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الذولة الزستمية اإلباضية في طزابلس مه إمامة الظهىر إلى إمامة الذفاع
ٟٓ اٌىعج١َ ٘بُّ ٔبٕو ؽ: هٛاٌلوز
 عبِعخ ووثالء- ـ٠ لَُ اٌزبه- خ١خ اٌزوث١ٍو
: الملخص
ليلٚ  مِبِيخ اٌيلفبٝه مٌيٛيٙ ٌيواثٌٍ ِيٓ مِبِيخ اٛ ٟخ في١ٙخ اإلثب١ٌّخ اٌوٍزٚ اٌلٍٝ َء عٌٛٚ اٍَٜ٠ ٘نا ثؾش
ٛ ٔؾيٝب عٍيٙبر١ريلاعٚ ادٚيب فبرّيخ رىْيب عيٓ ليوة ِالثَيبد رٍيه اٌّؾيبٙصالصيخ ِجبؽيش تعمجزٚ  ِملِيخٟلع اٌجؾش فيٚ
: بّٙ٘ تفوى عٍّخِٓ إٌزبئظ تٍّٟع
ٍُٝ عٙفُٛ ٕف١ ْٕ رٚل١ع٠ ٍُٙفًْ ععٚ ُهاد ِٓ ٘يائِٛب هافك رٍه اٌضٚ ْاٚو١اح اٌمٚ ٍٝخ ع١ٙهح اإلثبٛ تْ اٌض. هٛٙ ٌهاد رملِذ اإلعالْ إلِبِخ اّٛٓ إٌغبػ عمت صالس صٚ٠ ٛٔؾ
ِ
ب اٌجؾيشّٙلَيٚ  اٌق يبةٟ تثيٌٟٛ تصٕيبء ريٟخ في١يٌٙخ اإلثبٚبؽذ ثبٌلٛ تٟ وْب اٌجؾش عٓ عٍّخ ِٓ األٍجبة اٌز. خ١ٍب١ٌَ األٍجبة اٍٝالً عٚخ ف١ِن٘جٚ خ١ٍ تٍجبة لجٍٝع
ً
ّ
ْ معيالٞاهٛيٌٙيبً ا٠ ثيٓ لوٝي١ؾ٠ ٗ عبرميٝب فمل تفين عٍي١بئٙٔ هحٛبء اٌضٙ تٔزٟٕع٠  ؽبرُ اٟهح تثٛ صٍٝبء عٚتْ اٌم
. و ِٓ اٌجوثو١ٗ اٌىض١ٌ ٘ـ ثعل تْ تعزّع م156 واثٌٍ ٍٕخٛ خ١ ٔبؽٟهح فٛاٌض
ٌيخًٚ اٌل١اْ ما تْ رْيىٚيو١اٌمٚ ٌٍيواثٛ ٓ١ٔيٗ ريحهعؼ ثيٛ اٌوغُ ِيٓ وٍٝ عٞهٛ اٌضٍٟب١ٌَ اٛاٌّالؽظ تْ إٌْبٚ . ٍٜٚ رب٘ود ثبٌّغوة األٟب وبٔذ فِٙب١لٚ

Abstract:
This paper sheds light on the Rustumia Ibaddhia State in Tripoli from the appearance
Imamate until the imamate of Defense . The paper falls into three chapters preceded by an
introduction followed by a conclusion revealing the incongruities of such repercussions in
a scientific manner which produced a number of outcomes, the most important of which
are:
-The Ibaddhia revolution against the Qairawan rulers and what accompanied these
revolutions of the defeats made them reorganize in a way that secures success after 3
revolutions announcing the appearance of Imamate.
-The paper reveals a number of reasons leading to the collapse of the Ibaddhia State
during the reign of Abi Al-Khatab. The paper divides them into tribal and sectarian let
alone the political reasons.
-The subjugation of Abi Hattim revolution does not mean the end of revolution
permanently for in 56 A.H. Yahiya Bin Qiryas announced the revolution in Tripoli after
the gathering of many Berbers around him.
What is noteworthy is that the political revolutionary activity was oscillating between
Tripoli and Qairawan the formation of the State, though, was in the Morocco .

: المقذمة
.ٌٍيواثٛ ٟخ في١يٙخ اإلثب١ٌّخ اٌوٍزٚ هٍُ ِالِؼ اٌلّٟذ فٍٙ تٟ اٌزٌٝٚخ األ١ق٠الب اٌزبهٌّٛي ٘نٖ اٌلهاٍخ اٚرزٕب
وح١ٌينٌه ر ٍجيذ ِٕيب َِيٚ ْاٌّىبٚ ْ مٌه اٌيِبٍٝ ث الٌٗ عٝ اٌمٍٟب١ٍ وّب تفوىرٗ ِٓ ِٕبؿٚ البٌّٛبد رٍه ا١ٌٕؤّو رلاع
: ٟر٢ اٛ إٌؾٍٝب عَّٙاٌجؾش تْ ٔم
ً
ِٓيٚ يٕب٘ب رجبعيبٙهاد عوٛ صالس صٍٝ أمَّذ عٟخ اٌز١ٌٙخ اإلثبٚٓ اٌل٠ٛخ ٌزى٠هٛ عوٗ ٘نا اٌجؾش األه٘بٕبد اٌضِالؽ يخٚ . الٝ اٌّغيوة ىاألكٔيٟخ في١يٙ ٌاثبٟبٍي١ٌَ اٟعٌٛخ ٌىْب اٌيٚ ٘نٖ اٌلهاٍخ ِؾبٟي فٚ اٌّ ٍت األ- ْصُ وب
ُِيٓ صيٚ . ٗاريٌٛٚ ٗاغيٚىٚ ٍٗيلهارٚ ٗىٔبريٚ ٖاهٛ لجبئيً ٘يٟاِزلاك أزْبهٖ فٚ ٍخٛ ٔفٟفٗ فٍٛهٚ بْ ٘نا اٌّن٘ت٠ٍو
ّيبً ٌٍؾوويخ١ اٌق يبة ىعٟيل تثي١ٍيواثٌٍ ِيٓ فيالي رمٛ ٟ فٍٟب١ٌَبْ ا١ٌ اٌى١ٍٗ عوٗ ٌزح١فٚ ٟٔوبْ – اٌّ ٍت اٌضب
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ٚاعييالْ اِبِييخ اٌ ٙييٛه ِٚييٓ صييُ وييبْ – اٌّ ٍييت اٌضبٌييش ٌٍىْييب عييٓ ِٛاعٙييخ اإلثبٙيي١خ ٌٍقالفييخ اٌعجبٍيي١خ ٚعييوٗ
ٌألٍجبة اٌز ٟوبٔذ ٚهاء ٘يّ٠خ اإلثب١ٙخ ثم١بكح تث ٟاٌق بة  .صُ تعمجذ اٌلهاٍخ وً مٌيه ثقبرّيخ رزٚيّٓ اٌّبِيبً مٌيٝ
تُ٘ إٌزبئظ اٌز ٟفٍٔ مٌٙ١ب اٌجبؽش.

األرهاصات الثىرية لتكىيه الذولة:
ٍعذ اإلثب١ٙخ ى*ال ٌّؾبٚاد ف ٟثلا٠خ اٌموْ اٌضبٔ ٟاٌٙغو ِٓ ٞتعً ل١بَ و١بْ ٍ١بٍ ٟفٛ ٟيواثٌٍ ٌٚىيٓ اٌّٖيبكه
اإلثبٙيي١خ تٍييم ذ رٍييه اٌّؾييبٚاد ِييٓ ع يلإل٘ب ْٔييبٛب ً ٌاثبٙيي١خ ٍييبثمب ً عٍيي ٝؽووييخ تثيي ٟاٌق ييبة عجييل األعٍيي ٝثييٓ اٌَييّؼ
اٌّعبفوٞى٘140ـَ757/ال فحعزجورٗ تٚي اٌيعّبء ٚتهفذ ٌضٛهرٗ ثٕٛفٙب ثلا٠خ ٌّوؽٍخ اٌ ٛٙه ى1ال.
ٚمما وبٔذ صٛهح تث ٟاٌق بة رعل ف ٟاٌٛالع تٚي صٛهح مثب١ٙخ ماد ٛيبثع ّيبًِ ٚعٍئ ٝؾيِ ٛيٕ ُ فميل ٍيجمزٙب ؽوويبد
تفو ٌُ ٜرزّق٘ عٓ ّئ ٍ ٜٛمٙعبف اٌؾووخ اإلثب١ٙخ لجً تْ ْ٠زل عٛك٘بى2ال.
ِّٙٚب ٠ىٓ ِٓ تِوفحْ رٍه اٌّؾبٚاد وبٔذ اٌلافع اٌمٌ ٞٛاثب١ٙخ إلعبكح رٕ ٕ ُ١فٛفٙب ٚاإلفبكح ِٓ رٍه اٌّؾبٚاد
ٚااٍزعلاك إلِبِخ اٌ ٛٙه عٍ٠ ٝل ٞتث ٟاٌق بة .
 ِٓٚث ٓ١رٍه اٌّؾبٚاد ت ٚاٌضٛهاد اٌزٍ ٟيجمذ تثيب اٌق يبة فيٛ ٟيواثٌٍ صيالس صيٛهاد لبِيذ تٌٙٚيب ٍ :يٕخ ٘126يـ
 َ744/ثيعبِخ عجل هللا ثٓ َِعٛك اٌزغ١ج ٟاٌن ٞروتً ثوثو ٘ٛاهح ف ِٕ ٟمخ ٛواثٌٍ ِزؾل٠ب ؽىُ عجل اٌيوؽّٓ ثيٓ ؽج١يت
ف ٟاٌم١وٚاْ ٚتفّلد ٘نٖ اٌضٛهح ك ْٚعٕبء ثعل تْ لج٘ عجل اٌٙبك ٞتف ٛعجل اٌوؽّٓ ٚعبٍِٗ عٍٛ ٝواثٌٍ عٍ ٝاٌزغ١جٟ
ٙٚوة عٕمٗ ى3ال.
تِب اٌضٛهح اٌضبٔ١خ ٘ٛ٘ : ٟاهح عٍ ٝاصٕ ِٓ ٓ١ىعّبئٙب ّ٘ب عجل اٌغجبه ثٓ ل ٌ١اٌّواكٚ ٞاٌؾيبهس ثيٓ رٍ١يل اٌؾٚيوِٟ
ٚىؽب اٌؾبهس ٚعجل اٌغجبه مٌٛ ٝواثٌٍ ٙٚوثب عٍٙ١ب اٌؾٖبه ؽز ٝاٍزٍَُ عبٍِٙيبى*ال ٚافينا ثضيبه اٌزغ١جيٚ ٟالزٖيب ِيٓ
لبرٍٗ ١ٖٔ ٛ٘ٚو ثٓ هاّل ِ ٌٝٛاألٖٔبهى4الٚ .تِبَ ٘نا اٌٙٛع اٌغل٠ل ع ٓ١عجل اٌوؽّٓ ثٓ ؽج١ت ٚاٌ١بً عل٠لا ٌ واثٌٍ ٘يٛ
٠ي٠ل ثٓ ٕفٛاْ اٌّعبفوٞى5ال.
ٚتهًٍ عجل اٌوؽّٓ صالصخ ع ُٛ١اٍزوكاك ٛواثٌٍ ٘يِزٙب اٌم ٜٛاإلثبٙي١خ عّ١عيبً فٍغيح مٌي ٝاٌؾٍ١يخ ٚاٍيزّبي تؽيل
ّٛ١ؿ ٘ٛاهح ك ْٚعل ٜٚفعمل اٌعييَ عٍي ٝاٌقيوٚط ثٕفَيٗ ٚليبك عْ١يب اٍيزوكاك ٛيواثٌٍ ٕٚيً ثيٗ ؽزي ٝليبثٌ صيُ عيبك
تكهاعٗ مٌ ٝاٌم١وٚاْ ٌّب عٍُ ثزآِو تٍ٘ٙب عٍ ٝفٍعٗ .
ى6ال
ٌىٓ ؽبكصب ِفبعئب تف ٝٚمٌِ ٝمزً اٌؾبهس ٚعجل اٌغجبه ٍٕخ ى٘131ـال وف ٝعجل اٌوؽّٓ ثٓ ؽج١ت ِؤٔٚخ لزبٌّٙب .
ٌٚمل افزٍفذ اٌّٖبكه ؽٛي كٚافع ٘نا اٌؾبكس ٚاٌواعؼ أّٙب افزٍفب ؽٛي َِبئً فم١ٙيخ ت ٚرٕبىعيب ؽيٛي اٌؾىيُ .وبٔيذ
رٍه هٚا٠خ األٖٔبه ٞاٌز ٟت٠لٖ فٙ١ب ِؾّٛك مٍّبعً١ى7ال فبؽزىّب مٌ ٝاٌَ١ب فمزً ويً ِّٕٙيب ٕيبؽجٗ ِّٙٚيب ويبْ األِيو فميل
رّق٘ ٘نا اٌؾبكس عٓ ؽلٚس أْمبق ث ٓ١عّبعخ اإلثب١ٙخ ثبٌّغوة عٍ ٝغواه ِب وبْ ٠ؾلس ث ٓ١اٌقٛاهط ف ٟاٌّْوق
 ٌُٚرغل ٔفعب ٖٔبئؼ فمٙبء اٌّن٘ت ثبٌجٖيوح ثيبٌىب عيٓ مويو رٍيه اٌَّيبئٍخ ف ٍيذ رْيغً مثبٙي١خ اٌّغيوة ؽزي ٝري ٌٝٛتثيٛ
اٌق بة اإلِبِخ ٍٕخ ٘140ـ َ757/ى8ال.
تِب اٌضٛهح اٌضبٌضخ :فىبٔذ ِٓ ٖٔ١ت لجٍ١خ ٔفٍٛخ مم ثبكه ىعّٙ١ب مٍّبع ً١ثٓ ى٠بك إٌف ٍٟٛثعل تْ ع ُ ّيحٔٗ ٚوجيو
ث١عٗ ثباٍز١الء عٍ ٝلبثٌ ٍٕخ ٘132ـ َ751/ى9ال فقوط مٌ ٗ١عجل اٌوؽّٓ ثٓ ؽج١ت ٚتٔفن ٛالئعٗ ِٓ اٌق١بٌخ ٌ١َ١وٚا لجٍٗ
ٌىٓ عبٍِٗ عٍٛ ٝواثٌٍ اٌزؾُ ثٕفٍٛخ اإلثب١ٙخ ٚلزً ىعّٙ١ب ٚتٍو وض١واً ِٓ هعبٌٙب ٚإي ؾت عجيل اٌيوؽّٓ ثيٓ ؽج١يت
تٍو ٜاإلثب١ٙخ مٌٛ ٝواثٌٍ ٚمثؾٚ ُٙتِزؾٓ ث ُٙفىبْ ٠يؤر ٝثبألٍي١و ِيٕ ُٙف١يحِو ِيٓ ٠زّٙيٗ ثزؾيو ُ٠مِزيٗ ثمزٍيٗ وّيب عٙيل
ٌعبٍِٗ عٍٛ ٝواثٌٍ ثزٛى٠ع اٌغٕبئُ عٍ ٝعٕلٖ ٚتعبك ثٕبء ٍٛه اٌّلٕ٠خى10ال .
اّه مْ ٘نٖ اٌّؾبٚاد اٌز ٟلبَ ثٙب اإلثب١ٙخ فيٛ ٟيواثٌٍ ٌّؾبٌٚيخ اٌقيوٚط عٍيٚ ٝاح اٌم١يوٚاْ ِٚيب ٕيبؽجٙب ِيٓ
٘يائُ ٚفًْ مه٠ع ععٍذ اإلثب١ٙخ رع١ل ؽَبثبرٙب ٚرٕ ٕ ُ١فٛفٙب ثْىً ٌٙ ّٓٚ٠ب إٌغبػ ف ٟاٌّؾبٚاد اٌالؽمخ .

الىػي السياسي لإلباضية:
ٔغل مْ ىعّبء اإلثب١ٙخ ف ٟاٌّغوة األكٔٔٚ ٝز١غخ ٌٍغٛٙك اٌز ٟلبَ ثٙب ٍٍّخ ثٓ ٍع١ل فْٔ ٟيو اٌّين٘ت اإلثبٙي ٟفيٟ
اٌّغوة ى11ال ؽَت ِب مووٖ تث ٛىوو٠بء ف ٟوزبة "اٌَ١وح" ٚوبْ ِٓ تُ٘ اٌزجلاد ف ٟاٌَ١بٍيخ اإلثبٙي١خ ٘ي ٛاارغيبٖ ٔؾيٛ
اٌّْوق ٚااٍزوّبك ثّْب٠ـ اٌّن٘ت ف ٟاإلعلاك ٌٍضٛهح إٌّ ّخ ثعل تْ ثنهد ثنٚه اإلثب١ٙخ عٍ٠ ٝلٍٍّ ٞخ ثٓ ٍع١ل ِٚيٓ
ثعلٖ تث ٛعجل هللا ِؾّل ثٓ اٌؾّ١ل ثٓ ِغ ١و اٌن ٞرزٍّن عٍ٠ ٝل تث ٟعج١ل ثبٌجٖوح ٚف ٟت٠بِٗ أزْو اٌّن٘ت ث ٓ١ثوثيو ٔفٍٛيخ
فَِ ٟز ًٙاٌموْ اٌضبٔ ٟاٌٙغو. ٞ
ِٕٚن مٌه اٌؾ ٓ١تٕجؾذ ٔفٍٛخ كاه ٘غوح اٌّن٘ت اإلثب ٟٙف ٟثالك اٌّغوةى12ال ٚوبْ ِٓ ٘ ّٓٙنا اٌزٛإيً ثيٓ١
اٌّغوة األكٔ ٝت ٚثالك تفو٠م١خ ٚاٌّْوق ِٚلٕ٠خ اٌجٖوح رؾل٠لاً ٘ ٛم٘بة فَّخ ِٓ ؽٍّخ اٌعٍُ مٌ ٝاٌجٖوح .
رمجٍذ لجٍ١يخ ٔفٍٛيخ اٌّين٘ت اإلثبٙي ٟثْيىً ٚاٙيؼ ٚمِزيل تٔزْيبهٖ مٌي ٝاٌمجبئيً األفيوِ ٜضيً ٘يٛهاح ٚىٔبريخ ٍٚيلهارٗ
ٚىٚاغٗ ٌٛٚارٗ ى13ال تِب ِ ّبّٛخ فٍُ رعزٕك اٌّن٘ت ما ف ٟعٙل ت٠بَ عجل اٌ٘ٛبة ثٓ هٍزُ ى14ال .
ٚهغُ أزْبه اٌّن٘ت اإلثبٙي ٟفي ٟتفو٠م١يب ٚٚعيٛك ِٕبٕيوٌ ٓ٠يٗ ِيٓ اٌمجبئيً اٌمبٕٛيخ في ٟملٍيٛ ُ١يواثٌٍ ِضيً ٘يٛاهح
ٔٚفٍٛيخ ٚغ١و٘ييب ما تْ ِيب رعوٙييذ ٌييٗ اإلثبٙي١خ ِييٓ ٘يييائُ فيِ ٟؾبٚارٙييب األٌٚيٌٍَ ٝيي ١وح عٍييٛ ٝيواثٌٍ ععييً هعييبي
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اٌّن٘ت ٠ع١ل ْٚؽَبثبر ُٙف ٟاٌجٕبء اٌَ١بٍٚ ٟاٌفىو ٞاٌين ٞويبْ ٍيبئلا في ٟتفو٠م١يخ ٚعٍي ٝاصيو مٌيه ليوهٚا مهٍيبي عيلك ِيٓ
هعبٌ ُٙمٌ ٝاٌّْوق ٚاٌززٍّن عٍ٠ ٝل عٍّبء اٌّن٘ت اإلثب ٟٙف ٟاٌجٖوح ى15ال .
ت ِّب ثْحْ ٍٍّخ ثٓ ٍع١ل  ِٓٚثعلٖ اثٓ ِغ ١و فحّٔٙب وَجب تٖٔبها ٚوبٔٛا ِؾزبعٌ ٓ١زلع ُ١اٌّن٘ت ف ٟاٌّغيوة فيبرفك
اٌوت ٞعٍي ٝمهٍيبي ِّضٍي ٓ١عيٓ اٌغٙيبد اٌزي ٟأزْيو فٙ١يب اٌّين٘ت ٌٍزٛعيٗ مٌي ٝاٌجٖيوح ٌّي٠يل ِيٓ اٌيلهً فيبفز١و عبٕيُ
اٌَيلهارِ ٟييٓ غيوة األٚهاً ٚتثيي ٛكاٚك اٌمجٍيي ٟإٌفيياِ ٞٚييٓ ٔفييح عٕييٛث ٟتفو٠م١ييخ ٚمٍيّبع ً١ثييٓ ٙيواه ِييٓ غييلاٌِ
عٕٛة ٛيواثٌٍ ٚأٚيُ مٌي ُٙ١عجيل اٌيوؽّٓ ثيٓ هٍيزُ ِيٓ اٌم١يوٚاْ ٚرٛعيٗ ٘يؤاء إٌفيو اٌين ٓ٠عوفيٛا ثؾٍّيخ اٌعٍيُ مٌيٝ
اٌجٖوح ؽ١ش ظٍٛا ثٖؾجخ تث ٟعج١لح ٍَُِ ٌّلح فٌّ ٍٕٛاد ى16ال ٠زٍم ْٛاٌعٍُ عٍ٠ ٝل٠ٚ ٗ٠عل ْٚاٌعلح ٌٍ ٛٙه ٠ٚزعٍّيْٛ
تٕٛي اٌؾىُ ٚفٕ. ٗٔٛ
ِٚييٓ اٌغييل٠و ثبٌيينوو تْ تثييب عج١ييلح تّييبه عٍيي ُٙ١ثحؽييل ترجبعييٗ ِييٓ اٌعييوة ٠ٚييلع ٝتثيي ٛاٌق ييبة عجييل األعٍيي ٝثييٓ اٌَييّؼ
اٌّعييبفوٞى17ال ٌ١زيي ٌٝٛمِبِييخ اٌ ٙييٛهى18ال ٌّييب ٌييٗ ِييٓ كها٠ييخ ثييحؽٛاي اٌّغييوة ٌٚفٖييبؽزٗ ٚكها٠زييٗ ثحٕييٛي اٌَ١بٍييخ ٚفٕييْٛ
اٌؾىُى19ال ٌٚ .عً ِٓ تل ٜٛتٍجبة افز١به ىع ِٓ ُ١اٌّْوق ٌٗ ِب ٠جوهٖ ّٙ ٛ٘ٚبْ اارٖبي ٚاٌزجع١خ ٌٍّْوق.
تأسيس الكيان السياسي في طزابلس (إمامة الظهىر) :
 ًٕٚاٌقَّخى*ال ؽٍّخ اٌعٍُ مٌ ٝثيالك اٌّغيوة ٚمٌي ٝملٍيٛ ُ١يواثٌٍ رؾل٠يلا ٍيٕخ ٘140يـ757 /ى20ال ِٚيب مْ ٕٚيٍٛا
ؽز ٝثبكهٚا اٌ ٝاارٖبي ثبٌمجبئً اٌّؾ ١خ ث واثٌٍ ٚرؾف١ي٘ب ٌٍم١بَ ثبٌضٛهح ٚ .ليل مويو تثي ٛىوو٠يبء في ٟوزبثيٗ "اٌَي١وح" تْ
تثب اٌق بة ٘ ِٓ ٛتّبه مٌ ِٗ ١تث ٛعج١لح ٌ١زمٍل ىعبِخ اٌؾووخى21ال .
ٚلل تثلْٔ ٜيبٛب ً ٍِؾٛظيب ً في ٟاٌىزّيبْ فبرٖيً ثّْيب٠ـ اٌمجبئيً ٌٍزْيبٚه في ٟمعيالْ مِبِيخ اٌ ٙيٛه ٚليل وٍٍيذ َِيبعٗ١
ثبٌٕغييبػ فبٔٚييُ مٌ١ييٗ عّٙييوح ِييٓ اإلثبٙيي١خ ٚوَييت وض١ييواً ِييٓ األرجييب ٚتعّييع هاٍييبء اٌّيين٘ت عٍييِ ٝجب٠عزييٗ ثبإلِبِييخ
ٚأٛٚد لجبئً ٔفٍٛخ ٛ٘ٚاهح ٚىٔبرٗ رؾذ ث١عزٗى22ال .
ثّٕ١ب ٛ٠هك ِؾّل ثٓ تثّ ٟواػ اٌّيِوٚ ٞاٌ ب٘و اٌيا ٞٚموو لجبئً ٌّب٠خ ٔٚفياٚح ِٚغٍ١يخ ِٚغيواٚح ٚثٕي٠ ٟفيوْ ِيٓ
ىٔبرٗ رؾذ ٌٛاءٖى23ال .
ٚلل رؾلس تث ٛىوو٠بءى24ال عٓ رفبٕ ً١افز١يبه تثي ٟاٌق يبة ِٚجب٠عزيٗ ٍيواً في ٟثلا٠يخ األِيو في ٟلو٠يخ غيوة ٛيواثٌٍ
رلع ٝعٕيٚهى25ال  ِٓٚصُ الزؾّٛا ٛواثٌٍ عٍ ٝعبٍِٙب ِٓ لجً ٚاٌ ٟاٌم١وٚاْ .
ٚف٘ ٟنا اٌّ ٛٙٛرؾلس اٌجوغٛصٟى26ال عٓ عٍّ١خ ِجب٠عخ تث ٟاٌق بة مِبِب ً ٌ يواثٌٍ مم ٠ميٛي :وبٔيذ ثعضيخ اٌعٍيُ ليل
عبكد ِٓ اٌجٖوح ٚاٍزمود فٛ ٟواثٌٍ فبٍيزلع ٝتهثعيخ ِيٕ ُٙىِي ٍُٙ١اٌقيبٌِ تثيب اٌق يبة عجيل األعٍي ٝمٌي ٝلو٠يخ ٕي١بك
اٌّغبٚهح ٌغٕيٚه مٌ ٝاٌغوة ِٓ ٛواثٌٍ ٚعوٛٙا عٍ ٗ١تْ ٠جب٠ع ٖٛىعّ١ب عٍ٘ٚ ُٙ١لكٚا ثمزٍٗ مْ هف٘ مٌيه اٌعيوٗ
ٚلجً تثي ٛاٌق يبة ٌٚىٕيٗ تّيزو ٛعٍي ُٙ١تا ٠ينووٚا َِيحٌخ اٌؾيبهس ٚعجيل اٌغيبثو في ٟعَيىوٖ ٚرّيذ ث١عيخ اإلثبٙي١خ ألثيٟ
ى29ال
اٌق بة فزملَ ثغّٛعٗ مٌٛ ٝواثٌٍ ٍٕخ ٘140ـ ى27ال َ757 /ى28ال فلفٍٙب ٚلج٘ عٍ ٝعبٍِٙب عّيو ٚثيٓ عضّيبْ اٌموّيٟ
فق١وٖ ث ٓ١اٌجمبء ت ٚاٌقوٚط فبفزبه عّو ٚاٌقوٚط مٌ ٝاٌّْوق .
ً
ثعل مٌه تلو تث ٛاٌق بة تِيٛه اٌلٌٚيخ ٚعي ٓ١عجيل هللا ثيٓ هؽّ١يخ ٚاٌ١يب عٍيٛ ٝيواثٌٍ وّيب تٍيٕل تِيو اٌمٚيبء ألثيٓ
ى30ال
ٙواه اٌغلاَِ ٌٝٚٚ ٟعّو ثٓ ّ٠ىزٓ ِٓ لو٠خ مفبّٛبْ ثٕفٍٛخ عٍٍ ٝود ِٚب ٚاا٘ب
صُ تفن ف ٟااٍزعلاك إلٔمبم اٌم١وٚاْ ِٓ لجٍ١يخ ٚهفغِٛيخ اٌجوثو٠يخ اٌٖيفو٠خ ٌّٚيب رّيذ ٌيٗ وبفيخ ااٍيزعلاكاد ىؽيب
عٍ ٝاٌم١وٚاْ ٍٕخ ٘141ـى31ال فبٍز ٌٝٛفٛ ٟو٠مٗ عٍ ٝلبثٌ ك ْٚعٕبء صُ ٚإً ٍي١وٖ مٌي ٝاٌم١يوٚاْ ؽ١يش ٘يبعُ عّيٛ
ٚهفغِٛخ ٘ٚيِ ُٙفبهط اٌّلٕ٠خ فبٌزغئٛا مٌ ٝاٌّلٕ٠خ ٌالؽزّبء ثحٍٛاه٘ب ٙٚوة عٍ ُٙ١اٌؾٖبه ؽز ٝتٙي وُ٘ ٌٍقيوٚط
٘ٚيِ ُٙعٕل هلبكح ٚكفً اٌّلٕ٠خ ثعل ِمزً عجل اٌٍّه ثٓ تث ٟاٌغعل ِملَ اٌٖفو٠خ ى32ال.
ٚثبٍز١الء تث ٟاٌق بة عٍ ٝاٌم١يوٚاْ تٕيجؼ تٚي ٚا ٍي عٍي ٝتفو٠م١يخ ِيٓ اإلثبٙي١خى33ال .وّيب تٔٙيب اٌّيوح األٌٚي ٝاٌزيٟ
تٕجؾذ فٙ١ب اٌم١وٚاْ ربثعخ ٌ واثٌٍ ؽ١ش ٖٔت تث ٛاٌق بة ٕبؽجٗ عجل اٌوؽّٓ ثٓ هٍزُ عبِالً عٍ ٝاٌم١وٚاْ ى34ال.
ٚفٍٕ ٟخ ٘ 142ـ تهًٍ ِؾّل ثٓ ااّعش ٚاٌِٖ ٟو ِٓ لجً اٌقٍ١فخ اٌعجبٍ ٟاثٛععفو إٌّٖٛه لٛاريٗ اٌّٛعيٛكح فيٟ
ثولخ ثم١بكح اٌعٛاَ ثٓ اٌعي٠ي اٌجغٍ ٟإلفّبك ؽووخ اإلثب١ٙخى35ال .
ٔٚلة تث ٛاٌق بة تؽل هعبٌٗ ِ ٛ٘ٚبٌه ثٓ ٍؾواْ اٌٛٙاه ٞعٍ ٝهتً لٛح ٌٍزٖلٌ ٞغ ِ١اٌعيٛاَ فغبثٙزيٗ فيِٛ ٟليع
ِغّلاًى36ال ف ٟاهٗ ٍود فبٔزٖو عٍ ٗ١ثعل ِعووخ ؽبِ١خ تٌؾمذ فّٙ١ب فَبئو ثبٌ وف٘ ٓ١يَ فٙ١ب تث ٛاألؽٓٛى37ال.
وّب تّبه اٌجوغٛص ٟاٍزٕبكاً مٌِٖ ٝبكه مثب١ٙخ ٌٛلِ ٛغبثٙخ تفو ٜث ٓ١اٌغ ِ١اٌعجبٍ ٟثم١بكح تث ٟاألؽ ٓٛاٌينٞ
تهٍٍٗ تث ٛاألّعش ٚث ٓ١اٌغ ِ١اإلثب ٟٙثم١بكح تث ٟاٌق بة اٌّعبفوٚ ٞمٌه لوة ٍودى38ال .
ٚهثّب وبٔذ ٔفَٙب اٌٛالعخ اٌَبثمخ اٌز ٟتّؤب مٌٙ١ب ؽ١ش مْ اغٍت اٌّٖبكه تّبهد مٌيٚ ٝعيٛك تثي ٟاألؽي ٓٛفي٘ ٟينٖ
اٌّعووخ وّب تْ اٌجوغٛص٠ ٟؤهؿ ٌٙب ف ٟاٌزبه٠ـ ٔفَٗ ى٘142ـال اٌن ٞارفميذ ف١يٗ ثم١يخ اٌّٖيبكهى39ال ٚهثّيب رىيِ ْٛؾبٌٚيخ
اٌعٛاَ اٌز ٟأفوك ثٙب اٌّْبف ٟ٘ ٟعجبهح عٓ ١ٍٛعخ ِٓ ٛالئع األّعش ٌزَم ٜتفجبه تث ٟاٌق يبة ٚلٛاريٗ ِٚيل ٜاٍيزعلاك٘ب
ٚاٍزؾىبِبرٙب اٌمزبٌ١خ .

مىاجهة اإلباضية للخالفة الؼباسية :
مْ اٌّع ّٛي عٍٕ٘ ٗ١ب مْ اٌٙيّ٠خ اٌز ٟرعوٙذ ٌٙب اٌغ ُٛ١اٌعجبٍ١خ اصبهد اٌقٍ١فخ إٌّٖٛه ِّب ععٍٗ َ٠زٖيوؿ ٚاٌ١يٗ
ى40ال
عٍِٖ ٝو ِؾّل ثٓ األّعش ثٓ عمجخ اٌقياع ٛ٘ٚ ٟؽَت ِب مووٖ اٌيا ٞٚتٚي تِ١و عٍ ٝمفو٠م١خ ِيٓ لجيً اٌعجبٍيٓ١١
٠حِوٖ تْ  ٕ٘ٙ٠ثٕفَٗ ٌّؾبهثخ اإلثب١ٙخ عٍ ٝهتً عي ِ١لٛاِيٗ تهثعي ٓ١تٌيب ِمبريًى41ال ثٍي عيلك لبكريٗ صّبٔ١يخ ٚعْيوٓ٠
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لبئلا ى42ال وبْ ث ُٕٙ١األغٍت ثٓ عمبي ثٓ ففبعخ ثٓ ٍٛاكح اٌزّ ٛ٘ٚ ّٟ١عل األغبٌجخ اٌين ٓ٠ؽىّيٛا مفو٠م١يخ ى43ال ٚ .اٌّؾيبهة
ثٓ ٘الي اٌفبهٍٚ ٟاٌّقبهق ثٓ غفبه اٌ بئ ٟى44ال.
ٚارٍٖذ تفجبه ثٓ األّعش ثحث ٟاٌق بة فٛ ٟواثٌٍ فقوط ٌٍمبئٗ في ٟعي ِ١ثبٌغيذ اٌوٚا٠يبد في ٟعيلكٖ ؽ١يش مويو
اثٓ عناه ٞتْ لٛاِٗ ِبئز ٟتٌب ِمبرًى45الٚ .عَىو فٚ ٟهكاٍخ ى46ال ثبٌموة ِيٓ ربٚهغيبء ٚعٍيُ ثينٌه اثيٓ األّيعش فم يع
تفٛاٖ اٌَىه ؽز ٝأم ع فجوٖ عٓ تث ٟاٌق بة ٚثش اٌع ْٛ١اٍز ال تؽٛاٌٗ ِّب ععيً تثيب اٌق يبة ّ ٠يئٓ عبٔجيٗ مٌي ٝتْ
اٌغ ُٛ١اٌعجبٍ١خ لل عبكد تكهاعٙب ِٓ ؽ١ش عبءد ِّب ٍبعل اٌوو ْٛمٌ ٝاٌواؽخ  ٌٛٚلٍ١ال.
ٚوبٔذ رٍه ٘ ٟاٌفوٕخ اٌز ٟتٔز و٘ب اثٓ األّعش ٚتٍّٙذ ف ٟمٌؾبق اٌٙيّ٠خ ثغ ِ١تث ٟاٌق بة ىع ُ١اإلثب١ٙخ فٟ
ٍٕخ ٘144ـ ى47ال .اٌزمذ ع ُٛ١اثٓ األّعش اٌمبئل اٌعجبٍي٘ٚ ٟيٚ ٛاٌيِٖ ٟيو في ٟاٌٛليذ ٔفَيٗ ِيع ع١ي ُٛتثي ٟاٌق يبة فيٟ
ِٛلعخ ٚهكاٍخ – إٌّ ٖٛعٕٙب ف ٟاٌٙبِِ  -عٍ ٝؽ ٓ١غوٖ ِٓ ع ِ١تث ٟاٌق بة ِّب ععيً اٌٙيّ٠يخ ل٠ٛيٗ ٚاٌٚيوثخ ِّ١زيخ
ألث ٟاٌق بة ٚع ْٗ١ؽ١ش لزيً تثي ٛاٌق يبة ِيع ا٢افى48ال ِيٓ هعبٌيٗ ٔ ٚغيب ِئٕ ُٙفيو لٍ١يً امٚا ثيبٌمال ٚاٌؾٖي ْٛفيٟ
اٌغجييبيى49ال ٚ .كفييً اثييٓ األّييعش ٛييواثٌٍ ٚعيي ٓ١اٌّقييبهق ثييٓ غفييبه اٌ ييبئٚ ٟاٌ ١يب ً ى50ال عٍٙ١ييب ؽ١ييش ظّييً عٍييٚ ٝا٠زٙييب ِييٓ
٘150 – 144ـ ى51ال.
ٚلجييً ااٍييز واك فيي ٟاٌزؾييٛاد اٌزييٛ ٟييوتد عٍييٍ ٝيي ١ود اثييٓ األّييعش عٍييٛ ٝييواثٌٍ ِٚييٓ صييُ اٌزٛعييٗ غوث يبً ٔؾييٛ
اٌم١وٚاْ ٠غله ثٕب تْ ٔم ّ َٛاألٙٚب اٌز ٟتؽبٛذ ثَؾك عي ِ١تثي ٟاٌق يبة ِٚمزٍيٗ هغيُ ِيب مووريٗ اٌّٖيبكه ِيٓ األعيلاك
اٌىج١وح اٌز ٟوبْ ٠زحٌب ِٕٙب عٕلٖٚ .ريحر ٟتّ٘١يخ اإلّيىبٌ١خ اٌَ١بٍي١خ ِٚيب روريت عٍٙ١يب فّ١يب ثعيل ِيٓ أمَيبِب د ٕٚيواعبد
كافً اٌؾية ت ٚاٌّن٘ت اإلثب ٟٙاٌٛاؽل ٕ٘ٚ .بن عيلح تٍيجبة ٚهاء اٌٙيّ٠يخ اٌزي ٟرعيوٗ ٌٙيب تثي ٛاٌق يبة ٚعّٛ١يٗ هغيُ
وضو علك٘ب اٌز ٟفبلذ اٌّبئز ٟتٌب ِمبرً ى52ال .
األسباب القبلية لهزيمة اإلباضية :
ِٓ عٍّيخ األٍيجبة اٌزيّ٠ ٟىيٓ تْ ٔز يوق ٌٙيب في٘ ٟينا اٌّغيبي ٕ٘يبن ٍيجت هئي ٌ١ويبْ كائّيب ِالىِيب ً ٌاثبٙي١خ فيٟ
ِقزٍب ِواؽً ؽىّٙب فّ١ب ثعل ٠زّضً في  ٟاأمَيبِبد اٌلافٍ١يخ ثي ٓ١اٌمجبئيً إٌّٚي٠ٛخ رؾيذ ِين٘ت اإلثبٙي١خ ٚوينٌه ثيٓ١
هعباد اٌؾىُ اٌوٍزّ ٟفّ١ب ثعل فحٍفو مٌه عٓ ظٛٙه فوق عل٠لح ٚأمَبِبد ِزعلكح رَّذ ثحٍّبء ِٕٙب اٌقٍ١فخ ٚاٌ٘ٛج١خ
إٌىبه٠خ ى53ال.
فغ ِ١تث ٟاٌق بة ٌُ ٠ىٓ ثبٌغ ِ١إٌ بِ ٟاٌزمٍ١يل ٞثيً ٘ي ٛعجيبهح عيٓ ِغيبِ١ع ِيٓ لجبئيً ٔفٍٛيخ ٘ٚيٛاهح ٚىٔبريخ
ٚغ١و٘ب ِٓ اٌمجبئً ٚوبْ ٌىً لجٍ١خ ِ بِعٙب ِٖٚبٌؾٙب اٌقبٕخ  .وّيب تْ ٘ينٖ اٌمجبئيً ٌيُ رىيٓ رزٍمئٖ ٝي١جب ً صبثزيب ِيٓ ث١يذ
اٌّبي ثً تعزّلد عٍ ٝوَيجٙب اٌينارِٛٚ ٟاهك٘يب اٌقبٕيخ ٚ .في ٟمّيبهح مٌي ٝمٌيه مويو تثي ٛىوو٠يبء "تْ ٌيٌٙ ٌ١يُ ث١يذ ِيبي
٠وريلٚ ِٕٗ ْٛمّٔب ِعبّ ِٓ ُٙوَت ت٠ل"ُٙ٠ى54ال .
اّه تْ ٘ينا عبِيً تٍيبً ِيٓ عٛاِيً ٙيعب اإلِبِيخ ٚعيلَ ليلهرٙب عٍي ٝااؽزفيبظ ثعيلك وج١يو ِيٓ اٌغ١ي ُٛعيب٘يح
ثبٍزّواه ٌّٛاعٙخ ت ٞف و ثً وبْ ٌٙنٖ اٌمجبئً تها ٟٙىهاع١خ ِٛٚاُ فبٕخ ا رؾزًّ ااٍزّواه إٌّ ُ ف ٟاٌّواث خ
ٌٍٚمزبي .
تِب اٌّْبف ٟىفِ ٟق ١ٍ ٛٛو ٔفٍٛخال ف١و ٜتْ تٍجبة ٘نٖ اٌٙيّ٠خ وبٔذ رزّضً ف ٟأٖواف اٌمجبئً اٌزي ٟوبٔيذ ِيع
تث ٟاٌق بة مٌ ٍُِٛ ٝاٌؾٖبكى55ال ِّٚب تٚهكٖ ف٘ ٟنا اٌٖلك :تْ اثٓ األّعش عٕلِب عيب ٓ٠ليٛح تثي ٟاٌق يبة ٘بٌيٗ ِيب ويبْ
ِعٗ ِٓ اٌمٛح ٙٚبق ثٍمبئٗ فالثل ِٓ ِى١لح ٌا٠مب ثحث ٟاٌق بة ٚع ّٗٛ١فيحعٍٓ في ٟإٌيبً تْ اٌقٍ١فيخ ليل تِيوٖ ثيبٌوعٛ
مٌِٖ ٝو فوععذ ع ْٛ١تث ٟاٌق بة فبفجو ٖٚثنٌه ّٚب اٌقجيو في ٟعْ١يٗ ٚويبْ ٚليذ ىه فيحهاك إٌيبً اٌزفيوق مٌيٝ
ىهٚعٚ ُٙتٛٚبٔ ٌُٚ ُٙرغل ِؾبٚاد تث ٟاٌق بة ثحْ رٍه فلعخ ِٓ اثٓ األّعش فال رزفولٛا عيٓ مِيبِىُ فّيب ىاٌيٛا ثيٗ
ؽز ٝتمْ ٌٙيُ ثيبٌوع . ٛفٍّيب هععيذ ع١ي ْٛاثيٓ األّيعش مٌ١يٗ افجيو ٖٚثزفيوق تٕيؾبة تثي ٟاٌق يبة ف ي ٜٛاٌّواؽيً ٌي١ال
ٙٔٚبها ْ٠ ٌُٚعو تث ٛاٌق بة ٚلل كفٍٛا ؽ١ي ٛواثٌٍى56ال.
٘نٖ اٌوٚا٠خ رٕفوك ثٙب اٌّٖبكه اإلثب١ٙخ ف ٟرَ ٠ٛاٌٙيّ٠خ اٌزٌ ٟؾمذ ثحث ٟاٌق بة  ٚعِٚ ّٗٛ١يب رىجيلٖ ِيٓ فَيبئو
ِٕىوح وبٔذ غ١و ِزٛلعخ ثح ٞؽبي ٌٚىٓ اٌن ٞاعزّعذ عٍ ٗ١اٌّٖبكه األفيو٘ ٜي ٛإٌييا اٌين ٞؽيلس فيٕ ٟيفٛف عيِ١
تث ٟاٌق بة ثٛ٘ ٓ١اهح ٚىٔبرٗ ٠ٚنوو اثٓ عناه ٜتْ ىٔبرٗ ٛ٘ٚاهح رٕبىعذ فّ١ب ثٕٙ١ب ٚارّٙيذ ىٔبريٗ تثيب اٌق يبة فيٍ١ِ ٟيٗ
مٌٛ٘ ٝاهح ففبهلزٗ عّبعخ ُِٕٙى57ال.

األسباب المذهبية :
تْ ىٔبريييٗ اٌزييي ٟاعزٕميييذ ِجىيييوا اٌّييين٘ت اٌٖيييفو ٞفييي ٟاٌّغيييوة األلٖيييٚ ٝليييبكد اٌضيييٛهح ٙيييل ٚاح األِيييٓ١٠ٛ
ٍٕخ ٘122ـ ى58ال ثم١بكح َِ١وح اٌّ غو٠ ٞعل ِىبٔٙب األٍبً ف ٟاٌّغوث ٓ١األلٖٚ ٝاأل ٍٜٚوّب تٔٙب لل كتثذ عٍ ٝاٌقالف
ِع اإلثب١ٙخ عٕلِب ٠زعٍك األِو ثعٖج١زٙب اٌمجٍ١خ .
ٚف٘ ٟنا اٌْبْ لبي ِؾّل ثٓ عّ١وح ٚ ......" :وبٔذ تٚي ؽووخ ِن٘ج١خ عوفٙب اٌّغوة ٘ي ٟؽوويخ اٌقيٛاهط اٌٖيفو٠خ
اٌز ٟاعزّي لد ثبٌلهعيخ األٌٚي ٝعٍي ٝاٌجزيو ا ٍيّ١ب ىٔبريٗ اٌزيّ ٟيبهوذ مٌي ٝعبٔيت َِ١يوح اٌّ غيوٚ ٞثعيل لزٍيٗ فٍفيٗ تؽيل
تفواك٘ب ٘ ٛفبٌل ثٓ ؽّ١ل اٌئبر"ٟى59ال.
ِٓ ٕ٘ب ٔو ٜتْ ىٔبرٗ ٚاْ أٛٚد ِن٘ج١ب ف ٟثع٘ األؽ١يبْ رؾيذ اٌّين٘ت اٌٖيفو ٞت ٚاإلثبٙي ٟما تٔٙيب رٍغيح كائّيبً
ٌٍعٖج١خ اٌمجٍ١خ ٚروعؾٙب ٌجَٔ ٜفٛم٘ب عٍ ٝثم١خ اٌمجبئً ٚمْ وبٔذ ِٓ اٌّن٘ت ٔفَٗ .
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ِّٚيب ٠ؤ٠يل مٌيه رٍيه اٌّؾبٌٚيخ اٌزي ٟلبِيذ ثٙيب ىٔبرييٗ ٌّٛاعٙيخ اثيٓ األّيعش ثعيل أزٖيبهٖ عٍي ٝتثي ٟاٌق يبة ٚرّي٠ييك
عَىوٖ ٚاٌز ٟوبٔذ ثلٚه٘ب ِؾبٌٚخ ٠بئَخ ٠ ٌُٚىزت ٌٙب إٌغبػ ٚفي٘ ٟينا اٌٖيلك ٠ميٛي اٌجوغيٛص٠ ": ٟجيل ٚتْ ىٔبريٗ ٔيلِذ
عٍ ٝرقٍٙ١ب عٓ تث ٟاٌق بة فمبِذ ثضٛهح عل٠لح عٍ ٝاثٓ األّعش فٍ ٟزخ عْو تٌيب هعيً ٠زييعّ ُٙتثي٘ ٛو٠يوح اٌئيبرٟ
ٌٚىٓ اثٓ األّعش رّىٓ ِٓ ٘يّ٠ز ُٙف ٟهث١ع األٚي ِٓ إٌَخ مارٙب ى٘144ــال"ى 60ال.
تِب عجل اٌوؽّٓ ثٓ هٍزُ اٌن ٞوبْ عبِالً عٍ ٝاٌم١وٚاْ ِٓ لجً تث ٟاٌق يبة عٕيلِب تكهوزيٗ تٔجيبء اٌىبهصيخ اٌزي ٟؽٍيذ
ثحث ٟاٌق يبة ٚاإلثبٙي١خ فيٛ ٟيواثٌٍ تكهن تْ إٌغيبػ في ِٕ ٟميخ رمبريً عٕٙيب اٌغ١ي ُٛاٌعجبٍي١خ ثىيً ّواٍيخ ٚرعيل ِّيواً
ِٖ١و٠ب ٌجم١خ اٌّغوة تِو غ١و ِىفٛيى61ال.
فزون اثٓ هٍزُ اٌم١وٚاْ ٍٚبه ٔؾ ٛاٌّغوة األ ٍٜٚؽ١ش ثِٕ ٝلٕ٠خ رب٘ود اٌغل٠لح اٌز ٟتٕيجؾذ عبٕيّخ اإلثبٙي١خ
ف ٟاٌّغوة األ ٍٜٚى62ال.
٘ٚىنا ٙٚعذ ِعووخ ٚهكاٍخ ثزبٚهغبء ٔٙب٠خ اإلِبِخ اٌ ٛٙه اٌز ٟاٍزّود تهثعخ تعٛاَ ٍ ١و فٙ١ب اإلثب١ٙخ عٍٝ
تفو٠م١ب ٚاٌّغوة األكٔ ٝفٍُ ٠م َ ٛااثب١ٙخ ثعل٘ب عٍ ٝاٌ ٛٙه ِ ٌٛٚؤلزب ٚا ٙوٚا مٌ ٝاٌعًّ في ٟرَيزو ٚوزّيبْ ٘ٚيِ ٛيب
عُوف ف ٟإ الؽبر ُٙثإِبِخ اٌلفب ى63ال.
ٚلجً تْ ٔزغبٚى تؽلاس ٘نٖ اٌّٛلعخ اٌز ٟل عذ اٌ و٠ك عٍ ٝملبِخ ٔ بَ ؽىيُ مثبٙي ٟفيٛ ٟيواثٌٍ ٠غيله ثٕيب مصيبهح
عٍّخ ِٓ إٌمبِٕٙ ٛب مٕواه اإلثب١ٙخ عٍ ٝملبِخ اإلِبِخ فٛ ٟواثٌٍ ٛٔٚاؽٙ١ب هغيُ ِيب الزيٗ ِيٓ ِمبِٚيخ ّيل٠لح في٘ ٟينا
اإللٍٚ ُ١ونٌه اٌّؾبٚاد اٌَّزّ١زخ اٌز ٟثنٌزٙب اٌلٌٚخ اٌعجبٍ١خ ف ٟاٌّؾبف خ عٍ ٝاإللٍ ُ١فبٌ١ب ِٓ ت ٔ ٞبَ كفٚ . ً١لل ٔيزظ
عٓ اٌّؾبٌٚخ األٌ ٌٝٚم١بَ مِبِخ اإلثب١ٙخ فٛ ٟواثٌٍ اٌىض١يو ِيٓ اٌزؾيٛاد فعٕيل ِمزيً تثي ٟاٌق يبة ٚعٍّيخ ِيٓ ارجبعيٗ
رؾٖٕذ ثم١خ فٍ ٌٗٛثبٌغجبي ٚاٌمال اٌز ٟويبْ تّ٘ٙيب عجيً ٔفٍٛيخ ٔ يوا ٌؾٖيبٔزٗ ِٕٚعزيٗ ٚألّ٘١يخ ِٛلعيٗ اٌغغوافي ٟاٌينٞ
رَّّ ١ي ثٗ عٓ ثم١خ إٌّ مخ اٌّؾ ١يخ ثيٗ ٌٚىٔٛيٗ ِقئيب ً الزٖيبك٠ب ً ٌزّي ٓ٠ٛؽوويبد اإلثبٙي١خ ٚصيٛهار ُٙعٍي ٝاٌلٌٚيخ اٌعجبٍي١خ
ٚٚاح اٌم١وٚاْ ٚعّبي ٛواثٌٍ ونٌه اٍزجلاك اٌٖفو٠خ ثبٌّغوة األلٖٚ ٝأزْبه ِن٘ج ُٙث ٓ١لجبئٍٗ ِضً ِ غوح ِٚىٕبٍيخ
ٚىٔبرٗ ٚثوغٛاٛخ ٚعٕٖو ٞاألفبهلخ ٚاٌَٛكاْ وّب اِزل ٔفٛمٖ مٌ ٝثع٘ اٌغٙبد اٌّغوة األكٔٚ ٝاألٍٜٚى64ال.
ٚاٌّالؽظ تْ اٌٖفو٠خ وبٔٛا اٌَبثم ٓ١ف ٟصٛهارٚ ُٙاٌقوٚط عٍ ٝاٌلٌٚخ األِ٠ٛخ لجً ٍمٙٛٛب ٍيٕخ ٘132يـ ؽ١يش فيوط
عٍٙ١ب َِ١وح اٌّ غو ٞىع ُ١اٌٖفو٠خى ٘121ـال ى65ال.
ٚثنٌه تٕيجؼ ِغيبي اٌؾوويخ اإلثبٙي١خ ت ٚاٌّزيبػ ٌٙيب ٘ي ٛملٍيٛ ُ١يواثٌٍ ٚتفو٠م١يخ وّيب ٠فٙيُ ِيٓ ِؾيبٚاد اإلثبٙي١خ
اٌَّزّوح ف ٟاٌزّٖ ُ١عٍ ٝااؽزفبظ ثإلٍٛ ُ١واثٌٍ رؾذ ؽىُ اإلثب١ٙخ ٌ٘ ٛم ع اٌ و٠ك عٍٚ ٝا٠خ تفو٠م١خ في ٟاٌم١يوٚاْ
ٚاٌز ٟوبٔذ رحر ٟمٌٙ١ب إٌغلاد ٚاإلِلاكاد ِٓ اٌّْوق ِٖ ِٓٚو تغٍت األؽ١بْ ٚاٌز ٟوبٔذ رٕ ٘ٙثّّٙخ اٍيزعبكح تفو٠م١يب
ٌؾ ١وح كٌٚخ اٌقالفخ ف ٟاٌّْوق ت ٚاٌؾىِٛخ اٌّووي٠خ ثْىً اوضو كلخ .
وّب تْ تٖٔبه اٌّن٘ت ٚاٌّزؾَّ ٌٗ ٓ١وبٔذ ِٛا ُٕٙٛعجً ٔفٍٛيخ ٚؽ١يي ٛيواثٌٍ ٚتّ٘ٙيب لجبئيً ٔفٍٛيخ ٘ٚيٛاهح اٌزيٟ
ٍبٔلد اٌّن٘ت ٚصجززٗ وحٍٍٛة ؽىُ ىِٕٚ ٟك. ٟٕ٠
ً
٠ٚو ٜاإلثب١ٙخ تْ اٍز١الءُ٘ عٍ ٝملٍٛ ُ١واثٌٍ وبْ ٠ز١ؼ ٌ ُٙاٌزٛعٗ غوثب مٌ ٝتفو٠م١يخ ٚثَئ ٜفيٛمُ٘ عٍي ٝاٌم١يوٚاْ
عبّٕخ ٚا٠خ تفو٠م١خ ٚاٌز ٟوبٔذ ِ ّؼ ويً اٌضيٛهاد اٌقبهعيخ عٍي ٝاٌلٌٚيخ اٌّووي٠يخ في ٟاٌْيوق ؽ١يش اؽزٍيذ ِيٓ لجيً
ٚهفغِٛخ ٘139ـ ى66ال.
ٚوبٔييذ فوٕييخ ٍييبٔؾخ ٌاثبٙيي١خ ثم١ييبكح تثيي ٟاٌق ييبة اٌّعييبفو ٞفييٛ ٟييواثٌٍ ٌٍزٛعييٗ مٌيي ٝاٌم١ييوٚاْ ٚاؽزالٌٙييب ٛٚييوك
اٌٖفو٠خ ِٕٙب ف٘141 ٟـ ى67ال  ٌٝٚٚعٍٙ١ب عجل اٌوؽّٓ ثٓ هٍزُى68الٚ .ثنٌه تٕجؾذ اٌم١وٚاْ ألٚي ِوح ربثعخ مٌٛ ٝواثٌٍ

األسباب السياسية :
وبْ ٘لف اٌَ١بٍخ اإلثب١ٙخ اٌَ ١وح عٍٛ ٝواثٌٍ ٚتفو٠م١ب ٘ ٛل ع اٌ و٠ك عٍ ٝاٌغ ُٛ١اٌعجبٍ١خ اٌمبكِخ ِٓ ِٖو
ٚاٌْوق ٚرى ٓ٠ٛكٌٚخ ؽبٙورٙب ٛواثٌٍ ٚاِزل ٔفٛم٘ب مٌٍ ٝود ّولب ً ٚمٌ ٝفياْ عٕٛثبً ٚرٙلف مٌ ٝاٌزٛعٗ غوثب مٌٝ
ٔبؽ١خ اٌّغوث ٓ١األٚ ٍٜٚاأللٖ ٝثعل اٌَ ١وح عٍ ٝاٌم١وٚاْ .
ً
٘نٖ اٌَ١بٍخ اإلثب١ٙخ ف ٟاٌزَّه ثإلٍٛ ُ١واثٌٍ ععٍذ اإلثب١ٙخ ٠يلفع ْٛاٌيضّٓ ثب٘ يب ِيٓ مِىبٔيبر ُٙاٌّبك٠يخ ٚليلهرُٙ
اٌجْو٠خ ِ ِٓٚيٛالعٚ ُٙرؾٖيٕ١بر. ُٙؽ١يش ععيً اإلثبٙي١خ تٔفَيِ ُٙجبّيوح فيٚ ٟعيٗ ت ٞؽٍّيخ عَيىو٠خ عجبٍي١خ ريحرِ ٟيٓ
ا ٌّْوق ت ٚت ٞؽٍّخ ٠م َٛثٙيب ٚاح اٌم١يوٚاْ اٍيزوعب ٛيواثٌٍ ِّيب فيذ في ٟعٚيلُ٘ ٚععٍٙيُ ٠فىيو ْٚفي ٟاٌزقٍي ٟعيٓ
ٛواثٌٍ ٚلل اؽزف ٛا ثبٌغجبي ىعجً ٔفٍٛخال وّعمً تف١و ٚؽٖٓ ِٕ١ع عٓ ع ُٛ١اٌقالفخ ِّب ؽل ا ثعجل اٌوؽّٓ ثٓ هٍزُ
فّ١ب ثعل مٌ ٝاٌزٛعٗ ٌٍّغوة األ ٍٜٚثع١لا عٓ ِزٕبٚي اٌغ ُٛ١اٌعجبٍ١خ ؽ١ش اٍز ب تْ ٠م ُ١كٌٚيخ ألٖٔيبهٖ ِيٓ اإلثبٙي١خ
اٌن ٓ٠هؽٍٛا ِعٗ ِٓ ٛواثٌٍ ى69ال تٌ ٚؾمٛا ثٗ ٕ٘بن ٚرمو٠جب اٌلٚافع اإلثب١ٙخ ٔفَٙب اٌزي ٟؽيووزٌٍ ُٙزَّيه ثيإلٍٛ ُ١يواثٌٍ
٘ ٟت٘لاف اٌعجبٍ ٓ١١عٍ ٝاعزجبه اٌّؾ خ األ ٌٝٚف ٟتفو٠م١خ ٚتٔٙب ٛو٠ك اٌزٛإيً ِيع اٌم١يوٚاْ ؽبٙيوح اٌٛا٠يخ ٚتْ
ت ٞرٛاعل فبهع ٟف ٟملٍٛ ُ١واثٌٍ ِعٕبٖ ل ع اٌٍٖخ ث ٓ١مفو٠م١خ ٚاٌلٌٚخ اٌّووي٠خ ف ٟاٌّْوق .
ٌٚنٌه ٔغل اٌعجبٍ٠ ٓ١١غوك ْٚاٌؾٍّخ رٍ ٛاألفو ٜفٍ ٟج ً١اٌؾفيبظ عٍي٘ ٝينا اٌ و٠يك ٍيبٌىب مٌي ٝمفو٠م١يخ ٚاٌّغيوة
وّب تْ اؽزالي ملٍٛ ُ١واثٌٍ ٠ع ّل رٙل٠لا ٌّٖو اٌٛا٠خ اٌىجيوٚ ٜاٌزي ٟريحرِٕٙ ٟيب اإلِيلاكاد ٚاٌغ١ي ُٛاٍيزعبكح ااٍيزمواه
ف ٟمفو٠م١خ.
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ِٚييٓ ٙييّٓ ٘يينٖ اٌزؾييٛاد ثعييل تْ اففييك اإلثبٙيي ْٛ١فيي ٟملبِييخ و١ييبْ ٍ١بٍييٚ ٟفييك ِيين٘ج ُٙاإلثبٙييٚ ٟرغَيي١ل مِبِييخ
اٌ ٛٙه تِبَ اٌٚوثبد اٌّٛععخ اٌز ٟرٍمزٙب اٌلٌٚخ اإلثب١ٙخ اٌفز١خ ى٘144-140ـال عٍ ٝت٠ل ٞع ُٛ١اٌلٌٚخ اٌعجبٍ١خ ٚلبئيل٘ب
ِؾّل ثٓ األّعش .

إمامة الذفاع :
مْ اٌيينّٕٙ٠ ٞييب ِييٓ ٘يينا اٌٖييوا ٘ييِ ٛييب ٔييزظ عٕييٗ ِييٓ افزفييبء مِبِييخ اٌ ٙييٛه اٌزيي ٟؽييبٚي اإلثبٙيي١خ ملبِزٙييب فيي ٟملٍييُ١
ٛواثٌٍ ٚاٌعٛكح ِٓ عل٠ل مٌ ٝمِبِخ اٌلفب .
ٌٚمييل ظٙييو عٍييَِ ٝييوػ األؽييلاس لبئييل مثبٙيي ٟعل٠ييل ٌم١ييبكح مِبِييخ اٌييلفب ى70ال ٘ٚيي٠ ٛعمييٛة ثييٓ ؽج١ييت ى71ال اٌٍّيييٚىٞ
ٚاٌٛٙاه ٞى72ال ٚوٕ١زٗ تث ٛؽبرُ ٚوبْ مٌه فٍٕ ٟخ ٘150ـ َ767/ى73ال ٚمٌه ثعل تْ اعزّع مثب١ٙخ ٛيواثٌٍ ٌٚٚي ٖٛعٍيُٙ١
ٚوبْ لجً ٘نا اٌزبه٠ـ َِززوا لٚب٘ب ف ٟعّع ًّّ اإلثب١ٙخ .
ٚوبْ ٠وًٍ ف ٟاٌٛلذ مارٗ ثّب عّع ِٓ اٌٖللبد ٌعجل اٌوؽّٓ ثٓ هٍزُ لجً تْ ٠ز٘ ٌٝٛينا األف١يو مِبِيخ اٌ ٙيٛه فيٟ
رب٘ود ى74ال.
ى75ال
ٚفٍٕ ٟخ ٘150ـ تٌٔ تث ٛؽبرُ ِٓ ٔفَٗ اٌمٛح فحهاك اٌقوٚط عٍ ٝعٕل ٛواثٌٍ ٚعبًِ تث ٟععفو إٌّٖٛه .
رٕجٗ عبًِ ٛواثٌٍ ٌّب ٠لثوٖ تث ٛؽبرُ ٚعّبعخ اإلثب١ٙخ فٛٔ ٟاؽٛ ٟيواثٌٍ فقيوط مٌ١يٗ عٍي ٝهتً عٕيلٖ ٍٛٚيت ِيٓ
اإلثب١ٙخ اإلمعبْ ٌ بعزٗ ٚاٌلعٛح ٌٍقٍ١فخ اٌعجبٍ ٟفوف٘ اإلثب١ٙخ مٌه ٚالززٍٛا ِع عبًِ ٛواثٌٍ فىبْ إٌٖو ألث ٟؽبرُ
اٌٍّيٚىٚ ٞكفً ٛواثٌٍ اٌزَ٠ ٌُ ٟزمو ثٙب ما تّٙو ى76الؽ١ش رٛعٗ ٌّؾبٕوح اٌم١وٚاْ ٚ .وبْ عبًِ ٛيواثٌٍ اٌغٕ١يل ثيٓ
ٍ١بهى*ال لل تهًٍ مٌ ٝعّو ثٓ لجٖ١خ َ٠زّلٖ فحِلٖ ثحهثعّبئخ فبهً ثم١بكح فبٌل ثٓ ٠ي٠ل اٌٍّٙج ٟى77ال ٚ .اٌزميِ ٝيع تثي ٟؽيبرُ
فِ ٟعووخ ٌىٕخ أٙيَ ٍٚبه مٌ ٝلبثٌ .
وّب فٍْذ اٌّؾبٌٚخ اٌضبٌضخ تٚ٠ب ً  ٟ٘ٚاٌز ٟتهًٍ فٙ١يب عّيو ثيٓ ؽفئ ثم١يبكح ٍيٍّ١بْ ثيٓ عجيبكح اٌٍّٙجي ٟؽ١يش ٛيبهكٖ
اإلثب١ٙخ ٚعبك ِٓ ؽ١ش تر ٝى78ال.
ٌمل تهاك تث ٛؽبرُ تْ ٠غعً لبعلح أ اللٗ ِٓ ٛواثٌٍ ِضٍّب فعً ٍٍفٗ تث ٛاٌق يبة مِيبَ اٌ ٙيٛه ٔز١غيخ ٌزٛاعيل اٌمجبئيً
اٌّؤ٠لح ٌؾووزٗ اإلثب١ٙخ فٛ ٟواثٌٍ ٚعجً ٔفٍٛخ اٌن٠ ٞعل ِعمالً ؽٖيٕ١بً ٍ٠غيح مٌ١يٗ عَيىو اإلثبٙي١خ وٍّيب ٚاعٙيٛا ِمبِٚيخ
ِٓ عٕل ٛواثٌٍ ٚاٌم١وٚاْ .
مماً ملٍٛ ُ١واثٌٍ ٚعجً ٔفٍٛيخ ثّيب ّ٠ضالٔيٗ ِيٓ ؽٖيبٔخ وبٔيب ٘يلفب ً تٍبٍي١ب ً ٌاثبٙي١خ ٌم١يبَ كٌٚيز ُٙثيٗ ٚاْ ِؾيبٚارُٙ
اٍزّود ِٕن ٍٕخ ٘155 - 130ـ ٛ٘ٚربه٠ـ اٌمٚبء عٍي ٝصيٛهح تثي ٟؽيبرُ وبٔيذ رمو٠جيب رَيعٌٍَ ٝي ١وح عٍي٘ ٝينٖ إٌّ ميخ
ٚععٍٙب لبعلح أ الق ٚؽٖٕب ِٚالما ٌ. ُٙ
ف ٟاٌٛلذ اٌن ٞرٖل ٜف ٗ١تث ٛؽيبرُ ٚعَيىو اإلثبٙي١خ ِعيٗ ٌٕغيلاد عّيو ثيٓ ؽفئ اٌزي ٟويبْ ٠وٍيٍٙب ِيٓ اٌم١يوٚاْ
إلٔمبم ٛواثٌٍ .
ى79ال
اّيزون فٙ١يب اإلثبٙي١خ مٌي ٝعبٔيت اٌٖيفو٠خ ٚرٛعٙيٛا
رعوٙذ مفو٠م١خ ٌضٛهاد تفوّ ٜبهن فٙ١ب اصٕب عْو عْ١يب
مٌ ِٕ ٝمخ اٌياة ى80ال ٚوبْ ٠مٛك وً ع ِ١هئ ٌ١موو ِٕ ُٙاثٓ عناه ٜتثب لوح اٌٖفو ٞف ٟتهثع ٓ١تٌفب ً ٚعجيل اٌيوؽّٓ
ثييٓ هٍييزُ اإلثبٙيي ٟفيي ٟفَّييخ عْييو تٌف يب ً ٚتثيي ٛؽييبرُ فيي ٟعييلك وض١ييو ى81ال ٚاٌٍّٛييٛه ثييٓ ٘ييبٔ ٟاٌئييبر ٟفيي ٟعْييوح اف
فبهً ى82ال ٚعجل اٌٍّه اثٓ ٍىوك٠و اٌٖيٕٙبع ٟاٌٖيفو ٞفي ٟتٌفيٍ ٓ١ي ٜٛعّبعيبد تفيو ٜى83ال ٚهغيُ اٙي واة اٌّٖيبكه
اٌزيي ٟرييو ٞٚرٍييه األؽييلاس ٚرييلافً هٚا٠برٙييب ٚرعبهٙييٙب ِييع ثعٚييٙب اٌييجع٘ ٌٚىييٓ َٔييز ١ع تْ ٔغّييً اٌمييٛي ثييبْ اٌّٖييبكه
اإلثب١ٙخ ٌُ رْو مٌٚ ٝا٠خ تث ٟؽفٔ اٌنٚ ٞاعٗ اإلثب١ٙخ  ُِٕٙٚتثب ؽبرُ اٌٍّيٚى ٞثً رَٕت رٍيه اٌّٛاعٙيخ مٌي ٝاٌغيِ١
اٌقالف ٟثم١بكح اثٓ األّعشى84ال.ثّٕ١ب اٌّعوٚف تْ اثٓ األّعش غبكه اٌم١وٚاْ ٍٕخ ٘148ـ ى85ال ثعل صيٛهح اٌغٕيل عٍ١يٗ ثّٕ١يب
ف ٟؽ ٓ١األؽلاس اٌز ٟرٕبٌٙٚب ثؾضٕب ٘نا رمع ثعل ٍيٕخ ٘150يـ ٘ٚي ٛريبه٠ـ معيالْ صيٛهح تثي ٟاٌؾيبرُ اٌٍّييٚى ٞفيٛ ٟيواثٌٍ
ٚمعالْ مِبِخ اٌلفب ٚ .هغُ اٌؾٖبه اٌن ٞرعوٗ ٌٗ عّو ثٓ ؽفٔ فٛ ٟجٕخ ِٓ لجً اٌقٛاهط اإلثب١ٙخ ٚاٌٖيفو٠خ رؾيذ
ٌيٛاء تثيي ٟلييوح اٌٖيفو ٞاٌّغٍ١يي ٟاٌيين ٞتعٍيٓ ٔفَييٗ مِبِيب ً ى86ال اٍيز ب عّييو ثييٓ ؽفئ تْ ٠ىَييوٖ ٠ٚفييو ثؾ١بريٗ عبئييلاً مٌييٝ
اٌم١ييوٚاْ ٚفييوط اإلثبٙيي١خ ثييحعّع١ٌ ُٙغٙيييٚا عٍ١ييٗ لجييً للِٚييٗ ٌىٕييٗ تفيين ٛو٠م يب ً ِغييب٠واً فَييٍه ٛو٠ييك ريي ٌٔٛثييلاً ِييٓ
األهثٌ ى87ال.
ى89ال
ٚثبكه فْؾٓ اٌم١وٚاْ ثبٌّؤْ ٚاأللٛاد ٚاٌّ١وح ٚاٌوعبي ٚتكٚاد اٌؾٖبهى88ال ٚؽفو فٕللبً عٍ ٝثبة تث ٟاٌوث١ع
ٚععً عَىوٖ فٍفٗ ِؤصواً ف١ٍ ٟبٍخ اٌلفب ٚلل عبكد ٘نٖ اٌَ١بٍخ عٍي ٝتثي ٟؽفئ ثيحٚفُ اٌعٛاليت فٍيُ ٠زيٛاْ اإلثبٙي١خ
عٓ لزبٌٗ ٚا ٙو ٌٍقوٚط ٌفه اٌؾٖبه اٌن ٞفو ٗٙعٍٔ ٝفَيٗ فيإٔٙيَ ٚاهريل مٌي ٝفٕيلق تثي ٟاٌوث١يعى90ال ٚرجعيٗ تثي ٛؽيبرُ
ؽز ٝعبٚى ِْبهف اٌقٕلق وّب ٚى هعبٌٗ عٍٍ ٝبئو تثٛاة اٌّلٕ٠خ فّٕع اٌّؾبٕو ٓ٠كافٍٙب ِٓ اٌقيوٚط ٚظٍيٛا وينٌه
ؽزٔ ٝفند تلٛار ُٙى91ال ٚىاك األِو ٍيٛءاً رميبعٌ ليٛاك عّيو ثيٓ ؽفئ ٚافيزالف ُٙفي ٟاٌم١يبَ ثّؾبٌٚيخ ٠بئَيخ ٌفيه اٌؾٖيبه
اٌّٚوٚة عٍٚ . ُٙ١ؽٍٕٚ ٓ١زٗ تفجبه ٠ي٠ل ثٓ ؽبرُى92ال ٌٕغلرٗ اٍزٕىب عيٓ اأز يبه ٚاصيو اٌّيٛد ف يً ٠مبريً اإلثبٙي١خ
ؽز ٝلزً فِٕ ٟزٖب م ٞاٌمعلح ٍٕخ ٘154ـى93ال.
 ٚف٘ ٟنا اٌزبه٠ـ ر ٚوة هٚا٠يخ اٌول١يك عيٓ ليل٠ َٚي٠يل ثيٓ ؽيبرُ مٌي ٝمفو٠م١يخ ٘ٚي ٛاثيٓ تؿ ٌعّيو ثيٓ ؽفئ ٠ميٛي
اٌول١ك عٓ ٍجت لل٠ َٚي٠ل ثٓ ؽبرُ مٌ ٝمفو٠م١خ "أٗ عٕلِب ارًٖ ثيحث ٟععفيو إٌّٖيٛه تْ عّيو ثيٓ ؽفئ لزيً عّيٗ مٌيه
ّٚغٍٗ ٚتفجو ثفَبك اٌجٍيل ٚوضيوح اعزّيب اٌجوثيو ٕٚيٕع ُٙثغٕيلٖ هت ٜتْ ٛ٠عيٗ ٠ي٠يل ثيٓ ؽيبرُ مٌي ٝتفو٠م١يخ ٌعٍّيٗ ثم١بِيٗ
ٚؽيِٗ ٔٚىب٠زٗ ٚاْ عّو ثٓ ؽفٔ عّٗ ف ٛٙا ٠حٌ ٛفٍٛ ٟت صحهٖ" ى94ال .ثّٕ١ب ١ْ٠و اٌول١ك ف ٟهٚا٠خ تفو ٜتْ عّو ثٓ
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ؽفٔ اٍزٕىب عٓ اأز به ٚفبٕخ عٕلِب عٍُ ثّملَ لو٠جٗ ٠ي٠ل ثٓ ؽبرُ ٌٕغلرٗ "ٚموو عٕٗ عٕلِب لٌ ً١يٗ ِ ٚيب عٍ١يه تْ
٠حر ٟهعً ِٓ تٍ٘ه فزقوط ِٓ اٌؾٖبه "...ى95ال فمبي رزؾلس َٔيٛح اٌعز١يه تْ ٠ي٠يل تفوعٕيِ ٟيٓ اٌؾٖيبه مّٔيب ٘ي ٟهليلح
ؽز ٝتثعش ٌٍؾَبة َ٠ٚ .زقٍٔ ِٓ اٌوٚا٠ز ٓ١اٌَبثمزِ ٓ١ل ٜرٚبهثّٙب فبأل ٌٝٚرْي١و مٌي ٝتْ ٠ي٠يل ثيٓ ؽيبرُ ليلَ تفو٠م١يخ
ثٕب ًء عٍ ٝاألفج به اٌزي ٟعيبءد ٌٍقٍ١فيخ اٌعجبٍي ٟثّمزيً لبئيل عٕيلٖ عّيو ثيٓ ؽفئ ٚفْي١زٗ ِيٓ فَيبك تفو٠م١يخ ٚفوٚعٙيب ِيٓ
لجٚزٗ ثّٕ١ب ٔف ِٓ ُٙاٌوٚا٠خ اٌضبٔ١خ تْ عّو ثٓ ؽفٔ ِب ٠ياي ؽ١ب ً ؽ ٓ١لل َٚاثٓ تف٠ ٗ١ي٠ل مٌ ٝمفو٠م١خ .
ِّٙ ٚب ٠ىٓ ِٓ تِو اٌوٚا٠ز ٓ١فبٌنّٕٙ٠ ٞب ٘ ٛتْ تثب ععفو إٌّٖٛه عٍُ ثزؾوط ِٛلب ع ْٗ١في ٟتفو٠م١يخ ثم١يبكح عّيو
ثٓ ؽفٔ فِٛ ٟاعٙخ اإلثب١ٙخ ثم١بكح تث ٟؽبرُ اٌٍّيٚىٚ ٞفْ١زٗ ِٓ ١ٙب مفو٠م١خ ٚفوٚعٙب ِٓ لجٚزٗ .
ِّ ٚب رغله اإلّبهح مٌ ٗ١ثٙنا اٌَ١بق ٘١ِٖ ٛو تث ٟؽبرُ اإلثب ٟٙاٌن ٞوبْ ع٠ ْٗ١زىِ ْٛيٓ مثبٙي١خ ٘يٛاهح ٔٚفٍٛيخ
ْ٠ٛ٘ٚخ ى96الٔٚ .زبئظ اٌّؾبٚاد اٌز ٟلبَ ثٙب اإلثب١ٙخ ف ٟؽ١ي ٛواثٌٍ ٚعجً ٔفٍٛخ ثعل ِمزيً عّيو ثيٓ ؽفئ في ٟؽٖيبه
اٌم١وٚاْ اٌنٙ ٞوثٗ عٍٙ١ب تث ٛؽبرُ .
ٌمل ثب٠ع إٌبً عّ ً١ثٓ ؽغو ٚوبْ تفب ً ٌعّو ألِٗ ٚكفً فٍٕ ٟؼ ِزَبً٘ ِع تث ٟؽيبرُ "فٖيبٌؾ ُٙعٍي ٝتْ عّي١ال
ٚتٕؾبثٗ ا ٠قبٌفٛ ْٛبعخ ٍٍ بٔ ٚ ُٙا ٕ٠يعٍٛ ْٛاكُ٘ ىّعبه اٌعجبٍٓ١١ال عٍي ٝتْ ويً كَ تٕيبثٗ اٌغٕيل ِيٓ اٌجوثيو ٘يٛ
٘له  ٚعٍ ٝتْ ا ٠ىو٘ٛا تؽلاً ِٓ اٌغٕل عٍ ٝث١ع ٍالؽٚ ُٙكٚاث ُٙفحعبث ُٙمٌ ٝمٌه تث ٛؽبرُ"ى97ال .
ٚوبٔذ رٍه اٌْوِ ٛٚزَبٍ٘خ ٔ واً ألْ تثب ؽبرُ عٍُ ثّملَ ٠ي٠ل ثٓ ؽبرُ ِٓ اٌّْوق فىبْ ِ ٚواً ٌّغبكهح اٌم١يوٚاْ
مٌٛ ٝواثٌٍ .
ثّٕ١ب وبْ تث ٛؽبرُ فٛ ٟو٠مٗ مٌٛ ٝواثٌٍ ٌّاللبح ع ِ١اٌقالفخ ثم١بكح ٠ي٠ل ثٓ ؽبرُ عبءرٗ األفجبه ثم١بَ اٌغٕل اٌعيوة
ثضٛهاد عٍ ٝع ّّبٌٗ ف ٟرٚ ٌٔٛاٌياة ِّب ا ٙوٖ ٌٍعٛكح صبٔ١يخ مٌي ٝري ٌٔٛفيٕغؼ في ٟرفيو٠مٚ ُٙعٙيل مٌي ٝثعي٘ ليٛاكٖ
ثّّٙخ اٌمٚبء عٍ ٝاٌجع٘ ا٢فو  ِٝٚٚمٌٛ ٝواثٌٍ ٌّٛاعٙخ ٠ي٠ل ثٓ ؽبرُ .
ٚاٌٛالع تْ تثب ؽبرُ وبْ فِٛ ٟلب ا ٠ؾَل عٍ ٗ١ففٚالً عٍيٙ ٝيقبِخ ؽٍّيخ ٠ي٠يل ثيٓ ؽيبرُ ٚؽَيٓ اٍيزعلاك٘ب كة
اٌقالف كافيً ِعَيىوٖ فبٔؾيبىد لجٍ١يخ ٍٍِ١يخ ى98ال اٌٛٙاه٠يخ مٌي٠ ٝي٠يل ثيٓ ؽيبرُ ٚوينٌه ثعي٘ هعيبي ِيٓ ٔفٍٛيخى99ال اٌينٓ٠
اٍزوّل ث٠ ُٙي٠ل ثبٌٛلٛف عٍٛ ٝج١عخ اٌجالك ٚا ٍّ١ب ف ٟعجً ٔفٍٛخ ٔ واً ٌٖعٛثخ َِبٌىٗ ٛٚج١عزٗ اٌغجٍ١خ .
ٚهغُ رٖل ٞتثٛؽبرُ ٌ الئع ع٠ ِ١ي٠ل ثٓ ؽبرُ اٌن ٞلبكٖ ٍبٌُ ثيٓ ٍيٛاكح اٌزّّ١يٚ ٟمٌيه لجيً ٕٚيٛي ٘ينٖ اٌ الئيع
مٌٛ ٝواثٌٍ ما تْ ٘نٖ اٌّٛا عٙخ ٚهغُ تٔٙب وبٔيذ ٌٖيبٌؼ تثي ٟؽيبرُ ٌيُ ٠زغ١يو ِيٓ ِغيو ٜاألؽيلاس اٌزي ٟريلاعذ ثْيىً
ِزٛا ٍي عٍ ٝع ِ١تث ٟؽبرُ ِ ِٓ ٚعٗ ِٓ لجبئً ٔفٍٛخ ٚثعي٘ ٘يٛاهح ْ٠ٛ٘ ٚيخ فزميلَ ٠ي٠يل ثيٓ ؽيبرُ ٠ميٛك اٌّعوويخ ثٕفَيٗ
ٌّ يبهكح عي ِ١تثي ٟؽيبرُ اٌيين ٞؽيبٚي ااعزٖيبَ ثغجيً ٔفٍٛييخ فيِٙٛ ٟيع ؽٖي ٓ١فٍيب فٕييلق ؽفيوٖ اإلثبٙي١خ عٍيٚ ٝعييٗ
اٌَوعخ غ١و تْ ٠ي٠ل فبعح اإلثب١ٙخ ٚتفَل ف ز ُٙثحْ الزؾُ عٍ٘ ُٙ١نا اٌقٕلق ٚاٌن ٞرنوو اٌّٖبكه أٗ فِ ٟلٕ٠خ رَّٝ
عٕجٟى100ال  .عٕل اٌول١ك ٚتث ٟىوو٠بء ثّٕ١ب روك عٓ اٌييا ٞٚثبٍيُ عٕلٚثيخ ٘ٚي ٛااٍيُ اٌؾيبٌٌ ٟيٕفٌ اٌّىيبْ اٌّقزٍيب عٍيٝ
رَّ١زٗ .
ٔ ٚز١غخ ٌزعيب ْٚثعي٘ اٌمجبئيً اٌزي ٟوبٔيذ ِيع اثي ٟؽيبرُ ومجٍ١يخ ٍٍِ١يخ ِيٓ ٘يٛاهح ٚثعي٘ اٌوعيبي ِيٓ ٔفٍٛيخ ٔٚز١غيخ
الزؾبَ ٠ي٠يل ثيٓ ؽيبرُ ثغٕيلٖ ٌّلٕ٠يخ عٕلٚثيخ ٚرؾ ي ُ١رؾٖيٕ١بد اٌجوثيو اإلثبٙي١خ ٌىيً مٌيه كاهد اٌيلائوح عٍي ٝتثي ٟؽيبرُ
ٚعٚ . ْٗ١عٕيلِب ّيعو تثي ٛؽيبرُ ثٛليع اٌٙيّ٠يخ ٚليل ٔ يو مٌي ٝتٕيؾبثٗ ٚليل وضيو في ُٙ١اٌمزيً اليلَ عٍي ٝعّيً ٠يبئٌ كْٚ
عل ٜٚؽ١ش لبي ألٕؾبثٗ "ىف ٟٔٛمٌ ٝاٌمزً فٍ ٟج ً١هللا ىف١ب اٌعوٚ ًٚلفٛا مٌ َّٟلٍ١الًى101ال.
فمزً تث ٛؽبرُ ف٘ ٟنٖ اٌّٛلعخى102ال ٚثنٌه أزٙذ ؽٍمخ ِيٓ ؽٍميبد اٌٖيوا في ٟاٌزَّيه ثيإلٍٛ ُ١يواثٌٍ وّيٛٛئ ليلَ
ٌاثب١ٙخ ٠ؾٖٕٗ عجً ٔفٍٛخ وّعمً ٔٙبئ ٟثعل اأَؾبة ِٓ ٛواثٌٍ ٌٚىٓ ٌُ ٕ٠زٗ ٘نا اٌٖيوا ثْيىً ؽبٍيُ وّيب ٠زجيبكه
مٌ ٝاٌن٘ٓ ِٕن اٌٍ٘ٛخ األ.ٌٝٚ
ثعل ِٛلعخ عٕلٚثخ اٌّْبه مٌٙ١ب ِٚمزً تث ٟؽيبرُ ٍيٕخ ٘155يـ رؾٖيٓ اٌجوثيو اإلثبٙي١خ في ٟعجيً ٔفٍٛيخ ٚثّمزيً تثيٟ
ؽبرُ تٕجؼ ٠فٍٖٕب عٓ ل١بَ اٌلٌٚخ اٌوٍزّ١خ ف ٟرب٘ود فٌّ ٍيٕٛاد ٚاٌزي ٟويبْ ل١بِٙيب عٍي٠ ٝيل ٞعجيل اٌيوؽّٓ ثيٓ هٍيزُ
اٌن ٞفبهلزٕب تفجبهٖ ِٕن تْ وبْ ٚاٌ١ب ً عٍ ٝاٌم١وٚاْ ألث ٟاٌق بة مٌ ٝؽِ ٓ١مزً ٘نا األف١و فٍ ٟيٕخ ٘144يـ ٚمْ ٚهك مويوٖ
 ّٓٙاٌغّبعبد اٌز ٟؽبٕود اٌم١وٚاْ ٍٕخ ٘153ـَ770 /ى103الٚ .فالي ٘نٖ اٌفزوح ا ٠عٕ ٟتْ اٌمٚبء عٍي ٝصيٛهح تثيٟ
ى104ال
ؽبرُ ٘ ٛأزٙبء ّحفخ اٌضٛهح ثْىً ٔٙبئ ٟفٙب ٘٠ ٛؾ ٝ١ثيٓ لو٠يبً اٌٙيٛاه٠ ٞعٍيٓ اٌضيٛهح فئ ٟبؽ١يخ ٛيواثٌٍ ٘156يـ
ٚاعزّع مٌ ٗ١اٌىض١و ِٓ اٌجوثو ٚوبْ ثٙب  -تٛ ٞواثٌٍ  -عجل هللا ثٓ اٌَّ ٜاٌىٕل ٞلبئلاً ِيٓ ليٛاك ٠ي٠يل فيبٌزمٛا عٍيّ ٝيبٛئ
اٌجؾو ٚالززٍ ٛلزباً ّل٠لاً فبٔٙيَ تث٠ ٛؾٚ ٝ١لزً عبِخ تٕؾبثٗ ٘ٚلتد مفو٠م١خ ٌ١ي٠ل ثٓ ؽبرُ ٙٚج ٙبى105ال.
ٚلل عٍك ِؾّٛك مٍّبع ً١عٍ ٝمٌه ثم" :ٌٗٛفضٛهح ٘يٛاهح ثيعبِيخ تثي٠ ٟؾ١ي ٝثيٓ لو٠يبً ٍيٕخ ٘156يـ َ773/ثٕيٛاؽٟ
ٛواثٌٍ أزٙذ ثىبهصخ مثب١ٙخ ٘ٛاهح عٍ٠ ٝل ٞعجل هللا ثٓ اٌَّ ٜاٌىٕل ٞاٌن ٞلزً تثب ٠ؾٚ ٝ١عبِخ تٕؾبثٗى106ال.
ِّٚب ُّ٠ىٓ ِالؽ زيٗ فيإْ اٌضيٛهاد اإلثبٙي١خ هغيُ رعوٙيٙب ٌٚيوثبد ِّ١زيخ تٙيعفذ ِيٓ لٛرٙيب ٚلٍٍيذ ِيٓ ّيحٔٙب
فٕغل٘ب ر ٙو ث ٓ١اٌؾٚ ٓ١ا٢فو ؽز ٝثعل ل١بَ اٌلٌٚخ اإلثب١ٙخ ف ٟرب٘ود ف ٟاٌّغوة األ. ٍٜٚ
ففٍٕ ٟخ ٘180ـَ796/ى107ال لبِذ مثب١ٙخ ٘ٛاهح ثضٛهح ثيعبِخ ع١بٗ ثٓ ٘ٚت اٌٛٙاهٌٚ ٞىٓ رُ مؽجبٙٛب .
٠ٚوِ ٜؾّٛك مٍّبع ً١تْ مثب١ٙخ ٔفٍٛخ لل اٍزىبٔٛا ُ ٚغٍجٛا عٍ ٝتِوُ٘ ثعل فًْ ؽووخ تث٠ ٟي٠لى108ال.
ٌٚىٓ ِب ٔواٖ ف ٟع٘ٛو األِو تْ مثب١ٙخ ٔفٍٛخ ٚعٙذ تٔ به٘يب ثيً عٛٙك٘يب ٚكعّٙيب ٌعجيل اٌيوؽّٓ ثيٓ هٍيزُ اٌينٞ
تلبَ كٌٚخ مثب١ٙخ ف ٟاٌّغوة األٚ ٍٜٚوبٔٛا ُ٘ كعبِزٙب ٍٕٚل٘ب اٌن ٞلبِذ عٍ١خ اٌلٌٚخ اٌوٍزّ١خ .
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ؽز ٝمما ؽ ذ اٌلهاٍخ اٚىاه٘ب فحٕٔب ٔٚع ت٠لٕ٠ب عٍٔ ٝزبئظ َٔز ١ع م٠غبى٘ب عٍ ٝإٌؾ ٛا٢ر: ٟ
مْ صٛهح اإلثب١ٙخ عٍٚ ٝاح اٌم١وٚاْ ِٚيب ٕيبؽجٙب ِيٓ ٘ييائُ ٚفْيً ععٍيز٠ ُٙع١يل ْٚرٕ يٕ ُ١يفٛف ُٙعٍئ ٝؾيٛ
 ّٓٚ٠إٌغبػ عمت صالس صٛهاد رملِذ اإلعالْ ٌاِبِخ اٌ ٛٙه .
ٌّٚبْ مرٖبي اإلثب١ٙخ ٚرجعزٌٍّْ ُٙوق ععٍذ تثب عج١لح ١ْ٠و عٍ ٝترجبعٗ ِٓ اٌعيوة ثز١ٌٛيخ تثي ٟاٌق يبة عجيل
األعٍ ٝثٓ اٌَّؼ اٌّعبفو ٞثز ٌٟٛمِبِيخ اٌ ٙيٛه فٚيالً عٍيِ ٝيبٌ َُ ِيٓ كها٠يخ ثيحؽٛاي اٌّغيوة ٚتٕيٛي اٌَ١بٍيخ
ٚفٕ ْٛاٌؾىُ ٚاٌفٖبؽخ .
فٍٖذ اٌلهاٍخ مٌ ٝعٍّخِٓ األٍجبة اٌز ٟتٛبؽذ ثبٌلٌٚيخ اإلثبٙي١خ في ٟتصٕيبء ري ٌٟٛتثي ٟاٌق يبة ٚلَّيّٙب عٍيٝ
تٍجبة لجٍ١خ ِٚن٘ج١خ فٚالً عٍ ٝاألٍجبة اٌَ١بٍ١خ .
تْ رواعع ْٔب ٛاٌلٌٚخ اإلثب١ٙخ كفع ُٙألعالْ مِبِخ اٌلفب عٍ٠ ٝل ٠عمٛة ثيٓ ؽج١يت اٌٍّييٚىٚ ٞاٌٙيٛاهٍ ٞيٕخ
٘150ـ اٌنٍ ٞعٌ ٝغّع ّزبد اإلثب١ٙخ ٚهٓ ٕفٛفٌ ُٙالٔ الق ثإِبِيخ اٌ ٙيٛه ِيٓ ٛيواثٌٍ تٚ٠يبً وّيب فعيً
تث ٛاٌق بة .
ً
اٌمٚبء عٍ ٝصٛهح تثي ٟؽيبرُ ا ٠عٕي ٟأزٙيبء اٌضيٛهح ٔٙبئ١يب فميل تفين عٍي ٝعبرميٗ ٠ؾ١ي ٝثيٓ لو٠يبْ اٌٙيٛاه ٞمعيالْ
اٌضٛهح فٔ ٟبؽ١خ ٛواثٌٍ ٍٕخ ٘ 156ـ ثعل تْ تعزّع مٌ ٗ١اٌىض١و ِٓ اٌجوثو .
اٌّالؽظ ف ٟإٌْب ٛاٌضٛهٚ ٞاٌَ١بٍ ٟريواٚػ ثي ٓ١اٌم١يوٚاْ ٛٚيواثٌٍ ما مْ رْيى ً١اٌلٌٚيخ اإلثبٙي١خ عٍئ ٝؾيٛ
فعٍ ٟتٍزمو فِ ٟلٕ٠خ رب٘ود ف ٟاٌّغوة األ. ٍٜٚ

الهـىامـش
ى*ال اإل ثب١ٙخ  :تٕؾبة عجل هللا ثٓ اثبٗ اٌن ٞفوط ف ٟت٠بَ ِوٚاْ ثٓ ِؾّل فٛعٗ مٌ ٗ١عجل هللا ثٓ ِؾّيل ثيٓ ع ١يخ
فمبرٍٗ ثزجبٌخ ىثٍلح ثحهٗ رىبِيخ في ٟاٌ و٠يك مٌيٕ ٝيّٕبء ال ٚ.ل١يً تْ عجيل هللا ثيٓ ٠ؾ١ي ٝاإلثبٙي ٟويبْ هف١ميب ً ٌيٗ في ٟعّ١يع
تؽٛاٌٗ ٚتلٛاٌٗ  ُ٘ٚ...عّبعيخ ِزفولي ْٛفيِ ٟينا٘جِ ُٙيٕ ُٙاٌؾفٖي١خ تٕيؾبة ؽفئ ثيٓ تثي ٟاٌّميلاَ ٚاٌؾبهص١يخ تٕيؾبة
اٌؾبهس اإلثبٚ ٟٙاٌ١ي٠ل٠خ تٕؾبة ٠ي٠ل ثٓ تَٔ١خ ٚ .تٚي ِٓ تكفً اٌّن٘ت اإلثب ٟٙمٌّّ ٝبي مفو٠م١يب َِيٍّخ ثيٓ ٍيع١ل
ؽ ٓ١للَ ثٗ ِٓ اٌجٖوح مٌ ٝاٌم١وٚاْ ف ٟاٌّغوة  ٕ٠ .و :اث ٛاٌفزؼ اٌْٙوٍزبٔ ٟاًٌٍّ ٚإٌؾً  1ٛكاه كأ١خ كِْيك
ِ 58-57ٓ 1990ؾّل ثٓ ٚاٙؼ اٌ١عمٛث ٟربه٠ـ اٌ١عمٛث ٟرعٍ١يك فٍ١يً إٌّٖيٛه ِ جعيخ ّيو٠عخ م٠يواْ 1325
٘ييـ ط 270ٓ 2فبٙييً ىعيي١ٍ ٓ١بٍييخ إٌّٖييٛه تثيي ٟععفييو اٌلافٍ١ييخ ٚاٌقبهع١ييخ كاه اٌوّيي١ل ثغييلاك 1981
ٓٔ 253– 232ميييالً عيييٓ ٍييييوؽبْ ثيييٓ ٍييييع١ل ِق ييي ٛٛرييييبه٠ـ عّيييبْ ثييييبة  32فيييبهٚق عّييييو فيييٛى ٞاٌقالفييييخ
اٌعجبٍ١خ ِ جعخ عبِعخ ثغلاك ثغلاك . 100-97ٓ 1986
ِ .1ؾّٛك مٍّبع ً١عجل اٌوىاق اٌقٛاهط ف ٟثالك اٌّغوة ؽزِٕ ٝزٖب اٌموْ اٌواثيع اٌٙغيو 2ٛ ٞكاه اٌضمبفيخ
اٌلاه اٌجٚ١بء . 82ٓ 1985
 .2اٌّوعع ٔفَٗ ٓ. 82
 .3اٌّوعع ٔفَٗ ٓ ِٖ 84ف ٝمثوا٘ ٍِٝٛ ُ١كٚه اٌضٛهح اإلثبٙي١خ في ٟاٌؾٚيبهح اٌ واثٍَي١خ ثؾيش ِميلَ
ٌٕلٚح اٌفمٗ اإلٍالِ ٟعبِعخ اٌٍَ بْ لبث ًٛعّبْ . 12ٓ 1986
ى*ال وبْ عبًِ ٛواثٌٍ اٌّْبه مٌ ٛ٘ ٗ١ؽّ١ل ثٓ عجل هللا اٌعى . ٟتث ٛاٌمبٍُ عجل اٌيوؽّٓ اثيٓ ِؾّيل ثيٓ عجيل اٌؾىيُ
فزٛػ ِٖو ٚتفو٠م١خ ث١وٚد . 224ٓ 1978
 .4اٌّٖييله ٔفَييٗ ٓ 244عجييل اٌمييبكه تؽّييل ّ١ٍٛييبد ٌ١ج١ييب فيي ٟوزييت اٌزييبه٠ـ اٌغبِعييخ اٌٍ١ج١ييخ وٍ١ييخ ا٢كاة
.37ٓ 1968
 .5عجل اٌٍ ١ب ِؾّٛك اٌجوغٛص ٟربه٠ـ ٌ١ج١ب ِٓ اٌفزؼ ؽز ٝثلا٠خ اٌعٖو اٌعضّبِْٕٔٛ ٟهاد اٌغبِعخ اٌٍ١ج١يخ كاه
ٕبكه ث١وٚد . 138ٓ 1972
 .6تْ هٚا٠يخ اثييٓ عجيل اٌؾىييُ رينوو تْ عجييل اٌغجيبه وييبْ مِيبَ اٌٖييالح ٚاٌؾيبهس مِييبَ اٌؾيوةش اثييٓ عجيل اٌؾىييُ ٘ييبِِ
ى121ال ٓ. 83
 .7تؽّل ثٓ مثوا٘ ُ١اٌّٖوار ٟإٌفؾبد اٌّ١ٚئخ ف ّٓ١وبْ ف ٟصٛهاد ٛواثٌٍ ِٓ األع١بْ رؾم١ك عٍِٖ ٟي فٝ
إٌبّييو اٌّىزييت اٌزغييبه ٌٍ ٞجبعييخ ٚإٌْييو ٚاٌزٛى٠ييع ث١ييوٚد ِ 83ٓ 1968ؾّييٛك مٍييّبع ً١اٌّوعييع
اٌَبثك ٓ . 83
 .8تث ٛىوو٠بء ٠ؾ ٝ١ثٓ تث ٟثىو وزبة اٌَ١وح ٚتفجبه األئّخ رؾم١ك عجيل اٌيوؽّٓ ت٠يٛة اٌيلاه اٌزَٔٛي١خ ٌٍْٕيو
رِ 64ٓ 1985 ٌٔٛؾّٛك مٍّبع ً١اٌّوعع اٌَبثك ٓ.84
ِ .9ؾّٛك مٍّبع ً١اٌّوعع اٌَبثك ٓ. 84
 .10اٌّوعع ٔفَٗ ٓ. 26
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تث ٛىوو٠بء اٌّٖله اٌَبثك ٓ. 26
تث ٛىوو٠بء اٌّٖله اٌَبثك ِٓ 32ؾّٛك مٍّبع ً١اٌّوعع اٌَبثك ٓ.54
عجل اٌوؽّٓ ثٓ ِؾّل ثٓ فٍل ْٚاٌعجو ٚكٛ٠اْ اٌّجزلت ٚاٌقجو في ٟت٠يبَ اٌعيوة ٚاٌعغيُ ٚاٌجوثيو ِٚيٓ عبٕيوُ٘
ِٓ م ٞٚاٌٍَ بْ األوجو  2ٛكاه اٌفىو ث١وٚد  1988ط.121-120ٓ 6
ِؾّٛك مٍّبع ً١اٌّوعع اٌَبثك ٓ. 55
اٌّوعع ٔفَٗ ٓ. 56
مما عٍّٕب تْ اٌجعضخ عبكد مٌ ٝاٌّغوة ٍٕخ ٘140ـ ف١ى ْٛهؽ ٍُٙ١مٌ ٝاٌجٖوح ٘13ـِ .ؾّٛك مٍيّبع ً١اٌّوعيع
اٌَييبثك ٓ . 55ثّٕ١ييب اٌ ييب٘و اٌيييا٠ ٞٚمييٛي  :فوععييٛا فيي ٟىِييٓ غ١ييو ِعييٙ ٠ٚ ٓ١ييو تٔييٗ فّ١ييب ثيي ٓ١اٌقَّييخ
ٚاٌعْييوٚ ٓ٠األهثعيي ٓ١ىلييوْ ٘2ييـالٛ .ييب٘و تؽّييل اٌيييا ٞٚرييبه٠ـ اٌفييزؼ اٌعوثيي ٟفيي١ٌ ٟج١ييب  2ٛكاه اٌّعييبهف
ِٖو .121ٓ 1963
٘ ٛعجل األعٍ ٝتث ٛاٌق بة ثيٓ عجيل اٌيوؽّٓ ثيٓ اٌَيّؼ اٌّعيبفو ٞإٌّ١ي . ٟاٌ يب٘و اٌييا ٞٚاٌّوعيع اٌَيبثك
ٓ١ٚ٠ٚ . 32ب تث ٛىوو٠بء اٍُ اٌّعبفوِٚ – ٞعبفو لجٍ١خ ِٓ اٌعوة ثبٌ . ّٓ١تث ٛىوو٠يبء اٌّٖيله اٌَيبثك
ٓٚ 57ثإٙبفخ إٌٖ٠ ٓ١ىزًّ ٌٕب رعو٠ب تث ٟاٌق بة تٔٗ ِعبفو ِٓ ٞاٌ ِٓٚ ّٓ١ثمب٠ب ؽّ١و اٌ. ّٓ١
مِبِخ اٌ ٛٙه ٌ :مل رعلكد تٔٛا اإلِبِخ عٕل اإلثب١ٙخ اٌن ٓ٠رّن٘ت ثّن٘جٍ ُٙىبْ عجً ٔفٍٛخ ٚاٌلٌٚخ اٌوٍيزّ١خ
فمَّ٘ٛب ٚفك ٔ و٠خ ىى َِبٌه اٌل ٓ٠الال اٌ ٝاهثعخ ِواؽً ِٓ اإلِبِخ ش تِب َِبٌه اٌيل ٓ٠إي الؽبً فٙي ٟاٌ يوق
اٌز ٟر ًٕٛثٙب مٌ ٝمٔفبم األؽىبَ اٌْوع١خ  ٟ٘ٚرعجو عٓ ِواؽً اإلِبِخ اإلثبٙي١خ اٌزيّ٠ ٟىيٓ تْ رغزبى٘يب فيٟ
ِقزٍب تكٚاه ؽ١برٙب مىاء ٚاعت اٌلعٛح ٌل ٓ٠هللا ٚ .فالٕخ ِب ٙ٠لف مٌ٘ ٗ١نا األًٕ ت ٚإٌ و٠خ "َِبٌه اٌيل"ٓ٠
٘يي ٛاٌزق يي ٜ١إللبِييخ كٌٚييخ مٍييالِ١خ اعز١بك٠ييخ كٍييزٛه٘ب اٌمييو ْ ٚاٌَييٕخ ٚؽىبِٙييب فجييواء فيي ٟتِييٛه اٌييلٚ ٓ٠اٌييلٔ١ب .
ٚرْزًّ "ٔ و٠خ اٌَّبٌه" ٘نٖ عٍ ٝتهثعخ ِواؽً ِٓ اإلِبِخ  :مِبِخ اٌ ٛٙه مِبِخ اٌلفب ٚاٌىزّبْٚ .اٌ ٙيٛه
٘ ٛاألًٕ ٚاٌّحِٛه ثٗ ّ٠ٚضً اٌّوؽٍخ األَِ ِٓ ٌٝٚبٌه اٌلٚ ٓ٠رعزجو تف ًٚاٌّواؽً ٚتؽجٙب ٚعيبكح ِيب رىيْٛ
رز٠ٛغ يب ً ٌٍَّييبعٚ ٟاٌغٙييٛك ٌٍؾييباد اٌييضالس  :اٌىزّييبْ اٌييلفب اٌْييواء ٚ .عٕييل اأزٖييبه رَييّ٘ ٝيين ِٖ اٌؾبٌييخ
ىىَّ ِ ٚلِ ْاٌ ِع ي َّيحُ ََ ٌِٚو ٍُييِٗ ٌِٛ
ثييبٌ ٛٙه  .وّييب اٍييزلي اإلثبٙيي ْٛ١عٍييِْ ٝييوٚع١زٙب ِييٓ ا٠٢ييخ ِ 8ييٓ ٍييٛهح إٌّييبفمَ ْٛ
ْ
َيٓ
َْ ُّ ٍْ ٌِٚؤ ِِِٕ َٓ١الال ٚثب٠٢خ  ِٓ 104ي عّواْ ىى ٌَْ ٚزَ ُى ْٓ ِِ ْٕ ُى ُْ تُ َِّخٌ ْ َ٠ل ُع َْٛمٌَِْ ٝاٌ َقِْ ١و ََ٠ٚحْ ُِوُ َْٚثِ ْبٌ َّ ْعو ِ
ُٚف َََٕٙ٠ٚي َْ ْٛع ِ
ه ُ٘ي ُُ ْاٌ ُّ ْفٍِ ُؾيي َْٛال .عييلٔبْ عٙييالْ اٌفىييو اٌَ١بٍيي ٟعٕييل اإلثبٙيي١خ ِييٓ فييالي هاء اٌْيي١ـ ِؾّييل ثييٓ
يو َٚتٌَُٚئِي َ
ْاٌ ُّ ْٕ َىي ِ
ٍٛ٠ب ٛف ِ١عّع١خ اٌزواس اٌمواكهح اٌغيائو ثل ْٚربه٠ـ ٓ. 36
عبُٕ اٌَلهار ٟتث ٛكا ّٚك اٌمجٍ ٟإٌفيا ٞٚمٍّبع ً١ثٓ ٙواه عجل اٌوؽّٓ ثيٓ هٍيزُ تثي ٛعج١يلح ثيٓ َِيٍُ
 ٕ٠.و ِ:ؾّٛك مٍّبع ً١اٌّوعع اٌَبثك ٓ. 55
ِؾّٛك مٍّبع ً١اٌّوعع اٌَبثك ٓ.85
اٌّوعيع ٔفَيٗ ٓ 86عيٛكد عجيل اٌىيوٍٛ٠ ُ٠يب اٌعالليبد اٌقبهع١يخ ٌٍلٌٚيخ اٌوٍيزّ١خ اٌّؤٍَيخ اٌ١ٕٛٛيخ
ٌٍىزبة اٌغيائو . 62ٓ 1989
تث ٛىوو٠بء اٌّٖله اٌَبثك ٓ.60
ِؾّٛك مٍّبع ً١اٌّوعع اٌَبثك ٓ.86
ِؾّل ثٓ تثّ ٟواػ اٌّيِوّ ٞوػ هٙٚخ إٌَو ٓ٠فَِ ٟبئً اٌزّيوِ ٓ٠ق ٛٛيخ عبِعيخ ٘ٚيواْ اٌغيائيو
ٓ 81اٌ ب٘و اٌيا ٞٚاٌّوعع اٌَبثك ٓ.122
تث ٛىوو٠بء اٌّٖله اٌَبثك ٓ.62
عٕيٚه ِبىاٌذ رؾًّ ٘ينا ااٍيُ ؽزي ٝاٌٛليذ اٌؾبٙيو ٚرؾٌٛيذ مٌيِ ٝلٕ٠يخ ّبٍيعخ ٚرجعيل عيٓ ِلٕ٠يخ ٛيواثٌٍ
ثؾٛاٌ20 ٟوُ .
اٌجوغٛص ٟاٌّوعع اٌَبثك ٓ.139
تث ٛىوو٠بء اٌّٖله اٌَبثك ٓ 64اٌ ب٘و اٌيا ٞٚاٌّوعع اٌَبثك ٓ.133
ِؾّٛك مٍّبع ً١اٌّوعع اٌَبثك ٓ. 85
٘ىنا مووٖ ِؾّٛك مٍّبع 86ٓ ً١ثّٕ١ب ٠ينوو اٌ يب٘و اٌييا ٞٚاٍيّٗ عّيو ٚثيٓ ٍي٠ٛل اٌّيواك ٞىعٍيٍ ٝيجً١
اٌزمو٠تال ألٔٗ ٘ ٛاٌن ٞع ٕٗ١عجل اٌوؽّٓ ثٓ ؽج١ت لجً ِٛريٗ عيبِال عٍيٛ ٝيواثٌٍ ٚا ٠جعيل تْ ٠ىي ْٛتثي ٛععفيو
تلوٖ ثعل ٚفبح ىعجل اٌوؽّٓال .اٌ ب٘و اٌيا ٞٚاٌّوعع اٌَبثك ٓ.133
اٌجوغٛص ٟاٌّوعع اٌَبثك ٓ 44اٌ ب٘و اٌيا ٞٚاٌّوعع اٌَبثك ٓ.133
تث ٛاٌعجبً تؽّل ثٓ ِؾّل ثٓ عناه ٞاٌج١بْ اٌّغوة ف ٟتفجبه األٔلٌٌ ٚاٌّغيوة رؾم١يك ِٚواععيخ ط  .ثيٟ
ويييٛاْ ١ٌٚفييي ٟثوٚفَٕيييبي  2ٛكاه اٌضمبفيييخ  1983طِ 71ٓ 1ؾّيييٛك مٍيييّبع ً١اٌّوعيييع اٌَيييبثك
ٓ. 86
اٌجوغٛص ٟاٌّوعع اٌَبثك ِٓ 44ؾّٛك مٍّبع ً١اٌّوعع اٌَبثك ٓ.86
اٌ ب٘و اٌيا ٞٚاٌّوعع اٌَبثك ٓ.135
اٌجوغٛص ٟاٌّوعع اٌَبثك ٓ.144
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٘ىنا ٚهك تٍّٗ عٕل اٌجوغٛص ٟاٌّوعع ٔفَٗ ٓ 144ثّٕ١ب مووٖ تثٓ عناه ٞثٍفظ ى تث ٛاألؽٓٛال فمي . ٜاثيٓ
عييناه ٞاٌّٖييله اٌَييبثك ٓ 71ثّٕ١ييب اٌ ييب٘و اٌيييا٠ ٞٚيينوو ثحٔييٗ عّييو تثيي ٛاألؽيي ٓٛاٌجغٍيي ٟاٌ ييب٘و
اٌيا ٞٚاٌّوعع اٌَبثك ٓ.136
ِغّييلاً ِ :ىييبْ عٍييّ ٝييبٛئ اٌجؾييو مٌيي ٝاٌغييوة ِييٓ ٍييود فييِٕ ٟزٖييب اٌ و٠ييك ثّٕٙ١ييب ٚثيي ٓ١لٖييٛه ؽَييبْ .
اٌ ب٘و اٌيا ٞٚاٌّوعع اٌَبثك ٓ13
اٌ ب٘و اٌيا ٞٚاٌّوعع اٌَبثك ٓ 136اٌجوغٛص ٟاٌّوعع اٌَبثك ٓ.145
تؽّل ثٓ ٍع١ل اٌّْبف١ٍ ٟو ٔفٍٛخ ٛجبعخ ؽغو٠خ ِوويي كهاٍيخ عٙيبك اٌٍ١ج١ي ٓ١ك ْٚريبه٠ـ ٓ130
اٌجوغٛص ٟاٌّوعع اٌَبثك ٓ.145
اٌ ب٘و اٌيا ٞٚاٌّوعيع اٌَيبثك ٓ 145اٌجوغيٛص ٟاٌّوعيع اٌَيبثك ٓ 145اٌَي١ل عجيل اٌعي٠يي ٍيبٌُ
اٌّغييوة اٌىج١ييو اٌعٖييٛه اٌٍٛيي  ٝكاه إٌٚٙييخ اٌعوث١ييخ ث١ييوٚد ِ 537ٓ 1981ؾّييٛك مٍييّبع. ً١
اٌّوعع اٌَبثك ٓ.87
اٌ ب٘و اٌيا ٞٚاٌّوعع اٌَبثك ٓ.137
اٌجوغٛص ٟاٌّوعع اٌَبثك ٓ.145
اٌّوعع ٔفَٗ ِٓ 145ؾّٛك مٍّبع ً١اٌّوعع اٌَبثك ٓ.88
ِموِ ٓ٠ؾّل اٌجغ  ٞٛربه٠ـ ٍ١و عجً ٔفٍٛخ ِق ٛٛخ اٌّىزجخ اٌجبه١ٔٚخ عوثخ ر 33ٓ ٌٔٛاٌ يب٘و
اٌيا ٞٚاٌّوعع اٌَبثك ٓ.137
ِؾّٛك مٍّبع ً١اٌّوعع اٌَبثك ٓ.88
اثٓ عناه ٞاٌّٖله اٌَبثك ٓ 71اٌ ب٘و اٌيا ٞٚاٌّوعع اٌَبثك ٓ.137
ٚهكاٍخ  :ؽلك اٌ ب٘و اٌياِٛ ٞٚلعٙب ثللخ ؽ١ش لبي ىوبٔذ اٌّعووخ ث ٓ١اثٓ األّعش ٚتث ٟاٌق بة فيٚ ٟهكاٍيخ
لوة لٖو ل ّلاً غوث ٟربٚهغب  ٛ٘ٚلٖو ليل ُ٠ثيٍ ٓ١يٛف اٌغيٚ ٓ١ىِييَ ٘ٚي ٟوٍٙيب تٚك٠يخ عٍيٛ ٝو٠يك ٍيود
ّ٠ٚييو ثييٗ ٚاك ٞاىاي ٠عييوف ثييٛاك ٞلييلاً ٚ .ترٚييؼ تْ ٚهكاٍييخ اٌزييٚ ٟلعييذ فٙ١ييب اٌّعووييخ ٘يي ٟاٌّعوٚفييخ اْ٢
ثملاً ٚ .فٍٕ ٟخ ٘1340ـ وْفذ اٌَٛ١ي عٓ ثئو هِٚبٔ١خ ثموة لٖو للاً وض١وح اٌّبء ٚوبٔذ ِغ يبح ثيبٌزواة
٘ٚنٖ اٌجئو ٚتِضبٌٙب ٘ ٟاٌز ٟرّل لٖو للاً ثبٌّبء ِّب ععٍٗ ِوويا ٖ٠ؼ تْ رَزٕل مٌ ٗ١رٍه اٌغ ُٛ١اٌّزمبرٍخ فٟ
مِييلاك٘ب ثبٌّييبء ٚما ٌّييب تِىييٓ تْ رٕيييي عٍيي ٝغ١ييو ِييبء فيي ٟرٍييه اٌٖييؾواء اٌمبؽٍييخ  .اٌ ييب٘و اٌيييا ٞٚاٌّوعييع
اٌَبثك ٓ.138
اثييٓ عييناه ٞاٌّٖييله اٌَييبثك ٓ 71اٌ ييب٘و اٌيييا ٞٚاٌّوعييع اٌَييبثك اٌجوغييٛص ٟاٌّوعييع اٌَييبثك
ِٓ 146ؾّٛك مٍّبع ً١اٌّوعع اٌَبثك ٓ.86
تث ٛىوو٠بء اٌّوعع اٌَبثك ٓ .79ؽ١ش موو تْ تثب اٌق يبة اٍزْيٙل ٚاٍزْيٙل ِعيٗ تهثعيخ عْيو تٌفيب فّ١يب
موو ثع٘ اٌوٚاح ٚموو فو ْٚتصٕ ٝعْو تٌفب ً  .فالؽظ تْ تثب ىوو٠بء ٠نوو وٍّخ اٍزْٙل ثلي لزً ٌىِ ٗٔٛيؤهؿ
ٌٕفٌ اٌّن٘ت ٚونٌه اٌّْبف ٟاٌّوعع اٌَبثك ٓ.139
تث ٛىوو٠بء اٌّوعع اٌَبثك ٓ.79
اٌجوغٛص ٟاٌّوعع اٌَبثك ٍٓ 146عل ىغٍٛي عجل اٌؾّ١يل ريبه٠ـ اٌّغيوة اٌعوثيِ ٟيٓ اٌفيزؼ مٌي ٝثلا٠يخ
عٖو ااٍزمالي ِْٕحح اٌّعبهف اإلٍىٕله٠خ .346ٓ 1979
اٌجوغٛص ٟاٌّوعع ٔفَٗ .147ٓ .
تثٓ عناه ٞاٌّٖله اٌَبثك ٓ 71اٌجوغٛص ٟاٌّوعع اٌَبثك ٓ .145
ٍعل ىغٍٛي اٌّوعع اٌَبثك ٓ.32
تث ٛىوو٠بء اٌّوعع اٌَبثك ٓ.71
اٌّْبف ٟاٌّوعع اٌَبثك ٓ.132-131
اٌّوعع ٔفَٗ ٓ.132
اثٓ عناه ٞاٌج١بْ ٓٚ .72وبْ ٘ينا إٌييا ٍيجت لزيً ثعي٘ تفيواك ِيٓ ٘يٛاهح ٌوعيً ِيٓ ىٔبريٗ ِ .ؾّيل ثيٓ
عّ١وح كٚه ىٔبرٗ ف ٟاٌؾووخ اٌّن٘ج١خ ثيبٌغوة اإلٍيالِ ٟاٌّؤٍَيخ اٌ١ٕٛٛيخ ٌٍىزيبة اٌغيائيو ط٘ .1يبِِ
ٓ.162
ٍعل ىغٍٛي اٌّوعع اٌَبثك ٓ.288
اثٓ عّ١وٖ اٌّوعع اٌَبثك ٓ.306
تثٓ عناه ٞاٌج١بْ ٓ 72اٌجوغٛص ٟاٌّوعع اٌَبثك ٓ 146اثٓ عّ١وح اٌّوعع اٌَبثك ٓ.103
اٌجوغٛص ٟاٌّوعع اٌَبثك ٓ.146
ٍعل ىغٍٛي اٌّوعع اٌَبثك ٓ.346
ِؾّٛك مٍّبع ً١اٌّوعع اٌَبثك ٓ.89
اٌّوعع ٔفَٗ ٓ.62
اٌّوعع ٔفَٗ ٓ.50
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.76
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.77
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اثٓ عناه ٞفٍٕ ٟخ  138لبَ ثوثو مفو٠م١خ عٍ ٝؽج١ت ثٓ عجل اٌوؽّٓ ثٓ ؽج١يت ٌٚيُ ٠ؾيلس تْ ٘ينٖ اٌَيٕخ ٘يٟ
ٍٕٗ كفٌٍ ٌُٙٛم١وٚاْ ش ٚونٌه ٌُ ٠نوو٘ب ف ٟتؽلاس 139ف ٟوزبة اٌج١بْ ٓٚ 69ثّٕ١ب اٌ ب٘و اٌييا٠ ٞٚينوو
تٔٙب ف٘139 ٟـ ربه٠ـ اٌفزؼ ٓٚ 134ونٌه ِؾّٛك مٍّبع ً١اٌّوعع اٌَبثك ٓ.406
اثٓ عناه ٞاٌّٖله اٌَبثك ٓ.71
اٌّٖله ٔفَٗ ٓ.71
لبي تث ٛىوو٠بء ف ٟوزبة اٌَ١وح "ٚؽلس تث ٛاٌوث١ع ٍٍّ١بْ ثٓ فٍب عّٓ ؽلصٗ تْ عجيل اٌيوؽّٓ ثيٓ هٍيزُ ٌؾميٗ
ثَييٛفغظ ٍييزّ ْٛيي١قب ِييٓ ِْييب٠ـ اإلثبٙيي١خ فييٛ ٟييواثٌٍ" اٌَيي١وح ٓ 77-76اثيي ٛاٌعجييبً تؽّييل ٍييع١ل
اٌلهع ٟٕ١وزبة ٛجمبد اٌّْب٠ـ ثبٌّغوة رؾم١ك مثوا٘ٛ ُ١ال ٞاٌغيائو .36ٓ 1974
ِؾّٛك مٍّبع ً١اٌّوعع اٌَبثك ٓ.89
اثٓ ٍالَ اإلثب ٟٙاإلٍالَ ٚربه٠قيٗ ِيٓ ٚعٙيخ ٔ يو مثبٙي١خ رؾم١يك ك.ف ٍٚيبٌُ ثيٓ ٠عميٛة  1ٛكاه تليوت
ٌٍ جبعخ ٚإٌْو ٚاٌزٛى٠ع .151ٓ 1985
افزٍفذ هاء اٌّؤهف ٓ١ؽٛي تًٕ تث ٟؽبرُ اٌٍّييٚى ٞفجّٕ١يب َٕ٠يجٗ اٌ يب٘و اٌييا ٞٚمٌي٘ ٝيٛاهح ىريبه٠ـ اٌفيزؼ
ٓ143ال ٠ٚزفيك ٘ينا ِييع هتِ ٞؾّيٛك مٍييّبع ً١اٌين٠ ٞييوعؼ هٚا٠يخ اٌيلهعِ ٟٕ١عٍيالً تْ ٘يٛاهح ِييٓ تّيل لجبئييً
اإلثب١ٙخ لٛح ٚتوضو٘ب علكاً ِْٚبهوخ ف ٟصٛهاد اإلثب١ٙخ ِ .ؾّٛك مٍيّبع ً١اٌّوعيع اٌَيبثك ٓ 89ثّٕ١يب
ِؾّيل ثييٓ عّ١ييوح ٠ع يي ٟهٚا٠ييخ تفييوِ ٜقزٍفييخ اٍييزٕبكاً مٌيِ ٝؾّييل عٍيي ٟك٠ييٛى رييبه٠ـ اٌّغييوة اٌىج١ييو ِىزجييخ
اٌزٛف١م١خ اٌمب٘وح  1963عـ 58ٓ 3تٔٙب ِٓ ٍِيٚىح  ٟ٘ٚفو ِٓ ِغٍ١خ وبٔذ رَيىٓ اٌّغيوة األٍٚيٜ
ٚأزمييً تثيي ٛؽييبرُ ت ٚتعييلاكٖ مٌييٛ ٝييواثٌٍ فٕيييي فيي٘ ٟييٛاهح فٖييبه ٕ٠زّيي ٟمٌٙ١ييب  .تثييٓ عّ١ييوح اٌّوعييع اٌَييبثك
ِّٓٙٚ . 105ب ٠ىٓ ِٓ تِوٖ فَٕ٠ ٛٙت مٌٛ٘ ٝاهح ٍٛاء ثبٌَٕت ت ٚاإللبِخ .
ا ٙوثذ األفجبه عٓ ربه٠ـ ٚا٠خ تث ٟؽبرُ اٌٍّيٚى ٞإلِبِخ اٌيلفب ثّٕ١يب اٌ يب٘و اٌييا٠ ٞٚضجيذ ٘ينا اٌزيبه٠ـ
٘150ـٔ . َ767/غل اٌلهع٠ ٟٕ١ؾلك ربه٠ـ ٘154ـ ٌٚنٌه ٕ٠مً عٕٗ اٌّْبفٚ ٟف ٟاٌٛليذ اٌين ٞاٍزْيٙل ِؾّيٛك
مٍّبع ً١ثٙن ِٖ اٌوٚا٠خ ف ح ٠ضجذ ربه٠قب ً فو عٕلِب اٍزْٙل ثٗ ٘ٚي٘145 ٛيـِ . َ762/ؾّيٛك مٍيّبع ً١اٌّوعيع
اٌَبثك ٓٔٚ 89غل اثٓ عناه١ْ٠ ٞو مٌ ٝؽٛاكس فٔ ٟفيٌ اٌفزيوح في ٟمفو٠م١يخ "فيٍ ٟيٕخ ٘145يـ اّيزغً تثيٓ
األّعش ثجٕبء ٍٛه اٌم١يوٚاْ ٚتفٖيجذ ثيالك تفو٠م١يخ ٚويبْ ليل ثعيش مٌي ٝىٍ٠ٚيخ ٚٚكاْ ففزؾٙيب ٚلزيً ِيٓ ثٙيب ِيٓ
اإلثبٙيي١خ ٍٚييىٓ اثييٓ األّييعش تؽييٛاي مفو٠م١ييخ فيي٘ ٟيين ِٖ اٌَييٕخ فٍييُ ٠ىييٓ ثٙييب ؽووييخ ٌييٗ"  .اثييٓ عييناه ٞاٌّٖييله
اٌَبثك عـ 73ٓ 1ثّٕ١ب ٠نوو اثٓ عيناه ٞتؽيلاس ٘151يـ "ٚاّيزون تثي ٛؽيبرُ في ٟؽٖيبه اٌم١يوٚاْ ٚويبْ
اٌٛاٌ ٟعٍٙ١ب عّو ٚثٓ ؽفٔ ثٓ لجٖ١خ ٚترب٘ب ىاٌم١وٚاْال تِواء اٌمجبئً ِٓ وً فظ ٚاعزّعٛا في ٟتصٕي ٝعْيو تٌفيبً
ٚ ....وبْ تِواء اٌّغوة ٚهاٍباُ٘ تث ٛلوح اٌٖفو ٞف ٟتهثع ٓ١تٌب ٚ ....تث ٛؽبرُ ف ٟعلك وج١و"  .اثٓ عناهٞ
اٌّٖله اٌَبثك عـِّٙٚ . 75ٓ 1ب ٠ىٓ ِٓ تِو ٘ن ِٖ األؽلاس فإٕٔب ٔوعؼ هٚا٠خ اٌ ب٘و اٌيا ٞٚاٌّوعيع
اٌَييبثك ٓ 143ارَييبلٙب ِييع األؽييلاس ٚرٛافمٙييب ِييع اٌٛالييع ت ٚهثّييب رييبه٠ـ اٌج١عييخ ٌيي٘ ٌ١يي ٛرييبه٠ـ معييالْ
اٌقوٚط عٍ ٝعٕل ٛواثٌٍ ٚمٌه فِ ٟؾبٌٚخ ِٓ ِؾّٛك مٍّبعٌٍ ً١زٛف١ك ث ٓ١اٌزبه٠ق٘150 – 145 ٓ١ـ "ث٠ٛيع
تث ٛؽبرُ ثبإلِبِخ ٚ 262 – 145ظً َِززو ٍ١ٛخ تهثع ٍٕٛاد" ِ .ؾّٛك مٍّبع ً١اٌّوعع اٌَبثك ٓ. 89
عجيل اٌَييالَ تثيي ٛاٌوث١يع اٌٍَٛييٍ ٟيي١و اإلثبٙيي١خ ِق ي ٛٛاٌّىزجييخ اٌجبه١ٔٚييخ عوثيخ ريي ٌٔٛتثيي ٛىوو٠ييبء
اٌّوعع اٌَبثك ٓ.78
ِؾّٛك مٍّبع ً١اٌّوعع اٌَبثك ٓ٠ 90نوو اٌ ب٘و اٌيا ٌٝٚٚ" ٞٚعّو ثٓ لجٖ١خ ٚاٌي ٟاٌم١يوٚاْ .......
 ٌٟٚعٍٛ ٝواثٌٍ اٌغٕ١ل ثٓ ٍ١به األٍل ."ٞاٌ ب٘و اٌيا ٞٚاٌّوعع اٌَبثك ٓ.142
ٕ٘ب ر ٚوة هٚا٠خ اٌ ب٘و اٌيا ٞٚؽ١ش ٠ؾلك كفٛي تثي ٟؽيبرُ ٛيواثٌٍ ٘154يـ ٚثعيل ٘ينا اٌزيبه٠ـ ْ٠يبهن فيٟ
ؽٖبه ٛجٕخ ٚثٙب عّو ثٓ ؽفٔ ى٘ٚنا ٠زٕبل٘ ِع هٚا٠خ اثٓ عناه ٞاٌَبثمخ ٘بِِ ى4ال تْ اٌؾٖبه ٛجٕيخ ويبْ
٘151ـ  .اثٓ عناه ٞاٌّٖله اٌَبثك ٓ 75اٌ ب٘و اٌيا ٞٚاٌّوعع اٌَبثك ٓ.142
ثّٕ١ب اٌ ب٘و اٌيا٠ ٞٚنوو تْ اٌغٕ١ل ٘ ٛعبًِ ٛواثٌٍ عٕل تؽزالٌٙب ِيٓ لجيً تثي ٟؽيبرُ ٠يوِ ٜؾّيٛك مٍيّبعً١
تٔٗ ٘ ٛاٌن ٞعبء عٍ ٝهتً لٛح ٌٕغيلح ٛيواثٌٍ  .اٌ يب٘و اٌييا ٞٚاٌّوعيع اٌَيبثك ٓ ِ 42ؾّيٛك مٍيّبعً١
اٌّوعع اٌَبثك ٓ.90
اثٓ عّ١وح اٌّوعع اٌَبثك ٓ106
ِؾّٛك مٍّبع ً١اٌّوعع اٌَبثك ٓ.90
اثٓ عناه ٞاٌّٖله اٌَبثك ٓ 75اثٓ عّ١وح اٌّوعع اٌَبثك ٓ.106
اٌّٖله ٔفَٗ ٓ.75
اثٓ عناه ٞاٌّٖله اٌَبثك ٓ 75ثّٕ١ب ٠نوو اٌول١ك هلٌّ ٓ١غ ِ١تث ٟؽبرُ األٚي ٚاٌن ٞويبْ ف١يٗ عّيوٚ
ثٓ عضّبْ اٌفٙيوٚ ٞويبْ عيلكٖ ِبئيخ ٚصالصي ٓ١تٌفيب ً وّيب ْ٠ي١و مٌي ٝاٌزىيبصو اٌجوثيو ٘ٚيِ ٛيب ٠عٕي ٟأٚيّبَ عّيٛ
تفوٌ ٜغ ْٗ١ثعل ِغبكهرٗ ٌؾٖيبه ىٛجٕيخال ٚرٛعٙيٗ ٌٍم١يوٚاْ  .ليبي اٌول١يك ى  .......ويبْ تثي ٛؽيبرُ اإلثبٙي ٟفيٟ
صالصّبئييخ تٌييب ٚفَّيي ٓ١تٌف يب ً  .اٌق١ييً ِّٕٙييب فَّييخ ٚصالصيي ْٛتٌفييب ال .مثييوا٘ ُ١ثييٓ اٌمبٍييُ اٌول١ييك رييبه٠ـ تفو٠م١ييب ٚ
اٌّغوة رؾم١ك عجل هللا اٌعٍٚ ٟعي اٌلٍِٛ ٓ٠ي ٝكاه اٌغيوة اإلٍيالِ ٟث١يوٚد ٔٚ .108ٓ 19990فٙيُ
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ِٓ اٌزعٍ ً١اٌنٙٚ ٞعٗ ِؾّٛك مٍّبع ً١تْ ٍجت ٘نٖ اٌي٠بكح ٘ ٟاٌزؾبق اٌَّٛه اٌئبر ِٓٚ ٟويبْ ِعيٗ ثغ١يُٛ
تث ٟؽبرُ  .عي اٌل ٓ٠تث ٛاٌؾَٓ عٍ ٟثٓ األص١و اٌىبًِ ف ٟاٌزبه٠ـ  3ٛكاه اٌىزبة اٌعوث ٟث١يوٚد 1980
عـ.222ٓ 5
ِ .82ؾّٛك مٍّبع ً١اٌّوعع اٌَبثك ٓ.91
 .83اثٓ عناه ٞاٌّٖله اٌَبثك ٓ.75
ِ .84ؾّل ثٓ عجل اٌىو ُ٠اٌجىيو ٞكٚهح األليالَ في ٟتفجيبه اٌّغيوة ثعيل اإلٍيالَ ِق ٛٛيخ اٌغبِعيخ اإلٍيالِ١خ
وٍ١خ ا٢كاة اٌغيائو ِٓ 59ؾّٛك مٍّبع ً١اٌّوعع اٌَبثك ٓ.91
ِ .85ؾّٛك مٍّبع ً١اٌّوعع اٌَبثك ٓ . 19ثّٕ١ب ٠نوو اٌ ب٘و اٌيا ٞٚتْ صيٛهح اٌغٕ١يل عٍي ٝاثيٓ األّيعش وبٔيذ
ثم١ييبكح ٍِٛيي ٝثييٓ عغييالْ ٍييٕخ ٘147ييـ ٌّٚييب تفوعييٛا اثييٓ األّييعش مٌيي ٝاٌّْييوق ٌٚييٛا عٍيي ُٙ١عَ١يي ٝثييٓ ٍِٛييٝ
اٌقوٍبٔ ٟف ٟهث١ع ٍٕخ ٘148ـ  .اٌ ب٘و اٌيا ٞٚاٌّوعع اٌَبثك ٓ.193
 .86اثييٓ ٚهكاْ رييبه٠ـ ٍِّىييخ األغبٌجييخ كهاٍييخ ٚرؾم١ييك ِؾّييل ى٠ييٕ ُٙعييية ِىزجييخ ِييلث ٌٟٛاٌمييب٘وح 1988
ٓ.1
 .87ااهثٌ  :مؽلِ ٜلْ مفو٠م١يخ رميع غيوة اٌم١يوٚاْ ثَّي١وح صيالس ت٠يبَ  .تثي ٛاٌعجيبً اؽّيل إٌبٕيو ٞااٍزمٖيب
ألفجبه كٚي اٌّغوة األلٖ ٝرؾم١يك ععفيو ِٚؾّيل إٌبٕيو ٞكاه اٌىزيبة اٌيلاه اٌجٚ١يبء  1954عيـ1
ٓ. 118
 .88اٌول١ك اٌّٖله اٌَبثك ٓ106
 .89اٌّٖله ٔفَٗ ٓ. 106
 .90اٌّٖله ٔفَٗ ٓ.106
 .91اثٓ عنها ٞاٌّٖله اٌَبثك ٓ. 76
٘ .92يي٠ ٛي٠ييل ثييٓ ؽييبرُ ثييٓ لجٖ١ييخ ثييٓ اٌٍّٙييت ٠ٚىٕيي ٝتثييب فبٌييل ٚاٖ تثيي ٛععفييو إٌّٖييٛه اٌعجبٍيي . ٟاثييٓ عييناهٞ
اٌّٖله اٌَبثك ٓ. 78
 .93اٌول١ك اٌّٖله اٌَبثك ٓ 109-108اثٓ عناه ٞاٌّٖله اٌَبثك ٓ.78
 .94اٌول١ك اٌّٖله ٔفَٗ ٓ. 123
 .95اٌّٖله ٔفَٗ ٓ. 109
 .96تث ٛىوو٠بء اٌّوعع اٌَبثك ٓ. 83
 .97اٌول١ك اٌّٖله اٌَبثك ٓ. 108
 .98تث ٛىوو٠بء اٌّوعع اٌَبثك موو تث ٛىوو٠بء "فّيلد لجٍ١يخ ِيٓ ٘يٛاهح ٠ميبي ٌٙيب ٍٍِ١يخ ٠ي٠يل ثيٓ ؽيبرُ عٍي ٟتثيٟ
ؽبرُ فَحي تث ٛؽبرُ عّٓ تعبْ عٍ ِٓ ٗ١اٌجوثو ح  ِٓٚوبْ ِع ٠ي٠ل؟ فمبٌٛا ٌٗ ٌِ ٌ١عٗ فال ٍٍِ١خ فمبي تث ٛؽيبرُ
 :اٌٍ ُٙمي ٍٍِ١خ" .تث ٛىوو٠بء اٌّوعع اٌَبثك ٓ. 84-83
ٚ .99ويبْ ِيع ٠ي٠يل ثيٓ ؽيبرُ هعيالً ِيٓ ٔفٍٛيخ ٠ميبي ٌيٗ عّيو ثييٓ ِ ىيٛك إٌفٍٛي . ٟتثي ٛىوو٠يبء اٌّوعيع اٌَييبثك
ٓ. 84
 .100عٕج٠ : ٟمع غوث ٟعجً ٔفٍٛخ .اٌول١ك اٌّٖله اٌَيبثك ٓ 159تثي ٛىوو٠يبء اٌّوعيع اٌَيبثك ٓ83
ٚعٕل اٌ ب٘و اٌيا ٟ٘ ٞٚعٕلٚثخ ِْ١لاً ثٕفٌ اٌّٛلع "ٚلل ٚلعذ ثٙيب اٌّعوويخ اٌفبٕيٍخ ٙيل اإلثبٙي١خ" .اٌ يب٘و
اٌيا ٞٚاٌّوعع اٌَبثك ٓ.145
 .101تث ٛىوو٠بء اٌّوعع اٌَبثك ٓ. 145
 .102لزً تث ٛؽبرُ ف ٟصالص ٓ١تٌفب ً ِيٓ تٕيؾبثٗ في٠ ٟي َٛااصٕيِ ٓ١يٓ ّيٙو هث١يع األٚي ٍيٕخ ٘155يـ  .اٌول١يك اٌّٖيله
اٌَبثك ٓ 124اٌ ب٘و اٌيا ٞٚاٌّوعع اٌَبثك ٘بِِ ٓ. 145
 .103اثٓ عناه ٞاٌّٖله اٌَبثك ٓ 75ؽ١ش موو "ٚعجل اٌيوؽّٓ ثيٓ هٍيزُ اإلثبٙي ٟفي ٟفَّيخ عْيو تٌفيب"ً
ِؾّٛك مٍّبع ً١اٌّوعع اٌَبثك ٓ. 91
 .104اثٓ عناه ٞاٌّٖله اٌَبثك ٓ. 79
 .105اٌّٖله ٔفَٗ ٓ. 79
ِ .106ؾّٛك مٍّبع ً١اٌّوعع اٌَبثك ٓ. 94
 .107اٌّٖله ٔفَٗ ٓ. 94
 .108اٌّٖله ٔفَٗ ٓ. 94
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المصادر والمزاجغ
أوال  :المخطىطة :
.1
.2
.3
.4
.5

ٍوؽبْ ثٓ ٍع١ل ِق  ٛٛربه٠ـ عّبْ عّبْ ثبة . 32
عجل اٌَالَ تث ٛاٌوث١ع اٌَ١ٍ ٍٟٛو اإلثب١ٙخ ِق ٛٛخ اٌّىزجخ اٌجبه١ٔٚخ عوثخ ر. ٌٔٛ
ِؾّل ثيٓ تثيّ ٟيواػ اٌّيِيوّ ٞيوػ هٙٚيخ إٌَيو ٓ٠فيَِ ٟيبئً اٌزّيوِ ٓ٠ق ٛٛيخ عبِعيخ ٘ٚيواْ
اٌغيائو  :هلُ .2840
ِؾّل ثٓ عجل اٌىو ُ٠اٌجىو ٞكهح األلالَ في ٟتفجيبه اٌّغيوة ثعيل اإلٍيالَ ِق ٛٛيخ اٌغبِعيخ اإلٍيالِ١خ
وٍ١خ ا٢كاة اٌغيائو  .هلُ .3420
ِموِ ٓ٠ؾّل اٌجغ ٛه ٞربه٠ـ ٍ١و عجً ٔفٍٛخ ِق ٛٛخ اٌّىزجخ اٌجبه١ٔٚخ عوثخ رٌٔٛ

ثاويا  :المطبىػة :
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28

اٌمواْ اٌىو. ُ٠
مثوا٘ ُ١ثيٓ اٌمبٍيُ اٌول١يك ريبه٠ـ تفو٠م١يب ٚاٌّغيوة رؾم١يك عجيل هللا اٌعٍيٚ ٟعيي اٌيلٍِٛ ٓ٠ي 1ٛ ٝكاه
اٌغوة اإلٍالِ ٟث١وٚد .1990
اثٓ ٍالَ اإلثب ٟٙاإلٍالَ ٚربه٠قٗ ِٓ ٚعٙخ ٔ و مثب١ٙخ رؾم١يك ك.ف ٍٚيبٌُ ثيٓ ٠عميٛة  11ٛكاه
تلوت ٌٍ جبعخ ٚإٌْو ٚاٌزٛى٠ع .1985
اثٓ ٚهكاْ ربه٠ـ ٍِّىخ األغبٌجخ كهاٍخ ٚرؾم١ك ِؾّل ى ُٕٙ٠عية ِىزجخ كث ٌٟٛاٌمب٘وح .1988
اث ٛاٌعجبً تؽّل إٌبٕو ٞاألٍزمٖب ألفجبه كٚي اٌّغوة األلٖ ٝرؾم١ك ععفو ِٚؾّل إٌبٕيو ٞكاه
اٌىزبة اٌلاه اٌجٚ١بء عـ.1954 1
تث ٛاٌعجبً تؽّل ثٓ ِؾّل ثٓ عناه ٞاٌج١بْ اٌّغوة ف ٟتفجبه األٔلٌٌ ٚاٌّغوة رؾم١ك ِٚواععخ ط ثيٟ
وٛاْ ١ٌٚف ٟثوٚفَٕبي  1ٛكاه اٌضمبفخ عـ. 1983 1
تث ٛاٌعجبً تؽّل ٍعل اٌلهع ٟٕ١وزت ٛجمبد اٌّْب٠ـ ثبٌّغوة رؾم١ك تثوا٘ٛ ُ١ال ٞاٌغيائو .1974
تث ٛاٌفزؼ اٌْٙوٍزبٔ ٟاًٌٍّ ٚإٌؾً ِْٕٛ 1ٛهاد كاه كأ١خ كِْك . 1990
تث ٛاٌمبٍُ عجل اٌوؽّٓ ثٓ ِؾّل ثٓ عجل اٌؾىُ فزٛػ ِٖو ٚتفو٠م١خ ث١وٚد .1978
تث ٛىوو٠بء ٠ؾ ٝ١ثٓ تثي ٟثىيو وزيبة اٌَي١وح ٚتفجيبه األئّيخ رؾم١يك عجيل اٌيوؽّٓ ت٠يٛة اٌيلاه اٌزَٔٛي١خ
ٌٍْٕو ر.1985 ٌٔٛ
تؽّل ثٓ مثوا٘ ُ١اٌّٖوار ٟإٌفؾبد اٌّٚي١ئخ في ّٓ١ويبْ في ٟصيٛهاد ٛيواثٌٍ ِيٓ األع١يبْ رؾم١يك عٍيٟ
ِٖ ف ٝإٌبّو اٌّىزت اٌزغبه ٌٍ ٞجبعخ ٚإٌْو ٚاٌزٛى٠ع ث١وٚد .1968
تؽّل ثٓ ٍع١ل اٌّْبف١ٍ ٟوح ٔفٍٛخ ٛجبعخ ؽغو٠خ ِووي كهاٍخ عٙبك اٌٍ١ج ٓ١١ك ْٚربه٠ـ .
ؽَٓ فب ًٙىع١ٍ ٓ١بٍخ إٌّٖٛه تث ٟععفو اٌلافٍ١خ ٚاٌقبهع١خ كاه اٌوّ١ل ثغلاك . 1981
عييٛكد عجييل اٌىييوٍٛ٠ ُ٠ييب اٌعاللييبد اٌقبهع١ييخ ٌٍلٌٚييخ اٌوٍييزّ١خ اٌّؤٍَييخ اٌ١ٕٛٛييخ ٌٍىزييبة اٌغيائييو
.1989
ٍعل ىغٍٛي عجل اٌؾّ١ل ربه٠ـ اٌّغيوة اٌعوثيِ ٟيٓ اٌفيزؼ مٌي ٝثلا٠يخ عٖيو ااٍيزمالي ِْٕيحح اٌّعيبهف
اإلٍىٕله٠خ .1979
اٌَ١ل عجل اٌعي٠ي ٍبٌُ اٌّغوة اٌىج١و اٌعٖٛه اٌ ٝ ٍٛكاه إٌٚٙخ اٌعوث١خ ث١وٚد .1981
ٛب٘و تؽّل اٌيا ٞٚربه٠ـ اٌفزؼ اٌعوث ٟف١ٌ ٟج١ب  2ٛكاه اٌّعبهف ِٖو .1963
عجل اٌوؽّٓ ِؾّل ثٓ فٍل ْٚاٌعجو ٚكٛ٠اْ اٌّجزلت ٚاٌقجو ف ٟت٠بَ اٌعوة ٚاٌعغيُ ٚاٌجوثيو ِٚيٓ عبٕيوُ٘
ِٓ م ٞٚاٌٍَ بْ األوجو  2ٛكاه اٌفىو ث١وٚد عـ.1988 6
عجل اٌمبكه تؽّل ّ١ٍٛبد ٌ١ج١ب ف ٟوزت اٌزبه٠ـ اٌغبِعخ اٌٍ١ج١خ وٍ١خ ا٢كاة .1968
عجل اٌٍ ١ب ِؾّٛك اٌجوغٛص ٟربه٠ـ ٌ١ج١ب ِٓ اٌفزؼ ؽز ٝثل٠خ اٌعٖو اٌعضّبِْٕٔ ٟيٛهاد اٌغبِعيخ اٌٍ١ج١يخ
كاه ٕبكه ث١وٚد .1972
علٔبْ عٙالْ اٌفىو اٌَ١بٍ ٟعٕل اإلثب١ٙخ ِٓ فالي هاء اٌْ١ـ ِؾّل ثٓ ٍٛ٠ب ٛف ِ١عّع١يخ اٌزيواس
اٌمواكهح اٌغيائو ثل ْٚربه٠ـ .
عييي اٌييل ٓ٠تثيي ٛاٌؾَييٓ عٍيي ٟثييٓ األص١ييو اٌىبِييً فيي ٟاٌزييبه٠ـ  3ٛكاه اٌىزييبة اٌعوثيي ٟث١ييوٚد عييـ5
.1988
فبهٚق عّو فٛى ٞاٌقالفخ اٌعجبٍ١خ ِ جعخ عبِعخ ثغلاك ثغلاك .1986
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ِ .29ؾّل ثٓ عّ١وح كٚه ىٔبرٗ ف ٟاٌؾووخ اٌّن٘ج١خ ثبٌغوة اإلٍالِ ٟاٌّؤٍَخ اٌ١ٕٛٛخ ٌٍىزبة اٌغيائو
عـ.1989 1
.30
.31
.32
.33

ِؾّييل ثييٓ ٚاٙييؼ اٌ١عمييٛث ٟرييبه٠ـ اٌ١عمييٛث ٟرعٍ١ييك فٍ١ييً إٌّٖييٛه ِ جعييخ ّييو٠عخ م٠ييواْ ط2
٘ 1325ـ .
ِؾّل عٍ ٟكٛ٠ى ربه٠ـ اٌّغوة اٌىج١و اٌّىزجخ اٌزٛف١م١خ اٌمب٘وح . 1963
ِؾّٛك مٍّبع ً١عجل اٌوىاق اٌقٛاهط ف ٟثالك اٌّغوة ؽزِٕ ٝزٖب اٌموْ اٌواثع اٌٙغيو 2ٛ ٞكاه
اٌضمبفخ اٌلاه اٌجٚ١بء .1985
ِ ٖيي ف ٝمثييواٍِ٘ٛ ُ١ييي ٝكٚه اٌضييٛهح اإلثبٙييي١خ فيي ٟاٌؾٚييبهح اٌ واثٍَييي١خ ثؾييش ِميييلَ ٌٕييلٚح اٌفميييٗ
اإلٍالِ ٟعبِعخ اٌٍَ بْ لبث ًٛعّبْ .1986
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