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املقدوُ
تأغٝػ ا عًاا ٢يسٜٗاا ١لٕ ليخ ا ضٜذ ٖااَ ٛااط  ٠ع نػاا ١يكااٛلّ لملااسل ٔ٥لمل ناا١ٝ
ٚعااط

ذ هل ا َٚاهل ا ع ا ل٭ظَٓااٚ ١ل٭زٚلض ليخع قااطَ ١ٜعٗ ا أقاا ّٛيطغااِ

قااٛض ٠تكطٜبٝاا ١يخهطٜاامل لملسٜٓاا ١لسب نااط ٠يف َطذًااَ ١خكسَااَ ١اأ عُطٖا
لملا ااٛضم ي اا يٓٗٛ

ٚليعلخا ااط ي اا يخؿطز ٚدبا اا ٤ٞضب اا ٚيي يؿا ااهٌ نخ ي اا

تكٛضَ ١ٜػخٓس ٠عًَٛ ٢لضز ٚثٝكاٚٚ ١ثا ٥ل ذكٝكاٚ ١يكاس أمسٝامل دباطيي
ٖا ااص ٙي غا ااِ ضلّ تهطٜا اامل  ٚيعًا اا ٞيا اأ أتا اا ِٖٛعٓا ااسَ أطًا اال عًا اا ٢عًُا ااٞ
ل٫غ ااِ( ضلّ تهط ٜاامل) ٖ ااصل ٭ْ ااي  َٚاأ خ اا ْ ٍ٬اابـ لمل ن اا ٞي ملسلضغ اا ١ق ااس
ٚجس :
* لٕ أقسّ ْػٝخ يؿط ٟقس تٝكٓ َٔ غهٓ٘ يخهطٜمل ٚلغخٝط ْ٘ ؾٗٝ
حيٌُ لهل٫ ١ٜٛضلَ ١ٝلزبٓؼ ٚلْ٘ قس ذٌ ؾ ٗٝيعس َٓخكـ ل٭يـ
ليث ْ ٞقبٌ لمل٬ٝز صب ٚضل يكًعخٗ ليي ن ْمل ق  ١ُ٥إي ٕ ذًٛي٘ ٚليي
ن ٕ قس يٓ ٖ ل٭ؾٛض ٕٜٛيف َٓخكـ ل٭يـ ليث ْ ٞقبٌ لمل٬ٝز نثػط
ذسٚز ٟجٓٛي ٞيسٚيخِٗ.
*لٕ لضقٚ ٢أؾٗط ٚأق ٣ٛصبخُع يؿط ٟجعض ٟلغخٛطٔ تهطٜمل ٚتطى ؾٗٝ
لثط ٚؾحط َٔ ذ ٝنٗ شنط ٖ ٛلجملخُع لٯضلَٚ ٞلٕ ت ضٜذ تهطٜمل ليكسِٜ
ٜه ز ٜه ٕٛلذخه ضل ي٘ ز ٕٚغري َٔ ٙل٭قٛلّ ليي ذًمل ؾ ٗٝقبً٘ أ ٚيعس.ٙ
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* لٕ يف ط يع ثك ؾ ١صبخُع تهطٜمل ليْ ّٛٝهٗ َٔ ١لملٛضٚث ليثك يف
لٯضلَ ٞغٛل ٤ن ٕ َٔ ج ْب ليخعبري ٚليًهٓٚ ١ليًٗح ١أ َٔ ٚج ْب يعض
ليخك يٝس ٚليطب ٥ع ٚليع زل أ َٔ ٚج ْب يعض لدب ٖ

لملعٝؿ ١أٚ

غ ٝغ لسب.٠ ٝ
لضجٛل لٕ أن ٕٛقس ٚؾكمل يف ضب ٚيي يف ضب ن  ٠لمل ن ٞليعطٜل
يخهطٜمل ليعخٝك١
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اآلزاوًىُ يف التازيخ
لٯضلَ َٔ ِٖ ٕٛٝأيٓ  ٤غ ّ ئ ْٛح ٚيكس ظٗطٚل يف ليخ ضٜذ َٓص
ل٭يـ ليث يث قبٌ لمل٬ٝز نكب  ٌ٥ٴضذٳٌَّ ثِ ؾهًٍٛل ز ٬ٜٚعسٜس ٠مل تؿًح
يف ته ٜٔٛإَ لطٛض ١ٜق ١ٜٛؾإٔ لٱَ لطٛضٜ

لٯخط يٌ ظًمل ز، ٬ٜٚ

تخر يـ ت ض ٠يعهٗ َع يعضٚ ،طٛضلً َع ل٭َِ لجمل ٚض ،٠يسض ٤ليؿط عٔ
شلتٗ  .يٝس أْٗ أخؿكمل يف لٱيك  ٤عًٖ ٢ص ٙليس ، ٬ٜٚإش لْٗ ض ٚلَخعجمل
ؾعٛيٗ ي ٭َِ لجمل ٚضٚ ٠شليمل ؾ. ٗٝ
ٚيكس غهٓمل إذسَٛ ٣ج تِٗ يف مش ٍ ٚٚغط َ يني ليٓٗط ٜٔيف ليعطلم ٚ
يف ٚغط ٚمش ي ٞغٛضٚ... ٜيعٌ َٔ يني أِٖ َث ي تِٗ تهطٜمل ٖٚطط٣
ٚنطَٚ ٞليطريٖ ٕ
ٚأَ عٔ أقًِٗ ؾإِْٗ َٔ ل٭قٛلّ ليي ْعذمل عٔ ؾب٘ لزبعٜط ٠ليعطي١ٝ
نُٔ إذس ٣لملٛج

ليي تسؾكمل َٓٗ عب ٛليبًسلٕ ليؿطق ١ٝأٚ

ليؿُ يٚ ،١ٝيكس ٚضز ز ٌ٥٫تؿري إىل ٖ ٤٫٪ليطذٳٌَّ يف َكط َٓص ليػ٬ي١
ل٭ٚىل(عب 3100 ٛم )ّ.ي غِ "غخٚ "ٛٝأطًكمل ليٛث ٥ل ل٭نس ١ٜعًِٗٝ
لغِ "غخ "ٛٝيف عب ٛغٓ2700 ١م.ّ.
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ٚقس أُطًل لمسِٗ عً ٢ليب٬ز ليي غهٓ ، ٖٛؾسٴعٝمل ي غِ ي٬ز ضلّ قطْٚٶ
عس ٠قبٌ إٔ تعطف َٓص ليعكط لهلًٓػي ليػًٛقٚ ٞن ٕ شيو يف ليكطٕ
ليطليع قبٌ لمل٬ٝز.
ٚيػخِٗ تٓخُ ٞإىل ع  ١ً٥ليًػ لزبعض ٖٞٚ ١ٜإذس ٣يػ غٛض ١ٜليكسمي١
 ٖٞٚع  ١ً٥يػ ١ٜٛنبري ٠عطؾمل يف أٚغ ط ليب ذثني ي غِ ليًػ ليػ َ١ٝ
ٚأقطب ليًػ ليكسمي ١إَي ٖٞ ٗٝليًػ ليهٓع ْ.١ٝ
ٚزْ ٜخِٗ تعخُس عً ٢لملٝثًٛج ٝليؿطق ١ٝثِ لٕ صبُع ل٭ضي ب عٓسِٖ ٖٛ
َعٜخ َٔ لٯهل ١ل٭ؾٛضٚ ١ٜليب يًٚ ١ٝل٫نسٚ ١ٜيعٌ َٔ أِٖ هلخِٗ ْٓ ٜ
ٚلتٚ ٛغني ْٚطن ٍ
ٚيكس يطع لٯضلَ ٕٛٝيف ليكٓ ع

لملدخًؿَ ١ثٌ قٓ ع ١لمل٬يؼ ليكٛؾ١ٝ

ٚليهخ ْٚ ١ٝليكطٓ ١ٝلزبُٚ ،١ًٝل٭ث ث لشبؿيب ٚلزبًٛزٚ ،أزٚل ليهخ ي،١
ٚيف قٓ ع ١لسبً َٔ َّٞليؿهٚ ١ليصٖب ٚلسبؿط عً ٢لملع زٕ ٚليع د نُ
ٚيطعٛل يف ليخح ض ٠إش لٕ ليخح ض ٠يًػمل شض ٠ٚصبسٖ يف ليعكط لٯضلَ.ٞ
ٚن ٕ ليخح ض لٯضلَٜ ٕٛٝبعث ٕٛقٛلؾًِٗ إَىل مجٝع ي٬ز لملؿطم ليكسِٜ
يخكٌ إَىل َٓ يع زجًٚ ١ليؿطل مش يً ٚإَىل َكط ٚلسبح ظ جٓٛيٶ .
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تازيخ والدَ وبصوغ تكسيت املديٍُ
تهطٜمل َس ١ٜٓت ضخيَ ١ٝخحصض ٠يف ليكسّ .قعب عً ٢لملدخكني
ٚلملٗخُني يف ث ض ٚتأضٜذ لملسٕ ليعطلق ١ٝليكسمي ،١ذبسٜس يسل ١ٜقَٗ ٝ
ٚتبًٛضٖ نُ ٚقعب عً ِٗٝأٜه تعٝني زٚضٖ لسبهط ٟل٭ٚ .ٍٚشيو
يعسّ ذك ٍٛتٓكٝب

َٝسلَْ ١ٝبهط ٠عً ٢أضنٗ ل٭غ ؽ ذٝث إٕ

ليخٓكٝب ليي ذكًمل ؾَ ٗٝخأخط ٠جسل ٚمل تخح ٚظ ليطبك لسبهط١ٜ
ليعً ٝيف أضنٗ ليبهط.
نصيو غ ٤ٛليخكطف يف ث ضٖ ٚيسل ١ٝ٥ليخع ٌَ َعٗ َ أز ٣إىل ْسض٠
ليعثٛض عً ٢ل٭ثط لمل ز ٟليس٫يٚ ٞليهخ ي ٞليص ٟحيسز أٜ ٚعهؼ ي يٛلنح
لملًُٛؽ تٛقٝمل ق َٗ ٝل٭ٚ ٍٚأٜه ؾؿٌ لسبك ٍٛعً ٢طبك ١لغخٝط ْٗ
ل٭ٚىل يؿهٌ زقٝل لملع مل يػبب تطلنِ ل٭زٚلض ؾ ٗٝجطل ٤تهطلض أ ٚتسلٍٚ
َسْٝخٗ ي غخُطلض غٛل ٤ن ٕ ذك ٍٛشيو َٔ قبٌ لملخرهُني ليصٜٔ
ذًٛل ؾ ٗٝأ َٔ ٚقبٌ تكطف لٯًٖني هل َٔ ليػه ٕ ع

لملطلذٌ

ليخ ضخي ١ٝلمل ض ٠عًٚ ٗٝلقكس يصيو إع ز ٠لغخدسلّ لملٛلز ل٭ٚي١ٝ
لملػخدسَ ١يف ق ّ ٝل٭زٚلض ليػ يك ١يف عًُ ١ٝإق َ ١ل٭زٚلض لي٬ذك .١يهٔ
عً ٢ليطغِ َٔ نٌ شيو ؾكس ظٗط يعض ليٓخ ٥خ ٚٚضز يعض
لمل٪ؾطل يف ؾإٔ إٜػ هل ليبعٝس يف ليكسّ .إش شنط أنثط َٔ يًسلْ ٞعطيٞ
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ممٔ ٚثكٛل أخب ض ليعٗٛز ٚلملسٕ ليعطي ١ٝليعخٝك ١أَط قسَٗ ٚأظيٝخٗ ٚيعٌ
أيطظِٖ ن ٕ ليبًسلْ ٞلئ ذٛقٌ ليص ٟق ٍ  :إٔ تهطٜمل (َس ١ٜٓأظي١ٝ
عخٝكٚ .)١نًُ ١أظي ١ٝتعي ؾسٜس ٠لٱٜػ ٍ يف ليكسّ ٚنطض تأنٝس ٙعً٢
عخكٗ يف أثٓ  ٤غطز ٙليهخ ي ٞذٝث ق ٍ( ٖٞٚقسمي ١ليبٓ .)٤
ٚق ٍ يف شيو أٜه ليبًسلْ ٞلئ جبري إش ج  ٤نٜٓ َ٘٬ل َٔ ٖٞٚ ( :
لملسٕ ليعخٝك ١لملصنٛضٚ .)٠نطض ليك ٍٛليبًسلْ ٞلئ يطٛط ١إش
ق ٍٚ(:لملس ١ٜٓعخٝك ١ليبٓ ٚ )٤نًُ ١عخٝك ١ليٛلضز ٠يف لملك زض ليث٬ث
لملصنٛض ،٠هل ٚظْٗ يف َٝسلٕ ليبعس ليعَي ليػرٝل ليصٜ ٟأخص ي٘
لمل٪ضخ.ٕٛ
أَ ليهخ ب لحملسث ٕٛؾكس أؾ ضٚل يف حبٛثِٗ ل٭ثطٚ ١ٜليخ ضخي ١ٝإىل
عطلقخٗ ٚق َٛل يإثب

شيو ٚإظٗ ض ضلٖ ِٖ٤ص ٙيف نخ ي تِٗ

٪َٚيؿ تِٗ.
إش شنط ليه تب ليػط ْٞ ٜيٛيل يٗٓ ّ يف إذس ٣نخ ي ت٘ عٔ تهطٜمل يف
صبً ١لملؿطم ليػط( :١ْٝ ٜأْٗ يٓٝمل يف َٓخكـ ل٭يـ ليث يث قبٌ لمل٬ٝز)
 ،نُ شنط ليكؼ غٗ ٌٝق ؾ يف َٛنٛع ْؿط يف لذس ل٭عسلز ليك زض٠
يًُحًْ ١ؿػٗ :
(أْٗ يٓٝمل يف ذسٚز ل٭يـ ليث يث قبٌ لمل٬ٝز) .نصيو شنط ل٭زٜب
لملطذ ّٛعبس ليهط ِٜعبس لي ٖٛب ل٫يٛغٚ ،ٞل٭غخ ش ذػني ليه ؾً ٞيف
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نخ يُٗ لملٛغ( ّٛتهطٜمل يف ليخأضٜذ ٚل٭زب)( :إٔ تهطٜمل يٓٝمل نطليع
َس ١ٜٓيعس طٛؾ ٕ ْٛح عً ٘ٝليػٚ،)ّ٬لظٗط لملػخؿطم ليػٜٛس ٟأضى.
ٖ ْػ ٕٛيف ضذًخ٘ ليي تطمجٗ لملطذ ّٛيطٖ ٕ عبس ليخهطٜي َ ٜطجعٗ
إىل َٓخكـ ل٭يـ ليث يث قبٌ لمل٬ٝز ٚ .يف نٌ ل٭ذٛلٍ ؾأْٗ َس١ٜٓ
ل٭ثط ١ٜلمل زٚ ١ٜليس ٌ٥٫ليهخ ي١ٝ

َٛغً ١لي٫ٛزٚ ٠ليكٚ .ّ ٝلملدًؿ

لملهخؿؿ ١ذسٜث غٛل ٤يف أَهٓخٗ ليكسمي ١أ ٚيف أَهٓ ١أثط ١ٜأخط ٣يف
أضج  ٤ليٛطٔ ليهبري َٔ ليي هل ع٬ق ١يٗ ت٪نس شيو ٚتععظٚ . ٙيعٌ
أقسّ شنط نخ ي٫ ٞغِ تهطٜمل ٚقًٓ سبس لٯٕ ٜ ،هُٔ يف زيًٝني أثطٜني
نخ يٝني عثط عً ُٗٝأثٓ  ٤تٓكٝب

زل٥ط ٠لٯث ض ليٛطٓ ١ٝليي أجطٜمل يف

ليعكس ل٭خري يًكطٕ لملٓكطّ .
ليسي ٌٝل٭ٜ ٍٚخُثٌ يكطعخني َٔ لٯجط ( ليط يٛم ليؿطؾ )ٞأذسلُٖ
قرٝرٚ ١ل٭خطَ ٣هػٛض ٠عثط عً ُٗٝإثٓ  ٤تٓكٝب

ٖ ١٦ٝلٯث ض يف ع ّ

(٬َٝ1992ز )١ٜيف أغ غ جسضلٕ قًع ١تهطٜمل أ ٟيني ضن ّ َ تبكَٔ ٢
ث ضٖ ليكسميٚ ١تعٛز إىل ليكطٕ ليث يث عؿط قبٌ لمل٬ٝز (- 1307
1275قبٌ لمل٬ٝز ) أ ٟإىل ليعٗس ليٛغٝط ٚيكس ج  ٖ ٤تني ل٭جطتني
ذبُ ٕ٬ضَٛظ نخ يَ ١ٝػُ ض ٖٞ ١ٜعب ض ٠عٔ ٚثٝك ١ذحط أغ ؽ يبٓ ٤
َعبس يٲي٘ ْطن ٍ ( ٖٛٚلذس لٯهل ١ليي ن ْمل تعبس يف ٚغط ٚجٓٛب
ليعطلم ليكس )ِٜنُٔ ذسٚز قًع ١تهطٜمل  َٔٚقبٌ لسب نِ لٯؾٛض ٟلزز
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ْريلض ٟل٭ ٍٚئ لضٜو ز ٜٔأ ًٜٞذ نِ ؾٛض ئ لًْ ٌٝذ نِ ؾٛض ليصٟ
لثبمل لمس٘ ٚيكب٘ ٚخخُ٘ لشب م أغؿٌ ليػطٛض ليي ٚثكمل خ

يٓ ٤

لملعبس لملصنٛض يف قًع ١تهطٜمل ليي ج  ٤لمسٗ ًَرل ي٘ لغِ نٛث٢
نُٔ َ ج  َٔ ٤نخ ي ١عً ٖ ٢تني ل٭جطتني ل٭ثطٜخني ليخ ضخيٝخني ليي
ٚجس َعُٗ صبُٛع َٔ ١ليهػط ليؿد ض ١ٜلملخبك ١ٝيهٚ٪ؽ َػعي ١ٝليؿهٌ
تطجع يٓؿؼ ليؿرت ٠ليخ ضخيٚ . ١ٝيًؿ ٥سْ ٠صنط لٕ لغًب لملًٛى
ليعطلقٝني ليكسَ  َٔ ٤غَٛطٜني أ ٚلنسٜني أ ٚي يًٝني أ ٚؾٛضٜني ن ْٛل
خيخُ ٕٛلٯجط ليص ٟتس ٕٚعً ٘ٝأعُ هلِ يأخخ ّ ذبٌُ أمس ِٖ٤
ٚأيك يِٗ .
ٚليسي ٌٝليث ْ ٞليص ٟعثط عً ٖٛ ٘ٝأقسّ مم شنط ْؿ ٜٚخُثٌ يًٛح
َػُ ض ٟعثط عًَ ٘ٝع  ٍٚلملٓكبني يف أغ غ

ث ض غب ض (أي ٛذب ) ١قطب

ليٛٝغؿٜٚ ١ٝعٛز تأضخي٘ إىل َٓخكـ ليكطٕ ليػ زؽ عؿط قبٌ لمل٬ٝز
(1550قبٌ لمل٬ٝز) أ ٟلْ٘ أقسّ َٔ ليٓل ل٭ ٍٚلملصنٛض ٚيكس ج  ٤ؾ٘ٝ
َ ْك٘( :لٕ ليكطليني يف لٚض ٚتهطٜخ ٕ ٝتكسّ يٲهلٚ ٜ ْٓ ١لٕ ليكطليني يف
لٚض ٚليٛضن  ٤تكسّ يٲي٘ ج ؾ ٕ )ٖٚ .هصل ظبس تهطٜمل أقسّ َ ج  ٤عٓٗ
ٚث ٥ك ٝسبس لٯٕ ذ ٍٛنَ ْٗٛسٜ ١ٜٓطجع ٚجٛزٖ إىل ذسٚز ع ّ
(1550قبٌ لمل٬ٝز) ٜٚكطْٗ مبس ١ٜٓليٛضن  .٤مم ٜعي أْٗ لذخ جمل إىل
ظَٔ أعُل يخهَ ٕٛس ١ٜٓتصنط يف ليعَٔ لملصنٛض َكط ١ْٚمبكطًح (
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لٚض ) ٚليصٜ ٟسٍ عً ٢لملسٕ ليهبري ٠أ ٚلملخٛغط ١عً ٢ذػب ليخؿػري
ل٫قط٬ذ ٞهلصل ليطَع لملسْ ٞيف ليك َٛؽ لملػُ ض ٟإش لٕ ق ّ ٝلملسٕ
يٝؼ ي ٭َط ليػطٜع أ ٚلٯْ ٞإمن تخٓ َ ٢يبط ٤عٔ قطَٚ ٣ػخٛطٓ
ذهط ١ٜإش لملعطٚف لٕ ليٓ ؽ ٜعٝؿ ٕٛيف ليبكع ١ليٛلذسٚ ٠ليطبك١
ليٛلذس ٠عس ٠أجَ ٍ ٝخع قبٚ ١لٕ زٚض غهٓ ِٖ ليي ٫يس ٚلٕ تخسلع ٢مبطٚض
ل٭ظَ ٕ تؿٝس َٔ طبًؿ تٗ ي ٛٝجسٜس ٠ؾٛم يك  ٖٞٚ ٖ ٜضبػٛي١
عًْ ٢ؿؼ ليطبك ١لسبه ضٚ ١ٜنُ ٜك ٍٛليؿ عط أي ٛليع ٤٬لملعط:ٟ

ٚزؾني عً ٢يك  ٜزؾني *** يف ط ٌٜٛل٭ظَ ٕ ٚلٯي ز
ل٭َط ليصٜٛ ٟنح لٕ َس ١ٜٓتهطٜمل ليي شنط يصل ل٫غِ يف ع ّ
(1550قبٌ لمل٬ٝز) قس ق َمل عٔ قط ١ٜت ٍٚ٪إىل ظَٔ طٛي٘ يكسض لسبٝع
ليص ٟذبخ ج٘ عًُ ١ٝتطٛض أَ ٟس ١ٜٓعٔ قط ١ٜقس ق َمل يف ظَٔ أقسّ.
ي ٱن ؾ ١إىل لٕ ل٭غخ ش ليسنخٛض ؾ ضٚم ْ قط ليطل( ٟٚأغخ ش لملػُ ضٜ
يف نً ١ٝلٯزلب ج َع ١يػسلز يف ليثُ ْ ) ٓٝقس شنط ي ٞؾدك ٝأثٓ ٤
يك َ ٞ٥ع٘ عًَ ٖ ٢ـ ْس ٠ٚتهطٜمل ٚزٚضٖ يف ليرتلث ليعطي ٞليي عكس
يطع َ ١ٜطنع إذ ٤ ٝليرتلث ليعًُ ٞيف ليعطلم ٚي يخع َ ٕٚع ج َع١
تهطٜمل يف ع ّ (٬َٝ1990ز ) ١ٜشنط لْ٘ عثط عً ٢خ

َػُ ضٜٛ ٟضز

َس ١ٜٓتهطٜمل ٚقس ج  ٤ليه ف يف ل٫غِ تهطٜمل َطلزف يف ليكطل ٠٤سبطف
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لزب ِٝش ٟليكٝػ ١ليبس ١ٜٚيف ليًؿغ ٚليصٜ ٟػُ َٔ ٢قبٌ ق ض ٞ٥ليًػ
ليكسمي ١ي زب ِٝلملكطٖٚ ١ٜصل ل٭غًٛب يف ليكطل ٠٤ن ٕ خ ق يأٌٖ غب ض
ليكسَ  ٤ش ٟٚل٫ق ٍٛليبس ١ٜٚذٝث لٕ ل٭خب ض ليي ج  ٤عِٓٗ تكٍٛ
أِْٗ ْعذٛل َٔ لزبعٜط ٠ليعطي ١ٝنُٔ لملٛج ١ليٓ ظذ ١إىل لض

ليطلؾسٜٔ

عٓس َطًع ل٭يـ ليث ْ ٞقبٌ لمل٬ٝز  َٔٚشيو ْػخطٝع ليك ٍٛلٕ تهطٜمل
تطٛض عٔ َػخٛطٔ قس ِٜقس ق ّ يف ظَٔ أنثط قسَ ٚلعخل نُٔ
َٓطك ١ذَ ،١ٜٛٝط ٠ت ٍٚ٪يس ٬ٜٚليؿُ ٍ َٚط ٠ت ٍٚ٪يس ٬ٜٚلزبٓٛب،
عً ٢ذػب قٚ ٠ٛمتهٔ ليعٗس ليك  .ِ٥نُ إْٓ  َٔٚخ ٍ٬ل٭خب ض
ليكسميْ ١ػخطٝع لٕ عبسز أْٗ ن ْمل َٓص ؾحط َسْٝخٗ ربِ ذسٚزٟ
يني ليس ٍٚلملصنٛضْ ٠ؿ ٚيعٌ َٔ ل٭َٛض ليي تؿٗس ملع قطتٗ يعٗٛز
ؾحط ليخأضٜذ ٖ ٛلٕ عًُ ٝلملػح ل٫ث ض ٟلملخهطض ٠يؿطم ليخٓكٝب ؾ ٗٝقس
أظٗط يٓ لٕ لملٓطك ١ليي ق َمل عً ٗٝتهطٜمل لملصنٛض ٠زْ ًٗ٥٫ؿ
ذبخ ٟٛعًَٛ ٢لقع َ قبٌ ليخأضٜذ َٔ ليي ن ْمل َػخٛطٓ

يف لزٚلض

(ليٛضن ٚ ٤ذًـ ٚغ َطلٚ ٤ذػٚ ١ْٛزٚض ليعبٝس ) ذٝث لٕ َٛقع تهطٜمل
ل٫ث ض ٟليص ٟلذخهٔ لملس ١ٜٓليي ج  ٤شنطٖ نُ قًٓ ْؿ نُٔ
أخب ض ليٓكـ ل٭ ٍٚيٲيـ ليث ْ ٞقبٌ لمل٬ٝز ٖ ٛنُ ٜك ٍٛل٭غخ ش
ل٫ث ض ٟليسنخٛض ج يط خً ٌٝليخهطٜي ٜؿهٌ ي٪ضٚ ٠غط ١ٝي يٓػب ١يعسز
٫يأؽ ي٘ َٔ َٛلقع َ قبٌ ليخأضٜذ أَث ٍ (تٌ ليصٖب ٚتٌ عحطٚ ٟتٌ
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ٖ ططٚ ٠تٌ لملبسز ٚؾًؿرمل ٚليٓ عٛض ٚعح جٚ ٞتٌ ليكٛلٕ ٚتٌ ليسلح ٚتٌ
غؿطٚ ٠لملٚ ُٕٛٝأّ تً ) ٌٝلملهخؿؿ ١يف لملٓطك ١لزبػطلؾ ١ٝليي ق َمل ؾٗٝ
تهطٜمل نُس ١ٜٓيهٌ َ تعٓ ٘ٝنًَُ ١س َٔ ١ٜٓأيع ز .نُ لٕ ل٫غِ
تهطٜمل زلٍ أٜه عً ٢إٜػ هل يف ليكسّ إش لٕ لشببري ل٫ث ض ٟليهبري
ل٭غخ ش لملطذ ّٛليسنخٛض ط٘ ي قط ٪ٜنس يف نخ ي٘ لملٛغ َٔ ّٛتطلثٓ
ليًػ ٟٛليكس ِٜعً ٢لٕ تهطٜمل َس ١ٜٓقسمي ١جسل ٚلٕ َؿطز ٠ل٫غِ تهطٜمل
َٔ تطلث يػ ٟٛيك ّٛغبكٛل ليػَٛطٜني يف لغخٝط ٕ ليػٌٗ ليطغٛي.ٞ
ٚتععٜعل هلصل ليطأٚ ٟتك ١ٜٛي٘ ْٛضز َ ق ي٘ لملطذ ّٛي قط عٔ شيو ل٭َط يف
نخ ي٘ َكسَ ١يف ت ضٜذ لسبه ضل :
((يسأ ليب ذث ٕٛيف لق ٍٛذه ضٚ ٠لز ٟليطلؾسَٓ ٜٔص ل٭ضيعٓٝ

َٔ ٖصل

ليكطٕ ٜؿه ٕٛيف إضج ع لقَ ٍٛععِ لملسٕ ليخ ضخي ١ٝيف ليػٌٗ ليطغٛيٞ
ٚلق ٍٛأمس  ٤ذطف نثري ٠إىل ليًػ ١ليػَٛط ١ٜأ ٚليًػ ١ل٫نس١ٜ
(ليػ َٚ ) ١ٝلظزلز تًو ليؿهٛى ٚدبُعمل ل٭زي ١ليًػ ١ٜٛعً ٢لٕ ٖصٙ
ل٭مس  ٤تطلث يػٚ ٟٛذه ض َٔ ٟق ّٛصبٗٛيني يٝػٛل َٔ ليػَٛطٜني
 َٔ ٫ٚليػ َٝني ٜٚطجح أِْٗ غبكٛل ٖص ٜٔليكَٛني يف ل٫غخٝط ٕ يف
ليػٌٗ ليطغٛيٚ ٞن ٕ ل٭غخ ش (ْ٫سظ يرينط) أ ٍٚي ذث ث ض ٟأث ض ٖصل
لملٛنٛع ٚمس ٢أٚي٦و ليك ّٛلجملٗٛيني ي يؿطلتٝني ل٭ٚلٚ ٌ٥أع ز زضؽ
لملٛنٛع يعس ٙمجً ١ي ذثني خط َِٗٓ ٜٔل٫غخ ش ( نًٝب ) ليص ٟأن ف
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أزي ١أخط ٣ت ضخيٚ ١ٝيػٚ ١ٜٛأنس عً ٢لٕ أٚي٦و ليك ّٛلجملٗٛيني أضق٢
َٔ ليػَٛطٜني ذه ض )) ٠ثِ أطٓب ل٫غخ ش ليسنخٛض ط٘ ي قط يهخ ي٘ َٔ
تطلثٓ ليًػ ٟٛيف شنط أمس  ٤لملسٕ ٚلسبطف ٚل٭زٚل ٚل٭ن ٬ليي
تطجع إىل عٗس َ قبٌ ليػَٛطٜني ٚج  ٤إٜطلز لغِ َس ١ٜٓتهطٜمل َٔ يني
َ شنط ٚؾكٌ َٔ أمس . ٤
ٖٚهصل ٜخععظ ضأ ٜٓيف لٕ ٫ٚزٚ ٠ق ّ ٝتهطٜمل نُػخٛطٔ ٜخٛلؾل َع
ليعكٛض لسبحط ١ٜلسبسٜث ١ليي ٜكع ظَٓٗ يف ذسٚز ل٭يـ ليخ غع إىل
ل٭يـ ليػ زؽ قبٌ لمل٬ٝز ٚليي نُمل ل٭زٚلض لسبهط ١ٜليي شنطْ ٖ
ْؿ ٚليي ٖ ٞلزٚلض َ قبٌ ليؿد ض ٜٚخعلَٔ َع ل٭زٚلض لسبه ض ١ٜليبهط يف
لملٓطك َٔ ١ليي متثٌ ليعكط لسبحط ٟلملعسْ ٞيأزٚلض ٖٞٚ ٙنًٗ َثًمل
عكٛض َ قبٌ ليؿب ٘ٝي يهخ ي ٞأ ٚليؿب ٘ٝي يخأضٜذ ٚ .ي ٛن ٕ قس ذكٌ
تٓكٝب يف أضنٗ ليبهط نُ قًٓ ْؿ يعٗط َ جيػس شيو ي يٛلنح
لزبً ٞعً ٢ليطغِ َٔ ليعثٛض عً ٢يعض ليكطع ٚليًك ٢ل٭ثط َٔ ١ٜليي
تؿٗس عً َ ٢شنطْ َٔ لزٚلض ت ضخي. ١ٝ
نُ لْ٘ ٚقبٌ ٖصل ٚشلى ٫ميهٔ إغؿ ٍ زٚض َٛقعٗ يف ل٭َط إش لٕ ملٛقعٗ
لسب ٟٛٝي يٓػب ١ملٛلقع لملػخٛطٓ

ٚلسبه ضل ليكسمي ١يف ليعطلم ل٭ثط

لملِٗ يف أظي ١ٝظٗٛضٖ نُػخٛطٔ يؿطٚ ٟلظزٖ ضٖ نُسٚ ١ٜٓلجي ي١ٝ
عط ٚ ٖ٤ذهٛضٖ نر نطَ ٠خكسَ ١أَ ١ٓٝإش لْ٘ يف ظَٔ ؾحط ليعضلع١
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يٲْػ ٕ ليكس ِٜعطف َسلض َٛنع تهطٜمل ليخ ضخي ٞيعض ليكط٣
ٚلملػخٛطٓ

ليعضلع ١ٝلٚ٫ىل يف ليخأضٜذ ن ملبسز ٚؾًؿرمل ٚليٓ عٛض ليي

ع قط يك َٗ ٝزٚض ليعبٝس لسبهطٚ ٟليعبٝس ِٖ شلتِٗ ليك ّٛلجملٗٛيٕٛ
ليص ٜٔغبكٛل عكط ليػَٛطٜني ٚليص ٟأطًل عً ِٗٝلغِ (لزبعضٚ .)ٕٜٛيف
ظَٔ ؾحط لسبه ض ٠ليعطلق ١ٝأ ٟذ ُٓٝي

تع ٌَ لْ٫ػ ٕ يف ليعطلم

ليكسَ ِٜع ي٦ٝخ٘ ل٫جخُ ع ١ٝلن َٔ تع ًَ٘ َع ي٦ٝخ٘ ليطبٝع ١ٝأٜٓع
َٛنع تهطٜمل ليخ ضخيَ( ٞػخٛطٓ ذهط ) ٜأٚجست٘ نطٚضل ضبٝط٘
ٚلقع٘ ليطٛيػطليف لسبٚ .ٟٛٝيف ظَٔ

ليعضلع ٞليٓ ٖض ٚلْخدبخ٘ َكَٛ

ؾحط ليخعسٚ ٜٔظـ لٱْػ ٕ ليكسَٛ ِٜنع تهطٜمل ليخ ضخي ٞمب جعً٘
(َطنعل ذهط ) ٜثِ َ ؾخ ٧لٕ طٛض ٙإىل (َس )١ٜٓيف شيو ليٛقمل .مم
ٜععظ ٪ٜٚنس ق ٍٛليسنخٛض ط٘ ي قط ذ ٍٛلٕ ل٫غِ تهطٜمل ٜعس َٔ
ليرتلث ليًػ ٟٛيك ّٛغبكٛل ليػَٛطٜني يف غهٓ ٢لض

ليعطلم ٜٚككس

يصيو ليك ّٛلجملٗٛيني ليص ٜٔشنطْ ٚليص ِٖ ٜٔي نٛض ٠لزبعضٜني يف
غهٔ لض

ليطلؾس. ٜٔ

ٚلٕ لٯث ض ليؿ خك ١يًع ٕ ٝيف لزبٗ

لحملٝط ١يخهطٜمل عً ١٦ٖٝ ٢تٍ٬

متثٌ َٛلقع لث ض ١ٜتٓط ٟٛذكٝكخٗ عً ٢ذ ي ١ذه ض ١ٜتع عٔ ليٓهخ
ليعًُ ٞلملخطٛض ٚخ ق ١يف صب ٫

ليطٚ ٟليػسٚز ٚليكٓٛل

ل٫ضٚل.١ٝ٥نُ ٚتٓط ٟٛعً ٢ذكٝك ١لٕ َٛقعٗ ٖ ٌ٥َٛ ٛغعٜط ليعط ٤
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لسبه ضٚ ٟأًٖ٘ قٓ ع أصب ز ذه ض ١ٜعطٜكٚ ١قس ن ٕ لذب ز ليعٓ قط
ليطبٝعٚ ١ٝليبؿط ١ٜقس ذكل لظب ظل

نبري ٠يف صب ٫

ليٓؿ٤ٛ

ٚل٫ضتك  ٤لسبهطٜني ع ليخ ضٜذ ٚل٭َثً ١عً ٢شيو دبػسٖ لملٛضٚث
ل٭ثط ١ٜليؿ خك ١يًع ٕ ٝيف لمله ٕ.عًُ لٕ تهطٜمل َ ْؿأ إ ٫يخهٕٛ
ليثػط لزبٓٛي ٞيسٚي ١ؾٛض  َٚخًس إ ٫يه ٕٛصبط ٣زجً ١عٓسٖ مل
ٜخػري لدب ٖ٘ ضغِ تكًب ل٫ذٛلٍ.

التدزج املدٌٌ لتكسيت
ٜٓؿأ ليخُسٕ يف نٌ دبطي ١ذه ض َٔ ١ٜخ ٍ٬ظ ٖط ٠لجخُ عٜ ١ٝخحػس
ؾ ٗٝظٗٛض قؿ ١ممٝع ٠يف ليُٓط ليطبٝع ٞملػخٛطٔ منٛشج ٞؾخعهؼ
لملب ْٚ ٞليؿطلٜني ليسلخًٚ ١ٝليًٛلظّ ليسؾ ع ١ٝذ ج

ٚطُٛذ

ٖصل لملػخٛطٔ ٚليي تخركل نُٔ لٱط ض لملخعًل ي ملُهٓ

غه ٕ
ليب١ٝ٦ٝ

ٚليؿٓ ١ٝليخ يع ١يًعكط ٚلٱقًٖٚ ِٝهصل ن ٕ لسب ٍ َع َػخٛطٔ تهطٜمل
ٚذبٛي٘ إىل َس ١ٜٓذٝث أظٗط ليٓخ ٥خ ليهؿؿ ١ٝشيو عً ٢ليطغِ َٔ لٕ
ٖص ٙليٓخ ٥خ قس ٚلجٗمل يعض لملك عب يػبب ليكطع يف ل٫غرتغ ٍ
ليٛث ٥كٚ ٞليعٚلٍ ليص ٟذٌ يف ليؿٛلٖس ل٭ضن ١ٝيهٓٓ ٚمبع ١ْٛيعض
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ليخك ضٜط لملُٗ ١يف َهُ ض لٯث ض ٚيعض َ تبك َٔ ٢ث ض ْك ٍٛلٕ تهطٜمل
ق ض َسَ ١ٜٓخٛغط ١أ ٚنبري ٠أ( ٟلٚض )ٚأ ( ٚي )ٛنُ ٜكٛضٖ ليخعبري
ليكس ِٜيًُسٕ لملخٛغط ١أ ٚليهبري ٠يهٌ َ تعٓ ٘ٝنًَُ ١س(١ٜٓلٚض ٚأ ٚي)ٛ
لملصنٛضتني َٔ َع ْ ٞإي ٕ ليعٗٛز لٯؾٛض ١ٜلملخٛغط ١تكطٜب ٚي
شنطٖ ٜأت ٞأذ ْ ٝيصنط قًعخٗ ليسلي ١عًٚ ٗٝأذ ْ ٝيصنطٖ
نُس ١ٜٓز ٕٚقًعخٗ ٚيف أذ ٕ ٝلخطٜ ٣أت ٞلمسٗ لملسْ ٞليص ٟضلؾل
غؿطٖ ليطَ ٌٜٛكطَ ٕٚع لمسٗ ليك٬ع ٞليسلٍ عً ٗٝإش لٕ أقسّ ْل
أؾٛض ٟمت ليعثٛض عًٜ ٘ٝصنطٖ نُس ١ٜٓذك ٚيٓؿؼ لمسٗ لسب يٞ
تكطٜب َكط ْٚيهًُ( ١لٚض ٖٛ )ٚليٓل ليص ٟج  َٔ ٤عٗس لملًو ل٭ؾٛضٟ
لزز ْريلض ٟل٭ ٍٚليص ٟذهِ يًؿرت1275- 1307(٠قبٌ لمل٬ٝز) .أَ أقسّ
ْل ي يً ٞج ٜ ٤صنطٖ نُسٚ ١ٜٓيٓؿؼ لمسٗ لسب ي ٞتكطٜب أٜه
ؾٗ ٛليٓل ليص ٟج  َٔ ٤عٗس ليٛضن  ٤ليصٜ ٟخعلَٔ زٚضَ ٙع َٓخكـ
ل٭يـ ليث ْ ٞقبٌ لمل٬ٝز ( 1550قبٌ لمل٬ٝز) ثِ تٛلىل شنطٖ أ ٚشنط
قًعخٗ يف أخب ض ل٭ظَٓ ١لي٬ذك ١غٛل ٤ن ٕ شيو نُٔ ذٛيٝ

(

َس ) ْٚلملًٛى أ ٚيف ليطقِ لملػُ ض ١ٜلٱخب ض ١ٜأ ٚل٫قخك ز ١ٜأ ٚليس١ٜٝٓ
أ ٚليعػهط ١ٜيًره ضل ليي ق َمل ي يخع قب أ ٚليخسلخٌ يف ليعطلم
ليكس .ِٜؾكس شنط ليكًع ١ليع ٥س ٠يخهطٜمل يف َسْٚ

لملًو لٯؾٛضٟ

تٛنٛيي ْٛٓٝضت ل٭ 884- 890( ٍٚقبٌ لمل٬ٝز) ي يكٝػ ١لٯؾٛض١ٜ
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(يريت ) birtu- ٛليي تعي لملس ١ٜٓلسبكٔ أ ٚلملس ١ٜٓليثػط ذٝث
أقبرمل يف عٗس ٖصل لملًو متثٌ ليثػط أ ٚليخدِ لزبٓٛي ٞيسٚي ١ٯؾٛض.
ٚشنط ي يكٝػ ١ل٫قط٬ذْ ١ٝؿػٗ يف ذٛيًَ ١ٝه ١ٝتعٛز يًًُو
ل٭ؾٛض ٟلؾٛضْ قطي ٍ ليث ْ ٞليص ٟذهِ يًؿرت859- 883(٠قبٌ لمل٬ٝز)
ذٝث ج  ٤لسبٛي ١ٝتط ٟٚمحًٖ ١صل لملًو ليعػهط ١ٜيخأزٜب لملخُطزٜٔ
نس ليسٚي ١يف إقً ( ِٝظلَ ) ٛنُ شنط يف أخب ض لملًو ؾًُٓكط
ليث يث ليص ٟذهِ(824- 858قبٌ لمل٬ٝز) ٚذبسٜسل نُٔ محًخ٘ نس
لقً ِٝظلَ ٛلملصنٛض ْؿ ذٝث ج ْ ٤ل لشب ٜط ٟٚؾخرٗ َٔ قبٌ ٖصل
لملًو يف ع ّ (843قبٌ لمل٬ٝز) ثِ لعخب ضٖ ضبُ ١ٝت يع ١ي٘.
ٚشنط تهطٜمل نُس(١ٜٓلٚض )ٚيف لملػً ١ضقِ  َٔ 38ذٛيٝ

لملًو

تٛنًي ْٛٓٝضت ل٭ٚ ٍٚج  ٤شنطٖ يكٝػ( ١لٜخَ )ٛع صبُٛع َٔ ١لملسٕ
لجمل ٚضَ ٠ثٌ ن ض تٛنًي ٚلٜه٬تٚ ٞضق خ ٛعً ٢لعخب ض أْٗ تخبع مجٝع
يًُر ؾغ لٯؾٛض( ٟل ًٜٞلت ) ٝليص ٟذهِ يف ليع ّ (804م ّ) .نُ
ٚشنط يف نخ ي ١تعٛز إىل ذٛيٝ

لملًو ل٭ؾٛض ٟدب ٬يًٝعض ليث يث

ليص ٟذهِ يًؿرت 727 - 745( ٠قبٌ لمل٬ٝز) .نُ ٚضز يف ضغ ي ١ذ نِ
إذس ٣لملسٕ لٯؾٛض ١ٜيف ليؿرت ٠ليٛلقع َ ١يني ذهِ لملًو غطج ٕٛليث ْٞ
ل٭ؾٛضٚ ٟذهِ لملًو ؾٛض ي ْٝب ٍ نصيو ج  ٤شنطٖ نُٔ خ
محً ١لملًو ل٭ؾٛض ٟغطج ٕٛليث ْ ٞلملؿٗٛض نُ شنطْ ْؿ يًكب
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غطج ٕٛل٭ؾٛضٖ ٟص ٙلسبًُ ١ليي ق زٖ يٓؿػ٘ يخأزٜب ٚقُع َطزٚر
ي ٫زلٕ شيو ل٭َري ليب يً ٞل٭قٌ لْ٫ؿك ي ٞليٓعع ١ليص ٟأعًٔ ليخُطز
عً ٢أَط تٛذٝس لض

ليطلؾس ٜٔليصْ ٟأ ٣ي٘ ل٫ؾٛضٜني ذ ٗٓٝذٝث

ٜصنط ليٓل نٝـ مت يف تهطٜمل ع ّ (710قبٌ لمل٬ٝز) يٓ  ٤عب ض ( ٠جػط
أ ٚقٓطط ) ٠عً ٢زجً ١يعبٛض لملًو غطج ٕٛليث َْٛ َٔ ٞقع تهطٜمل ٖٛٚ
ٜخح٘ إىل ليؿطم ذٝث غًٝخكَ ٞع لملخُطز لملصنٛض ْؿ إش جيْ ٤ٞل
ل٭َط لملًه ٞي ملػُ ض ٟليص ٟتطمج٘ غ ٞن ز يٝك((: ٍٛزعِٗ ٜع ٕٚ
ل٭ْٗ ض ،زعِٗ ٜصٖب ٕٛإىل َس ١ٜٓيريت )birtu(ٛزعِٗ ٜبٓ ٕٛعب ض(٠جػطل)
ٚلٕ لضي  ًٞٝ٥ذ ٌَ ليطغ  ٌ٥قس ٚقٌ َٚع٘ ل٭خب ض ليي تك ٍٛلٕ ْٗط
زجً ١ؾ

ذخ ٢مل ٜهٔ مبكسٚض ٙلٕ جيًب خٜٚ ٍٛٝطًب َِٓٗ لٕ ٜبٓٛل

جػطل ٖٓ ى أ ٟيف يطتٜٓٚ )birtu (ٛكبٛل خ ُٝيف ل٭ض

شل ليهٮ

ٚليي ٜكرتذٗ لضي  ًٞٝ٥يٝهخٌُ لزبػط ذخٜ ٢ع عً ٘ٝلملًو))ٚ .عٓس
يسلٜ

ل٭يـ ل٭ ٍٚقبٌ لمل٬ٝز أغؼ لٯضلَ ٕٛٝليك زَ َٔ ٕٛجٗ ١ليؿ ّ

يف لملٓطك ١ليي تكع ؾ ٗٝتهطٜمل إذسَ ٣ؿٝد تِٗ (أ ٟع ٬٥تِٗ)
ل٫غخٝط ْ ١ٝليي لؾخٗط ؾ ُٝيعس ي غِ (ل٫تٛع  )ituaa() ٜأ ٚي غِ
يطت ْ )birtaa( ٜػب ١إىل قًع ١يطت ١ليي ٖ ٞقًع ١تهطٜمل نُ ٪ٜنس
شيو ليعسٜس َٔ ليب ذثني  َِٗٓٚليب ذث لملػُ ض ٟغني ٖٛضٕ  ٖٞٚنُ
ج٤

ل٭خب ض عٓٗ َٔ ليكب  ٌ٥لٯضلَ ١ٝليؿسٜس ٠لملطلؽ ٚليك١ٜٛ
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ليؿه ١ُٝليي لقطسَمل َع ليسٚي ١لٯؾٛض ١ٜيف أ ٍٚعٗس غهٓ ٖ يف لض
ليطلؾس ٜٔيعس ْعٚذٗ َٔ لزبعٜط ٠ليعطي ١ٝإش جٗع عً ٗٝلملًو لٯؾٛضٟ
تٛنٛيي ْٓٛضت ليث ْ ٞمحً ١يف ليع ّ  885قبٌ لمل٬ٝز يهبح مج ذٗ
ٚأعكب٘ حبًُ ١لخط ٣عً ٗٝلملًو لزز ْريلض ٟليث يث يف ع ّ  790قبٌ
لمل٬ٝز ٚيف ع ّ  783قبٌ لمل٬ٝز يٓؿؼ ليػط

يهٔ ز ٕٚؾ ٥س ٠ل٭َط ليصٟ

جعٌ لملًٛى لٯؾٛضٜني ؾ ُٝيعس شيو ٜٛلزع ْٗٛيف لغخُ ي ١ظعُ ٗ٥
ٚتكطٜبِٗ  َٔٚثِ ٜػخدسَٛل ؾب يٗ يف أي ١ٜٛذطغِٗ لملًه ٞلشب ق ١أٚ
يف ٚذسل خ ق ١ي ْ٫هب ط ليعػهطٜ ٟخِ تٛظٜعٗ يف ل٭ق يٚ ِٝتهٕٛ
َُٗخٗ ليػٝطط ٠عً ٢ل٭َٔ ٜٚأت ٞيف َكسَ ١أٚي٦و لملًٛى لملًو
غطج ٕٛليث ْ ٞلملصنٛض ْؿ ٚدب ٬ي٬ظضليث يث ٚلغطذس ٕٚنُ ٪ٜنس
ع مل لٯؾٛض ٜلي ٜط ْ ٞيٛغخهٝمل ٚيكس ن ٕ هلص ٙليكب  ٌ٥ليسٚض لملِٗ
يف قٓ ع ١لْ٫خك ضل يًسٚي ١لٯؾٛض ١ٜإش تطزز شنط جٓٛز أ ٚأيٓ  ٤يطت ٜ
(قًع ١تهطٜمل) يف ليعسٜس َٔ ل٭ذسلث لسبطي ١ٝلٯؾٛضٖ ١ٜصل ٚلٕ
لشبطٜط ١ليي أعسٖ ع مل لٯؾٛض ٜل٭مل ْ ٞلَ ٌٝؾٛضض تسٍ ٚمب ٜ٫كبٌ
ليؿو عً ٢لٕ َٓطك ١تهطٜمل ٖ ٌ٥َٛ ٞغهٔ ٖص ٙليكب ٚ . ٌ٥يكس ٚضز
تهطٜمل أٜه ي يكٝػ ١ليسلي ١عً ٢لملس ١ٜٓيف عسْ ٠كٛم لخطَٗٓ ٣
ليٓل ليب يً ٞليصٜ ٟط ٟٚقك ١لهلح ّٛليص ٟؾٓ٘ لملًو ْبٛي٬قط ٚليس
لملًو خبخٓكط(ْبٛخصْكط ليث ْ )ٞنس زٚي ١ؾٛض (ع ّ 615قبٌ لمل٬ٝز)
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ذٝث لعخُس قًع ١تهطٜمل نركٔ يًحٝـ ليب يً ٞليص ٟق زٖ ٙصل
لملًو يعس تعطن٘ هلحَ ّٛك يٌ َٔ قبٌ لٯؾٛضٜني ذٝث ج  ٤لمسٗ يف
ٖص ٙليكك ١يكٝػ( ١يطتٛؾ تهطٜخ  )ٜٔأ ٟقًع ١تهطٜمل .نُ تصنط
لملك زض ليخ ضخي ١ٝلٕ لٯؾٛضٜني يعع ًََ ١هِٗ(غٔ -ؾ ض -
لٚؾهٔ)(612 - 620قبٌ لمل٬ٝز) قس ق َٛل يخعكب ليب يًٝني ًَٚهِٗ
ْبٛي٬قط ٚضب قطتِٗ يف قًع ١تهطٜمل َس ٠عؿط ٠أٚ ّ ٜعٓسَ لغخر ٍ
لقخر َٗ تطلجعٛل عٓٗ ٚن ٕ ْل لشب لملػُ ض ٟيف شيو ٜك((: ٍٛيف
ليػٓ ١لسب ز ١ٜعؿط جٗع لملًو ل٫نس ٟجٝؿ٘ ٚتكسّ َع زجًٚ ١يف ؾٗط
أ ٜض عػهط ي يكطب َٔ أؾٛض ٚيف ؾٗط غ ٖ ْٛ ُٝجِ أؾٛض غري لْ٘ مل
ٜػخطع لقخر َٗ مم جعً٘ ٜرتلجع عٓٗ ذبمل نػط لهلح ّٛل٭ؾٛضٟ
لملك يٌ ليص ٟؾٓ٘( غٔ ؾ ض لٚؾهٔ) ذ نِ أؾٛض مم لنطط لزبٝـ
ل٫نس ٟلٕ ٜخركٔ (يف يطتٛؾ تهطٜخني) أ ٟقًع ١تهطٜمل ليي ن ْمل
عً ٢ططٜل لْػر ي٘ ؾعكُخ٘ ٚجٝؿ٘ َٔ يأؽ ل٭ؾٛضٜني لملعكبني ي٘
ٚلحمل قط ٜٔيًكًع ١قطلي ١ليعؿط ٠أَٚ ّ ٜهٓخ٘ َٔ إٜك ع لشبػ ٥ط يف
لزبٝـ ل٭ؾٛض َٔ ٟخ٬هل ٚإجب ضِٖ عً ٢ليخدً ٞعٔ ؾهط ٠لغخُطلض١ٜ
لسبك ض)) ٚٚ .ضز لغِ تهطٜمل يف َس ْٚلملًو ليب يًْ ٞبٛخص ْكط ليث ْٞ
ليص ٟذهِ يًؿرت562- 605( ٠قبٌ لمل٬ٝز) يكٝػ( ١ت ن ضٜخ )ٛٓٝعًُ
أْٗ يف عٗس ٖصل لملًو ليب يً ٞليعع ِٝن ٕ هل ؾعٌ يطٛيّ ٖ ٞ
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َٚؿطف ذٝث ض ٣ٚي ٞلذس ليكػػ ١ليػط ٕ ٜيف ْٗ  ١ٜليثُ ْٓٝ

لْ٘ قطأ

يف نخ ب ق زض يف نٓسل ٜٚخرسث عٔ َؿ ضن ١تهطٜمل يف لسبًُ١
ليخ ضخي ١ٝيخأزٜب ليٛٗٝز ٚغبٚ ِٗٝتطٗري لملسٕ ليػ ذً ١ٝنكٛض ٚقٝسل
َٔ غٛغ  ِٖ٤إش أٚنًمل َُٗ ١قٓ ع ١ل٫ضَ ث ليي تكٌ لزبٓس لحمل ضيني
حبطٚ ٜق ٝزتٗ إىل ضج ٍ ش ٟٚيأؽ ؾسٜس َٔ َس ١ٜٓتهطٜمل نْٗٛ
َؿٗٛض ٠يٗهصل ْؿ ط ٚؾٔ ٚضل٥س ٠ؾ.٘ٝ
نُ ٚضز شنطٖ يف ث٬ث ضقِ ط ١ٝٓٝمتثٌ عكٛز دب ض ١ٜتعٛز يًؿرت٠
(612- 648قبٌ لمل٬ٝز) إش ج  ٤شنطٖ ي يكٝػ ١لملكطع( ١ٝتو -ض- ٟ
أ- ٟت )ٚ .ي ٱن ؾ ١إىل شيو ؾًكس لطًعي ؾدك ٝليسنخٛض ؾ ضٚم
ليطل( ٟٚلغخ ش لملػُ ضٜ

يف نً ١ٝزلب يػسلز إي ٕ ليثُ ْ ) ٓٝعً٢

ْكٛم قسمي ١تهُٓمل لغِ َس ١ٜٓتهطٜمل ٚيكٝؼ َخعسزٖٚ ٠صٙ
ليٓكٛم تعٛز يًؿرت ٠لحملكٛض َ ٠يني ليكطٕ ليػ يع قبٌ لمل٬ٝز ٚيني
ليكطٕ ل٭ ٍٚقبٌ لمل٬ٝز َ ٖٞٚصنٛض ٠يف إذس ٣أجعل ٤لملعحِ لزبػطليف
لملخدكل يف ليٓكٛم لملػُ ضٚ ١ٜليك زض َٔ ج َع ١تٛيٓحٔ ٚذبسٜسل
نُٔ لملػًػٌ لملعطٚف ي غِ ( تك ضٜط عٔ ل٭َ نٔ لزبػطلؾ ١ٝليٛلضز ٠يف
ليٓكٛم لملػُ ضٚ .)١ٜلغٓ ٤ل يًُٛنٛع ْٛضز ليٓكٛم ليي تهُٓمل لغِ
َس ١ٜٓتهطٜمل نُٔ ٖصل لملعحِ لملصنٛض:
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لملسٕ ليكسمي ١يف ي٬ز ليطلؾس ٜٔجي٤ٞ

ؾؿ ٞليٓل ل٭ٚ ٍٚنُٔ لغخعطل

شنط َس ١ٜٓتهطٜمل يأْٗ َس ١ٜٓتكع عً ٢زجً( ١لٚض - ٚت ى  -ض- ٟ
أ - ٟت

-ل - ٜٔلٚض - ٚؾ  -ن

ليصٜ ٟخهُٔ لغخعطل

 -زنٚ ) ٬يف ليٓل ليث ْٞ

يًُسٕ ليكسمي ١جي ٤ٞشنط تهطٜمل يكٝػ (١لٚضٚ

ت ى  -ضٜخني) ٚيف ليٓل ليث يث  ٖٛٚخ م يصنط ليخركٓٝ

لسبطي١ٝ

ٚليك٬ع لسبسٚز ١ٜليك ْ ١ُ٥صلى ٜأت ٞشنط تهطٜمل ٚقًعخٗ يكٝػ١
(يريت- ٛؾ  -لٚض - ٚت نط - ٟلٜخني) أ ٟقًعَ ١س ١ٜٓتهطٜملٚ.يف
ليٓل ليطليع ٜأت ٞلشب ٪ٜنس أْٗ َس ( ١ٜٓي - ٛتهطٜخ ٚ )ٜٔنصيو
يف ليٓل لشب َؼ ٜأتٚ ٞقؿٗ يأْٗ َ ٌ٥ٛعب ز ٠لٯهل( ٜ ْ ْ ١أٟ
عؿخ ض) ٚيكس غبل لسبسٜث عٔ ل٭َطٚ .يف ليٓل ليػ زؽ ٜأت ٞشنطٖ
نُسٚ ١ٜٓيهٔ يؿ َٔ ٤ٞل٫خخ٬ف يف ضغِ لسبطٚف ذٝث تصنط يكٝػ١
( لٚض - ٚتهطٜخ ٛٓٝأ ٚت نط )ٜٛٓٓلَ يف ليٓل ليػ يع ٚخ ٍ٬تعسلز
ل٭ْٗط لملٛجٛز ٠يف ي٬ز ليطلؾسٜ ٜٔطز لغِ تهطٜمل َكط ٕٚيصنط ْٗط ع ٥س
هل أٚ ٚلقع عٓسٖ ٚحيٌُ لمسٗ إش ٜأت ٞليٓل ٜك ْ (ٍٛض- ٚؾ

-

ته ضٜخ ) ٓٝأْٗ ٟط تهطٜملٚ.يف ليٓل ليث َٔ ٜأت ٞشنطٖ يكٝػ ١تهطٜخ
إش جي ٤ٞليٓل يٝك( ٍٛلٚض - ٚت ن– ٞض- ٟت ).
أَ إشل أضزْ تخبع أخب ضٖ يف ليهخ ي

ليه٬غٝه ١ٝليكسمي ١أ ٚيف َسْٚ

لملػخؿطقني ليي ٚثكمل أخب ض ليعطلم ليكس ِٜؾأْٓ غٛف ظبس تععٜع يهٌ
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َ شنطْ ذٝث ٜصنط نطميط يف تكطٜط ٙل٫ث ض ٟلملٓؿٛض يف زل٥ط ٠لملع ضف
لٱغ ١َٝ٬لٕ ليع مل لزبػطليف ٚليؿًه ٞلي ْٞ ْٛٝيطًُٛٝؽ ليص ٟع ف يف
َٓخكـ ليكطٕ ليث ْ ٞلمل٬ٝز ٟشنط تهطٜمل يف جػطلؾٝخ٘ لشب ق ١ي ملسٕ
ليكسمي ١ذبمل تػُ ( ١ٝيطث )ٚ ،قس أنس شيو نٌ ليص ٜٔتطمجٛل أعُ ي٘
أْ ٚكًٛل عٓٗ ٚخ ق ١نخ ي٘ (لملًرُ . )١نُ ٚأطًل ليع مل ٚلمل٪ضر
ليبٝعْط ٞلمي ْٛؽ َ ضنًٛٓٝٝؽ ( َٔ ٖٛٚأٌٖ ليكطٕ ليطليع لمل٬ٝز)ٟ
عًَ ٢س ١ٜٓتهطٜمل لغِ (ؾطتٚ )١أنس أْٗ َٔ لملسٕ ليكسمي ١ي يٓػب ١إىل
عٗس ٙلملصنٛضٚ ،يكس ٚثكمل ؾ َٔ ٤ٞإؾ ضت٘ زل٥ط ٠لملع ضف لٱغ ١َٝ٬يف
َ ز ٠تهطٜمل ٜٚ .صنط لملػخؿطم لٯث ضٚ ٟق ض ٨لملػُ ضٜ

( ج ٞن ز)

نصيو لملػخؿطم( لٚملػخٝس) عٔ تهطٜمل يأْٗ لملس ١ٜٓليي ظٗط يف
ظَ ٕ لٯؾٛضٜني  ٖٞٚذبٌُ ْؿؼ لمسٗ لسب يَ ٞكط ٕٚي غِ ليكًع١
(يطت )ٛأ (ٚيطت ) ٚلٕ َعٓ ٢لمسٗ تهطٜمل نُ ٪ٜنس لشببري ل٫ث ضٟ
غني ٖٛضٕ ٜٓط ٟٛعً ٢لغِ إذس ٣ل٭قٛلّ لزبعض ١ٜليي غهٓخٗ ٚليي
لؾخٗط ي غِ (  )ituaaأ ٟل٫تٛع أ ٚي غِ يطت  ٜأ ٟأٌٖ ليكًع١
ٜٚ.صنط ليطذ ي ١ؾٛيهؼ جْٛػ ٕٛعٓٗ أٜه أْٗ ٚضز يف أطًؼ قسِٜ
ذبمل لغِ ( يطثٚ. ) ١تعٗط يعض لملطلجع لملدخك ١ي يهخ ي

لملػُ ض١ٜ

ْك ٬عٔ يعض ليٓكٛم لملػُ ض ١ٜأْٗ مسٝمل يف يعض لملٛلقـ ليهخ ي١ٝ
ي غِ ( نٛثْ ٫ٚ ) ٢سض ٟلٕ ن ْمل ْؿؼ نٛث ٢ليي ت ٍٚ٪إىل ليعٗس
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ل٫نس ٟأّ غريٖ ٚج  ٤ذبٌُ ْؿؼ ل٫غِ عًُ لٕ ليسضلغ

ل٫ث ض١ٜ

يًُسٕ نؿؿمل ذسٜث عٔ ٚجٛز َٛقعني يف ليعطلم ذبمل لغِ نٛث٢
ل٭َ ٍٚعطٚف ٚليث ْ َ ٞظلٍ غري َعطٚفٚ .يعٌ لٱؾ ض ٠ليي تكطْ٘
يخهطٜمل زلي ١عً ٢لجملٗ . َ٘ٓ ٍٛأَ ضذً ١ظٜٓؿ ٕٛلملعطٚؾ ١يف أٚغ ط
لمل٪ضخني حبًُ ١ليعؿط٫ ٠ف َك تٌ َٔ لٱغطٜل ؾًكس شنط لٕ لشببع
ٚليًدي جيًب يًحٝـ لملصنٛض عً ٢لن٬ى َٔ َس ١ٜٓلمس ٖ ظٜٓؿ ٕٛيف
ليػطز (ن ْٚ )ٟ ٓٝلذخًُٗ ليع مل ي ضْٝمل أْٗ ٫تعس ٚلٕ ته ٕٛتهطٜمل.
ٚيف خطل٥ط ليط ٕ َٚليي ٚثكمل تأضٜذ لملسٕ ليي أنرمل ذبمل غٝططتِٗ
يف ليؿرت ٠ليي أعكبمل ليعٗس ليب يً ٞج  ٤لغِ تهطٜمل َهخٛي يكٝػ( ١
يٛٝيريٜػ ) نُ ٜط ٣نًًَٝ ٞط ٖ.صل ي يٓػب ١يًس ٌ٥٫ليهخ ي١ٝ
ليكسميٚ ١لملعطٚؾ ١ي ملك زض ليه٬غٝه. ١ٝ

آزاوًُ جمتىع تكسيت
أؾ ض لملطلجع ليخ ضخي ١ٝليٛثٝك ١إىل لٕ َس ١ٜٓتهطٜمل ن ْمل إذس٣
َ نٔ تطنع ٚلغخكطلض أقسّ ل٫ق ٍٛليػ َ ١ٝليي عطؾٗ تأضٜذ ذه ض٠
ٚلز ٟليطلؾسٚ ٜٔليصٜ ٜٔطًل عً َٔ ِٗٝقبٌ أٌٖ لٯث ض ٚليخ ضٜذ لغِ
(ليعطب لزبعضْ )ٕٜٛػب ١إىل َٛطِٓٗ ل٭ ٍٚجعٜط ٠ليعطب ليي ْعذٛل
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َٓٗ جطلَٛ ٤ج ١لزبؿ ف ٚليخكرط ليي عطؾخٗ لزبعٜط ٠٭َ ٍٚط ٠يعس
لٕ ن ْمل جعٜط ٠خهطل ٤ذٝث لٕ تهطٜمل ن ْمل َٔ لملٛلطٔ ليي
لغخٛطٓٗ ضٖط َٔ ٖ ٤٫٪ليٓ ظذٚ ٕٛيكس ذكٌ شيو يف أعك ب
ليطٛؾ ٕ ليصٜ ٟخٛلؾل ذسٚث٘ َٚطًع ل٭يـ ليث يث قبٌ لمل٬ٝزٚ .يكس
أعكبِٗ يف ل٫غخٝط ٕ يف تهطٜمل صبُٛعخ ٕ يؿطٜخ ٕ تٓخُ ٕ ٝإىل ل٭قٌ
لٯضلَ ٞليصٜ ٟعس لذس ل٫ق ٍٛليػ َ( ١ٝليعطب ليكسَ  )٤ليي ذًمل
يض

ليعطلم َبهطل ؾ جملُٛع ١لٚ٫ىل تػُ ٢لزبطلَكٚ ١ليي أغػمل يف

تهطٜمل ْػٝح لجخُ ع ٝعطف ي غِ ( ضلّ تهطٜمل) ٚلجملُٛع ١ليث ْ١ٝ
تػُ ٢قب ١ًٝل٫تٛع إذس ٣أق ٣ٛليكب  ٌ٥لٯضلَ ١ٝليي جعًمل َٔ تهطٜمل
َ ٌ٥ٛتطنعٖ لسبهطٚ ٟل٫جخُ عٚ ٞعٓسَ أقبرمل تهطٜمل تؿهٌ
لسبس ليؿ قٌ يًسٚيخني ل٭ؾٛضٚ ١ٜليب يً ١ٝعس َٛطٓ َؿرتن يطع ٜ
ؾٛض ٚضع  ٜي يًٝني ٚيٗصل أنرمل ْكط ١ليخك ٚ ٤دب ْؼ ٚقٗط يؿطعُٗٝ
لزبعضٜني َٚعٗطل ًَُٛغ ذَ٫ ٝخعلجُٗ نُ ٚن ٕ هل لزٚلض َٛثك١
يف عٗس ٖ ٟتني ليسٚيخني لملخح ٚضتني إش ن ٕ هل زٚضل ي ضظل َٚؿٗٛزل
نُٔ ليعًُٝ

لسبطي ١ٝل٭ؾٛضٚ ١ٜخ ق ١عًُٝ

ليكطٕ ليث َٔ قبٌ

لمل٬ٝز ٚليي ق زٖ لملًو غطج ٕٛل٭ؾٛض ٟيخٛغٝع ضقع ١ليسٚي ١ل٭ؾٛض١ٜ
ذٝث ن ٕ يًعٓكط لملك تٌ ليخهطٜي زٚض َخُٝع يف ٖص ٙليك ٠ٛيهٜ ْ٘ٛؿهٌ
ليك ٠ٛلشب ق ١ليي ذبُٚ ٞذبطؽ لملًو لملصنٛض ٚقبٌ ٖصل ن ٕ هل
30

زٚضل َ٪ثطل  َ ٖٚإي ٕ ليعًُٝ

لسبطي ١ٝيًب يًٝني يخٛغٝع ضقع ١ليسٚي١

ٚخ ق ١يف عٗس لملًو ْبٛخصْكط أ ٟإي ٕ ليػيب ليب يً ٞليص ٟأظبعٙ
ذٝث ن ٕ يًعٓكط ليخهطٜي زٚضل يف إظب ح عًُ ١ٝذبطٜط ؾًػطني َٔ
خ ٍ٬ليبرط إش عٗس إىل أيٓ  ٤تهطٜمل َُٗ ١قٓ ع ١ل٫ضَ ث ليي غخرٌُ
ؾك  ٌ٥لزبٓس َٔ ليي تخكسّ إىل َسٕ ليػ ذٌ َٔ جٗ ١ليبرط ٚنصيو
ق ٝزتٗ ٚ .يف عٗٛز َ قبٌ لٱغ ّ٬ن ْمل تهطٜمل لملٛطٔ ليصٜ ٟهِ لقٍٛ
عطيَ ١ٝخٓٛع ١ل٭ض َٔ ١َٚتطن ١لملٗ جط ٜٔلزبعضٜني  َٔٚيك ٜ
ل٭ؾٛضٜني ٚليب يًٝني أ ٟليهًسٜني ن يؿٗ ضج ١ليصٜ ٜٔعس ٕٚش ٟٚعٓكط
ضلَ َٔٚ ٞتبعِٗ يف ليكط ٕٚلي٬ذك ١نبي إ ٜز ٚيي تػًب ٚل٫من ض
ٚيٓٛيهط ٚليػػ غٓ ١ل٫ظزٜني ليصٜ ٜٔعس ٕٚأؾك  ٤يٰضلَٝني ٚليص ٜٔذًٛل
ؾ ٗٝيف ليعكٛض ليي تًمل غكٛط لسبهط َؿهًني صبخُع َسْٝ
َخح ْػ ٜػُٛل عً ٢ل٫قٚ ٍٛليؿك ٍٛلمله ١ْٛي٘ َٔ ؾس ٠مت غه٘ أشلب
ل٫ق ٍٛلمله ١ْٛي٘ ذخ ٢ي تمل يًٓ ظط إي ٗٝأقٚ ٬لذسل ج عَٗٓ ٬
صبُٛع ١لجخُ عَ ١ٝخُسْ ١لقٌ ٚقـ هل أْٗ أمنٛشد يسٚي ١لملس ١ٜٓيهٌ
لملع ٖط ليي ٜعٖٓ ٗٝصل لملؿٗ ّٛلسبه ضٚ ٟلسب ي ١لملخطٛض ٠يًُحخُع
ليعطي ٞليك  ِ٥يف ضبٝطٗ ْصلى

31

تكسيت والمغُ اآلزاوًُ
تهًُمل تهطٜمل ليًػ ١ليعطيَٓ ١ٝص َٓخكـ ل٭يـ ل٭ ٍٚلمل٬ٝز- 480( ٟ
َ٬ٝز )ٟيعس لٕ ذًمل ؾ ٗٝقب  ٌ٥يٓ ٛتػًب ثِ يٓ ٛل ٜز ٚيٓ ٛل٫ظز ٚيٓٛ
ليُٓط ليعطي.١ٝ
ٚيكس ن ْمل تهطٜمل خ ٍ٬ل٭يـ ل٭ َ ٍٚقبٌ لمل٬ٝز تخهًِ ليًػ ١لٯضلَ١ٝ
يػ ١قب  ٌ٥ل٫تٛع ٚ ٜليخ ُٛٝلٯضلَ ١ٝل٭قٌ ثِ ق ض يف ليطيع ل٭َٔ ٍٚ
ليكطٕ لمل٬ٝز ٟل٭ ٍٚتخهًِ ليًػ ١ليػط ٖٞٚ ١ْٝ ٜهلح ١لٯضلَٝني لملَٓ٪ني
َٔ غهٓخٗ َٔ ليؿٗ ضجٚ ١لزبطلَكٚ . ١خبكٛم ليخعطٜـ ي يًػ١
لٯضلَ ١ٝليي تهًُمل يٗ تهطٜمل ذ َٔ ٓٝليعَٔ أق ٍٛي ٕ ليًػ ١لٯضلَ١ٝ
ٖ ٞيػ ١قسمي ١تٓخُ ٞإَىل أغط ٠يػ ١ٜٛنبري ٠عطؾمل يف أٚغ ط ليب ذثني
ي غِ ليًػ

ليػ َٚ ١ٝأقطب ليًػ

ليكسمي ١إَي ٖٞ ٗٝليًػ

ليهٓع ْ،١ٝ

ٚيٚ ٗٓٝيني ليعطي ١ٝعٓ قط َؿرتن ١نثري ٠يف ليٓطل ٚلملؿطزل
ٚليخكطٜـ ٚعطف لملؿطم ليكس ِٜيف أٚ َِٗ ٜذس ٠ثك ؾ ١ٝيػ١ٜٛ
ٚلقخك ز ١ٜق َمل عً ٢أنخ ف لٯضلَٝني مل ٜؿٗس هل لملؿطم َثَٔ ٌٝ
قبٌ يٗصل ل٫تػ ع ٚيٗص ٙليكٚ ،٠ٛذخ ٢يعس زخ ٍٛلٱغهٓسض لملكسٚ ْٞٚقّ ٝ
لملُ يو لهلًٓػخ( ١ٝليػًٛقٝني ٚليبط مل )١لْخؿط ليثك ؾ ١لهلً ١ٝٓٝيف
ي٬ز لملؿطم ،ضغِ شيو يكٝمل ليًػ ١لٯضلَ ١ٝيطغِ ليخأثريل لزبسٜس٠
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ظًمل َٓخؿطٚ ٠ن ٕ شيو َٔ أِٖ عٛلٌَ ٚذس ٠لملؿطم ليكسٚ ِٜلغخُط
ليًػ ١لٯضلَ ١ٝيكٛتٗ ذخ ٢زخ ٍٛليعطب لملٓطكٚ ،١قس تأثط ليهثري َٔ
ليًػ  َٗٓٚليعطي ١ٝيعس شيو ي ٯضلَ.١ٝ

تكسيت واملىالك اآلزاوًُ
يف َطًع ل٭يـ ل٭ ٍٚقبٌ لمل٬ٝز أنرمل لزبُ ع

لٯضلَ ١ٝليي

لغخكط يف غٛضٚ ٜليعطلم َٓص َٓخكـ ل٭يـ ليث ْ ٞقبٌ لمل٬ٝز تخطًع
إىل تأغٝؼ نْ ٝ

غ ٝغ( ١ٝمم يو أ ٚإَ ضل ) خ ق ١يٗ تع

عٔ

ٖٜٛخٗ ليثك ؾٚ ١ٝقَٝٛخٗ  ٖٞ َٚ .إ ٫يهع ١عكٛز َٔ ليػٓني ذخ٢
تؿهًمل مم يو ٚإَ ضل لٯضلَٝني تًو يف غٛضٚ ١ٜيف ليعطلم  ،يعس لٕ
أؾ ز َٔ ططم ليكٛلؾٌ  َٗ َٔٚضلتٗ يف ليكٓ عٚ ١ليخح ضٚ ٠ليؿٕٓٛ
نُ ٚأؾ ز َٔ يطلع ١ضج هل يف ؾٓ ٕٛليكخ ٍٚ ،يكس ظٗط مم يو
ٚإَ ضل

لٯضلَٝني تًو نك ٠ٛعػهط ١ٜهل أُٖٝخٗ يف لملٓطك،١

ٚنُطلنع لقخك زٚ ١ٜثك ؾ ،١ٝتطنمل ط يعٗ لسبه ض ٟع ليعكٛض.
ٚن ْمل َٔ يني تًو لملُ يو ليي ْؿأ
نر نطَ ٠سْ: ١ٝ
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يف َٓطك ١ق ّ ٝتهطٜمل

 مممكُ االيتىعاياٚ :ج  ٤تػُٝخٗ (ْػب ١إىل ن ْٗٛقس تؿهٌ
عُ ّٛصبخُعٗ َٔ قب ١ًٝلٜ٫خٛع لٯضلَ ١ٝليي لملخٛلجس ٠يف لملٓطك١
)ٚن ْمل ع قُخٗ قًع ١تهطٜمل ليي ج  ٤لمسٗ يكٝػ ١يطت ٚ ٜي تمل
لَخسلزلتٗ إىل ليؿُ ٍ ٚليؿطم ٚليػطب ٚلزبٓٛب َٔ تهطٜمل نُ
ٜعٗط يف خ ضط ١ليع مل ل٫ث ض ٟلَ ًٌٝؾٛضض .
 مممكُ حطازا  ٖٞٚ :أِٖ ٚأؾٗط لملُ يو ليي أق َٗ لٯضلَ ٕٛٝيف
لض

ليطلؾس ٜٔنًُُهَٝ ١ؿ ٕ ٚممًه ١ذس ٜب َثٚ ٬ن ٕ

َطنعٖ َس ١ٜٓذط ضل (ٚلي ّٛٝتػُ ٢تًٖ ٍٛطط )٠يإظل ٤تهطٜمل َٔ
لزبٓٛب يف لزب ْب ليؿطق ٞيسجًٚ ١ن ْمل لَخسلزلتٗ تهِ َٓطك١
ليطريٖ ٕ ليي تؿٌُ ليػ ذٌ ليؿطق ٞملطنع تهطٜمل ٚعس أِٖ
ليه ْ ٝليػ ٝغ ١ٝيف ذٛ

زجً ١ل٭عً ٢يطَخ٘ .

تكسيت ثغس آشىزٍ
ن ْمل َس ١ٜٓتهطٜمل يف ليعكٛض ل٭ؾٛضَ ١ٜعكٌ َِٗ ٚقًع ١ذٚ ١ٜٛٝقس
عس ليثػط لزبٓٛي ٞيًسٚي ١ل٭ؾٛض ١ٜيف نٌ عٗٛزٖ نُ ٚعس ْػد١
طبل ل٭قٌ َٔ أؾٛض ٚيكس لٖخِ يٗ لملًٛى ل٭ؾٛض ٕٜٛنثريل ذخ ٢أْٗ
ن ْمل تسلض َٔ قبٌ ؾدكٝ

َُٗ َِٗٓ ١أيٓ ًَٛ ٤ى أؾٛض شلتِٗ ٚيعٌ
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لشب ليص ٟج  ٤ي٘ ليًٛح لملػُ ض ٟليصٜ ٟعٛز إىل ل٭يـ ليطليع عؿط قبٌ
لمل٬ٝز خري يطٖ ٕ عً ٢شيو إش ج  ٤ؾٜ َ ٘ٝسٍ عً ٢لٕ (لزز ْريلض ٟل٭ٍٚ
ئ لضٜو أزٜي ذ نِ أؾٛض) ٖ ٛصبسز تهطٜمل إش لغخٓ زل إىل َ ج  ٤يف
لسبٛيٝ

لملًه ١ٝل٭ؾٛضَ َٔ ١ٜطٜٚ

خ  ١ٜعٔ ليخر ٫ٛليػه ْ ١ٝيف

َٓ طل ليؿطم ل٭زْ ٢ليكس ِٜجطل ٤ظذٛف لملًٛى ل٭ؾٛضٜني ع ٖ َٔ
لجٌ يػط ليٓؿٛش ٚليخٛغع ليػ ٝغٚ ٞليسٜي يسٚيخِٗ  َٚتطتب يه٤ٛ
شيو َٔ غ ٝغ

تطذٚ ٌٝإج ٤٬يػه ٕ تًو لملٓ طل ٚعًُٝ

إغه ٕ

ٚتٛطني هلِ يف َسٕ جسٜس ٠أَ ٚسٕ صبسز ٠يعس لْسذ ض ن ْ ٝتِٗ
ليػ ٝغ ١ٝأَ ّ ظذٛف لملًٛى ل٭ؾٛضٜني.
أض ٣ي ٕ َس ١ٜٓتهطٜمل ليعخٝك ١لشب يس ٠ليي ٚضز لمسٗ يف نخ ي لملًٛى
ل٭ؾٛضٜني يكٝػ( ١ليٛؾ تهطٜخني)ٚليي أقسّ شنط هل سبس لٯٕ
نُسٜ ١ٜٓعٛز يًكطٕ ليػ زؽ عؿط قبٌ لمل٬ٝز ; قس ن ْمل َٔ يني تًو
لملسٕ ليي جسز ٚأًٖمل يخه ٕٛذ نٓ ١منٛشج ١ٝملٛجَٛ َٔ ١ج
ليرتذٚ ٌٝلٱج ٤٬ليي ذكًمل ٚؾل تًو ليػ ٝغ
شنط

ٚليعًُٝ

ليي

ْؿ يعس لٕ ن ْمل قبٌ شيو عب ض ٠عٔ َس ١ٜٓأنس ١ٜقػري٠

ترتيع يإظل ٤ثػط ذطي ٞأَ ٚعكٌ ذسٚز ٟن ٕ قس أْؿأًَٛ ٙى ليعٗس
لٯؾٛض ٟليٛغٝط عٓس لسبسٚز لزبٓٛي ١ٝيسٚيخِٗ ٚي
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ٜػُ ٢يف

ذٛي ٝتِٗ يػُ ١يطت  ٜأ ٚيطت ٚ ،يعٌ لملًو ل٭ؾٛض ٟليص ٟجسز تهطٜمل
لملس ١ٜٓل٫نس ١ٜليعخٝكٚ ١أن ف عً َٔ ٗٝليعُ ٥ط ٚليؿٛلخل يخكبح
يؿهٌ أٚغع ٚأؾدِ مم ن ْمل عً ٘ٝيف ظَٔ ي  ٙ٤لٚ٫يني أ ٚيف ظَٔ
ل٫نسٜني إمن ٖ ٛلملًو ل٭ؾٛض ٟلزز ْريلض ٟل٭ ٍٚئ لضٜو ز ٜٔلًٜٞ
ذ نِ أؾٛض(1275- 1307قبٌ لمل٬ٝز)  ٖٛٚليص ٟدب ٤ٞإذس ٣ليهخ ي
لملػُ ض ١ٜليي عثط عً ٗٝيف تهطٜمل ٚليي ٖ ٞمبث يٚ ١ثٝك ١ذحط أغ ؽ
يرت ٟٚنٝـ لٕ ٖصل لملًو قس ق ّ يبٓ َ ٤عبس يٲي٘ ْطج ٍ (لي٘ لسبطب
ٚلملع ضى) يف تهطٜمل ل٭َط ليصٜ ٟعي لٕ ٖصل ليؿعٌ ليعُطلْ ٞلملصنٛض
َ ن ٕ إ ٫لظب ظل َع ٓٝنُٔ َؿطٚع عُطلَْ ٞسْٚ ٞلغع ٚنبري ن ٕ
قس ذبكل يف لملس ١ٜٓيطع ٖ ١ٜصل لملًو مبعٓ ٢لٕ خ أق َ ١لملعبس لملٓٙٛ
عٓ٘ إمن ن ٕ لمنٛشج عُطلَْ َٔ ٝؿطٚع ْٗه ٟٛعُطلْ ٞنبري قس مت
يف لملسٚ ١ٜٓلغخٗسف تطٜٛط ٚدبسٜس ٚتٛغع ١ليبٓ ١ٝليخرخ ١ٝهل ٚن ٕ
يطع ٖ ١ٜصل لملًو ليعخٝس ليص ٟذل يٓ لي ّٛٝلٕ ْعس َٔ ٙيني لجملسزٜٔ
يخهطٜمل لملس ١ٜٓليخ ضخي ١ٝلشب يس.٠
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تكسيت وعصس السسياُ
غا ز زٜأ مسا  ٟٚيف لضجا  ٤لملعُاٛض ٠لياي تكا ّٛؾٗٝا َسٜٓا ١تهطٜامل ٚلعااي
ؾٝاا٘ ليااس ٜٔلملػااٝرٚ .ٞيكااس َاأ ياا٘ أٖااٌ تهطٜاامل َاأ ليػااطَٚ ٕ ٜاأ ليعااطب
ٚن ا ٕ هلااِ ليػاابل يف لعخٓ قاا٘ َاأ يااني غااه ٕ ياا٬ز َ ا يني ليٓٗااط ٜٔنُ ا
ٚن ا ٕ هلااِ ليؿهااٌ لملؿااٗٛز يف مح ٜاا ١ذطٜاا ١لْخؿ ا ضٚ ٙيف لغخه ا ؾَ ١كااط
ج ثًٝكٝخ٘ ليؿطقَٚ ١ٝػخكط نطغ ٘ٝلملؿط ْٞ ٜليٝعكٛيٚ.ٞ٭جاٌ تػاًٝط
ليه ٤ٛعً ٢تهطٜمل نأُ ذكبا ١ؾحاط لملػاٝر ،١ٝغاٛف ْا ظ ؾاصضل عٓٗا
 ٖٞٚيف شيو ليعٗس أ ٟليكط ٕٚل٭ ٍٚلمل٬ٝز.١ٜ
ؾب يطغِ َٔ لٕ ليس ١ْ ٜلملػٝر ١ٝخ ٍ٬ليكاط ٕٚل ٍٚ٫هلا مل تهأ َعخكاسل
غ اا ٥سل يف ل٫عب اا  ٤لحملػا ااٛي ١عً ٗٝاا َسٜٓا اا ١تهطٜا اامل يها اأ ٖا ااص ٙليسْ ٜا اا١
ليػُ  ١ٜٚعطؾمل يف تًو ل٫عب  َٔ ٤قباٌ يعاض ليٓا  ٤تهطٜامل ليٓ ؾاطني.
يه ٕٛتهطٜمل لَ ٍٚس ١ٜٓعطلق ١ٝتعطؾمل عً ٢تع ي ِٝليس ١ْ ٜلملػٝر ١ٝعًا٢
ذػااب ل٫ؾ ا ض ٠ليااي أٚضزٖ ا غطٜػٛضٜااٛؽ لياأ ليع ا  ٟيف نخ ياا٘ ليخ ا ضٜذ
ليهٓػْٚ ٞكًاٗ عٓا٘ نخا ب شخاري ٠ل٭شٖا ٕ  .إش ٜاصنط لْا٘ ذاٌ يف تهطٜامل
لمل ضت َٛا ليطغاا ٍٛليااصٜ ٟعااس لذااس تَ٬ااص ٠ل ٚذااٛلض ٜٞليػااٝس لملػااٝح عًٝاا٘
ليػٚ ّ٬ليصٜ ٟػُ َٔ ٢قبٌ ليػطب ل٫ب ت َٛؽ ذٝث ٜاط ٟٚليأ ليعا ٟ
لْاا٘ يف ع ا ّ لثااي عؿااط يًكااعٛز لملٛلؾاال ليػا زؽ ٚل٫ضيعااني يًُاا٬ٝز طااٛضز
ٖااصل ل٫ب ٚليكااسٜؼ َاأ قبااٌ ليٗٝااٛز ليااص ْ ٜٔقاابٛل لياآيب عٝػاا ٢عًٝاا٘
ليػ ّ٬ليعسل ٤ؾأدب٘ َ ض ت َٛليطغ ٍٛعب ٛليؿطم ظبا  ٠ي ياس ٜٔلملػاٝرٞ
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ليااص ٟي ا حيُااٌ تع يُٝاا٘ ٚحيؿااغ تطلثاا٘ ٚيف ططٜكاا٘ لىل لهلٓااس ن ْاامل
تهطٜمل لِٖ ٚلضذب ضبط ت٘ ذٝث ع َٓٗ عب ٛليؿطم ؾعس يصيو لٍٚ
ذ نط ٠عطلق ١ٝتٌٓٗ َأ تعا ي ِٝلياس ٜٔليػاُ  ٟٚلياص ٟيا ٜٓاأ ٣حبًُا٘
ٖااصل ليكااسٜؼ ليطغااٛيٜٚ ٞااٛضز لياأ ليع ا  ٟأٜه ا لٕ َ ضت َٛا ؽ ْكااط يف
تهطٜمل ع  ١ً٥تػُ ٢ع ( ١ً٥يطذص يؿب ) ل ٟع  ١ً٥عباس ل٫ذاس عًا ٢ذػاب
لملعٓ اا ٢ليعطي اا ٞ٭مسٗاا ليػ ااط ْٞ ٜذ ٝااث ليخك اا ٢يٗاا ٚذب ااب ليٗٝاا لي ااسٜٔ
لملػ ااٝرٚ ٞأٚزعٗا ا ليخعا ا ي ِٝليٝػ ااٛع ١ٝنُا ا ٚلْ اا٘ ْك ااط يف ظ ٜضت اا٘ ٖ ااصٙ
مج عاا ١لخااطَ ٜٔاأ ليػااه ٕ ليخه ضتاا ١يف لملسٜٓاا ١ثااِ ٚلقااٌ َػااريت٘ عبااٛ
َككاس ٙيعااس لٕ عا زجًااَ ١أ ٖٓا ى أَ ٟأ تهطٜااملٚ .يعاٌ ٖااص ٙلملعًَٛاا١
ليخ ضخيٝاا ١لملُٗااٚ ١ليؿطٜااسٖ ٠اا ٞلقااسّ ٚلٖااِ لؾ ا ض ٠تااطز عاأ َعطؾاا ١تهطٜاامل
يًس ١ْ ٜلملػٝر ٖٞٚ ١ٝيف عٗاسٖ ليبهاط ٚتا٪ضر يخهطٜامل مت غاٗ َاع لياسٜٔ
لملػ ااٝر ٖٚ ٞاا ٛملا ا  ٜااعٍ يف طؿٛيخ اا٘ ليؿهط ٜاا ٖٚ ١ااصل ٜػ اابل ْؿ اا ٤ٛليؿ ااطم
ٚليصلٖب يف ٖصل ليس ٜٔليػُ  ٟٚنؿطقي ليٓػ ططٚ ٠ليٝع قبا ١ثاِ تٛليامل
ل٫ؾ ا ضل يع ااس شي ااو ع اأ يااعٚؽ لملػ ااٝر ١ٝيف تهط ٜاامل لش  ٜااصنط لي ااسنخٛض
ٜٛغااـ ليطاا ْٞٛلٕ ٖٓ يااو يعااض ل٫ؾ ا ضل ليخ ضخيٝاا ١ليااي تعااٛز يًكااطٕ
ليطلي ااع لمل اا٬ٝز َ ٟاأ لي ااي تؿ ااٗس يٛج ااٛز ليٓك ااطلْ ١ٝيف تهط ٜاامل يف تً ااو
لسبكب .١ثاِ عٓاسَ تٛغاع صبا ٍ لْخؿا ض ليؿهاط لياسٜي لملػاٝرٚ ٞتؿطعامل
َٓاا٘ ليؿااطم أناارمل تهطٜاامل َطنااعل ٭ذااس ٣ؾطقاا٘ لملُٗااٚ ١لعااي يٗا ؾطقاا١
ليٝع قباا ١لملٓٛؾٝػاا ١ٝثااِ يكٝاامل ذبااخؿغ مبطنعٖ ا ٖااصل َااس ٠طًٜٛااَ ١اأ
لي ااعَٔ ذ ٝااث لْ اا٘ يف غ اآ َ559 ١اا٬ٝز ٟناا ٕ ليك ااسٜؼ ٜعك ااٛب لي لزع ااٞ
38

ٜخؿك ااس ؾ اا ٕٚ٪ليهٓٝػ اا ١يف لملؿ ااطم ؾا ا يخك ٢ل٫غ ااكـ ليٝعك ااٛي ٞليٓ ؾ ااط
َ ضلذٛزلَاا ١ليخهااطٜي ٚضقا  ٙلىل ضتباا ١جا ثًٝل لَ ٚطااطلٕ عا ّ عًاا ٢لملؿااطم
ٚجعٌ َطنع ٙضذ ب َٓطكا ١تهطٜامل شل ليٓؿاٛش ليٝعكاٛي ٞلياص ٟتبًاٛض يف
غي زعٜ ٠ٛعكٛب لي لزع ٞلٚ٫ىل .إش ذػابُ ٜاصنط َا ض ٟيأ غاً: ٕ ُٝ
إٔ لْخؿا ض لملااصٖب ل٫ضثٛشنػاا ٞلملٛٓٝؾػاا ٞيف َااسٕ لملؿااطم َٗٓٚا تهطٜاامل
ي يصل نا ٕ يف َبخاسأ لتكا ٍ ٜعكاٛب لي لزعا ٞمباسٕ لملؿاطمٚ .يعاٌ أٖاِ
ٚأقسّ َسٕ لملؿطم ليي لغخُ هل لىل ضل٥ا٘ يف لياس ٜٔليٝػاٛعٖ ٞاَ ٞسٜٓا١
تهطٜمل ٚيًسل نطَٚ ٞلشبك قٚ ١لقطْٚخ لجمل ْب ١يخهطٜاملٚ .مما ؾاٝسٙ
لملا ض لذٛزلَاا ١مبرا شل ٠تهطٜاامل َاأ جٗاا ١لزبٓااٛب ٖاا ٛزٜااط جؿااي (جعااخي)
ليص ٟزؾٔ ؾ ٘ٝيف ع ّ َ 575ا٬ٝز ٟيعاس لٕ قخاٌ يخااَط َأ لملًاو نػاط٣
لْٛؾطٚلٕ ليؿ ضغٚ .ٞمم ذكك٘ َ ض لذٛزلَ٘ ٖ ٛلْ٘ ٖس ٣مج نثريل َأ
ليػه ٕ لملكُٝني يف لمله ٕ ٚليص َٔ ِٖ ٜٔيك  ٜلٯضلَٝني ٖٓ ى(ليؿاٗ ضج١
ٚلزبطلَكٚ )١ضغِ هلِ قػ ٚغٚ ١مش َػ ١نُا ؾاٝس هلاِ ليهٓا ٥ؼ ٚيعاٌ
َٔ ليصْ ٜٔكطِٖ يف تهطٜمل أَاري َأ ًَاٛى ليطٛل٥اـ يف تهطٜامل (أَ ٟأ
ليؿااٗ ضجٖٚ .)١ااٖ ٤٫٪ااِ لقاار ب ل٭ض

٬َٚنٗ ا َٚاأ تطناا ١لزباآؼ

لٯضلَاا ٞليكااسٚ ِٜلٕ لغااِ ل٭َااري لملااصنٛض جااٛضج ٞأ ٚجااٛضجٝؼ ٖٚاا ٛشلتاا٘
ليص ٟت ِٖٛيف ْػبخ٘ لمل٪ضخ ٕٛليعطب خا ٍ٬ليخعاط

سب زثخا٘ ؾعاسَ ٙٚأ

لزبٓؼ ليؿ ضغ ٞي َٔ ٖٛ ُٓٝلزبآؼ لٯضلَا ٞش ٟلزباصض ليعطيا ٞليكاسِٜ
ٚيعااٌ ليااص ٟأٖٚااِ لملاا٪ضخني ٖاا ٛليخبعٝاا ١ليػ ٝغاا ١ٝليؿ ضغاا ١ٝيًُ َٛا ليٝاا٘
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ٚيكٚ َ٘ٛليي ج  َٔ ٤تػًط ليؿطؽ ُٖٓٝٚخِٗ عًا ٢لملها ٕ ٚليػاه ٕ يف
ذ. ٗٓٝ
ٜٚؿ ا ا ااري لي ا ا ااسنخٛض ٜٛغ ا ا ااـ ليط ا ا اا ْٞٛلىل لٕ نطغ ا ا اا ٞلزب ثًٝك ٝا ا اا ١لٚ
لملططلؾٛيٝط ١ٝقبٌ تهطٜمل مل ٜهأ يا٘ َها ٕ ث يامل أ ٟلٕ تهطٜامل لَ ٍٚها ٕ
ث ي اامل هل ااصل يهطغ اا ٞلي ااسٜي يف لملؿ ااطم ٚيك ااس ذبك اال شي ااو يف عٗ ااس َا ا ض
لذٛزلَااٚ ١ليااصٜ ٟااسعِ ٖااصل ليكااٜٛ ٍٛغااـ ليػااُع ْ ٞيف نخ ياا٘ (لملهخباا١
ليؿ ااطقٚ .)١ٝيه اأ ي ااطغِ ٖ ااصل نً اا٘ ؾا ا ٕ تهط ٜاامل ي ااسأ زٚضٖا ا ليخا ا ضخيٞ
نع قُ ١ؾعً ١ٝيًهٓٝػ ١ليػط ١ْٝ ٜليؿطق ١ٝيف ع ّ  629عٓاسَ ٍ لَ٫اط
لىل َا ا ض َ ضٚثا ا ليخه ااطٜي لش لخا ااخري يف عٗ ااس ٖ ااصل لزبا ا ثًٝل ٚيإمج اا ع
َٓكطع ليآعري ٭غا قؿْ ١كا ض ٣لملؿاطم  ٕ٫تهاَ ٕٛكاط ليط ٥غا ١ليهٓػا١ٝ
يعُاا ّٛليؿااطم لملػااٝرَٚ ٞكااط ليهطغاا ٞليطغااٛي ٞ٭ذااسٚ ٣ث٬ثااني ليطؾاا١ٝ
َػا ااٝر ١ٝيف لزبا ااع ٤ليؿا ااطقَ ٞا اأ ليع اا مل ٚضبا ااٌ لْخك اا ب ت اا د لملؿا ااطم
لملػااٝر ٞليااصٜ ٟعٖاا ٛي ا يٓٗخ ليٝعكااٛي ٞث ا َْ ٞااصٖيب ليسْ ٜاا ١لملػااٝر١ٝ
ْااصلى .ذكااٌ شياو يػاابكٗ يف َعطؾاا ١لملػااٝرٚ ١ٝيكااؿ ٚ ٤قااسم لميا ٕ
أيٓ  ٗ٥ي يس ٜٔلملػٝر٫ٚ ٞذخه ٕ تطيخٗا يطؾا ضجا ٍ َأ ليكاـ لٍٚ٫
يف لسبطن ١ليسع ١ٜٛيًس ٜٔلملػٝرٚ ٞلٜه يسؾ عٗ ي يػاٝـ ٚليكًاِ عأ
ٖص ٙليسعٚ .٠ٛيعٌ ليصَٗ ٟس يخهطٜمل يخبٖ ٪صل ليسٚض ٖا ٛلْكػا ّ ليهٓٝػا١
ليؿ ااطق ١ٝلىل ؾ ااططٜ :ٜٔعكٛي ٝااْٚ ١ػ ااطٛض َٚ .١ٜاأ ن اا ٕٛلعخبا ا ض لمل ااسلٔ٥
ق عس ٠يًٓػاطٛض ١ٜنا ٕ ٫ياس َأ لٕ تها ٕٛيًٝع قبا ١ق عاس ٠أٜها  .ؾه ْامل
تهط ٜاامل هل ااصل ل٭َ ااطٚ .يًخ ااأضٜذ ْك اا ٍٛلٕ ضتب اا ١لزب ثًٝك ٝاا ١ل٭ضثٛشنػ اا١ٝ
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(ليٝعكٛيٝا اا )١يعا ااسَ أنا اارَ ٢كطٖ ا ا يف تهطٜا اامل ق ا ا ض هل ا ا قا اا٬ذٝ
ٚلَخ ٝا ظل جسٜااس ٠تؿااٛم قاا٬ذ ٝتٗ ليػ ا يكٚ .١يعااٌ َٓٗ ا  :لٕ لزب ا ثًٝل
ن ا ٕ ليااطٝ٥ؼ ليهٓػاا ٞل٫عًااٚ ٢ق ا ذب ليػااًط ١يف تااسيري ليااب٬ز ذٝااث
ٜٓخؿااط ليػااط ٕ ٜ٭ْاا٘ نا ٕ ْ ٥با عاأ يططٜااطى إْط نٝا نُا لْاا٘ ٚذااسٙ
ن ٕ ي٘ لسبل يف ضغ َ ١ل٫غ قؿ ١عً ٢ل٭يطؾ ٝلشب نع ١ملصٖبا٘ ٚلياي
ن ْاامل متخااس َاأ ْكااٝبني ٚغاآح ض ذخاا ٢لقكاا ٢ياا٬ز ؾ ا ضؽ ٚأشضيٝح ا ٕ
ٚأؾػ ْػخ ٕ.
ٖٚهصل ٚتأغٝػ عً ٢نٌ َ شنطْ  َٚأثبخٓ ْك: ٍٛ
 لٕ تهطٜمل ل ٍٚذ نط ٠عطلق ١ٝتخعطف عً ٢تع ي ِٝليس ٜٔلملػٝرٞ
ٖٚاا ٛمل  ٜااعٍ يف أ ٍٚعٗااسٚ ،ٙتخؿ ع ااٌ َع اا٘ عًاا ٢أغاا ؽ لٕ شي ااو
ن ٕ عً ٢عٗس لسبٛلض ٣ت َٛؽ أ ٚت َٛليطغٛي.ٞ
 لٕ تهط ٜاامل ٚلن ااب زٚضٖا ا عك ااس ليك ااًح ي ااني لي ااسٚيخني ليؿ ضغ اا١ٝ
ٚليطْٝ َٚاا َٚ ١ا متدااض عًاا ٢نااَ ٘٥ٛاأ لذب ا ز نٓٝػاا ١تهطٜاامل
ليا ااي لغػا اامل يف عٗا ااس َ ا ا ض لذٛزلَا ااَ559 ١ا اا٬ٝزَ ٟا ااع نطغا ااٞ
إْط ن ١ٝليطغٛي.ٞ
 لٕ تهطٜا اامل لٖا ااِ َسٜٓا اا ١زٜٝٓا اا ١يًػا ااط ٕ ٜليٓك ا ا ض ٣ق طبا ااٚ ١أٍٚ
ج َعاا ١ؾااطق ١ٝيٮضثااٛشنؼ ع َااٚ ١أ ٍٚق عااسَٚ ٠عكااٌ يًٝع قباا١
لقر ب لملصٖب لملٓٛؾػي لش جعًمل ليك عس ٠ل ١َٓٝ٫لياي ٫ش يٗا
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ليٝع قباا ١ليػااطٚ ٕ ٜلْخكااطٚل مب٬شٖااِ ؾ ٗٝا عًاا ٢لملااس لملع ا نؼ
ٚلملٓ  ٟ٩شبطِٗ ليسٜي ْٚعي ليٓػطٛض.١ٜ
 لٕ تهطٜاامل لنثااط َسٜٓاا ١ؾااطق ١ٝمتػااهمل ي ا يٓٗخ ليكاارٝح ليااصٟ
خط٘ ليػٝس لملػٝح عً ٘ٝليػٚ ّ٬تعطنمل َأ جاطل ٙ٤يًهاثري َأ
لي ااٚ ٬ٜٛلملاغ اا َ ٞاأ لع ااسل ٖ ٤ااصل لشب ااط َ اأ لي ااس ْ ٜليٛثٓ ٝاا١
ل٫خ ااط ٣ن ملصحب اا ١لي ااي لق َٗا ا لملً ااو لجملٛغ اا ٞؾ ااريٚظ ٚشٖ ااب
جطل ٖ٤ليؿٗسل َٔ ٤ليكسٜػني ٚعً ٢ضأغِٗ ليؿٗسل ٤ل٫ضيعني.
ٚ لٕ تهطٜمل لَ ٍٚعكٌ َٔ َع قٌ ليػط ٕ ٜحيكاٌ َعا٘ متا ؽ َأ
قبٌ ليؿ ذبني لملػًُني ٚيططٜكٚ ١زٚ ١ٜغًُ ١ٝتاخِ عًُٝا ١تبا زٍ
ل٫زٚلض ليطغ ي ١ٝؾ ٘ٝلش ق ّ لملؿط َ ٕ ٜضٚث ليخهطٜي َططلؾاٛيٝط
نطغ اا ٞلملؿ ااطم لْ ااصلى يؿ ااخح لي ااٛلب غ ااٛضلملسٚ ١ٜٓلي ااٛلب ليكًع اا١
ٚليااٛلب ليهٓٝػاا ١لَ ا ّ لملػااًُني ليؿ ا ذبني ع ا ّ ٖ 20حااطَ ٟعًٓ ا
إٜصلٕ يس ٨ليسٚض ليطغ ي ٞيًُػًُني يف لملٓطك ١ليي تأمتط ياإَط٠
نطغ ٘ٝق طب.١
ٚ لٕ تهط ٜاامل لَ ٍٚس ٜٓاا ١عطلق ٝاا ١لْطً اال َٓٗا ا ليطجا ا ٍ لملبؿ ااطٕٚ
ي يا ااس ٜٔلملػا ااٝر ٞلىل لعب اا  ٤ليؿا ااطم نأؾػ ْػا ااخ ٕ ٚغحػا ااخ ٕ
ٚلٜطلٕ ٖٚطل ٚزٜا ض يهاط ذٝاث تٓهاب أيٓ ٖ٩ا َأ ياي إٜا ز ٚتػًاب
ٚل٫من ض َػٚ٪ي ١ٝمحٌ َؿاعً٘ لىل عُا ّٛل٫ضجا  ٤لملاصنٛضْ ٠ؿا
ٚمح ٜاا ١غاابٌ لْخؿ ا ضٚ ٙلحمل ؾعاا ١عًاا ٢ذااسٚز لؾااع ع٘ يااإخ٬م
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ٚتؿا ٕ عا يٝني َػااخؿٝسَ ٜٔاأ ٚجااٛز أيٓا  ٤عَُٛاا ١هلااِ يف تًااو
ل٭عب . ٤
ٚ لٕ تهطٜمل لنثط َس ١ٜٓعطي ١ٝعطلق ١ٝلخطجمل يًٓ ؽ ضج ٍ عًاِ
َٚعطؾا ااٚ ١ؾها ااط يف عًا اا ّٛليٖ٬ا ااَ ٛا اأ ليٓ ا ا  ٤ليعا ااطب ليٓك ا ا ض٣
ليك ا طٓني ؾ ٗٝا لٚلملٓػااٛيني لٚلحملػااٛيني عً ٗٝا يف شيااو ليااعَٔ
نُثٌ ليكسٜؼ لثٓ غٛٝؽ ل ٍٚ٫ليخهطٜي ٚليكسٜؼ إيطلٖ ِٝئ
ٜؿٛع ليطٝ٥ؼ.
ٚ لٕ تهطٜاامل لخااط َعكااٌ يًطَٚا ٕ َاأ جٗاا ١ليؿااطم ليعطياا ٞيف ظَاأ
َ قبٌ ليؿخح ل٫غا َٞ٬يًعاطلم ٚقاس مت ٖاصل ٚذبكال يعاس لْخكا ض
ٖطقًٛٝؽ غٓ٬َٝ 628 ١ز ٟعً ٢ليؿاطؽ مما لخً ٢لملٓطكا ١ذخا٢
َ يعس تهطٜمل َٔ ليؿطؽ ليص ٜٔخُٛٝل ؾ ٗٝقباٌ شياو لش ٜاصنط
لز ٟؾ ااري يف نخ ي اا٘ (نً ااسٚل لؾ ااٛض) ٚي ااٛيؼ ٖٓ ااسٚل يف نخ ي اا٘
(َؿ ضْ اا ١لملؿ ااطم) لٕ تهط ٜاامل قب ااٌ ذبك اال ليؿ ااخح لٱغ اا َٞ٬ؾٗٝاا
ن ْاامل يًااس ٠ضْٝ َٚااٚ ١يٝػاامل ؾ ضغاا ١ٝذٝااث لٕ ٖطقااٌ زخااٌ ٚجااطز
َكااط نػااط( ٣زغااهط لملًااو) عًاا ٢يعااس  38نااِ َاأ ؾااطم يػااسلز
ٚلخخري تهطٜمل يخهَ ٕٛطنع لٱزلض ٠لملسْ ١ٝيًٛجٛز ليط ْٞ َٚيف
َٓطك اا ١مشا ا ٍ ليع ااطلم ٚلزبع ٜااط ٠ليؿطلت ٝاا ١مما ا ع ااعظ َطنعٖا ا
ليااسٜي لملعٗااٛز مبطنااع إزلض ٟغ ٝغااٜٚ ٞعااعظ ٖااصل ليكاا ٍٛنخ ا ب
ت ا ضٜذ لسبه َٛاا ١ليبٝعْط ٝاا ١٭ٚغرتٚنػااهٚ ٞيع ااٌ ٖ ااصل ليخط ااٛض
جعًا ااٗ تها اا ٕٛنا اأُ ليهطغا اا ٞليبططٜطنا اا ٞلْ٫ط اا ن ٞنُ اا
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ٚجعًٗ تهَ ٕٛطنعل أغكؿَ ٝها ٖ ٝملا ضَي  َٓٚقاؿ يًخٛلياع
َعٗ ا ٚي ا ٭ذط ٣جعًااٗ تػااري يف ليخٓعاا ِٝل٫زلض ٟليهٓػاا ٞليااصٟ
تكطض َٓص ظَٔ َ ض لذٛزلَا.١إش ي تامل يخهطٜامل ٜ٫ٚا ١نٓػا ١ٝعًا٢
أيطؾ اا ١ٝز ٜااط َا ا ض َ ااي ٚأيطؾ اا ١ٝجب ااٌ غ اآح ض ٚأيطؾ ااَ ١ٝعًث ٜا ا
ي ْٖٛا ااسلضلْ ٟا ااٛلذ ٞزٖا ااٛى ٚأيطؾا اا ١ٝيطَ ا ا ٕ أَٓ ٟطكا اا ١جبا ااٌ
محط َٗٓٚ ٜٔليبٛلظٜخ ٚي ضَ ٚأيطؾا ١ٝؾاٗط ظٚض ٚأيطؾا ١ٝنطَاٞ
أٚ ٟلز ْٗ ٟا ااط زجً ا ااٚ ١أيطؾ ا اا ١ٝي ا اا٬ز لمل ا ااطد ٚليه َٛا ااٌ ٚأيطؾ ا اا١ٝ
ؾريٚظؾ ا يٛض ليػ ااؿً ٢أ ٟلْ٫ب ا ض ٚأيطؾ اا ١ٝلضظ ٕٚيف لطااطلف غ ااعطز
ٚأيطؾاا ١ٝليعااطب ليخػ يباا ١يف َٓطكاا ١ع ْاا ١عًاا ٢ليؿااطل ٚأيطؾاا١ٝ
خطلغ ٕ ٚليطؾ ١ٝلؾػ ْػخ ٕ ٚأيطؾ ١ٝلشضيٝح ٕ.
ٚ لٕ تهطٜامل أضذااب َها ٕ عااطف تأغاٝؼ ٚمشااٛر ل٫زٜااطٚ ٠ليهٓا ٥ؼ
ٚليبٝع نسٜط جًخ ْٚ ٞزٜط قاب عٚ ٞزٜاط َطحيٓا ٚزٜاط ليطلٖبا
ٚزٜااط ليعح ا د ٚنٓٝػاا َ ١ا ضنٛضنٝؼ ليااي تعااس أقااسّ نٓٝػاا١
لَخًهخٗ تهطٜمل ذػابُ تػاطز ل٭خبا ض يف ليخا ضٜذ ليهٓػاٚ ٞلياي
مسٝا اامل َا اأ ليا اابعض يهٓٝػا اا ١ليكًعا اا ١ليكا ااػريٚ ٠نٓٝػا اا ١ل٫ب
َ ضٚث ليي تػُ ٢يهٓٝػ ١ليكًع ١ليهبري ٠متٝٝعل هل عٔ نٓٝػا١
ليكًعاا ١ليكااػري ٠ليااي شنطْ ا ٚنٓٝػاا ١يااٛيل ٚيٝعاا ١ي ضٜؿااٛٝع
ٚيف لسبكٝك ١لْٓ ْ ٫ػخطٝع ذكط أمس  َ ٤مشذ يف تهطٜمل َٔ
نٓ ا ٥ؼ ٚأزٜااطٚ ٠يٝااع لي ا ٕ ليعٗااٛز لملػااٝر ١ٝلٚ٫ىل ليااي غاابكمل
ليعٗس لٱغ َٞ٬يهٓٓ ْػاخطٝع ذكاط لياعَٔ ليبهاط لياص ٟزؾآمل
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ؾ ٘ٝتهطٜمل  ٍٚ٫نٓٝػٚ ١يعاٌ ٖاصل ٜخحػاس مبا ق يا٘ ليأ ذٛقاٌ
لش ج  ٤قٛي٘ ٜٓلٚ (:يٗ َٔ ليبٝع ٚل٭زٜاط ٠ليكسميا ١لياي تكا ضب
عٗس عٝػ ٢عً ٘ٝليػٚ ّ٬أ ّ ٜلسبٛلضٜني) ٚيعً٘ يصيو ٜؿري لىل
َ يٓ ا ا  ٙليا ااص ٜٔتٓكا ااطٚل عًا ااٜ ٢ا ااس ليك ا اسٜؼ َ ا ا ض ت َٛا ا ؽ ع ا ا ّ
٬َٝ46ز.ٟ
ٚ لٕ تهطٜمل يف عٗس متؿاٝدٗ ليػاط ْٞ ٜليٝعكاٛي ٞن ْامل تخبعٗا
ضٚذ َٓ ٝطل عسَ ٠أ ليعا مل َثاٌ :ي ْٖٛاسلض ٚغآح ض ٚليباٛلظٜخ
ٚلظضٕ ٚيثطَا ا ٕ ٚع ْا ا ٚؾ ااٗطظٚض ٚي عطي ٜا ا ٚؾريٚظؾا ا يٛض ٚلمل ااطد
ٚخطَ ٚغحػخ ٕ ٚلشضيٝح ٕ ٚلؾػ ْػخ ٕ ٚإٜطلٕ.
ٚ لٕ تهطٜا اامل لَٛ ٍٚقا ااع غا ااط ْٞ ٜلْطًكا اامل َٓا اا٘ ؾا ااطلض ٠ليخا ااأيٝـ
ٚليخكاآٝـ يف يػاا ١ليها ز(ليًػ ١ليعطيٝااٚ )١قااس ذكااٌ شيااو ليا ٕ
ليكطٕ ليػ زؽ لمل٬ٝزٚ ٟعًٜ ٢س يٓ ٛإ ٜز ٚتػًب ٚل٫من ض
ٚ لٕ تهطٜمل ل ٍٚذ نطْ ٠كطلْ َٔ ١ٝذٛلناط يا٬ز ليطلؾاسٜ ٜٔكا ّ
يف نٓ ٥ػٗ ليكاسلؽ لياسٜي لملػاٝر ٞي يًػا ١ليعطيٝا ١لش لٕ ٖاصل
ليكا ااسلؽ قبا ااٌ تبا اا ٤ٛتهطٜا اامل يهطغا اا ٞلملؿطْٝ ٜا اا ١ل٭ضثٛشنػا ااٞ
ليٝعكااٛي ٞن ا ٕ ٜك ا ّ ي يًػاا ١ليػااطٚ .١ْٝ ٜيعااٌ يًط ا يع ليكااَٞٛ
ليعطياا ٞليااصٜ ٟخطبااع ؾٝاا٘ غااه ْٗ َاأ قب ٥ااٌ تػًااب ٚليُٓااط ٚإٜا ز
لملخٓكط ٜٔل٭ثط يف شيو ليخطٛض ليصَٓ ٟح ثك ؾ ١لملعخكاس قابػ١
عطي.١ٝ
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آزاوًى تكسيت وتسًري االكالك
ليهًو ٚي يعطي( ١ٝليطَث) ٖٚ َٔ ٛغ ٥ط ليٓكٌ ليٓٗط ١ٜليكسميٜٓ ٚ ١ؿأ
ع ز َٔ ٠عٝسلٕ خؿبَ ١ٝطيٛط ١يعهٗ يبعض ٚيف ليػ يب َٔ أخؿ ب
لسبٛض(ليكٛؽ) ليصٜ ٟعضع يف مش ٍ ليعطلم  ،تطيط ٖص ٙليرتنٝبَٔ ١
ل٭خؿ ب ؾٛم غخني أ ٚغبعني جطلي َٓؿٛخ (جًس َ عع ) حبٝث
تػخطٝع محٌ يه ٥ع شل محٛي ١نبري ٠ؾٛم لمل ٜٚ ٤ػري ليهًو ع ز٠
َع ليخ ٝض ٫نسٜٚ ٙسؾع ي جمل زٜـ قطب ليػ ذٌ ذخ ٢إشل َ ٚقٌ إىل
َه ْ٘ لملطًٛب تؿطؽ محٛيخ٘ ليي ٖ ٞيه ٥ع لملٚ ١ْٛلسببٛب ثِ ٜؿػذ
ٖٝهً٘ ٚتب ع أخؿ ي٘ أَ جطلي٘(لزبًٛز) ؾخؿطؽ َٔ لهلٛلٚ ٤تع ز َع
َ٬ذ٫ ٘ٝغخعُ هل ٚتعس تهطٜمل َٔ أِٖ لملسٕ ٚأيطظٖ يف عٌُ  ٚتػٝري
ل٫ن٬ى يف ذٛ

زجً ١نُ ٜٚعس أيٓ  ٤تهطٜمل أؾٗط َ٬ذ٬َٚ ٞنٞ

ل٫ن٬ى ع ليخ ضٜذ ٚلغخطٝع لزبعّ لٕ أيٓ  ٤تهطٜمل ن ْٛل قس غٝططٚل
عً ٢خط ْٗط زجً ١يف لَخ٬ى ل٫ن٬ى ٚإزلضتٗ ع
َٓص عٗٛز ل٭ؾٛضٜني ٚذخ ٢غخٝٓٝ

ليعكٛض ٚليخسل٤

ليكطٕ لملٓكطّ ٚإِْٗ يخُهِٓٗ َٔ

ل٭َط أْؿَ ٛ٦طلؾ ٧يًؿرٔ ٚيًخؿطٜع ٚل٫غرتلذ ١عً ٢لَخسلز َػ ض
لن٬نِٗ َٔ ظلخٚ ٛذخ ٢ؾطٜع ١يػسلز نُ ْٚعُٛل ْؿ طِٗ ي ٕ
ٚظعٛل أعُ هلِ يإجي ز قؿ ٚٚظ ٥ـ يهٌ َِٓٗ ٚيكس ن ْمل لن٬نِٗ
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تٓكٌ ل٭يبػٚ ١ل٭طعُ ١لجملؿؿٚ ١لسببٛب ٚليسٚلجٔ ٚقس تػخُط
َػريتِٗ ليٓٗط ١ٜأ َ ٜعسٜس٠

العالقُ بني آزاوًى تكسيت واالهلُ عصتاز
لٕ عؿخ ض ل ٖٞ ) ٜ ْٓ( ٚيف َعخكس ليعطلقٝني ليكسَ  ٤تعس إهل ١لسبب
ٚلسبطب ٚظٚج ١لٱي٘ زَٛظٚ ٟيكس ق َمل هل ليعسٜس َٔ َطلنع ليعب ز ٠يف
َسٕ ليعطلم ليكسميٚٚ ١ن ٕ َٔ يَ ٗٓٝس ١ٜٓتهطٜمل ليي عطؾمل تكسٜؼ
ٖص ٙل٫هل ١ليطلؾسَٓ ١ٜٝٓص ظَٔ َبهط جسل ذخ ٢لْ٘ قس ٚثل أَطٖ َعٗ
يف يٛح َػُ ض ٟي يً ٞعثط عً ٘ٝيف غب ض لي ٛذب ١قطب ليٛٝغؿ ١ٝإش ج ٤
ؾْ َ ٘ٝك٘(تكسّ ليكطليني يٲهل ٜ ْٓ ١يف لٚض ٚتهطٜخني ٚتكسّ يٲي٘
ن ؾ ٕ يف لٚضٚى)ٚ.يكس ععظ ٖصل لْ٘ قس عثط عً ٢من شد َٔ مت ث ًٗٝلٚ
ضَٛظ عب زتٗ يف لْك

تهطٜمل ليكسمي ١لملٓسضغ .١ؾه ٬عً ٢إٕ َكطًح

لغِ َس ١ٜٓتهطٜمل يف ؾك٘ ليث ْٜٓ ٞط ٟٛعً ٢يؿغ

ي٘ ع٬ق١

مبحُٛع ١ل٫هل ١ليي عبس يف َٛنع تهطٜمل ٚليي تػُ ٢لذسلٖ (ْٓ أل)
أ( ) ٜ ْٓ( ٚأ ٟعؿخ ض) ٚيصيو ؾ ٕ صبٌُ ل٫غِ ٜعي ثػط أَ ٚعكٌ
لٱهل ٜ ْٓ ١أَ ٚعكٌ لٯهل ١عؿخ ض( :تهط ٚ ، ) ٜ ْٓٝ-يصيو ؾٜٗ ٛأتٞ
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نس٫ي ١ضٚذ ١ٝعً ٢خكٛقٖ ١ٝص ٙليكًع ١عٔ غريٖ َٔ ليك٬ع ليك ١ُ٥
أ ٟلْ٘ نخعٜٛص ٠ضبكٓ ١٭ذسُٖ .

العالقُ بني آزاوًى تكسيت واإلله ٌسكاه
ْطن ٍ لي٘ َٔ إهل ١ي٬ز ليطلؾس : ٜٔلمس٘ ٜعي (قسض ٠لملك ّ ليعع.)ِٝ
ن ٕ لي٘ ليؿُؼ .يف عٗس محٛضلي ٞثِ ق ض إي٘ ليٛي  ٤لملعبٛز يف عٗس
ل٫نسٜني ٚلعخٴ إي٘ َث ٣ٛل٭َٛل يس ٣ليب يًٝني ٚإي ٘ٝتٓػب ليؿح ع١
يف ليكخ ٍٚ ،ليػهب يف لسبطبٚ ،ليػدط يف ليخسَري ٖٛٚ..ضب ضب  ٚإي٘
ليع مل ليػؿً ٞيس ٣ل٭ؾٛضٜني  .ضَع ٙليكٛزب ٕ ٚ ،غ يب َ ٜع َّٜٔيطٚ٩ؽ
أغٛز .ن ٕ ٜعٝـ َع ظٚجخ٘ إضٜؿهٝه يف ليع مل ليػؿًٜ ٚ .ٞػخعٌُ
ذطل٥ل ليػ ي  ٚلسبَُّ ٚ ٢ليط ع ٕٛنأغًر ١نس ليبؿط.
ٚن ْمل َس ١ٜٓتهطٜمل لملػُ  ٠لضٚض ٚتهطٜخٓ ٛٝإذسَ ٣طلنع عب زٖ ٠صل
لٱي٘ إي ٕ ليعٗٛز ل٭ؾٛض ١ٜثِ لٯضلَ ١ٝذخ ٢لْ٘ قس ج  ٤يف شيو خ
َهخٛب عً ٢ذحط أغ ؽ عثط عً ٘ٝيف أغ غ

قًع ١تهطٜمل ٜك(:ٍٛأْ

لززْريلض ٟل٭ ٍٚأق ّٛيبٓ َ ٤عبس يٲي٘ ْطج ٍ يف تهطٜمل)

48

العالقُ بني آزاوًى تكسيت واإلله جًبن
لٕ جٝبٌ أ ٚنٝبٌ ٖ ٛيس ٣ليػَٛطٜني ٚل٫نسٜني لي٘ ليٓ ض ٚليه، ٤ٛ
شنط يف ليٓكٛم ليػَٛطٚ ١ٜل٫نسَ ١ٜع ي غِ ٚ gibilيكس لضتبط
لمس٘ َع عس ٠هل ١نب ض ؾٗ ٛلئ لٱي٘ لْٚ ٛلٱهل ١ؾ ٚ ٫ضؾٝك يٲي٘
مشـ  َٔٚقؿ ت٘ لْ٘ ليطلع ٞيؿٔ ليك ٝغٚ ١ليخعس ٜٔنُ لٕ يٛظٝؿخ٘
يف ؾدط لٯجط أُٖ ١ٝنبري . ٠أض ٣لْ٘ قس تعطف عً ٘ٝلٯضلَ ٕٛٝعٓسَ
ذًٛل يف لض

ليعطلم ٚٚضثٛل عب زت٘ يهِٓٗ عً َ ٢لعخكس قس أْثٛل لمس٘

َثًُ ن ْٛل قس أْثٛل أمس  ٤يعض لٯهل ١ل٫خط ٣ليي عبسَ ٖٚثٌ لي٘
ليكُط ْٓ ليص ٟق ض عٓسِٖ لمس٘ ْي إش ق ض لغِ لٱي٘ جٝبٌ عٓسِٖ
جٝبًخ يإن ؾخِٗ أزل ٠ليخأْٝث لٯضلَ(١ٝت ) ليي لغخدسَمل يف تأْٝث
ليعسٜس َٔ ل٭مس  ٤ليي لعخُس نأمس َ ٤سٕ َثٌ ذطغخ ٚغريٖ .
ٚلٕ مم ٜسعِ ضأٖ ٜٞصل ٖٚ ٛضٚز شنط يًس ٠ضلََٓ ١ٝسضغ ١يإظلَ ٤طنع
تهطٜمل َٔ ليؿطم  ٖٞٚذبٌُ لغِ جٝبًخ ذٝث ٚض شنطٖ يف نخب
ليعطب ل٫قسَني ٚيف طبٛط

ليػط ٕ ٜمم ٜعي لٕ لمسٗ ٖصل قس ج ٤

نرطظ أ ٚتعٜٛص ٠أ ٚت ُٔٝي غِ ٖصل لٱي٘ ليكس( ِٜجٝبٌ) َٔ قبٌ
لٯضلَٝني ي  ٤ليػط ٕ ٜنُ ٜٚؿػط يٓ ٖصل ل٫غِ يٲي٘ ليخعً ٌٝيؿإٔ
لعخُ ز يًس ٠جٝبًخ ليٛلضز شنطٖ نبًس ٠يػو ليٓكٛز ٚليعًُ ١مل
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يًع٬ق َ ١يني ٚظٝؿٖ ١ص ٙليبًس ٠يف ق ٝغٚ ١تعسٚ ٜٔغو ليعُٚ ٬يني
ٚظٝؿ ١لٱي٘ جٝبٌ ق ذب ليصنط

المهجُ التكسيتًُ ذات ٌكهُ آزاوًُ
لٕ لق ٍٛليًٗح ١ليخهطٜخ ١ٝلسب يَ ٖٞ ١ٝعٜخ تطلنُ َٔ ٞتأثري ليًػ١
لٯضلَ ١ٝليي ن ْمل يػ ١غه ٕ تهطٜمل ليكسَ  َٔ ٤يك  ٜلٯضلَٝني عً٢
ليًػ ١ليعطي ١ٝيػ ١ليكب  ٌ٥ليعطي ١ٝليي ذًمل يف تهطٜمل ٫ذك
إش َ ظلٍ ليًػ ٕ ليخهطٜي ٜػخدسّ يف تسلٚي٘ لي َٞٛٝنًُ

نثري٠

شل أقٌ أ ٚجصض أ ٚضغِ ضلَ ٞنُ ٚلْ٘ ٜعخُس يف ليهٚ ّ٬ليًؿغ يعض
قٛلعس ليه ّ٬يف ليًػ ١لٯضلَ( ١ٝليٓبط ١ٝأ ٚليػط)١ْٝ ٜ

االشساقات احلضسيُ ملديٍُ تكسيت األشلًُ
عطؾمل تهطٜمل (لملس ١ٜٓليكًع )١خ ٍ٬ت ضخيٗ ل٭ ٍٚعسزل غري ضبكَٔ ٞ
ل٫ؾطلق

ليخ ضخي ١ٝلسبه ض َٔ ١ٜليي جيب لٕ ٜؿ ض إي ٗٝي يبٓ ٕ

نُُٝعل َسَْ ١ٝخكسَ ١ذ ظتٗ جبسلض ٠يعٌ أُٖٗ :
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• لْخد ب إط٬يخٗ ليٓٗط ١ٜنُٛنع َٓ غب يخؿٝٝس ٚلذس َٔ أقسّ
لزبػٛض ليٓٗط ١ٜيف لسبه ض ٠ليعُطلْ ١ٝيب٬ز ليطلؾس ٜٔليكسميٚ ١ليصٟ
أٚعع يخؿٝٝسٚ ٙضع ٢أْؿ  ٙ٩ليع ٌٖ ل٭ؾٛض ٟغطج ٕٛليث ْ ٞذػبُ
أؾ ض إىل شيو إذس ٣ليٓكٛم لملػُ ض ١ٜلٯؾٛض ١ٜلملٛثك ١يعٗس ٖصل
لملًو.
• ْ يمل لٖ٫خُ ّ ليؿ ٥ل َٔ قبٌ لملًٛى ل٭ؾٛضٜني لملخكسَني ٚلملخأخطٜٔ
يف جعًٗ ذبمل ليطع  ١ٜلملًٛن ١ٝلملب ؾط ٠يٓ ٤ل عً ٢ن ْٗٛذكٓ زؾ عٝ
ٚثػطل ذسٚز ٜإغرتلتٝح َُٗ ٝيف غ ٝغ ١ذهُِٗ يًسٚيٚ ١يعٌ َٔ يني
َٔ أظٗط ليٓكٛم لملػُ ض ١ٜلْ٘ لٖخِ ؾ ٖٛ ٗٝلملًو لزز ْريلض ٟل٭ٍٚ
ذٝث دب ٤ٞلملط ١ٜٚتط ٟٚتؿ ق ٌٝشيو يسق. ١
• َٔ لملسٕ ليي ذ ؾعمل عًٜٖٛ ٢خٗ لملسْٚ ١ٝط يعٗ لسبهط ٟليصٟ
٫ظَٗ َٓص ْؿأتٗ ٚعً ٢ذػب ق ٍٛلئ ذٛقٌ ؾ ٖٞٚ(: ٗٝقسمي ١أظي..١ٝ
مل تخػري ٚث قٚ ١خًسل).
• لعخع يٗ ليؿعب ليب يً َٔ ٞليهًسلْٝني يه ْٗٛلمل٬ش لملٓكص ملًهِٗ
ْبٛي٬قط ٚزبٝؿ٘ ليص ٟن ٕ ٜكٛز َٔ ٙيأؽ َط ضز ٠ق ّ يٗ لزبٝـ
ل٭ؾٛض ٟإي ٕ تعط

ليع قُ ١ل٭ؾٛض ١ٜيًٗح ّٛليب يً ٞعًٜ ٢س ٖصل

لملًو.
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• لعخ ٖ لسب ٍ ليػ ٝغٚ ٞليٛنع ل٫قخك ز ٟإي ٕ غكٛط زٚي١
لسبهط ليٛضٜث ١ليؿطع ١ٝلمل ١ُ٥٬جبسلض ٠ملس ١ٜٓلسبهط يف ليٛظٝؿ١
ليخح ضٚ ١ٜي َٓ ٬ظع.
• تعس َٔ لملسٕ ليخ ضخي ١ٝيس٫ي ١شنطٖ نُس ١ٜٓنُٔ نخب ل٭خب ض
ليعطلق ١ٝليكسمي َٔ ١يني مخػٚ ١تػعني َس ١ٜٓقسمي ١ؾكط نُ ٜكٍٛ
نطٜػٚ ٕٛج ٞن ز.
• تعس لحملط ١لْ٫خك ي ١ٝليطٝ٥ػٚ ١لملُط ليػرتلتٝح ٞٱْػ ٕ َ قبٌ
ليخ ضٜذ يف َػري ٠ل٫عبسلض َٔ مش ٍ ليعطلم إىل ٚغط ٚجٓٛب ليػٌٗ
ليطغٛيٚ ٞليي ذكًمل يف َطًع ل٭يـ ليػ يع قبٌ لمل٬ٝز.
• ن ٕ هل ل٭ثط لملِٗ يف لٱغرتلتٝح ١ٝلسبطي ١ٝيًس ٍٚليكسمي ١ليك ١ُ٥
يف لض

ليطلؾس.ٜٔ

• َػ ُٖ ١أيٓ  ٖ٤يف َُٗ

ذك ض ْبٛخصْكط يًُسٕ ليؿًػط١ٝٓٝ

ٚتأزٜب ليٛٗٝز َٔ خ ٍ٬تهؿًِٗ مبُٗ ١قٓ عٚ ١ق ٝز ٠ل٫ضَ ث ليي ْكًمل
لزبٓس ليب يً.ٞ
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• قٗطٖ يخعط

غ يٛض ش ٟل٭نخ ف ٭غٛلضٖ يعس محًخ٘ ليسَ١ٜٛ

ليي لغخٗسف ؾ ٗٝلملسٕ ليطلؾس ١ٜٝٓليعً ٝليي تس ٜٔيػري ز ٜ٘ٓإش لْ٘
ؾؿٌ ذكٝك ١يف ل٫قرتلب َٔ أغٛلضٖ أ ٚليٓ ٤٫ٚ َٔ ٌٝغه ْٗ .
• تكس ٜٗسبًُ ١لملًو ليؿ ضغ ٞؾريٚظ َٚك َٚخٗ لملػخُٝخ ١ليٓ جر١
ي٘ َٚك يطتٗ نس يث َعخكس ٙليٛثي ٚمتٓعٗ عٓ٘ يطغِ ل٭شٚ ٣لسبٝـ
ليص ْ ٟيخ٘.
• ذبس ٜٗسبًُ ١لملًو ليط ْٞ َٚجٛيَٚ ٕ ٝك ضعخٗ ي٘ يؿطلغ١
َٓكطع ١ليٓعري.
• ٚقٛؾٗ يهٌ ق٬ي ١نس مح ٬ليخُحٝؼ ٚليخٜٗٛس أ ٚمح٬
ليخؿطٜؼ ٚليخػطٜب ليي تعطنمل هل لض

ليطلؾس ٜٔيف ليعٗٛز ليي

غبكمل ليعكط لٱغ َٞ٬ي ق ١ٝعً ٢خط ليخٛذٝس لسبٓٝـ ٚنُٔ
ليٛؾٝح ١ل٭قٌ يًعطب ْٚعي ليٛؾٝح ١لٯضلَ ١ٝأغ ؽ ل٫ض ١َٚليعطي.١ٝ
• ن ٝؾخٗ سبٛلض َٔ ٟأتب ع ليٓيب عٝػ ٢عً ٘ٝليػٚ ّ٬لعي ي٘ َ ض
ت َٛؽ ليطغٚ ٍٛذه ْخٗ يخع ي ُ٘ٝلملٛزع ١يس ٣ثً َٔ ١غه ْٗ َٚ
متدض عٔ شيو َٔ غبكٗ يف ليخعطف عً ٢ليس ١ْ ٜلملػٝر. ١ٝ
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• نطَمل َٔ قبٌ لجملُع لملٓٛؾػي ليٓكطلْ ٞليؿطق ٞيف جعًٗ َٓٚص
٬َٝ559زَ ٟطنعل يًهطغ ٞلملططلْ ٞليؿطق ٞليص ٟزؾٓ٘ لَ ض لذٛزلَ١
ْٚعِ قٛلعس َ ٙض َ ضٚث ،

أقدً كًٍسُ ديس يف تكسيت العتًقُ
إٕ ٖص ٙليكٛض ٠تعٛز زب ْب َٔ لثط ت ضخيَٓ ٞكب ٜك ّٛيف جٓٛب ؾطقٞ
تهطٜمل ع

ليٓٗط ٜ ،ػُ ٢ضبً( ٝنٓٝػ ١ليبٛعحْ )ٌٝػب ١إىل لغِ

ليعؿري ٠ليي تػهٔ عٓس َٛقع٘ لي ٖٛٚ ّٛٝحبػب تكسٜطل يعض أٌٖ
لٯث ض  َِٗٓٚعبس ليػ ّ٬مسع ٕ لشبسٜس ٍٚ٪ٜ ٟإىل لمل  ١٥ليث يث ١يًُ٬ٝز
( ٖٛٚليٛقمل ليص ٟمسح يًُػٝر ١ٝإٔ مت ضؽ طكٛغٗ حبطٚ ١ٜعًٓ،)١ٝ
ثِ ٖ ٛحبػب تكسٜطلت ٞليؿدك ١ٝيكؿي ي ذث يف ليخ ضٜذ ٚليرتلث
ٜ٫عس ٚإ ٫إٔ ٜه ٕٛزٜط يطقب ع ٞليص ٟذبسثمل عٓ٘ لملك زض ٚلملطلجع
ليبًسلْٚ ١ٝليهٓػ ١ٝز ٕٚإٔ ذبسز َٛقع٘ يهبط ؾه ٬عً ٢ن ْ٘ٛحبػب
ضأٜ ٜٞعس أقسّ َٛقع لثط ٟنٓػَ ٞػخعٗط يف تهطٜمل سبس لٯٕ نُ لْ٘
عٓسٜ ٟؿهٌ أقسّ نٓٝػ ١زٜط يف ليعطلم إش أْي ٚجس ي ٕ ليطٖبٓ ١عٔ
ططٜل ل٭زٜط ٠يف ليعطلم قس عطؾمل يف ليٓكـ ل٭ َٔ ٍٚلمل  ١٥ليطليع١
يًُ٬ٝز مبعٓ ٢خط إٕ تكًٝس يٓ  ٤ل٭زٜط ٠ن ٕ قسعطف يف َطًع لمل ١٥
ليطليع ١يًُ٬ٝز يٖ ُٓٝصل ل٭ثط ٜعس أقسّ َٔ شيو تكطٜب ل٭َط ليصٟ
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ٜعي لْ٘ ٜعس أقسّ نٓٝػ ١زٜط أقُٝمل يف لض

ليطلؾسٚ ٜٔليص ٟلق َ٘ ِٖ

لٯضلَ ٕٛٝلمل َٕٛٓ٪ليص ٟن ْٛل ٜػهٓ ٕٛلمله ٕ(أ ٟليػط)ٕ ٜ

أقدً عامل آزاوٌ وَ تكسيت العتًقُ
مث ١ع مل ضل٥س َٔ تهطٜمل  ٍٚ٪ٜت ضٜذ ْهخ ْٗح٘ لملعطيف ٚقط ف عًُ٘
ليعكًٚ ٞشٜٛع قٝخ٘ ليؿهط ٟإىل َٓخكـ لمل  ١٥ليػ زغ ١يًُ٬ٝز (.)ّ559
أ ٟلْ٘ أقسّ ع مل َٚؿهط ضلَ ٞل٭ض ١َٚغط ْٞ ٜليٓرًٜٓ ١ػب إىل تهطٜمل
لملس ١ٜٓليخ ضخي ١ٝليعخٝك .١لْ٘ لذٛزلَ٘ ليخهطٜي ليص َٔ ٟخ َ ٍ٬ج ٤
يف ليهخ ي

ليكسميٜ ١عٗط لْ٘ ن ٕ ؾًٝػٛؾ ٚع مل ٖٛ٫ت ٝقٓـ نخب

نس نٗٓ ١ليؿطؽ ٚؾ٬غؿ ١ليٚ ٕ ْٛٝأيـ نخب يف لسبسٚز ٚحبث يف
لملٓطل َٚك يخني يف لٱضلز ٠لسبطٚ ٠ليٓؿؼ ٚيف لٱْػ ٕ ي عخب ض ٙع مل
قػريل ٚي٘ حبث يف تطنٝب لٱْػ ٕ َٔ ضٚح ٚجػس ٜٚصنط عٓ٘ ؾه٬
عٔ شيو ن ْ٘ٛع مل َٔ عًُ  ٤ليٓر.ٛ

عًد السٍبمُ عٍد اآلزاوًني التكسيتًني
إٔ لٯضلَ ٕٛٝل٭ٚل َٔ َِٗٓٚ ٌ٥غهٔ َس ١ٜٓتهطٜمل ٚأططلؾٗ َٓٚص أّ َّٜ
لٯؾٛضٜني ٚذخ ٢عٗس ذبٛهلِ إىل غط( ٕ ٜأ ٟضلَٝني ََٓ٪ني)أ ٟذخ٢
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أ ّ ٜليطغٌ ن ْٛل قس لعخ زٚل ليخعٝٝس سبك ز ل٭ض

ٚن ٕ عٝسِٖ ٖصل

ٜأتَ ٞع خط ؾٛط قُح حيكس َٔ قبًِٗ أ ٟن ٕ ٖصل ليعٝس ش ٚليط يع
ليعضلعٚ ٞليٓؿؼ ليسٜي حيكٌ يف ل٭ َٔ ٍٚذعٜطلٕ غٓٚ ، ٜٛقس أطًكٛل
عً ٘ٝتػُ ١ٝعٝس ليػٓبً١
ن ٕٳ هلصل ليعٝس َعٓ ٢زٜي ضٚذٚ ٞلقخك ز َ ٟز .ٟؾه ٕ غه ٕ نٛلذٞ
ٚأططلف َطنع تهطٜمل  َٔ ِٖٚ ،ليؿٍ٬ذني لٯضلّ ؾأِْٗ ؾاإٔ أيٓ ٤
جًستِٗ َٔ لٯضلَٝنيٜ ،ػخؿؿع ٕٛهل ١ليكُح ٚلسبك ز يف ٖصل ليعٝس
أٟ
يخب ضى َٛلمسِٗ َٚعضٚع تِٗ يف َٛلمسٗ لملكبً ،١ذخٜ ٫ ٢كٝبٗ َّ
نطض أ ٚأش ٣جطَّل ٤ليطبٝع ، ١ؾه ٬عً ٢ؾهطٖ عً ٢مح ٜخٗ سبكٛهلِ يف
لملٛغِ لحملخؿ ٢ؾ ٘ٝ٭َّٕ لحملك ٍٛليعضلع َٔ ٞليكُح َٖ ٛطزٚزِٖ
لملعٝؿ ٞليطٝ٥ؼ ،
ٚيكس ٚضث َٔ لَٔ َٔ أٚي٦و لٯضلّ أ ٟليػط َِٗٓٚ( ٕ ٜلزبطلَك١
ٚليؿٗ ضجٚ ١ليٓبٝط) ٖصل ليخكًٝس ٚيهٔ يؿ َٔ ٤ٞل٫خخ٬ف إش لعخكسٚل
ي يػٝس ٠ليعصضل ٖٞ ٤ؾؿٝعِٗ عٓس ليطب سبؿغ َٚب ضن ١ظضٚعِٗ ٚخ ق١
ظضٚع ليكُح ٚليؿعري ٚعس ٖٚغٝس ٠ليعضٚع.
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الفَ يف تكسيت العتًقُ
ليؿَٓ ٖٞ ٕٛعٗط ع نؼ سب ٠ ٝصبُٛع َٔ ١ليٓ ؽ ٚٚلقعِٗ لملع ف يف
ذكب َٔ ١ليعَٔ ٚغحٌ ذ ؾٌ ٫منٛشجِٗ لسبه ض ٟلحملًٚ ٞإذ ٤ ٝي٘
 ٖٞٚمبث يَ ١ع ٝض مج ي ٞيًرهِ ليٓٗ  ٞ٥عً ١ٜٖٛ ٢ذه ض ٠ي٦ٝخِٗ ٚيكس
عطف غه ٕ تهطٜمل ليكسَ  ٤ليؿَٓٓ ٕٛص تؿخل َسْٝخِٗ لملٛغًٚ ١يعٌ
ليُٓ شد ليعخطؾ ١ٝلشبؿبٚ ١ٝلزبكٚ ١ٝليٓكٛف ٚليخؿه٬ٝ

ليي

عهػخٗ ل٭ٚلْٚ ٞليكرٚ ٕٛلسبب ب ٚلزبطلض ليؿد ضٚ ١ٜلسبحط١ٜ
ٚليهٚ٪ؽ ٚليك ضٚضل ليعج ج ١ٝأ ٚلملعجح ١ليي عثط عً ٗٝأثٓ  ٤ذؿطٜ
لٯث ض يني أْك

ل٭زٚلض لمل ن ١ٝؾه ٬عً ٢ليُٓ شد ليخعٜكٚ ١ٝلزبُ ي١ٝ

َ ٖ ٞإ ٫ع َ٬يًُع ٖط ليؿٓ ٕٛيس ٣أٌٖ تهطٜمل ليكسَ ٤
يكس زٍ َ لغخعٗط َٔ ث ض ًَٚخكط

عً ٢تًبؼ ذه ض ٠صبخُع

تهطٜمل ليكس ِٜيطٚح ليؿٔ ل٭قٚ ٌٝيط يع٘ ليص ٟن ٕ ي٘
إش إٕ َ لعثط عً ٘ٝيف لض
َٓٗ َٔ يني ضن َ

تهطٜمل َٔ يكًَٚ ٢خكط  َٚمت لغخعٗ ضٙ
خطل٥بٗ ليعخٝكٚ ١طبك تٗ لملخخ ي َٔ ١ٝأؾه ٍ

ٚض ٜظل ْٚكٛف ظخطؾٖٓ ١ٝسغْٚ ١ٝب ت ١ٝتعبري ١ٜأ ٚإحي  ١ٝ٥أٚ ٚذسل
مج ي ١ٝتبني إٕ أيٓ  ٤تهطٜمل ن ْٛل َٔ ليطٚلز ي يؿٓ ٕٛليعُ ض١ٜ
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ٚليعخطؾٚ ١ٝليط ٜظٚ ١ٜأِْٗ هلِ ط يع خ م ميٝع دبطيخِٗ ليؿٓ ١ٝيف
تعبريلتٗ لملبسعٚ ١ملػ تٗ لشب٬ق١
نُ لٕ َ عثط عًَ َٔ ٘ٝعجح
ٚعب غٝ

ٚؾهٝ

ٚذخ ٢شٖبٝ

ٚؾد ضٜ

ٚأخخ ّ ٚضبحطل

شل ل٭ؾه ٍ ليكُ  ٤أ ٚليي ذبٌُ

تؿطٜع ْب ت ١ٝأ ٚضغ ّٛزَ ١ٝأ ٚأغطٛضٖٓٚ ١ٜسغ ١ٝأ ٚتؿه ٬ٝذٛٝلْ١ٝ
أ ٚنخ يٚ ١ٝليي عًَٛمل يططم ليخطع ِٝأ ٚليخعٜني أ ٚليرتقٝع أٜه زلٍ
عًٚ ٢جٛز ليؿٔ يف ذ ٠ ٝليؿطز ليخهطٜي ليكسِٜ
يكس ٚظـ ليؿٓ ٕ ليخهطٜي ليكس ِٜغٛل ٤ن ٕ ذطؾ ٝأَ ٚعُ ض ٜأغ يٝب
ليخُ ثًٚ ١ٝليخحطٜسٚ ١ٜليخعبريٚ ١ٜليطَع ١ٜٱيسلع عًُ٘ ؾه ٕٛيبًست٘
شنط يف ت ضٜذ ليؿٓ.ٕٛ

املعسفُ يف تكسيت العتًقُ
إٕ لملعطؾٜ َ ٖٞ ١خٛجب عً ٢لٱْػ ٕ إٔ ٜعطؾ٘ َٔ أجٌ إٔ ٜخسيط ؾٕٚ٪
ذ ٝت٘ ٚحيكل ٖسف ٚجٛز.ٙإش ٜطتبط ٖسف ٚجٛز لٱْػ ٕ َع ٖسف ٚجٛز
ليه ٖٞٚ ٕٛي خخك ض "إٔ تعطف" ٚقس ج زٍ ليعًُ  ٤يف ليؿطم يني ليعًِ
ٚلملعطؾ ١ؾإشل َ تٓ غ ٓٝشيو ْػخطٝع ليك ٍٛإٔ ؾًػؿ ١لملعطؾ ١تبرث يف
نٌ َ ٜخعًل ي ملعطؾ ١ططٜكٚ ١غًٛن ٚغ ٚ ١ٜقرٚ.١ت ضٜذ لملعطؾٖٛ ١
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لجمل ٍ لملطتبط يخ ضٜذ ليعًٚ ،ّٛت ضٜذ لملع ضف ٚت ضٜذ ليؿًػؿ ،١إ ٫أْ٘
خيخًـ عٓٗ ٜٚ .ؿخٌُ ت ضٜذ لملعطؾ ١عً ٢ت ضٜذ لملسلضؽ ٚليهخ يٚ ١لملهخب
ٚل٫دب ٖ ل٭زيٚ ١ٝليثك ؾ ١ٝيًعٌُ ليؿهط.ٟ
ٚيكس يهط ليؿطز ليخهطٜي ليكس ِٜليص ٟلْؿأ َس ١ٜٓتعطف عً ٢زجً١
يٛقمل َبهط يف ضنٛي٘ ملطنب لملعطؾٚ ١ثك ؾ ١ليؿهط لملعطيف ٚيعٌ ضقٞ
ٚؾٗطَ ٠سٜٓخ٘ تهطٜمل ٚخًٛز دبطيخٗ لملسْٚ ١ٝتأقًٗ لسبهطٚ ٟمنٖٛ
ليعُ ض ٟنُ ٚيعٌ طكٛغ٘ ٚع زلت٘ ٚطب ٥ع٘ ٚعب زت٘ ْٖٛ ٞع ز٫ي ٞعً٢
متخع٘ ي ملعطؾَٓ ١ص أظي ١ٝمتسْ٘ نُ إٕ َ قًٓ َٔ أخب ض َهخٛي ١عٔ
زٚض ٖصل ليؿطز يف شٜٛع ٚلْخؿ ض ليعًِ ٚليثك ؾ ١ليكسمي ١يف ذطن ١تطٛض
لسبه ض ٠ليعطلق َٔ ١ٝخ ٍ٬ق َ٘ ٝيؿخح ليعسٜس َٔ لملسلضؽ يف ي٦ٝخ٘ ٚيف
ي٦ٝ

ن ٕ قس ٖ جط إي ٗٝنُ ق ّ ي٘ ي ي  ٟلملًؿ ٕ لزببًٝي ليخهطٜي

أ ٚنُ ق ّ ي٘ غ ٜؿٛع لٜٚ٫ي ليخهطٜي ٭زيٚ ١يطلٖني عًٚ ٢جٛز
لملعطؾ ١يف عكٌ ٚٚجسلٕ ليؿطز ليخهطٜي َٓٚص ٚقمل َبهط.
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الصٍاعُ يف تكسيت العتًقُ
يطع ليخهطٜخ ٕٜٛٛليكسَ  ٤خ ق ١يف ليعكٛض ل٭ؾٛضٚ ١ٜليب يً ١ٝثِ
لٯضلَٚ ١ٝعٗسٖ ليػط ْٞ ٜيبعض ليكٓ ع
َخطًب

لحملً ١ٝليي ذبخ جٗ

ذ ٝتِٗ ْٚؿ طِٗ ٚمب تػس ذ جخِٗ نُثٌ قٓ ع ١يعض

لمل٬يؼ ٚلملؿ ضف ٚل٭غط ١ٝليكٛؾٚ ١ٝلزبًسٚ ، ١ٜقٓ ع ١ل٭ث ث لشبؿيب
(ليٓح ض )٠مبدخًـ أْٛلع٘ ٚأغطلن٘ٚ ،قٓ ع ١أزٚل لملأنٌ ٚلملؿطب
ٚلملعٝؿ ١يًبٝمل ٚيًعٌُ َٔ لشبؿب ٚليؿد ض ٚليعج د ٚليكٛلٕٚ،تكٓٝع
يعض َهٓٓ
يعض ليكٓ ع

ليعٌُ ٚيف َكسَخٗ ليعطيٚ ١لحملطلث ٚليهطز ؾه ٬عً٢
ل٫خط َثٌ قٓ ع ١ليؿد ضٜ

ٚليعج جٝ

يأْٛلعٗ

ٚأؾه هل ذٝث يطعمل ٚلؾخٗط يٗ تهطٜمل نثريل ٚقٓ ع ١أْٛلع َٔ
أزٚل ليع َٔ ١ٜٓليعع ّ أ ٚلسبحط أ ٚليؿهٚ ١تكٓٝع يعض أزٚل ٚٚغ ٌ٥
ليعٌُ ليعضلع ٞأ ٚليكٓ ع ٞأ ٚليخح ض َٔ ٟلشبؿب أ ٚلسبسٜس أ ٚقٓ ع١
لشبُٛض ٚظٜٛ

ليطع ّ ٚلٱْ ضٚ ٠قبٌ ٖصل ٚشلى قٓ ع ١ل٫ن٬ى

(ل٫ضَ ث) إش تعس تهطٜمل إذسٚ ٣ضف ٖص ٙليكٓ ع ١لملُٗٚ ،١قس عثط عً٢
من شد أ ٚيك  َٔ ٜيعض ل٭زٚل لملكٓع ١يف تهطٜمل ٚعً ٢يعض ل٭ؾطلٕ أٚ
ليكٛليب ليي تػخعٌُ يف يعض َ شنطْ َٔ ل٭ؾ ٤ ٝخ ٍ٬ليخٓكٝب
ل٭خري ٠ليي أجطٜملٚ ،ي تمل َٛجٛز ٠لي ّٛٝيف لملخرـ ليعطلق.ٞ
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الصزاعُ يف تكسيت العتًقُ
عطف ليخهطٜخ ٕٛٝليكسَ  ٤ليعضلعَٓ ١ص ْؿأَ ٠سٜٓخِٗ ٭ْٗ ؾطٕ ٜ
زمي ١َٛلغخكطلضِٖ َٚكسض يك  ٤عٓكطِٖ ٚقس لعخُسٚل يف غصلِٗ٥
ليٓب ت ٞعً ٢لسببٛب ٚلشبهطٚ ٠ليؿ نٗٚ. ١لٕ أيطظ أْٛلع لسببٛب ليي يسل
أِْٗ ن ْٛل ٜٓخح ْٗٛثِ ٜػخًٗه ٖٞ ْٗٛليؿعري ثِ ليكُحٚ .تٛنح
يعض ليهخ ي

ليػط ١ْٝ ٜٶ نٝـ إٔ ظضلع ١ليهطَ ،١قس تطلؾكمل َع ظضلع١

لسببٛب يف َٓطك ١تهطٜمل ٚلظزٖط يؿهٌ  َٔٚ.خ ٍ٬زضلغ ١طبك
ل٭ض

ليي ن ْمل تعضع تبني يٓ لٕ ليخهطٜخ ٕٛٝليكسَ  ٤ن ْٛل ٜرتنٕٛ

ْكـ ل٭ض

ليعضلع ١ٝيًطلذ ١ز ٕٚظضلع َٔ ،١أجٌ لحمل ؾع ١عً ٢خكٛي١

ليرتيٚ ١عسّ إؾك ضٖ  ،ع إتب ع ْع ّ َخع قب َٔ ليعضلعٚ ،١ليصٜ ٟعطف
يف أٖ َٓ ٜص ٙي يسٚض ٠ليعضلع.١ٝنُ ٚن ٕ يف لملٓطكْٛ ١ع ٕ َٔ
ليعضلع،١ذكٝك ١ل٭ ٖٛ ٍٚليعضلع ١ليسمي ١ٝليخكًٝسٚ ،١ٜليث ْ ٞليعضلع١
لملط ،١ٜٚؾُٔ جٗ ١ظضلع ١ليسمي ١ٝيف ليؿطٜط ليٛلقع غطيَ ٞطنع لملس١ٜٓ
ذٝث لٕ ٚلقع لمله ٕ ٜ٫ػ عس إ ٫زمي َٔٚ ، ٝجٗ ١أخطْ ٣ع ّ ض ٟغٝرٞ
ٜ ٖٛٚأت ٞيف تهطٜمل يؿهًني إش ل٭ٜ ٍٚعخُس عًْٗ ٢ط زجًٚ ١قٓٛلت٘ ٖٚصل
ٜه ٕٛعٓس ططيف ليٓٗط أ ٚليكٓ ٜٚ ٠خِ إَ يؿهٌ غٝر ٞتًك  ٞ٥أٚ
ي غخدسلّ ليهطز  َٔ ٖٛٚأزٚل لٱضٚل ٤ليكسميٚ ١ليٓع ّ ليث ْْ ٖٛ ٞع ّ
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ض ٟيٛغ طَٓ ١ع ١َٛلٯي ض ليهٗطٜع(١ٜليي تعٌُ يٓع ّ ل٭ٚلْٞ
لملػخططقٚ )١ن ٕ َٛجٛزلً يف َٓطك ١غطي ٞلملس ١ٜٓؾٜٗ ٛخهَٔ ٕٛ
خطٛط ي ض إش لٕ نٌ خط َٓٗ ٜخؿهٌ َٔ صبُٛع ١ي ض ٚيني ليب٦ط
ٚلٯخط تكطٜب لشبُػ ١عؿط َرت ٚيف ٖصل ليٓع ّ ٜخِ ذب ٙ َٝ ٌٜٛلٯي ض
لزبٛؾ ١ٝي يخسضٜخ لْ٫ػ ٝي ٞإىل غٝرٖٚ ١ٝصل ليؿهٌ َٔ ْع ّ ليطٟ
ٜعهؼ قُ ١لي لعٚ ١ليٓهٛد يف ؾٔ ليط ٟليص ٟلعخُس يف تهطٜمل ْصلى
ْٚسض لٕ تهَ ٕٛس ١ٜٓعطلق ١ٝقس غبكمل َس ١ٜٓتهطٜمل يف شيو .

التجازَ يف تكسيت العتًقُ
يًخح ض ٠يف تهطٜمل لملس ١ٜٓل٭ظيَ ١ٝ

عطٜل ٜطق ٢إَىل عكٛض يعٝس٠

غبكمل عكط ٟل٭ؾٛضٜني ٚلٯضلَٝني ٚ .يهٔ ليخح ض ٠يًػمل شض ٠ٚصبسٖ يف
ليعكط لٯضلَ .ٞإش ن ٕ ليخح ض ليخه ضتٜ ١بعث ٕٛقٛلؾًِٗ إَىل مجٝع ي٬ز
لملؿطم ليكس ِٜيخكٌ إَىل َٓ يع زجًٚ ١ليؿطل مش يً ٚإَىل ؾٛلظ ٞليبرط
لملخٛغط غطي ٚ .لذخهط ليخه ضت ١يف ليعٗس لٯضلَ ٞلمل٬ذ ١ليٓٗط ١ٜيف زجً١
 َٔٚ،خ ٍ٬شيو غٝططٚل عً ٢ليخح ض ٠ليٓٗط ١ٜعً ٢لَخسلز ٚلزٟ
ليطلؾسٜٔ
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ٚلذخٌ ليخح ض ليخه ضتَ ١ه ْٶَُٗ ١ٶ ١يف ليبٓ ١ٝل٫قخك ز ١ٜيٲَ لطٛض١ٜ
ل٭ؾٛض ١ٜيف عكطٖ لسبسٜث ٚيكس ج  ٤يعض ليطقِ ليط ١ٝٓٝتخرسث
عٔ شيو ٚتٛثل ي٘ ٚقس متٝع ليخح ض ليخه ضت ١يؿهٌ نبري عٔ غريِٖ.
ٖٚهصل ذبطنمل يف ع مل ليؿطم ل٭زْ ٢ليكس ِٜأغط تهطٜخٚ ١ٝتٓكًمل َٔ
تهطٜمل ؾدكٝ

دب ض ١ٜذ ًََ ١عٗ ذه ضتٗ َٚعخكسلتٗ ٚثك ؾ تٗ

ٚع زلتٗ ٚتك يٝسٖ  َ ٖٛٚأز ٣ؾ ُٝيعس إَىل لغخرب يٗ  َٚغ ق٘ إيٗٝ
 ٕ٫تهَ ٕٛطنعل يًخبؿري ليػط ْٞ ٜليصْ ٟأ ٣حبٌُ َؿعً٘ أذؿ ز
أٚي٦و ليخح ض َٔ ليص ٜٔأنرٛل ََٓ٪ني ثِ َ طبه٘ ذ هل لزبسٜس
 ٕ٫ته ٕٛإْ  ٤تؿ عٌ يثك ؾ أعب  ٤لملؿطم ليكس، ِٜ

تكسيت وسفأ ٌهسٍ ووسكص جتازٍ
لٕ أٚ َ ٍٚضز لٱؾ ض ٠إىل لغِ ليهًو أ ٚليطٛف ٚمجع٘ لن٬ى يف
ليٓكٛم لملػُ ضٚ ١ٜي يكٝػ ١ل٫نس( ١ٜنًهِ)  ٖٞٚتط يل ليخػُ١ٝ
ليعطي ١ٝي٘ (نًو) ٚيكس لؾخٗط َس ١ٜٓأغه ٞنًو يكٓ عخ٘ َثًُ
لؾخٗط َس ١ٜٓتهطٜمل ليي ج  ٤لمسٗ يف ليٓكٛم لملػُ ض ١ٜيكٝػ١
(تهطٜخ )ّٛمبٗٓ ١ذ ٝظت٘ ٚتػٝري ٙيف زجًٚ ١قس ن ْمل تهطٜمل غب ق ١يف
ليخعطف عً ٢ليهًو ٚيف لَخٗ ٕ ق ٝزت٘ ضذًخ٘ يٌ أْٗ ن ْمل قس لذخهط
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َٗٓ ١تػٝري ٙع ذٛ

زجً ١يطَخ٘ َٓص أقسّ ليعكٛض ذخ ٢لٕ ٖٓ يو

إؾ ض ٠يف لذس ليهخب ليي ذبسثمل عٔ ت ضٜذ لملًو ليب يًٞ
ْبٛخصْكطليث َْ ٞؿ زٖ لْ٘ قس لغخع ٕ يٓح ض ٟتهطٜمل يعٌُ لضَ ث
لغخدسَٗ يف ذك ض ٙليبرط ٟيؿًػطني إي ٕ غع ٙٚهل .
 َٔٚشيو ن ْمل َس ١ٜٓتهطٜمل َطنعلً دب ض ًَ ٖ ًٜيف ليعٗٛز ل٭ؾٛض١ٜ
ٚليب يً ١ٝليي عطؾمل لظزٖ ض َسْٝخٗ يػبب َٛقعٗ عًْٗ ٢ط زجً ، ١إش
لنػبٗ ٖصل لملٛقع عً ٢ططٜل لسبطن ١ليخح ض ١ٜليٓٗط ١ٜأُٖ ١ٝن ٣
ٚي ٭خل يف عٗس ليخُهني ٚليعٗٛضل٫ضلَ ٞؾ ٗٝذٝث ي تمل خ ٍ٬ل٭يـ
ل٭ ٍٚقبٌ لمل٬ٝز َطؾأ ْٗطٚ َ ٖ ٜذٚ ٜٛٝعس أيٓ ٬َ َٔ ٖ٩نٞ
ل٫ضَ ث ل٫ن٬ى) َٔ لَٗط ضج ٍ لمل٬ذ ١ليٓٗطْ ١ٜصلى ذخ ٢ن زٚل لٕ
حيخهطٚل َ٬ذْٗ ١ط زجًَ ١س ٠أيـ ع ّ(َٔ َٓخكـ ل٭يـ ل٭ ٍٚقبٌ
لمل٬ٝز ذخَٓ ٢خكـ ل٭يـ ل٭ ٍٚلمل٬ٝزٚ )ٟيؿٗطتٗ يف صب ٍ ليخح ض٠
ي ليػطَ٪َ َٔ ِٖٚ ٕ ٜي لٯضلَٝني ٜطًك ٕٛعً ٗٝتػُ ١ٝدبطٜمل

وعابد تكسيت العتًقُ
لٕ ليهؿ ااـ ل٭ث ااط ٟل٭خ ااري لي ااص ٟأظب ااع يف تهط ٜاامل لظٗ ااط يٓا ا إٔ ليس ْ ٜاا١
لملػٝر ١ٝؾ ٗٝقس عطؾمل عٗس ليسع ٠ٛليػط ١ٜلملاعلَٔ يؿارت ٠ليكٗاط لياسٜي
ليصٚ ٟلجٗخ٘ ٖص ٙليس َٔ ١ْ ٜقبٌ َخبع ٞع مل ليٛثٓ ١ٝإي ٕ ليكطٕ ليث يث
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لمل٬ٝزٚ ٟيعٌ ؾهٌ لملسلؾٔ ليي ٚجس يف أعب  ٖ٤لزبٓٛيٝا ١ليؿاطقٚ ١ٝيف
أعب  ٖ٤ليؿُ ي ١ٝليؿطق ١ٝشبري زي ٌٝعًا ٢شياو إش لْا٘ جا ٖ ٤اصل ليؿاهٌ
يُٓٛشد (ليهخه ٖٛٚ )ّٛليُٓٛشد ليبٓ  ٞ٥ليص ٟلغخدسّ َٔ قبٌ لملخٓكاطٜٔ
َاأ يك ٜا ل٭ؾااٛضٜني إيا ٕ ْٗ ٜا ليعكااط ل٭خااري يااسٚيخِٗ ٚليااص ٟلعخُااس
طاا يع ليػ ااط ١ٜيف إق َ ااَ ١عا ا ٖط لشبسَ اا ١ليس ٜٝٓاا ١خٛؾاا َ اأ خك ااَِٗٛ
ليا ااص ٜٔي ا ا تٛل يٝا ااسِٖ ل٭َطٚ.قبا ااٌ شيا ااو ليعٗا ااس أ ٟيف أظَٓا اا ١ليب ا ا يًٝني
ٚلٯؾٛضٜني ليعلٖط ٠ن ْمل تهطٜمل متخًو َع يس  ٖٝٚنٌ عب ز ٠طبخًؿ١
ج  ٤ليٓكٛم لملػُ ض ١ٜيخد ْ عٔ يعهٗ .
إش ٚضز يف لذ ااس ليٓك ااٛم لملػ ااُ ض ١ٜيف غ ااب ض لٕ تهط ٜاامل ن ْ اامل متخً ااو
َعب ا ا ااسل يٰهل ا ا ااٜ ْٓ ١ا ا ا ا  ٖٚا ا اا ٞلي ا ا ااي ٚضز لمسٗا ا ا ا يف ؾ ا ا اارت ٠غ ا ا اا٬ي ١أٚض
ليث يث اا2004- 2012(١قب ااٌ لمل اا٬ٝز) ٚعب ااس يف ع ااسز َ اأ لمل ااسٕ ليعطلق ٝاا١
ليكسميٚ ١ؾدكٝخٗ تؿ ي٘ ؾدك ١ٝعؿخ ض ٚتعس ظٚج ١لي٘ لسبهُ ْ ١ي.ٛ
نُ ٚضز يف إذس ٣ليٓكٛم لملػُ ض ١ٜلملهخؿؿ ١يف قًع ١تهطٜمل لٕ لملس١ٜٓ
عطؾمل عب ز ٠لٱي٘ ْطن ٍ ٚليص ٖٛ ٟحبػب ليسضلغ ليخ ضخي ١ٝميثٌ لي٘
ليعا مل ل٭غاؿٌ ياس ٣ليػاَٛطٜني ٚذا َ ٞل٭غاٛلض َٚاسلخٌ لملاسٕ ٚتعٜٛاص٠
لملسلؾعني يس ٣لٯؾٛضٜني .
ناصيو ٚضز يف يعااض لملكا زض ليااي ذباسثمل عاأ تا ضٜذ لسبهااط إٕ تهطٜاامل
زلْاامل ٱياا٘ لسبهااط لياا٘ ليؿااُؼ ٚعااطف غااه ْٗ طكااٛؽ عب زتاا٘ ٚذ ا نٛل
لسبهطٜني يف ل٫عخك ز ي٘
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ودازس تكسيت العتًقُ
ؾ ز ليعطلق ٕٛٝليكسَ  ٤زع  ِ٥لملسلضؽ ٚضؾعٛل قب يٗ ثِ جسٚل يف تكسَٗ
ٚتطٛضٖ ْع َ َٗٓٚح ٚعُ ض ٠ذخ ٢ي
قؿر

يخًو لملسلضؽ شنط مج ٌٝيف

ليخ ضٜذ ٚلثط خ يس يف َٝسلٕ ليرتلث ٚيعٌ َٔ يني تًو لملسلضؽ

ل٭ ٖٞ ٍٚتًو ليي ْؿأٖ أيٓ  َٔ ٤تهطٜمل ن ْٛل َٔ ليعًُ ٚ ٤يكس ٚثل
يٓ ليخ ضٜذ أمس  ٤لثٓني َٔ تًو لملسلضؽ ٚنؿؿمل يٓ َع  ٍٚلٯث ض عٔ
ع ٚ ِ٥٬ث ض ٚلذس. َٗٓ ٠
لش ٜػحٌ ليخ ضٜذ يٰضلَٝني يف َٓطك ١تهطٜمل ٚليطريٖ ٕ ؾهٌ ليػبل يف
تأغٝؼ لملسلضؽ ٚيعٌ َ أْؿأ ٙي ي  ٟلملًؿ ٕ لزببًٝي يف يًس ٠جبًٝخ
عٓس ليػ ذٌ ليؿطق ٞيخهطٜمل َٔ َسلضؽ خري زي ٌٝعً ٢شيو إش ج ٤
عٓ٘ لْ٘ قس لْؿأ يف ليكطٕ ليػ يع لمل٬ٝز ٟليعسٜس َٔ لملسلضؽ يف لملٓطك١
ليي ٚيس ؾٚ ٗٝيف ل٭عب  ٤ليي ٜٓخؿط ؾ ٗٝليػط ٕ ٜلٯضلَٝني ٚليي
ٖ جط إي ٗٝيٓؿط لملعطؾٚ ١ن ٕ َٔ يني تًو لملسلضؽ َ ربككمل
يخعً ِٝلملٛغٝكَ( ٢سلضؽ َٛغٝك )١ٝعًُ لٕ ي ي  ٟلملصنٛض ٖصل ٜعس َٔ
أعّ٬

ليؿهط

ليعطلقٞ

يف

ليكطٕ

ليػ يع

لمل٬ٝزٟ

إٕ َٔ يني تًو لملسلضؽ ليي ؾٝس يف َس ١ٜٓتهطٜمل ٚشلع قٝخٗ ٚؾ ح
عًُٗ ٖ:ٞ
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َسضغ ١أٚلْ أ ٚل ١ٜٓٚليي أقُٝمل يف قط ١ٜأٚلْ أ ٚل ١ٜٓٚلٯضلَ( ١ٝعٜٓٛ
لي )ّٛٝيإظلَ ٤طنع تهطٜمل َٔ لزبٓٛب ٚليي ؾ زٖ ٚضع ٖ ليع مل ٚلملؿهط
ليخهطٜي َ ض غ ٜؿٛع َٚه ْٗ ٜػُ ٢لي ّٛٝتٌ ق ليعطٚؽ.
َٚسضغ ١جبًٝخ ليي لقُٝمل يف يًس ٠جبًٝخ لٯضلَ ١ٝيإظل ٤تهطٜمل َٔ
مش هل ليؿطق ٞع ليٓٗط ٚليي ؾ زٖ ٚضع ٖ ليع مل ٚلملؿهط ليخهطٜي
ي ي  ٟلملًؿ ٕ.
َٚسضغ ١زٜط ليطلٖب

ليي تبني َع ملٗ ليب ق ١ٝأْٗ أقُٝمل يخهَٔ ٕٛ

زٜط ليطلٖب

ٚليي ث ضٖ لي ّٛٝتؿٗس عً ٢قَٛٚ َٗ ٝقعٗ

ًَرك

مبر شل ٠زٜط ليعصلض َٔ ٣ليػطب أ ٟجٓٛي ٞلملػبح لٚ٫مليب ٚتػُ٢
لشبُؼ أق يع.

تكسيت قمعُ العسب املستقمني
يعٌ جٝب ٕٛثِ َٔ يعس ٙيٜٛس مل ٜب يػ أٜ ٚػ ي ٝأ ٚذخ ٢مل ٜخُٖٛ
عٓسَ ٚقؿ َس ١ٜٓتهطٜمل يا(قًع ١ليعطب لملػخكًني)  .إمن قس أق ي
نبس ذكٝكخٗ ليخ ضخيْ ١ٝعِ قس ٚقؿ ٖ ي يٛقـ ليص ٟجػست٘ يف
أزٚلضٖ يف لسب ٠ ٝليعطي ١ٝإش لٕ لغخكطل ٤ليخ ضٜذ ٜعٗط لٕ تهطٜمل ن ْمل
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زل٫ ُ٥تٓر ظ إ ٫لىل ْؿػٗ ٚلقكس أْٗ ٫مت ٌٝإىل ليؿطم  ٫ٚإىل ليػطب
ٚليػبب يف شيو ٖ ٛأْٗ عًَ ٢ط َػريتٗ لسبهط ١ٜن ْمل ذبخهٔ
لضَٚ

أ ٚجص ّٚتأْـ ليخبعٚ ١ٝتأي ٢لْ٫ك ٝز ٚتٓأ ٣حب هل عٔ لشبٓٛع

ٚصبُٛع

ذبب لسبطٚ ١ٜتٓ نٌ يف غب ًٗٝنأَث ٍ قب ١ًٝلٜ٫خٛع

لٯضلَٚ ١ٝقب ١ًٝليخ ُٛٝلسبهط ١ٜقبٌ لمل٬ٝز ثِ قب  ٌ٥يٓ ٛل ٜز ٚيٓ ٛتػًب
ٚيٓ ٛليُٓط يعس لمل٬ٝز ٚيكس جط عًَ ٗٝبسأٖ ليك َٞٛليعطٚي ٞلملػخكٌ
لملخرطض ٖصل ليهثري َٔ ليٚ ٬ٜٛليب٤٬ل َطل عسٜس ٠يعٌ َٓٗ ليصٟ
ن ٕ عً ٢عٗسغ يٛض لملًو ش ٟل٭نخ ف أ ٚعً ٢عٗس ؾريٚظ لملًو
عٓسَ ن ْمل قب  ًٗ٥ليعطٚي ١ٝليي شنط تخهؿٌ محٌ َؿعٌ ليخٛذٝس
ليص ٟحي ضب ليٛثٜٓٚ ١ٝسعٛل إىل ز ٜٔمس ٚ ٟٚيعٌ َٓٗ ليص ٟن ٕ عً٢
عٗس جٛي ٕ ٝليط ْٞ َٚعٓسَ لغ نخ٘ طبٝع ١عطيٗ ٚأْؿخِٗ ٚن ِٖ٤ ٜ
ؾر  ٍٚتأزٜبِٗ حبًُ ١لغخٗسؾمل َطنعِٖ لملسْ(ٞليكًع )١يهٓ٘ عحع عٔ
ذبكٝل شيو ٚؾؿٌ نُ لٕ َٓٗ ليص ٟن ٕ عً ٢عٗس ليب غٞ
تُٛٝضيٓو عٓسَ ي تمل نٛلنب عطٚي َٔ ١ٝتهطٜمل ذبٌُ َؿعٌ
ليهؿ ح ليك َٞٛيخدًٝل ليع مل ليعطي َٔ ٞأْ ٝب ليخخ ض ليكؿطل ٤ؾعس
تهطٜمل َٔ قبٌ ثٛلض ل ١َ٫يف ليؿ ّ َٚكط مبث ي ١قًع ١يًث ٥طٚ ٜٔعـ
يًرطليٚ ١لملخكسٜٔ
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فجس عسوبُ تكسيت العتًقُ
يكس ذًمل يف َس ١ٜٓتهطٜمل ليعخٝك ١صبُٛع يؿط َٔ ١ٜليعطب ل٫قر ح
ليع ضي َٔ ١ليص ٜٔظلَٓٛل عكط صبس ليسٚي ١لسبهطٚ ١ٜلؾطلقخٗ ٚن ٕ
َٔ يني تًو لجملُٛع

يٓ ٛليخ ُٛٝليكه عٝني ليص ٜٔع قطٚل ؾحط

زٚي ١لسبهط ليعطي ١ٝثِ تبعِٗ يف ليكط ٕٚلمل٬ٝز ١ٜلي٬ذكٚ ١ليي أعكبمل
غكٛط زٚي ١لسبهط يٓ ٛتػًب ليص ٜٔذًٛل يف ذسٚز  ّ480ثِ يي إ ٜز
ليص ٜٔذًٛل حبسٚز  ّ531ثِ يي ليُٓط ؾبي ل٫ظز (ليػػ غٓ )١ؾبي يهط ،
ؾه ٬عً ٢ؾطٜل َٔ يٓ ٛؾٝب ٕ َؿهًني ْػٝخ تهطٜمل ل٫جخُ ع ٞشٟ
ليكبػ ١ليعطٚي ١ٝليص ٟلغؼ ليكبػ ١ليعطٚي ١ٝؾ. ٗٝ

تكسيت اآلزاوًُ السباقُ إىل الٍصساًٌُ
ٜٴعسُّ َ ض ت َٛأ ٚليكسٜؼ ت َٛؽ لسبٛلض ٟليػ يع يني لسبٛلضٜني ل٫ثي
عؿط يًػٝس لملػٝح عٝػ ٢عً ٘ٝليػٚ ّ٬لمس٘ (ت ٖٛ ) َٛلغِ غطْٞ ٜ
َٚعٓ  ٙليخ٪لّ إش لٕ تٛأَ٘ ليكسٜؼ أزٚ . ٣مب أْ٘ قس يؿَّط يف ليؿطم ،ؾإْ٘
ي

ٜسع ٢ضغ ٍٛليؿطم أ ٚت َٛؽ ليطغ ،ٍٛإش ٜصنط ليخ ضٜذ ليهٓػٞ

٫ئ ليع  ٟإٔ ت َٛليطغ ٍٛأضغٌ إىل ليطٖ أخ  ٙأز ٖٛٚ ٣أذس لملبؿطٜٔ
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ليػبعنيٚ .أَ ٖ ٛؾكس تٛج٘ إىل لملؿطم ذٝث زع إىل لٱمي ٕ ؾعٛيً
عطٜكَٚ ١سٕ ؾٗريَ َٗٓ ٠س ١ٜٓتهطٜمل ليعخٝك ١ذٝث ٚضز عٓ٘ يف ليخكًٝس
ليػط ْٞ ٜلملط ٟٚلْ٘  ،يؿَّط يعض غه ٕ تهطٜمل َٔ لٯضلَٝني عٓسَ َط
ؾ ٗٝيف غٓ 2 ١يًكعٛز  ٖٛٚيف ططٜك٘ إىل ليؿطم ٖٚ ،سلِٖ إىل ليخكسٜل
يطغ ي ١عٝػ ٢لملػٝح ٚلىل لٱمي ٕ ي هلل ٚليخٛذٝس ي٘ ٚيكس ٚجس يف تهطٜمل
ع  ١ً٥تهخِ إمي ْٗ ٚن ْمل قس َٓمل ي ملػٝح  ٖٛٚطؿٌ يف يٝمل سبِ
ٚن ٕ لمسٗ ع  ١ً٥يطذصيؿب ٚليي لمسٗ ٜعي ع  ١ً٥عبس ل٭ذسٚ.يٗصل
ؾ ٕ تهطٜمل تعس َٔ يني أقسّ َسٕ ليعطلم ليي تعطؾمل عً ٢ليس١ْ ٜ
ليٓكطلْ َٔٚ ١ٝلملسٕ ل ٍٚ٫ليي ت نمل يأذس ذٛلض ٜٞليػٝس لملػٝح يٌ
أُِٖٗ ٚأقطيِٗ ضبب ١إي ٘ٝعً ٘ٝليػ.ّ٬

تكسيت العتًقُ واعًاُ السسياُ
يكس تؿطف ت ضٜذ َس ١ٜٓتهطٜمل يف ؾحط ليخُهني ليػط ْٞ ٜي مس  ٤يٛلَع
َٔ لع ٕ ٝل ١َ٫ليػط ١ْٝ ٜغً ١ًٝيي لضلّ  ٜت ٞيف طًٝعخِٗ ليصٚل
ليخ يني:
 :قسٜؼ ٚذٛلض َٔ ٟتَ٬ص ٠لملػٝح ؾدل إىل ي٬ز
لملؿطم يف عب ٛليػٓ ١ليث ْ ١ٝيكعٛز لملػٝح ؾبؿط أٖ ي َ ٞيني ليٓٗطٜٔ
70

َٔ ل٫ضلَٝني ٚليؿطثٝني ٚلمل زٜني ٚليؿطؽ ٚلهلٓٛز ٚعطَّد يف ططٜك٘ عً٢
تهطٜمل ؾٓكَّط يٳ ٵطذٳس يؿ ي ٚأٌٖ يٝخِ٘ ٚط ٥ؿ َٔ ١ليػه ٕ .ثِ غ زضٖ لىل
ي٬ز لهلٓس
 :أ ٍٚأغ قؿ ١تهطٜمل ٜ َ٘ٓٚخػًػٌ َؿ ضْ ١ليػطٚ ،ٕ ٜإمن
لخخ ضٚل تهطٜمل َطنعلً هلِ ٭ٕ غه ْٗ ٜػ ي ٕٛيبسع ١ليطبٝع ١ليٛلذس٠
ٚمل ٜسعٛل ليٓػ طط ٠إٔ ٜسخً ٖٛيخَّٚ .١مل ْٴكب ٜعكٛب لي لزع ٞأغكؿً
ع ًَ يًػط ٕ ٜلملٓٛؾػخٝني تٛج٘ إىل تهطٜمل ٚأق ّ هل غٓ 559 ١ذ ٛزلَٛ
لغكؿ ًٚ .مل تٛىل ذ ٛزلَ٘ نطغ ٞتهطٜمل لؾطؽ ط قخ٘ٴ يف إظب ح َصٖب٘
ْٚكط َٔ لجملٛؽ خًكً عسٜسلً ٚظعٔ إىل ي٬ز ليعطب ؾأٜسِٖ يف
لملٓٛؾػخٚ ١ٝضغِ هلِ نٗٓٚ ١مش َػٚ ١ؾ ز يًطٖب ٕ زٜط ٜٔليٛلذس يف
عني قٓ ٚلٯخط يف نٛلذ ٞتهطٜملٚ .تًُص لئ نػط ٣لْٛؾطٚلٕ ْٚكَّطٙ
ٚمسَّ  ٙجٛضج ٞؾػدط عً ٘ٝلملًو ٚأٚؾس ؾرعَّ ٖ َخ٘  ّٜٛلزبُع 2 ١ب
ٚ 575ق ٌٝيٌ أْ٘ تٛيف يف ليػحٔ.
 :خًـ لذٛزلَ٘ غٓ 578 ١يف تط٩ؽ نطغ ٞلغكؿ ١ٝتهطٜمل
ٚغٴُ ٞأيً ع ًَ ؾٓكب أغ قؿ ١يًهطلغ ٞليؿ ضغٚٚ ١نع ليٝس عً ٢مجًٍ١
َٔ ليطٖب ٕٚ .يصٍ قك ضل ٙيف إشلع ١لملٓٛؾػخ ١ٝيف نٛلذ ٞتهطٜمل  ٚثٛض
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ٚذس ٜبٚ .مل تٛؾ  ٙلهلل تهعهعمل زٜٛض ٠ليػطٚ ٕ ٜتبًبًمل أذٛلٍ
ليط ٥ؿٚ .١ذًمل ٚؾ  ٠قُٝؿٛع غٓ609 ١
تٛىل ض ٥غ ١ليػط ٕ ٜيف لملؿطم ع ّ ٚ 614لؾخٗط يف عٗسٙ
َ ضٚث ليخهطٜي ليص ٟخًؿ٘ ؾ غخسع  ٙإي ٘ٝيٝكًس ٙضع  ١ٜتهطٜمل ؾأي.٢
ٚتٛيف مش ٌٝ٥ٛغٓ.624 ١
ٚٴيس يف ؾٛضلم قطْٖٛ َٔ ٍ١ٜسضل ٚتطي ٢يف زٜط ْطزؽ ٚغ ض
إىل ليطقٚ ١يعس إٔ أق ّ عؿط ٜٔغٓ ١يف زٜط ظن ٢ع ز إىل ليطٖ ٚؾدل
إىل زٜط َ ض َخ ٢ي ملٛقٌ ْٚعِ يطٖب ْ٘ طكػً ٚقٛلْني جً .١ًٝثِ قكس
ليهٛؾٚ ١لعخهـ يف زٜط ؾ يٛض ثِ ع ز إىل زٜط َ ض َخ.٢
ٚن ٕ ليػط ٕ ٜإش شلى قس لْخؿطٚل يف ذس ٜب  ٚثٛض ٚلْهُٛل إىل غطٕ ٜ
غعطز ٚي عطي ٚ ٜع ْٚ .١مل ن ْمل ليػٓ 629 ١أٚؾس لثٓ غٛٝؽ لزبَُّ ٍ
يططٜطى ليػط )631 – 595( ٕ ٜتًُٝصٜٛ ٙذٓ إىل ًَو ليؿطؽ يف يعض
لملػ  ٌ٥ؾخعٗس زٜط َ ض َخٚ ٢ؾ ٚ

خطغطؿٛض َططلْ٘ٴ ٚأز ٣ضٝ٥ػ٘ يف

ل٫ذب ز َع ليهطغ ٞليبططٜطن ٞؾ غخسعٛل جٛضج ٞأغكـ غٓح ض
ٚزلْ ٍ ٝأغكـ يٝث ْٖٛسضل ٚغطٜػٛض لغكـ يٝث ضََّ ٕ ٜٚعزؾٓ٘ أغكـ
ؾٗطظٚض ٚلغخكربٛل ث٬ث ١ضٖب ٕ  َ ِٖٚضٚث ٚلٜث  ٚ ٫ذ ٚقكسٚل
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ليبططٜطى ٚغأي ٙٛإٔ ٜػَُّ ٞأغكؿً يًُؿطم ؾ عخصض ضبخحً يإٔ ق ْٕٛ
لجملُع ليٓٝك ٜ ٫ ٟٚٴحٝع ي٘ٴ شيو ٭ٍْ٘ ْٳلَّ ق َ" :ً٬٥خ ٢تٛيف ضٝ٥ؼ
أغ قؿ ١لملؿطم ؾًٮغ قؿ ١إٔ ٜطمسٛل ضٝ٥ػً ٚأي ً عُ ًَٝٛخيًؿ٘ٴ" ٚيعس

ٚضز لتؿكٛل عً ٢لْخد ب َ ضٚث ؾطمس٘ ليبططٜطى َؿط ًْ ٜأٟ
ٍّ
أخصٍ
ج ثًٝكً يخهطٜمل غٓٚ 639 ١أْ ط يِ٘ غ ٝغ ١نٓٝػ ١لملؿطم ٚؾَّٛ

إي٘ٝ

إٔ ٜٓكب َططلًْ يسٜط َ ض َخٚ ٢قطضٚل مجٝعً إٔ جيًؼ ٖصل لملططلٕ إىل
ميني لملؿط ٕ ٜيف لسبؿ ٬ليطمس .١ٝثِ ع ز لملؿطٚ ٕ ٜل٭غ قؿ ١إىل زٜط
َ ض َخٚ ٢عكسٚل صبُعً ْٚعُٛل لثٓي عؿط ٠أيطؾ ١ٝأغكؿ ١ٝخ نع١
يهطغَ ٞؿط ٕ ٜتهطٜمل  :ٖٞٚي عطي ٚ ٜغٓح ض َٚعًث ٚلضظٚ ٕٚجٌَٛ
ٚيٝث ضلَ ٕ ٚنطَٚ ٞجعٜط ٠لئ عُط ٚيٝث ْٖٛسضل ٚؾريٚظ ؾ يٛضٚؾٗطظٚض
ٚليعطب ليخػًبٝني ٚخككٛل ْ ٣ٛٓٝمبططلٕ ليسٜط .ثِ تٛجَّ٘ َ ضٚث
لملؿط ٕ ٜإىل تهطٜمل ٚضغِ ث٬ث ١أغ قؿ ١يػحػخ ٕ ٚخطلغ ٕ ٖٚطل ٚ .ضلّ
إٔ ٪ٜغؼ نٓٝػ ١يف لملٛقٌ ؾكسَّ ٙعٔ شيو ٜؿٛع ليث يث ج ثًٝل
ليٓػ ططٚ .٠تٛيف َ ضٚث  ّٜٛليػبمل  12أ ٜض ٚ 649غ ؽ نطغ ٞتهطٜمل
عؿط ٜٔغٓ َٔٚ .١ث ض قًُ٘ تؿػري لٱظب ْٚ ٌٝؾٛضٚ ٠أْ ؾٝس ٚذػَّ . ٜ
ٚقس خًط ليبعض يني َ ضٚث ٖصل أغكـ تهطٜمل لملٓٛؾػي ٚليكسٜؼ
َ ضٚث أغكـ َ ٝؾ ضقني ليص ٟغبك ٴ٘ يعَ ٕ.

73

ٖٚ :ا ٛلياص ٟجيا ٤ٞشناط ٙيف نخاب ليػاط ٕ ٜنْٛا٘
ض ٥ااٝؼ تهط ٜاامل ٚق  ٥ااسٖ أ ٚظعُٗٝا ا يف َٓخك ااـ ليك ااطٕ ليػا ا يع لمل اا٬ٝز.ٟ
لملٛلؾل ملطذً َ ١قبٌ لٱغ ّ٬نُ ٚجي ٤ٞلسبسٜث عأ ؾدكاٝخ٘ نأُ
غري َ ٠ضٚث ي يك: ٍٛلْ٘ قسٜل جًَُٝ ٌٝا ٕٛليٓكٝبا َ ١جاس ل٭عاطلم َأ
أٖ ااٌ ليك اا٬ح ناا ٕ مل ضٚثا ا َعٛلْاا عً ااَ ٢ػا ا ع ٘ٝلسبػاا ٕ ٚناا ٕ ضج اا٬
ذهٜ ُٝخك ٞلهلل تع ىل ٚحيط

ٚحيطم عً ٢ذؿغ أٚلَط ٙليكسغٚ ١ٝقس

جًمل يف ليس ٜٔغريت٘ ٚمشًمل لشبًل ضببخ٘ ؾ ٬خيط َٔ ٧مس  ٙإيطلِٖٝ
ؾكس ن ٕ ٜخعٗس ليٓ ؽ يبؿطٜٚ ٙخٓ ٚهلِ ي  ٙذخ ٢عُمل َٓ ؾعا٘ ٚط يامل
َطلؾس ٙؾ ذخصَ ٣ث ٍ ليكسٜؼ(َ ضٚث ) ٚلْؿأ زٜاٛضل  ٖٝٚناٌ يف َسٜٓا١
تهطٜمل ٚنٛلذٚ ٗٝتسؾكمل ٜسل ٙي ٭ؾه ٍ عًٚ ٗٝلْخؿط إذػ ْ٘ ؾٚ ٗٝلٕ
ن ٕ ؾٛم شيو ٜؿطز لٯي ٚ ٤ليطٖب ٕ يٗب ت٘ ٜٚخعٗسِٖ يكٓٛف ليهطلَ١
ٚيٗصل لعخكاس لْا٘ يؿدكاٝخ٘ ٖاصٜ٫ ٙعاس ٚإ ٫لٕ ٜهاٖ ٕٛا ٛشلتا٘ ليؿدكا١ٝ
ليخهطٜخ ٝاا ١ليخ ضخي ٝاا ١لي ااي غًؿخٗا ا لي ااصلنط ٠لحملً ٝاا ١ي ٭غ ااطٛض ٠عا ا
لسبكب ٚلعي يٗا ؾدكا ١ٝعباس ليػاطٝح ٭ْٗا قاس ٚضز خ ٖا يف إذاس٣
لملدطٛط ا لٱغاا ١َٝ٬ليااي تطجااع إىل َٓخكااـ ليكااطٕ ليث ا ْ ٞلهلحااطٟ
ٚلي ااي عث ااط عًٗٝاا ذ ااسٜث يف إذ ااسَ ٣هخباا َك ااط ع اأ ن اا ٕٛقا ا ذبٗ
ذ نِ تهطٜمل ٚظع ُٗٝخ ٍ٬عٗس ؾحط لٱغ ّ٬أٜه ٚن ٕٛق ذبٗ يا٘
ليكؿ شلتٗ ليي شنط ٱياطلٖ ِٝيأ ٜؿاٛعٚ .عاٛز عًا ٢ياسْ ٨كا ٍٛلْا٘
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ي ااطغِ شن ااط لملكاا زض ليػ ااط ١ْٝ ٜٱي ااطلٖ ِٝي اأ ٜؿ ااٛع لمل ااصنٛض نراا نِ
يخهطٜمل ٚظع ُٗٝأ ّ ٜغ ٝز َ ٠ضٚثا لملع قاط ٠يًؿاخح لٱغا َٞ٬يخهطٜامل يف
ع ّ ٖ16حط ٟنُ قًٓ غري لٕ لملك زض ليعطيٚ ١ٝلٱغ ١َٝ٬ليي ذباسثمل
عٔ ليؿخح لٱغ َٞ٬يخهطٜمل مل تؿط إىل ؾدكٝخ٘ أ ٚتصنط لمس٘.

الكٍائس األوىل يف تكسيت العتًقُ
ليهٓ ٥ؼ مجع نٓٝػَ ٖٞٚ ١ؿاخكَ ١أ ليؿعاٌ لٯضلَا ٞنآـ أ ٟمجاع
ٚتؿٝااس لجملُااع ٚقااس أتاامل مبعٓاا ٢ضبااٌ ليكااٚ ٠٬ليخعبااس يًٓك ا ضٚ .٣يكااس
ق َاامل يف َطنااع يًااس ٠تهطٜاامل ليااي ن ْاامل تعااس َكااط ليهطغاا ٞلملؿط ٜا ْٞ
يًؿطم ليػط ْٞ ٜدبطي ١يٓا  ٤ليهٓا ٥ؼ .ؾًكاس ؾا ز ليػاط ٕ ٜلملخٓكاط ٜٔيف
تهطٜاامل ليهٓ ا ٥ؼ ليااي أضلز ٖٚا أَ ا نٔ تعًااِ ٚتٗااصٜب ي ٱن ا ؾ ١يًخعبااس
ٚليك. ٠٬
ٚيعٌ أقسّ نٓٝػٚ ١قًخٓ أخب ض قَٗ ٝا يف َسٜٓا ١تهطٜامل نأُ ليخا ضٜذ
ليهٓػ ٞلملػطٛضٖ ٞنٓٝػَ ١ا ضنٛضنٝؼ أ ٚجاٛضجٝؼ ذػابُ تاصنط
لملك زض ليػط ١ْٝ ٜليؿطق ٖٞٚ ١ٝليي نُ ج  ٤عٓٗ ذؿعمل ؾٗٝا شخا ٥ط
َ ضلذٛزلَا اا٘ ليا ااص ٟزؾا اأ ليهطغا اا ٞلملؿط ٜا ا ْ ٞيف تهطٜا اامل يف ع ا ا ّ ()ّ559
ٚمسٝمل ؾ ُٝيعس نٓٝػ ١ليكًع ١ليكػريٚ ٠تكع ذػب لعخك ز ٟمبرا شل٠
ليكًعاَ ١اأ ليطااطف لزبٓاٛي ٞعًاا ٢ليٓٗاطٚ .يكااس يكٝامل عا َط ٠تاا٪ز ٟزٚضٖا
نه تسضلٝ٥ا ااَ ١طنعٜا اا ١إىل عٗا ااس لملططلؾا ااٛيٝط زْٜٛٛغا ااٛٝؽ ٚإَ ا ا َ ا ا ض
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جٛضجٝؼ ؾٗ ٛليؿدل ليخهاطٜي لياص ٟجا  ٤ل٭خبا ض عٓا٘ لْا٘ قاس ْكاط
عًٜ ٢س ليكسٜؼ ٜعكٛب لي لزعٚ ٞيكس ن ٕ أَريل َٔ ليبٝمل لمل يو (أٟ
َاأ ليؿااٗ ضج ١ليااصٖ ٜٔااِ َاا٬ى ل٭ض

يف تهطٜاامل) ٚن ا ٕ قبًااٗ لمس اا٘

جٛضج ٞؾأيسٍ إىل جٛضجٛٝؽ.
ٚليهٓٝػاا ١ليخ يٝاا ١يف ليكااسّ يعااس نٓٝػاا ١ليكًعاا ١ليكااػريٖ ٠اا ٞنٓٝػاا١
ليكًع ١ليهبري ٠ليي يٓ ٖ ٚأغػاٗ ليكاسٜؼ لياص ٟأضغا ٢قٛلعاس لملؿطْٝ ٜا١
ٚلٚجس ليٓع ّ ليباسٜع ٚليرتتٝاب لسبػأ يًدسَا ١ليهٗٓٛتٝاٚٚ ١ناع يٝا
ليطكاٛؽ لملػااٝرْٚ ١ٝعاي ياا٘ لملؿطٜا ٕ َا ض َ ضٚثا ليخهااطٜي ()649- 628
ٚن ا ٕ شيااو يف ع ا ّ (َ )629اا٬ٝزٚ ٟيكااس أقاابرمل ليه تسضلٝ٥اا ١لٚ٫ىل يف
تهطٜاامل يف عٗااسٚ ٙزؾاأ ؾٗٝا يعااس ٚؾ تاا٘ٚ.ن ْمل ذػااب ل٭خبا ض ليخ ضخيٝاا١
نٓٝػ ١جً ١ًٝجيًؼ ؾ ٗٝلملؿطٚ ٕ ٜذ ؾٝخ٘ َٛٚقعٗ ذػب لعخك ز ٟيف
ليعلٜٚاا ١ليؿااُ ي ١ٝيًكًعاا ١عًاا ٢ليٓٗااط  ٚث ضٖا  ٫تعااسٚل لٕ تهاا ٕٛليااي عثااط
عً ٗٝإي ٕ تٓكٝب ع ّ  1971ذػبُ ج  ٤يف نخا ب جا ٕٛؾٝٝا٘ ذٝاث لْا٘
أٚضز َ ْكاا٘ (لنخؿااؿمل يف ع ا ّ  1971يخهطٜاامل ٖٚاا٬َ ٞقااك ١يًػااٛض َاأ
لزبٗ ١ليؿُ ي ١ٝليػطي ١ٝعً ٢يعس َ70رت عٔ زجًٚ ١قس ٚجسٚل ؾ ٗٝث٬ثا١
قبٛض لغطط ظب.) ١ًٝٝ
ٖصل ٚيكس ن ْمل ٖٓ يو نٓ ٥ؼ لعخل َأ لياي شنطْا ْؿا ٖٚا ٞتاٍٚ٪
إىل أظَٓا اا ١لعخا اال َا اأ شيا ااو يها ااثري ٚمل تكا اآً أخب ضٖ اا يها اأ لسبك اا ٥ل
ليخ ضخيٝاا ١لي ااي ت٪ن ااس َعطؾ اا ١تهط ٜاامل يًٓك ااطلْ َٓ ١ٝااص َٓخك ااـ ليك ااطٕ
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ل٭ ٍٚيًُ٬ٝز هل ٞخري زلي ١عًٚ ٢جٛزٖ يعٌ أذسلٖ ليهٓٝػ ١ليي متٓا٢
تًُٝص ليكسٜؼ َ ض لذٛزلَ ١إٔ ٜكاري عًٗٝا قسٜػا ناصيو َ ٚجاس َأ
يك َ ٜع يس َػاٝرَ ١ٝخكسَاَ ١ك َا ١نأُ َػا ذ لملاسلؾٔ ليخ ضخيٝا١
ل٭ٚىل ملس ٜٓاا ١تهط ٜاامل ٚي يؿ ااهٌ ليعُاا ض(ٟليهخه )ّٛلي ااص ٜ ٟااٛذ ٞإىل أْٗاا
ق ااُُمل ٚيٓ ٝاامل يأغ ااًٛب يٓا ا ٜ ٞ٥ه ااؿ ٞليػ ااط ١ٜعً اا ٢لملٓؿ ااأ ٜٚعخُ ااسٖ
نُع يااس تًراال ي ملااسلؾٔ ٖٚااصل َ ن ا ٕ ق  ُ٥ا يف ليؿاارتل لْ٫ ٍٚ٫خؿ ا ض
لملػاٝرٜ ١ٝا ّٛنا ٕ ضباطّ عًا ٢ليٓا ؽ صباطز لياخؿهري يعبا ز ٠غاري لٯهلاا١
لملعطٚؾٚ ١قخصلى نُ ٚيعاٌ ليكا زّ َأ ل٫نخؿا ؾ ل٭ثطٜاٚ ١ليخ ضخيٝا١
ؾ ٘ٝلشب لمل٪نس ٚلملثبمل خبكٛم شيو.
أَا ا خبك ااٛم أخبا ا ض يع ااض ليهٓا ا ٥ؼ لملؿ ااٗٛض ٠يف تا ا ضٜذ تهط ٜاامل َٗٓٚا ا
أخب ض(ليهٓٝػ ١لشبهطل )٤ليي تعس يف ٚجسلٕ لمل٪ضخني ليػط َٔ ٕ ٜأععِ
ٚأؾٗط ليهٓ ٥ؼ ليٝعكٛي ١ٝيف لملٓطك١
ؾٓك ٍٛأْٗ يس َٓ ٕٚظع ٖ ٞليه تسضل ١ٝ٥ليه  ٣ليي ؾٝس عً ٢لغاِ َا ض
لذٛزلَاا٘ ٖٚاا٫ ٞؾااو أمجااٌ ٚأؾدااِ نٓ ا ٥ؼ تهطٜاامل أَ ا َٛقعٗ ا َاأ
خطااط لملسٜٓاا ١ؾٗاا ٛيف ضب ا شل ٠ليكًعاا َ ١أ ليػااطب عًاا ٢نخااـ لشبٓااسم
لحمل ااٝط ي يكًع اا ١يٓ ٖا ا لملط ااطلٕ زعبا ا ليثا ا ْٜٚ ٞعخك ااس يا ا ٕ ضؾا ا

َا ا ض

لذٛزلَاا٘ ْكااٌ إي ٗٝا نُ ا زؾاأ ؾ ٗٝا إن ا ؾ ١إىل ي ْ ٗٝا لملطااطلٕ زعب ا
لملط ض ٜٔزلْٚ ٍ ٝت َٛليث ْٚ ٞي غًٛٝٝؽ ليث ياث ٜٛٚذٓا ليث ياث لملخاٛؾ٢
غا اآٚ ّ988 ١يكا ااس أقا اابرمل ٖا ااص ٙليهٓٝػا اا ١ليه تسضلٝ٥ا اا ١ليطٝ٥ػا اا ١يف ع اا ّ
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َٓخكااـ ليكااطٕ ليث ا َٔ لملاا٬ٝزٚ ٟيكااس ْٗباامل ٚخطياامل ع ا ّ ٚ ّ1089ؾ ٗٝا
دبُع ليٓك ض ٣غٖٓ1258 ١حط ٟقبٌ لٕ ٜب زٚل عً ٢أٜس ٟلملػ. ٍٛ
مث ١نٓٝػ ١لخط ٣يًُؿطقٝني أ ٟيًٓػا طط ٠ؾاٝس يف تهطٜامل غآّ767 ١
ٚظًاامل ق ُ٥اا ١ذخاآَ ٢ػااًذ ليكااطٕ ليث يااث عؿااط إش ٜااصنطٖ لياأ ليع ا ٟ
نٓٝػ ١ؾ خكٚ ١ن ْمل تكع عً\ ٢زجًَ ١خكً ١ي يػٛض
ٜٚاصنط ضٜها ضز ٚزَ ٟااْٛي نطٚتؿاا ٞلياص ٟظلض ليعااطلم يف ليٓكااـ ليثا ْٞ
َٔ ليكطٕ ليث يث عؿط يًُ٬ٝز نٓٝػ ١لضَٓ ١ٝيف تهطٜمل
ق َ اامل يف َٓخك ااـ ليك ااطٕ ليثا ا َٔ لمل اا٬ٝز ٟأ ٟذُٓٝا ا غا ا ز لهل ااس ٤ٚيف
ليع٬ق

يني ليػط ٕ ٜلملػ ضيٚ ١ليػط ٕ ٜلملؿ ضق ١ؾاٝس نٓٝػا ١قاػري٠

يًٓػ ا ططَٚ ٠ه ْٗ ا ج ا ٬َ ٤قااك يًػااٛض يف ي ا طٔ ليعلٜٚاا ١ليااي ٜؿااهًٗ
ليػااٛض عٓااس ذبٛياا٘ ي دبا ْٗ ٙااط زجًاا ١مبكااسلض َا ٜكطب غاابعَ ٕٛاارتل ؾااطق
ٚلنخؿااـ يف ليؿٓ ا  ٤ليػطياا ٞهل ا ث٬ثاا ١قبااٛض لغااططظب ١ًٝٝمل ٜااطز شنااط
يػط ٕ ٜغطيٝني ؾ. ٗٝ
ؾػٓأت ٞإىل شنطٖ يف حبث خط غٝدخل عأ َطذًا٫ ١ذكا ١ملا ذاسزْ
عً ٢لعخب ض إٕ ٖص ٙليهٓٝػ ٫ ١تعس نُٔ ليٓط م ليعَي يبرثٓ إمنا ٖاٞ
يف عااسلز نٓ ا ٥ؼ َطذًاا َ ١يعااس ليؿااخح لٱغاا َٞ٬ذبسٜااسل ؾااأْٗ ؾااإٔ
نٓٝػاا ١غااطنٝؼ ي ا نؼ ليااي غاابكخٗ يف ليك ٝا ّ يٓراا ٛمخػااني ع َ ا
تكطٜب ا ٚليااي ظلَاأ ق َٗ ٝا عٗااس تطغااٝذ لٱغاا ّ٬يف تهطٜاامل لملػااٝر ١ٝأٟ
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أْٗ يٝؼ َٔ أقسّ ليهٓا ٥ؼ نُا ٜخا ِٖٛليابعض َأ ليبر ثاٚ ١لملا٪ضخني
ٚإمن ٖ َٔ ٞأؾٗط ٚأيسع ليهٓ ٥ؼ.

الديازات االوىل يف تكسيت العتًقُ
منا اامل ليا ااس ٜضل ٚتعا ااسز يف نا ااٛلذ ٞيًا ااس ٠تهطٜا اامل ٚضبٝطٗ ا ا ؾه ْا اامل
نرك ٕٛضبكٓ ١أ ٚصبُعا ضٖب ْٝا ١يف زلخًاٗ يٝاع ٚقاٛلَع ٚذٛهلا
زغ اا نط ؾا ااٝس يا ااني لسبا ااسل٥ل ٚليط ٜاا

ٚيكا ااس ن اا ٕ َط ضْا اا ١تهطٜا اامل

ٚقػػاٗ ٚذه َٗا ٚأثطٖ٤ ٜا َاأ ليٓكا ضٜ ٣ػااع ٕٛيف تؿاٝٝسٖ ٜٓٚؿكاإٛ
ل٭َ ااٛلٍ يف غ ااب ٌٝتٛغ ااعخٗ ٚيك ااس لخخا ا ضٚل يكَٗ ٝا ا لملٛلن ااع ليٓعٖ اا ١يف
ضبٝط لملسٚ ١ٜٓيعٌ َٔ يني تًو ليس ٜضل لياي ناُخٗ تهطٜامل يف عكاط
َ قبٌ لٱغْ ّ٬صنط:
 زٜط تهطٜمل ؾ ُٝشنط يف غري َ ٠ض لذٛزلَ٘ إٕ لياص ٟيٓا ٖ ٙاَ ٛا ض
لذٛزلَ٘ ؾدك ٝيف ع ّ ٚ ّ559ج  ٤عٓ٘ يف َطلجاع ليٓكا ض ٣لْا٘
نا ٕ يف نااٛلذ ٞتهطٜاامل ٚليااص ٟأضل ٙإٔ ليها ذ ١ٝلملككااٛز ٠ليااي
ق ّ يٗ ٫تخعس ٣ليػطي َٔ ١ٝيخهطٜمل ليكسمي.١
 زٜااط جعااخي جعااٌ ي غ اِ ليكااسٜؼ َ ا ض لذٛزَاا٘ يف لي ٜااَٚ ١اأ
أمس ا ( ٙ٩نعٛث ا ٕ) ٚجًخ ا ْٚ ٞليه عخ ا َْٛٚ ٞقعاا٘ ل٭ثااط ٟليٝااّٛ
ٜ٫خعاس ٣ليخاٌ لياصٜ ٟكاع ؾاٛم خا ٕ ليًكًال َك ياٌ يٝحاٚ ٞليااصٟ
ٜػُ ٢يخٌ جع ز.ٟ
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 زٜط ليعصضل ٤يف تهطٜمل ٜٚػُ ٢يٝث لٜبٛض ٟيًطلٖب  ٖٛٚشلت٘ زٜاط
ليبٓا ا لي ااص ٟيٓا ا  ٙلي ااطٝ٥ؼ إي ااطلٖ ِٝيا أ ٜؿ ااٛع ذا ا نِ تهط ٜاامل
َٛٚقع٘ لي ّٛٝيف ؾطق ٞلملػبح لٚ٫مليب ملسٜٓا ١تهطٜامل ٚجا  ٤ثا ض
ٖااصل ليااسٜط يخااسيٌ عًاا ٢لْاا٘ نا ٕ ٜهااِ َسضغااٖٛ٫ ١تٝاا ١تخبااع ياا٘
ٚدبا ا ٚض ٙيف ليبٓا ا ٚ ٤يع ااٌ ثا ا ض لشبُ ااؼ أقا ا يع ٫تع ااس ٚلٕ ته اإٛ
َ تبكٖ َٔ ٢ص ٙلملسضغ ١لملطتبط ١ي يسٜط لملصنٛض.
 زٜط عًٛى ليص ٟأقا ِٝيف تهطٜامل يف تهطٜامل ٚلياصَٛ ٟقعا٘ ذػابُ
أضَ ٣ؿطف عًَٓ ٢طك ١ليك  ِٜليعضلع ١ٝيف تهطٜمل.
 زٜط ليػطلب عً ٢ج ْب تهطٜملٚ .ن ٕ زٜطل ؾٗريل َٛٚقعا٘ ل٭ثاطٟ
لي ٝاا ّٛذػ اابُ أضلٜ٫ ٙخع ااسَٓ ٣طك اا ١أي اا ٛغطياا ٕ جٓ ااٛي ٞتهط ٜاامل
ٚلغِ ٖص ٙلملٓطكَ ١أخٛش َٔ لمس٘.
 زٜااط قااب عٖٚ ٞاا ٛؾااطق ٞتهطٜاامل َؿااطف عًاا ٢زجًااْ ١ااع ٙعا َط ياا٘
ظا ٖط عحٝااب ؾػااٝح َٚااعلضع ذٛياا٘ ؾٝككااس ٖااصل ليااسٜط َاأ قااطب
َٓاا٘ يف أ ٜا ّ ل٭ع ٝا ز ٚأ ٜا ّ ليطيٝااع َٛٚنااع٘ ليٝااَٛ ّٛقااع نٓٝػاا١
ليب ٛعح ٌٝقطب لملطغ٬
 زٜااط ليعح ا د يااني تهطٜاامل ٖٝٚاامل يف لي ٜاا ١ع ا َط نااثري ليطٖب ا ٕ
ٚخ ضجاا٘ عااني َ ا  ٤تكااب إىل يطناا ٖٓ ١ا ى ٚذٛياا٘ َااعلضع ٚخهااط
 ٚزٜط ليعح د ٖاصل أقاً٘ َأ (عاني جا د) يٓا َ ٙا ض َ ضٚثا َؿطٜا ٕ
تهطٜمل ي غِ َ ض غاطجٝؼ ٚنا ٕ خ قا ي يطٖبا ٕ َٛٚقعا٘ ليٝاّٛ
َٓطك ١عني ليؿطؽ غطب تهطٜمل.
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 زٜااط َطحيٓا ٖٚاا ٛإىل ج ْااب تهطٜاامل عًاا ٢زجًااٖٚ ١اا ٛناابري عا َط
نثري ليكٚ ٜ٬ليطٖب ٕ َططٚم َككاٛز ٫خيًاَ ٛأ لملخطاطيني
ٚلملخٓا ااعٖني َ ٫ٚا اأ َػ ا ا ؾط ٜٓعيا اا٘ ٚيا اا٘ َا ااعلضع ٚغا اا ٬نا ااثري٠
ٚيػ تني ٖٚا ٛيًٓػا ططَٛٚ ٠ناع٘ ليٝاَٛ ّٛقاع تاٌ لشبطٜبا ١لياصٟ
ن ْمل ث ض ٙسبس قطٜب جبٛلض َػخؿؿ ٢تهطٜمل ليخعً.ُٞٝ
 زٜط يطن َـ  ٖٛٚنُ ٜطٜٖٓٛ ٣ػُا ٕ ٜكاع عٓاس طبًاط لياعلب
ليكػري يسجً َٔ ١جٗ ١لزبٓٛب َٛٚناع٘ ليٝاٜ٫ ّٛعاس ٚلٕ ٜهإٛ
يف قط ١ٜليؿحط.٠
 زٜط ل٭ْب مشع ٖٛٚ ٕٛليسٜط ليص ٟن ٕ يف أ ٍٚل٭َط َؿٝسل عً٢
لملػا ض ٠ليااي غااهٓٗ ل٭ْبا مشعاا ٕٛعًاا ٢ؾا ط ٧زجًاا ١ليػطياا ٞإظل٤
َسٜٓاا ١ليػاأ ٚؾ ُٝا يعااس ٚذ ُٓٝا لظزلز ل٫نااططلي لْخكااٌ إىل
ليهااؿ ١ليؿااطق ١ٝقااطب ليػاأ ٚأيكاا ٢عًاا ٢لمساا٘ ل٭ ٍٚزٜااط ل٭ْب ا
مشع.ٕٛ

قسى حمًط تكسيت اآلزاوًُ
يكس نِ ضبٝط تهطٜمل عسزل َٔ ليكط ٣ن ْمل قس ق َمل يف غ يـ
ليعكٛض ثِ لْسضغمل لي ّٛٝيؿعٌ ذهِ ليعَ ٕ ْصنط َٓٗ :
جبلتا :أ ٚجب ،١ًٝقط ١ٜأ ٚيًس ٠ليػط ٕ ٜل٫ضثٛشنؼ  ٖٞٚتكع يف َك طع١
يٝث نطَ  ٟأَ ٚك طع ١طريٖ ٕ َٛٚنعٗ لسبهط ٟجي ٤ٞؾاطق ٞزجًا١
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عً ٢ؾ ؿخٗ ليٝػط ٣مشا ي ٞتهطٜامل أ ٟقب يخٗا َأ ططؾٗا ل٭عًاٜٚ ٢اأتٞ
لمسٗ يف نخب ليعطب لملػًُني َثٌ ت ضٜذ لٚ َِ٫لملًٛى يًطا ْٚ ٟعٖا١
لملؿخ م يٲزضٜػٚ ٞلملػ يو ٚلملُ يو ٫يأ خطزلشياَٚ ١ػا يو لملُ ياو
ي٬قطدط ٟي يكٝػ ١شلتٗا (جبًخا ) أَا يف يعاض نخاب ليػاطَٗٓٚ ٕ ٜا
نخا ا ب نً ااس ٚ ٚث ااٛض ٭ز ٟؾ ااري ؾ ٝااأت ٞيك ااٝػ ١نبًٝخا ا ٚ .أَا ا خ ٖا ا
نر نااط ٠ؾأْٗا ن ْاامل تعااس َاأ أؾااٗط يًااسل َك طعاا ١طريٖا ٕ لملُخااس٠
َ ا يني غ ا َطلٚ ٤ليػاأ يف لزب ْااب لٯخااط يخهطٜاامل ج ا  ٤عٓٗ ا أْٗ ا ن ْاامل
ته ااِ زلض غ ااو ٚن ااطب يًٓك ااٛز لٱغ ااَٚ ١َٝ٬سضغ ااٖٛ٫ ١ت ٝاا ١يًػ ااطٕ ٜ
ٚنٓٝػ ١يًٓك ضٚ ٣أْٗ أظببامل يعاض ليعًُا  ٤ليعاطب َأ ليٓكا ضَ ٣ثاٌ
لملعًِ لسبه ِٝضي ٕ ي ي  ٟلملًؿ ٕ لجملسز ٪َٚغؼ َسضغ ١جبًٝخ ٚليكسٜؼ
َ ا ض قط ٜا قٛؽ لزببًٝاا ٞض٥ااٝؼ زٜااط يٝااث ع ا يٚ ٞأغااكـ َسٜٓاا ١يًااس ٚيكااس
يك ٝاامل عاا َط ٠ذخ اا ٢صب اا ٤ٞلملخٛن ااٌ إش لغ ااخًُهٗ ٫ظباا ظ َؿ ااطٚع ليٓٗ ااط
لزبعؿط ٟيف غآَٛٚ . ّ860 ١قعٗا ل٭ثاط ٟليٝاٜ٫ ّٛعاسٚل إ ٫لٕ ٜها ٕٛتاٌ
ليػٛم عً ٢ليططٜل ليكس ِٜيًدطج ٖٛٚ ١ليَ ّٛٝك .٠
حطاااا  :يً ااس ٠ن ْ اامل يف ليط ااطف لزبٓ ااٛي ٞليؿ ااطق ٞيكك ااب ١تهط ٜاامل يف
َك طعاا ١طريٖ ا ٕ  .عااس َاأ أؾااٗط َااسٕ طريٖ ا ٕٖٚ .اا ٞيف عٗااس ليٓؿااٛش
لٯضلَ ٞيف ليعطلم نُ تصنط لمل٪يؿ ليػط ١ْٝ ٜن ْمل إذاس ٣لٱَا ضل
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لٯضلَ ١ٝليؿ عً ١إىل ج ْب إَ ض ٠ذس ٜب ٚإَا ضَٝ ٠ؿا ٕٚ .نا ٕ هلا زٚض يف
لسبااطب ليااسل٥ط ٠يف غاآ 194 ١يااني ًَااٛى ليطٛل٥ااـ ليط َٚا ْٝنيٚ .يعااٌ َاأ
ل٭َ ااٛض لي ااي غ ااحًمل يبً ااس ٠أ ٚإَاا ض ٠ذطا ا ضل أْٗاا ٚقؿ اامل يٛج اا٘ لزب ٝااٛف
ليطْٝ َٚا اا ١ليا ااي ؾا ااسز لسبك ا ا ض عً ٗٝا ا يف ع ا ا ّ ٚ ّ198مل تكا ااسض عًا اا٢
لقخر َٗا لظبباامل عااسزل َاأ ل٭عااٜ ّ٬ااأتَ ٞاأ يٝاآِٗ ليكااسٜؼ َا ضٕ عُاا٘
لملططلؾٛيٝط ٚيكس خطيمل َٛٚقعٗ لي ّٛٝيف تٌ ٖ طط ٣أغؿٌ َٔ تهطٜامل
يف لزب ْب لٯخط َٔ ليٓٗط أ ٟيف جٓٛب قط ١ٜليب ٛعح.ٌٝ

كااااا

ٜ :ا ااصنط نػا اآٝؿ ٕٛلي ْٛٝاا َْ ٞسٜٓا اا ١ن اا ْ ٞأ ٚن  ٜٓا ا  ٟيف

َك طع ١أثٛض ٜٚك ٍٛعٓٗ إْٗ ن ْمل نبريٚ ٠غٓ ١ٝؾًؿع ١ن َْ ٞعٓ ٖ
لزبسٜا ااسٚ .٠إْٗ اا ٫تعا ااس ٚإ ٫لٕ تها اا ٕٛلملسٜٓا اا ١ليا ااي تا ااعٚز َٓٗ اا لزبا ااٝـ
لٱغطٜك اا ٞلملع ااطٚف حبًُ اا ١ليعؿ ااط٫ ٠ف يا ا ٭ضظلم ٚلي ااعلز ٚلي ااي ط يكٗا ا
لملػخؿطم ليسنخٛض ي ضْٝمل َع قكب ١تهطٜمل أ ٚإذس ٣نٛلذ. ٗٝ
كرما  :يًااس ٠قااػريَ ٠ؿااٗٛض ٠يف نخااب ل٭قااسَني َاأ ليٓكا ض ٣ليعااطب
ٚليػااط . ٕ ٜتكااع َك يااٌ تهطٜاامل أ ٚتخكااسَٗ قًاا ٬ٝيف لزب ْااب ليؿااطقَ ٞاأ
ْٗااط زجًااَٛٚ ١نااعٗ يااني قطٜاا ١لشبك قااٚ ١يًااس ٠جبًخا  .غااهٓٗ ليػااطٕ ٜ
ليااصٖ ٜٔااِ َاأ يك  ٜا لزباآؼ لٯضلَااٚ ٞق ا ض َطنااع أغااكؿ ١ٝأ ٚأيطؾاا١ٝ
ْكااطلْ ١ٝيف عٗااس َ قبااٌ لٱغاا َٚ ّ٬يعااسٚ ٙلقاارتّ لمسٗا َااع لغااِ زجًاا.١
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ج ا  ٤شنطٖ ا نبًااس ٠قسمياا ١يف نخااب ليبًااسلْٝني ليعااطب ٚيف َكااسَخِٗ
 ٜا ق ٛلسبُااٚ ٟٛلياأ عبااس لسباال نُ ا ج ا  ٤عٓٗ ا يف أخب ا ض ليػااط ٕ ٜيف
ليكطٕ ليع ؾط لملا٬ٝز ٟأْٗا ن ْامل متخًاو يطجا ٜكا ِٝؾٝا٘ لملرتٚيٛيخٝا ٕ
ؾطيٌ أغكـ تهطٜمل َٛٚ .نعٗ ليٜ٫ ّٛٝعس ٚإ ٫لٕ ٜه( ٕٛتاٌ أيا ٛناسٚض)
يف َٓطكاا ١ليباا ٛعحٝااٌ .أَا َعٓاا ٢لمسٗا ؾٓٝطاا ٟٛعًاا ٢لغااِ لذااس ذها ّ
يٝث نطَ  َٔ ٟل٭ؾاٛضٜني لياص ٟجا  ٤لمسا٘ نطَاٚ ٞلياص ٟجا  ٤تعٓٝٝا٘
ذ نُ يأَط َٔ غطزْ ي ٍ ًَو أؾٛض.
خلصاصة :يًس ٠قسمي ١تكع يف ؾطق ٞتهطٜامل َأ لزبٗا ١ليٝػاط ٣يًٓٗاط
َٛٚنعٗ ٖ ٛأغؿٌ يًس ٠نطَ ٞأ ٟجٓٛيٗ ٚؾٛم يًاس ٠ذط ضل(ٖا طط. )ٟ
ن ْمل لشبك ق ١تؿخٗط يعضلعا ١ليهاطٚ ّٚلمسٗا حبػاب ضأٜاَ ٞاأخٛش َأ
خك ق ١ليهطّٚ .يكس عس يف عٗس َ قبٌ لٱغَ ّ٬طنع أغكؿٚ ١ٝن ٕ
هلاا غ اابل يف ت اابي لمل ااصٖب لملٓٛؾػ ااي ليٝعك ااٛي ٞيهْٗٛاا ْ ق ااط ٜعك ااٛب
لي لزع٪َ ٞغؼ ٖصل لملصٖب َٓص عا ّ  ّ543نُا ٜاصنط نخا ب ليخا ضٜذ
ليػااعطزٚ ٟيكااس لغااخُط نبًااس ٠إىل َ يعااس لٱغااٚ ّ٬ذبسٜااسل إىل عٗااس
لملخٛنااٌ إش ٚضزٖا شنطٖا يف أخبا ض َٛٚ . ّ860قعٗا ليٝااٖ ّٛااَ ٛكا  ٠أيااٛ
عح ٌٝليهبري ٠جٓٛب ضبط ١لملطغ. ٬
لطريهاااا َ :ك طع اا ١ذه ااط ١ٜن ْ اامل يف عٗ ااس َ قب ااٌ لٱغ ااَ ّ٬طن ااع
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دبُع ليػط ٚ ٕ ٜتخه َٔ ٕٛعاس ٠يًاسل ذهاطٚ ١ٜقاط ٣ظضلعٝا ١أيطظٖا يًاس٠
جبًخ ٚقط ١ٜلشبك قٚ ١يًس ٠نطَ ٖٞٚ ٞمتخس َ يني تهطٜمل ٚيني ليػأ
أ ٟي ضَ ٕ يف ق ٍٛلز ٟؾري  َٚيني غا َطلٚ ٤تهطٜامل يف قا ٍٛليأ غاطلي.ٕٛٝ
ٚيك ااس أق اابرمل َطن ااع أغ ااكؿٜ ١ٝعكٛي ٝاا ١يف عٗ ااس ت ااط٩ؽ َس ٜٓاا ١تهط ٜاامل
يهٓ ٥ؼ لملؿطم ليٝعكٛي ١ٝإش أغػمل أغكؿٝخٗ يف غٓ. ّ628 ١
قرو تا :أ ٚعكطْٚخ ٚليي تعاي (ليكًعا ١ليكاػريٖ )٠ا ٞقطٜاَ ١اصنٛض ٠يف
نخب ليٓك ض ٣ليعطب ٚليػط . ٕ ٜؾكس ج  ٤شنطٖ َث ٬يف نخا ب تا ضٜذ
ٜٛذٓا ا ل٫ؾػػ ااٚ ٞيف نخا ا ب ليخا ا ضٜذ ليهٓػ اا٫ ٞي اأ ليعا ا  ٟأْٗا ا يً ااس٠
ضب ش ١ٜيخهطٜمل ٚج  ٤شنطٖ يف نخ ب (ت ضٜذ ْك ض ٣ليعاطم يطٚؾ ٝ٥اٌ
ي ا ي ٛلغاارل) ن ْٗٛا تعااس َطنااع أغكؿ(١ٝأيطؾاا )١ٝأٜ٫ٚ( ٟاا ١نٓػاا)١ٝ
ٚق ا ٍ عٓٗ ا أْٗ ا تكااع يٓااٛلذ ٞتهطٜاامل .نُ ا ج ا  ٤عٓٗ ا يف نخ ا ب ؾااٛض
لملػااٝر ١ٝيااٮب ذٓ ا ؾٝٝاا٘ أْٗ ا قطٜاا ١ناابري ٠تكااع مش ا ي ٞيًااس ٠نطَااٞ
ٚذباامل ليااعلب ليكااػري ٚتهااِ جثُ ا ٕ َ ا ض لذٛزلَااٚ ١ج ا  ٤أٜه ا يف ْؿااؼ
ليهخاا ب ْك اا ٬ع اأ نخاا ب ليً٪ي اا ٪لملٓث ااٛض ٫ؾ ااطلّ َٓك ااٛض لٕ لقطْٚخاا يً ااس٠
ضب ش ٜاا ١يخهط ٜاامل ٚليٗٝاا مح ااٌ جثُاا ٕ َاا ض لذٛزلَ اا٘ عٓ ااس ٚؾ ت اا٘ٚ .يع ااٌ
َٛقعٗ ا ا ليٝا ااٜ٫ ّٛعا ااس ٚإ ٫لٕ ٜها اآَ ٕٛطكا اا( ١ليكا ااطٚضز )ٟليا ااي ذب ا ا شٟ
ليها ذ ١ٝليؿااُ ي ١ٝيككااب ١تهطٜاامل ليٝااَٛٚ ّٛقعٗا َطااٌ عًاا ٢ليٓٗااط َاأ
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نؿخ٘ لي.٢ُٓٝ
هلد :يًس قسَ ِٜعطٚف شنطت٘ لملك زض ليعطي ١ٝليكسمي ١ليي ذبسثمل عٔ
عٗاس غا يٛض ياأ لضزؾاري ياأ ي ياو َٗٓٚا َعحاِ ليبًااسلٕ يٝا ق ٛلسبُااٟٛ
ٚأؾ ا ض إىل لْاا٘ يف لي ٜااَ ١ك يااٌ تهطٜاامل َاأ ليػااطب ٖٚااٜ ٛعااس َاأ أٖ ااِ
ْااٛلذ ٞتهطٜاامل يف شيااو ليعٗااس ٚيعااٌ َٛنااع٘ ليٝااٜ٫ ّٛعااس ٚإ ٫لٕ ٜهاإٛ
َٓطك( ١لشبُطلْ )ٞيف لي  ١ٜيػطب تهطٜمل ذٝث ظبس ي ض َعُٛيا ١يٓعا ّ
ليهٗ ضٜع ٚيف زلخًٗ تٓخثط يعض نػط لشبعف ليكسمي. ١
كروم :أ ٚجط ّٚيًسْ َٔ ٠اٛلذ ٞتهطٜامل شناط نُطناع أغاكؿ( ١ٝأٟ
 ١ٜ٫ٚنٓػٚ )١ٝقس غاهخمل لملطلجاع عأ تعاٝني َٛناعٗ غاري إْاي أجاس لٕ
َٛناعٗ ٜخطا يل َٛٚقااع ناط ِٜأ( ٚجااط )ِٜل٭ثااط ٟلياص ٟجا  ٤تػااُٝخ٘
َٔ قبٌ ليطذ يا ١لملػخؿاطقني ياا(أي ٛخًداٚ )ٕ٬لياص ٟنؿاؿمل ليخٓكٝبا
ل٭ثطٜاا ١ل٭خااري ٠ؾٝاا٘ لْاا٘ َٛقااع َػااٝرٜ ٞعااٛز إىل ؾاارت َ ٠قبااٌ لٱغااّ٬
َٛٚنع٘ يف مش ٍ تهطٜمل َ ٖٛٚطٌ عًاْٗ ٢اط زجًاَ ١أ جٗا ١ليػاطب .أَا
ليخػٝري لسب قٌ يف يؿع ١ؾٗاَ ٛخاأتَ ٞأ إٔ أٖاٌ تهطٜامل ياس ِٜٗإَ يا ١يف
ليهاا ّ٬أ ٟأْٗااِ حيٛياا ٕٛليااٛل ٚإىل  ٜا  ٤ؾُااث ٬أْٗااِ ٜٓطكاا ٕٛليػااٛم غااٝل
ٚليطا يٛم طبٝاال ٚنًُاا ١ؾااٛم ؾٝاال ٚقاآسٚم قاآسٜل ؾاا ٬غطلياا ١إشل أْٗااِ
ْطكٛل جط ّٚأ ٚنط ّٚجط ِٜأ ٚنط.ِٜ
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لوشا :يًس ٠قسميٜ ١عي لمسٗ لملصنٛض (لملسٖٚ )١ٜٓا ٞتا ٍٚ٪يف قَٗ ٝا
ْٚؿ أتٗ إىل ليعٗٛز لٯؾاٛض ١ٜأ ٚضمبا ليعاس ٚيهأ مل ذبؿاغ يٓا لياصلنط٠
ليخ ضخيٝاا ١عاأ أَطٖ ا غاا ٣ٛلمسٗ ا ليااصٚ ٟقاآً ع ا ليخااٛلتط ليؿااؿ ٖٞ
٭جٝا ٍ لجملخُعا ليااي ذًامل عٓااس َٛنااعٗ ٚ .لٕ َٛقعٗا ل٭ثااط ٟليااصٟ
ٜؿٗس عًٚ ٢جٛزٖ نسي َ ٌٝز ٟضبػاٛؽ ٖا ٛتاٌ عًٛؾا ١لياصٜ ٟكاع يف
ْ ذ ١ٝليعًِ ٚليص ٖٛ ٟليَ ّٛٝك  ٠يًػه ٕ.
لسااواقا .ة يًااس ٠قسميااَ ١ؿااٗٛضَ ٠اأ ْااٛلذ ٞتهطٜاامل شنطتٗ ا لملك ا زض
ليعطيٝااَ ١اأ نخااب لسبٛيٝا أ ٚليبًااسلَْ ٝااطلضل ٚتهااطلضلٖٚ .ااَ ٞاأ َااسٕ
عكااط َ قبااٌ لٱغااَ ّ٬اأ ليااي يٓ ٖ ا ليػااط ٕ ٜلٯضلَٝااٚ .ٕٛيعااٌ َٛقعٗ ا
ل٭ثا ااط ٟليٝا ااٜ٫ ّٛعا ااس ٚإ ٫لٕ ٜها اا ٕٛخ ا ا ٕ ليًكًا اال يف أعًا اآَ ٢طكا اا ١تا ااٌ
ليػااٝب ط ٚلشبعلَٝاا ١يف ؾااطق ٞتهطٜاامل َاأ أعٖ٬ا  .ذٝااث ٜٛجااس يف لمله ا ٕ
لملاصنٛض َٛقااع َسٜٓا ١قسمياا ١ضن َٗا ٚضبًاٗ ٜااسي ٕ٬عًا ٢نْٗٛا ثا ض
يًس ٠ليػٛزق ْ.١ٝ
يًس ٠تكع يف أعً ٢تهطٜمل أ ٟيف مش هل عً ٢ليؿ ط٤ٞ
ليؿطق ٞيٓٗط زجً .١ج  ٤لمسٗ ربًٝسل ٫غِ قسٜؼ ْكطلْٜ ٞسع َ ٢ض
ْطغ  ٟل٫يطم لغكـ قطز٬ٜي ز لملخٛؾ ٢يف ع ّ  ّ502ليص ٟتطأؽ َسضغ١
ليطٖ ثِ َسضغْ ١كٝبني ٚليص ٟتًكب يًػ ٕ لملؿطم ٚي ب ليس١ْ ٜ
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لملػٝرَٛٚ.١ٝقعٗ ليٜ٫ ّٛٝعس ٚلٕ ٜه ٕٛقط ١ٜتٌ ليػٝب ط َٔ قط٣
ْ ذ ١ٝليعًِ.
أوانا:قطٚ ١ٜلقع ١جٓٛي ٞقكب ١تهطٜمل يف َٓطك ١ليطريٖ ٕ يف يٝث
نطَ  ٟأظببمل عسزل َٔ أع ّ٬ليػطَ ١ْٝ ٜثٌ ضي ٕ َ ض غ ٜؿٛع
َ٪غؼ زٜط يٝث قٛق عً ٢ليعلب ليهبري ٚلئ يًٗ ٍٛق ذب لملعحِ
ليؿٗري  .ن ْمل ؾَ ٗٝسضغٖٛ٫ ١ت ١ٝيًٓك ضٚ . ٣يكس خطيمل ٖص ٙليكط١ٜ
َٛٚقعٗ ل٭ثط ٟليٜ٫ ّٛٝعس ٚإ ٫لٕ ٜه ٕٛتٌ ق
عٜٓٛ

ليعطٚؽ يف قط١ٜ

مبر شل ٠قط ١ٜليعٛج َٔ ١لزبٓٛب ٚلٕ َٓطك ١عٜٓٛ

مسٝمل

ْػب ١لي ٖٞٚ ٗٝربخًـ عٔ يًس ٠أٚلْ ليي ن ْمل ت يع ١٭عُ ٍ زجٌٝ
ٚنصيو أٚلْ ليي ن ْمل تخبع أغهَٛ ٞقٌ .
ريشا :قطٜا ١عطلقٝا ١قسمياَ ١عطٚؾا ١يف َٓطكا ١أَ ٚك طعا ١يٝاث نطَا ٟ
لمسٗ َؿخل َٔ نًُ ١ضٜـ ليي تعي ليطٝ٥ؼ خاطد َٓٗا ضيا ٕ ٜعكاٛب
ضٝ٥ؼ زٜط يٝث لٜؿٛع ٝب يكٝمل ع َط ٠ذخ ٢ليعكط ليعب غا ٞليثا ْٚ .ٞقاس
ت٬ؾاامل ؾُٝا يعااس شيااو ليٛقاامل هلحطٖا َاأ قبااٌ غا نَٓ ٗٝاأ ليػااطٕ ٜ
يك  ٜا لٯضلَااٝنيَٛٚ .قعٗ ا ليٝااٜ٫ ّٛعااس ٚلٕ ٜهاا ٕٛخطياا ١قًعاا ١ض ٜا ف ليااي
تكااع عًاا ٢نااؿ ١زجًاا ١ليػطيٝاا ١مشا ي ٞتهطٜاامل ٚليااي ٖاا ٞحبػااب تكاآٝـ
زل٥ااط ٠لٯث ا ض تعااس َٛقااع لثااطٜ ٟاا ٍٚ٪يعكااٛض َ قبااٌ لٱغااٚ .ّ٬يعااٌ يك  ٜا
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لغؼ قًعخٗ لملبٓٝا ١يا زبًُٛز ٚلزبال خاري ؾا ٖس عًاٚ ٢جٛزٖا نبًاس٠
يف ظَٔ قس َه .٢أَ لي ّٛٝؾَٗ ٞك  ٠إغ ١َٝ٬يػه ٕ َٓطك ١لسبح د.
السنَ :سٜٓا ١قسميا ١تكاع عًا ٢ليهاؿ ١ليؿاطق ١ٝيٓٗاط زجًا ١يعاس َكاب
ليااعلب ليكااػري ؾٝاا٘  ،إظل ٤جبااٌ َهراا .ٍٛمسٝاامل قطز٬ٜيا ز نُا ٚمسٝاامل
ؾٓ ٛأ ٟليػٔ يف عكٛض َ قبٌ لٱغ َٚ ّ٬يعاسٚ . ٙضز شنطٖا يف ْكاٛم
ليعكط لٯؾٛض ٟلسبسٜث ذبمل تػُ ١ٝغآ ٛإش جيا ٤ٞليآل يؿاهٌ ضغا ي١
َطغً َٔ ١ط ب قاً ٞلٜؿا ضل لىل لملًاو غاطج ٕٛليثا ْ ٞخيا  ٙؾٗٝا لْا٘
أضغٌ عسزل َٔ جٓٛز ٙع ليٓٗط يٝكَٛٛل يٛلجاب لسبطلغا ١يف َسٜٓا ١غآٛ
ٚمل ا ن ْاامل ٖااص ٙليطغ ا يَ ١اأ َطغااًَ ١اأ َسٜٓاا ١ؾااٛض ؾ ا ٕ َٛقااع لملسٜٓاا١
ٜهاا ٕٛأغااؿٌ َاأ ؾااٛض مما ٜط يكٗ ا َااع لملسٜٓاا ١ليااي عباأ يكااسز ليهااّ٬
عٓٗ ٚليي ذسز َٛقعٗا يسقا ١يعاض َكا زض ليبًاسلْٝني ليعاطب ٚ.عاس
ليػٔ حبػب لملك زض ليػاطَ ١ْٝ ٜطناع لغاكؿ ١ٝيٝامل ضَا ٕ (ي ضَا ) نأُ
َك طعاا ١ليطريٖ ٕٚ.ج ا  ٤عٓٗ ا إٕ َاأ َع ملٗ ا ليعُطلْٝاا ١يف خااط أ َٗ ٜا
نُطنع أغكؿ ٖٛ ١ٝزٜط ل٭ْب مشع. ٕٛ
البحرين  :يًس ٠قسمي ١تعس َطنع َٓطك ١لزبعٜط ٠لحمل ش ١ٜيخهطٜمل َٔ
جٗ ١ليػطب ج  ٤عٓٗ نَ ْٗٛطنع أغكؿ ١ٝغطٚ ١ْٝ ٜأغكؿٝخٗ تسع٢
لزبعٜط ٠أَ عٔ َعٓ ٢لمسٗ ؾكس لخخًـ ؾ ٘ٝيهي ٚمبؿٛض ٠ل٫غخ ش
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يَٓ ٝني ذسلز لغخطعمل إٔ أتٛقٌ إىل لْ٘ ٜعي ضبٌ أَ ٚه ٕ ليك ذٌ أٚ
لزب ف  َٔ ٖٛٚذط ٚمجع٘ ذطٚ ٜٔأَ َٛنع٘ لي ّٛٝؾٜ ٬عس ٚلٕ ٜهٕٛ
َٓطك ١تٌ ل٭محط غطب َك  ٠ليعٛج ١يث٬ث نًَٛٝرتل تكطٜب ميط َٔ
ٚغطٗ ططٜل ليبرري ٠لملعبس
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لًمُ يف تكسيت
قه ٢لملططلٕ يٛيل يٗٓ ّ يْٝ َٔ 12/11 ١ًٝػ ٕ يف تهطٜمل يه ٝؾ١
ليطبٝب ت َٛن يف لمل ٛليصٜ ٟك ِٝؾٚ ٗٝيكس ج ز قطحي ١ذهطت٘
يٗص ٙل٭ي ٝذب ٚعطؾ ْ هل
إٜاِ٘ ٜا تهطٜاملٴ ٌٖ تسض ٟلياسٖا ا ا ااٛضٵ
ناٝـ ٜثا ٟٛليطٗاط ؾا ٞقاًاب ليعٖ ا ااٛضٵ
أٜ ٚآا ّ لياُاحاس ؾا ٞنٗـ لي ا ا ااخك٢
ياٝأ أذا ُّ٬إىل ٜا ّٛليٓؿ ا ا ا ا ااٛض
أٜ ٚباٝامل ليعاطفٴ َػراٛضٶل ع ا ا ا ا ااً٢
شبًْس َا ياٝأ ليكدا ا ا ا ااٛض
ٖٳُٳػا ل ُ
أٜ ٚصٚب ليٓاٛض ؾا ٞقاًاب لي ا ا ا ااسج٢
َاثٌ َٳٝٵملٍ ذبمل طا َّٝليكبا ا ا ا ا ا ااٛض
ْؿر ٌ١عصضل٤ٴ ؾا ٞتًو ليطُّيا ا ا ا ا ا ا ا
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تخًا ٣َّٛياٝأ زؾكا ليابدا ا ا ا ا ااٛض
ٚتاطلتاٌٝٴ ليًاٝا يا ٞقاس ي ا ا ا ا ااس
ؾاٛم أٚتا ضُ عاًْ ٢ا ضُ  ْٚا ا ا ا ا ااٛض
ٖاص ٙنؿٍ ىِ ٜا تهطٜاملٴ قا ا ا ا ا ا ا ااس
عبكمل ضٚذا ٞيأْؿا ؽ ليعطا ا ا ا ا ا ااٛض
ٚغكمل قاًابا ٞنٚ٪غٶ أت ا ا ا ا ا ا ااطعمل
َأ زْا ٕ ليطٚح َأ تًو لشبُ ا ا ا ااٛض
ٚذابخآاْ ٞعاُ ً١عاً ا ا ا ا ا ا ا ااً١ٜٛ
َأ ضٜا

لشبًاس َ ا ا ا اأ تًو لشبُسٚض

ؾؿمل ليكاًَ ١أ ناٛثطٖا ا ا ا ا ا ا ا ا
ؾا ٞنٚ٪ؽُ َاثٌ أْاٛلض لياب ا ا ا ا ااسٚض
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