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 املقدمة:

بػِ اهلل ايطمحٔ ايطسِٝ، ٚايك٠٬ ٚايػ٬ّ ع٢ً غٝس املطغًني ضبُس بٔ عبساهلل 
 ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ أمجعني، ٚبـعـس:

عاف ا٭َٔ يف ظٌ سهِ ايسٚيـ١ ايعجُاْٝـ١ اباـسا٤ن َـٔ أٚا٥ـٌ ايكـطٕ ايعاؾـط        
زٟ، ٚاغاؿاز ا٭ضَٔ َٔ اسبط١ٜ ايس١ٜٝٓ ايـك نؿًاٗـا هلـِ    اهلذطٟ، ايػازؽ عؿط امل٬ٝ

ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ ؾاغبطط نجري َِٓٗ يف ا٭عُاٍ اسبه١َٝٛ املداًؿ١ ٚا٭عُـاٍ اشباقـ١،   
ٚع٢ً ايطغِ َٔ أ١ُٖٝ ا٭عُاٍ ايك َاضغـٗا ا٭ضَـٔ يف ايسٚيـ١ ايعجُاْٝـ١ َٓـص ؾـ ٠       

ُا١ْٝ إ٫ إٔ ايكـطٕ ايجـاْٞ عؿـط    َبهط٠ َٔ تٛادسِٖ زاخٌ ْطام دػطاؾ١ٝ ايسٚي١ ايعج
اهلذطٟ، ايجأَ عؿط امل٬ٝزٟ دبًّت ؾٝ٘ طبٝعـ١ أٚنـاع ا٭قًٝـات ا٭ضَـٔ يف ايسٚيـ١      

 ايعجُا١ْٝ بكٛض٠ أنجط زق١ ٚٚنٛح.

ا٭َط ايصٟ دعٌ ٖصٙ ايسضاغ١ َع١ٝٓ باًو ا٭ٚناع خ٬ٍ ايكطٕ املؿـاض إيٝـ٘،   
 نُا غٝعٗط يف ثٓاٜا ٖصٙ ايسضاغ١.
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اي١ٝ يف دٓٛب ايكؿكاؽ ايػطبٞ، ٚذبسٖا تطنٝـا غطبـاو ٚمجٗٛضٜـ١    تكع أضَٝٓٝا اسب
إٜطإ اإلغ١َٝ٬ دٓٛباو ٚأشضبٝذإ ؾطقاو، ٚدٛضدٝا مشا٫و. ٖٚٞ َٓطك١ دبًٝـ١ ٚتاـاظ   

 .(1)بٛؾط٠ ا٭ْٗاض ايهبري٠ ايك دبطٟ إىل دٗات طباًؿ١

 -779زخًت أضَٝٓٝا ذبت اسبهِ ايعجُاْٞ َٓص عٗس ايػـًطإ باٜعٜـس ا٭ٍٚ )  
ّ( َٚـٔ أٖـِ َـسْٗا يف ايعٗـس ايعجُـاْٞ: غـٝٛاؽ، أض        1403-1388ٖـ / 805

ضّٚ، أشضبٝذإ، تبًٝؼ، خطبٛت، َٛف، ٚباٜعٜس. ٚبعس ؾـاض ناَـٌ أضَٝٓٝـا يف عٗـس     
ّ( قطضت اسبه١َٛ ايعجُاْٝـ١  1520 -1512ٖـ/ 926 -918ايػًطإ غًِٝ ا٭ٍٚ )

 ٗ ِ بـٓؿؼ سكـٛم بططٜـطى    إقا١َ َطنع ا٭ضَٔ ايسٜين يف اغطاْبٍٛ سٝح تاع بططٜـطن
ايهٓٝػ١ ا٭ٚضشزنػ١ٝ، ٚنإ ٜـ٪زٟ نـطٜب١ غـ١ٜٛٓ يًسٚيـ١ ايعجُاْٝـ١ َكـساضٖا أيــ        

 .(2)زٚنا

ناْت ايسٚي١ ايعجُاْٝـ١ سػـر ض٩ٜـ١ أغًـر املـ٪ضخني ايػـطبٝني تاعاَـٌ َـع         
، ٚيهٔ ايٛاقع ايصٟ عاؾ٘ ا٭ضَٔ يف ظٌ ايسٚي١ (3)ا٭ضَٔ بٓعط٠ ز١ْٝٚ َكاض١ْ بػريِٖ

نـاْٛا   جاْٞ عؿط اهلذطٟ، ايجأَ عؿط امل٬ٝزٟ ؼبهٞ غـري شيـو، ؾكـس   خ٬ٍ ايكطٕ اي
ميجًٕٛ مخؼ ؾ٦ات اداُاع١ٝ، ٚتأيؿت ايؿ١٦ ا٭ٚىل َٔ شٟٚ ايٓؿٛش ٚا٭ثطٜا٤ غٛا٤ َـٔ  
نإ َِٓٗ يف َٓاقر ايسٚي١ أٚ اشبسَات ايعا١َ، ٚنإ هلـصٙ ايؿ٦ـ١ ايـسٚض ايؿاعـٌ يف     

ٔ عؿط املـ٬ٝزٟ. أَـا ايؿ٦ـ١ ايجاْٝـ١ َـٔ      ايسٚي١ خ٬ٍ ايكطٕ ايجاْٞ عؿط اهلذطٟ ايجاَ
ايعاقـ١ُ  ا٭ضَٔ ؾهاْٛا َٔ ؾ١٦ اياذاض ٚشٟٚ املـاٍ ٚايكـٓاع١ ٚاْاؿـط َععُٗـِ يف     

 .(4)اغطاْبٍٛ ٚبك١ٝ املسٕ يف ا٭ْانٍٛ

ٚتأيؿت ايؿ١٦ ايجايج١ ٖٚٞ أنرب ايؿ٦ات عسزاو َـٔ ايؿ٬سـني املـٛظعني يف مجٝـع     
ابع١ ؾِٗ غهإ ازبباٍ ايصٜٔ نـاْٛا ٜعٝؿـٕٛ بعٝـساو    أعبا٤ ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ. أَا ايؿ١٦ ايط

عٔ غًط١ ايسٚي١ ِٖٚ ضداٍ أؾسا٤ ٚؾب٘ َػاكًني يف ذبكٝٓات ازببـاٍ ايبعٝـس٠ عـٔ    
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غًط١ ايسٚي١، ٚايؿ١٦ اشباَػ١ ؾِٗ َـٔ ؾ٦ـ١ ضدـاٍ ايـسٜٔ املػـٝشٞ ٚأنجـط ا٭قًٝـات        
١ ٚاملعـاضى  ايٓادش١ ٚامل٪ثط٠ يف ايسٚي١. ؾهـ٬و عـٔ اغـاجٓا٥ِٗ َـٔ اشبسَـ١ ايعػـهطٜ      

اسبطب١ٝ ٖٚصا َا أغِٗ يف ظٜـاز٠ ثـطٚاتِٗ ٚأعـسازِٖ ٚٚقـٛهلِ إىل املٛاقـع ايٛظٝؿٝـ١       
املاُٝع٠، ٚنإ شيو بػبر ايعٌُ ازباز ٚسػٔ اياكـطف ٚاسبـؼ ايـٛطين ٚاملػـا٣ٛ     

 .(5)ايؿهطٟ ايصٟ تّٝع ب٘ أؾطاز ٖصٙ اجملُٛع١

َٔ ؾ٦ات اجملاُع ا٭ضَـين   ٚايؿ٦اإ ا٭ٚىل ٚايجا١ْٝ ناْا ميج٬ٕ ايطبكاإ املُٝعتإ
ُٖٓـا تعـين ايكا٥ـس    ُٚقؿٛا با٭َطا٤ ايصٜٔ ٜاُاعٕٛ مبها١ْ خاق١. ٚن١ًُ ا٭َري  ، (6)ؾكس 

ٚقس اغادسّ ا٭ضَٔ ٖصا ايًكر يف ٚقـ ايكـاز٠ ا٭ثطٜـا٤ يف اجملاُـع ٚايـصٜٔ نـاْٛا      
ٕ   (7)ػبسٕٚ سع٠ٛ يس٣ غ٬طني ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ  . َٚكطًض أَـري اغـادسَ٘ ايْٝٛـاْٝٛ

يف عـاّ   ٓص ؾ ٠ قسمي١ يف ايااضٜذ، َٚٔ ا٭َطا٤ املبهطٜٔ عٓس ايْٝٛـإ نـإ اإلغـهٓسض   َ
ّ سٝح ٚدس امس٘ يف املكازض ا٭ض١َٝٓ ؼبٌُ يكر أَري، ثِ بعس شيو 1559ٖـ/ 966

 .(8)اخاؿ٢ يكر ا٭َري ملس٠ ط١ًٜٛ ٚاغابسٍ بًكر اسباز أٚ ايؿًيب

اغـطاْبٍٛ ٚيف عـاّ    ّ أغؼ ا٭ضَـٔ زاض طباعـ١ يف  1567ٖـ/ 975ٚيف غ١ٓ 
ّ دًبٛا إىل تطنٝـا َطـابع أخـط٣، نُـا أْؿـأٚا إىل داْبٗـا َعُـ٬و        1770ٖـ/ 1184

يًٛضم، ٚأخصٚا بطبع نابِٗ ٚآثاضِٖ ايكسمي١ ٚاسبسٜج١، ٖٚصا َا أؾاز ايػـهإ ا٭ضَـٔ   
اغاجُاض  ، سٝح نْٛٛا ثطٚات قػري٠ يف ايبسا١ٜ ٚضأٚا بهطٚض٠(9)ٚخاق١ طبك١ ا٭َطا٤
يف اغطاْبٍٛ سػر أؾهٌ ايططم املااس١. ٚقس عُـٌ َععـِ ٖـ٪٤٫ يف    ٖصٙ ايجطٚات 

ايكطاؾ١ ٚدباض٠ ايصٖر ٚايٛنا٫ت اياذاض١ٜ، ٚاغادسَٛا أَٛاهلِ يؿـطا٤ املٓاقـر يف   
ايسٚي١ غٛا٤ يف زاخٌ ا٭ق١ًٝ ا٭ض١َٝٓٝ أٚ اسبه١َٛ ايعجُا١ْٝ، ٚقس قٓع ٖ٪٤٫ ا٭َطا٤ 

ٚايكـٓاعٞ باعابـاضِٖ أقـشاب ض٩ٚؽ    ٭ْؿػِٗ سهٛضاو ًَُٛغاو يف ايكطـاع املـايٞ   
أَٛاٍ أٚ أقشاب بٓٛى أٚ َٔ نُٔ ازبٗات ايك تكسّ ايكطٚ ، ٚممٔ سكـل عٛا٥ـس   
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َايٝــ١ َــٔ دــطا٤ اياذــاض٠ ساــ٢ بًػــت أَــٛاٍ أســس اياذــاض ســٛايٞ املًٝــٕٛ دٓٝــ٘  
 .(10)إغ يٝين

ٚنإ بعض دباض ايصٖر ٚاجملٖٛطات َٔ ا٭َـطا٤ ا٭ضَـٔ ؽبـسَٕٛ يف قكـٛض     
سَٕٛ يبعض أؾطاز ُأغـط ايػـًطإ ٖـساٜا َـٔ اجملـٖٛطات ٚاملؿـػ٫ٛت       ايػ٬طني ٜٚك

ايصٖب١ٝ. ٚغايباو َا ٜهٕٛ ض٥ٝؼ دباض ايصٖر َٚععـِ اياذـاض يف قـٓاع١ ايـصٖر َـٔ      
ايعٓاقط ا٭ض١َٝٓ. ٚٚقٌ َععُِٗ إىل َٓاقر عًٝا يف اإلزاض٠ ايعجُا١ْٝ، ؾع٢ً غـبٌٝ  

ط ايػًطإ َطاز ايطابـع بُٝٓـا     ٜعٌُ ض٥ٝػاو يعػه Hoca Ruhicanاملجاٍ نإ ا٭ضَين 
 ض٥ٝػاو يًُٗٓسغني املعُاضٜني يف ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ. Hoca Astucatureتعٝني 

َػـ٫ٛ٦و عـٔ    Abru Celebiّ نإ أبـطٚ ؾـًيب   1644ٖـ/ 1054ٚيف غ١ٓ 
نُ دـِ   Serkis Celebiإَسازات ايػصا٤ يًذٝـ ايعجُاْٞ، ٚعٌُ غطنٝؼ ؾًيب 

. ٚخ٬ٍ ايطبع ا٭ٍٚ َٔ ايكطٕ ايجـأَ عؿـط املـ٬ٝزٟ    يف ٚظاض٠ اشباضد١ٝ ايعجُا١ْٝ
اشباقـ١   (11)ض٥اغـ١ عُـاٍ املٓػـٛدات    Selbos Amiraؾـػٌ ا٭َـري غـًبٛؽ    

 .(12)ا٭ععِ بايكسض

ٚسا٢ غو ايع١ًُّ ايعجُاْٝـ١ نـإ ا٭ضَـٔ ٖـِ املػـ٪ٚيٕٛ عٓٗـا ؾُٓـص عـاّ         
ػ٪ٍٚ َٔ ا٭ضَٔ ٖٛ امل Duzianّ نإ أسس أعها٤ أغط٠ ايسٚظٜإ 1757ٖـ/ 1171

 . ٖٚٓاى أمسا٤ أخـط٣ َـٔ أغـط٠   (13)ٚايٓاظط املباؾط يػو ايع١ًُّ يف ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ
ايسٚظٜإ أغُٗت يف تأغٝؼ َكاْع غّو ايع١ًُّ ايعجُا١ْٝ اسبسٜج١، ٚنإ هلِ ايػٝطط٠ 
ايؿع١ًٝ ع٢ً ٖصٙ امل٪غػ١ ايٓكس١ٜ ٚنأْٗا اَاٝاظاو خاقـاو بٗـِ زٕٚ غريٖـِ َـٔ ضعاٜـا      

 .(14)ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ

ٚخ٬ٍ ايعكسٜٔ ا٭خرئٜ َٔ ايكطٕ ايجأَ عؿط املـ٬ٝزٟ تـٛىل أسـس ا٭ضَـٔ     
ظَاّ قٝاز٠ ا٭غطٍٛ ايعجُاْٞ اياذاضٟ املٛقٌ بني اغـطاْبٍٛ ٚاملـٛا٧ْ ايطٚغـ١ٝ ممـا     
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ّ نٕٛ 18ٖـ/ 12غاعسٙ ع٢ً تهٜٛٔ ثطٚات نبري٠ يٓؿػ٘. ٚيف اشبُػٝٓات َٔ ايكطٕ 
اغارياز ايػاعات َٔ إٜطايٝا ٚتٛظٜـع بٝعٗـا   اياادط ٜٛغـ ؾًيب ثط٠ٚ نبري٠ َٔ خ٬ٍ 

ؾكس نإ َـِٓٗ أؾـٗط    Baliansعا١ً٥ ايبايٝاْؼ  . أَا(15)ايعجُا١ْٝيف مجٝع أعبا٤ ايسٚي١ 
املٗٓسغني املعُاضٜني ٚنإ املٗٓسؽ املعُاضٟ يًػًطإ أمحس ايجايح ٖٛ ًَٝسٕ ايعطبـٞ  

Meldon Arabian        ٘غـطنٝؼ خًؿـا   ثِ اْاكًـت ٖـصٙ ايٛظٝؿـ١ إىل أضَـين آخـط امسـ
Sarkis Kalfa  ّٚاغــاُطت عا٥ًــ١ ايبايٝــاْؼ تػــو بعَــاّ ٖــصا ايعُــٌ َٓــص عــا ،

ّ سا٢ ايطبع ا٭خري َٔ ايكطٕ ايجايح عؿط اهلذـطٟ ايااغـع عؿـط    1750ٖـ/ 1164
امل٬ٝزٟ. ٚنإ هلصٙ ا٭غط٠ ايسٚض ا٭بـطظ يف ا٭عُـاٍ اإلْؿـا١ٝ٥ يف ايسٚيـ١ سٝـح        

ايعا١َ ٚعسز نبري َٔ املكـاْع ٚاملػـادس ٚايكـ٬ع،     إْؿا٤ ايعسٜس َٔ ايككٛض ٚاملباْٞ
ٚناْت َؿٗٛض٠ يف أضَٝٓٝا ملا تكـّٛ بـ٘ َـٔ أْؿـط١ يف ايػٝاغـ١ ٚاياذـاض٠ ٚا٭عُـاٍ        

 .(16)اشبري١ٜ

يف تٛدٝ٘  Tateenّ ذبهِ أعها٤ َٔ أغط٠ ايااتني 1789ٖـ/ 1203َٚٓص غ١ٓ 
١ ٚغـبعني عاَـاو، ٖٚٓـاى    أعُاٍ قٓاع١ ايباضٚز يف اإلزاض٠ ايعجُا١ْٝ ملس٠ تعٜس عٔ مخػ

ناْٛا َػ٦ٛيني عٔ أعُاٍ ازبُاضى، ٚأعها٤ َٔ أغط٠  Cezayirlianأعها٤ َٔ أغط٠ 
Noradoughian       ٔناْٛا َػ٦ٛيني عٔ إَسازات اشببـع يًذـٝـ ايعجُـاْٞ، ٚأؾـطاز َـ

 .(17)نإ اٖاُاَِٗ ايآكٝر يف َٓادِ ايؿه١ Arpiarianأغط٠ 

ايهبري٠ ؾكس نإ هلِ املها١ْ ا٭ٚىل  أَا ضداٍ ا٭عُاٍ َٔ شٟٚ ض٩ٚؽ ا٭َٛاٍ
يف ا٭عُاٍ ايبٓه١ٝ ٚا٫غاجُاض، ٚناْـت أَـٛاهلِ نـطٚض١ٜ ياشػـني أزا٤ امل٪غػـات      
املاي١ٝ ايعجُا١ْٝ. ٚقس نإ هلصٙ ايؿ١٦ زٚض ظاٖط يف أْع١ُ ايهطا٥ر نكطاؾني ٚأقشاب 

احملاؾعـ١   بٓٛى ٚيف ايٛقت ْؿػ٘ يسِٜٗ ا٭َٛاٍ ناذاض ٚبا٥عني يًػًع ٚأغِٗ ٖ٪٤٫ يف
ع٢ً ٚظا٥ـ ايٓعِ املاي١ٝ ايعجُا١ْٝ ع٢ً ايطغِ َٔ ؾطنِٗ أغعاض تعٛز عًِٝٗ بؿٛا٥ـس  

، ٚقـس اَاـس تـأثريِٖ إىل زضدـ١ أْٗـِ نـاْٛا ٜػـاطٝعٕٛ ايـاشهِ يف بعـض          (18)نبري٠
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ايػ٬طني ايعجُاْٝني ٚػبربِْٚٗ ع٢ً تكسِٜ خسَات خاق١ بِٗ ٚاعاُـست أُٖٝـاِٗ   
.نُـا اَاـس تـأثري ا٭ضَـٔ إىل ا٭عُـاٍ      (19)٫قاكـاز١ٜ ٚغًطاِٗ ع٢ً املـاٍ ٚاملٗـاض٠ ا  

املػطس١ٝ يف ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ سٝح غاز يف بعض اي٫ٜٛات ايعجُا١ْٝ ؾهٌ َٔ املػـطح  
ايبسا٥ٞ إش قاّ املٗطدٕٛ بأزا٤ ا٭زٚاض ؾٝ٘ ملس٠ ط١ًٜٛ َٔ ايعَٔ ٚنـإ سـادٞ ْـاعّٛ    

 . (20)ا٭ضَين أٍٚ َٔ أقاّ َػطساو عجُاْٝاو يف اغطاْبٍٛ

يف اجملاٍ ايسٜين ناْـت سٝـا٠ ا٭ضَـٔ تعاُـس عًـ٢ اضتبـاطِٗ بايبططٜطنٝـ١ يف        ٚ
اغطاْبٍٛ، ٚنإ ايبططٜطى ا٭ضَـين ؼبُـٌ ايٛغـاّ ايعجُـاْٞ املطقـع ٚاجملٝـسٟ َـٔ        

يف مجٝـع  ٖٛ ا٭ب ايطٚسٞ ٚاملازٟ يهـٌ ا٭ضَـٔ    ى، ٚنإ ايبططٜط(21)ايسضد١ ا٭ٚىل
َطا٤ ا٭ضَٔ إىل ايٛاد١ٗ نإ ايبططٜطى أضانٞ ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ. ٚقبٌ قعٛز طبك١ ا٭

ٖٛ قاسر ايػًط١ ع٢ً صبُٛعات ا٭ضَٔ، ٚأقسض ايبططٜطى أسهاَاو ع٢ً املدـايؿني  
َٔ ا٭ضَٔ يف قهاٜا طباًؿ١، ٚقاّ بآؿٝص تًو ا٭سهاّ ٚن٤٬ ايبططٜطى ممٔ نـإ هلـِ   
ٞ َٓاقر ضؾٝع١ يف ايهٓٝػ١. َِٚٓٗ َٔ نإ ٜؿهٌ َكسضاو يًطعر يس٣ ا٭ضَـٔ، ؾؿـ  
إسس٣ املطات دا٤ ٚنٌٝ َأَٛض تٓؿٝص ا٭سهاّ ٫غاسعا٤ ٚاسس َٔ املٛاطٓني ايـصٜٔ    
ٜٛؾٛا باياعاَاتِٗ املاي١ٝ يًبططٜطى، ٚقاٍ ي٘: إٕ ايبططٜطى ٜطٜس إٔ ٜطاٙ ؾذـ سًك٘ َٔ 
اشبٛف، ٚعٓسٖا قاّ ٚنٌٝ َأَٛض بآؿٝص ا٭سهاّ بٛنع غًػ١ً سٍٛ عٓك٘ ٚغشب٘ يف 

أٚقً٘ ذبت أقـساّ ايبابـا املكـسؽ سٝـح بـازضٙ ايبططٜـطى       ايؿٛاضع َجٌ ايهًر سا٢ 
بازبًس ع٢ً ظٗطٙ. ٚيف ساي١ اغـاُطاض ٖـصا املدـايـ يف عـسّ غـساز اياعاَاتـ٘ املايٝـ١        
ُٜشهِ عًٝ٘ باسبطَإ َٔ املاادط٠ ٚا٭عُاٍ ايٛظٝؿ١ٝ، ٚقس ُٜٓؿـ٢ َـٔ ا٭ض  إشا ضأ٣   

ّ عٓـسَا  1764ـ/ ٖـ 1177ايبططٜطى شيو. ٚتطدع ٖصٙ ايػـًطات ايسٜٓٝـ١ إىل غـ١ٓ    
أقسض ايػًطإ َكطؿ٢ ايجايح َطغَٛاو خاق١ باؿٜٛض ايبططٜطى دطػبـٛض باغـهإ   

Grigor Pasmacean َٔ(22)يف ايؿ٪ٕٚ ايس١ٜٝٓ اشباق١ با٭ض. 
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ٚبعس شيو قاّ ا٭َطا٤ ا٭ضَـٔ بـأزٚاض ؾّعايـ١ يف ايػـٝطط٠ عًـ٢ ايبطاضقـ١،       
ٖـ/ 1021ن١ٝ يف عاّ ٚناْت أٚىل ا٭سساخ ايك غذًت تسخ٬و يف ؾ٪ٕٚ ايبططٜط

 Hocaّ عٓسَا دا٤ بعـض ايعاَـ١ بٓـا٤ن عًـ٢ أٚاَـط ا٭َـطا٤ ٚبمٜعـاظ َـٔ         1612

Astuactuar    ــطى ــإ ايبططٜ ــس طػٝ ــٛضٚا ن ــ٘   Grigor Kesaraciيٝج ــٛا َٓ ٚطًب
. ٚيف غـ١ٓ  Zakaria Veneciا٫غاكاي١ ٚايطسٌٝ، ؾاِ ذبكل َطايبِٗ ُٚعـني َهاْـ٘   

ٚأزاض أضبعــ١ ٚعؿــطٕٚ َــٔ  Yovhannesّ   عــعٍ ايبططٜــطى 1655ٖـــ/ 1063
ايٛن٤٬ ْٚٛاب ا٭غاقؿ١ ؾ٪ٕٚ ايبططٜطن١ٝ ملس٠ أضبـع غـٓٛات. ٚاباـسا٤ َـٔ غـ١ٓ      

ّ ُأعٝـست ٖٝبـ١ ايبططٜـطى ساـ٢ إٔ     1692ٖــ/  1103ّ ساـ٢  1689ٖـ/ 1100
عكس اداُاعاو ٫خاٝاض ض٩غا٤ ايهٓػـ١ٝ ايهاثٛيٝهٝـ١ ازبـسز ٚقـاز٠      Kolotايبططٜطى 

ْبٍٛ، ٚ  اْادـاب ض٥ٝػـاو يهـٌ ايهٓـا٥ؼ ا٭ضَٝٓٝـ١.      اسبطف ٚايكٓاعات يف اغـطا 
ٖٚــصا َــا أز٣ إىل إٔ بعــض شٟٚ ايٓؿــٛش َــٔ ا٭َــطا٤ بــسأٚا يف ظضع َطؾــشِٝٗ  
ٚابااعِٗ ٚتعِٝٝٓٗ يف ايااز ايبططٜطنٞ يٝاكطف ايبطاضقـ١ سػـر ضغبـاتِٗ. ٚقـس     
اغاػٌ ا٭َطا٤ َـٔ غـٝططتِٗ عًـ٢ ايبططٜطنٝـ١ ٚمسعـاِٗ ٚقـًاِٗ َـع ايكٝـاز٠         

ٝــ١ يًشكــٍٛ عًــ٢ أسكٝــاِٗ يف تطــٜٛط ايهــجري َــٔ امل٪غػــات ايعجُاْٝــ١  ايعجُاْ
ٚاياعاٌَ جبس١ٜ َع َٔ ناْٛا ميجًٕٛ ذبسٜات يػًطاِٗ يف اجملاٍ ايسٜين، ا٭َط ايـصٟ  
دعًِٗ ٜكَٕٛٛ بسٚض ؾاعٌ يف إْعاف اسبطن١ ايجكاؾ١ٝ عٓـس ايػـهإ ا٭ضَـٔ. َٚـع     

ٚع٢ً غـبٌٝ املجـاٍ سـسخ يف    شيو   ٜهٔ ٖٓاى ضنا َٔ قبٌ ايهجري َٔ ايسا٥ٓني، 
ّ إٔ نار ايػـؿري ايربٜطـاْٞ ايػـري ضٚبـطت إْٝػـًٞ      1780ٖـ/ 1194ْٗا١ٜ عاّ 

Robert Ainslie      ضغاي١ إىل املػ٪ٚيني يف ايسٚي١ بإٔ ٖٓـاى بعـض ايـسا٥ٓني ايٝٗـٛز
ٚا٭ضَٔ ٜاعًُٕٛ يس٣ ايباب ايعايٞ َٔ عسّ غساز َسْٜٛٝاِٗ َٚربضاتِٗ يف شيـو  

 .(23)ٟ ؼبااز إىل َٓاقؿ١ َٚعازب١ ملؿانًِٗغري زقٝك١ ا٭َط ايص
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َّٚط٠ أخط٣ غٝطط ا٭ضَٔ ع٢ً ا٭ٚناع ا٫قاكاز١ٜ يف املـسٕ ٚإىل سـسك نـبري    
يف ا٭ضٜاف ٖٚصا َا   ؼبسخ يػريٖـِ َـٔ ايعٓاقـط ايػـها١ْٝ ا٭خـط٣ َجـٌ ايٝٗـٛز        
ٚاإلغطٜــل. َٚــٔ أٖــِ ا٭عُــاٍ ايــك َاضغــٗا ا٭ضَٝٓٝــٕٛ يف ايكــط٣ ٚاملــسٕ ؾــطم 

ٍٛ ايعضاعــ١ ٚقــٓاع١ ا٭نــٛار ٚا٭عُــاٍ اياذاضٜــ١ ايبػــٝط١، بُٝٓــا عُــٌ  ا٭ْانــ
ا٭ضَٕٝٓٝٛ ايصٜٔ عاؾٛا يف املسٕ ايهبري٠ يف ضبـ٬ت ايبٝـع ٚايؿـطا٤ ٚمجـع ايهـطا٥ر      
ــٛى      ــ١ ٚايبٓ ــػاٍ ايعاَ ــصٖر ٚاٯ٫ت، ٚا٭ؾ ــٓاع١ اي ــط٠ ٚق ــا٫ٚت ٚايػُػ ٚاملك

اض ايـصٜٔ عًُـٛا يف صبـاٍ    ٚايطباع١. ٚنإ َِٓٗ ا٭طبا٤ ٚضداٍ ايكٓاع١ ٚبعض اياذ
 .(24)اياكسٜط ٚا٫غارياز

ٚقس أغـِٗ ْؿـٛض ا٭تـطاى عـٔ مماضغـ١ اياذـاض٠ يف ذبػـني أٚنـاع اغـاكطاض          
ا٭داْر يف َٛاْٞ ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ، ا٭َـط ايـصٟ ظاز َـٔ أعـساز ا٭ضَـٔ ٚاإلغطٜـل       
جـأَ  ٚايٝٗٛز، ٚٚقًٛا إىل أضانٞ ايسٚي١ ناذاض أٚ زبًَٛاغٝني، َٚع بساٜـ١ ايكـطٕ اي  

عؿط ٚقًٛا نعػهطٜني ٚنباط حبطٜني. َٚٔ نإ ُٜذٝس ايًػـ١ ايعطبٝـ١ َـٔ ٖـ٪٤٫       
ػبسٚا قعٛب١ يف ايابازٍ ايجكايف ٚتٝػطت هلـِ ؾـطم ايـعٚاز َـٔ ا٭تـطاى، ٚأقـبض       
يطداٍ املاٍ َٔ ا٭ضَٔ تأثري نبري يف ايؿ٪ٕٚ ايساخ١ًٝ يًسٚي١ ايعجُا١ْٝ، ْٚعط ايهـجري  

٭نجط شنا٤ن ٚثـطا٤ن، ٚقـس اغـاؿازت ايسٚيـ١ ايعجُاْٝـ١ َـِٓٗ       َٔ ايػطبٝني إيِٝٗ بأِْٗ ا
. ٚؾهٌ اياذاض ايػطبٕٝٛ اياعاٌَ َع (25)نُؿهطٜٔ ٚطب عني َٚعًُني ٚدباض ٚسطؾٝني

املػٝشٝني ا٭ضَٔ ٚايْٝٛاْٝني يػٗٛي١ اياٛاقـٌ َعٗـِ ٚساـ٢ يـٛ اخاًؿـت املـصاٖر       
  ٛ ٕ ْؿـؼ ايًػـ١ ٜٚعطؾـٕٛ    املػٝش١ٝ ؾُٝا بِٝٓٗ نُا نإ غا٥ساو يف ايػطب، ؾٗـِ ٜاشـسث

نٝـ ؼبًٕٛ املؿانٌ ايك قس تأثط ع٢ً أعُاهلِ، أَا اياعاٌَ َـع ا٭تـطاى ؾؿٝـ٘ بعـض     
ايكعٛب١ ٫خا٬ف ايًػ١ ٚايسٜٔ ٚاسبهاض٠ ٚعسّ اضتٝاح ا٭قًٝـات َـٔ بكـا٤ زٚضٖـِ     

 .(26)ثاْٜٛاو ٚيٝؼ أغاغٝاو
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عـسز  َٚٓص بسا١ٜ ايكطٕ اسبازٟ عؿط اهلذـطٟ، ايػـابع عؿـط املـ٬ٝزٟ تهـاثط      
ا٭ضَٔ يف اغطاْبٍٛ بؿهٌ ًَشٛظ، ٚتعأَ شيو َع ايٛقت ايـصٟ بـسأ ا٭ضَـٔ ؾٝـ٘     
بايكٝاّ بأزٚاض ١َُٗ يف اياذاض٠ يف ايؿطم ٚيف ايبشط املاٛغط، ٚخاق١ عٓسَا بـسأٚا يف  
اسبكٍٛ ع٢ً اسبُا١ٜ َٔ ايػؿاضات ٚأقبض هلِ ٚنع١ٝ ق١ٜٛ ٚتاعٛا بٓؿٛش نبري ْاٝذ١ 

، ؾهـ٬و عـٔ زٚضٖـِ ايػـابل يف اياٛاقـٌ      (27)ٝـا ٚضٚغـٝا  ع٬قاِٗ ازبٝس٠ َـع بطٜطاْ 
اياذاضٟ َع ايؿطؽ ٚأضنطّٚ ؾطم ا٭ْانٍٛ، سٝـح نـإ هلـِ تٛادـس يف غـٝٛاؽ      
ٚتٛناز َطنع اإلْااز ايعضاعٞ، ٚيف أْكط٠ َطنع دباض٠ ا٭غٓاّ ٚا٭قٛاف، ٚيف بٛضقـ٘  

خ٬ٍ ايكطٕ  َطنع دباض٠ ايابؼ ٚاسبطٜط. أَا عٔ ايعاق١ُ اغطاْبٍٛ ؾكس أقبض ا٭ضَٔ
ايجاْٞ عؿط اهلذـطٟ، ايجـأَ عؿـط املـ٬ٝزٟ ا٭قًٝـ١ ا٭ٚؾـط سعـاو يف املػـو بعَـاّ          

 .(28)اياذاض٠

ٚعٓسَا ساٍٚ ايػطب إػباز ططم يًبشط ا٭غٛز َٔ أدٌ اسبكٍٛ ع٢ً ايكُض 
َٔ أٚنطاْٝا ٚاشبؿـر َـٔ ا٭ْانـٍٛ َٚٓاذـات ؾـطم ا٭ْانـٍٛ ٚؾـاضؽ، ضؾـض         

يػطب١ٝ يهٞ ٫ ٜكًٛا إىل ْكٌ اسبطٜط َٔ ب٬ز ؾاضؽ ا٭تطاى ٚايؿطؽ ٚا٭ضَٔ اشبطط ا
ٚايهاإ اهلٓسٟ َٔ اهلٓس ٚبعض ايػًع ا٭خط٣ ايك ناْت تأتٞ يف قٛاؾٌ نبري٠ تكـٌ  
إىل أيؿني َٔ ازبُاٍ ٚايبػاٍ. ٚيصيو اعاُس اياذاض ايػطبٕٝٛ ع٢ً ا٭ضَٓٝني نٛغـطا٤  

 .(29)يف ْكٌ اياذاض٠ سا٢ ايكطٕ ايااغع عؿط امل٬ٝزٟ

ايطغِ َٔ تؿٛم ا٭ق١ًٝ ا٭ض١َٝٓٝ يف اسبٝا٠ ا٫قاكاز١ٜ إ٫ّ أِْٗ عاْٛا َٔ ٚع٢ً 
نجري َٔ اشب٬ؾات ٚا٫ْؿكاقات ايساخ١ًٝ. ؾُٔ ٚقت ٯخط ظٗطت ايكطاعات ايس١ٜٝٓ 
خاق١ عٓس اْاداب ايبططٜطى. ٚيف بعض ا٭سٝإ ٜاِ تعٝني بططٜطى َٔ غـري ايطبكـ١   

اإلزاض٠ زاخٌ ا٭ق١ًٝ، ٚباياايٞ ْؿـبت َعـاضى   ايس١ٜٝٓ مما أز٣ إىل ظٗٛض ايؿػاز ٚغ٤ٛ 
زا١َٝ بني ا٭طـطاف املاشاضبـ١، ا٭َـط ايـصٟ أز٣ إىل تـسخٌ اسبهَٛـ١ ايعجُاْٝـ١ ملٓـع         
ا٭ضَٔ َٔ قاٌ بعهِٗ ايبعض. ٚنإ هلصٙ ايٓعاعـات ايساخًٝـ١ عـ٠ٚ٬ عًـ٢ اْٗٝـاض      
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ا٭ضَـٔ تعـايِٝ   املباز٨ ايس١ٜٝٓ ايعا١َ عٓس غايب١ اجملاُـع املػـٝشٞ أثـط نـبري يف تكبـٌ      
اإلضغــايٝات ايآكــري١ٜ ايهاثٛيٝهٝــ١ ٚايربٚتػــااْا١ٝ ايــك أضغــًاٗا ضَٚــا إىل ايسٚيــ١  
ايعجُا١ْٝ. ٚطٛاٍ قطٕٚ َٔ ايعَٔ ناْت ٖٓاى ضبـا٫ٚت َـٔ نٓٝػـ١ ضَٚـا إلخهـاع      
ايهٓٝػ١ ا٭ض١َٝٓ يًباب١ٜٛ يف ضَٚا. ٚقس بازضت نٓٝػ١ ضَٚا بمضغاٍ املعًُـني ايٓؿـطا٤   

اُع ا٭ضَين، ٜٚطدع ايؿهٌ يف تأغٝؼ صبًؼ يًُٓكطٜٔ يف اشبـاضز إىل  يًآكري يف اجمل
ّ. ٚناْـت  1622ٖــ/  1031يف غـ١ٓ   Gregory XVايبابا دطػبٛضٟ اشباَؼ عؿـط  

ٖصٙ امل٪غػ١ تٗسف إىل ْؿط املصٖر ايهاثٛيٝهٞ يف نٌ أعبا٤ ايعا  ٚدصب ايهجري َـٔ  
ؼ غـٓني   اؾااـاح نًٝـ١    املػٝشٝني يًُصٖر ايهاثٛيٝهٞ ذبت غًط١ ايبابا. ٚبعـس مخـ  

يف  Urban V111بطعاٜـ١ ايبابـا أٚضبـإ ايجـأَ      College of Prpagandaايبٛضبادٓسا 
ضَٚا، ٚاياشل بٗصٙ ايه١ًٝ طـ٬ب ُنجـط يسضاغـ١ بعـض ايعًـّٛ اي٬ٖٛتٝـ١ ٚاملـصاٖر        
ايس١ٜٝٓ ٚأعُاٍ ايآكري، ٚبعـس ايادـطز ُٜكـبض ٖـ٪٤٫ قػٝػـني ٚعًـِٝٗ ا٫ياشـام        

ٖـ/ ١ٜ1075 يف أعبا٤ طباًؿ١. ٚبايطدٛع إىل ايٛضا٤ ٬ْسغ أْ٘ يف عاّ بايبعجات ايآكري
يًآكري بني ا٭ضَٔ يف  Clement Galanoّ   إضغاٍ ايطاٖر نًُٓت دا٫ْٛا 1662

ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ ٚذبت محا١ٜ ق١ٜٛ َٔ اسبه١َٛ ايؿطْػ١ٝ، ٚيف ظٌ ٖصٙ اسبُا١ٜ سككـت  
  ٛ ٍ، ٚباياـسضٜر اْاؿـطت ٖـصٙ ايبعجـات     اإلضغايٝات ايهاثٛيٝه١ٝ ظباسـات يف اغـطاْب

ايآكري١ٜ يف ا٭ْانٍٛ ٚتأثط نجري َٔ ا٭ضَٔ باعايِٝ اإلضغايٝات ٚقبًـٛا ايـسخٍٛ يف   
 .(30)املػٝش١ٝ ايهاثٛيٝه١ٝ

ٚذبـت تٗسٜـس املـصاٖر املػـٝش١ٝ ا٭خـط٣ ادبـ٘ ايكـاز٠ ا٭ضَـٔ ذبـت قٝـاز٠           
إلضغـايٝات، ٚيهـٔ   ايبططٜطى إىل ايػًطات ايعجُا١ْٝ ٚطًبـٛا َـِٓٗ َٓـع َجـٌ ٖـصٙ ا     

اسبه١َٛ   تعارب َجٌ ٖصٙ ايطًبات شات أ١ُٖٝ غٝاغ١ٝ ٚناْت تط٣ بعـسّ اياـسخٌ يف   
ؾ٪ٕٚ ا٭قًٝات ايك تكع ذبت غٝططتٗا. ٚناْت ايٓاٝذ١ سسٚخ قساَات ز١َٜٛ بـني  
قطاعات طباًؿ١، ٚاغادسّ ايبططٜطى أؾها٫و طباًؿ١ َٔ ايهػٛط نس أٚي٦ـو ا٭ضَـٔ   
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ش١ٝ باـأثري ايآكـري َٚػـادسَاو ع٬قاـ٘ ايكٜٛـ١ َـع ايػـًطإ        ايصٜٔ زخًـٛا يف املػـٝ  
 .(31)ايعجُاْٞ سبُاٜا٘ يف ٚقٛؾ٘ نس اإلضغايٝات ايهاثٛيٝه١ٝ

اجملاُع ا٭ضَين َٔ اْاؿـاض   Avedikّ أْكص ايبططٜطى 1702ٖـ/1114يف عاّ 
املصٖر ايهاثٛيٝهٞ يف ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ ساـ٢ ؾـطم ا٭ْانـٍٛ، ٚتهـٔ َـٔ إغـ٬م       

آكري ايٝػٛع١ٝ يف اغطاْبٍٛ، ٚنإ َجٌ ٖصا ايعٌُ ٫ ٜطٚم يًسٍٚ ايػطب١ٝ َساضؽ اي
ؾبازضت ؾطْػا با٫ْاكاّ َٓ٘ ؾاِ اخاطاؾ٘ ٚٚنع٘ يف إسس٣ ايػؿٔ ايؿطْػ١ٝ ُٚأخـص إىل  
ؾطْػا سٝح َات بعس مخؼ غٓٛات ٖٓاى. ٚيف َطاسٌ تاي١ٝ يف عٗس ايػـًطإ ضبُـٛز   

ػــؿري ايؿطْػــٞ باغ نــا٤    ّ( قــاّ اي 1754-1730ٖـــ/1168 -1142ا٭ٍٚ )
املػٝشٝني ا٭ضَٔ يف ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ ؾبكٛا طٛاٍ تًو ايؿ ٠ َع بعهِٗ ذبت ايػًط١ 

 . (32)ايطٚس١ٝ يًباب١ٜٛ يف اغطاْبٍٛ

ٚنإ ض٥ٝؼ ا٭ضَـٔ ايهاثٛيٝـو ُٜػـ٢ُ بططٜـطى ايهاثٛيٝـو ا٭ضَـٔ. ٚأَـا        
اْٞ ٖٚـٛ ايـصٟ ٚنـع    ايٓـٛض  St Gergoryايطٖبإ ا٭ضَٔ ؾهاْٛا ُٜعطؾٕٛ بأِْٗ أتباع 

، ٚبايعٛز٠ إىل ايٛضا٤ ؾمٕ (33)قٛاعس ايعٌُ يف ايهٓا٥ؼ ا٭ض١َٝٓ ذبت ضعا١ٜ ايسَٚٓٝهإ
ّ ؾٗست أٚىل دًػات ايهٓٝػ١ ا٭ض١َٝٓ َع نٓٝػ١ ضَٚا، ٚيهٔ 1135ٖـ/ 735غ١ٓ 

ّ 1740ٖـ/ 1153ايااضٜذ اسبكٝكٞ مل٬ٝز ايهٓٝػ١ ا٭ض١َٝٓ ايهاثٛيٝه١ٝ ٜطدع إىل عاّ 
ــسَا    ــطى يًهٓٝػــ١  Abraham Artizvianاْادــاب ايطاٖــر ايهــاثٛيٝهٞ عٓ بططٜ

ا٭ض١َٝٓ، ثِ شٖر بعس شيـو إىل ضَٚـا ٚقـسّ ٖٓـاى ؾـطٚ  ايطاعـ١ ٚايـ٤٫ٛ يًبابـا         
بٝٓسنت ايطابع عؿط ايصٟ اع ف ٚأٜس تأغٝؼ بططٜطن١ٝ أض١َٝٓ ناثٛيٝه١ٝ زا٥ُـ١، ثـِ   

ايباب ايعايٞ نـٞ ٜكـسض    بعس شيو تٛغط ا٭ضَٔ ايهاثٛيٝو باسبه١َٛ ايؿطْػ١ٝ يس٣
َطغَٛاو ٜع ف ؾٝ٘ بايٛنع ايسٜين ٚايكـاْْٛٞ يٮضَـٔ ايهاثٛيٝـو ؾٓذشـت ٚغـاط١      

ّ ؾطَاْـاو بكٝـاّ ًَّـ١    1830ٖــ / 1245ؾطْػا ٚأقسض ايػًطإ ضبُٛز ايجاْٞ يف غـ١ٓ  
ناثٛيٝه١ٝ أض١َٝٓ يف ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ. ٖٚـصا َـا اْطبـل نـصيو عًـ٢ اعـ اف ايسٚيـ١        
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ّ يـس٣  1850ٖـ/ 1266ٝػ١ ايربٚتػااْا١ٝ عٓسَا تسخًت بطٜطاْٝا غ١ٓ ايعجُا١ْٝ بايهٓ
ايباب ايعايٞ ايصٟ أقـط يٮضَـٔ نٝاْـاو زٜٓٝـاو ٚقاْْٛٝـاو ممـا أز٣ إىل قٝـاّ ًَّـ١ أضَٝٓٝـ١          

 .(34)بطٚتػااْا١ٝ

أَا ايٓعاعات بني ايباب١ٜٛ ٚايهاثٛيٝو ا٭ضَٔ ؾػايباو َا ناْـت ُتؿـّهٌ َػـا٥ٌ    
اْبٍٛ ٚسهَٛـاتِٗ، َٚجـاٍ شيـو إٔ ايػـؿري ايربٜطـاْٞ يف      ْكاف بني ايػؿطا٤ يف اغط
أضغٌ َٔ اغطاْبٍٛ ضغـاي١ يف أٍٚ أبطٜـٌ    Robert Ansileاغطاْبٍٛ ضٚبطت إْػًٞ 

بـني يـ٘ ؾٝٗـا     Earl of Hillsboroughّ إىل اإلٜطٍ ٖٛيػربٚف 1781ٖـ/1194عاّ 
ني ايؿطقا٤ أ١ُٖٝ َٛاد١ٗ ايٓعاعات املػاُط٠ ايك اْؿذطت بػبر َٛدات عٓـ نبري٠ ب

ٚنًؿت ا٭ططاف املآاظع١ تهايٝـ باٖع١ ٚأؾػست اسبٝا٠ ايس١ٜٝٓ، ْٚار عٓٗـا ؾٛنـ٢   
نبري٠، ٚشنط ايػؿري يف ضغايا٘ نصيو إْ٘ ٜكـعر َعطؾـ١ ايطـطف املدطـ٧ ٚضأ٣ بـإٔ      
بططٜطى ايهٓٝػ١ ا٭ض١َٝٓ ٖٛ املػ٪ٍٚ ايصٟ ٜػاشل احملاغب١ ٚتٛدٝ٘ ايًّٛ إيٝ٘. ٚنـإ  

يكسض ا٭ععِ يف اسبه١َٛ ايعجُا١ْٝ انطٗس ايبططٜطى املٛاطٓني قبٌ غٓاني ٚمبػاعس٠ ا
ا٭ضَٔ ٚأقسض نسِٖ أسهاَاو ؾسٜس٠ ايكػ٠ٛ حبذر ٚا١ٖٝ، ٚسّصض ايػًطإ ايعجُاْٞ 
َِٓٗ، ٚقسّ ي٘ أضبعُا١٥ نٝؼ َٔ ايسضاِٖ َٔ أدٌ تأَني ظباس٘. ٚقـس عـا٢ْ اي٬تـني    

س١ ذبت اسبُا١ٜ ايػٜٛس١ٜ. ٚ  َٔ دطا٤ أعُاٍ ايبططٜطى ٚادب٘ بعهِٗ إىل أعُاٍ امل٬
ٜؿًض غؿري ؾطْػا بايٛغاط١ يف سٌ ايٓعاعات َع ضٚغٝا مما انطط اي٬تني إٔ ٜـسؾعٕٛ  

إلظاي١ نػٛط ايبططٜطى ٚيهٔ زٕٚ ؾا٥ـس٠.   (35)َأتني نٝؼ َٔ ايسضاِٖ إىل ايػًشساض
ٖـ، أضغٌ ايبططٜطى عؿط٠ َٔ ا٭ضَٔ 1194ّ/ 1781ٚيف َٓاكـ ؾٗط َاضؽ عاّ 

ٚعــسز َــٔ ايؿدكــٝات ا٭ضَٓٝــ١ ايبــاضظ٠ إىل ايػــذٔ، ٚنــجري َــِٓٗ     ايهاثٛيٝــو
إعساَِٗ. ٚطاير إْػًٞ يف ْٗا١ٜ ضغايا٘ بهطٚض٠ تٛقـ ٖصٙ ايؿهـٝش١ بـني ا٭ضَـٔ    
ايهاثٛيٝو، ٚػبر زؾع ا٭َٛاٍ إلطـ٬م غـطاح ايؿكـطا٤، خاقـ١ ٚإٔ ا٭تـطاى أنجـط       

 .(36)ايٓاؽ تػاضباو يف ايسٜٔ ع٢ً ٚد٘ ا٭ض 



 355     ز. تطن١ٝ محس ازباض اهلل...    أٚناع ا٭ق١ًّٝ ا٭ضَٝٓٝـ١ّ يف ايسٚي١ ايعجُاْٝـ١ّ 

٠ بــصٍ ا٭ضَــٔ ايهاثٛيٝــو أقكــ٢ َــا يف ٚغــعِٗ إلغــكاط  ٚيف ٖــصٙ ايؿــ 
ايبططٜطى، ٚيهٔ ا٭ثطٜا٤ َٔ ا٭ضَٔ زؾعٛا ضؾا٣ٚ إىل ايػًطات ايعجُا١ْٝ َـٔ أدـٌ   
احملاؾع١ عًٝ٘. ٚنإ َٛقـ ايػؿري ايؿطْػٞ إىل داْـر ا٭ضَـٔ ايهاثٛيٝـو ٚيهـٔ يف     

ٜٓـاٜط عـاّ   ا٭خري   خًع ايبططٜطى ٚسٌ ضبً٘ أغـكـ بٛضقـ٘ ٚشيـو يف أٍٚ ؾـٗط     
ٖـ، ٚيهّٓ٘ نإ أغٛأ َٔ غابك٘ مما دعٌ ايٓاؽ تٓـسّ عًـ٢ تطؾـٝش٘    1194ّ/ 1781

يًبططٜطن١ٝ، ٚنإ َٔ نُٔ أعُاي٘ ايػـ١٦ٝ ضؾـض تـعٜٚر أٚ تعُٝـس أ٫ٚز َـٔ ٜابـع       
ايطكٛؽ اي٬ت١ٝٓٝ، ٚضؾض نٌ طكٛؽ ازبٓا٥ع اشباقـ١ بٗـِ، ٚا٭نجـط َـٔ شيـو أْـ٘       

طؾض تعًُٝاتـ٘. ؾُـا نـإ َـٔ ايؿكـطا٤      أقسض أسهاَاو بايػـذٔ ٚايٓؿـٞ يهـٌ َـٔ ٜـ     
املهطٗسٜٔ إ٫ ايكبٍٛ باعًُٝات٘، أَا ا٭غٓٝا٤ ؾكس محٛا أْؿػِٗ َٔ ا٫نـطٗاز بؿـطا٤   
اسبُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ يف احملانِ، بُٝٓا نجري َٔ ا٭ضَٔ ادبٗٛا إىل ايهٓٝػ١ ايْٝٛا١ْٝ ٚسكًٛا 

طـاِٗ املٛاؾكـ١ عًـ٢    ع٢ً محا١ٜ ايبططٜطى اإلغطٜكٞ ٚناْت ايػًطات ايعجُا١ْٝ قـس أع 
 .(37)شيو

ٚسػر ضغاي١ ايػؿري ايربٜطـاْٞ ؾـمٕ ٖـصا ايٛنـع ايـسٜين املـ زٟ ٫ ميهـٔ        
تكشٝش٘ إ٫ّ بعس إٔ ٜاد٢ً ايبططٜطى ا٭ضَـين عـٔ َٓكـب٘ ٭ٕ ايٓـاؽ اباعـسٚا عٓـ٘       

 .(38)ٚادبٗٛا إىل محا١ٜ ايبططٜطى ايْٝٛاْٞ

ضَٝين ازبسٜـس  ٚيف َٓاكـ ؾٗط ٜٛيٝٛ غا٤ت ا٭ٚناع سٝح قاّ ايبططٜطى ا٭
باياشطٜض ع٢ً انطٗاز نٌ َٔ ٜابع املصاٖر اي٬ت١ٝٓٝ، َٚاضؽ نسِٖ أبؿـع أْـٛاع   
اياعصٜر. ٚ  تهٔ ايػًطات ايعجُا١ْٝ ضان١ٝ عُا ؼبٌ با٭ضَٔ َٔ عسٚا١ْٝ ٚانطٗاز 
٭ٕ شيو ايعٌُ ٫ ٜاؿل َع قٛاعس اياػاَض ٚايكساق١ ٚاملباز٨ ايك عٌُ عًٝٗا غـؿري  

ايبططٜطى ايػابل ايصٟ َاضؽ ايعٓـ نـس ايهاثٛيٝـو ا٭ضَـٔ،    ؾطْػا بٗسف إغكاط 
هـر  َٚٔ ثِ   ٜهٔ ٖٓاى بسٌٜ غ٣ٛ ايٛقٛف َـع ايبططٜـطى ازبسٜـس، ٖٚـصا َـا أغ     

ايػؿاض٠ ايربٜطا١ْٝ ٚنإٔ املٛقـ ؾٝ٘ تأٜٝس ٫نطٗاز ايهاثٛيٝـو ا٭ضَـٔ، ٚقـس أقـسض     
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ايباب ايعايٞ َطغَٛاو إىل ايبططٜطى ايْٝٛاْٞ ٜطًر َٓ٘ عسّ قبٍٛ أٚي٦و ايـصٜٔ ربًّـٛا   
 .(39)عٔ املصٖر ا٭ضَين َٔ زخٍٛ ايهٓٝػ١

  ؼبـسخ  تسّخٌ َؿك اغطاْبٍٛ ٚأعًٔ ْؿػ٘ عسٚاو ي٬نطٗاز ايـسٜين، ٚيهـٔ   
تطٛض إػبابٞ يف ايٛنع، ٚنُا ٜطٟٚ ايػـؿري ايربٜطـاْٞ ؾـمٕ ايٓعاعـات املصٖبٝـ١ بـني       
ا٭ضَٔ أخصت ؾه٬و آخط بني ٚظضا٤ َـٔ ايكـ٣ٛ املػـٝش١ٝ يااـسخٌ َباؾـط٠ يف ٖـصٙ       
ايٓعاعات ايس١ٜٝٓ، ثِ تطٛضت ا٭ٚناع إىل َعاٖطات أض١َٝٓٝ ؾعب١ٝ تـأثط َٓٗـا بعـض    

ٝا، ٚقاٌ ؾٝٗا أسس قاز٠ املـصاٖر اي٬تٝٓٝـ١ ٖٚـٛ َـٔ أقـٌ      ا٭ٚضبٝني املكُٝني يف أضَٝٓ
ؾطْػٞ، ؾاكسّ ايػؿري ايؿطْػٞ يف اغطاْبٍٛ إىل ايباب ايعايٞ بطًر ؾـؿٟٛ ملداطبـ١   
ايبططٜطى ا٭ضَين يهٞ ٜاِ زؾٔ املكاٍٛ ٚؾكاو يًطكٛؽ املعااز٠ باعاباضٙ ؾطْػٞ، ٚيهـٔ  

ذ١ إٔ َجٌ ٖصٙ ايطكٛؽ صبًؼ اإلنًريٚؽ ا٭ضَين ضؾض ٖصا ايطًر بك٠ٛ، ٚشيو حب
غاهٕٛ يف قاحل اي٬تٝٓٝني ٚنس َصٖبِٗ ٚضأ٣ اجملًؼ إٔ تسؾٔ ازبج١ طبكاو يًطكٛؽ 
ٌّ هلـصا       ايس١ٜٝٓ غري اي٬ت١ٝٓٝ، ا٭َط ايصٟ ضؾه٘ أغط٠ املاـٛؾ٢ ٚ  ٜـاِ اياٛقـٌ إىل سـ
اشب٬ف. ٚأخرياو أَط ايػؿري ايؿطْػٞ بعس َٛاؾك١ ايباب ايعايٞ بإٔ ٜكـّٛ بـسؾٔ ازبجـ١    
ضداٍ َٔ ايبٓسق١ٝ ٚغًٛؾٝٓٝا َٚعِٗ ث٬ث١ َٔ اسبطاؽ ايؿطْػـٝني ٚأضبعـ١ َـٔ اشبـسّ     
ا٭تطاى يف ايّعٟ اي نٞ ذبت إؾطاف ايػؿري ايؿطْػٞ. ٚعٓس املكرب٠ سسخ خ٬ف بني 

 .(40)اسبطاؽ ٚاملػ٦ٛيني عٔ ايسؾٔ مما أّز٣ إىل تأدٌٝ زؾٔ ازبج١ َّط٠ أخط٣

اؾاباى با٭ٜسٟ ٚ  إدبـاض ث٬ثـ١ َـٔ    ٖصٙ اشب٬ؾات أزت إىل َؿاس١ٓ نبري٠ ٚ
بعـس  ع٢ً اشبهٛع ٚيهٔ سؿساو َٔ ث٬ثني ؾـدل دبُٗـطٚا    Bostancisايبٛغااظب١ٝ 

إٔ مسعٛا بهطب ايؿطْػـٝني يطؾكـا٥ِٗ، ؾػـاضٚا يف َػـري٠ ؾـعب١ٝ ٚنـإ شيـو أؾـب٘         
بازبٓاظ٠، سٝح نإ نٌ ٚاسس َِٓٗ ٜطتسٟ ظٜاو دٓا٥عٜاو بُٝٓا نإ ٖٓاى بعض ايؿطْػـٝني  

 .(41)ؿٕٛ يف ايؿٛاضع ٜٚاشسثٕٛ َع بعهِٗ ايبعض يف اهلٛا٤ ايطًلمي
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ٖصٙ ا٫نططابات   ٜكاكط أثطٖـا عًـ٢ ايج٬ثـ١ ايبٛغـااظبٝني ايـصٜٔ نـطبِٗ       
ايؿطْػٕٝٛ بٌ اَاس أثط ايعٓـ إىل ا٭ضَٔ بكؿ١ عا١َ، ثِ تكسّ ايهباط ايهباض يف بـريا  

٢ ٚاسبطنات. ٚقس دبُـع يف  بأعساز نبري٠ يكُع ٖصٙ ايؿٛن Pera and Galataٚد٬تا 
ٖصٙ ايًشع١ عسز َٔ ايػًٛؾاْٝني املػًشني بٗسف اهلذـّٛ عًـ٢ ايبٛغـااظبٝني ٚيهـٔ     
اسبطاؽ ضزِٖٚ ٚعازٚا إىل َٓاظهلِ. ٚيف ايّٝٛ اياايٞ بصٍ ازبٝـ ايعجُاْٞ دٗساو نبرياو 
ملٓــع ا٫نــططابات، َٚــع شيــو ؾــعط ايؿطْػــٕٝٛ باإلٖاْــ١ ٖٚــادِ ا٭ضَــٔ ايػــؿري 

 .(42)ٚ  ٜٓكصٙ غ٣ٛ ايؿطاضايؿطْػٞ، 

ٚيف ايػابع عؿط قسّ ايػـؿري ايؿطْػـٞ ؾـه٣ٛ يًبـاب ايعـايٞ، ٚازعـ٢ أْـ٘        
تػان٢ تاَاو عٔ ا٫عاسا٤ات ايك سسثت أثٓا٤ ازبٓاظ٠، ٚعّبط عٔ قًك٘ ع٢ً َا سـسخ  
َٔ طباطط، ٚناْت اإلداب١ إٔ أَط ايباب ايعايٞ مبٓع ا٫عاسا٤ات يف ٚقت غـابل، ٚيف  

كسّ بٓؿؼ ايؿه٣ٛ َٚع٘ غؿري ايبٓسق١ٝ، ٚ  رباًـ إداب١ ايبـاب ايعـايٞ   ايّٝٛ اياايٞ ت
 .(43)عٔ ايػابل

ٚيف ايعؿطٜٔ َٔ ْؿؼ ايؿٗط شٖر ض٥ٝؼ اسبطؽ إىل ايػؿاض٠ ايؿطْػ١ٝ ٚأؾعط 
ايػؿري ايؿطْػٞ إٔ عؿط٠ َٔ ايبٛغااظبٝني ايصٜٔ ُأزٜٓٛا يف تٗسٜـس اياذـاض املػـاملني      

كِٗ سهِ اإلعـساّ. ٖٚٓـا تٛغـط ايػـؿري يف إْكـاش      ايكبض عًِٝٗ يف ايكًع١ ٚقسض حب
سٝاتِٗ، نُا تٛغط يعسز َٔ ايؿطْػٝني ٚطًر ضنا ايبططٜطى عِٓٗ ٚنصيو املعاسٜٔ 

 .(44)ا٭ضَٔ

ٚيف بسا١ٜ ؾٗط غباُرب اغاكطت ا٭ٚنـاع ْػـبٝاو، ٚقًـت ا٫ساذادـات بعـس      
ٚيهٔ ازبُٗٛض  ٚغاط١ بٛغااظبٞ باؾٞ، ٚ  اياٛقٌ إىل اتؿام بني ا٭ططاف املآاظع١،

  ٜهٔ ضانٝاو، ٭ْ٘ بعس عس٠ ؾها٣ٚ َاهطض٠ ٚقًت إىل ايباب ايعايٞ، َٚع سـسٚخ  
تٗسٜسات ايػؿري ايؿطْػٞ باعًٝل أعُاي٘، ٚإغ٬م ايػؿاض٠ ٚبكا٥٘ زاخـٌ ايػـؿاض٠ َـع    
َٛاطٓٝ٘ اْاعاضاو يكسٚض أٚاَـط َـٔ زٚياـ٘ ٚساـ٢ قـسٚض أسهـاّ ذبكـل هلـِ ايطنـا          
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عاسا٤ات ايك ٚقعت عًِٝٗ،   دبس نٌ ضبا٫ٚت ايػؿري ٜٚأخصٕٚ سكِٗ َٔ دطا٤ ا٫
ايؿطْػٞ آشاْاو قاغ١ٝ َٔ ايباب ايعايٞ. ؾايػؿري ايؿطْػٞ نإ ٜهاؾض َٔ أدـٌ اْاـعاع   
سل َٔ سكٛم ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ، سا٢ أْ٘ صبطز َا أزضى ؾؿٌ نٌ ضبا٫ٚت٘ يف اخـ ام  

تِٗ ذبت محا١ٜ ايسٚيـ١ يف زاخـٌ   قٛاْني ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ املٓع١ُ يسؾٔ َٔ ناْٛا يف سٝا
 .(45)أضانٝٗا بازض با٫ع اف باشبطأ

ٚنإ ايطًر املكسّ َٔ بٛغااظبٞ باؾٞ إىل ايباب ايعايٞ طبال مبعاقب١ بعـض  
سطغ٘ ممٔ ِٖ نس ايكٛاْني ٚنس ا٫َاٝاظات ا٭دٓب١ٝ املُٓٛس١ َٔ ايسٚيـ١ ايعجُاْٝـ١   

 ٚايهـابط  ا٭بطٜا٤ياذاض ايؿطْػٝني يًػطبٝني، َٚا قاَٛا ب٘ َٔ أعُاٍ قاٌ ٚتعصٜر نس ا
ايػًٛؾٝين ٚايصٜٔ ناْٛا ميؿٕٛ ع٢ً املكرب٠. أَا نـٕٛ ايػـؿري ايؿطْػـٞ ٜطًـر إْكـاش      
سٝاتِٗ ؾٗٛ ٜسخٌ يف ايٛنع ايػٝاغٞ ٚاإلْػاْٞ ؾكط. ٚتصنط بعـض ايطٚاٜـات بـإٔ    

ٖٚـٛ أضَـين َـٔ     Haji Vartaresاجملطّ اسبكٝكٞ يف ٖصٙ املصحب١ ٖٛ سـادٞ ؾاضتـاضؽ   
اب ض٩ٚؽ ا٭َٛاٍ، ٖٚٛ ايصٟ خسع ايبٛغااظبٝني باضتهاب املصحب١ بعس إٔ زؾـع  أقش

 Lemonهلِ أَٛا٫و، ثِ إٔ ايباب ايعـايٞ أضاز ايـادًل َـٔ ٖـصٙ املؿـه١ً ؾٓؿـاٙ إىل       
يٝبك٢ بعٝساو عّس٠ أؾٗط. أَا غؿري ايبٓسق١ٝ ؾكس سهـط تـأبني ايكاًـ٢ يف أٍٚ غـباُرب يف     

 .(46)ٖس١ٜ سٝح ُعٌَٛ َعا١ًَ طٝب١ ُٚقسّ ي٘ Buyukdereايػاع١ ايعاؾط٠ َػا٤ن يف َٓعي١ يف

أَا ايٓعاعات ايس١ٜٝٓ بني ا٭ضَٔ ايهاثٛيٝو ٚايباب١ٜٛ ٚايك تػببت يف نجري َـٔ  
ّ ٚشيــو بػــبر ايؿــعٛض ايطٝــر 1782ٖـــ/ 1195املؿــانٌ ؾكــس ٖــسأت يف عــاّ 

٥ٝػـِٗ    ٚايٛغاط١ ايٓادش١ ايك قاّ بٗا ايبططٜطى ا٭ضَين، ٚيهٔ ٖصا اإلدطا٤ َـٔ ض 
ػبس قب٫ٛو يس٣ ايعٛاّ َـٔ ا٭ضَـٔ ٚايـصٜٔ ضؾهـٛا َػـاضبا٘ ٚتٓاظ٫تـ٘ ٚتؿطٜطـ٘ يف        
سكٛقِٗ املصٖب١ٝ ٚطكٛغِٗ ايس١ٜٝٓ. ٚقـس سـاٍٚ ايػٛغـا٥ٕٝٛ قاًـ٘ أثٓـا٤ ٚدـٛزٙ يف       
ايهٓٝػ١ ٚسبػٔ اسبغ ؾكس ظبا ٖصا ايعذٛظ ايطٝر عٓسَا اخابأ يف قبـٛ ذبـت ا٭ض .   

ٛن٢ بعض ايٓػا٤ ٚا٭طؿاٍ ايصٜٔ ؾكسٚا سٝاتِٗ قبـٌ  َٚع شيو   ٜػًِ َٔ ٖصٙ ايؿ
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صب٤ٞ ازبٝـ اإلْهؿاضٟ ايصٟ   إضغـاي٘ يًكهـا٤ عًـ٢ ٖـصٙ ا٫ساذادـات ٚتٗس٥ـ١       
ا٭ٚنــاع، ؾــاِ ايكــبض عًــ٢ مخــؼ ٚث٬ثــني َــٔ املؿــاغبني ايــصٜٔ أخًــٛا بــا٭َٔ 
َٚععُِٗ َٔ ايعُاٍ ٚاملٝهاْٝهٝني، ٚقـس تـت ضبـانُاِٗ ٚثباـت إزاْـاِٗ ُٚأزخًـٛا       
ايػذٕٛ، بُٝٓا ثبت ع٢ً مخػ١ َِٓٗ دطا٥ِ ؾازس١ ُأزخًـٛا مبٛدبٗـا ايكبـٛ اسبسٜـسٟ     

 .(47)املدكل يًعاا٠ َٔ اجملطَني، أَا ايبك١ٝ ؾأٚزعٛا ايػذٔ ايعازٟ

ٚيف تًــو اٯْٚــ١   تٛدٝــ٘ ا٫تٗــاّ إىل ايبططٜــطى إلُٖايــ٘ يف أزا٤ ٚادبــ٘ 
ًّـ١ اي٬    تٝٓٝـ١ ٚباغـاػ٬ي٘   ٚنصيو سكٛي٘ ع٢ً ضؾا٣ٚ َٔ املطتـسٜٔ ٚأقـشاب امل

يٮَٛاٍ ٚإٖساض َبايؼ نبري٠ َٔ املاٍ ايعاّ. ٚسـّسز املطـايبٕٛ ضغبـاِٗ َـٔ ايبـاب      
ايعايٞ بإٔ ٜكّٛ بؿكً٘ ٚتعٝني ايبططٜطى ايػابل ايصٟ   ْؿٝـ٘ يف ؾـٗط ٜٓـاٜط عـاّ     

ٖـ. ٚمبا إٔ بعض ازبٗٛض ٜ٪َٕٓٛ بربا٠٤ ايبططٜطى ٚا٭غًبٝـ١ َـٔ   1194ّ/ 1781
ًبٛا اغاكايا٘، ؾكس اعاكس ازبُٝع بـإٔ ايبـاب ايعـايٞ غـٝكبٌ     ا٭١َ ناْت تهطٖ٘ ٚط

 Phlippopolisتٛد٘ ايططؾني ٜٚكسض َطغّٛ باعٝني ايطاٖر ا٭ضَين ؾًٝٛبٛبٛيٝؼ 
 .(48)يف ايبططٜطن١ٝ

ٖـ ٚبساؾع َٔ َؿاعط اسبكس ٚايهطا١ٖٝ، ٚمبعٜس َٔ 1195ّ/ 1782ٚيف أبطٌٜ 
ٔ ساٚيٛا اغاٝاٍ ايبططٜطى يف ايهٓٝػ١ اإلقطاض ٚباملاٍ اغاطاع ايهاثٛيٝو ا٭ضَٔ ايصٜ

يف اغطاْبٍٛ ايهػط ع٢ً ايكسض ا٭ععِ بمقايا٘ َٔ َٓكب٘ َٚعاقبا٘ بـايٓؿٞ إىل قطٜـ١   
يف خًٝر ْٝكَٛٝسٜا. ٚيف َ٪اَط٠ أخط٣ ُأزٜطت بمسهاّ   إقٓاع ايباب ايعايٞ باغاسعا٤ 

ٝٓـٝني، ٚنـإ   ٖٚٛ أنرب املؿـٗٛضٜٔ بانـطٗاز اي٬ت   Zachariaايبططٜطى ايػابل ظنطٜا 
يـٝذًؼ عًـ٢ نطغـٞ ايبططٜطنٝـ١ ٜٚػـ ز       Bursaآْصاى يف ططٜل عٛزت٘ َٔ بٛضق٘ 

َهاْاــ٘ ايػــابك١. ٚعٓــسَا ٚقــٌ إىل اغــطاْبٍٛ يف اسبــازٟ عؿــط َــٔ ؾــٗط ابطٜــٌ  
ّ محً٘ ايٓاؽ ٚقاز٠ ا٭١َ يف َٛنر َٗٝر إىل ايباب ايعـايٞ. ٚقـس   1782ٖـ/ 1195

غٝا٬ؾـ٢، ٚإٔ ا٭ضَـٔ ايـصٜٔ غـذٓٛا يف      اعاكس ايٓاؽ آْصاى بإٔ ا٫نطٗاز ايـسٜين 
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، ٖٚصا َا سسخ ؾع٬و سٝـح   إطـ٬م غـطاح    (49)ا٭قب١ٝ اسبسٜس١ٜ غٛف ُٜؿطز عِٓٗ
نٌ َٔ يف ايػذٕٛ َٔ ا٭ضَٔ ٚاْا٢ٗ اسبسخ عٓس تًو ايٓكط١، ٚع٢ً ازباْر اٯخط 
ت ؾكس نإ ا٭غاقؿ١ ا٭ضَٔ َـٔ ايطبكـ١ ايجاْٝـ١ نػـاىل َٚـازٜني، ٚنـاْٛا مبجابـ١ أزٚا       

 .(50)خاز١َ ٚطّٝع١ ٭قشاب ازباٙ ٚاملاٍ

ٚػبر إٔ ْعطف أْ٘ خ٬ٍ ايٓكـ ا٭ٍٚ َـٔ ايكـطٕ ايػـابع عؿـط املـ٬ٝزٟ      
ٖطب نجري َٔ ا٭ضَٔ َٔ دطا٤ انطٗاز ايؿاٙ عبـاؽ سـانِ ايؿـطؽ، ٚاغـاكطٚا يف     

ّ 1607ٖــ/  1016ا٭قايِٝ ايعجُا١ْٝ يسضد١ إٔ َس١ٜٓ أظَري ٚسسٖا اغـاكبًت غـ١ٓ   
٠، ٚأثٓا٤ تسٖٛض ا٭ٚناع يف ايسٚي١ ايعجُاْٝـ١ ذبـٍٛ ا٭ضَـٔ َجًـِٗ     سٛايٞ أيـ أغط

َجٌ ايْٝٛاْٝني إىل املصٖر ا٭ضثٛشنػٞ يف ايهٓٝػ١ ايطٚغ١ٝ ٚشيو إلْكاش سٝاتِٗ. ٚيف 
ٞ  1676ٖـ/ 1087غ١ٓ  يٮضَـٔ   Aleksie Mikhaillovich ّ أعط٢ ايكٝكـط ايطٚغـ

عـسز َـٔ دبـاض ايهاثٛيٝـو      ْكٝباو يف دباض٠ اسبطٜط ايطٚغٞ، ٚبعس غت غٓٛات دـا٤ 
ايكٝكط ايطٚغٞ ٚتٛغـًٛا   إىل Hagob IVا٭ضَٔ َعِٗ ايهاثٛيٝهٞ ٖاغٛب ايطابع 

إيٝ٘ بطًر اسبُا١ٜ عػهطٜاو ٚغٝاغٝاو َٔ ايؿطؽ. نُا شٖر ٖاغٛب ايطابـع إىل اسبـرب   
ا٭ععِ )ايبابا( يف ضَٚا َٔ أدٌ إثاض٠ ايطٛا٥ـ املػٝش١ٝ ٚعس ايبابـا بٛنـع ايهٓٝػـ١    

ذبت غًط١ ايهٓٝػ١ ايطَٚا١ْٝ ٚيهٔ يػ٤ٛ سع٘ تٛيف يف ايكػطٓط١ٝٓٝ قبـٌ إٔ   ا٭ض١َٝٓ
 .(51)ؼبكل ٖسؾ٘

ايصٟ ضأ٣  (52)أَا أٖساف ضٚغٝا اياٛغع١ٝ ؾكس ذبككت يف عٗس بططؽ ا٭نرب
بــإٔ اياشــايـ َــع ا٭ضَــٔ غــٝؿٝسٙ يف محًاــ٘ نــّس ايسٚيــ١ ايعجُاْٝــ١ ٚيف خططــ٘ 

ٝا ٚاهلٓس، ٚقس ٚدس بططؽ ؾهط٠ اسبـطب  اياٛغع١ٝ بادباٙ ايب٬ز ايؿاضغ١ٝ ٚٚغط آغ
نس ا٭تطاى َسضٚغ١ عٓس أسس أبٓا٤ ًَـٛى ناضابـاؽ اشبُػـ١ ٖٚـٛ أغـطاٌٜ أٚضٟ      
ايصٟ قه٢ غٓٛات يف ايػطب ا٭ٚضٚبـٞ ٚظاض ضٚغـٝا ٚأخـرب بطـطؽ خبطاـ٘ ايـك       
تٗسف إىل اغاك٬ٍ أضَٝٓٝـا ٚٚنـعٗا ذبـت اسبُاٜـ١ ايطٚغـ١ٝ. ٚعًـ٢ ايـطغِ َـٔ         
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ط٠ أٚضٟ ٚٚعسٙ بأْ٘ غٝؿٔ مح١ًّ نّس ا٭تطاى ٚايؿطؽ َـٔ  َٛاؾك١ ايكٝكط ع٢ً ؾه
قًر أضَٝٓٝا إ٫ّ أْ٘ يػ٤ٛ اسبغ   ٜٓؿص ٚعسٙ ٭ٕ ضٚغٝا ناْت يف سايـ١ سـطب َـع    

 .(53)ايػٜٛس يف تًو ايؿ ٠

ّ غعا بططؽ ا٭نرب مشاٍ ؾاضؽ ٖٚصا َا ؾذع 1722ٖـ/ 1134ٚيف غ١ٓ 
 اياٗسٜـسات ُٗا، ٚيهٔ ْعطاو ياعاٜس ا٭ضَٔ ٚازبٛضدٝني ع٢ً املطايب١ باغاك٬ٍ زٚيٝا

ايعػهط١ٜ يطٚغٝا َٔ قبٌ ايؿطؽ َسع١َٛ باياٗسٜس ايعػـهطٟ ٚايػٝاغـٞ اي نـٞ    
ؾكس تطنت سًؿا٤ٖا ٚأْكاضٖا َٔ املػٝشٝني ذبت تٗسٜسات ا٫نطٗاز ٚيف َٛقــ  

ٖــ/  1137نعٝـ، ٚيهٔ بطـطؽ   ٜـٓؼ ا٭ضَـٔ ْٗا٥ٝـاو سٝـح أقـسض يف عـاّ        
٘ ا٭ضَــٔ اسبُاٜــ١ ٚاَاٝــاظات خاقــ١ يف ا٭ضانــٞ ّ َطغــَٛاو َــٓض مبٛدبــ1724

 .(54)ايطٚغ١ٝ، إ٫ّ إٔ ْاٝذ١ ٚعٛزٙ   تاشكل ع٢ً أض  ايٛاقع َا عسا ايكًٌٝ َٓٗا

بعس شيو بسأت قٝكط٠ ضٚغـٝا نـاتطٜٔ ايجاْٝـ١ تٛغـعاو دسٜـساو يف ٚغـط آغـٝا        
ٚادبٗت جبٓٛزٖا سبسٚز ايكـني ٚاحملـٝط اهلـازٟ، ٚيف ْؿـؼ ايٛقـت ناْـت تاـٛم إىل        
ايٛقٍٛ إىل املٓاطل ايساؾ١٦ سٍٛ ايبشط ا٭بـٝض املاٛغـط، ٚياشكٝـل ٖـصٙ ا٭ٖـساف      
اياٛغع١ٝ ؾكس غعت إىل إثاض٠ املػٝشٝني املٛدـٛزٜٔ يف ا٭قـايِٝ ايـك ذبهُٗـا ايسٚيـ١      
ايعجُا١ْٝ ٚع٢ً ٚدـ٘ اشبكـٛم يف أَـانٔ ايـصٜٔ ٜؿـ نٕٛ َـع ضٚغـٝا يف ايسٜاْـ١         

 .(55)بًكإ ٚا٭ضَٔ يف ا٭ْانٍٛاملػٝش١ٝ ا٭ضثٛشنػ١ٝ َجٌ ايْٝٛإ ٚاي

ّ عٓسَا قطضت ضٚغٝا ارباش قطاضات نّس تطنٝا قاَت 1768ٖـ/ 1181يف غ١ٓ 
بمسٝا٤ أَـٌ ا٭ضَٓـٝني يف إْؿـا٤ ممًهـ١ هلـِ يف أضاضات       (56)اإلَرباطٛض٠ ناتطٜٔ ايجا١ْٝ

Ararat     ٞذبت اسبُا١ٜ ايطٚغـ١ٝ. ٚنـإ ايهـاثٛيٝهArgoution     ٕٛقـس طًـر إٔ تهـ
ت َكطاو يٮضَٔ بني تطنٝا ٚؾاضؽ، ٚيهٓ٘   ٜـٓذض يف شيـو سٝـح ناْـت     ١ٜ٫ٚ أضاضا

 Grandاإلَرباطٛض٠ ايطٚغ١ٝ َؿػٛي١ بمػباز زٚي١ إغطٜك١ٝ نبري٠ ذبت سهـِ سؿٝـسٖا   
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Duke Constantine    أٌ قاٜـد  ّتشنل الْٔىاٌ ّمقدّىٔا ّبلػازٓا ّاسطاىبْل، يف حـ
 .(67)مبنلك٘ أزمٔئ٘ حتت اذتكه السّسٕ كاٌ حيله Potemkinاإلمرباطْزٗ السّسٔ٘ بْمتك  

ٍــ   1191سـي٘   (68)جزٓـسٗ القـسو   Suvorovّعيدما غزا ادتيـسال سـْازّ    
الجاىٔ٘ عنل علٙ تشتٔت أكـرب عـدد مـً انزمـً      و بأّامس اإلمرباطْزٗ كاثس1777ًٓ
( أزمين ّىقل سكاىَه إىل أجزاٛ مً جيْب زّسـٔا. ّبعـد سـيت     13.611ٓقدز بـ )

علٙ بعد سـت٘ أمٔـال مـً     New Nahcivanي٘ ىاٍشٔػاٌ ادتدٓدٗ أسص سْازد  مدٓ
ّجلب إلَٔا انزمً مً القسو، ّىظسًا الىتقال  Rostov – on- Donزّستْ  أٌّ دٌ 

انزمً إىل ٍرِ امليطق٘ يف شتاٛ قازص ّبدٌّ مؤٌ كافٔ٘ فقد ٍلك مـيَه الكـجم مـً    
ه مً ّضعَه الشٔئ إىل جساٛ الربد ّادتْع، ّمع ذلك مل ٓرتاجعْا عً تقدٓه شكْاٍ

و، ٍّـرا ٓعـين أىَـا يف   ـس     1791ٍــ   1316كاثسًٓ حتٙ ّافاٍا انجـل يف سـي٘   
 .(69)املطا  ختّلت عً انزمً كنا ختّلت عً الْٔىاىٔ 

ٍّكرا حتدثت يف ما تقدو عً أّضاع انزمً يف الدّل٘ العجناىٔ٘  الل القـسٌ  
ا جيبًا إىل جيـب مـع العجنـاىٔ     الجاىٕ عشس اهلجسٖ الجامً عشس املٔالدٖ حٔح عاشْ

ّلكيَه متٔزّا بأمتَاىَه كجم مً انعنال يف التجـازٗ ّالززاعـ٘ ّالاـياع٘ ّالعنـازٗ     
ّالامف٘ ّغمٍا مً انمْز اليت أسَنت يف جْاىـب عـدٗ مـً اذتطـازٗ العجناىٔـ٘،      
 فطاًل عً ما كاٌ ٓعٔشُ انزمً مً أّضاع دٓئ٘  اص٘ بَه ّذات عالق٘ بالبابْٓ٘ يف
زّما. ّال ٓفْتين اإلشازٗ إىل مدٚ التشامح العجناىٕ الرٖ ّّفس لكـجم مـً انقلٔـات    
 ّميَا انقلٔ٘ انزمئ٘ حسٓ٘ االعتقاد ّممازس٘ العادات ّالتقالٔد ارتاص٘ بكل طاٜف٘.

ّ  س دعْاىا أٌ اذتند هلل زب العامل  ّالاالٗ ّالشالو علٙ زسـْلُ انمـ    
 ٗ ّأمت التشلٔه.أفطل الاالعلُٔ ستند بً عبداهلل 
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