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ةيقرشلا ناتسكرت نع فرعت اذام 

ةيقرشلا ناتسكرت نع فرعت اذام
ميھاربإ -ملقب
ىلإ مسقنتو كرتلا ضرأ ينعتو " ناتس " يناثلاو " كرت " لوألا نييعطقم نم نوكتي حلطصم ناتسكرت ةملك
.ةيبرغلا ناتسكرتو ةيقرشلا ناتسكرت
" جنايكس " ديدج مسا اھيلع نوينيصلا قلطأو ،ينيصلا لالتحالا تحت ةعقاولا ضرألا يھف ةيقرشلا ناتسكرت امأ
. " ديدجلا عباتلا " اھانعمو
و ناتسناغفأ بونجلا نمو ةيداحتالا ايسور ةيروھمج لامشلا نم اھدحتو ايسآ طسو يف ةيقرشلا ناتسكرت عقتو
" ةلقتسملا ةيمالسإلا تايروھمجلا برغلا نمو ةيبعشلا نيصلا ةيروھمج قرشلا نمو تبتلاو ريمشك و ناتسكاب
."ايلوغنم " يقرشلا لامشلا نمو " ناتسقازاق ،ناتسزيغرق ،ناتسكجاط

.نيصلا ةحاسم سمخ لكشت يھو عبرم رتموليك 1.828.417 ةيقرشلا ناتسكرت ةحاسم غلبت
.ةمسن نويلم 25 يلاوح ناكسلا ددع غلبيو
." ةيروغيألا " يھ ملسملا يناتسكرتلا بعشلا رثكأ اھب ملكتي يتلا تاغللاو

نيصلاو ناتسكرت
نيملسملل بيذعتلاو داھطضالا نم دھع أدبو " م 1616 ، ـھ 1026 " ماع مكحلا ىلإ "وجناملا " ةرسأ تءاج
لتق ،ةرسألا هذھ ءيجم نم ةنس 132 دعب اذھ ناكو مھسفنأ نع عافدلا ىلإ نوملسملا رطضأ ام نييناتسكرتلا
.دحأ مھب عمسي ملو نيصلا راوسأ فلخ ةيعامج حباذم يف نيملسملا نم فلآلا تائم اھدعب
نوملسملا فعضو الماك ءاليتسا ةيقرشلا ناتسكرت ىلع نوينيصلا ىلوتسا " م 1759 ،ـھ 1173 " ماع يفو
ىلإ ةينيص ةيرشب لتك لقن مت ثيح ناطيتسالا ةسايس نيصلا تعبتاو ملسم نويلم يلاوح لتقو ةھجاوملا نع

ةيمالسإلا ةجولفلا تايدتنم - ةيقرشلا ناتسكرت نع فرعت اذام http://al-faloja.info/vb/showthread.php?t=45883

1 of 14 2/20/2009 6:07 PM



يف " اجوخ ريجناھج ديعس " ةروث اھرھشأ نيينيصلا دض ةفينع تاروثب نوملسملا ماق اھدعب ،ناتسكرت ضرأ
م 1865 ــ ـھ1282 ماع يف ىرخأ ةروث اھدعب تءاج مث ،تاونس 8 ترمتسا يتلاو م 1820 ــ ـھ 1236 ماع
اذھ نكل ةيقرشلا ناتسكرت لالقتسا نم اھدعب نوملسملا نكمت " كب بوقعي " ةدايقب اماع 15 ترمتساو
:بابسأ ةدعل لمتكي مل لالقتسالا
.ةينامثعلا ةفالخلا ىلإ " كب بوقعي " مامضنإ :الوأ
:اثلاث.سورلا دض " ةيمالسإلا ناقوقلا " ةلود اھيف رصاني " كب بوقعي " نم ةلاسر ىلع سورلا عالطإ :ايناث
" كب بوقعي " ةروث ريثأت نم نييناطيربلا فوخ
.لالقتسالا وحن مھوذح وذحت نأ نم ايناطيرب لبق نم ةرمعتسملا ةيمالسإلا لودلا ىقاب ىلع
الالتحا 1878 ماع يف اھتلتحاو ىرخأ ةرم ةيقرشلا ناتسكرت نيصلا تمجاھ م 1876 ــ ـھ 1293 ماع يفو
.ةرواجملا قطانملا ىلإ ميلقإلا اذھ نم مھترجھو نيملسملا نم ريثك ةدابإ ىلإ تامجھلا هذھ تدأ دقو ،الماك
اھببس ناكو ينيصلا وزغلا دض ةيقرشلا ناتسكرت يف ةمراع ةروث تماق م 1931 ــ ـھ 1350 ماع يفو
" لومق " ةيالو يف نوملسملا اھيلع شيعي اھنم ليلقلا كرتو نيملسملا يضارأ ةيبلغأ نوينيصلا باصتغا
.اھناكم ةينيصلا رسألا ناطيتساو
اولتقو سانلا رھاظتف ." لومق " ةيالو يف ينيصلا ةطرشلا سيئر لبق نم ةملسم ةأرما ىلع ءادتعا عقو مث
ءاحنأ يف مراع بضغ اھيف معو ادج ةفينع ةروث تناكو ،يطرش 32 مھددعو هسارح عم ةطرشلا سيئر
عطتست ملو ينيصلا ودعلا ةھجاومل اودعتساو اوحلستو لابجلا يف نوملسملا اھيف نصحت ةيقرشلا ناتسكرت
نوملسملا رصتناو ملسملا بضغلا ناكرب عم اعفن دجت ملف ةيسورلا تاوقلاب اوناعتساف اھدامخإ ةينيصلا تاوقلا
ناتسكرت زكرم ىجمورأ نم اوبرتقاو " نافرت " ىلع اضيأ اورطيسو " ناجب " ةنيدم ىلع ول وتساو مھيلع
ةيسايسلا بصانملا عيزوتو ميسقت ةرورضب مھوعنقأ نيملسملا ىلع ةيسورلا ةموكحلا نم طغض تحتو ةيقرشلا
نم هبئانو نيصلا نم ماعلا مكاحلا نوكيف " نيينيصلا نيلتحملاو نييناتسكرتلا نيملسملا نيب ةيركسعلاو
"ناتسكرتلا
تحت ناتسكرت بونج يف " رغشاك و نتخ " يتيالو ىلع اولوتسا نيدھاجملا نأ بصانملا ميسقت ببس ناكو
ةيروھمج " مايق اونلعأو ةيمالسإلا ةعيرشلا ميكحت وھ مھفدھ ناك نيذلاو الماد تباثو ارغب نيمأ دمحم ةرامإ
" ةيمالسإلا ةيقرشلا ناتسكرت
" زاينجوخ " اوعنقأف ةيمالسإ ديأب ةيروھمجلا هذھ ىلع ءاضقلا سورلاو نوينيصلا ررق تقولا اذھ يفو
عاطتساو ناتسكرت يف يركسعلا مكاحلا بئان نوكي نأب هودعوو ةيمالسإلا ةيروھمجلا ىلع ءاضقلاو يدصتلاب
،رھشأ 7 يلاوح اھرمع ناك يتلاو " زاينجوخ " يديأب ةيمالسإلا ةيروھمجلا ىلع ءاضقلا سورلاو نوينيصلا
نع ناتسناغفأ ىلإ " ارغب نيمأ دمحم " برھو نيصلا ىلإ هملسو " الماد تباث " ىلع زاينجوخ ضبق اھدعب
.ةرصاعملا ةيقرشلا ناتسكرت خيرات لجسو لباك يف سلجو ريمشك قيرط
.اقنش " زاينجوخ " مدعأو نينيصلا يديأب " الماد تباث " لتقو
تارشع عم ةموكحلا ءاضعأ عيمج مادعإب ماقو ةملسملا ةيروھمجلا هذھ يسورلا ينيصلا فلاحتلا طقسأ كلذبو
:وھو لباقملا ىلع اولصح نأ سورلل ناكو نيملسملا نم فالآلا

." ىجمرأو لومق " يتيالو يف ةتباث ةوقك يسورلا شيجلا ىلع ءاقبإلا قح )1
.ةيناتسكرتلا ندملا ضعب يف ةيسورلا تايلصنقلا حتف )2
.ةيرادإلا فئاظولا يف سورلا ضعب مادختساو ةيندعملا تاورثلا نع بيقنتلا قح )3
ملعت ايعويش ناك دقف ،هل يسورلا نواعتلاو فطاعتلا بلجل ليح ةدعب ةيقرشلا ناتسكرتل ينيصلا مكاحلا ماق دقلو
نييركسعلا ءاربخلا بالجتساو ةيسورلا تادعاسملا نمض كلذبو اھئدابمو ةيعويشلا ميلاعت وكسوم يف سردو
دارأ دالبلا ىلع هترطيس مكحي نأ عاطتساو كلذ هل مت نأ دعبو ةيرادإلاو ةيركسعلا هتاءافك عفرو هفوفص ميظنتل
.اھولتحيو ناتسكرت يف سورلا عمطي نأ فاخو فثكملا يركسعلا دجاوتلاو يسورلا ظغضلا نم صلختي نأ
تاوقلا درطل ةعيرذ ايسور ىلع ةيناملألا تاوقلا موجھو ةيناثلا ةيملاعلا برحلا يف ينيصلا مكاحلا دجو دقلو
تاوقلا درطب ماقف ،ةيناملألا تاوقلا لبق نم هفادھتسا نم فوخلاو هيلع طغضلا ةجحب هيضارأ نم ةيسورلا
.لبق نم اھحتف دق ناك يتلا تايلصنقلا قالغإو ةيسورلا

ةيمالسإلا ةجولفلا تايدتنم - ةيقرشلا ناتسكرت نع فرعت اذام http://al-faloja.info/vb/showthread.php?t=45883

2 of 14 2/20/2009 6:07 PM



  #2  

ينيصلا مكاحلا نم ماقتنالا يف سورلا ركف مھئافلحو ناملألا ةميزھب ةيناثلا ةيملاعلا برحلا تھتنا نأ دعبو
دض فوقولل مھبيردتو ناتسكرت يف نيملسملا ةدعاسمل نييركسعلا ءاربخلا لاسرإب اوماقف ةيقرشلا ناتسكرتل
.نيينيصلا
ةمواقملا ترشتنا دقلو نيينيصلا دض نييناتسكرتلا نيملسملا نم ةفينع ةمواقم كانھ تناك ءانثألا هذھ يفو
.ةيناتسكرتلا يضارألا ءاحنأ يف تيوقو سورلا ةدعاسمب
لالقتسا اھدعب نلعأو م 1944 ــ ـھ 1364 ماع يف " ةروط ناخ يلع " نيدلا ملاع ةدايقب ةروث تماق مث
طبحأو ةينيصلا تاطلسلا عم نواعتلاب عاجشلا لجرلا اذھ تفطتخا ةيسورلا ةنايخلا دي نكلو ةيقرشلا ناتسكرت
.لالقتسالا
ملعتو نطابلا يف ايعويش ناك هنكلو املسم هرھاظ ناك يذلا مساق ناجدمحأ " ةروط ناخ يلع " عابتأ نم ناكو
ةروثلا ىلع اوفتلي ىتح نيملسملا فوفص يف هوسدي نأ سورلا عاطتساو ةيعويشلا ئدابم قنتعاو وكسوم يف
.مھل هميلستو " ةروط ناخ يلع " ىلع ضبقلاب سورلا عم نواعتلاب ماقف ةيمالسإلا
ناخ يلع " هدارأ ام فالخ ىلع اذھو ناتسكرتلا لالقتسا سيلو نيينيصلا نم ماقتنالا وھ سورلا فدھ ناكو
.ةلقتسم ةيمالسإ ةموكح ةماقإ نم " ةروط
ةينطو ةموكح ةماقإ يف مھقوقحب فارتعالا لباقم نيينيصلا عم حلصلا لوبق ىلع مھنم ىقبت نم ماغرإ متو
.نيزجتحملا مھئامعز حارس قالطإو
لتق نأ ةسرشلا ةمجھلا هذھ ةجيتن ناكو الماك ةيقرشلا ناتسكرت نوينيصلا نويعويشلا لتحا م 1949 ماع يفو
.يداليم 1979 ماع ىلإ ةفلتخم قرطب ملسم نويلم 3.5 يلاوح
:اھنمو ملاظلا يعويشلا لالتحالا دض ةفينعلا نيملسملا تاروث ترمتسا داھطضالاو تبكلا اذھ مغرو
تحت ةيقرشلا ناتسكرت لالقتسا ىلإ فدھت تناك " نَـتُخ " دالب يف ةروث تماق م 1955 ماع ربمسيد 31 خيراتب
.نيدھاجملا نم فالآ ةروثلا هذھ يف دھشتساو " مودخم نيدلا حتفو هللا ماد ديمحلا دبع " ةدايق
ةعيرشلا قيبطتب بلاطت تماق يتلا ةيداھجلا تايلمعلا يف نيدھاجملا تائم لتق م 1990 ةنس ليربإ 5 خيرات يفو
يمالسإلا بزحلا ريمأ " فسوي نيدلا ءايض " ةدايق تحت " وسلزق " ةنيدمب " نيراب " ةيرق يف ةيمالسإلا
.يناتسكرتلا يمالسإلا بزحلا دعب اميف همسإ حبصأ يذلاو تقولا كلذ يف يقرشلا يناتسكرتلا
.ةيمالسإلا هتيوھ نع ثحبيو يعويشلا ماظنلا حفاكي اذھ انموي ىلإ رمتسم ملسملا يناتسكرتلا بعشلا لازي الو

ةيقرشلا ناتسكرت يف نيملسملا نوؤشب متھت ةيلصف ةيمالسإ ةلجم

يناتسكرتلا يمالسإلا بزحلا نع ردصت

ةيمالسإلا ناتسكرت
http://t-mansura.com/Islami_Turkistan-01.pdf
http://t-mansura.com/Islami_Turkistan-02.rar
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ةيقرشلا ناتسكرت نع فرعت اذام

ميھاربإ -ملقب
ىلإ مسقنتو كرتلا ضرأ ينعتو " ناتس " يناثلاو " كرت " لوألا نييعطقم نم نوكتي حلطصم ناتسكرت ةملك
.ةيبرغلا ناتسكرتو ةيقرشلا ناتسكرت
" جنايكس " ديدج مسا اھيلع نوينيصلا قلطأو ،ينيصلا لالتحالا تحت ةعقاولا ضرألا يھف ةيقرشلا ناتسكرت امأ
. " ديدجلا عباتلا " اھانعمو
و ناتسناغفأ بونجلا نمو ةيداحتالا ايسور ةيروھمج لامشلا نم اھدحتو ايسآ طسو يف ةيقرشلا ناتسكرت عقتو
" ةلقتسملا ةيمالسإلا تايروھمجلا برغلا نمو ةيبعشلا نيصلا ةيروھمج قرشلا نمو تبتلاو ريمشك و ناتسكاب
."ايلوغنم " يقرشلا لامشلا نمو " ناتسقازاق ،ناتسزيغرق ،ناتسكجاط
.نيصلا ةحاسم سمخ لكشت يھو عبرم رتموليك 1.828.417 ةيقرشلا ناتسكرت ةحاسم غلبت
.ةمسن نويلم 25 يلاوح ناكسلا ددع غلبيو
." ةيروغيألا " يھ ملسملا يناتسكرتلا بعشلا رثكأ اھب ملكتي يتلا تاغللاو

نيصلاو ناتسكرت
نيملسملل بيذعتلاو داھطضالا نم دھع أدبو " م 1616 ، ـھ 1026 " ماع مكحلا ىلإ "وجناملا " ةرسأ تءاج
لتق ،ةرسألا هذھ ءيجم نم ةنس 132 دعب اذھ ناكو مھسفنأ نع عافدلا ىلإ نوملسملا رطضأ ام نييناتسكرتلا
.دحأ مھب عمسي ملو نيصلا راوسأ فلخ ةيعامج حباذم يف نيملسملا نم فلآلا تائم اھدعب
نوملسملا فعضو الماك ءاليتسا ةيقرشلا ناتسكرت ىلع نوينيصلا ىلوتسا " م 1759 ،ـھ 1173 " ماع يفو
ىلإ ةينيص ةيرشب لتك لقن مت ثيح ناطيتسالا ةسايس نيصلا تعبتاو ملسم نويلم يلاوح لتقو ةھجاوملا نع
يف " اجوخ ريجناھج ديعس " ةروث اھرھشأ نيينيصلا دض ةفينع تاروثب نوملسملا ماق اھدعب ،ناتسكرت ضرأ
م 1865 ــ ـھ1282 ماع يف ىرخأ ةروث اھدعب تءاج مث ،تاونس 8 ترمتسا يتلاو م 1820 ــ ـھ 1236 ماع
اذھ نكل ةيقرشلا ناتسكرت لالقتسا نم اھدعب نوملسملا نكمت " كب بوقعي " ةدايقب اماع 15 ترمتساو
:بابسأ ةدعل لمتكي مل لالقتسالا
.ةينامثعلا ةفالخلا ىلإ " كب بوقعي " مامضنإ :الوأ
:اثلاث.سورلا دض " ةيمالسإلا ناقوقلا " ةلود اھيف رصاني " كب بوقعي " نم ةلاسر ىلع سورلا عالطإ :ايناث
" كب بوقعي " ةروث ريثأت نم نييناطيربلا فوخ
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.لالقتسالا وحن مھوذح وذحت نأ نم ايناطيرب لبق نم ةرمعتسملا ةيمالسإلا لودلا ىقاب ىلع
الالتحا 1878 ماع يف اھتلتحاو ىرخأ ةرم ةيقرشلا ناتسكرت نيصلا تمجاھ م 1876 ــ ـھ 1293 ماع يفو
.ةرواجملا قطانملا ىلإ ميلقإلا اذھ نم مھترجھو نيملسملا نم ريثك ةدابإ ىلإ تامجھلا هذھ تدأ دقو ،الماك
اھببس ناكو ينيصلا وزغلا دض ةيقرشلا ناتسكرت يف ةمراع ةروث تماق م 1931 ــ ـھ 1350 ماع يفو
" لومق " ةيالو يف نوملسملا اھيلع شيعي اھنم ليلقلا كرتو نيملسملا يضارأ ةيبلغأ نوينيصلا باصتغا
.اھناكم ةينيصلا رسألا ناطيتساو
اولتقو سانلا رھاظتف ." لومق " ةيالو يف ينيصلا ةطرشلا سيئر لبق نم ةملسم ةأرما ىلع ءادتعا عقو مث
ءاحنأ يف مراع بضغ اھيف معو ادج ةفينع ةروث تناكو ،يطرش 32 مھددعو هسارح عم ةطرشلا سيئر
عطتست ملو ينيصلا ودعلا ةھجاومل اودعتساو اوحلستو لابجلا يف نوملسملا اھيف نصحت ةيقرشلا ناتسكرت
نوملسملا رصتناو ملسملا بضغلا ناكرب عم اعفن دجت ملف ةيسورلا تاوقلاب اوناعتساف اھدامخإ ةينيصلا تاوقلا
ناتسكرت زكرم ىجمورأ نم اوبرتقاو " نافرت " ىلع اضيأ اورطيسو " ناجب " ةنيدم ىلع ول وتساو مھيلع
ةيسايسلا بصانملا عيزوتو ميسقت ةرورضب مھوعنقأ نيملسملا ىلع ةيسورلا ةموكحلا نم طغض تحتو ةيقرشلا
نم هبئانو نيصلا نم ماعلا مكاحلا نوكيف " نيينيصلا نيلتحملاو نييناتسكرتلا نيملسملا نيب ةيركسعلاو
"ناتسكرتلا
تحت ناتسكرت بونج يف " رغشاك و نتخ " يتيالو ىلع اولوتسا نيدھاجملا نأ بصانملا ميسقت ببس ناكو
ةيروھمج " مايق اونلعأو ةيمالسإلا ةعيرشلا ميكحت وھ مھفدھ ناك نيذلاو الماد تباثو ارغب نيمأ دمحم ةرامإ
" ةيمالسإلا ةيقرشلا ناتسكرت
" زاينجوخ " اوعنقأف ةيمالسإ ديأب ةيروھمجلا هذھ ىلع ءاضقلا سورلاو نوينيصلا ررق تقولا اذھ يفو
عاطتساو ناتسكرت يف يركسعلا مكاحلا بئان نوكي نأب هودعوو ةيمالسإلا ةيروھمجلا ىلع ءاضقلاو يدصتلاب
،رھشأ 7 يلاوح اھرمع ناك يتلاو " زاينجوخ " يديأب ةيمالسإلا ةيروھمجلا ىلع ءاضقلا سورلاو نوينيصلا
نع ناتسناغفأ ىلإ " ارغب نيمأ دمحم " برھو نيصلا ىلإ هملسو " الماد تباث " ىلع زاينجوخ ضبق اھدعب
.ةرصاعملا ةيقرشلا ناتسكرت خيرات لجسو لباك يف سلجو ريمشك قيرط
.اقنش " زاينجوخ " مدعأو نينيصلا يديأب " الماد تباث " لتقو
تارشع عم ةموكحلا ءاضعأ عيمج مادعإب ماقو ةملسملا ةيروھمجلا هذھ يسورلا ينيصلا فلاحتلا طقسأ كلذبو
:وھو لباقملا ىلع اولصح نأ سورلل ناكو نيملسملا نم فالآلا

." ىجمرأو لومق " يتيالو يف ةتباث ةوقك يسورلا شيجلا ىلع ءاقبإلا قح )1
.ةيناتسكرتلا ندملا ضعب يف ةيسورلا تايلصنقلا حتف )2
.ةيرادإلا فئاظولا يف سورلا ضعب مادختساو ةيندعملا تاورثلا نع بيقنتلا قح )3
ملعت ايعويش ناك دقف ،هل يسورلا نواعتلاو فطاعتلا بلجل ليح ةدعب ةيقرشلا ناتسكرتل ينيصلا مكاحلا ماق دقلو
نييركسعلا ءاربخلا بالجتساو ةيسورلا تادعاسملا نمض كلذبو اھئدابمو ةيعويشلا ميلاعت وكسوم يف سردو
دارأ دالبلا ىلع هترطيس مكحي نأ عاطتساو كلذ هل مت نأ دعبو ةيرادإلاو ةيركسعلا هتاءافك عفرو هفوفص ميظنتل
.اھولتحيو ناتسكرت يف سورلا عمطي نأ فاخو فثكملا يركسعلا دجاوتلاو يسورلا ظغضلا نم صلختي نأ
تاوقلا درطل ةعيرذ ايسور ىلع ةيناملألا تاوقلا موجھو ةيناثلا ةيملاعلا برحلا يف ينيصلا مكاحلا دجو دقلو
تاوقلا درطب ماقف ،ةيناملألا تاوقلا لبق نم هفادھتسا نم فوخلاو هيلع طغضلا ةجحب هيضارأ نم ةيسورلا
.لبق نم اھحتف دق ناك يتلا تايلصنقلا قالغإو ةيسورلا
ينيصلا مكاحلا نم ماقتنالا يف سورلا ركف مھئافلحو ناملألا ةميزھب ةيناثلا ةيملاعلا برحلا تھتنا نأ دعبو
دض فوقولل مھبيردتو ناتسكرت يف نيملسملا ةدعاسمل نييركسعلا ءاربخلا لاسرإب اوماقف ةيقرشلا ناتسكرتل
.نيينيصلا
ةمواقملا ترشتنا دقلو نيينيصلا دض نييناتسكرتلا نيملسملا نم ةفينع ةمواقم كانھ تناك ءانثألا هذھ يفو
.ةيناتسكرتلا يضارألا ءاحنأ يف تيوقو سورلا ةدعاسمب
لالقتسا اھدعب نلعأو م 1944 ــ ـھ 1364 ماع يف " ةروط ناخ يلع " نيدلا ملاع ةدايقب ةروث تماق مث
طبحأو ةينيصلا تاطلسلا عم نواعتلاب عاجشلا لجرلا اذھ تفطتخا ةيسورلا ةنايخلا دي نكلو ةيقرشلا ناتسكرت
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.لالقتسالا
ملعتو نطابلا يف ايعويش ناك هنكلو املسم هرھاظ ناك يذلا مساق ناجدمحأ " ةروط ناخ يلع " عابتأ نم ناكو
ةروثلا ىلع اوفتلي ىتح نيملسملا فوفص يف هوسدي نأ سورلا عاطتساو ةيعويشلا ئدابم قنتعاو وكسوم يف
.مھل هميلستو " ةروط ناخ يلع " ىلع ضبقلاب سورلا عم نواعتلاب ماقف ةيمالسإلا
ناخ يلع " هدارأ ام فالخ ىلع اذھو ناتسكرتلا لالقتسا سيلو نيينيصلا نم ماقتنالا وھ سورلا فدھ ناكو
.ةلقتسم ةيمالسإ ةموكح ةماقإ نم " ةروط
ةينطو ةموكح ةماقإ يف مھقوقحب فارتعالا لباقم نيينيصلا عم حلصلا لوبق ىلع مھنم ىقبت نم ماغرإ متو
.نيزجتحملا مھئامعز حارس قالطإو
لتق نأ ةسرشلا ةمجھلا هذھ ةجيتن ناكو الماك ةيقرشلا ناتسكرت نوينيصلا نويعويشلا لتحا م 1949 ماع يفو
.يداليم 1979 ماع ىلإ ةفلتخم قرطب ملسم نويلم 3.5 يلاوح
:اھنمو ملاظلا يعويشلا لالتحالا دض ةفينعلا نيملسملا تاروث ترمتسا داھطضالاو تبكلا اذھ مغرو
تحت ةيقرشلا ناتسكرت لالقتسا ىلإ فدھت تناك " نَـتُخ " دالب يف ةروث تماق م 1955 ماع ربمسيد 31 خيراتب
.نيدھاجملا نم فالآ ةروثلا هذھ يف دھشتساو " مودخم نيدلا حتفو هللا ماد ديمحلا دبع " ةدايق
ةعيرشلا قيبطتب بلاطت تماق يتلا ةيداھجلا تايلمعلا يف نيدھاجملا تائم لتق م 1990 ةنس ليربإ 5 خيرات يفو
يمالسإلا بزحلا ريمأ " فسوي نيدلا ءايض " ةدايق تحت " وسلزق " ةنيدمب " نيراب " ةيرق يف ةيمالسإلا
.يناتسكرتلا يمالسإلا بزحلا دعب اميف همسإ حبصأ يذلاو تقولا كلذ يف يقرشلا يناتسكرتلا
.ةيمالسإلا هتيوھ نع ثحبيو يعويشلا ماظنلا حفاكي اذھ انموي ىلإ رمتسم ملسملا يناتسكرتلا بعشلا لازي الو

ةيقرشلا ناتسكرت يف نيملسملا نوؤشب متھت ةيلصف ةيمالسإ ةلجم
يناتسكرتلا يمالسإلا بزحلا نع ردصت

ةيمالسإلا ناتسكرت

تاعاس 7 ذنم 

 مسابلا رجفلا
وضع

 
64 :تاكراشملا

.. بيطلا كدوھجم ىلع روصنم هللادبع خأ ءازجلا ريخ هللا كازج

تاعاس 7 ذنم 

 ةبسحلا صانق
قلأتم وضع

 
1,673 :تاكراشملا

بيطلا كدوھجم ىلع روصنم هللادبع خأ ءازجلا ريخ هللا كازج

تاعاس 5 ذنم 

 روصنم هللا دبع
وضع

 
42 :تاكراشملا

ةيمالسإلا ةجولفلا تايدتنم - ةيقرشلا ناتسكرت نع فرعت اذام http://al-faloja.info/vb/showthread.php?t=45883

6 of 14 2/20/2009 6:07 PM



]quote=251528;روصنم هللا دبع[

ةيقرشلا ناتسكرت نع فرعت اذام

ميھاربإ -ملقب
ىلإ مسقنتو كرتلا ضرأ ينعتو " ناتس " يناثلاو " كرت " لوألا نييعطقم نم نوكتي حلطصم ناتسكرت ةملك
.ةيبرغلا ناتسكرتو ةيقرشلا ناتسكرت
" جنايكس " ديدج مسا اھيلع نوينيصلا قلطأو ،ينيصلا لالتحالا تحت ةعقاولا ضرألا يھف ةيقرشلا ناتسكرت امأ
. " ديدجلا عباتلا " اھانعمو
و ناتسناغفأ بونجلا نمو ةيداحتالا ايسور ةيروھمج لامشلا نم اھدحتو ايسآ طسو يف ةيقرشلا ناتسكرت عقتو
" ةلقتسملا ةيمالسإلا تايروھمجلا برغلا نمو ةيبعشلا نيصلا ةيروھمج قرشلا نمو تبتلاو ريمشك و ناتسكاب
."ايلوغنم " يقرشلا لامشلا نمو " ناتسقازاق ،ناتسزيغرق ،ناتسكجاط
.نيصلا ةحاسم سمخ لكشت يھو عبرم رتموليك 1.828.417 ةيقرشلا ناتسكرت ةحاسم غلبت
.ةمسن نويلم 25 يلاوح ناكسلا ددع غلبيو
." ةيروغيألا " يھ ملسملا يناتسكرتلا بعشلا رثكأ اھب ملكتي يتلا تاغللاو

نيصلاو ناتسكرت
نيملسملل بيذعتلاو داھطضالا نم دھع أدبو " م 1616 ، ـھ 1026 " ماع مكحلا ىلإ "وجناملا " ةرسأ تءاج
لتق ،ةرسألا هذھ ءيجم نم ةنس 132 دعب اذھ ناكو مھسفنأ نع عافدلا ىلإ نوملسملا رطضأ ام نييناتسكرتلا
.دحأ مھب عمسي ملو نيصلا راوسأ فلخ ةيعامج حباذم يف نيملسملا نم فلآلا تائم اھدعب
نوملسملا فعضو الماك ءاليتسا ةيقرشلا ناتسكرت ىلع نوينيصلا ىلوتسا " م 1759 ،ـھ 1173 " ماع يفو
ىلإ ةينيص ةيرشب لتك لقن مت ثيح ناطيتسالا ةسايس نيصلا تعبتاو ملسم نويلم يلاوح لتقو ةھجاوملا نع
يف " اجوخ ريجناھج ديعس " ةروث اھرھشأ نيينيصلا دض ةفينع تاروثب نوملسملا ماق اھدعب ،ناتسكرت ضرأ
م 1865 ــ ـھ1282 ماع يف ىرخأ ةروث اھدعب تءاج مث ،تاونس 8 ترمتسا يتلاو م 1820 ــ ـھ 1236 ماع
اذھ نكل ةيقرشلا ناتسكرت لالقتسا نم اھدعب نوملسملا نكمت " كب بوقعي " ةدايقب اماع 15 ترمتساو
:بابسأ ةدعل لمتكي مل لالقتسالا
.ةينامثعلا ةفالخلا ىلإ " كب بوقعي " مامضنإ :الوأ
:اثلاث.سورلا دض " ةيمالسإلا ناقوقلا " ةلود اھيف رصاني " كب بوقعي " نم ةلاسر ىلع سورلا عالطإ :ايناث
" كب بوقعي " ةروث ريثأت نم نييناطيربلا فوخ
.لالقتسالا وحن مھوذح وذحت نأ نم ايناطيرب لبق نم ةرمعتسملا ةيمالسإلا لودلا ىقاب ىلع
الالتحا 1878 ماع يف اھتلتحاو ىرخأ ةرم ةيقرشلا ناتسكرت نيصلا تمجاھ م 1876 ــ ـھ 1293 ماع يفو
.ةرواجملا قطانملا ىلإ ميلقإلا اذھ نم مھترجھو نيملسملا نم ريثك ةدابإ ىلإ تامجھلا هذھ تدأ دقو ،الماك
اھببس ناكو ينيصلا وزغلا دض ةيقرشلا ناتسكرت يف ةمراع ةروث تماق م 1931 ــ ـھ 1350 ماع يفو
" لومق " ةيالو يف نوملسملا اھيلع شيعي اھنم ليلقلا كرتو نيملسملا يضارأ ةيبلغأ نوينيصلا باصتغا
.اھناكم ةينيصلا رسألا ناطيتساو
اولتقو سانلا رھاظتف ." لومق " ةيالو يف ينيصلا ةطرشلا سيئر لبق نم ةملسم ةأرما ىلع ءادتعا عقو مث
ءاحنأ يف مراع بضغ اھيف معو ادج ةفينع ةروث تناكو ،يطرش 32 مھددعو هسارح عم ةطرشلا سيئر
عطتست ملو ينيصلا ودعلا ةھجاومل اودعتساو اوحلستو لابجلا يف نوملسملا اھيف نصحت ةيقرشلا ناتسكرت
نوملسملا رصتناو ملسملا بضغلا ناكرب عم اعفن دجت ملف ةيسورلا تاوقلاب اوناعتساف اھدامخإ ةينيصلا تاوقلا
ناتسكرت زكرم ىجمورأ نم اوبرتقاو " نافرت " ىلع اضيأ اورطيسو " ناجب " ةنيدم ىلع ول وتساو مھيلع
ةيسايسلا بصانملا عيزوتو ميسقت ةرورضب مھوعنقأ نيملسملا ىلع ةيسورلا ةموكحلا نم طغض تحتو ةيقرشلا
نم هبئانو نيصلا نم ماعلا مكاحلا نوكيف " نيينيصلا نيلتحملاو نييناتسكرتلا نيملسملا نيب ةيركسعلاو
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"ناتسكرتلا
تحت ناتسكرت بونج يف " رغشاك و نتخ " يتيالو ىلع اولوتسا نيدھاجملا نأ بصانملا ميسقت ببس ناكو
ةيروھمج " مايق اونلعأو ةيمالسإلا ةعيرشلا ميكحت وھ مھفدھ ناك نيذلاو الماد تباثو ارغب نيمأ دمحم ةرامإ
" ةيمالسإلا ةيقرشلا ناتسكرت
" زاينجوخ " اوعنقأف ةيمالسإ ديأب ةيروھمجلا هذھ ىلع ءاضقلا سورلاو نوينيصلا ررق تقولا اذھ يفو
عاطتساو ناتسكرت يف يركسعلا مكاحلا بئان نوكي نأب هودعوو ةيمالسإلا ةيروھمجلا ىلع ءاضقلاو يدصتلاب
،رھشأ 7 يلاوح اھرمع ناك يتلاو " زاينجوخ " يديأب ةيمالسإلا ةيروھمجلا ىلع ءاضقلا سورلاو نوينيصلا
نع ناتسناغفأ ىلإ " ارغب نيمأ دمحم " برھو نيصلا ىلإ هملسو " الماد تباث " ىلع زاينجوخ ضبق اھدعب
.ةرصاعملا ةيقرشلا ناتسكرت خيرات لجسو لباك يف سلجو ريمشك قيرط
.اقنش " زاينجوخ " مدعأو نينيصلا يديأب " الماد تباث " لتقو
تارشع عم ةموكحلا ءاضعأ عيمج مادعإب ماقو ةملسملا ةيروھمجلا هذھ يسورلا ينيصلا فلاحتلا طقسأ كلذبو
:وھو لباقملا ىلع اولصح نأ سورلل ناكو نيملسملا نم فالآلا

." ىجمرأو لومق " يتيالو يف ةتباث ةوقك يسورلا شيجلا ىلع ءاقبإلا قح )1
.ةيناتسكرتلا ندملا ضعب يف ةيسورلا تايلصنقلا حتف )2
.ةيرادإلا فئاظولا يف سورلا ضعب مادختساو ةيندعملا تاورثلا نع بيقنتلا قح )3
ملعت ايعويش ناك دقف ،هل يسورلا نواعتلاو فطاعتلا بلجل ليح ةدعب ةيقرشلا ناتسكرتل ينيصلا مكاحلا ماق دقلو
نييركسعلا ءاربخلا بالجتساو ةيسورلا تادعاسملا نمض كلذبو اھئدابمو ةيعويشلا ميلاعت وكسوم يف سردو
دارأ دالبلا ىلع هترطيس مكحي نأ عاطتساو كلذ هل مت نأ دعبو ةيرادإلاو ةيركسعلا هتاءافك عفرو هفوفص ميظنتل
.اھولتحيو ناتسكرت يف سورلا عمطي نأ فاخو فثكملا يركسعلا دجاوتلاو يسورلا ظغضلا نم صلختي نأ
تاوقلا درطل ةعيرذ ايسور ىلع ةيناملألا تاوقلا موجھو ةيناثلا ةيملاعلا برحلا يف ينيصلا مكاحلا دجو دقلو
تاوقلا درطب ماقف ،ةيناملألا تاوقلا لبق نم هفادھتسا نم فوخلاو هيلع طغضلا ةجحب هيضارأ نم ةيسورلا
.لبق نم اھحتف دق ناك يتلا تايلصنقلا قالغإو ةيسورلا
ينيصلا مكاحلا نم ماقتنالا يف سورلا ركف مھئافلحو ناملألا ةميزھب ةيناثلا ةيملاعلا برحلا تھتنا نأ دعبو
دض فوقولل مھبيردتو ناتسكرت يف نيملسملا ةدعاسمل نييركسعلا ءاربخلا لاسرإب اوماقف ةيقرشلا ناتسكرتل
.نيينيصلا
ةمواقملا ترشتنا دقلو نيينيصلا دض نييناتسكرتلا نيملسملا نم ةفينع ةمواقم كانھ تناك ءانثألا هذھ يفو
.ةيناتسكرتلا يضارألا ءاحنأ يف تيوقو سورلا ةدعاسمب
لالقتسا اھدعب نلعأو م 1944 ــ ـھ 1364 ماع يف " ةروط ناخ يلع " نيدلا ملاع ةدايقب ةروث تماق مث
طبحأو ةينيصلا تاطلسلا عم نواعتلاب عاجشلا لجرلا اذھ تفطتخا ةيسورلا ةنايخلا دي نكلو ةيقرشلا ناتسكرت
.لالقتسالا
ملعتو نطابلا يف ايعويش ناك هنكلو املسم هرھاظ ناك يذلا مساق ناجدمحأ " ةروط ناخ يلع " عابتأ نم ناكو
ةروثلا ىلع اوفتلي ىتح نيملسملا فوفص يف هوسدي نأ سورلا عاطتساو ةيعويشلا ئدابم قنتعاو وكسوم يف
.مھل هميلستو " ةروط ناخ يلع " ىلع ضبقلاب سورلا عم نواعتلاب ماقف ةيمالسإلا
ناخ يلع " هدارأ ام فالخ ىلع اذھو ناتسكرتلا لالقتسا سيلو نيينيصلا نم ماقتنالا وھ سورلا فدھ ناكو
.ةلقتسم ةيمالسإ ةموكح ةماقإ نم " ةروط
ةينطو ةموكح ةماقإ يف مھقوقحب فارتعالا لباقم نيينيصلا عم حلصلا لوبق ىلع مھنم ىقبت نم ماغرإ متو
.نيزجتحملا مھئامعز حارس قالطإو
لتق نأ ةسرشلا ةمجھلا هذھ ةجيتن ناكو الماك ةيقرشلا ناتسكرت نوينيصلا نويعويشلا لتحا م 1949 ماع يفو
.يداليم 1979 ماع ىلإ ةفلتخم قرطب ملسم نويلم 3.5 يلاوح
:اھنمو ملاظلا يعويشلا لالتحالا دض ةفينعلا نيملسملا تاروث ترمتسا داھطضالاو تبكلا اذھ مغرو
تحت ةيقرشلا ناتسكرت لالقتسا ىلإ فدھت تناك " نَـتُخ " دالب يف ةروث تماق م 1955 ماع ربمسيد 31 خيراتب
.نيدھاجملا نم فالآ ةروثلا هذھ يف دھشتساو " مودخم نيدلا حتفو هللا ماد ديمحلا دبع " ةدايق
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ةعيرشلا قيبطتب بلاطت تماق يتلا ةيداھجلا تايلمعلا يف نيدھاجملا تائم لتق م 1990 ةنس ليربإ 5 خيرات يفو
يمالسإلا بزحلا ريمأ " فسوي نيدلا ءايض " ةدايق تحت " وسلزق " ةنيدمب " نيراب " ةيرق يف ةيمالسإلا
.يناتسكرتلا يمالسإلا بزحلا دعب اميف همسإ حبصأ يذلاو تقولا كلذ يف يقرشلا يناتسكرتلا
.ةيمالسإلا هتيوھ نع ثحبيو يعويشلا ماظنلا حفاكي اذھ انموي ىلإ رمتسم ملسملا يناتسكرتلا بعشلا لازي الو

ةيقرشلا ناتسكرت يف نيملسملا نوؤشب متھت ةيلصف ةيمالسإ ةلجم
يناتسكرتلا يمالسإلا بزحلا نع ردصت

ةيمالسإلا ناتسكرت

تاعاس 5 ذنم 

 روصنم هللا دبع
وضع

 
42 :تاكراشملا

]quote=251528;روصنم هللا دبع[

ةيقرشلا ناتسكرت نع فرعت اذام

ميھاربإ -ملقب
ىلإ مسقنتو كرتلا ضرأ ينعتو " ناتس " يناثلاو " كرت " لوألا نييعطقم نم نوكتي حلطصم ناتسكرت ةملك
.ةيبرغلا ناتسكرتو ةيقرشلا ناتسكرت
" جنايكس " ديدج مسا اھيلع نوينيصلا قلطأو ،ينيصلا لالتحالا تحت ةعقاولا ضرألا يھف ةيقرشلا ناتسكرت امأ
. " ديدجلا عباتلا " اھانعمو
و ناتسناغفأ بونجلا نمو ةيداحتالا ايسور ةيروھمج لامشلا نم اھدحتو ايسآ طسو يف ةيقرشلا ناتسكرت عقتو
" ةلقتسملا ةيمالسإلا تايروھمجلا برغلا نمو ةيبعشلا نيصلا ةيروھمج قرشلا نمو تبتلاو ريمشك و ناتسكاب
."ايلوغنم " يقرشلا لامشلا نمو " ناتسقازاق ،ناتسزيغرق ،ناتسكجاط
.نيصلا ةحاسم سمخ لكشت يھو عبرم رتموليك 1.828.417 ةيقرشلا ناتسكرت ةحاسم غلبت
.ةمسن نويلم 25 يلاوح ناكسلا ددع غلبيو
." ةيروغيألا " يھ ملسملا يناتسكرتلا بعشلا رثكأ اھب ملكتي يتلا تاغللاو

نيصلاو ناتسكرت
نيملسملل بيذعتلاو داھطضالا نم دھع أدبو " م 1616 ، ـھ 1026 " ماع مكحلا ىلإ "وجناملا " ةرسأ تءاج
لتق ،ةرسألا هذھ ءيجم نم ةنس 132 دعب اذھ ناكو مھسفنأ نع عافدلا ىلإ نوملسملا رطضأ ام نييناتسكرتلا
.دحأ مھب عمسي ملو نيصلا راوسأ فلخ ةيعامج حباذم يف نيملسملا نم فلآلا تائم اھدعب
نوملسملا فعضو الماك ءاليتسا ةيقرشلا ناتسكرت ىلع نوينيصلا ىلوتسا " م 1759 ،ـھ 1173 " ماع يفو
ىلإ ةينيص ةيرشب لتك لقن مت ثيح ناطيتسالا ةسايس نيصلا تعبتاو ملسم نويلم يلاوح لتقو ةھجاوملا نع
يف " اجوخ ريجناھج ديعس " ةروث اھرھشأ نيينيصلا دض ةفينع تاروثب نوملسملا ماق اھدعب ،ناتسكرت ضرأ
م 1865 ــ ـھ1282 ماع يف ىرخأ ةروث اھدعب تءاج مث ،تاونس 8 ترمتسا يتلاو م 1820 ــ ـھ 1236 ماع
اذھ نكل ةيقرشلا ناتسكرت لالقتسا نم اھدعب نوملسملا نكمت " كب بوقعي " ةدايقب اماع 15 ترمتساو
:بابسأ ةدعل لمتكي مل لالقتسالا
.ةينامثعلا ةفالخلا ىلإ " كب بوقعي " مامضنإ :الوأ
:اثلاث.سورلا دض " ةيمالسإلا ناقوقلا " ةلود اھيف رصاني " كب بوقعي " نم ةلاسر ىلع سورلا عالطإ :ايناث
" كب بوقعي " ةروث ريثأت نم نييناطيربلا فوخ
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.لالقتسالا وحن مھوذح وذحت نأ نم ايناطيرب لبق نم ةرمعتسملا ةيمالسإلا لودلا ىقاب ىلع
الالتحا 1878 ماع يف اھتلتحاو ىرخأ ةرم ةيقرشلا ناتسكرت نيصلا تمجاھ م 1876 ــ ـھ 1293 ماع يفو
.ةرواجملا قطانملا ىلإ ميلقإلا اذھ نم مھترجھو نيملسملا نم ريثك ةدابإ ىلإ تامجھلا هذھ تدأ دقو ،الماك
اھببس ناكو ينيصلا وزغلا دض ةيقرشلا ناتسكرت يف ةمراع ةروث تماق م 1931 ــ ـھ 1350 ماع يفو
" لومق " ةيالو يف نوملسملا اھيلع شيعي اھنم ليلقلا كرتو نيملسملا يضارأ ةيبلغأ نوينيصلا باصتغا
.اھناكم ةينيصلا رسألا ناطيتساو
اولتقو سانلا رھاظتف ." لومق " ةيالو يف ينيصلا ةطرشلا سيئر لبق نم ةملسم ةأرما ىلع ءادتعا عقو مث
ءاحنأ يف مراع بضغ اھيف معو ادج ةفينع ةروث تناكو ،يطرش 32 مھددعو هسارح عم ةطرشلا سيئر
عطتست ملو ينيصلا ودعلا ةھجاومل اودعتساو اوحلستو لابجلا يف نوملسملا اھيف نصحت ةيقرشلا ناتسكرت
نوملسملا رصتناو ملسملا بضغلا ناكرب عم اعفن دجت ملف ةيسورلا تاوقلاب اوناعتساف اھدامخإ ةينيصلا تاوقلا
ناتسكرت زكرم ىجمورأ نم اوبرتقاو " نافرت " ىلع اضيأ اورطيسو " ناجب " ةنيدم ىلع ول وتساو مھيلع
ةيسايسلا بصانملا عيزوتو ميسقت ةرورضب مھوعنقأ نيملسملا ىلع ةيسورلا ةموكحلا نم طغض تحتو ةيقرشلا
نم هبئانو نيصلا نم ماعلا مكاحلا نوكيف " نيينيصلا نيلتحملاو نييناتسكرتلا نيملسملا نيب ةيركسعلاو
"ناتسكرتلا
تحت ناتسكرت بونج يف " رغشاك و نتخ " يتيالو ىلع اولوتسا نيدھاجملا نأ بصانملا ميسقت ببس ناكو
ةيروھمج " مايق اونلعأو ةيمالسإلا ةعيرشلا ميكحت وھ مھفدھ ناك نيذلاو الماد تباثو ارغب نيمأ دمحم ةرامإ
" ةيمالسإلا ةيقرشلا ناتسكرت
" زاينجوخ " اوعنقأف ةيمالسإ ديأب ةيروھمجلا هذھ ىلع ءاضقلا سورلاو نوينيصلا ررق تقولا اذھ يفو
عاطتساو ناتسكرت يف يركسعلا مكاحلا بئان نوكي نأب هودعوو ةيمالسإلا ةيروھمجلا ىلع ءاضقلاو يدصتلاب
،رھشأ 7 يلاوح اھرمع ناك يتلاو " زاينجوخ " يديأب ةيمالسإلا ةيروھمجلا ىلع ءاضقلا سورلاو نوينيصلا
نع ناتسناغفأ ىلإ " ارغب نيمأ دمحم " برھو نيصلا ىلإ هملسو " الماد تباث " ىلع زاينجوخ ضبق اھدعب
.ةرصاعملا ةيقرشلا ناتسكرت خيرات لجسو لباك يف سلجو ريمشك قيرط
.اقنش " زاينجوخ " مدعأو نينيصلا يديأب " الماد تباث " لتقو
تارشع عم ةموكحلا ءاضعأ عيمج مادعإب ماقو ةملسملا ةيروھمجلا هذھ يسورلا ينيصلا فلاحتلا طقسأ كلذبو
:وھو لباقملا ىلع اولصح نأ سورلل ناكو نيملسملا نم فالآلا

." ىجمرأو لومق " يتيالو يف ةتباث ةوقك يسورلا شيجلا ىلع ءاقبإلا قح )1
.ةيناتسكرتلا ندملا ضعب يف ةيسورلا تايلصنقلا حتف )2
.ةيرادإلا فئاظولا يف سورلا ضعب مادختساو ةيندعملا تاورثلا نع بيقنتلا قح )3
ملعت ايعويش ناك دقف ،هل يسورلا نواعتلاو فطاعتلا بلجل ليح ةدعب ةيقرشلا ناتسكرتل ينيصلا مكاحلا ماق دقلو
نييركسعلا ءاربخلا بالجتساو ةيسورلا تادعاسملا نمض كلذبو اھئدابمو ةيعويشلا ميلاعت وكسوم يف سردو
دارأ دالبلا ىلع هترطيس مكحي نأ عاطتساو كلذ هل مت نأ دعبو ةيرادإلاو ةيركسعلا هتاءافك عفرو هفوفص ميظنتل
.اھولتحيو ناتسكرت يف سورلا عمطي نأ فاخو فثكملا يركسعلا دجاوتلاو يسورلا ظغضلا نم صلختي نأ
تاوقلا درطل ةعيرذ ايسور ىلع ةيناملألا تاوقلا موجھو ةيناثلا ةيملاعلا برحلا يف ينيصلا مكاحلا دجو دقلو
تاوقلا درطب ماقف ،ةيناملألا تاوقلا لبق نم هفادھتسا نم فوخلاو هيلع طغضلا ةجحب هيضارأ نم ةيسورلا
.لبق نم اھحتف دق ناك يتلا تايلصنقلا قالغإو ةيسورلا
ينيصلا مكاحلا نم ماقتنالا يف سورلا ركف مھئافلحو ناملألا ةميزھب ةيناثلا ةيملاعلا برحلا تھتنا نأ دعبو
دض فوقولل مھبيردتو ناتسكرت يف نيملسملا ةدعاسمل نييركسعلا ءاربخلا لاسرإب اوماقف ةيقرشلا ناتسكرتل
.نيينيصلا
ةمواقملا ترشتنا دقلو نيينيصلا دض نييناتسكرتلا نيملسملا نم ةفينع ةمواقم كانھ تناك ءانثألا هذھ يفو
.ةيناتسكرتلا يضارألا ءاحنأ يف تيوقو سورلا ةدعاسمب
لالقتسا اھدعب نلعأو م 1944 ــ ـھ 1364 ماع يف " ةروط ناخ يلع " نيدلا ملاع ةدايقب ةروث تماق مث
طبحأو ةينيصلا تاطلسلا عم نواعتلاب عاجشلا لجرلا اذھ تفطتخا ةيسورلا ةنايخلا دي نكلو ةيقرشلا ناتسكرت
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.لالقتسالا
ملعتو نطابلا يف ايعويش ناك هنكلو املسم هرھاظ ناك يذلا مساق ناجدمحأ " ةروط ناخ يلع " عابتأ نم ناكو
ةروثلا ىلع اوفتلي ىتح نيملسملا فوفص يف هوسدي نأ سورلا عاطتساو ةيعويشلا ئدابم قنتعاو وكسوم يف
.مھل هميلستو " ةروط ناخ يلع " ىلع ضبقلاب سورلا عم نواعتلاب ماقف ةيمالسإلا
ناخ يلع " هدارأ ام فالخ ىلع اذھو ناتسكرتلا لالقتسا سيلو نيينيصلا نم ماقتنالا وھ سورلا فدھ ناكو
.ةلقتسم ةيمالسإ ةموكح ةماقإ نم " ةروط
ةينطو ةموكح ةماقإ يف مھقوقحب فارتعالا لباقم نيينيصلا عم حلصلا لوبق ىلع مھنم ىقبت نم ماغرإ متو
.نيزجتحملا مھئامعز حارس قالطإو
لتق نأ ةسرشلا ةمجھلا هذھ ةجيتن ناكو الماك ةيقرشلا ناتسكرت نوينيصلا نويعويشلا لتحا م 1949 ماع يفو
.يداليم 1979 ماع ىلإ ةفلتخم قرطب ملسم نويلم 3.5 يلاوح
:اھنمو ملاظلا يعويشلا لالتحالا دض ةفينعلا نيملسملا تاروث ترمتسا داھطضالاو تبكلا اذھ مغرو
تحت ةيقرشلا ناتسكرت لالقتسا ىلإ فدھت تناك " نَـتُخ " دالب يف ةروث تماق م 1955 ماع ربمسيد 31 خيراتب
.نيدھاجملا نم فالآ ةروثلا هذھ يف دھشتساو " مودخم نيدلا حتفو هللا ماد ديمحلا دبع " ةدايق
ةعيرشلا قيبطتب بلاطت تماق يتلا ةيداھجلا تايلمعلا يف نيدھاجملا تائم لتق م 1990 ةنس ليربإ 5 خيرات يفو
يمالسإلا بزحلا ريمأ " فسوي نيدلا ءايض " ةدايق تحت " وسلزق " ةنيدمب " نيراب " ةيرق يف ةيمالسإلا
.يناتسكرتلا يمالسإلا بزحلا دعب اميف همسإ حبصأ يذلاو تقولا كلذ يف يقرشلا يناتسكرتلا
.ةيمالسإلا هتيوھ نع ثحبيو يعويشلا ماظنلا حفاكي اذھ انموي ىلإ رمتسم ملسملا يناتسكرتلا بعشلا لازي الو
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ةيقرشلا ناتسكرت نع فرعت اذام

ميھاربإ -ملقب
ىلإ مسقنتو كرتلا ضرأ ينعتو " ناتس " يناثلاو " كرت " لوألا نييعطقم نم نوكتي حلطصم ناتسكرت ةملك
.ةيبرغلا ناتسكرتو ةيقرشلا ناتسكرت
" جنايكس " ديدج مسا اھيلع نوينيصلا قلطأو ،ينيصلا لالتحالا تحت ةعقاولا ضرألا يھف ةيقرشلا ناتسكرت امأ
. " ديدجلا عباتلا " اھانعمو
و ناتسناغفأ بونجلا نمو ةيداحتالا ايسور ةيروھمج لامشلا نم اھدحتو ايسآ طسو يف ةيقرشلا ناتسكرت عقتو
" ةلقتسملا ةيمالسإلا تايروھمجلا برغلا نمو ةيبعشلا نيصلا ةيروھمج قرشلا نمو تبتلاو ريمشك و ناتسكاب
."ايلوغنم " يقرشلا لامشلا نمو " ناتسقازاق ،ناتسزيغرق ،ناتسكجاط
.نيصلا ةحاسم سمخ لكشت يھو عبرم رتموليك 1.828.417 ةيقرشلا ناتسكرت ةحاسم غلبت
.ةمسن نويلم 25 يلاوح ناكسلا ددع غلبيو
." ةيروغيألا " يھ ملسملا يناتسكرتلا بعشلا رثكأ اھب ملكتي يتلا تاغللاو

نيصلاو ناتسكرت
نيملسملل بيذعتلاو داھطضالا نم دھع أدبو " م 1616 ، ـھ 1026 " ماع مكحلا ىلإ "وجناملا " ةرسأ تءاج
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لتق ،ةرسألا هذھ ءيجم نم ةنس 132 دعب اذھ ناكو مھسفنأ نع عافدلا ىلإ نوملسملا رطضأ ام نييناتسكرتلا
.دحأ مھب عمسي ملو نيصلا راوسأ فلخ ةيعامج حباذم يف نيملسملا نم فلآلا تائم اھدعب
نوملسملا فعضو الماك ءاليتسا ةيقرشلا ناتسكرت ىلع نوينيصلا ىلوتسا " م 1759 ،ـھ 1173 " ماع يفو
ىلإ ةينيص ةيرشب لتك لقن مت ثيح ناطيتسالا ةسايس نيصلا تعبتاو ملسم نويلم يلاوح لتقو ةھجاوملا نع
يف " اجوخ ريجناھج ديعس " ةروث اھرھشأ نيينيصلا دض ةفينع تاروثب نوملسملا ماق اھدعب ،ناتسكرت ضرأ
م 1865 ــ ـھ1282 ماع يف ىرخأ ةروث اھدعب تءاج مث ،تاونس 8 ترمتسا يتلاو م 1820 ــ ـھ 1236 ماع
اذھ نكل ةيقرشلا ناتسكرت لالقتسا نم اھدعب نوملسملا نكمت " كب بوقعي " ةدايقب اماع 15 ترمتساو
:بابسأ ةدعل لمتكي مل لالقتسالا
.ةينامثعلا ةفالخلا ىلإ " كب بوقعي " مامضنإ :الوأ
:اثلاث.سورلا دض " ةيمالسإلا ناقوقلا " ةلود اھيف رصاني " كب بوقعي " نم ةلاسر ىلع سورلا عالطإ :ايناث
" كب بوقعي " ةروث ريثأت نم نييناطيربلا فوخ
.لالقتسالا وحن مھوذح وذحت نأ نم ايناطيرب لبق نم ةرمعتسملا ةيمالسإلا لودلا ىقاب ىلع
الالتحا 1878 ماع يف اھتلتحاو ىرخأ ةرم ةيقرشلا ناتسكرت نيصلا تمجاھ م 1876 ــ ـھ 1293 ماع يفو
.ةرواجملا قطانملا ىلإ ميلقإلا اذھ نم مھترجھو نيملسملا نم ريثك ةدابإ ىلإ تامجھلا هذھ تدأ دقو ،الماك
اھببس ناكو ينيصلا وزغلا دض ةيقرشلا ناتسكرت يف ةمراع ةروث تماق م 1931 ــ ـھ 1350 ماع يفو
" لومق " ةيالو يف نوملسملا اھيلع شيعي اھنم ليلقلا كرتو نيملسملا يضارأ ةيبلغأ نوينيصلا باصتغا
.اھناكم ةينيصلا رسألا ناطيتساو
اولتقو سانلا رھاظتف ." لومق " ةيالو يف ينيصلا ةطرشلا سيئر لبق نم ةملسم ةأرما ىلع ءادتعا عقو مث
ءاحنأ يف مراع بضغ اھيف معو ادج ةفينع ةروث تناكو ،يطرش 32 مھددعو هسارح عم ةطرشلا سيئر
عطتست ملو ينيصلا ودعلا ةھجاومل اودعتساو اوحلستو لابجلا يف نوملسملا اھيف نصحت ةيقرشلا ناتسكرت
نوملسملا رصتناو ملسملا بضغلا ناكرب عم اعفن دجت ملف ةيسورلا تاوقلاب اوناعتساف اھدامخإ ةينيصلا تاوقلا
ناتسكرت زكرم ىجمورأ نم اوبرتقاو " نافرت " ىلع اضيأ اورطيسو " ناجب " ةنيدم ىلع ول وتساو مھيلع
ةيسايسلا بصانملا عيزوتو ميسقت ةرورضب مھوعنقأ نيملسملا ىلع ةيسورلا ةموكحلا نم طغض تحتو ةيقرشلا
نم هبئانو نيصلا نم ماعلا مكاحلا نوكيف " نيينيصلا نيلتحملاو نييناتسكرتلا نيملسملا نيب ةيركسعلاو
"ناتسكرتلا
تحت ناتسكرت بونج يف " رغشاك و نتخ " يتيالو ىلع اولوتسا نيدھاجملا نأ بصانملا ميسقت ببس ناكو
ةيروھمج " مايق اونلعأو ةيمالسإلا ةعيرشلا ميكحت وھ مھفدھ ناك نيذلاو الماد تباثو ارغب نيمأ دمحم ةرامإ
" ةيمالسإلا ةيقرشلا ناتسكرت
" زاينجوخ " اوعنقأف ةيمالسإ ديأب ةيروھمجلا هذھ ىلع ءاضقلا سورلاو نوينيصلا ررق تقولا اذھ يفو
عاطتساو ناتسكرت يف يركسعلا مكاحلا بئان نوكي نأب هودعوو ةيمالسإلا ةيروھمجلا ىلع ءاضقلاو يدصتلاب
،رھشأ 7 يلاوح اھرمع ناك يتلاو " زاينجوخ " يديأب ةيمالسإلا ةيروھمجلا ىلع ءاضقلا سورلاو نوينيصلا
نع ناتسناغفأ ىلإ " ارغب نيمأ دمحم " برھو نيصلا ىلإ هملسو " الماد تباث " ىلع زاينجوخ ضبق اھدعب
.ةرصاعملا ةيقرشلا ناتسكرت خيرات لجسو لباك يف سلجو ريمشك قيرط
.اقنش " زاينجوخ " مدعأو نينيصلا يديأب " الماد تباث " لتقو
تارشع عم ةموكحلا ءاضعأ عيمج مادعإب ماقو ةملسملا ةيروھمجلا هذھ يسورلا ينيصلا فلاحتلا طقسأ كلذبو
:وھو لباقملا ىلع اولصح نأ سورلل ناكو نيملسملا نم فالآلا

." ىجمرأو لومق " يتيالو يف ةتباث ةوقك يسورلا شيجلا ىلع ءاقبإلا قح )1
.ةيناتسكرتلا ندملا ضعب يف ةيسورلا تايلصنقلا حتف )2
.ةيرادإلا فئاظولا يف سورلا ضعب مادختساو ةيندعملا تاورثلا نع بيقنتلا قح )3
ملعت ايعويش ناك دقف ،هل يسورلا نواعتلاو فطاعتلا بلجل ليح ةدعب ةيقرشلا ناتسكرتل ينيصلا مكاحلا ماق دقلو
نييركسعلا ءاربخلا بالجتساو ةيسورلا تادعاسملا نمض كلذبو اھئدابمو ةيعويشلا ميلاعت وكسوم يف سردو
دارأ دالبلا ىلع هترطيس مكحي نأ عاطتساو كلذ هل مت نأ دعبو ةيرادإلاو ةيركسعلا هتاءافك عفرو هفوفص ميظنتل
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.اھولتحيو ناتسكرت يف سورلا عمطي نأ فاخو فثكملا يركسعلا دجاوتلاو يسورلا ظغضلا نم صلختي نأ
تاوقلا درطل ةعيرذ ايسور ىلع ةيناملألا تاوقلا موجھو ةيناثلا ةيملاعلا برحلا يف ينيصلا مكاحلا دجو دقلو
تاوقلا درطب ماقف ،ةيناملألا تاوقلا لبق نم هفادھتسا نم فوخلاو هيلع طغضلا ةجحب هيضارأ نم ةيسورلا
.لبق نم اھحتف دق ناك يتلا تايلصنقلا قالغإو ةيسورلا
ينيصلا مكاحلا نم ماقتنالا يف سورلا ركف مھئافلحو ناملألا ةميزھب ةيناثلا ةيملاعلا برحلا تھتنا نأ دعبو
دض فوقولل مھبيردتو ناتسكرت يف نيملسملا ةدعاسمل نييركسعلا ءاربخلا لاسرإب اوماقف ةيقرشلا ناتسكرتل
.نيينيصلا
ةمواقملا ترشتنا دقلو نيينيصلا دض نييناتسكرتلا نيملسملا نم ةفينع ةمواقم كانھ تناك ءانثألا هذھ يفو
.ةيناتسكرتلا يضارألا ءاحنأ يف تيوقو سورلا ةدعاسمب
لالقتسا اھدعب نلعأو م 1944 ــ ـھ 1364 ماع يف " ةروط ناخ يلع " نيدلا ملاع ةدايقب ةروث تماق مث
طبحأو ةينيصلا تاطلسلا عم نواعتلاب عاجشلا لجرلا اذھ تفطتخا ةيسورلا ةنايخلا دي نكلو ةيقرشلا ناتسكرت
.لالقتسالا
ملعتو نطابلا يف ايعويش ناك هنكلو املسم هرھاظ ناك يذلا مساق ناجدمحأ " ةروط ناخ يلع " عابتأ نم ناكو
ةروثلا ىلع اوفتلي ىتح نيملسملا فوفص يف هوسدي نأ سورلا عاطتساو ةيعويشلا ئدابم قنتعاو وكسوم يف
.مھل هميلستو " ةروط ناخ يلع " ىلع ضبقلاب سورلا عم نواعتلاب ماقف ةيمالسإلا
ناخ يلع " هدارأ ام فالخ ىلع اذھو ناتسكرتلا لالقتسا سيلو نيينيصلا نم ماقتنالا وھ سورلا فدھ ناكو
.ةلقتسم ةيمالسإ ةموكح ةماقإ نم " ةروط
ةينطو ةموكح ةماقإ يف مھقوقحب فارتعالا لباقم نيينيصلا عم حلصلا لوبق ىلع مھنم ىقبت نم ماغرإ متو
.نيزجتحملا مھئامعز حارس قالطإو
لتق نأ ةسرشلا ةمجھلا هذھ ةجيتن ناكو الماك ةيقرشلا ناتسكرت نوينيصلا نويعويشلا لتحا م 1949 ماع يفو
.يداليم 1979 ماع ىلإ ةفلتخم قرطب ملسم نويلم 3.5 يلاوح
:اھنمو ملاظلا يعويشلا لالتحالا دض ةفينعلا نيملسملا تاروث ترمتسا داھطضالاو تبكلا اذھ مغرو
تحت ةيقرشلا ناتسكرت لالقتسا ىلإ فدھت تناك " نَـتُخ " دالب يف ةروث تماق م 1955 ماع ربمسيد 31 خيراتب
.نيدھاجملا نم فالآ ةروثلا هذھ يف دھشتساو " مودخم نيدلا حتفو هللا ماد ديمحلا دبع " ةدايق
ةعيرشلا قيبطتب بلاطت تماق يتلا ةيداھجلا تايلمعلا يف نيدھاجملا تائم لتق م 1990 ةنس ليربإ 5 خيرات يفو
يمالسإلا بزحلا ريمأ " فسوي نيدلا ءايض " ةدايق تحت " وسلزق " ةنيدمب " نيراب " ةيرق يف ةيمالسإلا
.يناتسكرتلا يمالسإلا بزحلا دعب اميف همسإ حبصأ يذلاو تقولا كلذ يف يقرشلا يناتسكرتلا
.ةيمالسإلا هتيوھ نع ثحبيو يعويشلا ماظنلا حفاكي اذھ انموي ىلإ رمتسم ملسملا يناتسكرتلا بعشلا لازي الو
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