س��� ال  األع�اء  ع�د 

وال�����ا ال�قاالت  إث����ا، و�ان�  إلى  إر����ا  ان��ام  تأك��  الع�ل على  لها، و�ان ه�فها  ال�ئ��  ال�ى ال��س�  ت 

ی���ها قادة األن�ن� فى ال��ف ُتع�� ع� ��حه� ال����ف ل��ق�� اإلن��ام إلى إث����ا ���ٍل م�هاف�. و�ع� م�ى 

، ل�� ُعّ� ال�ادُث  ١٩٤٦عام م� تأس�� ج���ة األن�ن� ال��اب�ة �ان دعاة االس�قالل ع�ضة ل��اولة اغ��ال فى عام  

ُ�َعّ� ع�ًال   ول�  إج�امى،  ال��اولة  وّق�ها م��د ع�ل  ت�اول ه�ه  ی��  ل�  إلى ذل�،  له صفة االس���ار�ة. أضف  س�اسً�ا 

  : ان�����ل ُمَ���، ول� ��� ه�اك ما ی�ع� إلى ال�� �أن م�ت��ى ه�ا الع�ل ه� م� م���� االن��ام أو أن�اره�. 

 . ٣١٧أل� سق� ت�فا�: م�جع ساب�، ص  

 .٢٥ال��� رج� ح�از: م�جع ساب�، ص  )٢٨(

)29( Makki, Fouad: Eritrea between Empires: Nationalism and the Anti-colonial 

Imagination, 1890-1991, dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements 
for the degree of Doctor of Philosophy in Sociology in the Graduate School of, 
Binghamton University, State University of New York, 2006, p. 189.  

)30( Ryseck, Laura R.: Op. Cit., p. 86.  

)31( Venosa, Joseph L.: Op. Cit., p. 160.  

االس�قالل  )٣٢( ال��الى إل��ال�ا،   Independent Bloc  ك�لة  ال�ا��ة االسالم�ة، وال��ب  ُت�ل� على ح�ب  �ان� 

وال��ب ال�ق�مى ال��. فق� ع�ف� إر����ا أح�اً�ا ع�ی�ة ق�ل ��ام الف��رال�ة، م�ها ما �ان ی�ع� إلى االس�قالل ال�ام وم�ها  

ن�ل��ا أو إ��ال�ا وم�ها ما �ان �ق�ل  ما �ان ی�اد� �االن��ام إلى إث����ا بال ق�� أو ش��، وم�ها ما �ان ���� وصا�ة إ

ب�ق��� إر����ا ب�� إث����ا وال��دان. و�ان� ه�ه األح�اب ت�� ال�أی�� م� جهات م�ع�دة خاصة م� ال�هات ال�ى ت��م  

�ع� ع�ض م��وع  ال���ان. ول��  ن�اً�ا فى ه�ا  أك�� م� غ��ها  إث����ا  و�ان�  و���ال�ا،  وان�ل��ا  أغ�اضها �إث����ا 

على ه��ة األم� ال����ة، قام� قائ�ة ال�ع� اإلر���� وات��ت األح�اب �لها ما ع�ا ح�ب االت�اد مع إث����ا،    ال�ق���

ال�فاص�ل،   م�  ل����  االس�قالل.  ��لة  ه�  ج�یً�ا  اسً�ا  لها  أ:  ان��وات��ت  ال����ة،  ال�ارج�ة  وزارة  رش�� وثائ� 

، ال�ا��ة االسالم�ة فى إر����ا، س�� ٧/١/ ٢٢٥، ملف رق� ٣٢ ، م�اف� أد�� أ�ا�ا، م�ف�ة رق�٥٠ال�ل�ان، م���وف�ل� 

  .٤٦ال��� رج� ح�از: م�جع ساب�، ص ، ٢٧/٢/١٩٥٦جً�ا، 

: م��� سع��: أص�ل ال���لة اإلر����ة  ان��،  دور إث����ا فى ت���ل و�ن�اء األح�اب ال��ال�ة لها فى إر����اوح�ل  

ال��ل�   ا٤وم��ق�لها،  ال�غ�افى  ال��ت��  ���ث  ب�  ،  م���  اإلمام  جامعة  االج��ا��ة،  العل�م  �ل�ة  األول،  السالمى 

  . ٥١٥، ص ١٩٨٤سع�د االسالم�ة، ال��اض، 

)33( F.O/401/48, Ethiopia, Part 10, January to December 1956, Ethiopia: Annual Review 

for 1955, 
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ة ال�اصة ال����ة فى ال�راسات األف����ة، ، ال��� ١٩٥٦-١٩٤٦خال� م��م ف�ز�: ح�ب ال�ا��ة االسالم�ة فى إر����ا  

  . ٤٤، ص ٢٠١٧، معه� ال���ث وال�راسات األف����ة، جامعة القاه�ة، ١٩٣الع�د 

 Charlesل� ت�� ه�ه أول م�ة ت����م إث����ا ف�ها ه�ه الع�ا�ات ال���اة �ال�ف�ا؛ فق� أشار ال����ر زاه� ر�اض  و

Schaefer    إثیوبیا أن  أرس�ق�ا�ً�ا إلى  شأًنا  ال�قاومة  تع�  ل�  إذ  لها،  اإل��الى  االح�الل  إ�ان  ال�قاومة  فى  اس���م�ها 

ح�ب   ذل�  فى  ��ا  م���ة،  وس�لة  �أ�ة  ال�قاومة  على  اإلث������   ��� االن�قام�ة  ج�از�انى  أع�ال  ح��  فق�  ح���اك. 

ل���ل الغاص� (اإل��ال��ن) وصاح� األرض (اإلر�����ن)  الع�ا�ات ��ا مارس�ها ال�ف�ا. ل�� م� ع�� أن ����� ا

  :ان��فى ال���� اإلث���ى. ل���� م� ال�فاص�ل، 

، ال��ل�  ٢زاه� ر�اض: ال�ف�ا فى إث����ا م�� الع��ر ال�س�ى وأث�ه� فى تار�خ ال�الد ال��اسى واالق��اد�، الع�د  

  ، ٢٣٢، ص ١٩٥٧، م�لة �ل�ة اآلداب، جامعة القاه�ة، ١٩

Schaefer, Charles: Serendipitous Resistance in Fascist-Occupied Ethiopia, 1936-1941, 
Northeast African Studies, New Series, Vol. 3, No. 1 (1996), p. 89.  

)34( F. O. 401/48: Further Correspondence respecting Ethiopia, part 10, secret, January to 

December 1956, p. 10.  

)35( Makki, Fouad: Op, Cit., p. 190, 189.  

ا �أن ���ن لها م��ل  إث����ً   ا�ل�ً   ١٩٤٣، فق� رف�� ب���ان�ا عام  ق�ل ذل�  ���ا� ل� ��� إلث����ا وج�د مل��س فى إر 

م��� ات�ال فى لها  ف���  ح��  ؛  ���١٩٤٦ا ���ل رس�ى إال عام  �ت�ار� فى أس��ا، ول� ت���� إث����ا م� دخ�ل إر 

  :ان�� ه�لى سالسى". نقاأس��ا، �ان ال����ل ع�ه ضا��ًا إث����ًا ه� العق�� "

) إث����ا  فى  الق�م�ة  والق��ة  ����: ه�السالسى  م�ارك  م���رة، معه� ١٩٧٤-١٩٣٠ش����  د���راة غ��  )، رسالة 

 . ٢٤٢، ص ٢٠١٥ال���ث وال�راسات األف����ة، جامعة القاه�ة، 

 . ٣٢٠فا�: م�جع ساب�، ص أل� سق� ت� )٣٦(

)37( Kibreab, Gaim: Ethnicity, Religion and British Policy on the Disposal, Africa: Rivista 

trimestrale di studi e documentazione dell'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente , Anno 
60, No. 2, Giugno 2005, p. 182,  

 . ٢٤٦ال��جع ال�اب�، ص  ش���� م�ارك ����:

)38( Kibreab, Gaim: Op. Cit., p. 182.  

   .٥٩إب�ا��� ع��ان حام�: م�جع ساب�، ص  )٣٩(

 . ٥٨)، ال�ى ت��� م�قع إقل�� ت���ا� �ال���ة إلر����ا، ص ١ان�� خ���ة ( )٤٠(

م��� ع��ان أب�  ،  ٢٤٨ال��جع ال�اب�، ص    ش���� م�ارك ����:،  ٢٦ال��� رج� ح�از: م�جع ساب�، ص    )٤١(

 . ���٤٤٠: م�جع ساب�، ص 

   .٥٩إب�ا��� ع��ان حام�: ال��جع ال�اب�، ص  )٤٢(

 . ٣٢١أل� سق� ت�فا�: ال��جع ال�اب�، ص  )٤٣(

 . ٥٨ت��� م�قعه�ا، ص  )، ال�ى١ان�� خ���ة ( )٤٤(

 .. ٣٢١أل� سق� ت�فا�: ال��جع ال�اب�، ص  )٤٥(

  . ٢٦ال��� رج� ح�از: ال��جع ال�اب�، ص  )٤٦(
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إذ أن   وال�أث�� على م�اوالتها؛  ال�ول األر�ع  ان��اه  ال���ة فى ج�ب  إلى  ال���ة اإلرهاب�ة  تل�  ال�اح���  و�ع�و �ع� 

دون ش� زع�اء االت�ادی��، ال�ی� �ان�ا ح�ى ذل� ال�ق� �ع�ق�ون  ن�ائج اس�ق�اء ل��ة ال��ق�� ال��ا��ة ق� ص�م�  

أنه� ال یلق�ن مقاومة إال م� حف�ة م� ال�ؤساء "األح�اش" ذو� ال���ح وم���عة حائ�ة م� ال��ل���. وص�م�ه� ��ل� 

�أ� العام العال�ى �إ�هار ح��قة أن إل��ال�ا وزن فى العال� �ف�ق ����� ما إلث����ا، ف�اول�ا ال�أث�� على ال�ول األر�ع وال

وأخ�ه  اإلر����  تف�ق  ب�أت  أ�ه�وا ضغ��ة  ذل�  م�  ب�ًال  ول��ه�  أغ�اضه�،  ت�ق��  على  وت����ه�  االت�ادی��  ق�ة 

 .٢٧ال��� رج� ح�از: م�جع ساب�، ص  : ان��اإلر����. 

)47( Araya, Mesfin: Eritrea, 1941-52, Op. Cit., p. 148.   

ال�ى �ان� ت�� ول� آب ول� مار�ام  )٤٨( ث� أص�ح م� ��ادات ��لة االس�قالل  : �ان رئ�ً�ا ل��ب إر����ا ال���قلة 

� رئ��  األح�اب ال����ة اإلر����ة ال��ال�ة �االس�قالل، ��ا �ان ع�� وف� إر����ا إلى األم� ال����ة، ث� شغل م��

ات�اد ع�ال إر����ا. ل�أ إلى م�� ووج� ف�ها �ل ت�ح�� الجً�ا س�اسً�ا على ض�افة ال�ولة ال����ة وع�ل فى ر�� 

ش�ق أف����ا �اإلذاعة ال����ة، ح�� �ان ی�ّجه م� خاللها ن�اء إلى ال�ع� اإلر���� �اللغة ال������ة. وق� أص�ح م� 

إر����ا   ت����  ل���ة  ال�ارج�ة  تأس�� عام  ال��ادات  إب�ا��� ع��ان حام�: م�جع ساب�، ص    :ان��.  ١٩٥٨ع��ما 

٩٤ . 

 . ٣٢٢أل� سق� ت�فا�: م�جع ساب�، ص  )٤٩(

 . ٣٢٣نف�ه، ص  )٥٠(

 . ٣٢٤نف�ه، ص  )٥١(

 . ٤٢دون�ان ك. ����غ: م�جع ساب�، ص  )٥٢(

 . ٣٢٤أل� سق� ت�فا�: ال��جع ال�اب�، ص  )٥٣(

)٥٤(Venosa, Joseph L.: Op. Cit., p. 161.  

 .٤٨ص  �هة ال����� االرت��ة: م�جع ساب�،ج )٥٥(

وم�اضل ���� وُ�ع� ��� ج�ًءا أص�ًال م� ال�ار�خ ال��ی� إلر����ا، ساه�   : ز��� و��ىال��خ إب�ا��� سل�ان  )٥٦(

�ق�ٍ� ���ٍ� فى بل�رة ال�ع�ر الق�مى اإلر����، وواجه �ق�ة وصال�ة ال��ام�ات االس�ع�ار�ة، وت��� ب����ة وش�اعة  

ن ُ�ع� الع��د الفق�� لل���ة  ل��اوالت ت���� اإلرادة ال����ة، وت�ع� ���ارة و���لة ح�ب ال�ا��ة االسالم�ة ال�� �ا

���ی�ة ��ن، وت��ى على الف��لة والع�ة. �ان ق�ً�ا فى م�اقفه ال����ة ش�ی� اإلع��از   ١٩٠٧ال����ة اإلر����ة. ُول� عام  

،  �١٩٥٠إر�����ه، وم� ال��س��� األوائل ل����ة ح� ال���، ث� ح�ب ال�ا��ة االسالم�ة، وت�ع� ��لة االس�قالل عام  

. قاد ال�عارضة ال����ة ض� ال��خالت اإلث����ة ١٩٥٠و  �١٩٤٩ة اإلر����ة أمام األم� ال����ة عامى  وع�ض الق�

الف��رال�ة   الف��ة  إ�ان  اإلر����ة  ال���ن  س�����  ١٩٦٢-١٩٥٢فى  فى  القاه�ة  فى  ت�فى  ی�اه�    ١٩٨٧.  ع��  ع� 

 . �٥٧١ ���: م�جع ساب�، ص : م��� ع��ان أب ان�� ال��ان�� عاًما، وُدف� فى م�ی�ة ��ال ال��دان�ة.

)57( Venosa, Joseph L.: Op. Cit., p. 163.  

)58( F.O. 401/42: Further Correspondence respecting Ethiopia, part 4, Confidential, 

January to December 1950, p. 6.  

 .٤٣ال��� رج� ح�از: م�جع ساب�، ص  )٥٩(
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)60( Venosa, Joseph L.: Op. Cit., p. 208, 209.  

)،  ١٩٥٥- ١٩٥١أل� سق� ت�فا�: ف��رال�ة إرت��ا مع إث����ا م� أن�ى مات���� إلى ت�ال �ای�و (أل� سق� ت�فا�:    )٦١(

، ش����  ٥١، ص  ٢٠٠٩، ال��عة األولى، ال���� الق�مى لل��ج�ة، القاه�ة،  ١٣٩١ت�ج�ة إب�ا��� إدر�� ت�ت�ل، الع�د  

 . ٢٤٨ك ����: م�جع ساب�، ص م�ار 

)62( Makki, Fouad: Op, Cit., p. 189.  

)63( Araya, Mesfin: Eritrea, 1941-52, Op. Cit., p. 152.   

فى  :����غ  �ام��ون   دون�ان )٦٤( إر����ا  عام  (د�����    حاك�  عام  ١٩٥٢س�����  -١٩٥٠الف��ة  ُول�   .(١٩٠٣  ،

، وع�ل فى دارف�ر و��ال إلى  ١٩٢٥ودرس ال�ار�خ فى �ام��دج. ُع�� م��ًفا ل�� ال�ائ�ة ال��اس�ة فى ال��دان عام  

�ة مق�م ، ُث� ُع�� م��ًفا لل��اب�ات فى م��� ال���ال بالت ب�ت١٩٣٥أن ُع�� نائً�ا ل��ی� ال��اب�ات فى ال����م عام  

عام ١٩٤٠عام   لها  عاًما  س��ت�ً�ا  وأص�ح  إر����ا  اح�الل  إدارة  نّ��  وع��ها  ��ك   ���� ال���ال   ����� مل�ًقا  ث�   ،

. ُع�� حاكً�ا  ١٩٤٦. صار م���اًرا فى م�ل� وزراء خارج�ة ال�ول األر�ع وفى م�ت�� ال�الم فى �ار�� عام  ١٩٤١

. قاد أع�ال اإلدارة ال����ان�ة فى إر����ا ل��ف�� ق�ار  ١٩٥١ف��ای�    ١٤ا فى  عاًما إلر����ا خلًفا لل���ال درو ووصل أس�� 

  ��١٠٤أن إر����ا، ��ا حارب ع�ا�ات ال�ف�ا وصادق على ال�الغ رق�    ١٩٥٠د�����    ٢األم� ال����ة ال�ادر فى  

دون�ان ك. ����غ: م�جع  :  ��ان. و�ع��� ال���ال ����غ �ّ�اثة فى ال���ن االس�ع�ار�ة �ال�فه�م ال����انى.  ١٩٥١لعام  

 ساب�.

 . ٤٣، ٤٢، ص نف�ه )٦٥(

)66( F. O. 401/43: Further Correspondence respecting Ethiopia, part 5, January to 

December 1951, p. 6. 

مع��ة مع   ت���ها إث����ا ���ادة "ت���ى ه�لى" و"ه�لى أ�ا�" فىم� ال�ف�ا  اش���� م���عة    ١٩٥٠د�����    ٢٢فى  

ت� إرساله   -أح� ��ار قادة ال�ف�ا فى ذل� ال�ق�  -، وع��ما أص�� "حق�س ت���"  اإلر����ة  ال���ة فى بل�ة "ك�از��"

 :ان�� .إلى م�ی�ة "ع�وة" اإلث����ة، وع�لج فى م���فاها

 FO 401/42 Eritrea: Conversation with the Ethiopian Foreign Minister, Asmara, 13 May 
1951, p. 9, 

  . ٢٤٨ش���� م�ارك ����: م�جع ساب�، ص 

)67( F.O. 401/44: Further Correspondence respecting Ethiopia, part 6, Confidential, 

January to December 1952, p. 3. 

)68( Eritrea's Raiding Shifta Keep Country Unstable: The Daily Colonist, 11 May, 1951.  

)69( Carr, Oyeshiku Burgess: The Idea of Nationalism in the African Context, Doctor of 

Philosophy, Boston University, 2008, p.89, 

  . ٤٤خال� م��م ف�ز�: م�جع ساب�، ص  

م��� ب� ال��� رج� ح�از، األص�ل ال�ار���ة لل���لة اإلر����ة، م�لة �ل�ة العل�م االج��ا��ة، جامعة األمام    )٧٠(

    .٥٤٥، ص ١٩٧٧سع�د، 

  . ٥٨) ال�ى ت��� م�قع ت���ا� �ال���ة إلر����ا، ص  ١أ��ا خ���ة ( وان��

)71( Venosa, Joseph L.: Op. Cit., p. 162.  
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إر����ا أو عاش�ا ه�اك لف��ة ���لة، ف�ًال ع� الُ��ل�ی�    را��ة س�اس�ة �ان� ت�� اإل��ال��� ال�ی� ُول�وا فى  )٧٢( 

�ال�صا�ة اإل��ال�ة، و�ذا   ال�ا��ة ت�ال�  ال��ل�ی�، و�ان�  ال����ات لإل��ال��� أو لل��ل�ی� و��ل� أمهات  وال�وجات 

ا أو ه��ة األم�  ال����  ال�ول األر�ع  ت��ارها  فاالس�قالل إلر����ا ت�� ح�ا�ة ح��مة  ال�ل  ان��:   تع�ر ه�ا  ل����ة. 

  .٢٠ال��� رج� ح�از: األم� ال����ة وق��ة إر����ا، م�جع ساب�، ص 

 .٣٢٦م�جع ساب�، ص ل� نف��ق، أل� سق� ت�فا�:  )٧٣(

سف�رت�ا  -م�� ف�ل م��وع ب�ف�  لعل م�ا یلف� ال��� فى ه�ه ال��حلة تغ�� م�قف إ��ال�ا إزاء الق��ة اإلر����ة  )٧٤(

ی�ل��   ال�ق� ت�ع� إلى اس�قالل إر����ا علىف�ارت م��    ،١٩٤٩فى    إر����ا   في   أف�ل  ف�ص�ها  ت��ن   أن  أمل  ذل� 

ال�ى  .  اإلث���ي  ال�اج  �ل  في  عل�ه  �ان�  م�ا  ال���قلة اإلر����ة  اال��ال�ة  ال�ا��ة  �ه  تق�م�  االق��اح  أن ه�ا  و���و 

ت���ها   أن  ت����ع  إ��ال�ا  فإن  االس�قالل،  إر����ا  م�ح  حالة  فى  أنه  ت��  ال�ال�ة  كان�  �ال��اع�ات  ج�احها  ت�� 

ال�ا��ة   زع�اء  اع�ق�  ال��اس�ة،  ال�اح�ة  وم�  ض�ورً�ا.  ذل�  �ان  إذا  الع����ة  ال��ا�ة  ت���ها  وأن  واالق��اد�ة، 

االسالم�ة أن ب�سعه� ال���� فى ال��ازن ب�� ال��ائف واألح�اب االسالم�ة وال�����ة، وال����ة على جهاز ال���مة 

  ��ف�قة.���� م�هالته� ال

  م�   أنه  سل�ان  إب�ا���  وج�  ذل�  ومع.  اإلسالم�ة  لل�ا��ة  إح�اًجا �ال���ة  أك��  لالس�قالل  اإل��الي  ال�ع�  وق� �ان

 اإل��ال�ة  ال��اسة  في  لل���ل  و�ان  .اإلم�ان  ق�ر  اإل��ال���  ع�  �ع�ه  على  ال�فا�  مع  ال�ع�  ه�ا  اس���ام  ال��اس�

 اس��اء  في اإل��ال�ة  ال��اسة في ال���ل ت��� وق� .االس�قالل إلى ت�ع� ال�ي ال�ع���ات م��لف إلى م��اق�ة جاذب�ة

  ت����  في  ان����ا   وق�.  ال���ص  وجه  على  ال�ح�و�   وال��ب  اإلث����ة  ــ ال�ولة  االس�قالل  ��لة  معارضي  ب��  حاد

 ال�ي  ال��ف�قة  الق�ل  ع�ل�ات  وفي)  الل��ص�ة(  ال�ف�ا  ن�ا�  ز�ادة  إلى  أدت  ال�ي  والق�م�ة  إل��ال�ا  ال�عاد�ة  ال��اع�

 ع��  ت�عة  مق�ل  ع�  اله��ات  م�جة  أسف�ت  ١٩٤٩عام    نها�ة  و��ل�ل.  اإلر�����ن   والق�م��ن   اإل��ال��ن   لها  تع�ض

 إ��ال�ا   أن  ح��قة  على  رًدا   اإل��ال���  مع  سل�ان  إب�ا���  تقارب  االس�قالل. و�ان  ق��ة  م����   أب�ز   م�   واث���   إ��الً�ا

  ����   ب�ف�ذ  اح�ف��ا  اإل��ال���  �أن  ن����رك  في  وج�ده   أث�اء  أ��ا  واع��ف.  إر����ا  الس�قالل   معارض�ها  ع�  ت�ل�  ق�

  �أن   واع��ف  .ال�ق�  ذل�  في  ال����ة  األم�  أع�اء  ثل�   ت��ل  �ان�  ال�ي  الالت���ة،  أم���ا  في  ال�اث�ل���ة  ال�ل�ان  على

  و�ان .  ت����ه�  ل��ان  األك��ة  ال��ق   إح��  ه�  إ��ال�ا  مع   عالقات  ب�اء  وأن  ت���ة،  أ�  في  حاسً�ا  س���ن   دع�ه�

  :  ان�� أ��ا. ب�ل� عل� على  اإلث�����ن  وم���وه� ال�ح�و��ن 

  ،٤٥ال��� رج� ح�از: األم� ال����ة وق��ة إر����ا، م�جع ساب�، ص 

Makki, Fouad: Op, Cit., pp. 274-275. 

 .٣٢٧نف��ق، م�جع ساب�، ص أل� سق� ت�فا�: ل�  )٧٥(

 نف�ه. )٧٦(

 . ٣٢٨نف�ه، ص  )٧٧(

 . ٣٢٥نف�ه، ص  )٧٨(

)79( Venosa, Joseph L.: Op. Cit., p. 162.  

، ملف رق� ٣٢، م�اف� أد�� أ�ا�ا، م�ف�ة رق�  ٥٠رش�� ال�ل�ان، م���وف�ل�  وثائ� وزارة ال�ارج�ة ال����ة، أ )٨٠(

 ). ١٩٥٢-١٩٤٧الف��ة (، ض�ا�ا ال�ا��ة االسالم�ة خالل ١/ ٢٢٥/٧
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  . ٣٠-٢٩، ص ص )١(ج�ول  ن��ا) ٨١(

  .٤٨ص  �هة ال����� االرت��ة: م�جع ساب�،ج، ١٧٠ص : م�جع ساب�،ج. ك. ن. ت��فاس��� )٨٢(

خالل وج�د ل��ة األم�    وال��ل���  األ��ا�  أس��ا ب��  في  ال��اق  واسعة  شغ�   أع�ال  وقع�  ،١٩٥٠ف��ای�    ٢١  في

  �ان   م�ل�  ج�ازة  م���  في  ال�ح�و�،  ال��ب  مق�  م�  �الق�ب  ق��لة  إلقاء  ذل�  وراء  ال��اش�  ال���  و�ان  ال����ة،

  ال�غ�  أع�ال  م�  أ�ام  ثالثة  ال����ة  و�ان�  ال�ف�ا،  م�  ع�ا�ة   ی�  على  ال�اب�  ال��م  في  وق�ل  لل�ح�و���  معارًضا

  :ان�� .م�ه� ���� ع�د وج�ح  ش�ً�ا خ���� ن�� ف�ها ق�ل ال�ي ال�م��ة

United Nations General Assembly: Report of the United Nations Commission for Eritrea, 
Fifth Session, Official Records, New York, 1950, p. 29. 

 .٥٨ ال��� رج� ح�از: األم� ال����ة وق��ة إر����ا، م�جع ساب�، ص )٨٣(

  ،٤٨ص  �هة ال����� االرت��ة: م�جع ساب�،ج )٨٤(

United Nations General Assembly: Report of the United Nations Commission for Eritrea, 
Op. Cit., p. 48. 

 . ١٧٠ص : م�جع ساب�،ج. ك. ن. ت��فاس��� )٨٥(

 . ٢٤٨-٢٤٧ش���� م�ارك ����، م�جع ساب�، ص  )٨٦(

 .٣٢٥أل� سق� ت�فا�: ل� نف��ق، م�جع ساب�، ص  )٨٧(

 .١٨٩ص  ،ال��جع ال�اب� :ج. ك. ن. ت��فاس��� )٨٨(

ال��لة االس�قالل�ة �ع� مق�ل ال��� ع��    )٨٩( الف�ائ�ة ض� أن�ار ح�ب  رو� أح� زع�اء ح�ب االت�اد أن ع�ل�اته� 

 ����� صالح  ع��  ال��ل�� القادر  م�  ع�اص�  ب�اس�ة  ت��  �ان�  ال�ارز��،  االسالم�ة  ال�ا��ة  ح�ب  زع�اء  أح�   ،

  .١٨٩ص  ،ال��جع ال�اب� :ج. ك. ن. ت��فاس���: ان�� اإلر���� و����ت ب���انى م�ع��.  

  . ١٩٠ص  ،نف�ه ) ٩٠(

  .نف�ه ) ٩١(

(  .١٩١ص   ،نف�ه  ) ٩٢( رق�  ال��ول  ��ل�  الق��  ٣وان��  �ع�  ال�ف�وضة على  �الغ�امات  ال��عل�  �ال�ل��،   (

  . ٦٠اإلر����ة، ص 

  .٥٨ان�� م�اقع ه�ه ال��ن على ال����ة �ال�ل��، ص  )٩٣(

)94( Venosa, Joseph L.: Op. Cit., p. 161.  

 . ��٣٢٨جع ال�اب�، ص الأل� سق� ت�فا�:  )٩٥(

 نف�ه. )٩٦(

  عام   م�  ال�ف�ا  ) �ال�ل��، وال��عل� ب��ا�٢، وان�� ��ل� ج�ول رق� (٣٢٩، ص  أل� سق� ت�فا�: م�جع ساب�)٩٧(

وال��اب��  ١٩٥٠  أب��ل  إلى  ١٩٤٨ الق�لى  و��ل�  ال��ام،  ق�ات  صف�ف  فى  وال��اب��  الق�لى  ع�د  ح��  م�   ،

 . ٥٩وال�ق��ض عل�ه� فى صف�ف ال�ف�ا، ص 

 . �٣٢٨، ص �اب ال��جع الأل� سق� ت�فا�:  )٩٨(

 . ٣٢٩نف�ه، ص  )٩٩(

  . ٣٣٠نف�ه، ص  )١٠٠(
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ل�الح إث����ا ���ا ی�عل� �الق��ة اإلر����ة؛ فق� رأت ب���ان�ا تق��� إر����ا    ی��و أنه �ان ه�اك ث�ة ت�ا�ئ ب���انى

ب�� ال��دان و�ث����ا، أما ق�لها �ال�ل الف��رالى فق� جاء أث�اء م�اق�ة الق��ة فى األم� ال����ة ول� ��� فى األصل م� 

الف��رالى، ل� ��ف ال����ل�ن ال����ان��ن ع�    ب�ات أف�ارها. وح�ى فى ال��حلة ال�ى ت��ل�ا ف�ها م���ل�ة إقامة ال��ام 

ال��ی� ع� ت�ف�اته� على م�� قابل��ه لل�����. �ان�ا �عل��ن أن الف��رال�ة، رغ� أنها مفه�م ج�ی� لل�ع� اإلر����، 

ا أن  فإنها �ان� ت��ى ب�ع� الق��ل فى أوسا� اإلر������ �اع��ارها حًال وسً�ا. فق� ح�ر ال�ف�� ال����انى فى إث���� 

فى   ثق�ه�  ع�ًضا ع� وضع  الع���ة  ال�امعة  ن��  ی��ه�ن  ق�  اإلر����  ال�ع�  ن�ف  ���ل�ن  �ان�ا  ال�ی�  ال��ل��� 

وال���او���،   اإلث������  ال��مال���  الف��رال�ة فى  ی�ث� مفه�م  اإلم��ا��ر ه�السالسى، ��ا عّ�� ع� م�اوفه م� أن 

  م�ا ی�د� إلى م�ا�� ته�د ال�ح�ة اإلث����ة. 

 . ٦٤: أل� سق� ت�فا�: ف��رال�ة إرت��ا مع إث����ا، م�جع ساب�، ص ��ان

 . ٣٣٠ص  ال��جع ال�اب�، أل� سق� ت�فا�: ل� نف��ق، )١٠١(

 نف�ه. )١٠٢(

 . ٣٣١نف�ه، ص  )١٠٣(

 .٤٨٢م��� ع��ان أب� ���: م�جع ساب�، ص  )١٠٤(

  . ١٩٢، ١٩١ص  ،م�جع ساب� :ج. ك. ن. ت��فاس��� ) ١٠٥(

  . ١٩٢ص  ،نف�ه )١٠٦(

)107( F. O. 401/42: Proposal for the Resumption of Italo-Ethiopian Relations,  Record of 
Conversation with the Italian Minsiter for Forgien Affairs on 19th  May, 1950, p. 11.  

)١٠٨(F. O. 401/42: Future of Eritrea, Conversation with the Ethiopian Foreign Minister, 
Mr. Stafford to Mr. Younger, on 3th  May, 1950, p. 12, F. O. 403/473: Further 
Correspondence respecting Africa, part 4, Future of Eritrea, Conversation with the 

Ethiopian Foreign Minister, January to December 1950, p. 71. 

�رالى م� األم� ال����ة ن���ة م�اش�ة لالتفاق األم���ى اإلث���ى و�ع� ت�ه�� ب���انى، ف� كان ص�ور الق�ار ال )١٠٩(

وضع   وراء  ال����ة  ال�ال�ات  �ان�  فق�  ال�ان�ة.  العال��ة  ال��ب  �ع�  اإلر����  ال�ع�  مأساة  ب�ا�ة  الق�ار  ذل�  و�ان 

��ل ���ج�ها على قاع�ة ع����ة فى أس��ا  وه��سة وت�ف�� ذل� الق�ار �ع� ت���ع اتفا��ة مع االم��ا��ر ه�السالسى ت 

  وت�عل م� إث����ا حل�ًفا لها فى ال���قة.  

 .٤٤: ج�هة ال����� االرت��ة: م�جع ساب�، ص ان��

: �ان م� أوائل اإلر������ القالئل ال�ی� نال�ا تعل�ً�ا عالً�ا وشغل م��ً�ا إدارً�ا فى اإلدارة ال����ان�ة �ای�و  ت��ال  )١١٠(

فى إر����ا. �ان م� م�س�ى ال��ب االت�اد� (األن�ن�) وانُ��� س��ت�ً�ا عاًما لل��ب. و�ع� ص�ور الق�ار الف��رالى 

ال����� لل����ة  انُ��� رئ�ً�ا  ال����ة  األم�  إق�ار م��دة  م�  �ع�  لل���مة اإلر����ة  أول رئ��  �ة اإلر����ة، وأص�ح 

تع�ض �ای�و ل�غ�� م�  ال���مة اإلث����ة ال�ى اته��ه �ع�م ال��اس    ١٩٥٥ال�س��ر اإلر����. وفى م���ف عام  

ة ث� ع���ه ع�ً�ا فى لل�ح�ة معها وال��ا�� فى إذا�ة ال��ان اإلر���� فى اإلم��ا��ر�ة اإلث����ة، فأج��ته على االس�قال

ال����. وفى عام   ال���خ اإلث���ى، وُع�� ���ا �ع� سف�ً�ا إلث����ا فى  �ال��رة   ١٩٦٦م�ل�  وال���  إث����ا  ه�ب م� 

: م��� ع��ان أب� ���:  ان��اإلر����ة ح�� أص�ح ع�ً�ا �ال��ل� األعلى ل��هة ال����� اإلر����ة ونائً�ا لل�ئ��.  

 .  ٥٨٠م�جع ساب�، ص 
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)111( F. O. 401/48: Op. Cit., p. 11.  

)112( Araya, Mesfin: Eritrea, 1941-52, Op. Cit., p. 147.   

   .٥١إب�ا��� ع��ان حام�: م�جع ساب�، ص  )١١٣(

 . ٦٦أل� سق� ت�فا�: ف��رال�ة إرت��ا مع إث����ا، م�جع ساب�، ص ) ١١٤(

)115( C. A. B. 129/50/41: Op. Cit., p. 1.  
)116( Eritrea's Raiding Shifta Keep Country Unstable: Op. Cit., p. 20.    

ُ�لِّف ��ه�ة ال��اع�ة في  و ا لألم� ال����ة في إر����ا،  ع��� ال����ة العامة إدواردو أن�� مات���و م� ب�ل���ا مف�ًض 

مف�  مه�ة  ت��  ول�  إلر����ا.  دس��ر  ال�ي ص�اغة  ال�ع��ات  تفاص�ل  وت�د  اإل�الق،  سهلة على  ال����ة  األم�  ض 

العامة  ال�ا�عة لل����ة  ال�ورة  تق���ه إلى    ال��   واإلرهاب  الع�ف  ان��ار  أج��  ناح�ة،  ف��  .لألم� ال����ة  واجهها في 

تق�م ال�ي  أن�اء  ج��ع  في  ال��ل�ة  "ال�ف�ا"  ع�ا�ات  �ه  كان�  ��أنها،   علي  �الل�م   اإلر�����ن   ألقى  إر����ا،    إث����ا 

 ����  األح�ان  م�  ����  في  �اإلح�ا�  ��ع�  �ان  أخ��،  ناح�ة  وم�  .اإلر������   مع  م�اوراته  تأج�ل  على  ال�ف�ض

  ونق�   اإلر����ة،  ال���مة  ب�ئ��  لل�الع�  إر����ا  في  سل�ات  لإلم��ا��ر  أن  م�ضً�ا  اإلث����ة،  ال���مة  م�قف

 غ��  األم�ر  ه�ه  أن  ال�ف�ض  وأوضح  .ذل�  إلى  وما  الق�اة،  وتع���  اإلر����ة،  ال����ة  ال����ة  أق�تها  ال�ي  الق�ان��

  ج�هة   وح�ى.  ال����ة  األم�  ق�ار  مع  ی�عارض  ما   وه�  إلر����ا،  ال�اخل�ة  ال���ن   في   ال��خل  ���ا�ة  وس���ن   مق��لة،

 ��أن   العامة  ال����ة  ق�ار"  �أن  اع��ف�  اإلر����   وال�س��ر  ال����ة  األم�  مف�ض  ع�ل  ان�ق�ت  ال�ي  اإلر����ة،  ال�����

  �أمانة   ت�ف��ه  ت�  ل�  اإلر����   لل�ع�  ال���وعة  �ال��لعات  معق�ل  ح�  إلى  س�في  �ان   �ان،  ��ا  العادل  غ��  إر����ا

  ،٣٤٥: م���د م��� إب�ا��� أب� الع����: م�جع ساب�، ص ان��ل���� م� ال�فاص�ل،  .واح��ام"

Červenka, Zdenek: Eritrea: Struggle for Self-Determination or Secession?, Africa 
Spectrum , Vol. 12, No. 1, (1977), p. 40. 

 . ٤١دون�ان ك. ����غ: م�جع ساب�، ص  )١١٧(

)118( United Nations General Assembly: Final Report of the United Nations 

Commissioner in Eritrea, New York, 1952, p. 9.  

 . ٦٦أل� سق� ت�فا�: ف��رال�ة إرت��ا مع إث����ا، م�جع ساب�، ص ) ١١٩(

 .٤١دون�ان ك. ����غ: ال��جع ال�اب�، ص  )١٢٠(

 . ��٦٧جع ال�اب�، ص أل� سق� ت�فا�: ف��رال�ة إرت��ا مع إث����ا، ال) ١٢١(

)122( United Nations General Assembly: Progress Report of the United Nations 

Commissioner in Eritrea during the Year 1951, p. 60.  

)123( United Nations General Assembly: Final Report of the United Nations Op. Cit., p. 

10.  

)124( United Nations General Assembly: Progress Report of the United Nations, Op. Cit., 

p. 60.  

 .٤٤دون�ان ك. ����غ: ال��جع ال�اب�، ص  )١٢٥(

)126( Venosa, Joseph L.: Op. Cit., p. 257.  

)١٢٧(F.O. 401/44: Op. Cit., p. 3,  
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