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رعبلظ ٌني اللهاٍخ إّكبلٕخ موكئّخ رزمؾُه ؽوُ  القٖوب ٔ المعوةٕوخ َاللٔىٕوخ ليَويلٕخ الم،وثٕوخ  موه 

مووه عٍووخ ةواكرٍووب  ؽٕووش الىْوووح  َمووه ؽٕووش رعبٍٕٛووب المزمّٕووي موون الَٕبٍووخ اللٔىٕووخ الوٍوومّٕخ ليَوو ٕٛه  َكوونل  

َافز ةٍب الىُعٓ عه الَيلٕخ المْوقٕخ  َالٍّٕمب اللعُح الٌُبثٕخ. ةعيّ الووم  موه إوبلخ المْوزوكبد الع،لٔوخ  

ةئّن الَيلٕخ الم،وثٕخ اهرجطذ معوةٕبً  َمه صّ  ملهٍٕبً  ثبل،وة اإلٍ مٓ  َإهصً األوللَٓ المَوزىجذ ةوٓ عوبمن 

 رُوٌ. ال،ؤَٕه  َالممزل إلّ الئزُوخ ةٓ

َلزُٕٙؼ ملو   رؾوبَ  ٌوني الُهقوخ اإلعبثوخ عوه إّوكبلّٕزٕه ةووعّٕزٕه اٍبٍوٕزٕها رزىوبَ  األَلوّ ٛجٕعوخ 

المعوةخ اللٔىٕخ الم،وثٕخ  َكٕلٕخ رعبٍٕٛوب إٕو ؽٕبً مون الفووَد اللافيٕوخ  ٍوُاق رعيّوب األموو ثووؽُا  المغزمون 

اللٔىٕوخ لموب ٌوُ كٔىوٓ ٍٕبٍوٓ. اّموب اإلّوكبلّٕخ اللوعّٕوخ العبّمخ  ام ث،ٚوبٔب اللَلوخ َالؾكو   َكٕلٕوخ رولثٕو الَٕبٍوٕخ 

الضبوٕووخ  ةززووُّفّ إثووواى القُٖٕووٕخ اللٔىٕووخ  َالمعوةٕووخ الم،وثٕووخ  َكةبعٍووب الزووبهٔقٓ عووه اٍووز، لٍب الل،ٍووٓ 

 َالزلُّٔىٓ ارّغبي المْوق العوثٓ  َالٍّٕمب ارّغبي اللعُح الٌُبثٕخ.

الموكئخ  َع قزٍب ثبإلّكبلٕزٕه اللوعٕزٕه  مَوزعٕىخ ثبلم،بهثوخ َرجعبً لنل   ٍززىبَ  اللهاٍخ اإلّكبلّٕخ 

الزبهٔقٕووخ الزؾيٕيٕووخ الم،بهوبرٕووخ  ث،ٖوول ثٕووبن األٕووُ  الزبهٔقٕووخ  َاالفز ةووبد المعوةٕووخ ال،ب مووخ ثووٕه الَوويلٕخ 

جّوان عه معز،ول الم،وثٕخ  َاللعُح الٌُبثٕخ. ةعيّ الوم  مه رَيٕ  ٌني الُهقخ ثوّن الَيلٕخ الم،وثٕخ َالٌُبثٕخ رع

 إٍ مٓا ةئوٍّمب  ةٓ الؾ،ٕ،خ  هؤٔزبن إٕ ؽٕزبن كٔىٕزبن مقزيلزبن رٖ ن إلّ ؽّل الزٖبكم الل،ٍٓ.

ٌٍَّ عيّ اٌٍ منٌجٕخ ة،ٍٕخ كةعىب إلّ رىبَ  المُُٙع َةب ىأَوخ بثٕلامُعٕوخ   َلعّل ٌنا الزجبٔه المؤ

اللهاٍخ معبلغزٍب لإلّكبلٕخ المطوَؽخ ثبلوعُع إلّ رىفو إلّ مؾبَهٌب وفوح رلافيٕخ َركبميٕخ. َلنل  اٍزٍيّذ 

ق إلووّ الَووٕبق الزووبهٔقٓ  الوونْ ةٍووود ةٕووً الوولعُح الَوويلٕخ  ىمووه الزجيووُه الغىٕىووٓ ليَوويلٕخ الم،وثٕووخ قجوول الزطوووُّ

 الىغلٔخ المعوَةخ ثبللعُح الٌُبثٕخ.

ؾيٕل  المُقو  المعوةوٓ َإلةٍبه اللوَق الغٌُؤخ ثٕه اإلٕ ؽٕزٕه الم،وثٕخ َالمْوقٕخ  رىبَلىب  ثبلز

يٍب  الم،وثٓ مه اللعُح الٌُبثٕخ  قجل ان وعوُك لزوكٕول ةوواكح الملهٍوخ الم،وثٕوخ المَوز،يّخ عوه المْووق  مىون رْوكُّ

َّ  َالمَزمّو إلّ الُٕم.  األ
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 الى،بُ ؽوُ  الَويلٕخ الم،وثٕوخ  َإوُلٍب اللكؤوخ  ثونل  الى،وبُ بالمزٚوبهة  ثوٕه اللاهٍوٕه للزووح ثلا

. َّقٖووٕخ الَوويطبن ٍووٕلْ مؾموول ثووه عجوول ه. ة،وول اعزجوووي ثعٚووٍ  بمزجىّٕووبً ليووّلعُح الٌُبثٕووخ  ال ؽىجيٕووبً ةؾَووت

َؽبَ  ٌنا االرّغبي اٍزلعبق مب ٔىبٍت هأً مه الؾغظ اللٔىٕخ َالَٕبٍٕخ
1

. كمب ؽبَ  رعئي َعٍوخ وفووي ثويع  

ؽبعووخ الَوويطبن مؾموول ثووه عجوول ه إلووّ الٌُبثٕووخ لم،بَمووخ الزوولّف د العَووكؤخ األَهَثٕووخ ةووٓ اهاٙووٓ الَوويطخ 

الم،وثٕخ مه عٍخ  َركؤٌ االٍز، لٕخ الزبهٔقٕخ عه اللَلخ العضمبوٕخ مه عٍخ افوِ
2
. 

رؤّكل المقطُٛبد َالكزبثبد الزبهٔقٕخ كُن مؾمل الضبلش ؽىجيٕبً اعز،بكاًا ة،ل كبن الَيطبن ال ٔزُّهع ةوٓ 

مؾمل ثوه عجول ه الؾَوىٓ الموبلكٓ مونٌجبً الؾىجيوٓ »رضجٕذ قُلً المٍُْه ةٓ كزبثبرً  ؽٕش ٔ،ُ  ةٍٕب عه ولًَ: 

«اعز،بكاً 
3

ُٔميوٓ »ُْ اٌمّٕخ كجٕوح  َؽْل مه ؽُلً صيّخ مه العيموبق  . َارَّبقبً من مل   اَلّ الَيطبن الؾلَٔش الىج

عيووٍٕ  الؾوولٔش الىجووُْ  َٔؤلّلُوووً عيووّ م،زٚووّ إّووبهرً...  ٌووؤالق اٌوول مغيَووً الوونٔه ٔؤلّلووُن لووً  ََٔوووكَن  

َٔقُُٙن  ةٕمب ٔغمعً ََٔزقوعً مه كزت الؾلٔش الزٓ عيجٍب مه المْووق كمَوىل اإلموبم اؽمول  َمَوىل اثوٓ 

«َالٖؾٕؾٕه َالْلب ؽىٕلخ الىعمبن 
4
. 

َألّن الَيطبن الزؾب ثوٌل العيو  مزووّفواًا اْ ةوٓ ٍوهق مز،ّلموخ
5

ٛؤوب الؾىبثيوخ ةوٓ »  ة،ول كوبن ٔووِ اّن 

االعز،بك ٍٍيخ الموام  مىّيٌخ عه الزقٕ د َاألٌَبم  مُاة،خ العز،بك األ موخ  كموب ٍوجب مون الَوي  الٖوبلؼ موه 

                                                           
1
 311م  ٓ 1983الضبوٓ  رعؤت مؾمل ميالٓ َالجْٕو ٍ مخ  اللاه الزُوَٕخ ليىْو  الَىخ اهولهًٔ  عُلٕبن ّبه   ربهٔـ ّمب  إةؤ،ٕب  الغيق  -

 : اوفو كنل 

H. Laoust: Les schismes dans l’islam: introduction à une étude de la religion musulmane payolheque, Paris 1977, 

p330. 

2
 مؾمل ثه عجل ه  الزوكٕي عيّ العُامل الزٓ اّكد إلّ رجىّٓ الٌُبثٕخ اعزمبكاً عيّ َعٍخ وفو:  ٔؾبَ  مؾمل ٙؤ   النْ ٔ،ُ  ثٌُبثٕخ الَيطبن -

M. Bellaire: Le wahhabisme au Maroc, Casablanca, 1928, p. 294-301. 

 124 -123م  ٓ ٓ 1988خ إةؤ،ٕب الْوق  الَى هاعن  ةٓ مل : ٙؤ   مؾمل  مؤٍَخ الَيطبن بالْؤ   ةٓ الم،وة مؾبَلخ ةٓ الزوكٕت 

3
. َقل و،يٍب المؤهؿ الكجٕو ّبه  اولهْ عُلٕبن ثطوقوخ مؾوةوخ َوَوت ليَويطبن قوُال 459  ٓ 1980مؾمل ثه عجل ه: اللزُؽبد اإللٍٕخ  الوثبٛ  ٛجعخ  -

لٖلك ربهٔـ إةؤ،ٕب الْمبلٕخ  الغويق الضوبوٓ  ثوبهٌٔ  ال اٍبً لً  عبق ةًٕ ان مؾمل ثه عجل ه ٔ،ُ  عه ولًَ" المبلكٓ منٌجب الٌُبثٓ اعز،بكا"ا هاعن ثٍنا ا

 243م  ٓ 1975

4
َّ   ر،لٔ  َرؾ،ٕب َرعيٕوب اؽمول ثوه ٍُٔو  الكىَُ - ٍوٓ  كَن اكىًَُ  اؽمل  الغِٕ العوموم القمبٍٓ ةٓ كَلخ اَالك مُالوب عيٓ الَغيمبٍٓ  الغيق األ

 الَوجزٓ الٕؾٖوجٓ عٕوبٗ ثوه مٍُوّ لب ثزعؤ  ؽ،وُق المٖوطلّ  لمؤللوً الل،ٕوً ال،بٙوٓ. َمه الغلٔو ثبلنكو اّن كزبة ال241َْ 240مكو ٍىخ الىْو  ٓ

 ةٓ إثواى ٍٕوح الوٍُ  بٓ  مه مىطيب مٌىٓ ُٕةٓ. رلىه الم،وثٓ

5
 241اكىًَُ  ٓ «. َه اٙعىب اعمبهوب ةٓ الجطبلخ َاليٍُ ؽبلخ الْجٕجخ»ٔ،ُ  مؾمل الضبلش:  -
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«األوبم
6
المُُٕةخ بثبلجَبٛخ   ةئّن مؾمل الضبلش  ٔعز،ول اّن األ موخ األهثعوخ روكوُا وم  مه ٌني المٕيح عيّ الَ .

َّ  ثبلعوَح الُص،ّ  َّ  ثُاؽٍل مىٍب بة،ل رم «لىب مناٌت اهثعخ لٍب المكبوخ ولٍَب  َمه رم
7
. 

مٕو اّن ٌنا المُق   ل  ُٔؾْل كَن اوزٖبه الَيطبن ليمنٌت الؾىجيٓ  الٍوّٕمب ةوٓ ثعو٘ قٚوبٔبي الل،ٍٕوخ 

ه اّن موه ٔؤول القوُٗ ةوٓ عيو  المىطوب  َالكو م  َعيوُم َالك  مٕخ. َاوط قبً مه ٌني ال،ىبعوخ الَويطبوٕخ  رَ،ووَّ

ةخ ُّ ليَيطبن ال ٔلٕل اٍزعمب  الَيطخ الَٕبٍٕخ ليمىن الكيّٓ لمب ٔعبهٙوً الزُعً  ٌنا. الل ٍلخ  َكزت م ح المزٖ

ُّٔ الزولاَ  ا ٌَونا االقزىوبع ٌوُ الونْ كةعوً إلوّ مٍبعموخ »لوٍومٓ  اعز،بك مؾمل الضبلش الؾىجيوٓا ثول الؾفوو ٔقو

مون الم،وٙوٕه  َاٌول الجِولع  -ؽَوت ٍوٕلْ مؾمول-األّعؤخ  َهة٘ مؤلّلبد اثٓ ؽبمل ال،يالٓ  النْ اوَوبق 

«عىلمب ّ،ل ولًَ ثبلوكِّ عيٍٕ 
8
. 

بك موه اعزجووي َٔجلَ اّن هؤٔخ مؾمل الضبلش الل،ٍٕخ ل  ٔىفو إلٍٕب اللاهٍُن َالمؤّهفُن ثعٍٕه ٍيجٕخ  ةٍى

َّ  مووه ةووزؼ الجووبة ةووٓ الم،وووة الؾوولٔش امووبم ؽوكووخ العووُكح إلووّ األٕووُ   َوجوون المقزٖووواد  َم،بَمووخ » ا

«الزجلٔن
9

افون مؾمول الضبلوش عيوّ عبر،وً ». ٌَىبك مه اعزجو األمو بٍٕبٍخ كٔىٕخ  هٍمٕخ  اَ افزٕبهاد منٌجٕخ  

رعجٕواً مه اللَلخ عه إهاكح صبثزخ ةٓ رؾ،ٕب مل  المْووَع  رؾ،ٕ،ٍب  ثبعزجبهٌب مْوَعبً اعزمبعٕبً ص،بةٕبً ّبم ً  َ

«َرُٕٛل اهكبوً
10
.

 
َةٓ ٌنا اإلٛبه  إله الَيطبن مغمُعخ مه الفٍوب و رؾمول ريو  الوؤٔوخ اإلٕو ؽٕخ  مون 

 روكٕيٌب عيّ المغبالد اٖرٕخ: 

مووبد إكاهٔووخ مكووواً لغميووخ مووه ر،ىٕىووبد  َرؾلٔوولاد  َرىفٕ»مغووب  ال،ٚووبق َالعللٕووخ: رٚووّمىذ الفٍووب و 

 ّٓ اٍزملاك األؽكبم الل،ٍٕخ مه مؤلّلبد قبكح المنٌت الموبلكٓ  َالزمبٍوٍب موه »  من َعُة «لوعب  ال،بوُن القب

ةوٓ   «مفبوٍّب األٕيٕخ عُٙبً عه االقزٖبه عيّ مب ٔ،ُ  ثً الْٕـ فيٕل  َرُهكي الغمٍوح الكضٕوح موه ّوّواؽً

اٍووزملاك اللزٕووب مووه ة،ٍووبق الؾىلٕووخ َالْووبةعٕخ »لموونٌجٓ  َةوووٗ ةووٓ ٌوونا المغووب   رجىّووّ االولزووبػ امغووب  اللزٕووب. َ

«أٚبً 
11

  عُٗ االكزلبق ثبلمنٌت المبلكٓ. َؽٕش إّن مؾّمل الضبلش كبن ٔمضّول هاً الَويطخ الَٕبٍوٕخ َاللٔىٕوخ  

                                                           
6
 458م  ٓ 1980ثه عجل ه  ٍٕلْ مؾمل  اللزُؽبد اإللٍٕخ  رؾ،ٕب مؾمل الوّٕل ميٕه  الوثبٛ   -

7
 459م  الطجعخ الضبوٕخ  ٓ 1980ثه عجل ه  ٍٕلْ مؾمل  اللزُؽبد اإللٍٕخ ةٓ اؽبكٔش فٕو الجؤخ  المطجعخ الميكٕخ   -

8
م  روعمووخ مؾموول ؽجٕوولح  الموكووي الض،ووبةٓ العوثووٓ  الطجعووخ 1822-1722موون َاللَلووخ َالوولٔه و،وو ً عووه: المىٖووُه  مؾموول  الم،وووة قجوول االٍووزعمبه  المغز -

 216م  ٓ 2006األَلّ  

9
َلووّ  ثي،ئوي  عجول اإللووً  القطوبة اإلٕو ؽٓ ةووٓ الم،ووة: الزكؤُه َالمٖووبكه  كاه المىزقوت العوثوٓ ليلهاٍووبد َالىْوو َالزُىٔون  ثٕوووَد  الطجعوخ األ -

. َاثوه 68 -67ٔؾٕل ٌىب  فبٕخً  عيّ: الىبٕوْ  اؽمل ثه فبلل  االٍز،ٖب ألفجوبه كَلوخ الم،ووة األقٖوّ  الغويق الضوبمه  ٓ . َثي،ئي44 م  1997ٓ

   َالؾغُْ ةٓ اللكو الَبمٓ ةٓ روعمخ الَيطبن مؾمل الضبلش.255َ 188   3ٓىٔلان ةٓ إرؾبد اع م الىبً  الغيق

10
الُؽلح: مؾمل الضبلش َافزٕبهارً المنٌجٕخ  مغيخ االعزٍبك  ثٕوَد  العلك العْوَن  الَوىخ القبمَوخ  ٕوٕ   العيُْ  ٍعٕل ثه ٍعٕل  وٖٕؾخ األّمخ َإهاكح -

1993 ٓ  86 

11
 88- 87الموعن ولًَ  ٓ ٓ  -
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  ام ةئّن ٍٕبٍزً اللٔىٕخ ل  ركه ثمعي  عه افزٕبهاروً اإلٕو ؽٕخ العبّموخ  ٍوُاق رعيّ،وذ ثبلقوبهط َرعبميوً الولَلٓ

«الزٓ ٔغميٍب الُٕ  العبم الْبمل: ثىبق اللَلخ الؾلٔضخ ثزْٕٕل ٌٕبكيٍب اإلكاهٔوخ َال،ٚوب ٕخ»مُاقلً اللافيٕخا 
12
. 

«مؾمل الضبلش الجبوٓ اللعيٓ ليم،وة الؾلٔش»َهثّمب ٌنا مب كةن العوَْ إلّ ال،ُ  إّن 
13
. 

ّٓ اٌثاحث في اٌطياضح اٌديٕيح ٌّحّد اٌثاٌث ٌى
14
ال يّىٕٗ أْ يرغاضٝ عٓ اٌّحاٌٚح اٌفاشٍح ٌٍطٍطاْ،   

اٌٙادفح إٌٝ ذغيير اٌّذ٘ثيح اٌرضّيح اٌّغرتيح ِٓ ِاٌىيح إٌٝ حٕثٍيح. ٚلد واْ ِدخً اٌطٍطاْ إٌىٝ لٌىه، دعّىٗ 

ّْ ٘ىذٖ اٌطياضىح اٌطىٍطأيح اعرُثِىرخ ذاىييماق حميميىاق ذفىاٖ اٌفىىر  ََ اٌرّطُّه تاألشعريح في ٚضط اٌعٍّاء. إال أ عد

ُّةر ىىراخ اٌفمٙيىىح  الضىىيّا ا ًٍ ضىىريٍل عٕىىد إٌةثىىح اٌعاٌّىىح ذّثّىىً فىىي اٌر ىىٛق إٌىىٝ اٌ ٌىىديٕي، ٚأّدخ إٌىىٝ فدل فعىى

 ُِةر ر خٍيً(، في ذفطيد ٚاضح الٔغالليح اٌفىر اٌديٕي اٌّغرتي، ٚضيادج اٌرمٍيد ٚضط اٌفمٙاء.

ب َقوون ةووٓ عٍوول َإما كووبن ٍووٕلْ مؾموول ثووه عجوول ه قوول ؽووبَ  ىعيعووخ الموونٌت الل،ٍووٓ الوٍوومٓ  كموو

ّْ فهىىٍٗ فىىي ذمىىٛية اٌذٕ٘يىىح اٌديٕيىىح اٌفّاعيىىح اٌما ّىىح عٍىىٝ اٌّىىذ٘ةالمُؽوولٔه   اٌّىىاٌىي، ٚاألشىىعريح فىىّ
15
  

ف، ّٛ ٌىُ يطىرطل ذغييىر أضىص   عىً ِىٓ حٕثٍيىح ِحّىد اٌثاٌىث فعيىح ٚعّىالق فٛليىاق، عٍىٝ رريمىح اٌفٕيىد، ٚاٌر 

 .ٝ ِطرٜٛ اٌرديُّٓ اٌهعثيٚعٍ عٍٝ ِطرٜٛ إٌةثح اٌعاٌّح، ِٚرذىساخ اٌّعادٌح اٌديٕيح،

إن ٌووني الَٕبٍووخ اللٔىٕووخ  َمووب اةوىرووً مووه هكَك اللعوول  كةعووذ ثعوو٘ المزوووصؤه ثبلزوووهٔـ الكُلُوٕووبلٓ 

ٍُاق اكبن الَيطبن مؾمل ثه عجل ه مزوصواً ةٓ آها ً َمُاقلً ري  ثبلولعُح الٌُبثٕوخ...  »ليم،وة إلّ ال،ُ  إوًّ 

...  ةئّن اإلعمبع ؽبٕل عيّ اّن الٌُبثٕوخ كبووذ  ثٖوُهح عيىٕوخ  ام اوًّ كبن ٖٔله ةٓ مل  مه اعزٍبك ّٓ ي القب

                                                           
12
 98الموعن ولًَ  ٓ  -

13
- Abdellah Laroui: L’histoire du Maghreb (Petite collection Maspero) tome II, Paris 1975, p54. 

 98و كنل : العيُْ  ٍعٕل ثه ٍعٕل  وٖٕؾخ األّمخ َإهاكح الُؽلح: مؾمل الضبلش َافزٕبهارً المنٌجٕخ  ٓ اوف

14
اإلٕو ؽٕخ موه  كبن لزغوثخ ٍٕلْ مؾمل ثه عجل ه  َلّٕبً عيّ مواكِ  األصو الجبلغ ةوٓ مجبٔعزوً ثٖوُهح ري،ب ٕوخ ةوٓ الم،ووة كيّوً. َقول اوطي،وذ مجبكهاروً -

قِجيخ اةٚل العيمبق مه ةبً  َالوثبٛ  َمكىبً  ؽزّ اعزمن ؽُ  مؾمل ثه عجل ه مب ل  ٔغزمن ل،ٕوي موه العيموبق...  الونٔه »الملٔىخ مواكِ  َإجؾذ ٌني 

 عوه: . و،و ً 14اوفوو: الزوعمبوٕوخ الكجووِ  الئوبوٓ  ٓ«. رلّوقُا عيّ عُامن َملاهً ٔعيّمُن َٔض،ّلُن. َاوزْو فجو ٌنا المغزمن الغلٔل ةٓ هثوُع المميكوخ

  الَوىخ 13العولكاهؽٕيخ  عجبً  العىبٔخ ثعي  الؾلٔش ثمواكِ ةٓ عٍل الَيطبن ٍوٕلْ مؾمول ثوه عجول ه  مغيّوخ كيٕوخ اٖكاة َالعيوُم اإلوَوبوٕخ ةوٓ موواكِ  

 72م  ٓ 1996

ٓ ألثوٓ اللووط األٕولٍبوٓ بإكهاك األموبوٓ موه اوفو كنل : ثىْؤلخ  مؾمل  مه اإلوغبىاد الض،بةٕخ ةٓ عٍل ٍٕلْ مؾمل ثوه عجول ه  إؽٕوبق مٍُوُعخ األموبو

ق ثٍب الم،وة عيّ المْووق  مغيّوخ كيٕوخ ا1880كزبة األمبوٓ  ُّ ٖكاة م . َممب ْٔلُّ االوزجبي  اعزجبه الجبؽش ٌني العميٕخ لَيطبن الم،وة ثمضبثخ هٔبكح اكثٕخ رل

 65ةٓ مواكِ  ٓ 

15
لش َٕيخ ملو  ثبألّوعؤخ الم،وثٕوخ ماد األٕوُ  الؾىجيٕوخ. ةٕؤّكول لَوبن ٍوٕلْ مؾمول ثوه عجول ه اّن ٔ،لم ٍعٕل ثه ٍعٕل قواقح رلَٕؤخ لؾىجيٕخ مؾمل الضب -

  َاّن موب «ٍّل ٛؤب القُٗ ةوٓ عيو  الكو م»  اوزٍبُط ٍجٕل اإلمبم اؽمل ةٓ «الؾىجيٓ اعز،بكاً.. لئ  ٔلٍمً ثع٘ الىبً عيّ مٕو َعً ؽبّ »الم،ُٖك ثبل،ُ  

 عيّ األّعوْ ٌُ مب ٔىكووي عيوّ مٕووي  كبل،بٙوٓ عٕوبٗ ةوٓ الْولب  َعيوّ ّووػ فيٕول  الٍوٕمب عىول اليهقوبوٓ  ؽٕوش ٔ،وُ  ٔىكوي ٍٕلْ مؾمل ثه عجل ه

  ٓ ٓ 20هاعن: العيُْ  ٍعٕل ثه ٍعٕل  مغيوخ االعزٍوبك  العولك«. الزّٖلْ لنكو ّجً المجطيٕه  َرقيٕلٌب ةٓ األَهاق إلّ ُٔم اللٔه»الَيطبن إوًّ ال ٔ،جل 

92- 93 
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«م 1822-1792ب إٔلُٔلُعٕخ اللَلخ ةٓ عٍل اثىً الَيطبن ٍيٕمبن
16
ةمب  إماً  م مؼ الَٕبٍخ اللٔىٕخ ليَويطبن  .

 ٍيٕمبن؟ َمب االوعكبٍبد الَٕبٍٕخ لقطزً اإلٕ ؽٕخ؟

كبن لَٕبٍخ مؾمل ثه عجل ه اللٔىٕخ  َاٍزمواهٌب ةٓ العٍل الَيٕمبوٓ ثوَػ منٌجٕخ َم،وثٕوخ فبلٖوخ  

ثوبلغ األصووو ةووٓ الزعووبٛٓ موون الوولعُاد اإلٕوو ؽٕخ المْوووقٕخ  َالٍووٕمب الٌُبثٕووخ. َمّمووب ٍووبعل عيووّ عووّلح الطوووػ 

الم،وثٓ إىاقٌب اللع  الكجٕو ليزعيٕ  اللٔىٓ ةٓ عٍل مؾمل الضبلش
17

 الَيطبن ٍيٕمبن.  َ

ةٍود الؾوكخ الٌُبثٕخ وزٕغخ عُامل مزلافيخ  لكّه ىَاعٍب المجكو ثبلَيطخ الَٕبٍٕخ ععول مىٍوب كعوُح 

رزغبَى الؾغبى لزٖل إلاؤٌب الم،وة  ٍبعلٌب ةٓ مل  كُن الق ةخ العضمبوٕخ ل  رزمّكه مه ثَٜ ولُمٌب عيّ 

ن ليَويطبن العضموبوٓ إال إٍوومٕبً  مىط،وخ وغول  َالمىووبٛب عموب الغئووح العوثٕوخ. َمووه ريو  المىوبٛب  الزووٓ ال رزجو

المغبَهح لٍب
18

مه ٕواعبد قجيٕخ  كمب كبوذ وغول ٙوعٕلخً اقزٖوبكٔبً   ٔقيُ ال . َكبوذ ٌني المىط،خ رلاه ثمىطب

م   ؽكو  مؾمول ثوه ٍوعُك 1728مب ةوٗ عيّ رّغبهٌب م،بكهرٍب ةٓ ارغبي ث،لاك  َالٍىل  َمٕوٌمب. َةٓ ٍوىخ ب

اهصبً إٔبٌب عه َاللي ّٕـ ال،جٕيخ  الزٓ اٍزُٛىذ مىط،خ ٕو،ٕوح ةوٓ وغول  ٍَوبعلرً ةوٓ ملو  عُامول اللهعٕخ  َ

 علح مىٍب: 

الً: اّن آ  ٍعُك ؽٚو ٔمزٍىُن الزغبهحا مل  اّن مؾمل ثه ٍعُك  َّ ُّ  هؽو د »ا كوبن مّ كوبً ٍَوٕطبً ٔمو

«الزغبه النٔه َٔبةوَن مَبةبد ُٛٔيخ
19

ٍٗ ىهاعٕخ َآثبه. صبلضبً: رْكٕل . صبوٕبً: كُن مَزُٛىخ اللهعٕ خ ةٍٕب اها

حً عَكؤخ مه ٍكبن اللهعٕخ  معوّيىاً ثعجٕولي. هاثعوبً: ر،ولٔ  اإلروبَح ألمٕوو َاؽول م،بثول األموه  ُّ مؾمل ثه ٍعُك ق

 َاالٍز،واه.

                                                           
16
ةوٓ الؾوكوبد اإلٍو مٕخ المعبٕووح ةوٓ الوُٛه العوثوٓ  موكوي كهاٍوبد الُؽولح  -الغبثوْ  مؾمل عبثل  الؾوكوخ الَويلٕخ َالغمبعوبد اللٔىٕوخ المعبٕووح  -

 195م  ٓ 2003العوثٕخ  عبمعخ األم  المزؾلح  ثٕوَد  الطجعخ القبمَخ  

17
م  ٓ ٓ 1993  الَوىخ القبمَوخ  20لضبلوش َافزٕبهاروً المنٌجٕوخ  مغيوخ االعزٍوبك  العولك العيُْ  ٍعٕل ثه ٍعٕل  وٖٕؾخ األّموخ َإهاكح الُؽولح: مؾمول ا -

88-89 

م   مغيوخ كيٕوخ اٖكاة َالعيوُم اإلوَوبوٕخ  1171-1024اوفو كنل : اهؽٕيخ  عجبً  العىبٔخ ثعي  الؾلٔش ثمواكِ ةٓ عٍل الَيطبن ٍٕلْ مؾمل ثه عجل ه ب

 75-74 م  ٓ 1996ٓ  الَىخ 13مواكِ  العلك 

ٔ،وُ  ؽوكوبدا إن الموُلّ  َةٕموب .539م  ٓ 1994  الَىخ 2  كاه الوّبك الؾلٔضخ  اللاه الجٕٚبق  الطجعخ 3ؽوكبد  إثوإٌ   الم،وة عجو الزبهٔـ  الغيق

وؾوُ فمَومب خ ٛبلوت ل،وواقح ٕوؾٕؼ »ثٕىمب ةّوق مؾمل الضبلوش «. َّىع مغمُعخ األهثعٕه الىَُٔخ عيّ العيمبق  كَن ان ٔلوٗ كهاٍخ مزه فيٕل...»ٍيٕمبن 

 .م1786ٍىخ « الجقبهْ ةٓ مَبعل مواكِ

18
د عيّ األَٙبع الزبهٔقٕخ َاالعزمبعٕخ لٍوني الموؽيوخ  هاعو - ن: روبهٔـ وغول  روولٕ  مؾموُك ّوكوْ األلٍُوٓ  رؾ،ٕوب َرعيٕوب مؾمول ثٍغوخ األصووْ  ليزعوُّ

 111 -103 -95 -44 -29  ٓ ٓ 2ي  الطجعخ1347المكزجخ الَيلٕخ  مٖو  

19
 39 -38ٓ م  ٓ 2005مٚبَْ الوّٕل  ربهٔـ العوثٕخ الَعُكٔخ ثٕه ال،لٔ  َالؾلٔش  روعمخ عجل اإللً الىعٕمٓ  كاه الَبقٓ  الطجعخ الضبوٕخ   -
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ٌٍّ ةًٕ اثه ٍعُك لَيطخ ٍٕبٍوٕخ ةوٓ هقعوخ ع،واةٕوخ مؾولَكح عولاً  ٌوبعو إلٕوً  َةٓ ٌنا الُقذ  النْ ا

جل الٌُبة مطوَكاً مه قؤخ العٕىٕخ  الزٓ ثولا ةٍٕوب كعُروً ليوعوُع إلوّ موب عوبق ثوً الَوي  الٖوبلؼ  مؾمل ثه ع

ثىبًق عيّ هؤِ المنٌت الؾىجيٓ َآها ً ةوٓ اعزموبك الؾولٔش ٙوّل ملهٍوخ الوواْ  كموب كهً مؤلّلوبد اثوه رٕمّٕوخ  

النْ اؽٕب المنٌت الؾىجيٓ ةٓ ال،ون الواثن عْو
20
. 

م   َعىولمب 1744بة  المىؾِله موه اٍووح عبلموخ ثْوؤَن الولٔه  العٕىٕوخ ٍوىخ بمبكه مؾمل ثه عجل الٌُ

َّل ةٕوً اثوه عجول الٌُوبة الَويطخ  اٍز،جيً مؾمل ثه ٍعُك ّٕـ اللهعٕخ  ٍبهع الطوةبن إلّ ع،ل ؽي  ثٕىٍمب  ع

ٕوخ االٍوزوارٕغٕخ لٍونا اللٔىٕخ  ثٕىمب اعزجو اثه ٍعُك ممضّ ً ليَيطخ الَٕبٍٕخ. َمىن الجلأخ  اكهك المزؾبللبن األٌم

الزؾبل ا لنل  عم  عيّ ٕٕبمزً ثُُٙػ  مه ف   َعل اثه ٍعُك ليْٕـ مؾمل ثه عجل الٌُبة ثبلغٍبك معً 

ّٙل مه فبل  الزُؽٕل َةب هؤٔزً  َااّل ٔمىن اثه عجل الٌُوبة اثوَه ٍوعُك موه األموُا  الزوٓ ٔز،بٙوبٌب موه اٌول 

ثواّل َٔزجل  آ  ٍعُك إما ةٍود كعُرً ةٓ األمٖبه  َقول إُوجِغ اللهعٕخ َقذ الضمبه. َمه عٍزً  َعل الْٕـ  

ط مؾموول ثووه ٍووعُك اثىووً عجوول العئووي مووه إؽوولِ ثىووبد مؾموول ثووه عجوول  َّ ٌوونا الزؾووبل  بثٖووج،خ كمُٔووخ   ؽٕووش ى

َال ٔوويا  العٍوول ثووٕه آ  ٍووعُك َآ  عجوول الٌُووبة مَووزمواً إلووّ ُٔمىووب ٌوونا  َإن افزيوو  مٚوومُوً .الٌُووبة
21  

هد  ُّ رغيّٕبرًَرط
22
. 

ثىوبًق عيوّ ملوو   ركوّوً ٌونا الزعبقوول ةوٓ الض،بةوخ الْووعجٕخ َالىقجُٔوخ  الٍوٕمب ثعوولمب هةعوذ الٌُبثٕوخ هأووخ 

الغٍبك ٙل الكلّبه اٌل الْوك موه المَويمٕه َمٕوو المَويمٕه  الونٔه اٍوزكبوُا ليجولع َالٚو الد ةوٓ الولٔه. موب 

ن الغ،واةٓ  لزٖجؼ إمبهح آ  ٍعُك إمب ٍُّ هحً مٍّمخً ةٓ الغئوح العوثٕخ  ف   الوثن األفٕو موه اّعل ؽوة الزُ

ال،ون الزبٍن عْو
23
. 

                                                           
20
 549م  ٓ 1977كبه  ثوَكيمبن  ربهٔـ الْعُة اإلٍ مٕخ  روعمخ وجًٕ امٕه ةبهً َمىٕو الجعيجكٓ  كاه العي  ليم ٕٔه  ثٕوَد  الطجعخ الَبثعخ   -

-
21
 33- 32م  ٓ ٓ 1989ّبمٕخ  ؽجوان  آ  ٍعُك مبٍٕٙ  َمَز،جيٍ   ٕؾبهْ ليطجبعخ َالىْو  الطجعخ الضبوٕخ  لىلن   

َِ اعولاقك َالمكبن النْ اوذ َإلًٕ  ةغبق إلًٕ َٕبةؾً  َقب : ٌني ال،ؤخ قؤز   ن مؾمل ثه ٍعُك ثُهَك مؾمل ثه عجل الٌُبة...ل،ل ٍم« َه لوُ . ةو  رقو

مبووخ ةٕو  َةوٓ مهٔزو  عىّب. ة،ب : اوذ كجٕوٌ  َّؤلٍ   اهٔل مى  عٍولاً عيوّ اوّو  رغبٌول ةوٓ ٌونا الولٔه  َالؤبٍوخ َاأل افوعىبك اوطج،ذ عيٕىب عمٕن وغل مب

ّٓ َةٓ آلٓ مه ثعلْ. و، ً عه: الوّٕل  مٚوبَْ  روبهٔـ العوثٕوخ الَوعُكٔخ ثوٕه ال،ولٔ  َالؾولٔش  . َوْوٕو  41ٓ  ثعلك  َإّن المْٕقخ َالق ةخ ةٓ اللٔه ة

 551 ٓ ـ الْعُة...م   فيلً اثىً ةٓ مىٖجً اللٔىٓ  اوفو: ثوكيمبن  ربه1792ٌٔىب  اوًّ ثعل َةبح مؾمل ثه عجل الٌُبة ٍىخ ب

22
ٕبٍوٕخ  ل،ل ومذ ةكوح اإلٕ ػ  َالؾوكبد اإلٕ ؽٕخ  َركبصود ةٓ العبل  اإلٍو مٓ  فو   ال،وووٕه الضوبمه عْوو َالزبٍون عْوو  العزجوبهاد كٔىٕوخ ٍَ -

ٌّ الٍٕمب امبم الزٍلٔل األَهثوٓ الىٖوواوٓ المجبّوو ليلَلوخ العضمبوٕوخ. ٌَكونا  هةعوذ كعوُاد رولعُ إلوّ إٕو ػ الولٔه   َرٖوؾٕؼ االوؾوواد َاللَوبك الونْ مو

 الع،ب ل  َاإلةزبق  َالزْؤن. َوُِفو إلّ إٕ ػ الَٕبٍخ َّؤَوٍب مه ىأَخ اللٔه َاثعبكي الٍٍَُُٕٕبٍٕخ  َالزبهٔقٕخ.

23
م  ٓ 1977الطجعوخ الَوبثعخ   اوفو ثوَكيمبن  كبه   ربهٔـ الْعُة اإلٍ مٕخ  روعمخ وجًٕ امٕه ةبهً َمىٕوو الجعيجكوٓ  كاه العيو  ليم ٔوٕه  ثٕووَد  -

557 
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كٕ  اٍزطبعذ الٌُبثٕخ الُُٕ  إلّ الم،وة  َمب ؽلَك الز،بٛن َاالفوز د مون الؾوكوخ اإلٕو ؽٕخ 

الَوويلٕخ ةووٓ الم،وووة
24
ه الٌُووبثٓ  ؟ ُّ َثٖووٕ،خ افوووِ  كٕوو  رعبموول الع،وول الوولٔىٓ الم،وثووٓ موون المىطووب َالزٖوو

 ؟المْوقٓ

َّ  موه ال،وون العْوؤه  ىمىوبً  ةٓ الم،وة  كوبن الىٖو  الضوبوٓ موه ال،وون الضوبمه عْوو  َالىٖو  األ

إلووّ الٌُبثٕووخ كئكُٔلُعٕووب -كمووب ٔوووِ الغووبثوْ-لوولعُح إٕوو ؽٕخ  اٍووزىبكاً 
25

. َلوو  ركووه ؽوكووخ باإلٕوو ػ  ٌووني 

ّْ َعٓ وٍٚوُْ  بثوبلمعىّ الؾولٔش ليكيموخ    َإوّموب كبووذ رزؾوّوك »رزؾّوك ٙمه آةبق مَز،جيٕخ  َل  ٔكه لٍب ا

«ةٓ كا وح ال،لٔ   َٙمه إّكبلٕخ اللٔىٕخ َالَٕبٍٕخ  كمب كبوذ الٌُبثٕخ ةٓ المْوق  ٍُاق ثَُاق
26
. 

ّ٘ الىفو عه الُعبٌخ العيمٕخ لٍنا الواْ الٚعٕ  الؾّغخ  ةوئّن الله اٍوبد َالكزبثوبد ال،يٕيوخ  ؽوُ  َث،

م   رؤّكل اوًّ ةٓ عٍلي رعّود الم،بهثخ عيّ الٌُبثٕخ كلعُح كٔىٕخ مْوقٕخ. 1822-1792ةزوح الَيطبن ٍيٕمبن ب

لكّه الكزبثبد المؤّهَفخ للزوح ٌنا الَيطبن  ٍُاق الم،وثٕخ  ام األعىجٕوخ  ال رَوبعلوب ةوٓ الزولقٕب ثْوكٍل كجٕوو ةوٓ 

الَيٕمبوٓ  َرُعٍبرً الَيلٕخ مَولخ اإلٕ ػ اللٔىٓ
27
. 

ًّ ِىىا وىىّرش تعىىة األخطىىاء اٌرافيةيىىح ِطىىايرج تعىىة اٌىراتىىاخ األواديّيىىح اٌّغرتيىىح  ٔرا يىىاخ  ٌٚعىى

اٌطٛضيٌٛٛ يح االضرعّافيح، ٚاٌرأفيخ ٌٍّغرب أطاللاق ِٓ اٌدفاضىاخ االضرهىراليح، ٚاعرّاد٘ىا عٍىٝ اٌٛ ىا ك 

 دٚف ضالريٕٗ في صٕاعح ٘ذا اٌرافيخ.اٌفرٔطيح ٚاضرٕرا اذٙا حٛي ذافيخ اٌّغرب، ٚ

م  1803لكّه الجبؽش ةٓ الؾوكخ الَيلٕخ الم،وثٕخ  َع قزٍب ثىفٕورٍب المْووقٕخ  ٔمكىوً ان ٔؾوّلك ٍوىخ ب

د وقجخ كٔىٕخ م،وثٕخ  عجوو وفٕورٍوب الزُوَوٕخ  عيوّ الٌُبثٕوخ. ثٕوَل اّن األفون ثٍونا الزوبهٔـ ال  ربهٔقبً ؽ،ٕ،ٕبً لزعوُّ

م 1794بوٓ مه اوً ٍمن ثبلٌُبثٕخ ةٓ ؽّغوً ٍوىخ بٔي،ٓ مب مكوي الئ
28

م  1793. الٍوّٕمب إما عيمىوب اّن فؤو  ب

                                                           
24
 المُلّ ٍيٕمبن. لإلعبثخ عه ٌنا الَؤا   النْ ٔقزي  َاؽلح مه اإلّكبلٕبد اللكؤخ َالَٕبٍٕخ ةٓ الم،وة الؾلٔش  ٍىوّكي عيّ ةزوح ؽك  -

25
لمعبٕوح ةٓ الوُٛه العوثوٓ  موكوي كهاٍوبد الغبثوْ  مؾمل عبثل  الؾوكخ الَيلٕخ َالغمبعبد اللٔىٕخ المعبٕوح ةٓ الم،وة  ةٓ الؾوكبد اإلٍ مٕخ ا -

 194م  ٓ 2004الُؽلح العوثٕخ  ثٕوَد  الطجعخ القبمَخ  

26
 196الموعن ولًَ  ٓ  -

27
عخ إلوّ وعوذ الَويطبن ثبلٌُبثٕوخ  ةوٕوجؾىب وغول ٌوني اللكووح رزكوّوه ةوٓ معفو  »ٔ،ُ  مؾمل المىُٖه:  - ةىؾه وعود كٕ  مٌجذ ثعو٘ اللهاٍوبد المزَووِّ

الم،وووة قجوول «. رىبَلووذ المووُلّ ٍوويٕمبن  اَ ؽزووّ َالوولي ٍووٕلْ مؾموول ثووه عجوول ه  الوونْ لوو  ٖٔوول إلووّ اموووً قووّٜ ٕوولِ ٌووني الوولعُح المْوووقٕخ الكزبثووبد  الزووٓ

 15االٍزعمبه  ٓ 

28
 189م  ٓ 1978الزوعمبوٕخ الكجوِ  وْو َىاهح األوجبق  ٛجعخ  اثُ ال،بٍ   الئبوٓ  -



 

8 

 

ن آ  ٍعُك  ٍَٕطورٍ  عيّ األؽَبق الَبؽيٕخ ٍُّ ٍّل رُ
29

  َاوٍّ   قجل ان ٔزُّعٍُا وؾُ الؾغبى َمّكخ المكّومخ  

اٍزُلُا عيّ مىط،خ عجل ّّمو الزبثعخ لْؤ  مّكخ
30

ون ا ٍُّ لَوجَت الوو ٌٕ ةوٓ رولاَ  الؾغوبط . َقل ٔكُن ٌونا الزُ

 امَو الٌُبثٕخ  َمه صّ  ٍمبع ٕبؽت الزوعمبوخ ثوموٌ .

لكّه اللهاٍبد الزبهٔقٕخ رلٕل  قطعبً  اّن الٌُبثٕوخ ٕوبهد اموواً معوَةوبً عىول الم،بهثوخ  َكبووذ ال،وبٌوح 

م 1803ب المكبن. اّمب اليمبن  ةٍُ ّجبٛ/ ةجوأو
31
ؿ المٖووْ الغجوروٓ  . إلوّ ملو   ؽٕوش اّكول اّن َُْٕٔو المؤهِّ

ةٍٕوب األفجوبه ثبٍوزٕ ق »م   1803ٍعُك قل كفل مّكخ  ََهكد مكبرجبد َافجبه مه الؾغبى ثزبهٔـ أبه/ مبُٔ ب

«الٌُبثٕخ عيّ مّكخ... َاّن الْؤ  مبلت اهرؾل إلوّ عوّلح
32

وٍجوُا ةوٓ مّكوخ ». َٔٚوٕ  الغجوروٓ اّن الٌُوبثٕٕه 

مه الغُاٌو َالنفب و... َمىون اإلموبم ٍوعُك َٕوُ  المؾميوٕه اللمْو،ٓ  عيّ مب ةٍٕب َاٍزُلُا الؾغوح الىجُٔخ 

«َالمٖوْ  َالؾظ النْ ٔواة،ٍمب
33
. 

ثَٕل اّن الؾغبط الم،بهثخ  اٍزطبعُا كفُ  مّكخ  َاّكَا مىبٍ  الؾوظ  عيوّ الووم  مّموب كوبن ةوٓ امٌوبوٍ  

يٕوً ٍَويّ   لكوىٍ  رعّوٙوُا لٍغوُم  مه قَُح الٌُبثٕٕه  َالمىن الملوَٗ عيّ ىٔبهح قجوو الوٍوُ  ٕويّّ ه ع

َوٍت  َقزل ثعٍٚ   ٌَ  ةٓ ٛؤ،ٍ  إلّ الملٔىخ
34

. َثعُكح موه كوبن ؽّٕوبً موىٍ   و،ول الؾغوبط الم،بهثوخ افجوبه 

د الٌُبثٓ ٍبعل ال،بكمٕه  الٌُبثٕخ إلّ الم،وة  َمب رعوُٙا لً مه مٚبٔ،بد َمعبميخ قبٍٕخ. َلعّل ٌنا الزٖوُّ

ٕئخ ٙول الولعُح الٌُبثٕوخ  ثبعزجبهٌوب كعوُح عىٕلوخ ال رواعوٓ الُؾوموبد  َرٍوّلك مه الؾظ عيوّ إّوبعخ ٕوُهح ٍو

معز،لاد المَيمٕه. كمب رمىن ىٔبهح قجو الوٍُ  َاألَلٕبق  َقواقح كال ل القٕواد لإلمبم المبلكٓ ٍٕلْ فيٕل
35
 .

وَذ مون ؽوواهح الٖولام ثوٕه الغوبوجٕه. َعيٕوً  ةوئّن  ُِّ الم،ووة ؽكموُا عيوّ الىوبً ةوٓ »َٔجلَ اّن ٌني الُٖهح ُك

ٌخ  اَ رغوووبَىاد ٕووولهد عوووه ارجوووبع الٌُوووبثٕٕه موووه األعوووواة  الووولعُح الٌُبثٕوووخ عيوووّ اٍوووبً ّوووب عبد ُّ مْووو

جٕه ّٖ «المزع
36
. 

                                                           
29
 109م  ٓ 1986روعمخ فٕوْ الٚبمه َع   المبّطخ  ُٛجن ةٓ االرؾبك الَُةٕٕزٓ  ٛجعخ ةبٍٕيٕٕ   ربهٔـ العوثٕخ الَعُكٔخ   -

30
 111الموعن ولًَ  ٓ  -

31
ووخ  ٓ الٌُجٕووخ ثىووبوٓ  اؽموول ثووه عجوول الَوو م  اللُٕٙووبد - ّٕ . و،وو ً عووه: 11-10ٓ  ةووٓ الوووّك عيووّ الطب لووخ الٌُبثٕووخ  فياوووخ عجوول الكووؤ  الل لووٓ القب

 جل االٍزعمبه.المىُٖه  مؾمل  الم،وة ق

32
 82 -81. و، ً عه: ّبمٕخ  عجوان  آ  ٍعُك مبٍٕٙ  َمَز،جيٍ   ٓ ٓ 93الغجورٓ  عجل الوؽمه  افجبه الؾغبى َوغل ةٓ ربهٔـ الغجورٓ  ٓ  -

33
 82ّبمٕخ  عجوان  آ  ٍعُك مبٍٕٙ  َمَز،جيٍ   ٓ  -

34
 232المىُٖه  مؾمل  الم،وة قجل االٍزعمبه  ٓ  -

35
 389ٓ  الزوعمبوخ الكجوِ  ٓ اثُ ال،بٍ   الئبو -

36
 232المىُٖه  مؾمل  الم،وة قجل االٍزعمبه  ٓ  -

ريخ اكضوو مىٍوب ؽوكوخ ةٓ الُاقن  رلٕل مضل ٌني الزٖوةبد الٌُبثٕخ اّن ارجبع ٌني الؾوكخ كبوُا ٔزَبٌيُن ةٓ اٍزؾ   كم المَيمٕه  ٌَُ مب اةٍوٌب كؾوكخ م،ب

 إٕ ؽٕخ كعُٔخ.
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َٔمكه ال،ُ  إّن ٌنا الواْ ليجبؽش مؾمل المىُٖه  عيّ الووم  موه ٕوؾزً  ال ٔ،وّلم الٖوُهح الكبميوخ  

بط الم،وة العب ل مه الؾغوبى عيوّ األقولا ملو  اّن ٍوىخ الزٓ ر،  َهاق ثىبق ٌني الُٖهح الَٕئخ عىل مُكت ؽغ

َّ  إطلام ثٕه موععٕزٕه كٔىٕزٕه ٍىٕزٕه ٌمب الٌُبثٕخ َالعضمبوٕوخ. ِىك عيوّ ملو  اّن ٍوٕطوح 1803ب م  ّّكيذ ا

آ  ٍعُك عيّ مّكخ ةٓ ٌني الَىخ ٕبؽجٍب بةَبك كجٕو   كمب مٌت إلّ ملو  الغجوروٓ َةوب موب قوّلمىبي اعو ي. َقول 

ملوو  روولمٕو الٌُبثٕووخ مَووبعل الوٍووُ  ٕوويّّ ه عيٕووً ٍَوويّ   َالقيلووبق  ماد ال،جووت ةووٓ الملٔىووخ عموو ً ٕووبؽت 

ثبلمنٌت الٌُبثٓ النْ ؽّوم ثىبق األٙوؽخ عيّ ال،جُه
37
. 

َموب ٔزعيّوب ثوً موه رورٕجوبد  كمب كبرت آ  ٍعُك مقزي  ميوُك ٍَو ٕٛه العوبل  اإلٍو مٓ ثْوون الؾوّظ 

رزُاةب َاإلٔلُٔلُعٕخ اللٔىٕخ الٌُبثٕخ. َةٓ الُقذ ولًَ  فبللذ مب كهط عيًٕ العود الزبهٔقٓ ةٓ ٌنا الْون
38
 .

اً مه اللعبٔخ ٙل كعُح مؾمل ثه عجل الٌُوبة ثعٚوٍب ٕوؾٕؼ  َاٖفوو  ُّ َكّل ٌني الؾٕضٕبد الثّل مه ان رقيب ع

 ٌلةٍب ٕلُّ الىبً عىٍب.

ّْ اٌّٛلف اٌّغرتىي ِىٓ اٌىدعٛج ِىّر تفرىرذيٓ، فىي ذعاريىٗ ٚاضرحا افاق ٌٙذٖ االعرثافاخ، يّىٓ اٌمٛي إ

ِىىل اٌحروىىح اٌٛ٘اتيىىحى األٌٚىىٝ ضىىٕطٍك عٍيٙىىا  فرىىرج ا شىىاعح(، ٚاٌثأيىىح  فرىىرج اٌّراضىىٍح اٌحٛافيىىح(. اذّطىىّد 

ىىد اٌّٛلىىف اٌهىىعثي، ِٚٛلىىف إٌةثىىح اٌديٕيىىح، حيىىث ُففاىىد اٌىىدعٛ ج اٌٛ٘اتيىىح العرثىىافاخ اٌفرىىرج األٌٚىىٝ ترٛحُّ

ىىٗ  ىح تاٌرىىديُّٓ اٌ ىٛفي ٚاٌرِسيىىح اٌهىريفيح، ٚ٘ىىٛ ِىا يرعىىاف  ٚاٌرٛ ُّ ِّ ِذ٘ثيىح ِاٌىيىىح أشىعريح، ٚالفذثىىار اٌعا

ىا اٌطىٍطاْ ضىٍيّاْ، فمىد اٌرىسَ اٌ ىّد  ِّ ًّ لٌه تاٌهرن ٚاٌىفر. أ اٌٛ٘اتي، ٚفّٙٗ ٌٍرٛحيد ٚاٌعميدج، ٚعاللح و

َ( حفّس 1111ٚ يمح ٚ٘اتيح إٌٝ فاش في ضٕح  »ٛد، ٚ٘ي عثافج عٓ حيٕٙا، إٌٝ أْ ارٍّل عٍٝ ِراضٍح آي ضع

«اٌطٍطاْ الذّةال ِٛلف فضّي في اٌّٛضٛق
39
. 

ٍَّوخ الٖوُةٕخ الطوقٕوخ ةوٓ الم،ووة  الزوٓ هاد ةٍٕوب  َّ  موه ٌوني اللزووح ٌوُ المؤ َٔجلَ اّن المَوزلٕل األ

فطواً كاٌمبً ٔىَ  اٍوٌ ولُمٌوب الوَؽوٓ  ةٚو ً عوه االقزٖوبكْ  َٔىزٖوو لملٍوُم ٍوىّٓ عوبل  لإلٍو م ٔلزو  

َخ ةٓ الزغوثخ الُٖةٕخاألُٕ  مه الُْا ت َالطج،بد الزٓ ممود الممبهٍخ اللٔىٕخ الْعجٕخ الُمموٍ
40
. 

                                                           
37
 46م  ٓ 2005عوثٕخ الَعُكٔخ ثٕه ال،لٔ  َالؾلٔش  روعمخ عجل اإللً الىعٕمٓ  كاه الَبقٓ  الطجعخ الضبلضخ  هّٕل  مٚبَْ  ربهٔـ ال -

38
م  هٍوبلخ إلوّ الَويطبن العضموبوٓ ٔىٍوبي عوه إهٍوب  المؾمول الَوىُْ إلوّ الؾغوبى ثبلطؤ،وخ الزوٓ كبووذ عيٕوً العوبكح  َموب 1803اهٍل ٍعُك الضبوٓ  ٍوىخ  -

 191م  ٓ 1992اوفو: مؤوٌ  ؽَٕه  الْوق اإلٍ مٓ ةٓ العٖو الؾلٔش  مكزجخ الض،بةخ اللٔىٕخ  ثُه ٍعٕل  ٛجعخ  ٖٔبؽجً مه ىمُه َٛجُ .

39
 234المىُٖه  مؾمل  الم،وة قجل االٍزعمبه  ٓ  -

40
َالزُىٔون  ثٕووَد  الطجعوخ األَلووّ  ثي،ئوي  عجول اإللوً  القطوبة اإلٕو ؽٓ ةوٓ الم،ووة الزكؤُه َالمٖووبكه  كاه المىزقوت العوثوٓ ليلهاٍوبد َالىْوو  -

 48م  ٓ 1997
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اّمووب اللزوووح الضبوٕووخ  ةزمّٕوويد ثقوووَط الَوويطبن مووه كا وووح الٖوومذ  ةووٓ الُقووذ الوونْ رمّكووه ةٕووً المووُلّ 

ٍيٕمبن  َعيمبق ةبً  مه االٛ ع عيّ هٍبلزٕه رزىبَالن إوُ  المونٌت الٌُوبثٓ ثْوكٍل عوبم  إؽولاٌمب رٚو ُّ 

خ هٍبلخ صبلضخ اصبهد ٍغبالً ةكؤبً م،وثٕبً مكزُثبً ؽُلٍب  ٕلؾخ  َافوِ رٚ ُّ َهقزٕه ة،ٜ. لكه صمّ 40وؾُ ب
41
  

كمب ّّغعذ الَيطبن عيّ كزبثخ هكق عىٍب  َإهٍبلً ثعضخً رؾذ قٕبكح اثىً الموُلّ إثووإٌ  إلوّ الؾوّظ  ثٖوؾجخ كولق 

الل،ٕوً مه قبٙٓ مواكِ مؾمل اليكامٓ  َعبل  ةبً العجّبً ثه كٕوان  َالل،ًٕ األمٕه ععلو الؾَىٓ الورجٓ  َ

عجل القبلب الُكٔٓ
42
. 

ةٓ هّكي  عمل الَيطبن عيّ اٍزغ ق مُق  العيمبق مه الٌُبثٕخا ةطيت مه ص صخ اع م ٕٕبمخ مُقوٍ  

رغبٌٍب  َثنل  رلبعل الع،ل اللٔىٓ الم،وثٓ من ٌني اللعُح المْوقٕخ ثْوكل مزمّٕوي. َٔمكوه اعزجوبه مُقو  ّوٕـ 

َّلح ليمىطب الم،وثٓ ةٓ الزمنٌت اللٔىٓ  َؽمبٔخ الوناد المُلّ ٍيٕمبن  َّٕـ عيمبق ةبً اثه كٕوان   ؽبلخ مغ

وبً عيوّ  ّّ َّو مل  اعزجبه الطٕت ثوه كٕووان مؾمول ثوه عجول الٌُوبة مجزولعبً َمُْ الَمبلِكٕخ مه اللعُح الٌُبثٕخ. ٔل

 الملزووُػ ثووبة ه»عبّموخ المَوويمٕه ةووٓ ع،ب وولٌ . كمووب كاةون العّ مووخ الم،وثووٓ عووه كوامووخ األَلٕوبق  عووبع ً مىٍووب 

«ل،ٚبق ؽبعٕبد العجبك
43

ك  ة إلّ ه. َاثعل مه مل   قوب  ثز،جٕول ال،جوُه  َالزجووُّ   َمعزجواً اّن ىٔبهح ال،جُه ر،وُّ

«ةٓ ٕمٕ  منٌت مبل »ثٍب 
44
. 

اّمب العّ مخ ٍيٕمبن الؾُاد  ة،ل ٍّغل  ٌَُ ٔعجِّو عه هأً  النْ ٛيجً مىً الَيطبن ٍيٕمبن ؽُ  ٍعُك 

ّٓ ٔزُّعول ثبلَوٕ  كوّل موه ُٔقوبلِ  منٌجوً ثه عجل العئي  ثووًّ ٌَوبث
45

. ةوٓ ؽوٕه اثولِ الْوٕـ ؽمولَن ثوه الؾوبط 

«رؾلّفووبد مٍّمووخ ثقٖووُٓ الع،ٕوولح الٌُبثٕووخ»
46

. َإن كووبَ  ثعوو٘ الموولػ َالمغبميووخ ليٌُووبثٕٕه  رمبّووٕبً موون 

األعواد اللثيُمبٍٕخ عيّ عٍل الَيطبن ٍيٕمبن
47

 آفؤه.   األمو النْ عوَّ عيًٕ اوز،بكاد عيمبق

َةٓ ٍٕبق الوّك عيّ الوٍبلخ الٌُبثٕخ كا مبً  اوز،ل ٕبؽت بالزوعمبوخ  مُق  اثوه ؽمولَن  معزجوواً إّٔوبي 

«ليمجزلع الٚب »مبكؽبً 
48

. َاعزجو مل  مجوبكهح ّقٖوٕخ موه الل،ٕوً كَن عيو  الَويطبن. لكوّه ٌوني الوَأوخ مٕوو 

                                                           
41
الجٕٚوبق   اّ،وا  عضمبن  ةٓ إُ  اللكو الم،وثٓ الؾلٔش: معطٕبد َرؾيٕل  مغيخ ثٖمبد  مىُْهاد كيٕخ اٖكاة َالعيُم اإلوَبوٕخ  اثه مَٕ   الولاه -

 60  ٓ 5مطجعخ الىغبػ  العلك

42
 291ب  ٓ اكىًَُ  الغِٕ العوموم  الغيق األَ   موعن ٍبث -

43
 21  ٓ 1325ثىكٕوان  الطٕت  هّك عيّ منٌت الٌُبثٕخ  مقطُٛ ةٓ المكزجخ الُٛىٕخ  هق  ك  -

44
 49اوفو: ثي،ئي  عجل اإللً  القطبة اإلٕ ؽٓ  ٓ  -

45
 57  ٓ 2941اوفو: الؾُاد  ٍيٕمبن  كُٔان مقطُٛ ةٓ المكزجخ الُٛىٕخ  هق   -

46
 237ٓ المىُٖه  مؾمل  الم،وة قجل االٍزعمبه   -

47
 237المىُٖه  مؾمل  ٓ «. رعكٌ كُوٍب مُق  المُلّ ٍيٕمبن»الموعن ولًَ  ة،ٖٕلرً  -

48
-  ٓ ٓ   َّ  290-289اكىًَُ  الغِٕ العوموم  الغيق األ
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ليٌُبثٕخ  اّن مب قبم ثً ؽمولَن إوّموب ٌوُ إعو ن ٕؾٕؾخ  ؽٕش ُٔهك اكىًَُ بٌَُ مّمه ٍبول الغبوت اإلٔغبثٓ 

عيّ لَبن الَيطبن  ٌَُ ٍجت ه ٌٕ ةٓ وغبػ المُلّ إثوإٌ   َالؾّظ الم،وثوٓ  ةوٓ اكاق مىبٍوكٍ   َىٔوبهرٍ  

عيّ األمه َاألمبن
49
. 

  اوٍّو  موب هاَا موه ملو»َإعمبالً  ةوئّن العيموبق  الونٔه اهٍويٍ  الَويطبن ٍويٕمبن مون َلولي  ليؾوظ  اّكولَا 

الَيطبن ٍعُك مب ٔقبل  مب عبهٙوُي موه ةوبٌو الْوؤعخ  َإوّموب ّوبٌلَا مىوً  َموه ارجبعوً  مبٔوخ االٍوز،بمخ  

«َال،ٕووبم ثْووعب و اإلٍوو م
50

. َٔزّٚووؼ مووه الؾووُاه  الوونْ كاه ثووٕه الُةوول الم،وثووٓ  ممووضّ ً ثبل،بٙووٓ اثووه إثوووإٌ  

اليكامٓ
51

ّْ م ؽفخ ٍيجٕخ عيّ الغب َمبٔخ مب ُٔ،ب  ةٓ الٌُوبثٓ »وت الع،لْ ليٌُبثٕخ    اّن العيمبق ل  ركه لٍ  ا

«المنكُه اوًّ مه م ح الؾىبثيخ ارجبع اإلمبم اؽمل هٙٓ ه عىً مضل اثه رٕمّٕخ
52
. 

ُّ الٌُوبثٓ  َالقُٖٕوٕخ الم،وثٕوخ األّوعؤخ  ععيزوب موه المىطي،وبد اللٔىٕوخ لَوويلٕخ  َثبللعول  ؽبلوخ ال،يو

َمز،بٛعوخً مون الٌُبثٕوخ  موه ؽٕوش الع،ٕولح. ٌَونا الز،وبٛن ٔعوُك إلوّ المُلّ ٍيٕمبن مؾيٕوخً  موه ؽٕوش المونٌت  

اإلٍ م ولًَا ةئما هععىب إلّ هٍبلخ الَيطبن الم،وثٓ
53

اعزوود ليٌُبثٕوخ ثٖوج،زٍب َموامٍٕوب »  ةَوى ؽ  اوّوً 

«اإلٕ ؽٕخ
54

   لكىًّ فبل  الٌُبثٕخ ةٓ قٕٚزٕه كجٕورٕه: 

  ةززعيّوب ثبألَلٕوبق َكواموبرٍ ا ملو  اّن الموُلّ ٍويٕمبن ٔعزجوو ال،ٕٚخ األَلّ رزعيّب ثبلزكلٕو. اّموب الضبوٕوخ

الزكلٕو امواً فطٕواً َعفٕمبً الهرجبًٛ ثبلغبوت الع،لْ كفُالً َفوَعبًا َكبن ال ٔووِ مونٌت اثوه عجول الٌُوبة 

ش ألثوٓ ةٓ ركلٕو العبّمخ إلرٕبوٍ  ثع٘ األمُه المزعيّ،خ ثئبهح ال،جُه َمٕوٌب. ََٔزٍْل الَيطبن ةٓ ملو  ثؾولٔ

  َٔعيّوب الَويطبن عيوّ «أمب هعل مَي  كلّوو هعو ً مَويمبً  ةوئن كوبن كوبةواً  َإال كوبن ٌوُ كوبةو»كاََك ٔ،ُ : 

«ٌَنا مجبل،خ ىاعوح عه مل  الٕٚو  اَ َعٕل ان ال ٔقز  لً ثقٕو»الؾلٔش ثبل،ُ : 
55
. 

                                                           
49
 290الموعن ولًَ  ٓ  -

50
 291الموعن ولًَ  ٓ  -

51
–ٍوعُك رٍو ُّ  ثبألٍوبً  مَوولخ الَوىّخ َمقبللزٍوب  َمَوولخ اٍوزُاق ه كبن ال،بٙٓ اثه إثوإٌ  اليكامٓ ٌُ مه افن الكيمخ  َٛووػ عوّلح اٍوئيخ عيوّ اثوه  -

ّٓ َاألوجٕبق ةٓ قجُهٌ   كمب ٍولً عه ىٔبهح ال،جُه  َمىن الٌُبثٕخ مل . اكىًَُ  ٓ ٓ  -رعبلّ  292 -291عيّ العوُ  َؽٕبح الىج

52
-  ٓ   َّ  157 -156 -155ه فبلل  كزبة االٍز،ٖب  الغيق الَبثن  ٓ ٓ . اوفو كنل : الىبٕوْ  اؽمل ث292اكىًَُ  الغِٕ العوموم  الغيق األ

53
  11بٛ  العولك اَهكٌب: العواقٓ  اؽمل  الوّك الم،وثٓ عيّ الوٍبلخ المىَُثخ ليْٕـ مؾمل ثوه عجول الٌُوبة  مغيوخ المىبٌول  َىاهح الْوؤَن الض،بةٕوخ  الوثو -

 ٓ ٓ129-153 

54
 238المىُٖه  مؾمل  الم،وة قجل االٍزعمبه  ٓ  -

-
55
هٍبلخ المُلّ ٍويٕمبن َالطٕوت «. َقٖلوب هكَّ الطوق كيٍّب ل،ٖل ؽّب  َعلم ركلٕو اٌل ال،جيخ َعيمبق الميّخا ألّن الزكلٕو امو عفٕ »ٔ،ُ  المُلّ ٍيٕمبن:  

 269  ٓ 1838ثه كٕوان  ةٓ مَولخ الكَت  مقطُٛ ةٓ المكزجخ الُٛىٕخ  هق  

 132  ٓ 30مىَُثخ ليْٕـ مؾمل ثه عجل الٌُبة  مغيخ المىبٌل  العلك العواقٓ  اؽمل  الوّك الم،وثٓ عيّ الوٍبلخ ال
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وخ ثبألَلٕوبق  َكواموبرٍ   َىٔوبهح قجوُهٌ ّٕ  . ة،ول رْوّلكد الٌُبثٕوخ ةوٓ َةٕمب ٔزعيّب ثبل،ٕٚخ الضبوٕوخ القب

مل   َاثبن الٌُبثُٕن م،بالحً ّولٔلحً ةوٓ ٌونا األموو
56

. مٕوو اّن الموُلّ ٍويٕمبن مٌوت فو د ملو   مَوزىلاً عيوّ 

إوًّ ال ُٔياه قجو لٕىزلن ثً مٕوو قجوو وجٕىوب ٕويّّ ه عيٕوً ٍَويّ   َععيٍوب »ةزُِ اثه العوثٓ المبلكٓ  النْ ٔ،ُ : 

   َاعزملي مه ال ٔؾّٖ عولكاً  َموب عولم موىٍ  مولكاً  َموب عيٕىوب ةوٓ الولةن مموه عولم مه العجبكاد  َاولن اموٌ

«الىلن  َبإوّمب األعمب  ثبلىّٕخ 
57
. 

َالُاٙؼ  ٌىب  اّن الَيطبن ال ُٔعبهٗ ىٔبهح ال،جُه  الزٓ ٔ،ّوٌب المنٌت المبلكٓ  كمب ٔوِ اّن الزعبمل 

بمؼ َالؾُاه  إلقىوبعٍ  ثوبلوعُع إلوّ الَوىّخ َالْووع الؾىٕو  من العبّمخ المىؾوةخ عه اللٔه ٔغت ان ٔزَّ  ثبلزَ

«ث  رعىٕذ َال رْ،ٕت»
58

. صّ  إّن ٌىبك اكلّوخ ةوٓ الَوىّخ رجوٕؼ ىٔوبهح قجوو الوٍوُ  ٕويّّ ه عيٕوً ٍَويّ   َٛيوت 

خ ّٕ الْلبعخ ةٓ ؽٚورً  من مب َٔزُعت مل  مه مواعبح ل،ُاعل َآكاة فب
59
. 

ل،ل اهاك المُلّ ٍيٕمبن ان ٔزُإل من الٌُبثٕخ َآ  ٍعُك  الٍّٕمب لّمب ٍوٕطوَا عيوّ الؾغوبى  ثموب ةٕوً 

مّكخ َالملٔىخ. َلعّل هٍبلزً رفٍوي ثُٖهح الل،ًٕ  لمب رّٚمىزً مه اٍزلالالٍد كضٕلوخ ثبٖٔوبد ال،وآوٕوخ  َالؾولٔش 

يٌُبثٕوخ ثٖو ؽٕخ كعُرٍوب  َثَو مخ قٖولٌب ةوٓ ؽمبٔوخ الولٔه َالْوؤعخ  ثْوكل ٔوُؽٓ الىجُْ  ةكمب اوّوً ٍويّ  ل

ثووبلزُاةب موون الع،ٕوولح الٌُبثٕووخ
60

  ةئوّووً قووّلم عيٍٕووب اعزواٙووبد عٌُؤّووخ رزُاةووب َالموونٌت المووبلكٓ  َاألّووعؤخ  

د  النْ كاة عيًٕ الزلُّٔه ةٓ الم،وة. ُّ  َالزٖ

وخ  عيوّ الووم  موه ملو  الز قوٓ مون  َمه ٌىب  ٔمكىىوب روكٕول اّن ليموُلّ ٍويٕمبن ّٕ ٍويلٕزً الم،وثٕوخ القب

ٍّخ ثبللٔه. َٔمكه االٍزلال  عيّ مل  ث،ٕٚخ  الٌُبثٕخ  الٍٕمب ةٓ الزعبمل من ثع٘ االوؾواةبد االعزمبعٕخ المب

وو  ثبلوولٔه  َُّ د الطوقووٓ  َمُقوو  الَوويطبن الم،وثووٓ مىٍووب. ةعيووّ مووواه الٌُبثٕووخ  ٔوولعُ ٍوويٕمبن إلووّ الزم ُّ الزٖوو

ؾٕؼ  كموب ٌوُ معووَد ةوٓ إوُلً الكزوبة َالَوىّخ  َكموب ٛجّ،وً الَوي  الٖوبلؼ موه الٖوؾبثخ  لكوه كعوُح الٖ

                                                           
56
َالْووك الموواك ثٍوني أٖوبد َوؾٌُوب . »إوّوً موه ْٔووك ثوبد ة،ول ؽوّوم ه عيٕوً الغىّوخ َمووَاي الىوبهٔ،ُ  مؾمل ثه عجل الٌُبة رعيٕ،بً عيّ قُلً رعوبلّ:  -

اوفو: األلٍُٓ  مؾموُك ّوكوْ  روبهٔـ وغول  رؾ،ٕوب مؾمول ثٍغوخ األصووْ  المطجعوخ «. عجبكح ال،جُه  َعجبكح األوجٕبق  َالم  كخ  َالٖبلؾٕه ٔلفل ةًٕ ّوك

 83  ٓ ـ1347ٌالَيلٕخ  مٖو  الطجعخ الضبوٕخ  

57
 135العواقٓ  اؽمل  الوك الم،وثٓ...  مغيخ المىبٌل  ٓ  -

58
 3  ٓ 4624ه عجل العئي  مقطُٛ ةٓ المكزجخ الُٛىٕخ  هق  هٍبلخ المُلّ ٍيٕمبن إلّ ٍعُك ث -

59
 4الموعن ولًَ  ٓ  -

60
ّ٘ عيوّ ٛؤوب الَوي  الٖوبلؼ... َموب ثوؽىوب »ٔ،ُ  المُلّ ٍيٕمبن:  - ل،ل ٍّووب مب ثي،ىب عىك  مه ٍٕورك  ةٓ اليٌل ةٓ اللوٕب  َإؽٕوبق هٍوُم الولٔه  َالؾو

 2هٍبلخ المُلّ ٍيٕمبن  ٓ «. ،ز  ةًٕ كزت العيمبق  َمناٌت الَي  َالٖؾبثخوَمن عىك  مب قل إجز  ةًٕ كّل اإلٕبثخ  ََاة
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الز،ُٔ   الزٓ قبكٌب المُلّ ٍيٕمبن ثطووق هٍومٕخ ٙوّل الطوقٕوخ بكلووٍق ٙوبلّخ   لو  رموّو كَن ٕولام مجبّوو مون 

ح كٔىٕخ  ٍَٕبٍٕخ  َاقزٖبكٔخ. ُّ  اليأَخ  َمب رمضّيً مه ق

ٍويٕمبن قول َعول موه ثوٕه العيموبق َموه ٔىبٕووي ةوٓ ؽميزوً ٙوّل الطوقٕوخ  مضول: قبٙوٓ  َإما كبن الموُلّ

مواكِ مؾمل عبُّه الوثوبٛٓ  َاؽمول المووَٕوٓ
61

  ةوئّن النٌىٕوخ اللٔىٕوخ الم،وثٕوخ اٍوٍمذ ةوٓ ٕوعُثخ وغوبػ 

ح المقوين  ؽٕوش روُةّو لييأَوخ الُ ُّ ح ثعو٘ اليَأوب كبووذ رٚوبٌٓ قو ُّ ىاوٕوخ موه مقطّٜ الَيطبن  ال ٍّٕمب اّن قو

«الْوٓق الكضٕوو الونْ ال ُٔعول ةوٓ فويا ه الميوُك»المب  
62

  َاوزْوو ٕوٕزٍب  ةوٕوجؾذ قجيوخ ليئوبهح َالٍولأب  

َليقبهعٕه عه المقين
63
 . 

َمضل ٌني الُٙعٕخ الٖعجخ كةعذ ثبلَيطبن إلّ وٍظ ٍٕبٍخ مزىبقٚخ رغبي اليَأوب  ة،ول ؽوبهة اليأَوخ 

مب اٍز،جل اثب العجبً اؽمل الزٕغبوٓ بالغيا وْ  ةٓ ةبً  َقجِل ؽُٚهي الْواكٔخ  كمب اّووب  َاوٍيم امبمٍب. ك

وووً العيمٕوووخ  َاعطوووبي الَووويطبن كاهاً معزجووووحً   ََ َاّوووزٍو امووووي ةوووٓ ةوووبً َالم،ووووة  ٌَوووُ ّوووٕـ الطب لوووخ »مغبل

«الزٕغبوٕخ
64

. كمب رعبٛ  الَيطبن من اليأَخ اللهقبَٔخ المىؾلهح  ثلَهٌب  مه الغيا و  ؽٕش فبٙوذ ؽوَثوبً 

ٍ  الَيطبن ثبلعطبق إلّ ان عبكَا إلّ  ّٖ من الَيطخ العضمبوٕخ  ثَجت الل،و َاوعلام األقُاد عىل اٌل ريمَبن  ةق

ملٔىزٍ  ثٍُبٛخ مىً عىل الَيطخ العضمبوٕخ
65
. 

َوَزىزظ مه ٍٕبٍخ ٍيٕمبن رغبي اليَأب اوًّ كبن ٔ،ٕ  رمٕٕياً َاٙؾبً ثٕه اليَأب الُٖةّٕخ  الزٓ كبوذ لوً 

خ َكّٔخمعٍب ع ق
66

د الطوقٓ  النْ اكفل بالؾٚووح   َبالؾبلوخ   َبالغلثوخ   كْوعب و كٔىٕوخ مٖوله  ُّ   َالزٖ

رْؤعٍب اليَأب. َامبم ٌنا الُٙن  رلّفل الَيطبن ثٖلزً اللٔىٕخ َالَٕبٍٕخ  معزجواً الَويُك الطوقوٓ موةُٙوبً 

ٍوٕمب العَٕوبَٔخ  َالؾملَّوٕخ  مه مىفُه كٔىٓ ٍويلٓ. َملو  موب كةعوً إلوّ مٍبعموخ ٌوني الطووق َالطُا و   ال

                                                           
61
 68م  ٓ 1985ؽوكبد  إثوإٌ   الزٕبهاد الَٕبٍٕخ َاللكؤخ ثبلم،وة ف   قون َوٖ  قجل الؾمبٔخ  مطجعخ الىغبػ  اللاه الجٕٚبق   -

62
المكىبٍوٓ  مؾمول ثوه ؽمويح  الكُكوت األٍوعل ةوٓ مىبقوت ٍوٕلوب َمُالووب عيوٓ ثوه . و، ً عه: 228اَهكي: المىُٖه  مؾمل  الم،وة قجل االٍزعمبه  ٓ  -

 162م  ٓ 1906اؽمل  ٛجعخ ؽغؤخ ةبً  

63
َاعيو  اوّوٓ إوّموب اهكد ان ٔكوُن ثيأَوخ َىان َاقو  مون الْووع الُمطوبع... »ٔ،ُ  المُلّ ٍيٕمبن  ةٓ هٍبلزً إلّ ّوٕـ اليأَوخ الُىاوٕوخ اؽمول الوُىاوٓ:  -

ه موه  ال،ُم النٔه ٔؤلَن مغّوك الغبي اللوُْٕ  َٔغعيُن امكىزٍ  فٕواً مه مّكخ َالملٔىخ... َؽ،ٕ،خ اليأَخ ان ٔيغو إلٍٕب كّل مه ٌوة إلوّ َاوذ ثمعي  عه

  3الَٕبٍووٓ  ع عووه: ٙووؤ   مؾموول  الزُةٕوو  الَٕبٍووٓ لإلٔوولُٔلُعٕب الٌُبثٕووخ ثووبلم،وة  المغيووخ الم،وثٕووخ لعيوو  االعزمووبع«. ةووبل   َلووٌٕ مٍوثووبً ليفووبلمٕه

 48م  ٓ 1987ؽئوان/ ُٔوُٕ 

64
 136الىبٕوْ  اؽمل ثه فبلل  االٍز،ٖب  الغيق الَبثن  ٓ  -

65
 141الموعن ولًَ  ٓ  -

ؽفووُحت ر،طّووٓ عيووّ الطؤ،ووخ الزٕغبوٕووخ َولُمٌووب  ٌَوونا »َال،ؤووت اّن الغووبثوْ ٔعزموول عيووّ ٕووبؽت االٍز،ٖووب ةووٓ ال،ووُ  إّن اليأَووخ اللهقبَٔووخ ٕووبهد لٍووب 

   190  ٓ 7ىزبط مغّوك رؤَل ٍٕبٍٓ لي،ُ  إّن الَويطبن ٍويٕمبن ٙول اللَلوخ العضمبوٕوخ  ٌَونا قوُ ت ال ٔعكوٌ الؾ،ٕ،وخا ألّن ٕوبؽت االٍز،ٖوب بالغويقاالٍز

َ٘ الَيطبن ثٕعزً مه ٛود اٌل ريمَوبن اإلٍو مٕخ اوفوو: الغوبثوْ  الؾوكوخ الَويلٕخ َالغمبعوبد اللٔىٕوخ المعبٕووح ةوٓ الم،ووة  ةوٓ الؾوكوبد «. ٔؤّكل هة

 195م  ٓ 2004المعبٕوح ةٓ الُٛه العوثٓ  موكي كهاٍبد الُؽلح العوثٕخ  ثٕوَد  الطجعخ القبمَخ  

66
 326م  ٓ 1982  الَىخ 8ىوٕجو  مؾمل  ومُمط مه اللكو الم،وثٓ  مغيخ كيٕخ اٖكاة َالعيُم اإلوَبوٕخ  الوثبٛ  العلك  -
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َالغٕ وٕخ. َمه ٌنا المىطيب  اّزمل ال،ٚوت الَويطبوٓ عيوّ ثعو٘ الممبهٍوبد الطوقٕوخ بالٚوبلّخ   مضول ريو  

الزٓ ر،بم بلَجعخ هعب   ةٓ مواكِ
67
. 

إعمبالً  رمضّل هٍبلخ المُلّ ٍيٕمبن ٙل الطوقٕخ اومُمعبً ليمعوةخ اللٔىٕخ الَيلٕخ المَزؾٚوح لمَؤَلٕخ 

وؼ ٍوجت رُعٍٕوً ا ِّٙ إلمبم ال،ب   ثٖ ؽٕخ الولٔه َالولوٕب. ةلوٓ هٍوبلزً المْوٍُهح ٙول المُاٍو  َالجِولع  وغولي ُٔ

لونل  َّعوً «. ه قل اٍزوعبوب عمبعزك   َاَعت لىب ٛوبعزك   َؽوّنهوب إٙوبعزك »الوٍبلخ إلّ عمُم ّعجً  ثوّن 

ثمؾو٘ ةٚويً  اَٙوؼ لكو  ٛووق الَوىّخ »ه  فطبثً المجبّو إلوّ الىوبً  مونكواً إّٔوبٌ   ثوٍويُة َعفوٓ  ثوونّ 

لزَيكٌُب... َاروكُا عىك  ثَِلَع المُاٍ  الزٓ اوز  ميزجَُن  َالجَِلع الزٓ ٔئّىٍب اٌل األٌوُاق َٔيجَوُن  َاةزوقوُا 

قووْل ٌوول وىجووئك  « اَىاعووبً  َاوزيعووُا األكٔووبن َاألمووُا  اوزياعووبً... َاؽوولصُا ةووٓ كٔووه ه مووب اٍووزُعجُا ثووً ٍوو،واً 

«َكّل مل  ثلعخ ّىٕعخ  َةعيخ ةفٕعخ... ٍَىّخ مقبللخ ألؽكبم الْؤعخ»]أٖخ[   ثبألفَؤه اعمبالً...
68
. 

ٍَّوبد الواعٕوخ لٍوني العٕوُة  َٔجلَ اّن الَيطبن ال ُّٔعً ك مً إلوّ بالعبّموخ  ةؾَوتا ثول إلوّ ريو  المؤ

  َع لوووخ  َمٕوٌموووب موووه مَْ الجووولع عَوووبَح»المزوووبعوح ثبلووولٔه بف ةوووبً ليَوووىّخ   كموووب كهط عيٕوووً »اللٔىٕوووخ  َ

«َالٚ لخ...  َكّل مل  اإلولبق ةًٕ إولبق ةٓ مٕو مْوَع
69
. 

ف اٌطىىّٕي اٌّرٛافىىك ِىىل اٌهىىريعح ا ضىىالِيح.  ّٛ ف تإٌطىىثح إٌىىٝ ضىىٍيّاْ ٘ىىٛ، ح ىىراق، اٌر ىى ّٛ ّْ اٌر ىى إ

فيح ِمثٌٛىىح ع ّٛ ىىا ٚيّثّىىً أتىىٛ حاِىىد اٌغساٌىىي ٚوراتىىٗ  إحيىىاء عٍىىَٛ اٌىىديٓ( أّٔٛل ىىاق ٌرعيىىح ذ ىى ِّ ٕىىد اٌطىىٍطاْ. أ

اٌطرليّح، ِٚا ذمَٛ تٗ ِٓ فطاد ا رّاعي ٚديٕي، ورهفيل االخرالر تيٓ اٌر اي ٚإٌطاء
70

، ٚزخرفح األضرحح 

 ٚاٌثٕاء فٛق اٌمثٛف، فذٌه وٍّٗ ِرفٛ .

ٔج،ّ ان و،ُ  إّن ّقٖٕخ المُلّ ٍويٕمبن َمىٍغوً اإلٕو ؽٓ  َإن الز،وّ ةوٓ ٍويلّٕزً مون الٌُبثٕوخ ةوٓ 

د الَووىّٓ الٖووؾٕؼثعوو٘ كيّٕووبد الْووو ُّ ٔعخ بالزُؽٕوول   اقوووة مووب ٔكووُن إلووّ الزٖوو
71
ك الوولٔىٓ   مىووً إلووّ الزْوولُّ

                                                           
67
ُّ الجعٕل  ا»ٔ،ُ  المُلّ ٍيٕمبن:  - ثزٍب  اٌل مواكِ ثَجعخ هعب ... ةعيٕىب ان و،زلْ ثَجعخ هعب   َال وزّقنٌ  آلٍخ لوئ  ٔوؤَ  الؾوب  ةوٍٕ  إلوّ موب مه ال،ي

م  1977و، ً عه: األفٚو  مؾمل األفٚوو  الؾٕوبح األكثٕوخ ةوٓ الم،ووة عيوّ عٍول اللَلوخ العئُوخ  كاه الوّوبك  ٛجعوخ «. آ  إلًٕ ةٓ ٔ،ُس  َٔعُق  َوَوا

 ٓ366 

68
-  ّٔ  466الوٍبلخ ةٓ: الئبوٓ  اثُ ال،بٍ   الزوعمبوخ الكجوِ  ٓ  هاعن و

69
 467الموعن ولًَ  ٓ  -

70
 222. و، ً عه: المىُٖه  مؾمل  الم،وة قجل االٍزعمبه  ٓ 6 -5المُلّ ٍيٕمبن  فطجخ ةٓ المُاٍ   كَن وبّو  ةبً  ٓ ٓ  -

71
 223المىُٖه  مؾمل  الم،وة قجل االٍزعمبه  ٓ  -
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المعوَد عىل الٌُبثٕخ. كمب اّن رجىًّٕ ةكواً إٕ ؽّٕبً م،وثٕبً  ةٓ ةّل الموععٕخ العيٕب اللٔىٕخ  َةوٓ رىوبم  روبمق مون 

الموععّٕخ العيٕب المغزمعٕخ
72

ٌٍّ اإلٕ ؽّٕخ الَيلٕخ ال  م،وثٕخ الؾلٔضخ ثبمزٕبى.  ععل مىً مؤ

ثْووكل عووبم  ٔمكووه روكٕوول اّن الموركووياد العميٕووخ ليزوولُّٔه ةووٓ الم،وووة ةووّل ثعٕوولاً عووه الزوووصٕواد الٌُبثٕووخ 

الؾىجيٕووخ عيووّ المَووزُٕٔه الْووعجٓ َالىقووُثٓ  َاّن الزوووصٕو الوونْ َقوون ةوولَّ مؾوولَكاً لي،بٔووخ  عيووّ الوووم  مووه ملوو  

مٕخ  الٍوٕمب الزُؽٕول  األٕوُ  الزوٓ ال رغمون ثوٕه الَويلٕزٕه الم،وثٕوخ الز،بٛن الكجٕوو ةوٓ إوُ  الع،ٕولح اإلٍو 

ًٍ ٔووزيقٔ ثبالهرجووبٛ  َالمْوووقٕخ ةؾَووتا ثوول إوٍّووب رغموون كووّل الؾوكووبد اإلٕوو ؽٕخ اإلٍوو مٕخ  ثبعزجووبه اٍووب

 العُْٚ ثٕه الزُؽٕل َعٌُو اإلٍ ما إم ال ؽلٔش عه ٌنا األفٕو كَن االوط ق الليَلٓ َالعميٓ مه الزُؽٕل.

ٌَنا الضبثذ ةٍمزً الكزبثبد الزبهٔقٕخ الكُلُوٕبلٕخ  ثبعزجبهي إ ً مه إُ  الؾوكخ الٌُبثٕخ  َاعزجود ارّقبمي 

مووه ٛووود الَوويلٕخ الم،وثٕووخ مىطي،ووبً ع،وولٔبً إوّمووب ٌووُ مؾوو٘ اٍووزغ ة ليوؤٔووخ الٌُبثٕووخ إلووّ الم،وووة  َالزوولُّٔه 

 الم،وثٓ.

                                                           
72
ةوٓ خ العيٕب المغزمعٕخ مل  االرّلبق َالزُاٛؤ المغزمعٓ المَي  ثٖؾخ ٍَمُ اةكبه َؽ،وب ب رٖوُهّٔخ مزعيّ،وخ ثبلولٔه  اَ القجووح المغزمعٕوخ  قٖل ثبلموععّٕ  -

 الممبهٍخ االعزمبعٕخ.ةٓ ىمه ممزلق َُٛٔل  ٌَنا االرّلبق َالزُاٛؤ ال رىلٖل اةكبهي عه الموععٕخ العيٕب اللٔىٕخا ثل رَُعّل رلٖٕ ً َإعبكح روكٕت لؾ،ٕ،زٍب 
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 ؽوكبد  إثوإٌ :  ·

 م.1985الَٕبٍٕخ َاللكؤخ ثبلم،وة ف   قون َوٖ  قجل الؾمبٔخ  مطجعخ الىغبػ  اللاه الجٕٚبق   الزٕبهاد 

 م.1994  الَىخ 2الم،وة عجو الزبهٔـ  الغيق الضبلش  كاه الوّبك الؾلٔضخ  اللاه الجٕٚبق  الطجعخ  

َّ   ر،ولٔ  َرؾ،ٕوب َرعيٕوب اؽمول ثوه ٍُٔو  اكىًَُ  اؽمل  الغِٕ العوموم القمبٍٓ ةوٓ كَلوخ اَالك مُالووب عيوٓ الَغيمبٍوٓ   · الغويق األ

 الكىٍَُٓ  كَن مكو ٍىخ الىْو.

الىبٕوْ  اؽمل ثه فبلل  االٍز،ٖبق ألفجبه كَلخ الم،وة األقّٖ  رؾ،ٕب ععلو الىبٕوْ َمؾمل الىبٕوْ  الغويق الَوبثن  كاه الكزوبة  . 

 م.1956اللاه الجٕٚبق  

خ.ثىبوٓ  اؽمل ثه عجل الَ م  اللُٕٙب · ّٕ  د الٌُجٕخ ةٓ الوكِّ عيّ الطب لخ الٌُبثٕخ  فياوخ عجل الكؤ  الل لٓ القب

 م.1978اثُ ال،بٍ   الئبوٓ  الزوعمبوٕخ الكجوِ  وْو َىاهح األوجبق  ٛجعخ  ·

 م.1983ىْو  الَىخ اهولهًٔ  عُلٕبن ّبه   ربهٔـ ّمب  إةؤ،ٕب  الغيق الضبوٓ  رعؤت مؾمل ميالٓ َالجْٕو ٍ مخ  اللاه الزُوَٕخ لي ·

 م.1989ّبمٕخ  عجوان  آ  ٍعُك مبٍٕٙ  َمَز،جيٍ   ٕؾبهْ ليطجبعخ َالىْو  الطجعخ الضبوٕخ  لىلن   ·

 م.1992مؤوٌ  ؽَٕه  الْوق اإلٍ مٓ ةٓ العٖو الؾلٔش  مكزجخ الض،بةخ اللٔىٕخ  ثُه ٍعٕل  ٛجعخ  ·

َالمٖبكه  كاه المىزقت العوثٓ ليلهاٍبد َالىْوو َالزُىٔون  ثٕووَد  الطجعوخ  ثي،ئي  عجل اإللً  القطبة اإلٕ ؽٓ ةٓ الم،وة الزكُٔه ·

 م.1997األَلّ 

 م.1998الغجورٓ  عجل الوؽمه  عغب ت اٖصبه ةٓ الزواع  َاألفجبه  كاه الكزبة المٖؤخ  ٛجعخ  ·

 م.1986ك الَُةٕٕزٓ  ٛجعخ ةبٍٕيٕٕ   ربهٔـ العوثٕخ الَعُكٔخ  روعمخ فٕوْ الٚبمه  َع   المبّطخ  ٛجن ةٓ االرؾب ·

 م.1977ثوَكيمبن  كبه   ربهٔـ الْعُة اإلٍ مٕخ  روعمخ وجًٕ امٕه ةبهً َمىٕو الجعيجكٓ  كاه العي  ليم ٕٔه  ثٕوَد  الطجعخ الَبثعخ   ·

 م.1977عيّ عٍل اللَلخ العئُخ  كاه الوّبك  ٛجعخ  األفٚو  مؾمل  الؾٕبح األكثٕخ ةٓ الم،وة ·

م  روعموخ مؾمول ؽجٕولح  الموكوي الض،وبةٓ العوثوٓ  الطجعوخ 1822-1722مل  الم،وة قجل االٍزعمبه  المغزمن َاللَلخ َالولٔه المىُٖه  مؾ ·

 م.2006األَلّ  

 م.1906المكىبٍٓ  مؾمل ثه ؽميح  الكُكت األٍعل ةٓ مىبقت ٍٕلوب َمُالوب عيٓ ثه اؽمل  ٛجعخ ؽغؤخ  ةبً   ·

 م.1980إللٍٕخ ةٓ اؽبكٔش فٕو الجؤخ  المطجعخ الميكٕخ  الطجعخ الضبوٕخ  اثه عجل ه  مؾمل  اللزُؽبد ا· 

ٍَّخ الَيطبن بالْؤ   ةٓ الم،وة  مؾبَلخ ةٓ الزوكٕت  إةؤ،ٕب الْوق  الَىخ  ·  م. 1988ٙؤ   مؾمل  مؤ

اإلٍو مٕخ المعبٕووح ةوٓ الوُٛه العوثوٓ  ةوٓ الؾوكوبد  -الغبثوْ  مؾمل عبثل  َآفووَن  الؾوكوخ الَويلٕخ َالغمبعوبد اللٔىٕوخ المعبٕووح  ·

 .2003موكي كهاٍبد الُؽلح العوثٕخ  عبمعخ األم  المزؾلح  ثٕوَد  الطجعخ القبمَخ  

 ي.1347األلٍُٓ  مؾمُك ّكوْ  ربهٔـ وغل  رؾ،ٕب َرعيٕب مؾمل ثٍغخ األصوْ  المكزجٕخ الَيلٕخ  مٖو  الطجعخ الضبوٕخ   ·

 م.2005َعُكٔخ ثٕه ال،لٔ  َالؾلٔش  روعمخ عجل اإللً الىعٕمٓ  كاه الَبقٓ  الطجعخ الضبلضخ  هّٕل  مٚبَْ  ربهٔـ العوثٕخ ال· 

 اٌّةطٛراخ

 .4624المُلّ ٍيٕمبن إلّ ٍعُك ثه عجل العئي  مقطُٛ ةٓ المكزجخ الُٛىٕخ  هق   -

 .1838المُلّ ٍيٕمبن َالطٕت ثه كٕوان  ةٓ مَولخ الكَت  مقطُٛ ةٓ المكزجخ الُٛىٕخ  هق   -

 .1325الطٕت ثىكٕوان  هّك عيّ منٌت الٌُبثٕخ  مقطُٛ ةٓ المكزجخ الُٛىٕخ  هق  ك  -
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 .2941ٍيٕمبن الؾُاد  كُٔان مقطُٛ ةٓ المكزجخ الُٛىٕخ  هق   -

 اٌّفالخ

الوثوبٛ  . العواقٓ  اؽمل  الوّك الم،وثٓ عيّ الوٍبلخ المىَوُثخ ليْوٕـ مؾمول ثوه عجول الٌُوبة  مغيوخ المىبٌول  َىاهح الْوؤَن الض،بةٕوخ  

 .11العلك 

. اهؽٕيوخ  عجووبً  العىبٔوخ ثعيوو  الؾوولٔش ثموواكِ ةووٓ عٍول الَوويطبن ٍووٕلْ مؾمول ثووه عجول ه  مغيووخ كيٕووخ اٖكاة َالعيوُم اإلوَووبوٕخ ةووٓ 

 م.1996  الَىخ 13مواكِ  العلك

اة َالعيوُم اإلوَوبوٕخ  اثوه . اّ،وا  عضمبن  ةٓ إُ  اللكو الم،وثوٓ الؾولٔش  معطٕوبد َرؾيٕول  مغيوخ ثٖومبد  مىْوُهاد كيٕوخ اٖك

 .5مَٕ   اللاه الجٕٚبق  مطجعخ الىغبػ  العلك

. العيُْ  ٍعٕل ثه ٍعٕل  وٖوٕؾخ األموخ َإهاكح الُؽولح  مؾمول الضبلوش َافزٕبهاروً المنٌجٕوخ  مغيوخ االعزٍوبك  ثٕووَد  العولك العْووَن  

 م.1993الَىخ القبمَخ  ٕٕ  

ٓ عٍول ٍوٕغٓ مؾمول ثوه عجول ه  إؽٕوبق مٍُوُعخ األموبوٓ ألثوٓ اللووط األٕولٍبوٓ بإكهاك . ثىْؤلخ  مؾمل  مه اإلوغبىاد الض،بةٕوخ ةو

 م.1996  الَىخ 13   مغيخ كيٕخ اٖكاة ةٓ مواكِ  العلك 1880األمبوٓ مه كزبة األمبوٓ 

 م.1982   الَىخ8ىوٕجو  مؾمل  ومُمط مه اللكو الم،وثٓ  مغيخ كيٕخ اٖكاة َالعيُم اإلوَبوٕخ  الوثبٛ  العلك . 

 م.1987  ُٔوُٕ 3. ٙؤ   مؾمل  الزُةٕ  الَٕبٍٓ لإلٔلُٔلُعٕب الٌُبثٕخ ثبلم،وة  المغيخ الم،وثٕخ لعي  االعزمبع الَٕبٍٓ  العلك 

 اٌّرا ل اٌفرٔطيح

- Abdellah Laroui: L’histoire du Maghreb (Petite collection Maspero) tome II, Paris 1975, p54. 

- H. Laoust: Les schismes dans l’islam: introduction à une étude de la religion musulmane payolheque, 

Paris, 1977. 

- M. Bellaire: Le wahhabisme au Maroc, Casablanca, 1928. 
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