
 
 

MAAR303CCT 
 

 

 

 

ش ألاصب الٗغبي   2-جاٍع
(History of Arabic Literature-2) 

 لشتالٟترة الشا – راإلااظؿخح

 

 

 

 

 

 

  

ت الخٗلُم ًٖ بٗض  مضًٍغ

ىُت ألاعصًت الها آػاص الَٓ   ظامٗت م

  



 
 

©Maulana Azad National Urdu University, Hyderabad 

Course: History of Arabic Literature-2 

ISBN: 978-93-95203-23-4 

Edition : 2022 
 
 

 
 

ىُت ألاعصًت، خُضعآباص :   الىاقغ الها آػاص الَٓ  .مسجل، ظامٗت م

 2022 :   الُبٗت

 1000 :  ٖضص اليسخ

 ص. دمحم ؤ٦مل زان :  جهمُم الٛالٝ

 Arihant Offset, New Delhi :    اإلاُب٘
 
 
 
 
 
 
 

 

History of Arabic Literature - 2 
For M.A. Arabic Third Semester 

 

 
 
 
 
 
 
 

On behalf of the Registrar, Published by: 

Directorate of Distance Education 

Maulana Azad National Urdu University 
Gachibowli, Hyderabad-500032 (TS), Bharat 

Director: dir.dde@manuu.edu.in  Publication: ddepublication@manuu.edu.in 

Phone number: 040-23008314 Website: manuu.edu.in 

© All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 

electronically or mechanically, including photocopying, recording or any information storage or retrieval system, 

without prior permission in writing from the publisher (registrar@manuu.edu.in) 

mailto:dir.dde@manuu.edu.in
http://www.manuu.edu.in/


 
 

 

 

 املديس

(Editor) 

Prof. Syed Alim Ashraf 
HoD Arabic, Course Coordinator Arabic, 

DDE, MANUU, Hyderabad 

 أ.د. سيد عليم أشسف 
ْعة ْميؿ٤ الض ْآصابها،   عثِـ ٢ؿم اللٛت الٗغبُت 

الها آػاص الَٓىُت ألاعصًت  ظامٗت م

 اللجىة إلادازية
(Editorial Board) 

Prof. Syed Alim Ashraf 
HoD Arabic, Course Coordinator Arabic, 

DDE, MANUU, Hyderabad 

 أ.د. سيد عليم أشسف 
ْعة ْميؿ٤ الض ْآصابها،   عثِـ ٢ؿم اللٛت الٗغبُت 

الها آػاص الَٓىُت ألاعصًت  ظامٗت م

Dr. Mohd Anzar 
 Associate Professor 

Department of Arabic, EFL University, 

Hyderabad. 

 دمحم أهظسد. 
 ، ٢ؿم اللٛت الٗغبُتكاع٥ألاؾخاط اإلا

ْاللٛاث ألاظىبُت ت   ، خُضعآباص.ظامٗت اللٛت ؤلاه٩لحًز

Dr. Javed Nadeem 
Assistant Professor, Dept. of Arabic, 

MANUU, Hyderabad. 

 د. جاويد هديم
ْآصابها،  ألاؾخاط اإلاؿاٖض، ٢ؿم اللٛت الٗغبُت 

الها آػاص الَٓىُت   ألاعصًتظامٗت م

Dr. Talha Farhan 
Assistant Professor Arabic, 

DDE, MANUU, Hyderabad 

 د. طلحة فسحان
ت الخٗلُم ًٖ بٗض  ألاؾخاط اإلاؿاٖض، مضًٍغ

الها آػاص الَٓىُت ألاعصًت  ظامٗت م

Dr. Mohd Fazlullah Shareef 
Assistant Prof. Arabic 

AKM Oriental College, Hyderabad. 

 فضل هللا شسيفد. دمحم 
 ألاؾخاط اإلاؿاٖض، ٧لُت بي ٦ّ ؤًم الكغ٢ُت

 ، خُضعآباص.الخابٗت للجامٗت الٗشماهُت

Dr. Mohd Safiullah Khan 
Assistant Prof. Dept of Arabic, 

 Chanchalguda Degree College, Hyderabad. 

 د. دمحم صفي هللا خان
ٓصٍألاؾخاط اإلاؿاٖض،  ٓؽ، قيكل ٚ ٍٓع  ٧لُت الب٩ال

 ، خُضعآباص.الخابٗت للجامٗت الٗشماهُت



 
 

Dr. Mohd Abdul Aleem 
Assistant Professor (Contractual), Arabic, 

DDE, MANUU 

 د. دمحم عبد العليم
 ألاؾخاط اإلاؿاٖض اإلاخٗا٢ض

ت الخٗلُم ًٖ بٗض الها آػاص الَٓىُت ألاعصًت، مضًٍغ  ظامٗت م
Dr. Sayyed Mohd Umar Faruq 

Mohd Musa 
Assistant Professor (Contractual), Arabic, 

DDE, MANUU 

 د. سيد دمحم عمس فازوق دمحم موس ى
  ألاؾخاط اإلاؿاٖض اإلاخٗا٢ض

ت الخٗلُم ًٖ بٗض الها آػاص الَٓىُت ألاعصًت، مضًٍغ  ظامٗت م
 

Dr. Mohd Rahmat Hussain 
Assistant Professor (Contractual), Arabic, 

DDE, MANUU 

 زحمت حسين د. دمحم
  ألاؾخاط اإلاؿاٖض اإلاخٗا٢ض

ت الخٗلُم ًٖ بٗض الها آػاص الَٓىُت ألاعصًت، مضًٍغ  ظامٗت م
 

Mohammed Suhail 
Shaik Ul Adad, 

 Jamiat ul Banat Al Islahiya, Hyderabad. 

 ألاستاذ دمحم سهيل
 قُش ألاصب، ظامٗت البىاث ؤلانالخُت

 
                                  

 

 



 
 

ْعة ٫ للض  اإلايؿ٤ اإلاؿْا

 ؤ.ص. ؾُض ٖلُم ؤقٝغ 
الها آػاص الَٓىُت ألاعصًت. ْآصابها، ظامٗت م  ٢ؿم اللٛت الٗغبُت 

 جٟانُل مالٟي الٓخضاث:

 الٓخضة اإلاىهب الاؾم الغ٢م

ْآصابها ظامٗت  دمحم قمـ الضًًص.   .1 مدايغ ي٠ُ، ٢ؿم اللٛت الٗغبُت 

الها آػاص الَٓىُت ألاعصًت، خُضعآباص  م

1-4 

غ، مجلت "الجهًت ألاصبُت" ال٣اؾميدمحم ؾاظض   .2 الهاصعة  عثِـ الخدٍغ

ٓم ً ٖ ٓبىضبالجامٗت ؤلاؾالمُت صاع الٗل  ضً

5 

غ، مجلت "الجهًت ألاصبُت" الهاصعة  دمحم ؤقٝغ ٖباؽ ال٣اؾمي   .3 مؿاٖض الخدٍغ

ٓم ٖ ٓبىضبً الجامٗت ؤلاؾالمُت صاع الٗل  ضً

6 

غ، مجلت  ٖاٝع ظمُل ال٣اؾمي  .4 ً ٖ" الهاصعة الضاعي" عثِـ الخدٍغ

ٓبىض ٓم بضً  الجامٗت ؤلاؾالمُت صاع الٗل

7 

ـ  بالجامٗت ؤلاؾالمُت صاع  اقدُا١ ؤخمض ال٣اؾميص.   .5 ًٖٓ َُئت الخضَع

ٓبىضبالٗلٓم   ضً

8 

ْآصابهااإلاؾخاط ألا  ص. ظمكُض ؤخمض  .6  ؿاٖض، ٢ؿم اللٛت الٗغبُت 

ٓمبايظامٗت   .م

9 

ٓسخىص. ؾُض دمحم ٖمغ   .7 ١ دمحم م ت الخٗلُم ًٖ خٗا٢ضاإلاؿاٖض اإلاؾخاط ألا  ٞاْع ، مضًٍغ

الها آػاص الَٓىُت ألاعصًت، بٗض  ظامٗت م

10 ،14 

 ص. دمحم ٖبض الٗلُم  .8

 

ت الخٗلُم ًٖ اإلاخٗا٢ضؿاٖض اإلاؾخاط ألا  ، مضًٍغ

الها آػاص الَٓىُت ألاعصًت، بٗض  ظامٗت م

11 

 ص. دمحم عخمذ خؿحن  .9

 

ت الخٗلُم ًٖ اإلاخٗا٢ضؿاٖض اإلاؾخاط ألا  ، مضًٍغ

الها آػاص الَٓىُت ألاعصًت، بٗض  ظامٗت م

12 

ٓهاجضي  .10 ٓع الِضْي ٧ ْآصابها،  ص. ٖبض الٟٛ ألاؾخاط اإلاؿاٖض، ٢ؿم اللٛت الٗغبُت 

ْهيخبرام، ٦حرالا  .٧لُت الجامٗت، جغ

13 

 ، ٢ؿم اللٛت الٗغبُتؿاٖضألاؾخاط اإلا ص. دمحم قِاب الضًً   .11

ْاللٛاث ألاظىبُتظامٗت اللٛت  ت   ، خُضعآباصؤلاه٩لحًز

15-16  
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 عؾالت
ىُت ألاعصًت بمٓظب ٢اهٓن البرإلاان الِىض الها آػاص الَٓ ٧ْاهذ ألاَضاٝ م1998ٖام ي ل٣ض جم جإؾِـ ظامٗت م  ،

ْهي:   ْجىمُتها  -1اإلآٟيت بلحها ؤعبٗت،  ٍٓغ اللٛت ألاعصًت  ٓاؾُت اللٛت ألاعصًت  -2جُ ْالخ٣جي ب ٓٞحر الخٗلُم اإلانهي  ٓٞحر الخٗلُم  -3ج ج

ْالخٗلُم ًٖ بٗض  ٣خحن: الخٗلُم الخ٣لُضي  ت التي جمخاػ ب يَْظٍ ه، اإلاغؤةالتر٦حز ٖلى حٗلُم  -4بالٍُغ ٍَٓغ ْع الج ها َظٍ املخا

ىُت لٗام  ْٖلما بإن ؾُاؾت الخٗلُم الَٓ  . ت ًٖ مشُالتها ألازٔغ ٓٞحر الخٗلُم جا٦ض بك٩ م2020الجامٗت اإلاغ٦ٍؼ ل ٦بحر ٖلى ج

ْاللٛاث تباللٛ ْ  ألام   ؤلا٢لُمُت. املخلُت 

ٍٓغ  ٓاص الضعاؾُت لْإن جُ ٓم اإلا ٓاص الٗلمُت  باللٛت ألاعصًت ال حهضٝ بالاملخخلٟت لٗل ت بلى بلى بًها٫ اإلا ٓم الٗهٍغ ْالٗل

ْإن اؾخٗغاي ٓاص الٗلمُت اإلاٗانغة مىظ ػمً بُٗض.  ٓػتها زالُت مً اإلا ٗا للم٨خباث  اؤَل اللٛت ألاعصًت التي ج٩اص ج٩ٓن خ ؾَغ

ٝٓ مدالٍث لبُ ْهٓغة زاَٟت بلى ٞع ا٦ض َظٍ الخ٣ُ٣ت ؤن اللٛت ألاعصًت ٢ض اهدهغث في بٌٗ الٟىٓن ألاصبُت جال٨خب  ٘الِىضًت 

ْإن  .ِ٣ٞ  
َ
ْالجغاثض ألاعصًت ال ج ٓا٫ مٗٓم الغؾاثل  ٨خب باللٛت ًٖ ال٨خب بهظا الهضص.  عصاءتها٣ل في ؤخ ًُ ال ًؼا٫  خب 

ُ
ْمٗٓم ما ٦

ْالخالٝ ؤخُاها  ظت بالجض٫  ْجغج٨ؼ ٖلى ال٣ًاًا الؿُاؾُت اإلامْؼ ٖٓاث الٗاَُٟت ٚحر الٗلمُت في خحٍن،  ألاعصًت جىدهغ في اإلآي

 ٔ ْحكغح َظٍ ال٨خاباُث ؤزغ ًَ ا ،  ٨ْٞغي  لضً ٓع مظَبي  ش٣ل ألاطَان بي٤ُمً مىٓ
ُ
ْج  ،. ْالك٩أْ  دباص٫ التهم 

ْالىا٣َحن باللٛت ألاعصًت ب ٓاء ؤ٧اهذ بهٟت ٖامت ن ال٣غاء  ٖٓاث ؾ ْمٓي ٓلِم مً ٢ًاًا  ْع خ ًجِلٓن بإَم ما ًض

ْصزلِم ؤم بىُ  اُٞتهم ؤم ب٨ؿبهم   مخهلت بصختهم ْٖ
ُ
غ١ ججاعتهم، ؤم ٧اهذ لِا نلت باألظِؼة ْآلاالث التي ٓ م مِٗكتهم َْ

ٓن ًٖ َظٍ ألاقُاء قِئا ًظ٦غ. ِْغا هحهاٌِٗكٓن بحن   ؤم بالبِئت التي ًدىٟؿٓن ٞحها ؤم بال٣ًاًا اإلاغجبُت بها، ِٞم ال ٌٗٞغ

ا لضٔ الىا٣َحن بهظٍ الإْ  َٓٞغ ْٖضم ج ٓاػ َظٍ اإلااصة الٗلمُت ٖلى مؿخٓٔ الٗامت  ٓا مً ن بٖ لٛت زل٤ ٞحهم ظ

ْإن ؤْيإ اإلا٣غعاث  ٨َْٗـ طل٪ ظلُا في ه٣و ال٨ٟاءاث ألا٧اصًمُت لضٔ ؤصخاب َظٍ اللٛت،  ٢ْلت الا٦ترار بها  الالمباالة 

ٓا٠٢، ْفي مؿتهل ٧ل ٖام صعاسخي ًخجضص الخضًض ًٖ  ْعصاءة اإلا ٓا٫  ٓاص الٗلمُت الٗامت في ؾٓء ألاخ الضعاؾُت ال ًسخل٠ ًٖ اإلا

 ضعاؾُت باللٛت ألاعصًت.ه٣و ال٨خب ال

لما بإن اللٛت ألاعصًت  ٓم  هيْٖ ٓاظض بها مٗٓم ألا٢ؿام للٗل ْجخ ت ْاؾُت الخٗلُم في َظٍ الجامٗت،  ْالٟىٓن الٗهٍغ

 . ت ألازٔغ ْلت في الجامٗاث الٗهٍغ ْالبرامج الخٗلُمُخحن مما ًجٗل بٖضاص ال٨خب َظٍ ألا٢ؿام ج٣ضم اإلاخضا ْعاث  ٦شحرا مً الض

ْاؾخ٨ َٟ الضعاؾُت  ْلُاث َظٍ الجامٗت ال   ت.ُّ خِ خابها ٖلى عؤؽ مؿا

ْل ٢ْض هجخذ الجامٗت بمؿاٖضاتهم في  يْمما ٌؿغوي ؤن مؿا ٓصا مًيُت،  ْاإلاخسههحن ًبظلٓن ظِ الجامٗت ْألاؾاجظة 

ً لخإؾِؿِا، ٌؿٗضوي ظًضا ْوكغ ؾلؿلت مً ال٨خب الضعاؾُت.  ْالٗكٍغ ٢ٓذ الظي جدخٟل ُّٞ ظامٗخىا بالظ٦ٔغ الخامؿت  ؤن في ال

ت  ْلٓي٘ الخٗلُم ًٖ بٗض بالجامٗت ؤخ٨ُُم ٖلما بإن مضًٍغ حؿخإه٠ مً ظضًض ؤٖمالِا ب٩ل ظضًت ْظضاعة لخد٤ُ٣ الخمحز اإلاٗخاص 

ْ  ألاع٢ام ال٣ُاؾُت الجضًضة مما ػاص باٖتهابنضاع ال٨خب  ا َْ  ظمُ٘ ؤهداء البالص.الُالب في ْالتي ٌؿخُٟض بها ، وكَغ
م مً الٓي٘ اإلاضمغ ْ  ْها(  الخاجي اإلاؿخجض لٟحرْؽالظي ظلبّ اٖلى الٚغ ٓع ْالظي مً زال٫ الٗامحن اإلاايُحن)٧  ،

ٓانل  ْمغاخل الخ ت  ٓع ؤلاصاٍع هجخذ في جىُٟظ بغامج الخٗلُم ًٖ بٗض  بال ؤن الجامٗت نٗبت للٛاًت، ؤظلّ ؤنبدذ ألام

ٍٓضاءؤَجئ مً ْؤزحرا  ؤًٞل.٧اٞت الٓؾاثل اإلاخاخت لِا بك٩ل باؾخسضام  ْلضي لخدا٢ِم بالجامٗت الال٣لب ظمُ٘ الُالب  ؾ

َٓىُت ألاعصًت  الخغ٦تبإن ظؼم ؤ٦ُض  الها آػاص ال تالخٗلُمُت لجامٗت م ْاإلاٗٞغ ٤ بلى خه٫ٓ الٗلم   .جمِض لِم الٍُغ
 

 ؾُض ٖحن الخؿً ؤ.ص.

 قُش الجامٗت



 
 

 عؾالت
٣ت بن الخٗلُم ًٖ بٗض ٌٗخبر  ْمُٟضة بلى خض بُٗض للخٗلُم في ظمُ٘ ؤهداء الٗالمٍَغ ، ٌؿخُٟض الىاؽ مً َظٍ مازغة للٛاًت 

الها  ٢ْض ؤصع٦ذ ظامٗت م ٍْدهلٓن ٖلى الكِاصاث.  ت  ٣ت ٨ًدؿبٓن اإلاٗٞغ ْاؾ٘ في ٧ل م٩ان، ٞبهظٍ الٍُغ ٣ت ٖلى هُا١  آػاص الٍُغ

 
َ
ْلى مً جضقُجها، ٞإ ٓٞحر الخٗلُم مىظ ألاًام ألا ٣ت في مجا٫ ج ىُت ألاعصًت ؤَمُت َظٍ الٍُغ ْازخاعتها ْْ الَٓ َٓا  لذ اَخماما بالٛا هد

٣ت الخ٣لُضًت للخٗلُم  ٣ت الخٗلُم ًٖ بٗض ٢بل الٍُغ ٓا٢٘ ؤن َظٍ الجامٗت ٢ض جبيذ ٍَغ ْمً ال ـ،  ْالخضَع ا ْؾُلت للخٗلُم  باٖخباَع

 ْ ٣ت ألبىاء الجالُت الىا٣َت باألعصًت. ٞبضؤث ؤ ٓٞحر الخٗلُم بهظٍ الٍُغ  ال بخ

ٓاص ُمٗضة باللٛت  ا لبرامجِا مً ظامٗاث ؤزٔغ )بطا ٧اهذ َظٍ اإلا ًُ ٓاص الضعاؾُت خٞغ ْباصت طي بضء، اؾخٗاعث الجامٗت اإلا

ٓم بةٖضاص ٦خبها الضع  (؛ مٗتزمت ؤجها ج٣ ت ختى ًيخهي اٖخماصَا ٖلى الجامٗاث ألاعصًت( ؤْ بك٩ل مترظم )بطا ٧اهذ بلٛاث ؤزٔغ اؾُت بؿٖغ

جُا.  ألازٔغ جضٍع

ْٕ، جبحن ؤن ألامغ لم ٨ًً ؾِل اإلاىا٫؛ ٞاٖتريذ اإلاكا٧ل في  ْجىُٟظ َظا اإلاكغ ْٖىضما بضؤث ٖملُت بٖضاص ال٨خب اإلاضعؾُت 

ْل٨ً الج  ، ٓاِٖا التي ؤبُإث مؿاٍع ٓاث٤ بكتى ؤه ْهؼلذ بّ الٗ  ،ْٕ ٓاث َظا اإلاكغ ٓة مً زُ ْبالخالي ؤؾٟغث ٧ل زُ ٓص ْلذ مؿخمغة  ِ

ْهإمل  ْعاث  -بةطن هللا-ًٖ َباٖت ال٨خب الضعاؾُت ال٨شحرة ختى آلان.  ب في بٖضاص ؾاثغ ال٨خب الضعاؾُت  لجمُ٘ الض ٢ْذ ٢ٍغ ؤن هىجر في 

 ْالبرامج الخٗلُمُت ٖىضها.

 ّٓ ت الخٗلُم ًٖ بٗض ٢ض ؤٖضث َْ ْ  -حؿُِال للُالب -عث بن مضًٍغ ْاؾٗت الىُا١  غاٝ جخ٩ٓن مً حؿٗت قب٨ت  مترامُت ألَا

ْ ىمغا٦ؼ ب٢لُمُت )في ٧ل مً: ب ْعاهدصخي، ْؾحري هاٚاع(  ْباجىا،  ٓمبات،  ْم ٓل٩اجا،  ٧ْ ٓٞا٫،  ْبه ٓع،  ُت )خُضع  ؾختٛال باص، آمغا٦ؼ ب٢لُمُت ٖٞغ

ٓحاْل٨ىائ، ْظ ْه ْاعاهاوسخي،مٓ،  اها(، ْ الًت َاٍع ٣ٍْضم ٧ل مً َظٍ اإلاغا٦ؼ ؤلا٢لُمُت ا )في  ْاحي(،  ُت مؿاٖضاث ٖلمُت ْؤمغا لغثِؿت/ الٟٖغ

٤ "مغ٦ؼ صٖم اإلاخٗلم" ت للُالب ًٖ ٍَغ ٓم بةصاعة  2017-18. ْفي الٗام الضعاسخي (Learner Support Centre)ْإصاٍع ت ج٣ ٧اهذ َظٍ اإلاضًٍغ

 ْ ا ؤلا٢لُمُت144حن )ؤعبْٗ  ؤعبٗتماثت  ٤ مغا٦َؼ ً  ( م٣غا للضعاؾت ًٖ ٍَغ  (.Program Centers 20مغ٦ؼا للبرامج)باإلياٞت بلى ٖكٍغ

ت الخٗلُم ًٖ بٗض هٓاما حٗلُمُا ٌؿمى بـ"الىٓام الاثخماوي اإلابجي ٖلى الازخُاع"   Choice Based Credit)٢ض ازخاعث مضًٍغ

System)  ٓؽ ٍٓع ٓٞحر الدؿُِالث لُالب الخٗلُم ًٖ بٗض  رْاإلااظؿخحللب٩ال ْج ٓا٦بت ؤخضر اإلاٗاًحر اإلاخبٗت في مجا٫ الخٗلُم،  بُٛت إلا

ٓاَم.  ٘ مؿخ ٓماجُت ْالاجهالُت في ظمُ٘ ٦ما ْٞع ٓلٓظُا اإلاٗل ت الخٗلُم ًٖ بٗض جباقغ اؾخسضام الخ٨ى ألا٧اصًمُت  وكاَاتهاؤزظث مضًٍغ

ْبهظا ؤنبذ ال٣ب٫ٓ آلان في ظمُ٘ ب ت،   غامجِا ٖبر ؤلاهترهذ ٣ِٞ.ْؤلاصاٍع

ٓٞغ  ْجخ الم الخٗلُمي بالجامٗت مدايغاث اٞترايُت مسجلت،  ضُّ مغ٦ؼ ؤلٖا ِٗ
ٌُ ْم٩ان  ٢ْذ  ٓٞحرا للبِئت الخٗلمُت للُالب في ٧ل  ْج

ٓان الخالي: ٓع ٖلحها ٖلى الٗى ٍْم٨ً الٗش ٓجُٓب،  ً ٘٢ٓ  )َظٍ املخايغاث ب٨مُاث ال بإؽ بها ٖلى ٢ىاة اإلاغ٦ؼ ٖلى م

https://www.youtube.com/c/IMCMANUU)،  ٓاص ْهُت مً اإلا ٓٞحر وسخ بل٨تر ت ٖلى زُت للمؿخ٣بل تهضٝ بلى ج ْحٗمل اإلاضًٍغ

ٍٓغ هٓام عؾاثل ٢هحرة ًم٨ً للُالب مً زاللّ الخه٫ٓ  البها، جم جُ ت َْ ْابِ بحن اإلاضًٍغ ْلخدؿحن الغ ٢ٓ٘ الجامٗت،  الخٗلُمُت ٖبر م

ٓاح قتى مً ال ٓماث اإلاخهلت بى ْج٣ضًم اإلاؿاٖضة ْؤلاعقاص، ْظض٫ْ ٖلى اإلاٗل ما٫ اإلآٟيت،  برامج مشل: الدسجُل للبرامج، ْألٖا

ْعة بمؿخٔٓ  ت الخٗلُم ًٖ بٗض خالُا زمـ ٖكغة ص ٓٞغ مضًٍغ ْج ْما بلى طل٪.  ٓؽ،  راإلااظؿخحالٟدٓم ْالامخداهاث  ٍٓع ْالب٩ال

ْعا ب الض ْجبضؤ ٖما ٢ٍغ ْعاث الكِاصة،  ْص ٓم،  ْالضبل ٓؽ التربُت،  ٍٓع  ث ال٣اثمت ٖلى مِاعاث.ْب٩ال

ٓانلت  ٓصَا اإلاخ ت الخٗلُم ًٖ بٗض حؿعى بجِ ْببن مضًٍغ ْهغظٓ ؤن الضئ ٫ٓ بلحهم بٗض،  ت الٓن٫ٓ بلى ما لم ًخم الٓن

ْز٣اُٞا في الخُاع الغثِسخي للمجخم٘. ْا٢خهاصًا  ٍٓا  ْع باعػ في بصزا٫ الٟئاث اإلاخسلٟت جغب ت ص  ؾ٩ُٓن لِظٍ اإلاضًٍغ

 

 

 زانؤ.ص. دمحم عياء هللا 

ت الخٗلُم ًٖ بٗض      اإلاضًغ، مضًٍغ



 
 

 

 م٣ضمت
ْعة( ٠ بالض  )الخٍٗغ

ْهى جىضعط في يمً  ا اهدكاعا في الٗالم،  ْؤ٦ثَر ْاخضة مً ؤَم اللٛاث  بن اللٛت الٗغبُت ؤْ لٛت الًاص هي 

ْمً اللٛاث الؿامُت ألا  ٍٓت،  ٍٓت ٦بحرة مً ؤؾغة اللٛاث ألاْٞغ آؾُ ٖٓت لٛ زٔغ اللٛاث الؿامُت التي حٗخبر مجم

ت. بن اللٛت الٗغبُت بخضٔ اللٛاث الؿذ اإلاٗتٝر بها عؾمُا في مىٓمت ألامم اإلاخدضة. بجها  ت، ْآلاعامُت، ْألامٍِغ الٗبًر

ْحكاص،  ا لٛت عؾمُت زاهُت في ٦شحر مً البلضان بما في طل٪ مالي،  ْحؿخسضم باٖخباَع ْلت،  ً ص ْٖكٍغ لٛت عؾمُت الزيخحن 

ْباإلياٞت  ٓما٫.  ْاله ا،  خحًر ٓع ْإٍع ٓظُا في الٗه ٓل ْالخ٨ى ْالٗلم  ْالخ٨مت  ت  بلى طل٪ ٧اهذ َظٍ اللٛت لٛت اإلاٗٞغ

ْجإزحر بالٜ ٖلى ما  ٓط ٢ٓي  ن مما م٨جها مً هٟ ُٗت لٗضة ٢ْغ ْاإلاجزلت الٞغ ٢ٓت  لذ جخمخ٘ َظٍ اإلا٩اهت اإلاغم الٓؾُى ْْ

ْمً ؤَم َظٍ الل ٍٓا،  ْلٛ ْالٗمل ٖلى بزغاءَا ٖلمُا  ٓاخلُت ٣ًغب مً ماثت لٛت في الٗالم،  ْالؿ ْالتر٦ُت  ٛاث الٟاعؾُت 

٢ْض يا٠ٖ  ْلٛخىا ألاعصًت، ختى في الؿُا١ الغاًَ حٗض اللٛت الٗغبُت لٛت طاث ؤَمُت ٦بحرة،  ت  ْالِٓؾا ْألامٍِغ

ْإن َظا الٓي٘ ٢ض ػاص في  ٓاؾ٘ في مى٣ُت الكغ١ ألاْؾِ ؤَمُتها ؤيٗاٞا مًاٖٟت.  ا٦دكاٝ الىِٟ ٖلى الىُا١ ال

ْمخٗلمحها.ب٢با٫ الىاؽ ٖلى َظٍ  ْٞخذ مىاٞظ ظضًضة للٟغم ْؤلام٩اهاث ؤمام َالبها   اللٛت مً ظاهب، 

ش ألاصب الٗغبيْإن َظا ال٨خاب الظي بحن ؤًضًىا باؾم "  ٢ض جم بٖضاصٍ في يمً ال٨خب التي ؤٖضث   "2-جاٍع

ت الخٗلُم ًٖ َْٓ مُٟض بال٣ضع ت في اإلاغخلت لشلٟترة الضعاؾُت الشااإلااظؿخحر لبٗض لُلبت  مً ٢بل مضًٍغ الجامُٗت 

ٓظحهُت إلا٨خب الخٗلُم ًٖ بٗض لٗام  ْالتي 2017-18هٟؿّ لُالب الخٗلُم الخ٣لُضي ألهّ ًخماشخى م٘ اإلاباصت الخ  ،

ْلظل٪، جخٟ ْالخٗلُم الخ٣لُضي هي هٟؿِا،  ٓظبها ًجب ؤن ج٩ٓن اإلاىاهج الضعاؾُت ل٩ل مً الخٗلُم ًٖ بٗض  ٤ َظٍ بم

ْعة م٘ مىهج اإلا الها لشي الٟترة الشاف اظؿخحرالض ْاإلاٗخمض ٖلُّ في ظامٗت م ت مً الىمِ الخ٣لُضي للخٗلُم اإلاٗم٫ٓ بّ 

ىُت ألاعصًت.  آػاص الَٓ

َخٍل جخًمً  ؤعبً٘خ٩ٓن َظا ال٨خاب مً 
ُ
  ةٖكغ  ؾذ٦

ً
ش ألاصب الٗغبي في ال٨خجدخٓي . ْخضة لت ألاْلى ٖلى جاٍع

ْاإلآشخاث  ْآصابها،  ْاػصَاع اللٛت الٗغبُت  ْهي: ٞخذ اإلاؿلمحن لؤلهضلـ،  ٖٓاث مِمت،  ْجدىا٫ْ مٓي ألاهضلـ، 

ْالٗشماوي،  ٧ٓي  ش الٗهغ اإلامل ْال٨خلت الشاهُت جغ٦ؼ ٖلى جاٍع ْالىثر.  الم في الكٗغ  ْهسبت مً ألٖا ا،  َٓع ْجُ وكإتها 

ْمؿاَمت َظًً مشل: اجهُاع ال ْالٗشماوي،  ٧ٓي  ٓا٫ ألاصبُت الش٣اُٞت في الٗهغ اإلامل ا، ْألاخ ْآزاَع خالٞت الٗباؾُت 

ْال٨خلت الشالشت: حٗالج   .ً ْبًٗت شخهُاث باعػة مً َظًً الٗهٍغ ْالٗغبُت،  ٓم ؤلاؾالمُت  ً في الٗل الٗهٍغ

ْؤ ش الجهًت الٗغبُت مً ألاْيإ الؿُاؾُت ْالاظخماُٖت ٢بل الجهًت،  ْؤَم جاٍع ٓاملِا،  ْٖ ؾباب الجهًت الٗغبُت 

ٓاء ٖلى  ْجل٣ي ؤي ْؤما ال٨خلت الغابٗت ٞهي جخٗل٤ بالٗهغ الخضًض،  ْآزاع الجهًت الٗغبُت.  ْاص للجهًت الٗغبُت،  الغ

ْباإلياٞت بلى  ْال٨خابت الٟىُت في الٗهغ الخضًض،  ْاإلاضاعؽ ألاصبُت، بطل٪ الكٗغ الٗغبي  جها جخًمً الاججاَاث 

الم ْالىثر مً الٗهغ الخضًض. ْبٌٗ ألٖا  في الكٗغ 



 
 

ٓص لالزخباع في همِ الخٗلُم الخ٣لُضي جم ْي٘ هماطط  ْجبٗا إلاا َٓ اإلاِٗ ْامغ ٢ؿم الامخداهاث  ْامخشاال أل

ٓإ مً ألاؾئلت ٓطظُت"في ٞئت   مً زالزت ؤه ْهي: "ؤؾئلت الازخباع الىم ُٖٓت،  -1،   اثؤؾئلت ؤلاظاب -2ؤؾئلت مٓي

ٍٓلت. اثؤؾئلت ؤلاظاب -3ال٣هحرة،   الُ

ا" ) ًُ ٍٓغ َظا ال٨خاب باٖخباٍع "ماصة م٨دؿبت طاج ْالُغ١ التي SLMمىظ ؤن جم جُ (، اجبٗذ جل٪ اإلاباصت 

ٓاص الخٗلُمُت ٕٓ مً اإلا ٓئها بهخاط َظا الى ٓبت في ٢غاءة   ًخم في ي ٓاظّ َالب همِ الخٗلُم ًٖ بٗض ؤي نٗ ل٩ي ال ً

ْا ِْٞمِا  ؽ  ٓا بداظت بلى ؤي مؿاٖضة زاعظُت ؤْ ْؾُلت ؤظىبُت.َظٍ الضْع ٓه ْلم ٩ً  ؾدُٗابها، 

 

 ؤ.ص. ؾُض ٖلُم ؤقٝغ

ْعة   ميؿ٤ الض
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ٓا٫ ألاهضلـ ٢بل الٟخذ ؤلاؾالمي   1.2  ؤخ

ٓا٫  1.2.1  الؿُاؾُتألاخ

ٓا٫ الضًيُت 1.2.2  ألاخ

ٓا٫ الاظخماُٖت 1.2.3  ألاخ

 حؿمُت ألاهضلـ     1. 3

 مضن ألاهضلـ الكِحرة    1. 4

٢ٓ٘ الجٛغافي   1. 5  اإلا

 بضاًت الٟخذ ؤلاؾالمي في ألاهضلـ   1. 6

 مغاخل ٞخذ ألاهضلـ   1. 7

ٓلُان  1. 7. 1       ٓسخى بً ههحر م٘ ً  م٣ابلت م

 ٍت ٍَغ٠ البربغي ؾغ   1. 7. 2      

اص  1. 7. 3        خملت َاع١ بً ٍػ

 بكاعة الىبي ملسو هيلع هللا ىلص بالٟخذ  1. 7. 4      
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 الخمُِض   1.0

ٓخاث ؤلاؾالمُت في مكاع١  ش الٟخ ٖٓاث اإلاخهلت بخاٍع ٕٓ مً ؤَم اإلآي ٓخضة جبدض ًٖ مٓي بن َظٍ ال

َْظا الٟخذ  ن،  ْاؾخمغ خ٨م اإلاؿلمحن في ألاهضلـ ؤ٦ثر مً زماهُت ٢ْغ ْمٛاعبها،  ا ألاعى  لم ٨ًً اخخالال ٖؿ٨ٍغ

ٓاظضة في ألاهضلـ م٘ الخًاعة  ْامتزظذ الخًاعاث املخخلٟت الؿاب٣ت اإلاخ ا مِما،  ْإهما ٧ان خضزا خًاٍع  ،ِ٣ٞ

اصًا في  ْعا ٍع ْلٗبذ ص ٍٓلت  ْوكإث ًٖ َظا الاهضماط خًاعة ؤهضلؿُت اػصَغث ٞترة َ الٗغبُت ؤلاؾالمُت الجضًضة، 

٣ا بلى  ْمِضث ٍَغ ا الخًاعاث الٛغبُت  ْجغ٦ذ آزاعا زالضة ُٖٓمت ماػالذ جب٣ى مٓاََغ ْبُت،  ْع ما ٌؿمى بالجهًت ألا

ٓم.  ختى الُ

غة ألاهضلؿُت ٢بل الٟخذ ؤلاؾالمي  ًمبن بالص ألاهضلـ التي ج ْالبرحٛا٫، ْقبّ الجٍؼ ْلتي بؾباهُا  خالُا ص

ْالٟؿاص الاظخما غة ألاهضلؿُت حك٩ٓ الايُغاب  ٧ْاهذ الجٍؼ ي،  ْالخإزغ الا٢خهاصي ٧اهذ جدذ الخ٨م ال٣َٓ عي 

٧ْاهذ ٞئاث املجخم٘ اإلاؿخًٟٗت جيخٓغ بلى مً ًىجي مً َظٍ الخالت الؿِئت التي حِٗل ٞحها، ٧ان ْ  ْٖضم الاؾخ٣غاع،  

ْالُب٣اث  اًت  ٣ُا ْخؿً مٗاملتهم م٘ الٖغ ً لِم في قما٫ بٍٞغ ٍْع الكٗب ألاهضلسخي مُلٗا ٖلى ٖضالت اإلاؿلمحن املجا

ٍْخمجى ْالُ الضهُا مً املجخم٘،  ْالٓلم مً الؿلُت  ٓع  َٓم مً الج  ٣اث الخا٦مت.بؤن ًسله

ٓاص اإلاؿل اَب٧ُُٗان الٟخذ ؤلاؾالمي لؤلهضلـ ؤمغا  ٓخاتهم م٤ْٞ الخُت التي التزمِا ال٣ ٓن ؤزىاء ٞخ

٧ْاهذ ٨ٞغة ٞخذ ألاهضلـ  ٢ض بضؤث في ِٖض ٖشمان بً ٖٟان ٓسخى   -هنع هللا يضر -ؤلاؾالمُت،  بً ْلخد٤ُ٣ َظا الِضٝ بضؤ م

ٓسخى  ْالٟٓغ ؤعؾل م ت بالٟخذ  ٓصة َظٍ الؿٍغ ْبٗض ٖ ت بلى ألاهضلـ ب٣ُاصة ٍَغ٠ بً مال٪ البربغي،  ههحر ًبٗض الؿٍغ

اص ؾىت زيخحن  ٢ْض جم الٟخذ ؤلاؾالمي لبالص ألاهضلـ ٖلى ًض َاع١ بً ٍػ اص،  بً ههحر بلى ألاهضلـ ب٣ُاصة َاع١ بً ٍػ

ٍٓت .     ْحؿٗحن للهجغة الىب

 ٓخضةؤَضاٝ ال    1. 1

 ْالضًيُت ٢بل الٟخذ ؤلاؾالمي لؤلهضلـ ٓا٫ الؿُاؾُت ْالاظخماُٖت   الخٍٗغ٠ باألخ

 ٢ِٓٗا الج ْم  غافيٛالخٍٗغ٠ بدؿمُت ألاهضلـ 

 ْؤؾبابّ بالخٟهُل  الخٍٗغ٠ بالٟخذ ؤلاؾالمي لؤلهضلـ 

  إل  مغاخل الٟخذ ؤلاؾالمي لؤلهضلـ مٟهالٖلى الَا

 ٓماث الٗغبُت في ْالخ٩ ٓخاث  إل ٖلى الٟخ  ألاهضلـ  الَا

ٓا٫ ألاهضلـ  1. 2  ٢بل الٟخذ ؤلاؾالميؤخ

ْالبلضان،   ٫ٓ ٓا زلُُا مً ؤظىاؽ مسخلٟت ألان ب ٖلى قبّ ٞبن ؾ٩ان ألاهضلـ ٧اه ْالخْغ ٓالذ الهجغاث  خ

٢ُْام  ْإن ٦ثرة الهجغاث بلى َظٍ البالص   ، ً بها ٢بل الٟخذ ؤلاؾالمي َم ال٣ٍٓ غة ختى ٧ان آزغ اإلاؿخ٣ٍغ الجٍؼ

ٓماث املخخل ٧ْل ظيـ ًخإزغ بش٣اٞت الجيـ الخ٩ ْالش٣اٞاث،  ٓص ؤظىاؽ مسخلٟت مً ألان٫ٓ  ْالِا ؤصٔ بلى ْظ ْػ ٟت 

ٓا٢ٗت في  ٍٓلت في بالص ألاهضلـ ال ٓع الُ ْالخ٨م ٖبر الٗه ْعا باعػا في ازخالٝ الغؤي  ْالخإزغ لٗب ص ْٖمل الخإزحر  آلازغ، 

ٓا٫ ا ٓع الخالُت ًٖ ألاخ ْهخٗٝغ في الؿُ ت،  غ ؤلاًبحًر ْالضًيُت ْالاظخماُٖت. قبّ الجٍؼ  لؿُاؾُت  
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ٓا٫ الؿُاؾُت 1.2.1  ألاخ

٢ْبل الٟخذ ؤلاؾالمي  سُت،  ٓع مسخلٟت جاٍع غة ألاهضلؿُت مغث بٗه لِـ في َظا ألامغ عؤًان ؤن قبّ الجٍؼ

ْاثل ال٣غن الخامـ  ت في ؤ غة ؤلاًبحًر ٢ْض بضؤ اخخال٫ ال٣ٍٓ للجٍؼ ْهي ٢بُلت ؤإلااهُا،  ي،  ٧اهذ جدذ الخ٨م ال٣َٓ

ٓا  ْٖامل ٢ْض اؾدبض ال٣ٍٓ بالخ٨م  ٓهضا٫،  ْلم ٨ًً اإلاُالصي بٗض َغصَم ال ٓا٫ خ٨مِم،  ؤَل البالص مٗاملت الٗبُض َ

٧ْاهذ الخالٞاث  ٧ْان الكٗب ؤلاؾباوي ٌِٗل في الٓغْٝ الؿِئت،  ْي٘ هٓام خ٨مِم مالثما لبؿِ الاؾخ٣غاع، 

ْلت  ال ٌؿخُُ٘ ؤخض ؤن ًهل بلى الض ْلت حك٩ل زُغا ُٖٓما،  ْؤقغاٝ الىاؽ اإلاباقغة في الض الؿُاؾُت بحن ألامغاء 

ٓا مل٨ُت ال٨غسخي ألبىائهم مما صٞ٘  ْؤلاماعة بال ْلِـ لل٣ٍٓ هٓام ؾُاسخي، ألن بٌٗ اإلال٥ٓ ه٣ل بٗض بَغا١ الضم، 

َْظٍ ألاػمت بضؤث في ِٖض اإلال٪ از٩ُا  ٓلى الخ٨م مً  (Ebica)البالص بلى خغب ؤَلُت،  م، ٣ٞض 700/ بلى 680َْٓ الظي ج

ْؤقغ٦ّ مّٗ في الWitizaٖحن بٗضٍ ابىّ ُُٚكت ) ْلُا للِٗض،  ٧ْان اإلال٪ (  خ٨م بضْن الالخٟاث بلى ٢اهٓن الاهخساب، 

ٓع ٢ض ايُغبذ بؿبب  ٧ْاهذ ألام ْامخُاػاتهم،  ٢ِٓم  ٓص ؾاب٤ خ٣ )ُُٚكت( ٖاصال في خ٨مّ خُض عص ٖلى الحه

ْجها  ٓالُت التي ٧ان ٦باع ال٣ٍٓ ًضبغ ْالخهٓن الضازلُت ل٩ي ًدُم ؾلُان ٞاإلااامغاث اإلاخ ِضم ظمُ٘ اإلاٗا٢ل 

ٍْجغصَم م ٓمّ  ْمت، زه ْاإلا٣ا ْالضٍزم ً ْؾاثل الضٞإ  ٓلُّفي الٓنُت  ما ظاء اجب٘ بزغ  الٗغف، ٞسغ١ ٢اهٓن  بخ

ٓا٣ٞت ؤخض. ْلُا للِٗض صْن م ْلضٍ  ْٖحن   الاهخساب 

٧ْل مجهم ًدغم ٖلى  ْالىبالء،  ْالبلض مى٣ؿما بحن عظا٫ الضًً  إلاا ماث ُُٚكت ؤنبدذ الٓغْٝ ؾِئت 

ذ الٟٓضخى  ْمطخى ٖلى َظٍ الخا٫ هدٓ ٖام الؿلُان، ٞٗهٟذ بالبالص ٍع ْصاعث عحى الخغب بُجهم،  ْالاه٣ؿام، 

( ٤ ْا لظٍع ْال٣ًاء Rodzigueْهه٠، زم اظخم٘ الىبالء الهخساب اإلال٪ ٞازخاع ْا لىهغجّ  ْاؾخٗض ( زلٟا لُُٛكت، 

ْؤ٢اعبّ، ٤( خُض َغب ؤبىاء اإلال٪ الؿاب٤  ْصاعث  ٖلى مىاٞؿُّ بدض الؿ٠ُ ل٨ً البالص ٧لِا لم جسً٘ للمل٪ )لظٍع

ْع ٦بحر  ٧ْان لِم ص ْٞغ ؤبىاء ُُٚكت مً البالص  ٓمّ ٞضب الُإؽ في هٟٓؾِم،  ٤ زه بُجهم ٖضة مٗاع٥ َؼم ٞحها لظٍع

ْاٞخ٣غث بلى خض بُٗض، الفي  ٓعث جماما  ٤ ٢ض جضَ ْٖلى ؤي خا٫ ٣ٞض ٧اهذ ممل٨ت ال٣ٍٓ في ؤًام لظٍع ٟخذ ؤلاؾالمي، 

اث الت ٦ْثرث اإلاىاٖػ ٧ْاهذ َظٍ الخالٞاث ْاهدكغ الخالٝ بحن ؤَلِا،  ماء ال٣ٍٓ ٖلى ال٨غسخي،  ي ٧اهذ جدضر بحن ٖػ

. ْبحن الخ٩ام ؤهٟؿِم مً ظِت ؤزٔغ  الضازلُت بحن الكٗب ْخ٩امّ مً ظِت 

ْإن الٟكل تْفي َظٍ الٓغْٝ الؿُاؾُت الؿِئت ٧ان ٖغف ال٣ٍٓ حه ز َؼا ٖىُٟا، بل ٧ان ٖلى خاٞت بغ٧ان، 

ْالٓلم الُب٣ي،  ْال٠ًٗ الخغبي،  ٓا الؿُاسخي  ْالٗبُض ٧اه ي،  ْازغ الِٗض ال٣َٓ ٓامل ٢ض ججمٗذ في ؤ ا مً الٗ حَر ْٚ

ن الٟغنت بلى الخالم مجها، ُت ًيخْٓغ ْلت ال٣َٓ ٓن جخُل٘ في َظا الجٓ اإلآلم بلى ٞجغ ظضًض.ْ ؾازُحن ٖلى الض  ٧اهذ الُٗ

ٓا٫ الضًيُت 1.2.2  ألاخ

ْصزلذ الىهغاهُت ْماوي،  ٧ْان َظا  ْلذ ألاهضلـ ٞترة مً الؼمً جدذ الخ٨م الغ ْما،  في ألاهضلـ جبٗا لغ

ٓؽ  ٓا ٖلى الضًاهت الىهغاهُت ٖلى اإلاظَب ألاٍع ٓلى ال٣ٍٓ ٖلى ألاهضلـ ٧اه إلاا اؾخ ٓل٩ُي،  الضز٫ٓ ٖلى اإلاظَب ال٩از

ال ٌٗتٝر لل٣ؿاْؾت بد٤ الٓؾاَت  م ٖلحها الؿالم م٩اها في ال٣ُٗضة،  ال ًجٗل مٍغ َُٓت اإلاؿُذ  الظي ال ٌٗخ٣ض بإل

٦ْخابّ ؤلاهجُل بال ؤن بحن الىاؽ،  بن اإلاؿُدُت جُل٤ ٖلى الضًً اإلاجز٫ مً ٖىض هللا ٖلى هبُّ ِٖسخي ٖلُّ الؿالم 

ْالٟلؿٟت  ْالِىضًت  ْماهُت  ٓزيُت الغ ٣ُْٖضجّ الصخُدت ختى ؤنبدذ ٣ٖاثضَم زلُُت مً ال ٓا ؤلاهجُل  ؤجباِٖا خٞغ

ٓصًت ِٞم الظًً ٌٗخ٣ضْن ٣ُٖضة الخشلُ ٟاث الحه ْالخدٍغ ٓهاهُت،  مِم ؤن هللا لّ زالر خاالث، ٞاإللّ ألاب الُ ض بٖؼ
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َْظا ألامغ ؤصٔ بلى جدٍغٌ عظا٫ الضًً  ٓل٩ُي،  ْمان ٢بل طل٪ ٖلى اإلاظَب ال٩از ْالغ مً ٞغ١ الضًاهت الىهغاهُت، 

ٓع مً َظا الخ٨م ٍْتزلؼ٫  اقخض الخالٝ بحنٞ ،للىٟ ٕؼ  إلاا عؤٔ ال٣ٍٓ ؤن مل٨ِم ًتٖز ٓل٩ُي،  ْال٩از ٓسخي  ٣حن ألاٍع الٍٟغ

ٓل٨ُُت  ٧ْان لل٩از ٓل٨ُُت الضًاهت الغؾمُت،  ٓل٨ُُت ٞإنبدذ ال٩از ٓا بلى مظَب ال٩از ٓل بؿبب ازخالٝ مظَبهم جد

اًاَا، ٞلما اٖخى٤ مل٥ٓ ال ْٖع ٓع ٦ىِؿتهم  ْهّ في َلُُلت ٖانمت ال٣ٍٓ للىٓغ في ؤم ٓل٨ُُت مجلـ ٣ٌٗض ٣ٍٓ ال٩از

ْؤ٣ٖب َظا الخد٫ٓ  ُت  ٨َْظا جٓخضث ال٨ىِؿت ؤلاؾباهُت جدذ ْل اإلال٨ُت ال٣َٓ ؤنبذ َظا املجلـ عؾمُا صًيُا، 

ٓل٨ُُت اجساط اللٛت الالجُيُت لٛت عؾمُت في البالص ٓطَم الضًجي  ،بلى ال٩از ٓز٣ذ َظٍ الٗال٢ت مما شج٘ ٖلى بؿِ هٟ ْج

ْالؿُاسخي ٖلى بؾباهُا.  الغؾمي 

ْالخٗهب، ٌٗاهٓن ؤقى٘ ْالح ٓا مٓي٘ البٌٛ  ْل٨جهم ٧اه غة،  ٓا ٌك٩لٓن ٖىهغا مِما مً ؾ٩ان الجٍؼ ٓص ٧اه ه

ٓص ؤْ الىٟي ؤْ اإلاهاصعة، ٞاٖخى٤  ي )ؾحزبٓث( ٞغى الخىهحر ٖلى الحه ٓع ْالايُِاص، ٟٞي ٖهغ اإلال٪ ال٣َٓ ٓان الج ؤل

٢ْغع مجلـ َلُُلت في خ٣ِم ؤخ٩ام اإلاغ  ا،  ٢ْغع ؤن ججٕز ٦شحر مجهم الىهغاهُت ٦َغ ْلت،  جضًً الخاعظحن ًٖ الض

ٍْجٕز  ْؤن حهبهم اإلال٪ ٖبُضا إلاً ٌكاء،   ، ٣ٍْطخي ٖلحهم بالغ١ ألابضي للىهأع الًاث ألاهضلؿُت،  ؤمال٦ِم في ؾاثغ ال

ٓصًت  ْط حه ْؤن ال جتز ت ههغاهُت،  ٓصي بال بجاٍع ْط ٖبض حه ْؤن ال ًتز ٍْغبٓن ٖلى صًً الىهغاهُت،  ؤبىائهم مىظ الؿابٗت، 

ٓا ٢بُل الٟخذ ؤلاؾالمي ضخُت ْلم ال  ٓص ؤًما ٖه٠، ٩ٞاه ْاإلاُاعصة بالحه ٨َْظا ٖهٟذ ًض البُل  بال بىهغاوي، 

٢ٓٓن بلى الخالم مً َظا الىحر الجاثغ. ٓم  ًخ ٓا ٦باقي الكٗب اإلآل ٧ْاه  ًُا١، 

ت، ٣ٞغع مجلـ َلُُلت ال٣ًاء ٖل غة ؤلاًبحًر ٓزيُحن في قبّ الجٍؼ ٓزيُت، ٧ْان َىا٥ ٖضص ٦بحر مً ال ى ال

 ْإظباع ؤَلِا ٖلى الضًاهت الىهغاهُت.

٧ْاهذ َظٍ هي خالت ألاهضلـ الضًيُت ٢بل الٟخذ ؤلاؾالمي، ٞهي خالت ؾِئت ظضا ظٗلذ الكٗٓب 

ْالكٗب ؤلاؾباوي ٧ان ًيخٓغ بلى الخالم مً  اإلاؿخًٟٗت ج٨ٍغ الضًاهت الىهغاهُت التي ٧اهذ مؿُُغة ٖلى البالص، 

ن ٍْْغ ْالبُل،  ت  َظا الٓلم  ْمُٗحن لِم خٍغ ٣ُا مى٣ظًً لِم مً َظا ال٣ِغ  ْلئ٪ الٟاجدحن اإلاؿلمحن في قما٫ بٍٞغ ؤ

ْالكٗاثغ.  الًماثغ 

ٓا٫ الاظخماُٖت 1.2.3  ألاخ

ْمسخلٟت الُبُٗت،  ٧ان املجخم٘ ؤلاؾباوي ٢بل الٟخذ ؤلاؾالمي مى٣ؿما بلى زالر َب٣اث مخباًىت الخا٫ 

ْالخ٩ا ْالُب٣ت الٓؾُى: جخ٩ٓن مً ٖامت الكٗب، الُب٣ت الشالشت: الُب٣ت ألاْلى: جخ٩ٓن مً ألاؾا٢ٟت  ىُاء،  م ْألٚا

ْإن خ٨مِم الجاثغ َٓ الظي ؤصٔ  ْالخضًض،  ُت ٧اهذ جد٨م ٖلى ألاهضلـ بالىاع  ٓمت ال٣َٓ ْالخ٩ جخ٩ٓن مً الٗبُض، 

 بلى ج٣ؿُم الىاؽ في َظٍ الُب٣اث الشالزت.

ُت ٓمت ال٣َٓ ٓمُت، ْعظا٫ ال٨ىِؿت ٧ان لِم قإن ٦بحر في الخ٩ ٓع الخ٩ ْع باعػ في ظمُ٘ ألام ٧ْان لِم ص  ،

٢ْاٞا  ٨َْظا ٧ان ال٨ىاجـ ْألاصًغة ؤ ٓا ًمل٩ٓن ٦شحرا مً ألاعاضخي الؼعاُٖت،  ْٚىُت، ألجهم ٧اه ٍٓت  ٓا َب٣ت ٦بحرة ٢ ٧ْاه

ْل ٓا قِئا لخدؿحن خا٫ الىاؽ  ٓ  مٌؿخٛلِا عظا٫ الضًً، ل٨جهم لم ٌٗمل ْلم  اٌٗى بال بما ًمـ مهالخِم الخانت، 

ىُاء مً الاؾدبضاص بالًٟٗاء.ٌ اث ألٚا  ٗترى ؤخض مجهم ٖلى جهٞغ
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ْالىبالء ٌؿِئٓن  ىُاء  َِْٗكٓن ٖلى َامل الخُاة، بط ٧ان ألٚا ٧ْان الٗبُض ٌك٩لٓن ظؼءا ٦بحرا في املجخم٘ 

ْا ًخُلٗٓن  ْؤزظ ٓا مً خُاة الغزاء  ٢ِٓم، ٣ٞض ًُإؾ ال ًاصْن خ٣ ْجهم ظؼءا مً ممخل٩اتهم،  ٓا ٌٗخبر ٧ْاه بلى  بلحهم، 

ٓا٫ الؿِئت. ْط مً َظٍ ألاخ  ٞغنت الخغ

 ، ْاخضة مجها ألازٔغ ٧ْان الىاؽ مى٣ؿمحن في َب٣اث جؼصعي ٧ل  ْما،  ْالىٓام الاظخماعي ٩ًاص ٩ًٓن مٗض

ْالُاثُٟت.  ْالخٟغ٢ت الٗغ٢ُت  ٓا٫ في ألاهضلـ، بط ٧اهذ مبيُت ٖلى الُب٣ُت  ٓؤ ألاخ  ْالخالت الاظخماُٖت ؤصث بلى ؤؾ

ْٖضم ٢ْبل الٟخذ ؤلاؾال  ْالخإزغ الا٢خهاصي  ْالٟؿاص الاظخماعي  ت حك٩ٓ الايُغاب  غة ؤلاًبحًر مي ٧اهذ الجٍؼ

٤، ألهّ  ْالؿلُت الٟاؾضة، ْؾاءث خا٫ البالص في ِٖض لظٍع ْهٓام املجخم٘ الؿاثض  الاؾخ٣غاع بؿبب الؿُاؾت الؿِئت 

ْاٖخضٔ ٖل ٓاظِت ؤٖضاثّ،  ٤ الكٗٓب بالًغاثب الٟاصخت لخاظخّ بلى اإلاا٫ إلا ُت، ٞٗمذ ؤَع ى طزاثغ ال٨ىاجـ ال٣َٓ

 .الٟٓضخى ْالايُغاباث

ْإن ٖامت الكٗب في  ٓا٫ ؾِئت مً ظمُ٘ الجِاث،  ٓا٫ ألاهضلـ ٢بل الٟخذ ؤلاؾالمي ٞهي ؤخ َظٍ هي ؤخ

ْا بصخيء، ألن ؤلاوؿان ال ٌؿخُُ٘ ؤن ًدهل في خُاجّ اإلاِٗكُت بال بطا ٧ان َىا٥  ٓػ ٍٓت اإلااصًت لم ًٟ خُاتهم الضهُ

َْضْ ٓصا في ألاهضلـ بؿبب الٓلم الظي ٧ان ًماعؾّ الخ٩ام في اؾخ٣غاع  َْظا الاؾخ٣غاع ٧ان م٣ٟ ء في املجخم٘، 

٧ْاهذ ٞئاث املجخم٘   ،ً ٍٓع َْىا٥ ٞئاث مدؿلُت ٖلى ع٢اب الًٟٗاء حِٗل ٖلى ؤ٦خاٝ َاالء اإلا٣ِ املجخم٘.، 

ٍٓلت مً الٓلم ْؤلاع  ٓع َ ٢ْض مؼ٢تها ٖه ْالباؽ،   َا١.اإلاؿخًٟٗت حٗاوي نىٝٓ الك٣اء 

ٓماج٪:  ازخبر مٗل

ٓا مً الخ٩ام في ألاهضلـ ٢بل الٟخذ ؤلاؾالمي؟ .1  مً ٧اه

ٓلى اإلاظَب  .2 ٓل٠ُ٦٩ُ اؾخ  ٖلى ألاهضلـ؟ يال٩از
ً
 ؤزحرا

 ما هي الُب٣اث ألاؾاؾُت في املجخم٘ ألاهضلسخي؟ .3

 حؿمُت ألاهضلـ 1.3

تها الٗغب في ؤلاؾالم  ْإهما ٖٞغ ٢ْض ظٔغ ٖلى ألالؿً ألاهضلـ هي ٧لمت عجمُت لم حؿخٗمل في ال٣ضًم 

ٓلّ: ٢ْض حؿخٗمل بدظِٞما في الكٗغ، ٣ٞض وؿب بلى بٌٗ الٗغب ٢ ْالالم   باألل٠ 

ٓا ٓم ٖــــــً ؤوـــــــ ٣ٞــــــال  ؾــــــإلذ ال٣ــــــ
 

ْؤهـــــــــــــــــــــــــــضلـ بُٗـــــــــــــــــــــــــــض   بإهـــــــــــــــــــــــــــضلـ 

 

ذ في الٗهغ  ت ٖٞغ غة ؤلاًبًر ْالبرحٛا٫، ؤْ ما ٌؿمى قبّ الجٍؼ ْلتي بؾباهُا  بن بالص ألاهضلـ خالُا ٖباعة ًٖ ص

ا )ال٣ضًم باؾم  ٓا ؾ٩ان َظٍ البالص ال٣ضًم.Iberiaبًبحًر حن الظًً ٧اه  ( وؿبت بلى ؤلاًبحًر

غة بٗض طل٪ باؾم بؾباهُا ) ذ قبّ الجٍؼ غة Ispaniaزم ٖٞغ ْمان ٖلى قبّ الجٍؼ َْظا الاؾم ٢ض ؤَل٣ّ الغ  )

ْماوي باؾم "بد٩ُا" ) ٓبي مً بؾباهُا في الِٗض الغ ٢ْض ؾمى الجؼء الجى ٓا ٖلحها   .(Beticaخحن خ٨م

ْهضلـ" ) َْٓ Vandlusبن ٧لمت ألاهضلـ ؤزظٍ اإلاؿلمٓن مً " غة اؾم ألاهضلـ  ٓا ٖلى قبّ الجٍؼ ْؤَل٣  )

ٓا بلى ظىٓب  ْهضلـ" ٢ض ْنل ٧ْان َاالء " ْمان،  ْبُت الكمالُت التي ؤٚاعث ٖلى ممخل٩اث الغ ْع اؾم لبٌٗ ال٣باثل ألا

ْهضلِؿُا" ) ٓا اؾم "ٞىضلِؿُا" ؤْ " ْؤَل٣  (.Vandalisiaبؾباهُا 

ٓخكُت، زم ظاء  ْال ْة  ٢ْض ٧اهذ جدؿم َظٍ ال٣باثل بالبضا ْبُت ظاءث مً ؤإلااهُا  ْع ٣ٍْا٫ بن َظٍ ال٣باثل ألا

ٓا في ال٣ًاء ٖلى ال٣باثل ألا ْمان في طل٪ إلااخ٨م ال٣ٍٓ الظًً هجخ هُت الِمجُت التي ٧اهذ حٛحر ٖلى ممخل٩اث الغ
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غة ؤلاؾباهُ (Gothi)الؼمً، ْؾُُغ ال٣ٍٓ  ْاؾخمغ َظا ٖلى ؾاثغ الجٍؼ ا ٦بحًرا ٧اهذ ٖانمخّ َلُُلت 
ً
ٓا مل٩ ْؤؾؿ ت، 

 الخ٨م ختى الٟخذ ؤلاؾالمي.

ْمً َىا  ْهضلـ"  ٓا بخُٛحر في اؾم " َٓا اؾم ألاهضلـ ٣ٞام غة بٗضما ٞخد ْؤَل٤ اإلاؿلمٓن ٖلى َظٍ الجٍؼ

ٓاْ في الٗغبُت مش ْهضلـ" ٞالِمؼة جإحي ؤخُاها بضال مً ال ٍٓ، ظم٘ ؤنبدذ ال٩لمت "ؤهضلـ" بضال مً " ْؤظ  ٍٓ ل: ْظ

ْؤن بٌٗ اإلااعزحن  ْا حٗلُالث ؤزٔغ لدؿمُتها باؾم ألاهضلـ ٦ما ه٣لّ اإلا٣غي ًٖ ؤبي ؾُٗض  ال٣ضامىْظّ،  ْعص ٢ض ؤ

ٓح ألهّ هؼلِا". ٓبا٫ بً ًاٞض ابً ه  مً ؤن جل٪ البالص "ؾمُذ باألهضلـ ابً َ

٫ْ مً ؾ٨ً باألهضلـ ٖلى ْمجهم مً ط٦غ حٗلُال آزغ مشل: ؤخمض بً دمحم الغاػي الظي ه٣ل ٖىّ  ْؤ ٓلّ: " اإلا٣غي ٢

٢ْض ب٣ي اؾم  ْبهم ؾمي اإلا٩ان ٞٗغب ُٞما بٗض بالؿحن اإلاِملت،  ٓن "باألهضلل" اإلاعجمت  ٓم ٌٗٞغ ٢ضًم ألاًام... ٢

ٓع في اللٟٔ  ْل٨ىّ ٢ض ؤناب قِئا مً الخُ ْظِم،  ْلم ًسغط بسغ غة،  ٓن ٖلى قبّ الجٍؼ ألاهضلـ الظي ؤَل٣ّ اإلاؿلم

ْؤما في اإلاٗجى ٣ٞض ناع Andaluciaفي اللٟٔ ٣ٞض ؤنبذ في اللٛت ؤلاؾباهُت "ؤهضلشُا" )ْاإلاٗجى، ؤما  ( بضال مً ؤهضلـ 

غة ٣ِٞ.  ظىٓب قبّ الجٍؼ

ٓماج٪:  ازخبر مٗل

 مً بضؤ بَال١ حؿمُت ألاهضلـ؟ .1

غة باألهضلـ؟ .2 ْظّ حؿمُت َظٍ الجٍؼ  ما 

 مضن ألاهضلـ الكِحرة 1.4

ت ْاإلاضن الكِحرة التي ٌكملِا بؾباهُا: ْٚغهاَت(Almeria)هي اإلاٍغ  ،(Granada)ْمال٣ت  ،(Malaga) ،

بت(Jeen)ْظُان ٢َْغ  ،(Cordoba)ْإقبُلُت  ،(Ceville)٢ْاصؽ  ،(Cadiz)لُُلت َْ ،(Toledo)ْبليؿُت  ،(Valancia) ،

ٓهت  غْ ، َْؾ (Barcelona)ْبغقل
ُ
 ْؿ ٢

َ
 . (Zaragoza)تُ

ٓماج٪:  ازخبر مٗل

 ما هي مضن ألاهضلـ؟ .1

٢ٓ٘ الجٛغافي 1.5  اإلا

ْبا،  ْع ٓبي الٛغبي ل٣اعة ؤ ْج٣٘ ألاهضلـ في الجؼء الجى ْالبرحٛا٫،  ٓم بؾباهُا  غة ألاهضلـ الُ حكخمل قبّ ظٍؼ

ٍْٟهلِا ًٖ  ْمً الكغ١ البدغ ألابٌُ اإلاخٓؾِ  لسخي،  ْالٛغب املخُِ ألَا ْمً الجىٓب  ٍْدضَا مً الكما٫ ٞغوؿا 

ْٖغة هي ظبا٫ البرجاث "البر   ظبا٫ 
ً
ْبا قماال ْع ٧ْان ٞحها ٞغوؿا ْؾاثغ ؤ ٓاب ٦ما حؿمى في ال٨خب الٗغبُت(  اوـ" )ؤْ ألاب

ْالخغ ٓ زمؿت مىاٞظ للضز ٍْٟهل ألاهضلـ ًٖ اإلاٛغب م٤ًُ ٖٝغ مىظ الٟخذ ؤلاؾالمي ْ ٫ بلى ألاهضلـ  ط مجها، 

ْٖٝغ ؤًًا  ٓاخُّ ٖكغة ؤمُا٫  ٓم: م٤ًُ ظبل َاع١.  باالؾم)بدغ الؼ٢ا١( ل٣ًُّ الظي ًبلٜ في بٌٗ ه الباقي بلى الُ

ْٞغوؿا،  ؾُا  ْبا في اإلاؿاخت بٗض ْع ْع ٢ِٓٗا ْحٗخبر زالض ؤ٦بر بالص في ؤ ًجٗل لِا نالث ْالجٍؼغة لِا اجها٫ بالٗالم؛ ٞةن م

ْإٍٞغ٣ُا. ْعبا  ٍٓت ب٣اعحي ؤ ٢ 

ٓماج٪:  ازخبر مٗل

؟ .1
ً
ـ خالُا  ٖلى ماطا حكخمل ظٍؼغة ألاهضل
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ؿمى اإلا٤ًُ الظي ًٟهل .2 ً اإلاٛغب؟ بماطاٌ  ـ م  ألاهضل

 الٟخذ ؤلاؾالمي في ألاهضلـ  1.6

ْعة بط ال ًٟهلِا ًٖ  ْاؾخ٣غث في البالص املجا ٣ُا،  ٧اهذ ظُٓف اإلاؿلمحن ٢ض بؿُذ ؾلُاجها ٖلى قما٫ بٍٞغ

ٓا ٖلى  ٧ْان اإلاؿلمٓن ٢ض خهل ٍٓل،  الضز٫ٓ في ألاهضلـألاهضلـ بال م٤ًُ ظبل َاع١،  غ ْظِاص َ بٗض ٦ٟاح مٍغ

ٓلُض بً ٖبض اإلال٪ )اإلاخٓفى 23)اإلاخٓفى  -هنع هللا يضر-ْاؾخمغ مىظ ِٖض ٖمغ  ٧ْاهذ ٨ٞغة ٞخذ ألاهضلـ ٢ض 96َـ( بلى ِٖض ال َـ(، 

 ٦ما ط٦غ الُبري. -هنع هللا يضر-بضؤث في ِٖض ٖشمان بً ٖٟان 

ما  ٖبض هللا بً هاٞ٘ بً الخهحن -هنع هللا يضر-"ؤعؾل ٖشمان  َٓع ْٖبض هللا بً هاٞ٘ بً ٖبض ال٣ِـ مً ٞ

٦ْخب ٖشمان  ٣ُا بلى ألاهضلـ، ٞإجُاَا مً ٢بل البدغ،  اهخضب مً ؤَل بلى مً  -هنع هللا يضر-طل٪ مً بٍٞغ

َٓا ٦ىخم  ألاهضلـ. ْإه٨م بن ٞخدخم ؤما بٗض: ٞةن ال٣ؿُىُُيُت بهما جٟخذ مً ٢بل ألاهضلـ، 

ْالؿالم".  قغ٧اء مً ًٟخدِا في ألاظغ، 

ْما  الث ألاْلى للْٛؼ في البدغ،  ْٞت لضٔ اإلاؿلمحن في ػمً املخا َْظا الىو ًض٫ ٖلى ؤن ألاهضلـ ٧اهذ مٗغ

ٓابت ألاهضلـ، ٞال ًم٨ً ٞخذ ألاهضلـ  ٣ُا هي ب ٣ُا، ألن بٍٞغ ػالذ َظٍ ال٨ٟغة جىمٓ ختى جد٣٣ذ بٗض بجمام ٞخذ بٍٞغ

٣ُا.  بال بٗض ٞخذ بٍٞغ

ٓماج٪:  ازخبر مٗل

 اإلاؿلمٓن ٞخذ ألاهضلـ؟٠ُ٦ اؾخُإ  .1

 في ؤي ِٖض بضؤث ٨ٞغة ٞخذ ألاهضلـ؟ .2

 مغاخل ٞخذ ألاهضلـ 1.7

٤ْٞ الخُت التي اجبِٗا اإلاؿلمٓن  ْالبرحٛا٫( ؤمغا َبُُٗا  ت )بؾباهُا  غة ؤلاًبحًر ٧ان الٟخذ ؤلاؾالمي لكبّ الجٍؼ

ٓلُض بً ٖبض اإلال٪)اإلاخٓفى  ٓخاتهم، ْفي ِٖض ال ٓسخى بً 96ؤزىاء ٞخ ٓلى م َـ( ٢ُاصة الجُٓف 97ههحر)اإلاخٓفىَـ( ج

ْوكغ عؤًخّ ختى املخُِ  ٣ُا  ٧ْان لّ ًٞل ٦بحر في جشبُذ ٢ضم ؤلاؾالم في قما٫ بٍٞغ ٣ُا،  ؤلاؾالمُت في قما٫ بٍٞغ

٣ي  ٓصَم في الكما٫ ؤلاٍٞغ ْمً مّٗ ٧لمت ؤلاؾالم بجِ ٓسخى بً ههحر  لسخي، بٗض ؤن ؤعسخى م ٓة الخالُت  –ألَا ٧اهذ الخُ

ٓص الضٖاة ٢اصة ْظِكا  -هضلـالُبُُٗت هي ٞخذ ألا  ٓص مً ؾب٣ّ مً الجى ٓسخى زُت ؾلُمت ؤ٦مل بها ظِ ٢ْض اجب٘ م

ٓخاث ؤلاؾالمُت التي ٨ًٟي  في جغؾُش ٢ضم ؤلاؾالم ال َمٗا في مٛىم  ؤْ خغنا ٖلى ظاٍ، َظا َٓ الِضٝ لجمُ٘ الٟخ

 ْ ٌ الاصٖاءاث  ت َبُٗتها لٞغ ْمٗٞغ إل ٖلحها  عة  عصالَا اث اإلاْؼ داجلمُد–اإلاٟتًر بلى اٖخباع الٛىاثم ؾببا في  –ا ؤْ جهٍغ

ٓا  ٓخاث ؤلاؾالمُت زحر قاَض ٖلى َظٍ الخ٣ُ٣ت ؤن اإلاؿلمحن لم ًٟخد ش الٟخ ْإن  جاٍع َْٓ ؤمغ مطخ٪،  َظا الٟخذ 

ْالٛىاثم ٣ٞض جدهل جبٗا. ْا الٗباص بال مً ؤظل بٖالء ٧لمت الخ٤،  ْلم ٌسخغ  البالص 

ٓلُان: 1.7.1 ٓسخى بً ههحر م٘ ً  م٣ابلت م

َْٓ ًغ٢ب الٟغم  ٓظّ بلى اٞخخاح َظا الشٛغ اإلاىُ٘ )ؾبخت( الظي ٣ً٘ م٣ابل َىجت،  ٓسخى بً ههحر ج ٧ْان م

ْاًاث في ؤمغ  ْجسخل٠ الغ ٓلُان ٌٗغى ٞحها حؿلُم م٣ٗلّ )ؾبخت( للمؿلمحن،  لخد٤ُ٣ َظٍ ألامىُت، بط ظاءجّ عؾالت مً ً
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٢ُْل بجه ٓلُان اجهال باإلاغاؾلت  ٍْ ٓسخى  ٓسخى بلى الاجها٫، ٣ُٞا٫ بن م ٓلُان اؾخضعى م ٍْ ما اجهال باإلا٣ابلت الصخهُت، 

٢ُْل: بجهما اظخمٗا في ؾُٟىت في البدغ.  ٢ْٗذ اإلاٟاْياث بُجهما،  َْىال٪   ؾبخت، 

ٓلُض بً ٖبض  ّْٖ اَخماما ٦بحرا، ٨ٞخب بلى ال ْاَخم بمكغ ٓلُان،  ٓة ً ٓسخي لضٖ ْٖلى ؤي خا٫ ٣ٞض اؾخجاب م

ْٕ، ٨ٞخ96-86اإلال٪ ) ال ٌٛغع باإلاؿلمحن.( بإمغ َظا اإلاكغ ا بالؿغاًا  ٓلُض: بإن ًسخبَر  ب بلُّ ال

ْاؾخُإ ؤن ٣ًضع ؤَمُت مشل َظا  ْٚىاَا،  ٓا٫ بؾباهُا ْزهبها  ٓسخى بً ههحر ٖلى ؤخ ٠٢ْ م ٧ْان ٢ض 

ْال٠ًٗ،  ٓصَا مً الايمدال٫  ْما ٌؿ ْالك٣ا١،  ٓلُان ْخلٟاثّ ما حٗاهُّ بؾباهُا مً الخالٝ  الٟخذ، ٞلما ٖلم مً ً

ٓلُان مً حؿلُم "ؾبخت" ْعؤٔ مما  ٓػ  (Ceuta)ٌٗغيّ ً ْج٣ضًم ؾٟىّ لى٣ل اإلاؿلمحن في البدغ ؤن الٟ ْباقي مٗا٢لّ، 

ت في  ٓا ٢بل طل٪ ٚمغ اإلاٗاع٥ البدٍغ ٓا٫ البدغ، بُض ؤن اإلاؿلمحن ٢ض زاي ْؤال ًؼط باإلاؿلمحن بلى ؤَ ٓع مد٤٣،  مِؿ

٣ُا ْألاهضلـ مجا ٧ْان البدغ الظي ًٟهل بحن بٍٞغ  ػا ي٣ُا.َظٍ اإلاُاٍ، 

ت ٍَغ٠ البربغي: 1.7.2  ؾٍغ

ْلخد٤ُ٣ َظٍ الخُت  ٣ُا ْألاهضلـ  ٓطٍ في بٍٞغ ٓلُّ بضؤ بخسُُِ الخُت لبؿِ هٟ ٓسخى بً ههحر مىظ ج ْإن م

غة ألاهضلـ مً  َْٓ ؤ٫ْ مً صزل ظٍؼ ت التي ٢اصَا ٍَغ٠ بً مال٪ البربغي  ْمجها الؿٍغ بضؤ ًبٗض الؿغاًا بلى ألاهضلـ 

ت مجاَضة حكمل ٖلى ماثت ْالجِاص ٞحها م٘ ؾٍغ ت في  اإلاؿلمحن لٟخدِا  ٢ْض ه٣ل َظٍ الؿٍغ ْؤعبٗماثت ظىضي،  ٞاعؽ 

ٓم  َْٓ اإلاٗغْٝ الُ ْهؼ٫ ؾاخل البدغ باألهضلـ ٞحها ًداطي )َىجت(  ٣ُا بلى ألاهضلـ،  ؤعبٗت مغا٦ب مً قما٫ بٍٞغ

غة ٍَغ٠(  ْجّ خُض ؾِل َغ١  Tarifa)ظٍؼ ٓلُان ٍَغ٠ البربغي في ٚؼ َْىال٪ ؾاٖض ً ْلّ،  ؾمُذ باؾمّ لجز

 ٫ْ مغة في ؤعى ألاهضلـ.الضز٫ٓ للمؿلمحن أل 

ٓلُان ًض اإلاؿاٖضة بلى ٍَغ٠ البربغي   ٓا٫ ٖضًضة ٣ًا٫: ٧ان  ، ظاء في ؤلاظابت ٖلى َظا الؿاا٫إلااطا مّض ً ؤ٢

(٤ ْلظٍع ٓلُان  ٓلُان ٧اهذ جغبي ٦ؿاثغ بىاث ألامغاء في ْ ( ناخب ألاهضلـ، Rodrigoَىا٥ ؤخ٣اص بحن ً ٔ ؤن ابىت ً ٍْغ

ْاٖخضٔ ٖ ٤ ٢هغ اإلال٪ ٞاؾخدؿجها  ٓالُا لؤلؾغة اإلاال٨ت الؿاب٣ت التي اهتٕز لؼٍع ٓلُان ٧ان م ٣ٍْا٫ ؤًًا: بن ً لحها، 

ْهي ؤؾغة ُُٚكت ) بخّ في ٞخذ ، (Vitizaاإلال٪ مجها  ْػاص ٚع ٓسخى  ٣ُا بما اَمإن م ت بلى قما٫ بٍٞغ زم ٖاصث جل٪ الؿٍغ

 جل٪ البالص .

اص: 1.7.3   خملت َاع١ بً ٍػ

ٓسخى بً ههحر بلى ألاهضلـ في الؿىت ال٣اصمت بٗض عؾم زُت البضء بٗملُاث الٟخذ،  م 711َـ/92ؤعؾل م

٢ْاثضا ممخاػا، مسلها لئلؾالم  ا هاجخا  ْٖؿ٨ٍغ ا مً ٢بُلت هًغة،  اص ٧ان بغبٍغ ظِكا ٦بحرا ب٣ُاصة َاع١ بً ٍػ

ْم٣ضعجّ، ٧ان ٖضص الجِل  ٓاَبّ  ٓسخى م ٢ْضع م ْبغاٖخّ،  ْاث اإلاٛغب بٟاث٤ شجاٖخّ  ْؤِْغ في ٚؼ  ، مخدمؿا ليكٍغ

 زجى ٖكغ ؤلٟا..ؤ

 بكاعة الىبي ملسو هيلع هللا ىلص بالٟخذ: 1.7.4

اص البدغ ْفي ؤزىاء ؾٍٟغ َغؤ ٖلُّ الىٗاؽ ٞغؤٔ الىبي  ٓمّ الظي بكغ بٟخذ  -ملسو هيلع هللا ىلص-ْع٦ب َاع١ بً ٍػ في ه

 ألاهضلـ ٦ما ط٦غ ابً ألازحر في ٦خابّ:
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ْمّٗ  إلاا ع٦ب َاع١ البدغ ٚلبخّ ُٖىّ ٞغؤٔ الىبي  ْا الؿُٝٓ " ن ْألاههاع ٢ض ج٣لض اإلاِاظْغ

ٓٞاء بالِٗض  ْال ٤ باإلاؿلمحن  ْؤمٍغ بالٞغ ٓا ال٣سخي ٣ٞا٫ لّ الىبي ًا َاع١ ج٣ضم لكإه٪  ْجى٨ب

ْلم ٌك٪ في الٟٓغ". -ملسو هيلع هللا ىلص-ٞىٓغ َاع١ الىبي  ٍٓذ هٟؿّ  ٢ْ  ْؤصخابّ 

ٍٓت Gibraltar)٢ْض ٖبر ظِل َاع١ اإلا٤ًُ الظي ؤنبذ قِحرا باؾمّ م٤ًُ ظبل َاع١  َْظٍ م٩اٞإة صهُ  ،)

ن َظٍ الهٟاث  م ممً ٣ًضْع ْٚحَر اصة ٖلى م٩اهخّ في هٟٓؽ اإلاؿلمحن  ٓلخّ، ٍػ ْجسلُض لبُ َُبت ٖلى ٖمل َاع١، 

ٓػ الُٗٓم. ٓان مً هللا ؤ٦بر، طل٪ َٓ الٟ  َْكُضْن بهظا الٗمل بال ؤهّ عي

ٓم ا ْهؼ٫ بم٩ان َٓ الُ غة الخًغاءؾاع الجِل ؤلاؾالمي بلى ظىٓب بؾباهُا،  ْالخ٣ى (Al Geciras)لجٍؼ  ،

ْٖلحهم ما ٖلى اإلاؿلمحن، ل٨ً  ٩ٍْٓن لِم ما للمؿلمحن  اص ٖلحهم الضز٫ٓ في ؤلاؾالم،  الجمٗان ٣ٞض ٖغى َاع١ بً ٍػ

اص،  ٣حن ختى اهخهغ ٖلحهم َاع١ بً ٍػ ْؤبذ بال ال٣خا٫، ٩ٞاهذ الخغب سجاال بحن الٍٟغ جل٪ الخامُت ؤزظتها الٗؼة 

ٓما ال ًضٔع ؤَم مً ؤَل ألاعى ؤم مً ؤَل الؿماء ٢ض ٦ْخب ناخب الجؼ  َْٓ ًه٠ اإلاؿلمحن ؤن ٢  ٤ ٍغة بلى لظٍع

٢ْض ل٣ُتهم ٞلخجهٌ بل ٓا بلى بالصها  ئ  بىٟؿ٪. يّ َْ

ٓجّ  ْل٨ىّ َاُٚت ًشحر ب٣ؿ ْالٗؼم،  ْاٞغ اإلا٣ضعة  ٤ ٦ما ٌؿمُّ الٗغب ؤمحرا شجاٖا  ٪ ؤْ لظٍع ٧ْان عصٍع

ْا ٓلّ ٦شحرا مً البًٛاء  ٧ْاهذ بؾباهُا ٢ض ْنغامخّ خ ٧ْان ٖغقّ ًغجج٠ ١ٓٞ بغ٧ان مً الخالٝ،  ٢ذ مؼّ جلسخِ، 

ٓلّ مٗٓم ألامغاء ْألاقغاٝ  ٤ ؤن ًجم٘ خ ْاؾخُإ لظٍع ْاإلال٪  ْؤخؼابا ًخُل٘ ٧ل مجهم بلى اهتزإ الؿلُان  قُٗا 

ْاًاث ب ٓمئظ ظِل ُٖٓم ج٣ضٍع بٌٗ الغ ْؤجباِٖم، ٞاظخم٘ لل٣ٍٓ ً  ماثت ؤل٠.ْألاؾا٢ٟت، ْخكض َاالء عظالِم 

ٓسخى ٌؿدىجضٍ، ٞإعؾل بلُّ ظِكا ٢غابت زمؿت آالٝ  إلاا ٖلم َاع١ بإزباع َظا الخجم٘ ال٨ش٠ُ ٦خب بلى م

م مً اإلاؿلمحن البربغ.  ٦ْملذ ٖضة الجِل ؤلاؾالمي ازجي ٖكغ ؤلٟا مداعبا ؤ٦ثَر  مداعب ب٣ُاصة ٍَغ٠ بً مال٪، 

ْاصي ب٨ت ؤْ ل٨ت ) ٓط مً )( Guadalateْهؼ٫ الجِل ؤلاؾالمي ٖىض  َْٓ البدحرة ؤي بدحرة Lagoلٗلّ مإز  )

ْاصي ب٨ت( اإلاٗغْٝ في الجٛغاُٞت ؤلاؾباهُت الخضًشت،  ٓاصي ) َْظا ال الخىض١، ٞإنبدذ البدحرة ٖلما ٖلى اإلا٩ان، 

ٍْهب في زلُج مضًىت ٢اصؽ )  (.٣ُٞCadiz٘ في الكما٫ مىّ 

اص لِظا اإلا٩ان ًض٫ ٖلى مِاعجّ الخامت  ًْٖ ٧ْان ازخُاع َاع١ بً ٍػ ْال٣خا٫، ٣ٞض ٧ان مً زلّٟ  في الخغب 

٧ْان في مؿحرجّ ؤًًا بدحرة، ٞهي هاخُت آمىت جماما.  ٓلّ،   ًمُىّ ظبل قا٤َ ٞال ٌؿخُُ٘ ؤخض ؤن ًلخ٠ خ

اص: 1.7.5  زُبت َاع١ بً ٍػ

٤ بجِكّ  ال٨شحر ٢ام في ؤصخابّ، ْزُبهم زُبت عاجٗت بلُٛت خض اإلاؿلمحن  الجغاعإلاا بلٜ َاع٢ا ا٢تراب لظٍع

ٞ ْ ْالٓالم،  ْجمدُو ال٨ٟغ  ْجم٨حن ؤلاؾالم  ْال٣خا٫  ْٕ هماطط الخُب ححها ٖلى الجِاص  ٗخبر َظٍ الخُبت مً ؤع

ش ؤلاؾالم.  الجِاصًت في جاٍع

ْلِـ  ْالٗضْ ؤمام٨م،  ْعاث٨م،  ْؤزجى ٖلُّ بما َٓ ؤَلّ، زم ٢ا٫: ؤحها الىاؽ، ؤًً اإلاٟغ؟ البدغ مً  ٞدمض هللا 

 ْ ْالهبر،  ٦ْم ل٨م ْهللا بال الهض١  ٢ْض اؾخ٣بل٨م ٖض غة ؤيُ٘ مً ألاًخام، في مإصبت اللئام،  ٓا ؤه٨م في َظٍ الجٍؼ اٖلم

٦ْم،  ٓهّ مً ؤًضي ٖض ٓاث بال ما حؿخسله ال ؤ٢ ٨ٞٓم،  ْػع ل٨م بال ؾُ ْؤهخم ال  ٓعة،  ٞٓ ٓاجّ م ْؤ٢ ْؤؾلخخّ،  بجِكّ 

ْحٗٓيذ ا د٨م،  ْا ل٨م ؤمغا طَبذ ٍع ْلم جىجؼ بها مى٨م الجغاءة ْإن امخضث ب٨م ألاًام ٖلى اٞخ٣اع٦م  ل٣لٓب مً ٖع

ٓا ًٖ ؤهٟؿ٨م زظالن َظٍ الٗا٢بت مً ؤمغ٦م بمىاظؼة َظا الُاُٚت.....  ٖل٨ُم، ٞاصٞٗ
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غة  ْعي٨ُم إلال٥ٓ َظٍ الجٍؼ ٓلُض بً ٖبض اإلال٪ ؤمحر اإلاامىحن مً ألابُا٫ ٖغباها،  ٢ْض اهخسب٨م ال زم ٢ا٫: 

ْاؾخماخ٨م نِاعً ؤ ْؤزخاها، ز٣ت مىّ باعجُاخ٨م للُٗان،  ٓاب هللا ا  ْالٟغؾان، ل٩ُٓن خّٓ مى٨م ز بمجالضة ألابُا٫ 

غة ..... ْإِْاع صًىّ بهظٍ الجٍؼ  ٖلى بٖالء ٧لمخّ، 

ْؤوي ٖىض ملخ٣ى الجمٗحن خامل بىٟسخي ٖلى َاُٚت  ٓج٨م بلُّ،  ٓا ؤوي ؤ٫ْ مجُب بلى ما صٖ ْاٖمل زم ٢ا٫: 

٤ ما ٢اجلّ بن قاء هللا حٗالى. ٓم لظٍع  ال٣

ل اهبؿُذ  ٞلما ٞٙغ مً جدٍغٌ ؤصخابّ ْٖضَم مً الخحر الجٍؼ ْما  ٤ ْظِكّ،  ٖلى الهبر في ٢خا٫ لظٍع

ن بإُٖجهم  ٓا الًٓ بغبهم ٧إجهم ًْغ ْؤخؿى اح الىهغ ٖلحهم،  َْبذ ٍع ْجد٣٣ذ آمالِم،  م،  َْع ْاوكغخذ نض هٟٓؾِم، 

ٓا ل٣اثضَم َاع١: ٢ض ٢ُٗىا آلاما٫ مما ًسال٠ ما ٖؼمذ ٖلُّ، ٞ ٢ْال ْٞالح،  اخًغ بلى ما ؾحهُئّ لِم مً هجاح 

 ً ٓة اإلاؿلمحن ْظُٓف مل٪ ال٣ٍٓ اإلاؿٍُُغ ٢ْٗذ اإلاٗغ٦ت الخاؾمت بحن ٢ ْبحن ًضً٪ زم  ٤ ٞةهىا مٗ٪  الُاُٚت لظٍع

ٓم  ٧ْاهذ الخغب مؿخمغة بلى زماهُت ؤًام.خ/ عمًان ؾىت ازي27ٖلى بالص ألاهضلـ ً ْحؿٗحن للهجغة،   حن 

ْالٗضة ي ١ًٟٓ الجِل ؤلاؾالمي في الٗضص  َْٓ ًداعب في ٧ْان الجِل ال٣َٓ ب،  ْالخضٍع ْعبما في الخىُٓم   ،

ال  ْل ْؤَضاِٞا الؿامُت،  ٓة ال٣ُٗضة  ٍٓت، ؤْ بك٩ل ؤص١ ب٣ ْح اإلاٗى ٢ٓا بالغ ّ؛ ل٨ً الجِل ؤلاؾالمي ٧ان مخٟ بلض ٌٗٞغ

ي الظي ١ًٟٓ الجِل ؤلاؾالمي في الجاهب اإلااصي.  ال٣ُٗضة ْؾمٓ الِضٝ ٞحها ل٩اهذ الٛلبت للجِل ال٣َٓ

ْؤ٢بل َاع١ ٖلُّ ختى زلو بلُّ ْيغبّ بالؿ٠ُ  خُىما عؤٔ َاع١  ٓم  ٤، ٢ا٫: َظا َاُٚت ال٣ اص لظٍع بً ٍػ

٤، ْؾاع  ْاجهؼم ظِل لظٍع إلاا عؤٔ ؤصخابّ مهٕغ ناخبهم ا٢خدم الجِكان،   ، ٍغ َْٓ ٖلى ؾٍغ ٖلى عؤؾّ ٣ٞخلّ، 

ٓا. ٍٓ ٢خاال قضًضا زم اجهؼم  َاع١ مخبٗا لِم ٞإصع٥ زل٣ا مً اإلاجهؼمحن ٣ٞاجل

ٓا ٌؿلمٓن بلضا  مت الٗضْ ٖلى مٓي٘، بل ٧اه ٓٚل ٞخدِا في بالص بٗض م٣ٗلْم٣ٗال  بٗض بلضْلم ج٠٣ ٍَؼ ، ٞخ

ْٚغهاَت  بت  ْبٗض َظٍ اإلاٗغ٦ت الغثِؿُت الخاؾمت ؤعؾل َاع١ بٌٗ مداعبُّ لٟخذ ٢َغ ألاهضلـ مضًىت بٗض مضًىت، 

ا مً اإلاضن ْألا٢الُم، زم اججّ بإ٦ثر الجِل بلى ال ْٚحَر ُت" َلُُلت"ْمال٣ت  ْؤؾـ   (Toledo)ٗانمت ال٣َٓ ٞضزلِا 

٤ مً ؤ٫ْ الٟخذ بلى آزٍغ ٖضص ٦شحر ال  ٓاث لظٍع ْؤما ال٣خلى مً ٢  ، ْلت ال٣ٍٓ ْلت اإلاؿلمحن في ألاهضلـ ٖلى ؤه٣اى ص ص

ْالخُل  ْالًٟت  ْؤما الٛىاثم مً الظَب  ُحن ٢لُل ظضا،  ْٖضص الكِضاء مً اإلاؿلمحن باليؿبت لل٣َٓ ًم٨ً بخهاءٍ، 

ا ْيبُِا.ْالج ْب٣ُت ألاقُاء ال ًم٨ً خهَغ  ٓاَغ ْألازار 

ٓسخى بً ههحر: 1.7.6  خملت م

ْػ م٩اهّ ختى  ْالٛىاثم، ٞدغ٦خّ الٛحرة ٨ٞخب بلُّ ًإمٍغ ؤن ال ًخجا ٓسخى بً ههحر بالٟخذ  ٦ْخب َاع١ بلى م

ْمّٗ خبِب بً مىضة الِٟغي م ْلضٍ ٖبض هللا ْزغط  ْان"  ٓسخى ٖلى "ال٣حر ْان ؾىت ًهل بلُّ، زم اؾخسل٠ م ً ال٣حر

ْافى بحن "َىجت" 712َـ / 93 اء البربغ ْ ْٖٞغ ٓالي  غة الخًغاء (Tangier)م في ظم ٟٚحر مً ٖغب اإلا ، (Al geciras)ْالجٍؼ

ٓهت" ٓٚال في ألاهضلـ بلى "بغقل ْؤجم الٟخذ مخ في ظِت الكغ١   (Barcelona)ْصزل ألاهضلـ ٞل٣ى َاع٢ا 

ٓهت" في اإلاٛغب، زم احؿ٘ ؤمغ اإلاؿلمحن باألهضلـ ْناع لِم ؾلُان  (Cadiz)في الجٝٓ ْيم ٢اصؽ   (Narbonne)ْ"ؤعب

  ُٖٓم.

ٓماج٪:  ازخبر مٗل

ٓلُان؟ .1 ٓسخى بً ههحر م٘ ً  ٠ُ٦ ٢ابل م
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اص بكاعة الىبي ملسو هيلع هللا ىلص بالٟخذ؟ .2  متى جل٣ى َاع١ بً ٍػ

ٓا في اإلاٗغ٦ت. .3 ضاء الظًً ٞخل  مً َٓ ؤٖم ألٖا

ٓماث الٗغبُت    1.8 ْالخ٩  في ألاهضلـؤلاماعاث 

ْْيِٗا الؿُاسخي  ا في َبُٗتها  ٓع مسخلٟت ًسخل٠ ٧ل ٖهغ مجها ًٖ ٚحَر بن ألاهضلـ ؤلاؾالمُت مغث بٗه

 :ًٍْ ٓع جدذ ؾخت ٖىا ٍْم٨ً لىا ؤن هضعؽ َظٍ الٗه  ْالاظخماعي 

الة(:  1.8.1   الٗهغ ألامٓي ٚحر اإلاباقغ )ٖهغ ال

الًت ٖبض 712َـ/ 93َْٓ الٗهغ الظي ًبضؤ بالٟخذ ؤلاؾالمي ؾىت  م ٩ٞان ِٖض ايُغاب ْنغإ، ابخضؤ ب

ْلم ٌك٘ ُّٞ ألامً ْالاؾخ٣غاع في مجخم٘ ألاهضلـ، ٩ٞاهذ الٟتن   ٍٓ ٢ْخل ٓسخى بً ههحر الظي زاع بّ الجىض  ؼ بً م الٍٗؼ

ْصٖاثم ال ٓعاث ٖاعمت ْظاخضة  ْالش ْهحران الخغب مكخٗلت  َْؿمى َظا الٗهغ ٖهغ مًُغبت  ٓمت مًُغبت،  خ٩

٣ُا في بًٗت  ْؤخُاها ٌُٗىّ خا٦م قما٫ بٍٞغ ْا٫ ٌُٗىّ زلُٟت صمك٤  الة ألن ألاهضلـ ٧اهذ جد٨م ُّٞ بٓؾاَت  ال

ْهًا٫  ٢ْخا٫  ْالُا في ٞخذ ْظِاص   ً ْٖكٍغ الة في َظٍ الٟترة مً الؼمً ٖلى بًٗت  ٢ْض ػاص ٖضص ال ْؤعبٗحن ٖاما 

ْٞتن، ٓعاث  الًت  ْايُغام ز ٓالي ألا٫ْ ٞخذ باب الازخالٝ ٖلى مهغاُّٖ ؤمام ألاهضلـ ٞٓلذ َظٍ ال ٧ْان م٣خل ال

ٓاء  ْجًاعب ألاَ ْالؿبب في طل٪ مُام٘ الغئؾاء  ٓا٫ ؤمغ ؤْ َا٫ لّ خ٨م  ْالهضام ٢بل ؤن اؾخ٣ام ٞحها ل للجزإ 

ان ا ْالُمىُت جدىاٖػ ت  ت الٗغب بلى الٗهبُت الجاَلُت ألاْلى ٣ٞامذ اإلاًٍغ م ٖهبُت ْهٖؼ ْا٫ ًتٖز ٢ْام ٧ل  لؿلُان، 

ن  ْا ٌكْٗغ ٍّْ مخدامال ٖلى ؤٖضائهم ٦ما ؤن عظا٫ ٢باثل البربغ الظًً ًخإل٠ مجهم مٗٓم الجِل ٢ض ؤزظ ٍْىانغ ط

إة َْاظذ ألاخ٣اص بحن  بَٓ ٨َْظا اوك٣ذ الجماٖت  َٓم  ْؤبًٛ ٓاصَم الٗغب  ٓا ٖلى ٢ الاؾخ٣غاَُت الٗغبُت ٞى٣م

ْػاص الخالٝ في ؤمغ ٓالِم في ألاهضلـ ؤهٟؿِم،   .بجي ؤمُت باإلاكغ١ مما ػاص الخالٞاث في ؤخ

ْالخإل٠ُ   الة مىازا مالثما لئلؾِاماث ال٨بحرة في مجا٫ الخهي٠ُ  ْا في ٖهغ ال ْؤَل ألاهضلـ لم ًجض

ْاؾخدب الجٓ، ٞبضؤث الخغ٦ت الٗلمُت  ْالؿ٩ٓن  ٓاث اؾخ٣غ ألامً  ْبٗض ٖضة ؾى ْالٟىٓن  ٍْج الٗلٓم  ْجغ

ْؤًىٗذ ْالخ٨ماء ْألاَباء ٖضص ال ًدصخى،  ٞاػصَغث  ْهبٜ ٞحها مً الٗلماء  ٗت ما بلٛذ مً ٢بل،  ْبلٛذ بلى الٞغ

ْلت بجي ؤمُت في ألاهضلـ ٖلى ًض ٖبض الغخمً الضازل ؾىت  ظا الٗهغ ًيخهي ب٣ُام ص  .755َـ/138َْ

 الٗهغ ألامٓي اإلاباقغ: 1.8.2

٧ْان ٖبض     ٓص ألاهضلـ،  ْلت بجي ؤمُت في ألاهضلـ ٩ٞان زحر ِٖ ٍْبضؤ بخإؾِـ ٖبض الغخمً الضازل لض

ْؤعاص  ْان  ْبضؤ ًًُِض بجي مغ ٓع  ٓلي ؤبٓ ظٟٗغ اإلاىه إلاا ج الغخمً خُٟض َكام بً ٖبض اإلال٪ ٖاقغ زلُٟت في صمك٤ 

ْالٗك َْٓ في الخاصًت  ٢ْهض بلى "مهغ" زم بلى ؤن ٌؿخإنلِم هجا ٖبض الغخمً مً ؾ٠ُ الٗباؾُحن  ً مً ٖمٍغ  ٍغ

  (Melilla)زم بلى اإلاٛغب زم هؼ٫ "بملُلت" (Cyrenaica)"بغ٢ت" 

ْاج٤ٟ  ْا لّ خؼبا  ْؤوكإ ٓا بّ في ألاهضلـ  َٓ ْاهُحن ٞى ٓالى اإلاغ الٍ بلى ظماٖت مً م ن ٧اهذ طا٥ ؤْؤعؾل بضعا م

ْالُماهُت مً ٖغب ألاهضلـ ٞاظخم٘ بلُّ الُماهُ ت  ٓم ٞخىت بحن اإلاًٍغ الٍ بضع ٞغ٦ب ْخًغ ٞاؾخ٣بلّ ٢ ت ٞإزبٍر م

ٍٓت ؾىت  ْلت ؤم ْؤؾـ ص  ٍٓ  م. 755َـ /138ْباٌٗ

بت مخٛلبا ٖلى ؤمحر ألاهضلـ "ًٓؾ٠  ٢ْام بٟخذ اإلاضن ألاهضلؿُت ألازٔغ ختى اهخهى بلى اقبُلُت ْؾاع بلى ٢َغ

ٍٓت الىٓام ألامٓي ختى اؾخ٣امذ الخالت جم ْٖمل ٖلى ج٣ َـ زم ٖمل ٖلى بزماص 141اما ؾىت بً ٖبض الغخمً الِٟغي" 
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ْة  ْلت التي جبلٜ طع َْظٍ الض ؼ الش٣اٞت،  ْحٍٗؼ ْْظّ اَخمامّ بلى الٗماعة  ْع٦ؼ جٓخُض ألاهضلـ  ْالٟتن  ٓعاث  هاع الش

َْٓ ؤٖٓم  350َـ بلى 300مجضَا في ِٖض ٖبض الغخمً الىانغ الظي اهتٕز ل٣ب الخالٞت اهتزاٖا، ْخ٨م مً ؾىت  َـ 

 ٓ بت بٛضاص ٖانمت ؤمغاء ألاؾغة ألام ذ ٢َغ ٢ْض بلٛذ الخًاعة الٗغبُت ٢متها في ِٖضٍ ختى ياٖع ٍت في ألاهضلـ 

ٓهذ ممال٪ ٖضًضة  ْج٩ ْاه٣ؿم الٗهغ ألامٓي ؤخؼابا َمٗا في ؤلاماعة  ْٖٓمت الؿلُان،  اإلاكغ١ في الٗمغان ْالاػصَاع 

ٓلى الخالٞت ؤم ت َظا املجٔغ مً الايُغاب ختى ج ٓع ظاٍع ْلم جؼ٫ ألام َـ 422ُت بً ٖبض الغخمً ؾىت مؿخ٣لت 

ٍٓحن ؾىت  ْػا٫ مل٪ ألام ٍٓحن باألهضلـ 422ٞاقخضث ٖلُّ الٟتن  ٧ْاهذ مضة ألام ؾىت ْخ٨م ؤزىائها حؿٗت  284َـ 

ْالخًاعة  ا بُٗضا مً الغقي  ْلت قَٓ  . ٖكغة زلُٟت ٣ُٞٗذ ٞحها الض

ٓاث٠: 1.8.3  ٖهغ مل٥ٓ الُ

٢ُْام ٖضة ممال٪ م ٍٓت  ْلت ألام ْٖلى ٧ل َاثٟت ٍْبضؤ بؿ٣ٍٓ الض ٓاث٠  ؿخ٣لت ج٣ؿمذ ألاهضلـ مِٗا بلى َ

٧ْان طل٪ في  ٓص "بؿغ٢ؿُت"  ْابً َ ْابً طي الىٓن "بُلُُلت"  ْابً ألاُٞـ  ملُ٪ مشل ما ٞٗل ابً ٖباص "بةقبُلُت" 

ت َظا املجٔغ مً الايُغاب ختى ظاء ًٓؾ٠ بً جاق٣حن ؾىت  ٓع ظاٍع ْلم جؼ٫ ألام ْازغ ال٣غن الغاب٘  م 1091َـ  493ؤ

ْلت اإلاغابُحن.ْ   ِْغث ص

 ٖهغ اإلاغابُحن:  1.8.4

٧ْاهذ حؿ٨ً  ت،  ٓهت مً بُٓن نجهاظت ؤٖٓم ال٣باثل البربٍغ ٢ْبُلت إلاخ ٓهت"  بن اإلاغابُحن َم مً ٢بُلت "إلاخ

ْمان  ْحؿمى َظٍ اإلاى٣ُت مىظ ؤًام الغ ٓصان  ْالؿ ٓبي اإلاٛغب  َظٍ ال٣بُلت في ٢لب الصخغاء ٢بل ؤلاؾالم ما بحن ظى

خاهُا"،  ٍٓع ٓهُت."م ْلت اللمخ ْلت اإلاغابُُت ؤًًا بالض  ْحؿمى الض

ت، زم آلذ الغثاؾت بلى ٢بُلت ظضالت في ِٖض ألامحر ًدحي بً  ٓلى عثاؾت ظمُ٘ ال٣باثل البربٍغ ٓهت جخ ٧ْاهذ ٢بُلت إلاخ

٫ٓ ٖلُّ 1035َـ 427ببغاَُم الجضالي ؾىت ) اعة ٢بر الغؾ ٍْػ ٟحن ألصاء ٍٞغًت الدج  ْاعجدل بلى الخغمحن الكٍغ الهالة م( 

ْلضٍ ببغاَُم بً ًدحي الجضالي ْزال٫ عخلخّ مً الضًاع اإلا٣ضؾت الخ٣ى  ْالؿالم بٗض ؤن اؾخسل٠ ٖلى عثاؾت "نجهاظت" 

ْان بٗالم مٛغبي ؤبي ٖمغان الٟاسخي قُش اإلاظَب اإلاال٩ي آهظا٥ ) ْالخمـ مىّ ؤن ًغؾل مّٗ 430-َـ 368في ال٣حر َـ( 

٫ٓ ا ٓمّ ؤن ْلي )ٖاإلاا )٣ًّٟ في الضًً( لُٗلم ٢ ٗت ؤلاؾالمُت، ٞإعؾل مّٗ ٖبض هللا بً ًاؾحن الجؼ ْالكَغ َـ/ 450ل٣ّٟ 

ْؤبٓ 451 ْؤؾـ ًدحي بً ببغاَُم الجضالي  ٗت ؤلاؾالمُت،  َْٗلمِم الكَغ ْبضؤ ٣ًّٟ الىاؽ  صًجهم  َـ( ْصخبّ بلى بالصٍ 

ت ؤُٖان ٓن ناخب "الضًباط اإلاظَب في مٗٞغ ْلت اإلاغابُُت، ه٣ل ابً ٞغخ ٖلماء اإلاظَب اإلاال٩ي" ؤهّ  ٖمغان الٟاسخي الض

خّ بالغظا٫ ْظغخِم  ٓصٍ م٘ مٗٞغ ٍْج ٧ْان ٣ًغؤ ال٣غآن بالؿب٘  ْؤٖلمِم ...  ٧ان )ٖبض هللا بً ًاؾحن( ؤخٟٔ الىاؽ 

ْهت" ٦خاب  ْلّ ٦خاب "الخٗل٤ُ ٖلى اإلاض ْاؾخجاٍػ مً لم ًل٣ّ،  ْحٗضًلِم، ؤزظ ٖىّ الىاؽ مً ؤ٢ُاع اإلاٛغب ْألاهضلـ، 

ْٚحر ط  ل٪".ظلُل لم ٨ًمل 

٫ٓ اإلابضثُت  ٍٓ زم لم ٌؿخجب لّ الىاؽ خُىما بضؤ ٖبض هللا بً ًاؾحن ٌٗلم الىاؽ الضًً ْألان ْؤَاه  ٍٓ بل يغب

ٍْ بالٟٗل، ِٞاظغ بلى ظٍؼغة ج٣٘  ْمغث ألاًام ختى َغص ٢ّٟٓ لم ًؼصص بال نالبت،  ٍْ بالُغص مً البالص ؤْ ال٣خل بال ؤن م َضص

ْٞض َْاظغ م٘ ؤصخابّفي مىدجي جهغ )الىُجغ(  ْ ، ْما لبض ؤن اقتهغ ؤمٍغ ْالٗباصة،  ٓا بهظا اإلآي٘ "عابت" للهالة  ْابدى  ،

٨َْظا ٧ان مىهج الكُش لخبلُٜ  ِْٖٓم،  ٖلُّ ٦شحر مً ؤقغاٝ نجهاظت، ٠٨ٗٞ ٖبض هللا بً ًاؾحن ٖلى جش٣ُِٟم ْ
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ٓالي ؤل٠ عظل، ٞإَل٤ ٖلحهم اؾم " ٓاث ختى بلٜ ٖضصَم خ ْلم ًبلٜ ؤعب٘ ؾى ٓة ؤلاؾالمُت،  ْمتهم الضٖ اإلاغابُٓن" للؼ

 بغابُخّ.

ْالكخاث،  ٢ٓذ الظي ٧ان اإلاؿلمٓن في ألاهضلـ ٌٗاهٓن مً الخٟغ١  ْلت اإلاغابُُت ٢ض ؤؾؿذ في  ٧اهذفي ال الض

ٓاظِت ؤمت ؤلاؾالم في ألاهضلـ،  ْجغام ن٠ في م ٧ْان الىهأع في ْخضة ٧لمت  ٓح مضن اإلاٛغب،  ْؤزظث في ٞخ اإلاٛغب 

ْلت ؤلاؾالم ٓا ٖلى سخ٤ ص اظخم٘ الٗلماء  َظا الًُإ اإلاٟٕؼ الظي ْنلذ بلُّ ممال٪ ألاهضلـ،في في ألاهضلـ،  ْاج٣ٟ

ْْنل عؤحهم بٗض جباص٫ آلاعاء ْألا٩ٞاع بلى  ْع ُٞما ًجب ٖملّ إله٣اط مضًىتهم،  بت للدكا ماء في ٢َغ ْالٖؼ ْال٣ِٟاء 

ْلت اإلاغابُحن ٖلى بغابغة  ْحٛلبذ ص ٣ُا ٞإزًٗذ البالص لؿلُاجها اؾخضٖاء ؤمحر اإلاغابُحن ًٓؾ٠ بً جاق٣حن،  بٍٞغ

ِٓٞم  ْل٨ً ما لبصذ ؤن صب الٟؿاص بحن نٟ ٣ُا  الًت بٍٞغ ْلت ألاهضلـ  ْؤنبدذ ص ْلت الىهغاهُت  ًْٞذ ٖلى الض

ْلت اإلآخضًً ؾىت  ِغث ص ال 1146َـ/541ْْ ٧ْاهذ ألاهضلـ في ٖهغ اإلاغابُحن مى٣ؿمت بلى ؾذ  ًاث: بقبُلُت، م 

بت، ٢َْغ ْمغؾ ْٚغهاَت،  بت هي الٗانمت للمغابُحن في بضاًت ألامغ، زم اهخ٣لذ  ُت،ْبليؿُت،  ْؾغ٢ؿُت، ٧اهذ ٢َغ

بت. ْاثل ِٖض ٖلي بً ًٓؾ٠ بلى ٚغهاَت، زم في آزغ ٖهغ اإلاغابُحن بلى ٢َغ  في ؤ

ٓخضًً 1.8.5  ٖهغ اإلا

ْج ٓاث٠،  ٓص بلى ؾحرتها ألاْلى التي ٧اهذ في ؤًام مل٥ٓ الُ ْازغ الِٗض اإلاغابُي حٗ مؼ٢ذ ٧اهذ ألاهضلـ في ؤ

ٓاعث في  ْٞاة ألامحر ٖلي بً ًٓؾ٠ بً جاق٣حن اهضلٗذ في ؤهداء ألاهضلـ الش ٍْالث، ٞبٗض  البالص مً ظضًض بلى ص

ْمغؾُت،  ْمال٣ت،  ْٚغهاَت،  بت،   ٢َغ

ٓة  ٓمغث ٖلى ؤؾاؽ صٖ ٓخضًت التي ؤؾؿِا دمحم بً ج ْلت اإلا ْفي َظٍ ألازىاء ٧ان اإلاٛغب ؤلاؾالمي ٌكِض مُالص الض

ْإنالخُت  ٓمغث في جى٣لّ بلى اإلاضن صًيُت  ْاؾخمغ ابً ج ٓص ؤلاؾالمي في اإلاٛغب ْألاهضلـ،   ٓظ تهضٝ بلى بٖاصة الُِبت لل

ْبجى ٞحها زُمخّ 514ْْنل بلى "ٞاؽ" ؾىت  با مً مغا٦ل،  ؽ ٢ٍغ ٓظّ بلى م٣برة ابً خُضْع ٓظّ بلى مغا٦ل، زم ج َـ، زم ج

ض آلازغة ال ٖال٢ت لّ بلى٧ْان َظا الٗمل ٌكحر  ٓمغث املخاَغ التي  ؤهّ عظل ًٍغ ْٖىض ما ؤصع٥ ابً ج ِا،  ْػزٞغ بالضهُا 

ٓصة" ؾىت اإلاغابُحنتهضصٍ مً ٢بل  ٢ْبُلخّ "مهم ٓمّ  ، ٣ٞغع الاهخ٣ا٫ بلى بالص "الؿٓؽ" مؿ٣ِ عؤؾّ خُض هؼ٫ ٖلى ٢

ٓمغث مسجضا ًجخم515٘ ٓجّ يض زُغ اإلاغابُحن، ْفي بالص الؿٓؽ ؤؾـ ابً ج ْطل٪ لًمان الخماًت الالػمت لضٖ  َـ، 

ْلت اإلاغابُحن. ْخهِىا لخُغ ص ٓجّ،  ٢ْاٖضة ليكغ صٖ ْظٗل َظا اإلاسجض مغ٦ؼا  ماء ٢بُلخّ،  ْٖػ  ُّٞ م٘ جالمُظٍ 

ٓػ  ٢ْام بالٟ ْعة،  ٓطٍ ٖلى ال٣باثل املجا ٓجّ في ؤْؾاٍ الىاؽ ؤعاص جٓؾُ٘ هٟ ٓمغث ب٣ب٫ٓ صٖ إلاا قٗغ ابً ج

٤ٍٓ ال٨شحر مً ؤٞغاص ال٣باثل للغخُل بلى  ٓمغث في حك ًٍْمِم بلى صٖاة ابً ج ٤ ْنِٟم ألزال٢ّ  ٓمغث ًٖ ٍَغ ابً ج

ٓمغث في ؤطَان ال٣باثل ؤن اإلاِضي َٓ ًمؤل ألاعى ْعسخ صٖاة ابً ج  ،ّٞٓ   نٟ
ً
ٓعا، ٞاإلًمان بّ  ٖضال ٦ما ملئذ ظ

٢ْذ مجُئّ. ٢ٓذ  َْظا ال ْمً ق٪ ُّٞ ِٞٓ ٧اٞغ،   ْاظب، 

ْؤن هٟٓؽ ؤجباّٖ ٢ض حكغبذ ٓصٍ ٢ض ؤزمغث،  ٓمغث بإن ظِ ب٨ٟغة اإلاِضًت، ٞإٖلً بإهّ َٓ اإلاِضي  إلاا ؤخـ ابً ج

إلاا جمذ  ٍٓ ٖلى طل٪،  ٓٞغة ُّٞ، ٞباٌٗ ٢ْا٫ لِم ؤن ظمُ٘ نٟاث اإلاِضي مخ ٢ْام ٞحهم زُُبا  ْظم٘ ؤصخابّ،  اإلاىخٓغ، 

ْمُلِم بلى الخجؿُم. ٍْل،  ٫ْ ًٖ الخإ ٓخضًً" حٍٗغًا باإلاغابُحن في ؤزظَم بالٗض  بُٗخّ ؾمى ؤصخابّ "اإلا

ْاثل ال٣غن 1146َـ 541 ٍْبضؤ َظا الٗهغ ؾىت ْلت اإلآخضًت التي وكإث بمغا٦ل في ؤ م بد٨م َظٍ الض

ٓا ؤبا  إلاا ي٠ٗ ؤمغ اإلآخضًً باٌٗ ْا ٖلحهم ْعصَْم بلى بالصَم  الؿاصؽ زم لم ًلبض بٌٗ ؤمغاء ألاهضلـ ؤن زاع
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ٓا٫ ْػ  ٓا ًدحى بً الىانغ ٞلم حؿخ٣م ألاخ ْباٌٗ ٓا بُٗخّ  ـ ناخب ألاهضلـ زم زلٗ اص بالص اإلاؿلمحن في الٗالء بصَع

ْبحن  ْاإلاىا٤َ ِْْغ الخالٝ بحن ابً َٓص خا٦م قغ١ ألاهضلـ  ْامخل٪ الٟغهج ٦شحرا مً اإلاضن  ألاهضلـ ايُغابا، 

إلاا ٖلم ؤبٓ الٗالء ؤن  ْاؾخ٣غ ألامغ البً ألاخمغ  ٍٓال  ْلم جؼ٫ حؿخمغ الخغب بُجهما ػمىا َ ابً ألاخمغ خا٦م ٚغهاَت 

ٓا بُٗخّ اؾخٗا ن بمل٪ الٟغهج ٖلحهم، ٞكٍغ ٖلحهم ؤن ًإزظ ٖكغة خهٓن ْٚحر طل٪ مً اإلاُالب اإلآخضًً ه٣ً

بت،  ٓا ؤ٦ثر بالصَم مجها ٢َغ ْا ٦شحرا مً خهٓن اإلاؿلمحن ْمل٩ ٓا ؤزظ ٞغضخي بظل٪ ٧لّ، ْطل٪ ؤن ألاْعبُحن ٧اه

ْالخجإ ابً ألاخمغ ْلت الٗغبُت بلى ٚغهاَت،  ْج٣لهذ الض ا،  ْإقبُلُت، ْؾغ٢ؿُت، ْٚحَر بلى ٚغهاَت بمً  َْلُُلت، 

ْالتي ؾُٗذ ٞحها ملخت مً ٖٓمت ألاهضلـ الظاَبت ْخًاعتها هي ب٣ُذ ْ مّٗ مً اإلاؿلمحن  ا  مداٞٓت ٖلى مغ٦َؼ

ٍْيخهي َظا الٗهغ  اث ال٣بلُت بحن الغئؾاء  ْاإلاىاٖػ ْؤزظث جمؼ٢ِا اإلاٗاع٥ الضازلُت  الؼاَُت مضة مً الؼمً، 

ْلت ؤلاؾالمُت ألاهضلؿُ ْلتهم ْخهغ الض ٓبي نٛحر ٚغهاَت ؾىت بؿ٣ٍٓ ص  م.1269َـ 668ت في ظؼء ظى

 الٗهغ الٛغهاَي: 1.8.6

ْاجدض الٟغهج ظمُ٘ م بخإؾِـ ممل٨ت ٚغهاَت ٖلى ًض ابً ألاخمغ، 1269َـ/668ٍْبضؤ َظا الٗهغ ؾىت 

َْاظم ْمل٪ البرحٛا٫  ٓصٍ ٖضص ُٖٓم ؾىت  ٓامل٥ٓ بؾباهُا  ْؤؾغ مً ظى َٓم،  َٓم ِٞؼم ٢ْاجل َـ زم ٖاص 741ٖلى الٗغب 

ٓا اإلاؿلمحن ٣ٞابلِم الؿلُان  ٢ْاجل ْظُٓقِم اإلاخدضة  ٓن بإؾاَُلِم  ْمل٪ ؤعاٚ ْمل٥ٓ بًُالُا  ْمل٥ٓ بؾباهُا  الٟغهج 

غة الخًغاء ؾىت  ٓا ٖلى الجٍؼ ٓل ْاؾخ ْلم ًب٤ بٗضَا 743َؤبٓ ؾُٗض الٛغهاَي ٞلم ًىجر ُٞلب الٗغب الهلر  ـ 

ٓن صٞإ ألابُا٫ ختى مل٪ اؾدُل ٞغصًىاهض  ٓن ًضاٞٗ ْاإلاؿلم ٓجها ال٣خا٫،  للمؿلمحن بال ٚغهاَت ٞلم ًؼ٫ الٟغهج ًىانب

ٓان" الؼابُال ًٞما اإلامل٨خ ْط مل٨ت "ؤٚع ْظٗالَحٞتز ْٖؼما ٖلى بظالء الٗغب مً بؾباهُا ٧لِا ٞىاظؼا من  ْاخضة  ا ممل٨ت 

 َـ.1492 َـ / 898الٛغهاَُحن ؾىت 

ٓع مً آزاع الهضمت الٗىُٟت التي ؤنِبذ بها بؿ٣ٍٓ  ْالٗه ٓع  بن ألامت ؤلاؾالمُت لم ج٤ٟ ٖلى مغ الضَ

ْاٞ٘ ٦شحرة الؾخظ٧اع ألاهضلـ مجها  ٧ْاهذ َىا٥ ص ْاإلا٩ان،  م جباٖض الؼمان  ا ال ًلخئم ٚع ال جؼا٫ ظغخا هاٞػ ألاهضلـ 

م الخًاعي  َْع ْص م  ْمٟازَغ ْبىاء خًاعة بوؿاهُت ٖاصلت في  الخإ٦ُض ٖلى م٩اعم الٗغب  ش ؤلاؾالمي  الُٗٓم في الخاٍع

٢ْض سجل قٓقي مكاٍٖغ في ٢هاثض ٖضًضة ٢غيِا زال٫ ٞترة هُّٟ في ألاهضلـ مجها ؤعب٘ ٢هاثض  املجخم٘ ؤلاوؿاوي، 

ٓان "الغخ َْؿخمغ قٓقي في بَالت هٟؿّ خ٫ٓ آلالبٗى زاع ت بلى ألاهضلـ" ْ"ؤهضلؿُت" ْ"ن٣غ ٢َغل" ْ"بٗض الىٟي"، 

ؽ ْالضْع ٓاب الٗبر  سُت التي جٟخذ بابا مً ؤب  .الخاٍع

ٓماج٪:  ازخبر مٗل

الة؟ .1 الة في ٖهغ ال  ٦م ٧ان ٖضص ال

ٍٓت في ألاهضلـ؟ .2 ْلت ألام  مً ماؾـ الض

 بلى ؤي ٢بُلت ًيخمي اإلاغابُٓن؟ .3

ٓع الخ٨م ؤلاؾالمي في ألاهضلـ؟ .4  ما َٓ آزغ ٖه
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  هخاثج الخٗلم:  1.9

ْالضًيُت ٢بل  ٓا٫ الؿُاؾُت ْالاظخماُٖت  ٓخضة باألخ ىا مً زال٫ صعاؾت َظٍ ال ؼة: ل٣ض حٗٞغ ؤحها الُلبت ألٖا

ْؤؾبابّ بالخٟهُل.  ْٞخذ ألاهضلـ  ٢ِٓٗا الجٛغافي  ْم ْحؿمُت ألاهضلـ   اما جٓنلىإن ؤَم ْ الٟخذ ؤلاؾالمي لؤلهضلـ 

 بلُّ مً هخاثج الخٗلم جخمشل في الى٣اٍ الخالُت.

  ْ٘إن ٧لمت ألاهضلـ ج٣ ْالبرحٛا٫،  ْلتي بؾباهُا  ْحكخمل خالُا ٖلى ص ْبا،  ْع ألاهضلـ في الجىٓب الٛغبي ل٣اعة ؤ

ٍْدضَا مً الكما٫ ٞغوؿا  غة ظمُٗا اؾم ألاهضلـ،  ٓا ٖلى قبّ الجٍؼ ْؤَل٣ ْهضلـ"  ؤزظٍ اإلاؿلمٓن مً "

ٍْ ْمً الكغ١ البدغ ألابٌُ اإلاخٓؾِ،  لسخي  ْالٛغب املخُِ ألَا ٟهلِا ًٖ ٞغوؿا ْؾاثغ ْمً الجىٓب 

ْٞغوؿا. ؾُا  ْبا في اإلاؿاخت بٗض ْع ْع ْحٗخبر زالض ؤ٦بر بالص في ؤ ْبا قماال ظبا٫ قامست،  ْع  ؤ

  ّب ٖلى قب ْالخْغ ٓالذ الهجغاث  ْج ْالبلضان،  ٓا زلُُا مً ؤظىاؽ مسخلٟت ألان٫ٓ  بن ؾ٩ان ألاهضلـ ٧اه

ً بها ٢بل الٟخذ ؤلاؾالمي َم ا غة ختى ٧ان آزغ اإلاؿخ٣ٍغ ٢ُْام الجٍؼ ْإن ٦ثرة الهجغاث بلى َظٍ البالص   ، ل٣ٍٓ

٧ْل ظيـ ًخإزغ بش٣اٞت  ْالش٣اٞاث،   ٫ٓ ٓص ؤظىاؽ مسخلٟت مً ألان ْالِا ؤصٔ بلى ْظ ْػ ٓماث املخخلٟت  الخ٩

ٍٓلت في قبّ  ٓع الُ ْالخ٨م ٖبر الٗه ْعا باعػا في ازخالٝ الغؤي  ْالخإزغ لٗب ص ْٖمل الخإزحر  الجيـ آلازغ، 

ت. غ ؤلاًبحًر  الجٍؼ

 ْٖضم الاؾخ٣غاع بؿبب ٧ا ْالخإزغ الا٢خهاصي  ْالٟؿاص الاظخماعي  ت حك٩ٓ الايُغاب  غة ؤلاًبحًر هذ الجٍؼ

٧ْاهذ ٞئاث املجخم٘ اإلاؿخًٟٗت حٗاوي نىٝٓ  ْالؿلُت الٟاؾضة،  ْهٓام املجخم٘ الؿاثض  الؿُاؾت الؿِئت 

ْجيخٓغ بلى الخسل ا١،  ٍٓلت مً الٓلم ْؤلاَع ٓع َ ٢ْض مؼ٢تها ٖه ْالباؽ،  ي ًٖ َظٍ الخالت الؿِئت الك٣اء 

ْجخمجى بهم ؤن  ٣ُا،  ً لِم في قما٫ بٍٞغ ٍْع ْم٘ طل٪ ال جسٟى ٖلحهم ٖضالت اإلاؿلمحن املجا التي حِٗل ٞحها 

ْالٓلم في ألاًام اإلا ٓع  ٓا مً الج  ٣بلت.ًسله

 ت ْحؿٗحن للهجغة بؿٍغ ٧ْاهذ خملت  بضؤ ٞخذ ؤلاؾالم باألهضلـ في قِغ عمًان ؾىت بخضٔ  غي"  "ٍَغ٠ البًر

ٓسخى بً ههحر َ ٧ْاهذ خملت م ْحؿٗحن للهجغة،  اص لخد٤ُ٣ الٟخذ في قِغ عمًان ؾىت زيخحن  اع١ بً ٍػ

ْحؿٗحن للهجغة.  لخٓؾُ٘ الٟخذ في ألاهضلـ في قِغ عمًان ؾىت زالر 

  ّْبا أل٫ْ مغة ؤقب ْع ت عجُبت ختى ٌٗخبر اهخهاع اإلاؿلمحن في ؤ ل٣ض جم الٟخذ ؤلاؾالمي لبالص ألاهضلـ في ؾٖغ

ْطل٪ ؤن الٟخذ ؤلاؾالمي لِظٍ ما ٩ًٓن  ٓلت ؤلاؾالمُت،  ٓعة مً ؤؾاَحر البُ ْؤؾُ سُت ٦بٔر  بمعجؼة جاٍع

 البالص التي ع٦ب اإلاؿلمٓن بلحها لم ج٨ض حؿخٛغ١ ؤ٦ثر مً ٖامحن.

  ْْيِٗا الؿُاسخي ا في َبُٗتها  ٓع مسخلٟت ًسخل٠ ٧ل ٖهغ مجها ًٖ ٚحَر بن ألاهضلـ ؤلاؾالمُت مغث بٗه

 بلى ؾ٣ٍٓ الخالٞت.ْالاظخماعي مً الٟخذ 

ْمٗاهحها   1.10  ال٩لماث الهٗبت 

 اإلاٗاوي  اإلاٟغصاث

 ؤلاصزا٫، ؤلاصعاط، ْؤلالها١  ؤلاصماط 
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ٓةالا  خخال٫الا   ؾدُالء ٖلى البالص بال٣

ْالكضة ألاػمت  ال٣دِ، الجضب، ال٤ًُ 

ٓا٫ ٓعث ألاخ  ؾاءث ألاْيإ جضَ

با مً  خاٞت بغ٧ان ْالِال٥، ؤي ٢ٍغ  الِال٥هاخُت الخُغ 

 مدتر٢ت، ملتهبت ملتهٟت

ْال٣ِغ الايُِاص ٓع، بلخا١ ألاطٔ  ْالج  الٓلم 

زاعط الخُاة، ٣ًا٫: ٌِٗكٓن ٖلى الِامل بضْن مكاع٦ت مِمت في َظٍ  َامل الخُاة

 الخُاة

ال جغجِب الٟٓضخى  لِـ لِم عثِـ، لِـ لِم هٓام 

ْٖغة ٓبت الؿحر ٞحها ظبا٫   ظبا٫ نٗ

ٓع ٖؼم ألامغ، ب٢ضام  الخُت  ٖلى ألام

ٓا ٓا،  زاي ْا، صزل  اظخاػ

ٓلُان  التي ج٣٘ في اإلاٛغب الٗغبي  (Ceuta)خا٦م ؾبخت ً

ْمت  اإلاضاٞٗت، اإلا٣اجلت،  اإلا٣ا

ْالخغاط ال٨شحر الًغاثب الٟاصخت ت الش٣ُلت،   الجٍؼ

ٓا ال٣سخي ٓاؽ ٖلى اإلاىا٦ب جى٨ب ٓا ألا٢  ؤل٣

ٓطظُت: 1.11  ؤؾئلت الازخباع الىم

ُٖٓتؤؾئلت  1.11.1  مٓي

 ألاهضلـ في ٢اعة:.   1      

       (a)ْبا ْع ٣ُاb) ؤ ٩ا الكمالُتc) ( بٍٞغ  ( آؾُاd) (ؤمٍغ

اص في ٖام ..... للهجغة:.  2  صزل ؤلاؾالم بالص ألاهضلـ ب٣ُاصة البُل املجاَض َاع١ ابً ٍػ

           (a)92      (b)91    (c)90     (d)93 

ٓا ًد٨مٓن في ألاهضلـ ٢بل الٟخذ ؤلاؾالمي  3  . مً َم الظًً ٧اه

          (aٓهضا٫ ْمانd)    (الُٟي٣ُُٓن c)    (الbٍٓ٣)      ( ال  (الغ

ُب" 4  .   مً ؤل٠ ٦خاب "هٟذ الُُب مً ٚهً ألاهضلـ الَغ

    (a ؤخمض اإلا٣غي)      (bؤخمض قٓقي)    (c(   ؤخمض ٩َُل)dابً بؿام ) 

ٓمت ؤلاؾالمُت مً ؤًض. في ؤي 5  اإلاؿلمحن: ؾىت ؾ٣ُذ الخ٩

    (a )789ـ َ(b)899(     َـc )898   َـ  (d)798َـ 

ْلت اإلاغابُُت في ألاهضلـ  .6  مً ؤؾـ الض

 (a)ًٓؾ٠ بً جاق٣حن(b) ٓمغث اص (d)   ٖبض الغخمً الضازل (c)  ابً ج  َاع١ بً ٍػ
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ٍٓت في ألاهضلـ ٖلى ًض .7 ْلت ألام  جم جإؾِـ الض

 (a) اص ٓسخى بً ههحر(b)  َاع١ بً ٍػ ْان بً الخ٨م (d)   ٖبض الغخمً الضازل (c)   م  مغ

 مً مض ًض اإلاؿاٖضة بلى الجِل ؤلاؾالمي .8

  (a) ٓلُان ً  (b)٤  ؤز٩ُا (d)   ُُٚكت (c)     لظٍع

  :ُؾمي بـ "ن٣غ ٢َغل" لبراٖخّ في الخ٨م في ألاهضلـ .9

(a) ٖبض الغخمً الىانغ (b)ًٍْت ٖبض الغخم ٓسخى بً ههحر(c)بً مٗا  ًٓؾ٠ بً جاق٣حن(d) م

ذ بٗهغ .10 ٞغ ُٖ ٍْالث نٛحرة، ْ ٍٓت، اه٣ؿمذ ألاهضلـ بلى ص  :بٗض اهُُاع الخالٞت ألام

(aالة ُٓ ٓاثd٠) (الخالٞتc)  (ؤلاماعة b)    (ال  (مل٥ٓ الُ

ٓبت ٢هحرة  1.11.2  ؤؾئلت طاث ؤظ

ٓا٫ الؿُاؾُت ٢بل الٟخذ ؤلاؾالمي لؤلهضلـ .1  .جىا٫ْ ألاخ

ت ا٦خب .2 غة ؤلاًبحًر  .ًٖ ظٛغاُٞت قبّ الجٍؼ

ٓا٫ ؤلاظخماُٖت ٢بل الٟخذ ؤلاؾالمي .3  .ها٢ل ألاخ

ت باألهضلـ .4 غة ؤلاًبحًر  .ؾلِ الًٓء ٖلى حؿمُت الجٍؼ

ٓا٫ الضًيُت ٢بل الٟخذ ؤلاؾالمي .5 ٓع ألاخ  .ن

ٍٓلت 1.11.3 ٓبت َ  ؤؾئلت طاث ؤظ

ْؤؾبابّ .1  .ها٢ل الٟخذ ؤلاؾالمي لؤلهضلـ 

ا ٖلى جىا٫ْ الخًاعة ؤلاؾ .2 ْؤزَغ  .ْعباؤالمُت ألاهضلؿُت 

اص .3   .ؾلِ الًٓء ٖلى زُبت ٞاجذ ألاهضلـ َاع١ بً ٍػ

ْاإلاغاظ٘ اإلآصخى بها 1. 12  ؤَم ال٨خب 

 م(.1985)ال٣اَغة: صاع اإلاٗاٝع  ؤخمض ٩َُل، ألاصب ألاهضلسخي مً الٟخذ بلى ؾ٣ٍٓ الخالٞت، .1

،)الُبٗت ألاْلى، ال٣اَغة: ماؾؿت ا٢غؤ  .2  م(. 2010عاٚب الؿغظاوي، ٢هت ألاهضلـ مً الٟخذ بلى الؿ٣ٍٓ

ش ألاهضلـ مً الٟخذ ؤلاؾالمي ختى ؾ٣ٍٓ ٚغهاَت، )الُبٗت الشاهُت، بحرْث: صاع  .3 ٖبض الغخمً الخجي، الخاٍع

 م(.1981ال٣لم،

ْلت ؤلاؾالم في ألاهضلـ، )الُبٗت .4  م(.1997الغابٗت؛ ال٣اَغة: م٨خبت الخاهجي ٖبض هللا ٖىان، ص

ٓان الضاًت، في ألاصب ألاهضلسخي، )الُبٗت ألاْلى، صمك٤: صاع ال٨ٟغ .5  م(.2000دمحم عي

 (.2005مهُٟى الك٨ٗت، ألاصب ألاهضلسخي، )الُبٗت الخاصًت ٖكغة؛ بحرْث: صاع الٗلم للمالًحن  .6

  م(.1988الُُب، املخ٤٣: بخؿان ٖباؽ، )بحرْث: صاع ناصع  اإلا٣غي، ؤخمض بً دمحم هٟذ الُُب مً ٚهً ألاهضلـ .7
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ْاٖخىا١ ؤلاؾبان   2.2  ّبْن٫ٓ ؤلاؾالم بلى ألاهضلـ 

ا  تاهدكاع اللٛ  2.3 َٓع ْجُ  ألاهضلـ فيالٗغبُت 

 اللٛت الٗغبُت في ألاهضلـاهدكاع ؤؾباب   2.4
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ٓم الٟلؿٟت  2.5.6  ٖل
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ٓطظُتزخباع الؤؾئلت الا   2.8  ىم

ٓصخى بهاْاإلاغاظ٘ ال٨خب ؤَم   2.9   اإلا
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 الخمُِض 2.0

ا في    َٓع ْجُ ٖٓاث اإلاخهلت باهدكاع اللٛت الٗغبُت  ٕٓ مً ؤَم اإلآي بن َظٍ الٓخضة جبدض ًٖ مٓي

ا مً اللٛاث  ،٦ثر اهدكاعا في الٗالم مً اللٛاث الؿامُتاللٛت ألاهي ْإن اللٛت الٗغبُت ، ألاهضلـ ْٞا٢ذ بها ٚحَر

ت ْإن َظٍ اللٛتالبكٍغ ٓمت ؤلاؾالمُت في ألاهضلـ ،  ْهي التي اؾخمغث في ألاهضلـ ؤ٦ثر مً ، ٢ض قاٖذ في ْل الخ٩

ن ِغث ، ٢ض ْنلذ بلى ألاهضلـ م٘ ْن٫ٓ ؤلاؾالم هاْإج، زماهُت ٢ْغ ْاؾٗا في ظمُ٘ الُب٣اث ْْ ْاهدكغث اهدكاعا 

ْالتي  ٓصة في ألاهضلـ  ختى ؤنبدذ اللٛت الٗغبُت قِئا ٞكِئا  ثهدؿغ اؾُُغتها ٖلى ظمُ٘ اللٛاث التي ٧اهذ مٓظ

لذ صاثما في املخل ألا٫ْ بحن اللٛاث ألازٔغ ألاهضلؿُت ْاللٛت الٗامُت الالجُيُت لٛت عؾمُت بها ْْ ناعث في املخل ، 

ْلٛت ألاصب الٗالي، ألازحر ْلٛت الخضًض  َْظا ، ْمً ؤؾباب اهدكاع اللٛت الٗغبُت ؤن اللٛت الٗغبُت هي لٛت ال٣غآن 

ْا في الكٝغ ػاص اللٛت ال ْبحن اإلاؿلمحن مً ٚحر الٗغب الظًً ْظض ٗت بحن الىا٣َحن بها مً الٗغب  ْٞع ٗغبُت م٩اهت 

ْال٣ضعة ٖلى الخٗبحر ْهت  ْاإلاغ ٍْ في لٛاتهم مً الخهاثو  ْاهدكغث اللٛت الٗغبُت م٘ اهدكاع ، اللٛت الٗغبُت مالم ًجض

ْالخضً م  ٓا في حٗلم لٛت ال٣غآن ال٨ٍغ ب ٓا ، ض الكٍغ٠ؤلاؾالم خُض ؤن اإلاؿلمحن ٚع ْإن الخلٟاء ْألامغاء ٢ض اَخم

ٓا لِم مجاال يكغ اللٛت الٗغبُت خُض باَخماما بالٛا  ْؤٞسخ ل  ٓا ٖلحهم اإلاا٫ الجٍؼ ْؤٚض٢ ْالكٗغاء  ٓا ال٨خاب  شجٗ

ت ت ال٨ٍٟغ ٔ إؤوكْ، ْاؾٗا للخٍغ ْال٣غ ْوكٍغ في ، ْا اإلاٗاَض الضًيُت في اإلاضن  ْا ٖلى ه٣ل ما نى٠ في الكغ١  ْؾاٖض

ْة ال٨ما٫، ألاهضلـ ْالكٗغاء ، ْاػصَغث الخًاعة ؤلاؾالمُت ألاهضلؿُت بلى طع ْاهجبذ ألاهضلـ ٦شحرا مً الٗلماء ْألاصباء 

ال ٣ًضع ب٣ضع. ٓا لىا آزاعا زالضة ال جشمً بشمً  باء الظًً جغ٧   ْالٟالؾٟت ْألَا

ٓخضة 2.1  ؤَضاٝ ال

ٓع الخالُت: ٓخضة بلى ألام  تهضٝ َظٍ ال

  ْاهدكاٍع ٞحهاالخٍٗغ٠ بٓن٫ٓ ؤلاؾالم  بلى ألاهضلـ 

 ْم٩اهتها  الخٍٗغ٠ باللٛت الٗغبُت 

 ا في ألاهضلـ َٓع ْجُ  الخٍٗغ٠ باهدكاع اللٛت الٗغبُت 

  إل ٖلى ألاؾباب  ؾاٖضث في اهدكاع اللٛت الٗغبُت التيالَا

 ٓعث في ألاهضلـ ٓم الٗغبُت التي جُ إل ٖلى الٗل  الَا

٫ٓ ؤلاؾالم 2.2 ْاٖخىا١ ؤلاؾبان  ْن  بّبلى ألاهضلـ 

غة  ت٧ان ٞخذ اإلاؿلمحن لكبّ الجٍؼ ٓاء ؤلابٍغ ْبا ٖلى الؿ ْع ْؤ ضا لؤلهضلـ  ا ٍٞغ ، ٞخدا بوؿاهُا ْخضزا خًاٍع

ٓط عظالِا، ٢طخى ؤلاؾالم في ألاهضلـ ٖلى ألاْيإ الؿِئت ْهٟ ْلت ال٨ىِؿت  ٓصًت ألاعى ؤْ، ْػالذ ص الٗبُض  ْاهتهذ ٖب

ٓصًت ن في ؤلاؾالم مً ، خُض جدغع ٧ل مً صزل ؤلاؾالم مً ؤٚال١ الٗب ٓا ًْغ ٖٓا ألجهم ٧اه ٞاٖخى٤ ٦شحر مجهم ؤلاؾالم َ

ْال٣ُم ؤلاوؿاهُ ٓا ٖجها ؤْ لم ًسُغنٟاء ال٣ُٗضة ْزلٓنِا هلل حٗالى  ْا َظٍ ، ببالِم ت ما لم ٌؿمٗ ْخُىما قاَض

ْالضٖاة في ق٩ل ممشلالهٟاث الخمُضة في ؤزال  ٓ  ١ الٟاجدحن  ٓاظا اصزل ً خٍغهحن ؤٞ ختى مً ، في صًً هللا مسخاٍع

ٓا مالبؿِم، لم ٌٗخى٤ ؤلاؾالم مجهم ج٣لض اإلاؿلمحن في الٗاصاث ؤلاؾالمُت ْلبؿ ٓا لٛتهم  ْج٩لم ٓا بإؾمائهم  ْٖامل ، ْؾم

 اإلاؿلمٓن مِٗم مٗاملت خؿىت.
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ٓماج٪:  ازخبر مٗل

 ٠ُ٦ ْنل ؤلاؾالم بلى ألاهضلـ؟ -1

 ؟٠ُ٦ اهدكغ الاؾالم في ألاهضلـ -2

ا  تاللٛاهدكاع  2.3 َٓع ْجُ  ألاهضلـ فيالٗغبُت 
ت ٞاث٣ت في ألاهضلـ باهدكاع ؤلاؾالم ْصزل ٖضص ٦بحر مً ؤَل البالص في ؤلاؾالم   ،اهدكغث اللٛت الٗغبُت بؿٖغ

ت ٣ِم بلى الخٍغ ْا ؤلاؾالم ٍَغ ي، ٞٓظض ٓا ٌِٗكٓن في ؤٚال٫ جدذ هحر ألاقغاٝ في الِٗض ال٣َٓ ْإن ألاع٢اء لم ، ألجهم ٧اه

ٓا ْخضَم الظً ٓه غة بل قاع٦ِم ٦شحر مً ألاخغاع في َظا ٩ً ت مً بحن ؤبىاء قبّ الجٍؼ ٓا ؤلاؾالم في ؾٖغ ً اٖخى٣

ْا مً َظٍ ، ؤلا٢با٫ ٓا ٌٗاٌكٓن اإلاؿلمحن في ألاهضلـ ٞإزظ ٢ْض بهغث الخًاعة ؤلاؾالمُت الىهأع الظًً ٧اه

ْز٣اٞتهم ْا اإلاؿلمحن في لٛتهم  ْمً ؤصخابها الصخيء ال٨شحر ٣ٞلض ٓا بلى خض ٦بحر ٖلى همِ  الخًاعة الغا٢ُت  ْٖاق

ْػث ، خًاعتهم ؤلاؾالمُت م ٞخجا ْلت قٗاثَغ تهم في الب٣اء ٖلى صًجهم ْفي مؼا ٢ْض جغ٥ اإلاؿلمٓن لِاالء الىهأع خٍغ

ْال٨ىاجـ في ؾماخت ْاإلاؿُدُٓن ٖلى ، اإلاؿاظض  ّٓ ؤْحٗاٌل اإلاؿلمٓن  ٢ْض ناعث اللٛت الٗغبُت لٛت عؾمُت للبالص ز ة 

ْآصابها، ها الغؾمي٦ما ناع ؤلاؾالم صًج ٓمِا  ْٖل بياٞت بلى ال٣ّٟ  ،٧ْاهذ ألاهضلـ لِا ٖىاًت زانت باللٛت الٗغبُت 

ْالٟلؿٟت. ْالجٛغاُٞت  ش  ْالخاٍع ٗت  ٓم الكَغ  ْٖل

ٓماج٪:  ازخبر مٗل

 ما هي الٓغْٝ الاظخماُٖت باألهضلـ ٢بل اهدكاع ؤلاؾالم ٞحها؟ -1

 ؤلاؾالمُت؟َل ٖاف ههأع ألاهضلـ ٖلى همِ الخًاعة  -2

 ؤؾباب اهدكاع اللٛت الٗغبُت في ألاهضلـ: 2.4

ْالخضًض  2.4.1  :لٛت ال٣غآن 
ْا الدؿامذ ؤلاؾالمي في ظمُ٘ بْمً ؤَم ألاؾباب الهدكاع اللٛت الٗغبُت في ألاهضلـ  ن ؾ٩ان ألاهضلـ إلاا عؤ

ن ْالكْا ٓع  ْالهضا٢ت، ألام ْا في الضًً ؤلاؾالمي ال٨غامت  ْاوكغاح نضعؤلاؾالم  ٓااٖخى٣، ْْظض ، ًٖ َُب هٟـ 

ْلٛت حٗالُمّ.  ٓا في لٛت ؤلاؾالم  ب ٦ْٟاَا ٞسغا  ؤن اللٛت الٗغبُت ؤقٝغْمً الجضًغ بالظ٦غ ْٚع لٛت ٖلى ْظّ ألاعى 

ْالخضًض ْح بالجؿض، ؤن اللٛت الٗغبُت  هي لٛت ال٣غآن  ٍٓت بالضًً ٦ٗال٢ت الغ ْا ، ْلِا ٖال٢ت ٢ ٧ْان َبُُٗا ؤن ًدباصع

ٓا ٦خاب هللابلى حٗلم لٛت ال٣غ  ْالخضًض ٧ي ًِٟم ٓاظباجّ الضًيُت التي  ،آن  ٓا ب ٓم ٞاللٛت ، الضًً املخخاع مجهم ًُلبها٣ٍْ

ْالٗباصة الضًيُت ْاؾٗا ٖلى ؤجها لٛت ال٣غآن  ْاهدكاع ؤلاؾالم ؤؾِم بؾِاما مباقغا في ، الٗغبُت ٢ض اهدكغث اهدكاعا 

ْاللٛت ، اهدكاع اللٛت الٗغبُت  الٗغبُت ؾاعا ظىبا بلى ظىب. ٍْم٨ً ال٫ٓ٣ بن ؤلاؾالم 

 لٛت اإلاؿلمحن الٟاجدحن: 2.4.2

ٓا ألاهضلـ ؾىت  ٓن ؤن اإلاؿلمحن الٗغب ٞخد ؼة! ٦ما ؤهخم حٗٞغ ٍٓت اؤحها الُلبت ألٖا ْحؿٗحن للهجغة الىب زيخحن 

ن ٓالي زماهُت ٢ْغ ٓا في ألاهضلـ خ ْلت ٖغبُت ٦بحرة في ألاهضلـ ْخ٨م ٓا ص ، اللٛت الٗغبُت ٧اهذ ْلٛتهم الغؾمُت ،ْؤؾؿ

ْلت الٗغبُت هي  ْمً ؤَم ألاؾباب الهدكاع اللٛت الٗغبُت ْالض ؤن اللٛت الٗغبُت ٧اهذ لٛت اإلاؿلمحن الٟاجدحن الٛالبحن 
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الٗؼة خُض خٔ ٦بحر ْقإن ُٖٓم مً ٧ان لِم إلاؿلمحن اؤن بلى طل٪ ياٞت ْباإل  ،ؤلاؾالمُت الىاقئت في ألاهضلـ

ْالؿلُت ٓة  ٓا ٧ ْؾ٩ان ألاهضلـ ، ْال٣ ٓبحناه   . ؤن اإلاٛلٓب صاثما ًدا٫ْ ؤن ًدا٧ي الٛالب ،ِٞظا مٗغْٝ ،مٛل

٦ِٓم" ْالىاؽ ٖلى صًً مل ٓص  " ْالحه ْاإلاخٗلمحن مً الىهأع  ٓا ؤلاؾالم مً الغظا٫ اإلاش٣ٟحن  ؤما الظًً لم ٌٗخى٣

م  ٗا ْٞٚحَر ْا ؾَغ  بَ ِض ْج إن لٛاتهم ُم بكٗغ
 
ٓا بلى  ،ؤمام اللٛت الٗغبُت ت ٓظض جغار ؤصبي في  اللٛاث ألازٔغ ٞؿاٖع ال ً

ٓا آزاعا زالضة في اللٛت الٗغبُت ختى  ْجغ٧ ٓا في َظٍ اللٛت الٗغبُت  ْبٖغ ْا  ْجمِغ ٓا لٛاتهم جغ٧حٗلم اللٛت الٗغبُت 

 ْؤلؿىتهم في ظمُ٘ اإلاضن ْألامهاع مً ألاهضلـ. 

ْالخلٟاء 2.4.3  :حصجُ٘ ألامغاء 

ْالخلٟاء اَخماما بالٛا  ٓمِاباَخم ألامغاء  ل ٓا ال٨خّ  ،يكغ اللٛت الٗغبُت ْٖ ٓا ْشجٗ ْؤٚض٢ ْالكٗغاء  اب 

ل ت ،ٖلحهم اإلاا٫ الجٍؼ ت ال٨ٍٟغ ْاؾٗا للخٍغ ٓا لِم مجاال  ْناعث اللٛت الٗغبُت الٟهخى لٛت البالص ، ْؤٞسخ

ٓػعاء في بج٣خالغؾمُت ًٟ َْؿعى ال ٓاص ب٨خابتها  ْال٣ ْؤٞصر ؤؾلٓبسغ عظا٫ الخ٨م  ٧ْان ، اجها ٖلى ؤخؿً ْظّ 

ْلٛتهم ختى ًخمِغ في اللٛت الٗغبُت  ال ؤقٗاع الٗغب ألا٢ضمحن  ْجدُّٟٓ ؤ ـ ٣ًٓم ٖلى جل٣حن الُالب  هٓام الخضَع

م ْاؾ٘ ، زم ًيخ٣ل بلى الخؿاب ٞةلى خٟٔ ال٣غآن ال٨ٍغ ٧ْان لِم اَخمام  ٓلٗحن بالٗلم  ٓا م ْإن الخلٟاء ْألامغاء ٧اه

ْالبل٧ُْٜان ٞحهم ا ٓ ، لكاٖغ ْألاصًب  ٓا ٖلى جُ ٓا ٖلمائها مً ظمُ٘ ٣ٍٞض خغن ْاخخًى غ الش٣اٞت في ألاهضلـ 

ٍْت بً َكام ، البلضان ؤلاؾالمُت ٍٓغ الش٣اٞت ٖبض الغخمً بً مٗا ٓا مؿاَمت ٦بحرة في جُ ْمً الخلٟاء الظًً ؾاَم

ً ؾىت٧ْان ٖمٍغ زمؿا ْٖ ،َْٓ ؤ٫ْ مً جٓلى الخ٨م مً بجي ؤمُت ،بً ٖبض اإلال٪ ٧ْان مً ؤَل الٗلم  ،كٍغ

ت  ٢ْغبهم بلُّْ ْاإلاٗٞغ ْؤصًبا بلُٛا، شج٘ الٗلماء  ْمً قٍٗغ ما ، عاسخ ال٣ٗلْ  ٧ْان ٖبض الغخمً قاٖغا مجُضا 

ىّ ٣ٞا٫:َْٓ ٦خب ألزخّ بالكام   ًدك١ٓ بلى َْ

 ؤحها الغا٦ب اإلاُمم  ؤعضخي
 ط

 ؤ٢غ مً بٗطخي الؿالم لبٌٗ *
 

 بن ظؿمي ٦ما ٖلمذ بإعى
 

ْمال٨ُّ بإعى *  ْٞااصي 
 

 ٢ضع البحن بُيىا ٞاٞتر٢ىا
 

ٔٓ البحن ًٖ ظٟٓن ٚمطخي * َْ 
 

 ٢ض ٢طخى هللا بالٟغا١ ٖلُىا
 

 ٞٗسخى باظخماٖىا ؾٝٓ ٣ًطخى  *

 

( الظي ظلـ ٖلى ٦غسخي الخالٞت بلى مضة 350ٌ-َـ300ْمً ٖٓام زلٟاء اإلاؿلمحن ٖبض الغخمً الىانغ )

ٍٓلت  ْلم َ ْل٣ب بالىانغ لضًً هللا، زلُٟت ٢بلًّبلِٛا ممً ؾب٣ّ في الخ٨م  ٢ْض بلٛذ ، ْؾمى بإمحر اإلاامىحن 

ْتها في ِٖضٍ ْمجضَا ، الخًاعة الٗغبُت طع بت في ِٖضٍ جًاهى في ٖٓمتها  ْؤنبدذ ٢َغ هٍغ ٧ان ٖهغا طَبُا  ْٖ

ٓا٫ ج، بٛضاص بت في ٖ بظ٧ْ٫اهذ ألام اقذ ٢َغ ْالٗلماء مً زؼاهت الخلُٟت ْٖ اَا لم لؤلقغاٝ ْألامغاء ْألاصباء  ِضٍ ٞع

ْج١ٟٓ ٖلحها في ، حكِضٍ مً ٢بل ِا في الؿُاصة  ْالٟىٓن ٞلم ٨ًً في الٗالم ؤلاؾالمي مضًىت جىاٖػ ْاػصَغث الٗلٓم 

ْ 366-350ٌوي اإلاؿدىهغ باهلل )ْالخلُٟت الشا .الٗلٓم بت في ِٖضٍ ؤنبدَـ( ٧ان مدبا للٗلٓم ؤلاؾالمُت  ذ ٢َغ

ٓاٞض الٗلماء بل ٓلٗا باإلاىا٢كاث الٗلمُت ْألاصبُت ، حها مً ٧ل ؤ٢ُاع الضهُااإلاغ٦ؼ الٗلمي ألا٫ْ ٣ٞض ج ٧ْان الخلُٟت م

ْاُٞجالـ ا ٍْىا٢كِم ٖلى ٢ضم اإلاؿا ٧ْان الخٗلُم ٞحها مجاه٦ْثرث اإلاضاعؽ في ِٖضٍ، في اإلاجزلت الٗلمُت ةلٗلماء  ا ، 

اإلال٣ب باإلاؿدىهغ باهلل عاثض الخغ٦ت الٗلمُت في ألاهضلـ ٖامت  خلُٟتَْٗض ال، ْفي م٣ضمتها حٗلُم ٢غاءة ال٣غآن



34 
 

ْجّ ٓع الٗلمي طع بت زانت بط بلٜ في ِٖضٍ الخُ ٢ْض ؤُٖى اَخمامّ بالكٗغ ٧اَخمامّ بالٗلٓم ؤلاؾالمُت ، ٢َْغ

٧ْان قاٖغا بلُٛا ٫ٓ٣ً:  ْالٟىٓن الجمُلت 

 بلى هللا ؤق٩ٓ مً قماثل مؿٝغ
 

ٓم ال ًضًً بما صهذ *  ٖلى ْل
 

ْصٍ  هإث ٖىّ صأع ٞاؾتزاص نض
 

 ْإوي ٖلى ْظضي ال٣ضًم ٦ما ٦ىذ *
 

 ْلٓ ٦ىذ ؤصٔع ؤن قٓقي بالٜ
 

 مً الٓظض ما بلٛخّ لم ؤ٦ً جبذ *
 

ْعا  ٓا ص ْلٗب ْالكٗغاء  ْالكٗغ  ْالٗلماء ْألاصب ْألاصباء  ْالخلٟاء الٗلٓم ؤلاؾالمُت  ْل٣ض شج٘ َاالء ألامغاء 

ٓمِا في البلضان ؤلاؾالمُتباعػا في وكغ اللٛت الٗغبُت  ْ ْٖل ٓم ْآلاصاب في ِٓغ خبٍ،  هم ٖىاًت زانت بها اٖخىائهم للٗل

ْالٟلؿُٟت ْالٗلمُت  م مً ٣ٖض الاظخماٖاث ألاصبُت  ْلِٖٓم ، ْإ٦شاَع ٦ْثرة اإلاضاعؽ ؤلاؾالمُت في ألاهضلـ جض٫ ٖلى 

ٓمِا ل م ملُئت بالٗلماء ْألاصباء ٦ْشحر مً الخلٟاء ْألامغاء ٧اهذ بالَا، باللٛت الٗغبُت الخبِبت ْٖ َٓع ٢ْه تهم 

ْعا ٦بحرا في وكغ الخًاعة الٗغبُت ؤلاؾالمُت في ألاهضلـ  ، ْالكٗغاء َْظا الك٠ٛ ْالاَخمام باللٛت الٗغبُت لٗبا ص

 ٓ اٍْجُ ْاػصَاَع ا  ت في الٗالم ؤلاؾالمي، َغ ٓؤث اإلا٩اهت اإلاغ٦ٍؼ ْجب ْالٗلماء  ًٟض ، ْؤنبدذ ألاهضلـ مىاعة للٗلم 

ٓصة في ألاهضلـ.الُالب بل ْاء الُٗل الٗلمي باإلاىاَل الٗلمُت اإلآظ  حها مً ٧ل ظاهب إلع

 اإلاؿاظض:  2.4.4

ْجها ٓص ججم٘ مً ججمٗاث اإلاؿلمحن بض ٓع ْظ ال ًخه ا للخُاة ؤلاؾالمُت  ٓصا ٣ٍٞغ ْإن ، بن اإلاؿاظض حٗخبر ٖم

ْع اإلاضعؾت ٓجها م٩ان ْ  ،اإلاؿاظض جلٗب ص ا الباعػ في ٧ َْع ٓاث البضاثُت مً الٟخذ ، الٗباصةباإلياٞت بلى ص ْفي الؿى

ْمؿاَمت بىاء ٓمِا ةؤلاؾالمي باألهضلـ ٧اهذ لِا ؤًاصي بًُاء  ْٖل ٧ْاهذ ح٣ٗض ٞحها خل٣اث ، في وكغ اللٛت الٗغبُت 

ْال  ـ ْؤلاٞاصة ٦ما ٢ا٫ مهُٟى الك٨ٗت في ٦خابّ "ألاصب ألاهضلسخي":َضع خالخٗلُم 

ٍْخٟٙغ لخدهُل الٗلم الظي ٧ان م٩اهّ اإلا ٓن " ؿاظض بط لم ٌٗٝغ ألاهضلؿُ

ْإهما ٧ان اإلاسجض في  ذ في اإلاكغ١ ابخضاء مً ال٣غن الخامـ  اإلاضاعؽ التي ٖٞغ

ْصاع ٖباصة".  ألاهضلـ مِٗض ٖلم ز٣اٞت 

ْالخىجُم ٧ْان ٓم ًجغي حٗلمِا في اإلاسجض باؾخصىاء الٟلؿٟت  ٧ْان اإلاسجض الجام٘ في  ،٧ل مً ؤنىاٝ الٗل

ت ْالخغ٦ت ال٨ٍٟغ ْع ٦بحر في اػصَاع اللٛت الٗغبُت  بت لّ ص ٓم ، ٢َغ َْٗض َظا الجام٘ ؤ٦بر ظامٗت بؾالمُت جضعؽ ٞحها الٗل

ٓن  ْناع الجام٘ طا م٩اهت صًيُت بة٢امت الهالة ْؾاثغ  ت٢ْض ًٟض بلُّ الُالب مً مسخل٠ ألا٢ُاع ؤلاؾالمُ، ْالٟى

ْاًاٍ بط ًجلـ ألاؾخاط ، ام ُّٞ نالة الجمٗتالٗباصاث بط ٧اهذ ج٣ ٧ْاهذ في اإلاسجض الجام٘ ج٣ام خل٣اث صعاؾُت في ػ

ْاليؿاء ٓلّ الُلبت مً الغظا٫  ٖٓاث الٗلمُت ْألاصبُت ،ْخ ٫ٓ اإلآي ن الخلٟاء ْألامغاء لم ب٨َْظا ، ْججغي اإلاىا٢كت خ

ٓا ب ْالخضاث٤ ٣ِٞ بل اَخم ٓع  ْا َمتهم ٖلى ال٣ه ألن اإلاؿاظض ٧اهذ ، ْججمُلِا اَخماما بالٛا اإلاؿاظضبىاء ٣ًخهغ

ٓن ؤلاؾالم بمشابت ٓ ، خه ُٗت في البلضان ؤلاؾالمُت في جُ ْالخًاعة ٨ٍَْظا هٔغ ؤن ألاهضلـ لِا م٩اهت ٞع غ اللٛت الٗغبُت 

ا ًٖ ٦شحر مً البلضان ؤلاؾالمُت، ؤلاؾالمُت ْع اإلاؿاظض في وكغ اللٛت ا، ْلِا محزاث باَغة ْنٟاث َُبت جمحَز لٗغبُت ْص

. ٓمِا مٗغْٝ ْٖل  ْالضعاؾاث ؤلاؾالمُت 

ْاإلا٨خباث: 2.4.4   اإلاضاعؽ 
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ْعا ٦بحرا في بوكاء اإلاٗاَض ، اػصَغث الخُاة الش٣اُٞت في ألاهضلـ اػصَاعا ٦بحرا ٓا ص ا الخ٩ام ْألامغاء الظًً لٗب ْٖؼَػ

 ٓ ْجُ ٔ ٍالضًيُت  ْال٣غ ا في اإلاضن  ْا ٖلى ه٣ل ما نى٠ في الكغ١ الٗباسخي ، َغ ٢ْض ْنلذ َظٍ ، ْوكٍغ في اإلاٛغبْؾاٖض

ٍٓت ؤًام خ٨م ٖبض الغخمً الىانغ) ْة ال٨ما٫ في ِٖض الخالٞت ألام ْلضٍ الخ٨م الشاوي ، َـ(350َـ  300الخًاعة بلى طع ْ

ْالٗلماء366َـ  350اإلاؿدىهغ باهلل) ٧ْان ٖاإلاا مدبا للٗلم  ْظم٘ الٗلماء مً ألا٢ُاع ، َـ( مً ؤقِغ الخلٟاء في َظا املجا٫ 

ْٖكٍغً مضعؾت ًخٗلم امل ٢ْض بجى ؾبٗا  ْؤظٔغ ٖلحهم اإلاغجباث  ؤَٟا٫ الٗانمت مجاها ْفي ِٖضٍ اػصَغث ظامٗت ٞحها خخلٟت 

غ في  ْؤنبدذ بخضٔ ماؾؿاث الٗلم الغا٢ُت في الٗالم الٗغبي جًاهى "ألاَػ بت التي ؤؾؿِا "ٖبض الغخمً الشالض"  ٢َغ

ْمً ٣ًهضَا الُالب م، ال٣اَغة" ْ"الىٓامُت" في بٛضاص ْعبا  ْاإلاؿلمحن ال مً بؾباهُا ٞدؿب بل مً بلضان ؤ ً الىهأع 

ْآؾُا ؤًًا ٣ُا  ْْؾ٘ "الخ٨م الشاوي" هُا١ اإلاسجض الجام٘ الظي ٣ٖض خل٣اث الخضَعـ الجامعي ُّٞ ٢بل بوكاء ، بٍٞغ

بت ٓن مً اإلاكغ١ ، ظامٗت ٢َغ ْالٟى ٓم  ٠٢ْ ؤمٓالا زم اؾخضعى بلى َظٍ الجامٗت الٛغاء ؤؾاجظة ماٍَغً في قتى الٗل ْ ،

ٓاٞضًً اإلااعر الكِحر "ابً ، اثلت إلاغجباتهمَ ُت" الظي ٧ان ًضعؽ ٞحها الىدْٓمً ألاؾاجظة ال ْال٣ُّٟ البٛضاصي ، ال٣َٓ

ٓاٍ ْخؿيذ مجزلخّ ٖىضٍ 967 -م 901ألاصًب اللٛٓي ؤبٓ ٖلي ال٣الي ناخب "ألامالي" ) ْؤ٦غم الخلُٟت مش ( مً بٛضاص 

ْعر ؤبٓ ٖلي ال٣الي ؤَل ألا  ْؤٞاص مً ٖلمّ ختى ٢ٔٓ ٖىض الخ٨م خب الٗلم ْؤ ْازخو بالخ٨م اإلاؿدىهغ  هضلـ ٖلمّ 

ال ًٓن٠ ال ٌٗض  بخّ في ا٢خىاء ال٨خب بما ال ًدض  ْبظ٫ ؤمٓالا ْاقخضث ٚع اثلت مما ال ًى٣ّٟ ٚحٍر ختى ظلب َ، 

 ْ ٍٓل  ٢ُل: بهّ ظم٘ مً ال٨خب في ألاهضلـ ما لم ٌِٗضٍ ٖلمائها مما ٧ان ًًاهي ما ظمٗخّ مل٥ٓ بجى الٗباؽ في ػمان َ

ٓجّ ْيا٢ذ بها زؼاثىّ ٞبلٜ ٖضص ما ظم٘ في َظٍ  ٓاِٖا ما لم ًجمّٗ ؤخض مً اإلال٥ٓ ٢بلّ ختى ُٚذ بُ مسخل٠ ؤه

ْؤعبٗحن ِٞغؾت ؤؾماءاإلا٨خبت مً ال٨خب ؤعبٗماثت ؤل٠ مجلض ختى ٧ان ٖضص الِٟاعؽ التي ٞحها  في ٧ل ، ْال٨خب ؤعبٗت 

ْع٢ت لِـ ٞحها ب ن  ًٍْ ال ٚحر.ِٞغؾت ٖكْغ ْا  ال ط٦غ ؤؾماء الض

اوي   ْاقتراٍ مىّ بإل٠ صًىاع مً  ،مهىّٟ ؤبى الٟغط ألانبهاوي م٦ًْظل٪ بٗض الخلُٟت ًُلب ٦خاب ألٚا

ْظّ مً الٗغا١ بت في ِٖضٍ اإلاغ٦ؼ الٗلمي ألا٫ْ ؤنبدْ ، الظَب ٢بل زغ ٓاٞض الٗلماء بلحها مً ٧ل ؤ٢ُاع  ،ذ ٢َغ ٣ٞض ج

٦ْثرث اإلا٨خباث الخانت ٓٔ ٖالُا في ِٖضٍ  ْبلٛذ صعظت الش٣اٞت مؿخ اًت الخلٟاء ْألامغاء ؤنبدذ ألاهضلـ ، الضهُا  ْبٖغ

ْالٟىٓن  ٓم  ٓا ، ْمضجها مغا٦ؼ الٗل ْعز باء الظًً  ْالٟالؾٟت ْألَا ْال٣ِٟاء  ْؤهجبذ ألاهضلـ ٖضصا مً الٗلماء ْألاصباء 

ْا مغاظ٘ ْ هضلـ بل ألا  ْظمُ٘ الازخهاناث ختى ناع ٓم  ٓا ُّٞ في ٧اٞت الٗل ختى بلضان الٗالم ؤلاؾالمي ألازٔغ بما ؤبضٖ

ٓا مً اإلاالٟاث ْعز ْؤنبذ الٗلم مً مٗاإلاِا ، ٌؿخُٟض مجها َالب الٗلم إلاا  ْمغا٦ؼ آلاصاب  ٓم  ْبها ؤنبدذ ٢اٖضة الٗل

ت الباعػة التي ًٟخسغ بّ ؤبى ْالخ٣ضًغ ختى ْاػ ، َائ االخًاٍع ٓن ٞحها اػصَاعا عاجٗا ًشحر ؤلاعجاب  ْالٟى ٓم  صَغث الٗل

ْالٟىٓن في الٗالم ٓم  اًتهم مىاعة ليكغ الٗل ٓا ٦خبا باعػة في ، ؤنبدذ جل٪ الب٣ٗت مً ٖع ْإن الٗلماء ألاهضلؿُحن ٢ض ؤلٟ

ٓم  ْظؼ ما مجها ْ ٧اٞت الٗل ِْٖا  ْٞغ ٓلِا  ٓا ؤن ْازتٖر ٓا  ٧ْلُاتهالِـ لّ هٓحر في الؿاب٤ بل ؤبضٖ ٓم ، ثُاتها  ْاػصَغث الٗل

ٓم اللٛت ْٖل ْالٟلؿٟت  ْالجٛغاُٞت  ش  ْالخاٍع ْال٣ّٟ  ْالخضًض  ٓن في ألاهضلـ مجها الخٟؿحر  ْالجضًغ بالظ٦غ ؤن ، ْالٟى

٫ْ  َظٍ ْؤٖالمِا بظماال ؤجىا ٓن  ْالٟى ٓم   .الٗل

ٓماج٪:  ازخبر مٗل

 ما هي ؤؾباب اهدكاع اللٛت الٗغبُت في ألاهضلـ؟ -1

ْع في اهدكاع اللٛت الٗغبُت في ألاهضلـ؟اط٦غ  -2 ْالخلٟاء مً ص  ملخها ما لؤلمغاء 
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ٓم الٗغب 2.5 ا في ألاهضلـالٗل َٓع ْجُ  ُت ؤلاؾالمُت 

 الخٟؿحر:  2.5.1

٧ْان 272ْمً ؤ٢ضم ما ؤل٠ ُّٞ ٦خاب ب٣ي بً مسلض )اإلاخٓفى ، ؤهجبذ ألاهضلـ ٦شحرا مً اإلاٟؿٍغً مىظ ٞخدِا  )ٌ

ْمٟؿغا ٫ٓ ابً بَ  مالٟاجّْمً ، خاٞٓا   "جٟؿحر" في ال٣غآن ال٨ٍغم ه٣ل الؼع٦لي ٢
ْ
 ك
ُ
ًُ ٌ(578 :اإلاخٓفى)ٓا٩٫  : "لم 

َّ
٠ مشلّ في ال

ْجهم، ؤلاؾالم" ْمً ص ْالخابٗحن  ْٔ الصخابت  ٧ْان بماما مجتهضا ، ٦ْخاب في الخضًض عجبّ ٖلى ؤؾماء الصخابت ْنى٠ في ٞخا

ٓن في ؤًام خُ ْالضاعؾ ْلِا ال٣غاء  ْؤَم جٟؿحر ؤهخجخّ ألاهضلـ بٗض جٟؿحر "ب٣ي بً مسلض" الخٟؿحر ، اجّاهدكغث ٦خبّ جضا

ْالخٟؿحر 531 :ال٨بحر ألبى دمحم ٖبض الخ٤ بً الخاٞٔ ؤبي ب٨غ ٚالب بً ُُٖت الٛغهاَي )اإلاخٓفى ٧ْان بماما في ال٣ّٟ  َـ( 

ٓم مً ًىابُِٗا املخخلٟت ٓظحز في جٟؿحر ، ط٦ُا ُُٞىا جدهل ٖلى الٗل طإ نِخّ في الٗالم ، ب الٍٗؼؼ"٨خااللّ "املخغع ال

٧ْان مً ؤَم اإلاغاظ٘ لخٟؿحر ال٣غآن ال٨ٍغم ْاإلاٟؿغ ال٨بحر ابً خُان دمحم بً ًٓؾ٠ بً ٖلى بً ًٓؾ٠ الىٟغي ، ؤلاؾالمي 

ْما بل745ُّألاهضلسخي )اإلاخٓفى  ٓم ال٣غآن  ٓاب الٗلم ٣ٞض ؤل٠ في ٖل ْمً مالٟاجّ ال٨شحرة "البدغ ، َـ( ؤل٠ في ٧ل باب مً ؤب

ْ امل َْٓ في زماوي مجلضاث ضخام  ْالخ٨مُل في قغح الدؿُِل"٦خاباٍ في الىدٓ: خُِ" في الخٟؿحر  ْاعحكاٝ "الخظًُل   ،

ٍّٓ" ْ"٣ٖض  ،الًغب مً ٦الم الٗغب  اللخميْؤبٓ الٗباؽ ؤخمض بً ٢اؾم ، "ال٣غاءةفي  الآلليْ"ججٍغض ؤخ٩ام ؾِب

ْاؾخ٣غ  410 :ؤلا٢لِصخي ألاهضلسخي )اإلاخٓفى ٓم ال٣غآن عخل بلى الكغ١  ْزانت في ٖل ٓم ؤلاؾالمُت  ٍٓل في الٗل َـ( ٧ان طا بإ َ

ْجٓفي بُلُُلت ْاإلاٗاوي ، ْمً مهىٟاجّ ال٨شحرة "مٗاوي ال٣غاءاث"، َىا٥  ٓم  ٓصْٖ"جٟؿحر الٗل  في الؿب٘ اإلاشاوي". تاإلاؿخ

 الخضًض:  2.5.2

ٓاء ْاؾٗا ؾ ْاًخّ ؤْ وكُذ ألاهضلـ في ٖلم الخضًض وكاَا  ٍْدؿ٘ َظا ، في عظالّ في الخهي٠ُ ُّٞ ؤْ في ع

ٖٓت مً ؤُٖان الخضًض الكٍغ٠ الظًً وُْٞما ًلي  ،اليكاٍ مىظ ال٣غن الشالض الهجغي  ٗا مجم ؿخٗغى اؾخٗغايا ؾَغ

ْوكٍغ ْاًت الخضًض  ٓا في ع ُان، ؾاَم ؤَل  َـ( ٧ان مدضزا م286ً :ؤبٓ ٖبض هللا دمحم بً ْياح )اإلاخٓفى :ٞمً َاالء ألٖا

ْؤزظ ٖىّ ٦شحر مً الٗلماء بت عخل بلى الكغ١  ٍٓلت، ٢َغ ْصعؽ الخضًض مضة َ ْلّ جهاه٠ُ ٦شحرة ، ْٖاص بلى ألاهضلـ 

ٓم الخضًض  ٓن الؿغ "الٗباص مجها: خؿىت ممخٗت مٗٓمِا في ٖل ْالغ٢اث٤" ْ"ال٣ُٗان في الخضًض" ْ"م٨ى ض  ٓابض في الَؼ ْالٗ

ْلى ال٣ًاء 313ْزابذ بً خؼم الؿغ٢ؿُي )اإلاخٓفى ، ْمؿخسغط الٗلم" ٍٓا  ٍٓا هد ْمً ، ؿغ٢ؿُتبَـ( ٧ان مدضزا لٛ

ْابً ٢خِبت مً ٍٚغب الخضًض" ٓلُض ؾلُمان بً زل٠ ، مالٟاجّ "الضالثل في قغح ما ؤٟٚل ؤبٓ ٖبُض  ْاملخضر ؤبٓ ال

بي الباجي اإلاال٩ي )اإلاخٓفى  ْعخل 474الخجُبي ال٣َغ ْلض بمضًىت بُلُٓؽ  بلى الكغ١ ٞإ٢ام بم٨ت زم اهخ٣ل بلى بٛضاص َـ( 

ٓم ٍٓل في ظمُ٘ الٗل ٧ْان طا بإ َ ٓم، ْؤ٢ام بمٓنل  خّ جخجلى مً جهاهُّٟ ، ْؤل٠ ٦خبا ٦شحرة في ظمُ٘ الٗل ْٖب٣ٍغ

٫ٓ" ْ"اإلاٗاوي" في قغح  ْص في ألان ٫ٓ" ْ"اإلاض ٓخُض" ْ"ؤخ٩ام الٟه٫ٓ في ؤخ٩ام ألان ت الخ ال٣ُمت مشل: "الدؿضًض بلى مٗٞغ

ٓر" في جٟؿحر ال٣غآن. اإلا ْاإلايؿ ً مجلضا ْ"الىاسخ   َٓإ في ٖكٍغ

، َـ(386ْاملخضر ؤبٓ ٖمغ ًٓؾ٠ بً ٖبض هللا الىمغي ألاهضلسخي اإلاال٩ي ٌٗٝغ بابً ٖبض البر )اإلاخٓفى 

بي )اإلاخٓفى  ٧ْان ظضٍ مً  340ْاملخضر الباعػ ٢اؾم بً ؤنبٜ البُاوي ال٣َغ بت  ٓالى َـ( ؤنلّ مً "بُاهت" مً ؤٖما٫ ٢َغ م

ٓالضًً" ْ"بغ، ْمً آزاٍع "مؿىض مال٪"، بجي ؤمُت ْ"ؤخ٩ام ، ْ"ألاوؿاب"، ْ"الصخُذ ٖلى َُئت صخُذ مؿلم"، ال

ٓر"، ال٣غآن" ْاإلايؿ  ْ"ًٞاثل ٢َغل".، ْ"املجخبى"، ْ"بضٌ٘ الخؿً"، ْ"الىاسخ 
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ْان  ٍْت بً ٖبض الغخمً مً وؿل َكام بً ٖبض اإلال٪ بً مغ اإلاٗغْٝ بابً ْاملخضر ال٨بحر دمحم بً مٗا

ا365ألاخمغ)اإلاخٓفى  ْٚحَر ْمهغ  ْآٍَْ ؤ٫ْ مً ظاء بؿجن اليؿاجي ، َـ( عخل بلى الٗغا١  ْاهدكغ ٖىّ ْع ْمً ، بّ 

ٍْت ألاهضلسخي الؿغ٢ؿُي )اإلاخٓفى  ً بً مٗا الم ؤبٓ الخؿً عٍػ ْماعزا قِحرا عخل 535َاالء ألٖا َـ( ٧ان مدضزا ظلُال 

ْؤزظ الخضًض ًٖ ا ْع بها  ْجٓفي َىا٥بلى م٨ت ْظا ْصعؽ الخضًض  ً بم٨ت  ض في الجم٘ بحن ، ملخضزحن الباعٍػ ْلّ "الخجٍغ

 الصخاح الؿخت" ْ"٦خاب في ؤزباع م٨ت".

مً الخضًض  ٖلماءمً َـ( ٧ان  569ْاملخضر ببغاَُم بً ًٓؾ٠ الخمؼي ؤبٓ بسخا١ ابً ٢غ٫ٓ٢ )اإلاخٓفى 

ْاؾخ٣غ "بمال٣ت" زم اهخ٣ل بلى "ؾبخت" زم عخل  عخل في َلب الخضًض، ؤصباء ألاهضلـ ؤنلّ مً مٓي٘ ٌؿمى "خمؼة"

ْؤل٠ م٘ بغاٖت  ٢ْض نى٠  ْعظالّ  بلى "ؾال" ه٣ل الؼع٦لي ٫ٓ٢ ابً آلاباع: "٧ان هٓاعا ؤصًبا خاٞٓا ًبهغ الخضًض 

ٓعا٢ت ٓاع ٖلى صخاح آلازاع".، الخِ ْخؿً ال  ْمً ؤٖٓم مالٟاجّ ٢ضعا ْقِغة ٦خابّ "مُال٘ ألاه

ٍٓل  َـ( ٧ان طا582ألاػصي اإلاٗغْٝ بابً الخغاٍ ؤلاقبُلي اإلاال٩ي )اإلاخٓفى ْٖبض الخ٤ بً ٖبض الغخمً  بإ َ

ْمً جهاهُّٟ "ألاخ٩ام الهٛٔغ في الخضًض" ٓم الخضًض  ْ"الجم٘ بحن ، ْ"ألاخ٩ام ال٨بٔر في الخضًض"، في ٖل

ْمؿلم"  ْ"املخخهغ في الخضًض".، ْ"الجم٘ بحن ال٨خب الؿخت"، الصخُدحن البساعي 

ؤزظ الٗلم ًٖ ًٞالء ال٣اَغة  َـ(662لُل دمحم بً دمحم بً ببغاَُم ألاههاعي ألاهضلسخي )اإلاخٓفى ْاملخضر الج

ْْلى مكُست صاع الخضًض بلُّ ٍٓل في َظا الٗلم  ْؤنبذ طا بإ َ ٧ْان ؤخض ألاثمت ، ْزانت جمِغ في ٖلم الخضًض 

٦ْثرة الٗلم ْظاللخّ. ً بٛؼاعة الًٟل  ٍٓع  اإلاكِ

َْٗٝغ ببالصٍ بابً اإلاؼبًْاملخضر ؤخمض بً ٖمغ بً  بي اإلاال٩ي  ٓلى في ظمُ٘ ، ببغاَُم ألاههاعي ال٣َغ لّ ًض َ

ْمً مالٟاجّ: "اإلاِٟم إلاا ؤق٩ل مً جلخُو مؿلم" ْعخل بلى الكغ١  ٓم   ْ"مسخهغ الصخُدحن".، الٗل

ٓلى ٖبض الغخمً ابً خ٨م )اإلاخٓفى بي )ال٣اضخي ؤبٓ ٖبض هللا( م َـ( 370 ْدمحم بً ؤخمض بً دمحم ألامٓي ال٣َغ

ْال٣هاثض ًٍْ الكٗغ  ْا ْ" ٣ّٞ ، ٦ْخاب "٣ّٞ الخؿً" في ؾب٘ مجلضاث، ٧ان خاٞٓا للخضًض ٖاإلاا بالغظا٫ لّ ص

غي" في ٖضة ؤظؼاء  ْ"مؿىض ٢اؾم بً ؤنبٜ" في ٖضة مجلضاث.، الَؼ

 ال٣ّٟ: 2.5.3

ال ٖلى مظَب ؤلامام  ٧ْاهذ حٗخمض ُّٞ ؤ ْصعاؾاجّ  ْػاعي ٣ُّٞ الكام ْلؤلهضلـ وكاٍ زهب في ال٣ّٟ  ألا

إ بلى ألاهضلـ ِٖسخى بً صًىاع الٛا٣ٞي )اإلاخٓفى 157)اإلاخٓفى  ٓا اإلآَ ْاثل مً ؤصزل ْمً ؤ َـ( ٣ُّٞ ألاهضلـ في  212َـ( 

٢ْام بغخلت في َلب الخضًض بت  اص بً ٖبض ، ٖهٍغ ؤنلّ مً َلُُلت ؾ٨ً ٢َغ ْاًاث ؤبٓ ٖبض هللا ٍػ ْفي بٌٗ الغ

ا هاؾ٩ا مُِبا ٦بحر 193ٓفى الغخمً اللخمي ألاهضلسخي )اإلاخ ْٖع ٧ْان بماما  ْاثل بلى ألاهضلـ  ا مً ألا َـ( بهّ ؤصزل اإلاَا

ٍْسلٓ ٧ْان َكام ناخب ألاهضلـ ٨ًغمّ  َْؿإلّ. الكإن   بّ 

ْٚحٍر مً اإلاظاَب ال٣ُِٟت؛ ال٣ُّٟ ؾلُمان بً زل٠ الخجُبي  ْمً ٦باع ٣ِٞاء اإلاظَب اإلاال٩ي باألهضلـ 

بي الباجي اإلاال٩ي ؤبٓ  ٓلُض )اإلاخٓفى ال٣َغ ٧ْان عاسخ ال٣ضم في ظمُ٘ 474ال ٓلّ  ْؤن َـ( ٧ان ؤٖلم ؤَل ٖهٍغ بال٣ّٟ 

ٓم ؤلاؾالمُت ٓخُض"، الٗل ت الخ ٓاب الٗلم مجها "الدؿضًض بلى مٗٞغ ْ"ؤخ٩ام الٟه٫ٓ ، ْؤل٠ ٦خبا ٦شحرة في ٧ل باب مً ؤب

ْص في ألان٫ٓ".، في ؤخ٩ام ألان٫ٓ"  ْ"اإلاض
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، َـ( ٌٗٝغ بابً ٖبض البر386ٖبض هللا الىمغي ألاهضلسخي اإلاال٩ي )اإلاخٓفى  ْال٣ُّٟ ال٨بحر ؤبٓ ٖمغ ًٓؾ٠ بً

ٓم  ْمخمِغا في الٗل ٧ْان مخًلٗا في ألان٫ٓ ال٣ُِٟت  ٓا٫ الكاٞعي  ٣ْٞحها باعػا ًمُل في ال٣ّٟ بلى ؤ٢ ٧ان خاٞٓا للخضًض 

٢ْض ؤل٠ ٦خبا ٦شحرة في قتى املج ت اؤلاؾالمُت  ْ"الضع" في ، ْ"ال٩افي" في ال٣ّٟ، ألاصخاب"الث مجها "الاؾدُٗاب في مٗٞغ

ْالؿحر   .ازخهاع اإلاٛاػي 

ُٓٞا 656ْدمحم بً ٖلى بً دمحم الُاجي اإلاٗغْٝ بابً ٖغبي مخى الضًً الكُش ألا٦بر)اإلاخٓفى  َـ( ٧ان خ٨ُما ن

ْ ْلض في مغؾُت ب، مخ٩لما ٣ٞحها ؤصًبا مٟؿغا ْالدجاػ  ْعخل بلى مهغ  ْبالص ااألهضلـ  ْاإلآنل  ْمبٛضاص  ْاؾخ٣غ ، لغ

ْجٓفي بها ٓخاث اإلا ٢ْض ؤل٠ ٦خبا ٦شحرة في ٧ل باب مً، بضمك٤  ٓاب الٗلم مجها "الٟخ ت ألاؾغاع اإلاال٨ُت ؤب ٨ُت في مٗٞغ

ما.، ْاإلال٨ُت " ْٚحَر  ْٞه٫ٓ الخ٨م 

ضي )اإلاخٓفى  َـ( ٧ان خاٞٓا 456ْؤبٓ دمحم ٖلي بً ؤخمض بّ ؾُٗض بً خؼم الٟاعسخي ألانل زم ألاهضلسخي الحًز

ْالؿىت بٗض ؤن ٧ان قاٞعي اإلاظَب اهخ٣ل بلى مظَب ؤَل الٓاَغ  لٗلم ٣ْٞحها مؿخيبُا لؤلخ٩ام مً ال٨خاب  الخضًض 

 ه٣ل ؤخمض بً ٖشمان الظَبي ٫ٓ٢ ؤبي خامض الٛؼالي:

 .لّٟ ؤبٓ دمحم بً خؼم ألاهضلسخي ًض٫ ٖلى ٖٓم خّٟٓ ْؾُالن طَىّ"ؤ"٢غؤث في ؤؾماء هللا ٦خابا 

ٓع خّٓ ٧ان ابً خؼم ؤظم٘ ؤَل ألا  ْٞ ت م٘ جٓؾّٗ في ٖلم اللؿان ْ ْؤْؾِٗم مٗٞغ ٓم ؤلاؾالم  هضلـ ٢اَبت لٗل

ت بالؿحر ْألازباع ْاإلاٗٞغ ْالكٗغ  ت  ٢ْض ؤزبر ابىّ الًٟل ؤهّ اظخم٘ ٖىضٍ بسِ ؤبُّ ؤعب٘ ماثت مجلض حكخمل ، مً الباٚل

ْمً مالٟاجّ: "ؤلاًها٫ بلى ِٞم الخها٫" ْع٢ت  ٓاظب ْ"الجامٗ، ٖلى ٢ٍغب مً زماهحن ؤل٠  ت لجمل قغاج٘ ؤلاؾالم" في ال

ْمً بٗضَم مً ؤثمت اإلاؿلمحن ْالخابٗحن  ٓا٫ الصخابت  ْعص ُّٞ ؤ٢ ْالؿىت ْؤلاظمإ ؤ ْالخغام  ْال٣ُّٟ ؤبٓ ب٨غ ، ْالخال٫ 

ٓع الدجت" ْ"بًًاح 553اإلاال٩ي دمحم بً دمحم بً ٖبض هللا اإلاٗغْٝ بال٣لُعي ؤلاقبُلي )اإلاخٓفى  َـ( ٧ان ٣ٞحها باعػا لّ "ه

 لدجت " في ألان٫ٓ. ا

ْالجٛغاُٞت: 2.5.4 ش   الخاٍع

ٓن  ْب٨خب التراظم مً ٧ل ل ْالجٛغاُٞت اَخماما بالٛا مىظ ال٣غن الشالض الهجغي  ش  ٓن بالخاٍع ، اَخم ألاهضلؿُ

ٓا في َظا املجا٫  ال٩اجبَْؿخٗغى  ٓا في ألاهضلـ ْؾاَم ْالجٛغاُٞت الظًً هبٛ ش  اؾخٗغايا ؾَغٗا هسبت مً ؤُٖان الخاٍع

ْالجٛغاُٞت ش  ْعا باعػا في ٖلمي الخاٍع ٓا ص ْان خُان بً زل٠ )اإلاخٓفى ، ْلٗب الم ؤبٓ مغ ٦خبا الظي ؤل٠  َـ(469ْمً َاالء ألٖا

ٓم ؤلاؾالمُت مجها "اإلاخحن" في الخ ش في ؾخحن ظؼًءا ْيمىّ جاٍعش ألاهضلـ٦شحرة في الٗل ش ألاهضلـ" ، اٍع ْ"اإلا٣خبـ في جاٍع

ٖٓخ٧إجهما َْظان ال٨خابان  ٍْبلٜ ٖضص مالٟاجّ بلى هدٓ زمؿحن ان ُٖٓمخامٓؾ ْالجٛغاُٞت زانت باألهضلـ  ش  ن للخاٍع

ٓبا 535)اإلاخٓفى ْاإلااعر ال٨بحر ؤبٓ ههغ الٟخذ بً دمحم بً ٖبض هللا بً زا٢ان ال٣ِسخي ؤلاقبُلي ، ٦خابا َٓ َـ( ٧ان ؤصًبا م

ْمً  ْجٓفي ٢خُال بمضًىت مغا٦ل  ٓاص مً ٢ٔغ ًدهب"  ْلض "ب٣لٗت ال ْالغخالحن  ْؤخض ٦باع اإلااعزحن  ٖٓا  ْقاٖغا مُب

ّ في ألاهضلـ "بضاًت  ْالٗلماء مً مٗانٍغ ْال٣ًاة ْألاصباء  ٓػعاء  ْال ش ألامغاء  مالٟاجّ ال٨شحرة "٢الثض ال٣ُٗان" في جاٍع

ٓاثض"، املخاؾً" ْال٣ِٟاء، ْ"٦جز الٟ ْال٣ًاة  ْمؿغح الخإوـ في ملر ؤَل ألاهضلـ" في الٗلماء  ْمً ، ْ"مُم٘ ألاهٟـ 

جي ) اإلاخٓفى  ُان ؤبٓ الخؿً ٖلي بً بؿام الكىتًر ً  542َاالء ألٖا ْؤخض ألاؾاجظة الباعٍػ َـ( ٧ان ؤصًبا  ْقاٖغا باعػا 

ْالجٛغاُٞت زانت ش  ش ْ ، ْالٗلماء الغاسخحن في الخاٍع غة" في جاٍع مً جهاهُّٟ ال٨شحرة "الظزحرة في مداؾً ؤَل الجٍؼ

ْم٣اماث. َْٓ زمان مجلضاث في ؾبٗت ؤؾٟاع  ْآصابها في ال٣غن الخامـ الهجغي   ألاهضلـ 



39 
 

ٓا٫ )اإلاخٓفى  َْٗٝغ بابً بك٩ بي  َـ( ٧ان 578ْؤبٓ ال٣اؾم زل٠ بً ٖبض اإلال٪ الخؼعجي ألاههاعي ال٣َغ

ٓممدضزا خاٞٓا ماعزا قاٖغا مكا ٓإ الٗل ْٖلمائهم ، ع٧ا في ؤه ش ؤثمت ألاهضلـ  ْمً مالٟاجّ: "الهلت" في جاٍع

ٓان قٗغ في ؤعبٗت ؤظؼاء ْصً ْاإلابهماث مً ؤؾماء عظا٫ الخضًض"  ٓامٌ  ٦ْخاب "الٛ ْآصابهم  ٣ِْٞائهم   ، ْمدضزحهم 

َـ( ٧ان 658ع )اإلاخٓفى ْاإلااعر ؤبٓ ٖبض هللا دمحم بً ؤبي ب٨غ ٖبض الغخمً ال٣ًاعي البليسخي اإلاٗغْٝ بابً آلابا

ٓٞاة" ْمً آزاٍع "بٞاصة ال ا ٞهُدا  ْإزباٍع ش بماما في الٗغبُت ٣ٞحها  البر١ في ؤصباء  ىْ"ؤًما، بهحرا بالغظا٫ ٖاإلاا بالخاٍع

ْاإلاٛغب مً  اى" ْ"الخلت الؿحراء" ُّٞ جغاظم الكٗغاء مً ؤُٖان ألاهضلـ  ش" ْ"٦خاب الٍغ الكغ١" ْ"٦خاب الخاٍع

ْاإلاعجم في ؤصخاب ال٣اضخي ؤلامام ؤبى ٖلي الهضفي اإلااثت ألاْلى لله جغة بلى اإلااثت الؿابٗت "الخ٨ملت ل٨خاب الهلت" 

بي )اإلاخٓفى  ٓسخى الغاػي ال٨ىاوي ال٣َغ ْاًت خاٞٔ 344ْؤخمض بً دمحم بً م ْماعزا ْقاٖغا ٦شحر الغ ا  َـ( ٧ان ؤصًبا باٖع

٦ْخاب في ْمً مالٟاجّ: ٦خاب: "ؤزباع مل٥ٓ ألاهضلـ"  ، "ؤوؿاب مكاَحر ؤَل ألاهضلـ" في زمـ مجلضاث ألازباع 

بي )اإلاخٓفى  ؼ ال٣َغ ْمً مالٟاجّ: 401ْاإلااعر ؤخمض بً ٖبض الٍٗؼ ٓم ؤلاؾالمُت  ْمخًلٗا في الٗل ش  َـ( ٖاإلاا بالخاٍع

ْالتراظم".  ش   "خضاث٤ ؤلاوـ في الخاٍع

ٓا٫  ٓا ؤخ ْْنٟ ْا ؤزباع عخالتهم  ْالغخالحن الظًً ْع ٓا ٞحها في ْمً مكاَحر الجٛغاُٞحن  ٓل البالص التي جج

ٓع ، مظ٦غاتهم ْال٣ه ٫ٓ ْألا٢الُم  ْالؿِ ْلذ الجبا٫  ْالجٛغاُٞت التي جىا سُت  ٓاص الخاٍع ْحٗخبر َظٍ اإلاظ٦غاث مً ؤَم اإلا

ْالؼعاُٖت لبالص ألاهضلـ ٓاعص الا٢خهاصًت  ْاإلا ٓام٘  بت َٓ اإلااعر ؤبٓ ٖبُض ٖبض هللا بً ، ْالج ْؤٖٓم ظٛغافي ؤهجبخّ ٢َغ

بت بٗض ْٚؼ 487ٍؼ بً دمحم الب٨غي )اإلاخٓفى ٖبض الٗؼ  ْعظ٘ بلى ٢َغ ت  بت زم بلى اإلاٍغ ْاهخ٣ل بلى ٢َغ ْلض في "قلُِل"  َـ( 

ْعصث ٞحهما اإلاضن ألاهضلؿُت ، اإلاغابُحن َْٓ معجم ظٛغافي ٦بحر ٣ً٘ في ظؼثحن  ْمً مالٟاجّ: "معجم ما اؾخعجم" 

ْع ، بالترجِب الهجاجي ٫ْ معجم ظٛغافي ٖغبي ؤ ْالضًاع َْٗض َظا ؤ ش ْألاقٗاع ًٖ اإلاىاػ٫  ٓاٍع ْالخ ص ُّٞ الخضًض ْألازباع 

ْالجبا٫ ْآلازاع ْاإلاُاٍ  ت الجٛغاُٞت، ْال٣ٔغ  ْاإلاٗٞغ ٫ٓ ْالاحؿإ  َْٓ ٦خاب ًخمحز بالكم ْاإلامال٪"  ْ"قغح ، ْ"اإلاؿال٪ 

 ْ"ؤُٖان الىباث". ، "ْ"ؤلاخهاء لُب٣اث الكٗغاء، ْ"ٞهل اإلا٣ا٫" في قغح ٦خاب "ألامشا٫" البً ؾالم، ؤمالي ال٣الي"

سخي )اإلاخٓفى  ٢ْض بضؤ ؤؾٟاٍع في الؿاصؾت ٖكغة مً 540ْؤبٓ ٖبض هللا دمحم بً دمحم ؤلاصَع َـ( ٧ان ظٛغاُٞا ٦بحرا 

 ٔ ٣ُا ْؾاح في آؾُا الهٛغ ْمهغ ْقما٫ بٍٞغ ْٖاصاتها ، ٖمٍغ ُٞاٝ في ألاهضلـ  ْصعؽ زهاثو ؤَل َظٍ البالص 

ْالٟلؿٟت  ت الُِئت  ُت الخاثُُت"٢ْض اقتهغ في مٗٞغ ْمً آزاٍع "الخٍغ ت اإلاكخا١ في ، "اإلااثضة الًُٟت"، ْالُب  "هَؼ

َْظا ال٨خاب َٓ ؤقِغ ؤٖما٫ ٕٓ مخضا٫ْ ، ازترا١ آلاٞا١"  ْعص ُّٞ ؤْناٝ ، َْٓ مُب ْؤ عجبّ ٖلى ألا٢الُم الؿبٗت 

ى ْالْٗغ ٓا٫  ْالٟغسخ ل٨ىّ لم ًظ٦غ ألَا ْبحن اإلاؿاٞاث باإلاُل  ُٓٞت  ْاإلامالُ٪ مؿخ ْؤبٓ ٖبض هللا دمحم بً ٖبض ، البالص 

ْالجٛغاُٞت لّ "جدٟت ألالباب"564الغخُم اإلااػوي ال٣ِسخي الٛغهاَي اإلاال٩ي )اإلاخٓفى  ش  "هسبت ، َـ( ٧ان ٖاإلاا بالخاٍع

 ْ"هسبت ألاطَان في عجاثب البلضان".، ؤلاعجاب"

ش 614ْؤبٓ ٖبض هللا دمحم بً ؤخمض بً ظبحر ال٨ىاوي اإلاال٩ي )اإلاخٓفى   ْمخًلٗا في الخاٍع َـ( ٧ان ؤصًبا ٞايال 

ْمً مالٟاجّ "هدُجت ْظض  اعة ألاما٦ً اإلا٣ضؾت  ٍْػ ًت الدج  ْإلى م٨ت اإلا٨غمت ألصاء ٍٞغ ْالجٛغاُٞت عخل بلى الكغ١ 

ً الهالر" ٓاثذ في جإبحن ال٣ٍغ ٓان الؼمان" ْ"هٓم الجمان في، الج َْظا ال٨خاب ، الدك٩ي مً بز ْ"عخلت ابً ظبحر" 

ْالجٛغاُٞت.  ش   ناع مهضعا مِما مً مهاصع الخاٍع

ْالُبُُٗاث:  2.5.5 ايُاث  ٓم الٍغ  ٖل
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اًت  لُُلت بٖغ ْإقبُلُت َْ بت  ْالخ٩ام في ٢َغ ايُاث ًدِٟٓا ألامغاء  ْالٍغ ٓم الٟل٪  اػصَغث في ألاهضلـ ٖل

ايُاث في ألاهضلـ ٖامت  ٧ْان لِا اَخمام ٦بحر، زانت ٓع ٖلم الٍغ ٨َْظا جُ ش ال٨ٟغ الٗغبي  ٓم في جاٍع ا مً الٗل ٦ٛحَر

ايُاث ْالٍغ ْالِىضؾت  بت زانت خُض هبٜ ٖلماء الخؿاب  الم ؤبٓ ال٣اؾم مؿلمت بً ؤخمض ، ْفي ٢َغ ْمً َاالء ألٖا

ْإمام398بً ٢اؾم بً ٖبض هللا املجٍغُي )اإلاخٓفى  ايُا ٞل٨ُا  ٓٞا ٍع ْؤْؾِٗم  َـ( ٧ان ُٞلؿ ايحن باألهضلـ  الٍغ

ٓم "ازخهاع حٗضًل ، ْمً مالٟاجّ "زماع الٗضص" في الخؿاب ٌٗٝغ باإلاٗامالث، بخاَت بٗلم ألاٞال٥ ْخغ٧اث الىج

ج البخاوي" ٓا٦ب مً ٍػ يت الخضاث٤".، ْ"عجبت الخ٨ُم"، ال٩  ْ"٦خاب ألاحجاع" ْ"ْع

ْال٨ُمُاء لّ ٦خب ْؤبٓ دمحم ظابغ بً ؤٞلر ؤلاقبُلي اإلاخٓفى في مىخه٠ ال٣غن  ٓم  الشاوي ٖكغ للمُالص ٧ان ٖاإلاا بالىج

ْالٍغايُاث بي اإلاٗغْٝ بابً الؿمُىت )اإلاخٓفى ، في الٟل٪  دحى ال٣َغ  ً ٫ْ مً بٕغ مً الٗلماء في 295ٍْدحى بً َـ( َٓ ؤ

بت ْالُب، الٍغايُاث في ٢َغ ٓم  ْالىج ْجي )اإلاخٓفى ف، ٧ْان بهحرا بالخؿاب  ٓع الضًً ؤبٓ بسخا١ البُغ الؿاب٘ ي ال٣غن ْه

َْظا ال٨خاب ٌٗض ٢مت الخغ٦ت ؤلاؾالمُت  ْؤل٠ في ٖلم الُِئت ٦خبا ٦شحرة مجها "ال٨خاب العجُب"  ايُا  الهجغي( ٧ان ٍع

ْمت آلعاء بُلُمٓؽ في الٟل٪.  اإلا٣ا

ْتها  ْالغاب٘ الهجغي ختى بلٛذ الخًاعة الٗغبُت طع ٓم الُب في ألاهضلـ زال٫ ال٣غهحن الشالض  ٦ْظل٪ اػصَغث ٖل

ٓن مً طل٪ اإلاىب٘ الظي يم مسخل٠  ت مً مسخل٠ ب٣إ الٗالم ًجهل م مً اإلاخُٗكحن للمٗٞغ ْٚحَر ٓن  ْعبُ ْتهاٞذ ٖلحها ألا

ٓن  ْالٟى ٓم  ٢ْض ظم٘ ، الٗل ْالخُب٣ُي  ْعا مِما في مجا٫ الُب زانت ٖلم الىباث الىٓغي  ٓا ص ُان الظًً لٗب ْمً َاالء ألٖا

ْالالجُيُت 1165إلاخٓفى الُبِب ؤبٓ ظٟٗغ ؤخمض بً دمحم الٛا٣ٞي )ا ٣ُا ْؾماَا بإؾمائها الٗغبُت  ْإٍٞغ م( هباجاث بؾباهُت 

ٕٓ، ْالبربٍغت ْؤص١ ما في اللٛت الٗغبُت في َظا اإلآي ٧ان بماما ٞايال ، ْْن٠ َظٍ الىباجاث بٍُغ٣ت ًصر ؤن ٣ًا٫: بجها ؤْفى 

َْٗض مً ؤ٧ابغ  باءْخ٨ُما ٖاإلاا  ْؤُٖاجها ٧ْان ؤٖٝغ ؤَل ػماهّ ، في ألاهضلـ ألَا ٓانِا  ْز ْمىاِٞٗا  ٍْت اإلاٟغصة  ٓٔ ألاص ب٣

ٍْت اإلاٟغص". ْمً آزاٍع "٦خاب ألاص ت ؤؾمائها   ْمٗٞغ

ٓام ؤلاقبُلي )اإلاخٓفى   ا ًدحى بً دمحم بً ؤخمض بً الٗ ٢ْض ؤل٠  570ْالُبِب ؤبٓ ػ٦ٍغ َـ( ٧ان ٖاإلاا بالٟالخت 

َْظا، ٦خبا ٦شحرة في الؼعاٖت ْلم جظَب  ْمجها "٦خاب الٟالخت ألاهضلؿُت"  ن الٓؾُى  ال٨خاب زحر ٦خاب ػعاعي في ال٣ْغ

ْلّ ٓاصي الؼمً    ."عؾالت في جغبُت ال٨غم"، بّ ٖ

م( ٧ان ٖاإلاا 1248ْمً ؤقِغ ٖلماء الُبُُٗت ؤبٓ دمحم ٖبض هللا بً ؤخمض بً البُُاع اإلاال٩ي )اإلاخٓفى 

ْلض في "مال٣ت" باألهضلـ في جهاًت ال٣غن الؿاصؽ الهجغ  ْالُب  ْؤزظ ًٖ ؤبى بالىباجاث  ْؤجم صعاؾخّ في بقبُلُت  ي 

ْابً الدجاط ؤلاقبُلي بض هللا بً نالر  لم الىباث زانت مً ؤبي الٗباؽ الىباحي الظي ٧ان ، الٗباؽ الىباحي ْٖ ْٖ

ٍٓع في مجا٫ ٖلم الىباث ْجُ ْاء ُٖل الٗلم  ْع مِم في بع ْاإلاٛغب ، لّ ص ٣ُا الكمالُت  ٚاصع بلى الكغ١ ماعا بةٍٞغ

ْالخ٣ى ؤزىاء عخالجّ بجماٖت ألا٢صخى ٞالجؼا ت  ٍٓع ْانل عخالجّ ختى آؾُا الهٛٔغ زم ؾ ٓوـ زم َغابلـ ْ ثغ ٞخ

ت هباثبىٓن خٌٗ ْؤزظ ٖجهم مٗٞغ ْالهُضلت آزاعا ٦شحرة ، هظا الًٟ  ٍْت مجها ٢ْض جغ٥ في الُب  "الجام٘ إلاٟغصاث ألاص

ٍْت اإلاٟغصة"، ْألاٚظًت" ٍٓع، ْ"اإلاٛجي في ألاص ٍْت" ٦خاب "صٌؿ٣ ْعؾالت في ْ"قغح ؤص ٦ْخاب "محزان الُبِب"  ضؽ" 

ْم٣الت في اللُمٓن".   ألاٚظًت" 
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ْي )اإلاخٓفى  غا ٢ْض ٦خب  400ْؤبٓ ال٣اؾم زل٠ بً ٖباؽ الَؼ ْاإلاغ٦بت  ٍْت اإلاٟغصة  َـ( ٧ان َبِبا ٞايال زبحرا باألص

٢ْض اؾخسضم ٖٓام الشحران لهى٘ َا٢م ؤؾىان  ْؤمٗاء ال٣ُِ في جهٍغ٠ الٗملُاث الجغاخُت التي ٧اهذ مً ازخهانّ 

ْمً مالٟاجّ: "الخهٍغ٠ إلاً عجؼ ًٖ الخإل٠ُ في الُب" ْ"اإلا٣الت في الٗمل بالُض".  الجغاخت ال٨غحهت 

غ ؤلاقبُلي )اإلاخٓفى   ْان ٖبض اإلال٪ بً ؤبي الٗالء اإلال٣ب بابً َػ ْلض 557ْؤبٓ مغ ٍْت  َـ( ٧ان زبحرا باألص

ٓم الضًً ْٖل ْبٗض ؤن صعؽ ألاصب  ْوكإ بها  ا بةقبُلُت  ْٚحَر ْالخضًض  ْمً ؤقِغ ، ؤلاؾالمي ٧ال٣ّٟ  اقخٛل بالُب 

ْالخضبحر" ْاة    .ًت"ظ، ْ"٦خاب ألٚامالٟاجّ: "الخِؿحر في اإلاضا

ٓم الٟلؿٟت:  2.5.6  ٖل

٦ْثر مِٗا ؤلا٢با٫ ٖلى  ٓان الهٟا  ْإز ْابً ؾِىا  طاٖذ في ألاهضلـ مالٟاث الٟالؾٟت مً ؤمشا٫ الٟاعابي 

ْمً  ٓعي ٞالؾٟت ألاهضلـ ؤبٓ ب٨غ دمحم بً ًدحى بً الهاجٜ ٌٗٝغ بابً باظت )اإلاخٓفى الضعاؾاث اإلاى٣ُُت  َـ( 533مكِ

٧ْان م٘ اقخٛالّ بالٟلؿٟت  ْاإلآؾ٣ُى ْزبحرا بض٢اث٤ الٟلؿٟت  ايُا ٖاإلاا بالُب  ا خ٨ُما خاط٢ا ٍع ٧ان ٖاإلاا باٖع

ْاإلآؾ٣ُى ْالُب  ْالٟل٪  ا با، ْالُبُُٗاث  ْؤصًبا مخ٣ىا ٖاٞع ٢ْض قغح ٦شحرا مً ٦خب ، ألوؿابقاٖغا مجُضا 

الِـ ٓجها ، ؤعؾَُٓ مشل: "٦خاب الؿمإ الُبُعي" ٞاتهم باإللخاص الوكٛالّ بالٟلؿٟت ألن ال٣ِٟاء في البضاًت ٌٗاعي

ْجهجم ٖلى ال٣ٗاثض الضًيُت ٓزيُت ال٣ضًمت  ٕٓ بلى ال ْح ، ؤقض اإلاٗاعيت ٖلى ؤجها عظ ْلّ ٦خب ٦شحرة في الٟلؿٟت ْقغ

ت ْألاإلااهُت، عؾُٓل٨شحر مً مالٟاث ؤ ْمالٟاجّ ؤزظث جضعؽ في ، ْجغظمذ ٦خبّ باللٛت الالجُيُت ْؤلاهجلحًز ْإن ٦خبّ 

ْإؾباهُا ْٞغوؿا  ْعبُت بةًُالُا  ْالٗلمي خاؾم ظضا. ، الجامٗاث ألا ش ال٨ٟغ ألاصبي   ْإن جإزحر ابً باظّ في جاٍع

َْٗٝغ باب بي  ٓلُض دمحم بً ؤخمض بً دمحم عقض ال٣َغ ا  595ً عقض )اإلاخٓفى ْالٟلؿٟي ؤبٓ ال َـ( ٧ان ٖاإلاا باٖع

ايُت ٓم الٍغ ْٞل٨ُا ماَغا ْزبحرا بٗل ٓم ؤلاؾالمُت  ٧ْان مخًلٗا في الٗل ْصعؽ ال٣ّٟ ، ْخ٨ُما  ْوكإ بّ  بت  ْلض ب٣َغ

ْجٓفي بمغا٦ل ْٖلم ال٨الم  ٦ْخاب في اإلاى٤ُ ، ْألان٫ٓ  ٓان"  ٦ْخاب "الخُ ْلّ مالٟاث ٦شحرة "ال٩لُاث في الُب" 

ا مً ال٨خب ٧ان لِا ؤ٦بر ألازغ في  "ٞهل اإلا٣ا٫ ْٚحَر ٗت مً الاجها٫" ْ"تهاٞذ التهاٞذ"  ْالكَغ ُٞما بحن الخ٨مت 

ت ْألاإلااهُت.  ٢ْض جغظمذ مالٟاث ابً عقض باللٛت الالجُيُت ْؤلاهجلحًز ن الٓؾُى   ال٣ْغ

ْالىدٓ: 2.5.7 ٓم اللٛت   ٖل

ْهبٜ ٞحها  ٓمِا في ألاهضلـ اػصَاعا قضًضا  ْٖل ٓا اػصَغث اللٛت  ْالكٗغاء ْألاصباء الظًً اَخم خكض مً الٗلماء 

ْمً ؤقِغ َاالء الٗلماء ؤبٓ ب٨غ دمحم بً الخؿً بً ٖبض هللا الؼبُضي ؤلاقبُلي )اإلاخٓفى  ٓمِا؛  ْٖل بالخإل٠ُ في اللٛت 

٢ْض379 ٣ْٞحها  ْمدضزا  ش  ٓجها ْزبحرا بالخاٍع ْٞى ٖٓا ٖاإلاا باللٛت الٗغبُت  ٓبا ْقاٖغا مُب َٓ ؤل٠ ٦خبا ٦شحرة  َـ( ٧ان ؤصًبا م

ٓاضر في الىدٓ  ٍٓحن باإلاكغ١ ْألاهضلـ" ْ"ال ْاللٛ ٍٓحن  ٓام ألاهضلـ مجها: "َب٣اث الىد ٓمِا ما ًلخً في ٖ ْٖل في اللٛت 

بي اإلاٗغْٝ بابً الخُان اإلاال٩ي ، ْالٗغبُت" ْ"لخً الٗامت " ْ"مسخهغ ٦خاب الٗحن" ْجمام بً ٚالب بً ٖمْغ ال٣َغ

ٍٓل في َـ( ٧ان ؤخض اإلا 436)اإلاخٓفى  ٧ْان طا بإ َ ٖٓا  ٓبا ْقاٖغا مُب َٓ ٧ْان ؤصًبا م ٓمِا  ْٖل خًلٗحن في اللٛت الٗغبُت 

ٓم ؤلاؾالمُت ٦خاب الٗحن" "ْلّ مالٟاث ؤصبُت ٦شحرة؛ مجها "ؤزباع تهامت" ْ"جل٣ُذ الٗحن في اللٛت" ْ"ٞخذ الٗحن ٖلى ، الٗل

ٖٓب" في اللٛت.   ْ"اإلا

َـ( ٧ان بماما في اللٛت 458اإلاغسخي الًٍغغ اإلاٗغْٝ بابً ؾُضة )اإلاخٓفى  ْإمام اللٛت ؤبٓ الخؿً ٖلي بً بؾماُٖل

٫ٓ الخمُضي: "َٓ بمام في اللٛت الٗغبُت خاٞٔ لِا ٖلى ؤهّ ٧ان  ا ه٣ل ؤخمض بً ٖشمان الظَبي ٢ قاٖغا ٢ضًغا ؤصًبا باٖع
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ْمً مالٟاجّ "الٗالم" في اللٛت ْلّ م٘ طل٪ خٔ في الكٗغ  ٖٓا  ٢ْض ظم٘ في طل٪ ظم غا  ٓاط اللٛت" ْ"املخ٨م"، يٍغ ، ْ"ق

 َْٓ معجم عجبذ ؤلٟاّْ ٖلى جغجِب ٦خاب "الٗحن" للخلُل. 

ٓاء  669ْؤبٓ الخؿً ٖلي بً مامً بً دمحم الىدٓي الخًغمي ؤلاقبُلي )اإلاخٓفى  ٍٓا ْخامل ل َـ( ٧ان لٛ

ْلُت" مسخهغ ، الٗغبُت في ػماهّ باألهضلـ ْح ٖلى ْمً آزاٍع "اإلا٣غب قغخّ لم ًخم" "قغح الجؼ املخدؿب ْ"زالزت قغ

ٓجّ.  الجمل" عزاٍ ال٣اضخي هانغ الضًً بً اإلاىحر بم

ٓلّ: ٢ 

 ؤؾىض الىدٓ اإلاىُا الضئلي
 

 ًٖ ؤمحر اإلاامىحن البُل *
 

٦ْظا  بضؤ الىدٓ ٖلى 
 

 ىالىدٓ ٖل٢ل بد٤ زخم  *
 

ت ٖماع بً ًاؾغ  ٓسخى بً دمحم ألاهضلسخي مً طٍع َـ( ظا٫ في اإلاٛغب ْظاب 673)اإلاخٓفى –هنع هللا يضر  -ْالىدٓي ٖلي بً م

٢ْض ؤل٠ ٦خبا ٦شحرة ٍٓل في اللٛت الٗغبُت  ْؤنبذ طا بإ َ ٢ْغؤ الىدٓ ْألاصب  ْمجها "اإلاكغ١ في ؤزباع اإلاكغ١" ، اإلاكغ١ 

٢ْاؾم بً ٞخحرة بً ال٣اؾم ألاهضلسخي اإلاٗغْٝ ، ْ"اإلاٛغب في ؤزباع اإلاٛغب" ْ"الٗؼة الُالٗت في قٗغاء اإلااثت الؿابٗت"

: 590الكاَبي اإلاال٩ي اإلا٣غي )اإلاخٓفىب ْمً آزاٍع ْم٣ضام ألا٢غان في اللٛت ْألاصب  ْؤخض ؤٞظاط الؼمان  ٍٓا  َـ( ٧ان لٛ

ٓع". غ في بٖضاص آًاث الؿ  "جخمت الخغػ مً ٢غاع ألاثمت ال٨جز" ْ"خغػ ألاماوي" ْ"هاْمت الَؼ

ٓي )اإلاخٓفى  ْاوي الىد ْإماما في 412ْؤبٓ ٖبض هللا دمحم بً ظٟٗغ ال٣ؼاػ ال٣حر ٓم ألاصبُت  َـ( ٧ان ؤخض ػماهّ في الٗل

 َْٓ ٓي: " ٫ٓ ًا٢ٓث الخم َْٓ مً هٟاجـ ال٨خب ه٣ل ؤخمض بً ٖشمان الظَبي ٢ ْؤقِغ مالٟاجّ "الجام٘" في اللٛت  اللٛت 

غي عجبّ ٖلى خغْٝ اإلاعجم".  ٦خاب ٦بحر خؿً مخ٣اعب ٣ًاعب ٦خاب التهظًب لؤلَػ

ٓماج٪:  ازخبر مٗل

ٓم -1 ٓعث في ألاهضلـ؟ ما هي الٗل  الٗغبُت ْؤلاؾالمُت التي جُ

ٓم الٗغبُت ْؤلاؾالمُت؟ -2 ٍٓغ الٗل ٓا مؿاَمت بىاءة في جُ  اط٦غ ؤؾماء الٗلماء الباعٍػً الظًً ؾاَم

 هخاثج الخٗلم 2.6

ؼة! ل٣ض اَلٗىا  ٓن هللا-ؤحها الُلبت ألٖا ٓم ؤلاؾالمُ -بٗ ْالٗل ا في ألاهضلـ  ْاهدكاَع ْم٩اهتها   التيت ٖلى اللٛت الٗغبُت 

ا ْؤؾباب اهدكاَع ٓعث  ْجُ ْاؾٗا في ْل  التيْإن اللٛت الٗغبُت هي ؤ٦ثر اللٛاث الؿامُت ، وكإث  ٢ض اهدكغث اهدكاعا 

ن ْاؾخمغ خ٨م اإلاؿلمحن في ألاهضلـ ؤ٦ثر مً زماهُت ٢ْغ ٓمت ؤلاؾالمُت في ألاهضلـ  ْؤنبدذ اللٛت الٗغبُت ، الخ٩

ْاؾٗت في الظا٦غة الٗغبُتْإن الخًاعة ألاهضلؿُت جدخل ، لٛت عؾمُت بها ْبُت ، مؿاخت  ْع ْالخًاعة ألا ْإن آلاصاب الٛغبُت 

ٓن في َظٍ البالص اإلاخدًغة ْزانت بالخًاعة الٗغبُت ألاهضلؿُت التي جغ٦ِا اإلاؿلم ، ٢ض جإزغث مً بضاًتها بالخًاعة الٗغبُت 

ٓا لى ْالٟالؾٟت الظًً جغ٧ ْال٨خاب  ْالكٗغاء  ٫ٓ ألاصباء  د ٜ ٞحها ٦شحر مًٞ  ْجغازا ال ٣ًضع ب٣ضع.ْهب   ا طزحرة ال جشمً بشمً 

ْإ٦غاٍ ٕٓ لُالْإن صز٫ٓ ألاهضلؿُحن في الضًً ؤلاؾالمي ٧اهذ ب ْإن الٗغب ، ْؤلا٢ىإ صْن ؤي يِٛ 

ٓن في جل٪ البالص ٖلى مبضؤ الخٗاٌل الؿلمي ٓا٫ ٞترة الخ٨م في ألاهضلـ ٌِٗك ٓا َ ٓاَجي ألاهضلـ ، اإلاؿلمحن ٧اه ْإن م

 ٓ ْالحه ت الخامتمً الىهأع  ٓا ًخمخٗٓن بالخٍغ ْهٓمِم ، ص ٧اه ٓمت الٗغبُت ؤلاؾالمُت ال جخضزل في قئٓن صًجهم  ْالخ٩

 الٗاثلُت ْالاظخماُٖت.
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ٓزيُْؤن الخًاعة ؤلاؾالمُت  ْال ٓص  ْالحه ٓا ٌٗاٌكٓن اإلاؿلمحن في ألاهضلـ ح٢ض بهغث الىهأع  ن الظًً ٧اه

ْمً ؤصخابها الصخيء  ْا مً َظٍ الخًاعة الغا٢ُت  ٓا مالبؿِم ٞإزظ ْز٣اٞتهم بل لبؿ ْا اإلاؿلمحن في لٛتهم  ال٨شحر ٣ٞلض

ٓا بلى خض ٦بحر ٖلى همِ خًاعتهم ؤلاؾالمُت ْا بلى حٗلم ، ْٖاق ٓا ؤلاؾالم باصع ٧ْان الكٗب ألاهضلسخي الظًً اٖخى٣

ْلٛت الٗلم ْألاصب ْالٗباصة الضًيُت  ٓا  ْمؿذ الخاظت بلى حٗلم َظٍ، اللٗت الٗغبُت ألجها هي لٛت ال٣غآن  ٓم اللٛت ل٩ي ٣ً

ٗا ؤن ، بإصاء قٗاثغ ؤلاؾالم بإخؿً ْظّ ْا ؾَغ ْاإلاخٗلمحن قٗغ ٓا ؤلاؾالم مً الغظا٫ اإلاش٣ٟحن  ؤما الظًً لم ٌٗخى٣

م مً الؿ٩ان بلى حٗلم اللٛت الٗغبُت  اإلاؿُدُٓن لٛاتهم مجضبت ؤمام اللٛت الٗغبُت ٞؿإع  ْٚحَر ٓزيُٓن  ْال ٓص  ْالحه

ْا في َظٍ اللٛت الٗغبُ ْؤلؿىتهم في ظمُ٘ اإلاضن ْألامهاع ْناعث اللٛت الٗغبُت لٛتهم.ْجمِغ ْا لٛاتهم   ت ختى هجغ

ٓن  ْالٟى ٓم  ْمضجها مغا٦ؼ الٗل اًت الخلٟاء ْألامغاء ؤنبدذ ألاهضلـ  ْؤهجبذ ألاهضلـ ٖضصا مً الٗلماء ، ْبٖغ

ٓا ألاهضلـ بل ختى بلضان الٗالم ؤلا  ْعز باء الظًً  ْالٟالؾٟت ْألَا ْال٣ِٟاء  ٓا ُّٞ في ٧اٞت ْألاصباء  ؾالمي ألازٔغ بما ؤبضٖ

ٓا مً اإلاالٟاث ْعز ْا مغاظ٘ ٌؿخُٟض مجهم َالب الٗلم إلاا  ْظمُ٘ الازخهاناث ختى ناع ٓم  ْبها ؤنبدذ ٢اٖضة ، الٗل

ت الباعػة التي ًٟخسغ بّ ؤبىا ْؤنبذ الٗلم مً مٗاإلاِا الخًاٍع ْمغا٦ؼ آلاصاب  ٓم  ٓن ٞحها ، َائ الٗل ْالٟى ٓم  ْاػصَغث الٗل

ٓن في الٗالماػصَ ْالٟى ٓم  اًتهم مىاعة ليكغ الٗل ْالخ٣ضًغ ختى ؤنبدذ جل٪ الب٣ٗت مً ٖع ْإن ، اعا عاجٗا ًشحر ؤلاعجاب 

ٓلِا  ٓا ؤن ْازتٖر ٓا  ْبٌٗ مجها لِـ لّ هٓحر في الؿاب٤ بل ؤبضٖ ٓم  ٓا ٦خبا باعػة في ٧اٞت الٗل الٗلماء ألاهضلؿُحن ٢ض ؤلٟ

٧ْلُاتها ْظؼثُاتها  ِْٖا  ْالجٛغاُٞت ْاػصَغث الٗ، ْٞغ ش  ْالخاٍع ْال٣ّٟ  ْالخضًض  ٓن في ألاهضلـ مجها الخٟؿحر  ْالٟى ٓم  ل

ٓم اللٛت. ْٖل  ْالٟلؿٟت 

ْمٗاهحها 2.7  ال٩لماث الهٗبت 

ْ ػا٫ )اهٟٗا٫(هدؿغا و، 
َّ
َ٘  ج٣ل  ْجغاَظ

ْاإلاىاَل الٗلمُت: ؤما٦ً ٌؿخ٣ي مجها  اإلاىاَل ٓعص اإلااء،   الٗلم مخُٗكٓظم٘ مجهل، م

 د  ج  م  
 ب 

 
 ْمىضزغةػاثلت  ة

ْة ال٨ما٫ ٢ْمخّ ِطع  ؤٖلى ال٨ما٫ 

َْٓ ٖحن اإلااء ًىابُ٘  ،ٕٓ  ظم٘ ًيب

ٍٓل  م٣ضعة ْنالخُت ٦بحرة بإ َ

 ظمُٗا، ٧لِم ٢اَبت

 ظمّٗ مٗاظم، ٢امٓؽ لبُان اإلاٗاوي معجم

ٓاع اإلاٛغب ألا٢صخى الجؼاثغ  بلض بج

 ًسُئ ًلخً

ٓبا َٓ ا م  ٍُٞغ

ٓطظُتالازخباع ؤؾئلت  2.8  الىم

ُٖٓت 2.8.1  ؤؾئلت مٓي
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ْلت اإلاغابُُت مً  -1  اإلاٛغب ْألاهضلـ فيَٓ ماؾـ الض

(a )اإلاٗخمض بً ٖباص (b ٖبض الغخمً الىانغ )  (cًٓؾ٠ بً جاق٣حن)  (dٖبض الغخمً الٛا٣ٞي) 

ذ بٗهغ: -2 ٞغ ُٖ ٍْالث نٛحرة، ْ ٍٓت، اه٣ؿمذ ألاهضلـ بلى ص  بٗض اهُُاع الخالٞت ألام

(a)الة ُٓ ٓاثd٠)  (الخالٞتc)  (ؤلاماعة b)  ال  (مل٥ٓ الُ

ٓمت ؤلاؾالمُت مً ؤًض -3  اإلاؿلمحن:ي في ؤي ؾىت ؾ٣ُذ الخ٩

(a )798َـ        (b )898َـ       (c)899       َـ  (d)789 َـ 

ْالٟغػص١: -4 غ  ٢ُْل بهّ في مغجبت ظٍغ  ، ٓاؽ بكٍٗغ ْؤعجب ؤبٓ ه  ُؾِمي بٗىترةألاهضلـ، 

(a )اإلاٗخمض بً ٖباص (b ؤبٓ ألاظغب )ّمت هت بً الّهِ َٓ ْٗ ضْن c)  َظ  (ابً َاويd)  (ابً ٍػ

 :ألاهضلـمً ؤقُغ زُباء  -5

(a(   لؿان الضًً بً الخُُب)bُّاص بً ؤب  بً قُُضا( d) (الدجاط بً ًٓؾc٠) (ٍػ

 مً ٣ُّٞ اإلاظَب اإلاال٩ي باألهضلـ:  -6

(a) ؾلُمان بً زل٠    (b) ؤخمض بً ٖمغ ألاههاعي  

(c) ٪ؤبٓ ال٣اؾم زل٠ بً ٖبض اإلال  (d) ؤبٓ دمحم ظابغ بً ؤٞلر 

ْالجٛغاُٞت اَخماما بالٛا مىظ:  -7 ش   اَخم ألاهضلؿُٓن بالخاٍع

(a) ٘ال٣غن الغاب  (b) ال٣غن الخامـ (c) ال٣غن الشالض  (d)  ال٣غن

 الؿاصؽ

غاْي؟ -8  متى جٓفي ؤبٓ ال٣اؾم زل٠ بً ٖباؽ الَؼ

(a) 400ٌ  (b) 300ٌ  (c) 500ٌ  (d)600ٌ 

ٓاضر في الىدٓ الٗغبُت"؟ -9  مً ؤل٠ ٦خابا "ال

(a) ؤبٓ ب٨غ دمحم بً الؼبُضي   (b)  ؤبٓ الخؿً ٖلي بً مامً الىدٓي 

(c) ٓسخى ألاهضلسخي  ٢اؾم بً ٞخحرة ألاهضلسخي (d)   ٖلي بً م

يت الخضاث٤"؟ -10  مً ؤل٠ ٦خابا "ْع

(a) ؤبٓ ٖبض هللا دمحم بً ظبحر   (b) ُي  ؤبٓ ال٣اؾم مؿلمت بً ؤخمض املجٍغ

(c) دمحم ظابغ بً ؤٞلر    (d) ْجي ٓع الضًً ؤبٓ بسخا١ البُغ  ه

 ٣هحرةؤلاظابت الؤؾئلت   2.8.2
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 ؾلِ الًٓء ٖلى ْن٫ٓ ؤلاؾالم بلى ألاهضلـ ْالاهدكاع ُُٞا -1

سّ. ا٦خب -2 ْجاٍع  م٣اال ْظحزا خ٫ٓ ٞخذ ألاهضلـ 

ن الٓؾُى.٢اعن بحن الخًاعة ألاهضلؿُت  -3 ْبُت في ال٣ْغ ْع  ْالخًاعة ألا

ْع اإلاؿاظض في اهدكاع اللٛت الٗغبُت. -4  ؾلِ الًٓء ٖلى ص

ْؤٖمالُم الٗلمُت ْألاصبُت في اللٛت الٗغبُت. -5 ً ألاهضلؿُحن   ها٢ل ال٨خاب الباعٍػ

ٍٓلتؤلاظابت الؤؾئلت   2.8.3 ُ 

 ؾلِ الًٓء ٖلى ؤؾباب اهدكاع اللٛت الٗغبُت في ألاهضلـ. -1

  ها٢ل خغ٦ت الخإل٠ُ باللٛت الٗغبُت في ألاهضلـ. -2

ْبا جىا٫ْ الخًاعة -3 ْع ا ٖلى ؤ ْؤزَغ  .الٗغبُت ألاهضلؿُت 

ٓصخى بهاْاإلاغاظ٘ ال٨خب ؤَم  2.9  اإلا

 م(.1985)ال٣اَغة: صاع اإلاٗاٝع ، ألاصب ألاهضلسخي مً الٟخذ بلى ؾ٣ٍٓ الخالٞت، ؤخمض ٩َُل -1

 م(. 2010ال٣اَغة: ماؾؿت ا٢غؤ ، )الُبٗت ألاْلى، الٟخذ بلى الؿ٢ٍٓ٣هت ألاهضلـ مً ، عاٚب الؿغظاوي -2
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 اإلآصخى بها ْاإلاغاظ٘ ال٨خبؤَم    3.14

  



47 
 

 الخمُِض 3.0

ْالٟىٓن الجمُلت التي وكإث في ألاهضلـ في   ْالخُاة الاظخماُٖت ْألاصبُت  بن الخًاعة ؤلاؾالمُت ألاهضلؿُت 

غْٝ زانت المشُل لِا في الكغ١ الٗغبي ٢ٓت في الظا٦غة الٗغبُت، بِئت ْْ ، ْالخًاعة ألاهضلؿُت جدخل مؿاخت مغم

ٓاع مخٗا٢بت جسللتها ٞتراث مً الاػ  ْؤزٔغ مً الاهدضاعْمغث خًاعة ألاهضلـ بإَ ش ؤخضاثها ، صَاع  سجل لىا الخاٍع

ْالش٣اُٞت مً الٟخذ بلى الؿ٣ٍٓ ؤما ٞىٓن ألاصب الٗغبي ٞلم ج٨ً ألاهضلـ ؤ٢ل ٢ُمت مً ، الؿُاؾُت ْالاظخماُٖت 

ٓإ ، اإلاكغ١ الٗغبي ْاؾخدضزذ ألاه ِا ٢بلِا قٗغاء اإلاكغ١ بل ؤياٞذ  ت التي ٖٞغ ٓاب الكٍٗغ غ٢ذ ظمُ٘ ألاب َْ

ت   : اإلآشخاث ْألاػظا٫.الكٍٗغ

ْلم ٣ًخهغ هٓمِا ٖلى م٩ان ؤْ ٖهغ ٖٓت  ْػاجها اإلاخى ْؤ بل ال ًؼا٫ ، اهٟغصث اإلآشخاث بإق٩الِا اإلاخٗضصة 

ْاإلاكغ١. ٍْخٛجى بها اإلاُغبٓن في اإلاٛغب  ٓالِا  ٓم ًيسجٓن ٖلى مى  الكٗغاء بلى الُ

ُت  اٍعٌ اإلاٖغ ٓافي الغجِبتَْظا اللٓن مً الكٗغ )اإلآشر( الظي جدغع مً ألٖا ْل٘ بّ ؤَل اإلاٛغب ٢بل ، ْال٣

ْٖامتهم، ؤن ًبهغ ؤَل اإلاكغ١  بت مً ؤِٞام الكٗب  ٓهت(٢ٍغ ٓمُت ، َْظا الكٗغ ٨ًخب بلٛت ٖامُت)ملخ ْؤخاصًثهم الُ

ْلت ُٞما بُجهم، الضاعظت ٍٓ في ؤٚغاى مسخلٟت، ْاإلاخضا ْاؾخٗمل  ٍْ ٓع م َْ ْلّ الكٗغاء في ؤقٗاَع ٌٗبرْن ٞحها ، ٢ْض جىا

مًٖ اخخ ْمكاَٖغ ٓص .، ُاظاتهم   الجؼا٫ َظٍ ألاوٛام جظ٦غها بالٟغصْؽ اإلا٣ٟ

ٓخضة 3.1  ؤَضاٝ ال

ٓع الخالُت: ٓخضة بلى ألام  تهضٝ َظٍ ال

  ْالؼظل  الخٍٗغ٠ بٛغى ظضًض في الكٗغ الٗغبي ألاهضلسخي ٌٗجي اإلآشخاث 

 ِٖٓما ْمٓي  الخٍٗغ٠ بإٚغاى اإلآشخاث ْألاػظا٫ 

ٍٓعالكٗغ الٗغبي في ألاهضلـ  3.2  ْجُ

ٍٓحن في الكغ١  ٦ٓت ألام ْلتهم بلى الٛغب، بٗض ؤن يٟٗذ ق ؾاص الخىحن بلى الكغ١ ْخًاعجّ ، ْاهخ٣لذ ب٣اًا ص

ْآصابّ ٖلى اإلاٛاعبت مضة ٚحر ٢هحرة ْلم جمٌ ٞترة ٢لُلت مً ، ْز٣اٞخّ  ٣ٞض جض٤ٞ الٗغب ٖلى ألاهضلـ جض٣ٞا قضًضا 

ٓظا ٓط بالٗغب م ٓا، الؼمً ختى هٔغ البالص جم بُٗتهم  ٢ْض خمل ْز٣اٞتهم ْخًاعتهم َْ مِٗم بلى ألاهضلـ لٛتهم 

ت اتهم الٗغ٢ُت، الكٍٗغ ٓا هٖؼ ٓا، ٦ما خمل ٕغ في اهٟجاع َبُعي ؤقبّ ، ٧ْان الكٗغ ًدل خُشما خل ٍْتٖر ٧ْان ًىمٓ 

ٓع مً ٢لب الكمـ في َظا الجٓ الجضًض ً قٗغ ظضًض.، باهُال١ الى  ْاحؿ٘ املجا٫ إلآَ

٣ْٞا ٖلى ال حنبط لم ٨ًً الكٗغ  ْال٣ِٟاء ، كٗغاء املختٞر ْال٨خاب  ٓػعاء  ْال بل قاع٦ِم في طل٪ ألامغاء 

م ختى ًم٨ً ؤن ٣ًا٫: بن الكٗغ في ألاهضلـ ٢ض ناع لٛت الخُاة ْٚحَر ْاللٛت  ْؤَل الىدٓ  باء  ْبضؤ ، ْالٟالؾٟت ْألَا

ٓح ن ب، الكٗغاء ًُمدٓن بلى الكٗغ الكغقي جمام الُم ٍْىْٓغ ْجهم  ٣ٍْلض لحهم ٖلى ؤجهم اإلاشل ٍْدبٗٓن ؤَل الكغ١ 

لى لِم في ٧ل شخيء.  ألٖا

ْؤن الٓغْٝ ٢ض ، ْالكٗغ ألاهضلسخي ٢ض ِْغ في ألاهضلـ في ْغْٝ ظضًضة ال مشُل لِا في الكغ١ الٗغبي

ِٖٓا ْجى ًٍٓ الش٣افي الؿ٩اوي، اجهلذ بالُبُٗت ألاهضلؿُت  ْالٗغب ًسخلُٓن أل٫ْ مغة م٘ ، ْؤزٔغ اجهلذ بالخ٩

ْبغ  ُت  َٓ٢ْ ْاخضةؤظىاؽ الجُيُت  ٓص ٖلى ؤعى  ت بياٞت بلى الحه ، ْجخٗاٌل جدذ ؾمائها ألاصًان الشالزت: ؤلاؾالم، بٍغ
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ْاإلاؿُدُت ٓصًت  ْاللٛاث ، ْالحه ْالش٣اٞاث اإلاخٗضصة  ٞيكإ مً الخٗاٌل بحن َظٍ ألاصًان الشالزت ْألاظىاؽ املخخلٟت 

 ال٨شحرة ظٓ زام ْخًاعة ٞظة.

ْا ٓع ص٫ْ ْاهدكغ الكٗغ الٗغبي في ألاهضلـ اهدكاعا  ٓع في ػمً ِْ ْالخُ ؾٗا ختى ْنل بلى مىتهاٍ في الغقي 

ْالكٗغاء ٓلّ ألاصباء  ٓاث٠ خُض ؤن ٧ل ؤمحر ظم٘ خ ْالكٗغاء خهل الكٗغ ، الُ ْهدُجت َظا الخىاٞـ بحن ألامغاء 

ْة ؤصبُت ٦بحرة ْزغ ٓاَِٟم ٦ٛ، الٗغبي في ألاهضلـ ٖلى م٩اهت ُٖٓمت  ْٖ غة إلاا ٧ان الكٗغ مخإنال في هٟٓؽ الٗغب  ٍؼ

ٓا مجها ، ٣ٞض ٖبر مِٗم البدغ بلى البلض الجضًض، ٞحهم ْا مشلّ في البالص التي ٢ضم ْعاجٗا لم ًجض ْْظض مىازا َبُُٗا 

ْة  ٢ْض ظظ ت مما ؤ ٓاء في الجبا٫ ؤْ الؿ٫ِٓ ؤْ يٟاٝ ألاجهاع الجاٍع ْالخًغة الضاثمت ؾ ْالبهاء  ْا الجما٫  خُض ْظض

م ْؤ٩ٞاَع ْالش٣اٞت في هٟٓؾِم  ً بالبِئت الجضًضة٣ٞغي، الكٗغ  ْاهدكغ ٞحها الكٗغ بال ؤهّ جلبـ ، ٓا ألاقٗاع مخإزٍغ

ْالُبُٗت ألاهضلؿُت الجمُلت في الكٗغ ، لباؽ الخ٣لُضي الٗغبي في البضاًتالٖلُّ  زم بضؤ الخإزغ باملجخم٘ ألاهضلسخي 

 ألاهضلسخي.

ْالكٗغي ختى ْجغاثهم ألاصبي  ْؤَلّ  ٓا معجبحن باإلاكغ١  ٍْيسجٓن  ْإن قٗغاء ألاهضلـ ٧اه ْجهم  ٓا ٣ًلض ٧اه

ٓجهم في ٧ل شخيء َْٗاعي ْٖغيا  ْماصة  ٖٓا  م مٓي ٓجهم في قَٗغ ًٍْاَ ٓالِم  ٫ٓ٣ً مهُٟى ناص١ الغاٞعي: ، ٖلى مى

ٓا ًل٣بٓن هابٛحهم بإؾماء اإلاكاع٢ت ْمي ألاهضلـ، "ختى بن ألاهضلؿُحن ؤهٟؿِم ٧اه ٓلٓن في الغنافي: بهّ ابً ع ٣ُٞ ،

ْان بً ٖبض الغخمً: ابً اإلا ٓبغي ألاهضلـ، ٗتز ألاهضلسخيْمغ ضْن: بدتري ألاهضلـ، ْابً زٟاظت: نى ْابً ، ْابً ٍػ

 صعاط: مخىبي ألاهضلـ"

 الٟىٓن ألاهضلؿُت 3.2.1

ْا ٖلحها بٌٗ ٞىٓن ا٢خًتها ْغْٝ بِئتهم ، ٢ض هٓم ألاهضلؿُٓن في ظمُ٘ ؤٚغاى الكٗغ الٗغبي ْػاص

 مجمٖٓاث:ٍْم٨ً ؤن ه٣ؿم الٟىٓن بلى زالر ، ْؤْيإ مجخمِٗم

 الٟىٓن الخ٣لُضًت 3.2.2

ْلِا اإلاكاع٢ت  ت التي جىا غاى الكٍٗغ ، ْالغزاء، ْاإلاضح، ْهي الٛؼ٫ ، جىا٫ْ قٗغاء ألاهضلـ ظمُ٘ ألٚا

ا ْٚحَر  ٦ما مغ في الٟهل الؿاب٤.، ْالخ٨مت 

ٓعة 3.2.3  الٟىٓن الخ٣لُضًت اإلاخُ

ْاُّٖ   ْص ٓص م٣خًُاث َظا الخٓؾ٘  ٓا بال٫ٓ٣ ٞحها لٓظ ج٣لض قٗغاء ألاهضلـ ٞىٓن الكٗغ اإلاكغقي ل٨ً جٓؾٗ

ْاإلامال٪، ْجخمشل َظٍ الٟىٓن في الكٗغ الخٗلُمي، في مجخمِٗم  ْقٗغ الُبُٗت.، ْعزاء اإلاضن 

ت املخضزت 3.2.4  الٟىٓن الكٍٗغ

ٓا بلحه   ْهي اإلآشخاث ْألاػظا٫.، ا مً ٢بلازتٕر قٗغاء ألاهضلـ الٟىٓن التي لم ٌؿب٣

 اإلآشخاث  3.3

ْؤظم٘ الش٣اث مً ؤَل الٗلم ْألاصب ٖلى ؤن ًٞ الخٓقُذ ، اإلآشخاث ًٞ ؤه٤ُ مً ٞىٓن الكٗغ ألاهضلسخي

 وكإ باألهضلـ.

3.3.1  
ً
ْانُالخا  اإلآشر لٛت 
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ٓع ؤن "الٓقاح" خلي اليؿاء، اإلآشر مً الٓقاح ٦غؾان مً لالا ، ٢ْض ظاء في "لؿان الٗغب" البً مىٓ

ٓمان مسال٠ بُجهما مُٗٝٓ ؤخضَما ٖلى آلازغ َٓغ مىٓ ْظاء ؤًًا في "ال٣امٓؽ املخُِ"  جخٓشر اإلاغؤة بّ".، ْظ

ْػ آباص ٓمان ًسال٠ بُجهما مُٗٝٓ ؤخضَما ٖلى آلازغ يللٟحر َٓغ مىٓ َْٓ ، ؤن الٓقاح َٓ ٦غؾان مً لالا ْظ

َٓغ حكض اإلاغؤة بحن ٖاج٣ِا ٕٓ مً اللباؽ جغجضًّ اإلاغؤة ، ٦ْصخِا ؤصًم ٍٖغٌ ًغّن٘ بالج ٍٓحن ه ٞالٓقاح ٖىض اللٛ

ىت ٓبّ: بن اإلآشر في اللٛت مً ٞٗل "ْشر" بمٗجى لبـ، ٣ًا٫ جٓشخذ اإلاغؤة: ؤي لبؿذ، للٍؼ ٢ْض ، ْجٓشر الغظل بش

ْه٤ ْع ٦ْصخِا إلاا ُّٞ مً ػزٝغ ْظما٫  ؾمي ْ ، اؾخٗحرث َظٍ الدؿمُت مً الٓقاح الظي جلبؿّ اإلاغؤة بحن ٖاج٣ِا 

ْؤبُاجّ ْزغظخّ ٧الٓقاح للمٓشخت.  َظا الًٟ باإلآشر؛ ألن ؤ٢ٟالّ 

 حؿمُت اإلآشر 3.3.2

  َما:ٞالٓقاح في ؤنل الٓي٘ اللٛٓي ًدمل مٗىُحن 

ْال٣اُٞت في ألابُاث مشل ازخالٝ َظا  ٓػن  ْالٓقاح بهظا اإلاٗجى ْاَغ في ازخالٝ ال ؤ. الكبّ بحن اإلآشخاث 

َٓغ  ْالج ٓص اللالا  ٓظ ٓظض في اإلآشخاث حكبّ الٓقاح اإلاغن٘ باللالا  ْالترنُ٘، ُّٞال٣ٗض ب ْالهىٗت التي ج حن  ْالتًز

ىت ٍْػ ْشخي  ْالشٓب اإلآشر الظي ٩ًٓن بّ  َٓغ ب. الكبّ بحن اإلآشخاث  هان التي ، ْالج ْهي حكبّ ألاؾماٍ ْألٚا

ىت مً الشٓب . ْالٍؼ ٓشخي  جها الىاؽ بها في ؾبُل ال  ًٍؼ

ْؤما ؤَل ألاهضلـ ٞلما ٦ثر الكٗغ في 808ْحٗغى ابً زلضْن )اإلاخٓفى  َـ( لخٍٗغ٠ اإلآشخاث ٫ٓ٣ُٞ: "

ٓهّ ْٞى ْتهظبذ مىاخُّ  م  ٍٓ باإلآشر، ٢َُغ ن مجهم ٞىا مىّ ؾم ٓهّ ، ْبلٜ الخىم٤ُ ُّٞ الٛاًت اؾخدضر اإلاخإزْغ ًىٓم

ْؤٚهاها ْاخضا، ؤؾماَا  َْؿمٓن اإلاخٗضص مجها بِخا  ًِا املخخلٟت  ْمً ؤٖاٍع ٓافي جل٪ ، ٨ًثرْن مجها  ٍْلتزمٓن ٖضص ٢

 ًُ ْػاجها مخإل ْؤ هان  َْكخمل ٧ل بِذ ٖلى ، ْؤ٦ثر ما ًيخهي ٖىضَم بلى ؾبٗت ؤبُاث، ا ُٞما بٗض بلى آزغ ال٣ُٗتألٚا

ٍْمضخٓن ٦ما ًٟٗل في ال٣هاثض". ٍْيؿبٓن ٞحها  ْاإلاظاَب  غاى   ؤٚهان ٖضصَا بدؿب ألٚا

 ازترإ اإلآشخاث: 3.3.4

ٓن ال٣ضامى ف ٫ْ مً هٓم اإلآشخاثل٣ض ازخل٠ اإلااعز ٫ٓ ابً بؿام، ي جدضًض ؤ جي في ٦خابّ" الظزحرة  ٣ً الكىتًر

ْػان َظٍ اإلآشخاث ُٞما بلٛجي َٓفي مداؾً ؤَل الجٍؼغة"  غ ْؤ٫ْ مً نى٘ ؤ ٓص ال٣بري الًٍغ ٧ْان ، دمحم بً مدم

اٍعٌ اإلاِملت ٚحر اإلاؿخٗملت ا ٖلى ألٖا ؾُٗض في ٦خابّ "اإلاٛغب في ٫ٓ٣ً ابً ، ًهىِٗا ٖلى ؤقُاع ألاقٗاع ٚحر ؤن ؤ٦ثَر

ْاوي غة ألاهضلـ َٓ م٣ضم بً مٗافي ال٣بري مً قٗغاء ألامحر ٖبض هللا بً اإلاغ ، خلي اإلاٛغب"  بن مستٕر اإلآشخاث بجٍؼ

 ْؤزظ ٖىّ ؤبٓ ٖمغ بً ٖبض عبّ ناخب ال٣ٗض.

غ الظي ًيخمي بلى آزغ ال٣غن ا بِىما ، لخاؾ٘ٞابً زلضْن ًٔغ ؤن مستٕر َظا الًٟ َٓ م٣ضم بً مٗافي الًٍغ

غ َٓ ؤوكإ َظا الًٟ ٓص الًٍغ ْلِـ لؼاما في ًٞ مخٗضص الٗىانغ ابً بؿام ًٔغ ؤن دمحم بً مدم ْٕ م،  دكٗب الٟغ

ْاخض ا في  ٞمً الجاثؼ ؤن ج٩ٓن ال٨ٟغة ٢ض ؾىدذ لخاَغ قاٖغ ؤْ، ٧اإلآشخاث ؤن ٩ًٓن لّ مستٕر  ؤصًب ٞإبغَػ

ٓعة ما ٓا في ، ن ْؤؾِم  ّ وكإتها ؤْ في اإلاغخلت ألاْلى مً وكإتها ٦ما َٓ الكإن في ٦شحر مً زم الخ٣ُِا مىّ بٌٗ مٗانٍغ

ْالٟىٓن. ٓم   الٗل
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خؿب ما اؾخ٣ُىاٍ مً اإلاهاصع ، ٞةطا ٧اهذ اإلآشخاث ٢ض ِْغث في ال٣غن الشالض الهجغي )الخاؾ٘ اإلاُالصي(

٢ْض يإ قٗغ ، الكٗغاءل٨ً ْنل بلُىا مجها في ال٣غن الغاب٘ الهجغي ما ؤهخجّ ، التي ؤعزذ لؤلصب ألاهضلسخي

ْٞاة 422اإلآشخاث ٢بل ٖباصة بً ماء الؿماء )اإلاخٓفى  ْلم جضْن اإلآشخاث بال في ال٣غن الخامـ الهجغي بٗض  َـ( 

 ٖباصة بً ماء الؿماء.

ٓماج٪:  ازخبر مٗل

 مً ازتٕر اإلآشر؟ -1

 الانُالح الكٗغي؟ فيجِٟم باإلآشر  ماطا -2

ا: 3.4 َٓع ْجُ  وكإة اإلآشخاث 

ٓعاث ٖضًضة بٗض ٞترة وكإتها ٢بل الك٩ل الجهاجي الظي جم ٖلى ًض الكاٖغ ٖباصة بن  اإلآشخاث ٢ض مغث بخُ

 ٢ْض مغث اإلآشخاث بلى مغاخل هلخهِا في الى٣اٍ الخالُت:، بً ماء الؿماء

3.4.1  ٫ْ ٓع ألا  الُ

اب ًًِٗا أللخاهّ اإلاخمحزة  ٓمت ٚىاثُت مً نى٘ ػٍع ٓع للمٓشر ٧ان ٖلى ق٩ل مىٓ ٧ْاهذ مً ظملت ، ْؤ٫ْ َ

ٓػن ما ْٖضم الخ٣ُُض ب ْاخضة، اإلابخ٨غاث الجضًضة التي ابخضِٖا خُض ٧اهذ ٖلى ؤقُاع ألاقٗاع اإلاِملت  بل ، ٢ْاُٞت 

ْا١ الٗامت. ت ٖلى ألالؿً مما ًيسجم ٖلى ؤط ْحكخمل ٖلى ٖضص مً ألالٟاّ الجاٍع ٓافي  ٕٓ ال٣  جدى

ٓع اإلآشخاث: "ختى ؤنبذ َظا ا٫ٓ٣ً ؤخمض ٩َُل ًٖ ج ٢ْض لٛىُ ٓهحن: لٓن اإلآشخاث  اء الكٗبي ممشال في ل

٢ْض ناعث ظمُٗا باللٛت الٗامُت".، ناعث ج٨خب ظمُٗا باللٛت الٟهخى  ْلٓن ألاػظا٫ 

ٓماث الٛىاثُت  ٓص ال٣بري ٢ض اؾخٟاصا مً اإلاىٓ ٞمً اإلام٨ً ؤن ٩ًٓن م٣ضم بً مٗافي ال٣بري ؤْ دمحم بً مدم

اب ٨ًخبها بىٟؿّ أللخاهّ.  التي ٧ان ػٍع

ٓع الشاوي 3.4.2  الُ

ٓص ال٣بري ؤْ م٣ضم بً مٗافى ال٣بري "اإلاغ٦ؼ" في ًٞ   مغث اإلآشخت ٖلى الىهج الظي ٧ان ؤخضزّ دمحم بً مدم

ْٞت ؾاب٣ا، اإلآشخاث ؤْ ؤن َظا الكاٖغ لم ٌكإ ؤن ج٩ٓن اإلآشخت ، ٢ْض زبذ مً َظا ؤن ٨ٞغة "اإلاغ٦ؼ" لم ج٨ً مٗغ

ْاإلاغ٦ؼ ٣ًهض بّ الخغظت في بل ا٦خٟى في ؤن ، ٧لِا باللٛت الٗامُت ج٩ٓن "الخغظت" ٣ِٞ باللٟٔ الٗامي ؤْ العجمي 

اٍعٌ اإلاِملت ٚحر ، اإلآشخاث ألاهضلؿُت ٓعث اإلآشخت في َظٍ اإلاغخلت خُض ٧اهذ جىٓم ألاقٗاع ٖلى ألٖا ْجُ

ال ؤٚهان ن الغماصي )اإلاخٓفى ، اإلاؿخٗملت صْن جًمحن ٞحها  ئا ظضًضا َـ( ٢ض ؤياٝ ق403ِزم ظاء ًٓؾ٠ بً َاْع

٧ْاهذ مً ٢بل بضْن جًمحن.  في اإلآشخاث ؤهّ يمً في اإلاغا٦حز 

ٓع الشالض 3.4.3  الُ

ْوسج الكٗغاء ٖلى جل٪ الكا٧لت بلى ؤن وكإ ٖباصة بً   ٢ْض اؾخمغ ٦ظل٪  ٓع ألازحر للمٓشخت  َْظا َٓ الُ

ْطل٪ ؤه( 422ٖبض هللا ألاههاعي اإلال٣ب بابً ماء الؿماء )اإلاخٓفى ٠٢ٓ في ٞإخضر "الخٟٓحر"  ٓاي٘ ال هّ اٖخمض م

٠٢ٓ في اإلاغ٦ؼ ٓاي٘ ال هان ًُٞمِا ٦ما اٖخمض الغماصي م ٓعة اإلآشخت ٖلى ًض ٖباصة بً ماء ، ألٚا ٞا٦خملذ ن

ا الٟىُت، الؿماء ٓٞغث لِا ظمُ٘ ٖىانَغ ٢ْض ؤزظ الكٗغاء ٣ًغيٓن الكٗغ في َظٍ الهىاٖت في ظمُ٘ ؤهداء ، ْج
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مى الخُُليإلا٘ مً بُجهم ٦شحر مً الكٗغا، ألاهضلـ غ ألاًاصي، ْابً ب٣ي، ء ٧اأٖل ٢ْض ، ْابً ؾِل ؤلاقبُلي، ْابً َػ

ٓا ُّٞ ؤٖٓم ببضإ  ْناع اإلآشر ٞىا ٢اثما بظاجّ.، ؤبضٖ

٨َْظا ٩ًٓن اإلآشر ًُٞلت مً ًٞاثل الٗغب في ، ْبٗض طل٪ اهخ٣ل َظا اللٓن مً ألاهضلـ بلى اإلاكغ١ 

ٓا ؤَل اإلاكغ١  ٍْىٓمٓن اإلآشخاث في آن ْا٢خضٔ اإلاكاع٢ت ، ألاهضلـ ؾب٣ ٓا ٣ًغيٓن الكٗغ  بهم في هٓمِم ٧اه

ْؤؾؿّ بُغ١ ٖلمُت لم ٌؿب٤ بلحها، ْاخض ش َظا الًٟ ٦خاب مهغي ًٓضر ؤن٫ٓ َظا الًٟ  ، ٍِْٓغ أل٫ْ مغة في جاٍع

ْعص ُّٞ ٦شحرا مً اإلا، َـ(608َْظا ال٨خاب َٓ "صاع الُغاػ في ٖمل اإلآشخاث" البً ؾىاء اإلال٪ )اإلاخٓفى  ٓشخاث ؤهّ ؤ

ْعصَا لىٟؿّ ْطل٪ في ال٣غن الؿاصؽ الهجغي ٦ما ظاء بم٣ضمت مِمت ٞهل ، اإلاٛغبُت باإلياٞت بلى اإلآشخاث التي ؤ

ْصعؾِا صعاؾت جٟهُلُت.  ٞحها ْقغح َغ١ هٓم اإلآشخاث 

ٓماج٪:  ازخبر مٗل

ٓع اإلآشر؟ -1  ٠ُ٦ جُ

ٓعة اإلآشخت؟ ٖلى -2  مً ا٦خملذ ن

 اإلآشر بىاء 3.5

ْهي ْخضاث ٞىُت ًىهجِا الٓقاح لخإصًت ب٣ًاٖاث وٛمُت ميسجمت.٩ًٓن اإلآشر مً  َٓ ٦الم  ٖضة ؤ٢ؿام 

ْػن مسهٓم بن ْظضث في اإلآشخاث ؾخت ؤ٢ٟا٫ ْزمؿت ؤبُاث ٣ًا٫ لّ  اإلآشر الخام ٓم ٖلى  ٓظض ، مىٓ ْإن لم ج

 ْألا٢ٕغ ما ابخضؤ ُّٞ باألبُاث.، ٞالخام ما ابخضؤ ُّٞ باأل٢ٟا٫، ٣ًا٫ لّ اإلآشر ألا٢ٕغ

ٓطط اإلآشر الخام الظي ًخإل٠ مً ؾخت ؤ٢ٟا٫ ْزمؿت ؤبُاث.  هم

غ الخُٟض ألاهضلسخي: غ ؤبٓ ب٨غ بً َػ ٍٓػ  ٢ا٫ ال

ٍٓ اإلاالخا ٓظ  حي ال
 

 ْحي هجل الُٗٓن  
 

 

 

 

 

 

 َل في الِٔٓ مً ظىاح

ْعاح  ؤْ في هضًم 

ٓح نالحي  عام الىه
 

 ٠ُ٦ْ ؤعظٓ نالخا
 

ْاملجٓن    بحن الِٔٓ 
 

ٓا٧ي  ؤب٩ي الُٗٓن الب

 ظ٧اع ؤزذ الؿما٥ج

 ختى خمام الاعا٥
 

ْهاخا   ْب٩ى بصجٓي 
 

ْٕ الٛهٓن    ٖلى ٞغ
 

 ؤل٣ى بلحها ػمامّ

 نب ًضاعي ٚغامّ
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 ؤظؼاء اإلآشر 3.5.1

ا في الى٣اٍ الخالُت:   ًخ٩ٓن اإلآشر مً ٖضة ؤ٢ؿام مسخلٟت هظ٦َغ

 اإلاُل٘ ؤْ اإلاظَب 3.5.2

ٖٓت ألاْلى مً ألاظؼاء ْ ، ؤظؼاءْؤ٢لِا ازىان ٞهاٖضا بلى زماهُت ، َٓ املجم ٓصع ْلِـ بًغ ٓظ ٞةن ْظض ، ي ال

.، اإلاُل٘ ؾمي اإلآشر الخام  ْإن لم ًٓظض اإلاُل٘ ؾمي اإلآشر ألا٢ٕغ

 ال٣ٟل  3.5.3

ْٖضص ؤظؼاثّ ٢ْاُٞخّ  ْػهّ  ْاإلاخ٤ٟ م٘ اإلاُل٘ ؤْ ال٣ٟل ألا٫ْ في  َْٓ ًترصص في ، َْٓ الجؼء اإلاخ٨غع في اإلآشخت 

 اإلآشر الخام ؾذ مغاث ْفي ألا٢ٕغ زمـ مغاث.

ْع  3.5.4  الض

ْل٨ً ب٣اُٞت مسخلٟت ًٖ ٢اُٞت اإلاُل٘ ٖٓت مً ألاقُاع التي ح٣ٗب اإلاُل٘ في اإلآشر الخام؛  ، َٓ مجم

ٖٓت ال٣ٟغاث مسخلٟت الٗضص.  ٍْتر٦ب مً مجم

 البِذ  3.5.5

ْٖضص  ْػجها   ؤظؼائها.لّ ؤظؼاء مالٟت مٟغصة ؤْ مغ٦بت ًلؼم في ٧ل بِذ ؤن ٩ًٓن مخ٣ٟا م٘ ب٣ُت ؤبُاث اإلآشر في 

 الٛهً 3.5.6

 َٓ الجؼء ألا٫ْ الظي جسخل٠ ُّٞ ال٣اُٞت مً بِذ بلى بِذ ٌؿمى ٚهىا.

 الؿمِ 3.5.7

٢ْض ٩ًٓن الؿمِ مٟغصا ؤْ مغ٦با مً ٣ٞغجحن ؤْ ؤ٦ثر". ْع ٌؿمى "ؾمُا"   ْالجؼء مً الض

 الخغظت 3.5.8

 َٓ ال٣ٟل ألازحر مً اإلآشر.

 ال ٤ًُُ ا٦خخامّ
 

ْعاخا  ٚضا بك١ٓ 
 

 ما بحن قتى الٓىٓن  
 

 ًا ٚاثبا ال ٌُٛب

ب  ؤهذ البُٗض ال٣ٍغ

 ٦م حكخ٨ُ٪ ال٣لٓب
 

 ازسىتهً ظغاخا
 

 ؾإ٫ ؾِام الجٟٓن إٞ 
 

ٓصًٕا   عاخال لم ً

 عخلذ باألوـ ؤظم٘

ٍْمى٘  ْالٟجغ ٌُٗي 
 

 مغث ُٖيُ٪ اإلاالخا
 

ٓوي  ّْصٖ ْما   ؾمغ 
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ٓماث:  ازخبر مٗل

.بّحن الٟغ١ بحن الخام  -1  ْألا٢ٕغ

ْالٛهً. -2  مّحز بحن البِذ 

 ؤٚغاى اإلآشخاث 3.6

ْٚؼ٫  ْٞت مً ْن٠  َٓا في مٗٓم ٞىٓن الكٗغ اإلاٗغ ٖٓاث اإلآشخاث ٞىٓم ، جٓؾ٘ الٓقاخٓن في مٓي

ض، ْجهٝٓ، ْعزاء ا.، َْػ ْٚحَر  ْمضح 

 الٛؼ٫  3.6.1 
ْالخُ  ٖٓت في الُلُٗت ُُليّ في الٛؼ٫ حٗض مٓشخاث ابً ب٣ي  جإحي مٓشخاث ابً ؾِل زم ، الٛىاثُت اإلاخى

ٓها ْمًم ٓاء ما ٧ان مجها ، ؤلاقبُلي ٞهي ؤ٢ٔٓ في الخإزحر مً اإلآشخاث الٛؼلُت ق٨ال  ٢ْض جمحزث مٓشخاث الٛؼ٫ ؾ

ٕٓ الٛؼ٫ ْخضٍ ؤْ هٓمذ في الٟىٓن ألازٔغ ٚحر الٛؼ٫  ا ببىائها ٖلى مٓي لظل٪ ٢لما هجض مٓشخت ، ٚىاثُا ؤْ قٍٗغ

ْاخض؛ بل َى  ٕٓ ٓم ٖلى مٓي ت ج٣ ْاخض مٗحن ٧اإلاضح مشال زم ًإحي قٍٗغ  ٕٓ ٕٓ جبجي ٖلى مٓي ا٥ مٓشخاث مً َظا الى

ْٚحر طل٪ ْالخمغ  حر.، ٞحها ممتزظا بالٛؼ٫ ؤْ ْن٠ الُبُٗت   ْمً طل٪ ٫ٓ٢ ابً َػ

 قمـ ٢اعهذ بضعا
 

 هضًم عاح ْ 
 

ٓئؽ الخمغ  ؤصعؤ ٧

ت اليكغ  ٖىبًر

ى طْ بكغ  بن الْغ
 

 ٢ْض صّعٕ الجهغا
 

 ٢ْض صّعٕ الجهغا 
 

ذ ٖلى ألا٤ٞ
ّ
 ْؾل

ْالكغ١   ًض الٛغب 

ٓٞا مً البر١   ؾُ
 ط

غا  ٢ْض ؤضخ٪ الَؼ
 

ٓم   ب٩اء الُٛ
 

ٓلى  ؤال بن لي م

ٓلى  جد٨م ٞاؾخ

ال  ؤما بهّ ل
 

ٕٓ جٟطر الؿغا  صم
 

ٓم.   ل٨ىذ ٦خ
 

ْالٛؼ٫. ْالٓن٠   مؼط الكاٖغ في َظٍ اإلآشخت بحن الخمغ 

 اإلاضح 3.6.2
ٍٓت٢ْض هٓم الكٗغاء مً مٓشخاث اإلاضح  ٓا ٞحها ٦ما جسهو ال٨شحر في هٓم اإلاضاثذ الىب ْمً َاالء ، ْجٓؾٗ

ت ٖضًضة جخمحز باإلؾِاب ، ْلؿان الضًً ابً الخُُب، الكٗغاء ؤبٓ ٖبض هللا بً ػمغ٥ البً ػمغ٥ مٓشخاث قٍٗغ

ٓم ملسو هيلع هللا ىلص، ْال٫ُٓ  ٓلض الغؾ٫ٓ ألٖا ٓلضًت في مضح اإلاهُٟي ؤخُا ٞحها ط٦ٔغ م ت م ٍغ ٓلّ:، ْمً مٓشخاجّ َػ  ْمجها ٢
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ً الٗضم ْالخل٤ َع  ًا مهُٟى 

 

ٓص   ْال٩ٓن لم ًٟخ٤ ٦مام الٓظ

ت ؤُُٖتها في ال٣ضم   مؼٍّ

 

ٓص   بها ٖلى ٧ل هبي حؿ

ا هجم 
ّ
ٓم إلا ٓلض٥ اإلاغ٢  م

 

ٓص  ْٖض الؿٗ  ؤهجَؼ لؤلمت 

ٓاب   هاصًذ لٓ ٌؿمذ لي بالج

 

 ل٣لٓبقِغ عبُ٘ ًا عبُ٘ ا 

 ؤَلَٗذ للِضٔ بٛحر اخخجاب 

 

ب  ْل٨ً ما لِا مً ْٚغ  قمؿا 

 الغزاء 3.6.3 

ٕٓ ، ْمً ٞىٓن الكٗغ التي جُغ١ بلحها ألاهضلؿُٓن في مٓشخاتهم الغزاء ْمٓشخاث الغزاء جىٓم ٖلى مٓي

ٓا اإلآشر في الغزاء ؤبٓ الخؿً ٖلي بً خؼمٓن ؤخض قٗغاء اإلآخضًً، َْظا ؤمغ َبُعي، ْاخض ْؤقِغ ، ْممً هٓم

ٓلّ:مٓشخاجّ في الغزاء التي  ٢ْض ٢خلّ الىهأع ٢  عسي بها ؤبا الخمالث بً ؤبي الدجاط 

ي الؿغاط
ّ
 ًا ٖحُن ب٩

 

غا الىحرا لالم٘   ألاَػ

 ٧ْان وٗم الغجاط 

 

 ٨ّٞؿغا ٧ي جىثرا مضام٘ 

 مً آ٫ ؾٗض ؤّٚغ  

 

 مشل الكِاب اإلاخ٣ض 

 ب٩ي ظمُ٘ البكغ 

 

 ٖلُّ إلاا ؤن ٣ٞض 

 اإلاكغفي الظ٦غ ْ 

 

غص ْ 
ّ
 الؿمِغي اإلاُ

٦ْغ   ق٤ّ الهٟٝٓ 

 

 ٖلى الٗضْ مّخئض 

 3.6.4 :  الخهٝٓ

غاى في اإلآشخاث ختى الخهٝٓ الظي حؿخسضم ُّٞ اإلااصة عمؼا للخ٣اث٤ الضًيُت ، جىا٫ْ الكٗغاء ظمُ٘ ألٚا

ْال٣هاثض، َـ(638ْؤ٢ضم اإلآشخاث في َظا الٛغى إلاخي الضًً ابً ٖغبي )اإلاخٓفى  ٓان ؤ٦ثٍر في اإلآشخاث  ، ْلّ صً

ٓلّ:ْؤقِغ   مٓشخاجّ في الخهٝٓ ٢

ُان  ؾغاثغ ألٖا
 

ٓان   الخذ ٖلى ألا٧
 

 للىاٍْغً
 

 ْالٗاق٤ الٛحران
 

 مً طا٥ في بدغان 
 

 ًبضي ألاهحن.
 ط

ُٓٞت ؤبٓ الخؿً ٖلي بً ٖبض هللا الككتري )اإلاخٓفى  الم في اإلآشخاث اله ٓان ضخم ، َـ(668ْمً ألٖا ْلّ صً

 في الخهٝٓ ؤ٦ثٍر في اإلآشخاث ْألاػظا٫.

 ْن٠ الُبُٗت 3.6.5

ٓعا خُت ٧إجها ملمٓؾت ْؤلِمتهم ن ٓا الىا٤َ ، ل٣ض ٞخيذ الُبُٗت ألاهضلؿُت الؿاخغة قٗغاء ألاهضلـ  ٞٓنٟ

ْما في ألاعى ٓا ما في الؿماء  ْؤقِغ اإلآشخاث في ْن٠ الُبُٗت مٓشخاث لؿان الضًً ابً ، ْالجامض ٦ما ْنٟ

ْلِا:  الخُُب التي ٫ٓ٣ً في ؤ

 بطا 
ُ
 الُٛض َميظاص٥ الُٛض
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 ًا ػمان الٓنل باألهضلـ
 

 لم ٨ًً ْنل٪ بال خلِا
 

 في ال٨ٔغ ؤْ زلؿت املخخلـ
 

جى
ُ
ٓص الضَغ اقخاث اإلا  بط ٣ً

 

غؾم ًُ  ًى٣ل الخُٓ ٖلى ما 
 

ْزىا  ػمغا بحن ٞغاصٔ 
 

 مشلما ًضٖٓ الدجُج اإلآؾُم 
 

ى ؾىا ل الْغ
ّ
 ْالخُا ٢ض ظل

 

غ ُّٞ جبؿُم  ٓع الَؼ  ٞشٛ
 

 ًٖ ماء الؿماءْعْي الىٗمان 
 

ي مال٪ ًٖ ؤوـ  ٠ُ٦ ًْغ
 

ٓبا مٗلما  ٨ٞؿاٍ الخؿً ز
 

 ًؼصهي مىّ بإبهي ملبـ.
 

ْال٣ضعة ٖلى ؤلابضإ الظي جمحز بّ الكٗغاء ، هٓم الٓقاخٓن في ظمُ٘ ٞىٓن الكٗغ َْظا ًض٫ ٖلى الخم٨ً 

٢ْاُٞت، الٓقاخٓن في ألاهضلـ ْػها  ْا ، ٦ما ًض٫ ٖلى احؿإ آٞا١ اإلآشر  ٖٓاث ْابخ٨غ ٖٓاث ؤزٔغ ؾٔٓ اإلآي مٓي

ْٞت.  اإلاٗغ

ٓماج٪:  ازخبر مٗل

؟ -1 ال في الخهٝٓ  مً الظي ٢غى اإلآشخاث ؤ

 بلى مً جيخمي ؤقِغ اإلآشخاث في الُبُُٗت؟ -2

 ألاػظا٫ 3.7

ْانُالخا: الؼظل في اللٛت ٓع في "لؿان الٗغب"، الهُٓث ، الؼظل لٛت  ٪ : ٢ا٫ ابً مىٓ "بن الؼظل بالخدٍغ

٘ الهٓث، ْالجلبت، اللٗب ب".، ْٞع  ْزو بّ الخٍُغ

 ٫ٓ٣ٍْ دمحم ٖباؾت:

ْبىاء ٖلى طل٪ ٕٓ ، ل في اللٛت َٓ الهٓث بازخالٝ مهاصٍعظهٔغ ؤن الؼ ، " ٢ْض ٩ًٓن مسخها بى

ٕٓ مً الىٓم اؾم الؼ  ٓا لِظا الى ْلٗلِم ا٢خبؿ ل ظمً الٛىاء ٦ما ظاء في "لؿان الٗغب" 

٢ْضعة الىاؽ ٖلى الخٛجي بّ ْٖخّ الٛىاء  ٕٓ ػظال٢ْ، إلاُا ألهّ ال ، ُل في ؾبب حؿمُت َظا الى

ث". طًخلظ ّٓ ٍْه ْػاهّ ختى ٌٛجي  ْجِٟم م٣اَ٘ ؤ  بّ 

ْال٣اُٞت ٦ما ًٖ اإلآشر مً  غاب  ب الىٓم ًٖ ال٣هُضة مً خُض ؤلٖا ْالؼظل في الانُالح: يغب مً يْغ

غاب.  خُض ؤلٖا
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ٍٓع 3.8 ْجُ  وكإة الؼظل 

:، ألاهضلـ ٧اإلآشخاث ٫ٓ٣ً اإلا٣غي في وكإة َظا الًٟالؼظل َٓ ًٞ مً ٞىٓن الكٗغ اإلاؿخدضزت في  ٍٓع  ْجُ

إلاا قإ الخٓقُذ في ؤَل ألاهضلـ ْؤزظ" ْجىم٤ُ ٦المّ ،  ٓع لؿالؾخّ  ذ ، بّ الجمِ ْجهٍغ

ٓالّ، ؤظؼاثّ ت مً ، وسجذ الٗامت مً ؤَل ألامهاع ٖلى مى ٣تهم بلٛتهم الخًٍغ ٓا في ٍَغ ْهٓم

ٓا ُّٞ بٖغابا ٓا ٞ، ٚحر ؤن ًلتزم ٍٓ الؼظلْاؾخدضز ٓا الىٓم ُّٞ ٖلى مىاخحهم لِظا ، ىا ؾم ْالتزم

ْاحؿ٘ ُّٞ للبالٚت مجا٫ بدؿب لٛتهم اإلاؿخعجمت".، الِٗض ْا ُّٞ بالٛغاثب   ٞجاء

ٓع بٗض وكإة اإلآشر  ٞالؼظالٓن ٣ًخٟٓن آزاع  ْجُ ٍْخطر مً ٦الم ابً زلضْن ؤن الؼظل ألاهضلسخي ٢ض وكإ 

 ٓ ْال٣ ْػان  ْالك٩ل ْألا ٓعة، افياإلآشر في البىاء  ٍُْغ٢ٓن ، َْم ٌٗاعيٓن اإلآشخاث اإلاكِ َْؿخٗحرْن زغظاتهم 

َٓا ختى ال ٩ًاص الؼظل ًسخل٠ ًٖ اإلآشر بال في اؾخسضامّ اللٛت الٗامُت ٖٓاث التي َغ٢ ْازخل٠ اإلااعزٓن ، اإلآي

ٓص الىهٓم ألاْلى بحن ؤًضحهم، ال٣ضامى ُٞمً هٓم الؼظل أل٫ْ مغة في ألاهضلـ   ٖباؾت:٫ٓ٣ً دمحم، ْطل٪ لٗضم ْظ

ٓا ُٞمً ازتٕر الؼظل ّ "ابً ٚؼلت" اؾخسغظّ مً مٓشر، "بن ال٣ضامى ازخلٟ ، ٣ُٞل: بن مستٖر

م الخلي صْن ببضاء عؤًّ ُٞمً نى٘  ما مً الؼظالت الظًً ط٦َغ ٢ُْل: بل ًسل٠ بً عاقض ؤْ ٚحَر

ال".  الؼظل ؤ

 
ُ
ْاًاث ججم٘ ٖلى ؤن ؤبا ب٨غ بً ٢ ٓاٖض َظا الًٟؼمان َٓ ؤ٫ْ مً ؤعسخى بن مٗٓم الغ م ٧ان قٗغاء ، ٢ ْبالٚغ

ٓا هٓم الؼ ابً ألاهضلـ ًىٓمٓن ألاػظا٫ ٢بل  ْل ْإن ٧ان ألامغ لم ٌؿخ٣م لِم ٦ما اؾخ٣ام لّ ٞلم ، ل ٢بلّظ٢ؼمان ْخا

ٓا ُّٞ مبلّٛ ٍْ مشلما ؤظاصٍ.، ًبلٛ  ْما ؤظاص

ش آصاب الٗغب" ًٖ جاٍع ْعصٍ مهُٟى ناص١ الغاٞعي في ٦خابّ "جاٍع ش وكإة الؼظلُت بضْن ْمً الٍُغ٠ ما ؤ

ال مالّٟ ٫ٓ٣ً:  ط٦غ ال٨خاب 

ْعؤًذ في بٌٗ ال٨خب ؤن ابً ٢ؼمان َظا ؤ٫ْ مً ج٩لم بالؼظل َْٓ في اإلا٨خب ، " ْؾبب طل٪ ؤهّ 

ْمىّٗ مً مجالؿت الهبي، ٖك٤ بٌٗ الهبُان ٘ ؤمٍغ بلى اإلااصب ٞؼظٍغ  ٓخّ:، ٞٞغ  ٨ٞخب في ل

الط ؤماٍع  اإلاالح 

 

  ٔ الص ههاع خاف  ُْ  ال 

 ْابً ٢ؼمان ظا ٌٟٛغ 

 

ٓا الكُش ٟٚاٍع   ما ٢بل

ٓجىا ب٨الم مؼظ٫ٓ ، ٞاَل٘ ٖلُّ اإلااصب   ٣ُٞا٫ بهّ ؾمى ػظال مً َظٍ ال٩لمت".، ٣ٞا٫ هج

ٓع َٓ ؤبٓ ب٨غ بً ٢ؼمان الظي  ٓا ًٖ َظا الًٟ ٖلى ؤن بمام الؼظالحن في ظمُ٘ الٗه ٍْخ٤ٟ الظًً جدضز

ٓخض، ٖاف في ٖهغ اإلاغابُحن ْاٖتٝر لّ اإلااعزٓن بدؿً ؤلابضإ في َظا ال٢ًْٟض ؤصع٥ ٖهغ اإلا ْظمُل الخٟغص ، ًً 

 في نىاٖت الؼظل.

ٓماج٪:  ازخبر مٗل

 ُٞم ًسخل٠ الؼظل ًٖ اإلآشر؟-1

ال؟ -2 ٓاٖض ًٞ الؼظل ؤ  مً ؤعسخى ٢

 بىاء الؼظل: 3.9
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ْهي ، ْالبِذ، ْالخغظت، اإلاغ٦ؼ، انُلر الؼظالٓن ٖلى ؤ٢ؿام ؤػظالِم بمهُلخاث اإلآشر هٟؿِا

ا الٓقاخٓن  ر مىّ ؤ٢ؿامّ حْاؾخٗ، َْظا صلُل آزغ ٖلى ؤن الؼظل جٟٕغ مً اإلآشر، اإلاهُلخاث التي ط٦َغ

 ْمهُلخاجّ.

ْالبىاء ًدكابهان في ٦شحر مً الهٟاث ْالؼظل مً خُض ال٩ُِل  ٞالؼظل مشل اإلآشر ًبخضؤ ، بن اإلآشر 

ٍْخ٩ٓن ٖاصة ًٖ ؤعبٗت ؤٚهان ْع ًيخ، باإلاُل٘  ٧ْل ص ْع  ْج٩ٓن ٢اُٞت ال٣ٟل ، هي ب٣ٟل ًخ٩ٓن مً ٚهىحنًلي طل٪ الض

٢ْاُٞت اإلاُل٘ ْألا٢ٟا٫.، مخدضة م٘ ٢اُٞت اإلاُل٘  ٍْيخهي الؼظل ٖاصة بسغظت مً بدغ 

 ٫ٓ٣ً دمحم ٖباؾت:

َْٓ ػظل جام، "ًخ٩ٓن َظا الؼخل مً ؾخت ؤبُاث ْمً اإلاغجر ؤن ٩ًٓن مً ، ْؾبٗت ؤ٢ٟا٫ 

ٓا٫ اإلآشخ اث؛ ل٨ً ألاػظا٫ ألاهضلؿُت ال جخ٣ُض بٗضص الىماطط ألاْلى التي وسجذ ٖلى مى

 ٞمجها ما ١ًٟٓ ألاعبٗحن بِخا".، ألابُاث

ٓماج٪:  ازخبر مٗل

ْمهُلخاجّ؟ مما -1  اؾخٗحرث ؤ٢ؿام الؼظل 

ْالؼظل ًدكابهان؟ -2  ُٞم جٔغ اإلآشر 

ٖٓاث الؼظل: 3.10  مٓي

ْلّ ظمُ٘ ؤٚغاى الكٗغ ظل٣ض ٧ان الؼ  ْٞتل ألاهضلسخي مشل اإلآشخاث في جىا غاى ، الٗغبي اإلاٗغ ْمً ؤَم ألٚا

ْلِا الكٗغاء الؼظالٓن مشل: الٛؼ٫  ت التي جىا اث، ْالٓن٠، ْاإلاضح، الكٍٗغ ا.، ْزمٍغ ْٚحَر  ْاملجٓن 

 الٛؼ٫  3.10.1

ْالٛىاء ْالِؼ٫  ْبٌٗ ألاػظا٫ ٧اهذ جىٓم في مجالـ ألاوـ ، اعجبِ ٚغى الٛؼ٫ ٖىض الؼظالت باللِٓ 

 هٓمّ ابً ٢ؼمان في َظا الٛغى:ْمما ًض٫ ٖلى َظا ما ، ْالُغب

 هجغوي خبُبي هجغ

ْص ْػاص بالهض  هجغوي 

ٓص  ٞإًامي مً هجغ ؾ

 ْؤها مظ هجغ في ٖظاب

ٓوي سخاب  جغص ظٟ

ْص ْص  لـ خبُبي بال 

ٓص  ْزاٍ بى٣ٌ الِٗ
 

 ْلـ لي بٗض نبر 

ٓص  ْاه٣م ٖلى الخؿ

ٓاص الكٗغ  ٦مشل ؾ

ض الٗخاب  بطا مّغ ٖع

ٓعي مُغ  ْجغؾل صم

ْص  ٢ُ٘ لي ٢مُو مً نض

 ْخبب بلّي الؿِغ
 

 اإلاضح 3.10.2

ْاٞغا مً ألامضاح ٕٓ اإلاضح ال ًإحي في ألاػظا٫ ْخضٍ؛ بل ٚالبا ما ًإحي ، ؤزظث ألاػظا٫ ألاهضلؿُت ههِبا  ْمٓي

ٕٓ آزغ ٧الٛؼ٫  ْالخمغ، ممتزظا بمٓي ْمً ألاػظا٫ الىاصعة التي هٓمذ في اإلاضح ْخضٍ ػظل ابً ٢ؼمان في ، ْالٓن٠ 

ٓػعاء   ٫ٓ٣ً:مضح ؤخض ال
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 ٖبض٥ اإلاى٣ُ٘ بلُ٪ مظ ٧ان

غ ألاظل ٍٓػ  ؤَا٫ هللا ب٣اء ال

ٓا ٦ظا ٌٗمل  بط ٫ٓ٣ً اٖمل
 

 ؤ٦مل هللا ٖال٥ ابً ٢ؼمان 

 ٦ملال٣ُّٟ ٖاص ال٩اجب ألا

ُ٘ الكإن ْم ْظُّ ٞع  مًٛ م٨غ
 

 الٓن٠ 3.10.3

ٓتهم مىاْغ الُبُٗت الخالبت في ألاهضلـ ٓا بلى ْن٠ ما، بن قٗغاء ألاهضلـ ٢ض اؾته ٞحها مً ظما٫ ٖلى  ٞمال

ْالخًغة ْألاجهاع ْالؿماء  ا ٫ٓ٣ً:، نُٗض ألاعى  ْمىاَْغ  ٣ٍْضم مضٚلِـ ػظال ظمُال في ْن٠ الُبُٗت 

 زالر ؤقُاء في البؿاجحن

ْالُحر ْالخًغ   اليؿُم 

ٓل٫ٓ   ٢م جٔغ اليؿُم ً

ٓاَغ  ْالشماع جىثر ظ

 ْبٓؾِ اإلاغط ألازًغ
 

 لـ ججض في ٧ل مٓي٘ 

ْاؾم٘ ْاججٍز   قم 

ٓع ٖ  لُّ حٛغصْالُُ

 في بؿاٍ مً الؼمغص

 ؾ٣ي ٧الؿ٠ُ املجّغص.
 

 الغزاء 3.10.4

ٓا بغزاء ألاشخام، الغزاء في الؼظل ِٞٓ ٢لُل ٓا ، ْم٘ طل٪ ٞةن الؼظالت لم ٨ًخٟ ٓا البلضان ؤًًا خؼه بل عز

ْاإلآشخاث، لخغابها ٕٓ في ال٣هاثض  ْا َظا اإلآي ْعص الخغاب التي ٢ْض اقتهغ بّ ألاهضلؿُٓن هٓغا بلى ؤخضار ، ْؤ

َْا في بالصَم ْمً ألاػظا٫ الىاصعة التي هٓمذ في الغزاء ألبي ب٨غ بً ٢ؼمان هٓمّ في عزاء ؤبي ال٣اؾم بً ، قاَض

بت ٫ٓ٣ً:  خمضًً ٢اضخي ٢َغ

ْاظب ْنبرها ؤهٟ٘  الب٩اء 

ْػاًض ْع  ْع ٞمٗظ  بهما مٗظ

ْٚغب ْقغ١   ْمصخى زبر٥ 

 لـ ؤلاوؿان في ِٖل مسّحرا
 

 ًغظ٘بن مً ٢ض ماث لم ًمٌ  

 ٧ل ؤخض باهلل ًٟٕؼ للكضاثض

٦ّْؿل  ٢ُْٕ٘ آما٫  ّْ  ْع

ٕٓ ٕٓ إلآي  بهما ًى٣ل مً مٓي
 

م ٓظّ ٖام ما ٧ان بكان ؤٚغاى الؼظل التي َغ٢ِا قٗغاء ألاهضلـ في ٖهَغ ، ٞمجها ما َٓ ج٣لُضي، َظا ب

ْمٓؾ٘ ٓع   ْما َٓ مؿخدضر.، ْما َٓ مخُ

ٓماج٪:  ازخبر مٗل

ْع ابً ٢ؼمان في  -1 ٤ ٖلى ص
ّ
 الؼظل؟ٖل

ٕٓ الغزاء؟ -2  ما وؿبت الؼظل في مٓي

 هخاثج الخٗلم 3.11

ا في ألاهضلـ  َٓع ْجُ ٓخضة بيكإة اإلآشخاث  ىا مً زال٫ صعاؾت َظٍ ال ؼة: ل٣ض حٗٞغ ؤحها الُلبت ألٖا

ْإن ؤَم   بلُّ مً هخاثج الخٗلم جخمشل في الى٣اٍ الخالُت. اما جٓنلىبالخٟهُل، 
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  ْاثل ال٣غن الخامـ ْلم ٨ًً الخ٣لُض عجًؼا ٩ٞان مىظ الٟخذ ختى ؤ الهجغي ًمشل قٗغ الخ٣لُض ألصب اإلاكغ١، 

ْابً صعاط  ْابً قُِض،  ْابً َاوئ  ٓع الاهخماء بلى ألانل ٦كٗغ ابً ٖبض عبّ،  ْإهما لكٗ ًٖ الابخ٩اع، 

 ال٣ؿُلي.

  ٓع قٗغ ٍْمشل َظا الخُ ْفي ال٣غن الخامـ الهجغي ظم٘ الكٗغاء بحن الخجضًض ْألازظ بصخيء مً الخ٣لُض، 

ْابً ٖماعاب ضْن،  مى الخُ  ،ً ٍػ  ْابً الخضاص، ْألٖا
َ
 ُلي.ُ

  ٓامل ألاهضلؿُت الظاجُت ٦ما ْبغػث الٗ ٓع الكٗغاء بِئتهم،  ْما بٗضٍ، ٣ٞض ن ؤما في ال٣غن الؿاصؽ الهجغي 

ْابً زاجمت  ْؤبي الب٣اء الغهضي،  ْابً ؾِل،  ْابً زٟاظت،  ْابً ٖبضْن،   ،ألاههاعي في قٗغ ابً خمضٌـ، 

ْابً ػمغ٥.الضًً بً  لؿان  الخُُب، 

  ًٞ ْؤظم٘ الش٣اث مً ؤَل الٗلم ْألاصب ٖلى ؤن اإلآشخاث اإلآشخاث ًٞ ؤه٤ُ مً ٞىٓن الكٗغ ألاهضلسخي، 

ْازتراِٖا بلى ألاهضلؿُحن. ؤهضلسخي زالو  ٍْغظ٘ الًٟل في اؾخدضاثها 

ٓع بٗض وكإة اإلآشر  ْجُ ْػان  ْإن الؼظل ٢ض وكإ  ْالك٩ل ْألا ٞالؼظالٓن ٣ًخٟٓن آزاع اإلآشر في البىاء 

َٓا ختى ال ٩ًاص  ٖٓاث التي َغ٢ ٍُْغ٢ٓن اإلآي َْؿخٗحرْن زغظاتهم  ٓعة،  َْم ٌٗاعيٓن اإلآشخاث اإلاكِ ٓافي،  ْال٣

 الؼظل ًسخل٠ ًٖ اإلآشر بال في اؾخسضامّ اللٛت الٗامُت.

ْمٗاهحها 3.12  ال٩لماث الهٗبت 

 اإلاٗاوي اإلاٟغصاث

ٓاع مخٗا٢بت ٓالُت،  ؤَ ٓا٫ مخ  ؤخ

 ابخضٕ، ابخ٨غ اؾخدضر

ٓالِا َْا ًيسجٓن ٖلى مى  ًىٓمٓن ٖلى ههجِا، ًدظْن ٖلى خظ

ٍٓحن ٦ٓت ألام ٍٓحن ق ٍٓحن، بإؽ ألام ٓة ألام ٢ 

 ٚلب ٖلُّ الك١ٓ  ؾاص الخىحن

اتهم الٗغ٢ُت ت هٖؼ  اججاَاتهم الٗىهٍغ

ٕغ  ًيكإ، ٌكب ًتٖر

ن ًُمدٓن  بٓن بلُّ، ًىْٓغ  بلُّ ًٚغ

ْاللخ١ٓ بهم الخىاٞـ بحن ت جضٖٓ بلى بظ٫ الجِض في ؾبُل الدكبّ بالٗٓماء  ت ٍُٞغ  هٖؼ

 ٖاعى في الكاٖغ: ؤحى بمشل ما ؤحى بّ  ٌٗاعيٓن ٞحها

ِْٞم ٓالِم ا٢خًتها ْغ ٓظبتها ؤْياِٖم، اؾخلؼمتها ؤخ  اؾخ

ٍٓ ٦غؾان ٦ْصخحها ،زُُان مً لالا ْظ  حكضٍ اإلاغؤة بحن ٖاج٣ِا 

ْػان الترنُ٘  ٓانل ْألا ٓإ البضٌ٘، اجٟا١ الٟ ٕٓ مً ؤه  ه
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ت ؤْ اؾخ٣ُىا  الخ٣ُِا ،ألازباع مً اإلاهاصع، خهل ٖلحها اؾخ٣ى اإلاٗٞغ

ْمٗىاٍ  جًمحن  الخًمحن في الكٗغ: ؤن ًإزظ الكاٖغ قُغا لكاٖغ آزغ بلّٟٓ 

ٓطظُت 3.13  ؤؾئلت الازخباع الىم

ُٖٓت 3.13.1  ؤؾئلت مٓي

ِغٝ بكٗغهمِ مً الكٗغ وكإ في . 1 ُٖ ى الٗغبي بظماال،  ْطإ ٞحها، ْخاٞٔ ٖلى الْٗغ  "ألاهضلـ" 

(a)الخماؾت (bالٟسغ ) (c( اإلآشر)dاإلاضح  ) 

  . مً ازتٕر ًٞ اإلآشخاث في ألاهضلـ2

   (a( ابً خمضٌـ)b( ٓهت بً الهمت  (م٣ضم بً مٗاٞغ(d(ابً زٟاظت c( ظٗ

ٓمت ؤلاؾالمُت مً 3  ؤًضاإلاؿلمحن. في ؤي ؾىت ؾ٣ُذ الخ٩

      (a)789َـ (b)898ٌ (c)899ٌ (d )798ٌ 

ٓاٖض ًٞ اإلآشخاث4  . ؤ٫ْ مً ؤعسخى ٢

   (a) ابً زٟاظت (b ضْن  ( ابً َاويd) ( ابً ؾىاء اإلال٪c) (ابً ٍػ

 . الجؼء ألازحر في اإلآشخاث5 

  (a)٘اإلاُل  (bالبِذ ) (cِالؿم)  (dالخغظت ) 

 .مً َٓ بمام الؼظالحن في ألاهضلـ6

       (a)( ابً ؾُل ؤلاؾغاثُليbلؿان الضًً بً الخُُب ) (cابً ٢ؼمان) (dابً زٟاظت ) 

ْٖضص ؤظؼاثّ، .7 ٢ْاُٞخّ  ْػهّ  ْاإلاخ٤ٟ م٘ اإلاُل٘ في   الجؼء اإلاخ٨غع في اإلآشخت 

       (a) ًالٛه  (bِالؿم ) (cال٣ٟل) (dالبِذ ) 

 . مً زهاثو ًٞ اإلآشخاث8

       (a)( ؾُدُت ألا٩ٞاعbا )ٓافي َٓ٘ في ال٣ ٓلت ألالٟاdّ(حصخُو ٖىانغ الُبُٗت)c) لخى  ( ؾُ

ٖٓت ألاؾماٍ في اإلآشخاث9  . ماطا حؿمى مجم

       (a)  ًالٛه  (b٘اإلاُل )  (c ْع  ( البِذd)  (الض

 .ابخ٨غ قٗغاء ألاهضلـ اإلآشخاث في ال٣غن.... الهجغي 10

       (a) ( الخامـbالشاوي ) (cالشالض) (d٘الغاب ) 

 ؤؾئلت ؤلاظابت ال٣هحرة 3.13.2

ْمحزاجّ (1 ٍٓع  ْجُ  ا٦خب ًٖ الكٗغ الٗغبي ألاهضلسخي، وكإجّ 

ْؤؾباب ٞخدُا .                                                      (2 ع صز٫ٓ اإلاؿلمحن باألهضلـ  ِ
ّٓ  َن

ْاإلآؾٗت   (3 ٓعة  ْالٟٓن اإلاخُ ت الخ٣لُضًت،   ها٢ل الٟىٓن الكٍٗغ

ا في ألاهضلـ   (4 َٓع ْجُ  ؾلِ الًٓء ٖلى وكإة اإلآشخاث 

ْانُالخا (5  ا٦خب ًٖ اإلآشخاث لٛت 
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ٍٓلتال تظابؤلا ؤؾئلت   3.13.3 ُ 

 ؾلِ الًٓء ٖلى ؤظؼاء اإلآشخاث بالخٟهُل (1

ٍٓع (2 ْجُ  ؾلِ الًٓء ٖلى وكإة الؼظل 

ٓاٖض التي ؾاٖضث في ازترإ اإلآشخاث (3  ها٢ل الب

ٓامل التي ؾاٖضث في ازتر  (4  إ الؼظلا٦خب ًٖ الٗ

  اإلآصخى بها ْاإلاغاظ٘ ال٨خبؤَم   3.14

 م.1985ال٣اَغة: صاع اإلاٗاٝع ، ألاصب ألاهضلسخي مً الٟخذ بلى ؾ٣ٍٓ الخالٞت، ؤخمض ٩َُل .1

 م. 2012الُبٗت ألاْلى؛ الجؼاثغ: صاع ال٨خاب، اإلآشخاث ْألاػظا٫ ألاهضلؿُت، دمحم ٖباؾت .2

ش ألاهضلـ مً الٟخذ ، ٖبض الغخمً الخجي .3 بحرْث: صاع ، الُبٗت الشاهُت، ؤلاؾالمي ختى ؾ٣ٍٓ ٚغهاَتالخاٍع

 م.1981، ال٣لم

ا ٖىاوي .4 ت.، اإلآشخاث ألاهضلؿُت، ػ٦ٍغ  ٖلم اإلاٗٞغ

ٓان الضاًت .5  م.2000صمك٤: صاع ال٨ٟغ، الُبٗت ألاْلى، في ألاصب ألاهضلسخي، دمحم عي

 .2005للمالًحن الُبٗت الخاصًت ٖكغة؛ بحرْث: صاع الٗلم ، ألاصب ألاهضلسخي، مهُٟى الك٨ٗت .6

بحرْث: صاع ناصع ، املخ٤٣: بخؿان ٖباؽ، ؤخمض بً دمحم  هٟذ الُُب مً ٚهً ألاهضلـ الُُب، اإلا٣غي  .7

 م .1988
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 اإلآصخى بهاْاإلاغاظ٘ ال٨خب ؤَم   4.10

  



63 
 

 الخمُِض 4.0

ْ بن الخًاعة  الٗغبُت في ألاهضلـ  ٓع خًاعة قامست  لذ قمـ ؤلاؾالم ؾاَٗت مظ٧ ٓع، ْْ ة ٖلى مغ الٗه

ضة امتزظذ ٞحها مازغاث الكغ١  ٓا خًاعة ٍٞغ ن، اؾخُإ اإلاؿلمٓن زاللِا ؤن ٌك٩ل في ألاهضلـ هدٓ زماهُت ٢ْغ

ْامتزظذ الخًاعاث املخخلٟت ٢ٓت بحن الخًاعاث الٗاإلاُت،   بمازغاث الٛغب، ْخهلذ الخًاعة ألاهضلؿُت م٩اهت مغم

ش  ْجسلضث ٖلى نٟداث الخاٍع َْؼث الضهُا  ٓاظضة في ألاهضلـ م٘ الخًاعة الٗغبُت ؤلاؾالمُت الجضًضة،  الؿاب٣ت اإلاخ

ٖٓب ٢هت الخًاعة الٗغبُت ألاهضلؿُت، ْفي ْل َظٍ الخًاعة وكإ  ال ٌؿخُُ٘ الجؼا٫ خضًشا ٖظبا، ؤخض ؤن ٌؿخ

ٓلّ  جيخميألاصب ألاهضلسخي الظي  ْؤن ٍْع  ْ بلى ظظ ٓاء البِئت ألاهضلؿُت اإلاؼصَغة،ألاصب خىٟـ ٞاإلاكغ١،  ْهبٜ ٞحها  في ؤظ

ٓم ا ختى الُ ٓا لىا آزاعا زالضة جب٣ى مٓاََغ باء الظًً جغ٧ ْالٟالؾٟت ْألَا ْالكٗغاء  ؾىضعؽ في  .٦شحر مً ٞد٫ٓ ألاصباء 

ٓخضة بٌٗ الكٗغاء حن مً ألاهضلـ. َظٍ ال  اإلاٟل٣حن ْألاصباء الباٖع

  ؤَضاٝ الٓخضة 4.1

  ٠ ْم٩اهخّ ْزهاثهّالخٍٗغ  بدُاة ابً َاوئ ألاهضلسخي ْقٍٗغ 

 ّْم٩اهخّ ْزهاثه إل ٖلى خُاة ابً زٟاظت ْقٍٗغ   الَا

 ّْم٩اهخّ ْزهاثه ضْن ْقٍٗغ  إل ٖلى خُاة ابً ٍػ  الَا

 ْؤٖمالّ الباعػة ْهثٍر  ٠ بدُاة ابً ٖبض عبّ ْقٍٗغ   الخٍٗغ

  ْؤٖمالّ الباعػة ْزهاثو ٠ بدُاة لؿان الضًً بً الخُُب  ْهثٍرالخٍٗغ  قٍٗغ 

 ابً َاوئ خُاجّ ْقٍٗغ 4.2

ْوكإجّ                                                                    4.2.1 ٓلضٍ   م

ْلض في بقبُلُت ٖام  ٍٓ قاٖغا ؤصًبا  ًيخمي بلى 316َٓ ؤبٓ ال٣اؾم دمحم بً َاوئ ألاػصي ألاهضلسخي  ٧ْان ؤب َـ، 

ت مً ٢ٔغ اإلاِضًت  ٢ُ٣ٍغ ْحٗلم بها ا بةٍٞغ ٕغ ابً َاوئ بةقبُلُت  ْجٖغ ْاهخ٣ل بلى ألاهضلـ، وكإ  ٓوـ خالُا( جغ٦ِا  ) ج

م،  ْؤزباَع ٧ْان خاٞٓا ألقٗاع الٗغب ال٣ضماء  ْجمِغ في الكٗغ،  ْاٞغا مً ألاصب  الكٗغ ْألاصب ْخهل خٓا 

٢ْاج٘ الٗغب  ٦ما  ا ٢هاثضٍ قٗغائهم ْؾاصات ًظ٦غ في٢ْهاثضٍ خاٞلت ب٨شحر مً ؤلاقاعاث بلى  هم ْألاما٦ً التي ط٦َغ

ٓم ألازٔغ ال ؾُما ٖلم الُِئت. ا بالٗل ٧ْان م٘ مِاعجّ في الكٗغ ٖاٞع  قٗغاء الٗغب ألا٢ضمٓن، 

ْظّ مً ألاهضلـ                                                                     4.2.2  زغ

ْؤ٢ام مّٗ اجهل ابً َاوئ في ؤ٫ْ ِٖضٍ بدا٦م بقبُلُت ٖبض الغخمً الىا ْؤ٦غمّ،  ْمضخّ ٞإٍٖؼ اإلال٪  نغ 

ٓالّ  ٧ْان ٌؿل٪ في ؤ٢ ْا ب٣خلّ، ٦ما ٫ٓ٣ً ابً عق٤ُ في ٦خابّ " ػماها زم اتهمّ الىاؽ بمظَب الٟالؾٟت ختى ؤعاص

ٍٓ بلى ما  ْماػا٫ ٌٛلٓ في طل٪ ختى حٗضٔ الخ٤ ْزغط في ٚل ٍْل ٞإػعجّ ؤَل  ال ْظّْؤقٗاٍع مؿل٪ اإلاٗغي،  لّ في الخإ

 ْ ، ٞسغط مىخ٣ال في ألاهضلـ  ىّ.... ٞإقاع ٖلُّ اإلال٪ بالُٛبت ًٖ اإلاضًىت مضة لُيسخى زبٍر ْط مً َْ ٍْ بلى الخغ ايُغ

ْان ( ْة اإلاٛغب )ال٣حر ْْنل بلى ٖض ٓع  البالص  ٓلى اإلاىه َٓغا م ْل٣ي ال٣اثض ظ ً ٖاما  ْٖكٍغ ٓمئظ هدٓ ؾبٗت   ْٖمٍغ ً

ٓجّ،  باهلل ٞبالٜ في مضخّ ختى ْنل زبٍر بلى الخا٦م اإلاٗؼ لضًً هللا الٗبُضي الٟاَمي ٞاؾخضٖاٍ ٞلبى ابً َاوئ صٖ
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ٍٓ ًٖ ؤٍِْٓغ مً بٌٗ ٢هاثضٍ  ْاإلاخاٖب في اعجدالّ بلى الخا٦م اإلاٗؼ لضًً هللا، ألن بجي ؤمُت مىٗ هّ جدمل اإلاكا٧ل 

ْبالٜ في مضخّ، ٞإخؿً اإلاٗؼ  بلُّ ألجهمالٓن٫ٓ  ْامخضخّ  ٍْمضخّ ٞٓنل بلى بالَّ  ٍع  ٓا ؤن ًْؼ لضًً هللا لم ًغي

٢ٓت بحن الكٗغاء البالَُحن ٖىض الخا٦م ْإوٗامّ ٖلُّ، ْخهل م٩اهت مغم ْبالٜ في ب٦غامّ  ًًٟل ٖلى ؾاثغ اإلاٗؼ،  هؼلّ 

ٓا ٖىضٍ ٦ما   .ؤقاع بلُّالكٗغاء الظًً ٧اه

 إلاغج٣ب ٢بليٞما ج٩امل مً 
 

ال لخُُب ما ج٩امل لي   بطها 
 

   ْٞاجّ 4.2.3

ٓظّ اإلاٗؼ بلى الضًاع  ٕٓ بلى ُٖالّ لُإحي إلاا ج َٓغ، اؾخإطهّ ابً َاوئ في الغظ ت بٗض ما ٞخدِا ال٣اثض الج اإلاهٍغ

ْؤياّٞ ؤخض مً ؤَل البر٢ت بضاٍع ٞإ٢ام  ْبلٜ "بغ٢ت"   إلاا عظ٘ م٘ ؤَلّ  ٍْلخ٤ بّ ٣ٞهض بلى بلضٍ ألزظ ُٖالّ،  بهم 

ْبًِٗم ٫ٓ٣ً زغ   ،ٍٓ ْا ٖلُّ ٣ٞخل  ط مً جل٪ الضاع في خالت الؿ٨غَىا٥ في مجلـ ألاوـ ؤًاما، ٣ُٞا٫ بجهم ٖغبض

ٍْلّ، ٩ُٞٓن ٖمٍغ بط  ٢ٓا بخ٨ت ؾغا ْٖىض البٌٗ ؤهّ ْظض مسى ٓجّ،  ْلم ٌٗٝغ ؾبب م ْؤنبذ مُخا   ٤ ٞىام في الٍُغ

ْبًِٗم ٫ٓ٣ً ٖمٍغ بط طا٥  ْزالزٓن ؾىت،  ْلؿان الضًً  بً الخُُب ٫ٓ٣ً 362ْؤعبٗٓن ؾىت  ازيخانطا٥ ؾذ  َـ، 

٧ْان البرص اها  ْهام ٍٖغ ٢ْا٫ " َظا الغظل  بهّ ؾ٨غ  َْٓ بمهغ جإؾ٠ ٖلُّ   ً إلاا ْنل َظا الخبر الخٍؼ قضًضا ٟٞلج، 

 ؤن هٟازغ بّ قٗغاء اإلاكغ١ ٞلم ٣ًضع ٖلُىا طل٪. ٦ىا هغظٓ

ٓاه٫ٓ٣ً الكاعح   ٢ٓا بخ٨ت ّ لضً َْٓ مسى لب ؤن ٫ٓ٢ ابً زل٩ان ألازحر  ٓع ػاَض ٖلى "ؤ٫ٓ٢ ْألٚا الض٦خ

ٓاوي بغ٢ت َٓ ا ٍْلّ في ؾاهُت مً ؾ ٓا مً ؾغا ضٍ ما ط٦غث ؾاب٣ا ؤن بجي ؤمُت ٧اه ٓاب ًٍا ٓا مما ؤله ْؤجهم بظل ٖضاثّ، 

ٓصَم في مىِٗم بًاٍ ًٖ الٓن٫ٓ بلى اإلاٗؼ، ٞال ًبٗض ؤن ٩ًٓن  ٓا مجِ ْاؾخٟٚغ بًِٗم ٢ض اؾخٗمل خُلت في في ْؾِٗم 

ْٞخ٨ّ بّ"ة٢خلّ ب  .هؼالّ مّٗ يُٟا 

َْٓ دمحم اإلاٗغْٝ بابً َاوئ  ْمخىبئ اإلاٛغب  ْمً العجب ؤن مخىبئ اإلاكغ١ ؤخمض بً الخؿحن اإلاٗغْٝ باإلاخىبئ، 

ٓلّ:   ٦الَما ماث ٢خُال، ألا٫ْ لؿبب مضخّ لىٟؿّ ٢

جي ْالبُضاء حٗٞغ ْاللُل   الخُل 
 

ْال٣لم  اؽ  ْال٣َغ ْالغمذ   ْالؿ٠ُ 
 

 ْالشاوي لؿبب مضح الخلٟاء الٟاَمُحن.

 قٍٗغ  4.2.4

ٓع ص٫ْ  ٓع في ػمً ِْ ْالخُ ْاؾٗا ختى ْنل بلى مىتهاٍ في الغقي  ْاهدكغ الكٗغ الٗغبي في ألاهضلـ اهدكاعا 

 
ً
ٓاث٠، ٞکان الكٗغ في ألاهضلـ قٗبیا ٓن الُ ْلٛتهم  ْألاهضلؿُ ٓبهم  ٓن  ْمٗاهحهمفي ؤؾل ٓظض في  ًدبٗ اإلاكغ٢حن. ج

ٓا ؤٚغاي ٖٓ َْم ه ٍْت  ْالبض م ألالٟاّ الغ٢ی٣ت  ٓا في ؤقٗاَع ْْؾٗ م،  ٓجهم في قَٗغ ْٞى ٓاهب ؤزغی في م٣ضعتهم ِم  ظ

ْاإلاِضًت لِا ؤزغ ٦بحر في ألا  بت  ٢َْغ ْاإلاىاٞؿت الؿُاؾُت بحن بٛضاص  ت ْخًاعتها الؼاَُت  ْبِئت ألاهضلـ اإلاتٞر صبُت 

ْالُبُٗت في ألاهضل اػصَاع ٕٓ مٓاَغ الخُاة  ً ألا٫ْ للكاٖغ، زم ٧ان لخى ْالكٗغ في ألاهضلـ الَٓ ـ ؤزغ في ألاصب 

ْالخإه٤ في ألاصاِء... ْجى٣ل الخُا٫ ْؾالؾت ألاؾلٓب  ٍٓغ،  ْص٢ت الخه ًٍٓ الكٗغ بلٓن زام قإ ُّٞ الٓن٠،   جل

ٍْبىحها في التر٦ُب بىاءً ؤًدخٟل في قٍٗغ للٟٔ  َاوئ٧ان ابً   ٞخسغط مجها مٓؾ٣ُ ٦ثر مىّ للمٗجي، 
ً
 مخِىا

ّ
 ىظؼال

َْؿٝغ في ْن٠ الخٗابحر ٖاَٟ  بًٗا ٖلی بٌٗ ؤْطاث ٣ٗ٢ٗت ْضجُج 
ً
ٓالُا ا ْالدكابُّ م اإلاٗاوي  ماؤ .ٞحها الىٗٓث 

ت ٖىض الكاٖغ ٨ٞما ظاء في ٦خاب  ْإن ٧ان « ألاصب ألاهضلسخي»الكٍٗغ ْاضخت حكبّ مٗاوي ؤلاؾالمُحن  بت  ها ٧اهذ ٢ٍغ بج 
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ٓان  ٓبّ ْنىٗخّ في مِٓغ ظضًض مبخ٨غ. ْفي قٍٗغ ؤل ا بإؾل مً الخُا٫ الكاٖغ ًدا٫ْ في ؤخُان ٦شحرة ؤن ًبرَػ

ٓاضر.  ًٖ ههج الًٟ ال
ً
٢ْض ًدُض الكاٖغ ؤخُاها ٓا٢عي املجغص.    ال

 ؤٚغاى قٍٗغ 4.2.5

ْالهجاء، ْالٓن٠،  ْٖلى عؤؾِا اإلاضح،  ت ال٣ضًمت  غاى الكٍٗغ ْالغزاء  ْالٛؼ٫، جُغ١ ابً َاوئ بلى ظمُ٘ ألٚا

ٓلت ؤن ٚغى اإلاضًذ ٌكٛل  ٓان ابً َاوئ ًضع٥ بؿِ ٢ْهاثضْما بلى طل٪، بن ال٣اعت لضً في مضح  ٍؤ٦ثر مً ههّٟ، 

ْجمخاػ الالخلُٟت اإلاٗؼ لضًً هللا ؤ٦ثر مً   ،ً ْمٗاهُّ ُّٞ هي ال٣هاثض في اإلامضْخحن آلازٍغ ٣هاثض إلاضًدّ بال٫ُٓ، 

ْمً ٢بلِم، ْقٍٗغ مغظ٘ مِم إلاً ًبدشٓن في ال٣ُٗضة  هٟـ اإلاٗاوي التي جل٣اَا الكٗغ الٗغبي ٖىض الٗباؾُحن 

 الٟاَمُت. 

ؤَّم اإلاٗاوي في مضاثدّ هي مٗان مظَبُت ْقٗاعاث ؾُاؾُت ْخمالث ٖلی ؤٖضاِء الٟاَمُحن  ْهالخٔ ؤّن 

ٓاظب َغ٢ِا ال٨غم، َٓ ٓمِم... مً مٗاوي اإلاضح ال ْاؾ٘ صاثم  ْزه  بالبدغ الؼازغ  ال ًدض٦غم 
ّ
الٌكبّ بال الٌّٗض 

ٓابل اإلاتهاَل.  ْال

ْالدكبُّ  تهّ اؾخسضم الهىٗؤ٦ما ؾب٤  ْالخُا٫  ت  ْبٌٗ ألاؾباب البضٌُٗت  ْالاؾخٗاعةالكٍٗغ ْال٨ىاًت 

ْاإلا٣ابلت ْخؿً  ْالجىاؽ  ْ  الخٗلُلمشل الُبا١  ْبت لخجؿُم ْألا، ما بلى طل٪ْاإلابالٛت  ْالٗظ ٓلت  لٟاّ جخمحز بالّؿِ

ٓعة الغاجٗت ْاله ْاإلاكاَض الُبُُٗت  ٓع بّغا٢ت . ألا٩ٞاع  ُّْٞ زُا٫ ل٠ُُ ْن ت ْظما٫، 
ّ
ْالكٗغ ألاهضلسخي ُّٞ ع٢

هت ّٓ ْجٓقُت ؤْناّٞ، مل حن ؤلٟاّْ  ٓا بتًز ْل٨ً لِـ ُّٞ مً اإلاٗاوي الض٣ُ٢ت ما في الكٗغ الٗباسخي، ألن ؤصخابّ ٖى  ،

ْؤ٦ثر ٓالبّ  ١ في ٢ ّٓ ْالٛٓم ٖلحها في ٢غاعاتها البُٗضة ْاْالخى   .مً ٖىاًتهم 
ً
ٍٓ نالخا ٓا، ٞىٓم ى

ّ
ْا ؤن ًخٛ ٧إّجهم ؤعاص

ٍٓغ َاوئًمخل٪ ابً  .ءللٛىا  ؤّجها  ٢ضعة ٞاث٣ت في الخه
ّ
، بال

ً
ْإن ظاءث مخ٩لٟت ؤخُاها ٣ت مشحرة  ُٞى٣ل اإلاكاَض بٍُغ

 ِٓٞ ،
ً
 ْؾُا

ً
تي اهخهج ٞحها مىهجا

ّ
ْال ٣خّ في الخهيُ٘،   بل ًخمشل  ال ًدظْجغجبِ بٍُغ

ً
خظْ قٗغاء الٗباسخي صاثما

م  َٓع َْٓ ْؤؾالُبهمن  زاّنا. 
ً
  -بط ًغي الجِل ًًٟي ٖلحها َابٗا

َٓغ اله٣لي ٍْبالٜ -ظِل ظ ت ٦شحرة ًهّٟ  ُّ ٓع ٞى  به
ً
ْٖضجّ، مؿخُٗىا ٍٓغ ٖضصٍ    ْؤَّمِا الدكبحهاث في جه

ٍٓع البُاهُت في الا  ٓبّ ٦شحر مً الجما٫ في ن ٓع ْفي ؤؾل ْح بهظٍ اله َْكبّ اإلامض ْاإلا٣ابلت،  ْاإلاُاب٣ت  ْالدكبُّ  ؾخٗاعة 

جی،  ت املجخمٗت ٦َبضع الضُّ مـ، ْ الكٍٗغ
ّ
جغ، ْ ٧الك

َ
ْالخٓقُت ٞخإحي ؤلٟاّْ ْ ٧الٟ ٍْخ٩ل٠ الهىٗت   ، خی في قٍٗغ ًُّ ٧ال

ْٚحر  ُٞتراءٔبغا٢ت اللٓن جساصٕ الىٓغ ٦ما جساصٕ الؿم٘،  ْمغاٖاة الىٓحر   ٘ ْالخَٟغ ْالدؿمُِ  ْالدكُحر  الجىاؽ 

ْحٗبحر ؤبى جت مً شجاٖت اإلاخىبئ  ت مٍؼ دت قاٍٖغ ْابً َاوي قاٖغ طْ ٢ٍغ ٍٓت،  ْاإلاٗى جمام  طل٪ مً املخؿىاث اللُٟٓت 

ْٞلؿٟت اإلاٗغي، ِٞٓ قاٖغ ْجإزغ ابً َاوي ألا  ٚغبي ؤهضلسخي خظا خظْ ْمٗاوي البدتري  هضلسخي باإلاخىبئ قٗغاء الكغ١، 

   الظي ٧ان مٗانغا لّ.

ٓا٫ ْآلاعاء في ابً َاوي 4.2.6                                                              ألا٢

غ لؿان الضًً بً  ٍٓػ ان البالٚت، ال ٫ٓ٣ً ال ْبَغ ْؤمشا٫ الىٓم  الخُُب "٧ان ابً َاوي مً ٞد٫ٓ الكٗغاء 

ٓط في ٞ٪ اإلاٗمى" ْالىٟ ٓم  ال ٌؿب٤ ٚباٍع م٘ اإلاكاع٦ت في الٗل  ٍْ  ًضع٥ قإ
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ْه٣ض ٦شحرا ْلِـ في اإلاٛاعبت مً َٓ في َب٣خّ  ٫ٓ٣ً ابً زل٩ان الظي ٧ان قاٖغا مٟل٣ا بىٟؿّ  مً الكٗغاء " 

ال  ً  ،مً مخإزغحهمال مً مخ٣ضمحهم  ٧ْاها مخٗانٍغ َْٓ ٖىضَم ٧اإلاخىبئ ٖىض اإلاكاع٢ت،  ال١  م ٖلى ؤلَا بل َٓ ؤقَٗغ

ْهسب الكٗغ"  ْلّ في اإلاٗؼ ٚغع اإلاضاثذ 

 ْٕ ْحٗض َظٍ ال٣هُضة مً ؤع ٓهُت التي مضح ٞحها الخلُٟت اإلاٗؼ لضًً هللا،  ٫ٓ٣ً ابً زل٩ان ًٖ ٢هُضجّ الى

ٓهُت مً ٢هاثضٍ ا ْعصتها ٧لِا" ْفي َظا صاللتال٣هاثض " ٢هُضجّ الى ٓلِا أل ال َ ْل ٖلى ٖلٓ صعظخّ ْخؿً  لُىاهت، 

.ًٍْ ْا ٓاهّ مً ؤخؿً الض ال ما ٞحها مً الٛلٓ في اإلاضح ْؤلاٞغاٍ اإلاٟطخي بلى ال٨ٟغ ل٩ان صً ْل ٣خّ،   ٍَغ

ْعْى ؤصب مُحر، ٚام في َلب ال ٓلّ "َٓ ٖل٤ زُحر،  ب ختى ؤزغط صٍع ًمضح الٟخذ بً زا٢ان ب٣ ٍٛغ

 ٓ ْبهغ اإلا٨ى ٓص البضع ؤن ٨ًخب ُّٞ ما ازتٕر  طن،  ٍْ ْج٣لض،  ٓط بّ  ا ؤن جخ ْلّ هٓم جخمجى الثًر باٞخىاهّ ُّٞ ٧ل الٟىٓن، 

ْلض ال جخم٨ً ، ْ ٢ْض ؤزبذ لّ ما جدً لّ ألاؾمإ  ْؤما حكبحهاجّ ٞسغ١ ٞحها اإلاٗخاص  غ،  ْاجب٘ في ؤٚغايّ الٟغػص١ م٘ ظٍغ

مإ.  مىّ ألَا

ٓع قٓقي ي٠ُ " ؤن ا ب  باإلاخبجيبً َاوي ٧ان ٣ًخضي ٫ٓ٣ً الض٦خ ٍْخجؿض طل٪ في ٖىاًخّ في قٍٗغ بالٍٛغ

 ." ّ٢ٓ َٓا مً الخغْٝ الهٗبت ختى ًشبذ جٟ ْهد ْالخاء  ٓافي الكاطة ِٞٓ ًىٓم ٖلى الخاء   ْال٣

٦ْثرة الخمشُالث  ٓة البُان  ٢ْا٫ " ٢ مغ جغظم بٌٗ ؤقٗاٍع بلى اللؿان ألاإلااوي  ْمً اإلاؿدكغ٢حن ٞان ٦ٍغ

ٓصة ألالٟا ٓهّ ْظ ّ التي ال ٩ًاص ٣ًضع ٖلحها مً الكٗغاء بال ٢لُل، ٞلظل٪ ؾمخّ اإلاٛاعبت بمخىبئ اإلاٛغب ٞال قبهت في ٧

 ".الاؾممؿخد٣ا لظل٪ 

 زهاثو قٍٗغ                                                                               4.2.7

ْاؾٗا في 1 ـ لال٣غن الخاصي ٖكغ، ٩ٞان الكٗغ في ألاهض. اهدكغ الكٗغ في ألاهضلـ اهدكاعا 

ْمٗاهحهم ٣ًلضْن اإلاكاع٢ت، ٞكٗغ ابً َاوئ ؾِل زالو مً  ْألاهضلؿُٓن قٗبُا،  ْلٛتهم  ٓبهم  في ؤؾل

ٍْضع٦ّ بإصوى جإمل. ت  ْاإلاٗىٓي بدُض جخمشل مٗاهُّ ؤمام ال٣اعت بؿٖغ  الخ٣ُٗض اللٟٓي 

ٓاظّ ُّٞ الاججاٍ الكٗغي الظي جمغص  بن ابً َاوي ًمشل اججاَا ظضًضا في زهاثو الكٗغ، .2 ً

ْمجضصا مً هاخُت  ٩ٞان َظا الاججاٍ الجضًض مداٞٓا مً هاخُت، ،ٖلى زهاثو الكٗغ الٗغبي ال٣ضًم

، ٣ٞض خاٞٔ ٖلى اإلاىهج الكٗغ  ْاإلآؾ٣ُؤزٔغ ْل٨ىّ ٌٗض مجضصا في مٗاوي  ىي لل٣هُضة مً خُض اللٛت 

. ٍٓع  الكٗغ ْن

3 .  ٓ ٕ ؾالم مً الخهى٘ زالو مً الاؾخٗاعاث البُٗضة مً زهاثو قٍٗغ ؤن قٍٗغ مُب

ْحؿمى ٢هاثضٍ مظَبت حكابّ مٗل٣ت ٖىترة  ٣ٞض بظ٫ ٦الَما ظِضٍ في اؾخٟغاٙ  ْالدكبحهاث ٚحر اإلاإهٓؾت، 

ٓجّ البُاهُت لُجٗل ٦المّ مازغا ٚاًت  ٍْه٠  الخإزحر٢ ً ًٟخسغ بدماؾخّ  في ٢لٓب الؿامٗحن، ٨ٞال الكاٍٖغ

ْاظِِا.  اإلاكا٧ل التي 

ألظل َظا جٓظض في ؤ٦ثر ألابُاث جًمحن  .4 ْمً زهاثو قٍٗغ ؤن ٦المّ ًخٗل٤ بةقاٖت الضًً، 

 آلاًاث ال٣غآهُت.

ٓماج٪:  ازخبر مٗل
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ٍٓ مً الًَٓ؟ -1 ْؤزغظ  إلااطا اهؼعج ؤَل ألاهضلـ مً ابً َاوئ 

ْابخ٩اع؟ -2  ماطا ججض في قٗغ ابً َاوئ مً ظضة 

 ابً زٟاظت خُاجّ ْقٍٗغ 4.3

ٓلضٍ  4.3.1  ْوكإجّم

٣غ( مً ؤٖما٫ 450ْلض ؤبٓ بسخا١ ببغاَُم بً ؤبي الٟخذ بً ٖبض هللا بً زٟاظت ؾىت 
ُ
غة )ق َـ للهجغة في ظٍؼ

غة أل  ْهي ،بليؿُت ٞجٗلِا ظىت مً ظىان  ،ن جهغ ق٣غ ًدُِ بها مً ظمُ٘ ظِاتهاج٣٘ قغقي ألاهضلـ ْؾمُذ ظٍؼ

ٓبا ألاهضلـ، َٓ ْؤصًبا م ت ٧ْاجبا بلُٛا ،٧ْان قاٖغا مٟل٣ا،  غاى الكٍٗغ ل٨ً ٚلب قٍٗغ في  ،ْجُغ١ بلى ظمُ٘ ألٚا

ْالبؿاجحنْ  ،ْن٠ الُبُٗت ْالخضاث٤  ٓاثِٟا م٘ تهاٞتهم  ،ْن٠ ألاشجاع ْألازماع  ْلم ًخٗغى الؾخماخت مل٥ٓ َ

 ٖلى ؤَل ألاصب .

 ٦ما ٢ا٫ الؼع٦لي : 

ْمىاْغ الُبُٗت ،" قاٖغ ٚؼ٫ مً ال٨خاب البلٛاء اى  غة َْٓ  ،ٚلب ٖلى قٍٗغ ْن٠ الٍغ مً ؤَل ظٍؼ

٣غ( مً ؤٖما٫ بليؿُت في قغقي ألاهضلـ
ُ
ْؤَلّ لّ  ،)ق ٓاث٠ م٘ تهاٞتهم ٖلى ألاصب  لم ًخٗغى الؾخماخت مل٥ٓ الُ

ٓان قٗغ ".  صً

ْالًُٟلت ٕغ ابً زٟاظت في مِض الٗلم  ْجٖغ ْبٌٗ  ،٢ْض وكإ  م  ٞإ٢بل ٖلى الضعؽ ْخٟٔ ال٣غآن ال٨ٍغ

ٍٓت ٓم ،ألاخاصًض الىب ْٖل ْالىثر  ٓم ؤلاؾالمُت ْصعؽ الكٗغ  ْجًل٘ في ظمُ٘ الٗل ل٨ً ما٫ بلى صعاؾت ألاصب  ،اللٛت 

ْمجٓن  ،ْالخٗم٤ ُّٞ ٓلّ : ،٢ْض ٧ان ابً زٟاظت في قبابّ ناخب لِٓ   ٦ْما ْنّٟ الٟخذ بً زا٢ان ب٣

٧ْان في قبِبخّ ٓهّ ٦شحر الٓؾً ،"  ٕٓ الغؾً في مُضان مج ٓهّ ال ًبالي بمً  الاهتها٥بحن نٟا  ،مسل ْحج

 ال ؤي هاٍع ا٢خبـ " . ،الخبـ

ٓلّ ٦ما ًخجلى َظا الٗىهغ  ،ْاملجٓن  ،في ؤقٗاٍع بكغب الخمغ ًخٛجىْابً زٟاظت  ْالُبُٗت الجمُلت مً خ

ٍْدىا٫ْ  ْاضخا ظلُا  ٓع الخالُت ال٩اجبال٨بحر في ؤقٗاٍع  ْبٗض ؤن بلٜ بّ ال٨بر ٖخُاهماطظّ في الؿُ هضم ٖلى ما  ،، 

ٓهّ ،ٞاجّ ْمج خت ٞإزظ ٣ًغى ألاقٗاع في الٗٓ ،ألّْؤزظ ٨ًٟغ صاثما في م ،ْابخٗض ًٖ لِٓ الهبا  ٓبت  ،اعظْالٖا ْالخ

ٓبخّ ٣ٞا٫ :  ٢ْض ه٣ل الٟخذ بً زا٢ان ٫ٓ٢ ابً زٟاظت ما ؤزبٍر بّ مً زبر ج  ْالابتها٫ ْالاؾخٟٛاع، 

ٓجّ ٓجّ ،" ؤزبروي ؤهّ إلاا ؤ٢ل٘ ًٖ نب ل٘ زيُت ؾل ٓلت ٢ض خى٨خّ ،َْ ٓاءْؤؾل٨خّ مً  ،ْال٨ِ  الاٖع

 ،مً طَب مً ؤخبابّ ْفي ،ْظٗل ٨ًٟغ بما مغ مً قبابّ ،هام ٞغؤٔ ؤهّ مؿد٣ُٔ ،خُض ؾل٨خّ

ٍٓ ٍٓ ،ًب٩ي ٖلى ؤًام لِ ْان ٟٚلخّ ْؾِ ٓظ٘ لؿال٠ طل٪ الؼمان ،ْؤ ٓ  ،ٍْخ اهي ٍْدب٘ الظ٦غ صمٗا ٧

َْٓ ٫ٓ٣ً  ،الجمان  :زم اؾد٣ُٔ 

ٓعي ًا ٚمامصُ  ْل ؤال ؾاِظ   م
 

اعِ    ِج ْخ َْ
َ
 ًا خمامُ  ٥َ ِٓ ْج ي بص

 

ُْٞتُ  ال٣ٞض   ها ؾخحن خ
 

  
ْ
ْعاجي َل ؤمامُ ِج ْهاصج  ي 

 

ْمِ    ًْ ٦ْىذ 
ُ
 بَ ل

َ
  ْي احِ اه

ُ
 يِج ُْ بَ ل

 

ْمِ    ضامُ ُم ـي الِع غاِي ً َم َىا٥ 
 

 ُٗ  َْٔ ؼْ ببًُ َخ  ىا الهباُح ًُال
 

ٍْى٨غها الٓالم  ٗىا   ٞحٞر
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  مغاَح  كامُ ٧ْان بّ البَ 
ُ
 ؤ
ْ
 ـٍ و

 

 ٞماطا بَٗض  
َ
َٗ ه  البَ  َل ا ٞ

َ
 ؟امُ ك

 

  ُٞا
َ
 غْ ق

َ
 ٣اءلِ ؤال   الكباِب  ر

 

ْامُ  بّ ٖلى بغٍح  لُّ بَ ًُ    ؤ
 

٦ْىَذ  ْلَّ  ٍْا  َٔض جى الكباب 
 

  الؿالمُ  َ٪ خِ َخ ؾغْ  ٖلى ؤُٞاِء  
 

ا٧ان  َٓع ْمه ُْٖىّ مً ظما٫ الُبُٗت ْظما٫ الخُاة  ،ابً زٟاظت قاٖغ الُبُٗت  لم ٢ْٞض امخؤلث هٟؿّ 

ْالدكبحهاث ما جُحر لّ الىٟـ اعجُاخا ٖٗت بال ْنّٟ بإبُاث ظمُلت مٗبرة ًتر٥ مِٓغا مً مٓاَغ الُبُ ً ألاْناٝ 

ْإعجابا، ه٣ل الهٟضي ٫ٓ٢ ابً بؿام في ٦خابّ :  ال   ٢ْب

٦ِٓا م٘ تهاٞتهم ٖلى  ،هضلـألا ٧ان م٣ُما بكغ١ " ْلّ ألاصب ؤصخابْلم ًخٗغى الؾخماخت مل  ،

ٓص ٢ض ؤخؿ ٓان قٗغ مٓظ ٣غ( ". ،ُّٞ ٧ل ؤلاخؿان ًصً
ُ
غة )ق ْزماهحن ؾىت جٓفي مً ظٍؼ  ٖاف زالزا 

              م٩اهخّ 4.3.2

ُٗت في هٟٓؽ ألاهضلؿُحن ٍٓ بلى ألا٤ٞ  ،ل٣ض ٧ان البً زٟاظت م٩اهت ٞع ٗ ْبكٍٗغ ختى لحٞر ٓا ٌعجبٓن بّ  ٧ْاه

لى ٍْهّٟ ْنٟا ص٣ُ٢ا : ،ألٖا  ٫ٓ٣ً الٟخذ بً زا٢ان في ٦خابّ 

ِٖ  مالُ٪ "  ًِ َد َم ـال ِت ىَّ ؤ ٣ِ  ْهاهُج  اؾ   ،ِاٍَغ
ُ
ْجىم٣ُِا الٗاٝع ٓصَا الىاُْم  ،بترنُِٗا   لغا٢ُم ا ،ل٣ٗ

ْصَا، ال اِٞا جُُض ُم ـلبر ا ، الٗالُم إلَع ْٞػ  "ِٞابجالئها 

ا :  ٓبغي ألاهضلـ" ٦ما ْنّٟ اإلا٣غي في الىٟذ ْنٟا جامًّ ُٗت اإلاخمحزة اؾخد٤ ابً زٟاظت ل٣ب " نى  ْبهظٍ اإلا٩اهت الٞغ

ٓبغي ألاهضلـ ؤبٓ" ْاإلاٛ ،بسخا١ ابً زٟاظت ٧ْان نى ْاإلاُغب  غب، ْقِغجّ َْٓ مً عظا٫ اإلاؿِب 

اع ٔ ، مٛغً حٛجي ًٖ ؤلاَىاب ُّٞ ٓهّ  ،ْما ًخٗل٤ بها ،بٓن٠ ألاجهاع ْألاَػ ْؤَل ألاهضلـ ٌؿم

 " .الجىان

 قٍٗغ 4.3.3

ْالخُاالث ٓع  ٓظضاوي لئلبضاعي اإلاملٓء باله ٕٓ ال غ  ،بن قٍٗغ ِٞٓ مً الى غاى ١ قٍٗغ بلى ظمُ٘ َْ ألٚا

ت ْالٟسغالكٍٗغ ْالٗخاب  ْالك٩ٔٓ  ْالغزاء  ْاإلاضح  ْالٓن٠  ا الجمُلت  ،: الٛؼ٫  ْمىاَْغ ل٨ً اقتهغ بٓن٠ الُبُٗت 

ت لٓن ْن٠ الُبُٗت ،الؿاخغة ٞةطا مضح ؤْ عسى ؤْ حٛؼ٫ هجض  ،ْالجاهب آلازغ هجض في ظمُ٘ ؤٚغايّ الكٍٗغ

ْحٛؼلّ ْعزاثّ   .ًسخلّٟ ٞحها ؤخض ْؤما ْنّٟ للُبُٗت ٞال ،الُبُٗت في مضخّ 

ْعا َاما في ظٗل ؤقِغ ْنافي الُبُٗت ْظٗلخّ قاٖغ قغقي ألاهضلـ ٓامل ٦شحرة لٗبذ ص مجها ما ٧ان  ،َىا٥ ٖ

ْمجها ما ٧ان صازلُا اع  ،ٞالُبُٗت ألاهضلؿُت بجمالِا ٖامت ،زاعظُا  ْؤَػ غة ق٣غ زانت مً ؤجهاع  ْما امخاػث بّ ظٍؼ

ْبؿاجحن اى  ٓز٣ُت بها ٢ض  ،َْظٍ الُبُٗت ٢ض سخغث ابً زٟاظت ،ٍْع ٣ْٖلّ بل بن َظٍ الهلت ال ٓلذ ٖلى لبّ  ْاؾخ

 :٫ٓ٣ُٞ  ،ٍْٔغ ألاهضلـ ٖلى ؤجها ظىت الخلض ،ؤزغث في هٟؿّ ؤزغا بالٛا

 ًا ؤَل ألاهضلـ هلل صع٦م
 

ْؤشجاع  ْؤجهاع  ل    ماء  ْْ
 

 ما ظىت الخلض بال في صًاع٦م
 

 ْلٓ جسحرث َظا ٦ىذ ؤزخاع 
 

ٓا ؾ٣غا ٓا بٗض طا ؤن جضزل  ال جسك
 

 ٞلِـ جضزل بٗض الجىت الىاع 
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ْاملجٓن  َْٓ خُاة اللِٓ  ْالخٛجي بها  َْىا٥ باٖض آزغ ٢ض ػاص مً ب٢با٫ ابً زٟاظت ٖلى ْن٠ الُبُٗت 

ْالُغب ْمجالـ اللِٓ  ٢ْض ْن٠ لىا ابً  ،ْقغب الخمغ  ٓع ْن٠ الُبُٗت  َْظٍ الخُاة ٧اهذ ؤَم ٖامل في جُ

ٓعة ألاقٗاع مجها ع  ما ،زٟاظت َظٍ املجالـ في ن ّٓ اى مًلىا  ن ٍْع اع  ،مٓاَغ الُبُٗت ألاهضلؿُت مً ؤشجاع  ْؤَػ

ْؤ٢ماع ،ْؤجهاع ٓم ْقمٓؽ  ْهج ٓاهاث  ٢ْ٘ ٖلُّ بهٍغ مً بُئخّ الُبُٗ ،ْخُ  ،الجمُلت ت٣ُٞض جىا٫ْ في ؤقٗاٍع ما 

 ٔ ْالك٩ٓ ٓم  ٓا الُبُٗت بكٗغ الِم ْإن الكٗغاء ألاهضلؿُحن مؼظ ْؤبضٕ ٞاؾخد٤ بٓن٠ ل٣ب الجىان،  َْظا  ،ٞإظاص 

َْظا شخيء ظضًض ال ًٓظض لّ هٓحر في هخاط  ،ؤمغ ظضًض ْالب٩اء ٖىض ألاهضلؿُحن ؤمغ عجُب  ل٨ً مؼط الُبُٗت بالخؼن 

 الكٗغ الٗغبي.

 محزاث قٍٗغ 4.3.4

محٍز في قٗغ الُبُٗت بالكٗغاء ألاهضلسخي ْظٗلَْىا٥ محزاث ٖ
ُ
ٓبغي ألاهضلـضًضة ج  ، مجها:خّ ظىان ألاهضلـ ْنى

 . قٗغ ابً زٟاظت في الُبُٗت ًمشل حٗل٤ الكاٖغ ببِئخّ ألاهضلؿُت 

 . ا ْمٓاََغ  ْن٠ ابً زٟاظت الُبُٗت ب٩اٞت مُُٗاتها 

 . ْاإلاضح ْالغزاء   ل٣ض مؼط ابً زٟاظت الُبُٗت بالٛؼ٫ 

 ًزٟاظت ٦شحرا باألْناٝ الخؿُت في ْن٠ الُبُٗت . ٌٗخجي اب 

 ْٞاجّ 4.3.5

غة ق٣غ.533جٓفي ابً زٟاظت ؾىت   َـ في ظٍؼ

ٓماج٪:  ازخبر مٗل

ْاملجٓن بلى قٗغ الابتها٫ ْالاؾخٟٛاع؟ -1  ما ظٗل ابً زٟاظت ؤن ًخد٫ٓ مً قٗغ الخمغ 

غاى في قٗغ ابً زٟاظت. -2 ذ مً ألٚا  بحن ما ٖٞغ

ٓبغي ألاهضلـ؟إلااطا ل٣ب ابً  -3  زٟاظت بهى

ضْن خُاجّ ْقٍٗغ 4.4  ابً ٍػ

ْالكٗغاء اإلابضٖحن ْألاصباء   ً ش ؤلاؾالمي ؤن ؤعى ألاهضلـ ٢ض ؤهجبذ ٦شحًرا مً الٗلماء الباعٍػ هضعؽ في الخاٍع

ْالكٗغ . ٓا زضماث ظلُلت في مجا٫ الٗلم ْألاصب   الىابٛحن الظًً زضم

اث  ٫ٓ عظل مً  َىا٥ْمً َاالء الصخهُاث الٗب٣ٍغ عظا٫ ال٨باع في ال٣غن الخامـ ْقاٖغ مً ٞد

ْؤصًب مً ألاصباء البلٛاء مٗغْٝ بكاٖغ  َْٓ الكٗغاء  ٓلُض ؤخمض بً ٖبض هللا بً ؤخمض بً ٚالب بً ؤال  بت ؤبٓ ال ٢َغ

ضْن ألاهضلسخي .  ٍػ

ْوكإجّ           4.4.1 ٓلضٍ   م

بي ؾىت  ْمي ال٣َغ ضْن املخؼ ٓلُض ؤخمض بً ٖبض هللا بً ؤخمض بً ٚالب بً ٍػ ْهي 394ْلض ؤبٓ ال َـ بالغناٞت 

ٓاحي  بتمً ي ْم " الٗغبُت٢َغ ضْن بلى ٢بُلت " بجي مسؼ طاث اإلا٩اهت الُٗٓمت في الجاَلُت ْؤلاؾالم،  ،، ًيخمي ابً ٍػ

ْمي ال٣غشخي " ٕغ في ؤؾغة  ،٣ُٞا٫ لّ " املخؼ ْجٖغ ْٞا بمجا٫ الٗلم ٢ض وكإ  ٓعا مٗغ ْالضٍ ٧ان ٣ٞحها مكِ ٖلمُت ؛ ألن 

ٓم الا  ْالضًيُت ،ضاثُت ٖلى ؤبُّخبْالضًً، ٞخل٣ى الٗل ْل٨ً مً ؾٓء  ،ْاؾخٟاى مىّ ُٞٓيا ٦شحرة بدُاجّ الٗلمُت 
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ٓاع عخمت هللا ؾىت  ْالضٍ بلى ظ ٓاث 405خّٓ ْنل  ٓلى ظضٍ ألمّ الكُش ؤ ،مً الهجغة خُىما ٧ان ٖمٍغ ٖكغ ؾى بٓ ٞخ

 ب٨غ دمحم بً ببغاَُم بً ؾُٗض ال٣ِسخي جغبِخّ .

ُ٘ ْز٣افي ٞع ضْن في مؿخٔٓ اظخماعي  بت مجهم  ،ٖاف ابً ٍػ ٓر ال٨باع في ٢َغ ْالٟىٓن ًٖ الكُ ٓم  ْجل٣ى الٗل

ٓان )اإلاخٓفى  بي الىدٓي 413ال٣ُّٟ ال٣اضخي ؤبٓ الٗباؽ ؤخمض بً ٖبض هللا بً ط٧ ْؤبٓ ب٨غ مؿلم بً ؤخمض ال٣َغ َـ( 

بت432 :)اإلاخٓفى ضْن في ظامٗت ٢َغ ْحٗلم ابً ٍػ  إلا٘ بحن ؤ٢غاهّ . ،َـ( 

ت ْالكٍٗغ ٓم الضًيُت ْألاصبُت  ختى هالذ لّ م٣امت  ،ْإهّ بٗض جهاًت خه٫ٓ الٗلم الضًيُت اقخٛل بضعاؾت الٗل

ْالٟىٓن  ٓم  ُٗت في الٗل ْاٞخسغ ٖلُّ ػماهّ . ،ٞع ا بدُض ٞا١ ؤ٢غاهّ  ْؤصًبا باٖع ْٞا   ْناع قاٖغا مٗغ

 :ُاجّ الؿُاؾُتخ 4.4.2

ضْن ٧ان مكاع٧ا ًبضْ مً صعاؾت  ْابً ٍػ بت  ٓع الؿُاؾُت لبجي ؤمُت في ٢َغ ش ألاهضلـ ؤهّ إلاا ايُغبذ ألام جاٍع

ٍٓت ،في ؤٚلب ألاخضار التي جمغ بها ٍْلت مً  ،َظٍ اإلاضًىت مً بلٛاء الخالٞت ألام ٢ض ؤوكإ ؤبٓ الخؼم في جل٪ اإلاضًىت ص

ٓاث٠ ٍْالث الُ ٧ْان ٖاإلاا ٦بحًرا ُِٞما ط٦ُا ،ص ضْن ٧ان نض٣ًا لّ  ْابً ٍػ ت "  ٍٓع ٓمت " الجِ ٧ْاهذ لّ  ،ْؤؾـ بالخ٩

ً ٍْع ْبحن اإلال٥ٓ املجا ٓمُت ٧الؿٟاعة بِىّ  ٓع الِامت الخ٩ ت جامت في ٦شحر مً ألام غا لّ ،مٗٞغ ٍْػ  ،ٞجٗلّ ؤبٓ الخؼم 

 ْ ٓمّ في غث مسالٟت البِْْل٨ً بٗض ػمً ٢هحر جبضلذ ال٣ًاًا الؿُاؾُت  ضْن ْزه ضْن ٨ٞثر خؿاص ابً ٍػ ً ٍػ

ْة لّ غ ؤبٓ ٖامغ بً ٖبضْؽ ؤقض َاالء ٖضا ٍٓػ ٓع ْزاعظِا ٧ان ال ٓبا  ،صازل بالٍ بجي ظِ ْاتهمّ بتهماث ل٩ُٓن مٗخ

ْؤعبابها ٓمت  ٓما في ُٖٓن الخ٩ ٓمت بلى بجي ؤمُت ،مظم ضْن ٧ان مجتهضا لغص الخ٩ ٞإمغ ؤبٓ الخؼم  ،مجها ؤهّ اتهم ؤن ابً ٍػ

 ٓ ضْن في ؾىت ظِ  َـ .433ع بدبـ ابً ٍػ

ضْن ٢هاثض في قإهّ ملخجُا  ْؤعؾلِا  ،ْل٨ً لم ٣ًبلّ ،الٟٗٓ بلى٢ا٫ ابً ٍػ ضْن ٢هاثض  ٦ْظل٪  ٢ا٫ ابً ٍػ

ضْن  ،بلى ػمالثّ ٍْع بٌٗ ألاخباب ؤن حهغب مً  ْل٨ً لم ٌؿخُ٘ ؤخض مجهم ؤن ٠ٌُٗ ٢لب ؤبي الخؼم ٖلى ابً ٍػ قا

ٓلُض ْهت ؤبي ال لمّ . ،بً ؤبي الخؼم سجىّ ِٞغب بمٗا  ْل٨ً ٖاف زاثٟا ًٖ اؾدبضاصٍ ْْ

ٓع ؾىت  ن ؾُاؾُت ٞا ،َـ435زم جٓفي ؤبٓ الخؼم بً ظِ ٓلى ألامغ بكْا ٓلُض ج ضْن ْابىّ ؤبٓ ال ٚخىم ابً ٍػ

ْؤِْغ مدبخّلِظٍ اإلاغخلت ٣ٞغ  ـ الٗالي  ،بّ  ْؤعؾلّ بلى بصَع ٓاث٠  ٓلُض بّ ْظٗلّ ؾٟحرا لّ ٖىض مل٥ٓ الُ ٟٞغح ؤبٓ ال

ٍٓلت ،باهلل ٢ْام بها مضة َ ضْن بلى " مال٣ت "  ْاجهل باإلاٗخًض ٖباص(Sevilla)قبُلُت بزم طَب بلى " ،ٞظَب ابً ٍػ  "، 

ْهضًما ْقاٖغا للمٗخًض زم البىّ اإلاٗخمض مً بٗضٍ . غا  ٍْػ ْؤنبذ  ْعجبت ٖالُت   ٞىا٫ ٖىضٍ م٣اما ُٖٓما 

صة 4.4.3 
ّ
ال  مُالهّ بلى 

صة ٧اهذ ٞخ
ّ
ال ْآصاب ْخهلذ لِا قِغة ٖامتة ظمُلت بًُاء ابن  ْٞىٓن  ٓم  ىت بٗل  ،٧ْاهذ ط٦ُت مش٣ٟت مٍؼ

ْ َـ 416في ؾىت  ي، ٞلما ٢خل اإلاؿخ٨ٟيلخلُٟت اإلاؿخ٨ٟا٧اهذ ابىت  ٓص  ْال٣ُ غاٝما ٧اهذ جلتزم بالدجاب   ألٖا

ْالكٗغ َٔا مىخًض ، ٞجٗلذ صاعَ الخ٣لُضًت ضْن  ٣ٞ٘٢ْض  ،ألصخاب ألاصب  ٧ْان مخإزغا قضًضا بدؿً  ،خبهافي  ابً ٍػ

ا ْجإزحر قَٗغ ْط١ْ ؤصبها  ْط٧ائها  صة 
ّ
ٓا٠َ الخب ،ال ْهي ؤًًا جباصلّ ٖ ْٖاف مِٗا في الؿٗاصة ٞٛمغ في ٚغامِا   ،

ٍٓل ،ؤًاما ْؤُٖاٍ م٣. ل٨ً لم ًب٤ َظا الاجها٫ بلى ػمً َ صة ٢ض ظٗلّ قاٖغا ٦بحرا 
ّ
ال ضْن ل ب ؤن خب ابً ٍػ اما ال ٍع

ٍْدك١ٓ بلحها ٦خبْمً ظملت ال٣هاثض التي  ،هضلـًُٖٓما ٖىض ؤصباء ألا   :بلحها ٢هُضة  ًظ٦غ 

غاء َْ ِ٪ ِبالؼَّ
ُ
غج
َ
٦
َ
ي ط

ّ
  ِبو

ً
 ُمكخا٢ا

 

ض عا٢ا 
َ
عِى ٢

َ
َمغؤٔ ألا َْ ل٤  

َ
َ ٤ُٞ

ُ
ألا َْ 
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ِؿم  
َ
ّيِ ُمبد طخِ ِٟ ِّ ال ً ماِث

َٖ الَغُْى  َْ 

 

ٓا٢ا  َ
َ
ّباِث ؤ

َ
ًِ الل

َٖ ٣َذ 
َ
٣
َ
ما ق

َ
٦ 

اٍث  
ّ
ظ
َ
اِم ل ًّ

َ
إ
َ
ٓم  ٧ ىا اهَهَغَمذًَ

َ
 ل

 

  
ْ
َِ ىَ ِبد

َ
 ا خحَن هاَم الَضَُغ ُؾّغا٢اا ل

ٍغ   ََ حَن ِمً َػ َٗ ؿَخمُُل ال ٌَ لِٓ ِبما 
َ
 ه

 

ٖىا٢ا 
َ
ِّ َخّتى ما٫َ ؤ  ظا٫َ الَىضٔ ُٞ

  ِّ ٤َ في ياحي َمىاِبِخ
َّ
ل
َ
إ
َ
عص  ج َْ 

 

حِن ِبقغا٢ا  َٗ خى في ال ًُ ُّ ال اػصاَص ِمى
َ
ٞ 

ِب٤    َٖ غ  
َ
ٞٓ ُل

َ
ُّ ه ُد ِٞ ىا

ًُ  َؾٔغ 

 

خضا٢ا 
َ
ُّ الُهبُذ ؤ َّ ِمى بَّ

َ
ؾىاُن ه َْ 

ؿُُم الُهبِذ خحَن  
َ
ٓ قاَء َخملي و

َ
ل

 ٔ  َؾغ

 

ٍُ ما القى  يىا
َ
تًى ؤ

َ
ُم ِبٟ

ُ
 ْاٞا٦

  ًٍ ّصِ ُمظ َػَم
ُٓ ٌِ ال  ٧اَن الَخجاِعي ِبَمد

 

 

َال٢ا 
َ
ِّ ؤ ـٍ َظَغٍىا ُٞ و

ُ
 َمُضاَن ؤ

 

 

ُم 
ُ
ِِض٦ َٗ ّىا ِل

ُ
خَمَض ما ٦

َ
اآلَن ؤ

َ
ٞ 

 

َب٣ُى  َْ ُم 
ُ
ٓج
َ
ا٢اَؾل

ّ
ك ُٖ  ًُ د

َ
 ا ه

 قٍٗغ   4.4.4  

ضْن في الكٗغ ٦ما بٕغ في ٞىٓن الىثر ْؤظملِم قٗغا  ،بٕغ ابً ٍػ ختى ناع مً ؤبغػ قٗغاء ألاهضلـ اإلابضٖحن 

ْؤنٟاَم زُاال ْالبالٚت . ،ْؤص٢ِم ْنٟا  ٓصة  ت بالج  ٦ما جمحزث ٦خاباجّ الىثًر

ضْن قاٖغا ؤنُال مخم٨ىا  ْمسخل٠ ؤٚغايّ م٧ًان ابً ٍػ ب الكٗغ  ْجٓظض في قٍٗغ البراٖت في  ،قتى يْغ

ْالتر٦ُب في قٍٗغ ،الهىاٖت ْة في ألالٟاّ ْألاؾلٓب  َْٓ ؤًٞل قٗغاء  ،لّ ٢ضعة ٧املت ٖلى اللٛت الٗغبُت ٞخِٓغ خال

 ْ ٓص الكٗغ الٗغبي،  ٓا ٖلى ٖم ت  ظا٫ألاهضلـ الظًً خاٞٓ غاى الكٍٗغ ْالمشل في ظمُ٘ ألٚا ْالغ اإلاضح  زاء ٛؼ٫ 

ْْن٠ الُبُٗت صة ،؛ ل٨ً ٚلب ٖلى قٍٗغ الٛؼ٫ ْالٓن٠ 
ّ
ال ٓبخّ  م  ،ٞةهّ ٧ان ٣ًغى ألاقٗاع الٛؼلُت ملخب م٘ الٚغ

ا ْالخضًض الىبٓي ْألامشا٫ اَخم ب٢ض  ،ًمخل٪ هانُت اللٛت ؤهّ ٧ان ؤصًبا ٧امال باٖع م  إزظ الا٢خباؾاث مً ال٣غآن ال٨ٍغ

ْالخلمُداث في  ،ْالخ٨م ْلّ ٢ضعة ٧املت في اللٛت ِٞؿخٗمل السج٘ الهىاٖت ألاصبُت مشل الدكبحهاث ْالاؾخٗاعاث 

ٓاي٘ مً هثٍر .  ؤ٦ثر م

خا مخملمال ضْن ْع  ٧ان ٚؼ٫ ابً ٍػ
َ
٦ُْاها ج  خَ ، 

َ
 ٣اط
ُ
ٓاُط ٞ ٓظضانّ ألام ْال ٧ْان قٍٗغ ٦الم الٗاَٟت  م ؤن  ،،  ْٚع

ُٗت ألاهضلـ ٢ض ٖمغث بٗكغاث الكٗغاء ل٨ً ابً ْا٦دؿب م٩اهت ٞع ضْن جمحز ٖجهم ظمُٗا  م٩اهت لم جى٣و ٖلى  ،ٍػ

ْٚؼ٫ ؤْ م٣ام قغاب . ألاًام ْمً ال٣ًاًا اإلاؿلم بها ؤن قٗغ الُبُٗت ًخضازل في ؤ٦ثر اإلاىاؾباث م٘ ؤبُاث خب  َظا 

ْا٦دسر ،ْمىاصمت قٗغاء  إنْ  ،٨َْظا ٧ان قإن قٗغ الُبُٗت ٚلب ٖلى ٧ل شخيء ٞإعاص ؤن ٩ًٓن لّ ٧ل شخيء ٞٛؼا 

ْاإلاضح  ٓا الُبُٗت بالٛؼ٫  ضْن مؿدشجى ًٖ طل٪ ْالغزاءألاهضلـ مؼظ  .ْلم ٨ًً ابً ٍػ

 ْٞاجّ  4.4.5

ضْن ؾىت  ْصًٞ ٞحها. بقبُلُتَـ في 463جٓفي ابً ٍػ بت   ْاهخ٣ل ظؿضٍ بلى ٢َغ

ٓماج٪:  ازخبر مٗل

ضْن ؤن ًغؾل ٢هُضة الالخجاء بلى الٟٗٓ؟ -1  ما الظي ظٗل ابً ٍػ

ضْن في الٛؼ٫  -2 ذ مً قٗغ ابً ٍػ  الِؼ٫.ْ جىا٫ْ ما ٖٞغ

ْؤٖمالّ 4.5  ابً ٖبض عبّ خُاجّ 

ْوكإجّ 4.5.1 ٓلضٍ   م
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بي ألاهضلسخي ظضٍ  َٓ ؤبٓ ٖمغ قِاب الضًً ؤخمض بً دمحم بً ٖبض عبّ ابً خبِب ابً ُخَضًغ بً ؾالم  ال٣َغ

ْلت  ٓلى َكام بً ٖبض الغخمً الضازل ماؾـ الض ِلَض في عمًان ؾىت ألا٦بر ؾالم م ُْ ٍٓت في ألاهضلـ  َـ، وكإ 246ألام

ْحكبّ بٛضاص مً خُض الجهًت الٗلمُت  بت، جل٪ اإلاضًىت اإلاؼصَغة في ٖهٍغ طاث الُبُٗت  الؿاخغة  ابً ٖبض عبّ في ٢َغ

بت ْالخغ٦ت الخإلُُٟت اليكُت ٞحها ٖاف ابً ٖبض عبّ َُلت خُاجّ في ٢َغ ، ءَاْؤصباخُض جهل مً ٖلمائها  ،ْالخًاعة 

٦ْثرة خٟٓ ْالى٣ل  ْاقتهغ في الٗلم  ْاؾٗت،  ٓم ٖغبُت  ْٖل ٢ْض امخاػ ابً  ،ْٚؼاعة قٍٗغ ّٞدهل ٖلى ز٣اٞت بؾالمُت 

ْامخاػث مٗٓم ٢هاثضٍ  ْمما ْنل بلُّ مً آزاع اإلاكاع٢ت،  إل ٖلى الترار الكٗغي ْألاصبي في ألاهضلـ  ٖبض عبّ في الَا

 للِ
ً
ٓأٖ، وكإ مدبا ْاإلا ض  ٓبت.بالخضًض ًٖ الَؼ ٓان قبابّ، بُض ؤهّ ٠٨ٖ بٗض طل٪ ٖلى الخ ْإصمان الخمغ في ٖىٟ  ٓ 

ْالجهاًت"   ؤن ال٨شحر مً ٦المّ ْخضًشّ ًض٫  ٢ْض ٢ا٫ ابً ٦شحر ًٖ وؿب الكاٖغ ألاصًب ابً ٖبض عبّ في ٦خابّ "البضاًت 

،ّٖٓ ٓالحهم ٢ض ٩ًٓن ألاْلى ب ٖلى قُ ْالعجُب في ألامغ ؤن ؤخض م ٩ٍْٓن ممً ٢ْض ًمُل بلى بجي ؤمُت،  ْؤن ال ٌٗاصحهمّ   ،

ضَم.  ٩ًٓن ممً ًٍا

 
ْ
ْالؿمإ ٣ِٞ، بل بهّ ؤزظ ٦ظل٪ مً مضًيخّ بن ابً ٖبض عبّ لم ٨ًً مً الظًً ًًُ٘ خُاجّ ٧لِا في الُؿ٨ غ 

ْٞلؿٟت،  ٖك٣ُخّْ  ش  ْجاٍع ْهدٓ  ْؤصب  ْصًً   هٟؿّ بما َٓ مٗغْٝ في بلضجّ مً ٣ّٞ 
َ
٠ ْز٣َّ ٓم اإلاٗانغة،  بت الٗل ٢َغ

م لّ  ،شخيءم ًبلٛىا ٖىّ ؤما ٖملّ ٞل ْطل٪ بما ل٨ثرجّ لضًّ، ؤْ ألن بٌٗ ألامغاء ٧ان ٣ًِضّ  لم ًدخج للما٫ 
ً
لٗلّ ؤًًا

، ؤْ ؤهّ قٛل بٌٗ اإلاى
ً
 زابخا

ً
ٓهجيُظٗال ٓع دمحم الخ ٫ٓ٣ٍْ الض٦خ ْ  انب،  ٓان ابً ٖبض عبّ ألاهضلسخيالظي خ٤٣   صعؽ صً

، ٖل
ً
ٓا٫ ٦شحرا ض لم ٨ًً سخيء ألاخ ٣ض الٍٟغ ِٗ ٓخُض الظي بن ناخب ال ى ألا٢ل في بٌٗ ؤًامّ، طل٪ ؤن الخمُضي َٓ ال

، زم بزغاثّ بؿبب ٖلمّ.ـل ذ بلى ٣ٞغ ابً ٖبض عبّ في ؤ٫ْ ؤمٍغ   مَّ

 م٩اهخّ الٗلمُت 4.5.2

ْ مً  ،جم٨ً ابً ٖبض عبّ مً الش٣اٞت اإلاٗانغة ُت مً ظِت،  ٓم الضًيُت الكٖغ ْآصابها مً الٗل ٓم الٗغبُت  ٖل

 ٔ ْاَل٘ ٖلى الكٗغ الٗغبي ٢ضًما ْخضًشا،٨َْظا ٢ض ، مً ظِت ؤزغ ٖالم ألاهضلـ  جم٨ً مً الش٣اٞت الٗغبُت، 

 ُم 
ً
٧ْان قاٖغا  ْٟ باألزباع ْألاقٗاع، 

َ
٧ْان ؤخض الًٟالء، ٣ً ل با ٞٛلب ٖلُّ الاقخٛا٫ في ؤزباع ألاصب ْظمِٗا،  ْؤصًبا ؤٍع ا 

 قاٖغا٢ا٫ الظَبي في ؾحر ؤٖالم الىبالء "٧ 
ً
 بلُٛا

ً
 هبُال

ً
٣ا
َّ
ٓز ت" ان م غاى الكٍٗغ ٓان قٗغ ظُض جُغ١ ظمُ٘ ألٚا  ،لّ صً

ض،  ْالَؼ ٓأٖ  ْالٛؼ٫ ب٣ُٗت في اإلا ْطل٪ ؤهّ ه٣ٌ ٧ل ٢ُٗت ٢الِا في الهبا  ْلّ ؤقٗاع ٦شحرة ؾماَا ) اإلامدهاث( 

ٓبّ".  ْٖلل ٖبض اإلاىٗم الخٟاجي الدؿمُت "جٟائال بإن هللا ؾبداهّ ًمدو بها  طه

ض"َْٗخبر ٦خاب  ُٖٓت مُالٗاجّ،  "ال٣ٗض الٍٟغ ْه ٓاؾٗت،  ٓعة ظلُت ج٨ك٠ اللشام ًٖ ز٣اٞت ابً ٖبض عبّ ال ن

ْالٗم٤ في الؿحرة   ،ًٍْ ْا ْمُالٗت الض ْاللُاث٠،  ٓاصع  ْالخمدُو في الى ش، ْألاصب،  بط ًم٨ً ل٣اعثّ ؤن ًٔغ الخاٍع

ٓم ال٣غآن ال٨غ  ْٖل ْالخابٗحن، ٦ما ًلمـ حٗم٣ّ في ال٣ّٟ  ْصعاؾت ؤزباع الصخابت  ٍٓت،  ٠.الىب ْالخضًض الكٍغ  ٍم 

ض"ٍْم٨ً إلاً ٣ًلب نٟداث  ٓافي،  "ال٣ٗض الٍٟغ ْال٣ ى  ْغ َٗ غ ابً ٖبض عبّ في ٖلم ال ؤن ٨ًدك٠ م٣ضاع جبدُّ

 ؤمام َظا ألاؾلٓب 
ً
ْالٗباؾُحن، ل٠٣ُ ال٣اعت معجبا ٍٓحن  ْاَالّٖ ٖلى خُاة الخلٟاء ألام ْالهٝغ  خب الىدٓ 

ُ
ْٖلى ٦

ٓبي الج ٍغ بإؾل
ّ
ٓاهّ.ألانبهاوياخٔ ؤْ الغاٚب الجلي اإلاخحن الظي ًظ٦ِ ٓهجي في م٣ضمت صً ٓع دمحم الخ  ، بدؿب ما ط٦ٍغ الض٦خ

 
ً
 لّ َٓ ٦خابّ اإلاكاع بلُّ آهٟا

ً
ٟا ْعبما حٍٗغ  باؾمّ 

ً
ْاعجباَا ا قِغة،  ْؤ٦ثَر َْظا ال٨خاب مً ؤٖٓم ؤٖمالّ 

ض" ، "ال٣ٗض الٍٟغ ٓا٫ الخًاعة ؤلاؾالمُت في ٖهٍغ ٖٓت ز٣اُٞت جٓضر ؤخ ٓابّ الخمؿت ؤْ ، الظي ٌٗخبر مٓؾ زظ في ؤب
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ْا ب،  ْالخْغ ْالؿلُت،  ٖٓاث جغجبِ بالؿُاؾت  ٖٓت مٓي ً مجم ْ ْالٗكٍغ ٓأٖ،  ْاإلا ْالخ٨م   ألامشا٫ 
ً
اإلاغاسي، ًًا

ْؤزباع  ْؤًامِم،  ْآصابهم  ٓمِم  ْٖل ْؤوؿابهم  غاب ْزُبهم  ْ ؤ٦ْالم ألٖا ٢ْض قمل قِغ ٢اثضي الٟترةؤبغػ الخلٟاء   ،

 مً آلاًاث ال٣
ً
 ٦بحرا

ً
 مً ألاقٗاع ْألازباع الخا٦خابّ ٢ضعا

ً
ْٖضًضا ٍٓت،  ٢ْض قمل ال٨خاب ما غآهُت ْألاخاصًض الىب سُت،  ٍع

ض ٖ ْالٗباسخي.ٖكغة آالٝ بِذ مً الكٗغ أل لىًٍؼ  ٦بر مً مئتي قاٖغ مً الٗهغ الجاَلي ْألامٓي 

 ْ ْالخدلُل،  ْلّ الٗضًض مً الى٣اص في الٗهغ الخالي بالضعاؾت  ْجىا ٍمخاػ ُّٞ ٢ْض خٓي ال٨خاب بكِغة هاصعة 

ٓاَغ جيخٓم في ابً ٖبض عبّ أل  ٓابّ ٖلى َُئت ظ ٍٓب، ٣ٞض ناٚذ ؤب ، بل ختى اعج٣ى إلاؿخٔٓ الخب ٘ مؿخٔٓ املخخٔٓ ٞع

ْ  ٢الصة ض،  ٓاَغ ْخضصَا بخضعظاتها الجمالُت .ؤعاجٗت ٣ٗ٦ض ٍٞغ  َل٤ حؿمُخّ ٖلى الج

ٓا٫ الٗلماء ُّٞ  4.5.3  ؤ٢

ْا٢خبـ بّ ما ا٢خبـ، ْقِغ باألهضلـ ختى ؾاع بلى غيُّ ًٖ ابً ٖبض عبّ : "ٖالم  ؾاص ٫ٓ٣ً اإلا٣ ؽ، 
َ
ْعؤ بالٗلم 

ْاً ْع ْز٣ت،  ٧ْاهذ لّ ٖىاًت بالٗلم   ، ْاؾخُاع قغع الظ٧اء ٨ٍٞغ  ، ْؤما ألاصب؛ ِٞٓ ٧ان اإلاكغ١ ط٦ٍغ ت لّ مدؿ٣ت، 

جخَ 
ُ
ْبّ ٚمغث ألاِٞام ل ٓع الُحجخّ،  ْلّ الخإل٠ُ اإلاكِ  ، ْعَص ماءَا ٨ٕٞغ ْصًاهت   ، ْْٕع ظي ؾماٍ بال٣ٗض ّ، م٘ نُاهت 

ض"  .الٍٟغ

ض : بهّ مً الٗلماء ال إل ٖلى ؤزباع ـ٫ٓ٣ً ابً زل٩ان ًٖ ناخب ال٣ٗض الٍٟغ اث ْالَا ً مً املخْٟٓ ُم٨ثًر

ْم٘ طل٪ هغاٍ ٌكتهغ باألصب ؤ٦ثر مً قِغجّ با ْبإصِب ؤَل اإلاكغ١ الىاؽ،  ْال٣ّٟ،  زانت، ختى ٢ا٫ الهاخب لٗلم 

ث  ٣ضٍ : "َظٍ بًاٖخىا ُعصَّ ِٖ  .بلُىا"ًٖ 

َْػ ِؾما٥َ ؤلاخؿان ُْؾِاٍ" ْججا  اهخهى مىتهاٍ، 
ً
ْإنَّ لّ ِقٗغا ت في ألاصب،   .٢ا٫ ٖىّ الٟخذ بً زا٢ان: "بهّ ُحجَّ

  
َ
 ز
ً
 ٖىض ؤَل الٗلم ٖىضها، ألهّ ٧ان ٖاإلاا

 
ّ حجت

ُّ
٧ْان بَ ٫ٓ٣ً ؤبٓ ٖبض هللا الخمُضي ًٖ ابً ٖبض عبّ : "زُ  ،

ً
خا

 
 
ْباألصب ع ألبي ٖمغ بالٗلم ظاللت  ، 

 
  ٍاؾت

 
، ٞؿاص ْقِغة الًاث للٗلم ٞحها هٟا١  ْاج٣ٟذ لّ ؤًام  ْ ، م٘ صًاهخّ ْنُاهخّ، 

ٓخُض الظي  ُّ ال ْلٗل ٗغ ٖلُّ، 
ّ
ْؤقحر بالخًُٟل بلُّ، بال ؤهّ ٚلب الِك ْؤزٔغ بٗض ٣ٞغ،  م٫ٓ، 

ُ
ٌٗخبر م٣امّ بٗض ز

ت  .الكٗغي ١ٓٞ ؤي مٗٞغ

ْهثٍر 4.5.4  زهاثو قٍٗغ 

 ٖىض ابً ٖبض 
ُ
ْ لم ج٨ً ال٣هُضة لِا 

َ
ؾلٓب بىائها، ِٞٓ ٧ان ؤعبّ مسخلٟت ًٖ ال٣هاثض الٗغبُت في بىاء ٩َُ

 م٣لضا ٌؿعى ال٢خٟاء ؤزِغ ؾاب٣ُّ صْن 
ً
اع الٗام الؿاب٤  إلاإؾاجّْإن ٧اهذ لّ  ،ي ازخالٝؤقاٖغا  في ؤلَا

ُ
الخانت

 ٤ ٢ْض جىا٫ْ ابً ٖبض عبّ ٍَغ ٘  ،ؾالّٞؤلل٣هُضة،  هَغ الظي ٚلب ٖلى ٢هاثضٍ، ْاٖخمض في جمُحٍز ًٖ ٚحٍر ٖلى الخَّ

٦ْظل٪  ٖٓاث،  ْما ْنل آلان مً ٢هاثضٍ في مٗٓمّ م٣ُ تي قٕغ ؤٞمٗٓم قٗغ ٖبض عبّ ٢ض يإ، 
َّ
 ال
َ
زظث اإلا٣ضمت

ٓاَض صازل قٗغ.  ٖلى طل٪ بك
ً
ٖٓاث، مىٟظا ِو ٖىضٍ ْخؿً الاهخ٣ا٫ بحن اإلآي

ُّ
ًْٞل الخسل  بها ال٣ضماء، 

ٓم  ًِ ٖبض عبّ في ا  َْظا ٣ً ِ٘ اب ْاؾخسضام ؤؾالُبلٗضٖلى مُال ِ٘  ًض مً ٢هاثضٍ  ِٓلّ ًٖ اإلاُل ٫ٓ٣ً ٖجها ب٣

 ؤَْؿخدؿً 
ً
ا مدغ٧ا ًٟ ِٕ ما ٩ًٓن لُُ الِم ٧اإلاىاظاة ن ٣ًضم في نضِع اإلاهغا

َ
ؿِِب، ْ باليؿبت بلى ٚغِى ال٨

َّ
ِغ في الي

ُّ
٦
َ
الَخظ

تي هي مٗبرة ًٖ ؤلاوؿان مشل: الَخعجِب ؤْ الدك٨٪ 
َّ
غن طل٪ بمٗجى مً اإلاٗاوي ال

َ
 ْ الخؿغة.ؤؤْ ٢

ٓع الؼمجي ؤ٦ثر  اإلااعزحن٦ما ًالخٔ ال٣اعت بقاعجّ بلى ابً ٖبض عبّ بلى  ٠ُ٦ْ ؤجهم مً زال٫ الخُ باألصب 

ٖٓاث ؤزٔغ مً ال٨خاب،  ا في مٓي َْٓ اإلاٗاوي التي ٦غَع ْالش٣اٞت مً اإلاخ٣ضمحن،  ت بما اياٝ بلى ألاصب  ْمٗٞغ جٓؾ٘ 
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ض»ًٖ ؾبب اؾم ٦خابّ الكِحر  ٓاَغ : »، ٫ٓ٣ُٞ «ال٣ٗض الٍٟغ ض إلاا ُّٞ مً مسخل٠ ظ ْؾّمُخّ ٦خاب ال٣ٗض الٍٟغ

 ال٨الم، م٘ ص٢ت اإلاؿل٪ ْخؿً الىٓام.

 ْٞاجّ 4.5.5

ٓم ألاخض  ٧ْان طل٪ ً ْٞاجّ صْن ؤن ٌٗلم بّ ؤخض،   في مجزلّ بٗض ؤًام مً 
ً
ِظَض ألاصًب ابً ٖبض عبّ مُخا ُْ18 

ْلّ  940َـ )328ظماصٔ ألاْلى ؾىت  ٣ِل  82م(، 
ُ
ٓام.ؾىت، زم ه ٧ْان ٢ض ؤنابّ الٟالج ٢بل طل٪ بإٖ بت،  ضًٞ في ٢َغ ُُ  ل

ٓماج٪:  ازخبر مٗل

ٓاؾٗت؟ -1 ض" بالكِغة ال  إلااطا خٓى "ال٣ٗض الٍٟغ

 ؾلِ الًٓء ٖلى زهاثو "اإلامدهاث". -2

 بً الخُُب خُاجّ ؤٖمالّلؿان الضًً  4.6

ْوكإجّ 4.6.1 ٓلضٍ   م

مؿهللا بً ؾُٗض بً ٖلي بً ؤخمض اللؿان الضًً بً الخُُب دمحم بً ٖبض هللا بً ؾُٗض بً ٖبض 
ّ
ٓشخي ل اوي الل

َْٓ مً ألال٣اب اإلاكغ٢ُت التي ٧اهذ قِحرة في  الٛغهاَي ٨ًجى ؤبٓ ٖبض هللا، ل٣ب بٗضة ؤل٣اب مجها: لؿان الضًً، 

ْل٣ب بالخُُب وؿبت بلى ؤؾغجّ الت ٞذ باؾم آ٫ زُُب ل٩ٓن ظضٍ ؾُٗض ٧ان زُُبا ٖغ  يٖهٍغ ْزانت في مهغ، 

ٓػاعجحن(Loja)في مضًىت "لٓقّ ْؤًًا ٧ان ًل٣ب بظي ال ْال٨خابت"  ٓػاعة    .، ألهّ ظم٘ بحن ال

ٌ، 713ؾىت  (Granada)هي مضًىت قِحرة جابٗت لٛغهاَتْ ْلض لؿان الضًً بً الخُُب في مضًىت "لٓقّ" 

٢ٓذ ؤي في ٖهغ بجي ألاخمغ مً ؤٖٓم  ٧ْاهذ ٚغهاَت في طل٪ ال ٢ُْاصة الجىض،  اؾت  ْالٍغ ٓان  ٍٓ ٧اجبا في الضً ٧ْان ؤب

ْجل٣ى بها  ْتها، زم اهخ٣لذ ؤؾغجّ بلى ٚغهاَت، ٞيكإ ٞحها  ت طع ْال٨ٍٟغ اإلاضن ألاهضلؿُت، بط بلٛذ ٞحها الخغ٦ت ألاصبُت 

ا بلى الٗلم مىظ وٗ ٓم املخخلٟت صعاؾخّ مىهٞغ ٓا في ٚغهاَت في الٗل ٓر ٖهٍغ ممً ٧اه ْجخلمظ ٖلى قُ  ، ٓمت ؤْٟاٍع

ٓان ؤلاوكاء ٖلى ًض ؤؾخاطٍ  ْجل٣ى ابً الخُُب في صً ْالٟلؿٟت،  ش  ْالخاٍع ْالُب  ْال٣ّٟ  ْالخضًض  ٓم الٗغبُت  لٗل

ِغث بغاٖخّ في جضبُج الغؾاثل الؿ ْالىثر، ْْ ْجمِغ في ؤؾالُب الىٓم  ْالضٍ اإلابضٕ ابً الجُاب،  إلاا اؾدكِض  لُاهُت، 

ُٟت  ٓان ؤلاوكاء في ٖهغ  التيؤلخ٣ّ ابً الجُاب بالْٓ ٓلى عثاؾت صً ٧ْان ابً الجُاب آهظا٥ ًخ  ،ٍٓ ٧ان ًدخلِا ؤب

ٓلُض بؾماُٖل.  الؿلُان ؤبي ال

ٓػاعة 4.6.2 ٓلُّ ال  ج

ٍٓت ٖبض الغخمً الشاوي ألاْؾِ) ْلت ألام ٓػاعة في ألاهضلـ مىظ ٢ُام الض ٌ( الظي 238-َـ207ْظض مىهب ال

ْػاعاث مسخلٟت ٓػاعة بلى ٖضة  ٢ْؿم ال ٓمي في ألاهضلـ،  ْؤما في الٗهغ الٛغهاَي ٩ٞاهذ  ،ؤٖاص جغجِب الجِاػ الخ٩

ْلت  ن الض َْٓ الظي ًغا٢ب قْا غ َٓ الظي ًىٓب ًٖ الؿلُان،  ٍٓػ ْلت، ٞال ٓػاعة هي ال٣اٖضة ألاْلى بٗض عثاؾت الض ال

ْلِظا ٧ان ٦شحرا  ٓان ؤلاوكاء،  ْصً ت بلى ظاهب بقغاّٞ ٖلى ال٨خابت  ٦ْظل٪ الٗؿ٨ٍغ ْالؿُاؾُت،  اإلاضهُت ْالا٢خهاصًت 

غ ا ٍٓػ َْظٍ ألال٣اب جض٫ ما ًل٣ب ال ْالخاظب،  ٓػاعجحن،  ْطي ال ْلت،  ٓجّ مشل:  ٖماص الض ٢ْ لٛغهاَي بإل٣اب جض٫ مِاعجّ 

ْال٣لم.  ٖلى ؤن ناخبها ًجم٘ بحن ؾلُتي الؿ٠ُ 
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ٓلُض بً بؾماُٖل ههغ بً ألاخمغ)   -َـ٢ْ733ض اجهل ابً الخُُب بالؿلُان ؤبي الدجاط ًٓؾ٠ بً ؤبي ال

ْج٣غب مى755ّ ٓػاعة 749بً الجُاب ؾىت  ؤبٓ الخؿًجٓفي ؤؾخاطٍ خُىما  ،ٌ( ٞمضخّ  ٌ مىدّ الؿلُان مىهب ال

إلاا ٢خل  ٍْىٓب ٖىّ،  ٧ْان ًغؾلّ بلى اإلال٥ٓ  ٓلى الخ٨م  ٓ الدجاطؤبْال٨خابت م٩ان ؤؾخاطٍ،  بىّ الٛجي اخا٦م ٚغهاَت ج

ْاػصاصث مجزلخّ لضًّ، ٞإٞغ 793 -755باهلل ) ْػاعجّ،  ٨َْظا اؾخمغ ابً الصٍ باٌ( ؤب٣ى الخا٦م الٛجي باهلل  ٓػاعة   ُُب خل

ش ٚغهاَت" بٌٗ الخٟانُل ًٖ ؤٖمالّ َـ،765ختى زل٘ الؿلُان ؾىت   ٢ْضم ابً الخُُب في ٦خابّ " ؤلاخاَت بخاٍع

ْمً الغؾاثل ْازخهاناجّ في الخضمت الؿلُاهُت ، ٞتر٥ في َظا اإلاُضان جغازا ضخما مً اإلاغاؾُم الؿلُاهُت 

ٓماؾُت التي ٧  ْالضبل ٓوـ ؤْ مهغ. ان ٨ًخبها ٖلى لؿان ؾلُاهّ بلى مل٥ٓ بؾباهُا ؤْالؿُاؾُت   ؾالَحن اإلاٛغب ؤْ ج

 مالٟاجّ 4.6.3

ْالُب   ْالؿُاؾت ْألاصب  ش  ٖٓا في الخاٍع ْمخى ْؤصبُا ضخما  ْٖلمُا  سُا  جغ٥ ابً الخُُب هخاظا جاٍع

َْظا الىخاط ظٗلّ مً ؤ٦بر ٦خاب ٖهغ   ، ٖٓت ؤصبُت ٖلمُت بوؿاهُت لم  ٍْالخهٝٓ ْقٗغاثّ، ل٣ض ٧ان بالٟٗل مٓؾ

ٓم خُض ؤل٠ بٌٗ َظٍ  ْالٗل ٓاٞغ ٦شحرا في ألاهضلـ، ٣ٞض ؤل٠ ما ًىاَؼ ًٖ ؾخحن ٦خابا في مسخل٠ الٟىٓن  جخ

٦ْخب بًِٗا آلازغ في اإلاٛغب ىّ ٚغهاَت  ْلت  ّمالٟاجبٌٗ ٞ ،اإلاالٟاث في مَٓ ْبًِٗا لم ًخم وكٍغ مخضا ٓعة،  مكِ

ٓص، ٞمجها ما ؤخغ١ مّٗ،  بٗض، ٖٓت: جىا٫ْ ُٞما ًليْالبٌٗ آلازغ في خ٨م اإلا٣ٟ  بٌٗ اإلاالٟاث اإلاُب

 .ؤلاخاَت في ؤزباع ٚغهاَت1

ٓػاعة2  .ؤلاقاعة بلى ؤصب ال

َٓ٘ ٢بل الاخخالم مً مل٥ٓ ؤلاؾالم3 الم ُٞمً ب  .ؤٖما٫ ألٖا

ْالهالث4 ش  ٓاٍع  . ؤْناٝ الىاؽ في الخ

 . ظِل الخٓقُذ5

 اإلآقُت في ط٦غ ألازباع ألاهضلؿُت. الخلل 6

ْاله7٠ُ ْعخلت الكخاء   . زُغة ال٠ُُ 

 ـ ع٢م الخلل في هٓم الض٫ْ 8

يت الخٍٗغ٠ بالخب الكٍغ9٠  . ْع

 . ال٨خِبت ال٩امىت ُٞمً ل٣ُىاٍ باألهضلـ مً قٗغاء اإلائت الشامىت10

ٓهّ ماعزا، ْزانت في الٟترة  َْٓ  ،التي ٖاف ٞحها في ٚغهاَتجم٨ً قِغة ابً الخُُب في الضعظت ألاْلى بلى ٧

٦ْخبّ  ش ألاهضلـ،  سُتمهضع ال ٚجى ٖىّ للباخض في جاٍع ْال٣هاثض  الخاٍع ٢ٓذ ٦خب ؤصب ملُئت بالكٗغ  هي في هٟـ ال

ٓم  ٦ْخابالىِٟؿت م٘ ط٦غ اإلاىاؾبت التي ٢ُلذ ٞحها، ُٞبُٗخّ ألاصبُت جٟغى هٟؿِا ٖلُّ في ٧ل ٖمل ٣ً مِم في  بّ 

َْٓ معجم ؤٖالم ظم٘ ُّٞ ابً الخُُب جغاظم اإلال٥ٓ َظا املجا٫ " ؤلاخاَت  َْظا ٦خاب قِحر  ش ٚغهاَت"  بخاٍع

ْاإلاٛغب ٖلى جغجِب خغْٝ الهجاء،  ْٞض ٖلحها ْؾ٨جها مً اإلاكغ١  ْمً  ْالٗلماء مً ٚغهاَت،  ٢ْض ٢ؿم َظا ْألامغاء 

 .ال٨خاب بدؿب مىانبهم

ْالكٗغ  4.6.4  م٩اهخّ في الىثر 
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ْالىثر ٌٗض ابً الخُُب مً ؤبغػ  ٦خاب ٖهٍغ ْقٗغاثّ، بل ٦خاب ألاهضلـ ْقٗغائها، ٣ٞض ْنل في الىٓم 

ْاإلاٗ ٖٓاث  ْالخى٣ل في اإلآي  ٕٓ ْٞغة الخى ْهثٍر َٓ  ْما ًمحز قٍٗغ  اوي، صعظت الخ١ٟٓ التي لم ًهل بلحها بال ال٣لُل، 

ْامخؤل خٓى الؿلُان  :زلضْن ٫ٓ٣ً ابً  ْؤزظ ًٖ ؤقُازّ،  ْاهخدل ألاصب،  ْبغػ في الُب  ْهثٍر م٘ " مً هٓمّ 

ْلت بم ْمؤل الض ْالترؾل خُض ال ًجاعي ٞحها،  ْبلٜ في الكٗغ  ْاهدكغث في آلاٞا١ضاهخ٣اء الجُض مىّ،   ."اثدّ، 

ٖٓت الجش٠٣ اب في ٦شحر مً ؤصبّ الىثري الظي اقخمل ٖلى الغؾاثل  اِْغ ؤزَغ تيً الخُُب بالش٣اٞاث اإلاخى

ْٞ ْالى٣ض،  ًْٞ التراظم  ٓاهُت  ٓاهُت ْؤلاز ْالىثر في طل٪ الضً ْاٞض ظٗلخّ بمام الىٓم  ْالغخلت، ٧ل َظٍ الغ ً اإلا٣اماث 

ْمً  ٦ْشحر مً ال٣هاثض ًىاٞـ بها مً ؾب٣ّ مً الكٗغاء   ، الٗهغ، ٣ٞض بٕغ ابً الخُُب في هٓمّ ٦ما ؤبضٕ في هثٍر

ْز٣ُت ح٨ٗـ ؤْيإ الٗه ٫ٓ بلى  ٧ْان قٍٗغ في بٌٗ ألاخُان ًخد ٖٓاجّ،  ْمٓي م مً خُض ؤٚغايّ  غ ٖانَغ

ض، ْالَؼ ْالٛؼ٫،  ٧ْان قٍٗغ ٌكمل اإلاضًذ،  ، الؿُاؾُت ْالاظخماُٖت ْألازال٢ُت،  ٍٓت، ْالخهٝٓ ؤبضٕ  ْاإلاضاثذ الىب

ْالؼظل ؤًًا.  ابً الخُُب في ًٞ اإلآشخاث 

 ْٞاجّ 4.6.5   

ٓا الٓقاًت بّ ٨ٞخب بلى خا٦م "ؾبخت ؼ(Ceuta) ؤخـ ابً الخُُب ؤن الخؿاص ٢ض ؾٗ  " الؿلُان ٖبض الٍٗؼ

بخّ  في الغخلت بلُّ جي بٚغ ْْنل بلى "ؾبخت" ؾىت  .اإلاٍغ ْبٗض ؾلُان ؾبخت ٌ ٞإ٦غم733ّجغ٥ ألاهضلـ   ب٦غاما باَغا، 

ٓل بٌ ٖلُّ اقتٍر ٖلُّ بدؿلُم ابً الخُُب ٣ُٞ  ،بمؿاٖضة خا٦م ٚغهاَت الٛجي باهلل الؿلُان اإلاؿدىهغ اإلاٛغَب  يج

٣ْٖ(Fes)ٞإعؾل خا٦م ٚغهاَت ابً ػمغ٥ بلى "ٞاؽ ٓعٔ اتهم بالؼهض٢ت ْؾل٥ٓ مظَب الٟالؾٟت "،   ىٞتؤض مجلـ ق

ضاء  ال٣ِٟاءبٌٗ  ْه٣ل بلى السجً، خُىما ؤصزل ابً الخُُب بلى السجً، ُٞغ١ باب السجً بٌٗ ألٖا ب٣خلّ 

ٍٓ ؾىت  ْصًٞ.776ْزى٣ ْبٗض طل٪ ؤزغط مً السجً   ،ٌ   

ٓماج٪:  ازخبر مٗل

ٓامل التي ظٗلذ ابً الخُُب  -1 ذ مً الٗ ْالكٗغاء ُّٞ.بحن ما ٖٞغ  مً ؤ٦بر ٦خاب ٖهٍغ 

ش ٚغهاَت". -2  َاث ما ٖلمذ ًٖ ٦خاب "ؤلاخاَت بخاٍع

 هخاثج الخٗلم  4.7

ؼة! ل٣ض اَلٗىا  ٓن هللا-ؤحها الُلبت ألٖا المٖلى  -بٗ ْمً زال٫ َظٍ الضعاؾت  ألٖا ْالىثر مً ألاهضلـ،  في الكٗغ 

 الخالُت:هخاثج الخٗلم اإلاِمت التي جخمشل في الى٣اٍ  جٓنلىا بلى

 ٢ْهاثضٍ  ن ابً َاوئ حهخم في قٍٗغ باأللٟاّ ؤ٦ثر مً اإلاٗجى،ب م،  ْؤزباَع ٧ْان خاٞٓا ألقٗاع الٗغب ال٣ضماء 

ْزضم ٞحها الخلٟاء الٟاَمُحن بيكغ ا قٗغاء الٗغب،  ٢ٓاج٘ الخاٍعسُت ْألاما٦ً التي ط٦َغ ٓخاتهم  خاٞلت بال ٞخ

ْل٨ىّ ٌٗض قاٖت مدامضَم زضمت بلُٛت، ٣ٞض خاٞٔ ٖلى اإلاىهج إْ  ْاإلآؾ٣ُا،  الكٗغي لل٣هُضة مً خُض اللٛت 

ٍٓ بمخىبئ  ْل٣ب ْاج٤ٟ ألاصباء ٖلى ؤن ابً َاوئ ؤقٗغ الكٗغاء في ألاهضلـ،   ، ٍٓع مجضصا في مٗاوي الكٗغ ْن

 اإلاٛغب.

 ُْٖىّ مً ظما٫ الُبُٗت ْظما٫ الخُاةب ٢ْض امخؤلث هٟؿّ  ا،  َٓع ْمه ْابً  ،ن ابً زٟاظت  قاٖغ الُبُٗت 

ْالدكبحهاث ما جُحر زٟاظت لم  ًتر٥ مِٓغا مً مٓاَغ الُبُٗت بال ْنّٟ بإبُاث ظمُلت مٗبرة مً ألاْناٝ 
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ٓبغي  ُٗت اإلاخمحزة اؾخد٤ ابً زٟاظت ل٣ب " نى ْبهظٍ اإلا٩اهت الٞغ ْإعجابا  ال  ٢ْب لّ الىٟـ اعجُاخا 

ٔ ألاهضلـ"  ْالك٩ٓ ٓم  ٓا الُبُٗت بكٗغ الِم ل٨ً مؼط  ،ضَْظا ؤمغ ظضً ،بن الكٗغاء ألاهضلؿُحن مؼظ

َْظا شخيء ظضًض ال ًٓظض لّ هٓحر في هخاط الكٗغ  ْالب٩اء ٖىض ألاهضلؿُحن ؤمغ عجُب  الُبُٗت بالخؼن 

 الٗغبي .

 ضْن قاٖغاب ْجٓظض في قٍٗغ البراٖت في  ن ابً ٍػ ْمسخل٠ ؤٚغايّ  ب الكٗغ  ؤنُل مخم٨ً في قتى يْغ

ْة في  ْالخال ْال٣ضعة ال٩املت في اللٛت الٗغبُت  ْالتر٦ُب في قٍٗغالهىاٖت  َْٓ ؤًٞل قٗغاء  ،ألالٟاّ ْألاؾلٓب 

ٓص الكٗغ الٗغبي ٓا ٖلى ٖم ْالغزاء  ،ألاهضلـ الظًً خاٞٓ ْالٛؼ٫  ت اإلاضح  غاى الكٍٗغ ْجُغ١ في ظمُ٘ ألٚا

ْْن٠ الُبُٗت ؛ ل٨ً ٚلب ٖلى قٍٗغ الٛؼ٫  صة ،ْالٓن٠ 
ّ
ال ٓبخّ  م٘  ،ٞةهّ ٧ان ٣ًغى ألاقٗاع الٛؼلُت ملخب

م ؤهّ ٧ان ؤ االٚغ ْالخ٨م ،صًبا ٧امال باٖع ْالخضًض الىبٓي ْألامشا٫  م   ،٢ض ؤزظ الا٢خباؾاث مً ال٣غآن ال٨ٍغ

 ْ ْالهىاٖت ألاصبُت مشل الدكبحهاث ْالاؾخٗاعاث  ٓاي٘ مً هثٍرِٞؿخٗمل السج٘   .الخلمُداث في ؤ٦ثر م

 ُت مً ظِت، ْ  ن ابً ٖبض عبّ ٢ض جم٨ً مً الش٣اٞت اإلاٗانغة،ب ٓم الضًيُت الكٖغ ْآصابها الٗل ٓم الٗغبُت  ْٖل

ْاَل٘ ٖلى الكٗغ الٗغبي ٢ضًما ْخضًشا، ٨َْظا ٢ض جم٨ً مً الش٣اٞت الٗغبُت،   ، ٖالم ْ  مً ظِت ؤزٔغ

با ٞٛلب ٖلُّ الاقخٛا٫ في ؤزباع  ْؤصًبا ؤٍع  مٟل٣ا 
ً
٧ْان قاٖغا ا،  ْؤصًبها، ْقاَٖغ ألاهضلـ باألزباع ْألاقٗاع، 

ٓان قٗغ ظُض جُغ١ ظمُ٘ ت ألاصب ْظمِٗا، لّ صً غاى الكٍٗغ ْلّ ؤقٗاع ٦شحرة ؾماَا ) اإلامدهاث(  ،ألٚا

ض، جٟائال بإن هللا ؾبداهّ ًمدو  ْالَؼ ٓأٖ  ْالٛؼ٫ ب٣ُٗت في اإلا ْطل٪ ؤهّ ه٣ٌ ٧ل ٢ُٗت ٢الِا في الهبا 

َْٗخبر ٦خاب  ٓبّ،  ض“بها طه ُٖٓت ” ال٣ٗض الٍٟغ ْه ٓاؾٗت،  ٓعة ظلُت ج٨ك٠ اللشام ًٖ ز٣اٞت ابً ٖبض عبّ ال ن

ًٍْ، مُالٗاجّ، ب ْا ْمُالٗت الض ْاللُاث٠،  ٓاصع  ْالخمدُو في الى ش، ْألاصب،  ط ًم٨ً ل٣اعثّ ؤن ًٔغ الخاٍع

ٓم ال٣غآن  ْٖل ْالخابٗحن، ٦ما ًلمـ حٗم٣ّ في ال٣ّٟ  ْصعاؾت ؤزباع الصخابت  ٍٓت،  ْالٗم٤ في الؿحرة الىب

.٠ ْالخضًض الكٍغ م   ال٨ٍغ

 ْاظّ املخاَغ في خُاجّ ل٨ً لم ٠٨ً ٢لمّ ب ْط٦غ ألاخضار املخخلٟت التي مغ بها ن ابً الخُُب  ًٖ ال٨خابت 

ٓهّ زالنت  ْاظخمٗذ آعاء اإلااعزحن ٖلى ٧  ، ْاإلاٗاٝع ٓم  ختى جغ٥ لىا ما ًىاَؼ ؾخحن مالٟا في مسخل٠ الٗل

ا في هٓم  الكٗغ  ْابً الخُُب ٧ان باٖع الش٣اٞت الٗغبُت ؤلاؾالمُت الؼازغة في ٖهغ بجي ألاخمغ في ألاهضلـ، 

ٓصي،  ٖٓت الالٗغبي الٗم ْجش٠٣ ابً الخُُب بالش٣اٞاث اإلاخى في ٦شحر  اي ِْغ ؤزَغتْؤبضٕ في ًٞ اإلآشخاث، 

ًْٞ اإلا٣اماث  ْالى٣ض،  ًْٞ التراظم  ٓاهُت   ٓاهُت ْؤلاز مً ؤصبّ الىثري الظي اقخمل ٖلى الغؾاثل الضً

ْالىثر في طل٪ الٗهغ. ْاٞض ظٗلخّ بمام الىٓم   ْالغخلت، ٧ل َظٍ الغ

 ْمٗاهحهاال٩لماث الهٗبت   4.8
 

 اإلاٗاوي اإلاٟغصاث

 ٌؿبٜ ٖلُّ  ًًٟي

ؤن ٠ًًُ بلى ٧ل قُغ مىّ قُغا ٩ًٓن مً هٓم  حكُحر الكاٖغ

 آزغ
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ي  ج٣ؿُم حؿمُِ يُت ٖلى ٚحر ْع بِذ قٗغ بلى ؤظؼاء ْٖغ

 ال٣اُٞت

 ل٣اء ٖلى بٛخت مً صْن جدًحرب مغججال

 حؿا٢تهم تهاٞتهم

 ملُئت، ظامٗت خاٞلت

 ؤػالّؤػاخّ، َغصٍ،  ؤػعج

ْان ٓوؿُت ال٣حر  مضًىت ج

ٍْلّ ٢ٓا بخ٨ت ؾغا ٍْلّ ختى ماث مسى  قض ٖلى خل٣ّ بغباٍ ؾغا

 الهٓث الجِحر ٣ٗ٢ٗت

ِٖ  مالُ٪  ِتها: ٫ٓ٣ً الٗغب:  تىَّ ؤ ىَّ ِٖ
َ
ْجِغي في ؤ

َ
َٓع ج م

ُ
ِٕ ألا َص

، ِبُِعّيِ
َّ
ِؿحُر في َمْجغاَا الُ

َ
ِا ح ْٖ  َص

ٓع  ٟا خؿىا اإلاهٝغ ٖلى ألام  جهٍغ

ٍٓغ الكاٖغ  ججؿُم الكاٖغ  ختى حٛضْ مدؿٓؾت الصخيءجه

 ج
َ
: ج٣اطٝ )جٟاٖل( ج

ُ
 دخ٣اطٝ

َ
ت
َّ
اُط ُظش َٓ ْم

َ
ِذ ألا

َ
ٞ
َ
اط
َ
٣

ِغ٤ٍِ 
َ
ٛ
ْ
 ال

 ٔ َغ
ْ
ز
ُ
ى ؤ
َ
َظٍت ِبل ْٓ لُّ َم

ُ
 ِبَها ٧

ُ
٣ِْظٝ

َ
 ج

 Cyrenaica)مضًىت لُبُا) بغ٢ت

ٓان جٓقُت  الخدؿحن باألل

ٍٓضٍ  جى١ٓ  ٤ بّ، بالٜ في جج  جٞغ

 ُٚذ ٖلذ، ْؾترث، ٚمغث

ٓطظُتالازخباع ؤؾئلت   4.9  الىم

ُٖٓت 4.9.1  ؤؾئلت مٓي

ٍٓت في ألاهضلـ  -1 ْلت ألام  مً ؤؾـ الض

(a)  ٖبض الغخمً الضازل (bاص ٓسخى بً ههحرc)  (َاع١ بً ٍػ  ( ًٓؾ٠ بً جاق٣حنd) (م

اص في ٖام ..... للهجغة: -2  صزل ؤلاؾالم بالص ألاهضلـ ب٣ُاصة البُل املجاَض َاع١ ابً ٍػ

(a)92        (b)91      (c)90      (d)93 

 مً ل٣ب بمخىبئ اإلاٛغب  -3

(a    ابً زٟاظت ) (b ضْن  (ابً ٖبضْن d)     (ابً َاوئc)     (ابً ٍػ

   مً ؤل٠ ٦خاب "ؤلاخاَت في ؤزباع ٚغهاَت"  -4

(a ّابً ٖبض عب )   (bابً بؿام)     (c(   لؿان الضًً بً الخُُب)d اإلا٣غي) 

 عصث بلُىا"مً ٢ا٫ "َظٍ بًاٖخىا  -5

(a الهاخب بً ٖباص ) (bْاوي  ( ًا٢ٓث الخمٓي d)     ( ابً زل٩انc) (ابً عق٤ُ ال٣حر
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ٓػاعجحن  -6  مً ل٣ب بظي ال

(a  ّابً ٖبض عب )  (b   ضْن  (اإلا٣غي d(لؿان الضًً بً الخُُب)c)  (ابً ٍػ

 مً ٢ا٫ "َظا الغظل ٦ىا هغظٓ ؤن هٟازغ بّ قٗغاء اإلاكغ١ ٞلم ٣ًضع لىا طل٪" -7

(a ْان بً الخ٨م  (الٛجي باهللd) (اإلاٗؼ لضًً هللا   c) (اإلاؿدىهغ باهللb) ( مغ

 مً ل٣ب بكاٖغ الُبُٗت -8

(a  ضْن  (اابً زٟاظتd)     (ابً خمضٌـc)     (ابً َاوئb)  ( ابً ٍػ

ٓا" -9  ٢ا٫ اإلاخىبئ في الكاٖغ ألاهضلسخي "ل٣ض ًإجُ٪ الٗغا١ خب

(a  ّابً ٖبض عب )  (b   ابً َاوئ)  (c ضْن  (ابً زٟاظتd)     ( ابً ٍػ

ضْن ألاهضلسخي -10  مً هي ٖك٣ُت الكاٖغ ابً ٍػ

(a  ت الصة بيذ اإلاؿخ٨ٟي   b) ( خٟهت الدجاٍع ) (c   خؿاهت الخمُمُت ) (dبُت  (ٖاجكت ال٣َغ

 ؤلاظابت ال٣هحرةؤؾئلت  4.9.2

 جىا٫ْ ابً َاوئ خُاجّ ْقٍٗغ -1

ٓا٫ الؿُاؾُت في الٗهغ ألامٓي في ألاهضلـ ا٦خب -2  ًٖ ألاخ

ْؤٚغاى قٍٗغ -3  ها٢ل ابً زٟاظت خُاجّ 

ضْن ْقٍٗغ -4  ؾلِ الًٓء ٖلى خُاة ابً ٍػ

ْهثٍر -5 ٓع ابً ٖبض عبّ زهاثو قٍٗغ   ن

ٍٓلتؤؾئلت  4.9.3  ؤلاظابت الُ

ْؤٖمالّ الباعػة -1  جىا٫ْ خُاة لؿان الضًً بً الخُُب 

ض" ا٦خب  -2  م٣اال مٟهال ًٖ ٦خاب "ال٣ٗض الٍٟغ

 ؾلِ الًٓء ٖلى قٗغ ابً َاوئ ْزهاثهّ -3

 اإلآصخى بهاْاإلاغاظ٘ ال٨خب ؤَم   4.10
ُب، املخ٤٣: بخؿان ٖباؽ،بحرْث:صاع ناصع اإلا٣غي، -1  .م1988هٟذ الُُب مً ٚهً ألاهضلـ الَغ
 .م1996الخاصًت ٖكغةماؾؿت الغؾالت: الُبٗت  بحرْث:، الظَبي،  ؾحر ؤٖالم الىبالء-2
ٓان ابً زٟاظت، -3 ْلى، بحرْث: جد٤ُ٣: صً ت ٖبض هللا،الُبٗت ألا  .م2006صاع اإلاٗٞغ
ْلى، صمك٤: صاع ال٨ٟغ -4 ٓان الضاًت، في ألاصب ألاهضلسخي، الُبٗت ألا  م.2000دمحم عي
 .م2005مهُٟى الك٨ٗت، ألاصب ألاهضلسخي، الُبٗت الخاصًت ٖكغة؛ بحرْث: صاع الٗلم للمالًحن  -5
سّ، -6 ْجاٍع ٓعي، اإلآظؼ في ألاصب الٗغبي   .م1991صاع الجلُل الُبٗت الشاهُت، بحرْث: خىا الٟاز
      .م1985ال٣اَغة: صاع اإلاٗاٝع  ٩َُل، ألاصب ألاهضلسخي مً الٟخذ بلى ؾ٣ٍٓ الخالٞت، ؤخمض -7
غة، جد٤ُ٣: اخؿان ٖباؽ، ،ابً بؿام -8  .م1997الش٣اٞتبحرْث: صاع  الظزحرة في مداؾً ؤَل الجٍؼ
ُان، -9 ْلى، م٨خبت  جد٤ُ٣: خؿحن ًٓؾ٠، ابً زا٢ان، ٢الثض ال٣ُٗان في مداؾً ألٖا الُبٗت ألا

 .م1989اإلاىاع
ُان، -10 ُْٞاث ألٖا  م1978جد٤ُ٣: بخؿان ٖباؽ، بحرْث: صاع ناصع ابً زل٩ان، 



80 
 

  

 

ٓخضة:   5ال

 ْؤزٍغ الٗباؾُت الخالٞت اهھیاع
ٓخضة  :ٖىانغ ال

 الخمُِض   5.0

ٓخضة   5.1  ؤَضاٝ ال

 ْؤزٍغ الٗباؾُتاهھیاع الخالٞت    5.2

 ألاْيإ الؿُاؾُت  5.2.1

 ؾُُغة اإلامالُ٪ ألاجغا٥ ٖلى الخالٞت   5.3.2

 اه٣ؿام اإلامل٨ت ؤلاؾالمُت  5.3.3

 ألاْيإ الاظخماُٖت  5.3.4

 ؾ٣ٍٓ الخالٞت الٗباؾُت في بٛضاص   5.3.5

 ٖهغ اإلامالُ٪  5.4

ْلت اإلامالُ٪   5.4.1 تص  البدٍغ

ْلت اإلامالُ٪ البرظُت   5.4.2  ص

 ألاْيإ الا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت  5.4.3

ْالخغ٧اث الِضامت  5.4.4  الخالٞاث اإلاظَبُت 

 هخاثج الخٗلم   5.5

ْمٗاهحها ٩لماثال  5.5  الهٗبت 

ٓطظُت ألاؾئلت  5.7  الىم

ى ْاإلاغاظ٘ ال٨خبؤَم   5.8  بها اإلآصخّ
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 الخمُِض 5.0

ٓع. ٢132امذ الخالٞت الٗباؾُت ٖلى ًض ؤبي الٗباؽ الؿٟاح ؾىت سِا بلى ؤعبٗت ٖه ٢ْؿم اإلااعزٓن جاٍع  .ٌ

ْالخٓؾ٘،  ٓة ْالاػصَاع  ْاهتهاء بلى مً ؤ بضءاالٗهغ ألا٫ْ مجها َٓ ٖهغ ال٣ ْؤما بي الٗباؽ ٖبض هللا الؿٟاح  ٓاز٤،  ال

ٓع الشالزت ٣ٞض صب زاللِا ال٠ًٗ ْالازخال٫ في الخال  ٓا ٞحها، زم الٗه ْجد٨م ٞت، خُض ؾُُغ اإلامالُ٪ ألاجغا٥ ٖلحها 

ْالؿالظ٣ت ألاجغا٥. ٓحهُحن  ٓط الب ْلت   اػصاص ٞحها هٟ ىت الض ْإهٟا١ اإلاالًحن مً زٍؼ ٓع،  ْاقخٛا٫ الخلٟاء ببىاء ال٣ه

ْال٨خاب ْألامغاء في الٟؿاص اإلاالي ٧ان  ٓػعاء  ٍٓع ال ْج ٓمُت،  ًٍْ الخ٩ ْا ْٞكٓ الاعحكاء في الض ٓامل ٖلحها،  مً ؤَم الٗ

ا.  ْاجهُاَع ٓع الخالٞت   لخضَ

ْإماعاث مخٗضصة مىٟهلت ًٖ اإلامل٨ت   ٓع ص٫ْ  ٓع خغ٧اث اهٟهالُت ؤصث بلى ِْ ٢ْامذ زال٫ َظٍ الٗه

٢ْض ؤصٔ  ْبحن َظٍ الض٫ْ ٣ٞض ٧اهذ َُبت خًُىا ْؾِئت خًُىا آزغ.   ؤلاؾالمُت. ؤما الٗال٢اث التي ٢امذ بحن الخالٞت 

ْازخال ِٓٞا مً ٢لٓب الىاؽ. ي٠ٗ الخالٞت   ْلتها بلى ؤن ػالذ َُبت الخالٞت ْز ْاه٣ؿام ع٢ٗت ص  ٫ هٓامِا 

ٓة  ٓػعاء مً الكُٗت ٖلى صٖ ْالكُٗت خملذ بٌٗ ال ْالجزاٖاث التي ٢امذ بحن ؤَل الؿىت  ٦ما ؤن الخالٞاث 

٢ْض هج ٓا بظل٪ مً ؤَل الؿىت.  ْٞخدِا، لُيخ٣م ٓجّ الختر اإلا٫ٓٛ للؼخ٠ بلى بٛضاص ٖانمت الخالٞت  م الختر ٖلى صٖ

ْالؿلب  ٓا ٞحها الجهب  ْماعؾ ٓا مئاث آالٝ مً الىاؽ،  ٓا الخلُٟت الٗباسخي اإلاؿخٗهم باهلل، ٦ما ٢خل ٖلى بٛضاص، ٣ٞخل

٨َْظا اهتهذ الخالٞت الٗباؾُت التي صامذ ؤ٦ثر  ٓص لٓن ماثّ،  ٓا ٦خب اإلا٨خباث في جهغ صظلت ختى اؾ ْؤل٣  ،٤ ْالخدٍغ

ن.     مً زمؿت ٢ْغ

ْطل٪ ؤجهم٦ما هبدض  ْلت الخالٞت الٗباؾُت ب٣لُل،  ْلتهم ٢بل اه٣غاى ص ٢ض  في ٖهغ اإلامالُ٪ الظًً ٢امذ ص

حن ٢اما في مهغ:  ْلت اإلامالُ٪ جى٣ؿم بلى ٖٞغ ْص ْالدجاػ.  ٓا ؾُُغتهم ٖلى الكام  ْبؿُ ْلت لِم في مهغ،  ٓا ص ؤ٢ام

ت الظي امخض خ٨مّ مً ؾىت  ْٕٞغ 748ٌ بلى ؾىت 648ٕٞغ اإلامالُ٪ البدٍغ اإلامالُ٪ البرظُت الظي امخض خ٨مّ مً ٌ، 

 ٌ.923ٌ بلى 784ؾىت 

؛ ألهّ ؤنبذ ػمام الا٢خهاص في ًض للٛاًتؤما الخُاة الاظخماُٖت ْالا٢خهاصًت في ؤًام اإلامالُ٪ ٣ٞض ٧اهذ ؾیئت 

ْالؿ ٓالض  ْاإلا ْالُٗضًً  ٓلُت الؿلُان الجضًض ْخٟالث عمًان  ٦ْثرث الاخخٟاالث في َظا الٗهغ ٦دٟلت ج مغ ال٣بِ. 

ْاط ٦ْظل٪ ٦ثرث م٩اثض ؤلاؾماُٖلُت مً  ْالٛىاء ْخٟالث الؼ ٢ْ٘ الجزإ بحن ؤجبإ اإلاظاَب ؤلاؾالمُت  ْالخخان، ْ

ْالبضٕ  َْام  ْما ًدب٘ طل٪ ٧لّ مً اهدكاع ألا ْالخغ٧اث الِضامت  الكیٗت. ْفي ٖهغ اإلامالُ٪ ٦ثرث الخالٞاث اإلاظَبُت 

اثْمً وكٓب  حن ، ٦ما حٗغى اإلاظَب الؿجي إلااإلاىاٖػ ٩اثض ؤصخاب الخغ٧اث الِضامت حٗغًيا قضًًضا ٖلى ًض اإلاخُٞغ

ْٖلى ًض اإلاىا٣ٞحن .  مً الكُٗت 

ٓخضةؤَضاٝ  51  ال

ٓع الخالُت: ٓخضة بلى ألام  تهضٝ َظٍ ال
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 ا ْاػصَاَع ْجٓؾِٗا  ٓة الخالٞت الٗباؾُت  ٢ 

 ي٠ٗ الخالٞت الٗباؾُت 

  ٓع  الخالٞت الٗباؾُت جضَ

  اه٣ؿام اإلامل٨ت ؤلاؾالمُت 

  ٍٓالخالٞت الٗباؾُتؾ٣ 

 ٪ُحٍٗغ٠ ْظحز بٗهغ اإلامال 

 ٪ُالخالت الا٢خهاصًت في ٖهغ اإلامال 

  ْالخغ٧اث الِضامت في َظا الٗهغ  الخالٞاث اإلاظَبُت 

 ْؤزٍغالٗباؾُت  الخالٞت اهھیاع  5.2

 ألاوضاع السياسية 5.2.1

ْلت الٗباؾُت  ْزالزٓن 132/ مً طي الدجت ؾىت ٢27امذ الض ٓؤ ٖغقِا ؾبٗت  ْجب  ،ٌ 
ً
زال٫ زمؿت  زلُٟت

ْلِم ؤبٓ الٗباؽ ٖبض هللا الؿٟاح اإلاخٓفى ؾىت  ْبٌٗ ال٣غن ـ ؤ ن  م اإلاؿخٗهم باهلل اإلاخٓفى ٢خُال ٢136ْغ ْآزَغ  ،ٌ

ٓة656ؾىت  ْهي : ٖهغ ال٣ ٓع،  ْلت الٗباؾُت بلى ؤعبٗت ٖه ش الض الخٓؾ٘ ْالاػصَاع، ْ َـ. ل٣ض ٢ؿم اإلااعزٓن جاٍع

ٓط اإلامالُ٪ ألاجغا٥ ْٖهغ هْٖهغ هٟ ْٖهغ الؿالظ٣ت ألاجغا٥.،  ٓحهُحن الٟغؽ،  ٓط الب ٟ 

ْاػصَاع، ٣ٞض ابخضؤ بسالٞت ؤبي الٗباؽ ٖبض هللا الؿٟاح،  ْجٓؾِٗا  ٓة الخالٞت  ٞالٗهغ ألا٫ْ ٧ان ٖهغ ٢

ال ؾلُت،  ٓط ٞحها لٛحر الخلٟاء  ٍٓت مؿخ٣لت اؾخ٣الال جاًما ال هٟ ٓاز٤. ٧اهذ الخالٞت في َظا الٗهغ ٢ ْاهخهى بسالٞت ال

ٍْداٞٓٓن ٖلى ْخضة ٧ْان  ْلت بإهٟؿِم،  ن الض ت، ًماعؾٓن قْا ْإصاٍع الخلٟاء ؤْلي ٢ضعاث شخهُت ْؾُاؾُت 

ٓهت  إلاا ٧اهذ الخالٞت الٗباؾُت ٢امذ  بمٗ ْالخغ٧اث التي جشاع في ْظِِا.  ٓعاث  ْالش ْمٓن الٟتن  ٣ٍْا ْلت ْؾالمتها،  الض

 ٓ ْلت ختى ؤخ٨م ْاؾ٘ في الض ٓط  ْهٟ ٢ٓت  ْالٗؿ٨غي في الٟغؽ ٧ان لِم م٩اهت مغم ا ال٣بًت ؤزحًرا ٖلى ال٣ؿمحن ؤلاصاعي 

 ً َْع ٕٓ ؤمغ الخلٟاء  الًاث. ؤما الجِل ٩ٞان َ ْإمغة ال ٓػاعة   ٓلى ٖضص مجهم ال بٛضاص ْألا٢الُم الخابٗت لِا، ٞخ

ٓجها. زلٟاء َظا الٗهغ َم: ؤبٓ الٗباؽ ٍْٟخد ن اإلاضن ْألا٢الُم  َْْٛؼ ٓصْن الجُٓف بإهٟؿِم،  ٓا ٣ً  بقاعتهم، ٩ٞاه

ٓع َـ(136-132ٌ)ٖبض هللا الؿٟاح ْاإلاىه ْاإلاِضيٌ(136ٌ-158)،  ْالِاصيٌ(158ٌ-169)،   ،(169ٌ-170)ٌ ْ ن ،  َاْع

ْاإلاامٓن ٌ(198-193ٌ)، ْألامحن(193ٌ-170ٌ)الغقُض ْاإلاٗخهمٌ(198ٌ-218)،  ٓاز٤ٌ(218ٌ-227)،  ْال  ،(227ٌ-

232)ٌ. 

ٓط اإلامالُ٪ ألاجغا٥ في الخالٞت في الخالٞت الٗباؾُت مىظ الٗهغ الشاوي ٖى بُّ بضؤ ال٠ًٗ ًِض ْ  ض ما بضؤ هٟ

٧ٓل ٖلى هللا، زم ؤنبذ الخلٟاء بٗضٍ  ٓا الخلُٟت الٗباسخي اإلاخ ٓع بإًضحهم، ختى ٢خل ْؤنبدذ م٣الُض ألام الٗباؾُت، 

ٓحهُحن بٛضاص في الٗهغ الشالض، ٦ما ؤن  ْاهتهذ ؾُُغتهم بضز٫ٓ الب ٓجهم،  َْٗؼل ٓجهم  مجغص ؤصاة َُٗت لِم، ًىهب

ٓط الب ٓع الشالزت ألازحرة ال٠ًٗ هٟ ٓحهُحن اه٣طخى بضز٫ٓ الؿالظ٣ت ألاجغا٥ في الٗغا١ في الٗهغ الغاب٘. َاب٘ الٗه
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ٓع  ٓا  ْالخضَ ْماج ٓة وؿبُا اؾخ٨مل ٞحها الخلٟاء مضة خ٨مِم  ٢ 
ُ
ٓع الشالزت ألازحرة ٞترة َل الٗه

َّ
ْالاهدال٫، ٚحر ؤهّ جسل

 خخ٠ ؤهِٟم. 

ٓع الشالزت ألازحرة التي ؾببذ ل٠ًٗ الخالٞت الٗباؾُت  ؾىدىا٫ْ  ا مً ألاْيإ الؿُاؾُت للٗه
ً
َٞغ

 ْازخاللِا:

 ؾُُغة اإلامالُ٪ ألاجغا٥ ٖلى الخالٞت   5.3.2

ٓاص، بال ؤهّ  ٦ما ؤؾلٟىا ْال٣ ٓػعاء  ْع ٦بحر في ب٢امت الخالٞت الٗباؾُت، ٩ٞان مجهم ؤ٦ثر ال ؤن الٟغؽ ٧ان لِم ص

ْبحن  ْبحن ٢ْٗذ بُجهم  ٢ْ٘ بُجهم  ٓن ه٨باث، مشل ه٨بت البرام٨ت، ْ ٓطَم، ٞى٨بهم الٗباؾُ الٗباؾُحن ْخكت الػصًاص هٟ

ضْن ؤن  ٓا ًٍغ ْالٟغؽ ٧اه ٓي،  ضْن ؤن ٌؿخُٗض مجضَم الؿال٠ ٖلى الِٗض ألام ٓا ًٍغ الٟغؽ ٖضاء قضًض، ٞالٗغب ٧اه

٢ْض هخج مً طل٪ ؤن ِْغ ْا مجضَم الظي ٧ان لِم ؤًام الؿاؾاهُحن،  م مً  ٌؿترص ْٚحَر ٓبي ٌؿٓي بحن الٗغب  جُاع قٗ

ٓعة باب٪ الخغمي في آطعبُجان. ٓعاث يض الخالٞت الٗباؾُت مشلما ٧اهذ ز ٢ْٗذ ز  الكٗٓب ؤْ ًدِ مً قإجهم، ٦ما 

َْؿىض بلُّ  ًخسظَظا الظي خمل اإلاٗخهم ؤن  ا لّ، 
ً
ٓاٞضٍ ٖلى بٛضاص ظِك مً الغ٤ُ٢ التر٧ي الظي ٦ثر ج

٣ٍْضمّ في  ٓا ؤصخاب خًاعة مضهُت ؾالمخّ الصخهُت،  ٓه ْلم ٩ً إلاا ٧ان ألاجغا٥ مً ؤَل البضْ،  املجا٫ الؿُاسخي، 

 ٓ ٓا بطا ع٦ب َٓم بلى  امشل الٟغؽ، ٩ٞاه ْاليؿاء مً الٟغؽ ٞك٩ ٟا٫  ٓر ْألَا ُت، ُُٞإْن الكُ الخُل ال ًبالٓن بالٖغ

 ْؤؾ٨جهم بًاَا.  276اإلاٗخهم، ٞبجى لِم مضًىت ؾامغاء 

 ٓ ٓة اإلاٗخهم َظٍ جد ْلت الٗباؾُت، ٣ٞض ٧ان الٟغؽ ؤصخاب مضهُت ْخًاعة، ٧اهذ زُ ش الض ال ٦بحًرا في جاٍع

 ْ ٓا بض ٓا ٦ظل٪ بل ٧اه ٓه ْج٣الُض، ؤما ألاجغا٥ ٞلم ٩ً ْآصاب  ٓمت ْؾُاؾت،  َْؿ٨ىٓن  ٍحنْخ٩ ٍْجهبٓن  ًهُضْن 

ًٍٓغا ص٣ُ٢ا: م الجاخٔ جه َٓع ٢ْض ن ٓمٓن بالٛاعة،  ٣ٍْ  ،  الصخأع

َمض" َٖ ٓاٍف  ) زُام( ْؾ٩انالتر٥ ؤصخاب  ْؤعباب م َْم ؤٖغاب العجم... ٞدحن لم ُٞاٝ   ،

ال  ال ق٤ ؤجهاع  ال بيُان  ال ٚغؽ  ْالِىضؾت،  ْالٟالخت  ْالُب  ْالخجاعاث  حكٛلِم الهىاٖاث 

لب  ت ألابُا٫ َْ ْم٣اٖع ْع٧ٓب الخُل  ْالهُض  ْالٛاعة  ْلم ٨ًً َمِم ٚحر الْٛؼ  ظباًت ٚالث، 

ٍْش ْجض ٧ْاهذ َم )جضمحر( الٛىاثم  ٧ْاهذ لِظٍ اإلاٗاوي ْألاؾباب البلضان،  ْٞت،  مِم بلى طل٪ مهغ

، ْناع طل٪ َٓ  ٓا ٖلى آزٍغ ْؤج ٓا طل٪ ألامغ بإؾٍغ  ٓلت بها، ؤخ٨م ْمٓن ٓعة ٖلحها  ْم٣ه مسخغة 

ْا في الخغب  ٓا ٦ظل٪ ناع م، ٞلما ٧اه م خضًثهم ْؾمَغ ْٞسَغ ْلظتهم  ْججاعتهم  نىاٖتهم 

ْؤَل الهحن في الهىاٖاث... ٓهاهُحن في الخ٨مت  اؾت ٧الُ ْالٍغ  ". ٧ْأ٫ ؾاؾان في اإلال٪ 

 (166م :  ، املجلض الشاوي، )عؾاثل الجاخٔ

ْبجى لِم  ٓا ٖلى ػمام الخ٨م، خُض ظٗلِم ظىض الخالٞت الٗباؾُت،  إ اإلاٗخهم لؤلجغا٥ ؤن ٣ًبً ُّ ل٣ض َ

ْؤُٖاَم مىانب  ٓلى ٦بحر التر٥ مِمضًىت زانت،  الة  "بقىاؽ"مت، ٞ ٓلي ٖلحها ال ْمىدّ الخ٤ بإن ً ٖلى مهغ، 

ٓلى  ٓاز٤ ٞ ْالؿىض، ٞلما جٓفي  "بًخار"ممً ٌكاء، ْزلّٟ ابً ال ٓع صظلت بلى زغاؾان  ؤُٖاٍ مغجبخّ  "بقىاؽ"ٖلى ٧

ٓاز٤ ؾىت "بًخار"ْؤ٦ثر بٖمالّ  ٓاص التر٥ َظٍ الٟغنت، 232. ٞلما جٓفي ال ْلم ًخسظ ؤخًضا ْلي ِٖضٍ، اؾخٛل ٢  ،ٌ
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ٓا  ٓلُت الخلٟاء بإًضحهم ُٞما ٞدمل ٧ٓل الخالٞت بُض التر٥، ٞإنبدذ ج ٓلي اإلاخ ٧ٓل، ٞ ْلت ٖلى البُٗت للمخ عظا٫ الض

 بٗض.

ْبحن  ٢ْض ؾاءث الٗال٢اث بِىّ  ا،  ًً ٓطَم ؤعاص ؤن ًخسلو مجهم بًغب بًِٗم بٗ ٧ٓل اػصًاص هٟ ٞلما عؤٔ اإلاخ

ْاهًم بلحهم، ٞخسلو ألا ٞإمؤلابىّ اإلاىخهغ،  ٧ٓل -جغا٥ مىّاإلاىخهغ ألاجغا٥  ٍغ الٟخذ بً  -اإلاخ ٍْْػ  َٓ ٍٓ خُض ٢خل

ْلم ًب٤ 247زا٢ان في لُلت مً لُالي قٗبان  ْلت  ٓم ؤنبذ التر٥ ٧ل شخيء في الض ْمىظ طل٪ الُ ٌ في ال٣هغ الجٟٗغي. 

 
ّ
ُِ  ٣ْ للخلٟاء شخيء. ٫ٓ٣ً: ابً ال

َ
 :َـ(709)م:ي٣ِ ُ

ٓا الخ" ْاؾخًٟٗ ٧ٓل ٖلى اإلامل٨ت،  ٓلى ألاجغا٥ مىظ ٢خل اإلاخ لٟاء، ٩ٞان الخلُٟت في ًضَم اؾخ

ٍٓ، ٧األؾحر، ْا زلٗ ْإن قاء  ،ٍٓ ْا ؤب٣ ٍٓ بن قاء ْا ٢خل  ".ْإن قاء
 (181) الٟسغي في آلاصاب الؿلُاهُت)َب٘ اإلاُبٗت الغخماهُت بمهغ( م: 

ْجٓفي اإلاىخهغ بٗض  ْا لّ البُٗت مً الىاؽ،  ْؤزظ  ٍٓ ْباٌٗ ٓلى اإلاىخهغ الخالٞت بإًضي ٢خلت ؤبُّ مً ألاجغا٥،  ج

ٍٓ 248ؾخت ؤقِغ مً زالٞخّ ؾىت  ْباٌٗ ٍٓ باإلاؿخٗحن،  ْل٣ب ٌ، ٞازخاع ألاجغا٥ للخالٞت ؤخمض بً دمحم بً اإلاٗخهم، 

ْصؾاجَؿ  م اإلاؿخٗحن خغ٧اِث ْباٌّٗ الىاؽ. ؾئِ  ٍٓ ٞلم ٌٗض بلى ؾامغّ ألاجغا٥  اء، ِم ٞٛاصع ؾامغاء بلى بٛضاص، ٞاؾتري

ْجم جضبحر ٢خل اإلا ٓا اإلاٗتز باهلل،  ْباٌٗ  ،ٍٓ ٓاز٤ اإلال٣ب ٞسلٗ ٓا دمحم بً ال ْباٌٗ ْا اإلاٗتز ؤن ًسل٘ هٟؿّ،  ؿخٗحن. زم ؤمغ

٘ اإلآالم،  ْٞع ؼ في الٗض٫  ا ج٣ُا ٌؿحر ؾحرة ٖمغ بً ٖبض الٍٗؼ ْٖع ٍٓ. ٧ان اإلاِخضي  ٓا اإلاٗتز زم ٢خل باإلاِخضي، ْسجى

ال مؿغ  ٧ْان ناثما ٢اثما، م٣خهًضا في الِٗل، ٚحر مبظع  ْٖٝؼ ًٖ الٛىاء،  ٘ ٞدغم الكغاب،  ْٞع ٝ، ٢غب الٗلماء 

ٍٓ ؾىت  ْعئؾائهم، ل٨جهم ٢خل ْؤعاص ؤن ًٟخ٪ ب٣اصة ألاجغا٥   ٌ.256مىاػ٫ ال٣ِٟاء، 

ٍٓ ؤبٓ ٧ْان ؤز ْٖامت الىاؽ،  ٧ٓل، باٌّٗ ألاجغا٥  ٓلى الخالٞت اإلاٗخمض ؤخمض بً اإلاخ ؤخمض َلخت اإلال٣ب  ْج

٧ْان الىه ٓص بىٟؿّ اإلاٗاع٥،  ئا م٣ضاما، ٣ً ٤ٞٓ ٢اثًضا ُٖٓما ظٍغ غ خلُّٟ ٞحها، ٣ٞطخى ٖلى خغ٦ت الؼهج ٢ًاًء باإلا

ْبظل٪ اؾخُإ ؤن ًغص بلى الخالٞت َُبتها، ٞس٠  ْؤبلى ٞحها بالء خؿىا.  ٓعاث التي خضزذ بةًغان،  ْٖلى الش مبرًما، 

٤ٞٓ في خغب  ٧ْان ٢ض ؤبلى م٘ ؤبُّ اإلا ْْلي الخالٞت ؤبٓ الٗباؽ ؤخمض اإلال٣ب باإلاٗخًض،  يِٛ ألاجغا٥ ٖلى الخالٞت. 

ال ًدغ٧ٓن ؾا٦ىا َُبت مىّ، ٦ما زً٘  الؼهج ٓهّ،  بٗضٍ البىّ اإلا٨خٟي الظي  ألاجغا٥بالء خؿىا، ٩ٞان الاجغا٥ حهاب

ٓلى الخالٞت ؾىت  ْجٓفي 289ج َْٓ ؤهّ ظٗل مً بٗضٍ ؤزاٍ اإلا٣خضع ْلي ِٖضٍ،  ٌ، بال ؤن اإلا٨خٟي اعج٨ب زُإ ٦بحرا، 

َْٓ ابً زالر ٖكغة ؾىت. ٨ٞثر 295ؾىت  ٓا ٠ُ٦ ًًُل٘ بإٖباء الخالٞت ٌ، ٞسلّٟ اإلا٣خضع  ٢ْال ث ٢الت الىاؽ ُّٞ، 

ْا ٖلُّ  ْل٨ً ألاجغا٥ زاع ْا لّ البُٗت،  ٓا ٖبض هللا ابً اإلاٗتز، ٞإزظ ٓل م ٖلى ؤن ً َْٓ لم ًبلٜ الخلم. ٞإظم٘ ؤمَغ

٧ْاهذ ؤمّ قَٛب  ْٖاصث الخالٞت بلى اإلا٣خضع.   ،ٍٓ ٢ْخل ألاجغا٥  ٢ْخل ْالؿُاؾت،  ن الخ٨م  ْمُت، جهٝغ قْا ع

ٓا الخالٞت بٗضٍ ؤزاٍ دمحما اإلال٣ب بال٣اَغ باهلل،320ٌلُٟت اإلا٣خضع ؾىت الخ ْل ٧ْان شجاٖا م٣ضاما ٚحر ؤهّ ٧ان  ، ْ

ٓطؤ ٍٓ ؾىت ْؤخم٤ َ ْبحن ألاجغا٥، ٞسلٗ ْ 322، ٧ان ال ٩ًاص ًصخٓ مً ؾ٨غ، ْؾاءث الٗال٢اث بِىّ   ؾَم ٌ، 
ُ
 آْ ل

 َٖ ُْ 
َ
ٓا بٗضٍ الغاضخي باهلل ؤبا الٗباؽ ؤخمض ُْ ي ْباٌٗ ٓلى الخالٞت ختى جٓفي ؾىت ّ،  ل ًخ ٌ، ْزلّٟ 329بً اإلا٣خضع، ْْ

ب  ْالخ٨م، ٞدضزذ ٖلى ِٖضٍ ٞتن ْخْغ ٧ْان نالخا ج٣ُا، ٚحر ؤهّ لم ٨ًً طا بهغ بالؿُاؾت  ٍٓ اإلاخ٣ي باهلل،  ؤز

٢ْبٌ ٖلُّ ؾىت  ْلم ُٖىَ  لْذ ْزل٘ ْؾَم  َـ٦333شحرة،  ٓلى الخالٞت بٗضٍ اإلاؿخ٨ٟي باهلل ابً اإلا٨خٟي،  ْج ٌ ٖلُّ ًماٍ. 
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ٍٓهي ببٛضاص ْلت الب ان ما ؤمغ ، ٞل٣بّ اإلاؿخ٨ٟي بإمحر ألامغاء، ٖام في زالٞخّ ختى هؼ٫ مٗؼ الض ْلت ؾٖغ ٚحر ؤن مٗؼ الض

ْبضز٫ٓ ، بال٣بٌ ٖلُّ ْجهبذ صاٍع ْؾملذ ُٖىاٍ.  ٓحهُحنٞسل٘ مً الخالٞت  ٓاصَم ٖلى  الب ٢ْ بٛضاص ػا٫ حؿلِ التر٥ 

 م٣الُض الخ٨م.

ٓحهُٓن ٣ٞض ْاثل ال٣غن الغاب٘ الهجغي ظائْ  ؤما الب ْٞاعؽ، ا بلى املجا٫ الؿُاسخي في ؤ ٓا ٖلى ؤنِٟان  ٓل ْاؾخ  ،

ْا ٖلى الٗغا١. ٓػؾخان، ْؾُُغ ٦ْغمان ْز  ْمى٣ُت الجبا٫، 

ٓعاث  الخغ٧اث الاهٟهالُت التي ٢امذ في ألا٢الُم، ْ ل٣ض ٧ان ْي٘ الخالٞت الٗباؾُت آهظا٥ خغًظا بد٨م الش

لب مىّ ؤن ًضزل بٛضاص، ٞؿاع بلحها ٞلم حؿخُ٘ الضٞإ ًٖ  َْ ٍّٓ ْصٖا الخلُٟت اإلاؿخ٨ٟي ؤخمض بً ب ممخل٩اتها، 

ْل٣ب ؤزاٍ ٖلُا بٗماص 334ْصزلِا ٖام  ْلت،  ْل٣بّ بمٗؼ الض ٌ، بٗض ؤن زغط ألاجغا٥ مجها ُٞٗىّ الخلُٟت ؤمحرا لؤلمغاء، 

ْلت. ْؤزاٍ خؿىا بغ٦ً الض ْلت،   الض

ٓا بٛ ٓحهُٓن مً الكُٗت، صزل ْح الٗضاء للخلٟاء الٗباؾُحن املخالٟحن لِم في ٧ان الب َْم ًدملٓن ع ضاص 

٠ لضحهم ًدىا٫ْ مجهم  ْؤنبذ ٧إهّ مْٓ ْلم ٨ًً للخلُٟت بال الاؾم،  ٓط خ٣ُ٣ي في الٗغا١،  ٓا ؤصخاب هٟ ٧ْاه اإلاظَب. 

 َْ ٣ْٞض هٟصَ ما ٣ًُم بّ ؤ ٕٓ بلحهم.  ٓع الخالٞت مً صْن الغظ ْلِـ لّ خ٤ الخهٝغ في ؤي ؤمغ مً ؤم ٓطٍ في َظا ٍ، 

ْإخ٩امّ ٢بًخّ ٖلى م٣الُض  ٓلّ بلى بٛضاص،  ْلت، بٗض صز ْؤعاص مٗؼ الض ٍْٟٗل ما ًُلب مىّ.  الٗهغ، ًامغ ُٞإجمغ، 

ٓة، ألجها  ٍٓت، ٚحر ؤهّ عظ٘ ًٖ اجساط َظٍ الخُ ٣ٍُْم م٩اجها زالٞت ٖل ٓع ٞحها، ؤًً ًلػي الخالٞت الٗباؾُت،  ألام

 ْ ْٞاعؽ ٖلى ًض ؾخٗغى الٗالم ؤلاؾالمي لِؼاث ٖىُٟت،   ٓحهُت في الٗغا١  ْلت الب ٍٓهي. ؾ٣ُذ الض ٕؼ الخ٨م الب جٖؼ

ٓا بٛضاص ٖام   ٌ.447الؿالظ٣ت ألاجغا٥ الظًً صزل

ٓٞاة اإلاؿخٗهم آزغ الخلٟاء الؿال ؤما  ْاهخهى ب ٓطَم ؤزىاء زالٞت ال٣اثم  ظ٣ت ألاجغا٥ ٣ٞض ابخضؤ هٟ

 ٓ ٓط، ٞالٗباؾُحن. اؾخٗاص الخلٟاء في َظا الٗهغ ال٣ ْالىٟ ٓطَم مىظ ِٖض اإلاؿترقض بضؤة  ْا ٌؿخُٗضْن بٌٗ هٟ

ٓطَم مىظ ِٖض الىانغ،  ْا هٟ ما٫ الخابٗت لِا مىظ ِٖض اإلا٨خٟي، ٦ما اؾخٗاص ٓا بد٨م بٛضاص ْألٖا ْاؾخ٣ل اإلاؿلٓب، 

ٓا ٞحها ألي ؾلُان بلى ؤن ْنل اإلا٫ٓٛ بلى بٛضاص  ٓا ؾخا ْؾخحن ؾىت  لم ًسًٗ ْم٨ش ٓا بد٨م الٗغا١،  ْاؾخ٣ل

ْؤؾ٣ َٓا  ٓا الخالٞت الٗباؾُت. ٞاخخل ُ 

َْٓ ؤ٫ْ مً اٖخى٤ ؤلاؾالم ٧ْاهذ  لى: ؾلج١ٓ بً ص٢ا١،  الؿالظ٣ت مً ٢بُلت جغ٦ُت جىدؿب بلى ظضَا ألٖا

ٓا اإلاظَب  ْاٖخى٣ ٓاَئ بدغ الخؼع،  ال ٞؿُدت مً الهحن بلى ق ْاؾٗت ْؾِ ٓا ٌؿ٨ىٓن صخغاء  ٧ْاه مً ؤٞغاص ٖاثلخّ. 

ٓا ٖام  ْهؼخ ٍْ بٛحرة ْخماؾت.  ْههغ ْلخّ في 375الؿجي  ْؤؾـ َٛغلب٪ الؿلجٓقي ص ْعاء الجهغ ْزغاؾان،  ٌ بلى بالص ما 

ٓص الٛؼهٓي في مٗغ٦ت صاهضه٣ان ٖام ْلت الؿالظ٣ت الٗٓام، 431زغاؾان بٗض اهخهاٍع ٖلى الؿلُان مؿٗ ْهي ص  ،ٌ

 ْاٖتٝر الخلُٟت الٗباسخي بّ ؾلُاها في الٗام الخالي.

 ٓ ْانل ٓطَم في الٗغا١  ؾُاؾتهم الخٓؾُٗت في ازم بن الؿالظ٣ت  ْا هٟ ْمض ٓحهُحن،  ٓة الب ٓا ٖلى ٢ ً٢ْ ٞاعؽ، 

ٍٓ ٖام  ْؤمغ بظ٦غ اؾمّ في 447الظي صزل ْاٖتٝر الخلُٟت بُٛغلب٪ ؾلُاًها ٖلى اإلاىا٤َ التي ٧اهذ جدذ ًضٍ،   ،ٌ
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ْا لِم مً ْؤبض ٓحهُحن؛ ألجهم مً ؤَل الؿىت،   الخُبت. ٧ان الؿالظ٣ت ؤ٦ثر اختراًما للخلٟاء ٖلى ال٨ٗـ مً الب

 الخُٗٓم ْالاخترام ما ٧ان ٣ًخطخي مىهبهم الضًجي.

ْالؿلُان ٖىض ما خا٫ْ َٛغلب٪ ؤن ٌؿخإزغ بجمُ٘ الؿلُاث في الٗغا١  ٢ْض وكب الخالٝ بحن الخلُٟت  

٢ْض حٗغى الخلُٟت ل٨شحر مً الاؾتهاهت  ٍْهبذ مجغًصا جماما مً ؾلُاهّ.  ختى الؿلُاث التي ٧اهذ جخٗل٤ بالخلُٟت، 

ا ٖؼم الؿلُان مل٨كاٍ ٖلى ؤن ًُغصٍ مً بٛضاص، ل٨ىّ ماث الؿُان ٢بل ؤن ًد٤٣ ما ؤعاصٍ. ما ػا٫ ْالامتهان ٖىض م

الخلٟاء ًىايلٓن للخدغع مً الًِٛ الؿلجٓقي، ختى جد٤٣ لِم الاؾخ٣ال٫ الخام ًٖ الؿالظ٣ت في ِٖض الخلُٟت 

ْلت الؿالظ٣ت الٗٓام في ٞاعؽ  ْاهتهذ ص  ٌ.552ْزغاؾان ٖام الىانغ الظي ٧ان لّ ظِكّ ْخاقِخّ. 

ٓماج٪  ازخبر مٗل

ْبمً ًيخهي؟ .1  بمً ًبخضت الٗهغ ألا٫ْ 

 مً َُإ للمالُ٪ ألاجغا٥ ٞغنت ال٣بٌ ٖلى الخالٞت؟ .2

 مً بجى مضًىت ؾامغاء؟ .3

 متى اهتهذ ؾُُغة ألاجغا٥ ٖلى الخالٞت؟ .4

 اه٣ؿام اإلامل٨ت ؤلاؾالمُت  5.3.3

ا جاما،  ًٖ ٧ْاهذ جسً٘ للخلُٟت زًٓ ْاخضة،  ْلت ؤلاؾالمُت في الٗهغ الٗباسخي ألا٫ْ ٦خلت  ل٣ض ٧اهذ الض

ٍْدل اإلاكا٧ل،  ت،  ْالٗؿ٨ٍغ ت  ن ؤلاصاٍع ٍْغظ٘ بلُّ في الكْا ٍْجبى بلُّ الخغاط،  َْٗؼلِم،  الة  ٩ٞان الخلُٟت ٌٗحن ال

ْما بلى طل٪ م ٓص باؾمّ،  ْجًغب الى٣ ً مٓاَغ الؿلُان. زم ؤزظ َظا الؿلُان ٣ًل قًِئا ٍْضعى لّ ٖلى اإلاىابغ، 

ْؤزظث ألا٢ُاع ْألا٢الُم حؿخ٣ل ًٖ بٛضاص  ْجى٣ؿم،  ٞكِئا بؿبب ي٠ٗ الخالٞت، ختى ؤزظث اإلامل٨ت جخمؼ١َّ 

 قًِئا ٞكِئا، ٞهاعث اإلامل٨ت ؤلاؾالمُت ٖباعة ًٖ ص٫ْ مخٗضصة مؿخ٣لت مىٟهلت ًٖ اإلامل٨ت ؤلاؾالمُت. 

ْلت الُاَ ت في ٞاعؽ َاَُغ بً خؿحن ؤخض ٢اصة ٣ٞض ؤؾـ الض ْلت ْ ٌ، 205ٖام  اإلاإمٓن ٍغ جإؾؿذ الض

٣ُت ٖام  ٍٓت في َبرؾخان 297الٗبُضًت)الٟاَمُت( في ؤٍٞغ ضًت الٗل ْلت الٍؼ ٌ ٖلى ًض ٖبُض هللا اإلاِضي، ٦ما ٢امذ الض

ض بً دمحم بً بؾماُٖل، 250ٖام  ت في ٞاعؽ، ٖل وكامتٌ ٖلى ًض الخؿً بً ٍػ ْلت الهٟاٍع ى ًض ٣ٌٗٓب بً اللُض الض

 ٌ.254الهٟاع ٖام 

ْلت الؿاماهُت ٖام  ْالغي ٦261ظل٪ ٢امذ الض برؾخان  ْٞاعؽ، ْزغاؾان، َْ ْعاء الجهغ،  ٌ في ب٢لُم ما 

ْاه٣غيذ  الة مسلهحن،  ٧ْان للؿاماهُحن ٖال٢اث َُبت م٘ الخالٞت، ٦ما ْظضث الخالٞت ٞحهم  ْالجبل ْسجؿخان، 

ْٖام389ٖام   .ٌ254 ْ ْاهتهذ ٖام ٌ جإؾؿذ الض َْٓ مً اإلامالُ٪ ألاجغا٥،  ٓلٓن،  ٓهُت ٖلى ًض ؤخمض بً َ ٓل لت الُ

292 .ٌ 
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ْلت ؤلازكُضًت ٖام  ٦ما الٍ الخلُٟت  ٖلى مهغ ٖام ٢323امذ الض ٌ، 323ٌ  ٖلى ًض دمحم بً َغج الظي 

٢ٓذ هٟؿّ ٖلى ٧ْ324لّٟ بمِمت  الخهضي لخمالث الٟاَمُحن التي َاظمذ مهغ ٖام  ٖال٢خّ ٌ، ْخاٞٔ في ال

ْل٣ّبّ بـ  اهت( ." ؤلازكُض"الُُبت م٘ الخالٞت الٗباؾُت،   )مل٪ اإلال٥ٓ في لٛت ؤَل ٞٚغ

ْايُغبذ ألاْيإ في مهغ، صٞ٘ طل٪ الٟاَمُحن لئلٚاعة ٖلى مهغ،  ختى 334إلاا جٓفي ؤلازكُض ٖام   ،ٌ

ٓا ٖلى الخ٨م ؤلازكُضي. ً٢ْ ٓلِا،  ٓا في صز  هجخ

ْلت الخمضاهُت ٖلى  ٓلى خمضان ٖام ٦ْظل٪ ٢امذ الض ْاؾخ ٌ ٖلى ٢لٗت ماعصًً 277ًض خمضان بً خمضْن، 

ٓاعط، ٞداعبّ الخلُٟت اإلاٗخًض ٖام  ٓهت الخ غة بمٗ ٢ْ٘ خمضان ؤؾحًرا في ًض الخلُٟت، ٚحر 281في الجٍؼ ٓاجّ.  َْؼم ٢  ،ٌ

ْمً َىا ها٫ الخمضاهُٓن قِغة في املجا٫ الؿُاسخ ٓاعط.   ٌ 293ي. ْفي ٖام ؤهّ  ٖٟا ٖىّ بٗض ؤن َؼم ابىّ الخؿحن الخ

ْلى الخلُٟت اإلا٨خٟي ؤبا الُِجاء ٖبض هللا بً خمضان ؤزا الخؿحن  خ٨م اإلآنل، ٦ما ٢لض ؤزاٍ ببغاَُم صًاع عبُٗت 

ْل٣ب الخلُٟت اإلاخ٣ي ٖبض هللا ٖام 307ٖام  ْلت.330ٌ.  ْل٣ب ؤزاٍ بؿ٠ُ الض ُْٖىّ ؤمحًرا لؤلمغاء،  ْلت   م بىانغ الض

ْلت  ْمت بحزهُُت ْ البحزهُُحن،  ضبال٣خا٫ يل٣ض ٢ام ؾ٠ُ الض ْاثل في م٣ا ٓا٫ ظضص ؤمجاص اإلاؿلمحن ألا َ

ً ْلت  الخمضاهُحن ٖام  ٖكٍغ ْاهتهذ ص  ٌ. 406ٖاما. 

 ٍّْٓ ْلت بجي ب ْٞاعؽَـ، 334 ٢امذ ص ٓا ؤنِٟان  ٓػؾخان، ْخ٨م ْا ٖلى الٗغا١.، ٦ْغمان ْز ْؾ٣ُذ  ْؾُُغ

ٓحهُت ْلت الب ْٞاعؽ ٖلى ًض الؿالظ٣ت ألاجغ  الض ٓا بٛضاص ٖام في الٗغا١   ٌ.447ا٥ الظًً صزل

ٓا ٖام الؿال ؤما  ْؤؾـ َٛغلب٪ الؿلجٓقي 375ظ٣ت ألاجغا٥ ٣ٞض هؼخ ْعاء الجهغ ْزغاؾان،  ٌ بلى بالص ما 

ٓص الٛؼهٓي في مٗغ٦ت صاهضه٣ان ٖام  ْلخّ في زغاؾان بٗض اهخهاٍع ٖلى الؿلُان مؿٗ ْلت الؿالظ٣ت 431ص ْهي ص  ،ٌ

ْاٖتٝر الخلُٟت الٗباسخي ب ْانلٓ ؾُاؾتهم الخٓؾُٗت في ٞاعؽ، الٗٓام،  ّ ؾلُاها في الٗام الخالي. زم بن الؿالظ٣ت 

ٓا الٗغا١ ٖام  ْصزل ٓحهُحن،  ٓة الب ٓا ٖلى ٢ ْلت الؿالظ٣ت الٗٓام في ٞاعؽ ْزغاؾان ٖام ٢ْ447ً ْاهتهذ ص  . ٌ

٢ْطخي ٖلى َٛغ٫ الشالض: آزغ ؾلُان ؾلجٓقي في الٗغا١ ٖام 552  ،ٌ590.ٌ 

ٓماج٪  ازخبر مٗل

ْلت الٗبُضًت؟مً  .1  ؤؾـ الض

ٓهُت؟ .2 ٓل ْلت الُ  متى اهتهذ الض

 ما مٗجى ؤلازكُض؟ .3

ْلت الؿالظ٣ت الٗٓام؟ .4  متى اهتهذ ص

 ألاْيإ الاظخماُٖت  5.3.4

ٓع الخالٞت الٗباؾُت ؤن ٦شحرا مً الخلٟاء الٗباؾُحن ٧اه ٓامل التي ؤصث بلى جضَ ٓا  ٓاْمً ؤَم الٗ ٢ض اوٛمؿ

ْؤؾباب الخُاة ْصة ب٩ل ْؾاثل الِٗل  ٓع الباطزت اإلاؼ ْبىاء ال٣ه ْالتٝر  ٧ٓ ، في اللِٓ  َٓ ؤ٫ْ الخلٟاء  -لٞاإلاخ

ًٓعا -ٞٗل طل٪ الٗباؾُحن الظًً ٓا٢ٗت ٖلى بٗض زالزت ٞغاسخ قماال مً ؾامغاء ٢ه ٓػة ال ْباإلااخ ؤه٤ٟ ْ ، بجى بؿامغاء 
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ؽْالٗ، ْهي:  الكاٍ، ٖلحها ؤمٓالا ٦شحرة ب، ْالبضٌ٘، ْالكبضاػ، ْغ ٓػة ٞهي : ، َْظٍ بؿامغاء، ْالبرط، ْالٍٛغ ْؤما باإلااخ

ْوي، الجٟٗغي  ٢ْض ؤه٤ٟ في بىائها مالًحن الضهاهحر.، ْالِاع  ْاللالاة. 

٧ٓل مً الخلٟاء ْاإلاخ٣ي، ٢ْض ؾل٪ َظا اإلاؿل٪ مً ؤحي بٗض اإلاخ ٧ْاهذ مضة زالٞتهما ٢هحرة. ، بال اإلاِخضي 

ٓصي ًٖ  ْالبىاء٢ْا٫ اإلاؿٗ بت بال في اليؿاء  ٖلى ٢هٍغ  ٍْظ٦غ ؤهّ ؤه٤ٟ، اإلاٗخًض الٟاعؽ الخاػم: لم ج٨ً لّ ٚع

ا ؤعبٗما ٢ُْل : ٧ان في ٢هغ اإلا٣خضع الظي ، ثت ؤل٠ صًىاعاإلاٗغْٝ بالثًر ٓع جمخض زالزت ٞغاسخ.  ٖٓت مً ال٣ه ٧ْان مجم

ْم َْٓ ابً زالر ٖكغة ؾىت ؤخض ٖكغ ؤل٠ ٚالم زصخي مً الغ ٓلى الخالٞت  ٣ٍْا٫: بهّ ؤجل٠  ج ٓصان.  ْالؿ ْاله٣البت 

ٓها مً الضهاهحر،مً ألا  ٓا٫ زماهحن ملُ ْلت مىظ زلٟائها  م ٓاَغ الشمُىت التي ٧اهذ جدخٟٔ بها الض باإلياٞت بلى الج

ْلحن.  ألا

ٓاث ٢طخى ٖلى َُبت الخالٞتْ  ْالكِ باث  ْإقبإ الٚغ ٓع  ْجبضًضَا في بىاء ال٣ه ٓا٫  ْؤهٟض ، إن بجالٝ ألام

 ْ ىت الض ىت زالُت. ٞٞةطا َلب الج، لتزٍؼ ْا الخٍؼ ْاجبّ ْظض ٓػعاء ، ٗمَّ الاعحكاءِل ع الة ْ ٩ٞان ال ْال ٦باع ال٨خاب 

ْلت مً اإلاىا٤َ املخخلٟت، ًغحكٓن  ْالًغاثب التي ٧اهذ جهل بلى الض ٓا٫ الخغاط  ٧ْاهذ ْاَغة الاعحكاء ، ٍْسخلؿٓن ؤم

 ، بضؤث مىظ الٗهغ الٗباسخي ألا٫ْ 
ُ
ٓصع ٦ ْ خَّ ٣ٞض ن ْا ٓاز٤ ؾىت  اب الض ْاؾخسلو مجهم هدٓ ، 229ًٌٍ في ِٖض ال

ٓوي صًىاع. ؤما في الٗهغ الٗباسخي الشاوي ٣ٞض احؿ٘ الخغ١ ٖلى الغا٢٘ ٓا٫ ، ملُ ٓاصر ٦شحرة إلاهاصعة ؤم ٣ٞض خضزذ خ

ٓػعاء ْال ْاؾخسلو مىّ مإحي ؤل٠ صًىاع، ال٨خاب  غ  ٍٓػ ٓا٫ ٧اجبّ ؤبي ال ٧ٓل ؤم ٓا٫ ، ٣ٞض ناصع اإلاخ ْناصع اإلاٗخمض ؤم

ْاؾخسلو مجهما حؿٗماثت ؤل٠ صًىاع.ْػ  ْابىّ ٖبُض هللا  َْب   ٍٍغ ؾلُمان بً 

 ٠ ٍْبضْ ؤهّ لم ٨ًً َىا٥ مْٓ ْلت.  ٓا٫ الض ٓا ًسخلؿٓن ؤم الة ٧اه ْال ْال٨خاب  ٓػعاء  ٧ل طل٪ ًض٫ ٖلى ؤن ال

مت الكىٗاء. ٍْغج٨ب َظٍ الجٍغ ْلت بال   في الض

ٓا  ْلت ٧اه ٟي الض ش َظا الٗهغ ؤن ؤ٦ثر مْٓ ٓةًُٟض جاٍع حن في الغق َٓع ٓمٓن ٖلى ، مخ ٓا ٣ً ال ؾُما مً ٧اه

ٓا ًٟخىُّ  ٧ْاه ٓا٫ الخغاط.  ْؤم ٓظِاءظباًت الًغاثب  ْال ُان  ْالسخب ، ٓن في حٗظًب ؤصخاب الًُإ ْألٖا مً الًغب 

ذ ٖلى  ٓص ْنب الٍؼ ْالغؾ٠ في ال٣ُ  ٍٓ ْؤعظلِم الغئْؽٖلى الٓظ ٓا مجهم ، ْالخٗل٤ُ ٖلى الجضع مً ؤًضحهم  لِؿخسغظ

ٓإ الخى٨ُلما ً ْؤه ٢ْض ْن٠ ابً اإلاٗتز  ؤنىاٝ الٗظاب  ٓا٫.  ضْن مً ؤم  ٣ٞا٫:، ٍغ

بُِل 
َ
م ِمً َعُظٍل ه

َ
٦ َْ م 

َ
٨
َ
ٞ 

 

ٍب َظلُِل  
َ
َمغ٦ َْ َُبٍت  ََ  طي 

 

ٓاِن  ٖ
َ
َٗخلُّ ِباأل ٌَ  ُّ ًُخ

َ
 َعؤ

 

ٓاِن   ِإلى الضً َْ  ِبلى الُخبِٓؽ 
 

 
ً
ٍِ ِخباال ِض

ًَ ٓا في  ل َٗ َظ َْ 
 

  ُ٘
ِ
ّ
ُ
َ
٣ ًُ ٍب  ىَّ

ُ
ْناالِمً ٢

َ
 ألا

 

ٔغ الِجضاِع  ُٖ ٍُ في  ٓ٣
َّ
ل َٖ َْ 

 

 في الضاِع  
 
ُّ َبّغاَصة هَّ

َ
إ
َ
٧ 

 

بِل 
َ
ٍُ َن٤َٟ الُ ٟا

َ
ٓا ٢ ٣ َّٟ َن َْ 

 

ِزّلِ  
َْ حِن قاِمٍذ  َٗ  ِب

ً
هبا

َ
 ه

 

ِّ الَؼٍخا ُ
َ
ل َٖ َنبَّ َسّجان   َْ 

 

َمُخا 
ُ
ٍة ٦ هاَع َبَٗض ِبؼَّ

َ
ٞ 
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ْمت ٓالِمًخٓؾل بلحهم ؤن ، ٞةطا لم جب٤ ُّٞ ٢ضعة اإلا٣ا ٍٓ بٌٗ ؤم ٍٓ ٖلى الخجاع ٧ي ٣ًغي ؤْ ًبُِٗم ، ٌٗغي

ٍٓ ٖضة ؤًام، بٌٗ ٣ٖاٍع ْاخًضا بٗكغة. ٧ي ًخسلو مً َظا ، ؤْ ؤن ًاظل ٓهّ  ختى ٣ًترى مً اإلاغابحن الظًً ٣ًغي

٫ٓ٣ٍْ ابً اإلاٗتز:  ضٍ ؤعباب الخغاط.  ٢ْم٘ َظا "الخٗظًب الظي ال ًُا١ بضٞ٘ ما ًٍغ بن اإلاٗخًض ؤػا٫ َظا الخٗظًب 

ْص.". الٓلم الهاعر ي ؤن  ٞةن ٧ان ٢مّٗ ٣ٞض ٧ان ألظل مدض ٓص آلاجُت بلى ما ٧ان ٖلُّ. ٣ٞض ْع زم ٖاص ألامغ في الِٗ

 
ُ
٢ْض ػاص َظا الٟؿاص ٚلبت اب الُٗاء ٞٓظض لِم زُاهت بلٛذ هدٓ ماثت ؤل٠ صًىاع.  اليؿاء ٖلى  اإلا٣خضع خاؾب ٦خَّ

ٓائهً، الخ٨م ً الخ٨م بدؿب ؤَ ٓا٫ الُاثلت٣ٍْخىحن ، ٨ًٞ ًهٞغ ٓاَغ الٛالُت ألازمان ْألام ختى ٢ُل: بن ، الج

ْلت هه٠ ملُٓن صًىاع ىت الض  ٖلى خحن ٧ان في زؼاثً ؤمّ ملُٓن صًىاع ٧املت.، اإلاؿخٗحن ماث ْفي زٍؼ

ٓماج٪  ازخبر مٗل

ْوي؟ .1  مً بجى الِاع

ا؟ .2  ٦م ؤه٤ٟ اإلاٗخًض ٖلى ٢هٍغ اإلاٗغْٝ بالثًر

ُان  .3 ٓظِاء؟٠ُ٦ ٧ان ٌٗظب ؤصخاب الًُإ ْألٖا  ْال

ٓظِاء ؟ .4 ْال ُان   مً ؤػا٫ حٗظًب ؤصخاب الًُإ ْألٖا

 ؾ٣ٍٓ الخالٞت الٗباؾُت في بٛضاص   5.3.5

ل وكإث في الًِبت  ٖٓت مً ال٣باثل الغُّخَّ َْم مجم ؾ٣ُذ الخالٞت الٗباؾُت ٖلى ؤًضي اإلا٫ٓٛ)ؤْ الختر(، 

ْؤ٢ َْم ظحران التر٥  ٓبي،  ٓلُا قمالي صخغاء ظ ْٞت باؾم ًَبت مىٛ اعبهم مً الىاخُت الٗغ٢ُت، هبٜ مً بحن اإلاٗغ

ٓلُت  ٓعاؤٞغاص اإلا٫ٓٛ ظى٨حز زان الظي ازخاعجّ ال٣باثل اإلاٛ ت ْؤوكإٖلحها،  بمبراَ ٍٓع ٓٚل في  بمبراَ ْج غاٝ،  مترامُت ألَا

ٓلى ٖلى ٖانمتها ب٨حن  ؾىت  ْاؾخ ْٖؿا٦ٍغ بلى612الهحن   ّٖٓ ٓظّ بجم ٓلى ٖلى زغاؾان  ٌ، زم ج الٛغب، ٞاؾخ

ْؤٞٛاوؿخان، ْؤطعبُجان ؾُا.ْ ،  ٓبي ْع  ظى

ْاؾٗت ألا٦ىاٝ. َـ624إلاا ماث ظى٨حز زان ٖام  ت  ٍٓع ْٞاجّ هدٓ مىا٤َ ْ  جغ٥ بٗضٍ امبراَ ػخ٠ اإلا٫ٓٛ بٗض 

ٓلُت ٖام  امت اإلاٛ ِْٖض مى٩ٓ زان الظي حؿلم الٖؼ ْؤمٍغ 646ٚغبي آؾُا.  ال٧ٓ ب٣ُاصة خملت ٖلى ٞاعؽ،  ٌ بلى ؤزُّ َ

ٓلُت ٖل  ى البالص اإلامخضة مً الٗغا١ ختى ؤ٢اصخي  مهغ. ؤن ًبؿِ الؿُاصة اإلاٛ

٧ْان َظا البالء ٖاما في بالص آؾُا ْزهًٓنا في بالص  ٓا ؤَلّ،  ٢ْخل ٓا ُّٞ  ٓا بلًضا جهب ٧ْان الختر بطا صزل

 اإلاؿلمحن. ٞةن ٦شحًرا مً البالص ؤلاؾالمُت التي اظخاخِا الختر ٢ض زلذ ٧لِا مً ؤَلِا ؤْ ٧اصث.

 هي: ٣ٍٓ بٛضاصألاؾباب التي ؤصث بلى ؾ

٢ْٗذ ٖام  -1 ْالكُٗت؛ ٣ٞض  ْالجزاٖاث بحن ؤَل الؿىت  ٌ ٞخىت ُٖٓمت بحن ؤَل الؿىت 655الخالٞاث 

٢ْخل ٖضة مً الغاًٞت، ًٞٛب ابً الٗل٣مي ْ ْالغاًٞت مً الكُٗت، ؤصث بلى جهب ُٖٓم   زغاب، 

غ، ْظّغؤ الختر ٖلى الٗغا١ لِكخٟي مً الؿيُت.  ٍٓػ  ال
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ٓماث بحن ا -2 ْالخه ض الضًً الخالٞاث  َْٓ مٍا غ،  ٍْػ ٓاص. ٣ٞض ٧ان للخلُٟت اإلاؿخٗهم باهلل  ْال٣ ٓػعاء  ل

ْبحن  ض الضًً ال٣ُمي  غ مٍا ٍٓػ ٢ْ٘ بحن ال ْالضَاء، ُٖٓم الخ٣ض:  ي، ٧ان ٢لُل ؤلازالم، ٦شحر اإلا٨غ  ال٣ُّمِ

٦ٓت ال٣اثض بما ا ٍٓذ ق ٢ْ غ  ٍٓػ ظخم٘ ال٣اثض مجاَض الضًً ؤًب٪ زالٝ إلاا ٖلذ م٩اهت ال٣اثض ٖلى م٩اهت ال

ٓطٍ ٧لّ، ختى ٢ا٫ ًٖ هٟؿّ : غ ال٣مي هٟ ٍٓػ ٓلّ مً خاقُت الخلُٟت ْزضمّ، زم زؿغ ال  خ

غ   ْاهخ٣اُم إُؾ ً بَ لّ َم  ٍْػ  ّّ 
 

ُٕ  بُي    ِٓ  ع٢ا  ْالىُٓم  َا الىثُر خك
 

ْهي خمامت ٓع٢اء   ٦ما حسج٘ ال
 

  ًُ ال ؤمغْلِـ لّ ههي   ُإ 
 

ض الضًً ال٣مي ٖلى ال٣اثض  ٍْدغيّ ٖلى ٢ْض بلٜ الخ٣ض مً مٍا  ٍٓ ال٧ٓ ًضٖ مجاَض بً ؤًب٪ ؤن ٧اجب َ

ٓهّ مٗاملت  ٓا ٌٗامل ٓا ٖلى البالص ظٗل ٓل ٍٓال، ٞةن الختر إلاا اؾخ ْل٨ً ال٣مي لم ًيخٟ٘ بشماع زُاهخّ َ اخخال٫ بٛضاص. 

ُْٚٓا ٖام  ا  ْالظ٫، ختى ماث ٚمَّ ٓان   ٌ.657الِ

ْلت -3 ن الض ٢ْلت اَخمامّ بكْا ٓع  ٢لت زبرة الخلُٟت اإلاؿخٗهم باهلل  ٢ًْاٍئ ؤ٦ثر ؤًامّ في ، ْبمٗالي ألام

ُْٞما ال ٌٗىُّ مً اإلاالهي.  الخٟغط ٖلى اإلاؿازغ، 

ٓة، مما ظغؤ الخ -4 ْحٗضص مغا٦ؼ ال٣ ْاه٣ؿام اإلامل٨ت ؤلاؾالمُت،  ٓع الظي لخ٤ بالخالٞت،  ْالٟخ تر ال٠ًٗ 

ٓم ٖلى ٖانمت الخالٞت   . ٖلى الهج

ا، ختى ٢ا٫ ٖؼ  ًٗ ٧ْان َظا الاظخُاح َاثال مٟج ال ؾُما بالص ؤلاؾالم،  بضؤ الختر باظخُاح البالص في اإلاكغ١، 

ا... ٞمً طا الظي "الضًً ابً الازحر:  ا لظ٦َغ ل٣ض ب٣ُذ ٖضة ؾىحن مٗغًيا ًٖ ط٦غ َظٍ الخاصزت اؾخٗٓاًما لِا ٧اَع

ْاإلاؿلمحن؟... ُٞا ل ْثهاٌؿِل ٖلُّ ؤن ٨ًخب وعي ؤلاؾالم  ٍْا لُخجي مذ ٢بل خض  ".ُذ ؤمي لم جلضوي، 

ال٧ٓ ٓا  –خُٟض ظى٨حز زان  -ػخ٠ الختر ب٣ُاصة َ ٓل ْؤَلِا ا٦دؿاًخا، ختى اؾخ بلى الٛغب ٨ًدسخٓن البالص 

ٓا  ٓا مً  بٛضاص، ٞإخاَ م ختى ا٢ترب ٓا ؾحَر ٓاعػم قاٍ عثِـ الباَىُت، زم جابٗ ْلت ز ٓا ع٦ً الض ٢ْخل ٖلى خهً اإلآث 

ْصزلِا، ٞجٔغ ْ ظِاتها، بها مً ظمُ٘  ال٧ٓ َاظما ٖلى بٛضاص  ْا٢خدم ٖؿ٨غ َ ْم.  ٣ٍْا بضؤ ٖؿ٨غ الخلُٟت ًضاٞ٘ 

ْالخمشُل البلٜ ما ٌٗٓم ؾماّٖ، بلّ جٟانُلّ، زم اؾدكِض الخلُٟت اإلاؿخٗهم  ْالجهب الُٗٓم   ٘ ٞحها مً ال٣خل الظَع

 لخالٞت الٗباؾُت.ٌ، ٞبم٣خل الخلُٟت ْؾ٣ٍٓ بٛضاص اه٣غيذ ا656باهلل في عاب٘ نٟغ ؾىت 

٢ْض ٢خلاإلاا َ ٣ٍْخلٓن،  ٓصٍ، ًجهبٓن ٞحها  ًٓما لجى ي -ظم َال٧ٓ ٖلى بٛضاص، ؤباخِا ؤعبٗحن ً هدٓ  -ٖلى ما ْع

ٍٓلت،  ن َ ٧ْاهذ َظٍ الٗماعاث هدُجت خًاعة ٢ْغ ا.  ّٓص ماَئ ٓا ٦خبها في جهغ صظلت، ختى اؾ ْعم ْزماوي مئت ؤل٠،  ملُٓن 

ٓم جبجى ٖلى ما ٢بلِا. ْال٨خب ٦ظل٪ ٧اهذ هدُجت ز٣اٞت ٢غ  ْالٗل ْالخًاعاث   ْن، 

ْة الٗلمُت اإلاخمشلت في ال٨خب، ٞترث خغ٦ت  ْالؿ٣ٍٓ ؤهّ إلاا ياٖذ الثر ْالؿلب  ٧ْان مً ؤزغ َظا الجهب 

ْصماع، ْ ؤلابضإ  إلاا عؤٔ الٗلماء ما ؤناب البالص مً زغاب  ْالخًاعة بسؿاعة ُٖٓمت.  ْؤنِب الٗلم  الابخ٩اع، 

ٓا ًدمضْن هللا ٖلى  ٓا بصخيء ظضًض، ؤنبد ٓا ًُمدٓن ؤن ًإج ْاه٨ؿغث هٟٓؾِم، ٞبٗض ؤن ٧اه يٟٗذ َممِم 

ْة ٓا بالب٣ُت البا٢ُت مً الثر ْاههب اَخمامِم ٖلى ؤن ًدخٟٓ  الٗلمُت مما جب٣ى مً الًُإ.  الاخخٟاّ بال٣ضًم، 

ٓماج٪  ازخبر مٗل
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 ما هي ألاؾباب التي ؤصث بلى ؾ٣ٍٓ بٛضاص؟ .1

 مً َم اإلا٫ٓٛ)الختر(؟ .2

ٓلي ؤوكإ  .3 تؤي مل٪ مٛ ٍٓع غاٝ؟ بمبراَ  مترامُت ألَا

 متى اهتهذ الخالٞت الٗباؾُت في بٛضاص؟ .4

 . ٖهغ اإلامال5.4٪ُ

ٓا ٖلى   ً٣ٍْ ٓاث، ٧ان اإلامالُ٪ 656الخالٞت الٗباؾُت ٖام٢بل ؤن ًجخاح الختر )اإلا٫ٓٛ( بٛضاص،  ٌ ببً٘ ؾى

ْالدجاػ. ٓا ؾُُغتهم ٖلى الكام  ْبؿُ ْلت لِم في مهغ،  ٓا ص  ٢ض ؤ٢ام

ت الظي امخض خ٨مّ مً ؾىت  ان ٢اما في مهغ: ٕٞغ اإلامالُ٪ البدٍغ ْلت اإلامالُ٪ ٖٞغ ٌ، 748ٌ بلى ؾىت 648ْص

 ٌ.923بلى  784زم ٕٞغ اإلامالُ٪ البرظُت الظي امخض خ٨مّ مً ؾىت 

ْلت 5.4.1 ت ص  اإلامالُ٪ البدٍغ

ٓبُحن، ٣ٞض اجسظ اإلال٪ الهالر ؤًٓب ؾىت   ْازغ خ٨م ألاً ٌ مٗٓم ظىضٍ ْخغؾّ 637ل٣ض ٦ثر اإلامالُ٪ في ؤ

ت.ْ ْزضمّ مجهم،  ٓا اإلامالُ٪ البدٍغ غة( بدغ )جهغ( الىُل. مً ؤظل طل٪ ُؾمُّ يت )ظٍؼ  ؤؾ٨جهم في ْع

ٍٓ ٌ، ز647إلاا ماث اإلال٪ الهالر ؾىت  ٓعان قاٍ ؤًٚبذ اإلامالُ٪، ٣ٞخل ٓعان قاٍ. ل٨ً ؾحرة َ لّٟ ابىّ َ

ْاثل  ٓا م٩اهّ ٖلى ٖغف الخ٨م ؤمّ شجغة الضع ٖلى ؤن ٩ًٓن ٢اثض الجِل ٖؼ الضًً ؤًب٪ مً 648في ؤ ْؤظلؿ  ،ٌ

ٓا ٖؼ الضًً ؤًب٪ باإلال٪، ٓلخّ امغؤة ٞباٌٗ ْبٗض زالزت ؤقِغ بضا لِم ؤن اإلال٪ ال ٌؿخ٣غ بطا ج ٩ٞان ؤ٫ْ  اإلامالُ٪. 

ت.  ؾالَحن اإلامالُ٪ البدٍغ

ْؤٖٓمِم: الٓاَغ  م  ت بٗض ٖؼ الضًً ؤًب٪ ٖكغة ؾالَحن ؤقَِغ ٢ْض ظلـ ٖلى ٖغف اإلامالُ٪ البدٍغ

ْْن )ٌ 676 -658ٌ) بُبرؽ البىض٢ضاعي  ٓع ٢ال ْاإلاىه  (.ٌ 693-ٌ  689( ْألاقٝغ زلُل)ٌ 689-ٌ  678( 

ْلت اإلامالُ٪ البرظُت  5.4.2   ص

ت في ػمً مخازغ ؤما اإلامالُ٪  البرظُت ٩ٞان مٗٓمِم مً ؤنل ظغ٦سخي ظلبهم ؤؾُاصَم اإلامالُ٪ البدٍغ

ٓا باؾم اإلامالُ٪ البرظُت. ِغٞ ُٖ ٓا ٌؿ٨ىٓن في ؤبغاط ٢لٗت ال٣اَغة  إلاا ٧اه ًٓصا.  ْا مجهم خَغًؾا ْظى  ْاجسظ

ْلت اإلامالُ٪ البر  ٓامل ٦شحرة زم اهتهذ، ٢امذ ص ت بٗ ْلت اإلامالُ٪ البدٍغ ٟذ ص ُٗ ْماؾؿِا اإلال٪ ٞلما ي ظُت، 

ْالخًاعي بغ١ٓ٢) ْطْي ألازغ الؿُاسخي  ْمً مكاَحر اإلامالُ٪ البرظُت  ( 801ٌ-784ٌالٓاَغ ؾ٠ُ الضًً. 

ٓعي)ٌ 901 -ٌ  872(، ْألاقٝغ ؾ٠ُ الضًً ٢اًدباي)848ٌ –ٌ  825ْبغؾباي) ٍٓ الٛ  (.ٌ 922-ٌ 906( زم ٢اهه

ت922ْٖام  ٍٓع ٓعي آزغ  ٌ ػخ٠ الؿلُان ؾلُم ألا٫ْ الٗشماوي بلى ؾ ٍٓ الٛ ٞاجدا، ٞخهضٔ لّ ٢اهه

ٓن  ٓلى الٗشماهُ ْاؾخ ِخل، 
ُ
٢ْ  ٍٓ ْصاعث اإلاٗغ٦ت بُجهما في مغط صاب٤ قما٫ خلب، ٞاجهؼم ٢اهه ؾالَحن اإلامالُ٪ البرظُت، 
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ت. زم ٞخذ الؿلُان ؾلُم مهغ  ٍٓع ْازغ قِغ عبُ٘ ألا٫ْ مً ؾىت ْ ٖلى ؾ ٌ، ٞاه٣غيذ 923بؿِ خ٨مّ ٖلحها في ؤ

ْلت  ْصزلذ مهغ في الخ٨م الٗشماوي.بظل٪ ص  اإلامالُ٪ 

 ألاْيإ الا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت  5.4.3 

ُت. ْمً الٓلم في الٖغ  ٧اهذ الخُاة الاظخماُٖت في ؤًام اإلامالُ٪ البرظُت  ؾِئت ظًضا، إلاا ٧ان ٞحها مً الٟؿاص في ؤلاصاعة 

ػمام الا٢خهاص في ًض ال٣بِ ختى ٢ا٫ ْؾاءث الخُاة  الا٢خهاصًت في مهغ ؤًام اإلامالُ٪ البرظُت، ٣ٞض ؤنبذ 

غط) ْبحن ال٣بِ :785الكاٖغ قِاب الضًً بً ؾاٖض ألٖا ْالبرظُت(  ت   ٌ( في اإلاٛاهم الا٢خهاصًت بحن اإلامالُ٪ )البدٍغ

ْم الغػ١ في مهغ ٖا٢ل  ٠ُ٦ْ ًغ
 

ْالترؽ  ْهّ ألاجغا٥ بالؿ٠ُ   ْمً ص
 

 ٢ْض ظمٗخّ ال٣بِ مً ٧ل ْظِت
 

ْالشمً    ْالخمـألهٟؿِم بالغب٘ 
 

ْالؿلُان زلض زغاظِا  ٞللتر٥ 
 

ْالخالث٤ في الؿضؽ   ْلل٣بِ هه٠ 
 

ٓالض  ْاإلا ْالُٗضًً  ٓلُت الؿلُان الجضًض، ْخٟالث عمًان  ٦ما ٦ثرث الخٟالث في َظا الٗهغ ٦دٟلت ج

ْالخخان.  ْاط  ْالٛىاء ْخٟالث الؼ  ْالؿمغ 

اصة الهالة  ْاؾِ ال٣غن الخاؾ٘ للهجغة ٖٝغ قغاب البن. ْخضر في َظا الٗهغ ٖضص مً البضٕ مجها ٍػ ْفي ؤ

٫ٓ هللا ًيخهي ب٫ٓ٣ اإلااطن: هللا ؤ٦بر، هللا ؤ٦ ي ًٖ عؾ بر، ْالدؿلُم ٖلى الىبي ملسو هيلع هللا ىلص بٗض ألاطان، ٞةن ألاطان الكغعي اإلاْغ

ْاخخٟاالتهم.اهدكغث ٦ظل٪ ْ ال بلّ بال هللا،  ُٓٞت  ٦ْثر الٟؿاص في خل٣اث اله ٓاعصة في ؤلاؾغاثُلُاث،   ألازباع ال

٦ْظل٪ ٦ثرث م٩اثض  ت) الكاُٞٗت زانت(.  ٢ْ٘ الجزإ بحن ؤجبإ اإلاظاَب ؤلاؾالمُت: بحن الخىابلت ْألاقٍٗغ ْ

ٓػ. ْفي مُل٘ ال٣غن الٗاقغ ؤًًا  ٦ْالمِم في اإلاُٛباث بما ال ًج اهدكغ اإلاظَب الكُعي ؤلاؾماُٖلُت) الباَىُت( 

 ؤلامامي في ٞاعؽ ٖلى ًض بؾماُٖل الهٟٓي مل٪ بًغان.

ْالخغ٧اث الِضامت 5.4.4  الخالٞاث اإلاظَبُت 

ْالخغ٧اث الِضامتْ  ْالبضٕ  ٦ثرث الخالٞاث اإلاظَبُت  َْام  ْاهدكغث ألا اث. ْ في ٖهغ اإلامالُ٪،  وكبذ اإلاىاٖػ

ب َْام.  ٧ْان هٟغ مً عظا٫ الضًً ًجؿمٓن َظٍ الخالٞاث بًْغ  مً ألا

حن مً  حٗغى اإلاظَب الؿجي في َظا الٗهغ إلا٩اثض ؤصخاب الخغ٧اث الِضامت حٗغًيا قضًًضا مً ٢بل اإلاخُٞغ

َْؿبٓن الصخابت ٧إبي ْ ، الكُٗت َُٓت بلى ألاثمت،  بان. ٣ٞض ٧ان بٌٗ الكُٗت ًيؿبٓن نٟاث ألال ْالَغ اإلاىا٣ٞحن 

٣ٍْظٞٓن ابيخحهما،  ْٖمغ  ل ٚلْ ب٨غ  ِ في ؤصاء الغؾالت، ٣ٞض ٧ان ٖلُّ ؤن ًاصحها بلى ٖلي ٦غم هللا َٗخ٣ضْن ؤن ظبًر

َْٓ خؿً بً 721ْظِّ، ل٨ىّ ؤصاَا بلى دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، ط٦غ ابً الٗماص الخىبلي في ؤزباع ؾىت  ٌ ؤن بٌٗ ٚالة الكُٗت 

خل ؤخمض بً  701ي ؾىت ٌ. ْف744دمحم الِمظاوي ٢ض زبدذ َظٍ اإلاٗخ٣ضاث الباَلت ٖلُّ ٞد٨م بؼهض٢خّ، ٣ٞخل ؾىت 
ُ
٢

م  َْـ ْ الش٣ٟي ألهّ ٧ان ًدى٣و ال٣غآن ال٨ٍغ َْؿتهحن بال٣ٗاثض، ٦ما ٢خل ؤخمض الغ َْؿخدل املخغماث  الغؾ٫ٓ 

 ٌ لِظٍ ألاؾباب هٟؿِا.715ؤلا٢باعي في صمك٤ ؾىت 
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ٓماج٪  ازخبر مٗل

ْلت اإلامالُ٪؟ .1 ا لض ًٖ  ٦م ٞغ

ت؟ .2  مً ؤقِغ مل٥ٓ اإلامالُ٪ البدٍغ

 لُ٪ البرظُت؟مً ؤقِغ مل٥ٓ اإلاما .3

 ٠ُ٦ ٧اهذ ألاْيإ الا٢خهاصًت في ٖهغ اإلامالُ٪ البرظُت؟ .4

 هخاثج الخٗلم 5.4

ٓع الخالُت:جىا لِظٍ الٓخضة ال٨غام!  ل٣ض جٓنلىا مً زال٫ ٢غاءؤحها الُلبت   بلى ألام

  سِا ًى٣ؿم بلى ؤعبٗت ٢132امذ الخالٞت الٗباؾُت ٖام ْجاٍع ٌ ٖلى ًض ؤبي الٗباؽ ٖبض هللا الؿٟاح، 

ْن  ٓص ٓا ٣ً ْالخلٟاء في َظا الٗهغ ٧اه ْجٓؾِٗا،  ا  ْاػصَاَع ٓة الخالٞت  ٓع، ٞالٗهغ  ألا٫ْ ًمخاػ ب٣ ٖه

ْلت بإهٟؿِم. ن الض ٍْضًْغ ب،  ٍْسٓيٓن الخْغ  الجُٓف، 

 ْاقخٛل مٗٓم الخلٟاء ببىاء ٓع الشالزت ألازحرة للخالٞت صب ٞحهِا ال٠ًٗ ْالازخال٫،  ٓع  الٗه ال٣ه

باث،  ْإقبإ الٚغ ْاهٟهلذ ًٖ ظؿم اإلامل٨ت ؤلاؾالمُت الٗالُت،  ٓمُت،  ًٍْ الخ٩ ْا ْٞكا الاعحكاء في الض

ٍْالث ٧اهذ جخٗل٤ مِٗا ٖال٢ت خب  ْص ْٖضاء خًُىا آزغ.ْ الء خُىا، ْ بماعاث   ٖال٢ت بٌٛ 

  ْجها، ْقضة الخالٞاث اإلاظَبُت بحن ؤَل الؿىت ْازخال٫ قا ْم٩اثض ْ ي٠ٗ الخالٞت الٗباؾُت  بحن الكُٗت، 

 ٪ ؤصٔ بلى ؾ٣ٍٓ بٛضاص ٖلى ؤًضي الختر، اإلا٫ٓٛ.الكُٗت، ٧ل طل

  ،ٖٓان َْم ه ْالدجاػ،  ْالكام  ْلت اإلامالُ٪ في مهغ  ٓاث ٢امذ ص ٢بل اه٣غاى الخالٞت الٗباؾُت بؿى

ْزاهحهما اإلامالُ٪  بخضاَما ت  ْلتهم ٖام اإلامالُ٪ البدٍغ ْاهتهذ ص   ٌ.923البرظُت. 

 ُّٞ ٦ْثرث ْاؾخدضر  ؾاءث الخالت الا٢خهاصًت في َظا الٗهغ،  ْالخغ٧اث الِضامت،  الخالٞاث اإلاظَبُت 

ْالخغاٞاث.  ُّٞ البضٕ 

ْمٗاهحها 5.5  ال٩لماث الهٗبت 

ت٩هاإل باإلاٗاوي  اإلاٗاوي ألاعصًت اإلاٗاوي الٗغبُت اإلاٟغصاث  لحًز

ا ًّٓ
ُ
ك
ُ
ٞ ٓ

ُ
ْاهدكغ ٞكا ًٟك  ٖمَّ 

ا، 

 

اا اعل وہن

 

ی
ی ل
 ھ
پ

 
Circulate, spread  

اء
َ
ٓة الاعحك  ؤزظ الغق

 روشت انیل
Bribery  

 ال٣ُٗت ع٢ٗت ط ع٢إ
 ڑكٹا

Unit  

ْا٫ اه٣غاى  الاهتهاء، الؼ
 زواك،  اخہمت

Extinction  

 الخضًض باللُل الؿَمغ
 رات ںیم ہصق وگیئ

Pleasant conversation 

in night   
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ْمت  ٓاظِت م٣ا  م٩اٞدت، م
 اقمہلب

Battle  

ٓع  ْا٫ الخضَ  الؿ٣ٍٓ / ػ
 اخہمت 

Break, collapse  

ماث ٖلى ٞغاقّ مً ٚحر  ؤهّٟ ماث خخ٠

ال ٢خل  يغب 
ا 

 

 یعبط ومت رمن
Natural death  

 جباٖض، جىاٞغ ْخكت
ا ،  دوری

 

 ن امہ رفنت ركن
Brutalize  

 مً قإهّ
َّ
ٍغ خِ  خ٣َّ

 ریقح انھجمس
Worthless  

ٓة ٢ضع ما بحن ال٣ضمحن،  زُ

 بظغاء
 دقالا

Stepping  

ٓاؾٗت  ُٞافي مٟغص ُٟٞاء الصخغاء ال

ٍٓت  اإلاؿخ
 اشكدہ ومہار راتسگیم

Deserts  

ت يغب ألابُا٫ بًِٗم  م٣اٖع

 بًٗا في الخغب بالؿ٠ُ
 ریشمش زین

Fight with sword  

ا اؾخٛل الٟغنت  هتهَؼ
ا 

 

 ومعق ےس افدئہ ااھٹن
Catch the wave  

ْهّ ماألٍ ٖلى ألامغ مماألة ْٖا  ؾاٖضٍ ٖلُّ 
ا 

 

 دمد ركن
Helping  

 ٔ  السجحن ألاؾحر ط ؤؾغ
 دیقی

Prisoner  

ٖٝؼ ًٖ الصخيء ٌِٗؼٝ 

ا
ً
ْٞ  ٖؼ

ض ُّٞ َْػ  اههٝغ ٖىّ 
ا ،  انچب

 

ز ركن

 

 رگی 
Turn away from 

 اخ٨مّ ؤبغم ألامغ
ا 

 

 وبضمط ركن
Tighten  

اؾم لل٫ٓ٣ الٟاشخي بحن  ٢الت

 الىاؽ زحرا ٧ان ؤْ قغا
 لیق واقك

Talk  

ئ م٣ضام  ظَغ
 اہبدر

Full of courage and 

dedication  

ٓط   ؤخم٤ ؤَ
  ووقفےب 

Stupid  

 ٢ٟإَا ؾمل الٗحَن 
ا 

 

 آھكن وھپڑن
Knock out someone 

eyes  

ص ٓظاَط  ؤ٢ام ألاَْ م الٖا َّٓ ٢ 
ا 

 

 ركن

ت

 یجك درس
Wrap people  

خا ض هؼح ًجزح هْؼ ُٗ  َب
ا 

 

 دور وہن
Be far away 

 ٢ْ٘ وكب الخالٝ
 االتخف وہا

Disagreement  
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 الخ٤ًُِ الًِٛ
 یگنت،  دن اؤ

Forcing  

ازً٘ لّ  ًٖ  اه٣اص لّ اه٣ُاًصا زًٓ
ا 

 

 وبقك ركن

ت

 ااطع
Submitted to him  

ْمساجلت ازخلـ الصخيء  اؾخلبّ في ُجهؼة 
اا 

 

ی

 

ن ی 
 ھ
چ

اا 

 

ی

 

ن ی 
 ھ
چ

 
Stole the thing  

 السجً الخبٓؽ مٟغص خبـ
 دیق

Prison 

 هباث جٟخل لخاٍئ خباال ٢ىب
گنھب اك وپدا سج ےس رایسں انبیئ 

 اجیت ںیہ

Hemp 

اإلاٟهل ؤْ مجخم٘  ألاْنا٫ مٟغص ْنل

 الٗٓام
 وجڑ

Joining  

ْة  اإلا٣ِبٌ ٖٔغ مٟغص ٖغ
 ڈنكا،   ہقلح 

Tab  

٤ ن٣ًٟا ِٟ يغبّ يغًبا ٌؿم٘ لّ  ن٣ّٟ ًه

 نٓث
اا سج ےس امر یك 

 

ی

 

ن  ی 
پ
اس رطح 

 آواز انسیئ دے

Slam  

 مً ًٟغح بمهِبت ٚحٍر قامذ
وج یسك دورسے یك تبیصم رپ 

 وخش وہ

Gloated  

ٓلى ؤمغ  سّجان ٓهحنمً ًخ  اإلاسج
 رلیج

Jailer  

 الُِئت، الكاعة بؼة
 لكش،  تئیہ

Shape  

ٓص  ٦مُذ ٓهّ بحن ألاؾ ما ٧ان ل

 ْألاخمغ
 واال

 

 ایسہ رسخ رن
Reddish-brown  

 اجسظ لىٟؿّ ا٢خجى 
ا ،  انیل 

 
 

 ن ال
Took for himself  

 اؾدُالء اخخال٫
 ہضبق

Occupancy  

 الاؾدئها٫ْ ؤلاَال٥  الاظخُاح
ا ا  افصن 

 

 اخہمت ركدانی، ركن
Overrunning  

 طَب بّ ا٦دسر الصخيء
 یسك زیچ وك متخ ركدانی

Overwhelm  

ٓطظُت 5.6  ألاؾئلت الىم

ُٖٓت 5.6.1  ؤؾئلت مٓي

 الٗباؾیت: الخالٞتؤؾـ  .1

 (a ٓاز٤  ( الغقُضd)  (  اإلاِخضي c)  (  الؿٟاح b)  (  ال

ؼؾاع ؾحرۃ ٖمغ بً ٖبض  .2  :الٍٗؼ
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 (a) ٧ٓل  ا إلا٣خضع (d)  اإلاٗتز (c)  اإلاِخضي( b)   اإلاخ

 ظلب اإلامالُ٪ ألاجغا٥: .3

  (a) اإلاؿخٗهم   (b) اإلاٗخهم   (c) الؿٟاح  (d )اإلاىخهغ 

ْوي .4  بجى  الِاع

(aالؿٟاح )  (b٧ٓل ٓاز٤ c)  ( اإلاخ  ( اإلاىخهغd)  (ال

٧ٓل الجىض التر٧ي: .5  ؤؾ٨ً اإلاخ

(a ) خلب  (b) مهغ   (c )ؾامغاء  (d )زغاؾان 

ٓهت : .6 ٓلى اإلاىخهغ الخالٞت بمٗ  ج

 (a) الٟاَمُحن   (b )الخمضاهُحن  (c )الؿاماهُحن   (d) ألاجغا٥  

ت : .7 ْلت الهٟاٍع  ؤؾـ الض

 (a)  ٓلٓن  ؤخمض بً بؾماُٖل( d)   َاَغ بً خؿحن( c) ٣ٌٗٓب بً اللُض( b)ؤخمض بً َ

 جٓفي ؤلازكُض ٖام .8

(a) 415ٌ   (b )550 ٌ  (c)222َّ   (d )334ٌ 

ٓحهُت .9 ْلت الب  ٖلى ًض ْؾ٣ُذ الض

(a) الخمضاهُحن   (b) الؿاماهُحن   (c) الؿالظ٣ت ألاجغا٥  (d) الختر 

ْلت اإلامالُ٪ البرظُت: .10  ماؾـ ص

 (a)  ًًؾ٠ُ الض(b)ٍٓ  نالح الضًً خاجي (d)   بغؾباي (c)   ٢اهه

ٓبت ٢هحرة 5.6.2  ؤؾئلت طاث ؤظ

ْع الٟغؽ في بوكاء الخالٞت  .1  الٗباؾُت؟ما ص

 متى بضؤ ال٠ًٗ في الخالٞت الٗباؾُت؟ .2

ْلت الٗبُضًت؟ .3  متى ٢امذ الض

ٓهُت؟ .4 ٓل ْلت الُ  مً ماؾـ الض

 ٦م خ٨َم اإلامالُ٪ البرظُت ؟ .5

ٍٓلت 5.6.3 ٓبت َ  ؤؾئلت طاث ؤظ

ٓط اإلامالُ٪ ألاجغا٥ ْؾُُغتهم ٖلى الخالٞت. .1  ا٦خب  ًٖ هٟ

ٓم الختر ٖلى بٛضاص؟ .2  ما طا حٗٝغ ًٖ هج

ْلت اإلامال .3 ْالبرظُت في مهغاط٦غ ٢ُام ص ت   ُ٪ البدٍغ

ى بهاْاإلاغاظ٘ ال٨خب     5.7  اإلآصخّ

ش .1 شػیضان لجغجي الٗغبُتاللٛت  آصاب جاٍع ْاليكغ، ال٣اَغة، مهغ، بضْن جاٍع  ، صاع جهًت للُباٖت 
ش .2 ْکلمان جاٍع  ألاصب الٗغبي لکاع٫ بغ



97 
 

ْمظاھبّ فی الكٗغ الٗغبي لكٓقی يی٠ .3  الًٟ 
ْمظاھبّ ف .4  يی٠ يالىثر الٗغبي لكٓق يالًٟ 
 الٗهغ الشاوي للخالٞت الٗباؾُت لكٓقي ي٠ُ .5
ْر .6  جاعیش ألاصب الٗغبي لٗمغ ٞغ
 . جاعیش ألاصب الٗغبي ألخمض خؿً الؼیاث .7

ٓبىض، الِىض   .8 ٓع دمحم ؾُِل ٣َٓف. َب٘: صاع اإلاٗاٝع بضً ش ؤلاؾالمي الٓظحز للض٦خ  م.2005ٌ= 1426الخاٍع

 ْث.ِْغ ؤلاؾالم ألخمض ؤمحن، ٍ: صاع ال٨خاب الٗغبي، بحر .9
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ٓخضة   6ال

ْالش٣اُٞت في َظا الٗهغ ٓا٫ ألاصبُت   ألاخ
ْالٗشماوي( ٧ٓي   )الٗهغ اإلامل

ٓخضة  ٖىانغ ال

 الخمُِض  6.0

ٓخضة  6.1  ؤَضاٝ ال

 يهبظة ًٖ آزاع اؾدُالء اإلامالُ٪ ٖلى الٗالم الاؾالم  6.2

 الخُاة الٗامت للٗغب في َظا الٗهغ   6.3

 ْاللٛتاَخمام اإلامالُ٪ باألصب   6.4

 الخُاة الش٣اُٞت في ٖهغ اإلامالُ٪  6.5

ْآزاٍع ٖلى ألاصب الٗغبي  6.6  الٗهغ الٗشماوي 

 الخُاة الٗامت للٗغب في َظا الٗهغ  6.7

ْاللٛت  6.8  اَخمام الٗشماهُحن باألصب 

 الخُاة الش٣اُٞت في الٗهغ الٗشماوي  6.9

 في َظا الٗهغخا٫ ألاصب     6.10

 هخاثج الخٗلم    6.11

ْمٗاهحها 6.12  ال٩لماث الهٗبت 

ٓطظُت     6.13  ألاؾئلت الىم

 اإلآصخى بها.ْاإلاغاظ٘ ال٨خب ؤَم  6.14
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 الخمُِض 6.0

ٓا٫ الش٣اُٞت ْألاصبُت مىظ ؾ٣ٍٓ بٛضاص ٖام  ٓخضة  ٖلى صعاؾت ألاخ ختى بضء الٗهغ ، ه656جدخٓي َظٍ ال

ن في ، َـ 1220الخضًض ٖام  ٍٓلت جمخض هدٓ ؾخت ٢ْغ ش الخُاة ال٣ٗلُت ْألاصبُت في الٗالم الٗغبيْهى ٞترة َ ، جاٍع

ٍْبضؤ ٧ٓي.  ٓع الى ٢ؿمحن: الٗهغ اإلامل م بلى اؾدُالء 1258\َـ 656مً ؾ٣ٍٓ بٛضاص ؾىت  َْىا٥ مً ٣ًؿم َظٍ الٗه

ٍْيخهي باؾدُالء هابلُٓن ٖلى مهغ 1517 \َـ 923 ال٣اَغةٖلى  الٗشماوي ش  ٍْبضؤ مىظ طل٪ الخاٍع ْالٗهغ الٗشماوي:  م.

ٓن  باللٛت٢ْض اَخم اإلامالُ٪  م.1798\َـ 1213ٖام  ال ؤصبا ٌؿٗ سا ًخٗهبٓن لّ  ٓن جاٍع ٓا ٌٗٞغ ٓه ْألاصب؛ الجهم لم ٩ً

ْلٛخّ.، ليكٍغ ٓثل ْلً ًيسخى ل ألجهم ًد٨مٓن قٗبا ٖغبُا ٌٗتز بةؾالمّ  ش ؤن ال٣اَغة في ِٖضَم انبدذ م ِم الخاٍع

ْا بلحها مً الكغ١ ٞغاعا مً ٖؿ٠ الخخاع ؤْ مً الٛغب بٗض ؤن صبَّ    الٗلماء ْألاصباء الظًً َاظغ
َ
ْٞ 
َ
 ا الًٗك

ُ
في  ٠

ْلِظا خل ٖلى اإلاالُ٪ في ظمُ٘ 1492\َـ 897ؾىت  ٚغهاَتْؤصٔ بلى ؾ٣ٍٓ ، هضلـفي ألا  ظؿم الخالٞت ؤلاؾالمُت م..

ْالٟىُحن ْؾاثغ عظا٫ الش٣اٞت ٓاحي مل٨ِم ؤٞظاط مً الٗلماء  ٦ْشحر مً ؤمِاث اإلاضن ، ه ْصمك٤  ٞمجذ بهم ال٣اَغة 

ْالكام ٓان ؤزٔغ ، بمهغ  ْحٛظث بإل ْالٟىٓن ٞخ٣ٓث بظل٪ ز٣اٞتها  ٓم  ٓاع الٗل ٍٓ بلحها مً ؤه ْؤزظث تهخضي بما خمل

ْالٛغبُت. ٧اهذ ٓا٫ ٖلى جإؾِـ اإلاضاعؽ، ٢ْض ٢ام اإلامالُ٪ بدصجُ٘ ألاصباء َاب٘ الش٣اٞخحن الكغ٢ُت  ٓا ألام  ، ْؤٚض٢

ْالكٗغاء ت للٗلماء  ْاجب قٍِغ ٓا ع  لٛت عؾمُت للبالص. الٗغبُت اللٛتجًمً اؾخ٣غاع خُاتهم م٘ ؤلاب٣اء ٖلى  ْزهه

ْال٠ًٗ في ألاصب الٗغبي؛ اؾم ْالٗشماهُحنؤَل٤ ألاصباء ٖلى ٞترة خ٨م اإلامالُ٪  ٓع الاهدُاٍ  املجخم٘  إلاا احؿم ٖه

ْٖضم  ٓع بال٣ل٤  ْالتراظ٘ صْن  الٟترةٞاجه٠ ألاصب في َظٍ  ألازال١. الاؾخ٣غاع ْي٠ٗفي جل٪ الٗه باالهدُاٍ 

ت. ْالخًاٍع ٍْع الٟاٖل في الخُاة الش٣اُٞت ْالاظخماُٖت   ألاصب يٟٗا في الٗهغ الٗشماوي.   ْاػصاص الالخٟاث بلى ص

ٓخضة 6.1  ؤَضاٝ ال

ٓخضة بلى ج٣ضًم  ٓع تهضٝ َظٍ ال ت  ؤم  :ما ًليجخمشل ُْٞ  الُالبج٠ًُ في مٗٞغ

 آزاع اؾدُالء اإلامالُ٪ ٖلى الٗالم ؤلاؾالمي 

 ْاللٛت  اَخمام اإلامالُ٪ باألصب 

 ٪ُْالش٣اُٞت في ٖهغ اإلامال  الخُاة الٗامت 

  ْآزاٍع ٖلى  ألاصب الٗغبيالٗهغ الٗشماوي 

 ْالخُاة الٗامت للٗغب في الٗهغ الٗشماوي  الخُاة الش٣اُٞت 

 هبظة ًٖ آزاع اؾدُالء اإلامالُ٪ ٖلى الٗالم الاؾالمي 6.2

ٓا مً الاؾدُالء ٖلى الؿلُت ؾىت ٧ان َاالء اإلامالُ٪ ٖبًُض  ٓطَم ختى جم٨ى ٓبُٓن، ػاص هٟ ا اؾخ٣ضمِم ألاً

ْا ٧ان اإلامالُ٪ حهضٞٓن بٗض الاؾدُالء ؤن م. 1250 ْا ْالاهدُاٍ؛ ال٠ًٗ مً ؤلاؾالمي الٗالم ًى٣ظ  بلى َُْٗض

٦ٓتهم اإلاؿلمحن  ٖىضما الٗباؾُت الخالٞت ألن َظٍ؛ ؤَضاِٞم في ال٩امل الىجاح لِم جد٤٣ ٢ْض. ظضًض مً ْؾلُتهم ق

 ٢ُؼ الضًً ؾ٠ُ اإلامالُ٪ ؾلُان ٞإعؾل الكام هدٓ اإلا٫ٓٛ  ْج٣ضم، اإلا٫ٓٛ  ؤًضي في بٛضاص ْؾ٣ُذ اه٣غيذ

 
ً
  ظِكا

ً
ٓظّ ْظِا الجِكان ٞالخ٣ى، إلا٩اٞدتهمظغاعا  ْاهخهغ ، م1260 ؾىت ٞلؿُحن ِبكما٫ ظالٓث ٖحن مٗغ٦ت في ل

َٓم ما بٗض ٖلحهم اإلاؿلمٓن  مت قغ ؤطا٢  .ٍَؼ
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  ًًاصَم مً اإلامالُ٪ حهؼم ًؼ٫  لم زم
ً
 ْاؾترص، الهلُبُحن رؽببُ الٓاَغ اإلال٪ ِٞؼم، آلازغ جلٓ ْاخضا

ت ؤلاماعة ٖلى ٢ْطخى م1268 ؾىت ؤهُا٦ُت َُّ   الُؿلُان ظاء زم. ؤلاٞغهج
ُ
ْْن الضًً ؾ٠ُ  في اإلاغ٢ب ٢لٗت ْاؾخٗاص، ٢ال

غاُبلـ، م1281 ؾىت ام َْ
َّ
ٓلى زم. م1289 ؾىت في ْالبترْن الك  زلُل الضًً نالُح   اإلال٪ ابىّ بٗضٍ الخ٨م ػمام اؾخ

ا ٖلى ؾُُغجّ ْبؿِ
َّ
إ ْهي-٩ٖا ؾ٣ٍٓ جم بن ْما. م1291 ؾىت ٩ٖ  ٢لٓب في ؤل٣ي بال-ِللهلُبُحن الغثِسخي اإلاٞغ

ب الهلُبُحن ان، الضَكتْ  الٖغ ٓا ما ٞؿٖغ ٔ  اإلاضن ًٖ جىاػل ٓا، ؤًضحهم في البا٢ُت ألازغ اجهم بلى ْعظٗ  ٞخيخهي، ؤَْ

ب بظل٪ ا ماثت صامذ ما بٗض الهلُبُت الخْغ ًٗ  مهغ في الٗباؾُت الخالٞت بخُاء اإلامالُ٪ ْاؾخإه٠ .ؾىت ْحؿٗحن ْؤعب

 .                                                             بٛضاص بٗض

ٗض ٌُ ْا٫ ْإن ٧ان ِٖض اإلامالُ٪  ْالؼ ْع الاهدُاٍ  ت ص َُّ ش الخًاعة ؤلاؾالم ْل٨ىّ لِـ مً اإلاىاؾب ؤن ، في جاٍع

ة ، هد٨م ؤنَّ الِٗض ٧ان ُمجضًبا مً ٧ل ْظّ ت َاثلتبط قِض ٖضَّ ٨ْٞغٍَّ ت  َُّ ت ، ُمىجؼاث ٖلم َُّ زم بضؤث الخًاعة ؤلاؾالم

ْبظلِم  لماء  ُٗ ْتهم بال ٓا بدغنِم ٖلى وكغ الٗلم ْخٟا ٞغ ُٖ َْىا٥ ٖضص مً ؾالَحن اإلامالُ٪  جتراظ٘ قِئا ٞكِئا. 

ْإوكاء اإلا٨خباث ْالضاو، اإلاا٫ ٖلى جإؾِـ اإلاضاعؽ  غ ًغجٓي مً مجهلّ الٗلمي ال٣اصخي  ٢ْض ؾاءث  ي.ْؤنبذ ظام٘ ألاَػ

ْازغ الِٗض الُبرجي بلى خض ٦بحر ِبؿبب  ما ٖمذ البالص مً ال٣ل٤  ت ِزال٫ ؤ َُّ ٦ٓ ْلت اإلامل ت في الض ًَّ الخالت الا٢خهاص

ت َُّ ْالٟتن الضازل ٓعاث  ْالٟٓضخى الىاججت ًٖ الش ْالهلُبُحن ، ْالدكغص  ْالُخُغْب ال٨شحرة التي اؾخمغث يضَّ اإلا٫ٓٛ 

م ٠ خغ٦ت ا، ْٚحَر
ُّ
٢ٓ ا للبالص-لخجاعة ْبؿبب ج ْبا -التي حٗخبر ٖٓما ٣ٍٞغ ْع ٦ْظل٪ ِبؿبب اهدكاع املجاٖت ، م٘ ؤ

ُهًٓنا ظاثدت الُآٖن التي ٞخ٨ذ في ؾىت 
ُ
ْبئت الٟخا٦ت ْز ْفي الجهاًت ، م ِبإ٦ثر مً ملُٓن شخو1349 – 1348ْألا

ْاإلاهالر الصخهُت ت  َُّ ْح الُم٘ ْألاهاه ٓامل ؤصث ب، ِبؿبب ما ؾاصَم مً ع ْلت في ًض ألاجغا٥ ِٞظٍ الٗ لى ُؾ٣ٍُٓ الض

شماهُحن ُٗ ْمهغ بلى َاالء ٦ُمى٣ظًً.، ال ام 
َّ
٘ الكٗب في الك

ُّ
 ْجُل

ٓماج٪:  ازخبر مٗل

 ٠ُ٦ اؾخُإ اإلامالُ٪ الؿُُغة ٖلى الٗالم ؤلاؾالمي؟ .1

ٍٓغ اللٛت الٗغبُت؟ .2  ماطا ٞٗل اإلامالُ٪ في جُ

 الٗهغالخُاة الٗامت للٗغب في َظا  6.3

ٍْسههٓن ال٨مُت ال٨بحرة مً زحراتها بن ؤٚلب اإلامالُ٪  ت ًد٨مٓن البالص  َُّ ٓا َب٣ت ؤعؾخ٣غاَ ٖاق

 ٌؿحرا
َّ
ْؤخالمِم بال ٓا آالم ؤَلِا  ْلٓن ؤن ٌكاع٧ دا ًُ ال  ٓا، ألهٟؿِم  الت ألاظاهب الظًً ٢ضم مهغ في  ٦ما قِض بّ الغخَّ

.، طل٪ الٗهغ ْالتٝر ْا اإلامالُ٪ ًخ٣لبٓن في الخىٗم  ٓا ٌِٗكٓن ِٖكت  ِٞم ًهغخٓن ؤجهم عؤ ت الكٗب ٩ٞاه ا ٖامَّ ؤمَّ

ْالخجاع-بال ؤن بٌٗ ٞئاتهم، يى٩ا جخم٘ -مشل اإلاٗلمحن 
ُ
٢ٍٓت في امل ؿِم ِبم٩اهٍت مغم ُٟ ٓا مً الاخخٟاّ أِله ٣ٞض جم٨ى

ًٔ الث٤ٍ مً اإلاِٗكت  ؤ٢غب بلى الُباؽ ْالاٞخ٣اع.، ُْمؿخٓ
ً
خحن خُاة

َّ
ْالٟال ٓام   في خحن ٖاف ٚالب ؤَل البالص مً الٗ

ٟٓن ، ان املجخم٘ اإلاهغي في ٖهغ اإلامالُ٪ َب٣اث٧ْ  ْاإلآْ ْالهىإ  ْالخجاع  ْالٗما٫  زم ، مجها الٟالخٓن 

ٓظِاء ْال ىُاء  ٧ْان خ٨م اإلامالُ٪ في  زم َب٣ت اإلامالُ٪.، َب٣ت ألٚا ْالُِمىت ٖلى ؾاثغ البالص .  ٓط  ٧ْان لِم الىٟ

ْٞتن صازلُت ْصؾاجـ  ّٖٓ خ٨م ٞٓضخى  ْ ، مجم ٓا مخٟغ٢حن قُٗا  ٓاصَم ْؾالَُجهم، ؤخؼابا٧ْاه مجهم ، ًىدؿبٓن بلى ٢

ضْن . ْاإلاٍا ٓن  ْالٓاٍَغ ُٓن   ألاقٞغ
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ْالثراء ْالؿلُان  ٓة  ٓمت ٖلى ظاهب ٦بحر مً ال٣ ٤ عؤؽ الغظاء الهالر ، ٧ْاهذ الخ٩ ْطل٪ ٢بل ا٦دكاٝ ٍَغ

يت ٖلى الخجاعة، 1498ٖام  ْاإلا٩ٓؽ اإلاْٟغ ٓاعصَا مً الًغاثب  َٓـ.التي جمغ بالبدغ ألاخم، ٧ْاهذ م ْالؿ ْلم  غ 

ال ٖماعة ٢ٟٓذ خغ٦ت الٗمغان، ًٌٗ اإلامالُ٪ بؼعاٖت  ٓع ، ْازخل ألامً، ٞ  ْجىا٢و ٖضص الؿ٩ان.، ْايُغبذ ألام

ٓماج٪:  ازخبر مٗل

 ٠ُ٦ ٧ان املجخم٘ اإلاهغي في ِٖض اإلامالُ٪؟ .1

 ٠ُ٦ ٧ان خا٫ اإلامالُ٪؟ .2

ْاللٛت 6.4  اَخمام اإلامالُ٪ باألصب 

ٓا ٚحر ٖغب ْم٘ ؤن، ؾالٟا ما ط٦غهاٍْم٘ ٧ل  ْالكام ٧اه ْم٘ اجهُاع اللٛت الٗغبُت في ٦شحر مً ، خ٩ام مهغ 

ْالكامْ ٣ٞض خٟٔ هللا الٗغبُت ، ب٣إ الاؾالم ، ٞب٣ُذ لٛت الخإل٠ُ ْألاصب في ؤٚلب بالص الاؾالم ، آصابها في مهغ 

م ْمٗاَضَا، بًٟل ال٣غآن ال٨ٍغ ْمضاعؾِا  ٓص ٖلمائها  غ الكٍغ٠، ْبًٟل مهغ ْظِ .بل بن الٗغبُت  ْزانت ألاَػ

ا بلى ما ًلي :  ، اػصَغث اػصَاعا ٦بحرا ْعظ٘ ؤؾباب اػصَاَع  – 1في ٖهغ اإلامالُ٪ ؾاصة الٗالم الٗغبي ْالاؾالمي آهظا٥ 

ْالكام جها مهغ  ْا في مَٓ اًتهم لِا : الجهم وكإ ْٖع ٓبهم ٧اهذ حٗتز بالٗغبُت ، ٖىاًت اإلامالُ٪ باللٛت الٗغبُت  ألن قٗ

٘ في َظا اإلاًماع مً زضمت ألجهم ، ْجخٗهب لِا ْلِـ ؤٞع ْا بمِٓغ صًجي هبُل ًدبب الكٗب ٞحهم  ْا ؤن ًِٓغ ؤعاص

ٓمّ.   ْٖل ْاإلاؿاظض ْزؼاثً ال٨خب في َظا الٗهغ .   - 2الضًً  حصجُ٘ خغ٦ت الخإل٠ُ  – 3الا٦شاع مً ب٢امت اإلاضاعؽ 

ٓا، ٦ْثرة اإلاالٟحن ْا مالٟات، ٣ٞض خض اإلامالُ٪ الٗلماء ٖلى ؤن ًالٟ ْٖلمائهم  - 4هم بإؾمائهم. ٍْهضع حٗهب الٗغب 

٧ْان  ٓماتها في قغ١ الٗالم الاؾالمي.  ٍْٓلى ٖىاًت ٦بحرة« ألاصب » للٗغبُت بٗض ؤن ٣ٞضث ٧ل م٣ صب ٢ُمت ْلؤل ، ًضعؽ 

ٓع  ًٍٓ ط١ْ لٛٔٓ مؿخ٣ُمالؿاب٣ت ٦بٔر في الٗه َْؿاٖض ٖلى ج٩ ال ج٩اص حٗٝغ ؤخضا مً ، ألهّ ٌٗحن ٖلى ِٞم الضًً 

ْط١ْ ٦بحر ُّٞ ٞابً ص٤ُ٢ الُٗض ٧ان ًدٟٔ في ألاصب  ْلّ بإلاام باألصب  ْالكام في َظا الٗهغ بال  غ "ٖلماء مهغ  َػ

ٍْيكئٓن الغؾاثل البلُٛت. ختى بهىا لجٔر ٦شحرا مً ، "آلاصاب ٓا ًىٓمٓن الكٗغ الجُض  ٦ْشحر مً ٖلماء َظا الٗهغ ٧اه

ٖٓا ْاإلآي ٦ما هٔغ ؤن مٗٓم ما بإًضًىا آلان مً ٦خب ألاصب بن ، ث الٗامت ؤلٟذ باؾم ٦شحر مً َاالءال٨خب الجامٗت 

ْإجالٝ ْالٛغب مً خغ١  ، َٓ بال زمغة مً زمغاث َظا الِٗض اإلاُمٓن الظي لم جخٗغى ٦خبّ إلاا حٗغيذ لّ ٦خب الكغ١ 

ْل٨ىّ ب٣ى ٣ٖب ٖ الاؾدباهتوٗم بن الؿلُان ؾلُم خمل ٦ما ٦بحرا مً َظا الترار مّٗ بلى  ٓصجّ بلحها بٗض ٞخذ مهغ 

٫ٓ ، في جل٪ الٗانمت ٓٙ لىا ؤن ه٣ ْعبا ٞلم ٌٗتٍر يُإ زم ٌؿ ْما حؿغب مىّ ٖلى ؤًضٔ اإلاؿدكغ٢حن اؾخ٣غ في م٩اجب ؤ

ْٚغبا بلى  ا الٗباؾُت ْألاهضلؿُت : قغ٢ا  َٓع بن َظا الِٗض ٧ان الجؿغ الظي ٖبرث ٖلُّ ز٣اٞخىا الٗغبُت في ؤػهى ٖه

الم . ٖهغ الجهًت ا ٓٞاة إلاالٟحها ألٖا َْظا بُان بٌٗ جل٪ آلازاع مغجبت ٖلى خؿب ؾجي ال  لظي وِٗل ُّٞ. 

ٓاصع ما – 1  ٕٓ الى ٓالى مجم اء الٗؼي الخاػهضاعي اإلاخٓفى خ ْازغ لكِاب الضًً ٢َغ ْاثل ْألا ، ه٠٧٧ظٔغ لؤل

ذي الظي اٖخاص ٓان ألاصب الخاٍع ٓا ُّٞ.  َْٓ مً ؤل ، ْالُٝغ مً مىاصماث ؤعباب الخٝغ اإلالر - 2مالٟٓ ألاصب ؤن ًهىٟ

ّٖٓ ًِٟم مً اؾمه749ملخمض بً دمحم البلبِسخي اإلاخٓفى ؾىت  ْمٓي ٕٓ بمهغ .  ّ،  الضع اإلالخ٣ِ مً ٧ل  - 3َْٓ مُب

ٓص ال٩اجب الضمك٣ي اإلاخٓفى ؾىت  ظ٦غة الخ - 4. صبلؤل َْٓ مىخسباث ؤصبُت باإلاٗجى الٗام ، 753بدغ ْؾ٣ِ ال بً مدم

ٓع ، 764اإلاخٓفى ؾىت  يالضًً الهٟضالهالخُت لهالح  ْما ًخهــــــــل بّ مً ألام َْٓ م٫ُٓ في ألاصب هثٍر ْقٍٗغ 

سُت ْالاظخماُٖت  ماالخاٍع ٓاب ٖلى الىدٓ الظي ؾل٨ّ ناخب اإلاؿخُٝغ ، مجلضا 30 ْٚحَر  5 بٗض. آلاحيْم٣ؿم بلى ؤب
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ٕٓ الٟغاثض البً هباجت  - ْمجم ٓاثض  ّٓ ، َْٓ مً ؤخٟل ٦خب الاصب .768اإلاخٓفى ؾىت  اإلاهغي مُل٘ الٟ ٢ْض بلٛذ ج٣اٍع

ْلّ ٚحٍر "ؾغح الُٗٓن في قغح عؾالت ابً ، سج٘ اإلا١ُٓ""مً الاصباء مبلٛا ظٗل ناخبّ ًًمِا في ٦خاب باؾم 

ضْن".  ل ال٣اَغة اإلاخٓفى بها ؾىت  - 6ٍػ ٓان الهبابت البً ؤبي حجلت الخلمؿاوي هٍؼ ٕٓ ؤصب ْقٗغ 776صً َْٓ مجم  .

ٓاجه ْؤل مالٗكا١  ْؤزباَع ٕٓ بمهغ. ، م  َْٓ مُب ع  – 7ْفي م٣ضمخّ جغظمت لهاخبّ  ْع في مىاػ٫ الؿْغ مُال٘ البض

٧ْل ما ًخهل بها ْفى  50َْٓ زؼاهت ؤصب ْقٗغ مغجبت ٖلى  815لٗالء الضًً البهاجي اإلاخٓفى ؾىت  بابا في اإلاىاػ٫ 

ما ْما ًدُِ بّ ْفى ٚحَر ٕٓ بمهغ. ، الاوؿان  ْعا١»  – ۸َْٓ مُب ب» ْطًلّ «  زمغاث ألا ال بً حجت ، جإَُل الٍٛغ

 ٓ ٓم للمدايغة ٢ضًما 837اإلاخٓفى ؾىت  ي الخم ٓاب ألقُاء  ، ٦ْالَما مً ٦خب املخايغاث باإلاٗجى اإلاِٟ َْٓ ٣ٖض ؤب

ٓع املجالـ ا ما ًدخاط الُّ خً ْمًاَع ْم٣ابدِا ؤْ مىاِٞٗا  اإلاؿخُٝغ  - ٢ْ9ض َب٘ بمهغ مغاعا . ، جظ٦غ مداؾجها 

ٓالملخمض بً ؤخفي ٧ل ًٞ مؿخٓٝغ  ٓان  48خمل ٖلى َْك، 850ؾىت  يمض الخُُب ألابكُهي اإلاخٓفى خ بابا في قتى ؤل

سُت ْالاظخماُٖت التي ٖجى بها ألا  ْبّ ٦شحر مً اإلاؿاثل الخاٍع ْما ًىسٍغ في ؾل٨ِا  ٓالُض الشالزت  ْما ًخهل بّ .ْفى اإلا صب 

ب٘ بمهغ مغاعا .  ْلظا جغظم بلى بٌٗ لٛاتهم َْ ٓاجي اإلاخٓفى ؾىت  "خلبت ال٨مُذ" – 10الٛغبُٓن  لكمـ الضًً الى

ٓبت مجها 859 ْما ٢ُل ٞحها ْفي ٧ل ما ًخهل بها اجهاال مباقغا ؤْ ٚحر مباقغ ختى بن آزٍغ ٞهل في الخ ه في الخمغ 

ب٘ بمهغ مغاعً  ت "ْلّ في مٗىاٍ ، اَْ ْلّ في ٚحر طل٪ مً ؾاثغ آلاصاب "هَؼ ٓح في مجالـ الكغاب ٖىض الهباح"  الهب

م "باب في ؤزباع طْٔ ألالبابألال ْٚحَر ال٨ىاؽ " – 11ْمغاح٘ الٛؼالن في الخؿان مً الٛلمان".  ْلّ"، ًٖ ال٨غماء 

ٓاعي  ٓاعي في الخؿان مً الج ٓلضان في الخؿان مً الٛلمان"ْ، "الخ ٦ْالَما لكِاب الضًً الدجاػي ، "ْظىت ال

ْبا874اإلاخٓفى ؾىت  ْع َْما في م٩اجب ؤ ّٖٓ ٌٗٝغ مً اؾمّ  ْمٓي ْمطخ٪ الٗبٓؽ" – 12. ه  ت الىٟٓؽ  ٢ْغة ، هَؼ

ت الخاَغ ْهَؼ ٓصْن اإلاخٓفى ؾىت ، الىاْغ  ٓع الضًً بً ؾ ٦ْالَه878لى َْٛلب ثبالى٩اث ألاصبُت ه ئانا ملُم،  را ْقٗغا 

ْالشاوي بضاع ال٨خب. ْبا  ْع ٓا١ في مهاعح الٗكا١ – 13َؼلّ ٖلى ظضٍ ْألا٫ْ ببٌٗ م٩اجب ؤ ٓا١ ألاق ان ، ؤؾ لبَر

ْمىّ وسخ  ي قبُّ بمهإع الٗكا١ للؿغاط ال٣اع َْٓ  885اعي اإلاخٓفى ؾىت الضًً الب٣ اصة  ْبٌٗ ٍػ م٘ بٌٗ ه٣و 

ْبا.  ْع ٖٓت »  - 14ببٌٗ م٩اجب ؤ ٓاصع اإلاؿم ْالى ٖٓت  ٓاَغ املجم  في ألاصب الٗام.   « الج

 ٔ ٓما ؤزغ ْهي بحن زانت باألصب ؤْ ظامٗت مّٗ ٖل ٖٓاث ْنلذ بلُىا ًٖ َظا الٗهغ  ْلؤلصب مٓؾ  َظا 

َْٓ مً ألاصب بمٗىاٍ الٗام ش  ٍٓغي ِالبي الٗباؽ ق، جهاًت ألاعب في ٞىٓن ألاصب -1ْمجها: ، ؤَمِا الخاٍع اب الضیً الى

ٓان ، ه732اإلاخٓفى ؾىت  ْالشالض في الخُ ْالشاوي في الاوؿان  َْٓ م٣ؿم بلى زمؿت ٞىٓن: ألا٫ْ في الؿماء ْالاعى 

 ْ َْٓ ؤ ش  ْالخامـ في الخاٍع ْؤخٟلِا.  ْالغاب٘ في الىباث  ال بً ًٞل هللا ، مؿال٪ ألابهاع في ممال٪ ألامهاع - 2ؾِٗا 

ٓاب ٦شحرة.  ، ه748الٗمغي اإلاخٓفى ؾىت ٦ْالَما طْ ؤب ْالشاوي في ؾ٩اجها  ٓا - 3ْظٗلّ ٢ؿمحن: ألا٫ْ في الاعى  في في ال

ُٓٞاث لهالح الضًً الهٟض ْهجب 764اإلاخٓفى ؾىت  يال ُان  اء الؼمان مغجبت ٖلى في زمؿحن مجلضة ظمٗذ جغاظم ألٖا

ْما ال ًيبػي بٟٚا٫ ط٦ٍغ َىا ٦ساجمت  ي  إلاالٟيؤخٝغ الهجاء.  ْعظا٫ مٓؾٖٓاجّ ظال٫ الضًً الؿَُٓ َظا الٗهغ 

ٖلى ؤجها  "ْال٣اَغةمهغ خؿً املخايغة في ؤزباع "٣ٞض ط٦غ مالٟاجّ في جغظمخّ لىٟؿّ ب٨خابّ ، ه911اإلاخٓفى ؾىت 

ٓمزم ٖضصَا ، ٦خابا 260 ْال٣غاءاث ٩ٞ24اهذ ، باٖخباع الٗل ْمخٗل٣اجّ  ْمخٗل٣اجّ 86ْ، في الخٟؿحر   11ْ، في الخضًض 

ْمخٗل٣اجّ . ْ ْمخٗل٣اجّ 9في ال٣ّٟ  ْالخهٝٓ 19ْ، في ًٞ الٗغبُت  ْالبُان  ش ْألاصب.  41ْ، في ألان٫ٓ   في الخاٍع

٧ٓي بٗضة محزاث ْاَغة  مجها :، ٍْمخاػ ؤصب الٗهغ اإلامل
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ٕٓ الٗاَٟت الضًيُت – 1  ْالخخاع، قُ ب اإلا٣ضؾت يض الهلُبُحن  ا الخْغ لظل٪ ْظضها في َظا ، ٢ْض ؤقٗل هاَع

ْالجِاص في ؾبُل هللا ٓمُا مخ٣ضما ًضٖٓ بلى ال٨ٟاح  ْالضٞإ ًٖ الاؾالم يض ، ْالاهخهاع لضًىّ، الٗهغ ؤصبا هًالُا ٢

ْؤٖضاثّ .  ٓمّ  لهلُبُحن ها٫ َظا الكٝغ ؾالمُت جُِحرا ٖاما مً ا٧ان للمالُ٪ ًٞل جُِحر البالص ؤلا ْل٣ض  -زه

ْْن ْلم ًضٕ في ب٣ُت الؿاخل ، بط ٞخذ َظا الؿلُان مضًىت ٩ٖا ْزغبها، ٌ 691ٖام، ال٨بحر اإلال٪ ألاقٝغ بً ٢ال

ٕٓ الٗاَٟت الضًيُت ،ؤخضا مً الٟغهج ٍٓت في ألا ٢ْض ٧ان مً ؤزغ قُ ٧ٓي: وكإة ًٞ اإلاضاثذ الىب ٢ْض هبٜ َظا ، صب اإلامل

ْؤز ْمً ؤقِغ ؤٖالمّ البٓنحري  ظ مجزلخّ في نضعالًٟ في ٖهغ اإلامالُ٪   م.695 ٞىٓن الاصب . 

ٕٓ البضٌ٘ في ؤصب َظا الٗهغ – 2 غا١ في املخؿىاث البضٌُٗت، قُ ٧ْان ، ٧ْاهذ مضعؾت للبضٌ٘ جازغ ؤلٚا

ُمِا َٓ ال٣اضخي الٟايل ٓا بالبضٌ٘ ٖىاًت ٞاث٣ت، ٖػ ْابً ، ْوكإث َب٣ت مً جالمُظٍ ٖى ْمجهم : ابً ؾىاء اإلال٪ 

ْابً الىبُّ ٢بُل ٖهغ اإلامالُ٪ال ٧ْان بلى ظاهب  ، زم مخيٟاعى  ٧ٓي .  ْابً هباجت في الٗهغ اإلامل الضًً بً الٓاَغ 

ٓعا١، َظٍ اإلاضعؾت مضعؾت ؤزٔغ حٗجى باإلاٗجى ٢بل ٖىاًتها بالخدؿحن البضٌعي ْههحر الضًً ، ْمجها : الؿغاط ال

ٓا في البضٌ٘ بؾغاٝ اإلاضعؾت الٟايلُت.  ْؤٖالم َظٍ اإلاضعؾت لم ٌؿٖغ ٓاَما.   الخمامي ْؾ

ٓظِت الٗامت ؤن هظ٦غ قِئا زانا ٖما ٧ان لل٨خابت  ْلؿىا وٟٛل َىا بٗض الظي ج٣ضم ًٖ ألاصب مً ال َظا 

ْلُلت  ٢ض اؾخ٨ملذ ُّٞ ٧ل مً، ال٣ههُت مً ههِب في َظا الٗهغ الِٗض الٗباسخي  فياإلاترظمت ٢هت ؤل٠ لُلت 

ض ٖل ٦ْظا ٖىتر اإلابضْءة الٓي٘ في الِٗض الٟاَمي حها فيْاإلاٍؼ اصة ٞا٦دؿبخا بظل٪ ٢ُمت ٞىُت ، الِٗض الٟاَمي  ْػاصجا ٍػ

ٓع ال٣هصخي ت خؿُت ًضع٦ِا ٧ل ٢اع  ْالخُ ش الاؾالمي  ُّْٞ ْيٗذ ٢هت الٓاَغ بُبرؽ لهاخبها مدحى ، ٖلم بالخاٍع

ْؤقٛل مجهما لغاٚبي الؿمغ ، ه692إلاخٓفى ؾىت الٓاَغ ا الضًً بً ٖبض ٞٛضث ؤخب مً َاجحن بلى ٢لٓب الجماَحر 

ٓع البُل اإلاشالي، ؾالمي٣اهي ال٣اَغة ْؾاثغ مضن الكغ١ ؤلا بم بت ظماَحر الكغ١ في ِْ ، ْلٗل ما ؾاٖض ٖلى َظا ٚع

٧ٓي اإلامشل ٞحها ؤ٦ثر مجهمابْما ٧ان َظا البُل  ٍْالث الهلُبُحن ْاملخلو اإلاى٣، ال الٟاعؽ اإلامل ظ للكغ١ مً 

ْلحن، اإلاخٗهبحن ً مً الخخاع ألا ه ٞإل٠ ٦خابّ 710زم ظاء قمـ الضًً بً صاهُا٫ اإلاخٓفى ؾىت ، ْالبرابغة اإلاٛحًر

ٓخُض الباقى  ٠َُ الخُا٫"» ْلٗل َظا ال٨خاب َٓ اإلاشل ال ْالخالٖت,  ْاًت َؼلُت ٞحها ٦شحر مً املجٓن  ٖلى ق٩ل ع

ْٚغبا بٓؾاَت ٖغ لل٣هو الخمشُلي في جل٪ ا ْعبا َظا اللٓن قغ٢ا بٓؾاَت ؤجغا٥ ؤؾُا  ْٖىّ ؤزظث ؤ ٓع  ب لٗه

ْالب٣ُت البا٢ُت لّ آلا  ْٞت ألاهضلـ  ْاثُت اإلاٗغ ٓػةن هي اللٗبت الغ ْل٨جها ، باألعظ ٢ْض ؤلٟذ ٚحر َظٍ ٢هو ؤزٔغ 

اء ، ظاءث ْمٟا٦ِت الٓٞغ ْصمىت. مشل ٞا٦ِت الخلٟاء  ْإما ؤ٢غب بلى ٧لُلت  بما ؤ٢غب بلى زبر الؿحرة مجها بلى ًٞ ال٣هت 

 ه 854لكِاب الضًً بً ٖغبكاٍ اإلاخٓفى ؾىت 

ٓماج٪:  ازخبر مٗل

٧ٓي؟اإلاما هي اإلاالٟاث في الٗهغ  .1  مل

٧ٓي؟ .2  ما هي محزاث ألاصب في الٗهغ اإلامل

 ٖهغ اإلامالُ٪الخُاة الش٣اُٞت في  6.5

ْٕ الش٣اٞت ا٢امذ في ٖهغ اإلامالُ٪ خغ٦ت ٖلمُت ٧ان مً مٓ – 1 ا ٦ثرة الٗلماء في ٧ل ٕٞغ مً ٞغ ََغ

ْػ ، مً مالٟاث لماء، ْضخامت ما ٦خبّ َاالء الٗؤلاؾالمُت الٗغبُت باصي ناخب آْمً هبٜ في َظا الٗهغ: الٟحر

صخى  – ٌ(817 :م)ال٣امٓؽ املخُِ  ٍٓغي ناخب جهاًت ألاعب ، (831ٌ :م)ْال٣ل٣كىضي ناخب نبذ ألٖا  :م)ْالى
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ي ْنٟي الضًً، (ٌ 764 :م)ي ضْنالح الضًً الهٟ، ْالخمٓي ناخب زؼاهت ألاصب، (733ٌ
ّ
ْابً ، (ه750 :م) الخل

ٓعصي ، (ه659م )ْالبٓنحري ، (ه768 :م) اإلاهغي  هباجت ، مهغ ماعر (ه809 :م)ابً ص٢ا١ ْ ، (ه609 :م)ْابً ال

ؼي  ٓاٍ ، (ه845 :م)ْاإلا٣ٍغ ناخب خُاة  ضمحري ْال، (ه 808 :م)ْابً زلضْن ، (ه718 :م)ْدمحم ظما٫ الضًً الَٓ

ٓان   .(ه 808 :م)الخُ

ْالجٛغاُٞت ش  ٓابٜ الخاٍع باء اإلاخٓفى ؾىت ابً ؤبي ؤنِبٗت ناخب ُٖٓن ألاهباء، ْمً ه ، َـ 668 في َب٣اث ألَا

ُان اإلاخٓفى ؾىت  ُْٞاث ألٖا ْقمـ الضًً الظَبي ، َـ732ْؤبٓ الٟضاء اإلاخٓفى ؾىت ، َـ 681ْابً زل٩ان ناخب 

ش ؤلاؾالم اإلاخٓفى ؾىت  خباع في ط٦غ الخُِ ْآلازاع، َـ ٠٤٧ناخب جاٍع ٓأٖ ْالٖا ؼي ناخب ٦خاب اإلا اإلاخٓفى ، ْاإلا٣ٍغ

 ،ه808ْابً زلضْن ميصخئ اإلا٣ضمت اإلاخٓفى ؾىت ، َـ 701زم ابً ال٣ُ٣ُي ناخب الٟسغي اإلاخٓفى ؾىت ، َـ 845ؾىت 

ٓعيْمً  ه.776ْلؿان الضًً بً الخُُب اإلاخٓفى ؾىت  ، ْؤبٓ خُان، الٗلماء : ابً مکغم ناخب لؿان الٗغب مكِ

ي، ْالغضخي ٓاَم . ، ْالؿب٩ي، ْالؿَُٓ  ْالبل٣ُجي ْؾ

ت في َظا الٗهغ – 2 ت، ٦ْثرث اإلاضاعؽ ٦ثرة ملخْٓ ٍٓع ا : اإلاضعؾت اإلاىه ت التي ، ْمً ؤقَِغ ْاإلاضعؾت الىانٍغ

ت، الىانغبىاَا  ضًت، ْمضعؾت الؿلُان خؿً، ْاإلاضعؾت الٓاٍَغ ْ ، ْاإلاضعؾت اإلاٍا غ ْظام٘ ٖمغ ، ْطل٪ ٖضا ألاَػ

٦ْثرة الٗلماء ْاػصَاع الش٣اٞت  ٧ْان في ٦شحر مً اإلاضاعؽ زؼاثً خاٞلت ، ٧ْان لِظٍ اإلاضاعؽ ؤزغ ٦بحر في جهًت الٗلم 

ْاإلاٗاٝع ٓم  ؾت الٟايلُت زؼاهت ٦خب جدخٔٓ ٖلى ماثت ؤل٠ مجلت ٩ٞان في اإلاضع ، بال٨خب الشمُىت في مسخل٠ الٗل

ٓصًت.  ٦ْظل٪ ٧ان باإلاضعؾت املخم

ْالخد٤ُ٣ الٗلمي، ٧ْاهذ اإلاالٟاث في َظا الٗهغ – 3 ْاًت  ْالغ ٧ْان ٣ًهض بها ؾض الٟغاٙ ، َابِٗا الجم٘ 

ْاهتهاء ْالٗغبُت بخإزحر ه٨بت بٛضاص  ْهي ؤقبّ ، ؤؾباهُاخ٨م الٗغب في  الظي خضر في مُضان الش٣اٞت ؤلاؾالمُت 

ْاملجامُ٘. ٖٓاث   باإلآؾ

ٍٓغي  – 4 َْٓ ؾٟغ ٦بحر في ، ْمً مهاصع الش٣اٞت ألاصبُت في َظا الٗهغ : جهاًت ألاعب في ٞىٓن ألاصب للى

صخى في نىاٖت ، زالزحن مجلضا ٢ْض ٧ان مالّٟ ٨ًخب م٣امت في نىاٖت الاوكاء ، لل٣ل٣كىضي ؤلاوكاءْنبذ ألٖا

ٓاهُجها إلاا  ٢ْ ٓلِا  ٓان الاوكاءْؤن ْمؿال٪ ألابهاع البً ، زم ُؾئل ؤن ٌكغخِا ٩ٞان قغخِا َظا ال٨خاب، لخ٤ بضً

  749ًٞل هللا الٗمغي م 
ً
ً مجلضا ْٖكٍغ ٣ٍْ٘ في بًٗت  ٓع م ، ٌ  َْٓ معجم لٛٓي  711ْلؿان الٗغب البً مىُ ه 

 
ً
ً ظؼءا لضْن ٦م٣ضمت إلاالّٟ ْاإلا٣ضمت َٓ ٦خاب ؤلّٟ ابً ز-ه  808ْم٣ضمت ابً زلضْن م ، ٦بحر ٣ً٘ في ٖكٍغ

ٓم ٦خاب الٗبر ً بلى الٗضًض مً آلاعاء ْألا٩ٞاع ختى ، الطخم اإلآؾ ْبهظا ال٨خاب ؾب٤ ابً زلضْن ٚحٍر مً اإلا٨ٍٟغ

ًؿا لٗلم الاظخمإ ِؾّ
َ
  -اٖخبر ُما

ْػ  ٓان للضمحري  َـ. 817آباصي اإلاخٓفى ؾىت ْال٣امٓؽ للٟحر ، ه847ْاإلاؿخُٝغ لؤلبكُهي م ، ْخُاة الخُ

ي م  غ للؿَُٓ ْاإلاَؼ ٓاجي م ، ه 911ْخؿً املخايغة ْالاج٣ان  ؼي ، ه 859ْخلبت ال٨مُذ للى ْزؼاهت ، ْزُِ للم٣ٍغ

ٓاَا .، الخمٓي ألاصب البً حجت   ْؾ

ٓاًَ الش٣اٞت في َظا الٗهغ – 5 ت، ٧اهذ هي : مهغ ْم ، ْخلب، ْصمك٤، ٢ِْٟ، ٢ْٓم، ْالاؾ٨ىضٍع

ٓاَا.ْخمو ْبِذ اإلا٣ضؽ، ْؾ  ، ْخماء، 

ٓماج٪: ازخبر  مٗل
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٧ٓي؟ .1  ماهي الخغ٧اث الٗلمُت في الٗهغ اإلامل

 ما هي ؤَم اإلاهاصع الش٣اُٞت في َظا الٗهغ؟ .2

ْآزاٍع ٖلى ألاصب الٗغبي 6.6  الٗهغ الٗشماوي 

ْاؾتهان  ْلت  ْؤنابها ال٠ًٗ الظي ًخ٣ضم ٞىاء الض٫ْ، ٞؼالذ َُبت الض ْلت اإلامالُ٪،  صب الِغم في ظؿم ص

ٓا  ْجٟغ٢ ٓص باإلال٥ٓ،  ْؤخؼابا.الجى ْلت مً اإلاا٫،  بُجهم قُٗا  ؾاءث الٗال٢اث الؿُاؾُت بحن ْ –ْزلذ زؼاثً الض

ٓعي ٢اههٓالؿلُان  ْالؿلُان الٗشماوي ؾلُم ألا٫ْ  الٛ ٧ٓي  ْهي ظؼء مً ، اإلامل ْبضؤث ظُٓف ؾلُم في ْٚؼ الكام 

ت ٍٓع ْصاعث الخغب خ٫ٓ مغط صاب٤ قمالي خلب ٖام مالٗغبُت التي ؤؾؿِا اإلا ؤلامبراَ ؼم الجِل ، َـ 922الُ٪.  َُ خُض 

ٓعي اإلاهغي  خل الٛ
ُ
٢ْ ٓاص اإلاالُ٪  ٓلى ْصزلذ بالص الكام ٧لِا في خ٨م ألاجغا٥ الٗشماهُحن، بؿبب زُاهت بٌٗ ال٣ ْج  ،

ٓمان ب ْمت، ْاؾخٗض لغص الْٛؼ الٗشماوي، ي خ٨م مهغاَ م ألا٫ْ ال٣اَغة ؾلُْصزل ظِل ، بال ؤهّ لم ٌؿخُ٘ اإلا٣ا

ٓمان الًت ٖشماهُت.، 1517–ه 923عبُ٘ ألا٫ْ  ٢ْ19خلّ في ، بای' ٢ْبٌ ٖلى َ ْالكام   ْبظل٪ ؤنبدذ ٧ل مً مهغ 

ْجإزغث بها ؤي جإزغ لٛت الٗغب . ٢ض باصع ، بها الٗغب جإزغ٧ان الٟخذ الٗشماوي للٗالم الٗغبي ه٨بت ٢اؾُت 

ٓا اللٛت الٗغبُت ًٖ م٩اجها َْا ًٖ مجزلتها، ألاجغا٥ ٞإ٢ه ْلتهم في ٧ل ، ْؤزغ ٓا اللٛت التر٦ُت هي اللٛت الغؾمُت لض ْظٗل

، التي ٧اهذ ج٨خب بها مغاؾالتهم، ؤهداء البالص الٗغبُت بٗض ؤن ٧اهذ اللٛت الغؾمُت في ٖهغ اإلامالُ٪ هي اللٛت الٗغبُت

ٓصَم ٍْجهم .، ْحسجل بها ِٖ ْا  ٍْضْن بها ٧ل ما ًخُلبّ في الٗمل ص

ٓع الٗؼاثم٢ْض ٧ان إل ٓمت ؤزغ في ٞخ بت ٖىض ، ْي٠ٗ الِمم، ٢هاء اللٛت الٗغبُت ًٖ ؤٖما٫ الخ٩ ٢ْلت الٚغ

ٓمِا إل ٖلى ، اإلاخإصبحن في جدهُل ٖل اْالَا َٓػ ْفي اوٗضام الخغم ٖلى جدهُل مل٨تها ؛ ٞإناب الٗغبُت في َظا ، ٦ى

ْالل٨ىت ٕٓ العي  ْا ماز ،الٗهغ ما ؤنابها مً قُ  . . بل بن اللهجت التر٦ُت ؤزغث في ؤلؿىت ْمً ْٚؼ الٗامُت لِا ٚؼ
ً
غا

 
ً
 ٦بحرا

ً
ٓاٍ، لؿىت الكٗٓب الٗغبُتؤ٦ْظا في ، ؤَل مهغ جإزحرا ْلذ في ، ْطإ ٦شحر مً ألالٟاّ التر٦ُت ٖلى ألاٞ ْجضْ

ِغث في ألاؾالُب ٓمُت.، ال٨الم ْْ  خ٩
ً
٨َْظا ٖؼلذ   ْزانت ما ٧ان مً َظٍ ألالٟاّ ًمشل مىانب ؤْ عجبا ؤْ ؤل٣ابا

ْالٗلم ، اللٛت الٗغبُت ًٖ الخُاة  ْألاصب.ْإن ب٣ُذ لٛت الضًً 

ْاإلاٗاَض ْالكام ه٨بت زُحرة، ْفي الٗهغ الٗشماوي ؤٚل٣ذ اإلاضاعؽ  ٣ٞض ، ْؤنابذ الخُاة الٗلمُت في مهغ 

ْايُغب ألامً ْؾٔغ الٟؿاص ْلم ًب٤ في مهغ الا، اجهاعث الخُاة الا٢خهاصًت  ْاخضةفي ْل الخ٨م الٗشماوي.  ،  مىاعة 

ٓبهميجطخ ٢ْل ٫ٓ الىاؽ  غ الكٍغ٠، ء ٣ٖ ، ٣ٞض جىا٢و ٖضص َالبّ ْيٟٗذ خل٣اجّ الٗلمُت –ْم٘ طل٪ ، ْهي ألاَػ

ْالٗغبُت ٞدؿب ٓم الضًيُت  ا بلى الٗل ، ٧ْاهذ لٛت الخٗلُم هي الٗغبُت التي زالُِا الضزُل، ٢ْض ٧ان الاججاٍ مىهٞغ

٧ْاهذ ، ْجى٤ُ بها ألالؿىت، ٣ض ٧اهذ ألاؾالُب الٗغبُت ججٔغ ٖلى الكٟاٍْم٘ طل٪ ٞ، ْل٨جها الٗامُت، ْؤٞؿضَا العي

 ما ج٩ٓن لٛت ، ال ًدبحن مجها ٢هض اإلاال٠ ؤْ مٗىاٍ، لٛت ال٨خب اإلاالٟت يُٟٗت ؾ٣ُمت, ٨ًثر ٞحها الخُإ
ً
٦ْشحرا

َغ في الخُاة الٗامت ٦ما ٦ما ؤجها لم جؼص، الخإل٠ُ في الٗامُت . لظل٪ ٧لّ ججض ؤن اللٛت لم جؼصَغ في خل٣اث الخٗلُم

ٓاَب ىا مً ٢بل . ْيٟٗذ في َظا الٗهغ اإلا َْىذ اإلال٩اث الٗلمُت، ٖٞغ ْؤنبذ ٖملِم ها٢ِا ، ٢ْل هخاط الٗلماء، ْ

 ، يئُال
ً
الث م٣خهغا  ؤْ قغح املخخهغاث .، في ؤٚلب ألامغ ٖلى ازخهاع اإلاُ

ٓاهُت سُت ، ْٖلى الغؾاثل ألاصبُت، ْا٢خهغث ال٨خابت ٖلى الغؾاثل ؤلاز ٖٓاث الخاٍع ْٖلى الخإل٠ُ في اإلآي

٢ْض ْل ال٨خاب ٨ًخبٓن اإلاضاثذ  ْما بلحهما؛   اإلا٣اماث.ْ ْالٗلمُت 
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ٓماج٪:  ازخبر مٗل

 ٠ُ٦ ٧ان حٗامل الٗشماهُحن م٘ اللٛت الٗغبُت؟ .1

 ٠ُ٦ اإلاضاعؽ في َظا الٗهغ؟ .2

 الخُاة الٗامت للٗغب في َظا الٗهغ 6.7

ْمدً ٢اؾُت زال٫ خ٨م الٗشماهُحن – 1 ت ، ٖاقذ مهغ في مك٨الث  ْاه٣ؿم الكٗب بلى ٞالخحن في ٧ل ٢ٍغ

ٍْدهضْن  ٓن  ٓاث٠ الخٝغ، ًؼٖع ت َاثٟتها، ْججاع ْنىإ في اإلاضن جيخٓمِم َ ْل٩ل َاثٟت هٓامِا ، ل٩ل خٞغ

ت، ْج٣الُضَا ٓلى عئؾاء الُاثٟت جىُٓم الٗال٢ت بحن ؤٞغاص الخٞغ ٓمٓن ، ٍْخ اًت ج٣الُضَا٣ٍْ ٍْمشلٓن ؤجباِٖم ، ٖلى ٖع

ٓمت ْاثغ الخ٩ ٢ْاتهم، في ص ْؤ ٓطَم  ْلِم هٟ  ً ٍْع ْاملجا ٓلى عثِؿِم ، زم ججيء َاثٟت الٗلماء  غ » ٍْخ « قُش الجـام٘ ألاَػ

ْحي ألا٦بر للمؿلمحن في مهغ، ؤلاقغاٝ ٖلى هٓام الضعاؾت ْعاء َاالء َاثٟت الَْٓ الغثِـ الغ ْمً  ٓح،  الظًً ، جى

ٓبت ٖلى  جهم الجِل .ًخ٩ٓن م ُت لتر٦ُا مٛل ٓا ٌٗضْن ٖع ْفي ْل الخ٨م الٗشماوي هجض ؤن ؾ٩ان مهغ ظمُٗا ٧اه

ا ْاإلاالُ٪ الظًً ال َم لِم بال الثراء مً ؤًت ؾبُل .، ؤمَغ  ؤما الؿاصة ِٞم َب٣ت الخ٩ام مً ألاجغا٥ 

ت – 2 ْلت الٗشماهُت ٖلى ؤن حٗؼ٫ مهغ ًٖ قتى الخُـاعاث ال٨ٍٟغ ْالٗلمُت التي ٧اهذ جؼزغ ، ٢ْض خغنذ الض

٢ٓذ . ْفى ْل ْؤَمل ، ْؤظضبذ ألاعى، ًٟٞٗذ الؼعاٖت، ي الخ٨م الٗشماوي ؤَملذ ْؾاثل الغ  بها الخُاة في طل٪ ال

ٓعث الهىاٖت، الخ٩ام ٦ظل٪ قئٓن ألامً  ْاهدكغث الخغاٞاث. ، ْؤٚل٣ذ اإلاضاعؽ، ْاهدكغ الجِل، ْجضَ

ْٞغيذ الًغاثب البآَت ٖلى ، في ْال٫ الخ٨م الٗشماوي٢ْض ؾاءث الخُاة الا٢خهاصًت في مهغ  – 3

٣تهمالؿ٩ان    ٞإَع
ً
ا٢ا قضًضا ٓاث ظغصاء، ْخل الجضب بالبالص، بَع ْقلذ خغ٦ت الخجاعة ، ٞهاعث ؤزهب الب٣إ ٞل

ٓعازت ْلم ٨ًً ألخض في مهغ مل٪ ؤْ خ٤ في ال ْالهىاٖت  ٓمت هي اإلاال٨ت ل٩ل شخيء، ْالؼعاٖت  ٓن ، ْالخ٩ ٓا ال ٌؿمد ٧ْاه

 للٟالح بال بما ًمؿ٪ بّ عم٣ّ. 

ْا ممً الٗغب ال٨ّخاب بٌٗ ًُغخّ ما َظا ش ؤزظ ٓا لم الظًً الٛغبُحن اإلاؿدكغ٢حن مً الٗشماوي الخاٍع  ؤي ًإل

ٍّٓ في ظِض ش حك ٓٚل مىظ الٗشماوي الخاٍع ْعبا في الٗشماهُحن ج ْلت بلى جىٓغ ٧اهذ الٗغب ؤن الق٪، ؤ  هٓغة الٗشماهُت الض

ٓة ؤجها بهٟت ْاخترام جبجُل ٓلذ بؾالمُت ٢ ٓع  ػمام ج  ٞحهم َْٗخ٣ضْن ، الٗغبي الكغ١  في اإلامالُ٪ ؤؾ٣ُذ ؤن بٗض ألام

ٓة ن الٗغب ٧ان لْٓ  .اإلاؿلمحن ضًاعاٞٓحن لْخ ال٣ُٗضة في بز  الهضلٗذ مدخلٓن  ؤجهم ٖلى الٗشماهُحن بلى ًىْٓغ

ٓعاث الث الش ْمت هحران ْاقخٗلذ ْالخد ْلت ؤمغ جهاًت في بال ًدضر لم َظا ل٨ً، يضَم الٗغبُت اإلا٣ا  بٗض الٗشماهُت الض

ٓان ال٠ًٗ ٞحها حٛلٛل ؤن  زالٞت ب٨ٟغة الٗغب ٖلى الاخخُا٫ في اإلاضَل الىجاح خ٤٣ الظي، الٛغب مجها ْجم٨ً، ْالِ

 .الٗشماهُت الخالٞت ؤه٣اى ٖلى ٖغبُت

ُاوي٫ٓ٣ُٞ اإلااعر ، ٢ْض اٖتٝر بظل٪ بٌٗ اإلااعزحن اإلاىهٟحن ٓلذ، البًر ٓلم بُتر َ بن "ال٣هت التي ، مال٩

م ٓبحن ٖلى ؤمَغ ْايُِاص للٗغب اإلاٛل ٓن ، جه٠ خ٨م ألاجغا٥ في الٗالم الٗغبي بإهّ ٧ان ِٖض ق٣اء  ال حٗضْ ؤن ج٩

ٓعة".  ؤؾُ

ؼ الكىاْي ، ٍْظ٦غ اإلااعر اإلاهغي  ْاإلاٗانغ"، ٖبض الٍٗؼ ش الخضًض  ٓخضة الٗغبُت في الخاٍع ؤن ، في ٦خابّ "ال

ْلت ؤظىبُتال ْلت الٗشماهُت ٖلى ؤجها ص ن بلى الض ٓا ًىْٓغ ٓه ْا بلى الخ٨م الٗشماوي ٖلى ؤهّ ، ٗغب لم ٩ً ْلم ًىٓغ
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ْاثل ، اؾخٗماع لذ َظٍ ال٨ٟغة الؿُاؾُت الضًيُت مؿُُغة ٖلى ؤطَان الٛالبُت الٗٓمى مً الكٗب الٗغبي بلى ؤ ْْ

.ً  ال٣غن الٗكٍغ

ن الخ٨م ْلت لم جخضزل في قْا ْب٣ضع ٌؿحر ْؤياٝ ؤن الض ْلت ًٖ ، بال في هُا١ يئُل  ٞاٖخبرث هٟؿِا مؿا

الًاث الٗغبُت ٓٞحر ألامً ٞحها، خماًت ال ْالخٟاّ ٖلى اإلاباصت ؤلاؾالمُت، ْج ْجىُٓم ْخماًت ، ْإ٢امت الكٗاثغ الضًيُت 

ٓاٞل الدج الًاث الٗغبُت، ْؤلاقغاٝ ٖلى ال٣ًاء، ٢ ٓاث٠ في ال ٓر الُ ٓاؾُت قُ ذ ؾ٩اجها ْجغ٦، ْظم٘ الًغاثب ب

ٓا ًإلٟٓن.".  ٌِٗكٓن ٖلى الىدٓ الظي ٧اه

ٓماج٪:  ازخبر مٗل

ْاظِذ مهغ خ٨م الٗشماهُحن؟ .1  ٠ُ٦ 

ٓاظِت الٗغب للٗشماهُحن؟ .2 ؼ الكىاْي في م  ماطا عؤي ٖبض الٍٗؼ

ْاللٛت 6.8  اَخمام الٗشماهُحن باألصب 

م اْبم ّم خُٓذ ، ؤلاؾالمُتٞإنبدذ هي لٛت الخًاعة ، ؤن اللٛت الٗغبُت ٧اهذ لٛت ال٣غآن ال٨ٍغ
َ
ْمً ز

م ؤجها لِؿذ لٛتهم ألانلُت.  باَخمام بالٜ مً ٢بل الٗشماهُحن ٚع

ْلت الٗشماهُت باللٛت الٗغبُت ظلُا مىدهغا في اإلاهُلخاث الخانت  ْلم ٨ًً َظا الخإزغ، ل٣ض ٧ان جإزغ الض

ْمٗامالث ٞدؿب ْٖباصاث  ْالؿُاؾُت ْإهما حٗضٔ بلى ٦شحر مً اإلاهُلخاث ال، بالضًً مً ٣ٖاثض  ش٣اُٞت 

 ْالا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت..

ٛغ٫  جغبِخّ ٖلى  ؤصث٢ْض ، بضؤ اَخمام الٗشماهُحن باللٛت الٗغبُت مىظ ِٖض اإلااؾـ ألا٫ْ ٖشمان بً ؤَع

م  ْإوكا، باللٛت الٗغبُت اَخمامّبلى ال٣غآن ال٨ٍغ م باللٛت  ْعزان بً ٖشمانئ ْاػصاص اٖخىاَئ  ، َم لِا اإلاضاعؽ في ِٖض ؤ

ـ ٦خب ، مضعؾت بػمحر ببىاء ٞةهّ ٢ام ْجم ٞحها اهضعاط ٖضص َاثل مً ٦خب الترار الٗغبي باإلياٞت بلى جضَع

ْالهٝغ ٓامل للجغظاوي، ٧إلُٟت ابً مال٪، الىدٓ  ٠ لآل٢كِغي ، ٢ُْغ الىضٔ البً َكام، ْالٗ ، ْؤؾاؽ الخهٍغ

ٓص ْاح ألخمض بً ٖلي بً مؿٗ ْماْمغاح ألاع  مً ٦خب اللٛت الٗغبُت. طل٪ ليب ، 

ٓبت باللٛت الٗغبُت حنؤؾماء الٗشماهُْاخخلذ  ٓص لِا في مجاالث الش٣اٞت ؤلاؾالمُت اإلا٨خ ، م٩اهت ٦بحرة مكِ

ناخب ، الظي اقتهغ باؾم "خاجي زلُٟت"، ْمً ؤبغػ َاالء الٗشماهُحن الظًً بلٛذ قِغتهم آلاٞا١ "٧اجب ظلبي"

 ، ال٨خاب الكِحر "٦ك٠ الٓىٓن"

 
ً
خاب الٗشماهُحنٖلى ٖٓم ؤزغ الل ٨ٍُْٟ٪ صلُال

ُ
٦خاب "الك٣اث٤ الىٗماهُت في ٖلماء ، ٛت الٗغبُت لضٔ ال٨

ْلت الٗشماهُت" َْٓ اإلااعر طْ ألان٫ٓ التر٦ُت ٖهام الضًً ، الض ِٞظا ال٨خاب مً مال٠ ٖغبي طي بغاٖت ٧املت في اللٛت 

 م(.1561 -1495َاق٨بري ػاصٍ )

  ْاَخم الٗشماهُٓن في ِٖض
ً
 باللٛت الٗغبُتالؿلُان ؾلُم ألا٫ْ اَخماما

ً
ً في ، ٦بحرا ْمً الصخهُاث الباعٍػ

ٓص الطخمت في مجا٫ اللٛت الٗغبُت ٝغ ببظ٫ الجِ ُٖ ٢ْام بٌٗ الباخشحن الٗغب ًٖ ، ِٖضٍ ابً ٦ما٫ باقا الظي 

ٍٓت البً ٦ما٫ . ٓص اللٛ  بٖضاص صعاؾت ًٖ الجِ

ٓع خغبْ  ٫ٓ٣ُٞ : بن َىا٥ ٖالمت باعػة جض٫ ٖلى ، ٍا٦ض اَخمام الٗشماهُحن باللٛت الٗغبُت ما ؤقاع بلُّ الض٦خ

ْآصابها ، َْٓ ًجُض الٗغبُت ؾلُان ٖشماوي بال ْهي ؤهّ ما زال مجهم ؤمحر ؤْ، مضٔ اَخمام الٗشماهُحن باللٛت الٗغبُت 
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ها ٖلحها ٓلٗا بها ْخٍغ في  ْؾُلت لخٗلم الضعاؾاث ؤلاؾالمُت اإلاىهٓم ٖلحها في هٓام جغبُت ألامغاء ختى ظٗلِا، ٧ْان م

 ٣هغ الٗشماوي.ال

ٓا، ْم٘ ؤن الؿالظ٣ت ؤجغا٥ ْلتهم بال ؤجهم ظٗل ٓا  ، الٟاعؾُت لٛت عؾمُت لض بِىما الٗشماهُٓن لم ٌؿخسضم

ٓمُت ت ْألاْؾاٍ الخ٩ ْاثغ ؤلاصاٍع َْم ، التر٦ُت ٧لٛت عؾمُت بال في الض ْلم ًجبر َٓا للكٗٓب الٗغبُت  في خحن لم ًضعؾ

 ٖلحها..

ْالجامٗاث هي الٗغبُتٞاللٛت التي ٧اهذ ؾاثضة لضٔ  ْالتي ٧اهذ لِا ؾُُغة ٦بٔر ٖلى اإلاضاعؽ  ، الٗشماهُحن 

.ً  ْب٣ُذ مدخلت م٩اهتها ألاْلى في الخٗلُم التر٧ي ختى الغب٘ ألا٫ْ مً ال٣غن الٗكٍغ

مضعؾت بٖضاص ، ْمً اإلاضاعؽ التي اقتهغث في الِٗض الٗشماوي التي اٖخمضث اللٛت الٗغبُت ٧إؾاؽ لٛٓي 

نْمضعؾ، ألامغاء ٟحن مً الضعظت ألاْلى الظًً ًخم اؾخسضامِم ، ت ؤهضْع ضاص مْٓ ْهي مضعؾت في ال٣هغ الؿلُاوي إٖل

ٓمت ْالخ٩ ْالجِل  ت.، في ٧ل مً ال٣هغ  ْمضاعؽ الٟىٓن الٗؿ٨ٍغ ت   بياٞت بلى اإلاضاعؽ الٗؿ٨ٍغ

ْاضخت ٖلى اَخمام الٗشماهُحن باللٛت الٗغبُت ، غبُتؤهّ ٧ان مٗٓم ؤؾماء ؾالَُجهم ٖ، ٍْض٫ صاللت 

ْمجُضًت ، باإلياٞت بلى ؤن ؤزخامِم ٧اهذ باللٛت الٗغبُت ٓصًت  ْختى ٌؿمٓن الؿًٟ الٗشماهُت ؤؾماء ٖغبُت مشل مدم

ٕٓ مٟغصاث اللٛت التر٦ُت.40في اللؿان الٗشماوي جغبٓ ٖلى  ْوؿبت اإلاٟغصاث الٗغبُت اإلاؿخسضمت، ْؾلُمُت  % مً مجم

ٓا في صاثغة  ، اَخمام الٗشماهُحن باللٛت الٗغبُتٍْخطر ظلُا مً َظٍ الىٓغة الخاَٟت ٖلى  ؤجهم لم ًىسَغ

ٓاء ْا ألهٟؿِم ٖلى ؤجهم خملت ل ٓمُت التر٦ُت؛ بل ؤجهم هٓغ ٢ْاصة الٗالم ؤلاؾالمي ال٣ ت ، ؤلاؾالم  ْؤن ٨ٞغتهم اإلاغ٦ٍؼ

ْاإلاؿلمحن.  ْاهدباَا تهم  ألاؾاؾُت لم ج٨ً ؾٔٓ زضمت ؤلاؾالم 

ْمال م، ٟحن ٖبا٢غة٢ْض ؤهجب َظا الٗهغ ٖلماء  ْة مً الٗلم ْألاصب في ٖهَغ ٓا طع ُٞما ًلي ط٦غ ْ ، بلٛ

 َاثٟت مً َاالء الٗلماء ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ باإلًجاػ ..

ٓم اللٛت : الكِاب الخٟاجي  – 1 ه ناخب قٟـاء الٗلُل بما في ٦الم الٗغب مً الضزُل  1069 –هبٜ في ٖل

غي ، « ٓام للخٍغ َْام الخ ٓام في ؤ ٦ْظل٪ هبٜ في َظا الٗهغ ٖبض « َغاػ املجالـ »ْ، ْقغح صعة الٛ ٓاَـا ..  ْؾ

ْلب لباب لؿان الٗغب » ۰ناخب کخاب ، 1093ال٣اصع البٛضاصي م  -1145ْالؿُض مغجطخى الؼبُضي)« زـؼاهت ألاصب 

ؽ1205 ٓاَم .، ه(مال٠ جاط الْٗغ ٓوى ٖلى ألالُٟت ْؾ  ْدمحم الهبان ناخب الخاقُت ٖلى قغح ألاقم

ت الخُاة » مجهم : الكِاب الخٟاجي مال٠ ، ٦شحر مً الٗلماء ْألاصباء ْؤل٠ في ألاصب – 2 ْهَؼ داهت ألالبا  ٍع

ْاًا بما في الغظا٫ مً الب٣اًا « » الضهُا  َبت ألاًام » مال٠ کخابی  1073ٍْٓؾ٠ البضٌعي الضمك٣ي م « .. ْزباًا الؼ

ْصعْ  اإلاىبئالهبذ » ْ، «ُٞما ًخٗل٤ بإبي جمام  » ٌ مال٠ ٦خاب  1014َل الُالٓي الضمك٣ي م ًٖ خُصُت اإلاخىبي" . 

ْالكُش ٖبض هللا  غ م  الكبراْي ؾاهداث صمى ال٣هغ في مُاعخاث بجى الٗهغ . .  » ه ناخب کخاب  1172قُش ألاَػ

ؽ آلاصاب  ٓان البُان ، «ْٖغ ى ألاصب » ه مال٠ ٦خاب 1130ْخؿحن ألاهُا٧ي م ، «ْٖى ْٖمغ الخلبي الكمإ م ، «ْع

ٓح"» اب مال٠ کخ ٠٤٤٧هدٓ  ٓم م ، ؾُٟىت ه « ؾالٞت الٗهغ في مداؾً ؤُٖان الٗهغ » مال٠  – 1104ْابً مٗه

ُب » ه مال٠ 1041م  ْاإلا٣غي   « .هٟذ الُُب مً ٚهً ألاهضلـ الَغ

ش ِْغ : املخب – 3 ، «ٌ مال٠ ٦خاب "زالنت ألازغ في ؤُٖان ال٣غن الخاصي ٖكغ  1111الكامي م  يْفي الخاٍع

ٌ مال٠ ٤٧٠الضًاع ب٨غي مْ ، م مال٠ ٦خاب ؾل٪ الضعع في ؤُٖان ال٣غن الشاوي ٖكغ 1206م  يْاإلاغاصي الضمك٣
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ٓا٫ ؤهٟـ هِٟـ الخمِـ في » ٦خاب  اف کـــــبر « ؤخ الك٣اث٤ الىٗماهُت في ٖلماء » مال٠ ٦خاب  1968ػاصٍ ص م  ي َْ

ْلت الٗشماهُت  ْالٟىٓن کك٠ الٓىٓن في ؤؾامي ال٨» ٌ مال٠ ٦خاب 1018، ْخاجي زلُٟت م «الض ْٖبض الٛجي ، «خب 

داهت 1143الىابلسخي م  ْلّ طًل هٟدت الٍغ ْالدجاػ، ٌ  ْمهغ  ْاملجاػ في عخلت الكام  ْالخدٟت الىابلؿُت ، ْالخ٣ُ٣ت 

 في الغخلت الُغابلؿُت.

ْاملجامُ٘ – 4 ٖٓاث  ْاملخالة . 1003بهاء الضًً الٗاملي م ، ْمً اإلاالٟحن في ًٞ اإلآؾ ٌ  ه مال٠  ال٨ك٫ٓ٩ 

ٓم الضًً : ٖبض الغئْٝ اإلاىاْي م ْمً  – ٓعي م ، ه 1031اإلاالٟحن في ٖل ٓع الضًً ألاظِ غ  1066ْه ٓر ألاَػ ٌ مً قُ

َٓاب الكٗغاوي م، اإلاال٨ُت ٓا٢ُذ 973ْٖبض ال ْلّ ٦خب ٦شحرة في الخهٝٓ مجها: الُ ٓاَغ، ٌ  ؛ ، ْالج ْالُب٣اث ال٨بٔر

ٓاَا ٦ْخب في ال٣ّٟ الكاٞعي ؿحرْلّ جٟ، ٌ 977ْقمـ الضًً الكغبُجي الخُُب م ، ْؾ   .٦بحر 

ْص ألاهُا٧ي م  – 6 ا : صا ْٚحَر ْالُب  ٓم ال٣ٗلُت  ه ناخب کخابي ) الخظ٦غة في  1008ْمً اإلاالٟحن في الٗل

ٓا١ الٗكا١(حجٍؼْ ، الُب ٓا١ بخٟهُل ؤق ْلّ ٦خاب الؿلم فى ، ْلّ ٦خب في الٛىاء، يْ ْالِغ ، ن ألاؾ ْألازًغي 

  .اإلاى٤ُ

ٓماج٪:  ازخبر مٗل

 اإلاضاعؽ في الِٗض الٗشماوي؟ما هي  .1

ٖٓاث؟ .2  اط٦غ اؾماء بٌٗ مالٟي اإلآؾ

 الخُاة الش٣اُٞت في الٗهغ الٗشماوي 6.9

ٓعة اإلاالٟاث  ْإهخاظاتهم الٗلمُت في ن ٓم املخخلٟت  ٓص بٌٗ الٗلماء في مجاالث الٗل ٧ل ما ؾب٤ مً ظِ

ْإال ٞالٓغْٝ الٗامت للٗلم   ْالٗلماء لم ج٨ً في ؤخؿً خا٫.ْال٨خب ٧ان ًسخو ببٌٗ الصخهُاث الٗلمُت، 

ٖٓاث ، هٟى الٗشماهُٓن الٗلماء الٗغبُحن بلى ال٣ؿُىُُيُت ْاملجم ْاإلاضاعؽ  ٓا ال٨خب مً اإلاؿاظض  ْاهتٖز

َٓا م٨خباث الٗانمت التر٦ُت  ٓصٖ ٓم ب٣ُت ٦بحرة في م٨خباث اؾخاهب٫ٓ  –الخانت لُ ْمجها ، ْما ػالذ مجها بلى الُ

حن مشل : اإلا٣ـغ مالٟاث زُُت ل٨ثرة مً ؤٖالم ال٣ ي، ؼي ٍغن الخاؾ٘ الهجغي اإلاهٍغ ْابً بًاؽ، ْالؿَُٓ ، ْالسخأْ 

ٓصٍ بمهغ ناخبت َظا الترار الٗلمي. مما  ًىضع ْظ

ت في مهغ ٣ٖب الٟخذ التر٧ي ٓة اجهاعث ٖىانغ  ٦ما، ٨َْظا جم الاجهُاع لهغح الخغ٦ت ال٨ٍٟغ الخُاة في ْ ال٣

ٓم ْ ، ي املجخم٘ اإلاهغ  الم الظًً ، ْآلاصاب٤َٟ ًظَب قإن الٗل ْاه٣غى ظُل الٗلماء ألٖا ْاهدِ مُٗاع الش٣اٞت 

ٓع الؿالٟت خاٞلت بهم ت ؾٔٓ آزاع ، ٧اهذ الٗه ْلت الؿالَحن اإلاهٍغ ت الؼاَغة التي ؤْلتها ص ْلم ًب٤ مً الخغ٦ت ال٨ٍٟغ

٢ْذ بلى آزغ ..  صاعؾت جِٓغ ؤقٗتها الخُٟٟت مً 

ت ٧ غ ما اٖتٔر الخغ٦ت ال٨ٍٟغ ْا٫ ٢ْض اٖتٔر ألاَػ ْالؼ ْاهضعؽ مً خل٣اجّ ٦شحر مً ْ لِا مً الاهدال٫  ٓع  الخضَ

ٓم التي ٧اهذ مؼصَغة بّ مً ٢بل.   الٗل

ْاثل الٗهغ الٗشماوي. غ في ؤ ٤ْٞ ما ط٦ٍغ اإلااعزٓن ؤن ٖضًضا مً ألاؾاجظة ٧اهذ لِم خل٣اث في الجام٘ ألاَػ ْ 

ٓع الضًً ٖلى البدحري الكاٞعي اإلاخٓفى ٖام  ت قِاب الضًً بً ٖبض الخ٤ الؿيباَي اإلاخٓفى ْالٗالم، 1944مجهم : ه

؛ ْؤلامام قمـ الضًً الهٟضي اإلا٣ضسخي الكاٞعي اإلاخٓفى في 1950اإلاخٓفى ؾىت  اإلاىاْي ْٖبضالغخمً ، م950ؾىت 

ْحؿٗماثت. ْص الدؿٗحن   خض
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ْاؾِ الٗهغ الٗشماوي: ٖبض  ْابغاَُم البرماْي  1099ٖام  اإلاخٓفي اإلاال٩يالؼع٢اوي  الباقي٧ْان مجهم في ؤ ٌ ؛ 

ْالٗالمت ٖبضالخي ، ٢ْ111ض جٓفي ٖام  اإلااعرْالكُش خؿً بً ٖلى بً دمحم الجبرحي ظض ، ٌ 1106اإلاخٓفى ٖام 

 ٌ . 1117الكغهباللي اإلاخٓفى ٖام 

ٓماج٪:  ازخبر مٗل

 ٠ُ٦ اجهاعث الخغ٦ت الٗلمُت؟ .1

ْاثل الٗهغ الٗشماوي؟ .2 غ في ؤ  مً لِم خل٣اث في ألاَػ

 في َظا الٗهغ خا٫ ألاصب 6.10

ٓاهُت  ْهي جخمشل في الغؾاثل الضً ٓهّ ألاصبُت املخخلٟت  ٓإ ألاصب اػصَغ في َظا الٗهغ بٟى بن الىثر مً ؤه

ْبؿبب جهًت الىثر ألاصبي ْنل ال٨خاب بلى مغجبت  ْالؿحر الكٗبُت،  ْبٌٗ الخ٩اًاث  ْاإلا٣اماث،  ْالخُب  ْألاصبُت 

 ؾامُت.

ٓا الكٗغ في َظا الِٗض ْمً الهٗب بخهاء ألاصباء  ، الظًً هٓم
ً
 قيُٗا

ً
ٞإنبذ ، طل٪ ؤهّ اهدِ اهدُاَا

ع  ُْٞما هظ٦غ مً قٗغاء َظا الِٗض قِاب الضًً الخَّ  ، مُُت ل٩ل ٖاظؼ ؤْ مْٛغ
َّ
ْؾغاط ، م( 1276ٌ/  675ٟغي )ْٗ ل

ٓعا١ )  ٓهُت )  1434ٌ/ 838ْابً حجت الخمٓي ) ، م( 1296َـ/  695الضًً ال ْٖاجكت الباٖ ْابً  1523َـ /  930م(  م( 

ْٖبض الٛجي الىابلسخي )  1676َـ /  1087مٗخ١ٓ ) ْٖبض هللا الكبراْي ) 1731ٌ/  1144م(  م (... 1764َـ/  1178م( 

 ْ٠ م َم : الكاب الٍٓغ ٓعصي، ْقٝغ الضًً البٓنحري ، الخمؿت مجهم ٌٗضْن مً املجُضًً باليؿبت الى ٚحَر  ،ْابً ال

 ْابً هباجت.، ْنٟي الضًً الخلي

ٓماج٪:  ازخبر مٗل

ٓماج٪ ًٖ الىثر في َظا الٗهغ؟ .1  ما هي مٗل

ٓماج٪ ًٖ الكٗغ في َظا الٗهغ؟ .2  ما هي مٗل

  خاثج الخٗلمه 6.11

ٓخضة ًٖ ألا  ْالٗشماويحٗلمىا في َظٍ ال ٧ٓي  ْالش٣اُٞت في الٗهغ اإلامل ٓا٫ ألاصبُت  ْٖثرها ٖلى ما اٖتٔر ، خ

ْاهدُاٍاللٛت الٗغبُت   جخمشل في الى٣اٍ آلاجُت:التي ْمً زال٫ صعاؾدىا ْنلىا بلى الىخاثج ، ْآصابها مً ي٠ٗ 

 ٓا ٓبُٓن  بن اإلامالُ٪  ٧اه ٓا ، ٖبُضا اؾخ٣ضمِم ألاً ٓطَم ختى جم٨ى مً الؿُُغة  ٖغف زم بضؤ ًؼصاص هٟ

ْا؛ م.1250الؿلُت ؾىت  ْا الٗالم ؤلاؾالمي مً ال٠ًٗ  ْاإلامالُ٪ ِْغ ْا بلى  ْالاهدُاٍ؛٧ي ًى٣ظ ْلُُٗض

٦ٓتهم ْؾلُتهم مً ظضًض. ْمإْٔ للٗلماء ْألاصباء الظًً  اإلاؿلمحن ق ْال٣اَغة ؤنبدذ في ػمجهم زحر ملجإ 

ْا بلحها مً الكغ١ ٞغاعا مً ْلم الخخاع ؤْ مً الٛغب بٗض ؤن ٞكا ال٠ًٗ في ظؿم الخالٞت ؤلاؾالمُت  َاظغ

ت  ، اء٣ٞض ٢ام اإلامالُ٪ بدصجُ٘ الٗلم، في الاهضلـ ْاجب قٍِغ ْب٣ُذ لْجسهُو ع ْالكٗغاء.   اللٛتؤلصباء 

 لٛت عؾمُت للبالص. الٗغبُت

 ْال٠ًٗ في ألاصب الٗغبي ٓع الاهدُاٍ  ْالٗشماهُت ٖه ٦ُٓت  ٓع اإلامل إلاا ٖاوى املجخم٘  ،ألاصباء ٌؿمٓن الٗه

ٓع في قتى ؤهداء الخُا، ْٖضم الاؾخ٣غاع، ْالايُغاب، ؤلاؾالمي آهظا٥ مً ال٣ل٤ ْٓٙل٨ىّ ، ةْالخضَ  ال ٌؿ
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ت َاثلت، ؤن هد٨م ؤنَّ الِٗض ٧ان ُمجضًبا مً ٧ل ْظّ ٨ْٞغٍَّ ت  َُّ ة ُمىجؼاث ٖلم زم بضؤث الخًاعة ، بط قِض ٖضَّ

ْتهم  ٓا بدغنِم ٖلى وكغ الٗلم ْخٟا ٞغ ُٖ َْىا٥ ٖضص مً ؾالَحن اإلامالُ٪   .
ً
ٍْضا  ع

ً
ٍْضا ت  جتراظ٘ ع َُّ ؤلاؾالم

ْبظلِم اإلاا٫ ٖلى جإؾِـ اإلا لماء  ُٗ ْإوكاء ال٨خاجِببال غ بلى خض ، ضاعؽ  ٓع الجام٘ ألاَػ بّ ختى  ال ٌؿتهانْجُ

٢ٓت ٖلى مؿخٔٓ الٗالم.  ؤنبذ ظامٗت مغم

 الٗاَٟت الضًيُت ٕٓ ٧ٓي بمحزة قُ ب اإلا٣ضؾت يض ، ٍْمخاػ ؤصب الٗهغ اإلامل ا الخْغ ٢ْض ؤقٗل هاَع

ْالخخاع. ٕٓ البضٌ٘ في ؤصب َظا الٗهغ الهلُبُحن  غا١ في املخؿىاث ٧ْاهذ مضعؾت ، ْقُ للبضٌ٘ جازغ ؤلٚا

 .البضٌُٗت

 ْالخد٤ُ٣ الٗلمي، ٧ْاهذ اإلاالٟاث في َظا الٗهغ ْاًت  ْالغ ٧ْان ٣ًهض بها ؾض الٟغاٙ الظي ، َابِٗا الجم٘ 

ْاهتهاء ْالٗغبُت بخإزحر ه٨بت بٛضاص  ْهي ؤقبّ ، بؾباهُاخ٨م الٗغب في  خضر في مُضان الش٣اٞت ؤلاؾالمُت 

ْاملجامُ٘ ٖٓاث   .باإلآؾ

  ٓا اللٛت الٗغبُت ٧ان الٟخذ الٗشماوي للٗالم الٗغبي ه٨بت جإزغث بها ؤي جإزغ لٛت الٗغب . ٢ض باصع ألاجغا٥ ٞإ٢ه

َْا ًٖ مجزلتها، ًٖ م٩اجها ْلتهم في ٧ل ؤهداء البالص الٗغبُت ، ْؤزغ ٓا اللٛت التر٦ُت هي اللٛت الغؾمُت لض ْظٗل

ٓاَب، اللٛت الٗغبُتبٗض ؤن ٧اهذ اللٛت الغؾمُت في ٖهغ اإلامالُ٪ هي  َْىذ ، ْيٟٗذ في َظا الٗهغ اإلا ْ

 ، ْؤنبذ ٖملِم يئُال، ٢ْل هخاط الٗلماء، اإلال٩اث الٗلمُت
ً
الث م٣خهغا ؤْ ، في ؤٚلب ألامغ ٖلى ازخهاع اإلاُ

ْالىبظة املخخهغة ًٖ اَخمام الٗشماهُحن باللٛت الٗغبُت ٓصها بلى خ٣ُ٣ت ؤجهم لم ، قغح املخخهغاث . ج٣

ٓا في صا ٓمُت التر٦ُتًىٛل٣ ٢ْاصة الٗالم ؤلاؾالمي، ثغة ال٣ ْا ألهٟؿِم ٖلى ؤجهم خملت ؤلاؾالم  ْؤن ، ْؤجهم هٓغ

ت لم ج٨ً ؾٔٓ ؤلاؾالم.  ٨ٞغتهم اإلاغ٦ٍؼ

 ْمالٟٓن  ٢ْض م، هبٜ في َظا الٗهغ ٖلماء  ْؤصبُت في ٖهَغ ٢ْض ط٦غها َاثٟت مً ، ٧اهذ لِم قِغة ٖلمُت 

 . َاالء الٗلماء ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ باإلًجاػ

  
ً
ْالٗهغ الٗشماوي ًخجلى بضحهُا ؤن الكٗغ ؤنبذ ج٣لُضا ْمً بل٣اء هٓغة ٖابغة ٖلى الكٗغ في ٖهغ اإلامالُ٪ 

ْمٗجى   
ً
ٓبا ْالبضٌُٗاث ْؾ٣ِ الكٗغ ؤؾل ٍٓت  ْالخىم٤ُ ؛ ْقاٖذ اإلاضاثذ الىب ت  اصة في الؼزٞغ  م٘ ٍػ

ً
ْا٢خباؾا

. 
ً
 ْٖاَٟت ْزُاال

ْمٗاهحها 6.12   ال٩لماث الهٗبت 

ْالٗى٠ الخخاع:ٖؿ٠  ٓة  ْؤزظَم بال٣  Tatar abuse ْلمِم 

ْجمحز احؿم:   To be characterized انُبٜ 

ٓع:   Collapse الاهدُاٍ ْالاهسٟاى الخضَ

  Pulse هبًت ْخغ٦ت ز٣ٟت :

ْج٣ِ٣غ التراظ٘ : ٓعاء اوسخب    Backing away عاظ٘ بلى ال

 َٖ  A large army ظِل ٦شحر الٗضص :م  غَ ْم غَ ظِل 

ْالُغص ؤلاظالء:   Evacuation ؤلازغاط 
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إ:  Port مغسخى الؿًٟ  اإلاٞغ

ٓة، اإلاا٫ ال٨شحر الضٖم:   Grant subsidy ال٣

 Originating /result out الىاجج الىاظم: 

ب ُّٞ الخُل٘: ْٚع   Aspiration  جُل٘ بلى الصخي: جمىاٍ 

ٓام الىاؽ، هٓام ؾُاسخي َب٣ي ؤعؾخ٣غاَُت:  Aristocracy ؾلُت ز

ْالجماٖت قُٗا:   Religious group ظم٘ قُٗت، الٟغ٢ت 

ْالضزل  الًغاثب: بت، ماًٟغى ٖلى اإلال٪   Tax ظم٘ يٍغ

بت  اإلا٩ٓؽ: إزظَا اإلا٩اؽ ممً ًظم٘ م٨ـ، الًٍغ

 ًضزل البلض مً الخجاع

Duties/ Taxes 

ْالؿ٣ٍٓ ْالاجهضام الاجهُاع:   Slumping ال٠ًٗ 

ْالخ٣ل اإلاًماع: ْاإلاُضان    Field of activity املجا٫ 

ٓمت: ًتر٦ب مىّ ظؿم ؤْ ظِاػ مً ٖىانغ  ما اإلا٣

 ؤؾاؾُت

Rectifier  

غا١: ْاإلابالٛت ؤلٚا ىاب    An exaggerated statement ؤلَا

ْالِل٨ت ٍْلت: ْالكغ   Not meant to be taken الًُٟدت 

literally, miserable event 

ٓع  الخالٖت: ْالٟج ْاملجٓن   Pornography التهخ٪ 

 Fill the place مؤل اإلا٩ان الخالي ؾض الٟغاٙ:

مهِبت ماإلات جِٓظ٘ ؤلاوؿاَن بما ٌٗؼُّ ٖلُّ مً  ه٨بت:

 ما٫ٍ ؤْ خمٍُم 

Distress 

 To move slowly مصخى مكُا بُُئا مخمِال صب :

ًٍْ الصخيء في السجالث الدسجُل:  Noting down, Registration جض

ٓع الٗؼاثم:  Lassitude ْاهسٟايِايِٟٗا  ٞخ

 Incapable العجُؼ ًٖ ؤصاء اإلاغاص العي:

ْز٣ل الل٨ىت:  Inarticulateness عجمت 

اع: َُّ  Political Ideology, Trend اججاٍ ٨ٞغي ؾُاسخي. الخَّ

ٓاث: ،  الٟل
ً
ال
َ
ْالجم٘ : ٞ  

ُ
َغة ِٟ ٣ْ

ُ
 اإلا

ُ
ٓاؾٗت عُى ال

َ
 : ألا

ُ
ة
َ
ال
َ
الٟ

ٓاث.
َ
                      ْٞل

Semi desert (An 

uncultivated and 

uninhabited region) 

َخَٗل  اهضل٘:
ْ
، ِاق بَّ

َ
٤ُ: ق َ٘ الَخٍغ

َ
َضل
ْ
 Burst into sudden blaze ِاه

٣ٌْ: ب٣اًا َضم البىاء ؤه٣اى:
َ
 The remnants of the wreck ظم٘ ه
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لُت  الايُِاص: ْػ الخّض في الؿُّ مهضع ايَُِض، ججا

ت َُّ ٟ ت حٗؿُّ  ْمٗاملت ٢ِغٍّ

Persecution 

ٓعة: ْؾُ
ُ
٤ ال ؤنل لّ ؤ َّٟ غاٞت، خضًض مل

ُ
 Fable, Tales ز

 Exile ؤلازغاط مً بلض ؤلا٢امت بلى بلض آزغ الىٟي:

ْغُح :  The Palace ال٣هغ الٗالي الهَّ

 Monuments ظم٘ ؤزغ، الٗالماث آلازاع:

ت: ُغَا َظمُل   الؼزٞغ َِ ٍّ ْا ٟا
ْ
ل
َ
ُّ ِبإ َى ُّ : َخؿَّ الَم

َ
٦ 

َ
َغٝ

ْ
َػز

ِظب  
َ
٦ َْ   ّ ٍٓ ْم

َ
ُّ ج

ُّ
ل
ُ
ُجها ٧ َِ با

َْ 

Decoration 

ٍٕ مً  الخىم٤ُ: ٓا ّ بإه
َ
صٍ ْناٚ ّٓ ٤ ال٫َٓ٣: هَم٣ّ، ظ همَّ

.ّ٢ ّْ ْػ ىّ   البضٌ٘، خؿَّ

Art of Composing 

ْح:  Funny ل٠ُُ، َمغِح، ع٤ُ٢ الٗكغة. ز٠ُٟ الغُّ

 Soften ؾِل، ع٤ُ٢ ال ٖى٠ ُّٞ،  اللحن: 

يَء  الخهيُ٘:
َّ

٘ الصخ ىاٖتنىَّ ىّ بالّهِ ْػٍَّ ىّ   Manufacturing :خؿَّ

ٓطظُت 6.13  ألاؾئلت الىم

ُٖٓت -6.13.1  ؤؾئلت مٓي

٧ٓي مً ؾىت ًبضؤ -1  :الٗهغ اإلامل

a )650ه  b )655ه  c )656ه  d )680ه 

ٓثَل الٗلماء -2  :ؤي مضًىت ؤنبدذ في ِٖض اإلامالُ٪ م

a )بٛضاص b ) ال٣اَغة  c )الُاث٠  d ) ٫ٓ   ؤلاؾخاهب

 ـ:اجه٠ ألاصب في َظا الٗهغ ب -3

(a الاػصَاع  b )الؿالؾت c)ٍالاهدُا  d )ع٢ت ال٨ٟغ 

 :َؼم اإلاؿلمٓن اإلا٫َٓٛ في مٗغ٦ت -4

 a ) ٖحن ظالٓث b ) بٛضاص  c)مغط صاب٤  d) ال٣ؿُىُُيُت  

 :مً مالٟاث « اإلاؿخُٝغ» 5

a )ألابكُهي b) ابً هباجت اإلاهغي c )ٓاجي ٍٓغي قِاب الضًً ( d قمـ الضًً الى  الى

 :ظٗل الٗشماهُٓن اللٛت الغؾمُت-6

a )الٗغبُت b) الٟاعؾُت  c )ت  التر٦ُت (d  ؤلاهجلحًز

 :مً اإلاضاعؽ التي اقتهغث في الِٗض الٗشماوي-7

a )غ ت( c مضعؾت بٖضاص ألامغاء (b ظام٘ ألاَػ ت (d اإلاضعؾت الٓاٍَغ ٍٓع  اإلاضعؾت اإلاىه

 :هٟى الٗشماهُٓن الٗلماء الٗغبُحن بلى-8
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a )صمك٤ b) الخلب c )ال٣ؿُىُُيُت  d) ال٣اَغة 

ْاًت َؼلُت ٦خابّ:-9  ؤل٠ قمـ الضًً بً صاهُا٫ ٖلى ق٩ل ع

a )ْصمىت اء( c ؤل٠ لُلت (b ٧لُلت  ْمٟا٦ِت الٓٞغ  ٠َُ الخُا٫. (            d ٞا٦ِت الخلٟاء 

 الٗهغ الٗشماوي ًيخهي في ٖام:-10

a )1213ه b) 1798ه c )1215ه  d)1205ه 

 ٢هحرة ٓبتظؤؾئلت طاث ؤ 6.13.2

ْازغ الِٗض البرجي؟ -1  جىا٫ْ الخالت الا٢خهاصًت في ؤ

 ماهي ؤؾباب اػصَاع الٗغبُت في ٖهغ اإلامالُ٪؟ -2

٧ٓي؟ -3  ماطا ٧ان ل٨خابت ال٣ههُت مً ههِب في الٗهغ اإلامل

 ٠ُ٦ جإزغث اللٛت الٗغبُت باؾدُالء الٗشماهُحن؟ -4

 الٗشماويا٦خب ًٖ الخُاة الش٣اُٞت في الٗهغ  -5

ٓبت   6.13.3  مٟهلتؤؾئلت طاث ؤظ

ْالٗهغ الٗشماوي؟ ًٖ ماا٦خب م٣الت  -1 ٧ٓي   آ٫ بلُّ الكٗغ الٗغبي في الٗهغ اإلامل

ْآزاع اؾدُالئهم ٖلى الٗالم ؤلاؾالمي؟ -2 ِ الًٓء ٖلى اإلامالُ٪ 
ّ
 ؾل

٧ٓي؟ -3 ْمحزاجّ الٓاَغة في الٗهغ اإلامل  جىا٫ْ ألاصب 

 للٗغب في الٗهغ الٗشماوي؟ا٦خب ًٖ الخُاة الٗامت 4.

ْاللٛت؟5. ٕٓ اَخمام الٗشماهُحن باألصب   ٖالج مٓي

ْاإلاغاظ٘ؤَم  6.14    اإلآصخى بها ال٨خب 

ْالٗشماوي، دمحم ٖبض اإلاىٗم الخٟاجي -1 ٧ٓي  ت، الخُاة ألاصبُت في مهغ: الٗهغ اإلامل ٍغ ، م٨خبت ال٩لُاث ألاَػ

 م.1984ه1404، ال٣اَغة

ٓمي -2 ش ألاصب ، الؿباعي بُ ْالٗشماهُحنجاٍع ْالكام ٖلى ِٖضي اإلامالُ٪  ٓم بكإع ، الٗغبي بمهغ  مُبٗت الٗل

 م.1947، مهغ، الخلُج

ٓعي -3 ش ألاصب الٗغبي، خىا الٟاز  صاعالجمُل.، ألاصب ال٣ضًم، الجام٘ في جاٍع

اث -4 ش ألاصب الٗغبي، ؤخمض خؿً الٍؼ ٓبىض.، جاٍع  م٨خبت الاجداص صً

ٓع قٓقي ي٠ُ -5  مهغ.، صاعاإلاٗاٝع، الٗهغ الٗباسخي الشاوي، الض٦خ

ٓسخى خضاص -6 ٓعط م ْالٗشماوي، ظ ٧ٓي  ً اإلامل اإلااؾؿت الخضًشت ، اإلاضزل بلى صعاؾت ألاصب الٗغبي في الٗهٍغ

 م.1212، لبىان، لل٨خاب

ْالٗشماوي -7 ٧ٓي  ً اإلامل  م.2007ٞلؿُحن: صاع اإلا٣ضاص.، ٚؼة، هبُل زالض ؤبٓ ٖلي . ألاصب الٗغبي بحن ٖهٍغ
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 الخمُِض 7.0

ٖٓاث ا لّ ؤَمُت ٢هٔٓ بحن اإلآي ًٖ ُضة باليكاَاث الٗلمُت . حٗالج  َظٍ الٓخضة  مٓيٓ َْٓ طْ نلت َْ

سُت التي مغ بها ألامت ؤلاؾالمُت ، ْهي مغخلت اجهُاع الخالٞت الٗباؾُت، ْالخٗلُمُت في ؤخغط مغخلت مً اإلاغاخل الخاٍع

ْلت  ْالخالٞت الٗشماهُت.ْوكإة ص ْالضاعؽ لِظٍ الٟترة ، َْظٍ الٟتراث الشالر مخضازلت بًِٗا في بٌٗ اإلامالُ٪ 

ْمهاثب نبّ  ٍْالث  ْؤخضار ْ ْما ا٢ترن بها مً ؤْيإ  ٓاء في الؼمىُت  ذ ٖلى ألامت ؤلاؾالمُت زم جهًتها مً ظضًض ؾ

ْلت اإلامالُ٪ ؤْ الخالٞت الٗشماه ْاإلاص ٍٝ مً ُت التي ٧اهذ خاعؾت لئلؾالم  ؿلمحن ًجب ٖلُّ ؤن ٩ًٓن ٖلى ٢ضع ٧ا

ْال   ٣ُٓت.الخظع 

ٓمت ؤلاؾالمُت ٧اصث جلٟٔ هٟؿِا ألازحر ٖلى ْظّ البؿُُت بٗض ؤن ؾ٣ُذ بٛضاص  ْمما ال ق٪ ُّٞ ؤن الخ٩

٢ٌُْ عظاال للظّب ، ٖلى ًض الخخاع ٓم الضًيُت  ؤلاؾالمُت ْل٨ً هللا حٗالى جضاع٦ِا  ْالخٟاّ ٖلى الٗل ْؤَلّ   ًٖ صًىّ 

ْا بلحها مً  ْلٗلمائها الظًً ؤعػ ْا مالطا آمىا لؤلمت ؤلاؾالمُت  ْٞغ ٖلى ؤًضي اإلامالُ٪ زم ٖلى ؤًضي الٗشماهُحن الظًً 

 ؤ٦ىاِٞا.

ٓاظضَا في البالص ؤلاؾالمُت ظمٗذ اإلاؿلمحن ٖلى ظبهاث  َظا بلى ؤن الخالٞت الٗشماهُت بٗض ما ؤ٦ضث ج

ٓلت صْن ػخ٠ الؿُل الهلُبي اُببظل٪؛ بل ؤٚاعث ٖلى الض٫ْ الهلُ ج٨خ٠ ْلم، مخٗضصة للخُل ، ت في ٣ٖغ صاَع

ْاٞخخذ ٖلى ًضَا قُغ ٦بحر، ؤطا٢تها الٗل٣مْ  ْعبا  ا في ؤ  مجها مما لم ٨ًً بدؿبان ؤخٍض مً طي ٢بل. ختى اؾخ٣غ ؤمَغ

ٓخضة 7.1  ؤَضاٝ ال

ٓخضة بلى ج٣ضًم  ُْٖاتهضٝ َظٍ ال ْإإلااما ْ ت  ض الُالب مٗٞغ  :ما ًليجخمشل ُْٞ ، ما ًٍؼ

 .ْالٗشماوي ٧ٓي  ْالبالص الٗغبُت في الِٗضًً اإلامل ٓا٫ الٗغب   الخٍٗغ٠ بإخ

  ْلت اإلامالُ٪ ؤْ وكٓء ٓاء ٢بل وكإة ص ْن٠ ألاْيإ الؿُاؾُت التي ٧اهذ جمغ بها البالص ؤلاؾالمُت ؾ

 الخالٞت الٗشماهُت.

 .ْالٗهغ الٗشماوي ٧ٓي   ْن٠ خالت الٗغب الٗامت في الٗهغ اإلامل

 ٧ٓي. ْن٠ اليكاَاث الخٗلُم ْالش٣اُٞت ْألاصبُت في الٗهغ اإلامل ْالٗلمُت   ُت 

  .ْالش٣اُٞت ْألاصبُت في الٗهغ الٗشماوي ْالٗلمُت   ْن٠ اليكاَاث الخٗلُمُت 

 يهبظة ًٖ آزاع اؾدُالء اإلامالُ٪ ٖلى الٗالم الاؾالم 7.2

ش ؤلاؾالمي الضًجي  ٓماث ؤلاؾالمُت الكِحرة في الخاٍع ٦ُٓت هي بخضٔ الخ٩ ْلت اإلامل ٧ْاهذ لِا ، ْالش٣افيالض

ٓح الكمـ في عاجٗت الجهاع. ْاضخت اإلاٗالم ْي ُتها الضًيُت بما  بهماث  ْؤزظث قٖغ ْلت ؤلاؾالمُت  ٢امذ َظٍ الض

ٓبُحن بحن ٖامي ْلت ألاً م خحن بلٛذ 1517َـ/923 -م1250َـ/٢648ضمذ مً زضماث ٦بحرة ٢امذ ٖلى ؤه٣اى ص

ْتها ْيم الؿلُان ؾلُم ألا  ْلت الٗشماهُت طع ْلت الض ْلت الٗشماهُت بٗض ما مىِذ الض ْالدجاػ بلى الض ٫ْ الضًاع الكامُت 

ضاهُت.  مت الى٨غاء ٖلى ًضَا في مٗغ٦ت الٍغ ٓلُت بالٍِؼ  اإلاٛ
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ْلت اإلامالُ٪ ٦مى٣ظ ْالِال٥بغػث ص ٍْت الًُإ  ْلت ، ة للٗالم ؤلاؾالمي مً َا في خحن ؾ٣ُذ ٖانمت الض

ال٧ٓ ْص ، الٗباؾُت ٖلى ًض َ ٓا مً الظ ال نالبت ْجم٨ى ٍْالث ظؿُمت ٧اصث ج٣طخي ٖلُّ ل ًٖ الٗالم ؤلاؾالمي مً 

ٓة ق٨ُمتهم. ٢ْ غ  اإلامالُ٪ ْظلضَم  ْْن جدٍغ ٓع ٢ال ، الهلُبُحن ؤًضي مً َغابلـ إه٣اطْ ْاؾخُإ الؿلُان اإلاىه

ٓاخل زلُل ألاقٝغ نالح الضًً بىّا ْؤ٦مل غ ؾ ا جدٍغ ٍٓع زم جدغع ٣ٖب طل٪  1291 في ؾىت ٩ٖا ٟٞخذ ْٞلؿُحن ؾ

٢ْإل ٖضًضة مشل ٓع  بحرْث مضن  ْم ْنُضا ْن  .٢ْلٗت الغ

ٓماج٪:  ازخبر مٗل

ُت -1 ٦ُٓت قٖغ ْلت اإلامل  ها الضًيُت؟٠ُ٦ ؤزظث الض

ْلت اإلامالُ٪  -2 ْالِال٥؟متى بغػث ص ٍْت الًُإ   ٦مى٣ظة للٗالم ؤلاؾالمي مً َا

 الخُاة الٗامت للٗغب في َظا الٗهغ 7.3

ْلت اإلامالُ٪ ؤن  ش الٗالم ؤلاؾالمي. ل٣ض اؾخُاٖذ ص ٌٗخبر ِٖض اإلامالُ٪ مً ؤَم الٟتراث الخاؾمت مً جاٍع

ْجمضَا مً مهغ بلى بالص الكام ْفي الكما٫ الكغقي ْختى  ٓطَا ْؾُُغتها  ْالُمً في الجىٓب جبؿِ هٟ الدجاػ 

ْؤخضار ظؿُمت. ْالجىٓب الٛغبي. ْاإلاؿلمٓن زال٫ طل٪ بمغخلت ٖهِبت مًُغبت  َْظٍ الٟترة حك٩ل  ْمغ الٗغب 

ً َامحن: ْْٚؼ اإلا٫ٓٛ إلاغ٦ؼ الخالٞت ٖام  ٖهغا َاما بحن ٖهٍغ ْفي ظاهب  ٌ.656اهدهاع الخالٞت لٗباؾُت في بٛضاص 

 ٓ ْلت الٗشماهُت في ال ٓع الض ٓبُت ج٣ؿما ٖم٣ُا في صازلِا1517ًَ الٗغبي ٖامآزغ ِْ ْلت ألاً ٣ٞض ، م. ْقِضث الض

ٍّٓ.، اوك٤ اإلال٪ ألاقٝغ ناخب صمك٤ ٖلى ؤزُّ ألا٦بر الؿلُان ال٩امل مل٪ مهغ  ْاؾخٗان بإؾض الضًً قحر٧

ٓجّ  ٍٓ اإلال٪ الهالر ب٧ْان اإلال٪ ألاقٝغ ؤْصخى ٢بل م ٓلى ؤز ٔ –إن ًخ الخلُٟت  ْؾل٪ الخ٨م في صمك٤. -ناخب بهغ

اث  ٓاظِت الؿلُان ال٩امل. ٩ٞاهذ َىا٥ نٖغ مظَب ؾلّٟ ْخا٫ْ بٖاصة الخدال٠ م٘ ال٣ٔٓ الالٖبت في اإلاى٣ُت في م

ٓا بلى ًاٞا.، ٓن ُصازلُت اؾخٛلِا الهلُب ٓظِ ْج ْٖؿ٣الن  ت  بًر ٓا بلى الؿُُغة ٖلى بِذ اإلا٣ضؽ َْ  ْؤؾٖغ

ٕؼ ؤع٧ان ال ٓبُحن بلى جٖؼ ٓبُتْؤصٔ الجزإ بحن ألامغاء ألاً ْلت ألاً ْْخضة الض ْلت  ٓبُٓن بّض ، ض ا ْلم ًجض ألامغاء ألاً

ا ْؾىضا لِم ٖىض الخاظت بلى م٣اجلحن م٘ ؤٖضائهم.بمً قغاء اإلامالُ٪ لخضٍع ٓا صٖع ٓه ْإٖضاصَم ل٩ُ زم اعجٟ٘ ؾ٠٣  هم 

ْالكام ع ألاًام في مهغ  ٓط اإلامالُ٪ م٘ مْغ ْالؿالَح، هٟ ٓا في الجزإ ال٣اثم بحن ألامغاء  ٓبُحن.بل جضزل ٧ْان بلحهم  ن ألاً

ت َْٗخبر الؿلُان الهالر هجم الضًً ؤ٫ْ مً ؤؾـ َظٍ الجماٖت مً اإلامالُ٪ البدٍغ خحن  حُٗحن ؤمحر مً ألامغاء. 

م ٢غب ، ؤخـ باإلااامغاث ٖلى الؿلُت ْخاظخّ بلى ظِل ٢ٓي ًٌٗضٍ ت ألن هجم الضًً ازخاَع ْؤَل٤ ٖلُّ البدٍغ

يت في الىُل غة الْغ ْالصجاٖتْمٗٓمِم ٧ا، ظٍؼ ٓة  ْال٣ ٓا مً ألاجغا٥ مً ؤصخاب ظما٫ الٓاَغ  ٓا في ، ه ْجضزل

ٓا ٖلى خ٨م مهغ ٖام  ٓل ٓا ؤن ٌؿخ ْاؾخُاٖ ْلت  ن الض ع  م.1250َـ/648قْا ٓمت دبألاًام ؤنْم٘ مْغ ذ الخ٩

ٓا٫ الٗغب َْظٍ هبظة مً ؤخ ُُٟا في ؤلاصاعة.  ْْْ ٓا همُا ؤعؾخ٣غاَُا في الخ٨م  ْاجبٗ ْا البالص  ْؤصاع الٗامت في  بإًضحهم 

 َظا الٗهغ .

ٓماج٪:  ازخبر مٗل

ٓطَا؟ -1 ْلت اإلامالُ٪ ؤن جبؿِ هٟ  ٠ُ٦ اؾخُاٖذ ص

ٓبُحن؟ -2  ما هي الىخاثج للجزإ بحن ألامغاء ألاً

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84
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ْاللٛت 7.4  اَخمام اإلامالُ٪ باألصب 

ً في َظا  ُْع٢ُا ٦بحًر ا  ًٗ ْاللٛت اَخماما بالٛا ٣ٞض قِضث الخغ٦ت ألاصبُت جّٓؾ ْلت اإلامالُ٪ باألصب  اَخمذ ص

ـ الضًجي  ْالخضَع ْع الخٗلُم  ْص ْع ال٨خب  ْص ْٞغة اإلا٨خباث  ٧ٓي، ْزحر ما ٌكحر بلى اػصَاع الخغ٦ت ألاصبُت  الِٗض اإلال

ْلم ٣ًخهغ َظا الاػصَاع ٖلى ٖل ٓم مً ألاصب ْمغا٦ؼ املخَُٓاث،  ْإهما امخض بلى ظمُ٘ ؤنىاٝ الٗل ش ْ م بُٗىّ؛  الخاٍع

ْاؾٗت. ْٖلمُت  ٦ُٓت جهًت ز٣اُٞت  ْلت اإلامل ٓم الضًيُت. ٞكِضث الض ْالٗل ْالُب  ْالٟالخت  ْالجٛغاُٞا  ْاللٛت   ْال٣ّٟ 

٦ُٓٓن ٖغبا ؤنال -بغػ في َظٍ الٗهغ قٗغاء  ي غاء: البٓنحر ْٗمً ؤقِغ الك -ْإن لم ٨ًً الخ٩ام اإلامل

ٓ " م( ناخب البرصة التي ؾماَا1269ٌ/695)اإلاخٓفى ت ت٦ب الضٍعاال٩ ْؾغاط الضًً ، (بِخا62في ) "في مضح زحر البًر

ْاإلاٗاوي ٓعا١ الكاٖغ الٗاٝع بالبضٌ٘  الظي ٧ان ًجُض هٓم الكٗغ  م(1310ٌ/710)م:ْقِاب الضًً الٗؼاػي ، ال

 َٓ  ْاإلا
َّ
ْالىٓمم( الظي 1367ٌ/768)م:ي ْابً هباجت اإلاهغ ، خاثش م( قاٖغ 1374ٌ/776ْابً ؤبي حجلت)، هبٜ في الىثر 

ٓصْن البك، مٗغْٝ  م(.1473ٌ/ 878)م: ٛاْي بْٖلي بً ؾ

٧ٓيْ  َْٓ الكِحر بـ "ابً صاهُا٫ اإلآنلي"  قمـ مً ؤقِغ ؤصباء مهغ في الٗهغ اإلامل الضًً دمحم بً صاهُا٫ 

ٓع الٓؾُى. زُا٫ الٓلَْٓ ؤ٫ْ مً خا٫ْ ج٣ضًم مؿغخُاث ، م(1310َـ/710ٖام )جٓفى ٧ْاهذ مشل َظٍ  في الٗه

ْالى ْلُلتاإلاؿغخُاث ججم٘ بحن الكٗغ  ْٚحر بُٗضة ٢هو ؤل٠ لُلت  ت ، ثر الٟجي.  ٓاص مهٍغ التي اخخٓث ٖلى م

سِا بال٣غن  م( الظي لّ ٖضص مً 1418ٌ/821)م:ْمجهم ال٣ل٣كىضي  م. 14َـ/  ٢8ههُت ٦شحرة ًم٨ً جدضًض جاٍع

صخى في نىاٖت ؤلاوكاء"،  اإلاالٟاث ال٣ُمت ؤَمِا: ٓاجي )"صخب ألٖا قٗغ  م( الظي ل1455ٌّ/859ْقمـ الضًً الى

َْٓ مً ؤَم ٦خبّ." خلبت ال٨مُذ"لّ ، ْهثر ْآصابها  ْما ٢ُل في مجالؿِا   َْٓ ٦خاب في الخمغ 

ٓع  ٍٓت ٣ٞض إلا٘ ٖلماء ٦شحرْن ٖلى عؤؾِم الٗالم اللٛٓي الكِحر ابً مىٓ ٓم اللٛ الظي  ٌ(711)م:ْؤما في الٗل

 ٦ْظل٪ ابً َكام اإلاهغي. "لؿان الٗغب"لّ 

ش ٣ٞض بغػ ْ  ٓا مىاحي قتى في الخإل٠ُ، مكاَحر اإلااعزحن في َظٍ الٗهغؤما في ٖلم الخاٍع ٓا ، ٢ْض هد ْزلٟ

سُت ٓاص الخاٍع ْٚىُت باإلا ٓماث  غة اإلاٗل ٍْٚؼ ٖٓاث ٚالُت  ٓا لىا ٦شحرا مً ألا ْعاءَم مٓؾ خضار التي قِضَا الٟترة ، ْخ٩

ٓلُت ٦ُٓتٓبُت زم ًألا  اإلاٛل ْمً ؤبغػ اإلااعزحن مً ؤصخاب الؿحر: ابً ٖبض الٓاَغ اإلامل ابً ؾُض ْ ٌ( 692)م:الٗشماهُت. 

ْال٣ؿُالوي734)م:الىاؽ م.923)م: ٌ(  ْٚحَر  )ٌ 

ِ ، ْمً اإلااعزحن مً اججّ ل٨خابت الُب٣اث
ّ
 ٞمجهم ابً زل
َ
ُان في ؤهباء ؤبىاء " الظي لّ ٌ(681)م: ان٩ ُْٞاث ألٖا

 ، " الؼمان
ُ
 صْ ْألا

ُ
ْابً حجغ الٗؿ٣الوي " ، اإلاُال٘ الهُٗض الجام٘ ألؾماء هجباء الهُٗض" ناخب ٦خاب ٌ(748ي)م:ِٓ ٞ

الًٓء " ٌ( الظي ل902ّ)م:ْقمـ الضًً السخاْي "، الضعع ال٩امىت في ؤُٖان اإلائت الشامىت" ناخب ٦خابت ٌ(852)م:

 ."الكاُٞٗتَب٣اث "ناخب  (771ٌم:)ب٩يزم الٗالمت الؿُّ "، الالم٘ في ؤُٖان ال٣غن الخاؾ٘

ْانل  ْمجهم: ظما٫ الضًً بً  مٟغط " ٌ( ناخب ٦خاب697)م:ْمً اإلااعزحن مً جسهو ببلض ؤْ مضًىت 

ب في ؤزباع بجي  ْابً صُ "، ؤًٓب ال٨ْغ
ْ
ت ألاهام"ٌ( الظي لّ 809)م:ا١ اإلاهغي َم ٢ ش ؤلاؾالم هَؼ ْلّ ٦خاب آزغ "، في جاٍع

ٓاؾُت ٣ٖض ألامهاع" ؼي "، الاهخهاع ب خباع" ٦ْخابّ، ٌ(845)م:ْمجهم ج٣ي الضًً اإلا٣ٍغ ٓأٖ ْالٖا ْلّ ٦خاب آزغ "، اإلا

ت ص٫ْ اإلال٥ٓ" ٓ "، الؿل٥ٓ في مٗٞغ ٧ٓي874)م:بغصي  ؾ٠ بً حٛغي ْمجهم ؤبٓ املخاؾً ً ْلّ ٦خابان  -ٌ( مً ؤنل ممل

ْال٣اَغة" ٓم الؼاَغة في مل٥ٓ مهغ   ".اإلاجهل الهافي"، "الىج
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ٓعي ْمً اإلااعزحن الظًً ٧ان  ش الٗام بُبرؽ اإلاىه ْبضع "، ػبضة ال٨ٟغة" َـ( الظي ل725ّ)م:لّ ٖىاًت بالخاٍع

ش ؤَل الؼمان"ٌ( الظي لّ 855)م:الضًً الُٗجي  ؼي "٣ٖض الجمان في جاٍع ٦ْظل٪ اإلا٣ٍغ  ْابً بًاؽ.، . 

ْالخ٨م ْالؿُاؾت  ٓا بسضماث ، ْؤما في الجٛغاُٞا  ٢ْام ٓعة٣ٞض زاى في َظا اإلاًماع ٖلماء ٦شحرْن  ، مك٩

٦ْخاب777ّ)م:مجهم قٝغ الضًً بً الجُٗان  ت" ٌ(  ْهجم الضًً ؤخمض "، الخدٟت الؿيُت في ؤؾماء البالص اإلاهٍغ

ُت بظ٫ الىهاثذ"ْلّ ، ٌ(710)م:اإلاهغي)املخدؿب( الة ألامغ ْؾاثغ الٖغ ُت ُٞما ٖلى الؿلُان ْ ْخؿً بً "، الكٖغ

٦ْخابّ  ."ض٫ْ آزاع ألا٫ْ في جضبحر ال" ٖبض هللا الٗباسخي 

ْالٟىٓن  ٓم  ٖٓاث الطخمت التي قملذ مسخل٠ الٗل ْامخاػث الخغ٦ت الٗلمُت في َظا الٗهغ بٓي٘ اإلآؾ

سُت ْالاظخماُٖت ْؤلاوؿاهُت ْالخاٍع ٓاحي الؿُاؾُت ْألاصبُت  ٍٓغي قِاب الضً، ْعؤؽ َظٍ اإلاضعؾت في مهغ، ْالى ، ً الى

ٖٓت الكِحرة باؾم  ٢ْض بلٜ مً ٢ُمتها ؤن جغظمذ للٛت الالجُيُت مىظ "ب في ٞىٓن ألاصبجهاًت ألاع "الظي ؤل٠ اإلآؾ  .

ٖٓت ٦بحرة في ) ْهي مٓؾ  البً ًٞل هللا الٗمغي " مؿال٪ ألابهاع في ممال٪ ألامهاع"ْ، (مجلضا35ال٣غن الشامً ٖكغ. 

ي ، َـ748)م: ش الؿَُٓ  ٌ(.911)م:ْجاٍع

ٓم ؤلاؾالمُت ٣ٞض خُٓذ بٗىاًت ٞاث٣ت في َظا الٗهغ ٓلُت ، ْؤما الٗل ْؤن ْبغػث للؿاخت ٦خب ٣ُِٞت 

ْالٟىٓن ؤلاؾالمُت مجها في ال٣ّٟ ٦خب زلُل بً بسخا١ ٓم  ا مً الٗل ْٚحَر ت  لّ ، ٌ(767) اإلاال٩ي اإلاهغي  ْجٟؿحًر

ؤخمض بً دمحم بً ُٖاء هللا  ْفي الخهٝٓ ٦خب جاط الضًً ٌ(.756)م: ْج٣ي الضًً الؿب٩ي"، مسخهغ الكُش زلُل"

 ، ٌ(709)م:ؤلاؾ٨ىضعي 

ٓم الُبُٗت: ِغ في ٖل ْالٟل٪ ٖلماء ٦شحرْن مجهم: ْْ ٓم  ْالىج  قِاب الضًً بً َُبٛا في الِىضؾت 

ٓان ٦ما٫ الضًً دمحم بً ِٖسخى الضمحري )، ي ْ الغب٘ الك٩افي لّ عؾالت ، ٌ(805م:) ٓم الخُ ٌ( 880م:ْممً ٦خب في ٖل

ٔ " الظي لّ ٦خاب ٓان ال٨بر  ."خُاة الخُ

ٓماج٪  ازخبر مٗل

٧ٓي. (1 ْؤقِغ قٗغاء الٗهغ اإلامل  اط٦غ ؤَم 

٧ٓي؟ (2 سُت التي بغػث زال٫ الٗهغ اإلامل  ما هي اإلاالٟاث الخاٍع

ْمالٟاتهم  (3 ٧ٓي.اط٦غ ؤَم ألاصباء   ألاصبُت في الٗهغ اإلامل

٧ٓي. (4 ُٖٓت في الٗهغ اإلامل ْاإلاالٟاث اإلآؾ سُت   اط٦غ ؤبغػ ال٨خب الخاٍع

 الخُاة الش٣اُٞت في ٖهغ اإلامالُ٪ 7.5

ْلت الٟاَمُت ٓلى نالح الضًً ٖلى مهغ ْؾ٣ُذ الض ٍٓا مً الش٣اٞت الكُُٗت في ٧ل م٩ان ْ ، اؾخ ٓها ٢ ْاظّ ل

ْلت ْع في املجخم٘ ؤلاؾالميالكُُٗت مخإالش٣اٞت ٧ْاهذ َظٍ ، مً الض ًَّ ، نلت الجظ ٓاء نالح الضًً يضَّ  ْق ٍ خغبا قٗ

ٓاث  خغبا ال، في ٧ل املجاالث ْمً بٗضٍ زُ ْاجب٘ نالح الضًً  تهضؤ الؾدبضا٫ اإلاظَب الؿجي باإلاظَب الكُعي. 

ْالكام ٧اإلؾ ْلت في مهغ  ْبِذ خاؾمت في وكغ الٗلم الؿجي ختى ؤنبدذ اإلاغا٦ؼ ال٨بحرة في الض ْؤؾٍُٓ  ت  ٨ىضٍع

ْاإلاظَب الؿجي.، اإلا٣ضؽ ْهدٓ طل٪ مغا٦ؼ بقٗإ لل٨ٟغ الؿجي   ْخلب 
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ْاإلاضن الخايٗت لِم، ْاجب٘ اإلامالُ٪ ؾُاؾت وكغ اإلاظَب الؿجي ْؤٖاجهم ٖلى وكغ الش٣اٞت ، في البالص 

ا ملجإ الش٣اٞت ؤلاؾالمُت ب ٦شحر مً الٗلماء بلى مهغ باٖخباَع ْما ا٢ترن بّ ْزانت بٗض ، الؿيُت َْغ ؾ٣ٍٓ بٛضاص 

ٍٓالث ْآلاٞاث التي نبَّ  ْإخغا١ ٧ل ما  ْٖلى ؤَل الٗلم زانت؛، ذ ٖلى اإلاؿلمحن ٖامتمً ال ب  خُض ٢ام الخخاع بخسٍغ

ٓلِا. حْنلذ بلُّ ؤًض ْما خ ٓٞغة في الٗانمت  ٓمِم ْ هم مً اإلاهاصع الٗلمُت اإلاخ باإلياٞت بلى الٗلماء اإلاِاظغ ًً بٗل

 عاٞاث بٗض ؤن ػخ٠ بلُّ الٟغهجت. ْفي طل٪ ٫ٓ٣ً ابً زلضْن: ٦ْخبهم مً ألاهضلـ ػ 

ٓم في الخًاعة مً مهغ ٞهي ؤّم " ْٞغ الُ ال ؤ ٓعة الخًاعة.  ٞٓ ْازخّو الٗلم باألمهاع اإلا

ْالّهىاج٘ ٕٓ الٗلم  ٍْيب ٓان ؤلاؾالم  ْإً ش ابً زلضْن ".الٗالم   (1/749)جاٍع

ْا مً الكغ١ ؤلاؾالمي بلى مهغ ْٞض ٓا ٞحها الخُُب ال٣اضخي ظال٫ الضًً ْاق، ْمً ؤبغػ مً  ْؤلٟ ْا  تهغ

ٍْجي ْؾٗض الضًً الخٟخاػاوي.... ما مً ألاصباء ؤمشا٫ نٟي الضًً الخلي. ال٣ؼ  ْٚحَر

ْا مهغ في َظا الْٗمً ٦باع ال ـ ، هغ ابً صخُت املخضر الظي هؼ٫ في ال٣اَغةٗلماء الظًً ظاء ٓلي جضَع ْج

ْْلي  الضًً ابً ؾغا٢ت مخيْ "، غ ؤَل اإلاٛغباإلاُغب في قٗ"لّ ٦خاب ، الخضًض في ال٩املُت ألاهضلسخي الظي ٢ضم مهغ 

ْٞاجّ ٖام ، اإلاكُست لضاع الخضًض ال٩املُت ُٓٞاث))٢ا٫ ُّٞ في  ٌ.662ختى  ٓاث ال ٞ3/245:)  

٦ْثرة الٗلم" ً بٛؼاعة  الًٟل  ٍٓع ْؤخض  ،ْج٣ّٟ ٖلى مظَب مال٪ ،٧ْان ؤخض ألاثمت اإلاكِ

ٓم ٤ ال٣ ْٞحن بٍُغ م٘ ما ظبل ٖلُّ مً م٩اعم ، ْلّ في طل٪ بقاعاث لُُٟت، اإلاكاًش اإلاٗغ

 ْ ْلحن الجاهبإألازال١  ْع٢ت الُب٘   ."َغاح الخ٩ل٠ُ 

 ٓ ٓاء الٗغبُت في ألاهضلـع ٖلي بً مامً الىدٓي الخًغمي ؤلا ْمجهم ابً ٖهٟ ْمً جهاهُّٟ  .قبُلي خامل ل

٦ْخاب ٦ْخاب "اإلاٟخاح"  ْ  ٦خاب "اإلامخ٘"  اع "  ٦ْخاب "ألاَػ ٦ْخاب ٦خاب"الِال٫"  مسخهغ الٛغة" " " بهاعة الضًاجي " 

٦ْخاب "اإلا٣غب" في ٦ْخاب ٦ْخاب "قغح الجمل"  ْالٗظاع"  ٦ْخاب "الؿال٠  ُٓٞاث . الىدٓ "مسخهغ املخدؿب"  ٓاث ال ٞ(3 /

110) 

ْاإلاغا٦ؼ الخٗلُمُت ٓعا٢حن، ْعاط في َظا الٗهغ ؾ١ٓ اإلااؾؿاث  ٓا١ ال ْؤؾ ْاإلا٨خباث   ،ْبغػ ٖضص مً اإلاضاعؽ 

 ٔ ْٖلماثّ  ،ْاهدكغث اإلاضاعؽ في اإلاضن ال٨بر ٍْع  ْص ْاإلال٥ٓ ٖلى الخٗلُم  هٓحٍر في  َالبّ بسخاء ٢لَّ ْ ْؤه٤ٟ الؿالَحن 

ش ْاخض مً ٣ّٞ ؤْ خضًض ؤْ ْ ْؤ٢بل ٖلُّ الُالب مً ٧ل خضب ْنٓب. ، الخاٍع عبما ٧اهذ جسخو بٌٗ اإلاضاعؽ بٗلم 

ـ في َظا الٗهغ  لٛت ؤْ جٟؿحر . ْؤَمُتها٧ْاهذ مِىت الخضَع ْمً ؤبغػ اإلاضاعؽ اإلاىدكغة في  ْخؿابها. مِىت لِا م٩اهتها 

ْ ا ال٣اَغة في َظا ْهي ؤ٢ضم مضاعؽ ال٣اَغة لٗهغ ما ٧ان في ظام٘ ٖمغ غ ٞبً الٗام  خل٪ الجامٗت ، ْظام٘ ألاَػ

ٓم الًؼالٓن ًتهاٞخٓن ٖلحها ختى الُ عؾت ظام٘ ابً مضْ ، ؤلاؾالمُت التي تهاٞذ ٖلحها الُالب مً الٗالم ؤلاؾالمي 

ٓلٓن  ا، التي اَخم بها اإلامالُ٪ َ ًً بُت ؤً ؽ صًيُت َْ ْمجها اإلاضعؾت الهالخُت التي بىاَا هجم الضًً  ،٧ْاهذ ٞحها صْع

ْعؽ ال٣ّٟ.، 639ٌؤًٓب ٖام  ْهي ٖباعة ًٖ ؤعب٘ ، ْمً ؤضخم اإلاضاعؽ مضعؾت الؿلُان خؿً بال٣لٗت ْٞحها ص

 مضاعؽ ٖلى اإلاظاَب ال٣ُِٟت ألاعبٗت.

ٓماج٪:  ازخبر مٗل

 اط٦غ مؿاعي اإلامالُ٪ ليكغ اإلاظَب الؿجي. .1

ْما هي الىخاثج لِا؟ .2 ٧ٓي   في ؤي مجا٫ ؤه٤ٟ الؿالَحن بسخاء في الٗهغ اإلامل
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ْآزاٍع ٖلى ألاصب الٗغبي 7.6  الٗهغ الٗشماوي 

ٍْخٓاٞغ الخا٢ ت ب٣ضٍع ٨ًثر خؿاصٍ  ْؤٖمالّ الٗب٣ٍغ ٦ْثرث بهجاػاجّ  ْاعجٟ٘ قإهّ  ، ضْن ٖل٧ُّلما ؾما اإلاغء 

ٓخاتها بلى زالر  ْلت الٗشماهُت التي امخضث ٞخ ٓاؾٗت ألاعظاء اإلادؿٗت ألا٦ىاٝ اإلاترامُت ألاهداء ٧الض ْلت ال ٞما بال٪ بالض

 ْ ٣ُا.ْ با ْ ْع ؤ٢اعاث: هي آؾُا  ْعبا إٍٞغ ْاؾِ ؤ ٓاتها بلى َظٍ ، ْجٓؾ٘ ػخ٠ ظُٓقِا بلى ؤ ْلت بؾالمُت جهل ٢ ْهي ؤ٫ْ ص

ْعبُت الكاؾٗت  ْالٗؿ٨غي مخمشال في الجُٓف الٗشماهُت خ٣ُ٣ت ال  الىاثُت.اإلاىا٤َ ألا ٓص ؤلاؾالمي الؿُاسخي  ٧ْان الٓظ

ْلت الٗشماهُت بيكغ ؤلاؾالم في صًاع الهلُب َظٍ بما  مغصَّ  ٢ْامذ الض ْلت ٢بلِا. ٢امذلِا في َظٍ ألا٢الُم.   بّ ص

ْلت.  ٞالًٟل في طل٪ ًغظ٘ بلى َظٍ الض

ْل ْالٛمؼبطا ال ْٚغ ؤن جمخض بلى َظٍ الض ْاللمؼ  ٍّٓ ؾمٗتها ، ت الٗشماهُت ًض الاتهام  ال ٚغابت ؤن جخٗغى لدك

ْٖىض الىاؽ. ٓعة ٖىض هللا  ْالخِ مً قإجها ْالاػصعاء بسضماجّ اإلاك٩ اإلااعزحن بلى ْ ٢ْض اهؼل٤ بٌٗ ألاصباء  ْالىُل مجها  

ت، الخاَئت اإلاٟاَُممشل َظٍ  ْلت. ٢ْض اؾخ٣غث في ؤِٞام ٦شحر مجهم اإلاٟاَُم اإلاٛلَٓ ال٣بُل ما ا ْمً َظ ًٖ َظٍ الض

ضان في ٦خابّ ٓلّ ظغجي ٍػ ش آصاب اللٛت الٗغبُت: ) ٣ً ْالش٣اٞت(، 1082: 1079جاٍع  :ٍ: ماؾؿت الُىضاْی للخٗلیم 

الٗغبُت ٖلى ؤلاظما٫ ٞإنبدذ في ؤخؤما آلاصاب ا" ْاَع ً ؤْ ، ِ ؤص ٓٙ الٗلماء اإلا٨ٍٟغ ْهضع هب

ْالخٗال٤ُ ْؤ٦ثر ما ٦خب في ، اإلاؿخيبُحن ٞحها ٓاشخي  ْالخ ْح  َظا الٗهغ بهما َٓ مً ٢بُل الكغ

َٓا ْهد ْح  ْح الكغ ٓاشخي„„ٍْصر ؤن ٌؿمى َظا الٗهغ ، ْقغ ْالخ ْح  ؤناب  .... ‘‘ٖهغ الكغ

ٓص ٖلى ال٣غاثذ، الكٗغ ما ؤناب ؾاثغ آلاصاب الٗغبُت في َظا الٗهغ ٓلى الجم ٓالى  ٞاؾخ إلاا ج

ٖلى ألامت مً الظ٫ في جل٪ الٟترة اإلآلمت ٖلى ؤن  املجُضًً مجهم بهما ٧اهذ بظاصتهم ج٣لُضًت 

ْجهم في اإلاٗاوي ْألاؾالُب ْألالٟاّ ْا ٞحها ٖلى زِ اإلاخ٣ضمحن ٣ًلض ٍٓلِم ٖلى ، ؾاع ْػاص حٗ

ْا ت  ٍٓع ْالخ ْؤنبذ ال٩اجب ؤْ الكاٖغ بهما حهمّ جىم٤ُ الٗباعة بالجىاؽ  لسج٘ ختى اللٟٔ 

ٓا بظل٪ ًٖ الظ١ْ اإلاإلٝٓ ٢ْاتهم ُٞما ال ٞاثضة ُّٞ مً الهىاج٘ اللُٟٓت ، زغظ ٓا ؤ ٞإياٖ

 ..«.ٞظَبذ اإلاٗاوي ضخُت جل٪ ألاؾالُب الباعصة...

ْٞلؿُحن: )في  ٫ٓ٣٦ْ ُٞلُب ختى ْلبىان  ا  ٍٓع ش ؾ  (:ٍ:صاعالش٣اٞت، بحرْث320/ 2جاٍع

ٓص" خباَي ، ٣ْٖم ٧ان َظا الٗهغ مً الٓظِت الش٣اُٞت ٖهغ ظم البضٕ ٞالخ٨م الٖا

ٓع ْالًغاثب الٟاصخت  حٛغي باالبخ٩اع الصخصخي ؤْ  ال، ْالاجهُاع الاظخماعي، الا٢خهاصي ْالخضَ

ْالٗلم ْألاصب. ْالخ٣لُض الظي بضؤ  ؤلاهخاط الخال١ في الًٟ  ْالخٗل٤ُ ْالازخهاع  ٞٗهغ الجم٘ 

ن ٖضًضة اؾخمغ في َظٍ ألازىاء؛ ْؤي٠ٗ ل٨ً الىخاثج ٢بل طل٪ ب٣ْغ  ،التي ؤُٖاَا ٧اهذ ؤ٢ل 

ال ْاخضا  ا  ٍٓع ال ٞىَّ  ٞالٗهغ الٗشماوي لم ًىجب قاٖغا ؾ ٓٞا  الاهً ُٞلؿ ال ٖاإلاا  ميكئا مً  ا 

ت، الُب٣ت ألاْلى ْاؾٗت الاهدكاع؛ بل ٧اصث ج٩ٓن ظاٞع ٢ْض ٖحن مً ال٣ًاة مً ، ٧ْاهذ ألامُت 

 ...".لم ٨ًً ًجُض ال٨خابت الصخُدت

ْا َظا الٗهغ  ٓهّ-ٖهغ اهدُاٍ ؤْ ْاٖخبر ْٖهغ ٖضم الاؾخ٣غاع ٖهغ الاظتراع في ألاصب -٦ما ٌؿم  ،

ٓاحي الخُاة. ٓع في مسخل٠ ه  ْالخضَ
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ْاهدُاَا ٓعا  ٓإ ألاصب جضَ ن ؤن الكٗغ ٧ان ؤ٦ثر ؤه ْح الكٗغي ، ٍْْغ ٣ْٞض الكاٖغ في َظا ، ْماث الغ

ٓع ْؤلابضإ ْالازترإا ْح الخُ ْؤنبذ الكٗغ ًيسج ، لٗهغ ع ملجغص ٦ؿب الِٗل ٞةطا ٢ابل الكاٖغ  بمجغص ْالُٗاء . 

ْح اٖخبٍر يُاٖا لكٍٗغ  ٞمشال ٫ٓ٣ً ؤخضَم:، الشىاء اللؿان مً اإلامض

ْبإخؿيذ ال، ٧لما ٢لذ ال..... ٢ْاتهم في ألاخاجي ْألالٛاػ ًبإ الض٤ُ٢ ٢ا٫: ؤخؿيذ ٢ ٓا ٣ًخلٓن ؤ مشال: ، ٧ْاه

 ٫ٓ٢ بًِٗم:مىّ ، ٣ًغؤ البِذ مً الكما٫ بمشل ما ٣ًغؤ مً الُمحن

ْم ل٩ل ٫َٓ  ٓصجّ جض  م

 
 

ْم  ٓصجّ جض  َْل ٧ل م
 

ْم"( ناخب م992)م:الب٩اق٨حري  ْن٠ْ  ٓم في ؤٞايل الغ  ٫: اخُض ٢، خالت ألاصب في طل٪ الٗهغ" ال٣ٗض اإلاىٓ

ن ألاصب ُٖبً ب"٢ض اهتهُذ  َّْٗض لى ػمان ًْغ  ا 
ّ
 يلى هللا الخىان اإلاكخ٩إْ ، ٘ في الٟىٓن طهباْن الخًل

ْ  ٢ض ؾّل  مً َظا الؼمان ْج٣ضم ٖلى ؤ٢غاهّ  ْاهّ ٖلى مً جدلى  ْٖض ٤ْٞ هبلّ ل٩ل ؤؾ٠ُ بُّٛ 

ْاقدبّ الٗظب باأل  لباب عباب ألاؤظاط ْيإ طي هبل ْاَغ ْقٝغ باَغ ٞالخبـ الضع بالؼظاط 

ؾاؽ ؤْ يُٟا ٖلى قٝغ اعجدا٫ ْي٠ٗ ؤ٧الظباب في الًباب ٞهاعث اإلاٗاٝع ٠َُ زُا٫ 

ْجًًٗٗذ  ْبيُاهّ  ٧ْاص ؤالٗلم  "ؤع٧اهّ ْزمضث هاٍع   ن جمخى آزاٍع

 ، ْالخ٨م ال٣اثم ٖلى الىٓغة ألاخاصًت الجاهب، َظٍ ظاهب مً الٗملت
ُ
ْال٨ اب خّ ْؤما اإلاىهٟٓن مً اإلااعزحن 

ْاملخضزحن ٞ ْا ؤن ْالباخشحن الٗغب مً ال٣ضماء  ٍٓت ألاصب الغؤ ٓصة ْألانالت ًسلٓ في طل٪ الٗهغ مً الخُ  .ْالج

ٓماج٪:  ازخبر مٗل

ٓاشخي؟ .1 ْالخ ْح   إلااطا ؾمي الٗهغ الٗشماوي ٖهغ الكغ

ْما َٓ عؤي اإلااعزحن ُّٞ؟  .2  ماطا حٗٝغ ّٖما ٢ُل في اهدُاٍ الكٗغ في الٗهغ الٗشماوي 

 الخُاة الٗامت للٗغب في َظا الٗهغ 7.7

ٓصَا في مىا٤َ ؾُُغتها  ْلت الٗشماهُت ٢ض ٖؼػث ْظ ْازغ ال٣غن الؿاصؽ ٖكغ اإلاُالصي ٧اهذ الض في ؤ

ّل  ٓطَا الٗغبُت، ْْ ٍٓحن زم مً ظاء بٗضَم ختى ال٣غن الشامً  ْهٟ ْبحن ؤلاًغاهُحن الهٟ الٗغا١ مٓي٘ الهغإ بُجهم 

تٖكغ ٍٓع ٓما مً صاثغة ؤلامبراَ ْؤما اإلآنل ٞلم جسغط ً َْا ٖام ، .  ٌ ٖلى ًض الؿلُان ؾلُم 1534ْؤما بٛضاص ٣ٞض ٚؼ

ُمِا الٗغبي ٖام  بىٟؿّ. ْؤما الُمً الظي زً٘ لؿُُغة الٗشماهُحن ٖام 1539-1538ْؤما البهغة ٣ٞض ٖػ م 1574م. 

 
ُّ
ت، باث ٦شحرة٩ٞان ٌكِض ج٣ل ٍٓع ْ ْم٘ طل٪ لم ًى٨ٗـ ؾلًبا ٖلى ؤمً ؤلامبراَ ضًحن ،  ْلت مً ظاهب الٍؼ ٧اهذ َىا٥ مدا

ٓمت حٛلبذ ٖلحهم. زم قِض  الُمً الٗضًض مً ؤخضار الخمغُّ  ٓمت الٗشماهُت بال ؤن الخ٩  يض الخ٩
ُ
ْايُ الخا٦م  غَّ ص 

ض ٖام  ْحؿلُمّ بلى ؤلامام اإلاٍا ْط مً الُمً  ٨َْظا لم ًسً٘ الُمً  .1629الٗشماوي خُضع في جهاًت اإلاُاٝ بلى الخغ

 للؿُُغة الٗشماهُت بال زالزت ؤعبإ ٢غن.

ٓة بؾالمُت ٓمت الٗشماهُت ٖلى ؤجها ٢ ٓة في ال٣ُٗضة ، ٧ْاهذ البالص الٗغبُت جىٓغ بلى الخ٩ ْؤن الٗشماهُحن بز

 ، خماة للضًاع ؤلاؾالمُتْ 
ّ
ٓل ٓا ٖغبا ٦ما ؤن ، ٓا الؼمام بٗض بؾ٣اٍ خ٨م اإلامالُ٪ في الكغ١ الٗغبيْج ٓه ْإن لم ٩ً

ْؤن  الًاث الٗغبُت الخ٨م الٗشماوي بإهّ اخخال٫  ْلم ج٨ً جٔغ ال ٓا ٖغبا.  ٓه ْالكام لم ٩ً ٓا مهغ  اإلامالُ٪ الظًً خ٨م

.ً لم  حٗضْ ال٣هت التي ال الٗشماهُحن ٚؼاة ظاثٍغ جه٠ الخ٨م الٗشماوي في الٗالم الٗغبي بإهّ ٧ان ِٖض ق٣اء ْْ
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م ٓبحن ٖلى ؤمَغ ٧ْان الٗغب مٛل ْمً وسج الخُا٫. ال، ْايُِاص للٗغب  ٓعة  زم بن  حٗضْ َظٍ ال٣هت ؤن ج٩ٓن ؤؾُ

ْب٣ضع ٌؿحر. الًاث الٗغبُت بال في صاثغة ي٣ُت  ن ال ٓمت التر٦ُت لم جخضزل في قْا ن ا الخ٩ ٓمت ٧ْان الٗغب ًْغ لخ٩

ْلت ًٖ الظّب  ٓٞحر ألامً ٞحها الٗشماهُت مؿا ْج الًاث الٗغبُت  ْإ٢امت الكٗاثغ ؤلاؾالمًُٖ ال ت ْنُاهت اإلاباصت ، 

٤ مكاًش ال٣باثل الٗغبُت في ، الضًيُت ٓاٞل الدجُج ْؤلاقغاٝ ٖلى ال٣ًاء ْظم٘ الًغاثب ًٖ ٍَغ ْجىُٓم ٢

ْجغ٥ الؿالَحن الٗشماهُٓن ؾ٩ان ا الًاث الٗغبُت.  ٍْإوؿٓن بها مً ال ٓجها  ٓا ًإلٟ الًاث الٗغبُت ٌِٗكٓن ٖلى ما ٧اه ل

غاٝ ال٣بلُت صْن ؤي جضزُّ  ْالخ٣الُض ْألٖا  ل في طل٪. الٗاصاث 

ٓماج٪:  ازخبر مٗل

ْازغ ال٣غن الؿاصؽ؟ .1 ٓا٫ الخ٨م الٗشماوي في ؤ  ٠ُ٦ ٧اهذ ؤخ

ٓة بؾالمُت؟ .2 ٓمت الٗشماهُت ٣٦  إلااطا جىٓغ البالص الٗغبُت بلى الخ٩

ْاللٛت 7.8  اَخمام الٗشماهُحن باألصب 

ٓا٫اَخم الٗشماهُٓن باأل  َْضؤث ألاخ ْاللٛت بٗض ما اؾخ٣غث ألاْيإ  ٓا ٖلى ٦شحر مً ؤن٣إ ، صب  ٓل ْاؾخ

. ْٚحٍر  الٗالم ؤلاؾالمي 

ْحٗلم ٖضص ال  . ْالِبٍٓ ٓص  ْالهٗ  ؤحى ٖلى الكٗغ الٗغبي في الٗهغ الٗشماوي مغاخل مً الاهدُاٍ ْالاػصَاع 

ْالٟاعؾُتؽ بّ مً إب ْحؿغب بلى الكٗغ الٗغبي زهاثو ظضًضة لم ٨ًً ٖلى ِٖض بها مً ، الٗغب اللٛخحن التر٦ُت 

ْالخٗبحراث التر٦ُت.ْ ، ٢بُل  ْبضؤ  زم احؿ٘ هُا١ الكٗغ حؿغب بلُّ ؤقُاء مً الخُا٫  الٗغبي بلى بالص ألاهاي٫ٓ 

٨ٍْخبٓن الىثر الٗغبي ْٖجىالٗشماهُٓن ًيسجٓن الكٗغ الٗغبي  ْهثرا ٞبرػ ألاجغا ،  ٥ ٖىاًت بالٛت باألصب الٗغبي هٓما 

ْالكٗغاء.٦ش  حر مً ألاصباء 

غاى الخ٣لُضًتلم ٣ًخهغ ْ  ٓا بلى الكٗغ الٗغبي ، الكٗغاء في َظا الٗهغ ٖلى اإلاٗاوي ْألٚا بٌٗ بل ؤصزل

 ْ غ ْحٗضَّ ، هدٓ طل٪الاججاَاث الجضًضة في نى٘ ألالٛاػ ْألاخاجي  ْمً ؤبغػ ألٚا ت.  غاى الكٍٗغ اى الكاجٗت في صث ألٚا

 الٗهغ الٗشماوي:

ت .1 ْا في طل٪ ٖلى زالر ٢ًاًا عثِؿُت: ؤ: اإلاؿاظالث الكٍٗغ ْع٦ؼ ٓاهُاث:    ط: الٗخاب.، ب: الخ٣ٍغٔ، ؤلاز

a.  ْْاإلاٗاعياث ا: اإلاغاؾالث  ٖٓاث ؤبغَػ ت ٖلى مٓي خظاع، جغ٦ؼ اإلاؿاظالث الكٍٗغ ط: التهىئت ، ب: الٖا

.ً  ص: الىٓم ٖلى ؤلؿىت آلازٍغ

ٓة  قٗغ .2  البن.٢ِ

ْاإلاّٗم  .3  ُاث.ألالٛاػ ْألاخاجي 

ش الكٗغي. .4  الخاٍع

ٓاب ٓان بلى زالزت ؤب  .٣ٍْؿم الضً

ْلِا: في ال٣هاثض اإلاضخُت.  ؤ
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ْالخسامِـ ٓٞغة مً ، الشاوي: في الدكاَحر  ٢ْض خُٓذ بغصة البٓنحري ب ت اإلاؿخدضزت.  ْهي مً الٟىٓن الكٍٗغ

ْاضخت اإلاٗالم في َْظٍ ا، َظٍ الخسمِؿاث التي ٦ثرث في ألاهاقُض الضًيُت ْبهماث  ملخمؿاث ٧ان لِا جإزحر ٢ٓي 

 الكٗغ الٗغبي اإلاهجغي ؛ ٣ٞض ه٣لّ الكٗغاء الٗغب مِٗم بلى الضًاع البُٗضة.

ٟت: ْص اللُُٟت ْألاهاقُض الٍٓغ   الشالض: في ال٣ض
ّ
ٓن ْهي يغب مً اإلآش ٓعة ًىٓمِا الكاٖغ لخ٩ خاث اإلاخُ

ٓا٫. ُٓٞت في مٗٓم ألاخ   ؤهاقُض ن

 الكٗغاء في َظا الٗهغ:مً ؤبغػ 

٫ٓ٣ً ٖىّ في  ،(َـ  1014 م:) الٗىاًاحيغ الٗشماوي ؤخمض بً ؤخمض اإلا٨جي الكاٖ ألاصًُب ْممً بغػ في الكٗغ 

ٓع بالٗىاًاحي ؤخض بلٛاء ٖهٍغ" زالنت ألازغ في: ُِ كْ
َ ْ
غ اإلا ِٖ ا

َّ
لظم٘ قٍٗغ َبحن ظ، الك َٖ َْ جى  ْٗ

َ ْ
خؿً اإلا َْ ِّ ٓصة الؿب٪  ُ

ْبهجت  ْة عاث٣ت  ٓان قٗغ  ،ٞاث٣تَال ٓع  ٍْصً ُِ ْ  ،َمكْ غ مً بضٌ٘ ْهجٓ  ْٗ
ّ
اَن ًْضزل ِفي َظِمُ٘ َغ١ الك

َ
٧ ْوؿِبَْٚ  ،ؼ٫ 

ٍل ِٓ
َّ
ُغَْن البإ الُ

ّ
ز
َ
َخإ
ُ ْ
ِتي ابخضِٖا اإلا

َّ
ذ ال لّ ِفي ٞىٓن الّىٓم الّؿِ

 (.1/166)زالنت ألازغ في ؤُٖان ال٣غن الخاصي ٖكغ"َْ

، ظٟٗغ بً دمحم بً خؿً الخُي البدغاوي الٗبضي الٗضهاوي. قاٖغ الخِ في ٖهٍغ ْمجهم : ؤبٓ بدغ الخُي:

ً ٓان قٗغ( اقتهغ في خُاجّ. ْ)الٗبضي( وؿبخّ بلى ، عخل بلى بالص ٞاعؽ، مً ؤَل البدٍغ ْؤ٢ام ٞحها بلى ؤن جٓفي. لّ )صً

ٍٓؼي. قاٖغ بلُٜ ْابً مٗخ١ٓ: بجي ٖبض ال٣ِـ. ْازغ  ،قِاب الضًً بً مٗخ١ٓ اإلآؾٓي الخ مً ؤَل البهغة. ٞلج في ؤ

ٓان قِاب الضًً ، خُاجّ ٖبض الغخمً بً دمحم بً  ْابً الى٣ُب:، ٍ(-٧ْان لّ ابً اؾمّ مٗخ١ٓ ظم٘ ؤ٦ثر قٍٗغ )في صً

ْابً خمؼة ؤْ الخمؼاْي الى٣ُب، الخؿُجي، ٦ما٫ الضًً دمحم ًيخهي وؿبّ بلى ؤلامام ٖلي ابً ؤبي ، اإلاٗغْٝ بابً الى٣ُب 

ٝغ بابً الى٣ُب ألن ؤباٍ ٧ان ه٣ُب ألاقغاٝ في بالص الكام، ْلض في صمك٤، هنع هللا يضر َالب ُٖ ا طا م٩اهت ٧ْان ٖاإلاا مد٣ً٣ ، ْ

ْصًيُت. ْاظخماُٖت   ؾُاؾُت 

ٓاوي بك٩ل زام ْالىثر الضً ٓع الىثر في َظا الٗهغ بك٩ل ٖام  ْطل٪ مً ظغاء َبُٗت الخُاة ْجُ  ،

 الُ٪ بلى الٗشماهُحن. ت مً ه٣ل الخالُٞت مً ؾالَحن اإلامُُاؾالؿ

 ْمً ؤبغػ ال٨خاب في َظا الٗهغ:

ْاإلاالٟحن في الىثر في َظا الٗهغ: بضع الٛؼي ْ  اث٠ املخخلٟت مً 984)م:مً ؤبغػ ال٨خاب  ْلم حكٛلّ الْٓ َـ( 

 
ّ
ٓل ْج ٓعة  ْإمامت اإلا٣ه ما٫ ال٨خابُت ىمكُست ال٣غاء بالجام٘ ألامٓي  ْبًٗت ٖكغ، بٞخاء الكاُٞٗت ًٖ ألٖا  ٞإل٠ مئت 

ْالخضًض. ْالخٟؿحر  ٓم الهٛحر، جِؿحر الخبُان في جٟؿحر ال٣غآن، ْمً ٦خبّ ٦خابا في ألان٫ٓ  الخٟؿحر ، ْالخٟؿحر اإلاىٓ

ٓم ال٨بحر  ، اإلاىٓ

ٓلض ،الخمٓي ألانل ،َـ(: دمحم ألامحن بً ًٞل هللا بً مدب هللا1111)م:ْمجهم املخبي  ْاإلا ، الضمك٣ي الضاع 

ٓعي اإلاشيُحن"ْ، ألاصبُت: ألاماليمً آزاٍع  الخىٟي اإلاظَب ال٣ٟهي. ٓ ، "ظجى الجىخحن في جمُحز ه ، ن اإلاخىبياْخهت ٖلى صً

 ْزالنت ألازغ في ؤُٖان ال٣غن الخاصي ٖكغ.

ٓإ ألاصبُت" ٌ(.مً آزاٍع ألاصبُت1073)م:ْمجهم ًٓؾ٠ البضٌعي الضمك٣ي ألاصًب  "، الخضاث٤ البضٌُٗت في ألاه

ْط الخدغي ًٖ خُصُت ؤبي الٗالء اإلاٗغي "ْ"، الهبذ اإلاىبئ ًٖ خُصُت اإلاخىبي"ْ"، َبت ألاًام ُٞما ًخٗل٤ باألًام"ْ  ".ؤ

قي الخىٟي التهاهٓي  يْمجهم: دمحم بً ٖل ْمً ٦خبّ ، ٌ(1158بٗض  )م: بً ال٣اضخي دمحم خامض بً دمحم نابغ الٟاْع

  .: ٦كاٝ انُالخاث الٟىٓن 
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ْالتر٦ُت  خ٣ً اللٛاث الشالر:الظي ٧ان ً، َـ(1093ْمجهم: ٖبض ال٣اصع بً ٖمغ البٛضاصي ) الٗغبُت الٟاعؾُت 

ْلب لباب لؿان الٗغب„„ْمً ؤٖمالّ ألاصبُت: ، ٧ل ؤلاج٣ان ٓاَض„„ْ، ‘‘زؼاهت ألاصب  قغح الكاُٞت للغضخي  قغح ق

ْالتر٧ي"ْ، البً َكام "قغح باهذ ؾٗاص"ْالخاقُت ٖلى ، ألاؾترآباطي قغح "ْ"، قغح الكاَضي الجام٘ بحن الٟاعسخي 

ٓاَض قغح ٓعصًت ق  ."الخدٟت ال

ٓماج٪:  ازخبر مٗل

ت في الٗهغ الٗشماوي؟ .1 غاى الكٍٗغ  ما هي ألٚا

ْاإلاالٟحن للٗهغ الٗشماوي. .2  اط٦غ ؤبغػ الكٗغاء 

 الخُاة الش٣اُٞت في الٗهغ الٗشماوي 7.9

ْاػصَاعا ُٖٓمحن ؾؿذ مضاع ، قِضث الخُاة الش٣اُٞت في الٗهغ الٗشماوي خغ٦ت 
ُ
ْصُ ْؤ  ْع ٖلم ٦شحرة.ؽ 

ٓمئظ ، م1331ؤ٫ْ مضعؾت ٖشماهُت ؤ٢ُمذ في ؤػه٤ُ زال٫ ٖام ٧ْاهذ  ْص ال٣ُهغي.٧ْان ٖلحها الٗالم الكِحر ً  َٓ صاْ

ت  ٢ُْهٍغ ٓهُت  ب في بوكاء مضعؾت َلب الٗلماء مً اإلاغا٦ؼ الش٣اُٞت ال٣ضًمت في ألاهاي٫ٓ مشل ٢ ٧ْان الؿلُان بطا ٚع

ْهدٓ طل٪ ْمه، ْآ١  ْجغ٦ؿخان  ٓا ٖلماء مً ٞاعؽ  ْالكام.ْعبما َلب ْا في ِٖض اإلاغاص الشاوي  غ  ٞمً الٗلماء الظًً ظائ

ٓسخي ت ٧ان دمحم الٟاجذ ، م(1482)م:٧ل مً ظال٫ الضًً الُ ٍٓع م جٓؾ٘ ؤلامبراَ ْٚع ْٞسغ الضًً الغاػي مً ٞاعؽ. 

 ٔ ً ْمً الٗلماء ، ٌكٗغ بالى٣و في الٗلماء اإلاخم٨ىحن الظًً ًم٨ً م٣اعهتهم بٗلماء البالص ؤلاؾالمُت ألازغ ٍٓٞغ اإلاخ

ْبجى ظامّٗ ؤؾـ  ٓلى زؿْغ ْزٓظّ ػاصٍ. ٞلما اٞخخذ دمحم الٟاجذ بؾُىب٫ٓ  الظًً ٧ان ٌٗتز بهم في طل٪ الٗهغ اإلا

ٓاث ٓلّ زماوي مضاعؽ ْيِٗا جدذ بقغاٝ زماهُت ٖلماء مكاَحر زال٫ ؾى ٧ْاهذ َظٍ اإلاضاعؽ  م.1470-1463 خ

ْة ٖلى َظٍ اإلاضاعؽ ٧ا"الصخً الشماوي"حٗٝغ بـ  ْٖال ْالخسههاث الٗلُا..   هذ َىا٥ زماوي مضاعؽ ؤزٔغ للضعاؾاث 

ٓمُت ب٣ضع ضعِّ ْللُم ، ٧ْاهذ ٧ل مضعؾت جدخًً م٨خبت ٢ُمت ٦بحرة ْاجب ً ْهي ٖملت ؾاثضة في  ؤ٢جت زمؿحنؾحن ع (

ْلت الٗشماهُت( ٠٢ٓ.الض ٓم مً ال ْللُالب ؤ٢جخحن في الُ ٓمُت ٧اهذ َىاْبجاهب َظٍ اإلا .  ٥ ضعاؽ الغؾمُت الخ٩

ا مً مضن مضعاؽ  ْٚحَر ٓعنت  ْب ْؤصعهت  ٢ْاِٞم في بؾُىب٫ٓ  ْلت يمً ؤ ٦ْباع عظا٫ الض اء  ٦شحرة ؤوكإَا ألامغاء ْألازٍغ

 البالص.

.ً ٓمت ٖلى ٢ؿمحن ٦بحًر "، مضاعؽ الخاعط" لزٟٞي ال٣ؿم ألا٫ْ ٧اهذ جض ٧ْاهذ اإلاضاعؽ الٗشماهُت م٣ؿ

 ٓ ْالٗل ْص الُالب بإن٫ٓ اإلاٗاٝع ٧اللٛت الٗغبُت  ْال٣ؿم الشاوي ٧ان ًًم التي ٧اهذ جؼ "، مضاعؽ الضازل"م ال٣ٗلُت. 

ٓم الضًيُت. ت اإلاخ٣ضمت ؤي الٗل ٕٓػ ٖلى صعظاث: التي ٧اهذ حٗلم اإلاٗٞغ  ْل٩ل ٢ؿم مً َظٍ ألا٢ؿام ً

 مضاعؽ الخاعط:

ْمى٤ُ  .1 ْهدٓ  ـ اللٛت الٗغبُت مً نٝغ  ٓم بخضَع ْج٣ ٍٓاث،  ْهي ؤصوى اإلاؿخ مضاع ؽ الخاعط الابخضاثُت: 

ْٞل٪ ْطل٪ وؿبت بلى ٦خاب  ٣ُْٖضة  ض".  ٧ْاهذ حكتهغ َظٍ اإلاضاعؽ بـ"مضاعؽ الخجٍغ ْبالٚت،  َْىضؾت 

٧ْان َظا ال٨خاب ٌٗخبر ألاؾاؽ في َظٍ اإلاضاعؽ الضًيُت. ٦ما ٧اهذ حٗٝغ َظٍ اإلاضاعؽ  ٓسخي،  ض" للُ "الخجٍغ

ً ؤ٢جت. ٓمي ٞحها ٧اهذ ٖكٍغ ً، هٓغا بلى ؤن الغاجب الُ  بمضاعؽ الٗكٍغ
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ضاعؽ ٧اهذ "مضاعؽ الشالزحن" ؤْ "مضاع ؽ اإلاٟخاح" وؿبت بلى ٦خاب الؿ٩ا٧ي "اإلاٟخاح" في ْٖلى ٚغاع َظٍ اإلا .2

ْالشالزحن ٧اهذ   ً َْظٍ  اإلاضاعؽ الٗكٍغ ٓم ألاصبُت.  ْالٗل ٧ْاهذ َظٍ اإلاضاعؽ جغ٦ؼ ٖلى البالٚت  البالٚت. 

 مىدكغة في ؤهداء البالص.

٧ان ؤؾؿِا ألامغاء ْ ْ"مضاعؽ الخمؿحن"،  ْفي مغخلت ؤٖلى مً َظٍ اإلاضاعؽ ٧اهذ "مضاعؽ ألاعبٗحن"، .3

ٓمُت في "قغح اإلاٟخاح"  ًؾا ً َْظٍ اإلاضاعؽ ٧اهذ جىٓم صْع ٓعنت.  ْب ْؤصعهت  ٓػعاء في بؾُىب٫ٓ  ْال ْألامحراث 

ْعؽ  ٓا٠٢" لًٗض الضًً ؤلاًجي باإلياٞت بلى ص ٧ْان ال٨خاب اإلاٗخمض َٓ"اإلا ؾا مخٓؾُت في ال٣ُٗضة،  ْصْع

ْاإلاغظ٘ ُٞ ُىاوي.ٖالُت في ال٣ّٟ،   ّ ٦خاب "الِضاًت" للمٚغ

 مضاعؽ الضازل:

 ْهي ٖلى مغاخل:

ٓػعاء. ‘‘ مضاعؽ الخمؿحن„„، ؤْ ‘‘ابخضاجي صازل„„ مضاعؽ .1 التي ؤ٢ُمذ ٖلى ؤًضي بىاث الؿلُان ْألامغاء ؤْ ال

ٍٓذ„„، ْفي اإلاؿخٔٓ اإلاخٓؾِ ٦خاب ‘‘الِضاًت„„٩ٞان الُالب ٣ًغؤ في اإلاؿخٔٓ ألا٫ْ ٦خاب  في  للخٟخاػاوي‘‘ الخل

 ؤن٫ٓ ال٣ّٟ.

ضاصًت„„١ْٓٞ َظٍ اإلاضاعؽ  .2 ٧ْان ؤؾؿِا دمحم الٟاجذ، ٧اهذ حٗٝغ باؾم ‘‘اإلاضاعؽ الشماوي ؤلٖا ؤْ ‘‘ الخخمت„„، 

 ‘‘.اإلآنلت للصخً„„

ْالخٟؿحر  ‘‘تاإلاضاعؽ الشماهُ„„ ١ْٓٞ َظٍ اإلاضاعؽ ٧اهذ .3 ٖٓاث: ال٣ّٟ  ٖٓت مً اإلآي ـ مجم ٓم بخضَع خُض ج٣

باث زانت.  ْالبالٚت باإلياٞت بلى جضٍع  ْال٣ُٗضة 

ال ٦بحرا خحن ؤ٢ام ؤعب٘ مضعاؽ  ٓوي قِض الىٓام اإلاضعسخي َظا جد خ٫ٓ ٖامت ْفي ِٖض الؿلُان ؾلُمان ال٣اه

ْمضعؾخحن للضعاؾاث 1559-1550الظي بىاٍ في بؾخيب٫ٓ ٖام –الجام٘  ألاْلى مجها ٧اهذ مخسههت في ، اإلاخسههتم 

 الخضًض ْألازٔغ في الُب.

ٓم ؤلاؾالم الخ٣لُضي ٓم الٗشماهُت م٣ترهت باإلاِٟ الظي ًٔغ ؤن الخٗلُم الضًجي َٓ الٗلم ، ْباإلظما٫ ٧اهذ الٗل

َْٓ ِٞم ٦الم هللا حٗالى. ْاخض  ْلّ َضٝ  ٓخُض  ْالؿىت ا الخ٣ُ٣ي ال ٍٓت.٧ْان ؤؾاؽ َظا الخٗلُم َٓ ال٣غآن  ْؤما  لىب

 ال٣ٗل ُٞٗخبر مجغص ؤصاة مؿاٖضة في زضمت الضًً.

ْا مىظ ال٣غن الغاب٘ ٖكغ في جغظمت اؾخسضم ال٨خّ  اب الٗشماهُٓن اللٛت الٗغبُت في جإلُٟاتهم الضًيُت زم ؤزظ

ْالؿُاؾُت  ال٨خب الٗغبُت بلى التر٦ُت. ش   ألازال١ ْآلاصابْ ٧ْاهذ ٞاجدخّ بترظمت ال٨خب اإلاُٟضة ؤْ الخٗلُمُت في الخاٍع

ٓسخى باقا اإلاٗغْٝ بل٣ب  ايُاث في َظا الٗهغ م ْا في الٍغ ْمً الظًً بغػ ٓاَغ.  ْٖلم الج "، ٢اضخي ػاصٍ"ْالٟل٪ 

ا.  جضعؽ في اإلاضاعؽ الٗشماهُت ختى الٟترة ألازحرة. "الكٛمُجي"ْ "ب٢لُضؽ"٧ْاهذ حٗل٣ُاجّ ٖلى  ْوكَغ  ْجم َبِٗا 

ْل ٓػ ُْٞما ًخٗل٤ بالٟلؿٟت ؤزظ ٖلماء الض ت الٗشماهُت بغؤي الٛؼالي الظي ٫ٓ٣ً بإن صعاؾت الٟلؿٟت بهما جج

ْؤما صعاؾت ال٣ًاًا الٟلؿُٟت اإلاٗاعيت ، لضعاؾت ٖلم ال٨الم ٓاؾُت ألاصلت ال٣ٗلُت.  ْبهضٝ بزباث ٣ٖاثض ؤلاؾالم ب

م ٞال ْاؾٗا بك٩ل زام في ال٣غهحن ألا  لل٣غآن ال٨ٍغ ْلت ٌؿخبُدٓن صعاؾتها. ْقِض ٖلم ال٨الم اػصَاعا  ْلحن للض

ْٖلم ال٨الم ٞخجظع َظان الٗلمان في ؤْؾاٍ اإلاضاعؽ  الٗشماهُت. ايُاث  ْخٟؼ الؿلُان دمحم الٟاجذ بلى صعاؾت الٍغ

 ماهُت.الٗش
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ٓماج٪:  ازخبر مٗل

 ماطا حٗٝغ ًٖ اإلاضاعؽ في الٗهغ الٗشماوي؟ .1

 ٠ُ٦ اؾخسضم ال٨خاب الٗشماهُٓن اللٛت الٗغبُت في جإلُٟاتهم؟ .2

  الخٗلمهخاثج  7.10

ْلت الٗباؾُت ىا في َظٍ الٓخضة ٖىاًت ٖهغ اجهُاع الض ْلت اإلامالُ٪  ،ْٖهغ الخالٞت الٗشماهُت ،ٖٞغ ْٖهغ ص

٦ْخّ  ،باليكاَاث الخٗلُمُت ػ ٖلماء ْقٗغاء  ٓاْبْغ ْمالٟحن ؾاَم ٓم ؤلاؾالمُت اب  ْؤبغػ الٗلماء في َظٍ  ،في وكغ الٗل

ٓع املخخلٟت ٓع ٦ما اَلٗىا ٖلى اليكاَاث ال، الٗه ْمً زال٫ صعاؾدىا ْنلىا بلى هخاثج جخمشل في  .ش٣اُٞت في َظٍ الٗه

 الى٣اٍ آلاجُت:

  ٧ْاهذ لِا ْالش٣افي،  ش ؤلاؾالمي الضًجي  ٓماث ؤلاؾالمُت الكِحرة في الخاٍع ٦ُٓت هي بخضٔ الخ٩ ْلت اإلامل بن الض

ُتها الضًيُت  ْهالذ قٖغ ْلت ؤلاؾالمُت  ٓح الكمـ في عاجٗت الجهاع. ٢امذ َظٍ الض ْاضخت اإلاٗالم ْي بهماث 

 بما ٢ضمذ مً زضماث ٦بحرة.  

 ْلت اإلامالُ٪ بغػث ٦مى٣ظة لل ْلت بن ص ْالِال٥، في خحن ؾ٣ُذ ٖانمت الض ٍْت الًُإ  ٗالم ؤلاؾالمي مً َا

ال نالبت  ٍْالث ظؿُمت ٧اصث ج٣طخي ٖلُّ ل ْص ًٖ الٗالم ؤلاؾالمي مً  ْجم٨ً اإلامالُ٪ مً الظ الٗباؾُت، 

ٓة ق٨ُمتهم.  ٢ْ  اإلامالُ٪ ْظلضَم 

 .ش الٗالم ؤلاؾالمي ْلت اإلامالُ٪ ؤن  ٌٗخبر ِٖض اإلامالُ٪ مً ؤَم الٟتراث الخاؾمت مً جاٍع ل٣ض اؾخُاٖذ ص

ْالُمً في  ْجمضَا مً مهغ بلى بالص الكام ْفي الكما٫ الكغقي ْختى االدجاػ  ٓطَا ْؾُُغتها  جبؿِ هٟ

ْالجىٓب الٛغبي.  الجىٓب 

  في َظا ً ْع٢ُا ٦بحًر ْاللٛت اَخماما بالٛا ٣ٞض قِضث الخغ٦ت ألاصبُت جٓؾٗا  ْلت اإلامالُ٪ باألصب  اَخمذ ص

٧ٓي، ـ  الِٗض اإلال ْالخضَع ْع الخٗلُم  ْص ْع ال٨خب  ْص ْٞغة اإلا٨خباث  ْزحر ما ٌكحر بلى اػصَاع الخغ٦ت ألاصبُت 

اث ْمغا٦ؼ املخَُٓ  .الضًجي 

 ْلت الٗشماهُت جمخض بلب ْالىُل ن الض ٍّٓ ؾمٗتها  ْحٗغيذ لخملت قيُٗت مً حك ْالٛمؼ،  ْاللمؼ  حها ًض الاتهام 

٢ْض اهؼل٤ بٌٗ ألاصباء  ْالخِ مً قإجها.  ْاؾخ٣ّغ في ؤِٞام ْ مجها   اإلااعزحن بلى مشل َظٍ اإلاٟاَُم الخاَئت، 

ْلت. ت ًٖ َظٍ الض  ٦شحرا مجهم اإلاٟاَُم اإلاٛلَٓ

  ّ٦ْخ ْؤٚغاى ظضًضة مً بغػ في َظا الٗهغ ٖلماء  ٓإ  ذ ؤه ْازتٖر ْؤصباء ٦شحرْن . ْمالٟٓن ْقٗغاء  اب 

ٓاهُاث ٓة البن ْقٗغ، الكٗغ مجها : ؤلاز ْاإلاّٗم ، ٢ِ ش الكٗغي.، ُاثْألالٛاػ ْألاخاجي   ْالخاٍع

  ْبالُب ٍٓاث ٖضة. ٩ٞاهذ مضاعؽ زانت بالخضًض  قِض الٗهغ الٗشماوي وكإة مضاعؽ ٦شحرة ٖلى مؿخ

 ْهدٓ طل٪. 

 َٓاؾٗت الاهدكاع.خا ٓصَا بالخغ٦ت الش٣اُٞت ال ْلت  مذ الخالٞت الٗشماهُت  في مسخل٠ ِٖ ؤزظ ٖلماء الض

٣اثل بإن صعاؾت الٟلؿٟت بهما جباح لضعاؾت ٖلم ال٨الم، الٗشماهُت ُٞما ًخٗل٤ بالٟلؿٟت بغؤي الٛؼالي ال
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ٓاؾُت ألاصلت ال٣ٗلُت. م  ْبهضٝ بزباث ٣ٖاثض ؤلاؾالم ب ْؤما صعاؾت ال٣ًاًا الٟلؿُٟت اإلاٗاعيت لل٣غآن ال٨ٍغ

 ٌؿخبُدٓن صعاؾتها. ٞال

ْمٗاهحها 7.11   ال٩لماث الهٗبت 

ْا: عَػ  ؤعػ
َ
ػاؤ ْؤْع ججم٘ :ؤعػا  َْ  ج٣بٌ 

٤ُاؾم جًُٟل بمٗجى  ؤخغط ًّ  الكضًض ال

ْعى )ط( بؿاثِ ؿُُتالب
َ ْ
ألا َْ َبِؿُِ 

ْ
 ماهض ال

 مإْٔ      مالط  

ٍْت  الخٟغة َا

ٕؼ ة جٖؼ  جدّغ٥ ِبكضَّ

ٓعا٢حن ْعا١: ال ْع١ مٟغصٍ :  ْعا١ َناخب  عظل  َْ م  َِ َعا
٨شحر الضَّ

ْ
ال َْ خب 

ْ
٨ٍ َْ ٓع١  ِظي ً

َّ
٨خب ال

ْ
ٓع١ ال  ُم

،  الاػصعاء  ْٖابّ.اػصعاٍ: اخخ٣ٍغ

 

ٓطظُتالازخباع  ؤؾئلت 7.12  الىم

ُٖٓت: -7.12.1  ؤؾئلت مٓي

٦ُٓت ٦ــ   -1 ْلت اإلامل   :بغػث الض

a)مضمغة للٗالم ؤلاؾالمي  b) ٖمُلت للخخاع  c)   ّمؿخٗمغة ل   d)ّمى٣ظة ل 

ْلت اإلامالُ٪ في: -2  وكإة ص

a) ُاهُا ٓصًت   (b  بٍغ    مهغ   (d    جغ٦ُا   (c   الؿٗ

 البٓنحري مً قٗغاء: -3

a) الٗباؾُحن b) ٍٓحن ٧ٓي (d  الخالٞت الٗشماهُت (c   ألام    الٗهغ اإلامل

  قمـ الضًً السخاْي مً ماعدي:  -4

a )الٗهغ الجاَلي b)  الٗهغ الىبٓي   c) ٧ٓي  ألامٓي ( d الٗهغ اإلامل

 الٗهغ الظي ًٓن٠ بٗهغ الاظتراع في ألاصب:  -5

a) الٗباسخي  b) الٗهغ الٗشماوي c)  ٧ٓي   الٗهغ الخايغ (d  الٗهغ اإلامل

ٓمت الٗشماهُت ٖلى ؤجها: -6  ٧اهذ البالص الٗغبُت جىٓغ بلى الخ٩

a)  مؿخٗمغة ظاثغة      b)   ٓة بؾالمُت خامُت للضًاع ؤلاؾالمُت ٢ 

c)  ٓة تهضٝ بلى بطال٫ الٗغب ٢      d) ْعبي  ٖمُلت لالؾخٗماع ألا

ٓسخي-7 ْا بلى الخالٞت الٗشماهُت في ٖهغ: ظال٫ الضًً الُ  مً الٗلماء الظًً ظائ

a ) دمحم الٟاجذ  b) اإلاغاص الشاوي   c) ٘اإلاغاص الغاب    d) ٘دمحم زان الغاب 

8- :ّٖٓ ٍٓذ للخٟخاػاوي مٓي  ٦خاب الخل



129 
 

a) ّال٣ٟ  b ) ال٣ُٗضة  c )الخضًض  d ).ّؤن٫ٓ ال٣ٟ 

 :لضًيُتاؾخسضم ال٨خاب الٗشماهُٓن في جإلُٟاتهم ا  -9

a )ٓهاهُت  اللٛت الٗغبُت( d  اللٛت التر٦ُت(c  الٟاعؾُت( b    اللٛت الُ

ْلت الٗشماهُت في ما ًخٗل٤ بالٟلؿٟت بغؤي: -10  ؤزظ ٖلماء الض

a )ٖبض ال٣اَغ b) ال٣ل٣كىضي  c) ٓسخي  الٛؼالي( d  الُ

 ٣هحرةال ؤلاظابتؤؾئلت  7.12.2

ض في الٗهغ الٗشماوي -1  "؟ماهي مضاعؽ الخجٍغ

 ؟مضاع ؽ الخاعط الابخضاثُت ماهي -2

 ؟"مضاعؽ ألاعبٗحن" هي ما -3

ال ٦بحرا في الخالٞت الٗشماهُت؟ -4 ٓص قِض الىٓام اإلاضعسخي جد  في ؤي ِٖض مً الِٗ

 ٠ُ٦ اؾخسضم ال٨خاب الٗشماهُٓن اللٛت الٗغبُت في جإلُٟاتهم؟ -5

ٍٓلتبت اظؤلا ؤؾئلت  7.12.3  الُ

٧ٓياط٦غ  اليكاَاث الخٗلُمُت في -1  الٗهغ اإلامل

ٓم ؤلاؾالمُت 2 ٧ٓي في وكغ الٗل  .  جدضر ًٖ مؿاَمت الٗهغ اإلامل

ْ ًٖ  ماطا حٗٝغ.  3  الكٗغ في الٗهغ الٗشماوي.الىثر 

   اإلآصخى بهاْاإلاغاظ٘ ال٨خب ؤَم  7.13

ل٫ٓ بؾالم، ٍ: صاع .1 ٓع دمحم ٚػ ٧ٓي، جإل٠ُ: الض٦خ  اإلاٗاٝع بمهغ. ألاصب في الٗهغ اإلامل

ش  .2 ٖٓت الخاٍع ضي، ٍ: صاع ؤؾامت، ألاعصن مٓؾ ٧ٓي، جإل٠ُ: ص مُٟض الٍؼ  ٖمان.-ؤلاؾالمي الٗهغ اإلامل

ْالٗش .3 ٠ بحن ِٖضًً: اإلامالُ٪   م(: بدٓر اإلااجمغ الٗلمي1566-1382ٌ/974-784اهُحن)مال٣ضؽ الكٍغ

 م.2010هِؿان  15-14الؿاصؽ ل٩لُت التربُت )ألانمعي( / ظامٗت صًالى 

ْلت الٗشماهُت :جإل٠ُ  .4 ش الض ٍٓل، جغ٦ُا، ٖام جاٍع ٓها، جغظمت: ٖضهان دمحم، ٍ:ماؾؿت الُٟهل للخم ْػج  م.1988ًلماػ ؤ

ْلت الٗشماهُت مً اليكٓء بلى الاهدضاع :ص.زلُل بًىالجُ٪ .5 ش الض  ٍ: صاع، جغظمّ: ص. دمحم. م. ألاعهائٍْ، جاٍع

 لبىان.، ؤلاؾالمي بحرْث اإلاضعاء

ٓع/ٖمغ م .6 ش ألاصب الٗغبي: الٗهغ الٗشماوي للض٦خ  لبىان، بحرْث، ال٨ٟغ اإلاٗانغ ٍ صاع، ٓسخى باقاجاٍع

مٓن، جغظمت: ل٠ُُ ٞغط، ٍ:صاعال٨ٟغ للضعاؾاث،  .7 ّ ٍع اإلاضن ال٨بٔر في الٗهغ الٗشماوي، جإل٠ُ: بهضٍع

ـ. -ال٣اَغة  باَع

ش ابً زلضْن: .8 ض، جاٍع  َـ(808: مْلي الضًً الخًغمي ؤلاقبُلي ) ٖبض الغخمً بً دمحم بً دمحم، ابً زلضْن ؤبٓ ٍػ

 (.1/749 م 1988 -َـ  1408الُبٗت: الشاهُت، ، الىاقغ: صاع ال٨ٟغ، بحرْث، : زلُل شخاصةجد٤ُ٣
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 الخمُِض 8.0

ؼ  ً في اللٛت الٗغبُت في الٗهغ  ٍَظ !ؤحها الُالب الٍٗؼ ٍٓع ْالكٗغاء اإلاكِ الٓخضة جدخٓي ٖلى جغاظم ألاصباء 

٧ٓي البضاجي، الٗباسخي الاجهُاعي  ٓم ؤلاؾالمُت، ْالٗهغ اإلامل ْالٗل احؿ٘ ُّٞ مجا٫ ، َْٓ الِٗض الظَبي للٛت الٗغبُت 

ْالىثر ْالك، ال٫ٓ٣ ٖلى نُٗض الكٗغ  ْلِا ألاصباء  ٖٓاث التي جىا ٓا في الهىاٖاث ألاصبُت، ٗغاءٞخ٩ازغث اإلآي ْٚل ، ٞإ

ْمىاحي الخُاة اإلاؿخدضزت ببضاج٘ بُاجهم ٓا الخًاعاث  ٓم ألاظىبُت بلى الٗغبُت، ْْنٟ ٓا الٗل ٓا ال٨خب في ، ْه٣ل ْؤلٟ

ٓع ، ٞىٓن مسخلٟت ْابً مىٓ َْم ابً زلضْن  اث  ْالكٗغاء ج٫ُٓ؛ ل٨ىىا ازترها زمـ ٖب٣ٍغ ٣ٞاثمت ألاصباء 

ْالُٛغاجي  ش ْال٣ل٣كىضي  ْالخاٍع ْعا ٢ُاصًا في مجا٫ ألاصب  ٓا ص ْهٓم ال٣هاثض ، اإلاٗاظم ْْيْ٘البٓنحري الظًً لٗب

 .، ْمضًذ الغؾ٫ٓ نلي هللا ٖلُّ ْؾلم، ْألابُاث

ٓخضة 8.1  ؤَضاٝ ال

ٓماث الخالُت: ٍْض الُالب باإلاٗل ٓخضة بلى جؼ  تهضٝ َظٍ ال

  ت بٌٗ ؤٖالم الىثر الٗغبي في الٗهغ الٗباسخي الاجهُاعي ٧ٓي.مٗٞغ  ْالٗهغ اإلامل

 .ت ؤؾلٓب ألاصباء في الىثر  مٗٞغ

 .ْع٢حهم ٓصَم  ِْٖ ت بٌٗ ؤٖالم الكٗغ الٗغبي في الٗهغ الٗباسخي   مٗٞغ

 .ْم٩اهتهم لضٔ ألاصباء ْؤبُاتهم  ت ؤؾلٓب الكٗغاء في ٢هاثضَم   مٗٞغ

 ؤٖالم الىثر في الٗهغ 8.2

ٓا في اػصَاع الىثر الٗغبي ْؾٝٓ ه٣خهغ َىا ٖلى ط٦غ  بغػ في َظا الٗهغ ٦شحر مً ال٨خاب الظًً ؤؾِم

َْم ٖلى الىدٓ الخالي: م   ؤقَِغ

ْن  8.2.1  ابً زلض

٧ْاجبا قِحرا ٧ان خؿً الخل٤ ل٨مٌؿّغها ؤن هظ٦غ   ٓٞا  ٓع املجلـ، ْاَغ الخُاء، ماعزا ُٞلؿ ْٞا ًٖ ، ٢ْ ٖؼ

ْالى٣لُت، نٗب اإلا٣اصة، الًُم  خؿً الٗكغة.، الخٔ بإع، ٦شحر الخٟٔ، ؾضًض البدض، مخ٣ضما في الٟىٓن ال٣ٗلُت 

ْوكإجّ  8.2.1.1 ٓلضٍ   م

َٓ ٖبض الغخمً بً دمحم بً دمحم بً دمحم بً الخؿً بً دمحم بً ظابغ بً دمحم بً ببغاَُم بً ٖبض الغخمً بً  

‘‘ خًغمٓث"وؿبت بلى ، ٧ان خًغمُا، م1332مآً  27 ⧵732ٌ، ْلض في ٚغة قِغ عمًان الًُٟل، زلضْن اإلاال٩ي

ْؤهضلسخي ، َْٓ اؾم ٖغبي بجظٍع.  "زلضْن "ْإقبُلُا وؿبت بلى بقبُلُت في ألاهضلـ التي َاظغ بلحها ظضٍ الخاؾ٘ 

حن اصة خٞغ لض"مكخ٤ مً ، بٍؼ
ُ
ْالخدبب، َْٓ الب٣اء "الخ ْالىٓن للخضلُل  ٓاْ  ضث ُّٞ ال َْٓ الباقي ، مٗىاٍ زالض، ٍْػ

ْالىٓن ف، ْالضاثم ٓاْ  ضث ال ض" ي الهٟت اإلاكبهتؤْ ه٫ٓ٣ : ٍػ
ْ
ل
َ
ْػن  "ز ٖالمت اإلاظ٦غ الؿالم ٖلى ٚغاع ‘‘ نٗب„„ٖلى 

ْٖبضْن  ْاثل بً عبُٗت الصخابي . ؾٗضْن  ١ بً  ْاثل بً حجغ بً ؾٗض بً  مؿْغ ْابً زلضْن ٧ان مً ؾاللت 

ْٞض ٖلى عؾ٫ٓ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ْمّ ٢بل ؤن ًهل بإًام٧ْان عؾ٫ٓ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٢ض بكغ ؤصخ، الجلُل الظي  َْٓ مً ب٣ُت ، ابّ ب٣ض
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٢ّْغب مجلؿّ، ٞلما صزل، ؤبىاء اإلال٥ٓ ٓم „„ْصٖا : ، ْبؿِ لّ عصاءٍ، عّخب بّ  ْلضٍ الي ً ْلض  ْلضٍ ْ ْاثل ْ اللِم باع٥ في 

ٕغ في ؤؾغة الٗلم ْألاصب، ٞابً زلضْن مباع٥ بضٖاء عؾ٫ٓ هللا ملسو هيلع هللا ىلص‘‘. ال٣ُامت ْٚحٍرْجإصب ٖلى ، ْجٖغ ٞدٟٔ ، ؤبُّ 

ٓلخّ م في َٟ ْاللؿاهُاث الٗغبُت، ال٣غآن ال٨ٍغ ْال٣اهٓن  ْال٣ّٟ  ٍٓت  ٦ْظا ألاخاصًض الىب ْجبدغ في ، زم صعؽ جٟؿحٍر 

ش ٘ صٍَغ، الخاٍع ْاؾخ٣صخى مباخشّ ختى ؤنبذ ُّٞ ٢َغ ٓامًّ   ْوؿُج ْخضٍ.، ٞاؾخجلى ٚ

ٓم لضٔ ال٣ُّٟ الهٓفي الكُش ؤخمض بً بصَعـ ؤلا   م ( 1359ٌ/760=  1286ٌ/ 685ًلٓي )٢ْض جل٣ى الٗل

ْما ظل ت املخضر اإلاٟؿغ ال٣ُّٟ اإلاال٩ي )، ٞالػمّ ْؾإلّ ُٞما ص١  م( 803ٌ=٦ْ716ظا ؤبي ٖبض هللا دمحم بً دمحم بً ٖٞغ

ْاملخضر  ٓهّ مً ؤؾاجظجّ.  م ٧ ٓهُت ْزُُبّ في الِٗض الخٟصخي الظي ٧ان بُجهما جىاٞـ ٚع خ ْإمام ظام٘ الٍؼ مضعؽ 

ٓلي ببغاَُم آلابلي ؤًًا مً ؤؾاجظجّ.الىدٓي ٖبض اإلاِ ْاإلا٣ٗ  ُمً 

ْصًيُت مِمت  ٓوـ مىانب ؾُاؾُت  ْج ؾِل لّ الضعاؾت لضٔ ، ْلكٛل ؤظضاص ابً زلضْن في ألاهضلـ 

ا، ألاٞايل في اإلاٛغب الٗغبي
ّ
ْالٗملُت التي ؤبغػجّ مد٣٣ا ٞظ ت  ، ْلظا اظخمٗذ في شخهِخّ الٗىانغ ألاؾاؾُت الىٍٓغ

ٓهُتجامٗت ال„„ْجسغط في  خ ٓوـ‘‘ الٍؼ ْالتي 737ٌ / 120ْهي حٗخبر مً ؤ٢ضم الجامٗاث في الٗالم مىظ  ، بمضًىت ج م 

ٓع  ٓم. مجهم : اإلاٟؿغ اإلاٗغْٝ الكُش الُاَغ بً ٖاق ٍٓغ„„ؤهجبذ اإلاكاَحر في قتى الٗل ْالخى غ  ْاإلا٨ٟغ ‘‘ ناخب الخدٍغ

غ دمحم الخًغ خؿحن، الؿُاسخي الُاَغ الخضاص ٓان  ْقاٖغ، ْقُش ظام٘ ألاَػ ٓوـ ناخب صً  ٓؤب‘‘ ؤٚاوي الخُاة„„ ج

م ْٚحَر ٓلخّ بلى زضمت الؿالَحن. ال٣اؾم الكابي  مدذ هٟؿّ في َٟ ْاإلاٛغب، َْ ، ٞاجهل ب٨شحر مً مل٥ٓ ألاهضلـ 

 :ْاعجدل

خُض عخبّ ألامحر ؤبٓ ٖىان ، م التي هي ؤ٦بر مضن اإلاٛغب   بٗض الضاع البًُاء1356ٖام ‘‘ ٞاؽ„„)ال٠( بلى  

جي ٓلى ال٨خابتْ ، اإلاٍغ ٢ٓاج٘ ْألاخضار بإؾلٓب عق٤ُ.، اؾخٗملّ لُخ ٍْضزغ ال ش ِٖضٍ   ٍْضْن جاٍع

، ٞاَتز لّ الٛجي باهلل ناخب ٚغهاَت، م1363ٖام  مضًىت ظىٓب بؾباهُا   "ٚغهاَت")ب( زم اعجدل بلى  

ٍغ، ْؤلؼم مجلؿّ، ْبٗض زانخّ الؾخ٣بالّ ٍْػ ّ اب، ْاهٟغص بّ صْن  ٍغ خ٣ضا ٖٞغ ٍْػ ، ً زلضْن ٞد٣ض ٖلُّ 

غ ْقإجهما ٞتر٥ ٍٓػ ْال ٍُْٝٓ في البالص.، اإلال٪  ىّ زم ؤزظ ًج٫ٓ في ألاعى   ْٖاص بلى َْ

ٓام "بقبُلُت")ط( زم ؤ٢ام في   َْظا ٧ان بٗض ججاعب الخُاة ، ب٣لٗت بً ؾالمت، ظىٓب بؾباهُا ؤعبٗت ؤٖ

ٓزّ بزغ  ٦ْشحر مً قُ  ٍّٓ ؼاء مً ؤب ْباء الُآٖن الظي ا٦دسر اإلاملٓءة بالهغاٖاث ْألاخؼان ٖلى ٣ٞض ألٖا

ُٓٞض 1348ٌ / 749ظمُ٘ ؤهداء الٗالم ) ْها )٧ ٓع ٓاث ، اٖتز٫ ابً زلضْن ، (19م( ٦ٟحرْؽ ٧ ْجٟٙغ ؤعب٘ ؾى

ْالخى٣ُب ٓام"َْٓ ٫ٓ٣ً : ، في البدض  الص ؾالمت ؤعبٗت ؤٖ ٓاٚل، ؤ٢مذ ب٣لٗت ؤ ْٞا ًٖ الك ذ في ، ٖؼ ْقٖغ

ب الظي اَخضًذ بلُّ في جل٪ ْؤ٦ملذ اإلا٣ض، ْؤها م٣ُم بها، جإل٠ُ َظا ال٨خاب مت ٖلى طل٪ الىدٓ الٍٛغ

ٓة ْاإلاٗاوي ٖلى ال٨ٟغ، الخل ْذ ٞحها قأبِب ال٨الم 
َ
 ".ْجإلٟذ هخاثجِا، ختى امخسًذ ػبضتها، ٞؿال

غ، م1383ٖام  "مهغ")ص( زم اعجدل بلى   ـ في ظام٘ ألاَػ ْاجهل بالؿلُان بغ١ٓ٢ ٞٗٝغ ، ٣ٞام بالخضَع

الءٍ ى بلُّ ٢ًاء، خ٣ّ ْ ّٓ ْا ٖلُّ، م1386اإلاال٨ُت ٖام  ْٞ ٓا ، ٞإ٢ام اإلاٗضلت؛ ل٨ً ال٣ًاة خ٣ض ٗ ْٞع

ْل٨ً ابً زلضْن ؾئم َظٍ الخُاة اإلاغة، الك٩ٔٓ بلى الؿلُان ْػها؛  ٞاؾخ٣ا٫ مً ، ٞلم ٣ًم ل٨المِم 

ْع٦ب بدغ ، م1389ٞسغط مً ال٣اَغة في مىخه٠ عمًان ٖام ، ال٣ًاء. زم اٖتزم ٖلى ٢ًاء ٍٞغًت الدج

َٓـ ٖاقغ ٕٓل٣ي في ، إلاا عظ٘، ْؤصٔ مىاؾ٪ الدج، ْصزل الخغم اإلا٨غم زاوي طي الدجت، الُٟغ الؿ  الُيب
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، ٞاؾخٟاص مجهما، ْؤبي بسخا١ ببغاَُم الؿاخلي، بال٣ُّٟ ألاصًب ؤبي ال٣اؾم بً دمحم بً قُش الجماٖت

ٔ ت ْألاصبُت. ْؤْع  ٚلخّ الكٍٗغ

ُٓٞت ٖىض باب الىهغ ، م في مهغ1406/ماعؽ ٖام 9ٌ= 808/ عمًان ٖام 28جٓفي   ْصًٞ في م٣ابغ اله

 قما٫ ال٣اَغة.

ش ابً زلضْن ": ٦خاب الٗبر :  8.2.1.2  "جاٍع

م مً طْي الؿلُان "اؾمّ :   ْمً ٖانَغ ْالبربغ  ْالعجم  ْالخبر في ؤًام الٗغب  ٓان اإلابخضؤ  ْصً ٦خاب الٗبر 

ا، "ألا٦بر
ّ
ًْامخاػ بّ ُٞما ، َظا َٓ ال٨خاب الظي ؤبغػ مالّٟ مد٣٣ا ٞظ ٞدغع ، بل ألاؾالٝ اإلاخ٣ضمحن ؛بحن اإلاٗانٍغ

ٓاصزّ ْٖلل خ ش  ْالخٗلُل، مباخض الخاٍع ٓاَض ٖلى ؾضاص عؤًّ ْنض١ هٍٓغ في الاؾخيباٍ  ٞالغاجر لضٔ ، ْظم٘ الك

ش ْؾماَا َبُٗت الٗمغان في الخل٣ُت ٞاإلا٣ضمت جدخٓي ٖلى ، اإلااعزحن ؤن ابً زلضْن ؤ٫ْ عظل اؾخيبِ ٞلؿٟت الخاٍع

ْؤٞ ت مً ، ٩اع ظٗلذ الباخشحن ٌٗخبرْن ابً زلضْن ماؾؿا لٗلم الاظخمإٖضة آعاء  ٍْجضْن ٞحها ظمُ٘ مُاصًً اإلاٗٞغ

ٓا٫ البكغ ْط٦غ ٞحها ؤخ ْالُب؛  ْالؿُاؾت  ْالٗمغان ْالاظخمإ  ْالجٛغاُٞا ْالا٢خهاص  ش  ْالخاٍع ُت  ٓع ألامم ، الكٖغ َْ

ْالِا ْػ ا  ْؤؾباب اجهُاَع ْلت  ْوكإة الض ْؤزغ البِئت في هٟٓؾِم؛ بل خضر ، َباج٘ ؤلاوؿان ْؾغص ازخالٝ، ْالكٗٓب 

ً مً ٖلماء  ْاإلا٨ٍٟغ ْاإلااصًاث؛ ٣ٞض خُٓذ اإلا٣ضمت باألهٓاع مً اإلااعزحن  ٍٓاث  ًٖ ٧ل ما ًسو ؤلاوؿان مً اإلاٗى

ْاليكغ  ٦ما جدلى ظُضٍ بخد٣ُ٣اث ؤ٦ثر مً مغة.، الٟلؿٟت ْالاظخمإ مىظ ؤن َلٗذ ٖلى ؤ٤ٞ الُباٖت 

ٕٓػ ٖلى ؾخت ٞه٫ٓ: ألا٫ْ في اليكٓء  "اإلا٣ضمت"َْٓ  "الجؼء ألا٫ْ ـ "ؾبٗت ؤظؼاء ْٞال٨خاب ًخ٩ٓن مً   جخ

ْالخامـ في الا٢خهاص ، ْالغاب٘ في الِىضؾت الخغبُت، ْالشالض في الؿُاؾت الٗملُت، ْالشاوي في الاظخمإ، ْالاعج٣اء

ْؤصب ًٞال ، الؿُاسخي ش آصاب اللٛت الٗغبُت؛ ٞهي زؼاهت ٖلم  ٓبها الغق٤ُ.ْالؿاصؽ في جاٍع  ًٖ ؤؾل

ٓلّاٞخخذ ٦خا  ٫ٓ٣ً الٗبض ال٣ٟحر بلى هللا الٛجي بلُّٟ ٖبض الغخمً بً دمحم بً زلضْن ": بّ بالبؿملت ب٣

ْاإلال٩ٓث، الخًغمي ْبُضٍ اإلال٪  ْالجبرْث  ْالىٗٓث بلخ، ٣ّْٞ هللا: الخمض هلل الظي لّ الٗؼة   ."ْلّ ألاؾماء الخؿجى 

ْلِم مىظ مبض ،ْؤظُالِمفي ؤزباع الٗغب  "الجؼء الشاوي"ْ  ُّْٞ ط٦غ مٗانغحهم ، الخل٣ُت بلى َظا الِٗض ؤْص

ْم ْالغ ٓهان  ْبجي ً ْبجي بؾغاثُل  ْال٣بِ  ْالٟغؽ  ْال٩لضاهُحن  ْالىبِ  اهُحن  ٫ٓ ، مً ألامم اإلاكاَحر مشل الؿٍغ ْاهخهى ب٣

ّب٘ الخمحري.
ُ
َْٓ ج  الؿُِلي ؤ٫ْ مً ٦ؿا ال٨ٗبت 

ٍْت  "الجؼء الشالض"ْ  ْاهخهى بالخبر ًٖ الخلٟاء الٗباؾُحن ، الٗما٫ بلى ألامهاعبضؤ ببٗشت مٗا اص  ْم ٍػ ٢ْض

ٓبحن بٗض اه٣غاى الخالٞت ببٛضاص.  اإلاىه

ْلت بجي الٗباؽ باؾدُالء ؾٗضٔ بً ؤبي  "الجؼء الغاب٘"ْ  ٍٓت اإلاؼاخمت لض ْلت الٗل اؾتهل بالخبر ًٖ الض

٢ُٓت. ٓة الؿلج  الك٥ٓ ٖلى ؤٖمالِم بضٖ

ٓلحن ٖلى ممال٪ ؤلاؾالم: قٕغ "الجؼء الخامـ"ْ  ٢ُٓت مً التر٥ اإلاؿخ ْلت الؿلج ْمؿدبضًً ، بالخبر ًٖ ص

ْلت اإلاؿخجضة للتر٦مان، ٖلى الخلُٟت ببٛضاص ْم بلى زلُج ال٣ؿُىُُيُت.، ْاهخهى بالخبر ًٖ الض  ْفي قما٫ بالص الغ

ْالٗغا١ "الجؼء الؿاصؽ"ْ  ْلتهم بالكام  ْص ًٖ بجي م٩ي عئؾاء  ْاهتهاٍئ بالخبر، بضاًخّ الخبر ًٖ آ٫ ًٞل 

ْؤٖمالِا.  ٢ابـ 
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ْاهخهى بالخبر ًٖ بماعة ٖبض الغخمً بً ٖلي ؤبي ، اؾتهل بالخبر ًٖ ػهاهت مً ٢باثل البربغ "الجؼء الؿاب٘"ْ 

. ًٟلؿٓن  ْمهاًغ ؤمٍغ  ابً الؿلُان ؤبي ٖلي ٖلى الٛؼاة باألهضلـ 

٫ٓ الضًً  8.2.1.3 باب املخّهل في ؤن
ُ
 ل

ْتهظًب ال٨خاب اإلاٗغْٝ    ْجلخُو  مدهل ؤ٩ٞاع „„َظا ال٨خاب لِـ بخإل٠ُ مؿخ٣ل؛ بل َٓ ازخهاع 

ْاإلاخ٩لمحن ْالخ٨ماء  ً مً الٗلماء  ْاإلاخإزٍغ ٓعي قُش ؤلاؾالم ٞسغ ‘‘ اإلاخ٣ضمحن  ٓلي الٗالم اإلآؾ للمٟؿغ ال٣ُّٟ ألان

ْال٨الم، الضًً الغاػي   ، ًدخٓي ٖلى ظملت اإلاظاَب ْآلاعاء، الٗلماء ٢ض اٖخجى بّ، َْٓ ؤبغػ ٦خب في ٖلم ال٣ُٗضة 

 ٍْبرصْن ٚلتهم.، َالب الٗلمٌؿخ٣ي مىّ 

٤؛ ل٨ىّ ْظض ‘‘ املخهل„„ٞابً زلضْن إلاا ٢غؤ   ا مظََب ٧ل ٍٞغ ٖلى الكُش دمحم بً ببغاَُم آلابلي  ْظضٍ خاًٍْ

ْإَىاًبا  ْجلخُهّ ْؤلاياٞ، بلُّ َمم ؤَل ٖهٍغ ال جمُلُّٞ بؾِاًبا  ت مً ٦الم الكُش ههحر الضًً ٞإعاص تهظًبّ 

ٓسخي  ْقًِئا مً ٖىض هٟؿّ ْالجمل ما ٌؿخٛجى ٖجها، الُ ٓاب ، ْؤزبذ ما البض مىّ، ٞدظٝ مً ألالٟاّ  ْؤياٝ ٧ل ظ

ٓالّ ْلِما يبُا ْخٟٓا؛ ل٨ىّ لم ًسغط مً مى ْإهما ؾل٪ مؿل٨ّ في التهظًب ، بلى ؾاالّ ٧ي ٌؿِل ٖلى ال٣غاء جىا

ْا، ْالخلخُو ٓابِ.، إلاٗجىٞجاء عاث٤ اللٟٔ  ْالً ٓاٖض   مكُض ال٣

اث ، في اإلا٣ضماث‘‘ الغ٦ً ألا٫ْ „„ْال٨خاب ٌكخمل ٖلى ؤعبٗت ؤع٧ان :   ْالىٍٓغ ٓع زالزت مؿاثل البضحهُاث  ْهي ؤم

ْؤخ٩امِا؛ ْ َْٓ ‘‘ الغ٦ً الشاوي„„ْالدجت م٘ ؤ٢ؿامِا  ٓاظب لظاجّ  ُّْٞ البدض ًٖ ال ٓصاث  ٓظ ٌكخمل ٖلى مؿاثل اإلا

غاى ، ‘‘٦ً„„َْٓ ال٩اثىاث التي زل٣ذ ب٫ٓ٣ هللا حٗالي : ، ٨ً لظاجًّْٖ اإلام، هللا حٗالى ٓاَغ ْألٖا ُّْٞ بدض ًٖ الج

ْال٣ضم.  ْالخضْر 

ٓص الظاث ظل مجضٍ ؤلالُِاثفي  "الشالض لغ٦ً"اْ  ٍْيخهي البدض بلى ؤن ، ُّْٞ ٖغى الاؾخضال٫ ٖلى ْظ

ٓصْؤهّ ، ْالٗالم ٧لّ مً آزاٍع، اإلاازغ في ٧ل شخيء َٓ هللا حٗالى زالٞا للمالخضة. في َظا الغ٦ً جدضر ًٖ ، ْاظب الٓظ

ْاإلاىا٢كت جيخهي بلى ؤن نٟاث هللا حٗالى ال ٖحن طاجّ ُّْٞ عص ٖلى ، ْهي لِؿذ بمخدحزة في م٩ان، نٟاث هللا حٗالى 

ما ْٚحَر ْال٨غامُت  ْاإلاكبهت  ْحٗالى.٦ْظا في َظا الغ٦ً بدض ًٖ ألاٞٗا٫ ْألاؾماء هلل جباع ، الٟغ١ الًالت ٧املجؿمت   ٥ 

ما. "الغ٦ً الغاب٘"ْ   ْٚحَر ْاإلاٗاص  ٓة   في الؿمُٗاث ٧الىب

ً مً قِغ نٟغ ؾىت   ْالٗكٍغ ل ٖام ٢ْ752ض اهخهى ابً زلضْن مً ازخهاٍع في الخاؾ٘   م.1351ٌ = ؤبٍغ

 قٟاء الؿاثل في تهظًب اإلاؿاثل    8.2.1.4 

َذ ؤن ابً زلضْن ما   ا  ٦ْما ٖٞغ
ً
ٞٓ ْمد٣ً٣ا  ُٞلؿ ا 

ً
ا إلاؿاثل الؿل٥ٓ ٧ان ماعز

ً
ْإهما ٧ان ٖاٞع ٞدؿب؛ 

ٓز١ٓ َْظا ال٨خاب ٌٗض مً ؤقِغ مهىٟاجّ، ْؤلاخؿان َْٓ ؤًًا مغظ٘ م ٓمىا َظا ،  ٣ٞض ، بّ في بابّ مىظ جإلُّٟ بلى ً

ْالى٣اف ما ٣ًل هٓحٍر ْالؿل٥ٓ للبدض  ٕٓ ؤلاخؿان  ٢ْض ؾإلّ بٌٗ َالبّ : َل ًصر للُالب ، جىا٫ْ ُّٞ مً مٓي

٢ُْت، ُل ؤلاخؿان ْخضٍالؿال٪ ؤن ٌؿل٪ ؾب ت الظ خاوي حٗلما ، ٍْهل بلى اإلاٗٞغ ٘ الدجاب ًٖ الٗالم الْغ َْل ًٞغ

٤ الؿٓي  ٍْضلّ ٖلى الٍُغ ٖٓت ألَلّ؛ ؤم ال بض لّ مً قُش ٣ًُّ ٞتن الىٟـ ألاماعة  ٓاثلّ ، مً ال٨خب اإلآي ٍْدظع ٚ

ٓاعصاث مؿاثلّ  ُٞجز٫ مجزلت الُبِب للمغضخى؟، ٍْمحز ٖىض اقدباٍ ال

ُٖٓتَْظا ا  سّ ‘‘ الخهٝٓ“مت لط٦غ ابً زلضْن اإلاضل٫ٓ اللٛٓي ْالانُالحي ل٩، ل٨خاب صعاؾت مٓي ْجاٍع

ُٓٞت ٓالِم، ْمىاهجّ اله ْؤخ ْالخدلُل ْالاؾخيخاط ، ْمجاَضاتهم  ْالتزم اإلاىهج الٗلمي اإلاٗخمض ٖلى الٗغى 
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٢ْضم لبدشّ ؤعب٘ م٣ضماث: ٨َْظا جٓنل بلى الىخاثج ، ْل٩ل عؤي حجت، ٞظ٦غ ل٩ل مؿإلت صلُال، ْاإلاىا٢كت ٓبت.  اإلاُل

ْالشالشت في مٗجى  ٓم؛  ْالٗل ْح للمٗاٝع  ْالشاهُت : في ٦ُُٟت ا٦دؿاب الغ ْال٣لب؛  ْال٣ٗل  ْالىٟـ  ْح  ألاْلى في مٗجى الغ

ٓم زانت بهم ْبحن ؤن مهُلخاث ال٣ ت في الضهُا؛  ْالغابٗت : في بُان لظة اإلاٗٞغ ْتها؛  ْجٟا ْؤْضر ؤَمُت ، الؿٗاصة 

ٓع قتى.الؿل٥ٓ ٖ ٓبّ في ن ْاؾخدباَب طل٪ ؤْ ْظ  لى الكُش في ٧ل مجاَضة 

ٓا في وؿبت َظا ال٨خاب البً زلضْن   ٓا بإن ؤصخاب التراظم ٧ابً الخُُب لم ، ْالباخشٓن ازخلٟ ْاؾخضل

ْا بلُّ في ٦خبهم ؛ ل٨ً بٌٗ ٦باع ٖلماء الخهٝٓ ؤقاع ْا لّ ٦خابا مٟغصا في الخهٝٓ ٌ( في 899)م:٧الكُش ػّع١ْ ، ًظ٦غ

ض“خابّ ٦ ضة اإلاٍغ ٓع ُّٞ‘‘ ُٖ ٢ْض ط٦غ في اإلا٣ضمت حجت ؤزٔغ إلزباث وؿبت ، ٞةه٩اع اليؿبت مىٓ ٓالّ.  َْٓ مً ؤي٠ٗ ؤ٢

.
 َظا ال٨خاب البً زلضْن 

 ابً زلضْن قاٖغا    8.2.1.5  

ٓصة نىّٗ في السج٘  ْابخ٩اٍع ال مً قٍٗغ ْظ ٨ٍْٞغ  ْم٘ طل٪ ٧ان قاٖغا ٞهُدا ، ابً زلضْن ٖٝغ بىثٍر 

٧ْان لّ خٔ ٦بحر في الىٓم؛ ٞىجض في ٦خبّ ظمُل ا ْعاج٘ الٗغى   مشال للهجت 

ْٚحٍر   سّ  اء ، ٢هُضة٢14هاثض ًبلٜ ٖضصَا  : في املجلض الؿاب٘ مً جاٍع َْٓ ٫ٓ٣ً في قٍٗغ : ، قٗغا 400جًم َػ

ا ًهضع ٖجي بال٨الم اإلاغؾل بضْن ؤن ٌكاع٦جي ؤخض“ ٓمئظ، ٧ْان ؤ٦ثَر ىض ؤَل َظٍ ٧ْان مؿخٛغبا ٖ، ٞاهٟغصث بّ ً

ٓع ، زم ؤزظث هٟسخي بالكٗغ، الهىاٖت  ‘‘ْاهشا٫ ٖلي مىّ بد

ْمجها : . 

ٍٓ الضَغ بٗض ٖبٓؽ  ضخ٨ذ ْظ
 

 عخمت  مً   باؽ  ججللخىا ْ  
 

 ْجٓضخذ  ٚغع  البكاثغ  بٗض ما
 

 اهبهمذ ٞإَلِٗا خضاة الِٗـ 
 

 ْؤًًا : 

 ُٞ٪ ظمُلت  ْالٓىٓن ، ؾُضي
 

 باألماوي  ٦ُٟلتْؤًاصً٪  
 

 ًٖ  ظمُل  عؤً٪ بوي   الجدل
 

ٓم ٚحر عؤً٪ خُلت   ما لي الُ
 

ٓع  8.2.2  ابً مىٓ

ْوٗلم ًٖ معجمي ٦بحر ًيبػي  ٓل٘ ، ْٖالم في ال٣ّٟ ؤلاؾالمي، ْماعر قِحر، لىا ؤن هضعؽ  بازخهاع ْم

اث ْجلخُو ٌٗخمضْن خُض ، ْالظي ًمخاػ مً بحن ألاصباء بمحزاجّ ْزهاثهّ الٗالُت، ْؤصًب بإع في الٗغبُت، اإلابؿَٓ

ٓالّ ٞحها. ٍْدخجٓن بإ٢  ٖلُّ في اللٛت 

ْوكإجّ   8.2.2.1 ٓلضٍ   م

٣ي، دمحم بً م٨غم بً ٖليَٓ   ٓع ألاههاعي ؤلاٍٞغ ٢ْض ، م1232ه/630ْلض ؾىت ، ظما٫ الضًً ابً مىٓ

الصجّ ٓوـ، ازخل٠ في م٩ان  حن، ٢ُْل بمهغ، ٢ُْل بُغابلـ بلُبُا، ٣ُٞل ب٣ٟهت بخ ، ْجخلمظ ٖلى الٗلماء الباٖع

م ، ْمغجطخى بً خاجم، ْٖبض الغخمً بً الُُٟل، مشل ؤبي الخؿً ٖلي بً اإلا٣بر البٛضاصي، ْالٗبا٢غة في ٖهَغ

م ْٚحَر ٓعا ظٗلّ ؤَال للٗمل في ، ٍْٓؾ٠ املخُلي  ٞٓ ٓم ْآلاصاب ٢ؿُا م ٓان ؤلاوكاء„„ختى ها٫ مً الٗل ْاإلا٩اجباث ‘‘ صً

ٓمئظ ٣ًخطخي مكاع٦، بال٣اَغة ٓان ً ْٞىٓن ٦شحرةْالٗمل في َظا الضً ٓم  ْفي ، زم ْلي ال٣ًاء بُغابلـ الٛغب، ت في ٖل
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ْالخإل٠ُ ال ٣ًترن ؤزىاء طل٪  ـ  ْازغ خُاجّ، ًٖ الخضَع ٢ْض ؤنِب ب٣ٟض الىٓغ في ؤ ْإعاصة.  ، ٩ٞان ناخب ظض ْزل٤ 

ٓاع عبّ ٖؼ   م.1311ه/711ْظل ؾىت  ختى اهخ٣ل بلى ظ

 لؿان الٗغب    8.2.2.2  

ال١ ىزماهحن ؤل٠ ماصة ِٞٓ ؤْؾ٘ اإلاٗاظم ٖلَٓ معجم ظام٘ ًًم ؤ٦ثر مً   خٔٓ بحن صٞخُّ زمؿت ، ؤلَا

 ْهي:، مٗاظم

غي.    ٓع ألاَػ  ٌ(2370)م:)ؤل٠( تهظًب اللٛت ألبي مىه

 ٌ(458)م:)ب( املخ٨م البً ؾُضة.  

َٓغي.    ٌ(393)م:)ط( الصخاح للج

ٓاشخي ابً بغي.    ٌ( ٖلى الصخاح582)م:)ص( خ

ب الخضًض   ٌ(606)م:جؼعي. الْألازغ البً  )ٌ( الجهاًت في ٍٚغ

ٓع   جي بال٨خاب مً الٗلماء ٖلى مغ الٗه ُٖ ْالٗلماء املخ٣٣ٓن.، ٢ْض   ْاؾخٟاص مىّ اإلاخٗلمٓن 

 جإل٠ُ لؿان الٗغب بلىالضاٞ٘     8.2.2.3  

ٓع في م٣ضمخّ باٖض الخإل٠ُ  إل „„٣ٞا٫ : ، ٦خب ابً مىٓ ٓٞا بمُالٗاث ٦خب اللٛاث ْالَا ْإوي لم ؤػ٫ مكٛ

ِٟا، جهاهُِٟاٖلى   ْعؤًذ ٖلماءَا بحن عظلحن:، ْٖلل جهاٍع

 ٞةهّ لم ًدؿً ْيّٗ.، .  ؤما مً ؤخؿً ظم1ّٗ 

ْؤما مً ؤظاص ْي2ّٗ  جض ظمّٗ.، .  ًُ  ٞةهّ لم 

ٟض خؿً الجم٘ م٘ بؾاءة الٓي٘  ًُ ال هٟٗذ بظاصة الٓي٘ م٘ عصاءة الجم٘..... ٞاؾخسغث هللا ؾبداهّ ، ٞلم 

ْالٟه٫ٓ  في ظم٘ َظا ال٨خاب، ْحٗالى ٓاب  ْعجبخّ جغجِب الصخاح في ألاب  .”اإلاباع٥... 

ٓبّ في اإلاعجم     8.2.2.4  ؤؾل

ت اإلااصًت، وؿخُٟض مً ٖضص ٦بحر مً اإلاٗاظم الٗغبُت  ، ٞىجض ٦شحرا مجها مغجبت ٖلى ؤؾاؽ الخغْٝ الجظٍع

ما ؤن بٌٗ اإلاٗاظم هجض ٞحها ٦، بٗضٍ ظُم ٞمُم ”باب الٗحن„„ٞىجضٍ في ، ”معجم„„مشال: بطا ؤعصها ؤن هبدض ًٖ لٟٓت 

ٓع في ”باب اإلاُم„„في  ”معجم„„مشال هجض لٟٓت ، ألالٟاّ ٖلى ؤؾاؽ الخٝغ ألازحر مً الجظع الشالسي . نغح ابً مىٓ

َٓغي  ْازغ ألان٫ٓ ، م٣ضمخّ ؤهّ مغجب جغجِب الصخاح للج ا ، ِٞٓ مغجب ٖلى هٓام ؤ  بال٩لماث التي آزَغ
ً
ال ُٞبضؤ ؤ

ْلِا ؤل٠، ؤل٠ ْؤما خٝغ الٗلت ٣ٞض ؤٞغصَا في ٞهل مؿخ٣ل ”ؤبإ„„مشل: ، ْؤ  ، ٨َْظا بلى ؤن ًيخهي. 
ً
ال ٢ْض بضؤ اإلاال٠ ؤ

ٓانِا، بخٟؿحر الخغْٝ اإلا٣ُٗت باجِٗا ْز ْازخاع َظا ، زم باب ؤل٣اب الخغْٝ َْ زم قٕغ في اؾخ٣هاء ال٩لماث. 

ْوؿ٣ّ جيؿ٣ُا بضٌٗا لدؿُِل الاؾخٟاصة مىّ ٓافي التي  ْايٗا طل٪ بُٛت جم٨حن، ألاؾلٓب  ٓع ٖلى ال٣ الكٗغاء مً الٗش

ٓجها ل٣هاثضَم.  ًُلب

ْلحن، ْمصخى ؤؾلٓب املخ٤٣  ْاة ألا ْجإًُضَا ، ٞخدٔغ صخت الى٣ل في ماصة اللٛت باملخاٞٓت ٖلى ههٓم الغ

ى. ْغ َٗ ْال ْالهٝغ  ْالكٗغ. ْالاَخمام بمؿاثل الىدٓ  ْالخضًض ْألازغ ْألامشا٫  ٓاَض الصخُدت مً ال٣غآن   بالك

ٓع     8.2.2.5  مسخهغاث ابً مىٓ
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ْإهما ٧ان ٦جلت الٗلماء في ٖهٍغ  ٓع مً ؤْلي الا٢خضاع ٖلى الابخ٩اع؛  ٓلٗا بازخهاع ، لم ٨ًً ابً مىٓ م

ما ْٚحَر ش ْألاصب  اث مً الخاٍع لجم٘؛ ألن املخخهغاث لِا ٞاثضة خٟٓا ْيبُا ْخمال مدبا ل٦ما ٧ان َٓ ، اإلابؿَٓ

ب إلاً لّ ، ْه٣ال ٦ما ٫ٓ٣ً الكُش قٝغ الضًً ، ْزهٓنا للمبخضثحن في اإلاٗاَض، َمت ٢هحرةْهي ؤ٢غب بلى الِٟم ؤٚع

؛ ألهّ ؤ٢غب بلى الِٟم بالًبِ„„ال٣ُٗلي  :  ن للمبخضت نٛاعاث اإلابؿٍٓ ْؤ٦ثر ، ْؤبٗض مً اإلااللت، ٧ان مكاًسىا ًسخاْع

ٖٓا بحن الىاؽ ٓع : ، ”٢ْ ْ „„ ٫ٓ٣ٍْ الهٟضي في ابً مىٓ ال بال  ٢ْض ؤزبروي ، ٢ض ازخهٍغالؤٖٝغ في ألاصب ٦خابا مُ

 .”ْلضٍ ٢ُب الضًً ؤهّ جغ٥ بسُّ زمـ مئت مجلضة

ٓع :   ْإلُ٪ ٖضة مً مسخهغاث ابً مىٓ

ض البً ٖبض عبّ. .1  مسخهغ ال٣ٗض الٍٟغ

ش صمك٤ البً ٖؿا٦غ. .2  مسخهغ جاٍع

ش بٛضاص للخُُب البٛضاصي. .3  مسخهغ جاٍع

ٓان للجاخٔ. .4  مسخهغ الخُ

غ آلاصاب للخهغي. .5  مسخهغ َػ

 الضَغ للشٗالبيمسخهغ ًدُمت  .6

ٓدي. .7 ٓاع املخايغة للخى  مسخهغ وك

 مسخهغ مٟغصاث ابً البُُاع. .8

 مسخهغ الظزحرة. .9

اوي لؤلنِٟاوي. .10 َْٓ مسخهغ ٦خاب ألٚا اوي   مسخاع ألٚا

ٓاؽ الخمـ„„      8.2.2.6 ع الىٟـ بمضاع٥ الخ   ”٦خاب ؾْغ

ْالجه  ّٖٓ ٧ل ما ٣ً٘ ٖلى الخـ ٧اللُل  ْمضخّامٓي ْؤْناِٞما ْالانُباح  ٍٓعِلاْ ، ع  ِ ْاهبالط ، ال٫ ْْ

٢ْذ السخغ، الٟجغ ٓع ٖلى الصجغ، ْع٢ت اليؿُم  ض الُُ ْؤَل الٟل٪ ، ْحٍٛغ ْآعاء اإلاىجمحن  ٓا٦ب  ْال٩ ْالكمـ 

ْؤًًا لّ  ْالجهاع„„ْمابلى طل٪.  اع في اللُل  ٓاؽ اإلاؿماة ‘‘ هشاع ألاَػ ٓاؽ„„ْجغظمت خُاة الكاٖغ ؤبي ه ظم٘ ، ‘‘ؤزباع ؤبي ه

ٓاصٍع ْه سّ  ٓهّ.، ْقٍٗغ، ُّٞ جاٍع  ْمج

 بؾِاماجّ في الكٗغ    8.2.2.7

ٍْجُضٍ   ٓع ًخٗاَى الكٗغ الغ٤ُ٢  ىاٍ  ٧ان ابً مىٓ م ؤهّ لم ٨ًً مً ؤْلي الا٢خضاع ٖلى الابخ٩اع ٦ما ٖٞغ ٚع

ٓلّ : مً ٢بل   ْمً طل٪ ٢

 ي٘ ٦خابي بطا ؤجا٥ ٖلى ألاع

 

٢ْلبّ    في ًضً٪ إلااما    ى 

 ظاهبُّ     ْفي ٞٗلى زخمّ 

 

 جااما   ْيٗتهً     ٢َبل  ٢ض 

 ٧ان ٢هضي بها مباقغة ألاع 

 

٦ُْٟ٪ بالخشامي بطا ما   ى 

ٓلّ :  ٢ْ 

ٓاصي ألاعا٥   باهلل بن ظؼث  ب

 

 ٢ْبلذ ؤٚهاهّ الخًغ ٞا٥ 

 ٞابٗض بلى اإلال٥ٓ مً بًّٗ 

 

ٓا٥(      ٞةهجي ْهللا مالي   )ؾ
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ٓلّ : ٢ْ 

ٓا ُٞىا  بٓجهم    الىاؽ ٢ض ؤزم

 

ٓا بالظي   ىا     ؤصعي ْنض٢  ْجضٍع

ٓلِم   ماطا ًًغ٥ في جهض٤ً ٢

 

ٓها     ُٞىا   ما    بإن هد٤٣   ًٓى

ْاخضا ز٣ت   خملي ْخمل٪ طهبا 

 

ٓعٔ ُٞىا   بالٟٗٓ ؤظمل مً بزم ال

ٓلّ :  ٢ْ 

َٓم ُٞىا الىاؽ ؤمغا ْنممذ  ج

  

٢ْلٓب   ٖلى طل٪ مجهم ؤهٟـ 

ْبٌٗ الًٓ بزم  ٓا  ى  ٧ْلِم  ْْ

 

ٓالّ ُٞىا ٖلُّ طهٓب   أل٢

دِم  حٗالي هد٤٣ ْجهم   لجًر

 

ْهخٓب   مً ؤلازم ُٞىا مغة 

 
ىضي 8.2.3

َ
ك
َ
٣
ْ
ل
َ
 ؤبٓ الٗباؽ ال٣

ش ْألاصب ْألاوؿابؤقِغ الًٟالء الظًً بغ َٓ   ْالخاٍع ُت  ٓم الكٖغ ٓا في الٗل خحر خُاة خاٞلت بالٖاف ، ٖ

ْ الْ  ْ الهالح  ٓاي٘  ءةاإلاخ ٓبُت، ْغ ْلت ال٣لُ ٓعا في الض ٢ْ َْٓ ٢بُلت ٞؼاعة الُٟٛاهُتًيخهي وؿبّ بلى ، ٧ْان  ، ؤنل ٖغبي 

 مً بجي بضع بً ٖضي بً ٞؼاعة.

ْوكإجّ 8.2.1 ٓلضٍ   م

ت ، َٓ ؤخمض بً ٖلي بً ؤخمض بً ٖبض هللا الكِاب بً الجما٫ بً ؤبي الُمً ال٣ل٣كىضي الكاٞعي  ْلض في ٢ٍغ

ٓبُت بمهغ‘‘ ٢ل٣كىضة/ ٢غ٢كىضة„„ ْٚحٍر ْؾم٘ مً ٖلماء ْاقخٛل في ، ه756ؾىت ، بخضٔ ٢ٔغ مداٞٓت ال٣لُ ال٣ّٟ 

ْلخ٤ ب، ٖهٍغ ٓان ؤلاوكاء„„ـمجهم : ابً الكُست؛  ْاإلا٩اجباث في ِٖض الؿلُان الٓاَغ ؾ٠ُ الضًً بغ١ٓ٢ بً ؤوـ ‘‘ صً

اص، 791ٌبً ٖبض هللا الكغ٦سخي ؾىت  ّٓ ْال٣ُ الة  ْامٍغ بلى ال ْؤ ْم٩اجب الخلُٟت  غ الغؾاثل الؿُاؾُت  ٓلى جدٍغ ، ٩ٞان ًخ

ٓا٫ بخضٔ ٖكغة ؾىت1418ه/801ؾىت ْاؾخمغ ُّٞ بلى  ْْي٘ ، ٦ما قٛل مىهب هاثب الخ٨م إلاضة ؾيخحن، م َ

ٖٓت الطخمت  صخى„„اإلآؾ ٌ في مهغ ًٖ ٖمغ ًىاَؼ زمؿا 821ٌ(. جٓفي ؾىت 805ٌ814في ٖكغ ؾىحن )‘‘ نبذ ألٖا

 ْؾخحن ؾىت ٣ِٞ.

صخى في نىاٖت ؤلاوكاء      8.2.3.2  نبذ ألٖا

ٓم، اؽ ال٣ل٣كىضي في ؤعبٗت ٖكغ مجلضاَظا ال٨خاب مً جظ٧اع ؤبي الٗب  ألاصبُت  ٌٗخبر مٓؾٖٓت للٗل

سُت ْالخاٍع ْاث ال٨خابت ْالجٛغاُٞت  ْؤص الجّ  ْمَا ٓاؾٗت التي جدىا٫ْ نٟاث ٧اجب ؤلاوكاء   َْٓ ؤخض مهاصع الٗغبُت ال

ٓػاعاث ش ال ْجاٍع ْؤؾالُبها  ٓجها  ٓا٦ب جىهِب الخلٟ، ْٞى ْم ٓص ْألاؾلخت  ْالؿالَحن ٦ما جه٠ ؤق٩ا٫ مالبـ الجى اء 

ايُت ْمالٖب الؿبا١ ْألالٗاب الٍغ ٓاثض ؤلاُٞاع  ْمٓاَغ املجخم٘ في ، ْم ْاب  ْمغا٦ب الض ْاإلاالبـ  ْؤق٩ا٫ الٗماثم 

ٓص في الكغ١  ْالِٗ الًاث  ْال ْاإلا٨خباث  ْالؿُاؾت ْالا٢خهاص  ْجه٠ ؤهٓمت الخ٨م ْؤلاصاعة  ْبالص الكام؛  مهغ 

ْالٟىٓن ٦ك٠ „„في ‘‘ خاجي زلُٟت„„ختى ٢ا٫ ، الٗغبي صخى في نىاٖت ؤلاوكاء‘‘ : „„الٓىٓن ًٖ ؤؾامي ال٨خب  ، نبذ ألٖا

ا ال ٦ْبحرة بال ط٦َغ ْما ًخٗل٤ بهما‘‘ٌٛاصع نٛحرة  ًْٞ الترؾل  ْلت  ٓاهب ًٞ ال٨خابت للض ْزاث٤ ، ؛ ألهّ ؤَىب في ظ ْؤزبذ 

ْالجٛغاُٞت في الٗهغ  ت  ٓا٫ الؿُاؾُت ْالا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت ؤلاصاٍع ٧ٓي.ًٖ ألاخ  اإلامل
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ْٖكغ م٣االث  ْآصابهم ، ْعجبّ ٖلى م٣ضمت  خاب 
ُ
اإلا٣ضمت ٞحها مؿاثل جمُِضًت ٦ًٟل ال٨خابت ْنٟاث ال٨

ا. ٓايُ٘ التي ؾب٤ ط٦َغ ْاإلا٣االث الٗكغ جدىا٫ْ اإلا ًْٞل الىثر ٖلى الىٓم  ٓع  ٓع الٗه  ْجُ

ْح اإلاشمغ ييٓء الهبذ اإلاؿٟغ ْظج    8.2.3.3    الض

 مغاخل مغث بال٣ل٣كىضي في ٦خابت نىاٖت ؤلاوكاء:ًيبػي ؤن ؤْضر ل٨م زالر  

ت ٨ًدؿب بها  ال م٣الت ٖلى ؤهّ البض لئلوؿان مً خٞغ ْؤن ال٨خابت ؤل٤ُ نىاٖت ، ألاْلى : ٦خب ال٣ل٣كىضي ؤ

ٓاهُجها ما لم جدؿ٘ ، بإَل الٗلم ٢ْ ٢ْض ظم٘ في َظٍ اإلا٣الت مً ؤن٫ٓ َظٍ الهىاٖت  ْؤن ؤًٞل ال٨خابت ٦خابت ؤلاوكاء. 

ٓا٫.لّ بُ  ٓن اإلاالٟاث الُ

ْالضعاؾت   َٓا، َظٍ اإلا٣التبلى الشاهُت : ٞلما لٟذ ؤهٓاع ؤَل الٗلم  ْبؿُِا، اؾخدؿى ٓا قغخِا  ، ْالخمؿ

ن  ّٓ صخى في نىاٖت ؤلاوكاء„„ٞخ٩  ‘‘.نبذ ألٖا

ْؤَا٫، ْبؿِ لؿاهّ في ٞىٓن ألاصب، الشالشت : ل٨ً ال٣ل٣كىضي ازخاع ؤلاَىاب في ال٨الم  ْؤخاٍ مً ، ٣ٞا٫ 

ٓع  ٓانغ الِمت ، ٞهٗب اؾدُٗابّ بالىٓغ ٖلى ؤَل الٗلم، مباوي صؾاجحر الهىاٖت ما لم جدِ بّ صاثغة صؾخ ٢ْ

ٓا ال، زهٓنا  ٌؿخُُٗٓن اإلاُالٗت بخمامِا. خُض ٧اه

ْجلخُو ؤلاَىاب  ٓا ازخهاع  صخى„„ٞإحى بخإل٠ُ ازخهغ ُّٞ ٦خاب ، ٞالخمؿ ٓع ؤٖالٍ ‘‘ نبذ ألٖا اإلاظ٧

م٣خهغا مىّ ، ْؤزظث في طل٪ مىخ٣ُا صعع بدٍغ الظازغ، ٞاؾخسغث هللا حٗالى„„َٓ ٨ًخب : ْ ، ازخهاًعا جم بّ م٣انضٍ

ٓص ٓلت جىالّ ٧امل اإلا٣ه ْؤن٫ٓ الهىاٖت... ل٩ُٓن م٘ ؾِ ٓاٖض ال٨خابت  مىُب٣ا ٖلى م٣انض ال٨خابت اهُبا١ ، ٖلى ٢

ْص ْح اإلاشمغ„„ْؾمُخّ ، الخض ٖلى املخض ى هدٓ مً جغجِب ؤنلّ في م٣ضمت ْعجبخّ ٖل، ‘‘يٓء الهبذ اإلاؿٟغ ْظجي الض

 ‘‘.ْٖكغ م٣االث ْزاجمت

 مأزغ ؤلاهاٞت في مٗالم الخالٞت     8.2.3.4

ظم٘ ، ِٞظا ال٨خاب ٌكخمل ٖلى ما ًخٗل٤ بالخالٞتصًجي، ْ  ؾُاسخي مىهبن الخالٞت في ؤلاؾالم ٧اهذ ؤٖٓم ب 

ْال٣ّٟ ْؤلاصاعة  ْالخضًض  ش  ٓاٍع ًٓباُّٞ اإلاخٟغ١ الظي ججضٍ في يمً ٦خب الخ  مب
ً

ختى ٚضا ال٨خاب ؤ٫ْ مغظ٘ ، مٟهال

.ٕٓ  ًغظ٘ بلُّ الباخض في َظا اإلآي

ْعاءٍ في ٚحر ملل ْؾأمت  ٓبا ؾِال ممخىٗا بدُض ًىُل٤ ال٣اعت   ٞاهٓغ بلى حٗبحراجّ:، ٢ْض ازخاع اإلاال٠ ؤؾل

ْمدُِ صاثغجّ„„  ْمٕغ ؾاثمخّ، ْبٗض ٞلما ٧اهذ الخالٞت هي خٓحرة ؤلاؾالم  اًاٍ  دٟٔ الضًًبه، ْمغب٘ ٖع ًُ ، ا 

دمى ْحؿ٨ً الضَماء، ٍُْ ْص، ْجهان بًُت ؤلاؾالم  ْط، ٞخمى٘ املخاعم ًٖ الاهتها٥، ْج٣ام الخض ٞخهان ، ْجدٟٔ الٟغ

ٓع ، ألاوؿاب ًٖ الازخالٍ ْالاقدبا٥  ‘‘.جغق٤ ال، ج٣ٕغ ظىت ظماَا ٞال، ٍْظاص ًٖ الخغم، جُغ١  ٞال، ْجدهً الشٛ

ٓاب   ٓاب في ْظٓب ْقغٍْ ؤلامامت، ْزاجمت٢ْض عجبّ ٖلى م٣ضمت ْؾبٗت ؤب ، ٞاإلا٣ضمت في مٗجى الخالٞت؛ ْألاب

ِلَحها مً نضع ؤلاؾالم بلى ػماهّ َْ ْط٦غ ٚغاثب ، ْمً  ْم٩اجباتهم  ٓص ْؤلا٢ُاٖاث  ْالِٗ ْما ٨ًخب للخلٟاء مً البُٗاث 

 ْؤٖاظُب ْظضث ٞحهم؛ ْفي الخاجمت ط٦غ مىا٢ب اإلاٗخًض باهلل.

ت ؤوؿاب الٗغبجهاًت ألاعب في م  8.2.3.5   ٗٞغ

٢ْباثلِا  إلاا ؤن الٗلم بها ًُٟض ، ٦ما ًِٓغ مً اؾم َظا ال٨خاب ؤن ال٣ل٣كىضي ّٖغٝ ُّٞ بإوؿاب الٗغب 

ُت ، ٞاثضة مِمت في مسخل٠ مجا٫ الٗلم ْاإلاؿاثل الٟٖغ ُت  بّ ، جخٗل٤ بهاإلاا ؤن بٌٗ ألاخ٩ام الكٖغ
ّ
َْظ ٞبظ٫ ظِضٍ 
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ّْٖ ٕٓ، ٢ْام بترجِبّ جغجِبا خؿىا، ْؤنل لٟغ ٓاص في َظا اإلآي ْصٖذ مً هٟاجـ „„ ِٞٓ ٫ٓ٣ً : ، ٞجم٘ هٟاجـ اإلا ْؤ

ا، ال٨خب ما ًدىاٞـ ُّٞ اإلاخىاٞؿٓن  ٓاصع اإلاهىٟاث بما لم ٌكاع٦ِا ُّٞ ٚحَر ْلِـ لّ صٖٔٓ لجم٘  "ْاهٟغصث مً ه

ا؛ ألهّ ؤمغ نٗب ا ْخهَغ ٓاص بإؾَغ َْٓ ٫ٓ٣ً : ، اإلا ْإن „„ٞجم٘ ؤن٫ٓ ٖلم ألاوؿاب  ٧ان ٢ض ظم٘ بن َظا ال٨خاب 

ْعى م٘ في الاؾخ٨شاع، ٞإ ْلم ًخ٨ٟل ٖلى ٦ثرة ، َْ ا  ٖٓا؛ ٞةهّ لم ًإث ٖلى ٢باثل الٗغب بإؾَغ ٞلم ٨ًً بال٣لُل ٢ى

ا  .َْٗؼ ٖلى اإلاخُلب الٓن٫ٓ بلُّ، ٞةن طل٪ ًخٗظع ؤلاجُان ٖلُّ، الجم٘ بدهَغ

ت ال٣باث  ْمٗٞغ ْم٣هض ْزاجمت؛ ٞاإلا٣ضمت في ٖلم ألاوؿاب  ْٞحها زمؿت ٞه٫ٓ. ، ل٢ْض عجب ٖلى م٣ضمت 

ْمؿِـ الخاظت بلُّ "ألا٫ْ " ْٞاثضجّ  : في َب٣اث "الشالض"في مً ٣ً٘ ٖلُّ اؾم الٗغب. ْ "الشاوي"ْ، في ٖلم ألاوؿاب 

ٓع ًدخاط بلحها الىاْغ في ٖلم ألاوؿاب. ْفي اإلا٣هض ط٦غ "الخامـ"ال٣ضًمت. ْ : في مؿا٦ً"الغاب٘"اب. ْألاوؿ : في ؤم

ٓص اليؿب الىبٓي  ٦ْظا ط٦غ جٟانُل ال٣باثل مغجبت م٣ٟاة ٖلى خغْٝ اإلاعجم. ْفي ، خٟٕغ مىّ مً ألاوؿابما ًْ ٖم

ت صًاهاث الٗغب ٢بل ؤلاؾالم ٫ٓ في مٗٞغ ٓا٢ٗت بحن ال٣باثل ْ ، الخاجمت ؤًًا زمؿت ٞه ٓع مً اإلاٟازغاث ال ؤم

ْمباصت ؤلاؾالم ٓا٢ٗت بحن الٗغب في الجاَلُت  ب ال ْٞت ُٞما ْط٦غ هحران الٗغب في ، ْالخْغ ٓا٢ِا اإلاٗغ ْؤؾ الجاَلُت 

 ٢بل ؤلاؾالم.

 ٢الثض الجمان في الخٍٗغ٠ ب٣باثل ٖغب الؼمان     8.2.3.6

ْٞاجّ بٗامحن )‘‘ جهاًت ألاعب„„ْي٘ ال٣ل٣كىضي َظا ال٨خاب بٗض   ٌ( ِٞظا آزغ مهىٟاجّ في ٖلم ٢819بل 

ال„„ب زالر مغاث: ْط٦غ ٢باثل الٗغب. ٞال٣ل٣كىضي اقخٛل في جإل٠ُ ٖلم ألاوؿا، ألاوؿاب صخى„„في ‘‘ ؤ زم ‘‘ نبذ ألٖا

 ."٢الثض الجمان"زم في  "جهاًت ألاعب"في 

ْالترجِب ختى م٣ضمت ال٨خاب ٞحها ال ٓاص  ‘‘ جهاًت ألاعب„„ج٩اص جمخاػ؛ بال ؤن  )ؤل٠( ٞاألزحران ًدكابهان في اإلا

ت ْ ؼ اإلامل٨ت اإلاهٍغ مِضاة بلى ؤبي اإلاٗالي دمحم الجنهي  "٢الثض الجمان"مِضاة بلى ؤبي املخاؾً ًٓؾ٠ ألامٓي ٍٖؼ

 الباعػي الكاٞعي.

ْزلٓ م٨خبت ؤبي اإلاٗالي مً ٦خاب ، )ب( ْؾبب الخإل٠ُ َٓ زلٓ زؼاهت ؤبي املخاؾً مً ٦خاب ظام٘ في ألا٫ْ 

 مسخهغ في اليؿب.

٦ْظا في    ٦ْثرة في الشاوي.، ج٩اص جمخاػ بال في ال٨م؛ ٢لت في ألا٫ْ  ال "الخاجمت"ْ "اإلا٣هض")ط( 

ْالخد٤ُ٣  هضعي ٠ُ٦ ؾاٚذ َظٍ ٖلى لؿان ال٣ل٣كىضي   ال": ببغاَُم ؤلابُاعي  ٢ْا٫ ناخب الخٗل٤ُ 

 ."٠ُ٦ْ ؾاٚذ ؾم٘ الغظلحن اللظًً ؤَضٔ بلحهما

 ٢ْا٫ :، ْاٖخظع ًٖ اإلاال٠ في َظا 

ا ال٣ًٔٓ ٖلى ظضًض. الخ„„  ًٖ ٓصَّ ٧ْان م ْٞاجّ بٗامحن...   ‘‘.بهّ ْي٘ َظا ال٨خاب ألازحر ٢بل 

ٓماج٪: ازخبر  مٗل

 ما هي م٩اهت م٣ضمت ابً زلضْن في ٖلم الاظخمإ؟ -1

ٓع في لؿان الٗغب؟ -2  ما َٓ ؤؾلٓب ابً مىٓ

ٖٓت؟ -3 صخى لل٣ل٣كىضي مٓؾ ٓم ٌٗخبر نبذ ألٖا  في ؤي ٖل

 ؤٖالم الكٗغ في َظا الٗهغ 8.3
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ْٞغ في جهًت ألاصب الٗغبي،  ٓع الىثر في َظا الِٗض خٓي الكٗغ ؤًًا بىهِب ؤ ٓظض ٖضص ٦بحر بجاهب جُ ٞ

م.  مً الكٗغاء املجُضًً، ْؾٝٓ ه٣خهغ ٖلى ؤقَِغ

 الخؿحن الُٛغاجي 8.3.1

ْؤصًب مغم١ٓ   اب، قاٖغ ُمجُض  خَّ
ُ
ٓٙ، ٞسغ ال٨ ْالىب ٓان قٗغي ُّٞ ٖضة ، ٌٗتٝر لّ ألاصباء بالًٟل  ْلّ صً

غ الًٟل ٧ْان ٍٚؼ ْاإلال٥ٓ.  ْالىثرٞاث٤ الٗهغ بهىٗت ، ل٠ُُ الُب٘، ٢هاثض في مضح ألامغاء  هٔغ ٢هاثضَا ، الىٓم 

ْالخماؾت. ًبلٜ ٖضصَا زالر م ْالك٩ٔٓ  ْالٗخاب  ْاإلاضح  ْالٓن٠  ْهي جخًمً ، ثت ْؾخت ْؾبٗحنامملٓءا بالخ٨م 

 ؤعبٗت آالٝ بِذ.

اث   ْهٍٓغ ٓػ ال٨ُمُاء ٗلمٞخ٣ضًًغا ل ،في مجا٫ ال٨ُمُاءْلّ ا٦دكاٞاث  ٢ْضعجّ ٖلى ٞ٪ عم ْجم٨ىّ  ْإظاللّ   ّ

ْب ًْٞت٦ْك٠ بٌٗ ؤؾغاٍع  ْالغنام بلى طَب  ٍٓل الٟلؼاث الغزُهت مً الىداؽ  ْلت جد ٓصٍ في مدا ، ظ٫ ظِ

ٓهّ بل٣ب   ‘‘.ألاؾخاط„„ًىٗخ

ٓع      8.3.1.1  خُاجّ في ؾُ

ض الضًً ؤبٓ بؾماُٖل الخؿحن بً ٖلي بً دمحم الضئلي ال٨ىاوي  م في 1061ه/455ْلض في ؤنِٟان ؾىت ، َٓ مٍا

ٓص الضئلي َْٓ مً ؤنل ٖغبي مً ، ؤؾغة ٞاعؾُت ْؤ٫ْ مً ق٩ل ال٣غآن ؤخٟاص ؤبي ألاؾ ْاي٘ ٖلم الىدٓ الٗغبي 

ْالجغ  ْالىهب   َ٘ م بٓي٘ الى٣اٍ التي ؤنبدذ ُٞما بُٗض الٞغ ج٨خب ، ؤؾلٓب زِ ٢ضًمْاهدؿب بلى الُٛغاء  ال٨ٍغ

ْالغؾاثل ١ٓٞ البؿملت  ْبغاٖخّ في َظا الخِ في ؤٖلى ال٨خب  ان خُض جل٣ى ْٖاف بضاًت خُاجّ في ؤنِٟ، لخؿىّ 

ٓم في مضاعؾِا ْالخ٨مُت، الٗل ُت  ٓم الكٖغ ْالٗل ْاللٛت  ٓم الُبُُٗت، ْصعؽ في نباٍ ألاصب  ، زم اججّ هدٓ الٗل

ْما ًخٗل٤ بها ٓعر ة٢غ ا٢ْغؤ اإلاالٟاث للٗب، ْزانت ال٨ُمُاء  ُْٞشاٚ ْابً ؾِىا ْؾ٣غاٍ  ، في َظا املجا٫ ٧إٞالَٓن 

ْؤ، ْبلُىاؽ م. زم اهخ٣ل بلى مضًىت ٦ما ٢غؤ مهىٟاث لجابغ بً خُان  ْٚحَر ض  ْٖمل ، ؤعبُلبي ب٨غ الغاػي ْزالض بً ًٍؼ

ٓص الؿلجٓقي ناخب اإلآنل ْاجهل بالؿلُان مؿٗ ْإج٣اهّ في الٗلم ْألاماهت، ؤمُىا للؿغ.  ٓصجّ  ْػاعجّ لج الٍ  ٞ ،

ْػاعة  ٓان ؤلاوكاء„„ْٞٓى بلُّ  ْلت ا، ْاإلا٩اجباث ‘‘صً ْمً ؾٓء الخْٔبلٜ مغجبت لم ٨ًً ًضاهحها ؤخض في الض ٢ُٓت.  ، لؿلج

ٓص ْؤزُّ مدم ٓص  ٓص، ٢ْ٘ الخالٝ الٗى٠ُ بحن الؿلُان مؿٗ ٢ْبٌ ، ٞاؾدبّض بإزُّ ْظماٖخّ، ٧ْاهذ الٛلبت ملخم

٢ٓ٘ الُٛغاجي في ؤؾٍغ، ٖلى عظالّ  إلاا جسٝٓ بال٣خل ٢ا٫:، ْؤعاص ٢خلّ، ٞ

ٖٓضوي   آ٫ دمحم  في خب      ج
 

ْا  ٓم ٞإ٦ثر  ْخب ابً ًٞل هللا ٢
 

ٓا صمي لِم ال٣ٞلذ  ْصٖ ْا   ج٨ثر
 

 َْٓ حهضع لِم     خبي  ٖلى ًغا١  
 

 خايغ إلاِٗكتي  ِٞظا هجاح 
 

خكغ    ؤعججي   َْظا هجاة 
ُ
ٓم ؤ ً 

 

ٓص الؿلجٓقي ٖا٢بت الى٣مت ٖلُّ زاٝ ْل٨ً  ٍٓ باإللخاص ، الؿلُان مدم ْٚغ بلى بٌٗ زانخّ ؤن ًتهم ٞإ

ٍغ الؿمحري ب٣خلّ، ْالؼهض٢ت ٍْػ  م.1121ٌ/513ؾىت ٞاؾدكِض ، ٞإٞتى 

ْؤصبّ    8.3.1.2  قٍٗغ 

ْالكٗغاء في ٖهٍغ  ْم٩اهت ؾامُت بحن ألاصباء  ٧ْاهذ ٢هاثضَا حؿحر بها الغ٦بان ، بلٜ الُٛغاجي صعظت ٖالُت 

ْالخماؾت ْالخ٨م  ْع٢تها في بُان ألاْناٝ  ٓصتها  ْجخمحز بج ْاة   ٣ٞا٫ بإؾلٓب ؾِل ممخى٘:، ْجدىا٢لِا الغ

 ْظلض بجض اٖمل

 

 ضْظ     ظض     مً   ٞةن  
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ْاخضَا الضهُا عظل      ْإهما  ْ 

 

 في الضهُا ٖلى عظل مً ال٫ٌٓٗ  

ظاِمل ؤزا٥ بطا اؾخمغ بّ الٟؿاص  

ّ
ّ
 ٞسل

 

 الؼاثض   للٟؿاص ٞالٛهً ٣ًُ٘ 

  

 ؾغها ًٖ  باخض لًا ؤحها ا

 

 مؿخٗٓما لؤلمغ مؿدى٨غا 

 اهٓغ بلى ماء الخُاة الظي 

 

 ٨ٞغا  إلاً ؤٖاظُب    ُّٞ 

 مىٍٓغ هان٘  في  ؤبٌُ  

 

 ؤخمغ    زالُّ ما  ًهبٜ 

 ِٞٓ لجحن زالو مىٓغا 

 

 هًاع زالو مسغبا  َْٓ  

    

 ٣ًحن ًٖ   اإلاغء   ججغبت 
 

 ٖلى ؤمٍغ ٦بحر ٖٓن  
 

 ٖلم  بٛحر    ًجغب  ْمً 
 

 ههُذ لّ مكحر  ال 
 

٤ ًمصخي  ٣ٞض ٚضا في الٍُغ
 

ال بهحر ال َٓ    ؤٖمى 
 

 ظغب زم  الٗلم     ٞاخ٨م
 

 الخبحر  ًٟلر    ٞةهما 
 

ٓٞغ„„٢ْا٫ في ْن٠   ٓاجهما، ‘‘ؾٟغظل„„ْ‘‘ هُل ْؤل ما   ْٖلل ٖجهما بٗلت عاجٗت ممخٗت :، ْظلى مٓاََغ

ٓٞغ„„ ت  في ٌؿبذ   ‘‘ هُل جَّ
ُ
 ل

 

ٓان   بـ  ٖلُّ ؤل
َّ
 مً الل

 

   ٖلى  خضاص  زٓب   مٓاَغ 
 

ٓعؽ  ّل بال ُٖ  زٓب بُاى 
 

 مإجم  في ؤٖالٍ في  ٞالكُغ
 

 ْقٍُغ ألاؾٟل في ٖغؽ 
 

٫ٓ الضجى هاٖـ  مٛمٌ َ
 

ٓهّ   جٟخذ في الكمـ  ظٟ
 

 

جي ‘‘ؾٟغظل„„ْ  بدّٟٓ  اإلاه٠ُ ُٖ
 

 ٨ٞؿاٍ ٢بل البرص زّؼا ؤزًغا 
 

ى ّٟ ٓٙ مىالظَب اإلاه  وكٍغ  ن
 

 حُٗغا  مؿ٪ بطا خٟغ الىضٔ  
 

ٓص  ْجدتها   الٛاهُاث   ًد٩ي جه
 

 مؿ٩ا ؤطٞغا ُخكحن ُؾُغع  لًِ   
 

ؼهى ُب  بملمؿّ  ًُ  مظا٢ّ   َْ
 

  ١ ٍْْغ  مىٓغا ُٖى٪  ْمكّمّ 
 

ت، اهٓغ خؿً الؿب٪  ْؤٚغايّ الكٍٗغ ٓاهبّ  ْالغ٢ت ْؤلابضإ الباَغ في ٦شحر مً ظ ٓصة  ْالج ، ْالبؿاَت 

 ْبهظا ؤنبذ مٗٓم ؤبُاجّ حؿحر ٖلى ألالؿً ٧األمشا٫.

ْؤقِغ ٢هاثضٍ التي ٖاعى بها ، زماهُت ْزمؿحن بِخاببدغ البؿُِ حكخمل ٖلى ‘‘ المُت العجم„„ْ  مً ؤظمل 

ش ألاصب الٗغبي ، للكاٖغ زابذ بً ؤْؽ ألاػصي‘‘ المُت الٗغب„„ ْاؾٗت ْخُٓذ باَخمام بالٜ في جاٍع ٞل٣ُذ قِغة 

 لٟهاختها ْظؼالت مٗاهحها. 

ىٞإِْغ معجؼاج، قا٦ُا ػماهّ، ْانٟا خالّ، ٢ْ505ٌض هٓمِا الُٛغاجي ببٛضاص ؾىت   ْغ َٗ ْٖبر ًٖ ، ّ في ال

ْالهبر ٖلى الكضاثض. ْٖؼة الىٟـ   الخ٨مت 



143 
 

ْالبُان ختى بلٜ ٖضصَم الشالزحن، ألَمُت َظٍ ال٣هُضة  ْلِا الٗلماء ٢ضًما ْخضًشا بالكغح  ْمً ، ٣ٞض جىا

ا :  ؤقَِغ

 ه(.616)م:( قغح المُت العجم ألبي الب٣اء ال٨ٗبري 1) 

 ه(.764م:)( الُٛض اإلاسجم لهالح الضًً الهٟضي 2) 

 ه(.808)م:( اإلا٣هض ألاجم ل٨ما٫ الضًً الضمحري 3) 

 ه(.930)م:( وكغ الٗلم ملخمض بً ٖمغ الخًغمي 4) 

 مُلِٗا :

 ؤنالت الغؤي ناهخجي ًٖ الخُل
 

 لضٔ الُٗل ػاهخجي ْخلُت الًٟل 
 

ْمجضي  قٕغ مجضي ؤزحرا 
ً
ال  ؤ

 

 ْالكمـ عؤص الًخى ٧الكمـ في الُٟل 
 

 الكِحر ٖلى ألالؿً : ‘‘بِذ الكٗغ„„ْٞحها 

 ؤٖلل الىٟـ باآلما٫ ؤع٢بها
 

ال ٞسخت ألامل   ما ؤي٤ُ الِٗل ل
 

 زبحرا ٖلى ألاؾغاع مُلٗا ٍْا
 

 ؤنمذ ٟٞي الهمذ مىجاة مً الؼلل 
 

 الكاٖغ ال٨ُمُاجي    8.3.1.3

ْال٨ُمُاءاامخاػ الُٛغاجي به  ً : الكٗغ  ّ ؤخض في طل٪ ٞال، طًً الٓنٟحن اإلامخاٍػ ٓاٍػ َْٓ الظي اَخم ، ً

اث ال٨ُمُاثُت ٦شحرة الاؾخٗما٫ في ٧ل ٖهغ اث الخضًشت، بالىٍٓغ ْالتي ، ْهي في خ٣ُ٣ت ألامغ جمشل ظؼءا مً الىٍٓغ

ت ْالجامٗاث الٗهٍغ ٦جام٘ ألاؾغاع ، ْلّ ٖضة مالٟاث مبخ٨غاث، جضعؽ آلان في اإلا٣غعاث الضعاؾُت في اإلاضاعؽ 

ٓاع في ؤلا٦ؿحر ْمهابُذ الخ٨مت في ال٨ُمُاءْمٟخاح الغخ، ْجغا٦ُب ألاه ْؾغ ، ْخ٣اث٤ الاؾدكِاصاث في ال٨ُمُاء، مت 

َٓغ الىًحر في نىاٖت ؤلا٦ؿحر، الخ٨مت في قغح ٦خاب الغخمت ْالغص ٖلى ابً ؾِىا في ال٨ُمُاء، ْالج ٓاثض  ، ْطاث الٟ

ْال٣هاثض ، ْْنُت الُٛغاجي بلى جضابحر ظابغ، ْعؾالت ماصًت بيذ ؾابت اإلال٩ي ال٣بُي في ال٨ُمُاء ا مً الغؾاثل  ْٚحَر

 في ال٨ُمُاء.

 البٓنحري  8.3.2

ْعاءَم جغازا ؤصبُا ُٖٓما في اإلاضًذ الىبٓي  ؤخض  ٓا  ً الظًً زلٟ ٧ْان ، الكٗغاء الباعٍػ ٧ٓي.  في الٗهغ اإلامل

ظمُل الدكبُّ ْالاؾخٗاعة. اقتهغ بؿبب ، بضٌ٘ اللٟٔ، خؿً الُلٗت، باَغ ؤلاوكاء، هحر ال٨ٟغ، خؿً الخٔ

خِا، ْبغاٖت وسجِا، ْخؿً ؾب٨ِا، التي امخاػث بض٢ت ؤلٟاِْا، ٍ في مضح الغؾ٫ٓ ملسو هيلع هللا ىلص٢هاثض ْبت ْع ْنض١ ، ْٖظ

ْٖت مٗاهحها. ل٣ض ؾل٪ مؿل٨ّ ٦شحر مً الكٗغاء، ٖاَٟتها ْؤًً ، ْع ٓا مغجبخّ؛  ٓالّ؛ ل٨جهم لم ًبلٛ ٓا ٖلى مى ْوسج

ٓظحزة الكِ َْٓ ناخب ال٣هُضة ال ا.   حرة في مضًذ الىبى ملسو هيلع هللا ىلص:الثٔر مً الثًر

 الهبذ بضا مً َلٗخّ
 

ْٞغجّ   ْاللُل صجى مً 
 ط

ا ْزمؿحن ٢هُضة59ي ناِٚا البٓنحري جبلٜ )تْال٣هاثض ال  ًٗ ْماثت ( 3167ْالتي جًم )، ( حؿ زالزت آالٝ 

 ْؾبٗا ْؾخحن ٢هُضة.

ْوكإجّ  8.3.2.1 ٓلضٍ   م
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ٓا٫ ٖام ْلض ، َٓ دمحم بً ؾُٗض بً خماص البٓنحري   ت 1213/ماعؽ 7ٌ= 608في ٚغة ق ‘‘ صالم„„م في ٢ٍغ

ٓلضٍ‘‘ بٓنحر„„ْوكإ في ، بمهغ بت مً م ا بلى ، ْاهدؿب بلحها، ال٣ٍغ َْع ُٛت‘‘ نجهاظت„„جغظ٘ ظظ ت ؤماَػ ٞمىّ ، ٢بُلت بغبٍغ

ُل٤ ٖلُّ  ًُ ْالؿل٥ٓ‘‘. الهجهاجي„„٢ض  ٕغ في بِئت الٗلم ْألاصب ْؤلاخؿان  بؿاخت مسجض حٗلم في ال٣اَغة ، ٢ْض جٖغ

م، ٖمْغ بً الٗام„„ ْجخلمظ ٖلى ابً ؾُض الىاؽ، ٞدٟٔ ال٣غآن ال٨ٍغ ٓافي.  ْال٣ ى  ْالْٗغ ْالبالٚت  ، ْحٗلم الٗغبُت 

ت ُٓٞت باإلؾ٨ىضٍع ْاهخٟ٘ ، ْؤبي خُان ؤزحر الضًً دمحم بً ًٓؾ٠ ألاهضلسخي. زم اجهل بإبي الٗباؽ اإلاغسخي بمام اله

ْجيؿ٪ ْجمؿ٪ بؿىت الىبي ، بصخبخّ  ٢ْهُضجّ. ْجهٝٓ  ْٖملّ ْقٍٗغ  ٓلّ   ملسو هيلع هللا ىلص ب٣

ت  ًْٞلّ ؤَل مهغ ْؤلاؾ٨ىضٍع لى ٖام ، خُض اؾخ٣غ ٞحهما، ٢ْض ٖٝغ ٢ضٍع  ٤ُ ألٖا ختى اهخ٣ل بلى الٞغ

ٓاع قُسّ اإلاغسخي في اإلاسجض ألابانحري ، ٖاًما88ًٖ ٖمغ ًبلٜ  ، م1295ه/696 بمضًىت ، ْصًٞ بمسجض بج

ت.  ؤلاؾ٨ىضٍع

يُتخُاجّ ال 8.3.2.1 ْغ َٗ 

ٓان:  ت بلى زالزت ؤل  جى٣ؿم خُاجّ الكٍٗغ

ٓا٫، َٓ بُان الٓغْٝ الاظخماُٖت‘‘ اللٓن ألا٫ْ „„  ٓح ٢لت ألام ْْي ٓا٫  ْا٢تراح يى٪ ، ْنغاخت ي٤ُ ألاخ

يُت مملٓءة بها في ؤ٫ْ ِٖضَا الكٗغي. ٧ْاهذ ال٨خاباث الْٗغ  اإلاٗاف. 

ٓعة ال٣هاثض اإلاضخُت ‘‘ اللٓن الشاوي„„  ٦ُٓت؛ ألهّ ٧ان الظي ِْغ في ن ْاإلامل ٓبُت  ْلت ألاً ٍٓت ألمغاء الض ْالهج

الًاث مهغ ٓانل م٘ ؤمغائها ْخ٩امِا، ًدى٣ل بحن  ْٖخابُت، اٙ ؤخُاها ٢هُضة مضخُته، ٍْٞخ ٍٓت  ٦ْشحرا ، ْؤخُاها هج

ُْٖالّ حن، ما ًًُغ للمضح ل٨ؿب ل٣مت الِٗل ألؾغجّ  ْاإلاؼاح إلاُل اإلاهٍغ ْالطخ٪   ٦ما ؤهّ ٧ان ًىٓم ال٩ٟاَت 

 بلحها.

ٍْمخاػ بّ البٓنحري مً بحن الكٗغاء ْألاصباء‘‘ اللٓن الشالض„„   ١ َْٓ ٢ًاء ، َٓ اللٓن الؼاهي ألازحر الظي ًْغ

ْإطا هٓغها بلى ٢هاثضٍ في مضًذ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ٕٓػ ٖلى ٢ؿمحن :، خُاجّ ألازحرة في مضًذ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص.   ْظضهاَا جخ

ْاليؿِب باألما٦ً ، هٓمّ ٢بل الظَاب بلى الدجاػما ‘‘ ألا٫ْ „„  ْالدكبِب  ٍٓ مً الٛؼ٫  ٍْمخاػ َظا ال٣ؿم بسل

ْعامت ت ٦ؿل٘  ا، الدجاٍػ ْٚحَر ج٣ضٌـ الخغم مً „„٩ٞان ًبضؤ باإلاضح ٦ما في ال٣هُضٍ الخاثُت  التي ؾماَا ، ْطي ؾلم 

ٖٓٔ ْؤلاعقاص ٦ما في ال٣هُضة الضالُت )طزغ اإلا‘‘جضهِـ الًغم ْػن باهذ ؾٗاص(ؤْ بةِْاع ألاسخى ؛ ؤْ بال ٗاص ٖلى 

ٓصًت، ْالخؼن  ْالحه ٓص(.، ؤْ بمِاظمت الىهغاهُت  ْالحه ْص ٖلى الىهأع  ْاإلاغص  ٦ما في ٢هُضجّ )املخغط 

ذ الىبي ‘‘ ْال٣ؿم الشاوي„„  اعة يٍغ ٍْػ َْٓ ًظَب بلى الدجاػ ألصاء ٍٞغًت الدج  ًبضؤ مً ال٣هُضة التي ْيِٗا 

ْاليؿِب ملسو هيلع هللا ىلص؛ ًجض ْط٦غ ألاماوي التي جج٫ٓ في زاَغ ٧ل مؿلم في الدكبِب  ٍْظ٦غ ، ٞحها ال٣اعت الك١ٓ ْالابتها٫ 

ْالضًاع   ٍْسلو مً طل٪ بلى مضح عؾ٫ٓ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:، ألاخبت 

ًَ الخىِىا ْٗ
َغّظِ
ًُ  ؾاعث الِٗـ 

 

ىا ٍْجاطبً   مً الك١ٓ الُبًر
 

 ناخبي ٠٢ بي ٞةوي لم ؤظض
 

ال الهبر مُٗىالي ٖلى   ٓظض   ال
 

٘     ْؾل   ؾ٩اهّ  الظي    الَغ
 

ٓا    ؤن ًبِىا       ٖؿاٍ  ٖىّ  عخل
 

 ؤطًالِا    الهبا سخبذ ُّٞ 
 

 اإلاغؾلُىا          إلمام     بمضًخي 
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 ؤمخّ   الظي  الِاصي   ؤخمض 
 

 صًىا    ؤلاؾالم  لِا   هللا    عضخي 
 

ذ الىبٓي  ٠٢ْ ؤمام الًٍغ يكض في بخضٔ ٢هاثضٍ :، ٍْخٓؾل، ٍْخًٕغ، َْؿخٟٛغ، ؤزظ ًب٩ي، إلاا  ٍُْ 

 ٢ْٟذ بجاٍ  اإلاهُٟي آمالّ
 

ٓبّ     ًخ٣غب   ٩ٞإهّ    بظه
 

٢ٓٝٓ    ببابّ  لّ ؤن ْبضا   ال
 

 باب لٟٛغان الظهٓب مجغب 
 

ٕٓ، إلاا ٞٙغ مً الدج ٓا٢ّ بلُّ، ْؤعاص الغظ ٍْظ٦غ ؤق ، ْمداؾىٍّْه٠ ظمالّ ، ؤزظ ًخٛؼ٫ في املخبٓب 

 ْقبّ هٟؿّ بدؿان بً زابؓذ:

 خ٤ مً ٧ان لّ خب ؾلمى
 

 الٗظابا قٛال ؤن ٌؿخلظ 
 

 ْمً  ًمضح  زحر  البراًا
 

 ؤن ًٔغ ال٣ٟغ ُٖاء خؿابا 
 

ت„„ْهٓم  ّٖٓ بلى مهغ‘‘ ال٣هُضة اإلاًٍغ ٢ْو ٖلى الؿام٘ جٟانُل عخلت ، ٞبضؤ بمضح الغؾ٫ٓ ملسو هيلع هللا ىلص، بٗض عظ

ٍٓت، ألاما٦ً التي مغ بهاْط٦غ ، الدجاػ ٖٓب الؿحرة الىب ٓص، ْاؾخ ْالحه  ْط٦غ ٦باع الصخابت.، ْها٢ل الىهأع 

٦ْظا ٢هُضجّ   ّٖٓ مً الدج.  ت„„٢ْهُضجّ الكِحرة بالبرصة مً ال٣هاثض التي هٓمِا بٗض عظ )ؤم ‘‘ الِمٍؼ

ٓصجّ مً الدجاػ اإلا٣ضؽ ( التي ناِٚا بٗض ٖ ْؤخؿً ال٣هاثض ، ال٣ٔغ ، جمخاػ ببالٚتها، الغاث٣ت البضٌٗتْهي ؤبلٜ 

ٓطَا في ٢لٓب اإلاؿلمحن ْمعجؼاجّ، ْجه٠ قماثل الىبي ملسو هيلع هللا ىلص، ْهٟ ٓجّ مً مأزٍغ ْزهاثهّ  ْؤٞصر ، ْهي ؤظم٘ ما خ

ْما بلى طل٪ مً  ْجٓؾل  ْصٖا  ْؤمِاث اإلاامىحن  ْٞحها ط٦غ الصخابت  ما ؤقاعث بلُّ ال٣هاثض مً بضاج٘ ٧لماجّ. 

ٍٓاث.  َٓغي املخخ ٓا بكغخّ ٦كمـ الضًً دمحم الج ْؾلُمان الجمل ، ه(889)م:٦ْشحر مً ؤَل الٗلم اَخم

ٓحي ، ه(990)م:ْالؿيباَي ، ه(974)م:ْقِاب الضًً ؤخمض الُِخمي اإلا٩ي ، ه(1204)م: ٓٞاء الخل ْدمحم بً ؤبي ال

م.، ه(1004)م:ْقمـ الضًً الخمغجاشخي الخىٟي ، ه(1001)م:ْؤخمض بً ًٓؾ٠ البرلسخي ، ه(996الخمٓي )  ْٚحَر

 مُلِٗا: 

 ألابيُاء   ٠ُ٦ جغقى  ع٢ُ٪ 
 

 ؾماء ما َالتها ؾماء ًا 
 

َبض هللا َٖ  ما ؤ٢ام الهالة َمً 
 

 ألاقُاء   بغبها    ٢ْامذ  
 

 ‘‘البرصة„„٢هُضجّ     8.3.2.2

ْؤًٞل ال٣هاثض في مضًذ بمام ألاهبُاء   ْٕ ت( مً ؤع ت في مضح زحر البًر ٓا٦ب الضٍع ْزاجم الىبُحن ملسو هيلع هللا ىلص التي ، )ال٩

ٓع  ْالضَ ٓع  ‘‘ باهذ ؾٗاص„„ ٢ْض ؤظم٘ الى٣اص ٖلى ؤًٞلُتها بٗض ٢هُضة، ظاءث بّ ٢غاثذ الكٗغاء ٖلي مغ الٗه

ّٖٓ مً الدجاػ بمضة مً الؼمً ٢ْض هٓمِا بٗض عظ حر.  ٓما ، الكِحرة ل٨ٗب بً َػ ْٖٓم خىِىّ إلاا عؤٔ ٢  ّ٢ٓ ْاقخض ق

ذ الىبٓي ، طاَبحن بلى الخغم ّٓٞ ؤمام الًٍغ ٢ْ ٞكبب في َظٍ ال٣هُضة باألما٦ً التي مغ بها ، ٞخظ٦غ عخلخّ اإلاايُت ْ

 في الغخلت بلى الدجاػ.

ْهٓم َظٍ ، ال؛ بل ال٨ؿغ الظي ٖا٢ّ ًٖ الخغ٦ت مضة مً الؼمً، ٍْظ٦غ ؤهّ ٢ض ابخلي بالٟلج  ٞخ٣غب بلى هللا 

ْما بن ٨ٞغ ٞحها ْؾاِٚا158لتي جًم ا، ال٣هُضة في مضًذ عؾ٫ٓ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ْب٩ى، بِخا.  ْجٓؾل، ٦ْغع بوكاصَا  ، ْصٖا 

ا ؤمامّ ْالبٓنحري ٣ًغَئ ٞاؾد٣ُٔ مً ، ْزل٘ ٖلُّ بغصجّ، ٞمسر بُضٍ ٖلُّ، ختى عؤٔ في اإلاىام ؤن الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ًدكٝغ 

ٓم ْوٗمت لّ مً ٖىض هللا ٖؼ ْظل، الى ْجل٪ ٦غامت  ٨ٞغث في „„َْٓ ٫ٓ٣ً : ، ٝ ال٣هُضة بالبرصةٞٗغ ، ٢ْض قٟاٍ هللا 
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، ْجٓؾلذ، ْصٖٓث، ْب٨ُذ، ٦ْغعث بوكاصَا، ْاؾدكٟٗذ بها بلى هللا حٗالى ؤن ٌٗاُٞجي، ٞٗملتها، ٖمل ٢هُضحي َظٍ

ْؤل٣ى ٖلي بغصة، ٞغؤًذ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص في اإلاىام، ْهمذ  ‘‘.ٞمسر ٖلى ْظهي بُضٍ اإلاباع٦ت 

 ًْ  بظي ؾلم    ظحران  جظ٦غ  ؤ ِم
 

 م٣لت بضم َمَؼظذ صمٗا ظٔغ مً 
 

ذ   جل٣اء ٧اْمت  مً ؤم َبذ الٍغ
 

ْمٌ البر١ في الٓلماء مً بَيم   ْؤ
 

َمخا ََ ا 
َ
ٟ ُٟ  ٞما لُٗيُ٪ بن ٢لذ ا٦

 

٤  ْما  ِٟ  َحِهم ل٣لب٪ بن ٢لذ اؾخ
 

 ٢ْا٫ في جهاًتها :

 ج٣ىُي مً ػلت ٖٓمذ ًا هٟـ ال
 

 ٧اللمم   ال٨باثغ  في   الٟٛغان   بن  
 

َْا  مُلِٗا :، ‘‘ههج البرصة„„ْٖاعيِا ؤمحر الكٗغاء ؤخمض قٓقي في ، ْؤبغػ مً خظا خظ

ْالٗلم م ٖلى ال٣إ بحن البان   ٍع
 

 ؾٟ٪ صمي في ألاقِغ الخغم  ؤخل 
 

ْالبراٖت ْالض٢ت  ٓصة  ْؤنبذ ببرصجّ َظٍ ؤؾخاطا ، ل٨ً قٓقي لم ًهل بلى ما ْنل بلُّ البٓنحري مً الج

ْالبلٛاءللكٗغاء  ٓظض َظا الخإزحر الٟاث٤ في ألاصب الٗغبي في ؤًت ٢هُضة ال، ْالخ٨ماء  ٣غؤ، ً ًُ عصا  ِْ ًُْٖغا ، ٞإنبدذ 

ٍٓت الُٗغة كّم مً الؿحرة الىب ٌُ ،:٫ٓ٣ً ِٓٞ  

ُل 
ُ
ل٤ ْفي ز

َ
 ٞا١ الىبُحن في ز

 

ال ٦غم  ٍٓ  في ٖلم     ْلم ًضاه   ١ 
 

 ٧ْلِم مً عؾ٫ٓ هللا   ملخمـ
 

ا مً البدغ    ؤْ عقٟا مً الضًمٚٞغ
 

ت ْألاعصًت ْالبربٍغ ْالتر٦ُت  ْالٟاعؾُت  غخذ َظٍ ال٣هُضة ؤ٦ثر مً حؿٗحن مغة باللٛت الٗغبُت 
ُ
، ٢ْض ق

ّمؿذ
ُ
لشذ، ْز

ُ
غث مغاث ٦شحرة، ْز

ّ
ُ
ُ
 ْألاعصًت.، ْالٟاعؾُت، ْألاإلااهُت، مجها : الالجُيُت، ٢ْض جغظمذ بلى ٖضة لٛاث، ْق

ٓماج٪:  ازخبر مٗل

 قٗغ الخؿحن الُٛغاجي.اط٦غ محزاث  -1

 ما هي م٩اهت ٢هُضة البرصة للبٓنحري في قٗغ اإلاضًذ الىبٓي؟ -2

 هخاثج الخٗلم 8.4

  ْالكٗغاء مً الخلٟاء ٖلى ابخ٩اع ٧ٓي بؿبب حصجُٗاث ألاصباء  ْاإلامل اػصَغ ألاصب الٗغبي في الٗهغ الٗباسخي 

ضة في ٞىٓن مسخلٟت ْجإلُٟاث ٍٞغ ٓعاث، ظضًض  ْالخُ ْالؿُاؾُت  ْبؿبب الخٛحراث  في الخُاة الاظخماُٖت 

م ج٩ازغث الهىاٖاث ألاصبُت، ْالش٣اُٞت ٣لذ ألاظىبُت بلى الٗغبُت، ْجضازل الٗغب في ٚحَر
ُ
ِٞٓ الِٗض ، ْه

 الظَبي للٗلم ْألاصب.

 (808ه732ابً زلضْن:)ه 

ْاثل بً حجغ الصخابي الجلُل ، ٧ان ماعزا، َٓ ٖبض الغخمً بً دمحم اإلاال٩ي الخًغمي ؤلاقبُلي مً ؾاللت 

ٓٞا ْؤصب، ٧اجبا، ُٞلؿ ٕغ في ؤؾغة طاث ٖلم  ُت، قاٖغا؛ جٖغ ٓم الكٖغ ْجلمظ لضٔ الكُش ؤخمض ، ْصعؽ الٗل

ْٚحٍر ش ابً زلضْن(‘‘)٦خاب الٗبر„„ْؤل٠ ، ٞاظخمٗذ في شخهِخّ ٖىانغ ال٨ما٫، ؤلاًلٓي  ٞدغع ، جاٍع

ش ٓاصزّ، مباخض الخاٍع ش ، ْٖلل خ ْالخاٍع ٓم الكٕغ  ، ْالاظخمإ، ْالٗمغان، ْالا٢خهاص، ْالجٛغاُٞاْٖٝغ ٖل

ٓا٫ البكغ، ْالُب ٦ْخابّ : ، ْؤخ ْال٨خاب ًخ٩ٓن مً ؾبٗت ؤظؼاء  ْالكٗٓب؛  ٓع ألامم  لباب املخهل في „„ْجُ
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ْجلخُو ٦خاب لٟسغ الضًً الغاػي: ‘‘ ؤن٫ٓ الضًً ً مً الٗلماء „„ازخهاع  ْاإلاخإزٍغ مدهل ؤ٩ٞاع اإلاخ٣ضمحن 

ْاإلاخ٩لمحن ْال٨الم‘ ‘ْالخ٨ماء  ْالجمل ما ٌؿخٛجى ٖجها، في ٖلم ال٣ُٗضة   البض ْؤزبذ ما، ٞدظٝ مً ألالٟاّ 

ٓاب بلى ؾاالّ؛ ْ، مىّ ْالؿل٥ٓ‘‘ قٟاء الؿاثل„„ْؤياٝ ٧ل ظ غخِا للبدض ، بؿِ ُّٞ مؿاثل ؤلاخؿان  َْ

اء ؤعب٘ م، ْالى٣اف ْؤبُاث َػ  ثت قٗغ.اْلّ ٢هاثض 

 (ٓع ٣يَٓ دمحم بً م٨غم ألا  ه(:711ه630ابً مىٓ   ًمخاػ، ماعزا، ؤصًبا، ٧ان معجمُا، ههاعي ؤلاٍٞغ

خّ بحن ألاصباء ، ْٖبض الغخمً بً الُُٟل، جلمظ لضٔ الٗلماء: مجهم ؤبٓ الخؿً اإلا٣بر البٛضاصي، بٗب٣ٍغ

م ْٚحَر ٓان ؤلاوكاء„„ْلّ ؤٖما٫ ظالثل في ، ْمغجطخى بً خاجم  ْاهخ٣ل بلى ، ؤنِب ب٣ٟض الىٓغ، بال٣اَغة‘‘ صً

 عخمت هللا.

 ًال١‘‘ لؿان الٗغب„„ؤبغػ مالٟاجّ  م خٔٓ بحن ، ًًم ؤ٦ثر مً زماهحن ؤل٠ ماصة، ؤْؾ٘ اإلاٗاظم ٖلى ؤلَا

ْالخضًض ، صٞخُّ زمؿت مٗاظم ٓاَض مً ال٣غآن  ْبجم٘ الك جدٔغ صخت الى٣ل باملخاٞٓت ٖلى الىهٓم 

اث، ْالكٗغ ْألامشا٫ ٓلٗا بازخهاع اإلابؿَٓ ٧ْان م ى.  ْغ َٗ ْال ْالهٝغ  لّ مسخهغاث ٞ، ْاَخم بالىدٓ 

٢ْض نى٠  ٓاؽ الخمـ„„ٖضًضة.  ع الىٟـ مضاع٥ الخ ظم٘ ُّٞ ٧ل شخيء ٣ً٘ ٖلُّ الخـ ‘‘ ٦خاب ؾْغ

ْالجهاع ْابخالط الٟجغ، ٧اللُل  ْلّ بؾِاماث في ألابُاث ْألاقٗاع.، ْالِال٫  ٓع.  ض الُُ  ْحٍٛغ

 ( 756ٌ821ال٣ل٣كىضي:)ٌ ٓعا، ٧ان ؤصًبا ماعزا، َٓ ؤخمض بً ٖلي الكاٞعي ٓان ؤلاوكاء„„لخ٤ ، ٢ْ في ‘‘ بضً

ْم٩اجِب الخلُٟت. ج٣لض مىهب هاثب الخ٨م، ِٖض الؿلُان بغ١ٓ٢  نبذ „„ْلّ ، ْخغع الغؾاثل الؿُاؾُت 

صخى ٖٓت ؤصبُت‘‘ ألٖا سُت ضخمت في نىاٖت ال٨خابت ْؤلاوكاء، ظٛغاُٞت، مٓؾ  ٖكغ مجلضا ال في ؤعبٗت، جاٍع

ا ال ٦بحرة بال ط٦َغ ٓاهب ًٞ، ٌٛاصع نٛحرة  ٓا٫ الؿُاؾُت ، ال٨خابت ْؤَىب في ظ ْزاث٤ ألاخ ْؤزبذ 

٧ٓي ْجلخُهّ باؾم ، ْالا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت في الٗهغ اإلامل يٓء الهبذ اإلاؿٟغ ْظجى „„٢ْام بازخهاٍع 

ْح اإلاشمغ ْلّ، ٢ٍغب ألازظ، ل٩ُٓن ؾِل الخىا٫ْ ‘‘ الض مأزغ ؤلاهاٞت في مٗالم „„ مىُب٣ا ٖلى م٣انض ال٨خابت. 

ٓبا ممخٗا ؾِال ٖظبا. ُّٞ م٣ضمت ٫ مغظ٘ ْ َْٓ ؤ‘‘ الخالٞت ْازخاع ؤؾل ٕٓ الخالٞت.  إلاً ًبدض ًٖ مٓي

ْلّ  ٓاب ْزاجمت.  ت ؤوؿاب الٗغب„„ْؾبٗت ؤب ٢الثض الجمان في الخٍٗغ٠ ب٣باثل „„٦ْظا ، ‘‘جهاًت ألاعب في مٗٞغ

ت ال٣باثل، في ٖلم ألاوؿاب‘‘ ٖغب الؼمان  َْما ًدكابهان في اإلااصة ْألاؾلٓب.، ْمٗٞغ

 (513ه455البٓنحري:)بإع ، ؤصًبا باَغ ؤلاوكاء، ال٨ٟغ هحر٧ان قاٖغا ، َٓ دمحم بً ؾُٗض بً خماص  ه

ى في مضًذ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ٕغ في بِئت الٗلم ْألاصب، الْٗغ ْؤبي خُان، جٖغ ْؤبي الٗباؽ ، ْجلمظ لضٔ ؾُض الىاؽ 

ًْٞلّ ؤَل مهغ ٢ْض ٖٝغ ٢ضٍع  ت، اإلاغسخي؛  ٓصًى٣ؿم ِٖضٍ ، ْؤلاؾ٨ىضٍع ‘‘ : ألا٫ْ „، الكٗغي بلى زالزت ِٖ

ٍٓع ٦ٗامت الكٗغاء في بُان الٓغْٝ ْنغاخت ي٤ُ الِٗل ٓا٫، ِْ ٍٓع ‘‘ ْالشاوي„„ْٖضم الخُل. ، ٢ْلت ألام ِْ

ٓبُحن.  ْالؿالَحن ألاً ٍٓت لؤلمغاء  ْالهج ٓعة ناخب ال٣هاثض اإلاضخُت  ِْغ ُّٞ ٦ماصح ‘‘ : ْالشالض„„في ن

ٓبا ٖلى مؼالط باب بِذ ٞاَمت بيذ الىبي ، ٟٞا١ الكٗغاء بإظمِٗم، الغؾ٫ٓ الخاجم ملسو هيلع هللا ىلص ْخُض عؤًذ بِخّ م٨خ

ْمً ؤقِغ ٢هاثضٍ  ّ، ٞمؤل ٢لبملسو هيلع هللا ىلص ْإظاللّ.  ت„„ْ‘‘ البرصة„„بة٦غامّ  ا ‘‘الِمٍؼ ْٚحَر  ) ًبلٜ ٖضص ، )ؤم ال٣ٔغ

اء   بِخا.٢3167هاثضٍ َػ
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 ( 513ه455الُٛغاجي:)ْؤصًبا ٞاث٣ا، ٧ان قاٖغا ُمجُضا، ٖلي بً دمحم الضئلي ال٨ىاويَٓ الخؿحن بً  ه ،

ْالًٟت، ْازخو في ٖلم ال٨ُمُاء ْالغنام بلى الظَب  ٍٓل الٟلؼاث مً الىداؽ  ٓص ُٖٓمت في جد ، ْلّ ظِ

ْص ٖلى ، ْلّ ٖضة ٦خب ٞاث٣ت في ال٨ُمُاء، ‘‘باألؾخاط„„ْبهظا ٧ان ًىٗذ  ْعص ْجٟغصاث  ْا٦دكاٞاث  ْلّ هٓغاث 

ٓص الضئلي، ابً ؾِىا م، ْاي٘ ٖلم الىدٓ، َْٓ مً ؤخٟاص ؤبي ألاؾ ٧ْان ًدؿً ، ْؤ٫ْ مٗغب لل٣غآن ال٨ٍغ

ُت في ؤنبهان ٓم الكٖغ ْالٗل ٢ْض بٕغ في اللٛت ْألاصب  ٓص الؿلجٓقي، زِ الُٛغاء.  ، ْاجهل بالؿلُان مؿٗ

ْٞٓى بلُّ  ٓان ؤلاوكاء/اإلا٩اجباث„„٣ٞغبّ  ٓ ‘‘ صً ٢ْ٘ الخالٝ بحن مؿٗ ٓصْمً ؾٓء الخٔ  ْؤزُّ مدم ، ص 

ا ، ٞظَب الُٛغاجي ضخُت للجزإ ُٗت لضٔ ألاصباء. ؤقَِغ ْل٣هاثضٍ مجزلت ٞع  يالت‘‘ المُت العجم„„ْاؾدكِض. 

ْلِا ألاصباء، ٖاعى بها المُت الٗغب لؤلػصي ببدغ البؿُِ ْالهٟضي ، ٢ض جىا ٓا بكغخِا : ٧ال٨ٗبري  ْاَخم

ْالخًغمي  ٞبلٜ زالزحن قغخا.، ْالضمحري 

ْمٗاهحها ال٩لماث 8.5  الهٗبت 

ت الخاظب  الدجابت : خٞغ
 اینرگن، درن این

Gatekeeping 

 الخضلُل: الخذجُب
ال د  رایپ، الڈ

 

 انیاك ن
pet name 

ٓٚل : طَب بّ  ْٚل ً ؤلاٌٛا٫ : ؤ

 بُٗضا في ؤٖما٢ِا
ا ںیمیئ رہگا

 

  ال اجن

ت

  دور ك
to penetrate deeply 

٢ِٓا ؤخض الٗب٣غي : ممخاػة ال ًٟ 
 لومعمیریغ، ےب اثمك

ingenious, genius 

 ألانل، اليؿل، الؿاللت : الىُٟت
 اخدنام یك الص، اوالد

Origin, progeny 

 الخل٣ُت: مسل١ٓ 
 اشدیپ، رطفت

Nature creation 

 الٗبٓؽ : ظم٘ ما بحن ُٖيُّ
  
پ
  
ن

ا

 

 ڑپن
 
ااین رپ ب

 

اا ویت، ش

 

ی
ن
ز

 
 
 ر ڑ

To frown, to knit one’s brows 

الِٗـ: ظم٘ ؤِٖـ: ببل بٌُ 

ٓاص ز٠ًُٟسل  ِ بُايِا ؾ
 وھب، دیفس

 
 

 اك اون

 

 رے رن
Dirty white color, yellowish white 

(Camel) 

ٕٓ  الاهبالط : َل
ا

 

ا ، حبص وہن

 

 رونش وہن
To shine, to dawn,  daybreak 

ت : ؤلاظال٫ ْؤلا٦غام
ّ
 الخِجل

 میظعت، ارتحال
To honour, to dignify 

صخى : ي٠ُٗ البهغ  ألٖا
 روتدنىه واال

Dim-sighted, night-blind 

ْح : ظم٘ صْخت: شجغة مدؿٗت  الض

 ُٖٓمت
زا اور 

 

 الیھپی 

ت
 

  وہا در 

A large tree with widespread 

branches 

 ت : الاعجٟإٞؤلاها
 دنلبی

Loftiness, sublimity 

م : ظماٖت  َْ الضَماء ظمّٗ ُص

 الىاؽ
زی دعتاد

 

 ولوگں یك ی 
The masses, the common people, 

the populace 
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ٓطظُت 8.6  ؤؾئلت الازخباع الىم

ُٖٓت : 8.6.1  ؤؾئلت مٓي

ْاثل بً حجغ الصخابؓي؟ .1  ؤصًب مً ؾاللت 

 (a)   ابً زلضْن(b) ( خؿحن َّc الُٛغاجي )(d)  ٓع  ابً مىٓ

 ؤلّٟ :، لباب املخهل في ؤن٫ٓ الضًً .2

 (a)  ٞسغ الضًً الغاػي(b)  ٓسخي  ابً جُمُت  (d)ال٣ل٣كىضي  (c)ههحر الضًً الُ

ال١: .3  ؤْؾ٘ اإلاٗاظم ٖلى ؤلَا

 (a)   َٓغي  اإلاٛغب  (d)( لؿان الٗغب cاإلاىجض ) (b)الصخاح للج

 ؤصًب قاٖغ ٦ُمُاجي : .4

 (a)   ؤبٓ الٗباؽ ال٣ل٣كىضي(b) ( الخؿحن الُٛغاجيc ابً ؾِىا )(d) ٍؾ٣غا 

ْح اإلاشمغ .5 ْجلخُو:، يٓء الهبذ اإلاؿٟغ ْظجي الض  ازخهاع 

 (a)   يٓء اإلاهباح(b) ( صخى ضة الهباح cنبذ ألٖا  ٞجغ ؤلاؾالم (d)( م٣االث ظٍغ

 ؤلّٟ : ، مأزغ ؤلاهاٞت في مٗالم الخالٞت .6

(a)   الخؿحن الُٛغاجي(b) ٓؤب ( الٗباؽ ال٣ل٣كىضيc ابً زلضْن )(d) خاجي زلُٟت 

( للكاٖغ: .7 ت )ؤم ال٣ٔغ  الِمٍؼ

 (a)   ال٣ل٣كىضي(b) ( البٓنحريc خؿان بً زابذ )(d) ٓوي  ؤبٓ َالب اإلاإم

 جهاًت ألاعب: .8

 (a)   م٣الت(b) ( ٦خابc زُبت )(d) ٢هُضة 

 مُل٘ ٢هُضة الكاٖغ:‘‘ ؤمً جظ٦غ ظحران بظي ؾلم„„ .9

 (a)   ال٣ل٣كىضي(b) ( البٓنحريc الُٛغاجي )(d) حر  ٦ٗب بً َػ

اث: .10 ٓل٘ بازخهاع اإلابؿَٓ  ؤصًب م

 (a)   ابً زلضْن(b) ( ٓع  ال٣ٗاص (d)( ابً زُُب cابً مىٓ

 :ؤلاظابت ال٣هحرةؤؾئلت  8.6.2

 عجب ال٨خب الخالُت م٘ مالٟحها جغجِبا صخُدا: .1

 (a)  ؤبٓ الٗباؽ ال٣ل٣كىضي  ٦خاب الٗبر   

 (b) صخىنب ٓع   ذ ألٖا  ابً مىٓ

 ؤمىُت، ألاعب : خاظت
 آرزو، رضورت

Desire, need 

 الُجمان : اللالا
 ومیت

Pearls 

ً : اإلااء اإلاِلر  الُبًر
  ن ایننیكمن

Salt water 
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 (cاوي  البٓنحري   ( مسخاع ألٚا

  (d) ابً زلضْن   المُت العجم 

 ما طا حٗٝغ ًٖ اإلا٣ضمت البً زلضْن؟ .2

ْمسخهغاجّا٦ .3 ٓع   .خب ًٖ ؤؾلٓب ابً مىٓ

ِ الًٓء ٖلى ٢هُضة البٓنحري الكِحرة بالبرصة .4
ّ
 .ؾل

صخى في نىاٖت ؤلاوكاء„„جدضر ًٖ ال٣ل٣كىضي ْ .5  .‘‘نبذ ألٖا

ٍٓلت:ؤلاظابت الؤؾئلت  8.6.3 ُ 

ْال٨ُمُاء، ا٦خب ًٖ خُاة الخؿحن الُٛغاجي .1  .ْإؾِاماجّ في الكٗغ 

يُت؟ .2 ٓان جى٣ؿم بلحها خُاجّ الْٗغ ٦ْم ؤل  ماهي م٩اهت البٓنحري في هٓم ال٣هاثض ؟ 

ٓماج٪‘‘ لؿان الٗغب„„٠ُ٦ ناع  .3 ٓبّ؟ ا٦خب ٖىّ في يٓء مٗل ْما َٓ ؤؾل ٓا٢٘؟   .مً ؤْؾ٘ اإلاٗاظم في ال

ْاإلاغاظ٘ اإلآصخى بهاؤَم   8.7      ال٨خب 

ش ألاصب الٗغبي .1 اث: جاٍع ٓبىض، ؤخمض خؿً ٍػ  ٍ: بصاٍع ُٞهل/ صً

الم .2  .الُبٗت الخامؿت ٖكغة :ًحن/ بحرْثالٗلم للمال  صاع، زحر الضًً الؼع٦لي: معجم ألٖا

ٓع : م٣ضمت لؿان الٗغب .3 ٓاصع/بحرْث.، ابً مىٓ  صاع الى

ش ابً زلضْن  .4 ْاملجلض الؿاب٘ مً آزٍغ، ابً زلضْن: جاٍع  م1983صاع ال٨خاب اللبىاوي ، م٣ضمخّ 

٧ٓي .5 ٓان : الٗهغ اإلامل  ’www.Aldiwan.net، الضً

ٓع ٖباؽ دمحم خ .6 ْحٗل٤ُ : الض٦خ ؿً ؾلُمان ابً زلضْن : لباب املخهل في ؤن٫ٓ الضًً؛ جد٤ُ٣ 

ت/ ،م1994الُبٗت الشالشت   بحرْث. صاع اإلاٗٞغ

ْحٗل٤ُ : ببغاَُم ألابُاعي؛ صاع  .7 ت ؤوؿاب الٗغب؛ جد٤ُ٣  ؤبٓ الٗباؽ ال٣ل٣كىضي: جهاًت ألاعب في مٗٞغ

 م.1990ال٨خاب اللبىاوي/ بحرْث 

ج٣ضًم : ببغاَُم ْ  ؤبٓ الٗباؽ ال٣ل٣كىضي: ٢الثض الجمان في الخٍٗغ٠ ب٣باثل ٖغب الؼمان؛ جد٤ُ٣ .8

 م.1982 ال٨خاب اللبىاوي / بحرْث صاع، ألابُاعي 

صخى في ٦خابت  .9 ْح اإلاؿٟغ )مسخهغ نبذ ألٖا ؤبٓ الٗباؽ ال٣ل٣كىضي : يٓء الهبذ اإلاؿٟغ ْظجي الض

ٓص ؾالمت )الُبٗت ألاْلى  ٓأٖ بمهغ.1906ؤلاوكاء(؛ جد٤ُ٣: مدم  م( بمُبٗت ال

 

 

 

  

http://www.aldiwan.net/
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 9الٓخضة: 

 ألاْيإ الؿُاؾُت ْالاظخماُٖت ٢بل الىًُت 

ٓخضة  :ٖىانغ ال

 الخمُِض  9.0

ٓخضة  9.1  ؤَضاٝ ال

 ٖهغ الاهدُاٍ  9.2

 ٖهغ الاهدُاٍ 9.2.1

ْاع ٖهغ الا  9.2.2  هدُاٍؤص

 ألاْيإ الؿُاؾُت ٢بل الجهًت  9.3

٧ٓي 9.3.1  ألاْيإ الؿُاؾُت في الٗهغ اإلامل

 ألاْيإ الؿُاؾُت في الٗهغ الٗشماوي  9.3.2

 ألاْيإ الاظخماُٖت ٢بل الجهًت  9.4

٧ٓيألاْيإ الاظخماُٖت في  9.4.1  الٗهغ اإلامل

 ألاْيإ الاظخماُٖت في الٗهغ الٗشماوي 9.4.2

ٓا٫ الؿُاؾُت ْالاظخماُٖت في مهغ ٢بُل الجهًتألا هٓغة ٖابغة ٖلى   9.5  خ

ٓامل الجهًت الٗغبُت  9.6 ٖ 

ْبٗض الخملت الٟغوؿُت  9.7 ٓلحن       ألاْيإ الؿُاؾُت ْالاظخماُٖت في ُٖض هب

 هخاثج الخٗلم  9.8

ْمٗاهحهاال٩لماث   9.9  الهٗبت 

ٓطظُتالازخباع ؤؾئلت   9.10  الىم

ْاإلاغاظ٘ اإلآصخي بها  9.11  ؤَم ال٨خب 
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 الخمُِض 9.0

ْمً مىاْغ  ٢ٓاج٘ ،  ْال ٓاصر  ٓلّ مً الخ ٍٓغ ناص١ للمجخم٘ ؤلاوؿاوي، ٞاألصًب ًخإزغ بما خ بن ألاصب َٓ جه

ْمً ٧ل ما ًخٗل٤ بالخُاة ؤلاوؿاهُت. بن  ع،  ْالؿْغ ْمً الٟغح  ْالِم،  ْمً ألالم   یاؾیتألاْيإ الؿالُبُٗت، 

ا اإلاْالاظخماٖ ٓظض آزاَع ن ٖامت ْفي ألاصب یت لِا ؤزغ بالٜ في آصاب ؾاثغ اللٛاث ٞخ لمٓؾت في ألاصب الٗغبي ٖبر ال٣ْغ

 الٗغبي الخضًض زانت.

ن  ٓع في ال٣ْغ ْالضز ْالِبٍٓ  ٓص  سّ الظَبي ْقاَض الهٗ ْمغاخل في جاٍع ْاع  بن ألاصب الٗغبي ٢ض مغ بإص

ْالىثر  ٓص اإلاؿحر الٗلمي ْ ًىجب الىٟاجـ ألاصبُت مً الكٗغ  ا التي اإلاايُت ٞجراٍ مغة  ٣ً الؼمً ْ ما ٢لل قِئا ما ٦ضَع

٧ْلماث، ال جإزحر لِا في الخُاة  ٖٓت ؤلٟاّ  ٓاظِّ مغة َٓ ًسمض ٧ل زمض، ال خُاة ُّٞ ِٞٓ مجم ْه ْبهجخّ،  ْٖخّ  مً ع

ْهٟٓؾِا.  ؤلاوؿاهُت 

ش ألاصب الٗغبي –بن ٖهغ الاهدُاٍ في ألاصب الٗغبي  ْع الغاب٘ الغثِسخي مً جاٍع ًدُِ هدٓ ؾخت  -َٓ الض

ن ) ٓلحن ٖلى مهغ. بن 1798-1258َـ/1213-٢656ْغ ٍْيخهي بدملت هب ال٧ٓ  َْٓ ًبخضت مً ؾ٣ٍٓ بٛضاص في ًض َ م( 

ْلِا آصاب ال خُاة ٞحها ٖامت. ٢ض مّغ  ٍٓلت جدخٓي ٖلى الض٫ْ ْؤلاماعاث املخخلٟت  في َظٍ ألاصب الٗغبي َظٍ اإلاضة الُ

ٓؤ اإلاضة البؿُُت ْالٗشماوي زانت.  بإؾ ٧ٓي  ْاع ٖامت ْفي الٗهغ اإلامل  ؤص

ن ٢بل الخملت  ٓا٫ ؾخت ٢ْغ ْالبلضان الٗغبُت ألازٔغ َ ٓا ٖلى مهغ  ْالٗشماهُحن ٢ض خ٨م ٦ٓحن  بن اإلامل

ٓظض ُّٞ  ت َؼلُت ٞدؿب ال ً ت ْقٍٗغ ٧ْان هماطط هثًر الٟغوؿُت ٞإنبذ ألاصب الٗغبي في خالت الؿ٣م ج٣اعب اإلآث 

ٓع ؤخمض ٩َُل في ٦خابّ ٓع ألاص نض١ بخؿاؽ ؤْ ٞىُت حٗبحر ٦ما ؤقاع بلُّ الض٦خ  .الخضًض في مهغ" ب"جُ

ٓخضة 9.1  ؤَضاٝ ال

ٓخضة بلى التر٦حز ٖلى بزباع:  تهضٝ َظٍ ال

 ٧ٓي٢بل ا یاؾیتألاْيإ الؿ  لجهًت الٗغبُت في الٗهغ اإلامل

 ٖ٧ٓي٢بل ا یتألاْيإ الاظخما  لجهًت الٗغبُت في الٗهغ اإلامل

 لجهًت الٗغبُت في الٗهغ الٗشماوي٢بل ا یاؾیتألاْيإ الؿ 

 ٕالٗشماوي٢بل الجهًت الٗغبُت في الٗهغ  یتالاظخماٖ ألاْيا 

 هٓغة ٖامت ٖلى ألاْيإ الؿُاؾُت ْالاظخماُٖت في مهغ ٢بُل الجهًت الٗغبُت 

  ٓامل الجهًت الٗغبُت ٖ 

  ْبٗض الخملت الٟغوؿُتفي ْالاظخماُٖت ألاْيإ الؿُاؾُت ٓلحن   ُٖض هب

 ٖهغ الاهدُاٍ 9.2

 هدُاٍٖهغ الا  9.2.1
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ًُ بن ألاصب   ْع الغاب٘ مجها ٌؿمى بٗهغ الاهدُاٍ. َظا الٗهغ الٗغبي  ْالض ْاع عثِؿُت  ٣ؿم في زمؿت ؤص

ال٧ٓ"ًبخضت مً ؾ٣ٍٓ بٛضاص في ًض  ٓلحن ٖلى مهغ ؾىت 1258ٞبراًغ  20َـ /  656نٟغ  14 "َ ٍْيخهي بدملت هب م 

َْٓ خحز ٦بحر مً الؼمً ال ًضاه1798َـ /1213 ن  ٓع ألاصب م. َظا الٗهغ ٣ًاعب ؾخت مً ال٣ْغ ُّ ؤي ٖهغ مً ٖه

 الٗغبي. 

ش ألاصب الٗغبي ٞمجهم مً ًى٨غ ؤًت ؤَمُت ؤصبُت  ٍٓل مً جاٍع ًسخل٠ الباخشٓن ًٖ ؤَمُت َظا الٗهغ الُ

ٓظض في الٗهغ  تراٝ ببٌٗ ال٠ًٗ الظي ً ْمجهم مً ٌٗتٝر ؤَمُت الىخاط ألاصبي لِظا الٗهغ م٘ الٖا لِظا الٗهغ 

ٓع ق٨غي ُٞه ٓع. ازخاع الض٦خ  ل ال٫ٓ٣ الٓؾِ ًٖ ؤصب ٖهغ الاهدُاٍ ٣ٞا٫: اإلاظ٧

٩ٍْٓن مً الُبُعي اإلاخ٣ًُ بٗض طل٪ ؤن هدغػ  ال اهدُاَا ؤ" ٓع لم ج٨ً ظٟاٞا مُل٣ا  ن َظٍ الٗه

ال ٌٛغص ٞحها َاثغ  ال ًبر١ ٞحها لٓن  ن الؿخت ال ًؼصَغ ٞحها هبذ،  ال ؤعيا ٢ٟغا ٖلى مضٔ ال٣ْغ ٖاما 

ض".   ٤ ؤْ الخٍٛغ ْالبًر  مِما ٨ًً مً ؤمغ َظا الاػصَاع ؤ

ْاع ٖهغ الا   9.2.2    هدُاٍؤص

 بمغخلخحن:٣ًؿم الباخشٓن ٖهغ الاهدُاٍ 

  ٓلى الٗشماهُٓن ٖلى 1258ٌ/ 656اإلاغخلت ألاْلى: َظٍ اإلاغخلت جمخض بحن ؾ٣ٍٓ بٛضاص ؾىت م ختى اؾخ

 م.1517َـ / 923ال٣اَغة 

ٓا َظٍ اإلاغخلت بالٗهغ اإلا ٓا ؤِْغ البن بٌٗ الباخشحن ؾم ٓلي "ألن اإلا٫ٓٛ ٧اه انغ في َظٍ اإلاغخلت" ىٗٛ

ْا ؤ٦ثر هُا١ الٗالم ؤلاؾالمي.  ْؾاص

٧ٓي "اَا بٌٗ الباخشحن ْ ؾم ْع اإلامل ٓػة الؿالَحن اإلامالُ٪ مً ؤجغا٥ بالض ْالكام ٧اهخا في خ ألن مهغ 

ش ألاصب الٗغبي.   ٓع آلاجُت بؿبب قِغجّ في جاٍع ٧ٓي في الؿُ  ْقغا٦ؿت". ؾِؿمى َظا الٗهغ بالٗهغ اإلامل

  ْجيخهي بدملت 1517َـ / 923اإلاغخلت الشاهُت: َظٍ اإلاغخلت جبخضت مً اؾدُالء الٗشماهُحن ٖلى ال٣اَغة م 

ٓلحن ٖلى مهغ ؾىت   م .1798َـ /1213هب

ْع الٗشماوي " لٛلبت الٗشماهُحن ٖلى ٦شحر مً ب٣إ الٗالم ؤلاؾالمي".    ؾمُذ َظٍ اإلاغخلت بالض

 ألاْيإ الؿُاؾُت ٢بل الجهًت 9.3

ْلظل٪ جٓظض مً َظا ألان ٞاللٛت الٗغبُت لم جسُل  ؛بن ألاْيإ الؿُاؾُت جازغ ؤزغا بالٛا في ؤصب ؤًت لٛت ل 

 آزاع ملمٓؾت لؤلْيإ الؿُاؾُت ٢ضًما ْخضًشا.ُّٞ 

ْؤمت ٓم  ْاهدُاَِا  ؛ ُٞلمـ ُّٞبن ألاصب َٓ سجل ل٩ل ٢ ا  ْاجهُاَع ْج٣ضمِا  ا  ألاصًب  بدُض بن اػصَاَع

ٓظض ُّٞ جإزحر آزاع ٖهغ  ٓلّ ٞدُىما ٣ًام بضعاؾت ألاصب الٗغبي في ٖهغ الاهدُاٍ ُٞ ٍْٔغ بد ٓع ما ٌكاَض  ًه

ْالش٣اُٞت.  الاهدُاٍ الؿُاؾُت ْالاظخماُٖت 

ْالِا اه٣غيذ  ْػ ش ألاصب الٗغبي ٞم٘ اهدُاَِا  ْلت الٗلم ْألاصب في جاٍع ْلت الٗباؾُت هي بمشابت ص بن الض

 ْ ْلت الٗلم   ألاصب ؤًًا ْؾاص الٓالم ٖلحها ٖامت خؿب آعاء بٌٗ الباخشحن.ص

 بلى: –ؤي بٗض ؾ٣ٍٓ بٛضاص ختى الخملت الٟغوؿُت  –اه٣ؿم الكغ١ الٗغبي ٢بل الجهًت 
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 .ٓلُت الًت مٛ ْٚضا   "ال٣ؿم الكغقي: "َٓ الٗغا١ الظي ٣ٞض اؾخ٣اللّ 

  ٓع ٢ْض ال٣ؿم الٛغبي: َظا ال٣ؿم "ًخإل٠ مً مهغ ْؾ ْصاٞ٘ ٖىّ اخخٟٔ باؾخ٣اللٍّا )الكام(،   ،

 ْ ٓاث٠ ألاظىاص مً اإلامالُ٪".إصٞإ اإلاؿخمُذ اإلاىايل،   ن ٧ان الخ٨م ٢ض ؤنبذ في ؤًضي َ

ٓم بضعاؾت ألاْيإ الؿُاؾُت ٢بل الجهًت ؤي في ٖهغ الاهدُاٍ ٞىجض ؤن الكغ١ ؤلاؾالمي جدذ  خُىما ه٣

ضان:  ؾُُغة زالر ؤمم ٢بل الجهًت ٦ما ٢ا٫ ظغجي ٍػ

 ٓلِا. الٟغؽ: ٧ان ْما بد ْاؾِ الٗالم ؤلاؾالمي ؤي بًغان ْزغاؾان   الٟغؽ ًد٨مٓن ٖلى ؤ

  .ٓلِا ْما بد  اإلا٫ٓٛ: ٧اهذ ؾُُغة اإلا٫ٓٛ مً ؤٞٛاوؿخان بلى ؤ٢صخى الِىض 

  :ْالٗشماهُحالٗشماهُٓن م ألاجغا٥ 
َ
ل َٖ ْما ٧ان  ْالجؼاثغ  ٓوـ  ْج ْالٗغا١  ْالكام  ٝغ ٖلى مهغ  ن ًتٞر

ٓلِا.  بد

٧ٓي ) بن ٖهغ الاهدُاٍ ًى٣ؿم ْالٗهغ 1517-م1258َـ /923 -ٌ 656بلى اإلاغخلخحن ؤي الٗهغ اإلامل م( 

٧ٓي ْفي 1798-م 1517َـ/1213-َـ 923الٗشماوي ) م( ٦ما ٖلمىا. ْؾٝٓ هدىا٫ْ ألاْيإ الؿُاؾُت في الٗهغ اإلامل

ٓطط ل ٓا٫ الؿُاؾُت ْالاظخماُٖت ٢بُل الجهًت في مهغ ٦ىم ْمً زم هغ٦ؼ ٖلى ألاخ لٗالم الٗغبي إلاا الٗهغ الٗشماوي، 

ٓامل الجهًت الٗغبُت مً زال٫ صعاؾت بضاًت  ٓط ٖلى البلضان ْألا٢ُاع الٗغبُت، ٦ما هبدض ًٖ ٖ ْهٟ لِا ؾُُغة 

ْبٗض الخملت الٟغوؿُت. ٓلحن   الجهًت الٗغبُت ْألاْيإ الؿُاؾُت ْالاظخماُٖت في ِٖض هب

٧ٓي 9.3.1  ألاْيإ الؿُاؾُت في الٗهغ اإلامل

بن الصخو التر٧ي اإلاكتٔر باإلاا٫ ؾمي باإلامل٥ٓ ْظمّٗ اإلامالُ٪. اؾخ٨ثر قغاء اإلامالُ٪ مً ًغاص باإلامل٥ٓ؟ 

ت في الجِل ٖامت ْفي ِٖ ن ٞغ٢ت ٖؿ٨ٍغ ّٓ ٓبُت ألن ٩ً ٓمت ألاً ْازغ الخ٩ ض اإلال٪ هجم الضًً ؤًٓب زانت ألاجغا٥ في ؤ

ْ  ظٗلِم ؤمغاء بإن ٓاصَا  ٢ْ ْلخّ  ٔ لض ٓ  خغؾّ الخام. اقتر ٓبُ ْل٨جهم ن اإلاماإلال٥ٓ ألاً ٍٓت ظُٓقِم  الُ٪ ألاجغا٥ لخ٣

ْلتهم ُٞما بٗض. ْؤوكائا ص ٓبُحن صْن ؤؾُاصَم  ع ألاًام ْ بضئا ٌؿدبضْن باإلال٥ٓ ألاً ْا بمْغ ٓ٢ 

ٓبُحن ٖام  ْلت اإلال٪ ٖؼ الضًً ؤًب٪ الظي هإػ ؤ٫ْ مغة ألاً ْاؾخ٣غ ألامغ بُجهم 648بن ماؾـ َظٍ الض َـ  

ْل ٓلى الٗشماهُٓن ٖلحهم. بن الض ْالكام ماثخحن ْزمـ ْؾبٗحن ؾىت.ختى اؾخ ٦ُٓت ٢ض خ٨مذ في مهغ   ت اإلامل

٧ٓي في مغخلخحن:  ٢ؿم اإلااعزٓن الٗهغ اإلامل

  ت مً ٖام ْلت اإلامالُ٪ البدٍغ ت: جبخضت ص ْلت اإلامالُ٪ البدٍغ ْجيخهي ٖام 1250َـ/648ص َـ/ 784م 

ْالىانغ ا1382 ْلت ٖؼ الضًً ؤًب٪ ْ الٓاَغ بُبرؽ  ْمً ؤقِغ مل٥ٓ َظٍ الض ْْن ْألاقٝغ م.  ل٣ال

ْالىانغ دمحم.  زلُل، 

يت مؿ٨جهم الظي ؤهؼلِم  غة الْغ ت "وؿبت بلى جهغ الىُل الظي ًدُِ بجٍؼ بجهم ؾمي باإلامالُ٪ البدٍغ

 ُّٞ الؿلُان هجم الضًً ؤًٓب". 

  ْلت جبخضت ٖام ْلت اإلامالُ٪ الكغا٦كت ؤْ البرظُت: َظٍ الض ْجيخهي ٖام 1382َـ/ 784ص َـ 933م  

ض ْألاقٝغ بغؾبأ 1517/ ٦ِٓا اإلاٍا ْمً ؤقِغ مل ا َٓ بغ١ٓ٢.  ْؤقَِغ ْلت  م. ؤ٫ْ مل٪ لِظٍ الض

ٓعي.  ْالٛ  ٢ْاًدباي 
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ٍْغّبٓن جغبُ ت ظُضة.بجهم ٌؿمٓن بالبرظُت ألجهم ٌؿ٨ىٓن في ؤبغاط ٢لٗت اإلا٣ُم   ت ٖؿ٨ٍغ

ب  ظِم الخْغ ْاهتهذ بسْغ ٍْغظ٘ الًٟل بلى اإلامالُ٪ في بزغاط ألاٞغهج جهاثُا مً ظمُ٘ بالص الكام، 

٨ٍْٟي َظا الٗهغ ٞسغا ؤن ٩ًٓن ُّٞ الٗالمت ٖبضالغخمً بً زلضْن )ث   م(.1405َـ/ 808الهلُبُت. 

ْالٗلم ْألاصب، ٨ٞ ْالًٟ  ت بالٗمغان  ْلت اإلامالُ٪ البدٍغ ْاإلاضاعؽ خٟل ٖهغ ص ثر ُّٞ بىاء اإلاسجض 

ْلم ًازغ ٖجها ٖلم ؤْ ٖمغان  ْلت اإلامالُ٪ الكغا٦كت ؤْ البرظُت  ٓا٫ مًُغبت في ص ٧ْاهذ ألاخ ْاؾخيؿار اإلاهاخ٠، 

ْحكُِضَم. ْجإؾِـ اإلاؿاظض   بال بٌٗ ٞخذ البلضان 

ْالبرحٛ ْالؿالظ٣ت  ْالهلُبُحن  ْالخخاع  ٓبُحن  ب م٘ ألاً ٧ٓي مملا بالخْغ ْالٗشماهُحن، بن الٗهغ اإلامل الُحن 

ْصؽ  غة ع ٢ْبرم ْظٍؼ ْؤهُا٦ُت  ٓبت  ْالى ْا ؤعمُيُت  ْل٨ً م٘ طل٪ بجهم ٚؼ اث بحن ألامغاء  ْالخىاٖػ ٦ْثرث اإلاىاٞؿاث 

َٓا.    ْٞخد  ْٚحر طل٪ مً البالص 

ٓا ٢إل  ٓل ْاؾخ ْالكام  ٓا الخخاع جهاثُا مً مهغ  ْمً مٟازغ الؿالَحن اإلامالُ٪ الؿُاؾُت بإجهم ؤزغظ

ْمضجهم ختى اجهاعث اإلامل٨ت الكمالُت للهلُبُحن بٟخذ ؤهُا٦ُت ؾىت الهلُبُحن  ٓجهم  ْػالذ ممل٨تهم 667ْخه َـ، 

َِٓا بإًضي الخخاع.688الغابٗت ألازحرة في َغابلـ ؾىت  ٓا الخالٞت الٗباؾُت بمهغ بٗض ؾ٣  َـ ،ْ ٦مااخُُ

ْالٗشماويط٦غ دمحم ٖبض اإلاىٗم زٟاجي في ٦خابّ "الخُاة ألاصبُت في مهغ، الٗهغ اإلام ٧ٓي  ؤن الٗهغ " ل

ْال٣ًاء ٖلى  ْالٗشماوي لِما ؤَمُت ٦بحرة في الٗالم ؤلاؾالمي خُض بجهما ٢اما بةخُاء الخالٞت ؤلاؾالمُت  ٧ٓي  اإلامل

ٓط مهغ  ْعا مِما في وكغ هٟ ْلخان ص ٢ْض لٗبذ َاجان الض ْٖلى الخُغ الخخاعي.  ٓاخل الكام  بماعاث الهلُبُحن في ؾ

٦ْشحر مً ألاعاضخي الٗغا٢ُت ْؾلُاجها ٖلى الٗالم ال ْلُبُا  ْالُمً  ْالكام  ٗغبي ٧لِا ٞؿُُغث مهغ ٖلى بالص الدجاػ 

٧ْان اإلامالُ٪ ًد٨مٓن ٖلى مهغ باؾم  ْبٌٗ ؤ٢ُاع البدغ ألابٌُ.  ٓبت  ْبالص الى ٓصان  ٣ُت ْقما٫ الؿ ْقغ١ بٍٞغ

 الخلٟاء الٗباؾُحن.

 ألاْيإ الؿُاؾُت في الٗهغ الٗشماوي  9.3.2

ب  ْلت اإلامالُ٪ بإًضٔ بضؤث الخْغ ْاهتهذ ص ْالٗشماهحن في بضاًت ال٣ٗض الشاوي مً ال٣غن الٗاقغ  بحن اإلامالُ٪ 

٨ٍْخٟي 923ؾلُم ألا٫ْ ؾىت  ض ؤن ًضٕ مهغ للممالُ٪  َـ. َظا ظضًغ بالظ٦غ ؤن الؿلُان ؾلُم ألا٫ْ ٧ان ًٍغ

ْجًغب الؿ٨ت با" بممخل٩اجّ في آؾُا بكٍغ ؤن ٓا لّ بالؿُاصة ُٞسُب لّ،  ٓمان باي ٌٗتٞر ْل٨ً الؿلُان َ ؾمّ 

ْؤزظ ٌؿخٗض لخغبّ ْلت اإلامالُ٪." ؤبى طل٪  ٓي بؿاٍ ص مت الٟاخكت َْ ْاظّ الٍِؼ  ْل٨ً 

َْم ؤجغا٥ ؤْ قغا٦ؿت ؤنبذ ْ  ْمً بٗضَم مً الؿالَحن الٗشماهُحن  ٫ْ ٖلى مهغ  الؿلُان ؾلُم ألا

َْم ًل٣بٓن بالباقا.  زلُٟت لِم 

ْالؿبب الغثِسخي  في بضاًت ألامغ ٧اهذ ألاْيإ الؿُاؾُت ع ألاًام  ْل٨جها حؿٓء بمْغ في الٗهغ الٗشماوي ظُضة 

الة بصخئ مً "لظل٪ بإن  ٓالي في مهغ بال مضة ٢لُلت ٞلم ٌكٗغ ال ٓا ؾُاؾت مؿخمغة ؤن ال ًٓل ال الٗشماهُحن اجبٗ

ٓا ًظ ٧ْاه ْا ألهٟؿِم قِئا مً ما٫،  ٓا ًجُئٓن لُضزغ ٧ْإجهم ٧اه ْا فيالاؾخ٣غاع،   ؤي بنالح." َبٓن صْن ؤن ٨ًٟغ

ٍٓا. َظا  ٓالي ٢ ْلت الٗشماهُت يُٟٗت ْناع ال في ال٣غن الشاوي ٖكغ الهجغي/الؿاب٘ ٖكغ اإلاُالصي ناعث الض

ٓهّ قُش البلض. ناع َ َْؿم ٓالي  ُما صًيُا لِم بجىب ال ْا مً اإلامالُ٪ ٖػ الء ا ظضًغ بالظ٦غ بإن الٗشماهُحن اجسظ

 ٓ ع ألاًام ختى ٚضا ممازال لل ٍٓا بمْغ ماء ٢ ٓم الٖؼ ال ًدًغ ٢غؤة اإلاغؾ ٓالي ؤخُاها  الي الٗشماوي ٞكُش البلض ٌٗؼ٫ ال
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ٓالي الظي ال ًغياٍ ختى  ٍْمخى٘ ًٖ تهىئت ال ٓالي  ٓلُت ال ٓلى ٖلي ب٪ ال٨بحر ٖلى مكُست البلض ْنمم ٖلى "بخ ج

ٓالي التر٧ي ؾىت  ْلم ًلبض ؤن زل٘ ال ْلت الٗشم1769َـ/1183الاؾخ٣ال٫،  ْؤٖلً اؾخ٣ال٫ مهغ ًٖ الض اهُت ْيغب م 

ا مً مضن الكام، ٚحر ؤن الباب الٗالي الٗشماوي  ْٚحَر ْصمك٤  غة الٗغب  ْٞخدذ ظُٓقّ مٗٓم ظٍؼ الؿ٨ت باؾمّ، 

الًت ٖلى مهغ ٞاه٣لب ٖلى ؾلُاهّ ٖلي ب٪ ال٨بحر،  ْٖضٍ بّ مً ال لم ًلبض ؤن اؾخٛٔٓ دمحم ب٪ ؤبٓ الظَب بما 

ْبظل٪ ؤيإ دمحم ب٪ ؤبٓ الظَب ٖلى مهغ 1773َـ/1187ْوكبذ بُجهما الخغب ْؾ٣ِ في مُضاجها ٖلي ب٪ ؾىت  م 

ل قُسا للبلض ختى جٓفي ؾىت  تها، ْْ َغصَّ لِا اؾخ٣اللِا ْخٍغ ًُ  "م.1775َـ/1189ٞغنت طَبُت ؤن 

ٓلحن ٖلى مهغ ؾىت  ْلت الٗشم1798َـ /1213ٚؼا هب ْاهتهذ الض ْمغاص ب٪  ٧ْان ًد٨مِا ببغاَُم ب٪  اهُت م 

غا يض الخملت الٟغوؿُت وبالخملت الٟغوؿُت ْناع الٟغ  ْل٨ً مهغ جٓل ججاَض ظِاصا ٖىُٟا مٍغ ؿُٓن خا٦محن لِا 

ْلم ًىٟ٘ لّ مً ألا  ٓلحن زاثبا  ٓاث ختى عظ٘ هب ٓع ؤلا زالر ؾى  نالخُت التي ظٗلِا زال٫ ٢ُامّ بمهغ. م

ْلت  ن ًٖ الخسلو مً الض ٓا ٨ًْٟغ ٓمي ْظٗل ٓع ال٣ حن الكٗ الٗشماهُت بن الخملت الٟغوؿُت ؤط٦ذ في اإلاهٍغ

ْا دمحم ٖلي الباقا خا٦ما لِم ؾىت  ٓة جهًتهم الخضًشت.1805َـ/1219ختى ازخاع ْا ب٣ ْبضء  م 

 ألاْيإ الاظخماُٖت ٢بل الجهًت 9.4

ْالضاعؽ ؤن ًٔغ ٞحه ْؤمت ِٞؿخُُ٘ الباخض  ٓم  ٓم ٌٗض ألاصب مغآة هانٗت ناُٞت ل٩ل ٢ ٢ْ ا خُاة  ل٩ل ؤمت 

غْٝ زانت.ْ   بما جإزغ مً ؤخضار ٖامت ْْ

٧ٓي 9.4.1  ألاْيإ الاظخماُٖت في الٗهغ اإلامل

ْعزذ ًٖ بٛضاص الخالٞت الٗباؾُت، ْناعث مغ٦ؼا    ٧ٓي مً ؤػهى ؤًام مهغ ؤلاؾالمُت، ٣ٞض  بن الٗهغ اإلامل

ٓاٞض ٖلُُا الٗلماء ْألاصباء مً الٗغا١ ْألاهضلـ ْن٣لُت ٞاّعًٍ مً ؤْيإ بلضاهُم.   ْمؿخ٣غا ٞخ

٧ٓي ٖلى َب٣اث:خؿب الكُش ٖبضاإلاىٗم زٟاجي   ٌكخمل املجخم٘ ؤلاوؿاوي في الٗهغ اإلامل

 .ٟحن ْاإلاْا ْالهىإ  ْالخجاع  ْالٗما٫   َب٣ت الٟالخحن 

 .ٓظُاء ْال ىُاء   َب٣ت ألٚا

 .ْالُُمىت ٖلى مهاثغ البالص ٓط  ٧ْان لُم الىٟ  َب٣ت اإلامالُ٪، 

ٓع الخُاة الاظخماُٖت في طل٪ الٗهغ ْخ٨م ٖلُّ بإهّ ٧ان  الٗهغ ٧لّ ٖهغ الٟٓضخى بن الكُش زٟاجي ن

٧ْاهذ الُغ١ ٚحر آمىت مما ؤزغ  ْؤخؼابا ٧ل ٌٗمل ٖلى قا٧لخّ،  ٓا ُّٞ قُٗا  ْالخ٩ام اه٣ؿم ٧ْان ألامغاء  ْالايُغاب، 

ْص الخجاع بلُُا، ٫ٓ٣ً الكُش زٟاجي: ْع ٢ْلت  ٓاعص البالص   ٖلى م

ْمى٣ؿمحن" ْصؾاجـ طْ ٞتن صازلُت،  ٖٓت خ٨م ٞٓضخى  ْؤخؼابا، ق ٧ْان خ٨م اإلامالُ٪ في مجم ُٗا 

ٓاصَم ْؾالَُىُم ضْن ًىدؿبٓن بلى ٢ ْاإلاٍا ٓن  ْالٓاٍَغ ُٓن    ...، مىُم ألاقٞغ

 َْؿخُغص ٢اثال:

ٓاعصَا" ْال )البالص( ٧ْاهذ م  ُم ـمً الًغاثب 
ُ
يت ٖلى الخجاعة التي جمغ بالبدغ ألاخمغ ٩ ٓؽ اإلاْٟغ

ْالبىض٢ُت في خٓى البدغ ألابٌُ  ٓة  ٣ُا بحن الكغ١ ْظى َٓـ في ٍَغ ْلم ًٌٗ  اإلاخٓؾِ.ْالؿ
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ٓع، ٞىا٢و ٖضص  ْايُغبذ ألام ْازخل ألامً  ٢ٟٓذ خغ٦ت الٗمغان،  ال ٖماعة، ٞ اإلامالُ٪ بؼعاٖت 

ٓاعص البالص"ا  .لؿ٩ان، ْ يٟٗذ م

ْا مٟازغ الؿالَحن اإلامالُ٪ الاظخماُٖت بإجهم  ْمً ٦ْما ؤظاص ٓمتهم  ْص خ٩ ٓا هٓاما ص٣ُ٢ا لئلصاعة في خض ْيٗ

ض ختى الخبر ٧ان ًهل مً صمك٤ بلى ال٣اَغة في زالزت ؤًام.  ٦ْما ْي٘ الؿلُان بُبرؽ ج٣لُضا ؤن ٌؿاٞغ هٓام البًر

ٓم.  َْٓ ج٣لُض ال ًؼا٫ ٢اثما بلى الُ ٟت،  ٓة الكٍغ ٍٓا ًدمل ال٨ؿ  مدمل  بلى م٨ت ؾى

 ْ ْ اث بحن ألامغاء، ٦ما ٨ًثر ٞغى الًغاثب ٖلى الكٗب ج٨ثر في ػمً َظٍ الض ْالخىاٖػ لت البرظُت اإلاىاٞؿاث 

ٍْٓلم ؤصخاب ؤلا٢ُاٖاث ٖلى الٟالخحن. ٧ْاهذ  ٍْٟغى ٖلى الٟالخحن يغاثب اؾخصىاثُت ٚحر الًغاثب الٗاصًت 

ُٗا ٖلى ججاع الخجؼثت، ختى َٓػ ُٗض ج
ُ
ْح ْلت حكتري ٦شحرا مً املخانل  تجمى٘ اإلاًاعباث ا الض  .لخجاٍع

 :الهىاٖت

ْاإلاٗاصن،  ٓص، الخلى،  ْالجل ْالٟغف، ْألازار،  ٓظض نىاٖت اإلاالبـ،  ٧ٓي ٞخ اػصَغث الهىاٖت في الٗهغ اإلامل

ْلت جُخم بهىاٖت ألاؾلخت ْؾًٟ ألاؾلخت ٧ْاهذ الض ْلت مهاو٘ زانت للِخل٘ الؿيُت  ْالؼظاط اإلالٓن.  ٦ْما ٧اهذ للض

٦ْبا ْلت.التي ًسلُٗا الؿالَحن ٖلى ألامغاء   ع عظا٫ الض

 :اإلاباوى

ْالٗماعاث ألازغ  ْحكُِضَم  ٓا ببىاء اإلاؿاظض الكامست  ٦ْما ٢ام ٧ٓي  ٓع الباطزت في الٗهغ اإلامل  ٔ بىِذ ال٣ه

ضي ت مىّ بٗض الجام٘ ألامٓي بضمك٤". ٣ٍا٫ بهّ لمْ  ،مشل الجام٘ اإلاٍا بَن في ؤلاؾالم ؤ٦ثر ػزٞغ ًُ 

 :الخجاعة

٦ُٓت بإن مهغ خُيئظ ٧اهذ جمؿ٪ بن الخجاعة ٢ض اػصَغث اػصَاعا مضَكا  ْلت اإلامل ٧ْاهذ ؤ٦ثر وكاَا في الض

ْعبا، مما  ْبحن ؤ ْبٗباعة ؤزٔغ بحن الُىض ْقغقى آؾُا  ْالٛغب،  بالكُغ ألا٦بر مخذ ؤػمت الخجاعة الٗاإلاُت بحن الكغ١ 

ت مشل ِظ  اث بًُالُا الخجاٍع ٍٓع ْبحن ظمُ ٓع  ةَٓ ىْ ظٗلُا ح٣ٗض بِىُا  .  ْالبىض٢ُت ًٞال ًٖ ب٣ُت سٛ البدغ اإلاخٓؾِ ْظؼٍع

ْلت جدهل ٖلى  .صزل ضخم مً م٩ٓؽ الخجاعة ٧ْاهذ الض

ْاإلاالهي  اث  ْالجَز ْالخٟالث  ُاص   :ألٖا

ْلت بحن  ْالكُُٗت اإلاخضا ْال٣بُُت  ُاص ؤلاؾالمُت  ٧ٓي مً ألٖا ْالخٟالث بال٨ثرة في الٗهغ اإلامل ُاص  اخخٟلذ ألٖا

ْج٣ُم الاخخٟاالث ال٨بحرة بمىاؾبت جل ْؤياٝ اإلامالُ٪ ُُٞا ُٖض مدمل الدج. الىاؽ ٢ضًما  ُاص.   ٪ ألٖا

ٓا  ٧ْاه ت ؤم٨ىت ٦شحرة ٖلى قاَئ الىُل ....  ْالدؿلُت، ٧ان الىاؽ ًسغظٓن للجَز ٦ْما"احؿٗذ ٞىٓن اللُٓ 

ْاإلاٛىُاث ْمُٗم بٌٗ اإلاٛىحن  ْالؿًٟ الكغاُٖت للخجٍز بُا في الىُل  ٓاعب  ن ال٣ ْمً مالَحهم خُيئظ الجرص  .…ٌؿخإظْغ

ْؤنبذ مؿغخا  ْاعج٣ى خُىظا٥ زُا٫ الٓل  ْعمي الُحر بالبىض٢ُت.  ْالهُض  ْتهاعف الض٨ًت  ْجُُحر الخمام  ْالكُغهج 

 قٗبُا جاما".  

 ألاْيإ الاظخماُٖت في الٗهغ الٗشماوي 9.4.2

ْٖض ا ْاإلاهاثب في الٗهغ الٗشماوي  ٓع قٓقي ي٠ُ "ٞخذ ْاظّ املجخم٘ ؤلاوؿاوي ٦شحرا مً اإلاكا٧ل  لض٦خ

ْٞىُت ْنىاُٖت....  الٗشماهُحن إلاهغ ٧اعزت مً ٧ل ْظّ، لم ج٨ً ٧اعزت ؾُاؾُت ٞدؿب، بل ٧اهذ ؤًًا ٧اعزت ٖلمُت 

ٍٓلت".  ْٖلى َظا الىدٓ اهخ٨ؿذ مهغ اهخ٩اؾت لم حؿخُ٘ ؤن ج٤ُٟ مجها بال بٗض ٞترة َ
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ٍْخٗهغ  ٦ما ياٖذ ججاعة مهغ ْنىاٖتها في الٗهغ الٗشماوي يُاٖا جاما ْب٣ُذ الؼعاٖت ٞدؿب 

ْالًى٪ ْق٠ٓ الخُاة.....ختى  ْلم ًب٤ "للٟالح ؾٔٓ الباؽ  ُباتها  ْاإلامالُ٪ مً زحراث الؼعاٖت َْ الٗشماهُٓن 

ْعاثّ  ْمً  ْالبِؿاع  ْالٗضؽ  ْالبهل  ل )الخالي مً الضًَ(  َغ
َ
ْالجبن ال٣ لُهبذ ؤٞسغ َٗام الٟالح زبز الكٗحر 

 ؾُاٍ السخغة" .   

ْلت الٗشماهُت مىظ اؾدُالء الٗشماهُحن ٖلى مهغ في الىه٠ ألا٫ْ بن الكٗب اإلا هغي ًغػح جدذ ؤز٣ا٫ الض

ْال٣ٟغ  ؿاع  ْالًى٪ ْؤلٖا ٓن قضة الباؽ  ْاظّ اإلاهٍغ مً ال٣غن الٗاقغ الهجغي/ ال٣غن الؿاصؽ ٖكغ اإلاُالصي. 

 جدذ الخ٨م الٗشماوي.

ْلم  ْٞاجدحن  ٓا ٚؼاة  الة ْألامغاء الٗشماهُحن " ٧اه ْالؿُاؾت" بن ال ال هٓاٍم في الخ٨م  ٓا ؤصخاب خًاعة  ٓه ٩ً

ْح الٗلم  ْا ٞحهما مً نغ ٓا ٧ل ما ْظض َٓما ْ"خُم ْالكام مشل البالص ألازٔغ خُىما ٞخد ٓا خًاعة مهغ  ِٞضم

ْٖلما ٞ ٓا ؤصبا  ٓا بمؿخُٗحن ؤن ًيخج ْلِؿ تهم  ْٞا٢ضًً خٍغ ْالًٟ ٞهاع ؤَلِما زاملحن  نبدذ الخُاة إْألاصب 

ْالٗلم ٢ٓذ".   ال٣ٗلُت  غ َٓ مغ٦ؼ ْخُض للٗلم ْألاصب في طل٪ ال ٧ْان ألاَػ  ُت ْألاصبُت يئُلت ظضا 

ٓع  ٓع ؤخمض ٩َُل في جمُِض ٦خابّ "جُ ٓع الض٦خ الخضًض في مهغ" ألاْيإ الاظخماُٖت في مهغ  بألاص٢ض ن

ٓصا مسخلٟت ٖلى البالص ٢بل الجهًت  ٓا ٢ُ ٧ْان ألاجغا٥ ٢ض ٞغي ٓاعصَا ْقبّ خ٨م ألاجغا٥ باالخخال٫،  مً خُض م

٧ْاهذ الىدُجت ؤن اَٟإث هاع  ْالجامٗاث،  ْاإلاضاعؽ  ٓا ًٖ ؤمغ الخٗلُم  ْؤٟٚل ٖٓت،  ٓا يغاثب مخى ْٞغي ْؤصبها، 

 ؤلابضإ ْؾاص الخ٣لُض الجامض في املجخم٘ في ظمُ٘ مجاالث الخُاة، ٫ٓ٣ً ؤخمض ٩َُل في َظا الهضص:

ن الشالزت التي ؾُُغ ٞحها الخ٨م التر٧ي ٖل ى مهغ، ٢ض ٖملذ ٖملِا في بٚماى "٧اهذ ال٣ْغ

ٖٓا مً  ٣ْٖض ألالؿىت. ٣ٞض ٞغى ألاجغا٥ ٖلى البالص ه ْز٣ل ؤلاعاصاث،  ْج٨بُل ال٫ٓ٣ٗ،  الُٗٓن، 

ْطل٪ ؤن اخخاللِم ٢ض ٖمل ٖلى  ا.  ُّ ْؤصب ا  ًّ ْلت ل٣خل البالص ماص الاخخال٫ َٓ في خ٣ُ٣خّ مدا

 ْٕ ٓاعصٍ، ْسجً ؤع ْمهاصعة ظمُ٘ م ٤ٍٓ ؤٖٓم مل٩اجّ. امخهام ٧ل زحراث الكٗب،  ْحٗ ٢ضعاجّ، 

ْالٟىاهحن، ْ  -ؤ٫ْ اخخاللِم –ْفي ؾبُل جىُٟظ طل٪ ٢ض ه٣ل ألاجغا٥ مً مهغ  ٦شحرا مً الٗلماء 

ت في ؤًضي  ما٫ ؤلاصاٍع اؾاث ْألٖا ٓا ؤَم الٍغ ًٍْ، ْظٗل ْا ٓا الض ْالىٟاجـ، زم جّغ٧ ٖضًضا مً ال٨خب 

ْا مً ٞغى الً ْؤطهابهمألاجغا٥  ٓا ؤًت مً اإلامالُ٪، زم ؤ٦ثر ٓظِ ْلم ً ٓا ٧ل ؤلانالح،  ْؤَمل غاثب، 

٧ْاهذ الىدُجت ؤن اهُٟإث قٗلت  ْاهتهبذ،  اًت بلى الخٗلُم، ختى ل٣ض ؤٚل٣ذ اإلاضاعؽ بل َضمذ  ٖع

ْاللٛت،  ٓم الضًً  غ الظي ْل اإلاالط إلاا ب٣ي مً ٖل ْمًُا ًيبٗض مً ألاَػ الخُاة الٗلمُت في البالص بال 

ْهت ٦شحر  ٓص ٩٦ل مٓاَغ الخُاة في طل٪ الِٗض اإلآلم...."ْإن ٧ان ٌٗاوي في جل٪ آلا  ا مً الجم

ْحُٗلذ وكاَاتها،  ْآصابها في مشل َظٍ ألاْيإ، ٣ٞض ججمضث الخغ٦ت ألاصبُت  ْلم جسخل٠ ؤمغ اللٛت الٗغبُت 

٧ْاهذ الىدُجت ؤن اهدهغث  ٓن ألاصباء الظًً ٢بلِم مً صْن ؤي ججضًض،  ْالكٗغاء ًدا٧ ل ألاصباء  ٟىٓن الٗغبُت الْْ

ْج٣لُض ألاؾب٣حن ت  ن ٦شحرا باإلياٞت بلى طل٪ ٢ض ْ  ،في الؼزٞغ ْؤزظ ألاصباء ًغ٦ْؼ حؿغب ألاؾلٓب الغ٦ُ٪ في الٗغبُت 
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ت ِىا ْاَغا بالؼزٞغ حن بهخاظاتهم جٍؼ ٓا٦بت  ٖلى جٍؼ ٍٓغ اإلااصة ؤْ ج٣ضًم اإلاٗاوي الجضًضة اإلا مً صْن الىٓغ بلى جُ

ْمجخمِٗم م   ل:، ْفي َظا الهضص ٨ًخب ؤخمض ٩َُلٗهَغ

ذ اللٛت الٗغبُت بل ٞؿضث ٨ٞثر ٞحها التر٧ي  ْاهدٞغ " ٦ظل٪ حُٗلذ الخغ٦ت ألاصبُت بل جذجغث، 

ْابخٗضث ًٖ ؾلؿلت الٗغبي ألانُل".  غاب،  ٓاٖض ؤلٖا  ْالٗامي، ْخاصث ًٖ ٢

سّ" الًٓء ٖلى  ْجاٍع ٓعي في ٦خابّ "اإلآَظؼ في ألاصب الٗغبي  ْؤل٣ى ماعر ألاصب الٗغبي الكِحر خىا الٟاز

ْبّحن اؾدُالءٍ ٖلى آؾُت الهٛٔغ ْختى بالص الكام، ألاْ  ٓط  ٓع ألٖا يإ الاظخماُٖت ٢بل الجهًت ٞظ٦غ مِاظمت جُم

ْالبالص ختى جٓفي في  ْا ٦ْ1404ُُٟت مٗاملخّ مٗاملت ٢اؾُت م٘ ألاَل   ختى جدغ٥ ألاجغا٥ُ، ٞبضؤ
ُ
ُّ اإلاىُت ْاْٞخ ْما بن  م، 

ٓا ٖلى ٖغف ال٣ ٓل ْاؾخ ن ٖلى آؾُت الهٛٔغ  ْامخضث ؾُُغتهم بلى مهغ ٌؿُُْغ ٓا ال٣ؿُىُُيُت  ْاظخاخ ُانغة، 

ٓع في الىخاط ال٨ٟغي ؤًًا،  ْالٟٓضخى ْالايُغاباث ٣ٞض ؤزغث َظٍ ألام ب  ْبما ؤن َظا الٗهغ مملٓء بالخْغ ْالكام، 

ت ْألاصبُت، ٞلم هجض في َظا الٗ ْال٨ٍٟغ ٓص في ظمُ٘ املجالث الٗلمُت  ْابخ٩اع، ْؾاص الجم هغ في ٞلم ًِٓغ ؤيُّ ببضإ 

ْهثرا باملخؿىاث البضٌُٗت صْن ؤي ببضإ في  ْإلباؽ ال٨الم هٓما  ت ال٫ٓ٣  مجا٫ ألاصب ٖلى ْظّ الخهٓم بال ػزٞغ

ْاإلابجى.  اإلاٗجى 

ش  ْالُالب الىاقئحن "الجام٘ في جاٍع ٓع ألاْيإ الاظخماُٖت في ٦خابّ اإلاٗغْٝ بحن ألاْؾاٍ الٗلمُت  ٦ْما ن

ٓبّ الغق٤ُ:   ألاصب الٗغبي)ألاصب الخضًض( في ؤؾل

ْال٨ُُٟاث.  ض في ال٨مُاث  دحي اإلآث ؤْ ًٍؼ ًُ ُْٖاء  ُْٖاء، ؤزظ ًىّمي  "اإلاضهُاث ٖىض الكٗٓب ؤزظ 

اإلاا ٧ان الكغ١ مىبٗ ٍٓع مىبذ َْ ْالًُاء، بل ٧ان مىظ ؤ٢ضم ٖه ْمبٗشا للخحر  ا للُٗاء 

ٓاهبّ الكٗٓب ج٣هضٍ مً ٧ل م٩ان  ْج٣لبذ ٖلى ظ ٕغ في ٦ىّٟ ال٨ٟغ ؤلاوؿاوي،  الخًاعاث، جٖغ

ْاهض٣ٞذ  ، ٖىضما اهُٓث نٟدت الِٗض الٗباسخي،  ًّ ْٚؼاة بُان، زم ٢لب لّ الضَغ املج ٚؼاة ٨ٞغ 

ْػها، ٖلى البالص الٗغبُت ؾ٫ُٓ مً ألٖا ٣م للمضهُاث 
ُ
م مً الكٗٓب التي لم ج ْٚحَر اظم ْألاجغا٥ 

ْوكغث ال٣ل٤  ْح الكا٣َت،  ْٖٟذ ٖلى آزاع الهغ ْلم حٗٝغ لِا ٢ُمت، ٞض٦ذ ؤع٧ان البىاء ال٣اثم، 

ْالجِض الٗلمي، ْنضٝ  ْح الٟٓضخى، ٞهضٝ الىاؽ ًٖ الٗلم  ْع ْبٗشذ الٟتن  ْالايُغاب، 

ْع  ْالخُل٘ بلى ؾماثّ،  ٍْبشٓن ما في الىاؽ ًٖ الًٟ  ٓاثب الخضزان،  ْه ٓا ًّخ٣ٓن يغباث آلاالم،  اخ

اث، ْزمضث هحران  ْة الٗب٣ٍغ بْذ ظظ
َ
٨َْظا ز هٟٓؾِم في ؤصب ٖامي ؤْ ما ٣ًترب مً الٗامي، 

ْإطا بظل٪  ا،  ُّ ٓما ًبٗض ُّٞ خ ب ً
ّ
ْعاح الكغ١ في ْلمخّ ال٩الخت، ْفي ٣ٍٞغ الّٟجي، ًتر٢ ال٣لٓب، 

ْإطا َىال٪ ٣ًٓت ٓم ٣ًترب،   ."ٖامت ح٣ٗبها جهًت مباع٦ت الُ

ْبلض  ٓا الخُاة الاظخماُٖت ٢بل الجهًت ٩ًاص ًخ٣ٟٓن ٖلى ؤن البالص الٗغبُت  هجض اإلااعزحن ْألاصباء الظًً عؾم

ٓصث الغ٧ابيمهغ زانت ٧اهذ في ْلمت خال٨ت، بُٗضًً ٧ل البٗض ًٖ الابخ٩اعاث ْؤلابضإ الٟجي ِٞظا  ٢ض  ألاؾخاط ظ

 ٨َظا: "ػصَاعدضاع بلى الا صب الٗغبي مً الاهت في ٦خابّ "ألا بل الجهًعؾم ألاْيإ الاظخماُٖت ٢
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الة ألاجغا٥ َمُّ بال اؾخضعاع  ْلم ٨ًً ل ْالبالص الٗغبُت في خالت ًغسى لِا..... "خ٣ا ل٣ض ٧اهذ مهغ 

ْباؽ ْظِل.  ٓهّ مً يى٪  ْما ٣ًاؾ ٓا٫ بإًت ْؾُلت، ٚحر مىخبهحن لهغزاث الكٗٓب الٗغبُت  ألام

ْلت الٗشماهُت آلت بُضَم، ٢ْض ٧اهذ  ٓالي الظي جبٗشّ الض ٧ْان ال ؤلاصاعة الٟٗلُت في البالص بُض اإلامال٪ 

 َظا الجزإ ؤبىاُء البالص ختى ؤ٢ٟغث البالص مً ؤَلِا، 
َ
ت ُّ ٩ٍْٓن ضخ ٓا ٣ًخخلٓن ُٞما بُجهم  ٦ْشحرا ما ٧اه

 ْٖىضما ظاء ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ ٧ان ؾ٩ان مهغ ؤ٢ل مً زالزت مالًحن."

ْالؿُاؾُت َظٍ  ت ْالاظخماُٖت  هي خا٫ مهغ ٖىضما صزلِا هابلُٓن ٣ٞض بلٜ ٞحها الجِل ْؾٓء الخالت ال٨ٍٟغ

ٓا٫ مهغ في طل٪ الِٗض مما ط٦ٍغ الجبرحي مً صَكت الىاؽ خُىما ٧ان ٖلماء  ْلِـ ؤص٫ ٖلى ؾٓء ؤخ جهاًتها.......

ٓاثل  ٓان الؿ ْحٛحر ؤل ْا َظٍ الخجاعب ؤجها الٟغوؿُحن ٌٗغيٓن ؤمامِم الخجاعب ال٨ُمُاثُت  ختى ًْ ٦شحر ممً خًغ

 .ب السخغيغب مً يغْ 

ٓا٫ الؿُاؾُت ْالاظخماُٖت ٢بُل الجهًت الٗغبُت في مهغ ألجها لِا   ٓع الخالُت ؾٝٓ هغ٦ؼ ٖلى ألاخ ْفي الؿُ

٢ْاصث املجخم٘ ْعا باعػا في ب٣ًاّ الٗالم الٗغبي  ٢ْض ؤصث ص ٓط مؿُُغ ٖلى الٗالم الٗغبي ٧لّ،  ْهٟ الٗغبي بلى  ؤزغ بالٜ 

ٓع الؿاب٣ت.   ٓع بٗض ؤن ٚلبذ ٖلُّ آزاع الاهدُاٍ في الٗه ْالخُ  الاػصَاع 

ٓا٫ الؿُاؾُت ْالاظخماُٖت في مهغ ٢بُل الجهًتألا هٓغة ٖابغة ٖلى  9.5  خ

ٓمت ٧1517اهذ مهغ جدذ خ٨م الٗشماهُحن مىظ ٞخدِا الؿلُان ؾلُم ألا٫ْ في ٖام  م ْ ٢طخى ٖلى خ٩

ْبٗض َظا  ْلم حكِض مهغ في الٗهغ الٗشماوي ؤي اإلامالُ٪،  ْلت الٗشماهُت.  الًاث الض الًت مً  الٟخذ ناعث مهغ 

ٍٓاث.  ا ٖلى ظمُ٘ اإلاؿخ ْجسلٟا ملخْٓ ٓع في املجا٫ الؿُاسخي ْالاظخماعي بل ٖلى ال٨ٗـ قِضث جغاظٗا ملمٓؾا  جُ

٢ْلت ٧ْان املجخم٘ اإلاهغ ي ٢بل الْٛؼ الٟغوسخي زايٗا للخ٨م الٗشماوي ْ ٧ان ٌٗاوي م ْا٢خهاصي  ً ي٠ٗ ؾُاسخي 

ٓاظّ الٓغْٝ الغصًئت  َْظا ال٣ُإ ٧ان ً حن،  ٧ْاهذ الؼعاٖت مهضعا عثِؿا لضزل اإلاهٍغ ْٖضم الاؾخ٣غاع،  ألامً 

ٓجها ٓن ال ًمل٩ٓن ألاعاضخي التي ًؼٖع ٓن اإلاهٍغ ٧ْان اإلاؼاٖع ٓا٫ الؿِئت  ْإهما ٧اهذ ؤعاضخي مهغ ٧لِا جدذ مل٨ُت  ،ْألاخ

َْم  ْلت الٗشماهُت  ٣ٍْضمٓن في اإلا٣ابلت الًغاثب الض ٓجها،  ٍْيخٟٗٓن بها صْن ؤن ًمل٩ ْلت  ٓجها بخ٩ل٠ُ مً الض ٓا ًؼٖع ٧اه

 البآَت.

ْاإلاؼاع  ٓم بجباًت الًغاثب مً الٟالخحن  ٓلي الخا٦م مً َظا ْٖخا٦م مهغ ٣ً ٍْ حن باؾم الؿلُان الٗشماوي، 

َْظا املخهل ًض بت ًٖ اإلاى٣ُت اإلاؿئ٫ٓ مؿب٣ا زم ألاظل ملتزما ؤْ مدهال في ٧ل مى٣ُت مً مىا٤َ مهغ  ٞ٘ الًٍغ

ٓم بخدهُلِا مً اإلاؼاع  ْػاث ٣ًٖ ٧ْاهذ ججا ٣ت لجباًت الًغاثب بىٓام الالتزام،  ْحؿمى َظٍ الٍُغ حن في اإلاى٣ُت، 

ٓا ًٟغيٓن  ْاملخهلحن ٩ٞاه ٓع الٟالخحن. بقضًضة مً ٢بل َاالء اإلالتزمحن  ْاث ْيغاثب بياُٞت التي ٧اهذ ج٨ؿغ ِْ جا

ْلت ْإن َاالء ا ْم٘ ي٠ٗ الض ٓة الؿُاؾُت.  ْال٣ ٓة اإلاالُت  ْالؿُ ٓا ًخمخٗٓن في املجخم٘ باإلا٩اهت الٗالُت  ملخهلحن  ٧اه

ْؤصث َظ ٓا٫ الؼعاُٖت  ٓعث ألاخ ْمً زم جضَ ْهٓام الغي ْألامً  ٍ الٓغْٝ بلى الٗشماهُت ػاصث ٢لت الا٦ترار بالؼعاٖت 

ْالال  حن٢لت الاَخمام  ْاإلاؼاٖع  بالؼعاٖت ْؤلاهخاط. مباالة مً ٢بل الٟالخحن 
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ْا بلى التر٦ُت  ؤما الهىاٖت في املجخم٘ اإلاهغي ٞلم ج٨ً بإ٢ل عصاءة مً الؼعاٖت. بن الهىإ اإلاِغة بما َاظغ

ٍْت التي لم ج٨ً ٢اصعة ٖلى مىاٞؿت الهىاٖت  ٓا ٌٗخمضْن ٖلى الهىاٖت الُض ٓا مجهم ٧اه ْمً ب٣ ْا بلحها،  ْإما ُهجغ

ْاإلاىاهج اإلاؿخى آلاالث الخألاظىبُت ال٣اثمت ٖل  ضزت.دضًشت 

ْالخضاصًً،  َْك٩لٓن َب٣اث مخمحزة مشل: الؿ٣اًحن،  ٧ْان ؤصخاب الخٝغ املخخلٟت ٌٗملٓن ٖلى خضة 

ْبحن  ٓر ًمشلٓن عابُت بُجهم  ٧ْان َاالء الكُ َْكٝغ ٖلحهم  ٓصَم  ْل٩ل َاثٟت مجهم قُش ٣ً ْالهباٚحن  ْالىداؾحن، 

 ْ ٓمت.  ٓعة ؤقض ؤاهذ الخجاعة ٧ الخ٩ ٓع أل ًًا مخضَ ً الخضَ ٓاٍػ ٓٞغ اإلا ْٖضم ج ؾباب مجها: ٖضم الاؾخ٣غاع ألامجي، 

٤ عؤؽ الغظاء الهالر الظي  ١ في ٢ُمت الٗملت اإلاخباصلت، ا٦دكاٝ ٍَغ ْالْٟغ  ، ْاإلا٩اثُل اإلآخضة مً مى٣ُت بلى ؤزٔغ

ْالًغ  ٤ الجضًضة،  ْالبدغ ألاخمغ بلى الٍُغ ٤ الخجاعة الكغ٢ُت مً البدغ ألابٌُ اإلاخٓؾِ  يت خ٫ٓ ٍَغ اثب اإلاْٟغ

ٓع الخجاعي ْالا٢خهاصي في مهغ ٢بل  ْإلى ظاهب َظٍ ألاؾباب ٢ض لٗب ؾببان آزغان في الخضَ حن.  ٖلى الخجاع اإلاهٍغ

َْما:  الجهًت الٗغبُت، 

٧ْاهذ الىٓام  -1 حن،  ْالخىُٓم الٟٗلي بحن الخجاع اإلاهٍغ ؾٓء الخىُٓم، ٧ان َىا٥ ه٣و زُحر في الاهًباٍ الخجاعي 

 مؿخمغا الظي لم ٨ًً ٢اصعا ٖلى مىاٞؿت جىُٓم الخجاع ألاظاهب. الخجاعي ال٣ضًم

ت التي ًخمخ٘ بها الخجاع ألاظاهب. -2 حن ال ًخمخٗٓن  بخل٪ الامخُاػاث الخجاٍع  بن الخجاع اإلاهٍغ

 اث:٣هًت ٧ان مى٣ؿما بلى زالر َبجْإن املجخم٘ اإلاهغي ٢بُل ال

ٓط  -1 ْهٟ ٓة  ٧ْاهذ َظٍ الُب٣ت جخمخ٘ ب٩ل ٢ ال ٚالُب٣ت الخا٦مت:  حر ؤجها حِٗل مىٗؼلت ًٖ املجخم٘ اإلاهغي 

 جسخلِ بّ.

٧ْاهذ َظٍ الُب٣ت َمؼة ْنل  -2 ْالخجاع ال٨باع،  ٓر  ْالكُ َْظٍ الُب٣ت ٖباعة ًٖ الٗلماء  الُب٣ت اإلاخٓؾُت: 

ٓم. ْالكٗب املخ٩  بحن الُب٣ت الخا٦مت 

ْمً ٖلى قا٧لتهم.الُب٣ت الٗامت -3 ْالٟالخٓن، ْألاظغاء  ْالهىإ،   : جخ٩ٓن مً الخجاع الهٛاع، 

ْإن الىٓام الخٗلُمي ٧ان جابٗا  ْعصًئا للٛاًت،  ْؤما ْي٘ الىٓام الخٗلُمي ٢بل الجهًت في مهغ ٩ٞاهذ ؾِئا 

ٓم الٗ ْلم ج٨ً الٗل ُت،  ْالكٖغ ٓم الى٣لُت  غ الكٍغ٠ الظي ٌٗخمض اٖخماصا ٧لُا ٖلى الٗل بُت  ظؼءا لؤلَػ ْالخجٍغ ٣لُت 

ٓطة  ْالكٗ ْالسخغ  ٧ْان الجِل مخٟكُا في املجخم٘ اإلاهغي،  مً اإلاىاهج الخٗلُمُت اإلاخبٗت في ظمُ٘ ؤهداء مهغ. 

ْالٗغا١ لم ج٨ً في ؤخؿً خا٫  غة الٗغبُت  ْالجٍؼ ْاإلاٛغبُت  ْإن البالص الكامُت  ْالخغاٞاث ٧اهذ مىدكغة في ٧ل م٩ان. 

ٍٓاث. مً مهغ بل ٧اهذ ؤ٦ثر مً مهغ ْاإلاؿخ ْعصاءة في ظمُ٘ ال٣ُاٖاث   ؾٓءا 

ٓامل الجهًت الٗغبُت 9.6 ٖ 

٤ لِا، ْفي  ٓامل ْألاؾباب التي ٖملذ ٖلى جمُِض الٍُغ ٢بل الجهًت الٗغبُت بٟترة ْظحزة ، جغا٦مذ بٌٗ الٗ

ٓامل. ٓع الخالُت ؾٝٓ ه٣ضم بةًجاػ َظٍ الٗ  الؿُ

 اخخ٩ا٥ الٗغب بالٛغب:  -1

ْإن لبىان ؾب٤ ظمُ٘ ألا٢ُاع ِْغث جباقحر الجهًت  ا ٖىضما اخخ٪ الٗغب بالٛغب،  ٓاصَع ْؤْلى ب الٗغبُت 

ْبضؤ اجها٫ لبىان بالبالص الٛغبُت في ِٖض ٞسغ الضًً   الٗغبُت في َظا اإلاًماع ْٖلمُا.  ا  ْاجهل بالٛغب اجهاال خًاٍع
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ٓاؾ1635 -1572) ْعبا ب ٓظِذ البٗشاث  الٗغبُت مً لبىان ْ بالص الكام بلى ؤ ٢ْض جم جإؾِـ ٖضص ( ٞخ ُت ؤلاعؾالُاث . 

ْؤبىاء الكغ١ ٖلى  ْعبُت لخٗلُم ؤبىاء لبىان ٖلى ْظّ الخهٓم  ٓانم ألا ْالٗ مً اإلاضاعؽ في اإلاضن الٛغبُت ال٨بٔر 

ٓاة ألاةلى  ْالكغ٢ُحن الظًً ًمشلٓن الى ٖٓت مً الُالب اللبىاهُحن  ٢ْض جسغط مً َظٍ اإلاضاعؽ مجم ٓم.  ْظّ الٗم

 للجهًت الٗغبُت.

 البٗشاث الٗغبُت: -2

ْاء هٟٓؾِا  ٓا مً بع ْعبُت لُخم٨ى ٓظّ هدٓ البالص ألا ْٖلى عؤؾِا بٗشاث لبىان جخ ٓالذ بٗشاث الض٫ْ الٗغبُت  ج

ْعا مِما في بعؾا٫ ىُت في لبىان ص باهُاث الَٓ ٢ْض لٗبذ الَغ البٗشاث لخٗلُم  اإلاخُٗكت بُٗٓن اإلاٗاٝع الٛغبُت. 

ْجش٣ُّٟ زم ؾب٣ذ مهغ  ٢ْض ؤعؾل دمحم ٖلي ٖضصا مً البٗشاث الٗلمُت ْفي الكٗب اللبىاوي  في بعؾا٫ َظٍ البٗشاث 

ْعبا  ت بلى ص٫ْ ؤ اٖت الُُِاْي م٘ ؤعبٗحن َالبا زم جخابٗذ البٗشاث اإلاهٍغ م٣ضمتها البٗشت التي جخًمً الكُش ٞع

ْإن ٖضص الُالب في َظٍ البٗشاث التي ْظِذ في ِٖض ْإهجلترا،  ْالىمؿا،  َالبا  319دمحم ٖلي بلٜ  املخخلٟت مجها ٞغوؿا، 

ٓا ٖلى جدضًض  ٓاٞضًً ٖمل إلاا ٖاص َاالء ال ٓظّ َظٍ البٗشاث بلى بالص الٛغب في ٖهغ بؾماُٖل باقا ؤًًا.  ٓانل ج ْج

ْالهىاُٖت في ألا٢ُاع الٗغبُت. ٓا ٖضص مً اإلايكئاث الؼعاُٖت  ْالِىضؾت ؤ٢ام ْإ٢امت مضاعؽ للُب   البالص الٗغبُت 

 خملت هابلُٓن: -3

ٓلُٓن لم ًإث مهغ بالجُٓف  ٓامل الجهًت الٗغبُت، ٞةن هاب ٓلُٓن ٖلى مهغ ٖامال مً ٖ حٗخبر خملت هاب

ْالهىاٖاث  ْعظا٫ الخٝغ  ْالٟالؾٟت  باء،  ت جخًمً ألاصباء ْألَا ٓخضاث الٗؿ٨ٍغ ْإهما ظاع بال ْالضباباث ٞدؿب 

ٓلُٓن ٧  ْإن خملت هاب ٓم الٛغبُت ًٖ ٦خب.  ٢ْض اٖخبر املخخلٟت. ٞالخ٣ى الٗغب بالٗل ش مهغ،  اهذ ه٣ُت الخد٫ٓ في جاٍع

ْل٨ً ال ق٪ في  ٦شحر مً الىاؽ َظٍ الهجمت ٖلى ؤجها بضاًت الجهًت الٗغبُت في خحن ؤجها بضؤث بالٟٗل ٢بل طل٪ ب٨شحر، 

ٓلُٓن إلاهغ ٧ان مهُٟا ٦بحرة في مؿحرة الجهًت الٗغبُت.   ؤن ْٚؼ هاب

ْالصخاٞت في البالص الٗغبُ -4 ْاإلاُاب٘   ت:اإلاضاعؽ 

ٓعة  ْعبا ٣ٞض ؤؾؿذ مضعؾت ُٖىُ ىُت بلبىان بخإؾِـ اإلاضاعؽ ٖلى ٚغاع مضاعؽ ؤ اباهُاث الَٓ بضؤث الَغ

ْع٢ت ٖام 1734ٖام  ْمضعؾت ٖحن  ْالبالص 1789م  ٍْج اإلاضاعؽ الجضًضة في لبىان  بان ًٞال ٦بحرا في جغ ْإن للَغ م 

ْإؾماُٖل با . ؤما في مهغ ٣ٞض ؤوكإ دمحم ٖلي باقا  قا ؾلؿلت مً مضاعؽ في ؤهداء مهغ مجها مضاعؽ الكامُت ألازٔغ

٣ت ؤمام  ٢ْض مِضث َظٍ اإلاضاعؽ الٍُغ ْمضاعؽ للٟىٓن املخخلٟت  ْمضاعؽ للمٗلمحن،  حؿاٖض ٖلى جىُٓم الجِل 

 الجهًت الٗغبُت. 

ْإن ؤ٫ْ مُبٗت  ْجش٠ُ٣ الىٟٓؽ.  ٍٓغ ال٫ٓ٣ٗ  ْعا ال ٌؿتهان بّ في جى ْالصخاٞت ٢ض لٗبخا ص ْإن الُباٖت 

ا بلبىان ٖام ٢امذ في  ُّ ْل٨جها جُب٘ ال٨خب الٗغبُت بدٝغ 1610الض٫ْ الٗغبُت هي اإلاُبٗت التي ؤؾؿذ في صًغ ٞؼخ م 

ا التي ؤؾؿِا  ٍٓع ْإن اإلاُبٗت التي ٢امذ بُباٖت ال٨خب الٗغبُت بالخغْٝ الٗغبُت هي مُبٗت خلب بؿ ٦غقٓي 

َٓـ الغاب٘ ٖام  ، ؤما ف1702ؤزىاؾ ي مهغ ٣ٞض صزلذ اإلاُاب٘ م٘ الجُٓف م. زم اهدكغث اإلاُاب٘ في ص٫ْ ؤزٔغ

ا ؤ٫ْ مُبٗت ؤَلُت ؤوكإَا دمحم ٖلي باقا  ال١ باٖخباَع ْالضٖاًت زم ِْغث مُب٘ ب المي  ت للْٛؼ ؤلٖا الٟغوؿُت الٛاٍع

 م زم جخاب٘ ٢ُام اإلاُاب٘ في ظمُ٘ ألا٢ُاع الٗغبُت.1820ٖام 
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٧ْاهذ ب  ُّ ٍٓغ ْإن الصخاٞت ٢ض ٞخدذ الباب للجهًت الٗغبُت ٖلى مهٖغ ٓلت للخى مشابت مضعؾت مخد

ت" ٖام  ٢ٓاج٘ اإلاهٍغ ُٖٓت باؾم 1828ْالخش٠ُ٣، ٣ٞض ؤوكإ دمحم ٖلي "ال ضة ؤؾب م، ْفي ال٣ؿُىُىُت، ؤوكئذ ظٍغ

ضة "الؿلُىت" ٖام  ْالجغاثض مجها ظٍغ ٖٓت مً الصخ٠  ٓا٫" ْنضعث مً لبىان مجم م، ْ"خض٣ًت 1857"مغآة ألاخ

ا" ل1858ألازباع" ٖام  ٍٓع ٓاثب" ألخمض ٞاعؽ قضًا١ في 1860هاخبها بُغؽ بؿخاوي ٖام م، ْ"هٟحر ْؾ م، ْ"الج

ْع بالٜ ألَمُت ًخمشل في ه٣اٍ جالُت:1890اؾخيب٫ٓ ٖام  ْمما ال ق٪ ُّٞ ؤن الصخاٞت ٢ض ؤصث ص  م. 

ٓعث ال٫ٓ٣ٗ  -1 ٓعث ال٫ٓ٣ٗ ه ْز َْظبذ الىٟٓؽ  ُٖٓت قٗبُت   ٢امذ بخ

ْمذ الٓلم ْالاؾخٗضاص -2  ٢ا

ْجٓؾُ٘ ؤؾالُب ال٨خابتؾاَمذ في جبؿُِ الل -3  ٛت 

ْالى٣ل: -5  الترظمت 

ْالى٣ل. ٣ٞام ٖضص مً الٗلماء  ٍٓت الجهًت الٗغبُت خغ٦ت الترظمت  ٓامل اإلاِمت التي ؾاٖضث في ج٣ ْمً الٗ

ْمً الخ٣اث٤ التي ال ٚباع ٖلحها  ْال٨ٗـ.  ْالكغ٢ُت بلى اللٛت الٗغبُت  ْالخبراء بى٣ل الترار الٗلمي مً اللٛاث الٛغبُت 

ْٖملذ ٖلى اَالِٖم ٖلى ما للٗالم مً زؼاثً ؤن َظ ٢ْغاءَا  ٍ الخغ٦ت ٢ض ْؾٗذ آلاٞا١ ؤمام ٧ل مً ٦خاب الٗغب 

ب ٖضص مً  ْهدُجت لِظٍ الخغ٦ت جم حٍٗغ ْآزاع ٖلمُت.  ْٞىٓن  ٓم  ٓػة الٗغب مً ٖل ْاَإل الٗالم ما بد ت  ٨ٍْٞغ ٖلمُت 

ٖٓت مً ْال٨ٟغ ٦ما جغظمذ مجم ْاج٘ الٗاإلاُت في مجا٫ ألاصب  ا مً اللٛاث.   الغ ْٚحَر  ال٨خب الٗغبُت بلى اللٛت الالجُيُت 

ْبٗض الخملت الٟغوؿُتْالاظخماُٖت ألاْيإ الؿُاؾُت  9.7 ٓلحن       في ُٖض هب

ٕٓ املخضص "ألاْيإ  ٢بل الخٓى في نلب َظا اإلابدض َىا٥ ؾاا٫. َل َظا اإلابدض ًضزل في نلب اإلآي

ٓع ؤخمض ٖؼث ٖبض  ٓاب َظا الؿاا٫ وٗم بإن بٌٗ الباخشحن مشل الض٦خ الؿُاؾُت ْالاظخماُٖت ٢بل الجهًت"؟ ْظ

ٓع دمحم ٖبض ال٨ٍغ ْالض٦خ سُت  ت للضعاؾاث الخاٍع م عثِـ الجمُٗت اإلاهٍغ م زٟاجي ناخب اإلاالٟاث الٗضًضة خ٫ٓ ال٨ٍغ

ٓع ِٞم ال ٌٗخبرْن  ٓص جُم ْع ْألاصًب اإلاٗغْٝ مدم ٓع دمحم مىض ْالىا٢ض الكِحر الض٦خ ٓع،  ألاصب الٗغبي ٖبر الٗه

ن بإن الٗهغ الخضًض في ألاصب الٗغبي ًبضؤ  في الخملت الٟغوؿُت ؤ٫ْ ه٣ُت لبضاًت الٗهغ الخضًض. بجهم ٣ًْغ

ْازغ ال٣غن الخ٣ُ٣ت  ْبٗضٍ. مً ؤ  الخاؾ٘ ٖكغ 

ْالٗهغ   ْماعدي ألاصب الٗغبي ٌٗخبرْن الخملت الٟغوؿُت بضاًت الجهًت  َْظا ؤمغ آزغ بإن ؤ٦ثر ألاصباء 

ش ألاصب الٗغبي.     الخضًض في جاٍع

ْهي جمغ بإؾٓء  ٓلحن مهغ ٞهي جدذ الؿلُت الٗشماهُت خ٨ما ْ"جدذ ؾُُغة اإلامالُ٪ ٞٗال"  خُىما َؼم هب

ا. بن الخمل ْاَع ٓاظُت قضًضة يض الخملت الٟغوؿُت ؤص ٓا بم ٓمي في ؤَالي مهغ ٣ٞام ٓع ال٣ ت الٟغوؿُت اهبٗشذ الكٗ

ٓلذ ؤؾغة دمحم ٖلي الباقا ٖلى مهغ ختى صَاَا  ْالُا لُا. اؾخ ٓلحن زاثبا مً مهغ ْناع دمحم ٖلي الباقا  ختى عظ٘ هب

 م.1882الاخخال٫ ؤلاهجلحزي ؾىت 

ٓعة  ٓاظُخُم للٟغوؿُحن ختى ٢امذ ز ٓاظُت ٖىُٟت يض الاخخال٫ ؤلاهجلحزي مشل م ٓا بم بن ؤَالي مهغ ٢ض ٢ام

ىُم 1919ٖغابي ؾىت ا ت َْ ٓا بمخابٗت الجُاص في ؾبُل خٍغ حن ٢ض ٢ام ت مهغ. بن اإلاهٍغ ْلُا جإزحر ٦بحر في ؾبُل خٍغ م 

ٓع ؾىت ٓع ألا٫ْ في ق٩ل الضؾخ ٞٓ ٓا ال٣ؿِ اإلا ْال٣ؿِ آلازغ بمٗاَضة ؾىت 1923 ْاؾخ٣اللّ ٞىال م. لم ًؼ٫ 1936م 
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ٓا الاؾخ٣ال٫ ؾىت  حن ختى هال ٍْداعب ؤَالي مهغ م٘ ؤلاهجلحًز ٍٓلت ْظُض ٦بحر ْضخاًا 1952ًجاَض  م بٗض خغب َ

 ضخمت.

ٕٓ املخضص "ألاْيإ الؿُاؾُت ْالاظخماُٖت ٢بل الجهًت".  ٢ض مغ بإن َظا اإلابدض صازل في نلب اإلآي

ٓن  عثِؿُم ْؾُضَم دمحم ٖلى الباقا بٗض طَاب الٟغوؿُحن مً مهغ ٣ٞام ببٌٗ ؤلانالخاث الؿُاؾُت  ازخاع اإلاهٍغ

ٍْضا ختى ْلى ألامغ ٖباؽ زم  ْؤزظث َظٍ الىًُت اإلاباع٦ت جىمٓ ع ٓمُا الٗم٤ُ " ْالاظخماُٖت ْ بضؤ جىٌُ مهغ مً ه

ْالخٗلُم ً ًٖ الٗلم  بت َظًً ألامحًر ا لٚغ ٠٢ْ جُاَع ْعاَا ْ ٓلى بؾماُٖل بً ببغاَُم بً دمحم ؾُٗض، ٞدبا ؤ ". ْخُىما ج

ْإٖاصة بعؾا٫  ٓم املخخلٟت  ٓاث مُمت لغقى ؤَالي مهغ مشل بوكاء اإلاضاعؽ للٗل ٖلي الباقا ألامغ إلاهغ ٢ام بسُ

ْالؿ٨ُىت ٖلى  ٍٓت اإلاضهُت  ْبىاء مضاعؽ للمٗلمحن ْ" وكغ ؤل ْإوكاء اإلا٨خبت  ْجإؾِـ هٓاعة اإلاٗاٝع  ْبا،  ْع البٗٓر بلى ؤ

ٕٓ ٦ْثرة اإلاُاب٘،  عب حن  الء باإلاهٍغ ُُْٞم الٗلماء ْألاصباء ٩ٞان ازخالٍ َ ْالخجاعة،  البالص ٞجزح بلُُا ألاظاهب لل٨ؿب 

ْحٗلم اللٛاث  ْاملجام٘ الٗلمُت  ٓم ْألاهضًت ألاصبُت  ْجغظمت الٗل ْا٢خباؽ الخمشُل  ْاهدكاع الصخاٞت  ْٞغة اإلاضاعؽ،  ْ

ت ْالخٍغ ْبُت  ْع ْه٣ل الخًاعة ألا ْلئ٪ ؾببا في زهب ال٣غاثذ، ْؾٗت اإلاضاع٥،  ألاظىبُت  الصخهُت، ٧ان ٧ل ؤ

 ْهُٓى اللٛت ْخُاة ألاصب".

 هخاثج الخٗلم 9.8

 في جهاًت اإلاُاٝ جٓنلىا بلى الىخاثج الخالُت:

 ن ٖهغ الاهدُاٍ ؤ ْ َْظا الٗهغ ًدُِ ًبضؤ مً ؾ٣ٍٓ بٛضاص  ٍيخهي بالخملت الٟغوؿُت ٖلى مهغ 

ٍٓلت. ن َ  هدٓ ؾخت ٢ْغ

  ن الاهدُاٍ ًى٣ؿم بلىؤن ٖهغ ْالٗهغ الٗشماوي )زالزت ٢ْغ ن ألاْلى(  ٧ٓي )زالزت ٢ْغ : الٗهغ اإلامل

 ألازحرة(

  ت )ؤن ْلت اإلامالُ٪ البدٍغ ْلت اإلامالُ٪ جى٣ؿم بلى: ص ْلت اإلامالُ٪ ْ  م (1382َـ/ 784 -م 1250َـ/648ص ص

 م(1517َـ /933 -م  1382َـ/ 784) الكغا٦كت ؤْ البرظُت

 ْع الٗهغ اإلامل ْاهخهى ٖام ٧ٓ1250ي ألا٫ْ بضؤ ٖام ؤن ص ٦ّٓ ٖؼ الضًً ؤًب٪، 1382م  ْمً ؤقِغ مل م، 

٧ٓي الشاوي بضؤ ٖام  ْع الٗهغ اإلامل ْاهخهى ٖام 1382ْص ض1517م  ٦ِٓا اإلاٍا ْمً ؤقِغ مل  م، 

 ب الهلُبُت ظِم الخْغ ْاهتهذ بسْغ ٓا ألاٞغهج جهاثُا مً ظمُ٘ بالص الكام   ؤن اإلامالُ٪ ؤزغظ

  َْم ؤجغا٥ ؤْ قغا٦ؿت ؤن الؿلُان ؾلُم ألا ْمً بٗضَم مً الؿالَحن الٗشماهُحن  ٫ْ ؤنبذ ٖلى مهغ 

َْم ًل٣بٓن بالباقا  زلُٟت لِم 

  ْٕالهىا ْالخجاع  ْالٗما٫  ْهي: َب٣ت الٟالخحن  ؤن املجخم٘ اإلاهغي ٌكخمل ٖلى زالر َب٣اث، 

ب٣ت اإلامالُ٪ ٓظِاء، َْ ْال ىُاء  ب٣ت ألٚا ٟحن، َْ  ْاإلاْا
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 ًٓامل بضاًت الجه ْالبٗشاث الٗلمُت التي ؤعؾلذ بلى ؤن مً ٖ ْؤؾبابها اخخ٩ا٥ الٗغب بالٛغب،  ت الٗغبُت 

ْالى٣ل ْالترظمت  ْالصخاٞت في البالص الٗغبُت،  ْاإلاُاب٘  ْاإلاضاعؽ   ٞغوؿا، ْخملت هابلُٓن، 

ْمٗاهحها 9.9  ال٩لماث الهٗبت 

 اإلاٗاوي ال٩لماث
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  بآَت
َ
 ، اؾم ٞاٖل مً بَهٔ

ً
ت
َ
ٓ َِ اٍث با

َ
٣
َ
ٟ
َ
ْغُؽ ه ُٗ ُّ ال

َ
ٟ
َّ
ل
َ
٧ 
ً
ِغَا ْٟ  ُم

ً
 : ٚالُا

ً
ٓا َِ  با

ً
َمىا

َ
َل ز َدمَّ

َ
 ، ج

ً
ْمغا

َ
ُّ ؤ

َ
ٟ
َّ
ل
َ
٧

 
ً
ا
ّ
 : قا٢

ً
ٓا َِ   با

ً
 ِظّضا

ً
ت َٗ ِٟ

َ
 : ُمْغج

ً
ت
َ
ٓ َِ اُع َبا

َٗ ِذ ألاْؾ
َ
 ٧اه

 ، مهضع َظَبى ِظباًت
ُ
ت ًَ َغاِثِب ِظَبا ًَّ اال َِ ُٗ ا، َظْم َِ

ُ
ْدِهُل

َ
ْجدهُل الؼ٧اة :  ظباًت الؼ٧اة ، : ج   ظم٘ 

ْاثب ْة : )اؾم جا ٔ ( ِبجا َْ ْاث ْ ؤجا ٕٓ ؤْ ، الجم٘ : بجا ت ٦ضلُل ٖلى الخً ُٗى لخا٦م ؤْ ؤمَّ
ُ
ِظْؼٍت، صٞٗت ح

ْة ٓخت نُ ، ٦شمً لؤلمً ُيغبذ ٖلحهم ؤلاجا ٟغى ٖلى البالص اإلاٟخ
ُ
بت ج َغاط ألاعى، يٍغ

َ
لًخا صٞ٘ ز

يت ٖلُّ ْة اإلاْٟغ ا، ؤلاجا ًَ ْغ
َ
ظ ٦

َ
ْاز ًُ  ما 

طة َٓ ٗ
َ
 ( )اؾم ق

َ
ط َٓ ْٗ

َ
اِؽ ، مهضع ق ِإحَهاُم الىَّ َْ  ُٕ الِخَضا َْ ا٫ُ  َُ  : الاْخِخ

ُ
ة
َ
ط َٓ ْٗ

َّ
 الك

ْالجم٘ للماهض : (، باِطر: )اؾم باطزت ٓاطُر ، اإلااهض : باِطزت ،  ر ْ ب
َّ
زاُء ْ ُبظ

َ
الجم٘ : باطزٓن ْ ُبظ

ٓاطُر باطزاث ْ  ر ْ ب
َّ
 ، ُبظ

َ
ْبِظر  

َ
ر
َ
ٞاَُت، اؾم ٞاٖل مً بظ ْالغَّ ٝر 

َّ
ٍغ في الت ْٟ ، خُاة باطزت، ُم

ر   ّبِ
َ
٘  َظَبل  باِطر  ، َعُظل  باِطر  : ُمَخ٨ ِٟ

َ
، ُمْغج اِطُر ¨: ٖا٫ٍ، قاِمش  َٓ ِت ِظَبا٫  َب ْغٍَ

َ
 ِبال٣

ُ
ِدُِ ٍت ، ًُ

َ
اِثل َٖ  ًْ َٓ ِم َُ

 ِٓ
َٖ ن  

ْ
إ
َ
ا ق َِ

َ
 َباِطر  : ل

 
َغٝ

َ
ا ق َِ

َ
ُم  ل ِٓ

َٖ ، َمْجض    ُم 

٤ٍ،، مهضع َيَىَ٪ ( َيى٪: )اؾم يى٪ ُْ  َيْىٍ٪: َي
َ
ُِٗل َخُاة ٌَ ﴿ 

ً
ت
َ
ِك ِٗ  َم

ُّ ِةنَّ لَ
َ
ِغي ٞ

ْ
ًْ ِط٦ َٖ َغَى  ْٖ

َ
ًْ ؤ َم َْ

 
ً
 (124:َّال٣غآن، ) ﴾َيْى٩ا

َؿَغ  بٖؿاع ْٖ ؿاع: ا، بٖؿاع : مهضع ؤَ العجؼ ًٖ ؾضاص ؤنل الضًً ، بٖؿاع: ، ْالاٞخ٣اعلًاث٣تؤلٖا
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ٓاثضٍ  ٖضم ال٣ضعة في الخا٫ ٖلى ؤصاء ما جغجب في الظمت مً خ١ٓ٣ مالُتْ  ،ٖىض الاؾخد٣ا١ ْٞ

ٓطظُتالازخباع ؤؾئلت  9.10  الىم

ُٖٓت 9.10.1  :ؤؾئلت مٓي

ْع: .1  بن ٖهغ الاهدُاٍ َٓ الض

(aش ألاصب الٗغبي ش ألاصب الٗغبيb)   ( الشاوي في جاٍع   ( الشالض في جاٍع

(c)  ٘ش ألاصب الغاب ش ألاصب الٗغبيd)   الٗغبيفي جاٍع  ( الخامـ في جاٍع

 ًبخضت ٖهغ الاهدُاٍ مً: .2

(aالخملت الٟغوؿُت ) (bٓعة ؤٖغابُت  ( الٗهغ ألامٓي d)  ( ؾ٣ٍٓ بٛضاصc)  ( ز

 ًى٣ؿم ٖهغ الاهدُاٍ: .3

(aبمغخلخحن )  (b بشالر مغاخل )  (cبإعب٘ مغاخل )  (dبسمـ مغاخل ) 

ٓلى الٗشماهُٓن ٖلى مهغ؟ .4  متى اؾخ

(a ) َـ723ؾىت  (b ؾىت )َـ823  (c ؾىت )َـ923  (d ؾىت )َـ1123 

 بن اإلال٪ بغؾباي مً مل٥ٓ: .5

(aالٗشماهُحن )  (b ت حن d) ( اإلامالُ٪ الكغا٦كت c) ( اإلامالُ٪ البدٍغ  ( اإلاهٍغ

ٓلحن ٖلى مهغ؟ .6  متى ٚؼا هب

(a ؾىت )م1697  (b ؾىت )م1797  (c ؾىت )م1879  (d ؾىت )م 1997 

ٓلى مهغ بٗض  .7  الخملت الٟغوؿُت؟مً ج

(aدمحم ٖلي الباقا )    (bدمحم ببغاَُم الباقا )   

(cدمحم بؾماُٖل الباقا )     (dلِـ ؤخضا مجهم ) 

؟ .8 ض في ٖهٍغ  مً ؤظاص هٓام البًر

(a الٗشماهُٓن )  (b الٟغوؿُٓن )  (c ٪ُاإلامال )  (d ٓاث  ( البا٧

ٍٓت؟ .9  مً ْي٘ ج٣لُضا ؤن ٌؿاٞغ مدمل بلى م٨ت ؾى

(aبُبرؽ )  (b دمحم ٖلي الباقا ) (c ؾلُم ألا٫ْ )  (d لِـ ؤخضا مجهم ) 

 في ؤي ٖهغ اػصَغث الهىاٖاث؟ .10

(aفي الٗهغ الٗشماوي ) (bفي الٗهغ الٟغوسخي )  (c في الٗهغ ؤلاهجلحزي ) (d٧ٓي  ( في الٗهغ اإلامل

 :ؤلاظابت ال٣هحرةؤؾئلت  9.10.2

ْمتى؟ .1 ْلت الٗباؾُت   مً ؾ٣ِ الض

ْلت  .2 ْمتى؟مً ٢طخى ٖلى ص  اإلامالُ٪ 

ٓا٫ مهغ الؿُاؾُت ْالاظخماُٖت ٢بُل الجهًت الٗغبُت. .3  ا٦خب ًٖ ؤخ
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 متى ًيخهي الٗهغ الٗشماوي؟ .4

ْلت اإلامالُ٪ .5  مً َٓ ماؾـ ص

ٍٓلتؤلاظابت الؤؾئلت  9.10.3 ُ: 

٧ٓي. .1  ؤل٤ الًٓء ٖلى ألاْيإ الؿُاؾُت في الٗهغ اإلامل

 هُل.ًٖ ألاْيإ الاظخماُٖت في الٗهغ الٗشماوي بالخٟ ا٦خب .2

ْؤؾبابها. .3 ٓامل الجهًت الٗغبُت   ا٦خب ًٖ ٖ

ْاإلاغاظ٘ اإلآصخى بها 9.11  ؤَم ال٨خب 

ت،  -1 ٍغ ْالٗشماوي ملخمض ٖبض اإلاىٗم زٟاجي، م٨خبت ال٩لُاث ألاَػ ٧ٓي  الخُاة ألاصبُت في مهغ، الٗهغ اإلامل

 م.1984َـ /1404ال٣اَغة، 

ل٫ٓ  -2 ٓع دمحم ٚػ ٧ٓي للض٦خ ت، بضْن ألاصب الٗغبي في الٗهغ اإلامل ؾالم ) ؤعبٗت ؤظؼاء(، ميكإة اإلاٗاٝع باألؾ٨ىضٍع

ش.  الخاٍع

3-  ، ٓع قٓقي ي٠ُ، صاع اإلاٗاٝع ش ألاصب الٗغبي ، ٖهغ الض٫ْ ْؤلاماعاث، الكام) املجلض الؿاصؽ( للض٦خ جاٍع

ش.  ال٣اَغة )الُبٗت الغابٗت(، بضْن الخاٍع

ش ألاصب الٗغبي ، ٖهغ الض٫ْ ْؤلاماعاث، مهغ) املجلض -4 ،  جاٍع ٓع قٓقي ي٠ُ، صاع اإلاٗاٝع الؿاب٘( للض٦خ

 م. 2017ال٣اَغة )الُبٗت الؿاصؾت(، 

 م، الُبٗت ألاْلى. 1961ألاصب الٗغبي في آزاع الضاعؾحن لُِئت مً اإلاالٟحن، صاع الٗلم للمالًحن، بحرْث،  -5

ضان )الجؼء الشالض(،صاع م٨خبت الخُاة، بحرْث،  -6 ش آصاب اللٛت الٗغبُت لجغجي ٍػ  م.1967جاٍع

غ، ال٣اَغة، ألا  -7 ت، ألاَػ ٍغ ٓع ٖبض اإلاىٗم زٟاجي، م٨خبت ال٩لُاث ألاَػ صب الٗغبي الخضًض للض٦خ

ْلى(1985َـ/1405  م )الُبٗت ألا

ش )الُبٗت الغابٗت  -8 ، ال٣اَغة، بضْن جاٍع ٓع قٓقي ي٠ُ، صاع اإلاٗاٝع ْمظاَبّ في الكٗغ الٗغبي للض٦خ الًٟ 

 ٖكغة( 

 

 

 

 

 

 



168 
 

 

  10الٓخضة : 

ٓاملِا ْٖ  الجهًت الٗغبُت الخضًشت: ؤؾبابها 
 

ٓخضة  ٖىانغ ال

 الخمُِض  10.0

ٓخضة  10.1  ؤَضاٝ ال

ْصالالتها  10.2 ٓمِا   الجهًت مِٟ

10.2.1  
ً
ْانُالخا  

ً
ٓم الجهًت لٛت  مِٟ

سُت ًٖ الجهًت 10.2.2  الخلُٟت الخاٍع

ٓاملِا  10.3 ْٖ  الجهًت الٗغبُت ؤؾبابها 

ٓامل الضازلُت  10.3.1  للجهًت الٗغبُتالٗ

ٓامل الخاعظُت للجهًت الٗغبُت 10.3.2  الٗ

 هخاثج الخٗلم  10.4

ْمٗاهحها  10.5  ال٩لماث الهٗبت 

ٓطظُت  10.6  ألاؾئلت الىم

ْاإلاغاظ٘ اإلآصخى بها  10.7  ؤَم ال٨خب 
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 الخمُِض 10.0

ؼ  ؼة الُلبت ي ٍٖؼ ْ ! بهىا ألٖا ٓخضة الؿاب٣ت ألاْيإ الؿُاؾُت جىا   ْفي َظٍ ْالاظخماُٖت ٢بل الجهًت،ها في ال

ٓامل ْألاؾباب  ٓخضة ؾىدىا٫ْ ؤبغػ الٗ ٓم ؤن ٞترة الجهًت الٗغبُت  لجهًت الٗغبُتالتي ؤّصث بلى اال ْمً اإلاٗل الخضًشت. 

ٓاصع الجهًت مىظ ٞترة صز٫ٓ  200لِا ؤَمُت باعػة في الٗالم الٗغبي ْؤلاؾالمي، بط هي جمخّض أل٦ثر مً  ٢ْض ِْغث ب ٖاٍم، 

ٓهابغث ٖام ها  م في مهغ.1798بلُٓن ب

ْاإلاغا٦ؼ الخٗلمُت،  ْاإلاٗاَض  ْإوكاء اإلاضعاؽ  ٍٓلت اإلاضٔ في مجا٫ الخٗلُم  ا َ ٢ْض جغ٦ذ َظٍ الجهًت آزاَع

دُِ بجمُ٘ ال٩لماث الجضًضة 
ُ
ٓص اإلاٗاظم الجضًضة التي ج ذ بلى خحز الٓظ ْب٨ثرة اخخ٩ا٥ِ الٗغب بالٛغب ٢ض بٚؼ

ْبُت ْاإلاهُلخاث اإلاؿخدضزت التي  ْع ٖٓبذ ظمُ٘ اإلاٟغصاث ألا ْبُت؛ ٦ما اؾخ ْع صزلذ بلى اللٛت الٗغبُت مً اللٛاث ألا

ت اإلاخإزغة باآلصاب  ْالىثًر ت  ْالٟىٓن الكٍٗغ ٍٓغ ألاؾالُب ألاصبُت  ٦ْظا َظٍ الجهًت ؤّصث بلى جُ بلى اللٛت الٗغبُت. 

ْالى٣ضًت في ألاصب الٗغبي الخضًض  ت  ال ًخجاَُل ألاظىبُت، ختى ِْغث اإلاضعاؽ الكٍٗغ ٓصة مً ٢بل.  ٓظ التي لم ج٨ً م

ْالظي ؤجاح ألَالحها ؤن  ش،  ْع الظي لٗبذ الترظمت في َظٍ الٟترة مً الخاٍع سّ الض ْجاٍع َمً لّ نلت باألصب الٗغبي 

ٓع آلاجُت بصخيء مً الخٟهُل. ْا مباقغة مً مىاَل الٛغب. هدىا٫ْ ٧ل ما ط٦غ ؤٖالٍ في الؿُ  ٌؿخٟاص

ٓخضة 10.1    ؤَضاٝ ال
ٓع الخالُت:ؤٖ  ؼاجي الُلبت! حؿتهضٝ َظٍ الٓخضة بلى ألام

 ْالٗغبي ْعبي  ْصاللتها في الٗالم ألا ٓم الجهًت الٗغبُت   جٓيُذ مِٟ

 ٓامل الضازلُت للجهًت الٗغبُت الخضًشت  الخّٗغٝ ٖلى الٗ

 ٓامل الخاعظُت للجهًت الٗغبُت الخضًشت ٢ٓٝٓ ٖلى الٗ  ال

ْصالالتهاالجهًت  10.2 ٓمِا   مِٟ

ٓعة ظضًضة مىظ ٞجغ الجهًت ؤٖؼاجي   ؤن اخخ٩ا٥ الٗغب بالٛغب ٢ض بضؤ به
ً
الُالبت ! ٦ما صعؾىا ؾاب٣ا

غ٢ِل ج٣ّضمّ.  َٗ
ُ
٢اث التي ح ّٓ ْاإلاٗ ٓصاث  و مً ال٣ُ

ّ
ْالخسل الٗغبُت، ْناعث الجهًت آلُت ٦بحرة لخ٣ّضُم املجخم٘ الٗغبي، 

ا في ج٣ّضم الخًاعة الٗغبُت البّض لىا  ْؤزَغ  بلى ؤَمُتها 
ً
َْظا ٞىٓغا  ،

ً
ْانُالخا  

ً
ؤن هُل٘ ٖلى حٍٗغ٠ الجهًت لٛت

ْالخدضًض، ْؤلانالح  ٓم الجهًت ًٖ ب٣ُت اإلاٟاَُم التي ج٣ترب مجها، ٧الَخضازت،  دُذ لىا ال٣ضعة ٖلى جمُحز مِٟ ًُ  ٠ الخٍٗغ

َْٓ ُٞما ًلي: م،  ْالخ٣ضُّ  ْالخىمُت 

10.2.1  
ً
ْانُالخا  

ً
ٓم الجهًت لٛت  مِٟ

ٌَ  -ؤ  : َجَه
ً
ٓم الجهًت لٛت ٌُ  مِٟ جَه ٌ، ِٞٓ ُجهًٓيا، ًَ َِ ٌَ ْمشل:  .اهخٗل ؤي البلُض  جَهٌ مشل: ها   جَه

ْ
 ُع ْٓ ُٟ هْ ُٗ ال

 َؿ بَ  ٌٗجي
َ
  جَهٌْمشل: . َر حْ ُِ َُ لِ  ِّ ُْ اَخ ىَ َظ  ِ

ُ
لمُظ ًغا الّخِ ِ

ّ
ا ٢ام ؤي مب٨

ً
ا ٣ًٓ

ً
 )اإلاعجم الٓؾُِ(."وكُُ
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ٓم الانُالحي َٓ:  -ب  ٓة ،الُا٢تؤما اإلاِٟ  خإزغال بٗض ْالاهبٗار ْالخجضص الاهدُاٍ، بٗض ْالاعجٟإ ،ْال٣

ُٓم الجهًت ْ  ٦ْظا ٌكمل مِٟ ذ البالص الٗغبُت جهًت ٖلمُت.   ْالاظخماُٖت الؿُاؾُت الخٛحراِث الاهدُاٍ ٖٞغ

ت ْالا٢خهاصًت ْبا ٖلى َغؤث التي ْال٨ٍٟغ ْع ْازغ في ؤ ٓع  ؤ  ال٣غن  بلى ٖكغ الخاصي ال٣غن  مً ْبالخدضًض الٓؾُى الٗه

  .ٖكغ الؿاصؽ

ت هيبؾماُٖل نبري: "٫ٓ٣ٍْ  ٓص هٍٓغ ٔ  بلى الٗغب بًها٫ هي ؤْ ؤٖلى، بلى صعظت مً الهٗ  الخًاعة مؿخٓ

ٓهُت ٓمُت الخًاعة ب٦ؿاب بلى حؿعى مجخمُٗت َبت هي، ؤْ ال٩  مخ٩افئ حٗامل في ْاإلاِاعاث اإلاٗاٝع بهخاط ٖلى ٢ضعتها ال٣

ٔ  الخًاعاث م٘ عة: زاهُت ٖغبُت جهًت )هدٓ"ألازغ  .ٖبضهللا( نبري  بؾماُٖل ْاإلاخُلباث، الًْغ

سُت ًٖ الجهًت 10.2.2  الخلُٟت الخاٍع

٧ْان ًد٨م  اهضلٗذ الكغاعة ألاْلى للجهًت الٗغبُت في الكغ١ مً لبىان في ال٣غن الؿاصؽ ٖكغ اإلاُالصي، 

اث الؿُاؾُت 1635-1572ٖلحها آهظا٥ ألامحر ٞسغ الضًً اإلاٗجي الشاوي ) ُّ ٗخبر مً ؤَّم الصخه ٌُ م(، الظي ٧ان 

ْعة  ْز٣ُت م٘ الض٫ْ املجا ٧ْان لّ ٖال٢ت  ىُت في طل٪ الِٗض،  ْؤمغاء ْالَٓ ْبا بهٟت زانت.  ْع ْم٘ بالص ؤ بهٟت ٖامت 

ْبا، ٞإعؾل  ْع ْجدالّٟ م٘ ؤ ْلت،  ٓاؾٗت في ؤعظاء الض ٓلُخّ ال ْلت بؿبب ٢ب  للض
ً
 ٦بحرا

ً
ٓهّ زُغا ْلت الٗشماهُت ًٓى الض

ت بلى لبىان، ْفي ؾىت  م هجر ؤخمض ال٨ج٪ )ال٣اثض الٗشماوي( ؤن ًُل٤ ؾغاح 1635الؿلُان مغاص الغاب٘ خملت ٖؿ٨ٍغ

ْؤعؾلّ بلى ألا  الصٍ. بؾخيب٫ٓ محر  ٞسغ الضًً،   م٘ ؤ

عؾلذ البٗشاث 
ُ
ْؤ ٓاؾُت ؤلاعؾالُاث،  ْبُت بلى الكغ١ ب ْع ْفي ِٖض ألامحر ٞسغ الضًً ظغث خغ٦ت البٗشاث ألا

٨َْظا بضؤ الخباص٫ الٗلمي  ْما مضاعؽ زانت لُلبت بالص الكغ١،  ْع ـ  ّؾؿذ في باَع
ُ
ْؤ ْبا،  ْع الٗلمُت الٗغبُت بلى بالص ؤ

ٓا بلى بالصَم ْا ْاإلاش٣ٟحن الظًً عظٗ ٢ْض جسغط مً َظٍ اإلاضاعؽ ظماٖت ٦بحرة مً الٗلماء  ْالٛغب.  لش٣افي بحن الٗغب 

 في الجهًت الٗغبُت الخضًشت، ٞلظا ٫ٓ٣ً بٌٗ اإلااعزحن بن ألامحر ٞسغ الضًً 
ً
 َاما

ً
ْعا ٓا ص ْلٗب ْاٞغة،  ببًاٖت ٖلمُت 

ْمىظ طل٪ الخحن  في البلضان  ٌٗخبر "ماّؾـ لبىان الخضًض"، 
ً
 ٞكِئا

ً
ْاحؿٗذ قِئا بضؤث الجهًت الٗغبُت بُُئت، 

   .  الٗغبُت ألازٔغ

م ب٣ُاصة 1798الخملت الٟغوؿُت ٖلى مهغ ٖام ظمىؤما الجهًت الٗغبُت ؤْ ال٣ُٓت الخ٣ُ٣ُت جد٣٣ّذ 

ٓهابغث،  ت ٞاث٣ت. لم ٨ًً مُهابلُٓن ب ظٍ الخملت الٟغوؿُت َ مُذ ْاهدكغث في الٗالم الٗغبي ْؤلاؾالمي ٧لحهما ب٩ل ؾٖغ

 َُّ ْجمّض خؿً الى ْالخًاعة الٗغبُت  ْتهظًب الش٣اٞت  ٍٓغ املجخم٘ اإلاهغي بةزغاظّ مً الجِل،  ْجى جها؛ بل ٧ان م٣هض ت 

سُت ْجٓؾُ٘ الؿلُ ،الخملت َٓ الاؾخٗماع ٢ٓاج٘ الخاٍع ْال  للخملت الٟغوؿُت. َظٍ الٛاًت ألاؾاؾُت ؤزبدذت الٟغوؿُت، 

حن الظًً ْفي ًٚٓن َظٍ الٟترة ٢ض ب ْالٗؿ٨ٍغ  ً ْاإلا٨ٍٟغ ْالكٗغاء  ٓص ظماٖت ٦بحرة مً ال٨ّخاب  ذ بلى خحز الٓظ ٚؼ

 ْ ، ختى اه٣غى الخ٨م الٟغوسخي مً مهغ،   في َظٍ الجهًت الٗغبُت ال٨بٔر
ً
 ٢ُاصًا

ً
ْعا ٓا ص ٓلى ٖلى مهغ دمحم ٖلي لٗب اؾخ

ت1846-1805م( في الٟترة )1849-1769) باقا ٍٓع ْإهہ ع٦ؼ ٖىاًاجّ الخانت ٖلى بخُاء  الٗشماهُت، م( مً ٢بل ؤلامبراَ

ٓم ْآلاصاب،  ْاإلاٗاٝع الجضًضة بةعؾا٢ْ٫ام الٗل ٓم  ْبا ألظل الاؾخٟاصة مً الٗل ْع . ٞإ٫ْ البٗشاث الٗلمُت بلى بالص ؤ

ْذ بلى ٞغوؿا ؾىت 
َ
عؾل

ُ
، زم اؾخمغ َظا 1826بٗشت ٖلمُت ؤ

ً
٧ْاهذ جخًمً مً ؤعبٗحن هٟغا اٖت الُُِاْي،  م ب٣ُاصة ٞع
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ْبا املخخلٟت، جتري ُبٗشذ البٗشاث الٗلمُت ْ الٗمل  ْع ْاإلاِىضؾٓن،  بلى بالص ؤ ْالهىاج٘ ْاؾخضعي الٗلماء  ْعظا٫ الخغب 

ّٓ  بلى مهغ. ْالٟىٓن    ٫ للجهًت الٗغبُت الخضًشت.َْظٍ هي ه٨خت جد

ٓماج٪:  ازخبر مٗل

 .
ً
ْانُالخا  

ً
ٓم الجهًت لٛت  ا٦خب مِٟ

  ّسُت ًٖ الجهًت الٗغبُت البح  خضًشت.ن الخلُٟت الخاٍع

ٓاملِا ؤؾبابهاالجهًت الٗغبُت  10.3 ْٖ 

ً ٢ض قِضث جهًت  ْاثل ال٣غن الٗكٍغ ْؤ ْازغ ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ   ؤن ٞترة ؤ
ً
 ٧امال

ً
ِلمُّ بإلااما

ُ
ؤٖؼاجي الُلبت ! بهىا ه

، مً ؤمشا٫: ْاهدكغث َظٍ الجهًت بلى بالص الٗغب ألازٔغ ْز٣اُٞت في مهغ،  ْمغا٦ل.  ٖغبُت  ْلبىان،  ا،  ٍٓع ْباإلياٞت ؾ

٠ٗ بلى البالص التي جدذ ؾلُت الخالٞت الٗشماهُت. ْفي َظٍ الٟترة ٧اهذ اللٛت الٗغبُت حّٗغيذ ًّ ْحٗاوي  لل ْالّخ٣ِ٣غ، 

 في
ً
 ٦بحرا

ً
ْعا ٓع، ِٞظٍ الجهًت ؤصث ص ْاإلاٗغ٢الث لالػصَاع الخُ ٢اث  ّٓ ٛت اإلاٗ

ّ
ٍٓغ الل ت جُ ُّ ا الٗغب مً خُض الك٩ل  ْاهدكاَع

الت في ْؾاَمذ مؿاَ ْاإلاًمٓن، َّٗ ٓعي الٗغبي في هٟٓؽ ؤبىاء البالص، ْؾاٖضث ٖلى بض مكاٖغِ  ب٣ًاّمت ٞ ت ال  الٍِّٓ

ت ُّ ٘ اإلاؿخٔٓ ال٨ٟغي لضٔ  مً الٗغب  في ٞع
ً
 مِما

ً
ْعا ْلٗبذ ص  في بالص الٗغب.  اإلاؿلمحنظضًض، 

ٓامل ْألاؾ َْظٍ الٗ ٓع َظٍ الجهًت الٗغبُت،  ٓامل ْألاؾباب التي ؾاٖضث ٖلى ِْ باب َْىا٥ بٌٗ الٗ

ٓامل  ٓامل زاعظُت. في َظٍ الخهت ؾىدىا٫ْ ظمُ٘ جل٪ الٗ ْالشاوي: ٖ ٓامل صازلُت،  جى٣ؿم بلى ٢ؿمحن: ألا٫ْ: ٖ

 ْألاؾباب بصخيء مً الخٟهُل ُٞما ًلي:

ٓامل الضازلُت للجهًت الٗغبُت 10.3.1  الٗ

ىُت في الٗالم الٗغبي  10.3.1.1 ٓع الخغ٧اث الَٓ ِْ 

ْٖضم ٖىاًتها باللٛت الٗغبُت   ٓمت الٗشماهُت  ت في اإلاىا٤َ بن الخ٩ ٍع ْٖضم الخٟاتها بلى ؤلانالخاث الًْغ

ْلت الٗشماهُت الٗغبُت  ٓانل اإلاُالبت مً الض ىُت، ألن َظٍ الخغ٧اث ٧اهذ ج ٓع الخغ٧اث الَٓ  لِٓ
ً
 ؤؾاؾُا

ً
٧اهذ ؾببا

الًاث ْألا٢ال ِل ْٗ َج بِ   عؾمُت في ال
ً
٧ْاهذ اللٛت الٗغبُت بلى ظاهب اللٛت التر٦ُت ُم الٗغبُت الخابٗت لِااللٛت الٗغبُت لٛت  .

ْبجاهب آزغ ؤن اإلاضاعؽ  ْاإلاٗاَض الٗشماهُت مُِىت ال٣ضع ْيئُلت اإلا٣ضاع.  ْالخٗلُم في اإلاضاعؽ  في اإلاٗامالث الغؾمُت 

 ُّ  باللٛت الٗغبُت ًٖ اإلاضاعؽ الغؾم
ً
ت ٧اهذ ؤ٦ثر اَخماما ْالخبكحًر ث ؤ٫ْ ظمُٗت حؿمى بـ"ظمُٗت ت. ِٞٓغ اإلاؿُدُت 

٧ْاهذ َظٍ الجمُٗت جخًمً ؤ٦ثر  ٖٓت مً الُلبت الٗغب َىا٥،  ـ ٖلى ًض مجم ْجم جإؾِؿِا في باَع الٗغبُت الٟخاة"، 

ْاللجىت  300مً  ْالضاعؾحن. زم ِْغث ظمُٗت ؤلانالح في بحرْث، ْظمُٗت البهغة في الٗغا١،   مً اإلاش٣ٟحن 
ً
شخها

٢ْض صٖذالٗغبُت الٗلُا لخؼب الالمغ  ْما بلى طل٪...،  ْالترقي  ت في ال٣اَغة، ْظمُٗت الاجداص   الٗغبُت " ٦ٍؼ
ُ
ظمُٗت

ـ في ألا٫ْ  اإلاـاجمغ الٗغبي بلى ٣ٖض "الٟخاة قاع٦ذ ُّٞ الجمُٗاث الٗغبُت اإلاخٗضصة مً مسخل٠ بالص ْ م، 1913 باَع

ً الٗغب ف ْٞض مً اإلاِاظٍغ ٧ْان مً ؤَم ٢غاعاث َظا اإلااجمغ هي: الٗغب، ٦ما ؾاَم ُّٞ  ٨ُت،  الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ي ال
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ٓاب مجلـ في مٗخبرةج٨ـٓن  ؤن ًجـب الٗغبُت اللٛت ؤن" ٓجها املجلـ ؤن ٣ًّغ  ٍْجب الٗشماوي، الى  في عؾمُت لٛت ٧

الًـاث الٗغبُت ماء م٘ الخٟاَم ْبٗض ".ال ْلت ٖػ ْالض  الخٗلُم ٩ًٓن  ؤن: "ٟا٢ُـتلالج مـاصة ؤ٫ْ  ٧اهذ الٗشماهُت اإلاـاجمغ 

ضاصي ألاؾاسخي       ."باللٛت الٗغبُت ْؤلٖا

ٓعة التر٦ُت في ؾىت  ْا٫ الؿلُان ٖبض الخمُض، 1908ل٣ض اهٟجغث الش ْاه٣غى الخ٨م ؤلاؾالمي بؼ م، 

 ،
ً
ْاػصاصث قٗٓب ٚحر التر٦ُت جظمغا ت مُالبت ْبضؤثْعسخذ ؤ٢ضام ؤلاهجلحز في الٗالم ؤلاؾالمي،   الالمغ٦ٍؼ

ٓهذ ٢ض الٗغبُت ْألاهضًت الجمُٗاث بٌٗ ٧اهذ. ْالاهٟها٫ ً ال٣غن  ْبضاًاث ٖكغ الخاؾ٘ ال٣غن  جهاًاث في ج٩  الٗكٍغ

ٓمُت ْجضٖٓ باإلنالح جُالب ٧ْاهذ  جهاًتْبٗض  .الٗغبُت بالجهًت ٌؿمى ما قِضث الٟترة َظٍ ؤن خُض الٗغبُت لل٣

ْلـى الٗاإلاُـت الخغب ْعبي، لالخخال٫ الٗغبُـت الـبالص مٗٓـم زً٘م 1914ٖام  ألا ْعبي ْخا٫ْ الاؾخٗماع ألا  لٛخّ ٞغى ألا

ْعبُت ىُت اثالخغ٧ ِٞٓغث قتى  زاهُت، لٛت الٗغبُت اللٛت ْظٗل الٗغبُت الـبالص في الخٗلُم ٧لٛت ألا اث الَٓ ُّ ْالجمٗ  ،

جي في مهغ ٖام  ْالخغ٧اث : الخؼب الَٓ ْمً ؤبغػ جل٪ ألاخؼاب  ْبي،  ْع ت ٦غّص ٞٗل ٖلى الاؾخٗماع ألا ُّ ْألاخؼاب الؿُاؾ

ٓٞض 1908 ىُت الٟلؿُُيُت 1918م، ْخؼب ال ْالخغ٦ت الَٓ ْمذ الاخخال٫ 1917م،  ٢ْا  ، ا مً الخغ٧اث ألازٔغ ْٚحَر م 

م ٖضم امخال٦ِا ؤؾلخت ْظُ ْبي ٚع ْع ٢ْض ؤهجبذ َظٍ ألا ٓصًت ْالاؾخٛال٫.  ْالٗب ًذ الاخخال٫ ألاظىبي  ْٞع  ،
ً
ٓقا

ٓعة الٗغبُت شخهُاث ٖضة الظًً  ٓاالش  خّب  ٖلـى الٗغبي الكباب ْجغبُت اإلاؿخٗمغ يّض  الصخ٠ في اإلا٣االث بيكغ ٢ام

ً ٓعاث ْال٣ُـام ٖىّ ْالضٞإ الَٓ ْمً ؤَم جل٪ الصخهُاث: ؤخمض ٖغابي في مهاملخخل يّض  بـالش غ، ٖبض ال٣اصع ، 

ْٖال٫ الٟاسخي  م الخُابي في اإلاٛغب، ْ الجؼاثغي ْدمحم البكحر ؤلابغاَُمي في الجؼاثغ، ٖمغ مسخاع في لُبُا،  ٖبض ال٨ٍغ

٧ْان لِم ًٞل ٦بحر  ٓاؾم في الخلُج الٗغبي.  ٓع  ؤلاؾالمُت ألامت جهًت فيْٖغب ال٣ ِ ٓعي ْْ ْالضًجي ال جي   يـّض  الَٓ

ْعبي املخخـل  .ألا

ْالجامٗاث الٗغبُت  10.3.1.2  بوكاء اإلاضاعؽ الىٓامُت 

ٓوـ ْظام٘ ٞاؽ في  غ في مهغ، ْظام٘ ج ٣ت، مشل: الجام٘ ألاَػ ٧ان الخٗلُم ٢بل الجهًت في اإلاؿاظض الٍٗغ

ٓم الضًيُت   ٖلى الٗل
ً
ٓعا ٧ْان الخٗلُم آهظا٥ مده ْاملخلهحن.  ْاًا املخخلٟت للٗلماء الغباهُحن  ْباإلياٞت بلى الؼ اإلاٛغب، 

ٓلى دمحم ٖلي باقا ٖلى ْؤلاؾال  إلاا اؾخ ْالٟىٓن اإلاؿخدضزت.  ٓم اإلاٗانغة   بالٗل
ً
ْلم ٨ًً مكخمال ٍٓت ٣ِٞ،  ْاللٛ مُت 

ٓم  ْاإلاٗاَض ليكغ الٗل ٓمت مً ٢بل الخالٞت الٗشماهُت، ٞةهّ ع٦ؼ ٖىاًاتها الخانت بلى بوكاء اإلاضاعؽ  ٖغف الخ٩

ْمً َىا بضؤث خغ٦ت بوكاء ا ْالٟىٓن اإلاؿخدضزت،  ؼة الٗغبُت ٧لِا. ٦ما اإلاٗانغة،  ْامخضث بلى الجٍؼ ْاإلاٗاَض  إلاضاعؽ 

ْاإلاٗاَض في مهغ ٓم الٗالُت  ،م1835 ألالؿً مضعؾت مً ؤمشا٫: ،٢ض جم بوكاء اإلاضاعؽ  ْاإلاضعؾت 1872ْصاع الٗل م، 

ت في ؾىت  ْالجامٗت اإلاهٍغ ْمضعؾت الخ١ٓ٣،  ْصاع اإلاٗلمحن،  ْمضعؾت الُب،  ْبٌٗ اإلاٗاَض 1908الخغبُت،  م، 

ْالهىاٖاث، ْفي ٖام للٟى ْ 1936ٓن  ٠ بٛالٝ ظضًض،  غ الكٍغ ٗت جسهو حكملم ِْغث ظامٗت ألاَػ  الكَغ

غ الكٍغ٠  الٗغبُـت، ْاللٛت الضًً ْؤن٫ٓ  ٖٓت بلى ألاَػ ٓم اإلاٗانغة اإلاخى يُٟذ الٗل
ُ
ت 1961زم ؤ م، ْظامٗت ؤلاؾ٨ىضٍع

ْال٣ٗض لِظٍ 1948م، ْظامٗت ؤؾٍُٓ 1938 ٓالذ الجامٗاث ألازٔغ في مهغ. ٞاؾخ٣ضم ؤصخاب الخّل  م، زم ج

ٓا لضعاؾت  ْههج ْالٟلؿٟت،  ٓا مدايغاث ٢ُمت في آلاصاب  ْعبا، ٞإل٣ سّ الجامٗاث َاثٟت مً ٖلماء ؤ ْجاٍع ألاصب الٗغبي 

ٓاضر.   ٍٓم ال  اإلاىهج ال٣
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،  الـكام، بالص في ؤما
ً
ٍٓال ْل٨جها لم حٗمغ َ وكئذ مضاعؽ ٖضًضة 

ُ
ٓع  ٨ٞـانؤ  بالجالُــاث مــغجبِ اإلاــضاعؽ ِْـ

  ٩ٞاهذ ،اإلاؿُدُت ْؤلاعؾالُاث ألاظىبُــت
ُ
ٓعة مضعؾت" اإلاضاعؽ ْلىؤ ٓل1834ُ٨ُٖام  لبىـان في "ُٖىُ ت م، هي مضعؾت ٧از

وكإث زـم مسههت لخٗلُم الٗلماهُحن،
ُ
٨ُت الجامٗت ؤ ث ألامٍغ ما  مـضاعؽ زمــ وـكاءب جم صمك٤ ْٞـيم، 1882 ببُـْغ

م، ٣ٞض ؤؾؿِا بؾماُٖل ب٪ )خا٦م صمك٤(، 1838م، مجها: "اإلاضعؾت ؤلاؾماُٖلُت" ٖام 1878 -1838بحن ٖام 

ْعاث حٗلُمُت ٖضًضة.  ٖضث ص
ُ
ْؤ ْالٟىٓن،  ٓم  ْاؾخضعى الٗلماء اإلاخًلٗحن في مسخل٠ الٗل  ،

ً
 َاثلت

ً
٠٢ْ ٖلحها ؤمٓالا ْؤ

م ٞحها الُالب اللٛت
ّ
ٍْضعؾٓن الٟىٓن الخغبُت، ْ"مضعؾت خلب  زم ؤؾؿذ "اإلاضعؾت الىٓامُت" ًخٗل التر٦ُت، 

باث  ْباإلياٞت بلى الخضٍع ش.  ْالخاٍع ايُاث  ْالٍغ ْالٟاعؾُت  ْالتر٦ُت  الىٓامُت" ًخل٣ى ٞحها الُلبت اللٛاث الٗغبُت 

٦ْظا اؾخمغ َُْٗى الُالب ل٣ب "آٞىضي".  ت،  في  زم ،البهغة فيم 1914 ٖـام مىظ الٗغا١ في اإلاضاعؽ وكاءب الٗؿ٨ٍغ

ْؤوكئذ 1917 بٛضاص ْؤؾؿذ في بٛضاص1918 الٗغا٢ُت اإلاٗاٝع ْػاعةم.  م. 1927ٖام الُب ْمضعؾت اإلاٗلمحن صاع م، 

ٓط٦ؿُت ب ٓص اإلاضاعؽ ألاعز ذ بلى خحز الٓظ ؾـُا مؿاٖضةْفي ٞلؿُحن بٚؼ ٓصان فيم. 1878ْ ْع  اإلاـضاعؽؤوكئذ  الؿ

ٓصاهُت ٖام  ظامٗت ؤ٫ْ  ِٓـغثم، 1899ٞ ٖام مىظ الىٓامُت لذ  صْن ٓع ٚـ ب٩لُت حٗٝغ ٧ْاهذ م، 1902ؾ ّٓ  زم جد
ً
ال ؤ

ذ  زمبلى الجامٗت،    ٧لُتبٚؼ
ّ
ٓصاهُت محناإلاٗل  م.1924 الؿ

ن ِٞٓـغثؤما في بالص اإلاٛغب الٗغبي  م، زم ِْغ الخٗلُم الابخضاجي 1911 -1862 مـً الٟخـغة ٞـي مضعؾت ٖكْغ

ٍْحنال٣ـ ظامٗت٦ْظا جم جإؾِـ  ،م1923ٖام الىٓامي م بك٩ل ظضًض، ًخٗلم ٞحها الُلبت الٗلٓم 1912في ؾىت  غ

ْالٟىٓن الخضًشت. ٓالى زــم اإلاٗانغة   .الخضًشت الجامٗــاث اوــكاء جــ

٦شحر مً اإلاضاعؽ الابخضاثُت  ِْغ زمفي اإلاؿاظض ٦ما في بالص الٗغب،  بجغي  الخٗلُم ٞکان الجؼاثغ ْفي

ٍٓت  ْبلٜ ٖضصَا 1898 ٖامْالشاه ْمً ؤؾب٤ جل٪ اإلاضاعؽ "مضعؾت ٖلُا للُب"  مضعؾت، 1298م في ؤهداء البالص ٧لِا، 

ا ٖام  ت؛ الجامٗاث ِْـغث زمم، 1879جم بوكاَئ  في ؤما .م1909 ٖام جإؾؿذ الخـي الجؼاثـغ ظامٗـت زانـت الٗهٍغ

ٓوـ ٓوسخي الضًً زحر ًض ٖلى الخٗلُم ٞبضؤ ج ٓع  زمم، 1874 ٖام ٓامُـتالى اإلاضاعؽ ؤوكإ الظي الخ   الخٗلُم جُ
ً
جا جضٍع

ٓع  ْبضؤ ت الجامٗاث ِْـ ٓهـت ظامٗـت عؤؾـِا ْٖلى الٗهٍغ خ ْؤصزلذ ٞحها 1912 ٖـام ك٩ل ظُضب، ؤٖاص جإؾِؿِا الٍؼ م، 

ٓم ٓم ظاهب بلى الخضًشت الٗل  .الضًيُت الٗل

 بوكاء اإلا٨خباث  10.3.1.3

 في الخٟاّ ٖلى الترار ؤلاؾالمي، 
ً
 باعػا

ً
ْعا ْإجها لٗبذ ص بن اإلا٨خباث لِا ؤزغ ٦بحر في الجهًت الٗغبُت الخضًشت، 

ش ؤلاؾالمي ال٣ضًم، ٞإ٫ْ  ٦ْظا الخاٍع ٓم الضًيُت ْؤلاؾالمُت  إل ٖلى ؤمِاث ال٨خب اإلاخٗل٣ت بالٗل ْمِضث الُغ١ بلى الَا

ٍٓت" ٖام م٨خبت ِْغث في الٗالم الٗغبي هي "اإلا٨خب ت"، 1870ت الخضً م في مهغ، ْؾمُذ بٗض طل٪ بـ"صاع ال٨خب اإلاهٍغ

غ" ٖام   م. 1879ْم٨خبت "الجام٘ ألاَػ

ٓص ؤ٫ْ م٨خبت باؾم "م٨خبت ال٨غصي" ٖام  ذ بلى خّحز الٓظ م، ْفي البضاًت ٧اهذ َظٍ 1929ْفي الدجاػ  بٚؼ

ٓة ْؤلاعقاص، زم ؤَضاَا ال ْالضٖ ٢ْاٝ  ٓػاعة ألا ْحكخمل َظٍ اإلا٨خبت ب٨خب اإلا٨خبت جابٗت ل ٗشماهُٓن بلى الخغم اإلا٩ي، 

ْهي جبلٜ    3953الؿلُان ٖبض الخمُض، 
َ
ة ْاإلاؿلمحن. ْفي ِظضَّ ْة ٖلمُت ُٖٓمت لئلؾالم  َْظٍ زغ  .

ً
مت هاصعة ُّ ٢ 

ً
٦خابا
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ٓاصعاث الٗلمُت، هه٠ُ مدمـض الكُش م٨خبت"  خلمي دمحم م٨خبت" الُاث٠ ْفي" التي جدخٟل بإ٦ثر ؤعبٗت آالٝ مً الى

ٓعة اإلاضًىت في ؤماٌ. 1305ٖام" الضاٚـؿخاوي ٓص الـؿلُان م٨خبت" زم ٌ،1270 ٖام "ب٪ خ٨مذ م٨خبـت" ٩ٞاهذ اإلاى  مدم

ٓصي  في "الؿٗضي الغخمً ٖبض الكُش م٨خبت" هجض ْفي ٌ.1375 ٖـام جإؾـؿذ التي "الىبٓي  الخغم م٨خبت" زم ،"املخم

ضة" ْم٨خبتٌ، 1359 ٖـام ؤؾـؿذ ٖىُـؼة َْظٍ اإلا٨خباث 1375 ٖام خمُض بً هللا ٖبض بً مدمـض الكُش ؤؾؿِا "بٍغ  .ٌ

اث الىاصعة. ْاملخَُٓ ْالٟىُت    جخًمً بإلٝٓ مً ال٨خب الٗلمُت 

ا فيْ ٍٓع ت" اإلا٨خبـت ِْـغث ؾ ىُت اإلا٨خبت" زمم، 1878ٖام" الٓاٍَغ  ألاؾض م٨خبت" زمم، 1948 ٖام "الَٓ

ىُت ىُـت، الصخهُاث بٌٗ ًض ٖلى م٨خبـاث ٖضة ِْغث ال٣ضؽ ْفي م.1969 ٖـام" الَٓ  بً ؤخمض م٨خبت" :مجهـا الَٓ

٢ًٓ مدمـض بـً ؤخمض م٨خبت" زمم، 1805 ٖام" يال٣ضسخ ضًغب " ٖام الخؿُجي خؿً م٨خبت"ْم، 1810ٖام  "اإلاـ

 م.1900 "الخالضي ًٓؾـ٠ م٨خبـت" زـمم، 1841ؾىت  "الٟغوؿِؿ٩ان ْم٨خبتم، 1811

م٨خباث ٖضًضة خاٞلت بإمِاث ال٨خب، ٞإ٫ْ م٨خبت ؤؾؿذ في َظٍ اإلاى٣ُت ْفي اإلاٛغب الٗغبي ٧اهذ َىا٥ 

ٍْحن م٨خبتهي " ىـي ٖىـان"، ٣ٞض جمَّ جإؾِؿِا ٖلى ًض ال٣غ ٍْحن جامٗت، زم ؤلخ٣ِا باإلاٍؼ ْثل  في ال٣غ ً، ال٣ـغن ؤ  الٗكٍغ

 في "الغباٍ م٨خبت"ْ .ؤلاؾالمي الٗالم في ال٨خـب زؼاثًَْظٍ اإلا٨خبت حٗض مً ؤَم اإلا٨خباث الٗغبُت التي جمخاػ بإ٢ضم 

ٓوـ ْٞـيم، 1835ٖام "ألاَلُت اإلا٨خبت" ِْغث الجؼاثغ ْٞـيم. 1922ٖـام اإلاٛـغب ٓوـ م٨خبت" جـ  ٖـام ِْـغث الخـي" جـ

 م.1906

ْالصخاٞت  10.3.1.4 ٓع الُباٖت  ِْ 

 في 
ً
 باعػا

ً
ْعا ْإجهما لٗبخا ص ْالُباٖت لِما ًٞل ُٖٓم في الجهًت الٗغبُت الخضًشت،   ال٨خـب َباٖتبن الصخاٞت 

ـاث الٗغبُت ْاملجالث التي ال٣ضًمـت ْاملخَُٓ ْالظزاثغ الٗلمُت الىاصعة. ؤما اإلاُاب٘ ٢ض اؾخإهٟذ َباٖت الصخ٠   ،

ٗجى بيكغ 
ُ
ٓمُت. ٞاإلاُاب٘ التي  الخٗلُماث٧اهذ ح ْامغ الخ٩ ْالش٣اُٞت ْألا ْال٣ًاًا الؿُاؾُت  الضًيُت ْألازال٢ُت 

ْلِا: اإلاُبٗت  ٨ُتِْغث في َظٍ الٟترة ٞإ ال١  ألامٍغ ُٖٓحن ٖام 1820في ب م في بحرْث، 1848م، زم مُبٗت آلاباء الِؿ

ٓل٨ُُت في خلب  ٓاثب التي ؤوكإَا ؤخمض 1841ْٞاإلاُبٗت ال٩از ْمُبٗت الج م، 1861اعؽ الكضًا١ في آلاؾخاهت ٖامم، 

الًت صمك٤  ْاإلاُبٗت الٗشماهُت في ٞلؿُحن 1864ْمُبٗت  ْمُبٗت زلُل ههغ  ٖام1830م،  ْاإلاُبٗت 1922م،  م، 

ت  ٓمُت ألامحًر ْمى٩ُان في مٓنل الٗغا١ ٖام 1925الخ٩ ْمُبٗت الض م، زم مُبٗت بٛضاص ٖام 1830م  في ألاعصن، 

الًت نىٗاء 1856 ْمُبٗت   م ٖلى ًض الٗشماهُحن. 1877ٖام م، 

ت  ت، ٞإ٫ْ مُبٗت ِْغث في َظٍ اإلاى٣ُت هي اإلاُبٗت اإلاحًر ْامخضث ؾلؿلت بوكاء اإلاُاب٘ بلى اإلاىا٤َ الدجاٍػ

ٓعث باآلالث الخضًشت ٖام 1883ٖام  ٓالي الٗشماوي(، زم جُ ٓعي باقا )ال اًت ٖشمان ه م، زم حٛحر 1908م، جدذ ٖع

 ، ْؤما اإلاٛغب اؾمِا باؾم مُبٗت ؤم ال٣ٔغ ْالتر٦ُت.  ْال٨خب الٗغبُت  ضة الدجاػ،  ٧ْاهذ َظٍ اإلاُبٗت تهخم بُب٘ ظٍغ

ض ًٖ ماثت ٦خب ٢ُمت هاصعة بلى ٖام 1857ٖام الجؼاثغ الٗغبي ٩ٞاهذ ؤ٫ْ مُبٗت في َْظٍ اإلاُبٗت ؤنضعث ما ًٍؼ م، 

ٓهِؿُت الغؾمُت في ؾىت 1914 ٓص اإلاُبٗت الخ ذ بلى خحز الٓظ ٓوـ ٞبٚز ْؤما في ج ٓص ًٞل جإؾِؿِا بلى 1860م.  َْٗ م، 

ٓهِسخي( الهاص١ بايدمحم  ٓوي ٖام )الخا٦م الخ ٦ْظا مُبٗت ٢ُى ل٣ض  م.1930م، زم اإلاُبٗت الغؾمُت ٖام 1926، 
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م، ْفي وكغ ٖضص ضخم مً ٦خب  ُّ الث في وكغ الترار الٗغبي ال٣ الث ْن اٖتٝر اإلااعزٓن بإن َظٍ اإلاُاب٘ ٧لِا ظ

ًٍْ ٞد٫ٓ الك ْا ْص ش ؤلاؾالمي، ٦ما وكغث في َظٍ اإلاُاب٘ ألاصب الٗغبي  ٗغاء ألا٢ضمحن بلى ظاهب ؤمِاث ٦خب الخاٍع

 .ال٣ضًمت الٗغبُت اإلاٗاظم

ا للصخاٞت باليؿبت ؤما َْع ٓامل ؤَم ٞخٗـض مً: ْص  ْطل٪ ْاعج٣اثّ؛ ْالكٗغ همـٓ ألاصب ٖلـى ؾـاٖضث التي الٗ

 صزلذ ٖىضما ، ِٞٓغث الصخاٞت في بالص الٗغبْإبضاِٖمٞـجهم  ْألاصب ال٨ٟغ ؤعباب ٞحها ًماعؽ اإلاُـضان الظي ألجها

ً في نضعث ٖغبُت صخُٟت ٞإ٫ْ  م،1798 ٖام مهغ في الٟغوؿُت الخملت  ٢ْض م،1800 ٖام "الخىبُّ" هي الٗغبي الَٓ

ٓلى ا عثاؾت ٖلى ج َغ  الخملت زغظذ ختى ؾىحن زالر بها ٖمل ٖغبي صخٟي ؤ٫ْ  َٓ الخكاب، بؾماُٖل الكُش جدٍغ

٢ٟٓذ الٟغوؿُت، ْلم" صخُٟت ْج ٔ  صخُٟت مهغ في جهضع الخىبُّ"،  م، زم ؤنضع خا٦م دمحم ٖلي 1828 ٖام بلى ؤزغ

ٓعها٫" باقا صخُٟت ٖغبُت عؾمُت مؿماة بـ ٢ٓاج٘" ، زم جد٫ٓ اؾمِا بلى"الخضًٓي  ظ ت ال م، 1828في ٖام  "اإلاهٍغ

ْلت وكاَاث حسجل عؾمُت صخُٟت هي ٧ْاهذ ِٗا الض ْالجغاثض في مهغ، مشل: ْؾُاؾتها. زم  ْمكاَع جخابٗذ الصخ٠ 

ْاصي الىُل" ضة " ت ألا٩ٞاع" ٖام1866 ظٍغ ٓص آلاٞىضي، ْ"هَؼ ٍٓلخي ْدمحم ب٪  1869 م ألبي الؿٗ إلبغاَُم ب٪ اإلا

ضة "ألاَغام" ٖام  ً" 1876ٖشمان، ْظٍغ ضة "الَٓ ضة 1877م لؿلُم الى٣اف، زم ظٍغ م إلاُساثُل ٖبض هللا، ْظٍغ

ْما بلى طل٪.....  ْم، 1880"مهغ" ألصًب بسخا١ ؾىت  ٓز٣ى" للكُش دمحم ٖبضٍ  ْة ال  "الٗغ

ً ال٣غن  بضاًت ْفي ٓالي الصخ٠ بلٛذ الٗكٍغ ا صخُٟت، 160 خ ض" :ؤقَِغ زم  ًٓؾ٠، ٖلى للكُش "اإلاٍا

ٓاء"ْصخُٟت  ،"نالحؤلا  خؼب" ضة"م، 1900ْإلاهُٟى ٧امل  "الل ضة زم م،1907 ؾىت الؿُض لُٟي ألخمض" الجٍغ  ظٍغ

ٓان" ا "اإلاؿلمحن بز ٓع " زم م،1933 ٖام الُىُاْي  الكُش ؤنضَع ٓة" ْصخُٟت م،1938 ٖام "الضؾخ ا" الضٖ  ؤنضَع

ضة م،1951 ؾىت ماْي ٖك نالر ت" ْظٍغ ٍٓع ا عؤؽ" الجمِ َغ ٓع  جدٍغ  .الؿاصاث ؤه

 ْظغاثض، مىُا: 
ً
يت" زم م،1877 ٖام" الخا٫ لؿان"صخُٟت ْفي لبىان ؤنضعث صخٟا ٟا٫ ْع  لؿلُم" ألَا

 البؿخاوي بُغؽ ؤنضع ٨َْظا م،1908ٖام َباعة، خؿً ؤخمض للكُش" اللبىاوي الاجداص" زم م،1899 ٖام ألاوسخي

ٓاء"ْ م،1923 ٖام "البُان" اث الصخ٠ مً ٦شحر.. طل٪ بلى ْما م،1939 الىجاع ٖام ؾلُم إلبغاَُم "الل ٍْع  ْالض

ً. ال٣غن  في لبىان في نضعث  الٗكٍغ

ا نضعث ؤ٫ْ صخُٟت باؾم  ٍٓع ٓمت الٗشماهُت ٖامْفي ؾ ت"، ؤنضعتها الخ٩ ٍٓع م، زم صخُٟت 1865 "ؾ

ضة ْ م،1868 ٖام "ٞغاث" ضة  زم م،1877 ٖام خلب في" الكِباء"ظٍغ خضا٫"ظٍغ م. ْفي ِٖض دمحم 1899 ٖام "الٖا

ْصي باؾم  ضة بمؿاٖضة ٞسغي الباع ت الؿ٨ت"الخامـ نضعث ظٍغ ل  "الدجاٍػ ْصخُٟت  م بضمك1909،٤ببٍغ

ٓاؾُت م1931 ٖام مآً في "ألاًام" ْصخُٟت م،1912ماعؽ 19 الهاصعة ؿليالٗ لك٨غي  "ال٣بـ"  ال٨خلت خؼب ب

ٓاَا ألاخؼاب ؤ٦بر ٧ان الظي ا، في ْؤ٢ ٍٓع  بلى ْما بدلب،" الجِاص"ْ" جداصالا" زم م،1932 ٖام" الهباح" صخُٟت زم ؾ

 ... طل٪

ضة ؤ٫ْ  ٧ْاهذ م،1869 ٖام الٗغبُت الصخاٞت الٗغا١ قِض ضة  هي الٗغا١ في نضعث ظٍغ عاء"ظٍغ  "الْؼ

ٓالي ِٖض في نضعث التي الغؾمُت ضة نضعث زم باقا، ملخذ التر٧ي ال  م،1885ٖام اإلآنل في الغؾمُت "اإلآنل" ظٍغ
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ضة  ا جغؤؽ البهغة، في "البهغة"ْظٍغ َغ  الٗغبُت باللٛخحن جدغع  الشالزت الصخ٠ َظٍ ٧ْاهذ آٞىضي، ٖلى دمحم جدٍغ

ِا ؾُاؾُت صخُٟت ؤ٫ْ  ؤما. ْالتر٦ُت ا التي "بٛضاص" صخُٟت ٞهي الٗغا١ ٌٗٞغ  ٖام ْطل٪ ؾلُمان، مغاص ؤنضَع

ضة  زم م،1908 ا ٧ْان" الاؾخ٣ال٫ نضٔ"ْ" الٗغا١ نٓث"ْ" البالص"ظٍغ ْٞاثُل ًهضَع  زم مل٩ٓن، ْظبراثُل بُي، ع

ٓاَغي، مِضي دمحم للكاٖغ" الٟغاث"  . م1930ٖام الصخ٠ َظٍ نضعث ٢ْض الج

ذ ٦ْظا هي  ٞلؿُحن في ِْغث صخُٟت ٞإ٫ْ  الٗغبي، الٗالم م٘ مب٨غ ٢ْذ في الصخاٞت ٞلؿُحن ٖٞغ

٠ ال٣ضؽ" ٓمت جابٗت عؾمُت ٦صخُٟت م،1876 ٖام "الكٍغ  ْالتر٦ُت. الٗغبُت باللٛخحن ٧اهذ جهضع الٗشماهُت، للخ٩

ٓوؿُت ِْغث الصخاٞت في ؾىت ؤما في البالص تها صخُٟت ٞإ٫ْ  م،1860 الخ ٓوـ ٖٞغ ٓوسخي الغاثض"هي  ج  "الخ

ضة1860 ٖام نضعث التي غة"زم  م،1888 الهاصعة" الخًاعة" م،زم ظٍغ ٓوسخي اإلابكغ"ْ" الَؼ "  الغقاص ؾبُل"ْ" الخ

ا التي  م.1895 ٖام الشٗالبي الغقُض ٖبض ؤنضَع

٣ قمالي في الصخاٞت ْفي الجؼاثغ ِْغث  ألاْلى الصخُٟت الٟغوؿُٓن  ؤنضع م،1848 َـ1264 ا ٖامُؤٍٞغ

ٓمت بإمغ ْطل٪ م،1848 ٖام "اإلابكغ"صخُٟت  هي الٗغبُت باللٛت  نضعث التي الشاهُت الصخُٟت ْهي الٟغوؿُت، الخ٩

ً في الٗغبُت باللٛت ٢ٓاج٘"بٗض  الٗغبي الَٓ ت ال ٓالذ زم". اإلاهٍغ  ْالٟغوؿُت، الٗغبُت باللٛت الىا٣َت الصخ٠ بٗضَا ج

ىُت للٗىانغ الصخ٠ َظٍ ْؤجاخذ ت الَٓ عة الصخاٞت، ؾالح ؤَمُت ٖلى حٗٝغ ؤن الجؼاثٍغ  لخد٤ُ٣ امخال٦ِا ْيْغ

ىُت ؤَضاٝ  زاللِا. مً الَٓ

المُت الٓؾُلت ٧اهـذ الـصخ٠ ؤن هجـض ٨َْـظا  في تهاؤٞك خُض ْألاصبُت الؿُاؾُت ألازبـاع وكغ في ألاقِغ ؤلٖا

ً ال٣غن  مً الشاوي الىـه٠ ٔ  بٖالمُـت ْؾـاثل الٗكٍغ  .ؤزغ

ْاإلاٗاظم   10.3.1.5 ٍٓتبوكاء املجام٘   اللٛ

٢ْض مؿذ الخاظت بلحها للترظمت مً  ٍٓت،  ْاإلاعجماث اللٛ ٓع املجام٘  ٓامل الجهًت الٗغبُت هي ِْ ْمً ؤَم ٖ

ب اإلاهُلخاث الخضًشت، ٞإ٫ْ مً ٢ام بهظٍ الٗملُت الجلُلت ألاؾخاط ٖبض هللا  ْحٍٗغ ْعبُت بلى اللٛت الٗغبُت،  اللٛاث ألا

ت الىضًم، َٓ الظي َغح ٨ٞغة بوكاء املجام٘ ال ا في ؤلاؾ٨ىضٍع ْالخب٨ُذ" نضَع ٍٓت في صخُٟخّ الٛغاء "الخى٨ُب  لٛ

ْؤظلبذ بلحها 1881ٌ 1289ؾىت  ت،  ْال٨ٍٟغ  في ألاْؾاٍ الٗلمُت ْألاصبُت 
ً
ال ٢ْب  

ً
٢ْض ال٢ذ َظٍ ال٨ٟغة بعجابا م، 

ٍٓحن. ِٞٓغ ؤ٫ْ مجم٘ للٛت الٗغبُت في صمك٤ ٖام  ْاللٛ  ٨ٞغي باقا، م بغثاؾت الٗالمت ٖبض هللا1888ؤطَان ألاصباء 

ب" ؾىت  ْالخٍٗغ ٤ُٞٓ الب٨غي في جإل٠ُ مجم٘ باؾم "املجم٘ اللٛٓي للٓي٘  ٧ْان مً 1892ٌ 1309زم ؾعى دمحم ج م، 

ْإؾماُٖل نبري باقا، ْدمحم  ْالكُش خمؼة ٞخذ هللا  ٍٓل،  ْالكُش خؿً الُ ؤًٖاء َظٍ املجم٘ الكُش دمحم ٖبضٍ، 

م مً ؤٖالم اللٛت ْألاصب، ْٚحَر ٍٓلخي  ٓم" بغثاؾت دمحم هان٠ُ ب٪ ٖام  ب٪ اإلا زم ؤوصخئ في ال٣اَغة "هاصي صاع الٗل

م جم جإؾِـ "مجم٘ صاع 1917م، التي ٢امذ بخٍٗغب ألاؾماء الٗغبُت للمؿمُاث الخضًشت. ْفي ؾىت 1907ٌ 1325

غ-ال٨خب" جدذ عثاؾت الكُش ؾلُم البكغي  ، مجه-قُش ظام٘ ألاَػ
ً
ٓا ًٖ ً ْٖكٍغ َْظا املجم٘ ًخًمً زماهُت  م ، 

ْالٗبراهُحن. ان  ْالؿٍغ ْاخض مً ٧ل مً الٟغؽ  ن مً الٗغب، ْ ْٖكْغ  زمؿت 
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. 1920ْؤوصخئ "املجم٘ الٗلمي" في بحرْث ٖام 
ً
ٍٓال ْل٨ىّ لم ٌٗمغ َ م ٖلى ًض ٖبض هللا بً مُساثُل البؿخاوي، 

ٓم مل٩ي بةوكاء مجم٘ لٛٓي ؾىت  َْظا 1932ْفي ال٣اَغة نضع مغؾ م ْؾمي بـ "مجم٘ اللٛت الٗغبُت بال٣اَغة"، 

 مً بحن ٖلماء اللٛت الٗغ 
ً
 ٖامال

ً
ٓا ًٖ ً بُت. ْفي الٗغا١ ؤؾـ "املجم٘ الٗلمي الٗغاقي" ؾىت املجم٘ ًخ٩ٓن مً ٖكٍغ

ْالخإل٠ُ 1947 ْوكغ الش٣اٞت  ْإخُاء الترار  ٍٓغ اللٛت الٗغبُت،  ٢ْض اَخم َظا املجم٘ بخُ م بغثاؾت دمحم عيا الكبُبي، 

ٛـغبم، 1960 الجؼاثـغ في الٗلمي املجم٘ ِْغ زـمْالترظمت.  ٓخُض ْجـمم. 1976 ْألاعصن م،1968 ْاإلا  املجام٘ ٖمل ج

ٍٓت ٓخُض الٗغبُت اللٛ ب في عؾالتها ْج ٖام  الٗغبُـت الجامٗت مً ب٣غاع الٗغبُت الجامٗت مٓلـت جدذ ْالترظمت الخٍٗغ

ٍٓـت املجـام٘ اجدـاص ِْغ زمم، 1956  مضًىت في الٗغبُت الض٫ْ  ظامٗت لـّ م٣ـغا ْاجسـظم، 1971 ٖام في الٗغبُت اللٛ

 .ال٣اَغة

ٍٓت الخضً ْطل٪ في ؤما اإلاٗاظم اللٛ ْاؾ٘،  ٓص م٘ بضاًت الجهًت الٗغبُت في هُا١  ٓظ ذ بلى خّحز ال شت ٢ض بٚؼ

ْلهجاتها. ٞإ٫ْ معجم مً ؤخًان مجام٘  ْمٗاهحها   في الخٟاّ ٖلى اللٛت الٗغبُت 
ً
 باعػا

ً
ْعا ْلٗبذ ص اللٛت الٗغبُت، 

ٓلِـ بً ٖبض هللا البؿخاوي ٖلى جغجِب الخغْٝ الهجاثُت،  اإلاٗاظم الخضًشت َٓ "مدُِ املخُِ"، ؤلّٟ بُغؽ بً ب

٢ْض ها٫ َظا اإلاعجم  ال اللبىاوي،  َٓـ بً ه٣ ْال٣اُٞت، زم ِْغ ٢امٓؽ "اإلاىجض" لـ ل ْاٖخمض ٞحها ٖلى مساعط الخغْٝ 

ٓمىا َظا.  ٦ْغاث مىظ جإلُّٟ بلى ً ٢ْض َب٘ مغاث   في ظمُ٘ ؤهداء الٗالم، 
ً
 ٦بحرا

ً
ْاهدكاعا  

ً
ْاؾٗا  

ً
ال  ٢ب

 بلى خٟٔ اللٛت الٗغبُت، 1932في ؾىت 
ً
م ؤنضع مجم٘ اللٛت الٗغبُت بال٣اَغة "اإلاعجم الٓؾُِ"، َاصٞا

ب  اًت  اإلاهُلخاثْحٍٗغ  في ٖع
ً
 خؿىا

ً
ب َظا اإلاعجم جغجِبا ِ

ّ
٢ْض ُعج ٓاعصة في الٗغبُت مً آلاصاب ألاظىبُت،  الجضًضة ال

ٖٓت مً ٖلماء اللٛت الٗغبُت، زم ؤل٠ الكُش ٖبض هللا ا  باؾم "اإلاغاظ٘" ؾىت مجم
ً
ب 1938لٗالًلي معجما

ّ
٢ْض عج م، 

ٓا ٓص ظبران مالّٟ معجـم "الغاثض" ِْـغ بّ خؿب ألالٟاّ. زمؤب  ٖلـى ًب٣ـى ٖهغي  معجم َْٓ م،1940 ٖام مؿٗ

ٓاعر ٍٓت ٖلى بدُض ًب٣ي اإلاٗاوي جىُٓم م٘ ْاإلا٣ب٫ٓ  اإلاٗىـى اإلاخ ْل  ٧لمت. ل٩ل اليؿب ؤ

 الخمشُل  10.3.1.6

َْٓ ظيـ مً ؤظىاؽ ألاصب   ٓع،  سُت ؤْ زُالُت ٖلى اإلاؿغح ؤمام الجمِ ْا٢ٗت جاٍع الخمشُل ٖغى 

ٓظّ  ْؤ٫ْ مً ج ٓع َظا الًٟ في ألاصب الٗغبي في مىخه٠ ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ،  ، ٣ٞض جبل
ً
الٗغبي الظي ِْغ ُّٞ مخإزغا

 
ً
ْاػصَغ ٞحها اػصَاعا ن الى٣اف في لبىان، زم اهخ٣ل بلى مهغ،  ٍٍٓغ ٦شحر مً ألاصباء  بلُّ َٓ ماْع ، ْؾاَم في جُ

ً
٦بحرا

٦ْظا ؾاَم في َظا الًٟ الخمشُلي  ٓع.  حن، مً بُجهم: ؤصًب بسخا١، هجُب الخّضاص، زلُل الُاػجي، دمحم جُم اإلاهٍغ

ٓص.  ْالجى ٓا بٌٗ اإلاؿغخُاث لدؿلُت الًباٍ  ْاَخّم ٦ْباع اإلآؾ٣ُُحن،   ؤصخاب الٟىٓن الجمُلت، 

ْاًا هُخ٣لذ بٌٗ الغ
ُ
ْاًت "ؤبي ٢ْض ا ْع ْاًت "البسُل"  لذ ٖلى اإلاؿغح مجها: ع ِ

ّ
ُْمش ث الٟغوؿُت بلى اللٛت الٗغبُت، 

ٓٞاء" ْال ءة  ْاًت "اإلاْغ ْع ٓص"  ْاًت "الخؿ ْع ن الغقُض"  إلاا  الخؿً اإلاٟٛل ؤْ َاْع ْلت.  ْعظا٫ الض ٓػعاء  ا، ؤمام ال ْٚحَر

ْبىِذ صا ْعظا٫ الًٟ،  ٓؤ ٖلى ٖغف مهغ بؾماُٖل باقا شج٘ ألاصباء  ْبهظا جب ٍٓت لٗغى اإلاؿغخُت.  ْبغا الخضً ع ألا

ْالخٟذ بلُّ ؤ٢الم ألاصباء  ِ مؿخ٣ل في ألاصب الٗغبي، 
ًّ ًّ الخمشُل ٦ٟ ٓع ٞ ٓمت جبل الاَخمام ال٨بحر مً ٢بل الخ٩



178 
 

ٓبهم ًٖ الخُاة الاظخماُٖت  ْا ًٖ ما في ٢ل ر ْٖبَّ ٓا مؿغخُاث ممخاػة ح٨ٗـ ًٖ املجخم٘ الٗغبي،  ٦ْخب ْالكٗغاء، 

ْما بلى طل٪.....ْالش٣اُٞت  ا  ٍٓع ْلبىان، ْؾ  في مهغ، 
ً
ٓص الٟغ١ اإلاؿغخُت ٦شحرا ز الٓظ ذ بلى خحَّ ْبٚؼ  في بالص الٗغب. 

ْمً  ْاقتهغ في جإلُِٟا.  ٕٓ ظضًض في ًٞ اإلاؿغخُت،  ت ٦ى زم ظاء ؤمحر الكٗغاء ؤخمض قٓقي بمؿغخُاث الكٍٗغ

ا: ٖلي ب٪ ال٨بحر ) ٓباج1907م(، البسُلت )1893ؤقَِغ َْظٍ اإلاؿغخُاث ٧لِا 1927غا )م(، مهٕغ ٧لُ ْما بلى طل٪...  م( 

 في ظمُ٘ ؤهداء 
ً
 ُٖٓما

ً
ْؤ٢بل ٖلُّ الىاؽ ب٢باال ْالش٣اُٞت،  ْال٣ب٫ٓ في ألاْؾاٍ الٗلمُت ْألاصبُت  ٓة  هالذ الخٓ

ْٖبض  ؼ  ؤباْت،  ٕٓ مً اإلاؿغخُت الكٗغاُء آلازُغْن، الؾُما ؾُٗض ٣ٖل قاٖغ ػخلت، ٍٖؼ الٗالم، زم قاع٥ في َظا الى

م....  ْٚحَر ٓص ٖباؽ ال٣ٗاص، الُاػجي  ٓع، مدم  الغخمً الكغ٢اْي، نالح ٖبض الهب

ٓماج٪:  ازخبر مٗل

 في ٖهغ الجهًت .1
ً
 مِما

ً
ْعا ت التي لٗبذ ص ْال٨ٍٟغ  ماطا حٗٝغ ًٖ الخغ٧اث الؿُاؾُت 

ْالُباٖت في الجهًت الٗغبُت .2 ْع الصخاٞت          ما َٓ ص

ٓامل الخاعظُت للجهًت الٗغبُت 10.3.2  الٗ

ْما ٧ان لِا مً  بذ للجهًت الٗغبُت الخضًشت  ٓامل الخاعظُت التي حؿبَّ ْالٗ ؾيخدضر ُٞما ًلي ًٖ ألاؾباب 

 او٩ٗاؾاث مِمت.  

 :ن ٓ ْاإلاؿدكغ٢ الاؾدكغا١  10.3.2.1

ْع ٦بحر في بخُاء آلاصاب الٗغبُت، ْفي   ْلّ ص ٓامل في الجهًت الٗغبُت الخضًشت،  الاؾدكغا١ ٌّٗض مً ؤ٦بر الٗ

ْعبُٓن ة بضؤ ًىهٝغ َظٍ الٟتر  ؼ الٗال٢اث بحن  ألا ٟت في حٍٗؼ
ّ
ٓصَم اإلا٨ش ٓا ظِ ْبظل ْآصابها،  بلى صعاؾت اللٛت الٗغبُت 

ْالٗاصاث لبالص الكغ١،  ٓا بضاعؾت الخ٣الُض  ْاَخّم ْآصابها،  ٓا في اللٛاث الكغ٢ُت  ْؤج٣ى ْعبُت،  ْاللٛاث ألا اللٛت الٗغبُت 

ْال٣ٗاثض.  ش  ٓا بضعاؾت الخاٍع  ٦ما ؤجهم ٖى

م لٛاث الكغ١ لِؿِل ٖلحها خ٨م مؿخٗمغاتها، ْ 
ّ
ٓمت الٛغبُت مضاعؽ ٖضًضة لخٗل في َظٍ الٟترة ؤؾؿذ الخ٩

ْمً ؤقِغ جل٪ الجمُٗاث  ن اإلاؿخٗمغاث،  ْلضعاؾت قْا ٓم الكغ٢ُت،  ْبالبدض للٗل ٢ْض ؤوكئذ الجمُٗاث للضعاؾت 

َْظٍ ال ٍٓت في ٞغوؿا.  ْالجمُٗت آلاؾُ ٍٓت في لىضن،  اث الٗغبُت بٗض هي: الجمُٗت آلاؾُ جمُٗاث ٢امذ بيكغ املخَُٓ

ضث  ِّ ْم ْعبُت،  ْجغظمت بٌٗ ههٓنِا بلى اللٛاث ألا  ٞحها، 
ً
ٓصا ْْي٘ الِٟاعؽ لِا مّما ٧ان م٣ٟ ْالخد٤ُ٣،  اإلاغاظٗت 

اث في َبٗاث ؤه٣ُت مصّدَخت.  الؿبل ؤمام الباخشحن اإلاؿدكغ٢حن بيكغ املخَُٓ

، مً ؤق
ً
ث ؤًًا

ّ
ْا املجال ْمجلت "ؤلاؾالم" في َْظٍ الجمُٗاث ؤوكإ ا: مجلت "ًىابُ٘ الكغ١" في ُِٞىا،  َِغ

ـ ٖام  ْمجلت "الٗالم ؤلاؾالمي" 1906باَع ْالٟىٓن في اللٛت 1912م،  ٓم  ْلِظٍ املجالث ًٞل ٦بحر في جباُص٫ الٗل م، 

ْال٣ٔغ مً بالص الٗغب، ٦ْما ٣ٖضث َظٍ الجمُٗاث اإلااجمغاث في مسخل٠ اإلاضن  ْبُت.  ْع َْكاع٥  الٗغبُت ْآلاصاب ألا

ْالٛغب.  ْال٨ٟغي بحن الٗغب  ْالش٣افي  ٨َْظا ًخد٤٣ الخباص٫ الٗلمي  ْٖلماء الكغ١ الٗغبي،   ٞحها ٦باع اإلاؿدكغ٢حن 
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ْالخٟؿحر بلى اللٛاث   ْالخضًض  م،  ْمما ًجضع بالظ٦غ ؤن َظٍ الجمُٗاث ٢امذ بترظمت مٗاوي ال٣غآن ال٨ٍغ

ْا ْبُت اإلاخٗضصة، ْخٟٓذ ؤمِاث ال٨خب الٗغبُت  ْع ْٖىِذ بخد٤ُ٣ ألا ا الضُٞىت،  َٓػ ْؤٞاصث مً ٦ى لترار الٗغبي 

ْاإلاٗاَض  ْاإلاٗاظم، مجها: اإلاعجم اإلاِٟغؽ أللٟاّ الخضًض الىبٓي الكٍغ٠ الظي اؾخٟاصث مىّ الجامٗاث  ٓامِـ  ال٣

 ؤلاؾالمُت في الٗالم الٗغبي ْؤلاؾالمي.   

 ًٞل اإلاؿدكغ٢حن ٖلى الجهًت: "جٟٙغ اإلا 
ً
ْمىدتهم ؤممِم ٢ا٫ ٖمغ الضؾٓقي ملخها ؿدكغ٢ٓن للبدض، 

ٓن ٖضة لٛاث ٚغبُت  ٧ْلِم ٌٗٞغ اث الىاصعة،  ْباملخَُٓ ْجدذ ؤًضحهم اإلا٩اجب الٗامغة باألبدار  ٢ٓذ،  ْال اإلاا٫ 

ْمغاظٗت ألان٫ٓ  ٓاػهت،  ْاإلا  ، إل ْاإلاشابغة، ْالَا م بؿماث الخد٤ُ٣،  ْقغ٢ُت، ٩ٞان مً الُبُعي ؤن جدؿم آزاَع

 ْ ْْي٘ الِٟاعؽ  اث،  ْا الؿبل ؤمام الباخشحن ْاملخَُٓ ْل٣ض مِض  في ال٨خب الٗغبُت. 
ً
ٓصا ٚحر طل٪ مما ٧ان م٣ٟ

ْبِٟاعؽ جِؿغ  اث الشمُىت،  م املخَُٓ إلبيكَغ ْا الَا ْاقتهغ ٖٓاث.  ْاإلآي ْججم٘ ألاشخام ْألاما٦ً   ،

ت  ْبا٦دكاٞاتهم ألازٍغ ْاللؿاهُاث،  ٣ّْٞ اللٛت،  ْبإبداثهم في ؤن٫ٓ اللٛاث،  ٍٓت،  ٢ْض بخد٣ُ٣اتهم اللٛ في بالص الٗغب، 

ْؤَم ؤزغ للمؿدكغ٢حن ًخطر في ال٨خب الٗغبُت  ش ْخ٣اث٣ّ الكاملت.  اث الخاٍع  مً هٍٓغ
ً
ٚحرث َظٍ الا٦دكاٞاث ٦شحرا

ٓم هي ؤزغ مً آزاع  ِا الُ ٓعجّ التي وٗٞغ ش ألاصب به ْجاٍع ْإن الضعاؾاث ألاصبُت  لٟذ ٖلى همِ ٦خبهم... 
ُ
التي ؤ

ٓ اإلاؿدكغ٢حن، ْخؿىت مً خؿىاتهم".  ش ألاصب الٗغبي، ط)مإز ٓعي، م: مً جاٍع  (937-936خىا الٟاز

ْصي ؾالن Sylvestre de sacy (1838ْمً ؤقِغ اإلاؿدكغ٢حن َم: ؾلٟؿتر صي ؾاسخي    De Slaneم(، 

َٓـ مؿُيُٓن 1879) ْل ٓٚل L. Massignonم(،  ْٚٓؾخاٝ ٞل  ،G. Flugel (1870 م ن ٞٓن ٦ٍغ ْالباْع   Vonم(، 

Kremer  (1889 ّٓلض ٦ ْع ه ٓص ْجُ ٧ْلمً Noeldeke Theodor (1931م(،  ْبغ ْػي C.Broekelmannم(،   Dozy، ص

(1940 ٍّٓ ْصي ٚ لُٓر De Goje (1909م(،  ٓلضػحهغ Margolienth (1940م(، مٚغ ْٚ مGoldziher (1921 ،)م(، 

ٍٓضي  ْٚGuidi .م  ْٚحَر

ْع  بلى الٗلمُت البٗشاث  10.3.2.2  .باْ ؤ

ٓامل ألاؾاؾُت التي   ْهي حّٗض مً ؤبغػ الٗ الث في الجهًت الٗغبُت الخضًشت،  الث ْن بن للبٗشاث الٗلمیت ظ

ْبُت بلى اللٛت  ْع ٓم ألا  في ه٣ل الٗل
ً
٢ُْاصًا  

ً
اصًا  ٍع

ً
ْعا َْظٍ البٗشاث لٗبذ ص ْالٛغب،  حٗؼػث الٗال٢اث بحن الٗغب 

ْالًٟل ًغظ٘ ْاؾ٘.  ْاللٛاث الكغ٢ُت ٖلى هُا١  ْإهّ لم ٨ًخ٠ مً بوكاء  الٗغبُت  بلى دمحم ٖلي باقا خا٦م مهغ، 

ْبا. ٟٞي ؾىت  ْع ْاإلاٗاَض الٗالُت ٣ِٞ؛ بل بهّ ؤعؾل ٖضة بٗشاث ٖلمُت بلى مسخل٠ بالص ؤ م 1813اإلاضاعؽ الىٓامُت 

 ْ اٖت الُُِا ٧ْان ؤمحر َظٍ البٗشت الكُش ٞع  ،
ً
ْؤعبٗحن َالبا ٢ْض ؤعؾل ؤ٫ْ بٗشت بلى ٞغوؿا التي حكخمل ٖلى ؤعبٗت  ي، 

ْالُب،  ْالجغاخت،  ْالٟىٓن الخضًشت مً بُجها: الِىضؾت،  ٓم اإلاٗانغة  جسهو َالب َظٍ البٗشت في قتى الٗل

ْبٗضما عظ٘ َالب البٗشت بلى مهغ جم  ْما بلى طل٪ ....  ٓم ؾُاؾُت  ْٖل ْالخ١ٓ٣،  ش،  ْالخاٍع ْال٨ُمُاء،  ْالؼعاٖت، 

ً الٗغ  ٓا بسضمت الَٓ ٢ْام اٖت الُُِاْي ؤوكإ صاع الترظمت حُُٗجهم في مجاالث مسخلٟت،  ْالكُش ٞع  .
ً
ْجإلُٟا  

ً
بي حٗلُما

ْمً 1835في مهغ، زم ناعث مضعؾت ألالؿً ٖام  ْٖمل بترظمت بٌٗ ال٨خب الٟغوؿُت بلى اللٛت الٗغبُت،  م، 

ؼمالٟاجّ: "جلخُو  ت في مىاهج آلاصاب الٗغبُت"، ْ"اإلاغقض ألا  ؤلابٍغ ؼ" ْ"مجهاط ألالباب اإلاهٍغ محن في جلخُو باٍع

ْالبىحن"، ٦ما ؤهّ جغظم  ٓا لـ جلُما٥ مؿغخُتللبىاث  الت في مجا٫ الُباٖت ٞىلـٓن  ٞغاوؿ ّٗ . ٦ما ؤهّ ؾاَم مؿاَمت ٞ
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ْبُت اإلاترظمت بلى اللٛت  ْع اث الٗغبُت ْألا ٢ْام بُباٖت املخَُٓ ت"،  ٢ٓاج٘ اإلاهٍغ ضة "ال ْؤنضع ظٍغ ْالصخاٞت، 

 الٗغبُت.

ت. ْفي ٖام م ؤعؾل بٗشت ؤزٔغ بلى 1818ْفي ؾىت   ْالٟىٓن الٗؿ٨ٍغ بهجلترا لضعاؾت ٖلم الخُل )اإلا٩ُاه٩ُا(، 

حن، 1826 ْٚحر اإلاهٍغ حن   مً اإلاهٍغ
ً
ْؤعبٗحن قابا ـ بٗشت ٖلمُت مخًّمىت مً بًٗت  م بٗض دمحم ٖلي باقا بلى باَع

ش الُبُعي، ْالخاٍع ت،  ْإصاعة ٖؿ٨ٍغ ٓم املخخلٟت مً بصاعة مل٨ُت،  ٓا في الٗل ٗ
ّ
ْالٟلؼاث )اإلاٗاصن(  َْاالء الُلبت جًل

ٓالذ البٗشاث الٗلمُت بلٜ ٖضصَا بلى بخضٔ ٖكغة بٗشت ختى ؾىت  ْٚحر طل٪. زم ج  م.1847ْالخٟغ 

ْل٨ً بٗضٍ في ِٖض  اه٨مكذْفي ِٖض ٖباؽ باقا ْؾُٗض باقا ٢ض    ،
ً
ؾلؿلت البٗشاث الٗلمُت بال ٢لُال

غاى ْبا أٚل ْع  بهّ ؤعؾل بٗشت خغبُت بلى ٞغوؿا في  بؾماُٖل باقا اؾخإهٟذ البٗشاث الٗملُت بلى بالص ؤ
ً
مسخلٟت، مشال

ْٞضث بلى مهغ  1864ؾىت  ٦ْظا ؤ حن،  ٓا مهٍغ ٧ْلِم ٧اه  ،
ً
َْظٍ البٗشت جخًمً ؾخت ٖكغ هٟغا اًت قاَحن باقا،  م بٖغ

٨ُت ٖام  ْالبٗشت ألامٍغ َْظٍ البٗشاث الٗلمُت ٧لِا ؤّصث 1864البٗشت الخغبُت الٟغوؿُت  ْلُتم.  ٍٓغ مؿا  ُٖٓمت في جُ

ْالٟىٓن الخضًشت في مهغ بهٟت زانت ْفي الٗالم الٗغبي ْؤلاؾالمي بهٟت ٖامت.   ٓم   الٗل

 الترظمت  10.3.2.3

َْظا  ْعبُت،  ْالخإزغ بالخًاعة ألا ْمً بحن ؤَم ألاؾباب الغثِؿُت التي ؤّصث بلى الجهًت الٗغبُت الخضًشت َٓ الترظمت 

ٓع ب ْالترظمت حّٗض مً ؤَم الجؿ سِا بلى ؾبب زاعجي للجهًت،  ٍْغظ٘ جاٍع ٓع ال٣ضًمت،  ْالٛغب مىظ الٗه حن الكغ١ 

ْه٣لذ الٗلٓم  ْالٗباسخي،  ْاػصاصث في الٗهغ ألامٓي  ْاحؿٗذ خغ٦ت الترظمت  نضع ؤلاؾالم في ِٖض الغؾ٫ٓ ملسو هيلع هللا ىلص، 

ْالخلٟاء بالٗ ْاَخم ألامغاء  ْاؾ٘،  ْبال٨ٗـ ٖلى هُا١  ْاإلاترظمحن، ْالٟىٓن مً اللٛت الٗغبُت بلى لٛاث ؤزٔغ  لماء 

ْالعجم. ٓاب الاخخ٩ا٥ بحن الٗغب   ٖلى َظٍ الٗملُت الجلُلت التي ٞخدذ ؤب
ً
 َاثال

ً
ٓا ؤمٓالا  ْبظل

ْبُت بلى البالص الٗغبُت،  ْع ؤما في الٗهغ الخضًض ؤن الترظمت خاػث ٖلى ؤَمُت بالٛت لى٣ل الش٣اٞت ألا

ْالٟىٓن الٛغبُت بلى ال ٓم  الت لى٣ل الٗل ّٗ ْالي مهغ( نّغٝ ْؤنبدذ ٧ٓؾُلت ٞ ْالخا٦م دمحم ٖلي باقا ) لٛت الٗغبُت. 

ْبٗض  ْالدصجُ٘،   ب الدكٍغ٠  ْؤيٟى ٖلحهم يْغ ْبا،  ْع َبهاء بلى بالص ؤ ْؤعؾل الىُّ ٖىاًاِجّ الخانت بلى َظا الجاهب، 

٢ْض ؤهجبذ َظٍ اإلاضعؾت ظماٖت ٦بحرة  ، ْاإلاٗاٝع ٓم  ٓصتهم بلى مهغ ٢ام بةوكاء "مضعؾت ألالؿً" لترظمت الٗل مً  ٖ

ٓا في جغظمت ؤَّم ال٨خب ألاظىبُت بلى اللٛت الٗغبُت. زم ؤؾؿذ "لجىت الخإل٠ُ  ٗحن الظًً ؾاَم
ّ
اإلاترظمحن اإلاخًل

ْاليكغ" في مهغ ٖام  ْالخإل٠ُ في ظمُ٘ البالص 1914ْالترظمت  ٨َْظا امخّضث خغ٦ت الترظمت   ، ٓػاعة اإلاٗاٝع م، جابٗت ل

، مما
ً
ٓبا  ْظى

ً
 ْقماال

ً
ْٚغبا  

ً
 في  الٗغبُت قغ٢ا

ً
ٗحن في مجا٫ الترظمت، مشال

ّ
ٓع َاثٟت اإلاترظمحن اإلاخًل ؤؾٟغ ًٖ ِْ

ْعبُت بلى اللٛت الٗغبُت، ٞترظم  َْٓ الظي خا٫ْ جغظمت اإلاؿغخُاث ألا ن الى٣اف ٧ان ؤ٫ْ مترظم ٖغبي،  بحرْث ماْع

ٓلُحر" في ٖام  ْاإلاترظمحن الظًً م1847مؿغخُت "إلا ْالكٗغاء  ٓا مماعؾت خؿىت في م، زم ظاء بٗضٍ ٦شحر مً ألاصباء  اعؾ

ْمهُٟى لُٟي  ٓع  ٓص جُم ْمدم ْالٟىٓن بلى اللٛت الٗغبُت. مً بُجهم: دمحم خؿحن ٩َُل  ٓم  ْه٣ل الٗل مجا٫ الترظمت 

ْاًاث الٛغبُت بلى اللٛت  ْالغ ْاإلاؿغخُاث  ٓا بترظمت ال٣هو ال٣هحرة  م...، بجهم ٢ام ْٚحَر ْؤخمض با٦شحر  ي،  اإلاىٟلَٓ

ْهالذ َظٍ الٗغبُت، ختى ٖلي ؤخمض با٦شح ْٖىاًت،  ْؤٖمالّ بلى اللٛت الٗغبُت ب٩ل ص٢ت  ر جغظم مؿغخُاث ق٨ؿبحر 



181 
 

ٓان "نغار  ٨ُت بٗى ي بٌٗ ال٣هو ألامٍغ ٦ْظا جغظم اإلاىٟلَٓ  في الٗالم الٗغبي ٧لّ. 
ً
ْاؾٗا  

ً
ال ال٨خب اإلاترظمت ٢ب

٨َْظا اؾخمغث  ب٣هت صي َٓ محرْؽ، 
ً
ٓع جغظم ٢هت "ال٣ُاع" مخإزغا ٓص جُم ْمدم ٓع"،  ؾلؿلت الترظمت في  ال٣ب

 ألاصب الٗغبي الخضًض.

ٓماج٪:  ازخبر مٗل

ْع  ًٖ ا٦خب .1  الٗغبُت الجهًت في الاؾدكغا١ ص

 الجهًت ٖهغ في الٗلمُت البٗشاث هي ما .2

ْع  ًٖ حٗٝغ ماطا .3  الٗغبُت الجهًت في الترظمت ص

 هخاثج الخٗلم 10.4

 في جهاًت اإلاُاٝ لِظٍ الٓخضة بلى الى٩اث الخالُت:  ل٣ض ْنلىا ؤٖؼاجي الُلبت!

 ِغث م،1798 ٖام مهغ ٖلى هابلُٓن  خملت بٗض الٗغبُت الجهًت بضؤث ْْ  
ً
 الؿُاؾُت الخغ٧اث مً ٦شحرا

ت   لٗبذ التي الٗغبي الٗالم في ْال٨ٍٟغ
ً
ْعا   ص

ً
 .الخضًشت الٗغبُت الجهًت في باعػا

 ْبا بلى الٗلمُت البٗشاث باقا ٖلي دمحم ؤعؾل ْع ٓم مً الاؾخٟاصة ألظل ؤ  الخغبُت ْالٟىٓن  الجضًضة الٗل

٫  ه٨خت هي َْظٍ. مهغ بلى ْالٟىٓن  ْالهىاج٘ الخغب ْعظا٫ ْاإلاِىضؾحن، الٗلماء ْاؾخضعى الخضًشت، ّٓ  جد

 .الخضًشت الٗغبُت للجهًت

 ٓامل  الٗغبي الٗالم في الٗغبُت ْالجامٗاث الىٓامُت اإلاضاعؽ بوكاء: هي الٗغبُت؛ للجهًت الضازلُت الٗ

ٓع  ْؤلاؾالمي، ِ ىُت، الخغ٧اث ْْ ٓع  الَٓ ِ  املجام٘ ْإوكاء ْاإلاُاب٘، اإلا٨خباث ْإوكاء ْالصخاٞت، الُباٖت ْْ

ٍٓت ْاإلاٗاظم   .ْاإلاؿغخُاث الخمشُل بلى ْباإلياٞت اللٛ

 ٓامل ْبا، بلى الٗلمُت ْالبٗشاث ْاإلاؿدكغ٢ٓن، الاؾدكغا١: هي الٗغبُت للجهًت الخاعظُت الٗ ْع  .ْالترظمت ؤ

ْمٗاهحها 10.5  ال٩لماث الهٗبت 

ت اإلاٗاوي ألاعصًت اإلاٟغصاث  اإلاٗاوي ؤلاه٩لحًز

خاث =اإلاهُلخاث اإلاؿخدضزت
َ
ل
َ
 ُمْهُ

 َظِضًض
 
ْي  ،ة

َ
ْم  ؤ

َ
ًْ  ل

ُ
٨ ًَ  

ً
ال َْ ًْ  ُمَخَضا ْبُل  ِم

َ
٢ 

د دی   االطصاحت ج 
New terminology 

ٖٓب  = ؤخاٍ بّ، ؤزظٍ بإظمّٗاؾخ
ز
 
 ھگ
 
ا او

 

 ركن
Cover all the aspect of the 

topic or something 

ٓمُت  الخًاعة ال٣
  
 
 وقیم ذہتن

National civilization 

 ل مخ٩افئحٗاُم 
 اسموی ولسک

Equal treatment 
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ْاماإلاضاعؽ الىٓامُت  / اإلاضاعؽ ٖلى الض
 (روایتی دمارس) ن ااقدعہ اوکسك

Regular schools 

ٍٓم  اإلاىهج ال٣
 حیحص رطہقی

The right method 

 الجالُاث ألاظىبُت
ز 

 

 

 
 

 ریغ یکلم ویمکن
Foreign communities 

 ؤلاعؾالُاث اإلاؿُدُت
 اسیعیئ رنشمی

Christian missionaries 

ت باث الٗؿ٨ٍغ  الخضٍع
 وفیج ںیقشم

Military exercises 

ت  اإلاضاعؽ الخبكحًر
 رنشمی اوکسك

Missionary schools 

 مُِىت ال٣ضع
 آزیم 

ت

زذل  دقتی 
Humiliating fate 

 يئُلت اإلا٣ضاع
ا

 

 وھچن
Tiny 

 َبٗاث ؤه٣ُت
 رپسٹن وخب وصرت

Elegant prints 
 

ٓطظُت 10.6  ألاؾئلت الىم

ُٖٓت 10.6.1  ؤؾئلت مٓي

 بضؤث الجهًت الٗغبُت في ٖام  -1

(a )1798م  (b )1789 م  (c )1899 م  (d )1857 م 

ٓلى ٖلى مهغ  -2  بٗض اه٣غاى الخ٨م الٟغوسخي اؾخ

(a )ٖباؽ باقا  (b )بؾماُٖل باقا (c )دمحم ٖلي باقا (d) الخضًٓ باقا 

ْبا في ؾىت -3 ْع عؾلذ بلى ؤ
ُ
 ؤ٫ْ بٗشت ٖلمُت ؤ

  (a )1897م  (b )1826م  (c )1789م (d )1798م 

 م هي:1835ؾؿذ في ؤ٫ْ مضعؾت عؾمُت في ٖام  -4 

 (aمحن
ّ
 ( مضعؾت ألالؿdً) ( اإلاضعؾت الخغبُتc) ( صاع الٗلٓمb)  ( صاع اإلاٗل

 م في:1913اإلااجمغ الٗغبي ألا٫ْ ٖام  ٣ٖض -5

(a) لبىان   (b )مهغ  (c )ـ  ٞغوؿا( d)  باَع

ؿِا: -6 ت ألا٩ٞاع" ؤؾَّ ضة "هَؼ  ظٍغ

(a )ٓص آلاٞىضي اٖت الُُِاْي  (b) ؤبٓ الؿٗ  ؾلُم ه٣اف( d)  دمحم ب٪ ٖشمان (c)  ٞع

وكئذ في: -7 
ُ
 م٨خبت خ٨مذ ب٪" ؤ

(a )ٓعة  مهغ( d)  بحرْث (c)   م٨ت اإلا٨غمت (b) اإلاضًىت اإلاى

ْالبىحن" ؤلّٟ: -8  "اإلاغقض ألامحن للبىاث 

(a )ؤخمض ٞاعؽ  (b)  اٖت الُُِاْي  ؾُٗض آٞىضي( d)  ؤخمض ؤمحن (c)  ٞع
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ْاليكغ" في : -9 ْالترظمت   ؤؾؿذ "لجىت الخإل٠ُ 

(a) مهغ   (b) لبىان  (c )ـ   صمك٤ (d)  باَع

ت َٓ  -10   ازتٕر ًٞ اإلاؿغخُت الكٍٗغ

 (a ) قٓقيؤخمض (b) ٖلي ب٪ ال٨شحر  (c) مهُٟى لُٟي  (d) ٓص ٖباؽ  مدم

ٓبت ٢هحرة  10.6.2  ؤؾئلت طاث ؤظ

1)  
ً
ْانُالخا  

ً
 .ا٦خب مٗجى الجهًت لٛت

ْالُباٖت في الجهًت الٗغبُت (2 ْع الصخاٞت   ؟ما َٓ ص

ْع الاؾدكغا١ في الجهًت الٗغبُتا (3  .٦خب ًٖ ص

ْع الترظمت في الجهًت الٗغبُت (4  ؟ماطا حٗٝغ ًٖ ص

ْاإلاٗاظم في ٖهغ الجهًت ا٦خب ًٖ (5  .املجام٘ 

ٍٓلت  10.6.3 ٓبت َ  ؤؾئلت طاث ؤظ

 ؟هي ألاؾباب الضازلُت للجهًت الٗغبُت ما  (1

 في ٖهغ الجهًت   (2
ً
 مِما

ً
ْعا ت التي لٗبذ ص ْال٨ٍٟغ  ؟ماطا حٗٝغ ًٖ الخغ٧اث الؿُاؾُت 

 ؟ما هي البٗشاث الٗلمُت في ٖهغ الجهًت (3

ْاإلاغاظ٘ اإلآصخى بها 10.7  ؤَم ال٨خب 

ٓع ألاصب الٗغبي الخضًض، صاع اإلاٗاٝع ال٣اَغة الُبٗت الغابٗت، ٩َُل،  (1  م.2007ؤخمض، جُ

ش ألاصب الٗغبي، بحرْث لبىان، الُبٗت الغابٗت،  (2 ٓعي، خىا، جاٍع  م.2010ٞاز

ش الٗغب في الِٗض الٗشماوي، صاع اإلاضاع بحرْث، الُبٗت الشالشت: (3  م.2003بُاث، ٞايل مِض، صعاؾاث في جاٍع

،  -قٓقي، ص (4  م.1980هٓغة في ألاصب الخضًض، ال٣اَغة، الُبٗت ألاْلى، ٖمْغ

ش ألاصب الٗغبي، مهغ. (5 اث، ؤخمض خؿً، جاٍع  الٍؼ

ْاليكغ ال٣اَغة، ٖام  (6 ْاإلاؿدكغ٢حن، صاع الؿالم للُباٖت   م.1998الؿباعي مهُٟى، الاؾدكغا١ 

ا، صاع الٗلم للمالًحن بح (7 َٓع ْجُ ٍٓت الٗغبُت: بضاًتها   م.1،1981رْث، الُبٗت:بمُل، ٣ٌٗٓب، اإلاٗاظم اللٛ
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 الخمُِض 11.0

ٓخُض ؤبىاء  ٓص اإلاهلخحن املخلهحن مً ؤبىائها الظًً ٌؿٗٓن صاثًما بلى ج ْالض٫ْ بلى ظِ جغظ٘ جهًت ألامم 

٪ َمتهم هدٓ ؤلانالح  ْجدٍغ ْمك٨الث ؤمتهم،  ْٖحهم ب٣ًاًا  ْإ٣ًاّ  ْاخًضا في ْظّألامت،  ا  ًٟ ٢ٓٝٓ ن ْال  ْالخجضًض، 

ْالخاعظُت.  ألاػماث الضازلُت 

ن ؤن ج٣ضم ألامت ؤلاؾالمُت  ٓا ًْغ ٧ْاه ْالٟالح،  ٤ الىجاة  ٓبهم في ٍَغ ْا قٗ ْاصا ٢اص ل٣ض ٧ان َاالء اإلاهلخٓن ع

ْالخجضًض في َغ١ ال ٓم اإلاٗانغة  ت بخ٣ضمِا في الٗل ْالضْلي مىَٓ ا ٖلى اإلاؿخٔٓ الٗالمي  ـ، ْاػصَاَع ْالخضَع خٗلُم 

ٓا  ٧ْان َضِٞم ؤن ْل ْج٣ضما، ٞدا ْا٢خهاصا  ٩ًٓن مؿخٔٓ ألامت ؤلاؾالمُت مشل مؿخٔٓ ال٣ٔٓ الٗاإلاُت ألازٔغ ٖلما 

ْا بلى الخه٫ٓ  ْهاص ْالخ٣الُض ال٣ضًمت اإلاًغة التي ال مىٟٗت ٞحها ؤْ ٧اهذ ازمِا ؤ٦بر مً هِٟٗا،  هبظ ألا٩ٞاع الجامضة 

 ٓ ْالٟى ٓم اإلاٗانغة  م ًٖ خه٫ٓ ٖلى الٗل ٓا ؤن جإزغ الٗغب ًٖ باقي الٗالم ٌؿختر في جإزَغ ْا٦دكٟ ن الٛغبُت، 

 
ً
ْٖلمُا  

ً
 ًٖ الٛغب ؾُاؾُا

ً
ْهدُجت ًٖ طل٪ ؤنبذ املجخم٘ الٗغبي آهظا٥ مخإزغا ت التي ٧ان الٛغب ؾاثضا ٖلُّ،  اإلاٗٞغ

.
ً
 ْاظخماُٖا

ْاخض َما: اؾدبضاص الؿل ٢ْذ  ٓاظّ مك٩لخحن في  ْٞ٪ الخهاع ٧ْان املجخم٘ الٗغبي ً ُت الٗشماهُت، 

ْؤ٩ٞاع مخمحزة ًٖ  ٓػ زانت  ْل٩ل جُاع عم ٓص ٖضة جُاعاث في ٖهغ الجهًت،  ذ بلى خحز الٓظ ْبا، ٞبٚز ْع الؿُاسخي أل

 في الجهًت الٗغبُت، ِٞٓغث ظماٖت مً الٗلماء 
ً
 ٖٓمُا

ً
ٓمي ناع مازغا ْال٣ ْل٨ً الخُاع الضًجي   ، الخُاعاث ألازٔغ

ً الظًً ل ْاإلا٨ٍٟغ اصًا في الجهًت الٗغبُت. ْألاصباء   ٍع
ً
ْعا ٓا ص   ٗب

ْاص  ؾيخدضر في  ٓاجها "ع ٓخضة التي ٖى ْع باعػ  الجهًتَظٍ ال الٗغبُت الخضًشت" ًٖ عظا٫ ال٨ٟغ الظًً لِم ص

ٓتهم  ْصٖ ٓمِم،  ٓاء ٖلى بؾِاماتهم في ب٣ًاّ ألامت ؤلاؾالمُت مً ؾباث ه في الجهًت الٗغبُت الخضًشت، ٦ما هل٣ي ألاي

 ْ ْالش٣اٞت ْالا٢خهاص.بلى ؤلانالح   الخجضًض في مجا٫ الؿُاؾت ْالاظخمإ 

ْاص الجهًت الٗغبُت الظًً لِم بؾِاماث في َظا املجا٫ بال ؤهىا ؾٝٓ ه٣خهغ بالظ٦غ  ٍٓلت لغ َْىا٥ ٢اثمت َ

اٖت الُُِاْي) ٍٓحن : ٞع ْاص الجهً َْم زمؿت مً الغ م(، ْظما٫ 1873-1801مجهم ما َٓ م٣غع في م٣غعاجىا الضعاؾُت 

ْالكُش دمحم ٖبضٍ)1897-م1838ًً ألاٞٛاوي)الض ٓا٦بي)1905-م1849م(،  ْٖبض الغخمً ال٩ م(، 1902-م1855م(، 

 م(. 1908-م٢1863اؾم ؤمحن)ْ 

ٓخضة 11.1  ؤَضاٝ ال

 ًُ ٓخضة  ٢ٓ٘ بجهاًت َظٍ ال ٓا مُلٗحنبمى٨م ؤحها الُلخ ٓه ٓع الخالُت ٖلى ت ؤن ج٩  :ألام

  ٓصٍ في اٖت الُُِاْي ْظِ ت شخهُت ٞع  الجهًت الٗغبُت.مٗٞغ

 .ْإؾِاماجّ في الجهًت الٗغبُت  حٍٗغ٠ الكُش ظما٫ الضًً ألاٞٛاوي 

 إل  ٖلى مؿاَماث الكُش دمحم ٖبضٍ في الجهًت الٗغبُت. الَا

 .ٓا٦بي ٢ٓٝٓ ٖلى اإلاؿاعي لٗبض الغخمان ال٩  ال

 .ْالخجضًض ٓصٍ في ؤلانالح  ت ْظِ ْال٨ٍٟغ ْإهخاظاجّ الٗلمُت   الخٗٝغ ٖلى شخهُت ٢اؾم ؤمحن 
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اٖت 11.2  الُُِاْي  عاٞ٘ ٞع

ْل٣ب  ْاص الجهًت الٗغبُت الخضًشت في مهغ في ِٖض دمحم ٖلي باقا،  اٖت الُُِاْي مً ؤَم ع ٌٗض الكُش ٞع

ٍٓغ في الٗهغ الخضًض.  بغاثض الخى

 :وكإجّ ْخُاجّ 12.2.1

م، جيخمي ؤؾغجّ بلى ؾُضجىا ٞاَمت 1801 -م1873ٌ/ 1290ٌ 1216ْلض الُُِاْي بمضًىت َُِا ؾىت 

ْالٗلماء ال٨باع، ْخٟٔ ٖلى ؤًضحهم اإلاخٓن  ٓر  ْاجهل بالكُ م،  غاء اهنع هللا يضر، خٟٔ ال٣غآن ال٨ٍغ التي ٧اهذ  ؤلاؾالمیتالَؼ

َْٓ في الؿاصؾ غ الكٍغ٠  ، زم الخد٤ باألَػ ْلت في  ٖهٍغ ْالخٟؿحر مخضا ْال٣ّٟ  ْصعؽ الخضًض   ، ت ٖكغة مً ٖمٍغ

ً. مشل:  ٓزِا ألاظالء ال٨شحًر غ ٖلى قُ ْجلمظ الكُش الُُِاْي في ألاَػ ْٚحر طل٪،  ْالهٝغ  الكُش ْالىدٓ 

َٓؿجي)م:، م(1821الًٟالي)م: ٓعي)م:م1838ْالكُش خؿً ال٣ ْالكُش الضمجه ْالكُش خؿً 1869(،  م(، 

ْالكُش الُٗاع بظ٫ ٖىاًاجّ الخانت ال٢ُُِْض جإزغ  م(.1835الُٗاع)م:  بالكُش خؿً الُٗاع، 
ً
 ٦شحرا

ً
اْي جإزغا

ً الٗغبي دبب بلُّللُُِاْي، ٞ ن الَٓ ْٖلمّ ال٣ًاًا اإلاخٗل٣ت بكْا ْالٟىٓن،  ٓم  ْال٣غاءة في مسخل٠ الٗل  ألاصب 

٧ْان للكُش خؿً الُٗاع م٩اهت زانت ْٖ  ن الؿُاؾُت ْالاظخماُٖت في الٗالم ؤلاؾالمي.  ٢ْض بالكْا ىض الُُِاْي، 

ٓر  ْلِا ؤًضي ٚالبُت قُ ْالتي جخضا ْاإلاباخض  ما٫ التي ؤهخجخّ ال٫ٓ٣ٗ الٛغبُت مً الخد٣ُ٣اث  ْعزخّ ٖاصة مُالٗت ألٖا

 في الجِل الىٓامي ٖام 
ً
ْآٖا ْ 

ً
ٓاؾ٘ ٖحن الُُِاْي بماما ْاَالّٖ ال الجّ الٗضًضة  ْهٓغا بلى مَا غ.   م.1824ألاَػ

ْهي مالٟت مً ؤعبٗحن 1849-م1769باقا) م ؤعؾل دمحم ٖلي1826ْفي ٖام  م( البٗشت ال٨بٔر ألاْلى بلى ٞغوؿا، 

ْالكُش خؿً ُٖاع ٧ان لّ  ٦ْباع عظا٫ الخ٨م،  ْؤبىاء ألامغاء  ٧ْاهذ َظٍ البٗشت جخًمً ؤبىاء دمحم ٖلي باقا   ،
ً
هٟغا

 
ً
اٖت الُُِاْي بماما ٢ٓت ٖىض دمحم ٖلي باقا،  ٞا٢ترح ٖلُّ الكُش ؤن ًغؾل ٞع اٖت  م٣امت مغم ٧ْان ٞع لِظٍ البٗشت، 

٧ْان لّ  ٓخُض الظي ٌؿخُُ٘ الخٟاَم م٘ الٟغوؿُحن بال٩لماث التي حٗلمِا،  َْٓ ال  باللٛت الٟغوؿُت، 
ً
َُِاْي مجُضا

ؤنض٢اء ٦شحرْن ٞحها، ٣ٞبل دمحم ٖلي باقا َظا الا٢تراح ْظٗل الُُِاْي بماما صًيُا لِظٍ البٗشت الٗلمُت، ٞاؾخٟاص 

ٓا في مسخل٠ ؤصخاب َظٍ البٗشت م ْجًلٗ ت،  ْال٨ٍٟغ ٓا مً مىاَلِم الٗلمُت ْألاصبُت  ْجهل ً ٦باع الٗلماء الٟغوؿُحن، 

ٓصَم في ه٣لِا بلى اللٛت  ٓا ٢هأع ظِ ْبظل ْالٟىٓن الخغبُت بهٟت زانت،  ْالٟىٓن اإلاٗانغة بهٟت ٖامت  ٓم  الٗل

اٖت الُُِاْي.  الٗغبُت جدذ بقغاٝ الكُش ٞع

ـ  اٖت الُُِاْي في باَع ـ ؤ٦ثر مً ازىتي ٖكغة عؾالت ٢طخى ٞع ْجغظم زال٫ ب٢امخّ في باَع ٓاث،  زمـ ؾى

ش بؾ٨ىضع ألا٦بر"، ْ"٦خاب ؤن٫ٓ اإلاٗاصن"، ْ"٦خاب  ا : "هبظة في جاٍع  مً الٟغوؿُت بلى الٗغبُت، مً ؤقَِغ
ً
ؤْ ٦خابا

ٓاثضَم" ْٖ ٓم في ؤزال١ ألامم  ْ"هبظة في ٖلم َُئت الضهُا"، ْ"٢ُٗت مً ٖملُاث عئؾاء يباٍ  ،صاثغة الٗل

ٓهان  ٓظُا" ٌٗجي ظاَلُت الُ ٓل ا ؤلاٞغهج"، ْ"هبظة في اإلاُش ت"، ْ"ؤن٫ٓ الخ١ٓ٣ الُبُُٗت التي حٗخبَر الٗؿ٨ٍغ

. ْما بلى طل٪ مً ٦خب ؤزٔغ  ْزغاٞاتهم، ْ"هبظة في ٖلم ؾُاؾاث الصخت"، 

ْالش٣اُٞت في  12.2.2 ٓصٍ الٗلمُت  ٓصة:ظِ   مهغ بٗض الٗ

ٓصة بلى مهغ في ٖام  اٖت 1831بٗض الٗ إلاا اٞخخدذ "مضعؾت ألالؿً"، ٖحن ٞع ْالخإل٠ُ،  م، اوكٛل بالترظمت 

ْالٟىٓن مشل:   مخسههت ٖضًضة للترظمت في قتى الٗلٓم 
ً
 لِا، ٞإوكإ ؤ٢ؿاما

ً
ايُاثالُُِاْي مضًغا ْالُبُُٗاث، الٍغ  ،
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ش ْؤلاوؿاهُاث، ٣ٞض اَخمذ َظٍ اإلاضعؾت بخ  في الخاٍع
ً
٧ْان َالبها ًترظمٓن ٦خبا ْالٟغوؿُت،  ـ اللٛخحن الٗغبُت  ضَع

ْمضعؾت ؤلاصاعة لضعاؾت الٗلٓم  .  زم ؤوكإ مضعؾت املخاؾبت لضعاؾت الا٢خهاص، 
ً
ت ؤًًا ْألاصب، ٦ما ٖىِذ باللٛت ؤلاه٩لحًز

ْالجٛغاُٞت،  اٖت الُُِاْي بترظمت بٌٗ ال٨خب في الِىضؾت  ٦ْظل٪ ٢ام ٞع  جغظمت ٦خاب "مباصت الؿُاؾُت، 
ً
ال ٞإجم ؤ

ٓ 1249الِىضؾت" الظي جم َبّٗ في ؾىت  ض الجٛغاُٞت" َْ باث الكاُٞٗت إلاٍغ ٦ما ًخطر مً –ٌ، زم ٦خاب "الخٍٗغ

ٓصة في مضعؾت ألالؿً. -م٣ضمخّ ْال٨خب اإلآظ  ؤن٫ٓ َظا الٗلم، ازخاع ماصجّ مً ٦خب ٞغوؿُت مسخلٟت، 

ْاثل ِٖ ْانُٟى زم ؤوصخئ ٢لم الترظمت الجضًض في ؤ  لّ، 
ً
اٖت الُُِاْي هاْغا ْٖحن ٞع ض بؾماُٖل باقا، 

ٓا  مضعؾت ألالؿً ال٣ضًمت، مً بُجهم: ٖبض هللا ب٪، نالر آٞىضي، دمحم ٢ضعي  فيبٌٗ جالمُظٍ ال٣ضماء الظًً جسغظ

ْجغظمذ َظٍ الجماٖت بٌٗ ال٨خب اإلاِمت مجها:  م.  ْٚحَر ٓص آٞىضي  ْٖبضهللا ؤبٓ الؿٗ آٞىضي، دمحم اّل آٞىضي، 

ْاملخانماث في اإلاٗامالث ألاَلُت اإلاٗخاصة" ْالجىاًاث"، ْ، "٢اهٓن املخا٦ماث  ْص  "٢اهٓن اإلاكُست ْ"٢اهٓن الخض

ال١.  في م٨خبت ب
ً
٢ْض َبٗذ َظٍ املجلضاث ظمُٗا  البلضًت"، 

 مً اللٛت التر٦ُت. زم ؾاَم 
ً
ت" باللٛت الٗغبُت بضال ٢ٓاج٘ اإلاهٍغ ضة "ال اٖت الُُِاْي بنضاع ظٍغ في ْخا٫ْ ٞع

يت اإلاضاعؽ" ؾىت  ٧ْاهذ َظٍ املجلت 1870بنضاع مجلت "ْع ْوكغ الش٣اٞت بحن ؤهبائها،  م، ْظٗلِا مىاعة لخٗلُم ألامت 

ْاظخماُٖت سُت ْظٛغاُٞت  ٦ْظل٪ جيكغ م٣االث جاٍع  ،
ً
 ْقٗغا

ً
ْؤصبُت هثرا ت ْصخُت  "بالٗغبُت  ؤنضع "املجلت الٗؿ٨ٍغ

٧ْان  حن.  ت مخسههت للٗؿ٨ٍغ ٍْع ْلم ْالٟغوؿُت ٦ض ت في مهغ،  ْع ُٖٓم في ؤلاؾِام في الجهًت ال٨ٍٟغ للُُِاْي ص

ت املخخلٟت ْالٟىٓن ال٨ٍٟغ ٓم  ْالى٣ل للٗل ٍْع ٖلى الترظمت  ْإهما ٧اهذ لّ الٗضًض مً ؤلاؾِاماث ٞدؿب ٠٣ً ص  ،

.
ً
ت ْؤلابضاُٖت ؤًًا  ال٨ٍٟغ

 الُُِاْي عاثض الجهًت في الٗهغ الخضًض: 12.2.3

اٖت ٧ان ْحي ًبألاص َٓ الُُِاْي  ٞع ٍٓغ الٗغبُت للجهًت الغ ٓاء خمل الخضًشت، مهغ في ْالخى  مً الخدضًض ل

ٓصٍ ال٣ٗم ْاإلاترظمت مً الٟغوؿُت ؤلانالخُت مالٟاجّ زال٫ ، ْظاء الُُِاْي لُّٛحر ٨ٞغ مجخمّٗ الظي ٧ان ٌؿ

  :هي ؤؾاؾُت ؾماث بشالر الُُِاْي  ٨ٞغ ًدؿم. الٗلمي آهظا٥

 ٓلُت ٓاَغ ْؤلاخاَت الىٓغة قم  . ْالؿُاؾُت الاظخماُٖت بالٓ

  ٘ٓا٢ُٗت الخبرةْ  ْال٨ٟغ الٗمل بحن ما الجم   .ْال

 ٓم ٖلى ْالخٗٝغ ؤلاؾالمي الترار بحن اإلاؼط ت الٗل ْبُت للخًاعة مؿدىحر ِْٞم الخضًشت الٗهٍغ ْع  .ألا

٫ْ  ٩ًٓن  ْبظل٪ الٛغب، مً ألازظ م٘ حٗهب صْن  الترار ٖلى الخٟاّ بلى صٖا مً ؤ٫ْ  الُُِاْي  ٧ْان  ؤ

ٓم ْ  الترار بحن للٗال٢ت ألاؾاؽ ًً٘ م٨ٟغ ٌ ال ِٞٓ اإلاٗانغة،الٗل ْعبُت، الخًاعة مً ْالا٢خباؽ ألازظ ًٞغ  ٦ما ألا

غ ًضٖٓ هغاٍ لظل٪ مِٗا، الخٟاٖل بلى ًضٖٓ ْل٨ىّ جمدُو، صْن  ٣ًبلِا ال ؤهّ ٓم ؾاثغ ٠ًًُ ؤن بلى ألاَػ  الٗل

ٓاع بلى اإلاضهُت ْاإلاٗاٝع ٓم ظ ٗت ٖل  .الكَغ

ٓاع ٧ل في الُُِاْي  ٧ان ل٣ض ِ  خُاجّ ؤَ
ّ
ا ًمامٗل ًُ   خُاجّ بضؤ ْالؿل٣ُت، بالُٟغة ْمغب

ً
ٓلّ ًلخ٠ قُسا  َلبت خ

غ،   خُاجّ ْؤههى ألاَػ
ً
ٔ  ال لؤلمت مٗلما   ًغ

ً
 ْط٦غ ٣ْٞحر، ٚجي بحن ٞغ١  ال الىاؽ، ل٩ل ًخاح الظي بالٗلم بال لخ٣ضمِا ؾبُال

 ْاؾخُإ طل٪، ٖلى حٗحن التي ْاإلاالٟاث ال٨خب ْْي٘ الٛغى َظا لخد٤ُ٣ ظِض مً بظ٫ ما هٟؿّ مً ْبظ٫ ْؤهثى،

ٍٓغ ال٨ٟغ مكاٖل بياءة ٓمت ظاء ؤن بٗض ْالخى حن، ٨ٞغ ٖلى ظضًضة ز٣اُٞت بمىٓ  ؤن زاللِا مً اؾخُإٞ اإلاهٍغ
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ٍٓت اإلاؿاؽ صْن  الٛغبُت بالخًاعة الكغ٢ُت الخًاعة ًمؼط  ؤن ٦ْخاباجّ ْؤٖمالّ ب٨ٍٟغ ْاؾخُإ الش٣اُٞت مهغ به

ت ٣ًضم ٓا٫ نالحإل   ص٣ُ٢ت عٍئ  .مجخمّٗ ؤخ

ت ْألاصبُت آزاٍع 12.2.4 ْال٨ٍٟغ  :الٗلمُت 

، ْناخب 
ً
ال  مكٛ

ً
ْلُاثبن الكُش الُُِاْي ٧ان عظال ْلُاث ًٖ  مؿا ْل٨ً لم جمىّٗ َظٍ اإلاؿا ٖضًضة، 

ْإهّ جغ٥  ْالترظمت،  ت ْألاصبُت، ْعاءٍ الخإل٠ُ  ْال٨ٍٟغ ْة ُٖٓمت في قتى املجاالث الٗلمُت  ْؤَمِا ؤقِغ ْمًزغ   :آزاٍع 

 ت ألالباب مىاهج ت آلاصاب مباهج في اإلاهٍغ  .الٗهٍغ

 ْالبىحن البىاث جغبُت في ألامحن اإلاغقض. 

 ٓاع ٤ُٞٓ ؤه ٓز٤ُ مهغ ؤزباع في الجلُل ج  .بؾماُٖل بجي ْج

 .ؼ ؼ في جلخُو باٍع  جلخُو ؤلابٍغ

 جإل٠ُ في ظضًضا مؿل٩ا ُّٞ ْؾل٪ الُُِاْي، ؤلّٟ ٦خاب آزغ َْٓ الدجاػ، ؾا٦ً ؾحرة في ؤلاًجاػ جهاًت 

ٍٓت الؿحرة  .املخضزٓن  ُّٞ جبّٗ الىب

ض ٞهي بترظمتها ٢ام التي ال٨خب ؤما ً زمؿت ًٖ جٍؼ  الترظماث مً ٖلُّ ؤقٝغ ما ٚحر ْطل٪ ٦خاًبا، ْٖكٍغ

  ٢ضمّ ما ؤٖٓم ْمً َْظبّ، ْصدخّ عاظّٗ ْما
َ
ٓابٜ جالمُظٍ م ال٨بحر ََٓظا الٗل ٓا الظًً الى  جهًتها في مهغ خمل

ٓا ،ُٞما بٗض الخضًشت ْمما ًض٫  لؤلمت ٢ْضم ت ٢ُاصة نالخت،  ٢ُْاصة ألامت الٗغبُت اإلاهٍغ ٤ جإل٠ُ ال٨خب  ٦شحرا ًٖ ٍَغ

ْعباٍ جدذ ٖىاًخّ ؤهّ ؤل٠ جالمُظٍ  ْع الجُل الظي بىاٍ الُُِاْي   مً ؤ٢ل زال٫ ٦خاب ؤلٟي مً ؤ٦ثرٖلى ؤَمُت ص

  .ْمترظم مال٠ بحن ما ٖاًما، ؤعبٗحن

 ظما٫ الضًً ألاٞٛاوي 11.3

ْا  ٓا ها٢ٓؽ الخُغ لؤلمت الٗغبُت ْؤلاؾالمُت ْخظع ْاص اإلاهلخحن في ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ الظًً ص٢ ْمً الغ

ْالٗالم ؤلاؾالمي الكُش ظما٫ الضًً ألاٞٛاوي ٦ِٓم مً الخُغاث التي جتربو بها ألامت ؤلاؾالمُت  ْمل َْٓ خ٩امِم   ،

ٓخُض نٟٝٓ اإلا ٠٢ْ خُاجّ ٧لِا لخ غ الكٗٓب مً الاؾخٛال٫ ْالاؾخٗماع.الظي  ْجدٍغ  ؿلمحن 

 وكإجّ ْخُاجّ: 11.3.1 
٧ْاهذ ؤؾغجّ 1838ٌ 1254ْلض الكُش ظما٫ الضًً ألاٞٛاوي في ؾىت  ٓا٢ٗت في ؤٞٛاوؿخان،  م في ؤؾٗض آباص ال

ٓم الابخضاثُت في مؿ٣ِ عؤؾّ، ْخٟٔ ال٣غآن   مً ًيخهي وؿبها بلى الخؿحن بً ٖلي هنع هللا يضر، جل٣ى الٗل
ً
ْصعؽ قِئا م  ال٨ٍغ

٧ْان ٖمٍغ ًىاَؼ بلى الشامىت ٖكغة، زم قض الغخا٫  ٓم ؤلاؾالمُت،  ٓم مشل:  بًغان، بلى ؤبُّ م٘الٗل ْجل٣ى قتى الٗل

ايُاث ْالُب، الٍغ ْالٟل٨ُاث،  ٓاث، زمـ بها ٞضعؽ بالٗغا١، هج٠ بلى ؾاٞغ زم،  ٓم ٞحها حٗلمْ  ؾى  ال٣غآن ٖل

ذ، ْالخضًض، ايُاث ٞحها لُخٗلم الِىض بلى ؾاٞغ زم ْالدكٍغ ٓم الخضًشت، الٍغ ْعبُت ْالٗل ت. ألا ، ْزانت اللٛت ؤلاه٩لحًز

ىّ بلى ٖاصزم  ٓمُت ؤٞٛاوؿخان، ألانلي َْ اث٠ الخ٩  صعظت بلى ْنل ختى بالؿُاؾت اقخٛلْ  خُض ج٣لض بخضٔ الْٓ

غ ٓمي اثاليكاَ في ٌؿاَم ألاٞٛاوي الضًً ظما٫ بضؤ ٧ابل ْفي .ٍْػ  ْالٓغْٝ ألاْيإ في ٨ًٟغ ْبضؤ ،ٖلى نُٗض ٢

ٓا٫ ت، ْالؿُاؾُت الاظخماُٖت ْألاخ ش في البُان جخمت" ألا٫ْ  ٦خابّ ٨ٞخب ْال٨ٍٟغ  الٗغبُت. باللٛت" ؤٞٛان جاٍع
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ٓعة اهٟجغث ْٖىضما ٓمت يض ْالاهخٟايت الش   ألاٞٛاوي ٧ْان- ،ؿخانؤٞٛاو في الخ٩
ً
٩ا  قض ٣ٞض -ٞحها قٍغ

  ْها٫. ْمهغ جغ٦ُا،ْ  الِىض،ْ  الدجاػ،: مجها البالص قتى بلى الغخا٫
ً
  ب٢باال

ً
اى مً مهغ في ْجغخُبا  عثِـ باقا ٍع

ٓػعاء، ٓاث يزماو مضة ال٣اَغة في ألاٞٛاوي غْاؾخ٣ ال ٓاث ؤَم ٧اهذ ْهي. م1879 ٖام بلى م1871 ٖام مً ؾى  ؾى

٢ْض جلمظ لّ ٦شحر مً  املخايغاث بل٣اء في ٢ًاَا خُاجّ، ْالخل٣اث الضًيُت،  ْاإلاغا٦ؼ  ٓام٘  ؽ في مسخل٠ الج ْالضْع

َْاالء الُالب  ت ْألاصبُت،  ْال٨ٍٟغ ْا ٚلتهم الٗلمُت  ْؤبغص ٓاالُالب،    لٗب
ً
ْعا   ص

ً
٢ُْاصًا  

ً
اصًا  مهغ مؿخ٣بل في ٍع

ْالش٣افي؛ الؿُاسخي ت،ٖبضٍ دمحم الكُش: مجهم ْالاظخماعي  ل٫ٓ  ْؾٗض ، مٟتي الضًاع اإلاهٍغ  بٗض ُٞما ؤنبذ الظي ،ٚػ

جي مهغ بُل ُم الَٓ ٓعة ْٖػ ٓػعاء ْعثِـ ،م1919 ز ٓص ؤًًا جالمُظٍ ْمً ،ال ْصي ؾامي مدم  الؿالم ْٖبض ،الباع

ٍٓلخي ٍٓلخي ْإبغاَُم ،اإلا  الؿُض لُٟي ْؤخمض ،بسخ٤ ْؤصًب ،الى٣اف ْؾلُم ،مِٓغ ْٖلي الل٣اوي، ْإبغاَُم ،اإلا

م   .ْٚحَر

ٓصٍ  11.3.2  ؤلانالخُت:ظِ

ٓا خُاتهم  ْاص اإلاهلخحن الظًً بظل ٧ْان ؤخض الغ  ،
ً
 ؾُاؾُا

ً
ْهاقُا  

ً
 ُٖٓما

ً
ْمهلخا  

ً
 بؾالمُا

ً
٧ان الكُش م٨ٟغا

ٓخُض الٗالم  ٓة بلى ج ال ٣ًل خشّ الُالب ٖلى ؤلاج٣ان في ؤلاؾالمي٧لِا ٖلى الضٖ ٍغ مً الاؾخٗماع ْالاؾخٛال٫.  ْجدٍغ  ،

ٓم الخضًشت  ٓظُاالٗل ٓل ْالؿُاؾُت ْالا٢خهاصًت، ل٩ي ًخ١ٟٓ  ْالخ٨ى ْالخىُٓمُت  ت  ن ؤلاصاٍع الجضًضة، مً الكْا

ْح  ٓصة بلى ع ٍُْلب الٗ ْٖؼم ٞخذ باب الاظتهاص مً ظضًض،  ٓة  ٧ْان ًُلب ب٩ل ٢ الٗالم ؤلاؾالمي ٖلى الٗالم الٛغبي، 

ْبؿاَخّ.  ؤلاؾالم 

ٓخض ٓة اإلاؿلمحن بلى ال ْالؿُاؾُت َٓ صٖ ٧ْان ْمً ؤَم ؤٖمالّ ؤلانالخُت  ْالخ٣ضم الاظخماعي،  ة ؤلاؾالمُت، 

ْؤخؼاب، ٧ْان  ًٔغ ؾبب ي٠ٗ ألامت اإلاؿلمت َٓ اه٣ؿام اإلاؿلمحن بلى قُ٘  ْالكُُٗت،  ٓخضة بحن الؿىت  ٞضٖا بلى ال

٧ْان الكُش ظما٫ الضًً ألاٞٛاوي  ٓا ٖلى ما ُّٞ مهلخت الٗالم ؤلاؾالمي.  مً عؤًّ ؤن الخ٩ام اإلاؿلمحن ًجب ؤن ٌٗمل

ْإهّ ؤٞجى خُاجّ ٧لِا في ؾبُل ب٣ًاّ الٗالم ؤلاؾالمي ؤ٫ْ مؿلم ؤً ٣ً بسُغ الاؾخٗماع الٛغبي ٖلى الكغ١ ؤلاؾالمي، 

ْبالؿٓء ال٣ٗبي. م بهظا الخُغ الخال٪  ْإهظاَع  ْالٗغبي، 

٧ْان مجزلّ ٣ً٘  في حي "زان الخلُلي"،  ٧ْان الكُش ظما٫ الضًً ألاٞٛاوي ٣ٌٗض الخل٣اث الٗلمُت في مجزلّ، 

 
ً
ْمِٟٓم ْؤخُاها ْعي بؾالمي  ٧ْاهذ لِظٍ الخل٣اث ؤزغ ملمٓؽ في بًجاص  ؽ في بُٓث بٌٗ الٗٓماء.  ًل٣ي الضْع

 ٫ْ ْمً محزاث خل٣اجّ ؤهّ ٧ان ًدىا ْالٟلؿٟت ؤلاؾالمُت  ْالخهٝٓ  ٗت  ٧ْان ٌكغح لخالمُظٍ ؤن٫ٓ الكَغ صخُذ، 

ْبُت اإلاٗغبت في الٟلؿٟت  ْع ْلت  بٌٗ ال٨خب ألا ٓم اإلاخضا ْالتي ٧اهذ باإلياٞت بلى الٗل ْالؿُاؾت ْالاظخمإ،  ش  ْالخاٍع

ْؤٖم هٟ٘ في مجا٫ الخٗلُم  ؽ ؤ٦بر جإزحر  ٧ْاهذ لِظٍ الضْع ْالجامٗاث ؤلاؾالمُت.  لم جضعؽ في اإلاضاعؽ الٗغبُت 

٧ْان ًدًغ َظٍ  ْاإلاباخض ال حٗبإ بها،  ؽ طاث نبٛت ظضًضة بُٗضة ًٖ الخ٣ُٗضاث  ٧ْاهذ َظٍ الضْع ْالتربُت، 

ْاؾ٘ بلى ؤًها٫ الخل٣اث ظمٗا ٦بحر  ْاَإل  ْحي مً مِاعاث ٞاث٣ت  ٤ٞٓ ألاٞٛاوي بما ؤ ْاإلاش٣ٟحن، ٞ ا مً الٗلماء ْألاصباء 

ْؤنبذ  ْؤ٢ام ٞحها، ٞهاع لّ جالمُظ،  ٫ٓ اإلاخدغعة في مهغ ْفي ٧ل بالص هؼلِا  ٓجّ ؤلانالخُت بلى ال٣ٗ ْمباصت صٖ ؤ٩ٞاٍع 

ٓا وكغ آعاثّ  ْل .لّ معجبٓن في ٧ل ألا٢ُاع ؤلاؾالمُت، ْخا  ْقغح ؤ٩ٞاٍع

ٓعي في ألامت   ْبض ال ْال٨خابت ليكغ ألا٩ٞاع  ْاملجالث  ٧ْان الكُش ٌصج٘ جالمُظٍ ٖلى بنضاع الصخ٠ 

إلاا  ضة "مهغ"، ْصخُٟت "الخجاعة"،  ؤلاؾالمُت، ٞمً زمغاث َظا الدصجُ٘ ؤن ًهضع ؤخض جالمُظٍ ؤصًب بسخا١ ظٍغ
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ـ، ا٢ترح ٖلى جلمُظٍ "الكُش ْإوكاء مجلت ٖغبُت، ٞإوكإ دمحم  ٧ان الكُش ألاٞٛاوي في باَع دمحم ٖبضٍ" إلوكاء مضعؾت 

٦ْكٟذ َظٍ  ْالؿُاؾُت، ْالاظخماُٖت.  ْالتي ٧اهذ تهخم بيكغ اإلا٣االث ؤلانالخُت  ٓز٣ى"،  ْة ال ٖبضٍ مجلت باؾم "الٗغ

ًٍٓ ٦ْظا ٢ام "الكُش ألاٞٛاوي" ْ"دمحم ٖبضٍ" بخ٩ غ١ ٖالط َظا ال٠ًٗ.   املجلت ًٖ ؤؾباب ي٠ٗ اإلاؿلمحن َْ

ْبٌٗ البالص الٗغبُت،  ٓوـ"  ِْٖا في "ج ْاهدكغث ٞغ ٓخضة ؤلاؾالمُت،  ْال ت بؾالمُت حٗمل ٖلى ؤلانالح  مىٓمت ؾٍغ

 في ٢لٓب اإلاؿلمحن الٗالم ؤلاؾالمي. 
ً
 ٖم٣ُا

ً
 ْجغ٦ذ َظٍ اإلاىٓمت ؤزغا

ٓة بلى ؤلا  ت إلىْ  ش٣افيالْ  عياظخمالا ْ  خٗلُميالْ  ؿُاسخيال نالح٧ْان َٓ الؿبا١ في الضٖ ٓمُتا الخٍغ  ل٣

ٓخضة ْا ؤن ٩ًٓن للٗغب "ظامٗت بؾالمُت" جىا٢ل ٞحها مؿاثلِم الؿُاؾُت ْ  .ؤلاؾالمُت ْال ْاثل الظًً هاص ٧ان مً ؤ

 ْالاظخماُٖت.

ت بلى ٨ٞغجّ 11.3.3 ٓمُت الخٍغ  :ال٣

ت  ت"٧ان الكُش ظما٫ الضًً ألاٞٛاوي ٣ًهض ب٩لمت الخٍغ ٓمُت الخٍغ جي الاؾخ٣ال٫" بها ْاإلاغاص" ال٣ ٓاء" الَٓ  ؾ

ً، صازل في الكغ٢ُحنالخ٩ام اإلاؿلمحن  مً طل٪ ٧ان ْعبي، الاؾخٗماع بةػاء ؤْ الَٓ ت قإن في ٫ٓ٣ً  َْٓ ألا  :الخٍغ

َٓب، لِـ ما ألاقُاء مً ؤن صر بطا" ت: ألاقُاء َظٍ ٞإَم ً  ألن .ْالاؾخ٣ال٫ الخٍغ

ت  بل ٦ظل٪، ْالاؾخ٣ال٫ زاَغ، َُب ٖلى لؤلمت ْاإلاؿُُغ اإلال٪ حهبها ال الخ٣ُ٣ُت الخٍغ

  ألامم ٖلحهما خهلذ بهما الىٗمخان َاجان
ً
ٓة ؤزظا  ٣ًغن  ٨َظا هغاٍ ْهدً. ْا٢خضاع ب٣

ت   مغجبُان قِئان ؤْ ْاخض شخيء ٧ْإجهما ْالاؾخ٣ال٫، الخٍغ
ً
ا ٍَٓغ  ."ألا٢ل ٖلى ظ

ٍْدبٓن الخُاة خبا ظما ٓمٓن يضٍ  ال ٣ً ْمٓن الٓلم ْالاؾخٗماع   ؛َْٗبر ألاٞٛاوي ًٖ الىاؽ الظًً ال ٣ًا

ٓلّ  :ب٣

ٓلٗحن بن" ٓجها الخُاة بدب اإلا  زٝٓ مً َِْٗكٓن  الظ٫، في الظ٫ زٝٓ مً ٣ًً

ٓصًت ٓصًت، في الٗب ٓن  الٗب   لخٓت ٧ل في اإلآث ؾ٨غاث مغاعاث ٍْخجٖغ
ً
ٓٞا  ال اإلآث مً ز

٢ِٓم الظًً ىُت الخمُت ال حٗالى،ْ  ؾبداهّ هللا مغياة بلى ٌؿ  بّ ما بلى جضِٞٗم الَٓ

 مغ٦ؼ م،2001:ألاْلى الُبٗت ؤخمض، ػ٧ي نالح الخضًض، الٗهغ في ؤلاؾالمُت الٗغبُت الجهًت ؤٖالم )."ؤلاوؿان بجي ٞساع

 (39:ال٣اَغة،م الٗغبُت الخًاعة
ت بلى ألاٞٛاوي ٨ٞغة ج٨ً لم ٓمُت الخٍغ ٓعة ال٣ ىّ، في مده ان ٧ل حكمل ممخضة ؾاخت ْل٨جها َْ  الكغ١، ؤَْ

  ألاٞٛاوي اَخم ْلظل٪
ً
ٓم ٦شحرا ٔ  ؤَضاّٞ ؤن ختى ؤلاؾالمُت ألامت بمِٟ  ؤظل مً الخُاة بلى ظضًض مً بٗشّ ٧ان ال٨بر

ٓاظِت ٢ٓٝٓ ؤظل مً الجؼاثغ، بلى الِىض مً اإلاؿلمحن ْاؾدكاعة باألمت، اإلاؿدبضًً الخ٩ام م   ال
ً
  نٟا

ً
 ْظّ في ْاخضا

ٓع قتى: مجها: .الٛغبي الاؾخ٣ال٫ ٓمُت جخجلى بإم خّ ال٣  ٞىٍٓغ

  ٓجّ بلى الخمؿ٪ باللٛت ٧ْان ٌٗخ٣ض ؤن اللٛت هي الٗىهغ صٖ ٓمُت،  ْاملخاٞٓت ٖلحها، ألجها ؤؾـ ال٣ الٗغبُت 

ا باللٛت الٗغبُت.  ألاؾاسخي الظي ًدٟٔ بّ ؾُاط ألامت، ٞاألمم جخمحز ًٖ ٚحَر

 .ْبت، ألجها ؤؾـ الضًً ؤلاؾالمي  الخض ٖلى الخمؿ٪ بالٗغ

ْالٗلمُت: 11.3.4 ت   آزاٍع ال٨ٍٟغ
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ٓصٍ في مجا٫ ٧ان الكُش ظما٫ الضًً ألاٞٛاو ي شخهُت ٖمال٢ت طاث ظِاث مسخلٟت، بظ٫ ٢هأع ظِ

ؽ  ْؤل٣ى الضْع  ،  مً بالص بلى بالص ؤزٔغ
ً
ال ٢ْطخى خُاجّ ٧لِا مخج ْالش٣افي،  ْالؿُاسخي ْالاظخماعي  ؤلانالح الضًجي 

ْلم جمىّٗ  خُاجّ اإلا٨خٓت باإلاكاٚل ؤن ًثري اإلا٨خ ْالجامٗاث،  ْاإلاضعاؽ  ٓام٘  بت الٗغبُت ْاملخايغاث في مسخل٠ الج

ْمً ؤقِغ جل٪ اإلاالٟاث: ٖٓاث مسخلٟت،   ب٨خٍب ٢ُمت في مٓي

 حن  عؾالت الغص ٖلى الضٍَغ

 ش ؤٞٛان  جخمت البُان في جاٍع

 يُاء الخا٣ٞحن 

 البُان في ؤلاهجلحز ْألاٞٛان 

 ْال٣ضع  ال٣ًاء 

 ْاوي لل٣ٗاثض الًٗضًت  الخٗل٣ُاث ٖلى قغح الض

 ت ٍغ ٓعة الخدٍغ ْالش ٓز٣ى  ْة ال  الٗغ

 ْٞاجّ: 11.3.5
ْجٓفي الكُش في   ْاإلاهاٖب،  ْملُئت باإلاخاٖب  ٓا٫  ٧5ان خُاة الكُش ألاٞٛاوي خاٞلت بالجض٫ ْؤلازاعة،  مً ق

ن بلى ؤهّ 1897ماعؽ10ٌ اإلاُاب٤ 1314 ْؤقاع آزْغ ، ٢ُل ؤهّ اٚخُل بالؿم، 
ً
٦ٓت ْٞاجّ مك٩ ٧ْاهذ  م، في آلاؾخاهت، 

ْلت الٗشماهُت حؿ ًذ الض  بمغيّ، ٣ٞض ٞع
ً
.  بضٞىّ الؿلُان ْؤمغ لُمّ لِا.جٓفي مخإزغا

ً
ٗا  ؾَغ

 دمحم ٖبضٍ 11.4

ٓػ الخجضًض ٌٗخبر  ؤَم صٖاة الجهًت ْؤلانالح في الٗالم الٗغبي ْؤلاؾالمي، ْ الكُش دمحم ٖبضٍ ؤخض ؤبغػ عم

ْازغ ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ  ْؤؾخاطٍ ظما٫ الضًً ألاٞٛاوي في جإؾِـ خغ٦ت بنالخُت بؾالمُت في ؤ خُض ؾاَم َٓ 

ٓعاث الٗهغ.ْبضاًاث  ٓا٦بت جُ ً، ٧اهذ تهضٝ بلى الجهٓى باألمت ؤلاؾالمُت مً زال٫ م  ال٣غن الٗكٍغ

 ْخُاجّ: وكإجّ 11.4.1

ت في هللا زحر خؿً بً ٖبضٍ دمحم الٗالمت الكُش ْلض ت ٢ٍغ تفي " قبرازُذ" بمغ٦ؼ" ههغ مدلت" مهٍغ  مضًٍغ

ًٍٓ مً البدحرة،( مداٞٓت) حن ؤب  ْخٟٔالابخضاجي في مؿ٣ِ عؤؾّ،  حٗلُمّ جل٣ىْ  م،1849 -1225ٌ ؾىت في مهٍغ

م ال٣غآن ، مً ٖكغ الؿابٗت في َْٓ ال٣لب، ِْغ ٖلى ال٨ٍغ  ؾىت في بُىُا" ألاخمضي الجام٘" بلى الغخا٫ قض زم ٖمٍغ

ت، ْحٗلم الٗلمُت، ٚلخّ ًبرص ل٩ي م،1862 -1279 ٍغ ؽ ألاَػ ْالضْع ْالضًيُت  ٓم ؤلاؾالمُت   ؤؾالُب ْل٨ً مباصت الٗل

ـ ؽ، ٢ب٫ٓ  ًٖ نضجّ ٢ض ال٣ُٗمت الخضَع ت بلى ْٖاص ،ٖام بٗض الضعاؾتٞهجغ  الضْع ، م1865- 1282ٌ ؾىت ال٣ٍغ

ٓاهّ، ؤبُّ م٘ بالؼعاٖت الٗمل ٖلى الٗؼم ْنمم ْالخٗلم بةنغاع  .الخٗلُم ؾل٪ ًٖ ْالاه٣ُإ ْإز زم ٖاص بلى الخٗلُم 

ٓا٫ ؤبُّ  َْل دمحم الكُش"ؤخض ؤز ٔ  ٚحر ٢ض الظي َْٓ ،"صع ْالخد٤ بالجام٘ خُاجّ مجغ . ٞكض الغخا٫ بلى ال٣اَغة، 

غ  ٓا٫ فيألاَػ ٓا٤ٞ َـ1282 ق ٓاث،  م،1866ٞبراًغ اإلا ٓالي زالر ؾى غ ٧ْان٢ْطخى َىا٥ خ ٓمئظ باألَػ  قغعي: خؼبان ً

ؽ ٖبضٍ دمحم ْخًغ نٓفي، ْخؼب مداٞٔ،  .الخؼبحن مً ٧ل صْع
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 دمحم ٧ْان، مجلؿّ الػمم اجهل دمحم ٖبضٍ بالكُش ظما٫ الضًً ألاٞٛاوي في مهغ، 1871ٌ/1288ْفي ؾىت 

ٓلّ اإلالخٟحن الُالب ؤقض ٖبضٍ ، خ
ً
ؽ ٌؿخم٧٘ان ْ  خماؾا  الضًً ظما٫ الكُش ٧ْان. صاٍع في ًل٣حها ٧ان التي الضْع

  ألاٞٛاوي
ً
، عظال

ً
 ْ  زاثغا

ً
غ، ؤبُا٫ مً بُال   ٛاويألاٞ جغ٥ ٣ضٞ الخدٍغ

ً
 ٖم٣ُا

ً
ٓظِّ.  ًلِمّ ٖبضٍ، دمحم شخهُت فيؤزغؤ ٍْ

ت الؿُاؾُت الخىُٓماث مً الٗضًض في ألاٞٛاوي ؤؾخاطٍ م٘ ٖبضٍ دمحم اقتر٥ ٢ْض  مهغ في ألاٞٛاوي ؤوكإَا التي الؿٍغ

ا في الخاعط ٓهُت" ٞاهًم بلى ،ْٚحَر ا زضمت  ٧ْاهذ" اإلااؾ ٢ٓذ الظي ٧ان ْاََغ املجخم٘ مً اإلاىٓماث في طل٪ ال

ْؤوكإ الجمُٗت  ْباَجها ؤَضاِٞا الخانت. ٞلما ٖلم الكُش دمحم ٖبض ًٖ َظٍ ألاَضاٝ ال٩امىت لِظٍ الجمُٗت جىخى ٖىّ 

ٓمىا َظا. ْالتي حؿخمغ وكاَاتها بلى ً ت ؤلاؾالمُت   الخحًر

ت، ؤٖمالّ مً هبظة ِْغث اإلاغخلت َظٍ ْفي ٔ: "ْهي الصخ٠، في جّم٣اال: مجها ال٨ٍٟغ ضة ج٣ٍغ " ألاَغام ظٍغ

ٓم"ْ" ْال٣لم ال٨خابت"ْ ٓة ال٨المُت الٗل ٓم بلى ْالضٖ ت الٗل ٔ ْج٣ضًم" الٗهٍغ  ".ألاصبُت الخدٟت" ل٨خاب ألاٞٛاوي ج٣ٍغ

ْاوي قغح" ٖلى خاقُت: مشل ألاٞٛاوي، ؤؾخاطٍ آزاع مً الٗضًض اإلاغخلت َظٍ في ناٙ ٦ما  ،"الًٗضًت لل٣ٗاثض الض

ٓاعصاث عؾالت" ْم٣ضمت" الهىاٖت ٞلؿٟت"ْ "التربُت ٞلؿٟت"ْ  ،م1872-1290 ؾىت ألاٞٛاوي ؤمالَا التي" الٟلؿُٟت ال

ت آزاٍع ؤ٫ْ  هي اإلا٣ضمت َْظٍ   ْناٙ ....ْٞاجّ بٗض بال جيكغ لم ْهي جغازّ، مً لىا خٟٓذ التي ال٨ٍٟغ
ً
 التي الغؾالت ؤًًا

ا مباع٥، باقا ٖلي جغظمِا ٓان باألَغام ْوكَغ خاوي ال٣ٗلي ْاإلاضبغ ؤلاوؿاوي اإلاضًغ" بٗى  جمحز اإلاغخلت َظٍ ْفي ،"الْغ

ٓبّ ٓٙ ٖىضما ٍْخجلى ًيصخئ، ٖىضما ٌسج٘ ٧ان ٞل٣ض بالسج٘، ٚحٍر ؤؾلٓب ًٖ ؤؾل ً ؤماليٓ ؤ٩ٞاَع ًه  ال الظًً آلازٍغ

 .ٌسجٗٓن 

ـ مىهب اخخل م1877-1293 ؾىت ْفي غ، في الخضَع   ًل٣ي ْؤزظ ألاَػ
ً
ؾا  ْألازال١، ْال٨الم اإلاى٤ُ في صْع

  ازخاع ٢ْض
ً
، مىهجا

ً
ؾّ بّ ْامخاػث ظضًضا ٓلّ ٞجم٘ ْالتربُت، الٗلمُت صْع  ؤن ْم٘ الُالب، مً ال٨بحر الخكض خ

  ٧ان ٖبضٍ دمحم الكُش
ً
، مً ؤ٦ثر م٨ٟغا

ً
ٓم مىاَل مً ْالاعحكاٝ الضعؽ، ًٖ ٢ِ ٠٨ً لم مضعؾا  حؿمى ٧اهذ التي الٗل

ٓٞت ج٨ً لم ألجها" الخضًشت"بـ غ الخٗلُم في مإل  . باألَػ

  ًل٣يْفي ًٚٓن َظٍ ألاًام ٧ان 
ً
ؾا   صْع

ً
، في زانت  ٣ٞغء ٖلحها، َْٗل٤ ٌكغخِا التي ال٨خب بلى باإلياٞت صاٍع

ٓجي" للُالب ٓاقُّ، م٘ الخٟخاػاوي لؿٗض" اليؿُٟت ال٣ٗاثض قغح"ْ اإلاى٤ُ، في" بٌؿاٚ الث"ْ خ  السجاعي م٣

ا،" الُٗاع بداقُت   بِخّ في ٣ٖض بهّ ٦ْظا ْٚحَر
ً
ؾا ت اإلاالٟاث بٌٗ الُلبت لبٌٗ ٞحها قغح صْع  الخضًشت ال٨ٍٟغ

ش في ألاصبُت الخدٟت: "مشل ْال٣ضًمت؛ ْعبُت اإلامالُ٪ جمضن جاٍع غ" ألا ٍٓػ ٓا الٟغوسخي لل ب ظحزْ، ٞغاوؿ ٓاظت: حٍٗغ  الخ

ٓعي، هللا وٗمت ضة  في ٍوكغ ْ  ز ٍٓ البً" ألازال١ تهظًب" ٦ْخاب ألاَغام،ظٍغ  .ّؾ٩

ْازغ ْفي   حنُٖ م 1878-1295ٌ ؾىت ؤ
ً
ش مضعؾا ٓم صاع بمضعؾت للخاٍع ٍْض ؤوكئذ التي الٗل غ َالب لتز  ألاَػ

ٓمُت، اإلاضاعؽ في الخٗلُم ؤْ لل٣ًاء اإلاٗضًً ت بش٣اٞت الخ٩ ٓم صاع في ؤل٣اٍ صعؽ ؤ٫ْ ْ . ٖهٍغ  م٣ضمت" ًٖ ٧ان الٗل

ا ٢ض ٧ان التي" زلضْن  ابً   ٖبضٍ دمحم ؤنبذ م1879 ؾىت في زم، م1885 ٖام ال٣اَغة في الُُِاْي  وكَغ
ً
 ؤؾخاطا

ٓم ل ْؤلاصاعة، ألالؿً مضعؾتي في ْألاصب الٗغبُت للٗل ُٟخحن َاجحن ٌكٛل ْْ ٓانلت ظاهب بلى الْٓ ؾّل م  في لضْع

غ، ، ؤل٠ بهّ الٟترة َظٍ ْفي ألاَػ
ً
ٓلّ، ياٖذ ٦خابا  ".ْالٗمغان الاظخمإ ٖلم" َْٓ  ؤن

 :الصخاٞت مجا٫ في 11.4.3
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ٓم ْمً ً ؤن اإلاٗل  باقا ٖلي دمحم ؤؾـ م1822ؾىت ٟٞي مهغ،َٓ  الٗغبُت للصخاٞت ألا٫ْ  الغثِسخي اإلآَ

ضة ٢ٓاج٘" ظٍغ ت ال ْامغ الغؾمُت " اإلاهٍغ ٧ْاهذ ؤ٫ْ صخُٟت عؾمُت ها٣َت باأل ٓمت، للضٖاًت الؿاه ؤْبال٣اَغة،   الخ٩

ٓن، ؤٚلبها ًضًغ ٧ان ٖضًضة، صخ٠ طل٪ بٗض ِْغث زم ٍٓع   اػصَاعا الٗغبُت الصخاٞت ْقِضث الؿ
ً
 في مهغ في زانا

٢ٓذ ْفي .بؾماُٖل الخضًٓ ِٖض  في ؤ٩ٞاٍع وكغ ٖلى َْٗمل الصخٟي، اليكاٍ بلى ٖبضٍ دمحم ؤلامام اججّ هٟؿّ ال

ضة  ن"ألاَغام"ظٍغ ت ٢ُمت في الكْا ٨ٍْٞغ ٦ْخب م٣االث ٖلمُت   "ألاَغام" في م٣االجّ ٧ْاهذ ْالؿُاؾُت، الاظخماُٖت ، 

 .الؿُاؾُت الكُش ألاٞٛاوي ؤ٩ٞاع ح٨ٗـ

  ألاٞٛاوي٧ان الكُش دمحم ٖبضٍ قضًض الخإزغ بإؾخاطٍ الكُش 
ً
 ؤؾاؾُا

ً
، ٞهاع َظا الخإزغ ؾببا

ً
٨ْٞغا  

ً
ٖمال

ْلم1883لىُّٟ بلى بحرْث ٖام  ـ، بلى ألاٞٛاوي ؤؾخاطٍ صٖاٍ بط َىا٥، ألاْلى ب٢امخّ جُل م،  ؤعى ٖبضٍ دمحم َْبِ باَع

اعة ؤ٫ْ  َظٍ ٧ْاهذ ٞغوؿا. ـبا ْفي م،1884ٖام في لّ ٍػ  جىُٓم ٖلى ؾاٖضٍ خُض بإؾخاطٍ، ظضًض مً الخ٣ى َع

ت، ظمُٗخّ ْة" صخُٟت ْإنضاع الؿٍغ ٓز٣ى الٗغ   ْؤنبذ "ال
ً
ا. عثِؿا َغ ٓة َمِا ٧ْان لخدٍغ  الجامٗت بلى الضٖ

ٓظّ ؤلاهجلحزي  الاخخال٫ مً مهغ ْجسلُو الضازلي، ْالُُٛان ألاظىبي، الدؿلِ ْم٩اٞدت ت،ؤلاؾالمُ  زام. ب

ْة" ٧ْاهذ ٓز٣ى الٗغ ْع  في ِْغث ٖغبُت صخُٟت ؤ٫ْ " ال  خماؾت ٖجها ْػاصث الكامست، اإلاِمت َظٍ بمشل جهًذ با،ْ ؤ

 .ْبالٚت

٤ُٞٓ باقا ؾىت  ٓمت الخضًٓ ج ٓلى ٖغف الخ٩ ُْٖىّ 1880ٞلما ج م، اؾخضعى الكُش دمحم ٖبضٍ مً اإلاىٟى، 

ا،  َغ  لخدٍغ
ً
ت"، زم ٖحن عثِؿا ٢ٓاج٘ اإلاهٍغ ضة "ال  في ظٍغ

ً
 زالشا

ً
 عؾمُت، ٖغبُت صخُٟت ؤ٫ْ  الصخُٟت َظٍ ذ٧ْاهمدغعا

ْع ٖلُّ ما ًدغٍع  ٓع الظي ًض ٧ْان ؤلانالح الاظخماعي َٓ املخ ْإجهاى ؤمخّ،  ٢ْض ظٗلِا دمحم ٖبضٍ مىهت ليكغ ؤ٩ٞاٍع 

ْعبما ًيخ٣ض مً  ٍْبدض جاعة ؤزٔغ في مكا٧ل الخٗلُم،  ت،  ت، ٩ٞان ًضٖٓ بلى جإؾِـ الجمُٗاث الخحًر ٢ٓاج٘ اإلاهٍغ في ال

 ْ ْالخٗاْن ٖلى مهالر اإلاِٗكت.ًإزظ ٍْضٖٓ بلى هبظ الخغاٞاث في الضًً  ا ؤلاباخُت،  َٓع  ن مً اإلاضهُت الٛغبُت ب٣ك

ٓمُت اإلاىانب 11.4.4  :ْألاَلُت الخ٩

٤ُٞٓ باقا بلى ْٖاص اإلاىٟى، في خُاجّ ٖبضٍ دمحم ازخخم خُىما  بلُّ ؤؾىضث م،1888ؾىت مهغ في ِٖض ج

 :مجها ؛الٗلُا اإلاِمت اإلاىانب

 ٍٓت غ بصاعة مجلـ في الًٗ ٘ بلى الؿعي ٖلى صؤب الكٍغ٠، ألاَػ ٔ  ٞع ٣ت الجامٗت جل٪ مؿخٓ  مً الٍٗغ

ٓاحي  .ْألازال٢ُت ْاإلااصًت الش٣اُٞت الى

 ت الضًاع مىهب مٟتي ٓا٤ٞ 1317 ؾىت الخغام مدغم/ 24 في اإلاهٍغ ٓهُٓ/ 3 اإلا  ٖلى ٞإٞطخى. م1899 ؾىت ً

  ؾىاءً  اإلاىهب طل٪
ً
ْاٍ اقتهغ ٢ض اإلاغخلت َظٍ ْفي ٢بل، مً بهما للىاؽ ِٖض ال ْمِابت  : الشالزت ٞخا

ٓالِم اصزاع للمؿلمحن جبُذ: ألاْلى   ٓاثض ْؤزظ ؤم  .ٖلحها ْألاعباح الٟ

ٓا ؤن لِم جبُذ: الشاهُت  .اإلاؿلمحن ٚحر طباثذ مً ًإ٧ل

ٓا ؤن لِم جبُذ: الشالشت  .الخ٣لُضي ػحهم ٚحر بؼي  ًتًز

ٔ  ؤن بالظ٦غ ْالجضًغ  بحن ْاإلاالثمت الخ٣لُض، ًٖ ْالبٗض الغؤي ْاؾخ٣ال٫ الدؿامذ بلى باإلاُل جمخاػ ٧لِا الٟخاْ

ْح ت الخُاة ْمُالب ؤلاؾالم ع  .اإلاهٍغ

الَا الكُش دمحم ٖبضٍ:  ْمً اإلاىانب الٗلُا ألازٔغ التي ج



194 
 

  
ً
ُت باملخا٦م ٢ايُا   .الكٖغ

ً
 .الاؾخئىاٝ مد٨مت في ْمؿدكاعا

  
ً
ٓا ٓعٔ مجلـ في ًٖ ٓاهحن، ق ٓا1317٤ٞنٟغ/18ٖام ال٣ ٓهُٓ/ 25 اإلا  ال٣ٗض، ْاؾٗت ٩ٞان م،1899 ً

٤ُٞٓ ًدا٫ْ  ٓمت هٓغ ْظتهي بحن للخ ًاء بحن الٛالٝ ْإػالت ْاملجلـ، الخ٩  .ألٖا

  
ً
ٓا ٢ْاٝ مجلـ في ًٖ لى، ألا ٓا1317٤ٞالخغام مدغم/24في ألٖا ٓهُٓ/ 3 اإلا  بنالخِا، بلى ٞؿعى م،1899 ً

٤ َظا إلنالح ؤ٩ٞاٍع يمجها التي الالثدت ْجُب٤ُ بٓي٘، اإلاؿاظض ْإنالح  .الِام ؤلاؾالمي اإلاٞغ

 ٧ان  
ً
ت للجمُٗت" اإلااؾؿحن مً ْاخضا  تهضٝ الجمُٗت َظٍ ٧ْاهذ م،1892- َـ1310ؾىت في" ؤلاؾالمُت الخحًر

ٓبحن، ْإٖاهت الخٗلُم وكغ ْإلى ال٣ٟحرة، الُب٣اث بحن الش٣اٞت وكغ بلى ٓلى زم اإلاى٩  ٖام الجمُٗت َظٍ عثاؾت ج

 .م1318-1900

  
ً
 بيكغ حٗجى ٧اهذ الجمُٗت َْظٍ م،1900- َـ1318 ؾىت في ال٣ضًمت، الٗغبُت ال٨خب بخُاء لجمُٗت ماؾؿا

ْاج٘   ْوكغث ٞد٣٣ذ ال٨الؾ٨ُُت، الٗغبُت اإلاالٟاث ع
ً
ت ؤلاؾالمي الترار ؤزاع مً ٖضصا  .ْالِامت ال٨ٍٟغ

ْ  ؤٖمالّ 11.4.5 تالٗلمُت   :ْألاصبُت ال٨ٍٟغ

 خُاة ؤن الىدُجت َظٍ بلى ههل ٖم٣ُت، بىٓغة ْهُال٘ ٖبضٍ، دمحم ؤلامام بدُاة اإلاخٗل٣ت ال٨خب هخهٟذ خُىما

ما٫ خاٞلت ٧اهذ ؤلامام ت ؤلانالخُت باأٖل ٓم بخدلُل بًِٗا ُٞما ًلي: .ْألاصبُت ْال٨ٍٟغ  ْه٣

 ٓاعصاث عؾالت  ؤْ ٨ٞغة ؤي" ْاعصة" ٖكغة ازيخا جلحها م٣ضمت مً جخإل٠ نٛحرة عؾالت ْهي: الخجلُاث ؾغ في ال

ٓع، بًٗت مً زاجمت زم ٢ًُت، ُٓٞت ٞلؿُٟت عؾالت ْهي ؾُ  ٢ضعة ح٨ٗـ الٗم٤، مً ٦بحر ٢ضع ٖلى ن

  ٞاث٣ت
ً
 اعجُاصٍ ٖلى ٣ًضع ال الظي املجا٫ َظا ْاعجُاص الهٗب، اإلابدض َظا في البدض لضٔ ٖاصي ٚحر ْجم٨ىا

ً مً الِؿحر الىظع بال ٓم ْمً...اإلا٨ٍٟغ ٓبّ، في السج٘ ًلتزم ٧ان ألاؾخاط ؤن اإلاٗل  ألاٞٛاوي ل٣اء بٗض ْل٨ً ؤؾل

ٓبّ جسلو ٢ض ٓاعصاث عؾالت ٞم٣ضمت مىّ، ؤؾل  .مىّ جسلٓ الغؾالت ٧ْل السج٘، جلتزم ال

 ْاوي قغح ٖلى الخٗل٣ُاث  صعظت ٖلى ٞلؿٟي هو َْٓ: ؤلاًجي الضًً لًٗض" الًٗضًت ال٣ٗاثض" ل٨خاب الض

ٓعة ألاَمُت مً الٗٓمى ٓم في ْالخُ  َظٍ في بمهغ ٦خبذ التي الىهٓم مً آزغ هو ًضاهُّ ال ؤلالُِت، الٗل

ش مً الٟترة جل٪ في ال٣ًاًا، ٓبت ؤجها خحن في السج٘، مً زا٫ الخٗل٣ُاث َظٍ ؤؾلٓب ْؤن. الخاٍع  في م٨خ

، الىو ٩ًٓن  ٖىضما بال اإلالتزم السج٘ مً ٞحها ًسلٓ ال ؤلامام ؤؾلٓب ٧ان مغخلت  الهُاٚت لّ ْج٩ٓن  لٛحٍر

غ  ....٣ِٞ ْالخدٍغ

 م1920 في ال٣اَغة الشاهُت ْالُبٗت. م1884 ال٣اَغة في ألاْلى الُبٗت ِْغث ٢ْض: املخمضًت ال٣ُٗضة. 

 ْة ٓز٣ى الٗغ ٖٓت: ال ْة" مجلت في ألاٞٛاوي الضًً ظما٫ بقغاٝ جدذ ٖبضٍ دمحم ٦خبها م٣االث مً مجم  الٗغ

ٓز٣ى  .م1923 ٖام بحرْث ألاَلُت باإلاُبٗت الغػا١ ٖبض مهُٟي للكُش م٣ضمت م٘ َب٘ ٢ْض ،"ال

 في ٖضًضة مغاث الكغح َظا َب٘ ٢ْض م،1885 في بحرْث ألاْلى الُبٗت ِْغث: البالٚت ههج ٦خاب قغح 

 ال٣اَغة.

 م1889 بحرْث: الِمضاوي الؼمان بضٌ٘ م٣اماث قغح. 
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 ش ٓعة ألاخضار ًٖ جإلُّٟ في ؤلامام قٕغ الظي َْٓ: الٗغبُت ألاخضار جاٍع  بٗض ْم٣ضماتها ْؤؾبابها الٗغبُت، الش

ٓصجّ  .م1889 ؾىت اإلاىٟى مً ٖ

 ٓخُض عؾالت ت باإلاُبٗت مغة ؤ٫ْ  َب٘ ٢ْض: الخ ال١، ألامحًر بٗذ م،1897 ٖام بب  حٗل٣ُاث م٘ طل٪ بٗض َْ

 .م1908 ؾىت ال٣اَغة اإلاىاع بمُبٗت عيا، عقُض للؿُض

 ت البهاثغ" ٦خاب قغح  اإلاُبٗت مً ألاْلى الُبٗت ِْغث الؿاْي، ؾِالن بً لٗمغ اإلاى٤ُ في": الىهحًر

ت ال١ ألامحًر  .م1898 ؾىت بب

 غ ُت املخا٦م بنالح في ج٣ٍغ  .م1900ال٣اَغة ٖام  اإلاىاع بُبٗت: الكٖغ

 ْبا ْع ٖٓت: ْؤلاؾالم ألا   ِْغث التي اإلا٣االث مجم
ً
ال ضة في ؤ ض" ظٍغ  " اإلاٍا

ً
ٓجٓ الٟغوسخي م٣االث ٖلى عصا  َاه

ٓعة ٓعها" في اإلايك ا الٟغوؿُت بلى ب٪" خغب "َلٗذ جغظم م٣االث ٢ْض ،"باعي  صْ ظ  .م1905 بال٣اَغة ْوكَغ

 ٖٓت: اإلاضهُت الٗلم م٘ ْالىهغاهُت ؤلاؾالم   ِْغث م٣االث مجم
ً
ال   م،1901 ؾىت" اإلاىاع" مجلت في ؤ

ً
 ٖلى عصا

 ."الجامٗت" مجلت في ؤهُٓن  ٞغح م٣االث

 م1902 اإلاىاع ؾىت مُبٗت مً َب٘ ٖبضٍ، دمحم صدخّ الجغظاوي، ال٣اَغ لٗبض: البالٚت ؤؾغاع. 

 ٓعة جٟؿحر   َب٘: الٗهغ ؾ
ً
ال  .مؿخ٣لت َبٗاث في ِْغ زم ،"اإلاىاع" مجلت في ؤ

 َٓؿغا)ظىُٟا في جإلُّٟ جم: ٖم ظؼء جٟؿحر ب٘ م،1903 ؤٚؿُـ/23في( ؾ ت الجمُٗت ه٣ٟت ٖلى َْ  الخحًر

 .م1922 مهغ مً مُبٗت الشالشت ْالُبٗت م،1904ٖام ال٣اَغة ؤلاؾالمُت،

 ٓعة جٟؿحر ت ًٖ مِمت م٣االث زالر ٍْلُّ: الٟاجدت ؾ  ْمؿإلت الٛغاه٤ُ، ٢ْهت  ؤلاوؿاهُت، ألاٞٗا٫ خٍغ

يب،  .م1926 اإلاىاع مً مُبٗت الغابٗت الُبٗت م،1905 ال٣اَغة ٍػ

 ٓاَغ: ؾُاؾُت ْنُت ا مهغ، في ْال٣ًاء ْؤلاصاعة الخٗلُم ًٖ بالٟغوؿُت ؤلامام ؤمؤلَا ز ُل صْ ْوكَغ  ظٞغ

 ."الخضًشت مهغ" ٦خابّ في

 ش ٓعة ؤؾباب جاٍع ش َظا مً ظؼء ِْغ ٢ْض: بُتالٗغ  الش ٓاهّ عقُض ٦خاب في الخاٍع ش عيا الظي ٖى  ألاؾخاط "جاٍع

  ؤلامام الكُش دمحم ٖبضٍ".

ٓبّ 11.4.6  :ْمالٟاجّ م٣االجّ في ؤؾل

ْع ؤ بالظ٦غ ًجضع ْمما ٧ان بمشابت  اللٛٓي  ْؤلانالح ألاصبُت الجهًت في ٖبضٍ دمحم ألاؾخاط ؤصاٍ الظي ن الض

ٓعة  ْما ٧ان ؤخض مً ألاصباء ًجغؤ ٖلى حُٛحر  يض الخ٣الُض التي ٧اهذ ؾاثضة ٖلى ال٨خاباثالش  ، ْاإلاالٟاث في ٖهٍغ

٧ْإهّ ْط مً َظٍ الِالت ال٣ضًمت  ٓػ الخغ ٧ْان الىاؽ ًٓىٓن ؤهّ ال ًج ٓع  ، ٞال ًجغؤ ؤصًبم٣ضؽ شخيء  ألاؾلٓب،  ؤن ًش

٣ت الجامضة، ٩ٞ ٓاء يض َظٍ الٍُغ َْٗلً الخغب الٗك الظي ؤبضٔ شجاٖت ؤصبُت  ألاصًب ان الكُش دمحم ٖبضٍ َٖٓلحها 

ْٖمال بلى الخجضًض في ٖغى اإلاٗ ال  ْصٖا ٢ مى في ألاؾلٓب،  ٓاظِت َظا الخ٣لُض ألٖا ٓماث م٘ الخمؿ٪ باألنالت في م ل

ْح  ْما اؾخٟاص ٖهغ الؿل٠ْع ٓاؾ٘ ٖلى آلاصاب الٛغبُت ؤزىاء ٢ُامّ في ٞغوؿا  ٢ْض ؾاٖضٍ ٖلى طل٪ اَالّٖ ال ٞحها ، 

 .مً ؤؾخاطٍ ألاٞٛاوي

 ٫ٓ٣ً قٓقي ي٠ُ: 



196 
 

ٓع هثرها في ال٣غن اإلااضخي بخإزحر الصخ٠  ٓع لىا جُ إل"لٗل دمحم ٖبضٍ زحر مً ًه ٖلى  ْالَا

غظم في 
ُ
٧ْان ٢بل ؤن ًىٟى ٦شحر ال٣غاءة إلاا ج بٌٗ آزاع الٛغبُحن، ٞةهّ حٗلم الٟغوؿُت في مىٟاٍ، 

 (223نـ  ،في مهغ، قٓقي ي٠ُ )ألاصب الٗغبي اإلاٗانغٖهٍغ مً ٦خب مسخلٟت"

غ الخٛحر الظي صٖاٍ بلُّ ًٖ بلى هٓغها بطا ٞىدً ٢ٓاج٘"اإلا٣االث لـ جدٍغ ت ال  " اإلاهٍغ
ّ
ٓبّ م٘ ؤؾلٓب  ا٢ْاعه ؤؾل

ْاإلاٛغب، ٓظضها بٗض ما بحن اإلاكغ١  غ لٛت اؾخلِمْالىاْغ في ؤؾلٓب الكُش ٖبضٍ ًجض ؤهّ  ٦خاب ٖهٍغ ل  الخدٍغ

ٓع  مً الٗغبُت اا ٖه ٢ٓاج٘ في م٣االجّ ْإن الظَبُت، ػصَاَع ت، ال ٓع  الامخضاص هي اإلاهٍغ اإلاخٓفى: ) الجاخٔ لغؾاثل اإلاخُ

ْؤه255ّ ٓع  ؛َظٍ ؤلانالخُت بدغ٦خّ جسُى ٢ض َـ(،   اللٛت ؤز٣لذ التي الك٩لُت ْاملخؿىاث ْال٠ًٗ، الغ٧ا٦ت ٖه

ٓا٫ الٗغبُت ن َ ٨َْظا  ْألاجغا٥ اإلامالُ٪ ٞحها خ٨م التي ال٣ْغ ٓعة في ألاؾلٓب الٗشماهُٓن  ْالش ؤنبذ عمؼا للخُٛحر 

 .٦ُُْٟت الٗغى

 ٫ٓ٣ً قٓقي ي٠ُ:

ْبلٛت الصخاٞت،  ٓمُت  ٓة ٦بحرة في ؾبُل الغقي بلٛت املخاَباث الخ٩ ٢ٓاج٘ ٧ان زُ ٍغ في ال "ٞخدٍغ

ْالبضٌ٘ بلى ؤؾلٓب مغؾل خغ، ال  ٓإ الجىاؽ  ْؤه ٓانل  ْالٟ ٣ٞض زغط بها مً ؤؾلٓب السج٘ 

ال ٤ًًُ  (224)ألاصب الٗغبي اإلاٗانغ في مهغ: قٓقي ي٠ُ، م: بّ ال٣غاء"  ٤ًًُ باإلاٗاوي 

ؤز٣لّ الخ٣لُض الجامض في ؤؾلٓب ال٨خابت  ٢ض ٖبضٍ دمحم الكُش ُّٞ ٖاف الظي الٗهغمما ًجضع بالظ٦غ بن ْ 

ْالجىاؽ  السجٗاث،ْجهي٠ُ اإلاالٟاث للظًً ٢بلِم، خُض اػصاص ٞحهم اؾخسضام  ٓا٤ٞ ال٣ٟغاث   طل٪ ٌكبّ ْماْج

َٓا التي اللُٟٓت املخؿىاث مً ْ ْ  البضٌُٗت، باملخؿىاث ؾم ٓإ ختى  ٓا في ؤلاجُان بهظٍ ألاه  همٖباعات ٧اهذ إنبالٛ

ُٗت ألاؾالُب ٞا٢ضة ؤْ الجلُلت، اإلاٗاوي مً زالُت ْٖلى ظاهب آزغ ٧ان الكُش دمحم ٖبضٍ م٘ ؤهّ معجبا الٞغ  ،

ٓٞا ٖلى صعاؾت ال٨خب ال٣ضًمت ْقّٟٛ  ٩ْٖ ٓظُّ باألؾلٓب ال٣ضًم،  بٗلم ال٨الم، بال ؤهّ جد٫ٓ بلى ألاؾلٓب اإلاغؾل بخ

ْؤوكإ ظُال  ٓز٣ى"، ٞإنبذ صاُٖا بلى ألاؾلٓب اإلاغؾل،  ْة ال ٍغ في "الٗغ ٓبّ بغثاؾت جدٍغ ٢ْض حٛحر ؤؾل ؤؾخاطٍ ألاٞٛاوي، 

  مً ال٨خاب في ألاؾلٓب الخضًض، ٩ٞان بد٤ عاثض َظا ألاؾلٓب.

ٓ  لّ ٖبضٍ دمحم ألاؾخاط ؤن ْبالجملت اى ٢ُ٘ ٧ْإهّ جغؾل في زام بؤؾل ْص في ج٣غؤٍ الٍغ  ٢ْض ْاإلا٣االث، الغص

ٓظّ  ٞخدؿا١ْ  جإلُّٟ، في الجاخٔ ٢هض ٣ٍْهض بالهىٗت، ٩ٍْل٠ السج٘، ُٞخ٩ل٠ الٗمُض، ابً هدٓ عؾاثلّ في ًخ

ٓإ في مخهٝغ ِٞٓ ،٣ِّٞ جتران٠ٓ ؤٚغايِ ٧ْان مهلخا في اللٛت  .ألاؾالُب مً ًالثمّ ما مٗجى ٧ل ًلبـ ال٨الم ؤه

ْاؾٗت  ْال٣ًاًا الاظخماُٖت، ِٞٓ الظي ؤُٖى ال٨خاباث الٗغبُت آٞا٢ا ظضًضة  ْألاؾلٓب ٦ما ٧ان مهلخا في الضًً 

ٓإ البضٌ٘ بلى صاثغة  ْما ًغجبِ بّ مً ؤه ْصاثغة السج٘  َْٓ الظي ؤزغط ألاؾلٓب الٗغبي مً الضاثغة البالُت الٗخ٣ُت 

 ألاؾلٓب الخغ الؿلُم.

ٓا٦بياٖبض الغخم 11.5  ن ال٩

ٓا٦بي مً الصخهُاث اإلاِمحٗخبر شخهُت ٖبض الغ  ش الٗالم خمان ال٩ ت التي ؾاَمذ مؿاَمت ٦بحرة في جاٍع

ْطل٪ هٓغا بلى ما ٢ضمّ لؤلمت  ْما ؤهجؼؤلاؾالمي زال٫ ٞترة الٗهغ الخضًض.  ْؤ٩ٞاع  لِا مً  ؤلاؾالمُت مً عئٔ 

ْلٗل ؤٖٓم مؿاَم ججاٍ ألامت ؤلا  ٓخُض نٟٝٓ اإلاؿلمحن مً ؤظل زضماث ظلُلت،  ٓصٍ اإلا٨شٟت لخ ؾالمُت َٓ ظِ

ٓص في الٗالم. ْاإلا٩ان اإلا٣ٟ  الخه٫ٓ ٖلى الغقي 
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ْوكإجّ 11.5.1 ٓلضٍ   م

ٓا٦بي في  ٓا٫ ؾىت  23ْلض ٖبض الغخمً ال٩ ٓا٤ٞ 1271ق ٓلُٓ  9ٌ اإلا ٧ْاهذ ؤؾغجّ 1855ً م في مضًىت خلب، 

ا، خُض ٧اهذ جيخمي بلى ؤؾغة ٍٓع ٓعة في ؾ ٓا٦بي  ؤؾغة مكِ ْالضٍ الكُش ؤخمض ال٩ ٧ْان  ؾُضها ٖلي بً ؤبي َالب هنع هللا يضر. 

الًت خلب. ٞٗبض   ملجلـ بصاعة 
ً
ٓا ٧ْان ًٖ ٓا٦بُت،  ْاإلاضعؾت ال٩ ْمً اإلاضعؾحن في الجام٘ ألامٓي ال٨بحر  مٟتي خلب، 

ٓم ا ْٖل ُت  ٓم الكٖغ ٓا٦بُت، ٞخل٣ى الٗل ٓا٦بي بضؤ خُاجّ الٗلمُت باإلاضعؾت ال٩ ايُت في الغخمً ال٩ ْالٍغ لُبُُٗت، 

ْالضجّ ُٖٟٟت بيذ  غ في الضعاؾت. زم ؾاٞغ بلى ؤهُا٦ُت م٘ ؤؾغجّ، ألن  ٓا٦بُت التي ٧اهذ جدب٘ مىاهج ألاَػ اإلاضعؾت ال٩

٧ْاهذ مضًىت  ٓاث في ٦ىِٟا، زم ٖاص بٗضَا بلى مضًىت خلب،  ٓص ٧اهذ مً ؤهُا٦ُت، خُض ب٣ي َىا٥ زمـ ؾى مؿٗ

ْال٣ِٟاء آ ْالٟاعؾُت بٗض ؤن ؤج٣ً اللٛت خلب خاٞلت بالٗلماء  م، ٦ما حٗلم الٗغبُت  َْىا خٟٔ ال٣غآن ال٨ٍغ هظا٥، 

 في 
ً
 باعػا

ً
ْعا ٓا ص ْمً ؤؾاجظجّ الظًً لٗب ْلت الٗشماهُت،  ٓاهحن الض ْاٖخجى بضعاؾت ٢ سُت  ٠٨ْٖ ٖلى ال٨خب الخاٍع التر٦ُت. 

ت، ٓم الٗهٍغ ٓعشخي ؤٞىضي الظي ؤزظ مىّ الٗل ًٍٓ شخهِخّ َم : الكُش ز ب الى٣ُب الظي اؾخٟاص مىّ في هجُْ ج٩

إلاا جم لّ الٟغاٙ ًٖ   مً َظًً الصخهِخحن الباعػجحن. 
ً
ٓا٦بي ٦شحرا ٢ْض اؾخٟاص الكُش ال٩ ٓم ألاصبُت،  مجا٫ الٗل

ٓمي الٗشماوي،  الخٗلُمُتاإلاغاخل   للىٓام الخ٩
ً
ٓا٣ٞا ْلم ٨ًً م ْاعجٟ٘ قإهّ في بلضٍ،  اوٛمـ في الخضمت ؤلاوؿاهُت، 

ٓمت الٗش  ماهُت ٦ما ه٣ض الكٗٓب ؤلاؾالمُت.ٞى٣ض الخ٩

٣ا، ٦ما ؤهّ ؾاٞغ بلى  ٓاخل ؤٍٞغ ٓاخل قغ١ آؾُا ْؾ ْالهحن ْؾ ٢ْض ٢ام بغخالث ٖلمُت بلى الِىض 

ْججاطب ؤَغاٝ الخضًض ْ مهغ  ْالُمً، ْفي ؤزىاء َظٍ الغخالث الخ٣ى ال٣باثل الٗغبُت  غة الٗغبُت  ْالجٍؼ ٓصان  الؿ

ت ٣ِٞ بل ٧ان مِٗا خ٫ٓ ٢ًاًا ألامت ؤلاؾالمُت  ْؾُاؾ ْٖؿ٨ٍغ ْلم ج٨ً َظٍ الغخلت عخلت ؾُاؾُت  ت ألاجغا٥. 

ْا٢خهاصًت ؤًًا.    ٓظُت ْظٛغاُٞت  ٓل  ظُ

ْما ؾىدذ لّ الٟغنت  ت ْؤلانالخُت،  ٓصٍ ال٨ٍٟغ ٓا٦بي ٧ان قضًض الخإزغ بالكُش ظما٫ ألاٞٛاوي ْظِ بن ال٩

َْٓ الكُش دمحم ٖلل٣اثّ ْل٨ىّ ل٣ي بخلمُظٍ الغقُض  ْلم ًخلمظ بّ،   في ، 
ً
الػم صخبخّ خُىما ٧ان م٣ُما ْجإزغ بّ  بضٍ، 

ٓم الجمٗت  ٓا٦بي في ال٣اَغة ً ٢ْض جٓفي ال٩ ٓا٤ٞ 1320عبُ٘ ألا٫ْ ٖام  6مهغ.  ٓهُٓ  13ٌ اإلا بؿّم صؽ  مخإزغم، 1902ً

ٓة.  لّ في ٞىجان ال٣ِ

ْؤٖمالّ 11.5.2  وكاَاجّ 

 
ً
 ُٖٓما

ً
ْم٨ٟغا  

ً
ا  باٖع

ً
ْؤصًبا  

ً
 ٦بحرا

ً
ٓا٦بي ٧اجبا ، بضؤ خُاجّ الٗلمُت ب٨خابت اإلا٣االث الؿُاؾُت ٧ان الكُذ ال٩

ْل٨ً ٖملّ الصخٟي الخ٣ُ٣ي بضؤ مً صخُٟت "الٟغاث"  ْالش٣اُٞت ْالا٢خهاصًت في صخ٠ مسخلٟت،  ْالاظخماُٖت 

ً ٖاما، زم ٖحن  ْٖكٍغ ٧ْان ٖمٍغ آهظا٥ ازىحن  ْالٗغبُت،  ٓمت في خلب في اللٛخحن التر٦ُت  ا الخ٩ التي ٧اهذ جهضَع

 لِا.
ً
ْهي ٧اهذ ؤ٫ْ صخُٟت جهضع باللٛت الٗغبُت 1877ْبٗض ؾيخحن ؤنضع صخُٟت "الكِباء" ٖام  مدغعا م، 

ٓا٦بي الؿُاؾت الٗشماهُت. ٞإٚل٣ذ َظٍ الصخُٟت بٗض مضة ٢هحرة، ْفي ٖام  م ؤنضع 1879املخًت، اهخ٣ض ٞحها ال٩

. زم جاب٘ ال٨خابت
ً
ٍٓال  لم حؿخمغ َ

ً
ْل٨جها ؤًًا خضا٫"،  في صخ٠ ٖغبُت جهضع مً بلضان  صخُٟت ؤزٔغ باؾم "الٖا

ْما بلى طل٪.  ض  ْاإلاٍا ْال٣اَغة  ٓاثب  ْالج ْزمغاث الٟىٓن،  ْالجىان،  ضة الىدلت،  ْٚغبُت مً ؤمشا٫: ظٍغ  ٖغبُت 

ٓمُت،  ْاإلاٗاٝع  الٗم ٍٓت في لجىتي اإلاالُت  ٓا٦بي قتى اإلاىانب اإلاِمت، مجها: الًٗ ل٣ض ج٣لض ٖبض الغخمً ال٩

ت في لجىت ام ٍٓت الٟسٍغ ْمىهب اإلاضًغ ْالًٗ ُت في خلب  ْعثاؾت ٦خاب املخ٨مت الكٖغ خدان املخامحن للمضًىت، 
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٦ْظل٪ مىهب الغثِـ لبلضًت  ْمىهب الغثِـ الٟسغي للجىت الاقخٛا٫ الٗامت في خلب،  الًت،  الغؾمي إلاُبٗت ال

 خلب. 

ٓلُّ َظٍ اإلاىانب بإهّ ٧ان ٌؿاٖض ؾاثغ الٟئاث مً الىاؽ ٖلى ٓا٦بي زال٫ ج ٢ِٓم  ٢ْض امخاػ ال٩ خه٫ٓ خ٣

٧ْان ًاصي َظٍ الخضماث الجلُلت صْن ؤي م٣ابل ماصي،  ْج٣ضًم الخل إلاكا٧لِم،  َْؿعى بلى مؿاٖضتهم  صْن جمُحز، 

ْل٣ب بـ"ؤبي الًٟٗاء".  ْال٣ب٫ٓ في ظمُ٘ ؤهداء خلب،  ٓة   ختى ها٫ الخٓ

ٓصٍ 11.5.3  ْؤ٩ٞاٍع الٗلمُت ظِ

ٓمي الٗغبي  مً ماؾسخي ال٨ٟغ ال٣
ً
ْاخضا ٓا٦بي  ْم٨ٟغحها في ال٣غن ٧ان ال٩ ْاص الجهًت الٗغبُت  َْٗض مً ع  ،

ْمً ؤقِغ ؤٖمالّ  "َباج٘  ٍْضٖٓ بلُّ،  ْما ٧ان ًامً بّ   ٓا٦بي بهخاظا ٖلمُا ًض٫ ٖلى ٨ٍٞغ  الخاؾ٘ ٖكغ، زل٠ ال٩

ْؤياٝ بلُّ  ت،  ا في الصخ٠ اإلاهٍغ َْٓ ٦خاب ظم٘ ُّٞ م٣االجّ اإلاخٟغ٢ت التي وكَغ ْمهإع الاؾخٗباص"  الاؾدبضاص 

َْظا ال٨خاب ٌٗض مً ؤَم ال٨خب الٗغبُت في ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ التي م٣ ٕٓ الاؾدبضاص،  االث ظضًضة ٧لِا ًٖ مٓي

ْهاصٔ مً زاللِا ألامت  ْاظخماُٖت  ٖٓاث ؾُاؾُت  جىا٢ل ْاَغة الاؾدبضاص الؿُاسخي. جىا٫ْ في َظا ال٨خاب مٓي

ْجد٤ُ٣ الاؾخ٣ال ْالٗالم الٗغبي بلى ؤلانالح الؿُاسخي،  ْال٣ُم ؤلاؾالمُت  ٫ الخام، ٦ما صٖا بلى الخمؿ٪ بالضًً 

٢ْب٫ٓ. ٢ْض ها٫ ال٣غاء َظا ال٨خاب بل٠ِ ْق١ٓ   ؤلاؾالمُت 

التهم، ْقً خملت قضًضة ٖلى الٟؿاص  ْاؾدبضاص  ْإن ٦خابّ َباج٘ الاؾدبضاص ح٨ٗـ ًٖ مٓالم ألاجغا٥ 

ٌ قٗاعاث "الخالٞت ؤلاؾال  ْٞع ٓم ْالٓلم ْالايُِاص مً ٢بل الؿلُت الٗشماهُت،  مُت" ْ"الجامٗت ؤلاؾالمُت" باإلاِٟ

ٓح ْنغاخت ًٖ ْجدضر بٓي ٓمت ٖبض الخمُض  الٗشماوي،   ل٣لبذ خ٩
ً
٧ْان ٫ٓ٣ً: "لٓ مل٨ذ ظِكا "الخالٞت الٗغبُت"، 

ْل٨ً املخ٨مت  ْالٗمل ٖلى ٢لب هٓام الخ٨م،  ْلت الٗشماهُت  ْبظل٪ اتهم بالخأمغ ٖلى الض ً ؾاٖت".  ْٖكٍغ في ؤعب٘ 

ْلم ٌؿلم مً   في ؤلاظغاءاث الٗضاثُت يضٍ ختى بغؤجّ، 
ً
ْا ْؾٗا ْال٣ٗض لم ًضزغ ْل٨ً ؤصخاب الخل  ْاإلاالخ٣ت.  ألاطٔ 

خهاب  ْا ٌؿلُٓن ٖلُّ بٌٗ الٗهاباث اٚل ْٖاتؤزظ ٓا لّ في زؿاعة ٦بحرة. اهمؼع ْحؿبب ٍٓ في الخجاعة   ْإجالِٞا، ْخاعب

" جسُل ُّٞ  : "ؤم ال٣ٔغ ْاقتهغ ؤمٍغ ٓا٦بي ماجمغا ٞغى ٣ٖضٍ في م٨ت ْمً مالٟاجّ ٦خابّ الظي طإ نِخّ  ال٩

ضصَم 1898ٌ/1316ؾىت  ٓص الض٫ْ ؤلاؾالمُت ْٖ ْٞ ٓلجذ ُّٞ ٢ًاًا اإلاؿلمحن ْؾبل  22م، ْخًغجّ  ْٖ ٞايال، 

 بنالح مجخمِٗم.

ٓم ٖلى  زالر مغج٨ؼاث عثِؿت ٢ْض ٢ضم  ْالظي ٣ً ٓخُض نٟٝٓ اإلاؿلمحن  خّ لخ ٓا٦بي في َظا ال٨خاب عٍئ ال٩

 هي:

 اإلا٨غمت:الاظخمإ في م٨ت  -1

ٓخُض اإلاؿلمحن ب٣ٗض ظمُٗت في م٨ت اإلا٨غمت جًم ؤٞايل  خّ لخ ٓا٦بي عٍئ ٓع ٖبض الغخمان ال٩ جه

ْازخاع لِظٍ  ظمُ٘اإلاؿلمحن مً  اجهم صْن ؤؾمائهم،  ٓا٦بي لجمُ٘ اإلامشلحن ؤل٣ابا جض٫ ٖلى ؤَْ ْازخاع ال٩ الض٫ْ، 

 الجمُٗت بِخا ٣ً٘ في ؤَغاٝ م٨ت اإلا٨غمت.

ٓعٔ: -2  الك

٢ْاصتهم مً ظمُ٘ ألا٢ُاع ؤلاؾالمُت اجسظ مً بٗضما ظم٘  ٓا٦بي هسبت مسخاعة مً ؤثمت اإلاؿلمحن  ال٩

ا الجمُٗت، ْاجساط ال٣غاعاث التي جهضَع ْع  ٓعٔ ْؾُلت الخدا ٓا٦بي ٖلى  مبضؤ الك خُض ا٢ترح ٖبض الغخمان ال٩
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ٓا٦بي ٖلى الك ْا عثِؿا مً بُجهم ًضًغ اظخماٖاث الجمُٗت. ًا٦ض ال٩ ًاء ؤن ًسخاع ٓعٔ في م٣اماث ٖضًضة ألٖا

ٓعٔ  ٓا٦بي ٖلى ٢ًُت الك ش ؤلاؾالمي. ل٣ض ع٦ؼ ٖبض الغخمان ال٩ ٢ٓاج٘ مً الخاٍع ْال َْؿدكِض في طل٪ بالىهٓم 

ْاخضة. ٓخُضَم جدذ عاًت  ْج ٓاخض ال ًيسجم  ٧ٓؾُلت ٞٗالت في ظم٘ اإلاؿلمحن  ٧ْان ٌٗخ٣ض ؤن زالٞت الٟغص ال

ْالضًيُت، بل ؤن ج الخٗلُماثبكإن  ت ؤلاؾالمُت  ٓة مغبَٓ ْصة الؿُ ْؤن ج٩ٓن مدض ٓعٔ  ٩ٓن بُض َُئت الك

ٓعٔ.  بالك

ٓجّ إلخُاء الخالٞت الضًيُت في الٗغب: -3  صٖ

ٓخضة التي جًمً  ْٕ جهًٓي اعج٨ؼ ُّٞ ٖلى ٖىهغ مِم لخد٤ُ٣ ال ْمكغ ت  ٓا٦بي عٍئ ٧اهذ لٗبض الغخمان ال٩

عة عص الخالٞت للٗغب بٗض ؤن ٞكل ألاجغا٥ في ٢ُاصة َْٓ يْغ ٓة،  َْٗخ٣ض ؤن الٗغب َم ؤخ٤ ا ال٣ لٗالم ؤلاؾالمي 

:
ً
ْؤهّ ًا٦ض ٢اثال اظم،   للخالٞت مً ألٖا

غة َم  ْإن ٖغب الجٍؼ ٓع ألامت ؤلاؾالمُت،  ْاإلا٣ضعة ٖلى بػالت ٞخ "بن الٗغب َم ؤصخاب ال٨ٟاءة 

ٓع الضًً ٞحهم، ٦ظل٪ مً ًدبِٗم مً الٗكاثغ ال٣اَىت بحن  ماؾؿٓ الجامٗت ؤلاؾالمُت، لِٓ

ْج٣اعب الٟغاث   ألن٫ٓ حؿاْي الخ١ٓ٣ 
ً
٣ُا... الٗغب َم ؤ٢ضم ألامم بجباٖا ْالىاػخحن بلى ؤٍٞغ ْصظلت، 

ْؤَضٔ  ٓمُت...  ن الٗم ٓعٔ ْفي الكْا ْؤٖغ١ ألامم في ؤن٫ٓ الك اإلاغاجب في الُِئت الاظخماُٖت... 

 ْ ٢ْض  في الضًً، 
ً
ٓا مغظٗا ٓه ٓام ألن ٩ً ٫ٓ اإلاِٗكت الاقترا٦ُت... َم ؤوؿب ألا٢ ة ألامم ألن

ٓخُضة لجم٘ ال٩لمت الضًيُت بل ال٩لمت الكغ٢ُت" ٓا٦بي قُِض  للمؿلمحن... ِٞم الٓؾُلت ال )ٖبض الغخمً ال٩

ْمجضص ؤلاؾالم، دمحم ٖماعة، م:  ت   (65-64الخٍغ

ْاهتزاّٖ مً ًض ألاجغا٥. ٓاء ال٣ُاصة ؤلاؾالمُت بلى الٗغب  دت بلى ٣ٖض ل ٓة نٍغ  ٞهي صٖ

ٓا٦بي ْالتربُت ْألازال١  باإلياٞت بلى طل٪ ٧لّ هجض ال٩ في َظا ال٨خاب ؤهّ صٖا ألامت ؤلاؾالمُت بلى الخٗلُم 

ت بحن  ْاإلاٗٞغ ٓعي  ْوكغ ال َْٓ ْؾُلت مِمت للخسلو مً الاؾدبضاص  ٓعة،  ٧ْان ًٔغ ؤن الخٗلُم ؤَم مً الش ْالٗباصاث، 

ْمت  ٓمت الٗاصلت َٓ اإلا٣ا ْإ٢امت الخ٩ ٍْٔغ ؤن الؿبُل بلى ال٣ًاء ٖلى الاؾدبضاص  ْإن الىاؽ،  جُت،  ٓعة جضٍع ْبه باللحن 

ٓخُضة الٟٗالت ل٣ُ٘ صابغ الاؾدبضاص ؤن جغقى  ٓة بلى ؤلانالح بط ؤن الٓؾُلت ال ْالضٖ الؿبُل بلى طل٪ َٓ وكغ الخٗلُم 

ٓٞت  ْإطٖاهّ بلى ٚحر مإل ْالخدمِـ، زم بن ب٢ىإ ال٨ٟغ الٗام  َْظا ال ًخإحى بال بالخٗلُم  ألامم في ؤلاصعا٥ ْؤلاخؿاؽ، 

ْبىاء ال ًخإحى ب ْجهٓيِا،  ْع اإلاغؤة مً ألاؾاؽ اإلاِمت لتربُت ألامت  ٓا٦بي ص ٍٓل. ؤما في باب التربُت ٞحٔر ال٩ ال في ػمً َ

:" َْٓ ٫ٓ٣ً في ٦خابّ "ؤم ال٣ٔغ ما٫ ألاؾاؾُت  َْٗض َظا الٗمل مً ألٖا  ٖلى َظا هجضٍ صٖا بلى حٗلُم اإلاغؤة 

ْالبى ْٚجي ًٖ البُان"."بن يغع ظِل اليؿاء ْؾٓء جإزحٍر في ؤزال١ البىحن  ْاضر   اث ؤمغ 

ٓا٫، ْفي عؤي   م٘ حٛحر الٓغْٝ ْألاخ
ً
ٍْع في ظٗل الضًً ميسجما ْص ْإلى ظاهب آزغ بحن ؤَمُت الاظتهاص 

 
ً
ْؤن ٩ًٓن ٢اعثا  باللٛت الٗغبُت، 

ً
ا ٓا٦بي ال بض ل٩ل مجتهض ؤن ًخه٠ بهٟاث ٖضًضة  مجها: ؤن ٩ًٓن املجتهض ٖاٞع ال٩

ْؤن ٦خاب هللا حٗالى ٢غاءة ِٞم م ٓطة مً الؿىت،  ْهت اإلاإز ٓا٢٘ ال٨الم في ٦خابها اإلاض ْم إل ٖلى ؤؾباب الجز٫ْ  ٘ الَا

ٟت،  ٍٓت الكٍغ إل ٖلى الؿحرة الىب ْاؾ٘ الَا ْؤن ٩ًٓن  ْهت ٖلى ِٖض الخابٗحن،  ٍٓت اإلاض  في الؿىت الىب
ً
٩ًٓن مخًلٗا

ْؤن ٩ًٓن ناخب ال٣ٗل الؿلُم ال ٓالِم مً ٦خب الؿحر ال٣ضًمت،  ْؤخ ُٟغي لم ًٟؿض طَىّ باإلاى٤ُ ْؤصخابّ 

ٓهاهُت. ْالٟلؿٟت الُ  ْالجض٫ الخٗلُمي 
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ْاص الخغ٦ت  ْمً ع ْاص الجهًت الٗغبُت الخضًشت،   مً ع
ً
ٓا٦بي ٧ان عاثضا ٞٗهاعة ال٫ٓ٣؛ بن ٖبض الغخمً ال٩

الث في الث ْن ْلّ ظ  ،
ً
 قِحرا

ً
٣ْٞحها  ،

ً
 ماَغا

ً
ْمدامُا  

ً
ا  باٖع

ً
ْمالٟا  ،

ً
 ٦بحرا

ً
٧ْان ٧اجبا مجا٫ الخٗلُم  ؤلانالخُت، 

ْصٖا بلى  ً الٗغبي،  ْالؿُاسخي في هٟٓؽ ؤبىاء الَٓ ٓعي ؤلاؾالمي   في ب٣ًاّ ال
ً
 باعػا

ً
ْعا ْإهّ لٗب ص ْالش٣اٞت،  ْألاصب، 

 ٖلى الىٓام الٗشماوي مما ؤؾٟغ ًٖ اٖخ٣الّ مغاث 
ً
 قضًضا

ً
ْاهخ٣ض اهخ٣اصا ٓخضة الٗغبُت ب٩ل بزالم ْخماؽ،  ال

 ٖضًضة. 

 ٢اؾم ؤمحن 11.6

ْ ٌٗخبر ٢اؾ ماء الجهًت في الٗهغ الخضًض  ىُت في مهغ ْظامٗت م ؤمحن ؤخض ٖػ ؤخض ماؾسخي الخغ٦ت الَٓ

غ اإلاغؤة ال٣اَغة ْمهلر ظغيء، مهغي  اظخماعي، ِٞٓ ٧اجب ٦ما ٌٗض عاثض خغ٦ت جدٍغ ْؤ٦مل صعاؾت ،  حٗلم في ٞغوؿا 

ٓظض ٖلُّ زٍُٓ ؾٓ قضًضة الٗم٤  الخ١ٓ٣ َىا٥، ً ٓٚت مً نبٛت ْع ْاضخت مً ال٨ٟغ الخ٣ضمي اإلاؿدىحر مهب

ْجغ٢حها الخخال٫ اإلاجزلت الالث٣ت بٌٗ ألاخُان.  ْجش٣ِٟا  ا  ْاإلاُالبت بخدغَع ٢ْض اقتهغ ٢اؾم ؤمحن زانت بمىانغة اإلاغؤة 

ٓ  .بها مً الُِئت الاظخماُٖت ْؤ٩ٞاٍع ظضال ال ًيخهي بلى ً ٢ْض ٢ؿم الىاؽ ُّٞ ٢ْض ؤزاع مالٟاث ٢اؾم ؤمحن  مىا َظا 

٤ آزغ  ٍْٞغ ٓع الخضازت  ْمسغظا اإلاغؤة مً الٓلماث بلى ه ت في الٗالم الٗغبي  ٢ؿمحن: ٢ؿم ًغاٍ عاثضا للخغ٦ت ال٨ٍٟغ

ْإصزا٫ ألا٩ٞاع الٛغبُت في الكغ١ مخإزغا بالش٣اٞت الٛغبُت مً ٚحر جمدُو  اٖخبٍر هاٞظة ٞخذ باب الخٍٛغب للكغ١ 

 ْجض٤ُ٢.

ٓلضٍ  11.6.1  ْوكإجّم

ٓم ألا٫ْ مً ْلض ٢اؾم ؤمحن في  تباإل م 1863صٌؿمبر ٖام الُ ْالضٍ جغ٧ي ألانل بِىما ٧اهذ ؾ٨ىضٍع ٧ْان  ؤمّ ، 

 ٖلى ب٢لُم ٦غصؾخان مً ٢بل الؿلُان الٗشماوي
ً
ْالُا ْالضٍ دمحم ب٪ ؤمحن  جل٣ى . ٖغبُت ألانل مً نُٗض مهغ، ٧ان 

ٓم في مضعؾت عؤؽ الخحن، زم ا٢اؾم ؤمحن  ْؤل٣ى ٖها الترخا٫ في حي مباصت الٗل هخ٣ل م٘ ٖاثلخّ بلى ال٣اَغة، 

ٍٓت، زم الخد٤ بمضعؾت الخ١ٓ٣ ْؤلاصاعة،  ْالٟىٓن ختى خهل ٖلى الكِاصة الشاه ٓم  ْبضؤ ًضعؽ قتى الٗل "الخلمُت"، 

 الخٗلُمُت لجإ بلى ٖمل مدامي، زم اهخسب م. ٞلما جم لّ الٟغاٙ ًٖ اإلاغاخل1881ْخهل ٖلى قِاصة اللِؿاوـ ٖام 

ٓهُت بضعظت  ْؤههى صعاؾخّ ال٣اه ٓاث  ْم٨ض َىا ؤعب٘ ؾى ٓهبلُّ في ٞغوؿا،  ْالخد٤ بجامٗت م في بٗشت ٖلمُت بلى ٞغوؿا، 

ْاإلامخاػ ؾىت  ْجإزغ 1885الخ١ٟٓ  م. بهّ في ًٚٓن َظٍ ألاًام الضعاؾُت بهّ الخ٣ى بالكُش ظما٫ الضًً ألاٞٛاوي، 

الػم صخبخّ، زم ل٣ي  ْآعاثّ ؤلانالخُت،   لّ.بإ٩ٞاٍع 
ً
 زانا

ً
 الكُش دمحم ٖبضٍ في باَعـ، ْناع مترظما

٢ْض  ْاَل٘ ٖلى ألاصب الٟغوسخي  ْماع٦ـ،   ًٍْ ْصاع ْعبُحن مشل: هُدكّ  اؾخٟاص في ٞغوؿا مً ألاؾاجظة ال٨باع ألا

 
ً
ٓصة مً ٞغوؿا جم حُِٗىّ ٢ايُا ْبٗض الٗ ت ْألاصبُت،  ًٍٓ شخهِخّ ال٨ٍٟغ  ٖلى ج٩

ً
 ٦بحرا

ً
في  جغ٥ َظا ألاصب الٟغوسخي ؤزغا

ُاهُت، زم ؤوكإث مد٨مت مسخلُت  ت البًر ٍٓع ٟحن اإلاضهُحن في ؤلامبراَ  مً َب٣ت اإلآْ
ً
ْؤنبذ ظؼءا املخا٦م املخخلٟت، 

ٓا 1875ٖام  ٟٓن ٞحها ٧اه ْاإلآْ ٗت ؤلاؾالمُت،  ْالكَغ ٓوي  ٧ْاهذ َظٍ املخ٨مت ججم٘ بحن الىٓام ال٣ًاجي الىابلُ م، 

ْٞغوؿا، ٞٗ ْؤإلااهُا،  ْالىمؿا،  ْلحنمل ٢اؾم ؤمحن م٘ َاالء مً بهجلترا،  ٓهُحن ألاظاهب. زم الخد٤ بم٨خب  اإلاؿا ال٣اه

ٓمُت، زم ازخحر   في املخا٦م ال٣
ً
ٓاث جم حُِٗىّ ٢ايُا ْبٗض ؤعب٘ ؾى ٓمي،  ٓهُت الخ٩ ن ال٣اه ْجاب٘ ل٣ؿم الكْا مهغي 
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. ْفي ٖام 
ً
 لجامٗت ال٣اَغة، زم هاثب عثِـ ظامٗت ال٣اَغة مخابٗا

ً
 ٖاما

ً
ظخمإ الخام بمجز٫ ؾٗض م ٣ٖض الا 1906ؤمُىا

ٓلى عثاؾت  ت)ظامٗت ال٣اَغة(، زم ج ل٫ٓ جدذ عثاؾخّ، ْفي َظا الاظخمإ صٖا بلى بوكاء الجامٗت ألاَلُت اإلاهٍغ ٚػ

.  للمٗاٝع
ً
غا ٍْػ  اللجىت بٗضما ٖحن ؾٗض 

ض، التي ٧اهذ حٗالج ال٣ًاًا ب ،ٞظا ْؤصًبا ٧ْاجبا ٢ايُا ؤمحن ٢اؾم ٧ان ضة اإلاٍا ضؤ ٨ًخب اإلا٣االث في ظٍغ

ْٖىاًت، ٧ان مً ؤقض  ْالخجضًض الضًجي ب٩ل ص٢ت  ْالؿُاسخي،  ْالش٣افي  ْصٖا بلى ؤلانالح الاظخماعي  الاظخماُٖت في مهغ، 

م جإزٍغ باملجخم٘ الٟغوسخي بهّ  ْٚع ْالخًاعي.  الب بخ٣ضمِا الش٣افي  ت، َْ ً للمغؤة اإلاهٍغ صاٞ٘ ًٖ املجخمٗاث اإلاىانٍغ

ٓن" باللٛت الٟغوؿُت ٖام   باؾم "اإلاهٍغ
ً
ْؤل٠ ٦خابا  ،

ً
م، 1894الٗغبُت ْؤلاؾالمُت زانت ًٖ املجخم٘ اإلاهغي جدضًضا

ْاتهاماجّ ٖلى املجخم٘ اإلاهغي.  ٓهذ صاع٧ٓ الٟغوسخي   ْعص ُّٞ ٖلى ال٩

ت 11.6.2 ْال٨ٍٟغ  بهخاظاجّ الٗلمُت 

ْة ٦بحرة في  ْالش٣اُٞت ل٣ض جغ٥ ٢اؾم ؤمحن زغ  ٖضًضة في ال٣ًاًا الاظخماُٖت 
ً
ألاصب الٗغبي، ؤل٠ ٦خبا

ٍٓغ  ْع ٦بحر في جُ ْلّ ص ْإن بهخاظاجّ ٞخذ باب الجض٫ الٗلمي في ألاصب الٗغبي،  ٖٓاث الضًيُت،  ْاإلآي ْالؿُاؾُت، 

ْمً ؤَم مالٟاجّ: ْال٨ٟغ الٗغبي،  ْآصابها،   اللٛت الٗغبُت 

ْهخاثج: َظا ال٨خاب حكمل زمـ ٖ .1 ضة ؤؾباب  ٢ْض وكغث َظٍ اإلا٣االث ٧لِا في ظٍغ كغة م٣الت لّ، 

ٍٓت التي تهم صٖاة ؤلانالح. ض"، ٖالج ٞحها ال٣ًاًا الاظخماُٖت ْالا٢خهاصًت الترب  "اإلاٍا

ٓن: جم بنضاع َظا ال٨خاب باللٛت الٟغوؿُت ٖام  .2 َْٓ عص ٖلى ال٩اجب الٟغوسخي 1894اإلاهٍغ م، 

ٓهذ صاع٧ٓ الظي اتهم ٖلى املجخم٘ اإلاهغ  ٢ْض ٢ام ٢اؾم ؤمحن بالغص ال٩ ْاإلاؿلمحن،  ًٗ ُّٞ ٖلى ؤلاؾالم  ي َْ

ْالًُٗ ب٩ل ظضاعة ْقضة.   ٖلى الاتهاماث 

غ اإلاغؤة: وكغ َظا ال٨خاب في ٖام  .3  بحن ألاْؾاٍ الٗلمُت ْألاصبُت 1899جدٍغ
ً
ْاؾٗا  

ً
ال ْها٫ ٢ب م، 

ت ال٨بٔر في الٗالم الٗغبي َْظا ال٨خاب ٞخذ باب اإلاٗغ٦ت ال٨ٍٟغ ت،   ْؤلاؾالمي. ْال٨ٍٟغ

ٓاء ٖلى  .4 ض، جل٣ي ؤي ضة اإلاٍا ا في ظٍغ ٓأٖ: جًمً َظا ال٨خاب زمـ م٣االث جم وكَغ ْاإلا ؤزال١ 

.٠ُ ْالخْٓ ُٟت  ْالْٓ  ٠  مكا٧ل اإلآْ

غ 1900اإلاغؤة الجضًضة: ؤنضع ٢اؾم ؤمحن َظا ال٨خاب ؾىت  .5 ْعص ٖلى ما ٦خب يض ٦خابّ "جدٍغ م، 

ْا ْالصخ٠  ْالغؾاثل  ْالجغاثض   ملجالث في الٗالم الٗغبي ْؤلاؾالمي.اإلاغؤة" في ال٨خب 

ٖٓت املخايغاث الٗلمُت التي ؤل٣اَا ٢اؾم  .6 ْإمامخّ: َظٍ مجم ًْٞاثلّ  ؤلامام دمحم ٖبضٍ: ؤزال٢ّ 

٫ْ 1905ؤمحن في اظخمإ جإبحن الكُش دمحم ٖبضٍ، في ٖام  ْٞاجّ. جىا  ٖلى 
ً
ٓما ع ؤعبٗحن ً م، بمىاؾبت ط٦ٔغ مْغ

ْإؾِاما جّ ال٣ُمت في ال٨ٟغ الٗغبي ؤلاؾالمي، م٘ جغ٦حز زام ٖلى مضعؾخّ ُّٞ خُاة الكُش دمحم ٖبضٍ، 

ت.  ال٨ٍٟغ

ٖٓاث اإلاِمت التي  .7 ْاإلآي خ١ٓ٣ اليؿاء في ؤلاؾالم: ٖالج في َظا ال٨خاب م٩اهت اإلاغؤة في ؤلاؾالم، 

ْما بلى طل٪.  ٓالِا  ْالخهٝغ في ؤم ظِا للٗمل  : الدجاب الكغعي، ْزْغ
ً
 جخٗل٤ باإلاغؤة مشال
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ٓصًت اإلاغؤة .8 ْؤ٦ض ؤن الٗؼ٫ بحن اليؿاء ٖب ٢ًُْت الُال١،  ظاث،  : ها٢ل ُّٞ ٢ًُت حٗضص الْؼ

ْط اإلاغؤة للخٗلُم. ٗت ؤلاؾالمُت، ْشج٘ ٖلى زغ  ْالغظا٫ في مهغ لم ٨ًً مً ؤؾاؽ الكَغ

 ظىت .9

 مغآة الجما٫ .10

ْالخجضًض 11.6.4 ٓصٍ في ؤلانالح   ظِ

،  ٢اؾم ٧ان
ً
ْم٨ٟغا  

ً
ًُ اظخم اْمهلًخ ؤمحن ؤصًبا  مً ا،اٖ

ً
ْاخضا ْها٫ قِغة  ْ ْاثل في الٗالم الٗغبي،  ٍٓحن ألا اليؿ

ُمْاؾٗت ٦ ت، مهغ في اليؿاثُت الخغ٦ت ٖؼ ْاخضا مً ماؾسخي الجامٗت اإلاهٍغ ٧ْان  غ ْصٖا،   مً الٗغبُت اللٛت لخدٍغ

َْٓ الظي ًامً باإلنالح التربٓي  .ْالسج٘ الخ٩ل٠ ٧ْان قضًض الخإزغ بالخغ٦ت ؤلانالخُت للكُش دمحم ٖبضٍ، 

جي. غ اإلاغؤة"  الخضٍع  باؾم "جدٍغ
ً
٦ْخب ٦خابا ْصاٞ٘ ًٖ خ١ٓ٣ اإلاغؤة في املجخم٘ اإلاهغي،  َْغبغث،   ًٍْ ٦ما ؤهّ جإزغ بضاع

٢ٓذ  م،1899ٖام  ْبىٟـ ال ْالٗلمُت،  ٣ٍْهض بظل٪ حٗلُم اإلاغؤة اإلاٗاٝع ألاصبُت  ٣ٞض صٖا ٢اؾم ؤمحن بلى حٗلُم اإلاغؤة 

ْحٗضص  ٖٓاث الخؿاؾت مجها: الُال١  ْباإلياٞت بلى طل٪ جدضر ًٖ اإلآي جغبُت اإلاغؤة ٖلى ال٣ُم ْألازال١ ؤلاوؿاهُت، 

٦ْظا ٦خب "اإلاغؤة الجضًضة ا.   ْٚحَر ْٞسخ الدجاب  ظاث  َْظا ال٨خاب مملٓء مً ألا٩ٞاع اللُبرالُت، 1900" ٖام الْؼ م، 

ْاإلاؿلمت.  ت  غ اإلاغؤة اإلاهٍغ عة جدٍغ ْؤ٦ض ٖلى يْغ غ اإلاغؤة"،   َْظا ال٨خاب عص ٖلى اإلاىخ٣ضًً ل٨خاب "جدٍغ

ْهي ؾغ  ْهي مُلب ظمُ٘ ألامم في الٗالم،  ت،  ٌٗخ٣ض ٢اؾم ؤمحن ؤن الخ٣ضم ْالاػصَاع لً ًخد٣٣ا بال بالخٍغ

ْاليؿاء، خ٣ُ٣ي ل ٓاء بحن الغظا٫  ْهي ؾ ت هي مً ؤؾاؽ الخ١ٓ٣ ؤلاوؿاهُت،  ْؤن الخٍغ ْبا،  ْع ؤلمم اإلاخ٣ضمت ٦ض٫ْ ؤ

ت اإلاغؤة ٌٗجي ٣ٞضان املجخم٘  ٧ْان ٫ٓ٣ً: "٣ٞضان خٍغ ْاهخاظاجّ،  ْمالٟاجّ  ت اإلاغؤة في ؤٚلب م٣االجّ  ْؤنغ ٖلى خٍغ

ٓن" هجض ؤهّ  خُىمابإ٦ملّ".  ْؤ٦ض ٞحها ٖلى م٩اهت همًٗ الىٓغ في ٦خابّ "اإلاهٍغ ْاخترامِا،  مخه٠ بةعجاب اإلاغؤة 

 
ً
ْمىا٢ًا  

ً
غ اإلاغؤة" هغاٍ مسالٟا ْل٨ً ٦خابّ آلازغ "جدٍغ ْالبراَحن ال٣اَٗت.  ٓاضخت  ْؤزبتها بالضالثل ال اإلاغؤة في ؤلاؾالم، 

: "بن ؤلاؾالم ٦ٟل للمغؤة
ً
 ٦شحرة ُؾلبذ مجها  إلاٗٓم جل٪ ألا٩ٞاع ْآلاعاء. ْفي ٦خابّ "اإلاغؤة الجضًضة" ٨ًخب ٢اثال

ً
ٓعا ؤم

٦ْظا َغح ٨ٞغة اإلاغؤة الخضًشت ؤي جل٪ اإلاغؤة التي جدظْ خظْ الىٗل  ْالخسل٠،  ْط٦غ ؤؾباب طل٪ بلى الجِل  ٓم".  الُ

ى ْحكاع٥ الغظا٫ في بىاء الَٓ ْالتي حؿاَم في اػصَاع املجخم٘ الٗغبي،  ْجش٣ُل ٓ بالىٗل م٘ الغظا٫،   ً جغبُت ؤبىاء الَٓ

 ْ ٓاَبهم الٗلمُت  ٓمي ٢ٓي.م ٓص ال٣ٟغي لكٗب ٢ ت هي الٗم ٧ْان ٌٗخ٣ض ؤن اإلاغؤة اإلاهٍغ ت ْألاصبُت،   ال٨ٍٟغ

ٓلـّ طل٪ ٍْا٦ض٧ْان ٢اؾم ؤمحن ًدض اإلاغؤة اإلاؿلمت ٖلى بلٛاء الدجاب،   :ب٣

ٗت بن" ٓظب هو ٞحها لِـ الكَغ ٣ت ٖلى الدجاب ً ٓصة، الٍُغ  مً لِم ٖغيذ ٖاصة َٓ ْإهما اإلاِٗ

َٓا ألامم، بٌٗ مسالُت ْا ٞاؾخدؿى َٓا بها ْؤزظ  الًاعة الٗاصاث ٦ؿاثغ الضًً، لباؽ ْؤلبؿ

غ اإلاغؤة، ٢اؾم ؤمحن، م:".بغاء مجها ْالضًً الضًً باؾم الىاؽ في جم٨ىذ التي  ، (59)جدٍغ

٧ْان ٌٗخ٣ض ؤن ال٨ٟغ الٛغبي  ْعبُت الخضًشت  ْمىاهج البدض ألا ٓا بلى ال٨ٟغ الٛغبي  ٧ان ٢اؾم ؤمحن ممً ًضٖ

ْجغبُت  ظمُ٘في  ْالاػصَاعْمىاهج البدٓر الٗلمُت حؿبب الخ٣ضم  ٓع الخُاة ؤلاوؿاهُت، ؤما ؤلانالح الاظخماعي  ؤم

ال بض  ْبا،  ْع ْالبىحن ٞال بض ؤن ج٩ٓن ٖلى مىهج ؤ  ؤن وٗٝغ ٢ُمت الخمضن الٛغبي، ِٞٓ ٫ٓ٣ً: البىاث 
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ْاء لّ ْلِـ ٖالظّ بلى هباصع ؤن ًلؼم الظي الضاء َٓ َظا" الصها هغبي ؤهىا بال ص ٓا ؤن ٖلى ؤ  ٖلى ًخٗٞغ

ن ٓا الٛغبُت، اإلاضهُت قْا ٓلِا ٖلى ٣ٍْٟ ِْٖا ؤن ا ْٞغ  ٩ًٓن  ؤال ْهغظٓ – الخحن طل٪ ؤحى بطا. ْآزاَع

ٕٓ ؾاَٗت ؤُٖيىا ؤمام الخ٣ُ٣ت اهجلذ – بُٗضا ىا الكمـ ؾُ  ْج٣ُىا الٛغبي الخمضن ٢ُمت ْٖٞغ

ٓالىا في ما بنالح ًخم ؤن اإلاؿخدُل مً ؤهّ ٓم ٖلى ماؾؿا ٨ًً لم بطا ؤخ ت الٗل  الخضًشت، الٗهٍغ

ٓا٫ ْؤن   – ازخلٟذ مِما ؤلاوؿان ؤخ
ً
  ؤْ ٧اهذ ماصًت

ً
ٔ  لِظا الٗلم؛ لؿلُت زايٗت – ؤصبُت  ؤن هغ

ً ْاللٛت الجيـ في ازخالِٞا ٖلى – اإلاخمضهت ألامم   مدكابهت – ْالضًً ْالَٓ
ً
  حكابها

ً
 ق٩ل في ُٖٓما

ٓمتها غ١  ٖاثلتها ْهٓام ْمدا٦مِا ْإصاعتها خ٩ غ٢ِا، ْمباهحها ٦ْخابتها ْلٛاتها جغبُتها َْ  ٦شحر في بل َْ

ْعبُحن ألامشا٫ هًغب ظٗلىا الظي َٓ َظا. ْألا٧ل ْالخدُت ٧اإلالبـ البؿُُت الٗاصاث مً  باأل

ْعبُت اإلاغؤة بلى ألاهٓاع وؿخلٟذ ؤن ٖلى ْخملىا بخ٣لُضَم، ْوكُض  ".ألا
 (.186-185: م )اإلاغؤة الجضًضة، ٢اؾم ؤمحن

٢ْام الاظتهاص  ْل٨ىّ صاٖب اإلاؿاثل ال٣ُِٟت الخؿاؾت في ٦خاباجّ،   
ً
٣ْٞحها  

ً
بن ٢اؾم ؤمحن لم ٨ًً ٖاإلاا

، ٞلظا َاظم ٖلُّ ٦شحر مً 
ً
 زاَئا

ً
ٍْال دت جإ ٍْل الىهٓم الهٍغ ٢ْام بخإ بالىماطط الٗلماهُت مخإزغا بال٨ٟغ الٛغبي، 

ْعص   ، ْٚحٍر ْال٨خاب، مشل: مهُٟى ٧امل  ، ختى في الِىض اهخ٣ض ٖلى الٗلماء ْألاصباء 
ً
 قضًضا

ً
ْآعاثّ عصا ْا ٖلى ؤ٩ٞاٍع 

الها ؤبٓ ال٨الم آػاص  ْالضًجي في الِىض –آعاثّ م ُم الؿُاسخي   باؾم –الٖؼ
ً
٦ْخب ٦خابا تها ْحجابها،  ًٖ ٢ًُت اإلاغؤة ْخٍغ

ٓعث" بها الكُش ٖبض الغػا١ اإلالُذ آباصمؿلمان ٖ َْظا ال٨خاب، زم ٢ام بخٍٗغ ت،  ْوكغث َظٍ اإلا٣االث " باللٛت ألاصٍع ي، 

 في ألاْؾاٍ الٗلمُت ْألاصبُت 
ً
ْاؾٗا ال  ْهالذ َظٍ اإلا٣االث ٧لِا ٢ب ٧لِا في مجلت "اإلاىاع" للكُش عقُض عيا، مً مهغ. 

ت.  ال٨ٍٟغ

ٓا٤ٞ 1326عبُ٘ ألا٫ْ 13ْاٞخّ اإلاىُت ؾىت  ل  23ٌ اإلا ْعزاٍ 1908ؤبٍغ ْؤعبٗٓن.  ٧ْان ٖمٍغ آهظا٥ زمؿت  م، 

ل٫ٓ باقا.ٖضص مً الكٗغاء مشل ْٖلي الجاػم، ْؾٗض ٚػ  : خاٞٔ ببغاَُم، ْزلُل مُغان، 

 هخاثج الخٗلم 11.7

 ْفي جهاًت اإلاُاٝ لِظٍ الٓخضة ٢ض جٓنلىا بلى الىخاثج الخالُت:

  ٌٗض مً ؤَم َْٓ ٍٓغ في الٗهغ الخضًض،  ٓالُض مهغ، الظي ل٣ب بغاثض الخى اٖت َُِاْي مً م ٧ان الكُش ٞع

ْاص في الجهًت الٗغبُت  الخضًشت، ؤقٝغ ٖلى البٗشت الٗلمُت ال٨بٔر التي ؤعؾلِا دمحم ٖلي باقا بلى ٞغوؿا في الغ

ْالٟىٓن اإلاٗانغة،  ٣ٞض1826ٖام  ٓم  ْجًل٘ في قتى الٗل ْؤج٣ً في اللٛت الٟغوؿُت،  ٓاء خمل م،  ٠ ل  الخٍٗغ

ْبُت بالخًاعة ْع ٧ْان ًضٖٓ بلى الخٟاّ ٖلى ال ال٨ٟغ ؤمِاث جغظمت زال٫ مً ألا ْعبي،  ترار الٗغبي صْن ألا

ٖٓاث املخخلٟت، ٦ما ؤهّ ٢ام بترظمت بٌٗ ال٨خب   في اإلآي
ً
 ٢ُمت

ً
ْؤل٠ ٦خبا حٗهب م٘ ألازظ مً الٛغب، 

 الٛغبُت بلى اللٛت الٗغبُت.

  الٗغبي ً ْاص اإلاهلخحن في الَٓ َْٓ ٌٗض مً الغ بن الكُش ظما٫ الضًً ألاٞٛاوي ٧ان شخهُت ٖمال٢ت، 

ٓخُض ٧ْان ًضٖٓ بلى ج ٍغ مً الاؾخٗماع ْالاؾخ٣ال٫،  ْؤلاؾالمي،  ْجدٍغ ْالخ٣ضم الاظخماعي،  الٗالم ؤلاؾالمي 

جي،  ٓمُت بلى الاؾخ٣ال٫ الَٓ ت ال٣ ٧ْان ٣ًهض بالخٍغ ٓز٣ي" بخٗاْن الكُش دمحم ٖبضٍ،  ْة ال ؤنضع مجلت "الٗغ
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ْؤٞجى خُاجّ ٧لِا في ب٣ًاّ ألامت ؤلا  ْاملخاٞٓت ٖلحها،  ؾالمُت مً ٦ما ؤهّ هاصٔ بلى الخمؿ٪ باللٛت الٗغبُت 

ٓم.  ؾباث الى

  ٧ْان مً ؤخض جالمُظ الكُش حي للجهًت الخضًشت،  ت ٌٗخبر ألاب الْغ ٧ان الكُش دمحم ٖبضٍ مٟتي الضًاع اإلاهٍغ

ْاإلااصًت  ٓاحي الش٣اُٞت  ٓاَا مً الى ٘ مؿخ غ الكٍغ٠، ْخا٫ْ بلى ٞع  في مجلـ بصاعة ألاَػ
ً
ٓا ٧ْان ًٖ ألاٞٛاوي، 

ْؤؾـ ظمُٗت بخُاء  ْم٩اٞدت الدؿلِ ْألازال٢ُت،  ْصٖا بلى الجامٗت ؤلاؾالمُت  ال٨خب الٗغبُت ال٣ضًمت، 

٢ٓاج٘  ضة "ال غ ظٍغ  لخدٍغ
ً
ُاوي. ٖحن عثِؿا ْجسلُو مهغ مً الاخخال٫ البًر ْالُُٛان الضازلي،  ألاظىبي 

٤ُٞٓ باقا ؾىت  ـ زم ٖاص بلى مهغ في ِٖض ج ت". هٟي بلى باَع ٧ْاهذ خُاجّ ٧لِا خاٞلت 1888اإلاهٍغ م، 

ما ت ْألاصبُت.باأٖل ْال٨ٍٟغ  ٫ ؤلانالخُت 

  ْم٨ٟغحها في ال٣غن ْاص الجهًت الٗغبُت  َْٗض مً ع ٓمي الٗغبي،   مً ماؾسخي ال٨ٟغ ال٣
ً
ْاخضا ٓا٦بي  ٧ان ال٩

، ٖالج في م٣االجّ ال٣ًاًا 
ً
 ُٖٓما

ً
ْم٨ٟغا  

ً
ا  باٖع

ً
ْؤصًبا  

ً
 ٦بحرا

ً
ٓا٦بي ٧اجبا ٧ْان الكُذ ال٩ الخاؾ٘ ٖكغ، 

ْالش٣اٞ ْؤنضع صخُٟت "الكِباء" ٖام الؿُاؾُت ْالاظخماُٖت  م، 1877ُت ْالا٢خهاصًت في صخ٠ مسخلٟت، 

َْاظم ٖلى الٓلم ْالايُِاص مً الخ٩ام الٗشماهُحن. اقتهغ ب٨خابّ اإلاؿمى  اهخ٣ض ٖلى الؿُاؾُت الٗشماهُت، 

ٌ قٗاعاث "الخالٞت ؤلاؾالمُت" ْ"الجامٗت ؤلاؾالمُت"  ْٞع ْمهإع الاؾخٗباص".،  بـ "َباج٘ الاؾدبضاص 

ْؤَمُتها في بنالح با ْصٖا بلى حٗلُم اإلاغؤة  ٓح ْنغاخت ًٖ "الخالٞت الٗغبُت".  ْجدضر بٓي ٓم الٗشماوي،  إلاِٟ

٨ْٞغا. ٓجّ بلى الخدغع ٣ٖال  ٓما بؿبب صٖ ٢ْض ٢خل مؿم  املجخم٘ الٗغبي، 

 ْٖالج ٞحها ال٣ًاًا الاظخما ٧ْاجبا ٢ايُا ٢اؾم ؤمحن ٧ان ض"،  ضة "اإلاٍا ُٖت في ْؤصًبا، ٦خب اإلا٣االث في ظٍغ

ٓن"   باؾم "اإلاهٍغ
ً
ْؤل٠ ٦خابا ْالخجضًض الضًجي،  ْالؿُاسخي،  ْالش٣افي  ْصٖا بلى ؤلانالح الاظخماعي  مهغ، 

٧ْان 1894باللٛت الٟغوؿُت ٖام  ْاتهاماجّ ٖلى املجخم٘ اإلاهغي،  ٓهذ صاع٧ٓ الٟغوسخي  ْعص ُّٞ ٖلى ال٩ م، 

ْاؾ ْها٫ قِغة  ْاثل في الٗالم الٗغبي،  ٍٓحن ألا  مً اليؿ
ً
ُمْاخضا ٦ْخب  في اليؿاثُت الخغ٦ت ٗت ٦ٖؼ مهغ، 

غ اإلاغؤة" ٖام   باؾم "جدٍغ
ً
َْٗخ٣ض ؤن الخ٣ضم ْالاػصَاع لً ًخد٣٣ا ٦1899خابا ت،   بلى الخٍغ

ً
 ٦بحرا

ً
٧ْان صاُٖا م. 

ٍْضٖٓ بلى ألازظ  ٧ْان ًدض اإلاغؤة اإلاؿلمت ٖلى بلٛاء الدجاب،  ْهي مُلب ظمُ٘ ألامم في الٗالم،  ت،  بال بالخٍغ

ن الخُاة.بالخًاعة ا ْؤؾالُبها لئلنالح في قْا  لٛغبُت 

ْمٗاهحها 11.8  ال٩لماث الهٗبت 

ت اإلاٗاوي ال٩لماث  اإلاٗاوي باإله٩لحًز

جهل)بٞٗا٫(  ًُ ؤْجَهَل ؤجهل 

اَن :
َ
ك
ْ
ُ َٗ  ال

َي  ِْ ى َع
ٍُ َختَّ ا

َ
 To quench the p َؾ٣

ٓظُا ٓل ْالخغاٞاث اإلاّخهلت باآللِت  اإلاُش ٖلم ألاؾاَحر 

 قٗب مً الكٗٓبْؤههاٝ آلالِت ٖىض 

Mythology 

ى ؤلِاؾاَءةِ الاؾخٛال٫ : اؾخٛل 
َ
 ِبل
ُ
ِظي َحْهِضٝ

َّ
ما٫ُ ال ْٗ  Exploitation الاْؾِخ
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 ٌؿخٛل

 Bad result, inconsequence الىدُجت الؿِئت الؿٓء ال٣ٗبى

 Depth of ignominy ٖم٤ الظ٫ :الظ٫ ٢ٗغ

 Reputation الظ٦غ. ،الهِذ :مٗتالُؿ 

 Political tyranny الٓلم الؿُاسخي الاؾدبضاص الؿُاسخي 
 

ٓطظُت 11.9  ؤؾئلت الازخباع الىم

ُٖٓت 11.9.1  ؤؾئلت مٓي

ٍٓغ في الٗهغ الخضًض: -1  ل٣ب بغاثض الخى

(a)  اٖت الُُِاْي  دمحم ٖبضٍ (d) ٢اؾم ؤمحن (c) ظما٫ الضًً ألاٞٛاوي (b)  ٞع

ضة -2 اٖت الُُِاْي ظٍغ  : ؤنضع ٞع

(a) ٓز٣ى ْة ال ت٢ٓاج٘ ال (b) الٗغ ض (d) كِباءال (c) اإلاهٍغ  اإلاٍا

ْالبىحن" ؤل٠ َظا ال٨خاب:  -3  "اإلاغقض ألامحن في جغبُت البىاث 

  (a)ؤخمض ؤمحن (b) ٢اؾم ؤمحن  (c)  اٖت الُُِاْي ٓا٦بي (d) ٞع  ٖبض الغخمً ال٩

 جٓفي ظما٫ الضًً ألاٞٛاوي في ؾىت : -4

 (a)1892م (b) 1881م (c) 1899م  (d) 1897م 

 الضًً ألاٞٛاوي:لِـ مً مالٟاث ظما٫  -5

(a)حن ش ؤٞٛان (b) عؾالت الغص ٖلى الضٍَغ  جىمُت البُان في جاٍع

(c) يُاء الخا٣ٞحن  (d) ؼ ؼ في جلخُو باٍع  جلخُو ؤلابٍغ

 ؤنضع صخُٟت "الكِباء": -6

(a) ٦ٓبي  دمحم ٖبضٍ (d) الُُِاْي  (c)  ألاٞٛاوي (b)  ال٩

ٓا٦بي: -7  مً مالٟاث ٖبض الغخمً ال٩

(a)  ْمهإع الاؾخٗباصَباج٘ الاؾدبضاص  (b) ٓخُض عؾالت   الخ

(c) ش  اإلاضهُت الٗلم م٘ ْالىهغاهُت ؤلاؾالم (d)   الٗغبُت ألاخضار جاٍع

ٌ قٗاعاث "الخالٞت ؤلاؾالمُت" ْ"الجامٗت ؤلاؾالمُت": -8  مً الظي ٞع

  (a)ؤخمض ؤمحن (b) ٢اؾم ؤمحن  (c)  اٖت الُُِاْي ٓا٦بي (d) ٞع  ٖبض الغخمً ال٩

 في ؾىت: اللِؿاوـ٢اؾم ؤمحن خهل ٖلى قِاصة   -9

(a)1881م (b) 1889م (c) 1885م (d) 1875م 

غ اإلاغؤة" في ؾىت: -10  ؤل٠ ٢اؾم ؤمحن ٦خاب بّ الكِحر "جدٍغ

(a) 1892م (b) 1881م (c) 1899م  (d) 1897م 
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ٓبت ٢هحرة 11.9.2  ؤؾئلت طاث ؤظ

إلااطا ٦خب ٢اؾم  -1 غ اإلاغؤة"،  ٕٓ ٦خاب "جدٍغ  ؤمحن َظا ال٨خاب؟ما َٓ مٓي

ْما َٓ الِضٝ ألاؾاسخي مً زلِٟا؟ -2  متى بٗشذ البٗشت ال٨بٔر بلى ٞغوؿا، 

 ما هي اإلاىانب التي ج٣لضَا الكُش دمحم ٖبضٍ في مهغ؟ -3

ْؤ٩ٞاٍع ؤلانالخُت. -4 ٓا٦بي   ا٦خب ًٖ ٖبض الغخمً ال٩

 ا٦خب بك٩ل ْظحز. ؟إلااطا صٖا ٢اؾم ؤمحن بلى ال٨ٟغ الٛغبي -5

ٓبت  11.9.3 ٍٓلتؤؾئلت طاث ؤظ َ  

ت في ٖهغ الجهًت. -1 ْال٨ٍٟغ ٓصٍ الٗلمُت  اٖت الُُِاْي ْظِ  ؾلِ الًٓء ٖلى خُاة ٞع

ٓص ؤلانالخُت للكُش ظما٫ الضًً ألاٞٛاوي؟ -2  ماطا حٗٝغ ًٖ الجِ

ت ْألاصبُت للكُش دمحم ٖبضٍ. ا٦خب -3 ْال٨ٍٟغ ما٫ الٗلمُت   ألٖا

ْاإلاغاظ٘ اإلآصخى بها 11.10  ؤَم ال٨خب 

ؤلاؾالمُت في الٗهغ الخضًض، نالح ػ٧ي ؤخمض، مغ٦ؼ الخًاعة الٗغبُت، ال٣اَغة، ؤٖالم الجهًت الٗغبُت  .1

 م.2001الُبٗت ألاْلي: 

ت، ال٣اَغة،  .2 ماء ؤلانالح في الٗهغ الخضًض، ؤخمض ؤمحن، م٨خبت الجهًت اإلاهٍغ  م.1948ٖػ

١ ال٣اَغة، الُب .3 ٍٓغ في الٗهغ الخضًض، دمحم ٖماعة، صاع الكْغ اٖت الُُِاْي عاثض الخى  م.2007ٗت الشالشت:ٞع

١ ال٣اَغة، الُبٗت  .4 ْمجضص ؤلاؾالم، دمحم ٖماعة، صاع الكْغ ت  ٓا٦بي: قُِض الخٍغ ٖبض الغخمً ال٩

 م.2007الشالشت:

ٓص، بجداص ال٨خاب الٗغب، صمك٤،  .5 ٓعة ماظضة خم ٓا٦بي: ٞاعؽ الجهًت ْألاصب، الض٦خ ٖبض الغخمً ال٩

 م.2001

ْالخمضن ؤلاؾالمي، .6 غ اإلاغؤة  ١ ال٣اَغة، الُبٗت الشاهُت،  ٢اؾم ؤمحن: جدٍغ  م.2007دمحم ٖماعة، صاع الكْغ

، ب.ث. .7  ألاصب الٗغبي اإلاٗانغ، قٓقي ي٠ُ، صاع اإلاٗاٝع

ْاليكغ .8 ٓعي، صاع الخ٣ٔٓ للُب٘  ش ألاصب الٗغبي: ألاصب في الٗهغ الخضًض، خىا الٟاز ٘،  جاٍع َٓػ  م2018ْالخ

٘، ٍ:خ٣ُ٣ت ظما٫ الضًً ألاٞٛاوي، ص. ٖبض الىُٗم خؿىحن، صاع ا .9 َٓػ ْالخ ْاليكغ  ٓٞاء للُباٖت   م1986، 1ل

 لٗغبي اإلاٗانغ في مهغ، قٓقي ي٠ُ.ألاصب ا .10

ٓعي. .11 ش ألاصب الٗغبي الخضًض، خىا الٟاز  الجام٘ في جاٍع
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 الخمُِض 12.0

غ ٖلى بضؤبن الجهًت الٗغبُت 
ّ
ْماز ْبك٩ل زام ٖلى ألاصب الٗغبي بدملت  املجخم٘ث بك٩ل ٖام  الٗغبي 

ْٖلل  ِٟا 
ّ
غا ٦بحرا خُض ؤصع٦ذ ؤؾباب جسل

ّ
غث بها جإز

ّ
ْجإز ْالش٣اٞت التي قاَضتها الٗغب،  ٓم  ٓن ٖلى مهغ بالٗل ُّ هابل

ْلبىان ٖلى البلضان الٗغبُت  ٢ْض ؾب٣ذ مهغ  ١ الٟغوؿُحن.  ّٓ ألازٔغ في الاجها٫ بالخًاعة الٛغبُت ْالاؾخٟاصة مجها جٟ

ْؤما مً  ٢ْض ج٣ّضمذ لبىان ٖلى مهغ في َظا املجا٫ مً هاخُت الؼمان،  ْمً ؤَمِا بعؾا٫ البٗشاث الٗلمُت بلى الٛغب. 

ْؤما مهغ ٩ٞاهذ لِا ؾ ٓطَا زاعط البالص.  ْهٟ ا  ْصا خُض لم ًخّٗض ؤزَغ ا مدض َْع ٓط ٩ٞان ص ْالىٟ ُُغة هاخُت ألازغ 

ا في الٗالم  ١ الٗؿ٨غي ٖلى البلضان الٗغبُت ٧لِا. ٞاهدكغ ؤزَغ ّٓ ْالخٟ ٢ُْاصة مً َظٍ الىاخُت ِلـَما لِا الخ٣ّضم الٗلمي 

ْمبضؤَا. ْلظا حّٗض مهغ مىبذ الجهًت   الٗغبي ٧لّ 

ٓخضاث الؿاب٣ت لِظٍ ال٨خلت ًٖ  ْبضاًت  الجهًت٢بل  ْالاظخماُٖت یاؾیتألاْيإ الؿل٣ض صعؾىا في ال

ٓاملِا ؤؾبابهاْؤَّم  الٗغبُت الجهًت اص ٖهغ الجهًت مً  ْٖ ّْ اٖت َُِاْي، ظما٫ الضًً ؤٞٛاوي، دمحم ٖبضٍ، ٖبض ْع ٞع

ٓا٦بي، ٢اؾم ؤمحن ٍٓغ الغخمً ٧ ْعا مِما في جُ ْلٗبذ ص ٓخضة هضعؽ آلازاع التي َغؤث ٖلى ألاصب الٗغبي  . ْفي َظٍ ال

ً ْالىٓم، خُض ؤهّ جؼٍَّ ْبؿبب طل٪  ألاصب الٗغبي مً الىثر  بالخهاثو ألاصبُت الٗاإلاُت ْألاصب الٛغبي بك٩ل زام، 

ِْغث اججاَاث ؤصبُت خضًشت في ألاصب الٗغبي. هغ٦ؼ َىا ٖلى آلازاع التي ِْغث ٖلى ألاصب الٗغبي بؿبب الجهًت في 

ٓع الخالُت.  الؿُ

ٓخضة 12.1  ؤَضاٝ ال

ْجل٣ى الًٓء ٖلى التر٦حز ٖلى آزاع الجهًت الٗغبُت التي تهضٝ َظٍ الٓخضة بلى  َغؤث ٖلى ألاصب الٗغبي، 

ٓع الخالُت:  ألام

  بضاًت الجهًت الٗغبُت 

 اهدكاع الجهًت الٗغبُت في الٗالم الٗغبي 

 ْاججاَاتها ٓع الخغ٧اث ألاصبُت  ِ  آزاع الجهًت الٗغبُت الٗامت ْْ

 ٓاّٖ الجضًضة ٓع ؤه ِ  آزاع الجهًت الٗغبُت ٖلى الىثر الٗغبي ْْ

  ٓاّٖ الجضًضةآزاع الجهًت الٗغبُت ٓع ؤه ِ  ٖلى الكٗغ الٗغبي ْْ

 آزاع الجهًت الٗغبُت الٗامت 12.2

 ّٓ ْالخ٣ّض بن الجهًت ٖباعة ًٖ الخد ٓة،  ٨ْٖـ طل٪ ٫ مً ال٠ًٗ بلى ال٣ ٓا٫ الؿِئت بلى الخؿىت،  م مً ألاخ

ٓع ْزهاثه ْالخُ ِا الٗلمُت ٌٗبر باالهدُاٍ. ٞالخًاعة الٗغبُت بٗض ؤن ؾُُغث ٖلى الٗالم ٧لّ مً هاخُت الخ٣ضم 

ْالخسل٠. ْزال٫ َظٍ الٟترة اجهلذ الخًاعة الٗغبُت اإلاخجمضة بالخًاعة الٛغبُت  ٓص  ْالش٣اُٞت مالذ بلى الجم

ٓعاتها الا٢خهاصًت  ،اإلاؼصَغة ْجُ ْالش٣اُٞت  ْاججاَاتها ألاصبُت  ْالٟىُت  ْجإزغث جإزغا ٦بحرا بابخ٩اعاتها الٗلمُت 

ْاؾتراجُجُاتها الؿُاؾُت ْالا  ٓن ْالاظخماُٖت  ْمً ؤَمِا الخملت الٟغوؿُت ٖلى ًض هابلُ ت بمغاخل ٖضًضة،  ؾخٗماٍع

ْبها اهدكغث في الٗالم  ْجهًذ الخًاعة الٗغبُت بالخملت الٟغوؿُت في مهغ  التي حٗض بضاًت قاملت لٗهغ الجهًت. 



209 
 

ِغث آزاع الجهًت الٗغبُت بإق٩ا٫ قتى ْفي ٧اٞت ؤهدا ْمً الٗغبي ٧لّ إلاا لِا ؾُاصة ْؾُُغة ٖلُّ. ْْ ء الخُاة الٗغبُت، 

ْالجماٖت ألاصبُت،  ْالصخاٞت،  ْاإلا٨خباث،  ْالُباٖت،  ْالترظمت،  ْالهجغة،  ْالغخالث،  ْالبٗٓر،  ؤَمِا: الخٗلُم، 

ا. ْٚحَر ْاإلاؿغح، ْؤلاطاٖت  ْاإلاؿدكغ٢ٓن،  ٍٓت،   ْاملجام٘ اللٛ

ٓع الخالُت هخٗٝغ ٖلى اػصَاع الجهًت الٗغبُت مجمال زم ه ؼي الُالب! في الؿُ غ٦ؼ ٖلى ألاصب الٗغبي ٍٖؼ

ْما ِْغث اججاَاتها  ْوٗٝغ آزاع الجهًت الٗغبُت التي ؤوكئذ بها اإلاضاعؽ ألاصبُت  الظي جإزغ جإزغا ٦بحرا بالجهًت الٗغبُت 

 ٫ْ ْبٗض طل٪ ؾىدىا ْالىٓم. ٞلىبضؤ بأزاع الجهًت الٗغبُت الٗامت التي ِْغث في مسخل٠ مجا٫ الخُاة،  الٗضًضة في الىثر 

 لت باألصب الٗغبي بك٩ل زام. ٞإما آلازاع الٗامت للجهًت الٗغبُت، ٞهي ُٞما ًلي:   آلازاع اإلاخه

 الخٗلُم 12.2.1

ْؤْياِٖم  ِْٞم  ْهّ خؿب ْغ ٓص ْالٗلماء ٣ً لم ٨ًً الىٓام الخٗلُمي ٢بل الجهًت مىٓمت بل ٧ان ألاؾاجظة 

ذ الٗغب ٖلى الىٓام  ؽ في اإلاؿاظض ؤْ البُٓث ؤْ ألاما٦ً الخانت لِا ختى حٗٞغ ٓا ًل٣ٓن الضْع الؿاثضة آهظا٥ ٩ٞاه

 ْ ِْغث اإلاٗاَض الخٗلُمُت في الٗالم الٗغبي بك٩ل الخٗلُمي الٛغبي ٞخإزغث ألاْيإ الخٗلُمُت في الٗالم الٗغبي 

ٓعة التي ؤوكئذ في لبىان ٖام  ٓع اإلاضاعؽ ٞهي جبضؤ بمضعؾت ُٖىُ ْالجامٗاث. ؤما ِْ ْهي ؤْلى 1834اإلاضاعؽ  م 

ْؤؾؿذ مضعؾت ألالؿىت ٖام  ْمضاعؽ 1835اإلاضاعؽ في بالص الكام،  ْمضعؾت الُب،  ْاإلاضعؾت الخغبُت  م في مهغ، 

ْاإلاٗلم ٓم الٗالُت ٖام الخ١ٓ٣  ْصاع الٗل ْالهىاٖاث  ْالٟىٓن  ٓوسخي بةوكاء اإلاضاعؽ 1872حن  ٢ْام زحر الضًً الخ م، 

ٓوـ ٖام  ِغث زمـ مضاعؽ ٖام 1874الىٓامُت في ج ؾُا ٖلى 1878م، ْْ ْهٟـ الٗام ؾاٖضث ْع م في صمك٤، 

٢ْام الٟغوؿُٓن بةوكاء اإلاضاعؽ في الجؼاث ٓط٦ؿُت في ٞلؿُحن.  م 1899م، ْفي ٖام 1897غ ٖام بوكاء اإلاضاعؽ ألاعز

ِغث اإلاضاعؽ في بالص اإلاٛغب الٗغبي مخإزغا باليؿبت بلى البالص الٗغبي الكغقي  ٓصان، ْْ ِْغث اإلاضاعؽ الىٓامُت في الؿ

ْبُت في َىجت ٖام  ْع ِغ الخٗلُم الابخضاجي الىٓامي ٖام 1909ٞإوكئذ ؤ٫ْ مضعؾت ؤ  م. 1923م ْْ

ٓصان ٖام ٨ٍ1882ُت ٖام ْؤما الجامٗاث ٞإؾؿذ الجامٗت ألامغ  ٧ْاهذ 1902م في بحرْث، ْظامٗت الؿ م 

ا ٖام  ٍٓع ٓعصْن، ْظامٗت صمك٤ في ؾ ً الٗغبي، ْظامٗت 1903حٗٝغ ب٩لُت ٚ ٓمُت في الَٓ ْهي ؤ٫ْ ظامٗت خ٩ م 

ت ٖام 1908بٛضاص ٖام  ْالجامٗت اإلاهٍغ ٓهُت بالك٩ل 1909م، ْظامٗت الجؼاثغ ٖام 1908م،  خ م، ْظامٗت الٍؼ

ٍْحن ٖام 1912 الخضًض ٖام ٓم الضًيُت، ْظامٗت ال٣غ ٓم الخضًشت ؤصزلذ في البرامج الجامُٗت م٘ الٗل م خُض ؤن الٗل

ت ٖام 1912 م ْظامٗت ؤؾٍُٓ 1938م في بالص اإلاٛغب الٗغبي التي جلحها بوكاء الجامٗاث الخضًشت، ْظامٗت ؤلاؾ٨ىضٍع

غ ِٞٓغث ٖام 1947ٖام  ْؤما ظامٗت ألاَػ ٧ْاهذ ظامٗت ألا 1936م.  ٓم الضًيُت مً جسهو م  ٓٞغ بغامج الٗل غ ج َػ

ٖٓت ٖام  ٓم الخضًشت اإلاخى ْاللٛت الٗغبُت في البضاًت زم ٢ضمذ الٗل ْؤن٫ٓ الضًً  ٗت   م.1961الكَغ

ْؤهجبذ ٖضصا ال  ْالجامٗاث الٛغبُت مىظ وكإتها ألاْلى  ٓع مخإزغة باإلاضعاؽ  ْالجامٗاث جخُ بضؤث اإلاضاعؽ 

ْالًٟالء في  ْالًٟ. ًدصخى بّ مً الٗلماء   مسخل٠ مجا٫ الٗلم 

 الُباٖت 12.2.2

٢ْض ِْغث اإلاُبٗت في  ٓمُت.  ْالخ٩ ٓزاث٤ الٗلمُت  ْال اث  ْاملخَُٓ ْع مغم١ٓ في وكغ ال٨خب  بن الُباٖت لِا ص

ْؤما في الٗالم الٗغبي ٣ٞض ٢ام ٖبض  ٓاثض ظمت.  ْاؾخٟاص مجها الٛغب ٞ الٗالم الٛغبي في ال٣غن الخامـ ٖكغ اإلاُالصي 

ٓاثضَا بال بلى ألاَضاٝ 1734بةوكاء اإلاُب٘ ٖام هللا الؼازغ  ْحٗخبر َظٍ اإلاُبٗت بضاًت زانت، لم جىدكغ ٞ م في لبىان، 
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ْؤما جإزغ الٗالم الٗغبي في مجا٫ الُباٖت ٞحرظ٘ ًٞلّ  ْلم ًخإزغ بها الٗالم الٗغبي ٧لّ.  ْاإلاى٣ُت الخانت،  ْصة  املخض

ْالٗغبُت. زم بلى الخملت الٟغوؿُت خُض حٗٝغ ٖلى اإلاُبٗت التي ظا ْالتي جيكغ باللٛت الٟغوؿُت  ء بها هابلُٓن للُباٖت 

ِغث مُاب٘ ٖضًضة في ؤ٢ُاع البلضان  ا ْالاؾخٟاصة مجها ختى اهدكغث في الٗالم الٗغبي ٧لّ ْْ ٍَٓغ بضؤث ٖملُت جُ

ٓوـ ِْغث ؤ٫ْ مُبٗت ٖام  ٨ُت، ْف1806الٗغبُت مغة جلٓ اإلاغة. ٟٞي ج الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ي ٞلؿُحن م بضٖم ال

ْمى٩ُان، ْفي 1830م، ْفي الٗغا١ ؤوكئذ ؤ٫ْ اإلاُاب٘ في اإلآنل ٖام 1830اإلاُبٗت الٗشماهُت ٖام  ْهي مُبٗت الض م 

ٓل٨ُُت ٖام  ٓوؿُت 1856م، ْفي بٛضاص مُبٗت بٛضاص ٖام 1841خلب اإلاُبٗت ال٩از ْبٗض طل٪ ِْغث اإلاُبٗت الخ م، 

ت مُبٗت1860الغؾمُت ٖام  ٍٓع ٓوـ، ْفي الؿ ٫ْ 1864الًت صمك٤ ٖام  م في ج م، ْفي الُمً ٢ام الٗشماهُٓن بةوكاء ؤ

الًت نىٗاء، ْفي اإلاٛغب ؤ٢ُمذ ؤ٫ْ اإلاُبٗت ٖام 1877اإلاُاب٘ ٖام  م، ْفي الدجاػ ِْغث 1879م باؾم مُبٗت 

ْبضؤث حؿخسضم آلاالث الخضًشت 1883مُبٗت م٨ت ٖام  ْاقتهغث ُٞما بٗض بمُبٗت ؤم ال٣ٔغ  ٓعث  ْالتي جُ م 

ٓاثض 1857م، ْفي الجؼاثغ ؤوكئذ ؤ٫ْ اإلاُاب٘ ٖام 1908ت ٖام للُباٖ ٓاثض في الٗ ٖٓتها ألاْلى "الٟ ْؤنضعث مُب م 

ْال٣ٗاثض"، ْفي اإلاٛغب ؤ٢ُمذ ؤ٫ْ اإلاُبٗت ٖام  ٓاٖض  ٓعة ٢ام عقضي ٞسغي باقا ٖام 1879ْال٣ م. ْفي اإلاضًىت اإلاى

ْبٗض طل٪ ؤ٢ُمذ ؤ٫ْ اإلاُبٗت في ألاعص1911 ْجالَا 1922ن باؾم مُبٗت زلُل ههغ في ٖام م بةوكاء اإلاُبٗت،  م 

ت ٖام  ٓمُت ألامحًر ٓوي ٖام 1925مُبٗت الخ٩ ٓوـ مُبٗت ٢ُ  م.1930م زم اإلاُبٗت الغؾمُت ٖام 1926م، ْفي ج

اوي ألبي الٟغط ألانِٟاوي  ْمً ؤَمِا ٦خاب ألٚا ْل٣ض ؾاَمذ َظٍ اإلاُاب٘ في بنضاع ؤمِاث ال٨خب الٗضًضة 

ض الب ْما ٦ْخاب ال٣ٗض الٍٟغ ش ابً زلضْن  ْم٣ضمت جاٍع  طل٪.  بلىً ٖبض عبّ 

 الصخاٞت 12.2.3

ذ الٗغب ٖلى الصخاٞت في ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ  ٓاصر حٗٞغ بالخلمت الٟغوؿُت التي ؤنضعث صخُٟت "الخ

ْع الصخاٞت الٗغبُت. جيكغ الصخاٞت  ْبها بضؤ ص ْاإلا٣االث الٗلمُت الٗغبُت"،  ٓمي  الن الخ٩ ٖٓت مً ألازباع ْؤلٖا مجم

 ْ ْ ْاإلاٗاهاة  ْعا مِما في نى٘ الغؤي الٗام يض الخسلٟاث  ت ْألاصبُت التي لٗبذ ص ٍٓغ. ٣ٞض ٢اصال٨ٍٟغ ْالخُ ٓع  ث بلى الخُ

ْاظا  ْلظا ال٢ذ ع ت ْألاصبُت  ْال٨ٍٟغ الهاث ْالاهخاظاث الٗلمُت  ٖٓت مً ألازباع ْؤلٖا ٧اهذ الصخاٞت في البضاًت مجم

 ٦بحرا بحن الكٗٓب.

ً ا بضؤث ٓهابغث ٖام بلٗغبي الصخاٞت في الَٓ ا هابلُٓن ب ٓمُت" التي ؤنضَع ٓاصر الُ . م1800صخُٟت "الخ

ٓعها٫ الخضًٓي" ٖام  م اقتهغث َظٍ 1828م، ْفي الؿىت اإلا٣بلت ٖام 1827ْبٗض طل٪ ؤنضع دمحم ٖلي صخُٟت "ظ

 ْ ت".  ٢ٓاج٘ اإلاهٍغ ت باؾم "اإلابكغ" ٖام الصخُٟت بـ "ال ؤًضي م ٖلى 1847بٗض طل٪ ِْغث الصخُٟت الجؼاثٍغ

ً الٟغوؿُحن في مضًىت الجؼاثغ ٓا٫" ٖام  .اإلاؿخٗمٍغ م في آلاؾخاهت، 1855ْؤنضع عػ١ هللا خؿٓن صخُٟت "مغآة ألاخ

ْهٟـ الٗام ؤنضع زلُل 1858م، ْفي لبىان "ألازباع" ٖام 1858زم ِْغث صخُٟت "البكغ" في الجؼاثغ ٖام  م، 

ضة "الغ٢ُب"  ٓعي صخُٟت "خض٣ًت ألازباع" في بحرْث، ْفي الٗغا١ ِْغث ظٍغ ضة "ال1867الخ ٓوـ ظٍغ غاثض" م، ْفي ج

ضة ألاَغام 1870 ٓاثب" ٖام م، زم 1880م، ْظٍغ م 1889م. ْفي ٖام 1881ؤنضع ؤخمض ٞاعؽ الكضًا١ صخُٟت "الج

ضة الٛاػ ِْغث الصخ٠ في اإلاٛغب ٓصان ؤنضعث ظٍغ ٓصان 1898ت ٖام خٍ، ْفي الؿ ضة الؿ ٓصان ِْغث ظٍغ م. ْفي الؿ

ضة "الىٟحر" ٖام 1903ٖام  ضة "الخ٤ ٌٗلٓ" ٖام م، ْفي ألاعص1908م، ْفي ٞلؿُحن ظٍغ غة 1920ن ظٍغ م، ْفي الجٍؼ
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"  ٖام  ضة "ؤم ال٣ٔغ ضة "ؤلاًمان" في الُمً ٖام 1924الٗغبُت ظٍغ ٍٓذ" 1926م، ْظٍغ ضة "ال٩ ضة 1928م، ْظٍغ م، ْظٍغ

ً" ٖام   م. 1936"البدٍغ

ْاإلا٣االث ْالش٣اٞت الٗغبُت  ْبضؤ الصخُٟٓن حهخمٓن باألصب الٗغبي  ٓعث الصخاٞت مً خُض الًٟ  الٗلمُت  جُ

ٓع  ٦ْكٟذ ٦شحرا مً ألام ْما بلى طل٪  ٓم الاظخماُٖت  ْالٗل ْالؿُاؾت ْالا٢خهاص  ْالٟىٓن  ْالتربُت  في مجا٫ الخٗلُم 

ٍٓغ املجخم٘ الٗغبي.   ْعا باعػا في جى ْلٗبذ ص  التي ؤصث بلى الخسل٠ ْالاهدُاٍ، 

 اإلا٨خباث 12.2.4

ٓزاث٤ الٗلمُت التي ٌؿخُٟض مجها الٗلماء في ٖملُت البدض  ْال ً ال٨خب  ْع باعػ في جسٍؼ بن اإلا٨خبت لِا ص

٢ْض ؤبغػث اإلا٨خباث في ٖهغ الجهًت الٗغبُت بمؿاَماتها خُض ؤجها  ْما بلى طل٪.  ْح  ْالغ ٍٓغ ال٣ٗل  ْجى ْالخد٤ُ٣ 

ً ؤمِاث ال٨خب  ْاَخمذ ٖلى جسٍؼ ٓزاث٤ الٗلمُت  ْال ْاإلاؿاظض ظمٗذ ال٨خب  بك٩ل زام ؤًىما ْظضتها مً البُٓث 

ْمِؿغة.  ْالباخشحن بُغ١ ؾِلت  ا الٗلماء  ٓٞحَر ا لخ ْٚحَر ْاًا   ْالؼ

ْاؾ٘  ْلت ظم٘ ال٨خب ال٣ضًمت بك٩ل  ْبضؤث مدا بٗض الخملت الٟغوؿُت جإزغ الجٓ الٗلمي بك٩ل ٧امل 

كئذ في ال٣ضؽ م٨خبت ؤخمض بً بضًغ ْؤوكئذ لّ م٨خباث ٖضًضة في ظمُ٘ ؤهداء الٗالم الٗغبي ْؤلاؾالمي. ٞإو

٢ًٓ ٖام 1805ال٣ضسخي ٖام  ْم٨خبت ؤخمض بً دمحم اإلا ْم٨خبت خؿً الخؿُجي 1810م  م. ْفي الجؼاثغ ِْغث 1811م 

ْبٗض طل٪ ِْغث في ال٣ضؽ م٨خبت الٟغوؿِؿ٩ان ٖام 1835اإلا٨خبت ألاَلُت ٖام  ٓعة 1841م،  م. ْفي اإلاضًىت اإلاى

ٍٓت" ٖام 1853ؤوكئذ م٨خبت خ٨مذ ب٪ ٖام  ْهي حٗض مً ؤْلى اإلا٨خباث في 1870م. ْفي مهغ ِْغث "اإلا٨خبت الخضً م 

ت ٖام  ْؤوكئذ اإلا٨خبت الٓاٍَغ غ" ٖام 1878مهغ.  ا زم م٨خبت "الجام٘ ألاَػ ٍٓع م في مهغ، ْفي الُاث٠ 1879م في ؾ

 م. 1888م٨خبت دمحم خلمي الضاٚؿخاوي 

ً جي م٨خب ْفي بضاًت ال٣غن الٗكٍغ ٍْحنؤوكإ ٖىان اإلاٍغ ْهي مً ؤ٢ضم اإلا٨خباث ؤلاؾالمُت  ت ال٣غ في اإلاٛغب 

ْؤوكئذ م٨خبت ًٓؾ٠ الخالضي ٖام  اث.  ْاملخَُٓ ْم٨خبت 1900الٗاإلاُت التي جسؼن ؤ٢ضم ال٨خب  م في ال٣ضؽ، 

ٓوـ ٖام  ْم٨خبت الغباٍ ٖام 1906ج ٓوـ،  ْاإلا٨خبت 1929م في اإلاٛغب، م٨خبت ال٨غصي ٖام 1922م في ج م  في الدجاػ، 

ىُ ىُت ٖام 1948ت ٖام الَٓ ْم٨خبت ألاؾض الَٓ ا.  1969م  ٍٓع  م في ؾ

ٍٓغ ألامت الٗغبُت ختى بضؤث ؾلؿلت بنضاع  ْعا مِما في جى ْلٗبذ ص ِْغث َظٍ اإلا٨خباث بزغ الجهًت الٗغبُت 

ْجد٤ُ٣ الترار الٗغبي مً ظضًض خؿب ألان٫ٓ الٗلمُت الخضًشت.    البدٓر الٗلمُت 

ْالغخالث 12.2.5  البٗٓر 

ْز٣اُٞا. ٣ٞض ؤعؾل مللٗبذ الغخالث الٗل٣ض  ٍٓغ الٗغب ٖلما  ْعا مِما في جى ُت بلى الٛغب بك٩ل البٗٓر ص

ْالضعاؾت  ٓاث البدض الٗلمي  بي ْزُ ٓا َغ١ حٗلُمِم الخجٍغ ْحٗلم ؽ  ٓا الضْع ْبُت لُخل٣ ْع الُالب بلى البلضان ألا

 ْ ْ الٗلمُت  ٓجها  ْٞى ٓم الٛغبُت  ْا مً الٗل ْا ٞحاؾخٟاص ٓم مً اللٛت ٍغظْٗ  ها،جمِغ ً مخسههحن في قتى الٗل ٓا بلى الَٓ

ْبا ٖام  ْع ْما بلى طل٪. ٞالبٗشت ألاْلى ؤعؾلذ بلى ؤ ْٞىٓن الخغب  ْالِىضؾت  ْالؼعاٖت  ْالجغاخت  ْالُب  م 1813ْألاصب 

ْعا باعػا في بوكاء 1826ْالشاهُت ٖام  ْلٗب ص ْجغظم ٖضًضا مً ال٨خب  اٖت الُُِاْي الظي ؤل٠  ٢ْض بغػ مجهم ٞع م. 

اث ٖغبُت ألانل ؤْ اإلاترظمت اإلا ٦ْشحرا مً املخَُٓ ت"  ٢ٓاج٘ اإلاهٍغ ضة الكِحرة "ال ُبٗت في مهغ التي ؤنضعث الجٍغ

ٓاهحن الٟغوؿُت بلى اللٛت الٗغبُت ٖام  ٓوسخي ال٣ ٦ْظل٪ جغظم زحر الضًً الخ ْظما٫ الضًً ألاٞٛاوي  .م1890بلحها. 
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املجخم٘ الٗغبي بأعاثّ اؾخٟاص مً ألا٩ٞاع الٛغبُت ل٣ُاصة ْ بلى خض بُٗض بالخًاعة الٛغبُت جإزغ م( 1838 -م1897)

ٓم ْآلاصاب الٗغبُت في مهغ  ْلّ مؿاَمت ٦بحرة في جهًت الٗل ْالٗلمُت بلى الٗالم اإلاخ٣ضم.  الؿُاؾُت ْالاظخماُٖت 

ٓص ؾامي الباعْ  ْمدم ْٖبض هللا الىضًم  ْوكغ جالمُظٍ مً دمحم ٖبضٍ،  ْالٗالم الٗغبي بك٩ل ٖام.  صي آعاثّ بك٩ل زام 

    في الٗالم الٗغبي ٧لّ.

 الترظمت 12.2.6

ْمً ؤَمِا الىاخُت ألاصبُت  ٓاحي قتى  ٍٓغ املجخم٘ الٗغبي مً ه بن الترظمت لِا آزاع ٢ُاصًت في مجا٫ جُ

ْصزلذ ُٞما  ْالخجاعي  ْالش٣اُٞت. ل٣ض بضؤث الترظمت لخمُِض اإلاٟاْيت بحن اللٛخحن املخخلٟخحن ٖلى اإلاؿخٔٓ الؿُاسخي 

ْآصابها مً زال٫ جغظمت ال٨خب بٗض ف ٍٓغ اللٛت الٗغبُت  ٢ْضمذ بلى خض بُٗض مؿاَمت ٚحر ٢لُلت في جُ ي ألاصب الٗغبي 

ٓص الٗلمُت  ٞٓ ٓماث الٗغبُت ٞغنت الترظمت مً خُض ؤجها ؤعؾلذ ال ْٞغث الخ٩ ٢ْض  ألاصبُت الٛغبُت بلى اللٛت الٗغبُت. 

ْاإلا ٓم  ٓا الٗل ْاليكاَاث الٗلمُت لحزصَغ ْالبٗشاث بلى الجامٗاث الٛغبُت لُخٗل ٓا بغامج الخٗلُم  ٣ٍْضم ٗاٝع الٛغبُت 

ٓمت الٗغبُت ماؾؿاث ٖلمُت لخىُٟظ  ْؤ٢امذ الخ٩ ْز٣اٞت.  اإلاؼصَغة اإلاخإزغة بالٛغب ؤْ  الخُإةالٗالم الٗغبي ٖلما 

ْحٗض ماؾؿت الترظمت مً َظٍ الخُِ الخىُٟظًت التي بضؤث في ٖهغ الجهًت  ٖلى ًض دمحم اإلايكئت ٖلى ؤؾاؽ الٛغب. 

ْجغظمذ  ٦خاب ؤظىبي بلى  2000ٖلي باقا في مهغ لى٣ل الش٣اٞت الٛغبُت بلى اللٛت الٗغبُت ٞإؾؿذ مضعؾت ألالؿً  

٦ْظل٪ بضؤث خغ٦ت الترظمت في بالص الكام ٖام  ْجغظم ٦شحر مً ال٨خب الٛغبُت بلى اللٛت 1867اللٛت الٗغبُت.  م 

ْؤوكئذ صاع الترظمت في الجؼاثغ ٖا  م.1912م، ْفي اإلاٛغب الٗغبي ٖام 1903م الٗغبُت. 

٧ْان الاجها٫  ٓا ٖلى ألاصب الٛغبي  ل٣ض جإزغ ألاصب الٗغبي بالترظمت بك٩ل ٦بحر خُض ؤن ؤصباء الٗغب حٗٞغ

ِغث اججاَاث ؤصبُت خضًشت  ٓا في ألاصب الٗغبي ْْ ٍٓغ ألاصب الٗغبي ٞإبضٖ ْاؾٗا لخُ باألصب الٛغبي ٢ض ٞخذ لِم بابا 

ٖٓت  ٓاٖا مخى ن ْؤه ْلت ماْع ْالىثر الٗغبي. ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫ الًٟ اإلاؿغحي جغظم بلى اللٛت الٗغبُت بمدا في الكٗغ 

ٓلُحر" ٖام  ْاًاث مترظمت بلى 1847الى٣اف خُض ؤهّ جغظم مؿغخُت "م ْع ٦ْظل٪ ِْغث ٢هو ٢هحرة  م في بحرْث. 

ا مٛامغاث جلُما٥  ْمً ؤقَِغ ٍْجضع الظ1849٦الٗغبُت مً ألاصب الٛغبي،  ي خُض ؤهّ ٢ضم مؿاَمت م.   غ باإلاىٟلَٓ

ٓم  ٦بحرة في مجا٫ جغظمت ال٨خب الٛغبُت بلى الٗغبُت بمؿاٖضة ؤنض٢اثّ. ُٞترظم لّ ؤنض٢اثّ بلى الٗغبُت زم ٣ً

ْمً ؤقِغ جغظمتها  ي بهُاٚخّ بلى اللٛت الٗغبُت الجمُلت.  ْلحناإلاىٟلَٓ  . ما ظض

ٍٓت 12.2.7  املجام٘ اللٛ

ْجإزغث بها جإزغا  ٓع الٛغبي بٗض ؤن قاَضث الخًاعة الٛغبُت بٗض الخملت الٟغوؿُت  ل٣ض اهبهغث الٗغب بالخُ

ْالجامٗاث  ْا اإلاضاعؽ  ْالخٗلم. ٞإوكإ ٢ْلضتها في الخٗلُم  ٍٓغ  ْالخُ ٓع  ْجبٗتها في ؾبُل الخُ ٦بحرا في ٧ل مجا٫ الخُاة 

ٍٓت.  ْاملجام٘ اللٛ  ْاإلا٨خباث 

ْإخُاء اللٛت الٗغبُت. ٞخإزغث بلى بن املجم٘ اللٛٓي ِْ ال بزغ الخملت الٟغوؿُت لخٍٗغب آلاالث الخضًشت  غ ؤ

ْبٗض طل٪ ِْغ مجم٘ جلٓ آلازغ في  ٓلِا.  ْبُت ْألا٧اصًمُت الٟغوؿُت بك٩ل زام في ْي٘ ؤن ْع خض بُٗض باملجام٘ ألا

 ألا٢ُاع الٗغبُت. 

ْالٓي٘.  م باؾم املجم٘ 1892ؤما ؤ٫ْ املجم٘ ِٞٓغ في ال٣اَغة ٖام  ب  ٍْع ٖلى الخٍٗغ ٣ٍْخهغ ص اللٛٓي 

ْمجم٘ اللٛت الٗغبُت ٖام 1919ْبٗض طل٪ ؤؾـ مجم٘ الٗلمي الٗغبي ٖام  ْاملجم٘ 1932م في صمك٤،  م في ال٣اَغة، 
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ب ٖام 1947الٗلمي الٗغاقي ٖام  ْم٨خب جيؿ٤ُ الخٍٗغ ْمجم٘ اللٛت الٗغبُت ٖام 1961م في بٛضاص،  م في اإلاٛغب، 

ٍٓت في الترظمت م في ألاعصن1976 ْؤؾؿذ مجام٘ ؤزٔغ في قتى ؤهداء الٗالم الٗغبي. ل٣ض ؾاَمذ َظٍ املجام٘ اللٛ  .

ْؤنضع  ْجغظمت الترار.  ْاإلاهُلخاث  ب ألالٟاّ  ْْي٘ ألان٫ٓ لخٍٗغ ب ألالٟاّ ألاظىبُت  ْحٍٗغ اث  ْجد٤ُ٣ املخَُٓ

 ٧ل مً َظٍ اإلااؾؿاث مجلت زانت بها. 

ْبضؤ ا ٍٓت  ٓعث املجام٘ اللٛ ٍٓت ختى ْل٣ض جُ ْاإلااؾؿاث اللٛ ٓخُض اإلاىٓماث  ْلٓن بلى ج لٗلماء الٗغب ًدا

ٓا٣ٞت في مجلـ الجامٗت الٗغبُت بلى الاجداص الجهاجي ٖلى جإؾِـ " ٍٓت الٗلمُت الٗغبُتجمذ اإلا " ٖام اجداص املجام٘ اللٛ

ْل٣ض حُٗلذ ؤٖما٫ اإلااؾؿت ختى بضؤث وكاَاتها مغة ؤزٔغ ٖام 1957 ٓع َّ خؿحن. م جدذ عثاؾت الض1971٦م.  خ

ْاؾدىاصا في  ال  ٓم مجمٗا ؤ٦ثر ٢ب ال ٖاما في الٗالم الٗغبي ٧لِا ختى ؤنبذ الُ ْهالذ ٢ب ٓعث اإلااؾؿت  ْبٗض طل٪ جُ

 الٗالم الٗغبي. 

 الاؾدكغا١ 12.2.8

ٍُْل٤ ٖلى ٞئت الٗلماء  ر باالؾدكغا١  بَّ َٗ
ُ
ْجغازّ ح سّ  ْجاٍع ٓمّ  ْٖل ْلٛخّ  صعاؾت ٖلماء الٛغب ًٖ الكغ١ 

٢ْض جإزغ الاؾدكغا١، الظي حهضٝ بلى صعاؾت الكغ١ الظًً ح هخمٓن بضعاؾت الكغ١ "اإلاؿدكغ١" ؤْ "اإلاؿدكغ٢ٓن". 

ت ألانلُت بلى البدٓر الٗلمُت املخٌ  ْحٛحر ؤَضاّٞ الاؾخٗماٍع ْتها، بالجهًت الٗغبُت  ْالؿُُغة ٖلى زغ لالؾخٗماع 

ٓزاث٤ ٓاص ال ْازتزن اإلا ْالٟىٓن الكغ٢ُت  ٓم  ٢ْضم الضعاؾاث الٗلمُت  ْع٦ؼ ٖلى زضمت الٗل الٗلمُت في م٨خباث الٛغب 

ٓا في اللٛت  ْمً ؤقِغ اإلاؿدكغ٢حن الظًً ؤؾِم ا مً ٢بل اإلااؾؿاث الخانت بّ.  ْوكَغ ْالىاٞٗت في ماجمغ  اإلاُٟضة 

٧ْلمان ) ْا ؤؾماءَم في ال٣اثمت ٧اع٫ بغ ْؤزلض ْالٟىٓن الكغ٢ُت  ْآصابها  صًُٟض لُخمان ْ م(1868 -م1956الٗغبُت 

ٍٓل مغظلُٓر )1875 -م1958) ْصًُٟض نم َْما مً ؤإلااهُا،  ؾ٨ً ظب 1858 -م1940م(  َْاملخٓن ؤل٨ؿىضع ْع م( 

ٓان بًؼ٥ ؾلٟؿتر صي ؾاسخي )1895 -م1971) ْؤهُ َْما مً بهجلترا،  ٓن 1758 -م1838م(  َٓـ ماؾُيُ ْل م( 

َْما مً ٞغوؿا.1838 -م1962)  م( 

ٓماج٪:  ازخبر مٗل

ٓاءؤل٤  -1 ٓا٫ "اإلا٨خباث" ْ"الخٗلُم" زال٫ الجهًت الٗغبُت. ؤي  ٖلى ؤخ

ٍٓت" في ٖهغ الجهًت؟ -2  ماطا حٗٝغ ًٖ "الترظمت" ؤْ "املجام٘ اللٛ

 آزاع الجهًت الٗغبُت ٖلى ألاصب الٗغبي 12.3

ْز٣اُٞا ٖلى آلاصاب الٗاإلاُت ختى َغؤ  ْج١ٟٓ ٖلمُا  ل٣ض ج٣ضم ألاصب الٗغبي في الٗهغ الظَبي ج٣ضما قامال 

ما ُّٞ الٟىٓن ألاصبُت  ذٖلُّ ٖهغ الاهدُاٍ الظي يٟٗ ْٚحَر ْالىثر  ٖلى الهُٗض الٟجي. ٟٞي الىثر مً الكٗغ 

ْع٦ؼ ألاصباء ٖلى السج٘ با٢خهغ ألاصب الٗغبي ٖلى الىثر الٗلمي اإلاملٓء  ت  ٍع اإلآاَغ البالُٚت اإلاخ٩لٟت ٚحر الًْغ

اْاملخاؾً اللُٟٓت  ْٚحَر  بِ  ْالبالُٚت 
َ
خت في الىوالىٓغ ًٖ  ٌّ ٛ ْجد٫ٓ ألاصب الٗغبي بلى . اإلاٗاوي ْألا٩ٞاع اإلاُْغ

ْؤما في الكٗغ ٞاهدهغ  ث ؤصاء اإلاٗجى ال٣هحر باأللٟاّ ال٨شحرة اإلاملٓءة باملخؿىاث اللُٟٓت بؿٓء اؾخٗمالِا. 

ْاإلاضح ؤنىاّٞ ْؤما مً هاخُت الًٟ الكٗغي ٞلم ًبخ٨غ ُّٞ شخيء ْالغزاء في الٟسغ  الكٗغ ًظ٦غ ٚحر ؤهماٍ ٦خابت . 

ْا٢خهغث زهاثهّ في خض مٗحن. زم حٗٝغ ألاصب الٗغبي ٖلى ألاصب الٛغبي الجظابت،  ْؤما اإلاٗجى ًٞا٢ذ مداؾىّ 

 ْجإزغ بّ جإزغا ٦بحرا. 
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ْابخ٩اعاجّ بٗض خملت هابلُٓن ِْغ ألاصب الٗغبي  بك٩ل ظضًض مً زهاثهّ ال٣ضًمت الٟاث٣ت اإلاؼصَغة 

ٓان  ْالىثرالخضًشت اإلاخإزغة باألصب الٛغبي بإل ٓع اإلاضاعؽ ألاصبُت بك٩ل  ،ْؤق٩ا٫ ٖضًضة في الىٓم  مما ؤؾٟغ ًٖ ِْ

ٓع الخالُت ًٖ آزاع ٦بحر  ْهٓما. الجهًتفي ألاصب الٗغبي. ؾىدىا٫ْ في الؿُ  الٗغبُت التي َغؤث ٖلى ألاصب الٗغبي هثرا 

 آزاع الىًُت الٗغبُت ٖلى الىثر 12.3.1

ْالًٟ م  قِض ا1798بٗض خملت هابلُٓن ٖلى مهغ ٖام  ٓع ْالاػصَاع في مجا٫ الٗلم  لٗالم الٗغبي الخُ

ْالٟىٓن الٛغبُت بلى اللٛت  ٓم  ٓم الٛغبُت ْألا٩ٞاع ألاظىبُت ختى ايُغ بلى ه٣ل الٗل ْجإزغ بالٗل ْالش٣اٞت ْالاظخمإ 

٢ْامذ بى٣ل الترار الٛغبي بلى ْالخإل٠ُ  ْاإلاٗاَض للترظمت  ْلخد٤ُ٣ َظا الٛغى ٢ض ؤؾؿذ اإلاضاعؽ  ألاصب  الٗغبُت. 

ْا بها  ْال٨خاب جإزغ َْاالء ألاصباء  ٓم الٛغبُت.  ْالخه٫ٓ ٖلى الٗل ْال٨خاب بلى الترظمت  ْؤظلبذ ٖىاًت ألاصباء  الٗغبي 

ٖٓت التي لم ج٨ً في ألاصب  ت ْألا٩ٞاع اإلاخى ْالكٍٗغ ت  ِغث قتى ألاؾالُب الىثًر ْاَخمام، ْْ ٓا ٖلحها ب٩ل ٖىاًت  ٟ٨ْٖ

 الٗغبي مً ٢بل. 

ٓإ ظضًضة. ؤما آزاع الجهًت  ِغث ؤه ْالكٗغ ٣ٞض جدغع مً ألاؾالُب الغاثجت مً ٢بل ْْ الٗغبُت ٖلى الىثر 

٦ْشحرا مما ه٣ل بلى ألاصب الٗغبي هي   ، ْبُت ألازٔغ ْع ْاللٛاث ألا ال بالترظمت مً اللٛت الٟغوؿُت  ْهي بضؤث ؤ

ْع الابخ٩اع ْؤلابض ت. زم ظاء ص ْال٣هو مً اللٛت الٟغوؿُت ْؤلاهجلحًز ِغث ألا٩ٞاع الجضًضة اإلاؿغخُاث  إ الٟجي ْْ

ْؤنبذ ألاصب الٗغبي ؤصبا  ْإبضاٖاتها الٟاث٣ت.  ت  ْالخُاعاث الخضًشت التي جدؿم بسهاثهِا الباٖع ٖٓت  ْالاججاَاث اإلاخى

ْاهدكغ في الٗالم الٗغبي ٧لّ ْؾُُغث ٖلى ألاصب الٗغبي  ٖاإلاُا طاث الخهاثو الباعػة التي جمخاػ بها آلاصاب الٗاإلاُت 

ٓاثؼ الٗاإلاُت جمىذ  مً ٢بل ْهي مً ؤبغػ الج ٓبل الٗاإلاُت في اللٛت ْألاصب  ْال٨خاب ختى ها٫ ألاصب الٗغبي ظاثؼة ه ألاصباء 

ْؤؾمى الازترإ الٗلمي بما ٞحها اللٛت ْآلاصاب.  ْٕ ؤلابضإ الٟجي  ْؤع ٓص الٟاث٣ت   في قتى املجا٫ ٖلى الجِ

ٓصا م٨شٟت في  ْالكٗغاء ظِ ْال٨خاب  ْمً ؤبغػ ٢ْض بظ٫ ألاصباء  ْالغقي.  ٓع  ت الخُ بباٙل ألاصب الٗغبي بلى ٢ِمَّ

ْهان٠ُ  ْٖبض الغخمً الجبرحي،  اٖت عاٞ٘ الُُِاْي، ْدمحم خؿحن الُٗاع، ْظما٫ الضًً ألاٞٛاوي،  َاالء ألاصباء: ٞع

ٓع، ْظغجي ٓص جُم ْمدم ْالكُش دمحم ٖبضٍ، ْق٨ُب ؤعؾالن، ْدمحم خؿحن ٩َُل،  ْؤخمض ٞاعؽ الكضًا١،   الُاػجي، 

م.  ْٚحَر ي  ْمهُٟى لُٟي اإلاىٟلَٓ ْؤخمض ؤمحن،  ّ خؿحن،  ٓص ال٣ٗاص، َْ ْٖباؽ مدم ٤ُٞٓ الخ٨ُم،  ْج ضان،  ٍػ

ْمً ؤَم  ْالىثر.  ِغث ؤنىاٝ ٖضًضة في الكٗغ  ٓبا، ْْ ْؤؾل ٕغ ألاصب الٗغبي ٞىا  ْبةؾِاماث َاالء ألاصباء جٖغ

ْاإلاؿغخُت.  ْاًت  ْالغ ْال٣هت ال٣هحرة  ت هي اإلا٣الت  ٓظؼا مغ٦ؼا ٖلى ألانىاٝ الىثًر ْلِا م ٓع الخالُت ؾىدىا ْفي الؿُ

ْلِا ُٞما بٗض في بُان آزاع الجهًت الٗغبُت ٖلى  ْؤما ؤنىاٝ الكٗغ ٞؿىدىا آلازاع التي اجهٟذ بها بٗض الجهًت الٗغبُت. 

 الكٗغ الٗغبي.  

 اإلا٣الت 12.3.1.1

ْهي نى٠ ؤصبي هثري  في الٗهغ الٗباسخي م٘ زهاثهِا مً  ثػصَغ ابن الغؾالت ٧اهذ عاثجت في ألاصب الٗغبي 

ْؤما اإلا٣الت ٞهي .الهىاٖت ْألاؾلٓب ْٚحٍر في ًٞ اإلا٣امت.  غي  ْٚحٍر ٦ما اقتهغ الخٍغ هثر ؤصبي  ْاقتهغ ٞحها الجاخٔ 

 بدض ٢هحر  في الٗلم ؤْ ألاصب ؤْ الؿُاؾت ؤْ 
ً
ْمٗجى اإلا٣الت لٛت ْؤؾلٓب بؿُِ.  ٕٓ مدضص بلٛت ؾِلت  حٗالج مٓي

ْصة في الاظخمإ ًيكغ ف ت مدض ْانُالخا ٢ُٗت هثًر ٍٓت  الدجمي صخُٟت ؤْ مجلت،  ٣ت ٖٟ ٕٓ، ج٨خب بٍُغ ْاإلآي

ُت ؤن حٗبر حٗبحرا ناص٢ا ًٖ شخهُت ٧اجبها ٧اإلا٣الت الؿُاؾُت ؤْ الى٣ضًت. ٗت زالُت مً الخ٩ل٠، قٍغ  ؾَغ
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ِٗا  َٓػ ْج ا  ٓع الصخاٞت خُض ؤجها ٢امذ بيكَغ ٕٓ ؤصبي ِْغ في الٗهغ الخضًض م٘ ِْ بك٩ل ٦بحر. ٢ض ْهي ه

ٓاثب ٢ُٗت ت وكغث مجلت الج َْٗض الكضًا١ ؤ٫ْ ٧اجب  هثًر ٓان "م٣الت في ؤنل الىُل" ألخمض ٞاعؽ الكضًا١.  بٗى

ت ٖغبُت.   ٖغبي اؾخسضم مهُلر اإلا٣الت ل٣ُٗت هثًر

ٓبها  ا ٧ان ؤؾل ٕٓ ظضًض للغؾالت ٟٞي بضاًت مؿحَر ْالخ مملًٓء ٦ْما ؤن اإلا٣الت الٗغبُت ه ٩ل٠ بالخهى٘ اللٟٓي 

ٓإ ألاصبُت  ٕٓ الجضًض مً الىثر الٗغبي جإزغ باألصب الٛغبي مشلما جإزغث ألاه َْظا الى البالغي مً املخؿىاث اللُٟٓت. 

ٖٓا ظضًضا مً الىثر الٗغبي ٌٗض مً ؤنل  ْؤنبذ ه ألازٔغ باألصب الٛغبي بٗض الجهًت الٗغبُت ختى حٛحر بك٩ل ٧امل 

ْإزغ طل٪ جد٫ٓ بلى  ٓخا ٚحر م٣ٗض لُِٟم ألاصب الٛغبي الخالو.  ْالؿِلت في الخٗبحر بإؾلٓب ؤ٦ثر ْي البؿاَت 

خت.  ْالخام م٘ التر٦حز ٖلى ْياخت ال٨ٟغة اإلاُْغ  ال٣اعت الٗام 

ٓاِٖا الٗضًضة مً اإلا٣الت الؿُاؾُت ْالا٢خهاصًت  ٖٓا ٦شحرا خُض ِْغث ؤه ٖٓذ اإلا٣الت ُٞما بٗض جى جى

ْالٟلؿ ت ْألاصبُت  ْال٨ٍٟغ ْالىٟؿُت  ا.ْالاظخماُٖت  ْٚحَر ْالظاجُت  ُٖٓت  ْاإلآي ْالى٣ضًت  ْالضًيُت   ُٟت 

ي مً زال٫ ٦خابُّ "الٗبراث"  ا ال٩اجب مهُٟى لُٟي اإلاىٟلَٓ ٍَٓغ ؤما اإلا٣الت الظاجُت ٞؿاَم في جُ

ْال٩اجبت مي  ْالُغاث٠"،  ٓان٠" ْ"البضاج٘  ْابدؿامت" ْ"الٗ ْال٩اجب ظبران زلُل ظبران في ٦خبّ "صمٗت  ْ"الىٓغاث"، 

اصة في "ؾ ْمً ٍػ ٍٓغ اإلا٣الت الظاجُت،  م مً ألاصباء. ْؾاَم ٖضًض مً ال٨خاب في جُ ْٚحَر ْؤقٗت " ٓاهذ ٞخاة" ْ"ْلماث 

ا١"، ْ"٦ك٠  ًٖ  املخبإؤَمِم ال٩اجب ؤخمض ٞاعؽ الكضًا١ مً زال٫ ٦خابُّ "الؿا١ ٖلى الؿا١ في ما َٓ الٟاٍع

ْال٩اجب ببغاَُم ٖبض ال٣اصع اإلااػوي في ٦خبّ "٢بٌ  ْعبت"،  ْؤما ٞىٓن ؤ ذ"، ْ"مً الىاٞظة"، ْ"خهاص الِكُم".  الٍغ

ْحي الهجغة"، ْ"خضًض ال٣مغ".     ت ٣ٞض اقتهغ ُّٞ مهُٟى ناص١ الغاٞعي بــ "  اإلا٣الت ال٨ٍٟغ

ْالىخاثج اإلاؿخيبُت مجها م٘  ٓإ اإلا٣الت خُض حٗخمض ٖلى الضالثل اإلاى٣ُُت  ُٖٓت مً ؤَم ؤه ْحٗض اإلا٣الت اإلآي

ْحٗالج  ْالخاجمت  ْالٗلمي. اإلا٣ضمت  ْالٟلؿٟي  ْالى٣ضي  ْالؿُاسخي  ٕٓ الاظخماعي  ٓايُ٘ قتى مً اإلآي  م

ٓعث اإلا٣الت مً زال٫ الصخ٠ الٗغبُت في البضاًت خُض ؤجها ٧اهذ مىهت ؤؾاؾُت ليكغ اإلا٣االث زم  ل٣ض جُ

ٖٓاتها. ٞ ٍْيكغ مجم ٓايُ٘  ٖٓت اإلا بضؤث يمذ بلحها ال٨خب خُض ؤن ال٩اجب ًجم٘ في ٦خابّ م٣االجّ الٗضًضة مخى

ْم ٖٓت اإلا٣االث بك٩ل ال٨خاب.  "ٌُٞ الخاَغ" ألخمض ؤمحن، لُّ خؿحن،  "خضًض ألاعبٗاء"جها ؾلؿلت وكغ مجم

بغاَُم ٖبض ال٣اصع إل  "خهاص الِكُم"ؼاْي ْخمض بً ببغاَُم الٗأل  "قظعاث الظَب"ْْ"الٛغبا٫" إلاُساثُل وُٗمت، 

ْالُىُاْي مً ٦خاب اإلا٣الت ؤ٦ثر وكغا بك٩ل ال٨خاب. .إلااػويا  َْٗض ال٣ٗاص 

 ٣هحرةال٣هت ال 12.3.1.2

ْهالذ  ٓع  ٓعث ٖبر الٗه ٍٓا زم جُ ْحها الٗغب قٟ ْجغ بن ال٣هت ٧اهذ عاثجت في ألاصب الٗغبي مىظ ػمً ٢ضًم 

٦ْخاب ؤل٠ لُلت  ْاإلا٣اماث،  ْٞىا ؾحرة ابً َكام،  ٓبا  ْمً ؤقِغ ال٣هو الٗغبُت ؤؾل ٓاؾٗت في الٗالم.  ٓلِا ال ٢ب

ا.  ْٚحَر  ْلُلت 

ْبضؤث في اإلاغخلت ألاْلى  ؤما ال٣هت ال٣هحرة في ألاصب الٗغبي ٞلم جِٓغ بال بٗض اخخ٩ا٥ الٗغب بالٛغب 

ْاإلاٗاٝع الٛغبُت بلى اللٛت  ٓم  ٓا الٗل ْاٞض الخٗلُمُت الظًً ه٣ل ْبُت بلى الٗغبُت مً ٢بل الغ ْع بالترظمت مً اللٛت ألا

ا. ٧اهذ َظٍ  الٗغبُت بما ٞحها ال٣هت التي وكغتها املجالث الٗغبُت ْٚحَر الكِحرة مً "الجىان" ْ"اإلا٣خ٠ُ" ْ"الِال٫" 

٧ْان التر٦حز ٖلى جغظمت الىهٓم بضْن  ا ألاصبُت زالُت مً املخاؾً ألاصبُت  ال٣هو اإلاترظمت في بضاًت مؿحَر
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ٍٓغ ال٣هت  ٓا في جُ جي الجامٗاث الٛغبُت ْؾاَم ْبٗض طل٪ ِْغ ظُل ظضًض مً زٍغ الاَخمام بالخهاثو الٟىُت. 

ٓع ٖام ا ضة الؿٟ ْؤنضع ٢هت "في ال٣ُاع" التي وكغتها ظٍغ ٓع في َظا املجا٫  ٢ْض ؾب٤ دمحم جُم م. 1917لٗغبُت الٟىُت. 

ْاٖخبر بٌٗ الباخشحن ؤن ٢هت "الٗا٢غ" إلاُساثُل  ْحٗض َظٍ ال٣هت ؤْلى ال٣هو الٗغبُت خؿب مٗٓم الباخشحن. 

ٓعث ال٣هت الٗغبُت  ِغث ٢هت ٖغبُت وُٗمت هي ؤْلى ال٣هو الٗغبُت. زم جُ ٓبا ٖلى ؤًض ألاصباء الٗغب ْْ ْؤؾل ٞىا 

ٓع، ْ"خُاة لو" لُدحى خ٣ي، ْ"صعؽ مالم" لصخاجّ ٖبُض، ْ"ظىاًت ؤم ٖلى  ْمجها: "ما جغاٍ الُٗٓن" ملخمض جُم ٞىُت. 

ٓع  ٓص جُم ٢ْض ٞا١ مدم  . ٓعص" لىجُب مدّٟٓ ٤ُٞٓ الخ٨ُم، ْ"نباح ال ْلضَا" ألخمض زحري، ْ"ِٖض الكُُان" لخ

ٖٓاجّ َْٓ ؤ ْؤنضع ٖضة مجم ن قِغة بةؾِاماجّ في ًٞ ال٣هت  ٓع في َظا املجا٫ ٖلى ألاصباء آلازْغ ر نٛحر ملخمض جُم

 ال٣ههُت ال٣هحرة.

ْاًت 12.3.1.3  الغ

ذ ٖلُّ الٗغب مً زال٫ الترظمت ٢ام بها َالب البٗشت مً  ٕٓ مً ال٣هت، ٚغبي ألانل حٗٞغ ْاًت ه بن الغ

ْاللٛاث الٛغبُت  ْاًت اللٛت الٟغوؿُت  اٖت الُُِاْي الظي جغظم ع ٢ْض ؾب٤ في َظا املجا٫ ٞع بلى اللٛت الٗغبُت. 

ْع اإلاترظمحن الظًً  ْبٗض طل٪ ظاء ص ٢ْاج٘ جلُما٥".  ٓا٢٘ ألاٞال٥ في  ٓان "م ا بٗى ْؤنضَع ُٞيُلٓن "مٛامغاث جلُما٥" 

ْحٗٝغ بها ؤصباء الٗغب ٖلى آلاصاب الٛغب ْاًاث بلى اللٛت الٗغبُت،  ٓا مئاث الغ ٍٓغ ال٣هت الٗغبُت. جغظم ٓا جُ ْل ُت ْخا

ٍٓلخي ٢هت "خضًض ِٖسخى بً َكام"، ْخاٞٔ ببغاَُم ٢هت  ٣ٞام دمحم ٖلي مباع٥ بيكغ ٢هت "ٖلم الضًً"، ْدمحم اإلا

ْبٗض طل٪ ؤنضع دمحم خؿحن ٩َُل  ْاًت الٗغبُت.  ْلت مب٨غة في وكإة الغ ْلت مدا ْحٗض َظٍ املخا م.  ْٚحَر "لُالي ؾُُذ" 

يب" ٖام  ْاًت الٗغبُت الٟىُت. ٢1912هت "ٍػ  م التي خلذ م٩ان ؤْلى الغ

ما ٖلى  ْٚحَر سُت ْالاظخماُٖت  ْاًت الخاٍع ٓاِٖا الٗضًضة مً الغ ِغث ؤه ْاًت الٗغبُت ْْ ذ الغ ٖغ ْبٗض طل٪ جٖغ

ٍٓغ  ْان"، ْ"شجغة الباؽ" في ج٣ضًم جه ْاًاجّ "ألاهام"، ْ"صٖاء ال٨غ ْاثُحن الٗغب. ٞىجر َّ خؿحن في ع ؤًض الغ

ت. ْؾلِ ببغاَُم ٖبض ال٣اصع اإلااػوي الخُاة اإلا  هٍغ
ً
ٓاءا ْاًاجّ "ببغاَُم  ي ْاليؿاء في ع ٖلى الىاخُت الىٟؿُت للغظا٫ 

اٝ"  ٓمُاث هاثب في ألاٍع ْح"، ْ"ً ٓصة الغ ْاًاجّ "ٖ ٤ُٞٓ الخ٨ُم في ع ٦ْظل٪ ع٦ؼ ج ما.  ْٚحَر ٓصة ٖلى بضء"  ال٩اجب"، ْٖ

ا ٖلى ج٣ضً ْٚحَر ٓع مً الكغ١" ْ"خماع الخ٨ُم"  سُت ٣ٞض ِْغث ٖلى ًض ْ"ٖهٟ ْاًت الخاٍع ْؤما الغ ٓعة املجخم٘.  م ن

ْمجها "ٖظعاء ٢َغل"، ْ"ٞخذ ألاهضلـ"، ْ"ٚاصة ٦غبالء"،  سُت ٖضًضة،  ْاًاث جاٍع ضان خُض ؤهّ ٢ام بيكغ ع ظغجي ٍػ

 ْ"نالح الضًً". 

ا ٖضًض  ٍَٓغ ٢ْض ؾاَم في جُ ِغث بك٩ل ٞجي ٧امل  ْاًت الٗغبُت ْْ مً ال٨خاب ْزال٫ َظٍ الٟترة هطجذ الغ

ْإخؿان ٖبض  ٓصة السخاع،  ْٖبض الخمُض ظ ْمُساثُل وُٗمت،  ، ْظبران زلُل ظبران،  م هجُب مدّٟٓ ْؤقَِغ

ْاجي هجُب مدّٟٓ ٖلى َاالء ألاصباء بمؿاَمت  ٢ْض ٞا١ الغ ْٖبض الغخمان الكغ٢اْي.  ٍْٓؾ٠ الؿباعي،  ال٣ضْؽ، 

ْها٫ قِغجّ الٟاث٣ت بجاثؼة ْاًت الٗغبُت  ٍٓغ الغ ْمً ؤقِغ  ٦بحرة في جُ الص خاعجىا".  ْاًخّ "ؤ ٓبل الٗاإلاُت لآلصاب ٖلى ع ه

ْزالزُت  ٦ْٟاح َُبت(،  ْبِـ،  ْعاص سُت )ٖبض ألا٢ضاع،  ْالشالزُت الخاٍع ْاًاجّ "ال٣اَغة الجضًضة"، ْ"ػ٢ا١ اإلاض١"،  ع

ْال٨الب"، ْ"زغزغة ١ٓٞ الىُل". ت(، ْ"اللو  ْالؿ٨ٍغ ٢ْهغ الك١ٓ،   ،ً  ال٣اَغة )بحن ال٣هٍغ

 اإلاؿغخُت الٗغبُت 12.3.1.4
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ْاجها٫ الٗغب  ِْغث اإلاؿغخُت الٗغبُت مشلما ِْغث الٟىٓن الخضًشت ألازٔغ بٗض هجمت هابلُٓن ٖلى مهغ 

ن الى٣اف خُض ؤهّ ؾاٞغ بلى بًُالُا  ْلت في ًٞ اإلاؿغخُت ٢ام بها ألاصًب اللبىاوي ماْع ْؤ٫ْ مدا م بهم.  ْجإزَغ بالٛغب 

ْب ٢ْضم ْقاَض َىا٥ جمشُل مؿغخُت ٞإعجب بها،  ىّ لبىان.  ٓصجّ بلى َْ ضؤ بخإل٠ُ ٞغ٢ت جمشُلُت للمؿغخُت بٗض ٖ

ٓان "البسُل" ٖام  ٓان 1847ؤ٫ْ مؿغخُت ٖغبُت في بِخّ بٗى ْبٗض طل٪ ٢ضم مؿغخُاث ؤزٔغ ٖلى اإلاىهت بٗى م. 

ٓا بهما. ْؤعجب ٓمت  ن الغقُض" قاَضَما عظا٫ الخ٩ َْاْع ٓص الؿلُِ"، ْ"ؤبٓ الخؿً اإلاٟٛل   "الخؿ

ْبٗضٍ ٢ام ظماٖت مً ل٣ض حٗٝغ ؤص ن الى٣اف.  ْلت ماْع باء الٗغب ٖلى اإلاؿغخُت الٗغبُت مً زال٫ مدا

٢ْض ؾب٤  ٍٓغ َظا الًٟ.  م بمؿاَمت ٦بحرة في جُ ْٚحَر ْهجُب الخضاص  ْؤصًب بسخا١،  ألاصباء مشل ؾلُم الى٣اف، 

ٍٓ ؾلُم الى٣اف خُض ؤهّ  ن الى٣اف ٖلى ؤصباء الٗغب في اإلاؿغخُت الٗغبُت ؤز ؤل٠ ٞغ٢ت مؿغخُت في بحرْث بٗض ماْع

ال، زم ؾاٞغ بلى مهغ ٖام  ذ الٗغب ٖلى الٟغ٢ت اإلاؿغخُت ٢ْ1876ضم َىا٥ جمشُالجّ اإلاؿغخُت ؤ ْبٗض طل٪ حٗٞغ م. 

ْلخّ الخمشُلُت بضمك٤ في صاع ظضٍ هدٓ ٖام  ْاظّ ال٣باوي 1866الكامُت ألبي زلُل ال٣باوي الظي ٢ضم مدا ٢ْض  م. 

ٓام ٞاجج ْمت ٖىُٟت مً الٗ  م. 1884ّ بلى مهغ ٖام م٣ا

ْالٟىاهٓن مً ظمُ٘  ٓلِا ؾاٞغ ألاصباء  ٢ْب ْمً ؤظل جغخُبها  عخبذ مهغ َاالء الٟىاهحن جغخُبا حصجُُٗا، 

ٍٓغ اإلاؿغخُت  ْعا مِما في جُ ْبغا اإلال٨ُت التي لٗبذ ص ٢ْض ؤوكإ لِم الخضًٓ بؾماُٖل ألا ألا٢ُاع الٗغبُت بلحها. 

٢ْخئظ مدُت لخمشُل اإلاؿغ  ْمجها ٞغ٢ت ٖبض هللا ٩ٖاقت، ْؤنبدذ مهغ  ِغث الٟغ١ الخمشُلُت الٗضًضة،  خُت ْْ

ٍٓغ اإلاؿغخُت بك٩ل ٦بحر.  ْبضؤث اإلاىاٞؿت بُجها التي ؾاَمذ في جُ ْٞغ٢ت ؾالمت حجاػي،  ْٞغ٢ت ؾلُمان ال٣غصاحي، 

ْاؾٗا في الجماَحر. ال  اٍ ٢ب ُّ  ٢ْض هالذ ٞغ٢ت ًٓؾ٠ الخ

. ْزال٫ َظٍ  ٧اهذ اإلاؿغخُت في البضاًت جترظم مً اللٛت ْبُت ألازٔغ ْع ت ؤْ اللٛاث ألا الٟغوؿُت ؤْ ؤلاهجلحًز

ٓبهم الخام بهم زال٫  ن ؤؾل ٧ْان اإلاترظمٓن ًسخاْع ْبُت بلى اللٛت الٗغبُت.  ْع اإلاضة جغظمذ مئاث اإلاؿغخُاث ألا

ٓا بدب ا ما ًىاؾب لِم خؿب ط١ْ اإلاكاَضًً للمؿغخُت. ٞبًِٗم جهٞغ ٓن ٞحها جهٞغ ٍْخهٞغ ضًل ٖملُت الترظمت 

ٓا بدبضًل ما ٖضا طل٪ ختى جهٝغ  ْجهٞغ ْا ٖلى َظا  ْالبٌٗ آلازغ جهاٖض ؤؾماء ألاشخام ْألاما٦ً ٣ِٞ، 

َٓا بك٩ل ال ًبضْ ؤجها مً ؤنل ٚحر  ْج٣ضم ْبُت  ْع ْا الىمِ ألاؾاسخي ْألاؾلٓب مً مؿغخُت ؤ البٌٗ بلى خض ؤجهم ؤزظ

َٓا مً ألاشخام طاث اإلا٩اهت الٗلُا لُخسظ م٩اجه ْجلخه ٓايٗت. ٖغبُت.  ت مخ  م شخهُاث ٖهٍغ

ْعا مِما في  ٓعط ؤبٌُ ص ٢ْض لٗب ظ ٓلذ بلى الٟىُت ؤ٦ثر مً ٢بل.  ْجد  ً صزلذ اإلاؿغخُت في ال٣غن الٗكٍغ

ا خُض ؤهّ ٢ام بضعاؾت ًٞ اإلاؿغخُت صعاؾت ٖم٣ُت بٗض طل٪ ٢ام بخإل٠ُ ٞغ٢ت جمشُلُت ٖام  ٍَٓغ ٦ْظل٪ 1912جُ م. 

ْل٣ض صعؽ ِْغث ٞغ٢ت "ظمُٗت ؤههاع الخمشُل" التي ا ٓع.  ْإبغاَُم عمؼي ْدمحم جُم هًم بلحها ٖبض الغخمان عقضي 

ٓع في ال٣ٟو"، ْ"ٖبض الؿخاع آٞىضي"  ْؤنضع مؿغخُاجّ "الٗهٟ ٓع ًٞ الخمشُل في ٞغوؿا ٞاؾخٟاص مً زبرجّ  جُم

اًت ألان٫ٓ الٟىُت الخمشُلُت. ٓع ٞحها اللٛت الٗامُت م٘ ٖع ٢ْض اؾخسضم جُم ما.   ْٚحَر

ٓانلذ عخل ْؤنضع ٨َْظا ج ٓع اإلاؿغخُت الٗغبُت ختى ظاء الكاٖغ اإلاهغي اإلاٗغْٝ ؤخمض قٓقي  ت جُ

ْمً ؤقِغ مؿغخُاجّ مهٕغ  ٢ٓت بمؿاَماجّ.  ْهالذ اإلاؿغخُت م٩اهت مغم ت ٞىُت طاث ٢ُمت ؤصبُت،  مؿغخُت قٍٗغ

 ْ ْالخ٣لُض ْالا٢خباؽ  ب  ْجسلهذ اإلاؿغخُت الٗغبُت مً الخٍٗغ ْالؿذ َضٔ.  ْمجىٓن لُلى،  ٓباجغا،  ِْغث ٧لُ

ْمً ؤقِغ َظٍ الٟئت مُساثُل وُٗمت الظي ؤنضع "آلاباء  ْال٨الؾ٨ُُت.  ٓا٢ُٗت الاظخماُٖت  الاججاَاث الخضًشت مً ال
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٤ُٞٓ الخ٨ُم ٖضصا ٚحر ٢لُل مً اإلاؿغخُاث الٗغبُت التي ؤصعظتها في ٢اثمت اإلاؿغخُاث  ٦ْظل٪ ؤنضع ج ْالبىٓن"، 

ٕٓ ْاإلآي ْالًٟ  ْالؿلُان الخاثغ. الٟىُت اإلامخاػة مً خُض ألاؾلٓب  ْمً ؤقِغ مؿغخُاجّ ؤَل ال٠ِ٨، ْقِغػاص،   . 

ٖٓت مً اإلا٣الت  ٓاِٖا اإلاخى ِغ ؤه ٓها ْْ ْمًم اجطر لىا مما ؾب٤ ؤن الىثر َغؤ ٖلُّ آزاع الجهًت الٗغبُت ق٨ال 

ْْي ٓص بك٩ل ؤ٦ثر ؾِال ْؾظاظت  ٓبّ بلى بًها٫ اإلاٗجى اإلا٣ه ْاإلاؿغخُت. جد٫ٓ ؤؾل ْاًت  ْالغ ٓخا ْال٣هت ال٣هحرة 

ٍْم٨ً لىا ؤن هلخو بٌٗ الؿماث  ْالخ٩لٟاث البالُٚت.  ْالخ٣ُٗض  ْاإلاٗاوي زالُا مً الٛمٓى  مً خُض الترا٦ُب 

 الٗامت آلزاع الجهًت ٖلى الىثر الٗغبي في الى٣اٍ الخالُت:

 ٢ًْاًاٍ الؿُاؾُت ْالاظخماُٖت ٖٓاجّ ختى ؤنبذ ٌٗبر ًٖ خُاة املجخم٘  ٕٓ مٓي ْجى  احؿإ مجاالجّ 

 ْاإلا٣اماثازخٟاء ال  ٟىٓن ال٣ضًمت ٧الغؾاثل 

  ْ ْال٣هت  ٓع ٞىٓن ظضًضة ٧اإلا٣ا٫  ِْ ْ ْاًت   اإلاؿغخُتالغ

 ِْالبؿ  مُلّ بلى الخدلُل 

 جإزٍغ بالضعاؾاث الىٟؿُت ْالاظخماُٖت 

 ٓع ْألاؾالُب ْاله  ججضًض ألا٩ٞاع 

  ْاإلاُل بلى ألاؾلٓب اإلاغؾل اإلاخدغع ْاملخؿىاث البضٌُٗت  ٓص الهىٗت   الخسلو مً ٢ُ

  ْالِؿغؾالمت ٓلت   اللٛت م٘ الاججاٍ بلى الؿِ

 آزاع الجهًت الٗغبُت ٖلى الكٗغ 12.3.2

بن الكٗغ الٗغبي ِْغث ٖلُّ آزاع الجهًت الٗغبُت مشلما ِْغث ٖلى الىثر الٗغبي. ْألازغ ألا٫ْ الظي ٢اص 

ٓع ْالاػصَاع، َٓ اٖتراٝ ؤصباء الٗغب بال٠ًٗ الظي ْالِبٍٓ بلى الخُ ٓص  احؿم بّ الكٗغ  الكٗغ الٗغبي مً الجم

٧ْان بخُاء الكٗغ الٗغبي في البضاًت ٌٗبر ًٖ ج٣لُض ؤؾلٓب الكٗغ ال٣ضًم في الك٩ل  ْالغ٧ا٦ت.  الٗغبي مً السخاٞت 

ْالهٟاء الكٗغي بالتر٦حز ٖلى الخجضًض في املخخٔٓ  ٍٓت  ْاإلاخاهت اللٛ ْالبىاء الكٗغي م٘ الخغم ٖلى الض٢ت في الخٗبحر 

ْؤما مً هاخُت الب ٦ْظل٪ لم ًِٓغ ؤي اججاٍ قٗغي ْاإلاًمٓن.  ْػان ٞلم ًخٛحر ٞحها شخيء،  ٓافي ْألا ىاء الكٗغي مً ال٣

 ظضًض. 

ِغث ٖلى الكٗغ الٗغبي آزاع الجهًت الٗغبُت بٗض الخغب الٗاإلاُت الشاهُت بك٩ل ٦بحر خُض ؤن الكٗغاء  ْْ

ْا ًىاصْن بخ غ١ ٣لُض زهاثو آلاصاب الٛغبُت مً هاالٗغب بضؤ ْاإلاًمٓن َْ ً  خُت الك٩ل  ْالٗغى، َاظٍغ الخ٣ضًم 

ْالخُا٫  ْالٗاَٟت  ت الٗغبُت ال٣ضًمت. ٣ٞض جإزغ قٗغاء الٗغب بسهاثو الكٗغ الٛغبي مً الخٗبحر  باألؾالُب الكٍٗغ

ت في البالص الٗغبُت. ِغث جُاعاث ٖضًضة خؿب الخُاعاث الٛغبُت الكٍٗغ  ْال٨ٟغة ْْ

ْالخغ٧اث ألاصبُت بإن آزاع ا لجهًت ِْغث ٖلى ألاصب الٗغبي بمغاخل ٖضًضة. ٍْم٨ً جلخُو َظٍ الاججاَاث 

ٓا في البىاء الكٗغي،  ٓايُ٘ الجضًضة في الكٗغ مً صْن ؤن ًبضٖ ْمجها مغخلت البضاًت التي ٖالج ٞحها قٗغاء الٗغب اإلا

ْالٗاَٟت  ِغث في اإلاغخلت الشاهُت ظماٖت مً الكٗغاء التي ؤِْغث الخُا٫  ْحٗبر َظٍ اإلاغخلت بالكٗغاء املجضصًً. ْْ

ْع مً ألاصباء الظًً  ْبٗض طل٪ ظاء ص ْماوؿُت.  ْاقتهغث بالغ ا م٘ التر٦حز ٖلى الُبُٗت  الٟغصًت ْالاظخماُٖت في ؤقٗاَع
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ْبٗض طل٪ ظاءث  ٓا٢ُٗحن.  ٓا بال ٓا٢٘ ْؾم ٓا بلى بُان ال ٓا٢٘ ٞمال ْماوؿُت لم حٗبر ٖجهم ٦ما َم في ال ْا ؤن الغ ْظض

ْازخاعث ؤؾلٓب الغمؼ للخٗب حن.ظماٖت مً الكٗغاء  ِا باألصباء الغمٍؼ ْهي التي وٗٞغ  حر ٖما ًسُغ في ؤهٟؿِا، 

ْجٟانُلِا ُٞما ًلي: التيْفي ألاصب الٗغبي َظٍ الخُاعاث اإلاِمت   ظلبذ اججاَاث ٖضًضة. 

ْالبٗض 12.3.2.1  مضعؾت ؤلاخُاء 

 ْ ً اإلاُالصي.  ْالبٗض في الكٗغ الٗغبي في الىه٠ الشاوي مً ال٣غن الٗكٍغ ؾمُذ َظٍ ِْغث مضعؾت ؤلاخُاء 

ْصي ٖلى عؤؽ  ٓص ؾامي الباع ْاإلاضعؾت الاجباُٖت". ل٣ض ٧ان الكاٖغ مدم اإلاضعؾت بـ "اإلاضعؾت ال٨الؾ٨ُُت الجضًضة"، 

ْؤبضٕ ُّٞ  َظٍ اإلاضعؾت خُض ؤهّ ٢ام بخجضًض الكٗغ الٗغبي ْزلهّ مً ال٠ًٗ الُاعت ٖلُّ في الٗهغ الٗشماوي 

ْاؾخسضمّ إلاٗالجت ال٣ًاًا اإلا ٓص الهىٗت مً خُض اإلاًامحن  ٓبّ الخام الخالي مً ٢ُ ٗانغة اإلاِمت بإؾل

ْالؿُاؾُت ْالاظخماُٖت خُض ؤهّ ح٨ٗـ ؤخضار  ىُت  ْجمخاػ َظٍ الخغ٦ت بمٗالجت ال٣ًاًا الَٓ ْاملخؿىاث. 

اْي،  ْؤخمض قٓقي، ْظمُل نضقي الَؼ ْمً ؤقِغ قٗغاء َظٍ الخغ٦ت خاٞٔ ببغاَُم، ببغاَُم الُاػجي،  ا.  ٖهَغ

ٓعي.ْمٗغْٝ الغنافي،    ْبكاعة الخ

ْم 12.3.2.2  ى٣ُُيالخُاع الغ

ْالخُا٫ بلى خض ؾمُذ  ْحٗخمض ٖلى الٗاَٟت  هي خغ٦ت ؤصبُت ِْغث في ألاصب الٛغبي في ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ، 

ْجغظمت ؤٖمالِم بلى اللٛت صبـ "ؤ ذ ٖلحها الٗغب مً زال٫ اجهالِم بالخًاعة الٛغبُت  ْالخُا٫". حٗٞغ ب الٗاَٟت 

ْمىُالٗغبُت. ل٣ض ٧اه ْاإلاإؾاة التي ؾُُغث ٖلحهم مً ؤظل اإلاٗاهاة ُذ الخغ٦ت الغ ْماوؿُت حٗبر ًٖ ألاخؼان  ٣ُت ؤْ الغ

َٓا مجها ْالخغب  ٞجٗل ْاإلاٗاهاة التي ظلبخّ الاؾخٗماع  ْالباؽ  ىت َاعبحن مً ألالم  ْؾُلت لخس٠ُٟ اإلاكاٖغ الخٍؼ

ٍٓغ  ْا بها الخه ٓع ْالٓظضاهُت، ْن ْالصخهُت اإلاؿخ٣لت  َٓا ْؾُلت للخٗبحر ًٖ الظاجُت  ْاؾخسضم الٗاإلاُت ألاْلى. 

ٓص ال ت الخالُت مً ٢ُ ٖٓاث الكٍٗغ ْالجؼجي م٘ الخجضًض في اإلآي ٓلت ألالٟاّ ال٨لي  ْػان الؿاثضة م٘ ؾِ ٓع ْألا بد

ٓة بلى ؤن ألاصب َٓ ؤلابضإ ْالابخ٩اع.  ٓح اإلاٗاوي بالضٖ  ْْي

ٓان، ْظماٖت اإلاهجغ  ٓلٓ، ْظماٖت الضً ْمجها ظماٖت ؤب ٢ْض ِْغث مً زال٫ َظٍ الخغ٦ت اججاَاث ٖضًضة. 

ْماوؿُت بجهاًت الخغب الٗاإلاُت الشاهُت ٖام  ْاهتهذ الخغ٦ت الغ ا.   م.1945ْٚحَر

ْاص  َْٗض زلُل مُغان مً ؤَم الغ  .ً ْماوؿُت في ألاصب الٗغبي م٘ بضاًت ال٣غن الٗكٍغ ٢ْض ِْغث الخغ٦ت الغ

ْػان  ٓا بلى ججضًض الكٗغ الٗغبي باؾخسضام ألالٟاّ الؿِلت م٘ ألا ْصٖ ْماوؿُت  ْا بالخغ٦ت الغ ْلحن الظًً جإزغ ألا

ٍٓغ للُبُٗت مِخمحن بالخُا٫ للخٗبحر  ْهت بالخه ْماوؿُت بٗض زلُل مُغان ٖلى ًض ظماٖت اإلاغ ٓعث الغ ْح. جُ ًٖ الغ

ٓان.  الضً

ٓان 12.3.2.2.1  ظماٖت الضً

ْٖبض ال٣اصع اإلااػوي.  ٓص ال٣ٗاص،  ْٖباؽ مدم ٓان ٞهي وكإث ٖلى ؤًضي ٖبض الغخمً ق٨غي،  ْؤما ظماٖت الضً

ٍٓت  ٓخضة الًٗ ْال ْإصزا٫ ألا٩ٞاع صٖذ َظٍ الجماٖت بلى الخجضًض في الكٗغ بالخٗبحر ًٖ الظاث  ٓافي  ٕٓ ال٣ ْجى

ْعا  ْا ص ْؤص ْماوسخي  ْاإلااػوي بسلُل مُغان ْألاصب ؤلاه٩لحزي الغ ْال٣ٗاص  ٍٓغ الُبُٗت. ل٣ض جإزغ ق٨غي  الٟلؿُٟت م٘ جه

ْماوؿُت في ألاصب الٗغبي. ٍٓغ الغ  باعػا بمؿاَمتهم في جُ

 ظماٖت اإلاهجغ 12.3.2.2.2
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ْا مً البلضان الٗغبُت بؿبب الاؾخٗماع ؤما ظماٖت اإلاهجغ ٞهي ظماٖت مً الكٗغاء الٗغ  ب الظًً َاظغ

ْاظِٓ َىا٥ الٛغبت ب٩ل ما ٞحها مً ألاظىبُت.  ٓبُت ْ ٩ا الجى ْؤمٍغ ٩ا الكمالُت  ٓا في ؤمٍغ ْؤ٢ام ْاإلاٗاهاة اإلاؿُُغة ٖلحهم 

ً ٓان في الَٓ ْبٗضٍ ؤًٖاء ظماٖت الضً ْماوؿُت الٛغبُت التي جإزغ بها زلُل مُغان  ْا بالخغ٦ت الغ الٗغبي،  ْجإزغ

ان ألاظىبُت، التي  ْالٛغبت في ألاَْ ْاإلاٗاهاة التي ظلبتها لِم الخُاة ال٣اؾُت  ْا ْؾُلت الخٗبحر لخس٠ُٟ آلاالم  ْْظض

ٓمي  ْال٣ جي  ً مً الكٗغ الَٓ ْالخىحن بلى الَٓ ْالبدض ًٖ الٗالم اإلاشالي  م بك٩ل الك٩ٔٓ بلى هللا  ِْغث في ؤقٗاَع

ْاص ظماٖت اإلا ْمً ع ا.  ْٚحَر ْمً الضًجي  م،  ْٚحَر ْمُساثُل وُٗمت  ْإًلُا ؤبٓ ماضخي،  هجغ الكمالي ظبران زلُل ظبران، 

م. ْٚحَر ٓعي، ْق٤ُٟ اإلاٗلٝٓ  ْعقُض ؾلُم الخ ٓبي وؿِب ٍٖغًت،  ْاص ظماٖت اإلاهجغ الجى  ع

ٓا َاالء ألاصباء بخإؾِـ  ْابِ ألاصبُت مً  ٖضًض٢ْام ْالغ ٓاصي  ٓلٓ الغابُت ال٣لمُت مً الى ْظماٖت ؤب

ا.الٗهبت ْ  ْٚحَر  ألاهضلؿُت 

 الٗهبت ألاهضلؿُت 12.3.2.2.3

ٓبي مِكا٫ اإلاٗلٝٓ ٖام  ْؤنضعث َظٍ الغابُت "مجلت ٢1933ض ؤؾؿِا الكاٖغ الٗغبي في اإلاهجغ الجى م. 

٢ْض ؾاَمذ ظماٖت مً ألا  نحاإلاهجٍغهخاظاث ألاصباء الٗغب بالٗهبت" التي جدا٫ْ بنضاع  ت.  ً الكٍٗغ صباء في جسٍؼ

م مً ألاصب الٗغبي باإل  ْٚحَر ْإلُاؽ ٞغخاث  ٓعي،  ْعقُض ؾلُم الخ ٧ْان ق٨غ هللا الجغ،  ت.  ْالكٍٗغ ت  هخاظاث الىثًر

 ؤبغػ ؤًٖائها. 

 الغابُت ال٣لمُت 12.3.2.2.4

٩ا الكمالُت ٖام  يؤؾؿذ الغابُت ال٣لمُت ٖلى ؤًض حن في ؤمٍغ ٧ْان ظبران 1922ظماٖت مً ألاصباء اإلاهجٍغ م. 

ْمُساثُل وُٗمت مً ماؾؿحها. جإزغث اهخاظاتهم  ْوؿِب ٍٖغًت،  ْإًلُا ؤبٓ ماضخي،  ْٖبض اإلاؿُذ خضاص،  زلُل ظبران، 

ْالىٟـ ؤلاوؿاهُت  ْٖبرث ًٖ الخُاة  ْؤؾ ْاملجخم٘ألاصبُت باألصب الٛغبي بك٩ل ٦بحر  ٧ْان الخىحن بلى البكغي  ا.  غاَع

ً محزة زانت جِٓغ في   هخاظاتهم بك٩ل زام.بالَٓ

ٓلٓ 12.3.2.2.5  ظماٖت ؤب
ْؤصب  ٓان  ْبمظَب زلُل مُغان ْظماٖت الضً ْماوؿُت الٛغبُت بك٩ل ٦بحر  ٓلٓ بالخغ٦ت الغ جإزغث ظماٖت ؤب

٣ت ٍغ ْػان َْ ٕٓ ْألا ٓا بالخجضًض في الكٗغ مً خُض اإلآي ْاَخم الخٗبحر ماثلحن بلى الاخخًان  اإلاهجغ بك٩ل ٖام، 

ٓع بالٛغبت  ْالخ٣لُض. ٣ٞض ٧ان الكٗغ ٖىضَم ٖباعة ًٖ الكٗ ٓص  ت مً الجم ٓا ًىاصْن بلى الخٍغ ٧ْاه بالكٗغ الٓظضاوي. 

م. ْٚحَر ْإبغاَُم هاجي  ْؤبٓ ال٣اؾم الكابي،  ْاصَا ؤخمض ػ٧ي ؤبٓ قاصي،  ْمً ع اجهم ْفي البلضان ألاظىبُت.   في ؤَْ

ٓا٢عيالخُاع  12.3.2.3  ال

ْماوسخي في الخٗبحر ًٖ خ٣ُ٣ت املجخم٘  ٓا٢عي ِْغ في ألاصب الٗغبي بٗض ؤن ؤز٤ٟ الخُاع الغ بن الخُاع ال

ٓا٢عي ٖباعة ًٖ  ٓاَغ ألاصباء. ٞالخُاع ال ْما ًخٗل٤ بها حٗبر ٦ما َٓ  لخُاة الخ٣ُ٣ُتااو٩ٗاؽ ْز خُض ؤن الخُاة 

ٓا٢عي في ألا  ٓص في الٗالم الخ٣ُ٣ي. ِْغ الخُاع ال ب صب الٗغبي عصّ مٓظ ْماوسخي  الظي ؤنبذ ْؾُلت للِْغ ا ٖلى الخُاع الغ

ٓا٢٘ ْالابخٗاص مً مٗالجت ال٣ًاًا ؤلاوؿاهُت  ْالخُا٫  صًتاالاهٟغ مً ال َْام  ْالاظخماُٖت بؿبب التر٦حز ٖلى ألا

ْٚ ٓلت اللٛت ْؤلابضإ الٟجي  ٓلُخّ في ألاْؾاٍ الٗغبُت بؿبب ؾِ ٓا٢عي ٢ب ْها٫ الخُاع ال ما مً الخهاثو ْألاخالم.  حَر

٢ٓان. ْٞضْٔ َ ْهؼاع ٢باوي،  ْمً ؤقِغ قٗغاء َظا الخُاع بضع قا٦غ الؿُاب،   ألاصبُت. 
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 الخُاع الغمؼي  12.3.2.4

ٓا٢ُٗت في الخٗبحر ٖما ًجغي  الخُاع الغمؼي ؤْ ِْغ ت في ألاصب الٗغبي بٗض ؤن ٞكلذ اإلاضعؾت ال اإلاضعؾت الغمٍؼ

ٓػ الٛامًت طاث الضالالث اإلابهمت ال٨شحرة مً صْن ؤي بًًاح. ٌٗض ظبران زلُل  ْاٖخمضث ٖلى الغم ٓاَغ ألاصباء.  في ز

ْإًلُالخُاع الغمؼي ظبران ماؾـ  ٢ْض ؤصٔ ٚاصة الؿمان،  م في الكٗغ الٗغبي.  ْٚحَر ْمُساثُل وُٗمت  ا ؤبٓ ماضخي، 

ٍٓغ  ْعا باعػا في جُ ٢ْض ِْغث ُّٞص ٓعث اإلاضعؾت  ٍ.  ما. جُ ْٚحَر ٓجي  ٓل ْالؿ٩ُ اججاَاث ٖضًضة مً الاججاٍ الٟلؿٟي 

ْبضع  َْل،  ٓص صع ْمدم ْاؾخسضمِا قٗغاء الخغ بك٩ل زام مشل هاػ٥ اإلاالث٨ت،  ت مخإزغة بالش٣اٞت الٛغبُت  الغمٍؼ

م. ْٚحَر  قا٦غ الؿُاب 

ٓإ الكٗغ  ِغث ؤه ٓعة ؤٖالٍ ؤن ألاصب الٗغبي جإزغ بالجهًت الٗغبُت، ْْ ل٣ض ججلى ٖلُىا بالخٟانُل اإلاظ٧

ٍْم٨ً لىا ؤن هلخو بٌٗ الؿماث الٗامت  ت.  ٓإ الىثًر ْالخُاعاث الخضًشت في الكٗغ الٗغبي مشلما ِْغث ألاه ٖٓت  اإلاخى

 آلزاع الجهًت ٖلى الكٗغ الٗغبي في الى٣اٍ الخالُت:

 ْالهجاء. ل٣ض ْالٟسغ  ت ال٣ضًمت مً اإلاضح  غاى الكٍٗغ جي ٖلى ألٚا  ٚلب الُاب٘ الَٓ

 .ْالؿُاسخي ْالاظخماعي جي  ْالَٓ ٓمي   ُْغ الاججاٍ ال٣

 .ْمكا٧لُم ْالكٗب الٗام  ٓام   جمذ مٗالجت ال٣ًاًا الٗامت للٗ

  .ٓمت  ُْغث اإلاؿغخُت اإلاىٓ

 .جإزغ الكٗغ الٗغبي بإهماٍ الكٗغ الٛغبي 

  ما.ُْغث اإلاضاعؽ ْٚحَر ٓا٢ُٗت  ْال ْماوؿُت  ت الٛغبُت في ألاصب الٗغبي مشل الغ  الكٍٗغ

 .ٓها ْمًم ٓع الكٗغ الٗغبي مً هاخُت بىاءٍ ق٨ال   جُ

 .ٓافي ال٣ضًمت ْال٣ ْػان  ٓص ألا ْجسلو الكٗغ الٗغبي مً ٢ُ  ُْغ قٗغ الخغ 

   .ٓص الهىٗت ُ٢ْ  جسلو الكٗغ الٗغبي مً ج٩لٟاث املخؿىاث البالُٚت 

ٓماج٪:  ازخبر مٗل

 ما هي آزاع الجهًت الٗغبُت ٖلى الىثر الٗغبي؟ .1

 ما هي آزاع الجهًت الٗغبُت ٖلى الكٗغ الٗغبي؟ .2

 هخاثج الخٗلم   12.4

ِغث بها  ْاضخت لؤلصب الٛغبي ْْ غؤث ٖلُّ آزاع  ل٣ض جإزغ ألاصب الٗغبي بالجهًت الٗغبُت جإزغا ٦بحرا َْ

ْمً ؤَم آزاع  ت ٖضًضة.  ْمضاعؽ قٍٗغ  :الجهًت الٗغبُتاججاَاث ؤصبُت 

  ْالغخالث بلى البلضان الٛغبُت  بعؾا٫ البٗٓر 

  ْاإلا٨خباث ْالصخاٞت  ٓع الُباٖت  ِْ 

  ٍٓت ْاملجام٘ اللٛ ٓع خغ٦ت الترظمت  ِْ 

  ْ ٓع الٟىٓن الخضًشت في ألاصب الٗغبي مً اإلا٣الت  ْ ال٣هت ُْ ْاًتال٣هحرة   :اإلاؿغخُتْ  الغ
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  ًٓع اججاَاث خضًشت في الكٗغ الٗغبي م ْمضعؾت مضعؾت ُْ ٓان  ْمضعؾت الضً ْالبٗض  ؤلاخُاء 

ْالغابُت ال٣لمُت ْالٗهبت ألاهضلؿُت  ٓلٓ   ؤب

ْمٗاهحها 12.5  ال٩لماث الهٗبت 

ٓص ٓص الجم ٓص، مهضع ظُمَض ْظَمَض/ ظَمَض في :ُظُم ٠ اليكاٍ، ظم
ُّ
٢ٓ ما٫: ج : ٣ٞضان  ألٖا ـّ ٓص الِخ ظم

ٓص اإلآث: خالت ؤْ  مباالة ؤْ اوٗضام ؤلاعاصة، ظم
ّ
غ ؤْ الاؾخجابت هدُجت الال

ُّ
ال٣ضعة ٖلى الخإز

 َبُٗت ما لِـ ُّٞ خغا٥.

غ الؿُُغة ُِ ْؿُ
ٌُ غؾَُُغ ٖلى  ُِ ُْ ، ُٞٓ ُمَؿ
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ٓطظُتالازخباع ؤؾئلت  12.6  الىم

ُٖٓت 12.6.1  :ؤؾئلت مٓي

 :َاظم هابلُٓن ٖلى مهغ ٖام -1

(a )1798م  (b )1898م  (c )1857م  (d )1947م 

ْاص الجهًت الٗغبُت.لِـ مً  ..................................  -2  ع

(a ) اٖت َُِاْي  ؤبٓ الُُب اإلاخىبي( d) دمحم ٖبضٍ( c)  ظما٫ الضًً ؤٞٛاوي( b) ٞع

ٓعة في لبىان ٖام   -3 ْهي ؤْلى اإلاضاعؽ في1834ؤوكئذ مضعؾت ُٖىُ  :م. 

(a )مهغ  (b )بالص الكام  (c )بالص اإلاٛغب  (d )الجؼاثغ 

 ؤإلااوي ألانل.   اإلاؿدكغ٢حن..................... مً ؤقِغ الٗلماء  -4

(a )٧ْلمان َٓـ ماؾُيُٓن ( c) صًُٟض مغظلُٓر( b) ٧اع٫ بغ  َاملخٓن ظب(d)  ل
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 ٧اهذ الصخ٠ الٗغبُت مدُت ؤؾاؾُت ليكغ ..........................  -5

(a )ْاًت  اإلا٣الت( d)  اإلا٣امت( c)  اإلاؿغخُت( b)  الغ

ٓع" ٖام   -6 ضة "الؿٟ  :م. ٦خبها1917"في ال٣ُاع" ٢هت ٢هحرة وكغث في ظٍغ

(a ) ٓع ٓص( b)  دمحم جُم ٓع  مدم  ًدحى خ٣ي( d) ساثُل وُٗمتُم( c)  جُم

يب" ٦خبها:  -7 ْاًت "ٍػ  ع

(a )خمض خؿحن ٩َُلؤ (b )خؿحن َّ  (c )ّٟٓهجُب مد (d )دمحم خؿحن ٩َُل 

ْاًخّ:   -8 ٓبل الٗاإلاُت في آلاصاب ٖلى ع ْاجي هجُب مدّٟٓ ظاثؼة ه  ها٫ الغ

(a )الص خاعجىا ً( c)  زغزغة ١ٓٞ الىُل( b)  ؤ  ٖبض ألا٢ضاع( d)  بحن ال٣هٍغ

 .................................. في اإلاؿغخُتاقتهغ ألاصًب   -9

(a )ن الى٣اف ضان( d) خاٞٔ ببغاَُم( c)  هاػ٥ اإلاالث٨ت( b) ماْع  ظغجي ٍػ

 . ْمُساثُل وُٗمت ْإًلُا ؤبٓ ماضخي ظبران زلُل ظبران: ماؾؿحها ؤَممً .............................   -10

(a )الغابُت ال٣لمُت (b )ٓٓل ٓانd) ألاهضلؿُتالٗهبت ( c)  مضعؾت ؤب  ( مضعؾت الضً

 :٣هحرةال ؤلاظابتؤؾئلت  12.6.2

 ٖلى آزاع الجهًت الٗغبُت في اإلا٨خبت ؤْ الخٗلُم.   ءًٓالؾلِ  -1
 ا٦خب آزاع الجهًت الٗغبُت في الصخاٞت.  -2
 ا٦خب ًٖ ؤخض الخغ٧اث الٗغبُت التي ِْغث بزغ الجهًت الٗغبُت.  -3
ت التي ِْغث بؿبب الجهًت الٗغبُت.  -4  ا٦خب ًٖ زهاثو ؤخض اإلاضاعؽ الكٍٗغ
ٓإ الىثر الٗغبي التي ِْغث بالجهًت الٗغبُت. -5  ما هي ؤه

ٍٓلتال ؤلاظابتؤؾئلت  12.6.3 ُ: 

 ا٦خب آزاع الجهًت الٗغبُت التي َغؤث ٖلى الىثر الٗغبي.  -1
 ما هي آلازاع التي جإزغ بها الكٗغ الٗغبي.  -2
 الخغ٧اث الٗغبُت التي بضؤث بزغ الجهًت الٗغبُت.ْ ا٦خب زهاثو الاججاَاث  -3

ْاإلاغاظ٘ اإلآصخى بها 12.7  ؤَم ال٨خب 

ش -1  یضانػ  يلجغج الٗغبُتصاب اللٛت آ جاٍع
ش -2 ٧ْلمان ل٩اع٫ ألاصب الٗغبي  جاٍع  بغ
 ي٠ُ لكٓقيالكٗغ الٗغبي  يف ْمظاَبّ الًٟ -3
 ي٠ُ لكٓقيالىثر الٗغبي  يف ْمظاَبّالًٟ  -4
ش -5 ْر جاٍع  ألاصب الٗغبي لٗمغ ٞغ
ش -6 اثألاصب الٗغبي ألخمض خؿً  جاٍع  الٍؼ

https://www.marefa.org/%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%A5%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%A5%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A
https://www.marefa.org/%D9%85%D9%8A%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84_%D9%86%D8%B9%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://www.marefa.org/%D9%85%D9%8A%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84_%D9%86%D8%B9%D9%8A%D9%85%D8%A9
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ٓخ  :13ضة ال

 الكٗغ الٗغبي في الٗهغ الخضًض 
ٓخضة  ٖىانغ ال

 الخمُِض  13.0

 ألاَضاٝ  13.1

ع الكٗغ الٗغبي في الٗهغ الخضًض  13.2 ّٓ  جُ

ٓإ الكٗغ الٗغبي في الٗهغ الخضًض  13.3  ؤه

 الاججاَاث الجضًضة في الكٗغ الٗغبي الخضًض  13.4

ت الخضًشت  13.5  اإلاضاعؽ الكٍٗغ

 مضعؾت البٗض ْؤلاخُاء 13.5.1 

ٓان 13.5.2   مضعؾت الضً

ٓلٓ 13.5.3   مضعؾت ؤب

 الغابُت ال٣لمُت 13.5.4 

 الٗهبت ألاهضلؿُت 13.5.5 

 ؤٚغاى الكٗغ الٗغبي في الٗهغ الخضًض  13.6

غاى ال 13.6.1   خ٣لُضًتألٚا

غاى الجضًضة 13.6.2   ألٚا

 زهاثو ٖاّمت للكٗغ الٗغبي الخضًض  13،7

ٓطظُتالازخباع ؤؾئلت  13.8  الىم

م  13.9
ّ
 هخاثج الخٗل

ْمٗاهحها  13.10  ال٩لماث الهٗبت 

 اإلآصخى بها ْاإلاغاظ٘ ال٨خبؤَم   13.11
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   الخمُِض 13.0

ْهخاط املجخم٘.ٌّٗض ألا  ْح الٗهغ  ع  صب ع ّٓ ٓا٫ املجخمٗاث...! ٞإّي حّٛحر ؤْ جُ ـ ٞحها ؤخ
ّ
ت جخ٨ٗ ُّ ٞهي مغآة ّٞى

ت ؤًًا. ؤّما ألاصب الٗغبي ٞلِـ مؿدشًجى ًٖ َظٍ الؿّىت، خُض  ُّ ٓهّ ألاصب ًُغؤ ٖلى املجخم٘ ال بّض ؤن جِٓغ آزاٍع في ٞى

ـّ  ّ ؤعاثج طا٥ الٗهغ ْزهاثهّ. ٞمىظ ؤن م ُّ ٓع ًدمل في َ ٖخبت الٗهغ الخضًض  هغاٍ في ٧ّل ٖهغ مً الٗه

٠ في الِٗض الٗشماوي، ظٗل 
ّ
ْالخسل ٓص  ْح الٗهغ الجضًض. ٞبٗض ؤن ٧ان م٨ّبال في ؤنٟاص الجم ٣ًْٞا لغ ن  ّٓ هجضٍ ًخل

٢ْٗذ في الٗهغ  ٓامل مخّٗضصة  ّٓ ْالاػصَاع هدُجت لٗ ٍُْحر هدٓ آٞا١ مً الىم ٍٓع  ًيخٗل قِئا ٞكِئا مً ٞخ

 الخضًض. 

ت ؤّما الكٗغ الٗغبي ٩ٞان ؤ٦ثر  ٓص ألالٟاّ اإلاؼزٞغ ّ جدّغع مً ٢ُ
ّ
ع ْالاػصَاع، خُض ؤه ّٓ ٖغيت لِظا الخُ

ْح الخضازت اإلاترّسخت في الترار  ْصٍ باٖخىا١ ع ْألا٩ٞاع الجامضة التي ٧اهذ جسى٣ِا في الٗهغ الؿاب٤، ّٞٓؾ٘ خض

ْاجج اَاث مسخلٟت، الٗغبي الؼازغة. ٞبٗض ؤن مّؿخّ الجهًت الجضًضة، ججّؿضث في مجا٫ الكٗغ الٗغبي مضاعؽ 

ٗت ٖلى  ٓخضة لض٨ًم هي بَاللت ؾَغ باث الٗهغ اإلاخّٛحر. ِٞظٍ ال
ّ
٠ خؿب مخُل ُّ ْالخ٨ ن  ّٓ ظٗلخّ ّٞىا ٢اصعا للخل

يذ مؿاع َظا  ُّ ْاإلاضاعؽ الجضًضة التي ٖ ٓإ ْالاججاَاث  ٓا٫ الكٗغ الٗغبي في الٗهغ الخضًض، م٘ اؾدُٗاب ألاه ؤخ

ًّ ألاصبي في الٗهغ الجضًض.   الٟ

ٓخضةؤَض 13.1  اٝ ال

ٍْض الُالب باإلاٗاٝع الخالُت:  ٓاخضة بلى جؼ  تهضٝ َظٍ ال

 .ؤلاإلاام بالٓي٘ الٗاّم للكٗغ الٗغبي في الٗهغ الخضًض 

  .ٓإ الجضًضة التي اهًمذ بلى الكٗغ الٗغبي في الٗهغ الخضًض ت ألاه  مٗٞغ

  .١ بحن ٧ّل مجها  الخّٗغٝ ٖلى الاججاَاث الجضًضة في مجا٫ الكٗغ الٗغبي م٘ ِٞم الْٟغ

 .ت الخضًشت بك٩ل ٖام إل ٖلى اإلاضاعؽ الكٍٗغ  الَا

 .ٖٓاث الجضًضة التي ٖالجِا الكٗغ الٗغبي الخضًض  اؾدُٗاب اإلآي

ع الكٗغ الٗغبي في الٗهغ الخضًض 13.2 ّٓ  جُ

ش ألاصب الٗغبي، ابخضاء مً الٗهغ الجاَلي الٗهغ الخضًض َٓ الخل٣ت ألازحرة  في الؿلؿلت الؼمىُت لخاٍع

حن  ُّ ال بلى ٖهغ الض٫ْ اإلاخخابٗت.  حّٗض خملت الٟغوؿ ْْن ْالٗهغ الٗباسخي  ْالٗهغ ألامٓي  عا بالٗهغ ؤلاؾالمي  ْمْغ

ٓجها الٗا1798جدذ ٢ُاصة هابلُٓن ٖلى مهغ في  ٕٓ م ه٣ُت بضاًت الٗهغ الخضًض في ألاصب الٗغبي ل٩ ٢ٓ مل الغثِسخي ل

ٓامل مسخلٟت مشل اهُال١ الصخاٞت الٗغبُت  ْز٣اُٞت ّٚحرث مؿاع الٗالم الٗغبي بإ٦ملّ. ٣ٞض ؾاٖضث ٖ ت  جهًت ٨ٍٞغ

ٓاب ظضًضة  ٓامل في ٞخذ ؤب ا مً الٗ ْٚحَر ْجهاٖض الاخخ٩ا٥ الش٣افي م٘ الٛغب  ْٖاث الترظمت  ْمكغ ْاهدكاع الُباٖت 

ْآصابها. ٞبٗض ؤ ْججّمض في الٗهغ الٗشماوي، بضؤ م٘ مُل٘ ال٣غن ؤمام اللٛت الٗغبُت  ٓص  ن ٧ان ألاصب الٗغبي ٌٗاوي مً ع٧
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ٓإ  ٍّْٓؾ٘ حجٍغ ل٣ب٫ٓ ؤه  ٠
ّ
ْالخسل الخاؾ٘ ٖكغ اإلاُالصي باؾترصاص ٖاُٞخّ قِئا ٞكِئا، ًىٌٟ ٖىّ آزاع الاهدُاٍ 

 ّٓ ٍْٟخذ نضٍع الؾخالم اإلاٗاوي اإلاؿخجّضة خؿب ألاْيإ اإلاخُ ت ظضًضة  ْهثًر ت  عة في الٗهغ الجضًض، بلى ؤن قٍٗغ

ام. ٓعجّ الىاضجت التي هغاَا في َظٍ ألاًّ  ْنل في ن

م ْمكاَٖغ ًّ ألاصبّي ألا٢ضع ٖلى خمل ؤخاؾِـ الٗغب  ْالسجّل ألاْفى  ،ؤّما الكٗغ الٗغبي الظي ٌّٗض الٟ

ٓا٢ٗت ببالص الٗغب. ٩ٞان ا ت ال ًغا بهظٍ الجهًت ال٨ٍٟغ
ّ
م ٩ٞان ؤ٦ثر جإز ْمٟازَغ م  لكٗغ ٢ض ناع في ٖهغ لجم٘ مأزَغ

ٓص  هخّ مً الجم
ّ
ًّ الجهًت الخضًشت زل ْل٨ ٓع،  ْالكٗ ٓا٠َ  ت زا٫ٍ مً الٗ الاهدُاٍ مجّغص لٗب بإلٟاّ مؼزٞغ

ْمِ  ْؤهماٍ بضٌٗت لم ٨ًً للٗغب ِٖض بها.  ْصٍ لِكخمل ٖلى مٗاٍن ظضًضة  ّْْؾٗذ خض ٓص  ٘ مغاظ٘ ألاصب ً جدبُّ ْالغ٧

 كٗغ الٗغبي ٢ض مّغ بشالر مغاخل في الٗهغ الخضًض: الٗغبي الخضًض، ًم٨ىىا ؤن وؿخسلو بإن ال

ْلى َظٍ اإلاغخلت هي مغخلت ال٠ًٗ ْالاهدُاٍ خُض ب٣ي الكٗغ الٗغبي في مغخلت ال٠ًٗ:  -اإلاغخلت ألا

ْاثل الٗهغ الخضًض في ّْل ال٠ًٗ الظي ٧ان ٌٗاوي مىّ في الٗهغ الؿاب٤. ٩ٞان الكٗغ في َظٍ اإلاغخلت ع٩ُ٦ا  ؤ

ٍٓت اإلاخ٩لٟت، ٦ما ٧اهذ اإلاٗاوي ْألا  ْاإلاٗى ٓإ املخؿىاث اللُٟٓت  ْمش٣ّال بإه ٓهّ  ْمًم ٩ٞاع ٞحها جاِٞت ْيُٟٗا في ق٩لّ 

ْٖباؾا  ْا دمحم ٖلي  ًٍْ الكٗغاء الظًً ٖانغ ْا مبخظلت. ٫ٓ٣ً ألاؾخاط قٓقي ي٠ُ ًٖ الكٗغ في َظٍ اإلاغخلت: "ا٢غؤ ص

ٓع  ْالكُش دمحم قِاب الضًً، ٞلً ججض ؾٔٓ ن ْالكُش خؿً الُٗاع،  ألا٫ْ ْؾُٗضا مً مشل بؾماُٖل الخكاب 

ال ٖاَٟت، ل٣ض جبلضث الخُاة، ٞجمض الكٗغ لُٟٓت ٢ض جضزغث بصُاب ٚلُٓت مً مدؿىاث الب ٓعا  ْلً ججض قٗ ضٌ٘ 

ً َىضؾُت ٖؿحرة الخل".  ْجماٍع ْؤع٢اما  ْلم ٌٗض َىا٥ بال الخ٣لُض، ٣ٞض ؤنبذ الكٗغ خؿاًبا   ْالكٗغاء 

الخٟاّ  هاؤَم ؾماتمً ٧ان . حٗٝغ ؤًًا بمغخلت الاججاٍ ؤلاخُاجيْهي  مغخلت ؤلاخُاء: -اإلاغخلت الشاهُت 

ومذ ال٣هُضة الٗغبُت الخ٣لُضًت ٖلى مال 
ّ
 مً ؤٚال٫ الخهىّ  ْالخسل

ّ
ْالخ٩ل اص  في ألالٟاّ ْألاؾلٓب. ٠٘  ّْ ٧ان مً ع

ْصي الكٗغ في َظٍ اإلاغخلت  ٓص ؾامي الباع ْؤخمض قٓقي 1904)م:مدم م( 1932)م:م( ْخاٞٔ ببغاَُم 1932)م:م( 

ْمً زم هًٟ ٓاثر مما الخٟخبلى الترار الكٗغي ال٣ضًم ؤ٦ ٓاالخٟخ ٞكٗغاء َظٍ اإلاغخلتَم. ٚحر ْ  ٓا٢٘،  ًٖ  ٓابلى ال

ْوسج ْاؾب ٖهغ الاهدُاٍ،  ٓا٫ ٓاالكٗغ الٗغبي ما ٖل٤ بّ مً ع  هماطط الكٗغ ال٣ضًم اإلاخمشلت في قٗغ ٖلى مى

ٓع الؼاَغة مشل  الكٗغاء ال٣ضامى ْؤمشالِم.في الٗه ْاإلاخىبي  ْالبدتري   ؤبي جمام 

ًمُل٘  جبضؤ َظٍ اإلاغخلت مىظ مغخلت الخجضًض: -اإلاغخلت الشالشت  ، خُض ِْغ في مجا٫ الكٗغ ال٣غن الٗكٍغ

ٓا ٖلى ظُل اإلاغخلت  ا مً آلاصاب الٛغبُت، ٞٗاعي ْٚحَر ت  الٗغبي ظُل ظضًض مً الكٗغاء اإلاش٣ّٟحن باآلصاب ؤلاهجلحًز

ْٖضم مٗالجتهم للخُاة ؤلاوؿاهُت الٗامت ْخُاة ال٩ٓن  لذ في الؿاب٣ت في جمّؿ٨ِم بالىماطط ال٣ضًمت 
ّ
ٓلِم. ٞدك٩ مً خ

ْ اإلاغخلت  َظٍ ْؤق٩الّ اججاَاث  ْؤجذ بالخجضًض في مٗاوي الكٗغ  ت ؤٖغيذ ًٖ الىماطط ال٣ضًمت  مضاعؽ قٍٗغ

ٓاُّٞ. ٞ ٢ْ ْػاهّ  ٓاْؤ ، مً  خحن الؿاب٣خحناإلاغخل قٗغاءًٖ  ٓن ًسخلٟ كٗغاء َظٍ اإلاغخلت ٧اه ٍٓع ْجه في ِٞم الكٗغ 

ٓا ظِت  ضؤجهم ٧اه ْل٨ً بمٗىاَا ؤلاوؿاوي الٗامؤن ٩ًٓن الكٗغ ح ْن ًٍغ ْمً ظِت  ،ٗبحرا ًٖ الىٟـ ال بمٗىاَا الخام 

ض ٓزت ٞحها. ْن زاهُت ًٍغ ا اإلابش ْؤؾغاَع  ؤن ٩ًٓن الكٗغ حٗبحرا ًٖ الُبُٗت ْخ٣اث٣ِا 

ٓماج٪:  ازخبر مٗل
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ت الخضًشت في الٗهغ الخضًض؟ .1 ٓامل ال٨ٍٟغ  ما هي الٗ

 ضًض.اط٦غ اإلاغاخل الشالزت للكٗغ الٗغبي في الٗهغ الخ .2

ٓإ الكٗغ في الٗهغ الخضًض 13.3   ؤه

الث  ٓمٓن بمدا ْازغ ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ اإلاُالصي، بضؤ الكٗغاء ٣ً ال١ الكٗغ الٗغبي مً ة ظاصّ مىظ ؤ إَل

ْح الٗهغ  ْإخُاثّ بغ ٓص الخ٣لُض الجامض  الث ألاْلى مً َظا ال٣بُلال٢ُ ؤن جل٣ى في الكٗغ ال٣ضًم  جضًض. ٧اهذ املخا

ْح الخضازت ٢ُْم الخضً هٟتب ع ْمً ؾل٪ مؿل٨ّجم٘ بحن عػاهت ال٣ضًم  ْصي  مضاعؽ  ظاءث. زم ازت ٦ما ٢ام بّ الباع

ت ؤزٔغ  يُت ٦ىدُجت الخال٢ذ الش٣افي م٘ الٛغب قٍٗغ ٓاٖض الْٗغ ٖت للكٗغ، بًِٗا ًسً٘ لل٣ ّٓ ْؤق٩ا٫ مخى بإؾالُب 

ٍْسغط  ْبٌٗ آزغ ًخدّضاَا  ْبًِٗا ظؼثُا  ا بك٩ل ٧امٖالخ٣لُضًت ٧لُا  ت التي جٓظض ً بَاَع ٓإ الكٍٗغ ل. ٞإَّم ألاه

 ْ ٓصي  ْ في الٗهغ الخضًض الكٗغ الٗم ْالكٗغ الالكٗغ الخّغ  ْالكٗغ اإلاغؾل  ٓع  ِىا هىٓغ بلى ـ. ٞخمشُليالكٗغ اإلاىش

ت ْزهاثهِا: مًَُئت ٧ل  ٓإ الكٍٗغ  َظٍ ألاه

ٓصي: 13.3.1  الكٗغ الٗم

ٓصي َٓ  ٕٓ الكٗغ الٗم ٖٓت مً ألابُاث ٧ّل مجها زايٗا ًًّم مجمالظي  ، ِٞٓل للكٗغ الٗغبيُألانالى

ٓافي الخ٣لُضًت.  ْال٣ ْػان  ٓاٖض ألا ْح الكٗغ، الٗهغ الخضًض، خُىما مُل٘ ٟٞي ل٣ ت زلذ ًٖ ع مذ هماطط قٍٗغ ّٓ ج٩

الث الخجضًض ٢امذ ٦خلت مً الكٗغاء ٓا بخُاء الترار الٗغبي في الكٗغ ْ ، بمدا ْل ٓا خُلباث الٗهغإلا ٣ًْٞاخا ، ٞدا٧

َْا باإلاٗاوي ْألا٩ٞاع اإلاٗانغة. في ببضاٖاتهم الكٗغ ا ْمؤل اص مً ٩ٞان ل٣ضًم في الك٩ل ْألاؾلٓب  ّْ ٕٓ الكٗغي ع َظا الى

ْصي  ٓص ؾامي الباع ْؤخمض قٓقي 1904 :)م:مدم ْمٗغْٝ الغنافي 1932: )م:م(  ْؤمشالِم م1945 :)م:م(  ً مم( 

ٓا ٖلى  ْا  ٣ضًمالكٗغ ال ٩َُلخاٞٓ ُٞما بٗض هبٌ الخُاة مً ظضًض. ٞةن ِْغث في مجا٫ الكٗغ الٗغبي بلُّ ْؤٖاص

ٓإ  ٓصي با٢ُاال ًؼا٫ لم ًؼ٫ ظضًضة، ؤه ْالبهاء.  الكٗغ الٗم  في اإلاُضان ألاصبي مداٞٓا ٖلى ما ُّٞ مً الخؿً 

 الكٗغ الخّغ: 13.3.2

ال في الٗهغ الخضًض ِْغث  ْط ًٖ ٢ا لكٗغ الٗغبيفي الخجضًض اإلآؾ٣ُي ث ّٖضة لمدا لبّ ال٣ضًم، ْالخغ

ٍُْل٤ ٖلُّ "قٗغ الخُٟٗلت" ؤْ "الكٗغ الخضًض" ؤًًا. ٞالكٗغ الخّغ َٓ ٖباعة ًٖ الكٗغ الخّغ. ٩ٞان مً هخاظِا 

ىت. ٟٞي عؤي الكاٖغة هاػ٥ اإلاالث٨ت  ُّ ْاخض مٗخمضا ٖلى جُٟٗلت مٗ ن مً ؾُغ  ّٓ "َٓ َـ(:  2006)م:الكٗغ الظي ًخ٩

ْإهما  ْاخض لِـ لّ ٫َٓ زابذ  ضخي  ًصر ؤن ًخٛحر ٖضص الخُٟٗالث مً قُغ بلى قُغقٗغ طْ قُغ  ٤ْٞ ٢اهٓن ْٖغ

ىت ًخد٨م ُّٞ" ُّ ّٓخضة مً بضاًت ال٣هُضة لجهاًتها، ل٨ً بضْن التزام ب٣اُٞت مٗ . ٞالكاٖغ الخّغ ٌؿخسضم الخُٟٗالث اإلا

ال في آلاصاب ألا  ّْ ٕٓ الكٗغي ؤ ٓصي. اػصَغ َظا الى ْبُت زال٫ ال٣غن ؤْ بٗضص مّٗحن مً الخُٟٗالث ٦ما في الكٗغ الٗم ْع

٢ْض ٧اهذ ججغبت الكاٖغ ؤلاهجلحزي ظٓن مُلخٓن ) ْماوؿُٓن َظا ألاؾلٓب.  ى الغ  Johnالخاؾ٘ ٖكغ اإلاُالصي ٖىضما جبجَّ

Milton( ٍْخمان ْالذ  ٩ي  ْل٨ً الكاٖغ ألامٍغ اًنا مب٨ًغا لِظا اللٓن مً الكٗغ،   Walt( في ال٣غن الؿاب٘ ٖكغ بَع

Whitman ْهاػ٥ اإلاالث٨ت ضُّ ألاب الخ٣ُ٣ي للكٗغ الُخغ. ؤّما في ألاصب الٗغبي، ٌّٗض الكاٖغان بضع قا٦غ الؿُاب  َٗ ٌُ  )

ً: نالح ٖبض  اصٍ آلازٍغ ّْ ْمً ع  .ً ٓا َظا اللٓن الكٗغي في مىخه٠ ال٣غن الٗكٍغ ظ ّْ ْاثل الظًً ع ْاص ألا مً الغ
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ٓع  ٢ٓان ْ م(، 1998: )م:وي هؼاع ٢باْ م(، 1983: )م:ؤمل صه٣ل ْ م(، 1981: )م:الهب ٓص ْ م(، 2003: )م:ٞضْٔ َ مدم

َْل  ٓعي ْم(، 2008: )م:صع م.ْ م(، 2015: )مدمحم الُٟخ ْٚحَر ْهِـ،    ؤص

ٓع: 13.3.3  الكٗغ اإلاىش

ٓع ؤْ قٗغ الىثر  ٕٓ قٗغي  َٓؤْ ٢هُضة الىثر الكٗغ اإلاىش ال ب٣اُٞت. ٞ ه ٓػن   ًٖ الىثرٍ لظي ًمّحز اال ًخ٣ُض ب

ٓع  ّ مً اله ُّ   ْألاؾالُب البالُٚتالغاجٗت َٓ ما ًدمل في َ
ّ

ٕٓ مً اإلآؾ٣ُى الضازلُتالخال ْهِـ  . بت م٘ ه ٫ٓ٣ً ؤص

ت، بط ؤن الخسُل َٓ ؤؾاؽ  ٕٓ الكٗغي: "بن ؤَمُت ٢هُضة الىثر ج٨مً في بصزا٫ ال٣ٗل في اللٗبت الكٍٗغ ًٖ َظا الى

ٓخضة ألا ؤال٨ٟغة في ٢هُضة الىثر ٦ما  ٓخضة ن الجملت هي ال ؾاؾُت للبىاء ب٨ٗـ الكٗغ خُض ٩ًٓن البِذ َٓ ال

ْاؾ٘ الخُا٫ ٦ما ؤن ٢هُضة الىثر حٗخمض ٖلى  ت  ال بض إلاً ًخُغ١ بلى ٢هُضة الىثر ؤن ٩ًٓن ُٖٓم الكاٍٖغ ألاؾاؾُت. 

ٓعة بالضعظت ألاْلى ؤ٦ثر مً اٖخماصَا ٖلى ؤلا٣ًإ".  ال في ٞغوؿا في ال٣غن الاله خاؾ٘ ٖكغ وكإ َظا اللٓن الكٗغي ؤ

ٓصلحر ) ْ Charles Baudelaireٖلى ًض الكاٖغ ب ْاظا ٦بحرا لضٔ قٗغاء اإلاهجغ ل٣ي(، زم اهخ٣ل بلى ألاصب الٗغبي  ْفي  ع

داويم( 1931)م:ظبران م٣ضمتهم زلُل   ألا٢ُاع الٗغبُتفي كٗغاء مً البٌٗ  ّٞتن بم(، ٦ما 1940)م: ْؤمحن الٍغ

٤ُٞٓ ناٌٜ  م(، قٓقي ؤبي ق٣غا، ٖبض 2006: )مم(، دمحم اإلااٍٚٓ 1994: )مم ظبرا م(، ظبرا ببغا1971َُ: )مؤمشا٫ ج

م ْٚحَر ًٍْ ٧املت بهظا اللٓن مً الكٗغال٣اصع الجىابي،  ْا ٓان٠" ْ"البضاج٘" مشل  . ل٣ض جّٟغصث ص ٦خابي "الٗ

داويٓ لجبراه داهُاث" ألمحن الٍغ ٓع م٘ ٦خاب "الٍغ ٓا الكٗغ اإلاىش ْا خغظا في ؤن ًًٗ ، ٦ما ؤن قٗغاء اإلاهجغ لم ًجض

ًٍْ عقُض ؤًٓب  ْا ْاخضة ٦ما هٔغ في ص ٓػْن في ٦ٟت  ْمُساثُل وُٗمت )1951: )مالكٗغ اإلا  م(.1988م( 

 الكٗغ اإلاغؾل: 13.3.4

ّٓخضة م٘ الا ٓػن. ؾّم لالكٗغ اإلاغؾل َٓ الكٗغ الظي ال ًلتزم ب٣اُٞت م ٓخضة البدغ ؤْ ال ٕٓ تزام ب ي َظا الى

ُدضر ُّٞ الاؾترؾا٫ في ال٣غاءة ؤْ ال٨خابت صْن ؤلاخؿاؽ ٞبالكٗغ اإلاغؾل إلاا ؤن ؤبُاجّ ال جسخم ؤْ ج٣ٟل ب٣اُٞت، 

ْاخضة.  ٢ٓٝٓ ٖلى ٢اُٞت  ْاثل ال٣غن الؿاصؽ ٖكغ، خُىما ٦خب بّ بال ٓع الكٗغ اإلاغؾل في بًُالُا في ؤ ٧ْان ؤ٫ْ ِْ

ٓوؿبا ( Gian Giorgio Trissino)الكاٖغ جغؾِىٓ  ٞٓ ش 1505ْطل٪ ؾىت ( Sofonisba)مإؾاجّ ؾ ال ٌٗٝغ جاٍع  ،

 ؤ٢ضم مً َظٍ اإلاإؾاة. 
ً
 مغؾال

ً
: )مفي ألاصب الٗغبي الخضًض ٌٗض ؤخمض ٞاعؽ الكضًا١ ؤّما آلاصاب الٗاإلاُت قٗغا

ْ م1887  ) ٓ ٓا  (1880: )من عػ١ هللا خؿ ْ خغ٦ت الكٗغ اإلاغؾل بلىفي َلُٗت ألاصباء الظًً صٖ  ٍ ؤًًااصعّْ ٧ان مً . 

ٓص ال٣ٗاص  زلُل ْ  ،م(1958: )مٖبض الغخمً الك٨غي ْ ، م(1949 :)مٖبض ال٣اصع اإلااػوي ْ ، م(1964 :)مٖباؽ مدم

ْٖىض َـ(1949)ممُغان  ٓان  ّٟ ٖىض ؤصخاب مضعؾت الضً ٓع للكٗغ اإلاغؾل َٓ حٍٗغ ٍْجضع بالظ٦غ ؤن الخٍٗغ٠ اإلاظ٧  .

ا ّْ ال الكاٖغ زلُل مُغان، ؤما الكٗغ اإلاغؾل ٖىض ع ٓػن  ٓخضة ال حن َٓ قٗغ ال ًلتزم ب ْاإلاهجٍغ ٓلٓ  ص ظماٖت ؤب

اصة ؤْ ه٣و ٖضص الخٟاُٖلبّ ُسغظٓن بٓخضة ال٣اُٞت، ٞ يُت بٍؼ ٓاٖض الْٗغ ْص ال٣ ٓخضة ال٣اُٞت  ًٖ خض م٘ بَما٫ ل

 . ؤًًا

 الكٗغ الخمشُلي: 13.3.5

ت التي جهاٙ ٖلى ؤلؿىت شخهُاث ها٣َت  لخمشُلِا ٖلى اإلاؿغح. اإلاغاص بالكٗغ الخمشُلي َٓ ال٣هُضة الكٍٗغ

ْازغ ال٣غن الؿاصؽ ٖك ًّ في بهجلترا في ؤ ٓهان. اػصَغ َظا الٟ ٕٓ الكٗغي في ألاصب الٗالمي بلى الُ ٓص وكإة َظا الى غ حٗ
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ؤما ألاصب الٗغبي ٣ٞض ٖٝغ َظا اللٓن الكٗغي في الٗهغ الخضًض ٣ِٞ، ل٩ٓن  ْفي ٞغوؿا في ال٣غن الؿاب٘ ٖكغ،

ٓع ال٣ضًمت. ٞإ٫ْ ما ِْغ مً الكٗغ الخمشُلي في ألاصب الٗغبي مؿغخُت  الخمشُل ّٞىا ٚحر مٗغْٝ لضٔ الٗغب في الٗه

ٓص بلى ؤخمض قٓقي 1889: )مزلُل الُاػجي  اصي ُّٞ ٌٗ ْع الٍغ ْل٨ً الض ٓٞاء"،  ْال ءة  م( الظي 1932: )مم( باؾم "اإلاْغ

ْالؿذ َضٔ. ْؾل٪ مً  ٓباجغا، ٢مبحز، ٖلي ب٪ ال٨بحر، مجىٓن لُلى، ٖىترة،  ت: مهٕغ ٧لُ ؤل٠ ؾّذ مؿغخُاث قٍٗغ

ؼ ؤباْت  ٓع ْ م(، 1973: )مبٗضٍ َظا اإلاؿاع الّٟجي ٍٖؼ : )مٖبض الغخمً الكغ٢اْي ْ م(، 1981: )منالح ٖبض الهب

كت ْ م(، 1987 م.1990: )مٖمغ ؤبٓ َع ْٚحَر  م(، 

ٓماج٪:ا  زخبر مٗل

؟ .1
ً
 ؤْ ظؼثُا

ً
يُت الخ٣لُضًت ٧لُا ٓاٖض الْٗغ ٓإ لكٗغ ٖهغ الخضًض الظي ًسً٘ لل٣  ما هي ألاه

يُت بك٩ل ٧امل. .2 ٓاٖض الْٗغ ٓإ مً قٗغ ٖهغ الخضًض زاعط ًٖ بَاع ال٣   ؤي ألاه

 الاججاَاث الجضًضة في الكٗغ الٗغبي الخضًض 13.4

الث اإلاؿخمّغة إلخُاء الكٗغ ال لذ في مجا٫ زال٫ املخا
ّ
ْججضًضٍ مىظ مُل٘ الٗهغ الخضًض، حك٩ ٗغبي 

٧ْان لالخخ٩ا٥ الش٣افي بحن الٗغب  الكٗغ الٗغبي اججاَاث مخّٗضصة ٧ّل مجها ًخمّحز ًٖ آلازغ بؿماجّ ْزهاثهّ. 

ٓصة ٞٗال في ألاصب الٛغبي ٓلِا ٧اهذ مٓظ ْع ٦بحر في حك٨ُل َظٍ الاججاَاث في ألاصب الٗغبي، إلاا ؤّن ؤن . ٞمً ْالٛغب ص

ْماوسخي، ْ ججاٍ ال٨الؾ٩ُي، : الاتالكٍٗغالاججاَاث جل٪ ؤَم  ٓا٢عي، ْ الاججاٍ الغ  . الاججاٍ الغمؼي ْ الاججاٍ ال

 الجضًض: الاججاٍ ال٨الؾ٩ُي 13.4.1

ت:  ٢بل البدض ًٖ َظا الاججاٍ، صٖىا ه٣غؤ َظٍ ألابُاث الكٍٗغ
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ِض ــــَٓصة

َ
ْن ٢

َ
إ
َ
٩
َ
 ْذ ٞ

  ِٞ ِذ الغَّ ِْ َب
ْ
َل طا ال َْ ا ؤَ ٍُ ـــــــــــــــــًَ ِ٘ َمَىاُع ُ 
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َ
ة َٓ ْٖ ُم َص ْٓ

َ
ا ٢ ًَ ُم 

ُ
 ٣َْهِض ـــ٦ٓ
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َ
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َ
ي ٞ ِ

ّ
ْم ــــــــــــــــــِبو

ُ
 ِٓج٨

 

َْ ـــــــــــَٖ  
َ
يَّ أل

َ
ل َٖ  ٍُ ْ ُغصُّ

َ
 َخِضيــــــــــــــــــــــــــــــــــ٣ِْلي ٞ

 
٣اث الجاَلُت ؤْ ؤبُاث 

ّ
ٓبها ؤّجها ؤبُاث م٣خبؿت مً بخضٔ اإلاٗل ل بلُىا مً ؤؾل ُّ ٓع ًس ٖىضما ه٣غؤ َظٍ الؿُ

ٓص ؾامي  ٓطة مً ٢هُضة ٦خبها الكاٖغ مدم ًّ َظٍ ألابُاث مإز ْل٨ جغظ٘ بلى ؤي قاٖغ ٖاف في الٗهغ ال٣ضًم. 

ٓهّ مً قٗغاء الٗهغ الخضًض هغاٍ في ؤ م ٧ ْصي في الٛؼ٫. ٞٚغ ْؤٚغايِم، الباع ٓبهم  قٗاٍع ًدا٧ي ال٣ضماء في ؤؾل

ْاإلاٗجى. ِٞظا  ْح  ٍْإحي بكٗغ ظاَلّي الغ ْالضمً  ال٫  ٍْٟخسغ ٦ما ٠٣ً ؤخُاها ٖلى ألَا ٍْغسي  ٍْهجٓ  ٍْه٠  ُٞمضح 

ْج٣لُضٍ إلاا َٓ  ْالخ٣لُض في الكٗغ إلاا َٓ ٢ضًم َٓ اإلاغاص باالججاٍ ال٨الؾ٩ُي. ُٞخمّحز َظا الاججاٍ بخمجُضٍ  الاجبإ 

ٍْضٖٓن بلى الالتزام بالخ٣الُض الٟىُت ٢ض ٓحي الكٗغاء مً الترار ألاصبي ال٣ضًم  ًم في اإلاىهج ْألاؾلٓب، خُض ٌؿخ

ْالٗهغ الٗباسخي. ًدغم َظا الاججاٍ ٖلى  ْاخخظاء هماطط ؤقٗاع الٟد٫ٓ في الٗهغ الجاَلي ْنضع ؤلاؾالم  ْزت  ٓع اإلا
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ْزت ٓع ٓاٖض ْألان٫ٓ الٟىُت اإلا ٍْلتزم بال٣ ْج٣لُضي لل٣ضًم ال ؤصب ظما٫ ال٣ٗل  . ٞاألصب خؿب َظا الاججاٍ ٣ٖالوي 

 َْٓ ْمكاٖغ. ِْغ َظا الاججاٍ في الكٗغ الٗغبي في الىه٠ الشاوي مً ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ اإلاُالصي،  ٓا٠َ ْزُا٫  ٖ

 ٓ ش الكٗغ الٗغبي الخضًض بٗض ؤن زغط ألاصب الٗغبي مً خالت يّٟٗ ْظم صٍ. الاججاٍ الكٗغي ألا٫ْ الظي ِْغ في جاٍع

ُم َظا الاججاٍ خُض بهّ ؤٞلر في اؾخٛال٫ بم٩اهاث الكٗغ الٗغبي ال٣ضًم ْظاَض ٖلى  ْصي ٖػ ٓص ؾامي الباع ٌّٗض مدم

ْاضر مً خُض اإلاٗاوي ْألا٩ٞاع.  ْههاٖخّ مً زال٫ مدا٧اة ال٣ضماء ل٨ً م٘ ججضًض  ؤن ًغّص للكٗغ الٗغبي ظؼالخّ 

ْصي في جمّؿ٪ َظا الاججاٍ ألاصبي ببغاَُم الُاػجي  ًْمً الكٗغاء الظً ضْن الباع
ّ
ٓا ٣ًل ؤخمض قٓقي ْ م(، 1906: )م٧اه

بكاعة ْ م(، 1945: )ممٗغْٝ الغنافي ْ م(، 1945: )مؤخمض مدغم ْ م(، 1932: )مخاٞٔ ببغاَُم ْ م(، 1932: )م

ٓعي  م. 1968: )مالخ ْٚحَر  م(، 

ْماوسخي  13.4.2  :الاججاٍ الغ

 :ْآلان ه٣غؤ َظٍ ألابُاث

ٛىــــــــــــــــــــــــ ٌُ ــــــــــــــــــــــــْبُذ  َبــــــــــــــــــــــــَل الهُّ
ْ
٢
َ
 ؤ

ّ
 يـِ

 

َؿــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  ِٖ ا
 للخُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِة الىَّ

 

ـــــــــــــــــِلّ  ِْ دلـــــــــــــــــُم فـــــــــــــــــي 
َ
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ِٓع الُابَؿــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الؼُّ
 

َٓع فـــــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــــ  َْتهـــــــــــــــــــــــــــــــاصٔ الىُّ
 

امَؿــــــــــــــــت  جــــــــــــــــاِط الضَّ ِٟ ــــــــــــــــَ٪ ال
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َ
 ْؤ

 

ٞــــــــــــــا١َ الٗــــــــــــــالم الخــــــــــــــيُّ 
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َ
٢ 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ىَّ
َ
 ٍْ ى للخُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاـْٚ

 

٣ُٞي ًـــــــــــــــــــــــــــــا ِزغافـــــــــــــــــــــــــــــي
َ
 ٞـــــــــــــــــــــــــــــإ

 

  ٍْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــي ًـــــــــــــــــــــــــــــــــا ِقـــــــــــــــــــــــــــــــــُا ِمّ
ُ
ل ََ ْ 

 

ُىـــــــــــــــــــــــ ِٗ  ي ًـــــــــــــــــــــــا ِقــــــــــــــــــــــــُاهيـْاجب
 

ْٓع   ُـــــــــــــــــــــــ
ُّ
ؾـــــــــــــــــــــــغاِب الُ

َ
 َبـــــــــــــــــــــــْحَن ؤ

 

ٛــــــــــــــــــــــاءً ْامــــــــــــــــــــــؤلِ 
ُ
ٓاصي س  ي الــــــــــــــــــــــ

 

ْٓع    ُْخُبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ً
 ِْمغاخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 

ٓعة بضٌٗت ملُئت بالٟغح  َْٓ ًه٠ الُبُٗت به ٓع للكاٖغ ؤبي ال٣اؾم الكابي  ما ؤظمل َظٍ الؿُ

ٓع  ْٖىضما ه٣غؤ َظٍ الؿُ َْٓ ًغعى بإٚىامّ.  ا  ْٖىانَغ ْاليكاٍ، مّٗبرا ًٖ ؾٗاصجّ في الخٟاٖل م٘ الُبُٗت 

 الٟغ 
ّ
ّ بال ّٟ بت ال ًد

ّ
ٍٕ م٘ ؤٚىامّ ًمصخي في َبُٗت زال ٓعة عا ْالؿٗاصة. ْخ٣ّا ؤ٨َظا ج٩ٓن خُاة جخجّؿض ؤمامىا ن ح 

ًّ الكاٖغ بإلٟاّْ الؿاخغة ًدا٫ْ الٟغاع مً  ْل٨ ٢ًْاًا ٖضًضة،  ! بّجهم ٌٗاهٓن مً مكا٧ل 
ّ
خحن؟ ٦ال

ّ
ْالٟال اة  الٖغ

َْظا َٓ  ْال٣ٗل.  ٓعي  ْص ال ٓا٠َ ٖاإلاا باَغا زاعظا ًٖ خض ظت بالٗ ٓا٢٘، ُٞيسج ؤمام ال٣ّغاء مً زُاالجّ اإلامْؼ ال

ْماوسخي. اإلاغاص باالج  جاٍ الغ

ْاهدكغ ٞبٗض ؤن ؤعسخى الاججاٍ ال٨الؾ٩ُي صٖاثمّ في الكٗغ الٗغبي  ْماوسخي ٌٗاعى مباصت ِْغ  الاججاٍ الغ

ٓا٠َ  ٍّْخجّ هدٓ الٗ ْاإلاى٤ُ ًٖ ألاصب  ٧ْان َظا الخُاع ًىاصي بةبٗاص ال٣ٗل  ٍْشحر ٖلى ال٣ضًم في ألاصب.  ال٨الؾ٨ُُت 

ْالُبُٗت. وكإ َظا الاججاٍ  ، ْالخُاالث  ْازغ ال٣غن الشامً ٖكغ زم اهدكغ في الض٫ْ الٛغبُت ألازٔغ ال في ٞغوؿا في ؤ ّْ ؤ
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خحن.  ِٞظا الاججاٍ ًضٖٓ بلى  ُّ ْجّ بحن الخغبحن الٗاإلا ْبلٜ طع  ً ت ْْنل بلى اللٛت الٗغبُت م٘ مُل٘ ال٣غن الٗكٍغ الخٍغ

ٓعي في هْالا  ٓاهحن ال٣ضًمت، ْمسالٟت ْالاَخمام باإلاكاٖغ الٟغصًت،  ٢غى ألاقٗاع،ُال١ الكٗ ْال٣ ٓاٖض  ٓعة ال٣ ْالش

ْالٓظضان ْمىُل٣اجّ ْؾُُغجّ ٖلى اإلاكاٖغ الٟغصًت  ْع ٦بحر ٖلى ال٣ٗل  . ٞمً ؤبغػ الكٗغاء الٗغب الظًً ٧ان لِم ص

ٓص َّ ْ م(، 1949: )مفي بقاٖت َظا الاججاٍ زلُل مُغان  زلُل ْ م(، 1949: )م إبغاَُم عمؼي ْ م(، 1949: )مٖلي مدم

م م(،1953: )مإبغاَُم هاجي ْ (، م1951: )م قِبٓب  . ْٚحَر

ٓا٢عي 13.4.3   :الاججاٍ ال

ْباء  ٓا٢٘ ألالُم ٖىضما خّل بمهغ  ْهي جه٠ ال ْآلان وؿم٘ ما ٢الخّ الكاٖغة الٗغا٢ُت هاػ٥ اإلاالث٨ت 

ٓلحرا:  ال٩

ً اللُُل 
َ
 ؾ٨

اْث  ٘ َنَضٔ ألاهَّ
ْ
٢ َْ ِٜ بلى   ؤن

ٓاْث  ْم٤ الٓلمِت، جدَذ الهمِذ، ٖلى ألام ُٖ  في 

اث  حٗلٓ، جًُغُب 
َ
 َنغز

 ًخض٤ُٞ، ًلتهُب 
 خؼن 

ر ُّٞ َنضٔ آلاَاْث 
َّ
 ًخٗث

 في ٧ل ٞااٍص ٚلُاُن 

ًِ ؤخؼاُن  ِٓر الؿا٦  في ال٩

ماْث 
ُ
ل
ُ
ْح  جهغُر في الٓ  في ٧ل م٩اٍن ع

 نْٓث  يفي ٧ِلّ م٩اٍن ًب٩

ُّ اإلآْث 
َ
 َظا ما ٢ض َمّؼ٢

 اإلآُث اإلآُث اإلآْث 

ٓع لم جدا٫ْ الكاٖ ٓلِا بلى زُاالتها ؤْ ؤخالمِا ٦ما ًٟٗلّ ٟٞي َظٍ الؿُ ٓا٢٘ اإلاّغ خ غة ؤن جّٟغ مً ال

ْطل٪  ٓلحرا في مهغ،  ْباء ال٩ ت اإلااإلات التي ؾّببها  ُّ ٢ٓاج٘ الاظخماٖ ْاضخت جل٪ ال عث ب٩لماث  ّٓ ٓن، بل ن ُّ ْماوؿ الغ

ٓا٢٘ ٦ما َٓ صْن الخإزغ بظاجُت ألا  ٍٓغ ال ْحهّؼ ْظضاجهم. ٞخه ج ؤخاؾِـ ال٣ّغاء  ُّ ٓاَّٟ بدُض حه ل ٖ
ّ
صًب ؤْ جضز

ٓا٢عي، ٦ما ؤخؿؿىا في َظا الكٗغ الخّغ لىاػ٥ اإلاالث٨ت.    ْؤخالمّ َٓ اإلاغاص باالججاٍ ال  ْزُاالجّ 

ٓا٢عي في الٗالم ٓة مً ؤظل ؾّض ألاصبي  ِْغ الاججاٍ ال لذ الٟج
ّ
ٓا٢٘ التي حك٩ ْال ٓربحن ألاصب   هدُجت عؾ

ْماوسخي ٓا٢٘ املخُِ بّ ٧اقٟا ًٖ ؤَم مك٨الجّ في ألاصب. ٞالكاٖغ الظي ًخمّؿ  اإلاظَب الغ ٪ بهظا الاججاٍ ٌّٗبر ًٖ ال

ٓم مجخمّٗ ْخاظاجّ بُٛت ْي٘ خل٫ٓ إلاك٨الجّ. ِْغ َظا الاججاٍ  ٓم هٟؿّ بل ًٖ َم م ال ًٖ َم
ّ
٢ًْاًاٍ، ِٞٓ ًخ٩ل

٤ ألا  ُٖٓت، زم حؿّغب بلى ألاصب الٗغبي ًٖ ٍَغ ٓعة الكُ ٕٓ الش ٢ْ ال في الٛغب بزغ  ً في ألاصب الٗالمي ؤ ٍغ
ّ
صباء اإلاخإز

غ َظا الاججاٍ ٖلى ق٩ل البىاء الٟجي للكٗغ الٗغبي ؤًًا خُض ؾاَم 
ّ
باألصب الٛغبي. باإلياٞت بلى اإلاٗاوي اإلاٗالجت، ؤز

اص َظا الاججاٍ في الكٗغ الٗغبي  ّْ ْػان الخ٣لُضًت. ٞمً ع ٓص ألا ٍْج الكٗغ الخّغ الخخُاظّ بلى الخٗبحر الخّغ صْن ٢ُ في جغ
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َٓاب البُاحي 1998: )مم(، هؼاع ٢باوي 1964: )ماب بضع قا٦غ الؿُ ٢ٓان 1999: )مم(، ٖبض ال : )مم(، ٞضْٔ َ

م. 2007: )مم(، هاػ٥ اإلاالث٨ت 2003 ْٚحَر  م(، 

  :الاججاٍ الغمؼي  13.4.4

ٓان اإلاٗاوي ال٣ٗلُت  ْالخلمُداث للخٗبحر ًٖ مسخل٠ ؤل ٓػ  الاججاٍ الغمؼّي َٓ ٖباعة ًٖ اؾخسضام الغم

ٓع لبضع قا٦غ الؿُاب خُض ٫ٓ٣ً:ْاإلاكاٖغ الٗاَُٟت.   ٞى٣غؤ َظٍ الؿُ

ْٕ  ْفي الٗغا١  ظٓ

 ٍْىثر الٛال٫َ ُّٞ مٓؾم الخهاصْ 

ْالَجغاصْ   لدكب٘ الٛغبان 

 ... مُْغ .. مُْغ ... مُْغ 

ٗكُب الٗغا١ باإلاُْغ  ُُ  .ؾ

ٖٓب مجها مٗجى  ال وؿخ ٓع، خُض ال هجض بحن ٧لماتها جغابُا  َْلت، هخدّحر ؤمام َظٍ الؿُ ا مً ؤ٫ّْ  ُّ مى٣ُ

ْالجغاص بلى  غة ٞحها، ٞالكاٖغ ًغمؼ بالٛغبان  ّٟ ٓاعصة ٞحها جّخطر لىا ألا٩ٞاع اإلاك ٓػ ال ل الغم
ّ
ْل٨ً ٖىضما هدل قاُٞا، 

ْالخمّغص. ٞةطا ؤٖضها ٢غاءتها بٗض ِٞم َظٍ  ٓعة  ىّ، ٦ما ًغمؼ باإلاُغ بلى الش ْاث َْ حن الظًً ًجهبٓن زغ
ّ
ْاملخخل  ً اإلاؿخٗمٍغ

ض ا ٓػ ًّخطر ما ًٍغ ٓعاث ْالاه٣الباث الغم عة الش ً ْيْغ ىّ الغاػح جدذ هحر اإلاؿخٗمٍغ لكاٖغ الخٗبحر ٖىّ، َٓ خالت َْ

َْٗخمض ٖلحها  ٓػ  ٕٓ مً الكٗغ الظي ٌؿدىض ُّٞ الكاٖغ بلى الغم ْالٛجى بلُّ. ٞالكٗغ الغمؼي َٓ ه اصة املجض  يّضَم إٖل

 ْ ُّ َالت مً الخٟاء 
ّ
ْحٛك ٓح  ْالٓي  الٛمٓى.في بوكاء ؤصب ًبخٗض ًٖ اإلاباقغة 

ٓصلحر ) ال في ألاصب الٛغبي ٖلى ًض الكاٖغ الٟغوسخي ب ّْ ض َظا الاججاٍ ؤ
ّ
ٓل ( ٦غّصة ٞٗل Charles Baudelaireج

،  ؤّما في ألاصب الٗغبي  ٍٝ ا ال٩امىت بك٩ل ٧ا ْؤؾغاَع ٓا٢عي الظي لم ٨ًً ًلخٟذ بلى الىٟـ ؤلاوؿاهُت  ٖلى الاججاٍ ال

٫ مّغة ٖلى ًض الكاٖغ اللبىاوي ؤ ّْ ن مشل1928: )مصًب مِٓغ اإلاٗلٝٓ ِٞٓغ أل  :م(، زم ؾل٪ مؿل٨ّ الكٗغاء آلازْغ

ٓع ْ م(، 1964: )مبضع قا٦غ الؿُاب ْ م(، 1931:)مزلُل ظبران  : )مٍٓؾ٠ الخا٫ ْ م(، 1981:)منالح ٖبض الهب

َٓاب البُاحي ْ م(، 1982: )مزلُل خاْي ْ م(، 1987 َْل ْ م(، 1999: )مٖبض ال ٓص صع ؾُٗض ٣ٖل ْ م(، 2008: )ممدم

م.ْ  ،م(2014: )م ْٚحَر ْهِـ،   ؤص

ٓماج٪:  ازخبر مٗل

ْماوسخي في الكٗغ الٗغبي الخضًض. .1  اط٦غ الاججاٍ ال٨الؾ٩ُي ْالاججاٍ الغ

ٓا٢عي ْالاججاٍ الغمؼي في الكٗغ الٗغبي الخضًض. .2  اط٦غ الاججاٍ ال

ت الخضًشت 13.5  اإلاضاعؽ الكٍٗغ

بٗض الىٓغ في الاججاَاث الجضًضة في الكٗغ الٗغبي الخضًض، آلان هل٣ي هٓغة زاَٟت ٖلى اإلاضاعؽ ؤْ 

ْلذ في ج٣ضًم الكٗغ الٗغبي في خلل  ت التي ِْغث في مُضان الكٗغ الٗغبي في الٗهغ الخضًض، ٞدا الخغ٧اث الكٍٗغ
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ت الخضًشت في  ٢ُْم ٧ّل مجها. ٞإَّم اإلاضاعؽ الكٍٗغ ألاصب الٗغبي هي مضعؾت البٗض ْؤلاخُاء، ظضًضة خؿب مباصت 

ْالٗهبت ألاهضلؿُت. ٞىخّٗغٝ َىا ٖلى ؤَم  ْمضعؾخان في اإلاهجغ: الغابُت ال٣لمُت  ٓلٓ،  ٓان، ْظماٖت ؤب ْمضعؾت الضً

ٓخضاث آلاجُت مً َظا ال٨خاب: ىا هضعؽ ٖجها مّٟهال في ال
ّ
ٓظؼ، ٖلى ؤه ْمباصئها بك٩ل م  نٟاث َظٍ اإلاضاعؽ 

 خُاء:مضعؾت البٗض ْؤلا   13.5.1

ْل٨ىّ م٘  ْالخجّمض في مُل٘ الٗهغ الخضًض.  ل٣ض ؾب٤ ؤن ٢غؤها بإن الكٗغ الٗغبي ٧ان في خالت مً ال٠ًٗ 

ْصي ) ٓص ؾامي الباع ْازغ ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ ٢ام ٦خلت مً الكٗغاء ْفي م٣ّضمتهم مدم م( بالجهٓى 1904-1839ؤ

ْلت بٖاصة بخُاء اإلاحرار ألاصبي  ٓا باألصب الٗغبي مً زال٫ مدا ْوسج ز٣اٞت الخايغ مً زاللّ، ٣ٞام ْالش٣افي ال٣ضًم 

ْلت الجماُٖت حٗٝغ  ْاهدُاٍ ؤؾالُبّ الٟىُت. ِٞظٍ املخا ٓع ألاصب  ْمت جضَ با٢خضاء الىماطط ألاصبُت ال٣ضًمت إلا٣ا

ْالخجضًض. ِٞظٍ اإلاضعؾت جمّؿ٨ذ باالججاٍ ال٨الؾ٩ُي في الكٗغ الٗ غبي، بمضعؾت البٗض ْؤلاخُاء ؤْ بمضعؾت ؤلاخُاء 

ٍٓت  ْالترا٦ُب اللٛ ٠ُ اإلاٟغصاث  ٦ْظا في جْٓ غاى ْألاؾالُب  ٠٨ٗٞ قٗغاءَا بمدا٧اة الكٗغ ال٣ضًم مً خُض ألٚا

ْصي  :ؤًًا. ٞمً ؤقِغ قٗغاء َظٍ اإلاضعؾت ٓص ؾامي الباع خاٞٔ ْ م(، 1932: )مؤخمض قٓقي ْ م(، 1904: )ممدم

اْي م(، 1932: )مببغاَُم  م(، 1945: )ممٗغْٝ الغنافي ْ م(، 1945مدغم )ؤخمض ْ م(، 1936:)مْظمُل نضقي الَؼ

ٓا بالخإزحر في الكٗغ بإؾالُبهم الخاّنت. 1976: )مؤمحن هسلت ْ  م مّمً ٢ام ْٚحَر  م( 

ٓان:  13.5.2  مضعؾت الضً

ً ٖلى ؤًضي  ٫ مً ال٣غن الٗكٍغ هذ في الغب٘ ألاّْ ّٓ َظٍ اإلاضعؾت هي خغ٦ت ججضًضًت ؤزٔغ في الكٗغ الٗغبي ج٩

ٓص ال٣ٗاص  ْإبغاَُم ٖبض ال٣اصع اإلااػوي 1964: )مزالزت مً الكٗغاء، َم ٖباؽ مدم ْٖبض الغخمً 1949: )مم(  م( 

ْماوؿُت في ألاصب1958: )مق٨غي  ً بالغ ٓا مخإزٍغ ْماوسخي  م(، الظًً ٧اه ؤلاهجلحزي. ههجذ َظٍ اإلاضعؾت الىهج الغ

ْلٛخّ.  ْبىاثّ  ٓهّ  ْمًم ْٖاعيذ مباصت مضعؾت البٗض ْؤلاخُاء، ٞخمّغصث ٖلى ألاؾالُب ال٣ضًمت في ق٩ل الكٗغ 

ْاإلااػوي في  ْالى٣ض" الظي ؤنضٍع ال٣ٗاص  ٓان في ألاصب  ٓان" وؿبت بلى ٦خاب "الضً ؾّمُذ َظٍ اإلاضعؾت بـ"مضعؾت الضً

اص م.1921 ّْ ْا الكٗغ َظٍ اإلاضعؾت  ٢ْض صٖا ع ْعؤ ْالخ٣لُض،  ْالبٗض ٞحها ًٖ املخا٧اة  ْالخجضًض في ألاقٗاع  بلى الابخ٩اع 

ت بضْن اهٟٗا٫ ناص١. 
ّ
ْالخُا٫، ال لٛت ال٣ٗل الجاٞ ٓا٠َ  اص ْي٘لٛت الٗ ّْ ٓان مضعؾت  ع  الضً

ً
 للكٗغ الٗغبي،ؤؾؿا

ٕٓ تالهض١ في الٓظضان ْالاججاٍ بلى الُبُٗبلى  ٓاٞضٖ ْاإلآي ٓخضة في ال٣هُضة  ْال  . ْؤلانابت في الدكبُّ 

ٓلٓ:  13.5.3  مضعؾت ؤب

ت هي مضعؾت ؤزٔغ مِّمت في ألاصب الٗغبي الخضًض، ؤّؾؿِا الكاٖغ اإلاهغي ؤخمض ػ٧ي  ٓلٓ الكٍٗغ ظماٖت ؤب

ّٓ 1932م( في ٖام 1955: )مؤبٓ قاصي  ٓان في مجا٫ الؿم ْمضعؾت الضً  م، بهضٝ حٗافي ما ٢هغجّ مضعؾت ؤلاخُاء 

ٓهان. جإزغ  ْالجما٫ ٖىض الُ ْالًٟ  ٓع  ٓلٓ" بلّ الى ٓلٓ" وؿبت بلى "ؤب ْالكٗغاء. ؾمُذ َظٍ الخغ٦ت بـ"ؤب ْالغقي بالكٗغ 

ْا ٖلى ألاؾالُب  ْجمّغص ٓا مباصت مضعؾت البٗض ْؤلاخُاء  ْٖاعي ْماوسخي ؤلاهجلحزي،  قٗغاء َظٍ اإلاضعؾت باالججاٍ الغ

ْلٛخ ْبىاثّ  ٓهّ  ْمًم ٓان، ال٣ضًمت في ق٩ل الكٗغ  ْالضً ْلُضة الخًاعب بحن مضعؾتي الخ٣لُض  ّ. ٧اهذ َظٍ اإلاضعؾت 

ْالخأػع بحن ظمُ٘ الكٗغاء ٖلى ازخالِٞم.  ْصٖذ بلى الخأدي  ْالخدؼب في الكٗغ  ذ خغبا ٦بحرة ٖلى الخمظَب 
ّ
مً ْ ٞكي

ٓص التي جد٫ٓ صْن اهُال٢ِا بلى ٖالم ؤلابضإ  ْح مً ال٣ُ غ الغ ٓلٓ جدٍغ اإلاباصت اإلاِمت التي ٢امذ ٖلحها مضعؾت ؤب
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ت. 
ّ
ْالظَىُت الجاٞ مى  ْإلى مداعبت الخ٣لُض ألٖا ٓالب ٢ضًمت  ٢ْ غ الكٗغ مً ٧ّل نُٜ  ٧اهذ ْالخمحز، ٞلظا صٖذ بلى جدٍغ

ٓلض َظٍ اإلاال٣اَغة  ْ ضعؾتم ٓل،  ٖٓت ٦بحرة مًم ِاجّجم٘ خ ً الٗغبي، قٗغاء  جم ْالَٓ ؤبٓ مً بُجهم: الٓظضان في مهغ 

ٓص َّم(، 1938: )مم(، دمحم ٖبض اإلاُٗي 1934: )مال٣اؾم الكابي  م(، 1953: )مم(، ببغاَُم هاجي 1949: )م ٖلي مدم

ٓصث 1971: )م ؤخمض الكاًب ٧ْان، م(1984: )م خؿً ٧امل الهحرفيم(، 1976: )مم(، نالر ظ م.  زلُل  ْٚحَر

ا لِظٍ اإلاضعؾت. ُّ خ  مُغان ٌٗخبر ؤبا ْع

 الغابُت ال٣لمُت:  13.5.4

حن The Pen Leagueالغابُت ال٣لمُت ) ٍٓع ً ؾ ٓع٥ ٖلى ؤًضي ؤصباء مِاظٍغ ٍٓ ( هي ظمُٗت ؤصبُت ؤوكئذ بيُ

ْآصابها. ٧ان زلُل ظبران  ْلبىاهُحن التهم في ؾبُل اللٛت الٗغبُت  ٓخُض مدا م( عثِـ َظٍ الجمُٗت، 1931: )مبهضٝ ج

٧ْان مً ؤًٖائها: وؿِب ٍٖغًت 1988: )م٦ما ٧ان مُساثُل وُٗمت  ا لِا.  ْلُم ٧احؿٟلِـ 1946: )مم( ؾ٨غجاٍع م(، 

: )م(، بًلُا ؤبٓ ماضخي 1950م(، هضعة خضاص )1963: )مم(، ٖبض اإلاؿُذ خضاص 1941: )مم(، عقُض ؤًٓب 1950: )م

ٓمٓن ب1957 ٧ْان ؤًٖاءَا ٣ً يكغ ظغاثض ْصخ٠ ٖغبُت في بالص اإلاهجغ مشل مجلت "الٟىٓن" ليؿِب ٍٖغًت، م(. 

ت "الؿمحر" إلًلُا ؤبٓ ماضخي. ل٣ض ٞخدذ َظٍ الجمُٗت مجاالث ظضًضة في 
ّ
ْمجل ضة "الؿاثذ" لٗبض اإلاؿُذ خضاص،  ْظٍغ

ْماوؿُت ْظضاهُت مؿخم ما في الكٗغ. ٩ٞان ؤًٖاءَا ًمُلٓن بلى الخمؿ٪ بغ ُّ ّضة مً بوؿاهُت ألاصب الٗغبي ال ؾ

ْال٩ٓن في  ٓم الٓظضان م٘ قٗغاء َظٍ الجمُٗت الظاث لِكمل الخُاة  ْػ مِٟ ٢ْض ججا ْْظضاهّ.  ْمكاٍٖغ  ؤلاوؿان 

ل الكٗغ  ًّ ْػان الكٗغ خُض ٧ان بٌٗ مجهم ًٟ ْؤ ْجمّغص ٖلى اللٛت  م حؿاَل صًجي  ٓظض في ؤقٗاَع ٧ْان ً ْاخض.  بَاع 

 ٓ ٨ذ َظٍ الخغ٦ت ألاصبُت م٘ م
ّ
ٓع. ج٨ٟ  م. 1931ث ظبران ٖام اإلاىش

 هضلؿُت:الٗهبت ألا   13.4.5

ل في  ْلٓ بالبراٍػ الٗهبت ألاهضلؿُت هي خل٣ت ؤصبُت ٖغبُت جإلٟذ مً ال٨خاب ْألاصباء الٗغب في مضًىت ؾاْ با

ْعاء البداع. ٧ان ًترؤؾِا الكاٖغ اللبىاوي اإلاِاظغ مِكا٫ 1933ٖام  ْطل٪ بهضٝ بٖاصة ؤمجاص الكٗغ الٗغبي في ما  م، 

ٓعي 1942: )ممٗلٝٓ  ي عقُض ؾلُم الخ ن مشل1984: )مم( زم الكاٖغ ال٣ْغ ٧ْان مً ؤًٖائها ألاصباء اإلاِاظْغ  :م(. 

ٓػي اإلاٗلٝٓ  م(، 1945: )م٣ٖل الجغ ْ م(، 1976: )مإلُاؽ ٞغخاث ْ م(، 1977: )مق٤ُٟ اإلاٗلٝٓ ْ م(، 1930: )مٞ

ٓع ْ م(، 1975: )مق٨غ هللا الجغ ْ  ْص ق٩ خٓن ْ م(، 1963: )مصا ٓص )ْ م(، 1967: )مهٓحر ٍػ م(، 1977خبِب مؿٗ

ش الٗغب ال٣ضًم  الء لخاٍع م. ؤنضعث َظٍ الجمُٗت مجلت ؤصبُت باؾم "الٗهبت".  ْنٟذ بـ"الاهضلؿُت" جُّمىا ْ ْٚحَر

في بالص ألاهضلـ. ٧ان قٗغاء َظٍ الٗهبت ًمُلٓن بلى الخجضًض، ل٨ً م٘ الخٟاّ ٖلى ؾالمت اللٛت الٗغبُت ْالالتزام 

 ْ ٓاٖض الىدٓ  ْال٨ٟغ ب٣ ْاإلاُل بلى الُبُٗت  ت الاظخماُٖت ْؤلاوؿاهُت  م جخمّحز بالجٖز ٧ْان ؤقٗاَع ى.   ْالْٗغ البالٚت 

 ٞحها.

ٓماج٪:  ازخبر مٗل

ت الخضًشت؟ .1 ت للمضاعؽ الكٍٗغ  ما هي ال٨ٟغة اإلاغ٦ٍؼ

ت الخضًشت في اإلاهجغ. .2  اط٦غ ًٖ اإلاضاعؽ الكٍٗغ
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 ؤٚغاى الكٗغ الٗغبي في الٗهغ الخضًض 13.6

ت في ؤبُاتها. ٞالكٗغ الٗغبي ٧ان ًدىا٫ْ ٖلى مّغ  ْلّ ال٣هاثض الكٍٗغ ٕٓ الظي جدىا الٛغى الكٗغي َٓ اإلآي

ت  غاى الكٍٗغ ٣ًْٞا لُبُٗت البِئت املخُُت بالكاٖغ. ٞمً ألٚا باث املجخم٘، ْ
ّ
٣ًْٞا إلاخُل ٖٓاث مسخلٟت  ٓع مٓي الٗه

ٓع اإلاضح،  غاى لم جب٤ ْ زاء، الغ ْ الٟسغ، ْ الهجاء، ْ التي ْظضث في مٗٓم الٗه ْل٨ً َظٍ ألٚا ْالٛؼ٫.  الٓن٠، 

غاى الٗاّمت،  ْباإلياٞت بلى َظٍ ألٚا ٓع.  هذ خؿب ْظِاث ٧ّل ٖهغ مً الٗه ّٓ ْجل عث  ّٓ ظامضة بضْن حّٛحر، بل جُ

ٓا٦بت الاخخُاظاث الجضًضة لذ إلا
ّ
ٓع ؤٚغايا ظضًضة حك٩ ٞٗىضما ْنل الكٗغ الٗغبي بلى الٗهغ  ،هجض في بٌٗ الٗه

ْٚالبا م٘ جٓؾُ٘ مجاالتها لدكمل اإلاٗاوي الخضًض، ٖال ِا الكٗغ مىظ ال٣ضًم  غاى الخ٣لُضًت التي ٖٞغ ج جل٪ ألٚا

 اإلاؿخجّضة، ٦ما يّم بلحها ؤٚغايا ظضًضة ؤْظضتها الٓغْٝ الخضًشت. 

غاى الخ٣لُضًت في الكٗغ الخضًض:   13.6.1  ألٚا

ٓع ال٣ض .1 ًمت، خُض ٧ان الكٗغاء ًمضخٓن اإلاضح: ٧ان اإلاضح مً ؤَّم ؤٚغاى الكٗغ الٗغبي في الٗه

ْل٨ً ٖىضما ْنل الكٗغ الٗغبي بلى الٗهغ الخضًض، ِْغث ُّٞ  م اإلال٥ٓ ْألامغاء بُٛت الخ٨ّؿب مجهم،  بإقٗاَع

ىُت املخخلٟت، ٦ما ٦خب  ْاإلاىجؼاث الَٓ ٢ْهاثض جشجي ٖلى اإلاأزغ  ىُت ْألاخؼاب الؿُاؾُت  ماء الَٓ ؤقٗاع جمضح ٖػ

ُاوي: ال٣ٗاص بلى مِاجما ٚاهضي ًمض  خّ بٗض بيغابّ ًٖ الُٗام اخخجاظا ٖلى اإلاؿخٗمغ البًر

لى اإلاضٔ َٖ  ٚاهضي ل٪ الىهُغ اإلابحُن 

 

الُن  
ْ
ْالِخظ ـــــــــــــــــــــــــؿُغ 

ُ
 ْلكـــــــــــــاهئُ٪ الخ

٤َ ٢بل٪ َم  
ْ
ُّ لْم ؤل َٓم  ــــــــــــــــــً ًدّغُع ٢ـــــــــــــــــــــــــــ

 

اُن   ـــــــــــــــــــــْغٍَ ُٗ ُ٘ ال َٓ السجحن الجاج ــــــــــــ َُ ْ 

ْاقمئزاٍػ مً شخو آزغ بإ٢بذ   .2  ٕٓ مً الكٗغ الظي ٌّٗبر ُّٞ الكاٖغ ًٖ سخُّ  الهجاء: َٓ ه

ْالكخاثم بحن ألاٞغاص بلى هجاء  ٫ الهجاء مً مجّغص الؿباب  ّٓ ْؤخّض ال٩لماث.  ٟٞي الٗهغ الخضًض جد ألالٟاّ 

ْمً ؤمشلخّ ما هجا بّ الكاٖغ اإلاؿخٗ ٦ْظا بلى هجاء الٟؿاص ألازالقي بهضٝ الى٣ض الاظخماعي البّىاء.  حن 
ّ
ْاملخخل  ً مٍغ

ٓسخى ٖلُّ الؿالم، ٫ٓ٣ُٞ: ّٗ بلى الىبي م ٓعة ق٩ٔٓ ًٞغ ٓص ٖلى ن ٓعي بلُاؽ ٢ىهل الحه  الؿ

 ؤزا َاْن ٞاى ال٨ُل ٞاٖلم

 

 ال ٚـــــــــــ 
 
 ــــــــــــــــــــــــــلَّ ُٞىابإها ؤمــــــــــــــــــــت

 ْقٗـــــــــــــُب٪ لم ًؼ٫ْ في ٧ّل ؤعى 

 

ْها  ّ زا ْؤهذ حٗـــــــــــــــــــــٞغ  ًـــــــــدّل 

ْم ٧ابضَث ِمـــــــجهم 
َ
ٓاصي الخُّ ٦  ب

 

ًٛـــــُب الخّغ الغنِىا 
ُ
ًٓعا ح  ؤم

هم لْم   ِمْخــــــــــــــــــــــــّتى عبُّ
ْ
ْدــــــــــــــــــــــخِمل ًَ 

 

ْها  ــــــــــــــــــِم ال َحْهـــــــــــــــــــــخض
َ
َتهم ٞـ  ْقخَّ

 ٍٓ ب
ّ
ْٖظ ٓا اإلاــــــــــــــــــــــؿَُذ   ٢ْْض باٖ

 

ىا   ٦مـــــــــــــــــا جضعي ٖـــــــظاب املجٍغ

ن مً  .3  ْالخماؾت: ٧ان الكٗغاء ال٣ضماء ًٟخسْغ ٦ْظا الٟسغ  تهم،  ّٓ ٢ْ م بصجاٖتهم  زال٫ ؤقٗاَع

٢ْباثلِم، ٟٞي الٗهغ الجضًض، ازخٟى الٟسغ باإلاأزغ الٟغصًت ْآلاباء  ْؤظضاصَم  ٦ْغم آبائهم  بكٝغ ؤوؿابهم 

ْمً ؤمشلخّ ٢هُضة "مهغ جخدّضر ًٖ هٟؿِا" لكاٖغ الىُل   ،ً ْالَٓ ٓمُت  ْال٣ ْألاظضاص، بل ؤنبذ اٖتزاػا باألّمت 

ْمجضَا ٖلى لؿان مهغ هٟؿِا، مُلِٗا:خاٞٔ ببغاَُم، ًٟخسغ   ٞحها بترار مهغ 

 َْ 
َ
٢ 

َ
ن ظ الخل٤ُ  ٠  مُٗاـــــًىْٓغ

 

  
َ
ٓاَٖض ؤبْ  ٠ُ٦  يِض ْخ َْ  ِض املْج  جي ٢

 ْبُ  
ُ
 ألاَغام في ؾال٠ الضَغ ىاة

 

ٓوي ال٨الم ٖـــــــــ٦   يىض الخدّضِ ــــــــــــــٟ
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 الٗالء في مٟغ١ الكغ١  ؤها جاُط 

 

ـــــــــــــــــــاجْصعّ  
ُ
 ٣ضيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــغاثض ٖـــــــــــــــــــــّ ٞـ

ْلُاث ِٖض ْج َم  بّن   ٤ـــــــــــي في ألا  ٍغ

 

ْمـــــــــــــــــــــــم  ْلُاحي   جضيــــً لّ مشل ؤ

ْالخّٗؼي بما ٧ان ًخه٠ .4  ذ م٘ الخّٟج٘ ٖلُّ  ُّ بّ مً نٟاث خؿىت، ٟٞي  الغزاء: َٓ ِحٗضاص زها٫ اإلا

جي ْالاهخماء الضًجي  ٓع الَٓ ا خُض ؤنبذ ٨ًش٠ الكٗ ال ظظٍع ّٓ ٫ َظا الٛغى الكٗغي جد ّٓ الٗهغ الخضًض جد

ُم الِىضي مدّمض  ْمً هماطظّ ما عسى بّ ؤخمض قٓقي الٖؼ ْالكِضاء،  ْالٗلماء  ْالخًاعي مً زال٫ عزاء الٗٓماء 

َٓغ، خُض ٫ٓ٣ً:  ٖلي ظ

ئ مً ، ًا ٢ضُؽ   َّحِ
ً
ٓة اي٪ َعب  ٍع

 

ْاخ  غِب٪ 
ُ
ِل ج ًز

َ
 اثّـــــــــــــــــــــــــــــخٟل بل٣ــــــــــِلج

ِٝ هللا ظلَّ ظ   اللّـــــــَٓ مً ُؾُٓ

 

ِٝ الِىِض ٖىَض ٢ًاثّ   ؤْ مً ؾُٓ

 بُل  خ١ُٓ٣ الكغ١ِ مً ؤخمالّ 

 

 ؤلاؾ 
ُ
ت َُّ  باثّـــــــــــــــــــالِم مً ؤٖــــــــــــــــــــ٢ًْ

ٓجّ الىُُل   ٓاصر ن غ في الخ
ُ
 ًظ٦

 

ْر٥ُ ال ًيَؿَٓن ِن  
ُّ
 ّــض١َ بالثــــــــــــــــــــْالت

ْعؾم مكاَضَا الخاعظُت،  .5  ٓاَغ ألاقُاء  ٍٓغ ْ الٓن٠: لم ٌٗض ٨ًخٟي َظا الٛغى الكٗغي بخه

ْؤزُلتهم مً مكاَض َبُُٗت  ْصزل في هٟٓؾِم  ٢ْٗذ ٖلُّ ؤُٖجهم  اث بل جّٓؾ٘ ٞٓن٠ الكٗغاء ٧ّل ما  ْمستٖر

ا ًٖ الظاث ْزلجاث الىٟـ، ٦ما هٔغ في قٗغ بًلُا ؤبٓ  ُّ ْماوؿُحن حٗبحرا ْنٟ خضًشت، بل ؤنبذ الٓن٠ لضٔ الغ

 ماضخي خحن ًه٠ الُبُٗت: 

 
َ
 ــــــــــــــــــــــــــــــَعْى  ِبطا ُػعج

َ
 ئِباــــــــــــــــُّ ٦

 

  َٖ ـَ  َّٟ ْباـــــــــــــــــــهَ غ
ُ
لِبَ٪ ال٨

َ
٢ ً 

ل 
َ
ُُٗض ٢ ِلّيِ ُمٛـــــــــــــــــٌُ

َ
 ــــــــــــــــَب الخ

ً
 غا

 

يؿ  ٍُ  ي الٗاِق٤ الَخبِباـــــــــــــــــِــــ َْ

  
َ
ٍُ الٛ  ـــــــــــــــــــــــِبطا َب٩ا

َ
ذــــــــــماُم ق َّ٣ 

 

ٓباــــــــــــــــــــمِ   ٍُ الُجُ سخى َػَُغ
َ
 ًَ ألا

ِّ الهَ   َضً
َ
ل٣ى ل

َ
 ـــــــــــــــــج

ً
ْبا  ٟا ُيغ

 

ؿ 
َ
ل باـــــــــــــــــــــــــــــــــَْ ُّ َيٍغ ل٣ى لَ

َ
 َذ ج

ي 
َ
إ
َ
ُُغ الَىضٔ ٞ

َ
٢ ٍَ قا  خىـــــَْ

 

ُّ َمٗ  كــــــــــــــــــــِعصاثُ
َ
٢ 

ً
ما
َ
 ُباـــــــــــــــــــــــــــــــــل

ْجل٪ اإلا٣ّضماث  .6  غ بال٣ُم الاظخماُٖت الٛؼ٫: ازخٟى في الكٗغ الخضًض الٛؼ٫ الخ٣لُضي 
ّ
ت، ٞخإز ُّ لل

ّ
الُ

ْال٨ك٠ ًٖ اإلاكاٖغ ؤلاوؿاهُت الٗم٣ُت بُٗضا  ّٓظّ بلى جدلُل َبُٗت الخّب  ْالٗال٢اث بحن ألاٞغاص، ٞخ الخضًشت 

ْطل٪ مشل ما هٔغ في ٢هُضة "اإلاؿاء"  ٓع الؿاب٣ت،  ٓصا في قٗغ الٗه ٓظ ْالخٟسخ الخل٣ي الظي ٧ان م ًٖ الخبظ٫ 

ّٓظّٗ مً الٟغا١، ٫ٓ٣ُٞ في مُلِٗا:لخلُل مُغان الظي ٌٗبّ  ْج  ر ٞحها ًٖ خّبّ الخالو 

ِسل
َ
مَّ ٞ

َ
 صاء  ؤل

ْ
ِّ قـــــــــــــ ُ ِٞ اِجيــــــــُذ 

َ
ٟ 

 

ْذ ُبَغَخاِجي 
َ
ٟ َٖ ا ًَ َخ

َ
ِحي ٞ َٓ ًْ َنْب  ِم

ْحِن اْؾ  
َ
ُٟ ِٗ

ًَّ ل
َ
ا ل َماــــــــــًَ َْ ا ِبي   َخَبضَّ

 

ِم مِ  
ْ
ل
ُّ
ِم ـــــِفي الٓ

ُّ
َد٨

َ
ُل ج

ْ
اِء ش

َ
ٟ َٗ ًُّ  ال

ُّ الهَّ   اَبْخ
َ
ط
َ
ب  ؤ

ْ
ل
َ
ٔ ــــ٢ َٓ َج

ْ
ال َْ  

ُ
 َباَبت

 

  ِٚ  ــــــــــــــــــــــــــــــــَْ
َّ
 َعز

 
ت
َ
ل
َ
اِء  ًــــــــــــــــــــــْذ مِ ـــــال َْ ْص

َ
 ألا

َجهُ   ُْ ُح ب ْْ الغُّ ِؿ ـــــــــــــــــــَْ
َ
َجهُّ ـــــــــــــــَما و

َ
 ٍض ـــــــُُم ج

 

الهُّ ــــــــــِفي َخ   َْ ٍِب  ِٓ ْه
ي الخَّ

َ
َضاِء ــــــال َٗ 

  
ْ
ٛ ٌَ اإلِاْهَباِح 

َ
٣ُْل ٧ َٗ ال ٍُ ــــَْ َٓع

ُ
ى ه

َ
 صخ

 

  ِٗ ًْ ٍُ َْ َضِعي 
َ
ُٓب ِصَماِجيــــــــــ٦ ًُ

ُ
ُّ ه ُٟ 

  

غاى الجضًضة: 13.6.2  ألٚا
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عة، ِْغث بةػائها ؤٚغاى ظضًضة ا٢خًتها ْغْٝ الٗهغ الخضًض،  ياٞتباإل  ّٓ غاى الخ٣لُضًت اإلاخُ بلى ألٚا

 ٞمجها:

٣ِم  .1
ّ
ْحٗل ْالخٗبحر ًٖ خّبهم لِا  اجهم  الٛغى الؿُاسخي: بضؤ الكٗغاء ٌؿخسضمٓن الكٗغ لٓن٠ ؤَْ

ٓعة يّض الخ٩ام  ٦ْظا للخدٍغٌ ٖلى الش حن 
ّ
ْاملخخل  ً  ٖلى الجِاص يّض اإلاؿخٗمٍغ

ّ
ٍٓ للخض بها، ٦ما اؾخسضم

ْجهاٖض اإلاؿدبّضًً. ٣ٞض ِْغ َظا الٛغى الكٗغي ٦غّص ٞٗل َبُعي إلاماعؾاث الاخخال٫ الجا ً الٗغبي  ثغة في الَٓ

ْعص في َظا الٛغى ٢هُضة "بعاصة الخُاة" ألبي ال٣اؾم الكابي التي  ت الٗغبُت. ٞمّما  ُّ ٓم ْال٣  ً ْعي ألامت باججاٍ الَٓ

ْمُلّٗ:   ،ً ٓعة يّض اإلاؿخٗمٍغ  ًدّغى ُّٞ قٗبّ ٖلى الش

ًٓمــا ؤعاص الخ  ُــاةــبطا الكـــُٗب ً

 

 ـضْع ٞــال بــّض ؤن ٌؿــخجُب ال٣ـ 

 ـــــــــــــــــــــال بــــ 
ّ
 ــليــــــــــــجـــــــــــــــــُـــل ؤن ًىضَّ لل

 

 ــْغ ــــــــُـــض ؤن ًى٨ؿـــــــــــــال بــــّض لل٣ 

١ُ الخُـاة  ْٓ  ْمــً لــم ٌٗاه٣ْـّ قـ

 

ْاهضزــْغ ــــــــــــــــَغ ٞــي ظـــــــــــــجبسَّ   َــا  ِ
ّٓ 

 
ٓم بخدلُل خُاة الىاؽ  .2 الٛغى الاظخماعي: ٌٗالج الكٗغ الٗغبي ٢ًاًا املجخم٘ املخخلٟت ٣ُٞ

ْالخٗبحر ًٖ مكا٧لِم. ُٞدا٫ْ الكٗغاء مً زال٫ الكٗغ الاظخماعي بةنالح ألاْيإ الاظخماُٖت  ٓمُت الٗاصًت  الُ

 ْ ْاإلاِّمكحن  ٟا٫  ٢ًْاًا اإلاغؤة ْألَا ٤ حصخُو الضاء الؿِئت بما ٞحها ٢ًاًا ال٣ٟغ ْألامُت  ْطل٪ ًٖ ٍَغ ا،  ٚحَر

ْاثّ. ْفي َظا الٛغى هجض ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ٢هُضة "ألاعملت اإلاغيٗت" التي ٦خبها الكاٖغ  ْْن٠ ص ْجدضًض ؾببّ 

ْالٟا٢ت، مُلِٗا:  ع ٞحها مٗاهاة ؤعملت مً ال٣ٟغ  ّٓ  الٗغاقي مٗغْٝ الغنافي ًه

 !اـاَــــــا ٦ىذ ؤل٣ــــــــــــــــــــجي مــــــــــــــــُتها لُخـــــــل٣

 

٢ْض ؤز٣ل ألا    مال١ ممكاَاجمصخي 

ز 
َ
ْالــــــــــــــــؤ  

 
ت
َّ
 ـــــــــــــــــــــّغِْظُل خـــــــــــــــــــــــــٓاُبها عز

 
 اُٞت

 

ّ في الخ  ٞع
ْ
 ّضِ ُٖىاَاـــــــــــــــــــــــــــْالضم٘ جظ

 ب٨ذ مً ال٣ٟغ ٞاخمغَّث مضامِٗا 

 

ْعؽ مً ظٍٕٓ ُمدُاَا  َٓ  ْانٟغَّ ٧ال

َْؿ   ٗضَاـــــــــــــماث الظي ٧ان ًدمحها 

 

 ٣اَاــــٞالضَغ مً بٗضٍ بال٣ٟغ ؤق 

ذي: في الٗهغ الخضًض، ٖىضما ؤنبذ الٗغب في خاظت بلى بخُاء ط٦ٔغ ؤمجاصَم  .3  الٛغى الخاٍع

ْبٗض  سُت املخخلٟت التي مً قإجها ب٣ًاّ الِمم  ٓا ؤقٗاعا حٗالج ألاخضار الخاٍع ٤، ٢غي ْالاعجباٍ بمايحهم الٍٗغ

ْمً زحر ؤمشلتها ملخمت امِا.  ًّ ٓعة باؾم  الش٣ت باإلااضخي الظي ٖاقذ ألامت ُّٞ في ؤظّل ؤ "مجض ؤلاؾالم" اإلاكِ

ٓلت ؤلاؾالمُت مً زال٫ ؾحرة الىبي  ع ُّٞ البُ ّٓ ْالظي ًه . ملسو هيلع هللا ىلص"ؤلالُاطة ؤلاؾالمُت" للكاٖغ اإلاهغي ؤخمض مدغم، 

ْعص ُّٞ ًٖ قِضاء بضع:   ٞمما 

ٓاَا ْاؾخم٘ هجـــــــــــــ  باإلاهإع 
ْ
٠

ُ
َ 

 

شم بإٞـــــــــــــــــــُاء  
ْ
 الجـــــــــــــــــــــــــــىان زغاَاْال

 يإ الكظٔ ال٣ضسخّي في ظىباتها 

 

 ٞاوك٤ْ ِْن  
ْ
 للمامىحن قظاَا ٠

  
 
 يّمذ ُخماة الخ٤ّ ما ٖٝغ امغئ

 

ا  ًَ ْهـــــــــــــــــــــــــّ ؤْ ظـــــــــا ا لــِــــــــــــم مً ص  ٖؼًّ

 ٖـــــــــــــــــــــــلى ؤٖـــــــــــــــــضاثّالُالٗـــــــــــــــحن بّ  

 

ٓاَا  ٓص َ ْا الجىـــ ًٓجا بطا وكغ  مـــــــــــــــــــ

ْا في ألاعى بال صًىَ    ـــــــــــــــــّـما آزــــــــــــــــــــــــــغ

 

  
َ
ال ٖـ ٓاــــــــــــــــــــــــبَ صًًىا  ْا ؾــــــــــــــــــــــــــــــ  ٍ بلِاض
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ت في الٗهغ الخضًض ؤًًا اإلاهالر الضًيُت خُض اؾخسضم  .4 غاى الكٍٗغ ْمً ألٚا اإلاهالر الضًيُت: 

ٓا ب٫ٓ٣  ْللخٗا٠َ م٘ ال٣ًاًا ؤلاؾالمُت، ٦ما ٢ام ًّ الكٗغي للمداعبت يّض الاهدغاٝ الضًجي  بٌٗ الكٗغاء الٟ

ماء ؤلاؾ إلاضح الٖؼ ُاص  ٓاؾم ألٖا ْم ٣ْٞا للمىاؾباث الضًيُت  ْمً ؤمشلخّ ٫ٓ٢ ٖلي ؤخمض با٦شحر ًٖ الكٗغ  المُحن. 

 ال٣غآن:

 ٦ْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخاُب هللا بــــــــــــــــــــــــــــــــا١ٍ زــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالض  
 

ــــــــــــــــــــلي آًاجـــــــــــــــــــّ فـــــــــــــــــــي ٧ـــــــــــــــــــّل خـــــــــــــــــــحن   جىجــــــــــــــــــــــ
 

ـــــــــــــــــــــــــؿ٨م ـــــــــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــــــــي ؤهٟـــــــ  بهــــــــــــــــــــــــّ ٌكٗــــــــــــــــــ
 

ْٖـــــــــــــــــــــــــّؼ اإلاـــــــــــــــــــــــامىحن  ْة الـــــــــــــــــــــــضًً   ظـــــــــــــــــــــــظ
 

ْاخــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٨مبهــــــــــــــــــــــــّ   ًبٗــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض فــــــــــــــــــــــــي ؤع
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــخ٨حن  ـــــــــــــــــــــــــــــــاثلت ال جــــؿـــــــــــــــــــــــ ة َــــــــــ ّٓ  ٢ـــــــــــــــــــــــــــــ
 

ـــــــــــــــــــــــــخذ الــــــــــــــــــــــــضهُا بــــــــــــــــــــــــّ ؤؾـــــــــــــــــــــــــــــــالٞىا  ٞـــــــــــــــــــ
 

ٓع اإلا٨ـــــــــــــــحن  ـــــــــــــــغب بلـــــــــــــــى الؿـــــــــــــــ ً عبـــــــــــــــى اٛل  مـــــــــــــــ
 

 ْؤيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٗىاٍ ِٞىـــــــــــــــــــــــــــــــا بٗــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضٍ
 

ْها مًــــــــــــــــــــــــــــٛت لآل٧لــــــــــــــــــــــــــــحنْ   ـــــــــــــــــــــــــــــض  ٚـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ما  .5 ُّ ت الجضًضة في ؤقٗاع قٗغاء الٗهغ الخضًض ال ؾ ٖٓاث الكٍٗغ ً: مً اإلآي الخىحن بلى الَٓ

٢ِٓم  ْطل٪ باؾخسضام الكٗغ ْؾُلت للخٗبحر ًٖ ق اجهم ٚغى الخىحن بلى الًَٓ،  حن مجهم ًٖ ؤَْ ُّ ْاإلاىٟ  ً اإلاِاظٍغ

ٕٓ بلى  ْمشالّ "ال٣هُضة الضمك٣للغظ ْؤخّبتهم.    م ججاٍ بلضاجهم ْخؼجهم مً ٞغا١ ؤَلِم  ْمكاَٖغ اجهم  ت" التي ُؤَْ

ىّ: ٓعي هؼاع ٢باوي في ٚغبخّ لُّٗبر ًٖ خّبّ لَٓ  ٢الِا الكاٖغ الؿ

ْالغاُح  .. َظي صمك٤  َْظي ال٩إؽ 
 

ي ؤخ  ِ
ّ
 طباُح  ٌ الخّب ــــــــــــــــــــــْبٗ .. ُب ــــــــــــبو

 

مك٣ي  غخخُم ظؿضيــــــــلٓ ق .. ؤها الّضِ
 

 ْجٟاُح .. ىا٢ُض  ــــــــــــــــــــــــىّ ٖــــــــــــــــــــا٫َ مـــــــــــــــــــلؿ 
 

 غاًُجي بُمضًخ٨مـــــــــــخدخم قــــــــــــــــــــْلٓ ٞ
 

ٓاَث َم   خُم في صِمي ؤن ْٗ ٓاَؾِم  ً عاخ
 

ٓاــــــــــــــٖػعاٖت ال٣لب حكٟي بٌٗ مً   ك٣
 

اُح  -بطا ؤخببُذ -لبي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْما ل٣   ظغَّ
 

ْعي ىا ظظ ىا ٢لبي ..َُ ىا لٛ ..َُ  تيـــــــــــــَُ
 

اُح؟، ٠ُ٨ٞ ؤْضُر    َْل في الٗك٤ِ بًً
 

ًّ ًخسظ الكٗغ ل٨خابت  .6 الكٗغ الخمشُلي: ؾب٤ ؤن بدشىا ًٖ الكٗغ الخمشُلي الظي َٓ ٖباعة ًٖ ٞ

ش ألاصب الٗغبي. ٞمشال، َظٍ هي  ٓاع اإلاؿغحي. ٞاؾخسضام الكٗغ الٗغبي لِظا الٛغى ٧ان ؤمغا ظضًضا في جاٍع الخ

ٓبترا" ألخمض قٓقي، ًي كضَا ظماٖت مً الٗاّمت زاعط م٨خب ألابُاث ألاْلى مً اإلاىٓغ ألا٫ْ إلاؿغخُت "مهٕغ ٧لُ

ٓاع بحن ؤشخام اإلاؿغخُت بك٩ل قٗغي:  ٓع ًجغي الخ ْبٗض َظٍ الؿُ ٓباجغا،   ٢هغ ٧لُ

ٓم ُٓمىا في ؤ٦ُخُ  اـــــــــــــــــــــــــــــً

 

 ط٦ُغٍ في ألاعى ؾاْع  

ْما  ٓا ؤؾ٫َُٓ ع  اؾإل

 

ماعــــــــَ   !ل ؤط٢ىاٍ الضَّ

 ••• 

 ؤخغػ ألاؾ٫ُُٓ ههغا

 

ًاعــــــــــَؼَّ ؤٖ   الّضِ
َ
 ُاٝ

ا ؤؾ٫َُٓ مهغا 
ً
 قٞغ

 

اع ُخْؼَث ٚاًاِث  
َ
س
َ
 الٟ

 ••• 

 ٨ىضعي ـــــــــــــــناعث ؤلاؾ

 

 ي في البدغ اإلاىاعــــــــــــــــــــَ 
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 ّـــــــــــــــــــــــــــــــــــِا جاط البًرــــــــــــــْل

 

 البداع غفـــــــــــــــــــــــــْلِا ٖ 

 
ٓماج٪:  ازخبر مٗل

غاى الخ٣لُضًت في الكٗغ الخضًض؟ .1  ما هي ألٚا

غاى الجضًضة في الكٗغ الٗغبي؟ .2  ما هي ألٚا

 زهاثو ٖاّمت للكٗغ الٗغبي الخضًض 13.7

ْاؾٗت في الٗهغ الخضًض، ٞإنبذ ّٞىا مؿخجُبا  ِٞمىا مّما ؾب٤ ؤن الكٗغ الٗغبي ٢ض حّٗغى لجهًت 

ْاإلاىايلحن. ٞغؤًىا  اع  ّٓ ال في ؤًضي الش باث الٗهغ ْؾالخا مه٣
ّ
ٗغاء إلاخُل

ّ
ْ الك ٓصْن مىظ مُل٘ َظا الٗهغ ًجهًٓن  َٗ

ّ في الٗهغ  ْه٣ّ الظي وٗٞغ ٗغ الٗغبي بلى ع
ّ
ٍْغج٣ٓن ال٣ضًمبالك م بلى آٞا١ٍ  ،  ٢ْض ؤّصٔ اخخ٩ا٥ الٗغب . ظضًضةبكَٗغ

ْؤٚغاى ظضًضة في اإلاُضان الكٗغي بلى حّٛحر في زهاثو الكٗغ الٗغبي الخضًض ّٖما  ٓإ  ٓع ؤه ِ بالش٣اٞاث ألازٔغ ْْ

 ٧ان للكٗغ الٗغبي ال٣ضًم. ٞمً ؤبغػ زهاثو الكٗغ الٗغبي الخضًض ما ًإحي:

  ٖٓاث التي ٖالجِا الكٗغ الخضًض ٢ض حّٛحرث في الٗهغ ت: بدشىا آهٟا ؤن اإلآي غاى الكٍٗغ ع ألٚا ّٓ جُ

ا اججاَاث ظضًضة،  ْٚحَر ْالغزاء  ْالٓن٠  ْالهجاء  غاى ال٣ضًمت مشل اإلاضح  ٢ْٗذ في ألٚا الخضًض، خُض 

ْٚح ىُت ْالاظخماُٖت  ْالَٓ غاى الؿُاؾُت  ا. ٦ما اهًّمذ بلحها ؤٚغاى ظضًضة مشل ألٚا  َر

  ْالخهّى٘ الَخمام الكٗغاء  ٠
ّ
ؿما بالخ٩ل

ّ
ْبؿُُت: ٧ان الكٗغ الٗغبي في ٖهغ الاهدُاٍ مد لٛت ٞهُدت 

ْاإلاٗاوي، ؤما في الٗهغ الخضًض بضؤ الكٗغ الٗغبي ٌؿخسضم  ْٖت ألا٩ٞاع  ْه٣ِا ؤ٦ثر مً ع ْع ت ألالٟاّ 
ّ
بغه

ْالٛ بت  ْبؿُُت م٘ ججّىب ال٩لماث الٍٛغ ٓظّ ٖام لٛت ٖغبُت ٞهُدت   امًت. ب

  ٓػا ما اإلاخمّؿ٩ٓن مجهم باالججاٍ الغمؼّي عم ُّ ٓػ ْؤلاقاعاث: ٌؿخسضم الكٗغاء الجضص ال ؾ ٠ُ الغم جْٓ

ْجت مً الغمؼ البؿُِ بلى الغمؼ الٗم٤ُ، ألامغ الظي  ٍٓاث مخٟا م ٖلى مؿخ ْجلمُداث مسخلٟت في ؤقٗاَع

ْؤقّض جإزحرا في ال٣لٓب.   ًجٗل الكٗغ الخضًض ؤٖم٤ صاللت 

 ْػان الخ٣لُضًت: مّما ًمّحز الكٗغ الٗغبي الخضًض ما ْظضث ٞحها مً ألاهماٍ الجضًضة التي تهمل الخمّغص ٖل ى ألا

ٓع. ٞخجّؿضث في الٗهغ  ْالكٗغ اإلاىش يُت مشل الكٗغ الخّغ  ٓاٖض الْٗغ ْال٣ ت الخ٣لُضًت  ْػان الكٍٗغ ألا

ْػان ٧ي ٌؿخُُ٘ الكٗغاء لل ٓص ألا ْؤزُلتهم الخضًض خغ٧اث مسخلٟت إلزغاط الكٗغ ًٖ ٢ُ م  خٗبحر ًٖ ؤ٩ٞاَع

ٓص.  ٓاو٘ ؤي ٢ُ  مً صْن م

  ٖضم الالتزام بال٣اُٞت: ٧اهذ ال٣اُٞت حٗخبر ٖىهغا عثِؿُا في ال٣هُضة الٗغبُت. ؤما في الٗهغ الخضًض صٖا

ٓافي في ٢هُضة  َٓ٘ ال٣ ٢ْام بٌٗ مجهم بدى ٓص ال٣اُٞت الخ٣لُضًت  ل مً ٢ُ
ّ
بٌٗ الكٗغاء املجّضصًً بلى الخدل

ٓافي بعؾاال جاّما. ْاخضة باؾخ  سضام ألاؾلٓب اإلا٣ُعي، خُىما ٢ام البٌٗ آلازغ بةعؾا٫ ال٣

  ٓع اججاَاث ظضًضة: ْظضث في الٗهغ الخضًض اججاَاث ظضًضة في مجا٫ ألاصب، ٧ّل مجها ًخمّؿ٪ بمىهج ِْ

ْماوسخي، الاجج ٓبّ. ٞمً جل٪ الاججاَاث الاججاٍ ال٨الؾ٩ُي، الاججاٍ الغ ْؤؾل اٍ زاّم في مًمٓن الكٗغ 

ٓا٢عي.   الغمؼي، ْالاججاٍ ال
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  ت، ًخمّحز ٧ّل ْالكٍٗغ ت: ْظض في الٗهغ الخضًض ٖضًض مً اإلاضاعؽ ألاصبُت  ْالكٍٗغ ٓص اإلاضاعؽ ألاصبُت  ْظ

م خؿب مباصت  ٣ٍْغيٓن ؤقٗاَع ىت  ُّ ، ٞإنبذ الكٗغاء ًيخمٓن بلى مضعؾت مٗ مجها بمباصئها ًٖ ألازٔغ

ْمىاهج جل٪ اإلاضعؾت.  ْؤَضاٝ 

 ٓظض ُّٞ مً ال٨مُت الِاثلت في ٖضص الكٗغاء  ٦ثرة ٖضص الكٗغ ْالكٗغاء: مّما ًمّحز الكٗغ الٗغبي الخضًض ما ً

ٓامل ّٖضة مشل اهدكاع  ْطل٪ ًغظ٘ بلى ٖ ٓع الؿاب٣ت،  ًٍْ باإلا٣اعهت م٘ ٖضص الكٗغاء في الٗه ْا ْالض ْال٣هاثض 

ْهُت.  ْالٓؾاثل ؤلال٨تر ْالُباٖت   الصخاٞت 

 ْع الجضًض للكٗغاء: ؤنبذ الك ْآالمِا، ِٞٓ ال الض ْؤمخّ بدُض ًخإزغ بإٞغاخِا  ىّ  ا بَٓ اٖغ الخضًض مغبَٓ

ت  ًمتهً الكَٗغ ٦كٗغاء الٗهغ ال٣ضًم بل ؤنبذ ٌؿخسضمّ لخد٤ُ٣ ال٣ُم ؤلاوؿاهُت في املجخم٘ مشل الخٍغ

ْاإلاؿدبّضًً.  ً ْلضٞ٘ اإلاؿخٗمٍغ ْاة  ْاإلاؿا  ْالٗضالت 

ٓماج٪:  ازخبر مٗل

 الخضًض.ا٦خب ؤَم محزاث الكٗغ الٗغبي  .1

ْؤمخّ؟ .2 ىّ   بَٓ
ً
ا  ٠ُ٦ ؤنبذ الكاٖغ الخضًض مغبَٓ

م    13.8
ّ
 هخاثج الخٗل

 ، ٍع ّٓ ٓاهب مسخلٟت للكٗغ الٗغبي في الٗهغ الخضًض، ٞىٓغها بلى مغاخل جُ في َظٍ الٓخضة ها٢كىا ًٖ ظ

ْاإلاضاعؽ الخضًشت في مجا٫ الكٗغ الٗغبي، ٦ْظا ًٖ الاججاَاث  ت الجضًضة  ٦ما بدشىا  ِْٞمىا ًٖ ألاهماٍ الكٍٗغ

ت الخضًشت ْزهاثو ٖاّمت للكٗغ الٗغبي في الٗهغ الجضًض. ٞمً زال٫ ٢غاءجىا لِظٍ  غاى الكٍٗغ ؤًًا ًٖ ألٚا

ٖٓبىا الى٣اٍ الخالُت: ٓخضة اؾخ  ال

  ْاثل ع، هي مغخلت ال٠ًٗ في ؤ ّٓ ْالخُ  ّٓ مّغ الكٗغ الٗغبي في الٗهغ الخضًض ٖلى زالزت مغاخل مً الىم

الكٗغ ٖلى خالّ في ٖهغ الاهدُاٍ، زم مغخلت ؤلاخُاء خُض قِض ٞحها  الٗهغ الخضًض خُض اؾخمّغ 

الث الخجضًض  ت ال٣ضًمت، زّم مغخلت الخجضًض التي قِض ٞحها مدا ٕٓ بلى الىماطط الكٍٗغ الث الغظ مدا

ٓبّ.  ْؤؾل ٓهّ  ْمًم  املخخلٟت في ق٩لّ 

 ،ٓص الخ٣لُض ال١ الكٗغ الٗغبي مً ٢ُ ٓص بٌٗ الكٗغاء الجضص إَل ِْغث في الكٗغ الٗغبي ؤهماٍ  ٦ىدُجت ظِ

ْالكٗغ الخمشُلي.  ٓع، الكٗغ اإلاغؾل،  ٓصي، الكٗغ الخّغ، الكٗغ اإلاىش ت مسخلٟت، مشل الكٗغ الٗم  قٍٗغ

  ٍلذ في مجا٫ الكٗغ الٗغبي اججاَاث ّٖضة، مجها الاججا
ّ
ْججضًضٍ حك٩ الث إلخُاء الكٗغ الٗغبي  زال٫ املخا

ْاإلاى٤ُ ال٨الؾ٩ُي الظي ًخمّؿ٪ بالترار ألاصبي  ْماوسخي الظي هاصٔ بةبٗاص ال٣ٗل  ال٣ضًم، الاججاٍ الغ

٦ْظا الاججاٍ الغمؼي  ٓا٢٘،  ْال ٓا٢عي الظي يّم بحن ألاصب  ْالخُاالث، الاججاٍ ال ٓا٠َ  ٠ُ ؤ٦ثر للٗ ْجْٓ

ْالخلمُداث للخٗبحر ًٖ اإلاٗاوي ْألا٩ٞاع.  ٓػ   الظي اؾخسضم الغم
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 ْالكٍٗغ ت اإلاخّٗضصة، مجها مضعؾت البٗض ْؤلاخُاء جدذ ٢ُاصة ِْغث في الٗهغ الخضًض اإلاضاعؽ ألاصبُت 

ٓلٓ التي ؤّؾؿِا  ْمضعؾت ؤب ْاإلااػوي ْق٨غي،  صَا الشالزت ال٣ٗاص  ٓان لغّْ ْمضعؾت الضً ْصي،  ٓص ؾامي الباع مدم

ْالٗهبت ألاهضلؿُت.  ْمضعؾخان في اإلاهجغ: الغابُت ال٣لمُت   ؤخمض ػ٧ي ؤبٓ قاصي، 

 غاى ْالٓن٠  ٖالج الكٗغ الٗغبي الخضًض ألٚا ْالغزاء  ْالٟسغ  ْالهجاء  الخ٣لُضًت للكٗغ الٗغبي مشل اإلاضح 

ىُت  ْالَٓ غاى الؿُاؾُت  عة، ٦ما ٖالج ؤًًا ؤٚغايا ظضًضة مشل ألٚا ّٓ ْمٗاٍن مخُ ْالٛؼ٫ ل٨ً باججاَاث 

ْالٛغى الخمشُلي.   ً ْالخىحن بلى الَٓ ْالضًيُت  سُت  ْالخاٍع  ْالاظخماُٖت 

 ْاؾخسضامّ للٛت ٞهُدت  مً زهاثو الكٗغ الٗغبي الخضًض ما غاى الجضًضة،  ٓظض ُّٞ مً ألٚا ً

باّٖ الججاٍ ؤْ مضعؾت 
ّ
ْاج ٓافي،  ْال٣ ْػان  ْجمّغص بٌٗ مجها ٖلى ألا ٓػ ْؤلاقاعاث،  ُّٟ للغم ْجْٓ ْبؿُُت، 

ْع الجضًض للكٗغاء.  ْالض ٓع الؿاب٣ت،  ْالٗضص ال٨بحر للكٗغاء ْألاقٗاع باإلا٣اعهت بالٗه ىت،  ُّ  مٗ

ٓطظُتالازخباع ؤؾئلت  13.9  الىم

ُٖٓت:  13.9.1  ألاؾئلت اإلآي

 م ه٣ُت بضاًت الٗهغ الخضًض في ألاصب الٗغبي.1798حّٗض خملت ..................... ٖلى مهغ في ٖام  -1

 a )ؤلاًُالُحن  b )الٟغوؿُحن  c )ُاهُحن ٨ُحن( b  البًر  ألامٍغ

ٕٓ ألانُل  -2 ً................................ َٓ الى ٠ مً قٍُغ
ّ
ٖٓت مً ؤبُاث ٧ّل مجها ًخإل  الظي ًًّم مجم

a )خاث
ّ
ٓصي (d  الكٗغ الخّغ ( c  الكٗغ اإلاغؾل( b  اإلآش  الكٗغ الٗم

اص الكٗغ الخّغ في ألاصب الٗغبي الخضًض.  -3 ّْ  ٧ان / ٧اهذ  ............................  مً ع

a) ؤخمض قٓقي  b) ْصي   لُل مُغانز( d  هاػ٥ اإلاالث٨ت (c  الباع

ت الجضًضة. -4 ٓان قٗغي ٌكخمل ٖلى ..................... مً ألاهماٍ الكٍٗغ ٓان٠" لخلُل ظبران َٓ صً  "الٗ

a ) ٓع  قٗغ الخّغ ( d الكٗغ الخمشُلي  (c الكٗغ اإلاغؾل ( b  الكٗغ اإلاىش

ّٓخضة ل٨ً م٘ الا -5 ٓػن............................... َٓ الكٗغ الظي ال ًلتزم ب٣اُٞت م ٓخضة البدغ ؤْ ال  لتزام ب

a ) ٓع ٓصي  (c الكٗغ اإلاغؾل ( b  الكٗغ اإلاىش  قٗغ الخّغ ( d الكٗغ الٗم

ت ٦خبها الكاٖغ الٗغبي ال٨بحر ..........................  -6 ٓباجغا" هي مؿغخُت قٍٗغ  "مهٕغ ٧لُ

a )بًلُا ؤبٓ ماضخي b) خاٞٔ ببغاَُم c )ؤخمض قٓقي d) هاػ٥ اإلاالث٨ت 

ُم الاججاٍ ال٨الؾ٩ُي في الكٗغ الٗغبي الخضًض. -7  ٌّٗض ......................... ٖػ

a) ؤخمض قٓقي b) خاٞٔ ببغاَُم c) هاػ٥ اإلاالث٨ت  d )ْصي ٓص ؾامي الباع  مدم
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ٓا٢٘ التي ؤهخجِا اإلاظَب  -8 ْال ٓة بحن ألاصب  ْماوسخي............................... َٓ اججاٍ ؤصبي ِْغ لؿّض الٟج  الغ

a )ٓا٢عي  الاججاٍ الاظخماعي (      d الاججاٍ الغمؼي ( c الاججاٍ ال٨الؾ٩ُي (b الاججاٍ ال

ال في ألاصب الٗغبي ٖلى ًض الكاٖغ اللبىاوي .........................  -9  ِْغ الاججاٍ الغمؼي ؤ

a )ؤصًب مِٓغ  b) مُساثُل وُٗمت c )زلُل ظبران  d) وؿِب ٍٖغًت 

 الٗهبت ألاهضلؿُت هي خل٣ت ؤصبُت ٖغبُت جإلٟذ بحن ال٨ّخاب ْألاصباء الٗغب في مضًىت ......................  -10

a )ًُبٓؾ  b) ْٓل ت( c  ؾاْ با  ال٣اَغة (d  الاؾ٨ىضٍع

 بظاباث ٢هحرةؤؾئلت طاث   13.9.2
اصٍ في ألاصب الٗغبي؟ما -1 ّْ ْمً َم ع  طا حٗٝغ ًٖ الكٗغ الخّغ 

ْماوسخي؟ما  -2  الٟغ١ بحن الاججاٍ ال٨الؾ٩ُي ْالاججاٍ الغ

اصَا الشالزت؟ -3 ّْ ْمً َم ع ٓان بهظا الاؾم   لم ؾّمُذ مضعؾت الضً

 ما هي زضماث الغابُت ال٣لمُت في مجا٫ الكٗغ الٗغبي الخضًض؟  -4

غاى الجضًضة التي ٖالجِا الكٗغ الٗغبي الخضًض؟ -5  ما هي ألٚا

ٓبت 13.9.3  مٟهلت ؤؾئلت طاث ؤظ

 ما هي الاججاَاث الجضًضة في الكٗغ الٗغبي الخضًض؟ بّحن م٘ ط٦غ زهاثو ٧ّل مجها. -1

ت الٗغبُت في الٗهغ الخضًض. -2  ا٦خب م٣الت مّٟهلت خ٫ٓ اإلاضاعؽ الكٍٗغ

 ما هي زهاثو الكٗغ الٗغبي الخضًض؟ ا٦خب مّٟهال. -3

ْمٗاهحها  13.10   ال٩لماث الهٗبت 

جت )ط( ؤعاثج ذ الُُبت ؤٍع َخبت الٍغ إ ٖلحها َٖ  زكبت الباب التي ًَٓ

ض )ط( ؤنٟاص
َ
ٓص، ؤٚال٫  َنٟ ض م٨ّبل ٢ُ َُّ  ُم٣

غاع  الاجها٫ الاخخ٩ا٥ الاػصَاع الاَػ

َغ 
ّ
ض لبـ الضزاع ؤي الشٓب جضز

ّ
ٓع ْالاهٟٗا٫ جبل  ٚاب الكٗ

مذ )ط( مالمذ
ْ
ْاؾب ٖالماث َمل  الب٣اًا الغ

م الخباص٫ بحن الش٣اٞاث الخال٢ذ الش٣افي ّٓ ٓاما ج٩  ججّم٘ ؤ٧

 نٟاء، ه٣اء ههاٖت ما جب٣ّى مً آزاع الضًاع ِصمىت )ط( ِصَمً
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 ِْغ بدباَا تهاصٔ اإلاخماًلت اإلااجؿت

ى  اإلآلمت الضامؿت 
ّ
 ج٨ّبر جمُ

ىام الشٛاء  ي٠ٗ، حٗب عػح نٓث ألٚا

ْال٨غاَُت اقمئزاػ اجبإ مظَب مّٗحن الخمظَب  الىٟغة 

   ظٗلّ مِىت لّ اْمتَهَىّ

   اإلآصخى بهاْاإلاغاظ٘ ال٨خب ؤَم      13.11

ٓعي -1 ش ألاصب الٗغبي ، خىا الٟاز  م.1986، بحرْث، جُل، صاع الألاصب الخضًض –الجام٘ في جاٍع

، ال٣اَغة،  -2  .م1992ص. قٓقي ي٠ُ، ألاصب الٗغبّي اإلاٗانغ في مهغ، صاع اإلاٗاٝع

ٓمت -3 ٓع ٢ِؿ ٓوؿُت، مضزل بلى ظمالُت الكٗغ الٗغبي الخضًض، ص. مىه ٓوـ، ،لل٨خاب الضاع الخ   .م2013 ج

 .م1980ص. وٗماث ؤخمض ٞااص، زهاثو الكٗغ الخضًض، صاع ال٨ٟغ الٗغبي، ال٣اَغة،  -4

ٓع الكٗغ الٗغبي الخضًض بمى٣ُت الخلُج، ماَغ خؿً ِٞمي -5  .م1981، بحرْث، ماؾؿت الغؾالت، جُ
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 ضالخمُِ 14.0

إلوكاء  ْالخٟاَم بحن الىاؽ،  ْهي ْؾُلت َامت للخباص٫  بن ال٨خابت لِا ؤَمُت بالٛت في الخُاة ؤلاوؿاهُت، 

ْلِا  ْال٨ضح،  ْهي ًٞ مؿخ٣ل ًدخاط بلى الجِض  ْالش٣افي،  ْللخٟاّ ٖلى الترار الٗلمي ْألاصبي  ْالغؾاثل،  ال٨خب 

 ًُ ٓاٖض البض لل٩اجب ؤن  ٢ْ ْال٨ٟغة غاٖحها في ال٨خابت، مشل: ؤن٫ٓ  اللٛت الؿلُمت اإلاخمحزة، ْألاخ٩ام ال٣اثمت ٖلى اإلاى٤ُ، 

ا ْاػصَاَع ا  َٓع ْالخإزحر في ال٣اعي. ؤما باليؿبت بلى جُ ْال٣ضعة ٖلى ؤلا٢ىإ،  ٓاضخت،  ٞةجها ٧اهذ عاثجت في الٗهغ  ،ال

٧ْان الىاؽ ٨ًخب ٓص،  ْالِٗ ٓاز٤ُ،  ْاإلا ٓزاث٤ اإلاِمت،  ٧ْاهذ مؿخسضمت ل٨خابت بٌٗ ال ٓن ٖلى الٗٓام، الجاَلي، 

ْؤنبذ الخِ  ٓع َظا الخِ  ٓبت بالخِ الىبُي، زم جُ ٧ْاهذ ال٨خابت م٨خ ا،  ْٚحَر ْالغ٢إ،  ٓع،  ْالصخ ٓص،  ْالجل

ْجإزغث  ْاضر،  ْالِٗض ألامٓي بك٩ل  ٓعث ال٨خابت في الِٗض ؤلاؾالمي  الٗغبي اإلاؿخ٣ل في ال٣غن الؿاصؽ الهجغي. زم جُ

ٓبّ البل ْؤؾل م   بال٣غآن ال٨ٍغ
ً
غثُٜ جإزغا ْاَػ  ،

ً
ما. اهدكغث ال٨خابت  ٦بحرا ْٚحَر ًْٞ الغؾاثل  بك٩ل ٞجي مشل: الخُابت، 

ْالخغبُت  ٖٓذ ؤٚغايِا الضًيُت  ْجى ٦ْثرة الايُغاباث،  ْلت ؤلاؾالمُت هدُجت لخٗضص ألاخؼاب الؿُاؾُت  ب٣ُام الض

ْما بلى طل ًٍْ ا٪... ْالؿُاؾُت  ٠، ؤما في الٗهغ ألامٓي ٞاحؿ٘ هُا٢ِا بك٩ل ٦بحر بؿبب جض لخضًض الىبٓي الكٍغ

٧ْان ؤؾلٓب  ْاه٣ؿام املجخم٘ بلى َب٣اث ٖضًضة،  ٓع الٟتن،  ِ ْاإلاٗاَض، ْْ ْاهدكاع اإلاضاعؽ  ْاػصَاع خغ٦ت الترظمت 

ْاملخؿىاث اللُٟٓت.  ْالخ٩ل٠  ْالبُان،  ْالهىٗت  ٓلت  ْالؿِ ٓح   بالٓي
ً
ً مخهٟا  ال٨خابت في َظًً الٗهٍغ

ٗض   لل٨خابالٗهغ الٗباسخي ٌُ
ً
 طَبُا

ً
ٓع ٖلى ًض ظماٖت  ت، خُض بلٛذٖهغا ْالخُ بلى م٣ام مغم١ٓ في الاػصَاع 

 ْ ت،  ْال٨ٍٟغ ن وكاَاتهم الٗلمُت ْألاصبُت  ٣ٍْضْع ٓجهم،  ٧ْان الخلٟاء الٗباؾُٓن ٨ًغم خَّ ٧ان مً البلٛاء ْألاصباء، 
ُ
اب لل٨

ٓامل ا ْباإلياٞت بلى ؤن َىا٥ بٌٗ الٗ ْالجاٍ لضٔ الخلٟاء الٗباؾُحن.  ْاٞغ مً الؿلُت   َظا الًٟ لتي ؾاٖضثخٔ 

ْالخ٣ضمٖلى  ٓاملفي الٗهغ الٗباسخي،  الجهٓى ْالاػصَاع  ٓع الخغ٧اث الٗلمُت ْالخًاعة : الش٣اٞتْمً جل٪ الٗ ِ ْْ ،

ْازخالٍ الٗغب بالش٣اٞاث  ْاؾ٘،  ٍٓت، ْخغ٦ت الترظمت ٖلى هُا١  غاى ْالخًاعاث ْاللٛ ْاعي ْألٚا ٦ْثرة الض  ، ألازٔغ

ذ بلى ْبٚؼ ْالٟىٓن.   خُض حكٗب ًٞ ال٨خابت  ٓم  ْة ٖلمُت ُٖٓمت في مسخل٠ الٗل ٓص زغ  خحز الٓظ

ٓخضة 14.1  ؤَضاٝ ال

 الٓخضة ًغجى ؤن الُالب ؾِخٗٝغ ٖلى:َظٍ بٗض ازخخام 

 وكإة ال٨خابت الٟىُت في الٗهغ الخضًض 

 ٓع ال٨خابت الٟىُت في الٗهغ الخضًض  مغاخل جُ

 ا في الٗهغ الخضًض َٓع ْجُ ٓع اإلا٣الت  ِْ 

  ٓع ال٣هت  الٗغبُت في الٗهغ الخضًضمغاخل جُ

  ٓ ْاًت الٟىُت في الٗهغ الخضًضاؤَ ٓع الغ  ع جُ

 وكإة اإلاؿغخُت في ألاصب الٗغبي الخضًض 
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 الکخابت الٟىُت في الٗهغ الخضًض 14.2

ْتها بلى الٗالم الٗغبي ْؤلاؾالمي   ، زم اهدكغث طع
ً
ال بن ال٨خابت الٟىُت في الٗهغ الخضًض بضؤث مً مهغ ؤ

 
ً
 ْقماال

ً
ْٚغبا  

ً
ْاًت، قغ٢ا ْالغ ْال٣هت،  ٖٓت، مشل: اإلا٣الت،  ٓص في ؤق٩ا٫ مخى ْهي بغػث ٖلى مىهت الكِ  ،

ً
ٓبا  ْظى

ال ؾُما بٗض خملت   بٗض الجهًت الٗغبُت، 
ً
 ػاَغا

ً
ْج٣ضما  

ً
 باَغا

ً
٢ْض هالذ َظٍ ألانىاٝ اػصَاعا ْما بلى طل٪...  ْاإلاؿغخُت 

َْظٍ الخملت مِضث الُغ١ الخخ٩ا٥ الٗغب1798هابلُٓن ؾىت  م باآلصاب الٛغبُت، ٞبا م،  ْجإزَغ سغط ألاصب لٛغب، 

ْجدغع  ٓص بلى الخ٣ضم ْالاػصَاع،  ْالغ٧ ٓص  ْالىثر ٖلى ْظّ زامالٗغبي مً الجم ٓاِٖا  ألاصب الٗغبي ٖلى ْظّ ٖام  م٘ ؤه

ْالخهغ في نىاٖتاملخ ْالبضٌ٘  ٓص السج٘   ألاظىبُت اللٛاث حٗلم بلى ْالكٗغاء ألاصباء اههٝغٞالجىاؽ،  خلٟت مً ٢ُ

تال ؾُما اللٛت  ْ ْص٢ت ٖىاًت ب٩ل ْالٟغوؿُت ؤلاهجلحًز ٓا،  ْا، في َاجحن اللٛخحن ألاظىبُت باآلصاب اَخم  مً بها ْجإزغ

ٓا، ْألا٩ٞاُع  الٟىُٓن  خُض ٓع  بلى باليؿبت الٗغبُت اللٛت بلى بى٣لِا ٢ْام ٔ  الٗه  َظا امخاػ الىاخُت َظٍ ْمً، ألازغ

ٓع  مً الٗهغ  الؿاب٣ت.  الٗه

ش في الىٓغ ْإطا ؤمٗىا  مّغ  ٢ض الخضًض الٗهغ فيبهٟت زانت  الٗغبيالىثر ْظضها ال٨خابت الٟىُت؛  جاٍع

 :زالزت بمغاخل

ْلى 14.2.1 ْالخ٣لُضاإلاغخلت ألا  : مغخلت ال٠ًٗ 

ت   ٍٓع ْالخ ْالُبا١  ْالجىاؽ  ْمخهٟت بالسج٘  ْج٣لُضًت،  بن ال٨خابت الٟىُت في َظٍ اإلاغخلت ٧اهذ يُٟٗت 

ْل٨ً ال٨خاب ْألاصباء   مً خُض الهُاٚت ْألاؾلٓب، 
ً
 قضًضا

ً
ْهجض في طل٪ ج٩لٟا ا مً بٚال٫ البضٌ٘،  ال ْٚحَر

ال ٖما ًج٫ٓ في  ٌؿخُُٗٓن  ت،  م الخانت بهٟت خٍغ ْا ًٖ مكاَٖغ ْالخؼن، ؤن ٌٗبر ٓا٠َ الخب  م مً ٖ ٓاََغ ز

ْٖظبتهاألن الخ٩ام  ٓا بُٗضًً ًٖ لظتها  ٧ْاه ْآصابها  ٓن ، الٗشماهُحن ال ٌٗىٓن باللٛت الٗغبُت  ْفي ؤ٦ثر ألاخُان ٌٗامل

لذ َظٍ الخالت ختى ِٖض دمحم ٖلي باقا. زم ظاء دمحم ٖلي باقا ، مٗاملت الخٗهب يض اللٛت الٗغبُت ٓالي مهغ–ْْ ٧- 

ْالهىاُٖتْؤوكإ اإلاضا ْالخغبُت  ْؤ٢امْمضعؾت الُب ْألالؿً، عؽ الخٗلُمُت  َظٍ اإلاضاعؽ املخخلٟت ٖلى همِ  ، 

ْعبي ْالٟىٓن ْاؾخ٣ضم ، ؤ ٓم  ْعبُحن اإلاخًلٗحن في مسخل٠ الٗل ْبا ، لِا الٗلماء ألا ْع زم ؤعؾل البٗشاث الٗلمُت بلى بالص ؤ

ٓن مً آلاصاب الٛغبُت، املخخلٟت ٓا في اللٛاث ألاظىبُتؤْ ، ل٩ي ٌؿخُٟض اإلاهٍغ ْمً َىا اؾخإه٠ الاجها٫ الٗلمي ، ج٣ى

ْالٛغب  في بًها٫ الىثر الٟجي بلى ، ْالش٣افي بحن الٗغب 
ً
 م٨شٟت

ً
ٓصا ٓا ظِ ٞسغظذ ظماٖت مً ال٨خاب ْألاصباء الظًً بظل

ُٗت غاى ْألاؾالُب، مجزلت ٞع ٖٓذ ألٚا ْالغ ، ختى جى ْال٨خاب بٗملُت الترظمت مً ال٣هو  ْاًاث ٢ْام ألاصباء 

ْبال٨ٗـ ْالٟغوؿُت بلى اللٛت الٗغبُت  ت  ْالبضٌ٘، ؤلاهجلحًز ْا مً السج٘  ٓا ؤن ًخدغع ٓا ، ْل٨جهم لم ٌؿخُُٗ بل ْل

ْبُت ْع ب الخ٩ل٠ الكضًض، ٨ًخبٓن بهما اإلاٗاوي ألاصبُت ألا  بًْغ
ً
م مملٓءا ت ال٨خب مٗٓم ٧ْاهذ، ٧ْان هثَر  في الىثًر

  الِٗض َظا
ً
جا غ ٗلمُتال ْالىهاثذ الغخالث مً مٍؼ  ْاملخؿىاث، ْالسج٘ بال٣اُٞت قضًض التزام م٘ الغؾمُت ْالخ٣اٍع

اٖت َُِاْي، هان٠ُ الُاػجي، ٖبض هللا هضًم، الكُش دمحم ٖبضٍ،  .ْالبضٌ٘ ْمً ؤبغػ ال٨خاب في َظٍ اإلاغخلت َم: ٞع

م. ْٚحَر  ،ٕٓ ٓص، ٣ٌٗٓب نى ٍٓلخي، ٖبض هللا مؿٗ  ..ظما٫ الضًً ألاٞٛاوي، ؾلُم ه٣اف، ببغاَُم اإلا

ْالجضًض 14.2.2  اإلاغخلت الشاهُت: مغخلت الهغإ بحن ال٣ضًم 
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٢ْٟؼث ال٨خابت الٟىُت بلى ألامام   ٖٓذ ألاؾالُب،  ْجى غاى الٗضًضة لل٨خابت الٟىُت،  في َظٍ اإلاغخلت ِْغث ألٚا

  ِا٢ٟؼة جسله
ً
ٓها ْمًم  

ً
ٓص الٛلُٓت ق٨ال ً املخؿىاث البضٌُٗت البآَت، ًٖ ال٣ُ ْال٣ِٟاء ٨ٞخب ألاصباء ، ْٖ

ْالصخُٟٓ ْاملخام ٓا في ال٣اهٓن ، ن في ؤؾالُبهم املخهٓنتٓ ن  ْالش٣اٞت. ، ْالؿُاؾت، ٨ٞخب ْاهدكغ الخٗلُم ْالاظخمإ 

ْه٣ل آلاصاب الٛغبُت بلى الٗغبُت، ٣ٞض   للترظمت 
ً
ْاٞغا  

ً
٢ْض هالذ َظٍ اإلاغخلت خٓا ْإخُاء الترار،  ْالترظمت  ْالُباٖت 

ْاًاث  ْالغ ْاإلاترظمٓن ٌؿٗٓن بلى مغاٖاة جغظمذ ٦شحر مً ال٣هو  ٧ْان ألاصباء  ْالٟغوؿُت بلى الٗغبُت،  ت  ؤلاه٩لحًز

ْالبؿاَت بلٛت ٖغبُت ٞهُدت بُٗضة ًٖ لٛت ز٣ُلت ي٣ُت.  ٓلت  ٓان ْمًؤؾلٓب الؿِ ذ التي ألاصبُت ألال  خحز بلى بٚؼ

ٓص ٓظ ْاًت، ْاإلاؿغخُت، الؿُاؾُت ْالخُابت الصخاٞت: هي ؛اإلاغخلت َظٍ في ظضًض ٞجي بك٩ل ال  .ْالغ

ٓظُّ في ٖملِا حٗمل ؤزظث ٞالصخاٞت ٠ُ، الجماَحر مساَبت بلى ألاصبي ال٨ٟغ ج  ًٖ الخٗبحر في ألاصب ْجْٓ

ٖٓاث مً اؾخدضر ما ًٖ ْالخٗبحر، الضًم٣غاَي الخـ ب٣ًاّ  َظٍ خمل ٢ْض، مؿخدضزت ؤصبُت بإق٩ا٫ مٓي

ماء مٗٓم الغؾالت ٓا٦بي ٧األٞٛاوي ؤلانالح ٖػ م ٖبضٍ ْدمحم ْال٩  في حٗمل بضؤث ٢ض الؿُاؾُت الخُابت ْؤما، ْٚحَر

َ٘ٓ   الخُابت ٧اهذ اإلاغخلت َظٍ ْفي، ؤلاوؿان اخخُاظاث لخلبُت الٗغبي الىثر جُ
ً
 الخ٣لُضًت ألاؾالُب ًٖ بُٗضة

ٓاصي م٘ااملج مً ٦ْشحر، البالُٚت ْألالٗاب ا ليكغ ؤؾاؾُت ْؾُلت اجسظتها ْالى  الٗلمُت وكاَاتها ْجٓؾُ٘، ؤ٩ٞاَع

ٍٓغ في ُٖٓم ؤزغ ْلِا، ْالاظخماُٖت  .مهغ في الٗغبي الىثر جُ

ٓمُضي اإلاؿغح ؤوكإ ٣ٞض اإلاؿغخُتؤما ْ  ْبغا، م1868 ٖام ال٩ ن الكامُٓن  ْؤخضر، م1879 ؾىت ْألا  اإلاِاظْغ

ٕٓ ٣ٌٗٓب ٩ٞان، هاقُت مؿغخُت خغ٦ت مهغ بلى ن نى  ؤبغػ  مً بسخ٤ صًبألا ْ ، الى٣اف مُْؾل، الى٣اف ْماْع

ْاص ٕٓ لِظا الغ  .مهغ في الٗغبي الىثر مً الى

ْازغ فيبٗض الخغب الٗاإلاُت ألاْلى ٌٗجي ْ  ٓاث٠ ؤعب٘ ِْغث ٖكغ الخاؾ٘ ال٣غن  ؤ : ْهي ؛الٗغبي الىثر٦خابت  في َ

حن َاثٟت -1 ٍغ اثٟت -2، املخاٞٓحن ألاَػ ضْن  الظًً اإلاٗخضلحن املجضصًً َْ ْا ؤن ًٍغ  سج٘ اؾخسضام صْن  بالٗغبُت ٌٗبر

اثٟت -3. ْبضٌ٘ حن َْ  التي الكامُحن َاثٟت  -4، الىثر في الٗامُت اللٛت اؾخسضام بلى ًضٖٓن  الظًً الخجضًض في اإلاَٟغ

ٓاث٠ ألاْلى الُاثٟت بحن اإلاٗاع٥ ْاقخضث، الشاهُت الُاثٟت ن٠ في ٧اهذ ٔ  ْالُ  َاثٟت اهخهغث ختى، ألازغ

ٓن في ٦خاباتهم  ٗض٫ُٞ، اإلاٗخضلحن املجضصًً ىت ٖلى حٗخمض ال صخُدت ٖغبُت بٗباعة الخٗبحر بلىاإلاهٍغ  سج٘ م٘ ٍػ

ْمظاَبّ في الىثر الٗغبي.ْص٢تها اإلاٗاوي ٖلى ٗخمضح ْإهما، ْبضٌ٘   (384م:، )الًٟ 

َْٓ الظي خا٫ْ بزغاط ال٨خابت مً ؤؾلٓب  ٧ْان الكُش دمحم ٖبضٍ ٖلى عؤؽ َاثٟت املجضصًً اإلاٗخضلحن، 

ْٖالج ال٣ًاًا الؿُاؾُت  ْالبضٌ٘ بلى صاثغة ألاؾلٓب الخغ الؿلُم، ْناع ناخب ؤؾلٓب ٢ٓي زام،  السج٘ 

ْم٣االجّ، زم ظاء جلمُظٍ الخام   ْالاظخماُٖت ْألا٩ٞاع الٗاإلاُت في ٦خاباجّ 
ً
 زالها

ً
ٓبا ي الظي ؤوكإ ؤؾل لُٟي اإلاىٟلَٓ

 مً 
ً
 مخدغعا

ً
٦ْخب هثرا ْالجاخٔ،  ْإهّ لم ٣ًلض في طل٪ ج٣لُض ال٣ضامى مشل ابً اإلا٣ٟ٘   زالُا مً ألاؾلٓب الٗامي، 

ً
ه٣ُا

ي عاثض الىثر الخضًض.  ْالبضٌ٘، ٞلظا ٌٗض اإلاىٟلَٓ ٓص السج٘   ٧ل ؤق٩ا٫ ٢ُ

 ف
ً
 ٦بحرا

ً
ٓعا ٓع الىثر الٗغبي جُ ىُت، ٢ْض جُ ٓامل ٖضًضة، مجها: حك٨ُل ؤلاخؿاؽ ب٨ٟغة الَٓ ي َظٍ اإلاغخلت، بٗ

ْالٛغبُت.  ال٫ ٖلى الخُاة ألاصبُت  َٓـ ٢ىاة ٞخدذ ٣ٞضْالخ١ٓ٣ الؿُاؾُت ْالاظخماُٖت، ْؤلَا  الاجها٫ ، ْؾِلالؿ
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ٓاٞض، ْالٛغب الكغ١  بحن حن ز٣اٞت امتزظذ الظًً ألاظاهب مً ٦شحر مهغ ٖلى ْج  اإلاؼط َظا مً ٩ٞان، بش٣اٞاتهم اإلاهٍغ

 لل٨خابت الٟىُت. خ٣ُ٣ي جهٓى ابخضؤ

ْالخجضًض 14.2.3  اإلاغخلت الشالشت: مغخلت الاػصَاع 

  الٗغبي الىثر اػصَغ 
ً
  اػصَاعا

ً
ٓص ٧ل مً ْجسلو، الكٗغ ٖلى ؾب٤ الٟترة ختى َظٍ في ُٖٓما  ال٣ضًمت ال٣ُ

ٖٓذ ٣ض، ٞالخ٣لُضًت ْألاؾالُب ٓهّ جى ٖٓذ، ْزُبت ْمؿغخُت ٢ْهت م٣ا٫ مً اإلاغخلت َظٍ في ٞى  بحن ألاؾالُب ْجى

 ْالخٗلُل ْالخدلُل ْالٛؼاعة ْالٗم٤، ْالخجضًض الابخ٩اع بلى ألا٩ٞاع ْجُلٗذ، ْالخُابي ْال٣هصخي ْالٗلمي ألاصبي

ٓح غة ٖم٣ُت ْاضخت مغجبت ٞهاعث، ألا٩ٞاع اعج٣ذ ٦ما، ْالترجِب ْالٓي  بها حؿخُٟض مبخ٨غة ظضًضة ْناعث، ٍٚؼ

بت ْاإلاٟغصاث، البضٌُٗت املخؿىاث مً جدغع  ٣ٞض ألاؾلٓب ؤما، الخضًشت الٗلمُت الضعاؾاث  ًٖ البُٗضة الٍٛغ

ٓلت ْاحؿم، الاؾخٗما٫ ٓح بالؿِ ل٫ٓ، ٢اؾم ؤمحن، ْالٓي ْؤقِغ ال٨خاب في َظٍ اإلاغخلت َم: ؤخمض لُٟي، ٞخخي ٚػ  .

م... َاالء  ْٚحَر ي، دمحم خؿحن ٩َُل، َّ خؿحن، ؤخمض ؤمحن، مهُٟى ٧امل  ضان، مهُٟى لُٟي اإلاىٟلَٓ ظغجي ٍػ

٧ْان لضحهم اَال  ٍٓغ ال٨خابت الٟىُت في الٗهغ الخضًض،   في جُ
ً
 باعػا

ً
ْعا ٓا ص ْاؾ٘ ٖلى الش٣اٞت ال٨خاب ْألاصباء لٗب  ٕ

ْبُت  ْع ً باإلاظاَب ألاصبُت ألا ٓا مخإزٍغ ٧ْاه ٓلض،  ْالخضًض اإلاخ ٤ُٞٓ بحن ال٣ضًم اإلاىبٗض  ْبغاٖت عجُبت في الخ الخضًشت، 

 :
ً
ٓع ببغاَُم ٖابضًً ٢اثال ٓامل الاظخماُٖت. ٣ٞض ِْغث مضعؾخان بُجهم ٦ما ؤقاع بلُّ الض٦خ ٓع  مىظ"ْالٗ ي ِْ  اإلاىٟلَٓ

 ٣ًاًاال ٌٗالجٓن  َاالء ٧ْان، الٗغبُت الش٣اٞت طْي  مً :املحافظين مدزسة -ؤ: َما لىثر؛ا في مضعؾخان ِْغث

ٓاٞضة الاظخماُٖت ألامغاى ٍْداعبٓن ، ْالاظخماُٖت الؿُاؾُت  ب٣ُم الخمؿ٪ بلى ٍْضٖٓن ، الٛغبُت الخًاعة مً ال

ْبت الضًً ٓصة ٖلى ٍْدغنٓن  ْالٗغ ٓة الهُاٚت ظ  ناص١ مهُٟى :اإلاظَب َظا ؤٖالم ْمً، اللٛت ْؾالمت ألاصاء ٢ْ

ؼ ٖبض ْالكُش، الغاٞعي ي لُٟي ْمهُٟى، البكغي  الٍٗؼ اث خؿً ْؤخمض، اإلاىٟلَٓ م الٍؼ  مدزسة -ب .ْٚحَر

ْا الظًً :املجددين ٓن ، ْاؾخ٣هائها ْجدلُلِا ْص٢تها ال٨ٟغة بٗم٤ ٌٗىٓن  َْاالء، ْآصابها الٛغبُت بالش٣اٞت جإزغ  َْٗالج

 الضعاؾاث ٖلى الٗغبي الٗالم مجها ًُل هاٞظة الىثر مً ٍْجٗلٓن ، ْالاظخماعي الىٟسخي ْالخدلُل ألاصبي الى٣ض ٢ًاًا

ت ْاص، الٗهٍغ ْٖت ال٨ٟغة ٖم٤ بحن ًجمٗٓن  اإلاضعؾت َظٍ ْع ٓلخّ الخٗبحر ْع ٓص ٖباؽ: مشل ؤٖالمِم ْمً، ْؾِ  مدم

ّ، ٩َُل خؿحن ْدمحم، اإلااػوي ال٣اصع ْٖبض، ال٣ٗاص ٓص ال٣هت بلى اججّ ْبًِٗم ؤمحن ْؤخمض، خؿحن َْ ٓع  ٦مدم ، جُم

٤ُٞٓ ْاإلاؿغخُت ْالىهٓم)"الخ٨ُم ٦خ ٓع ببغاَُم ٖابضًً م:، ألاصب   (.38-37الض٦خ

ٓامل الػصَاع ال٨خابت الٟىُت في َظٍ اإلاغخلت هي:  غ في ْآصابها الٗغبُت اللٛت بضعاؾت الٗىاًتْمً ؤَم الٗ  ألاَػ

باٖت، ال٣ضًم الٗغبي ألاصب مهاصع ْإخُاء، ْالجامٗاث ْاإلاٗاَض ْاإلاضاعؽ ٓص َْ ً لؤلصباء مالٟاث ؤظ ، اإلاٗانٍغ

ٓع  ِ ٓمُت الصخ٠ ْٖىاًت، ألاصبُت املجالث ْْ ٓاص ألاصبُت الُ ت ال٨خب صاع ْإوكاء، ظضًض ٞجي بك٩ل باإلا ، اإلاهٍغ

٤ ًٖ بالٛغب ْالاخخ٩ا٥ ٓع ، الٗغبُت آلاصاب بلى الٛغبُت آلاصاب مً جغظم ما ٦ْثرة، البٗشاث ٍَغ  الٟىُت ألاؾالُب ْجُ

ٓعاث ْحٗضص، ْالخٗلُمُت   ٖلحها ْؤلا٢با٫، ْاملجالث الصخ٠ ْإوكاء، للخُابت اخخاظذ التي الكٗبُت الش
ً
ب٢باال

.
ً
 ُٖٓما

ٓماج٪:  ازخبر مٗل
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 مً ٧ان عثِـ َاثٟت املجضصًً اإلاٗخضلحن؟ .1

ٓامل اػصَاع ال٨خابت الٟىُت في اإلاغخلت ألازحرة. .2  اط٦غ بٌٗ ٖ

ٓإ ال٨خابت ا .3  لٟىُت؟ماهي ؤه

ا في الٗهغ الخضًض 14.3 َٓع ْجُ  اإلا٣الت 

٧ْاهذ اإلا٣الت في  ٓع ال٣ضًمت،  سِا بلى الٗه ، بل ًغظ٘ جاٍع
ً
 ظضًضا

ً
 ؤصبُا

ً
بن اإلا٣الت في ألاصب الٗغبي لِؿذ ظيؿا

ْلّ عؾاثل ٖضًضة مً ؤمشا٫: عؾالت  ٢ْاثضَا،  ال٣غن الشاوي الهجغي بك٩ل الغؾاثل، ُٞٗض ٖبض الخمُض ال٩اجب عاثضَا 

ت  ْال٨ٍٟغ ٢ْض ِْغث اإلا٣الت الى٣ضًت ْالاظخماُٖت  ا...  حَر ْعؾالت بلى ال٨خاب ْٚ ْعؾالت في ْن٠ الهُض،  في قُغهج، 

ٓخُضي في "الامخإ  ْٖىض ؤبي خُان الخ  ، ْعؾاثلّ ألازٔغ ْٖىض الجاخٔ في "٦خاب البسالء"،  ٖىض ابً اإلا٣ٟ٘ في عؾاثلّ، 

ٓػي ف ىض ابً الج َْظٍ اإلاالٟاث ٧لِا زحر مشا٫ ٖلى اإلا٣الت في ألاصب  يْاإلاااوؿت"، ْ"اإلا٣ابؿاث"، ْٖ "نُض الخاَغ". 

ش  ش وكإتها بخاٍع ٍْغجبِ جاٍع ٓعث في خًً الصخاٞت،  ْجُ ْؤما في الٗهغ الخضًض ٞإجها وكإث  الٗغبي ال٣ضًم. 

ْهي ُٞما ًلي:  الصخاٞت، في َظا الٗهغ ٞمغث بمغاخل ٖضًضة، 

 اإلاغخلت ألاْلى:  14.3.1

لت مغخلت اليكإة للم٣الت الٗغبُت، ل٣ض وكإث ٞحها الصخاٞت الٗغبُت ٖلى ؤًضي بٌٗ ألاصباء حٗخبر َظٍ اإلاغخ

ْبا بضئا ٨ًخبٓن اإلا٣االث  ْع ٓصة مً ؤ ْبٗض الٗ ْبا،  ْع ٓا بلى بالص ؤ ْعخل ْالٛغبُت،  ٓا بالش٣اٞت الٗغبُت  ْال٨خاب الظًً جش٣ٟ

ْما  ْالش٣اُٞت ْالاظخماُٖت  ٖٓاث مسخلٟت مشل الؿُاؾُت  ت" )في مٓي ٢ٓاج٘ اإلاهٍغ ضة "ال ْحٗبر ظٍغ م( 1828بلى طل٪... 

ْالجغاثض الٗغبُت  ْال٨خاب، زم ِْغث بًٗت الصخ٠  ضة ٖغبُت تهخم بيكغ اإلا٣االث لؤلصباء  اٖت َُِاْي ؤ٫ْ ظٍغ لٞغ

ْاصي الىُل ) يت ألازباع )1869مشل:  ً )1875م(، ْع ْالَٓ ٓالي... ْفي 1879م(، مغآة الكغ١ )1877م(،  م( ٖلى الخ

ٍٓع ْالتر٦ُت، ٦ما ٧اهذ َظٍ الصخُٟت جدذ ؾ ٧ْاهذ جيكغ باللٛخحن الٗغبُت  ٓمُت،  ا" الخ٩ ٍٓع ا نضعث صخُٟت "ؾ

٢ٟٓذ بٗض الخغب الٗاإلاُت ألاْلى. زم ِْغث صخُٟت "الكِباء" في مضًىت خلب ٖام  خُاػة ٢ْض ج ٓمت الٗشماهُت،  الخ٩

 ؤ1877
ً
ٓا٦بي ٧ان مدغعا ْٖبض الغخمً ال٩ . م ٖلى ًض َاقم الُٗاع،  ْالجغاثض ألازٔغ ْما بلى طل٪ مً الصخ٠   لِا، 

ً
 ال

ْباملخؿىاث  ْالخ٩ل٠،   بالسج٘ 
ً
ْملُئا  بالهىٗت اللُٟٓت، 

ً
ؤما ؤؾلٓب اإلا٣الت في َظٍ اإلاغخلت ٧ان مخهٟا

ْالش٣اُٞت  ْبال٣ًاًا الاظخماُٖت  ْجىُٓمِا،  ْلت  ن الض ٖٓاث الغؾمُت لكْا ٖٓاتها جخهل باإلآي ْؤما مٓي البضٌُٗت، 

ٓص، مُساثُل ٖبض ْالؿُاؾُ اٖت َُِاْي، خؿً الُٗاع، ٖبض الؿٗ ْمً ؤبغػ ال٨خاب في َظٍ اإلاغخلت َم: ٞع ت. 

م...  ْٚحَر  الؿُض، بؾماُٖل الخكاب، ْظما٫ الضًً ألاٞٛاوي 

 اإلاغخلت الشاهُت: 14.3.2

ٓا  ْؤل٣ ا بلى مهغ،  ٍٓع ْال٨خاب مً ؾ ْالكٗغاء  ٖها الترخا٫ بٗض الخغب الٗاإلاُت ألاْلى َاظغ ٦شحر مً ألاصباء 

ْبضؤث اإلا٣الت جخسلو مً ألاؾالُب ال٣ضًمت  ٍٓغ اإلا٣الت في ألاصب الٗغبي الخضًض.   في جُ
ً
 باعػا

ً
ْعا ٓا ص ْلٗب في مهغ، 

ٓص في َظٍ  ذ بلى خحز الٓظ ْاملجالث التي بٚؼ ْالجغاثض  َْظا الًٟل ًغظ٘ بلى الصخ٠  ٍٓت،  ْاإلاٗى ْاإلاًٗالث اللُٟٓت 
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ا: صخُٟت ألاَ ْمً ؤقَِغ ضة 1875 صٌؿمبر 27غام في الٟترة،  ضة مهغ، ْظٍغ م التي ؤؾؿِا بكاعة ْؾلُم ه٣ال، ْظٍغ

٦ْظا مجلت اإلاىاع ؤؾؿِا الكُش عقُض عيا 1892الِال٫  ت ٖغبُت،  زم  الُغابلسخيم، هي ٧اهذ ؤ٫ْ مجلت ز٣اُٞت قٍِغ

ٓز٣ى 1898اإلاهغي ٖام  ْة ال ْمجلت الٗغ ا مً الجغاثض ألاز1884م،  ْٚحَر َْظٍ الصخ٠ م للكُش دمحم ٖبضٍ،   ، ٔغ

ْإن  ٓاص الضًيُت ْؤلاؾالمُت.  ْالش٣اُٞت، ٦ما تهخم بيكغ اإلا ىُت ْالاظخماُٖت  ٖٓاث الَٓ ْالجغاثض ٧اهذ جغ٦ؼ ٖلى اإلآي

ْالضًيُت.  ْالؿُاؾُت  ٓا مً زال٫ م٣االتهم بلى بنالح الخُاة الاظخماُٖت  ْل ْجالمُظٍ خا الكُش ظما٫ الضًً ألاٞٛاوي 

ْاإلا٣الت الاظخماُٖت ٖلى ًض ؾُض ٢ْض وكإث اإلا٣الت في َظٍ ا ٓان زالزت: اإلا٣الت الؿُاؾُت ٖلى ًض ؤصًب بسخ٤،  لٟترة بإل

ٖٓذ ألاؾالُب للم٣الت  ْجى غاى  ٨َْظا حٗضصث ألٚا ْاإلا٣الت الضًيُت ٖلى ًض الكُش دمحم ٖبضٍ.  ٓا٦بي،  ٖبض الغخمً ال٩

ْمً ؤقِغ ال٨خاب في َظٍ اإلاغخلت َم :  الى٣اف ْؾلُم، الكُش دمحم ٖبضٍ، الكُش عقُض عيا، بسخا١ ؤصًب الٗغبُت. 

ٍٓلخي ْإبغاَُم الىضًم هللا ْٖبض  .اإلا

 : الشالشت اإلاغخلت 14.3.3

اث الخؼبُت. ْفي مهغ ِْغث  ْالجٖز ىُت ْؤلانالخُت،  اث الَٓ ٓعث اإلا٣الت في َظٍ اإلاغخلت جدذ ْل الجٖز جُ

ض" ألاخؼاب الؿُاؾُت إلا٩اٞدت الاخخال٫ ؤلاه٩لحزي، ٩ٞان ٖل ضة "اإلاٍا ٍْدمل ظٍغ ي ًٓؾ٠ ًمشل خؼب ؤلانالح، 

٧ْان لُٟي ؾُض ًمشل خؼب  ٓاء"،  ضة "الل ٨ٍْخب اإلا٣االث في ظٍغ جي  ٧ْان مهُٟى ٧امل ًمشل الخؼب الَٓ عؾالخّ، 

ٍٓلت لل٨خاب ْألاصباء الظًً  َْىا٥ ٢اثمت َ ضة".  ْالش٣اُٞت ٖلى نٟداث "الجٍغ ٧ْان ًيكغ ؤ٩ٞاٍع الؿُاؾُت  ألامت، 

ٓا م ن ٦خب ْالبٗض، ٖلى ؤؾاؽ الٗلم الخضًض، ٦ما ؤجها ٖىِذ بكْا ٓة الخجضًض  ْهي جدمل صٖ ْصة،  ٣االث ٚحر مدض

ْا الخغ٦ت ألاصبُت َم: ٖبض الغخمً ق٨غي،  ْمً ؤقِغ ال٨خاب الظًً ٢اص ْالؿُاؾت ْالاظخمإ.  ْالخٗلُم،  التربُت 

ضان، ْخمؼة ٞخذ هللا ٓعجي ٍػ ْمهُٟى ٧امل، ْظ غاْي،  ْؤخمض لُٟي ْٖبض الخمُض الَؼ ي،  ْمهُٟى لُٟي اإلاىٟلَٓ  ،

ْإبغاَُم ٖبض  ّ خؿحن،  ْٖبضالؿالم طَجي، ْدمحم خؿحن ٩َُل، َْ ؼ البكغي، ْدمحم الؿباعي،  ْٖبض الٍٗؼ ؾُض، 

ٓسخى،  ٓص ال٣ٗاص، ْؾالمت م ْٖباؽ مدم م.   ؤمحن ْؤخمض، ظبران زلُل ْظبران، وُٗمت ْمُساثُلال٣اصع اإلااػوي،   ْٚحَر

ْبلٛذ اإلا٣الت بلى ٢مت  ْالسج٘،  ٓص الهىت   مً ٢ُ
ً
 الش٣اٞتؤما ؤؾلٓب اإلا٣الت في َظٍ اإلاغخلت ٩ٞان زالها

ْاملجخم٘.   ٌْٛؼ الخُاة 
ً
 مؿخ٣ال

ً
ْؤنبدذ ٞىا  ؤصاة ُٞـِا اإلا٣الت ْؤنبدذ الصخُٟت ال٨خابت ٞىٓن  ٞخٗضصثْالخ٣ضًغ، 

ٓانؤل ْقتى ْالصخاٞت ْؤلاطاٖت ْالترظمت الخإل٠ُ في الخٗبحر ًٍْ ْنىٝٓ ـ غ الخض   ْالخدٍغ
ً
ال ٓم َظا بلى ْن  .الُ

ٓماج٪:  ازخبر مٗل

ْع باعػ في وكغ اإلا٣الت في اإلاغخلت ألاْلى؟ .1 ْالصخ٠ التي ٧ان لِا ص  ماهي الجغاثض 

 بماطا ًمخاػ ؤؾلٓب اإلا٣الت في مغخلتها ألازحرة؟ .2

ْوكإتها ال٣هت  14.4  في الٗهغ الخضًضالٗغبُت 

ٓاَض ال٨شحرة في ال٣غآن   ا بلى الٗهغ الجاَلي، زم هجض الك َْع ْامخضث ظظ  ،٤ ش ٍٖغ بن ال٣هت الٗغبُت لِا جاٍع

ٓع، ْفي الٗهغ  ْالضَ ٓع  ٓعث ٖلى مغ الٗه التهم، زم جُ ْبُ سُت مً ؤًام الٗغب  ٦ْظل٪ ال٣هو الخاٍع م،  ال٨ٍغ
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ْال٨ٟ ْال٣ب٫ٓ في ألاْؾاٍ الٗلمُت ْألاصبُت  ٓة  ْالٟىُت بٗض خملت الخضًض هالذ الخٓ ٓعتها الجضًضة  ِغث في ن ت، ْْ ٍغ

ب مً 1798هابلُٓن  ْالخٍٗغ ْال٨خاب بلى الترظمت  ْاججِذ ظماٖت ألاصباء  َْظا بؿبب اخخ٩ا٥ الٗغب بالٛغب،  م، 

ٓع ال٣هت الٗغبُت الخضًشت  ٢ْض مغ جُ م...  ْٚحَر ي  اٖت الُُِاْي، خاٞٔ ببغاَُم، مهُٟى لُٟي اإلاىٟلَٓ بُجهم: ٞع

ْالخإل٠ُ. بمغخلخحن: ْاإلاغخلت الشاهُت: مغخلت ؤلابضإ  ْالخ٣لُض،   اإلاغخلت ألاْلى: مغخلت الترظمت 

ْالخ٣لُض ْلى: مغخلت الترظمت   اإلاغخلت ألا

ْوكغث في   ٧ْاهذ بضاًتها مترظمت لِؿذ مالٟت،  ْٞت في ألاصب الٗغبي،  بن ال٣هت بمٗىاَا الٟجي لم ج٨ً مٗغ

٢ْض بغػث  ْاملجالث،  ْا ٖىاًاتهم الخانت بلى َظا مً ألا  قغطمتالصخ٠  ْلبىان الظًً ع٦ؼ ْال٨خاب مً مهغ  صباء 

اٖت َُِاْي ٢ام بترظمت ٢هت  ٓا مً جغظمت ال٣هو الٛغبُت بلى اللٛت الٗغبُت، ٖلى عؤؾِم: ٞع ْجم٨ى الجاهب، 

ْالبضٌ٘  ْؤلؼم ٞحها ؤؾلٓب السج٘  ٓاصر جلُما٥"،  ٢ْاج٘ ألاٞال٥ في خ مشل اإلاٛامغاث جل٩ُا٥ لٟىلٓن، ْؾماَا "

ي الظي ؤل٠ ٦ْظا اإلاىٟلَٓ ْالخ٨م الٗغبُت.  ٍٓت، ْألامشا٫ الكٗبُت  ْؤصزل ٞحها آعاثّ الترب "الىٓغاث" في زالر  اإلا٣اماث، 

ْمترظمت مشل:  ْلحنمجلضاث، ْ"الٗبراث" هجض ٞحهما ٢هو مالٟت  ْالكاٖغ، ْفي ؾبُل الخاط، زم ما ظض ْالًُٟلت،   ،

٦ْظل٪ هجُب خضاص الظي جغظم "الٟغؾان الشالزت" مً  ؤحى ٣ٌٗٓب نغْٝ الظي جغظم "٢لب ألاؾض" ًٖ الترا٦ؿٓث، 

اث جغظم "آالم ٞغجغ"  ْؤخمض خؿً الٍؼ ْماؽ، ْدمحم الؿباعي الظي جغظم "٢هت مضًيخحن" لدكاعلؼ ص٨ًجز،  بؾ٨ىضع ص

ْال٣هحرة مً آلاصاب الٛغبُت بلى اللٛت ٍٓلت  ٓص ٖضص ٦بحر مً ال٣هو الُ ٨َْظا بٙؼ بلى خحز الٓظ ٓجّ.   الٗغبُت.   ًٖ ٚ

 مً 
ً
ْمما ًجضع بالظ٦غ ؤن ال٣هت الٗغبُت في ٖهغ الجهًت ٧اهذ ٖلى ؤؾالُب ال٣هت ال٣ضًمت، ِْغث ٦شحرا

٫ٓ لل٣هت  ٍٓلخي، َظا ٦خاب ٌٗض ه٣ُت جد  "خضًض ِٖسخى بً َكام" ملخمض اإلا
ً
اإلاالٟاث ٖلى ٚغاع ًٞ اإلا٣امت، مشال

٢ْض جم جإلُٟ ْاًت،  ْالغ ِا ٖلى ههج ًٞ اإلا٣امت مً خُض ألاؾلٓب ْألاخضار ٦بضٌ٘ الخضًض، ْظؿغ مِم بحن ال٣هت 

ْحؿلؿل  َٓ٘ اإلاىاْغ،   ألازغ الٛغبي بك٩ل ظلي مً خُض جى
ً
ْل٨ً هجض ٞحها ؤًًا الؼمان الِمضاوي في "اإلا٣اماث"، 

ْؤخمض ٞاعؽ الكضًا١  ٦ْظا ٖلي مباع٥ ٦خب ٢هت ؤؾماَا "ٖلم الضًً"،  ْبٌٗ مالمذ الخدلُل الىٟسخي،  الخ٩اًت 

ْمشلِا مً ال٣هو ألازٔغ ل٣ض ؤل٠ ٢ ْح الخاثغ" ملخمض لُٟي ظمٗت  هت باؾم "الؿا١ ٖلى الؿا١"، ْ"لُالي الغ

ا ٖلى ؤؾالُب ال٣هت ال٣ضًمت   مشل اإلا٣اماث.  ْالخ٣لُضًتؤؾؿذ بىاَئ

ْالخإل٠ُ مغخلتاإلاغخلت الشاهیت:   ؤلابضإ 

ٓا في َظٍ اإلاغخلت اهخ٣لذ ال٣هت مً الىمِ الخ٣لُضي بلى اؾخسضام   ٓل ْال٨خاب الٗغب جد ؤؾالُب ظضًضة، 

ْال٣هو التي حٗالج  ْبضؤث جبرػ ال٣هو الخاعزُت  ْالخجضًض بك٩ل مؿخ٣ل،  ْالخ٣لُض بلى ؤلابضإ  مً الترظمت 

ٓع  ْجُ ت،  ْالٗهٍغ ْاإلاك٨الث البُئُت  ٍٓل ثال٣ًاًا الاظخماُٖت  ٓاء ٧اهذ َ  ختى ال٣هت ؾ
ً
 باَغا

ً
ٓعا ت ؤْ ٢هحرة جُ

الث ٞغصًت لل٣هت الٗغبُت في بضاًت ال٣غن  ال٣هو الٛغبُت مً ٞا٢ذ ِغث مدا ْالًٟ ْألاؾلٓب. ْْ خُض الك٩ل 

ٓاي" ) ً اإلاُالصي، ٞمدمض َاَغ خ٣ي ٦خب ٢هت باؾم "ٖظعاء صوك (، ْنالر خمضي خماص ؤنضع م1910الٗكٍغ

 ؤؾماٍ "ؤخؿً 
ً
ٓع 1910 ال٣هو" ؾىت٦خابا ٓص جُم ْمدم ٖٓاث ٦خب ٖضة مجم -كُش ال٣هت الٗغبُتاإلال٣ب ب–م، 

 باللٗت الٗامُت زم ٖضلِا بلى اللٛت الٟهخى، ْ"ؤبٓ ٖلي 1925مً ال٣هو، مجها: "الكُش ظمٗت" ٖام 
ً
ال م، ٦خب ؤ
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ٓاء الخالضة، ْ"ؾُض ٖبُِ" في ٖام  ٓلي"، ْ"خ ٖٓت ٢ههُت 1926الٟىان" ْ"ٖم مخ ٓع ٦خب مجم ٦ْظا دمحم جُم م، 

٦ْخب 1915باؾم "ما جغاٍ الُٗٓن" ؾىت  ا: "شجغة م، زم ظاء َّ خؿحن   ٖضًضة، مً ؤبغَػ
ً
ٖٓض الباؽ٢هها "، ْ"ال

ٖٓت مً ال٣هو، مجها: ِٖض  ٤ُٞٓ الخ٨ُم ؤل٠ مجم ٦ْظا ج ْاإلاٗظبٓن في ألاعى"،  ْان"، ْ" الخ٤"، ْ"صٖاء ال٨غ

ًْٞ")1941م(، ْ"ؾلُان الٓالم")1939(، ْ"عا٢هت اإلاٗبض")1938الكُُان) م(، ْ"ؤعوي 1953م(، ْ"ٖضالت 

ْؤل٠ 1960اٍ اإلا٣ضؽ")م(. "، ْ"الغب1953هللا") ض ؤبٓ خضًض ماعؽ في ًٞ ال٣هت مماعؾت خؿىت،  ٦ْظا دمحم ٍٞغ م(، . 

٦ْظا ٦خب  ْما بلى طل٪...  ٍٓا، اإلال٪ الًلُل، اإلاِلِل ؾُض عبُٗت، ؤها الكٗب،   ٖضًضة مجها: ابىّ اإلال٥ٓ، ػاهب
ً
٢هها

ْاح اإلاخ ْط"، ْ"ألاع مغصة"، ْ"ألاظىدت اإلاخ٨ؿغة"، ْ"الىبي" ظبران زلُل ظبران هبظة مً ال٣هو، مجها: "ٖغاجـ اإلاغ

ْإبالِٚا بلى ٢مت  ٓصَم في مجا٫ ال٣هت الٗغبُت  ٓا ٢هأع ظِ ٍٓلت لل٨خاب الٗغب الظًً بظل َْىا٥ ٢اثمت َ ا.  ْٚحَر

ْالخ٣ضًغ.  الش٣اٞت 

ٓماج٪:  ازخبر مٗل

ا؟ .1 َٓع  ٠ُ٦ ٧اهذ ال٣هت في بضاًت جُ

 مً اقتهغ مً اإلاالٟحن في ال٣هت في مغخلت ؤلابضإ؟ .2

ٓع  14.5 ْاًت جُ  في الٗهغ الخضًضالٗغبُت الغ

ْهي ظاءث  ْبُت،  ْع ْالش٣اٞاث ألا ْاًت الٗغبُت في ٖهغ الجهًت بٗض اجها٫ الٗغب بالبِئت الٛغبُت  ِْغث الغ

 باألْيإ الؿُاؾُت 
ً
ْاًت في ألاصب الٗغبي جغجبِ اعجباَا ْإن وكإة الغ ب،  ْالخٍٗغ ٤ الترظمت  في ألاصب الٗغبي ًٖ ٍَغ

ْالش٣اُٞت في الٗالم الٗغبْالاظخماٖ ْاًت جخًمً ؤعب٘ زهاثو ؤؾُت  ْالغ اؾُت: ألا٫ْ: ألاؾلٓب الؿغصي الظي ي. 

 ٍْ ٓامّ ًد٨ُّ عا ْالغاب٘ ٖمل ٢ ت،  ْالشالض: ج٨خب في لٛت هثًر ٍٓلت،  ْالشاوي: ج٩ٓن ؤ٫َٓ مً ال٣هت حُٛي ٞترة ػمىُت َ  ،

ٓص بال بٗى  بلى خحز الٓظ
ً
 لم جخد٤٣ ؤبضا

ً
ْهي ؤًًا ْالخُا٫، الخب٨ت )الخاصزت(، الخُا٫.  ْهي: ال٨ٟغة  انغ ٖضًضة، 

َْظٍ ألاقُاء ٧لِا حٗض مً ؤَم  ْاإلا٩ان...  ْالؼمان  ٓاع،  ْالخ الصخهُت ال٣ههُت، البِئت، الِضٝ، اللٛت ْألاؾلٓب، 

ْاًت الخٗل ٓإ ْألا٢ؿام لِا ؤ٢ؿام ٖضًضة مً ؤمشا٫: الغ ْؤما مً خُض ألاه ْاًت الٟىُت.  ْاًت مُالٗىانغ اإلاِمت للغ ُت، الغ

ْاًت الٗغبُت ٖلى ؤًضي  ٢ْض وكإث الغ  . ْما بلى طل٪ مً ؤ٢ؿام ؤزٔغ ْاًت الٟلؿُٟت  ْالغ ْاًت الاظخماُٖت،  سُت، الغ الخاٍع

حن بٌٗ اإلاش٣ٟحن ْاإلاهٍغ حن  ٍٓع ْالؿ ْالش٣اُٞت  اللبىاهُحن  ٓا مً مىاَلِا الٗلمُت  ْجهل ْا بلى بالص الٛغب،  الظًً ؾاٞغ

ٓا في ل ْجًلٗ ت بلى اللٛت ْالاظخماُٖت،  ْاًاث الٟغوؿُت ْؤلاه٩لحًز ٓا بترظمت مٗٓم الغ ٢ْام  ،
ً
 ٖم٣ُا

ً
ٛاث الٛغب جًلٗا

 الٗغبُت.  

ْاًت الٗغبُت الخضًشت بك٩ل مٗانغ ظضًض، هجض ؤن قإجها ًسخل٠ ًٖ قإن ال٣هت، ألن لِا  ْإطا جإملىا في الغ

ْؤما مً خُض اليكإة  ال الٗىانغ.  ْٖىانغ مِمت بسالٝ ال٣هت خُض ؤجها ال جدخاط بلى الؿماث  ؾماث ؤؾاؾُت، 

ْهي ُٞما ًلي:  ٓع ٞهي مغث بمغخلخحن ؤؾاؾِخحن،   ْالخُ

ْالخ٣لُضاإلاغخلت ألا  ب   ْلى: الترظمت ؤْ الخٍٗغ
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ٓان جغازُت جغ٦ؼ ٖلى الظ١ْ الجمالي   ْؤلٟذ بإل ب،  ْالخٍٗغ ٤ الترظمت  ْاًت في ألاصب الٗغبي ًٖ ٍَغ صزلذ الغ

ٓع ال٣غاء اإلاش٣ٟحن، ْفي بضاًت ألامغ َُمً ٖلحها الك٩ل الؿغصي ال٣ضًم، ْفي ٖهغ الجهًت جإزغث  ْال٨ٟغي لجمِ

ِغث ف ٦ْثرة اإلاتراصٞاث باملجخم٘ الٛغبي ْْ ْل٨جها لم جخسلو مً السج٘  ي ألاصب الٗغبي بك٩ل ؾغصي ظضًض، 

ْاًت ٖغبُت مترظمت ِْغث في َظٍ  ْاًاث اإلاترظمت. ٞإ٫ْ ع  لِا في الغ
ً
ْاضخا  

ً
ْهجض ؤزغا ْاإلاٟغصاث الهٗبت ٧اإلا٣اماث، 

 ٧ْ ٢ْاج٘ جلُما٥" لُٟيُلٓن،  ٓا٢٘ ألاٞال٥ في  ٓاٖض اإلاغخلت هي مٛامغاث جلُما٥ باؾم "م ْاًت بُٗضة ًٖ ال٣ اهذ َظٍ الغ

ٖٓاث  ْاإلآي ْالٛغبُت،  ْالخ٣الُض الكغ٢ُت  ْهي ح٨ٗـ الٗاصاث  ْاًت "ٖلم الضًً" لٗلي مباع٥،  الٟىُت، زم ظاءث ع

، زم ٦خب ؤخمض قٓقي "ٖظعاء الِىض" في ٖام
ً
ْاضخا ٍْخطر ٞحها ؤؾلٓب اإلا٣امت  ٍٓت،  سُت 1897الترب ْاًت جاٍع م، ِٞظٍ ع

ِٖٓا جاع  ٢ْض ٢ام ؤخمض قٓقي بض٧ان مٓي ت ٍش مهغ ال٣ضًم،  ْز٣اٞتها عاؾت م٣اعهت بحن الخًاعة اإلاهٍغ بحن ْ ال٣ضًمت 

ْاًت باؾم "لُالي  ٦ْظا ٦خب خاٞٔ ببغاَُم ع  في الٗهغ الٗشماوي في مهغ، 
ً
ْز٣اٞتها زانت مهغ الجضًضة ْخًاعتها 

ٍْدا٧ي ببغا1906َُجم جإلُِٟا ؾىت  ،ؾُُذ" ْاًت خضًض ِٖسخى بً َكام. م ٖلى ههج ؤؾلٓب اإلا٣اماث،   م في َظٍ الغ

ٓا صْؤ ٓ ع ْ ما مً ؤصباء لبىان الظًً لٗب  في جُ
ً
 ٦بحرا

ً
ْاًت الٗغبُت، ٞمً بُجهم: ؾلُم البؿخاوي الظي ؤل٠ ٍا غ الغ

ْاًاث ٖغبُت مجها: "الُِام في ظىان الكامٖضة  ٓبُا" في ؾىت 1870"ؾىت  ع ْاًت "ػه ْع ْاًت 1871م،  ْع م، 

ْع") ٢ْض اَخم ؾلُم البؿخاوي م(، 1872"بض ْما بلى طل٪...،  ْاًت "ؤؾماء"، ْ"ؾلمى"، ْ"ؾامُّ"، ْ"ٞاجىّ"  ْع

ْٞلؿ ْاظخمإ  ش، ْظٛغاُٞا،  ٖٓاث املخخلٟت مشل الخاٍع ْاًاجّباإلآي ٧ْان ٌؿخسضم في ع ْعخالث ....  اللٛت الضاعظت  ٟت 

٦ْظا ٞغح ؤهُٓن   .
ً
ْالغ٧ا٦ت ؤخُاها  بال٠ًٗ 

ً
ْهي:  بدض ؤ٦ثر، ٞلظا ٧اهذ مخهٟت ْاًاث  ْعقلُم الجضًضة"٦خب ؤعب٘ ع ، "ؤ

ٓخلْ" ٓخل ال ٓخل ال ْاإلاا٫"ْ الشالر" اإلاضن ْ"، "ال ْالٗلم  ٓبت"، ْ"الضًً  م ٢بل الخ ٕٓ َظٍ "مٍغ ٧ْان مٓي  ،

ْٞغظُجي"  ٓلِـ  ٓر الِىضي" ْ"ب ْاًاث الٛغبُت مجها: "ال٩ ب بٌٗ الغ ْاًاث الٟلؿٟت ْالاظخمإ، ٦ما ؤهّ ٢ام بخٍٗغ الغ

ْزبت لبرهاعصًً،  ْهي: "جهًت ألاؾض"، ْ" ٓعة الٟغوؿُت لضًماؽ،  ْاًاث ًٖ الش ٦ْظا جغظم زالر ع ان،  ٓبٍغ ْ"ؤجاال" لكاج

٦ْظا ؿت ألاؾض"،  ال خضاص" ل٪ألاؾض"، ْ"َٞغ ْاإلاؿغخُاث بحن اإلاالٟت م( 1954)م: "ه٣ ْاًاث  لّ َاثٟت ٦بحرة مً الغ

ٓعة في ظِىم"ْاإلاترظمت، مجها:  ٓاء الجضًضةْ"، "املج٫ِٓ  الهض٤ًْ"، "آصم الجضًضْ"، "ز ٓهت الٗغب ٖىض ْ"، "خ ٖٞغ

ْاًاث هي: "التر٥ ٣َْٗٓب نغْٝ ٦خب ع ْما بلى طل٪ ...  ٓمْ"، "ٞخاة مهغ"،  َْىا٥ ٢اثمت "ؤمحر لبىانْ"، "ٞخاة الُٟ  ،

 ٓ ٓصَم في جُ ٓا ٢هأع ظِ ْال٨خاب الظًً بظل ٍٓلت لؤلصباء  ْاًت الٗغبُت.ٍَ  غ الغ

 ْالخإنُلاإلاغخلت الشاهُت: ؤلابضإ 

ْالخ٩ل٠   ٓان الخهى٘  ْاًت ًٖ بٌٗ ؤل ْجسلهذ الغ  ،
ً
 ٞىُا

ً
ٓعا ْاًت الٗغبُت جُ ٓع الغ في َظٍ اإلاغخلت ٧ان جُ

يب" ملخمض خؿحن ٩َُل،  ْاًت "ٍػ ْاًت ٖغبُت ٞىُت هي ع ْال٩لماث اإلاتراصٞت، ٞإ٫ْ ع ِٓغث في ؾىت ٞمشل السج٘ 

ت،1914 ْاًت اظخماُٖت مؿخمضة مً الخُاة اإلاهٍغ ْهي ع ٓاء  م،  ْاًت "خ ُٟت ألَل مهغ، زم ظاءث ع ْجه٠ الخُاة الٍغ

ْاًت ْؾماَا "الؿاعة" ؾىت  ٓص ال٣ٗاص ٦خب ع ْٖباؽ مدم ْإبغاَُم ٖبض ال٣اصع اإلااػوي 1938بال آصم" لُاَغ القحن،  م، 

ْاًت باؾم "ببغاَُم الشاوي" ؾىت  ْاًاث مجها: 1943ؤل٠ ع ٤ُٞٓ الخ٨ُم ٖضة ع ٦ْظا ٦خب ج ٓصة "، ْ"الغباٍ اإلا٣ضؽ"،  ٖ

ْح ٓع مً الكغ١ "، ْ"الغ اٝ"، ْ"ٖهٟ ٓمُاث هاثب في ألاٍع ً" ،
ً
 ؾلؿا

ً
ٓبا ْاًاث ؤؾل ٓبّ في َظٍ الغ ٧ْان ؤؾل ا...  ْٚحَر  ،

ٓة  ْاثُت هالذ الخٓ ْاًت الٗغبُت الخضًشت، ْظمُ٘ بهخاظاجّ الغ ش الغ  في جاٍع
ً
ضا  ٍٞغ

ً
زم ظاء هجُب مدّٟٓ الظي بلٜ م٩اها
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ا: ْال٣ب٫ٓ في ألاْؾاٍ الٗلمُت ْألاص ْاًاث ٞىُت ٖضًضة، مً ؤقَِغ ٦ْخب ع ت،  ْال٨ٍٟغ م(، 1943)"ٖبض ألا٢ضاع"بُت 

"ْ ٦ِ َِ ْبِـْ"(، م1949) "الؿغابْ"م(، 1946) "ال٣اَغة الجضًضةْ"م( 1944)"تبَ ُْ ٟاح  زان ْ"م(، 1943) "عاص

ْجهاًتْ"م(، 1947)"١ّ َض مِ ـال ٢ا١ُ ْ"ػُ م( 1945)"الخلُلي ْال٨البْ"م( 1951) "بضاًت  زغزغة ١ٓٞ "م(، 1961ْ)"اللو 

الص خاعجىا"م( 1966ْ)"الىُل ٦ْظل٪1959) "ؤ ْاًاث ٖضًضة مجها:  م(.  ضان ؤل٠ ع ٖظعاء ْ"، "ؿان"ٞخاة ٚظغجي ٍػ

ْٖبضالغخمًْ"، "ٞخذ ألاهضلـْ"، "٦غبالءٚاصة ْ"، "٢َغل اهتْ"، "الدجاط بً ًٓؾ٠ْ"، "قاع٫  ؽ ٞٚغ ، "ْٖغ

ْانْ" ْما بلى طل٪... َظٍ الغْ "ٞخاة ال٣حر ْاًت ،  ضان عاثض الغ سُت، ٞلظا ٌٗخبر ظغجي ٍػ ٖٓاث الخاٍع اًاث ٧لِا في اإلآي

٦ْظا مٗغْٝ  سُت،  ٓعي– ألاعهائٍْالخاٍع سُت مجها:  -ؤصًب ؾ ْاًاث جاٍع  َاع١ "ْ" الخُاب بً ٖمغ"ْ" ٢َغل ؾُض"لّ ع

اص بً ٓاَا" البخ٫ٓ  ٞاَمت"ْ" ٍػ ْاًاث قتى، مجها: ْؾ ٦ْظا ٦خب ًٓؾ٠ الؿباعي ع ؤعى ْ"م( 1947) "ٖؼعاثُلهاثب ".. 

ٓصةْ"م، 1953 "ٞضًخ٪ ًا لُلْ"م، 1950 "الؿ٣اماثْ"، 1950 "بوي عاخلتْ"م، 1949 "الىٟا١ ٤ الٗ م، 1956 "ٍَغ

ا... 1970 "لؿذ ْخض٥ْ" ْٚحَر ْاًت الٗغبُت "م،  ٍٓغ الغ ٓا في جُ ْاثُحن الظًً ؾاَم ـْمً الغ   "ًٓؾ٠ بصَع
ً
، ؤًًا

ْاًاث ٖغبُت ببضاُٖت  ْزحرانْ"م، 1962 "الُٗبْ"م، 1959 "الخغام": ٦شحرة مجهاؾاَم ب٨خابت ع م، 1964 "عظا٫ 

ٓصْ"، "ؤعزو لُاليْ"م، 1977 "الؿُضة ُٞىاْ"م، 1970 "البًُاءْ" ابِذ مً لخمْ"، "الٗؿ٨غي ألاؾ ْٚحَر ٦ْظا "   ،

ْاًاث مجها:  ٓع ؤلاؾالم"ٖبض الخمُض السخاع ٦خب الٗضًض مً الغ ؾتْ"، "ه ، "قُاَحن الجٓ"ْ، "الخُٟضْ"، "ؤم الْٗغ

ْاًاث مجها:  "متراحي مضًغ ٖامْ"، "الىه٠ آلازغْ"  ٦خب بًٗت ع
ً
ْٖبض الغخمً الكغ٢اْي ؤًًا ْما بلى طل٪.... 

ْا٢عي في ؤلابضإ الٗغبي الخضًض، 1954ْ "ألاعىْ" ْاًت حٗض ؤ٫ْ ججؿُض  ْهي ع ٓإع ْ"م، 1956 "٢لٓب زالُت"م،  الك

1967ٟ "الٟالحْ"م، 1958 "الخلُٟت  بالخُاة الٍغ
ً
ْاًاث هجض ؤن ٖبض الغخمً الكغ٢اْي جإزغ ٦شحرا ت، ُم، في َظٍ الغ

 ْخُاة الٟالخحن بمهغ.

ْاًت ٧ل  ٓٞذ الغ ْاؾخ ْة الغقي  ْاًت الٗغبُت طع ْاًت بلٜ ٞحها ًٞ الغ ٓع الغ ْالجضًغ بالظ٦غ ؤن َظٍ اإلاغخلت لخُ

ْجسلهذ مً بٌٗ الُٗٓب التي ٧اهذ جهُبها ف  ي اإلاغخلت ألاْلى.مخُلباث ٞىُت، 

ٓماج٪:  ازخبر مٗل

ْاًت في مغخلتها ألاْلى. .1  اط٦غ ؾماث الغ

ْاًت؟ .2 ْمً طإ نِخّ في الغ ْاًت الٟىُت   مً ؤ٫ْ مال٠ الغ

ا  الٗغبُت اإلاؿغخُت 14.6 َٓع  في الٗهغ الخضًضْجُ

ْبي، ْع  في ألاصب ألا
ً
ال ِغث ؤ ٓإ ال٨خابت الٟىُت في الٗهغ الخضًض، ْْ ٕٓ مً ؤه زم اهخ٣لذ بلى  اإلاؿغخُت هي ه

ذ بلى  ْهي بٚؼ ً الٗغبي،  ْلم حٗٝغ ٢بل طل٪ في الَٓ ألاصب الٗغبي في الىه٠ ألا٫ْ مً ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ اإلاُالصي، 

ْهي جخإل٠ مً  َْٓ في الخ٣ُ٣ت ماؾـ َظا الًٟ اإلاؿغحي،  ن الى٣اف،  ٓص في بالص الكام ٖلى ًض ماْع خحز الٓظ

ْالصخهُ ٓاع،  ْالخ ْهي: اللٛت،  ْاإلاؿغخُت جى٣ؿم بلى زمؿت ٖىانغ  ْالٗىانغ الٟىُت.  ْالخب٨ت،  ؤ٢ؿام:  زالزتاث، 

ت.  ْاإلاؿغخُت الكٍٗغ ْاإلاؿغخُت الخمشُلُت،  ت،  ٓإ اإلاؿغخُاث ْجٓظضاإلاؿغخُت الىثًر  مسخلٟت ْؤق٩ا٫ بإه
ً
، مشال

ْاع ْه٣اقاث ههٓم ٖلىحكخمل  التي اإلاؿغخُاث ْبٌْٗؤص اث ،  ُّ  ج٩ٓن  اإلاؿغخ
ً
ٓمٓن نامخت  زاللِا ، اإلامشلٓن ٣ً
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ت الٗاّمت ال٨ٟغة جّٓضر ْخغ٧اث بإٞٗا٫ ُّ ْ للمؿغخ اثبٌٗ اإلا  بلى ؤن ج٩ٓن  باإلياٞت،  ُّ   ؿغخ
ً
َْظا الًٟ ٚىاثُت  ،

٤، زم اهدكغ في الٗالم ٧لّ ٍغ ٓهان ْؤلٚا  في الُ
ً
ال :  ،اإلاؿغحي ِْغ ؤ

ً
ال إلاا ْنل بلى ألاصب الٗغبي مغ بشالر مغاخل: ؤ

: مغخلت الىطج،
ً
: مغخلت الاػصَاع. مغخلت اليكإة، زاهُا

ً
 زالشا

ٓع  ْالخُ ْلى: مغخلت اليكإة   اإلاغخلت ألا

الَما: ٚاًخحن جد٤ُ٣ اإلاغخلت َظٍ في اؾتهضٞذ اإلاؿغخُاث نب ٔ ، ْالدؿلُت ؤلامخإ :ؤ ٖٓٔ :ْألازغ  ال

  اإلاؿغح ٧ان ٣ٞض، ْالخٗلُم ْؤلاعقاص
ً
ٍٓا   جهً

ً
ٓاػي  طل٪ في َْٓ، بنالخُا ٓعي الكٗغ ً ذي- ال٣هصخي) اإلآي - الخاٍع

ٖٓٔ مً ٢لُل ٚحر شخيء بىِخّ ًيخاب ٧ان الظي( الضعامي ن ْؤلاعقاص ال ْؤ٫ْ مً ٢ام بهظا الًٟ اإلاؿغحي َٓ ماْع  .

ٓلُحر "البسُل" مؿغخُت في الٛغب مً الًٟ َظا ٢خبـالى٣اف الظي ا ٔ  بمؿغخُاث ؤجبِٗا زم، م1847 ؾىت إلا  ؤزغ

ن"ْ" اإلاٟٛل الخؿً ؤبٓ: "مشل، مالٟت ٓص"، ْم1849" الغقُض َاْع ٓص الؿلُِ"ؤْ" الؿلُِ الخؿ  ٖام" الخؿ

1853 
ً
ٓبا ٓبها ؤؾل ٧ْان ؤؾل ٓا٫ ألازال٢ُت ْالاظخماُٖت اإلاٗانغة،  ٓاء ٖلى ألاخ ٓمُضًت جل٣ي ؤي ْهي مؿغخُاث ٧ م، 

ْبي بلى املجخم٘  ْع ن ه٣اف في ه٣ل الٓاَغة اإلاؿغخُت مً املجخم٘ ألا ٓا٢ُٗت. ل٣ض هجر ماْع  مً ال
ً
با  ٢ٍغ

ً
 بؿُُا

ً
ؾِال

ْؤل٠ألاخضب ٖلي ببغاَُمزم ظاء  الٗغبي. ضْن  ابً" :مجها، ٦شحرة مؿغخُاث ،  ٓاؽ ؤبٓ"ْ" الصة م٘ ٍػ  م٘ ه

ْوي ؾ٨ىضعؤلا "ْ"ظىان ْة"ْ" ّٖؼة ٦ْشّحر بشِىت ظمُل"ْ" اإلا٣ض ٓبخّ م٘ خؼام بً ٖغ " ْلبجى ٢ِـ"ْ" ٖٟغاء مدب

ل"ْ" ّٖباص  بً اإلاٗخمض"ْ" لُلى مجىٓن "ْ
ّ
ٓاَا" اإلاخجغصة م٘ الِك٨غي  اإلاىس  في  الخضاص ْهجُب. ْؾ

ً
 َاما

ً
ْعا  لٗب ص

ً
ؤًًا

ْبُت بلى اللٛت الٗغبُت مً ؤمشالِا: ْع ٓع ًٞ اإلاؿغخُت في ألاصب الٗغبي، بهّ ٢ام بترظمت بٌٗ اإلاؿغخُاث ألا ْصًب" جُ  ؤ

٧ٓلِـ" اإلال٪ ٞٓ ٓلُحر" ْالبسُل"، لؿ ْمُٓ" مؿغخُخّ ْهي، لك٨ؿبحر" الٛغام قِضاء"ْ، إلا ٓلُِذ ع ٦٠ظا ْ ، "ْظ
ّ
 ؤل

 
ً
ا:اإلاؿغخُاث مً ٖضصا ٓصان ْٞخذ اإلاِضي"ْ" ٚاهم ْألامحر الغقُض" ، مً ؤقَِغ ؤحى ببٌٗ  ؤهُٓن  ٞغح٦ظا ْ . "الؿ

ٓإع بىاث"ْ" ًخدّغ٥ ال٫ِٓ  ؤبٓ"اإلاؿغخُاث الٗغبُت، مجها:  ْع  ْبىاث الك ٓبي الضًً نالح الؿلُان"ْ" الخض  ألاً

ْعقلُم ْممل٨ت  ."ال٣ضًمت ْمهغ الجضًضة مهغ"ْ" ؤ

ٓالي زمـ ٖكغة  ال٣باوي زلُل ؤبَْٓٗض  ا، بهّ ؤل٠ خ ٍٓع ْماؾـ اإلاؿغح في ؾ ؤبٓ اإلاؿغح الٛىاجي، 

ْلُلت"، ْ ضاث اإلال٪" ؤْ" الٛغام لباب"مؿغخُت، مجها: "ؤل٠ لُلت  ٓص ألامحر"ْ" متًر ا...  "العجم قاٍ هجل مدم ْٚحَر

ْا ٢ْض ؾُُغ ٖلحها الٛىاء،  ْاإلآشخاث ٧ْاهذ مٗٓم مؿغخُاجّ مؿخمضة مً الخ٩اًاث الكٗبُت،  ْاإلآؾ٣ُا  لغ٢و، 

 ٖلى بِ 
ْ
ْبغا صاع ؤوكئذ بؾماُٖل الخضًٓي  ِٖض ْفيالٗمل اإلاؿغحي.  ِت َُ ي ٕٓ ٣ٌٗٓب ٢ْضم ألا  ؤْ اإلاترظمت مؿغخُاجّ نى

ٓبت ؤْ اإلا٣خبؿت َْٓ ٌٗض مً ماؾـ اإلاؿغح اإلاهغي، ْالاظخماُٖت الؿُاؾُت ألاْيإ لى٣ض ؛ الٗامُت باللهجت اإلا٨خ  ،

ْمً ؤَم مؿغخُاجّ: " مؿغخُاج٧ّْان ٨ًخب  ٍْضعبهم،  ٍْجم٘ اإلامشلحن  ، (ملِاة -ٖامُت) "اإلآيت ٖلى آوؿتبىٟؿّ 

ت البيذ"ْ "البربغي "ْ "ؤلاؾ٨ىضعاهُت ألامحرة"ْ ٓعنت"ْ "الٗهٍغ ٓع  ؽؤع "ْ "لخكافاْ  "الب ٓام البلض ْقُش ز  "ْال٣

ْع "ْ "الًغجان"ْ ً"ْ "الٛىض ت الَٓ ٓلُحر"ْ "ْالخٍغ ْط"ْ "ػبُضة"ْ "ْما ٣ًاؾُّ مهغ م ( باإلًُالُت)-"الخاثً الؼ

ٝٓ"ْ( بالٟغوؿُت")املخُمت الؿالؾل"ْ ٓلُحر) "ََغ ٧ْان ("ْالٗغبُت ْالٟغوؿُت ؤلاًُالُت")ٞاَمت"ْ( جغظمت إلا  .

ْالؿُاؾُت ٖلى زكبت اإلاؿغح.  ْال٣باوي في َغح ال٣ًاًا الاظخماُٖت  ن الى٣اف،  ٕٓ ؤ٦ثر ظغؤة مً ماْع  ٣ٌٗٓب نى
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  اجهٟذ اإلاؿغخُاث َظٍ ْؤن
ً
ٓاع الصخهُاث بىاء في الٟىُت الُٗٓب مً ب٨شحر ؤزحرا ٔ  ْاللٛت ْالخ  ْؾٓ

  جّٓل  ٞةجها َظا ْم٘، طل٪
ً
غا
ّ
  ماق

ً
ْاص َاالء ٌٗاهحها ٧ان التي اإلاٗاهاة ٖلى خ٣ُ٣ُا  .ٖغبي مؿغح إلًجاص الغ

 اإلاغخلت الشاهُت: مغخلت الىطج

ٓع الًٟ اإلاؿغحي في ألاصب  ٓع في جُ ٓص جُم ْمدم ٓع  ًٍٓ: دمحم جُم ٓص ألاز ٓص الًٟل بلى ظِ في َظٍ اإلاغخلت ٌٗ

 .
ً
ْا٢ُٗا  

ً
ْٖالظِا ٖالظا ال مً زال٫ مؿغخُاتهما اإلاك٨الث الاظخماُٖت  ْإجهما جىا ، اإلاؿغخُاث بٌٗ دمحم ٞإل٠الٗغبي، 

ٓع " مجها ٍْت"ْ" الُُبت الٗكغة"ْ" ؤٞىضي الؿخاع ٖبض"ْ" ال٣ٟو في الٗهٟ ت باللهجت ْهي، "الِا ٍٓ ؤما، اإلاهٍغ  ؤز

ٓص ٓع  خمشللل بالٗامُت ّمؿغخُاجِ  ٞإل٠ مدم  ًٓؾ٠ بً الدجاط ًٖ" ظال ابً" :ْمجها، لل٣غاءة ْبالٟهخى ؤمام الجمِ

ٓم"ْ الش٣ٟي " 13 ع٢م املخبإ"ْ، الضازل الغخمً ٖبض ًٖ"  ٢َغل ن٣غ"ْ، ال٣ِـ امغت  الكاٖغ ًٖ" زمغ   الُ

اء"ْ ّٓ ٍٓض مؿغخُاجّ بٌٗ ٖلى ٍْازظ، الخالضْن "ْ" الخالضة خ ػ الجمل ْعناهت الٗباعة جج  ٖلى اللٛٓي  الُاب٘ ْبْغ

 .اإلاؿغخُت الخغ٦ت خؿاب

ت، ٞإ٫ْ مً ٢ام بخإل٠ُ َ ٕٓ اإلاؿغحي َٓ ؤخمض قٓقي، خُض في َظٍ اإلاغخلت ِْغث اإلاؿغخُاث الكٍٗغ ظا الى

ت مجهاهّ ٦خب الٗضًض مً اإلاؿغخُاث ب ٓباجغا مهٕغ"ْ، "ال٨بحر ب٪ ٖلي"ْ، "البسُلت": الكٍٗغ ، "لُلى مجىٓن "ْ، "٧لُ

ٓ  "ٖىترة"ْ ت مِضث الُغ١ لخُ ٕٓ مً اإلاؿغخُاث الكٍٗغ َْظا الى ا...  في ألاصب  -الًٟ اإلاؿغحي-ٍغ َظا الًْٟٚحَر

 ْ ت ًل٣ب بماؾـمؿغخُاث قٗؤخمض قٓقي مً  بلى ما ٢ضمهٓغا الٗغبي،  ٓعط  الكٗغي اإلاؿغح  ٍغ ٦ْظا ظ الٗغبي. 

إلاا ٖاص بلى مهغ ٢ام بترظمت بٌٗ مؿغخُاث لك٨ؿبحر، مشل:  جاظغ" ؤبٌُ الظي حٗلم ؤن٫ٓ اإلاؿغح في ٞغوؿا، 

ا" ُُٖلْ "" البىض٢ُت داوي هجُب" ٞغ٢ت بٗضَا ِْغث ٦ما، "عمؿِـ" ٞغ٢ت َْبي ًٓؾ٠ ؤؾـ زم. ْٚحَر َْٓ "الٍغ  ،

ْمً ؤبغػ مؿغخُاجّ:  ٓلتها ظمُٗا،  ٢ْام ببُ ْؤزغظِا،  الجىُّ "الظي ؤل٠ ٖكغاث مً اإلاؿغخُاث الٗغبُت، ؤلِٟا 

ْ"خ٩اًت ٧ل م، 1936 "٢ؿمتيْ"م، 1935 "خ٨م ٢غا٢ٓفْ"م، 1934 "الضهُا إلاا جطخ٪ْ"م، 1931 "اإلاهغي 

ٓم" داوي ًغظ٘ بل1965ًُ ْإن هجُب الٍغ ا،  ْٚحَر ٓمُضًاث ؤْ م،  ٍٓغ اإلاؿغخُاث ال٩ ْلّ الّ الًٟل في جُ ٩ٟاَُاث، 

ُم اإلاؿغح ال٩ٟاهي".  ْالؿِىما الٗغبُت الخضًشت، ختى ل٣ب بـ"ٖػ  قإن ُٖٓم في اإلاؿغح الٗغبي 

مً الك٩ل ال٣ضًم بلى الك٩ل الجضًض في َظٍ الغخلت، ٦ما ِْغث في الك٩ل  الٗغبُتاهخ٣لذ اإلاؿغخُت 

٢ْض ٚ ْالخمشُلي،  ت ْؾُلت لل٨ك٠ ًٖ الٛىاجي  ْاإلاؿغخُت الكٍٗغ خهاثو الصخهُت اللب ٖلحها الاججاٍ الغمؼي، 

ْٖاإلاِا الضازلي.  ا  ْٚغاثَؼ باجِٗا  َْ 

 اإلاغخلت الشالشت: مغخلت الاػصَاع

ْالكٗغاء  ، ْظاءث ظماٖت ٦بحرة مً ال٨خاب ْألاصباء 
ً
 ٦بحرا

ً
في َظٍ اإلاغخلت اػصَغث اإلاؿغخُت الٗغبُت اػصَاعا

٢ُْمت في بباٙل اإلاؿغح الٗغبي ٖلى اإلاؿخٔٓ الٗالمي، مً بُجهم :  ٓا مماعؾت خؿىت  ٤ُٞٓالظًً ماعؾ الظي  الخ٨ُم ج

ْؤوكإ جُ  ٖٝغ بـ "اإلاؿغح الظَجي". بهّ ؤل٠ مؿغخُاث ٖضًضة، ٢ام باإلبضإ في ال٨خابت اإلاؿغخُت الٗغبُت، 
ً
 ظضًضا

ً
اعا

ا: اإلال٪ ْ"م، 1943 "ؾلُمان الخ٨ُمْ"م، 1943 "بجمالُٓن ْ"م،1934 "قِغػاصْ"، 1933 "ال٠ِ٨ ؤَل" مً ؤقَِغ

ْصًب ٓا٥ الؿالمْ"م، 1957 "لٗبت اإلآثْ"م، 1949 "ؤ  "َال٘ الصجغة ًاْ"م، 1960 "الؿُان الخاثغْ"م، 1957 "ؤق
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ْما بلى طل٪... 1963 "الُٗام ل٩ل ٞمْ"م، 1962 ٤ُٞٓ الخ٨ُم ٞاهخ٣لم  ذي اإلاؿغح مً ج ، الاظخماعي اإلاؿغح بلى الخاٍع

ْ الظَجي اإلاؿغح بلى زم ْمؿغخُاجّ ٧لِا حٗالج ال٣ًاًا الاظخماُٖت،  ، بال٣ضع ٖال٢خّ ؤْ، بالؼمً ؤلاوؿان ٖال٢ت، 

ْال٣ضعة الٟاث٣ت ٖلى  .اإلاغخلت َظٍ مؿغخُاث مً ال٠ِ٨ ْؤَل ْالضالالث  ٓبّ ًمخاػ بالض٢ت ْخكض اإلاٗاوي،  ٧ْان ؤؾل

ْلذ التراظُضًا  ْالتي جىا  
ً
ْهثرا  

ً
ْؤل٠ اإلاؿغخُاث اإلالخمُت قٗغا ٤ُٞٓ الخ٨ُم ظاء ٖلي ؤخمض با٦شحر  ْبٗض ج ٍٓغ.  الخه

ْلّ مؿغخُاث ٦شحرة مجها:  ٓمُضًا،  ْالٟٛغان"ْال٩ ٓصة الٟغصْؽْ"م، 1949 "الؿلؿت  ، "ؾغ الخا٦م بإمغ هللاْ"، "ٖ

يبْ" ثْ"، "مإؾاة ٍػ ْماْع ث  ْٞحرانْ"، "َاْع ت في اإلاؼاصْ"، "الضهُا ٞٓضخىْ"، "٢ُِ  ٍٓع ، "لُلت الجهغْ"، "بمبراَ

غ ؤباْت ٌٗض عاثض  ٍْٖؼ ش.  ْالخاٍع ِٖٓا الؿُاؾت  ٧ْان مٓي ت،  ْجغظمذ مؿغخُاجّ بلى اللٛت الٟغوؿُت ْؤلاه٩لحًز ا،  ْٚحَر

ت بٗض  ت مجها: اإلاؿغخُت الكٍٗغ ْلبجى"ؤخمض قٓقي، بهّ ٦خب بًٗت مؿغخُاث قٍٗغ ، "الٗباؾتْ"م، 1943 "٢ِـ 

ب ألاهضلـْ"م، 1950 "شجغة الضعْ"م، 1947 ْعا١ الخٍغ٠ْ"م، 1952 "ْٚغ اع ْ"م، 1957 "ؤ م، 1955"قٍِغ

ْؤصزل َظا الىمِ ا1963 "٢ُهغْ"  ،
ً
 خغا

ً
ٓع الظي ٧ان قاٖغا ٦ْظا نالح ٖبض الهب ْما بلى طل٪....  لكٗغي م، 

 باألصب ؤلاهجلحزي، 
ً
٧ْان مخإزغا ِٓغث مالمذ َظا الخإزغ زال٫ مؿغخُاجّ مشل: "ألامحرة ٞالجضًض في اإلاؿغح الٗغبي، 

ْاملجىٓن"1973م، ْ"ٌٗض ؤن ًمٓث اإلال٪"1969جيخٓغ" ا...1964م، ْ"مإؾاة الخالط"1971م، ْ"لُلى  ْٚحَر  م 

ٓماج٪:  ازخبر مٗل

 مً ماؾـ ًٞ اإلاؿغخُت الٗغبُت؟ .1

 ؤ٢ؿام اإلاؿغخُت؟ ماهي .2

ْؤبغػ ٦خاب اإلاؿغخُت الٗغبُت. .3  اط٦غ ؤقِغ 

 ما هي ٖىانغ اإلاؿغخُت؟ .4

 هخاثج الخٗلم 14.7

ؼة ٓخضة ؤقُاء ٦شحرة جخمشل ؤَمِا في الى٣اٍ الخالُت:مً حٗلمىا  !ؤحها الُلبت ألٖا  زال٫ صعاؾدىا لِظٍ ال

 ال ؾُما بٗض خم ٓن ؾىت بن ال٨خابت الٟىُت في الٗهغ الخضًض بضؤث مً مهغ،  ْهي بغػث 1798لت هابلُ م، 

ْما بلى طل٪... ْزغط ألاصب  ْاإلاؿغخُت  ْاًت،  ْالغ ْال٣هت،  ٖٓت، مشل: اإلا٣الت،  ٓص في ؤق٩ا٫ مخى بلى مىهت الكِ

ٓص السج٘  ٓاِٖا املخخلٟت مً ٢ُ ْجدغع الىثر الٗغبي م٘ ؤه ٓص بلى الخ٣ضم ْالاػصَاع،  ْالغ٧ ٓص  الٗغبي مً الجم

 ْالبضٌ٘ ْنىٗت الجىاؽ. 

 ْالخ٣لُض: ال٨خابت الٟىُت في َظٍ اإلاغخلت ٧اهذ ٨خابت الٟىُت بمغاخل زالر: ألاْلىمغث ال : مغخلت ال٠ًٗ 

ا، الشاهُت: مغخلت الهغإ بحن ال٣ضًم  ْٚحَر ت  ٍٓع ْالخ ْالُبا١  ْالجىاؽ  ْمخهٟت بالسج٘  ْج٣لُضًت،  يُٟٗت 

ْح غاى الٗضًضة لل٨خابت الٟىُت،  ٢ْٟؼث ْالجضًض: في َظٍ اإلاغخلت ِْغث ألٚا ٖٓت،  ٗضصث ألاؾالُب اإلاخى

ًْٖ املخؿىاث   ،
ً
ٓها ْمًم  

ً
ٓص الٛلُٓت ق٨ال  البضٌُٗتال٨خابت الٟىُت بلى ألامام ٢ٟؼة ختى جسلو ًٖ ال٣ُ

ٓا في ال٣اهٓن،  ْالصخُٟٓن في ؤؾالُبهم املخهٓنت، ٨ٞخب ْاملخامٓن  ْال٣ِٟاء  البآَت، ٨ٞخب ألاصباء 

ْالش٣اٞت. الشالشت: ْالخجضًض: جسلو الىثر الٗغبي مً ْالؿُاؾت، ْالاظخمإ  ٓص ٧ل مغخلت الاػصَاع   ال٣ُ
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ٖٓذ ، ٣ٞضفي َظٍ اإلاغخلت  الخ٣لُضًت ْألاؾالُب ال٣ضًمت ٓهّ جى ْزُبت،  ْمؿغخُت ٢ْهت م٣ا٫ مً ٞى

ٖٓذ ْجُلٗذ ْال٣هصخي ْالٗلمي ألاصبي بحن ألاؾالُب ْجى ْالٗم٤ الابخ٩اع بلى ألا٩ٞاع ْالخُابي،   ْالخجضًض، 

ٓح ْالخٗلُل خدلُلْال ْالٛؼاعة  ْالترجِب. ْالٓي

 ش   اعجبِ الٗهغ الخضًض في اإلا٣الت جاٍع
ً
  اعجباَا

ً
ش ْز٣ُا ل لم بط الصخاٞت؛ بخاٍع

ّ
  اإلا٣الت حك٩

ً
  ظيؿا

ً
 ؤصبُا

 
ً
ْإهما الٗغبي ألاصب في مؿخ٣ال  ٖبر ؤٚغايّ ألاْلى، لخسضم بالضعظت الصخافي بالٗمل ا٢ترهذ الخضًض، 

ٓم ٖلحها اإلاخٗاٝع الصخُٟت الىهٓم ْمًامحن ؤق٩ا٫ مسخل٠  .الُ

  ْوكغث في ٧ْاهذ بضاًتها مترظمت لِؿذ مالٟت،  ْٞت في ألاصب الٗغبي،  بن ال٣هت بمٗىاَا الٟجي لم ج٨ً مٗغ

٢ْض بغػث  ْاملجالث،  ْا ٖىاًاتهم الخانت بلى  قغطمتالصخ٠  ْلبىان الظًً ع٦ؼ ْال٨خاب مً مهغ  مً ألاصباء 

ٓا مً جغظمت ال٣هو الٛغبُت بلى اللٛت الٗغبُت. ْجم٨ى  َظا الجاهب، 

  ٓا مً الترظمت ٓل ْال٨خاب الٗغب جد اهخ٣لذ ال٣هت مً الىمِ الخ٣لُضي بلى اؾخسضام ؤؾالُب ظضًضة، 

ْالخجضًض بك٩ل مؿخ٣ ْال٣هو التي حٗالج ال٣ًاًا ْالخ٣لُض بلى ؤلابضإ  سُت  ْبضؤث جبرػ ال٣هو الخاٍع ل، 

..
ً
 باَغا

ً
ٓعا ٍٓلت ؤْ ٢هحرة جُ ٓاء ٧اهذ َ ٓعث ال٣هت ؾ ْجُ ت،  ْالٗهٍغ ْاإلاك٨الث البُئُت   الاظخماُٖت 

  ،ْاًت الٗغبُت الخضًشت بك٩ل مٗانغ ظضًض ىجض ؤن قإجها ًسخل٠ ًٖ قإن ال٣هت، ألن لِا ؾماث ٞالغ

ْٖىانغ مِمت ال الٗىانغ. ؤؾاؾُت،   بسالٞت ال٣هت ؤجها ال جدخاط بلى الؿماث 

  يب" ملخمض خؿحن ٩َُل، ِْغث في ْاًت "ٍػ ْاًت ٖغبُت ٞىُت هي ع ، ٞإ٫ْ ع
ً
 ٞىُا

ً
ٓعا ْاًت الٗغبُت جُ ٓع الغ جُ

ُٟت ألَل مهغ، زم 1914ؾىت  ْجه٠ الخُاة الٍغ ت،  ْاًت اظخماُٖت مؿخمضة مً الخُاة اإلاهٍغ ْهي ع م، 

ٓاء  ْاًت "خ ْاًت ْؾماَا "الؿاعة" ؾىت ظاءث ع ٓص ال٣ٗاص ٦خب ع ْٖباؽ مدم بال آصم" لُاَغ القحن، 

ْاًت باؾم "ببغاَُم الشاوي" ؾىت 1938 ْإبغاَُم ٖبض ال٣اصع اإلااػوي ؤل٠ ع ٤ُٞٓ م1943م،  ٦ْظا ٦خب ج  ،

ْاًاث.  الخ٨ُم ٖضة ع

 ْهي جخإل٠ ن الى٣اف،  ٓص في بالص الكام ٖلى ًض ماْع ذ بلى خحز الٓظ ْهي:  اإلاؿغخُت بٚؼ مً زمؿت ٖىانغ 

ْاإلاؿغخُت جى٣ؿم بلى زالزت ؤ٢ؿام: اإلاؿغحي  ْالٗىانغ الٟىُت.  ْالخب٨ت،  ْالصخهُاث،  ٓاع،  ْالخ اللٛت، 

ْاإلاؿغح الكٗغي. ْاإلاؿغح الخمشُلي،   الىثري، 

ْمٗاهحها 14.8  ال٩لماث الهٗبت 

ت اإلاٗاوي ألاعصًت اإلاٟغصاث  اإلاٗاوي ؤلاه٩لحًز

َضَح ال٨ضح = 
َ
ِّ  ِفي ٦ َمِل

َض :  َٖ َِ ْظ
َ
 ؤ

 ُّ َؿ ْٟ ضَّ  هَ
َ
٦   َؾَعى، َْ

ً
ضا َِ  َظا

 تقشم، اجاشفنین، تنحم
To try very hard to do 

something 

 ال٣ُٗت ْهي ع٢ٗت ظم٘الغ٢إ = 

ٓع١ مً   ٖلحها ٨ًخب الجلض ؤْ ال
 اكذغ ن ا ڑمچے اك ڑكٹا

Palm-leaves and scraps 

 امتزط = 
َ
ِ
َ
َخل
ْ
ِّ  ِاز  ِب

ا

 

ل
 ، ِم

ت

ا  ویپس

 

 وہن
Mix or add things together 
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غ ِم٣ْضاع  =  الٛؼاعة ِٞ ، ْا

 ،
 
ِشحَرة

َ
ْحن  ٦ َٖ  

 
ِؼٍَغة

َ
ٚ  : 

ُ
ِشحَرة

َ
٦ 

 ِ٘ ْم
 الضَّ

 اتہبت، رثکت
A plenty or abundance of 

َٕ  ِاْؾَخ٣ْصخىاؾخ٣هاء=  يٓ ْٓ َ ًْ  اإلاْ  ِم

ّلِ 
ُ
٧  ِّ ٓاِهِب  :  َظ

َ
ِّ  َبَدض ُ ِٞ  

ً
  َبْدشا

ً
 قاِمال

ْض 
َ
٢ َْ  

َ
ٜ
َ
  َبل

َ
ت ًَ   الٛا

زی ںیم قیقحت یك اعمہلم یسك

 

 وك دح آڑ

ا قیقحت ااہتنیئ، انچنہپ

 

ا ہتپ اك دور، ركن

 

 الن

Search; Questionnaire; 

investigation 

اإلاًٗالث اللُٟٓت= الكضاثض 

 اللُٟٓت، اإلاكا٧ل اللُٟٓت
 یظفل الکشمت

Verbal dilemmas 

ٓمُ  َماالخدلُل الىٟسخي =  ٣ُ ًَ  ِّ  ِب

ِبُِب 
َّ
َؿاِويُّ  الُ ْٟ ِت  الىَّ

َ
ِغٞ ْٗ

َ
ِت  إلِا

َ
 َخال

َؿاِن 
ْ
ِت  ؤلِاو َُّ ِؿ ْٟ ا الىَّ ََ ِض

َ
٣ ُٖ َْ 

َغاَباِتَها ُِ اْي َْ 

 زجتہی ایسفنیت
Psychoanalysis 

ألاؾلٓب الؿغصي= ألاؾلٓب 

 الخُابي
 ادناز ایبہین

Narrative method 

 ؾماث ؤؾاؾُت
 وصخایصت اینبدی

basic attributes, key traits 

knowledge 

 الؿُُغة ٖلىالُِمىت ٖلى= 
ا 

 

ا، ہبلغ ن ان

 

 طلسم وہن
To control , to dominate  

ما٫ ألاخضار ؾُا١الخب٨ت=   ْألٖا

ٍت  في ْجغابُِا ت ؤْ ٢هَّ ُّ ، مؿغخ

ي  . زاجمت بلى لخاّصِ

 اور وابسق ایسق اك وااعقت= : الپٹ

، قلعت ن ایمہ اك ام ںیم ڈراےم ن ا اہکین

 ےیل ےک اچنہپےن رپ ےجیتن یسك

Plot 

يخاب =ًيخاب ُّ  ، )اهدُاًبا ًَ خاَب
ْ
 ِاه

ب   ًَ َ
ضًض   ٚ

َ
ُّ :  ق ناَب

َ
لى، ؤ ْٓ  ِاْؾَخ

 ِّ ُْ
َ
ل َٖ  

ً
ُّ  ما هاِصعا خاُب

ْ
ي ُب  ًَ ًَ َ

 (الٛ

د فیلکت دانی ادشی 

 

ا، ااحہط ركن

 

 ، القح وہن
To affect, Close in on all 

sides 

 

ٓطظُت 14.9  ألاؾئلت الىم

ُٖٓت 14.9.1  :ؤؾئلت مٓي
 الخضًض بمغاخل:مغث ال٨خابت الٟىُت في الٗهغ . 1

(aألاعبٗت)  (bالخمؿت ) (cزالزت )  (dالؿخت ) 
ا :ؤصخُٟت الكِباء  .2  نضَع

(a )ٖباؽ باقا  (b ) اٖت َُِاْي  َاقم الُٗاع (d) دمحم ٖلي باقا( c) ٞع
ٓاصر جلُما٥" ؤلّٟ:  .3 ٢ْاج٘ ألاٞال٥ في خ " 
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  (a ) اٖت َُِاْي ن( b) ٞع ي( d) هجُب الخضاص( c) الى٣اف ماْع  اإلاىٟلَٓ
 هجُب خضاص الظي جغظم "الٟغؾان الشالزت":  .4

 (a )الترا٦ؿٓث  (b )ْماؽ ٓجّ( d)  حكاعلؼ ص٨ًجز( c) بؾ٨ىضع ص ٚ 
ٖٓت:  .5 ْاإلاٗظبٓن في ألاعى" لُّ خؿحن هي مجم " 

(a) ت ْاثُت( b)  قٍٗغ  لِـ مما ط٦غ( d) ٢ههُت( c) ع
ٖٓت ٢ههُت، ؤلِٟا: "ألاظىدت اإلاخ٨ؿغة"  .6  مجم

(a )ٓص آلاٞىضي  ؾلُم الى٣اف( d)  دمحم ب٪ ٖشمان (c)  ظبران زلُل ظبران (b) ؤبٓ الؿٗ
 مً مالٟاث ؤخمض قٓقي:  .7

(a )ّٞاجى (b) ؤؾماء (c) ًًٖلم الض  (d )ٖظعاء الِىض 
 "الُِام في ظىان الكام" لؿلُم البؿخاوي هي :  .8

(a )ْاًت ٖٓت اإلا٣االث (c)  ٢هت (b) ع  اإلاؿغخُت( d) مجم
 مؿغخُت ؤلِٟا: "اإلاٟٛل الخؿً ؤبٓ"  .9

(a)  ٌُٓعط ؤب ٕٓ (b) ظ ن الى٣اف (d) ال٣باوي لؤبٓ زلُ (c) ٣ٌٗٓب نى  ماْع
ت َٓ   .10  ازتٕر ًٞ اإلاؿغخُت الكٍٗغ

 (a )ؤخمض قٓقي  (b) ٖلي ب٪ ال٨شحر  (c) مهُٟى لُٟي  (d) ٓص ٖباؽ  مدم

ٓبت ٢هحرة  14.9.2  :ؤؾئلت طاث ؤظ
 ما هي اإلاضعؾخان في الىثر الٗغبي الخضًض؟ .1
ْاًت في مغخلت  .2 ْالخ٣لُض؟٠ُ٦ ٧اهذ الغ  الترظمت 
ْع ا .3 اٖت َُِاْي في ال٨خابت الٟىُت في الٗهغ الخضًض.٦خب ًٖ ص  ٞع
 ٠ُ٦ وكإ ًٞ اإلاؿغخُت في ألاصب الٗغبي الخضًض؟ .4
ْاًاث اإلاترظمت مً آلاصاب الٛغبُت بلى اللٛت الٗغبُت.ا٦خب ًٖ  .5  الغ
ٍٓلت  14.9.3 ٓبت َ  :ؤؾئلت طاث ؤظ

ٓع ال٨خابت الٟىُت في الٗهغ الخضًض هي ما .1  ؟مغاخل جُ
ْع الصخاٞت في وكإة اإلا٣الت في ألاصب الٗغبي الخضًضماطا حٗٝغ ًٖ   .2  ؟ص

ٓع ال٣هت الٗغبُت في الٗهغ الخضًضهي ما  .3  ؟مغاخل جُ

ْاإلاغاظ٘ اإلآصخى بها 14.10  ؤَم ال٨خب 

ٓعي، صاع الجُل بحرْث لبىان، الُبٗت ألاْلى:  .1 ش ألاصب الٗغبي )ألاصب الخضًض(، خىا الٟاز الجام٘ في جاٍع
 م.1986

، ال٣اَغة، الُبٗت الخاؾٗت:  .2 ٓع قٓقي ي٠ُ، صاع اإلاٗاٝع ْمظاَبّ في الىثر الٗغبي، الض٦خ  م.1980الًٟ 
ْمضاعؾّ )الجؼء ألا٫ْ(، دمحم ٖبض اإلاىٗم زٟاجي، صاع الجُل بحرْث،  .3 صعاؾاث في ألاصب الٗغبي الخضًض 

 م.1992الُبٗت ألاْلى: 
٘، ال٣اَغة، الُبٗت ٖبض ال٣اصع ال٣ِ، صاع  -في ألاصب الٗغبي الخضًض، ص .4 َٓػ ْالخ ْاليكغ  ب للُباٖت  ٍٚغ

 م.2001ألاْلى: 

 ألاصب الٗغبي في ْلم الخ٨م الٗشماوي، دمحم ؾُض ٦ُالوي، صاع الٟغظاوي، ال٣اَغة. .5
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ٓخضة :   15ال

ْاإلاضاعؽ ألاصبُت  الاججاَاث 
ٓخضة  ٖىانغ ال

 الخمُِض 15.0
ٓخضة 15.1  ؤَضاٝ ال
 الخضًضالاججاَاث ألاصبُت في الٗهغ  15.2
 الاججاٍ ال٨الؾ٩ُي 15.3
ْماوسخي 15.4  الاججاٍ الغ

ْماوسخي 15.4.1  ؤَم زهاثو الاججاٍ الغ
ْماوسخي في ألاصب الٗغبي 15.4.2  الاججاٍ الغ
ْماوسخي الٗغبي 15.4.3  الخهاثو الٟىُت لالججاٍ الغ

ٓا٢عي 15.5  الاججاٍ ال
ٓا٢عي في ألاصب الٗغبي 15.5.1  الاججاٍ ال
ٓا٢عي زهاثو الاججاٍ 15.5.2  ال

 الاججاٍ الغمؼي  15.6
 الاججاٍ الغمؼي في ألاصب الٗغبي 15.6.1
 الغمؼي  لالججاٍالخهاثو الٗامت  15.6.2

ً الٗغبي 15.7  اإلاضاعؽ ألاصبُت في الَٓ
ْالخجضًض 15.7.1  مضعؾت ؤلاخُاء 
ٓان 15.7.2  مضعؾت الضً
 مضعؾت ؤبٓ لٓ 15.7.3
 مضعؾت الكٗغ الخغ 15.7.4

 في اإلاهجغ اإلاضاعؽ ألاصبُت 15.8
 الغابُت ال٣لمُت 15.8.1
 الٗهبت ألاهضلؿُت 15.8.2

 هخاثج الخٗلم 15.9
ٓطظُت 15.10  ألاؾئلت الىم
ْاإلاغاظ٘ اإلآصخى بها ؤَم  15.11  ال٨خب 
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 الخمُِض 15.0

ؼي الُالب/ الُالبت في َظٍ الٓخضة  ب٪ ٍٖؼ
ً
ٓخضة ؤمغ ، مغخبا ٓم ه٣ضم ل٪ مً زال٫ َظٍ ال  الُ

ً
 مِم ا

ً
ًسو  ا

ٕٓ ، ماصة ألاصب الٗغبي الظي ال بض ل٩ل َالب ٖغبي ؤن ٌٗخجى بّ َْظا اإلآي ْاإلاضاعؽ ألاصبُت.  َْٓ ماصة الاججاَاث 

ٖٓاث في ألاصب الٗغبي الخضًض.   ٌٗض مً ؤَم اإلآي

٢ْض حؿمى َظٍ  ْٞلؿٟاجّ.  بن اججاَاث ألاصب الٗغبي ٧لِا ٧اهذ وكإث بخإزحر مً اججاَاث ألاصب الٛغبي 

ْالٟلؿُٟتالاججا ٓم ٖلى ظملت مً ألاؾـ الجمالُت ْألازال٢ُت  َْظٍ اإلاظاَب ألاصبُت ج٣ ، َاث بـ"اإلاظاَب ألاصبُت". 

ٖٓت مً ألاصباء الظًً حكتر٥ ببضاٖاتهم في زهاثو مُٗىت، ْهي ال جخٗل٤ بةبضإ ٞغصي ْٕ ، ْإهما بمجم بجها مكغ

ْمً ؤبغػ جل٪ الاججاَاث هي : ال٨الؾ٨ُُت ْماهدُ، ظماعي.  ٓا٢ُٗت، ٨ُتالغ ت. ، ْال  ْالغمٍؼ

ٖٓت مً ألاصباء ؤما اإلاضاعؽ ألاصبُت  ٍٓت اإلادكابهت اإلاخ٣اعبت ملجم ْاإلاٗى ٖٓت مً ألاؾالُب الٟىُت  ٞهي مجم

 لِم، 
ً
ْمالبؿاث ْالكٗغاء التي ؤنبدذ ُٞما بٗض مظَبا ش  ٓاصر الخاٍع ضتها خ

ّ
ْل ْاإلاظاَب ألاصبُت خاالث هٟؿُت ٖامت 

ٓع مسخلٟت ٓاٖض ْألان٫ٓ ٞ، الخُاة في ٖه ٓع َاالء ألاصباء ٖلى ال٣ ٢ْض ًش ٓاٖض.  ٢ْ  
ً
ال ٓا لِا ؤن جاء ألاصباء ٞٓيٗ

 
ً
 ظضًضا

ً
ٓظضْن مظَبا ْالبالص الٗغبُتٖضة ٢ْض ِْغث ، الؿاثضة ُٞ ْبا  ْع ْاَل٘ ٖلحها ألاصباء الٗغب ، مضاعؽ ؤصبُت في ؤ

ْا بها.  ْجإزغ

 ؤمام ٞجإة جيخهي ال ؾب٣تها التي ألاصبُت اإلاضاعؽ ٞخ٣لض، ٞجإة ال جدك٩ل ألاصبُت ْالجضًغ بالظ٦غ ؤن اإلاضاعؽ

ٓع  جُا جخ٩ٓن  بل، ظضًضة اصبُت مضاعؽ ِْ ، الغاَىت ألاصبُت ْاإلاضعؾت الؿاب٣ت ألاصبُت اإلاضعؾت آزاع جخٗاٌل خُض جضٍع

٫ زم ًٍْضا ال٣ضًمت آلازاع جْؼ ًٍْضا ع ا بالخالشخي ألاصبُت اإلاضعؾت جبضؤ ْبٗضَا، ع ًُ ج  ٦ْما، خضًشت ؤصبُت مضعؾت ؤمام جضٍع

ٓص به٩اع ال ًم٨ً ٨ٞظل٪، ألاصبُت اإلاضاعؽ وكإة في بالٛغب الٗغب جإزغ به٩اع ال ًم٨ً ؤهّ  اإلاضاعؽ وكإة في ألاصباء ظِ

ٍٓ ْما ألاصبُت ٍٓ ْما، ألاصبُت اإلاضاعؽ مباصت ٖلى الخٟاّ ؤظل مً بظل ب اإلاٗاعيت مً ْاظِ  ٖلحهم اإلاؿخمغة ْالخْغ

ْا ل٨جهم ٓا نمض م ْجمؿ٩  الٗغبي الكٗغ في ؤصبُت مضاعؽ بًٗت ِْغث ٢ْض ألاصبُت اإلاضاعؽ ٖلحها بىِذ التي بإ٩ٞاَع

ٓخضة.، الخضًض  في َظٍ ال
ً
 ؾىضعؾِا مٟهال

ٓخضة 15.1  ؤَضاٝ ال

ٓع الخالُت: ت ألام ٍْض الُالب بمٗٞغ ٓخضة بلى جؼ  تهضٝ َظٍ ال

 ٓع الاججاَاث ألاصبُت في الٗهغ الخضًض  جُ

  ا في ألاصب الٗغبيالاججاَاث ألاصبُت  ْؤزَغ

 ٓع اإلاضاعؽ ألاصبُت في ألاصب الٗغبي الخضًض ِْ 

  محزاث اإلاضاعؽ ألاصبُت ْزهاثهِا 

 ؤزغ اإلاضاعؽ ألاصبُت الخضًشت في ألاصب الٗغبي 
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 الاججاَاث ألاصبُت في الٗهغ الخضًض 15.2

ْالخُاعاث الجضًضة حٗضصث في ًٞ الكٗغ   زم ٢ْض ِْغث َظٍ الاججاَاث ، بن الاججاَاث 
ً
ال في الكٗغ الٛغبي ؤ

ٓلذ بلى الكٗغ الٗغبي الخضًض خضًض بٗض الخملت الٟغوؿُت الَْظٍ الاججاَاث ٢ض ِْغث في الكٗغ الٗغبي ، جد

ْ ، م1798ب٣ُاصة هابلُٓن ؾىت  ْبُت ٫ ٧ْاهذ َظٍ الخملت ؤ ْع ْالخًاعة ألا ْمباقغ بحن مهغ  ْاؾ٘  ْبضؤ ، اخخ٩ا٥ 

ْلبىان ٓع ٖلي ، بالخًاعة الٛغبُت الاجها٫ألجهما ؾب٣خا ٧ل ألا٢ُاع الٗغبُت في ، ٖهغ الجهًت في مهغ  ٫ٓ٣ٍْ الض٦خ

ُٖٓت ْلٗل"قل٤:  ْلبىان ٧اهخا ؤؾب٤ بالص الٗغب بلى مكاٝع الخ ا ُٖاءً ؤْ ، مهغ  ٢ِٓٗما ٖلى  ٚغَػ  بلى م
ً
 هٓغا

ً
ؤصبُا

ْالٛغب ت ،إلاا لِما مً م٩اهت ٖلمُت، قاَئ البدغ اإلاخٓؾِ ملخ٣ى خًاعاث الكغ١  ٣ًبل ٖلحهما ، ٍْىابُ٘ للمٗٞغ

ْمضاع  ٓص اججاَاث مسخلٟت  ذ بلى خحز الٓظ ٢ْض بٚؼ  ، مخٗضصة ؽالُٗاف مً مسخل٠ بالص الٗالم". 

حن بالٛغب ٓجهم ٖلى خُاة ، ال ق٪ في ؤن الخملت الٟغوؿُت ٧اهذ ه٣ُت بضء في ْنل اإلاهٍغ ْفي ٞخذ ُٖ

ا ُٞما بٗض في البٗ، ظضًضة ْخًاعة ظضًضة ْالخجضًض ألاصبي التي خضزذ في ٧ان لِا ؤزَغ ْالجهًت الش٣اُٞت  ض الخًاعي 

ألن ٧ل مظَب مً اإلاظاَب ألاصبُت ، ْمىظ طل٪ الٗهغ ِْغث الاججاَاث ألاصبُت الجضًضة ؤْ اإلاظاَب ألاصبُت، مهغ

ْح الٗهغ التي وكإ ُّٞ الاججاًٍمشل  ْالٟجي ْالاظخماعي الظي ٨ٌٗـ ع ٓع مشلّ، ال٨ٟغي  ، َّْؿخجُب لخاظاج، ٍْه

ت، ٍْمشل اججاَاجّ، َْكاع٥ في وكاَّ ْمً َىا ِْغث في اإلاُضان الكٗغي مضاعؽ قٍٗغ ٓص ام٩اهِخّ.   األن ٦شحر ، ٣ٍْ

الث الخجضًض ٓمٓن باملخا ٓا ٣ً ٓع اإلاخإزغة ٧اه ن ، ت في الكٗغ الٗغبيًمً الكٗغاء الٗغب في الٗه ٓا ًخإزْغ ألجهم ٧اه

ْال ٧ْان لؤلخضار بالخجضًضاث التي هخجذ ٣ٖب الجهٓى الٗلمُت  ْعبُت خُىظا٥.  ٓص الض٫ْ ألا ش٣اُٞت ْألاصبُت التي حؿ

 
ً
ْماصًا  

ً
ا ٓع الٗلمي ٨ٍٞغ ْالخُ ىُت  ْالخجضًض ، ْللش٣اٞت الٗغبُت، الَٓ ٓع  ْللكٗغاء اإلاِاظغ ؤزغ ٦بحر في صٞ٘ خغ٦ت الخُ

 ْالكٗغ زانت.، في ألاصب ٖامت

ٓهذ   ٓع الظي مغ بّ الكٗغ الٗغبي ج٩ ت مخٗضصةْبىاء ٖلى َظا الخُ ْفي َظٍ الٓخضة وؿخُُ٘ ، مظاَب قٍٗغ

ٓع الخالُت.  مجها في الؿُ
ً
 ؤن هظ٦غ بًٗا

ٓماج٪:  ازخبر مٗل

 متى ِْغث الاججاَاث ألاصبُت في الكٗغ الٗغبي؟ .1

ت ْالاججاَاث ألاصبُت؟ .2  ما هي الٗال٢اث بحن الاججاَاث ال٨ٍٟغ

 الاججاٍ ال٨الؾ٩ُي 15.3

ْعبا في وكإ ؤصبّي  ْؤ٢ضم مظَب ؤ٫ْ  classicism ال٨الؾ٩ُّي  الاججاٍ   خغ٦ت بٗض ٖكغ الؿاصؽ ال٣غن  في ؤ

 ، الٗلميّ  البٗض
ً
ٓا٫ ؾاب٣ّ، ٍُْل٤ ٖلُّ "اإلاظَب الاجباعي" ؤْ اإلاضعسخي ؤًًا ، َْٓ اججاٍ ج٣لُضي بجباعي ًيسج ٖلى مى

 ٖلى مشا٫. َظا الاججاٍ اججاٍ ٣ٖ
ً
ٖٓا  مهى

ً
ٖٓاجّ مً مىب٘ ٢ضًم مٗغْٝ زم ًلبؿِا ق٨ال لي امخض بلى َْؿخمض مٓي

ٓاجهم ْؤٖ ت ٌِٗكٓن في بالٍ ألامغاء  ٧ْان ممشلٓ َظٍ الجٖز ٧ْان لِم جإزحر ٦بحر في ٧ل ٖىانغ ، الخُاة الاظخماُٖت 
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٢ْا٫ البٌٗ: ٓا٠َ الخالضة بإؾلٓب ٞجي مخ٣ً املجخم٘.  ْالٗ ًخجلى ، "بن ال٨الؾ٨ُُت هي الخٗبحر ًٖ ألا٩ٞاع الٗالُت 

ْالض٢ت  ٓاٖض". الابخٗاص ًٖ ٧لْ ُّٞ الىٓام  ْٚحر مىًبِ ب٣  ما َٓ بضاجي 

 ما بحن ٖام ٢ْض اجٟ
ً
ال ش آلاصاب ٖلى ؤن َظا الاججاٍ وكإ في بًُالُا ؤ ٍُْل٤ ، م1610-م٤1515 ماعزٓ جاٍع

ْالٟىٓن في ال٣غن الؿاصؽ ٖكغ. زم اهخ٣ل  ٖلى َظٍ الٟترة ٖاصة اؾم "ٖهغ الجهًت" الظي ًض٫ ٖلى ٣ًٓت آلاصاب 

ْوكاٍبلى ٞغوؿا خُض جل٣اَا  ْالى٣اص بهمت   ألاصباء 
ً
 ٦بحرة

ً
ٓصا ٓا ظِ ْبظل ْؤزظثفي هطج َظا الاججاٍ ال٨الؾ٩ُي ،   ، 

ْالغ  ٓهاوي  ٓم بخ٣لُض ألاصب الُ َْظا الاججاٍ ٣ً ْصاُٖت بلحها.  ٓاٖض ال٨الؾ٨ُُت  ماوي في جُب٤ُ ْ ال٨خب جِٓغ خاملت ٢

ٓاٖض ألاعؾُُت في ٦خابحن الكِحر  ْالى٣ضًت ْزانت ال٣ ٓاٖض ألاصبُت  ًْٞ الخُابت ألعؾُٓ.ال٣  ًً : ًٞ الكٗغ 

ْماوؿُت الخُالُت  الاججاٍ ال٨الؾ٩ُي َٓ ْالغ اججاٍ خا٫ْ ؤن ًجم٘ بحن ٦الؾ٨ُُت الخ٣لُضًت الجامضة 

ت ٓا، ههجِا ٖلى مجهم ٦شحر ْؾاع، ْالٗغبي الٛغبي الٗاإلاحن: في الخضازُٓن  اؾخٛلِا التي هي، اإلاخُٞغ  بلى ْاهدؿب

ٓم بهظا ال٨الؾ٨ُُت  ْالٟلؿٟاث ْآلاصاب الخ٤ الضًً بحن الاججاٍ َظا في ًٟغ٢ٓن  ال ْال٨الؾ٨ُُٓن  .الخضًض اإلاِٟ

ٓزيُت ٕٓ صْن  ٍْىِٟٗما ًىاؾبهما ما مىّ لُسخاع اإلاٗانغ ْال٨ٟغ لل٣ٗل ًسً٘ ؤن ًجب ال٣ضًم َظا ٩ٞل، ال   .لّ الخً

ْاص الاججاٍ ال ْبا؛ َم: ؤَم ع ْلضَما  -٨1الؾ٩ُي في ؤع -John Oldham (1653الكاٖغ ؤلاه٩لحزي ظٓن ؤ

ٓعهاي ، مJean Racine (1639-1699)ألاصًب الٟغوسخي عاؾحن  -2، (1773  Pierre Corneilleألاصًب الٟغوسخي ٧

ٓلحر ، م(1606-1784) ٓهخحن ، مMoliere (1622-1673)ألاصًب الٟغوسخي م -Jean de la Fontaine (1621ألاصًب الٞ

 م(1695

 ؤَم زهاثو الاججاٍ ال٨الؾ٩ُي 15.3.1

 ُٞما ًلي: ، ما هلخهّالاججاٍْمً ؤَم الخهاثو الٗامت التي ًخمحز بها َظا 

 ٌالظي ًدضص  الخدٍغ َْٓ ْاإلاُٗاع لٟلؿٟت الجما٫ في ألاصب،  ٖلى ظما٫ ال٣ٗل، ال٣ٗل َٓ ألاؾاؽ 

ْاإلاىٟٗت. ٓخض بحن اإلاخٗت  َْٓ الظي ً ْالكاٖغ،     الغؾالت الاظخماُٖت لؤلصًب 

 .ْالخ٣ُٗض ْالبٗض ًٖ الٛمٓى  ٓح  ْالٓي ْٞهاخت ألاؾلٓب،  ْمخاهت الترا٦ُب   ظؼالت ألالٟاّ 

  ٓعي، بهٝغ جم٨حن ٢ُمت ألاصب في ْمٓي ْص٤ُ٢  ا بإؾلٓب بإع  ْال٨ك٠ ًٖ ؤؾغاَع ت  جدلُلّ للىٟـ البكٍغ

 الىٓغ ٖما في َظٍ الىٟـ مً زحر ْقغ.

  .ْزت ٓع ٓاٖض ْألان٫ٓ الٟىُت اإلا  الالتزام بال٣

 .ْاإلاباصت ْألاؾالُب الٟىُت ٖٓاث  ٓهاهُت ال٣ضًمت في اإلآي  مدا٧اث آلاصاب الُ

 ًش ال٣ض ٖٓاث مً الخاٍع ٖٓاث.اؾخمضاص اإلآي ت ؤلاوؿاهُت الٗامت ُٞما ٌٗالج ألاصب مً اإلآي ْالجٖز  م، 

 .ْالٗاَٟت ْالبٗض ًٖ الخُا٫  ْاإلاى٤ُ،  خماص ٖلى ال٣ٗل   الٖا

 )ت خماص ٖلى ألاصب اإلاؿغحي )اإلاؿغخُاث الكٍٗغ  الٖا

 الاججاٍ ال٨الؾ٩ُي في ألاصب الٗغبي 15.3.2
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ْعاثض َظا ، ال٨الؾ٩ُي ِْغ في الكٗغ الٗغبي في الىه٠ الشاوي مً ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ اإلاُالصي الاججاٍ 

ْصي ٓص ؾامي الباع ْصي جهٌ بالكٗغ مً ٢إ ال٠ًٗ 1904-1837) الاججاٍ َٓ الكاٖغ اإلاٗغْٝ مدم م(. ٞالباع

ْبضاًت الٗهغ الخضًض خّ، الظي ٧ان ُّٞ في الٗهغ الٗشماوي  ْالكٗغ.ْعص ل، ٞىٟش ُّٞ مً ْع  ّ الخُاة 

ب بٌٗ ، ْلِظا الاججاٍ جإزحر ٦بحر ٖلى ألاصب الٗغبي زانت ٖلى الكٗغ اإلاؿغحي الٗغبي  ٞبٗض حٍٗغ

اإلاؿغخُاث ال٨الؾ٨ُُت ٦مؿغخُت "البسُل" إلالُحرْ ِْغث آزاع َظا اإلاظَب في مؿغخُاث ؤخمض قٓقي ال٨الؾ٨ُُت 

سُت ٓبترا، الخاٍع ً. بن مجىٓن لُلى.، ٖىترة، ٢مبحز، مشل: ٦ُل ْٚحٍر مً الكٗغاء آلازٍغ ؼ ؤباْت   اإلاظَب زم ظاء بٗضٍ ٍٖؼ

ٓاء باإلاؿغح الاجها٫ ْز٤ُ ال٨الؾ٩ُي ٓهاوي مىّ ؾ ْماوي الُ ْبي ؤْ ال٣ضًم ْالغ ْع  في مؿغح للٗغب ْلِـ الخضًض ألا

م َٓع ْصا الخإزحر طل٪ ٧ان خضًشا الٛغبي باإلاؿغح ؤصباءَم بٌٗ اجهل ْخحن، ال٣ضًمت ٖه  .مدض

ْصي في َظٍ الخغ٦تَْىا٥  ، ْخاٞٔ ببغاَُم، ْؤخمض قٓقي، مجهم: ببغاَُم الُاػجي، قٗغاء ًدبٗٓن الباع

ْٖلى الجاع ْٖبض اإلاُلب، ْؤخمض مدغم ْمً لبىان: بكاعة غَْاالء مً مه، م،  ْمً الٗغا١: مٗغْٝ الغنافي.   .

ْا  ْؤزظ ْا باالججاٍ ال٨الؾ٩ُي الٛغبي  ٓعي. َاالء بٌٗ ألاصباء الٗغب جإزغ َْم ألاصباء الظًً ؤجُدذ لِم ، ٖىّالخ

إلٞغنت  ْه٣ضًت الَا ْعبُحن مً ز٣اٞت ؤصبُت  ْعبُت، ٖلى ما ٖىض ألا ٓا اللٛاث ألا ْلئ٪ الظًً حٗلم ٓا مً ، َْم ؤ ْجم٨ى

اعة ؤْ  إلال٣غاءة ؤْ الٍؼ م ُٞم٨ً ٖلى  الَا ْؤما مٓاَغ الخجضًض في قَٗغ ْؤصبُت.  ما ٖىض الٛغبُحن مً اججاَاث ز٣اُٞت 

 في الى٣اٍ الخالُت: خسلووؿؤن 

  
ً
ْاظا ْلظل٪ ل٣ي ع ْمك٨الجّ الؿُاؾُت ْالاظخماُٖت،  جهم،  ٢ًْاًا َْ م،  م مغآة ألخضار ٖهَغ ٧ان قَٗغ

 ٦بحرا.

 .ٓا ٌٗبرْن ًٖ مك٨التهم الظاجُت  بجهم ٧اه

 .ْاملخؿىاث ٓص الهىٗت  ٓا الكٗغ مً ٢ُ  ْ َاالء زله

  ٓا في ٓا للكٗغ الٗغبي مجاالث ظضًضة بما ٢ال ْال٣هصخي ْقٗغ ٞخد ذي  ْالخاٍع الكٗغ الؿُاسخي ْالاظخماعي 

ٟا٫.  ألَا

 .ٓا هٓم اإلاالخم  ٦خب بًِٗم الكٗغ اإلاؿغحي، ْخال

ٓماج٪:  ازخبر مٗل

 ؤًً وكإ الاججاٍ ال٨الؾ٩ُي؟ .1

 ما هي ؤَم زهاثو الاججاٍ ال٨الؾ٩ُي؟ .2

ْماهد٩ُي الاججاٍ 15.4 ْماوسخي/ الغ   الغ

ْماوؿُت مً خُض الجظع اللٛٓي مكخ٣ت   ْماهُٓؽ"الغ ٢ْض ؤَل٣ذ َظٍ ال٩لمت ٖلى اللٛاث ، مً ٧لمت "ع

ذ ًٖ اللٛت الالجُيُت ال٣ضًمت ٕٓ مً ، ْآلاصاب التي جٟٖغ ْماوسخي" لٟٓت ؤؾباهُت جض٫ ٖلى ه ٍْٔغ البٌٗ ؤن "ع
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ظُت مكتر٦ت في  ٖٓت ؤبُاث زماهُت اإلا٣اَ٘ ج٩ٓن ٞحها ألابُاث الْؼ ت مالٟت مً مجم  ال٣اُٞت ْألابُاثالهُاٚت الكٍٗغ

 الٟغصًت مُل٣ت.

ٓاٖضٍ ٢ْ ٓلّ  ٓعة ٖلى اإلاظَب ال٨الؾ٩ُي بإن ًذ ُّٞ بٚغا٢ّ في ، ؤما مً خُض الانُالح هي ز ٢ْض ٞع

ْمبالٛخّ في حُٗٓم ال٣ٗل  ، الهىٗت 
ً
ْاؾٗا ْماوؿُت جٟخذ املجا٫  ٓالِم. ٞالغ ْالؿحر ٖلى مى ْإمٗاهّ في جمجُض الٗٓماء 

ْجضٖم ؤلاخؿاؽ اإلاُ ٌ ال٣ٗل  ْجٞغ ٓزاب.للؿل٣ُت الخغة  ْالُب٘ ال ٓع اإلاخض٤ٞ  ْالكٗ  ل٤ 

ْماهد٩ُي ؤْ ؤلابضاعي"  باؾم "الغ
ً
ْماوسخي ٌٗٝغ ؤًًا َٓ مظَب ٞجي ؤصبي ، (Romantisme) الاججاٍ الغ

ْازغ ال٣غن الشامً ٖكغ، ٨ْٞغي  ان ما اهدكغوكإ في ٞغوؿا في ؤ ٔ  ، ْؾٖغ ْبُت ؤزغ ْع ْبسانت في بهجلترا ، في بلضان ؤ

ْإؾباهُا ختى ْنلذ  ْجُا في الٟترة ما بحن ْؤإلااهُا  ٓص ٦غص ٞٗل 1840-1800لظع ٢ْض بٙؼ َظا الاججاٍ بلى خحز الٓظ م. 

ْالؿُاؾُت في ٖهغ  ْاإلاٗاًحر الاظخماُٖت  ٓعة يض الاعؾخ٣غاَُت  ْماوسخي ز ْاُٖخبر الاججاٍ الغ ٓعة الهىاُٖت.  يض الش

ٍٓغ ت اإلآؾ٣ُا ْألا ، الخى ٓة في الٟىٓن البهٍغ ْماوؿُت ب٣ ٓعة الغ  صب.٢ْض ججؿضث الش

ْماوسخي اإلاظَب ال٨الؾ٩ُي ت الًٟ، ٢ْض خاعب َظا الاججاٍ الغ الطث بالكٗغ املجىذ ، ْصٖذ بلى خٍغ

ْالغئي ْخب الُبُٗت، بإشجان الٗاَٟت ْالخُاالث  ت ، اإلامًٗ في ألاخالم  ْاإلادؿم بالُاب٘ الٟجي ْألانالت اإلاىتٖز

ٓاء ٖلى الىٟ ْح الٛىاجي ألازاط ْالاهُ ْالغ ٓعة ٖلى ٧ل ما َٓ ٢ضًم. ْالصخهُت اإلالُمت  ْالش  ـ 

ْالضٖ الاججاٍَظا  ٓعة ٖلى ال٣ضًم ب٩ل ؤق٩الّ  ْماوسخي ز ْالضالغ ٓص  ْالجم ٓة بلى ؤن ٩ًٓن ٓة بلى جغ٥ الخ٣لُض  ٖ

ٓا٫ الىاؽ األاصب حٗبحر  ٍٓغ املجخم٘، ًٖ ؤخ  ٌٗبر ًٖ هٟـ ناخبّ، ْجه
ً
َْٓ ٌٗخمض ٖلى الٗاَٟت ، ْؤن ٩ًٓن ناص٢ا

ْالخُا٫" ْالخُا٫ ٞإصبّ ٌؿمى "ؤصب ت ال٣ٗلُت التي ؾاصث ، الٗاَٟت   الاججاٍألهّ بمشابت عص ٞٗل مًاص للتٖر

ٓم َظا  ٣ٍْ ًخّ اْٚ، ٍْيخهغ الٟغص ال املجخم٘، ٍْيكض الجما٫ ال الخ٣ُ٣ت، ٖلى ٞلؿٟت الٗاَٟت الاججاٍال٨الؾ٩ُي. 

 ؤلاؾخجابت للٗاَٟت ال ألازال١.

ْاص لُظا  ْب الاججاٍْمً ؤَم الغ ْع ان  -1ُت َم: في البالص ألا ٓبٍغ َْٓ Chateaubriand (1768-1848قاهخ م( 

ْعْخّ في ال٣غن الشامً ٖكغ الاججاٍؤبٓ  ْماوسخي بإ٩ٞاٍع  اؾمُا الخ٣ُ٣ي ، (م1817-1766مضام صْؾخاًل ) -2، الغ

 .Aؤلٟغص صْ ُٞىتي  -4، مAlfred de Musset(1810-1857)ؤلٟغص صْ مٓؾُّ  -3، (Germaine neckerظحزمحن ه٨ُغ )

De Vigny (1797-1863)ال ماعجحن  -5، مLamartine(1790-1869.م ْٚحَر  م( 

ْماوسخيؤ 15.4.1  َم زهاثو الاججاٍ الغ

ْهي ُٞما ًلي: لالججاٍْمً ؤَم الخهاثو   ْماوسخي   الغ

 .الخسلو مً ألان٫ٓ الٟىُت الخ٣لُضًت لؤلصب 

  ْالخُا٫ الجامذ هي اإلاهضع ٓا٠َ  ْالٗ ٓة اإلاكاٖغ  ْهي جغ٦ؼ بهّ ًا٦ض ٖلى ؤن ٢ الخ٣ُ٣ي ْألانُل لئلبضإ، 

ْالخؼن... ْالِل٘، ْألالم  ب،  ْالٖغ  ، ٓا٠َ ؤلاوؿاهُت مشل: الخٝٓ  ٖلى قتى الٗ

 .ت ْالخٍغ ٓعة ْالاهُال١  ْالش ْح الخمغص   بهّ ًمشل ع



267 
 

 .ت الٟغصًت  ال٩ٗٝٓ ٖلى الظاث ؤْ التٖر

 .ْالخُا٫ ْألاخالم ْح   بهّ حهضٝ بلى البدض ًٖ اإلاشل الٗلُا في ٖالم الغ

 بها. ْالامتزاطهّ ًدا٫ْ الٟغاع بلى الُبُٗت ب 

ْماوسخي في ألاصب الٗغبي 15.4.2  الاججاٍ الغ

ً الاججاٍِْغ َظا  ْماوسخي في الٗالم الٗغبي م٘ مُل٘ ال٣غن الٗكٍغ ْاهتهذ بجهاًت الخغب الٗاإلاُت الشاهُت ، الغ

ْؤ٫ْ مً جإزغ بهظا 1945ٖام  ْماوسخي في  الاججاٍض َظا ٞلظا ٌٗض عاث، م(1949-1872َٓ زلُل مُغان) الاججاٍم.  الغ

ً الٗغبي.  ٓامل مجها:  الاججاٍالٗالم الٗغبي ْزاعط الَٓ ً الٗغبي لٗضة ٖ ْماوسخي ِْغ في الَٓ اجها٫ الٗغب -1الغ

ْماوسخي الٛغبي ْالترظمت لؤلصب الغ ٤ البٗشاث  جي-2، بالش٣اٞت الٛغبُت ًٖ ٍَغ ٓة بلى الخدغع الَٓ غ ، الضٖ ْجدٍغ

ْالجماعي ٓظضان الٟجي  ْما ، م(1918-1914جٟا٢م مكاٖغ الخؼن ٖىض الكٗغاء بؿبب الخغب الٗاإلاُت ألاْلى )-3، ال

ْجضمحر ض  ْحكٍغ  ًٖ ، الخمغص ٖلى الىهج ال٨الؾ٩ُي-4، زلٟخّ مً ٢خل 
ً
ٓة لخُٛحٍر لُهبذ الكٗغ ؤنض١ حٗبحرا ْالضٖ

ٓا٢٘ الاظخماعي اإلاخٛحر، طاث الكاٖغ ٓ -5، ًْٖ ال ْال بت في الخٗبحر ًٖ الظاجُت  ْالصخهُت اإلاؿخ٣لت التي الٚغ ظضاهُت 

 ؤٟٚلتها ال٨الؾ٨ُُٓن.

 ٖىض الٗغب، ماوسخي ِْغ ٦مظَب ه٣ضي في ألاصب الٗغبيْ بن الاججاٍ الغ 
ً
ْاؾٗا  

ً
ال ٓا ، ٢ْض ل٣ي ٢ب ْاؾخُاٖ

ٓجها ْجمؼ١ هدُجت الخا٫ التي ٌِٗك ْا ٖما في ؤهٟؿِم مً خؼن  ْمضاعؽ في ْل اإلاظَب ، ؤن ٌٗبر ٢ْض جإؾؿذ ظمُٗاث 

ْماوسخ ٓان، ي في ألاصب الٗغبي مشل: الغابُت ال٣لمُتالغ ْماوؿُٓن ٖلى ، ْمضعؾت الضً ْل٣ض زاع الغ ٓلٓ.  ظماٖت ؤب

٣ْٞغ ٢ِْغ  ْٖى٠  ً الٗغبي مً ْلم  ٓا. ، ْظِل، ْمغى، ألاْيإ الؿاثضة في الَٓ ْل٨جهم لم ًٟلخ ٓا الخصخُذ  ْل ْخا

ْل٨ىِّٞظا الاججاٍ هجضٍ ٖىض قٗغا ً الٗغبي   َغث ٖىض قٗغاء اإلاهجغ.اػص ء الٓظضان في الَٓ

ْاْمً ؤبغػ  ٓص ال٣ٗاص ) الاججاٍص َظا ع ْماوسخي َم: ٖباؽ مدم ٖبض الغخمً الك٨غي ، م(1988-1964الغ

٦ْظا في زاعط  َاالءٍُْل٤ ، م(1949-1890ببغاَُم ٖبض ال٣اصع اإلااػوي )، م(1958-1988) الشالزت بـ "الجُل الجضًض". 

ً الٗغبي ٌٗجي في اإلاهجغ َم: ظبران بًلُا ؤبٓ ماضخي ، ؟(-1889مُساثُل وُٗمت )، م(1931-1883زلُل ظبران ) الَٓ

ْا َظا ، ْوؿِب ٍٖغًت، م(1957-1989) ْماوسخي الجضًض في قٗغاء اإلاهجغ. الاججاٍَْاالء َم الظًً ٢اص  الغ

ْماوسخي الٗغبي الاججاٍالخهاثو الٟىُت لِظا  15.4.3  الغ

 وؿخسلو مجها ُٞما ًلي:ْوؿخُُ٘ ؤن الاججاٍ، َىا٥ قتى الخهاثو الٟىُت لِظا 

  ْالخ٣لُضًت ْالخسلو مً ألان٫ٓ الٟىُت  ٓا٢٘  ْالٟغاع مً ال ٓظضاوي  ْالخدغع ال ْالخُا٫  َٓ ؤصب الٗاَٟت 

 لؤلصب.

 .خ٩اٝ ٖلى الظاث ْالدكائم ْالٖا ْالخظمغ  ت طاجُت ناص٢ت ًُػي ٖلحها الخؼن  ٍٓع  الخٗبحر ًٖ ججغبت قٗ

 .ا ٍَٓغ ْجه ْمىاظاتها  ب بلى الُبُٗت   الِْغ

 .ت ْالخجضًض في اإلآيٖٓاث الكٍٗغ ْلت الخجضًض ٖلى مؿخٔٓ ؤلا٣ًإ،   مدا
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 .ت ؤلاوؿاهُت ْالجٖز ْالُبُٗت،  ْال٩ٓن   الخإمل في الخُاة 

ٓماج٪:  ازخبر مٗل

ْماوسخي مً خُض اللٛت ْالانُالح؟ .1  ما َٓ الاججاٍ الغ

ْماوسخي؟ .2  ما هي ؤَم زهاثو الاججاٍ الغ

ٓا٢عي الاججاٍ 15.5  ال

ْعبا في الىه٠ ألا٫ْ مً ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ ٖام  الاججاٍل٣ض ِْغ َظا  خُض انُبٜ طل٪ ، م1830في ؤ

ْالُبُُٗت، الٗهغ بالهبٛت الٗلمُت ٓاهحن الٗلمُت  ْمالءمت ال٣ ْح الٗهغ  ْالاهخداء ، ْاججّ ألاصباء بلى مؿاًغة ع

ْح  ًٖ تها
ً
ْماوؿُتهبُٗضا ٓا٢ُٗٓن بلى ججضًض ال٣ُم ، م ْزُاالث الغ ْمىانغة َب٣ت الٗما٫ ، ؤلاوؿاهُتٞاججّ ال

( ًٍْ ْلض ُّٞ الٗالم الكِحر صاع ٢ِٓم. ْفي َظا ال٣غن  ٣ت ، م(1882-1809ْالضٞإ ًٖ خ٣ ٍغ ٓع َْ ت الخُ ناخب هٍٓغ

ْٞخحر، الازخُاع في الُبُٗت ت ْألاصبُت. زم ظاء بٗضٍ بغ ْال٨ٍٟغ  بحن ألاْؾاٍ الٗلمُت 
ً
ْاؾٗا  

ً
ال خّ ٢ب ، ٢ْض ها٫ هٍٓغ

ًٍْ ٖلى ألاظىاؽ ألاصبُت.ْخا٫ْ جُب٤ُ هٓ ت صاع  ٍغ

ٓا٢٘ ٓا٢ُٗت مهُلر ميؿٓب بلى ال ٓا٢٘ ، ال َْٓ ال ٓا٢٘ الخ٣ُ٣ي:  ٖٓحن: ألا٫ْ: ال الظي ًم٨ً ج٣ؿُمّ بلى ه

ْالظي ٌٗخمض في حك٨ُلّ ٖلى  َْٓ الظي ًبضّٖ ألاصب  ٓا٢٘ الٟجي:  ْالشاوي: ال ٓص في الٗالم الخاعجي.  ٓظ اإلاُاب٤ إلاا َٓ م

ٓا٢٘ الخ٣ُ٣ي ٢ْض وكإ َظا َْٗ، ال ْماوسخي الاججا٧ٍٓؾُلت للغص ٖلى  الاججاٍُض نُاٚخّ بإؾلٓب ببضاعي.  خُض ، الغ

ٓا٢٘ ب مً ال ْالِْغ َْام ْألاخالم  ْماوؿُت في الخُا٫ ْألا ْمً ؤَم ؤٖالم ، حٗم٣ذ الغ ْابخٗضث ًٖ ٢ًاًا ؤلاوؿان. 

ٓا٢عي جاٍجالاَظا  ٓعي :ال ْاجي ٞغوسخيChampfleury  (1821-1889قىٟل َْٓ ؤ٫ْ مً اؾخٗمل مهُلر ، م( َٓ ع

ٓا٢٘.  بًاَا بمُاب٣تها لل
ً
ٓا٢ُٗت" مٟؿغا  "ال

ْماوسخي ٓا٢عي ٧ٓؾُلت للغص ْالاخخجاط ٖلى اإلاظَب الغ ْماوؿُت في الخُا٫ ، وكإ اإلاظَب ال خُض حٗم٣ذ الغ

ٓا٢٘ ب مً ال ْالخْغ َْام ْألاخالم  ْالؿبب اإلاِم ليكإة َظا اإلاظَب ، ْألا َٓ الخ٣ضم ْابخٗضث ًٖ ٢ًاًا ؤلاوؿان. 

ٓم ٓظُا، الٗلمي ْؤلاهجاػاث في مجاالث الٗل ٓل ٓعازت، ْٖلم الُبُٗت، ْالبُ ٓع في الْٖلم ال ٦ْظل٪ الخُ ضعاؾاث ، 

بُت ؤلاوؿاهُت  اإلاىخى الٓيعي في الٟلؿٟت.، ْالاظخماُٖت، الخجٍغ

ٓا٢عي اإلاظَب ٍٓغ ماصة ٧لّ الٗالم ًجٗل ألاصب في ال ؿاٖض َْظا، للخه ٓلُتب الىٓغ ٖلى ألاصًب ٌُ  ؤ٦بر كم

ُٖٓت ت مً ٦بحرة بمؿاخت مخمخٗا ٩ٍْٓن ، ؤٖم٤ ْمٓؾ ٍٓغ الخٗبحر في الخٍغ  ؤّن  بلى الاهدباٍ مً بض ال ْل٨ً، ْالخه

ٍٓغ ٣هض ال الهضص َظا في الخه ٓع  حكبُّ مً ُّٞ ْما البُان ٖلم بّ ًُ ت ْن ٓص بهما، ْاؾخٗاعاث مجاٍػ ٍٓغ اإلا٣ه  جه

ٓا٢٘ ًٍٓغا ال ا جه ًُ ٖٓ  الخٗؿُٟت ْآلاعاء الصخهُت ْألا٩ٞاع، الظاجُت الاهُباٖاث ًٖ البٗض ٧ل بًُٗضا ص٣ًُ٢ا مٓي

 .الٟغصًت
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ٓا٢ُٗت بن ٍٓغ هي ألاصبُت ال ٓالِما نٟاتهما في ْالُبُٗت لئلوؿان ٞجي جه  الٗىاًت م٘، ْجٟاٖلِما ْؤخ

ٓمُت ْالخُاة ْألاشخام لؤلقُاء اإلاكتر٦ت ْالخٟهُالث بالجؼثُاث  يمً طل٪ ٧ْل، مبخظلت جٟهُالٍث  ٧اهذ ْلٓ، الُ

اع ٓا٢عيّ  ؤلَا ٓا٢٘ ْإن، اإلاإلٝٓ ال   ال َىا ال
ُ
َرٍ

َ
ت
ْ
ك
ُ
ِّ  ح ُٞ  

ُ
  بل اليسخ في ألاماهت

ُ
َرٍ

َ
ت
ْ
ك ٌُ  ِّ ى ما ُٞ ؿمَّ ْض١ِ  ٌُ  ْبهظا، الٟجي بالّهِ

 ٫ ّٓ  .هاسخ مجغص بلى ال مبضٕ ٞىان بلى ال٩اجب ًخد

ٓا٢عي في ألاصب الٗغبي الاججاٍ 15.5.1  ال

ً الاججاٍل٣ض ِْغ َظا   ْالؿخِىاث مً ال٣غن الٗكٍغ  للخال٢ذ بحن ، في ألاصب الٗغبي في الخمؿِىاث 
ً
هدُجت

ْهي الٟترة  ْبي.  ْع ْالى٣اص ْألاصباء الٗغب ٖلى صعاؾت ألاصب ألا ٤ ب٢با٫ اإلاش٣ٟحن  ْالٗغبُت ًٖ ٍَغ ْبُت  ْع الش٣اٞاث ألا

ٓعي الاظخماعي ْجىمُت ال ٍٓغ ال٨ٟغ  ذ ، التي بضؤ ٞحها الاَخمام بخُ ٓع ماؾؿاث اظخماُٖت ْؾُاؾُت اَخمذ ْٖٞغ ِْ

ٓا٢٘ ْجىا٢ً، بال ٓا٢٘  ِغ ؤصباء ٖغب ًخدضزٓن ًٖ ال ْا٢٘ ؤًٞل. اإلاِم في ، جّاْْ ٍْػ بلى  ْهّ بُٛت ججا ٍْيخ٣ض ٓهّ  ٍْدلل

ٓا٢عي في ألاصب الٗغبي ؤهّ ظاء في ْل ْغْٝ ٖاقتها املجخمٗاث الاججاٍوكإة  ٧ْان ٞحها ألاصباء بداظت بلى ؤصاة ، ال

ْا٢ِٗم ٖلىم حؿاٖضَ ٍٓغ  ٓجها.، جه ْؤٖمالِم التي ٣ًضم ْالخٗبحر ٖجها بإصبهم   ْه٣ل الخ٣اث٤ 

 ٓ ٓ ْمً ؤَم ؤؾماء الى٣اص ْألاصباء الٗغب الظًً اَخم ٓا٢عي ْظٗل  لِم في ؤٖمالِم: الىا٢ض ا باإلاظَب ال
ً
ٍ مىهجا

ٓعي ْع ، (م1976) عث٠ُ ز ٓع ، (م1965) دمحم مىض ، (م1987) لكغ٢اْي ٖبض الغخمً ا، (م1981) نالح ٖبض الهب

ـ، (م2006) هجُب مدّٟٓ ٢ٓان، (م1991) ًٓؾ٠ بصَع ٓعي (م1982) زلُل خاْي ، (م2003) ٞضْٔ َ  ٖمغ ٞاز

 (.م2002) مهُٟى الخالط، (م1964)

ٓا٢عي الاججاٍزهاثو  15.5.2  ال

ٓا٢عي الاججاٍ ًخمحز  :٧اآلحي ْهي، الخهاثو مً بٗضص ال

 ٓا٢ُٗٓن  الىاؽ، ٞازخاع لٛت بلى ؤ٢غب الىثر ألّن  ْطل٪ الكٗغ؛ ٖلى الىثر جًُٟل ْاًت ال  الغ

ْاًت ْاإلاؿغخُت، ْخُٓذ  مً الشاهُت اإلاغجبت في اإلاؿغخُت جإحي ؤصبهم، زّم  مً ٦بحر بىهِب ٖلى الغ

 .ؤصبهم

 ٓلت ُْبٗضَا ؾِ ٦ْظل٪ الخ٩ل٠ ًٖ اللٛت،  ٓبت،  عة ال التي ْالابخظا٫ ؤلاَالت ًٖ البٗض ْالهٗ  يْغ

 .لِا

 ْٕجغ٦ُب ؤلابضا ٓا٢٘ قبُّ ٖالم الٟجي،   .بال

 الابخٗاص ًٖ ٖٔٓ ْال ت،  ُّ ْالخُاب ْاإلاباقغة،  غ،  ْص٢اث٤ ط٦غ مً ؤلا٦شاع ٖضم. الخ٣ٍغ  الخٟانُل، 

ٓع   .الخاِٞت ألام

 ٓط الخدلُل ْالٓن٫ٓ  ْٖضم ْالىٟ ذ، 
ّ
ْالٗلل، ْألاؾباب ٖم٤ بلى الدؿُ  .الىٟـ، 

 ٍٕٓغ في ؤلابضا ْالخه ٔ  ٖلى الٓن٠،  ت الىماطط عؾم في راٖتالب. ْالخاعجي الضازليّ  اإلاؿخٓ ُّ  ؤلاوؿاه

 .املخخلٟت
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 م٘ الٟجي الك٩ل جضازل  ٔ ْإعياء بالىٟـ الٗاَٟت اعجباٍ. املخخٓ ت،  ُّ ت،  الخاظاث ؤلاوؿاه ال٨ٟغٍّ

ْٖضم ت،  ُّ ت باإلزاعة الا٦خٟاء ْالخُال ُّ  .الخؿ

ٓماج٪:  ازخبر مٗل

ٓا٢عي؟ .1 ْماوسخي ْالاججاٍ ال  ما َٓ الهغإ بحن الاججاٍ الغ

ٓا٢عي.اط٦غ بٌٗ  .2  زهاثو الاججاٍ ال

 الغمؼي  الاججاٍ  15.6

ٓهاهُت، "Symbol" ْؤلاهجلحزي"Symboleالٟغوسخي" الغمؼ ٣ًابلّ اإلاهُلر ألاظىبي ْاخض في اللٛت الُ ، ْؤنلِما 

ْالخ٣ضًغSumboleinخُض حكحر ٧لمت " ٓهت مً م٣ُٗحن "، " بلى الخؼع  ْحٗجى م٘ ْ"Sumْهي م٩  "Bolein ْحٗجي  "

ٓ Symbolال٩لمت "الخؼع. ٦ما ؤن َظٍ  ش في ٖلم الالَ  ْالتي حٗجي، "Creed" بط جتراصٝ م٘ ٧لمت "Theologie" ث" لِا جاٍع

ٓع ؤلاًمان اإلاؿُخي" ْالكٗغ زانت.، "صؾخ ْالٟىٓن الجمُلت   في الكٗاثغ الضًيُت 
ً
 ٦ما ؤجها ٧اهذ حؿخٗمل ٢ضًما

 ٖىض الٟغوؿُحن ٖلى ق٩ل ؤْ ٖالمت
ً
ؤْ ، ؤْ الُٗىحن، ؤلاقاعة بالكٟخحنْٖىض الٗغب ، ٍُْل٤ الغمؼ لٛت

ت، الخاظبحن ر ؤصبي مظَب ؤْ الُض ؤْ الٟم ؤْ اللؿان. الغمٍؼ ٤ ًٖ مسخلٟت ْؤصبُت ٞلؿُٟت ججاعب ًٖ ٌِٗبّ  ؤلاقاعة ٍَغ

التي حٗخمض ٖلى اؾخسضام الغمؼ لخمشُل ، الغمؼي مً ؤ٢ٔٓ اإلاظاَب ألاصبُت الٗاإلاُت الاججاٍَْٗض  .ْالخلمُذ ْالغمؼ

ْاإلاكاٖغألاقُاء  ٓاحي الىٟؿُت اإلاؿخمغة التي ال ، مشل ألا٩ٞاع  ْالغمؼ َىا مٗىاٍ ؤلاًداء ؤي الخٗبحر ٚحر اإلاباقغ ًٖ الى

ٓاضخت.   ج٣ٔٓ اللٛت ٖلى ؤصائها في صاللتها ال

ٓالى الاججاٍل٣ض ِْغ َظا  ْازغ ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ خ  Stephaneٖلى ًض بؾدُٟان مالغمي، م1880في ؤ

Mallarme (1842-1898 ٍْلُّ جلمُظٍ ب٫ٓ ٞغلحن َْما ٌٗضان مً ؤبغػ الكٗغاء Paul Verlaine (1844-1896م(  م(. 

 في الضاللت ٖلى الخ٣ُ٣ت
ً
ٓا٢٘ اإلااصي ػاثٟا ت ال ت، الٟغوؿُحن. اٖخبرث الغمٍؼ ؤلاوؿان  ال ٌؿخُُ٘، ٞاعجبِ الغمؼ بالؿٍغ

ْاعجٟ٘ ١ٓٞ اإلااصة ا بال بطا جهٝٓ  ْٞ٪ عمَؼ ، مؼي ال٨بحر َٓ الهٓفي ال٨بحر ٦ما طَب بًلُا خماْي ٞالغ ، ِٞمِا 

ٓعصة  ٢ّٟٓالتي حؿتهٓي الغمؼي  -مشل-ٞال ٓعصة اإلاشالُت التي  ال ٌؿخ  للخدغي ًٖ ال
ً
ا ْظمالِا بل بجها ؤنبدذ مشال َُٖغ

ْالُٗغ.  ٢بل ؤن جخسظ ق٩ل اللٓن 
ً
خا  ٧اهذ ْع

٨ْٞغي في الكٗغ الٛىاجي بٗض ال ت ؤَم مظَب ؤصبي  ٧ْان َظا ْ حٗض الغمٍؼ ْماوؿُت.  ٓعة ٖلى  الاججاٍغ ز

ٓا٢عي ْؤصبي في الكٗغ ْؾاثغ الٟىٓن. بن ، اإلاظَب ال َْٓ مظَب ٞجي  ٓص.  ٦ْظا ٖلى الُبُٗت البالٛت الٛاًت في الجم

ٓهُت ٓلِا الٟلؿُٟت جمخض بلى ؤٞالَٓن في مشالُخّ ألاٞالَ ٓػ ، ؤن التي ٧ان ًٔغ مً زاللِا خ٣اث٤ الٗالم اإلااصًت مجغص عم

ْمً مالمذ الغمؼیت للخ٣ُ غ٣ت اإلاشالُت البُٗضة.  ْػن الخ٣لیضیت جدٍغ ٓن ، الكٗغ مً ألا ؤ٫ْ مً هاصٔ بالكٗغ  ٞالغمٍؼ

ْالخلجاث الىٟؿُت ، اإلاُل٤ ٕٓ اإلاكاٖغ   لخى
ً
ٕٓ اإلآؾ٣ُى جبٗا ْطل٪ لخى ْاإلاخدغع مً ال٣اُٞت.  ٚحر اإلالتزم بال٣اُٞت 

ٓع م٘ اإلآؾ٣ُى التي حٗبر ٖىّ  جخم ْخضة ال٣هُضة. ْبظل٪، ْلُخُاب٤ الكٗ
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 ٔ ٓن  ًغ ٓع  مً ألالٟاّ َظٍ جشحٍر ما بال ؤلٟاِْا في لِا ٢ُمت ال اللٛت ؤن الغمٍؼ  مً جل٣ُىاَا التي الظَىُت اله

ن ٦ما. لئلًداء ْؾُلت اللٛت جهبذ ألاؾاؽ َظا ْٖلى، الخاعط ٓعة وكغ بلى ٌؿعى ألاصب ؤن ًْغ  زُا٫ ْه٣ل الٟىُت اله

م في اإلآؾ٣ُي باإل٣ًإ الغمؼي  اإلاظَب ؤصخاب اَخم ٢ْض، ال٣اعت  بلى ال٩اجب ن قَٗغ  هي ْخضَا اإلآؾ٣ُى ؤن ٍْْغ

٢ٓٔ التي ْا ٢ْض. هٟؿّ تهؼ التي الٗاَُٟت مكاٍٖغ ال٣اعت  ؤْ الؿام٘ في ج  ٖلم بلحها ْنل التي الىخاثج ٖلى اؾدىض

ٓعي مى٣ُت بلى البكغي  ال٣ٗل ج٣ؿُم في الىٟـ ْعي ْمى٣ُت ال ْعي ٞمى٣ُت، الال  ج٨مً ْٞحها الكٗغ مجا٫ هي الال

 .الخ٣ُ٣ت

 الغمؼي في ألاصب الٗغبي الاججاٍ  15.6.1

ٓع خغ٦ت الكٗغ ، ِْغ اإلاظَب الغمؼي في ألاصب الٗغبي في الغب٘ ألا٫ْ مً ال٣غن الٗكٍغً ل٨ىّ اػصَغ م٘ ِْ

ٓع َظا اإلاظَب َٓ  ً. ؤَم ٖامل في ِْ إلالخغ مىخه٠ ال٣غن الٗكٍغ ٖلى آلاصاب ألاظىبُت مً ٢بل ألاصباء  الَا

٢ْتها بدُض ؾاَم ٖضص ٦بحر مً  ت بؿبب خغ٦ت الترظمت التي اػصَغث  ٓاء بالٟغوؿُت ؤْ ؤلاهجلحًز ْالكٗغاء بسانت ؾ

ٓاؾٗت التي ٧ان ًخمحز بها قٗغاء   بلى الش٣اٞت ال
ً
ْالٟغوسخي بلى الٗغبُت آهظا٥. بياٞت الكٗغاء في ه٣ل الكٗغ ؤلاهجلحزي 

ْالتي م٨ىتهم مً الخُٟٗل إلت  ٖٓت )صًيُت الَا م اإلاخى َٓػ ْا مجها عم ت، ٖلى الش٣اٞاث الٗاإلاُت خُض اؾخمض ٍٓع ، ؤؾُ

سُت  ؤصبُت...(.، شخهُت، جغازُت، جاٍع

٤ لبىان  َٓ الؿبا١ في ألازظ ًٖ ، بن الاججاٍ الغمؼي صزل ألاصب الٗغبي الخضًض ًٖ ٍَغ
ً
ْلبىان صاثما

ْال٨ٟغ ت في قٗغ اللبىاهُحن ٢بل ؤي ٢ُغ ٖغبي آزغعٞال  ،الٛغب ُٞما ًخهل باألصب  ، جب بطن ؤن جِٓغ الغمٍؼ

ْاص ٦شحرْن مً قٗغاء لبىان ؤصًب ، ناخب مجلت ألاصًب، آلبحر ؤصًب، مجهم: بكحر ٞاعؽ، العجب ؤن ٩ًٓن لِا ع

م.، ظبران زلُل ظبران، مِٓغ ْٚحَر  مُساثُل وُٗمت 

م( ؤ٫ْ قاٖغ ٖغبي ؤصزل قغاعة 1928-1898ب مِٓغ")ؤظم٘ الضاعؾٓن ؤن الكاٖغ اللبىاوي الكاب "ؤصً

ت الخ٣ُ٣ُت بلى الكٗغ الٗغبي مً زال٫ ٢هُضجّ "وكُض الؿ٩ٓن" ٓلضًغ، الغمٍؼ ْماالعمي. ْٞغلحن، ٢ْض جإزغ ب٩ل مً ب  ،

ٗان قبابّ. ٦ما بغػ الكاٖغ اللبىاوي ؾُٗض ٣ٖل )ْ  م( ماؾـ صخُٟت "البر١" الظي ٌٗض مً 2014-1912ماث في َع

عجب قٗغاء الكٗغ الخغ في مىخه٠ ال٣غن  ألاصباء
ُ
ت الٛغبُت بلى الكٗغ الٗغبي. زم ؤ ٓا الغمٍؼ ْاثل الظًً ه٣ل ألا

ً بهظا اإلاظَب َٓاب البُاحي، مً بُجهم: بضع قا٦غ الؿُاب، الٗكٍغ ٓع ، ٖبض ال ْمً ، ؾُٗض ًٓؾ٠، نالح ٖبض الهب

ْما بلى طل٪، لبىان: زلُل خاْي    ... ًٓؾ٠ الخا٫ 

 الغمؼي  لالججاٍالخهاثو الٗامت  15.6.2

جملِا في الى٣ِ الخالُت:، آلان هيخ٣ل بلى الخهاثو الٗامت للمظَب الغمؼي 
ُ
 ْهدا٫ْ ؤن ه

 ْالخٟهُالث.، بالخلمُذ بلى ألاقُاء الا٦خٟاء ْح  ْالكغ ْاإلاباقغة   ْججىب الخُابُت 

 .ْػان الخ٣لُضًت غ الكٗغ مً ألا  جدٍغ
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  ًٖ خماص ٖلى الغمؼ في الخٗبحر ْالغئيالٖا ٓا٠َ  ْالٗ ألهّ ؤ٢ضع ٖلى ال٨ك٠ ًٖ ، ألا٩ٞاع 

ٓا٢٘ ْعاء ال ْٖما  ٤ اليكاٍ الظَجي للمخل٣ي الظي ، الخجاعب الىٟؿُت  َْٓ الظي ًاصي بلى الضاللت ًٖ ٍَغ

ٍْل.  ٤ الخإ ٓحي بّ الغمؼ ًٖ ٍَغ  ًهل بلى ما ً

ٓماج٪:  ازخبر مٗل

 ما َٓ الاججاٍ الغمؼي؟ .1

ت في  .2  الكٗغ الٗغبي؟مً َٓ ؤ٫ْ قاٖغ ؤصزل الغمٍؼ

ً الٗغبي 15.7  اإلاضاعؽ ألاصبُت في الَٓ

 عا٢ُت لؤلصب الٗغبي
ً
ٓصا ٣ٖ ً ٓص الشالزت ألاْلى مً ال٣غن الٗكٍغ اخخ٩ا٥ الٗغب  ٞحها ألهّ ؤػصاص، ٧اهذ ال٣ٗ

ّ، بالٛغب ْمٗاٞع ٓان ز٣اٞخّ  ٓاضر ، ْاحؿٗذ مىاٞظ الاجها٫ بإل ْاؾدبان لىٟغ مً قباب ألاصباء الٗغب الازخالٝ ال

ْالخهى٘ ٓان الخ٩ل٠  ٓص الكٗغ الٗغبي آهظا٥ مً ؤل ْما ٌؿ ْعبا  الكباب مضاعؽ  االء، ٩ٞٓن َبحن ما ٨ًخبّ قٗغاء ؤ

 
ً
ٗذ عؤًت الخجضًض ٖالُا ْمً ؤبغػ جل٪ اإلاضاعؽ ْظماٖاث ٞع  هي ُٞما ًلي:، 

ْالخجضًضمضعؾت ؤلا  15.7.1  خُاء 

ْازغ ال٣غن الخاؾ٘   ت ِْغث في مهغ في ؤ  االججاٍْجإزغث َظٍ اإلاضعؾت ب، ٖكغهي مضعؾت ؤصبُت قٍٗغ

ْجالمُظٍ ْصي  ٓص ؾامي الباع ِغث َظٍ اإلاضعؾت ٖلى ًض الكاٖغ مدم ْماوسخي الظي وكإ في الٛغب. ْْ ْمً ؤقِغ ، الغ

مٗغْٝ ، ْٖلي الجاػم، ؤخمض مدغم، خاٞٔ ببغاَُم قاٖغ الىُل، قٗغاء َظٍ اإلاضعؾت: ؤخمض قٓقي ؤمحر الكٗغاء

ْماوؿُتٖمغ ، زلُل مُغان، الغنافي ت يض اججاٍ اإلاضعؾت الغ ٢ْض ِْغث َظٍ الخغ٦ت الكٍٗغ م.  ْٚحَر كت  ، ؤبٓ َع

 . خُض ٢ام قٗغاء مضعؾت ؤلا ْمً ؤظل بخُاء اإلاضعؾت ال٨الؾ٨ُُت صْن ججضًض
ً
ْالبٗض بدىُٓم الكٗغ اجباٖا خُاء 

 سخي. للىهج الظي ٧ان ًدب٘ في ٖهغ اػصَاع الكٗغ مً الٟترة في الٗهغ الجاَلي بلى الٗهغ الٗبا

َل٤ خُض، ألاؾماء مً بالٗضًض الخغ٦ت َظٍ ؾمُذ ٢ْض
ُ
 ْاإلاضعؾت، ْالبٗض ؤلاخُاء مضعؾت اؾم ٖلحها ا

 اإلاضعؾت َظٍ قٗغاء ٖمل خُض، زهاثو مً للمضعؾت ٧ان إلاا، الخ٣لُض ْمضعؾت، املخاٞٔ ْالاججاٍ، ال٨الؾ٨ُُت

ٓا خُض، الٟىُت الىاخُت مً الٗغبي الكٗغ بخُاء بٖاصة ٖلى  ٖلى الكٗغاء خاٞٔ ٦ما .ال٣ضماء الكٗغاء ٦باع ههج اجبٗ

ْػان ٓالب ألا ٓا ٦ْظل٪، الكٗغ في ْال٣ ٓص ٖلى خاٞٓ ٓة، ْاإلاٗجى، الكٗغ ٖم  ؾالمت بلى باإلياٞت، ال٣هُضة بىاء ٢ْ

ٓع ، الٗغبُت اللٛت  ْبىاء، ال٣ٗالهُت ٖلى الخٟاّ في ال٣ضماء ههج ْالبٗض ؤلاخُاء قٗغاء اجسظ ٢ْض، البالُٚت ْاله

ٓع   .الخجضًض ٖضم م٘ ْالخُا٫ اله

غاى ٢ْض اؾخدضزذ َظٍ اإلاضعؾت بٌٗ ت ألٚا  في مٗخمضًً ال٣ضًم الٗغبي الكٗغ في حٗٝغ لم التي الكٍٗغ

غاى َظٍ ْظاءث، الخُابي ألاؾلٓب ٖلى هٓمِا جي ْالكٗغ، الاظخماعي الكٗغ مشل: ألٚا ٓا، الَٓ حن ٧ْاه  في مَٟغ

 ال٣هاثض بٌٗ ْاٞخخدذ .الخجغبت بهض١ ؤْ الاَخمام، الكٗغ بمًمٓن  اٖخىاء صْن  البُاهُت بالهُاٚت الاَخمام
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٢ٓٝٓ، آلازاع ْْن٠، الخ٣لُضي بالٛؼ٫   طل٪ ٧ْان، ْعزاء مضح مً الخ٣لُضًت الكٗغ ؤٚغاى بلى ْمجها، َال٫ألا  ٖلى ْال

 .الكٗغاء مً لل٣ضماء اجباٖا

 الخهاثو الٟىُت الٗامت لِظٍ اإلاضعؾت 15.7.1.1

ت  ؤلاخُاءبن مضعؾت  ْالكٍٗغ ا مً اإلاضاعؽ ألاصبُت  لِا ٖضص مً الخهاثو التي محزث َظٍ اإلاضعؾت ًٖ ٚحَر

 ٔ  ْمً زهاثو َظٍ اإلاضعؾت ما ًلي:، ألازغ

  ً٦ْظل٪ جىا٫ْ الٗضًض م ْؤصبُت،  ْاظخماُٖت  ْلتها َظٍ اإلاضعؾت بحن ؾُاؾُت  حٗضص املجاالث التي جىا

ْالٛؼ٫. ٓظضاهُت مشل: اإلاضح،  ٖٓاث ال  اإلآي

 .ت ْاؾخدًاع مٗاإلاِا الخًاٍع ٍٓت الٗغبُت  ٓة بلى الخٟاّ ٖلى الِ  الضٖ

 .ٓبُت ٍٓت ؤْ الغ٧ا٦ت ألاؾل ْالٗىاًت بّ ٖىاًت ٞاث٣ت باالبخٗاص ًٖ ألازُاء اللٛ ٓة ألاؾلٓب  ٢ 

 ْالب٩اء ٖلى  كٗغاء ال٣ضماء فيبجبإ ال ْالٓن٠.  ْالٛؼ٫،  ْالغزاء،  غاى الكٗغیت مشل: اإلاضح،  ألٚا

ال٫.  ألَا

 ْالخٟاّ ٖلى الكٗغ ال٣ضًم. التزام ٓاخضة في ٧ل ٢هُضة.  ْال٣اُٞت ال ٓاخض  ٓػن ال  ال

 ْالؿِل في ألاؾلٓب. الابخ٩اع  في اإلاٗاوي 

 .مجاعاة ٞد٫ٓ الكٗغاء في الاهخ٣ا٫ مً ٚغى بلى ٚغى 

ٓان   15.7.2  مضعؾت الضً

ٓص في الغب٘ ألا٫ْ مً  ٓظ ذ بلى خحز ال ً ٌٗجي في  هي مضعؾت ججضًضًت في ألاصب الٗغبي التي بٚؼ ال٣غن الٗكٍغ

ٓص ال٣ٗاص)، م1921ٖام  ٓهذ َظٍ اإلاضعؾت مً الكٗغاء الشالزت َم: ٖباؽ مدم ٖبض ال٣اصع ، م(1964-1889ْج٩

ْماوؿُت في ألاصب ، م(1958-1886ْٖبض الغخمً الك٨غي)، م(1949-1890اإلااػوي) ً بالغ ٓا مخإزٍغ ٧ْلِم ٧اه

ْْعر"  ْعصػ  ٓا ٖلى ؤصب " ْماوؿُت ألا٫ْ ؤلاهجلحزي؛ ألجهم حٗٞغ ْا مسخاعاث ، ْ"قُلي" ْ"بحرْن"، َْٓ عاثض الغ ٢ْغئ

ٓعص.  "ال٨جز الظَبي" التي ظمِٗا ٞغوؿِؿغ ؤؾخاط ألاصب با٦ؿٟ

ٍٓت خُض جسغظا ٖام  ْاإلااػوي في صاع اإلاٗلمحن الخضً ْطَب ٖبض ، م1909الخ٣ى ق٨غي  ـ  ٞامتهً اإلااػوي الخضَع

ْاإلااػوي م٘  م لُجخم٘ ٢ْ1912َٓض ٖاص الك٨غي ٖام، ب ؤلاه٩لحزي الغخمً الك٨غي بلى ظامٗت قُُٟلض لضعاؾت ألاص

ضة"، ال٣ٗاص ٦ْظل٪ في صخُٟت "الجٍغ ْاخض في مجلت "البُان"  ٢ْذ  ْمىظ طل٪ الخحن ؤزظث ، ْبضؤ الشالزت ال٨خابت في 

ْالى٣ض.  جخجلى في ألا٤ٞ مالمذ اإلاظَب الجضًض في الكٗغ 

 
ً
ٓان" بهظا الاؾم وؿبت َْاظم ُّٞ ال٣ٗاص  ٢ْض ؾمُذ "مضعؾت الضً ْالى٣ض(.  ٓان في ألاصب  بلى ٦خابهم )الضً

ت ٧ْان ًسخل٠ ِٞم َاالء الكٗغاء ، ؤؾالُب قٓقي الكٍٗغ ْٖاب قٍٗغ ْقٗغ خاٞٔ ببغاَُم في الؿُاؾت ْالاظخمإ. 

 ًٖ الىٟـ ال بمٗىاَا الٟغصي، الشالزت ًٖ ِٞم قٗغاء مضعؾت ؤلاخُاء
ً
ض ؤن ٩ًٓن الكٗغ حٗبحرا  ِٞٓ مً ظِت ًٍغ

ْلظة، الخام بل بمٗىاَا ؤلاوؿاوي الٗام ْؤلم  ض ؤن ٩ًٓن الكٗغ ، ْما جًُغب بّ مً زحر ْقغ  مً ظِت ؤزٔغ ًٍغ
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ٓزت ٞحها ا اإلابش ْؤؾغاَع  ًٖ الُبُٗت ْخ٣اث٣ِا 
ً
ٓمُت، حٗبحرا ال ٢ ىُت  ٓاصث ، ٞلِـ الكٗغ ؤهاقُض َْ ال َٓ حسجُل لخ

ْما ًجغي ٞحها ٖلى ؤع٢ام الؿىحن ٓا٠َ بوؿاهُت جؼصخم لِا الىٟـ الكاٖغة شخيءل ٧ل ْإهما َٓ ٢ب، ألامت  ٍٓغ لٗ ، جه

ٓلّ. ْال٩ٓن ما خ ٓع نلخّ بالىاؽ   ًه
ً
 زالضا

ً
 ْجىضٞ٘ ٖلى لؿان الكاٖغ لخىا

ٓظضان ٓة بلى قٗغ ال ٓان الضٖ ْب٢اصث مضعؾت الضً ٓا بٗض طل٪ في  ي٣،  ْإن ازخلٟ ٓة  زالزتهم ٖلى َظٍ الضٖ

 إلاؼاط ٧ل مجهم الخام
ً
٣ْٞا ٓظضاوي ْالاؾدبُان الظاحيٞظَ، الاججاٍ  ْالتزم ٖبض ، ب ٖبض الغخمً ق٨غي بالخإمل ال

ْماوسخي ٓظضان، ال٣اصع اإلااػوي باالججاٍ الغ ٓص ال٣ٗاص ٢ا٫ الكٗغ في ظمُ٘ الاججاَاث: ٞلّ قٗغ ال ْلّ ، ؤما ٖباؽ مدم

ٓظضاوي.   ، ْلّ قٗغ اإلاىاؾباثت، قٗغ الٟلؿُٟ  ْل٨ىّ ؤخؿً في الكٗغ ال

ٓاء خامال ْاإلااػوي ْق٨غي  ال٣ٗاص مً ٧ل ٌٗخبر ٓعة ل ماء ال٣ضًم ْالكٗغ ال٨الؾ٩ُي الكٗغ يض الش  ْٖػ

َٓم خُض، اإلاٗانغ الٗغبي الكٗغ ش زلضَا ْالتي الى٣ض بؿالح َاظ غاى ظمُ٘ ال٣ٗاص جىا٫ْ  ٦ما .الخاٍع ت ألٚا  الكٍٗغ

ٖٓت ٓا٠َ بةبغاػ قٍٗغ احؿم خُض، الٓن٠ في ؤلابضإ عاثض ٌٗض ْل٨ىّ اإلاخى  في ْؤلابضإ، هٟؿّ في ال٩امىت الخب ٖ

ٓاؾٗت الكاملت ْز٣اٞخّ ججاعبّ زال٫ مً ال٢خباؾِا ؾعى التي الٗاَٟت  .ْال

ت ْع ٦بحر في زضمت الجهًت الكٍٗغ ْاإلااػوي بض ْفي وكغ خغ٦ت الخجضًض في الكٗغ ، ْل٣ض ٢ام ال٣ٗاص ْق٨غي 

ٓعة يض الكٗغ الٗغبي في ال٣ضًم ، الٗغبي الخضًض ٓاء الش ٓا ل ْهٟا١ ٦ما خمل ْج٣لُض  ْالخضًض إلاا ِْغ ُّٞ مً بؾٟاٝ 

اث التي جسضم ؤلاوؿاهُت ٧لِا في  ْبا ال٨شحر مً املختٖر ْع ٢ٓذ الظي ِْغ في ؤ ْالضمً في ال ْالضًاع  ال٫  ٢ْٝٓ ٖلى ألَا ْ

ٓان لم ج٨ً مض ْمضعؾت الضً ْإعجاػ.  ت  ْٖلمُت؛ بل ٧اهذ جغ٦ؼؾٖغ ٢ْض ، ٖلى الجاهب الظاحي ؤْ الٛىاجي عؾت ٞلؿُٟت 

ٓا٫. اَ ْطاجِخّ ْؤلالِام ٖىضٍ في ٧ل ألاخ  خمذ بٗاَٟت الكاٖغ 

ٓان 15.7.2.1  الخهاثو الٟىُت إلاضعؾت الضً

ٓان جمل الؿماث ألاؾاؾُت إلاضعؾت الضً
ُ
 ُٞما ًلي:، وؿخُُ٘ ؤن ه

 .ٓاخضة ٓص ال٣اُٞت ال ْالخدغع مً ٢ُ ٓافي  َٓ٘ ال٣ ٓة بلى جى  الضٖ

 ْبسانت ألاصب ؤلاهجل  حزي.الاؾخٟاصة مً ألاصب الٛغبي 

 .ٓتهم بلى الكٗغ اإلاغؾل ْطل٪ ٦ضٖ ْاإلاًمٓن،  ٖٓاث ْفي الك٩ل  ٓة بلى الخجضًض الكٗغي في اإلآي  الضٖ

  ٓح بلى الكٗغ ٓظضاويالجى ٍْبض مً زاللّ ؤخؼاهّ  ال ٓاَّٟ،  ْٖ الظي جُػى ُّٞ شخهُت الكاٖغ 

َْٗبر ًٖ الىٟـ بمٗىاَا ؤلاوؿاوي الٗام.  ْآالمّ، 

  ت ٍٓع ْججغبت قٗ الاؾخٗاهت بمضعؾت الخدلُل الىٟسخي التي ج٫ٓ٣ بإن ؤلابضإ ألاصبي ٢ضعة هٟؿُت، 

ْلِـ ٢ضعة بالُٚت.   ناص٢ت، 

 .
ً
 مخ٩امال

ً
ٍٓت في الكٗغ بدُض ج٩ٓن ال٣هُضة ٖمال ٓة بلى الٓخضة الًٗ  الضٖ

ٓلٓ 15.7.3  مضعؾت ؤب
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٢ْاثضَا ٧ْان ، م1932 -َـ1321جم جإؾِـ َظٍ اإلاضعؾت في ؾبخمبر ؾىت  ؤخمض ػ٧ي ؤبٓ قاصي عاثضَا 

ْالغاعي لِا اؾتها بلى الكاٖغ ؤخمض قٓقي، ْناخب ٨ٞغتها  اؾت بلى ، ْل٨ىّ جٓفي في هٟـ الؿىت، ؤؾىض ٍع اهخ٣لذ الٍغ

ا، زلُل مُغان ٓلٓ( باؾمِاْؤنضع مجلت ، ْظٗل هٟؿّ ٧اجب ؾَغ لذ َظٍ املجلت ختى ، )مجلت ؤب م. 1935ْْ

ٓهانْؾمُذ َظٍ اإلاضعؾت بهظا الا  ْالجما٫ ٖىض الُ ٓع  ٓلٓن" بلّ الى ٓط مً "ؤب ْاجساط ، ؾم إلاا ؤهّ اؾم "ؤبٓ لٓ" مإز

ٓط  ٣ي مإز ٓلٓ" اؾم اٍٚغ ٢ْا٫ البٌٗ اؾم "ؤب ٓلٓ.  ْاص مضعؾت ؤب َظا الاؾم ًض٫ ٖلى الخإزغ بالش٣اٞاث ألاظىبُت ٖىض ع

ٓم ْالٗل ْالٟىٓن  ً ال، مً آلِت الكمـ  َْٓ مَٓ إلاب"  ٓط مً ظبل "ؤ ْالٟىٓن الجمُلت ْألانل مإز ٓحي الكٗغي 

ٓم الٗغبي.، ٧لِا  َْٗاص٫ ٖب٣غ في اإلاِٟ

ْبي االججاٍجإزغ قٗغاء َظٍ اإلاضعؾت ب ْع ْماوسخي ألا ٣ٞض ٖاف عاثض َظٍ الاججاٍ، هدُجت ز٣اٞت َظا ، الغ

ٓاث في بهجلترا ٓالي ٖكغ ؾى  ْاَل٘ ٖلى، ْؤظاص اللٛاث ألاظىبُت، ٍْضعؽ الُب، اإلاضعؾت ؤخمض ػ٧ي ؤبٓ قاصي خ

ؾُت ْالْغ ْبُت  ْع ٦ْظا ػمالئ آلاصاب ألا  مً بُجهم: ببغاَُم هاجي، 
ً
ٓص َّ، ٍ ؤًًا ْنالر ، دمحم ٖبض اإلاُٗي، ْٖلي مدم

ْالجضًض ٓلٓ في ؤًام اإلاٗغ٦ت بحن ال٣ضًم  ٢ْض وكإث مضعؾت ؤب ٓصث... ْالجضًض ، ال٣ضًم الظي جمشلّ مضعؾت ؤلاخُاء، ظ

ٓان حنٞكملذ َظًً الاججا، الظي جمشلّ مضعؾت الضً ْجإزغث ، ٨ٞما جإزغث بال٨الؾ٨ُُت مً ؤلاخُاء، َحن اإلاخىاٖػ

م:  ٖٓاث قَٗغ ٖٓحن مً مٓي م ألَم مٓي ٍَٓغ ٢ْض جمحزث لٛت مضعؾت َاالء الكٗغاء بخه ٓان.  ْماوؿُت مً الضً بالغ

ْبؿاَاتها ٓلتها  ْالُبُٗت بؿِ  بمٓؾ٣ُُت ع٣ُ٢ت. ، الخب 
ً
 ٦ما امخاػث ؤًًا

ٓتهم بلى الخجضًضْل٣ض جٓؾ٘ ؤًٖاء َظٍ اإلاضعؾت في ص ٓا اللٛت ْألاؾالُب ألَضاِٞم ختى ًجهٌ ، ٖ ٖٓ َْ

ٓجّ التي ؤَب٣ذ ٖلُّ ، التي ٧اهذ ٖىض ال٣ضماء، ْهاصث اإلاضعؾت بخجىب الدكبحهاث اإلابخظلت، الكٗغ الٗغبي مً ٦ب

ت... ختى جازغ في ال٣غاء. ٦ما هاصث بخدغع  ْالغمٍؼ ٓا٢ُٗت  ْال ٓع الجمُلت  خضاص في الكٗغ باله ت مً ْالٖا ال٣ُٗضة الكٍٗغ

ْمً مٓؾ٣ُى ْال٣اُٞت  ٓػن  ٓص ال ْالكٗغ ، ٢ُ ٓجها. ٣ٞض اخخٟل قٗغاء َظٍ اإلاضعؾت بالكٗغ اإلاغؾل  ْمًم ٦ْظا ق٩لِا 

ْا ٞحها، الخغ ْػان ْظضص ٓا ألا ٖٓ ٓافي، ْه ْا ال٣ ت، ْٖضص ْاًاث ْألا٢هٓنت الكٍٗغ ْالغ ٓا الكٗغ ال٣هصخي  ، ْهٓم

ٓا بالُبُٗت ٓا بٓنِٟا ٞ، ْقٟٛ َٓا، ٗل الكاٖغ ال٣ضًم ؤْ املخاْٞٔلم ٨ًخٟ ْاؾدى٣ُ ٓا بها  ٓا ، ْل٨جهم امتزظ ْظٗل

ْال٩ٓن.  ْعئاَم للخُاة  ْؤخالمِم  ن ٞحها آالمِم   مجها مغآة ًبهْغ

ت الٟىُت ْالخٍغ ٓع الصخهُت ألاصبُت، بن َظٍ اإلاضعؾت صٖذ بلى الُال٢ت  ِ ت ، ْْ ْإلى الُا٢ت الكٍٗغ

ٓة بلى، الابخضاُٖت ٦ُٓض الضٖ ٓلٓ لم جغؾم  ْٖملذ ٖلى ج م مً ؤن مضعؾت ؤب ْٖلى الٚغ البؿاَت ْنض١ الخٗبحر. 

ٓم ٖلى ؤؾـ ه٣ضًت مُٗىت بال ؤن َىا٥ مباصت ٖامت اج٣ٟذ ٖل ٣ً 
ً
 ؤصبُا

ً
عة حلىٟؿِا اججاَا ها َظٍ اإلاضعؾت ٦ًْغ

 الخجضًض في ال٣هُضة الٗغبُت. 

ٓلٓ 15.7.3.1  ؾماث مضعؾت ؤب

 ٓعة ٖلى الخ٣لُض ٓة بلى ألانالت، الش ْالٗاَٟت الهاص٢ت الٗامت. ،ْالضٖ ت   ْالُٟغة الكٍٗغ

 .ْاإلاٗاوي ْالخُا٫  ٓاء  في اللٟٔ  ْالبؿاَت في الخٗبحر  ؾ ٓلت    الؿِ

 .ٓظضاوي ْالظاث باالججاٍ بلى الكٗغ الٛىاجي ال ٕٓ بلى الىٟـ   الغظ
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 ٍٓت لل٣هُضة ٓخضة الًٗ  ْباالوسجام اإلآؾ٣ُى ْؤلا٣ًاعي ٞحها.، الٗىاًت بال

   .ْبالٍغ٠ الؿاخغ  الخٛجي بالُبُٗت الجمالُت 

 مضعؾت الكٗغ الخغ 15.7.4

 ختى ، مضعؾت الكٗغ الخغ حٗض مً ؤَم اإلاضاعؽ ألاصبُت الخضًشت
ً
ا ٢اثما ت التي ْل ؤزَغ ْهي اإلاضعؾت الكٍٗغ

ٓم  ، الُ
ً
 باَغا

ً
ت. ًُل٤، ْهجخذ هجاخا ْال٨ٍٟغ ْال٣ب٫ٓ في ألاْؾاٍ الٗلمُت ْألاصبُت  ٓة   ؤًًا ٖلحها ْهالذ الخٓ

ش في خاؾًما حُٛحًرا الخُٟٗلت قٗغ َْٗض الخُٟٗلت" قٗغ "مضعؾت   ٌك٩ل ألهّ، الٗغبي الكٗغ جاٍع
ً
ال  ٖلى ٖم٣ًُا جد

ت الخٗبحر هماٍؤْ  اإلآؾ٣ُي البىاء نُٗض  ٧ْاهذ، اإلاضعؾت َظٍ ماؾؿت هي اإلاالث٨ت هاػ٥ ْحٗخبر، بضاُٖتْؤلا  ال٨ٍٟغ

ٓلحرا" ٢هُضة بضاًتها ً ال٣غن  في مهغ نُٗض في اهدكغ الظي اللٗحن اإلاغى" ال٩  مً الٗضًض ْٞاة بلى ْؤّصٔ، الٗكٍغ

٢ٓذ. طل٪ في الٟالخحن  ال

ْاخض؛ خُض ًخدغع الكاٖغ مً  ْالخدغع مىّ في آن  ٓاػهت بحن ال٣ُض الكٗغي  َظٍ اإلاضعؾت ابخ٨غث ًٞ اإلا

َْؿمى قٗغ َظٍ  ٓػن صْن الالتزام بٗضص جُٟٗالجّ.  ٍْب٣ي ٖلى ال اإلاضعؾت بـ"الكٗغ الخغ ". في الشالزُيُاث مً ال٣اُٞت 

ً ِْغث الاهخاظاث ألاْلى لِظٍ اإلاضعؾت  في ألاعبُٗيُاث، ال٣غن الٗكٍغ
ً
ْاضخا  

ً
ْاؾخٓث ، زم بضؤث جإزظ ق٨ال ْهطجذ 

ْٞت آلان في الخمؿُيُاث.  ٖلى نضعتها اإلاٗغ

ٓعي مً ؤبغػ ق َْٓ ٖلي ؤؾبر قاٖغ ؾ ْهِـ  ْاص َظٍ اإلاضعؾت َم: ؤص ٗغاء الٗهغ الخضًض الظًً ْمً ؤَم ع

ٓا ٢هُضة  ْهاػ٥ اإلاالث٨ت هي قاٖغة ٖغا٢ُت الخُٟٗلتجبى ت.   مً قٗغاء ، ْال٣هُضة الىثًر
ً
بضع قا٦غ الؿُاب َٓ ؤًًا

٢ٓان.  ، الٗغا١ ٢ٓان ؤزذ ببغاَُم َ ْٞضْٔ َ ٕٓػ في ظؼثحن.  ْاخض م ٓان   ْلّ صً

 زهاثو مضعؾت الكٗغ الخغ  15.7.4.1

ٔ بن لِظٍ اإلاضعؾت مؼاًا  ت ألازغ  ْمً ؤَم زهاثهِا هي:، ْزهاثو ال ج٣ل مً اإلاضاعؽ الكٍٗغ

 .ُٖٓت في ٢هاثضَم ْاإلآي ٍٓت  ٓخضة الًٗ  خ٤٣ قٗغاء َظٍ اإلاضعؾت ال

  
ً
ْؤ٦ثر اؾدُٗابا ْح الٗهغ الظي وِٗكّ،   لغ

ً
بضؤ الك٩ل الجضًض لل٣هُضة الٗغبُت ؤ٦ثر ٢غبا

 إلاًامُىّ.

  ْهت اإلآؾ٣ُُت ت.جمحز قٗغ َظٍ اإلاضعؾت باإلاغ  خُض جخلٓن مٓؾ٣ُى الكٗغ م٘ الاهٟٗاالث الكٍٗغ

  ْاؾ٘ بما ًدُذ للكاٖغ جًمحن ُّٟ ٖلى هدٓ  ٓا بخْٓ ٢ْام اؾخسضام قٗغاء َظٍ اإلاضعؾت الغمؼ، 

 ٢هُضجّ ب٨م َاثل مً اإلاٗاوي.

  ب ْاإلاٗجى اإلاخىا٫ْ ٢ٍغ بت مً لٛت الٗامت ؾِلت اإلاإزظ  ت في الكٗغ الخغ بإجها ٢ٍغ جمخاػ اللٛت الكٍٗغ

 ان.لؤلطَ

ٓماج٪:  ازخبر مٗل
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ٓلٓ؟ .1 ْمضعؾت ؤب ٓان   ما الٟغ١ في الاججاٍ بحن مضعؾت الضً

ٓلٓ؟ .2  بإي اججاٍ جإزغ قٗغاء مضعؾت ؤب

 ما هي زهاثو مضعؾت الكٗغ الخغ؟ .3

 اإلاضاعؽ ألاصبُت في اإلاهجغ  15.8

 ال٣غن  مىخه٠ بلى ٖكغ الخاؾ٘ ال٣غن  مىخه٠ مً اإلامخضة الٟترة بحن ما الٗغب الكٗغاء مً ٦شحر َاظغ

ً ًبا الٗكٍغ ٓا، الٗغبُت البالص زاعط بلى ج٣ٍغ   َىا٥ ْٖاق
َ
ٓا خُاتهم َُلت ْا التي البالِص  جل٪ في ٢ْام  بالخإل٠ُ ٞحها اؾخ٣غُّ

 " اإلاهجغ قٗغاء" مهُلر ٍُل٤ُ ْ ، ْٚحٍر الكٗغ ٦ْخابت
ً
ْا الظًً زهًٓنا ْلبىان الكام بالص مً هسبت ٖلى ٖاصة  َاظغ

٩ا بلى ٓبُت الكمالُت ؤمٍغ ٓاصي مً الٗضًض بةوكاء مجهم ال٨شحُر  ٢ام ٢ْض، ْالجى ْابِ الى ت ْالغ َُّ  ال٨شحر ظمٗذ التي ألاصب

م في مجهم ً لم ألاصباء بٌٗ ؤنَّ  م٘، مهجَغ
ُ
ٖٓاث جل٪ ؤًٖاء مً ٨ً ْابِ ؤقِغ ْمً، املجم ت الغ َُّ  اإلاهجغ لكٗغاء ألاصب

ْع ، ألاهضلؿُتالٗهبت ْ  ال٣لمُت الغابُت هي ٓلِما الخضًض َْىا ؾُض  .خ

 الغابُت ال٣لمُت 15.8.1

٩ا الكمالُت الٗغب ألاصباء مً ظماٖت ٖغبُت ؤؾؿِا مضعؾت ؤصبُت هي ال٣لمُت الغابُت ْا بلى ؤمٍغ  .الظًً َاظغ

 في حُٛحر ال٨خابت
ً
 ٦بحرا

ً
ْعا ْا ماؾؿحها ْبٌٗ، ْاإلاًمٓن  ألاصبُت مً خُض الك٩ل ٢ْض لٗبذ َظٍ اإلاضعؾت ص  قِغة خاػ

 م في1920 ٖام عؾمُا جإؾؿذ ؤجها بال م1916 ٖام الغابُت ٨ٞغة ظبران. بضؤث زلُل ظبران ٖمُضَا ْزانت، ٖاإلاُت

ٓع٥ ٍٓ ْ ألاصباء مً هسبت ًض ٖلى هُ  للغابُت نراجم حُٗحن ظبران زلُل ظب. 
ً
ْلُم، مؿدكاعا وُٗمت ْمُساثُل، ٖمُضا ْ 

ٓا، زاػها ٧احؿٟلِـ ٓجها جىُٓم مِمت وُٗمت ٧ْلٟ  ".٢اه

ْا  ْاللهجتٞةن الكٗغاء الظًً َاظغ ْاللٛت  ْاإلاًمٓن  ٓعة الك٩ل  ٓا بش ٩ا الكمالُت ٢ام َْم الظًً ، بلى ؤمٍغ

ضًت  ٓايُ٘ الخجٍغ ٓا اإلا ٓا٠٢ الٟلؿُٟت بلى الكٗغْ ؤصزل ْماوؿُت في الضز٫ٓ بلى الكٗغ. ؤْٖلى ؤًضحهم ، اإلا ٞلخذ الغ

ٓلُت هدٓ الٗالم ت قم ٍٓت ؤلاوؿا، ْقٗغاء الكما٫ ًمُلٓن بلى هٍٓغ  بإز
ً
٧ْان ؤٚلب قٗغاء الجىٓب ، نٍْامىٓن ٚالبا

ْماوؿُت بلى ب٣ُت الكٗغ الٗغبي  ْمً قٗغ اإلاهجغ الكمالي اهدكغث الغ ْاضر.  ٓمُت الٗغبُت بك٩ل  ضْن ال٣ ًٍا

 بلى ظىب ، الخضًض
ً
ْج٠٣ ظىبا ً الٗغبي  يُاث ٧اهذ حؿُُغ ٖلى قٗغاء الُلُٗت في الَٓ ْاؾِ الٗكٍغ ختى بجها في ؤ

 بكٗبِخّ.م٘ قٗغ ال٨الؾ٨ُُت املخضزت الظي ب
ً
 ٣ي مدخٟٓا

ْالخضًشت ت الجضًضة، ل٣ض جإزغ قٗغاء َظٍ الغابُت باآلصاب الٗغبُت ال٣ضًمت  ، ْبمسخل٠ اإلاضاعؽ الكٍٗغ

ٓان ٓص ال٣ٗاص َٓ الظي ٢ضم ٦خاب "الٛغبا٫" إلاُساثُل وُٗمت بلى ال٣غاء، زانت مضعؾت قٗغاء الضً ْفي ، ْٖباؽ مدم

ٓص الخ٣لُضمً ال٣ٗاص ٖلى ؤصباء اإلا زىاءَظٍ اإلا٣ضمت  ٓا ًٖ ال٣غاثذ ٢ُ ٓن ، هجغ ْقٗغائهم الظًً ٩ٞ ٦ْظل٪ جإزغ اإلاهجٍغ

ٓلٓ"  ، بكٗغاء "مضعؾت ؤب
ً
ْا ٞحها ؤًًا خاٞٔ ، ْفي م٣ضمتهم قٓقي، ٦ْظل٪ بكٗغاء مضعؾت البٗض ْؤلاخُاء، ْؤزغ

اْي ، ببغاَُم  ْالغنافي.، الَؼ
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ْمٓؾ٣ُي خُت هابًت ْمٗاوي صا٣ٞت ظمُلت جدغ٥ مكاٖغ ، ٍْٔغ قٗغاء الغابُت ال٣لمُت ؤن الكٗغ َمـ 

ْالخ٣لُض، ؤلاوؿان ْع املخا٧اة  ْط باألصب الٗغبي مً ص َْضِٞم الخغ م  َْع ن ؤن ص ٓا ًْغ الظي ؾاع ٖلُّ ألاصب ، ٧ْاه

ٓص ْالخجضًض. لم ٌٗٝغ قٗغاء الغابُت ال٣لمُت الجم ْع الابخ٩اع  ٍٓع بلى ص ٓا ج٣الُض ، الٗغبي في ٧ل ٖه ْلِظا زالٟ

ْصيالكٗغ الٗغبي الت ٓص ؾامي الباع ٢ْبل َاالء ، ؤخمض قٓقي، ي صعط ٖلحها قٗغاء مً ؤمشا٫: مدم ْخاٞٔ ببغاَُم. 

ْٖىض قٗغاء اإلاهجغ ِْغث اإلآشخاث ْألاػظا٫ التي ٧اهذ مىدكغة في ، ْؤبٓ ٞغاؽ...، ْاإلاٗغي ، ْؤبٓ جمام، بدتري 

٩ا  في الدكبحهاث ، ؤمٍغ
ً
ْاضخا ِم  ٧ْان جهٞغ ْا الخجضًض في ، ْاملجاػ اعاثْالاؾخ٢ْٗبل طَابهم بلى َىا٥  ٣ٞض ؤِْغ

ٓح. م بٓي  قَٗغ

 ؤَم محزاث عابُت ال٣لمُت: 15.8.1.1

 :ًإحي ُٞما ال٣لمُت الغابُت محزاث ؤَِمّ  بصعاط ْؾِخم

 زث ْؾِلت بؿُُت لٛت اؾخسضام  .ال٣ضًم الٗغبّي  الكٗغ ًٖ الخضًض الٗغبي الكٗغ محَّ

 ٍٓغ في الخ٣ُٗض ًٖ الابخٗاص  .ال٨خابت في الخ٣لُضًت ألاؾالُب ًْٖ الخه

 ٓع  ٖلى ؾاٖضث التي املخخلٟت الكٗغ ؤؾالُب ججضًض ٓان مً ٦شحر ِْ  . الخغ الكٗغ مشل ال٨خابت ؤل

 ٕٓ  .قٗغائها ؤؾالُب في ؤلاوؿاوّي  الُاب٘ قُ

 ْإِْاع بلى الخىحن بِْاع في اإلاٛاالة ان،  ٤ ألاَْ
ّ
 مٗاهاة ْم٩ابضة ٖجها الابخٗاص بؿبب بها؛ الخٗل

 .الخٛغُّب

 ْجٓنُِٟا في ْاإلابالٛت الُبُٗت ججؿُض ت ججاعب في طل٪،   .٦شحرة قٗغٍّ

 ْالخّٗم٤ ْؤؾغاع الخُاة جإّمل مً ؤلا٦شاع ٓص،  َٓغ بلى الىٓغ في الٓظ  .ألاقُاء ظ

 ْألاقٗاع ال٨خابت في الغمؼ اؾخسضام مً ؤلا٦شاع . 

 ٓة ا ْالخ٤ّ  ْالخّب  ْالخحر الجما٫ ٢ُم بلى الضٖ  .ْٚحَر

 ألاهضلؿُتالٗهبت  15.8.2

ْؤوكئهي بخضٔ اإلاضاعؽ ألاصبُت التي جم جإؾِؿِا في اإلاهجغ  م في 1932ذ َظٍ اإلاضعؾت في مُل٘ قِغ ًىاًغ ، 

ل ْلٓ بالبراٍػ ٩ا ، ٧ْاهذ َظٍ الٗهبت مدٌ ظمُٗت ؤصبُت، مضًىت ؾان با م٨غؾت للٗىاًت باألصب الٗغبي في ؤمٍغ

ٓم ق٨غ، الالجُيُت  اإلاغخ
ً
َْٓ ؤ٫ْ ، هللا الجغ. ٞىٟظَا الكاٖغ اللبىاوي مِكا٫ اإلاٗلٝٓ ٧ْان ناخب ال٨ٟغة لِا ؤنال

ٓلى عثاؾتها ٓعي، مً ج ي عقُض ؾلُم الخ ْص، زم ؾاٖضٍ في طل٪ الكاٖغ ال٣ْغ ٓع  صائ خٓن ، ق٩ ٓػي ، ْهٓحر ٍػ ٞ

ًٍْ بُجها: ، بلُاؽ ٞغخاث، مِكا٫ اإلاٛغبي، مٗلٝٓ ْا ق٨غ هللا ظغ . ْؾاٖضث َظٍ الٗهبت في وكغ ٖضص مً الض

ًٍْ ْا ٓعي(، ٞغخاث ص ي )عقُض ؾلُم الخ ٓان ال٣ْغ ٓػي مٗلٝٓ، ْصً ٍْذ" لٟ ْ"ٖب٣غ" لك٤ُٟ ، ْ"ٖلى بؿاٍ الغ

 .  اإلاٗلٝٓ
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ٓلى، ”الٗهبت“ اؾم خملذ ؤصبُت مجلت ألاهضلؿُت الٗهبت ؤوكإث ٢ْض ٓص خبِب بصاعتها ج  ؤجها ٚحر، مؿٗ

٢ٟٓذ ت عثاؾت مً بإمغ م1941 ؾىت ج ٍٓع لُت الجمِ زم . البالص في ؤظىبُت ْمجالث صخ٠ بنضاع مىٗذ التي البراٍػ

٧ان مً ؤَم ؤَضاٝ لِظٍ الٗهبت بٖاصة ؤمجاص  .مٗلٝٓ ق٤ُ٣ مؿاعي بًٟل م1947 ؾىت ظضًض املجلت مً ِْغث

ْعاء البداع ٦ما ٞٗل الؿل٠ الهالر مً ٢بل  ، الكٗغ الٗغبي في ما 
ً
ٓصا ْلخد٤ُ٣ َظا الِضٝ بظ٫ قٗغاء الٗهبت ظِ

ْا مجلضاث مجلت ا ْجؼزغ  
ً
٢ْهاثضَم.م٨شٟت ْم٣االتهم   لٗهبت بإبداثهم 

ت جبرػ مً ، ال٨الؾ٨ُُت املخضزت تحٗض نُٛت ظضًضة للمضعؾ ألاهضلؿُتْالٗهبت  ما٫ الكٍٗغ ٞةن بٌٗ ألٖا

ٓان "ألاخالم" ٢بُل هجغجّ بلى  ت ألاْلى بٗى ٖٓخّ الكٍٗغ ٢ْض وكغ ق٤ُٟ اإلاٗلٝٓ مجم بُجها إلاا ٞحها مً َغاٞت ْظضة. 

ل ٖام  ْماوؿُت، م1926البراٍػ ت الغ ٓاضر ؤن الكاٖغ ٧ان ًدب٘ الجٖز ٓان ًبضْ مً ال التي بضؤث بك٩ل ، ْفي َظا الضً

.ً ْلبىان زال٫ ال٣ٗض ألا٫ْ مً ال٣غن الكٍٗغ ا  ٍٓع  في ؾ
ً
 ظؼجي ظضا

 ؤَم زهاثهِا الٟىُت :  15.8.2.1

 هي:، ل٣ض جمحزث الٗهبت ألاهضلؿُت بٗضة زهاثو 

  ْالخجضًض في َغاث٤ ؤلابضإ.اإلاُل بلى املخاٞٓت ٖلى ال٣ضًم 

 .ى ْالْٗغ ْالبالٚت  ٓاٖض الىدٓ  ٓح في اللٛت، ْالالتزام ب٣ ْالٓي  الاَخمام بجؼالت ألالٟاّ 

 .ْال٨ٟغ ٞحها ْاإلاُل بلى الُبُٗت  ت الاظخماُٖت ْؤلاوؿاهُت،   الجٖز

  ت ٍٓع ْالخٗبحر ًٖ ججغبت قٗ ْال٣اُٞت ْالابخٗاص ًٖ ؤؾلٓب الخُاب اإلاباقغ  ٓػن   طاجُت.الخدغع مً ال

ْالٗهبت ألاهضلؿُت ؤن الغابُت ال٣لمُت جمُل بلى الخجضًض في الك٩ل  ْ الٟغ١ بحن الغابُت ال٣لمُت 

ٓعة ٖلى الك٩ل ال٣ضًم. ؤما الٗهبت ألاهضلؿُت ٩ٞاهذ جمُل في بضاًتها بلى املخاٞٓت ٖلى ال٣ضًم مً ، ْاإلاًمٓن  ٟٞحها ز

ْْػن ٢اُٞت ْالجضً، لٟٔ ٞهُذ   ض مً الكٗغ.٣ْٖض الهلت بحن ال٣ضًم 

ْا  ٓة ال٫ٓ٣ ؤن قٗغاء اإلاضاعؽ ألاصبُت الخضًشت ٢ض زلض َٓا اءؾمؤٞهٟ ٓػ ألاصبُت التي زلٟ َم بخل٪ ال٨ى

ٓٞاء ْؤلازالم لٗملِم، ألمتهم ْال ْاح ؤصخابهم مضة مً الؼمً ٖلى الخب  ْبٗض ، ْل٩ل مدب لؤلصب بٗض ؤن جإلٟذ ؤع

ٓا ب م ختى بلٛ  في جى٣ُذ قَٗغ
ً
ٍٓال َ 

ً
ٓا ػمىا ْمجزلت ٦بحرة ّ ؤن ؤن زاي  .لكٗغائهاظلب قِغة 

ٓماج٪:  ازخبر مٗل

 ما هي الغابُت ال٣لمُت؟ .1

ْالٗهبت ألاهضلؿُت؟ .2  ما الٟغ١ بحن الغابُت ال٣لمُت 

 هخاثج الخٗلم   15.9

ٓع الخالُت: ٓخضة اَلٗىا ٖلى ألام  في جهاًت َظٍ ال
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  ،ّْاؾخ٣امت ٖباعج بن الاججاٍ ال٨الؾ٩ُي الجضًض َٓ الظي بٗض ؤؾلٓب الكٗغ ال٣ضًم بجؼالت ؤلٟاّْ، 

 
ً
ٍٓغا ْٖهٍغ جه ْبُئخّ  ٓمّ  ْهٟؿّ ْخُاة ٢ ٍٓغ الكاٖغ لخُاجّ  ْاجسظ َظا ألاؾلٓب في جه ْعناهت نُاٚخّ. 

 في املخخٔٓ ؤْ ا
ً
ْججضًضا اع،   في الك٩ل ؤْ ؤلَا

ً
ٓامّ ج٣لُضا ، ٩ٞان ٢

ً
 إلاًمٓن. ناص٢ا

  ٌٗخبر َْٓ ْصي،  ٓص ؾامي الباع ْماوسخي في الكٗغ الٗغبي الخضًض ِْغ ٖلى الكاٖغ اإلاٗغْٝ مدم الاججاٍ الغ

ٓع َظا الاججاٍ  ٢ْض جُ  ٖلى الكٗغ اإلاؿغحي الٗغبي. 
ً
 ٦بحرا

ً
 في الكٗغ الٗغبي. ٦ما ؤهّ جغ٥ ؤزغا

ً
 ظضًضا

ً
ببضاٖا

ً الٗغبي ؤ ٓاء ٧اهذ في صازل الَٓ ، ؾ
ً
ا  ملخْٓ

ً
ٓعا ً الٗغبي، ْزانت في جُ ٨ُخحنْ في زاعط الَٓ  ألامٍغ

ٓبُت. ْالجى  الكمالُت 

  ٓا٢عي في ٖام ْمىانغة  م1830ِْغ الاججاٍ ال ٓا٢ُٗٓن ًخجِٓن بلى ججضًض ال٣ُم ؤلاوؿاهُت،  ْال ْبا،  ْع في ؤ

 ٖلى الاججاٍ 
ً
ْوكإ َظا الاججاٍ عصا ٢ِٓم.  ْالضٞإ ًٖ خ٣ ْماوسخي. ؤماَب٣ت الٗما٫  جاء ٞفي ألاصب الٗغبي  الغ

ٓبت،  ْالهٗ ْالبٗض ًٖ الخ٩ل٠  ٓلت اللٛت،  َْٓ ًضٖٓ بلى ؾِ  .ً ْالؿخِىاث مً ال٣غن الٗكٍغ في الخمؿِىاث 

عة لِا. الت ْالابخظا٫ التي ال يْغ  ٦ْظل٪ البٗض ًٖ ؤلَا

 ألاقُاء مشل  ٌٗض الاججاٍ الغمؼي مً ؤ٢ٔٓ اإلاظاَب ألاصبُت الٗاإلاُت، التي حٗخمض ٖلى اؾخسضام الغمؼ لخمشُل

ٓص.  ٦ْظا ٖلى الُبُٗت البالٛت الٛاًت في الجم ٓا٢عي،  ٓعة ٖلى اإلاظَب ال ٧ْان َظا الاججاٍ ز ْاإلاكاٖغ.  ألا٩ٞاع 

ٓع خغ٦ت الكٗغ الخغ .  ؤما في الكٗغ الٗغبي اػصَغ َظا الاججاٍ م٘ ِْ

  الٗغبي ألاصب الٗغبي زمؿت، بٌٗ مجها ِْغ بن ؤقِغ اإلاضاعؽ ألاصبُت في ً مضعؾت ؤلاخُاء "ْهي : ث في الَٓ

ْصي. ْ "ْالخجضًض ٓص ؾامي الباع ٓان"ٖلى ًض مدم ٓهذ َظٍ اإلاضعؾت مً الكٗغاء الشالزت  "مضعؾت الضً ْج٩

ْٖبض الغخمً الك٨غي. ْ َم: ٓص ال٣ٗاص، ٖبض ال٣اصع اإلااػوي،  ٓلٓ"ٖباؽ مدم جم جإؾِؿِا ٖلى ًض  ":مضعؾت ؤب

ْؤؾىض عثاؾتها بلى الكاٖغ ؤ ْ"مضعؾت الكٗغ الخغ " ؤؾؿِا هاػ٥ اإلاالث٨ت،  خمض قٓقي.ؤخمض ػ٧ي ؤبٓ قاصي، 

٢ٓان. ْٞضْٔ َ  ْبضع قا٦غ الؿُاب 

  ٩ا ً الٗغبيِْغث الغابُت ال٣لمُت في ؤمٍغ ْا بلى  ،زاعط الَٓ ؤؾؿِا ظماٖت مً ألاصباء الٗغب الظًً َاظغ

٩ا. ْلُم ٧احؿٟلِـ. ؤما الٗهبت ألاهضلؿُت مُان زلُل ظبران، مُساثُل وٗمً بُجهم ظبر  ؤمٍغ ذ في ئإوكٞت، 

ما.    ْٚحَر ل، ٧ان ناخب ٨ٞغة لِا ق٨غ هللا ظغ، مِكا٫ مٗلٝٓ  ْلٓ بالبراٍػ  مضًىت ؾان با

ْمٗاهحها   15.10  ال٩لماث الهٗبت 

=٧ٓن الكِئحن
ً
 حكابّ ًدكابّ حكابها

ٍْان ْاًا في ًدؿا  اإلاخ٣ابلت الّؼ
دو زیچوں ےک درایمم اممتلث 

ا

 

 وہن

Similarity 

ل   ُْ  ، اججاٍ )ط( اججاَاث=َم
 
ت َِ ْظ ِْ 

 رظنہی، تمس
Direction ،Trend  

 = اإلاضاعؽ ألاصبُتاإلاظاَب ألاصبُت
 ادیب وکسك

Literary Schools 

 = الخ٣ضم الٗلميالجهٓى الٗلمُت
زیق

ت

 یملع ی
Scientific Advancement 
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ٓص )الض٫ْ(= خ٨م ؾُُغ ، ؾاص ٌؿ

 ٖلى...
ا

 

ا ، رمکحاین ركن

 

 ہضبق ركن
Dominate ،Take Over  

وسج ًيسج )الكاُٖغ الكَٗغ(= هٓم 

 الكٗغ
ا ، رعش انہک

 

ارعی ركن

 

 ش
 

 = ٚحر ميؿ٤ٚحر مىًبِ
 ریغ مظن و طبض

Undisciplined 

ٓا٠َ  = اهٟٗا٫ )ْاخض(الٗ
 
، ٖاَٟت

 بخؿاؽ
دن ات

 

 ج 
Emotions 

ٌؿخسلو ، شخيءمً  الصخيءاؾخسلو 

= اؾخسغظّ
ً
 اؾخدهل، اؾخسالنا

ج ه 
ي 

ت

ن

 

پ
یسك زیچ اك وچنڑ شیپ ، اكنانل

ا 

 

 ركن

Obtain From A Mine ،Extract 

 اإلاُل٤ؤلاخؿاؽ 
 ۔ااسحس قلطم

Absolute Feeling 

ٓع اإلاخض٤ٞ ٘الكٗ ٓع الؿَغ  = الكٗ
 ااسحس وہا اتہب

Flowing Feeling 

ٓزاب  الُب٘ ال
 ایتلھچ تعیبط

Jumping Nature 

ً ُذ= الكٗغ طْ قٍُغ َجىَّ
ُ
 الكٗغ امل

 واال رعشدو رصموعں 
Two Lines Poetry  

ٓط  = التزم ؤْ الخجإ بلىبصخيء الط ًل
ا

 

یسك یك ، یسك ےک اسھت واہتسب وہن

ا

 

 رطف املئ وہن

Abide By; Adhere To 

ت ٓطةألانالت اإلاىتٖز  = ألانالت اإلاإز
ی وہیئ اتیلص

 

ھن ي
 
چ

 
Snatched Originality 

 = الصخهُت اإلاازغةالصخهُت اإلالِمت
ز

 

 ركدار نک اتمی
Inspirational Character 

ٓاء ٖلى الىٟـ= الاه٨ٟاء ٖلى  الاهُ

 الظاث
 دنسپی وخد

Withdrawal, Self-Indulgence  

Introversion,  

ٓع الخدغع الٓظضاوي ت الكٗ  = خٍغ
دن ایت

 

 آزادی ج 
Emotional Liberation 

 = الخ٤ًُالخظمغ
ا

 

ا ، گنت دك وہن

 

زداہتش وہن  دك ی 
To Be Narrow-Minded,  

الخباص٫ بحن الش٣اٞاث  =الخال٢ذ 

ْالٗغبُت ْبُت  ْع  ألا
 ےک اقثوتفں رعب اور ویریپ

 ابتدہل درایمم

Exchange Between European 

And Arab Cultures 

: طَىّ في ألا٩ٞاُع  جؼصخم= اػصخمذ

 ْجخابٗذ ج٩ازغث
ا

 

، ذنہ ںیم رثکت ےس ایخالت آن

 ذنہ ںیم ایخالت اك وجہل

Thoughts Crowded Into His 

Mind 

 = ج٣ضم بلىاهضٞ٘ یىضٞ٘ ٖلی
ا آےگ

 

زاھن

 

 ی 
Push On 

 الاؾدبُان الظاحي
 انشیس وخد

Self-Introspection 
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ان  اإلاٛاالة في بِْاع الخىحن بلى ألاَْ
 ن ادںی رپاین ےیل ےک ونط

 آرایئ ابمہغل ںیم داھکےن

Exaggeration In Showing 

Nostalgia For Homeland 
 

ٓطظُتألاؾئلت  15.11  الىم

ُٖٓت 15.11.1  ؤؾئلت مٓي

 مً َٓ عاثض مضعؾت ألاخُاء -1

a- ْصي ٓص ال٣ٗاص -d خاٞٔ ببغاَُم -c ؤخمض قٓقي -b الباع  ٖباؽ مدم

 ... اإلاظَب الاجباعي ًُل٤ ٖلى -2

a- ٓا٢عي ْماوسخي -c اإلاظَب ال٨الؾ٩ُي -b اإلاظَب ال  اإلاظَب الغمؼي  -d اإلاظَب الغ

ان" -3 ْبٍغ ْاص ...قاهذ   " ٌٗض مً ع

a-  ٍالؼمؼي الاججا b- ٍٓا٢عي الاججا  الاججاٍ-d ال٨الؾ٩ُي الاججاٍ -c ال

ْماوسخي  الغ

 بلى .... ًيخميزلُل مُغان  -4

a-  ٍالغمؼي الاججا b- ٍٓا٢عي الاججا  الاججاٍ -d ال٨الؾ٩ُي الاججاٍ -c ال

ْماوسخي  الغ

 "الجُل الجضًض" اإلاغاص بّ: -5

a- الجُل في الٗهغ الخضًض b- اإلااػوي ، ق٨غي ، ال٣ٗاصc- بًلُا -وُٗمت-ظبرانd- اليلء 

 الجضًض

 الغمؼي في ألاصب الٗغبي : الاججاٍعاثض  -6

a- ؾُٗض ٣ُٖل b-  ٓع  بضع قا٦غ الؿُاب -d ؤصًب مِٓغ -c نالح ٖبض الهب

ٓان ؤؾؿذ في ٖام: -7  مضعؾت الضً

b- 1930م b- 1923م c- 1920م d- 1921م 

 مً ؤؾـ مضعؾت ؤبٓ لٓ: -8

a- ق٨غ هللا الجغ b- ؤبٓ قاصي c- ؤخمض قٓقي  d- ٓصث  نالر ظ

 الغابُت ال٣لمُت ؤؾؿذ في ؾىت : -9

a- 1918م b-1920م c- 1933م d-1923م 

ٓعي ًيخمي بلى : -10  عقُض ؾلُم الخ

a-  هضلؿُتالٗهبت ألا b- ٓان الغابُت -d مضعؾت ؤبٓ بٓ -c مضعؾت الضً

 ال٣لمُت
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ٓبت ٢هحرة  15.11.2  ؤؾئلت طاث ؤظ

 ؟الاؾمخُاء بهظا إلااطا ؾمُذ مضعؾت ؤلا  .1

ْصي؟ؤط٦غ بٌٗ الكٗغاء  .2 ْا بالباع  الظًً جإزغ

 ما هي اإلاحزاث الٟىُت إلاضعؾت ؤبٓ لٓ؟ .3

 مؼي في ألاصب الٗغبي.الاججاٍ الغ ًٖ  ا٦خب .4

ٓان؟مً عّْ  .5  ط مضعؾت الضً

 ا٦خب٠ُ٦ ؤؾؿذ مضعؾت الٗهبت ألاهضلؿُت  .6
ً
 ها مٟهال

 ما هي الؿماث ألاؾاؾُت للغابُت ال٣لمُت؟ .7

ٓلٓ .8 ْما ، ما اؾم مجلت مضعؾت ؤب  َضِٞا؟إلااطا بهظا الاؾم؟ 

ٍٓلت   15.11.3 ٓبت َ  ؤؾئلت طاث ؤظ

 ًٖ اإلاضاعؽ ألاصبُت في ألاصب الٗغبي. ا٦خب -1

ْمحزاجّ.  الاججاٍحٗٝغ ًٖ  طاما -2 ْما هي زهاثهّ  ٓا٢عي   ال

ْما َٓ ؤزٍغ في ألاصب الٗغبي. ا٦خب -3  ًٖ الاججاٍ ال٨الؾ٩ُي 

ْؤزٍغ ٖلى ألاصب الٗغبي. -4 ْماوسخي   بحن الاججاٍ الغ

ْاإلاغاظ٘  15.12  اإلآصخى بهاال٨خب 

 وؿِب وكاْي  ، مضزل بلى صعاؾت اإلاضاعؽ ألاصبُت في الكٗغ الٗغبي .1

ا ٖلى ألاصب الٗغبي .2 ْؤزَغ ْعبُت  ٓص ُٖٟٟي -ص، اإلاضاعؽ ألاصبُت ألا ٗذ ػ٧ي مدم  ٞع

ٓعي اإلا٣ضسخي، اث ألاصبُت في الٗالم الٗغبي الخضًضالاججاَ .3  ؤهِـ ز

ْالخغ٧اث في الكٗغ الٗغبي الخضًض، الاججاَ .4 ٓسخي.اث  ٓعة ؾلمى الخًغاء الجُ  الض٦خ
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ٓخضة :   61ال

ْالىثر  ؤٖالم الكٗغ 
 

ٓخضة  ٖىانغ ال

 الخمُِض  16.0

ٓخضة  16.1  ؤَضاٝ ال

 ؤٖالم الىثر في الٗهغ الخضًض  16.2

ي 16.2.1   مهُٟى لُٟي اإلاىٟلَٓ

ٓص ال٣ٗاص 16.2.1   ٖباؽ مدم

 ظبران زلُل ظبران 16.2.3 

 هجُب مدّٟٓ 16.2.4 

 الخضًض غؤٖالم الكٗغ في الٗه  16.3

ْصي 16.3.1  ٓص ؾامي الباع  مدم

 ؤخمض قٓقي 16.3.2 

 ؤبٓ ال٣اؾم الكابي 16.3.3 

 هاػ٥ اإلاالث٨ت 16.3.4 

 هخاثج الخٗلم  16.4

ْمٗاهحها  16.5  ال٩لماث الهٗبت 

ٓطظُت  16.6  ألاؾئلت الىم

ْاإلاغاظ٘ اإلآصخى بهاؤَم   16.7  ال٨خب 
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 الخمُِض 16.0

ً باللٛت الٗغبُت في الٗهغ ؤحها   ٍٓع ْالكٗغاء اإلاكِ ؼ! َظٍ الٓخضة حكخمل ٖلى جغاظم ألاصباء  الُالب الٍٗؼ

ٓخضة ازترها ؤعبٗت ، الخضًض ْل٨ىىا في َظٍ ال ْالكٗغاء في الٗهغ الخضًض  ٍٓلت لؤلصباء  بُض ؤن َىا٥ ٢اثمت َ

ا  ٍع
ً
ْعا ٓا ص ْؤعبٗت شخهُاث مً ألاصباء الظًً لٗب  في مجا٫ ألاصب الٗغبي الخضًض شخهُاث مً الكٗغاء 

ً
٢ُْاصًا صًا 

 .
ً
 ْقٗغا

ً
 هثرا

ٓم ؤن ألاصب الٗغبي ٢ض اػصَغ في جهاًت ال٣غن الشامً ٖكغ  ِغث خغ٦ت الجهًت ألاصبُت في َظا ، مً اإلاٗل ْْ

ٓ الٗهغ بضز٫ٓ الٟغوؿُحن مهغ ب٣ُاصة ه َْظٍ الجهًت مِضث الؿبل الخخ٩ا٥ الٗغب ، م1798هاباعث ؾىت ابلُٓن ب

ٓاء، ٛغبم٘ ال ْالكٗغ ٖلى خض ؾ ْاط، ْؤزغث ٖلى الىثر  ٓلذ ألاصب ألاصبي مً ال٨ؿاص بلى الغ ْمً الاهدُاٍ بلى ، ْخ

ٓع. ، الاػصَاع ْالخُ ْالخد٤ُ٣  ْالبدض  ْصزل َظا الٗهغ في ٖهغ الٗلم  ْؤصث بلى لٓن ظضًض مً الىطج ْالاػصَاع. 

ْالكٗغاء الظًً  ٓص ظماٖت مً ألاصباء  ذ بلى خحز الٓظ ٓا مجاالث ظضًضة في ألاصب الٗغبي الخضًض٢ْض بٚؼ ، ا٦دكٟ

ٓا بلى آٞا١ ظضًضة ٓا ٖلى خًاعاث مسخلٟت، ْْنل ِغث ، ْحٗٞغ ت. ْْ ْال٨ٍٟغ ٓثهم ألاصبُت  ْبد ْا ٖلى ججاعبهم  ْاٖخمض

ْالخهاثو ٧لِا في ؤلا  ت في الٗهغ اإلاٗانغ.َظٍ اإلاحزاث  ْال٨ٍٟغ  هخاظاث ألاصبُت 

ٓاٖض ْؤما ٓع  في الخضًشت صبُتألا  الجهًت ؾاٖضث التي الب  الاجها٫ ِٓ، ٞالبالٜ الخض َظا بلى ْالخ٣ضم الخُ

ت باآلصاب ؾُما ال الٛغبُت؛ باآلصاب الكغ٢ُت آلاصاب ْجإزغ، ْالٛغب الكغ١  بحن ْالش٣افي ال٨ٟغي   ْالٟغوؿُت، ؤلاه٩لحًز

ًٖ ٤  اإلاضاعؽ ْجإؾِـ، ْالُباٖت الصخاٞت ميكأث ْإوكاء، ْالترظمت ْالبٗشاث ْالخٗلُم الاخخ٩ا٥ ٍَغ

  .الٓؾاثل مً طل٪ بلى ْما ْالاظخماُٖت الش٣اُٞت ْالبرامج، ْاملجام٘، ْالجامٗاث

ٓخضة 16.1  ؤَضاٝ ال

ٓع الخالُت: ٓا ٖلى ألام ٢ٓ٘ مى٨م ؤن جُلٗ ٓخضة ًخ  في جهاًت َظٍ ال

 ت بٌٗ ؤٖالم الىثر الٗغبي في الٗهغ الخضًض  .مٗٞغ

  ت ؤؾلٓب ألاصباء الٗغب في الٗهغ  ْإهخاظاتهم ألاصبُت. الخضًضمٗٞغ

 ت بٌٗ ؤٖالم الكٗغ الٗغبي في الٗهغ الخضًض  .مٗٞغ

 ت ؤؾلٓب قٗغاء الٗغب في الٗهغ الخضًض ت. مٗٞغ ٍْجهم الكٍٗغ ْا إل ٖلى ص  ْالَا

 ؤٖالم الىثر في الٗهغ الخضًض 16.2

مً بؾاع السج٘  املخخلٟتْجدغع م٘ ؤنىاِٞا ، بن الىثر الٗغبي في الٗهغ الخضًض ٢ض اػصَغ ب٣الب ظضًض

ٓص البضٌ٘ ُ٢ْ ٓا ، ْنىٗت الجىاؽ  ٓا ْظمٗ ْال٣هض. ٨ٞخاب َظا الٗهغ هبٛ ْالغناهت  ْالؿالمت  ْالض٢ت  ْجمحز بالغ٢ت 

ْز٣اٞت الٛغب الجضًض ْببحن ز٣اٞت الكغ١ ال٣ضًم  ٓع. ختى ٛل،  ٓا بالىثر الٟجي مجزلت لم ًبلِٛا في ٖهغ مً الٗه

غاى، لُباحٗضصث ألاؾ ٖٓذ ألٚا ِغ ، ْجى ت اإلاخٗضصة بلى خث ْْ ٓإ الىثًر ٓإ: اإلا٣التألاه ْمً ؤبغػ جل٪ ألاه ٓص.  ، حز الٓظ
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ْ ْاإلاؿغخُت ْ ال٣هت،  ٓإ ْألاق٩ا٫ مً خُض ،  ٍٓغ َظٍ ألاه  في جُ
ً
 مِما

ً
ْعا ٢ْض لٗب ألاصباء ص ْما بلى طل٪.  ْاًت  الغ

َْىا ُٞما ًلي هُل٘ ٖلى  ْاإلاًمٓن.  ْمؿاَمتهم ف ؤعبٗتالك٩ل   ً ٍٓغ الىثر الٗغبي الخضًض.خُاة ألاصباء الباعٍػ  ي جُ

َٓي 16.2.1  مهُٟى لُٟي اإلاىٟل

ي لُٟي مهُٟي  ْا الظًً الكٗغاء مً ٖضًض بحن، مهغ ؤهجبتهم الظًً ْالكٗغاء ألاصباء ؤخض اإلاىٟلَٓ  ِْغ

ٓا ٓا ْألاصب الكٗغ في ْجإل٣ ٓا ؤن ْاؾخُاٖ ي لُٟي مهُٟى ٧ْان، الٗالم ص٫ْ  مً الٗضًض بعجاب ًىال  مً اإلاىٟلَٓ

ْا الظًً الكٗغاء بحن ٣ت جمحز  الكٗغ بجاهب اإلاِخمحن ظمُ٘ مً ؤلاعجاب جىا٫ ٧اهذ، مسخلٟت ْإل٣اء قٗغ بٍُغ

ٓإ باقي ًٖ ْمخمحز زام َاب٘ لِا ٧ان التي ال٨خب مً الٗضًض ٣ٞضم، ْألاصب  .ْالكٗغ ألاصب مً ألاه

ْوكإجّ:  16.2.1.1 ٓلضٍ   م

" بخضٔ اإلاضًىت  ْلض في "مىٟلٍٓ ٧ْاهذ ؤؾغجّ ، 1293ٌم/1876في ؤؾٍُٓ ؾىت الؿُض مهُٟى لُٟي 

ْالكٝغ في مهغ ْٞت بالخؿب  ْ ْ ، مٗغ ي بلى ؤلامام الخؿحن بً وكإ  ْصًيُت. اهدؿب اإلاىٟلَٓ ٕغ في بِئت بؾالمُت  جٖغ

َْٓ ٢ايُ، ٖلي امهنع هللا يضر  
ً
ا ٍٓ مهٍغ  ٧ْان ؤب

ً
ظذ بغظل ، ْؤمّ جغ٦ُت، إلاىٟلٍٓ ا ْجْؼ ٞلظل٪ ، مىٟلٍٓزغ مً آْل٨جها َل٣ذ 

تزغ جإ ْالضٍ مغة ؤزٔغ بمغؤة زٍغ ْط  ي ًخإزغ بهظٍ الخالت الكضًضة. زم جؼ مً ال٣ٟغ بلى  ، ما ؤصٔ بلى جد٫ٓ خالخّاإلاىٟلَٓ

م في  اَُت الِٗل. بٗض ما خٟٔ ال٣غآن ال٨ٍغ  ٖاف بؿببها في ٞع
ً
ْعر ٖجها ؾخت ٖكغ ٞضاها إلاا ماجذ ؤمّ الشاهُت  الٛجي. 

ْ ، الخاصًت ٖكغة مً ٖمٍغ غ  ْؤزغث صخبخّ ٖلى خُاجّ ، الػم صخبخّ، جلمظ ٖلى ًض الكُش دمحم ٖبضٍالخد٤ باألَػ

ْط٧اثّ  بُٟاهخّ 
ً
٧ْان الكُش دمحم ٖبضٍ معجبا  . ْال٨ٟغ ، ٨ٍْٞغ  لؤلصب الٗغبي 

ً
 ٦بحرا

ً
ٓا مىّ ؤن ٩ًٓن عاثضا ؤلاؾالمي. ٍْغظ

. ٦ما
ً
ل٫ٓ ؤًًا ُم الؿُاسخي ؾٗض ٚػ  ؤهّ اؾخٟاص مً الٖؼ

ي في ظامٗت ألاَػ ْالٟىٓن ٢طخى اإلاىٟلَٓ ٓم   بالٗل
ً
ٓاث م٨دؿبا ْاإلاٗاٝع الٗلمُت ْألاصبُت ، غ ٖكغ ؾى

 في مكاع٦ت مجالـ الٗلم حٗلمّؤزىاء ، ْالضًيُت
ً
ي وكُُا غ ٧ان اإلاىٟلَٓ بضؤ خُاجّ الٗلمُت بىٓم الكٗغ . ، زم في ألاَػ

ْازخُاع ؤَضاٞ  في الخ٨ٟحر 
ً
 ٖم٣ُا

ً
ْباإلمام دمحم ٖبضٍ جإزحرا ؤخب بلُّ مً ٧ان ألن ألاصب ، ٧ّْان ًخإزغ بأصاب ال٣ضماء 

 ، ٚحٍر
ً
ا  باٖع

ً
 ي صخاٞت اإلا٣ا٫.فزم ؤٖض هٟؿّ ل٩ُٓن ؤصًبا

ل٫ٓ  ل٫ٓ باقا، ْالخ٣ى في ال٣اَغة بؿٗض ٚػ ٓمت، ٢ْض اعجب بّ ؾٗض ٚػ ّٗ بلى مىانب الخ٩ ٓلى ، ْٞع خُىما ج

ٓػاعجّ، ْػاعة اإلاٗاٝع  ل
ً
 ٖغبُا

ً
ْػاعة الٗض٫ ه٣لّ، ُٖىّ مدغعا الٍ ٞحها مشل َظا اإلاىهب، مّٗ إلاا اهخ٣ل ؾٗض بلى  ْبٗض ، ْ

ُٟت ٓػاعة بهّ جغ٥ الْٓ ل٫ٓ مً ال ْط ؾٗض ٚػ ل ٨ًخب في الصخ٠ املخخلٟت، زغ م 1923 ٖام ختى بطا ٢ام البرإلاان، ْْ

ل٫ٓ عث ٓرُِٖىّ ؾٗض ٚػ  لٟغ٢ت ٦خاب مجلـ الكُ
ً
ْاٞاٍ ألاظل.، ؿا ل في َظا اإلاىهب ختى  ْْ 

 :خُاجّ ألاصبُت ْالاظخماُٖت  16.2.1.2

ْاملجالث  ي في ؤقِغ الصخ٠  ض"، بضؤ ٨ًخب اإلاىٟلَٓ ْاْب ٖلى ال٨خابت في ، مً ؤَمِا صخُٟت "اإلاٍا ٢ْض 

ْهي اإلا٣االث التي ُظمٗذ بٗض طل٪ في زالزت ؤظؼاء بىٟـ ؤلاؾمَُظٍ الصخ ٓان "هٓغاث"  َْظٍ ، ٟت الكِحرة جدذ ٖى

ْالى٣ضًت ْالا  ْالؿُاؾُت  ٖٓت  جىا٢ل بٌٗ ال٣ًاًا ؤلاؾالمُت  ظخماُٖت باإلياٞت بلى بٌٗ ال٣هو ال٣هحرة املجم
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. زم ٦خب حؿ٘ ٢هو قِحرة ْؾماٍ بـ "الٗبراث"  زالز، ألازٔغ
ً
ْ مجها ؤلِٟا َٓ ا  زمؿ، 

ً
ْاخضة ا٢خبؿِا مً ٢هت ، ٖغبها ا ْ

٨ُت  م.  ٢ْ1916ض َب٘ َظا ال٨خاب ٖام ، ؤمٍغ

ْاًاث الٗغبُت التي جدىا٫ْ ٢ًاًا الاظخماُٖت  ي ٦خب بٌٗ الغ اؾُت في الٗالم الٗغبي ُالؿبن اإلاىٟلَٓ

ْاًاث الاظىبُت بلى اللٛت الٗغبي، ْؤلاؾالمي ٗض .٦ما ؤهّ جغظم بٌٗ الغ
ُ
ْاًت ح ْلحن ع  ٦خب ؤقِغ مً بخضٔ ماظض

ْاًاث ي لُٟي مهُٟى ؤلِٟا ْع ي جغظم ٢ْض. اإلاىٟلَٓ ْاًت ألاصبي مً الٗمل َظا اإلاىٟلَٓ  ال٨بحر الٟغوسخي ال٩اجب ع

ٓوـ ا، ٧اع" "ؤلٟ ٓان جدذ ْؤنضَع ْلحن" ٖى ٓن  ْال٫ جدذ ؤْ "ماظض ٞؼ ي ؤٖاص ٢ْض. الٍؼ ْاًت نُاٚت اإلاىٟلَٓ  ختى الغ

ْح ه٣ل ْاًت ع ٠ ؤي بال الٗغبُت اللٛت بلى الٟغوؿُت مً الغ ْماوؿُت .جبضًل ؤْ جدٍغ ْاًت جيخمي بلى اإلاضعؾت الغ ، َْظٍ الغ

ْاًت ، اٖخمض ٞحها ال٩اجب ٖلى ؤؾلٓب الغؾاثل بحن الخبِبحن بلى ال٣ُم ْألازال١ الىبُلت مً الجما٫ ْجضٖٓ َظٍ الغ

ْالخحر ْالخإ٢لم ، ْالخ٤  عة الاؾخ٣غاع  ٓا٢٘. مْجا٦ض ٖلى يْغ  ٘ ال

ْاًت "الًُٟلت" ْاًت ال٩اجب الٟغوسخي ال٨بحر "بغهاعصًً صي ؾان بُاع"، ٦ْظا بهّ ٦خب ع ٢ْض ، ْهي جغظمت ًٖ ع

ْاًت مً الٟغوؿُ ْح الغ ْاًت ختى ه٣ل ع ي نُاٚت الغ ت بلى اللٛت الٗغبُت بال ؤي جدٍغ٠ ؤْ جبضًل. جىا٢ل ؤٖاص اإلاىٟلَٓ

ْاًت الخب الٗظعي الُاَغ ْاًت بلى ؤن ، جًمً ب٣اء الٗال٢اث ٠ُ٦ ؤن الخطخُت ،  ٦ما جىا٢لالغ ٦ظل٪ جخُغ١ الغ

َْظٍ  ٓص.   ٦ما َٓ مِٗ
ً
ْاًت حٗض مً بخضٔ اإلاا٫ ال ًجلب الؿٗاصة صاثما ْاًاث مهُٟى لُٟي الغ ْع ؤقِغ ٦خب 

ي.  ٓبُّ"اإلاىٟلَٓ ٓا ٧ ْاًت مترظمت مً اللٛت الٟغوؿُت ًٖ ال٩اجب ال٨بحر "ٞغاوؿ ْاًت "في ؾبُل الخاط" ؤًًا ع  ْفي، ْع

ْاًت ي ًد٩ي َظٍ الغ ْع  ْالتي، ْألامحر البل٣اوي ال٣ؿُىُُجي ال٣اثض ٢هت ًٖ ٞحها اإلاىٟلَٓ ب ػمً في ؤخضاثها جض  الخْغ

ْع . التر٦ُت ْاًت َظٍ ٢هت ْجض ً ؾبُل في الخطخُت خ٫ٓ  الغ ْاًت َظٍ ْفي. ألاب ؤظل مً ْالخطخُت الَٓ ت الغ  هٖؼ

ْاًت "الكاٖغ" .ممحزة صعامُت بدب٨ت مسخلُت ٞلؿُٟت ْاًت ، ٦ما ؤهّ ٦خب ع ي َظا الٗمل ًٖ ع ٢ْض جغظم اإلاىٟلَٓ

ؾخان" بصمٓن “ال٨بحر ال٩اجب الٟغوسخي  ْاًت ًخدضر اإلاال٠ ًٖ بٌٗ ال٣هو التي جدمل في َُاتها ، ْْع في َظٍ الغ

ْالخطخُتمٗاوي  ٓٞاء  ً ْخب ، َْؿخٗغى ؾحر ؤبُا٫ َظٍ ال٣هو، ال جى٣ل َظٍ ال٣هو مٗاوي خب الَٓ

 الخبِب.

ٓبّ:  16.2.1.3   ؤؾل

  
ً
با  ؤٍع

ً
ي ؤصبُا  ، ٧ان مهُٟى لُٟي اإلاىٟلَٓ

ً
 ممحزا

ً
 ؤصبُا

ً
ٓبا ٍٓت الغاجٗت ، َْٓ ًمخل٪ ؤؾل  ٖلى اللٛ

ً
٧ْان ٢اصعا

ْبت، ْالجمُلت ْالٗظ ْة  ٓبّ بالُال ٍٓغ الٟجيْا، ًدؿم ؤؾل ْالخه ْاللٟٔ املخخاع  ْ لغناهت  ٍْمُل ،  الاجؼان بحن الٗباعة 

ْالخٟهُل ْؾمخّ الٛالبت الٗاَٟت ْالاهٟٗا٫. ٫ٓ٣ً الٗالمت الكُش ؤبٓ الخؿً ٖلي الىضْي ًٖ ، بلى ؤلاَىاب 

ي: َْٓ اإلاىٟلَٓ "  
ً
 مغؾال

ً
ٓا ٕٓ ًغؾل الىثر خل  ، ؤصًب مُب

ً
٧ٓا ٤ ال٣لم ؾِل عقُ، ع٤ُ٢ الٗاَٟت، ٧ان ص٤ُ٢ الخـ، مدب

 مكٝغ الضًباظت".، ْخلٓ الٗباعة، البُان

ٓص ال٣ٗاص: ي ٌٗٝغ بم٩اهت ألاصبُت الٗامت ٫ٓ٣ً ألاؾخاط ٖباؽ مدم ٞال ٌٗٝغ لّ هٓحر بحن ، "بن اإلاىٟلَٓ

 ً ٢ْاجّ ال٨خابُتمُل٘ الجهًت  مًؤٖالم ألاصباء الىازٍغ ٓلضٍ بلى ما بٗض  ً مً اؾخُإ  ؤصباءهاٞلِـ بً ، ٢بل م الىازٍغ

ْالٗبراث ْؤؾلٓب ال٨خابت ٦ما اؾخُإ ناخب الىٓغاث  ٞغبما طَب ال٣هض في ال٨خابت ، ؤن ٣ًغب بحن ؤؾلٓب ؤلاوكاء 
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ً املجُضًً ٓص في ٦خابت ؤصباء ، بجما٫ ؤلاوكاء في ؤؾالُب الىازٍغ ْعبما طَب ألاؾلٓب "ؤلاوكاجي" الجمُل باإلاٗجى اإلا٣ه

ْالخٗبحر ي ْل٨ً اإلا، ال٨ٟغ  ٓلت لٟٔ  -٢بل ٚحٍر–ىٟلَٓ ْالصخت ٖلى وؿ٣ّ الٟهُذ في ؾِ َٓ الظي ٢اعب بحن الجما٫ 

ٓح مٗجى ْؾالمت وٛم ْ َْٓ الًبلٜ مبلٜ الخبرط باله٣ل، ْْي ىت،  ٓح ، الٍؼ ىت جغ٥ اإلاخ٣ك٠ في مؿ ْالٍؼ ال ًتر٥ الخبرط 

ٓطط مً ْظِخّ الٟىُت، اليؿا٥ ٓطط ؤنلر مً َظا الىم ؽ ؤلاوكاء هم ًٖ ؤصبّ َظا ؤ٫ٓ٢ في بٌٗ ْ ، ْلِـ لضْع

ْاضر عقُض هضْي، م:"". ٞه٫ٓ "اإلاغاظٗاث  (98-97)ؤٖالم ألاصب الٗغبي في الٗهغ الخضًض، 

ي في ٖام  ً، م1924جٓفي اإلاىٟلَٓ ْٞاجّ ب٣غابت الكٍِغ ْ خُض ٧ان ٢ض ؤنِب بكلل بؿُِ ٢بل  حؿبب لّ ، 

 مً ؤنض٢اثّ بظل٪، ت ؤًامٗبش٣ل في لؿاهّ لبً
ً
كٗغ ؤخضا ٌُ ْلم ٌٗغى هٟؿّ ٖلى ، ْؤزٟى ألامغ ٖجهم، ل٨ىّ لم 

باء، َبِب ْعبما ٧ان بَمالّ َظا َٓ الؿبب لبط ؤهّ لم ٨ًً ًش٤ باأَل ْاؾٗت،  ٢ْض عزاٍ ٖضص ، ٓٞاجّ. عخمّ هللا عخمت 

ً الٗغبي مجهم: ؤخمض قٓقي  ْخاٞٔ ببغاَُم.، مً قٗغاء الَٓ

ٓص ال٣ٗاص  16.2.2  ٖباؽ مدم

بَٓ  ْ الم٘ ْقاٖغ، ٧ْاجب ٦بحر، ؤصًب ؤٍع ْ ها٢ض بهحر،  ْ ؾُاسخي خاط١،   ؤخض َْٓ ٌٗخبر، صخٟي هابٜ، 

ْاإلاؿلمحن باإلياٞت بلى ، ٖهٍغ في الٗغبي الٗالم في ْألاصب ال٨ٟغ ؤ٢ُاب ْلّ زضماث ظلُلت في اإلاضاٞٗت ًٖ ؤلاؾالم 

ً الٗغبي ْؤلاؾالمي ت ناخب ٧ْان، ؤلاؾالم ٖٓماء ٞحها جىا٫ْ  التي ال٨شحرة ؤٖمالّ في طل٪ ٍْخجلى، الَٓ  في هٍٓغ

ٓم الكٗغ ٓخضة ْجد٤ُ٣، الهض١ مغاٖاة ٖلى ج٣ ٍٓت ال  ظاهب بلى ْال٨ٟغ بال٣ٗل ْالاَخمام الظاث ًٖ ْالخٗبحر، الًٗ

ْال٣ب٫ٓ في ألاْؾاٍ الٗلمُت ْألاصبُت  .الٗغبي" ألاصب "ٖمال١ ل٣ب بظل٪ ٞاؾخد٤، ْالٗاَٟت ال٣لب ٓة  ْإهّ ها٫ الخٓ

ت في ظمُ٘ ؤهداء الٗالم.  ْال٨ٍٟغ

ْوكإجّ:  16.2.2.1 ٓلضٍ   م

ٓم الجمٗت   ٓان ً ٓص ال٣ٗاص بإؾ ٓهُٓ ؾىت  28ْلض ٖباؽ مدم ٓا٤ٞ 1889ً ٓا٫ ٖام  29م اإلا َـ في 1306ق

ت مخٓؾُت مت مهٍغ غ باملخلت ال٨بٔر ٞؿمي ، ٧ْان ؤنل ؤبُّ مً صمُاٍ، ؤؾغة ٦ٍغ ٧ْان ظضٍ ٌٗمل في نىاٖت الخٍغ

 للمس، "٣ٖاص"
ً
ٓان ؤمُىا ْالضٍ ظاء بلى ؤؾ اث. ل٨ً  َُٓ 

ت الابخضاجيجل٣ى ال٣ٗاص حٗلمُّ  ٓان ألامحًر ٌ 1321ؾىت  الابخضاثُتْخهل مجها ٖلى الكِاصة ، بمضعؾت ؤؾ

1903. َْٓ في الغابٗت ٖكغة مً ٖمٍغ ٓٙ الظ٧اء ٖالماث ٖلُّ ِْغث اإلاضعؾت َظٍ ظضعان ْبحن م   ٧ان خُض ْالىب

، طاث مغة ػاع الكُش دمحم ٖبضٍ اإلاضعؾت .ؤلاوكاء في ٦غاؾخّ َال٘ ٧لما، قضًًضا بعجاًبا بّ ٌعجب الٗغبُت اللٛت مضعؽ

ٕٓ ٦خبّ ٖباؽ  ، ُُٞلّٗ مضعؽ ؤلاوكاء ٖلى مٓي
ً
 قضًضا

ً
 َظا ؤظضع "ما: ٢ْا٫، ٞإعجب الكُش دمحم ٖبضٍ بّ بعجابا

ا خاًٞؼا ٖبضٍ دمحم الكُش ٢الِا التي الجملت َظٍ ٩ٞاهذ بٗض". ٧اجًبا ٩ًٓن  ؤن الهبي ٢ٓذ طل٪ في ال٣ٗاص لٗباؽ ٢ًٍّٓ  ال

ْ اإلاب٨غ ٤ ٌؿل٪ ظٗلخّ،  ٓاَا صْن  ال٨خابت ٍَغ ْاإلاضاعؽ الغؾمُت بل ؤزظ ٨ًملِا  .ؾ ْلم ٨ًمل صعاؾخّ في اإلاٗاَض 

ً في ػماهّ.  ٍٓع ْالٗلم باليؿبت ؤن ًخل٣ى طل٪ مً ألاؾاجظة اإلاكِ  ٖلى طَىّ الخهب في خه٫ٓ ألاصب 
ً
بىٟؿّ مٗخمضا

ً. ، ٞإج٣جها، تفي َظٍ ألاًام ما٫ بلى اللٛت ؤلاهجلحًزْ ٍٓع ًٍْ الكٗغاء ْألاصباء اإلاكِ ْا ْص ٠٨ْٖ ٖلى مُالٗت ٦خب 
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ٓلي، ْصعؽ في َظٍ اإلاضة ٧اعلُل م مً ؤثمت ًٞ اإلا٣الت في ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ. زم ، لي َىذ، َاػلذ، ما٧ ْٚحَر ٓلض  آعه

 مً الؼمً
ً
اث٠ الغؾمُت عصخا ْال٨خابت. ، زم جغ٦ِا، الخد٤ ببٌٗ الْٓ    ْاه٣ُ٘ بلى الصخاٞت 

 خُاجّ ألاصبُت:  16.2.2.2

 بال٣ؿم اإلاالي، "٢ىا" بضؤ ال٣ٗاص خُاجّ ألاصبُت مً 
ً
ٟا ْػمالثّ ٌٗخ٣ْف، خُض ٧ان مْٓ ضْن ي ؤزىاء ٖملّ ٧ان َٓ 

ٓجها ٖٓاث الكٗغ التي ًىٓم ْاث ألاصبُت إلل٣اء م٣ُ ٤زم اهخ٣ل ال٣ٗاص بلى مضًىت ، الىض  ٖلى ًترصص ْؤزظ، الؼ٢اٍػ

ٖٓحن ٧ل ال٣اَغة ْاتها مً لُجهل ؤؾب ٓظّ بلى مضًىت ال٣اَغة .ال٣ُمت ال٨خب مجها ٣ٍْخجي ألاصبُت هض  مً ْجم٨ً، زم ج

ضة الٗمل ٓع" بجٍغ ض دمحم ال٨بحر ؤلاؾالمي اإلا٨ٟغ م٘ "الضؾخ ا ًجغي  ؤن ْاؾخُإ، م1907 ٖام ْظضي ٍٞغ
ً
ا خضًش ًُّ  صخٟ

ُم م٘ ل٫ٓ  ؾٗض الٖؼ ًغا ٢ْخئٍظ  ٧ْان، ٚػ  صخُٟت حُٗلذ م1909 ٖام ْفي، ٦بحرة صخُٟت ضجت ٞإخضر، للمٗاٝع ٍْػ

ٓع  غ في اقتر٥ م1911ٖام ْفي، الضؾخ ضة جدٍغ  َّ: ؤمشا٫ ْالكٗغاء ألاصباء مً بال٨شحر ٞحها ْالخ٣ى، "البُان" ظٍغ

م ْاإلااػوي، ق٨غي  الغخمً ْٖبض، خؿحن ٓع دمحم .ألا٢الم خملت مً ْٚحَر  ْفي ؤزىاء َظٍ ألاًام الخ٣ى بال٩اجب اإلاكِ

ٍٓلخي ٓان ؤلاصاعة ٢ؿم مضًغ اإلا ٢ْاٝ بضً لى باملجلـ ٧اجب مؿاٖض ٞازخاٍع، ألا ت ب٣لم ألٖا  في ٖمل زم، الؿ٨غجاٍع

ضة ض" ظٍغ ٢ٓذ طل٪ في لهاخبها "اإلاٍا غ ٢ْام، ٖٓى خاٞٔ ؤخمض ال٨بحر الصخٟي ال ، ٞحها ألاصبُت الهٟدت بخدٍغ

ْػ  ال ٖمٍغ ٧ْان ً الخامؿت ًخجا   .ْالٗكٍغ

ٓز٣ذ ٖال٢خّ  ْناعث َظٍ الهضا٢ت مضعؾت ، ْٖبض الغخمً ق٨غي ، بةبغاَُم ٖبضال٣اصع اإلااػويَْىا٥ ج

ْالى٣ض  ظضًضة في الكٗغ الٛىاجي، ؤصبُت للكٗغ 
ً
خا ْؾمُذ َظٍ اإلاضعؾت باؾم "مضعؾت ، ْبصذ َظٍ اإلاضعؾت ْع

٧ْان ال٣ّٗاص ٓان"  ىِذ، ماؾؿحها ؤخض الضً ُٖ ٓاث ؤ٫ْ  ؤّجها ٦ما، الخضًض الٗهغ في بالّى٣ض َْظٍ اإلاضعؾت   الخُ

ٗغ في للّخجضًض
ّ
٦غ الجضًغ ْمً، ألاصب في ظضًضة مٟاَُم بِْاع مً ٖلُّ ٖملذ إلاا ْطل٪ الٗغبّي؛ الِك

ّ
 ؤ٫ْ  ؤّن  بالِظ

ٓع  ُذ، م1909 في ٖام ٧ان اإلاضعؾت لِظٍ ِْ ٓان ٦خاب" بلى وؿبت الاؾم بهظا اإلاضعؾت ُْؾِمّ ّٟ الظي" الّضً
ّ
 ال٣ّٗاص ؤل

 م. 1921 ٖام ْاإلااػوّي 

ٓها ال٣ٗاص ؤوكإ   نال
ً
ا ُّ ْاثل في بِخّ في ؤصب ضاع املجلـ ٧ْان، الخمؿُيُاث ؤ ٓم ٧ل ًُ ٓع  ظمٗت ً ٖٓت بدً  مجم

ً مً حن ْالٟىاهحن، اإلا٨ٍٟغ ُْ ًٍ، الباعػ  ألاصب ؤصخاب مً اإلاهٍغ ٓايُ٘ مً الٗضًض مجلؿّ في غحٍُ ، ألاصب: مجها اإلا

ٓم ش، ْالٗل ا ْالّخاٍع ْ ْٚحَر ْع اإلاغؤة،  ٕٓ ص خب زالزت ٦خب ٢ض ال٣ّٗاص ٧ْان، اإلاؿلمت في املجخم٘ باإلياٞت بلى مٓي
ُ
 في ٦

ٕٓ َظا ت بلى ْؤقاع، اإلآي ُّ ْمكاع٦تها ُّٞ، املجخم٘ الخمصخي م٘ في خ٣ِا ٖلى اإلاغؤة خه٫ٓ  ؤَم  بلى ظىب 
ً
 ْخ٣ِا، ْظىبا

ت ٨غ بدٍغ ِٟ   ًل٣ى ال٣ّٗاص ٧ان لظل٪، ٦ظل٪ ال
ً
  اختراما

ً
ؿاء مً ٦بحرا

ّ
 .الِي

ٓاهّ م ؤنضع ٖبض1913ْفي ٖام  ٓان ٖبض ال٣اصع اإلااػوي ، ٣ٞضم لّ ال٣ٗاص، الغخمً ق٨غي صً ٦ما ٢ضم لضً

ٓا ٖلى اإلاضعؾت ال٣ضًمت، م1914الظي ؤزغظّ في ؾىت  في مجلت ، جهضٔ اإلااػوي لخاٞٔ ببغاَُم، َْاالء الشالزت َاظم

ٓان، "٩ٖاّ" "ألاَالي" التي ؤوكإَا دمحم م. زم بضؤ ٨ًخب في صخُٟت 1921"ؾىت  ْجهضٔ ال٣ٗاص لكٓقي في ٦خاب "الضً

ٓػعاء لخ٩ٓن لؿان خالّ في جهاًت الخغب الٗاإلاُت ا مً ، ؾُٗض باقا عثِـ ال زم جغ٦ِا ْخغع في "ألاَغام" ْفي ٚحَر

ْاملجالث.   الصخ٠ 
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٫ٓ ٖام  ل  بلى البرإلاان الظي حك٩ل بغثاؾت ؾٗض ٚػ
ً
 ٢ْض ؤنضع في َظٍ الٟترة ٦خابّ، م1926زم ْنل هاثبا

ُٖٓت"الخ٨م اإلاُل٤  " ألاؾب ً". زم ؤنضع ال٣ٗاص مجلت "الباٙل ْاؾٗت، في ال٣غن الٗكٍغ ، ْهخج ًٖ طل٪ جهًت ؤصبُت 

 في صعاؾت ألاصب
ً
 ظضًضا

ً
ِغ اججاَا ْمباخثهما.، ْْ  ْصزل الٗىهغ الخدلُلي في الى٣ض ْألاصب 

ٖٓت ْمخى ٖٓاث مسخلٟت  ْ ، ل٣ض ٦خب ال٣ٗاص م٣االث ٖضًضة في مٓي ْع ْظمٗذ ، بُتْه٣ل ٦شحرا مً ألا٩ٞاع ألا

ْالٟىٓن"، ْمً بُجها: "مجم٘ ألاخُاء"، َظٍ اإلا٣االث ٧لِا في ٦خب ْالخُاة" "مغاظٗاث في ألاصب  ، ْ"مُالٗاث في ال٨خب 

ٓع 1934 –م 1930ْ"الٟه٫ٓ". ْفي خ٨م بؾماُٖل نضقي ) ، م( صزلذ مهغ في ِٖض اؾدبضاصي ؤلػي ُّٞ الضؾخ

ْاهخ٣ضٍ، ْٖلى عؤؾِم ال٣ٗاصؤخؼاب ال٨خاب، ٞشاعث زاثغة  ، ٞبؿبب َظا الاهخ٣اص اٖخ٣ل ال٣ٗاص، َْاظم ال٣ٗاص نضقي 

ضحي "اإلا٣خ٠ُ" ، ْخ٨م ٖلُّ بالسجً لدؿٗت ؤقِغ ْم٣االجّ في ظٍغ ٓزّ   مً بد
ً
ظّ مً السجً وكغ ٦شحرا ْبٗض زْغ

 ْ"الِال٫".

ل ا ؤلاؾالم ًٖ ًضاٞ٘ ال٣ٗاص ْْ ًٖ ٦شحر مجها ٖٝغ  -ؤلاؾالم ٖٓماء ًٖ ال٨خب مً الٗضًض ٦ْخب، قضًًضا صٞا

اث" ت دمحم"، باؾم "الٗب٣ٍغ ت، اؾتهلِا بـ"ٖب٣ٍغ ٓالذ الؿلؿلت التي يمذ ٖب٣ٍغ ت، الهض٤ً زم ج ت، ٖمغ ْٖب٣ٍغ  ْٖب٣ٍغ

ت، ٖلي ً ْطْ، بال٫ الؿماء ْصاعي، زالض ْٖب٣ٍغ ٍٓع الخؿحن بً  الكِضاء ْؤبٓ، الهض٤ً بيذ ْالهض٣ًت، ٖشمان الى

ْ  ٖلي ٍْت، الٗام بً ْٖمغ غاء ْٞاَمت، ؾُٟان ؤبي بً ْمٗا  بؿغص حهخم ال ال٨خب َظٍ في َْٓ .ْالٟاَمُٓن  الَؼ

ٓاصر ٢ٓاج٘ ْجغجِب، الخ ٓعة بغؾم ٌٗجي ْإهما، ال ٞىا التي للصخهُت ن ِٗغّ
ُ
ٓاٖض زالث٣ّ لىا ْججلٓ، بّ ح ، ؤٖمالّ ْب

ٓعة ججلٓ مشلما اجّ طاٖذ ٢ْض .بالٗحن جغاٍ مً مالمذ اله قتهغث ٖب٣ٍغ
ُ
ٕٓ بًِٗا ٧ْان، الىاؽ بحن ْا  صعاؾت مٓي

ٍٓت اإلاضاعؽ في الُالب ٔ  ال٣ٗاص ٦خب بّ جدٔ لم بما ْالاخخٟاء الخ٣ضًغ مً ْخُٓذ، مهغ في الشاه  .ألازغ

ٓص ال٣ٗاص ٦خب  ْؤل٠ ٖباؽ مدم
ً
 ال٣غآهُت الٟلؿٟت" ٍْإحي في م٣ضمتها:، ٖضًضة في مجا٫ الضٞإ ًٖ ؤلاؾالم ا

ً ال٣غن  في ْؤلاؾالم ٓمّ ْؤباَُل ؤلاؾالم خ٣اث٤"ْ، "الٗكٍغ ًت  "ؤلاؾالم ًٖ ٣ًا٫ ما"ْ، "زه ْ"الخ٨ٟحر ٍٞغ

ٗت  ُٖٓت ْؤلاوؿاهُت في قَغ م" ْ"الكُ ٓع" ْ"الضًم٣غاَُت في ؤلاؾالم" ْ"ؤلاوؿان في ال٣غآن ال٨ٍغ بؾالمُت" ْ"مُل٘ الى

ْما بلى طل٪..  .ؤلاؾالم" 

 ل٣ض ٦خب ال٣ٗاص ٦خب
ً
 ٦شحرة

ً
ٖٓاث ألاصبُت ا ٓان مً ال٣هت ، خ٫ٓ اإلآي ٩ي"مجها: "ؤل ، ال٣هحرة في ألاصب ألامٍغ

ْالٟىٓن"، ْ"صعاؾاث في اإلاظاَب ألاصبُت ْالاظخماُٖت"، ْ"ؤقخاب مجخمٗاث في اللٛت ْآلاصاب" ، ْ"مغاظٗاث في ألاصب 

ْالخُاة" ٓه٪"، ْ"اللٛت الكاٖغة"، ْ"ؾاٖاث بحن ال٨خب"، ْ"مُالٗاث في ال٨خب  ، ْ"َظٍ الصجغة"، ْ"ٌؿإل

ا مً  ْٚحَر .ْ"ؤلاوؿان الشاوي"   ال٨خب ألازٔغ

ا ٞظا ٧اجًبا ال٣ٗاص ٨ًً لم
ً
  ْباخش

ً
ا، ٖم٣ًُا ْم٨ًٟغا ٦بحرا

ً
 لّ، مجضًصا قاًٖغا ٧ان بل، ٞدؿب ص٣ًُ٢ا ْماعز

ًٍْ ٖكغة ْا ْ ص انحر" ْ"بٗض، مٛغب" ْ"ؤٖانحر، ألانُل" ْ"ؤقباح، الِٓحرة" ْ"ْهج، الهباح" "٣ًٓت: هي،  ، ألٖا

ْحي، اللُل" ْ"ؤشجان ْان" ْ"َضًت، ألاعبٗحن" ْ" ًٍْ َْظٍ، ؾبُل" ْ"ٖابغ، ال٨غ ْا ض ما زمغة هي الٗكغة الض  ٖلى ًٍؼ

ت الخجغبت مً ٖاًما زمؿحن  .الكٍٗغ

ٓبّ في الىثر : 16.2.2.3  ؤؾل
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ٓص ال٣ٗاص ٧ان ناخب ؤؾلٓب زام ذ الض٤ُ٢ مً ؤظل ، بن ٖباؽ مدم  بلى الدكٍغ
ً
ٓبّ ًمُل ٦شحرا ْؤؾل

ت ٦ما، ٨ٍْثر مً السج٘ في جهاًت ال٣ٟغاث، الخٓيُذ ْاإلاٗٞغ ْاؾ٘ الش٣اٞت  ٧ْان ال٣ٗاص  ٢ٓي ، ًِٓغ طل٪ في مالٟاجّ. 

ٓاهب، عاج٘ البُان، قضًض الغؤي، الصخهُت ْلّ ٢ضعة ، ْمخٗضص الج ْالكاٖغ.  ْالىا٢ض اإلااعر  ٩ٞان ال٩اجب الؿُاسخي 

ْمخاهت، ٞاث٣ت ٖلى جإصًت اإلاٗاوي في لٟٔ ظؼ٫ عنحن ٓة  ٍٓتْفي ص٢ت جض٫ ٖلى ؾُُغة ناخبها ٖلى ، ُّٞ ٢ ، اإلااصة اللٛ

ٍٓ اللظة ٓٙ ٧لمت ًجض ٞحها ٢اعث ٍْمخاػ ، ًمخاػ بهظا ألاؾلٓب الغنحن مىظ ؤزظ ٨ًخب م٣االجّ َْٓ، ْاإلاخٗت، َْٓ ًه

ْالخدلُل الٗلمي ْالش٣اٞت   َْٓ ناخب مضعؾت في ألاصب الٗغبي الخضًض.، ال٣ٗاص بالٗم٤ ْؾٗت الضعاؾت 

ٓع قٓقي ي٠ُ: "ؤن هثر ال٣ٗاص ال ٣ًغ  َْما ًٔغ الض٦خ ت،  ْعٍئ ت، بل ًدخاط بلى جمِل  ٖبشا، بل  ال ًًُٗانؤ بؿٖغ

ْإهما جإحي مما ًمؼط ٦خاباجّ مً مى٤ُ خاص، ًخٛلب  ال جإحيًجض ٞحها مخٗت، ْهي مخٗت  م٣ّ البُٗض،  ْٖ ، مً َغاٞت ج٨ٟحٍر

ْؤؾلخخ ْمً زم ٧ان بطا هايل في ؤمغ اهخهغ ُّٞ ببراَُىّ  ٍْسً٘ ألصلخّ،  ٠٣ٍْ ٖلى ٣ٖل ال٣اعت، ُٞظًٖ  ّ اإلاى٣ُُت، 

ْص ٖىّ طًاص الٗغبي ألانُل ًٖ ٖغيّ". ٍْظ َِْٗل لّ،   ٖىض عاًّ ٧إهّ خهً مً الخهٓن، ٌِٗل ُّٞ، 

ْالى٣ض ٍٓت الخ٨ٟحر. ، ًخ٤ٟ الجمُ٘ ٖلى م٩اهت ال٣ٗاص في الىثر   ٧لِا جمخاػ بدُ
ً
ًبلٜ ٖضص ٦خبّ هدٓ ؾخحن مالٟا

ْلت ٦غمخّ م1960 ٖام ْفي ْلت ظاثؼة" ٞمىدخّ الض ت الض ٓصٍ مجها ج٣ضًًغا" لآلصاب الخ٣ضًٍغ  .ْألاصب ال٨ٟغ مجا٫ في لجِ

ٓص ال٣ٗاص في  ْالؿبٗحن، م بال٣اَغة1964ماعؽ ؾىت  13جٓفي ٖباؽ مدم ْجغ٥ زلّٟ ، ٧ان ٖمٍغ ًىاَؼ الخامؿت 

ت ضخمت. ٨ٍْٞغ ْة ؤصبُت  ْزغ  م٨خبت ُٖٓمت 

 ظبران زلُل ظبران 16.2.3

ْ ْعؾام مستٕر، ُْٞلؿٝٓ ٦بحر، بضٌ٘ ْقاٖغ، ٖغبّي  ؤصًب َٓ ظبران زلُل ظبران  َْٓ ٌٗض ، ٞىان حك٨ُلي، 

ْالكٗغاء في اإلاهجغ ٩ا في ؾُما الْ  الٛغب في ْاقتهغ، مً َلُٗت ألاصباء   مً الٗضًض ْلّ الكغ١. في اقتهغ ٦ما ؤمٍغ

ٍٓغ زاللِا مً ؾاَم التي ألاصبُت اإلاالٟاث  ْؤؾلٓب، الغمؼي  اإلاظَب ٞحها اجب٘ خُض، الخضًض الٗغبي ألاصب بخُ

 الٟجي.  الدك٨ُل

ْوكإجّ:  16.2.3.1 ٓلضٍ   م

ٓا٢ٗت في بلضة في، م1883ًغ ؾىت ًىا 6ظبران زلُل ظبران في  ْلض ٓعي ألانل، لبىان قما٫ "بكغي" ال ٢ْض ، َْٓ ؾ

 مً صمك٤ بلى لبىان
ً
 ٣ٞحرا، َاظغ ؤخض ؤظضاصٍ ٢ضًما

ً
ْالضٍ عظال ٓا، ٧ْان  ْالضجّ ، يشخ٧ْان ٌٗمل في جغبُت اإلا ٧ْاهذ 

الصَا جغبُت خؿىت، ٧ْاهذ ابىت ؤخض الٗلماء اإلاسخُحن، نالخت مغؤةا ْؤزغ ٦بحر في ، ٣ٞامذ بتربُت ؤ ْع مِم  ْلِا ص

ًٍٓ شخهُت زلُل ظبران  ْهي التي ّٖغٞخّ ٖلى ال٣هو الٗغبُت  ْجه٣یلج٩ ت.  ْال٨ٍٟغ ٓاَبّ الٗلمُت ْألاصبُت  م

ْلُلت ٓعة ٣٦هت ؤل٠ لُلت  ٓع ال٣ضًمت ٦ما ّٖغٞخّ ٖلى ؤقٗاع ؤبي، اإلاكِ ْٖلى ٞد٫ٓ الكٗغاء ْألاصباء في الٗه ٓاؽ  ، ه

.
ً
ٓعا ْمكِ  

ً
ْٞا  مٗغ

ً
ٟاع ختى ؤنبذ ظبران ؤصًبا ٓمت ألْا ْجضٖمّ مىظ وٗ لذ حؿاٖضٍ  ْْ 

ْالٟغوؿُت، بضؤ ظبران زلُل ظبران حٗلُمّ في الخامؿت مً ٖمٍغ اهُت، ْبضؤ ًخل٣ى اللٛت الٗغبُت  ، ْالؿٍغ

ْالضجّ قضًض  للغػ١ في ٖام ُلالاَخمام بخٗ ة٧ْاهذ 
ً
الًاث اإلاخدضة َلبا ْجغبُتهم. ايُغث ؤؾغجّ للهجغة بلى ال م ؤبىائها 
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ىذ في مضًىت بٓؾًُ. ، م1895 ٍٓيسخي" الكٗبُت املجاهُتْٞاؾخَٓ ْبٗض اإلاضعؾت ٧ان ظبران ، الخد٤ في مضعؾت "٧

ٓا١ الش٣اُٞت ٕٓ مً ألاؾ ْجماعؽ ٞحها الٟىٓن ، كٗبُتْجمشل ٞحها اإلاؿغخُاث ال، ٞحها ال٣هاثض ، جل٣ىًسخل٠ بلى ه

ٍٓغ ْالخه الهض، الجمُلت. في الغابٗت ٖكغة مً ٖمٍغ ما٫ بلى الغؾم  ض َ  Fred Hollandصاي") ٧ْاهذ مٗلمّ "ٍٞغ

Day) ، اءَٓ ؤخض ٓبحن، ًدب الٟىاهحن ألازٍغ َٓ  ٠ُْٖ ٖلُّ.، ْخحن حٗٝغ ٖلى ظبران زلُل ظبران ؤخبّ، َْصج٘ اإلا

 ، ْالخد٤ بمضعؾت الخ٨مت، ظبران بلى لبىانم ٖاص ظبران زلُل 1898ْفي ٖام 
ً
ْاٖخجى باللٛت الٗغبُت ٢ضًما

إل ٖلى ألاصب الٟغوسخي، ْخضًشا ٣اثّ ًٓؾ٠ ، ٦ما اؾخُإ ؤلاإلاام باللٛت الٟغوؿُت التي م٨ىخّ مً ؤلَا ْاقتر٥ م٘ ٞع

٪ٍٓ َٓا "الخ٣ُ٣ت"، الخ ْؤؾم ْعة ؤصبُت  ٓعي مً بوكاء ص  ٞحه، ْبكاعة الخ
ً
 ًؼن ، ا٧ْان ظبران مدغعا

ً
 حك٨ُلُا

ً
ْٞىاها

ٓم.ب نٟدتها ْالغؾ  الخسُُِ 

ٓع1920٥في ٖام  "الغابُت ال٣لمُت"ؤؾـ ظبران زلُل ظبران  ٍٓ ٢ْض قاع٥ في جإؾِـ َظٍ ، م في مضًىت هُ

ْالكٗغاء ٖٓت مً ألاصباء  غ عثِـ خضاص اإلاؿُذ ْٖبض، وُٗمت ْمُساثُل، ماضخي ؤبٓ بًلُا :مشل، الغابُت مجم  جدٍغ

ضة ٓع  في الغابُت َظٍ ْؾاَمذ "الؿاثذ". ظٍغ ، باألصب اَخّمذ التي "الٟىٓن" صخُٟت مشل:، الصخ٠ مً الٗضًض ِْ

ٓا٫ اإلاِخمت "ؾمحر" ْصخُٟت ً بإخ ْٞت زلُل ظبران ُْمالٟاث، اإلاِاظٍغ  .ْالُغاث٠" "البضاج٘ باؾم اإلاٗغ

 خُاجّ ألاصبُت:  16.2.3.2

ت  ظبران بضؤ  ْال٨ٍٟغ ، "اإلاِاظغ" صخُٟت في لّ م٣ا٫ ؤ٫ْ  وكغ خُض، م1904ٖام مىظ٨ًخب م٣االجّ ألاصبُت 

ٓان ا" بٗى ٢ْض هالذ َظٍ اإلا٣االث ، إلاا احؿم بّ مً ظما٫ في ألاؾلٓب ْؾٗت في الخُا٫، ال٣غاء بّ ؤعجب ٢ْض، "عٍئ

ت ْال٨ٍٟغ  في ألاْؾاٍ الٗلمُت ْألاصبُت 
ً
ْاؾٗا  

ً
ال ْماوؿُت. ، ٢ب  ٧ْاهذ م٣االجّ جدؿم بالغ

ت ٦ما َٓ في اللٛت الٗغبُت٧ان ظبران زلُ  في اللٛت ؤلاهجلحًز
ً
ٖٓت مً ال٨خب ، ل ظبران مخًلٗا بهّ ٦خب مجم

ْاللٛت الٗغبُت ت  ت هي:، باللٛت ؤلاهجلحًز  نضع َظا ال٨خاب في ٖام٢ْض ؤ: "املجىٓن" -1مً ؤَم ٦خبّ في اللٛت ؤلاهجلحًز

ؿم، الخٗبحر في ْالازخهاع، الخ٨ٟحر بٗم٤ ال٨خاب َظا ْامخاػ، م1918
ّ
ت ؤؾلٓب باؾخسضام ْاح ، الكضًضة السخٍغ

ت ِْٖا ظبران ٦خب ؤقِغ مً َْٓ: "الىبي"-3. م1920 ٖام نضع: "الؿاب٤"-2. ْالغمٍؼ  وكغ َظا ال٨خاب ٖام، ْؤع

ا ْجمّحز، ٧الكٗغ ظٗلّ هثري  بإؾلٓب ٦خبّ ٢ْض، م1923 ٓعة، ْؤلا٣ًإ، بالغٍئ  ججؿُض ُّْٞ، اإلاكاٖغ ْع٢ت، ْاله

م َُ ٓة ال٨ٟغة ال٨خاب َظا في ظبران ازخهغ: ْػبض" "عمل-4. ؤلاوؿاهُت ْاإلاٗاوي لل٣ِ   ْظاء، مىّ اإلاغظ
ً
 باألمشلت ملُئا

ٕٓ-5. ، م1926 ٖام ْنضع، ْالخ٨م ٔ  ال٨خاب َظا ْفي، م1928 ٖام نضع: ؤلاوؿان" ابً "ٌؿ  اإلاؿُذ ؤّن  ظبران ًغ

 َظا في ٦خاباجّ ظبران ْن٠، م1931 ٖام نضع: ألاعى" "آلِت-6. ؤلاوؿاهُت صعظاث ؤٖلى ًدمل بلِا ْلِـ، بوؿان

ِغث، (الكاٖغ جخُم مً ناصعة) بإّجها ال٨خاب  َىا٥ ٧ان طل٪ م٘، الىاؽ بمهاثغ ْالخد٨م، الٗبض ٞلؿٟت ُّٞ ْْ

م ٢ض ٧ْان، م1933 ٖام نضع: الىبي" "خض٣ًت -7. الخالض الخب َْٓ ؤال، ال٣اجم املخُِ َظا في ْاخض ؤمل بهُو ُّ  ز

، بالُبُٗت ؤلاوؿان ٖال٢ت ًٖ ُّٞ الخضًض ؤعاص خُض، ال٨خاب َظا ًىهي ؤن ٌؿخُ٘ ْلم، ظبران ال٩اجب ٖلى اإلآث

 (. الىبي) ٦خاب في باإلوؿان ؤلاوؿان ٖال٢ت ًٖ جدضر ؤن بٗض
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ٟاجّ
ّ
ت باللٛت ؤما مال ُّ ا َ، ٞالٗغب َْم1914نضع في ٖام ، الظي : "ألاظىدت اإلاخ٨ؿغة"ٓمً ؤقَِغ ٗخبر مً ، 

ْهي، ؤقِغ ٢ههّ بالٗغبُت ْٞخاة.  ْحي َاَغ بحن ٞتى  ْاًت ًخدضر ظبران في َظا ال٨خاب ٢هت خب ع ْماوؿُت ع  ع

٣ضؽ ال٨خاب َظا ْفي، الخُاة في الىجاح لِا ٨ًخب لم ٠ُٟٖ خب ٢هت ظبران ٞحها ًد٩ي ْح ظبران ًُ ٔ ، الغ  ؤّجها ٍْغ

ْط" باإلآث. ْ"ٖغاجـ الجؿض مً جخدغع  ؿمذ ٢هو زالر ٍْدٓي ، م1906 جم بنضاع َظا ال٨خاب في ٖام :اإلاغ
ّ
 اح

ٓا٢ُٗت ٓخىا، الباهُت" ْ"مغجا، الخالضة" ْالىاع ألاظُا٫ "عماص: ْهي، بال ٍْ  ال٣هو َظٍ ظبران وكغ ٢ْض، املجىٓن" ْ"

ضة في مغة ؤ٫ْ  ْاح .ْؤزُّ ؤمّ ْٞاة بؿبب ْالخؼن  ألالم مً ٌٗاوي ٧ان خُض، "اإلاِاظغ" ظٍغ  َظا وكغ: اإلاخمغصة" ْ"ألاع

ٓع٥ في م1908 ٖام ألاْلى للمغة ال٨خاب ٍٓ ٖٓت ًٖ ٖباعة َْٓ، هُ  ْعصة: هي، ٢هو ؤعب٘ ٖلى جدخٓي  ٢ههُت مجم

ٓع  ْنغار، الِاوي ؽ ْمطج٘، ال٣ب ْع ، ال٩اٞغ ْزلُل، الْٗغ  جمغص ْهي، ْاخضة ٨ٞغة ٞل٪ في ال٣هو َظٍ ْجض

ْاح ٓاهحن الخ٣الُض ٖلى ألاع ت مً جدّض  التي ال٣اؾُت ْال٣  جخد٨م ؤن البكغ مً لٟئت حؿمذ ْالتي، ْال٣لب ال٨ٟغ خٍغ

 عاج٘ مخمحز بإؾلٓب ال٨خاب َظا ظاء، م1914 ٖام نضع: ْابدؿامت" ْ"صمٗت. الضًً ْباؾم ال٣اهٓن  باؾم بالىاؽ

ْٖت اإلاٗاوي بجما٫ ْامخاػ، ؤخض بلُّ ٌؿب٣ّ ْلم الخضًشحن الٗغب ٦خاب ًٖ ظبران بّ جّٟغص ْظضًض  .الخُا٫ ْع

ٓان٠"  ًٖ ْاإلآث ْالخُاة، الخب ًٖ ُّٞ ًخدضر َْٓ، عمؼي  ٞلؿٟي ؤصبي بإؾلٓب ال٨خاب َظا ظبران ْي٘: ْ"الٗ

٤ اع ْاؾدىُا١ الُبُٗت مدا٧اة ٍَغ ، م1923 ٖام نضع: ْالُغاث٠" البضاج٘ م. ْ"1920 ٖام نضع، ْألاشجاع ألاَػ

ٖٓت ًٖ ٖباعة ال٨خاب َْظا ُٓٞت الٟلؿُٟت اإلا٣االث مً مجم دلل ْٞحها، اله ت الىٟـ ظبران ًُ اتها ظمُ٘ في البكٍغ  هٖؼ

ٓائها  ، ْؤَ
ً
  ْم٩ان ػمان ٧ل في بًاَا مساَبا

ً
ٓظّ ٦ما، ؤلانالح بلى صاُٖا ىّ بلى ًخ   لبىان َْ

ً
ٓعا ٓاًَ ُّٞ مه  الجما٫ م

 
ً
  ْجُغ١ ، الؿُاؾت ًٖ بُٗضا

ً
 ْؤلامام، ؾِىا ابً: مشل الٗغبي ال٨ٟغ ؤٖالم بٌٗ ًٖ الخضًض بلى ال٨خاب في ؤًًا

ر، الٟاعى ْابً، الٛؼالي ٓاظِِا ْما الٗغبُت اللٛت مؿخ٣بل ًٖ ْجدضَّ  ال٨خاب مً ألازحر الجؼء ْفي، جدضًاث مً ً

خُت ٞلؿٟخّ ًٖ حّٗبر التي ألاقٗاع بٌٗ ال٩اجب ٌٗغى ْاح" ْ"مىاظاة .الْغ ت ًٖ بضٌٗت ٨ٞغة ال٨خاب َظا ٢ّضم: ؤع  عٍئ

ت مً ال٨ٟغة َظٍ اهبش٣ذ ٢ْض، ْالهضا٢ت، ْالُٗاء، الهض١: مشل، الغا٢ُت ؤلاوؿاهُت لل٣ُم ظبران خُت هٖؼ  ْع

ؿمذ
ّ
 ٦خاب في ظاءث التي اإلاٗاوي بٌٗ ط٦غ ٖلى ال٨خاب َظا في ظبران ؤحى ٢ْض، ٦خبّ ٚالبُت في ظبران ٦خاباث بها اح

ٓعة ٧اؾخدًاع، ْالُغاث٠" "البضاج٘ ٓة ًمشل الظي الكُُان ن  الخدلي في ؤلاوؿان بعاصة ؾلب بلى حؿعى زُٟت ٢

ٓاء ْحٛظي، بالًٟاثل بت ألاَ  .الؿِئت ألاٞٗا٫ مماعؾت في بالٚغ

ٓبّ ألاصبُت:  16.2.3.3  ؤؾل

ْالكٗغاء في اإلاهجغ ؤ٦برٌٗخبر ظبران زلُل ظبران ؤخض   ْؤَمِم ُّٞ،  ألاصباء  ٢ْام بسضماث ظلُلت ْؤٖٓمِم 

ْالىثر خاهُاث، في مجا٫ الكٗغ  ْٖلم الْغ ْالًٟ الدك٨ُلي، ْالٟلؿٟت  ْباإلياٞت بلى الىدذ  ٍٓغ  ْالخه . ٧ان ْالغؾم 

 في الا 
ً
 مخدغعا

ً
ٖٓت، ٩اع ألاصبيبخظبران ؤصًبا ٓان مخى ّٖٓ بإل ٍْى ْلّ ، َْٓ خا٫ْ ؤن ًبخ٨غ الك٩ل الٟجي بابخ٩اع ظضًض 

ْؤصبُت ْة ٞىُت  َْٓ مً ٞخمخ٘ ال٣غاء ، زغ  بلى ألاصب الٗغبي 
ً
مالٟاجّ ألاصبُت. ْفي الىثر اؾخُإ ظبران ؤن ٠ًًُ ظضًضا

 بظل٪ الخض
ً
ٓع م٨ؿغا ْالىثرالكٗغ اإلاىش ْص ال٩امىت بحن الكٗغ  ْالىثر. بهّ َضم الخض ٓصة بحن الكٗغ  ٧ْاهذ ، ْص اإلآظ

ت طاث هٟـ قٗغي  ٓاثض اللٛت.، ٦خاباجّ الىثًر ٢ْ  ٧ْاهذ ٦خاباجّ جسغط ًٖ صاثغة الخ٣لُض 
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ٍٓض الٗمل  ت الجمُلت بجاهب اٖخماصٍ ٖلى الىٓغة الجمُلت في جج ٓم ٖلى ألالٟاّ الغمٍؼ بن ؤؾلٓب ظبران ٣ً

َْٗخمض ظبران زلُل ظبران ٖلى الخُا٫ ْؤلاخؿاؽ، صبيألا  ٍْبخ٨غ ٞحها.  ٓاث ، َْؿخٗحن بالجضًض مً ألاؾالُب  ْألان

 بضٌ٘ الخُا٫، ٍْجمِٗا ٢غاءة ص٣ُ٢ت، َْؿخٗملِا بإصبّ، ْألا٩ٞاع
ً
 عاجٗا

ً
ْٖلٓ ألاز٩ُٞٓن ظمُال ْة ال٨ٟغة  ْٖىضٍ زغ ت لُ، 

َٓمُت  ٩ٍْٓن املجاػ ٖباعة ًٖ زُا٫ ظبران.، ْال

ٓا٢ُٗت ججلذ ل٣ض ٓحى خُض، ال٣ههُت ٦خاباجّ في ؾُما الْ  ظبران ؤصب في ال ٓا٢٘ مً ال٣هو َظٍ اؾخ ، ال

ت ٌصخو زّم ، ؤبٗاصَا ب٩ل ال٣ًُت ًُغح ِٞٓ، ْمأؾحهم البكغ آالم مً بّ ًدُِ ْما
ّ
  الٗل

ً
ًِا بلى صاُٖا  ٞع

، للمغؤة املجخم٘ ْلم ٣٦ًُت، املجغص ؤلاوؿان ٢ًْاًا الاظخماُٖت ال٣ًاًا مً الٗضًض ظبران َغح ٢ْض، ْمٗالجتها

ً الضًً عظا٫ ْلم ٢ًُْت ٓجّ، الؿُاؾُت ال٣ًاًا َغح بلى بياٞت، الضًً باؾم اإلادؿتًر ٓعة ؤمخّ ألبىاء ٦ضٖ  ٖلى للش

 .ال٣اثم الخ٨م

ٓهّ الظي ٌٗخمض   بطا هٓغها بلى بهخاظّ ألاصبي مً هاخُت مًم
ً
ْماوؿُا  ع

ً
ٖلُّ مً اٖخبر ظبران زلُل ظبران ؤصًبا

ْالٗى٠. ٓاط  ْالك ْماوؿُت ٦ما ؤهّ ًخ٩لم ًٖ الاؾدبضاص  ا مً الخهاثو الغ ْٚحَر ْاهُباٖاجّ الخإملُت   ججاعبّ الباَىت 

ْماوؿُت ِْغث ٦ما ٤ ًٖ ظبران ؤصب في الغ ٓاَغ ج٣مهّ ٍَغ ٓاَغ،  َظٍ إلاىاظاة خبّ بلى الُبُٗت، بياٞت لٓ الٓ

ْجخجلى اح،  ْالٍغ ْالبدغ،  ْال٣مغ،  ْم ٧اللُل،    ظبران اوؿُتع
ً
 جٓفي  .ؤصبّ في الضاثمت ألالم ْؤهحن الخؼن  وٛمت في ؤًًا

ٓع٥ مؿدكُٟاث بخضٔ في 1931 هِؿان 10 في ظبران ٍٓ ان بمغى نابخّب بٗض ْألاعبٗحن الشامىت في َْٓ هُ  .الؿَغ

 هجُب مدّٟٓ 16.2.4

ْاجي مال٠ ً ال٣غن  زال٫ الٗغب ألاصباء ؤَم مً ٌٗض، مهغي  ْع ً  َْٓ مً ؤَم، الٗكٍغ ْاإلا٨ٍٟغ الٗلماء 

ْع مِم في ألاصب حن الظًً لِم ص َْٓ ؤ٫ْ مً ؤصباء الٗالم الٗغبي ، ْلّ جإزحر ٦بحر ٖلى املجا٫ ألاصبي في الخُاة، اإلاهٍغ

ٓبل ظاثؼة ٖلى الخه٫ٓ  في الظي هجر ْاًخّلآلصاب ب ه الص خاعجىا" ةالكِحر  غ  ."ؤ

ْوكإجّ 16.2.4.1 ٓلضٍ   م

ِلض ؼ هجُب ُْ لٗاثلت ، م1911 ٖام صٌؿمبر 11 في ببغاَُم ؤخمض باقا في حي الخؿحن مدّٟٓ بً ٖبض الٍٗؼ

ؼ ٖبض ْالضٍ ٧ْان. ال٣اَغة مخٓؾُت في ا ابغاَُم الٍٗؼ ًٟ ا مْٓ ًُّ ٓم ْالضَا قُش مً ، ٞاَمت ؤمّ اؾم ٧ْان خ٩ ٧ْان 

غ الكٍغ٠ ٍٓت في مضعؾت  زم ؤجم اإلاغخلت، بهّ جل٣ى حٗلُمّ الابخضاجي في مضعؾت الخؿُيُت بال٣اَغة .مكاثش ألاَػ الشاه

ٍٓت ت. ْخهل ٖلى لِؿاوـ آلاصاب ، ٞااص ألا٫ْ الشاه ٢ؿم الٟلؿٟت ٖام في زم الخد٤ ب٩لُت آلاصاب بالجامٗت اإلاهٍغ

٦ْخابت ال٣هو، م1934 ٢ْاٝ. زم ٢غع التر٦حز في ألاصب  ْػاعة ألا  في 
ً
ٟا  ٢ْض خ٤٣ هجا، ْٖمل بٗضَا مْٓ

ً
ح ٦بحر ظضا

ْحؿلم ٖضص ٓاثؼ في َظا املجا٫ الغاج٘  َْٓ ألار ألانٛغ لؿخت ؤق٣اء.، مً الج ٓبل" في ألاصب.   ْمجها "ظاثؼة ه

ٓعة مدّٟٓ هجُب قِض ٓام ؾبٗت ٖمٍغ ٧ْان 1919 ز ٓعة لِظٍ ٧ْان. ٣ِٞ ؤٖ  هّب خُض ٖلُّ ٦بحر   جإزحر   الش

ىُت اإلاكاٖغ مً ألاْلى ججغبخّ زاى ٓمُت الَٓ ٧ْان ، ٦ْظا حٗل٤ بالٟلؿٟت .الخ٣ًا ٦خاباجّ في بٗم٤ٍ  ؤزغث ٢ْض، ْال٣
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 ًٖ هللا
ً
َْٓ ما صٖاباخشا بط ْظض هٟؿّ في نغإ ما بحن الٟلؿٟت ، ْمغ بإػمت ببضاُٖت، ٍ بلى صز٫ٓ ٢ؿم الٟلؿٟت، 

 لُخد٫ٓ بلى ألاصب. ، ٣ٞغع ؤن ًيخهغ لؤلصب ٖلى خؿاب الٟلؿٟت، ْألاصب

٢ْاٝ ْػاعة في ٦شحرة ٖلمُت مىانب مدّٟٓ هجُب قٛل ٢ْض  في بغإلااوي ؾ٨غجحر مىهب في اقخٛل خُض، ألا

٢ْاٝ ْػاعة ٓاث ؾب٘ إلاضة ٞحها ْٖمل، ألا ٓاث حؿ٘ إلاضة الخؿً ال٣غى ماؾؿت مضًغ ٖحن زم. ؾى  هجُب ْٖمل، ؾى

غ إلا٨خب مضًغ مدّٟٓ ٢ْاٝ مضًغ ٖحن طل٪ ْبٗض. ؤلاعقاص ٍْػ ت في ؤ  مدّٟٓ هجُب قٛل طل٪ ْبٗض، الش٣اٞت مضًٍغ

ٓن  ْؤلاطاٖت الؿِىما صٖم إلااؾؿت ٖام مضًغ مىهب . للؿِىما الٗامت اإلااؾؿت بصاعة مجلـ عثِـ ٖحنزم  .ْالخلٍٟؼ

ٓمُت اإلاىانب مً الخ٣اٖض ٢غع  ْؤزحًرا . ٧إصًب مؿحرجّ بضؤث َىا ْمً ألاَغام ماؾؿت ٦خاب ؤخض ًهبذ ؤن ٢ْغع  الخ٩

ٓبل بجاثؼة ٞاػ ْٖىضما   ِالدؿلم ابيخّ ْؤعؾل بىٟؿّ الجاثؼة الؾخالم ٌؿاٞغ ؤن ٌؿخُ٘ لم ألاصب في ه
ً
 .مىّ بضال

ت 16.2.4.2 ْال٨ٍٟغ  خُاجّ ألاصبُت 

ْاإلا٣االث البضؤ هجُب مدّٟٓ خُاجّ ألا   سُت في صبُت ب٨خابت ال٣هو  ْالخاٍع  فيؿً اإلاب٨غ الٟلؿُٟت 

. ، م1930ٖام   في ال٣هو جل٪ ًيكغ ٧ْان، ال٣هحرة ال٣هو ٦خابت في بٕغْ ٖىضما ٧ان في الخاؾٗت ٖكغة مً ٖمٍغ

ْاًت ؤ٫ْ  ٧ْاهذ. "الغؾالت" مجلت ٓان مدّٟٓ هجُب ٦خبها ع ْ ألا٢ضاع" "ٖبض بٗى ا في  ،  ٢ْض جم وكَغ سُت  ْاًت جاٍع هي ع

ْاًت "٦ٟاح َُبت"، م1939ٖام  سُت التي جخدضر ًٖ الٟغاٖىت. زم ٦خب ع ْلذ الخ٣بت الخاٍع ا جىا في ٖام  ْوكَغ

سُت في جل٪ الٟترة، م1944 ْاًاث الخاٍع غ جخدضر، ْهي مً يمً الغ ْاًت ًٖ ٦ٟاح الكٗب اإلاهغي اإلاٍغ ألن ، َظٍ الغ

ْاًت "زان الخلُلي" ٦ْظا ٦خب ع ٢ٓذ ٧اهذ مهغ مدخلت.   ٦خب زم، جخدضر ًٖ شخو ًضعى ؤخمض ؤٞىضي، في طل٪ ال

ْاًت "ال٣اَغة ْاًت، الجضًضة" ع  ع
ً
مت ، "زغزغة ١ٓٞ الىُل" ْؤًًا ْاًت جخدضر ًٖ ٍَؼ ب ال٨شحر مً ، م1967َظٍ الغ َْْغ

ْاًت "الؼ٢ا١" ْع ْال٣ٟغ.  ٢ْاث الخغب  ْالٛغام في ؤ ْاًت "الخب جدذ اإلاُغ" جدىا٫ْ الخب  ْع مت.  ، الصخهُاث بٗض الٍِؼ

ْاًاث التي جخدضر ًٖ خُاة الىاؽ في خاعة الهىاص٢ت ْاًت ؤزىاء ، ْهي بخضٔ الغ ٢ْض ٦خب هجُب مدّٟٓ َظٍ الغ

ْاًت "ز ٦ْظا ٦خب هجُب مدّٟٓ ع ت ؾلؿلت هي، ال٣اَغة" الزُتالخغب الٗاإلاُت الشاهُت.  ُّ ْاث ن  ع ّٓ ْاًاث زالر مً جخ٩  ع

ً بحن: هي، َامت ت، الك١ٓ  ٢ْهغ، ال٣هٍغ ْاًاث َظٍ جهي٠ُ جّم  ٢ْض، ْالؿ٨ٍغ ْاجي الٗمل ؤجها ٖلى الشالر الغ  الغ

ٔ  ٖلى ًٞلألا ْ  خؿًألا  ً مؿخٓ ش امخضاص ْٖلى، الٗغبي الَٓ ْاًاث ، الٗغبي ألاصب جاٍع ًغظ٘ بلى ْؾبب هجاح َظٍ الغ

ْاًاثؤن  ا َظٍ الغ ٍَٓغ ٓهُت. ٢ض جم جه  في مؿلؿالث جلٍٟؼ

ْال٨الب"1973ْفي ٖام  ْاًت "اللو  ْاًاث الغاجٗت لل٩اجب هجُب مدّٟٓ، م وكغث ع ٧ْان ، ْهي بخضٔ الغ

 
ً
ٓها ْاًت ؾُٗض مِغان الظي ٧ان مسج ٓاث في السجً بتهمت ، بُل َظٍ الغ ْزغط مً السجً بٗض ؤن ٢طخى ؤعب٘ ؾى

ْاًت1977ْبٗضما زغط مً السجً بضؤ في عخلت الاهخ٣ام. ْفي ؾىت ، الؿغ٢ت هي ، "ملخمت الخغاِٞل" م وكغث ع

٦ْخب ت ؾ٨ىذ الخاعة.  ٖٓت ٢هو ًٖ ؤؾغ مهٍغ ٓا٢ُٗت ؤؾلٓب في مجم ْاًت ال ْاًت ٦ْخب. "الؿغاب" ع  "الصخاط". ع

ْاًت "٢كخمغ" ْاجي الكِحر هجُب مدّٟٓ هي ع ْاًت ٦خبها الغ ٧ْاهذ ٢هتها ًٖ ، م1988َا في ٖام ٢ْض جم وكغ ، ْآزغ ع

ٓلتهم تزمؿ ْاخض مجهم شخهُت مؿخ٣لت ًٖ آلازغ.، ؤنض٢اء مىظ َٟ  ْل٨ً ل٩ل 
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ْاًت م1950في ٖام نضعث  الص ع ْلذ خُض، خاعجىا" "ؤ ْاًت َظٍ جىا   الغ
ً
ٓع  مً ٖضصا  اإلاخٗل٣ت الؿُاؾُت ألام

ْاًت جل٣ذ لظل٪ -الٟترة بخل٪ ْص الغ ٍٓت ؤٞٗا٫ عص ْاًت ألجها، ٢ ضة ألاَغام. ؾُاؾُت ع ْاًت في ظٍغ ، ٢ْض وكغث َظٍ الغ

٢ٟٓذ بٗض ٢لُل ْاًت َظٍ ْبؿبب، ْطل٪ ألجها هالذ ٖلى اٖتراياث صًيُت ْؾُاؾُت، ْل٨جها ج ْجي حٗغى الغ ْلتمل الغ  خا

خُا٫ ْاًت َظٍ ْل٨ً، الٚا ٓلّ ؤؾباب يمً مً ٧اهذ الغ بٗذ في لبىان "ظاثؼة ٖلى خه ٓبل". َْ ْل٨ً ، م1962 ؾىت ه

ٓلِا في مهغ.   مى٘ صز

ْاًاجّ جغظمذ ً زمـ مً ؤ٦ثر بلى ع ت، ٖاإلاُت لٛت ْٖكٍغ  ْؤلاًُالُت ْالهِىُت ْألاإلااهُت ْالٟغوؿُت ٧اإله٩لحًز

ٍٓضًت ؾُت ْالؿ ٓهُت ْالْغ ٓل ا ْالُاباهُت ْؤلاؾباهُت ْالب كغث، ْٚحَر
ُ
 الجامٗت ْجمىذ، الٗالم ؤهداء مسخل٠ في ْو

٨ُت ٍٓت ظاثؼة ال٣اَغة في ألامٍغ " هجُب "ظاثؼة باؾم ؾى َل٤ ٦ما، مدّٟٓ
ُ
ٓإع ؤخض ٖلى اؾمّ ؤ  .ال٣اَغة ق

ٓبّ في الىثر 16.2.4.3  ؤؾل

ْابن هجُب مدّٟٓ    ، ٢ْهصخي ٢ضًغ يجع
ً
 مازغا

ً
 ظمُال

ً
ٍٓغا ٓع مجخمّٗ جه  ، ٧ْاجب بلُٜ ًه

ً
 خُت

ً
ٓعا ٣ٍْضم ن

ٍْغاَا ٍْخمخ٘ ، مازلت بحن ًضي ال٣اعت ٌكِضَا  ٢ْاجِٗا٩ٍْاص ؤن ًساَبها  ْمك٨التها ْبؿاثغ، بإخضاثها ْ ، مؿاثلِا 

ىُت  ْالَٓ ٓمُت  ٓم ال٣  جىا٫ْ الِم
ً
ٓصًا  ْظ

ً
ٓبا . ٧ان ؤؾلٓب هجُب مدّٟٓ ؤؾل

ً
ْا٢٘ خ٣ا  بإهّ 

ً
ٍْخٗا٠َ مِٗا ػاٖما

ْؤهٟاؾِم الالَشت هدٓ ، ْالاظخماُٖت مً زال٫ خضًشّ ًٖ املجخم٘ اإلاهغي  ْجُلٗاتهم  ْآمالِم   ؤخالمِم 
ً
مٗبرا

٠٢ٓ الالٓن٫ٓ بل ْججلى اإلا باث.  ٓح في ى ما ًبٛٓن مً ٚع ٢ْٗذ ؤخضار ِخّ، زالزؿُاسخي ٖىض هجُب مدّٟٓ بٓي بط 

ٓعة  ً( ٖكُت ز ل٫ٓ 1919)بحن ال٣هٍغ ٓلى مهُٟى 1927-م1924ْ)٢هغ الك١ٓ( بحن ٖامي ، م ب٣ُاصة ؾٗض ٚػ م بط ج

ل٫ٓ في جهاًت َظا الجؼ ْٞاة ؾٗض ٚػ ٓٞض في مهغ بٗض  ت( بحن ٖامي ، ءالىداؽ باقا عثاؾت خؼب ال -1935ْ)الؿ٨ٍغ

ْالؿُاسخي.، م1944 ٓا٢عي   ٩ٞاهذ الشالزُت مؼصْظت بحن الجاهبحن الاظخماعي ال

ْاجي، بط لجإ بلى اؾخسضام   ًالثم اإلاغخلت التي ًيخمي بلحها ٖملّ الغ
ً
ٍٓا  لٛ

ً
ٓبا ٢ض اؾخسضم هجُب مدّٟٓ ؤؾل

ما٫ ألا  ٍٓل بحن الصخهُاث في ألٖا ٓا٫ َ ْٞسمت ْخ ٍٓت عنِىت  سُتلٛت ٢ ْاًاث الاظخماُٖت  .صبُت الخاٍع ؤما في الغ

ْاجي ْا٢ٗت الٗمل الغ ٓاػي  ٓا٢ُٗت ٣ٞض اٖخمض ٖلى ؤؾلٓب لٛٓي مٛاًغ ً ْمً ؤبغػ ما ًمخاػ بّ ؤؾلٓب هجُب  -ال

ْاضخت في الٗضص مً ؤٖمالّ. ٓعة  ْالبِئت به ٓع اإلا٩ان   مدّٟٓ َٓ ِْ

َٓبت بالضعؽ ، بمؿخ٣بل باَغْجيبإ لّ ، ٢ْض اٖتٝر ؾُض ٢ُب بالُاب٘ الىٟسخي ل٨خاباجّ ٍْٔغ ؤهّ ناخب م

ْالهبر  ضٖٓ بلى الاخترام ْؤلا٦باع.، ًْفي خُاجّ عظل مىًبِ، ْاإلاغان 

ْالٗلماهُت ت الغؤي، ال ق٪ في ؤهّ مً صٖاة اللُبرالُت  زم صٖا بلى جُبُ٘ ، ٢ْض صاٞ٘ ًٖ ؾلمان عقضي، ْخٍغ

 ٖلى الى٣ض مً ٢ب، الٗال٢اث م٘ بؾغاثُل
ً
ْاًاجّ ٞؿغث زُإ٢ْا٫ هجُب عصا ْؤهّ لم ، ل ألاْؾاٍ ؤلاؾالمُت لّ ؤن ع

ٓظّ بلُّ.، ٣ًهض ٞحها ما ِٞمّ اإلاٗتريٓن   ٧ْان طل٪ عص ؾلمان ٖلى الى٣ض اإلا

ٓفي
ُ
، الغثت في صخُت بمك٨الث إلنابخّ، ٖاما 95 هاَؼ ٖمغ ًٖ 2006 ؤٚؿُـ 29 في مدّٟٓ هجُب ج

ت ٖٓمُت .ْال٩لُخحن ٨ٍْٞغ ْة ؤصبُت   .ْجغ٥ زغ
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 في الٗهغ الخضًض ؤٖالم الكٗغ 16.3

َْٓالكٗغ ًٞ مً الٟىٓن ألاصبُت ت ،  ٓهّ خ٤ اإلاٗٞغ ٓا ًىٓمٓن الكٗغ مىظ ، ٖىض الٗغب ًٞ ٢ضًم ٌٗٞغ ٧ْاه

ٍٓلت. ؤما في الٗهغ الخضًض   مً خُض ٣ٞض ٖهغ ًغظ٘ بلى ما٢بل ؤلاؾالم بٟترة َ
ً
 ٦بحرا

ً
ٓعا ٓع َظا الًٟ جُ جُ

ْالك٩ل.  ْفي، ْاإلآؾ٣ُُت، الٟىُت َُئاجّ ْفي، مًامُىّ ْفي ؤؾالُبّ في ال٣ضًم الكٗغ ًٖ ًسخل٠ َْٓ اإلاًمٓن 

ٖٓاجّ ؤٚغايّ ٓاّٖ ْفي ْمٓي ْالخُاعاث الجضًضة حٗضصث في الكٗغ الٗغبي  .ْاملخخلٟت اإلاؿخجضة ؤه ْإن الاججاَاث 

ٍٓجهم، الخضًض ٓاحي الخإزحر التي ٖملذ ٖلى ج٩ ْه ٖلى ألاصب الٗغبي ٞمجهم مً ا٢خهغ ، ْازخل٠ الكٗغاء في ز٣اٞاتهم 

ٓا بلُّ، ال٣ضًم ْاههٝغ ًٖ ال٣ضًم لُجاعي الٛغبُحن ُٞما طَب ْبُت  ْع ْمجهم مً ظم٘ ، ْمجهم مً اَل٘ ٖلى آلاصاب ألا

ٍٓت ، ْؤٞاص مً ٧لحهما، بحن ألاصب الٗغبي ْألاصب الٛغبي ْص ألاصب الٗغبي الخضًض بالٗىانغ ال٣  ٖلى ؤن ًؼ
ً
ْؤنبذ ٢اصعا

ً ٍْٟخذ ؤمامّ ، الجضًضة ُْٞما ًلي هظ٦غ بٌٗ الكٗغاء اإلاٗانٍغ ْالظ١ْ.  ٓع بما ًىاؾبّ الٗهغ  ْالخُ الؿبل للخ٣ضم 

ٍٓغ الكٗغ الٗغبي في الٗهغ الخضًض. ٓا بسضماث ظلُلت في جُ  الظًً ٢ام

ْصي 16.3.1 ٓص ؾامي الباع  مدم

ْال٣لم ْالخجضًض في الكٗغ الٗغبي الخضًض، َٓ عب الؿ٠ُ  ال٣هُضة بهّ ظضص في ، ْعاثض مضعؾت البٗض 

 
ً
 ْ الٗغبُت ق٨ال

ً
ٓها ٓان قٗغي في الٗهغ الخضًض. ، مًم  َْٓ ٌٗض ؤ٫ْ مً ٦خب م٣ضمت لضً

ْوكإجّ 6.3.1.1 ٓلضٍ   :م

ٓص ؾامي بً خؿً بً خؿجي ب٪ بً ٖبض هللا ب٪ الجغ٦سخي  ت ، َٓ مدم ْص مً مضًٍغ ْصي وؿبت بلى الباع ْالباع

 
ً
ْص، بدحرة التي ٧اهذ زايٗت ألخض ؤظضاصٍ ٢ضًما ْ م بمهغ1837ي ؾىت ْلض الباع  الثراء مً شخيء ٖلى ؤؾغة في وكإ، 

ٍٓ، ْالؿلُان ٓاء بغجبت اإلاهغي  الجِل في يابُا ٧ان ٞإب حن، ل ُٖ ٓصان في ْصه٣لت بغبغ إلاضًىتي مضًغا ْ  َىا٥ ْماث، الؿ

ٓص ٧ْان  ، ْوكإ وكإة ٖلمُت .ٖمٍغ مً الؿابٗت في خُيئظ ؾامي مدم
ً
ْجسغط مجها يابُا  زم صزل اإلاضعؾت الخغبُت 

ٓع ، نٛحر الؿً  ٖلى الٟ
ً
ْٖمل بٗض ، ٞاقخٛل بضعاؾت الكٗغ الٗغبي، ٖىضما جسغط مً اإلاضعؾت الخغبُت لم ًجض ٖمال

ٓػاعة الخاعظُت ْالٟاعؾُت، م1857ْؾاٞغ بلى آؾخاهّ ، طل٪ ب  مً ؤقٗاَع، ْؤج٣ً في اللٛت التر٦ُت 
ً
، امْخٟٔ ٦شحرا

ْالٟاعؾُت ٖلى  ل َىا٥ هدٓ ، الالخدا١ ب٣لم ٦خابت الؿغ بىٓاعة الخاعظُت التر٦ُتْؤٖاهخّ بظاصجّ للٛت التر٦ُت  ْْ

ٓاث مً  ْصي بداقِخّ، إلاا ؾاٞغ الخضًٓي بؾماُٖل بلى الٗانمت الٗشماهُت، م1863بلى  1857ؾب٘ ؾى ، ؤلخ٤ الباع

 ألخمض زحري ٖلى بصاعة اإلا٩اجباث ب، م1863زم ٖاص بلى مهغ في ٞبراًغ 
ً
حن مهغ ُٖىّ الخضًٓي بؾماُٖل مُٗىا

ت التي زغظذ ؾىت ، ْآلاؾخاهت. زم ٖحن ٢اثض ال٨خُبخحن مً ٞغؾاهّ ، م1865في ؤزىاء طل٪ اقتر٥ في الخملت الٗؿ٨ٍغ

ذإلا غة ٦ٍغ ْبٗض ٞكل  إلاضة اإلاِمت جل٪ في ْاؾخمغ، ؿاهضة الجِل الٗشماوي في بزماص الٟخىت التي وكبذ في ظٍؼ ٖامحن. 

غة ؾغهضًب بالِىض ٓعة هٟي بلى ظٍؼ   ْب٣ي، الش
ً
ٔ  ٢ْض، بها ؾبٗت ٖكغ ٖاما  الظي ببلضٍ ُّٞ ًخٛجى لؿاهّ ٖلى الكٗغ ظغ

ا. زم ٖٟي ٖىّ زاى التي الخغب مً ظاهًبا ٍْه٠، ٞاع٢ّ ْجٓفي ؾىت ، ٚماَع  م.1904ْٖاص بلى بالصٍ 



298 
 

ْصي ٌٗض ْال٣هاثض بإؾلٓب ظُاف، الخضًض الٗهغ في الٗغبي الكٗغ عاثض الباع ْجم٨ً ، بهّ ٢غى ألاقٗاع 

ٍْ. بهّ بها ًدلم ٨ًً ٖالُت لم ٖلى م٩اهت ض مٗانغ
ّ
٣ت ؤٚغايِم في ْخا٧اَم ال٣ضماء ٢ل ٍغ ٖٓاث ٖغيِم َْ  للمٓي

ٓبهم ْفي ٍٓع ًٖ الخٗبحر خُض مً ملمًٓؾا ججضًًضا طل٪ م٘ لّ ٞةن، مٗاهحهم ْفي ؤؾل  ظضًضة مٗان ْلّ، ْإخؿاؾّ قٗ

ٓع  ْٞت ؤٚغايّ ٧ل في الكٗغ هٓم ٢ْض .مبخ٨غة ْن  الكٗغ ههج مغحؿًما، ْعزاء ْهجاء ْٞسغ ْمضًذ ٚؼ٫  مً اإلاٗغ

 ْاإلاٛترب، الٓلم ٖلى ْالشاثغ، الصجإ الًابِ ِٞٓ هٓم؛ ما ٧ل في ْاضخت ٧اهذ شخهِخّ ؤن ٚحر، ال٣ضًم الٗغبي

ًٖ ً ْط، الَٓ  .الٓفي ْالهض٤ً، الك٤ُٟ ْألاب، الخاوي ْالؼ

ض ٓان قٗغ  ًٍؼ ْصي صً  ٢ْهُضة، مجلضاث ؤعبٗت في َب٘، بِذ آالٝ زمؿت ٖلى ؤبُاجّ ٖضص ل٣ض جغ٥ الباع

ٍٓلت ا ْلّ، "الٛمت ٦ك٠" ٖلحها ؤَل٤، البٓنحري  بها ٖاعى َ ًً ْابض ٢ُض" ؤً ٓاٍَغ ُّٞ سجل هثري  ٦خاب َْٓ" ألا  ز

ٕٓ بإؾلٓب ْعؾاثلّ ْصي مسخاعاث"ْ، مسج ٖٓت ْهي" الباع ٫ٓ  مً قاًٖغا زالزحن قٗغ مً الكاٖغ اهخسبها مجم  ٞد

 .بِذ ؤل٠ 40 هدٓ ًبلٜحن، الٗباؾُ اءالكٗغ 

ٓبّ في الكٗغ 16.3.1.2  ؤؾل

ت في الٗهغ الخضًض  ْصي باٖض الجهًت الكٍٗغ ٓص ؾامي الباع َْٓ ؤخض قٗغاء اإلاضعؾت ، ٌٗخبر مدم

ٓاخضٍ اإلاضعؾت مداٞٓتها ٖلى ال٣اُٞت ْمً زهاثو َظ، الاجباُٖت ٓػن ال ْال ٓاخضة  ْمخاهت ، ال ْظؼالت ألالٟاّ 

ْاإلاٗاويْج٣لُض ٢ضماء الكٗغاء في ، ألاؾلٓب ٓع  ٓايُ٘ ٢ضًمت في زٓب ٖهغي. ، اله  لئلخاَت بم
ً
 بياٞت

ْصي قاٖغ   ٧ان الباع
ً
 م٣لض ا

ً
ٖٓاث مسخلٟت مشل: ، بالضعظت ألاْلى ا ْمٓي ٖٓت  بهّ ٢غى ألاقٗاع في ؤٚغاى مخى

ىُت ْالخماؾت التيْالؿُاؾت، الَٓ ْالٟسغ  ت اا٢خًته ،  ب.، خُاجّ الٗؿ٨ٍغ ْالخْغ ْمكاع٦خّ في اإلاٗاع٥  ؾِخّ   ْْٞغ

ْصي الكٗغ الٗغبي مً مغ٢ضٍ َْٓ ، ْؤزغظّ مً اإلاٗاوي الخ٣لُضًت بلى آٞا١ الخٗبحر ًٖ مٗاوي الٗهغ، ٣ٞض ؤخُا الباع

ا ألاْلى  ت بلى مهاصَع ْزب بالٗباعة الكٍٗغ ْمخاهت الٗباعة. ، ْظؼالت ألالٟاّ، خُض صخت الترا٦ُبمً الكاٖغ الظي 

ْصي ٢هب الؿب٤ في مٗالجت ألاصب ا ٓع ٢ْض خاػ الباع خّ بمٗحن مً اله ٍْض قاٍٖغ ٓاؾّ في جؼ  خ
ً
ٍٓغي مؿخسضما لخه

ْصي ؤ٫ْ مً َغ١ الكٗغ الؿُاسخي في الٗهغ الخضًض.، ْاملخؿٓؾاث  َْٗض الباع

 ؤخمض قٓقي 16.3.2

م في الٗهغ الخضًض، َٓ ؤمحر الكٗغاء  ٓبغ ؾىت  16ْلض في ، ْؤقَِغ اؾمّ ال٩امل ؤخمض قٓقي ، م1870ؤ٦خ

قاملت. اهدضع قٓقي مً ؤؾغة  ٣ًٓت٧ان مهغ ببان جل٪ الٟترة في خ٨م بؾماُٖل حؿعى بلى ، بً ٖلي بً ؤخمض قٓقي

ا بإن٫ٓ ؤعبٗت: ال٨غصًت ْ ازخلذ صماَئ ٓهاهُت،  ْ ْالتر٦ُت، الُ ٓمّ الابخضاثُت في ٦خاب الكُش نالر،  ، الٗغبُت. جل٣ى ٖل

ٞضعؽ ُّٞ اللٛت ، الترظمت زم الخد٤ ب٣ؿم، ٢ْطخى َىا٥ ؾيخحن، زم اهخ٣ل بلى مضعؾت الخ١ٓ٣ لُضعؽ ٞحها

ٓم ألاصب ٖلى ًضي خؿحن اإلاغنٟي، الٟغوؿُت ْالكُش ، ٠ُْالكُش خٟجي هان، ْخهل ٖلى ؤلاظاػة ٞحها. زم جلمظ ٖل

ٓوي البُاباوي ٤ُٞٓ بلى ٞغوؿا إلجمام صعاؾت الخ١ٓ٣ ، دمحم البؿُ ، ْبٗض جسغظّ مً مضعؾت الخ١ٓ٣ ؤعؾلّ الخضًٓي ج

ٓاث في مضًىت  ، ْاه٨ب ٖلى ٢غاءة ٦خب ألاصب الٗغبيم. 1892، زم ٖاص بلى مهغ ٖام باَعـخُض ٢طخى ؤعب٘ ؾى

ٓاؽْ  م ْؤبي جمام، ْاإلاخىبي، ْالبدتري ، الؾُما ٦خب ٞد٫ٓ الكٗغاء ؤمشا٫: ؤبي ه  .ٚحَر
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ْال٣هاثض، بضؤ الكاٖغ ؤخمض قٓقي ًىٓم الكٗغ ؤزىاء صعاؾخّ الخ١ٓ٣  ٓاهّ ًخإل٠ مً ، ٢ْغى ألاقٗاع  ٞضً

٢ُٓاث" ْؾماٍ، م1889 -1888ؤ٫ْ مغة بحن ٖامي  َب٘، ؤعبٗت مجلضاث ٦ما ؤهّ ماعؽ مماعؾت خؿىت في مجا٫ ، "الك

سُت ْاًت الخاٍع ْاًاث هي: "ٖظعاء الِىض" في ٖام ، الغ  زالر ع
ً
ال ٢ْت آلاؽ"، م٨ٞ1897خب ؤ ْاًاث ، ْ"الصٌـ" ْ"ع َظٍ الغ

 .
ً
 الشالر ح٨ٗـ خالت مهغ ٢ضًما

 في ألاصب اإلاٗانغ، إلاؿغح الٗغبي٦ْظا اٖخبر الكاٖغ ؤخمض قٓقي عاثض ا
ً
 مً ، ْمؤل ٞغاٚا

ً
٨ٞخب ٖضصا

ت  ْلذالتي اإلاؿغخُاث الكٍٗغ ْلُت ماصتها جىا ش مً ألا  ل٩ل ْظٗل، اإلاٗانغة الاظخماُٖت الخُاة ْمً ال٣ضًم الخاٍع

  مؿغخُاجّ مً مؿغخُت
ً
  َضٞا

ً
 بخإزٍغ اإلاؿغحي قٓقي ؤصب احؿم ٢ْض، ؤزال٢ُت ٢ُمت ؤْ ٖبرة ؤْ مٗحن باججاٍ مخمشال

ْبي باألصب ْع ٞهي: "مؿغخُت مهٕغ  اإلاؿغخُاث َْظٍ، ْؤلاهجلحزي  الٟغوسخي ألاصب مُالٗاجّ مً اؾخٟاص خُض، ألا

ٓباجغا" ْ"مؿغخُت ٢مبحز" جي، ٧لُ ىُت، ْاٖخمض ٞحهما الاججاٍ الَٓ ت. ، ْالخطخُت الَٓ ْامخاػث ب٨ثرة الٛىاثُت الكٍٗغ

بلى  ْما، ْ"البسُلت"، ْ"ؤمحرة ألاهضلـ"، ْ"مجىٓن لُلى"، ْ"ٖىترة"، َضٔ"ْ"ؤلؿذ ، ْمؿغخُت "ٖلي ب٪ ال٨بحر"

ت جدىا٫ْ الخُاة الاظخماُٖت اإلاٗانغة َْظٍ اإلاؿغخُاث ٧لِا مؿغخُاث قٍٗغ جي، طل٪...  ش ، ْالاؾخ٣ال٫ الَٓ ْجاٍع

 الٗغب ال٣ضًم.

م م هي اإلاهضع ألا٫ْ الظي ٞأًاث ال٣غآن ا، ْالجاهب ؤلاؾالمي، جإزغ ؤخمض قٓقي في قٍٗغ بال٣غآن ال٨ٍغ ل٨ٍغ

ْالتي ًٔغ قٓقي ٞحها الؿبُل لخٟٔ ٦غامت ، ٖلى ما ْن٠ في قٍٗغ جّاؾدكِاصا، في اؾخ٣ي مىّ ؤمحر الكٗغاء

ت الجُضة  ت هي: اإلاٗٞغ ْمً ؤَم ؾماجّ الكٍٗغ ْإ٢امت الٗض٫ الظي ؤمغ هللا بة٢امخّ.  ْالٗمل ، الترار الٗغبيباإلاؿلمحن 

٦ْظا ججلى اإلآؾ٣ُى ٣ٞض هٓم ، ٖلى بخُاثّ ْٖاعى بها قٗغاء ؤمشا٫ البدتري.  ٢هاثض اؾخلِمِا مً الٗهغ الٗباسخي 

ِاع اإلاٗجى اإلاغاص بًهالّ ٢ْضعجّ ٖلى اؾخسضامِا بظ٧اء إْل ٓع الٟىُت ْ ، في قٍٗغ  ٓع ٞىُت ٖضًضة مً اله اهبشا١ ن

 الٗامت للٗمل الٟجي.

ٓبّ في الكٗغ  16.3.2.1  :ؤؾل

ىُتاقتهغ ؤمحر الكٗغاء بكٗغ  ْالَٓ ٍْٔغ ٦شحرْن ؤن قٓقي ٧ان ، ْالكٗغ الضًجي، اإلاىاؾباث الاظخماُٖت 

 
ً
 زهبا

ً
٢ْض اقتهغ ألاؾلٓب ، ْمكاٖغ ظُاقت، ْٖاَٟت ناص٢ت، ًمل٪ زُاال ت ٞظة.  َٓبت قٍٗغ ٧ْان ناخب م

ٍٓع الظَبُت ْاهخماثّ لؤلصب الٗغبي ألانُل بٗه ، ْل٨ىّ لم ٠٣ً ٖىض َظا الخض، الكٗغي ٖىض قٓقي باجباّٖ 

َْٓ ؤ٫ْ عاثض في مجا٫ اإلاؿغح   
ً
 في ألاصب الٗغبي.  الكٗغي ْاؾخُإ ؤن ًاؾـ اإلاؿغح الكٗغي ؤًًا

ٓبّ في الكٗغ هي: ْمً ؤَم محز  ٓاء ٧ان طل٪ باليؿبت للمًمٓن ؤم الك٩لاال٣ض مدا٧اة -1اث ؤؾل  -2، مى ؾ

ٓظُت -3، جخجؿض مباصت ال٨الؾ٨ُُت في قٍٗغ ْالتر٦ُب -4، اٖخماص اللٛت اإلاِظبت الغا٢ُت اإلا ٓلت اللٛت  الٓخضة  -5، ؾِ

ُٖٓت ْجإلِٟا. -6، اإلآي ا  ْابخ٩اَع ٓصة اإلاٗاوي   ظ

ً الٗغبُت قٗغاء ؤ٦ثر مً قٓقي ؤخمض الكاٖغ ٌٗض َغْث  الظًً اإلاٗانٍغ
َّ
ز
َ
م ؤ َغث، الىاؽ في ؤقٗاَع

ْ
ز
َ
 اإلا٨خبت ْؤ

ت ٕٓ ْطل٪، ال٣لٓب في ٦بحًرا ْؤزًغا، ْاضخت بهمت ْجغ٦ذ، الكٍٗغ ٖٓاث ْجباًً، ٢هاثضٍ ؤٚغاى لخى  بحن ؤقٗاٍع مٓي

 في الخماؽ جشحر التي الَٓىُت ال٣هاثض مً ٦شحًرا قٓقي ؤخمض ٦خب. ْالٓن٠ ْالغزاء ْاإلاضح ْالؿُاؾت الخّبِ 
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ًٍْ مً ال٨شحر ٞلّ، الىٟٓؽ ْا ت الض ا ُصِعؽ التي الكٍٗغ ٍّٓ إلاا، ؤ٦ثَر ْْنٟي. ٩ٞان ؤخمض قٓقي  مٗىٓي  ظما٫ مً جد

 الٗغبي بجؼالخّ ْخؿً نىٗخّ.زحر مشا٫ للكٗغ 

 :الكابيؤبٓ ال٣اؾم  16.3.3

ْالخُاة  ْاإلآث، َٓ قاٖغ الخب  ، ْقاٖغ الُبُٗت، ْقاٖغ الخجضًض في الٗهغ الخضًض، ْقاٖغ الخُاة 

ٓهِسخي اإلال٣ب بـ"قاٖغ الخًغاء".ْ   َٓ قاٖغ ج

ْوكإجّ 16.3.3.1 ٓلضٍ   :م

ٓػعم في بلضة 1909ْلض ؤبٓ ال٣اؾم بً دمحم الكابي ٖام  ٓوـ، ج ٓا٢ٗت في الجىٓب الٛغبي مً ج ْوكإال في  ، 

ْالضٍ الكُش دمحم بً ٢اؾم الكابي  ، ٦ى٠ 
ً
ٓم الابخضاثُت ، الظي ٧ان ٌٗمل ٢ايُا ْجل٣ى الٗل ْعاح ًيخ٣ل مً بلض بلى بلض. 

 ٢ٓي الخاٞٓت، في اإلاضاعؽ ال٣غآهُت
ً
. ، ٧ْان ط٦ُا َْٓ في الخاؾٗت مً ٖمٍغ ْالْ خٟٔ ال٣غآن  ضٍ بلى بٗض طل٪ ؤعؾلّ 

 َ٘ٓ خٓن ْخهل ٖلى قِاصة الخُ ْجسغط مجها ؾىت ، م1927ظام٘ الٍؼ  م.1930زم ؤصزلّ في ٧لُت الخ١ٓ٣ 

ْؤصباءٍ ما، ؤبٓ ماضخي ْإًلُا، ْمً بُجهم: ظبران زلُل ظبران، ٧ان الكابي قضًض الخإزغ بكٗغاء اإلاهجغ  ، ْٚحَر

ْ مشل: ؤبٓ الٗالء اإلاٗغي ، ٦ظا جإزغ بإصباء الكٗغ الٗغبي ال٣ضًم  ، ظمُل بشِىت، 
ً
ْمجهم: ، ٦ما ؤهّ جإزغ بإصباء الٛغب ؤًًا

ٓجّ ٧ْان، ٚ ٔ  الش٣اٞاث ٖلى مىٟخدا ٧ان ٨ٍٞغ ل٨ً، الٗغبُت اللٛت ٖلى باألؾاؽ مغج٨ؼا حٗلُمّ المغجحن.   ٞغاح ألازغ

ْبي ألاصب ًُال٘ ْع ْهُت م٨خبت في ألاصبُت خُاجّ في مدايغة ؤ٫ْ  الكابي ؤل٣ى م1929ٞبراًغ ْفي .ْألامحر٧ي، ألا  الخلض

ٓان ، البلضان ٧ّل  ْفي ألاػمىت مسخل٠ في الكٗغ مً الٗغب بهخاط ٧ّل  مؿخٗغيا" الٗغب ٖىض الكٗغي  الخُا٫" خ٫ٓ ٖى

ْال٣ب٫ٓ في ألاْؾاٍ الٗلمُت  .اليكإة خضًشت اإلاؿلمحن الكبان ظمُٗت مجلـ ٧اجب بٗضَا ؤنبذ ٢ْض ٓة  ْها٫ الخٓ

ت. ْال٨ٍٟغ  ْألاصبُت 

ْاإلا٣االثجغ٥ ؤبٓ ال٣اؾم  ْاًاث  ْالغ ْال٣هو   مً ال٨خب 
ً
ْاؾٗا  

ً
 ؤصبُا

ً
ْمً ؤقِغ آزاٍع الٗلمُت ، الكابي بعزا

ٓان "ؤٚاوي الخُاة" ْٞاجّ أل٫ْ مغة في ال٣اَغة ؾىت ، ْألاصبُت هي: صً ْ"الخُا٫ الكٗغي ، م٢ْ1955ض جم َبِٗا بٗض 

ْع خ٫ٓ خُْ  ْ"نٟداث صعامُت"، م1923ٖىض الٗغب" ؾىت  ٓوـ ٖام  ذاجّ َبٗهي ٢هت زُالُت جض ، م1960مً ج

ْ ْ"عؾاثل الكابي" ا. ،  ٍٓع ٓوـ ْؾ ْج ْلِا ؤبٓ ال٣اؾم الكابي م٘ ألاصباء مً مهغ  َظا ال٨خاب ًًم الغؾاثل التي جضا

ٓمُاث الكابي" ْ ْ"قٗغاء اإلاٛغب ألا٢صخى" ْ"٦خاب الهجغة املخمضًت"، ْ"ً َْٓ ، مؿغخُت الؿ٨حر،  ْ"ظمُل بشِىت" 

ت.ٖباعة ًٖ ٢هت ناِٚا الكاب ٣خّ الكٍٗغ  ي بٍُغ

ٓبّ في الكٗغ 16.3.3.2  :ؤؾل

  
ً
 ممخاػا

ً
 مبضٖا

ً
ْال٣هاثض، ٧ان ؤبٓ ال٣اؾم الكابي قاٖغا ٧ْان ٧ْان لّ ؤؾلٓب زام في ٢غى ألاقٗاع   ،

 بحن ، محز بخٟغصٍقٍٗغ ً
ً
 ظامٗا

ً
ٓ خمغص ال٣ٞض ٧ان قٗغا جي ، ٢ذْالخهٝٓ في هٟـ ال ٦ما ٚلب ٖلى قٍٗغ الَٓ

٧ْانْالٗاَٟي َاب٘ الخؼن  ٓا الظًً الكٗغاء مً الكابي ْالُإؽ.  ٓا باإلاؿخ٣بل حٛى ٓا، بالخجضًض ْآمى ً ٓص ْٞع  الجم

ٓا ْالخ٣لُض ً ْالًٟ بالخُاة ٞخٛجى، الاظخماعي ْا٢ِٗم في طاتهم ْؾ٨ب ٓعة ْالُبُٗت ْالَٓ  هاصٔ .الخُاة ْإعاصة ْالش
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غ ْاؾب ٧ل مً الٗغبي الكٗغ الكابي بخدٍغ  خاصا ه٣ضا ْْظّ ْالخُا٫ ال٨ٟغ في الٛغب بإٖالم ْالا٢خضاء، ال٣ضًم ع

ٓص ٣ٖلُت ججاٍ مدايغجّ زال٫ ًٓن  الظًً ْالؿُاؾت الش٣اٞت عظا٫ بٌٗ ؤطَان في الغاسخت الجم  الاهٟخاح ًٞغ

ٍٓغ  .ْؤلابضإ ْألاصب الكٗغ ْجُ

ٓبّ: ْماوؿُت، "ِٞٓ قاٖغ ْظضاوي ٫ٓ٣ً الكاٖغ الٗغاقي ٞالر الدجُت ًٖ ؤؾل ِٞٓ ، ًمخاػ قٍٗغ بالغ

ِٓٚا بإؾلٓب ؤْ ٢الب قٗغي ظمُل ْٖباعة بالُٚت عاجٗت ًه بت مً ال٣لٓب  ِٞٓ بُبُٗخّ ، ناخب لٟٓت ؾِلت ٢ٍغ

ٓالجِا ؤلاوؿاهُت الىٟـ بلى ًغهٓ ٓلُض الكٗغ لضاثغة جٓؾُّٗ زال٫ مً الُٟايت ْز  في الكبابُت هٟؿِخّ ْمؿاًغة ْج

ٓايُ٘ ؤًٞل ْابخ٩اع ظمُل قٗغ  مٗجي ٢لب مً زاعظت الىٟـ في مازغة هاضجت ٢هُضجّ ظاءث بدُض املخخلٟت للم

ٓلّ بما الىٟسخي الخإزغ مٗاوي ٧ل بًاَا ملِما بها ت مؿخيخجا َبُُٗت خالت مً خ  قٍٗغ ظاء لظا الٗالُت ؤلاوؿاهُت الجٖز

 .(56، م:ُتٞالر الج، )قٗغاء الجهًت الٗغبُتْالخاعجي" الىٟسخي بالٗاإلاحن مخإزغا

 :هاػک اإلاالثکت 16.3.4

ْ ْها٢ضة ٖغا٢ُتهي قاٖغة   ْالٗغب في الٗهغ الخضًض،  قتهغث بإجها عاثضة ، اْاخضة مً الكٗغاء الٗغا٢ُحن 

 ْإجها خهلذ ٖلى ظاثؼة البابُحن.، الكٗغ الخغ ؤْ قاٖغ الخُٟٗلت

ٓلضَ 16.3.4.1  اْوكإته ام

ْؤصبُت  في ْوكإث، م في ؤؾغة مش٣ٟت1923 ٖام بٛضاص في اإلاالث٨ت هاػ٥ ْلضث  ْکاهذ ؤمِا، ْز٣اُٞتبِئت ٖلمُت 

َٓا ناص١، ٓعۃِمك قاٖغةالغػا١  ٖبض ؾلمى ْلِما ْؤب  
ً
 ٦بحرا

ً
ْباخشا  

ً
ٓعا  مكِ

ً
 جىمُت في ٦بحر ؤزغ اإلاالث٨ت ٧ان ؤصًبا

َٓبت هاػ٥ اإلاالث٨ت ت. بجها بضؤث خُاجّ الٗلمُت مً بٛضاص م ٍٓت، الكٍٗغ زم جسغظذ ، م1939 ٖام ٞخسغظذ مً الشاه

، م1949ْجسغظذ مً ٢ؿم اإلآؾ٣ُى ٖام ، بٗضٍ صزلذ مِٗض الٟىٓن الجمُلت، م1944ٖام مً صاع اإلاٗلمحن الٗالُت 

٩ا1959ْفي ٖام ٓوؿً ماصٌؿٓن في ؤمٍغ َْؿ٩ زم ُٖيذ ، م خهلذ ٖلى قِاصة اإلااظؿخحر في ألاصب اإلا٣اعن مً ظامٗت 

ٍٓذ، ؤؾخاطة في ظامٗت بٛضاص ْظامٗت البهغة ْٖاقذ خُاة، زم ظامٗت ال٩ مُمئىت في ال٣اَغة  زم طَبذ بلى مهغ 

ُٓٞذ في 1990مىظ  ٓهُٓ  20م بلى ؤن ج  م.2007ً

ت  في اللٛاث اإلاخٗضصة مجها: ؤلاهجلحًز
ً
ْ ٧اهذ هاػ٥ اإلاالث٨ت مخ٣ىت باإلياٞت بلى ، ْالالجُيُت، ْألاإلااهُت، الٟغوؿُت، 

ْ ٖلى قِاصة اللِؿاوبجها خاػث ، اللٛت الٗغبُت  مً ألاخُان مشلذ ـ باللٛت الٗغبُت مً ٧لُت التربُت ببٛضاص. 
ً
٦شحرا

َْٗخ٣ض ؤن هاػ٥ اإلاالث٨ت هي ؤ٫ْ مً ٦خبذ الكٗغ الخغ في  ْؤصبُت في الٗالم الٗغبي ْزاعظّ.  الٗغا١ في ماجمغاث ٖلمُت 

ت، م1996ْخهلذ ٖلى ظاثؼة البابُحن ٖام ، م1947ٖام  ْبغا اإلاهٍغ  1999 ؾىت  ٦ما ؤ٢امذ صاع ألا
ً
م اخخٟاال

ً الٗغبي.  ع هه٠ ٢غن ٖلى اهُال٢ت الكٗغ الخغ في الَٓ مِا بمىاؾبت مْغ  لخ٨ٍغ

ٓلحر ، ْعاثضة ُٖٓمت في مجا٫ الكٗغ الخغ، هاػ٥ اإلاالث٨ت ٧اهذ قاٖغة ٦بحرة ٓعة "ال٩ " حٗض ا٣ٞهُضتها اإلاكِ

 مً ال٣هاثض 
ً
ْاثل الكٗغ الخغ في ألاصب الٗغبي. ٦ما ؤجها ؤلٟذ ٦شحرا ًٍْْامً ؤ ْا ت لض ٓاجها ألا٫ْ ، الكٍٗغ ٞيكغث صً

ْعماص" في ٖام ، م1947"ٖاق٣ت اللُل" في ٖام  ٓاجها الشاوي "قٓاًا  ٓص ، م1949زم وكغث صً ذ بلى خحز الٓظ زم بٚؼ
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ٓظت"  ا: "٢غاعة اإلا ْمً ؤقَِغ ت اإلاخٗضصة  ٖٓاتها الكٍٗغ ٓاهّ البدغ" ، م1968ْ"شجغة ال٣مغ"، م1957مجم ْ"ٌٛحر ؤل

ْؤٚىُت لئلوؿان" ْ"مإؾاة ، م1977 ٓعة" ، م1977الخُاة  ْالش  م.1978ْ"الهالة 

ٓبه 16.3.4.2   :في الكٗغ اؤؾل

ْا ٖلى الكٗغ الخغ  في البضاًت ٧اهذ جىٓم الكٗغ ، هاػ٥ اإلاالث٨ت حٗض مً ؤخؿً الكٗغاء الظًً اٖخمض

٣ت الخ٣لُضًت ال٨الؾ٨ُُت ٓع بلى الكٗغ الخغ، بالٍُغ ْعي ْقٗ ٓلذ ًٖ  ا ، زم جد ، بالخؿاؾت الؼاثضةٍْخه٠ قَٗغ

ْالِٗل م٘  ْالٛغابت  ْإن الكاٖغة ٧اهذ حِٗل في ٖالم زام بها ًجهٌ ٖلى الُإؽ ْألالم ْخضٍ  ْباأللم الخاص. 

اث اإلااضخي ْهي ٚغبت م٘ ؤجها حِٗل بحن ؤَلِا ْفي ، ط٦ٍغ ٓالم بُٗضة  ْماهد٨ُُت جبدض ًٖ ٖ ت ع ْهي طاث خؿاؾُت مَٟغ

 بلضَا.

ْاثل ال ٣ت الجضًضةالق٪ ؤن الكاٖغة مً ألا ٓا بلى الىٓم بالٍُغ ً مً الكٗغاء ْؤظغؤث اإلاٗ، ظًً صٖ انٍغ

ْط بال  مً مٓاَغ الخجضًض في الكٗغ الٗغبي اْظمُ٘ ؤٖمالِ، غ ًٖ ق٩لّ ال٣ضًمٗكٖلى الخغ
ً
ت ججم٘ ٦شحرا ، الكٍٗغ

ت ٍٓت، ْنض١ الخجغبت الكٍٗغ ٓخضة الًٗ ٍٓغي ، ْاٖخماص ال ، ألاؾلٓب البؿُِْاإلاُل بلى ، ْاٖخماص ألاؾلٓب الخه

ْال٣اُٞت، ْالابخٗاص ًٖ الؼزٝغ اللٟٓي ٓػن  ْاإلاخٟاٖل مّٗ. ىْالبىاء اإلآؾ٣ُ، ْالخدغع مً ال  ٠٢ٓ  الخاصم للم

 هخاثج الخٗلم 16.4

  ً ْالكٗغاء اإلاٗانٍغ ِغث ظامٗت مً ألاصباء  ْْ ،
ً
 ٦بحرا

ً
بن ألاصب الٗغبي في الٗهغ الخضًض اػصَغ اػصَاعا

 
ً
اصًا  ٍع

ً
ْعا ٓا ص ْاإلاًمٓن في الٗهغ الخضًض. الظًً لٗب ْآصابها مً خُض الك٩ل  ٍٓغ اللٛت الٗغبُت   في جُ

 ي مهُٟى لُٟي ْجٓفي في ٖام 1976ْلض في مىٟلٍٓ ؾىت  اإلاىٟلَٓ  1924م، 
ً
ا  باٖع

ً
بضؤ خُاجّ . م. بهّ ٧ان ؤصًبا

٧ْان الكُ ْال٣ب٫ٓ في الٗالم الٗغبي ْؤلاؾالمي.  ْاؾخُإ ؤن ًىا٫ ؤلاعجاب  ش دمحم ٖبضٍ ألاصبُت في مهغ، 

٧ْان مهُٟي لُٟي ناخب ؤؾلٓب زام  ل٫ٓ ؤًًا.  ْاؾخٟاص مىّ ألامحر ؾٗض ٚػ ْط٧اثّ،   بُٟاهخّ 
ً
معجبا

ٓص ال٣ٗاص.هبضٌ٘، ختى اٖتٝر بم٩ا  خّ الٗلمُت ْألاصبُت الاؾخاط ٖباؽ مدم

  ٓان في ٖام ٓالُض ؤؾ ٓص ال٣ٗاص مً م ْاهخ٣ل بلى طمت هللا ؾىت 1889ٖباؽ مدم ظمُ٘ م. ًخ٤ٟ 1964م، 

.
ً
 بلٜ ٖضصَا هدٓ ؾخحن مالٟا

ً
 ٦شحرة

ً
ْالى٣ض، بهّ ٦خب ٦خبا ْالكٗغاء ٖلى م٩اهخّ في الىثر  ْفي ٖام  ألاصباء 

1960 
ً
ت لآلصاب. بهّ لم ٨ًً ٧اجبا .  ؤْ ها٢ضام ها٫ ظاثؼة الض٫ْ الخ٣ضًٍغ

ً
 ؤًًا

ً
 ٞدؿب بل ٧ان قاٖغا

ً
ؤْ ماعزا

ًْٖ الصخهُاث ؤلا   ؾالمُت.٦خب في مجا٫ الضٞإ ًٖ ؤلاؾالم، 

  ْلض في بلضة بكغي بلبىان ؾىت ْجٓفي ٖام 1883ظبران زلُل ظبران  ٓبّ 1931م،  ْؤؾل  ،
ً
ْماوؿُا  ع

ً
م. ٧ان ؤصًبا

ت، ٦ما ؤهّ ٌٗخمض ٖلى الخُا٫ ْؤلاخؿاؽ. بهّ ؤياٝ الهى٠ الجضًض بلى ألاصب  ٓم ٖلى ألالٟاّ الغمٍؼ ٣ً

 ْ ْص ال٩امىت بحن الكٗغ  َْضم الخض ٓع  َْٓ الكٗغ اإلاىش ْ الٗغبي  ج٣ً في اللٛت ؤالىثر. َاظغ بلى الٛغب 

 
ً
با  ؤٍع

ً
ْؤنبذ ؤصًبا ٖٓاث مسخلٟت   ٦شحرة في اللٛت الٗغبُت خ٫ٓ مٓي

ً
٦ْخب ٦خبا ت، زم ٖاص بلى لبىان  ؤلاهجلحًز

.
ً
 ٦بحرا

ً
ٓٞا  ُْٞلؿ
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  ْلض ٓبل لآلصاب.  ، ْخهل ٖلى ظاثؼة ه
ً
ْاثُا ْع  

ً
ً، ٧ان مالٟا هجُب مدّٟٓ مً ؤ٦بر ألاصباء في ال٣غن الٗكٍغ

ْاٞاٍ ألاظل في ؾىت 1911ي ال٣اَغة ٖام ف اإلاك٨الث الاظخماُٖت، ْألاْيإ  م. بهّ ٦خب 2006ًٖم، ْ

ىُت ْالاظخماُٖت.  ْالَٓ ٓمُت  ٓم ال٣  جىا٫ْ الِم
ً
ٓصًا  ْظ

ً
ٓبا ٓبّ ؤؾل ٧ْان ؤؾل الؿُاؾُت في الٗالم الٗغبي. 

ً لٛت ٖاإلاُت. ْٖكٍغ ْاًاجّ بلى ؤ٦ثر مً زمـ   جغظمذ ع

  ْصي ٓص ؾامي الباع ْالخجضًض في الكٗغ الٗغبي الخضًض، بهّ ظضص في مدم ٧ان عاثض مضعؾت البٗض ْؤلاخُاء 

ٓال . َٓ مً م
ً
ٓها ْمًم  

ً
مً اإلاضعؾت نٛحر الؿً م، جسغط 1837ض مهغ في ٖام ُال٣هُضة الٗغبُت ق٨ال

ْال ْالٗغبُت، ٢غى ألاقٗاع   في اللٛت التر٦ُت 
ً
غة ؾغاهضًب. ٧ان مخًلٗا . هٟي بلى ظٍؼ

ً
٣هاثض الخغبُت يابُا

 بإؾلٓب ظُاف.

 ْلض ؾىت  "ؤمحر الكٗغاء"ؤخمض قٓقي اإلال٣ب بـ م، ٧ان عاثض الكٗغ الخمشُلي، ٦خب 1870في الٗهغ الخضًض، 

ْالخُاة الاظخماُٖت اإلاٗانغة. ٧ان قضًض الخإزغ باألصب  ش ال٣ضًم  ت التي جدىا٫ْ الخاٍع اإلاؿغخُاث الكٍٗغ

ْالجاهب م  ْبي، ٦ما ؤهّ جإزغ بال٣غآن ال٨ٍغ ْع ىُت التي جشحر الخماؽ  ٢غى ؤلاؾالمي. ألا  مً ال٣هاثض الَٓ
ً
٦شحرا

 في الىٟٓؽ.

 ٓٓوـ ٖام  ؤب ْلض في ج ْجإزغ بكٗغاء اإلاهجغ، ٦ما جإزغ 1909ال٣اؾم الكابي   ٢ٓي الخاٞٓت، 
ً
م، ٧ان ط٦ُا

ْاإلا٣اال  ْاًاث  ْالغ  مً ال٣هو 
ً
ٓع "الخُا٫ الكٗغي ٖىض الٗغب"، ٦خب ٦شحرا ْلّ ٦خاب مكِ ث بإصباء الٛغب، 

ْماوؿُت. الٗلمُت ْألاصبُت.  َْٓ قاٖغ ْظضاوي ًمخاػ قٍٗغ بالغ

 ْعاثض ْلضث في بٛضاص ٖام  ةهاػ٥ اإلاالث٨ت قاٖغة ٖغا٢ُت  م، 1923الكٗغ الخغ في ألاصب الٗغبي الخضًض، 

 في اللٛاث اإلاخٗضصة مجها: 
ً
خهلذ ٖلى قِاصة اإلااظؿخحر في ألاصب اإلا٣اعن. ٧اهذ هاػ٥ اإلاالث٨ت مخ٣ىت

ت،ؤلاهجلح ْالالجُيُت، باإلياٞت بلى اللٛت الٗغبُتْ  ًز  اللِؿاوـبجها خاػث ٖلى قِاصة  .الٟغوؿُت، ْألاإلااهُت، 

   باللٛت الٗغبُت مً ٧لُت التربُت ببٛضاص.

ْمٗاهحها 16.5  ال٩لماث الهٗبت 

صعؽ  مىا٢كت=(اإلاؿإلت)ها٢ل ًىا٢ل 

 
ً
 ، یضعؽ صعؾا

ً
 ؤْ ٞدو یٟدو ٞدها

ا

 

ا، قیقحت ركن

 

ا  اڑگھج، ثحب ركن

 

 ركن
To discuss/to debate, to argue  

ىاؾ٤: خب٨ت صعامُت  ألظؼاء البىاجّي  الخَّ

ّ جبضْ بدُض الضعامّي  الٗمل
ُ
 ؤخضاز

٦ٓت مترابُت  .ْمدب

 اہکین اك اخہک، ڈراےم اك الپٹ
Dramatic plot, Plot 

ؼاُن : الغناهت ِ
ّ
 ، الاج

ُ
ت
َ
ػاه  الغَّ

 

ت
 

 دیجنسیگ، اتمن
Sobriety  

ىتالخبرط باله٣ل   ْالٍؼ
زنی

 

 ن اشل اور زتنی ےس م
Adornment with polishing 

and adornment 

 الىاصي ألاصبی :نالٓن ؤصبي
 ادیب تسشن، ادیب ولیسم

literary salon 
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اإلاباصت الخانت  :الٗىهغ الخدلُلي

 بال٣لُل
 زجتن ایت رصنع

Analytical element 

٣ت: اؾدىُا١ ُغ١  مً ٍَغ
ُ
ْد٤ُ٣ َ  الخَّ

 وپھچ ھچگ
Interrogation 

ت الاهُباٖاث الخإملُت : الخإزغاث ال٨ٍٟغ

ت  ْالخضبٍغ
رکف ازیگنی ےک ، رماہبق ےک وقنش

 وقنش، رکفتماہن وقنش

meditative impressions 

  :وكب ًيكب
ً
ا  اهضل٘ یىضل٘ اهضاٖل

ا 

 

 وھپٹ ڑپن
breake out 

 ْالخٟاّ/الجاهب اهتالخه: ٦ى٠
  ، افحتظ

 

/اجن

ت

 
 ولہپ، امحن

Side safety, care , Protection/ 

ٓطظُت 16.6  ألاؾئلت الىم

ُٖٓتؾئلت ألا  16.6.1  .اإلآي

 ؤصًب ًىدؿب بلى ؤلامام الخؿحن بً ٖلي هنع هللا يضر: .1

 (a) مهُٟى لُٟي    (b)  مهُٟى ناص١ الغاٞعي (c)     ؤخمض قٓقي(d)  ل٫ٓ  ؾٗض ٚػ

 ؤلّٟ :، "الضًم٣غاَُت في ؤلاؾالم" -2

(a) ْصي  ؤخمض ؤمحن (d)  َّ خؿحن (c)  ال٣ٗاص (b)  الباع

 مً مالٟاث ظبران زلُل ظبران: -3

(a) ٖابغ ؾبُل  (b) ْحي ألاعبٗحن (c)  خض٣ًت الىبي (d) ْان  َضًت ال٨غ

ْلُت: -4 ٓبل الض ْاجي خهل ٖلى ظاثؼة ه  ؤصًب ع

(a) بخؿان ٖبض ال٣ضْؽ (b) ّٟٓهجُب مد (c)  ٓع  خاٞٔ ببغاَُم (d) دمحم جُم

ْصي هي: -5  "٦ك٠ الٛمت" للباع

(a) ٢هُضة (b) ٢هت (c) ْاًت  م٣الت (d) ع

٤ُٞٓ بلى ٞغوؿا إلجمام صعاؾت الخ١ٓ٣؟ -6  قاٖغ ؤعؾلّ الخضًٓي ج

(a) ق٨ُب ؤعؾالن (b)  اٖت الُُِاْي  ؤخمض قٓقي (d)  ٢اؾم ؤمحن (c) ٞع

 مً َٓ ماؾـ اإلاؿغح الخمشُلي: -7

(a) كت ؤخمض ٞاعؽ  (d)  ؤخمض قٓقي (c) هجُب مدّٟٓ (b)   ٖمغ ؤبٓ َع

 الكضًا١

 "الخُا٫ الكٗغي ٖىض الٗغب" ٦خاب ؤلّٟ:  -8

(a)  خؿحن َّ  (b)  قٓقي ي٠ُ  (c) ؤبٓ ال٣اؾم الكابي (d) ؤخمض ؤمحن 

ٓان باؾم، هي عاثضة الكٗغ الخغ -9 ْعماص" هي: ْلِا صً  "قٓاًا 

(a) هاػ٥ اإلاالث٨ت  (b) ٍاص ٢ٓان (d) الكاَيٖاجكت بيذ  (c) مي ٍػ  ٞضْٔ َ

ٓعة باؾم "الؼ٢ا١":، ـ بصاعة اإلااؾؿت الٗامت للؿِىمالٓ عثِـ مجَ -10 ْاًت مكِ  ْلّ ع
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(aظبران زلُل ظبران) (b) َّ ٓص  ؤخمض قٓقي (d) هجُب مدّٟٓ (c) ٖلي مدم

ٓبت ٢هحرة 16.6.2  ؤؾئلت طاث ؤظ

1- .
ً
 صخُدا

ً
 عجب ال٨خب الخالُت م٘ مالُُٟا جغجِبا

a) هاػ٥ اإلاالث٨ت  زغزغة ١ٓٞ الىُل 

b) ْالُغاث٠  ؤبٓ ال٣اؾم الكابي البضاج٘ 

c) ظبران زلُل ظبران  ٖاق٣ت اللُل 

d) ي قٗغاء اإلاٛغب ألا٢صخى  مهُٟى اإلاىٟلَٓ

e) هجُب مدّٟٓ   الًُٟلت 

ي. -2  ا٦خب ًٖ ؤؾلٓب مهُٟى لُٟي اإلاىٟلَٓ

 ؟ماطا حٗٝغ ًٖ مؿاَمت ؤبي ال٣اؾم الكابي في الكٗغ الٗغبي -3

 ٖلى خُاة هاػ٥ اإلاالث٨ت الٗلمُت ْألاصبُت. الًٓءؾلِ  -4

ْصي ماطا حٗٝغ -5 ٓص ؾامي الباع .ا ؟ًٖ ؤؾلٓب مدم
ً
 ٦خب مٟهال

ٓبت  16.6.3 ٍٓلتؤؾئلت طاث ؤظ َ 

ْإؾِاماجّ في ألاصب الٗغبي. .1  ا٦خب ًٖ خُاة ظبران زلُل ظبران 

ْاًاجّ. .2 ٓبّ في ع  ماهي مؿاَمت هجُب مدّٟٓ في الىثر الٗغبي الخضًض؟. ا٦خب م٘ ط٦غ زهاثو ؤؾل

ٓص ال٣ٗاص .3 ٓبّ في الىثر الٗغبي الخضًض؟ٓ ْما َ ؟ماطا حٗٝغ ًٖ ألاؾخاط ٖباؽ مدم  ؤؾل

ْاإلاغاظ٘ اإلآصخى بهاؤَم  16.7  ال٨خب 

ت الجامُٗت،  .1 ْاججاَاتهم الٟىُت، صاع اإلاٗٞغ ٓع دمحم ػ٧ي الٗكماْي، ؤٖالم ألاصب الٗغبي الخضًض  الض٦خ

 م.2000

ْبغث ب، ٧ام .2 ٘، الُبٗت ألاب ع َٓػ ٓعي، ؤٖالم ألاصب الٗغبي اإلاٗانغ، الكغ٦ت اإلاخدضة للخ ل الِؿ

 م.1996ألاْلى:

٘ ٖمان،  .3 َٓػ ْالخ ٓان لليكغ  ٓع َالب زل٠ُ ظاؾم الؿلُاوي، ألاصب الٗغبي الخضًض، صاع الغي الض٦خ

 م2014الُبٗت ألاْلى :

ْاضر عقُض الىضْي، ؤٖالم ألاصب الٗغبي في الٗهغ الخضًض، صاع الغقُض ل٨ىائ الِىض، الُبٗت ألاْلى:  .4

 م.2009

ش ألاصب الٗغب .5 اث، جاٍع  ي.ؤخمض خؿً الٍؼ

 

  



306 
 

 

ٓطظُت  ْع٢ت الازخباع الىم
Directorate of Distance Education 
Maulana Azad National Urdu University 

M.A. Arabic III
rd

 Semester Examination Model Paper 

Paper Code: MAAR303CCT          Time: 3 Hrs 

Paper Title : GRAMMAR -2        Marks:70 

جزاء، ثالثة علی الوزكة ھرہ اشتملت
ٔ
 ۔التعلیمات وفم جزء کل من إلاجابة ثلزم ا

ول  الجزء
ٔ
 (x 10 = 10 1)   الا

سئلة من یلي فیما الخیازات بين من الصحیح الجواب اختر
ٔ
 ۔الا

ٓا ًد٨مٓن في ألاهضلـ ٢بل الٟخذ ؤلاؾالمي  -1  مً َم الظًً ٧اه

          (Aٓهضا٫ ْمانD)    (الُٟي٣ُُٓن C)    (الBٍٓ٣)      ( ال  (الغ

ٓاضر في الىدٓ الٗغبُت"؟ -2  مً ؤل٠ ٦خابا "ال

(a) ؤبٓ ب٨غ دمحم بً الؼبُضي   (b)  ؤبٓ الخؿً ٖلي بً مامً الىدٓي 

(c) ٓسخى ألاهضلسخي  ٢اؾم بً ٞخحرة ألاهضلسخي (d)   ٖلي بً م

 :مً اإلاضاعؽ التي اقتهغث في الِٗض الٗشماوي -3

a )غ ت( c بٖضاص ألامغاءمضعؾت  (b ظام٘ ألاَػ ت (d اإلاضعؾت الٓاٍَغ ٍٓع  اإلاضعؾت اإلاىه

ْلت اإلامالُ٪ في: -4  وكإة ص

a) ُاهُا ٓصًت   (b  بٍغ  مهغ   (d   جغ٦ُا   (c   الؿٗ

 مُل٘ ٢هُضة الكاٖغ: "ؤمً جظ٦غ ظحران بظي ؾلم" -5

(a) ال٣ل٣كىضي  (b)  البٓنحري (cالُٛغاجي )  (d) حر  ٦ٗب بً َػ

 الضًً ألاٞٛاوي:لِـ مً مالٟاث ظما٫  -6

(a)حن ش ؤٞٛان (b) عؾالت الغص ٖلى الضٍَغ  جىمُت البُان في جاٍع

(c) يُاء الخا٣ٞحن  (d) ؼ ؼ في جلخُو باٍع  جلخُو ؤلابٍغ

 ..................... مً ؤقِغ الٗلماء اإلاؿدكغ٢حن ؤإلااوي ألانل.   -7

(a )٧ْلمان َٓـ ماؾُيُٓن ( c) صًُٟض مغظلُٓر( b)  ٧اع٫ بغ  َاملخٓن ظب(d)  ل

 م ه٣ُت بضاًت الٗهغ الخضًض في ألاصب الٗغبي.1798حّٗض خملت ..................... ٖلى مهغ في ٖام  -8

a )ؤلاًُالُحن  b )الٟغوؿُحن  c )ُاهُحن ٨ُحن( b  البًر  ألامٍغ
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ٖٓت ٢ههُت، ؤلِٟا: "ألاظىدت اإلاخ٨ؿغة" -9  مجم

(a )ٓص آلاٞىضي  ؾلُم الى٣اف( d)  دمحم ب٪ ٖشمان (c)  ظبران زلُل ظبران (b) ؤبٓ الؿٗ

 مً مالٟاث ؤخمض قٓقي: -10

(a )ّٞاجى (b) ؤؾماء (c) ًًٖلم الض  (d )ٖظعاء الِىض 

 (x 5 = 30 6) الثاوي الجزء

جب
ٔ
سئلة خمسة عن ا

ٔ
 عالمات ست سٔوال ولکل یلي، مما ا

ٓع ال٨خابت الٟىُت في الٗهغ الخضًضماهي  .1  ؟مغاخل جُ

 ؟ال٣اؾم الكابي في الكٗغ الٗغبيماطا حٗٝغ ًٖ مؿاَمت ؤبي  .2

ٓط اإلامالُ٪ ألاجغا٥ ْؾُُغتهم ٖلى الخالٞت .3  .ا٦خب  ًٖ هٟ

 ما طا حٗٝغ ًٖ اإلا٣ضمت البً زلضْن؟ .4

ْمتى؟ؤمً  .5 ْلت الٗباؾُت   ؾ٣ِ الض

ْما َٓ الِضٝ ألاؾاسخي مً زلِٟا؟ متى ؤعؾلذ .6  البٗشت ال٨بٔر بلى ٞغوؿا، 

 الٗغبي الخضًض؟ما هي زضماث الغابُت ال٣لمُت في مجا٫ الكٗغ  .7

ي. .8  ا٦خب ًٖ ؤؾلٓب مهُٟى لُٟي اإلاىٟلَٓ

 (x 3 = 30 10)   الثالث الجزء

جب
ٔ
سئلة ثالثة عن ا

ٔ
 ۔عالمات عشس سٔوال ولکل فلط، ا

ْاًاجّمدّٟٓ في الىثر الٗغبي الخضًض؟  ماهي مؿاَمت هجُب .1 ٓبّ في ع  .ا٦خب م٘ ط٦غ زهاثو ؤؾل

 .خٟهُللألاهضلـ بافي جىا٫ْ صز٫ٓ اإلاؿلمحن  .2

 في ٖهغ الجهًت .3
ً
 مِما

ً
ْعا ت التي لٗبذ ص ْال٨ٍٟغ  ؟ماطا حٗٝغ ًٖ الخغ٧اث الؿُاؾُت 

ْالخغ٧اث الٗغبُت التي بضؤث بزغ الجهًت الٗغبُت .4  ا٦خب زهاثو الاججاَاث 

ٓع ال٨خابت الٟىُت في الٗهغ الخضًضماهي  .5  ؟مغاخل جُ
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