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احلمد هلل عىل ما أنعم ،وله الشكر عىل ما أهلم ،والثناء بام قدم،

من عموم نعم ابتداها ،وسبوغ آالء أسداها ،ومتام منن أوالها،

وأشهد أن ال اله إال اهلل ،وحده ال رشيك لهّ ،
وأن سيدنا حممدً ا عبده

ورسوله ،صلوات اهلل وسالمه عليه وعىل آله الطاهرين وأصحابه
املنتجبني .أما بعد ...

والقراء الكرام يف اطاللة جديدة من جملة العميد
فها نحن نلتقي
ّ

الغراء ويف عددها احلادي والعرشين الذي نأمل ْ
أن حيقق اهلدف الذي
ّ

ترجوه اهليئتان االستشارية والتحريرية وتطمحان اليه حتقيقا للرقي
التميز واجلودة يف
العلمي والبحثي والوصول اىل اسمى مراتب
ّ
خدمة املجتمع ،وقد اشتمل عددنا هذا عىل باقة معرفية من االبحاث

التي تنوعت يف مادهتا العلمية بني اللغوية واالجتامعية والدينية
والتأرخيية والنفسية فضال عن ملفه الذي ِ
باب
رب
احلسيني ُ
وس َم بـ (املن ُ
ُّ
بالنبي واألل  )ملا للمنرب احلسيني من دور مهم يف نرش
وصال
ّ
ثقافة أهل البيت  .فضال عن التحديات التي تواجهه سواء أكانت

الفكرية ام االعالمية األمر الذي أوجب احلاجة املاسة خلطاب
حسيني يستلهم كل معاين الفضيلة واالعتدال والتسامح .نأمل ْ
أن

القراء األعزاء يف هذا العدد فائدة ومتعة معرفية وندعوهم اىل
جيد ّ
املشاركة يف اعداد املجلة وملفاهتا القادمة ...واهلل ويل التوفيق.
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ملخص البحث
عد امللك الكسندر االول من اهم الشخصيات اليوغسالفية نظر ًا لدوه املهم يف

احلياة السياسية والعسكرية ،ولد يف عام  ،1888اضطر بعد وفاة والدته اىل التنقل

مع والده بني جنيف وسان بطرسبورغ وتلقى تعليمه يف جامعة بطرسبورغ ،وكان

لوالده دور يف اختيار معلميه والتأثري يف سلوكه،عاد اىل وطنه بعد اعتالء والده
احلكم يف رصبيا عام  ،1903واصبح ولي ًا للعهد عام  ،1909وكان له دور كبري

يف احلروب البلقانية ( ،)1913-1912ويف عام  1914اصبح الويص عىل العرش
بسبب عجز امللك بيرت االول عن اداء مهامه الرئاسية ،ومارس دور ًا فعا ً
ال يف احلرب

العاملية االوىل ( ،)1918-1914ويف توحيد السالف اجلنوبيني يف مملكة واحدة يف

كانون االول عام .1918

اصبح ملك ًا عىل مملكة الرصب والكروات والسالفيينفي عام  ،1921وحاول

طوال العقد االول من عمر اململكة الفتية إحداث نوع منالتوازن بني رغبة الرصب

يف قيام حكومة مركزية ورغبة الكروات يف قيام حكومة فدرالية ،اال ان االمر
وصل اىل اطالق نائب رصيب النارعىل النواب الكروات حتت قبة برملان اململكة ،مما
اضطر امللك اىل اعالن احلكم الديكتاتوري عام  1929وغري اسم اململكة اىل مملكة

يوغسالفيا ،ونتيجة لسياسة امللك الكسندراالولظهرتاملعارضة املسلحة التي قامت

هبا الكروامتام ادى اىل قتله عند زيارته باريس عام .1934
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ABSTRACT
As one of the most important figure in Yugoslavia Alexander I :
born in 1888 to find himself urged to transfer from one place to another
whose father take so great a role in shaping his personality . He ascends
the throne in 1909 and takes part greatly in the Balkan wars 19121913.Then he becomes the king of Serbs, Croats and Slavsin in 1921 and exerts
himself to compromise between the desire of the Serbs , one central
government, and that of Croats ,federal one but in vain as the Serb MPs
shoot the Croats ones under the dome of the parliament ; as such the king
announces the dictatorship in 1929 to be assassinated at the hand of the
Croatian revolution in 1934.
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 ...املقدمة ...
تعد دراسة الشخصيات التارخيية من الدراسات املهمة يف التاريخ ،ألهنا ال

تدرس الشخصية فقط بل اهنا تقوم بدراسة مجيع االمور املتعلقة بالشخصية ،منها

تأثري البيئة واملجتمع يف تكوينها ،فض ً
ال عن دراسة االحداث السياسية املعارصة
للشخصية ،ومعرفة دورهفياملسامهة ر يف تلك االحداث.

وقد وقع االختيار عىل موضوع امللك الكسندر االول وسياسته الداخلية

يف يوغسالفيااىل عام 1934؛ ملا هلذه الشخصية من امهية يف تاريخ رصبيا ،ومن
وأثرت فيه تأثري ًا واضح ًا .تبوأ امللك
ثم مملكة الرصب والكروات والسالفينيَّ ،

الكسندر االول لدى السالف اجلنوبيني مكانة مميزة ملساندته حلقوقهم يف التحرر
والكرامة والتقدم واالعرتاف بمكانتهم واستقالل إرادهتم.

قسم البحث اىل مبحثني سبقتهام مقدمة وحلقتهام خامتة ،اذ تناول املبحث االول

نشأته وحياته وذلك بالتطرق اىل دور والده يف احداث الكثري من التغيريات يف
حياته ،فض ً
ال عن احلروب التي شارك فيها ،ودوره يف توحيد السالف اجلنوبيني يف

مملكة واحدة عام  ،1918يف حني جاء املبحث الثاين بعنوان سياسة امللك الكسندر
االول الداخلية للمدة ( )1934-1922الذي سلط الضوء عىل اهم اعامل امللك

الداخلية يف اجلانب االداري والزراعي ،فض ً
ال عن دوره يف هتدئة االوضاع السياسية

يف اململكة املتمثلة بالتنافس احلزيب ،التي كان هلا االثر يف انتهاج امللك سياسة

ديكتاتورية جتاه البالد عام  ،1929واصدار دستور عام  1930وحظر االحزاب،
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اذ ادت هذه االعامل اىل وجود معارضة مسلحة بقيادة الكروات اودت بحياته عام

.1934

اعتمد البحث عىل جمموعة من املصادر العربية واملعربة واالنكليزية والرصبية

التي تطرقت اىل حياة امللك الكسندر االول ،فض ً
ال عن الرسائل واالطاريح

والبحوث االكاديمية املنشورة ،ويف اخلتام نسأل اهلل العيل القدير أن نكون قد وفقنا

يف مسعانا واحلمد هلل رب العاملني.
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املبحث االول
نشـــــــــــــــــــأته وحياته
ولد االمري الكسندر

Alexander

يف  16كانون االول 1888

()1

يف مدينة

ستينيي  Cetinieعاصمة اجلبل االسود( ،Montenegro )2وهوسليل العائلة املالكة
كاراجورجفيتش  Karageorgevichالتي اعتلت عرش رصبيا  Serbiaعام .)3(1903

تزوج والده االمري بيرت كاراجورجفيتش

()4

Peter Karageorgevich

من والدته

االمرية زوركا  Zorkaابنة ملك اجلبل االسود نيكوالس االول( INicholas )5يف 1

آب  ،)6(1883اثمر الزواج عن( )5ابناء هم االمرية هيلني  ،Helenواالمرية ميلينا
 ،Melinaواالمري جورجي( ،George )7واالمري الكسندر ،واالمري أندرو Andrew

الذي تويف بالوالدة مع والدته يف  16آذار .)8(1890

بعد وفاة والدته ،اضطراالمري الكسندر مغادرة اجلبل االسود مع والده اىل

جنيف يف سويرسا يف أيلول 1894وذلك بسبب سوء التفاهم ،و اخلالفات السياسية

والشخصية التي نشبت بني والده وجده( ،)9ونال الكسندر واخوته الكثري من العناية
و االهتامم من لدن والدهم؛إذ تلقوا التعليم االبتدائي يف جنيف( ،)10اال انه اضطر

يف عام  1898اىل مغادرهتا مع والده الذي توجه إىل امرباطورية روسيا القيرصية
بسبب دعوة القيرص الرويس نيقوال الثاين

II

 Nicholasاالمري بيرت لإلقامة فيها،

وليواصل تعليمه يف االكاديمية العسكرية يف سان بطرسبورغ(St. Petersburg )11

ليدرس فيها العلوم العسكرية وفنون الفروسية فض ً
ال عن دراسته لعلم القانون(.)12
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ويرجع السبب يف انتقال االمري الكسندر من مدينة ألخرى إىل عدم استقرار والده

ألنه كان منفي ًا عن رصبيا منذ عام .)13(1868

وكان من االحداث والتغريات التي طرأت عىل حياة االمري الكسندر هو

االنقالب العسكري الذي أحدثه انصار كاراجورجفيتش بقيادة دراغوتني

ديمرتييفيتش

()14

Dragutin Dimitrijevich

يف بلغراد

Belgrade

يف  10حزيران

 ،1903اذ دخل االخري إىل القرص امللكي بمساعدة رئيس احلرس امللكي
جيفكوفيتش  ،Jevkovatchوقام بقتل امللك الرصيب الكسندر أوبرينوفيتش

()15

 Alexander Obrenivichوزوجته امللكة دراكا( Draga )16وشقيقيها( ،)17وانتخب

الربملان الرصيب باإلمجاع يف  15حزيران االمري بيرت ملك ًا جديد ًا للرصب( ،)18فعاد

الكسندر مع والده واخوته اىل رصبيا(.)19

وبعد استقراره يف بلغراد واصل تعليمه فيها ،فأوكل والده مهمة تعليمه عام

 1904إىل لويس فوجنوفيتش  Louis Vojnovichالكروايت ،اال أنه مل يستمر يف هذه
املهمة بسبب تدخل امللك بيرت يف شؤون االمري التعليمية مما ادى اىل مغادرته بلغراد،

لذا اضطر االمري الكسندر اىل العودة اىل سان بطرسبورغ إلكامل تعليمه العسكري
والقانوين ،ورسعان ما عاد اىل بلغراد بسبب عدم حتمله الشتاء الرويس ،ونتيجة

هلذا االمر طلبت احلكومة الرصبية من احلكومة الروسية إرسال عدد من املدرسني
ملساعدة االمري عىل إكامل تعليمه يف بلغراد ومتت موافقة احلكومة الروسية عىل هذا

الطلب مع اجراء االمتحانات يف االكاديمية العسكرية يف بطرسبورغ ،ومنح رتبة

رقيب عام  ،1905ورتبة رقيب مشاة عام .)20(1907

وطرأ تغيري جذري يف حياته متمث ً
ال بتخيل شقيقه االكرب االمري جورجي عن

حقه يف عرش مملكة رصبيا وذلك يف  26آذار  ،)21(1909و كان يتصف االخري
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بانه رسيع الغضب ،وانه كان من اشد املنادين بأحقية الرصب بضم البوسنة عام

 )22(1909ومقاومة امرباطورية النمسا واملجر( ،)23فض ً
ال عن قتله خلادمه برضبة

عىل معدته فامت من اثر تلك االصابة بـ ( )3ايام( ،)24مما أدياىل فضيحة كبريةواستياء
الرأيالعام الرصيب( ،)25واستغالل الصحافة النمساوية املجرية هذا احلادث ضد

مملكة رصبيا ،وعىل اثر ذلك اعلن يف اليوم التايل عن تنصيب االمري الكسندر وريث

عرش مملكة رصبيا(.)26

وبعد توىل الكسندر منصب ويل العهد للمملكة ،دخلت رصبيا مع بلغاريا

واليونان واجلبل االسودالتيشكلت ما يعرف بالعصبة البلقانية(،Balkan League )27
واعلنت حرب ًا ضد االمرباطورية العثامنية يف  8ترشين االول 1912التي عرفت

وعني قائد ًا للجيش
باحلرب البلقانية االوىل( ،)28إذ اشرتك االمري الكسندر فيها ّ
الرصيب االول( )29ملهامجة العدو من االمام( ،)30ومن اهم املعارك التي خاضها هي

معركة كومانوفو  Kumanovoاستمرت 24-23ترشين األول ،)31(1912وقدبينت
مدى شجاعة االمريواستعداده لقيادة اجليش الرصيب( ،)32وسهلت االمر عىل جيشه

بفرض سيطرته عىل مقدونيا  ،Macedoniaالذي تابع طريقه نحو البانيا الوسطى

ليصل اىل ساحل البحر االدرياتيكي(.)33

بعد هذا االنتصار قاد االمري الكسندر اجليش الرصيب يف معركة اخرى ضد

العثامنيني بالقرب من بيتوال  Bitolaيف 18-16ترشين الثاين  1912وحقق انتصار ًا

عىل العثامنيني( ،)34وكان الشعب الرصيب ينظر هلذه املعركة عىل أهنا انتقام هنائي

هلزيمتهم السابقة يف معركة كوسوفو  Kosovoعام .)35(1389

وازاء ذلك عقدت اإلمرباطورية العثامنية هدنة مع االمري الكسندر و حلفائه

من العصبة البلقانية يف  3كانون االول  ،)36(1912اال ان هذه العصبة انفرط
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عقدها نتيجة للخالفات التي نشبت بني بلغاريا ورصبيا بسبب سيطرة االخرية عىل
مساحات واسعة من حدود بلغاريا الرشقية( ،)37فاقدم عىل اثرها اجليش البلغاري

هبجوم مباغت عىل اجليش الرصيب االول الذي كان بقيادة االمري الكسندر قرب هنر
بريغالنكا  Bregalnicaأحد روافد هنر فاردار  Vardarيف 30-29حزيران 1913

()38

واستطاع االمري الكسندر من خالل قيادته للقوات الرصبية واجلبل االسود
وبمساعدة اليونان ورومانيا( )39احلاق اهلزيمة بالقوات البلغارية( ،)40وهكذا نالحظ

االنتصارات التي حققها االمري الكسندر والتوسع الذي حققته مملكة رصبيا يف
ممتلكاهتا ساعد عىل زيادة شعبيته داخل رصبيا .ويف  24حزيران ُ ،1914أ ِ
صدر

مرسوم ملكي بتسمية االمري الكسندر وصي ًا عىل العرش الرصيب بعد أن أصبح
امللك بيرت االول كبري ًا يف السن وصحته معتلة(.)41

من االمور التي واجهت االمري الكسندر بعد تسنمه املنصب اجلديد مسألة مقتل

االرشيدوق فرانسو فرديناند  Franz Ferdinandوزوجته يف مدينة سرياييفو Saraievo

يف  28حزيران عام  )42(1914التي أدت اىل قيام ازمة بني مملكة رصبيا وامرباطورية

النمسا واملجر ،العتبار االخرية ان رصبيا هي املسؤولة عن مقتل ويل عهدها(،)43

وخاصة اهنا كانت تتهمها بعمل ضدها يف منطقتي البوسنة واهلرسك( ،)44فانتهزت
امرباطورية النمسا واملجر الفرصة من طريق وزير خارجيتها الكونت بريشتولد

 Count Brechtoldلتأكيد سلطاهنا يف منطقة البلقان وذلك بتوجيهها إنذار ًا شديد

اللهجة لرصبيا بعد اتفاقها مع املانيا( ،)45يف  23متوز  ،)46(1914مدته ( )48ساعة
وتضمن هذا االنذار ( )10مواد طلبت فيه من رصبيا( )47حل اجلمعيات الوطنية

التي تقوم بالدعاية ضد النمسا ،واغالق الصحف ،ومراقبة املدارس ملنع االساتذة
من بث كراهية النمسا يف نفوس التالميذ ،ومصادرة الكتب املدرسية التي وضعت
بقصد الدعاية ضد االمرباطورية ،وعزل القادة العسكريني واملوظفني الذين عرف
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عنهم كراهيتهم للنمسا ،والسامح هلا باالشرتاك مع رصبيا يف التحقيق اخلاص بمقتل
ويل العهد( .)48وكانت غاية امرباطورية النمسا واملجر من االنذار هو استفزاز مملكة
رصبيا؛ألنه تدخل رصيح يف شؤوهنا الداخلية ،مما يساعد عىل دفعها لرفض االنذار
ويسهل االمر عىل االمرباطورية يف القضاء عىل رصبيا هنائي ًا التي تشكل هتديد ًا هلا

يف منطقة البلقان.

جاء رد االمري الكسندر تصاحلي ًا إذ وافق عىل قمع اجلامعات املعادية للنمسا،

وتكميم افواه االصدارات العدائية ،والقاء القبض عىل بعض مثريي الشغب الذين
جاء ذكرهم يف االنذار ،ووافق عىل اطالع النمسا عىل التحقيقات اخلاصة ،ولكنه

رفض إرشاك النمساويني املبارش بالتحقيقات الذي عدها انتهاك ًا لسيادة بالده(،)49

وعرض ايض ًا عليهم رفع القضية اىل حمكمة الهاي الدولية ،اال انه يف الوقت نفسه

اعلن عن التعبئة العسكرية واالستعداد للحرب( .)50ويمكن القول كانت غاية

االمري الكسندر من هذا الرد هو اظهار نفسه بمظهر املحب للصلح وعدم االنجرار
اىل احلرب ،والسبب هو ضعف اجليش الرصيب وعدم استعداده ألنه كان منهك
القوى بعد خوضه احلروب البلقانية االوىل والثانية ( ،)1913-1912فض ً
ال عن

انه كان عىل علم برغبة امرباطورية النمسا واملجر يف القضاء عىل رصبيا سواء قبلت
ام رفضت باإلنذار ،لذا نراه ابدى موافقته عىل االنذار اال انه يف املقابل اعلن عن

التعبئة العسكرية واالستعداد خلوض احلرب.

وامام هذا اجلو املشحون بالتوتر ،اعلنت امرباطورية النمسا واملجر حرهبا

ضد رصبيا يف  28متوز  1914وبذلك جرت الدول الكربى اىل بدء احلرب العاملية

االوىل( ،)51لقد احرز اجليش الرصيب بقيادة االمري الكسندر العديد من االنتصارات،

وكان اول انتصاراته عىل اجليوش النمساوية يف  11آب  1914بعد عبور االخرية
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هنر درينا  Drinaمن البوسنة ،وعىل الرغم من النجاح الذي حققه النمساويون يف

وح ِّقق انتصار
مستهل احلرب رسعان ما ردهتم القوات الرصبية عىل اعقاهبم(ُ ،)52

اخر عىل القوات النمساوية يف معركة كولوبارا

.)53(1914

Cleopatra

يف  6ترشين الثاين

اال ان النمساويني متكنوا بعد حماوالت عديدة من احتالل بلغراد يف 2

كانون األول  1914ودام االحتالل ( )15يوم ًا ،مما اضطر االمري الكسندر اىل

التعاون مع مملكة اجلبل االسود يف القيام هبجوم مشرتك ضد القوات النمساوية

واستعادة بلغراد( ،)54وقد تكبد الرصب خسائر كبرية عىل ارض املعركة فض ً
ال عن

سقوط مئات االالف من اجلنود الرصب فريسة لوباء التيفوس  Typhusيف شتاء

عام (.)55()1915-1914وعليه فإن هذا االمر أدى اىل اضعاف القوات الرصبية
بشكل عام واثر تأثريا سلبيا عىل نتائج احلرب.

نتيجة لذلك تعرضت رصبيا اىل غزو مشرتك من القوات االملانية والنمساوية

املجرية والبلغارية( )56وذلك يف  6ترشين االول  )57(1915مما حدا باألمري الكسندر
اىل االنسحاب باجتاه البانيا( .)58ويبدو ان السبب يف ذلك يرجع اىل عدم التكافؤ يف
العدة والعدد بقوات دول الوسط.

قاد االمري القوات الرصبية املنهزمة عرب ارايض اجلبل االسود والبانيا كي يصل

هبم اىل ساحل بحر االدرياتيكي( ،)59وفيها تصدت القوات الرصبية للهجامت

االلبانية وتعرض االمري اىل اصابة خطرية يف مدينة شكودرا  Shkodraااللبانية،

وعمل االمري الكسندر عند بقائه للعالج عىل تنظيم امور جيشه ،وواجهته العديد
من املشاكل وكانت من اصعبها هو تأمني الطعام للجيش الرصيب ،فارسل طلب
املساعدة اىل القيرص الرويس نيقوال الثاين ،الذي ارسل اليهم اإلمدادات الغذائية يف
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وقت الحق( ،)60ويف كانون الثاين  1916ابحر مع جيشه اىل جزيرة كورفو Corfu

اليونانية ،واختذها مقر ًا للحكومة الرصبية ،وبدأ عىل اثرها تنظيم اجليش الرصيب

واعادة هيكلته ،كذلك قام بالسفر اىل عواصم دول احللفاء للحصول عىل الدعم
لرصبيا التي كانت حتت احتالل دول الوسط( ،)61وتم االمر لألمري الكسندر
فقامت قوات احللفاء املشرتكة (بريطانيا ،وفرنسا ،وايطاليا ،ورصبيا)هبجوم من

جبهة سالونيك  Salonicoوذلك يف 14ايلول  ،)62(1918فتقدمت القيادة العامة يف

اجليش الرصيب بطلب اىل قيادة قوات احللفاء بان يكون االمري الكسندر قائد ًا عام ًا

يف جبهة سالونيك اال ان قوات احللفاء رفضت هذا الطلب( ،)63وبعد معركة دوبرو

بول  Dobro Poleتقدمت القوات الرصبية الستكامل حترير رصبيا واملناطق التي
يقطنها السالف( .)64ومن خالل هذا نالحظ ان لألمري الكسندر دور ًا متميز ًا من

النواحي العسكرية والسياسية من خالل حروب البلقانية واحلرب العاملية االوىل،
واثبت بذلك قدراته العسكرية والسياسية يف قيادة القوات الرصبية.

عمل االمري الكسندر عىل توحيد السالف اجلنوبيني يف دولة واحدة(،)65

حماولة منه االستفادة من تواجدهم يف جنوب امرباطورية النمسا واملجر ،فاعلن

يف  14كانون االول 1914يف نيش( Nich )66ان هدف رصبيا من دخول احلرب هو

حترير الرصب والكرواتوالسالفيني وتوحيدهم ،ومن اجل تعزيزهذا اهلدف دعا

اىل تشكيل اللجنة اليوغسالفية  ،)67(Yugoslav Committeeوقد تشكلت رسميا

يف ايار  1915من ( )15عضو ًا )11( ،كرواتيا و ( )3من الرصب وسلوفينيي
واحد ،وكانت حتت رئاسة الكروايت انتي ترامبتش  ،Ante Trumbicواختذت من

لندن مقر ًا هلا( .)68ونظر ًا لتطورات الوضع االقليمي والدويل ،فقد رغب االمري
الكسندر ورئيس الوزراء نيقوال باشيتش( Nikola P.Pasic )69يف انجاز اتفاق مع

اللجنة اليوغسالفية حول طبيعة الدولة التي يرغبون يف اقامتها( ،)70وقد جرى هذا
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االجتامع يف جزيرة كورفو اليونانية واستمر من  15حزيران اىل  20متوز  1917مثل
اللجنة انتي ترامبتش ،ومثل مملكة رصبيا رئيس وزرائها نيقوال باشيتش( ،)71وكان

االمري الكسندر يراقب من كثب اهم املناقشات والتداوالت بني اجلانبني ،وانتهى

املؤمتر بتوقيع اعالن كورفو الذي تضمن ( )12نقطة ،دعا فيها اىل تكوين مملكة
حتت اسم مملكة الرصب والكروات والسلوفينيني( ،)72ونص عىل ان تكون دولة

ملكية دستورية ديمقراطية برملانية حتت حكم آل كاراجورجفيتيش ،وان طبيعة

النظام الذي سوف تدار بموجبة اململكة( )73حتدده مجعية تأسيسية سوف تشكل يف

حينها(.)74

من جهة اخرى ،قام سالف اجلنوب يف اإلمرباطورية النمساوية بإعالن

بيان زغرب يف آذار  1918أكدوا فيه عىل حق تقرير املصري ،وتوحيد الكروات
والسلوفينيني والرصب الذين يعيشون يف اإلمرباطورية يف دولة مستقلة

وديمقراطية( .)75ويف  8ترشين األول  1918تم تأسيس املجلس الشعبي يف زغرب
عاصمة كرواتيا حاليا الذي أصبح السلطة العليا املسؤولة عن إدارة الدولة اجلديدة

التي أعلنت هناك يف  29ترشين األول حتت اسم دولة السلوفينيني والكروات
والرصب تضم سالف اجلنوب القاطنني يف اإلمرباطورية( .)76وبربوز هذه الدولة
اجلديدة اصبح الوضع مربك ًا وصعب ًا امام االمري الكسندر يف عملية توحيد السالف

اجلنوبيني يف دولة واحدة مستقلة.

عىل اية حال فان االمر مل يستمر طوي ً
ال ،الن تشكيل هذه الدولة جاء يف وقت

عصيب اذ مل يكن هلا جيش تستطيع معه أن تسيطر عىل أراضيها يف الوقت الذي قامت

فيه القوات اإليطالية باالستيالء عىل اجزاء من داملاشيا الواقعة يف كرواتيا بحجة ان

احللفاء وعدوها بضمها اىل ايطاليا بموجب اتفاقية لندن الرسية عام ،)77(1915
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اجرب عىل اثرها املجلس الشعبي يف زغرب بطلب املساعدة العسكرية من الرصب

من اجل اسرتجاع اراضيها التي احتلتها ايطاليا( ،)78فض ً
ال عن النزاعات االجتامعية

التي كانت هتدد باهنيار السلم الداخيل يف الدولة اجلديدة .ومن هنا فقد رأت قيادة

هذه الدولة يف  27ترشين الثاين  1918أن ترسل وفد ًا إىل مملكة رصبيا التي كانت

قد ضمت إليها اجلبل األسود يف ترشين األول  )79(1918للتفاوض حول رشوط
االحتاد بني الدولتني(.)80

اتفق اجلانبان عىل رشوط االحتاد التي كان من أمهها ترك نظام احلكم يف الدولة

اجلديدة جلمعية تأسيسية منتخبة تضع دستور ًا بموافقة ثلثي األعضاء ،ونتيجة
لتفاقم الوضع عىل ارض الواقع أرغم الوفد عىل القبول بملك رصبيا لقيادة الدولة

املقرتحة ،وهكذا اجتمع الوفد مع الويص عىل عرش رصبيا االمري الكسندر يف 1

كانون األول  ،1918وقرأ عليه مذكرة املجلس الشعبي التي دعت إىل أن يتوىل
احلكم يف الدولة اجلديدة باسم امللك بيرت ،وقد أعلن الويص ألكسندر عىل الفور عن

«توحيد رصبيا مع دولة السلوفيني والكروات والرصب املستقلة يف مملكة الرصب
والكروات والسلوفيني املشرتكة»( ،)81ثم قام رصب فويفودينا باختاذ خطوة مماثلة

واحتدوا مع رصبيا( ،)82وعرضت عىل االمري الكسندر الوصاية عىل اململكة بسبب

عجز امللك بيرت عن اداء مهامه الرئاسية( .)83ونتيجة الظروف الدولية التي ساعدت
االمري الكسندر عىل حتقيق حلم السالف اجلنوبيني يف الوحدة ،اال انه واجه العديد

املشاكل الداخلية نتيجة اختالف اآلراء حول نوع احلكم يف البالد وطبيعته ما بني
املركزي واالحتادي ،فض ً
ال عن تسلط الرصب ورغبتهم يف تكوين دولة رصبيا
الكربى.
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وإزاء هذا التكوين غري املتجانس واملختلف يف البيئة السياسية واالقتصادية،

واجهت االمري مهام صعبة يف املجال السيايس ،متثلت بسيطرة االحزاب السياسية

عىل احلياة السياسية وكانت متثل القوميات املنضمة يف اطار اململكة اجلديدة ،وكانت
من امهها ،احلزب الراديكايل الرصبيبزعامة نيقوال باشيتش ،واحلزب الديمقراطي

الرصيب برئاسة كل من ليوبومري دافيدوفيتش  Ljubomir Davidovichوسفيتوزار
بريبيتشفيتش

Pribićević

 ،Svetozarأما يف كرواتيا فإن النفوذ السيايس األكرب

كان لحلزب الفالحي الكروايت  Croatian PeasantPartyبزعامة ستيبان راديتش
 ،Stiepan Radićويف سلوفينيا كان احلزب الشعبي  People’s Partyبقيادة انطوان

كوروسيتش  ،AntunKorosećوشكل املسلمون تنظيمني سياسيني األول يف

البوسنة وحيمل اسم منظمة املسلمني اليوغسالف Yugoslav Muslim Organization
بزعامة حممد سباهو ،إما االخر فقد كان باسم اجلمعية اإلسالمية DzemijetParty

يمثل املسلمني األلبان واألتراك يف كل من مقدونيا وكوسوفا ،وأخري ًا كان هناك

احلزبالشيوعي واحتاد الفالحي اليوغسالف ،واصبحاالمري امام مسؤولية املحافظة
عىل اململكة اجلديدة من الرصاعات السياسية بني االحزاب حول طبيعة نظام
احلكم يف اململكة ،بني احلزب الفالحي الكروايت الذي طالب بنظام احتادي ال

مركزي تتمتع القوميات من خالله بحكم ذايت واسع ضمن حدودها ،وبني احلزب
الراديكايل الرصيب الذي ارصعىل نظام مركزي للملكة حتت قيادة رصبية متمثلة
بحكم ال كاراجورجفيتش(.)84

وامام هذا االمر كان عىل االمري تنظيم شؤون البالد الداخلية ،إذ قام يف20

كانون األول 1918بتكليف ستوجان بروتيتش  Stojan Proticمن احلزب الرصيب

الراديكايل بتأليف حكومة انتقالية( ،)85تقوم مهمتها عىل اجراء انتخاب اجلمعية

التأسيسية التي اقراها اعالن كورفو عام  ،1917فقامت احلكومة بتشكيل برملان
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مؤقت اختري اعضاؤه من الربملان الرصيب واملجلس الشعبي يف زغرب ،ومن بني
ممثيل القوميات االخرى ،فأصدر الربملان املؤقت يف  3أيلول  1920قانون انتخاب

اجلمعية(.)86

أجريت انتخابات اجلمعية التأسيسية يف مملكة الرصب والكروات والسلوفينيني

يف  28ترشين الثاين  ،1920وقد فاز احلزب الديمقراطي الرصيب ب ( )92مقعد ًا،
وحصل احلزب الراديكايل الرصيب عىل ( )91مقعد ًا من جمموع ( )419مقعدا(،)87

وكانت حصةاحلزب الفالحي الكروات ( )50مقعد ًا ،وذهب ( )58مقعدا
للحزب الشيوعي( ،)88وحازت منظمة املسلمني اليوغسالف عىل ( )24مقعدا(،)89

وذهب ( )27مقعد ًا ملصلحة األحزاب الدينية الكرواتية والسلوفينية ،وكاننصيب
احلزب الديمقراطي االشرتاكي( )10مقاعد ،فيام حصل عىل املقاعد املتبقية ممثلون
من أحزاب صغرية أخرى(.)90

كانت مهمة اجلمعية التأسيسية هو البت يف وضع دستور للبالد ،وما إن بدأت

اجتامعاهتا حتى بدأ ظهر الرصاع يف اجلمعية حول نظام احلكم يف اململكة ومتثل ذلك

بظهور مناديني للمركزية ومها احلزبان الديمقراطي والراديكايل ،ومناديني لالحتادية
ومتثلوا باحلزب الفالحي الكروايت( ،)91مما اضطر االخري اىل مقاطعة اعامل اجلمعية

التأسيسية عىل اثر انعقاد اجتامع ألعضاء احلزب يف زغرب وقرروا عدم املشاركة يف

جلسات اللجنة املكلفة بوضع القوانيني االساسية للدستور(.)92

استغل االمري فرصة مقاطعة الكروات اعامل اجلمعية ،إذ عمل عىل رضب

العنارص غري املرغوب هبا يف اجلمعية املتمثل باحلزب الشيوعي اليوغساليف ،فلجأ
االمري اىل اصدار قانون اطلق عليه اسم قانون اوبزنانا يف  29كانون االول ،1920

الذي قىض بمنع نشاط احلركة العاملية الثورية وحظر عمل احلزب الشيوعي

()93
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يف اململكة( ،)94ونتيجة هلذا القانون ضمن االمري حرمان احلزب الشيوعي من

التصويت عىل اقرار دستور اململكة ،فض ً
ال عن سري االمور داخل اجلمعية التأسيسية

دون اي عائق .بعد ان متكن االمري الكسندر من ابعاد الكروات والشيوعيني من

اجلمعية ،عمل عىل كسب اصوات املسلمني يف اجلمعية من اجل التصويت عىل
الدستور ،لذا عقد اتفاق مع حممد سباهو رئيس منظمة املسلمني اليوغسالف يف 15
اذار  1921حول وضع املسلمني يف البوسنة مقابل التصويت عىل مرشوع الدستور
اجلديد( .)95وبنا ًء عىل ذلك ،اجتمعت اجلمعية التأسيسية يف  28حزيران 1921

بحضور ( )258عضو ًا وبغياب ( )161عضو ًا عن التصويت( ،)96وافقت اجلمعية
عىل الدستور( )97بأغلبية ( )223صوتا مقابل ( )35صوتا رفض الدستور(،)98

واطلق عىل الدستور تسمية فدوفدان  .)99(Vidovdanونتيجة هلذه االمور متكن

االمري يف احلصول عىل االصوات التي يستطيع هبا ضامن مترير الدستور يف اجلمعية
التأسيسية ،ومتثل نجاحه يف اختالف االحزاب فيام بينهم ،فض ً
ال عن استاملة بعضها

من خالل رغباهتم واهدافهم.

وحدث تغيري كبري بعد مرور وقت قصري عىل اعالن الدستور متثل بوفاة امللك

توج الكسندر ملك ًا عىل مملكة
بيرت يف  16اب  ،)100(1921ووفق ًا للمراسيم امللكية ِّ
الرصب والكروات والسالفيني(.)101
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املبحث الثاين
سياسة امللك الكسندر االول الداخلية
للمدة 1934-1921

عندما اعتىل امللك الكسندر عرش مملكة الرصب والكروات والسالفيني ،عمل

عىل اهتامم بشؤون البالد الداخلية التي متثلت باإلصالحات االدارية والزراعية
فض ً
ال عن انه احدث نوعا من التوازن يف احلياة السياسية وال سيام جتاه الكروات

املعارضني لنظام احلكم يف اململكة ،إذ عمد امللك الكسندر اىل القيام بالعديد من

االصالحات وفق ًا لسياق النظام اإلداري للمملكة ،وطبقا للدستور اجلديد قسمت
البالد عىل وحدات إداريةاقتصادية سياسية ،تدعى بلديات  Opštineأو مقاطعة

()102
سمت البالدإداري ًا
 ، Srezوبموجب القرار الصادر يف  28نيسان ُ 1922ق ّ

عىل ( )33مقاطعة ،يتوىل إدارهتا حكام يعينهم امللك ،وهبذا التقسيم ألغيت

األقاليم التارخيية والثقافية التي عهدهتا البالد ،فقسمت كرواتيا وسلوفينيا إىل ()4
مقاطعات ،وداملاشيا إليمقطعتني ،يف حني جرى تقسيم البوسنة إىل ( )6مقاطعات،
ضمن حدود البوسنة التارخيية إبان العهد العثامين حرص ًا ،دون السامح بقطع أو

إدخال جزء من وحدة إدارية أخرى خارج حدود البوسنة( .)103ويرجع السبب يف

تقسيم البوسنة فقط حسب حدودها التارخيية هو االيفاء باالتفاق الذي عقد بني
اململكة و منظمة املسلمني اليوغسالف يف  15اذار .1921
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ويف اجلانب الزراعي ،أوىل امللك اهتامم ًا كبري ًا هبذا اجلانب ملا له من امهية يف

اقتصاد البالد ،فض ً
ال عن حماولته ترصيب اململكة اجلديدة ،إذ اعلن يف السنوات
االوىل للملكة مراسيم عديدة تدعو اىل االهتامم هبذا اجلانب ومنها املرسوم املؤقت

الصادر يف  25شباط  1919والذي حدد به امللك ( )3مبادئ حلل املسألة الزراعية:

( )1اهناء القنانة )2( ،تقسيم ملكيات االريض الكبرية )3( ،دفع الدولة تعويضات

للمالكني السابقني(.)104

وكانت غاية امللك من ذلك هو احلصول عىل تأييد منظمة املسلمني اليوغسالف

لدستور فدوفدان ،اال انه اخلف هذه الوعود للمسلمني بإصدار مرسوم عام 1920
حدد االرايض التي يمكن توزيعها عىل املستوطنني الرصب عىل النحو االيت(:)105

 .1االرايض اخلاضعة مللكية الدولة.

 .2االرايض اململوكة للجمعيات واملؤسسات االهلية.
 .3االرايض غري املزروعة.

 .4االرايض التي صودرت بمقتىض قانون االصالح الزراعي شباط عام .1919
ومل تكتمل رشعية االصالحات حتى عام  ،1931اال اهنا اسفرت عن حصول

ما يربو عىل ( )150.000ارسة من الفالحني عىل اراض تتعدى مساحتها املليون
هكتار ،اما املالكون السابقون فحصلوا عىل مبالغ نقدية وسندات طويلة االجل،
بضامن احلكومة اليوغسالفية .وبذلك اهنت االصالحات الزراعية يف االعوام

( )1931-1919مؤسسة القنانة ،اال اهنا مل حتقق اهدافها املرجوة ،اذ ان معظم
الفالحني مل حيصلوا اال عىل االرض التي كانوا يفلحوهنا من قبل ،فقد ظل متوسط
احليازة صغري ًا ومل تطرأ زيادة كبرية عىل االنتاجية الزراعية ،ومل يكن التعويض الذي

دفع ملالك االرايض يكفي الن يبدؤون من جديد ،والتعامل يف السندات التي
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اخذوها كجزء من قيمة التعويض كان يتم باقل من قيمتها االسمية ،وكان مالك

االرايض الذين حتولوا اىل املهن احلرضية واملرشوعات التجارية االخرى هم الذين

سارت احواهلم بشكل افضل ،وان الظروف الدولية املتمثلة باألزمة االقتصادية

()106

( )1932-1929كان هلا تأثريها عىل كل االقتصاد الزراعي يف اوربا(.)107

تزوج امللك السكندر من االمرية ماريا( Maria )108امرية مملكة رومانيا وذلك

يف  8حزيران  ،)109(1922وانجب منها ثالثة ابناء(.)110

ومن اجلانب السيايس ،اتسم العقد االول من حكم امللك الكسندر بانغامس

الدولة اجلديدة يف رصاع سيايس حول طبيعة تكوينها بينالقوميني الراديكاليينالص
رببقيادةنيقوالباشيتشالذيأرص

علينظاممركزيللدولةحتت

قيادةرصبية؛وبيناحلز

بالفالحيالكرواتيبقيادةستيبانراديتش الذيطالببنظامفدراليالمركزيتتمتع فيه القو

مياتاملكونةللمملكةاليوغسالفيةبحكمذاتيواسع يف ضمنحدودهاالتارخيية(،)111
فض ً
ال عن معارضتهم لرتأس باشيتش لرئاسة احلكومة( ،)112لذا عمل امللك

الكسندر عىل اجراء انتخابات جديدة يف  18اذار 1923وتنافست االحزاب عىل

( )212مقعد ًا حصل احلزب الراديكايل الرصيب عىل ( )108واحلزب الديمقراطي
اليوغساليف عىل ( ،)51وحاز احلزب الكروايت الفالحي عىل ( )70مقعد ًا ،ونال
حزب السلوفينيني الديمقراطي عىل ( ،)21ومنظمة املسلني اليوغسالف حصلت

عىل ( )18مقعدا( .)113ولعل السبب يف قيام امللك هبذا االجراء هوارضاء الكروات
والقوميات االخرى من اجل تقدم اململكة اجلديدة وازدهارها واملحافظة عىل

استقرارها.

ادت هذه االنتخابات اىل انعطاف مهم يف احلياة السياسية للدولة ،من خالل ما

حققته االحزاب السياسية الثالثة :احلزب اجلمهوري الفالحي الكروايت ،واحلزب
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السلوفيني الديمقراطي ،ومنظمة املسلمني اليوغسالف من تأييد ثالثة شعوب ممثلة

هلذه االحزاب ،وباالستناد إىل ذلك فقد ّ
شكلت األحزاب الثالثة يف آذار 1923ما

يعرف بالتجمع الفدرايل الذي أصبح يقود املعارضة ضد تنظيم الدولة اجلديدة عىل
أسس مركزية ويطالب بفدرالية تعرب عن التعددية املوجودة يف الدولة اجلديدة(.)114

وقدمت املعارضة من طريق القيادي الكروايت راديتش مرشوع ًا يتضمن إقامة وحدة

كونفدرالية ،وفق النقاط اآلتية(:)115

 .1االعرتاف باألرسة احلاكمة رمز ًا للوحدة اليوغسالفية.
 .2إصدار دستور كروايت يمهد لتأسيس سلطة ترشيعية فوق األرايض الكرواتية.
 .3عضوية كرواتيا يف عصبة األمم.
 .4السياسية اخلارجية ،والتجارة ،والدفاع تكون مشرتكة ،لكن تنظيم اجليش
الوطني واستخدامه يف كرواتيا يقرره الربملان الكروايت.

 .5منح احلكم الذايت لسلوفينيا ،ومونتينيغرو ،والبوسنة واهلرسك ،ومقدونيا،
وفوفودينا ،ويكون مشاهب ًا للحكم الذي طبق يف كرواتيا.

 .6السلطة الترشيعية يف كرواتيا يمثلها الربملان الكروايت والسلطة التنفيذية توضع
بيد من يرشحه الربملان الكروايت وتكون مسؤولة أمامه فقط.

ونتيجة هلذه املعارضة ورغبة امللك -عىل الرغم من انه كان من املتحمسني

للمسألة اليوغسالفية( -)116التي ابداها يف املجالس السياسية بانفصال كرواتيا عن

اململكة ،نظر ًا الستحالة التفاهم مع قاداهتا ،وحماولة امللك ايض ًا ارضاء الكروات
من خالل الضغط عىل احلزب الراديكايل الرصيب وهتديده بالتنازل عن العرش اذ
ما ارص عىل اختيار زعيمها باشيتش لتشكيل احلكومة( .)117ومن اجل كسب رضا
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الكروات واملعارضة اضطر امللك قبول الدخول يف مفاوضات مع احلزب الفالحي

اجلمهوري الكروايت( )118بحضور حليفيه منظمة املسلمني اليوغسالف واحلزب
السلوفيني الديمقراطي ،إذ توصل إىل نوع من التفاهم يقوم عىل التزام حكومة

احلزب الراديكايل بتنفيذ إجراءات لتحسني الوضع يف سلوفينيا وكرواتيا والبوسنة،
وعدم تنفيذ أي تغيري من طرف واحد يف تنظيم الدولة ،مقابل التزام نواب األحزاب

الثالثة بعدم التصويت ضد احلكومة ،ونتيجة لالتفاق اضطر امللك إىل إقالة حكومة
باشيتش بريبتشفيتش -التي يسيطر عليها الرصب -بعد أن فقدت تأييد األكثرية
الربملانية وتكليف ليوبومري دافيدوفيتش بتشكيل حكومة من أحزاب املعارضة يف

متوز  ،1924وقد أثار هذا احلضور القوي للمسلمني مع الكروات الكاثوليك يف

احلكومة اجلديدة انزعاج األوساط الرصبية املتعصبة التي رأت يف ذلك خطر ًا عىل
الرصب ،وأخذت تستثري ذاكرة الرصب التارخيية ضد األتراك الذين عادوا حلكم

الرصب من جديد( ،)119ويف هذه احلالة أرغم امللك رئيس احلكومة دافيدوفيتش

عىل االستقالة ليعيد السيايس الرصيب املخرضم باشيتش إىل رئاسة احلكومة التي

حلت الربملان عىل أمل أضعاف أحزاب املعارضة يف االنتخابات التي جرت يف

شباط .)120(1925

ونتيجة تأثري الساسة الرصب يف امللك الكسندر اصدر امرا عد فيه احلزب

الفالحي الكروايت منظمة حمظورة والقي القبض عىل عدد كبري من أعضائه وكان
من بينهم زعيم احلزب راديتش نفسه ،مما اضطره ومن داخل السجن إىل إرسال بيان

إىل الربملان وذلك يف  27آذار  1925اعلن فيه ختليه عن طموحاته يف تطبيق نظام
احتادي مجهوري مقر ًا باعرتافه بدستور فدوفدان ،وقبوله بالنظام امللكي ،فأفرج عنه

مع بقية أعضاء حزبه ،وأعقب ذلك تشكيل ائتالف حكومي بني احلزبني الراديكايل

الرصيب والفالحي الكروايت ،وكلف امللك الكسندر باشيتش بتشكيل حكومة
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جديدة يف  18متوز  1925كان راديتش وزير التعليم فيها ،مع إعطاء مخسة مناصب
وزاريةألعضاء حزبه ،الذي عاد إىل اسمه القديم احلزب الفالحي الكروايت بعد أن

ختىل عن مطلب اجلمهورية ،ومنح الكروات قدر ًا كبري ًا من السيطرة اإلدارية واملالية
واالقتصادية يف كرواتيا ،وأجريت إصالحات عىل شؤون القضاء يف كل من كرواتيا
وسلوفينيا ،ويف آب  1925كان التوتر قد خف بام فيه الكفاية ،بحيث استطاع امللك

الكسندر القيام بأول زيارة له إىل زغرب ،ويف نيسان  1926استقال راديتش من
احلكومة وعاد حزبه إىل جبهة املعارضة ،واستقال باشيتش بعد توجيه هتمة الفساد

إىل ابنه(.)121

حاول امللك الكسندر مرة اخرى هتدئة االوضاع يف اململكة ،اذ قام بتكليف

ف.فوكتيشفيتش  V.Vukicevicيف متوز  1927بتشكيل حكومة ائتالفية شارك فيها كل

من حزب الشعب السلوفينيني ومنظمة املسلمني اليوغسالف واحلزب الديمقراطي
اليوغساليف اال ان هذه احلكومة مل تستمر طوي ً
وحدِّ د موعد
ال فقد حل الربملان ُ

لالنتخابات يف ايلول  ،)122(1927ولعل اهلدف من ذلك هو ضامن جميء االكثرية
املؤيدة للحزب الراديكايل الرصيب واضعاف االحزاب اليوغسالفية االخرى .اال ان

االوضاع مل تستقر بل زاد احتدام اخلالف بني األحزاب الرصبية املؤيدة للمركزية
واهليمنة الرصبيةوبني أحزاب املعارضةمنكرواتيا والبوسنةوسلوفينيا املطالبني

للفدرالية( ،)123اذ قام زعيم حزب الكروايت الفالحي ستبان راديتش بمقاطعة

الربملان ،والسعي للحصول عىل التأييد من مواقع الكرواتيني االنفصالية يف لندن

وموسكو وغريمها يف اخلارج ،اذ حتولت املناقشات الربملانية الساخنة اىل اعامل عنف
جسدي ،عندما اطلق نائب رصيب داخل الربملان الرصاص عىل راديتش وثالثة من

نواب كرواتيني يف اثناء احدى املناقشات احلامية يف  20حزيران  ،1928وتويف
راديتش يف  8اب .)124(1928
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ورسعان ما تدهورت االوضاع داخل اململكة التي متثلت بتبادل االهتامات

بني الساسة وخروج املظاهرات العارمة يف الشوارع ،واهنيار النظام العام يف انحاء
اململكة( .)125وقام امللك بتكليف زعيم حزب الشعب السلوفيني كوروشتش

 Kouroschبتشكيل حكومة جديدة ،ومن جهتهم قام كل من الكروات والسلوفينيني

بتكوين برملاناهتم اخلاصة هبم يف كل من زغرب وليوبليانا احتجاج ًا عىل سياسات

حكومة بلغراد املالية التي حرمت بقية البالد من حتسني أوضاعها االقتصادية ،ومل
يراعوا أوضاع البالد التي كانت متر بأزمة اقتصادية وموسم جفاف حاد ،وامام هذا

الوضع قدم فالدكو ماتشيك  Vladko Maćekالذي خلف راديتش يف زعامة احلزب
الفالحي الكروايت ،اقرتاحا عىل امللك الكسندر إعادة تنظيم البالد عىل أسس احتادية

بتقسيمها عىل سبع وحدات منفصلة ،وهي )1( :سلوفينيا )2( .كرواتيا وسلوفنيا
وداملاشيا )3( .رصبيا )4( .اجلبل األسود )5( .البوسنة واهلرسك )6( .مقدونيا.

( )7فويفودينا .عىل أن تتمتع كل وحدة احتادية بسلطتها الترشيعية والتنفيذية
اخلاصة هبا( .)126ومن هنا يمكننا القول ان امللك الكسندر وجد نفسه يف مشكلة

كبرية والبد من اجياد حلول هلا ،وكان بني حلني احدمها متزيق اململكة بني القوميات
وختليه عن حلم قيام دولة يوغسالفيااو انقاذ البالد.

أمام تلك التطورات التي كانت تعصف باحلياة السياسية ،ومن اجل احلفاظ

عىل كيان اململكة واستقرارها السيايس وأمنها الداخيل ،قام امللك يف  6كانون الثاين
 1929بإصدار قانون (محاية الدولة)( )127الذي دعا اىل تعليق الدستور ،وحظر

مجيع األحزاب السياسية ،وحل الربملان ،ومنع نشاط احتاد النقابات ومجيع املنظامت

القائمة عىل أسس دينية وإقليمية( ،)128وعني رئيس احلرس امللكي بيرت تشفكوفتش
Petar živković

رئيس ًا للحكومة ،وأصبح امللك مصدر السلطات الترشيعية

والسياسية ،وأصدر قوانني صارمة ضد حالة الفوىض ،واإلرهاب ،ونرش األفكار
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الشيوعية ،وقام بتغري اسم البالد رسميا إىل (اململكة اليوغسالفية) ،وقام بإلغاء

دستور فودفدان يف  4ترشين االول  ،)129(1929وأغلقت ثلث الصحف واملجالت
يف البالد ،ووضعت البقية حتت الرقابة ،وتربير ًا هلذه األعامل أشارامللك يف خطاب

له ،أن اختاذ هذه اإلجراءات كان اهلدف منها احلفاظ عىل وحدة اململكة وتبني هنج
جديد نحو حتقيقالفكرة اليوغسالفية(.)130

شهدت اململكة إلغاء التقسيامت اإلدارية املحلية ( )33القديمة مع أسامئها،

واستحداث ( )9أقاليم جديدة ،أطلق عىل كل إقليم اسم بانوفينيا  Banovineيتوىل
إدارهتا بان  Banويكون مسؤو ً
ال أمام احلكومة املركزية ،وهي تشمل املقاطعاتاالتية:

مقاطعة الدانوب  ،Danubومقاطعة فادار  ،Varderومقاطعة فرباتس ،Vrbatis
ومقاطعة دريتا  ،Drinaومقاطعة موارافا  ،Moravaومقاطعة زيتا  ،Zetaومقاطعة
كرواتيا  ،Croatiaومقاطعة كوستال  ،Kostalومقاطعة درافا .)131(Drava

ومن املالحظ أن امللك كان هيدف من وراء هذا االجراء كبت االنقسامات

القومية ،ألن ستة من هذه األقاليم كان املكون الرصيب يشكل األغلبية فيها ،أما
الثالثة الباقية ،ففي اثنني منها كانت األغلبية ملصلحة الكروات ،واألخري ذو أغلبية

سلوفينية االمر الذي و َّلد استيا ًء بني الساسة الكروات ،إذ كانوا يرون أن مناطقهم

قسمت بشكل أكرب من مناطق اآلخرين( ،)132أما استياء املسلمني فكان سببه تشتتهم
يف هذه الوحدات اإلدارية اجلديدة دون أن يكون هلم أغلبية يف أي منها(.)133

وقام امللك بإصداردستور جديد للبالد يف 3أيلول  1931منحه صالحيات

واسعة وتقاسم فيها السلطة الترشيعية مع الربملان ،واهنى بشكل عميل دور
االحزاب ذات الطابع القومي( )134مما ادى اىل قيام دولة مركزية ،مع نظام شبه

ديمقراطي برملاين ،فكان املرشحون الوحيدون الذين شاركوا يف انتخابات يف 8
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ترشين الثاين1931هم الذين احتوهتم القائمة احلكومية ،وبعد االنتخابات أسس
تنظيم سيايس قومي جديد هبدف مجع أنصار األحزاب القديمة التي ُح ِظر نشاطها

عام  ،1929أطلق عليه اسم احلزب الديمقراطي الراديكايل الفالحي اليوغساليف،

ثم غري اسمه إىل احلزب الوطني اليوغساليف يف 11متوز .)135(1933

ونتيجة هلذه اإلجراءات التي قام هبا امللك ظهرت معارضة موحدة عند مجيع

القوميات اليوغسالفية ،بضمنهم الرصب ،ناهيك عن األحزاب السياسية املحظورة
التي أصدرت بيان ًا مشرتك ًا عام  1933أطلق عليه ببيان زغرب ،طالب البيان بإقامة
نظام برملاين حقيقي ،ومنح احلكم الذايت ألقاليم اململكة ،وقابل امللك هذا البيان

بإصدار امر باعتقال عدد من الساسة البارزين يف كرواتيا وسلوفينيا والبوسنة من
بينهم فالدكو ماتشيك الكروايت ،وكوروسيتش السلوفيني والزعيم املسلم حممد

سباهو ،وطال قمع السلطة الشيوعيني الذين كانوا يزاولون نشاطاهتم رس ًا(.)136

أدت سياسة امللك االستبدادية واالستمرار يف قمع املعارضة إىل استفحال

نشاطات املعارضة باجتاه استخدام القوة املسلحة ،السيام من القوميني املتطرفني
الكروات واملقدونيني ،فقد أعلن يف بداية عام  1930عن تأسيس املنظمة القومية

الكرواتية املتطرفة (االوستاشا) ،أو(حركة التحرير الكرواتية Croatian Liberation

 Movementالتي أعلنت عام1933عنربناجمها الذي جاء فيه« :إن الشعب الكروايت

شعب مستقل ليست له أي عالقةمع الشعوب اليوغسالفية األخرى ،ومن هذا
املنطلق فإن أعضاءها يرون أن اهلدف األسايس هو تأسيس دولة كرواتية مستقلة
ومتجانسة عرقي ًا وهلا حدودها الثابتة وعىل أن تشمل منطقة البوسنة واهلرسك التي

يعدوهنا جزء ًا ال يتجزأ من كرواتيا ،وإن املسلمني هم جزء من الشعب الكروايت،
وإن مجيع الوسائلمن ضمنها العمليات املسلحةمتاحة من أجل حتقيق أهدافهم»،
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وكان زعيم املنظمة املحامي الكروايت انتي بافليش  Ante Pavelićقد اختذ من ايطاليا

مقرا له ،وأثمر التعاون بني منظمة االوستاشا الكرواتية املتطرفة واملنظمة املقدونية

الثورية الداخلية عن اغتيال امللك اليوغسالفيفي مدينة مرسيليا جنوب فرنسا بينام
كان يف زيارة رسمية إىل فرنسا يف  9ترشين األول .)137(1934
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 ...اخلامتة ...
عد امللك الكسندر االول من الشخصيات العسكرية والسياسية التي كان هلا

دور كبري يف بناء مملكة يوغسالفيا ،وعرف عنه بحبه اىل بالده.ولعل السبب يف ذلك
يعود ل ُبعده ردح ًا من الزمن عن بالده ،فض ً
ال عن تأثري افكار الرصب يف قيام دولة

رصبيا الكربى ،ورغبة السالف اجلنوبيني يف توحيدهم يف دولة واحدة .شجعت
هذه االمور امللك الكسندر عىل املحافظة عىل هذه الدولة عىل الرغم من اختالف
رغبة السالف اجلنوبيني يف نوع النظام الذي جيمعهم ،فقد حاول امللك احداث نوع
من التوازن بني تلك الرغبات يف فرض ضغوطه عىل الرصب من خالل هتديدهم
باعالن اعتزاله احلكم ،او الضغط عىل الكروات من خالل اصدار قوانني تعد فيها

احلزب الفالحي الكروايت حزبا حمظورا ومطاردة اعضاء احلزب وسجنهم.مجيع
هذه الوسائط مل ُجت ِد نفعا مع االوضاع السياسية يف اململكة ،وعىل اثر حادثة الربملان

يف عام  1928اختذ امللك قرار إعالن الديكتاتورية يف البالد ،وتغيري اسمها اىل
مملكة يوغسالفيا ،واصدار دستور هلا يف عام  ،1930وحظر االحزاب السياسية،
وامام هذه السياسة تنامت املعارضة املسلحة ضد امللك الكسندر االول التي متثلت

بمعارضة الكروات املسلحة بمنظمة االوستاشا التي خططت اىل قتل امللك يف أثناء

زيارته لفرنسا عام .1934
.1

االن باملر ،موسوعة التاريخ احلديث ( ،)1945-1789ج ،1ترمجة سوسن فيصل السامر و
يوسف حممد امني ،بغداد ،1992 ،ص 37؛ Милица Нешић، КРАЉ АЛЕКСАНДАР
.КАРАЂОРЂЕВИЋ، Ниш، 2011، Паге.6
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.2

.3

احدى الدول البلقانية تقع جنوب اوربا ،وكانت هذه املنطقة معرضة بشكل دائم للحروب
منذ ان سكنها السالف إذ قاموا بتأسيس دولتهم التي أطلقوا عليها يف بادئ االمر اسم
دوكليا ) (Dokleوسميت فيام بعد باسم زيتا ) ،(Zetaويف عام 1435اطلقوا عليها اسم
اجلبل االسود ،وخضعت لالحتالل العثامين يف اواخر القرن اخلامس عرش ،اال اهنا
استطاعت احلصول عىل احلكم الذايت يف القرن التاسع عرش ،واصبحت يف عام 1878
أمارة شبه مستقلة حتت حكم االمري نيكوالس االول بموجب اتفاقية برلني ،وحتولت
اىل مملكة عام  ،1910ويف احلرب العاملية االوىل حاربت اجلبل االسود اىل جانب رصبيا
وانضمت اىل مملكة الرصب والكروات والسالف يف عام  ،1918وبعد هناية احلرب
العاملية الثانية دخلت يف ضمن احتاد يوغسالفيا عام  ،1945ويف حروب االستقالل
عن رصبيا يف أواسط التسعينيات من القرن املايض بانفصال كرواتيا وسلوفينيا والبوسنة
واهلرسك بقيت اجلبل االسود مع رصبيا اىل اعالن استقالهلا كجمهورية اجلبل االسود
عام .2006للتفاصيل ،ينظر :رعد رضا حممد خالد ،القوميات والوحدة اليوغسالفية
 ،1980-1945رسالة ماجستري غري منشورة ،معهد القائد املؤسس للدراسات القومية
واالشرتاكية العليا ،اجلامعة املستنرصية ،2002 ،ص 98-96؛ عبد شاطر عبدالرمحن،
مجهورية يوغسالفيا االحتادية االشرتاكية من االحتاد اىل التفكك  ،2008-1945اطروحة
دكتوراه غري منشورة ،كلية اآلداب ،جامعة املوصل2013 ،ص ص،114-113 ،12
.205-200
Канцеларија Престолонаследнлка Алекандра II Крањевски Двор،
Њихова краљевска величанства Краљ Александар I и Краљица Марија
.85. годишњица бенчања، Беогрзд، 2007، Паге.1

.4

ولدفيتموز ،1844وهو حفيد زعيم االنتفاضة الرصبية االوىل ضد العثامنيني قره جورج
بيرتوفيتش ) (George Petrovicعام  ،1804وابن امري رصبيا الكسندر االول الذي
أطاحت به أرسة أوبرينوفيتش عام  ،1859درس يف الكلية العسكرية الفرنسية ،وشارك يف
حرب السبعني عام  ،1870ويف البوسنة واهلرسك يف ثورة عام  ،1876عاش يف بودابست
وجنيف ويف بالط امري اجلبل األسود ،واصبح ملكا ململكة رصبيا بعد أن انتخبه الربملان
الرصيب باإلمجاع يف 15حزيران  1903اثر انقالب دموي ضد امللك الكسندر أوبرينوفيتش،
وبسبب مرضه اعتزل شؤون احلكم الرسمية للبالد يف حزيران  1914وأصبح ويل العهد
الكسندر الويص عىل مملكة رصبيا ،تويف يف  16آب .1921للتفاصيل ،ينظرThe New :

.329-Encyclopedia Britannica، Vol.9، U.S.A، 2003، p.328

.5
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.6

ولد يف  7ترشين االول  ،1841اعتىل عرش االمارة يف عام  1860بعد اغتيال عمه
االمري دانيلو األول ) ،(Danilo Iيف عهده شنت اجلبل االسود حرب ًا عىل الدولة العثامنية
يف 1862و ،1876ويف مؤمتر برلني ضوعفت مساحتها بحصوهلا عىل منفذ عىل بحر
االدرياتيكي ) ،(Adriaticوقد قوى عالقاته مع الروس وااليطاليني والرصب من طريق
املصاهرة ،عمل عىل حتديث االمارة بتنفيذ العديد من االصالحات العسكرية والسياسية
واالقتصادية ،واعطى لألمارة دستور ًا رسمي ًا يف عام  ،1905ورقي بالبالد اىل درجة
اململكة عام  ،1910وانضم اىل عصبة البلقان يف احلروب البلقانية ( )1913-1912ضد
الدولة العثامنية ،ودخل اىل احلرب العاملية االوىل مؤيد ًا للحلفاء ،اال انه دحر يف هناية عام
نحي يف اجتامع اجلمعية القومية يف بودغوريتسا
 1915وفر اىل فرنسا ،ويف عام ّ 1918
 Podgoritzaوصوت لالحتاد مع رصبيا ،تويف يف  1آذار .1921ينظر :االن باملر ،موسوعة
التاريخ احلديث ( ،)1945-1789ج ،2ترمجة سوسن فيصل السامر و يوسف حممد
امني ،بغداد ،1992 ،ص111-110؛ The New Encyclopedia Britannica، Vol.8،

.7

هو االبن البكر للملك بيرت ،ولد يف  27آب 1887يف اجلبل االسود ،نصب وريث ًا للعرش
الرصيب اال انه تنازل عن هذا احلق يف عام  1909عىل اثر قتله احد خدمه ،وبعد وفاة والده
نشب خالف بينه وبني امللك الكسندر مما اضطر االخري اىل سجنه ،وبقى يف السجن حتى
هناية احلرب العاملية الثانية ،تويف يف  7ترشين االول  1972يف بلغراد .ينظرhttps: // :

.Op.Cit، p.682. 6 Ibid.، Vol.9، p.328

/en.wikipedia.org/wiki

.8
.Милица Нешић، Исто.، Паге.6
.9
.Исти извор .10
 .11هي مدينة روسية تقع يف شامل غرب روسيا يف دلتا هنر نيفا ،رشق خليج فنلندا يف بحر
بلطيق ،اسسها القيرص بطرس االول ) (Peter Iيف  27آيار  ،1703وسميت بأسامء
عديدة منها برتوغراد ) )1924-1914( (Petrogradولينينغراد )-1924( (Leningrad
 .)1991ينظر :حممد م .قاروط ،املسلمون يف يوغسالفيا ،دمشق ،1994 ،ص.90
،2014-Милан Богојевић، АТЕНТАТ 1934 Осамдесет година после 1934 .12
.https: //en.wikipedia.org/wiki/Princess_Zorka_of_Montenegro

.Београд، 2014، Паге.7

 .13حكمت املحكمة الرصبية واملحكمة النمساوية-بعد اجراء التغيريات الدستورية-عىل
الكسندر كاراجورجفيتش وافراد االرسة بعد اشتباههم عىل تآمره بقتل االمري الرصيب
ميهايلوأوبرينوفيتش الثالث ) (Michael Obrenivich IIIيف  10متوز  ،1868بنفي مجيع
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ارسة كاراجورجفيتش من البالد ومنع عليهم دخوهلا مرة اخرى ومنعهم من حقوقهم
املدنية.ينظرThe Historical Section of the ForeignOffice، Serbia، London، 1920، :

.36-p.35

 .14قائد عسكري رصيب ،ولد يف  17آب  1876يف بلغراد ،أكمل تعليمه العسكري يف اكاديمية
بلغراد العسكريةِّ ،
وعني مبارشة بعد خترجه يف هيأة االركان العامة للجيش الرصيب،
وكان يعرف باسم ابيس ( ،)Apisوقاد االنقالب العسكري الذي اطاح بحكم ارسة
أوبرينوفيتش عام  ،1903وشارك يف احلروب البلقانية عام ( ،)1913-1912وتزعم
منظمة اليد السوداء التي كانت مسؤولة عن اغتيال ويل عهد النمسا األرشيدوق فرانس
ور ّقي اىل رتبة العقيد ،اال انه حوكم يف
فردينانديف  28حزيران  ،1914ويف عام ُ 1915
 23ايار  1917عىل اثر مؤامرة فاشلة الغتيال وريث العرش االمري الكسندر ،وحكم عليه
باإلعدام ونفذ احلكم يف  24حزيران  1917رمي ًا بالرصاص .ينظر :االن باملر ،املصدر
السابق ،ج ،1ص.116-115
 .15ولد يف  14آب  ،1876ويف عام  1889توىل عرش رصبيا عىل اثر تنازل والده عن
احلكم ليتفرغ حلياته اخلاصة وبذلك اصبح ملك ًا لرصبيا حتت وصاية والدته امللكة ناتاليا
أوبرينوفيتش ) ،(Natalia Obrenivichاستلم زمام االمور يف البالد عام  ،1893ومتيزت
مدة حكمه بعدم االستقرار السيايس يف البالد ،واغتيل بانقالب عسكري قام به عدد من
ضباط اجليش الرصيب .ينظرThe New Encyclopedia Britannica، Vol.1، Op.Cit، :
.p.246

 .16ولدت يف  11ايلول 1864يف رصبيا ،وكانت احدى وصيفات امللكة ناتاليا أوبرينوفيتش،
ويف  5آب  1900تزوجت من امللك الكسندر أوبرينوفيتش بعد وفاة زوجها سفيتوزار
ماسني ) (Svetozar Masinوكانت تكربه بـ ()12عام ًا ،إذ واجه هذا الزواج معارضة كبرية
من االوساط السياسية والشعبية ،ومل حتظ هذه امللكة بشعبية كبرية لدى الشعب الرصيب،
وقتلت يف عام  1903مع شقيقيها عىل اثر انقالب عسكري .ينظرIbid.، p.246 ;R. G. :
D. LAFFAN، C.F.، The Guardians Of The Gate Historical Lectures On The Serbs،
.76-OXFORD، 1918، p.75

 ;The Historical Section of the ForeignOffice، Op. Cit، p.43 .17أنس ابراهيم خلف
العبيدي ،أزمة البوسنة  ،1909-1908بغداد ،2004 ،ص.85
 .18أنس ابراهيم خلف العبيدي ،املشكلة املقدونية  ،1908-1878اطروحة دكتوراه غري
منشورة ،كلية اآلداب ،جامعة بغداد ،2006 ،ص183؛ R.G. D. LAFFAN، C.F.، Op.
.Cit، p.76
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.19
.7-Милица Нешић، Исто.، Паге.6 .20
.Милан Богојевић، Исто.، Паге.7 .21
 .22للمزيد من التفاصيل حول ازمة البوسنة عام  ،1909ينظر :أنس ابراهيم خلف العبيدي،
أزمة البوسنة.
 .23املصدر نفسه ،ص516؛ .Милица Нешић، Исто.، Паге.8
.Исти извор .24
 .25كان الراي العام الرصيب ينظر اىل االمري جورجي قبل تنازله عن والية العهد بانه القائد
الذي سيحرر البوسنة واهلرسك ،اذ نرشت الصحف الرصبية صور ًا متثل االمري جورجي
الذي كان يقود احلشود الغاضبة بنفسه ويزيد من تأججها بخطبه احلامسية ،وكأنه القديس
مارجريس وهو يغمد سيفه يف صدر التنني النمساوي ،وقد تراخت قبضة التنني فتحررت
العروسان اجلميلتان البوسنة واهلرسك ،وقارنت الصحف الرصبية االمري جورجي
بنابليون ،وقالت ان جورج –يقصد به جده جورج االسود قائد االنتفاضة الرصبية عام
 -1804حررهم من نري االتراك ،وان حفيده االمري جورجي سوف حيررهم من نري ال
هابسبورغ ،اال ان الراي العام الرصيب تغريت نظرته اليه بعد قتله الحد خدمه .ينظر :أنس
ابراهيم خلف العبيدي ،أزمة البوسنة ،ص.222-221
 ;Милица Нешић، Исто.، Паге.8; Милан Богојевић، Исто.، Паге.7 .26أنس ابراهيم
خلف العبيدي ،أزمة البوسنة ،ص.516
 .27تشكلت يف اذار 1912عندما وقعت كل من رصبيا وبلغاريا معاهدة نصت عىل تقسيم
مقدونيا التي كانت حتت سيطرة احلكم العثامين ،ويف ايار من العام نفسه انضمت اجلبل
االسود واليونان اىل هذه املعاهدة ،وتم االمر بتأييد روسيا القيرصية ومساندهتا.ينظر :آالن
باملر ،املصدر السابق ،ج ،1ص .94-93
 .28حممد م .االرناؤوط ،كوسوفو ما بني املايض واحلارض ،بريوت ،2008 ،ص 50؛ Edward
.Милан Богојевић، Исто.، Паге.7

.London، 1921، p.457 ،1920-Raymond Turner، Europe 1789

 .29كان القائد العام للقوات الرصبية هو القائد رادمري بوتنيك ) (Radmill Putnikوكانت خطة
اجليش الرصيب تدمري اجليش العثامين يف معركة حاسمة قبل اكامل استعداده ،وان اهلدف
الرصيب هو مضاعفة التطويق عىل اجليش العثامين باستخدام اربعة جيوش ،اجليش االول
حتت قيادة االمري الكسندر الذي تألف من ( )5فرق مشاة وفرقة خيالة ،مهمتها املهامجة
من االمام ،واجليش الثاين حتت قيادة اجلنرال ستوبا ستبيانوفيتش )(Stupa Stepanovich
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إذ تألف من فرقة رصبية وفرقة بلغارية مهمتها مهامجة اجلناح االيمن للجيش العثامين،
واجليش الثالث حتت قيادة اجلنرال بوزيدار يانكوفيتش ) (Bozidar Jankovicتألف من
( )4فرق مشاة ولواء مشاة واحد ومهمته مهامجة اجلناح االيرس للجيش العثامين ،أماالرابع
فكانمستق ً
وحشدشامليسنجقينيبازار .ينظر :يوسف البستاين ،تاريخ
العنالثالثةاملذكورةُ ،
حرب البلقان االوىل بني الدولة العلية واالحتاد البلقاين ،القاهرة ،2012 ،ص.101

Милица Нешић، Исто.، Паге.10 ; Милорад Радојчић، БЕСМРТНИ РАТНИЦИ
ВАЉЕВСКОГКРАЈА У РАТОВИМА 1912–1918.Витезови Карађорђеве
.27-звезде، Ваљево، 2014، Паге.24

 .30من السامت والعادات التي متيزت هبا ارسة كاراجورجفيتش هي ان عىل كل فرد من افرادها
الذين يشاركون يف املعارك ان يقاتل يف الصفوف االمامية ،وبدأ هذا التقليد منذ قيام الثورة
الرصبية االوىل عام  1804بقيادة قره جورج بيرتوفيتش.ينظرМилан Богојевић، :
.Исто.، Паге.7

.31
.32
.33
.34
.35

يوسف البستاين ،املصدر السابق ،ص103؛ .R.G. D. LAFFAN، C.F.، Op. Cit، p.125
.Милица Нешић، Исто.، Паге.10

حممد م .االرناؤوط ،كوسوفو ،ص50؛ .Edward Raymond Turner، Op.Cit، p.458
.Милица Нешић، Исто.، Паге.10

جرت بني اجليش العثامين بقيادة السلطان مراد االول ،واجليش الرصيب بقيادة امللك الزار
) (Lazarيف  15حزيران  ،1389واهنزم فيها اجليش الرصيب ووقع امللك الزار باألرس بعد
انضامم القائد الرصيب فول برانكوفيتش ) (F. Brankvecوهو صهر امللك للجيش العثامين
ومعه ( )10.000مقاتل .ينظر :حممد م .قاروط ،املصدر السابق ،ص .24-23
 .36استطاعت رصبيا مع دول العصبة البلقانية إرسال اكثر ( )600.000جندي اىل ميادين
القتال ،وانتزعت من االمرباطوريةالعثامنية االرايض يف اوربا ماعدا القسطنطينية ،فقد
توسعت بلغاريا باجتاه تراقيا ) ،(Thraceواليونان باجتاه سالونيك )،(Thessaloniki
واستوىل الرصب عىل اسكوب ) (Scoopوموناسرت ) (Munsterالتي تعد مفتاح مقدونيا
الوسطى ،اثارت هذه االحداث ردود فعل متباينة لدى الدول الكربى التي وجدت نفسها
يف مواجهة تغيري جذري للوضع يف البلقان ضد مصاحلها ،لذا قدمت الدول الكربى التي
طلبت االمرباطورية العثامنية تدخلها عىل فرض اهلدنة يف  3كانون األول  .1912ينظر:
مفيد الزيدي ،موسوعة تاريخ اوربا احلديث واملعارص ،ج ،3ط ،3االردن،2009 ،
ص911؛ عبداحلميد البطريق ،التيارات السياسية احلديثة واملعارصة (،)1970-1851
القاهرة ،2006 ،ص.157-156

298

 .37ان القضايا املهمة بقيت معلقة بعد معاهدة لندن املنعقدة يف  30ايار  ،1913وهي رسم
حدود دولة البانيا اجلديدة ،وتوزيع املناطق اجلديدة التي حصلت عليها دول العصبة
البلقانية ،ومل تتمكن دول العصبة من االتفاق بشأن هذه املناطق ،وكان إلقامة الدولة
االلبانية اجلديدة دور مهم يف ذلك ،الن مملكة رصبيا التي حرمت من منفذ خارجي من
خالل البانيا ،متسكت بحصة بلغاريا يف مقدونيا ،واخذت تتطلع إىل السيطرة عىل خط
السكك احلديدية املمتد اىل سالونيك ،ألهنا كانت منفذهم البديل الوحيد ،ومن جهة
أخرى أصبحت سالونيك نفسها مصدر خالف بني بلغاريا واليونان ،فقد وصلتها القوات
البلغارية بعد أربع ساعات من احتالل القوات اليونانية هلا يف أثناء احلرب مع االتراك،
ومل ترض بلغاريا بذلك ،بل أخذوا يطالبون ببعض املناطق عىل ساحل بحر اجيه ،وادت
هذه اخلالفات يف هناية االمر إىل قيام احلرب بني دول العصبة البلقانية .ينظر :عبداحلميد
البطريق ،املصدر السابق ،ص158؛ عبدالعظيم رمضان ،تاريخ اوربا والعامل احلديث من
ظهور البورجوازية اىل احلرب الباردة ،ج ،2د.م ،د.ت ،ص.202-201
 ;Милица Нешић، Исто.، Паге.10 .38يوسف البستاين ،املصدر السابق ،ص .202
 .39متكنت رصبيا واليونان بمساعدة القوات الرومانية التي هامجت بلغاريا من الشامل
ومساندة االتراك الذين كانوا يرصون عىل استعادت أدرنه ) (Edirneمن احلاق هزيمة
ببلغاريا ،واجبارها عىل توقيع معاهدة صلح يف بوخارست ) (Bucharestعاصمة
رومانيا يف  10آب  ،1913بموجبها حصلت رصبيا عىل معظم مقدونيا وجزء من نويف
بازار ) (Novi Pazarالذي اقتسمته مع اجلبل االسود ،وحصلت اليونان عىل بقية مقدونيا
وتراقيا الغربية ،اما رومانيا فقد حصلت عىل منطقة دوبروجه ) (Dobrudiaجنوب مصب
هنر الدانوب ) ،(Danubeويف  29ايلول  1913وقعت معاهدة جديدة استعادة الدولة
العثامنية بموجبها ادرنه ،ويف كانون االول  1913و ِّقعت معاهدة لندن الثانية التي عهدت
اىل الدول الكربى بمهمة تنظيم دولة البانيا اجلديدة ،وهبذا انتهت االزمة البلقانية .ينظر:
مفيد الزيدي ،املصدر السابق ،ج ،3ص 913؛ عبدالعظيم رمضان ،املصدر السابق ،ج،2
ص203؛ The Historical Section of the ForeignOffice، Op. Cit، p.50; Милорад
.34-Радојчић، Исто.، Паге.33

 ;Милица Нешић، Исто.، Паге.10 .40يوسف البستاين ،املصدر السابق ،ص.206
.The New Encyclopedia Britannica، Vol. 1، 9، Op. Cit، pp.247، 329 .41
 .42ميلوش ميميستا ،ثالثون عام ًا من عمر مجهورية يوغسالفيا االشرتاكية االحتادية ،ترمجة
خلدون شحاته واخرون ،بلغراد ،د.ت ،ص11؛ مجال الدين سعيد حممد ،البوسنة
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واهلرسك ،الكويت ،1992 ،ص17؛

.43
.44
.45

.46

.London، 1943، p.7 ،1939-Truce1919

Robert M.Rayner، The Twenty Years

)) 43رياض الصمد ،العالقات الدولية يف القرن العرشين تطورات االحداث لفرتة ما بني
احلربني  ،1945-1914ج ،1د.م ،د.ت ،ص .28
للمزيد من التفاصيل عن اطامع مملكة رصبيا نحو البوسنة واهلرسك ،ينظر :انس ابراهيم
العبيدي ،ازمة البوسنة.
جرت يف املدة  28حزيران ولغاية  23متوزعام1914اتصاالت عديدة رسية بني النمسا
واملانيا واكدت االخرية تأييدها حلليفتها يف كل خطواهتا .ينظر :مفيد الزيدي ،املصدر
السابق ،ج ،3ص.929
لويس ل .شنايدر ،العامل يف القرن العرشين ،ترمجة سعيد عبود السامرائي ،وتقديم عطا
البكري ،د.م ،د.ت ،ص 49؛ هبيج بحليس ،احداث القرن العرشين احلرب العاملية
االوىل ونتائجها ،ج ،1بريوت ،2004 ،ص 58؛ The Historical Section of the
.ForeignOffice، The Jugo-Slav Movement، London، 1920، p.21

 .47روبرت ج .دينا و جون ف .أ فاين ،الرتاث املغدور اغتيال مايض البوسنة ،ترمجة امحد
حممود ،لندن ،1994 ،ص118؛ .Edward Raymond Turner، Op.Cit، p.526
 .48عبداحلميد البطريق ،املصدر السابق ،ص161؛ Edward Raymond Turner، Op.Cit،
.p.527

 .49روبرت ج .دينا و جون ف .أ فاين ،املصدر السابق ،ص118؛ هبيج بحليس ،املصدر
السابق ،ج ،1ص58؛ Snežana Trifunovska (edit)، Yugoslavia Through
Documents ; From Its Creation to Dissolution، Netherland، 1994، Document.
No. 49، Servian Reply To The Note Of The Austro-Hungarian Government Of
.135-23 July 1914، and Comments Thereon، Belgrade، 25 July1914، pp.128

لويس ل .شنايدر ،املصدر السابق ،ص49؛ .Edward Raymond Turner، Op.Cit، p.528

.50
The Federal Secretariat for Information، Facts about Yugoslavia، Belgrade، .51
.1980، p.13

 .52روبرت ج .دينا و جون ف .أ فاين ،املصدر السابق ،ص.119
.Милица Нешић، Исто.، Паге.11; Милан Богојевић، Исто.، Паге.8 .53
 .54عبداحلميد البطريق ،املصدر السابق ،ص.166
 .55روبرت ج .دينا و جون ف .أ فاين ،املصدر السابق ،ص.119
.Милица Нешић، Исто.، Паге.12 .56
 .57رياض الصمد ،املصدر السابق ،ص 36؛ هبيج بحليس ،املصدر السابق ،ج ،1ص.74
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 .58روبرت ج .دينا و جون ف .أ فاين ،املصدر السابق ،ص.119
 .59املصدر نفسه؛ هبيج بحليس ،املصدر السابق ،ج ،1ص.74
.Милица Нешић، Исто.، Паге.12 .60
 .61روبرت ج .دينا و جون ف .أ فاين ،املصدر السابق ،ص119؛ Милица Нешић، Исто.،
.Паге.12

 .62مفيد الزيدي ،املصدر السابق ،ج ،3ص.178
.Милица Нешић، Исто.، Паге.12 .63
.Исти извор .64
 .65إذ تبلور آنذاك تياران يوغسالفيان ينادي األول بتوحيد سالف اجلنوب القاطنني أرايض
اإلمرباطورية النمساوية – املجرية فيكيان واحد تتحول معه اإلمرباطورية اىل مملكة ثالثية
نمساوية – جمرية -يوغسالفية ،يف حني كان التيار الثاين الذي تبناه الرصب ينادي بإقامة
دولة واحدة تضم مجيع السالف اجلنوبيني يف البلقان .ينظر :عبد شاطر عبدالرمحن ،تفكك
يوغسالفيا واهنيار مرشوع رصبيا الكربى ،مركز الدراسات االقليمية ،العدد  ،14جامعة
املوصل ،2009 ،ص.194
 .66مدينة رصبية تقع اىل جنوب من بلغراد ،اختذهتا احلكومة الرصبية خالل احلرب العاملية
االوىل عاصمة مؤقتة هلا.ينظر :حممد م .قاروط ،املصدر السابق ،ص.40
 .67عبد شاطر عبدالرمحن ،مجهورية يوغسالفيا ،ص .30
 .68املصدر نفسه؛ ميلوش ميميتسا ،املصدر السابق ،ص.12
 .69ابرز سيايس رصيب ،توىل رئاسة وزراء رصبيا للمدة ( )1892-1891ثم عني رئيس ًا
للوزراء مرة اخرى طوال املدة ()1908-1904و( )1918 -1910وترأس الوفد
احلكومي اليوغساليف اىل مؤمتر الصلح يف باريس ( ،)1920-1919وعني عام 1921
رئيس ًا لوزراء مملكة الرصب والكروات والسلوفينيني ،واستمر يف منصبه هذا ،باستثناء مدة
قصرية ،حتى وفاته عام.1926ينظر :االن باملر ،املصدر السابق ،ج ،2ص.172
 .70حممد م .االرناؤوط ،االسالم يف يوغسالفيا من بلغراد اىل سرياييفوَ ،عامن،1993 ،
ص.192
Милица Нешић، Исто.، Паге.13; The Historical Section of the ForeignOffice، .71
.28-The Jugo-Slav، p.27

 .72مل يتفق عىل تسمية يوغسالفيا يف البداية ،واضطروا اىل تسميتها دولة الرصب والكروات
والسلوفينيني رغبة يف ارضاء مجيع االطراف ومنع قيام النزاعات بينهم ،واستمر العمل
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هبذه التسمية حتى عام  ،1929إذ اتفق عىل تسميتها بدولة يوغسالفيا.ينظر :موسى حممد
طويرش ،االبعاد التارخيية والسياسية الهنيار االحتاد اليوغساليف ،جملة كلية الرتبية ،العدد
 ،4اجلامعة املستنرصية ،2000 ،ص .135
 .73جتدد احلوار عام 1918م حول الدولة االحتادية بني قادة اللجنة اليوغسالفية ،وكان
أبرزهم انتي ترامبتش الذي طالب بحكم ذايت كروايت يف ظل نظام احتادي ،ومع تكرار هذه
املطالب أعلن باشيتش من لندن باستياء بأنه ال يريد إجبار أحد عىل االنضامم إىل الدولة
اليوغسالفية ،وعىل الكروات والسلوفينيني االنتظار لوقت الحقالن القادة الرصب
منهمكون يف املشاكل العسكرية ،ففرس ذلك قادة اللجنة أن باشيتش يريد رصبيا الكربى
وليس دولة يوغسالفية.ينظر :عبد شاطر عبدالرمحن ،مجهورية يوغسالفيا ،ص.31
 .74للمزيد من التفاصيل عن ما تضمنه اعالن كورفو ،ينظرThe Historical Section of the :
Document. No.54، The Declaration Of ;38-ForeignOffice، The Jugo-Slav، p.35
.142-Corfu، 20 July 1917، in: Snežana Trifunovska، Op. Cit.، pp. 141

 .75حممد م .االرناؤوط ،حممد سباهو رمز اخليار اليوغساليف للمسلمني يف البوسنة ،جملة الفكر
السيايس ،العدد ،20سورية ،2004 ،ص .233
Document. No. 60، Proclamation of State of Slovenes، Croats and Serbs، .76
.148-Zagreb، 29 October 1918، in: Snežana Trifunovska، Op.Cit، pp. 147

 .77هي اتفاقية رسية وقعتها بريطانيا وفرنسا وروسيا من جهة وايطاليا من جهة اخرى يف 16
نيسان ،1915تضمن التعويض االقليمي إليطاليا رشيطة ان تصبح حليف ًا متحارب ًا يف
غضون شهر واحد .ينظر :آالن باملر ،املصدر السابق ،ج ،2ص.60
 .78روبرت ج .دينا و جون ف .أ فاين ،املصدر السابق ،ص.124
 .79انضم اجلبل االسود اىل رصبيا بموجب قرارات ما سمي بجمعية بودغوريتسا يف 26
ترشين الثاين ُ ،1918خ ِلع امللك نيكوالس من عرش اجلبل األسود ،وحرمت أرسته من
العرش وطردها من البالد مع إعالن احتاد غري مرشوط للجبل األسود مع رصبيا.وللمزيد
من التفاصيل ،ينظرDocument.No. 64، Resolution Of The Great National :
Assembly Of The Serbian People In Montenegro Concerning Unification
Of Montenegro With Serbia، Podgoritza، 26 November 1918، in: Snežana
.156-Trifunovska، Op. Cit.، pp. 153

 .80حممد م .االرناؤوط ،حممد سباهو ،ص .234
 .81املصدر نفسه؛ روبرت ج .دينا و جون ف .أ فاين ،املصدر السابق ،ص.124
 .82عبد شاطر عبدالرمحن ،مجهورية يوغسالفيا ،ص.32
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 .83بيداء حممود امحد سويلم ،جوزيب بروز تيتو حياته ومواقفه من القضايا العربية ،أطروحة
دكتوراه غري منشورة ،كلية الرتبية ابن رشد ،جامعة بغداد ،2003 ،ص7؛ Милица
Нешић، Исто.، Паге.13

 .84عبد شاطر عبدالرمحن ،مجهورية يوغسالفيا ،ص.33
 .85مل يرتأس نيقوال باشيتش هذه احلكومة بسبب معارضة بعض الساسة الكروات .ينظر:
اجمد ميقايت ،احلياة السياسية يف رصبيا احلزب الراديكايل الرصيب ،د.م ،2000 ،ص71؛
.Милица Нешић، Исто.، Паге.14

.86
.87
.88
.89
.90
.91
.92
.93

.94
.95

.96
.97

عبد شاطر عبدالرمحن ،مجهورية يوغسالفيا ،ص.34-33
اجمد ميقايت ،املصدر السابق ،ص.72
عبد شاطر عبدالرمحن ،مجهورية يوغسالفيا ،ص.36-35
حممد م .االرناؤوط ،حممد سباهو ،ص.236
عبد شاطر عبدالرمحن ،مجهورية يوغسالفيا ،ص.36
اجمد ميقايت ،املصدر السابق ،ص.73
رعد رضا حممد خالد ،املصدر السابق ،ص 21؛ عبد شاطر عبدالرمحن ،مجهورية
يوغسالفيا ،ص.36
عىل اثر هذا القانون قامت السلطات بتعقب قادة احلزب والقت العديد منهم يف السجون،
واصبح هذا احلزب يعمل بصورة رسية بقية احلقبة اليوغسالفية امللكية ،ومل تبدأ احوال
احلزب يف التحسن اال عام  .1937ينظر :روبرت ج .دينا و جون ف .أ فاين ،املصدر
السابق ،ص.127-126
بيداء حممود امحد سويلم ،املصدر السابق ،ص.16
وقد توصل يف  15اذار  1921اىل اتفاق يتضمن يتعهد باملساواة بني املسلمني وغريهم
واحلفاظ عىل حريتهم الدينية ،واحلفاظ عىل وحدة البوسنة بحدودها التارخيية يف اي تنظيم
إداري للدولة ،ويف متثيل احلزب بوزيرين يف احلكومة ،ونتيجة هلذا االتفاق اجرى باشيتش
تعدي ً
ال وزاري ًا يف  26اذار 1921عني بموجبه حممد سباهو وزير ًا للتجارة والصناعة ومحدي
كارا حممدوفيتش وزير ًا للصحة العامة .حممد م .االرناؤوط ،حممد سباهو ،ص .237
روبرت ج .دينا و جون ف .أ فاين ،املصدر السابق ،ص127؛عبد شاطر عبدالرمحن،
مجهورية يوغسالفيا ،ص.36
تضمن دستور فودفدان ( )14فص ً
ال و ( )142مادة يف ( )26صفحة ،و جاء يف وثيقة
الدستور اجلديد أن مملكة الرصب والكروات والسلوفينيني تقوم عىل فكرة الوحدة
الوطنية اعتمد عىل مكونات الرصب ،والكروات ،والسلوفينيني بوصفها ثالث قبائل
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تنتمي ألمة واحدة هي امة اليوغسالف ،ونصت املادة الثالثة من الدستور عىل أن اللغة
الرسمية للمملكة هي اللغة الرصبية -الكرواتية -السلوفينية ،كام وصفها الدستور بأهنا
ملكية دستورية ديمقراطية وراثية حتت ساللة كاراجورجفيتش الرصبية ،مع منح الكثري
من االمتيازات للملك.للتفاصيل ،ينظر :عبد شاطر عبدالرمحن ،مجهورية يوغسالفيا،
ص36؛ .Милица Нешић، Исто.، Паге.15
 .98بيداء حممود امحد سويلم ،املصدر السابق ،ص 4؛ رعد رضا حممد خالد ،املصدر السابق،
ص .21
 .99يعود سبب اطالق تسمية فدوفدان ) (Vidovdanعىل الدستور نسبة للعيد الوطني الرصيب
فدوفدان الذي يوافق  28حزيران ،ينظر :عبد شاطر عبدالرمحن ،مجهورية يوغسالفيا،
ص.36
.The New Encyclopedia Britannica، Vol.9، Op.Cit، p.329 .100
.Милица Нешић، Исто.، Паге.14 ; Милан Богојевић، Исто.، Паге.8 .101

International Court of Justice، Accordance with International Law of The .102
Unilateral Declaration of Independence by The Provisional Institutions of
.Self-Government of Kosovo، April 2009، p.62

 .103عبد شاطر عبدالرمحن ،مجهورية يوغسالفيا ،ص.38-37
 .104روبرت ج .دينا و جون ف .أ فاين ،املصدر السابق ،ص.127
 .105حممد يوسف عدس ،كوسوفو ال كوسوفو ،جملة املستقبل العريب ،العدد  ،275بريوت،
 ،1999ص.101
 .106هي االزمة التي بدأت عام 1929بسبب تدهور الوضع املايل لعدة اسباب منها )1( :ففي
الواليات املتحدة االمريكية ادت زيادة مضاربات البورصة اىل سحب بعض االرصدة
املودعة يف اوربا مما ادى اىل الفوىض الالحقة التي عرفت باهنيار سوق مال وول سرتيت
) (Wall street crashوذلك يف ترشين االول  )2( .1929ويف اوربا كان السبب املبارش هو
تدهور االعتامدات اخلاصة بمرصف انستالت النمساوي ،وهو مرصف ذو مصالح تنترش
عرب ارايض الدانوب ولقد عجل يف وقوف ذلك قيام فرنسا بسحب اعتامداهتا القصرية
االجل .ينظر :آالن باملر ،املصدر السابق ،ج ،1ص.245-244
 .107روبرت ج .دينا و جون ف .أ فاين ،املصدر السابق ،ص.128-127
 .108ولدت يف 6كانون الثاين  1900يف غوتا يف االمرباطورية االملانية ،وهي ابنة امللك فرديناند
ملك رومانيا ،تزوجت من امللك الكسندر ملك مملكة الرصب والكروات والسالفيني يف
عام 1922وانجبت منه ثالثة ابناء ،واصبحت يف عام 1929ملكة ململكة يوغسالفيا،
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وغادرت اىل لندن بعد احتالل االملان ليوغسالفيا عام  ،1941وبقيت فيها حتى وفاهتا يف 22
حزيران  1961ودفنت يف احدى املقابر امللكية يف لندن.ينظرЊихова краљевска :
https: ;85 величанства Краљ Александар I и Краљица Марија
.///ar.wikipedia.org/wiki

.109
 .110قام امللك الكسندر بتسمية ابناء الثالث بأسامء مشتقة من القوميات التي مجعت ضمن
اململكة اليوغوسالفية ،فبيرت اسم رصيب ،و توميسالف اسم كروايت ،و أندرهياسم سلوفيني.
ينظرМилан Богојевић، Исто.، Паге.19 ; Њихова краљевска величанства :
.ЊиховакраљевскавеличанстваКраљАлександар I иКраљицаМарија 85

.Краљ Александар I и Краљица Марија 85، Паге.8

 .111عبد شاطر عبدالرمحن ،تفكيك يوغسالفيا ،ص .196
 .112ترأس باشيتش للحكومة للمدة ( )1926 -1921ما عدا عام  .1924ينظر :االن باملر،
املصدر السابق ،ج ،2ص.172
 .113اجمد ميقايت ،املصدر السابق ،ص .73-72
 .114حممد م .االرناؤوط ،حممد سباهو ،ص.238
 .115عبد شاطر عبدالرمحن ،مجهورية يوغسالفيا ،ص.39
 .116تتكون كلمة يوغسالفيا من مقطعني (يوغ -سالف  )Yugo-Slavوتعني (سالف اجلنوب)،
إن مصطلح (سالف اجلنوب) باألساس مصطلح لغوي دخل حيز االستخدام يف القرن
الثامن عرش ،وأصبح استخدامه شائع ًا إبان انطالق اليقظة القومية السالفية اجلنوبية يف
القرن التاسع عرش .ينظر :املصدر نفسه ،ص .6
 .117اجمد ميقايت ،املصدر السابق ،ص.73
 .118غري راديتش اسم احلزب يف اجتامع انصاره يف  8كانون االول  ،1920دالله عىل مطالبهم
باجلمهورية .ينظر :عبد شاطر عبدالرمحن ،مجهورية يوغسالفيا ،ص.34
 .119حرضت الصحافة الرصبية ضد حممد سباهو زعيم منظمة املسلمني اليوغسالف باعتباره
من أحفاد األتراك الذين حكموا الرصب نرشت جريدة «راديكال» الرصبية(عدد
10اب)1924مقا ً
ال للسيايس الرصيب مومتشيلو رانكوفيتش ّ
يذكر فيه أن أجداد حممد
سباهو حكموا الرصب بام فيها الكفاية يف العهد الرتكي .ينظر :حممد م .االرناؤوط ،حممد
سباهو ،ص.244
 .120املصدر نفسه ،ص.239
 .121عبد شاطر عبدالرمحن ،مجهورية يوغسالفيا ،ص.41-40
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 .122املصدر نفسه؛ حممد م .االرناؤوط ،حممد سباهو ،ص.239
 .123حممد م .االرناؤوط ،حممد سباهو ،ص.239
 .124روبرت ج .دينا و جون ف .أ فاين ،املصدر السابق ،ص129-128؛عبد شاطر عبدالرمحن،
مجهورية يوغسالفيا ،ص41؛ Милан Богојевић، Исто.، Паге.8; Walter Theimer،
.The Penguin Political Dictionary، England، 1939، p274

 .125روبرت ج .دينا و جون ف .أ فاين ،املصدر السابق ،ص129؛

Robert M.Rayner،

.Op.Cit، p.171

 .126عبد شاطر عبدالرمحن ،مجهورية يوغسالفيا ،ص.41
 .127حممد م .االرناؤوط ،حممد سباهو ،ص.Милица Нешић، Исто.، Паге.16 240
 .128اجمد ميقايت ،املصدر السابق ،ص74؛ رعد رضا حممد خالد ،املصدر السابق ،ص22؛
.Walter Theimer، Op.Cit، p274

.129
 .130عبد شاطر عبدالرمحن ،مجهورية يوغسالفيا ،ص43؛ .Robert M.Rayner، Op.Cit، p171
 .131رعد رضا حممد خالد ،املصدر السابق ،ص22؛ ;Милан Богојевић، Исто.، Паге.8
.Ibid

.Милица Нешић، Исто.، Паге.16

 .132عبد شاطر عبدالرمحن ،مجهورية يوغسالفيا ،ص.43
 .133حممد م .االرناؤوط ،حممد سباهو ،ص.240
 .134رعد رضا حممد خالد ،املصدر السابق ،ص23؛ Walter Theimer، Op.Cit، p.275
 .135عبد شاطر عبدالرمحن ،مجهورية يوغسالفيا ،ص.44
 .136املصدر نفسه.
 .137املصدر نفسه ،ص 45-44؛رعد رضا حممد خالد ،املصدر السابق ،ص23؛ هبيج بحليس،
املصدر السابق ،ج  ،1ص 121؛.Robert M.Rayner، OpCit، p.171

306

املصادر واملراجع
.1

.2

.3

.4

.5

.6

أنس ابراهيم خلف العبيدي ،املشكلة
املقدونية  ،1908-1878اطروحة
دكتوراه غري منشورة ،كلية اآلداب،
جامعة بغداد.2006 ،
بيداء حممود امحــد سويلم ،جوزيب
بروز تيتو حياته ومواقفه من القضايا
العربية ،أطروحة دكتوراه غري منشورة،
كلية الرتبية -ابن رشد ،جامعة بغداد،
.2003
رعــد رضــا حممد خــالــد ،القوميات
والـــوحـــدة اليوغسالفية -1945
 ،1980رسالة ماجستري غري منشورة،
معهد الــقــائــد املــؤســس لــلــدراســات
القومية واالشرتاكية العليا ،اجلامعة
املستنرصية.2002 ،
عبد شــاطــر عــبــدالــرمحــن ،مجهورية
يوغسالفيا االحتادية االشرتاكية من
االحتــاد اىل التفكك ،2008-1945
اطروحة دكتوراه غري منشورة ،كلية
اآلداب ،جامعة املوصل.2013 ،
اجمد ميقايت ،احلياة السياسية يف رصبيا
احلـــزب الــراديــكــايل الـــرصيب ،د.م،
.2000
أنــس ابراهيم خلف العبيدي ،أزمة
البوسنة  1909-1908بغداد .2004

.7

.8
.9

.10

.11

.12

.13

.14

.15

هبيج بحليس ،احداث القرن العرشين
احلرب العاملية االوىل ونتائجها ،ج،1
بريوت.2004 ،
مجــال الــديــن سعيد حمــمــد ،البوسنة
واهلرسك ،الكويت.1992 ،
روبــرت ج .دينا و جون ف .أ فاين،
الرتاث املغدور اغتيال مايض البوسنة،
ترمجة امحد حممود ،لندن.1994 ،
رياض الصمد ،العالقات الدولية يف
القرن العرشين تطورات االحــداث
لفرتة ما بني احلربني ،1945-1914
ج ،1د.م ،د.ت.
عــبــداحلــمــيــد الــبــطــريــق ،الــتــيــارات
السياسية احلديثة واملعارصة (-1851
 ،)1970القاهرة.2006 ،
عبدالعظيم رمــضــان ،تــاريــخ اوربــا
والعامل احلديث من ظهور البورجوازية
اىل احلرب الباردة ،ج ،2د.م ،د.ت.
لويس ل .شنايدر ،الــعــامل يف القرن
العرشين ،ترمجة سعيد عبود السامرائي،
وتقديم عطا البكري ،د.م ،د.ت.
حممد م .االرنـــــاؤوط ،االســـالم يف
يوغسالفيا من بلغراد اىل سرياييفو،
َعامن .1993
 ....كوسوفو ما بني املايض واحلارض،
بريوت.2008 ،
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.16
.17

.18

.19

.20

.21

.22

.23

.24

حمــمــد م .قــــــاروط ،املــســلــمــون يف
يوغسالفيا ،دمشق.1994 ،
ميلوش ميميستا ،ثالثون عام ًا من
عمر مجهورية يوغسالفيا االشرتاكية
االحتـــاديـــة ،تــرمجــة خــلــدون شحاته
واخرون ،بلغراد ،د.ت.
يوسف البستاين ،تاريخ حرب البلقان
االوىل بــني الــدولــة العلية واالحتـــاد
البلقاين ،القاهرة.2012 ،
االن باملر ،موسوعة التاريخ احلديث
1945-1789ج 2-1ترمجة سوسن
فيصل السامر و يوسف حممد امني،
بغداد .1992
مفيد الزيدي ،موسوعة تاريخ اوربا
احلديث واملعارص ،ج ،3ط ،3االردن،
.2009
عــبــد شــاطــر عــبــدالــرمحــن ،تفكك
يوغسالفيا واهنــيــار مـــرشوع رصبيا
الكربى ،مركز الدراسات االقليمية،
العدد  ،14جامعة املوصل.2009 ،
حممد م .االرنــــاؤوط ،حممد سباهو
رمــز اخلــيــار اليوغساليف للمسلمني
يف البوسنة ،جملة الفكر السيايس،
العدد ،20سورية.2004 ،
حممد يوسف عــدس ،كوسوفو..ال
كوسوفو ،جملة املستقبل العريب ،العدد
 ،275متوز.1999
مــوســى حممد ال طــويــرش ،االبــعــاد
التارخيية والسياسية الهنيار االحتــاد
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اليوغساليف ،جملة كلية الرتبية ،العدد
 ،4اجلامعة املستنرصية.2000 ،
25. Snežana Trifunovska (edit)،

; Yugoslavia Through Documents
From Its Creation to Dissolution،
Netherland، 1994.
The New Encyclopedia
Britannica، Vol.91-8-، U.S.A،
2003.
https: //en.wikipedia. orgwiki/
Count_Leopold_Berchtold.
Edward Raymond Turner،
Europe 17891920-، London،
1921.
International Court of Justice،
Accordance with International
Law of The Unilateral
Declaration of Independence
by The Provisional Institutions
of Self-Government of Kosovo،
April 2009.
R. G. D. LAFFAN، C.F.، The
Guardians Of The Gate Historical
Lectures On The Serbs، OXFORD،
1918.
Robert M.Rayner، The Twenty
Years Truce19191939-، London،
1943.
The Federal Secretariat for
Information، Facts about
Yugoslavia، Belgrade، 1980.
The Historical Section of the
Foreign Office، Serbia، London،
1920.
The Historical Section of the
Foreign Office، The Jugo-Slav
Movement، London، 1920.
Walter Theimer، The Penguin
Political Dictionary، England،
1939.
КанцеларијаПрестолон
аследнлкаАлекандра II

26.
27.
28.
29.

30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.

КрањевскиДвор، Њиховакраљ
евскавеличанстваКраљАлекс
андар I иКраљицаМарија 85.
годишњицабенчања، Беогрзд،
2007.
37. МиланБогојевић، АТЕНТАТ
1934 Осамдесетгодинапосле
19342014-، Београд، 2014.
38. МилицаНешић،
КРАЉАЛЕКСАНДАРКА
РАЂОРЂЕВИЋ، Ниш، 2011.
39. МилорадРадојчић، БЕСМРТ
НИРАТНИЦИВАЉЕВСКОГКР
АЈАУРАТОВИМА 1912–1918.
ВитезовиКарађорђевезвезде،
Ваљево، 2014.
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Al-Husseinist Pulpit
Figment Portal
to the Prophet
and the Progeny

In the Name Of Allah
Most Compassionate, Most Merciful

... Al-Ameed Pulpit ...
Praise and thanks be to Him for whatsoever He
grants; bless He creates, wisdom He bestows, it is to
witness the One and the only One He is and our master
is Mohammed, His creature and messenger and peace
be upon him, his immaculate progeny and chosen
companions.
Now...
Here it is to meet the readership under the shade
of a constellation of studies in the Al-`Ameed journal,
twenty-first edition, and to hope that the targets of
research and scientific promotion both the edition
and consultation boards broach are to be culled in
line with the nth ranks of prominence to serve the
community. However the current edition embraces
certain papers congested with issues linguistic, social,
religious, historical and psychological to be entitled as
the Husseinist Pulpit as Fidelity Portal to the Prophet
and his Progeny for the importance of such a niche in
transpiring the culture of the Ahlalbayt (Peace be upon
them ).In time there are many challenges, intellectual
and media ones, that is why it is quite a must to revert
into the Husseinist discourse incarnating the sense of
virtues, moderation and tolerance. It is to hope that the
dear readership finds edification and epistemic pleasure
and invite them to contribute in the coming editions
and files .Allah is for success.

c: With the rectifiers reconnoiters some renovations
or depth,before publishing, the research are to be
retrieved to the researchers to accomplish them for
publication.
d: Notifying the researchers whose research papers
are not approved; it is not necessary to state the
whys and wherefores of the disapproval.
e: A researcher destowed a version in which the
meant research published, and a financial reward.
13. Taking into consideration some points for the publication priorities, as follows:
a: Research participated in conferences and adjudicated by the issuing vicinity.
b: The date of research delivery to the edition chief.
c: The date of the research that has been renovated.
d: Ramifying the scope of the research when possible.
14. With the researcher is not consented to abort the
process of publication for his research after being
submitted to the edition board, there should be
reasons the edition board convinced of with proviso
it is to be of two-week period from the submission
date.
15. It is the right of the journal to translate a research
papre into other languges without giving notice to
the researcher.
16. You can deliver your research paper to us either via
Al.Ameed Journal website
http://alameed.alkafeel.net, or Al-Ameed Journal
building (Al-Kafeel cultural association), behind AlHussein Amusement City, Al-Hussein quarter, Holy
Karbala, Iraq.

7. Printing all tables, pictures and portraits on attached
papers, and making an allusion to their sources at
the bottom of the caption, in time there should be a
reference to them in the context.
8. Attaching the curriculum vitae, if the researcher cooperates with the journal for the first time, so it is to
manifest whether the actual research submitted to
a conference or a symposium for publication or not.
There should be an indication to the sponsor of the
project, scientific or nonscientific, if any.
9. For the research should never have been published
previously, or submitted to any means of publication; in part, the researcher is to make a covenant
certifying the abovementioned cases.
10. In the journal do all the published ideas manifest
the viewpoints of the researcher himself; it is not
necessary to come in line with the issuing vicinity, in
time, the research stratification is subject to technical priorities.
11. All the research studies are to be subject to Turnitin.
12. All research exposed to confidential revision to
state their reliability for publication. No research retrieved to researchers; whether they are approved
or not; it takes the procedures below:
a: A researcher should be notified to deliver the
meant research for publication in a two-week period maximally from the time of submission.
b: A researcher whose paper approved is to be apprised of the edition chief approval and the eminent
date of publication.

Publication Conditions
Inasmuch as Al-`Ameed [Pillar] Abualfadhal Al`Abass cradles his adherents from all humankind, verily Al-`Ameed journal does all the original scientific research under the provisos below:
1. Publishing the original scientific research in the various humanist sciences keeping pace with the scientific research procedures and the global common
standards; they should be written either in Arabic
or English and have never been published before.
2. Being printed on A4, delivering a copy and CD
having,approximately, 5,000 - 10,000 words under
simplified Arabic or times new Roman font and being in pagination.
3. Delivering the abstracts, Arabic or English, not exceeding a page,350 words, with the research title.
For the study the should be Key words more few
words.
4. The front page should have; the name of the researcher / researchers, address, occupation, (Inglish
& Arabic), telephone number and email, and taking
cognizance of averting a mention of the researcher
/ researchers in the context.
5. Making an allusion to all sources in the endnotes,and
taking cognizance of the common scientific procedures in documentation; the title of the book and
page number.
6. Submitting all the attached sources for the marginal notes, in the case of having foreign sources,
there should be a bibliography apart from the Arabic one,and such books and research should be arranged alphabetically.
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In the Name of Allah,
Most Gracious, Most Merciful
Allah will
Raise up to suitable ranks
And degrees, those of you
Who believe and who have
Been granted knowledge
And Allah is well acquainted
With all ye do*.

( )
* Abodullah Yussif Ali, The
Holy Quran, Text Translation
and Comment,(Kuwait : That
El-Salasil,1989)1509, Iyat 11,
Sura,Mujadila, or The Woman Who
Pleads.

Secretariat General
of Al-`Abbas
Holy Shrine

Al-Ameed International
Centre
for Research and Studies

Print ISSN: 2227 - 0345
Online ISSN: 2311 - 9152
Consignment Number in the Housebook
and Iraqi Documents: 1673, 2012.
Iraq - Holy Karbala
Tel: +964 032 310059 Mobile: +964 771 948 7257
http: // alameed.alkafeel.net
Email: alameed@alkafeel.net

DARALKAFEEL

Republic of Iraq
Shiite Endowment Diwan

Al-`Ameed
Quarterly Adjudicated Journal
for
Humanist Research and Studies
Issued by
Al-`Abbas Holy Shrine
Al-Ameed International Centre
for Research and Studies
Licensed by
Ministry of Higher Education
and Scientific Research
Reliable for Scientific Promotion
Sixth Year, Sixth Volume
21 Edition
Jumadaalaakhira 1438, March 2017

