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 108 سل ةيسورلاو ةيدنلوهلاو ةيسنرفلاو ةيناطيربلا تايروطاربمألا 6 يسوي صس مخ تيس حمم ةمدقم

 1107 ل ل رشع عساتلا نرقلا يف ةيحالصإلا تاكرحلا 14 .... مالسإلا يف ةيساسألا تادابعلاو دئاقعلا

 142 م م وتلا هس سوم ود يدعم ايكرت ثيدحت 097 هس و سوو عمم يمالسإلا ملاعلل ةيعيبطلا ايفارغجلا

 1716! ١ يصل 1920 ماعلا ىلاوح ةيرامعتسالا ةرطيسلا تحت يمالسإلا ملاعلا 20 يت تع ةيمالسإلا ةيقرعلا تاعومجملاو تاغللا

 10161 (1500-2000) تيركو صربقو ناقلبلا 24 ينس سس ع مالسإلا لبق ام ةرخأتملا ةميدقلا روصعلا
 هل نيصلا يف ةملسملا تايلقألا 26 7 الاجار يووم ةيبرحلا هتاوزغو دمحم ةلاسر

 ا (1500-2000) قرشملا 28 م سم سم 750 ماع ىتح مالسإلا عّسوت
 101 نة يما 30: (751-1700) مالسإلا راشتنا

 فضلا جس دق يالا هز لاس يا دق سم قاف و1 م م روم (1000 وحن -660) جراوخلاو ةعيشلاو ةّنّسلا

 د 4 3 اي ايقا لاوح كا يقرا 30 ديشرلا نوراه لظ يف ةيسابعلا ةفالخلا

 ل 1 ا ةسدقملا رعاشملا روطتو جحلا ومن 55 ا اف اا اب ا
 20 0 د و ع 1100 ماعلا ىلإ ةثيرولا لودلا

 0 0 0دت02د2د2د2ز2 ز>ز>ز>ز < رز را ةددمتم ندم
 0060 7 از ] ز ز ز ز> ز> 2 ز 2 2ز+> + >2 27+ 7 0 0 7 77 يقوجلسلا رصعلا

 1407 7 يسوم سو وصمم نيدشعلا نزقلا يف طفنلا عقو 100-0 (900-1800) يركسعلا دينجتلا
 34 1 وو ةيئاملا دراوملا 00 (909-1171) ةيمطافلا ةلودلا

 6 ب سس سس سس با تا وج بسبب جوج جوجل حالسلا ةراجت 3 ا ل يح (700-1500 وحن ) ةراجتلا قرط

 0007777 (1950-2000) ايسآ يقرش بونج :ةعيرس ةءاضإ 26 ا ع يع ملف ةيبيلصلا كلامملا

 دا (1917-2003) قارعلا :ةعيرس ةءاضإ 0 ا (1100-1900) ةيفوصلا قرطلا

 158 م م دع اس (1840-20802) ناتسناغفأ :ةعيرس ةءاضإ 27 يا ا ل كيلامملاو نويبويألا

 ا دوووم (1839-1950) جيلخلاو ةيبرعلا ةريزجلا 64

 قل” لود ل اس ا ايو دل ةيدوعسلا ةلودلا دوعص ن0 (650-1485) اينابسإو برغملا

 1 ا يمس يطل < ليفارسلا ةعيرس ة داق 70 اس سم اسما ًاقرش - ىربكلا ءارحصلا يبونج ايقيرفإ

 ننال (1950-2003) جيلخلا :ةعيرس ةءاضإ 12 هجم صل ًايرغ - ىربكلا ءارحصلا يبونج ايقيرفإ
 ا د ةييرغلا انيررلا نع نوماستلا ه1 ع ا ع ةيداهجلا لودلا

 قل. ةيلامشلا اكريمأ يف نوملسملا ني سس يه سو د ا ا
 د يحتل نقيض لا ا دارت ا ناو 50: 1 سل ا (1500-1900) يدنهلا طيحملا

 3 م ا ملا 1650 ىتح نيينامثعلا دوعص
 0 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ية ةيمالسإلا نينا ظل (1650-1920) ةينامثعلا ةيروطاربمألا

 هوا ١ دس ةيمالسإلا ةيرامعملا عقاوملا زربأ ا (1500-2000) ناريإ

 لا ١ يي ا عل .(2000 ماع ) ملاعلا يف نيملسملا عزوت 7 1700 ماعلا ىلإ ىطسولا ايسآ

 184 0م وا يديم ةيمالسإلا امنيسلا 3 يس وسوم (711-1971) دنهلا
 000 01713232 زد دز دة ةدةدةدةبي تنرتنإلا مادختسا دم هس ىطسولا ايسآو زاقوقلا ءارو ام يف يسورلا عسوتلا

 188 00م ةيمالسإلا ثادحألا مهأي ينمز لودج 106 ل (1500-1800 وحن) ايسآ يقرش بونج يف مالسإلا راشتنا
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 هةمءهقم

 ربمتبس /لوليأ نم رشع يداحلا ذنم ؛موي رمي املق

 سمح براقُي ام نيد :مالسإلا هيف ركذُيو الإ ,1
 فطخ ؛مويلا كلذ يف .مالعإلا لئاسو يف ؛ةيرشبلا

 اهب اومدصو ةيكريمأ باكر تارئاط عبرأ نويباهرإ

 ىنيمو كرويوين يف يملاعلا ةراجتلا زكرم يجرب

 لتقم ىلإ ىَّدأ امم ءنطنشاو نم برقلاب نوغاتنبلا
 ةدحتملا تايالولا عفدو ءصخش فالآ ةثالث ءاهز

 ««باهرإلا ىلع برحلا» ىمسُي ام نالعإ ىلإ اهءافلحو
 نيتموكح ىلع ءاضقلا نع نآلا ىتح ترفسأ يتلا

 .قارعلا يف ىرخألاو ناتسناغفأ يف ةدحاو ؛نيتيمالسإ

 ,ملاعلا ءاحنأ لك يف .ةأجف مالسإلا زرب اذكهو

 ىلع تالاجسلا تمستاو: :قاقثلاو ليطظتلل ًاعوضوم
 يف ,رابخألا تاهويدتسا يف امك فحصلا ةدمعأ
 ةلئسألاو .ةنوخسلاو ةّدحلاب ؛تويبلا يف امك يهاقملا

 تارمتؤملا ةقورا لخاد قبس اميف رودت تناك يتلا

 يف نآلا تلخد :ةيعماجلا جَّرختلا تاودنو ةيميداكألا

 ةعرش» يه ام :ماعلا يعولل ةدئاسلا مومهلا ميمص

 بستني ,«ملاسم ٌُنيد» راص نأ ثدح فيكو ؟«داهجلا

 ؛نيمرتحملاو نييداعلا نينمؤملا نييالم هيلإ
 اذاملو ؟ةطخاس ةيلقأ ىدل ةيهاركلاو دقحلل ايجولويديأ

 اذكه انوحشم ةيعويفلا طوقس نعب .مالسإلا ىحضأ
 ناونع مادختسا انئش ام اذإ .وأ ؟ةيلاعفنالا ةّدحلاب

 نراكرب :نيكرتكيسلا دوس اعتاد اجاوز تفل ةلاقو
 :يمالسإلا خيراتلا يف لصاحلا «للخلا هجو ام»» :سيول

 ؟ثيدحلا ملاعلاب هتقالع يف امك هسفنب هتقالع يف

 ةيميداكأ نآلا دعب دعت مل برضلا اذه نم ةلئسأ

 ,ةيمهألا نم ىربك ةجرد ىلع تحضأ لب ,ةتحب
 ىلع بوعشلاو ممألا مظعمل ةبسنلاب درو ذخأ عضومو
 تاعيونتلا ضعب ْلق وأ :مالسإلاف .اذه انبكوك حطس
 مأ ةدساف مأ ؛ةفرحنم مأ ,ةهوشم تناكأ ءاوس - هنم

 وأ ءاهب َدتعُي ةوق مويلا تاب - نيفرطتم سانأ ةنيهر
 تايتاكمإب ىلبح ةرهاظب قصلت ةّمِس لقألا ىلع
 .ةروطخلا ةغلاب تالامتحاو

 نم ديدعلا تعقو .هدعبو ربمتبس /لوليأ 11 لبق
 نيدّدشتم ىلإ تبسن يتلا ةيشحولا لامعألاو تاعاظفلا

 مهتيلوؤسمب مهسفنأ مه اوفرتعا يتلا وأ ؛نييمالسإ

 ديدعلاب ديدشلا رامدلاو حدافلا ىذألا تعقوأف ءاهنع

 :اهتم ركذن ,ةيحايسلا هتاعجتنمو ملاعلا ندُم نم
 :ءاضيبلا رادلا :ضايرلا ءاسابموم ,مالسلا راد ءيبورين

 .ديردمو (يابموب) يايموم ءاتراكاج :ءسنوت ءيلاب
 اميف :عافترالاب ذخا تاباجإلا مجحو :؛لوطت ةحئاللا

 توها لاغق د ودز ةريكلاو تضخنلا قتتتككي

 ىدملا ةديعبلا تايعادتلا نأ بسحأو .اهتاموكحو

 ةيفاك نييلودلا نمألاو ملسلا ىلع هذه لعفلا دودرل

 مالعإلا لئاسو يرّرحم طقف سيلو) انم درف لك عانقإل

 تايولوأ مئالُي امب روهمجلا يعو نوبلوقُي نيذلا
 نم يه مالسإلل ةفرطتملا رهاظملا نأ .(مهيدل نينلعملا

 يداحلا نرقلا يف لامعألا لودجو شاقنلا ةدنجأ عضي

 .نيرشعلاو

 كلت يف وأ .برغلا يف نوميقُي نيذلا نيملسملا نإ
 يتلا يمالسإلا ملاعلا نم عاستالاب ةذخآلا قطانملا

 نورعشيل ,برغلل ةينورتكلإلا تارثؤملا اهاشغت
 ضرعتلا اذه ؛مهل يبلسلا ضّرعتلا نم ضاعتمالاب
 نإ .نيتراطلا ءابرغلا نم ديازتملا قلقلل ةداع بحاصملا

 ارص١ ربتلا 2 2 اولا قاولا ضرأ



 ًايفرح ينعت يتلا «مالسإ» ةظفلف :مالس نيد مالسإلا
 ةيقاقتشالا ةهجولا نم لصتت (هللا رمأل) ميلستلا

 ةيحتلاو .علصلاو ملسلا ديفت يتلا «مالس» ةرابعي

 ىدل نيملسملا مظعم اهمدختسي يتلا اهيلع فراعتملا

 ءابرغي مهئاقتلا ىدل ىتح وأ ءام عّمجت ىلإ مهمامضنا
 نييبرغلا نإ لوقلا نكمي .«مكيلع مالسلا» :يه ,مهنع

 .هتقيقح نولهجي فنع نيد هنأب مالسإلا نومهتي نّمم
 باهرإلا لامعأب «يمالسإ» وأ «ملسم» تعنلا قاصلاو

 سووهم مدقأ نيح .نّيَديدش تائتفاو ملظ ىلع يوطني

 ريجفت ىلع يافكام يثوميتك ةينيمي لويم وذ يحيسم

 ناكو ءاموهالكوأ ةنيدم يف يكريمأ يلارديف ىنبم
 11 لبق يكريمألا بارتلا ىلع بكترُي عيظف لمع أوسأ

 هفصو ىلإ دحأ ردابي مل هربمتبس /لوليأ

 نينمؤملا نم ديدعلا نإ .«يحيسملا»يباهرإلاب

 نع اولخت نمم «نييبرغلا» ىلإ نورظنيل نيملسملا
 ال سانأ مهنأ ىلع ؛ينيدلا لماحتلا مهامعأ وأ مهنيد

 ةيمالعإ لئاسو ةمثو .مهفلا قح مالسإلا «نومهفي»
 غبصتف «ةيبرغلا ءارآلا هيوشت نع عروتت ال ةيداعم

 علهلا) «ايبوفومالسإلا» ةغبصب فقاوملاو رعاشملا

 امنإ ةيماسلا ةاداعمل فدارملا وأ «(مالسإلا نم يضّرَملا

 ضعب .دؤهيلا نم ًالدب نيملسفلا ىلع ةرملا هذه ةقيلطم
 ,ةيبرغلا تايميداكألا يف اوجردت نمم نيسرادلا

 تاسدعلا لالخ نم مالسإلا نوري مهنأب نومهتُم

 داسفلا هيلإ قرطت يذلا ملعلا كلذ ءقارشتسالل ةهّوشملا

 ةفرعملا تتاك نيح ,ةيلايربمإلاب هطابترال ًارظن
 ةوقشلاو ةوكتلا ةمدعل نقسم نتجت مهنكتلا

 .نييرامعتسالا

 نمو .هيلع عزانتمو رطاخملاب فوفحم ٌلاجم اذه
 .رطخلل هسفن ضَرعُي امنإ باّتكلا نم هلوخدب رماغُي
 نوكي ,رخآ نيد يأ لثم هلثم ,مالسإلا نأشب ميمعت يأف

 فصو لك لباقم نأل ؛ضحدلاو ضقنلل ةضرُع
 ؛يمالسإلا كولسلا وأ داقتعالا وأ ناميإلل يرايعم

 ةلضغم دادزتو :نأش تاذ قورفو ةّمهم تاغيونت دجوت

 ةعماج «ةيسنك » ةسسؤم دوجو مدعل ةبوعص فيرعتلا
 يف لصفت ةيرمأ ةطلسب عتمتت ةيمالسإ «ةيواباب » وأ
 سئانكلا ىتح) يمالسإ ريغ وه امو يمالسإ وه ام
 انايحأو رياغتلاب ةينيدلا اهعقاوم زّيمت ةيتناتستوربلا
 .(ةينامورلا ةيكيلوثاكلا عم داضتلاب
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 ,ةيدوهيلا ةيوهلا نأش اهنأش .ةيمالسإلا ةيوهلاو

 قيملسم نومسي َنَمَف :نقتعملا لمعت انك فقلطلا لمثت

 نأ ءرملا عسوبف .ةفلتخم + نوسرامُي امنإ
 عيطتسي املثم امامت ,ةيفاقثلا ةهجولا نم املسم نوكي

 نأ ريغ نم ؛يفاقثلا ىنعملاب ايدوهي نوكي نأ ءرملا
 تادقتعملا وأ ضئارفلا نم ةنّيعم ةعومجمب دّيقتي
 ديدعلا انفصو ام اذإ باوصلا بناجن ال اننإو .ةيتيدلا

 نينيدتملا ريغ نييبوروألاو نييكريمألا نم

 ةينيوكتلا ةيمهألل ارظن .«نييفاقثلا نييحيسملا»ب
 .ةيبرغلا ةفاقثلا روطت يف ةيحيسملل تناك يتلا

 ام اذإ اذه - مدختست ام اردان ةيمستلا هذه نأ ةقيقحو

 ةيقاقفلا ةتميهلا ىدم نع قفكل: ًالضأ تمدقتسا

 .ةيملاعلا ةدّس ءوبت ىلإ اهحومطو ةيبرغلا
 نموه ةييرغلا ةفاقثلل يحيسملا ساسألا نإ

 هزاربإ ءانع هسفن ُدحأ مَّشَجُي ال ثيحب ناكمب ةهادبلا

 ةظفل تلحتنا املاطل .هنيع تقولا يفو .نايعلل

 نيذلا تناتستوربلا نييلوصألا لبق نم «يحيسم»
 نييوسنإلا نع مهسفنأ زييمت ىلإ نيدهاج نوعسي
 ال نّمم ءءاوسلا ىلع نينيدتملا نينمؤملا وأ نييناملعلا

 .رومألا ىلإ ةماعلا مهترظن مهنورطاشي
 ىلع يرست فيرعتلا ددصب ةلثامم لكاشم ةمث

 قراوفو تانيابت كانه نأ امكف .كلذك يمالسإلا ملاعلا

 ىتش لوح ةفلتخملا ةيحيسملا سئاتكلا نيب ام ةيتوهال

 ةريظح لخاد موقت كلذك ,ةيسقطلاو ةيناميإلا لئاسملا

 اهنيب اميف فلتخت للمو فئاوطو تاعامج مالسإلا

 ليوأتلا يف اهنم لك ديلاقت وأ ةعبتملا سوقطلا ةهجل
 .ةسرامملاو

 ًايخيرات كانه .مالسإلا يف لحتلا ربكأ نيب نمو

 ةنّسلا :امه :قالطإلا ىلع اهّمهأ نادعت ناتفئاط

 .ةعيشلاو

 ,(570-632 وحن) دمحم ّيبنلا نأ ةعيشلا دقتعي

 نبا ءبلاط يبأ نب يلع راتخا ءزيجو تقوب هتافو لبقو
 نونمُؤي مهنأ امك .هل ةفيلخ .ةمطاف هتئبا جوزو همع

 وأ) ةمئألا نم ةلسلس ربع تلصاوت ةقالخلا هذه نأب

 ,ةمطافو يلع بلص نم نيرّدحتملا .(نييحورلا ةداقلا

 ةيعيشلا ةلتكلاو .هقبس يذلا مامإلا مهنم ًالَك راتخا دقو

 امك وأ «نويرشع انثالا» ةعيشلا مهو ءامجح ربكألا

 ءالؤه رخآ نأي نونمؤي ,«نويمامإلا ةعيشلا» نومسُي

 رهظي فوس .873 ماعلا يف «بجحنا» يذلا ,ةمئألا

 لبتقم نم ام موي يف «رظتنملا يدهملا» هتفصب ةيناث

 .مايألا
 دق يينلا ن ١3 رعلا يح نس ةدسلا لكفأ

 دحأ هتفالخل ذّبحي هنأ ىلع ةيفاك تاراشإ ىطعأ

 يذلا :.(632-634 ىلاوح) قيّدصلا ركب ابأ .هباحصأ

 ديعُب ةفيلخ هب لوبقلا ىلع ةعامجلا ةداق زربأ قفتا
 باطخلا نب رمع راتخا هرودب وهو .لوسرلا ةافو
 شارف ىلع وهو .هرايتخا عقو يذلا ,((634-644 ح)

 نامثع ىلع ,نيملسملا ءامعز عم رواشتلا دعبو ,توملا

 يلع ناسكتع قللخ دقو .(656- -644 ح) ناقع نب

 نيملسملا ةداق لوبقو ةقفاومب ًاددجمو :.(661 -6 3

 ءالؤه لثمُي ؛ةّينسلا ةيبلاغلا رظن يفو .نيحلا كلذ يف
 .«ةدشارلا ةفالخلا» ةعبرألا ءافلخلا

 ةّنسلاو ةعيشلا نم لكل تراص .مايألا ّرم ىلعو
 ناتاه تمسقنا دقو .مهل ةزّيمم ةيعامتجا ةيوه

 تاكرح يف اتمظتناو ,ىتش ًاعورف اتعّرفتو ناتفئاطلا
 نم افاوسو هذه تفلتخا نئثلو :ةقلتخم تاعزؤنو

 لوح تعراصت ام ًاريثكو ءاهنيب اميف تاعومجملا
 تداس يتلا تاقالعلل ماعلا هاجتالا نأ الإ ءاهقيرافت
 يف حسفأ ثيدحلا رصعلا لبق ام ةيرضحلا تاعمتجملا

 يركفلا راوحلاو لدابتملا شياعتلا نم ردقل لاجملا

 .اهنيب
 تاعامجلاو ةدّدشتملا فئاوطلا ىدل تزرب هنأ الإ

 موصخلا نعل ىلإ ةعزن ؛ةريخألا ةنوآلا يف ؛ةفّرطتملا

 قورملاب اهمكحي نم ماهتا ىلإ وأ ,مهريفكتو نيدلا يف
 هلباقُي قفألا قيضلا روظنملا اذه نأ ريغ .مالسإلا نم

 عونتب نيملسملا نم مظعألا داوسلا نيب مانتم يعو

 .ةمألا لخاد تاليوأتلا ة ةيدّدعتو

 ءاحنأ ضعب يف نايعلل يدابلا حماستاللا وجو

 دقو دقعم اكفنع ات سهاملا تقلا يف يمالسإلا ملاعلا

 يف لحفتسا يذلا ين ةانيطلا فرِطتلا ناي ءايضرع وكي

 ةشوشملا ليعافملا ءارج نم رشع عباسلا نرقلا ابوروأ

 حضوتس امكو .ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تالوحتلل

 تءاج دقف .تاحفص نم يلي اميف صوصنلاو طئارخلا

 ىوقلا ةحتجأ ىلع يمالسإلا ملاعلا ىلإ ةثادحلا

 تالوعت ةلينصح نوكك نأ نع اوم ,ةيرامعتسالا

 يك سانلل هللا اهجرخأ هةمأ نيخ» ف :ايلغتاد ةدكوكم

 ةنميهلا تدقف «ركنملا نع ىهنتو فورعملاب رمأت»
 ءزجلا يف موي تاذ اهل تناك يتلا ةيسايسلاو ةيبدألا



 ناك َنيح .نيصلا جراخخ ملاغلا نسم اندمت رثكألا
 خانم ناك كلذك ؛يقرتلاو دوعصلا روط يف مالسإلا
 ءاهقفلاو ءاملعلا ناك دقف .هنع ءىشانلا حماستلا

 مهنكل ؛مهنيب اميف نورظانتيو نولجاستي نوملسملا
 امب - ةداهشلاب قطني نم لك ريفكت نورذاحي اوناك
 ةالصلا نوميقُي نم ىأ - ناميإلاب ينلعلا رهجلا يه
 ثحابلا ظحال املثمو .ةكم رطش مههوجو نيمّميم
 ةقيقح ,ةينيدلا ةيدّدعتلا» نإف ,تسنرإ لراك يكريمألا
 ام اذإف .رصاعملا انملاع يف عمتجم يأ يف ةيعامتجا

 تاعامجلا رئاس ىلع ةطلسلا اهسفنل ةعامج تعّدا

 ربتعُي فوسف ؛ةعاطلاو ءالولاب اهاّيإ ةبلاطُم ,ىرخألا
 ءةقمتنلا ةينيزلا ةغلقا ةطساوم ظالشتلا ًالَياَضَح كلذ

 مالسإلا يف رظنلا ةداعإ :دمحم عابتأ» :تسنرإ لراك]

 .[602 ص ؛ندنل ؛«رصاعملا ملاعلا يف
 ملسملا ,ةسرامملا يف امئاد نكي مل نإو ءأدبملا يف

 ينعت يتلا ةيبرعلا ةظفللا :مالسإلا عبتي نم وه

 امك هللا ةدارإل «ميلستلا» .قّدأ ىنعمب وأ ,دايقنالا

 ةلّزنتملا تاّيصوملا هذهو .دمحم يبنلل اهب يحوأ

 نم ةظشانألا دمحم :ةوبقاةرتف نادكما ىلع اهافش

 0-0 ةدوجوم ,؛هتافو ٍىتحو 610 ماعلا ىلاوح

 ظْتَلاَو يمالسإلا يدلل ندأ لكشم يذلا باتتكلا ,نآرقلا

 نم ٌفيقل ىدضت دقو .هنم ةعبانلا ةعونتملا ةيفاقثلا

 تاعماجلا يف ةيحيحصتلا ةعزنلا يوذ نم نيثحابلا

 ,نآرقلا لصأ نع ةيديلقتلا ةيمالسإلا ةياورلل ةيبرغلا
 داوملا نم ريكأ ةلتك نم عطثقا دق ّصتلا نأ نيمعاز

 نأ ريغ .بيصخلا لالهلل يبرعلا حتفلا دعب ةيهفشلا

 «نيملسم ريغو نيملسم ؛نيسرادلا نم ىمظعلا ةيبلاغلا

 ليزنتلل ةيباحكلا ةنودعلا هنأ ىلع نآرقلا ىلإر ظنت

 ًافالخو .ةيدمحملا ةلاسرلا راسم دادتما ىلع مكارتفلا

 فينصت دوجو ىلع لدي ام كانه سيل ؛سدقملا باتكلل

 «ديدجلا دهعلا» نم ضيقنلا ىلعو .نآرقلل ددعتم
 ديسلا لاوقأ هيف تعمج يذلا ء,صاخ عونب (ليجانألا)
 امبو هتايح نع ةزيامتم تاياور عبرأ يق حيسملا

 نيفلؤم ليق نم تعضُو دق اهنأ اهعم ضرتفُم
 تاراشإلا نم ديدعلا ىلع يوتحي نآرقلا نإف :نيفلتخم
 نم امنإ ؛لوسرلا ةايح يف تعقو ثداوح ىلإ ةينمضلا
 ةريسملا ةصق نإ لب .ليصفتلاب اهلوانتي نأ ريغ
 نأ انل زاج اذإ) ةلود لجركو يبنك دمحمل ةيلمعلا

 تدحو ةكرح ميعزل اثيدح ًاحالطصا انه مدختست

 ىرخأ ةعومجم نم تينُب دق ؛(ةيبرعلا ةريزجلا لئابق
 ي فرعت يتلا كلت .ةيهفشلا ةداملا نم ةفلتخم

 ةيكلسم نع تالوقنملاو تاروثأملا يأ ,«ثيدحلا»

 .لوسرلا ةافو دغب الإ فيناصت يف نودت مل يهو :ىبنلا
 لكو ءروسلاب فرعت الصف 114 نم نآرقلا فلأتي

 مشت يتلا تارقفلا نم تواقتم.دذع.نم تفلأتتةَروَس

 ءانثتسابو .(تازجعم وأ لئالد :ةيبرعلاب ينعتو) تايآ

 ةنوكملا :(لالهتسالا ىأ) ةحتافلا ةروس ,ىلوألا ةروسلا

 فلتخم يف ىلتُي لاهتبا ةباثمب يه تايآ عبس نم
 نآرقلا روس نإف ؛ةيمويلا تاولصلا اهيف امب .رئاعشلا
 يتأت ثيحب ؛لوطلا يف اهصقانت بسحب ةبترم ىرخألا

 مظعمو .ةيادبلا يف اهلوطأو ةياهنلا يف اهرصقأ
 كلوت نوم يبا ام نؤتسلا فيت ةيسايقلا قكاتسصنلا

 اهعقوم انه نمو ءرصقلا ىلإ ليمت يهو) ةكم يف
 يتلا ةبقحلا ىلإ دوعت روسو .(باتكلا ةياهن نم بيرقلا
 هعابتأ عم اهيلإر جاه يتلا ةنيدملا يف دمحم اهيف ماقأ

 ماعلا ,622 ماع ةكف يف داهطضالا نم ابوه لئاوألا

 ,ةيكملا روسلا .(يرجهلا) يمالسإلا ميوقتلا نم لوألا

 ةّيح لئاسر اهتايط يف لمحت ءاهتم ةركبملا اميسالو
 باوخلا نع قيداصأو :ةيصخشلا ةينوؤمشلا نع

 ةهج نم يفتحت يه اميف .(منهجو ةّذجلا) باقعلاو

 ةردق ىلع ليلدك هلامجو يعيبطلا ملاعلا ءاهبب ىرخأ
 يهف «ةيندملا روسلا امأ .هنأش لالجو ةميظعلا قلاخلا

 قوست اهنأ الإ .اهتاذ تاعوضوملا نم ديدعلا تررك نإو
 ةيعامتجالا اياضقلا صخ اميف ةيباجيإ ميلاعت
 تاقالعلاب ةصاخلا ماكحألا اهيف امب) ةينوناقلاو

 ضعبل ةفوصوملا تابوقعلاو ؛ثاريملاو ةيسنجلا
 داوم ىلع ةقوطعم .روسلا هذهو .(مئارجلا فانصأ

 يسيئرلا ردصملا تنتاك ,ثيدحلا روثأم نم ةاقتسم

 .«ةعيرشلا» ب فورعملا ينوناقلا ماظنلا ٌروطتو ءوشنل

 فالتخا ىلع يمالسإلا ركفلا مالعأ فاَسَشَأ دنقو

 اودجوأا كلذبو ءمهتايدنع نم ىرخأ رداصم مهبراشم
 .اهقيبطتو ةعيرشلا ماكحأ ميظنتل ةمزاللا ةيجهنملا

 هللا مالك نآرقلا لثمُي ؛نيملسملا نينمّؤملل ةبسنلاب
 حيقنت وأ ريوحت يأ نود نم وه امك هالمأ دقو .رشابملا
 يبنلا نيثدحملا نيملسملا ءاملعلا ضعي فصيو .يرشب

 يبنلا نأ دقتعملا نمو .هللا مالكل نيمألا لقانلاب دمحم

 ناك ناو :ةباحكلا لو ةءارقلا فزعياال ايمأ ناك ةسفن

 ناك هنأ ةيفلخ ىلع كلذ يف نوككشُي نيسرادلا ضعب



 يمالسإلا ملاصلل يخيراتلا سلطألا

 فحصملا نم ناتلباقتم ناتحفص

 بهذلا ءامب ناتفرخزم

 .يراهيبلا طخلاب ناتخوسنمو
 21399 ماع ةخسنلا هذه تزجنأ
 كنلروميت ءاليتسال يلاتلا ماعلا

 ,ةبوتلا ةروس نم ةيآلا .يهلد ىلع

 نم يبنلا ءافلح نع ثدحتت يهو

 مهسعاقت مهل رفغُي ال نيذلا ودبلا

 .هتاوزغ ىدحإب قاحتلالا نع
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 «ةيملسفلا ةيبلاقل ةيستلاب !ادحااتو .:اظيقت ارجئاك

 هيلع وه ام ىلع َّرقتساو فحصملا يف نّوُد امك نآرقلا

 -644) نافع نب نامثع ,ثلاثلا ةفيلخلا مكُح ناَبإ

 نم .هسفن هللا ةيلزأ نم ّيلزأو ««قولخم ريغ» 6
 ةناكملا لتحي نيملسملا ني نينمؤملا رظنب نآرقلا نإف ءانه

 ىلجتي هللاف .نييحيسملا رظن يف حيسملا اهلغشي يتلا

 صن يف ةدراولا ةغللا ربع لب ءام رشب لالخ نم سيل
 ,ةيذوبلااهنمو :ىرخألا ةينيدلا دئاقعلا ن 1

 ,ةيخيسلاو :ةيدوهيلاو :ةيسودتهلاو ,.ةيحيسملاو

 ةلاه ةيسيسأتلا اهصوصن ىلع ٍيفضت ,ةيتشدارزلاو

 كرتشملا أدبملا اذهب نوملسملا ماكحلا ذخأ دقو .ةسدقم

 .«باتكلا لهأ ) لايح يتيدلا حماستلا مهئادبإب

 للريح سيحستا | 2 تل| | تود

 جراخ ًافطاخ ًاعسوت مالسإلا دهش ,ركبملا هروط يف

 دالبل يبرعلا حتفلا قيرط نع برعلا ةريزج دودح

 وأ نرق نوضغ يف رايد نم اهيلي امو بيصخلا لالهلا
 رفاضت دقو .632 ماعلا يف لوسرلا ةافو دعب كلذ وحن

 نع ًالضف - ةيوامسلا يبنلا ةلاسربو مالسإلاب ناميإلا
 ةلآ يف ةيبرعلا لئابقلا رهصتل - مناغملا يف ةبغرلا

 ءيناساسلاو يطنزيبلا نيشيجلا اومزهف .ةلوهم ةيبرح

 ,(مورلا دالب) ةيطنزيبلا ةيروطاربمألا نم ًارطش اوحتفو
 يف .يمالسإلا ناطيتسالا مامأ سراف دالب لماكو
 ذإ :لوألا ماقملا يف ماير اكيف مالسإلا يقب :ءدبلا

 ةلتاقحلا مهيئاَكَك ءاويإ ىلإ نوملسملا نرحلا ءاَرْمآاَدَمَع
 ىلوتسملا ندملا جراخ ةريبك تاركسعم يف ةيلبقلا

 دوهيو نييحيسم نم) ددجلا مهاياعر نيكرات ءاهيلع
 اوماد ام مهسفنأب مهرومأ نورّبدي (نييتشدارزو

 (سأرلا ىلع ةبيرضلا نم عون يهو) ةيزجلا نوعفدي
 ,ةملسألا ةيلمع امأ .ةيركسعلا ةمدخلا ةيدأت نع اضوع

 نايعأ نإ ثيح ؛جوازتلا لالخ نم جيردتلاب تثدح دقف
 ليبس يف ًادهج أت مل ةحوتفملا دالبلا ناكس نمرسألا
 هذه قاطن عستا امك .ةيمالسإلا بْخَّتلاب قاحتلالا

 روذجلا قوعوطقمو نوزوعملا اياعرلا دجو امل ةيلمعلا

 نورّرحتملا رثع اًملوأ ءددجلا مهماكح نيد يف مهل ًادنس

 مهمئالُي يحيي ٍذالم ىلع ىمادقلا مهفاكح نكس نم

 هيف نومّدقُي يذلا تقولا يف :مهديلاقت مرتحي نيد يف
 امك .قالخو ديدج يفيلوت راطإ يف ةينيدلا مهميلاعت

 رخآلا قه امساَح لئاوألا نيملسفلا نيرّشيملا وذ ناك

 .ةيلمعلا هذه يف



 ملع وأ دئاقعلا ملع) يمالسإلا توهاللا نأ ريغ

 اذه َلعلو :ةيمانيدلاب مستا يفاقث دعُي هل ناك .(مالكلا

 ةنايد ىلإ «برعلا» نيد رّوطت فيك انل رّسِقُي ام تاذلاي
 «باتكلا نيد» هفصوب .هعم مالسإلا لمح دقف .ةيملاع
 صت يف ةدّسجم هللا ةملك لثمُي يذلا ,يجذومنلا

 تاقاقثلا ىلإ ةفرعملاو ملعتلا عارتحاو ةبيه ,بوتكم
 لوقن «قافنلل وكوفشورال فيرعت ةلكاش ىلعو .ةلهاجلا

 ام ردقب ,ةليضقلل ةليذرلا ءالو نكت مل باتكلا ةدابع نإ
 - يحولل انكاردإ ناك ًايأو .ملعلل لهجلا لالجإ تناك
 ام هبشأ ةلدبتم ةينهذ ةلاح مأ ,هللا دنع نم ليزنت

 «ةزجعم» نإف - يرشب ةغبانل ةيغامد تايلمعب نوكت

 تحار :ىرخأ دعي ةرمو .ةغل ةروص ىلع تءاج دمحم
 ةيروطاربمألا فارطأ دنع ةنطاقلا لَحّرلا ودبلا ماوقأ

 كلذب ةلماع ؛ىوقلا زكارم ىلع ءاليتسالاب ةيمالسإلا

 ءاول اهرودب ةلماح مث نم ودغتلو ءاهسقن نيدمت ىلع
 ةيسابعلا ةلودلا خسفت رثإو .يمالسإلا يفاقثلا ذوفنلا

 لمجم مضت ةيملاع ةقالخب ملحلا دعي مل :ىمظٌعلا

 يف ةيرشبلا رئاسو لي ال) يمالسإلا ملاعلا ءاجرأ

 تالصاوملا طوطخق .ةايحلل الباق اعورشم (عقاولا

 تاحومط مجل نم زكرملا نكمتي نأ نم لوطأ تتاك
 زمري ناك امك ,ةفرعملا ةبيه نكل .نييلحملا ءارمآلا

 دجاسملا ناردج ىلع ةشوقتملا هتايآاو نارقلا اهيلإ

 نع مكيهان ,ةعيدب تاحول يف ةّماعلا ينابعلاو
 ةديدش تناك «ناقتإلا ىهتنمب ةخوستملا فحاصملا

 اهل ةفيسلا ةعشلا باحضأ :لوغملا ةاّقلاا شح :ًالعق
 ًاصانم اودجي مل ؛ةيجمهو ةوسق نم هب نوفصتي اوناك

 يف ةيلامجلاو ةيحورلا مالسإلا ةوقب ميلستلا نم
 .مهناطلسل ةعضاخلا دالبلا نم ةيبرغلا ءازجألا

 باتكلا اذه اهيوتحي يتلا طئارخلا نم ةياغلا تسيل

 ةلوحتملا جذامنلا نع ةلماشو ةعماج ةياور ميدقت

 عافدنالا ناَّبإ تداس يتلا ةينيدلا ةطلسلاو ةلودلل

 انموي ىلإ لوسرلا نمز نم يمالسإلا خيراتلل فراجلا
 ةّمهم بتاوج رينت نأ هيلإ علطتت ام ةياغ لب .رضاحلا
 ةغلاب حاون ىلع ةريغص ذفاون حتف ربع خيراتلا كلذ نم

 ىلع دعاسُي اميو ؛بيرقلاو ديعبلا خيراتلا نم نأشلا
 هثرو يذلا ,حناوسلا كلذكو :لكاشملا ثرإ نايبت

 مهفل يويح رصنع ايفارغجلاف .يضاملا نع رضاحلا
 ةيلاكشإ ىلع ةيوطنملا هتلصو يمالسإلا خيراتلا

 .ةثادحلاب

 ,سلطألا اذه اهّمَضي يتلا طئارخلا نم حضتي امكو

 نم ةدتمملا ةيمالسإلا يضارألا نم طسوألا مازحلا ناك

 ابيرقت مئاد لكشبو دنسلا يداو ىلإ يسلطألا طيحملا

 يفو .لحّرلا هابشأو لحّرلا ودبلا نم ةازقلا ةمحر تحت
 لمعت نأ لبق يأ .ثيدحلا رصعلا لبق ام ةنمزألا

 لاصتالا ةمظنأو يوجلا حالسلاو ةيرانلا ةحلسألا

 ةرطيسل فارطألا قطانم عاضخإ ىلع ةثيدحلا

 تناك .(ًاعبط ةيرامعتسا ةياعرب) ةيزكرملا تاموكحلا
 نيباّهنلا بناج نم ةرركتملا تامجهلل ةضرع ندملا
 دوز هنأ يف نمكت يمالسإلا ماظنلا ةيرقبعو .ودبلا

 ةيكلسمو ةينوناق تاموظنمب ةملسأتملا لئابقلا

 اهعم تفقاثت دقو ؛ناميإلا ءىدابم نمض نم ةيميلعتو

 .نمزلا رم ىلع
 فوسليف عضو ,ملاعلا خيراتل «هتمدقم» يف

 ةيرظن (1332-1406) نودلخ نبا يبرعلا خيراتلا

 للح ؛لودلا ءوشنو يرودلا دّدجتلا لوح
 ام ءوض ىلع ةروريسلا هذه اهيف

 ,ايقيرفإ لامش يف ىرج
 .اهيلإ يمتني يتلا ةقطنملا

 نإف ؛هذه هتيرظنل ًاقبطو
 وأ ةفاحلا قطظاخمعلا

 ردني يتلا ,ةلحاقلا

 ىقبت ءاهيف رطملا طوقس
 يه ةيوعرلا ةلاحلا

 جاتنإلل يسيئرلا طمتلا

 ,ةاعّرلاو .اهيف يعارزلا

 ,نيحالفلا سكع ىلع

 بسن طوطخ نمض نومظتني

 اهطيرت تاعومجم يفوأ)ةيلبق
 نم ايبسن رارحأ مهتإ .(ةيوبأ ةبارق تاقالع
 ةيكارح ةجردب نوزّيمتي مهنوكو :تاموكحلا ةوطس

 ضرف نكمُي الق ؛(رضحلا) راصمألا لهأ نم ىلعأ
 مهعاضخإ رذعتي اسك :ةمظتنع ةقصي مهيلغ بفارشلا
 ءزخ ىلع نولوتسي نيذلا نييعاطقإلا ةداسلا ةرطيسل

 يف ؛لجأ .ةيامحلاب مهلمش ءاقل مهليصاحم نم

 نونوكي نم لئابقلا لاجر مه ,ةلحاقلا قطانملا
 يف نوعيطتسي نم مهو ؛ةداعلا يف حالسلاب نيججدم

 يقرشلا ةزسأ اهكَمَسَر ملاغلا ةطيرخ

 م 1572/1571 ماعلا يف يسقافصلا
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 وأ ةيدفل ابلط مهل ةنيهر ةنيدملا ذخأ نايحألا ضعب
 ةنيقاخلا نودلخ نبا تارظت نإ :ةونع انهحتف ىفح

 نع ثدحتي امدنع ةقيقحلا ءرملا يفاجُي اذامل انربخت
 ادج دّدحملاو دودحملا قايسلا يف الإ يمالسإ «عاطقإ»

 رصمك ىربكلا راهنألا ضاوحأ يف ةدئاسلا ةمظنألل

 ةعارز يف ةّرقتسم ةيحالف ةلتك لمعت ثيح .قارعلاو
 ةاعرلا لقتنيف ,ةلحاقلا قطانملا يف امأ .ضرألا

 اقفو .رخآ ىلإ ناكم نم ًايمسوم مهتاعطقو مهيشاومب
 نيعفتنملا نم مهاوس عم اهتوذختي ةدقعم تابيترتل
 تاكلتمملاف .ةيكلمب سيل عافتنالا قحو .ضرألاب

 تحبصأ املثم ةكرتشم دودح اهّدحت ال انه يضارألاو

 اهيلع طقاستت يتلا ةيبوروألا قطانملا يف لاحلا هيلع

 كلذكو :عاطقإلا برض دقل .ةيلاع تالدعمب راطمألا

 ,ابوروأ يف هل ةقيمع ًاروذج ةيلامسأرلا :تبانلا هعرق
 فوس يتلا ةيزاوجربلا ةلودلا فاطملا ةياهن يف قلخو

 ةغبصب ةعارزلا غبصتو .فايرألا ىلع اهترطيس طسبت
 ةيرتضعلاا حيقلا ىقيرألا عمكجتلا عمضحتكو ةيزاجت

 بوعش تيقب .كلذ نم سكعلا ىلع .ةنيدملا ةضبقو
 ايقيرفإ لامشو ايسآ برغ ءاحنأ مظعم يف فارطألا
 مدقف نيح ىلإ ةلودلا ةقبر: نم :صلنتلا ىلع ةرداق

 ققحتي مل :ةرضاحلا انمايأ يف ىتحو .يوجلا حالسلا

 ىتُبلا ثيح ,ناتسناغفأ نم نكامألا ضعب يف ًايلك كلذ

 :ةيؤكرفلا ةموكحلا ةظلس لازق الو تمواق ةيلبقلا

 ةبراغفلا نضخلا لفأ ةمدختسي ربعم ظفل ةمّقو

 دالب» اهنوّمسي مهنإ ؛ةيلبقلا دالبلا قطانم ىلع ةلالدلل

 لياقم يف - ةهافسلاو ةقرجعلا ضرأ يأ - «ةبيسلا

 ةفصبو عقي يذلا ,ندمتملا زكرملا يأ ,«نزخملا دالب»

 قّوفت نإف ,نودلخ نبا ةيرظنل اعبت .اهل ةسيرف ةيرود
 يف ؛ليحت يتلا ةرابعلا كلت ,«ةيبصعلا»ب نهر لئابقلا
 نماضتلا وأ ةعامجلا ةدحوي روعشلا ةوق ىلع «ةداعلا

 نم .ةياهتلا يف ,ةدمتسم ةيبصعلا هذهو .يعامتجالا

 :بابيلا نخرألا وأ :ةيوارحصلا نضرألل ةيساقلا ةئيبلا

 ثيحو ؛لمعلا ميسقت نم فيفط ردقل الإ دوجو ال ثيح
 جئاشوو بسنلا ىرع ىلع مهئاقب يف نودمتعي رشبلا
 ةينيدملا ةايحلا رقتفت كلذ نم ضيقنلا ىلع .ىبرقلا

 نماضتلا بايغو .ةيكراشت حور وأ ةيبصع ةيأل
 ةعامجلا ةحلصم هبجومب ومست يذلا ؛يزاوجربلا

 ىلو ؛هوزع نكمُي ؛ىبرقلاو مدلا ةطبار قوق ةيباقنلا

 فالخب نإ ؛ةيمالسإلا ةعيرشلا ليعافم ىلإ ءايئزج
 ةيأ ةعيرشلا نمضتت ال ,ةينامورلا ةينوناقلا فارعألا

 اهفصوي ةيباقنلا ةيعمجلاب فارتعالل ماكحأ

 .ةيرايتعا «ةيصخش»

 نيا ةيرظن قبطنت :؛ةيكيسالكلا اهتغايص يف

 ؛ايقيرفإ لامش يف ةئيبلا ىلع قبطنت ام رثكأ نودلخ
 اهنأ ديب .اهريغ نم لضفأ اهمهفيو اهفرعي يتلا ةئيبلا

 برغل عسوألا خيراتلل ايريسفت ًاجذومن كلذ عم حلصت
 نمزلا ىلإ مالسإلا روهظ ذنم ايقيرفإ لامشو ايسآ
 يلدجلا لعافتلا نم ساسأ ىلع ةيرظنلا موقت .رضاحلا

 اذه نودلخ نبا موهفقمو .ةيبصعلاو نيدلا نيب

 ىلإ ةماعلا ةترظنل يرقفلا دومعلا لكشُي يذلا ؛ةيبصعلل

 هعيوطت نكمُي ءمالسإلل يسايسلاو يعامتجالا خيراتلا
 ذخأ ءاوس ؛ةثيدحلا ةينثإلا تايرظنلاو ىشامتي يك

 عسولابو .«يلعافتلا» وأ «يئادبلا» جذومتلاب ءرملا

 نيتحورطأ يف نودلخ نبا ةيرظنل ساسألا أدبملا داجيإ

 تسنرإ يجولويورثنالا ملاعلاو فوسليفلا امهزربأ هل

 الإ ةسائرلا موقت ال» -1 :امهو ءصاخ عونب رنليغ

 اهدحو» -2 ؛«ةيبصعلاب الإ ةبلغلا موقت الو .ةبلغلاب
 فظش لّمحت ىلع ةرداق ةيبصعلا اهمكحت يتلا لئابقلا

 .«ةيوارحصلا ةايحلا

 ام يه ندملا ةوقب ًاسايق لئابقلل ةبلاغلا ةوقلاو

 يأ يئالشلا يركسغلا: مكملا:تنكم يتلا طورشنلا قو
 وأ ةيكولمملا ةسسؤملا نم موعدملا يكلملا مكحلا ؛هليدب

 يف دئاسلا طمتلا ودغي نأ نم ,ةسسأمملا ةيبصعلا

 .يبوروألا يرامعتسالا لخدتلا لبق يمالسإلا خيراتلا

 يف ةيباقنلا ةعامجلاب ينوناقلا فارتعالا بايغو

 يعانطصالا كسامتلا مايق نود لاح يمالسإلا عرشلا

 روطتل قبسُم طرش ريخألا اذهو ؛تاباقنلا يف دوهعملا

 «ةيغيبطلا» ةمحللا زواجتلو ةينيدملا ةيلامسأرلا
 .مالسإلل ةعيفرلا ةيقاقثلا ديلاقتلا تبأد دقو .ةبارقلل

 لاكشأ عم لعافتت ثيدحلا رامعتسالا لبق ام دوهع يف

 مل اهنأ الإ ؛ةيقرعلا تايبصعلا وأ هذه يئادبلا نماضتلا

 .اهلحم لولحلا عطتست

 نم لكش يأ مايق عنمت ةيمالسإلا قالخألا ءًآايمسر
 ام زيامُي ناك اذإ ًاصوصخ يلحملا نماضتلا لاكشأ

 يه ةدحاو ةيمالسإ ةعامج ةمث ءايرظن .نينمؤملا نيب



 ام اريثكف :ايلمع امأ .هللا ةكيشمل غعضخت , «ةمألا»

 يمالسإلا ىلعألا لثملا اذه ريوحت وأ ليدعت ىلإ راصُي
 وأ ةيبصعلا رافنتسا ىلإ ةجاحلاب ميلستلا لالخ نم
 ةسرامملا دّدشت . «هللا ليبس يف» ةيلبقلا ةرغنلا

 ةفيق ىلع ءاهزيغو تادابعلاب ةلفمم :ةيمالسألا
 ججحلا ةضيرف ءادأو ةالصلا ةماقإ ربع كلذو ةعامجلا

 ىوقت كلذ نع تدلوت ؛نمزلا رورم عمو ؛ماظتناب

 وأ ةعيفر ةيفاقث ديلاقتو .ةينيدم ةغبص تاذ ةيباتك

 ينبت نأ نع اهتاذب ةزجاع هذه نأ ريغ . «ىربك»
 ةيافكلا هيف امب ةيوقو ةميدتسم ,ةٌصارتم ةعامج
 .ةيلحملا ةرعنلا ةيمانيد ,ةلباقملا ةيماتيدلا زواجتتل
 قراوفلا ىلع ةمئاق «ةيويند ةرعنلا هذه تناكأ ءاوسو

 وأ ؛نهملاو فرحلا نيب ىتح وأ ىرقلاو لئابقلا نيب
 بهاذملا ىتش نيب ام فالتخالا ىلع ةمئاق ؛ةيفئاط

 بلغأ يف اهمكحت يتلا ةيفوصلا قّرطلا وأ ةينيدلا

 نيب قراوقلا اهْوْشنَم ناك وأ ؛اهتيغي رسأ نايحألا
 دنع لمعت تانفاسقتالا ءّده: لقم ناف: ةفيشلاو ةكسلا

 .ةمألا ةدحو

 ,ةدحتملا تايالولا يف ةينادمعملا ةكرحلا قسن ىلع

 مضي يذلا بلاغلا يّنُّسلا رايتلا اميسالو :مالسإلا لكشي

 ةيبعش ةوق ,ملاعلا يملسم نم ةئملاي 90 ىلاوح

 طباوضلا وأ يدئاقعلا تّمزتلا ضراعت ,ةظقاحم

 هحورو مالسإلا ةيباتك تناك اذإو .ةددشتملا ةيتونهكلا

 دودحلل ةرباع ةكرتشم ةغلب هتّدمأ دق ةدشارلا ةيلمعلا

 عمتجم» مخضأ كلذب ةقلاخ ,ةيموقلاو ةيقرعلاو ةينثإلا
 مل اهنأ الإ ؛ثيدحلا رصعلا لبق ام ملاعلا هفرع «يملاع

 ساسألا ةيجولويديألا ةماعدلا نيمأت يف طق حجنت

 ةيوه ىلإ مجرتُي نأ نكمُي دحوم يعامتجا ماظنل

 ةيحيسملا تاسّسؤم تدجوأ ,برغلا يف .ةكرتشم ةيموق
 ,ةيتامورلا ةينوناقلا ىنُيلا عم ةقلاحتملا ,ةيطسورقلا

 يف امأ .ةثيدحلا ةيموقلا ةلودلا ءوشنل ةقبسملا طورشلا

 لظ ةلودلل ينقدخلا ساسألا نإف .«مالسإلار ادد

 عقاو بناج نم فيرحتلاو فاعضإلل ةضرعع رارمتساب
 ءاعقاو ارمأ كلذب ميلستلا نكمُي ناك .ةيلبقلا ةيبضعلا

 دحأ كلذ ناك اميرو .ايعرش افارتعا هحنم ليحتسي امنإ

 ىلع طاوشأب ةمدقتم ةراضح تلعج يتلا بابسألا

 ءرشع يداحلاو رشاعلا نينرقلا يف ةيحيسملا اهتسقانم

 ةنميهلا تحت اهسفن دجتل رمألا رخآ يف اهنع فلختت
 لاز امو - اهدعت تناك بوعشل ةيقاقثلاو ةيسايسلا
 .نافكلا فاصم يف - اهنوّدعي اهدارفأ ضعي

 ةيقحلا لبق ام ةنمزألا يف يمالسإلا ماظنلا ناك

 نادجوو ةركاذ يف مويلا ىلإ رذجتملاو ؛ةيرامغتسالا

 ةئيبلا عم ؤياهت لمكأ ىلع ؛نيرصاعملا نيملسملا
 ليبس يق داهجلا» ةيجيتارتسا ىتحف .هرصعل ةيسايسلا
 :ةيزكسع أ ةوغفت :ةيهئارو نهازغألا نفعت تناك هدنلا

 يمالسإلا نيدلا وه كلذ نم ديفتسملا ناك اميف

 ؤدهلا ةازغلا اص اذكهو :ةيمالسآلا ةفانققتلاو

 :مهدصل  فارطألا قطانم نع نومدقتسملا كيلامملاو

 ناميإلا ضايح نغ نيدئاذلا مالسإلا لاجر ةمدقم يف
 ,ةيميلعتلا همظنو هتاقاقث ةامح زربأو ؛ةعامجلاو

 سرامت تخرب ام غاظنلا اذهل ةيعامتجالا ةزكاذلاو

 ملسملا بابشلا نم ديدعلا لايخم ىلع ةديدش ةيبذاج
 نيح صاخ عونب لوقلا اذه حصيو .رضاحلا تقولا يف

 لالخ قم فيدحتلا نع ادهع فدحألا ةركاذلا نأ كردن
 ةناهملا اهّولم ةضقك اهليتمت نكفي رامغتسالا

 لالحإل الإ ءيشل ال مالسإلا ةلاسر ةنايخو ءصوكنلاو
 ةقرفلا هقّرمت ملاع يف نيتلماشلا ةلادعلاو ةقيقحلا

 11 يف اكريمأ برض يذلا فنُعلا نإ .تاعازنلاو

 سأيلا يف ًارذجتم نوكيدق 1 ربمتبس /لوليأ

 ةيلاثمو ةيسنامور ةيّؤر نولمحي سانأب مكحتسملا

 ةأطو تحت ملألا ّدشأ نوملأتي مه اميف يضاملا نع

 اوططخ نيذلا ناك نئثلو .رضاحلا يف يمويلا لالذإلا

 تملك [ساكأ كنب حنا نود قم :ةيلمعلا ةزينا

 تاعمتجملا لاوحأب ةّمات ةيارد ىلعو :نيكّتحمو

 يضرعلا رمألاب سيل هنأ الإ ءاهيف لمعلا ريسو ةيرصعلا
 رشع ةسمخلا تارئاطلا يقطتخم مظعم نوكي نأ ةتبلا
 ريسع ةظفاحم نم مهضعبو ,ةيدوعسلا ةيعباتلا نم

 دودحلل ةيذاحملا ةريقفلا ةيليجلا ةقطنملا هذه ؛تاذلاب

 ىف دوعس لآ ةرسأ اههذع كلوا قيام ةدْيمَيلا

 ريثكلاب ظفتحت لازق ال يهو .نيرشعلا نرقلا تاينيرشع
 نم ناك .ةينميلا لئابقلاب اهتاطابتراو اهتاقالع نم
 عّورت نأ ربمتبس /لوليأ 11 يف ةيئاوشعلا ةحبذملا نأش
 يف َكشأ يّنكل .ًاعطق سانلا مارك لك لثم نودلخ نبا

 .هئجافتس تناك اهنأ
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 مزتلي ؛ةيمالسإلا بهاذملا نم ىمظعلا ةيبلاغلا يف

 يمسك يوك ةوساننأ وعلو اهوتتح قوماكميملا
 ناميإلا راهشإ ؛ناكرألا هذه مهأو .«مالسإلا ناكرأ»

 ؛هللا الإ هلإ ال نأ دهشنأ» :ةيلاتلا ةرابعلاب قطنلا وأ

 لاقت يتلا ةلمجلا هذهو . «هللا لوسر ًادمحم نأ دهشأو
 لوخدلل فاك طرش :«ةداهشلا» ىّمستو :دوهش مامأ
 . «ةمألا» ىلإ باستنالاو مالسإلا يف

 ةينادحوو ةدحو) ديحوتلاي نوملسملا دهشي كلذك

 ىلع اديأو امئاد ناك هللا نأب نوئمُؤي مهنإ .(ةللا

 لثم :ءايبنألاو لُسّرلا لالخ نم ةيرشبلاب لاصتا
 متاخ وه ًادمحم نأو ءىسيعو ىسومو ميهاربإ
 نوبلاطم نوملسملاو .نآرقلا هيلع لزنأ يذلا ءايبتألا

 مهتايح يف يقالخأو يبقانم كولس طمن مازتلاب

 مامأ هنع نولوؤسم مهو .ةيعامتجالاو ةيصخشلا
 .هللا

 نانيإلا ءىداهم لمتشت :ديحوتلا ىلإ ةقاضإلابو
 ةكئالملا نأب داقتعالا ىلع نوملسملا اهمزتلي يتلا

 ءالثم ناجلاك ةعييطلل ةقراخلا تانئاكلا نم اهاوسو

 وأ سيلبإ نأو ؛هللا تالاسر غيلبت يف لمعت امنإ
 ىبأ هنأل ةّنجلا نم جرخأ .طقاسلا كالملا ,ناطيشلا

 وه ادمحم نأو ةمدآل دؤجسلاب ةللاَنْمُأ دنع لوزتلا

 لُسرْلا نم ةلسلس يف زيخألا هنأ يأ :نييبنلا «متاخ»

 دكؤيو .مهريذحتو رشبلا ةيادهل هللا مهلسرأ نييرشبلا
 - فلس اميف مهيلإ يحوأ نيذلا نم نأ نآرقلا
 بتكلا يف اوروح دق - دوهيلاو ئراضتلا :تادلابو

 نهدلا مويب سانلا نآرقلا رذنُيو .مهيلع تلزنأ يتلا
 ءايحألا :عيمجلا فقي موي .(ةمايقلا/ةنونيدلا)

 اوبساحُيل نايدلا برلا مامأ ءءاوس دح ىلع تاومألاو

 لخديو باثُي ءاريخ لعف نمف :مهيديأ تلعف ام ىلع
 ىلصُي نأب بقاعُي ؛هتابجاوب لخأ نمو ؛ميعنلا تانج
 .مئهَج نآث

 نم ةلمج ليصفتلاب نآرقلا نَّيِبُي كلذك
 ةبسنلاب ةيرايعم تقولا عم تراص يتلا تاسرامملا
 يتلا ؛تادابعلا :تاسرامملا هذه نمو .نيملسملل

 ءاعدلاو رّكذلاو ةالصلاك .ةَدع ًالاكشأذختت

 نودجسي ةالصلا مهتيدأت يف نوملسملاو .لاهتبالاو

 يذلا لكشلا بعكملا لكيهلا كلذ ,ةبعكلا هاجتا يف

 :دوسألا نيرحلا نَم ةزوطم ءادوس «ةوسكو هيطغت

 كم ىف رسدقلا معلب فرعي ام طسو ىضهتيو
 ,رصعلاو :رهظلاو ءنجفلا دتع ايموي ةالصضلا ماقتو

 بسحي اهتيب عمجلا رودقملا يفو ءءاشعلاو برغملاو
 ,تيبلا يف ءايدرف ةالصلا ءادأ عسولاب كلذك .فورظلا

 يف ًاعبطو ؛عراشلا ىتح وأ هزنتملاك ماع ناكم يف وأ

 ةصصخملا نكامألا نم اهاوسو عماوجلاو دجاسملا

 نم قلطي :(ناذألا ىمسيو) ةالصلا ءادنو .كلذل

 هللا» ) رييكتلا نمضتيو .دجسملا ولعت يتلا ةنذئملا

 ,(« خلا ....هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ» ) ةداهشلاو :( «ربكأ

 ليقو ءيضاملا يف .«ةالصلا ىلع يحد :ةمزاللاو

 تاوصأ تناك .ةينورتكلإلا توصلا تارّبكم عارتخا
 نذآملا ىلعأ نم حدصت ًاعيدب ًامينرت ةمنرملا ناذألا
 يه ةعمجلا موي يف رهظلا ةالصو .ًايموي تارم سمخ
 اهولتي «ةبطخ» اهبحاصت يتلا ةعماجلا ةالصلا

 ةينيد ةيصخش ةيأ وأ ءنيلصملا موي نم وأ ,مامإلا

 ناك ؛مالسإلا نم ىلوألا نورقلا يفو .ىرخأ ةزراب
 .ةيطخلا ءانثأ يف امتح دري ريمألا وأ ةفيلخلا مسا

 ىلإ مكاح نم اهتيكلم لقتتت قطانملا تناك نيحو
 ناك «(ًاراركتو ًارارم ثدحي ناك ام رارغ ىلع) رخآ
 مساب ةادانملا :مكحلا لاقتنا ىلع يمسرلا رّشْؤملا
 .دالبلاب ىربكلا دجاسملا يف ًاتلع ديدجلا مكاحلا

 :مالسإلا يف ةيساسألا ناكرألا نم رخآ نكُر ةمثو

 مدع بجيو) ةورثلا يف ةكراشملا وأ ,ةاكزلا وه كلذ

 .(ةقّدّصلا وأ يعوطلا ناسحإلاو ةاكزلا نيب انه طلخلا

 ةيوقت ةاكزلا ءاتيإ نم ةياغلا تناك ءيضاملا يف
 ينغلا بجاو ىلع ديدشتلا لالخ نم يعمجلا روعشلا

 وأ نيينيدلا ءامعزلل عفدت تناكو .ريقفلا ةدعاسمب

 يتؤت ةيمالسإ ةّلم لك نإف .مويلا امأ .ةموكحلل
 .اهب ةصاخ ديلاقتل ًاقفو اهتاكز

 رجفلا عولط نم لكألا نع عانتمالا وه موصلاو



 عنتمي هيفو ؛ناضمر رهش لاوط سمشلا بورغ ىتح

 نع كلذكو نيخدتلاو بارشلاو ماعطلا نع نونمؤملا

 فّوصتملا .يلازغلا دماح وبأ دّدع دقو :عامجلا

 ةّمِج عفاتم ءىطسولا نورقلا يف روهشملا هيقفلاو
 كزادملا ذحشبو بلقلا ءاقن:اهتس نكذت :ءايضصلتل

 سفنلا ىلع ةرطيسلاو دسجلا ةتامإو :عوجلل مزالملا
 :ىعوجلا عم نماضتلا نع ًالضف :تاوهشلا حبكو

 نيعئاجلا ىسني نأل ةضرُع» ناعبشلا ناسنإلاف
 ةبسانم ناضمر رهش ءًايديلقت .«هسفن غوجلا ىتحو
 ةالصلا ىلع فوكعلاو ةلئاعلا دارفأ لمش عمجل

 ةيمالسإلا راطقألا نم ديدعلا يف نكل .ينيدلا لمأتلاو

 ,برغملا دنع ةرماع بدآم ىلإ مايصلا بلقني ؛مويلا

 يف فارسإلاو حرملا وج اهيلع بلغي تابسانم نوكتف

 نم ةرخأتم ةعاس ىتح مودتو بارشلاو ماعطلا
 يرجهلا ميوقتلا يف عساتلا رهشلا وه ناضمر .ليللا

 دحأب يسمشلا ميوقتلا نع صقني يذلا (يرمقلا)
 دانفألا ةدقي تاق 23 انهو لكي ةقلذل انوي نفع

 نم ةلماك ةرود لالخ ةفلتخم لوصق يف ,ةيمالسإلا

 .ةنس نيثالثو سمخ

 يف نأشلا ةليلج ةيرئاعش ةضيرف كانهو

 ملسملا ىلع بجوتي ثيح .ةكم ىلإ جحلا يه :مالسإلا
 لقألا ىلع «ةدحاو» ةرم هتايح يف ّجحي نأ نمؤملا

 امو: ناك جحلا::ايحيراق .ًاليبس كلذ ىلإ عاطتسا نإ

 يمالسإلا ملاعلا ءاقبإل ةيسيئرلا لئاسولا ىدحإ لاز
 يف .يدام لصاوتو لاصتا ىلع هئاجرأ ىتشب

 مالسإلا يف ةيساسآلا تادابصلاو دئاقعلا

 طئاسو لعجت نأ لبق يأ :ةثيدحلا لبق ام ةنمزألا

 لوانتم يف جحلا تارئاطو نفس نم ةيعامجلا لقنلا

 نيدئاعلا جاجحلا ناك ؛لاحلا يطسوتمو يلدتعم

 ««ةجاحلا» / «جاحلا» :فرشملا بقللا نويستكي

 مل نيذلا كئلوأ نم عفرأ ةيعامتجا ةئاكمب نوظحيو
 ىلع ةوالتع جحلاو .هيطاشوأ لافتا َعِواَوَحْحم
 يف رقوي :ًايحور تالا لامك قيقحتل ةصرفلا ةقحانإ

 لالخ نم لامعألا ةلوازمل ةصرف نايحألا ضعب
 نم ضرألا عاقصأ فلتخم نم جاّجحلا هتيكمت
 تاكوحلل رمألا لوسي هنأ امك :اعم لمعلاو ءاقتلالا

 نم مكف .يسايسلا - ينيدلا حالصإلا ىلإ ةفداهلا

 مسوم ءانثأ ترج تاءاقل نع تأشن ةيسايس ةكرح

 ىلإ تضقأ يتلا ةيعيشلا ةروثلا نم ًءادتبا - ّجحلا

 ,(909) ايقيرفإ لامش يف ةيمطافلا ةفالخلا مايق

 ةيمالسإلا حالصإلاو ةضهنلا تاكرح ىلإ ًالوصو

 وه موصلا رهش ءاهتنا ىلع لاّدلا ملعملاو .ةثيدحلا

 ديع» عم هتورذ جحلا غلبي نيح يف ؛«رطفلا ديع»

 ميدقت يف نوملسملا كراشُي ثيح .«ىحضألا

 ربكأ امه ناديعلا ناذهو .يشاوملا نم يحاضألا

 لك يف نوملسملا امهييحُي امهيلع فراعتم نيلافتحا

 نم ديدعلا كلاته ,مدقت ام ىلع ةوالعو .ناكم

 ىدل ىرخألا ةيحورلا تاسرامملاو تادابعلا
 يهو .روصعلا ربع تروطتو تأشن يتلا نيملسملا

 هلعافتو ناميإلا ةلوازمل ةّصاخ تاليوأت ىلع ةّينبم
 .ةيلحملا ديلاقتلا عم
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 هنوقلستيو اديدج ًانيط نولمحي
 يتلا ةئتانلا ةيبشخلا ددقلا ىلع

 .تالاقسلا ماقم موقت

 ًاضيرع ًامازح ًايلاح يطغُي يمالسإلا ملاعلا ناك نئل

 طيحملا ىلع ايقيرفإ لحاوس نم ةدتمملا قطاتملا نم
 ؛يداهلا طيحملا يف يسينودنإلا ليبخرألا ىلإ يسلطألا

 رهظ ثيح ءايسآ برغ نم ىطسولا ةعقرلا نأ الإ
 ةنراقملايو .ه روطت يف مساحلا رثألا اهل ناك ,مالسإلا

 ةعقرلا كلت فصّتت ءاكريمأ لامشيو ايوروأ برغ عم

 ؛ءاتشلا لصف يف .مومعلا هجو ىلع راطمألا لوطه ةلقب

 ةيبرغلا حايرلا اهلمحت يتلا جولثلاو راطمألا طقست

 ىلع اهب سأب ال تايمكيو يسلطألا طيحملا نم ةمداقلا

 لبجو ةقري ةيضه ىلعو ؛فيرلا لبجو سلطألا لابج
 لبجلا ىلع عطقتم وحن ىلع اهاياقب طقست اميف «نانبل
 تاعقترمو زوربلأو سورغاز لابجو :نامع يف رضخألا
 لطهت يتلا ةديحولا راطمألا نأ ريغ .ناتسناغفأ

 نميلا دوجت ىلع ةطقاستملا كلت يه .ديكأ ماظتناب

 نم ةّياهلا ةيمسوملا حايرلا لبقتست يتلا ءرافظو

 رحب يبونج يلغنوج ةقطنم ىلعو ؛يدنهلا طيحملا
 يتلا .زوربلأ لابجل ةيلامشلا تاردحنملا دنع نيوزق

 نم ايونج باسنملا ةبوطرلاب عّبشملا ءاوهلا عمجتست

 .ايسور
 هايملا حبصت نأ لبقو ,ةميدقلا ةنمزألا يف

 لفئات ةيتسلا قييالنل ةنوزهملا ةيقوهلا ةرجصتقملا

 قرط لضفب ناسنإلل ةرفاوتم ,ةيرخصلا تاقبطلا
 دح ىلإ ةرقتسم ريغ ةعارزلا تناك :ةيرصعلا رفحلا

 نم اهريغو .ًالثم ةطنحلا ترهظ نيح ًاصوصخ .ديعب
 ىلع .هايملا نم ةلئاه تايمك اهمزلي يتلا تاعورزملا

 ةطنحلا َّلْغي لظ يذلا لقحلاف .ةيئاذغ تادراو لكش

 ًافاجع مساوم فرعي نأ ثبلي نل نينسلا فالآ لاوط
 نم ًالدب ةدحاو ةصوب رطملا طقاست نوكي نيح
 بوعشلا هتكردأ ام اذهو .ةداتعملا نيرشعلا تاصوبلا

 نأ ريغ .بوبحلا تاءارهإ اهسقتل تتّمأف ءاديج ةميدقلا

 يف «ىربكلا راهنألا ةيدوأ يف لعفلاب ترهدزا ةعارزلا
 ناضيفلاف .(ًايلاح قارعلا) نيدقارلا دالبو رصم
 ايقيرفإ يف ةيرادملا راطمألا نع مجانلا ءامهيف يونسلا

 لقي بأد ناريإو لوضانألا باضه يف جولثلا نابوذو
 تانفافحلا ةوقت يطع ليسو ةيظحتم ليسمع اهم

 ىلإ ةجاحلاو .رصمو روشآو رموس يف ةدقعملا ةينيدملا
 يف ةقدلا ةغلاب ةرياعملا تاذ يرلا تاكبش ةرادإ
 رصانعلاب ةينغلا ليتلاو تارفلاو ةلجد دا مادختسا

 ليجسمللا ةنقعم ةمظنأ طابتتسا تضخقا :ةنيذغفلا

 نيريدجلا :نيملعتملا ةبتكلل حاتأ ىذلا رمألا ؛طيضلاو

 عم بتج ىلإ ًابنج اومكحي نأ ,ةنهك اوئوكي نأب
 زوجي اذكهو .ةيركسعلا ةوقلا مامز ىلع نيضباقلا

 سودنإلا يداوو ءنيصلا يف رفصألا رهنلا نإ لوقلا

 يق ىربكلا ةيرهنلا تاموظتملاو ءدنهلا يف (دنسلا)
 ةراضحلا ءوشن لصأ يف تناك ءبيصخلا لالهلا

 ةعضاخلا مكحلا ةمظنأ ىنعمب ؛لودلا ىلوأو .ةيناسنإلا

 امنإ ,ةّماع ةيتوتاق ءىدابم ىلع ةمئاقلاو ماظتلل

 ةسمخ نع ديزي ام ذنم ًاديدحت قطانملا كلت يف ترهظ
 .ةئكص الا

 جاتنإلل مزاللا ةبرتلا ءام نم دودحملا ردقلاو

 تاعمتجملا ومن ىلع مساحلا عقولا هل ناك ؛يعارزلا

 فورظلا نأ حيحص .ةقاجلا قطانملا يف ةيرشبلا

 ةنّيعم ايازم ةمث نأ الإ .ىرخأ ىلإ ةقطنم نم فلتخت



 قطانملا يف اهتاليثم نع اهيف ةايحلا طامنأ زّيمت
 امثيحف .ًايونج ةيئاوتسالا قطانملا وأ ًالامش. ةلدتعملا

 هجو ىلع دكؤم ريغ اهلوطه نوكي وأ راطمألا لقت

 ,منغلاو ءلبإلا - تاتاويحلا ةيبرت لكشت .نيقيلا
 - امئالُم رمألا ناك اذإ لويخلاو ءرقبلاو ءزعاملاو

 نم هب ناهتسُي ال ٍددعل ةبسنلاب شيعلل ةليسو نمضأ

 نم لامرلا روحب وأ ,«ةصلاخلا يداوبلا» نإ .رشبلا

 يطغت يتلاو ؛حايرلا لعفب ةلقنتملاو ةلّدبتملا نابثكلا

 ال ءايقيرفإ لامشو ةيبرعلا ةريزجلا ةحاسم ثلث ةبارق
 اهاشاحت كلذل ءاقالطإ تاويحلا نأ نقيلا ةاَيح بناكك

 ةايحلا نم ةدقعم ًالاكفنأ نكل قيويحلاو ناجكلاو ةاغْرلا
 هبش قطانملا يف تأشن ةيودبلا هبشو ةيوديلا ةيوعرلا

 يشاوملا ناعطق تتاكف .ةحاسم عسوألا ةيوارحصلا

 يضارألا وأ ةيدوألا ىلإ ةديعب تافاسم ًءاتشن قاست

 يتلا تاتاينلاو ألكلا ىلع كانه ىعرتل ةرحصتملا هبش

 .رطملا نم ةخز ىتدأ دعب تينت نأ نكمُي
 ؛كلذ نكمأ امثيح :ناعطقلا لقتنت ءفيصلا رح يفو

 ىلع عّمجتت وأ ,باضهلاو تاعفترملا يف يعارملا ىلإ
 نيحالفلا سكعبو .هايملا كريو رابآلا نم ةبرقم
 مهنم عزنت دق نيذلا ضرألا ةعارز يف نيلماعلا

 يمالسإلا ملاصلل تيصيبطلا ايغارخجلا

 لكش ىلع ةنهكلا بناج نم ةيعارزلا مهليصاحم

 ةروص ىلع ماكحلا لبق نم وأ ,تايطعأو تاميدقت

 نم ريثك يف لُحّرلا ةاعّرلا ناك ,ةيمازلإ بئارض
 ةلودلا ةطلس دويق نم صلمتلا يف نوحجتي نايحألا

 يف وأ رئاشع يف نومظتنم انه سانلاف .اهطباوضو
 فلس نم نيردحتم ماحرألا يوذ نم ةيوبأ تاليكشت

 ءاصاخ اعيجشت برحلا يف ةلاسبلا ىقلتو .كرتشم ركذ
 وأ ؛لئايقلا رطضت امبر «ةيئاذغلا دراوملا ردنت ثيح هنأل
 وأ ؛اهنيب اميف سفانتلا ىلإ ؛ةيلبقلا ذاخفألاو نوطبلا
 ىقبت يك ةّرقتسملا ىرقلا ىلع ةراغإلا ىلإ ىتح

 ذختت يهو ,ةيعاشم ةاعّرلا ىدل ةيكلملا .ةايحلا ديق

 نع ًاضوع ةيشاملا نم ناعطق لكش ةيديلقت ةروصب
 تاعلكتتلا نإ ةيعارذلا ليضاعحتملل كف نعارأ
 لاسفل نهانك) ةكزدتبم دودح اهل سيل اذه ىشازألاو

 نأل ,(ةيلاعلا ةيرطملا تاطقاستلا تاذ قطانملا يف

 ًاعبنت ن نوفلتخم نومدختسم اهلغشي دق ضرألا
 دراوملاروكعك ام ابلاغَو .ةنسلا لوصف فالتخال

 ةحلصم عيمجلل يتلا .هايملا رايآو عيبانيلاك .ةيويحلا

 نوكت ةصوصخم رسأ ىلإ اهب دهع امنإ ,هلل اكلم ءاهيف

 :ةسادعم ان اعوذ هكر اهيلط ةديق

 ىلع همئاعد مالسإلا ءاسرإ عم

 تعيقأ :«نيرحلا قيرط» دادتما

 نيملسملا نيرفاسملل دجاسملا

 مالسإلا ىلإ نييلحملا نيدتهملاو
 يف دجسملا اذه .ءاوس دح ىلع

 ريكعي ةينيصلا ٌمنايجنيش ذيّش ةعطاقم

 يف ةرامعلا تارثؤم هميمصت يف

 .ىطسولا ايسآ
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 يمالسإلا ملاصلل ةيصيبطلا ايخارخجلا



 يمالسإلا ملاصلل يخيراتلا سلطألا

 ةيمالسإلا ةيقرحلا تاعومجملاو تاضأثلا
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 ىلاوح يأ :مويلا ملاعلا يف ملسم رايلم زهاني ام كلانه

 ةغل تاذ مهيف ةعومجم ربكأو :ةيرشبلا دادعت سمخ

 نم ةئملاب 15 ءافز لكشُي امب :برعلا يه ةدحاو

 تايلقأ كلاتهق :نيملسم برعلا لك سيل انمتإ .قيملسفلا

 رصم نم لك يف اهب ناهتسُي ال ةيبرع ةيحيسم

 دوهيلا نم ةليلق دادعأو :قارعلاو ةيروسو نيطسلفو

 ددع ناك ( نإو ,برغملا يف ةيبرعلا نوملكتي نيذلا
 دوقعلا يف ًاعيرس اطوبف دهش دق نيتيلاجلا نيتاه

 تنميه دقل .ىلوألا ةجردلاب ةرجهلا لعفب ةريخألا

 ؛نييمالسإلا ركفلاو ملعلاو نآرقلا ةغل يه امب ؛ةيبرعلا
 اهيلت ؛يمالسإلا ملاعلا تافاقث ىلع اليوط انمز

 يف يلوغملا طالبلاو مجعلا دالب ةغل ,:ةيسرافلا ةرشابم

 .دنهلا

 ماوقأو بوعش نيب يمالسإلا نيدلا راشتتا نأ ريغ

 ناك نإو :ةيولقأ ةغل ةيبرعلا لعج دق «برعلا ريغ نم
 نآرقلا نولتي برعلا ريغ نم نيملسملا نم ديدعلا

 ةمث:,1983 ماع ر شن يقارغوتفإ حسمل آاعبتو .ةيبرعلاب

 فوفص يف ةيوغل /ةيقرع ةعومجم 400 ىلع وبري ام

 ِنيتزركلابو. ءبرغلا دعب اًهربكأ لعل ايلاخ نيملسملا

 نوقطاتلا :نويواجلا ؛نويباجنُيلا ,نويلاغنبلا :ًالوزن
 قرش ناكس) نويتادنوسلا ءلوضانألا كارتأ .ةيدرألاب

 :ينالوفلا ؛نويرذآلا ,نويوالملا ءاسوهلا ءسرفلا :(هواج

 ,داركألا ,نويدتٌّسلا ,ربربلا :نوتشبلا .نويكبزوألا

 يقرش لامش ءارودام ةريزج ناكس) نويروداملا
 100 نيب ام تاعومجملا هذه دادعت حوارتيو .(هواج

 نييالم 10و :(نويلاغنبلا) ًابيرقت ةمسن نويلم
 تاثم نفمو:.(نويروداملا :داركألا :نويدنسلا)

 يتأت ,ةحئاللا اهّمضت يتلا ىرغصلا تاعومجملا
 ديصلا يف نولمعي نيذلا ,ويتاولا :يهو ءًارط اهرغصأ

 2,000 نع مهددع ديزي الو ءايبويثإ يف رامثلا عمجو

 10 نم ديزأ اهنم ًالك ملكتي تاغل ثالث نكل ةمسن

 ةيروداملاو ةينادنوسلاو ةيواجلا يهو - ةمسن نييالم

 اساهب» لا بناج نم قنخلل ايلاح ضر
 يف مويلا ةدمتعملا ةيمسرلا ةغللا يهو .«ايسينودنإ

 نولكشُي نييسينودنإلا نإ ثيحو .ةيسينودتإلا سرادملا
 نكمملا نمق ؛ةيمالسإ ةيبلغأ تاذ ملاعلا يف دالب مخضأ

 نم ةيبرعلا ةغللا «ايسينودتإ اساهب» لا زواجتت نأ
 .اراشتنا عسوألا ةيكحملا ةيمالسإلا ةغللا اهنوك ثيح

 مهتادلب يف نوشيعي نيذلا نيملسملا بناج ىلإو
 رضاحلا تقولا يق كلانه ,فورعملا يقرعلا لصألا تاذ

 اكريمأو ايوروأ يف نيميقملا نيملسملا نييالم
 ةغللا مويلا يه ةيزيلجنإلا ةغللا نإ ثيحو .ةيلامشلا

 رظنلابو ؛مولعلاو ةفاقثلاو ةراجتلاو لامعألل ةيملاعلا

 اكريمأو ابوروأ يف يناثلا ليجلا نم نيملسملا نأ ىلإ

 ةيسنرقفلا نع مكيهان) ةيزيلجنإلا نوثدحتي ادنكو
 :(ةيبوزوألا تاغللا نم اهاوسو ةيدنلوهلاو ةيناملألاو
 ازراي اروظت لكشي نيملسملا نيب ةغللا هده راشقنا تان

 .ةريخألا ةنوآلا يف

 دودح ىلع ةمئاقلا ,ة ةثيدحلا ةيموقلا ةلودلا دعت

 :(تالاحلا مظعم يف) ةكرتشم ةغلو ايكو اهب فرتعم

 تناكأ ءاوس) ةيليثمت تاسّسؤمو ؛ماع ينوناق ماظنو
 ملاعلا مظعم يف ةديدج ةرهاظ .(ةبختنم مأ ةنّيعُم

 يف ًاضرف ةضورفملا ةثيدحلا دودحلاف .يمالسإلا
 لودلا نيب تامهاقتو تابيترت ةجيتن :ةريثك لاوحأ

 ةدحو كهتنت طئارخلا ىلع اطوطخ مسرتت .ةيبوروألا

 داركألاك ابوعش كرت امم ,ةيقرعلا /ةيوغللا تاءامتنالا

 نأ لبق :ةفلفخم لود نيب ةمّسقم :ًالثم :نوتشبلاو

 ممألا يف ءاضعألا لودلل ةيملاعلا ةموظنملا لخاد

 ىلع اهسفن ميظنت ىلإ عزنت نادليلا كلت تناك .ةدحتملا

 وأ يميلقإ ساسأ ىلع سيلو يقرع وأ يبهذم ساسأ

 نمض ماظتناب لمعت اهيق تاموكحلا نكت ملو .طئارخ

 لب» ءابوروأ يف لاحلا يه امك ءاهب فرتعم ةحاسم

 ةيرضحلا زكارملا نم ددع نم قلطنت ىرحألاب تتاك

 يف تزربو ةفاسملا تلاط املك فعضلا ىلإ ليمت ةوقب

 «يناروح تربلأ] «ةيرشب وأ ةيعيبط عناوم اههجو
 ةعبط ءرياف تاروشنم «ندنل :««ةيبرعلا بوعشلا خيرات»

 8 ص ,2002 ةحقنم

 ايلاطيإ يف امك ؛ةيموقلا حورلا بصنت نأ نم ًالدبو
 وأ :ةنتيدتلا ىلع ءاذكئلوفو ارفلعتإو ةضهشلا

 ,ثيدحلا يميلقإلا ىتعملاب ةمألا وأ ؛«ةلودلا /ةنيدملا

 راطإ نمض ةليبقلا وأ ةريشعلا ىلع ىرحألاب تّبصنا

 ملاعلا قاطن ىلع ةيمالسإلا ةعامجلا :عسوألا «ةمألا»

 هذه يلحملا نماضتلا لاكشأ تزّرعت دقو .عمجأ



 ةمومعلا ءانبأ نيب يمحللا جاوزلا ليبق نم تاسراممب
 تاعمتجملا نم ديدعلا يف مزال طرش وهو :نيرشايملا
 رثكأف رثكأ ةيرئاشعلا تاءالولا تمعدت امك .ةيمالسالا

 نم ريثك يف لئابقلا ءامعز ءوجل عم ؛ينيدلا لماعلاب
 ىلإ ةوعدلاب مهتاوزغ وأ مهتاروث غيوست ىلإ نايحألا
 .رافكلا هئادعأ هجو يف قحلا مالسإلا ضايح نع دوذلا

 «ثيدحلا برغلا خيرات روظنم نم اهيلإ انرظن ام اذإ
 وأ ةفاجلا قطانملا اهتفرع يتلا مكحلا ةمظنأ نأ دجن
 فالخلل كلن ةرقتسم ريغ ماع هجوب تناك ةلحاقلا

 ت ةقطنم يهو ءايوروأ يف .قاقشلاو
 تاعارصلا م محر نم ةلودلا تجرخ ,ةيلاع راطمأ طقاست

 اهيذغت :نيموكحملاو ءاكحلا نْيِهاَس ةنيروكسندلا

 ناكس لاو :انبنإ ةيعاضتجالا تاقيلطلا َنيِجَفاَعارَضْلا

 ةيموقلا تايوُهلا سفن نورطاشتي نيستاجتم
 ضعي يف عازن اهباش نإو) ةيفاقثلاو ةيسايسلاو
 ,ةفاجلا قطانملا يق امأ .(الثم ةدنلريإ يف امك نايحألا

 زئاكرلا تاذ تالالسلا وأ ,ةبلغتملا رئاشعلا تضرف دقف

 تعس وأ ؛ةسوؤرملا تاعومجملا ىلع اهتنميه ,ةيلبقلا

 كيلامملا مادقتسا قيرط نع كلت اهتنميه نامض ىلإ
 ,ةيئانلا دالبلا فارطأ نم (قّرتسملا ركسعلا نم مهو)
 ّدحلا ىوس نييلصألا دالبلا ناكسب مهطبري ال نمم
 لهأ عاَرزلا يقبف .ةيعامتجالا تاقالعلا نم ىتدألا

 لامعأل ةضرع .ءراصمألاو ندملا لهأ كلذكو ةحالفلا

 برضُي ناك نّمم ,لحّرلا ودبلا بتاج نم بهنلاو بلسلا
 تناك !«باوبألا ىلع ةرباربلا» :ةحيصلاب لثملا مهي

 ًاضعب مهَضعب ىلإ ةريشعلا دارفأ دشت يتلا ةيبصعلا
 ذإو .ينيدملا نماضتلا لاكشأ نم لكش يأ نم

 محالتلا حور ىلإ ةملسملا ةينيدملا تاقبطلا ترقتف

 دقف ؛برغلا يق اهتريظن تزيم يتلا ا
 ىلإ تضفأ يتلا ةيلامسأرلا وأ ةيزاوجربلا ةروثلا قيقحت

 اكريمأو ايوروأ يف ةثيدحلا ةلودلاةمظنأمايق

 .ةيلامشلا

 .هتاذ دهشملا ةنياعمل ةرياغُم ةقيرط كانه نأ ديب

 عساشلا مازحلا ىلع ةيوعرلا ةوادبلا ةبلغ ءوض ىلعف

 دتمملاو ؛هروذج مالسإلا اهيف برض يتلا يضارألا نم

 كلذكو) يسلطألا لحاوس ىلإ ناتسخازاك بوهس نم
 ىلإو دنهلا لامش يف ةهباشملا قطانملا يف رمألا

 زجع ناك .(ىربكلا ةيقيرفإلا ءارحصلا نم بوتجلا

 بئارضلا ضرف نع ًايبست ةقيعضلا ةيعارزلا لودلا

 تالدعمي زيمتت

 يف تقفخأ

 ةيمالسإلا ةيقرصلا تاعومجملاو تاضللا

 مهطبض نع وأ بهنلاو بلسلا ينهتمم نم لحُّرلا ىلع
 ام اعون هضوعت :ةيركسعلا ةوقلا ةطساوب مهمُجلو

 ثدح دقو .ةيقاقثلا هتييهو مالسإلل ةيبدألا ةوقلا

 باّهُتنلا راض نأ .نامعتسالا لبق ام روضع يف ءًارارم

 ام اذإ وأ :مالسإلا نع نيقوثوم نيعفادم مهسفنأ
 .رئليغ تسنرإ يجولوبورثنألا ملاعلل ةلمُج انه انرعتسا

 يبتلا ضّور املثمو .«نايغرلل ًابالك باثذلا تراص»
 ةلثمأ نم اهل هبرض امي ةيبرعلا ةريزجلا لئابق دمحم
 مكحلا ماظنو ينآرقلا زاجعإلا نع ًالضف :ةيصخش

 ةمظنأو (ةيهلإلا) ةعيرشلا تلمع كلك .هنع قثبنملا

 تاعازتلاو تافالخلا ةيوست ىلع اعم (ةيرشبلا) هقفلا

 عارّرلاو نييوعرلا قرطلا عاطق نيب ىرتت تناك يتلا
 ةركاذلا يف لصأتملا ماظنلا اذهو .زاضمألا لهأو

 بجاو ىلع موقي ناك ءرضاحلا يملسمل ةيعامتجالا

 عرشلا قفو مكحلاب كلذو لدعلا ةماقإ يف مكاحلا

 لوذلا هجاوت يتلا ةميسجلا ةمهملاو .يمالسإلا

 ةيسايس نيلاقت نكست فيك يه .ةرصاعملا ةيمالسإلا

 فلتخت ةئيب يف تلكشت اهنأ عيمجلا فرعي ةيعامتجاو
 .ايلاح ةدئاسلا فورظلا نع فالتخالا لك

 ةقطنم يف قراوطلا نم يطرش

 .ئربكلا ءارحصلا يبونج لحاسلا

 رطيس «وتكبمت يف مهزكرم نم

 نيب ةراجتلا قرط ىلع قراوطلا

 .ايقيرفإ برغو طسوتملا رحبلا
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 قوف امو 7/750 .نوملسم ناكس د

 ًايلحم لمعتست تلاز ام ةيلايربمإ تاغل ةيزيلجنإلا

 بو تاغل
 مالسإلا ب

 ثيم السإلا ةيقرحلا تاعومجملاو تاضثللا



 يمالسإلا ملاصلل يخيراتلا سلطألا

 مالسإلا لبق ام ةرخأتملا ةميدقلا روصصلا

 يشغام نم رخصلا ىلع زراب ٌشقن

 «لوألا ريشدرأ رّوصي :نافسور -
 وهو ةيكانساسلا ةلالسلا َئَبسوَع

 .ايثراب نم ًايداعم ًابراحم هجاوي
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 ةريزجلا يف دوجولا ىلإ نيملسملا ةعامج تجرخ
 ةقطتملا تناكو .ءيداليملا عباسلا نرقلا ناَيإ ةيبرعلا

 تاراضح ةرطيس لحم اهدلوم تدهش يتلا

 .ةقيرع ةيقرع تاعومجمو تافاقثو تايروطاربمأو

 مويلا ىلإ ةيح نيدفارلا دالب ةراضح نم راثآ تلاز امف

 قطانملا ترعش املاطلو ؛تارفلاو ةلجد يّيداو يف

 ةرواجملا ىوقلا عقوب جيلخلاو طسوتملا رحبلل ةيذاحملا
 كلت يف ةيرحبلا ةراجتلا طوطخ عرزت تناك يتلا

 ةينامورلا ةلودلا ؛:ةطنزيب تناك .ابايإو اباهذ هايملا

 ةينيطنطسقلا نم ذختت يتلا ؛ةيقرشلا ةيسكذوثرألا

 ,ةقطنملا يف ىلوألا ةيحيسملا ةكلمملا ءاهل ةدعاق

 ةيناساسلا ةيروطاربمألا عم ماصخ ىلع تناكو

 .(ًايلاح ناريإ) سراف دالب يف ةراّبجلا ةّيتشدارزلا

 ىريكلا ىوقلا فلتخم نيب عازتلا يف رزجلاو ّدملاو

 ىلع كلذكو ؛ةراجتلا ىلع رثألا ربكأ هل ناك كاذنآ

 بونجلا ىلإ ةعقاولا ةرهدزملا ةقطنملا عم تاقالعلا

 ضعب خيرات لازي الو .ةيبرعلا ةريزجلا يفاهنم
 دباوألا يف نآلا ىلإ اظوفحم ةرباقلا ةيبرعلا كلامملا

 ةيطبنلا ءارتبلا يف ةمئاقلا كلتك ةيرثألا تافّلخملاو

 يناثلا نرقلا) رمدتو .(م لوألا نرقلا -م.ق لوألا نرقلا)
 نورقلا يف ةنساسغلا راثآ يفو ؛.(ثلاثلا نرقلا -

 َنيِيطَنْرَيَيلا ةيامحب نوغتمتي اوناك نيذلا ةقحاألالا

 ةيروطاربمألل ءالولاب نوتيذي اوناك نيذلا نييمخللاو

 :ةيناساسلا
 اهل ضيق يتلا ةيفاقثلا ةايحلا ىلع ربكألا ريثأتلاو

 تايميداكألا نم ءاج :يمالسإلا ملاعلا يف رهظت نأ

 ةيسرافلا تارثؤملا تناص يتلا ميلعتلا دهاعمو

 يسرافلاو يتسنيلهلا ثرإلا لعلو .ةيدنهلاو ةيقيرغإلاو

 ام وه ؛صاخ عونب ةفسلفلاو مولعلاو بطلا لوقح يف
 ثحبلا بُح يف لثمتملا يوقلا ديلقتلا كلذ قلخيس

 .ةديتعلا ةيمالسإلا تاعمتجملا يف يركفلا لوضفلاو
 تاجردب نإو ,ةقطنملا تافاقث ترثأت دقو اذه

 يطسوتملا ملاعلل يناتيلوبومزوكلا عياطلاب ؛ةتوافتم
 ةيكيسالكلا ةميدقلا روصعلا ثارت كلذب تظفحف ءاذه

 يىنتتشتي هلا تازتلاو
 ,ةةل ملا ابيناكا

 ةيتفلاو ةيفسلقلاو ةيرافعملا

 نمو .ةيعارزلاو ةينيدملاو
 يتلا تانايدلا زربأ نيب

 ةتايدلا :ةفطتخنلا اهفقرغ

 اهتغيص يف ةيحيسملا

 اهل تناد يتلا ةيسكذوثرألا

 ةريّزجلا نم ةيبونجلا ءازجألا

 ترطيس اميف .:ةيبرعلا

 داليو ناريإ ىلع ةيتشدارزلا

 ةيدوهيللو .نيرهنلا نيبام

 قرشلا يف ديدم خيرات
 تايلاج ترقتسا امك :ىندألا

 نميلا يف ةريغص ةيدوهي

 لثم ةيبرعلا ةريزجلا تاحاوو
 ديلاقتلاو بادآلاو ميقلا تشياعت دقو .(ةنيدملا) برثي

 ةئيبلا كلت يف تاراضحلا هذه لك نم ةثوروملا

 يتلا ؛قارعالا ةددعتملاو تانايدلا ةددعتملا ؛:ةعساشلا

 الإ دمحم يبتلا ةافو ىلع نمزلا نم نرق يضمي نل

 فوسلو .اهل ةيمالسإلا تاحوتفلاب تتغوب دق نوكتو

 ربكأ ةيراضح ةموظنم نم ًاءزج نمزلا رورم عم لكشت
 هنيع تقولا يف ةظفاحم امنإ ,يمالسإلا نيدلاب ةنرتقم
 .ةميدقلا روصعلا تاثارت ىتش عم لصاوت ىلع
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 ةيبرع ةليبق بنك

45 1 3 
1 

0 

 مالسإلا لبق ام ةرخأتملا ةميدقلا روصصلا



 يمالسإلا ملاصلل يخيراتلا سلطألا

 ةيبرحلا هتاوزغو دمحم ةلاسر

 نم موسر يف دمحم يبنلا ريوصت دعي

 روص لوادت ىرج نكل .تامّرحملا

 نيرخآو ةزمح همعل ةيلوطبلا رثآملا
 يتلا ةيمحلملا كراعملا ىلوأل اراهظإ

 دتهلا نم مسرلا اذه .نوملسعلا اهضاخ

 ةلسلس نم ٌدحاو ,(1561-1576 ىلاوح)

 ضرعت تناك مجحلا ةريبك ريواصت
 كلت عئاقو درس ءانثأ روهمجلا ىلع

 .ةيمحلملا صصقلا

26 

 ملس يأ ,«ملسأ» يبرعلا لعفلا نم قتشم مسا مالسإلا

 ًالوأ ءينعي «ملسم» لعافلا مساو .ملستساو هسفت ءرملا

 ميلاعت يف ىلجت امك هلل هرمأ ناسنإلا ميلست ءاساسأو

 نوملسملا نمؤيو اذه .(570-632 ن) دمحم لوسرلا

 يف ًامّجتم هريفاذحب يهلإلا يحولا غلبت دق ًادمحم نأب
 هنأ ىلع نوملسملا هيلإ رظني يذلا باتكلا اذه :نآرقلا

 دهع يف نآرقلا عمج .رشبلا ىلإ هللا نم ريخألا ليزنتلا
 نافع نب نامثع ةفيلخلا ,نيدشارلا ءافلخلا ثلاث

 .ةروس وأ الصف 114 نم فلأتي وهو ,(644-656 ح)

 ,ةكم هسأر طقسم يف دمحم ىلع تلّزنت اهنإ لاقُيو
 دوعت ًاروس كانه نأ امك ؛ةراجتلا يف لمعي ناك ثيح

 .(622-632) ةتيدملا يف هتماقإ ةرتف ىلإ

 لثم رورشلاو ماثآلل نآرقلا ةنادإ تبّيست ,ةكم يف
 تابجاولا لامهإو عشجلاو رورغلاو ءايربكلا

 باسحلا موي نم هتاريذحت كلذكو ,.ةيعامتجالا

 نيب داح عازن بوشنب :ناثوألا ةدابع ىلع هتامجهتو

 ةهج نم شيرق هتليبق ءامعزو ؛ةهج نم هعابتأو دمحم
 نودتهملاو ؛ةعطاقملل هتريشع ءانبأ ضّرعتف .ىرخأ
 ءوجللا ىلع مهضعب لمح امم ؛داهطضالل مالسإلا ىلإ

 يبنك دمحم ةرهش نأ الإ (ةشبحلا يف) موشقأ ىلإ
 ناكف ؛ةكم دودح تزواجت ؛نيمألا قداصلا هللا لوسرو

 لئابقلا تاثف نيب ميكحتلاو ءاضقلا ىلإ ىعدُي

 ةئيدم» ب اقحال تيّمُس يتلا ءبرثي يف ةمصاختملا

 ةحاو يهو .«ةنيدملا» ب ةداع رصتختو .«يبنلا

 يقرشلا لامشلا ىلإ اليم 250 ةفاسم ىلع عقت ةلوهأم

 خّرْوت 622 ماعلا يف اهيلإ نيملسملا ةرجهو .ةكم نم

 يتلا نآرقلا تايآ يوتحتو .يمالسإلا رصعلا ةيادبل

 ةباثمي دمحم ناك نيح .ةنيدملا ةبقح ىلإ ًاينمز دوعت
 ,ةيعيرشتلا ةداملا نم رطش ىلع ءاهيف يلعفلا مكاحلا

 ام ًاقحال لكفتت فوس يتلا ,ثاريملاو جاوزلا ماكحأك

 .يمالسإلا عرشلا وأ نوناقلاب فرعُي

 ,نييكملا دض تاوزغلاو تالمحلا نم ةلسلس دعبو

 ؛هتايح نم ةريخألا ةنسلا يفو .نيرفاظ نوملسملا جرخ

 نع لئابقلا تنلعأ ثيح ؛ةكم ىلإ ًارفظم دمحم عجر
 .ةدوعلا قيرط دادتما ىلع هرمأل اهلاثتماو هل اهعوضخ

 اهنع عزتف «ةميدقلا جحلا رئاعش حالصإب ماق دقو

 هتأب نمآ ام وحن اههيجوت داعأو ةيتثولا اهبناوج
 تالمح عصب ميظنت دعبو .يلصألا يميهاربإلا ديحوتلا

 دعب ةينملا هتفاو ثيح ,ةنيدملا ىلإ دمحم داع :ةيفاضإ
 .632 ماعلا يف هب ملأ ريصق ضرم



 ةيبرحلا هتاوزغو دمحم ةلاسر

 (632 ماع ىلإ) هايارسو دمحم تاثعب

 ةكم ىلإ دمحم راسم

 ايارس /تالمح

 632-634 ركب يبأل تناد

 * ل 8 4 + اهخيراتو ةكرعم عضوم
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 يمالسإلا ملاصلل يخيراتلا سلطألا

 750 ماع ىتح مالسإلا حشوت

 اهانب :سدقلا يف ةرخصلا ةبق

 نب كلملا دبع يومألا ةفيلخلا

 ربتعُتو (691-692 ماعلا يف ناورم

 .يبرعلا حتفلا دعب ديِش حرص ربكأ
 ثدحتت ةينآرق تايآب ىنبملا نادّري

 فنتكي وهو ,هللا ةيئادحو نع
 دق يبنلا نأ دقتعُي يتلا ةرخصلا

 يزاجعإلا «هئارسإ» يف اهتم جرع
 .ءامسلا ىلإ

528 

 يأ نود نم نيملسمل ١ ةعامج دمحم لوسرلا ةافو تكرت

 مدقأ نم ادحاو ءامعزلا نم ددع راتخا نأ ناكف ءنّيِب دئاق
 لوأ نوكيل ,(632-634 ح) قيدصلا ركب ويأ وه ؛هباحصأ

 نب رمع ِهِفلَخ مكحو همكح ةرتف لالخو .هل ةفيلخ

 دعب تّدترا يتلا لئابقلا ديحوت ديعأ ,(634-644) باطخلا

 ةوق ىلإ مالسإلا ةيار تحت تلوحتو ءلوسرلا توم

 نيجراخ نوملسملا عفدنا .ةرابج ةيجولويديأو ةيركسع
 :ةيطتزيبلا تايالولا فضت اوحتفف :ةيبرعلا ةريزجلا نم

 :نئادملا تظقس .ةيتاساسلا سراف ئويج اومزهو

 .638 ماعلا يف سدقلاو :736 ماعلا يف ؛سرفلا ةمصاع

 ,باطخلا نب رمع فلخ ؛نافع نب نامثع مكح ةرتف يفو

 كلذ ناكو :برغلا نيملسفملا ةرطيسل اهلماكب رصف تتاد

 صربق اوعزتناف :ةيرحب تاراغ نونشي اوذخا اهتطساوبو

 تلمعو .654 ماعلا يف سدور اوبهنو ,946 ماعلا يف

 نييطنزيبلا ماكحلا نيب ةيبهذملا تافالخلاو قراوفلا

 ؛نيملسملل رمألا ليهست ىلع ةيروسو رصم يف مهاياعرو
 نم بناج نم :؛باحرتلاب لقن مل نإ :ةالابماللاب اولبوقف

 نم ٌدوقع مهتداز نيذلا ء,دحاو هلإب ناميإلا مهرطاشُي
 .ةرارملاو طخسلاب اروعش مهنع بيرغلا يطئزيبلا مكحلا

 .ىرخألا يه ةّمهم تناك ةيويندلا لماوعلا نأ ريغ

 نع الضف ؛مناغملا يف ةبغرلا ناك برعلل كّرحملا زفاحلاف
 وديلا نم نوريغملا ناك ءيضاملا يف .ينيدلا ناميإلا

 اوقرفتيل امنإ ءضرآلا ىلع نورطيسي وأ بهتلاب نوفتكي

 , 3 750 ماع ىتح عسوتلا

 ١ برعلا مزقت هس
 0 ميم ل ١ م

 مالسإلا عسوت

 1-20 دمحم دبع يف ل
 (632-634) ركب يبآ دع يف 8

 (634-644) رمع دهع يف ادا

 (656644) نامثع دهع
 ما ير قل
 (661-750) يومآلا رصعلا يف |7071



 750 ماع ىتح مالسإلا عشوت

 بوعشلا يقاب نيب اهيحلتفم وأ
 فرع يذلا ,رمع ةفيلخلا نكل ,ةروهقملا

 لئابقلا عيجشت رّرق ؛هرظن دعُبو هرصبت هنع
 [ءاطعلا] شاعملا نم ماظن قفو رارقتسالا ىلع

 تعضو يتلا [لاملا تيب] ةماعلا ةنيزخلا نم عفدُي
 برعلا ىقبأ هنأ ريغ .ةحوتفملا يضارألا ىلع اهدي

 تمن ةحلسم تاركسعم لقلاو :ناكسلا ةيقبا ع نيلئفتح

 ,ةيركسعلا تايماحلاب نوكت ام هبشأ اندم تراص ىتح
 ءىشانلا رتوتلا نأ حيحص . .قارعلا يف ةفوكلاو ةرصبلاك

 ةروص ىلع ًانايحأ رجفني ناك [ءيفلا] مئانغلا عيزوت نع

 بناج نم ماعلا فارشإلا نأ الإ ,ةحوتفم ةيلهأ برح

 مكحلا لظ يف فقوتي مل دهعلا ةثيدحلا ةيمالسإلا ةموكحلا

 يف اهادحتي نم ةمكاحلا تالالسلا تدحو نئلو .يلالسلا

 ءىدابملل ًايفانم ًامكُح اهفصوب نايَحألا نضْعَب

 ناك ياللا مكحلا ن :أ الإ ,ةا ةاياسلا او ةلادعلا يف: ةيمالسإلا

 يقبو .يوبألا عباطلا تاذ ةييارقلا ةعامجلا ىلع مئاقلا

 لصاو دقو .اذه انموي ىلا لوعفملا يراسلا طمتلا وه

 تلصو ثيحب :نييومألا لظ يف هعسوتو ةراشتنا مالسإلا

 اسئرف طسوك ةّيصق قطانم ىلإ برعلا نيريغملا مادقأ
 .دنسلا يداوو
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 يمالسإلا ملاصلل يخيراتلا سلطألا

 1700 - 751 مالسإلا راشتنا

 ليق اذإو .ًاعم ةيادهلاو حتفلاب مالسإلا عّسوت دقل ناوريقلا يف ريبكلا عماجلا جري
 ىلإ دجسملا اذه ءانب دوعي .سنوتب

 , ينُب دقو .يداليملا عساتلا نرقلا

 ةروصبو نارقلا لوقي .ناقباطتم نينثالا نأ كلذ ىنعم ةجاطرق ةنيدم عقوم سفن يف

 .[652 .ةرقبلا] ©نيدلا يف : ركإ ال# :اهيف سبل ال 0 دع حا دو

 حمس يتلاو :لوسرلا اهاسرأ يتلا ةقباسلاب ًءادتقاو 2جحاربأو رئانملا ةفيظو نم سبتقم

 .ةيكيسالكلا روصعلا يف ةبقارملا

 سيلف .فيسلا دحب رشتنا يمالسإلا نيدلا نإ انايحأ

5111111 

 ام اذإ مهنيد ىلع ءاقبلاب ىراصنلاو دوهيلل اهبجومب
 لهأ نم بوعشلا عيمجل ًءافلخلا لفك ,ةيزجلا اوّدأ

 ةسرامم يق ّقحلا (نويتشدارزلا مهيف نمب) باتكلا

 ةيانك يهو «ةيزجلا اوعفدي نأ ةطيرش ةينيدلا مهرئاعش
 يف .ةيركسغلا ةمدخلا نم ءاقعآلا ءاقل درست ةييرض َنَع

 ةراشو ةدحولل زمرو :بزعلل ًانيد مالسإلا يقب ؛ءديلا

 نيدتهملا نم بلط ؛مالسإلا سانلا قتتعا نيحو .ةبلغلل
 ,ةيبرعلا لئابقلل (ءالكو يأ) يلاوم اونوكي نأ ددجلا

 .نميهملا رودلاب برعلا ظافتحا هعم ضرتقُي امبو

 يف لوخدلا ىلع سانلا تعجش ةريثك لماوع نأ ديب
 كثلوأل ةبسنلابف .ىلوألا تاحوتفلا ديعُب مالسإلا

 تانحاشملا نم ةليوط نورق مهتقهرأ نيذلا نييحيسملا

 يتعيبط نيب قيقدلا نزاوتلا لوح ةقلذحتملا ةيتوهاللا
 مهيلإ ًالماح مالسإلا ءاج ,ةيرشبلاو ةيهلإلا حيسملا

 ةفوقم ةناكم حيسملاةيش أوبتي نيد ردص ةباحر

 دقف :دوهيلل ةبسنلاب رمألا كلذك .دمحمب اريشبب هفصوب

 .ىسومو ميهاربإ ةتايدب مّوقم ناميإك مهل مالسإلا ادب
 يمسر معد يأ نم اودرج نيذلا نويتشدارزلا ىتحو

 ,ةيناساسلا ةيروطاربمألل يبرعلا حتفلا بقع مهتنايدل

 انزو ميقي ءمهنيد لثم اتيد مالسإلا يف اودجو

 يدهملا ةركف يف اقحالو ؛ةيقالخألا درفلا ةيلوؤسمل

 يف «تنايشواسلا» ةديقعب اهيبش ًاموهفم ؛ةيعيشلا
 ةيناخيسملا راكقألا زيمتت .ةيتشدارزلا تايورخألا

 عيمج يف ةثبنم يهو ,ةماع ةيبذاجب (ةيصلخملا)

 تاحوتفلا باقعأ يف .ابيرقت ةينيدلا ميلاعتلا

 بسحي «رظتنملا مامإلا» راص .دنهلل ةيمالسإلا
 عم نايحألا ضعب يف يهامتي ةيعيشلا تايورخألا
 مهاس .رضاوحلا يفو .ونشيف هلإلل بقترملا دّسجتلا
 عزن يف ًادهع مدقألا تانايدلا نم مالسإلا ىلإ نودتهملا
 مهقح ديكوت لالخ نم برعلا نيد نع ةيلبقلا ةغبصلا
 نم كلذكو ؛هتلاسر ةيملاع ىلع ديدشتلاو ؛نيملسمك

 ماظنلا ءاسرإ يف نعرشمك هتفيظوب هيونتلا لالخ

 .ةديدجلا ةيسايسلا ةطلسلا لاكشأو ديدجلا يعامتجالا

 قطنلا) مالسإلا قانتعا ةيلمع مست يتلا ةطاسبلا لعلو



 تناك (آلإ سيل لودع دوهش مامأ نيتداهشلاب ًارهج
 تاءارجإلا عم اهحلاصل ةخراص ةرياغم رياغتت

 يفف .,ةضماغلا تانايدلا قانتعال ديقعتلا ةديدشلا

 «ةملسأ» نكمأ :ىربكلا ءارحصلا يبونج ايقيرفإ

 رشحملا يف اهجمد قيرط نع ةلوهسب ةيلحملا حاورألا
 نكمأ امك .نيطايشلاو ناحلاو ةكئالملا نم ينارقلا

 ةطساوب اهسفن فّيكت نأ ءىرخألا يه .فالسألا ةدابعل

 :ةيكحور باسنانب ةنيلطملا ةباؤقلا تاغومجم ميعطت

 .ةيفوص وأ ةيبرع

 تارايكتعالا نم ديزملا اشيا كانه: ناك ق نعل

 .مالسإلا يف لوخدلا تايلمع نم ديدعلا ءارو ةيويندلا

 نيد حلاصل ةفكلا حجرت ةيمالسإلا جاوزلا ماكحأف
 ةمزلم ريغ ةّمذلا لهأ نم ةأرما نأ كلذ ءًاعطق مالسإلا

 ريغ سكعلاو ءاهنيد رّيغت نأ ملسم نم جوزتت نيح

 نيد ىلع دالوألا أشني نأ ضرتفملا نم ذإ .حيحص
 .ةمداقلا لايجألا ةملسأ نمضي ام كلذ يفو .مالسإلا

 يقنيبك نأَشب ةيفارغميدلا ةزيملا هذهل ناك دقو

 نم نورصتتنملا جوزتي نأ اهيف ةداعلا ترج تاعمتجم

 ناك ,ةيمومع رثكأ ةروصبو .ةموزهملا لئابقلا ءاسن
 نوفصضقي سانأ ىدل يعيبطلا ليملا ةلذ قلانم
 بختلا فوقضي قاضقلالا ىلإ حومظلاو ةفابنلاب

 هرضاوحلا يف رّوطتملا يمالسإلا عمتجملا يفف .ةمكاحلا

 ةعيرشلا ةفرعم تراص .الثم قارعلاو ناريإ ندمك

 ريغ مولعلا ليصحت بتاج ىلإ ؛ةيوبنلا ثيداحألاو
 ,تايضايرلاو بطلاو ةفسلفلاو كلفلاو بدألاك ةينيدلا

 ةفيرشلا تاقبطلا ىلع ةقراف:ةمالع ةباقعب

 حومطلا نم عقادب ملسأتلا نكل .(ةيطارقتسرألا)
 ةيزاهتنالا ةمصوب مصوُي الأ يقبني يعامتجالا

 روصعلا يق هراهدزا جوأ يف يمالسإلا ملاعلاف .ةتحبلا

 ةفاقث عفرألاو ًاروطت ىقرألا عمتجملا ناك ,ةيكيسالكلا

 لاصخلل نوكت نأ ًايعيبط ارمأ ناك كلذل .نيصلا جراخ

 ءاهريغو بيترتو ماظنو ةناصر نم ؛ةينيدملا

 يريشبتلا طاشنلا نع لزعمب ةصاخلا اهتيبذاج
 لكشتت يتلا قطانملا فارطأ دنع نونطاقلاف .يعاولا

 لاكشأب يمالسإلا نيدلا مهعلاطُي فوس .مالسإلا بلق

 نوملعم ؛نوفقثم نوملغتم راجت :ىتشرهاظمو

 ءارمأ ؛نوينادمص شيوارد ؛نولوجتم نوسرادو

 نوفقثم ؛بابلألا بلخت تاناطبب نوطاحم نويمورأ

 نوفيكي فيك نوفرعي نوكلذفتم ةيرس بهاذم ةاعدو

 نيابتت ًاروهمج بسانت ثيحب مهسوقطو مهدئاقع

 ىلإ هراقتفال اميرو .نيابتلا ّدشأ ةيفاقثلا هتايفلخ

 مالسإلا تبثأ ءايزكرم اهيجوت هجوم يريشبت جمانرب

 :ةروصع ةووصو ناكتالا ىلع ةزمق نوكيا ام وقكأ ةقأ

 1700 - 751 مالسإلا راشتنا

 ةنوقرملا نآرقلا نم ةخسنلا هذه

 ماع دادغب يف تّرِجنُأ ,ققحملا طخلاب

 اهنوك نع ريبكلا اهسايق منيو .8
 مومع اهمدختسي يك ةيوهوم ةخسن
 .دجسملا يف نيلصملا
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 1700 - 751 مالسإلا راشتنا

 (750-1700) مالسإلا راشتنا

 800 ىتح مالسإلا راننا

 1300 ىتح مالسإلاراشتنا 17

 1500 ىتح مالسإلا راشتتنا [لا1]

 1700 ىتح مالسإلا رانا 17
1300 0 

 لولحي مالسإلا اهدقف ضارأ

 مص

 3 رع د 1 0 1
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 ًاساسأ ةروحمتملا ,مالسإلا يف ةيسيئرلا تاماسقنالا

 لوسرلا ةافو ىلإ ًاينمز عجرت .ةماعزلا ةلأسم ىلع
 بورحلا ىلوأ عم تمقافتو تدتشا اهنأ الإ .دمحم
 يلاتلا ليجلا يف اهتايعادتو :(656-661) ةيلهألا

 نم ًادحاو .ركب وبأ :لوألا ةفيلخلا ناك .(681-680)
 .ةشئاع انس هتاجوز رغصأ دلاوو لوسرلا ةباحص مدقأ

 ناكو .رمع نم يوق معدب لوسرلا ةافو دنع ريتخا دقو

 ايازم لكب ىلحتيو مالسإلا ىلإ نيدتهملا لئاوأ نم
 تيقل ءركب ابأ ةافولا ترضح نيحو .ةرطقلاب دئاقلا

 تماد يتلا همكح ةرتف لالخو .اماع ًالوبق رمع ةفالخ
 كلك .لكشتلاي ةيمالسإلا ةلودلا تذخأ :تاونس رشع
 نع ةمجانلا تاعزانملاو تارتوتلا هدهع يف رهظت تأدب

 ءامعز ةناكمو مئانغلا مساقت لوح كلذو ,تاحوتفلا
 اذه يقب دقو .ديدجلا يمالسإلا ماظنلا يف لئابقلا
 مستا يذلا رمع مكح لضفب ةرطيسلا تحت رتوتلا
 ىلع رجفتي نأ ثبلي نل هنأ الإ .ةينارهطلاو ةمارصلاب

 يف ليتغا يذلا :نامثع ,هفلخ دهع نابإ عجاف وحن

 رصم نم نيدئاع نيطخاس نيلتاقم يديأ ىلع ةنيدملا
 ديدش مازتلا نم نامثع نع فرع امم مغرلابق .قارعلاو
 ,هيف نيلخادلا لئاوأ نم ناك يذلا وهو .ديدجلا نيدلاب
 يتلا ,ةكم يف ةّيمأ ينب ةريشعب همسا طبترا املاطل

 ةاباحمب مهتا دقف .دمحم ةلاسر لصألا يف تضراع

 احالَضو ئوقت نشكأ نيملسه ناس ىلع ةقؤيظع ءاقبأ

 نبا ءبلاط يبأ نب يلع لوح ءالؤه بكوكت دقو .مهتم
 يذلا :ءايحألا نم روكذلا هئايسنأ برقأو لوسرلا مع

 ةقالخل الضأ ناتخفلا سضخشلا هنأ هغابثتأ نضعب ىأر
 نأ نأ ريغ .ًالعف ةقالخلا ةدس نآلا أوبت يذلاو .لوسرلا
 نم نيتثا لمح نامثع ةلتق ةبقاعم يف يلع قافخإ
 ىلع هريبزلاو ةحلط امهو.:ذمحم يبثلا: ةباحض برقأ

 يلع مزه نئلو .ةشئاع نم معدب ةعاطلا اصع قش

 بيسن ىلع بلغتلا نم نكمتي مل هنأ الإ ,نيلجرلا نيذه
 يف ؛ماشلا دالب يلاو ,نايفس يبأ نب ةيواعم نامثع

 ا يو ع 1 رح
 دقت هراصنأ دشأ فوقفص يف ادرمت راثأ ,ةيواعف عم

 ويولد ورع كنا ةتماشكو

 ءاركن ةميزم لزنأ ايلغ نأ حيحص .«جراوخلا»
 ددعل ءاقيلا بتك هتأ الإ ,658 ويلوي /زومت يف جراوخلاب

 يف نإو ءاذه انموي ىلإ ةكرحلا ةلصاومل مهتم فاك

 نحب ناك دقو هم ةيشابألا او ف فرعك ليقع قيم
 لاتغا نأب هقافرل .مجلم نبا ىعدُيو :جراوخلا ءامعز

 ىلإ ءاّنس هئانبأ ربكأ :نسحلا لصوتف .661 ماع ًايلع
 لوأ كلذب ىحضأ يذلا ءرصتنملا ةيواعم عم ةيوست

 ةثاروو ,680 ماعلا يف ةيواعم ةافو دنعو .يومأ ةفيلخ

 :يلعفركسألا نيالا :نيسحلا عاق مكحلا ديوي هكا

 ةيرذ ىلإ ةيناث اهتداعإو ةفالخلا عاجرتسال ةلواحمب
 نيسحلا ةايحب تدوأ يتلا ةحبذملا نكل .نيبرقألا يبنلا

 يديأ ىلع 680 ماعلا يف ءالبرك يف هعابتأ نم رفنو

 عابتأ نيب ةبوتلاو مدنلا نم ةجوم تدلو «ديزي دونج

 ءالؤه اوراصو [نيباوتلا ةكرح] قارعلا يف يلع

 .يلع ةعيش يأ ,«ةعيشلا» ب ذئذنم نوفرعُي

 خيراتي ةتباث ةيانع مهتيَرذو لوغملا ةرطابأ ىدبأ املاطل
 مهموسرو مهتاركذم يف كلذ ىّلجت دقو .هتمكحو مهنيد

 ناك .رشع عباسلا نرقلا فصتنم لولحب .ءاوسلا ىلع

 اورّوط دق ريغناهاج روطاربمألل نوعباتلا نونانقلا

 لقألا نلغ ناَيكو وأ تاميكح هيفا نهلكن ايريوصت اميدضت

 وتاّنف عروتي مل .مهنيب اميف نوشقانتي اطاسب اودعتقا دقو

 يضاملا نم نييفارخ ءايلوأ ريوصت نع ةيلوغملا ةبقحلا

 مسرلا اذه يف ةيدايلا تايصخشلا .ءايحأ دعب مهنأ ول امك

 ىلإ سأرلا رساخ شيوردلا هدحو .يقلسلا هاجتالا لّكمُت

 .«فولأملا طخلا» نع جورخلا لثمُي ةروصلا راسي



 1000 ن - 660 جراوخلاو .ةهحيشلاو .ةتشلا

 رد

--- 

5 0 

 هدد 0. نحو



 يمالسإلا ملاصلل يخيراتلا سلطألا

 حيشرلا نورا ل يضخ ةيسابحلا ةفالخلا

 بلغي ديشرلا نوراه لثمت ةروص

 نرقلل يسنامورلا عباطلا اهيلع

 ةيفلخ يق رهظيو ,رشع عساتلا
 .ينامثعلا زارطلا ىلع دجسم مسرلا

 نم ةيمالسإلا ةفالخلا ءايحإ ناك

 ةوطخ نامثع ينب نيطالس بتاج

 ةياعر قح مهليوخت اهنم داري

 .ةيبوروألا نادلبلا يق نيملسملا
 نم ةاعّدملا قوقحلا ةنزاومل كلذو

 اياعر ىلع ةريخألا هذه فرط

 .نييحيسملا نم ناطلسلا
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 ديشرلا نوراه ةفيلخلا مكح ةرتف نأ ىلع عامجإ ةمث
 ةيركسعلا تاحوتفلا ةورذ لشمتت (764-809 ن)

 ثيح .ةيسايعلا ةلودلا لظ يف ةيميلقإلا تاعّسوتلاو
 رصم ىلإ ىطسولا ايسآو دنهلا دودح نم ةقالخلا تدتما
 .ايقيرفإ لامشو

 فوفصلا هئاقترا لالخ نم ديشرلا نوراهزرب

 هيخأ نم ةفالخلا ديلاقم هملست لبق يركسع دئاقك
 ىلع ًايلاو لمع امك ؛(785-786 ح) يداهلا .رودقملا

 .رصمو «(ًايلاح سنوت) ةيقيرفإ اهنم ءراصمألا نم ٍددع
 ةيركسعلا هتالمحو .ناجيبرذأو ءاينيمرأو ؛:ةيروسو

 عضو يف ءاقبلا ىلع مهتربجأ «(مورلا) نييطنزيبلا ىلع
 2786 ماعلا يف ةفالخلا ةدس هئوبت ىدل .جرح يعافد

 ناملراش عم ةيساموليد تاقالع نوراه ماقأ
 تالص أشنأ امك .مورلا روطاربمأ عمو (742-814 ح)

 .نيصلا عم ةيراجتو ةيسامولبد

 هنأ ىلع ديشرلا نوراه مكح ىلإ راشُي ام ًاريثك
 يفاقثلا طاشنلا نم ةبقح يأ ؛«يبهذلا رصعلا»

 ,نوتفلا اهلالخ ترهدزا ,ةيمهألا قئافلا يبدألاو

 بادآلاو ؛يبرعلاوحنلاو

 هتياعر لضفب ىقيسوملاو

 ديشرلازربيواذه.اهل
 يف زوربلا نوكي ام ىلجأك
 فلأ» :ريهشلا ييدألا لمعلا

 نيب نمو .«ةليلوةليل
 ركذك :ةزاتمسو هفاسلج

 ,(815 ت) ساون ابأ رعاشلا

 هتايرمخب فرع يذلا

 يقيسوملاو ؛هتايلزغو
 .(804 ت) يلصوملا ميهاربإ

 يئاسكلا نسحلا وبأ ناكو

 ديشرلا ملعم :.(805 ت)

 اتهجو ةدآلوأ بدُوَمَو

 برعلا ةاحُتلا نيب ًاقومرم

 .هدهع يف نآرقلا يئرقمو

 ضعي تلقن ءًاضيأ هدهع يفو

 نم ةيكيسالكلا صوصنلا

 ةينايرسلاو ةينانويلا

 .ةيبرعلا ىلإ امهريغو

 هتايهي نوراهرهتشاو

 ةديصق تناكف ؛ةيخسلا

 نأب ةنيمق مظنلا ةمكحُم
 وأ ءاسرف اهبحاص بسكت

 ةبزع ىتح وأ بهذ ةّرص
 هتجوز تقرع كلذك .اهلاحب
 عيتصو ربلا لمعب ةديبز

 ءارو اهفوقو اميسالو .ريخلا

 رابآ نم ريبك ددع رفح



 .ةنيدملا ىلإ قارعلا نم جحلا قيرط ىلع هايملا

 ًاراهدزا يمالسإلا فوصتلا ةكرح تدهش كلذك

 دهازلا ناكف .ديشرلا نوراه ةفيلخلا دهع يف ًاريبك
 نم :(815 ن ت) يخركلا فورعم .ريهشلا فوصتملاو
 ضيقنلا ىلع .دادغب يف ةيفوصلل نيحراشلا زربأ نيب
 ىلع قويضتلا ةسايسديقيرلا توراف جهتتا هفلذ نم
 .نظلا حجرأ ىلع هناطلس نودحتي اوبأد نيذلا ؛ةعيشلا

 لقالقلاب ديشرلا مكح نم ريخألا فصنلا مستا

 ميهاريإ :ةيقيرفإ يلاو حنمف .يسايسلا رارقتسالا مدعو
 كلذكو ,800 ماعلا يف يتاذ هبش امكح .بلغألا نب

 ديشرلا نوراه لخ يف ةيسابعلا ةفالخلا

 ةرتف ىلإ ايضفأ ,نيذفنتملا يكمربلا لآ ىلع هؤاضق
 ديشرلا رارق نأ الإ .يميلقإلاو يسايسلا روهدتلا اهداس

 نومأملاو نيمألا هيدلو نيب ةيروطاربمألا ميسقتب

 شرعلا ىلع هفلخيل .نيمألا انس امهربكأ هرايتخاو
 تماد ةيلهأ برح بوشت يف مهسأ :.(809-813 ح)

 لتضاوكتلا ناورظسألا خس ثاركف [قسلك وكت
 نومانلا دهنع فرع نكلو اذه .حلسملا نايبصعتلاو
 دهش هنأ الإ :باجعإلل ًاريثم ًايركف ًاقلأت (813-833 ح)

 ًالضف :يميلقإلا دادتمالا ديعص ىلع ًاروهدت كلذ عم
 .يسابعلا ذوقتلا ةرئاد راسحنا نع

 ةيسابعلا ةلودلا

 850 ىلاوح

 اكل

 ا

 786-809 ةيسايعلا ةلودلا دادتما

 ىرخأ ةيمالسإ تالالس

 850750 مالسإلا راشتنا

 ةيطتزيبلا ةيروطاربمإلا

 ةيساّبع ةيبوح تالمح

 ةيمالسإ ةيرحب تامجه

 نييرفصلا تايدعت

 ةطمارقلا عّسوت
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 ةيرييغت ةوق ةباثمب مالسإلل عيرسلا راشتنالا لمع
 ني رمع دهع ىهتنا نإ امف .ميدقلا ملاعلا يف ةلئاه

 اهلمكأب ةيبرعلا ةريزجلا تناك ىتح :(644 ت) باطخلا

 ةيروطاربمألا يضارأ مظعم اهعمو .اهحتف ّمتدق

 نم ةيرصملاو ةيروسلا ميلاقألا ىلع ةوالع ,ةيناساسلا

 ءالبرك ةعقوم باقعأ يفو .ةيطنزيبلا ةيروطاربمألا

 .(680) نيسحلا مامإلا لتقمب تهتنا يتلا ,ةيواسأملا

 ةيومألا ةيروطاربمألا مايقب ةديدج ةلحرم تأدب

 نم رمألا ةياهن يف اهتاطلس دتما يتلا :(750-661)

 يف (نوحيج) سوسكوأ رهن ىلإ اينابسإ يف وربإ رهن
 اهتطلس وحنلا اذه ىلع تطسب ذإو .ىطسولا ايسآ

 ةلالسلا تذختا .فارطألا ةيمارتم ٍدالب ىلع ةلماشلا

 نود نم ايلمع تيقبو ءاهل ةمصاع قشمد نم ةيومألا
 ةيساّبعلا ةفالخلا دوعص نيح ىلإ اهناطلسل ٍدحت يأ
 تيقب نيح يفو .(749-1258) دادغب اهتمصاعو

 ,(756-1031) يومألا مكحلا تحت (سلدنألا) اينايسإ

 ,ةيسابعلا ةنميهلل يّدصتلاب ةديدج ةيميلقإ ىوق تماق

 يف ةقجالسلاو .(909-1171) رصم يف نييمطافلاك

 عم كلذ لك قفارت دقو .(1038-1194) قارعلاو ناريإ

 .قرشلا تبرض نييبيلصلا ةازغلا نم تاجوم

 لثم :ركفلا يف ةديدع تارايتو سرادم ترهدزا دقل

 :يعفاشلاو ,يكلاملاو ,يفنحلا) ةّينّسلا داهتجالا بهاذم

 رّدحتملا «يرشع ينثإلا» يعيشلا بهذملاو ,(يلبنحلاو
 طاشنلا ناروف عبط كلذك .(661 ت) يلع ةمامإ نم

 جهانم يف ةيرعشألاو ةلزتعملا يزرايت ٌروهظ يركفلا

 دقو ةفويضحلاو :ملقلاو ةفسلقلا عضتو ةعالكلا علو
 تنرتقاو :ةقومرملا ميلعتلا زكارم نم ديدعلا تسّسأت

 يف رهزألا :اهنم ركذن .تاطوطخملل ريزغ جاتنإب
 ,ساف يف نييورقلاو ءسنوت يف ةنوتيزلاو .ةرهاقلا

 ءالبركو فجتلا تازوحو ؛سلدنألا يف ةبيطرق تاقلحو

 .ناريإ يف دهشمو مق تازوحو ؛قارعلا يف

 ىلإ ةيبورغنلا تلقتتا :نآرشلا ةغل انهقاصونمو
 ةعرعتسلا ةقشلا اوك وريضيو ةقدطلا قيما تالكولا

 رئاس يف اهقوفت هجوأ تلجت ؛ءيطسورقلا مالسإلل
 «ينوناقلا ىلإ ينيدلا لاجملا نم ؛ةيلاعلا ةقاقثلا لوقح

 بيلاسألا ىلإ ًالوصو .يركفلا ىلإ يناويدلا لاجملا نمو

 ىلع ةيبرعلا ترطيس نيح يقو .اهسفن ةيبدألا

 ةيسراقلا تلظ..ةيبرقلا تايآلولا ف ةيلكنلا تاجيللا

 هذه تدهش دقو :ةيقرشلا تايالولا يف لوادتلا ديق
 يداليملا رشاعلا نرقلا يف ىربك ةيبدأ ةضهن ةريخألا

 ام ؛ةيسرافلاو ةيبرعلا نم جيزم يه ةديدج ةغل روهظب

 ءارو ام دالب نع الضف ءاهرسأب ناريإ تداس نأ تثبل
 .دنهلا لامغو رهتلا

 ىرخألا ولت ةّرملا هسفن حرطي لظ عوضوم ةمثو

 هي ينعاو :يمالسإلا ركفلا نم ةينيوكتلا ةبقحلا كلت يف
 تمستا ام ابلاغ يتلا ؛لقعلاو يحولا نيب ام ةقالعلا

 نومأملا يسابعلا ةفيلخلا دهع يف .جّنشتلاو ةّدحلاب

 نم ةعومجم دوجولا زّيح ىلإ تجرخ :(813-833 ح)

 دق اوناك .«ةلزتعملا»ب اوفرع (دئاقعلا ءاملغ) نيملكتملا

 بولسألا اوّنبتو قيرغإلا ةفسالفلا لامعأب اوعّبشت
 هللا نيب ام يواسُي يذلا جاجحلاو لدجلا يف ينالقعلا

 هقلخ يذلا ملاعلا .ةلزتعملل ةبسنلاب .ضحملا لقعلاو
 عيطتسي يتلا ةيلقعلا ءىدابملا قفو ريسي امنإ هللا

 رشيلا نإ ثيحو .لقعلا لامعإ قيرط نع اهكاردإ رشبلا

 املو .مهلامعأ نع ًايبدأ نولوؤسم مهف .ةّرح تانئاك
 ةلادعلا نإف :ةيرهوج ةميق امهيلك رشلاو ريخلل ناك

 ةلزتعملا ناك .ةينوك ,ةّماع سيماونب ةموكحم ةيهلإلا

 يف «قولخم» نآرقلا نإ لئاقلا يأرلا باحصأ نم
 ها ءّوج سيلا هنأ لإ ,دمحمل هللا هب ىحوأ دقو ,نمزلا

 اوناكف :«ثيدحلا ءاملع» نم مهموصخ امأ .هرهوج

 يلزأ وه لب ,«قولخم ريغ» نآرقلا نأ ىلع نوُرِبصُي
 نم سيل نأ نوري اوناك امك .هسفن هللا ةيلزأ لثم امامت

 اهّرحتي وأ هللا ةئيشم يف ككشُي نأ ناسنإلا ةميش
 ةموكحم ةفاك ناسنإلا لامعأ نإ لب ؛ةينالقع ةروصب
 هذه ةيلزتعملا ةرظنلاو .ةياهنلا يف ردقلاو ءاضقلاب

 .ةوق ىلع ةوق (نآرقلا قلخ ةنحم) «ةنحملا» اهتداز يتلا

 نأ تثبل ام اهنأ ريغ .نمزلا نم ةرتف اهسفن تضرف
 :(847-861 ح) لكوتملا ةفيلخلا دهع يف تعجارت

 ةيصختنلا ىلع ةزكرتملا ةيويععلا انوفهلا لضفت

 لك لمحت يذلا ,.(855 ت) لبتح نب دمحأل ةيلوطبلا
 الب لئاقلا يأرلا نع ًاعافد بيذعتلاو نجسلا فونص

 نيب طسو لح ىلإ لصوتلا نكمأ دقو .نآرقلا ةيقولخم



 يبا لامعأ يف لقعلاو يحولا

 يذلا :(935 ت) يرعشألا نسحلا

 قئارط مادختسا ىلإ أجلي ناك
 قلخ مدع ةركف نع اعافد ةيلقع
 نم نيعم ردقب لبقيو ؛نآرقلا

 ديب .مهلاعفأ نع رشبلا ةيلوؤسم
 اهل تناك ةلزتعملا ةميزه نأ

 دعب لطَب دقف ؛ىدملا ةديعب لويذ

 باحصأ ءافلخلا نوكي نأ نآلا

 .ةديقعلا رومأ يف لصفلا ةملكلا

 ملع يف دئاسلا رايتلا قنتعاو

 ىلع رمألا ةيرظن يّنّسلا مالكلا

 ام المع نأ يأ :قالخألا ديعص

 ؛هب رمأ هللا نأل ًابئاص نوكي
 .بئاص هتنأل طقف هيرمأي ال هللاو

 ىلع َلاد حالطصا ةيلزتعملاو

 رثكلا رظن يف فاستعالاو داسفلا

 ؛نيظفاحملا نييمالسإلاّن م

 ةيبرعلا ةكلمملا يفاميسالو

 نوذخأي نّمم .ةيدوعسلا
 .عرشلا يف يلبنحلا بهذملاب

 .ةرهاقلا يف رهزألا عماجلا نحص

 :م970 ماع ةعيشلا نويمطافقلا هسّسأ

 زكرم ّمهأ دعب اميف راص هنكل
 اهوينيو ةيتسلا ةيهقخلا تاساودلل

 .تاطوطخملل ًاريزغ

 ةيبرصلا ةضللاو .يمالسإلا عرشلاو .مالسإلا راشتنا



 يمالسإلا ملاصلل يخيراتلا سلطألا

 1100 ماحلا ىلإ ةثيرولا لودلا

 َنيِبِي لاصلصلا نم لاثفتلا اذه

 يتلا ةينامسجلا تامسقلا ءالجب

 سرقفلاو برعلا نيقلعملا راظنأ تتفل
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 ةيجذومنلا حمالملا اهقصوب
 مهدّنجي نيذلا كارتألا دونجلل

 .مهشويج يف ءافلخلا

 ىصقأ يف يهو ىتح ,ةيسابعلا ةلودلل ّنستي مل

 يفف .هتّمرب يمالسإلا ملاعلا مضت نأ ءاهدادتما

 نم جات دي ىلع ةلقتسم ةمكاح ةلآلس تسسأت ءاينابسإ

 ناك .(756-788 ح) لوألا نمحرلا دبع وه ةيمأ ينب

 ,كلملا دبع نب ماشه ةفيلخلل اديفح اذه نمحرلا دبع

 دعب نكمتو .هبراقأو هيوذب تدوأ ةحبذم نم تلفأ دقو

 هريوجلا هب ىلإ اةقيرط دهم نأ نم نك تازماقم

 نأب نيمصاختملا ريرتلاو .برعلا غنقأ انه .ةيرينيإلا

 لبق نم مهيلع نّيعملا يلاولا نم ًالدب ًاميعز هب اولبقي

 دحأ لصو ,ايلاح برغملاب فرعُي ام ىلإو .نييساّبعلا

 ني سيردإ ىعدُيو ؛:ةمطافو يلع لست نم نيرّدحتملا
 ةروث لشف رثإ ةيبرعلا ةريزجلا نم هرارف دعب .هللا دبع

 ةينامورلا ةمصاعلا يف لحو :786 ماعلا يف ةيعيش

 ًايلبق افالتئثا سيردإ لكش انه .سيليبولوف :ةميدقلا
 هدلو أشتأ .برقملا بونج ىلع ىلوتسا ام ناعرس

 ةيقيرفإ يفو .808 ماعلا يف ساف ةنيدم يناثلا سيردإ

 لماع ؛بلغألا نب ميهاربإ دافحأ ماق .(ايلاح سنوت)

 يتلا دالبلا ىلع ًايتاذ ًامكح حنُم يذلا ديشرلا نوراه

 ةمكاح ةلالس سيسأتب ؛ةيونس ةواتأ عفد ءاقل اهالوتي

 جراوخلاو .909 ماع ىتح اهدهع ماد [ةبلاغألا]



 وأ مامإلا باختتنا أدبمب نومصتعملا ؛,نوتمزتملا

 نم لك يف ةلقتسم تاليود مهسفنأل اوماقأ ,ةقيلخلا

 ترهات ةنيدم نعو .ةساملجسو ترهاتو ةلجرو ةحاو

 بتك .رشاعلا نرقلا يف نويمطافلا اهرّمد يتلا

 اهيف فقوت بيرغ نم ام» :لوقي رقصلا نبا يرابخإلا

 ةحوبحبلاب ًاذوخأم ءاهيف ىنبو اهنطوتساو الإ
 ,ةّيِرَبلا هاجت هتيناقحو ءاهمامإ لدعو ءاهيلع ةيفاضلا

 تاكلتمملاو سفنألا يف عيمجلا هب معني يذلا نامألاو

 امي

 تئتف ام تناك ةينيدلاو ةيسايسلا تارتوتلا نأ ريغ

 ىلع عازتلاف .ةيروطاربمألا راد رقع يف ةلحفتسم

 ,نومأملاو نيمألا .ديشرلا نوراه ّئَدلو نيب ةفالخلا

 تِفاامم::نمّرلا نم نقع ةبارق ماد ًايلفأ ايارتحا رجقتا

 ةفالخلا ةسسؤم نهوأو ةيسابعلا شويجلا دضع يف

 1100 ماصلا ىلإ ةثيرولا لودلا



 يمالسإلا ملاصلل يخيراتلا سلطألا

 هتلواحم نأ الإ ءبرحلا نومأملا بسك نئلو .اهسفن
 تهجاو ؛نآرقلا «قلخ» ب ةلئاقلا ةلزتعملا ةديقع ضرف

 نيقلحتملا نييوبعشلا ءاملعلا بناج نم ةقينع ةمواقم
 ناك يذلا .ريخألا اذه فرع يف .لبتح نب دمحأ لوح

 فصتيو لب ال .«قولخم ريغ» يهلإلا صنلا نأب نمؤي
 نأ كلذ سكعب ةلئاقلا ةديقعلا نأش نم ««مدقلا» ب

 نبا ناك كلذل .هللا مالك نآرقلا نأ ةركف نم صقتنت

 امهنأ ىلع ثيدحلاو نآرقلا ىلإ نورظني هعابتأو لبنح
 مهاوس نود مهو ؛ةينيدلا ةطلسلل ديحولا ردصملا

 دّرجم مهرظن يف وهف ؛ةفيلخلا امأ .امهليوأتل نولهؤملا
 .اهناميإل ًاردصم سيلو ةغامجلا ةدارإل ذفنم

 تخارت كلذك ,ةينيدلا ةفيلخلا ةطلس تفعض املثمو

 ةيعارزلا قطانملا يفف .ةيداصتقالاو ةيسايسلا هتضيق

 (ةيجارخلا ةعارزلا وأ) عاطقإلا ماظن لمع ,قارعلاك

 + 530 121 عاف
 0 5-0 كيم

 8 ع 76 قلع ايداع 20

 باسح ىلغ يضارألا كالم نم ةقيط ءاتب ىلع

 ماقأ ؛ةيقرشلا تايالولاو ناريإ يفو .ةيزكرملا ةموكحلا

 نومأملا داوق أفكأ :[بعصم نب نيسحلا ني] رهاظ

 يّدصتلا ةيغبو .ًايثارو ًامكح :قالطإلا ىلع نييركسعلا
 ةقيلقلا ؛نؤفأملا فلخ لوغ :نييرهاطظلا ةوقل

 نم نيدنجملا ةقزترملا ىلع ديازتم لكشبو ؛مصتعملا

 هذه - ىطسولا ايسآ يف ةيكروتلاب ةقطانلا لئابقلا

 روهظو ةيساّبعلا ةلودلا خسقتب تلجع يتلا ةسرامملا

 ءانب لعلو .عقاولا رمألا مكحب ةمكاح ةيلبق تالالس

 ةفيلخلا ةلزع يف داز ءارماس يف ةلودلل ةديدج ةمصاع

 ناكو الإ رشاعلا نرقلا ةياهن ّلحت ملو .هاياعر نع
 ئدحتي :طقف مسآلاب اكولم نويساّبغلا ءافلخلا

 ءالؤه ٌدشأو .يلع ةيرذل مكحلاب نوبلاطُم مهتيعرش

 ءاكذإ يف ادهج اولأي مل ,ةطمارقلا مهو ؛ةيرذجو اقّرطت

 ماشلا دالبو قارعلا يف ةيودبلاو ةيحالفلا تاروثلا ران

> 7 
 نا سدد



 يلع لست نم رّدحتي «صلخم» مساب ةيبرعلا ةريزجلاو

 نرقلا تاينيرشع يفو .رفعج نب ليعامسإ ةليلس ربع
 ةلود اوقلخ نيذلا ةطمارقلا باصأ :يداليملا رشاعلا

 هلك يمالتنإلا لاتقللا يره ىق مهنا ةلفكسم
 مهعم اولقنو ةكم اوبهت امدنع لوهذلاو ةمدصلاب

 تناكو ءرصم تعزثنا :969 ماع يفو .«دوسألا رجحلا»

 هتافلعو نولوط نيآ مكح تحت ةلقكسم هبش

 نيذلا نييليعامسإلا نييمطافلا بناج نم :نييديشخألا
 يلع لسن نم «يح مامإ» اهالوتي ةفالخ اوماقأ

 ,ةلجد رهن يلاعأو ةيروس لامش يقو .ليعامسإو
 يه تناكو - ةيودبلا ةيبرعلا نادمح ينب ةرسأ تمكح

 ضعب يفو ؛ةلقتسم هبش ةلود - ةعيشلا نم ىرخألا
 ءارو ام دالبو ناسارخ يفو .مامتلاب ةلقتسم نايحألا

 نع نيعفادمك نييرهاطلا لحم نويتاماسلا لح .رهنلا
 لئابقلا هجو يف ةيسرافلا - ةيبرعلا ةيلاعلا ةفاقثلا
 ,هسقن ةيروطاربمألا بلق يف ىتحو .ةبلاكتملا ةيودبلا

 نويسابعلا ءافلخلا ناك «ناريإ برغو قارعلا يف يأ

 ةبراحُم ةريشع مهو ؛ةعيشلا نيهيوبلل نييلعف ءانجس
 .نيوزق رحب يبونج نطوتست تناك مليدلا نم

 سسأ توست ةينكعاولل) ايحبأ يفو

 يف ةرهدزم ةمصاع نويناماسلا

 ةقطانلا لئابقلا قانتعا دسفأ ءىراخُب

 نييناماسلا ىلع مالسإلا ةيكروتلاب

 نيبراحم ءالؤه ناك .ةازغك مهرود
 دودح نع عافدلاب مهيلإ دهُع ءادشأ

 نكل .لحّرلا ودبلا تايّدعت نم مالسإلا

 كيلامملاب نيفورعملا ؛قاقرتسالاب نيبراحملا ديتجت
 ,ةلحاقلا وأ ةيلبجلا قطانملا ناكس نم :ناملغلا وأ

 .ةيروطاربمألا لاصوأ ككفت يف لّجع

 ,زكرملا يق ةطلسلا تعادت امنيحو

 مهتالالسد ءاشنإ ىلإ كيلاسملا حطنت
 عرش اذكهو .مهب ةضاخلا «ةيقرلا
 نييناماسلا مهكداس لخم اولح نيذلا - نوُيونّوَعْلا

 يف نيقرتسم ًادونج لمعلاب - ناسارُك يف نيقباسلا
 نيحو .لوباك نم بوتجلا ىلإ ةيدودحلا ةنزغ ةقطنم
 يونزغلا دومحم ماق .999 ماع نييناماسلا مكح راهنا

 مساقتب .ءاقرألا نم لاو نبا وهو :(998-1030 ح)

 1100 ماصلا ىلإ ةثيرولا لودلا

 ةلالُسلا ةماعزب ةيكرتلا ةلكاركلا ةليبق عم مهتاكلتمم

 يف اهرصحل هاراصق دومحم لذي دقو :ةيناخرقلا

 رهن دومحم ريع كلذك .لامشلا يف نوحيج رهن ضوح

 حارو ؛باجنُيلا يق امئاد ًامكح هسقنل ىسرأ ثيح دنسلا

 ندملا ابهان ,دنهلا يبرغ لامش ىلع تاراغ نشي

 .«ةينثو» اهنأ ةجحب ةينفلا راثآلا نم ديدعلا امطحُمو
 هتهبج ىلعو .رافكلل زاغك ةفيخم ةعمس هبسكأ ام اذهو

 دومحم رحد ««ميدقلا مالسإلا» يضارأ يف ,ةيبرغلا

 .ًابيرقت قارعلا موخت ىتح نييهيوبلا

 يظح .جناغلا رهن ربعي [ةلودلا نيمي] يوتّرغلا دومحم

 يف ةلئاط ةرهشب .ًاكارتأ نييركسغ ةالو اوناكو :نويوئزغلا
 نيملسملا ناطلس لخدأ نم لوأ مهرايتعاب ةرخأتملا ةثمزألا

 ديشر ريزولل «خيراوتلا عماج» نم ذوخأم مسرلا .دنهلا ىلإ
 .يداليم رشع عبارلا نرقلا علطم يف فّدصملا .نيدلا
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 يمالسإلا ملاصلل يخيراتلا سلطألا

 يقوجلسلا رصصحلا

 يذلا عيرسلا مّدقتلا باقعأ يف

 دالب لخاد ةقحالسلا هزرحأ

 اينوق نم ءالؤه ذختا :لوضانألا

 هذه .مهل ةمصاع [ًاقياس موينوكيإ]

 ةعيدبلا ةفرخزلا تاذ ةباوبلا

 فاو ٌليلد «رانيم هجنيإ» ةسردمل
 زارطلل يئانثتسالا ءارتلا ىلع

 ةنذئملا»و .ةرامعلا يف يقوجلسلا

 ةسردملا اهنم تقتشا يتلا «ءافيهلا

 اهتبرض نيح ايئزج ترّمُد ءاهمسا
 .19800 ماع قعاوصلا ىدحإ
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 ءاقلخلا ةطلس تهجاو يتلا تايدحتلا لك نم مغرلاب

 ناطلسلاو ةيركسعلا ةعنملا مهتادقفو نييسابعلا

 ٍرايتعاو ةريبك ةبيهب اوظفتحا مهنأ الإ ؛لاعفلا يسايسلا

 نم ديدعلاو راصمألا لهأ مظعم نيعأ يف هي ناهتسُي ال
 نييعرشلا ةثرولا مهرابتعاب لئايقلا
 .نيملسملا ةعامج سأرو دمحم يبنلل

 راد»ىلإ ملاعلا ميسقت دعاس دقل

 راشتنا ىلع «برحلا راد»و «مالسإلا

 هاجتا :نيهاجتا يف هعّسوتو مالسإلا

 وحن بذاج رخآو ءزكرملا نع اديعب دراط
 ليقتت لئابقلا تناك نيح :زكرملا

 راجتلاب اهكاكتحا لالخ نم مالسإلا
 ةقوبصتملاتب قأ نيملَسَملا ءانملفلاو
 ىلإ نوليمي ءافلخلا ناك ؛نيلاوجلا

 َنوُنَيِعيَف 0 ىلع ةيعرشلا ءافضإ

 لؤخدلاو:.مهَقطاَتَم ىلع ةالو اقماع
 ماوقألا نيدمت ىلع لمع مالسإلا يف

 - ايلكش اهعاضخإب ةيوعرلاو ةيودبلا
 - ةسرامملا يف امئاد سيل نإو
 نيب ةيفاقثلا ةوجفلا صلق امم ؛ةعيرشلل

 ندملا ناكسو ٠ ؛ةهنج نم بوهسلاو يداوبلا ناكس

 لئابقلا تراص ةّرم نم مكو .ىرخأ ةهج نم راصمألاو
 ةفاقثلا ةاعّرو ةانب رابك نم مالسإلا يف ًاقيدح ةلخادلا

 نكل .بدألاو ةرامعلاو نفلاب ةلثمم ,ةيمالسإلا ةيلاعلا

 ىلع .هنيع تقولا يف ءبّعص مالسإلا يف لوخدلا
 يف يمالسإلا ملاعلا بلق نع ىتح اوعفادي نا ماكحلا

 مل ءالؤه نأ املاط ؛لَحّرلا ودبلا تايدعتو تاوزغ هجو
 داهجلا َدَقَف يلاتلابو راقكلا دادع يف نآلا دعب اودوعي
 .ةبجوملا هبابسأ لك مهدض («ةسدقملا برحلا» وأ)

 :ةيكروتلاب ةقطانلا بوعشلا نم ناتعومجم'ةئمكو

 اتسّسأ .(ًرغلا) ةيّرغلا كارتألاو ةلكاركلا كارتألا امهو

 .ةروريسلا هذه يف ريبكلا امهماهسإ امهل ناك نيتلود
 ةيناخرقلا ةلالسلا تلبق ,رهنلا ءارو ام دالب يفف
 ةيعار تحضأو :نييسابعلا ءافلخلل ةيروصلا ةظلسلاب

 جذامنلا نم ايئزج ةدمقسم ةديدج ةئيكرت ةفاقشكل
 ةدايقب ,ةيزغلا كارتألا لازنإ دعيو .ةيسرافلاو ةيبرعلا

 اوطشب :نييوثزغلاب ةئيزهلا ةيقوجلسلا ةرسألا
 ساسألا رجحلا كلذي نيعضاو .ناسارُخ ىلع مهترطيس
 مهرحد ٍباقعأ يفو .ةيقوجلسلا ةيروطاربمألل

 ماق ثيح .مهيلإ دادقب تلآ /1055 ماع نييهيوبلا

 ءاتاطلس كبلرغط مهميعز جيوتتب يسابعلا ةفيلخلا

 فارتعالا اذه لباقم يفو .ايلعلا هتطلُسب هنم ًافارتعا

 ةقجالسلا رصع |

 ةيقوجلسلا تالمحلا ممأ <« |

 تسير نيس ل |
 ةيطنزيبلا ةيروطارسإل 5 |
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 ةيمزراوخلا ةلودلا دودح
 1220 يلاوه



 ماكحأب ديقتلا ىلع ةقجالسلا نيطالسلا قفاو ءيمسرلا

 هجو يف مالسإلا ضايح نع دوذلاو يمالسإلا عرشلا
 اهلزتأ يتلا ةحدافلا ةميزهلاو .نييجراخلا هئادعأ

 تلكش 1071 ماع دركزالم يف مورلا شيجب ةقجالسلا
 يف ةيبيلصلا تالمحلا ىلوأ ىلإ ةيضفملا لماوعلا دحأ

 يق وحجلسلا رصصلا

 فصت ىلع اولوتسا ةقجالسلا نأ حيحص .1096 ماعلا

 ينامثعلا يكرتلا مكحلا مايقل سّسأ امم ,لوضانألا دالب
 امذرشت رثكأ ناك يوطلسلا مهماظت نأ الإ ءدعب اميف

 نه مالسإلا موخت يمحي وأ .ةلودلا ةدحو ظفحي نأ نم

 .لحّرلا وديلا تاكاهتناو تاراغ نم ديزملا
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 نم اميشآلو :قارطألا قطاتم نم قويحلا َديَنَجَك راَض

 ,ناقليلاو زاقوقلاو ةيلخادلا ايسآ يف بوهسلا يضارأ

 ةيمالسإلا مكحلا ةمظنأل ةقرافلا تامالعلا زربأ نم
 نوفورعملا .ةلتاقملا ءالؤه ناك .ثيدحلا رصعلا ىتح

 هيي ةءاقوأ هيجحك نقركسني «كيمامنلابب

 نس 02و يمالسإلا نيدلا ءىدابم مل اوناك
 .لاتقلا نونف ىلع ابيردت نوقلتيو :ةيمالسإلا ةفاقتلا

 :لوقن املثم) كيلامملاب «ءاقرأ» ةفصلا قاصلا نأ الإ
 دح ىلإ للضم قف ,(«ةيقر تالالس» وأ «ءاقرأ ةلتاقم»

 (يلزنملا قيقرلا) ناملغلاو كيلامملا ناك نئلف .ام

 مهتتاكم نإف .يصخش عاتمك نوعابُيو نورتشُي
 سيلو اهسفن مهدايسأ ةناكم سكعت تناك ةيعامتجالا

 ةيدوبعلا رين نم مهقاتعإ ىدلو .يدويعلا مشا مهعصو

 لب ءارارغأ نوحبصي ءالؤه ناك :«فاطملا ةياهن يف

 مهقوقح لماكب نوعتمتي :نيقباسلا مهدايسأل ءالكوو

 يقتريو لب ال ء.يصخشلا نمألاو جاوزلاو كلمتلا يف

 .ءارمألا فاصم ىلإ مهضعب

 عم ؛كيلامملا ةرهاظ ينعأ ,ةرهاظلا هذه تأدب

 لئابقلا ءانبأ نودّتجي اوذخأ نيذلا نييسابعلا ءافلخلا

 يك ءايقيرفإ لامشو اينيمرأو رهنلا ءارو ام دالب يف
 كلت ةنزاوم ىلإ اودمع امك .نييرهاطلا ةوق مهب اونزاوي

 اوناك نيذلا كارتألا ناملغلا ةطساوي اهرودب لئابقلا

 راصُي نأ لبق ءًادرف ًادرف ةساخنلا قاوسأ يف نورتشُي
 .ةيدرف ةرمإ تاذ بئاتك يف مهعيوطتو مهبيردت ىلإ
 تاركسعم لخاد نوميقي ناملغلا ءالؤه ناك املو

 ناك دقف :ةصاخلا اهقاوسأو اهدجاسم اهل :ةلصقتم

 ةلودلا طوقس دعبو .ةفيلخلل هنم رثكأ مهتداقل مهؤالو

 ماكح ةسايسلا هذه ىَّنبت :945 ماعلا يف ةيسابعلا
 نع ةيسايسلا ةطلسلا اوثرو نمم عقاولا رمألا

 ةادغ قرشلا يف ترهظ يتلا لودلا عيمجف .نييساّيعلا

 ةيناخارقلاو ةيونزغلاو ةيهيوبلا يأ ءيسابعلا رصعلا
 نم ؛ةيقرع تايلقأ فاتكأ ىلع تأشن امنإ ؛ةيقوجلسلاو

 لئايقو «نيوزق رحب ةقطنم نم اوؤاج ةقزترم مهنيب
 ناك املو .ةيلخادلا ايسآ نم تتأ ىرخأ ةيودبو ةيكرت

 ةيقرع ؛ةطبار ةيأ مهطبرت ال ددجلا نويركسعلا ءارمألا

 يتلا بوعشلاب ؛ةيخيرات مأ ةيوغل مأ ةيفاقث مأ تناك
 جراخ روطتلا ىلإ عزني عمتجملا انيأر دقف ءاهنومكحي
 ءاملعلا انثدجوو ءاهتيلوؤسمو ةلودلا ةطلس قاطن

 راجتلاب نوجمدني (عرشلا ءاضهمو قيفلا لادجر)

 ءانهجولا نم ايفا عنم اوككشيل قابلا عار وبااو

 ىدم ىلع اهب عتمتت يتلا ةبيهلا فق وتت نايعألاو

 ةرهاظلا تحمس نئلو .ةينيدلا فراغملا يف اهعلضت

 يندملا عمتجملا لاكشأ نم لكش ءوشني ةيكولمملا
 ةروكب بص تلقع اهنآ ألا ,ةيركشلا ةلؤدلا نع لصقتملا

 يذلاك ؛ةينطولا حورلا أ «يعمتجملا عالولا نم لذ طمن

 هدف نهك فنكو ,ايقروأ بوغ نادلب يف ًاقحال زربيس

 عمتجملا ةيامحل ودبلا قيريغفلا عيوطت يأ :ةسراطقلا



 ىلإ بائذلا ليوحت» :رخآ ىنعمبو - نيرخآ ودب نم
 .يمالسإلا ملاعلا ءاجرأ لك يف ةمئاق - «نايعر بالك

 .دنسلا يداو ىلإ برغملا نم
 هلامتكا ةورذ غلب اذه يركسعلا قاقرتسالا ماظنو

 رقتفملاو نيحالفلا نم ناكسلا فيثكلا دلبلا ءرصم يف

 سسأمت دقو .هبلُص نم ةيلصأ ةيركسع ةقبط ةيأ ىلإ
 مكُح نإ ىتح .قلطُم حاجنب رصم يف ماظنلا اذه
 نرقلا فصتو نيترق ىلع ويري ام ماد كيلامملا

 ,لّدعم لكش يف نإو :ةيناث رهظو داعو ,(1517-1250)

 كيلامملا نإ ثيحو .(1517-1811) نيينامثعلا لظ يف

 مهفوقنض يف لصاحلا ضقتلا نودسي اوناك نييرضملا
 مث كاشتبيكلا كارتألا نم ةيادب) جراخلا نم رارمتساب
 نأ اوعاطتسا دقق .(زاقوقلا يف سكرشلا نم ًاقحال

 فوفص لخاد مهصاصتما تالواحم لك اومواقي

 نولكشي ٌمعألا بلغألا يف اولظو .ةيلصألا ٍبخّتلا

 رصاوأ اهعمجت ال ,دحاو ليج نم ةيطارقتسرأ ةحيرش
 .يرصملا عمتجملا ةيقبب ىبرقلا

 هاجتا يف يركسعلا قاقرتسالا ماظن روطت دقو

 رخاوأ نم ارابتعاف .نيينامثعلا لظ يف ام ًاعون فلتخم

 ةلاّيخلا ةوق نونزاوُي نيطالسلا أدب ءرشع عبارلا نرقلا
 نم ًاساسأ نيدّنجملا :ةصاخلا مهشويج يف ةيفابسلا

 نم ةقزترمك نيعوطتملا وأ فارشألاو ءالبتلا تاعاطقإ

 ,ةيسرافلاب ةقطانلاو ةيدركلاو ةيبرعلا ودبلا رئاشع
 نه انه داوقأ قرع ةاقملا نم ةيرخكسك تال شعم
 قم انلاغ نيدكحملا «ةيزاغعتإلاون ددهلانكاسملل]

 ناكف .ناقليلا يف ةيحيسملا ةينامثعلا تايالولا

 1800 - 900 يركسملا دينجتلا

 1500 ىلاوح يركسعلا دينجتلا

 شويجلا تاكرحت سو.

 ناقلبلا نم ؛ةيراشكنالا

 زاقوقلا نم :سكرشلا

 ىلمسولا ايسآ نم .كارثألا ودبلا [ج]

 ميلا نم ؛نويطيعقلا |

 ةيبونجلا سلطألا لايج نم ؛تويبونجلا ةسلاطألا | 5 |



 يمالسإلا ملاصلل يخيراتلا سلطألا

 مدلا ةبيرض) «ةمرشفدلا»ب فورغملا ,.دينجتلا

 تاونس عبرأ لك ركاسدلاو ىرقلا يف يرجي .(ةيكرتلاب
 نك ةافهم تادلبلاو ندملا تناك نيك يف .ابيرقت ةرم

 رثكأ نيملعتم رضاوحلاو ندملا ءانبأ مهرابتعال هكلذ

 ناكف .ةيافكلا هيف امب 200 ءادشأ ريغ وأ يغبني امم

 نيب مهرامعأ حوارتت نمم نايتفلا ىلع رايتخالا عقي
 ضعب تدافأ نإو) ةرشع ةنماخلاو ةرشع ةثلاثلا

 .(مهرمع نم ةنماثلا نود ةيبص دينجت نع ريراقتلا

 ءدينجتلا نم نينثتسم نوجوزتملا لاجرلا ناك اًملو
 نم ريثك يف نوؤجلي سكذوترألا نوحالفلا ناك دقف
 نسلا راغص دعب مهو مهدالوأ جيوزت ىلإ نايحألا
 متي نيذلا نايتفلاو .ةيركسعلا ىلإ مهذخأ نم بّرهتلل

 20 ىلإ مهتبسن لصتو) ةيقبلا نيب نم مهؤاقتنا

 ىلع نوبرديو ةيمالسإ ةيوه نوطعي اوناك :(ةئملاب
 ةمدخل مهعملأو مهعربأ رايتخا عم «لاتقلا نونف

 اوناك ام ًاريثك ءاذه مهعقوم نمو ايصخشت ناطلسلا

 .اهسفن ةيروطاربمألل ًاماكح اودغيل فوفصلا نوقتري
 تاينيعبرأ ذنم فقوت دق يقاقرتسالا دينجتلا ناك اذإو

 فرعت مل ةيراشكنإلا ةرهاظ نأ الإ ءرشع عياسلا نرقلا

 نيدولوملا ةيبصلا نم ذيزفلا قاحتلا لضفب راسحنتالا

 اوناك ام ىلإ رظنلابو .مهفوفصب ةرملا هذه نيملسم

 امو ءاهب ناهتسُي ال ةيراجت حلاصم نم هب نوعتمتي
 ةنيزخ نم ةيدعاقت تاشاعمو بتاور نم هنوضاقتي

 ؛تازايتما تاذ ةبخن ىلإ ةيراشكنإلا لوحت دقف «ةلودلا
 مدختسا ؛1826 ماع يف .رييغت لكل ةعناممو ةّدبتسم

 اثيدح ةنوكملا ةيركسعلا هتوق يناثلا دومحم ناطلسلا

 مهعّمجت ءانثأ ةيراشكنإلا ءالؤه مظعم ىلع زاهجإلل
 .لوبنتسا يف شيتفتلل

 ةاشوملا مهبايثو مهجراهب لماكي ةيراشكتإلا ايارسل ضرع
 ةيراشكنإلاو .ناطلسلا طالب يف تالابقتسالا دحأ ءانثأ بهذلاب

 اهل بسحي ةوق اوراص «ناقلبلا ىراصنت نم الصأ نودنجملا
 تاليكشت يناثلا دومحم ناطلسلا رظح دقو .ةلودلا لخاد باسح

 ,يثيدحتلا هجمانرب نم ءزجك 6281 ماع هذه ةيراشكنإلا
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 يف نييمطافلل ةيعيشلا ةيليعامسإلا ةفالخلا تسّسأت

 ةماتكوب ةريشع تلبق امدنع ,برغملاب ةيقيرقإ
 ليلسلا هتأب يدهملا هللادبع يبأ ءاعَدا ةيربربلا

 ماعلا يف ةبلاغألا ىلع تراثو ؛ةمطافو ّيلعل يعيشلا

 يف ٌرقتسا دق يدهملا ناك ,921 ماع لولحبو .9

 لحاس ىلع ةعقاولا ؛ةيدهملا ةنيدم :ةديدجلا هتمصاع

 نويمطافلا ثرو «ةبلاغألا ةثرو مهفصوبو .ةيقيرفإ
 رخاوأ يقو .ةيلقص ةريزجو يرحبلا مهلوطسأ كلذك
 ةيمطافلا ةلودلا تدتما ,.(909-934 ح) يدهملا دهع

 يف سلبارط لحاس ىلإ نيتيلاحلا سنوتو رئازجلا نم
 روصنملا ثلاثلا يمطافلا ةفيلخلا ىنب .ايبيل

 :همسا ىلع تيَّمُس ةديدج ةمصاع (946-956 ح)

 نه ترقلاب ةعفاؤلا ةيروصقنلا تلو .:ةنرودصتفلا»

 نييمطافلل ةمصاع «ناوريقلا نم بونجلا ىلإ ةربص
 .973 ماع ىلإ 948 ماع نم

 خوسرلا هجو ىلع دطوتي مل يمطاقلا مكحلا نأ الإ
 نم عبارلا وضعلا ةطلس ناَبإ الإ ايقيرفإ لامش يف
 يذلا :.(953-975 ح) هللا نيدل ّزعملا ؛ةمكاحلا ةلالسلا

 ةيلحم ةيميلقإ ةوق درجم نم ةيمطافلا ةفالخلا لّوح
 برغملا عاضخإ يف حجن دقف .ىربك ةيروطاربمأ ىلإ
 ىلع همامتها بصني نأ لبق «ةربص ادع اميف ءهرسأب

 تميقأف .969 ماعلا يف هل ققحت ام اذهو .رصم حتف
 يف تيعُد دقو ؛طاطسفلا جراخ ةديدج ةيمطاف ةمصاع

 ةرافاعلا» و ايكيمسع تديعأ امنإ («3ةيروطتملا» وبلا
 ةفيلخلا ملست امدنع ؛ةرفاظلا عملا ةنيدم يأ ,«ةيّزعملا

 ةعقر عيسوت ىحضأو .973 ماعلا يف ةديدجلا هتمصاع

 دلول لغاشلا لغشلا ماشلا دالب لمشتل ةيمطافلا ةطلسلا

 ةياهن يفو .(975-996 ح) هللاب زيزعلا .هفلخو ّزعملا
 اهعاستا غولب نم ةيمطافلا ةلودلا تنكمت ؛هدهع

 ةدايسي رارقإلا عم ,ةيمسالا ةهجولا نم هلقأ .ىصقألا
 ءابرغ طسوتملا برغو يسلطألا طيحملا نم نييمطافلا

 .اقرش نيطسلفو ةيروسو زاجحلاو رمحألا رحبلا ىلإ
 ىلإ مهناطلس قاطن نويمطافلا دم ,:1038 ماع يفو

 :الامثي بلخ ةرامأ
 -1036 ح) ديدملا هللاب رصنتسملا ةفيلخلا دهع يف

 دقف .طاطحنالا روط ةيمطافلا ةفالخلا تلخد 4

 .1060 ماعلا يف دبألا ىلإ ماشلا دالب لامش ترسخ

 مظاعتملا رطخلا نوهباجُي نويمطاقلا ناك كاذنآ

 ةيمالسإلا لودلاو ةيمطاقلا ةلودلا
 1000 ىلاوح ىرخألا

 1000 ىلاوح ةيشانلا ةلودلا 7

 ميس
 900 ىلاوح ةيسابعلا ةلودلا !ل7]

 ىريك كراعم 0



 1171 - 909 ةيمطافلا تلودلا

 ددص يف اوناك نيذلا ,ةقجالسلا كارتألل

 يف .ةديدجلا مهتلودل مئاعدلا ءاسرإ

 قشمد تراص 1071 ماعلا

 ةيروس ةيكباشأل ةعصاتع

 ةديدجلا نيطسلفو

 دهعهتتي مملو
 نرقلا ىلإ دوعت .(ةرهاقلا) طاطسفلا نم ةيفزخ ةعصق
 يفزخلا ءانإلا اذه .يداليم رشع يداحلا - رشاعلا

 تاقيتومب ٌقّوْزم عامل ءالطب يلطملا
 رهاظلا بنرألاك ,ةيجذومن ةيمطاف
 6 ةعصقلا طسو يف
 تاتابنلاو

 هللاب رصتتسملا

 يديأ يف قبي ملو الإ
 مهتاكلتمم نم نييمطافلا

 ىوس نيطسلفو ةيروس يف

 اهنيب نم ةيلحاس ندم عضبو نالقسع
 نيذلا :نويريزلا ماق ,1048 ماع لولحبو .روصو اكع

 لاصقنالاب ,ةيقيرفإ مكح يف نويمطافلا مهفلختسا
 ,1070 ماعلا يفو .نييسابعلل ةبطخلا اونلعأو مهنع

 ةقرب تراص «نييدنامرونلا حلاصل ةيلقص اورسخ نيح

 نأ تثبل ام يتلا ,ةيمطافلا ةلودلل يبرغلا َدحلا

 «:نالقسع اما .اهدحو رصم دودح لخاد ايلعف ترصحنا

 ,نيطسلفو ةيروس يف يمطاف مدق ءىطوم رخآ يهو

 مكح ىهتناو .1153 ماع ةجنرفلا مهتم اهعزتنا دقف
 نيدلا حالص نلعأ موي ,1171 ماعلا يف نييمطافلا

 هترطيس طسي ديعُب يمطاف ريزو رخآ ناكو .يبويألا

 ةفيلخلا ناك اميف يسابعلا ةفيلخلل ةبطخلا ءرصم ىلع
 (1160-1171 ح) هللا نيدل دضاعلا .ريخألا يمطافلا

 .هرصق يف توملا تاركس يناعُي
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 ةريزجلا جراخ ىلإ نفاتسي ناك قمح يبنلا نإ لاقي
 تداق يتلا ءش يرق هكلوبقو :ةزاستكل ايل ةنيجرعلا

 يف راجّتلا لئاوأ نيب نم تناك ,ةيبرعلا تاحوتفلا

 :مارتحاو ريدقت عضوم راجتلا لظ دقو .ةيبرعلا ةريزجلا
 نيذلا ءاملعلا تالئاع نورهاصُي اوناك ام اريثكو

 ىلع فقوت تايفقو ةئيه ىلع مهمعدب نوظحي
 ذبحت ةيمالسإلا فارعألا نإ .ةيميلعتلا مهتاسّسؤم
 راوج يف نوكت ام ابلاغ دجاسملاف .يراجتلا طاشتلا
 ةالصلل اسّركُم ةعمجلا موي ناك نئلو .قاوسألا

 ٍةَحَمْؤَأ قل يدبر هلل ةلطع سّركتي مل وهف .ةعماجلا

 رهظلا ةالص لبق حتفت فت قاوسألا تتناك .يسحف: ةرخأت

 يف نوعّمجتم روكذلا ن اكسلا مظعم نإ ثيحو .اهدعبو

 يطاعتل ًادج ةمئالم عّمجلا مايأ تناك دقف .ةنيدملا
 ,ةكم يف ةرمُعلا وأ جحلل ةبسنلاب رمألا كلذكو .ةراجتلا

 اوقتليل اينذلا يصاقأ نم نوملسملا اهيتأي ثيح

 ىرخألا يه تابسانملا هذه تناكف انفع مهضعب

 نونُمْؤي جاّجحلا ناك .ةراجتلا رومأل ليهست لماع
 تناك امبر يتلا) ةقاشلاو ةليوطلا مهتلحر تاقفن

 نع «(ةميدقلا ةنمزألا يف هرمع فصن ءرملا نم قرغتست
 عنّص لالخ نم وأ ؛مهنيب اميف علسلا لدابت قيرط
 نوقحتلي راجتلا ناك امك .ةيفرحلا تالوغشملا ضعب

 .زاجحلا يف مهعئاضب اوعيبي يك جيجحلا لفاوقب
 نم ةعساش تاحاسم برعلا نيحتافلا عاضخإ نإ

 مهل حاتأ ؛ةدحاو ةموكح ةطلسل ةيلحاسلا يضارألا

 ده: ةهيلغ لهسو: :ةّرحلا ةراَجتلل ةلئاف ةقطنم قاخ
 ةيروطاربمألا دودح ءارو ام ىلإ يراجتلا قاطتلا

 عاستا ىدم نع ةيرثألا تابيقنتلا تفشك دقو .ديعبب

 دوقنلا نم ريفو ددع ىلع رثعف ؛ةراجتلا هذه قاطن

 دالبلا يف يسابعلا رصعلا ىلإ ةدئاعلا ةيندعملا

 ةيفزخ ةيناو ةيريرح ةشمقا ىلعو ,ةيقانيدنكسالا

 راجتلا نكي مل .ايسآ برغ يف رباقم يف ةرومطم ةينيص

 موسرلا وأ سوكملا عقد ىلع نيربجم نوملسملا
 زاجتلا انفأ .ةيروظاريمألا دودح لخاد ةيكرمجلا

 نوعضخي اوناكف ؛مالسإلا رايد نولخدي نيذلا بناجألا
 راجتلا ىلع ةضورفملا موسرلا نم اهسفن بسنلل
 يتلا ةديدجلا بخنلا لعلو .مه مهرايد يف نيملسملا

 علَس نم هيلطتت تناك امو :ءافلغلا روضق اهتفرع
 ةراجتلا عيجشت ءارو تناك ءتايلامكو ةفرتم

 لاصوأ ككفت نأ حيحص .اهمجح ةفعاضمو

 ضعي نش ايداضتقا اروقدقا هعم لمح ةيروطاربمألا
 عفرب ةسفانتملا ةمكاحلا تالالسلا مايق عم ؛قطانملا

 بئارضلا نم ديزملا ضرف قيرط نع اهتاينازيم
 هذه لثم اهب تبجُش يتلا ةريتولا نأ الإ موسرلاو

 ريغو ةرئاجو ,.ةعورشم ريغ ريبادت اهفصوب تاوطخلا

 ايباحم لظ يذلا .ماعلا جازملا ىلع َلدت امنإ ؛ةلداع

 ةيسايسلا فورظلا تناك ْنإو ىتح يراجتلا طاشنلل

 .هل ةيتاؤم ريغ

 عمج رمألا ءىداب يف يبرعلا حتفلا ةجيتن نم ناك
 يناثلاو جيلخلا ربع دحاو - ةيرحبلا ةراجتلل نيقيرط
 ىلع .ةمئاق :ةدحاو قوس نمض - رمحألا رحبلا ربع

 ناك :يسابعلا رصعلا يف .ةكرتشم ةلمعو ةغلو ةعرش

 ايسآ قرش نم ةيتآلا عئاضيلل لّضفملا قيرطلا
 ادوعص ةلجد رهن ىرجم وه طسوتملا ىلإ اهبونجو
 ةليسو رسيأ ىلإ الوصو تارفلا خوخ قأ ,دادغب ىدح

 .ةيكاطنإك يروس فرم ىلإ اهنمو ,بلح ىلإ ل قن

 يف دمتعت قّرطلا هذه وو دعم ندملا تناكو

 علسلا صتمت نيرهنلا نيب ام دالب ندم تناك

 يف عابت هذه تناكف ؛نيصلاو دنهلا نم ةيتآلا ةيلامكلا

 بوبحلا لثم ؛ةيرورضلا علسلا بناج ىلإ قاوسألا

 ام دالب تناك امك .يهطلا تويزو باشخألاو دوقولاو

 يراجتلا طخلا ىلع ىلوألا ةطحملا نيرهنلا نيب

 قبحت امش كلذكو : 0 دا سيب

 هتافرنفتلاو ةيندعملا علسلاو نامرهكلاو ءارفلا عيدم

 ةيمالسإلا نفسلا تناك .ةركبملا ةرتفلا يف .ةيدلجلا

 قيرطلا عطقت ءزمرُه وأ ةرصبلاك ءىناوم نم ةقلطنملا

 ثالث وأ نيتنس دعب كانه نم دوعتو ؛نيصلا ىلإ هلوطب
 بشيلاو ينيصلا فزخلاو ريرحلاك عئاضبلاب ةلمحم

 ةراجتلا دايدزا عم نكل .ةسيفنلا ءايشألا نم انكي

 عم ةرشابم نولماعتي راجّتلا دعي مل ءًافلكتو ًاديقعت

 اوراص لب :نيصلا يف وزغناهو (نوتناك) وزغناوغ
 هواج يف ءىناوم نم ةينيصلا عئاصبلا نونتقي

 .رابلام لحاس ىلع وأ ةرطموسو
 نوطشني اوناكف برغفلا نم نوملسفلا راجتلا امأ

 ءارحصلا يفايف ربع مهتذخأ يتلا ,بهذلا ةراجت يف

 اهدعب امو واغو وتكبمت لثم ءلحاسلا ندم ىلإ ىربكلا

 زكارملا ةلسلسو .ايقيرفإ برغ يف بهذلا مجاتم ىلإ



 لحاسلا ىلع نوملسملا راجتلا اهماقأ يتلا ةيراجتلا

 ,رابجنز ةريزجو يدنيلامو ومال لثم ءايقيرفإل يقرشلا
 .ةيلاحلا قيبمازوم يف الافوص ىلإ ىتح ابونج تلصو

 ةقئاف ةراسجب نوفصتي نوملسم نولاحر قرتخا دقل
 جاعلاو ديبعلاو بهذلا نع اثحب يقيرفإلا لخادلا

 لبق ةديدع انورق ةميركلا راجحألاو ةردانلا باشخألاو

 .نويبوروألا مهرثأ يفتقي نأ
 تاوزَغو ةيسابعلا ةلودلا طاطختا لعج نيحو
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 لقأ ماشلا دالب ربع ةيراجتلا قّرطلا ةيكرتلا لئابقلا

 رحبلا ربع ّرمي ليدب يرحب قيرط دوجولا ىلإ زرب ءانمأ
 اذه فنتكت ةّمِج تابوعص تناك .لينلا رهنو رمحألا

 هذ ىفإ سيوسلا جيلخ نم ةفاسنلا نإ ثيح :قيرلطلا
 :ةيووس ودع ناعلا كلستلا تن ةروعو نها تناك ليقلا
 كيلامملا نيطالس اهيف ايحأ ةزيجو ةرتف ءانثتساب

 تتح تقؤ.الضأ ةكعازفلا انهرطست ناك ةَميَدقأ ةَسرك

 مزلقلاو باذيعو ةدجو ندع لثم ,رمحألا رحبلا ءىناوم

 كلذكو «ةراجتلا هذه نم ةّمج دئاوف .(ايلاح سيوسلا)
 نوملسملا ركتحا اذكهو .ةيردنكسإلاو ةرهاقلا تلعف

 نييلاغتربلا ءيجم نيح ىلإ يدنهلا طيحملا يف ةراجتلا
 نرقلا نم ارايتعا نييدنلوهلاو زيلجنإلا مهدعب نمو
 .ادعاصق رشغ سداسلا

 رحبلاو ايسآ برغ طبرت يتلا ةيربلا قرطلا تناك

 ؛لاح يأب .ةيمها لقت ال اهبونجو ايسا قرشب طسوتملا
 ةطاحم ندملا نم ديدغلا دوجوبف .ةيرحبلا قّرطلا نع

 ًامازل نّيعت ,تاطيحملاو راهنألا نع ةديعب وأ ةسبايلاب
 :ةمخصلا ماجحألا تاذ علسلا اهيف امب ؛عئاضبلا لقن

 اقيقد اطيطخت بلطتي رمألا ناك ,كلذل .باودلا ةطساوب

 امك .ةليوطلا اهتالحر يف لفاوقلا قالطنا لبق ًارذحو
 ءاذغلاو باودلل فلعلا نيمأت يرورضلا نم ناك

 ةسارحل ودبلا نم دارفأ راجئتسا نع كيهان :نيرفاسملل

 نم ةكبش كانه تناك «ةيئانلا قطانملا يفو .لفاوقلا

 مويلا حابص ىتح تيبملاو ةحارتسالل) تاناخلا

 ماعطلا رفوت (ةفّوصتملل عجاهم) تاناقناخلاو .(يلاتلا
 نوصح ةئيه ىلع اهضعب ديش دقو .ةدافولا نسحو

 لوطل ًارظنو .ةيودبلا بهنلا تاباصع هجو يف دمصتل
 كلذ ىلع د ,ةروعولا ةغلاب سيراضت طسو تافاسملا

 ريغ ارمأ قرطلا ءانب راص ,ةيميلقإلا ةطلسلا رايهنا
 لقنلا ناك ؛نامورلا مايأ رخاوأ يف ىتح .ةرملاب يلمع

 ةجيثن سّملت ناكمإلابو .داكي وأ ىفتخا دق بلودملا
 لبقف .ايقيرفإ لامشوو ايسآ برغ ندم نم ريثك يف كلذ
 كلمت اهنم ةليلق ةلق ىوس نكت مل ءثيدحلا رصعلا

 .تابكرملاو تاّراكلا رورمل يفكي امب ةضيرع تاداج

 1500 - 700 ن ةراجتلا قرط

 ًالإرشع سداسلا نرقلا لحي مل
 ,ةينامثعلا ةيروطاربمألا تناكو

 ةينيطنطسقلا اهتمصاعو

 نم ًادحاو تراص دق .(لوبثتسإ)
 ملاعلا يف ةيراجتلا زكارملا مهأ

 الضف «ناطلسلا ناكف .يمالسإلا

 ام دْشَأ «هيراشتسمو هتناطب نع

 ىلع فوقولا ىلع ًاصرح نوثوكي
 .ةنسي ةئس ةراجتلا ةلاح
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 150 ب 1

 (1500 ىلاوح) ةيراجتلا كلاسملاو كلامملا

 كلامملا

 ةيلاغترب 1

 ةيئابسا [111]

 ةلود تاعمتجم ال

 ىرخأ



 1500 - 700 ن ةراجتلا قرط



 يمالسإلا ملاصلل يخيراتلا سلطألا

 ةيبيلصلا كلامملا

 نمز يف ةيبيلصلا تالمحلا تءاج

 :يمالسإلا عجارتلاو لالحنالا
 تلاتت ءسلدنألايفف
 ١ فيسلا تاحامتتلا
 ةتنطلس 5 1
 ةقجالسلا ماع ةلطيلط تطقسف

 ىلع نويدنامروتلا
 -1091 ماعلا يف ةيلقص
 ةاحاتلا نم 2
 لوهدت رفسأ :ةيداصتقالا

 ةيسابعلا ةفالخلا لاوحأ

 طخ ليوحت نع ةقجالسلا تاوزغو
 دادغب نع اديعب ايسأ قرش عم ةراجتلا ريس
 يف عئاضبلا رورم لالخ نمو .ةينيطنطسقلاو
 راجل نيالا مقل عع اهةقاددل يدنا يح ذارألا
 نمو .شاعتنا اميأ ايلاطيإ ندم تشعتنا ,ةيلاطيإلا
 ةنصارقلا اهبّبسُي ناك يتلا تاقياضملا ءارج
 ؛ةيدهملا ريمدت ىلع ىونجو ازيب تمدقأ :نوملسملا

 ملسملا ايقيرفإ لامشل ةيراجتلاو ةيسايسلا ةمصاعلا
 نيب دودحلا طخ بذبذت حاتأاميف .1087 ماع
 ةلاردق وملئ اخلا ةلورنإو ةيظتؤيبلا ةيروطارومألا
 ةيروسلا ندملل ةيلالقتسألا نم هب ناهتسُي
 دحتت نأ اهيلع رذعتملا نم لعج ام اذهو ,ةينيطسلفلاو
 ةكرعم يف ٍمورلا ةميزه تحتف دقل .ةازغلا ديتحل كنه

 ةرجه مامأ لوضانألا يعارم 1071 ماع دركزالم
 ةرمإب اهلكرمتأت ال ةيَّرغلا كارتألا نم طاهرأ
 رطخلا ءازإ رعذلا يناثلا نابروأ ابابلا باتئا .ةقجالسلا
 كلذكو :كارتألا بناج نم يحيسملا ملاعلا دّدهتي يذلا

 ةمجحاهم ىلع اوباد نيذلا نييدتامرونلا بناج نم
 برح» نشب رمأف ءايلاطيإ يف ةيطنزيبلا تاكلتمملا

 تيقل دقو .يحيسملا ملاعلا ةدحو نع اعاقت::ةعيدقلو

 ةقيفزو راك طافو لهفتي ايوقاز فاك ةنكرجللا ةدحع

 لعفب كلذكو ءكسانلا سرطب لاثمأ نم نييوبعشو
 باستكال ةليسوك سدقلا ىلإ ّيحلل ةديازتملا ةيبعشلا

 اياطخ ىلع نارفغلاو ةبوتلاب زوفلا وأ ةيحورلا ةرادجلا
 .الثم لتقلاك ةبكترم

 كلذ هيف امب ءينيتاللا برغلا نم ناسرفلا نكل

 ءاسنرفو ايلاطيإو ايناملاو ايفان دنكنساو ارتلجنإ
 مهمظعم يف مهو ,عاعّرلاو ءاغوغلا نم شويج مهقفارت

 لينب دوعولا مهترغأ نيذلا نيحالفلاو ندملا لهأ نم
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 7 ر اونوكي مل «نارفقلا

 ملاعلازاقنإب

 ةدعاسم ىلإ ةعراسملا
 ل ,سكذوثرألا مهناوخإ

 م اوحابتسا فيك اتيأر دقو
 ,1204 ماع ةينيطنطسقلا
 ةمصاع يفاوثاعو

 رعي ابارخ ةيقرشلا ةيحيسملا
 رمألا ةقيقح يف اوناك .هفصو

 تايكلُم عاطتقا يف نوعمطي

 يضارألا نم مهل ةيعاطقإ
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 ماعلا ةيبيلص ةلمح اهيسك قطانم
 112018 1100-1144 نويبيلصلا ااعسقا

 ربيلصلا عتفلا ميرات 0 قطانم د
 77 | هلا”

 دياخل سلخ هس ةيمالسإ قطاتم

 دئاسلا عيرلا ءاجتا ةيحمسم قطانما
 ىرخأ اناا



 ةلمحلا اهتزرحأ يتلا ةرهابلا تاحاجنلا نكل .طسوتملا

 ةتيدم ىلع ءاليتسالاب تجوتت يتلاو :ىلوآلا ةيبيلصلا
 اهعم تلمح .1099 ماعلا يف نييمطافلا نم سدقلا
 .ةيطنزيبلا ةيروطاربمألل يئاهنلا لالحمضالا روذب
 يف ةيليفطلا ةينيتاللا لودلا معد ىلإ ةجاحلا عمف

 لمش قّرفت ىلع هسفن اهدوجو فقوتي يتلا ,قرشلا
 ةيامح ىلإ ىرخألا ةجاحلا تفتنا ,مهمذرشتو نيملسملا

 ,مومعلا هجو ىلعو .ةطنزيبل ةيقرشلا دودحلا

 بج يتوج بح اوي يدم ةجنرفلا
 دح ىلع نييلحملا نييحيسملاو نيملسملا نم مهملظو
 اوناك يتلا ةيامحلا اودقف نيذلا دوهيلاب كيهان ءءاوس

 يف اوحبذو ,يمالسإلا مكحلا لظ يفاهب نومعني
 قبح موه الدب اذكهو .ايوروأ يف اوحبذ امك نيطسلف

 تدعاس .ةيحيسملا يضارألا ىلع يكرتلا مدقتلا
 ةلودلا ريمدت يف ةطنزيب ىلع نييبيلصلا تامجه
 يضف نئلو .كلذ نود لوؤحلا ىلع ةرداقلا ةديحولا

 نأ الإ ,فاطملا ةياهن يف ةينيتاللا كلامملا ىلع

 تتاك يتلا ةديجلا ةقالعلاب ررضلا حدفأ عقوأ اهدوجو

 اهتامحو ةيقرشلا سئانكلا نيب قبس اميف ةمئاق
 اهفلخ ةكرات .ةّيلحملا ةيمالسإلا تاعمتجملاو نيملسملا
 .اذه انموي ىلإ ددبتي مل برغلاب بايترالا نم اثرإ

 .1249 وينوي /ناريزح يف رصم يف طايمد نومحتقي نويبيلصلا
 ًالمأ رضم ىلع تامجه ةّدغ نويبيلصلا نش. .سدقلا مهتادقف دعب
 مسرلا .ةسدقملا يضارألا يف اهورسخ يتلا قطانملا ةداعتساب

 دعي اكع يف عضو بهدذلا ءامو ناولألاب ىّقبوم طوطخم نم ذوخأم
 كلملا اهأشنأ هذه نيفرخزملا ةسردم نأ دقتعُيو .ليلقب 1277 ماع

 (1250-1254) نيطسلف يف هثوكم ناّبإ عساتلا سيول

 ةيبيلصلا كلامملا
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 قلعتلل مّظنم ريبعت مهأ لازت الو ةيفوصلا قّرلعلا تناك
 وأ) «ةيفوص» ةملك نإ .مالسإلا يف ةيحورلا ميقلاب

 سبال يأ ,يفوص :ةيبرعلا ةظفللا نم ةقتشم (فّوصت

 ةنشخلا سبالملا ىلإ ةدئاع اهتأ دقتعُيو ؛فوصلا

 داّهزلا لئاوأ اهيدتري ناك يتلا فوصلا نم ةعونصملا

 ةقاط نم مهيدل ام ءامنإ ىلإ اوعس نمم :نيملسملا

 تاقوألا ضعب يف هنع رّبعُي ام اذهو .ةيناوج ةيحور

 نع مهزيمُيو .(لولحلا) قلاخلا عم داحتالا نادشتب

 ةعيرشلاب يلكشلا ديقتلاب نوعنقي نيذلا نينمؤملا رئاس
 اوناكو ؛لئاوألا نيديرملا ضعي ةمثو .ةينيدلا رئاعشلاو

 اولقص دق «ىراكسلا» ةفوصتملاب ًاتايحأ نوعدُي
 يف ءانفلا ةبرجت ىلإ مهدوقت ةينهذ تالاح مهيدل

 ,هللا عم اينادجو داحتالا ىلإ قوتلاو ؛ةينابرلا ةرضحلا

 تاعوضوملا يهو ,هتع قارتفالا نع يتأتملا ملألاو

 .يفوصلا رعشلا نم ريثكلا اهقرطي يتلا
 لكق اًنايحأ «ئركسلا» ةيقوصضلادهكََو اذه

 ءاردزالا ءادبا ىلإ يمرت روهتلا يف ةفرسم ضورع
 كاسمإلا ىلإ محللا يف ديدحلا خايسأ زرغ نم ,سجلاب
 امك :«ةيحاصلا» ةيفوصلا امأ ...ةيراض تاناويحب

 ٌرصتف :(1111 ت) يلازغلا دماح يبأ ميلاعت اهدّسجت

 عقي امنإ يحورلا لامكلا قيقحت ىلإ ليبسلا نأ ىلع
 سوقطلاو ةيعرشلا تادابعلا دودح نمضاعطق
 .اهيلع فراعتملا ةيرئاعشلا

 دقف ؛ىلوألا مالسإلا تايادب ذنم ةرضاح اهنوكو

 يعدت نأ ةيفوصلا تاكرحلا عيمج عاطتسم يف ناك

 دمحم يبنلل ةينيدلا ةبرجتلا ىلإ اهئشنم يف دوعت اهتأ
 ريغ .يلعو ركب وبأ امه .هيلإ هتباحص برقأ نم نينثاو
 يفاألإ ةغشاو ىتتلأ ىلع بقتتيي مل ءظتملل قوصعفا نأ
 ًاعيرس امدقت ًازرحم ءرشع ثلاثلاو رشع يناثلا نينرقلا

 زئاكرلا تلتخا نيح ةيلوغملا تاوزغلا رثإ ايسآ يف
 ايلخاد .ريطخ وحن ىلع ةيمالسإلا ةايحلل ةيتاسّسْؤملا
 - يعامتجالا ماظنلا نيتمت ىلع ةيفوصلا قرنا تلمع

 ةيعرشلل ةيبعشلا رداصملا ءارمألل ترفو نأب يسايسلا
 اهلثمُي يتلا ةيمسرلا ةطلسلا تايثيح تلمكأو ,ةينيدلا

 ةامحو ةاعّر ةباثمب ءارمألا نم ديدعلا ناكف .ءاملعلا
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 نع رداصلا يحورلا داشرإلل نولثتمي ؛ةيفوصلا قرطلل
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 ةيفوصلا قرطلا تتبثأ ,مالسإلا رايد جراخو .ةمج

 ؛ةيفرط قطانم يف ناميإلا رشن يف ةيلمعلا اهتدئاف

 ءارحصلا يبوتجو ىطسولا ايسآو ويالملا ليبخرأ لثم

 يّصنلا مالسإلا ىلإ لوصولا ناك .ةيقيرفإلا ىربكلا
 نآرقلا ىلع مئاقلاو ءاملعلا نع روثأملا يرايعملا

 ةغللاب ةفرعم بلطتي .ريسفتلاو هقفلاو ثيدحلاو

 :ةقيبذاجو ةريثأت نم اريثك حي ناك اهم اذهؤ .ةيبرعلا

 ةيسرافلاب نوّمسُيو) ةيفوصلا خياشم نأ نيح يف
 ,ةيحورلا تالاجترالا يف ديت اوناك («ريبلا»

 ةطساوب ًاهافش مالسإلا ميلاعت لاصيإ اوعاطتساف
 ةيفوصلا سوقطلا مهل تحاتأ امك .ةيّلحملا تاغللا

 نأ (ةرضفلا وأ) :ركذلا» سلاجمب ةفورغملا ةيّرسلا

 ةدمتسملا تاسوامملاو. ىشامتق :ةينحور اتؤوثق اوروطي

 وأ يسقطلا صقرلاك ,ةيمالسإلا ريغ نذيلاقتلا نم

 يف امأ .دنهلا يف اغويلا لاونم ىلع سفنتلاب مكحتلا

 اوناك نيذلا) نوطبارملاو نويفوصلا نكمت دقف ءايقيرفإ

 نم مالسإلا رشن نم (نيملسم اداهز مهرمأ لوأ يف

 ايلحم ةدوبعملا حاورألا وأ ةهلآلا مههيبشت لالخ

 دراولا ةكئالملاو ناجلاك ةعيبطلل ةقراخلا ىوقلاب

 فالسألا ةدابع فييكت نكمأ امك .نآرقلا يف اهركذ

 وأ ةيبرع باستأ ىلع ةيلحم ةيبارق ىنُب ةفاضإ ربع
 طبرت ةيحور ىرع هبتشُي ام يف ؛:ةيفوص لسالس ىلع

 ترفو دقو .هبحصو دمحم يبنلاب ءايلوألاو خياشملا

 سلطألا لابجك ةيفرط قطاتم يف ءلسالسلا هذه لثم

 ذاخفألا هلالخ نم تققح يروتسد هبش ًاراطإ ؛ىلعألا

 عم ءاهنيب اميف نواعتلا نم ىندأ ًادح ةيلبقلا نوطبلاو
 رودي ةسادقلا نم ةلاهب ةطاحملا رسألا ءامعز مايق

 نيب ةيشانلا تاعازنلا لح يف نيمكحملا ءاطسولا
 راص .يمالسإلا ملاعلا ءاجرأ لك يفو .ةقلتخملا لئابقلا

 نم مهنيب نم ءاسن ةمث ناكو) ةفوصتملا نم ءايلوألا

 .سيدقتلا دح غلبي يبعش ليجبت عضوم (رخآل تقو

 افده نيح دعب تراص نأ تثبل ام ةعدبلا هذه نكل

 ءاطسولا ليجبت يف ولغلا اوربتعا نيذلا نيحلصملل



 1900 - 1100 ةيفوصلا قّرطلا

 وأ نييولوملا ةفوصتملا نم فيفل

 مهسوقط مهتيدأت ءانثأ ؛شيواردلا
 ىعدُيو ؛صقرلا .ةيديلقتلا ةمودملا

 لمحي (قلاخلا ركذ يأ) «ركذلا»

 ةرضحلا نم بارتقالا ىلع ديرملا

 نزاوتلا هبشُي ام يف ؛ةينابرلا

 ةيحورلا ةوشنلا نيب قيقدلا
 تاذلا ىلع ةيجهنملا ةرطيسلاو

 ةيولوملا ةيفوصلا ةقيرطلا تسّسأت

 ريهشلا فّوصتملاو رعاشلا دي ىلع
 (1207-1273) يمورلا نيدلا لالج
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 ميرحتل اكاهتنا مهيلع ةسادقلا نم ةلاف ءافضإو
 .ةينثولا مالسإلا

 عامجإ ,ةداعلا يف ؛نوسكعي نيذلا ءاملعلل افالخو

 تامظنم ةيفوصلا قّرطلا ترّوط «نيملعتملا ىدل يأرلا

 ةزكرتملا ةيحورلا ةطلسلاب عتمتت ةيمره ةيبتارت تاذ
 وأ :خيشلا :لثم ؛ىتش ءامسأب ىنكُي يذلا سيئرلا دي يف

 ىلإ قوبستتنلا وأ نوديرملا امأ نيبنلا وأ .نشرملا

 وأ سيئرلل ءالولا نيمي وأ ةعيبلاب نوديقم مهف ,ةقيرطلا
 نم ةلسلستم بتارم سأر ىلع عبرتي يذلا دشرملا

 ةلاحلا يماست ةجردل اقفو :ةقيرطلا لخاد فوفصلا

 لوعفملا ةيراسلا ةمظنألا نأ عمو .ءرملل ةيحورلا

 فاصتا عم. اير ايف جيم نو داق دسم

 ةيريضخأا ةمويكأ ةنحرذدتو ةيموسسلا قرا نقش

 قلعتلا نيب عمجلا نإف ,رخآلا اهضعب نم ةيطابضنالاو
 ةعامجلا نمض فوفصلل تاذلا سيركتو سيئرلاب

 مهسفنأ نم اولعجي نأ ةقيرطلا عابتأل حيتت ةيفوصلا

 مامإلا ضاخ ءالثم زاقوقلا يفف .ةرابج ةلتاقم ةوق

 ماع ىلإ 1834 ماع نم تماد سورلا دض ةروك لماش

 ديسلا هيمحو يحورلا هدشرُم حانج تحت كلذو ؛,9

 ةقيرطلا خياشم خيش ءيقومغلا يزاغلا نيدلا لامج

 ءايقيرفإ لامش يفو .ةيدنبشقنلا نع ةعّرفتملا ةيدلاخلا

 ,ةيرداقلا ةقيرطلا خياشم دحأ ,رداقلا دبع مّدقت

 تلعف كلذكو ؛نييسنرفلا دض لاضنلا يف فوفصلا

 نيلتحملا دض ةمواقملا يف ةيسونسلا ةقيرطلا

 تراس :ىرخأ قطانم يف نكل .(ايبيل يف) نييلاطيإلا

 يفف .رامعتسالا ىوق باكر يف ةيفوصلا قرط نعي

 رشع عساتلا نرقلا رخاوأ نيب امو ءالثم 0-9

 ةعساولا ةيناجيتلا ةقيرطلا تلبق :نيرشعلا تايادبو
 نيذلا نييسنرفلا نم ةلئاط ةيلام تاناعإ نوفتلا

 .ةيرامعتسالا مهحلاصم زيزعتل ةقيرطلا كلت اورخس

 اهسّسأ يتلا ةيديرملا ةقيرطلا تفرصنا ءلاغنسلا يفو

 و نع 3 ٍدَّدتل ةمواقملا نع (1850-1927 ن)ابماب ودامأ

 ةغارز ىلع امئاق لمعلا قالخأ نم آبرض اًهتع اضوغ

 لظ يف دالبلا ىلإ رارقتسالا داعأ امم ,ينادوسلا لوفلا

 .ةيسنرفلا ةرطيسلل عضاخ ماظن

 ةدايقلا ةيفوصلا قّرطلا تنّمأ :ةريثك تالاح يفو
 يتلا ةيوضهنلاو ةيحالصإلا تاكرحلل ةمزاللا

 رشع عساتلا نينرقلا يف يمالسإلا ملاعلا تحستكا

 انايحأ قبطنت «ةديدجلا ةيفوصلا» ةرابعف .نيرشعلاو

 طاشنلا نيب ام نزاوت ةماقإل دهجت تاكرح ىلع

 اميف ,«ةيناوجلا» ةيحورلا ةبرجتلاو «يناربلا» يسايسلا

 لقنل ةيرورضلا ةيلآلا ةقيرطلل يلكيهلا ءانبلا رفوي
 ىلع لاثم رهشأ ّلعلو .ذيفنتلا عضوم اهعضوو راكفألا

 يسروف دهعس اهيشأ ىكلا «قلك: رون ةكزسب فلذ
 ةيعاد اذه يسرون ديعس ناك .ايكرت يف (1960-1876)

 ركفلا ءايحإ ىلإ ىعس دقو ؛ةيدنبشقن ةيقلخ اذ ابتاكو

 توهاللاو ناميإلاو ملعلا جمد قيرط نع يمالسإلا

 :يدنبشقنلا راعشلا نم ةديدج ةغيص يف فّوصتلاو

 ىلعو .«هللا ىلإ ىفهي بلقلاو ؛لمعلا ىلع ُبكنت ديلا»

 ترثأت يتلا ءرصم يف نيملسملا ناوخإلا ةعامج سكع
 «قلُخ رون» ةكرح نإف ؛ةيفوصلا راكفألاب ىرخألا يه

 .ايكرت يف ةيناملعلا ةلودلا عم ماق قافو ىلع لمعت

 تاسرامملاو ةيفوصلا راكفقألا تفدهثتسا

 :نيتهج نم موجهلاب :ةريخألا دوقعلا يف ؛ةيسيدقتلا

 ًاهاجتا ةيفوصلا نوربتعي نيذلا نييوثادحلا بتاج نم

 نيذلا نيباّهولا نييمالسإلا بناج نمو ايعجر
 ةيمالسإلا تاسسؤملا نم ديدعلا ىلع مهيديأ نوعضي
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم يلاملا معدلا لضفب

 ناتاه تناك اذإو .طفنلاب ةينغلا نادلبلا نم اهريغو

 امهجئاتن نأ الإ ءام دح ىلإ نيتفلتخم ناتدنجألا

 نوقنتعملا ؛نويوثادحلا أدب دقل .ةلصحملا يف ةدحاو

 ,«ينالقع» نيدب ةبلاطملاب ؛يبوروألا ريونتلا راكقأ

 مهدر يفو .ًاليصفتو ةلمج نيدلا ضفرب اوهتنا مهتكل

 :هتاذ فقوملا ىرسأ نويمالسإلا عقو ؛نييوثادحلا ىلع

 .«ءيش ال وأ ءيش لك امإ»

 ةكادعلا نيب اظسو اقانعم ةنيقوسلا لشكفك

 فورظلا عم فّيكتي نأ نيدلل حيتي ام اذهو ؛ةيلوصألاو

 ةيطسوتلا ةوقلا هذه ريغ نمو .ةلدبتملا ةيعامتجالا

 حجرملا ريغ نم ؛ةيفوصلا اهب عتمتت يتلا ةيفييكتلاو

 يف حاجنلا نم يسايسلا مالسإلا راصتأ نكمتي نأ
 ماظتلا نمض ةعونملا مالسإلا فايطأ باعيتسا

 .هيلإ نوفهي يذلا «داعتسملا» يمالسإلا



 1900 - 1100 ةيفوصلا قّرُطلا

 ستسؤملا يلولا
 دادغب (1145-1234) رمع صفح وبأ نيدلا باهش ويلا

 (1106-1182) يعاقرلا يلع نب دمحأ
 1145-1389 ةيفوصلا قرطلا

 / دادقب (1077-1106) يناقيجلا رداقلادبع ةيرماقلا
 ناسملت (1126-1197) بيعش نيدم وبأ ةيلئاشلا ةيفوصلا قرطلا مهأ نم ةدحاول سْسْؤم يلو ماقم

 (1196-1258) يلذاشلا يلع نسحلا وبأ
 تيمس همسا ىلعو :نيدم يبأ ديرمل ديرم

 ةيقارع ديلاقت نم ةرّدحتم ةيلامش ةيقيرفإو ةيرضم ةيفوص ديلاقت

 يماطسبلاو ديتجلا نم ةدمتسم ةراقلا طسو نم ةبويسآو ةيناريإ ةيقوص ديلاقت

 ةيفوصلا ةقيرطلا هذه
 دينجلا نم ةدمتسم ةيقارع ةيفوص ديلاقت 1 ١

 اطبط (1189-1278) يرديلا دمحأ ةيودبلا

 ىدحإ ىلإ ةقاخاللا قرطملا عيمج لصأ دوعيو .ةيفوصلا ةسسّْؤمروطت يف ةيسيئر ةقيرطا 4 ةويخ (1145-1221) ىربكلا نيدلا مجن ةيواربكلا
 ماع دعي ترشتنا اهنأ مغر ,ىلوألا اهتأشن ناكم يف تداس دقو .ةيسيئرلا قرطلا هذه 1

 ةيتسكلاو ةيرداقلاو ةيولوملا ةقيرطلا ادع ام ,قطانملا هذه جراخ 0 ناتسكرت (1166 ت) يسايلا يلع نب ميهاربإ نب دمحأ ةيوسايلا

 ىراخُب (1318-1389) يدنبشقنلا نيدلا ءاهب دمحم ةيدتبشقنلا دوبل يم نر ادح اهدقون لك لدخ راو غافلا ية يتم تزد فل حوض قع (1207-1273) يمورلا نيدلا لالج
 مظنملا يناوديوجلا قلاخلا دبع ربتعيو
 ةيدئيشقنلا ةقيرطلل لوألا

 (1142-1236) يتششلا نسح نيدلا نيعم
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 كيلامملاو نويبويآلا

 اذه يف ؛يبويألا نيدلا حالص رهظي

 ,((1884) هيرود فاتسوغل مسرلا

 لطيلل لصألا جذومنلا هفصوب

 حالص ناك .(يقرشلا) ينيسارسلا

 نيملسملا باجعإ عضوم نيدلا

 ءاوس نييبيلصلا هئادعأ كلذكو

 قف هج ىلحتي ناك امل ارلغت ,ءاوسب

 دقو ؛ةيناسنإلاو فرشلاب عيفر سح

 لضفب برغلا يف هترهش تراط
 ةياور هب تيظح يذلا عساولا جاورلا

 .(1825) «مسلطلا» :توكسرتلاوو

 نم مذرشتملا رطشلا كلذ ىلع اهسفن تضرف دقو امأ

 اهنأ ىوس ةيبيلصلا كلامملا لعفت مل ؛يمالسإلا ملاعلا

 راثآ عبتت عسولابو .اهدض ةنماضتم ةباجتسا تقلخ

 لصوملا (يلاو) كباتأ ءاليتسا ىلإ ضوهنلا اذه
 يف بلح ةنيدم ىلع ؛يكتز نيدلا دامع ؛يقوجلسلا

 قشمد مكح يذلا ؛يكنز نيدلا رون هّتباو .1128 ماعلا

 ماشلا يف هتطلس مئاعد دطو :1154-1174 ةرتفلا يف

 ىعدي ؛هيدل يدرك دئاقب ثعبو ؛نيرهنلا نيب ام دالبو
 يك 1169 ماعلا يف رصم ىلإ :يبويألا نيدلا حالص

 حالص ىلوت ؛لعفلابو .كانه رومألا مامز ىلع ضبقي
 ءافلخ رخآ لزع امدنع رصم يف ايزمر ةطلسلا نيدلا

 نيدلا حالص عّسو دقو .نيتنسب كلذ دعب نييمطافلا

 يف يْنسلا بهذملا ةيبذاج نم ,نويبويألا .هتيرذو

 بهاذملا فلتخم نم نيسرادلاو ءاملعلل هحامسب رصم
 يبعّشلا قلعتلا كرت عم ,ةيوس لمعلاب ةيهقفلا

 يف هارجم ذخأي (بلاط يبأ نب يلع لآ) نييبلاطلاب

 دق ديهشلا طبسلا سأر نأ دقتعُي ثيح :نيسحلا دجسم
 عاضخإل نيدلا حالص قلطنا ءرصم نمو .كانه نفد

 ةايحلا كلذب داعأف «نيدقارلا دالي يلاعأو ماشلا دالب

 رصعلا ذنم ىلوألا ةرملل قرشلا يف ةدحوملا ةلودلل

 نيدلا حالص جوت ,1187 ماع يفو .لوألا يسابعلا

 .ةجنرفلا يديأ نم سدقلا ةنيدم عازتناب هتازاجنإ
 مل ؛ةيبويألا ةلالسلا ,نيدلا حالص ةلالس نأ ريغ

 ناطلس رخآ لتق ,1250 ماع يفف .ءاقبلا اهل بتكُي
 نيذلا ,كارتألا كيلامملا نم هدنج يديأ ىلع يبويأ

 ةبقح كلذي نيحتتفم . مهيلع ًاناطلس مه مهدئاقب اودان

 نيثرق نم رثكأ تماد يكولمملا مكحلا نم ةديدم

 دئاقلا لزخأ «تاونس رشعب اهدعي .نرقلا فصنتو

 يف لوغملا ةازغلاب ةميزهلا ,سربيب ؛عماللا يكولمملا
 ,1291 ماع لولحبو .نيطسلف يف تولاج نيع ةعقوم

 «نييبيلصلا اودرطو ؛ماشلا دالب اودحو دق هّوافلخ ناك

 ىلعألا تارفلا يداو ىلإ مهتلود دودح اوعّسوو

 مهقحيو ةيكرتلا مهئامسأب كيلامملا ظفتحا .اينيمرأو
 ًاديبع نيرخآ كيلامم ذاختاو ليخلا بوكر يف يرصحلا
 نمب الإ نوجوزتي ال ؛مومعلا هجو ىلع اوناك مهنكل .مهل
 ءاسنب اونرتقا ام اذإ مهنأل .تاقرتسم ءاسن نم نوبلجي

 دقف ,ةيمالسإ - ةيبرع ءامسأب اوّمست وأ تايلحم
 أدب نيحو .مهل مهتدلج ءانبأ مارتحاو مهرابتعا نودقفي
 نوفرعُي اوناكو) كاشتبيكلا كارتألا نم ديبعلا دادمإ
 كيلامملا لحم لح ءبوضنلاب (ةيرحبلا كيلامملاب
 .(ةيجرُبلا كيلامملاب اوفرع نيذلا) سكرشلا كاشتبيكلا
 ةماقإ كيلامملا نيطالسلا مظعم لواح نكئلو اذه

 ناك ام أردان مهيعاسف نأ الإ ,ههل ةمكاح تالالس

 وأ مهنم نيرصاقلا نأ ىلإ ًارظن ءحاجنلا اهل بتكُي
 نيسفاتم لبق نم ماودلا ىلع نولزعُي اوناك ءافعضلا
 ىدبأ دقف ءرمأ نم نكي امهم .مهنم ةميكش ىوقأ
 قّرطلاو ملعلا اوعر نأب مالسإلل مهصالخإ كيلامملا

 ةيرامعملا حورصلا كلت لالخ نم كلذكو ؛ةيفوصلا
 اهوقدقغأ يتلا .تاناخو سرادمو دجاسم نم .ةبيهملا

 يذلا قّمتملاو زّيمملا يسدنهلا اهزارطب ةرهاقلا ىلع

 .مهمسا لمحي



 كيلامملاو نويبويألا

 ملسملا ىندألا قرشلا
1174-7 

 1145 ىلارح .يكنز يضارأ 55 :

 1174 ىئارح نيدقا ررث ضارآ 177)

 1174 ىلاوح .ىرخأ ةيمالسإ ضارآ 1777

 1174 ىلاوح .ةيحيسم ضارأ
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 يمالسإلا ملاصلل يخيراتلا سلطألا

 يلوضغملا وزفلا

 تابسانملا ىدحإ يف ناخزيكنج

 دارفأ هب طاحأ دقو ةيمسرلا

 امع رظنلا فرصب نكل :هتيشاح

 امك ؛:ةماخفو فرت نم هطالب هغلب

 ةيلوغملا ةميخلا هذه نم رهاظ وه
 تاشكرزلا تاذ (ترويلا)

 اذه يقب دقف ؛ةّيخسلا تاقيوزتلاو

 ةياهن ىتح ًايودب مظعألا ناخلا
 .هتايح

 يضار فصتت ,ةيبرعلا ةريزجلا يف يداوبلل افالخ

 نم اييسن فاك ردقب ةيلخادلا ايسآ يف بوهسلا
 يعارملا نم ةعساو تاحاسمبو .هايملا ىلإ اهتجاح
 ,قطانملا كلت اونكس نمم ةلاّيخلا ودبلاو .لويخلا يعرل
 يف برغل ةظاسب يراعي قدر ايمانتجا نيدكتب ارفاك

 ودبلا ةلكاش ىلعو .يوبأ عباط تاذ ةيلبق ت
 تالّثكت ءاشنإ نم ءالؤه نكمت ءاضيأ كارتألاو برغلا
 ندملا ىلع ةحجان تاراغ نشل يفكي امب ةمخض

 اوسسأتف ةيغاززللا قظاقنلاو

 ةدايقب اهنزو اهل تايروطاربمأ
 مهرهشأ لعل ؛نيبعرُم ءامعز
 نم هلفاحجو ثاع يذلا ءاليتأ

 يف ًابارخو ًابهن نوهلا لئابق
 .سماخلا نرقلا نايإ ابوروأ طسو
 هلكثمت ام نيصلا ةرظايأ كزدأ
 نم ةمخضلا تاليكشتلا هذه
 تاوهص ئلغ نيِلومحفلا ةازكلا
 نطاخمو راطخأ نم دايجلا

 ةكوش رسكل مهتاوق اومدختساو

 مهنأ اودجو ةرم لك يق ءالؤه

 مايقلل ةيافكلا هيف امب ءايوقأ
 «ميظعلا روسلا» يش دقو .كلذب
 مهدصل يعافد زجاح ةباثمب
 .مهرش ءاقتاو

 ءرشع ثلاثلا نرقلا علطم يف

 ةيذاحم ةيئان ةقطنم يف لوغملا نيب ديدج ليكشت رهظ
 -1162 ن) ناخزيكنج ةماعزب ةيريبيسلا تاباغلل

 ديدشلا ةئاهدب فرع يذلا :ناخزيكنج ملست .(7

 لئابقلا نم ضيرع عّمجت ةدايق :ةيهانتماللا هتوسقو
 دق ناك «ةينملا هتفاو نيحو .1206 ماع نم ًارابتعا
 هشويج تغلبو ءنيصلا لامش يضارأ مظعم ىلع رطيس

 ,؛هتيروطاربمأ ءازجأ هؤانبأ مساقت .نيوزق رحب لحاوس
 ام ىلع ةبلغتم :عسوتلاو دّدمتلا يف ترمتسا اهنكل
 ىتح ابوروأ قرش ةحستكمو ؛ءنيصلا لامش نم ىقبت
 تاليكشتلا رئاس رارغ ىلعو نكل .ايناملأ موخت
 ,هيلعو .ةثارولل ةحضاو دعاوق كانه نكت مل ,ةيودبلا
 :««هتكرت» ىلغ اوعزانتو ناخزيكنج ة هترو فلتخا دقف

 :ةيداعتم ةريقك اتايحأو ةلقتسم تاليود:ةدع اوماقأق

 ةكلممو ؛نيصلا لامشو «ةيلاحلا ايلوغنم :اهنم ركذن
 ,(اغلوفلا ضوح يف ةزكرتملا) «ةيبهذلا ةليبقلا»

 ,(نوحيج) ايرادومأ ةقطنم يف ياطغج تاناخو
 ىلع تضقو ناريإ تزغ يتلا ةيتاخليإلا ةلالسلاو

 .لوضانألا دالب يف ةقجالسلا ناطلس
 فنعلاب فصتت ةيودب لئابق درجم لوغملا نكي مل

 تالاصتالا ماظت نإ لب ,ةقفشلا اهيولق فرعت الو
 ثدحأ سطع مهعالطاو مهدنع

 ,ةيبرحلا تاينقتلاو بيلاسألا

 نم ةيفاو ةجرد ىلع اناك



 نم ةقوبسم ريغ تايوتسم ثادحإ مهل تحاتأ روطتلا

 ندم تديبأ :ىلوألا مهتاحوتف يف .ريمدتلاو بيرختلا

 ,ضرألاب نايم تيوُسو ءاهيبأ ةركب نعاهلمكأب
 .ةنتنلا ةعوطقملا سوؤرلا نم ةزِّزقم تامارهإ تعفتراو

 برحلا لاكشأ نم الكش ةيلوغملا ةيشحولا تناك
 نأ اهدافم ةلاشر لاضيإ اهنم ةياغلا :ةيسفتلا

 تبثأ :ةيجيتارتسإكو .ىودجلا ةميدع ةمواقملا
 نومكاحلا ءارمألا ناك دقف :ةياغلل لاعف هتأ باهرإلا

 ,مهئالو راهظإ ىلإ نوعراستي ةيناريإلا باضهلا يف

 رسألا نايعأ نم ءاهجولاو نويلحملا نوفظوملاو
 مهنوعجشيو لب ال :مهعم نواعتلا ءادبإ ىلع نولبقُي
 ةوظحلا لينل نيملسملا نم مه مهئادعأ ةمجاهم ىلع

 “>2 ىلعأ ىلإ ءاملعلا ةقبط نم ضعبلا امس دقو .ةازغلا ىدل

 : .ذوفتلاو ةرهشلا ثيح نم بتارملا

 قفار ,الثم .ينيوجلا نيدلا ءالع يّنّسلا خّرؤملاف
 رخآ رمد ثيح .توملأ ةعلق ىلع هتلمح يف وكالوه

 نييمطافلا طوقس دعب اوجن نيذلا نييليعامسإلل لقعم

 كلذ دعب دادغب حتف باقعأ يفو .1256 ماعلا يف

 ةعضب ضمت ملو .اهيلع ايلاو ينيوجلا نّيع ؛نيتنسب
 نيحتاف ,مالسإلا يف نويبرغلا لوغملا لخد ىتح لايجأ

 اعمال اديدج ارصع كلذب

 .هروطت راسم يف

 يلوضملا وزضلا

 مسمع 0 يي

 1206-1259 لوغملا تاوزغ

 ةيلصأ ةلييق توريوأ

 ةيلرعملا لئابفلا طار

 1206 .ةيلونملا ةلردلا

 1236 ,ةيلرنملا ةلردلا 7

 1259 .ةيلوفملا ةلودلا ركز

 ل
 ةرهر ةيلوغم

 ةيلونم ةلمح «#ب

 لوفملا اهحايتسا ةنيدم دبع
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 1485 - 650 اينابسإو برخملا



 1485 - 650 اينابسإو برضملا

 لامش يف ةيمالسإلا تاحوتفلا
 ايوروأو ايقيرفإ
732-34 

 ممحم ههه يف ناحوشف

 بف نيس 1117

 تسلا 65+

' 
 ىربك ةهسالسإ ةلمح سس

8 

 يرخأ تالمح به

 ١
 ةيمالسإ تاراغ - بوح

 ةيسالسإ تاراصتنا لي

 ةيسالسإ متازم ةيم#

 ا

 ءارحصلا ربع ةيراجت كلاسم 0202
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 1030 ىلاوح ةيمالسإلا اينابسإ
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 ةيحيسم لود

 1081 ىتح ةبطرق ةفالخ

 1081 دعب ةيمالسإ كلام

 ةيشربأ

 ةمهم ةيدوهي ةيلاج

 ةعقاولا يضارألا نم مسقل يبرعلا مسالا وه سلدنألا

 نيملسملا مكحل لاد يذلا ,ةيريبيإلا ةريزجلا هبش يف

 كاكتحا لوأ .ةنس 800 نم برقي ام لاوط مهذوفنو

 ربع كاذموي .711 ماع يف ثدح ةقطنملاب نيملسملل

 .ايقيرفإ لامش نم قراط لبج قيضم ملسم شيج
 ينُم دق كلامملاو ندملا نم ٌددع ناك ؛716 ماع لولحبو

 قاطنو ةيمالسإلا ةرطيسلا ةعيبط نأ ريغ .ةميزهلاب
 ًايكيتامارد ًاطابترا طيترا ؛:ةقطنملا يق اهعاستا
 ماعلا يف قشمد اهتمصاعو ةيومألا ةلودلا طوقسب

 ثيح ءاينابسإ ىلإ يومألا تيبلا دارفأ دحأ رف دقف 0

 تنلعأ ةديدج ةيومأ ةلالس سّسْوي نأ لبق ايلاو راص
 ةفالخ فاطملا ةياهن يف ايقيرفإ لامشو ايريبيإ

 ىلإ ةيفلس رثكأ ةرظنب ناتعوفدم ناتكرح ةمثو
 يف ةقطنملا ىلع ًاعابت ةرطيسلا اتلوت ,يمالسإلا مكحلا

 نوطبارملا :امه ,رشع يناثلاو رشع يداحلا نينرقلا

 برقو .(1130-1269) نودحوملاو :.(1147-1056)

 نييحيسملا ءارمألا رئاس لّثكت ,نيدحوملا مكح ةياهن
 .«دادرتسالا بورح» ةبقح كلذب نينّشدم انفع

 ىتح ثكم يذلا ؛:ةطانرغ يف رصن ينب مكح ءانثتسابو

 جرخ دق ةيريبيإلا ةريزجلا هبش مظعم ناك ,1492 ماع

 .نيملسملا ةضيق نم
 مظعم كلس ,1492 ماعلا يف ةطانرغ طوقس ةادغ

 نم ابره ايقيرفإ لامش ىلإ مهقيرط دوهيلاو نيملسملا
 خضر مهضعب .شيتفتلا مكاحم

 ةلقل حمس اميف :ةّيحيسملا قنتغاو
 نكلو :مهنيد ىلع ءاقبلاب مهنم ةليلق

 دييقت يف دّدشتلاب تزّيمت فورظ يف
 «ريصنتلا» ةيلمع نأ ريغ .مهتكرح
 وأ تلمتكا دق تناك نيملسملا درطو

 سداسلا نرقلا ةياهن لولحب داكت

 يف مالسإلل دوجو نم قبي ملو :رشع
 راثآ نم: هءارو هقلخ ام عوس ةقطتملا

 .الإ سيل ةيفاقث
 يف ةئشانلا ةراضحلا تطبترا

 عسوألا تاروطتلاب ملسملا سلدنألا

 لامشو طسوألا قرشلا يف اقاطظن

 ةدع نم اهنع تزّيمت اهنأ ريغ ءايقيرفإ

 ندمب نانرتقملا ةرامعلاو نفلاف .هوجو

 ,ةلطيلطو ةيليبشإو ةطانرغو ةبطرق

 ةقرشم تارانمو ةيح ملاعم نايقاب
 يبدألا ثارتلا نأ امك .نمزلا ّرم ىلع

 ةرتفلا يف راهدزا اميأ رهدزا يذلا

 باصضأ ,يمآلسإلا متكحلا نم ةزيخألا

 يف ميظعلا هماهسإب رخآلا وه ازايتما
 ناك امير نكل .يسنامورلا بدألا

 يف دسجتملا كاذ وه روهدلا ّرم ىلع ىقبألا ثارتلا

 ةيدئاقعلاو ةيفسلفلا دوهيلاو نيملسملا تاباتك

 زورب يف رثألا مظعأ اهل نوكيس يتلاو ,ةينوناقلاو
 يف اقحال ةينيتاللا (ةيسردملا) ةيئالوكسلا ةعزنلا

 «دشر نبا ؛ددصلا اذه يف تايعجرملا زربأ نمو .ايوروأ

 ,1240 ماع ىفوتملا ءيبرع نياو ؛1198 ماع ىفوتملا



 1485 - 650 اينابسإو برضملا

 ءارمحلا رصق يف دوسألا ةحاب

 يهو ؛ةطانرغ ةكلمم تدعص .ةطانرغب

 ترثأ يتلا ةيفوصلا تافلؤملا نم ديدعلا عضو يذلا
 يدوهيلا ركفملا نأ امك .ةقحاللا لايجألا يف ًاقيمع
 يف رخآلا وه لمع .(1204 ت) نوميم نب ىسوم ريبكلا
 دعبأ ىلإ ايفاقث قلأتملاو ايركف شعنملا طسولا اذه لثم

 .دودحلا

 برغ يف مدقتم يمالسإ عقوم رخآ

 بورح هجو يف ةنس 250 ةبارق ءايوروأ

 لك نم مُهَرلاَيَو :ةيحيسلا دادرتسألا
 يف ةطانرغ تلظ ,ةيجراخلا طوغضلا

 ةقتوب ةباغمب رصن يني ةلالس لظ
 كلذفتلا نم هجو ىلع اهيف ترهصنا
 ةيمالسإلا ناتفاقثلا خماستلاو

 .ةقالخو ةعمال ةفيلوت يف ةيبرغلاو

 لاح ا 226
 ( ةجنرفلا دالب)

 نادرس

 .|توسيئسوز

 دادرتسالا بورح

 دادرتسالا خيرات

 ااه
 هوو لا
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 يمالسإلا ملاصلل يخيراتلا سلطألا

 ًاقرش-ىربكلا ءارحصلا يبونج ايقيرخإ

 رادل مدقتملا يبونجلا عقوملا .ةولك

 ناك .ةثيدحلا ةنمزألا ىتح مالسإلا

 ةرشع ءاهز اهناكس دادعت غلبي

 اهلتحا نيح 1505 ماع ةمسن فالآ
 لئاوأ .حساك موجه يف نويلاغتربلا

 ىلاوح) اهونطوتسا نيذلا نيملسملا

 راّجتلاو ةراحبلا نم اوناك ؛((م 0

 .جيلخلا لحاوس نم اهيلإ نيمداقلا
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 يف لينلا يلاعأ قطانمو ءامدقلا ةنعارفلا نمز ذنم

 يذلا هسفن يفاقثلا ءاضفلا ىلإ يمتنت ايقيرفإ قرش

 دي ىلع ةيحيسملا تقنتعا ايبويثإف .رصم هيلإ يمتنت

 بسحبو ؛عبارلا نرقلا نم | ًاراهتغا ةيطبقلا تايلاسرالا
 يحيسملا يشاجنلا قو: دقف دقف :ةيمالسإلا رداصملا مدقأ

 تمدق نيدهطضملا نيملسملا نم ةعومجمل نمآلا ذالملا

 ومكاقلا لضو ةيدنعجلا ةرجولا ليَقاَم نكح ةكم نم
 ةّدعل اورمتساو ,641 ماع ناوسأ دودح ىلإ رصمل برعلا

 يلاعأ ةقطنم نيحتام ءايونج نوفحزي اهدعب نورق

 ةولك يف ريبكلا عماجلل يضرأ عطقم

 ,جنفلا ةنطلس سّسأ دقو .بلاغلا يبرعلا اهعباط لينلا
 علطم ىلإ بهذلا ةراجتلا اهراكتحا ىلع تظفاح يتلا

 اوكلس ةاعّرلا نم موق .ًابيرقت رش رشع نماشلا نرقلا
 تلمعو .قرزألا ليتلا ىرجم م ةازاوم يف ًابوتج مهقيرط
 اهمادقتسا دقتساب يبرعلا ذوفنلا ديطوت ىلع ةنطلسلا كلت

 .ةيبرعلا ةريزجلاو برغملاو رصم نم ءايلوأو ءاهقف

 ءايقيرفإ قرش يف مالسإلل يبرعلا عباطلا زرع اممو
 نمر ذئمَف .نميلاو نزاجحلا نم ةيلحاسلا قطاتملا برق
 فرشا نويلاموضلا يشاوملا وًبرم نيسكا نكيج

 ىلإ مهلضأ عاجرإب كلذو ًاعيمج ةيمالسإلا باسنألا

 ايل ىديتك فؤس ةَعَوَح كلكو :ةيغزقألا سلا ةرجفت
 .نييلبقلاو نيينيدلا ءامعزلا نم مهاوس نيب نايعلل

 تالاحلا ضعب يفو :ةيبرعلا تظفتحا نيح يفو

 ةيرابتعالا اهتناكمب ,ةراحبلا اهب ءاج يتلا ؛ةيسرافلا

 ترّوط .«قحلا مالسإلا» ةغلاهفصوب اهتا زايتماو

 بستكت نأ كيلت نل' ةيرق ةيهفس ًابادآ ةّيماعلا تاغللا

 نك رست لو خيرات دوعي :ايوتكم ًالكشب رمألا رخآ

 ةيلحاوسلا ةفاقثلاو .1652 ماع ىلإ ةيلحاوسلا ةغللاب

 ليم فلأ ةفاسم دتمملا يلحاسلا طيرشلا ىلع ةنميهملا

 نورق ةرمث يه ؛ةولك ىلإ وشيدقم نم
 يتلا راكفألا نيب لعافتلا نم ةدع

 نونتطوتسملاو راّجتلا مهعم اهلمح

 يف ةيلصألا بوعشلاو ؛سرفلاو برعلا
 اوجوازت يتلا ايقيرفال يقرشلا لحاسلا

 .اهعم
 سار لوح اماغاد وكساف راد امدعب

 رّمد 1498 ماعلا يف حلاصلا ءاجرلا

 ندملا مظتنم لكشبو نويلاغتربلا

 تتبن دق تناك يتلا ةرهدزملا ةيلحاوسلا

 مت ؛1505 ماع يف ..لحاسلا دادتما ىلع

 تحيبّتساو ةولك ىلع ءاليتسالا

 :بهتلاو بلسلا لامعأل اشايفوم

 نويلاغتربلا ناك ,1530 ماع لولحبو

 ,هتمرب لحاسلا ىلع مهترطيس اوطسب دق

 ابمب يف ةعيتملا مهنوصح نم ًاقالطنا

 هنأ ريغ .رزجلا نم امهريغو رابجنزو
 رشع عباسلا نرقلا نم تاينيسمخلا يف

 نأ :نييضابإلا نيملسملا نم مهو :نوينامعلا عاطتسا

 نم يقرشلا رطشلا اوديعُيو ,طقسم نم مهودرطي
 ماقأو ءيمالسإلا مكحلا ةزيظَح ىلإ يدنهلا طيحملا

 نيب ديبعلاو جاعلاو ةشمقألا ةراجتل ةكبش نوينامُعلا

 تدحتا ءرشع عساتلا نرقلا يفو .دنهلاو ايقيرفإ قرش

 «دحاو مكاح ناطلس تحت ةزيجو ةرتفل رابجنزو طقسم
 حتف امم .(1804-1856) ناطلس نب ديعس ديسلا وه

 نيرجاهملا نم ةديدج تاجوم نطوت مامأ بابلا

 .ةيبرعلا ةريزجلا بونج نم نيمداقلا نيملسملا

 شبك جاتنإل زكرم ىلإ اهلمجُم يف رابجنز تلوحتو



 ًاقرش صربكلا ءارحصلا يبونج ايقيرغإ

 مادختساب :لباوتلا نم هريغو لفنرقلا

 يتلا كلتب ةهيبش ةيقرلا ةعارزلل بيلاسأ
 .ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا يف تقبُّط
 ناطلسلا ءانبأ نيب ةنطلسلا ميسقت رثإو

 ةديازتم طوغضل رابجتز تضّرعت ,ديعس

 دقو ءديبعلا ةراجت رظحل زيلجنإلا بناج نم

 ضرفل يبرحلا مهلوطسأ ءالؤه مدختسا
 ةمدخو ديبعلا ةراجت ةحفاكم نيناوق

 هذه نيمداقلا نيرجاهملا نم ةديدج ةجوم
 ريثكلا ناكو .ةيناطيربلا دنهلا نم ةرملا

 نم امنإ :نيملسم نيرجاهملا ءالؤه نم
 :لثم ,تايلقألا ةناخ يف فّنصت لَحِ

 .ةيليعامسإلاو ؛ةيجوخلاو ؛ةينمّوملا

 نم ةيرجحلا ةدلبلا يف ةصاخلا تويبلا دحأ لخدم

 نم ةروفحم ةفرخزملا تويبلا باوبأ .رايجنز
 باشخألا نم وأ ءايلحم ةرفاوتملا باشخألا

 ىلإ زمرت تناكو :يقيرفإلا ربلا نم ةدروتسملا
 «ناردجلا امأ .لزنملا بحاصل ةيعامتجالا ةناكملا

 ةجاحب تناك كلذل ؛يناجرملا رسكلا نم ةينبمق
 لعفب اهرايهنا نود ةلوليحلل ةمئاد ةنايص ىلإ

 .ةريزغلا ةيمسوملا راطمألا
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 يمالسإلا ملاصلل يخيراتلا سلطألا

 ًابرغ - ىربكلا ءارحصلا يبونج ايقيرخإ

 ةينولاتاك ةطيرخ نم ليصفت

 شرعلا ىلع اعبرتم اكلم روصي
 ةلادلا تاراعشلاو زومرلا لك هلوحو

 مسرلا نوكي امبر .هتيكلم ىلع
 يذلا ؛يلام نم ىسوم اسنام كلملل
 رفاس نيح هيرصاعم هتورث ترهب

 ةيدأتل 1324-1325 ماع ةكم ىلإ

 .جحلا ةضيرف
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 دح ىلإ ًايملس ايقيرفإ برغ يف مالسإلا راشتنا ناك
 ىبع لقتلا نقارغألا لامجلا مازختشاب ءىيلانق :نيعب
 600 ماع لبق ام ىلإ عجري نمز يف ىربكلا ءارحصلا
 كلاتسما نم ةّيتااخقنم ةكبش ىسرأ دق ناك :ةيداليم
 نم عساشلا مازحلا كلذ ءلحاسلاو برغملا نيب لفاوقلا
 ىربكلا ءارحصلا نيب ام ةعقاولا ةبشغملا بسايسلا
 ةيسيئرلا ريدصتلا ةعلس .ةينيغلا ةيئاوتسالا تاباغلاو
 هش ةفض ىلع ىكوبمانب نم بهذلا تتناك :تؤذخلا نم
 بهذلل لوألا ردصملا ةديدع نورقل تلظ يتلا ءلاغتسلا

 برغملا ىلإ ردصملا
 .ايوروأو ايسآ برغو

 ؛بهذلا بتاج ىلإو
 ةضياقم يرجت تناك

 دولجو ديبعلا
 جاعلاو تاناويحلا
 ةففنلاو تاهت سلاكب
 ةيفرحلا تالوغشملاو
 ةفقمنلا ةونكافتلاو
 وهام نكل :ةشمقألاو

 كثب ناك ةراجتكلا
 لغلغتدقف .راكفألا

 ةطساوب ابونج مالسإلا
 نيملعملاو راجتلا

 نيذلا ,ةفوصتملاو

 نويسنرفلا مهامسأ
 ىلإ ةبسن ,««طوبارُم»

 رسألا نم بلاغلا يف نوريخألا ناكو ؛برعلا نيطبارملا
 ؛ةسادقلا نم ةلاه اهقنتكتو عرولاو ىوقتلاب ةروهشملا

 نيب ثراوتملا مكحلاو طيسولا رودب نوموقي اوناكف
 .فايرألا يف لئابقلا ءانبأ

 ةليبق نم نوطبارملا ماقأ ءرشع يداحلا نرقلا يف

 رشن لجأ نم ايناتيروم يف مهل ازكرم ةيربربلا ةنوتمل
 ءاناغ كولم دض داهجلا اوضاخ كانه نمو .مالسإلا

 .قالطإلا ىلع ايقيرفإ برغ لود ىنغأو ربكأ ماكح
 مهتلمح :نيطبارملا نع ةروثأملا ةيخالضإلا ةسامحلاو

 ديحوت اوداعأ ثيح .ةيريبيإلا ةريزجلا هبش ىلإ ًالامش
 يحيسملا حتفلا رطخ يدافتل ةريغصلا سلدنألا تارامإ

 «ةملسالا» تايلمع ضعب ترج هنأ حيحص .داضملا

 اهنأ ريغ «ىربكلا ءارحصلا يبونج نييقيرفإلل ةيرسقلا
 يه امك .ةكلاملا رسألا تناك دقف .ادج ةردات تناك

 يهو .ديدجلا نيدلا يف نيلخادلا لئاوأ نيب نم .ةداعلا

 راصتعال ةيتيدلا ةبيهلا ىلإ تدنتسا املاط يتلا

 ءانباو رئاشعلا ىلع دينجتلا ضرف وأ بئارضلا
 نيملسملا راجتلا نأ ثيحو .اهل ةعضاخلا تايلاجلا

 راصو «[جنزلا دالب] لحاسلا ندم يف اوًرقتسا دق اوناك
 لولحب مهب ةصاخلا ةيمالسإلا مهؤايحأ مهمظعمل

 ىلإ ةكلاملا رسألا كلت تعس نقف ءرشاعلا نرقلا

 اهولمح يتلا ةيلاعلا ةيفاقثلا ةعمسلا نم ةدافتسالا

 .طالبلل نيد مالسإلا تذختا نأب مهغم
 ةيلفلا كلئامفلا ترمتسا ؛لاوحألا بلغأ يف

 تالالسلا فلتخم لظ يف لكشتلا ةداعإو لكشتلاب

 تادابعلاو رئاعشلا جازتما عم ,ةمكاحلا ةيلبقلا
 لك ءوشن عمو .ةيلبقلا فارعألاو تاداعلاب ةيمالسالا

 ةورثلل زكرم ىلإ لوحتت اهتمصاع تناك .ةديدج ةلود

 زوفلا ىلإ اهماكح يعس مكحب ؛يمالسإلا ميلعتلاو
 ىلع مهتياعر طسب لالخ نم رابتعالاو ةبيهلايب

 يفاقثلا زكرملا لعلو .ةينيدلا مولعلاب نيطاعتملا
 وتكمبت ةنيدم ناك ءاقح باجعإلا ىلإ ىعدألا
 ةحيرش قراوطلاو .رجينلا رهت ىلع ةعقاولا ةيقراوطلا
 ةراجتلا نم ءارث تدادزا دقو ءلبإلا بكرت ةيوبخن

 ءاقرألا ديبعلا تمدختسا امك .ىربكلا ءارحضلل ةرباعلا

 نم نينطوتملا نانقألاو :.حلملا مجانم رامثتسال

 دادتما ىلع ةعقاولا تاحاولا ةعارزل ةيقيرفالا لئابقلا

 .اههتوكلسي يتلا قّرطلا
 ءارحصلا يبونج ايقيرفإ نم ملسم مكاح رهشأو

 ,(1307-1332) يلام كلم ,ىسوم اسئام وه ,ىربكلا

 ًاطاحم ,1324-1325 ماعلا يف ةكم ىلإ مح يذلا

 ًاعابطتا هءارو كرتف «هنامز يف ةهبأ مظعأو مخفأب

 ثيح يليتلا نادوسلل ًافالخو .اليوط مودي نأ هل ضّيق

 مالسإلا رشتنا ؛هيف ةلثؤم اروذج ةيبرعلا ةغللا تبرض
 ةركبملا لحارملا ذنم ةيلحملا ةيماعلا تاغللاب انه

 يف ىتح ىأ :ابيرقت 1700 ماعلا نم ًارابتعاف .ًايبسن

 ةغيص نوملعملاو نوسرادلا رّوط .دعب اذه نم ركبأ نمز
 ميلاعتلا لاضضُيإل ةينبرغلا ةيدجبألا نم ةلدعم

 يف اراشتنا تاغللا عسوأ ءاسوهلاو ةدلفلفلاب ةيمالسإلا

 :لحاسلا نوع ةقطتم



 ًابرغ - صربكلا ءارحصلا يبونج ايقيرخإ

 يلامو اناغ اتلود

 1600 ىلارح .اناغ ةلود 0

 1055 ىئاوح .نيطبارمش ةنرد 17

 1109 ىلارح .نيطبارملا ةلود []

 1350 ىلارح يلام ةلود يي

 1352 ؛ةطوطي نبا تالحر هس
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 يمالسإلا ملاصلل يخيراتلا سلطألا

 ةيداشجلا لودلا

 ىلإ تجرخ ءرشع عساتلاو رشع عباسلا نينرقلا نيب ام
 ايقيرفإ برغ يف ةيداهجلا تاكرحلا نم ةلسلس دوجولا
 اهعم تأرطو ؛ةيمالسإلا لودلا نم ددع مايق ىلإ تّدأ
 دقو .ةقطتملا كلت يف هتاذ مالسإلا دوحو ىلع تالوحت

 تاروث ىلع ةيداهجلا تاكرحلا هذه مظعم توطتا

 اهماكح دض ةيودبلا لئابقلا اهب تماق تادرمتو
 ميهاقملاب كّسمتلا اورثآ نمم ءطقق مسالاب نيملسملا

 نم نيد ملاع ناك يذلا .(1754-1817) ويدوف ناد

 ةكلمم يف نيسرادلاو ءاملعلا ةرفوب ترهّثشا ةرسأ
 ويدوف ناد مجاه نأ دعبف .ةلقتسملا ةيسوهلا ريبوغ

 ,ةينثولا سوقطلاو ةيمالسإلا رئاعشلا نيب هجزمل كلملا

 ام ىلإ رجاه نأب يكيسالكلا يدمحملا ويرانيسلا عبتا
 دض اداهج 0 دوعي نأ لبق :«ةكلمملا دودح ءارو

 ديشُم دجسعلا .يلامب ةَّنِج يف دجسم
 نيطلا نم يأ ,يدلبلا زارطلا ىلع

 امئاد ةجاحب وهق :كلذلو .زوبخملا

 داوملا سفن مادختساب ميمرتلا ىلإ
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 .هئاشنإ يف ةلخادلا

 سوقطلا جزمو ؛كولملا هيلأت ةهجل ةيديلقتلا ةيقيرقإلا
 تتأ .مالسإلا نم ةاقتسم زومرب ينثولا أشنملا تاذ
 ةقدط نم :ةداعلا يرج ىلع :«تاكرحلا ةذه ةدايق

 .بآلطلاو نيملعملاو نيسرادلا نم يأ ,ةفقثملا ءاملعلا
 وأ نييلحملا ةيفوصلا خياشم ىلع اوسرد دق اوناك نين
 امأ .ةنيدملاو ةكم يف ةيحالصإلا مهراكقأ اوقنتع
 ينالوفلا نم ةيشاملا ةاعُر نم اوناكف يع
 نيئاتسملاو ,مهناعطقل لكلا نع ًاثحب يونج نيلحترملا
 كولم مهيلع اهضرفي يتلا ةظهابلا بئارضلا نم
 ديبعو نوطخاس نوحآلق مهي قحتلا دقو ءاسؤهلا
 ىعديو ,ءالؤه نم دحاو .نيذوبنملا نم مهاوسو نوقيآ
 نم املعتم الجر ناك ,(1751 ت) ىسوم ميماريإ

 :نييلحملا ماكحلا دض لاضنلا يق طرختا ,ينالوقلا

 تاعفترم يف نولاج اتوف ةلود مايق ىلإ لآ ام اذهو
 ءاتبأ اهلغتسا يتلا :ةيداهجلا ةكرحلاو .اييماغتس

 ىلإ مهريدصت ضرغي دييعلا طاقتلال ىسوم ميهاربإ
 وروت اتوق ىلإ تدتما ,عرازملا يف مهليغشت وأ جراخلا

 ةلود ءاملعلا ماقأ كانه .لاغنسلا ارهت يداو يف
 يق ةيلحملا بختلا عم جمدنت نأ لبق :ةلقتسم ةيمالسإ
 .ةقطتملل يسنرفلا وزغلا ةرشابم تقبس يتلا ةرتفلا

 نامثع وه ءايقيرفإ برغ يف نييداهجلا ءامعزلا رهشأو

 17 ةرارب
 ءاوتسالا طخ



 رفاط مآلسإ مساي اسوهلا ءاكح نم هريغو كلفلا
 نم ةيوق ةنحش اهايانث يف هتوعد تلمح دقو .رهطم
 مَع ووكاملا يكيسالكلا قسنلا ىلع ةيعامتجالا ةلادعلا

 ىلع يدئاقعلا موجهلا نيب ام تعمج امك ءدمحم يبنلا

 ةعورشملا ريغ بئارضلاب يعامتجالا ديدنتلاو ةينثولا
 يرابجإلا دينجتلا ضرفو تاكلتمملا ةرداصمو

 ةكرحلا تناك :1808 ماع لولحيو .نيملسملا قاقرتساو

 نيدقعلا نوضغ يفو .اسوهلا كولم مظعمب تحاطأ دق

 لامش نم ربكألا رطشلا لمشتل اهقاطن عستا ,نييلاتلا

 ناد لزتعا ,.1817 ماع يف .نوريماكلا لامشو ايريجين

 ةءارقلل غرفتي يك ماعلا نأشلا يف لمعلا ويدوف

 دمحم ةثبآل ةكلود نييسك رمأ اكراخ :لمأكلاو ةباتكلاو

 تارامإلا ىوقأ ءوتوكوس ىلع ًاتاطلس راص يذلا ءولب
 ةرمعتسم ًاريخأ تحبصأ ام يق قالطإلا ىلع ةيمالسإلا

 .ةيناطيربلا ايريجين
 اذا

 ةيداهجلا لودلا

 1800 ىلاوح داهجلا لود

 1800 ىلاوح .مالسإلا عسوت |

 مالسإلا مّلعتل زكرم

 ينوروأ يراججت زكوم

 ةيبرعلا ةراجتلل ةنيدم وأ زكرم

 اهخيراوت عم داهجلا اهسسأ يتلا لودلا
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 يمالسإلا ملاصلل يخيراتلا سلطألا

 1499 ماحلا ىلإ يدنهلا طيحملا

/6 

 نم ًاءزج يدنهلا طيحملا ناك ,مالسإلا ءيجم لبق

 ةيلحملا ةراجتلا قرط نم ةبكارتمو ةلخادتم ةكبش
 يقرش بونجو نيصلا نم دتمت ةيلودلاو ةيميلقإلاو

 .طسوتملا رحبلاو ايقيرفإ قرش. ىلإ ايسآ
 ةغللاب عضو ةراحبلاو راجتلل ليلد ةمث ناك

 كلاسم» :ناونعب يداليملا لوألا نرقلا يف ةينانويلا

 قرط نم نينثا فصي .«ايرتيرإ رحب يف راحيإلا
 سيلا ىلع عوازم نمت هلظفو ةيوحجلا ةناوعنل

 كولو ءسومروُهو ,سوُيم :لثم ؛[مزلقلا رحب] رمحألا

 نييراجتلا نيطغلا نيذنه ىلغ هكيترلبو :هيموك
 تناك ؛ميدقلا ينامورلا - يقيرغإلا ملاعلا ىلإ نيدئاعلا

 ىلإ ديبعلاو لباوتلاو ةشمقألا ليبق نم داومو ٌعلس لقنت
 طيحملا برغ يف ةيلحاسلا قطانملا يف مهل ءاكرش

 رحبلا ربع ًالوزن هجتي ناك نيقيرطلا نيذه دحأ .يدنهلا
 (اخّملا) ازومب ًارام ,ةيبرعلا ةريزجلا بونج ىلإ رمحألا
 ايقيرفإ يقرش لامش وحن ؛(ىرطقُس) سديروكسويدو

 يذاحُي مث .(ةشبحلاب موشقأ دالب يف هنوبوأو سيلودأ)

 نم ىتش عاونأل ةماع ةيمست ,وهّدلا

 ةثلثم) ةينتأللا ةيعارشلا بكارملا

 بايع رخم ىلع تبأد يتلا :(ةعرشألا
 وّهَّدلا بكارم تمّمّص .يدنهلا طيحملا
 :ةيمسوملا حايزلا بسانُتل اصيصخ

 «لحاوسلا نم ةبرقم ىلع رحبت تناكف

 نم ةبيرقلا سايثونومب ًارورم ايقيرفإ قرش لحاس
 مل يتلا) اطبار يف هاهتتم غلبي نأ ىلإ ابمب ةريزج
 ىلع ويوماغاب اهنأ نظُي ناك نإو .دعب اهعقوم فشتكُي
 ناكف يناثلا قيرطلا امأ .(ةيلاحلا اينازنت لحاس

 لصيل دنهلل ةيبرغلا ةيلامشلا لحاوسلا وحن فرحني



 سيريزوم وحن ًابونج هجتي مث (شاورب) ازاغيراب ىلإ

 .(نيرمق سأر) راموكو روناغارك
 ةرود عئاضيلاو رشبلا لقنت ةكرح مكحت تناك

 مودت :يدّتهلا طيحملا يف ةدكؤملا ةيمسوملا حايرلا
 ةيمسوملا حايرلا وأ ,ةلدتعملا ةيقرشلا ةيلامشلا حايرلا

 نيركت ريك نح) ةكسلا فصك نبارك :ةيوقشلا
 ةحالملا رصع لبق .(سرام /راذآ ىلإ ربمفون /لوألا

 « اسال

 غنوكاتيش

 لاقبلا جيلخ
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 ةيلامشلا ةيمسوفلا حايرلا تتاكك ,تاكرحملا ةوقنب

 ةعرشألا تاذ «وهدلا» بكارمل حمست هذه ةيقرشلا

 ةيبرعلا .(ةينتأللا ةعرشألا) لكشلا ةثلثملا ةمخضلا

 نيشتوك ىلإ ندع نم راحبإلاب ,ةيدنهلاو ةيسرافلاو

 ىندأ بكرملا عضي وحن ىلع اهتعرشأ ترشن دقو ًالثم

 ىلع قّوستتو رجاتت تناكف .حيرلا هاجتا يف نكمُي ام

 1499 ماصلا ىلإ يدنهلا طيحملا



 يمالسإلا ملاصلل يخيراتلا سلطألا

 .هشرع ىلع عبرتم يقوجلس ريمأ

 ةياهن دنع ةقجالسلا دوجو مكحب
 ««ريرحلا قيرط» نم يبرغلا فرطلا
 معط اوقوذي نأ مهنيطالسل حيتأ دقف
 نم تايلامكلاب اومعنتيو فرتلا
 يتيصلا ريرحلا عاونأ دوجأ ليبق

 .ىلظسولا اهنمآ نم تارهوجفلاو
 ..شع ثلاثلا نرقلا نم طوطخم
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 ليق ,حيرلا هاجتا سكع يق يدنهلا رابلام لحاس دادتما

 امأ .اهرخآ نع اهتعرشأ تخفتنا دقو اهجاردأ دوعت نأ

 اهعم لمحت يتلا ةيبرغلا ةيبونجلا ةيمسوملا حايرلا

 نم ناكف .ًافصاع ًاسقط دلوتو .دنهلا برغ ىلإ راطمألا
 .ناكمإلا ردق اهبذجت نسحتسملا

 ءاج يتلا ةيراجتلا ملاوعلا تناك ءعباسلا نرقلا يف

 دق اهفصو ىلع ««...راحبإلا كلاسم» :ينانويلا ليلدلا

 ةراجتلا قّرُطو ءىفارملا تعقوو .ديعب دمأ ذنم ترثدنا
 مدتحملا سفانتلا ةأمح يف يدنهلا طيحملا برغ يف

 .(ةيسرافلا) ةيناساسلاو ةيطنزيبلا نيتيروطاربمألا نيب

 ع داع كودو رقزلوب انام لات ٠
 اق وكر طتافاك ضو ©

 م 1 |

 هت زاوو ورمل اخف اكمئابسس :
 مديرو طالب فوتو ارجاع اطر

 تاك نسا ايي



 بونج ىلع ةيشبحلا تاراغلا نويطتزيبلا دناس دقف

 ,رمحألا رحبلا ىلع ءىناوم نم ًاقالطنا ةيبرعلا ةريزجلا

 (نيرحبلا) جيلخلا ىلع مهترطيس سرفلا نمض اميف
 ىلإ ندع نم) ةيبرعلا ةريزجلل يبونجلا لحاسلاو
 :نيتيروطاربمألا نيتاه نيب امو .(اباد ىلإ نانكتص

 نيطاعتملا لئاوأ نم نوكتس يتلا ,شيرق كاته تناك

 .ةكمب اهذالم يف نيملسملا نم ةيّربلا ةراجتلاب

 عسوتلاو ةيمالسإلا تاحوتفلل ركبملا راسملا دعتبا

 رحبلا وحت رثكأ هجتاو يدنهلا طيحملا نع يمالسإلا
 ةمكاحلا تالالسلا نأ ريغ .(مورلا رحي) طسوتملا

 ةنميهلاي زوفلل اهدهُج تلذب ةيقاعتملا ةيمالسإلا
 ناكو .يدنهلا طيحملا ىلع ةيداصتقالاو ةيسايسلا
 2712 ماع دنسلا دالي يف لوبيد ىلع نييومألا ءاليتسا

 أشنأ امدتع .دعب اميفو .ليبسلا اذه يف ىلوألا ةوطخلا

 ةلجد رهت ىلع 762 ماع دادغب مهتمصاع نويساّبعلا

 «ةرصبلا ربع جيلخلا ىلإ ذفنم هارجم ةطساوب اهل راصو

 ءافعاضم' امحز ةيمالسالا ةيرحبلا ةزاهتلا تيسقكا

 ىلإ ايقيرفإ قرش لحاوس نم ناطيتسالا تايلمع كلذكو
 يف تعمُج يتلا ةراّحبلا تادهاشمو .نيصلا بونج

 ةحمل انيطعت :(850 ىلاوح) «دنهلاو دنسلا رايخأ» باتك
 اباهت ةيهقومت يرحب ةيرامق ةلطر:ةيلع تتاح مَع

 يف نوتناك ىلإ (زاريش يبونج) فاريس نم ابايإو
 تايرجم ىلع يح دهاش انلو .نييساّبعلا مايأ نيصلا

 طيحملل يبرغلا بونجلا يف كاذنآ يرحبلا طاشنلا

 ءايقيرفإ قرش ىلإ ةيبرعلا ةريزجلا نم دتمملا ؛يدنهلا
 .(928 ت) يدوعسملل «بهذلا جورم» باتك يف

 اوسّسأو رصم ىلع نويمطافلا ىلوتسا ,969 ماع يف

 ايراجتو ايسايس ا: ايدمك كلذب وكشف. .ةرشاقلا ةَتْيَدَم

 ةهجو ليوحت يف نويمطاقلا حجن .نييسابعلل ًاريطخ
 ىلإ جيلخلاو دادغب نم يدنهلا طيحملا برغ يف ةراجتلا

 فلخ نم ناتض دقو .رمخألا رخنلاو طاطنشلا

 ةيمهألا ,كيلامملا مث الوأ نويبويألا ءنييمطافلا

 دتمملا يراجتلا قيرطلا ىلع اوظفاحو رصمل ةيراجتلا

 قوستو اذه ,يدنهلا طيحملا برغ ىلإ رمحألا رحبلا نم
 ئده نهظت ةثيب ةلدأ ةيرهاقلا «ةَذينجلا» ةعومجم انتل
 ,مهل ةدعاق طاطسفلا نم نيذختملا راجتلا ةكبش دقعت

 «يدنهلا طيحملا ربع دنهلاب ايقيرفإ لامش لصت يتلا
 نرقلا ىلإ رشع يداحلا نرقلا نم ةدتمملا ةرتفلا يف

 .رشع ثلاثلا

 ةيداصتقالاو ةيسايسلا ةرطيسلا تلمكتسا دقو

 ىلع طسوألا قرشلا يف ةمكاحلا ةيمالسإلا تالالسلل
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 تايلاجلا يمانتي يدنهلا طيحملا يف ةيراجتلا قّرطلا

 قطانملا دادتما ىلع كانهو انه ةلقتسملا تاليودلا

 ةدقعم خيراوت كلمت اهنم ديدعلا ةمثو .ةيلحاسلا

 لحاسف .صيحمتو سرد ىلإ ةجاحب تلاز ام ةبعشتمو
 هل تناك ,ةيلحاوسلاب ةقطانلا هيوعشب يقرشلا ايقيرفإ

 جيلخلاو ةيبرعلا ةريزجلاب ةعونتمو ةددعتم رصاوأ
 دوعت اغناش يق ةيمالسإلا رباقملاو دجاسملاف .دنهلاو

 :يداليملا نماثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا ىلإ اينمز

 ةيلحم ةيمالسإ ةمكاح رسأ دوجو ىلع دهاوش كانهو
 انسي روح ىلع ةملسنلا تاتطوتسنلاب ادرج اهكاشمإو

 .1000-1650 ةرتفلا يق ةولكو ايفامو رابجنزو

 راز نيح ةرهدزم تناك تاعمتجملا هذه نم ديدعلاو

 قيرط نم 1331 ماعلا يف ةطوطب نبا ةلاحرلا ةقطنملا

 .ىشيدقم

 نأشب تامولعملل ارث ًاردصم ةطوطب نبا دعي كلذك
 ؛يبونجلا نيصلا لحاس دادتما ىلع نيملسملا دوجو

 يف .1347 ماع اهلصو يتلا (نوتيز) وزناوق ىلإ ًالوصو

 ماعلا ىلإ هخيرات دوعي) دجسمو ةنابج دجوت وزتاوق
 كلذ يف ةملسم ةيلاج دوجو ىلع نالدي ؛(ابيرقت 9

 تايلاجلا خيراوت ىلع لدتسُي امك .يراجتلا أفرملا
 ربع ةراجتلا تاتايب نم ايسآ يقرش بونج يف ةملسملا
 زكرملا ناك .,رشع سماخلا نرقلا يف .تاطيحملا

 مهأك زرب دق ويالملا لحاس ىلع اقلم يف يراجتلا

 يف ةضلا 16البإلا اعقل ياي يل ايناس

 ىرخألا ةيراجتلا زكارملا نب هنإ ىتح ,يدنهلا طيحملا

 اريبك اقلم يف نيملسملا ددع ناك .ةرطموسو هواج يف

 راّجتلاب ةيوق تاطابتراو تاقالع مهل تناكو ,ًادج

 .(تاراجوق) يابماك لثم دنهلا برغ يف ءىفارملاو
 هل ناك يذلا راّحبلا ,دجام نبا نأ رادقألا ةيرخس نمو

 طيحملا ربع اماغاد وكساف داشرإ يف ربكألا لضفلا

 اقلمل بحتسم ريغ ًافصو انل مّدق ,1498 ماع يدنهلا

 ,1511 ماع نييلاغتربلا يديأ يف أفرملا طقس .هذه

 اهدوجو مئاعد ةيبوروأ ةيرحب ةوق لوأ تسرأ كلذبو

 .يدنهلا طيحملا يف بتتسملا

 1499 ماصلا ىلإ يدنهلا طيحملا
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 ىيمالسإلا ملاصلل يخيراتلا سلطأآلا

 1900 - 1500 يدنهلا طيحملا

 يف أفرملا لخدم دنع مئاقلا نصحلا

 لضصألا يف هانب ءطقسم ةنيدم

 سداسلا نرقلا لالخ نويلاغتربلا

 مدقأ نصحل عقوملا سقن يف رشع
 نصحلا ةيماح تعاطتسا .ادهع

 هجو يف دمصت نأ ةيلاغتربلا
 ترطضا اهنكل ؛نيينامثعلا تامجه

 ينامْعلا مامالل مالستسالا ىلإ
 1650 ماع فيس نب ناطلس

 حلاصلا ءاجرلا سأر لوح اماغاد وكساف ةلحر تناك

 عضو ًايودم اثدح ؛ديدج رصعل ًاحتاف ًاثدح 1498 ماع

 :يدنهلا طيحملا يق ةراجتلا نيملسملا راكتحال ةياهن

 نيتيروطاربمألا لوخدل هيعارصم ىلع بابلا حتفو
 دنهلا رزُجو ايسآ بونج ىلإ ةيدنلوهلاو ةيناطيربلا
 يبوروألا رامعتسالا ةبقح تلهثسا دقو .ةيقرشلا
 يف مهل ةيراجت تاطحم نيرماغملا راجتلا ءاشنإب

 ميسا
 « اهنوبأ

 ةروفافتس
1526 

 2003ه |
1641151 

 .عسوتلا نم ديزم ىلإ اوقلطنا اهنمو ةيبونجلا راحبلا

 ةولك ىّلَع اولوهسساف ,ةعينلطلا يف نويلاغتربلا ناك
 ابيقي نأ لبق :1866 حاغاسايسوم وح انيعتشاو
 مزه ,1509 ماعلا يف .ابمبو رابجنز يف مهل دعاوق
 اكرتفتم ايدكش يوصف الوطتسأ نوهلاغكريلا

 يفو .يدتهلا رابلام لحاس ىلع اوغ لالتحال
 هسفن ماعلا يفو ءاقلم ىلع اولوتسا 1515 ماع
 نأنيغ جيلعلا ىلع ةلطنلا زمر اوعَوَعَما

 تزسهتا نأ تكيل اه ةيلاغكربلا ةخميهلا

 نأو قبس يذلا :نييدنلوهلا ةنميه حلاصل
 ةراجت نم مهداعبتسا نويلاغتربلا لواح
 نلفتف ةكرشلا لباوكتلاو لفشسالا

 انيوبمأ يف نييلاغتربلا ىلع نويدتلوهلا
 ادناب مهنم اوعزتنا اذكهو .1605 ماع
 يرس وأ ؛بيدنارس) ناليسو ,1 ماع

 ماع اقلمو :1640 ماع (ايلاح اكنال



 1580 ىلاوح ؛يدنهلا طيحملا

 تيس
 يلاهترب عنصم

 ةيلاغترب ةدلب

 ةيلاغتري ةراجت قرط

 ايفاتاب تسّسأت :1619 ماعلا يف كلذ لبقو .1
 ًادعاصق .نيحلا كلذ دئم حبصُتلا :(ةيلاخلا اتزاكاج)

 .ةيقرشلا دنهلا رّزِج ةمصاع

 الإ .ءيطبلا جّردتلاب يلاغتربلا لخدتلا مستا نئلو

 ةراجتلا طامنأ يف تارّيغتو تالوحت نع ضّخمت هنأ

 لودلل يسايسلا داصتقالا يف كلذكو ,ةدئاسلا

 ءرشع عباسلا نرقلا ةياهن يفف .ةقطنملا يف ةيمالسإلا

 دنع ناعباقلا ناريغصلا نادلبلا :ادنلوهو ارتلجنإ تناك

 عم ةيوس) اتراص دق .ةيساروألا ةّراقلل يبرغلا فرطلا

 .ةيملاعلا ةراجتلا تاردقم ىلع ةنميهملا ىوقلا (اسنرف
 لحتل ةيلامكلا علسلاب ةيديلقتلا ةراجتلا تفتخاف

 باشخألاك ماخلا داوملا نم نفسلا تالومح اهلحم

 ةعيبط يف لّوحتلا اذهو .حلملاو كامسألاو بوبحلاو

 مسقنا ًارثأ دعبأ بالقنا ثودحب ىتح نذأ تالومحلا

 ,ةيلوألا داوملا جتنت تارمعتسم ىلإ هبجومب ملاعلا

 تاذ تاسدخ ًاعلس عتتت ةيراجتو :ةيعانته نكارمو

 نرقلا روظنم نم اهيلإ اترظن ام اذإو .ةيلاع ةميق

 1900 - 1500 يدنهلا طيحملا

 ةيئاسإ تاعتس- 3
 ةيناطيرب تاكلتسس »و

 ةيكرمتد تاكلتمم 8

 متمم 6
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 نوخسري نويناطيربلا ذخأ امدنع

 اوعرش. .دنهلا يف مهمادقأ

 ةيرامعملا مهزرط راضحتساب

 ةحوللا هذه انيرت امك .ةصاخلا

 رودلا ىدحإل ةيئاملا ناولألاب
 .1796 ماع ارباش يف ةديشملا
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 اد وكساف ةلحر نإ لوقلا عيطتسن ؛نيرشعلاو يداحلا

 .«ةملوعلا» يف اهتورذ تغلب ةيلمع لثمُت اماغ
 :تالوحتلا كلت لك ةوقب اعفد ناينقت نالماع ةمث

 دوجو نإ .دورابلا حلمو لضفأ ةعرشأ :امهو
 دق يسلطألا طيحملل يقرشلا لحاسلا ىلع نييلاغتربلا

 يفكي امب ةنيتم ةيرحب بكارم ريوطت ىلإ مهب ادح

 راحبإلاو «ةيتاعلا ةيسلطألا ءاونألا هجو يف دومصلل
 وهّدلا بكارم نم حايرلا بهم نم ىندأ ةفاسم ىلع
 ةيلاغتربلا نفسلا تناك .ةينتاللا ةعرشألا تاذ ةيبرعلا

 وأ ةيبرعلا اهتاليثم نم اتايثرثكأو ًاندب مخضأ
 ربكأ تالومح لقنت نأ اهل ىّنست اذكهو ,ةيسرافلا
 قيرطلاب رورملا بت دقو .دعب لوطأ تافاسمل رحبتو

 رزُج ًادصاق ايقيرفإ بونج لوح رودي يذلا ديدجلا
 برغ يف ةدوهعملا ةيراجتلا كلاسملاب رورملا .دنهلا
 رزُجو ايسآ بونج نم لقنت عئاضبلا تناكف .ايسآ
 ىلإ ؛ةسيقنلا علسلاو ةشمقألاو لباوتلا اهيف امب ءدنهلا
 ناجعلا ىلعءازخلاب دا انما اةهو .انبأو ةكوجشيتا

 نيرشابملا نيديفتسملا ددع هصيلقتل ًارظن ؛نييلاغتربلا
 ءالؤه نمو ؛ايسآو ابوروأ نيب يراجتلا لدايتلا نم

 هايم نورخمي اوناك نمم ىونجو ةيقدنبلا راجت
 راّجتلا نع مكيهان ءاباهذو ةئيج ةيقرشلا طسوتملا
 .ارب عئاضبلا نولقتي اوناك نيذلا نيملسملا

 يف ةروثلا نأش .تناكف دورابلا ةروثامأ

 ,ةيجردت ةيلمع .ةيعارشلا ةحالملا تاينقت

 .اهجئاتن ثيح نم رثألا ةديعب اهلثم تناكو
 نوصحلا دعت مل ءعفادملا ريوطت عمف

 ىلع ةّيصع وأ ةياقك ةعينم ةيرجحلا
 ةيلضفألا ىطعأ ام اذهو .طوقسلا

 ,ميظنتلا ةنسحلا ىوقلل ةيركسعلا

 رامثتسالا ءابعأ لمحت ىلع ةرداقلا

 ةيعفدملا رامضم يف فلكُملا
 رارمتسا عمو .ةيرانلا ةحلسألاو

 ايجولوتكتلا لاجم يف مّدقتلا
 نازيم ىلع لوحت أرط ,ةيركسعلا
 ةيراحملا تاقيطلا نيب ىوقلا
 ةعاربلا يدترت يتلا ,ةيديلقتلا

 محالتلا ءادر اهدنع ةيبرحلا

 ةعمسلاو فرشلاو يلبقلا



 1900 - 1500 يدنهلا طيحملا

 ةميدقلا ةيكيسالكلا بقانملا يهو الأ) ةلاسيلاو
 ذهلا طيحملا 5 3

 1907 ىلاوح ذوقن قطانم ةيكريمأو ةيبوروأ تاكلتمم أ 3 نيس ووو |
 م ةنيمقلا ةدقعملا ةيرادإلا زكارملا تاذ ةيداصتقالا

 2-0 ةيناطيرب مي الا تفكر :ةيركسلا تايدقتلا ةرعل ءادكقلو ةزئاسمو
 190 نوني اسيرت اعياد 3 ةيسرف مي هي | ةيمالسإلا لودلا تلّمكت ءاذه يبوروألا طغضلا

 32008 ايس م2 2 3 |  ةيبرعلا ةقالخلا باقعأ يف تءاج يتلا ةمذرشتقملا
 , .يجومي نيصلا يف ءانيم اردو 2 ةيناغتر+ 7 اهيلع نميهت ربكأ تادحو نمض ةيلوغملا تاوزغلاو
 حانت 6-0000 0 ةيناباي [72) ةيناسنا 1398 7 ايسازيأ يهز هكالقلا ىريكتل ةدوزابلا تايروطنزيمآد

 ةيكربمأ .ةيلوغملا دتهلاو :ةيعيشلا ناريإو «ةينامثعلا
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 1650 ىتح نيينامثصلا دوعص

 عسوتلا يف ىربكلا ةرفطلا تثدح

 ناطلسلا مكح ناَبإ ينامثعلا
 .«ميظعلا»ب بقلملا ,لوألا ناميلس

 لوطسألا روصت هانذأ ةحوللا

 ةنيدم مجاهُي ينامثعلا يرحبلا

 .1545 ماع ةيسترفلا نولوط
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 عسوألا تناك ةينامثعلا ةيروطاربمألا نأ يف لادج ال

 ةيمالسآلا لودلا رفاس قيم قم اذوفك دعبألاو قالت

 نشت ةيدودح ةرامإك لهذملا اهعّسوت تأديب دقف .ًاعيمج
 نم برقلاب اينيثب نم ةيطنزيبلا يضارألا ىلع تاراغ

 يف .رشع ثلاثلا نرقلا نم ركبم تقو يف ةرمرم رحب

 ,ةقجالسلاي ةميزهلا لوغملا لزنأ ,1242-1243 ماعلا

 دادعأب عفد ام اذهو مهل نيعبات نيعطقم مهنم اولعجو

 نع اثحب ىرغصلا ايسآ ىلإ كارتألا ودبلا نم ةديازتم
 ىلإ ةيقوجلسلا ةلودلا رايهنا ىَدأو .ةمينغلاو لكلا

 «ضافضفلا لوغملا ناطلس تحت تاليود ةدع ءوشن

 دعب اوبلقنا نيذلا :نيينامثعلا كارتألا ةليود اهتمو

 ماعلا يف مهل ةمصاع اهذاختاو ةسروب ىلع مهئاليتسا
 يتلا ةيفئاطلا تانحاشملا يف نييساسأ نيبعال 6

 .اهمايأ رخآ يف ةيطتزيبلا ةيروطاربمألاب تملأ
 ةيطنزيبلا فارطألا ةمدخ يق ةيبنجأ تاوق مهتباثمبف

 ءدب يذ ءىداب قئاضملا نوينامثعلا زاتجا ,ةفلتخملا

 اولتحا اذكهو .ابوروأ يق ةطنزيب يضارأ اولتحاو

 مهترطيس اوطسب اريخأو ءايراغلبو ءاينودقمو «نانويلا

 يف برصلا ةكوش اورسك نأ دعي ناقلبلا برغ ىلع
 تالمح تلشف دقو .1389 ماعلا يف وفوسوك ةكرعم



 1650 ىتح نيينامثصلا دوعص

 1328-1672 ةينامثعلا ةيروطاربمالا عُسوت

 1520 .ةينامثع ضارآ 1328 ةينامثع ضارآ
 (لوألا ميناس لثغ يف) انظعلإ م

 1541 دم نيينامثعلل ةعبات صارأ _” 1355 ةينامنع ضارآ دك

 (لرألا ناميلس لع يف) []]]]]]]] 1394 نم نييئاستملل ةمبات ضار "يت 0 يد امثعلل ةعبات ضارآ

 ؟هيد .ةيناملع ضارأ
 1890 ,ايناندم ىنايأ خيي مررت رزنم لثإ ًاسسأ

 دنع ديف هن ارا 3
 1684 ذم نييناسثعلل ةعبات ضارأ 1475 دتم نييتاسنملل ةمبات يخارآ رى
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 يتال لود نيب ىتش فالحأ اهب تماق ةبقاعتم

 ءاينافلستارتو «ةيقدنبلاو ءيلوبان اهنمو :ةيسكذوثرأو

 لخاد ينامثعلا مدقتلا دص يف ؛ىونجو ءايبرصو

 يديأ يف ةيتيطنطسقلا تطقس ,1453 ماع يف .ابوروأ

 ةيروطاربمألا تاعلطتلا بهلأ امم :حتافلا دمحم تاوق

 .عسوتلا نم ديزمل ةيضرألا مهل رفوو نيينامثعلا ىدل
 ,نييرجملا نم دارغلب نوينامثعلا عزتنا ,1521 ماع يف

 ءانييف باوبأ ىلإ اولصو دق اوناك ,1529 ماع لولحبو

 ميظعلا ناميلس ةاقو ىدلو .غروبسباه لآ ةمصاع

 اومكحأ دق نوينامثعلا ناك ,(ينوناقلا ناميلس)
 دتمت يبوروألا بارتلا نم ةعساش ةحاسم ىلع مهتضبق

 . 6 «نائويلا بونج ىلإ مزقلا ةريزج هبش نم
 يف دعب ايود ّدشأ تناك نيينامثعلا تاراصتنا نكل

 اومزه نأدعبف .ابوروأ يفاهنم مالسإلا رايد
 مض ىلإ اودمع ,1514 ماع ناريدلاك يف نييوفصلا

 مهل حاتأ امم :نيدفارلا دالب لامشبو لوضانألا قرش

 زيربت نيب ام ىطسولا ايسآ يف ةراجتلا قّرطب مّكحتلا
 نيينامثعلل تمت ,1516-1517 ماعلا يف .ةسروبو

 رمألا .رصمو ةيروس يف ةيكولمملا ةلودلا ىلع ةبلغلا
 يف ةسدقملا نكامألا ىلع ةرطيسلا حيتافم مهحنم يذلا

 يتلا ةينانويلا ةيحالملا نوئفلا مهريوطتبو .زاجحلا

 نوينامثعلا حّطنت .مورلا مهفالسأ نم اهوبستكا

 يدحتو طسوتملا قرش يف ةيقدنبلا ةوق ةعراقمل

 ,طسوتملا برغ يف ةيغروبسباهلا اينابسإ ناطلس

 -1534) سنوتو ,(1529) رئازجلا ىلع ًاعابت اولوتساو
 ,ةيجيتارتسالا اطلام ةريزجو .(1560) ةبرجو (5

 صربق ةريزج نع ًالضف :(1565) نييبيلصلل لقعم رخآ
 تراثأ .ةيرحبلا تاراصتنالا نم ةلسلسلا هذه .(1570)

 تليقُتسا .لعفلابو .احجان ًاداضم اموجهرمألارخآ يف

 ماع تنابيل ةكرعنم ىف ةيرحبلا نييئامثعلا ةميزف

 .يحيسملا ملاعلل اندؤم نهكت اهفضون ةوافكب 3

 يرحبلا ميل عسا ديدجت نوينامثعلا داعأ نئلو اذه

 0 ًاتزاوت نأ الإ .1574 ماع اددجم سنؤت اوعزتناو

 تيقب يتلا دودحلا هعم تمسترا ؛طسوتملا داس ىوقلا

 يضارألا نع بوتجلا يف ةيمالسإلا يضارألا لصفت

 .لامشلا يف ةيحيسملا

 يف ةينامثعلا ةنطلسلا نأ انه ةقرافملا هجوو

 ,ةيلاضتلا ةهجولا نم ةيمالسإ تناك اهمايأ ريكاوب

 اهنأ حيحص .ةينانويلا ةفاقثلاب رتأتلا ةديدش اهنكل

 فارعألا ةثيرو كلذك تناك اهنأ الإ ؛:ةقجالسلا تفلخ

 - ةينامورلا ةيروطاربمألا ىلإ ةدئاعلا ىنُبلاو

 نيب اهدادتما مكحبو .اهلحم تلح يتلا ةيطنزيبلا
 دقف :مالسإلا رادل ةيبرغلا موختلاو يحيسملا ناقلبلا

 .ةسفانتم تاراضح نيب رسجك ةينامثعلا ةلودلا تلمع

 ًافده تناك املاط يتلا قدي طتطسقلا نم اهيرقل اركتو

 ةرسأ اهمكحت يتلا ةنطلسلا تيذتجا ,يمالسإلا حتقلل

 مهو ؛يزاغ اهدرفم) يزغلا نم ديدعلا «يلنمثعلا»
 يف يوامسلا دجملا ىلإ نيعاسلا (ءاحلصلا نوبراحملا

 كارتألا نويوعرلاو نودقاولا ءالؤه .ئراضتلا داهج

 يف ةيحيسملا تادلبلاو ىرقلا ىلع لماحتلاب اوفصتا
 يف لوخدلا ىلإ أجل دق اهضعب نوكي امبرو :لوضانألا

 نم ناك هتأ ريغ .داهطضالل ًايشاحت يمالسإلا نيدلا

 قرطنلا نم ءاضعأو شيوارد اتعب نيدفاولا نيب

 ت) شاطكب يجاح لثم .ةيلخادلا ايسآ نم ةيفوضلا
 مالسإلا نم هب ةصاخ ةغيصب يدانُي ناك يذلا (7

 ةيعيشلاو ةينسلا ,ةيمالسإلا تادقتعملا جزم ىلإ ليمت
 ليسامم :ةيحيسملا تاسرامملاو تادقتعملاب :امهيتلك

 ةيلمع ةينمرألاو ةينانويلاب ةقطانلا بوعشلا ىلع
 ةالولا معد دقو .يمالسإلا نيدلا يف لوخدلا

 ةنراطملاو ةفقاسألا مهداعبإب ةيلمعلا هذه نوينامثعلا

 ةداق الب نييحيسملا كرت يذلا رمألا ,مهتايشربأ نع

 نم ةيسكذوثرألا تاسسؤملا مهلادبتساب كلذكو ءايلمع
 ىرخأ تاسسؤمب ةريدأو متايمو سرادمو تايفشتسم

 ملو .سرقو برغ ءاملع اهرييست ىلع موقي ةيمالسإ
 ةئملاب 90 نم رثكأ َناَكَو ًالإ رشع سماخلا نرقلا ضقني

 ةمك تيقأب نو: :ةنيملم اوراس دق لؤيشاتألا ةاكس نه

 .ندملا يف دوهيلاو ىراصتلا نم اهب سأب ال تايلقأ

 نإف ؛معألا بلغألا يف ملسأت نم مه نوحالفلا ناك اذإو

 ماظنلا ىلإ ةدئاعلا نييندملا نيقظوملاو ءالبنلا ةقبط

 تارادإلاو شويجلا يف تجمدنا ميدقلا يروطاربمألا

 .ًازيمم ًايطنزيب ًاعباط ةلودلا ىلع ىفضأ امم .ةينامثعلا

 هي ًاحومسم ناك ينيدلا لالقتسالا نم ًاردق نأ عيحض

 ةينيدلا تايلقألا مكحت يذلا ؛ ءيلملا ماظنلا قيبطت ربع

 ةينامثعلا ةيروطاربمألا نأ الإ ءاهسفنب اهسفن هبجومب

 قطانملا يفو .ةيزكرملا نم ةقئاف ةجرد ىلع تناك

 قجانسلاو تايالولا ضعب اهيف امي) ىرخألا ةيمالسإلا



 نم ًاماكحإ ّلقأ لاكشأأل ةعضاخ تناك يتلا ةيبرعلا

 يديعص ىلع مالسإلا قيبطت ناك .(ةينامثعلا ةدايسلا

 ناك .رمألا عقاو يف ًايتاذ اقيبطت عمتجملاو نوناقلا

 ةايحلا يحانم مظعم يف مهنكل ,ةاضقلا نونّيعُي ةالولا

 ةينيدلا قفارملاو تاسسؤملا نوعدي اوناك ,ىرخألا

 دجاسملا اهنمو :لقتسم وحن ىلع رهدزتو ومتت

 اياوزلا تاكبشو :نيدلا لاجر دادعإ متي ثيح سرادملاو
 ام ابلاغ يتلا نييفرحلا تاباقنو ؛ةيفوصلا اياكتلاو

 نإ لاح ةيأ ىلع .اهب ةقيثو ةلص ىلع تناك

 ؛ىرخألا ةيمالسإلا مكحلا ةمظنأل افالخو :نيينامثعلا

 اهنومكحي يتلا تاعمتجملا ىلع نوفرشي اوناك

 نيطالسلا ناك اذإف .اهنويلوقيو اهنوطيبضيو
 اوناك مهنأ ريغ «ةيمالسإلا ةعيرشلل ايرظن نيعضاخ

 ةينويامهلا تانامرفلاب ةيوامسلا عئارشلا نوقدرُي

 يف امي ءاياعرلا عيمج تابجاوو ةناكمب بعالتت يتلا

 اياوزلاو ءاملعلا اوعضخأ دقل .سابللا ماكحأ كلذ

 مهئالمإب ةلودلا ةطلسل ةيفرحلا تاباقنلاو ةيفوصلا

 عمتجملا ناك .ءالمإ تانوذألاو تافينصتلاو تانييعتلا

 ,نيموكحملا ةقبطو ماكحلا ةقبط :نيتقبط ىلإ مسقني

 ايصخش اكلُم اهلك ضرألا تناك ءايرظن .مهيلع

 ةروضحم نكت مل ةمكاحلا بخُثلاو .(كلتفج) ناطلسلل

 نوضبقي نيذلا نايعألاو تاوكبلاو تاوشابلاب طقف
 كلذك مضت تناك لب «تايالولا يف ةنطلسلا ديلاقم ىلع

 لاجرو .:ةيستك تاطلسو .ةيطارقتسرأ ةينانوي تالئاع

 رسأ نع الضف .نمرألاو دوهيلا نم نيزراب فراصم
 .ناقلبلا نم ةيريمأ

 ىلإ هميدقت ؛ناميلس ناطلسلل يصخشنا مسرلا اذه نم دصق
 نأ نامثع ينب نيطالس دتعي مل ذإ .ايوروأ كولم نم هدادنأ
 رخأتم نمز يف الإ مهاياعر ىلع ةيصخشلا مهموسر اوضرعي
 .رشع عساتلا نرقلا نم

 16050 ىتح نيينامثصلا دوعص



 يمالسإلا ملاصلل يخيراتلا سلطألا

 1920 - 1650 ةينامثحلا تيروطاربمألا
 | < دكا

 نرقلا يف هجوأ ىلإ ينامثعلا ماظنلا لصو نيح

 .ةعاجنلا يف ةيامتو الاعف اماظن ناك ءرشع سداسلا

 يهو الأ ءىربك فعض ةطقن كلذك هبوشت تناك امنإ

 ,ةوادبلا اهيلع بلغت يتلا تاعمتجملا يف .ةثارولا ماظن

 ينيورادلا هقطنم ةثارولل ددحم طمن بايغل نوكي

 ناطلسلا وه يناثلا ديمحلا دبع

 نأ هل ىّنست يذلا ريخألا ينامثعلا

 ىلع ةيلعف ةطلس سرامُي
 ادبتسم اكلم ناك :ةيروطاربمألا

 هنأ الإ ,ةيسايسلا تايرحلل ًاودعو
 تاحالصإلا كلذ عم عّجش

 .ةيداصتقالاو ةيئاضقلاو ةيميلعتلا

 وه نوكي ميعز جرخي «دادنألا نيب عارص دعب :تباثلا
 قطنملا اذه لاقتنا نكل .ةليبقلا ةدايقل حلصألاو ردقألا

 .ايلخاد ابارتحا هانعم يروظاربمأ ماظن ٍبلّص ىلإ
 ,ةوخالا نيب ةيمادلا تاعزانتلا نم ةلسلس دعب اذكهو

 اوديق نأب مهيدل ةثارولا ةلضعم نوينامثعلا مسح

 يسيبح مهولعجو روكذلا نم ناطلسلا ءابرقأ ةكرح
 ناك ام اذهو :ميرحلا ةحنجأ وأ ةيلخادلا رصقلا ةينفأ

 ةيويح ةيارد ةيأ هباستكاو ديتعلا ناطلسلا نود لوحي
 نَوَقْلاَب امير راذعمو ةوتدنلاو ةيركتسمعلا ةووشلاو
 اولصو نّمم نوينامثعلا نيطالسلا ناك ءرشع عياسلا

 .ةسايسلا قئاقحب ةيفاك ةيارد ريغ ىلعو .يركسعلا

 دوجوب ةزيجو ةرتفل شيجحلاو ةلودلا ةطلس تلطعت دقو

88 



 1920 - 1650 ةينامثصلا ةيروطاربمألا

 1683-1914 ةينامثعلا ةيروطاربمالا

 1718 لوطي اهترسخ ضار |" 1

 1812 لرلحي اهترسخ سضارآ [0]]]]]

 1881 لوظي اهترسح ىضارآ 07

 1814 لرلحب اهترسح سخارأ 7777

 1914 ماع ةينامثملا ةنطنسلا 772 >

 يتاذلا مكسلا منس خيرات  وي؛ |

 ضرألا نادقن عيرات دوبي

 -دحد جهل



 يمالسإلا ملاصلل يخيراتلا سلطألا

 دمحم لاثمأ ,ةمحرلا مهيولق يف تمدعتا ءارزو

 ينارصن لجرل نبا ناكو .(1656-1661 ح) ىلوربوك
 حاتأ امم ((1661-1676 ح) دمحأ هنباو ءاينابلأ نم

 لب ال ؛مرقلا ةريزج هبش نم لامشلا ىلإ رثكأ عّسوتلا
 ماع انييف ىلع (دمحأ توم دعب) ناث ٍراصح برضو

 ةعجر ال ةيلمع طاطحنالا ةروريس نأ نّيبت نكل .63
 قلخ نيتيكريمألا نم ةينابسإلا ةضفلا قفدتف .اهيف

 ةقالعلا تاذ تاقبطلاب ىذألا قحلأ الئاه ًامّكَضت

 ىلع فرصلا ىلع ةموكحلا ةردقب كلذكو ؛ةراجتلاب
 دورايو قداتب نم ثيدحلا مهحالس ناك نيذلا دونجلا

 ةالو بسك اذكهو .برح مئانغ ال ةيدقن غلابم بلطتي
 باسح ىلع تاطلس نويلحملا تالايإلاو تاعطاقملا
 بئارضلا اوفعاضو مهل ةصاخ ًاشويج اورتكاف زكرملا
 ًانايك اولكش دق اوناك نيذلا ةيراشكتإلاو .مهبويجل
 نم اوسمغنا ءاهتاذ ةلودلا لخاد تازايتمالاب معني

 ىلع براقألا ةاباحمو فرصتلا ةءاسإ يف مهبناج

 ناك يذلا يضارألا نع ةموكحلا ٌلزانتو .عساو قاطن

 عرازم ىلإ لوحت ؛ةعارزلا شعني نأ ضورفملا نم
 عفد امم ؛الإ سيل بئارضلا راصتعال ةيجارخ
 مهثيوكتو مهيضارأ نع يلختلا ىلإ نيعرازملاب

 نيرجهملا نم ىأ نييفيرلا قرطلا عاطق نم تاباصع
 يّشفتل ةضّرعملاو اهناكسي الصأ ةظتكملا ندملا ىلإ

 قييطت ءاجو .نمألا لبح بارطضاو ةئبوألاو ةعاجملا

 ةيحيسملا نيتيلاجلل حيتي يذلا يملا ماظنلا

 نم ةيلاع ةجرد (قارعلا يف ةعيشللو) ةيدوهيلاو
 لالخ نم ةلودلا ةيعرش ضؤّوقيل .يرادإلا لالقتسالا
 نييحيسملا هعيجشتو :تازايتما نييبرغلا راجّتلا هحنم
 - ةنطلسلا ءادعأ وحن علطتلا ىلع ناقلبلاو نانويلا يف

 .ةيامحلاو ةدناسملل ابلط - ةيبرغلا ابوروأو ايسور

 تتبثأ ؛يلخادلا ديعصلا ىلع اهتيزكرم لالحنابو
 انيوزفأ لوك اود تببهق انينأ ةينامقعلا ةخينسلا
 دق يداصتقالاو يركسعلا اهماظن ناك يتلا ,ةدعاصلا

 .يملعلا ركفلا رامضم يف ةروثلا نم دئاوقلا ينجي أدب

 هرشع عباسلا نرقلا نم نيريخألا نيدقعلا لالخو

 ىلع نانغنلا ةغلاي اطاوغلأ ةيبوروألا لودلا تعط
 1684 ّيماع نيب امق .ةينامثعلا ةيروطاربمألا باسح

 رجملا يضارأ مظعم غروبسباه ةرسأ تعزتنا :1687و

 ماع برصلا دالبي اهتعبتأو بونادلا يلامش. ةعقاولا

 يساملادلا لحاسلا ىلع ةقدانبلا ىلوتساو ؛ 9

 ؛ايلودوب ادنلوب تزغو ؛(ةروملا) نانويلا بونجو

 ًارخؤم هثيدحت ىرج يذلا مهشيج لضفي سورلا نكمتو

 يف فوزآ ىلع ءاليتسالا نم ءربكألا سرطب دهع يف
 ةداعتسا نوينامثعلا عاظتسا نثلو .مرقلا ةريزج هبش
 لوألا فضخلا لالخ د وققملا يضارألا هذه نم ضعب
 ىلع نيزجاع اوناك مهنأ الإ ءرشع نماثلا نرقلا نم
 ماع يف .يسورلا مدقتلا دم فاقيإ نع دعبألا ىدملا

 ايفادلوم اولتحاف ,ةديدج ةلمحب سورلا عرش .8
 طورشلا بجومبو .مرقلاو (اينامور لامش) ايشآلوو
 ماع ةمربملا «اكرانيك كوشتوك» ةدهاعمل ةنيهملا

 مدق ءىطوم ايسور حنم ىلع نوينامثعلا ربجأ 4

 ةحالملا ةيرحب اهل حامسلاو ءدوسألا رحبلا ىلع

 .طسوتملا رحبلا ىلإ لوصولا ةيناكمإ عم هيف ةراجتلاو
 تايالو يف اهمامأ ةيّربلا ةراجتلا باوبأ حتف نع ًالضقف
 نينح يفو :ةيبوروألاو اهتم ةيويسآلا :اعيمج ةتطانلا
 نم ةينامقعلا ةطلسلا تحت ايشألوو ايفادلوم تّلظ
 ديازتم يتاذ مكح نم هاتزاح ام نأ الإ ,ةينقتلا ةيحانلا

 لوحتي فوسلو .امهب يسورلا بعالتلل ةضرع امهلعج
 ءانبب يضقي يسور طغضص تحت لخدأ يطرش ذنب

 لخدتت نأ يف ماع قح ىلإ لوبنتسا يف ةيسور ةسينك
 نييحيسملا نم ناطلسلا اياعر عيمج حلاصل ايسور
 .نيكذؤقرألا

 باقعأ يف ءاج يذلا راكفألا قفدت نأ ديب

 ًاعقو دشأأ ءرمألا ةقيقح يف ,ناك ةيبوروألا تاراصتنالا

 نويلبان لالتحاق .ةيبرحلا مئازهلا نم ًاراصعإو
 رذبيل ءاج ,1798 ماع رصمل دمألا ريصقلا تربانوب

 تايالو ىنغأ يف يروثلا لّوحتلاو يملعلا ركفلا روذب

 حتف َدقل :لامهإلل اضّرحَك اهرثكأ كل :ةشطلسلا
 ,ددجلا كيلامملا ءارمأ يف ةميزهلا هلازنإب نويلبان
 ,ةينامثعلا ةنطلسلا حانج تحت رصم نومكحي نيذلا
 ةرسأ لظ يف ةيبرغلا راكفألا لفلقت مامأ قيرطفا

 يه ؛ةنرصعلا قئارطو ثيدحتلا بابسأب ذخأت ةمكاح

 ينابلألا طباضلا ,(1805-1848 ح) يلع دمحم ةرسأ
 هسفن نم ًالعاج ,1805 ماع ةطلسلا ٍىلع ىلوتسا يذلا
 عماطملاو .مسالاب الإ ءيش لك يف ًالقتسم ًامكاح

 ىلإ ىضفأ ءاهيلإ ةيكلملا ةدوع دعب اسنرفل ةيرامعتسالا
 :1880 ماغ نم ارابتغا رئازجلا نييتامهعلا ةراسخ
 ةعزنلا حايرو .1881 ماع ستوت يف ةيمحم ءاشنإو

 ,ةيسنرفلا ةروثلا بغ ابوروأب تفصع يتلا ةيموقلا
 ةروثب ًاءدب «ناقلبلا يف ةيحيسملا تايلاجلا ىلإ تلصو



 ةينانويلا لالقتسالا برحف .(1804-1813) برصلا

 ناس ةدهاعم يف اهتورذ تغلبو ,(1829-1821)

 اهاضتقمب نوينامثعلا ربجأ يتلا :1878 ماعل ونافيتس

 ايتامورو ايبرصو ايراغلبل لالقتسالا حنم ىلع

 عيطقت نم ريخألا لصفلا لجأتي ملو .دوسألا لبجلاو
 ىوتشلا نيه فاتح نيكو ألا ةفطتلنملا لاتضوأ

 لجر» ةدناسمب اسنرفو ايناطيرب مايقو «ةيبوروألا

 :(1854-1856) مرقلا يف ايسور دض «ضيرملا ابوروأ

 يف .ناقلبلا ىلع ايسورو سفانتت اسمنلا تحار اميف
 ,ةقريو سلبارط يتيالو ايلاطيإ تزغ 1911 ماع

 ماع يقو .اهل امهنع لزانتلا ىلع نيينامثعلا ةهركم
 ايبرص يهو .ةعمتجم ةيناقلبلا ىوقلا تعزتنا ,2

 ضارأ نم ىقبت ام ,دوسألا لبجلاو نانويلاو ايراغلبو

 لوح ضرألا نم عاطق ءانثتساب ءابوروأ يف ةينامثع
 رهش يفو .اهتيب فالخلا بدي نأ لبق كلذو ؛لوبتتسا

 ةيبوروألا لودلا نيب عازنلا رجفنا ,.1914 سطسغأ /بآ
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 1920 - 1650 ةينامثصلا ةيروطاربمألا

 اهيف تفطصا ؛ةيتوك برح ةروص يف ناقلبلا ىلع
 هجو:يف ايناملأو اسمتلا بناج ىلإ ةينامثعلا ةنطلسلا

 ةميزه تءاجو .ايسورو ايلاطيإو اسنرفو ايناطيرب
 ,1922 ماع ناطلسلا علخو 1918 ماعلا يف روحملا لود
 نع مكيهان ,1924 ماع ةيمالسإلا ةفالخلا ءاغلإو
 :1921 ماغلا يف ناتويلاو ايكرت نيب ناكسلا لدابت

 .ةينامثعلا ةيروطاربمألا ىلع ةياهنلا راتس لدستل

 ينبملا رصقلا اذه ةهجاو نإ .لوبنتسإ يف «ةجهب ةملوض» رصق

 تدّيِش يتلا روصقلا يقاب نأش .يكيسالكلا يقدنبلا زارطلا ىلع
 ثودح نع منتل ءرشع عساتلا نرقلا يف نيينامثعلا نيطالسلل

 مهتعزن نع نولختي اوحار ذإ ؛يفاقثلا هجوتلا يف ريبك لوحت
 ىلع ةوطسو هاج نم نوكلمي امب نورهاجُيو ةلزعلا ىلإ ةقياسلا

 .ايوروأ كولم رار



 يمالسإلا ملاصلل يخيراتلا سلطألا

 2000 - 1500 ناريإ

 .هتصاخ ضعبو ناميلس هاشلا

 نورهظي :نييبرغ فويض نع ًالضف
 نم يعيبط رظنم ةيفلخ ىلع انه

 ناك .يرعاشلا يبوروألا طمنلا

 نورّدصُي نويوفصلا ماكحلا

 كلذكو ءايوروأ ىلإ ريرحلاو داجسلا

 نييفرح ميمصت نم ةيفزخلا ةينآلا

 دقل .برغلا قاوسأ ىلإ نييئيص
 ينيدلا ءادعلا كلذ ءادبإ نع اوعلقأ

 صاخشألا ريوصت لايح دوهعملا
 هلجبي يذلا يلع مامإلا نأ معزلاب

 ماسر هسقن وه ناك ,ةعيشنلا

 .اَضِيأ ابالمخو
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 -1501) ةيوفصلا ةلالسلا عم ديدجلا ناريإ خيرات أدب

 يرشع ينثالا يعيشلا بهذملا نم تذختا يتلا (2

 يقض خيشلا ىه ةيوفصلا ةيسألا قنوع .ةلودلل اكيد

 اددجحو ايفؤص انكي ناك يذلا (1252-1334) نيدلا

 نيب تاحالصإلا نم ةكرح لهتسا دقو .يّنسلا ءالولل

 ُهَفَلَخ امأ .ناريإ يبرغ لامشو لوضانألا قرش لئابقلا
 لامآلا ايحأ دقف ,(1487-1524) ليعامسإ هاشلا

 بقع تداس يتلا ىضوفلا ةرتف يف ةيبعشلا ةيورخألا

 ةيروميتلا ةلودلا رايهنا

 مامإلا» هسفن نلعأ نأب
 نسضطقلا نأ :ةرَوكَسَفِلا

 :ةعيشلا ئدل رظتنملا

 ,ةكرحلا هزه تحاتأ

 ةبصع اهتمدقم يفو
 نيبراحملا نم ةيعرُم
 ,««يشابلزقلا»ب نوفرعُي
 سوؤؤرلا باحصأ يأ

 ىلإ ةبسن) ءابهصلا
 يتلا ءارمحلا ةمامعلا

 ناك يذلا ؛ليعامسإ هاشلل تحاتأ .(اهنورمتعي اوناك

 هرمأل عضخُي نأب ,.1501 ماع زيربت يف ًاكلم هسفت نلعأ
 .يلاتلا دقعلا نوضغ يف ةيناريإلا يضارألا مظعُم

 نم ةيوفصلا ةلودلا ناطلس نأ نم مغرلاب

 هاشلا اهاتب يتلا ناهفصأ ةعئارلا ةديدجلا اهتمصاع

 اهدامتعال ًاقلطم نكي مل ,((1588-1629) لوألا سابع

 لئابقلا خويش) «قاميوألا» نم ةكبش ىلع هتسرامم يف
 ةعارزلا يف يديلقتلا عاطقإلا ماظن ىلعو .(راغصلا

 يتلا ينيدلا جامدنالا ةيجيتارتسا نإف ؛ةيجارخلا

 يعيشلا اهعباط ناريإ تحنم نويوفصلا اهدمتعا

 نإ ام .اذه انموي ىلإ هب ظفتحت تحرب ام يذلا زّيمملا

 ةربن تفخ ىتح مهب ةطونملا ةّمهملا يشابلزقلا ىدأ
 مدقتساو ,«ةيودهملا» ليعامسإ معازم ىلع ديدشتلا

 ءاسحإلاو نيرحبلاو قارعلاو ةيروس نم ةعيش ءاهقف

 ينثالا ةعيشلا نم «ةيمسرلا» ةغيصلا نأش ءالعإل
 رظتنملا يدهملا مامإلا ةدوع نأ اهادؤمو ؛ةيرشع

 ,يتسلا بهذملا عمقف .ىمسم ريغ لجأ ىلإ ةلجؤم

 تدرفأو :نييفوصلا ءاسفؤوألا ةحرهأ تستَدو

 ضّررعت كلذك .ةعيشلا بابشلا لامعتسال تاناقناخلا

 ىرجو .ةيرسق «ةملسأ» تايلمعل نويتشدارزلاو دوهيلا
 هنع ةضاعتسالاو ةكم ىلإ جحلا نع سانلا ينث
 اهيلع قدغت يتلا ةعيشلا ةمئألا تارازم «ةرايز»ب

 ككفت رثإو ,رشع نماثلا نرقلا يقو .باسح الي لاومألا
 تابارطضالا نم ةرتفب ناريإ ترم :ةيوفصلا ةلودلا

 «لامشلا ىلع نورطيسي سورلاو نوينامتثعلا اهيف ناك
 ناجاقلاو دتولاو ناشفألاو نافقألا لئابقلا ءامعدو

 ردان ماق نئلو .بوتجلا يف ةطلسلا ىلع نوسفانتي

 اهاش هسقن نلعأ يذلا يراشقألا يلبقلا ميعزلا ؛هاش

 لقالقلا نأ الإ ,ةعيشلا ءاملعلا حامج حبكب ,1736 ماع
 ءاملعلا كثلوأل تحمس رشع عساتلا نرقلا تّمع يتلا

 ةنراقملاب يتاسسؤملا لالقتسالا توك ربكأ ردق ةزايحب
 تقازظت عم

 ,(1779-1925) ةيراجاقلا ةلالسلا دهع . يفو

 نيمكلاو ةاكَرلا لضقت ةعيشلا ءامثعلا تاردق َتْوّْوَعَت

 مهتحنم نيح يف ؛ةرشابم مهيلإ عفدت تناك يدقنلا

 نم ةيفاضإ تادئاع فاقوألاو تارازملل مهتياعر

 ّمهأ نم نينثا دوجو نإ .نكاسملاو يضارألا راجيإ
 ةرطيسلل عضاخلا قارعلاب فجنلاو ءالبرك يف تارازملا
 جراخ ةطلسلا ةسراممل ةدعاق مهل رفو ؛ةينامثعلا

 ىركذ ييحت يتلا دادحلا رئاعشف .ةلودلا قاطن

 ءازعلا سلاجمو ءالبرك يف نيسحلا مامإلا داهشتسا

 ,يبعشلا نّيدتلل ةزّيِمُم ملاعم تحضأ ءاهب ةنرتقفلا

 تاتوكم نم ايساسنأ اكوعم ةيعيفتلا ةديقعلا قع تعج

 .ةيتاريإلا ةيموقلا ةيوهلا
 اح خم قاريإ ىلم نصفك ظوفشلا كاذب اَملَو

 ءاملعلا عراس ءرشع عساتلا نرقلا يف ايناطيربو ايسور
 ماعلا يفق .ةينطولا ةمواقملا يف فوفصلا رّدصت ىلإ

 تازايتما ءاغلإ ىلع هاشلا ءاملعلا ربجأ ,3
 نطاومل اهحنم دق ناك رثألا ةديعب ةيلامو ةيداصتقا

 تاينيعست يفو ؛رتيور ود نورابلا ىعدُي يناطيرب
 دالبلا تمع بارضإ ةكرح اوداق ءرشع عساتلا نرقلا

 ,توبلات روجيملا وه ءرخآ يناطيرب حنم دض اهرسأب
 بارضإ نع دلوتملا يسايسلا مخزلاو .غبتلا راكتحا قح
 نيح ,1906 ماعل ةيروتسدلا ةروثلا يف هتورذ غلب غبتلا

 نم دارفأو راجتلاو نييلاربيللا ءاملعلا نم فلاحت ربجأ

 دقعل ةوعدلا ىلع هاشلا ةيرغتملا ةققثملا ةحيرشلا

 مكحلا لاكشأ نم لكشب لوبقلاو ةينطو ةيعمج



 ؛يروتسدلا مكحلا نم ةزيجو ةرتف كلذ تلت .يناملربلا

 ءاملغلا نيب نشوتلا نم ةلاح حطسلا ىلإ اهلالخ تززي
 يديأ ىلع الإ هتنت ملو نييلاربيللا ءاملعلاو نيظفاحملا

 هاشلا مكح ةداعإل اولخدت نيح 1911 ماع سورلا

 .ةيناث يطارقوتوألا

 ةبيتك نم طباض ةطلسلا ىلإ لصو ,1925 ماع يف

 ةرتف دعب كلذو ءيولهب ناخ اضر وه «قازوقلا ناسرف
 اضر ماقأ .ةيسورلا ةروثلا تبقعأ رارقتسالا مدع نم

 دقو ؛ةيرذجلا ةيثيدحتلا هتعزنب زيمتي مكح ماظن هاش

 لئابقلا ءامعز ةطلس ميطحت ىلإ ماظنلا كلذ ىعس

 لاخدإ قيرط نع نيدلا لاجر ةيلالقتسا نم دحلاو
 ىلع ةلودلا فارشإ ضرفو يناملعلا يندملا ميلعتلا

 يتلا ةيندملا مكاحملا تميقأ كلذك .ةينيدلا سرادملا

 امب :ةيئاضقلا نوؤشلل مهراكتحا نم ءاملعلا تدرج

 يتلا يضارألا ةيكلم لاقتناو ليجست تالماعم كلذ يف

 ةيملاعلا برحلا لالخو .ةلئاط ًالاومأ مهيلع ردت تناك

 ةيناريإ ةموكح ىلإ ايسورو ايناطيرب تجاتحا «ةيناثلا

 ةهبجلا ىلإ ةيبرحلا تادادمإلا لوصو رمأ ليهستل ةعّيط
 اتبّصنو يّحنتلا ىلع هاش اضر اتربجأف ,ةيقرشلا

 .يولهب اضر دمحم باشلا هنبا هناكم

 يذلا ءطفنلا راص ,ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعبو

 هريجأت متو 1908 ماعلا يف ةرم لوأل فشُتكا

 «مهل ةحونمملا ةيخسلا تازايتمالا بجومب نييناطيربلل

 ناريإ ءارزو سيئر لواح نيح سفانتو عازن لحم

 ةيزيلجنإلا طفنلا ةكرش ميمأت ,قّدصم دمحم ؛ينطولا

 ةعطاقم نع ةمجانلا ةمزألا مضخ يفو .ةيناريإلا -

 ةلاكو تلخدت .يناريإلا لورتبلل ةيبرغلا طفنلا تاكرش

 (هيإ يآ يس) ةيكريمألا ةيزكرملا تارابختسالا
 مكعلا ةدس ىلإ يولهي ةرسأ ةداعإ يف شيجلا ةدعاسمل
 .ديدج نم يطارقوتوألا

 مايقو 1979 ماعلا يف هاشلا مكح ماظن رايهنا ناك

 ةبكرم ةعومجم ةليصح .كلذ ديعُب ةيمالسإلا ةروثلا
 .ةيسايسلاو ةيفاقثلاو ةيداصتقالا لماوعلا نم ةدقعمو
 حومطلا يعارزلا حالصإلا جمانرب دوعي نأ نم ًالدبف

 ةدئافلاب نيرشعلا نرقلا تاينيتس يف هاشلا هدفت يذلا

 ال نمم وأ ضرألا نورجأتسي نّمم نيحالفلا راغص ىلع

 ىربكلا تاكرشلل ًايباحُم ءاج ؛ةرملاب ضرأ ةيأ نوكلمي
 ةلئاعلل ناك يتلا ةعارزلا عاطق يف لامعألا عيراشمو

 جمانربلا نأ كلذ ىلع دز .اهيف ةديكأ حلاصم ةكلاملا

 مهنم ديدعلاو ؛نيدلا لاجر ريفنت ىلع لمع روكذملا
 ىلع نيمّيق وأ ءايرثأ ضارأ كآلم مهسفنأ مه اوناك
 عافترالاو .فقولا يضارأ نم ةعساش تاحاسم

 نم فعاض :1973 ماع دعب طفنلا ناغيسأ يف ءىجافملا

 رثأ امنإ ,ريغصلا يرصعلا يداصتقالا عاطقلا ةورث
 عمتجم يف ةزكرتملا ةريغصلا لامعألا عاطق ىلع ًابلس
 داسف نإف :كلذك .نيدلا لاجرب ةلصلا قيثولا :«رازابلا»

 هسرامُي ناك يذلا يشحولا عمقلاو يولهب ةرس

 بارتغا قيمعت يف امهسأ .(كافاسلا) يّرسلا سيلوبلا
 تالطلا ليج اميل الو ةحلعتملا قطمولا ةقتبلطلا

 ةيراسيلا ةخسنلاب وأ ةيسكراملاب نيرثأتملا بابشلا
 روتكدلا اهل جوري ناك امك ةيمالسإلا ايجولويديألا نم
 غلاب ساركلا بحاص دمحأ يلع لالجو ؛يتعيرش يلع
 لكش دقل .«يبرغلا ميمستلا» :ناونع لمحي يذلا ريثأتلا
 ةغييرس ةزوكلا ةنام تدملا ىلإ فيرلا نه نوهذاتلا
 .باهتلالا

 مادص عم هاشلا اهيلإ لصوت ةقفص ىضتقمب

 هللا حور هللا ةيآّقشنملا نيدلا لجر قارعلا درط ,نيسح
 ناك ثيح .فجنلا يف ةيعيشلا ةزوحلا نم ينيمخلا
 تحت يمالسإلا مكحلا ءايحإ ىلإ هسورد يف وعدي
 نم ةيغاض اناذآ هتارضاخم ىقلتف :ءاملغلا فارشإ

 يف هافنم نمو .ءاوس دح ىلع بالطلاو نيدلا لاجر

 لئاسو ىلإ اذفنم ينيمخلا دجو ,سيراب يحاوض ىدحإ
 هتوصب ةلجسملا ةطرشألا تناك اميف ,ةيملاعلا مالعإلا

 .ناريإ لخاد ىلإ ٍبّرهت هاشلاب ةدّدنملا هبطخو هيواتفل
 تارهاظملا نم ةلسلس تعقو :1979 ماع لهتسم يف

 رطضا .ءاروشاع ىركذ ءايحإ عم تنمازت ةدشاحلا

 ذئدنع داعف :ىفنملا ىلإ دالبلا ةرداغم ىلإ هاشلا اهعم

 ةدملو .ًابخاص ًالابقتسا لبقتسُيل هرايد ىلإ ينيمخلا
 مكح ,1988 ماع هتافو نيح ىلإ يأ ,تاونس رشع

 يتيدلا دشرملا هفصوب ةيمالسإلا ةيروهمجلا ينيمخلا
 ينيمخلا فلَخ ؛يئنماخلا هللا ةيآ ناك اذإو .ىلعألا
 ةيبذاجلا ىلإ رقتفي «دالبلا 2 ةينيد ةطلس ىلعأك

 لوخملا قحلا نإف .هفلَس اهب عتمتي ناك يتلا ةيماعزلا

 رطيسي يذلا «ماظنلا ةحلصم صيخشت عّمجم» ىلإ

 :ناملربلا ةيوضعل نيحشرملا رايتخاو صحف يف هيلع

 لاخدإ ىلع ريخألا اذه ةرادق نيعب دح ل قاعأ دق

 ةنققاتم ةيفيدنلا ةسسوملا [هويكعك تاحالصإ
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 يمالسإلا ملاصلل يخيراتلا سلطآلا

 1700 ماصلا ىلإ ىطسولا ايسأ

 [ًايلاح مامإلا دجسم] ةاشنلا دجسم

 تلمح دقو «ناريإب ناهفصأ يف

 «دمحمانو «هللار يمسا هتنذّئم

 ءانب ناك .ةزراب ةيسدنه فرحأي
 ,1612-1630 ةرتفلا يف دجسملا

 يناشيقلاب ةعئارلا هتفرخز صّخلتو
 هاشلا بولسأ اهتاذ دح يف قرزألا

 .اهيلع ناك يتلا ةهبألاو سابع
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 «مالسإلا رهظ ثيح بيصخلا لالهلا خيرات رارغ ىلع
 ماوقألا نيي ام ةقالعلا ةيلخادلا ايسآ خيرات تمكح

 كلت يف .ةرقتسملا ةيرضحلا ماوقألاو ةيودبلا ةيوعرلا

 نم لامشلا ىلإ ةعقاولا :ةلحاقلا هبش ةبحرلا بوهسلا

 يف دمتعت بوعش تشاع «نيوزق رحبو دوسألا رحبلا

 زعاملاو ليخلاو راقبألا ىلع ىلوألا ةجردلاب اهشاعم
 يف ةمظنم بوعشلا كلت تناك .كايلاو لبإلاو منغلاو

 ذاخفألاو لماوحلا اهساسأ ةيوبأ ةيبارق تاعامج

 ؛لئابق نم اهداحتا نع مجتي امو رئاشعلاو نوطبلاو
 ناخزيكنج ءاول تحت اهربكأ توضنا يتلا كلتك

 -1227 ح) وتاب «ناخزيكنج نبا ةدايقبف .هئافلخو

 ماوقأ نم ةلكشملا ,«ةيبهذلا ةليبقلا» تذختا ,((255

 اهل ةدعاق ءايسور يف راتتلاب تفرع ةيكرت - ةيلوغم

 ىلع (طالبلا رقم ينعتو يارس اهدرفم) نيتيارس نم

 ادنلوب بونجو ايناركوأ تحتق كانه نمو ءاغلوفلا رهن

 ةيروطاربمأ تماقأ ثيح ءايسورو ايراغلبو رجملاو

 ةباثمب وكسوم يف مكاحلا اهيف ناك فارطألا ةيمارتم
 يف ةزرابلا ةيرتتلا رسألا تلخد .يسيئرلا ةيزجلا عفاد

 اهلاصتا دعب رشع ثلاثلا نرقلا فصتنم ذنم مالسإلا

 ءارو ام دالبو مزراوخو ناريإ يف ةرقتسملا بوعشلاب
 شيواردلاو راجتلا هلمح يذلا مالسإلاو .رهنلا

 قطانم ىلإ ريرحلا قيرط ىلع نولقتتملا نويفوصلا
 ايدّدعَتَو ايبيغ اغياط :كاته:بسقكا: .ةيلغادلا آيس

 ةيحيسملاو ةيذوبلاو ةيتشدارزلاب هكاكتحا لعفب
 .ادهع مدقألا ةيناماشلا تانايدلاو ةيروطسنلا

 يذلا وهو :مالسإلا يف نيريشرامرت لوخدل ناك
 ءارو ام دالب (1326-1334) تاوتس ينامث ةدم مكح

 ,ياطقج هنبال ناخزيكنج اهثروأ ناك يتلا رهنلا

 فرع دقو ::كريدع تانضأ قانفقتابةتلاكمت ةنيقاف

 نامكرتلا ةريشع مارتحا ىلع زاح درف وهو :كنلروميت
 نم مغرلاب .ءاكذب قاقشنالا اذه رمثتسي فيك «ةريقفلا

 فرعُي امك كنلروميت وأ) روميت ناك دقف ءجرعأ دلو هنأ

 ايركسع ًادئاقو ًايعملأ ايسايس ًايجيتارتسا (برغلا يف
 دالب ةديحوتبف .(1370-1405) همكح ةرتف لاوط اذف
 فلس اميف ةموكحم تناك يتلا) ناريإو رهتلا ءارو ام

 كنلروميت داعأ :(وكالوه دافحأ :نييناخليإلا لبق نم

 اقلاخ :ئطسولا ايسآ ىلإ ةيلوغملا - ةيكرتلا ةطلسلا

 دنهلا برغ نم اهجوأ يف دتمت فوس ةيروطاربمأ كلذب

 دقو .دوسألا رحبلا لحاوس ىلإ (يهلد كلذ يف امب)

 نيينامثعلا مزه امدنع ابوروأ يف قافآلا هترهش تقبط

 لوألا ديزياب ناطلسلا رسأ ثيح :1402 ماع ةرقنأ يف

 ةوق روتعا يذلا للخلا اذهو .(1389-1402 ح)

 ىلغ ظغضلا نم فقع لؤساتألا يف نييتامخعلا
 داعأو ,رخآ نرق فصت ةدمل وجنتس يتلا ,ةينيطنطسقلا

 تدعاس نيح يف .نيصلا ىلإ ةراجتلا قيرط حتف

 يف ةيبهذلا ةليبقلاب كنلروميت اهلزنأ يتلا ةميزهلا
 .ةيحيسملا ايسور محن دوعص

 -1404 ح) كب غلوأ هفّلَخو كنلروميت دهع يف

 روميت ةرطيسل ةعضاخلا يضارألا

 ةيروسيننا ةلودلا

 ةينامتعلا ةيروشارمس# 17

 مشسألا نادلا ةيروطاربما []]]]]

 يبل ةضنم 17

 ةيبهذلا ةليبقلا تاناخ | ]|

 هضاب 1
 ياطقم تاناه [" ]

 ىربك ةيركص تالمحر تامجه اك



 ن - 1500) كبزوألا نيينابيشلا مكُح تحتو .(9

 ,ةيلخادلا ايسآ يف نييروميتلا ةطلس اوثرو نيذلا (0

 نم رضاوح ىلإ ىراخُيو دنقرمسو ةاره ندم تلوحت
 مئانغلاب ندملا كلت تنادزا دقف .ةيملاعلا ةقبطلا

 مهمدقتسا نيذلا نوناتفلاو نويفرحلا هعدبأ ام عورأيو

 قارعلاو دنهلاو سراف دالب نم هؤافلخو كنلروميت

 نم هنع فرع امم مغرلابو :كنلروميت نكل .ةيروسو
 يهلد مالستسا لبق رمأ هنإ ىتح) ةقئاف ةيشحوو ةوسق

 ىّنستي ال يك روكذلا ىرسألا فالآ ىلع زاهجإلاب هل
 لهاجلا يجمهلا كاذب نكي مل .(هئادعأب قاحتلالا مهل

 ةبكوكب هسفن طيحيو :ةيسرافلا ديجي ناك دقف .ةتبلا
 نيخّرؤملاو نيتانفلاو نيسرادلاو ءاملعلا عملأ نم

 ةفاقثلل تافصاوملا ًاعضاو ؛هرصع يف ءارعشلاو

 اهدلقيس يتلا ةزاتمملا ةفاقثلا كلت ,ةيمالسإلا ةيلاعلا

 فرع امك .ناقتإلاو لقصلا نم ديزمب نإو هدعب ءاج نم
 حيحص .ةينيدلا رومألا يف هردص ةعسو هحماست هنع

 ةعيرشلا مساب هتاحوتفب ماق ًايّنس املسم ناك هنأ
 ريغ ؛مالسإلا نع نودترمو ةقدانز هءادعأ نأ ةعيرذبو

 خياشم ناك امك .ىذأ لك نم ةعيشلا ىمح هنأ

 ةرتفلا كلت يفو .ةيحورلا حئاصنلا هنودسُي ةيفوصلا

 ةيفوصلا ةقيرطلا دوجولا زيح ىلإ تجرخ ,تاذلاب
 نيدلا ءاهب ىلإ ةيسن كلذك تيمُس يتلا ؛ةيدنيشقنلا
 نم برقلاب نوفدملاو ,.1389 ماع ىفوتملا يدنبشقتلا
 مومع يف ًاقيمع اهروذج مث نم برضتل ؛ىراخُي ةنيدم
 .ةيلخادلا ايسآ

 1700 ماصلا ىلإ ىطسولا ايسآ
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 عم ةيدنهلا ةراقلا هبش يف رهظ ام لوأ مالسإلا رهظ

 يفو 105201 يقفل يكاد ددملا راجت بيرس ضو

 نم نوكآلا نويمطاقلا ةاغَدلا نكمت :رشاعلا نرقلا

 قانتعاب ناتلم يف نييلحم ءارمأ عانقإ نم ةرهاقلا

 نم ةالوب اولدبتسا ءالؤه نا ريغ .يليعامسإلا بهذملا

 نم باجتُبلا حاستكا باقعأ يف نويروغلا مهنّيع ةّنِّسلا

 يف ثاعو روهال بهتنا يذلا يوتزغلا دومحم لبق
 ةيلمع تأدب .1030 ماعلا يف ارامدو ًابارخ دنهلا لامش

 عم ةيدنهلا ةراقلا هبش ىلع مظتنملا ءاليتسالا

 ةرتفلا يف يهلدو روهالو ناتلُم اولتحا نيذلا نييروغلا

 نيدلا بطق ؛مهداوق دحأ دمعي نأ لبق :1192-5

 ةلقتسم تانطلس ةدع نم ةنطلس لوأ سيسأت ىلإ ؛كبيآ

 ىلإ 1206 ماع نم تانطلسلا هذه تماد دقو .يهلد يف

 فلتخم نم ةبقاعتم ةلسلس لظ يف 1526 ماع

 ءاسرإ يف يهلد تانطلس تمهسا .ةمكاحلا تالالسلا

 هتدّهعت ثرإوهو .يدنهلا مالسالل زّيمملا عباطلا
 تسسأت يتلا نييروميتلا لوغملا ةيروطاربمأ ةياعرلاب
 دتما دقو .1526 ماع .رباب ,كنلروميت ديفح دي ىلع

 نأ ىلإ :نورق ةثالث ىلع فوني ام ةريخألا هذهي نمزلا
 يذلا ريبكلا نايصعلا وأ «درمتلا» بقع زيلجنإلا اهلح
 ىأ) لوغملا ةيروطاربمأ تلمتشا .1858 ماع علدنا

 ةمكاحلا تالالسلا نم ددع ىلع دنهلا يف (لغملا

 -1356) لاغنبلا يف تماق يتلا ةلقتسملا ةيمالسإلا

 -1407) تاراجوقو :(1346-1589) ريمشكو (6

 عاستا ىصقأ ناكو .(1347-1601) نكدلاو (2

 -1658 ح) بيزجناروأ دهع يف ةيروطاربمألا هذهل

 ىلع نم ددرتي روطاربمألا اذه مسا ناك ثيح (7

 .روسيم ىتحو لوباك نم دجاسملا ربانم
 ئظلتي ناك نيملسملا ءاكحلا لكاَوأ نم ضعبلا

 ميطحتب اشوف «ناثوألا ةديع» دَض هبا

 الديتسُم ,ةيسودنهلا دباعملا رمدف :ةيئيدلا ليثامتلا

 ىلإ زمرت نأ اهنم داري ةماخضلا ةغلاب دجاسمب اهاَيِإ
 -1320) قلغت لآ ةلالس نأ ريغ .ةيمالسإلا ةرطيسلا

 ءاسرإ يف مهاس حماستلا نم اطمن تلهتسا (3
 طامتألا نع .فلتخت دنهلا يف مالسإلل ةيددعت ةيؤر

 يكلف .ىلوألا ةنمزألا اهتفرع يتلا ًاتمزتو ةمارص دشألا

 ,ةيتتسملا ةيمالسإلا رسألل يسايسلا ذوفنلا نم ّدحي
 دمحم ناطلسلا :ةيقلغتلا ةمكاحلا ةلالسلا سسّؤوم دمع

 ريغ نم نياخأ فيظوت ىلإ (1325-1351 ح) قلغت

 كراشبو «ةيرادإلاو ةيركسعلا بصانملا يف نيملسملا

 امك ةيلحملا تالافتحالاو تاناجرهملا يف ًايصخش

 ىلوأ ةرتف كانه تناك اذإو .دباعملا دييشتب حمس

 ناتسناغقأ نم دنهلا ىلإ ةعساو ةيمالسإ ةرجهب تزيمت

 ناكسلا لوخد نأ الإ :تاحوتقلا "نفع ىظسؤلاانيسآو

 .ام آهوت ادوَدكمُو ًاثيطب ناك مالسإلا يف نييلحملا

 نم ةئملاب 20-25 نم رثكأ نوكي نأ هيف كوكشملا نمف

 تاعمَجت كرت عم ,مالسإلا ىلإ اولوحت دتهلا ناكس
 ةيلامشلا دودحلا ةقطنمو دنسلا يداو يف نيملسملا
 ةمكاحلا تاقبطلا تناك نيح يفو .لاغنبلاو ةيبرغلا

 ناريإو ناتسناغفا نم نيمداقلا نيبراحملا دافحا نم

 نم مهمظعُم يف نوملسملا ناك ,ةيلخادلا ايسآو

 ةيلبقلا تائفلا نم وأ اهقدلا ةيَسوفيلا تاهبطأا
 ىلإ اهمامضتاب:انيعت اهقايح تدين يتلا ةيفيرلاو

 بصخلا عونتلا سكعنا دقو اذه .ةينيدلا ماكحلا ةفئاط

 نيب ةيمالسإلاديلاقتلاو تادابعلاو دئاقعلا يف

 نم رفاو ددعب ؛:ةقوصتمو ةعيشو ةنس .دونهلا نيملسملا
 يدنهلا مالسإلل يدّدعتلا عباطلاف .ةفلتخملا لاكشألا

 تجزتما ثيح بيهملا يرامعملا ثارتلا يف سكعنا

 يق اعم ؛ةيسودنهلاو ةيمالسإلا :ةيدلبلا «تافيتوملا»
 ,يمالسإلا يؤقتلا بدألا ىتحو .ةقالخ ةديدج ةفيلوت

 تاغللا نم ريبك ددع يف هدجت تنك .رعشلا هيف امب

 امهو ؛ةيسرافلاو ةيبرعلا ىلإ ةفاضإلاب ؛ةيدنهلا
 يلاعلا ميلعتلا دهاعم يف ناسردَت تناك ناتللا ناتغللا

 .فوصتلاو دئاقعلا ملعو ةعيرشلا مولع بناج ىلإ
 طمنلا ةمكاحلا تاقبطلا ىلع بلغ نيح يفو

 نع اريثك فلتخي ال يذلا :ةيمالسإلا ةايحلا نم ينيدملا

 ةيمالسإلا قطانملا يف ةيناتيلوبومزوكلا ةفاقثلا
 يف نوملسملا ظفتحا ءىطسولا ايسآو ناريإك ىرخألا

 هيف طلتخت تناك ام ًاريثك ءيوق يدلب ثارتب فايرألا
 .ةيمالسإلا تادابعلاو تادقتعملاب ةيسودنهلا سوقطلا

 غلاب رودب اهخياشمو ةيفوصلا قّرطلا تعلطضا دقو
 يف مالسإلا رشن يف صوصخلا هجو ىلع ةيمهألا

 :ركذت ءًانأش قّرطلا هذه ةظعأ يم نمو ءانهسأ بوُتَج

 تتاك اذ :ةوفقشلا ةقيرطلاو ةيدزوريسلا ةفيرذلا

 ةيبتارت امهميظنت يف ناعبتت ناتقيرطلا ناتاه
 امهراودأ نأ الإ .يدنهلا عمتجملا ةعيبطو ىشامتت

 نيح يفف .قالطإلا ىلع ةلثامتم نكت مل ةيعامتجالا

 نيطالسب مهل ةقيثو تالص ىلع نويدرورهّسلا ىقبأ
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 ناك يتلا فاقوألاو تابهلاب اذكه نيعفتنم ؛يهلد

 ,نييلحملا نايعألاو ءاهجولا ةتاكم مهءامعز حنمت

 لاكشأ لك ضفر ىلع مهتهج نم نويتششلا دّدش
 مهتوق بسك نيلّضفم ؛ةيموكحلا تامدخلا وأ تايطعألا

 .مهيلع عايشألا قّدصت نمو بابيلا ضرألا عرز نم
 ديلا مهل تناك نيذلا ,ةيفوصلا خياشم مدختسا

 نيب نم مالسإلا ىلإ ٍددَج نيدتهم بسك يف ىلوطلا
 ةيعامتجالا تاقبطلا نم وأ نيشسهملا وا لئابقلا دارفأ
 ةقللا اهتم نمو ؛ةيلحملا تاعثلا: :ةنيتولا ةيشودتهلا

 طاسوأ ىلإ مالسإلا ةلاسر لاصيإل :ةيسوقطلا
 ةئيبلا نع فالتخالا مامت فلتخت ةينيدو ةيعامتجا

 مهيال ,يبعشلا ىوتسملا ىلع .مالسإلا اهيف رهظ يتلا

 .افيشل سدقمك وأ ملسمك هسفن «يلولا» مّدق نإ اريثك

 هب ديدشلا قلعتلا ءادبإ ىلإ سانلا ودحي ناك امف
 ىوتسملا ىلع .هفنتكت يتلا ةسادقلا ةلاه وه (يتخب)

 براقتلل ةيفسلفلا تارّربملا ىلع روثعلا نكمُي ءيركفلا
 ؛عقاولا يف ءيهو) «ةيسودنهلا»و مالسإلا نيب ينيدلا

 .(رشع عساتلا نرقلا يف نويبوروألا اهعرتخا ةيمست
 يذلا «يبرع نبا ريبكلا يسلدتألا فّوصتملا تاباتك يف
 ميلاعتلا عم «دوجولا ةدحو» يف هتديقع مجسنت

 غلب دقو .«اداشينيوأ»لاو «اديف»لا يف ةثبنملا ةيحورلا
 مكح ناّبإ هتمق يسودنهلا - يمالسإلا ينيدلا مغانتلا

 ةقيرطلا عابتأ نم ناك يذلا :.(1556-1605) لوألا ربكأ

 ةينيد ةعدب وهو ««يهلإلا نيدلا» يئشنم نمو ؛ةيتششلا

 هصخش يف ًاعماج .اهيف بلقلا زكرم ربكأ ٌلتحي ةيكولم
 .فوسليقلا كلملا رودو يفوصلا ملعملا رود نيب

 ,تاسرامملا هذه هيف تراص تقو ءاج هنأ ريغ

 ,ةينثو وأ ةيقيفوت اهنأ ىلع ءاملعلا اهيلإ رظني يتلا
 مهلتست ةيحالصإ تاكرح بناج نم موجهلل ًافده
 مالسإلا زكارم اهؤشنم ةيفلسو ًاددشت رثكأ ميلاعت
 دمحأ خيشلا هاجتالا اذه معزت دقو .برغلا ةيحانل

 هللا يلو هاش هعياشمو ,(1564-1624) يدنهريس

 اهلكش هذه لعفلا ةّدر تذختاو .(1763-1702)

 يذلا ءبيزجناروأ ؛لوألا ربكأ ديفح عم ةيادب يمومعلا
 ةيزجلا ضرف هنإ لب .سودنهلا عم قافولا ةسايس لطبأ
 دياعملا مدهب رمأو :نيملسملا ريغ نم هاياعر ىلع
 ,ةعيرشلا سيردتل ةيمالسإ دهاعم أشتأو ؛ةيسودنهلا

 تارايتلا تدعاس دقو .رصقلا يف ىقيسوملا رظح امك

 نرق لاوط ةزيمتم ةيمالسإ ةيوه ظفح ىلع ةيحالصإلا
 ةوقلا ايناطيرب تحضأ نيح ؛يلوغملا طاطحتالا نم

 ةيعيلقإلا ىوقلاو .تاوزغلا ,دنهلا |
1760-1739 

 1700 .ةيزيلجنإ دعاوق 2 ©

 1700 .ةيسترف دعارق 2 ©

 1700 ,ةيلاغترب دعاوق 69

 1700 ,ةيدئلوه دعارق ©

 هةر لل ,ةيناطيرب يضارأ

 ءاهتميشا ةيالد يضارأ
: 3 5 

 دوسمم هيدا يضارأ 3
 بع #1 ءاكروفلا ةوق زك

 ةيركسع تالمح
 يسراقلا هاش رداث هس.

 يلديع لاففألا اهلا ناخ دمحأ

 يروسيملا يلع رديح هب

 اكروقلا هب
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 هاش ةقيرط ىلع ءنويحالصإلاف .دنهلا يف ةنميهملا

 عم نواعتلا ٍبّنِجت ىلع نيملسملا اوعجش .هللا يلو
 .نيملسملا ريغ عم يعامتجالا طالتخالا وأ ةطلسلا

 نمو ؛ةيفوصلا ةيوقتلا تاسرامملا ترمتسا امنيبو
 ةماقإو نيحلاصلاو ءايلوألا تارازم ىلع دّدرتلا اهنيب

 ,ءارقفلا اهيلإ بذتجت ؛ةيهازلا ةيبعشلا تاناجرهملا

 نيينهملا طاسوأ يف ًامدقت ةيحالصإلا تارايتلا تزرحأ
 دنابويد ةكرح انيأرف .ةدعاصلا مهتقبطو نيملعتملا

 ةينقتلا مدختست ,1867 ماع تسسأت يتلا ؛ةيحالصإلا
 ككسلا ةكبشبو ,ةيدرألا ةغللاب ةعابطلل ةديدجلا

 يمالسإ روهمج ىلإ لوصولل .دعب معرب يهو ةيديدحلا
 ةقّمعم ءاهضرعو ةيدنهلا ةراقلا هبش لوط يف ريفغ



 يمالسإلا ملاصلل يخيراتلا سلطألا

 بتك .ةيمالسإلا تايلاجلل يعامتجالا زيامتلا كلذب
 يونثلا يلع فرشأ انالوم زرابلا يدنابويدلا ملاعلا

 ْمثإ اهنأش. ءالعإو راقكلا ديلاقت ناسحتسا نإ» :لوقي
 .«ريبك

 ذّبحملا هّجوتلا اذه نويناطيربلا عّجش دقو

 ةيمهأ ديكوت ىلع اوصرحو .؛نيملسملا نيب لاصفنالل
 ةيلئاغلا تاءامتنالا ىلع اهتيولوأو ةينيدلا طباوزلا

 ىتح وأ :ةيقطانملاو ةيفئاوطلاو ةيوغللاو ةيبّسَّنلاو

 ديدشلا يدنهلا عمتجملا تانّوكم ىّتش نيب ؛ةيقبطلا
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 1909 ماعل ةيدنهلا سلاجملا نوناق ّصن دقو .عونتلا

 ,يلحملا ئيوتسنلا يلع نيبخانلل نيروهمج دوجو ىلع
 ةيوهلا كلذب اخَسرُم ,ملسم رخآلاو يسودنه دحاو

 يئاضقلا نيديعصلا ىلع نيملسملل ةيلاصقنالا

 نإ ةلئاقلا «نيتمألا» ةيرظن تناك ءانه نمو .يسايسلاو

 نيتزيامتم نيتمأ نولكشي سودنهلاو نيملسملا
 هنيع قطنملاو .ةيمتح نكل ةريغص ةوطخ ؛نيتلصفنمو

 صاخ نطو يف ّقح دنهلا يملسمل نوكي نأب ىضق
 موي تنلعأ يتلا ,ناتسكاب ةلود تماق كلذلو .مهب

 »وأو <

 نخرسف راع

 زيلجنإلا ءاليتسا لحارم

 دنهلا ىلع

 ةيئاطيرب ةيركسع تالمح



 ةتيابتم ةليكشت نم :1947 ماع اهلالقتسا دنهلا تيطعأ
 ةدجاوتملا 'ةملسملا ةيئاكسلا تاغمَجتلا نم ةتوافتمو
 ةيلامشلا ةيدودحلا ةعطاقملاو ,ناتسشوليو .دنسلا يف

 نم رطشو :باجنبلا نم يبرغلا فصنلاو ؛ةيبرغلا
 عقيو ءساسألاب ةيمالسإ ةقطنم ريخألا اذهو ؛لاغتبلا

 رئاس نع هلصفتو ؛قرشلا ىلإ رثكأ وأ ليم فلأ دعُب ىلع

 ناتسكاب يف .دنهلا يضارأ ةيناتسكابلا قطانملا
 يلاتهأ نم اوتاك اهداكس فصت نم رفكأ ةيوفتلا
 13و :دنسلا يلاهأ نم ةئملاب 20 ءاهزو :باجنيلا

 ةيقبلاو ءشولبلا نم ةئملاب 3-4و :؛نوتشبلا نم ةئملاب

 كنع عد .دنهلا نم نيحزانلا يأ ,«نيرجاهملا» نم
 ىرخألاو ةيسودنه امهادحإ ؛نيتريغص نيتيلقأ
 ,ميسقتلا الت يذلا ناكسلا لدابت نع مجن دقو .ةيحيسم
 بغش. لامعأ يف فولألا تائم هيف لتق عورم مد ماّمح
 هريمشك لوح قلاعلا عازنلا بيستو .ةيقرعو ةيفئاط

 داحتالا ىلإ مامضنالا يسودنهلا اهمكاح راتخا يتلا
 ثالث بوشن يف ,نيملسملا ناكسلا ةبغرل ًافالخ يدنهلا
 1965 و 1949 ماوعألا يف ناكسكاوو دتهلا نيب بورح
 .عمقلاو درمتلا نم يهتنت ال ةقلح نع مكيهان ,1971 و
 بوانت يف ةيسايسلا ناتسكاب ةشاشه تاج دقو اذه

 نه تارك عم ةيزكسمعلا تاموكحلا نِم ةيقاعكو ةلسلس

 ةديدم بازحأ هالوتت ت لقلقتملا يطارقميدلا مكحلا

 نّيبت ؛ةياهنلا يفو .ةيمالسإلا ةيعرشلا نادقفو داسفلاب
 طابضلا نم ةقبط همامزب كسّمت يذلا ,شيجلا نأ

 وه :نييناطيربلا يديأ ىلع نيبردملا نيباجتنُبلا
 .دآلبلا ةدحو ىلغ ظاقحلاب ةنيمقلا ةديحولا ةسّئؤفلا
 تلصفنا ءدنهلا نم ةيركسع ةدعاسمبو ,1971 ماع يف

 ةلود لكشتل ةيبرغلا اهتريظن نع ةيقرشلا ناتسكاب
 ىلع ةمئاقلا ةقالعلاو .ةلقتسملا ةيمالسالا شيدالغنب
 امهيتلكو ,ناتسكابو دنهلا نيب ةسكاشملاو ةفكاتملا
 .لحلاو ةيوستلا رظتنت تحزب ام :ناتيوؤت ناتلود نا

 ثاعبنالا ءارج نم دنهلا يف ةيناملعلا ةفاقثلا لكأت نإ

 يذلا مالسإلا نم يمس ىلا باهُرلاو يسودنهلا يسايسلا
 ضخألادو :تايالولا ضعب رخآل تقو نم هي حماستت

 ةملسملا ةيلقألا ةيعضو لعج دق ؛تارجوق ةيالو
 نويلم 120 ءاهز اهدادعت غلبيو - دنهلا يف ةيقبتملا
 - ناكسلا عومجم نم ةئملاب 10 ىلاوح يأ ,ةمست
 ذنم ىضم تقو يأ نم رثكأ بطعلا ةديدش ةيعضو

 بعوتسي مل يدنهلا يبعشلا يعولاو ,نآلا ىلإ .ميسقتلا
 قادصمو .ةيمالسإلا تاحوتفلل ليقثلا ثرإلا امامت

 يف هانب رباب نإ لاقُي ءايدويأ يف ادجسم نأ انمالك

 مدقأو ءامار لاطبألا هلإ دبعم ىلإ دوعي عقوم
 حري ام :1991 ماع همده ىلع سودنهلا نوبصعتملا

 نيملسملاو سودنهلا نيب نيديدش ماصخو عزانت راثم
 تبقعأ يتلا ةيفئاطلا تابارطضالا لالخو .دنهلا يف

 تررركتو تداع .مث .نيملسملا فالآ لتق ءدجسفلا مده
 مجاه امدنع ,2003 ماع ةيواسأم ةروصب ةصقلا

 نم نيدئاع اوناك ًادونه ًاجاَجُح تارجوق يف نوملسم
 قاطنلا عساو يفئاط عازن عالدناب بيست امم ءايدويأ

 ,ةقطنملا يف

 1971 - 711 دنهلا

 ريمشك ىلع عازنلا
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 ةيناتسكان تامحه ه<-<و

 ةيدنه تاممه وا“

 يفئاط رحانتو بارطضا ريل

 لمتكا) دنهلاب ارغأ يف لحم جات
 لحم جات ربتعُي .(1653 ماع هؤانب

 ةيرامعملا حورصلا رهشأ نم ًادحاو
 زمرلا ةباثمي وهو ,ةبطاق ملاعلا يف
 .دنهلا يف يلوغملا مكحلل دلاخلا

 اديلخت ناهج هاش روطاربمألا هانب

 هاشو .لحم زاتمم هتجوز ىركذل

 دي ىلع شرعلا نع علخ يذلا ناهج
 وه هيف نوفدم ؛بيزجئروأ هنبا
 .رخآلا
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 يمالسإلا ملاصلل يخيراتلا سلطألا

 ىحطسولا ايسآو زاقوقلا ءارو ام يه يسورلا حشوتلا

 اذه ءزاقوقلاو رهنلا ءارو ام دالب يف يسورلا عّسوتلا نإ

 نويلم نيسمخ ىلع وبري ام جامدإب هتورذ غلبيس يذلا

 يف رمألا لوأ أدب امنإ ءيتييفوسلا داحتالا نمض ملسم

 رين نم وكسوم ماكح صلخت نيح رشع سماخلا نرقلا

 دوعت ةيسور ةروفحم نم ؛هداوج ةوهص ًايطتمم (1797-1871 ىلاوح) يناتسغادلا لماش مامإلا رّوصي مسر

 ةياعرب ًالومشم ,1859 و 1884 يماع نيب ام سورلا دض ةيلوطب برح رامغ لماش ضاخ .1850 ماعلا ىلإ
 نأ الإ ؛هدالب جراخ يفنو فاطملا ةياهن يف مره هنأ حيحص .ةيدنبشقنلا ةقيرطلا خيش . ؛يحورلا هيمح

 ايسور دض تاروثلا نم عطقنت ال ةلسلس ريثتو فطاوعلا بهلت ؛ناشيشلاو ناتسغاد يف ةّيح ثيقب هاركذ
 .اذه انموي ىتح تييفوسلا دضو
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 ىتأت ءرشع سداسلا نرقلا تاينيسمخ يفف .راتتلا

 ناخارتسأو نازاق ّيَقلود بعوتست نأ وكسومل
 يذلا رمألا ؛يتاذلا مكحلاب نيتعتمتملا نيتيمالسإلا

 لحاوسلاو اغلوفلا ضوح ىلع ةرطيسلا اهحنم
 حاستكا ىلإ ليبسلا اهمامأ حتفو ؛نيوزق رحبل ةيلامشلا
 نم اوجرخ دق نويخازاكلا ناك .ةيخازاكلا بوهسلا

 ةلودلا دجوأ يذلا ةيلوغملا - ةيكرتلا لئابقلا داحتا

 يأ) «قازاقلا» يقبو ؛ةقحاللا لودلاو ةيروميتلا

 ةلسلس سوزلا ماقأف :بوهسلل ةداس (ةيرخب نوقاّوطلا

 اذكهو .شيطرإو لاروأ يرهن نيب ام نوصحلا نم
 ةرطيسلل اهلماكب ةقطنملا اوعضخُي نأ مهل ىنست
 تاناخ ءاقلإ ؛ةيلمعلا هذه ملاعم زربأ نمو ؛ةيسورلا

 نأ الإ ءرشغ عساتلا نرقلا تاينيرشع يف نييخازاكلا
 لضصاوتت: فوس ايمالسإ ةعوقدملا ةيخازاكلا ةمواقنلا

 هنيع نرقلا نم سداسلا دقعلا ىتح

 هلحارم يف نيملسملا ناكسلل يسورلا مكحلا مستا

 ةقبط تضرعت دقف .شطبلاو ةوسقلا ىهتنمب ىلوألا
 ندملا نم تدرطو .يرسقلا ريصنتلل ةيرتتلا فارشألا

 ةريدألاو سورلا ءالبنلا ىلإ اهيضارأ تمّلُسو ,ةّمهملا
 نانقألا ةطساوب اهلالغتسا ىلع اوماق نيذلا :ةيسورلا

 ةسايسلا هذه قيطلت ىرج دقو .سكذوثرألا نابهرلاو
 ,(ةريبكلا) ةيناثلا نيرتاك ةروطاربمألا دهع يف ام ًائيش

 نم ربكأ ينيدمت رثأ وذ هنأ ىلع مالسإلا ىلإ ترظن يتلا

 تديشبو ,ةينيدلا مهتيرح نيملسملل تلفكف .ةيحيسملا

 عتمتت يتلا تاسسملا تفقنأو :ةلوزلا ةَياعرب دحاسنلا

 اذه تأريغ .نيملسملا ناكسلا ىلع ةعساو تاطلسب

 ,مرقلا ةريزج هبش يفف .اليوط موديل ناك ام عضولا

 ماعلا يف نيينامثعلا ةضبق نم ايسور اهتعزتنا يتلا
 راتتلا يضارأ ىلع مهيديأ سورلا عضو «3

 .نييبوروألا نيتطوتسملا حلاصل فاقوألا اورداصو

 ةيوعرلا بوعشلا تطقس ءاقرش دعبأ ةفاسم ىلإو

 عامطألا ةسيرف ةيلخادلا ايسآ يف ساسألاب

 يف ةرصايقلا ةبغرو سورلا تالارنجلل ةيرامعتسالا

 ,نيصلاو دنهلاو ناريإ عم ةيراجتلا حلاصملا نيمأت

 ماع دتقشط تلثحا .لمتحم يناطيرب سفانت يأل ًاءرد



 حتف ىلع ىراخُي تربجأو ,.1868 ماع دنقرمسو ,5
 دمخأ .زاقوقلا لامش يفو .سورلا راجتلل اهدودح

 ناتقيرطلا اهتبهلأ يتلا ةمواقملا نارين سورلا
 ةلودلاب اوحاطأف ,ةيرداقلاو ةيدنبشقنلا ناتيفوصلا

 ملو .1859 ماع لماش مامإلا اهنلعأ يتلا ةيمالسإلا

 امل يرصيقلا حتفلا ناكو الإ نيرشعلا نرقلا رجف غبي
 .ايلمع لمتكا دق ىطسولا ايساو زاقوقلا ءارو

 (1917-1918) ةيفشلبلا ةروثلا يدّؤت نأ نم ًالدبو

 ىرحألاب تلمع ,ةيرصيقلا ةيروطاربمألا كيكفت ىلإ
 نوفقثملا رثآو .اهكسامت ةدايزو اهديطوت ىلع

 مساي اوفرع نيذلا ءيمالسإلا حالصإلاب نودانملا
 يف يعويشلا بزحلا ىلإ مامضنالا :«نييديدجتلا»
 يف مهودحي ؛ةظفاحملا ةينيدلا ةسسؤملا دض مهلاضت

 ةيسورلا ةسايسلا ليدعت نم اونكمتي نأ يف لمألا كلذ

 نم ةغيص ةرولبو .نيملسملا ناكسلا تاجاح يّبلي امب
 ايسور عم فلاحتلا لالخ نم ةيمالسإلا ةيموقلا

 بزحلا يف ةيزكرملا ةاعّدو نيلاتس نكل .ةيتييفوسلا
 نقلاق عهيكاكمو ةيقار واكو اذه زقلافسم ةَوطْيعأ
 ديعس ريم وهو ؛مهنيب ةزرابلا ةيصخشلا ىلع ضبقلا

 تفتخاو 1928 ماعلا يف .(1880 م) فييلاغ ناطلس

 نإف ءرمأ نم نكي امهم .ةزيجو ةرتفب كلذ دعب هراثآ
 ,ةيعويشلاو مالسإلا نيب ةكرتشم ميق دوجوب روعشلا
 ىلع ةماعلا ةحلصملا مدقتو ؛ةيعامتجالا ةلادعلاك

 ,خلا ...درفلا ىلع عمتجملا ةيولوأو ةصاخلا ةحلصملا

 فوفص نمض مهتيضق لجأ نم لمعلا ىلإ مهي تدح
 مت ام ناعرس نكل .«ةّيقتلا» بولسأ عابتاب بزحلا

 نم تاينيثالثلا ناَيإ يمسرلا مالسإلا ىلع ضاضقنالا
 «ةيناثلا هتروث» نيلاتس قلطأ امدنع نيرشعلا نرقلا

 يك «نيدهلملا دامتا» ىلإ دجاسملا' تملسف .قوف نم

 .وهلل فصاقم ىلإ وأ فحاتم ىلإ اهليوحت ىلإ راصُي
 نيدلا ناكرأ نم نينكُر يلعفلا ميرحتلا لاط اميق
 لامعتسا رظح امأ .ةاكزلاو ّجحلا :امهو ءيمالسإلا

 ,ةينيتاللا فورحلاب اهلادبتساو ةيبرعلا فورحلا

 لوصو ةبوعص انمض دقف ؛ةيليريسلا فورحلاب ًاقحالو
 تناك امي ًاسايق ءلبقتسملا يف ةيتييفوسلا لايجألا
 مالسإلا صوصت ىلإ ءيضاملا يف لاحلا هيلع

 .اهيلع فراعتملا

 ىطسولا ايسآو زاقوقلا ءارو ام يف يسورلا عشوتلا

 نماضت مايقب ةيناكمإ ةيأل يدصتلا ىرج دقل
 قرف» ةسايس عابتاب تييفوسلا نيملسملا نيب يسايس

 ىطسولا ايسآ لودو .ميمصتو روصت قباس نع «دست
 در دقف ؛نيلاتسل ةيميلقإلا اهدودحب نيدت امنإ ةيلاحلا

 ةيمالسإلا ةيموقلاو ةلماشلا ةيكرتلا ةيموقلا رطخ ىلع
 سمخ ىلإ ةيسورلا ناتسكرت يضارأ ميسقتب ةعماجلا
 ,ناتسنامكرتو ,ناتسكبزوأ :يه تايروهمج

 مّسقو ؛«ناتسكجاطو ؛ناتسزيغريقو ؛ناتسخازاكو

 يذلاو ةقطنملا بلق يف عقاولا ءرهدزملا ةناغرف يداو

 كبّرَوأْلا نيب ام :ةدحاو' ةيداصتقا ةدحو لكش. املاظ
 يتلا ةسايسلا تمزلتسا دقو .زيغريقلاو كيجاطلاو

 قراوفلا ىلع ديدشتلا ىلإ راصُي نأ نيلاتس اهجهتنا
 بوعشلا هذه نيب ةفاقثلاو خيراتلاو ةغللا يف ةفيفطلا

 رايعملاب ءافولا ةيغب كلذو ءاهتيبلاغ يف ةيكروتلا

 نوكت نأ بوجو ىلع صني يذلا ةيموقلل ينينيللا

 ةيداصتقا ةايحو .ةدحوم ضرأو .ةدحاو ةغل كانه

 ةديدجلا تابيترتلا ىلع ةوالعو .ةكرتشم ةيفاقثو
 ءاج :تايروهمجلا نيب يضارألا ميسقت يف ةذختملا

 ديقيل ةيداحألا ةعارزلاو ةيعامجلا ءىدابم قيبطت
 فيشتورخ ططخم ىضتقمبف .دودحلا دعبأ ىلإ اهتكرح
 تاحاسم صيصخت ىرج .ركبلا يضارألاب صاخلا

 مواق نيحو .بوبحلا جاتنإل ناتسخازاك نم ةعساش
 ,عورشملا اذه - َةاَعّرلا نم مهتيبلاغو - نويخازاكلا

 يفو .لمعلاب مايقلل ىرخأ ماوقأو نييفالسلاب ءيج
 جتانلا يلامجإ نم نطقلا ةصح تحبصأ ,ناتسكيزوأ
 حلاصم مدخ ام اذهو ؛ةئملاب 60 نم رثكأ يلحملا

 اهدارفأ نم ٌضعب راص يتلا ,ةمكاحلا ةيبزحلا بخُتلا

 ريوزتلا اهساسأ ةمخض لايتحا تايلمع يف نيعلاض
 ًالويذ كلذ كرت امك .جاتنإلا ماقرأل مظتنملاو دمعتملا

 نم ةينطقلا ريغ ليصاحملا مرح هنأل ةميخو ةيئيب
 ةريحب اهيف امب :تاريحبلاو راهنألا ففجو ءيرلا هايم
 .لارآ

 برحلا لالخ نيملسملا ءالوب بايترالا يعادبو

 عم"انواعت ىدبأ مهنم ضعبلا نأل ,ةيناثلا ةيملاعلا

 ايشوغنأو ناشيشلا ناكس ليحرتب نيلاتس ماق ؛ناملألا
 يف نينطاقلا راتتلا عيمج مهعمو ,مهيبأ ةركب نع

 .ىطسولا ايسا ىلإ ؛مرقلا
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 عينصتلا نع تمجن ةريثك عفانم نأ يف كش ال

 ةوقلا رقهقت نأ الإ .ةيّمألا ىلع ٌماتلا ءاضقلاو

 «ناتسناغفأ يف هب تهبوُج يذلا داهجلا دعي ةيتييفوسلا

 نم ,ةيعويشلا ريغ راكفألل قاثبنا عم ةلاحم ال مزالت
 ةيكرتلا ةدحولاو ,ةيلحملا ةيموقلا تاعزنلا ليبق
 هذه نكل .لضانملا مالسإلا نم ىّتش لاكشأو ؛ةلماشلا

 ماعل ةيلاتلا ةرتفلا يف يمالسإلا طاشتلا نم ةرفطلا

 زفت اميز ديدي أ تيكا قم ركرق قصت. دعو. 169

 هذه نإ ثيحو .ةيفخلا ةيفوصلا ديلاقتلا ىلإ ًايئزج
 تظفتحا دقف ءًاساسأ ىطسولا ايسآ يف تأشن ديلاقتلا

 ةيدنبشقنلا ةقيرطلا تنكمتو ,كانه اهل روذجب
 هل تضّرعت ام لك نم مغرلاب ةّيح ءاقبلا نم صخألاب
 اهسوقط نإ ذإ.ةقحالمو داهطضا تالمح نم
 تايمسم تحت تاعامتجالا دقع تحاتأ «ةتفاصلا»

 ةمئاقلا ,ةميدقلا رسألا تاكبش نأ كلذ ىلإ فضأ .ىرخأ
 لب رثدنت مل ةدتمملا ةيبارقلا تاعومجملا ةيبصغ ىلع
 متكحفلا كاتمألا لالتخ نم قومها نيكه

 تضاخ ثيح ناشيشلا يفو .ةيعويشلا تاسسؤملاب

 1994-1996 ماوعألا يف نيتيشحو نيبرح ايسور
 ةيلالقتسالا تاكرحلا رباد عطق فدهب ,1999-2002و
 ةيفوصلا تاءالولاو تاكبشلا ءاقب يف نأ ىرأ :ةيلحملا

 طاشنلل ًاريسفت يتييفوسلا مكحلا نم دوقع ةعبس دعب
 يف لاقٌُيو ليق ام لك نم ًاعانقإ رثكأ سورلل ضهانملا
 «نييباهولا» وأ نييمالسإلا نيلتاقملا نع نيلمركلا

 .جراخلا نم نولّوَمُي نيذلا
 نم مغرلاي هنأ ءمويلا ىطسولا ايسآ يف لصاحلا

 مكحلاب ةماعلا لمألا ةبينخو :يسورللا عجارتلا
 تعاطتسا ؛ةيلحملا تاداصتقالا رايهناو ءيتييفوسلا

 ةينايشلابلا ةنووقتلا ةئيشويشلا ةةهككملا تانكقألا

 تحت ةطلسلاب ثبشتلا نم :تازايتمالاب ةرفأتسملاو

 ةقيقح يفخت ةموعزم ةيطارقميد ةطفاي :ةديدج ةطفاي

 .يطارقوريبلاو يروتاتكيدلا اهمكح
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 ايسآ يق يسورلا عسوتلا
1914-1598 

 1598 ماع ةيسورلا ةيروطاربمالا ص

 1796 ىتح اهتاكلتس ع

 1801 ىتح اهتاكلتس [1]

 1825 ىتح اهتاكلتس 07

 1855 ىتح اهتاكلتس ]0١١١[

 1881 ىتح اهتاكلتس 85

 1894 ىتح اهتاكلتمس | ال1

 1914 ىنح اهتاكلتمم [01]

 يسور ذوفت لامم 77



 ىطسولا ايسآو زاقوقلا ءارو ام يف يسورلا عّشوتلا



 يمالسإلا ملاصلل يخيراتلا سلطألا

 1800 - 1500 نايسأ يقرش بونج يخف مالسإلا راشتنا
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 ملاعلا بلق ىلإ ةبستلاب ةيفرطلا قطانملا رئاس يف امك
 ةطساوب ايسآ يقرش بوتج ىلإ مالسإلا َمِدق ؛يمالسإلا
 ,تالاحلا ضعب يف .يركسعلا حتفلاب سيلو ةراجتلا
 ةقلألا ةلاهلاب نولبزستملا :نوملسملا راجتلا ناك
 ةمكاحلا رسألا نورهاصُي :ةيلاعلا ةيمالسإلا ةفاقثلل
 تاراهملاب اهنودوزيو ؛لاملا اهيلع نوقدقيف .ةيلحملا
 دقو .بحرألا ملاعلا ىلع اهتوقّرعيو ,ةيسامولبدلا
 قطانملا ءامعز ىلع مالسإلا قانتعا ةيلمع تلهس
 نيسككملا :قيئدتهلا ءازمألا ةطلس ةمراقم ةياحاسلا
 خياشم عاطتسا امك هواجطتساوأ ىلع مهتضبق

 ءدنهلاو ةيبرعلا ةريزجلا نم نومداقلا ؛,ةيفوصلا
 اوطسبي نأ ءاضيأ ةراجتلا يطاعتي ناك مهتم ضعبلاو
 أشن نمل هعم ىنستي وحن ىلع ةيمالسإلا ميلاعتلا

 عنتقيو اهمهفي نأ ةيسودنهلا ميلاعتلا ىلع عرعرتو
 قانتعا حاتأ :ةراجتلا قاطن عّسوت عم ادرطو اهب
 نم ًاءزج حبصت نأ ةريغصلا تايلاجلل مالسإلا
 ىلغ ًاَباَجَيِإ ةرودب سكفتلا اه اذهو: نيكأ تاغمتجنم
 .رثكأف رثكأ ةراجتلا روطت

 يملسلا قسنلا اذه ىلع مالسإلا يمانت ن نأ ريغ

 روهظب عجارتي مل نإو َلتخا ,ديعب دح ىلإ يوضعلاو
 ىربك ةيرحب ةوق مهسفنأ اوضرف نيذلا «نييلاقتربلا
 ىلع مهئاليتسا دعبف .رشع سداسلا نرقلا نم ًارابتعا
 ويالملا ةريزج هبش يف اقلم اوحستكا ,1509 ماع اوغ
 لالتحالا كلذ نأ «ناكمب ةقرافملا نمو .1511 ماع
 نيملعملا هعفدب :سكعلا ال مالسإلا راشتنا يف دعاس
 يف ماكحلا روصق ىلع رطاقتلا ىلإ نيملسملا ةاعدلاو

 ةمواقمل زكارم ةباثمب تدغ يتلا ؛هواجو هيشتآ
 اوسسأ نيذلا :نييدنلوهلا روهظ نأ امك .نييلاغتربلا

 لفلفلا نع ًاثحب ,1619 ماع (ةيلاحلا اتراكاج) ايفاتاي

 ضعب دهشملا دقع نإو «بيطلا ةزوجو لفنرقلا شبكو
 َنَم لقي ىأ مالسإلا راشتنا نود لحي مل هنأ الإ .ءيشلا

 نييدنلوهلا عم عارصلا نإ لب ال .ةقطنملا يف هتيبذاج

 عّسوتلا رارمتسا عم بنج ىلإ ًابنج ,نييلاغتربلاو
 هتايط يف لمح نإ .ةيسكع جئاتن هل تناك ءيراجتلا
 ءاهقفلا نم ًاقفدو ؛ةينامثعلا ةيروطاربمألاب تالاصتا

 ىلع اميسالو ,ةيلوغملا دنهلا نم نيتآ ,ةفوصتملاو
 .هيشتأ

 قطانملاو ةيلحاسلا قطانملا نيب ام قراوفلا نإ
 ,ةيذوبلاو ةيسودنهلا ةيكلملا ةمظنألا ةكرتو ,ةيلخادلا

 ةيدنلوهلاف ةيلاغتربلا ةرطيسلل ةنيايتملا تارثؤملاو

 ةقشانلا ةمواقملا تاجرد توافت ًاريخأو :ةيئاطيربلاق
 ةرياغتم ةيمالسإ بيلاسأ جتنأ دق كلذ لك نإ ...اهنع

 ويالملا ةريزج هبش ءاجرأ يف ةضقانتم ًانايحأو
 الأ ءاهنيب كرتشم مساق ةمث .يسينودنإلا ليبخرألاو

 ةيرتلا ةيوصخو ةلطاهلا راطمألا ةرازغوهو
 :ةيجاتنإلا ةيناغ اضرأ ضرألا كلت لَغَج :ةيئاوتسالا
 ةيدقنلا ليضاخملا ىلغ نيزمغتسملا ةيهش حتف امم
 جاو: ءايسآ ىقرشي :بوتحت ىف .ظاطنلا اقحالو قْيلاَك
 ةمظنأو «نيرقتسملا نيعرازملا نم تاعمتجم مالسإلا

 وحن ىلع ناكملا يف اهرذجت ضقانتي ةقيتع مكُح
 مست يتلا ةيوعرلا ماوقألا ةيكارحو ةيبايسنا عم خراص

 بونج يف مالسإلا راشتنا
 1500-1800 ايسأ يقرش

 1500 ىتح مالسإلا يف تلخد قطاتم 8

 1800 ىتح مالسإلا يف تلخد قطانم 11

 ةيمالسإ ةراجت قر كهسس

 ةثيدح دود سس



 ضعب يف .ةيبرغلاو ىطسولا ايسآ يف يمالسإلا خيراتلا

 دنهلا نم ةيتآلا يمالسإلا دملا تاجوم تناك تالاحلا

 تاسوفط 3م ةيقب اهواز تلفت ةيوركلا ةروجحلا نأ

 ىلع هواج يف .ًاينمز مدقأ ديلاقت اهيف لخدت تادابعو
 مهسقنأ نوفصي نويورقلا ناك ,لاثملا ليبس
 نم اطيلخ تناك ةيلعفلا مهتفاقث نكل :ءنيملسملاب

 يفو ٠ .ةيحاورإلاو ةيسودتهلاو ةيمالسإلا رصانعلا

 ةرتف دعب ثدح .الثم ىبغنانيم يف امك ,ىرخأ نكامأ

 3 ءهرشع يناثلا نرقلا يف يداصتقالا شاعتتالا نم

 كّسمتلا نم ديزملا ىلإ وعدت ةيحالصإ تارايت ترطيس
 تانحاشم اهنع تمجن ,ةيمالسالاةعيرشلاب

 اهيف نييدنلوهلا طسوتب تهتنا ةيعامتجا تاعزانمو
 نكمُي .(1839-1845) ةقطنملا ىلع مهدي عضو مث نمو

 1800 - 1500 نايسآ يقرش بونج يف مالسإلا راشتنا

 ايسينودنأ يف يمالسإلا ثارتلا نأ ءماع هجوب ,لوقلا

 «يفيرلا «يناقنبألا» رايتلا :نيضيرع نيرايت يف رولبتم

 ةبراضتملا فارعألا عم حماستلا نم اردق حيتي يذلا

 ةيمومألا ثيروتلا طامنأك ,ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأو

 مئاقلا اتمزت رثكألا «يرتناسلا» رايتلاو ؛ًالثم عباطلا
 يف نوثدحملا نويمالسإلا ناك نئلو اذه .ندملا يف

 ةيددعتلا مومعلا ىلع نوضراعُي ايسينودنإو ايزيلام
 ءانمامأ ةلثام ىقبت ةقيقحلا نأ الإ ءيفاقثلا جزامتلاو

 يتلا ةيعانصلا ةروثلا افرع دق نيدلبلا الك نأ يهو

 ناريإ ىلع ةديعب طاوشأب مّدقتم عقوم يف امهتعضو

 ثيح نم ةيمالسإلا - ةيبرعلا نادلبلاو ناتسكابو
 .لقألا ىلع ةيداصتقالا ةيمنتلا

 ١ مايسدالي هيوم

 ' 2 6 5+ | رثخأ هابليو نيصلا
 يدوشتلا ينيونجلا
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 ةيبوروألا نادلبلا رادتقاو ةردق يف ةلئاهلا ةدايزلا نإ
 ذنم يمالسإلا ملاعلا ىلع ةبلغلا اهل متت تذخأ يتلا

 ىلإ اهبابسأب دوعت امنإ ءرشع عساتلا نرقلا تايادب
 ىلإو ,رشع عباسلا نرقلا اهدهش. يتلا ةيملعلا ةروثلا
 ةدقلا فصتتع لبق اهتنع ةيلوخملا ةعاحصلا ةروكلا
 ةيمالسإلاو ةيبرغلا ناتراضحلا تناك ءرشع عياسلا
 نكل .ايداصتقاو ايركسع :ايبست ةاواسفلا ادق ىلع
 وحن ىلع لام دق نازيملا ناك :1800 ماعلا لولحب
 هنأ ىلع هيلإ رظنُي راص ام حلاصل مئادو مساح

 مل ءرصم ىلع ةموؤشملا نويلبان ةلمح نإ .«برغلا»
 يف ةميزهلا معط مهقاذأ نيذلا ددجلا كيلامملا اهفقوُي
 يناطيربلا لاريمألا اهاهنأ لب ,تامارهإلا ةكرعم
 ريق وبأ جيلخ يف يسنرفلا لوطسألا مطح يذلا ,نوسلن
 يركسعلا :سفانتلا نوكيس ءادغاصف نيحلا كلذ ننمو

 عازنلا سيلو ءاهسفن ابوروأ لود نيب ءيداصتقالاو

 ةدنجألا رّرقيس نم وه .برغلاو يمالسإلا ملاعلا نيب
 .ةملسملا بوعشلل ةيخيراتلا

 ةنماكلا بابسألل تقيس يتلا تاريسفتلا يه ةديدع
 .اهتعَتَمو ابوروأ ةوق يف يدعاصتلا مظاعتلا كلذ ءارو

 نع ةيتأتملا ةيلامسأرلا حور نيب ام حوارتت يهو
 ريغ نع ةلواطملا ىلإ ءيتناتستوربلا ينيدلا حالصإلا

 ىلإ ؛نيتيكريمألا نم ةيولجملا تاورثلل راظتنا
 ءانثتسا امنود ءيش لك عاضخإ يف ةيرذجلا ةيجهنملا
 يسنرفلا فوسليفلا اهب ىدان يتلا كلت :ةلءاسُملل

 نكت ايأو .ةيملعلا ةروثلل ربكألا فلسلا :تراكيد هيني
 ريغو ءاقح رثألا ةديعب تناك جئاتنلا نإف .بابسألا
 رمثتست ةيبوروألا ليماسرلا تحار دقف .ةعجرلل ةلباق
 تاراكتبالا ليومت يف ؛ىرخألا ولت ةرملاو ,ماظتناب
 لزفك ؛ةيعانصلا جاتتإلا قرط يف ةينقتلا تاديدجتلاو
 ىلع ةسفانملاب يضقت نأ اهنأش. نم يتلا ءًالثم نطقلا
 ةوقلا ترشن امنيب اذه .ةيديلقتلا جاتنإلا قرط
 ةينقتلا تانيسحتلا نم ةديفتسملا ؛ةيبوروألا ةيركسعلا

 تاجتنملا فيرصتل ةدعملا قاوسألا ةيامحل ,ةلصاوتملا

 يذلا رمألا ,ةتكمملا لُبُسلا لكب اهعيسوتو ةعّنصملا
 5 يعادتو ؛ةيلحملا تاداصتقالا رايهنا ىلإ ىضقأ

 نوظتم نمو :ةموانقملا ىلع ةيبوروألا ريغ نادلبلا
 الكم ةجييلصلا تاليؤدلا برهم ةقياسلا تزاتححلا
 :نييحيسملا حلاصل ايجيردت سلدنألا نادقف ةبرجتو

 مل ذإ .ةيئانثتسا ةروصب ةعيرس ةديدجلا ةبرجتلا تناك
 تقّوط دق ةيبوروألا ىوقلا تناك ىتح ,1920 ماع لحي

 الج انميق :ةاسقأ ىلإ هاضقأ نم ايلمع نهرألا كوك
 ةيئان وأ :ةريقف وأ ؛:ةلوهأم ريغ تدع يتلا قطانملا كلت

 برآملا نمض اهجاردإ لهأتست ال ثيحب مزاللا نم رثكأ
 .ةيلايربمالا

 ىلع نييتمزو نييحور ,نيملسملا ةداق فقو
 حاستكالل ةمواقملا فوفصلا ةرادص يق ءءاوسلا

 ءاراغنابيد ريمألا مّعزت ؛هواج يفف .ملاعلل يبوروألا
 تناكتسا يتلا ةمكاحلا رسألا ىدحإ ىلإ يمتتي ناكو

 نيعرازملا طوغضل تنعذأو يدتلوهلاذوفنلل

 ءامعزو نيرجهم نيحالف تمض ةروث ؛نييبوروألا
 يفو .1830 ماع ىلإ 1825 ماع نم تماد نيينيد

 ةيناطيربلا ةيقرشلا دنهلا ةكرش تناك ثيح «لاغنبلا
 تحتف ءرشع عباسلا نرقلا لئاوأ ذنم ةراجتلا ىطاعتت

 جارس باون وه .يلحم مكاحب تلزن يتلا ةميزهلا
 ةكرعم يف ؛ةروكذملا ةكرشلا ميجحت لواح .ةلودلا

 رثإو .يناطيربلا وزغلل ًاعساو بايلا ,1757 ماع يّسالب

 ةمواقملا تلقتنا ,1764 ماع راسكوب يف ىرخأ ةميزه

 ءاقياس ةيسودنهلا روسيم ةكلمم ىلإ ةيمالسإلا

 يدنج وهو :ءيلع رديح ملظن ثيح «فارطألا ةيمارتملا

 قسنلا ىلع ةطبضنم ةلتاقم ةوق ؛باجنبلا نم

 ,هثيروو هنبا نكمت دقو .ةيسترف ةدعاسمب يبوروألا
 رهاب راصتنا زارحإ نم (1750-1799) ناطلس وبيت

 برقلاب ؛مارغيبنوك ةكرعم يف يناطيربلا شيجلا ىلع
 ماع فاطملا رخا يف هفتح ىقلي نأ لبق ءساردم نم

 ًايلعف تهنأ يتلا ةكرعملا يهو .ماتباغتيرس يف 9

 كلذ دعبو .دنهلا بونج يف يناطيربلا مكحلل ةمواقم لك

 ةيلامشلا دودحلا ةقطنم ىلإ ةمواقملا حرسم لقتنا

 يذ يدنهلا شيجلا فوفص لخاد ىلإ وأ ,:ةيبرغلا

 نرقلا نم تاينيرشعلا رخاوأ يفف .ةيناطيربلا ةدايقلا

 ,((1786-1831) يولراب دمحأ ديس لواح .رشع عساتلا

 ,ةيحالصإلا ةيدنبشقنلا ميلاعتلاب رّشبملاو ظعاولا

 ءىبعي نأ ,ةكم يف تاونس ثالث ةبارق ىضمأ ناكو
 ةيلامشلا دودحلا ةعطاقم يف «يازفسويلا» نوتشبلا

 مالسإلا حالضإل اقاطت عسوأ ةلمح نم ءْزجك ةيبرغلا

 ىلع ةيمالسإ ةلود ةماقإب لثمتملا هفده نكل .يدنهلا



 يديأ ىلع ضهجأ ,ةيناطيرب ةرطيس لك نم رح بارت
 ديب .1831 ماع توكالاب ةعقوم يف هومزه نيذلا خيسلا

 ةمواقمل ةرّوب تيقب ةيبرغلا ةيلامشلا دودحلا ةقطنم نأ

 امف .يولراب ليحر دعب ًآليوط ًاتمز يناطيربلا مكحلا
 ادرمت 60 نع لقي ال ام علدنا ,1908 و 1847 يماع نيب

 «ةيفلأ» ةربت اذ ناك اهم ريثكلاو .نييناطيربلا دض

 ةنيديد ةيعرق تيسكفا آبي ٍيرقت اهعيمجو .:ةحضاو

 .راقكلا مكح دض ًاداهج اهفصوب

 ةيلايربمإلل ةضهاتملا تاكرحلا هذه نم ديدعلا نإ

 دعاوق نمض اوسرمتو اوأشن ٌلاجر اهداق ةيبوروألا

 يقف :ةَيِسَرَهْلا اهقيبكازتو ةَيِفوصلا قّرطنا كول

 ءامعز نم ناكو «لماش مامإلا ضاخ ءالثم .زاقوقلا

 لفقعملا نس اهلمح الاصت :ةيضيقتحلا ةعورطلاا

 .1839 ماع ىلإ 1834 ماع نم ماد هدالب يف يسورلا

 دق لماش اهماقأ يتلا ةيمالسإلا ةلودلا تناك اذإو

 ,ةيرصيقلا ةيروطاربمألا ةريظح ىلإ ةياهنلا يف تمض

 ناتسغاد يلاهأ نادجو يف ةّيح تيقب هاركذ نإف
 سورلا دض ةيقاعتم تاروثب اوماق نيذلا ؛ناشيشلاو
 ناّبإ كلذكو ,1917-1919 ,1877 ,1863 ماوعألا يف

 نيستلي سيروب يترادإ دض مث ؛ةيناثلا ةيملاعلا برحلا

 ةيالو يفو .ةيعويشلا ةبقحلا دعب ام نيتوب ريميدالفو

 ناطلسب تلبق يتلا ةيسونسلا ةقيرطلا تحضأ «ةقرب

 ىزفلا بقع ةمظشنلا ةنزانقملل ا ردنسن :قييف ا مكعلا

 .1911 ماع ايبيلل يلاطيإلا

 ةيسورلاو ةيدنلوهلاو ةيسنرفلاو ةيناطيربلا تايروطاربمألا

 نويسنرفلاو نويناطيربلا هجاو ءىرخأ ةهج نم
 داي دع > يف ةهباشم ةمواقم تاكرح مهرودب

 قيقا دحأ ؛رداقلا دبع ريمألا داق دقف .ةملسملا ايقيرفإ

 دعب يسنرفلا مكحلا دض ةمواقملا ءةيرداقلا ةقيرطلا

 كلذ سيلو .1830 ماعلا يق رئازجلا ىلع هئاليتسا

 ءارحصلا برغ يف ةيمالسإ ةلود ماقأ هتإ لب ,بسحف
 بلغت نيح 1847 ءانع ىتسب تماذ بقو يريكتلا
 ىلإ رداقلا دبع اولسرأو ءرمألا رخآ اهيلع نويسنرفلا
 نم وهو ءدمحأ دمحم نلعأ ,1881 ماعلا يفو .ىفنملا

 ةيفوصلا ةقيرطلا نم ةيناّمسلا ةقرفلا خياشم
 «لينلا يلاعأ ةقطنم يف رظتنملا يدهملا هنأ ,ةيتاولخلا

 نم اهمعدي نمو ةيرصملا ةموكحلا دض ًاداهج ّنشرو
 ةرمإب ةقطنملا يف لغلغتلا ىلع تبأد امدعب .بناجألا

 يتلا ةميزهلا تيقل دقو اذه .نييبوروأ نييركسع طابض
 ًاليلهت :1898 ماع نامرد مأ يف يدهملا ةفيلخب تلح

 ,ةكرعملا دهش يذلا ,لشترشت نؤتستو نم ًابيحرَْو

 حالس تقو اميأ يق هزرحُي راصتنا عورأ» اهفصوب
 ةبسانملا كلت يف «ملعلا حالس»و .«ةرباربلا ىلع ملعلا
 ةحلسأ هذه تناك دقل .ةيتاطيربلا ةشاشرلا عفادملا ناك
 يف ةريغصلا ةيبيدأتلا تالمحلا يف تمدختسا ةفولأم
 عّساتلا نرقلا تاينيعست لالخ ايقيرفإ ءاحنأ مظعم

 وبري شيج دض ةّرم لوألو انه تلمعتسا اهتأ ريغ ءرشع

 .لجر فلأ نيسمخ ىلع

 ,ةيساروألا ةراقلا تايروطاربمأ
 1700 ىلاوح

 ةيئايسإ تاكلتمم [[1!!!|

 ةيلاقترب تاكلتمم كا

 ةيناطيرب تاكلتس [ "|

 ةيسئرف تاكلتمس |ستحا]

 ةيدنلرم تكتم لق

 ةيكرمند تاكلتمم |استحعإ

 ةيسور تاكلتمم ك1 ا



 يحمالسإلا ملاصلل يخيراتلا سلطألا

 رشع عساتلا نرقلا يف ةيحالصإلا تاكرحلا
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 ىلع تنميه يتلا ءحالصإلا وأ ,ديدجتلا تاكرحل ناك
 نماثلا نرقلا ذنم ةيمالسإلا ةسرامملاو يمالسإلا ركفلا

 يبنلا لاثم نإ ءايلخاد .يجراخو يلخاد :نادعب ءرشع

 نيد مساب كف يف ناثوألا ةدبع هتمجاهم يف دمحم

 مك نمو :مدآل ةللا ةسلع يذلا «يلصألا» ديحوتلا

 ىلإ هترجه نم كلذ التامو ,ليعامسإو ميهاربإل

 لع نع 3كم هريهطتو كديدج اعتشمع ةفاتيو:ةكيدفلا

 دعُيل ءاهيلإ ًارفلم هتدوع ديعُب كرشلاو رفكلا رهاظم

 حالصإلل ينجم ًاراطإو ًايداشرإ و هتاذ دحب

 خيراتلا دادتما ىلع ءانيأر دقو .دوشنملا يتيدلا

 اذه نوئبتي حالصلاو ملعلاب نوفصُتي ًاسانأ ,يمالسإلا

 وأ نيدساف ماكحل نودصتيف «يوبنلا ططخملا

 مالسإ «قحلا مالسإلا ىلإ ةدوعلا مساب مهنولدبتسي
 تاكرحلا هذه نم ديدعلا ترهظ دقل .هليج ءانباو دمحم

 اهضعب ؛رشع عساتلاو رشع نماثلا نينرقلا رحب يف

 نم ؛«ةيلحم تاسرامم ىلع ةيتيد لعف ةدر ةباثمب ناك
 ةيفوصلا خياشمو ءايلوألا ةحرضأ ةرايز ةداع ليبق

 تاكرحلاك ءاهريغ ةمثو ؛برعلا نويباهولا اهنادأ يتلا

 رع سا ييماع لاغتسلا ةقطتم يف ةيحالصإلا

 يكتلا نش ةيلحم ةخواقم ىلع كلدكقلا ءايَقَوَرقا

 ءاهنم ةرثكلا تناك اميف .ةملسملا ريغ ةيسايسلا

 ةيلامشلا دودحلا ةقطنم يف ةيداهجلا تاكرحلاك

 ةدر درجم .يلينلا نادوسلا يف ةّيدهملا وأ دنهلل ةيبرغلا

 .يبوروألا لغلغتلا دض لعف

 ةمواقملل ةيلاضنلا تاكرحلا مظعم نأ ديب

 ىلع شيعت ةيلبق ماوقأ نيب رونلا ترصبأ حالصإلاو
 اهسأر ىلع ناك ول ىتحو .يمالسإلا ملاعلا فارطأ

 ناد نامثع وأ دمحا دمحم يدهملا لاثمأ نم ملع لاجر

 ةيق املك عل انج عاجتلا اهف بنكيل ناعم ينو

 ةيركتنسلا لوبان( نأ حضتا نإ امو .ةيلبق - ةيركسع

 اهب عتمتي يتلا ةحساكلا ةردقلا بيسب - لشفلا اهلآم

 قيرانيشلا ةيراقمب نوملسملا نوركتملا أدب ىقح :برغلا

 تاذ تاكرحلا تناك اميفف . ةينالقع ةقيرطب يحالصإلا

 ةينيدلا تاسرامعلا نيب ام زيمت ةيلبقلا ةدعاقلا

 نوحلصملا ناك .ةرملاب ةلوبقملا ريغ عدبلاو ةميلسلا

 لالخ نم مالسإلا ديدجت ىلع نولمعي نوينالقعلا

 نيعم نمزب نرتقت ال يتلا مالسإلا «لوصأ» نيب زييمتلا
 قبطنت يتلا «عورفلا» نيبو «نآ لك يف فيكتلل ةلباقو
 اذإ هنأ اعيمج نوحلصملا كردأ دقل .اهنيعب فورظ ىلع

 ءاذه انرصع لاوحأ يف رهدزيو ايحي نأ مالسإلل ديرأ
 اوذخأيو ثيدحلا ملعلا اوقنتعي نأ ًامازل نيملسملا ىلعف
 دمحأ ديس ريسلا سّسأ ءاذكهو .يرصعلا ميلعتلا بابسأب

 اهنم ضرغلا ؛ةركيلع يف ةعماج (1817-1898) ناخ

 نيماحملاو نيفظوملا نم يرصع ليج ءانب

 معزتيس نم ءالّؤه نمو - نيملسملا نييفاحصلاو
 ةعومجم ةمثو .ةيناتسكايلا ةكرحلا تقولا نيحي امدنع

 يف ةيميداكأ تأشنأ دونهلا ءاملعلا نم ةظفاحم رثكأ

 مولعلا سيردت نيب ام تعمج .1867 ماع دنابويد

 ,ةيمالسإ ةعيرشو يوبن ثيدحو نآرق نم ةينيدلا
 عاطتسا دقو .ملعلاو ةفسلقلاو قطنملاك ةيلقعلا مولعلاو

 ةيوازو نكر لك ىلإ لوصولا نم ءالؤه نويدنابويدلا
 ككسلا ةكبش نم ةدافإلا قيرط نع ؛ةيمالسإلا دنهلا نم
 .ةيدرألا ةغللاب تاعوبطملا عيزوتل ةديلولا ةيديدحلا
 يعولا نم ديدج طمنل ًازكرم دنابويد نم لعج ام اذهو
 عم «نادلبلا رئاس ىلإ دتما ام ناعرس يذلا يمالسإلا

 ناتسناغفأ نم نيتآ اهيلع بالطلا نم ديدعلا رطاقت

 .ةيبرعلا ةريزجلا نم ىتحو ؛نميلاو ىطسولا ايسآو
 ,دنابويد ةيميداكأ يجيرخ دحأ ماق :1827 ماع يفو

 «غيلبتلا ةعامجد» نيسان «سايلإ دمحم ه انالوم ىعديو

 يلدت نأ لصألا يف ةعامجلا نم دي .ةيحالصإلا

 ةيحالف ةيلاج مهو «نينطاوملا ةياده يف اهمهسب
 ةديدش ةيمالسإ ةريعش ىلإ ءيهلد نم برقلاب نطقت
 لمأتلاو ةعيرشلاب مازتلالا نيب ام عمجت تّمزتلا

 ةقيرطلا هسرامت امك دمحم يبنلا حور يف يفوصلا

 ربتعتو .هسفن سايلإ اهيلإ بستني يتلا ةيتششلا
 رومأب يطاعتلا ايمسر ىشاحتت يتلا «غيلبتلا ةعامج»

 يف اومن ةيمالسإلا تاكرحلا عرسأ نم ةدحاو ,ةسايسلا
 .ًادلب نيعست نم رثكأ يف عورف اهل دجاوتت ثيح ,ملاعلا

 يف ًاريثأت مهمظعأو اذوفن نيحلصملا عسوأ ّلعلو

 3 يذلا :(1849-1905) هدبع دمحم خيشلا وه ءرصم

 ةعماجلا ةيمالسإلا ةدحولا ةيعاد عابتأ نم لصألا يف

 يناغفألا نيدلا لامج ديسلا ,ايناطيربل يداعملا

 يف هافنم ىلإ يناغفألا هدبع قفار دقل .(1897-1839)

 اردصأ ثيح ءرصمل يناطيربلا لالتحالا دعب سيراب

 نإو يتلا .ةيبرعلا ةغللاب «ىقثولا ةورغلا» ةلجم ةيوس

 ماهو ركنُي ال ذوفن تاذ تناك اهنأ آلإ ًاليوط رّمعت مل

 ررقو ءةيلايربمألل هدشرم ءادع نم هديع للحت :, 5

 ىلع لمعلا ؛:ةيروس قيرط نع رصم ىلإ هتدوع ىدل



 ةوق اهيف ىأر يتلا ؛ةيناطيربلا تاطلسلا عم قافو
 جرادم يف ىقرت امدعبو .ثيدحتلا ةيلمعل ةيرورض
 ىلإ هدبع ىعس .رصمل ربكألا يتفملا حبصُيل ءاضقلا

 لثم ةيميلعت داوم جاردإ ىلإو ؛يمالسإلا عرشلا ثيدحت
 زربأ ,رهزألا جهانم يف ايفارغجلاو ثيدحلا خيراتلا

 ةيانع هدبع ىدبأ دقو .يّتسلا مالسإلل ةيميلعت ةسسؤم

 ليدعت هل ىنستي يك «ةحلصملا» أدبمب ةيئانثتسا

 امب ًالئاق .رصعلا تاجايتحاو ىشامتي امب نيناوقلا
 وأ ةدسفمل ًاثعبم ماكحألا نم ٌمكح حبصأ اذإ» :هانعم
 ًاعبت هلدبن نأ انيلع قحف ءقباسلا يف هل نكي مل ررض
 مهف ام اذإ ءيحولا نأب هدبع نمآ .«ةنهارلا فورظلل
 نأل ؛لقعلا عم ادبأ براضتي ال ,عيحصلا هجولا ىلع

 طرشلا مئالُيل هللا هقلخ .«يعيبط نيد» مالسإلا

 زييمتلا ىلإ هدبع ىعس :ناخ دمحأ رارغ ىلعو .يناسنإلا
 «يحولا يف يرهوج ريغ وه امو يرهوج وه ام نيب

 يتلا بناوجلا ذبنتو .ةيرهوجلا بناوجلا ناصت ثيحب
 ٍنمزب ةدّدحم وأ ةضراع ةيخيراتلا ةهجولا نم تناك

 ةعزن اهيف ىري ناك ام للك امنود ضراعف .نيعم
 ءاملعلاو نيدلا لاجر ىدل قفألا ةقيض ةظفاحمم

 ىلع هدبع ددش :؛كلذك ناخ دمحأ لثمو .نييديلقتلا

 امب داهتجالا أدبمل ةديدج تاقيبطت ىلإ ةساملا ةجاحلا

 ءارآ ترشتنا دقو اذه .نهارلا رصعلا فورظو مجسني

 رشع عساتلا نرقلا يضف ةيحالصإلا تاكرحلا

 ةنيعرشلا هحاكحأ لالخ نمهنيبكلا حلضنلا اذه

 ةيرود لالخ نم هتافو دعبو ؛هتارضاحمو هتاياتكو

 ءاضر ديشر دمحم يروسلا هديرم اهرشانل «رانملا»

 يتلا ؛ةيحالصإلا ةيدنبشقنلا ةقيرطلا ىلإ يمتنملا

 نإ .1935 ماع ىلإ 1897 ماع نم رودصلا يف ترمتسا

 نكمُي ال ,ثيدحلا مالسإلل دّدجمك هدبع دمحم ريثأت

 ؛لاثملا ليبس ىلع ذخأنل .قالطإلا ىلع هب ةناهتسالا

 دمحأ دي ىلع تسسأت يتلا ةيريشبتلا «ةيدمحملا» ةكرح

 ةدعاق ايسآ يقرش بونج يف هواج نم ذختتو نالحد
 الك نم نيبستنملا نييالم ًايلاح مضت يتلاو ءاهل

 هدبع دمحم راكفأل ريثكلا ريثكلاب نيدت اهنإ ؛نيسنجلا

 بناج ىلإ :نالحد َدعُي ءيبرعلا ملاعلا يف .تاذلاب
 لاثم مهلتست يتلا ةيفلسلا ةكرحلل سّسْؤملا :يناغفألا

 هنأب ايكيسالك هيلع فراعتملا ,«حلاصلا فلسلا»

 ةلاسر اوقلت نيذلا نيملسملا نم ىلوألا ةثالثلا لايجألا

 نوثدحملا نويفلسلاو .يلصألا اهقايس يف مالسإلا
 هدبع ثارت نم ًءزج مهنأب ءاعدالا نوعيطتسي نيذلا

 ةّماقال نيحفاكملا ءاطشلا نيب ام نوحوارتي ؛يركفلا

 ,رمألا مزل اذإ فنعلا لئاسوب ةثيدح ةيمالسإ لود
 اهنأب هديع راكفأ نورسفي نيذلا نييناملعلا نييموقلاو
 .ينيدلاو يسايسلا نيلاجملا نيب مات ًالصق بلطتت

 تابرع اهءارو ّرِجت ةيراخب ةرطاق
 ةكس ىلع باّكرلاب ةظتكملا راطقلا
 ماعلا ىلاوح) ةقيضلا غنليجراد

 يدنابويد ةكرح تلغتسا 0

 ةيديدحلا ككسلا ةكبش ةيحالصإلا
 ءاجرأ يف مالسإلا تايبدأ رشنل

 نيملسملا روعش زّزع امم .دالبلا

 .دنهلا يف ةزّيمتم ةيلاج مهنوكب
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 ىمالسإلا ملاصلل يخيراتلا سلطألا

 ايكرت ثيدحت

 ةيناطيربلا تاوقلل تطقتلا ةروص

 ءافلحلا تاوق عم ةيوس ,تلزن يتلا
 يلوبيلاغ ةريزج هيش يف ؛ىرخألا
 9و 5 ليربأ/ناسين 25 نيب ام

 ناك .1916 رياني /يناثلا نوناك

 ديدهت ةلمحلا كلت نم فدهلا

 تادادمإلل قيرط حتفو ؛لوبنتسإ

 رحبلا ربع ايسور ىلإ ةلسرملا
 تناكف .ةيكرتلا تاوقلا امأ .دوسألا

 هتأرجب ضهجأ يذلا ؛لامك
 ناكو .ءافلحلا ةطخ هتيويحو

 هلوصو يف رثألا ربكأ اذه هحاجنل

 .دعيب اميق ةسائرلا ةدس ىلإ
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 نيح ءايلخ نمزلا نم نينرق ىلإ ايكرت ثيدحت دوعي
 (1789-1807 ح) ثلاثلا ميلس ينامثعلا ناطلسلا لواح

 يف ةيركسعلاو ةيميلعتلا تاحالصإلا نم ةلسلس لاخدإ

 لاجر حلاصم رطخلاب هذه هيعاسم تدّده دقو .داليلا

 مئازه دعب نكل .هلزع ىلع اومدقأف «ةيراشكنإلاو نيدلا
 لب :ناتويلاو زاقوقلا يف ةنطلسلا اهب تينُم ةرركتم
 ةددجتم ادوهج (1807-1839 ح) يناثلا دومحم هفلخ

 «ءيبرغ هجوت تاذ ةديدج سرادم هئاشنإب حالصإلل

 : ةيفوصلا ةقيرطلا هلحو ؛ةيراشكنإلا ىلع هئاضقو

 ءاملعلا ةيلالقتسا تفعض دقو . .مهب ةطبترملا ةيشاتكبلا

 مكاحملاو فاقوألا ىلع اهدي ةلودلا عضوب ًاريثك

 ام يزمر لاصفنا ثدحو .ةينيدلا سرادملاو ةيعرشلا

 هبجومب رظحُي موسرم رودصي ةلودلاو نيدلا نيب
 تناك ام ابلاغ يتلا ةمامعلا هذه ؛ةمامعلا رامتعا

 ىدحإ ىلإ اهبيحاص باستنا ىلع لدت ةقراف ةمداع
 ءاملعلا اهرمتعي يتلا كلت ادع اميفف .ةيفوصلا قرطلا

 كلت ءشوبرطلاب ةمامعلا لادبتسا ىرج ؛نويمسرلا
 رمحألا لمخملا نم ةعونصملا لكشلا ةيناوطسألا ةعبقلا

 قلخ ىلإ دومحم تاعلطتو .برغملا نم ةدروتسملاو
 ناك يذلا جهنلا ىلع ءزكرممو قلطُم مكح تاذ ةلود

 اهلصاو «ةروثلا لبق ام ايسورب وأ اسنرف يف ًادئاس
 يتاميظتت» ب تفرع جماربلا نم ةلسلس يف هوافلخ
 ةعبرأ ةبارق تمادو (ةنوميملا تاميظنتلا يأ) «ةيريخ

 اهاضتقمب تلخدأف .1876 ىلإ 1839 ماع نم دوقع
 نفسلا كلذكو :ةقيدحلا ةيقريلاو ةيديربلا تامدخلا
 ماظنلا حالصإ بناج ىلإ :ةيديدحلا ككسلاو ةيراخبلا
 مكاحم ثادحتسا لالخ نم ًايرذج ًاحالصإ يئاضقلا
 كلذك .ةيقوقحلا تانودملا رشنو يبرغلا قسنلا ىلع
 تفرع «ةيندملا قوقحلل ةديدج ةنودم تدمثعا

 ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأب تذخأ نإو يتلا ,«ةلجملا»ب
 عيّتملا فرعلا نع تفلتخا اهتأ الإ ,نومضملا ثيح نم
 .ةلودلا مكاحم لبق نم قّبطَت تناك اهنأب

 يهو :«ةيزجلا» لادبتسا ىرج :1855 ماع يفو

 ةبيرضب ,ىرخألا نايدألا عابتأ ىلع ةيمسرلا ةبيرضلا
 اذكهو .ةيركسعلا ةمدخلا نم ءافعإلا لباقم ىفوتست
 روط يف تناك يتلا ؛ةديدجلا ةيزكرملا ةموكحلا تماق
 نوفظوم اهماوق ةيعامتجا ةدعاق ىلع :كاذتآ نّوكتلا

 .اعيفر اينهم ابيردت نويّردم ددُج نويطار ريب
 عضوب ةريغصلا ةينيدملا ىطسولا ةقبطلا تعتمتف

 ةيوطلسلا ةينبلا ىّدحتت نأ اهل حاتأ ,ضهان يداصتقا
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 2 - ناقلبلا
 1918 يناثلا نيرشت - لوليأ
 مهطخو نييتاطيربلا ملت ب

 ميطخو نييسنرفلا مديت هس
 عمككر برص مك مب

 يتاثويلا يماسألا طخلا ةييييس

 اناع



 يمالسإلا ملاصلل يخيراتلا سلطألا

 -1881) كروتاتأ لامك ىطصم
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 ايكرت ةلود سسؤم (8

 ,ةثيدحلا ةيناملعلا

 .نيدلا ءادرب ةلبرستملا تاعامجلل ينيدلا ساسألا تاذ

 «تاميظتتلا» اهب تءاج يتلا تاحالصإلا تريغ دقل

 اهديرجتب ينامثعلا عمتجملل قباسلا ساسألا

 نم ةيمالسإلا ةيئاضقلاو ةيميلعتلا تاسسؤملا

 .رشابملا ةلودلا فارشإ تحت اهعضوو اهتيلالقتسا
 ةكرهح نوه ىلع اؤقاح تاك الئخآلا ةذق'تناثكو

 ريسلا يف نيبغارلا نيفقثملا طاسوأ يف «ةاتفلا ايكرت»

 هذه ةعيلط تلصو ؛لعفلابو .يبوروألا جهنلا ىلع

 اهل قيس يتلا :«يقرتلاو داحتالا ةنجل» يهو ؛ةكرحلا

 ربع ةطلسلا ةدس ىلإ ءشيجلا فوفص يف تسدنا نأ

 ناطلسلا ريجُأف .1908 ماع هب تماق يركسع بالقتا
 ماع قلع دق ناك ئذلا ,روتسدلاب لمعلا ةداغإ ىلع
 ةموكح بالقنالا دعب كاته تناك هنأ حيحص .6

 تيقب ذإ طقق ةهجاو ةياثمب تناك اهنكل :ةيتاملزب
 «يقرتلاو داحتالا ةنجل»و شيجلا دي يف ةيلعفلا ةطلسلا

 ينيدلا عجرملا) «مالسإلا خيش» تايحالص هبجومب
 ىلع يموكحلا فارشإإلا ضرُفو .(دالبلا يف ربكألا
 نم مغرلا ىلعو .ةيمالسإلا دهاعملاو ةيعرشلا مكاحملا

 نأ الإ .«ةاتقلا ايكرت» ةكرح غبص يذلا يموقلا هجوتلا
 نم يقرشلا رطشلاب ظافتحالا ناك اهفده
 يتلا ءايناملأ ةدعاسمب اذكهو .ةينامثعلا ةيروطاربمألا

 ةلمج ذيفتتب نوموقي نويركسعلا اهوراشتسم ناك
 ديدح ةكس طخ دم ؛ةحلسملا تاوقلا لخاد تاحالصإ

 نزقلا نم لوألا دقعغلا دهش كلذك .دادغب - نيلرب

 قشمد طبري يذلا ريهشلا «زاجحلا طخ» ءانب نيرشعلا
 .طق زجنت مل ةكم ىلإ طخلا ةلصو نأب ًاملع ,ةنيدملاب
 ىلع ةوالع ,ةيديدحلا ككسلا ةكبش نم ديرأدقل

 ةسدقملا رايدلا ىلإ جاجحلا لاقتنا ةكرح اهليهست

 تاوقلا لوصو ةعرس كلذك نمضت نأ ,ةيمالسإلا

 ةيلبقلا تادرمتلا دامخإل دالبلا لخاد ىلإ تادادمإلاو

 لصاوت دقف :ءكلذ عمو .ةيبرعلا ةريزجلاو ةيروس يف

 يناثلا دقعلا لالخ نيينامثعلا يديأ نم قطانملا جورخ
 مظعمو ايتابلأو ايبيل مهنادققب :نيرشعلا نرقلا نم
 تءاجو .ناقلبلا بورح يف ةيبوروألا مهتاكلتمم
 -1914) ىلوألا ةيملاعلا برحلا عم ةمصاقلا ةبرضلا

 (ايناملأو اسمتلا) روحملا لود ىلإ اهمامضنابف 8
 ةيروطاربمألا ترسخ ءايسورو اسنرفو ايناطيرب دض
 موجه مامأ ةيبرع تايالو نم اهل ىقبت ام ةيتامثعلا
 ,نيطسلفو قارعلا يف ايناطيرب هتّنش بعّشلا ثلثم

 نبا ءلصيف ريمألا ةدايقب ةيبرعلا لئابقلا موجه مامأو
 ساموت يزيلجنإلا رماغملا ةنواعمبو ؛:ةكم فيرش
 .«برعلا سنارول»ب ريهشلا ءسنارول دراودإ

 اهتايالو اهتراسخ نم مغرلابو ءايكرت نكل
 برحلا دعب ملسم دلبك اهلالقتساب تظفتحا .ةيبرعلا
 اميف بَقْل) لامك ىفطصم دوهج لضفب ىلوألا ةيملاعلا
 ءلامك ىفطصم ناك .(كارتألا وبأ يا ,«كروتاتأ»ب دعب
 لوبنتسا ذقنأ دق ,«ةاتفلا ايكرت» ىلإ يمتنملا طباضلا

 هجو يف يلوبيلاغ ةريزج هبش نع تيمتسملا هعافدب
 .1915 ماعلا يف ةيئاطيربلا ةيروطاربمألا تاوقلا لازنإ

 كروتاتا دشح ,ةتقؤم ةيموق ةموكح هليكشت دعبو
 وأ ؛دالبلا نع لوضاتألا بلق خلس دض يكرتلا بعشلا

 لبق نم اهيلع رطيسملا ةيروسل قطانم ةيأ نع لزانتلا
 داركألاو نانويلا ىلإ ةبستلاب رمألا كلذكو ؛نييسنرفلا
 لامشلا' يف ةحرتقملا مهتلود َتَمَسَق نيذلا) نمرألاو

 ةيروهمجلاو ايكرت نيب ام ايلمع ةنطلسلا نم يقرشلا
 ,نيينانويلا مزه امدعبو .(اثيدح ةئشانلا ةيتييفوسلا
 ةيبلاغلا تاز ةقطخملا مهحنمي اوتفوكو قبس نيذلا

 رقفيس ةدهاعم طورش بجومب ريمزإ لوح ةينانويلا



 ةدايسب ًايلود افارتعا كروتاتأ لان ,1920 ماعل ةّلذملا
 لبونايردأو ؛لوضاتألا ىلع ةزجانلاو ةماتلا ايكرت

 كلذو .(ةيبوروألا ايكرت) ةيقرشلا ايقارتو .(ةتردأ)
 وس نقو 1928: حام ةفقؤملا ناؤول ةدهافم بمكب

 ةيساق ةليسو ىلإ ءوجللاب نانويلا عم هلكاشم كروتاتأ
 .نيدلبلا نيب ناكسلا لدابت يه ةلاعف امتإ

 ,«يزاغلا» هفصوب هتطلس مئاعد كروتاتأ دطو ذإو
 ةقيلكب بكتا ايكرت' ةاذعأ' ىلع رتتنلا تراحنلا نأ

 .ذيفنتلا عضوم يرذجلا ثيدحتلل هجمانرب عضو ىلع
 تيغلأو ؛ةفالخلا نع ةنطلسلا تلصُف ,1923 ماع يفف
 ًالضف .ًاضيأ ةفالخلا تلطبأ ؛ةيلاتلا ةنسلا يفو .ىلوألا

 هتحتستس راك
 1926 .ةديدجلا ايكرت

 1914 .ةيناطيرب تاكلتس |

 1920 .يناطيري بادتنا []1!]

 1914 .ةيئاطيربلا ةياسلا تمن ”رب# |

 920 .يسترف بتنا 80] |

 ةيلاطيإ تاكلتس [[]]! |

 1914 .ةيناململا ةيروطاربمالا []] 9

 1920 :رقيس ةدهاعم فيايكرت [1]]]

1 
- 8 

 59 ( وج يتح) تقوم يئاطيإ لالتحا [777] |
 . ١

 دامتالا اهنع ىلختي ةعاسم
 5 1921 «يتييفوسلا 27و
 ْ | 1920-1923 :ةيكرت ةيركسع ةلمح ههسس

 مم 0 ا ىريك ةك ا

 1923 نازول ةماعم دعب اهكرت [011] |

 عرشلا ماكحأ تلدبُتساو .ةيعرشلا مكاحملا نع

 بسانتت ةيندملا قوقحلل ةيرسيوس ةنودمب يمالسإلا
 ةغلل ةينيتاللا ةيدجبألا تدمّتعاو .ةيكرتلا تاجاحلاو

 فورحلاب قبس اميق بتكُت تناك امدعب .ةيكرتلا
 اهيضام نع ايكرت خلس دصقب كلذو ؛ةيبرعلا
 ضرفو .ًالانم لهسأ ةّيمألا ةحفاكم لعجو .يمالسإلا
 ةريخألا هذه دجت ملف ؛ةيفوصلا قرطلا ىلع مات رظح
 :شوبرطلا ءادترا مرح كلذك .ةيرسلاب ذاوللا نم اصانم

 ًءاطغ سَّركت دق - !رادقألا ةيرخسل ايو - ناك يذلا

 ةيشامقلا ةعبقلاب هنع ضيعتساو :سأرلل «ايمالسإ»
 نويبوروألا لامعلا اهرمتعي ناك يتلا سأرلا ةقدتسملا
 .نيحلا كلذ يف

 ايكرت ثيدحت

 الا-
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 1920 ماصلا ىلاوح ةيرامحتسالا ةرطيسلا تحت يمالسإلا ملاصلا
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 يف ةينامثعلا ةيروطاربمألاب تلح يتلا ةميزهلا تلآ
 نم ىمظعلا ةيبلاغلا عوقو ىلإ «ىلوألا ةيملاعلا برحلا
 ريغ وأ ةرشابملا ةرطيسلا تحت ةيمالسإلا 0-7

 نم ًالقتسم ّقبي ملف .ةيبرغلا رامعتسالا ىوقل ةرش .

 يتلا ءايكرت ىوس 1920 ماع لولحب ةيمالسإلا 0

 دالبو ؛ديدج نم ةايحلا كروتاتأ لامك اهيلإ داعأ

 لحم يولهب ةرسأ اهيف لحتس يتلا .(ناريإ) سراف
 ةمعانلا :ناتسناغفأو ؛(1923) ةيراجاقلا ةلالسلا
 ؛(1919-1929) هللا نامأ كلملل يرصعلا مكحلا ماظنب
 هترطيس ىيحي يديزلا مامإلا مكحأ يذلا ,نميلا لامشو
 ةريزجلا بلق ,دجنو ؛نيينامثعلا راسكتا دعب هيلع
 يتلا ةيمالسإلا ةسدقملا رايدلا وأ ناجحلا و ؛ةيبرعلا
 ةرسألا مكح تهت: لاّزي ال ناكو :ةتيدملاو ةكم مضت
 امإ ناكف ««مالسإلا راد» نم ىقبت ام امأ .ةيمشاهلا

 تحت ًاحزار وأ رشابملا يرامعتسالا مكحلل ًاعضاخ
 اهب فرتعملا ةيبوروألا «ةيامحلا» لاكشأ نم. لكش

 تلعن نيديدج نيأدبم ءاضسرإ م مت دقو اذه اني

 ةقباسلا تارمعتسملا هابشأ وأ تارمعتسملا امهبجومب

 ءاهنيب دودحلا ميسرت ؛لوألا :يلودلا ماظنلا ةريظح

 حلاصم مئالُي امب ةداعلا يف هيلإ راصُي ناك ام اذهو
 ةطبترملا تاخيشملاب قلعتي :يناثلاو ؛ةيبوروألا لودلا
 لمألا «ديمجت» ب 000 :ةمّزلم تادهاعمب ايناطيربب

 ةرورضلاب سيل نإو ؛مكحلا ةيرارمتسا نامضل ةمكاحلا
 .ةثارولا يف ركبلا نبالا قح يأ ءيبوروألا قسنلا ىلع

 بوشن نود لوحت نأ ةثارولا ةيعرش نأش نمف
 مكاح توم يلت ام ًاريثك يتلا كلتك ةيقي ةيزمت تاعزانم

 دونبب :ناك نم انئاك ؛هفلخي نم مزلت نأو :يديلقت
 .لوغعفملا ةيراس ةدهاعملا

 تناكو الإ نيرشعلا نرقلا نم يناثلا دقعلا ضقني مل
 اميف ءاهتمرب ايقيرفإ ىلع اهتضبق تمكحأ دق استرف
 شكارمو ةينابسإلا ءارحصلا نم ةيلحاس تاعاطق ادع
 يف ًامدق ةيضام كاذنآ ايلاطيإ تناك كلذك .ةينابسإلا
 سلبارط يتعطاقم ءارو ام ىلإ اهترطيس قاطن عيسوت
 .1934 ماع يف الإ كلذ ققحت مل نإو :نيتيلحاسلا ةقربو
 ملاعلل يفاقثلا زكرملا ءرصم تلتحا يتلا ءايناطيرب امأ
 ةيالولل تحمس دقف :«.2 مافتلاو ذنم ,يمالسإلا

 لظ يف ًايروض ًالالقتسا سرامت نأب ةقباسلا ةينامثعلا
 فارشإلاب اهسفنل تظفتحا انيتأ الإ ةيروكسو ةيكله
 ةقرافم ًاقحال قلخ ام اذهو .اهيلع ماعلا يجيتارتسالا

 فيضتسي ةيمسرلا ةيحانلا نم دياحم دلب :ةخراص
 عباوتو ايناطيرب نم دونجلا فالآ هضرأ ىلع
 يف !ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لالخ ىرخألا ةيروطاربمألا

 ةيمالسإلا ةلودلا ىلع ءاضقلا يف رنشتيك حاجن باقعأ
 تطسب ,1898 ماع دمحأ دمحم يدهملا اهماقأ يتلا
 ,يرصم - ولجنألا نادوسلا ىلع اهترطيس ايناطيرب
 اقيمع رضاحلا تقولا يف يبارتلا هلاجم دتمي يذلا

 نم اقيناجنت اهعازتنابو .ةيئاوتسالا ايقيرفإ لخاد
 لحاسلا مظعمب مكحتت انيتاطيرب تحبضأ ءايثافلأ

 نم ًاءزج لكشُي يذلا مسقلا كلذ ادع اميف يليحاوسلا
 يف ايناطيرب تلخد :ءندع نمو. .يلاطيإلا لاموصلا

 ىلع ةرطيسلل ايرتيرإب ةمكحتملا ايلاطيإ عم عارص
 - رمحألا رحبلل ةيجيتارتسالا ةباوبلا - بدنملا باب

 ةقطنملا ىلع هسفت تقولا يف اهتضبق ماكحإ عم

 ىلإ ندع نم ةدتمملا ةيبرعلا ةريزجلا نم ةيلحاسلا
 بونج يف ةمئاقلا تاخيشملا تديق امدعب اذه ؛ةرصبلا

 ةعنام ةعطاق تادهاعمب جيلخلاو ةيبرعلا ةريزجلا

 اهتسايس ىلع قلطملا فارشإلا ايناطيربل نمضت
 .ةيجراخلا اهتسايسو ةيعافدلا



 نويناطيربلا سبتحا .ةيدتهلا ةراقلا هبش يفو
 لخاد - نوملسم مهضعب - ايريمأ امكاح 560 ءاهز
 يتلا ةقلتخملا تايقافتالاو تادهاعملا نم ءاسفيسف
 شرعلا ةلظم تحت نيملسملا مهاياعرو مهتعضو

 ايناطيرب ترطيس ءايسأ قرش بونج يفو .يناطيربلا

 هواج يف ةيلصألا اهتارمعتسم ءارو ام ىلإ اهترطيس
 .زاقوقلا ةقطنمو ةملسملا ىطسولا ايسآ يفو .ةرطموسو

 ىلع اهتلت يتلا ةيلهألا برحلاو ةيعويشلا ةروثلا تلمع
 يميلقإ ماظن راطإ يف ءككانه وكسوم مادقأ خيسرت

 .ديدج
 مامأ نيطسلف تعّرُش ,تاذلاب قرشملا بلق يفو

 حتُم يذلا بادتنالا طورش بجومب يدوهيلا ناطيتسالا
 ةيقافتا دونبل اعبتو .ممألا ةبصع لبق نم ايناطيربل

 ايناطيرب اهيلإ تلصوت يتلا ةيرسلا وكيب - سكياس
 اذهو) اهبادتنا ىلوألا تطسب ,1916 ماع اسنرق عم
 ندرألا يقرش ىلع (رامعتسالا نع فطلم ريبعت
 نم لك ىلع بادتنالاب ةيناثلا تزاف اميف :قارعلاو

 1920 ماهلا ىلاوح ةيرامعتسالا ةرطيسلا تحت يمالسإلا ملاعصلا

 نيسحلا نبا لصيف نيمألا داؤأدقل .قاتبلو ةيروس

 معدب ةينامثعلا ايكرت نم قشمد ررح يذلا ,ةكم فيرش

 اقفو ةلقتسم ةيبرع ةلود ةيروس نم لعجي نأ ؛يناطيرب
 يرنه ريسلا نم هاقلت دق ناك ام اعون ضماغ دهعتل

 ماع ءرصم يف يناطيربلا يماسلا ضوفملا :نوهامكم

 نأ اهرازوأ برحلا تعضو املاح نّيبت نكل .5
 ريرقت يف ممألا قح خسنت فوس ةيلايربمإلا حلاصملا

 جاجتحالاو .ابوروأ يف برحلا دعب ام ةيوستلل ساسأك
 فارتعالاب تحمس يتلا ةجودزملا ريياعملا هذه ىلع

 يف ةيحيسملا لودلا اياعرل ةيموقلا قوقحلاب ادّدِجم
 نويرجملاو كافولسلاو كيشتلا مهيف نمب) ايوروأ

 ةلودلا اياعر نع مكيهان ؛نويدنلريإلاو دوهيلاو
 قوقحلا كلت راكنإو ؛(ناقلبلا يف نيقباسلا ةينامثعلا

 دب ال ناك .هنيع تقولا يف مهاوس نود نيملسملا ىلع

 رامعتسالا ىلع طخسلا رعاشم ججْؤيو بهلُي نأ نم
 تاكلتمم رئاس يف نلعلا ىلإ جرختس ام ناعرس يتلا
 .ةقباسلا ةيتامثعلا ةنطلسلا

 يف ةيبوروألا تايلايربمالا

 يمالسإلا ملاغلا

 1920 ,ةلفتسم ةيمالسإ ةلو- 1

 1920 يرامعتسالا مكحلا تحت قطانم

 يتاطيرب رامعتسا [ |

 يسئرف رامعتسا امض

 يلاطيإ رامعتسا [0111]
 يلاقترب رامعتسا [071]

 ينابسإ رامعتسا 0

 يدنلوه رامعتسا | ا 8|

 يكريمأ راستسا 1
 يسرر رامعتسا [01]

 ةعبات ةيريمأ تاليد» [1]

 يئاطيربلا ذوفنلا نمض قطانم [ 1
 ذوفنلا نمض قطانم جب
 1907-1921 ؛يسررلا 22و

 نوملسم :ةيمالسإ تاعمجت 77
 تايلاج نمض نوشيعي
 نيصلا يضارأ يف ةتتشم
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 ىيمالسإلا ملاصلل يخيراتلا سلطألا

 92000 - 1500 تيركو .صربقو .ناقلبلا

 راتسوم يف «تسوم يراتس» رسج

 هرّمدت نأ لبق .كسرهلاو ةنسوبلاب
 ماع ةنسوبلا تاورك ةيعفدم نارين

 عورأ نم ةيآ رسجلا ناك 3

 ةينامثعلا ةيرامعملا ةسدنهلا تايآ

 ءانب لمتكا .ءاقبلا اهل بتك يتلا
 ريخ دي ىلع 1566 ماع رسجلا

 ينامثعلا يرامعملا ذيملت ؛نيدلا
 80 رسجلا عاب غلبي .نانس ميظعلا

 رهن هايم قوف أرتم 27 عفتريو أرتم
 نم رسجلا ءانب راص دقو .افترن

 تاقالعلا ميمرتل ًازمر ديدج
 ةنسوبلا فئاوط نيب ةقّزمملا

 ,ةفلتخملا

118 

 يف ةينامثعلا تاحوتفلا ًاقحالو .يقوجلسلا حتفلا فلخ
 نمم ؛ايوروأ يف ةملسُم تايلاج نم ةيقب :ناقلجلا
 اوقتكعا نم وأ نيتطوتسمك كاتم ىلإ اهدازفأ لصو
 ىزغ دنع لضح ام سكعيو .ةيادهلا قيرط نع مالسإلا
 ةيسنكلا تاسسؤملاب ليكنتلا ىرج ثيح لوضانألا

 تحتُم ايروطاربمأ امحازُم اهرابتعاب ةيطنزيبلا
 ةيقيقح تاطلس ناقلبلا يف ةيسكذوثرألا ةسينكلا

 اذه ببسبو .كانه ةيحيسملا تايلاجلا ىلع ةلاّعفو
 «ةملسأ» تايلمع ىوس رجت مل امبر .اديدحت لماعلا

 دالب يف ّمت امب ةنراقم يحيسملا ناقلبلا يف ةدودحم

 .لؤضاخألا
 ابوروأ يف مئادلا يمالسإلا دوجولا سيسأت دوعي

 نانويلا لامش اودصق نيذلا كارتألا نيرجاهملا ىلإ

 سماخلاو رشع عبارلا نيثرقلا يف اينابلأو ايراغلبو
 يتلا «اياكتلا» كلذ يف يسيئرلا رودلا تبعلو .رشع
 تالاح يف تراص يتلاو ,ةيفوصلا نم خياشم اهماقأ

 تلهس دقو .ةيورقلا تاعمتجملا لكشتل ةاون ةريثك
 سانلا ىلع ؛ةيشاتكيلاو ةيولوملاك ؛ةيفوصلا قّرطلا

 ذإ .يمالسإلا نيدلا مهقانتعا ةيفيرلا قطاتملا يف

 ىلإإ ةيمالسإلا ناكفألا لاضيإ ىلإ ةليآلا لبسلا تدَحو
 وأ ةيحيسملا تادقتعملا يوذ نم نيحالفلا لوقع

 ,نويليموغوبلا اهلمحي ناك يتلا كلتك .«ةيقوطرهلا»
 اهريثأت مع ةيئادب ةيصونغ ةعدب باحصا مهو

 رشع يداحلا نينرقلا يف يكيلوثاكلا يبوروألا بونجلا
 يف نوكي ام ربكأ مالسإلا قانتعا ناك .رشع يناثلاو

 نيب اميسالو ءايراغقليو كسرهلاو ةنسوبلاو اينابلا

 مهيضارأ دتمت نيذلا ,سبودور لابج يف نويكاموبلا
 ,نيتيلاحلا اينودقمو نانويلا ُيَتلود لخاد ىلإ ةيلبجلا

 نولكشي نييحيسملا ءاقب نكل .تيرك ةريزج كنع عد

 معدلا لضفب ناقلبلا يف ناكسلا نم مظعألا داوسلا
 ام وه ؛يسكذوثرألا بهذملل يمسرلا ينامثعلا

 ةنطلسلا اياعر نم رثكأو ؛مهريغ لبق مهلعجيس
 راكفألاو ةيموقلا راكفألا تارثؤمل ةضرع .نيملسملا

 اتلا نرقلا يف ابوروأ برغ تحستكا يتلا ةيروثلا
 ,1530و 1520 ماع نيب ام يرجأ اكل قب نبع

 ةئملاب 81و «نيملسم ناقلبلا ناكس نم ةئملاب 19 ناك

 ناك ادع ةريغص ةيدوهي ةيلقأ ة ةمث ناكو :نييحيسم

 نم ةئملاب 45 ىلاوح) ةنسوبلا يف نيملسملل زكرمت ربكأ
 .ندملا يف نوشيعي اوناك نيملسملا مظعمو ؛(ناكسلا

 اهتطقت تناك ءالثم (ةيلاحلا ايراغلب ةمصاع) ايفوصف

 .ةئملاب 66,4لا زهانت ةملسُم ةيبلغأ
 رجملا دالب نع تاحوتفلا دم راسحتا عمو

 ةيسكذوثرألا ةيموقلا تاعزنلا دعاصتو .,ةيكيلوثاكلا

 عطقتو ؛ايراغلبو اينامورو ايبرصو نانويلا نم لك يف

 دقف ءابوروأ يف ةينامثعلا ةيروطاربمألا لاصوأ
 مهتاف نمم ديدعلاف .ةيسايسلا مهتيامح نوملسملا

 وأ حباذملل اوضّرعت ؛ةينامثعلا شويجلا عم باحسنالا

 اوحزن مهنأ امك .ةيحيسملا ةنايدلا قانتعا ىلع اوربجأ

 ماع ةيكرتلا - ةيسورلا برحلا دعب ةريفغ دادعأب

 ,1912-1914 ماوعألا يف ناقلبلا بورحو 8

 يمسر لدابت ىرج امدنع ىلوألا ةيملاعلا برحلا ديعُبو

 ناتويلا يف نيئطاقلا نيملسملا كارتألا نيب ام ناكسلل

 ,(زيتاكيدودلا رزجو تيرك ةريزج كلذ يف امب)

 صربق امأ .لوضانألا رب ىلع نيدجاوتملا نييناتويلاو
 نم تيرك ةريزج لثم نوينامثعلا اهعزتنا يتلا
 نم اءزج تراص دقف ,1571 ماعلا يف ةقدانبلا

 ,1878 ماع نيلرب رمتؤم دعب ةيناطيربلا ةيروطاربمألا

 رايتخاو اهيف ةيسكذوثرألا ةيبلغألا نود لاح ام اذهو

 3 ماع تيرك تلعف املثم) ناتويلا عم داحتالا

 يفاخبت يتلا: ناكسلا لدابخ ةلمع نم تدعيتسا اذكهو

 ماع ذنم نيرطش ىلإ ةمسقنم ةريزجلا نإ .1920 ماعلا

 نود ةلوليحلل ايركسع ايكرت تلخدق نيح 52

 عم ةريزجلا ديحوتو ةيموق لويم تاذ ةيركسع ةموكح
 .نانويلا

 ةئملاي 70) ديعب دح ىلإ ًاملسم ادلب اينابلأ لازت ال
 .ةفاقثلا لعقب كلذك يه امنإ .(نوملسم اهناكس نم

 ةموكحلا اهتنش نيدلا ةحفاكمل دمألا ةليوط ةلمح دعبف



 ةدحلملا ةلودلا ًايمسر دالبلا تنلعأ يتلا كلت :ةيعويشلا

 ةيمالسإلا تادابعلاو تادقتعملا دهشت :ملاعلا يف ىلوألا

 كانه تيقب امك .ًاتفلم ًاشاعتنا رضاحلا تقولا يف

 ةئملاب 13) ايراغلب يف ام ٍدح ىلإ ةريبك ةملسم ةيلقأ
 ,نويراغلبلا كارتألا رطضا امدعب ىتح (ناكسلا نم
 حوزنلا ىلإ ,ةمسن فلأ 600 لا مهددع زهانُي نيذلا

 ةداوه ال ةلمح ءارج نم ايكرت ىلإ ةليلق ريغ دادعأب
 ةيعويشلا دعب امو ةيعويشلا تاموكحلا اهب تماق اهيف
 مهئامسأ رييغتو بطش كلذ يف امب ,«مهترغلب»ل
 .ةيمالسإلا مهانكو

 .ناقلبلا

 صربقو ؛تيركو
1912-1878 

 لالقتسالا خيرات

 2000 - 1500 تيركو .صربقو .ناقلبلا

 ةئملاب 45 لا ةبارق نوملسملا لكشنُي :ةنسوبلا يف
 نيب ةيلهالا برحلا تأ دقو .ناكسلا ددع لمجم نم

 ترمتسا يتلا ؛تاوركلا - نيملسملا فلاحتو برصلا
 نم ةلسلس عوقو ىلإ ,1995 ماع ىلإ 1991 ماع نم
 ةمظنملا حباذملا اهلقأ سيل .ةيشحولا لامعألا

 ةيوجلا تاوقلا لمح امم :«يقرعلا ريهطتلا» تالواحمو

 لّجعو ؛لخدتلا ىلع يسلطألا يلامش فلحل ةعباتلا
 ةنسوبلا تمّسق يتلا 1995 ماعل نوتياد ةيقافتا عيقوتب

 - ةملسم ةدحاو ءنيتلصفنم نيتلود ىلإ اهبجومب

 .ةيبرص ىرخألاو ةيتاورك
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 يمالسإلا ملاصلل يخيراتلا سلطألا

 1913 لالفتسالا غيرات اانكلا

 لالقتسالا ءيرات 193



 2000 - 1500 تيركو .صربقو .ناقلبلا

 صربقو :تيركو
1923-1-20 

 حالسلا ةعوزنم ةقطنم 772
1922-20 



 يمالسإلا ملاحلل يخيراتلا سلطألا

 نيصلا يف ةملسملا تايلكألا

 يح لاثم ةينيصلا ةنذئملا هذه

 ةيمالسإلا ةرامعلا ةيلباق ىلع
 ةيدلبلا لاكشألا عم فيكتلل

 لاحلا هيلع يه امل افالخو .ةيلحعلا

 .ةسينكلا وأ ةيئاردتاكلل ةبستلاب

 ضورفم يرامعم لكش كانه سيل

 يذلا ؛بارحملا ىوس دجسملل اينيد

 .ةالصلا ةهجو وأ ةلبقلا هاجتا دّدحُي

122 

 نم نيصلا يف ةدوجوملا ةيمالسإلا تايلاجلا رّدحتت
 ىطسولا ايسآ نم) نييويسآلاو سرفلاو برعلا راجتلا

 اوشاعو تاينيص نم اوجوزت نيذلا ؛لوغملاو (اديدحت
 دجسم لوح ةعّمجتم ةريغص تايلاج نمض بلغألا يف
 نيدفاولا ىلإ ةفاضإلاب ,ءالؤه دافحأو .يزكرم

 ,نمزلا رم ىلع ىطسولا ايسآو ايلوغنم نم نيرخآلا
 لكشُي .«يوه» ةيموق ءانبأب نيصلا يف نوفرعُي
 مهددع غلابلا ابيرقت نيصلا يملسم فصت «يوهدلا

 ةيمالسإلا تاعومجملل ًافالخو .ةمست نويلم نيرشع
 ةيذاحم قطانم يف زكرمتلا ىلإ ليمت يتلا ىرخألا

 «يوه» ةيموق ءانبأ رشتني «ىطسولا ايسآ تايروهمجل
 مهل صاخ زكرت كانه ناك نإو :نيصلا ءاجرأ لك يف
 فرتعت .يتاذلا مكحلا تاذ «يوه ايشغنين» ةقطنم يف

 ةيلقأ ربكأ ثلاث يهو ,ةيموق ةيلقأك «يوه»لاب ةلودلا
 لماعب دّدحتت يتلا ةديحولا ةيلقألا اهلعلو ,نيصلا يف
 فرتعملا ىرخألا ةيمالسإلا تايلقألاو .ينيدلا ءامتنالا

 ,غنايكنيس ةقطنم يف روغيولا لمشت ايمسر اهب
 نيذلا كيجاطلاو راتتلاو كبزوالاو زيغريقلاو قازاقلاو
 يتييفوسلا داحتالا يضارأ يف ةيلصألا مهناطوأ عقت

 .قباسلا

 ةقيرط اوّدتسا «يوه»لا ةيموق ءانبأ نأ حيحص

 راد» دودح جراخ شيعت ةملسم ةيلقأك مهل ةزّيمم ةايح

 نع نيلوزعم لاح يأب اوسيل مهنأ لإ ؛««مالسإلا

 .يمالسإلا ملاعلا بلق نم بهت يتلا ةيحورلا تارايتلا

 عم نيصلا لخاد ىلإ اهل ذفانم تدجو .الثم ,ةيفوصلاف
 يتلا ؛ةيواربكلاو ةيرداقلاو ةيدنبشقنلا قّرطلا خياشم

 ءاحنأ لك يف تايعمجلاو عورفلا نم اهل تاكبش تأشنأ
 نم تماد يتلا بارطضالا تارتف لالخو .ينيصلا ربلا

 تمهاس :رشع عساتلا نرقلا ىلإ رشع عباسلا نرقلا

 نم ةلسلس ميظتت يف ركذلا ةقخا ةيفوصلاقرطلا

 قطانم يف نوملسم اهمعزت يتلا تانايصعلاو تاروثلا

 هذه مظعمو .غنايكنيسو وسناكو يشتغناشو نانوي
 مهسفنا نيملسملا نيب فنع ديلو ناك تابارطضالا

 ةريزجلا نم ةدفاولا ةيحالصإلا راكفألا عقو هببس

 ماع يفف .ةيلحملا «يوه»لا تاعمتجم ىلع ةيبرعلا

 ,ةيدنبشقنلا ةقيرطلا خياشم دحأ قيس ءالثم 1

 يف سرد دق ناكو :(1719 م) نيشغتيم ام ىعديو

 ىلإ ؛:ةتس ةرشع تس لاوط نميلاو ةيبرعلا ةريزجلا
 «ديدجلا بهذملا»ب تفرع ةكرح همعزتل مادعإلا ةصتم

 ةعديل تقولا كلذ يف تّدصتو .«ةديدجلا ةفئاطلا» وأ

 نم تاينيعبسلاو تاينيتسلا لالخو .ءايلوألا سيدقت



 ىعدُيو ءرخآ يدتيشقن خيش ماق .رشع عساتلا نرقلا
 غنيشت ةيروطاربمأ هب لزع مخض بدرمتب .غنولاوهام
 عالدتال ليبسلا دّهمو ءيبرغلا اهلامش نع (ىشنام)
 ءانم ةبيرق ةنمزأ يفو .غنايكنيس يف روغيولا ةروث
 ةيحالصإ ةكرح نيرشعلا نرقلا فطعنم دنع تطشن

 «يناوهيإ» ينيصلا اهمساب تفرع يباّهو هجوت تاذ
 ضعب تضراع دقو ؛(ناوخإ :ةيبرعلا ةظفللا نم)
 ليجبت ليبق نم ,ةينثو اهتربتعا يتلا تاسرامملا
 دقو .ةينيصلا دادحلا سبالم ءادترا وأ ةيفوصلا ءايلوأ

 ًاردق ,يعويشلا مكحلا لظ يف ,«يناوهيإ» ةكرح تيقل
 اهتريظن نم ةيموكحلا ةياعرلا نم ربكأ
 :ةيبرعلا ةظفللا نم) «وميدغ»لا

 هذه نأ ريغ .ةيديلقت رثكألا فانحألل ةلثمملا (ميدق
 داهطظنمالل اهيمح تضرعت ةيمالشإلا قانفانمجلا

 غتوت يستوام اهنلعأ يتلا ةيفاقثلا ةروثلا ناّيإ عمقلاو
 لقألا ىلع ةدحاو ىربك ةحبذم تعقوو ,(1976-1966)

 يف مهل ةضافتنا باقعأ يق يوه ةيموق ءانبأ قحب

 «يناوهيإ» ةكرحل ةلودلا ةياعر نأ الإ «نانوي ةعطاقم
 غند لوصو تلت يتلا ةحيرملا ءاوجألا لظ يف ترمتسا

 .ةطلسلا ىلإ غنب وايش
 نطولا فنك ىلإ غنوك غنوه ةرمعتسم ةدوع دعبو

 ةملسملا ةيلاجلا تجسن .ةيبعشلا نيصلا ةيروهمج .مألا

 عماضيأ اهل تاقالع اهيف ةدوجوملا ةريغصلا

 .ينيصلا َربلا ىلع ىرخألا ةيمالسإلا تاعومجملا

 نيصلا يف ةملسملا تايلقألا

 لظ يف نيصلا

1912-40 

 ةيساع ةفئنم
 يمالسإ نايصع

 3-1873 م

 ةيئاطيرب تامجه
 قم وبو <<

 ةيسئرف - ولجنا تامجه
1860-8 

 ةيسنرفلا - ةينيصلا برحلا
1885-3 
 ةينيص تامجه ه«ب

>» 

 ةيسنرق تامجه هم
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 يمالسإلا ملاصلل يخيراتلا سلطألا

 2000 - 1500 قرشملا

 ,مهّؤالكو وأ ؛نوينامثعلا اهمكح يتلا رصم فالخب

 ةيروس مضي يذلا ؛قرشملا يقب ؛ةدحاو ةيالو وأ ةليودك

 فئاوطلاو تايلاجلا نم ًاطيلخ ,نيطسلفو نانبل لبجو
 ةيلبقلا تاءامتتآلا نم ةغوتس ةليكقتتي ةلبكنلا

 ناك دقو .نييلحت َءاَسْعَو ةدايق مك ةيتيذلاو ةيقرعلاو

 نرقلا ىتح ينامثعلا ناطلسلل اياعر ًايمسر ءالؤف

 ةقطنملا ايناطيربو اسنرف تمساقت نيح :نيرشعلا

 .ةزوزهم ةيموق تايوه تاذ ةعبات لود ىلإ اهاتلوحو

 اثم يفاقثلا برغلا زيثأتل ةضرُع قرشملا لظدقل

 انه ركذن نا انبسحو ؛هنع نييبيلصلا ليحر دعب ًاليوط

 كلقع © :
 يكرتلا مكحلا نم ةريخألا تاونسلا
1916-1882 

 َه 0
 رك ىلع ليزا نم نييربمسقا *
 1886-1914 ةيدوهي تانطوتسم ©

1 1 
 ان ا

 2400 نورثشي نوينوبهسملا
 1910-1911 يضارآلا نس نادف با

 ةين ةثوانم فيس
 برعلا نم سارأ دوهجلا ءارشس ىلع جنمت 0

 ةمقاولا ةارألا عيمج ءانئتسا ني يذلا طخلا
 ل م ود 0 لإ

 (1915 لوألا نيرشت 25 .نومامكم

 ةيبرع ةكلمس نم ًاءزج ةكم فيرش اهئلعأ قطانم
 (1915 يناثلا نيرشت 5) ةصلاخ



 نانبل لابج نم ذختت يتلا ؛ةينوراملا ةسينكلا نأ
 ةينيتاللا سوقطلا تّتبث دق ءاهل ةدعاق ةيلامشلا

 ةيبونجلا تاعفترملا امأ .ةيوابابلا ةدايسلاب تفرتعاو

 مهو ءزوردلا نطوم يهف :ليلجلا لوهس ىلع ةلطملا
 ةرسألا لظ يف .ةيليعامسإلا ةعيشلا نع ةقشنم ةلحن

 -1697) ةيباهشلا ةرسألاو :.(1544-1697) ةّينعملا

 ذوفتلاو ةطلسلا مساقت ناك ءاهلحم تلح يتلا (0

 ةالؤلا قاكو.ءانم د ىلإ اقفاكتم ةورنلاو ةتزاوعلا نيب
 اتلك حلاصم نيب ةنزاوملا ىلع نيصيرح كارتألا

 نرقلا ذنم ةينامثعلا ةطلسلا عجارت نأ ريغ .نيتتفلا

 تاعزانتملاو رتوتلا دعاصتب نرتقا رشع نماثلا

 ةسفانملا اهججّوت ءزوردلاو ةنراوملا نيب ةيفئاطلا

 اذهو .ايناطيربو اسنرف نيب ةمدتحم تناك يتلا ةّداحلا

 ةيفئاطلا بورحلاو حباذملا نم ةلسلس عوقو ىلإ ىَدأ ام

00 . 
0 3 

 1 يبس

 فروبلا ى . هكاكس

 (1916 ويام /رايآأ) وكيب - سكياس ةطخ

 يسنرم ملح 1

 يسرر مكح |

 ةيسنرفلا ةيامملا تمن نوكت نأ ىلع .ةيمرع ةلود 1717

 ةيئاطيربلا ةياميراب اليشم طنا 7
 افيح بيج كلذ يق امب .يتاطيرب مكح []]]]1]

 ةيناطيربلا ةيامحلا تحت نوكت نأ ىلع .ةبيرع ةلود [111!!]

 2000 - 1500 قرشملا



 يمالسإلا ملاصلل يخيراتلا سلطألا

 .1860 و 1838 يّماع نيب ام ةريرملا

 ,1918 ماعلا يف نيينامثعلا ةميزه باقعأ يفو

 نييسنرقلا نيب ذوفت قطانم ىلإ قرشملا ميسقت ىرج

 برحلا يف نورصتنملا ءافلحلا ماقو :نييناطيربلاو

 ناتبلو ةيروسو قارعلا يه - ةعبات نادلب ةعبرأ قلخب
 درط .ةقباسلا ةيتامثعلا تايالولا نم - نيطسلفو

 راوقلل تاهو ةكف فقيرق مذا لسوف نومألا ةويستزفلا
 يف ةتقؤم ةموكح ماقأ يذلا ؛كارتألا دض ةيبرعلا

 ةيروس ىلع ةرشابملا مهترطيس مث نم اوطسييل ءقشمد

 0س

 ». ركيرايد

 نيدرام

- 

 1921 ممآألا ةبصع تابادتنا

 اقباس تناك قطاس) 1921 .يسنرف بادتنا 1

 [ينامثعلا مكحلا تمن ؟

 ىلع ةرونلا يف ايناطيرب اهتنواع ةييرع قطانم |
 ةلفتسم اقهال د و :ينامثعلا مكملا أ

 ًاقباس تناك قطانم) 921١:يناطيرب بادتنا
 (ينامثعلا مكحلا تحت

 ةيباطيربلا ةرطيسلا وأ مكحلا تمن قطاس
 1914 ماعلا يف

 نور ماعلا يف نيطسلف عسا |

 (دعصإ

 هىمرم *
757 

 . بلح

 27 جر زوسلا

 ةرجهلل نيطسلف ايناطيرب تعّرش اميق ؛نانبلو
 ًاماظن تماقأو ءاهيق ابوروأ دوهي ناطيتساو ةيدوهيلا
 نكل .قارعلاو ندرألا يقرش نم لك يف اهل ًاعبات ايكلم
 اونبو ؛:ةيروس يف ةثيدح ةرادإ نويسنرفلا دجوأ اميفو
 لاصتالا تاكبشو تاقرطلانمةيتحت ةينب

 ةدحولا مئاعد ضيوقت ىلع اولمع مهنإق .تالصاوملاو
 اهنأش نم ةيرادإ رئاود ىلإ دالبلا مهميسقتب ةينطولا
 اوعجش دقو .ةيبهذملاو ةيقرعلا تاماسقتالا ةمقافم

 نم ةئف مهو) ةيولعلا ةفئاطلا ءاتبأ عوطت صاخ عونب

 ةينوق
 » نامارك نب

 مي ايكرت

 « ايلاطنأ

 (نورشكمالا ءارنإ ياَتاق#
 ةيكاطنا

 ايسوقين ٠



 ةيدودح تاليدعتو تادهعت
| 1923-1920 

 ايئاطيربل حْمسُي نيطسلف ىلع بادتنالا

 نيلطسلف اهتلعف قطانس 3
 أ سع رصألا لإ هيطصأو 1920ماع

 بادتئالل ايئاطيرب اهنع تلخت قطانم ع ا
 1923 .ةيروس ىلع يسنرفلا ا

 ةنيدم ىلع ةّلطملا لابجلا يف نينطاقلا ةعيشلا
 نكمت :لالقتسالا دعبو .شيجلا فوفص يف .(ةيقذاللا

 بزحلا :ثعبلا بزح ىلع مهترطيس ماكحإ نم نويولعلا
 اماظن دالبلا يف اوماقأ كلذبو ءيموقلا هّجوتلا يد

 نم ةدروتسملا ةيكارتشالا ةركفلا نيب ام عمجي ًايثعب

 يف ةلغوملا ةيبرعلا ةيبصعلا ةعزنلاو ةيقرشلا ابوروأ
 .مدقلا

 ناتبل مجح ريبكت ىلإ نويسترفلا دمع كلذك

 بونجو عاقبلا لهسو اديصو سلبارط ةيضقأ مهُّمضب
 رمألا ,ةقباسلا ةريغصلا ةينامثعلا ةيالولا ىلإ نانبل

 نم نيملسملا ةبسن يف ةريبك ةدايز ىلإ ىدأ يذلا

 قباوس ىلع ًءانبو .ةيعيشلاو ةيّنّسلا نيتفئاطلا
 هاضتقمب مساقتت اروتسد نويسنرفلا عرتشا .ةينامثع
 ظفتحي نأ ىلع ؛ةطلسلا ةيسيئرلا ةينيدلا فئاوطلا

 يبصنم مهلالتحا لالخ نم ايلعلا ةطلسلاب ةتراوملا

 امع رظنلا فرصب شيجلا ةدايقو ةيروهمجلا ةسائر

 دقو .ناكسلا ةبيكرت ىلع ةيفارغميد تارييغت نم أرطي
 سسأ ىلع مئاقلا اذه ةطلسلا مساقت ماظن تيبثت ديعأ
 ىسرأ يذلا ,1943 ماعل ينطولا قاثيملا يف ,ةيفئاط

 حيحص .لالقتسالا دعب مكحلا مئاعد

 فقو هنأ الإ ا مالسلا نم هب سأب ال اردق

 نيحو .هروطتو نطولا مدقت هجو يف ةرثع رجح
 تامجه نشل ةينانبللا يضارألا نوينيطسلفلا مدختسا

 ,نيرشعلا نرقلا نم تاينيعيسلا يف ليئارسإ ىلع
 ءايحإ ةيليئارسإلا ةيماقتنالا تايلمعلا تداعأ

 ىلإ ىَدأ ام ,ةميدقلا ةيفئاطلا تازازحلاو تاماسقنالا

 ىلإو ((1975-1982) قاطنلا ةعساو ةيلهأ برح عوقو

 تايشيليملا اهيلع رطيست قطانم نانبل يظشت
 مقاف ام ّلعلو .ةيزردلاو ةّينُسلاو ةيعيشلاو ةيحيسملا
 نانبل حايتجاب نييليئارسإلا مايق ؛هذه ىضوفلا ةلاح
 ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم درط فدهب ,1982 ماع يف

 اذهل ةيسيئرلا ةليصحلا تناكو .نانبل يف اهدعاوق نم

 مكحب دالبلا ىلع اهتنميه ةيروس ضرف ؛حايتجالا
 نم موعدملا يعيشلا «هللا بزح» زوريو ؛عقاولا رفألا

 دشأو ادعاس ىوقأ ليئارسإل ودعك «ناريإو ة ةيروس

 لالتحالا نأ نيبت دقو ةيينوظسلفللا نع يلع انش

 امم ,ةتبلا ٍدِجُم ريغو فلكم نانبل بونجل يليئارسإلا
 نانبل نم باحسنالا ىلع ةيليئارسإلا ةموكحلا لمح

 .2000 ماعلا يف دحاو فرط نم

 2000 - 1500 قرشملا

 نانبل حايتجا
 1983 لوليأ - 1982 ناريزح

 ليئارسإ موجه هس

 ليئارسإ باحستإ هه« -

 يليئارسإلا يمامألا طخلا بسس
 1982 ناريزح 6

 ارسإلا يمامألا طخلا ” *
 ونيل مهد لولبأد

 ةيروس تاوق [--]

 ةيتورام تاوق 77

 ةيزرد تاوق 5

 ةيناتبل تاوق |

 ةدحتملا ممألا تاوق تل



 يمالسإلا ملاصلل يخيراتلا سلطألا

 نيملسملا تلاحرلا ريهاشم

 ةكس ةطوقب نبا ةلاكولا ئضنأ

 ,فيدلاملا رزج يف رثكأ وأ ةلماك

 ددرتلا نم ءيش دعب لبق ثيح
 ضورعملا ةاضقلا يضاق بصنم

 كانه سانلا يف هيأر ناك .هيلع

 .عرولاو ةماقتسالاب نوفصتي مهنأ

 ىلع ءاسنلا جورخ نجهتسا هنكل

 .رودصلا تايراع ألملا

18 

 :ينغ يبدأ سنج ةدالو ىلع ًاثعاب ةكم ىلإ جحلا ناك

 نونودي جاجحلا ضعب ناك دقف .تالحرلا بدأ وه
 ةبتك ىلع مهتايورم نولمُي وأ مهتلحر نع تايموي
 لك لوانتت ةشهدم ليصافت ركذ ىلع نيتآ :نيصتخم

 .ةرامعلا حورص ىلإ ماعطلا فانصأ نم ءابيرقت ءيش

 يف باجعإلاو بجعلل ءاعدتسا تاياورلا رثكأ لعلو

 رعاشلل «همانرفس» باتك .بدألا نم عونلا اذه

 ,((1003-1088) ورسخ يرصان يسرافلا فوسليفلاو

 يرلاو روياسين قيرط نع ةرهاقلا ىلإ لحترا يذلا

 يتلحرب ماق ةرهاقلا نمو .سدقلاو بلحو ناو ةريحيو

 ىطسولا ايسآ ىلإ ًاعجار لفقي نأ لبق ةكم ىلإ ّجح
 مامإلاو ةفيلخلل ربكألا يليعامسإلا يعادلا هتفصب

 املو .(1036-1094 ح) هللاب رصتتسملا يمطافلا

 نم ةرهمج بناج نم هذه هتوعد ىلع ورسخ مجوُه

 ءارمألا نم ضيرحتب .خلب ةنيدم يف ةّنّسلا نيملسملا

 برغ يف ناشخادب ىلإ أجل ,نظلا حجرأ ىلع ةقجالسلا

 ريمأ ةيامح يف هتايح ةيقب شاع ثيح .ريمابلا لابح

 ناتسكيجاط ةيروهمح يضارأو ناتسناغفأ قرش يف

 هتوطيحيو هنأش نومظعُي ,ةقباسلا ةيتييفوسلا
 ريطاسألا يفو .سسؤملا مهّيلو هفصوي ليجبتلاب

 ةيليعامسإلا ةديقعلا ىلإ سانلا ٍدهي مل هنأ ةيلحملا

 نإف :ىفنملا يف اهشيعي ناك يتلا ةشحولا ةلاح

 هتلعج ةيفسلفلا هتاباتك مست يتلا ةينالقعلا ةّيجسلا

 يف ةقطنملا ىلع اولوتسا نيذلا نييعويشلا ىدل ًالوبقم

 لطب هرابتعاب امركم اََّرعم هوقيتساق ,1920 ماعلا

 .يموقلا ناتسكيجاط

 .ةلداعلاو ةميكحلا ةرادإلا يف ىذتحُت ةودق دعت ,ركذلا

 ىذلا رمألا :ةلوبقم اروجأ نوضاقتي كانه نؤيفرحلاف

 .رارمتساب مهتاجتنم ةيعون نيسحت ىلإ مهودحي

 مهلعجي ام اذهو ؛ماظتناب مهشاعم نوملستي دونجلاو

 .مهتقياضمو نيحالقلاب شّرحتلا ىلإ اليم َلقأ
 قمضُحا كلتيو:,ةيلاغ ناو ىلع نؤلضحي ةاضقلاو

 رهظ ىلع عضوي» هنإف ءانوبز ّشغي ٌرِجات طبّض ام اذإو
 وهو ةنيدملا تاقرط يف هب راديف ءسرج هديبو لمج

 ىقلأ اذنأ اهو اريبك امثإ تفرتقا :احئاص سرجلا نري

 راعلا هللجُي :قفغلا هيوغتسي نم لكو .تعتص ام ءازج

 .«داهشألا سوّؤر ىلع

 رعت نافعا 3 أ عدنا ةياورر زمر يجوع ةقيدعلا



 نبا عادتبا نم وه يبدألا ستجلا اذهو .«ةلحرلا»ب

 ةلحر عئاقو نّود يذلا ؛.(1145-1217) يسلدتألا ريبج

 يف ةطانرغ نم اهيف قلطنا ءنيتنس تماد هل ةريهش

 نبا ماقأ كانهو .ةكم ًادصاق 1183 رياربق /طابش رهش

 ةسدقنلا نايقلا م ةدغي نأ ليقنهشلا ةنفمق ريدح

 نتم ىلع دعص ثيح ءاكعو قارعلا قيرط نع ةيمالسإلا

 هل تبتك نأ دعبو .ةيلقص ىلإ ةهجّتم ةيونج ةنيفس
 ٌلقتسا ءانيسم قئاضم يف ةنيفسلا قرغ رثإ ةاجتلا

 يف ةطانرغ ىلإ ًاملاس لصوو ينابارت يف رخآ ًابكرم
 ًاضيف ريبج نبا ةياور انل قوست .1185 ليربإ/ناسين
 يتلا راصمألاو راطقألا نع قئاقحلاو تامولعملا نم

 لاوحأ ةفرعمل نمثب رّدقُي ال ًاعجرم لكشتو ءاهب رم
 ,طسوتملا رحبلا يف ةحالملا عضوو نييبيلصلا

 ةدئاسلا ةيعامتجالاو ةيسايسلا فورظلا ىلع فوقولاو

 نم ديدعل يح جذومن قحب اهنإ .رصعلا كلذ يف

 اهب ماق يتلا ةلحرلا ًارط اهّمهأ لعل ,ىرخألا تاياورلا

 نبا يبرغملا :قالطإلا ىلع نيملسملا ةلاحرلا مظعأ

 ةجنط هنطوم نم هتذخأو :.(1370 ن -1304) ةطوطب

 ىربكلا ءارحصلا يبونج ايقيرفإ ىلإف ؛نيصلا ىلإ

 تاّرم تس جحلا ةضيرف ةطوطب نبا ىذأ .(جنزلا دالب)

 ىلوألا لوصفلاو .هرافسأو هتالحر قايس يف لقألا ىلع

 بدأ تافصاوم ًامامت يفوتسي اهنع هاكحاامم

 لكشب ليطتست تذخأ هتالحر نإ ثيح نكل .تالحرلا

 هتياور تراص دقف .ىدملا يف مأ نمزلا يف ءاوس درطم

 اقضو اننضتم هباثك ءاجتف:ةظاحإ] عسوأو ًالومش. نثكأ

 ةياور رارغ ىلعو .كاذنآ قورعملا ملاعلل ريظنلا عطقنم

 نيملسملا تلاحرلا ريههاشم
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 اهنودي مل ؛ةرهّش هتياور نع لقت ال يتلا ولوب وكرام
 ,هل نواعم ىلع ءالمإ اهالمأ لب ءوه هملقب ةطوطي نبا

 ن -1321) يِْرُج نبا يطانرغلا سرادلاو بتاكلا وه

 يف ةطوطب نبا تايورم يزج نبا لّجس دقف .6

 ح) نانع وبأ ءساف ريمأ نم زاعيإ ىلع ًءانب باتك
 ديق باتكلا هيف ناك يذلا تقولا يفو .(1358-9

 ٌبتتسا دق .تالحرلا بدأ ءيبدألا سنجلا ناك :نيودتلا

 انه تالزاستلا ترافق :نيماعتملا فوفس نيب ًالعف

 ضعب لوح ؛ىرخألا رافسألا تاياور لمجم نأشب امك
 .هيلإ نوكرلا نكمُي لهو ؛ةطوطب نبا فصو يق ءاجام

 دق نوكي امير يِرَج نبا نأ ىلإ يرصع ثحاب حّملي
 لمعلا امتيب ؛ةيبئارغلا ىلإ ليملا يف اريثك طتشا»
 هدنع نم فّرصتف ««الادتعا رثكأ ديكأتلاب ناك يلصألا

 ةقالع اهل امير بابسأل ةطوطب نبا هاكح ام ضعب يف

 ال مهبيعالأو ةبّتكلا تاغوارم نأ ريغ .بولسألاب

 اذهاو قسوم ةلكوطب خزآ ةعدس 3ع لات نأ انيكك

 نم ةورثلا نإ نوسعلا لك يف ةنلاكرلا حطظفمأ نص
 نع ًاعيمج ةمداقلا لايجألل اهكرت يتلا تامولعملا

 لثمف .عقاولا يف ريظن اهل سيل .هرصع يف ملاعلا
 هتادهاشمو هتاظحالم انربخت ؛ةفاك ماظعلا ةلاحرلا

 نع انربخت ام ردقب يعامتجالا هملاع نع ريثكلا ءيشلا
 نيع هل تتاك .اهئاجرأ يف فاطو اهراز يتلا دالبلا

 ىلإ هةكراق: دحاي ةلؤضفو..ليصافتلا قدأ ظفتلك ةبقاخ

 هلمج نم ةلمج لكو ؛ةقفولأملا ةايحلا رهاظم ءاروام

 ماهفتسالاو لؤاستلا نم ريسي ريغ ردق ىلع يوطنت
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 رشع حساتلا نرقلا لالخ نادوسلاو رحم يف ايناطيرب

 جروج زلراشت لارنجلا يقل

 «ينيصلا»ب بقلملا ,نودروغ

 يديأ ىلع هفتح :(1885-1833)

 يدؤملا جردلا قوف يدهملا تاوق

 دعب موطرخلا يف مكاحلا رقم ىلإ

 هربتعا .رهشأ ةسمخ ماد راصح

 ,ايحيسم ًاديهش يناطيربلا روهمجلا
 داعأ نأب هلتقمل رتشتيك رأث كلذلو

 اذه .8 ماع نادوسلا عاضخإ

 يروتكيفلا ماسرلا ةشيرب مسرلا

 ناونع لمحي نوستكيد سيول
 .«ةريخألا نودروغ ةبواتم»

 يثيدحتلا ماظنلا عم رصم ىلع ايناطيرب ةنميه تأدب
 ,رصم ىلع اينامثع ايلاو مسالاب ناك يذلا .يلع دمحمل
 عم كلذكو ؛ًالعف لقتسم مكاح عقاولا يف وه امنيب
 ناك يذلا :.(1863-1879 ح) ليعامسإ يويدخلا هليلس

 ليعامسإ تاططخمف .ابوروأي سوهلا دح ىلإ ًانوتفم
 دم اهنمض نمو .ةيداصتقالا ةيمنتلل ةحومطلا اشاب

 سيوسلا ةاتق قشو قربلا طوطخو ةيديدحلا ككسلا
 ضرفو دالبلا سالفإ ىلإ تَّدأ ؛(1869 ماع تحتفا)

 طابض نم ةعومجم تنلعأف .اهيلع ةيبتجأ ةيلام ةرادإ

 اهدناسُي ؛نييلصألا دالبلا ءانبأ نم يرصملا شيجلا

 ةيعادو نويفحصلاو يضارألا كالمو نيدلا لاجر

 نع «يناغفألا نيدلا لامج ةعماجلا ةيمالسإلا ةدحولا

 ةرازو ىلع تلوتساو ء:نّيدلا ةرادإ ماظنل اهتضراعم

 ريزولا ةسائرب ةيناملرب ةموكح تلكش ثيح ةيبرحلا
 ,نوتسدالغ مايلو دمع ذئدنع ءاشاب يبارع «رئاثلا»

 ماقو «:ةيردنكسإلا فصق ىلإ ؛يناطيربلا ءارزولا سيئر
 ةميزهلا تقحلاف ؛ةيرصملا يضارآلا ىلع تاوق لازنإب

 ميقملا لظ يفو .«ريبكلا لتلا» ةكرعم يف يبارع شيجب
 ,(رمورك دروللا :اقحال) غتيراب نيلفيإ ريسلا ؛يناطيربلا
 ةرادإ ترج ؛ةموكحلا يف ةيلاملا نوؤشلا ىلوت يذلا
 ةحلصم هيف امل امنإ :ةعاجنب يرصملا داصتقالا
 ءارج نم ًانّسحت يعارزلا جاتنإلا دهشوو .ةيروطاربمألا

 لينلا ناضيفب مكحتلل هايملا تانازخو دودسلا ةماقإ
 تايمك تفعاضتف .ةيديدحلا ككسلا ةكبش عيسوتو
 نكل .ريدصتلا ضارغأل عورزملا ماخلا نطقلا

 افوخ عينصتلا ةيلمع دييقت ىلع اوصرح نييناطيربلا
 .ةسقانملا عيجشت نم

 تاينيرشع يف نادوسلل يرصملا قارتخالا أدب
 ةنطلسب يلع دمحم حاطأ نيح ,رشع عساتلا نرقلا
 ةيرصم ةيروطاربمإ ةماقإ ىلع ةئاهز نم ءزجك جنقلا
 ليتلا ىلع موطرخلا تئشننأ /1830 ماع يف .ايقيرفإ يف
 مهمادختسايو .ةديدج ةنصحم ةمصاعك ضيبالا

 ةيلحملا ةدّئجملا تاوقلا ةدايقل نييبوروأ ًاطابض
 عيسوت نم يلع دمحم ءاقلخ نكمت ,ةيرصملا تاوقلاو
 .ةيئاوتسالا ميلاقالاو لينلا يلاعا ىلإ مهترطيس قاطت

 نهر تناك يتلا يرادإلا حالصإلا ءىدابمب المعو
 ,ةينامثعلا ةيروطاربمألاو رصم يف كاذنآ قيبطتلا

 ىتح - ةراجتلل ةلودلا راكتحا ماظن نويرصملا ضرف

 - ةلودلا لامعأ نم تراص ديبعلا دايطصال تاراغلا
 ةيئاضقلا تاءارجإلا ريياعم هيف اودحو يذلا تقولا يف

 يف ايمسر هي لومعملا يفتحلا بهذمللاقفو
 ةطلس نم صقتنا ام اذهو ,ةينامقعلا ةيروظاربمألا
 فعضأ امك ؛يكلاملا بهذملا نم مهو .نييلحملا ءاملعلا

 نمو .ةيلحملا ةيفوصلا عدبلا ةفاك ىرخأ ةهج نم
 يق ادعاسُم ءاج ريبدتلا اذه نا ,ناكمب ةقرافملا

 ةقيرطلاك ءيحالصإلا هجوتلا تاذ قرطلا رشن
 امهي علط نيتللا :ةيمتخلا ةقيرطلاو ةيناّمسلا

 حورلا تناك ثيح .زاجحلا نم نودئاع ٍجاَجُح
 .رشع نماثلا نرقلا ذنم اهّدشأ ىلع ةيحالصإلا

 يف ةيزصملا ةكوذلا تاراكتحا تيغلأ نيحو
 عرش ءرشع عساتلا نرقلا نم تاينيسمخلا
 تاردقم ملستل نادوسلا لوخدب نويبوروألا
 شيرو يبرعلا غمصلا لثم داوم يف ةراجتلا
 احداف اررض قحلأ يذلا رمألا ؛جاعلاو ماعنلا

 نم طغضميو .ةيلحملا لامعألا عيراشمب
 اقاثيم 1877 ماع ةموكحلا تعقو ءايتاطيرب
 ترجفت دقو: .ةساخنلا لاكشأ لك هيجوفي رظخت

 ىربك ةروث يف ءارجإلا اذه نم ءايتسالا رعاشم
 ناك :دمحأ دمحم اَهَفاَمُر ىلوتو اهليتف لعشأ

 ,ةينامّسلا ةقيرطلا خياشم نم اخيش ريخألا اذه

 ىوقتلاب هل دهشت ةرطع ةعمسب عتمتي ناكو
 ,1882 ربمفون /يناثلا نيرشت يف .حالصلاو



 رشع عساتلا نرقلا لالخ نادوسلاو رصم يف ايناطيرب

 ايقيرفإ يقرش لامش 2 تا
 يو اسس 3

 امثعلا ةئطلسلا ةباين نو | > 50006 1 1
 دمر رات هال اع احا

 1871-1874 .رصمل ةغيبات | | ١

 0 ةقيرطلل ةيسيئرلا طاغنلا ةعقو عك
 1881-1898 ,ةيدهملا ةلردلا 2 م

 ةراجتلا ةقطنمل ةيلامشلا دودحلا ._. |
 الازم زارلا يقتل ةيعلا

 فرش رايك كيس يع كسلا
 1907 ىلاوح ؛(يناثلا كيلئم)

 1682 ماع ايئاطيرب اهتلتحا [7]

 1889 لولحي ايلاطيإل ةعبات |7777 72

 1860 لولحي استرقل ةعبات 779 ,

 اكيجلبل ةعبات [9] ا 5 هادلا
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 يأ) يدهملا وه هنأ ألملا ىلع دمحأ دمحم نلعأ

 قاطن ىلع ًارظتنم هروهظ ناك يذلا ملسملا «حيسملا»

 مث نمو .(ةرجهلل رشع ثلاثلا نرقلا ةياهن يف عساو
 ةموكحلا ىلع درمتلل ةيوعرلا ةراقبلا لئابق ضهنتسا
 نم ةوق دابأ نأ دعبو .«ةرفاكلا» ةيرصملا - ةيكرتلا

 يفاشاب سكيه ةدايقب يلحم دّنِجم فالآةينامث
 نامرد مأ ىلع ءاليتسالل يدهملا لقتنا .ناخيش

 ىلع هعرصم نودروغ لارنجلا يقل كانهو .موطرخلاو
 تاميلعتلل لاثتمالا ضفر امدعي مكاحلا راد جرد

 ثروأ ام اذهو .ةيماحلا ءالخإ بوجوي هل ةاطعملا
 نأتلل ًاديدش ًاشطع ايناطيرب يف يروتكيفلا روهمجلا

 ديثوفيتلا ىمحب) رهشأ ةتسب كلذ دعب يدهملا تام دقو
 .نيرفاظلا لوخد موطرخلا هلوخد رثإ (حجرألا ىلع
 ةماعز يف هفلخ يذلا :يشياطلا هللادبع ةفيلخ ةدايقبو
 عسوتلاو دادتمالا يف ةكرحلا كلت ترمتسا ,ةكرحلا

 ام اذهو .لازغلا رحب ةقطنمو ةبونلا لابج وحن ًابونج
 ؛نيملسملا ريغ نييحاورإلا ماوقأ نم ديدعلا لخدأ

 رذب امم اهرادم يف ءامهاوسو اكنيدلاو ريوتلا مهتمو
 .الرقتسم نجفتكس تاعازسضو :تاعازتل نوذبلا

 تحت اهنأل ؛كالهلا ةيدهملا ةلودلا ردق ناك دقل
 ًايجيتارتسا ةساسح ةقطنم يف ايناطيرب ةوق تلذأو

 اهبرآمو اهعامطأ ,ىرخألا يهءاهيفق اسنرفل
 ةفيلخ شيج ضرعت ,1898 ماع يفف .ةيلايربمألا

 ةوق دي ىلع ةعورم ةحبذمل لجر فلأ 50 هدادعت غلابلا

 تربره لارنجلا ةدايقي ةكرتشم ةيرصم - ةيزيلجنإ

 هقدانب الو ةفيلخ بارح تناك امق .رنشتيك ويشاروه
 «غنيلتاغ» تاشاشر لاح يأب يهاضُثل ةقيتعلا

 لينلا ىرجم ربع رنشتيك اهرضحأ ناك يتلا ةثيدحلا
 :ةحفنحملا ةوراخملا نكارقلا قم ريفسلا هلوطسأ يف

 مكحلا نم رثكأ وأ نرق فصن ىلإ يدهملا ةميزه تلآ
 ةيرصملا - ةيزيلجنإلا ةطلسلا لظ يف يناطيربلا
 - نوقباسلا يدهملا عابتا دمتعا انهو .ةكرتشملا

 لوسرلا راصنأب انميت «راصتألا» ب نوفرعُي اوناكو
 نيعسوم ,«يملسلا» داهجلا أدبم - ةنيدملا يف دمحم

 ,1944 ماع يف .ةينيدملا اهني لمشيل مهذوفن قاطن

 بزح» ؛يدهملا نبا ءنمحرلا ديع ديس مهميعز كعب
 ىتح نييناطيربلا عم هنواعت ىلع ىقبأ يذلا .«ةمألا

 عابتأ لكش.نيح ىف: .لالقتسالا لجأ: نَس لمعي قْفَو
 عم داحتالل دّبحملا ,«ينطولا داحتالا بزح» ةيمتخلا
 داحتالا ةركف تيقل نئلو .راصنألا ن ذوفن ةهجاومل ؛ «ءرصم

 نإف :1952 ماع ةيرصملا ةروثلا دعب تاب ًاضفر هذه
 :ةمئاق تلظ نيينيدلا نييزحلا َنِيَب ةريرفلا ةمفاتقلا

 ةدايقب ًالوأ ؛يركسعلا مكحلا ءيجمل بابلا حتف امم
 ةدايقب اقحالو :.(1954-1964 ح) دوبع ميهاريإ ءاوللا

 لواح .(1969-1985 ح) يريمنلا رفعج قيرفلا

 ملسملا لامشلا نيب ام عدصلا بأر ءدبلا يف يريمنلا

 نييحيسملا نم هتيبلاغ) همظعمب ملسملا ريغ بونجلاو

 ةيريدمل دودحم يتاذ مكح حتمب كلذو :(نييحاورإلاو
 .لينلا يلاعأ ةيريدمو ةيئاوتسالا ةيريدملاو لازغلا رحب

 ماعلا يف يرذج وحت ىلع ههاجتا لّدِب يريمنلا نأ ريغ
 دقو .ةمات ةملسأ دالبلا ةملسأل ةلمح نشو ,3

 ةيموقلا ةهبجلا ميعز ؛يبارتلا نسح كلذ يف هدناس

 ناوخإلا» ةكرح نم ةينادوسلا ةخسنلا) ةيمالساإلا

 ةحاطإلا ترج هنأ حيحص .(رصم يف «نيملسملا

 بيرغ ًاصخش ىحضأ امدعب 1985 ماع يف يريمنلاب
 ريشبلا رمع نأ الإ ,ديازتم وحن ىلع نزتم ريغو راوطألا
 يف يبارتلا ةدعاسمب ةطلسلا ديلاقم ىلع ىلوتسا يذلا

 قيبطت يف ًامدق ىضم ,1989 ماع يركسع بالقنا

 بيرعت ىلع يبارتلا رارصإ راثأ .هاّيِإ ةملسألا جمانرب

 قيبطت دح ىلإ نيملسملا ريغ نم ناكسلا ةملسأو
 يف ةمظاعتم ةمواقم راثأ :مهيلع ةيمالسإلا تابوقعلا

 اومّدق وأ ؛مهنم ريفغ ددع مضناف .بونجلا ءانبأ فوفص

 ةدايقب نادوسلا ريرحتل ةيبعشلا ةكرحلا ىلإ ءةدناسملا

 لامشلا نيب ام عارصلا اذهو .قنرق نوج ديقعلا

 ةلصاوتم ةيلهأ برح لوطأ ةبسانملاب وهو ؛بونجلاو
 هنأب نيقومرملا نيخرؤملا دحأ هقصي ءايقيرفإ يف
 أجلي ...ةيعاسجلا ةدابإلا نراقت ناعبأ تاذ ةيلفأ نرحد
 ناكسلا عيوجت اهنمض نم تاكيتكت مادختسا ىلإ اهيف

 نإ .«مهرايد نع حوزتلا ىلع ًارسق مهرابجإو نييندملا
 ريونلا لثم ؛ةيقيرفإلا تانايدلا قنتعت يتلا ماوقألا

 يف اهلاخدإ تالواحمل لازت الو تضّرعت ءاكتيدلاو
 جمانرب ريشبلا رمع مدختسا دقو .ةونع يمالسإلا نيدلا

 فوقص ريهطتب يضاقلا :ةيمالسإلا ةيموقلا ةهبجلا
 ريغ نم ةيندملا ةمدخلا رئاودو ايلعلا شيجلا

 ٍبازحألا ةوق ىلع ءاضقلل ,مهمادعإو لب ال نييمالسإلا

 تاعامجلا اهيلع نميهت يتلا ةيديلقتلا ةيسايسلا
 مكحلا ىلع تاونس رشع يضم دعيو .ةيفقوصلا

 وه ام لك اهلالخ' ىَدأ دق ييارتلا ناك .يروتاتكيدلا

 لزع «يلخاد» بالقناب ريشبلا ءاوللا ماق ؛هنم بولطم

 .1999 ربمسيد /لوألا نوناك يف مكحلا نع يبارتلا هيف



 رشع عساتلا نرقلا لالخ نادوسلاو رصم يف ايناطيرب

 رمتؤم دعب ايقيرفإ
 1885 :نيلرب

 ةيناطيرب تاكلتس 7777

 ةيسنرف تاكلتس م

 ةينامثع تاكلتمم [--7]

 ةيلاغنرب تاكلتمم كل

 ةيئابسإ تاكلتمم كك

 ةيناملأ تاكلتمم انتا

 ةيقيرفإ لود

 رارقلا بسحب ةرحلا ةراجتلا ةقطتم دودح
 1885 «نيلرب رمتؤم نع رداسحلا



 يمالسإلا ملاصلل يخيراتلا سلطألا

 اهبرغو ايقيرخإ لامش يخف اسنرخ

 يف الإ ًايدج أدبي مل ايقيرفإ يبرغ لامشل يسنرفلا ُمتفلا
 ينويروبلا كلملا ةموكح تمدقأ نيح :1930 ماعلا

 ةراجت يف ةميدقلا حلاصملا باحصأ ءايليسرام

 نويسترفلا لتحا نيح يفو .رئازجلا وزغ ىلع ,فوصلا
 لولح راثأ .ةيلحاسلا ندملا نم اهريغو رئازجلا ةنيدم
 نم ةيلخادلا قطانملا يف نيينامثعلا لحم نييبوروألا

 ةكرح دالبلا

 اهمعزت ةمواقم

 رداقلا دبع ريمألا

 خياشم خيش

 ,ةيرداقلا ةقيرطلا

 ريبور - اموت

 1 ا أ 9 ' 1830 ىلاوح ايقيرفإ

 ريمدت ىلعو ؛ةيعارزلا ليصاحملاو نيتاسبلا بيرخت بيج
 ,سانلا نم ةريفغ دادعأ حاورأ اقهزُم ءاهلمكأب ىرق 0 4
 هيا 77 0 2 ةيرصمو ةيئامثع تاكلتمم اك

 ريجهت ىرجو ؛يضارألا نم ةعساش تاحاسم ةرداصم ةيلاغترب تاكلتس [1] ا

 يف احاسفإ ,ءاوسلا ىلع ةيربربو ةيبرع ءاهتمرب رئاشع ةينابسإ تاكلتس [اا]

 نييسنرفلا نينطوتسملا نطوت مامأ لاجملا ةيقيرفإ لود [1111] |

 تاكرح مايق رشع نماثلا نرقلا دهش .نييبوروألاو

 يف اهتورذ تغلب «نييسنرفلا دض ةديدع نايصعو درمت
 دقو .1871 ماع يف تقحُس ام ناعرس ىربك ةضافتتا

 ديبعلل يسيئرلا يعرشلا كلسملا هس
 فرع امثيح خيراتلا ركذ عم
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 يلحاسلا طيرشلا يف ةجتنملا يضارألا ناطيتسا رمتسا

 يفق .نيرشعلا نرقلا لولح دعب ام ىلإ ىتح يرئازجلا
 ءاهز نوكلمي نويبوروألا نونطوتسملا ناك 1940 ماع

 نم ةئملاب 40 ىلإ 35 لّثمُي ام يأ ,راتكه نويلم 7
 هرحملا) ةذبتألا لكشك :ةَعاَرَولل ةحلاصلا يضارألا

 ٍ.اهتارداص ّمهأ (نيملسملا ىلع اهبرش

 دقف .رخآلا وه الئاه ناك يفاقثلا بيرختلاو

 اهدراوم تزجُح وأ ةيديلقتلا ةيمالسالا دهاعملا ترظُح

 سرادمب لدبتست نأ ضرتفملا نم ناكو .ةيلاملا

 نيعفسملا روع انك ةويفدسا يقل نازل يسوق

 ايناطيرب سكع ىلعو .كلذ نم تدافتسا نييرئازجلا

 ءالكو لالخ نم اهتيروطاربمأ مكح رثؤت تناك يتلا

 .باعيتسالا ةسايس جتنت نأ اسنرف تأر ءاهل نيعاوطم

 اهنأ الإ ؛ادودحم ةسايسلا هذهل اهقيبطت ناك نكلو

 ةراضحلا عم ىهامتت ةريغص ةينوفكنارف ةبخن تقلخ
 ؛نيرشعلا نرقلا تاينيثالثو تاينيرشع يف .ةيسنرفلا

 نوقلحتي نييمالسإ نيحلصم مضت ةيموق ةكرح تزرب

 نومهلتسي ايرع نييموقو :سيداب نب ديمحلا دبع لوح
 احاجن ةكرحلا كلت تباصأ دقو ؛جاحلا يلاصم راكفأ

 ؛طورشلا ةجضان ةيلالقتسا برح مايقل روذيلا اهرذبب

 كلذ نم تاينيسمخلا رخاوأ يف العف تعلدنا يتلا يهو

 ةكرح تعاطتسا :1958 ماع يف .ىرخألا ةيبرعلا

 نوضراعي نويسنرف نونطوتسم اهب ماق ةداضم
 ةعبارلا ةيروهمجلا ةموكحب حيطت نأ :رئازجلا لالقتسا

 نكل سيفو رق مقتلا ىلإ لوشتوب لادجلابب يقادي

 تفرتعا ا دب ايو ممم

 نكي امهم .1962 ماع يف ةيرئازجلا ةدايسلاب اسنرف
 ةيعامتجالاو ةيداصتقالا طباورلا تيقب دقف ءرمأ نم

 ىتح ؛ةياغلل ةقيثو رئازجلاو اسنرف نيب ةيسايسلاو

 يموقلا بزحلا - ينطولا ريرحتلا ةهبج تلح امدعي
 ,ةيسنرفلا ةرادإلا لحم - لالقتسالا ىلع ضواف يذلا

 تناك يتلا ةيرامعتسالا هبش ةينوفكتارفلا ةيلقألا كلت

 ةيبرعلا نيتغللاب نيقطانلا نم ةيبلغألا ىلع دّيستت
 ربمسيد /لوألا نوناك يفو .(ةيغيزامألا) ةيربربلاو
 نم ذاقنإلل ةيمالسإلا ةهبجلا عنمل شيجلا لخدت 1

 دقف دقو .ةيتطو تاباختنا ربع ةطلسلا ىلإ لوصولا

 ءزج يف تسكع يتلا برحلا كلت ؛كلذ تلت يتلا ةيلهألا



 ميقلاب ةمزتلملا ةينوفكتارفلا ةبخنلا نيب ًاعارص اهنم
 مهنأب نودقتعي نيذلا نييمالسإلا نيبو ةيبرغلا
 .ًانأش عفرأ ةيفاقث ةيعرش نوكلتمي

 دودح دنع ةيسنرفلا ةيرامعتسالا عماطملا فقت ملو

 تناك .اضيأ سنوت اهتراج ىلإ اهتّدعت لب طقف رئازجلا
 اسنرف تذخأف ,يتاذ مكح تاذ ةينامثع ةيالو سنوت

 .1881 ماعلا نم ارابتعا ايجيردت اهيلع ءاليتسالاب
 نطوتسم فلأ 144 نم وحن ناك ,1945 ماع لولحيو
 ةلباقلا يضارألا ةحاسم سمح نولتحي يبوروأ
 موي يأ يف اولكشي مل نيئطوتسملا ءالؤه نأ الإ .ةعارزلل
 كلذل .رئازجلا يف مهئارظُتك ةيوق ةيلحم طغض ةعومجم

 دعب ةينيصلا دنهلا يف ةميزهلاب اسنرف تينُم نإ ام
 سنتوت لالقتساب تملس ىتح ,ةيناثلا ةيملاعلا برحلا
 يداصتقالا لغلغتلا نم هنيع قسنلاو .1956 ماعلا يف

 ناطيتسالاو ةيرادإلا ةرطيسلاب عبتتسملا يسنرفلا
 قراق عم امنإ .ًاضيأ برغملا يف لصح يبوروألا

 يف ملسُم نايكك هتيعضوب ظفتحا دلبلا نأ وه يسيئر
 يتلا (لوسرلا ةلالس نم ةرّدحتملا) ةيفيرشلا ةرسألا لظ

 ناطلس ناك .رشع عباسلا نرقلا يف ةطلسلا ىلإ تلصو

 لاومألا ىلإ رقتفي هنامز يق ناريإ ماكح لثم ,برغملا
 عونب هعضو اذه ناكو .هدونج بتاور عفدل ةمزاللا
 ةيلام ةميق ىلعألا ةعلسلا جاتنإ لقتنا امدعب صخأ
 عم اميسالو نييبوروألا يديأ ىلإ ,ركسلا يهو الأ ,هيدل

 .نيتيكريمألاو يراناكلا رزج يف ركسلا ةعارز روطت

 نهر ؛ةيصاعلا لئابقلا ىلع هتنميه ىلع ظافحلا ةيغبو
 نم باسح امنود فلتساو ةيكرمجلا هتادئاع ناطلسلا

 فقوفص يف ةروث كلذ راثأ نيحو .ةيسنرقلا فراضملا

 نيضراق «ةرشابم ةروصب نويسنرفلا لخدت .ءاملعلا
 ًامجح رغصأ ةّيمحم بتاج ىلإ) دالبلا ىلع ةيامحلا
 تحرّط اذكهو .1912 ماعلا يف (اينابسإل تيطغأ
 تغلب نيذلا ,نييبوروألا ىلع عيبلل برغملا يضارأ
 ,راتكه نويلم ءاهز 1953 ماع لولحب اهنم مهتاكلتمم
 لغت يتلا يض ذارألا ةحاسم نم ةئملاب 10 يزاوي ام وأ
 عومجم نم ةئملاب 25 نع ًالضق «:ةيعارز ليصاحم

 نييبوروألا نأ عم :بنعلا موركو ةهكافلا نيتاسب
 ددع لمجم نم ةئملاب ًادحاو نولكشُي اوناك داكلاب
 سكع ىلع تعاطتسا ةيفيرشلا ةرسألا نأ ريغ ,ناكسلا

 ةمدقم يف اهسفن عضت نأ «سنوتو رئازجلا يف لاحلا
 لعج 1953 ماع يفف .لالقتسالاب ةبلاطملا ةكرحلا
 كلذو يمد ًالطب سماخلا دمحم كلملا نم نويسنرفلا

 ماظن ىلع ةقفاوملا ضفر امدعب دالبلا نم هوفن امدنع

 ةدشاح تارهاظم عوقو رثإو .«ةدايسلا ةيجاودزا»

 نيملسم .ةدوعلاب كلملل نويسنرفلا حمس ,فنع لامغأو
 ةرسألا تلاَز امو .1956 ماع يق برغملا لالقتساب

 دمحم ديفحب ةلثمم ءاذه انموي ىلإ ةطلسلا يف ةمكاحلا

 :نمياسلا دمحم كلذلا :شماخلا
 هعيتت يذلا يرامعتسالا حتفلا نم جذومنلا اذهو

 يف ؛لقأ ةدشبو حوضوب نإو .رركتو داع .؛ةينطو ةروث

 ءايقيرفإ يف ةيسنرقلا ةيروطاربمألا نم ىرخأ ءازجأ
 ةحلصم نكل ةيداضتقا عفاطف نييسنرفلل تناك ثيح

 لوفلا لثم ,ةيدقخلا

 تيزو باشخألاو ينادوسلا

 نويسنرفلا لمع .ليخنلا
 ءادقن بئارضلا ةيابج ىلع

 ةلماعلا يديألا اومدختساو
2 0 

 زوملا عرازم يف ةرخسلاب
 اودمو .نبلاو واكاكلاو

 ةيديدحلا ككسلا طوطخ

 قطانم نم عئاضبلا لقنل
 طيحملا ىلإ لخادلا

 7 سرع كلذب اورمدق ؛ءيسلطألا

 2 : + يك ةليساوتب لقتل يونلسأ

 7 .قيرعلاو ميدقلا لامجلا

 برعلا ءاليتساب ةيقيرفإلا ةراجتلا سسأ تضوقتو

 ةراقلا بونج نم نييويسآلاو نيينانويلاو ةقراشملا
 لمهأو .ةيسنرفلا تارمعتسملا يف قّرفملا ةراجت ىلع

 طقف ةئملاب 3 ل ىوس حتي مل ثيحب .يقيرفإلا ميلعتلا

 اولاني نأ ةيسنرفلا ةيروطاربمإلا يف ةقرافألا نم

 ةبخن تتبن دقف ؛كلذ عم .يسردملا ميلعتلا نم ًابيصن

 دعب مكحلا ةدُس يقتريس نم يه ةريغص ةينوفكنارف
 ىلع لوغيد ضرع ,1958 ماع يفو .لالقتسالا

 لالقتسالا نيب رايتخالا ايقيرقإ يف اسنرق تارمعتسم

 ةيداصتقالا ةرسألا نمض يتاذلا متكحلا وأ يروفلا

 ؛يروقلا لالقتسالا تراتخا اينيغ اهدحو .ةيسنرفلا

 ًاحداف ًاررض ٌرضأ ذإ افلكُم اذه اهرايتخا ناكو

 ةعبات نادلب نم ىقبت ام امأ .يداصتقالا اهئامنإب

 زجانلا اهلالقتسا تلان دقف ءايقيرفإ برغ يف اسنرفل

 .نيرشعلا نرقلا نم تايتيتسلا نوضغ يف

0 
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 هو

 اهبرغو ايقيرخإ لامش يف اسنرخ
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 ةينيد ةضيرف ىهو ؛ةسمخلا مالسإلا ناكرأ دحأ جحلا

 ىلع ةدحاو ةرم اهيَدؤي نأ ملسم لك ىلع بجوتي

 ةلهس مويلا تراص ةضيرفلا هذهو .هتايح يف لقألا

 ءرملا ةقاط يف يذلا يوجلا لقنلا لضفب ًايبسن ةريسي

 - ةدج راطم يف جاجحلا ةطحم نإ .هتاقفن لمحت

 دتمي ةقالمع ةميخ لكش ىلع ىنبم نع ةرابع يهو

 ةعبرملا راتمألا نم فالآلا تارشع عضب ةحاسم ىلع

 نيرفاسملا نم ربكأ ًاددع ٍدحاو تقو يف بعوتستل -
 عمجي جحلا نإ .ملاعلا يف راطم يأ هبعوتسي امم

 ءاجرأ لك نم نيملسملا ؛ةملكلل يداملا ىنعملاب

 نويلم نم اوحن بذتجي وهو ءضعبب مهضعب ضرألا

 نم هسفن ددعلا يلاوحو ؛ةنس لك جراخلا نم جاح

 ةيبرعلا ةريزجلا يف جحلا بورد
 جحلا بورر <<<

 تاليوحت +« +٠

 نينطاوملا نم ةيدؤهنسلا ةيبرغلا ةكلمفلا لخاذ

 .ءاوس دح ىلع ٍبتاجألا نيميقملاو نييدوعسلا

 لوانت ؛م 932 ماعلا يف دمحم يبنلا ةافو لبق

 امو ةكم لخاد ًالبق ةيراس تناك يتلا جحلا رئاعش

 ةَحلصُملا رئاعشلا هذهو .اهحالصإ ىلع لمعو اهلوح
 فاوطلا ىلع لمتشت ؛مايأ ةدع اهتيدأت قرغتست يتلا

 رَّعْشملا طسو مئاقلا لكشلا بعكملا ءانبلا ؛ةبعكلا لوح

 افصلا نيب ةيبلتلا ءانثأ يعسلاو ؛ةّكم يف مارحلا

 فاقع ليج ىلع ة لم اك ابوي عفوفولاو :ةوزعلاو

 (تابكرملاو رشبلا نم لئاه ليس مويلا يهو) ةرفنلاو
 ةدمعأ نع ةيانك يهو) تارمجلا يمرو ؛ةفلدزملا ربع

 رجح» دوسألا رجحلا نإ .ىنم يف (سيلبإ ىلإ زمرت
 نكرلا يف دومصم هنإ .رارسألا هفنتكت «يوامس

 نود هللا ةدابع وحن هّجومو ةبعكلل يبرغلا يبونجلا
 هتباو ميفاربإ ءايبنألا يبأل ىلجت امك هاوس

 نم ريخألا لصفلاو .برعلل ميدقلا دجلا ءليعامسإ
 ةاشلا ىركذل ًءايحإ يحاضألا ميدقت وهو الأ .ّجحلا

 يف هيف لفتحُي ؛ميهاربإ دلو نم ًالدب هللا اهلبقت يتلا
 ديع» مسا تحت يمالسإلا ملاعلا ءاحنأ عيمج

 نم سوؤر ةعضب نوملسملا حبذي امنيح .««ىحضألا
 يف تحبذ تاناويح موحل نولوانتي وأ مهتيشام
 يهق .«رغصألا جحلا» وأ ,ةرمعلا امأ .مهلزانم

 ,ةيغكلاب طيحملا يّكملا مرحلا ىلع ةروصقم

 وأ :ةنسلا نم تقو يأ يف اهيدؤي نأ ءرملا ةعاطتسابو

 .هسفن ّجحلا عم نمازتلا يف

 ّجحلا ةلحرل نكمُي ناك ,ةثيدحلا ةنمزألا لبق اميف

 قطانم نم نيمداقلل اميسالو ,ةياغلل ةقاش نوكت نأ
 قرغتست نأ ًادج زئاجلا نم ناك ؛ةيصقلا فارطألا



 ةسدقملا رعاشملا رّؤطتو ّجحلا ومن

 قيفرلا نوع ,فارشسألا فيرش رصق
 .نوع نب دمحم هدلاو هانب (1905-1882)

 ربكألا خألا ,هللادبع فارشنألا فيرش رصق
 .قيفرلا نوعل

 .لويلا يتب يح

 .اقصلا

 ىتبم يحلا اذه يف دجوي) دايجأ يح
 1 ةيرصملا اياكتلا ةسسؤم
 .(ةديدجلا ةموكحلا
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 ,(ةطرشلا) يسيئرلا سرحلا رقم
 ,غلإ..ةطرشلا رقخم ,زاجحلا يلاو ةراد

 رطاتق ةنجلل أرقم ًايلاح مدختست) ةسردم
 .(نيتذؤملا سيئرل ًابنكمو ةدييز

 ةلوصوم هايملل ةريبك رئب .دجام ةكرب
 .رطانقلاب

 ,يضاقلا نكسمو هاضقلا راد
 يف .زيلاهدلاو تاهدرلا نم ةلسلس اهربع ىتح وأ - ناسنإلا رمع نم ةديدع تاونس ةلحرلا

 ةحالملا روهظ رقاضت ءرشع عساتلا نرقلا ناكرأ نم «سماخلا نكرلا» متي يك - هلماكب هرمع
 .(لوسرلا مع) بلاط يبأربق

 ,رطانقلاب ةلوصوم هايم رابأ 6

 .ليقع ديسلا ربق 7 3 تدي 1 8 8 ِ 5
 .دومحم خيشلا يلولاربق 8 ,جحلا تاقفن ريفوتل ةصاخ داون ثادحتسا قلطتت نأ دعب «جحلا ريمأ» ةرمإ تحت ةعرسب كرحتت

 .ناعقيعق لبج 8 2 كو 4 2 0
 ريتسنل) وعنا ع نم فالالا لوانتم يف جحلا ةلحر لعجيل  ةباثمب لفاوقلا ورمآ ناكو .قارعلاو رصمو ةيروس نم
 هده لثم) ,رطانقلا نم ءام رابآ كوكا ٠ 0 : 5 َ 24 َح 50
 يوردلا يف ايلاح ةدوجوم رابأل قطانم 3 نييداعلا ندملا عاخباو نيحالفلا عقاو يف «يلوألا مهبجاو .ناديملا يف نييركسع ةداق

 ناك ةيسيئرلا دتهلا رزجو ويالملاو لاغنبلاك ادج ةيئان .ودبلا قّرطلا عاطق نم جاّجحلا ةيامح ناك رمألا

 اولمأيل اوناك ام نيذلا ,ةيدنلوهلا ةيقرشلا 2فصي ,1184 ماع ّجحلا ةضيرف ىَدأ يذلا .ريبج نبا
 وأ هود ةنيدم»ب ةيقارعلا ةلفاقلا ريمأ ةميخ يف ةينيدلا ةضيرفلا كلت ءادأ يف قالطإلا ىلع

 .ةعانصلا لبق ام روصع ءرملا جلي ,«ةخماش تاباوب عيرأ» اهل «ةعينم ةعلق»
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 نيكراشملا ددع يف ةرييكلا ةدايزلا هذهل تناكو

 نم تالاح يف تلثمت ةميخو ةيبناج ةجيتن جحلا يف
 ,1865 ماع يفف .رّمدم وحن ىلع اريلوكلا ءابو يّشفت

 ب رّدقُي ام ىلع ةروفاغتسو هواج هردصم ءابو ىضق
 يهتني نأ لبق كلذو ءجاح فلأ 90 لصأ نم ًافلأ 5

 كلذ نم ويام /رايأ رهش يف هعوقو فداص يذلا ّجحلا

 ىلإ يلاتلا رهشلا يف ءابولا دتما نأ ثبلي ملو .ماعلا

 ملو .مهفتح يرصم فلأ 60 يقل ثيح ,ةيردنكسإلا

 دق ءابولا ناكو الإ ربمفون /يناثلا نيرشت رهش ضقني
 تناك اذإو .كرويوين ةنيدمك ًادج ةيصق نكامأ غلب

 اهتذختا يتلا (اتيتنراكلا) يحصلا رجحلا تاءارجإ

 تمح دق ةيرامعتسالا تاموكحلاو ةينامثعلا تاطلسلا

 اريلوكلا نأ الإ .ىودعلا بقاوع نم ابوروأو رصم

 تعقو ثيح .زاجحلا يفو قرشلا يف يشفتلاب ترمتسا

 ناكو .1892و 1865 ّيماع نيب ةيئابو تالاح ينامث

 ,1893 ماع اهدهش يتلا كلت قالطإلا ىلع اهأوسأ



 يف مهبحن جاح فلأ 200 لصأ نم ًافلأ 33 ىضق نيح

 ىتح ةئبوألا لسلسم لصاوتو .ةنيدملاو ةكمو ةدج
 رجحلا تاءارجإ تطعأ نيح ىلإ يأ :1912 ماع

 لاوهأ عم ةنراقملابو .اهلوعفم ةمراصلا يحصلا

 نإف :نيرشعلا لئاوأو رشع عساتلا نرقلا رخاوأ
 «ةريخألا ةنوآلا يف ّجحلا مساوم اهتدهش يتلا ثراوكلا

 مهمظعم ءصخش 400 نع ديزي ام عرصم ليبق نم
 ماع علدنا يذلا قيرحلا يف :نييسينودنإلا جاجحلا نم

 .ًابيرقت ةيمهأ تاذ ريغ ودبت ,تافرع يف 0

 نوُمتُي :مهمظعم نكي مل نإ .جاّجحلا نم ديدعلا نإ

 ثيح «ةنيدملا يف لوسرلا دجسم ةرايزب ّجحلا كسانم

 نم ةزرابلا ةوفصلاو يبنلا جاوزأو تيبلا لهأ نفادم
 ةيبرعلا ةكلمملا تمدقأ ,1925 ماع يف .هتباحص

 كلت ىلع َلدت يتلا ملاعملا لك ةلازإ ىلع ةيدوعسلا

 ىلع ةمراص ادويق تضرفو ؛ضرألاب اهتوسو روبقلا

 .اهدنع ةالضلاو اهترايز

 ةسدقملا رعاشملا رؤطتو ّجحلا ومن
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 :دادغب

 رفعج وبأ داليملا دعب 672 ماعلا يف اهسّسأ ةنيدم
 ةنيدملا تناك نإو ءساّبعلا ينب ءافلخ يناث ءروصنملا

 .ةلجد رهنل ةيبرغلا ةفضلا ىلع لصألا يف تينُب دق

 دادغب نكل ,«مالسلا ةنيدم» يلصألا اهمسا ناك

 ىلإ ةبسن ,«ةرّودملا ةنيدملا»ب بعشلا نيب تفرع
 رصق ناك .اهب طيحت تناك يتلا ةيرئادلا ناردجلا

 اهنم زكرملا ةطقن يف ناموقي عماجلا دجسملاو ةفيلخلا
 .جراخلا هاجتاب تاقرط ةعبرأ بعقتتت امهم ءامامت

 ءاهز اهعافترا غلبي ءارضخ ٌةبق رصقلا ولعت تتاكو
 :سرق ةوهَص ىلغ.لايخ اهيلتغيو امدق 5

 ءارو ام ىلإ ًايجيردت دادغب ددمت عمو
 ةفضلا هاجتاب يلصألا اهروس

 ىرج ؛ةلجد رهنل ةيقرشلا

 ةنيدملا يرطش لصو
 «براوقلا نم رسجب

 يقرشلا رطشلا يمسو
 .ةفاصرلاب اهنم

 اهجوأ دادغب تغلب

 راهدزالا ثيح نم

 ريثأتلاو يراجتلا
 نينرقلا يف يفاقثلا

 .داليملل عساتلاو نماثلا

 يدهملا ةفالخ لظ يفف

 دادغب تفقو ءديشرلا نوراهو
 قيب ام ةزاجتلا قّرط ىقتلم دننغ

 ابوروأب ايسآ طبرت تناكف ءبرقلاو قرشلا
 ةبيهملا ةينارمعلا اهحورص نم ببسيو .سكعلايو
 لمجأو ىنغأ اهفصوب اهترهش تراط .ءاّنغلا اهقئادحو

 .ملاعلا يف ةنيدم
 ةطلس تناك ؛عساتلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف

 تانحاشملا ءارج نم تفعض دق يساّبعلا ةفيلخلا

 دح ىلإ انايحأ لصت تناك يتلا ةيلخادلا تاعزانملاو

 نرقلا يف دادقب لوغملا ازغ امدتعو .يلخادلا بارتحالا

 :ةديعر ءاتبأ نم فالآلا هكمو ةقيلخلاا لقق شع ثلاثلا

 تبهثنا امدعب اهيبأ ةركب نع ءايحأ ترّمُد اهمويو

 ةكبشب عساو بيرخت قحلو .نازينلا اهيف تمرضأو
 رمألا ءاهنيتاسبو ةنيدملا اهيلع دمتعت تناك يتلا ّيرلا

 ةنيدملا طاطحنا يف ةيكيتامارد ةروصب لّجع يذلا

 نم اءْزج دادقي تراص َنيحو :اهلالحمضا عق نمو

 تقرع دق تناك ,1534 ماع ةينامثعلا ةيروطاربمألا

 .نمزلا نم ًاليوط ًاحدر ركذلا لومخو لامهإلا مع
 قاطن ىلع نإو :تاكيسفت كازنغي ىلع ةيرجأ

 سرادملا ءاتب عم ؛نيرشعلا نرقلا لهتسم يف ؛عضاوتم
 يتلا ةيطفنلا ةرفطلا اهيلإ تلمحو .اهيق تايفشتسملاو

 ىتغلا نيرشعلا نرقلا نه تاينيعبسلا تاونس اهتدهش
 قاطت ىلع روطتت ةنيدملا تعرش هلضفبو .ديازتملا

 ةقبطلا ءانبأل ةينكس قطانم ءاشنإ عم اميسالو ,لهذدُم
 هايملا لطاسق نم ةديدج طوطخ تّدّمَق .ىطسولا

 ضرألا قوف تينُب امك. ءيحصلا فرصلا ي ىراجمو

 ديدج راطم ءانب نع ًالضف ,ةعيرسلا تاقّرطلا نم ةكبش

 يَرطش نيب ام طبرت ًارسج رشع دحأ ةمث .ةمصاعلل

 فصقلا لعفب ًاقحال اهتم ديدغلا رمد دقو ءةنيدملا

 ةحاس لّثمُتو اذه . 3 ماع يف يكريمألا يوجلا

 دنع رهنلل ىرسُيلا ةفضلا ىلع ةمئاقلا ءايلاح ريرحتلا

 هنم عشت يذلا ةنيدملا بلق :ةيروهمجلا رسج يفرط دحأ

 . .ةيسيئرلا اهعراوش

 تميقأ ؛يروتاتكيدلا نيسح مادص مكح لظ يفو
 انهزربا نمور :ةمهضلا ةيراكدتلا :نصتلا نما ةغومجم

 زنوربلا نم ةلئاه ةلتك نع ةيانك وهو ؛«رصنلا سوق»

 امهنإ ليق نيفيس ناقشتمي نيدعاس لكش ىلع
 لثم كانهو .هسفن نيسح مادص ٍيدعاس نع ناجذومن

 نفلا نع باجعإلا ىلإ ىغدأ هلعل ًامامت رياقف رخآ

 يقل يذلا «ديهشلا بصن» وه كلذ ؛ثيدحلا يبصُنلا

 ةيقارعلا - ةيناريإلا برحلا يف ىلتقلا ىركذل ًاديلخت

 ئفو «حاتفو ليعامسإ بصنلا ممص .(1988-1980)

 نيفصن تدك لكشلا ةيلصب ةمخض ةَبق نع ةياتك

 .يديلقتلا قيزألا يفزخلا ٌرجآلاب اغا ءاطغ تس

 نق :ةيراكذتلانضتلا ةذع لك نع نظتلا َبفرَكَيو
 تفقوت دق دادغبل ةسّركملا تاتيسحتلا عيراشم مظعم

 نم تاينينامثلا ةيادب يف ناريإ عم برحلا عالدنا ىدل

 قارعلا وزغ تلت يتلا جيلخلا برح مث ءنيرشعلا نرقلا
 ىلع ةدحتملا ممألا اهتضرف يتلا تايوقعلاو تيوكلل

 هذه يف ديحولا زربألا ءانثتسالا نكل .كلذ رثإ قارعلا

 ,ةيسائرلا روصقلا ناك .دّدجتملا طاطحنالا نم ةصقلا

 نم ةعساش تاعّمحم نع ةيانك رمألا ةقيقح يف يهو
 ةخذاب تاّرقم مضتو ؛ةيلاعلا راوسألا اهب طيحت ينابملا



 رابك ةفاضتسال وأ نيسح مادص ىنكّسل ةقرخزلا

 تاريحُي اهيناجب تميقأ دقو ءفويضلاو نيرئازلا
 نع يقارعلا يثعبلا ماظنلاب ةحاطإلا لبق .ةيعانطصا

 تايالولا هيلع تمدقأ يذلا يركسعلا لمعلا قيرط

 تاّرقملا هذه ىلإ لوخدلا ناك ,2003 ماعلا يف ةدحتملا

 اببس ةدحتملا ممألل نيعباتلا ةحلسألا يشّتفم لبق نم

 يقارعلا ماظنلا نيب ام لدجلاو فالخلل ايسيئر
 .ةيلودلا ةمظنملاو

 :ةرهاقلا

 اهمسا ,ةبالغلا وأ ةرفاظلا ينعتو ,ةرهاقلا تدمتسا
 .يلقصلا رهوج يعملألا دئاقلا اهأشنأ يتلا ةنيدملا نم

 نم ناك اميرو ,ةيلقص لوصأ نم اذه رهوج ناك
 نع ةباينلاب 969 ماعلا يف رصم حتف دقو «ةبلاقصلا
 نأش هتأشو .هللا نيدل ّرعملا يمطاقلا ةقيلخلا :هديس
 ةيركسع ةنيدم رهوج عطتقا ؛نيقباسلا نيحتافلا مظعم
 طاطسفلا ةنيدم نم لامشلا ىلإ عقت هدونجل ةلصفتم
 ماعلا يف رصم اوحتف امدنع برعلا اهسّسأ ناك يتلا

 اهروصق نع الضف ؛ةيمطافلا ةنيدملا مضتو .2
 .رهزألا عماجلا ءاهرثكأ امو ءاهدجاسمو اهسرادمو

 دوجولا زيح ىلإ ةنيدملا تجرخ .ملاعلا يف ةعماج مدقأ

 كيلامملا ءارمأ اهدّهعت دعي اميفو ,970 ماعلا يف
 ةحرضألاو دجاسملا تائم اونبف :نييزتلاو ةرامعلاب

 .(تايفشتسملا) تاناتسراميبلاو اياكتلاو تاتاخلاو

 يفرخزلا مهزارط فرع دقو .ةماعلا ينابملا نم اهاوسو

 ةرثكب دوجوملا يريجلا رجحلا نم ديفتسي فيك زيمتملا
 اودمع كلذلو ؛ةزيجلا تامارهأ يف امك مطقملا لبج يف

 كلتل يجراخلا ءاطغلا مادختسا ىلإ تالاحلا ضعب يف
 ىلع يبويألا نيدلا حالص ءاليتسا دعبو .تامارهألا

 ةبيهملا ةعلقلا دّيش ءيمطافلا مكحلا طوقس رثإ ةطلسلا
 مكاحلا :يلع دمحم ىتب ثيح .بونجلا ةيحانل
 ,رشع عساتلا نرقلا يف حلصملا امنإ يطارقوتوألا

 فرشُي لازي ال يذلا ينامثعلا زارطلا ىلع ريبكلا دجسملا

 .اذه انموي ىلإ ةميدقلا ةنيدملا ىلع

 نم نأشلا ةميظعلا ةعقبلا هذهل ناطيتسا لوأ ناك
 نوليباب::تامارهألا ةلايق لينلا ىرجمل ةيقرشلا ةقضلا

 ماقأ ثيح .(ايلاح ةميدقلا رصم ء,سيفمم) فنم وأ
 ةسارحل داليملا لبق 525 ماعلا يف انصح سرفلا ةازغلا

 دارطاب ًالامش. ةنيدملا دّدمتو .لينلا رهن ىلع مهم ربعم
 ةيحاض ءاشنإب نيرشعلا نرقلا ىتح ٌرمتسا يذلا

 بوبهل ماعلا هاجتالا همكح .ءةيوارحصلا سيلوبويله

 ةييدقل يدا ..[11]
 ليعامسإاهفاضأ بسس

 ناطلسلا دهع يف ةرهاقلا
 (يابتياق نب دمحم) رصانلا

 ةفاثكب ةنطوتسم ةروسم ةنيدم مصل

 : أ
 جراخ اديج ةلوهأم عناطق

 1 راوسألا اكل |
 ديق ادهع ثدحأ عناطق

 ايلاح ناطيتسالا اها

 بوردو قرط ب

 رارعل بح

 يويدخلا دهع يف ةرهاقلا

 1869-1870 ليعامسإ

 ةميدقلا ةنيدملل سد ىرج ةديدج نييارش

 ةيديدح ككس

 ةددمتم ندم
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 ةهيركلا حئاورلا اهعم ذخأت ثيحب ةيلامشلا حيرلا

 عساتلا نرقلا لبق .ابونج ةقورحملا تايافنلا ةنخدأو

 وهو ءايرغ ةنيدملا دّدمت نود لوحي ام ةمث ناك .ءرشع

 .(رهنلا نم يمطلا تابسرت نع مجانلا) يضيفلا لهسلا
 اردضأل وذنب نييخامكعلا ةلؤفاو ككيكانمعلا ءارخأ نكن

 راجشأ اهللظتو قئادحلا اهب فحت مهسفتأل ةعيدب

 بعشلا نم مظعألا داوسلا يقب اميف :ةفراولا ليخنلا

 راوسأ لخاد ةهاتملاب هبشأ ةقزأو بورد يف شيعي

 يبوروألا قسنلا تاذ ةتيدملا امأ .ةيطسورقلا ةرهاقلا

 الإ رونلا رت ملف ؛ةبحرلا اهنيدايمو ةضيرعلا اهتاداجب
 ةاكاحم يف كلذو ءرشع عساتلا نرقلا نم تاينيتسلا يف

 نورابلا دي ىلع اهطيطخت داعُملا سيرابل ةيعاو
 ناضيقب مكحتلا ماظن نّسحت نأ ؛لاحلاو .نامسواه

 نع الضقأ هيكقض ع ريثلا يوستم نارقتساو ليلا

 ام وه :ةريزجلاو ةضورلا امه نيتريبك نيتريزج دوجو

 ةزيجلا وحت رهتلا ربع ددمتتو عّسوتت نأ ةنيدملل حاتأ

 اهناكسب) ةثيدحلا ةرهاقلا لعج ام اذهو .ةبابمأو
 نم ةدحاو :(ةمسن نويلم 18-20 مهدادعت غلانلا

 .قالطإلا ىلع ملاعلا ندم مخضأ

 :دتقشط

 ,1991 ماع يف يتييفوسلا داحتالا رايهنا نيح ىلإ

 ةهست نويلملا فضتو نيتويلملا تاذ دنقشط تناك

 ىكسوم دعب ةيتييفوس ةنيدم ربكأ عبار ءًابيرقت

 نم اهمظعُمب ةنيدملا ترّمُد دقل .فييكو دارغنينيلو
 فلأ 95 مّدهتف ,1966 ماع اهيرض فينع لازلز ءارج



 .ىوأم الب اهناكس نم فلأ 300 ةبارق حبصأو ؛لزنم
 تاذ :ةيجدومت ةيكيوقوس ةتيدمك ددقِشَلط ءاذب ديعأ دقو
 نادزت ةبحر ةيمومع تاءاضفو ةضيرع تاداج

 ينابملا نم فوفص اهللختتو ,ةشارشرلا ريفاونلاب
 يف ةناسرخلاب ةينبملا ةينكسلا تارامعلاو ةماعلا
 تافيتومب تظفتحا نإو ؛:ةيملاع ةيرصع ةسدنه

 تاذ ةقورألاو ةرطنقملا تارمملاك ةيديلقت ةيكبزوأ

 تاوسكلاو ةيئاسفيسفلا لاقشألاو ةفوشكملا تافرشلا

 ةكيشو ةحيسفلا اهتاهزنتمب ةنيدملا زاتمت .ةيبشخلا
 ناتسكبزوأ تراص امدنغ .اهتحت ةقيدحلا قافتألاو وتم

 نيذلا ءسورلا نأب ليق ,1992 ماعلا يف ةلقتسم ةلود
 اوذخا ءناكسلا ددع فصن ىلاوح نولكشي اوتاك

 ةغللا نأ الإ .ًايعوبسأ درف 700 لدعمب اهنورداغي
 ينطاوم فصن ةنسلأ ىلع دّدرتت لازت ال ةيسورلا

 .لقألا ىلع دنقشط
 ناتنيدم كانه تناك ,دتقشط ءانب ةداعإ لبق

 ةتيدملاو .ةميدقلا ةيمالسإلا ةنيدملا :اهيف ناتزيامتم

 ضيق دقو .ةيئام ةعرت امهنيب لصفت .ةثيدحلا ةيسورلا
 دنقشط يف ةهاتملاب ةهيبشلا 1ة0ال تةوودلا نضل
 يلاودب ةللظملا اهتينفأب ةيديلقتلا تويبلا تاذ ةميدقلا

 نم وجنت نأ ,ةجيهبلا ةمركلا
 مسالا وه «دنقشطد»و .رّمدملا لازلزلا
 تيطعأ ءامسأ ةدع نم ريخألا

 يف تناك يتلا ,ةميدقلا ةنيدملل

 ودبلل ةيعجن ةنطوتسم لصألا
 رهن ةفض ىلع راجتلاو لّحّرلا
 امل ءايرادريس عورف دحأ ؛كيشرش

 ةكرعم يف ًاينيص ًاشيج برعلا مزه
 ةنطوتسملا تناك ,751 ماع سالط

 مسالا بّوعو :اش مساب فزعت
 بنطأ دقو .«شاشلا» ىلإ انهسل

 انس نيف بودعتلا تاتكلا
 اهيف رثكت ةرهدزم ةعقب اهرابتعاب

 نييفرحلاو قاوسألاب جعتو موركلا
 ةمه لكب مهلاغشأ ىلع نيفكاعلا
 يتلا ,«دنقشط» ةظفلو .طاشنو

 ةيلحملا ةيكروتلا ةغللاب ينعت
 ام لوأ ترهظ ,«ةيرجحلا ةنيدملا»

 يف ةكيش ةيندعم دوقن ىلع ترهظ

 تحيبثسا نثلو .ةيلوغملا ةبقحلا
 ,لوغملا يديأ ىلع تبهثناو ةنيدملا

 يف قباسلا اهقلأو اهراهدزا نم ًائيش تداعتسا اهنأ الإ

 مدتحملا عارصلا ىلإ رظتلابو .هئافلخو كنلروميت دهع
 قازاقلاو كبزوألا ,نيبقاعتملا ماكحلا نيب اهيلع

 فرعتت مل ,كيملاكلاو توريألاو لوغملاو سرفلاو
 هرشع نماثلا نرقلا يف .لالقتسالا معط طق ةنيدملا
 تكونا ع امكم: تايحأ ةعيزأ ناز ةقرجملا تيك
 ًاقوس ًاعم مساقتت امنإ ,نايحألا ضعب يف ةيداعتم
 لصي ملو ,1865 ماعلا يف سورلا اهيلع ىلوتسا .ةدحاو

 يف الإ دنقشط ىلإ نيوزق رحب ءارو ام ديدح ةكس طخ
 ةثالث عفترا دق اهناكس ددع ناك امدعب ,1898 ماع
 تدهش .ةمسن فلأ 156 ىلإ افلأ 56 نم ءابيرقت فاعضأ

 يف ًاعسوتو ةفثكم عينصت ةيلمع ةيتييفوسلا ةبقحلا
 امأ .ةريفولا قئادحلاو تاهزنتملا تاذ ةينكسلا ءايحألا

 امإف ,ةينيدلا ينابملا نم اهريغو سرادملاو دجاسملا
 ذنمو .عباطم وأ نزاخمو عناصم ىلإ تلوح وأ تمده

 ىلع ًاددجم ديكأتلا دواعت اهعمجأب ةنيدملاو لالقتسالا
 بابقلا تاذ دجاسملا دييشتب كلذو ,يمالسإلا اهعباط

 ىربكلا ةيراجتلا تاعّمجملا بتج ىلإ ًابنج ,ةعطاسلا
 بونج نم ةيتآلا علسلاب صغت يتلا ةرطنقملا ةقورألاو
 .ايسآ يقرش

 ةددمتم ندم



 يمالسإلا ملاصلل يخيراتلا سلطألا

 نيرشحلا نرقلا يف ططفنلا ْْصَخَو

 ةكلمملا يف طفنلا ريركتل ةطحم

 ةئملاب 95 نإ .ةيدوعسلا ةيبرعلا

 ىلاوح هجتنت ملاعلا طفت نم ًابيرقت
 ,ةيطفنلا هرابآ لمجم نم ةثملاي 5

 ءايسآ برغ يف رابآلا كلت اثلث عقيو
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا دعت تيح

 ,ملاعلا يف طفنلل جتنم ربكأ
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 ةتوافتم ةمعن ةباثمب يعيبطلا زاغلاو طفنلا عقو ناك

 يف اميسالو ءايسآ برغ يف ةيمالسإلا تاعمتجملا ىلع
 يتلا ةقطنملا كلت ؛قارعلا مضت يتلا جيلخلا ةقطنم

 يملاعلا يطايتحالا نم ةئملاب 65و 60 نيب ام يوحت

 نادلبلل كلذ حاتأ :ةهج نمف طفتلا نم فشتكملا

 ,بايلألا بلخت ةيرصع اندم ينبت نأ طفنلل ةجتنملا

 220م حم+تم

 :كيييننبلل

 ,ةقارب ةيراجت تاعّمجمو :ةقهاش تارامع تاذ

 ةفلظنأ تحأو :تازاحم ةعس نم هورس انفو ظو
 رخآ نم انهريغو انهزيغو ءاروطت اهفرككأو تالاصتألا

 ةيبرعلا ةكلمملا ذخأنل .ةثيدحلا ةنيدملا تازجتم

 لود رقفأ ىدحإ ىضم اميف تناكو ءالثم ةيدوعسلا

 يف طفنلا فاشتكا اهل حاتأ دقل ؛اروطت اهلقأو ملاعلا

 ةياعرلل ًاعئار ًاماظن اهناكسل نّمْؤت نأ اهيضارأ
 .ماعلا ميلعتلاو ةيحصلا

 ,ىرخأةهج نمو

 مدع ةدايز يف كلذ مهاس

 ءادحت نم ةقطنملا لارقتتما

 ةمظنألا مادقأ غّسرت

 يتلا ,ةيلبقلا ةيشراغيلوألا
 تاردقمب اهكاسمإ اهنكم
 نع يمك نيم فشلا
 فيس تانج هالجلا

 ةيبوسحملا نم ةبكرُم
 .عمقلاو

 خراصلا لثملا لعلو
 ةشانيشل سزملا كلا ىلع
 طفنلا ىلع يلكلا دامتعالا

 ةكبش هتطغ دقف .قارعلا وه

 ةيبارقلا تاقالعلا نم

 نيسح مادص اهيلع فرشُي

 ةيحان كرتت مل .ًايصخش
 ل عدلا يغلاؤك جب
 ميمأت رثإ اهيلإ تدتماو
 دقل .1972 ماعلا يف طقنلا

 ةسسعتظتلا كلم ىيكمك

 يضارألا تاكودأ عيزوتب

 كآالم نم ةرداصملا

 وأ قباسلا دهعلا نم ضرألا

 .ءنييسايسلا موّضخلا نم

 ةيراجت عيراشم تماقأف

 اهيف امب ءىّتش ًالامعأو



 تالمُعلاب ةبراضملا نع مكيهان .ةحلسألا داريتسا
 .اهل ولحي امك لمعلا تاقالعي بعالتلاو ةيبنجألا

 تارباخملا ةزهجأ هذه ةيرسقلا اهتطلُس زَّرع يذلاو

 ةفيخم ةعمس تبستكا يتلاو ءناكم لك يف ةلغلغتملا

 .ءاضقلا قاطن جراخ لتقلاو بيذعتلا لامعأ اهتسراممل

 تلاد امك :جيلخلا ةقطنمل ةيسايسلا ةغيبطلا نإ
 دق ,1980 ماع ذنم تبشن ةريبك بورح ثالث اهيلع

 طفنلل ةليدب رداصم نع ثحبلا ىلع نيينعملا تزفح
 ىطسولا ايسآ يف ديدحتلابو ,ىرخأ ةيمالسإ قطانم يف
 ناتسنمكرتو ناجيبرذأ لثم لودف .نيوزق رحبو

 يف بيبانأ طوطخو طفن رابآ | |
 ىطسولا ايسآو طسوألا قرشلا ١

 زاغو طقن يطابتحا 870 | |

 زافلاو طقنلا لقن طوطخا ىربك عيراشم سم 5

0 

 ل : 5 4 00 9

7 
 عا

 نيرشحلا نرقلا يف طفنلا ٌصقو

 كلمت :ةقباسلا ةيتييفوسلا ناتسخازاكو ناتسكيزوأو

 ريدصت عيطتست ال اهنكل ؛طفنلا نم ةدعاو تاطايتحا

 يضارأ يف ّرمت بيبانأ ربع هّحض نود نم اهطقن

 ةهجولا نم ىدجألا ليبسلا لعلو .ةرواجملا نادلبلا

 جيلخلا وحن ناريإ يف رمي يذلا كاذ وه ةيداصتقالا

 اذه نأ ريغ .ةمئاقلا ةيناريإلا بيبانألا ةكبش مدختسيو

 ةدحتملا تايالولا بناج نم ةضراعم ىقلي قيرطلا

 يهتني ةفلكت رثكأ ًاعورشم ذبحت يهو ,ةيسايس بابسأل
 .طسوتملا رحبلل يكرتلا لحاسلا ىلع ناهيج بصم دنع

 زوار

4 
 ا



 يمالسإلا ملاصلل يخيبراتلا سلطألا

 ةيئاملا دحراوملا
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 كلت يف رثألا قمعأ ,هتردن وأ هترفو ءءاملل ناك املاطل

 رصم يفف .يمالسإلا ملاعلا بلق لكشت يتلا قطانملا
 يف ةيناسنإلا ةربخلا نم نورق ةدع ترمثا «ةرباغلا

 ةموظنم ربع هفيرصتو يونسلا لينلا ناضيفب مكحتلا
 ةقئاف ةجّردملا ةسدنهلا كلت ؛ضايحلا ير نم ةدقعم
 يف امك .نيرهنلا نيب ام دالب يفو .تامارهألل ةقدلا
 ةهزأللا ةَيطازقوريبلا انهاثب لكب ةلودلا' تتاك نصمم
 يفو .تاذلاب نيرهنلا ةبه ؛ةرطيسلاو ةطلسلا ةسراممل

 هايملا ةميقو ضرآلا ةلوحق تلتحا «ةيبرعلا ةريزجلا
 يفف .مالسإلا ةغل يف نيتيساسأ نيتدرفمك امهناكم
 ءارحصلا لعجي يذلا ؛نيمثلاو ردانلا ُرطملا «نآرقلا
 .هللا تايآ نم ةيآالإوه نإ اهاحّضو ةليل نيب ام رهزت
 نمو# :روشنلاو ثعبلل مدختست ةيزاجم ةراعتساو
 ءاملا اهيلع انلزنأ اذإف ةعشاخ ضرألا ىرت كنأ هتايآ
 ىلع هنإ ىتوملا ييحمل اهايحأ يذلا نإ تَبَرو تّرتفا
 رذجلا ىنعملاو «[39 ةيآ ءتلّصْف ةروس] «ريدق ءيش لك

 ,ءاورإلا ثيح ىلإ زاجملا وأ ليبسلا وه «ةعيرشلا» ةظفلل
 نرقلا نم يبرع مجعم كانهو .ءاقنلاو ءاقبلا ردصم
 يذلا «لييسلسلا ءاملا»ب ةعيرشلا هبشُي رشع نماثلا

 ةالصلاو موصلا لالخ نم هرّهطُيو ناسنإلا أمظ يوري
 ًايساسأ احاتقم ءاملا ةراذإ تناك دقل .جاوزلاو جحلاو
 يف ةيمالسإلا تاموكحلل ةبسنلاب لشفلا وأ حاجتلل
 ءافلخلا صرح .تارفلا يلاعأ ةقطنم يفف .يضاملا

 ةيفوجلا هايملا تاونق عيسوتو ميمرت ىلع نويساّبعلا
 ةفاضإ مهل حاتأ امم ,نويناساسلا اهانب يتلا
 لاَمَهإ نإف .سكفلابو .ةعارزلل ةلباق ةَديدِج تاحاسم

 روهدتب لّجع ةقحاللا روصعلا يف يرلا ةموظنم
 .ايسايسو ًايداصتقا ةلودلا كلت عاضوأ

 روطت يف ًايلصفم ًالماع هايملا ةرادإ دعتو اذه
 ىلوأ تينُب ءيلع دمحم ةرسأ مكح تحتف .ةثيدحلا رصم

 ناضيفب مكحتلاو ةرطيسلل هايملا تانازخو دودسلا

 حمسو ةيعارزلا ضرألا ةعقر عّسو امم ءلينلا
 ةرهاقلا نيب ام عقاولا يضيفلا طسبنملا مادختساب

 يبوروألا زارطلا ىلع ةديدج ةنيدم ةماقإل ةزيجلاو
 دبع لامجو .ةضيرعلا تاداجلاو نيدايملا اهللختت
 ةيكلملاب حاطأ يذلا يمزيراكلا يموقلا ميعزلا ءرصاتلا

 1956 ماع سيوسلا ةمزأ ثودحب لجع ,1952 ماع يف
 تضفر امدعب سيوسلا ةانق ميمأت ىلع مدقأ امدنع
 دسلاو .ناوسأ يف يلاعلا ّدسلا ليومت ةدحتملا تايالولا

 ةريحب دنع مويلا ضبري ؛ةيتييفوس ةدعاسمب يتب يذلا

 هنيزخت لالخ نم ماكحإب رهتلا مامزي ًاكسمم .رصان
 نازك مخضأ ًايلاح َدعُي ام يف ناضيفلا ةاَيم

 هنأ ءاربخلا ضعي ىري .ملاعلا يق هايملل يعانطصا

 ىلع ىدملا ةديعب ةميخو بقاوع يلاعلا دسلل نوكتس
 يتلا ةيذغملا رصانعلا لوصو نود لوحي َدسلاف .ةئيبلا

 ديزي امم ؛ةيئاوتسالا قطانملا َنَم رهنلا ةايم اهلمحت

 يف ةيكمسلا ةورثلا صلقيو ةبرتلا ةحولم ةجرد يف
 ىلع ايكرت اهتماقا يتلا دودسلاو .طسوتملا رحبلا قرش
 لدجلل ةراثإ لقأ لاح يأب نكت مل ,تارفلا رهن
 ,(1987) اياكارك ّدسو (1975) ناييك ّدسف .لكاشملاو

 رتموليك نويلم 30 ىلاوح نازتخال دعم امهنم ّلكو
 ميظنتو ةيئابرهكلا ةقاطلا ديلوت ةيغب هايملا نم بعكم

 كنبلا نم ضورقي ًايئزج الّوُم دق ؛رهتلا هايم نايرج

 دس ءانب يف ماهسإلا ضفر هسفن كنبلا نأ ريغ .يلودلا
 ءاهز ةينيزختلا هتعس ةغلابلا ءامجح مخضألا كروتاتأ

 نيتللا قارعلاو ةيروس نأل ءبعكم رتموليك نويلم 6
 نع اتعنتما .امهيضارأ يلفُسلا رهنلا ىرجم ربعي
 ةيكرتلا دودسلا تضفخ دقل .عورشملا ىلع ةقفاوملا

 تارفلا رهن ققدت نم اهب ةطبترملا يرلا عيراشمو
 ام ىلإ بعكم رتم نويلم 30 نم ءابيرقت فصنلا رادقمب
 نع اعافدو .ةنسلا يف بعكم رتم نويلم 16 نود

 نم نيدلبلا مادختسا طسوتم نأ ايكرت يعدت ءاهفقوم
 ءايونس بعكم رتم نويلم 15 طق دعتي مل رهنلا هايم
 كلذك .امهنم آيأ بيصي ررض نم ةمث سيل يلاتلابو

 نم ةلسلس لالخ نم ةلجد رهن ريوطت ىلع ايكرت فكعت
 قفدتلا مجح ضافخنا ىلإ يضفت دق يتلا عيراشملا
 قارعلاف .ةيدامتعالا ىوتسم يف نسحت عم امنإ «يئاملا

 لصحي صقن يأو ؛ةلجد رهن نم ربكألا ديفتسملا وه
 ةيكرتلا ةيسدنهلا لاغشألا ةجيتن تارفلا هايم قفدت يف

 .ةلجد هايم هريوطت لالخ نم هل اعفن بلقني دق
 لكب ةنوخشملا ةايملا ةرادإ ةيضق ىلجتت ال امبرو

 ىلجتت املثم نايعلل نوكي ام حضوأك ريجفتلا لماوع
 ةطقنلا ؛ندرألا رهن هايم ماستقا لوح رئادلا لدجلا يف
 ةدهاعمف .يليئارسإلا - يبرعلا عازنلا يف ةيلصفملا
 نيرشت يف ندرألاو ليئارسإ نيب ةمربملا مالسلا

 ديوزت ىلع صني ادنب نمضتت ,1994 ربوتكوأ /لوألا
 نم بعكم رتم نويلم 200 ةيمكب لحارم ىلعو ندرألا
 نم ةَيمكلا هذه نم ءْنَج نِموُي نأ ىلع ءايونس ةايملا
 نم يقبتملا ءزجلاو ؛ةيلاحلا ةيليئارسإلا ةيئاملا دراوملا

 تاضوافملا لالخو .ةكرتشملا ريوطتلا عيراشم



 ةفورعملا نيينيطسلفلاو ليئارسإ نيي ةيديهمتلا
 تجردأ :.(1995) «2 - ولسوأ»و (1993) «1 - ولسوأ»ب
 لئاسملا ىدحإ اهفصويب تاثحابملا يف هايملا ةيضق

 ,سدقلاو :يضارألا بناج ىلإ ,سمخلا ةمساحلا
 رارمتسا عمو .نيئجاللاو ءيدوهيلا ناطيتسالاو

 يتلا «قيرطلا ةطيرخ»ب ىمسُي ام رايهناو ةضافتنالا

 ممألاو يبوروألا داحتالاو ةدحتملا تايالولا اهتعر

 ديفا. لح تود ىف ةلأسملا هذه تيقب ؛ايسورو ةدحتملا

 يف جردني نأ نكمُي هايملا يف كراشتلا نأ ةعقاو نأ

 ةّمهم ةقيقح تاذلاب اتل مسرتل تاضواقملا بلص

 تاداصتقا يف هايملل يسيئرلا ردصملا نأ يهو ,ةياغلل
 «يندرألاو يروسلاو ينيطسلفلاو يليئارسإلا ,ةقطنملا

 جراخ عقي امنإ ,ليقتسملا يف مأ رضاحلا يف ءاوس
 .«ةيضارتفا هايم» لكش ىلع ةقطنملا

 همدختسي موهفم «ةيضارتفالا هايملا»

 ىلإ ةراشإلل نويجولورديهلا ءاربخلاو نويداصتقالا
 ةدامك ؛دروتسملا ءاذغلا جاتنإل ةمزاللا هايملا تايمك
 اكريمأ لكم ةانينلاب ةيدغ قظاخم قهرا ءالثم حمقلا

 ىرخأ ةيئاذغ ةعلس ةيأ وأ حمقلا نم نط لكف .ةيلامشلا

 هايملا نم همجح فعض فلأ ىلإ هجاتنإ جاتحي ,ةلثامم
 بويحلا داريتسا لدعم باستحابو .بيرقتلا هجو ىلع
 ةذخآ ةقطنملا نأ نيبتي ءايقيرفإ لامشو ايسآ برغ ىلإ
 نرقلا تايتيعيس ذنم هايم نم اهيدل ام «دافنتسا» يف

 كلذ .تاعاجم ثودح ىلإ ٍض ٍضفي مل اذه نأ ريغ .يضاملا
 ةيئاذغ ًاعلسو حمقلا دروتست ذإ ةقطنملا نادلب نأ

 اهتيوطرو ةبرتلا هايم ثيح قطانم نم ىرخأ ةيسيئر
 «ةيضارتفالا هايملا» نم اهسفن فت امنإف «ناتيلاع

 اذهل ًاقبطو .اهدروتست يتلا ةيئاذغلا داوملا يف ةيواثلا

 نأ ةيلوقعم رثكأو ًايداصتقا ىدجألا نمل هنإف .ليلحتلا

 هاييملاوب اهيوسحم ءاذفقلا ناريكسا ىلإ راسخ
 ةكلمملا :ًالثم ذخأنل .ًايلحم هجاتنإ نم «ةيضارتفالا

 نم ةيروفحأ ًاهايم مدختست اهنإف ةيدوعسلا ةيبرعلا
 ددجتلل ةلباقلا ريغ هايملل ةلماحلا ةيرخصلا تاقبطلا

 ظهاب نمثلا نكل .ةمخض تايمكب حمقلا ةعارز لجأ نم

 533 نييدوعسلا نيعرازملل عفُد 9 ماع يفق . دع

 يف ٍرفاوتم حمق جاتنإ ةيغب دحاولا نطلل ايكريمأ ًارالود

 ماظنلا نإ طقف ًارالود 120 رعسي ةيملاعلا قاوسألا

 رايلم 40 ميلست ىلع ٌرداق بوبحلاب ةراجتلل يملاعلا
 بوبح يف ةيواثلا «ةيضارتفالا هايملا» نم بعكم رتم

 كانه نأ نظأ الو .رهاظ داهجإ يأ نود نم ةدروتسم

 ةجردلاب ةيمكلا هذه رشُع ةئبعت هنكمُي ًايسدنه ًاماظن
 .ةنورملا نم اهنيع
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 ةيئاملا دراوملا

 ءايملا ىلع عارصلا
1967-0 

 ليسملا هاجتاو ةيفوج هاهم "2
 ةينام تامسفم

 ةيقرشلا روغلا ةانق

 ةيقرشلا روغلا ةانق دادتما

 ةيبرغلا روغلا ةانفل 1967لبق ام حارتقلا

 ينطولا هايملا لقاث
 راهتألا ليوحتل ةييرع ططخ مس

 هج
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 يمالسإلا ملاصلل يخيراتلا سلطألا

 حالسلا ةراجت

 يناتسكاب خوراص ,«1- نيهاش»

 يأ لمح عيطتسي ءضرأ - ضرأ

 امب ؛ةيبرحلا سوؤرلا عاونأ نم عون
 اليم 434 ةفاسم ىلإ «:ةيوونلا اهيف
 هذه تطقلا .(رتموليك 700 ىلاوح)

 ربوتكوأ /لوألا نيرشت يف ةروصلا
 تاثداحم هيف تدب تقو يف 3

 لوح دنهلا عم ةيراجلا مالسلا
 ريمشك نم اهيلع عزانتملا ةقطنملا

 .رايهنالا كشو ىلع اهنأكو
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 :يه ؛ةثالث ةثيدحلا ةحلسملا تاوقلل ةيساسألا رصانعلا

 ؛حالسلاب دوزتلا رداصم ؛لمعتسملا حالتسلا عاونا

 .حالسلا كلذ_مدختسا مهنم بولطملا سانألا ميظنتو
 ةملسملا ةيناكسلا ةيبلغألا تاذ لودلل ةحلسملا تاوقلاو

 نع اهزيمت ةليلق صئاصخ الإ ةداعلا يف كلمت ال

 .يمالسإلا عباطلاب اهعبطتو اهاوس
 اهماوق ةمظنم ةحلسم تاوق كلمت ةفاك لودلا هذهف

 قفو ةبترم يهو .لماك م ماودب نومدختسمو نوفظوم
 نماثلا نرقلا لالخ ابوروأ يف ترولبت ةيركسع ةيلكيه

 داتعلا ةعيبطو ىشامتي امب اهفييكت ىرج امنإ رشع
 يركسعلا حلطصملاف .تارئاطلا كلذ يف امب ؛يرصعلا
 ىلع ةلالدلل ايخيرات مدختسُي ناك يذلا ؛««نورداوكس»

 ىلع وأ ؛(لوطسأ ةرامع) نفسلا نم ةريغص ةعومجم
 ىلع قّبطُي تاب .(ةلاّيخ ةيرس) ناسرفلا نم ةمذرش
 ,ةيركسعلا تاّزبلا ىتحو .(تارئاط برس) تارئاطلا

 ةيبوروأ ميماصت تاذ ىرخألا يهامدجتاهنإف
 يرش لودلا عيمجل ةحلسملا تاوقلا نإ .ةيغاط

 لودلا يف ةحلسملا تاوقلاو ءاهتدجوأ يتلا تافاقثلاب
 ديلاقتلا نكل .ةدعاقلا هذه نع ءاتثتسا تسيل ةيمالسالا

 وأ اهمالعأو تادحولا ّيز يف اهسّملت نكمُي ةيمالسإلا
 يف ةريغصلا لودلا اميس الو ءلودلا ضعبف .اهتاراعش
 قاطن ىلع ةقزترملا تامدخ نم ديفتست .الثم جيلخلا

 ةنيجهلاو دهعلا ةميدقلا ةسرامملا هذه نكل .عساو

 ةيمالسإلا لودلا ريغ يف اهيلع روثعلا نكمُي ايفاقث

 ءايناطيرب ىدل «ةيلابينلا اكروغلا تادحو» يف ءاضيأ
 ال لاثملا ليبس ىلع اسنرف ىدل «يبنجألا قليفلا»و

 تتدحتسا ةيمالسإ لود ةمث .هنيع قسنلا ىلعو .رصحلا

 يقر نارا نرد ارت نماوركتم تاي وينال

 يكلملا يوجلا حالسلا وأ 06 نأ 0 يناريإلا

 اهنوكودعت ال ءىرخألا يه .هذه نأ الإ .يندرألا

 .ةنيجه ةيفاقث ةسرامم
 لمشت يهف ؛ةددعتم حالسلا تاموظنم عاونأو

 ,خيراوصلاو ؛ةيبرحلا نفسلاو :تارئاطلاو ؛تاعّردملا

 ةيئايميكلا ةحلسألا ةليلقلا تالاحلا ضعب يفو
 تروطتو تأشن هذه ةحلسألا عاونأ عي عيمجو .ةيووتلاو



 ناّبإ ةيعانصلا لودلا لبق نم نآلا هيلع يه ام ىلإ
 .ةيناثلا ةيملاعلا برحلا

 نادلبلا دادع يف جردنت ةّماعب ةيمالسإلا لودلاو

 ,ةمدقتم ةيعانص ةدعاق اهنم يأ كلمت ال ذإ :ةيمانلا

 اهتحلسأ تاموظنم داريتسا ىلإ ةرطضم اهنأ ينعي امم

 نم افاوسو اهرئاخذو تاسدسملاو قدانبلا نإ :لوألا
 «يناثلاو ؛ةريفو تايمكب اهعنص متي ةريغصلا ةحلسألا
 ناتسكاب لثم .ءايوقأ ءافلح اهل امم لود عضب نإ
 يف ةيجراخلا ةدعاسملا نم ردقب ىظحت ءرصمو ايكرتو

 نأ دقتعُيو .ةحلسألا جاتنإل اهب ةصاخ ةعانص ريوطت
 يف نيصلا نم ةي ةينقت ةدعاسم ىلع تلصح دق ناتسكاب

 .يوونلا اهجمانرب ريوطت
 دجن ,ملاعلا لود نم ربكألا مسقلا ةلكاش ىلعو

 ياكل
 و 8

 رودت ,ايسينودنإ ىلإ برغملا نم ,ةيمالسإلا لودلا
 ,كلذل ًاعبتو .ةدحتملا تايالولا كلف يف ًايلاح اهمظعمب
 ىلع ةحّلسملا اهتاوق ميظنتو بيردت ىلإ لودلا كلت ليمت
 هريظن لحم دارطاب لحي ذوفنلا اذهو .يكريمألا قسنلا

 ْيَتلاح يف الإ .قباسلا يسورلا وأ يسنرفلا وأ يناطيربلا

 ةبقحلا تاميظنتو ةحلسأ ثيح ءايبيلو ةيروس
 نوكت امبر .ديعب دح ىلإ ةسوملم لازت ال ةيتييفوسلا

 ىلع اهل ًالقتسم ازكرم اهريوطت ةهجل ًءانثتسا ناريإ
 ًافيعض حرب ام زكرملا اذه نأ الإ .يركسعلا ديعصلا
 ةفوكحلا ءاضعأ نيب نم ةمق .ةومت لخارف نلوآ يفو

 ىفانتت ةيوونلا ةحلسألا نأ نلعُي نم ةيتاريإلا
 ءارآو رعاشم سملت كنأ حيحص .مالسإلا ءىدابمو
 ام ًاردان هنأ الإ ,ةيحيسملا نادلبلا يف اهنع رّبعُي ةلثامم
 .ةموكحلا لخاد اهدجحت

 حالسلا ةراجت

057 
 2000 ىلاوح .ةيركسعلا ةمدخلاو يركسعلا قافن
 ةمدخلا ةدم يموقلا لخدلا نم ةيوثم +

 نيتتس نم رثكأ ١ رثكأرأ *7
 هيمو اق
 ناتنس أ 8

 هيودعت []

 ةدحاو ةنس -رهشأ 6 '
 هيمودجت []

 رهشأ ثأ ةنس ىتن 5
 9 هيا نم لقأ [ ١

 ةيعوط ةيركسع ةمدخ 1 ةرفاوتم ريغ تايطعم [ .
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 يمالسإلا ملاصلل يخيراتلا سلطألا

 2000 - 1950 ايسآ يقرش بونج :ةحبرس تءاضإ

 هيشتآ يف تاريغص تايتف

 تناك .نآرقلا نملعتي ايسينودنإب
 ةمواقملل ًازكرم .ًايخيرات .هيشتآ
 يرامعتسالا مكحلا دض ةيمالسإلا

 ةعطاقملا مويلا يهو ,يدنلوهلا
 تداعأ يتلا ةديحولا ةيسينودنإلا

 ساسأك ةيمالسإلا ةعيرشلاب لمعلا

 .ماعلا نوناقلل
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 نرقلا نم تاينيسمخلاو تاينيعبرألا رخاوأ تدهش

 بونج يف لودلا نم ةعونم ةليكشت روهظ نيرشعلا
 نم .رضاحلا تقولا يف ,ةقطنملا فلأتت .ايسآ يقرش
 :ياتوزب ةتطلسو ايزيلام داحتاو ايسينودنإ ةيروهمج
 ةروفاغنس تايروهمج نمو ؛ةيرثكأ نوملسملا ثيح
 داحتالل ةيكارتشالا ةيروهمجلا) رامنايمو نيبيليفلاو
 ةيطارقميدلا وال ةيروهمجو «دناليات ةكلممو ؛(يمروبلا
 ةيبعشلا ايشتوبماك ةيروهمجو .(سوال) ةيبعشلا
 ثيح .ةيكارتشالا مانتييف ةيروهمجو «(ايدوبماك)
 ,.ةيلقأ نوملسملا

 نم ٍددع ريوطتو نيوكت يف نيملسملا طارختا زّيمت
 ةيضاملا نيسمخلا تاونسلا ىدم ىلع لودلا هذه

37 2 

 نم ةلسلس ءايكزج .هتلكخت دقؤ .عوذقلاو ددعحلاَب
 تاهجوتلا ىتش نم نيملسم تلمش يتلا تاعامتلالا
 .تاعلطتلاو

 ةرتفلا يف الثم ايسينودنإ ةيروهمج نيوكتف
 ماق (1953 و 1948) تاضافتناب نرتقا ,.1950 -9

 رزج بونجو هواج برغ يف نيملسملا نم ريبك ددع اهب
 نأل .(ةرطموس لامش) هيشتآو (سيبيلس) يزيواليس
 مالسإلا رود دييقتب ذخّتملا رارقلا مهل قري مل مهءامعز
 ,كلذك ةريخألا تاونسلا يفو .ةديلولا ةيروهمجلا يف

 ةيلحملا تاعازنلا نم ةلسلس لازت الو ايسينودنإ تدهش
 نيب امف .اهيف علض نيملسملل يتلا ةيلودلاو ةيميلقإلاو
 نيملسملا نيب عارص علدنا 2000و 1999 يَماع

 ةيسينودنإلا (وكولم) كولملا رزج يف نييحيسملاو

 يفو .يزيواليس رزُج بونج يف كلذكو ؛:ةيقرشلا
 نأ معزُي) لبانق ترجقنا ,2002 ربوتكوأ /لوألا نيرشت
 يف (اهوعرز نيذلا مه «ةدعاقلا» ةمظنم نم ءاضعأ

 200 لتقم نع رفسأ امم ؛يلاب ةريزج ىلع ةيليل ةناح
 ' .نيرخآ 300 حرجو صخش

 تلكشو 1957 ماعلا يف اهلالقتسا ايزيلام تلان

 .كاواراسو حابصو ةروفاغنسو ويالملا مضي اداحتا

 1966 ماعلا يف داحتالا نم ةروفاغنس تبحسنا دقو
 اميف ؛تانايدلاو قارعألا دّدعتم مكحلل ةسايس تقنتعاو

 ةلودلا نيد ءكلذ نم ضيقنلا ىلع .مالسإلا ربتعُي

 تالاحو ءاهسيسأت لبق ام ذنم .ايزيلام يف يمسرلا

 بونج يق ةديدج لود
 ايساآ يقرش
2000-0 
 لالتتسالا عيرات وهو |

 لالقتسا برح 00

 ةبفحلا دىباس ناعازن 3#
 لابشنالل ايلطو ةيرامعتسالا



 قييكينصلا انوزيلاع ناعش يو ةودحلا ةمكااد نكوقلا

 لامعأ لكش ىلع ترجفنا اهادحإ نإ ىتح «نييوالملاو
 نييوالملا نإ ثيحو .1969 ماع يفةيقرع بغش

 :دالبلا ناكس نم ىمظعلا ةيبلاغلا نولكشيو نوملسف
 ال ةفلتخملا عمتجملا تائف نيب تاعازنلا هذه لثم نإف
 كلذك دهشت ايزيلام نا ريغ .اينيد ادعب ذخات نأ نم دب

 هعم رمتسي هسفن يمالسإلا عمتجملا لخاد ًارتوت
 يف هادمو مالسإلا رود ةعيبط ةشقانم يف نوملسملا

 .مكحلا نوؤش
 امك «ىروملا» وأ) نوملسملا دجاوتي ,نيبيليفلا يفو

 ىلع نودجاوتي ام رثكأ (نايحألا نم ريثك يف نوُمسُي
 كانه نيملسملا انيأر دقو .ىلوس ليبخرأو واندنم ةريزج

 ىلإ نيرشعلا نرقلا نم تاينيعبسلا لئاوأ يف نوعدي

 2000 - 1950 ايسآ يقرش بونج :ةهعيرس ةءاضإ

 لقتسم نطو ةماقإ ىلإو :نيبيليفلا ةلود. نع لاضفنالا

 ةينيبيليف تاموكح تعس امك .نيينيبيليفلا نيملسملل

 يف نيملسملا عم تايوست ىلإ لصوتلا ىلإ ةبقاعتم
 ةجردلاب نوزكرتي دتاليات يف نوملسملاو .ةقطنملا

 ميلاقألا يفو «دالبلا يبرغ لامش ؛نوتاس يف ىلوألا

 .ايزيلامل ةيذاحملا :تويثيرانو الويو يناتاب :ةيبونجلا
 ةذختملا :ةيدئالياتلا ةلودلل نيملسملا ةمواقم تغلب دقو
 يف اهتورذ ؛ةيلاصفتا تاوعدو ةحلسم تالاضن لكش
 يف نوملسملا امأ .نيرشعلا نرقلا نم تاينيعستلا دقع

 ناكارأ ةقطتم يف ابلاغ نونطقي مهف .(امروب) رامنايم
 ذتم اوكقتا امو ءشدالغنب عم دالبلا دودح ىلع
 عم لصاوتم عازن يف مرصنملا نرقلا تاينيسمخ
 .ينوناقلا مهعضو لوح كانه تاطلسلا
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 يمالسإلا ملاصلل يخيراتلا سلطألا

 20035 - 1917 قارهلا :ةعيرس ةءاضإ

 1915-1918 نيدفارلا دالب

 ًايرهث ةلومحم تاوقل ةيناطيرب تايلمع .ههسس

 ىرخأ ةيئاطيرب تايلمع هل

 يناطيرب عجارت هس -

 يكرت مدقت هس

 ةلقتسم ةلود قارعلا حبصأ ؛ةيبرعلا لودلا مظعم نأش

 ةياهن دنع ةينامثعلا ةيروطاربمألا دقع طارفنا دعب

 لكاشم ةياديلا ذنم هجاو دقو .ىلوألا ةيملاعلا برحلا

 حيحص .ةيموقلا ةيوهلاب دحوم روعش ةرولب يف ةّمج
 بهذملاب نيكسمتملا نيينامثعلا مكح تحت ناك هنأ

 (ةئملاب 60 ىلاوح) برعلا ناكُسلا ةيبلغأ نأ الإ ءيّنُسلا

 ةيفاقثو ةيتيد حئاشو مهطبرت نيذلا ةعيشلا نم مه

 ةديقع وه يعيشلا بهذملا ثيح «ةرواجملا ناريإب ةيوق
 عِبُر ءاهزو .رشع سداسلا نرقلا ذنم ةيمسرلا ةلودلا

 لامش يف سانا نودجاوتيو :داركألا َنَم مه ناكسلا

 ,ينامثعلا مكحلا نم ةريخألا تاونسلا لالخ .داليلا

 شيجلا طابض نيب لالقتسالا ىلإ وعدت ةكرح تقثبنا

 .ةشاّيج ةيبرع ةيموق رعاشم اهتجّجأ ,ندملا نايعأو
 ماع دادغب تلتحا تناك يتلا ءايناطيرب تحنُم نيحو

 اضيوفت ؛ةرصبلا يف ةيركسع ةموكح تيصنو 7

 ,1920 ماع ومير ناس رمتؤم يف قارعلا ىلع بادتنالاب

 نوفظوم اهيف كراش تاروثلا نم ةلسلس تهجاو
 ءامعزو نويراقع كالمو ةينامثعلا ةرادإلا يف نوقباس

 طاّبض كلذكو ؛ةعيشو ةَّنُس نيد لاجرو رئاشع
 ةيكلم ةماقإب كلذ ىلع زيلجنإلا در .نويركسع

 ءاتبأ دحأ ,نيسحلا نب لصيف اهسأر ىلع ةيروتسد

 نم ةونع هوجرخأ دق نويسنرفلا ناك يذلا ؛ كم كير

 ,1932 ماع يف يناطيربلا بادتنالا ىهتنا دقو .قشمد

 ايناطيرب نكل ,ممألا ة ةبصع يقف ًاوضع قارعلا لبق نيح
 ,ةينابحلاو ةبْيَعشلا يف فاهل ةيوج دعاوقب تظفتحا

 ترشاب يتلا قارعلا طفن ةكرش يف ةمكاح ةصحبو
 ةبختلا تلخدأ نئلو .1934 ماع يف طفنلا ريدصتب

 اهسفن ىلع ةمسقنم تّلظ اهتأ الإ ,ةموكحلا يف ةيقارعلا
 يف ؛ةيرئاشعلاو ةيوئفلا حلاصملا فلتخم اهعزانتت

 نع ةمجانلا نيطسلف يف تابارطضالا تلمع نيح

 رعاشملاو يموقلا سحلا باهلإ ىلع ةيدوهيلا ةرجهلا

 ,لاوم يركسع بالقنا ىَدأ دقو .زيلجنإلل ةئوانملا
 تفرع نييموقلا طابضلا نم ةعومجم هب تماق روحملل
 دادغب نييناطيربلا لالتحا ىلإ ,«ييهذلا عبرملا»ب

 .1941 ماع يف ةيناثلا ةرملل ةرصبلاو

 قارعلا مامضناو ؛,1956 ماع سيوسلا ةمزأ تببستو

 ,ناتسكايو ناريإو ايكرت مضي يذلا «دادغب فلح» ىلإ

 «يتييفوسلا ذوفنلا ءاوتحا ىلإ فداهلاو برغلل يلاوملاو
 ةروث مايقب تهتنا نأ تثبل ام ةديدش تارتوت ثودحب

 يف يكلملا ماظنلاب ةحاطإلا نم يعويش معدب تتكمت

 هسفن ديدجلا يركسعلا مكحلا نأ ريغ .1958 ماع
 (1968 ماع يف ىرخأ ةرمو) 1963 ماع يف لدبتسا

 يفو .هّجوتلا يناملعلا ثعبلا بزح ىلإ نومتني طابضب
 ةيروهمجلا سيئر بئان) يتيركتلا نيسح ماذص لظ
 نمز لبق يوقلا ماظنلا لجرو .ركبلا نسح دمحأ قيرفلا
 ترخس .(1979 ماع يف ةسائرلا ةّدس هثوبت نم ليوط

 ىلع ثعبلا بزح زاهج تيركت نم رصنوبلا ةريشع



 ءانبل ةيقرشلا ابوروأ نادلي يف هب لومعملا لاونملا
 نم ةبكرم ةفيلوت اهساسأ ةلوهم ئوقنكارم
 عينم هنأ اذه مكحلا ماظن تبثأ دقو .هاركالاو ةيبوسحملا

 قلخل هعسو يف ام لمعو .رظنلل تفال وحن ىلع دماصو
 يبرعلا ثارتلا هساسأ .ةيقارعلا ةينطولا ةيوهلاب روعش

 عم ؛يمالسإلا لبق ام «يدفارلا» ثارتلاو يمالسإلا -

 نونفلاو رعشلاو رولكلوفلاو ةيرثألا تابيقنتلا هفيظوت

 .نييقارعلا زيامتلاو ةدارفلا سح زيزعتل اهعاونأ ىلع

 وحن ترّمدَف ءيشحو وحن ىلع داركألاب ليكنتلا ىرجو
 تازاقلاب نييندملا فالآ حاورأ تقهزأو ةيرق فلأ نم

 ىلإ ؛مومعلا هجو ىلع :ةعيشلا فقو امنيب اذه .ةماّسلا

 -1980) ناريإ عم ةيثراكلا اهبرح يف ةموكحلا بناج
 نم اهب ناهتسُي ال ةضراعم كانه تناك نإو ((8

 ةيآ ,رودغملا نيدلا لجر هسّسأ يذلا ةوعدلا بزح بناج

 .نيرشعلا نرقلا تاينيتس يف ردصلا رقاب دمحم هللا

 نييقارعلا درطب يلود فلاحت تاوق مايق باقعأ يفو

 يف ةيعيش ةضافتنا تعلدنا ؛1991 ماع يف تيوكلا نم

 فجنلاو ةرصبلا اهنيب نم ؛ةيبونجلا ندملا نم ددع

 مغرلاب ةمحر امنود تدمخأ ام ناعرٌس اهنكل .ءالبركو
 اهتلمح يفو .ةقطنملا يف ةيكريمألا تاوقلا دوجو نم

 تمادقأ ءاهروص لكي ةضرانعملا ةنفآش لاصتخسال

 ةيبونجلا تاعقنتسملا فيفجت ىلع ةيقارعلا ةموكحلا

 يف داركألا دجو نيح يف ؛ةعيشلا اهتطقي يتلا (راوهألا)

 .مهل ةلاعف ةيامح ةفلاحتملا تاوقلل ةيوجلا ةلظملا

 يتلا تابوقعلا لمعت مل .تاعقوتلا لكل افالخو

 تيوكلا هلالتحا دعب قارعلا ىلع ةدحتملا ممألا اهتضرف

 عمتجملا ىلع مكاحلا ماظنلا ةضبق ديدشت ىلع ىوس

 اهيلع رطيسي يتلا تاكبشلا رثكأف رثكأ تنغأو ءيقارعلا

 تارداص مهراكتحا لالخ نم هانياو نيسح مادص

 طفقنلا» ةدحتملا ممألا جمانربو ةيعرشلا ريغ طقنلا

 موجهلا رثإ ماظنلا طوقس لمتكا دقو .«ءاذغلا لباقم

 ,2003 سرام /راذآ يف قارعلا ىلع يكريمأ - ولجنألا

 ربمسيد /لوألا نوناك يف نيسح مادص ىلع ضبقلاب

 ناك اذإ اه دعب عضاولا ريغ نم هنأ الإ ماعلا سقت نم

 الأ نلعملا مهفده قيقحت يف نوحجنيس نويكريمألا
 ىدل لوبقلاب ىظحي يطارقميد مكح ماظن ةماقإ وهو
 .يقارعلا بعشلا تائف عيمج

 2003 - 1917 قارعلا :ةعيرس ةتءاضإ

 ىلوألا ةلحرملا .جيلخلا برح
 1991 طايش 23 - يناثلا نوناك 2

 فئاحتلا تادحر

 ةيقارغ تادحو هل

 فلاحتلا تاوف ثاكرمت -_-

 ةرمدم ةيفارع ةيزج سارق كح

 ةرمدم رررسج <

 ةلحرملا :جيلخلا برح

 ةبناثلا

 1991 طابش 26-4

 فلامثلا تادهو

 ةيفارع تادحو

 فلاحتلاا داوف ناكرعت

 ةرمدم ةيفارع ةيوج عارق

 ةرمدم روسج

 عم ةمدقتم طوطخ 8 8 ١ © * (
 تهفوللا ناين

 ةيفارع تاعجارت <

 1991 طابش 7

 فلاحتلا تادحو الضتلإ

 ةينارع تاس 0

 فلاهشلا تارق تاكرحت سس

 ةرسدم ةيفارع ةهرج هارت وح

 ةرمدم روسح إب

 عب ةسدقتم طرطخ بسم
 تيقرنلا ناهب

 ةيناره تامجارت .ب
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 .ةهبجلا طخ ىلإ ةفيذق لمحي يناغفأ

 يف نولتاقملا ءالؤه ىقلتي فوس

 «رغنيتس» خيراوص قحال تقو
 ةفخ ىلع حالسلا اذهو .وج - ضرأ

 ىلع يوتحي ؛لمحلل هتيلباقو هنزو
 ديقعتلا ةغلاب ةينورتكلإ ةزهجأ

 نولتاقملا دوزت دقو .فدهلا عّبتتل
 ةرئاد قيرط نع خوراصلا اذهب اًرس
 هل ناكو ؛ةيناتسكابلا تارابختسالا
 :يتييفوسلا لالتحالا ىلع رّمدم رثأ

 نأ نيبردم ريغ لئابق لاجرل حاتأو
 .ةيبرح رتبوكيله تارئاط اوطقسُي
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 ةقيحسلا ةيدوألا اهيف رثكت ةيلبج دالي ناتسناغفأ

 تقو يأ يف لكشتت مل يهو ؛ ؛ةلحاقلا دوجنلاو يداوبلاو

 اهتم ءازجأ تلد نإو اذحاو ايساين اتاهك ىبشف

 ينارود هاش دمع انيحشأ يتلا نوتشيلا ةلود نمض

 ددعتلا ةياغ يف دالبلا ناكس .(1747-1772 ح)

 - ةيقرع ةعومجم ربكأ مهو ؛نوتشبلا لثمُي ؛عونتلاو

 ةعومجملا هذه زكرتتو .ةئملاب 7 ىلاوح ,:مهيف ةيوغل

 ةيذاحملا قطانملا نم يبونجلا مازحلا يف ةيناكسلا

 ربكأ يناث مهو :كيجاطلا امأ .ناتسكاب عم دودحلل

 :(ةكملاب 35 نئاوج)امجحلا يح نم ةيئاكس ةعومجم

 كبزوألا بناج ىلإ ءدالبلا لامش يف ًاساسأ نوشيعيف
 ,ةرازهلا لثمُي اميف ؛(ةئملاب 8) زيغريقلاو نامكرتلاو
 نم ةكملاب 7 نم اوحن :ةيمامإلا ةعيشلا نه مهو

 .ناكسلا

 ةلودلا لاصوأ تككفت ؛ةوخإلا نيب عارصلا ةجيتنو

 بايلا كلذ حتف دقو ءرشع عساتلا نرقلا يف ةينارودلا

 مامتهاف .يناطيربلاو يسورلا لخدتلا مامأ اعساو

 ,ةيسورلا تايدعتلا نم اهتيروطاربمأ ةيامحب ايناطيرب
 يق ىلوألا :نيترم ناتسناغفأ حايتجا ىلع اهزفح

 .1879-1880 ةرتفلا يف ةيناثلاو ,1839-1842 ةرتفلا

 دوجو تيبثتل ةيوق ةيزكرم ةموكح ىلإ اهتجاحل ارظنو
 تبّصن ؛سورلا هجو يف ةلزاع ةلود ناتسناغفأ

 ناخ نمحرلا دبع «يديدحلا ريمألا» ايتاطيرب

 دالبلا ىلع هتاطلس ريخألا اذه دطوف .(1880-1901 ح)

 ةياده تالمحب ماقو ةعيشلا ةزاّرهلا دض ًابرح هّنشب

 .نيملسملا ريغ نم نييلصألا ناتسرفك يلاهأل ةيرسق

 هنأ نمحرلا دبع نلعأ :ليثم اهل قبسي مل ةوطخ يفو

 نوتشبلا ريغ ىه نم لك دض ةيزييمت ةسايس تسروُمف

 .ةرئاجلا بئارضلاب مهلهاك قهرأو
 ةلودلارضاتع اَضْيأ تلخدا دقف :نمألا ناتي

 شيج نيوكت اهتمدقم يفو ,ناتسناغفأ ىلإ ةثي دحلا

 تملظتو «لئابقلا تادرمت دامخإل مدخثتسا ك8

 .ضعب نع اهضعب لصفنم ةيمسر رئاود يف ةموكحلا
 -9 ح) هللا بيبح :نمحرلا دبع نيا دهع يفو

 لخدأ امك ,شيجلا يف فارتحالا أدبم قّبُط (9
 هفلخو هللا بيبح نبا ماقو .دالبلا ىلإ ثيدحلا ميلعتلا

 ثيدحتلا ةلجع عفدب (1919-1929 ح) هللا نامأ

 ,ةريبك ةيعيرشت تارييغت هحارتجاب مامألا ىلإ ًاطاوشأ

 ميلعتب حمسي عرشو .ةيدوبعلا ميرحت كلذ يف امب

 نهحنم نأب ةينوناقلا نهتيعضو نم لّدعو .ءاسنلا
 كلذك ؛ثاريملاو قالطلاو جاوزلا يف ةيواستم ًاقوقح
 كلت تراثأف .طالبلا يف يبرغلا سابللا دمتعا

 لئابقلا ءامعزو ءاملعلا ضعب ةظيفح تاحالصاإلا

 اوراثف «ةيدنيشقنلا ةقيرطلا ىلإ نيمتنملا نيظفاحملا

 يف ىفنملا ىلإ دالبلا كرت ىلع هوربجأو هللا نامأ ىلع

 .1929 ماع

 يركسعلا دئاقلا ىلإ هللا نامأ دعي رمألا لآو

 هفلخ داعأف ,(1929-1933 ح) هاش ردان ينوتشبلا

 ,ةيعرشلا مكاحملاب لمعلا (1933-1973 ح) هاشرهاظ

 قادغإب اهيلع لّوعي ناك يتلا نوتشبلا لئابق أفاكو
 نع فرطلا ضغو ءاهئامعز ىلع ةيموكحلا بصانملا
 ٍريغ نم فالبلا ءاتيأ دنخ ظطرفملا زييمتتللا ةسرامه

 فنؤتسا ؛هنيع تقولا يفو .ةورثلا عيزوت يف نوتشبلا
 هيف ةلودلا تعلطضا ؛لّدعم لكشب امنإ ثيدحتلا جمانرب

 لعفبو .ةيداصتقالا ةيمنتلا يف يسيئرلا رودلاب

 برخلا ليعافم نع ةمجانلا ةيجيتارتسالا طوغضلا

 َتْدَلَو يتلا ماظنلل ةيتوتشبلا ةيموقلا ةعزتلاو ةدرابلا

 فرط برتقا ؛ناتسكاب :ةراجلا ةلودلا عم ةّداح تارتوت
 هذه تلآو :وكسوم نم ةينوتشبلا ةبخنلا يف ٌذفان

 سيئر ءهمع نبا دي ىلع هاش رهاظ لزع ىلإ ةيلمعلا
 لودلا ضعب نم معدب ءدوواد دمحم قيبسألا ءارزولا

 اسينتر هسقن نلعأو :ةنيكلملا تؤواد ىفغنلا ةزواجنلا

 بالقتا ريبدتب تييفوسلا در .ناتستاغفأ ةيروهمجل

 ,يناغفألا يطارقميدلا بعشلا بزح هداق يركسع

 يتييفوس لخدت ىلإ ةوطخلا هذه تّدأو ءيعويشلا

 ريغ) «ماشرب» حانج ةدناسمل 1979 ماع يف رشابم

 يناغفألا يطارقميدلا بعشلا بزح يف (ينوتشبلا

 لانو ؛كلذ عبت يذلا داهجلاو .لامراك كارباب ةماعزي

 ناتسكاب ىلإ ةفاضإ :ةيبرعلا لودلا ضعب معد



 نم ديدعلا نم نيعوطتم بذتجا ؛ةدحتملا تايالولاو

 :نيعوطتملا ءالؤه نمض نم ناكو .ةيمالسإلا نادلبلا

 ةكبش دعب اميف معزت يذلا ندال نب ةماسأ يرثلا

 تارئاطلل ةداضملا رقنيتس خيراوص ةطساوبو .ةدعاقلا

 نولتاقملا ربجأ :ةدحتملا تايالولا اهب مهتدوز يتلا

 ناتسناغفأ نم هدونج بحس ىلع يتييقوسلا داحتالا

 نم ًالدب تييفوسلا دض لاضنلا نأ ريغ .1989 ماع يف

 ةدح نم مقاقُيل ءاج ةينطولا ةدحولاب ًاروعش دلوي نأ
 ,ةقلتخملا ةيقرعلا تاعومجملا نيب عزانتلاو قاقشلا
 تذخأ دق تناك ةلودلل ةيزكرملا تاسسؤملا نأو اميسال

 باحسنالا بقعأ يذلا يوئفلا لاتتقالاو .لالحتالا يف

 لارنجلل يسكراملا مكحلا ماظن رايهناو يتييفوسلا
 ءيجم مامأ ًاعساو بابلا حتف ,1992 ماع يف هللا بيجن
 :قيثولا ندال نب فيلح ةماعزب ينوتشبلا نابلاط ماظن

 2002 - 1840 ناتسناضفأ :ةعيرس ةءاضإ

 لوياك ىلع ةرطيسلا مهل تمت نأ دعَيو مغ دمحم الملا
 ىلإ باهذلا نم ءاستلا نابلاطلا عتم ,1994 ماع يف

 تاعاظق اوبكتراو ؛لمعلا نكامأ ىلإ جورخلا وأ سرادملا

 ىلإ ناريإي اوعفدو ؛ةيعيشلا ةرازهلا لئابق ءانبأ قحب
 ةعست لتق ىلع اومدقأ امدنع يركسعلا لخدتلا ةفاح

 .اهييسامولبد نم

 يف نطنشاوو كرويوين ىلع تامجهلا باقعأ يقو

 1979 يشييفرسلا مدقتلا ”*<

 يتييفوسلا مجارتلا 376

 ليق نييباهرإ بناج نم 2001 ربمتيس /لوليأ 1
 :ندال نب ةماعزي ةدعاقلا ةكبش ىلإ نومتني مهنأب

 نم ةلمح مضخ يف نابلاط ماظن نويكريمألا حاطأ

 .ديدجلا ينوتشبلا ميعزلاو .فثكملا يوجلا فصقلا

 اسيئر ةدحتملا تايالولا هتبصن يذلا ءيازرك ديمح

 يف دقعنملا ناتسناغفأ لوح يلودلا رمتؤملا رثإ دالبلل

 .هاش رهاظ ىلإ ةبارق ةلصب تمي «نيلرب

 1979-1986 ةيناقفألا برحلا

 1988-1989 يتييفوسلا رقيقتلاو

 1981-1986 ةينييقرس تالمح 3

 ةيتييفوس تارئاط طباهم <“

 ةادسلل ةيتبيلرس هارت

 نيلفوجملا ةاشملا هوتيل ةيتييلوس ةعان 48

 اهدسوو اهماقأ تارتاط طباهم
 3 1980 دعب يثييفوسلا داسثألا

 ل
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 نع ةرابع جيلخلاو ةيبرعلا ةريزجلل ثيدحلا خيراتلا
 ىلع ةيلحملا ىوقلا نيب تالعاقتلا نم دقعم جيسن
 ةهج نم ةيلودلاو ةيميلقإلا ىوقلاو ؛ةهج نم ضرألا
 دوجوب ًالئاه ًافعاضت تاناهرلا تفعاضت دقو .ىرخأ

 ىلإ ةفاضإلاي ,ةيبرغلا تاداصتقالا دامتعاو طفنلا
 نكمُي يتلا ةمظتنملا تادادمإلا ىلع :ينابايلا داصتقالا

 ,ةقطنملا يف طفنلا فاشتكا نيح ىلإو .هنم اهنيمأت

 يّركرم الخ اميف) ةريقف ةقطنم معألا بلغألا يف تتاك

 طقسم ءانيمو نيرحبلاو تيوكلا يف ؤلؤللا ديص
 ملاعلل ةبسنلاب اهل ةريبك ةيمهأ الو .(يراجتلا
 ةيامح ىلإ ةجاح يف تناك ايناطيرب نأ ديب .يجراخلا

 نيسفانم وأ موصخ نم ةيدنهلا اهتيروطاربمأ
 ةنطلسلاو ةيرصيقلا ايسور مهيف نمب :نيلمتحم
 يف ندع لالتحا ىلع تمدقأ كلذل «ناريإو ةينامثعلا
 ةيويح ةطحم تحبصأ ام ناعرس يتلا ,1839 ماع
 دوزتلا ةناعإل اعدوتسم دعي اميقفو) محفلاب دوزتلل

 .دنهلا ىلإ قيرطلا يق (دوقولاب
 ةمخض ةيلمع نّشد ؛ندع هتفرع يذلا رّوطتلا اذهو

 نرقلا نم تاينيثالثلا لاوط نويناطيربلا اهب ماق
 بونج يف ةيلحاسلا ةقطنملا لك ةئدهتل نيرشعلا

 نم ةييرقلا تاعاطقلا اميس الو ةيبرعلا ةريزجلا
 تاليودلا - ندملاو جحل تاعفترم اهيف امي ءاهئناوم
 كلذ يف نيمدختسم ءتومرضح يداو يف ةرحانتملا

 عدارك يكلملا وجلا حالسل ةعباتلا لبانقلا تافذاق
 تيَّمُس) ةيبرعلا ةريزجلا بونج ةيمحم تمض دقو. .ريخأ

 يف نميلا عم دحوتت نأ لبق «يبونجلا نميلا» ًاقحال
 ةرامإو ةنطلس نيرشعو ثالث نم اوحن (1991 ماع
 ؛ايتاطيربل ةلفاشلاو ةفاقلا ةزطيسلا تحك ايلبق نايك

 ةقبط ثيحو «ندملا ىلع نونميهي نيطالسلا ثيح
 ركتحت ؛لوسرلا ةلالس نم اهرّدحت معزت يتلا «داّيسلا»

 .لخادلا رئاشع نيب طيسولا رودب موقتو ضرألا ةيكلم
 ديَعَسْويلاةََسأ تنكس ءانفرقب نعسأ ةفاسم ىلإو

 ناطلس نب ديعس ديس اهميعز دهع يق ةينامغعلا
 يف فارطألا ةيمارتم ةلود قلخ نم (1856-1807)

 ةراجت لضفب ًءارث دادزتو ينتغت تذخأ يدنهلا طيحملا
 ةعضاخلا قطانملا نم لباوتلاو جاعلا ريدصتو ديبعلا

 قيثاوملا نم ةلسلس بجومبو .رابجنز يف ناطلسلل
 بلط دنع ديعس ديس لزن 1856و 1838 نيب ام ةمربملا

 خف ديزفلا رقم ,دالبلا يف ةساخنلا نم دحلاب زيلجنإلا

 21856 ماعلا يف هتافو ىدلف .يناطيربلا لخدتلل عئارذلا
 دجام :هينبا نيب بشن اعازن نويناطيربلا ىوس

 ضّوعت نأب يضقي ًاموسرم مهرادصإب ,ينيوثو

 اهثرو يتلا طقسم ىلع .دجام اهترو يتلا رابجنز
 ميسقت ءارج نم تادئاعلا ةريخآلا هذه نادقفل ءينيوث

 يف لخدتلا ىلع ايناطيرب ضح يذلاو .امهنيب ةنطلسلا

 ىلإ ةجاحلا ءطقسم نم لامشلا ىلإ جيلخلا ةقطنم

 عوهم نع الفم ةلحتتكمتلا ةمصرقلا ةحتفانو
 تادهاعفلا نم ةلسلس تعقو ؛اذكهو .كانه قاقرتسالا
 خويش اهبحومب قفاو 1853 و 1835 يماع نيب ام

 شيعت تناك يتلا ءرحبلا يف ةلغتشملا ةيبرعلا لئابقلا

 ىتحو ةيبرعلا نفسلا نم ةعزتنملا مئانغلا ىلع

 ,ةنصرقلا لامعأ لك يهنت ةنده دقع ىلع «ةيناطيربلا

 .ديبعلا ةراجت رظح ىلع هنيع تقولا يف ةقفاوملاو

 ةيرحبلل قيثاوملاب دّيقتلا ىدم ىلع فارشبإلا رمأ كرتو
 اذه نداهتلا ماظن ىمح دقو .ةيناطيربلا ةيدنهلا

 ىلع ةدئافلاب داع امك ؛جيلخلا يف ؤلؤللا ديص ةعانص

 نم اهريغ نم رثكأ تناع املاط يتلا ةيبرعلا ةحالملا

 ناك امم ,ةنصرقلا ببسب ةنينأمطلاو نمألا مادعنا

 ةطساوب مهعئاضب لقن ىلع نييلحملا راّجتلا لمحي
 .ةيامح نمضألاو احيلست  لضفألا ةيناطيربلا نفسلا

 ةيبرعلا تارامإلا ةلود) حلاصتملا ٍلحاسلا تاليودو

 ىتح ةيناطي ميربلا تايمخملا ةكحي تلظ (ًايلاح ةدحتملا

 ىلع فرشتو طابضلاب ايناطيرب اهدفرت ,1971 ماع

 .ةيجراخلا اهتسايس
 ماع تيوكلا لمشيل اهذوفن قاطن ايناطيرب تعّسو

 ءاهليكو ةيامحل ةيمسر ريغ ةيمحم تماقأ ثيح :6

 .رشابملا يكرتلا لالتحالا نم ء.حابصلا كرابم خيشلا

 تحار ؛ةقطتملا يف ىربك ةيسيئر ةوق اهتفصبو

 ةيلحفلا تاعازنلا نم ديدعلا يف لخدتت ايتاطيرب

 لواحتو ءاهيلع عزانتملا دودحلا ىلع تاليدعت لخدتو
 يف ركذلا قحتست ةلاح زربأو .ةثارولا ةيرارمتسا نامض

 نامعو يبظ وبأ نيب بشن يذلا عازنلا ,ددصلا اذه

 دقو .يميرُبلا ةحاو ىلع ةيدوعسلا ةيبرعلا 6

 ةينامعلا حلاصتملا لحاسلا تاوق مايقب عازنلا ضف

 ماع يف ةحاولا نم ةيدوعسلا جارخإب ةيناطيرب ةدايقب

 ىلإ دوعت يتلا) تيوكلاب قارعلا ةبلاطم ن نأ امك ..5

 ةدايسلاب ًايمسر خيشلا فرتعا نيخ نييتامثعلا مايأ

 تلسرأ نأب ايناطيرب اهتمواق (هدالب ىلع ةينامثعلا

 .1961 ماع يف اهلالقتسا نامضل تيوكلا ىلإ اهدونج
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 يمالسإلا ملاصلل يخيراتلا سلطألا

 ةيدوحسلا ةلودلا دوعص

 كلملا هللا نَذِإِب هل روفغملا

 يف ودبي) دوعس نب زيزعلا ديع
 يمامألا فصلا يف اسلاج ةروصلا

 دوعس نبا روط دقو .(راسيلا ىلإ
 اهدارفأ دينجتب «ناوخإلا» ةكرح
 ةوقلا هذهبو .ةيودبلا لئابقلا نم

 يتلا ةلودلا ءاتب عاطتسا .ةمزتلملا

 1932 ماع ذنم فرعت تراص

 .«ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا»ب
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 الن

 نرقلا يف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا مايق يق دجت كلعل

 دعا يمد يقل ظياعبلا خب ديلا مجرأا نيرقسلا
 ةلودلا سيسأت دوعي .مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم يبنلا

 تماق نيح .رشع نماثلا نرقلا ىلإ ىلوألا ةيدوعسلا
 ,يلبنحلا بهذملا نم ينيد حلصُم نيب ام فلاحت ىلع

 مكاح ؛دوعس لآ دمحم نيبو ؛باهولا دبع نب دمحم وه

 دوعس لآ دمحم ذوفن نأ الإ .ميصقلاب ةزينع ةنيدم
 ,1818 ماغ يف يرضملا لخدتلا ءارج نم ًاريثك صلقت

 لالخ نمو .نيينامثعلل ةيلاوملا ديشرلا لآ ةرسأ ىلإ
 لآ لقعم ىلع اهب ماق ةراغ رثإ هفالسأ ةلود هئايحإ

 لآ دمحم ليلس عبتا ,1902 ماع ضايرلا يف ديشرلا

 جذومنلا ؛دوعس نب زيزعلا دبع هل روفغملا ءدوعس

 ةيركسعلا ةوقلا نيب رفاضُي يذلا هسفن يكيسالكلا

 وبراحم مظن .ينيدلا ءايحإلل ةيونعملا ةوقلاو لئابقلل

 تانطوتسم نمض :«ناوخالا»ب نوفورعملا :ءدوعس نبا

 ةريخألا هذه تمهلتسا دقو .«تارجملا» يس ةيعارز

 ةالصلا هيلع دمحم يبنلا هانب يذلا عمتجملا نم

 عضخأ دقو :622 ماعلا يف ةرونملا ةنيدملا يف مالسلاو

 املو .مراص ينيد فيقثتو يركسع بيردتل ودبلا اهيف

 يف ناك دقف ؛ةيدجنلا ةبضهلا دادتما ىلع ةيجيتارتسا

 ةعرسلا حانج ىلع مهدشحو ناوخإلا ةئبعت عاطتسملا

 قّيح ىلغ قافتإلا ءابعأ وعَس نننآ ىلعوقوامع

 .حي دتسم

 ةيدوعسلا ةلودلا كّرحت ةيبوروألا لودلا تقاعأ دقو

 ةريزجلا ىلع قوطلا تمكحأ نأب جراخلا هاجتاب

 .اهطيحم ىلع ةرطيسلا لالخ نم ةيبرعلا

 ١ ةيعسم نود عا لام
1926-02 

 1912 ىلارح ,دوعس نبا ةرطيس تمت ضارآ [!]!!||

 1920 لوطي اهريرحت مت ضارأ |!!١![

 1926 لولحي اهريرحت مت ضارأ كك

 ىربك ةيركسع تالمحو تامجه 4

 ةريبك ةليبق - حيبص

 زيلجنإلا ةرطيس تحت ضارأ

 يئاطيربلا ذوفثلا تحت ضارأ [” 77

 يسترفلا دوفثلا .تعت ضارأ ككل

 يسورلا ذرفنلا تمت ضارأ 2 2

 ةيلاطيإلا ةرطيسلا تحت ضارأ [011]



 ةيدوعسلا تلودلا دوعص
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 نيطسلخ - ليئارسإ :ةحيرس تءاضإ

 ةتسلا مايألا برح
 يليئارسإلا موجهلا
 1967 ناريرح

 برغل لبق ام دودحلا سس

 ةيسيئر ةيليئارسإ نامجم <

 ةيليئارسإ ةيوج تابرض 4

 ةيليلارسإ ةلفوجم تاوق لازنإ ©
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 نينح يف يليئارسإلا - يبرعلا عزنلا روذج نمكت
 ضرالا ,«ليئارسإ ضرأ» ىلإ ةدوعلل يرهدلا دوهيلا
 ص تيتب دقو .ميهاربإ يبتلا اهب هللا دعو يتلا

 صااللخلا ن تأر ذإ ءثوروملا داقتعالا اذه ىلع ةثيدحلا

 ةلود خي كالتما يف نوكي داهطضالا نم

 ةيدوهي ةنطوتسم لوأ تميقأ .اهيلع ةدايس تاذ ةيدوهي
 ةيملاعلا برحلا ءاتثأو .افكيت حاتب يف 1878 ماع

 برعلل ةضقانتم تادهعت نويناطيربلا ىطعأ :ىلوألا
 هيلع ءانبو ,ةلفتسم ةلوئزي ةكم كير اودعوف :دوهيلاو

 كارتألا دض ةيبرعلا ةروثلا هللا دبعو لصيف هانبا داق

 يموق نطو ةماقإب اولبق ءتقولا سفن يقو ؛نيينامثعلا
 يظح يذلا عورشملا وهو ,نيطسلف يف يدوهيلا بعشلل
 الو ءابوروأ يف ةيدوهيلا تايلاجلا نم ديازتم دييأتب

 .اهناملأ يف مكحلا ةَدَس ىلإ نييزانلا لوضو دعب اميس
 ماع نم ءادتبا نيطسلف برع اهب ماق ةضاقتنا رثإو
 ةيبرع :نيتلود ىلإ نيطسلف ميسقتل ةطخ تعضو 6

 لافعغألا عالدنا ىدل تقلع ةطخلا نأ الإ ,ةيدوهيو

 ءاقلحلا طامأ نأ دعبو .1939 ماع نيفرطلا نيب ةيئادعلا
 ةدابإلا عئاظف نع باقنلا ةيناثلا ةيملاعلا برحلا يف

 تديازت ءدوهيلا قحب نويزانلا اهفرتقا يتلا ةيعامجلا
 ىلإ قاطتلا ةعساو ةيدوهي ةرجهي حامسلل طوغضلا
 ةفراه ظوقنملا كلك تهيضأ ام قاعرسو :قيطسلق
 ةطخ تردص .1947 ماع يف .اههجو يف فوقولا رذعتي
 صنت يتلا ةدحتملا ممألا ةمظنم نع نيطسلف ميسقت
 يف اعم نيتكباشتم» ,ةيدوهيو ةيبرع :نيتلود مايق ىلع

 دح ىلع :«ناتعراصتم ناتيح امهناكل يدو ريغ قانع
 نكل ةطخلاب دوهيلا ءامعز َلبق .نيلوؤسملا دحأ فصو
 بحسنا ,1948 ويام /رايأ 14 يف .اهوضفر برعلا
 تفرتعا يلاتلا مويلا يفو :نيطسلف نم نويناطيربلا

 ةلودلا تعاطتسا .ليئارسإ ةلود لالقتساب ىربكلا لودلا
 ,ةقسنم ريغ امنإ ةنمازتم تامجه نم وجنت نأ ةديدجلا

 داع امم ؛ةرواجملا ةيبرعلا لودلا شويج اهيلع اهتنش
 بجومب اهل صّصْخ ام قوف يضارألا نم ديزمي هيلع
 اقحال ندرآلا - ندرآلا يقرش طسب .ةدحتملا ممآلا ةطخ

 سدقلا هيف امب :نيطسلف ني هزح يلع هكر ووش

 دوهيلا ىدل ةسدقم تارازمو نكامأ مضت يتلا ةيقرشلا
 اهتم تاسحف تواَجو اعيمج نيكالعنلاو ٌنييحيسملاو
 تلاط يتلا ةحبذملاك «نييماظت ريغ دوهي نولتاقم

 تشكل ,1948 ماع ةينيطسلفلا نيساي ريد ةيرق يلاهأ
 امم :ةفارقو مهندم نم رارفلا ىلع نيينيطسلفلا فالآ

 به ىلك نارمتساي لمعت: قوس قيتحال :ةظكفم.قلخ

 يف ًاعابت بورحلا بوشنب بّيستتو راثلا ىلع تيزلا
 .1982 و 1973 ,1967 ,6 ماوعالا



 يف ةثلاثلا ةيليئارسإلا - ةيبرعلا برحلا تلآ

 ةرطيسلا نم ليئارسإ نيكمت ىلإ 1967 وينوي /ناريزح
 ةيبرغلا ةفضلاو ءةزغ عاطقو .ءانيس ةريزج هبش ىلع
 يف ليئارسإ تدمع دقو .ةيروسلا نالوجلا تاعفترمو

 ءاهيلإ ةيبرعلا ةيقرشلا سدقلا مض ىلإ قحال تقو
 قطانملا عيمج يف ةيدوهيلا تانطوتسملا تعرزو
 اهزرحأ يتلا ةدودحملا ةيركسعلا تاحاجتلا .ةلتحملا

 يف ةعبارلا ةيليئارسإلا - ةيبرعلا برحلا يف نويرصملا
 يرصملا سيئرلا تعّجش :1973 ربوتكوأ /لوألا نيرشت
 دقو .1977 ماع يف سدقلا ةرايز ىلع تاداسلا رونأ

 عيقوتب تجوتت ةيسايس ةيلمع ةرايزلا هذه تنّشد
 ديفيد بماك يف ليئارسإو رصم نيب مالسلا ةدهاعم
 ,ةيروس عم كابتشالا كف ةيقافتا اهتعبت ,.1979 ماع
 .1994 ماع يف ندرألاو ليئارسإ نيب مالس ةدهاعمو
 اذإو .لح نود نم تيقب ةينيطسلفلا :ةلأسملا نأ ريغ

 ريوتكوأ برح
 1973 لوألا نيرشت 6

 دنع ليتارسإ اهلتمت ضارأ 77777
 برعلا برشن سس

 ةيبرع تاممم مهما

 يبرعلا مدقتلل يصفقألا دحلا حج

 ةداضم ةيليئارسإ داديم <
 نيرشت 26

 رساي ةماعزي ,ةينيطسلقلا ريرحتلا ةهظنف تناك
 8 ماع دوجولا يف ليئارسإ قحب تفرتعا دق :تافرع

 ةزغ يف نيينيطسلفلل دودحم يتاذ مكحب ترفظو

 قافتا بجومب ةيبرغلا ةقضلا نم ىرخأ ءازجأو احيرأو
 داهجلاو سامح يَتمظنم نإف ,1993 ماعل ولسوأ
 تنلعأ دق :ةيمالسإلا تامظنملا نم امهاوسو يمالسإلا

 ناطيتسالا رارمتسا نأ ؛لاحلاو .ةيملسلا ةيلمعلل اهضفر

 اهيف امب نييندملا ىلع ةيباهرإلا تامجهلاو ؛يدوهيلا
 اهذختت يتلا تاءارجإلاو ؛ةيراحتنالا تاريجفتلا

 رادج ةلكاش ىلع لصف رادج ءانب ليبق نم ليئارسإ
 لتقلا» تايلمعو ,ةيبرغلا ةفضلاو ليئارسإ نيب نيلرب

 كلذ لك نإ «نيينيطسلف ةداق لاطت يتلا «فّدهتسملا

 .ةبوعص رثكأ نيينيطسلفلاو

 لوألا

 ها ل
-- 

 نيطسلخ - ليئارسإ :ةصيرس ةءاضإ

 م عيسلا رثب ”

 الهلع تويزك
 نيطسلف
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 20035 - 1950 جيلخلا :ةحعيرس ةءاضإ

 دادغب وحن مدقتلا
 2003 رنا 20-0

 ةئلاثلا ةاشسق ةفرف تامجم وي
 لوألا ةيرحبلا ةاشس ةفرن تاسيه 7

 هةرارثه ةلمملا ةوف تامجم 7 ديس

 عيرسلا قيرطلا مقر [جج]

 ماوعألا يف ةيقارعلا - ةيناريإلا برحلا :يه انهاه

 مث نمو تيوكلل يقارعلا حايتجالاو ؛:1989-9

 يتلا برحلاو ؛1990-1991 نيماعلا يف اهنم هدرط

 ةدحتملا تايالولا هدوقت يذلا وزغلاب 2003 ماع تأدب

 .قارعلل ةيكريمألا

 بورحلا هذه نم لك يف نيبراحتملا عفاود ىقبت
 ةريدج ةيتمض دهاوش ةمث نأ ريغ ؛عساو لدج عضوم
 يف امهم ًالماع ناك طقتلا نأب اهلك عطقت رابتعالاب
 فاشتكا لبق .ةديدم ًانورق ةقطتملا تلظ دقف .اهلاعشإ

 لودلا نيب ىربك برح ةيأ ةرّؤب جراخ ءاهيف طفنلا
 :ةيزقلا انيأر انثيب .ةيبوروألا عرقلا نينو ةيلسبلل

 نرقلا رحب يف ًاراركتو ًارارم علدنت ءكلذ نم سكعلا ىلع
 ال يبيراكلا رج يف رشع عساتلا لئاوأو رشع نماثلا
 طقتلا نَقَو .ركسلل ةجتنم ةينغ ٌرزَج اهنأل الإ ءيشل

 ةمخض تايمك يرتشت يك جيلخلا لودل ةلئاط غلابم
 نرقلا نم يناثلا فصنلا يف داتعلاو حالسلا نم ةياغلل

 عوقو تالامتحا نم فعاض ام هرودب اذهو :نيرشعلا

 يقيقحلا عقادلا نإ .اهنيب اميف قاطتلا ةعساو بورح
 مك»:ًالوأ .قاربإ ةمجاهنم نإ ' نيعح عادي ادع يذلا
 5 .ةتبلا فرعُي ال دق ءنمزلا نم دقعب كلذ دعب تيوكلا

 عيرس رصن زارحإب لمألل ناك ؛نيتلاحلا اتلك يف هنأ
 رود طفنلاب ةينغ قطانم ىلع ءاليتسالا هيلع بترتي
 نأ ضعبلا معزي .ودبي ام ىلع ةيلمعلا يفزراب
 ةمجاهم ىلع طاشنب تضح يتلا يه ةدحتملا تايالولا

 ةريخألا ةيمالسإلا ةروثلا حامج حبكل ةليسوك ناريإ
 ىلع اههاقلع قازغلاو نازي[ :هقاقتودلا تللو نقو ؛اهيق
 داهجإلا ةلاح نم مغرلاب ةنورملا نم ةيلاع ةجرد

 تافهرتلل اقاالخو: .بزحللا ةيحاصملا نيدقيلا نقؤقلاو

 دقت قارعلا يف ةعيشلا نونطاوملا رثآ ,ةيناريإلا
 - ىلع ةيقارعلا مهتيسنج وأ ةيبرعلا مهتيوه
 .ناريإ يف ةديقعلا يف مهتاوخإل

 تائم عوقو نع ةيقارعلا - ةيناريإلا برحلا ترفسأ
 تاونس رشع ةدم تمادو «نيبناجلا نم اياحضلا فالآ

 تاننسو ضقانضح لك ىلع توظنا ابرج تناك :اهيرفك
 نيبرحلا يف ترولبت امك ىربكلا ةعّبصملا برحلا

 موجهلا تايلمع لثم .ةيناثلاو ىلوألا نيتيملاعلا
 كراعشو :قداححلا بونهو:ةأفملا تاوقلا ةمكسكلا
 تارئاطو تابابد نم ةحلسألا عاونأ لك اهيف كراشت

 نأ حيحص :ةماس تازاغو غيراوصضو ةيعفدمو

 عورشملا ريغ قارعلا مادختسا ىلع اوجتحا نييناريالا



 مزتلا يلودلا عمتجملا نأ الإ ,ةيئايميكلا ةحلسألل
 تاذلاب ةيضقلا هذه تئتف امو .عوضوملا لايح تمصلا

 هيف نوري ام لايح نييناريإلا فقاوم يف رثؤت

 رامدلا ةحلسأب قلعتي اميف ةيبرغ ريياعم ةيجاودزا
 .لماشلا

 يف تيوكلل يقارعلا حايتجالل ةبسنلابو
 قارعلا عضو ناك هشعاب لعل ,1990 سطسغأ /بآ

 ةيلودلا لعفلا ةدرل ةئطاخ ةءارقو ءيسلا يلاملا
 يف وضع ةلود ىلع ًاناودع حايتجالا نكي مل .ةلمتحملا

 (ةيبرعلا لودلا ةعماج يف وضعو) ةدحتملا ممألا ةئيه
 .اضيأ يلودلا نوناقلل ًاخراص ًاكاهتنا ناك لب ,بسحف

 ىلع رطيسُي قارعلا عدي دقف ؛عدار نود نم كرت ام اذإو
 كلمي امم ريثكب ربكأ يملاعلا طفتلا يطايتحا نم ةصح

 دودحلا نأب جّجحتلا زوجي ؛يقارع روظنم نم .ًالصأ
 عتمتت الو ةيرامعتسالا ىوقلا اهتعنطصا يتلا لودلاو

 قارعلا نأ ريغ .مارتحالا قحتست ال يخيرات ساسأ يأب

 ىلع تيوكلا ةدايسب ًايمسر فرتعا نأو قبس ناك
 ىلعو .1963 ماع يف ةيلاحلا اهدودح نمض اهيضارأ

 مضيو ةدحتملا تايالولا همعدت ُفلاحت ماق ؛لاح ةيأ

 درظج ؛ةّيروسو رمضح نم ةمخمه ةّيركتنغ كآدعو

 .1991 ماع علطم يف تيوكلا نم قارعلا

 ةدحتملا تايالولا ديس , 03 ماعلا يفو

 قيبطت ىوعدب «قارعلا ىلع ايركسع اموجه ايناطيربو
 يف ةيلودلا ةمظنملا تقفخأ يتلا ةدحتملا ممألا تارارق

 ًارطخ لكشُي تاب قارعلا نأ ةعيرذب كلذكو ءاهقيبطت
 ,لماش رامد ةحلسأ نم هكلمي امل ًايلودو لب ال ًايميلقإ
 .ةيئايميكلاو ةيجولويبلاو ةيوونلا ةحلسألا اهيف امب
 ءىدابملا دحأل ًاكاهتنا قارعلا ىلع موجهلا ملاعلا ربتعا
 ةيعرش مدع ىلع صني يذلا ؛ةدحتملا ممألل ةيساسألا

 ةدحتملا تايالولا بناج ىلإ فقت ملو .ةيناودعلا برحلا

 نيدلبلا الك دامتعا مغرب ءادنك الو كيسكملا ال كلذ يف

 .اهيلع ايداصتقا

 تاوقلا ىدل لمعلل زهاج حالس يأ ىلع رثعُي مل

 2003 ماع ةياهن ىتح رثعُي مل امك ؛ةيقارعلا ةحلسملا
 يف لماشلا رامدلا ةحلسأ عينصتل جمانرب يأ ىلع

 نأب ؛برحلا نم ىلوألا ةلحرملا تلمتكا دقو .قارعلا
 ىربكو «دادغب ىلع ةيكريمألا ةعَّردملا تاوقلا تفحَز

 ةعضب نوضغ يف اهتلتحاو ؛ىرخألا ةيقارعلا ندملا
 تراد يتلا كراعملل ةيقيقحلا ةعيبطلا ىقبتو .عيباسأ

 9003 - 1950 جيلخلا :ةعيرس ةءاضإ

 هجو يف اهيف يماظنلا يقارعلا شيجلا ةكراشم قاطنو

 حاحن مغريو .امامت نيحضاو ريغ ةلئاه بعاصم

 نوتاك يف نيسح مادص ىلع ضبقلا يف نييكريمألا

 تحرب ام فلاحتلا تاوق نأ الإ 2003 ربمسيد /لوألا

 برح ةناخ يف جردنت ةقرفتم تامجهل ضرعتت
 .تاباصغلا

 دادقي وحت مدقتلا
 2003 ناسين 12 - رانآ 0

 شيملا كاميم 7

 ىلوألا ةيرحبلا ةاشم ةقرف تامجه 03

 «ةرارثع ةلمملا ةرق تامجم م

 عيرسلا قيرطلا مقر [27]
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 ةيبرضلا ابوروأ يخ نوملسملا

 ةيداصتقالا ةرسألا نم اءزه تميصأ مب
 1960 ؛ايناملأ ديحوت دعب ةيبوررألا 1

 ةرسأآلا ةيوضع ىلإ تمضنا لوم -
 1906 .ةيبرروألا ةيداصنفالا ١

 ةرسألا ةيوضع ىلع قيدصتلا ا
 2004 رايأ .ةيبوروألا ةيداسننالا اناا |

 ةكيشو رأةفلطم ةيرضع © >>
 ةرجهلا تاقظتمو تاهاهتلا ب

 :(سيراب) اسنرف

 ةيبلاقلا تناك ءنيرشعلا نرقلا نم تاينيتسلا ىتح

 اسنرف ىلإ ةيمالسإلا نادلبلا نم نيرجاهملا نم ىمظعلا
 برغملا نم نيرخآ نيملسم نأ الإ .نييرئازجلا نم
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 برغ نادلب نم كلذكو :سنوتو

 دفاوتلاب كلذ دعب اوعرش ايقيرفإ
 ةدياؤقم دناذعأت اسنرف ىلع

 يف.اهيف مهمادقأ خيسرتو

 يف نورجاهملا ناك ؛ةيادبلا
 نيذلا روكذلا نم مهمظعم

 ىلإ ةيدقن تاليوحتب نوثعبي
 تذخأ امنإ .نطولا يف مهلئاوع

 نالداعتت نيسنجلا يتفك

 اهدارفأ لماكب تالئاع لوصوب
 تايتينامث نم ًارابتعا كانه ىلإ
 تناك نئلو اذه .نيرشعلا نرقلا

 ال ةملسم تايلاج كلاثه

 يليسرم ندم يف اهب ناهتسُي

 سيراب ىقبت امنإ ءليلو نويلو
 ةبسنلاب زايتماب نطوتلا ةنيدم
 ميقأ .نيملسملا نيرجاهملل

 ماع يف ريبكلا سيراسب دجتسم

 ةيمالسالا ءايحألا نكل 6
 ةلهآ ٌدغت مل ةنيدملا نم ةيسيئرلا
 ةيلاتلا ةرتفلا يف الإ ناكسلاب
 نرقلانم تاينيسمخلل

 يف نوملسملا لازي الو .نيرشعلا
 نادلب باطقتسا لحم اسنرف
 لعلو ءاهتم اودفو يتلا ًاشنملا
 اهنونبي يتلا دجاسملا ةرثك

 فالتخالاو عونتلا هجو لثمت
 عونب ةيفوصلا تاعامجلاو .اذه

 الو سيراب يف ةطشات ءصاخ
 قرط ىلإ ةدئاعلا كلت اميس

 ةقيرطلاك ةيلامش ةيقيرفإ
 .ةيولعلا ةقيرطلاو ةيواقردلا

 ىتح تاعامجلا هذه بذتجتو
 اولخد نّمم نييسنرفلا ضعب
 .مالسإلا يف ارخؤم

 ,خينويم :غروبماه) ايناملأ
 :(تروفكنارف

 ؛يكرتلا قرعلا ايناملأ ىلإ ةيمالسإلا ةرجهلا ىلع بلغي

 تعجش «نيرشعلا نرقلا نم تاينيسمخلا تاونس يفف

 .اهيلإ كارتألا لامعلا ةرجه ةلاّعف ةروصب ايناملأ

 وأ ةرهملا ريغل تناك :ةضورغفلا لمعلا ضرف مظعمو



 ةجوم تدهش تاينيعبسلا ةرتف نكل .ةرهملا هابشأل
 تضفأ ءايتاملأ ىلع نيدفاولا كارتألا لامعلا نم ةمراع

 يفق .ةيئانثتسا تازكرت تاذ ةيمالسإ تايلاج ءوشن ىلإ
 انههلمكأي تالئاغ تقحتلا :تاذلاب ةرتفلا كلك

 ةيعضو لامُعلا مظعم حتُمو ءنييلصألا نيرجاهملاب
 نأ يمسرلا عوهفملا ىلع درت يتلا ,«فيضلا لماعلا»

 سفن نم تاينينامثلا لالخو .الإ سيل تقؤم نطوتلا

 ام نيمأتب ايناملأ يف ةيمالسإلا تايلاجلا تعرش ,نرقلا
 دييشتب كلذو ؛ةيعامتجاو ةينيد قفارم نم اهمزلي

 ديدعلا طيترت يتلا ةينيدلا تايعمجلا نيوكتو دجاسملا
 وحن ىلعو .ايكرت يف ةيسيئرلا اهتاّرقم تاعامجب اهنم
 ؛تفال لكشب ةيدنبشقنلاك ةيفوصلا قّرطلا طشننت ,لثامم
 نوملسأتفلا بعلي ا تاعامجلا هذه لالخ نمو

 .ةيمالسإلا تايلاجلا لخاد ًاريطخ زود ددجلا

 ,ماهغنمرب ,رتسشنام .وكسالغ «ندنل) ايناطيرب
 :(دروفدارب

 فصتنم يف ةدحتملا ةكلمملا ىلإ نيملسملا ةرجه تأدب
 يف نيينميلا ةراحبلا ضعب رارقتساب رشع عساتلا نرقلا

 «ندنلو :لوبرفيلو ءزدليش زواسو ,فيدراك ءىناوم
 ىلإ ةيمالسإلا ةرجهلا مظعم نأ الإ .ماهغنمرب يف ًاريخأو

 ؛(شدالغنبو ناتسكاب) ايسآ بونج نم تءاج ايناطيرب
 نم تاينيتسلا لئاوأو تاينيسمخلا ناّبإ يف لصو ثيح
 نييداصتقالا نيرجاهملا نم ريفغ ددع نيرشعلا نرقلا
 ىدأو .ةقبسم تاءاعدتسا ىلع ًءاني فئاظو لغشل

 ىتش مايق ىلإ تاينيتسلا لالخ اهلمكأب تالئاع لوصو
 ةيفاقثلاو ةينيدلا تامدخلا ميدقتل ةيرورضلا قفارملا

 نيرجاهملا تايلاج مظعم يف لضخ اف رارغ ىلع

 ,صخالاب ؛ندنل تيذتجا دقو .ابوروأ يف نيملسملا
 روظنملا لعج ام اذهو ؛ةعونتم ةيمالسإ تايلاج
 ةيقب يف هنم ةيلاربيل رثكأ اهيف ينيدلاو يفاقثلا
 دادعأ طلتخت اته .ةدحتملا ةكلمملا يف ةملسملا تايلاجلا

 نييناتسكابلاو برعلا نم ةليلقلاب تسيل

 ,اهيلإ ًاثيدح نيحزانلا نيئجاللاب ,نييشدالغتيلاو
 ءارو نم اهيلإ نيدفاولا نيملسملا بالطلا نع ًالضف
 رثكأ ةيلاج اهناضتحاب دروقدارب زّيمتت امنيب .راحبلا
 اعونت سكعنا ام اذهو «يناتسكاب لصأ نم ًاسناجت
 ةهج نم .ماهغنمرب .ةينيدلا ةرظنلا يف ف لقأ افالتخاو
 لصألا اهيلع ىغطي ةيلاجل ًالئثوم تناك نإو ءىرخأ
 مهو :ريثكب ًاعونت رثكأ اهيف نيملسملا نأ الإ ,يناتسكابلا
 لوصأ نم َنيِملسْاَعَمْلا ثع ليلقلاب: سيل ؟ندع نوعي

 ءذخآ ايناطيرب يف ملسملا بابشلا نإ .ةيبيراك - ةيقيرفإ

 ءزجك ديدج نم مالسإلا فاشتكاب :ديازتم وحن ىلعو

 نذختي امنإ تاملسملا تاباّشلاو .ةيصخشلا هتيوه نم

 نهتيوه ديكوتل ةليسو هرابتعاب ايلاح باجحلا
 تاملسملا لوبقب سيلو يتاذلا ربسلا ىلغ ءاتب ةّصاخلا
 يه املثمو .ةقباسلا لايجألل ةينيدلا تاسرامملاو
 ةيفوصلا يدؤت .ىرخألا ةيبوروألا تاقايسلا يف لاحلا
 يف اميس الو ,ةينيد ةكرحك امهم ارود ايتاطيرب يف
 ,  .مالسإلا ىلإ ددجلا نيدتهملا باذتجا

 :(تخرتوأ ,ياهال :مادرتور .مادرتسمأ) ادنلوه

 «براشملاو بهاذملا ةعونتم ةيمالسإ ةيلاج ادنلوه يف
 ؛ةراقلا لامش نم ةقرافأو ؛كارتا نم فلأتت يهو

 عمو .اقباس ةيدنلوهلا ةيقرشلا دنهلا رزج نم نييخولمو
 تارط ءادنلوه يف ةيمالسإلا تايلاجلا مادقأ خسرت

 دقع ذنم كانه ىتبت يتلا دجاسملا ددع ىلع ةدايز

 دجاسملا نم ديدعلاو .نيرشعلا نرقلا نم تاينينامثلا

 ىلإ دوعت يتلا كلت اميس الو .أشنملا نادلبب طبترت
 ذخأت .اهسفت ةيكرتلا ةلودلا مهدفوت اهتمئأ نأل كارتألا
 ةينطولا تاغللا ميلعت اهقتاع ىلع ةيدنلوهلا ةلودلا
 يف لاحلا يه املثم نكل ؛سرادملا يف نيرجاهملا ءانيأل

 اهب علطضت ةّمهم ينيدلا ميلعتلا ءابوروأ ءاحنأ رئاس
 .ارصح دجاسملا

 :(ونيروت ,وناليم ءامور) ايلاطيإ
 بلغي امنإ ؛قارعألا ةعونتم ةيمالسإ ةيلاج ايلاطيإ يف
 دادعأ ارخؤم اهدفرتو ,ةسناوتلاو ةبراغملا اهنيوكت ىلع
 تاينينامثلا يف .ةقباسلا ايفالسغوي نم ةديازتم

 ةيلاجلا تصرح ؛نيرشعلا نرقلا نم تاينيعستلاو
 قفارملاو دجاسملا ءانب ىلع صوصخلاب ةيبرغملا
 .ةيميلعتلاو ةينيدلا تاجايتحالا ّدسل ةمزاللا

 :اينايسإ
 ةيمهأ يدترتل ,ديلتلا يمالسإلا اهخيراتب ءايتابسإ نإ
 ءايحإلا نم اعوت ايلاح دهشي يبوروأ دلبك ةريبك
 ةيبلاغلا نإ .ةيبونجلا هميلاقأ يف اميس الو يمالسإلا

 نم مه اينابسإ ىلإ نيملسملا نيرجاهملا نم ىمظعلا
 .برغملا نم مظعألا مهداوسو ءايقيرفإ لامش لود
 ىربكلا ءارحصلا يبونج ايقيرفإ نم تايلاج كلانهو

 ىلع راج دجاسملا ءانب نإ .اضيأ طسوألا قرشلا نمو
 قفارم نيمأت كلذكو ءاينايسإ يف قاسو مدق
 فقوملا مسّتي .يمالسإلا ينيدلا ميلعتلا تامزلتسمو

 ؛مومعلا هجو ىلع دولاو فطاعتلاب مالسإلا نم ينابسإلا
 يبالسإلا نيدلا نابسإلا قانتعال نأش تاذ ةكرح ةمتو

 ةيلالقتسا ىلع ديكوتلا َلعلو .سلدنألا دالب يف اميس الو
 راطإ يف انه ناجردتي مالسإلا ىلإ لوحتلاو ةقطنملا
 نم اليوط احدر اهتبك ىرج ةيوهل دّدجتملا فاشتكالا
 .نمزلا

 ةيبرضلا ابوروأ يف نوملسملا

 ةعلق قئادح يف مئاقلا دجسملا اذه

 عجري يذلاو ءايناملأب نغنيزتفش
 جزمي :,1750 ماعلا ىلاوح ىلإ هؤانب

 تاقيتوملا يرامعملا هزارط يف

 ةيكورابلا تارثؤملاب ةيمالسإلا

 .ةيبوروألا
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 ةيلامشلا اكريمأ يخ نوملسملا

 ىلإ ةدحتملا تايالولا يف نيملسملا ناكسلا ةأشت كوع
 نيملسملا نأ ىلع دهاش ةمثف .اينمز ة ةبقح

 نابسإلا نيقشكتسملا ةقفرب كانه ىلإ اولصو لئاوألا
 تايلاجلا ةحتاف نكل .رشع سداسلا نرقلا يف

 نم ةرجه نع تمجن امنإ اهب دتعي يتلا ةيمالسإلا
 رشع عساتلا نرقلا نم تاينيتسلا ناّيِإ نانبلو ةيروس
 دوقعلا يف نيرجاهملا نم اديزم تعيتتسا نا تثبل ام

 ةيملاعلا برحلا تلت يتلا ةرتفلا تدهشو .ةقحاللا
 نر اكريمأ ىلغ نيرجاهنفلا تم قفاد ليس دفاؤت ةيتافلا

 يف مهليكت يتلا ةيسايسلاو ةيداصتقالا دويقلا ىلع

 ءايسا يبرغ بونجو ءابوروا :اهنمو .ةيلصالا مهتادلب

 .ناتسكابو «دنهلاو ءايقيرفإ قرشو
 تايلاجلا اهتنطوتسا يتلا تايالولا ةمدقم يف

 ,زيونيليإ ءانايدنإ ءوياهوأ ,نغيشتيم يتأت ةملسملا

 رشع عساتلا نرقلا رخاوأ
 نيرشعلا نرقلا لئاوأو

 مالسإلا رايد |! هتفا |

 ةرجهلا هايتا هه«

 ستسوشاسام
 ءاننايزيول اويأ

 .ايناقلستبو كرويوين
 نكت ملءادنك يق

 ةزكرتم ةملسملا تايلاجلا
 ةيكرح رثكأ تناك لب ةنّيعم نكامأ يف ّدحلا اذه ىلإ
 ,تقلتخا أشنملا نادلي نأ امك .ةيفارغجلا ةهجولا نم

 نإ ؛:ةدحتملا تايالولا ىلإ ةبسنلاب اهنع :ىرخألا يف

 ىلإ نيملسملا نيرجاهملا نم ىمظعلا ةيبلاغلا تءاج
 بونج نمو «ةيقيرفإ لامشو «ةيبرع نادلب نم ادنك
 ءابوروأ يقرش بوتج نمو .ةيقيرفإلا ىربكلا ءارحصلا
 قرشو ىصقألا قرشلاو ؛ناتسناغفأو «ناريإو ءايكرتو
 ةعبات راطقا نم اهيلإ دفو مهضعبو .ايقيرفإ
 ةدحتملا تايالولا يتلاح يفو .يناطيربلا ثلوتموكلل

 زورب يف الماع مالسإلا قانتعا ناك ؛ءاوسلا ىلع ادنكو
 نم نويكريمألا نوملسأتملاف .كانه يمالسإلا عمتجملا
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 ,نييكريمأ - ورفآلا يأ,ةيقيرفإلا لوصألا يوذ

 .صوصخلا هجو ىلع ةريبك ةيمهأب اولاز امو اورثأتسا
 نيب ةطشان ةيلاصفنا ةكرح «مالسإلا ةمأ» نإ

 اهنودعي ال نيملسملا ةيرثكأ نكل ؛نييكريمأ -ورفآلا
 اهي دتعي ةوق لظت اهنا ريغ .ءيش يف مالسإلا نم

 - ورفآلا نيملسملا نم ةديازتم ةبست نأ نم مغرلاب

 تادابعلاو تادقتاعملا ىلإ زاحنت تتاب نييكريمأ

 ماع ذنم ندمملا مالسإلل يسيئرلا رايتلا نع ةروكأملا

 دمحم اجيلإ نبا دمحم نيد ثيراو نو نيح 6

 ةكرحلا كلت نم مسق ةماعز ,«مالسإلا ةمأد سسؤم

 ةايقل 3 ةبَست نويكريمأ - ورفآلا نوملسملا لكفي

 .ةدحتملا تايالولا يف ةملسملا ةيلاجلا ءاتبأ نم اهب

 عونب ٌريبك يمالسإلا نيدلا قانتعا ىلع لابقإلاو
 ىلع ادر كلذو ,دوسلا نم نوجسلا ءالزن نيب صاخ

 يتلا ةسسأمملا ةيشحولا ةلماعملاو يرصنعلا زييمتلا

 لوصألا ىلع ديعب دح ىلإ لوعي وهو .اهنوقلي
 -ورفآلا نينطا وملا نم ديدعلا 1 ولايعا ةيمالسإلا

 كلذ عم دهن الإ :ةيدبعلا ةيمهألا نم هتاذ ردقلا للط

 نيد توص مهلو يمالسإلا نيدلل ةينكر ةماعد

 ءابوروأ يف مهئارظن نأش :نوظيكزي ام ًاريثكو
 مالسإلل يل اوألا سيسأتلا لآ دقل .ةيفوصلا تاكرحلاب
 عقمفلا يف ة نابوذلا نم ةرتف ىلإ ةي ةيلامشلا اكريمأ يف

 -ورفآلا يعلمنا 7 اميف ماعلا يفاقثلا جامدنالا

 بالطلا مودق عم نكل .ةروريسلا هذه جراخ نويكريما

 ادهع ثدحالا نيرجاهملاو «راحبلا ءارو نم نيملسملا

 ؛لاثملا ليبس ىلع نييتاتسكايلاك نيدتلاب نيفصتملا

 يف ةينيدلا ةيوهلا ىلع ديكوتلا ةربن ىلع ٌعافترا أرط
 نم عساو فيط مومعلا هجو ىلع كلانمه .اكريمأ
 تايلاجلا نيب ةينيدلا ةسرامملا لاكشأو تادابعلا
 نم ديدعلا تناك ك نئلو .ةيلامشلا اكريمأ يف ةملسملا

 .ءاتفتسا نود ا فلتخمل ة ةعّرشم

 يف هسسأ يذلا ,«نيملسملا ةبلطلا داحتا» ذخأنل
 زيونيليإ ةعماج يف نوملسملا بالطلا 1963 ماع
 يق نأشلا غلاب رودب علطضي وهف , الثم انابروأ ةنيدمب

 يف ىرخأ ةيلظم تامظنم كانهو .ةيقرعلا ةيوُهلاب
 يف ةيمالسإلا تايلاحلا سلجمو ,ةدحتملا تايالولا

 00 ءادتك



 ,ندملا يف نيملسملا تاعمجت مظعمل رفاوتت :يلحملا

 ةمزاللا قفارملا .وغاكيشو كرويوينو تيورتيد لثم
 دجاسملاو ؛نقدلا تامزلتسمو ؛لالحلا ماعطلا نيمأتل

 نع الضف :ةيعغامتجالا تاعاقلاو تايلضملاو

 .لافطألل يتيدلا ميلعتلاب ةصاخلا ةيوبرتلا تاسسؤملا

 يف نوملسملاف :عسوألا عمتجملاب مهتقالع ةهجل امأ

 ؛صخأ عونب ةدحتملا تايالولا يفو ؛ةيلامشلا اكريمأ

 تاونسلا ىدم ىلع ةنّيهلاب تسيل تايدحت اوهجاو

 ةرافسلا يف نييكريمأ نينطاوم زاجتحاو :/1979 ماع

 هترظن رييغت يف ماعلا يأرلا ذخأ :نارهط يف ةيكريمألا

3 
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 .ةيبلس ةهجو كلذ يف اذختم ؛نيملسملاو مالسإلا ىلإ
 تامجهلاو ,2001 ربمتبس /لوليأ 11 ثادحأل ناك دقو
 لتق تايلمعو .نييكريمأ تفدهتسا يتلا ئرخألا

 ةوقب مهعم فطاعتي نيذلا) نييليئارسإلا نييندملا

 «(اكريمأ يف دوهيلا نع كيهان نويليجنإلا نويحيسملا
 ءامومع برغلا يف ةملسملا تايلاجلا ىلع ديدشلا اهعقو
 ىلع بترت اذكهو .صاخ لكشب ةدحتملا تايالولا يفو

 اوضحدي نا نيينيدلا ءامعزلاو ةيمالسإلا ةيلاجلا ةداق

 ىلع هريوصتب ايبلس مالسإلا طيمنت تالواحم ةهج نم
 سييست ةلكشمل ىرخأ ةهج نم اودصتيو ,فنع نيد هنأ
 .مه مهطاسوأ يف مالسإلا

 ةيلامشلا اكريمأ يف نوملسملا

 نيملسملا ميعز ؛ءسكإ ملوكلام

 هتايح لهتسا ؛اكريمأ يف دوسلا

 ىلإ يدتهي نأ لبق اريغص امرجم
 ةعزنلا تاذ «مالسإلا ةمأ» ةعامج

 ماع ةكم ىلإ هّجح نكل .ةيلاصفنالا

 هاجتا ةيلاصفنالا نأب هعنقأ 4

 مضي ّقحلا مالسإلا نأو ؛,ءىطاخ

 نيدأ دقو .قارغألا عيمج نم اسانأ

 «مالسإلا ةمأ» ءاضعأ نم ةثالث

 يف هلايتغا رثإ هلتقمب
 1965 رياربق /طابش
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 يمالسإلا ملاصلل يخيراتلا سلطألا

 ةيلامشلا اكريمأ يخ ةدابحلا نكامأو دجاسملا

 ةيعمجلل يسيئرلا ٌرقطلا دجسم
 ةيلامشلا اكريمأل ةيمالسإلا

 سيلوب انايدنإ ةنيدم نم برقلاب

 نم ىنيملا .انايدنإ ةيالو يف

 نييرامعملا نيسدنهملا ميمصت

 «ليلخ راتخمو رديح رازلوغ

 مْدقُي هنإ .1981 ماع هّؤانب لمتكاو

 .مالسإلل ةيمدقتو ةيرصع ةروص
 نع وبري ام هقنتعي يذلا نيدلا

 نييكريمألا نم نييالم ةينامت
 ًالضف ىنبملا يوتحي .نييدنكلاو

 ىلع :ةالصلل ةحيسف ةعاق نع

10 

 .ةيرادإ بتاكمو ةبتكم

 تايالولا يف ةيمالسإلا تايلاجلل ماقملا بتتسا نأ دعب

 لوأ نيرشعلا نرقلا نم يناثلا دقعلا دهش .ةدحتملا

 ةيبلت ءاهيضارأ ىلع دجاسملاو عماوجلل روهظ
 املثمو .ةيعامتجالاو ةينيدلا نيملسملا تاجايتحال

 ذ تويبلا تمدخّتسا ,ابوروأ يف ىرج رمألا لوأ يف

 ,دجاسم ىلإ ةمئاق تويب ليوحت كلذ عبتو ,تايلصمك
 اذهل اتي ةدّيشملا دجاسملا ءاشنإ ءاج امتيب
 دجاسملا مظعم تقيقأ دقو .ةقحال ةلحرم يف ضرغلا

 ةينيد نكت مل امك ءانقرع ةددهم :تايلاج ةميهل البضأ

 ضارغأل لمعتست ينابملا تناك ذإ ءيرصحلا ىنعملاب

 :ةريثك نايحا يفو .ءاوس دح ىلع ةيعامتجاو ةيدابع
 تالاضوأ ةّماع تانعاق راجكتنا ىلإراضي نانك
 يك ءًالثم ديعلا ةالصك ؛مخضأ تابسانمل ةصاخ
 لصحي ناك ام اذهو ؛نينمؤملا نم اريذع اد قع تعوجمك

 لوأو .الثم ادنك يف نوتنومدإو لايرتنومو وتنروت يف

 ةما»لاعبات ناكو ؛نييكريما - ورفالل دجسم
 .1950 ماغ كرويوينب ماراه يح يف ميقأ .«مالسإلا

 نكي مل ؛نيرشعلا نرقلا نم تاينيتسلا ىتح نكل
 ءانبأ باعيتسال عماوجلاو دجاسملا نم يفكي ام دجوي

 تدجو يتلا :دارطاب ةيمانتملا ةيمالسإلا ةيلاجلا
 ةصاخ تاحسفو تايلصم مادختسا ىلإ ةرطضم اهسفن

 وبري ام نآلا كلانه ؛لك ىلع .ةينيدلا اهضئارف ءادأل

 .ةدحتملا تايالولا يف ايمسر لجسم دجسم فلأ ىلع

 نق ثمهفأ نكالا دجاسبلا مهل نماععاو لعن
 تيورتيد يف يمالسإلا زكرملا وه ؛ةدحتملا تايالولا

 دقو .1968و 1962 يماع نيب ام هناينب عفترا يذلا

 ةنيدملا يف ةيمالسإلا ةيلاجلا ءانبأ هئانب تاقفتب لفكت

 مث .هتوداقزيس نيذلا نيلصملا ةعامج مهتّوك مكحب

 تاموكحلا نم ةيلاملا حنملاو تاعربتلا تءاج

 نع فشكتل ةينانبللاو ةيناريالاو ةيدوعسلاو ةيرصملا

 اعانيطسا لف) دحاسم ةننانقإ وصح دك كودح

 دقو .ةالصلل اهنوَمْؤي نيذلا ةيحانل ةيقرعلا ةغبصلاب
 ليهستل ةدحتملا تايالولا يف «دجاسملا سلجم» ءىشنأ

 ةيمالسإلا تايلاجلل ةمزاللا ةدابعلا نكامأ ريفوت رمأ
 .كانه

 نيذلا نأ ؛2001 ماعلا يف رشن ريرقت نم نيبتيو
 ءانبا مه ؛ةيقرعلا تاءامتنالا بسحب .دجاسملا نومّؤي

 نويكريمأ -ورفآلاو ؛ةئملاب 33 ةبسنب ايسآ بونج
 ءىتف امو .ةئملاب 25 ةبستب برعلاو ؛ةئملاب 30 ةبسنب

 ايكرتو رصمك نادلب نم نومدقتسُي دجاسملا ةمئأ
 يرجي ةمئألا نم ةديازتم ادادعأ ةمث نأ الإ :ناتسكايو

 ديزملا رقوتل رظنلاب ةدحتملا تايالولا لخاد مهدادعإ
 ةمكألا ضعي :ةنكألاتيردكلا ةدروركلا لئاسولا نم

 مهمظعم يف مهنكل ؛جراخلا نم كلذك 0

 ءىشنا دقو .ةيلحملا تايلاجلا نم مهروجأ نوضاقتي
 هجو ىلع .دجاسملاو ؛1972 ماع يف ةمئألل سلجم

 .ةيلحم ةيراقتسا سلاجم ةطساوب رادت :لامجإلا

 ينابملاو دجاسملا نأ ىلإ اته ةراشإلا يغبنت
 ,ةيلامشلا اكريمأ يف نوملسملا اهمدختسي يتلا ىرخألا

 ,ةيرشع ينثالا ةعيشلا «تاينيسح» كلذ يف امب
 ةمأ» دياعمو :نييليغامسإلا «تاناخ ةعمجفو

 نم ةعونتم ةلسلس رمألا عقاو يف يدؤت .«مالسإلا

 .ةدايعلاو ةالصلل نكامأ اهنوك بناج ىلإ فئاظولا

 ةياهنل سرادمك ؛ىّتش ةيوبرت ضارغأل لمعتست يهف
 ؛تارضاحملل تاعاقو :لافطألل فوفصو .عوبسألا

 مدخت يهو .نيدشارلا ميلعتل تارود ميظنتل كلذكو

 :بتكلا عيبل تيناوحو ؛ةّماع تايتكم اهتباثمي ًاضيأ

 نع ةلبحف ةينالسألا داوملا رشنل ةريغص عباطمو

 نسارغألا تآلقحك ةيعامتحالا تابساتفلا اهيتفاضتسا

 مساح رودب اهعالطضا نع ادع اذه .نيبأتلا مسارمو

 مالسإلا ىلع اوفرعتي يك نيملسملاريغب لاصتا ةطقنك

 ةياغ يف ةلأسم يرمعل هذهو - نيملسملاب اوقتليو

 كرويوين تامجه باقعأ يفق اصوصخ ةيممألا

 تايلاجلا روطت عم اذكهو .2001 ماع نطنشاوو

 دجاسملا ودغت ؛ةيلامشلا اكريمأ يف دارطاب ةيمالسإلا

 ةّيح لصافم ىرخألا ةيمالسإلا عّمجتلا زكارمو
 .تاردابملا قالطإل



 ةيلامشلا اكريمأ يف ةدابصلا نكامأو دجاسملا

 مهقُي الأ بجي ةدابعلا نكامأ ىلع دّدرتلا نكل

 يف ةيمالسإلا ةيلاجلا فنتكي روطت هنأ ىلع ةرورضلاب
 يزعل ةيدادهج ةيسارد فحل ىرهاظ مسداب اكريمأ
 نم طقف ةئملاب 20 و 10 نيب ام نأ حضتا ,1987 ماع

 يف ؛ماظتناب دجاسملا نوّمْؤي اكريمأ يف نيملسملا
 ةالصلا ىلع نويظاوي نييحيسملا نم ةئملاب 40 لباقم

 ضعب هيف ديعُي دق يذلا تقولا يفو .سئاتكلا يف
 ةيمالسإلا مهتيوُه ديكوت دعاصلا ليجلا نم نيملسملا

 نأ دجن ؛ةينيدلا رئاعشلا ةسرامم يف سامغنالاب

 خم :نيدفاولا ددجلا نيرجانوملا نم ىملتعلا ةيبلغألا

 رايتلا يف جامدنالا ىلإ اليم رثكأ اهطسوو ايسآ بوتج
 .يكريمألا عمتجملل دئاسلا

 هبمات يف يمالسإلا يفاقثلا زكرملا

 .(1984 ماع ينُي) انوزيرأ ةيالوب

 نيوودووو

 لك يف دجاسملا ددع

 2000 ماع ةيالو

 200 نم رثكأ هوو وعموما
11 
 وعم

000000 

220 
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 يمالسإلا ملاصلل يخيراتلا سلطالا

 ةيمالسإلا نونفلا

 ةيويحلاب ةضبات ديلاقت ةيمالسإلا راطقألا تفرع
 اميأ اهيف ترهدزا يتلا ,نوتفلا رامضم يف طاشنلاو

 .ىرخألا بوعشلل ةينفلا ديلاقتلل افالخو نكل .راهدزا

 ماودلا ىلع ينيصلا فخلا ناك

 ملاعلا يف نيمثتو باجعإ عضوم

 هريثأت نيبت نكمُيو ؛يمالسإلا

 يقوجلسلا قيربإلا اذه يف ءالجب

 يف ةيمهألا ثيح نم اهاوس قوفت يتلا نوتفلا نإف
 وأ «ةيوتاث» ,«ةيفرخز» دعت تنتاك ؛ةيمالسإلا ةراضحلا

 ,ةشمقألا :كلذ نم ءىرخألا تاراضحلا يف «ةلومحم»

 تالوغشملاو ؛كيماريسلاو :ةباتكلا نوتفو .طخلاو
 اهمظعمب هذهو .اهيلإ امو ةيجاجزلا ةينآلاو ةيندعملا
 فايلألاك ةعيضو داوم ليوحت اهعتّصل مزلتست تناك
 تازلفلا وأ :نيطلاو ؛لمرلاو «ةيناويحلا وأ ةيتابتلا
 ةيهازلا ناولألاي زيمتت ةليلج ةيّنف لامعأ ىلإ ,ةيندعملا
 نم ريثكلا نإف ,رمأ نم نكي امهم .ةدقعملا ميماصتلاو
 ةياهت يف تناك .ةفاهرو ةعفر لامعألا هذه رثكأ
 ءالد ليبق نم ؛ةيعقتم ةميق تان اعظق فاطنلا
 يف لامعتسالل ةدعملا ماعطلا تاينيصو مامحتسالا
 :ةيمؤيلا ةايحلا

 ريوصت مرحي مالسإلا نأ عمسن ام اريثك

 .امامت كلذك تسيل ةقيقحلا نكل ,هنونف يف صاخشألا

 يف ريوصتلا ْذّْبحُي ال مالسإلا نإ ىرحألاب لوقلا يغبتي
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 دوعي ببسلاو ؛ةفاك ةينيدلا تاقايسلاو تاعوضوملا

 تملأ يتلا ةينثولا يف عوقولا نم اهاّيإ ةيشخلا ىلإ امبر
 تاقايسلا يف امأ .ةتمزألا ركاب يف ىرخألا تانايدلاب

 وأ ةيصوصخلا تايعضولا يفاميس الو ؛ىرخألا

 يريوصتلا نقلا نم يح ًاديلقت انيأر دقف ,ةيطالبلا
 روصقلا ناردج :كلذ ىلع ادهاش انبسحو .رهدزيو ومني
 ًاروص ةنمضتملا دهاشملاب نادزت تناك ام ًاريثك يتلا
 ريغ ةفرخزلا تناك دقف .دجاسملا يف امأ .ةيرشب

 ةيسدنهلا لاكشألاب نييزتلا اهساسأ يتلا ةيريوصتلا
 رثكأ ةيغاطلا يه ,ةيشقنلا ةباتكلاب كلذكو ,ةيتابنلاو

 عيمجب صاخشالا ريوصت نف ناك اذإو .اهاوس نم
 رايد يف افيرعت ةينيد ةغبص يذ ريغ ًانق .هروص
 نأ كلذ .احيحص ةرورضلاب سيل سكعلا نإق ؛مالسإلا

 ريبك مارتحا لحمو مئالُم دج ناك يول ريغ نفلا
 ةينيد مأ تناك ةيناملع ء:تايعضولاو تاقايسلا لك يف

 ةايحلل ةيساسألا ةماعدلا ةباثمب ةشيمقألا تناك
 تناكف .ةيمالسإلا ىطسولا نورقلا يف ةيداصتقالا
 ؛نطقلاو .ريرحلاو :ناّتكلاو ءفوصلا نم عنصت

 يدنغروألاك ةقيقرلا باوثألا نم اهتليكشت حوارتتو

 يف شنغروأ ةنيدم نم همسا قتشم لوألا) نيلصوملاو
 اق ارعلا يف لصوملا ةنيدم نم يناثلاو ؛ىطسولا ايسآ
 عنصي يتلا ةشمقألاو دابللاو ةنيتملا تايناطيلا ىلإ

 مدختست ةشمقألا نكت ملو .مهميخ لَحَّرلا ودبلا اهنم
 ديدحت بلص يف لخدت تناك لب ءبسحف دارفألا ءاسكإل

 ةريقفلا ةفاجلا دالبلا كلت يف اهثيثأتو تاءاضفلا
 ديحاجتسلا هلع د ةناه نباكلا نجي ةيح :تاقخألاب

 نم اهلمجُم يف ةشمقألا تناك .دئاسولا ىلع نوثكتيو
 «نيرسوملا ةداسلا نكل ؛فرخزملا ريغ ,يداعلا كتسلا

 ةشمقألا نوهتشي اوناك :راجتلا ىلإ ًالوزن ءافلخلا نم
 كلذلو .ةنقتملا تاشقنلاو ةيهازلا ناولألا تاذ ,ةبيرغلا

 ماخلا طويخلا ىلع ةجهبلا ءافضإ ىلإ راصُي ناك
 ,ىّتُش داوم نم ةعوتصملا ةحرفلا غابصألا ةطساوب

 .عساو قاطن ىلع اهب نورجاتي مهسفنأ مه اوناك يتلا
 اوطينتسي نأ ةرهملا عاّنصلاو نويفرحلا عاطتسا دقل

 زيرطتلاب أدبت ,تاينقتلا نم ةلهؤم ةعومجم
 لولا ىلع ةكايحلاب يهتنتو (افنكلا) فيجستلاو

 يتأت نأ لجأ نم كلذ لكو ,غابصألاب نيولتلاو
 .لامجلا يف ةياغ مهتشمقأ

 بتكلا نوكت نأ ينعي مالسإلا يف ةملكلا ليجبتو

 ىَدأ دقو .ناكم لك يف غلاب ريدقت عضوم ةباتكلاو



 يف ىطسولا ايسآ دالب نم قرولا عنُص ةينقت ملعت
 ؛بتكلا فيلأت يف ةلئاه ةرفط ثودح ىلإ ؛نماثلا نرقلا

 نونفلا نع كيهان :؛بتكلا جاتنإو ؛«بتكلاب سيردتلاو

 ةفرخزلاو طخلاك ءاهب ةنرتقملاو اهل ةبحاصملا
 لعلو .موسرلاب نييزتلا اريخأو ,ديلجتلاو بيهذتلاو
 نآرقلا نم خسنلا كلت يه ءاهنقتأو تاطوطخملا رخفأ

 ىلع اقحالو «قرلا ىلع ةيادبلا يف نقرت تناك يتلا

 ةيريوصت ريغ ةقرخزب بلاغلا يف لفحت يهو .قرولا
 اهللختت يتلا بتكلا نكل .اقلطم موسرلا اهلخدت الو
 بدألا ةتاخ يف ةفّنصملا كلت اميس الو ءريواصت
 نم تتاب دقف ءيسرافلا يئانغلا رعشلا وا يمحلملا

 اءدب كلذو ,ةيناريإلا ةفاقثلا ملاع يف جئارلا فنصلا
 نيقطانلا ماكحلا ماقأ نيح رشع عيارلا نرقلاب

 هذهل تافرتحم دنهلاو ايكرتو ناريإ يف ةيسرافلاب

 يتلا بتكلا عوراو مظعا نم اضعب اهيف اوجتتاو ةياغلا
 .قالطإلا ىلع ملاعلا اهفرع

 رايدب ةترتقملا ىرخألا نونفلا نم ديدعلا ةمثو
 نداعملا ليوحتل راتلا لسوتت تناك مالسإلا

 ديلاقت نوملسملا ثرو دقف .ضرألا نم ةجرختسملا
 ؛ىندألا قرشلا نع مدقلا يف ةلغوملا راخفلا ةعاتص

 مهطابنتسا لالخ نم اهوروطو اهيلإ اوفاضأ مهنكل
 ,جيجزتلاو لقصلا تاينقتو :ةديدج ةيفزخ بلاوق
 تعمتجا دقو .ةيفرخزلا لاكشألا نم ةينغ ةليكشتو
 ءالطلاب مسرلاك ,ةزّيمملا تاموقملا هذه نم ضعب
 ؛عساتلا نرقلا قارع يف ركتبملا عامللا يقوفلا

 نرقلا ناريإو رصم يف ةفشتكملا ةيلاصلصلا ةنيجعلاو
 ناريإ يف روطملا ةحتلا ءالطلاب مسرلاو ءرشع يناثلا

 اقالخ ايفزخ اطاشن رجفنتل ءاضيأ رشع يناثلا نرقلا

 .رشع نماثلا نرقلا ىتح ايناطيرب يف ريظنلا عطقنم
 ةينا نع ةرابع تناك تاعونصملا ةيبلاغ نا حيحص

 هايملا لقنو نيزختل ةّدعم .ةيلطم ريغ ةيراخف
 ىلع ديدشلا لابقإلا نأ الإ :مويل موي نم ةمعطألاو
 «قيرابألاو ,تايدبزلاو ءقابطألا ديلقتو ءانتقا
 راطقألا يف ةعونصملا ةرخافلا زاوكألاو ؛:تاجاجزلاو

 نم ةملكلا ىنعم لكب ةريثم ةرهاظ لكش .ةيمالسإلا
 ,خفنلا ةقيرطب جاجزلا ةعاتص امأ .ايتابسإ ىلإ نيصلا

 ,يمالسإلا رصعلا لبق ةيروس يف تعدتبا ةينقت يهو

 ناكف .هريغ نود قرشملا اهب درفني ةّيصاخ تيقبف
 ةبهذملا حيباصملا نوجتني نوجاجزلاو جاجزلا عاتص
 دجاسملا اهب ءاضت يك فالآلاب انيملاب ةيلطملاو
 .هللا ةملك رشنل تعفر يتلا سرادملاو

 ةينالا لامعتسا نع ىهت دق دمحم يبنلا نإ لاقي

 ىلإ نوملسملا نويفرحلا دمع اذل ؛:ةيضفلاو ةيبهذلا

 نم يمويلا لامعتسالل ةمزاللا ةيعوألاو تاودألا عنُص

 اوغليَو :نتووبلاو نقصألا ساحتلاك :ساحتلا!ظئالخ

 هذه نم ريثكلا ناكو .رامضملا اذه يف اديعب اواش

 ةيمالسإلا نونفلا

 تارثؤملا سملت نكمي ؛لثملابو

 ريوصت يف ةيبوروألا
 اذه لالخ نم تايصخشلا

 .ثلاثلا ميلس ناطلسلل مسرلا

 ىلا دست
 هو

- 

 ناوكألاو ,ءالدلاو :تايدبزلاو :ضاوحألاو .تاينيضلا

 عّصرت ؛اهيلإ امو تانادعمشلاو ؛حيباصملاو .رخابملاو

 اهآرمو ًاقارشإ رثكأ اهحطسأ لعجل ةنيمثلا نداعملاب
 ضارغألل ةّدعملا ةيندعملا تالوغشملاو .نيعلل جهبأ

 يف"ةلمعتسملا كلت نع اريثك فلتخت تناك ام ةينيدلا

 ىلإ برقأ تناك يتلا ءاهتفرخز ثيح نم الإ لزانملا
 ىلإ اهنم ةيتابنلاو ةيسدنهلاو ةيطخلا ةفرخزلا
 .ةيريوصتلا ةفرخزلا
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 يمالسإلا ملاصلل يخيراتلا سلطألا

 ةيمالسإلا ةيرامحملا صقاوملا زربأ

 :رفانلا شقتلا نم ةيرامعم ةيلح

 ,نومأملا هائب رصق يف ةدوجوم

 .ةلطيلط يف ,فئاوطلا كولم ىوقأ

176 

 َلدتسُي امنإ ملاعلا نم ةعقب ةيأ يف نيملسملا دوجو نإ
 دجسملا اهتعيلط يف يتأي ؛ةزّيمم طامنأ نم نابمب هيلع
 ذختي نأ زئاجلا نم ناك اذإو .ةعمجلا دجسم وا ؛عماجلا

 داوملل ًاعبت ؛ناك لكش. يأ دجسملا
 مانشيلا ليلا كو انيطتم و قا وكلا

 بجي ىنبملا نإف ءاهيلع فراعتملا
 يأ ,ةلبقلل ًاهجاوم ًامئاد نوكي نأ

 هيق امب ابحرو ,ةيعكلا هاجتا يف
 ديشت .نينمؤملا باعيتسال ةيافكلا

 ول يوطأل خم :يوضالا ىلع نيلسلا
 أ دوقعلاب ةداع فقلستو :ةراجحلا
 ءاردان بشخلا ناك املاطلف .بابقلا

 يف لمعتسُي يك .ًادج ًايلاغ يلاتلابو
 دح ىلإ ةفاجلا قطانملا يف فيقستلا

 ىلع لمعتسا دق ناك نإو .ديعب
 ةفيثك قطانملا يف عساو قاطن
 بوتجو لوضانألا دالبك شارحألا
 ,ىرخأ نكامأ يفو .ايسآ يقرش

 نع ةراكبملا فاتتسإالا ترختا
 ,دجاسفلا تيكاعل اضيضخ نشخلا

 دضانمو ربانملا اهنم عنصت تناكف
 ةمّعطم نوكت ام ًابلاغ يتلا ,ةءارقلا
 قرعتي وأ جاعلاب ؛ىرخأ باشخأب

 ىلع نّيزت دجاسملا تناك .قلؤللا
 عاّمللا طالبلا ةطساؤب نقتم وحَت
 نجكتو ةنهتطمفلا وفحللاو

 وأ ربأزملا داجسلاب اهتيضرأ
 ةلمعتسملا داجسلا عطقو .يداعلا
 ىَّشوملا عونلا نم يه دجاسملا يف

 .ةيباتكو ةيسدنه :ةيتابن ميماصتب

 ماك صاح الا نييوسمت: نأ ك3

 ةلوةيقيذلا تاقايسلا نم انكيكست

 تايعضولاو نكامألا يف الإ هدجت

 اهل دجاسملا لك ءايلمع .ةينيدلا ريغ

 لابقتسال رادجلا يف «بارحم»

 اهنم عفرُي رثكأ وأ ةنذئم اهولعت اهنم ديدعلاو .ةلبقلا
 ةلمجلا يف دجاسملا تناك اَملو .ةالصلا ةماقإل ناذألا

 ىلع رهسُيو ؛ًارط ةرفاوتملا داوملا لضفأ نم ىنبت
 يف نوكت ام ةداع يهف ؛نورقلا ربع ماظتناب اهتتايص

 نم ةعقب ةيأ يف اهيلع ظفاحُملا تارامعلا ةعيلط

 .عاقبلا

 روصق ءانب ىلإ لاوحألا بلغأ يف :ماكحلا عزني
 هب نومعني ام ىلإ اهب نوزمري ؛مهسفنأل ةخذابو ةفينم
 ءاقبلا اهل بتكُي مل روصقلا هذه نأ لإ .ةطلسو هاج نم

 اتاك اهءاشنإو انهميمصت نأل دجاسملل بتك املكَم

 نأ كلذ ىلإ فضأ .ةيبيرجتلا نم ربكأ ردقب نامستي

 تازاجنإلا ةنايص نع نوفزعي ام ًاريثك نيثراولا
 يف ةيرثألا تابيقنتلا تزكرت دقل .مهموصخل ةرهابلا
 ,ةلمهملا وأ ةروجهملا روصقلا ىلع ةيمالسإلا رايدلا

 ؛احيرأ نم برقلاب يومألا عجتنملا ,رجفملا ةبرخ لثم
 يف عساتلا نرقلا يف ةيسابعلا ةمضاعلا فازفاسو

 نأ اهل: ضيقا طقت ةيمالسآلا روضقلا خمةثق هقلرغلا

 يف «ءارمحلا رصق» :اهنم ركذن ءضرألا هجو ىلع ىقبت

 نصحلا»و :لوينتسا يف «يارس يباكيوت»و ,ةطانرغ
 نوكت اه داع ةيمالسإلا روصقلا نإ .يهلد يف «رمحألا

 ىطعت «ةئيدر ةقيرطب ةينيم اهنكل .ةجرهبمو ةقوزم

 .ءاشنإلاو لكشلا ىلع زاريإلاو رهظملل ةيولوألا اهيف
 ,جاتيمرألا وأ ياسرف رصق يف لاحلا يه امل ًافالخو
 نابم لكش ةيطمت ةروصب ةيمالسإلا روصقلا ذخأت

 ةيلعاد ةيدقأ لوح ةقاخكت خروقص ةهححأ انهب فحل

 .ءاّمغ قئادحو

 ءاتسا دق دمحم يبنلا نأ نم لاقي امم مّعرلاب

 روبق قوف خافت ةيراكذت ةحرضأ هتيؤر ىدل مهجتو

 الكش كلذ عم ىحضأ ةحرضألا ءاتب نأ الإ ؛ىتوملا

 .مالسإلا رايد نم ديدعلا يف ةرامعلا ةياعرل ًايسيئر
 ىوقتلا لاجر نفادم قوق ةحرضألا ىنبت تناكف
 نيقاؤتلا ءارمألا روبق نع ًالضف ءصوصخلاب حالصلاو

 مظعم نإ .ضومغلا هّقلي ملاع يف مهاركذ ظفح ىلإ
 ةعبرم امإ يهو ؛ةببقم نابم نع ةيانك ةحرضألا
 نيب ام حوارتتو ؛ةيرئاد وأ عالضألا ةنّمثم وأ لكشلا

 حرص ىلإ ايقيرفإ لامش يف ةطيسبلا ءايلوألا ةحرضأ
 دّوزُم اهنم ريثكللاو .دنهلا يف بيهملا «لحم جانت»
 نأ ماقملا راوز دارأ ام اذإ ةلبقلا هاجتا دّدحُي بارحمب

 يك ةقصالم نابم اهضعبلو .هحور ىلع ةالصلا اودؤي



 تامدخلا ضعبب مايقلل وأ نيرظتنملا راوزلل عستت
 ماعطلا دادعإو نآرقلا سيردت نيب ةحوارتملا ةماعلا

 مادختسا ةداسلل ىَّنستي ناك :ةقيرطلا هذهيو .ءارققلل
 .حيرض ةماقإ غيوستل ام ةيريخ ةسسؤم

 نفكب نيفوفلم ,ةرشابم بارتلا يف نوملسملا نفدُي
 يتلا نفدلا تاودأ نإف ءاذكهو .الإ سيل طيسب ضيبأ

 ديلاقتلا مهفل راثآلا ءاملع اهيلع لوعُي ام ةداع

 نأ ريغ .مالسإلا رايد يف اهل دوجو ال :ىرخألا ةيفاقثلا

 مه نيكألا مسقلا ريمي د يذلا يبسنلا فافجلا

 عه يراه سوو اوني 4 جنم

 تناكل هالول يتلا ةشهلا ةيوضعلا داوملا ظفح ىلع

 يتلا ةشمقألا ,داوملا هذه مهأو .بارتلا يف تلحمضا

 يف يمالسإلا داصتقالا يف ايروحم اووات: بقت تناك

 ةيلاي ةلاح يف قرخلا هذه نم ريثكلاو ,ىطسولا نورقلا

 ىف نظرعك ام ار دات انهتإ ئعح ةرملانب ةنباَذجنيقو

 فانصأ لضفأ نأ :ناكمب ةقرافملا نمو .فحاتتملا

 شكرزم اهنم ريثكلاو ؛نيملسملا دالب نم ةشمقألا
 يف تظفح دق تناك .ةيبرع تاكيربتو تالاهتباب

 ماظع قلل اهضعب مدختساو ؛ةييوروأ سئانك
 .نييحيسملا 5-56

 عاستا ىدم ىلع دهشتل ةيرثألا ت تافشتكملا ن

 راين نوط اود د اوراجقلا لاق يك

 ايقيرفإو دنهلاو نيصلا ةطبار ءاضرعو الوط مالسإلا

 روهظ لبق لمجلا نيجدت لضفبو .ايوروأب ةيئاوتسالا
 ءربلا قيرطب اهمظعم يف متت ةراجتلا تراص .مالسإلا

 ةفاسم رخآلا نع اهنم دحاولا دعيي تاناخ ءاشنإ عم

 .مهعئاضب كلذكو مهباودو نيرفاسملا ءاويإل اليم 5

 كلسيف .رحبلا قيرطب متي ناك ةراجتلا نم ًٌءزجو
 يراجم عّيتتي وأ طسوتملا لحاوسل ةيذاحم اطوطخ

 ماقتل جادا دقو :يدتملا نيعنلا لوح فيستا حايبرلا

 ةتيفسلا كلتك ,ةقراغلا نقسلا قاوم فاشكتشا :رحبلا

 يف اهيلع روثعلا مت د يتلا رشع يداحلا نرقلا ىلإ ةدئاعلا

 ةلغلا تناكو .ةيكرتلا ءىطاوشلا ةلابق يناميل يجرس

 ةدعملا جاجزلا ةراسك نم ةمخض ةيمك عقوملا كلذ نم

 ةيمالسإلا ةيرامصملا صقاوملا زربأ

 يروغلا هوصناق ناخل يلخاد ءانف

 .ةرهاقلا يف
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 ملاعلا يف ملسم فلأ يتثمو رايلملا براقُي ام كلاته

 ةيبلاغلاو .ةيرشبلا دادعت سمح زهاتُي ام يأ .مويلا

 ايقيرفإ لامش لحاس ىلإ اقرش ايسينودنإ نم ةدتمملا
 يخيراتلا مالسإلا دّدمت ءوض ىلعو .ايرغ يسلطألا ىلع

 يقرش بونجو بونج يف ةيئاوتسالا ميلاقألا وحن

 زكرت ةجردب حمست ةيفيثكتلا ةعارزلا ةقيرط ثيح ءايسآ

 ثيح نم ًامجح ربكألا ملسملا دلبلا نإف :ةيلاع ةيئاكس

 ؛مالسإلا هيف دلو يذلا مِحَّرلا وأ تبنملا نع ادج ُديعب

 ثيح نم يناثلا دلبلا امأ .ايسأ يبرغ بونج ينعأ

 نويلم 134 دعت يتلا ناتسكاب وهف :يناكسلا مجحلا

 114) قدةلغتيو ؛(اكؤيلم 121) شيلا اهيل ةنمست

 .(انويلم 61) ايريجيتو .(ًانويلم 61) رصمو «(ًانويلم

 مضت يتلا ىلوألا ةتسلا ةيمالسإلا نادلبلا نيب نمو
 قطتت رصم اهدحو ؛ملاعلا يملسم ددع فصن نم رثكأ

 نمز يف يمالسإلا ملاعلا نم ًاءزج تحضأو ,ةيبرعلاب
 نادلبلا هذه نم دحاو يفو .مالسإلا ةأشنو براقتم

 اهنأ عيحص .ةيلقأك نوملسملا قييعي :دتهلا .ةتسلا

 ةهجولا نم .بطعلل ةلباق لازت ال اهنكل :ةمخض ةيلقأ

 يذلا «ميدقلا» مالسإلا نإ لوقلا زوجي .ةيفارغميدلا

 هب قحل دق ,ةيمالسإلا تاحوتفلا ىرجم يف رونلا رصبأ
 ةيئاوتسالا قطانملا يف «يتفلا» مالسإلا هاطختو لب
 .الامجإ

 85 ىلاوح نإف .ةيبهذملاو ةيفئاطلا ةيحانلا نمو
 يسيئرلا رايتلا ىلإ نومتني ملاعلا يملسم نم ةئملاب
 نوجردني مهو ؛يّنسلا بهذملا ينعأ ,يمالسإلا نيدلل

 دحا ىلإ ةسرامملاب امئاد سيل نإو فرعلا ثيح نم
 بهذملا ناكو ؛يقنحلا بهذملا :ةعبرألا ةّيتُسلا بهاذملا

 تاكلتمملا يف دوسيو «ةيتامثعلا ةيروطاربمألل يمسرلا

 ,ناقلبلاو لوضانألا دالب اهيف امب ةقباسلا ةينامثعلا
 :ناتسناففأو زاقوقلا ءاروام دالن يف كلذكو

 ىطسولا ايسآ تايروهمجو .دنهلاو :ناتسكايو
 برغملا يق ىغطي يذلا ءيكلاملا بهذملاو ؛نيصلاو

 هب لمعُي يذلا ؛يعفاشلا بهذملاو ؛ايقيرفإ برغ نادلبو
 ؛ةيلحاسلا نميلا قطانمو ؛ندرألاو نيطسلفو رصم يف
 دنهلاو ناتسكاب نم لك يملسم نم تاعاطق نيبو

 بهذملا وهو ؛يلبنحلا بهذملا .ًاريخأو ؛ايسينودنإو
 ,لاح ةيأ ىلع .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف يراسلا

 يف اليوط انمز ةفلتخم ةيهقف بهاذم تشياعت دقل

 كباشتلاو لخادتلا نم ريبك ردق ةمثو ؛قطانملا ضعب

 ةثادحلا تحمس ثيح .رصمك نادلب يفاهنيباميف
 .بهاذملا ىّتش نم ةيعرش ماكحأ «قيفلت»ب ةيهقفلا

 نم ةئملاب 15 ىلاوح ةّئّسلا ريغ نم نوملسملا لثمُي
 اوقشنا نيذلا جراوخلاف .ملاعلا يف نيملسملا عومجم

 نم نولثمُم :(660 ماع يف مالسإلل يسيئرلا مسجلا نع

 يف «ةيضابيإلا»ب فرعت مهنع ةلذعم ةخسن لالخ



 امأ .يرئازجلا لخادلا يف ترهاتو ,رايجنزو :نامع

 :تيوكلاو «قارعلا بونجو «ناريإ يف نوزكرتيف ؛ةعيشلا

 مهنم ةريغصلاب تسيل تايلقأ ىلإ ةفاضإلاب .نيرحبلاو

 نم ةئملاب 15 وأ نييالم 3,8) ناتسناغفأ نم لك يف

 1,2) نانبل .(ةثملاب 3 وأ انويلم 30) دنهلا .(ناكسلا

 20:وأ كويل :28) نافسكاي (ةقملاب 94و[ نويل

 3) ايكرت .(ةئملاب 12وأ نانويلم) ةيروس ,(ةثملاب
 ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا .(ةئملاب 20 وأ نييالم

 نييالم 7) نميلاو ؛(ةئملاب 16 وأ نويلم فصت يلاوح)

 85 يلاوح - ةعيشلا نم مظعألا داوسلاو .(ةئملاب 40 وأ

 .ةيرشع ينثالا وأ ةيمامإلا ةعيشلا ىلإ نومتني - ةئملاب

 نم رخآب وأ ٍدحاوب نودّيقتي ةيمامإلا ةعيشلا مظعمو
 نيذلا ؛«ىمظعلا هللا تايآ» وأ :نيينيدلا ءامعزلا رابك

 ,(داهتجالا وأ ديلقتلا عجارم) «عجارملا»ب نوفرعُي
 .يمالسإلا عرشلل نيلهؤملا نيرّسقملا ةفص نوذخّتيو

 يف ةيديزلا :امه نايرخألا ناتيعيشلا ناتفئاطلاو

 نيبهذمب ةلثمُم ةيعبسلا ةعيشلا وأ ةيليعامسإلاو ,نميلا
 نابهذملا ناذه دوعيو .اذه اثموي ىلإ نيمئاق احرب ام

 فرعُيو ؛ةيلعتسملا :ةيمطافلا ةفالخلا ىلإ امهئشتم يف

 مهو .«ةرهبلا»ب ايقيرفإ قرشو ايسآ بونج يف اهعابتأ
 يمطافلا ةقيلخلا/مامإلل قلطملا يعادلا نوعبتي

 اهباحصأ عبتيو ةيرازنلاو ؛(1101 ت) هللاب يلعتسملا

 ةيرذ نم ليبن وهو :ناخ اغآلا :يحورلا مهميعز

 ربتعُي يذلا ليعامسإ نب دمحم نم رّدحتت ةيسراف

 نمض نويرازنلا شاع دقو .يحلا مهمامإ ةباثعب

 ةيلخادلا ايسآو ناريإو ةيروس يف ةريغص تايلاج

 ايقيرفإ ىلإ مهترجه نيح ىلإ دنهلا يبرغ لامشو
 .رشع عساتلا نرقلا نم ءادتبا برغلاو

 نم اوناكأ ءاوس نيمزتلملا نيملسملا نم ديدعلا نإ
 نمدحاو ماكحأب نوديقتي :ةعيشلا نم مأةّئسنا

 ديدعلا يف هنأ لصاحلا نكل .ركذلا ةفنآ ةيهقفلا بهاذملا

 رصانع جامدإ ىرج «ةملسملا ةيبلغألا تاذ نادلبلا نم

 ةقلعتملا نيناوقلا اميس الو .يمالسإلا عرشلا نم

 يف :ثاريملاو قالطلاو جاوزلاك :ةيصخشلا لاوحألاب

 نادلبلا مظعم يفق .ةلودلل ينوناقلا ماظنلا بلص

 .تاحالصالاب اءدب :ةثيدحلا ةلودلا تمدقأ :ةيمالسالا

 تاسسؤملا تعضو يتلا ةيتامثعلا «تاميظنتلا» وأ

 فارتجا ىلع ؛جيردتلاب ةلودلا ةرطيس تحت ةيمالسإلا

 (2000 ماع) ملاصلا يه نيملسملا روت

 ليوأت اوركتحا املاط نيذلا نيدلا لاجر ةيلالقتسا

 تقولا يفو .يضاملا يف ةعيرشلا ماكحأ قيبطتو رشنو

 قحلا ىلع ةمئاقلا ,ةينيدلا مهتطلس نهولا باصأ :هنيع

 لضقب :؛ةسدقملا صوصنلا ىلإ لوصولا يف يرصحلا
 ةءارقلا ةفرعم راشتناو يوناثلا ميلعتلا يف عّسوتلا

 اهدوقي ةيمالسإالا تاكرحلا نم ديدعلاف .ةباتكلاو

 اولصحو ,اثيدح ًاينقت اميلعت اوقلت ٌسانأ اهمعديو

 ,ةيوناثلا وأ ةيلوألا صوصنلا نم ًاسأر ينيدلا مهميلعت

 ءاهققلاو نيركفملا تاباتكو ثيدحلاو نآرقلا يهو
 .ةيديلقتلا ةيهقفلا ةساردلا ةطساوب سيلو ؛نيثدحملا

 وحن هاجتالا نأ ىلوألا ةلهولل نهذلا ىلإ ردابتي دق

 وأ مالسإلا يف ةيتيدلا ةطلسلا ةنملعب هتيمست نكمُي ام

 اددشت رثكأ غيص ىلإ يضفُي دق ؛ةيطارقميد اهلعج

 ةطبار» ليبق نم تامظنم اهل جّورت يتلا كلتك ,ةيفلسو
 ةيبرعلا ةكلمملا يق اهرقم يتلا «يمالسإلا ملاعلا

 نييحالصإلا تامجه لك نم مغرلاب هنأ ريغ .ةيدوعسلا

 نم ةقثبنملا «ةيتيدلا ةيلايربمألا»ب اهمسو زوجي امو
 ءايفاقث ةظفاحملا امنإ ًايلام ةينغلا ؛طفنلا جاتنإ قطانم

 اهنأ تايبيغلاب ةليرستملا ةيفوصلا ديلاقت تتبثأ دقف
 .فيكتلا ىلع ةردقلاو ةيغوجرلا نه" ةيلاغ ةجرد ىلغ

 نم ديدعلا يفو ؛ىربكلا ءارحصلا يبونج ايقيرفإ يقف

 ؛ةقياسلا ةيتييفوسلا تايروهمجلا اهنمو ءايسا قطانم

 نويمزيراك ءامعز اهب علط مالسإلا نم ًاغيص دجن
 ئارغلاب مكحنلاو. سفنلا بيذهت تالاججم يف اوسّرمت
 لخت ال تناك نإو لّمكت تالاجم يهو) ءاوَهألاَو
 ةاليش نم ةداتعنلا:ةيتينلا نغكئارقلا لكتش ةرورشلاب

 ىلع يتبتو ًامدقت لجست ينت ال .(جحو ةاكزو مايصو

 رتاوتلاب امإ اليوط ًانمز اهلقانت ىرج تاروثأم
 عونتلا نإ .ةيصخشلا تاقالعلا لالخ نم وأ يهفشلا
 امك ,ةيمالسإلا تادابعلاو تادقتعملا مسي يذلا ديدشلا

 ُهِجو الإ وه ام ؛صوصتلا يف «ةدّمجم» وأ ةيواث يه

 نم ةرفاولا اهتريخذو ةينغلا ةيزمرلا اهتيمجعم نم
 ةينيدلا ةطلسلا نم ةقيتعلا لاكشألا ذخأت ذإو .يناعملا

 نعرثكأف رثكأ اهزجع فشكنيو لالحنالا ىلإ اهقيرط

 دوجولا زيح ىلإ جرخت ,ةثادحلا تايّدحت ةهجاوم

 ةيعامتجالا ىوقلاو ةيحورلا ةطلسلا نم ةليدب لاكشأ
 .ءاوسب ءاوس

 ىلإ نينمؤملا ةوعدل ناذألا عفر
 ربع هادص ددرتي توص ؛ةالصلا

 .عونتلا غلابلا يمالسإلا ملاعلا
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 نمز دعب ةيمالسالا تاعمتجملا امنيسلا ةعانص تلخد

 ءىداب يف تضرع دقو :برغلا يف اهروهظ نم زيجو

 ضمت ملف .نيدهاشملا نم بختنم روهمج ىلع رمألا
 ماع ابوروأ يف امنيسلل لوألا روهظلا ىلع رهشأ ةعضب
 ىلع ضرعت رييمول نيوخألا مالفأ تناك ىتح 6

 يف ةبخنلا نم روهمجل يبرعلا ملاعلا يف ةشاشلا

 ضورعلا تناك ؛لاثملا ليبس ىلع ءرصم يفق .هتيبلاغ
 نوسوط ةصروب ىنبم يف مدقت ةيئامنيسلا
 .ساقب يكلملا رصقلا لخاد برغملا يفو ؛ةيردنكسإلاب
 :ناطلسلا طالي يف متت تناك ضورعلاف ءايكرت يف اما

 رفاس ,1900 ماع يفو .لوبنتسإب زدلي رصق يف يأ
 اصيصخ اسنرف ىلإ هاش نيدلا رقظم يناريإلا لهاعلا

 .«يرحسلا سونافلا»و «ايفارقغوت امنيسلا» ةدهاشمل

 روصم ؛ناخ ميهاريإ ازريم روص ءاهنيع ةتسلا يفو
 ءاكيجلب يف «راهزألا لفح» همليق ؛صاخلا كلملا

 .امنيسلا خيرات يف يناريإ مليق لوأ كلذب اجرخُم
 راطقألا كلت يف ةيلحملا امنيسلا ةعانص ترصبأ

 .اهيف تايلقألا نم دارفأ وأ بناجألا دوهج لضقب رونلا
 نم ينامورلا ؛غربنيو دنومغيس :كلذ ىلع الاثم قوستو
 روهمجلا ىلع مالفالا صضرعي عرش يذلا «يدنلوي لصا

 ةطالغ ناديم يف ةريبلا ءاستحال ةناح يف ماعلا

 يناريالا :نايناغوا سناهوأ أدب :ناريإ يفو .لوينتسإب

 ماع يف مومعلل امنيسلا روُد ءانبي ءينمرأ لصأ نم
 21929 ماع يف امنيسلا ميلعتل ةسردم لوأ أشنأو 5

 .1930 ماع يف يناريإ يئاور مليف لوأ جتنأو

 ريوصتلل ةضرع ايساو ايقيرفإ ءاحنأ مظعم تناك
 تناك يتلا ةيرامعتسالا ةبرجتلا نم ءزجك يئامنيسلا

 ةريبك ةجردب يبرعلا ملاعلا لكش نأ ناكف .اهشيعت
 نتف ءاذكهو .ةيبرقلا مالفالل ةريثم ةيفلخ ةراتس

 نيطسلف تبذتجاو ءايقيرفإ لامشب يسنرفلا روهمجلا
 ترسأو ؛ةسدقملا يضارألا اهنوك مكحب اعساو امامتها

 تناك اَذإو:نياقتلا اهخيراتل سانلا لوضف رضف

 مليف 200 ةبارق تجتنأ دق ةيرامعتسالا امنيسلا ةعانص

 اهيف كراش طقف اهنم ةتس نإف ءايقيرفإ لامش يف

 : .برع نولثمم

 ءاطعإ ىلإ ةيماعلا تاغللاب توصلا لاخدإ ىدأو
 ,ةيرصملا امنيسلاف .ةيوق ةعفد ةيلحملا مالفألا جاتنإ

 نيدهاشملاو نيرمثتسملا تبذتجا ؛لاثملا ليبس ىلع

 نينغمو نييقيسوم تكرشأ امدنع ءاوسلا ىلع نييلحملا
 يف موثلك مأ ةبرطملا لاثمأ نم نييبعش نييرصم
 تراص نأب ةيرصملا امنيسلا فتكت ملو اذه .اهمالفأ

 كلذك تكرت لب ؛ىرخألا ةيبرعلا نادلبلا يف ةهّجوم ةوق
 ةديعب نادلب يف يئامنيسلا نفلا ىلع ةحضاو اهتامصي

 لبق ام ناريإ يق ةيسرافلاب ةقطانلا مالفألاك اهنع ادج

 مل ةينطولا امتيسلا ةعانص نأ ريغ .ةيمالسإلا ةروثلا

 ةيبرعلا نادلبلا مظعم يف ًاروطت زرحت نأ اهل ّنستي
 .ةيرامعتسالا طوغضلاو ةيلاملا دويقلا ببسب ىرخألا
 دعب الإ امنيسلا ةعانص فرعت مل نادلبلا هذه بلغأو

 نم تايتيعبرألا يف ةيروسو نانبل) لالقتسالا اهلين
 تاينيسمخلا يف ايقيرفإ لامش نادلبو :نيرشعلا نرقلا

 ..(هسفن نرقلا نم تاينيتسلا علطمو
 مالفألا تناك ام اريثك .ةيرامعتسالا ةبقحلا ناَبإ

 ةلمج نم ةليسو ةيبرعلا راطقألا ىلإ ةدروتسملا
 ىتح .رامغتسالا ئوق ضارغأ ةمدخل لئاسوتلا

 امنيسلا ةعانص مادختسا ىلإ اوأجل نوينابايلا

 نابإ يبرحلا مهدوهجم معدل ةديلولا ةيسينودنإلا
 يفو .1942-1945 ةرتفلا يف ايسيتودنإ مهلالتحا

 ةغللا سييقت يف امنيسلا تمهسأ ,هنيع تقولا
 ملاعلا يف .داليلل ةيموقلا ةقللا ودغتل ةيسينودنإلا



 ايهوق نحكي يئامنيسلا جاتتإلا ذختا اعلا
 نم لك تبأد ثيح :لالقتسالا دعب امظاعتم ًايكارتش

 يئامنيسلا نفلا لسوتت ستوتو رئازجلاو ةيروس

 يفو .ةشاشلا ىلع ةيموقلا اهتيوه نأش. نم ءالعإلل
 زئافلا ء.يوجرهم شويرادل «ةرقبلا» مليف نّشد «ناريإ
 «رصيق» مليف كلذكو ,ةيئامنيسلا زئاوجلا ىدحإب

 ةيادب :1969 ماعلا يف اجتنأ امهالكو ؛يئيميك دوعسمل
 ةينفلا امنيسلا يف «ةديدجلا ةجوملا»ب فرعي ام
 لاتت اهدعب ةيناريإلا مالقألا تحار يتلا ,ةيناريإلا

 ديدحتلابو ءاهتاذ ةرتفلا ىلاوحو .ًاديازتم ايملاع ًءارطإ

 زئاحلا .«لمألا» يانوغ زاملي مليف لكش :1970 ماع يف
 فاطعنا ةطقن ؛ةيئامنيسلا زئاوجلا ىدحإ ىلع رخآلا وه

 «ةديدجلا ةجوملا» ةلحرم نّشدو ةيكرتلا امنيسلا يف
 .ةيكرتلا مالفألا نم

 يف نويئامنيسلا هجاو ؛1978-1982 ةرتفلا 2

 يلاملا رارقتسالا مدعل ةجيتن ًاضماغ ًاليقتسم ن
 ةلحرملا لالخ امنيسلاب ةموكحلا مامتها 0

 ادع اميفو .امهريغ ىرخأ رومأ نع كيهان ,ةيلاقتنالا
 مالفأ ةيأ جاتنإ ىلإ رصُي مل ؛ةليلقلا تاءانثتسالا ضعب
 ناك .ةروثلا لبق .ةرتفلا كلت يف ةديجلا ةيعونلا نم

 وأ امنيسلا نوضقفري مهمظعم يف نيدلا ءاملع

 ام اوكردا ءةروثلا دعب :نييمالسإلا نكل .اهنولهاجتي

 مهفارشإ تحت اهعضو اوررقو ةرثؤم ةوق نم اهل
 يتيمخلا دنع امنيسلا ينبت راص ءاذكهو .مههيجوتو

 ةئلامملا ةفاقثلا هب براحُي يجولويديأ حالس ةباثمب

 1989 ماع يفو . .يولهب مكح ماظنل ةيلايربمإلاو برغلل

 امليف اهتمو .مالفأ ترهظ :(ينيمخلا ةاقو ماع)
 ةيناريإلا امتيسلا بسكل . «ريغصلا بيرغلا»و «وشاب»

 امنيسلاو .ملاعلا قاطن ىلع اريدقتو ًاباجعإ ديدج نم
 يني ال باطخ مامأ اذكه لاجملا اهحاسفإب ةيناريإلا

 ةريطخ ةادا تسركت امنإ :عمتجملا لخاد روطتيو ومني

 .اهسفن رييغتلا ةيلمع يف ناشلا
 ءدي نيرشعلا نرقلا نم تاينينامثلا تدهش

 .يئامنيسلا جاتنإلا رامضم نم ةيبرعلا لودلا باحسنا

 اميق :سالفإلا يف ةيرئازجلا امنيسلا ةعانص تعقو دقف
 .ةقناخ ةيداصتقا ةمزأ ةيرصملا اهتريظن تهجاو

 ديزيل ةلمجلاب ويديفلا طئارش جاتنإو نويزقلتلا ءاجو
 نأ ناكف .ةفاك ةقطنملا يف امنيسلا ةعانص روهدت نم

 هذهو ؛برغلا عم كرتشملا جاتنإلا وحن مالفألا تهجوت

 اميسالو ؛ةيروسو ايقيرفإ لامش نادلب يف لاحلا يه
 «يضاملا نرقلا نم تاينينامثلا ةيادب دنعو .نانبل يف

 يف ةجتنملا مالفألا ددع يف ءىجافم طوبه لصح
 .دقعلا كلذ ةياهن عم ًادّدجم عفتراو داع هنأ الإ ءايكرت

 ءاكستإ ىلع ةفطختلا ىف لودلا دظعتم نصوفت

 نم ءاهفرع يف ءاهل امل امنيسلا ةعانص ىلع اهتضبق
 ءايكرت يفف .جاجتحا ةادأو رييغت ةليسوك ةقئاف ةيمهأ
 :نييوتسَم ىلع ةمزاشلا ةباقرلا كف لكم لمعت الكم

 مليفلا ىوتسم ىلع كلذكو .ءويرانيسلا ىوتسم ىلع
 ءايسينودنإ يف ثدحت ةهباشم ةيلمع ةمثو .زجنملا
 ةيلمع ءانثأو دهاشملا ريوصت لبق ةباقرلا متت ثيح

 مالفألا جرخت ال ,ةيناريإلا امنيسلا يفو .فيلوكلا

 لاتت نأ دعب الإ ضرعلا تاشاش ىلإ ةيئاهنلا اهتخسنب
 اذه نوكي ةليلق تالاح يفو . ةلودلا نم ًايمسر ًاصيخرت

 يفو .صنلا ةباتك ةلحرم يف ىتح ًابولطم صيخرتلا
 ةيئامنيسلا عيراشملا ىلع نيعتي :ةيبرعلا لودلا مظعم

 كلذو .ريوصتلاب يمسر نذإ ىلع ًاقبسم لصحتست نأ
 وأ مالعإلا ةرازو نم ىرخألا صيخارتلا لين لبق
 اهتزادج نامخ ة يغب ةيباقرلا تاطلسلا نمااهاوس
 .ةيراجتلا

 ةعانص يأ ,«دوويلوب»انه ركذن نااخب يرحو

 ةدعاق (يابموب) يابموم نم ذختت يتلا ةيدنهلا امنيسلا

 ةعساو ةاكاحمو ديلقت عضوم تناك اهنأل طقف سيل ءاهل

 اهدوقع يف اميس الو ؛ةيمالسإلا نادلبلا نم ريثك يف
 نيملسملل مهملا دوجولا ىلإ كلذك رظنلابو لب ؛ىلوألا

 ...نيلثممو نييقيسومو نيجتنمو ويرانيس ةبتكك اهيف
 ةيدنهلا ةيئامنيسلا مالقألا نم فنص ًاضيأ كلاتمو : .علا

 ىلإ ايتمز دوعي وهو .(كولملا كلم) «هاشنهاش» ىعدُي
 روطاربمألا لوح هتصق رودت يذلا (1939) «راكوب» مليف

 «يمالسإ يعامتجا مليف» لوأ هنإ .ريكناهيج يلوغملا
 ريخألا اذه ةيصخش ترمتسا نئلو .هيونتلاب ريدج
 روضحلا نأ الإ ,ثيدحلا جاتنإلا نم مالفأ يف روهظلاب

 يف ازكرم ؛ةيكولم لقا اعباط يدتري ذخا اهيف ملسملا
 يف ةيمالسإلا ةطسوتملا ةقبطلا لكاشم ىلع رثكألا

 يئامنيسلا فنصلا اذه لحمضا نأ ىلإ ...دنهلا لامش

 .نيرشعلا نرقلا تاينيعبس دعب اجيردت
 ملاع نع ظوحلم بايغ دعبو هنأ ىلإ ,ماتخلا يف ,ريشن

 «(ريصقو ليوط نيب ام ًامليف نيعبرأ نم لقأ) امنيسلا
 :مليفي ةيملاعلا امنيسلا حرسم ىلإ ناتسناغفأ تداع

 يناباي - يناغفأ جاتنإ نم وهو :3 ماعلا ا 200

 ام يناغفأ يئامنيس مليف لوأ هنوكلو .كرتشم يدنلريإ -

 امنيسلا تاناجرهم فلتخم يف ضرع دقف هقف .نابلاط دعب

 .ندنلو ناك اناجرهم اهيف امي :ةيملاعلا

 ةيمالسإلا امنيسلا

 ةجرخملا :نيميلا ىلإ ةروصلا
 ةريمس ةيناريإلا ةيئامنيسلا
 تاسدع مامأ فقت فابلمخم

 نع ةزئاج اهلين دعب نيروصملا
 كلذو ,«رهظلا دعب ةسماخلا» اهمليف
 ناجرهمل يماتتخالا لفحلا لالخ
 سداسلا يئامنيسلا «ناك»
 ,2003 ويام / رايأ يف نيسمخلاو

 نسحم بوبحملا جرخملا ةنبا يه

 لوألا اهمليف تجرخأ ,فايلمخم
 ةنماثلا رمع يف (1998) «ةحافتلا»

 يف نإف كلذك .ةرشع

 نيئجاللا نع (2000) «دوسألا

 ةيقارعلا دودحلا ىلع داركألا

 ةزئاج اضيا لان دق ةيناريإلا

 ,«ناك» ناجرهم

 حوللا» اهمليف

 يف
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 يمالسإلا ملاصلل يخيراتلا سلطألا

 تتنرتنإلا مادختسا
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 ةيمالسإلا لئاسملا تناك ءيمقرلا رصعلا مودق لبق
 نم ريثك يف جلاعت لحلل ةحورطملا وأ شاقنلل ةراثّملا
 ةديقعلا يرسفم ءنيدلا ءاملع لبق نم ءايلحم نايحألا
 نييسيئرلا ءالكؤلا رودب نيمكاقلا :مهي فرتعملا ةيتيدلا
 ةءازقلا ةفرعت ناهكخال ناكو :ةيكيدلا تاطتسات
 ملاعلا نم يّنْسلا رطشلا يف يوناثلا ميلعتلاو ةباتكلاو
 ءاملعلا ءالؤه ةيمهأو نزول فرتجملا هرثأ .يمالسإلا

 ةيلودلا تامولعملا ةكبش روهظ نم ليوط تقو لبق

 ةريتو عيرست يف مهست تنرتتإلاف ؛كلذ عم .(تنرتنإلا)
 مهسقنأ دارفألا ع الطضا رمأ اهليهستب ةيلمعلا هذه

 نآرقلا امه نييساسأ نيردصم ىلإ اداتكسا::داهتجالاب

 اركح ةيفرعملا ةيعجرملا تناك ىضم اميف .ثيدحلاو

 اذه ءاج نكل ,مهريغ نود نيلّهؤملا ءاهقفلا ىلع
 ةيمرهلا مادقأ تحت نم طاسبلا بحسيل لهذملا روطتلا

 .ةفرعملل ةيديلقتلا

 نيرطضم ريغ ةكيشلا ىلع نيرحبملا نيملسملا نإ
 وأ نآرقلل ةسرهفملا مجاعملا ةراشتسا ىلإ مويلا دعب

 ؛ماكحأ وأ تاداهتجا ىلإ لصوتلل ةنيزرلا هقفلا عجارم

 ىلع ةنيعم عقاوم ىلإ اوذفني نأ ةطاسبب مهبسح لب
 تايآلا ينورتكلإلا حسملاب اهيف اوضرعتسيف ,ةكبشلا
 تاملك ىلع رقنلا درجمب ةيوبنلا ثيداحألا وأ ةينآرقلا

 لاسرإ مهتاكمإب ءاوؤاش اذإوأ اهنيعب ةيحاتفم
 ىلع عقاوملا تاثم ىلإ ينورتكلإلا ديربلاب مهتلئسأ

 ةيكلسملاو ةيعامتجالا تاداشرإلا مدقت يتلا ةكيشلا

 ةيسايسلا تاهيجوتلا ,تالاحلا ضعب يفو .ةينيدلاو

 يف ديجلا ليومتلا تاذ عقاوملا نم ريثكلاو .اضيأ
 ام ابلاغ ؛:جيلخلا لود وأ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 ًامئاد نوكت ال دقو :ةظفاحتملا ىلإ ليمأ اهتيوجأ نوكت
 .ةيداصتقالا وأ ةيعامتجالا لئاسلا فورظل ةساسح

 يف نشعي يتاوللا تاباشلا ةلئسأ ىلع ةبوجألا ذخأنل

 ةلماعملا نأشب هلمع يغبني ام ددصب ةيلامشلا اكريمأ

 جرخت ال دق اهنإ .الثم ,نهئابآ نم اهنيقلي يتلا ةئيسلا
 تانبجاوو ءابآلا ةعاط بوجو ىلغ ديدقتلا ناركت نع

 ىلع ىتح اهمّدقتو لب ال .مههاجت تاتبلاو ءانبألا
 .نينطاومك مهقوقح

 موقي يتلا يهو ؛ةيرشع ينثالا ةعيشلل ةيستلاب
 رّبدملا ماقم صوصنلا سيلو اهيف نيدلا لاجر
 ةلوهس تنرتنإلا ةكبش نّمْؤت ؛ةينيدلا ةطلسلل يسيئرلا

 لاثمأ نم .ءايحألا ديلقتلا عجارم ماكحأ ىلإ لوصولا

 يف ةعيشلل ربكألا عجرملا :يناتسيسلا ىمظعلا هللا ةيآ

 لئاسم يطغت تترتنإلا ىلع هعقوم تاحفصف .قارعلا
 هريماكلاو ةامحككالا كاكاطظيع ةرضاعم امومنو

 :ءءاضعألاب عربتلاو ,ةثجلا حيرشتو .ةيكلملا قوقحو

 ضئارقلاو تابجاولا لوح ةروشملا بلط نع ًالضف
 ةكبقنلا ىلع مقاوح ةيفوضلا قّرطلا ىضعيلو .ةيفيذلا
 ةيحورلا بسنلا طوطخ نع ليصفتلاب يكحت
 يف ةمدختسملا راكذألاو داروألا صوصنو ءاهخياشمل

 تاسرامملا نم ةرثاكلا ةرثكلا نأ املاط :نكل .اهسوقط



 ريغ نم ءالخدلا هجو يف ةقلغم ىقنبت ةيفونضلا

 رهسي نم يه ةيديلقت رثكألا قّرطلا نإف ءاهيلإ نيمتنملا

 .ةكبشلا ىلع اهل عقاوم ةرادإ ىلع

 هضيضقو هضقب رضاح يسايسلا مالسإلا ؛كلذك

 ةلوهسب لوصولا ءرملل نكمي ثيحب :تنرتنإلا ىلع

 نم ةيمالسإلا ةيسايسلا بازحألا مظعم ىلإ ةعرسو
 ةضراعملا ىوق نأ امك .ةديدعلا اهعقاوم لالخ

 لوصولا ناك نإو ةكبشلا ىلع ىرخألا يه ةدوجوم
 تاديقعتو دويق هنود ةروظحملا تاعامجلا عقاوم ىلإ

 .ةيموكحلا ةباقرلا ةزهجأ بناج نم تالاحلا ضعب يف

 ءاضفلا» يف طشنت تاملسملا ءاسنلل تاعامج ةمثو

 يذلا عونلا نم ةيوبألا تاسرامملا دض «يكيتنربيسلا

 مساب ناتسناغفأ يف دئابلا نابلاط ماظن هقبطُي ناك

 قل مالسإلا ميلاعت

 لوط يف تنرتنإلا تامدخل عيرسلا راشتنالا مغر
 ىدملا ةديعبلا جئاتنلا ىقبت .هضرعو يمالسإلا ملاعلا
 باطخ ةمث .؛ةهج نمف .ام ًاعون ةضماغ راشتنالا اذهل

 دودح زواجتي امبو زوربلاب دخآ «ينوك» يمالسإ

 ةلثمم ةدئاسلا كلت اهيف امب ةيلحملا فارعألاو ديلاقتلا

 ةهج نمو .ةرهاقلا يف رهزألاك ةقيرع تاسّسْؤمب
 ترهتي نأ اذه زوربلاب ذخآلا باطخلا عيطتسي ال ,ىرخأ

 نأ املاط :ةقلاخملاو عونتلا عوضوم ةجلاعم نم

 يأر يّدحت ىلع ةرداق ةفلاخُملا تاعامجلاو تايلقألا

 ةيددعتلا نوكت ثيح ,تافاقثلا كلت يف يسيئرلا رايتلا

 .تالاحلا بلغأ يف تبكلل ة ع ةيسايسلاو ةينيدلا

 تترتنإلا مادختسا
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 .ةدرلا بورح يف نيملسملا راصتنا .قيّدّصلا ركب يبأ ةفالخ

 .ةيبرعلا ةريزجلا دحوت
 .بيصخلا لالهلا يضارأ مظعم حتق .باطخلا نيرمع ةفالخ

 لامش هاجتاب عّسوتلا .سراف دالب نم ربكألا مسقلاو رصم
 1 : . .ايقيرفإ
 اقرشو الامش تاحوتفلا لصاوت .نافع نب نامثع ةفالخ

 .صنلا ديحوتو نآرقلا عمج .ابرغو

 .بلاط يبأ نب يلع ةقالخ ناَّبإ ىلوألا ةتتفلا
 .ةينيطنطسقلا ىلع ءاليتسالا يف برعلا قافخإ
 يف ةيواعم دي ىلع ةيومألا ةفالخلا ةماقإ .يلع لتقم

 .قشم د

 درمت ريثي ديزي هنبال مكحلا ةيواعم ثيروت .ةيناثلا ةنتفلا

 ءالبرك يف هعابتأو نيسحلا داهشتسا .يلع نب نيسحلا

 .قارعلاب
 يف ةرخصلا ةبق يناب ؛ناورم نب كلعلا دبع ةفيلخلا دهع
 .سدقلا

 .ةيبرعلا ةريزجلا ءاجرأ مظعم ىلع نورطيسي جراوخلا
 اينابسإ لخاد نومدقتي برعلا

 (دتقرمسو ىراخُي) رهثلا ءارو ام دالب نوحتفي برعلا
 .لوألا يفوصلا ملعملا ءيرصبلا نسحلا توم

 لخاد برعلا مدقت فقوي ليترام لراش .هييتاوب ةعقوم
 انكر
 نييساّبعلا يديأ ىلع طقست ةيومألا ةلالسلا .ةثلاثلا ةنتفلا

 تاقاقشنالا ءارج نم اهلان يذلا فعضلا ببسي (749)

 .ةيلخادلا تاعزانملاو

 اينابسإ يف يومألا مكحلا مايق
 ةعيشلا ماسقنا .ةعيشلا ةمثأ سداس .قداصلا رفعج ةافو

 .نييديرو ؛ةيرشع ينثاو ؛نييليعامسإ ىلإ
 .هقفلا يف يفنحلا بهذملا سّسْؤم /(699 م) ةفينح يبأ ةافو

 مالسإلا رصعل يجذومتلا ةفيلخلا ؛ديشرلا نوراه دهع
 .ييهذلا

 .يكلاملا بهذملا سّسْؤم :.(713 م) سنأ نب كلام ةافو

 .ةرعاشلاو ةفوصتملا ,(ةيرصبلا) ةيودعلا ةعباز ةآفو
 ةسردملاو (نيينالقغلا) ةلزتعملا دوعص .نومأملا ةفالخ
 .(مالكلا ملع وأ) دئاقعلا ملع يف ةيلازتعالا

 عرشلا يف يعفاشلا بهذملا سّسْؤم ؛(767 م) يعفاشلا ةافو

 .يمالسإلا
 .ةلزتعملا ىلع بلقنا يذلا ؛لكوتملا ةفالخ
 ًاعابت تايالولا لالقتسا عم ةيسابعلا ةلودلا لاصوأ ككفت
 .اهيضارأ ىلع امامت ةرطيسلا ةفالخلا ةطلس تدقف نأ ىلإ

 .(ةيوبنلا ثيداحألا عماج) ثّدحملا :.(810 م) يراخُيلا ةافو

 .ثدحملا ,ملسُم ةافو
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 وأ ؛ةعيشلل رشع يناثلا مامإلا .يدهملا دمحم «ءافتخا»

 .«رظتنملا مامإلا»
 مامإ هلالخ لثمتي يذلا باجتحالا وأ ؛ىرغصلا «ةبيغلا»

 .ءالكو ةعبرأب ةيرشع ينثالا ةعيشلا
 .«ىراكسلا» ةفوصتملا لوأ ءيماطسبلا ديزي يبأ ةافو

 سنوت) ةيقيرفإ يف نييليعامسإلل ةيمطاف ةلود لوأ سيسأت
 .(ةيلاحلا

 ةفوصتملا رظنب «ديهشلا»و ,ةقدنزلا ةمهتب جآلحلا مادعإ
 .نيرخاتملا

 يف ةيومأ ةفالخ ءىشنُي ثلاثلا نمحرلا دبع يومألا ريمألا

 .اينابسإب ةبطرق
 ةعيشلا هلالخ دقفي يذلا راتتسالا وأ ,ىربكلا «ةبيغلا» ةيادب

 .مهمامإب لاصتالا ةيرشع انثالا

 ةفيلخلا نولعجيو دادغب ىلع نولوتسي ةعيشلا نويهيوبلا
 .مهيدل ةيلعف ةنيهر يساّبعلا
 , .رصم يف (ةيليعامسإلا) ةيمطافلا ةفالخلا
 لامش وزغي (ايلاح ناتسناغفا ؛ةنزغ نم) يونزغلا دومحم
 .دثهلا
 نوفحازلاو ناريإ طساوأ نم نوقلطنملا ؛ةقجالسلا كارتألا

 ملاعلا بلق ىلإ ةيديلقتلا ةينّسلا ةديقعلا نوديعي .ًابرغ
 .يمالسإلا

 «ىربكلا ءارحصلا يبونج ايقيرفإ نم نودفاولا ؛نوطبارملا
 .اينابسإ يف نييحيسملا مدقت نودصي

 ,دركزالم ةكرعم يف (نييطنزيبلا) مورلا نومزهي ةقحالسلا
 .يكرتلا ناطيتسالا مامأ لوضانألا ّرب كلذب نيحتاف

 .ةّنّسلا ءافلخلا هجو يف نوضفتني نويرازنلا نويليعامسإلا
 .مهل ةمصاع دادغب نم نوذختي ةقجالسلا

 .نيطسلفو ةيروس نم ءازجأ نولتحي نويبيلصلا
 8 .نيملسملا نم سدقلا نوعزتني نويبيلصلا
 .ينسلا ملكتملاو فوصتملا :(1058 م) يلازغلا ةافو

 .اينابسإ يف ةيدحوملا ةلالسلا سّسْؤم ؛ترموت نبا ةافو
 .سدقلا نم نييبيلصلا درطي يبويألا نيدلا حالص

 .يسلدنألا فوسليفلا ((1126 م) دشرر نبا ةافو

 .دنهلا يف يهلد ةنطلس مايق

 ثيعت ناريإ قرشو رهتلا ءارو ام دالب يف لوغملا تاراغ
 .ندملا يف ايارخو ارامد

 يمالسإلا دوجولا راسحتاو ءايتابسإ نع نولختي نودحوملا
 (1232-1492) ةريغصلا ةطانرغ ةكلمم ىلع رصتقيل كانه

 ,طقف

 .ناخزيكنج توم
 .ةيمالسإلا ةيفوصويثلا خيش :(1165 م) يبرع نبا ةافو

 رحب يبونجح يليعامسإ لقعم رخآ ,توملا ةعلق طوقس
 .نيوزق

 .لوغملا يديأ ىلع دادغب بارخ
 نيذلا ؛لوغملا نومزهي ءرصم يف نييبويألا ءاقلخ ؛كيلامملا
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 ىتح راسكنالا معط اوفرعي مل

 دودح ىلع ءايني اينيثيب يف (يلنامثعلا) ةينامثعلا ةلالسلا غوزب

 .لوضانألا . برغ يف ةطنزيب

 .مهل ةيقيقح ةمصاع لوآ ؛:ةصروب نولتحي نوينامثعلا
 .ناقليلا يف (ًايلاح ةنردأ) ليوثايردأ واتس نوينامثعلا

 يف لوغملا ةمدخ يف لماعلا يكرتلا ؛كنلروميت محن دوعص
 ىطسولا ايسآ نم ربكألا مسقلا وزغيل ,رهنلا ءارو ام دالب

 .ةيبرغلاو
 ءايبرص طساوأب وفوسوك يف برصلا نومزهي نوينامثعلا
 .نييرجملاو قانشُيلاو راغلبلاو نابلألا نم معدب

 .كنلروميت توم
 ةينيطنطسقلا ىلع يلوتسي (1451-1481 ح) حتاقلا دمحم

 .ةيطنزيبلا ةيروطا اربمألا عضخُيو

 كلذب ًايهنُم ,حلاصلا ءاجرلا سأر لوح رودي اماغاد وكساف
 .يدنهلا طيحملا يف ةراجتلل نيملسملا راكتحا
 ةيرشع انثالا ةعيشلا .ناريإ يف ةيوفصلا ةلودلا دوعص
 .ةلودلل ةيمسرلا ةديقعلا حبصت

 .ةيروسو رصم نوحتفي نوينامثعلا
 نأ ءرباب ؛يروميتلا ريمألل حيتت (دنهلا) توبيناب ةكرعم

 .دنهلا يق (ةيلغملا) ةيلوغملا ةيروطاربمألا سّسْؤي
 نيعبات نييرجملا كيلوثاكلا نم لعجت سكاهوم ةكرعمو
 .ةينامثعلا ةيروطاربمألل

 .انييف نورصاحُي نوينامثعلا
 |  .نازاق تاناخ مضت وكسوم
 براقتلا ىعر يذلا .ربكأ ؛ثلاثلا يلوغملا روطاربمألا دهع

 .نيملسملاو سودنهلا نيب ينيدلاو يفاقثلا
 اسمنلا عم برحلا يف دارغلبو رجملا نورسخي نويئامثعلا

 .ادنلويو

 نم نوينامثعلا هدقف ام سّركُي زتيفورساب يف حلصلا
 .غروبسيباه لآ حلاصل قطانم

 هاش ردان يناريإلا لهاعلا

 .دنهلا يف لوغملا ةطلسل
 .ةيبرعلا ةريزجلا قرش يف ءاسحإلا نوعزتني نويباهولا
 عسوتلا مامأ دنهلا حتفي يسالب ةكرعم يف ايناطيري راصتنا
 .يناطيربلا
 ةقيرطلا نم يدنهلا يفوصلا حلصنلا هللا يلو هاش ةافو
 .ةيدنهريسلا

 هيش نودقفي نوينامثعلا .يجرانيك كوشتوك ةدهاعم
 فارتعالا .ايسور مامأ مهتميزه بقع مرقلا ةريزج

 داليلا يف سكذوثرألا نييحيسملل ةامُح سورلا ةرصايقلاب
 .ةينامثعلا
 .ناريإ يف ةيراجاقلا ةلالسلا مايق
 دهع يف يبرغلا جهنلا ىلع ىلوألا ةينامثعلا تاحالصإلا

 .ثلاثلا ميلس ناطلسلا

 يف كيلامملا مزهيو رصم رب يف لزتي تربانوب نويلبات
 .ةيبوروألا ةقاقثلاب ًامامتها دلوت هتوزغ ؛تامارهألا ةكرعم

 5-1848 تولاج نيع ةكرعم يف ؛نآلا
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 ةيمالسإلا ثادحألا ّمهأب ينمز لودج

 .رصم يف ثيدحتلا ةيلمع رشابُي يلع دمحم

 .نييتامثعلا ىلع برصلا ةروث
 .دنهلا يف ةقلطملا ةطلسلا ةبحاص ةوقلا حبصت ايناطيرب

 .ةينانويلا لالقتسالا برح
 .رئازجلل يسنرفلا لالتحالا ءدب
 يلاعأ يف مدقتم يرصم - يناطيرب عقومك موطرخلا ءاشنإ

 .لينلا

 ةينامتعلا ةيروطاربمألا ةدجن ىلإ عراست ةيبوروألا ىوقلا
 .اهيضارأل يلع دمحم حايتجا هجو يف

 دتهلا ةكرش» ءاغلإ ىلإ يدؤي يدنهلا «درمتلا» لشف 1839-1861 ن
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 ةيروطاربمألا بلص يف دنهلا جمدل ليبسلا دّهمُيو ,«ةيقرشلا

 .ةيناظيربلا

 كلذ نوعبتُيو زاقوقلا يف لماش مامإلا نومزهي سورلا
 .مهتاكلتمم ىلإ ناتسغادو ناشيشلا مضب
 نم ةئف لبق نم دنهلا لامش يف دنابويد ةيميداكأ سيسأت

 .نييناطيربلاب لاصتالا نورذاحُي نيذلا نيحلصملا
 .ناتسخازاكل يسورلا مضلا لامتكا

 .ةيسور ةيمحم حبصت ىراخُب ةرامإ
 .سيوسلا ةانق حاتتفا
 .نييناطيربلل عابت سيوسلا .ةيرصملا ةلودلا ةنازخ رايهن

 .رصقلا يف ةروث عوقو دعب امتع روتسد لوأ نالعإ
 يف تاحالصإ يرجُيو :نوتسدلا قلعُي ذيمحلا دبع ناطلسلا

 مكحلا لالخ نم تالاصتالاو لقنلاو ميلعتلا تالاجم
 .يدادبتسالا

 .ةيسترف ةّيمحم سنوت نالعإ
 .رصمل ايناطيرب لالتحا
 موطرخلا يف («ينيصلا»ب بقلملا) نودروغ لارنجلا لتقم
 نم موعدملا يرصملا مكحلا دص ةيدهملا ةروثلا ءانثأ
 .ايناطيرب
 ررقيو رصم ىلإ دوعي ؛هديرمو يناغفألا ذيملت ,هدبع دمحم

 .نييناطيربلا عم نواعتلا
 لو ولكل :لوبنتسا يف ةيركسعلا ةيميداكألا بالط

 داحتالا ةيعمج» مساب «ةاتفلا ايكرت»ل يروث ميظنت

 .«يقرتلاو
 حلصُملا ,(1838 م) يناققألا نيدلا لامج ديسلا ةافو
 .ةعماجلا ةيمالسإلا ةدحولل ةيعادلاو

 ةوق دي ىلع ةميزهلاب ىنمت نادوسلا يف ةيدهملا ةكرحلا
 يف رنشتيك لارنجلا ةدايقب ةكرتشم ةيرصم - ةيزيلجنإ
 .نامرد ما ةعقوم

 ةيصخشلا ,(1817 م) ناخ دمحأ دّيسلا ريسلا ةاقو

 دنهلا يق ةركيلع ةعماج سّسْؤمو ؛ةيثيدحتلاو ةيحالصإلا
(1875). 
 ةيحالصإلا ةكرحلا سّسّؤم .(1849 م) هدبع دمحم ةافو
 .ةكيدحلا ةيفلسلا
 .دتهلا يف «ةيمالسإلا ةطبارلا» سيسأت

 .ناريإ يف ةيروتسد ةروث عوقو
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 ةداغإ ىلع ىنامثعلا ناطلسلا ربَجُت .«ةاتفلا ايكرت» ةروك
 .اددجم ناملربلا مائتلاو روتسدلاب لمعلا

 ملسم امهدحأ :نييحاتلل نيلصفنم نَيروهَمَج دامتعا

 .دنهلا يف ءيسودنه رخآلاو
 .نييتامثعلا نم برغلا سليارط عزتنت ايلاطيإ

 .ةيسنرف ةيمحم برغملا نالعإ
 .ىلوألا ةيملاعلا برحلا يف ةينامثعلا ةيروطاربمألا ةميزه
 .ةيناطيرب ةيمحم ايمسر رصم نالعإ

 مكحلا دض ايناطيرب نم ةموعدملا ةيبرعلا ةروثلا ع الدنا

 :لضيف نيمألا ةقباو مكب فيرق :قيسح نايكي يكرتلا

 .سنارول .! .ت يزيلجتإلا لينولوكلاو
 دوهيل ديازتملا ناطيتسالا مامأ بابلا حتفي روفلب دعو

 .نيطسلف يف ابوروأ
 ىلإ نايضفت ايسور يف ةيلهألا برحلاو ةيسورلا ةروثلا
 .ىطسولا ايسا يف ةيمالسإ - ةيتييفوس تاعازن عوقو
 نولضاني زاقوقلاو ناجيبرذآو ناتسخازاك يف نوملسملا
 .ينطولا لالقتسالا ليبس يف

 (1918) ةّلقتسملا ناتسكرت ةيروهمجي حيطت ةيسورلا تاوقلا

 .ةيشتامسبلا ةروثلا عالدناب بيستتو
 .ةيتييفوسلا تايروهمجلا نمض ةويخو ىراخُب جاردإ
 ىلإ نيزرابلا نيملسملا «نييديدجتلا» ضغب باستنا

 57 .يعويشلا بزحلا ةيوضع
 ىلع.باذتتالاب ًالود فلكت ممألا ةَبصع ئمير ناس رمتؤمم
 بدتنتف ؛ةينامثعلا ةنطلسلل ةعبات تناك يتلا تايالولا

 اسنرفو «قارعلاو ندرألا يقرشوو نيطسلف ىلع ايناطيرب
 .نانبلو ةيروس ىلع
 «قشمد نم نيسحلا نب لصيف ريمألا نودرطي نويسنرفلا
 هرغصألا ةوخأو .قارعلا ىلع اكلم هنويّصني زيلجنإلاو

 ميعزلا .ندرألا يقرش يلع اكلم بّصتُي ؛نيسحلا نب هللادبع
 .رصم لالقتساب بلاطملا دفولا سأرتي لولغز دعس يرصملا
 .ةينطو «ةروث» ليتف لعشُي دالبلا نع هداعبإ
 ايناطيرب ظفتحت اميف ءرصم ىلع ةينامثعلا ةدايسلا ءاغلإ

 ةيجراخلا ةسايسلاو عافدلا نوؤش ىلع فارشإلا قحب
 .سيوسلا ةانقو نادوسلاو
 عمجي (ك اروتاتأ) لامك ىفطصم .ةيكرتلا لالقتسالا برح

 ةازغلاب ةميرهلا لازنإل ةيكرتلا ةينطولا ىوقلا لمش
 رب ىلع ةيبوروألا لازنإلا تايلمع ّدصو ,نيينانويلا
 .لوضانألا

 .ةيكرتلا يضارألا ةمالسو ةدحو نمضت نازول ةدهاعم

 :ءامسأ تحت اهبيترت داعُي ةيتييفوسلا ىطسولا ايسآ
 ,ناتسخازاكو ؛ناتسنامكرتو ؛ناتسكبزوأ تايروهمج
 .ةيكارتشالا ايزيغريقو
 لديتست ةيكرتلا ةيعرشلا مكاحملا .ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ

 .ةيتدم مكاحمب

 نييناطيربلا ىلع ةمئاللاب وحنت ةيدنهلا «تفالخ» ةكرح
 .ةفالخلا ءاغلإل
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 نم نيسح فيرشلا درطيف ءزاجحلا حاتجي دوعس نبا
 ةيباهو ةكلممل ساسألا رجح عضيو ةيبرعلا ةريزجلا

 .ةكدحم

 اسنرف ةياعر تحت ةيروس نع هلصفو ينانبللا نايكلا ريبكت
 .اهتيامحو

 ناوخإلا» ميظنت سّسْؤوي .يرصملا سّردملا ءانّيلا نسح
 .«نيملسملا

 ,ممألا ةبصع ةيوضع يف لبقُيو هلالقتسا لاني قارعلا
 ,نيطسلف يف يناطيربلا مكحلا ىلع نوروثي نوينيطسلفلا

 ىلإ نييزانلا لوصو ءارج نم ةيدوهيلا ةرجهلا دايدزا دضو
 ١ .ايناملأ يف ةطلسلا
 ايهنُم :«ةيمالسإلا ةطبارلا» ةدايق ىلوتي حانج يلع دمحم

 .رمتؤملا بزحل نيملسملا معد كلذب

 تس يف ىطسولا ايسآ مظنُي ديدج يتييفوس روتسد

 ؛ناجيبرذآ :ناتسكبزوأ) ةيتييفوس ةيكارتشا تايروهمج

 ,(ايزيغريق :ناتسكيجاط ؛ناتسنامكرت .ناتسخازاك
 يتاذ مكح تاذ ةيتييفوس ةيكارتشا تايروهمج ينامثو
 ميلاقأ نم اهريغو ...ناتسغاد ءايريكشاب :ناتسراتات)

 .(ةيعويشلا ةرطيسلا تحت ةعقاولا زاقوقلا

 ةلودل يلعفلا بألاو ,فوسليفلا /رعاشلا «لابقإ دمحم ةافو

 .ناتسكاب

 دت ةيمالسالا ةطبارلا
 5 ونهلا نيملسملل
 100 ماق روحنملل ايلاوم ادزمت نودَمَحُي نويئاظيربلا
 .يقا ارعلا شيجلا نم

 سيئر لادبتسا ىلع قوراف كلملا نوربجُي نويناطيربلا
 رخكاو مهل ادايقتا ليسأ رخآتب زوسعلل يلاوملا هئارزو
 .ءافلحلا ةيضق عم ًافطاعت

 .نيطسلف يف نييناطيربلا دض ينويهصلا باهرإلا ةلمح ءدب

 .ةيبرعلا لودلا ةعماج سيسأت
 .ةيروسو «نانبلو ,ندرألا يقرش نم لك لالقتساب فارتعالا
 نيملسملاو سودنهلا نيب علدنت قاطنلا ةعساو بغش لامعأ
 .دنهلا يف

 تاذ قطانملا نم ناتسكاب ةلود نيوكت .دنهلا لالقتسا
 .ريمشك ادع اميف ةملسملا ةيبلاغلا
 لحت ءاركن ةميزه .نيطسلف ىلع يناطيربلا بادتنالا ءاهتنا

 حوزن .ليئارسإ ةلود مايق نع نالعإلا رثإ ةيبرعلا شويجلاب
 .ةريطخ نيئجال ةلكشم قلخي مهرايد نع نيينيطسلفلا
 ةيقرشلا سدقلا مضي «ندرألا يقرش لهاع .هللا دبع ريمألا

 .هتلود ىلإ ةيبرغلا ةفضلاو (ةميدقلا ةدلبلا اهيف امب)
 ضّرعتي ؛يشارقنلا دومحم .يرصملا ءارزولا سيئر
 .لايتغالل
 ىلع ًادر نمألا ةزهجأ ءالمع يديأ ىلع اًنبلا نسح لايتغا
 يشارقنلا لتقم

 نويموق طابض ةداق بالقناب رصم يف ةيكلملاب ةحاطإلا
 ةكرح معدب نوظحيو رصانلا دبع لامج مهمعزتي برع
 .نيملسملا ناوخإلا

 ةلصفنم ةيمالسإ ةلود مايق ةركف ىنبتت
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 ًالخدت تعدتسا ةوطخ ؛سيوسلا ةافق ممؤي رصاتلا دبع

 .ليئارسإ عم يرس ّوطاوت يف ءاسنرقو ارتلجنإ نم ايركسع
 بالقناب :قارعلا يف ايناطيربل يلاوملا يكلملا ماظنلا بلق
 .مساق ميركلا دبع ميعزلا هداق يومد
 هب ماق يركسع بالقنا يف مساق ميركلا دبعب ةحاطإلا

 .فراع مالسلا دبع ةدايقب نويثعبلا طابضلا
 :ةينيلسلفلا نيرككلا ةملظتم نسيسأت
 ةيحافكلا ةعزنلا يذ يجولويديألاو بتاكلا ءبطق ديس مادعإ
 عرصم .رصمي نيملسملا ناوخإلا ميظنت يف ةحماجلا

 .ةرئاط ثداح يف فراع مالسلا دبع يقازعلا سيئرلا

 ةرطيسب يهتنت (وينوي /ناريزح يف) ةتسلا مايألا برح
 ةفضلاو ءاهلمكأب ءانيس ةريزج هبش ىلع ايركسع ليئارسإ

 ,سدقلا ةنيدم نم ةميدقلا ةدلبلا اهيف امب ةيبرغلا
 .ةيروسلا نالوجلا تاغفترمو
 تامظنملا ربكأ ؛.حتف ةمظنم دئاق .(راّمع وبأ) تافرع رساي
 نيرحتلا ةمظتملااسيكر نكتَكُي :ةينوظسكة لا ةيقاوقلا
 .ةينيطسلفلا

 دبع قيقش) فراع نمحرلا دبع يقارعلا سيئرلا طوقس
 نسح دمحأ قيرفلا دي ىلع (مكحلا يف هفلخو فراع مالسلا

 نيسح مادص ةضيق يف ةيقيقحلا ةطلسلا نكل .ركبلا

 : .يتيركتلا
 ةيلاوملا ةيسونسلا ةرسألل يكلملا ماظنلاب ةحاطإلا
 طمنلا ىلع يركسع بالقناي كلذو ءايبيل يف ايناطيربل
 27 رمعلا نم غلابلا ٠ ,يفاذقلا رمعم ديقعلا ةدايقب «يرصانلا

 .ةئس

 نماضتلا زيزعتل يمالسإلا رمتؤملا ةمظنم سيسأت
 يداصتقالاو يسايسلا نواعتلا عيجشتو يمالسإلا

 .ةيمالسإلا نادلبلا نيب يفاقثلاو يعامتجالاو
 ةطلسلا ديلاقم عزتني ءيروسلا وجلا حالس دئاق ,دسألا ظفاح

 .ثعبلا بزح سأر ىلع ايروس يف
 نييئادقلاو يندرألا ٌشيِحلا نيب ندزألا ف ةيلمأ برح

 .(«دوسألا لوليأ» ةمظنم انه نمو) نيينيطسلفلا
 ةافو بقع رصم يف ةيروهمجلا ةسائر أوبتي تاداسلا رونأ

 .رصانلا دبع لامج
 اهلالقتساب زوفت ,ًاقباس ةيقرشلا ناتسكاب ,شدالغنب
 .يدنهلا شيجلا ةنواعمب

 موي برح /ناضمر برح) لوألا نيرشت /ريوتكوأ برح
 ةانقل ةيقرشلا ةفضلا ىلع رسج سأر ميقت رصم .(روبيك
 دض ةيبرعلا شويجلا هزرحت ريبك حاجن لوأ يف ,سيوسلا

 .ليئارسإ
 ناريإ اهمعزتت يتلا [كبوأ] لورتبلل ةرّدصملا نادلبلا ةمظنم
 ةعبرأ اهردق ةدايز ضرفت :ةيدوغسلا ةيبرعلا ةكلمملاو
 ًاضئاف اهيدل قلخ امم :ماخلا طفنلا راعسأ ىلع فاعضأ
 اهتاداصتقا عيئصت يف رامثتسالل «رالودورتبلا» نم ًالئاه
 ىلإ كلذك ىّدأو ؛ملاعلا يف ةيمالسإلا تاكرحلا ةدناسملو
 .يملاع يداصتقا دوكر ثودح

 ىلإ ايئّرج دوعت بابسأل ,ةينانبللا ةيلهألا برحلا ع الدنا
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 ةيمالسإلا ثادحألا مهاب ينمز لودج

 تايلمعلاو نيلتاقملا نييتيطسلفلا نينجاللا دوجو

 .مهدض ةيليئارسإلا ةيماقتنالا

 .ليئارسإو رصم نيب ضوافتلا ءدب
 ةطلسلا بصتغي ؛يناتسكابلا يركسعلا دئاقلا ءقحلا ءايض
 راقفلا وذ قباسلا سيئرلا مادعإ .ةيفرعلا ماكحألا ضرفيو

 صاخلا هجمانرب ذيفنتب عرشي قحلا ءايضو .ءوتوب يلع
 .دالبلا ةملسأب

 «يمالسإلا فوسليفلاو ركفملا ,.(1933 م) يتعيرش يلع ةافو

 .ايناطيربب نوتبمثواس ةنيدم يف
 هاشلا ةيروتاتكيد دض ناريإ يف تابارطضالا لامعتسا

 .يولهب اضر دمحم

 ٍميقيل ابوروأ يف هاقنم نم دوعي ينيمخلا هللا ةيآ

 ايكريمأ ايسامولبد 2 ٍذخأ .ناريإ يف ةيمالسإلا ةيروهمجلا

 ديفيد بماك ةيقافتا اضاوو 444 ةدعل مهزاجتحاو نئاهر

 نيب ةيملسلا ةيلمعلا نّشدت ليئارسإو رصم نيب مالسلل

 .نييليئارسإلاو برعلا
 يدنهلا رظنملاو ركفملا (9 م) يدودوملا ىلعألاوبأ ةافو

 ةعامجلا) «يمالسإلا يتعامج» 10 «يناتسكابلا -

 .(ةيمالسإلا
 ,«دودحلا» قيبطتب عرشي ؛قحلا ءايض ,يناتسكابلا سيئرلا
 ةنيعم فونصل نآرقلا يف اهيلع صوصنملا تابوقعلا يأ

 5 .رمخلا برشوو انزلاو ةقرسلا نم
 يعويشلا ماظنلل امعد ,ناتسناغفأل يتييفوسلا وزغلا
 ارداك قلخي نيدهاجملل يبرغلا حيلستلاو بيردتلا .لتعملا

 .نييمالسإلا نيلضانملا نم دادعإلا ديج

 تازازفتسالا نع ةمجانلا ,ةيقارعلا - ةيناريإلا برحلا

 يف ميدتسم يلود عازن لوطأ ىلإ لّوحتت «ناريإل ةيقارعلا
 ةيحض نويلم فصن نع لقي ال ام ةعقوُم :نيرشعلا نرقلا

 .لئاه يداصتقا بارخ نع الضف ؛طقف يناريإلا بناجلا ىلع

 رونأ يرصملا سيئرلا نولاتغي نويمالسإ نوفرطتم
 .تاداسلا

 ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم درطتو نانبل حاتجحت ليئارسإ

 .سنوت ىلإ
 دض ضفتنت ةريفغلا ريهامجلا .ةينيطسلفلا ةضافتنالا ةيادب

 نيكشي :ةناجشلا ءامو «لافطألاو ؛يليئارسإلا لالتحالا
 .ةضافتنالا كلت يف ةبرحلا سأر

 وضعو ةزغ يف يمالسإلا زكرملا سيئر :نيساي دمحأ خيشلا
 ةكرح» سسؤي «نيينيطسلفلا نيملسملا ناوخإلا ميظنت

 .(سامح) «ةيمالسالا ةمواقملا
 «مسلا عرجتي» «ناريإل ينيدلا دشرملا ؛ينيمخلا هللا ةيآ

 سيئرلا لتقم .قارعلا عم رانلا قالطإ فقوب لبقيو

 .بيرم ةرئاط ثداح يف قحلا ءايض يناتسكابلا

 ناملس ملسملا يناطيربلا بتاكلل «ةيناطيشلا تايآلا» رودص

 .يدشر

 وذ[ طضَملاَو نييروهمجلا ن ناوخإلا ميعز ,ةهط دوفحم دمحم

 .نادوسلا يف «ةدرلا» ةمهتب ًاقنش مدعُي ,ةيفوصلا لويملا

 نود لوحي امم ءيدشر ناملس دض «ىوتف» ردصُي ينيمخلا

19 



 يمالسإلا ملاصلل يخيراتلا سلطألا

1200 

 1ظؤ1

1582 

1094 

1556 

157 

102 

 يف نييتامغرب دوجو مغرب برغلاو ناريإ نيب جارفنا ثودح
 .ةيناريإلا ةموكحلا
 بصنم يف هفلخيل .(وينوي /ناريزح يف) ينيمخلا ةافو

 .يئنماخلا يلع هللا ةيآ ىلعألا ينيدلا دشررملا
 نم ةئملاب 55 يب ذاقنإلل ةيمالسإلا ةهبجلا زوف ؛رئازجلا يف
 .ةيدلبلا تاباختنالا يف نيعرتقملا تاوصأ

 .تيوكلا حاتحي نيسح مادص يقارعلا ميعزلا

 ةدحتملا تايالولا ةدايقب «ءارحصلا ةفصاع» ةيلمع

 ءايلاطيإو ءاسنرفو ءايناطيرب نم ةيركسع ةدناسميو

 «ناتسكابو «:ةيروسو «رصمو ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو

 .تيوكلا نم ةيقارعلا تاوقلا درط يف حجنت

 نيتيقارعلا ءاليركو فجنلا يتنيدم يف ةيعيش ةضافتنا

 بالقنالا لشف دعب ءيتييقوسلا داحتال لاصوأ ككفت

 تايروهمج لالقتسا ىلإ يدوي ,فيشتابروغ ىلع يركسعلا

 ةحيرشلا نم دارفأ مكح تحت امنإ ةيتييف ةيتييفوسلا ىطسولا ايسآ

 ةدايقلا نيب سفانتلا .ةقباسلا ةيتييفوسلا ةذفنتملا ةيليفطلا

 ناتسكيجاط يف ةيمالسإلا ةضراعملاو ةقباسلا ةيعويشلا

 .ةفلكمو ة هريره ةيلهأ برح نع ضخمتي

 نم ةئملاب 49 ب زوفت ذاقنإلل ةيمالسإلا ةهيجلا ءرئازجلا يف
 .ةماعلا تاباختنالا نم ىلوألا ةلوجلا يف نييخانلا تاوصأ

 وس قيد هارد دا م

 .ريدقت لقأ ىلع ليتق فلأ ةئم دالبلا

 ركفملاو بتاكلا ىلع رانلا نوقلطُي نويمالسإ نودّدشتم
 يف اليتق هنودريو :ةدوف جرف ءزرابلا يرصملا يناسنإلا

 .ةرهاقلا

 قارعلا لامش يف ناريطلا امهيف رظحُي نيتقطنم ةماقإ

 داركألا ناكسلا ىلع ةيقارعلا تاوقلا تامجه عنمل هبونجو
 قارعلا ىلع ةدحتملا ممألا اهتضرف يتلا تابوقعلا .ةعيشلاو

 يفو نينطاوملا نم ةّشهلا تائفلل ةمج بعاصمب ببستت

 .لافطألا مهتعيلط

 يف يرئازجلا يبعشلا «يارلا» برطم .يتسُح ّبشلا لايتغا

 ةدع ىلع زئاحلا رشانلاو يئاورلا ؛.طوعج رهاطلاو .اسنرف

 .رئازجلا ةنيدم يف هلزنم جراخ اليتق ىدرُي ,ةيبدأ زئاوج
 ةحبذم يف ةملسُمو ملسُم فالآ ةعبس نم رثكأ لتقم

 ممألا تاوق تقفخأ امدعب ؛ءكسرهلاو ةنسوبلاب اشتيتربرس
 برص تامجه نم ملسملا بيجلا ةيامح يف ةدحتملا

 .ةنسوبلا

 يف ةيذيدلا ىبزادغلا بالك ىلع وعملا نامل اك ةكرح

 يف تايبلقألاو ءاسنلا عضو ىلع او سكعني «فتعلل دح

 .دالبلا

 رضقألا ةتيدم' نم ترقلاوي اييوروأ احئاس 60 قم رثكأ لتقف

 .نييمالسإ نيفرطتم يديأ ىلع رصم يف
 ميكو سكات قيباسلا ةفاقعلا ويزور «يمتاخ دمحم

 .ناريإ يف ةيروهمجلل
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 ةسمخو نيقلأ نيب حوارتي ام ىلع َنوزِهجُي نابلاط ولتاقم
 ىلع مهثاليتسا دعب ةيغيشلا ةرازهلا ةفئاط نم درف فالآ

 .فيرشلا ناوم

 قرش يف ةدحتملا تايالولل تارافس مجاهُت «ةدعاقلا»

 .ايقيرفإ

 «قبسألا يرئازجلا ةيجراخلا ريزو ؛:ةقيلفتوب زيزعلا دبع

 .ةينطولا

 ةطرشلا اهعمقت ناريإ يف ةيطارقميدلل ةديؤم تارهاظم

 .ةظفاحملا ىوقلا نم زاعيإب

 رججت يسلطألا يلامثب فل اهني يوجلا فصقلا نم ةلمح
 ريهطتلل ادح عضتو .وفوسوك نع يلختلا ىلع برصلا

 .نابلألا نيملسملا قحب يقرعلا
 باهراإلا» ةيراحم ةعيرذ تحت ناشيشلا فصقت ايسور

 .«يمالسإلا

 ةمصاع ؛ينتزورغ نولتحي سورلا (وينوي/ناريزح)

 .ناشيشلا

 زاون ةموكحي حيطُي رشم زيورب لارنجلا «ناتسكاب يف

 :ايطازقميبا ةيكشتنلا فيز

 نوطبترم نويراحتنا تارئاط وفطاخ (ربمتبس /لوليأ)

 كرويوين يف يملاعلا ةراجتلا زكرم نومجاهي .«ةدعاقلا»ب

 حاورأ نوقهزيف ؛نطنشاو يف (نوغاتنبلا) عافدلا ةرازوو
 .ابيرقت صخش فالآ ةثالث

 ةقئلشلا نم

 ةطبترم ةيباهرإ ةعومجم (ربوتكوأ/لوألا ني درشت)

 نم مهمظعم ؛ «صخش 200 نم رثكأ لتقت «ةدعاقلا»ب

 ايسيتودتأب يلاب يف ةيليل يل هالم ريجفت يف :هقنيلازتسألا

 ا ايناطيربو ةدحتملا تايالولا (سرام /راذآ)

 ماّدص نأب نيتعرذتم ,ةدحتملا ممألا ةقفاوم ريغ نم قارعلا

 كلتل رثأ يأ ىلع رثعُي ملو .لماش رامد ةحلسأ يقخي نيسح

 .ةحلسألا

 ىلع نومدقي ««ةدعاقلا»ب نوطبترم نويمالسإ نويباهرإ

 ؛لوبنتساو ؛ضايرلاو ؛ءءاضيبلا رادلا يف ءايربأ نييندم لتق

 .ىرخأ ندهو

 برقلاب نيسح مادص ىلع ضبقلا (ربمسيد /لوألا نوناك)

 .تيركت :ةسأر طقسم نم

 ةيناريإلا ةيناملربلا تاباختنالا يف نييحالصإلا ةميزه

 يذلا ««ماظنلا ةحلصم صيخشت عّمجم» ضفرامدعي

 راصتأ نم ديدعلا حيشرت تابلط :نيدلا لاجر هيلع رطيسُي
 .يحالصإلا رايتلا







 مالسإلا نع نيزرابلا تاتكلا نم :نقثور زيلام
 ثحبلا :ةيلوصألا» :هتافلّؤم نم .يمالسإلا ملاعلاو

 «ادج زيجو لخدم :مالسإلا» ؛(2004) «ىنعم نع

 ىلع يومالسإلا موجهلا :برلا بضغ» ؛(1999)

 يدشر ناملس :ةيناطيش ةلأسم» ؛(2002) «اكريمأ

 «ملاعلا يف مالسإلا» ؛(1990) «مالسإلا ةبضغو

 ةئيهل تاهويرانيس ةدع بتك .(2000 , 1984)

 تاساردلا يف رضاحو :ةيناطيربلا ةعاذإلا

 يف ةنراقملا نايدألاو يفاقثلا خيراتلاو ةيمالسإلا

 بتاك مويلا وهو ؛ةيكريمأو ةيناطيرب تاعماج

 تاساردلا دهعم ريدم :يجنان ميظع روسفوربلا

 سيئرو اذاتسأ ًاقباس لمع .ندنل يف ةيليعامسإلا

 ةده فضاتم لكشو ءانيرولف ةعفاجتبا قائدألا ةرقاذ

 نيب نم .ةيدنكلاو ةيكريمألا تاعماجلا فلتخم يف
 يف ةيمالسإلا تاساردلا ليثمت» :هل ةروشنملا بتكلا

 .(1996) «ةيمالسالا ةمانزورلا»و :.(1997) «طئارخ
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