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  احلرمني بالد يف التعلينية للنؤشصات العجنانية الدولة دعه

 وثائكية دراشة - الجاني احلنيد عبد الصلطان عود خالل

  :وأهنيتوا الدراشة هدف

 ايسٚي١ عٔ ٜؿاع َا ٱظاي١ بػٝط١ قاٚي١ أْٗا يف ٚأُٖٝتٗا ايسضاغ١ ٖسف ٜهُٔ
 ع٢ً ايؿطٜؿني ٚاؿطَني عَُٛا، اؿذاظ ب٬ز ٚإزخاٍ ٚؽًـ، دٌٗ َٔ ايعجُا١ْٝ

 زعِ ع٢ً ايه٤ٛ بإيكا٤ ٚشيو ٚايجكايف، ايؿهطٟ ايذلادع َٔ ٛضط يف اـكٛم ٚد٘
 ع٢ً تطنع ايسضاغ١ ؾذل٠ ٚإٔ خاق١ ؾٝٗا، ايتع١ًُٝٝ يًُ٪غػات ايعجُا١ْٝ ايسٚي١
 اؿُٝس عبس ايػًطإ عٗس ٚخ٬ٍ عَُٛا، ايعجُا١ْٝ ايسٚي١ عُط َٔ كتًؿ١ ؾذلات
 َس٣ اغ١ايسض ٖصٙ خ٬ٍ َٔ غٝتهح شيو َٚع اـكٛم، ٚد٘ ع٢ً ايجاْٞ

 َٔ بايطغِ اٱغ١َٝ٬ املكسغات ب٬ز ٭ٖايٞ خاق١ ٚايجكاؾ١ ايعًِ بتكسِٜ اٖتُاَٗا
 ايػ٬طني َٔ ب٘ ٫بأؽ عسز ٜٓؼ ٚمل ايب٬ز، بٗا متط ناْت اييت ايػٝاغ١ٝ ايعطٚف

 ٚمل ٚاملعطؾ١، يًعًِ سبِٗ َس٣ عٔ ٜعدلٚا إٔ ايطٌٜٛ تاضخيِٗ َساض ع٢ً ايعجُإْٝٛ
  .َٛاضزٙ ظٜاز٠ عٔ ٚايبشح بايتعًِٝ ا٫ٖتُاّ َٔ زيًب٬ إزاضتِٗ متٓعِٗ

  :الدراشة موضوع

 ،سهُِٗ خ٬ٍ ايعجُاْٝني ايػ٬طني بعض ٚقؿات أبطظ ايسضاغ١ تػتعطض
 َاي١ٝ َػاعسات َٔ قسَٛٙ َٚا ايؿطٜؿني، اؿطَني يف ايتع١ًُٝٝ امل٪غػات يسعِ

 أبًؼ شلا نإ اييت اتٚايٛقؿٝ ايػًطا١ْٝ ايؿطَاْات خ٬ٍ َٔ ٚشيو ٚتع١ًُٝٝ َٚع١ٜٛٓ
  .اؿذاظ ٚخاق١ ايعطب١ٝ املٓطك١ يف ايتعًِٝ سطن١ زؾع يف ا٭ثط



 ٖـ1436 قطّ( 64ف١ً داَع١ أّ ايكط٣ يعًّٛ ايؿطٜع١ ٚايسضاغات اٱغ١َٝ٬، ايعسز )    256

   :الدراشة هلا شتتعرض اليت النكاط

 بعض َٔ ايكازض٠ ايؿطَاْات بعض اغتعطاض ؾٝ٘ ٜتِ بتُٗٝس ايسضاغ١ غتبسأ
 عكٛضٖا يف ايسٚي١ سهِ ؾذلات خ٬ٍ ضغبتِٗ تٛنح اييت ايعجُا١ْٝ ايسٚي١ غ٬طني

 يف ٚايتع١ًُٝٝ ايجكاؾ١ٝ باؿاي١ يًٓٗٛض قطٕٚ مخؼ َٔ أنجط اَتست ٚاييت دتًؿ١امل
 :أَجاٍ إزاضتِٗ ؼت اييت ايب٬ز

ــًُٝإ ــاْْٛٞ غ ــس (1) ايك ــح ٚأمح ـــ1143-1115ايجاي ٖ/1703-1730،ّ 
ــس ـــ1203-1187ا٭ٍٚ ٚعبساؿُٝ ــسا٭ٍٚ ّ،1773-1788/ٖ -1255ٚعبساجملٝ

 ،1876ّ-1861/ ٖـــ1293-ٖـــ1277ٚعبــسايععٜع ّ،1860-1839/ٖـــ1277
 .1909ّ-1876/ ٖـ1326-1293ايجاْٞ عبساؿُٝس ايػًطإ ٚأخرًلا

 ايػًطإ ؾذل٠ يف خاق١ اؿذاظ بأَط ا٫ٖتُاّ َس٣ أٜها ايسضاغ١ ٚغتٛنح
 . ايجاْٞ اؿُٝس عبس

   :الدراشة منوحية

 اييت ايػًطا١ْٝ ايؿطَاْات ٚبعض ايعجُا١ْٝ ايٛثا٥ل بعض ع٢ً ايسضاغ١ غتعتُس
 سطن١ ٚزؾع ايتع١ًُٝٝ بامل٪غػات ايعجُا١ْٝ ايسٚي١ غ٬طني اٖتُاّ َس٣ تٛنح
 اـامت١ يف ايٓتا٥ر اغتد٬م ثِ ،ؾٝٗا دا٤ َا أِٖ ٚإبطاظ َٓاقؿتٗا ٚغٝتِ ؾٝٗا، ايتعًِٝ

  .ايعجُا١ْٝ ايسٚي١ يف ٚايع١ًُٝ ايس١ٜٝٓ اؿذاظ َها١ْ تٛنح اييت

  :واملكانية السمانية الدراشة حدود

 ايسٚي١ غ٬طني عٔ اؿكٝك١ٝ ايكٛض٠ يتٛنٝح ايتُٗٝس بعس غ١ايسضا تتٓاٍٚ
 ٚخاق١ ايب٬ز يف ٚايع١ًُٝ ايجكاؾ١ٝ باؿاي١ يًٓٗٛض يسِٜٗ اؿكٝك١ٝ ٚايطغب١ ايعجُا١ْٝ
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 ايؿطَاْات بعض شيو بعس ْتٓاٍٚ ٚاؿذاظ، ايؿطٜؿني ٚاؿطَني ايعطب١ٝ املٓطك١
 بإغتاْبٍٛ ايعايٞ ٚايباب ايعجُا١ْٝ ي١ايسٚ إزاض٠ َٔ ايكازض٠ ايعًٝا ٚا٭ٚاَط ايػًطا١ْٝ

 ايسٚي١ ؾذل٠ اْتٗا٤ ٚست٢ امل٬ٝزٟ، عؿط ايػابع اشلذطٟ عؿط ايجاْٞ ايكطٕ َٓص
 ايٓاس١ٝ بتطٜٛط ٜتعًل ؾُٝا ايجاْٞ، اؿُٝس عبس ايػًطإ ؾذل٠ خ٬ٍ ٚخاق١ ايعجُا١ْٝ
 .ٚاؿذاظ ايؿطٜؿني اؿطَني ٭بٓا٤ ايتع١ًُٝٝ

 سٛشلا تسٚض اييت ايؿهط٠ ع٢ً يًتطبٝل نُٓٛشز ذل٠ايؿ تًو باختٝاض قُٓا ٚقس
 .ايبشح

  :التنويد

 اـكٛم ٚد٘ ع٢ً ايعطب١ٝ اؾعٜط٠ ٚؾب٘ عا١َ ايعطب١ٝ َٓطكتٓا يف ايتعًِٝ نإ
 ا٭طؿاٍ ٜتًك٢ ،سٝح(ايعُط َٔ ٚايػازغ١ اـاَػ١ بني َا أٟ) َبهط٠ غٔ يف ٜبسأ

 قبٌ َٔ تعًُِٝٗ أٚ،املؿاٜذ أسس ٜس ع٢ً ٚت٬ٚت٘ ايهطِٜ ايكطإٓ ٚسؿغ ايهتاب١ َباز٨
 ؽطز ايصٟ املطدع: ٖٛ ؾايعامل ،عاملًا أٚ َتعًًُا نإ إشا عا٥ًٗا أٚ ا٭غط٠ أؾطاز أسس
َّا،زٜٔ أٚ ؾٝعٜا٤ أٚ ؾًو عامل نإ غٛا٤ ايطًب١ َٔ ايهجرل ٜسٜ٘ ع٢ً  َاظاٍ: املتعًِ أ

ّٚز ايؿطم عٔ ٜبشح  أسس يف شيو ٜتِ ٚقس ايسْٝا، يف َهإ أٟ يف بايعًِ يًتع
 ٚايهتاب١ ايكطا٠٤ تعًِ يف ايػ٬ّ ٜبسأ ثِ ايهطِٜ، ايكطإٓ تعًِ ناْت اييت ايهتاتٝب

 .(2) ٚايعطبٞ ٚايًػ١ٜٛ ايس١ٜٝٓ املعاضف َٔ ٚقًٌٝ ايبػٝط١ اؿػاب١ٝ ايعًُٝات ٚبعض

 سهاض٠ أععِ اْطًكت أضنٗا َٚٔ ايٛسٞ، َٗبط ٖٞ ايعطب١ٝ اؾعٜط٠ إٕ
 َٚٔ ٚغًِ، عًٝ٘ اهلل ق٢ً قُس ايطغٍٛ ْٗر ٚع٢ً ايبؿطٟ، ايتاضٜذ عطؾٗا ٚضغاي١

 بسأت ؾكس يصا فتُعٗا، يبٓا٤ ا٭ٍٚ ا٭غاؽ اغتُست ٚتعايُٝ٘ َٚباز٥٘ اٱغ٬ّ ضٚح
 سطا٤ غاض يف (3)قُس ْبٝٓا ع٢ً ايهطِٜ ايكطإٓ ْعٍٚ َٓص ؾٝٗا ٚايتعًِٝ ايذلب١ٝ َػرل٠
 ايعكٛض َط ٚع٢ً اٱغ٬ّ ؾذط َٓص املػًُٕٛ ٚاَتجٌ بايكطا٠٤ ْبٝ٘ اهلل أَط سُٝٓا
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 املٛىل ٭َط اَتجا٫ ؼكًٝ٘ يف ٚايػعٞ ايعًِ طًب يف ؾذسٚا ا٭َط شلصا ٚا٭ظَإ
 خاق١ - باملػادس ايسضٚؽ سًكات يف قسميا ايتعًِٝ ْؿاطات ؾبسأت ععٚدٌ،
 ايكطإٓ ٜسضؽ ايتعًِٝ َٔ ْٛع ٖٚٞ ايهتاتٝب يف ايتعًِٝ ثِ -ايؿطٜؿني اؿطَني
 ظطٚؾِٗ تػُح اييت ايعا٬٥ت أبٓا٤ غايًبا بٗا ًٜٚتشل ٚايهتاب١ ٠٤ايكطا َٚباز٨ ايهطِٜ
 يف ثِ ايسضاغ١، غاعات أعُاشلِ تأز١ٜ يف شلِ أبٓا٥ِٗ َؿاضن١ عٔ با٫غتػٓا٤ املاز١ٜ

 ٚايكطا٠٤، ايهتاب١ تعًِٝ ٚظٝؿتٗا قسمي١ تع١ًُٝٝ تطب١ٜٛ َ٪غػ١ ٖٚٞ –( ايهتُّاب)
 فايؼ أٚ ٚاؿػاب، ايؿك٘ َباز٨ عضٚب َٓ٘، دع٤ أٚ نً٘ ايهطِٜ ايكطإٓ ٚؼؿٝغ
 ايصٟ ايٓٛض َٛطٔ ناْت ايػعٛز١ٜ ايعطب١ٝ املًُه١ أضض إٔ َٔ ايطغِ ٚع٢ً ايعًُا٤،

 دعًت اييت اٱغ١َٝ٬ ايطغاي١ قٛض٠ يف أمجع ايعامل ٚعِ َٓٗا، اْتؿط ثِ ؾٝٗا ظٗط
 ٌاملؿع ناْت ايعطب دعٜط٠ إٔ َٔ ايطغِ ٚع٢ً اشلا١َ، أغػٗا َٔ ٚايتعًِٝ ايعًِ
 بؿعٌ أقٝبت قس ايب٬ز ٖصٙ ؾإٕ ٚاشلسا١ٜ، ايعًِ ططٜل مجعا٤ يٲْػا١ْٝ أْاض ايصٟ

 ايٛاقع يف َٓٗا ٜٓر مل ؾسٜس٠ بٓهػ١ عًٝٗا، ططأت اييت ٚايػٝاغ١ٝ ا٫دتُاع١ٝ ايعطٚف
 ايع٬ّ، ٚاْتؿط اؾٌٗ عِ إٔ ايٓهػ١ ٖصٙ ْتا٥ر َٔ ٚنإ. إغ٬َٞ أٚ عطبٞ بًس أٟ
 ٖصا يف ايتع١ًُٝٝ اؿطن١ تكاب إٔ ايطبٝعٞ َٔ ٚنإ ايطبٛع، ٖصٙ ؾٛم أخط٣ َط٠

 اييت ٚايتعًِٝ (4)ايعًِ َطانع ؾٝٗا ؾاْسثطت ٚاؾُٛز ٚاـٍُٛ بايطنٛز ا٭َني ايبًس
 عسز غ٣ٛ نً٘ شيو َٔ ٜبل ٚمل اٱغ٬َٞ، ايعامل بًسإ مجٝع يف ا٭ْعاض قب١ً ناْت
 ايب٬ز، أبٓا٤ َٔ ْؿط بٗا قاّ اييت ايؿطز١ٜ ٚاملبازضات اؾٗٛز ٚبعض ايهتاتٝب، َٔ قًٌٝ

 يف تأثطٚا ممٔ املكسغ١ ايب٬ز إىل املٗادطٜٔ َٔ اٱغ١َٝ٬ اؾايٝات أبٓا٤ ٚبعض
 ا٭قطاض خاضز َٔ ٚتطنٝا اشلٓس، إىل تػطبت اييت اؾسٜس٠ ايذلب١ٜٛ با٭ؾهاض تعًُِٝٗ

 ٖـ1269 ايؿدط١ٜ املسضغ١ َجٌ ا٭١ًٖٝ املساضؽ بعض تأغٝؼ إىل ٚأزت اٱغ١َٝ٬،
 دس٠ يف ايؿ٬ح َٚساضؽ ّ،1874/ٖـ1291 عاّ املهط١َ مبه١ ايكٛيت١ٝ 1852ّ/

 .اـرل١ٜ ٚاملسضغ١ ٖـ،1330 املهط١َ َه١ ٚيف ّ،1911/ٖـ1323
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ّٛع،  أٚ امل٪زب أٚ ايؿٝذ، يكب ايهتَّاب يف املعًِ ع٢ً ٜطًل ٚنإ ِ  املطـ  ٚاملعًـ
ٔ  ٫بـس  ؾـطٚطاّ  ٖٓـاى  تٚناْ ايؿطٜؿني، ٚاؿطَني اؿذاظ زاخٌ (5) ٚامل٬ّ ٚايؿكٝ٘  َـ
ِ  باعتباضٙ( املطٛع – امل٪زب) ايؿٝذ املعًِ يف تٛاؾطٖا ِ  تطبٝـ١  عًـ٢  قـا٥  ايٓؿـأ  ٚتعًـٝ
ٍ  َطاعا٠ ٜسضّغٗا، اييت باملٛاز ٚإملاَ٘ يسٜ٘، اٱغ١َٝ٬ عكٝست٘ ضغٛر َجٌ ايكػرل  َٝـٛ

ِ  عًـ٢  املـ٪زب  زٚض ٜكتكـط  ٚمل إخل،..َٚعاًَتِٗ ا٭طؿاٍ، ٚسادات ٍ  تعًـٝ  ا٭طؿـا
ٌ  ؾكـط،  ايؿـطٜؿ١  ايٓبٜٛـ١  ٚا٭سازٜـح  ايهطِٜ ايكطإٓ ٚسؿغ ٚايهتاب١ طا٠٤ايك ٕ  بـ  نـا

 اؿُٝـس٠  ٚاملباز٨ ْؿٛغِٗ يف ا٭خ٬م ٚغطؽ ايكاؿ١، ايٓؿأ٠ تٓؿأتِٗ ع٢ً سطٜكا
 . (6) أٜها

 ايهتاتٝـب  بعـض  ٚاؾتتاح بتأغٝؼ ا٭ثطٜا٤ ٜكّٛ إش سٝٓصاى، ّفاًْا ايتعًِٝ ٚنإ
 ضقـسٚا  سٝح ٚغرلِٖ، اي٠٫ٛ أٚ ايكها٠ َٔ ايسٚي١ ضداٍ بعض شيو يف ٜٚؿاضنِٗ

 ع٢ً ٚايكطف ؾٝٗا، ٚايعاًَني املؿاٜذ ضٚاتب ع٢ً َٓٗا ايكطف يٝتِ أٚقاف عس٠ شلا
ٔ  ايط٬ب بٓؿكات ٜتعًل َا نٌ ّ  عًـ٢  ايكـطف  ٚخاقـ١  ٚاملًـبؼ،  يػـصا٤ ا َـ  ا٭ٜتـا

 ظٖٝـساً  أدطًا ٜتكان٢ ؾإْ٘ ْؿػ٘ ايهتاب َ٪غؼ ٖٛ ايؿٝذ نإ إشا أَا َِٓٗ، ٚايؿكطا٤
 . (7)( اـُػ١ٝ) عًٝٗا ٜطًل نإ

 بطبٝعـ١  اؿذـاظ  َٚٓٗـا  ايعطبٝـ١  اؾعٜط٠ زاخٌ ايتع١ًُٝٝ امل٪غػ١ ؾهٌ ٖٛ ٖصا
ٌ  ٚشيو ،ا٭خط٣ ايعطب١ٝ املٓاطل َٔ ٚغرلٖا اؿاٍ، ِ  ؼـت  زخٛشلـا  قبـ  اٱزاض٠ سهـ

 ايتع١ًُٝٝ ٚامل٪غػات ايتعًِٝ أْٛاع َٔ ْٛعني ع٢ً ايه٤ٛ إيكا٤ ٜتِ ٚغٛف ايعجُا١ْٝ،
ٌ  ايتعًِٝ: ُٖٚا ايعجُاْٞ، ايعٗس خ٬ٍ ايؿطٜؿني اؿطَني ب٬ز يف ٔ  بايـساخ ٍ  َـ  خـ٬

 . إغتاْبٍٛب" ايعؿا٥ط َسضغ١"  خ٬ٍ َٔ باـاضز ٚايتعًِٝ ايتع١ًُٝٝ، امل٪غػات ٖصٙ

https://us-mg4.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=audcqb9nf8nj4#_ftn6
https://us-mg4.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=audcqb9nf8nj4#_ftn6
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 ايتعًِٝ)ايؿطٜؿني ٚاؿطَني باؿذاظ ايتع١ًُٝٝ يًُ٪غػات ايعجُا١ْٝ ايسٚي١ زعِ: أ٫ًٚ
 (:بايساخٌ

 ايعاؾـط  ايكطٕ أٚا٥ٌ يف ايعجُاْٞ ايٓؿٛش ؼت ٚاؿذاظ ايؿطٜؿني اؿطَني زخٌ
 يف ايػـا٥س٠  ا٭ٚنـاع  ع٢ً ساؾعٛا ايعجُاْٝني ٚإٔ ،(امل٬ٝزٟ عؿط ايػازؽ) اشلذطٟ

 ٚنــإ ٚاٱزاضٟ، ٚاٱدتُــاعٞ ايجكــايف ايٛنــع ٫ٚغــُٝا ايؿــطٜؿني، طَنياؿــ بــ٬ز
 ايصٟ ايٛايٞ تػ١ُٝ ؾُع آخطٙ، عٔ خيتًـ ايعجُاْٞ اؿهِ أٚا٥ٌ يف اٱزاضٟ ايتكػِٝ

ٟ  -املٓـٛض٠  املس١ٜٓ أَرل ٚتػ١ُٝ ا٭َطا٤، بأَرل ايبسا١ٜ يف -إغطٓبٍٛ َٔ تعٝٝٓ٘ ٜتِ  ايـص
 ا٭ؾطاف َٔ خيتاض ايصٟ-املهط١َ َه١ أَرل ١ُٝٚتػ اؿطّ، بؿٝذ -اغطٓبٍٛ َٔ ٜعني

 ست٢ ا٭خرل، ايعٗس يف ايٛظا٥ـ تًو بعض اغِ تّػرل أْ٘ إ٫ املهط١َ، َه١ بؿطٜـ –
 ٚأسـتؿغ  املٓـٛض٠،  املسٜٓـ١  قـاؾغ  ايجاْٞ ٚع٢ً اؿذاظ، ٚايٞ ا٭ٍٚ ع٢ً ٜطًل أقبح
ٕ  اؿذـاظ  ١ٜ٫ٚ ٚناْت ْؿػٗا، بايتػ١ُٝ ايباقٞ ٔ  تتهـٛ ٞ  غـٓادل  ثـ٬خ  َـ  َهـ١ )ٖـ

٘  ناْـت  ايصٟ ايٛقت يف( ٚدس٠ املٓٛض٠، ٚاملس١ٜٓ اي١ٜ٫ٛ، َطنع ٖٚٞ املهط١َ  دـس٠  ؾٝـ
 املسْٞ، يًشطّ ؾٝدا ْؿػ٘ دس٠ ٚايٞ ٚنإ عٗسٖا، بساٜات يف إَاض٠ اؿبؿ١ َع تؿّهٌ

 .(8) ايٛظاض٠ ضتب١ ساظ إشا ٫ٚغُٝا

 :املهط١َ َه١ -1

 امل٪غػـات  َٓٗذٝـ١  عًـ٢  غـٝططتٗا  تؿـطض  مل ايعجُا١ْٝ ايسٚي١ إٔ املطدح َٔ
ِ  َٓٗذٝـ١  تكايٝس أقّطت إْٗا بٌ ايعطب١ٝ، اي٫ٜٛات زاخٌ ايتع١ًُٝٝ  يف املٛدـٛز٠  ايتعًـٝ

ــ١ نــٌ  ٚاملسضغــٕٛ ايعًُــا٤ نــإ َــا ٚعــاز٠ ٚاؾٛاَــع، ناملػــادس َطنــع، أٚ ٫ٜٚ
ٕ  ايطـ٬ب،  ٚبكشبتِٗ َٓٗا بسع٠ٛ املػادس إىل ٜتٛدٕٗٛ  اي٫ٜٛـ١  أمـا٤  يف ٜٚتذٛيـٛ

 يف ايع١ًُٝ خدلاتِٗ ٚايساضغني ايط٬ب ٱنػاب ايتع١ًُٝٝ ٚخدلاتِٗ ِزضٚغٗ ٱيكا٤
 َهـ١ ) ايؿـطٜؿني  اؿـطَني  تبٛأ ٚقس. ٚغرلٖا ٚاٱْػا١ْٝ ٚايذلب١ٜٛ ايس١ٜٝٓ ايؿٕٓٛ ؾت٢
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ٕ  اييت اؾاَع١ املػادس ٖصٙ َكس١َ يف عاي١ٝ َها١ْ( املٓٛض٠ ٚاملس١ٜٓ املهط١َ  زٚض شلـا  نـا
٘  َػـت٣ٛ  عًـ٢  يـٝؼ  ايٛقـت،  شيو يف ٚايجكاؾ١ٝ ١ايتعًُٝٝ ايٓاس١ٝ َٔ َِٚٗ باضظ  ؾـب

 . عاّ بؿهٌ اٱغ٬َٞ ايعامل َػت٣ٛ ع٢ً ٚإمنا،ايعطب١ٝ اؾعٜط٠

 :يف تتُجٌ أمناط أٚ َطاسٌ ث٬خ ايتعًِٝ ؾٗس ؾًكس

 ايذلن١ٝ ايًػ١ ٜٚتدص ايعجُا١ْٝ ايسٚي١ عًٝ٘ تؿطف ناْت: ْعاَٞ سهَٛٞ تعًِٝ -
 املٓٛض٠ ٚاملس١ٜٓ املهط١َ َه١ يف ايتعًِٝ َٔ ايٓٛع ٖصا ٚدس ٚقس يًتعًِٝ، أغاغا

 .ٚاٱسػا٤

 خاق١ ايتكًٝسٟ ايتعًِٝ َٔ قطٜب ٖٚٛ ا٭ٖايٞ، بٛاغط١ ٜٚساض ميٍٛ أًٖٞ تعًِٝ -
 .ؾٝ٘ ايتسضٜؼ ٚططم َٓاٖذ٘ يف

 ٚمل اٱغ١َٝ٬، ايذلب١ٝ َ٪غػات َٔ ٖا١َ َ٪غػ١ املػذس ٜعس: املػادس يف ايتعًِٝ -
 َٚسضغ١ ٚايذلب١ٝ يًتعًِٝ َهاْا نإ بٌ ؾكط، ًعباز٠ي َكطا ٜهٕٛ إٔ ع٢ً ٜكتكط
 َطتازٜٗا، ْٚٛع١ٝ َٚٛاقعٗا سذُٗا يف تتؿاٚت (9)املساضؽ ناْت ٚاٯزاب; يًعًّٛ

 ٚايتعًِٝ يًعًِ َطانع ناْت اييت املػادس أؾٗط َٔ ايؿطٜؿني اؿطَني نإ ٚقس
 ٚاملساضؽ تٝبايهتا َٔ ٜتدطدٕٛ ايصٜٔ ايط٬ب نإ يكس. اٱغ١َٝ٬ ا٭١َ ٚقٝاز٠
 ايؿطٜؿني، اؿطَني إىل ٜتذٕٗٛ ايتدكك١ٝ زضاغتِٗ إنُاٍ يف ٚايطاغبني ايس١ٜٝٓ
 ،(....َع١ٓٝ عًّٛ)ٜسضغٕٛ سٝح ايعًِ، بطًب١ عاَط٠ ايتعًِٝ سًكات ناْت سٝح
 نإ ؾًكس ٚايعطبٞ; ايسٜين يًتعًِٝ َطس١ً أع٢ً ايؿطٜؿني اؿطَني يف ايتعًِٝ نإ
 تكّٛ ع١ًُٝ ب١٦ٝ ٚإجياز ايعطب١ٝ، ٚايًػ١ ايسٜٔ عًّٛ سؿغ يف ايهبرل ايؿهٌ شلُا
 بعض عًٝٗا أنس اييت املػادس بعض ٖٓاى ٚنإ ٚايتشكٌٝ، يًسضؽ ايتؿطؽ ع٢ً

 يف نبرلا زٚضا مجٝعا شلا ٚنإ ٚاٱسػا٤، ٚسا٥ٌ ٚعػرل لس إقًِٝ يف امل٪ضخٕٛ
: َٚٓٗا املٓاطل تًو ٭بٓا٤ ثكاؾ١ٝ َٓاض٠ ٚناْت يًُذتُع، ٚاملعطيف ايجكايف اٱؾعاع
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( بطظإ) يف ايهبرل اؾاَع سا٥ٌ ٚيف ايطٜاض، َس١ٜٓ داَع ايسضع١ٝ، ١َٓٝ داَع
 .(10) ٚغرلٖا

 ع٢ً يًتعطف ايتع١ًُٝٝ، امل٪غػات تًو عكط ايعجُا١ْٝ اٱزاض٠ قاَت ايبس٤ يف
 . (11)ايعٌُ عٔ َٓٗا املتٛقـ ٚنصيو َٓٗا، املػتدسّ ٚسكط أٚقاؾٗا،

ٔ  ا٭ٚقـاف  بتًو ٚا٫ٖتُاّ اٱؾطاف عاتكٗا ع٢ً ١ايعجُاْٝ ايسٚي١ ٚأخصت  َـ
ـ  ٚمل اي٫ٜٛات، ؾت٢ يف تعِٝٝٓٗ ٜتِ نإ ايصٜٔ ايكها٠ خ٬ٍ  ايعجُاْٝـ١  اٱزاض٠ تهتـ

ٌ  َٛدـٛز٠  ناْـت  اييت املدتًؿ١ ايتع١ًُٝٝ امل٪غػات تًو ع٢ً ٚاؿؿاظ بايػعٞ  بايؿعـ
 ٚايـ٠٫ٛ  ايػ٬طني ٚىلأ سٝح تطٜٛطٖا إىل غعت بٌ املٓطك١، يف ايعجُاْٞ ايٛدٛز قبٌ

ـ  َطس١ً يف ست٢ - ٚايكها٤ ٌ  - ايعجُاْٝـ١  ايسٚيـ١  نـع ِ  قبـ  بامل٪غػـات  اٖتُـاَٗ
ِ  ٚتطَِٝ دسٜس٠، تع١ًُٝٝ َ٪غػات إْؿا٤ ع٢ً ؾعًُٛا ايتع١ًُٝٝ،  ستـ٢  َٓٗـا،  ايكـسٜ

 اؿذاظ، ب٬ز يف ايؿّعاٍ بسٚضٖا امل٪غػات ٖصٙ ؾكاَت ب٘، املٓٛط ايعًُٞ زٚضٙ ٜ٪زٟ
 نإ إش. ايٓبٟٛ ٚاؿطّ املهٞ اؿطّ يف املتُجًني ايهبرلٜٔ ايتعًُٝٝني نعٜٔاملط إىل إناؾ١

 عًـ٢  غـًطا١ْٝ  أٚقاؾـاً  ٜٚٛقؿٕٛ ايٛؾرل٠ ا٭َٛاٍ عًُٝٗا ٜػسقٕٛ ايعجُاْٝني ايػ٬طني
ِ  نٌ ؾهإ إزاضتِٗ، إىل ايب٬ز نِ قبٌ ست٢ املباضن١ ا٭َانٔ تًو  َتّٛدٗـاً  اٖتُـاَٗ

 . أٜهًا بٗا ٚاٱٖتُاّ يًطعا١ٜ ايسٚي١ ضداٍ نباض ٚتٛدٝ٘ ا٭َانٔ تًو ضعا١ٜ إىل

 ايسٚيـ١  بـسأت  ايعجُاْٝـ١  ايسٚي١ إزاض٠ ؼت ايؿطٜؿ١ املباضن١ ايب٬ز زخٍٛ ٚبعس
 َـع  (12)" غـّٜٓٛاً  ايػـًطا١ْٝ  أٚ اشلُا١ْٜٝٛ ايّكطٙ" بـ عًٝ٘ ٜطًل َا إضغاٍ يف ٚغ٬طٝٓٗا

ٔ  ايعسٜـس  عًـ٢  َٓ٘ ٜكطف نإ ايصٟ ايٛؾرل، املاٍ ٚبكشبتٗا ايػٟٓٛ، اؿر قاؾ١ً  َـ
 .(13) املكسغ١ ا٭َانٔ تًو يف ايعًِ ٚط٬ب ايعًُا٤ ٚفٗٛزات اـرل١ٜ ا٭ْؿط١

 ثكاؾٝــ١ َٚطانــع َــساضؽ َــٔ ايؿــطٜؿتني املــسٜٓتني يف نــإ َــا إىل ٚباٱنــاؾ١
 ٜبدًـٛا  مل ايطٜٛـٌ،  تاضخيٗـا  َـساض  عًـ٢  ايعجُاْٝني ايػ٬طني بعض إٔ إ٫ّ ،ٚتع١ًُٝٝ
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ٌ  ع٢ً َٚٓٗا ايب٬ز، يف ٚايتع١ًُٝٝ ايع١ًُٝ باؿطن١ ايٓٗٛض يف ٚؾهطِٖ بأَٛاشلِ  غـبٝ
 املساضؽ ببٓا٤" (14) ايكاْْٛٞ غًُٝإ" ايػًطإ َٔ ايكازض ايػًطاْٞ ايؿطَإ شيو املجاٍ

 أ٥ُـ١  بٗـا  خـلّ  ٚقـس  املهطَـ١،  مبه١ اؿطاّ املػذس دٓٛبٞ ا٭ضبع١ ايجكاؾ١ٝ ايػًطا١ْٝ
 ايػًطا١ْٝ أٚاَطٙ بإقساض أٜهًا ايكاْْٛٞ ايػًطإ قاّ انُ، (15) ا٭ضبع١ ايػ١ٝٓ املصاٖب

 . (16) اؿٓبًٞ املصٖب ؾك٘ يتسضٜؼ" اؿسٜح زاض" ٱْؿا٤ ايعاي١ٝ

 باملساضؽ ا٫ٖتُاّ ع٢ً اّْكبت سٝح ايؿإٔ، ٖصا يف ايػًطا١ْٝ ا٭ٚاَط ٚتٛايت
 اس١ٝايٓ َٔ غٛا٤ ٚد٘ أنٌُ ع٢ً -ايكاْْٛٞ غًُٝإ ايػًطإ إىل ْػب١ -ايػًُٝا١ْٝ

 ،ا٭َط يعّ إشا تطَُٝٗا ٚإعاز٠ ٚاملعُاض١ٜ اٱْؿا١ٝ٥ ايٓاس١ٝ َٔ أّ تكسَٗا، اييت ايجكاؾ١ٝ
 َه١ أَطا٤ إىل ايؿإٔ بٗصا اـاق١ ايػًطا١ْٝ ٚايؿطَاْات ا٭ٚاَط َٔ ايعسٜس ؾكسضت
 . املساضؽ يتًو ٚقٝا١ْ تطَُٝات َٔ ًٜعّ َا بعٌُ ايكٝاّ نطٚض٠ ع٢ً تٓل املهط١َ،

 بٗصٙ با٫ٖتُاّ املهط١َ َه١ أَطا٤ تٛقٞ اييت ايػًطا١ْٝ طَاْاتايؿ ٖصٙ َٚٔ
 أٚا٥ٌ بتاضٜذ ايكازض اؿهِ - املجاٍ غبٌٝ ع٢ً-ٚتطَُٝٗا بكٝاْتٗا ٚايكٝاّ املساضؽ

 املهط١َ َه١ أَرل إىل ايعجُاْٞ ايػًطإ َٔ 1709ّ/ٖـ1120 عاّ اٯخط٠ مجاز٣
 ع٢ً ٜٓل ٚايصٟ -سٝٓصاى ٜهًاأ املهط١َ َه١ قانٞ ٚإىل (17)( عبسايهطِٜ ايؿطٜـ)

 ٚشيو ;(18)ا٭ضبع١ املساضؽ إسس٣ َباْٞ َٔ خطب َا ٚإق٬ح بذلَِٝ ايكٝاّ نطٚض٠
 ،خطابٗا إىل أز٣ مما ايعاّ، شيو يف املهط١َ َه١ ع٢ً ايؿسٜس٠ ا٭َطاض يػكٛط ْتٝذ١

 بإعاز٠ يًكٝاّ قطؾًا 2500 َبًؼ قطف تكطض ؾكس ٚيصيو ،دسضاْٗا َٔ أدعا٤ ٚغكٛط
 املساضؽ يذلَِٝ قطؾًا 1500 َبًؼ ٚقطف أخط٣، َط٠ طبٝعتٗا إىل اؾسضإ ٖصٙ

 . (19) ا٭خط٣ ايج٬خ

ٔ  أًٜهـا  َٛدٗـ١  ضغاي١ ٖٚٓاى ٕ  َـ ٞ  ايػـًطا -1084) ايجايـح  أمحـس  ايعجُـاْ
 ضدــب 28 يف َ٪ضخــ١ ٖٚــٞ دــس٠، ٚٚايــٞ املهطَــ١، َهــ١ قانــٞ إىل( ٖـــ1115



 ٖـ1436 قطّ( 64ف١ً داَع١ أّ ايكط٣ يعًّٛ ايؿطٜع١ ٚايسضاغات اٱغ١َٝ٬، ايعسز )    264

ِ  قطًؾـا  3000 َبًـؼ  بكـطف  تكهٞ ّ،1725 َاضؽ21/ٖـ1137  املـساضؽ  يذلَـٝ
 . (20)املهط١َ َه١ يف ايػًُٝا١ْٝ

 بٌ يًشذاظ، ايعجُاْٞ اؿهِ ؾذل٠ طٛاٍ بٗا ٚاٱٖتُاّ املساضؽ إْؿا٤ ٚاغتُط
 ٖـ1277-ٖـ1255عبساجملٝس ايػًطإ أَط سٝح بٗا، اـاق١ املاي١ٝ املٝعا١ْٝ ٚؽكٝل

 ٚقـ ْؿا٤بإ تكهٞ اييت ايعاي١ٝ ا٭ٚاَط مبٛدب" ي٘ ٚقـ بإْؿا٤ 1839-1861ّ/
 . (21)... املهط١َ َه١ يف ٚغبٌٝ َٚهتب١ َسضغ١ ب٘ ايػًطإ ؾٓاب دًٌٝ

 يف( ٚايك٠٬ يٰشإ) يًتٛقٝت زاض َهتب١ تهِ بازل٘ َسضغ١ ببٓا٤ أًٜها ٚأَط
 انتٌُ ٚقس -اجملٝس عبس يًػًطإ ْػب١ -اجملٝس١ٜ املسضغ١ عًٝٗا أطًل املهط١َ، َه١

 عاّ ا٭ععِ ايكسض إىل املطغٌ ايتكطٜط َٔ وشي ٜٚتهح بعاَني، ٚؾات٘ بعس بٓا٩ٖا
 .(22)1863ّ/ ٖـ1279

 فًؼ قطض 1876ّ-1861/ ٖـ1293ٖـ1277عبسايععٜع ايػًطإ عٗس ٚيف
 ٚايٞ َٔ تكطٜط مبٛدب املهط١َ َه١ يف اجملٝس١ٜ املسضغ١ َب٢ٓ إمتاّ ايعسي١ٝ ا٭سهاّ

 . (23)1280ّا٭ٚىل مجاز 28 يف َ٪ضر دس٠

 1908ّ-1876/ٖـ1327 -ٖـ1293ايجاْٞ اؿُٝسعبس ايػًطإ أْؿأ ٚقس
 اٱغ١َٝ٬، اؾاَع١ يتٓؿٝط ا٫ػاٙ إطاض يف ٚشيو املهط١َ َه١ يف ايؿؿك١ زاض َسضغ١

 اٱبتسا١ٝ٥: يًُطسًتني ٚشيو إغطٓبٍٛ، يف املٛدٛز ا٭قٌ غطاض ع٢ً دا٤ت ٚقس
 بايه١ًٝ يتشامي٬ دٝسًا ٚإعسازِٖ اؿذاظ، أٖايٞ أبٓا٤ يتعًِٝ ;(اٱعساز١ٜ) ٚايطؾٝس١ٜ
 املبايؼ َكساض عٔ َِٗ غ٪اٍ ٜٛنح ٚايتكطٜط ايطا٥ـ، يف إْؿا٩ٖا تكطض اييت اٱغ١َٝ٬

 ٚاغتهُاٍ املسضغ١ ٖصٙ ٱْؿا٤ ايػًطا١ْٝ ٚاـع١ٜٓ ٚا٭ٚقاف املاي١ٝ ْعاض٠ َٔ املطًٛب١
 ا٭ٖايٞ أبٓا٤ يتعًِٝ َتٛغط١ َسضغ١ عٗسٙ يف اؾتتح نُا ،(24)ٚتطَُٝ٘ املب٢ٓ بٓا٤

 .(25)٭عُاضِٖ اي٬ظّ ٚايعًِ عطؾ١امل
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 : املٓٛض٠ املس١ٜٓ -2

ٌ  املٓـٛض٠  باملسٜٓـ١  ٚايتعًُٝٝـ١  ايجكاؾٝـ١  امل٪غػات تهٔ مل ٔ  ٚسـا٫ً  سًعـا  أقـ  َـ
ٍ  املهطَـ١  َه١ يف َج٬ٝتٗا ّ  أٜهـا  ْايـت  ؾكـس  ايعجُـاْٞ;  ايعٗـس  خـ٬  إزاضات اٖتُـا

 ايؿإٔ ٖصا يف تؾكسض نبرل، ٚبؿهٌ عكٛضٖا كتًـ يف ايعجُا١ْٝ ايسٚي١ ٚسهَٛات
 سـسخ  َا املجاٍ غبٌٝ ع٢ً َٓٗا بأٚناعٗا، ي٬ٖتُاّ ايػًطا١ْٝ ايؿطَاْات َٔ ايعسٜس

 ،املٓـٛض٠  املس١ٜٓ يف اؿُٝس١ٜ املسضغ١ أغػت سٝح ا٭ٍٚ، عبساؿُٝس ايػًطإ عٗس يف
ِ٘ ع٢ً أخص ٚقس ًُـا  3000 بــ  تكـسض  َايٝـ١  َبايؼ شلا ٚضقس ،ؾٝٗا ايبٓا٤ إمتاّ عاتك  زضٖ

 ٚقـسضت  املٓـٛض٠،  املسٜٓـ١  يف ايتعًِٝ ْعاّ تطٜٛط ع٢ً َٓ٘ سطًقا ٚشيو ،(26) عجُاًْٝا
/  ٖـ1195 عاّ قبا٤ مبػذس املًشك١ املسضغ١ تٛغٝع ع٢ً ايعٌُ بهطٚض٠ أًٜها أٚاَطٙ
ٌ  ٚد٘، أنٌُ ع٢ً ،1781ّ ّ  ٚعُـ ٔ  ؾٝٗـا  ايـ٬ظ  يًشؿـاظ  ٚايكـٝا١ْ  ايذلَُٝـات  َـ
 . (27)عًٝٗا

ــا٤ ــًطإ ٚد ــس ايػ ـــ1255 عبساجملٝ ـــ1277-ٖ ــّٛيٞ 1839-1861ّ/ٖ  يٝ
ًَا املٓٛض٠ املس١ٜٓ يف ايتع١ًُٝٝ امل٪غػات  اؿطٜك١ َتابعت٘ َٔ شيو ٜتهح خاًقا، إٖتُا

 أْؿ٦ت اييت ايتع١ًُٝٝ يًٛظٝؿ١ يًتعًِٝ، أقشابٗا أٚقؿٗا اييت املساضؽ أزا٤ ؾاع١ًٝ ملس٣
ٍ  َٔ شيو ٜتهح سٝح ايعَٔ، َطٚض َع غرلٙ َٔ إيٝ٘ اْتكًت ٚاييت أدًٗا، َٔ  خـ٬

 . (28)ايع١َُٝٛ املعاضف جملًؼ املطاغ٬ت َٔ غًػ١ً

 بني غرلٖا َٔ أنجط ناْت املٓٛض٠ باملس١ٜٓ املٛدٛز٠ ٚاملهتبات املساضؽ إٔ ٜٚبسٚ
ّ  إىل ٜعٛز شيو يف ٚايػبب ٚايطا٥ـ، ٚدس٠، املهط١َ، َه١ َجٌ اؿذاظ َٓاطل  إٖتُـا
 املٓـٛض٠  املسٜٓـ١  تٛطٓٛا ايصٜٔ ُا٤ايعً ٚيٛدٛز ايهطِٜ، ايطغٍٛ مبس١ٜٓ ايعجُا١ْٝ ايسٚي١

 أٚي٦ـو  ٜـس  عًـ٢  يًتتًُص اٱغ٬َٞ ايعامل أما٤ َٔ ٜؿسٕٚ ناْٛا ايصٜٔ ايعًِ طًب١ أٚ
 .(29) ايعًُا٤
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ـ  ايٓبٟٛ باؿطّ املتك١ً املساضؽ َٔ عسز أًٜها عٗسٙ يف ُٚأغػت  ايـيت  ايؿـطٜ
 . (30) ٚتأثٝجٗا بإْؿا٥ٗا ؾدكًٝا أَط

ِ  خـسَات  يتكسِٜ املٓٛض٠; املس١ٜٓ يف (31) (غاقعيٞ) َسضغ١ أغػت نُا  ايتعًـٝ
 . (32) ٭بٓا٥ٗا

 املٓـٛض٠،  املسٜٓـ١  يف ايعجُاْٝـ١  ايسٚيـ١  عكـٛض  طٛاٍ املساضؽ إْؿا٤ اغتُط ٚقس
ٔ  ٚغرلٖـا  اٱعسازٜـ١  أٟ( ضؾـس١ٜ )ٚ( ايكبٝإ)َساضؽ أٟ َهاتب ُاؾتتشت سٝح  َـ

 . (34)ؾٝٗا اٱعساز١ٜ ساضؽامل َٔ قًٌٝ غرل عسز ُٚأْؿ٧ ،(33) ا٭خط٣ ايتع١ًُٝٝ املهاتب

ٟ  ا٭غـًٛب  َـع  يتتٓاغـب  املـساضؽ  بعـض  ُٚاغتبسيت     يف املتطـٛض  ايعكـط
 باملسضغـ١  املٓـٛض٠  باملسٜٓـ١  ايطؾـس١ٜ  املسضغـ١  ؾُاغـتبسيت  ايؿذل٠، تًو خ٬ٍ َٓٗذٝتٗا

 َسضغــني َــٔ شلــا ًٜــعّ َــا بتدكــٝل ايػــًطا١ْٝ ا٭ٚاَــط إقــساض َــع اٱعسازٜــ١
 . (35)ٚضٚاتب

 بإْؿا٥ٗا ٜٗتِ نإ اييت املهتبات َٚٓٗا ٚايتع١ًُٝٝ، ايجكاؾ١ٝ اؿطن١ إٔ اؿكٝك١
 َطاؾل َٔ َطؾل املهتب١ إٔ باعتباض ايؿطٜؿني، اؿطَني ب٬ز يف ايعجُا١ْٝ ايسٚي١ ضداٍ

 اٱجياب١ٝ، اػاٖات٘ مجٝع يف ايؿهطٟ ٚايٛعٞ ايجكاؾ١ ْؿط إىل تٗسف ٚاييت املعًَٛات،
. املٓٛض٠ ٚاملس١ٜٓ املهط١َ َه١ يف ايؿطٜؿني اؿطَني تب١َه: املهتبات ٖصٙ ضأؽ ٚع٢ً

 ا٭ٍٚ، اؿُٝس عبس ٚايػًطإ ايجاْٞ، قُٛز ايػًطإ َهتب١ أْؿ٦ت املٓٛض٠ املس١ٜٓ ؾؿٞ
 إٔ إىل باٱناؾ١ ٖصا سهُت، عاضف اٱغ٬ّ ؾٝذ َهتب١ أْؿ٦ت املهط١َ َه١ ٚيف

 ثِ َٚٔ ،(36)نبرل٠ َهتب١ ٟؼٛ ناْت ايؿطٜؿني، اؿطَني يف املٓؿ١٦ املساضؽ مجٝع
 عبساؿُٝس ايػًطإ عٗس يف بٗا ا٫ٖتُاّ شض٠ٚ بًػت قس ٚاملساضؽ ايع١ًُٝ امل٪غػات

 ايسٚي١ أما٤ يف ايتع١ًُٝٝ ٚاملؿاِٖٝ ايس١ٜٝٓ ايجكاؾ١ ْؿط يف َِٗ بسٚض قاَت إش ايجاْٞ;
 إطاض يف ٚشيو ايؿطٜؿني، اؿطَني َٓطك١ خاق١ ايعطب١ٝ، اؾعٜط٠ َٚٓٗا ايعجُا١ْٝ،
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 َع١ً ؼت املػًُني ٚتهأَ اٱغ١َٝ٬ اؾاَع١ ؾهط٠ تطبٝل مٛ أٖساؾ٘ خس١َ
 .ايعجُا١ْٝ اـ٬ؾ١

 بإْؿا٤ ايعجُاْٝني ايػ٬طني َٔ نػرلٙ ايجاْٞ عبساؿُٝس ايػًطإ قاّ ٚقس
 ايػًطإ إىل ْػب١ -اؿُٝس١ٜ املتٛغط١ ناملسضغ١ ٚاملتٓٛع١، اؿسٜج١ املساضؽ َٔ ايعسٜس

 َٔ املعٜس إىل املس١ٜٓ ٚأبٓا٤ أطؿاٍ ؿاد١ ٚشيو املٓٛض٠، باملس١ٜٓ -ايجاْٞ ٝساؿُ عبس
 .(37)ايعًُٞ ؼكًِٝٗ يف ٚيًتٛغع املساضؽ، ٖصٙ ْٛع١ٝ

 باملس١ٜٓ عبسايععٜع ايػًطإ ٚايس٠ ٚقـ َسضغ١ إْؿا٤ مبؿطٚع أٜهًا اٖتِ نُا
 .(38) ٚد٘ أنٌُ ع٢ً ٚتأثٝجٗا بٓا٥ٗا متاّ سٝح َٔ ،املٓٛض٠

ّٛز سٚق ِ٘ ايجاْٞ عبساؿُٝس ايػًطإ ت  باملس١ٜٓ اٱغ١َٝ٬ اؾاَع١ بتسؾني أعُاي
 ٚاؿؿاظ ايػطبٞ، ا٫غتعُاض نس ايعجُا١ْٝ اؾاَع١ سلٌ مّل ٖسؾٗا نإ ٚقس املٓٛض٠،

 ؾهٝب ا٭َرل َٔ ٚتٛدٝ٘ بتٛق١ٝ أغػت ٚقس ايعجُا١ْٝ، ايسٚي١ أضانٞ ٚسس٠ ع٢ً
 بؿس٠، ا٭َط ٖصا ع٢ً ٚاؾل ايصٟ ايجاْٞ ُٝسعبساؿ ايػًطإ عٗس خ٬ٍ (39)أضغ٬ٕ

 تاض٠ً اٱغ١َٝ٬ ٚاملسضغ١ اٱغ١َٝ٬، ايه١ًٝ ٚتاض٠ً ايؿٕٓٛ، زاض تاض٠ًً عًٝٗا أطًل ٚقس
 .(40)أخط٣

 ا٭ثطٜا٤ ؾاضنِٗ بٌ ايعجُاْٝني، ايػ٬طني ع٢ً ؾكط املساضؽ إْؿا٤ ٜكتكط ٚمل
 َعطٚض ؾٗصا أًٜها، شيو إىل ٞايػع يف ايعجُا١ْٝ اؿه١َٛ َٛظؿٞ ٚنباض ايتذاض، َٔ

 َسضغ١ بتذسٜس اٱشٕ َٓ٘ ٜطًب ا٭ععِ ايكسض َٔ ايجاْٞ عبساؿُٝس يًػًطإ َكسّ
 يف أْٗا َباْٝٗا ع٢ً بايهؿـ تبني ٚاييت –ا٭غبل ايػعاز٠ زاض أغا -أغا بؿرل املطسّٛ

 ١ساؾٝ َٚٔ. ؾٝٗا ايتعًِ ع٢ً ايؿسٜس يٲقباٍ ْعًطا ٚايتٛغٝع يًذلَِٝ اؿاد١ أؾس
 .(41)يذلَُٝٗا ايهاؾ١ٝ املاي١ٝ املبايؼ شلا ضقس قس عبساؿُٝس ايػًطإ إٔ ٜتهح ايٛثٝك١
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 : ًٜٞ َا إىل ٜٚؿرل ٜٛنح ايعايٞ ايباب إىل َطغٌ تكطٜط ٖٚٓاى

ّ  ؾكـس  ؾٝٗـا،  َـساضؽ  إْؿـا٤  إىل املٓٛض٠ املس١ٜٓ ساد١ ؾس٠ إىل ْعًطا"   طـاٖط ) قـا
ّ ( ايًطٝؿـ١  املسضغـ١ ) ٱْؿا٤ املٓٛض٠ ١ٜٓباملس ؾها٤ أضض بؿطا٤ ٚؾات٘ قبٌ (42)(أغا  يتكـا

ٌ  بٛقؿٗا إيٝ٘ املؿاض قاّ ٚقس عًٝٗا، ّ  ؾكـس  ايػـبب  ٚشلـصا  اــرلٟ;  يًعُـ ٕ  قـا  ايـسٜٛا
 ايٓبٟٛ اؿطّ ؾٝذ ا٭غا ٚإىل املٓٛض٠، املس١ٜٓ قانٞ إىل ايعًٝا أٚاَطٙ بإضغاٍ اشلُاْٜٛٞ

ٔ  ٜهْٛـٛا  إٔ بؿـطط  ٠،اؾسٜـس  املسضغـ١  شلصٙ َٚعًُني َسضغني َٔ ًٜعّ َا يتعٝني  َـ
ٔ  ٚأقـشاب  ا٭ؾانٌ، ايػاز٠ ِ  ٚغـٛف  ٚا٫يتـعاّ،  ايتـسّٜ ِ  ايـبعض  تعـٝني  ٜـت  َـٓٗ
 ؽكٝل غٝتِ أْ٘ نُا. أقذ٘ 150 ضاتب ع٢ً اٯخط ٚايبعض ،(43) أقذ١ 600بطاتب
ٞ  ـسَـ١  ٚؾـطاف  ،(45) َٚ٪قت ٚبٛاب ،(44) ٬َٚظّ ايطًب١ َٔ يعسز ضٚاتب  َسضغـ

 . (46) املسضغ١ ٖصٙ ٚط٬ب

 سػابات إزاض٠ إىل َٓ٘ قٛض٠ ٚأضغًت ايػًطاْٞ، ا٭َط ٖصا قسض قسٚ
 إىل َٓ٘ أخط٣ قٛض٠ ٚأضغًت شيو، تٓؿٝص يف يًبس٤ اـاق١ (47) ايؿطٜؿني اؿطَني
 . (48)اشلُاْٜٛٞ ايسٜٛإ

 بإٔ ٱب٬غ٘ ايسٜٔ ْٛض قُس املهط١َ َه١ قانٞ إىل َطغً٘ أخط٣ ٚثٝك١ ٖٚٓاى
 أدٌ َٔ ٚٚقؿٗا ؾها٤، بأضض بايتدلع قاّ ايسٜٔ زعُا ايػابل املهط١َ َه١ قانٞ
 َسضغني َٔ املسضغ١ شلصٙ ًٜعّ َا تسبرل َٔ ٫ٚبس عًٝٗا، َٚهتب١ د١ًًٝ َسضغ١ إْؿا٤
 . (49) أًٜها شلا َٚ٪قت يًُهتب١ ٚأَٓا٤

 نبرل قبٌ َٔ قبا٤ يف َسضغ١ أْؿ٦ت ايجاْٞ عبساؿُٝس ايػًطإ عٗس ٚيف
 . (50)ْؿػ٘ ايػًطإ َٔ ٚتؿذٝع ػإٚباغتش ايعجُاْٞ ايػًطإ َطاؾكٞ

 نإ اؿذاظ، يف املٛدٛز٠ ايتع١ًُٝٝ امل٪غػات ٖصٙ ظاْب أْ٘ ؾٝ٘ ٫ؾو ٚمما
 ....اؿذاظ يف( ايٓعاَٞ ا٭ًٖٞ ايتعًِٝ) ٖٚٛ يًتعًِٝ، ثايجّا منطّا أٜها ٖٓاى
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ٔ  جيسز إٔ حياٍٚ نإ ٚإٕ ٚبساٜات٘، دٖٛطٙ يف تكًٝسٟ ايُٓط ؾٗصا  أغـايٝب  َـ
 إْتؿـط  ٚقـس  اجملتُـع،  حيتادٗا اييت ايس١ْٜٛٝ املٛاز بعض ٜسخٌ ٚإٔ ٚططا٥ك٘، ايتسضٜؼ

ّ  نإ ٚيكس اٱسػا٤، تًتٗا ثِ املهط١َ َه١ يف نبرل بؿهٌ ايتعًِٝ َٔ ايُٓط ٖصا  ٜكـٛ
 اؾايٝــات أبٓــا٤ أٚ املٓطكــ١ أبٓــا٤ َــٔ ايكــازضٜٔ َــٔ بساٜاتــ٘ يف ا٭ؾــطاز دٗــٛز عًــ٢

 .اٱغ١َٝ٬

 املهط١َ َه١ يف أْؿأت ٚاييت ايكٛيت١ٝ، املسضغ١: ١ا٭ًٖٝ املساضؽ أِٖ َٚٔ
 قُس ايؿٝذ عًٝٗا عطض ؾكس ،(ايٓػا٤ قٛيت) تسع٢ ثط١ٜ ٖٓس١ٜ اَطأ٠ ٜس ع٢ً

 ٜسٜطٖا إٔ قُس ايؿٝذ َٔ ٚطًبت ؾكبًت اهلل، َٔ يٮدط ابتػا٤ تأغػٗا إٔ ايعجُاْٞ
 ٖصٙ اغتُطت قسٚ املسضغ١، شلصٙ املػاعسات تكسِٜ يف اشلٓس َػًُٛ أغِٗ ٚقس...ؾؿعٌ

 .اؿه١َٝٛ املساضؽ َٔ ؾأقبشت املعاضف َسٜط١ٜ قاَت ست٢ املسضغ١

 أغاتص٠ أسس قاضٟ اؿل عبس ايؿٝذ أْؿأٖا ٚاييت ايعجُا١ْٝ ايؿدط١ٜ ٚاملسضغ١
 .اشلٓس١ٜ اؾاي١ٝ َػاعس٠ ع٢ً املسضغ١ ٖصٙ متٌٜٛ يف اعتُس ٚقس ايكٛيت١ٝ، املسضغ١

 ٚتعًِٝ ايكشٝش١، ايس١ٜٝٓ ايعًّٛ ْؿط ٥ٗاإْؿا َٔ اشلسف نإ اـرل١ٜ ٚاملسضغ١
 سػني قُس ايؿٝذ أْؿأٖا ٚقس يػرلِٖ ٜهْٛٛا ست٢ ايكشٝش١ ايعكٝس٠ ايٓاؾ١٦
 .اـٝاط

 ثِ دس٠ يف أ٫ّٚ أْؿأُٖا ؾكس( ظٌٜٓ عًٞ قُس) أْؿأُٖا ٚقس ايؿ٬ح َٚسضغتا
 ؾٗستٗا اييت ايتع١ًُٝٝ ا٭سساخ أِٖ َٔ املسضغتني ٖٚاتني املهط١َ، َه١ يف أغػٗا
 ا٭زب ضداٍ َٔ نبرل عسز ؾٝٗا ؽّطز ٭ْ٘ ايعؿطٜٔ، ايكطٕ َطًع يف اؿذاظ َٓطك١

 ايهبرل اٱغٗاّ شلُا ٚنإ ايسٚي١، يف َٓاقب تكًّسٚا ايصٜٔ ٚايػٝاغ١ ٚايؿهط ٚايعًِ
 .(51) اؿسٜج١ ْٗهتٗا يف
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 زاخٌ ناْت اييت ايتع١ًُٝٝ امل٪غػات أعساز ع٢ً ْعط٠ بإيكا٤ أْ٘ ٚاؿكٝك١
 ايعجُا١ْٝ اٱزاض٠ اٖتُاّ َس٣ ٜتهح غٛف( املٓٛض٠ املس١ٜٓ – املهط١َ َه١) ذاظاؿ

 .(52)املٓاطل ٖصٙ يف اـكٛم ٚد٘ ع٢ً ٚايتع١ًُٝٝ ٚايع١ًُٝ عًَُٛا، ايجكاؾ١ٝ بايٓاس١ٝ

 ايعؿا٥ط َهتب) باغطٓبٍٛ يًتعًِٝ ٚاملػًُني ايؿطٜؿني اؿطَني بأبٓا٤ ا٫ٖتُاّ: ثاْٝا
 (:منٛشدا بإغطٓبٍٛ

٘  اٱغ١َٝ٬ اؾاَع١ ؾهط٠ بتبين ايجاْٞ، عبساؿُٝس ايػًطإ قٝاّ ن٤ٛ يف  ٚغـعٝ
ٌ  ايذلنٝـ١  غرل ايعٓاقط َٔ املػًُني ٚاستٛا٤ ايعطب َٔ يًتكطب ايسا٥ِ  ايسٚيـ١  زاخـ

ّ  ؾكس ايسٚي١، نس اـاضد١ٝ ايتشطٜهات عٔ ٚإبعازِٖ ايعجُا١ْٝ،  أٚاَـطٙ  بإقـساض  قـا
٘  احملاٚيـ١  ٖصٙ ٚناْت ّ،1894/ٖـ1312 عاّ( ايعؿا٥ط َهتب)ٱْؿا٤ ٞ  َٓـ  أسـس  ٖـ
 . (53)املػًُني ٱستٛا٤ ا٭غاغ١ٝ ايتسابرل

ٔ  ٚمل ايعجُاْٞ، ايككط تتبع املسضغ١ ٖصٙ ٚناْت  ايؿـعب،  يعاَـ١  َؿتٛسـ١  تهـ
 ،ايعطب١ٝ ايعؿا٥ط أبٓا٤ ا٭َط باز٨ يف نُت ٚقس خاق١، تع١ًُٝٝ َ٪غػ١ ناْت ٚيهٓٗا

 أطؿاٍ نُت ايٛقت ٚمبطٚض ٚا٭ضْا٩ٚط١ٝ، ايهطز١ٜ ايعؿا٥ط أبٓا٤ شيو بعس نُت ثِ
ٔ  ايطـ٬ب  ٖـ٪٤٫  ؽـطٜر  َٔ اشلسف ٚنإ ايعجُا١ْٝ، ايسٚي١ يف ايعؿا٥ط نٌ  تًـو  َـ

 ٚايهطز١ٜ ايعطب١ٝ اي٫ٜٛات يف ٚاٱزاضٜني املعًُني َٔ ايهايف ايعسز تٛؾرل ٖٛ املسضغ١،
ٖ  ب٬زِٖ إىل عٛزتِٗ عٓس أًٖٗا ؽسّ إٔ ٚتػتطٝع ٚا٭يبا١ْٝ،  ،أخـط٣  َـط٠  ِٚعؿـا٥ط

 ايعـامل  تـطابط  ؾهـط٠  تٓؿٝص ع٢ً ٚتػاعس اٱغ١َٝ٬ ايٛسس٠ ؾهط٠ تٓؿٝص ٜػتطٝعٕٛ نُا
 .(54)ايجاْٞ عبساؿُٝس ايػًطإ بٗا ٜٓازٟ نإ اييت اٱغ٬َٞ



 271   ايػاظٟ دعؿط أَاْٞ. ز    اؿطَني ب٬ز يف ايتع١ًُٝٝ يًُ٪غػات ايعجُا١ْٝ ايسٚي١ زعِ

  :العشائر مكتب إنشاء أشباب

 ٚايـيت  ايكشطا٤، ٚغط يف تعٝـ اييت تًو ٚخاق١ ايعطب١ٝ اؾعٜط٠ قبا٥ٌ ناْت
 ايعجُاْٝـ١  اٱزاض٠ باٍ ٜؿػٌ نإ َا أنجط ٖٞ ايؿطٜـ، اؿر ططٜل شلاخ٬ َٔ ميط نإ

ٕ  غـٛا٤  ايجـاْٞ،  عبساؿُٝـس  ايػًطإ ضأغِٗ ٚع٢ً ايعجُا١ْٝ ايسٚي١ ضداٍ ٚنباض  أنـا
ــ١ َــٔ ا٭ضم ٖــصا ــ١ ايٓاسٝ ــ١ ايتعًُٝٝ ــ١، ٚايجكاؾٝ ــ١ َــٔ أّ ٚايؿهطٜ  ايػٝاغــ١ٝ ايٓاسٝ

ٌ  يف ايعطب١ٝ ايعجُا١ْٝ اي٫ٜٛات طٜٛطت إىل تٗسف ايسٚي١ ٚناْت أًٜها، ٚا٫دتُاع١ٝ  نـ
 ايعؿـا٥ط  أٖايٞ ٚخكًٛقا ٚغرلٖا، ٚايكش١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ايؿهط١ٜ ايٓٛاسٞ

 . ٚايجكاؾ١ ٚايتعًِٝ ٚاؿهاض٠ املس١ٜٓ َٔ ٚاؾًطا قػًطا تٌٓ ٚمل املسٕ عٔ تبعس اييت

٘  ايٛقت يف ايعجُا١ْٝ اٱزاض٠ ٚناْت ِ  ْؿػـ  ايـيت  ايكـعٛبات  َـس٣  دٝـًسا  تعًـ
ِ  يكعٛب١ ٚشيو بايساخٌ، ايتعًِ يف َِٓٗ ايطاغبني تٛاد٘ ٕ  إىل اْتكـاشل  بٗـا  ايـيت  املـس

 ايػًطإ َٔ ايكازض ايتايٞ ايػًطاْٞ ا٭َط خ٬ٍ َٚٔ تع١ًُٝٝ، َ٪غػات أٚ َساضؽ
ٞ  عبساؿُٝس ِ  ايكـسض  إىل ايجـاْ ٔ  يًكـاض٨  ٜتهـح  غـٛف  سٝٓـصاى  ا٭ععـ ِ٘  َـ  خ٬يـ
 : ؾٝ٘ دا٤ ٚقس ايتعًِٝ، َٔ ايٓٛع١ٝ ٖصٙ َجٌ اؽاش إىل أزت اييت ا٭غباب

ٔ  املعٜـس  َعطؾـ١  ٜٓككـٗا  ايعطب١ٝ ايعؿا٥ط أٖايٞ إٕ"  ّ  َـ  املتعًكـ١  ايسٜٓٝـ١  ايعًـٛ
 تًـو  يف املًُٗـ١  اٱغ١َٝ٬ ا٭غؼ َٔ تعّس ٚاييت ،ٚايٓهاح ٚايعنا٠ ٚايكٝاّ بايك٠٬
 عًـ٢  ضغنيَس ث٬ث١ إضغاٍ ٚتكطض ايعايٞ، ايػًطاْٞ أَطْا قسض ؾكس ٚيصيو املٓاطل،

ٔ  ٚشيـو ( اؾـٛف )َٓاطل مٛ ٜتٛدٕٗٛ ٚغٛف ايس١ٜٝٓ ايعًّٛ َٔ عاٍ قسض ٌ  َـ  أدـ
ٞ  بـني  ٚاٱضؾاز بايٛعغ ايكٝاّ ٚ  ٚعؿـا٥ط  أٖـاي ّ  املٓـاطل،  ٖـصٙ  يف ايبـس  أًٜهـا  ٚيًكٝـا

 غـٛف  ٖصا ٭ٕ ا٭خط٣; ايس١ٜٝٓ ا٭َٛض ٚبعض ا٭ضبع١، ايؿك١ٝٗ املٛاز بعض بتسضٜؼ
 عٔ ايعجُا١ْٝ ٚاٱزاض٠ ايسٚي١ طاع١ يف ٚايعؿا٥ط يعطبإٚا ايكبا٥ٌ ٖصٙ زخٍٛ إىل ٜ٪زٟ

ٕ  قـسض  ؾكس شيو ع٢ً ٚبٓا٤ً. ٚإزضاى ؾِٗ ٕ  ايؿطَـا ٞ  ايػـًطا  ضٚاتـب  بكـطف  ايعـاي
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 أسـس  ٖٚٛ أؾٓسٟ، ٜؼ قُس: ِٖٚ ٖٓاى، بايتسضٜؼ غٝكَٕٛٛ ايصٜٔ املسضغني شل٪٤٫
ِ  غٛف ايصٟ ٚاملسضغني ايعًُا٤ ٟ  ضاتـب  قـطف  ٜـت ٘  ؾـٗط  ًؾـا، قط 600 َكـساضٙ  يـ

 املـ٬ّ  قُـس  ٚاملـسضؽ  ؾـٗطًٜا،  قطًؾـا  500 َبًـؼ  قطف ٜٚتِ أؾٓسٟ ٖاؾِ ٚاملسضؽ
ٛ  املسضغـني  ٖ٪٤٫ إضغاٍ ٜتِ ٚغٛف ؾٗطًٜا، قطًؾا 400 َبًؼ قطف ٜٚتِ أؾٓسٟ  مـ
 .(56)أًٜها ايؿاّ َٓاطل َٔ ُٖٚا( محا)ٚ( سٛضإ) (55)ٚغٓادل( اؾٛف)َٓاطل

ٕ  إٔ نٝـ ايػابك١ ايٛثٝك١ خ٬ٍ َٔ اتهح ٖٚهصا ٞ  عبساؿُٝـس  ايػـًطا  ايجـاْ
 اؾعٜط٠ َٓاطل بعض زاخٌ يتؿعًٝٗا ايٛغا٥ٌ ؾت٢ ٚاتبع اٱغ١َٝ٬ اؾاَع١ ؾهط٠ تب٢ٓ

ًَا، ؾٝٗا ايعطب َٔ يًتكطب ٚغعٞ َٓ٘ بطغب١ ٚشيو ايعطب١ٝ،  َه١)اؿذاظ َٚٓاطل عُٛ
٘  إىل شيـو  ٚأز٣ اـكـٛم،  ٚد٘ ع٢ً (املس١ٜٓ –  َسضغـ١  ٚتأغـٝؼ  إْؿـا٤  يف غـعٝ

 .1894ّ/ٖـ1312 عاّ طايعؿا٥

ٌ  إْؿـا٤  ٚضا٤ ناْـت  اييت ا٭ٖساف ع٢ً ايتعطف ٚميهٔ ٔ  ايٓٛعٝـ١  ٖـصٙ  َجـ  َـ
ِ  ايجاْٞ عبساؿُٝس ايػًطإ ٚمتػو املساضؽ، ٔ  ايعؿـا٥ط  بتعًـٝ ٍ  َـ  يف ٚضز َـا  خـ٬

  :ًٜٞ نُا ايعجُا١ْٝ ايٛثا٥ل

 .١ٜٚايسْٝٛ ايس١ٜٝٓ ايعًّٛ بتشكٌٝ ا٭شٖإ ٚتٜٓٛط ايعًّٛ ٚتعُِٝ املعاضف ْؿط -1

 .ٚايباطٌ اؿل بني يًتُٝٝع ت٪ًِٖٗ اييت ايعًّٛ ا٭طؿاٍ تًكني -2

 .طٌٜٛ ظَٔ َٓص ايدل١ٜ يف ايػان١ِٓ ٚايكبا٥ٌ ايعؿا٥ط ٭بٓا٤ ايتعًِٝ أَٛض تػٌٗٝ -3

ٕ  ايعًِ تًكٞ يف ايتٗإٚ عسّ -4 ِ  ٚايكـطآ ٌ  ايعؿـا٥ط  ٭بٓـا٤  ٚايهتابـ١  ايهـطٜ  ٚايكبا٥ـ
ِ  أَـٛض  ٝ٘تكتهـ  ٚسػـبُا  ايػـابل،  يف حيـسخ  نإ نُا ايعطب١ٝ  املعٝؿـ١  يف زْٝـاٖ

 .ٚايتكسّ اؿهاض٠ زقا٥ل ع٢ً ا٫ط٬ع عٔ تبعسِٖ ناْت اييت ايبػٝط١

 .ٚؼكًٝ٘ ايعًِ تًكٞ يف ايعجُا١ْٝ ايسٚي١ َٛاطين بني ايتُٝٝع عسّ -5

 .ٚايؿٕٓٛ املعاضف َٔ بعٝس ظَٔ َٓص ؾكسٚٙ َا ايعطب١ٝ ايكبا٥ٌ أ٫ٚز ؼكٌٝ -6
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 اؿطف َٔ إيٝ٘ ٚقًٛا َٚا املسْٞ ايعامل أظٗطٙ َا ع٢ً ٚاٱط٬ع ايعًّٛ تًكٞ -7
 . ا٭خط٣ ايؿ١ٝٓ ٚايبسا٥ع ٚايؿٕٓٛ ٚايكٓاعات

 يف ٚتٗسِٜٗ زِٜٓٗ، يف تؿٝسِٖ َٛاز َٔ ا٭٫ٚز ٖ٪٤٫ ٜٓؿع َا نٌ بتسضٜؼ ايكٝاّ -8
 .(57)يػرلِٖ قس٠ٚ ٜهْٛٛا عٝح زْٝاِٖ،

ٛ  ا٭خـط٣  ٚايعؿا٥ط ٚايهطز١ٜ ايعطب١ٝ ايعؿا٥ط ض٩غا٤ أبٓا٤ ٚنع -9 ٌ  ز٠املٛدـ  زاخـ
ٞ  ايككـط  ْعـط  ؼـت  ايعجُاْٝـ١  ايسٚي١ ٫ٜٚات ٞ  ايػـًطاْ  إغـطٓبٍٛ،  يف ايعجُـاْ

 باـ٬ؾــ١ ضٚابطٗــِ ٚتٛثٝــل ٚتــطبٝتِٗ ،(58) ايذلنٝــ١ ايًػــ١ ٚتعًــُِٝٗ ؿُــاٜتِٗ
 ايعـٛز٠  بعـس  ٚزٚيتِٗ ؾعبِٗ خس١َ ع٢ً ايكسض٠ يسِٜٗ ٜتٛيس باٱناؾ١ ايعجُا١ْٝ،

 . (59) ب٬زِٖ إىل

 املعاضف ْعاض٠ تتبع أْٗا اٱعتباض يف ت٪خص ناْت اييت اأْعُتٗ أِٖ نُٔ َٚٔ
 ع٢ً ؾٝٗا تعكس ايسضاغ١ ٚناْت ٚايتع١ًُٝٝ، اٱزاض١ٜ ايٓاس١ٝ َٔ ايعجُا١ْٝ ايع١َُٝٛ

 ايتسضٜؼ ١٦ٖٝ عٓاقط أؾهٌ ٱختٝاض املٛاظٜٔ أؾهٌ ٚتتبع ،(َٚػا١ٝ٥ قباس١ٝ)ؾذلتني
 بايتسضٜؼ يًكٝاّ ايعجُا١ْٝ; يذلن١ٝٚا ايعطب١ٝ يًػتني املتكٓني ٚاملعًُني املسضغني َٔ
 يتٛطٝس)ٚايكبا٥ٌ ايعؿا٥ط أنابط أبٓا٤ َٔ املسضغ١ ط٬ب ٜهٕٛ إٔ ٜٚؿذلط (60)بٗا

 . (61)ايعجُا١ْٝ ايسٚي١ ٫ٜٚات يف ايػان١ٓ( ايعطب١ٝ ايعجُا١ْٝ ايع٬قات

 أ٫ٚز َٔ بايؿعٌ ٚناْٛا ايط٬ب، بعض إغتاْبٍٛ، إىل ٚقٌ ا٫ؾتتاح ٚعٓس
 ٚتعِ شيو، بعس تسضجيًٝا َِٓٗ ايبك١ٝ ٜأتٞ إٔ ع٢ً،عؿا٥طِٖ يف ايكّٛ ٤ض٩غا ٚأبٓا٤

 . اؿذاظ يف خاق١ ايبس١ٜٚ ٚايعؿا٥ط اؿهط١ٜ ايعطب١ٝ ايكبا٥ٌ مجٝع ع٢ً ايؿا٥س٠

   :إشطنبول إىل احلحاز من الدراشي االبتعاث بداية

ٌ  ايعؿـا٥ط  نبـاض  أبٓـا٤  َٔ ايط٬ب١ٝ ايٛؾٛز بسأت َ  اؿذـاظ  يف ٚايكبا٥ـ  نيٚاؿـط
ٞ  يًتشكٌٝ إغطٓبٍٛ ع٢ً ايتٛاؾس يف ايؿطٜؿني  ايعؿـا٥ط،  مبسضغـ١  ٚا٫يتشـام  ايعًُـ
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 بـايتبًٝؼ  ٜكَٕٛٛ ايعطب١ٝ اي٫ٜٛات يف ايعجُا١ْٝ ٚاٱزاض٠ اي٫ٜٛات عٔ املػ٪ٚيٕٛ ٚبسأ
 طـطابًؼ ) ٫ٜٚـات  بـإب٬ؽ  ايساخًٝـ١  ْعاض٠ ؾكاَت عٓٗا، ٚاٱع٬ٕ املساضؽ ٖصٙ عٔ

 ايكسؽ بهط، زٜاض املٛقٌ، سًب، غٛضٜا، ايُٝٔ، ايبكط٠، از،بػس –"سايًٝا يٝبٝا" ايػطب
 ايؿــطٜؿني ٚاؿــطَني اؿذــاظ ٫ٜٚــات ٚنــصيو ،(بٓػــاظٟ بــايعطام، ظٚض ايؿــطٜـ،

 املــساضؽ ٖــصٙ يف ايعًــِ ٚتًكــٞ ايسضاغــٞ ي٬بتعــاخ ط٬بٗــا إضغــاٍ يف ي٬غــتعساز
 . (62) بإغطٓبٍٛ

ٞ  طٚعاملؿـ  شيـو  تٓؿٝـص  عًـ٢  سطٜك١ ايعجُا١ْٝ ايسٚي١ ٚناْت  ٚايجكـايف  ايكـَٛ
 اىل عٛزتِٗ عٓس ايعؿا٥ط ٖصٙ ٭بٓا٤ ٚثكاؾ١ٝ ؾهط١ٜ اْتؿان١ إىل غٝ٪زٟ ايصٟ ٚايؿهطٟ
ٌ  ايػٝاغ١ٝ اؿٝا٠ يف ا٭ثط بايؼ شلا نإ ٚاييت ب٬زِٖ،  تًـو  يف ايعجُاْٝـ١  ايسٚيـ١  زاخـ

 . ايؿذل٠

ٍ  يف ايعطبٝـ١  اي٫ٜٛـات  بعـض  اغـتذابت  ٚقس ٔ  ايؿـٛض  عًـ٢  أبٓا٥ٗـا  إضغـا  َـ
 اتهـح  َا ٖٚصا ٚسًب، ٚغٛض١ٜ ٚايبكط٠ ايؿطٜـ ٚايكسؽ ٚبػساز ايػطب ططابًؼ

 َه١ إَاض٠ إٔ أًٜها أبًػ٘ ايصٟ ايعجُاْٞ ايػًطإ إىل املطؾٛع ا٭ععِ ايكسض تكطٜط َٔ
 ا٭ٍٚ ضبٝـع  13 بتـاضٜذ  -ايععُـ٢  ايكساض٠ إىل املطغٌ خطابٗا يف أؾازت قس املهط١َ

 اؿذـاظ  َٓطك١ َٔ ط٬بٗا ابتعاخ يف ا٭ٚاَط صتٓؿٝ داٍض بأْ٘ ٖـ1892-ٖـ1310 عاّ
 . (63) بإغتاْبٍٛ ايعؿا٥ط َسضغ١ إىل

 املؿـطٚع  ٖـصا  تٓؿٝـص  عًـ٢  ايجاْٞ عبساؿُٝس ايػًطإ سطم َٔ ايطغِ ٚع٢ً
ُ٘ ٚايعطبإ ايعؿا٥ط بأبٓا٤ اـام ايتعًُٝٞ  َٓطكـ١  يف ٚخاقـ١  ،يصيو ايؿسٜس٠ ٚمحاغت
ٔ  مل ٚايعؿـا٥ط  ايكبا٥ٌ َٔ ا٫غتذاب١ إٔ إ٫ اؿذاظ، ّ  قـسض  بـٓؿؼ  تهـ  ايسٚيـ١  اٖتُـا
 ٜتعسَّ مل ٚايصٟ ايؿٛض، ع٢ً ابتعاث٘ مت ايصٟ ايكًٌٝ ايعسز ٖٛ شيو ع٢ً ٚايسيٌٝ بصيو،
ِ  ا٫بتعاخ، ٖصا َٔ ا٭ٚىل املطس١ً يف ط٬ب اـُػ١ أٚ ا٭ضبع١ ِ  ثـ  شيـو  بعـس  تـبعٗ
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ِ ا٭ ايكسض إب٬ؽ ؾٝ٘ مت ايصٟ ا٭ٍٚ ا٭غبٛع خ٬ٍ ؾكط ط٬ب ث٬ث١  ي٫ًٜٛـات  ععـ
 .(64)ايػابل ايػًطاْٞ با٭َط ايعطب١ٝ

 اغـتذاب١  ٚضا٤ ناْت اييت اؿكٝك١ٝ ا٭غباب بؿطح آْصاى اؿذاظ ٚايٞ قاّ ٚقس
  :ًٜٞ نُا تًدٝكٗا ٚميهٔ اؿذاظ، َٓاطل يف ٚايعطبإ ايكبا٥ٌ َٔ ايكًٌٝ ايعسز ٖصا

ِ  يٝػـت  اؿذاظ١ٜ ٚايعؿا٥ط ايكبا٥ٌ إٕ"    بٗـصا  عٓاٜـ١  أٚ اٖتُاَـات  أٜـ١  يـسٜٗ
ٞ  عبساؿُٝـس  ايػًطإ تبّٓاٙ ايصٟ ايتعًُٝٞ املؿطٚع  اؾاَعـ١  ٚؾهـط٠  ضاٜـ١  ؼـت  ايجـاْ

 قـا٫ٚت  ٖٓاى ٚإٔ اؾ١ًًٝ، ايساخ١ًٝ ْعاض٠ ع٢ً ا٭َط عطض متَّ ثِ َٚٔ ،اٱغ١َٝ٬
 ا٭َـط  ٚإٔ شيو، قبٌ ب٘ زضا١ٜ شلِ يٝػت ايصٟ ا٭َط ٖصا بأ١ُٖٝ ايعطبإ ٱقٓاع داز٠

 إغطٓبٍٛ، إىل اؿذاظ َٔ َط٠ ٭ٍٚ غٝتِ ا٫بتعاخ ٖصا ٭ٕ ْعًطا ؿ٤ٞاي بعض قعب
ٍ  عًـ٢  ٚاؾكٛا ايصٜٔ اؿذاظٜني ط٬ب ايج٬ث١ ابتعاخ ٜتِ ٚغٛف  إىل ا٫بتعـاخ  قبـٛ
 . (65) "باغطٓبٍٛ ايعؿا٥ط َسضغ١

ِ  ايعطب١ٝ ايعؿا٥ط أبٓا٤ َٔ ط٬ب إضغاٍ ثكاؾ١ إٔ ٚاؿكٝك١ ٘  خـاضز  يًتعًـٝ  ؾـب
ٞ  ؾٝٗـا  ٜٓـسَر  مل يصيو بساٜتٗا; ٚيف قاقط٠ تعاٍ ٫ سٝٓٗا ناْت ايعطب١ٝ اؾعٜط٠  أٖـاي
 غتعٛز َٚا أُٖٝتٗا، َس٣ انتؿاف َع ايٛقت مبطٚض تطٛضت ٚيهٓٗا ٚغرلِٖ، اؿذاظ

 . ؾٝٗا ٜعٝـ اييت ٚايب١٦ٝ ٚعؿرلت٘ ايطايب ع٢ً ؾا٥س٠ َٔ ب٘
 آْصاى ١َاملهط َه١ أَرل َٔ املطغ١ً ايطغاي١ تًو ايػابل ا٭َط ٜٛنح مما ٚيعٌ

 تٓؿٝـص  ٚدـاضٍ  أٚنح بؿهٌ املٛنٛع ع٢ً ايتعطف مت أْ٘ َؿازٖا اييت ايعايٞ ايباب إىل
 ٚاملٓـاطل  املهطَـ١  َهـ١  يف ٚايعؿا٥ط ايكبا٥ٌ أبٓا٤ َٔ ايط٬ب ظُع ايػًطا١ْٝ ا٭ٚاَط
 . (66)يٮَط ايكبا٥ٌ ٚاغتذاب١ ػُعِٗ ؾٛض ابتعاثِٗ ٜتِ ٚغٛف ،بٗا احملٝط١

ِ ا٭ ايكسض أؾاض ٚيكس ٘  املطغـ١ً  ايطغـاي١  يف ععـ ٔ  إيٝـ  ،املهطَـ١  َهـ١  أَـرل  َـ
 باغـتاْبٍٛ،  ايعؿا٥ط َهتب إىل املهط١َ َه١ َٔ ايط٬ب ابتعاخ نطٚض٠ ع٢ً بايتأنٝس
 .قطًٜبا حيهطٕٚ غٛف ٚأِْٗ
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 َنت ع٢ً َتٛدٗني إغتاْبٍٛ، ع٢ً ايتٛاؾس يف املبتعجٕٛ ايط٬ب بسأ ٚبايؿعٌ
 اؿذاظٜني ايط٬ب َٔ عسًزا ظٗطٖا ع٢ً ؼٌُ ٖٚٞ دس٠ َٝٓا٤ َٔ قاَت غؿ١ٓٝ

 . بإغتاْبٍٛ ايعؿا٥ط َهتب إىل املبتعجني

 . ايٛقت مبطٚض تسضجيِّا املؿطٚع شلصا ا٫غتذاب١ دا٤ت ٖٚهصا

   -:باحلحاز التعلينية املؤشصات داخل التدريض مناهخ

 ايعطبٝـ١  اي٫ٜٛـات  يف ايتعًُٝٝـ١  امل٪غػات كتًـ يف تسضؽ اييت ايعًّٛ ناْت
 سًكـ١  إىل َػـذس  سًك١ َٚٔ َسضغ١، إىل َسضغ١ َٚٔ أخط٣، إىل َ٪غػ١ َٔ ؽتًـ

 اؿذـاظٟ،  يًُذتُع بايٓػب١ ا٭غاؽ ٖٛ اٱغ١َٝ٬ ٚايجكاؾ١ ايؿهط يهٔ ٖٚهصا، ثا١ْٝ
 اؿذـاظ  يف نإ سٝح ٚايتأيٝـ; ايجكاؾ١ ست٢ أٚ ايتع١ًُٝٝ أّ ايع١ًُٝ ايٓاس١ٝ َٔ غٛا٤
 اؿذاظ يف ممجًٝٗا خ٬ٍ َٔ تؿعًٝٗا ع٢ً ١ايعجُاْٝ ايسٚي١ غاعست ْؿط١ ع١ًُٝ سطن١
ٍ  إىل تػـع  مل اؿكٝكـ١  يف أْٗا إ٫ ايكانٞ، ست٢ أٚ دس٠ ٚايٞ أّ ايؿطٜـ غٛا٤  إزخـا
ٌ  ؾعًـ٢  ،ايتع١ًُٝٝ امل٪غػات تًو يف ايتع١ًُٝٝ املٓاٖر دٖٛط يف ْؿػٗا ٍ  غـبٝ  مل املجـا

 ايعجُاْٝـ١،  ايسٚيـ١  اتإزاض يف ايطزلٝـ١  ايًػ١ ناْت اييت ايعجُا١ْٝ ايذلن١ٝ ايًػ١ ُتؿطض
ٌ  يـسٜٗا،  ايجاْٝـ١  ايجكاؾـ١  يػـ١  ُتعـسّ  ناْـت  اييت ايؿاضغ١ٝ ايًػ١ ُتؿطض ٚمل  اٱزاض٠ إٕ بـ

 ٚاٱغـ١َٝ٬  ايعطبٝـ١  اي٫ٜٛـات  ؾت٢ يف يًتعًِٝ يػ١ً ايعطب١ٝ ايًػ١ ع٢ً أبكت ايعجُا١ْٝ
ٕ  ايؿـذل٠،  تًـو  خ٬ٍ ؾكط اؿذاظ ٚيٝؼ  ٚاملسضغـني  ايعجُـاْٝني  ايعًُـا٤  عًـ٢  ٚنـا

ًَا، ايعطب١ٝ اؾعٜط٠ ؾب٘ إىل ملطغًنيا  املٓـاٖر  بتـسضٜؼ  ٜكَٛٛا إٔ خاق١ ٚاؿذاظ عُٛ
٘  يسضدـ١  ايعطبٝـ١،  بايًػـ١  املدتًؿ١ ايسضاغ١ٝ  بـاٱزاض٠  ايػـًطا١ْٝ  ا٭ٚاَـط  قـسضت  أْـ
ٕ  ايتعًُٝـات  ٖصٙ إتباع بعسّ ٜكَٕٛٛ ايصٜٔ ٚاملعًُني املسضغني بإٔ ايعجُا١ْٝ  ٚخيـايؿٛ
ٟ  املٓاغب ٚاؾعا٤ ٚايتأزٜب ايعكاب غًٝكٕٛ ،ايعطب١ٝ بايًػ١ ايتسضٜؼ ٌ  قـس  ايـص  ٜكـ

 بايًػـ١  بايتـسضٜؼ  يًكـا٥ُني  بايؿعٌ سسخ َا ٖٚصا ايب٬ز، خاضز ايٓؿٞ سس إىل أسٝاًْا
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ٕ  ايًػـ١،  بتًـو  زضٚغِٗ ٚإيكا٤ املهط١َ، مبه١ ايتسضٜؼ سًكات إسس٣ يف اشلٓس١ٜ  ؾهـا
ِ  اؿذاظ َٔ ِٖٚططز ْٚؿِٝٗ بإبعازِٖ ايػًطا١ْٝ ا٭ٚاَط قسٚض دعا٩ِٖ  ٚإضدـاعٗ

 . (67)ا٭قًٞ ٚطِٓٗ إىل

ٍ  سس إىل ا٭َط ٜكٌ ٚنإ ٘  َٓـاطل  إىل ايػـًطا١ْٝ  ا٭ٚاَـط  إضغـا  اؾعٜـط٠  ؾـب
ًَا ايعطب١ٝ ٘  ع٢ً ٚاؿذاظ ،عُٛ  ٖـصٙ  يف ايتـسضٜؼ  إٔ َؿازٖـا  ٚايـيت  اـكـٛم  ٚدـ

ٕ  غـٛا٤  ايعطبٝــ١ بايًػـ١  ٜهــٕٛ إٔ ٫بـس  املٓـاطل   ّأ ا٫بتسا٥ٝــ١ املـساضؽ  يف شيــو أنـا
ٔ  إٔ ٫ٚبس ا٭ق١ًٝ، يػتِٗ ٖٚٞ ايعطب١ٝ أًٖٗا ٜتهًِ املٓاطل تًو ٭ٕ اٱعساز١ٜ،  ٜـتك

 ناؾـ١  ٚاؽاش بٗا، تاّ إملاّ ٚيسِٜٗ ،ايعطب١ٝ ايًػ١ املٓطك١ بتًو ٚاملعٕٓٝٛ ايسٚي١ َٛظؿٛ
ّ  بٗـسف  ٚشيو ;(68)ايؿٛض ع٢ً شيو يتٓؿٝص ٚايكا١ْْٝٛ اٱزاض١ٜ اٱدطا٤ات  يف اٱغـٗا

 سـاؾعا  شيـو  يٝهٕٛ ،ايعطب١ٝ املٓاطل أٖايٞ ع٢ً ثا١ْٝ يػ١ ؾطض ٚعسّ ٞايعًُ ايتكسّ
 . ايتعًِٝ َٛاق١ً ع٢ً شلِ

 ايسٜٔ ٚتعايِٝ ٚايهتاب١ ايكطا٠٤ تعًِٝ عا١َ، بكٛض٠ ايتعًُٝٞ املٓٗر تهُٔ ٚقس
 ايذلنٝـ١  ايًػـ١  ٚقٛاعـس  ٚاؿػـاب  اـكٛم، ٚد٘ ع٢ً (ايهطِٜ ايكطإٓ) اٱغ٬َٞ

ِ  ،ايسغتٛضٟ ايعٗس يف ٓٗرامل ٖصا تعسٍ ٚقس ٚاـط، ٍ  ؾـت ِ  إزخـا ٍ  عًـ  ايـٛطين  اؿـا
ّ  ٚتاضٜذ( ايٛط١ٝٓ املعًَٛات) ٞ  ٚايتـاضٜذ  اٱغـ٬  إىل باٱنـاؾ١  ،ٚاؾػطاؾٝـا  ايعجُـاْ

 . (69) ايػابك١ املٛاز

ٞ  املعاضف زغتٛض ْل ٚقس ٕ  إٔ عًـ٢  ،ايعجُـاْ ِ  يػـ١  تهـٛ  املهاتـب  يف ايتعًـٝ
 . (70) احمل١ًٝ بايًػ١ ا٫بتسا١ٝ٥

 ٚايتع١ًُٝٝ ايجكاؾ١ٝ امل٪غػات ْؿط يف ٚغًعا تسخط مل ايعجُا١ْٝ ايسٚي١ ٕأ ٜٚتهح
 . شلا ٚاملعٟٓٛ املازٟ ايسعِ ٚتكسِٜ بٌ اؿذاظ، يف
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 ةــاخلامت

 ٚايؿطَاْـات  ايٛثـا٥ل  عًـ٢  إعتُـست  ايـيت  يًسضاغ١ ايػابل ايعطض خ٬ٍ َٔ
ّ  َس٣ اتهح ،ايعجُا١ْٝ  يف ايتعًُٝٝـ١  يًُ٪غػـات  ٚضعاٜتٗـا  ايعجُاْٝـ١  اٱزاض٠ اٖتُـا
ٌ  ظايت َٚا ناْت اييت ،ايؿطٜؿني ٚاؿطَني اؿذاظ ٞ  يًعـامل  َطنـعاً  متجـ ٔ  اٱغـ٬َ  َـ
 : ا٭ت١ٝ ا٭َٛض اتهشت نُا ايعكا٥س١ٜ، ايٓاس١ٝ

 اٱزاض٠ ؼـت  -ٚاؿذـاظ  ايؿـطٜؿني  اؿـطَني  َٚٓٗا - ايعطب١ٝ املٓاطل زخٍٛ َٓص -1
 ايعجُاْٝني ايػ٬طني ْعاضأ قط أقبشت ا٭ٍٚ، غًِٝ ايػًطإ ٜس ع٢ً ايعجُا١ْٝ

 ؾهاْت. ايتع١ًُٝٝ ايٓاس١ٝ ؾكط ٚيٝؼ اجملا٫ت مجٝع ٚيف،سهُِٗ عٗٛز َس٣ ع٢ً
 ايتع١ًُٝٝ اؿطن١ تطٜٛط ع٢ً غاعست اييت ا٭غباب أِٖ َٔ ايتع١ًُٝٝ امل٪غػات

ِ  أْعُـ١  ايتع١ًُٝٝ امل٪غػات تًو ٚظاْب ايعطب١ٝ، املٓاطل يف  ناْـت  ايـيت  ايتعًـٝ
ِ  ؼـت  ازخٛشل قبٌ تعٌُ ِ  ٚسًكـات  نايهتاتٝـب  ايعجُـاْٞ،  اؿهـ ٌ  ايعًـ  زاخـ

 . ٚغرلٖا اؿطَني

 ايعسٜس إْؿا٤ ع٢ً ٚايٛظضا٤ ايسٚي١ ضداٍ َع تٓاؾؼ يف ايعجُاْٝني ايػ٬طني زخٌ -2
 ؾٝٗـا،  ايسضاغـ١ٝ  املٓـاٖر  ؼـسٜح  ع٢ً ٚعًُٛا بٌ ،ايتع١ًُٝٝ امل٪غػات تًو َٔ

ِ  ايسٜين ايتعًِٝ بني امل٪غػات ٖصٙ ػُع عٝح ٞ  ٚايتعًـٝ ٟ  املـسْ ٟ  ايعكـط  ايـص
 يف ٚايؿهطٜـ١  ايجكاؾٝـ١  اؿطنـ١  تٓؿـٝط  يف ايبـايؼ  ا٭ثـط  ي٘ نإ مما ،اجملتُع حيتاد٘
  .اـكٛم ٚد٘ ع٢ً ايؿطٜؿني ٚاؿطَني عَُٛا، اؿذاظ

 تؿاقٌٝ بأزم اٖتُاَِٗ َس٣ ايعجُاْٝني ايػ٬طني َٔ ايكازض٠ ايؿطَاْات تٛنح -3
 ٚنـع  أّ َٓٗـا،  املتٗسّ تطَِٝ ْاس١ٝ َٔ أناْت غٛا٤ ايتع١ًُٝٝ، امل٪غػات عٌُ

 املباؾـط  اٱؾـطاف  سٝـح  َٔ أّ عًٝٗا، ٚايكا٥ُني املسضغني يطٚاتب َاي١ٝ َٝعا١ْٝ
 .ؾٝٗا ايتع١ًُٝٝ املٓاٖر ع٢ً
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 ناْت اييت اٱغ١َٝ٬ اؾاَع١ ؾهط٠ ايجاْٞ عبساؿُٝس ايػًطإ عٗس يف اَتعدت -4
 َسضغ١ تأغٝؼ خ٬ٍ َٔ ٚشيو ،شلا ايعًُٞ ايتطبٝل بؿهط٠ سٝٓصاى غا٥س٠

 ٚعؿا٥ط قبا٥ٌ ط٬ب ابتعاخ ؾٝٗا ٜتِ عًًُٝا َطنًعا باعتباضٖا بإغطٓبٍٛ ايعؿا٥ط
 . اـكٛم ٚد٘ ع٢ً ٚاؿطَني عَُٛا، اؿذاظ َٚٓاطل ايعطب١ٝ اؾعٜط٠ ٚعطبإ

 غرل ٱغطٓبٍٛ ايعطب َٔ ٚغرلِٖ اؿطَني ٭بٓا٤ اـاضدٞ ا٫بتعاخ ؾهط٠ ناْت -5
 ايبط٦ٝـ١  ا٫غتذاب١ َس٣ َٔ شيو ٜٚتهح ايعطب١ٝ، ٚايعؿا٥ط ايكبا٥ٌ عِملع َكبٛي١

ٍ  يف ايعؿا٥ط مبسضغ١ يًسضاغ١ ايط٬ب إضغاٍ يف  ٚضمبـا  ا٭َـط;  بساٜـ١  يف إغـتاْبٛ
 يـٝؼ  ٚايصٜٔ ايباز١ٜ، َٔ ايكازَني ايط٬ب ٖ٪٤٫ طبٝع١ إىل ٖصا يف ايػبب ٜعٛز

ٞ  اؿطَني، ٚخاق١ اؿذاظ َٓطك١ خاضز بايسضاغ١ ايتاّ ا٫قتٓاع ؾهط٠ يسِٜٗ  ٖٚـ
 املبتعـجني  ايط٬ب َٔ ايعسٜس ع٢ً غًيب أثط ي٘ نإ مما عًِٝٗ، ٚاضز٠ دسٜس٠ ؾهط٠

 . ٖٓاى يًسضاغ١ ايعؿا٥ط َسضغ١ إىل

ٟ  املتطـٛض  اؾسٜس ايتعًُٝٞ ا٭غًٛب ٖصا إٔ ؾو ٫ -6 ٘  بـسأت  ايـص  ايسٚيـ١  تٓٗذـ
ٕ  ايجاْٞ عبساؿُٝس ايػًطإ عٗس يف ايعجُا١ْٝ ٚاٱزاض٠  يف ضا٥ـًسا  أغـًًٛبا  ٜعـس  نـا

ٛ  ٚايؿهطٜـ١  ٚايجكاؾٝـ١  ايتع١ًُٝٝ اؿطن١ ٔ  ا٭ٍٚ ٖٚـ ٘  َـ  ايعطبٝـ١  املٓطكـ١  يف ْٛعـ
ًَا،  . اـكٛم ٚد٘ ع٢ً ايؿطٜؿني ٚاؿطَني ٚاؿذاظ ايعطب١ٝ ٚاؾعٜط٠ عُٛ
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 املالحل

 املهط١َ َه١ يف ايتع١ًُٝٝ امل٪غػات ٜٛنح دسٍٚ: أ٫ّٚ
 .ا٭ضبعني املساضؽ -1
  ايج٬ث١ املساضؽ -2
 "  ايساٚز١ٜ املسضغ١"  باؾا زاٚز َسضغ١ -3

  ايصٖيب ايسٜٔ سلؼ َسضغ١ -4
  اجملٝس١ٜ املسضغ١ -5
  املطاز١ٜ املسضغ١ -6
 ايبػٝط١ املسضغ١ -7

  ايؿؿا٤ زاض َسضغ١ -8
  ايكبٝإ َهاتب -9

  اٱعساز١ٜ املساضؽ -11

  1865ّ/ ٖـ1282 عاّ ٚأْؿ٦ت ا٭٫ٚز َٔ با٭ٜتاّ اـاق١ ايؿؿك١ زاض -11

ٕ  َـساضؽ  عسز ٚقٌ ٚقس ٔ  ٜكـطب  َـا  اىل املهطَـ١  َهـ١  يف ايكـبٝا  ثـ٬خ  َـ
 ٚمخـؼ  ايًٝـٌ،  غٛم يف َساضؽ غت َٓٗا ّ،1883/ٖـ1301 عاّ َسضغ١ ٚث٬ثٕٛ

 ْكــا يف ٚٚاســس٠ عــاَط، بــين ؾــعب يف ٚمخــؼ ايكؿاؾــ١ٝ، يف ٚث٬ثــٕٛ ايكــطاز٠، يف
 يف ٚغـت  ايبـاب،  سـاض٠  يف ٚث٬خ ايؿبٝه١، يف ٚأضبع ٚاملػؿ١ً، ٚأدٝاز، ٚايػًُٝا١ْٝ

ٔ  ٜكـطب  َـا ( ايبـٓني  َٔ ٚنًِٗ) املساضؽ ٖصٙ ط٬ب عسز ٚنإ ايؿا١َٝ،  1150 َـ
 .(71)طايًبا



 281   ايػاظٟ دعؿط أَاْٞ. ز    اؿطَني ب٬ز يف ايتع١ًُٝٝ يًُ٪غػات ايعجُا١ْٝ ايسٚي١ زعِ

 :املٓٛض٠ املس١ٜٓ يف ايتع١ًُٝٝ امل٪غػات ٜٛنح دسٍٚ: ثاّْٝا

  باؾٞ قطٙ َسضغ١ -1

  أؾٓسٟ أمحس َسضغ١ -2

  احملُٛز١ٜ املسضغ١ -3

  اؿُٝس١ٜ املسضغ١ -4

  بازٟ بٜٛا َسضغ١ -5

  قاٜتباٟ َسضغ١ -6

  غاقعيٞ َسضغ١ -7

  أغا بؿرل َسضغ١ -8

  اجملٝس١ٜ املسضغ١ -9

  اٱغ١َٝ٬ املسضغ١ -10

  :َجٌ ايعجُا١ْٝ اؿسٜج١ املساضؽ ظاْب ٖصا

  .ايكبٝإ َسضغ١ -1

  .ٚايذلقٞ ا٫ؼاز َسضغ١ -2

  .ايطؾس١ٜ املسضغ١ -3

 ٚاسس٠ نٌ يف ًبا،طاي 320 َٔ ٜكطب َا بٗا فٝس١ٜ َسضغ١ 12 املس١ٜٓ يف ٚنإ
 .(72) طايبّا 55 ؾٝٗا ٜسضؽ ٚاسس٠ ضؾس١ٜ َٚسضغ١ َسضؽ َٓٗا
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 ايعطب١ٝ ٚايعؿا٥ط اؿذاظ أبٓا٤ َٔ باغطٓبٍٛ ايعؿا٥ط َسضغ١ خطجيٞ َٔ مناشز

 بٔ عًٞ بٔ أمحس ٖٛ ،"1928ّ-1855/  ٖـ 1347 -1272" ايٓذاض أمحس ايؿٝذ -1
ـ  ُٚتـٛيف  ُٚيس ظ،اؿذا أٌٖ َٔ ؾان٬ّ قانّٝا ٚنإ ايٓذاض، قاحل ِ  ،بايطـا٥  تعًـ

ِ  اٱغـ٬َٞ،  بايسٜٔ ٚتؿك٘ املهط١َ، مبه١ "ايكٛيت١ٝ" باملسضغ١  ٚسـصم  ايؿـعط،  ْعـ
 ايبازٜـ١  يف ايتعًِٝ يٓؿط َٓٗاًدا ٚأعس ٚايؿطْػ١ٝ، بايذلن١ٝ إملاّ ٚي٘ ايؿاضغ١ٝ، ايًػ١

ٍ  ايعؿـا٥ط  َسضغـ١  غطاض ع٢ً ايجاْٞ، اؿُٝس عبس ايػًطإ سهِ خ٬ٍ  باغـطٓبٛ
 ٖٚٛ ٭دً٘، ُأْؿ٦ت ايصٟ ْؿػ٘ يًٗسف" 1907ّ-1894" َٔ ايؿذل٠ يف ناْت اييت

 ٖٚٛ اؿذاظ، ٠٫ٚ أسس اـط٠ٛ ٖصٙ ع٢ً أعاْ٘ ٚقس ٚايعؿا٥ط، ايكبا٥ٌ أبٓا٤ تعًِٝ
ِ  ٚنإ َِٓٗ، طا٥ؿ١ ؾاختاض املعًُني، اختٝاض أًٜها إيٝ٘ ٚعٗس ،"باؾا ناظِ"  ٜطؾـسٖ

ـ "  يف ايكهـا٤  ٢تـٛيّ  ٚقـس  لاس٘، ٜأٌَ ايصٟ ا٭غًٛب إىل ٍ " ايطـا٥  ايعٗـس  خـ٬
 .(73)ٚغرلٙ ٚاملٓطل ٚايؿعط ايطب يف َ٪يؿات عس٠ ي٘ ايػعٛزٟ،

ٛ  ،"1929ّ-1879/  ٖـ 1348 -1296" ايػعسٕٚ احملػٔ عبس -2 ٔ  عبـس  ٖـ  احملػـ
 با٭ؾـطاف،  ْػـبٗا  ٜتكٌ أغط٠ َٔ عطاقٞ ٚظٜط ايػعسٕٚ، عًٞ بٔ ؾٗس بٔ باؾا
ًُا أبٛٙ نإ ٔ  ٚعبس. يعؿا٥طٙ ٚأَرًلا( املٓتؿل)يٛا٤ ع٢ً سان ٕ  احملػـ ٔ  ايػـعسٚ  ممـ
 ٚبعس ٖٓاى، ايعؿا٥ط مبسضغ١ يًتعًِّ ايسضاغٞ ا٫بتعاخ نُٔ اغطٓبٍٛ ع٢ً ٚؾس
 يف نـابًطا  ٚؽـطز  اؿطبٝـ١،  باملسضغـ١  ايتشـل  ايعؿا٥ط َهتب يف تعًُٝ٘ أنٌُ إٔ

 .(74)ايعجُاْٞ اؾٝـ

 َٔ ايػكني، ظعٌ بٔ ؾا٥ع ٖٛ" 1968ّ -1883/ ٖـ 1387-1300"ايػكني ؾا٥ع -3
ٕ " يف ُٚيـس  ،"ايؿتـا٠  ايعطبٝـ١ " مجع١ٝ أعها٤ ِ  ،"سـٛضا ٌ  بسَؿـل،  تعًـ  َسضغـ١  ُٚأزخـ

ًَا قا٥ِ تعٝٝٓ٘ ؾتِ عؿرلت٘ إىل ٚعاز باغطٓبٍٛ، ايعؿا٥ط  دس٠ إىل شٖب ب٬زٙ، يف قا
" َٓٗا َ٪يؿات ي٘ ٜٓبع، يف اؿػني بٔ ؾٝكٌ يًؿطٜـ غهطترًلا ُٚعني ّ،1916 عاّ

 .(75)"ٚاؿذاظ طامٚايع غٛضٜا يف املعامل
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 باهلوامش قائنة

٘  ٭ٕ بايكاْْٛٞ املًكب( ا٭ٍٚ خإ غًُٝإ) ايػًطإ ٖٛ (1  إٖتُـت  يًـب٬ز  إزاضتـ
ّ  يف ٚايسغاترل ايكٛاْني بٛنع ِ  ٚقـس  ايسٚيـ١،  ْعـا ٔ  ايؿـذل٠  يف سهـ -966) َـ
ٕ  إبٔ ٖٚٛ (1566ّ-1520/ ٖـ974 ِ  ايػـًطا  ٜـاٚٚظ )ـبـ  املًّكـب  ا٭ٍٚ غـًٝ
 (.1520ّ-1512 غًِٝ

  .82 م ،1933ّ ،املكسؽ بٝت َطبع١ ،ايتعًِٝ أْع١ُ :اـايسٟ غاَح أمحس (2

 ايعٗــس يف ايعطبٝــ١ اؾعٜــط٠ ؾــطم يف ايؿهطٜــ١ اؿٝــا٠: ايعٝــسضٚؽ سػــٔ قُــس (3
 ،املػطبٝـ١  ايتاضخيٝـ١  املًُهـ١  فًـ١  يف َٓؿٛض عح"  1912ّ – 1870ّ"  ايعجُاْٞ

  .69 م ،1990ّ متٛظ تْٛؼ، ،58 – 57 ايعسز

ٔ  ايػـعٛز١ٜ  ايعطبٝـ١  املًُهـ١  يف ايتعًِٝ ْعِ :َكًح َٓرل أمحس (4  ايعطبـٞ،  ٚايـٛط
 .11م ٖـ،1394 ،1ط ايطٜاض، داَع١ َطبٛعات ايطٜاض،

ٔ  ايػايـب  يف ٖٚٛ ايٓاؽ، ـس١َ ْؿػ٘ ٜٛظـ ايصٟ ايكاحل ايطدٌ ٖٛ (5  أ٥ُـ١  َـ
 .املػادس

 .13م ايػابل، املكسض َكًح، (6

 ناْـت  أْٗـا  بـصيو  ٗاتػُٝت ٚغبب ايتعًِ، ٜطٜس طؿٌ نٌ َٔ" اـُػ١ٝ" بـ ُتعطف (7
ٕ  .أغبٛع نٌ َٔ اـُٝؼ ّٜٛ يًؿٝذ تسؾع ِ : عبـساؾباض  عجُـا ٞ  ايتعًـٝ  ايطزلـ

 ضغـاي١ " 1920ّ-1878" بـني  َا ايؿاّ ب٬ز يف املػًُني عٓس ٚا٭ًٖٞ ٚايتكًٝسٟ
  م ،1980ّزَؿل، داَع١ اٯزاب به١ًٝ ايتاضٜذ قػِ َٔ َٓؿٛض٠ غرل َادػترل

31. 

ٍ  َٔ اؿذاظ يف يتع١ًُٝٝا اؿٝا٠ َٔ دٛاْب: قابإ غٌٗٝ (8  ايٛثـا٥ل  بعـض  خـ٬
 .1998ّ/ٖـ1419قطّ ا٭ٍٚ، ايعسز ايسضع١ٝ، ف١ً ٖـ،1336-1039) ايعجُا١ْٝ
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ٞ  ٚايذلنٝـ١،  ايعجُاْٝـ١  ايسٚيـ١  يف عًٝٗـا  إقطًح عطب١ٝ، ن١ًُ ٖٞ: املسضغ١ (9  ٖٚـ
َّا. ايس١ٜٝٓ املساضؽ بٗا ٜٚككس ٚقسز َعني َسيٍٛ شات ن١ًُ : املهتب َكطًح أ

ٍ  اؿسٜج١، املساضؽ ب٘ ٛزؾاملكك ٘  بإنـاؾتٗا  َعٝٓـ١  َطسًـ١  عًـ٢  ؾتـس ٍ  إيٝـ  ؾٝكـا
 اؿٝا٠ َٔ دٛاْب: قابإ غٌٗٝ: أْعط ٖٚهصا،.....ايطؾس١ٜ اٱعساز١ٜ، املساضؽ
 .غابل َكسض ايع١ًُٝ،

 ،(1918ّ-1876)ايعجُاْٞ ايعٗس يف اؿذاظ(: زنتٛض)ٜٛغـ ايععٜع عبس عُاز (10
 .30-25 ّ،م2011/ٖـ 1432 يٓسٕ

 ،ط.ز َكـطؿ٢،  قُـس  :ؼكٝـل  ايعَـإ،  سٛازخ يف اـ٬ٕ َؿان١ٗ: ٛيٕٛط ابٔ (11
 . 75م ،1ز ،1962ّ/  ٖـ1381 ،ايكاٖط٠

ٞ : اشلُاْٜٛٝـ١  ايكّط٠ (12 ٔ  عبـاض٠  ٖـ ٞ  غـ١ٜٛٓ  َايٝـ١  كككـات  عـ  اؿـطَني  ٭ٖـاي
ٟ  ايكـّط٠  أَـرل  َـع  غايبـا  ٚتطغٌ ٚاملؿاٜذ، ٚا٭عٝإ ايؿطٜؿني  يف ٜؿـطف  ايـص

ٞ ا اؿر قاؾ١ً ع٢ً ْؿػ٘ ايٛقت ٌ  يؿـاَ ٟ  خـام;  بؿـه ٌ  ٚايـص ٘  يف حيُـ  َعٝتـ
ٕ  ٚا٭َـطا٤  يًُؿـاٜذ  تٗـس٣  ايـيت  ٚاـًـع  ايكُٝـ١  اشلـساٜا  َٔ ايهجرل  يف ٚا٭عٝـا

ٌ  ايكـّط٠  ٚناْـت  املؿّطؾ١، ايهعب١ نػ٠ٛ إىل باٱناؾ١ اؿطَني، ّ  ستـ٢  تطغـ  عـا
ٍ  يف اؿـطَني  خعٜٓـ١  إىل إضغـاشلا  ؼٍٛ ثِ َكط َٔ ٖـ 1126 : أْعـط . إغـطٓبٛ
ٌ : ٚأٜهـا  ،اؿذـاظ  يف ايعًُٝـ١  اؿٝـا٠  َٔ دٛاْب،قابإ ٌ  خًٝـ ٛ  غـاس : أٚغًـ

 ،(2/154/155ايعطبٝـ١  اؾعٜـط٠  تاضٜذ َكازض) ايعطب١ٝ اؾعٜط٠ عٔ كطٛطات
 .ٖـ 1398ايطٜاض

 10351 ضقِ ٚثٝك١ أٚقاف، دٛزت، تكٓٝـ باغطٓبٍٛ، ايٛظضا٤ ض٥اغ١ أضؾٝـ (13
 .ٖـ1145 ؾٛاٍ 7 بتاضٜذ

 إٖتُت يًب٬ز إزاضت٘ ٭ٕ بايكاْْٛٞ كباملً( ا٭ٍٚ خإ غًُٝإ) ايػًطإ ٖٛ (14
-966) َٔ ايؿذل٠ يف سهِ ٚقس ايسٚي١، ْعاّ يف ٚايسغاترل ايكٛاْني بٛنع
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 ٜاٚٚظ)بـ املًّكب ا٭ٍٚ غًِٝ ايػًطإ إبٔ ٖٚٛ (1566ّ-1520=  ٖـ974
 ايعجُا١ْٝ ايسٚي١: ٚآخطٕٚ إسػإ ايسٜٔ أنٌُ: أْعط(. 1520ّ-1512 غًِٝ
 .15،م1ز ،1ط ،1996بإغطٓبٍٛ، غ٬َٞاٱ املطنع ٚسهاض٠، تاضٜذ

 1988ّ ضقِ ٚثٝك١ َعاضف، دٛزت، تكٓٝـ ،باغتاْبٍٛ ايٛظضا٤ ض٥اغ١ أضؾٝـ (15
 غًِٝ ايػًطإ أضغٌ ٚقس .ٖـ1120 اٯخط٠ مجاز بتاضٜذ ،1312 ضقِ ٚٚثٝك١
 ا٭ٚىل، املط٠ تهٔ مل أْٗا ع٢ً ّ،1517/  ٖـ923 عاّ ايكّط٠ ب٘ ق٬ًُ ا٭ٍٚ
: أْعط اشلذطٟ، ايتاغع ايكطٕ أٚاخط يف باٜعٜس ايػًطإ عٗس َٓص إضغاشلا بسأ ٚإمنا
 ا٭ٚىل، ايطبع١ ،5ز ايهطِٜ، اهلل ٚبٝت مله١ ايكِٜٛ ايتاضٜذ :املهٞ طاٖط قُس
  .39م ّ،1965/  ٖـ1385 يًٓؿط، اؿسٜج١ ايٓٗه١،املهط١َ َه١

 4527 ضقِ ٚثٝك١ َعاضف، دٛزت، تكٓٝـ باغتاْبٍٛ، ايٛظضا٤ ض٥اغ١ أضؾٝـ (16
  .ٖـ1137 ضدب 28 يف ضخ١َ٪

 ا٭ٍٚ ضبٝـع  يف املهطَـ١  َهـ١  إَـاض٠  تٛىل: عًٞ بٔ قُس بٔ عبسايهطِٜ ايؿطٜـ (17
 إىل ٚشٖـب  1705ّ/ٖـ1116 عاّ اٱَاض٠ َٔ ععٍ ٚقس ،1704ّ/  ٖـ1116
ـ  أضغُت بك٠ٛ إيٝٗا عاز إٔ يبح َٚا ايُٝٔ  اٱَـاض٠،  تـطى  عًـ٢  غـعٝس  ايؿـطٜ
ِ٘ اغتُط ؾكس شيو َٔ ايطغِ ٚع٢ً ِ٘  ٚغـا٤ت  غـعٝس،  ايؿطٜـ َع قطاع  ع٬قتـ

 ععيـ٘،  إىل أز٣ ايعجُاْٝـ١  اؿهَٛـ١  إىل تكطٜـًطا  ضؾع ايصٟ اؿر أَرل باؾا بٓكٛح
 ٚؾــا٠ ٚبعــس ّ،1711/ٖـــ1123 يف اٱَــاض٠ غـعس  بــٔ غــعٝس ايؿــطٜـ ٚتـٛىل 

 ايؿطٜـ باغِ قسض اٱَاض٠ َطغّٛ إٔ إ٫ اٱَاض٠ اغذلزاز ساٍٚ غعٝس ايؿطٜـ
ِ٘ أٚاخط َكط يف افع ٚقس ،غعٝس بٔ عبساهلل  ،1719ّ/ٖـ1131عاّ ٚتٛيف أٜاَ

 ،ايعجُاْٞ ايعٗس يف ٚأَطا٥ٗا املهط١َ َه١ أؾطاف: داضؾًٝٞ سكٞ إزلاعٌٝ: أْعط
ٞ  خًٌٝ :تطمج١ ٕ  ا٭ٚىل، ايطبعـ١  َـطاز،  عًـ  يًُٛغـٛعات،  ايعطبٝـ١  ايـساض : يبٓـا

 .167،168م ّ،2003/ٖـ1424
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ّ  املػـذس  دٓـٛب  املٛدـٛز٠  املساضؽ ٖٚٞ (18  تـسضؽ  ٚايـيت  ،املهطَـ١  مبهـ١  اؿـطا
  .ا٭ضبع١ املصاٖب

 ،1988 ضقِ ٚثٝك١ َعاضف، دٛزت، تكٓٝـ ،بإغتاْبٍٛ ايٛظضا٤ ض٥اغ١ أضؾٝـ (19
  .ٖـ1120 اٯخط٠ مجاز٣ يف َ٪ضخ١ ،1312 ٚضقِ

 عٗس يف 1688ّعاّ َط٠ ٭ٍٚ غهت عجُا١ْٝ ؾه١ٝ ع١ًُ: ايعجُاْٞ ٚايكطف
. زضاِٖ غت ٜعازٍ ظٗٛضٙ بسا١ٜ يف ايكطف ٚظٕ ٚنإ ايجايح، أمحس ايػًطإ

 ايعطب١ٝ اؾعٜط٠ غازت ع٬ت: ايعؿرلٟ قاضب أمحس أْعط، ايتؿكٌٝ، َٔ ٚملعٜس
 .366ايعسز ايهٜٛت، ف١ً قسميا،

 ،4527 ضقِ َعاضف، ،دٛزت تكٓٝـ ،بإغتاْبٍٛ ايٛظضا٤ ض٥اغ١ أضؾٝـ (20
  .ٖـ1137 ضدب 28 يف َ٪ضخ١

ٌ  أْعـط،  املهطَـ١،  َهـ١  يف َٛدٛز٠ ناْت اييت اجملٝس١ٜ املسضغ١ ب٘ ٚاملككٛز (21  غـٗٝ
، ا٭ٚىل ايطبعــ١ ،اؿذــاظ يف ايجكاؾٝــ١ ا٭ٚنــاع عــٔ عجُاْٝــ١ ْكــٛم :قــابإ
  .42 م ،2001ّ/  ٖـ1422 ،ايعا١َ عبسايععٜع املًو َهتب١ :ايطٜاض

  .138 – 136 م ،غابل َكسض قابإ، (22

 طكتك ٚا٫ ٚفًؼ بايؿاضغ١ٝ ا٭ع٢ً اجملًؼ مبع٢ٓ ٜأتٞ :ايعسي١ٝ ا٭سهاّ فًؼ (23
ّ  أْؿ٧ ٚقس ،ايعسي١ٝ ا٭سهاّ جملًؼ  بـني  ؾُٝـا  يًٓعـط  1837ّ/  ٖــ 1253 عـا

 ملعٜس ّ،1867/  ٖـ1284 عاّ أيػٞ ٚقس=.زعاٟٚ َٔ ايؿعب ٚأؾطاز اؿه١َٛ
ٟ  فٝـب  سػـني  أْعط، ايتؿكٌٝ، َٔ ِ  :املكـط  ايطبعـ١  ،ايعجُاْٝـ١  ايسٚيـ١  َعذـ

  .1265 م ،2004ّ/  ٖـ1425 ،يًٓؿط ايجكاؾ١ٝ ايساض :ايكاٖط٠ ،ا٭ٚىل

 ايعسز ،ٚايٓٛازض املدطٛطات عامل ،قابإ غٌٗٝ :املهط١َ مبه١ ايؿؿك١ زاض َسضغ١ (24
  .275 – 253 م ،ٖـ1421 اٯخط٠ مجاز – قطّ ،1ز ،اـاَؼ

 .173 – 172 م غابل َكسض ،عجُا١ْٝ ْكٛم :قابإ (25
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 .10825 ضقِ ؾطَإ ،ايؿطَاْات تكٓٝـ :بإغطٓبٍٛ غطاٟ قابٞ طٛب أضؾٝـ (26

ٕ  ؾهـ١ٝ  عًُـ١  ٖٚٞ ا٭ٚق١ٝ، َٔ 4005 ٜعازٍ(: اْٞايعجُ ايسضِٖ)  ايعـطب  نـا
ٔ  سلـؼ :أْعـط . تكطٜبا قُٝت٘ يف ٚاسسا ؾطْها ٜعازٍ ٚنإ قسميا، ٜتساٚيْٛٗا  ايـسٜ

 .608 م ،(زضِٖ)َاز٠ ،1317اغطٓبٍٛ تطنٞ، قاَٛؽ: غاَٞ

 عبسايععٜع املًو بساض٠ قؿٛظ١ ن١ٝ٥ٛ قٛض٠ ،بإغطٓبٍٛ ايٛظضا٤ ض٥اغ١ أضؾٝـ (27
  .2-166/1 ضقِ تؼ ،بايطٜاض

 .104-95عجُا١ْٝ،م ْكٛم: قابإ (28

 غابل، َكسض... اؿٝا٠ َٔ دٛاْب: قابإ (29

 .109-107م ايػابل، املكسض (30

 أٚ املٛطٔ مبجاب١ ؾتهٕٛ ايبًس إىل ايٓػب١ تؿٝس ٫سك١( يٞ)ٚ ،تطنٝا يف بًس غاقع (31
 .غاقع بًسٙ ايصٟ أٟ( غاقعيٞ)َٚع٢ٓ اؾٓػ١ٝ،

 عبسايععٜع املًو بساض٠ قؿٛظ١ ن١ٝ٥ٛ قٛض٠ بإغتاْبٍٛ، ايٛظضا٤ ض٥اغ١ أضؾٝـ (32
  .2-205/1 ضقِ ،بايطٜاض

 م ،873 ضقِ زؾذل ايعٝٓات زؾاتط تكٓٝـ ،بإغتاْبٍٛ ايٛظضا٤ ض٥اغ١ أضؾٝـ (33
 . ٖـ1291 ا٭ٍٚ ضبٝع 13 يف َ٪ضخ١ .239

 ضقِ،خكٛق١ٝ قؿٛظ١ أٚضام ًٜسظ، تكٓٝـ بإغتاْبٍٛ، ايٛظضا٤ ض٥اغ١ أضؾٝـ (34
  .َهإض 3 يف َ٪ضخ١ ،109/412

 ؾٛاٍ 1 يف َ٪ضخ١ ،1 ضقِ َعاضف، إزاض٠ تكٓٝـ ايٛظضا٤، ض٥اغ١ أضؾٝـ (35
 َسضغ١ ٖٓاى ناْت بٌ ؾكط اؿذاظ ع٢ً املساضؽ إْؿا٤ ٜكتكط ٚمل .ٖـ1318

 باملسضغ١ ا٫يتشام شلِ حيل نإ املسضغ١ ٖصٙ خطجيٞ إٔ ست٢ أبٗا يف"  ضؾس١ٜ"
 َٚٔ ،اي٬ظ١َ ٫ختباضاتا ادتٝاظِٖ بعس ٚشيو ،ايؿاّ يف ايعػهط١ٜ اٱعساز١ٜ
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 تكٓٝـ أضؾٝـ،: أْعط. ؾذل٠ بعس اؿطب١ٝ إغطٓبٍٛ مبسضغ١ ا٫يتشام شلِ حيل ثِ
 . ٖـ1328 قطّ 25 يف َ٪ضخ١ ،26 -5/ 1 ضقِ زاخ١ًٝ إضاز٠ زاخ١ًٝ،

ٔ  َؿكـ١ًّ  إسكـا١ٝ٥  أٚضزت ايـيت  اؿذـاظ  غايٓا١َ: إىل شيو يف ايطدٛع ميهٔ (36  عـ
ّ  املٓـٛض٠  املسٜٓـ١  َهتبـات  يف ايهتب  َـاٜكطب  إىل ٚقـًت  سٝـح  ٖــ، 1309عـا
 .نتابّا914/22

 قــطّ 17 يف َ٪ضخــ١ 278/ 1 ضقــِ ؼــت ٚثٝكــ١،املٓٛض٠ املسٜٓــ١ عــٛخ َطنــع (37
 يف ايجكاؾ١ٝ ا٭ٚناع عٔ عجُا١ْٝ ْكٛم :قابإ غٌٗٝ: اٜها ٚاْعط .ٖـ1321
  .165-162 م ،اؿذاظ

  .167 – 166 م عجُا١ْٝ، ْكٛم قابإ، (38

٘  املٓٛض٠ املس١ٜٓ إىل بايؿعٌ ٚقٌ ٕأضغ٬ ؾهٝب ا٭َرل إٔ ٜصنط (39 ٔ  عـسز  َٚعـ  َـ
 يبُؿطبـٞ،  ايكازض عبس َجٌ ٚاٱع٬َٝني داٜٚـ، ايععٜع عبس َجٌ ايػٝاغ١ ضداٍ
ٌ  ايبٓـا٤  ٚبـسأ  املٓـٛض٠،  باملسٜٓـ١  اٱغـ١َٝ٬  ايهًٝـ١  تأغـٝؼ  يف ٚبسأٚا ِ  بايؿعـ  ثـ

 اؿـطب  ْـصض  بـسأت  سـني  تٛقـ ايعٌُ ٚيهٔ غٛضٖا، بعض ٚاضتؿع ا٭غاؽ،
. DH.KMS.25 14/  11 ٖـــ 1332 ضدــب َــٔ: أْعــط. ا٭ٚىل ٝــ١ايعامل

ٕ  ايـيت  املاي١ٝ اٱعاْات ؼٌٜٛ: ٚتتهُٔ ُِّ  نـا ِ  مجعٗـا  ٜـت  اـرلٜـ١  اؾُعٝـ١  باغـ
 بعـس  ٚمجعٗا اٱغ١َٝ٬، املسضغ١ إىل أضغ٬ٕ، ؾهٝب ا٭َرل يسٕ َٔ اٱغ١َٝ٬،

 .ا٫غِ بٗصا شيو

 يف َ٪ضخ١ 24/5 ضقِ DH.Kms تكٓٝـ ،بإغتاْبٍٛ ايٛظضا٤ ض٥اغ١ أضؾٝـ (40
 ضدب 25 يف َ٪ضخ١ 14/11 ضقِ ايتكٓٝـ ْؿؼ ٚٚثٝك١ .ٖـ1332 قطّ 23

 ٚقس .193 -189 م م ،غابل َطدع: قابإ غٌٗٝ ٚأٜها، ٖـ،1332
 اؿسٜس١ٜ ايػهو ططٜل ع٢ً ايها٥ٔ املػذس ظٛاض تع١ًُٝٝ َسضغ١ تبٛى يف أْؿ٧

 َٔ ايتٓبٝ٘ ٚمت ،اْٞايج عبساؿُٝس ايػًطإ باغِ زلٝت ٚقس ،ٖٓاى اؿذاظ١ٜ
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 ،َٚ٪شْني َسضغني َٔ شلا ًٜعّ َا بتسبرل ا٭َط ٠٫ٚٚ املدتك١ ايعجُا١ْٝ اٱزاض٠
 7/2 ضقِ ٚثٝك١ ،املٓٛض٠ املس١ٜٓ عٛخ َطنع أْعط،. شلِ اي٬ظ١َ ايطٚاتب َٚٓح

  .ٖـ1325 ضدب 3 يف َ٪ضخ١

 عٔ ْك٬ً ،197 ضقِ ٚثٝك١ ،زاخ١ًٝ إضاز٠ :بإغتاْبٍٛ ايٛظضا٤ ض٥اغ١ أضؾٝـ (41
  .161 ،160 م ،عجُا١ْٝ ْكٛم :قابإ غٌٗٝ

 .أثطٜا٥ٗا َٚٔ ا٭ؾانٌ املٓٛض٠ املس١ٜٓ ضداٍ نباض أسس (42

ٔ  َكـٓٛع١  َػٛي١ٝ ع١ًُ: ا٭قذ٘ (43 ٞ  اـايكـ١،  ايؿهـ١  َـ ٔ  َهْٛـ١  ٖٚـ ( آم) َـ
ٔ  ا٭قذ١ ٚتعس قػرل، َٚعٓاٖا( نٛدو)ٚ ،(أبٝض)َٚعٓاٖا ّ  َـ  ايعُـ٬ت  أقـس
ٗ  أعٝس ٚقس ايعجُا١ْٝ، ايؿه١ٝ ّ  أخـط٣  َـط٠  انـطب ٕ  أٜـا ٕ  ايػـًطا  763)أٚضخـا

 ٚملعٜـس . ايؿهـ١  ق١ُٝ َٔ 905 ٚعٝاضٖا قطاضٜط، غت١ ٚظْٗا ٚنإ( 1362ّ/ٖـ
 ايعطب١ٝقسميا، اؾعٜط٠ يف غازت ع٬ُت: ايعؿرل٠ قاضب أمحس: أْعط ايتؿكٌٝ َٔ

 .366ايعسز ايهٜٛت، ف١ً

 غـٓٛات  بسػـ  تػذًِٝٗ ٜتِ ايصٜٔ ايؿطع١ٝ املساضؽ خطجيٞ أسس ٖٛ :امل٬ظّ (44
 يف ؾاغط٠ ٚظٝؿ١ ٚدٛز ؾٛض تعِٝٝٓٗ يٝتِ ا٭َط بٗصا خاق١ غذ٬ت يف ؽطدِٗ

 بكـؿ١  ضٚاتـب  بسٕٚ ايٛظا٥ـ إسس٣ يف تعِٝٝٓٗ ٜتِ ا٭سٝإ بعض ٚيف ،ايسٚي١
ٔ  ؾـذل٠  بعـس  ثابتـ١  ٚظا٥ـ ع٢ً شيو بعس حيكٌ ست٢ ،َ٪قت١  سلـؼ  ايٛقـت  َـ
 ،ٖــ 1317 ،ايػعاز٠ اضز :إغطٓبٍٛ ،ا٭ٚىل ايطبع١ ،تطنٞ قاَٛؽ :غاَٞ ايسٜٔ

 :أًٜها ٚاْعط 1399 م

Mehmet Zeki Pakalin, osmanli Tarih Deyimler, ve Terimleri 

so2lugu, Istanbul, 1971, CII. S, 611 .  

ٌ  ايك٠٬ ٚأٚقات اٯشإ تٛقٝت عٔ َػ٪ٍٚ َٛظـ ٖٛ :امل٪قت (45  املػـادس  زاخـ
  .1431 م ،غابل َكسض :غاَٞ ايسٜٔ سلؼ .ايؿًو بعًِ إملاّ يسٜ٘ ٚنإ ،ٚاملساضؽ
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 10612 ضقِ ٚثٝك١ أٚقاف، ،دٛزت تكٓٝـ ،بإغطٓبٍٛ ايٛظضا٤ ض٥اغ١ أضؾٝـ (46
 . 1787ّ ْٜٛٝ٘ 2/  ٖـ1201 قؿط 28 يف َ٪ضخ١

ٔ  املُٓٛسـ١  ا٭ٚقـاف  يهجط٠ ْعطا (47 ٕ  َـ ٞ  ايعجُـاْٝني  ايػـ٬طني  يـس ٔ  ٚا٭ٖـاي  َـ
 غع١ٜٓ تعطف إغطٓبٍٛ يف خاق١ إزاض٠ تؿهٌٝ مت ؾكس اـرل١ٜ، ا٭عُاٍ أقشاب
ٞ  ايعكـاضات  نٌ مبتابع١ تكّٛ ايؿطٜؿني، اؿطَني  ٚايـسنانني  ايعضاعٝـ١  ٚا٭ضانـ

. عًُٝٗـا  يكطؾٗا ضٜعٗا ٚػُع اؿطَني، ع٢ً املٛقٛؾات َٔ ٚغرلٖا ٚايطٛاسني
 .غابل َكسض ايع١ًُٝ، اؿٝا٠ َٔ دٛاْب قابإ،: أْعط ايتؿكٌٝ، َٔ ملعٜس

 .ْؿػٗا ايٛثٝك١ ايػابل، املكسض (48

 يف َ٪ضخـ١  6746 ضقِ ٚثٝك١ َعاضف، ،دٛزت تكٓٝـ ،ايٛظضا٤ ض٥اغ١ أضؾٝـ (49
 . ٖـ1266 ضدب

ِ  ٚثٝكـ١  ،املٓـٛض٠  املسٜٓـ١  عٛخ َطنع (50  ا٭ٍٚ ضبٝـع  14 يف َ٪ضخـ١  329/ 1 ضقـ
  .ٖـ1321

ّ  نًٝـ١ : أْعط ايتؿكٌٝ، َٔ ٚملعٜس (51 : غـسٜط  عٛطـ١  اٱْػـا١ْٝ  ٚايسضاغـات  ايعًـٛ
 (.ٓهبٛت١ٝايع ايؿبه١)اجملُع١، داَع١ املًُه١، يف ايتعًِٝ

 يف تع١ًُٝٝ َساضؽ أْؿ٦ت نُا. يًُساضؽ املٛنح اؾسٍٚ ،ايبشح ٬َسل اْعط (52
 عجُاًْٝـا،  قطًؾـا  آ٫ف 5 َكساضٖا َاي١ٝ َٓش١ شلا املساضؽ ٖصٙ ٚناْت ٜٚٓبع دس٠
ٞ  َايٝـ١،  َٓشـ١  ١٦ٖٝ ع٢ً بإغتاْبٍٛ ايعجُا١ْٝ املعاضف ٚظاض٠ َٔ قطؾٗا ٜتِ  ٖٚـ

ـ : اْعط. ايتؿذٝعٗ املساضؽ شلصٙ ؾٗط نٌ تكسّ ٔ  عبـساهلل  عبـسايًطٝ ـ  بـ : زٖـٝ
 عح ،1885ّ/  ٖـ1301 ست٢ اؿذاظ يف ايتع١ًُٝٝ امل٪غػات تكطٜط ع٢ً ْعط٠

 – 101 م ،1990ّ (،ٜٛيٝٛ) متٛظ ،58 -57 ايعسز ،املػاضب١ٝ ايتاضخي١ٝ اجمل١ً يف
108.  
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 يف َ٪ضخ١ ،3473 ضقِ ٚثٝك١ ،IMV تكٓٝـ ،بإغتاْبٍٛ ايٛظضا٤ ض٥اغ١ أضؾٝـ (53
 .ٖـ1265 طقؿ 17

ٍ  ايٛظضا٤ ض٥اغ١ أضؾٝـ (54 ـ  ،بإغـتاْبٛ ِ  ،MV تكـٓٝ  ،231/  236 ايٛثٝكـ١  ضقـ
  .ٖـ1331 ضَهإ 2 يف َ٪ضخ١

 أٚ املٓطكـ١  ٜٚعـين  ايعجُاْٝـ١،  ايسٚيـ١  يف اٱزاضٜـ١  ايتكػُٝات أسس نٔ: ايػٓذل (55
 ايصٟ اٱغِ ٖٚٛ ايطا١ٜ، أٚ ايعًِ ٜٚعين ،"يٛا٤" بإغِ إؾتٗط نُا بايعطب١ٝ، املكاطع١

 بعـس  ؾُٝـا  مجٝعٗـا  عطؾـت  ٚايـيت  اٱزاضٜـ١  ايتكػـُٝات  ٖـصٙ  ع٢ً ايعطب ٘أطًك
 عطؾت غٓادل، إىل زاخًٝا اٱٜا٫ت ٖصٙ ٚقػُت ايسٚي١ قػُت سٝح با٭ي١ٜٛ،
 محــٌ ايعجُاْٝــ١ يًػــًط١ ممــج٬ّ َٓٗــا نــٌ ضأؽ ٚعًــ٢ ا٭يٜٛــ١، باغــِ نــصيو

 أطًـل  تإقطاعٝـا  إىل زاخًٝـاّ  ٚقػُت بتايعطب١ٝ،" املتكطف" أٚ( بو غٓذل)يكب
ٔ  ممٓٛسـ١  أضانٞ ٖٚٞ ،"تُٝاض" اغِ َٓٗا ايٛاسس٠ ع٢ً ٌ  َـ  ايعجُاْٝـ١  ايسٚيـ١  قبـ
 ملػاسات بايتبع١ٝ إزاضّٜا قػُت ٚاييت ،"بو تُٝاض" َايهٗا ع٢ً ٜٚطًل ايكّٛ، يع١ًّٝ

ٞ  ٜؿطف اييت املٓاطل أٟ( قانًٝل) عًٝٗا أطًل ا٭ضانٞ َٔ أقػط  إزاضتٗـا  عًـ
 ايؿــبه١ اؿــط٠، املٛغـٛع١  ٜٚهٝبــسٜا: ْعـط أ ايتؿكــٌٝ َــٔ ملعٜـس . ايكهــا٠ أسـس 

 . ايعٓهبٛت١ٝ

ٍ  ،2ز ٚسهـاض٠،  تـاضٜذ  ايعجُا١ْٝ ايسٚي١ :أٚغًٞ إسػإ ايسٜٔ أنٌُ (56  :إغـتاْبٛ
 م ،IRCICA، 1999ّ اٱغ١َٝ٬ ٚايؿٕٓٛ يًتاضٜذ ا٭عاخ َطنع َٓؿٛضات

412، 413.  

 ايتع١ًُٝٝ اتامل٪غػ يف ٚايجكاؾ١ٝ ايع١ًُٝ اؿٝا٠ َٛنٛع سٍٛ ايتٛنٝح َٔ املعٜس (57
 ايعًُٝـ١  اؿٝا٠ َٔ دٛاْب :قابإ غٌٗٝ :اْعط.ايعجُاْٞ ايعٗس خ٬ٍ اؿذاظ يف
ٍ "  ٖــ 1336 - ٖــ  1039"  ايعجُاْٝـ١  ايٛثـا٥ل  بعـض  خ٬ٍ َٔ اؿذاظ يف  َكـا
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 ا٭ٍٚ، ايعـسز  ا٭ٚىل، ايػـ١ٓ  ايػـعٛز١ٜ،  ايعطب١ٝ املًُه١ ،ايسضع١ٝ ف١ً يف َٓؿٛض
  .192 -171 م م ٖـ،1419 قطّ

 أٖساف َٔ ٖسؾّا ٜهٔ مل املسضغ١، ٖصٙ يف يًط٬ب ايذلن١ٝ ايًػ١ تعًِٝ إٔ ؿكٝك١ا (58
 َٓٗـا  اشلـسف  نإ بٌ ايجاْٞ، اؿُٝس عبس ايػًطإ َباز٨ نس ناْت اييت ايتذلٜو

 .ايعجُا١ْٝ ٚاٱزاض٠ املسضغني َع زا٥ِ تٛاقٌ ع٢ً ايط٬ب ٜهٕٛ إٔ

ٕ  :ًُٜـاظ  ؾاضٚم عُط (59 ٕ  عبساؿُٝـس  ايػـًطا ٞ  خـا  طـاضم  تطمجـ١  ،ايٛثـا٥ل ب ايجـاْ
 زاض،إغتاْبٍٛ ،ا٭ٚىل ايطبع١ ،املطغٞ أمحس ايكؿكايف :َطادع١ ،ايػٝس عبساؾًٌٝ

  .222م ّ،1999 ،عجُاًْٞ ْؿط

ٌ  ايذلنٝـ١  ظاْب ايعطب١ٝ ايًػ١ إتكإ ؾطٚط إٕ (60  يٛظٝؿـ١  املتكـسَني  املسضغـني  يهـ
 اشلسف إٔ َٔ غابكّا، عًٝ٘ بايتعًٝل قُٓا َا ع٢ً ٚانح يسيٌٝ باملسضغ١، ايتسضٜؼ

 ٚايسٚيــ١ املسضغــ١ يف ٚاٱزاضٜــني ٚاملسضغــني ايطــ٬ب بــني ايتٛاقــٌ ٖــٛ َٓــ٘
 .ايعجُا١ْٝ

ٌ  ٚأٜهّا، ،222 م ،غابل َطدع ًُٜاظ، (61 ٔ  أنُـ ٕ  ايـسٜ ٞ  إسػـا  َطدـع  :أٚغًـ
  .410 ،م2غابل،ز

ِ "  ايسٚيـ١  ؾـٛض٣ "  تكٓٝـ ،بإغتاْبٍٛ ايٛظضا٤ ض٥اغ١ أضؾٝـ (62  14/  2270 ضقـ
 . ٖـ1289 عاّ خط٠اٯ مجاز٣ 18 يف َ٪ضخ١

 ايٛثٝك١ ضقِ ،" خكٛق١ٝ أٚضام ًٜسظ"  تكٓٝـ ،بإغتاْبٍٛ ايٛظضا٤ ض٥اغ١ أضؾٝـ (63
265  /20، 1894ّ.  

  .223 ،222 م ،غابل َطدع :ًُٜاظ (64

 ايٛثٝكـ١  ضقِ"  خكٛق١ٝ أٚضام ًٜسظ"  تكٓٝـ ،بإغطٓبٍٛ ايٛظضا٤ ض٥اغ١ أضؾٝـ (65
265  /20، 1894ّ.  
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 76/  265 ضقِ ٚثٝك١"  خكٛق١ٝ أٚضام ًسظٜ"  تكٓٝـ ،ايٛظضا٤ ض٥اغ١ أضؾٝـ (66
  .ٖـ1310 ا٭ٍٚ ضبٝع 12 يف َ٪ضخ١

 ا٭ٍٚ ضبٝــع 13 يف َ٪ضخــ١ ٚثٝكــ١ ،ايػــابل ايٛظضا٤،ايتكــٓٝـ ض٥اغــ١ أضؾــٝـ (67
  .ٖـ1310

 94/  265 ضقِ ٚثٝك١"  خكٛق١ٝ أٚضام ًٜسظ"  تكٓٝـ ايٛظضا٤، ض٥اغ١ أضؾٝـ (68
  .ٖـ1310 ا٭ٍٚ ضبٝع 17 يف َ٪ضخ١

ِ  ٚثٝكـ١ "  خكٛقـ١ٝ  أٚضام ًٜـسظ "  تكٓٝـ ايٛظضا٤، ض٥اغ١ أضؾٝـ (69 /  265 ضقـ
  .ٖـ1310 ا٭ٍٚ ضبٝع 15 يف َ٪ضخ١ ،94

ِ  ٚثٝكـ١  ،ايػابل ايتكٓٝـ،ايٛظضا٤ ض٥اغ١ اضؾٝـ (70  25 يف َ٪ضخـ١  265/99 ضقـ
 18 يف امل٪ضخـ١  ٚايٛثٝكـ١  .ٖـ1311 ا٭ٍٚ ضبٝع 16/  ضَٚٞ -ٖـ1308 أًٍٜٛ
 اٯخـط  ضبٝـع  19 يف َ٪ضخ١ ،111/  266 ضقِ ٚايٛثٝك١ ٖـ،1310 ا٭ٍٚ ضبٝع

  .ٖـ1310

٘  ٫ٜٚـيت  سذـاظ  أْعط (71 ٞ  غـايٓاَ  ،ٖــ 1301 اي٫ٜٛـ١  َطبعـ١  ،املهطَـ١  َهـ١  :غـ
 .306م

 .ْؿػٗا ايكشٝؿ١ ايػابل، املكسض (72

 .183 م ايػابل، املكسض (73

 .152-151 برلٚت،م:،يبٓا1ٕ،ط4ا٭ع٬ّ،ز:ايعضنًٞ ايسٜٔ خرل (74

 125 م ايػابل، املكسض (75
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 راجعوامل املصادر قائنة

  :ايعجُا١ْٝ ايٛثا٥ل :أ٫ًٚ

  :بإغتٓبٍٛ ايٛظضا٤ ض٥اغ١ أضؾٝـ -أ
 . ٖـ1245 ؾٛاٍ 7 يف ،َ٪ضخ10351١دٛزت،أٚقاف،ضقِ تكٓٝـ -1
 .ٖـ1201 قؿط 28 يف َ٪ضخ٘ ،10612 ،أٚقاف ،دٛزت تكٓٝـ -2

  .ٖـ1120 ا٭ٚىل مجاز يف ،َ٪ضخ1988١ ضقِ َعاضف، دٛزت، تكٓٝـ -3
  .ٖـ1120 ا٭ٚىل مجاز يف ٖـ،َ٪ضخ1312١دٛزت،َعاضف، تكٓٝـ -4
  .ٖـ1137ضدب 28يف َ٪ضخ١ ،4572دٛزت،َعاضف، تكٓٝـ -5
 . ٖـ1266 ضدب يف َ٪ضخ١ ،6746،َعاضف،دٛزت تكٓٝـ -6

  .ٖـ1291 ا٭ٍٚ ضبٝع 13 يف َ٪ضخ١ 873 ،ايعٝٝٓات زؾذل -7
  .ٖـ1291 ا٭ٍٚ ضبٝع 13 يف َ٪ضخ١ 239 ،ايعٝٝٓات زؾذل -8
ِ  ٚثٝكـ١  خكٛقـ١ٝ،  ٚضامأ ًٜسظ، تكٓٝـ -9  أٍٚ ضبٝـع  يف َ٪ضخـ١  20/ 265 ضقـ

 . ٖـ1294
 ا٭ٍٚ ضبٝـع  يف َ٪ضخـ١  ،26/76 ضقِ، ٚثٝك١ خكٛق١ٝ، أٚضام ًٜسظ، تكٓٝـ -10

  .ٖـ1310

 ضبٝـع  16 يف َ٪ضخـ١  ،99/  265 ضقِ ٚثٝك١ خكٛق١ٝ، أٚضام ًٜسظ، تكٓٝـ -11
  .ٖـ1310 ا٭ٍٚ

 ضبٝـع  19 يف َ٪ضخـ١  ،266/111 ضقِ ٚثٝك١ ،خكٛق١ٝ أٚضام ًٜسظ، تكٓٝـ -12
  .ٖـ1310 ا٭ٍٚ
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 3 يف َ٪ضخ١ ،412/  109 ضقِ ٚثٝك١ ،خكٛق١ٝ أٚضام ًٜسظ، تكٓٝـ -13
  .ٖـ1318 ضَهإ

  .ٖـ1318ؾٛاٍ يف امل٪ضخ١ ضقِ،َعاضف قػِ،إزاض٠ تكٓٝـ -14

  .ٖـ1328 ؾٛاٍ 25 يف َ٪ضخ26،١ – 5/ 1 ضقِ ،زاخ١ًٝ إزاض٠ تكٓٝـ -15
 .ٖـ1332 قطّ 23 يف َ٪ضخ١ ،24/ 5 ضقِ ،DH. Kms تكٓٝـ -16
  .ٖـ1332 ضدب 25 يف َ٪ضخ١ 14/11 ضقِ ،DH. Kms تكٓٝـ -17
  .ٖـ1331 ضَهإ 2 يف َ٪ضخ١ ،231/  236 ضقِ ،mv تكٓٝـ -18

 اٯخط٠ مجاز 18 يف َ٪ضخ١ ،14/  2270 ضقِ ،ايسٚي١ ؾٛض٣ تكٓٝـ -19
  .ٖـ1289

  :غطاٟ قابٞ طٛب أضؾٝـ – ب

  10825 ضقِ ،ْاتايؿطَا قػِ -20

  :املٓٛض٠ املس١ٜٓ عٛخ َطنع – ز

  .ٖـ1321 قطّ 17 يف َ٪ضخ١ ،278/ 1 ضقِ ٚثٝك١ -21

 . ٖـ1321 ا٭ٍٚ ضبٝع 14 يف َ٪ضخ١ ،329/ 1 ضقِ ٚثٝك١ -22

  .ٖـ1325 ضدب 3 يف َ٪ضخ١ ،2/ 7 ضقِ ٚثٝك١ – 23

  :بايطٜاض عبسايععٜع املًو زاض٠ -ز

ٔ  نـ١ٝ٥ٛ  قٛض٠ ،ٚاملعًَٛات ايٛثا٥ل َطنع -24 ـ  ٚثـا٥ل  َـ  ايـٛظضا٤  ض٥اغـ١  أضؾـٝ
  .166-1/2 ضقِ ؼت باغطٓبٍٛ،
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  :ايعطب١ٝ املكازض :ثاًْٝا
 َكطؿ٢، قُس: ؼكٝل ،2ز ايعَإ، سٛازخ يف اـ٬ٕ َؿان١ٗ :طٛيٕٛ ابٔ -1

  .1962ّ/  ٖـ1311 ايكاٖط٠،

  .1979ّ ،برلٚت ا٭ٚىل، ايطبع١ ،ا٭ع٬ّ :ايعضنًٞ ايسٜٔ خرل -2
 ،ا٭ٚىل ايطبع١ ،5ز ايهطِٜ، اهلل ٚبٝت مله١ ايكِٜٛ ايتاضٜذ :املهٞ طاٖط ُسق -3

  .1965ّ/  ٖـ1385 اؿسٜج١، ايٓٗه١ َهتب١ :املهط١َ َه١

  :ايعطب١ٝ املطادع :ثايجًا

  .1933ّ ،املكسؽ بٝت َطبع١ ،ايتعًِٝ أْع١ُ :اـايسٟ غاَح أمحس -1
ٍ  ،2ز ٚسهـاض٠،  تـاضٜذ  ١ايعجُاْٝـ  ايسٚي١: أٚغًٞ إسػإ ايسٜٔ أنٌُ -2 : إغـتاْبٛ

  .1999ّ ،اضغٝها اٱغ١َٝ٬، ٚايؿٕٓٛ يًتاضٜذ ا٭عاخ َطنع

 ا٭ٚىل، ايطبعـ١  اؿذـاظ،  يف ايجكاؾ١ٝ ا٭ٚناع عٔ عجُا١ْٝ ْكٛم: قابإ غٌٗٝ -3
  .2001ّ/  ٖـ1422 ايعا١َ، عبسايععٜع املًو َهتب١ ايطٜاض،

ِ : املكطٟ فٝب سػني -4  ايـساض : ايكـاٖط٠  ا٭ٚىل، ايطبعـ١  ،١ايعجُاْٝـ  ايسٚيـ١  َعذـ
  .2004ّ/  ٖـ1425 يًٓؿط، ايجكاؾ١ٝ

ٞ  ايتعًِٝ: عبساؾباض عجُإ -5 ٟ  ايطزلـ ٞ  ٚايتكًٝـس  بـ٬ز  يف املػـًُني  عٓـس  ٚا٭ًٖـ
ِ  َٓؿـٛض٠،  غـرل  َادػـترل  ضغاي١ ،"1920 – 1878ّ"  بني َا ايؿاّ  تـاضٜذ،  قػـ

 . 1980ّ زَؿل، داَع١

 :اؿسٜج١ ذلن١ٝٚاي ايعجُا١ْٝ املطادع :ضابعًا
 . ٖـ1317 غعازت، زاض :إغتاْبٍٛ ا٭ٚىل، ايطبع١ ،تطنٞ قاَٛؽ :غاَٞ ايسٜٔ سلؼ -1

  .ٖـ1301 ،اي١ٜ٫ٛ َطبع١ املهط١َ، َه١ ا٭ٚىل، ايطبع١ غٞ، غايٓاَ٘ ٫ٜٚيت سذاظ-2
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  .ٖـ1309 املٓٛض٠، املس١ٜٓ ا٭ٚىل، ايطبع١ غٞ، غايٓاَ٘ ٫ٜٚيت سذاظ -3

4- M.z.pakalin: osmanli tarin deyim leri ve terimleri sozlugu, 

Istanbul, 1977, C.II . 

  :املذلمج١ املطادع :خاَػًا

 ايعجُـاْٞ،  ايعٗـس  يف ٚأَطا٥ٗـا  املهطَـ١  َهـ١  أؾـطاف : داضؾًٝٞ سكٞ إزلاعٌٝ -1
ٌ  :تطمج١ ٞ  خًٝـ ٕ  ا٭ٚىل، ايطبعـ١  َـطاز،  عًـ  يًُٛغـٛعات،  ايعطبٝـ١  ايـساض  :يبٓـا

 . 2003ّ/  ٖـ1424
ٕ : ًُٜـاظ  ؾاضٚم عُط -2 ٕ  عبساؿُٝـس  ايػـًطا ٞ  خـا  طـاضم  :تطمجـ١  بايٛثـا٥ل،  ايجـاْ

 زاض: إغطٓبٍٛ ا٭ٚىل، ايطبع١ املطغٞ، أمحس ايكؿكايف :َطادع١ ايػٝس، عبساؾًٌٝ
 . 1999ّ ،عجُاًْٞ ْؿط

  :ايع١ًُٝ املكا٫ت :غازغًا

 ايعسز ض،ٚايٓٛاز املدطٛطات عامل املهط١َ، مبه١ ايؿؿك١ زاض َسضغ١: قابإ غٌٗٝ -1
  .ٖـ1421 اٯخط٠، مجاز – قطّ ،1ز ،5

 ٖـ1035"  ايعجُا١ْٝ ايٛثا٥ل بعض خ٬ٍ َٔ اؿذاظ يف ايع١ًُٝ اؿٝا٠ َٔ دٛاْب -2
  .ٖـ1419 قطّ ا٭ٍٚ، ايعسز،ا٭ٚىل ايػ١ٓ ايسضع١ٝ، يف َٓؿٛض َكاٍ"  ٖـ1336 -

 اؿذـاظ  يف ٝـ١ ايتعًُٝ امل٪غػات تكطٜط ع٢ً ْعط٠ :زٖٝـ بٔ عبساهلل عبسايًطٝـ -3
 ايعـسز  املػطبٝـ١،  ايتاضخيٝـ١  اجملًـ١  يف َٓؿـٛض  عح ّ،1885/  ٖـ1301 عاّ ست٢
  .1990ّ"  ٜٛيٝٛ"  متٛظ تْٛؼ، ،58 -57

 ايعجُاْٞ ايعٗس يف ايعطب١ٝ اؾعٜط٠ ؾطم يف ايؿهط١ٜ اؿٝا٠ :ايعٝسضٚؽ سػٔ قُس -4
 ،58 -57 ايعـسز  ،املػطبٝـ١  ايتاضخيٝـ١  اجملًـ١  يف َٓؿٛض عح"  1982ّ – 1870ّ" 

 .1990ّ"  ٜٛيٝٛ"  متٛظ، ،تْٛؼ




