
دودحلل يناكملا روطتلا

ةيقرشلا ةيدوعسلا

 يمزاحلا يلع ىسيع نب خدلا

ةمدقم وأال:
ديهمت .1

ميلا واألق تادحولا ،يأ ةيسايسلا تادحولا ةساردب ةيسايسلا ايفارغجلا متهت
، ةيجراخلا اهتاق عوال اهنيوكتو ، اهتأشن لماوع ثيح نم ، ًايسايس ًايميظنت ةمظنملا

لماوعلا راثآ ةساردب متهت امك ، رصانعلا هذه لمجم ىلع ةيفارغجلا لماوعلا رثأو
. ةيسايسلا تارارقلا و تاءارج واإل تايلمعلا ىلع ةيناكملا

يف ثحبت يتلا ةيرشبلا ايفارغجلا ءاول تحت ةيسايسلا ايفارغجلا يوضنتو
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ةصاخلا ةيسايسلا باألرط مازتل اال نود ، ةيعيبطلا اهتائيبو تاعمتجملا نيب تاق ال علا
ب متهت يتلا ، ةيسايسلا ايفارغجلا هيلع زكرت ام وهو ، تاعمتجملا كلت اهذختت يتلا

ايفارغجلا يناعتو ص5). هللا،1976م، دبع ) ةيسايسلا اهتاق عال ةروص يف تاعمتجملا
، دومحم ) اهتسارد لا جمو اهموهفم ددحت يتلا تافيرعتلا ةيدودحم نم ةيسايسلا

كلذ نأ ودبيو ، لقحلا اذه يف هيلع قفتم دحوم فيرعت كانه سيلو ص5). 1988م،
، رهاوظلا نم ريثك يف ثحبلا نم اهنكم ،ألهن ةيسايسلا ايفارغجلا ظح نسح نم

داقنلا ضعب هربتعي ام وهو ، ةيناكملا و ةيسايسلا صئاصخلا نم ًاريثك سكعت يتلا
Glassnar) هكرادت بجي أطخو ضومغ هنأب هجراخ وأ ايفارغجلا لقح لخاد ءاوس

اهنأب ةيسايسلا ايفارغجلا Hartshorn/ نروهشتراه فِّرعيو .(p3،1989م،&deBlij
،و ةيداصتق اال دراوملا و ةحاسملا و عقوملا ةرو ص يف ضر األ نيب الةق علا ةسارد
يف ، ةيعامتج اال مهعفاودو مهئارآو مهتاردق ثيح نم ناكسلا ةروص يف ةلودلا

لماوعلا ءوض يف لودلا نيب تاق ال علا ةساردو ، ضر األ حطس تارهاظ نيابت ءوض
رهوج ةيسايسلا دودحلا عوضوم ربتعيو ص29). ،1998م، نوراه ) ةيفارغجلا
ةدحوك ةلودلا نايك ديدحت يف اهتيمه أل ًارظن ، ةيسايسلا ةيفارغجلا تاسارد

نأب حضوأ يذلا Presscot/ توكسيرب كلذ ىلإ راشأ امك ، اهتاذب ةمئاق ةيسايس
ةينوناق ةفصب هيلع اهتطلس طسبتو ةلودلا هلغشت يذلا ميلق دحاإل نيعت دودحلا

.(p3،1967م،Prescott)
ةصاخ ةيمهأ نم هلا مل لهسلا باألرم سيل ةيسايسلا دودحلا ةلأسم لوانت نإ

ًاببس دودحلا تناكو ، ةرواجتملا لودلا تايجيتارتساو نمأو تاسايسب طبترت
ةيخيراتلا لحارملا يف ةصاخ ملا، علا لود نيب تانحاشملا و بورحلا يف ًايسيئر

امأ وهو كلذ، ىلع ةلثم األ برقأ ةيناثلا و ىلو األ جيلخلا يبرح يف انلو ، ةثيدحلا
بورحلا أشنت ( دودحلا ) اهنم ضعب ببسب هنأ " دكأ امدنع Bowman/ ناموب هدك

ًاددع ملا علا يف رطخلا عقاوم تداز تاونسلا ضعب يف نكلو ، ةماع ةروصب سيلو
ص21). ،1420هـ، يدماغلا )"ً وطال ةيدودحلا تانحاشملا قطانم تدازو

نم ريبك ددع عم ةليوط ةيسايس دودحب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا زيمتتو
اهلوط غلبي ةيرب دودحب ةيبرع اهلك لود عبس عم طبترت ثيح اهل، ةرواجملا لودلا
جيلخلا يف اهنم سمخ ، ةيرحب دودحب لود رشع عم طبترت امك مك، 4.400 وحن
. ًابيرقت 2470مك وحن اهلا وطأ عومجم غلبيو رمح، األ رحبلا يف ىرخ ،واأل يبرعلا

ًاريثك اهكراشت لود عم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل ةيقرشلا دودحلا طبترتو
ةيوق تاق عبال لودلا هذه عم ةكلمملا تطبترا دقف كلذل ، اهتفاقثو اهتادقتعم نم

دودحلا ديدحت لئاسمب قلعتت تادهاعمو قيثاومبو اهل، ىلو األ تايادبلا ذنم ةنيتمو
. اهنيب

دودح اهنوك نم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل ةيقرشلا دودحلا ةيمهأ عبنت وال
يتلا ةقطنملا ةيمهأ نم عبنت اهنكلو ، بسحف لودلا نم اهناريجو ةكلمملا نيب ةلصاف
يبرعلا وأ يجيلخلا ىوتسملا ىلع سيل ، ةيداصتق اال عقاوملا مهأ دحأك اهب دجوت

نم ربتعت ، قطانملا هذهل زيمتلا و ةيمه األ هذه .نإ يملا علا ىوتسملا ىلع ،لب بسحف
ة قطنملا هذه يف دودحلا عضو نييبتو راهظإو ةسارد ىلإ تدأ يتلا عفاودلا مهأ

تاسارد نم حاتمو رفاوتم وه امب ةناعتس ،عماال ةيسايسلا ايفارغجلا رظن ةهجو نم
ةلص. تاوذ طئارخو تايقافتاو تادهاعمو

اهتيمهأو ةساردلا ةلكشم .2
ةرتف دعب طفنلا روهظ عمو ةلقتسم ةلودك ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا روهظ عم
ةقطنم يف دودحلا ةيمهأ تديازت ، ىرخ األ ةيجيلخلا لودلا ةأشن مث ، ةريصق
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، ةقطنملا يف ةيدودحلا تاعازنلا و اياضقلا نم ديدعلا تأشنو ، يبرعلا جيلخلا
وا ةيخيراتو ةيداصتق وا ةيسايس سسأ نم تاعازنلا و اياضق لا هذه تقلطناو
، يبرعلا جيلخلا ةقطنم يف تاعازنلا نم ديدعلا لعفلا ب ترهظ دقو . ةيعامتج

ةيبرعلا ةكلمملل ةيرحبلا و ةيربلا ةيقرشلا دودحلا نم ةمهم تاعاطق تلمشو
نع رفسأ ةيدودحلا لكاشملا و تاعازنلا هذه نم ًادودحم ًاددع نأ عمو . ةيدوعسلا
نأ نكمي رتوت طاقن تلظ دودحلا هذه نم ًاضعب نإف ، ةدودحم ةرشابم تاهجاوم

ةيخيراتلا و ةيداصتق واال ةسايسلا عاضو األ ةعيبطل ًارظ واآلرخ،ن نيحلا نيب روثت
. يبرعلا جيلخلا ةقطنم يف

لودلا نم ددع عم ةيرحبو ةيرب ًادودح ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا كلتمتو
- يربلا ) اهيقشب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل ةيقرشلا دودحلا لثمتو اهل، ةرواجملا
و ةيداصتق واال ةيسايسلا لماوعلا نم ددعل ًارظن ، ةريبك ةيجيتارتسا ةيمهأ ( يرحبلا

دعي ةقطنملا هذه يف اهتيامحو اهنيمأتو اهدودح ميسرت ةلأسم نإف كلذل ، ةينم األ
ةيداصتق اإل اهدراوم ةدايز اهل لفكي ارايخ اهسفنل تدارأ ام اذإ ًاحلمو ًايرورض ًابلطم

. ةرقتسم ةينمأ ًاداعبأ اهل رفويو
ةفرعم يف ةغلا ب ةيمهأ ةيسايسلا دودحلل يخيراتلا روطتلا ةسارد لثمت
تارتفلا خالل دودحلا روطت ىلإ تدأو تدعاس يتلا فورظلا و لماوعلا و ةيفيكلا
ةكلمملل ةيقرشلا دودحلل يناكملا روطتلا عوضوملا اذه جلا عيو ، ةقباسلا ةينمزلا

(1309-1240هـ)،و يناثلا (1157-1233هـ)،و األلو اهيرود خالل ةيدوعسلا ةيبرعلا
دودحلا نكت مل تقو يفو ،Frontiers/ موختلا موهفم ىلع ةمئاق تناك يتلا

تادهاعملا و تايقافت باال طبترملا و مئاقلا رصاعملا اهموهفم رهظ دق ةيسايسلا
. ةيلودلا

: ةيلا تلا طاقنلا خالل نم ةساردلا هذه ةيمهأ زربتو
ثاحبأو ، ةماع هفصب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نع ةيفارغجلا ثاحب األ ةيدودحم أ-

اال مظعم لظ ثيح ، ةصاخ ةفصب دودحلا اهنمو ، اهتاعوضومو ةيسايسلا ايفارغجلا
ةقطنم ىلع ًارصتقم وأ ةيبرغلا تاباتكلا نع الً وقنم نوكي نأ امإ اهب مامته

. ءاطخ واأل تاطلا غملا نم ًاريثك لمحيو يبرعلا جيلخلا
ةراثإ عيضاوملا مهأ دحأ اهنوك ةماع ةفصب ةيسايسلا دودحلا عوضوم ةيمهأ ب-

. ةقطنملا لود نيب لكاشملل
ةيبرعلا ةكلمملل ةيقرشلا دودحلا ةقطنمل ةيسايسلا و ةيداصتق اال ةيمه ج-األ

. يملا وعلا يلحملا نيديعصلا ىلع ةيدوعسلا
لود دودح عم اهطابتر ال ًارظن ةكلمملل ةيقرشلا دودحلا قطانم ةيساسح ىدم د-

ًادج. ةقيمع ةيوخأو ةيفاقثو ةيخيرات تاق عبال اهعم طبترت
ةساردلا فادهأ .3

دودحلل ةيخيراتلا و ةيسايسلا ةيفلخلا ليلحت ىلإ ةساردلا ههذ ىعست
خالل اهروطتو اهتأشن ىلع فرعتلا خالل نم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل ةيقرشلا

. ةقباسلا ةينمزلا تارتفلا

ةساردلا الت ؤاست .4

وحنلا ىلع ةددحملا الت ؤاستلا نم ددع عضو ىرج ، ةساردلا هذه ف لده اقيقحت
يلا:- تلا

؟ طفنلا رصع لبق ـةي سايس ًادودح يبرعلا جيلخلا ةقطنم تفرع له -1
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لودلا عم دودحلا لكاشم روهظ يف يسيئر رود طفنلا روهظل ناك له -2
؟ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا قرش ةرواجملا

ةساردلا جهنم .5

عوضوم ىضتقا ، جهانملا نم ًاددع ةساردلا هذه زاجنا يف ثحابلا مدختسا
Approach/ يخيراتلا جهنملا ب ةناعتس متاال ثيح ، اهمادختسا اهتعيبطو ةساردلا

ةيبرعلا ةكلمملل ةيقرشلا ةيسايسلا دودحلا ةأشنب قلعتي ام ةساردل Historical
نم اقه تسملا ةيخيراتلا تامولعملا نم بناجلا اذه هبلطتي امل ارظن ، ةيدوعسلا
اذه بلطتي امك ، اهتأشنو دودحلا هذه خيراتل تضرعت يتلا عجارملا و رداصملا
ربع دودحلا شامكنا وأ ومن حضوت يتلا طئارخلا نم ةعومجم زيهجت جهنملا

يفصولا جهنملا مدختسأ دقف يخيراتلا جهنملا ىلإ ةفاضإ . ةزيمتملا ةينمزلا تارتفلا
نم ريثك ةجلا عم يف هنم ةدافتس /DescriptiveAnalyticalApproachلال يليلحتلا

دودحلا ةقطنمل يرشبلا و يعيبطلا نيبناجلا ب قلعتي ام ةصاخ ، ثحبلا تاعوضوم
و تانايبلا ب ةناعتس خاللاال نم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل ةيقرشلا ةيسايسلا

. اهيلع لوصحلا نكمي يتلا طئارخلا

ةساردلا تاحلطصم .6
State/ــة لود لاــ

ا ةمظن األ دقعأ نم دعت امك ، ةيعامتج اال تاسسؤملا و مظنلا ىوقأ ةلودلا ربتعت
ىنعمب ، ةيرورض ةسسؤم وأ ًاماظن ةلودلا دعتو . ةيعامتج واال ةيداصتق واال ةيناسن إل

دعت اهنأ امك ، ًايجيردت تمن مث ، ناسن اإل دنع ةيلو األ زئارغلا خالل نم تأشن اهنأ
لا،أل جملا اذه يف مامته اال روحم يهف ةيسايسلا ايفارغجلا يف يساس األ عوضوملا

اهرهاظمو اهعقوم ثيح نم ةيسايس ةدحو لكل األزرب رهظملا يه ةلودلا ن
طاشنلا و اهناكسو اهمظنو لودلا ب اهتاق عال ىوتسمو اهلكشو اهتحاسمو ةيسيراضتلا

كانهو ص58-55). ،1998م، نوراه ) يراضحلا و يفاقثلا ىوتسملا و يداصتق اال
ركذي ددصلا اذه يفو State/ ةلودلا حلطصمل تافيرعتلا نم ةريبك ةعومجم
ىلع ةطلس هل يموكح ماظنو بعشو ضرأ نم نوكتت ةلودلا /Poundsنأ زدنواب
يتلا ةيفاقثلا طباورلا ب ىرخ األ بوعشلا نع فلتخي بعشلا كلذ نأو ، هضرأو هبعش
يتلا تازيمملا راطإ نمض سناجتم روعش مهلو ًاضعب مهضعب عم هدارفأ طبرت

ص16) ،1977م، باهولا دبع ) ًايرصنعو ًايراضحو ًايعامتجا اهب نوزيمتي

Frontiers/مو ـــ ختلا -

دودحلا حلطصم وأ موهفمل ةقباس ةيدودح قطانم نع ةرابع يهو
حلطصملا اذه مادختسا عاش دقو ص198)، ،1979م، ضاير ) ةيسايسلا

يلا، حلا لكشلا ب ةفورعم ةيسايسلا دودحلا نكت مل امدنع ، يضاملا يف
قطانم نع ةرابع تناكو ، ةحوسمم ريغو لودلا اهيعدت ال قطانم يهو
ةرهاظ اهنأ امك ( ضرعو لوط ) نادعب اهل ةيفارغج ةقطنم يهو ، روبع
ةيعيبط دراوم موختلا مضتو . ةينوناق اهنوك نم رثكأ ةيفارغج

والء اهيف مسقنيو ، تاج وهللا تاغللا اهب ددعتتو ، ةيرشبو ةيداصتقاو
ص236- ،1990م، بيدلا ) ةيداصتق اال ةمظن األ اهيف طلتختو ناكسلا

ةقطنملا : ماسقأ ثالةث ىلإ Lapradelle/ ليدارب ال اهمسق دقو ،(237
،1979م). ضاير ) راوجلا ، دودحلا قاطن ، ةيدحلا
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Boundaries/ دود ـحــ لا -
مسرت يتلا طوطخلا اهب دصقيو االتخالط نم عنملا و لص فلا ينعي دحلا
اهتدايس ةلودلا اهيف سرامت يتلا يضار األ ددحت يتلا و طئارخلا ىلع

كلذ يف لخديو الاهل غتساو اهب عافتن اال قح نوكيو اهناطلسل اهعضختو
1990، بيدل (ا يويح لا جم نم هقوف امو هنطابو يرحبلا و يضر األ قاطنلا

ص235). م،
PhysicalBoundaries/ ةيعيبطلا دودحلا -

عم ىشمتت ثيحب ديدحتلا ةلوهسب زيمتتو ، لحاوسلا وأ راهن وأاأل لا بجلا
، ةنايع (وبأ طئارخلا ىلع ىتح وأ ةعيبطلا ىلع ءاوس ةيعيبطلا تارهاظلا

ص152). 1983م،
GeometricBoundaries/ ةيسدنهلا دودحلا -

نيتطقن نيب لصت ةميقتسم ًاطوطخ عبتت ام غًابلا يتلا دودحلا كلت يهو
وأ اهرطق فصنو اهزكرم مولعم رئاود يف ساوقأ وأ رئاود تاسامم وأ نيتمولعم

ص ،1990م، بيدلا ) ضرعلا رئاود وأ لوطلا طوطخ عم قفتت ةيكلف لا كشأب نوكت
ةديد جلاـ ميلا وأاألق يراحصلا قطانم يف إال غابلا عضوت وأ مسرت ال يهو ،(379

ص106). ،1998م، قداص ) رمعت مل يتلا

HistoricalBoundaries/ ةيخيراتلا دودحلا -

كلذ ذنم رييغت اهيلع أرطي ملو يضاملا يف تعضو يتلا دودحلا يهو
، يوارلا ) ةيلز األ ةزايحلا وأ ةيكلملا هذه بجومب ةوق تبستكا ىتح ، نمزلا

ص35). 1975م،

AnthropogeographicBoundaries/ ةيراضحلا ةيرشبلا دودحلا -

و تانايدلا و تاغللا ك ةيرشبلا رهاظملا ب طابترا هل دودحلا نم عون يهو
عاونأ لضفأ نم يهو ص190)، ،1998م، نوراه الالت( وسلا تايموقلا

إ بسح ةرواجتملا ةيرشبلا تاعامجلا لصف ىلإ فدهتو ةيسايسلا دودحلا
،1962م، ليقع ) ةيموقلا و ةغللا اهمهأ اهل ةزيمملا ةيراضحلا تافصلا ىدح

ص124).

BoundaryDefinition/ دودحلا فيرعت -

يف عضويو دودحلا ةدهاعم اهيف عضوتو دودحلا ةعانص لحارم ىدحإ يهو
فصولا نوكي نأ لضفيو اهب، رمت يتلا قطانملا و دودحلا فصو ةدهاعملا هذه

ص148). ،1990م، بيدلا ) ًاقيقدو ًايليصفت

BoundaryDelimitation/ دودحلا نييعت -

نم دحلا نييعت متي ثيح ، يسايسلا دحلل فيرعتلا ةلحرم يلت ةلحرم يهو
ةيوجلا روصلا و ةيليصفتلا طئارخلا ب نيعتست يتلا ةينوناقلا و ةيفارغجلا ةنجللا لبق

إىل ةيدودحلا نكام األ يف دوجوم وه ام لقن يأ طئارخلا ىلع دحلا عقوم ديدحتل
ص214). ،1997م، يدوعس ) طئارخلا

BoundaryDemarcation/ دودحلا طيطخت -

متيو ةعيبطلا ىلع دودحلا طخ ميسرت متي اهيفو دودحلا ديدحت ةلحرم يلت
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مت امو تايقافت واال تادهاعملا يف هيلإ ءاهتن متاال امب ةناعتس اال ةلحرملا هذه يف
ص ،1998م، ناوضر ) دودحلا ريس طخ عقاوم نع ةيليصفت تامولعم نم هعمج

.(399

BoundaryAdministration/ دودحلا ةرادإ -

ءاقبإو يسايسلا يطخلا دحلا ىلع ةظفاحملا ب حلطصملا اذه متهيو ينعي
و للستلا طبضو ةيدودحلا زكارملا ربع لا حاالتاالقتن ةبقارمو ، هتسارحو هتيلعاف

ص349). ،1990م، بيدلا ) يدودحلا األنم نامضو بيرهتلا

AntecendentBoundary/ ةقباسلا دودحلا -

ةيراضحلا رهاظملا عيمجلو يرشبلا ناطيتس لال قباس دودحلا نم عون وهو
دودحم ددع ىوس اهنكسي ال يتلا ءاضفلا يضار األ يف دودحلا هذه مسرتو ، ةلودلل

لا، ثملا ليبس ىلع يداصتقا فشكل ةجيتن قطانملا هذه رمعت دقو ، رشبلا نم ًادج
ص95). ،1997م، يدوعس ) ندملا روهظو ئناوملا و قرطلا ءاشنإ ىلإ يدؤي امم

SubsequentBoundary/ ةيلا تلا وأ ةقح لاال دودحلا -

ىنعمب ، ةقطنملا يف ةيراضحلا رهاظملا ةأشن دعب دودحلا نم عونلا اذه أشنيو
نيب ( ًاطرش سيل ) بلا غلا يف لصفت يهو ، رهاظملا هذه ةأشنل ةيلا ت نوكت أاهن

و دنهلا نيب دودحلل ةبسنلا ب لا حلا وه امك ةفلتخم ةينيد وأ ةيوغل تاعومجم
ص119). ،1998م، نوراه ) ناتسكابلا

SuperimposedBoundaries/ ةضورفملا دودحلا -

اهديدحت عضخي وال ناكسلا نطوت دعب تعضو دودحلا نم عون يهو
لودلا نيب أشنتو دودحلا ةقطنم يف ةمئاقلا ةيراضحلا وأ ةيموقلا فورظلل

يف اهتارمعتسم نيب ةيرامعتس اإل لودلا اهتعضو يتلا دودحلا كلذ ثملا ةبراحتملا
امك ةندهلا طوطخ ص216)،أو ،1997م، يدوعس ) ةينيت لاال اكيرمأو ايقيرفأو ايسآ

ا ةينيطسلفلا دودحلا و ريمشكو وماج يف ةيناتسكابلا ةيدنهلا دودحلا يف لا حلا وه
ةزغ. عاطق يف ةيليئارس إل

StratigicLocation/ يجيتارتس اال عقوملا -

فلتختو ةلودلل يفارغجلا ءانبلا يف ، ةيساسح اهرثكأ ،لب ةمهملا رصانعلا نم وهو
ةيمهأ اهل نوكت دق اهؤازجأ وأ لودلا ،ف فورظلا ريغتب يجيتارتس اال عقوملا ةيمهأ

ثمالً ةيملا علا قرطلا يف مكحتت نأك ، ةنيعم ةينمز ةرتف يف ةيجيتارتسا
رصعلا يف Accessibility/ لا االصت ةيناكمإ تحبصأو ص34). ،1997م، يدوعس )
ةبسنلا ب لودلا عقوم حبصأو ، ةيسايس ةدحو يأ عقوم يف ىربك ةزيم ثيدحلا
تانوكم نم ًايويح انوكم اهل ةمخاتملا ةيئاملا لتكلل ةبسنلا وأب اهب ةطيحملا لودلل

م ىلإ دوعي يجيتارتس اال عقوملا ةيمهأ نأ ىنعمب ص44)، هللا،1976م، دبع ) اهتوق
قرطلا يف مكحتلا خالل نم ةرثؤم ةيبرحو ةيداصتقا تازيممو ةيمهأ نم هلا

، بيدلا ) بورحلا ءانثأ ةيبرحلا دعاوقلا ءاشنإ خالل نمو ملسلا تاقوأ يف ةيراجتلا
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ص109). 1990م،

Internalwaters/ ةيلخادلا هايملا -

ال يتلا تاريحبلا و راهن واأل ناجلخلا و ئفارملا نمضتت يتلا ةقطنملا يهو
يتلا و لحاسلل ةرواجملا هايملا كلذك نمضتتو ، اهتدايسو ةلودلا ةرطيس اهيف عزانت

ص162)، ،1983م، ةنايع Base-Line(وبأ ساس األ طخ وأ ةدعاقلا طخ نمض دعت
. ةلودلل يرحبلا يسايسلا دحلا ديدح ت يف ةيلخادلا هايملا ب فارتع اال ديفي امك

TerritorialSea/ يميلق اإل رحبلا -

ءيربلا رورملا قحب طقف ةلودلا ةدايس اهيف ددحتت يتلا ةقطنملا اهب دصقيو
قوف ناريطلا ىلإ حلا ةيأ ىلع قحلا اذه دتمي وال هايملا هذه ربع ةيبنج األ نفسلل

نم ةيميلق اإل هايملا ضرع توافتيو ص162)، ،1983م، ةنايع (وبأ ةيميلق اإل هايملا
واأل نفسلا عضختو عوضوملا اذه صوصخب لودلا تاءاعدا بسح ىرخأ ىلإ ةلود
24يمالً. زواجتي ال هنكلو ، ةدايسلا ةبحاص ةلودلا تاعيرشتل هايملا هذه يف دارف

Contiguouszone/ ةقص ال ملا ةقطنملا -

سرامتو ، رحبلا ةهج نم ةيميلق اإل هايملا راوج ىلإ ةقطنملا هذه هايم عقتو
، ةيحصو ةيلا م نيناوقو ةرجهلا ب ةصاخ تاءارجإو ةيكرمج تاطلس ةلودلا اهيف

أدبي يذلا ةدعاقلا طخ نمً ايرحب 24يمالً وحن اهضرع ىدعتي ال نأ بجيو
نوناقل ةدحتملا األمم ةيقافتا يف ءاج ام بسح كلذو ، يميلق اإل رحبلا سايق هدنع

ص64). ،1417هـ، يندم 1982م( ماع راحبلا

ContinentalShelf/ يراقلا فيصرلا -

لحاسلا نع تدعتبا املك طيحملا وأ رحبلا ىلإ ردحنت يتلا ةقطنملا يهو
هيلع ةدايسلا قح ةرواجملا ةلودللو 200م قمع ىلإ هايملا اهقوف لصت ىتح

ص448). ،1988م، كامسلا ) الاهل غتساو ةيعيبطلا تاورثلا نع بيقنتلل

NeutralZone/ ةدياحملا ةقطنملا -

لودلا ضعب هارت نيعم دحك ةقص ال ملا هايملا ةقطنم يلت ةقطنم يهو
الف تخا كانهو ، ةيبرح تايلمعب مايقلا اهيف لودلا ىلع رظحيو اهتم، ال سل ًايرورض
نام األ قاطن ًانايحأ اهيلع قلطيو اهب، ةصاخلا ةفاسملا ديدحت ثيح نم لودلا نيب

.SecurityZone/(221ص ،1962م، ليقع )

HighSeas/ راحبلا يلا عأ -

ربتعتو ، دويق نودب عيمجلل ةحاتمو ةلود يأ اهيعدت ال قطانم نع ةرابع يهو
هذه ىلع ةرطيسلا لواحت ةيوقلا لودلا ضعب نأ إال اهلك ةيناسن لإل ًاعاشم ًاثارت
ص420). ،1990، بيدلا ) ةمئاعلا تاصنملا و ةيرحبلا ليطاس خاللاأل نم قطانملا

ExclusiveEconomicZone/ ةصلا خلا ةيداصتق اال ةقطنملا -

ساقت يرحب ليم (200) ةفاسم دتمت ةيرحب ةقطنم اهنأ ىلع اهتركف موقت
تاورثلا الل غتساو فشكلا ضرغب ، يميلق اإل رحبلا هنم ساقي يذلا ساس األ طخ نم

ص ،1990م، فيسلا ) عاقلا تحت وه امو عاقلا ىلع ةزكترملا و ةدوجوملا ةيعيبطلا
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Baseline/( ساس األ طخ ) ةدعاقلا طخ -

اءزج ةيلخادلا هايملا دعت ،وال ةيميلق اإل هايملا سايق هنم أدبي يذلا طخلا وه
ص418). ،1990، بيدلا ) يميلق اإل رحبلا نم

ةقباسلا تاساردلا .7

ةكلمملل ةيسايسلا دودحلا عوضوم تلوانت يتلا تاساردلا نم ددع كانه
ضارعتسا راط اإل اذه يف لواحنسو . ةيرحبلا وأ اهنم ةيربلا ءاوس ةيدوعسلا ةيبرعلا

-: يلا تلا وحنلا ىلع بناجلا اذه تلوانت يتلا تاساردلا ضعب

نيب يميربلا ةحاو ةيضق تاسب مال تحضوأ يتلا ،1971م) يليك ) ةسارد -
ةيحان نم يبظ وبأ ةرامإو طقسم ةنطلسو ةيحان نم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

عجلا دقو ، نيرشعلا نرقلا نم تاينيسمخلا لئاوأ ذنم اهتورذ تغلب دقو ىرخأ
دودحلا ةلكشمل هضرع خالل نم حاضي واإل ليصفتلا نم ءيشب ةيضقلا هذه ( يليك )
ةيخيراتلا روذجلا ىلإ هيف داع الً ماك ًاضرع ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل ةيقرشلا

حضوي .مث تضم ًاماع خالل150 ةيخيراتلا ةيفلخلا هيف الً صفمو اهب، ةلصلا تاذ
ىلع ذخؤي ام ).إالنأ باتكلا فيلأت ةرتف (خالل يلا حلا اهعقاو هسفن تقولا يف

. ايناطيرب فقوم حلا صل اهزايحنا ةساردلا هذه
ةكلمملل ةيرحبلا ةسايسلا ليلحت ىلإ ،1983م) جفرعلا ) ةسارد تفده دقل -

تأرط يتلا ةثيدحلا تاروطت لا يف ًاماهسإو ةيمهأ لماوعلا رثكأو ةيدوعسلا ةيبرعلا
ققحت نأ خالاهل نم ةكلمملا تعاطتسا يتلا ةيفيكلا ةسارد ىلإ ةفاض ،باإل اهيلع
عمتجملا ب ةصاخلا حلا صملا عم ضقانتم ريغ لكشب ةيرحبلا ةيموقلا اهحلا صم

نأ جفرعلا ةسارد هيلإ تصلخ ام مهأو 1948–1978م. ةرتفلا خالل كلذو يلودلا
و ةينم واأل ةيداصتق اال حلا صملا ززعت يكل ةقدب تعضو ةير حبلا ةكلمملا ةسايس

. رابتع اال نيعب ةيلودلا و ةيميلق اإل تاعمتجملا حلا صم ذخأ عم ةلودلل ةينطولا
سانلا ةكرح صحف وه (Abu-Dawood,1984) ةساردل يساس األ فدهلا ناك -
ىودجو فئاظو ديدحت لجأ نم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا دودح ربع مهلا قتناو
ةصاخلا تاف ال خلا حيضوت كلذ يف امب يخيراتلا اهروطت فصو ،مث دودحلا هذه

نأ ىلإ ةساردلا تصلخو . ةرواجملا لودلا عم ةيميلق اإل تاف ال وخلا دودحلا نييعتب
يف روحمتي دودحلا هذه نم سانلا فقوم ىلع رثؤي يذلا يسيئرلا لماعلا

ةفاسم – لا حرتلا تقو - ةريشأت ىلع لوصحلا اهب(ك نومدطصي يتلا تابوعصلا
.( ةلحرلا

ةكلمملل ةيسايسلا دودحلا الت كشمل هتسارد يف ،1984م) ينيسحلا ) قرطت -
نم لك عم ةيرحبلا وأ ةيربلا ءاوس يبرعلا جيلخلا ةقطنم يف ةيدوعسلا ةيبرعلا
ٍددع ىلإ ًاريشم ( ناري ،إ نامع ، رطق ، نيرحبلا ، ةدحتملا ةيبرعلا تارام ،اإل تيوكلا )

قرطلا تمدختسا ةكلمملا نأ ًاحضومو ، دودحلا قطانم حضوت يتلا تايقافت نماال
اهطبرت يتلا تاق ال علا ىلع اصرح ةيدودحلا الت كشملا ءاهنإ يف ةئداهلا و ةيملسلا

. نادلبلا كلت عم
دودحلا تاعزانم يف قئاثولا مادختسا ةيفيك ىلإ ،1985م) داقعلا ) راشأ -
ةكلمملا نيب عازن عضوم تحبصأ يتلا يميربلا تاحاو لوح يبرعلا جيلخلا ةقطنمب
حضوأو ، ىرخأ ةهج نم نامع ةنطلسو يبظ وبأ ةرام ةهج،وإ نم ةيدوعسلا ةيبرعلا
حوارتت قئاثولا نم ددعل ًاقفو ةقطنملا هذه ىلع ةيدوعسلا ةدايسلل ةلداعلا قوقحلا
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، ةدحتملا ةكلمملا و ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نيب ةيسامولبدلا الت سارملا نيب ام
ةدايسلا يف يدوعسلا قحلا تابثإ انه ثحابلا لواحو . ةاكزلا الت جس ىلإ ةفاضإ
ةكلمملا نم ًابيحرت قلت مل يتلا و ةروكذملا تادنتسملا خالل نم قطانملا هذه ىلع

. كاذنآ ةدحتملا
ةلودلل ةيسايسلا دودحلل يخيراتلا ساس ،1987م)األ هظابأ ) ضرعتسا -
برحلا ةياهن ىتح يرجهلا رشع يناثلا نرقلا فصتنم يف اهتأشن ذنم ةيدوعسلا
نيتيملا علا نيبرحلا نيب دودحلا هذهل يخيراتلا روطتلا لوانت مث ىلو، األ ةيملا علا
تاقلطنم نم ( ةيدودحلا ) ةيضقلا هذه ةجلا عم ىلع زكرو ، تاهاجت اال عيمج ىلع

بلا طم زربأ امك . ةيسايسلا تارارقلا ذاختاو ضراعتلا بيلا سأو اهفادهأو ةلودلا
. ىرخأ ةهج نم ةيملا علا ىوقلا و ةهج نم ةيدوعسلا ةلودلا ب ةطيحملا ةيلحملا ىوقلا

ةكلمملل ةيلا مشلا ةيسايسلا دودحلا عوضوم ىلإ ،1408هـ) يروقنملا ) قرطت -
نم ةيادب ةيدوعسلا دودحلا نيوكت تايادب كلذ يف ًاضرعتسم ةيدوعسلا ةيبرعلا

و زيزعلا دبع كلملل ةيقف األ تاعسوتلا خالل نم ة لودلا ةحاسم ةدايزو ضايرلا حتف
يتلا تايقافت اال ىلإ راش أ مث ، ةئشانلا ةلودلا هذه دودحب ةلصاحلا تاروطتلا

نم لك اهتاراج عم ةيدوعسلا ة يبرعلا ةكلمملا دودح ديدحتو نيي عت مت اهبجومب
. نامعو هرمحملا و ادح ةيقافتاك ( ندر ،األ قارعلا ، تيوكلا )

الل غتسا يف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةيقحأ ىدم ،1990م) بيدلا ) شقان -
ةقبطملا ةماعلا دعاوقلا ًاحضوم ، ةصلا خلا ةيداصتق اال اهقطانم يف ةيحلا اهدراوم

األ ةيقافت ال ًاقبط لا جملا اذه يف اهقوقحب ةكلمملا عتمت ىدمو ةيحلا دراوملا ىلع
مايق ةيناكمإ ىدمو 1/56/أ، مقر ةداملا خالل نم 1982م ماع راحبلل ةدحتملا مم
ىلإ ةساردلا هذه تصلخو . دراوملا هذه الل غتساب ةصاخلا ماكح األ قيبطتب ةكلمملا

، ةصلا خلا ةيداصتق اال اهتقطنمل ةيحلا داوملا يف ًاقوقح ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل نأ
عم تاعزانملا بنجتل اهتحلصم يف ءاج ةيقافت اال هذه ىلع ةكلمملا عيقوت نأو
. اهيلع ةظفاحملا و دراوملا هذه ةيمنت نم نكمتتلو اهل، ةلباقملا وأ ةرواجملا لودلا

ةيبرعلا ةكلمملا نم لكل ةيسايسلا دودحلا ،1990م) يعيبر ) لوانت -
دودحل ةيخيراتلا ةيفلخلا شقانو (1939/1919م) ةرتفلا خالل تيوكلا و ةيدوعسلا
صلخو اهل. ةرواجملا لودلا عم ةيدودحلا الت كشملا ىلإ ًاريشم ةيدوعسلا ةلودلا

هذه خالل اهتم ال سو اهدودح نمأ ىلع ظافحلا يف تدهاج دق ةكلمملا نأ ىلإ
هل ناك امم األرم، مزل اذإ ةوقلا ،وأ ةيملسلا تاضوافملا خالل نم ةيخيراتلا ةبقحلا

. اهناريج عم ةكلمملا تاق عال ىلع ريثأت
ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل ةيميلق اإل هايملا ةلأسم ،1410هـ) فيسلا ) تشقان -
ةيجيتارتس األ ةيمه ،واأل ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل ةيرحبلا ةسايسلا ةحضوم

ام مهأو اهل، ةرواجملا لودلا عم ةيرحبلا ةيدودحلا تاقافت ،واال ةيميلق اإل اههايمل
ترثأ ةكلمملل ةيميلق اإل هايملل ةيفارغجلا ةعيبطلا نأ وه ةساردلا هذه هيلإ تصلخ
ةيلمع يف األربك رودلا هل ناك طفنلا روهظ نأو ، ةيرحبلا اهتسايس ىلع ًارشابم ًاريثأت
ساقي ةيليص تف طئارخ مسر ةرورضب تصوأو ، ةيرحب لا دودحلا ديدحتب عارس اإل
قفتي مل ةيرحب دودح نم يقبت ام ءاهنإ ةعرس كلذكو ، يميلق اإل رحبلا ضرع اهنم

. اهيلع دعب
ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل ةيلودلا دودحلا ،1412هـ) يتاعاسلا ) لوانت -

ةلكشمب قلعتي اميف ةصاخو يبرعلا جيلخلا لود عم اهدودح الت كشم ًاحضوم
نم لك عم دودحلا ةلأسم ىلإ راشأ امك رطق. ةلود عم دودحلا ةلكشمو ( يميربلا )
ىلإ هتسارد نم صلخو نميلا و ندر واأل قارعلا ،و ةيرحبلا دودحلا ب قلعتي اميف ناريإ
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نم ةعومجم ربع مأالاهك تيبثتو اهدودح نيمأت يف ةيدوعسلا ةيسامولبدلا ةعارب
يف يدوعسلا يراضحلا لماعتلا نأو ، ةلدابتملا ةيلودلا ةيمسرلا تافارتع واال قئاثولا
يف هرامث ىتآ دق ( ماتلا اضرلا )(و لدابتملا لزانتلا ) أدبم خالل نمو تاضوافملا

. ةيدودحلا الاهت كشم نم ريثك ةيفصت
يراقلا فيصرلا تايقافتا ليلحت ىلإ (AlMuwaled,1993) ةسارد تفده -
نكمي دودحلا ديدحت ةقيرط تناك اذإ امع ثحبلا ،و ةيفارغجلا تاريثأتلا ًاصوصخو
داجيإ ةيناكمإو اهيلع قفتملا ريغ دودحلا قطانم ةسارد ،مث رخآ ناكم يف اهقيبطت

خ نم نكمي لحارم عبرأ كانه :نأ ةساردلا هيلإ تصلخ ام مهأو اهل، ةبسانم لولح
ةكلمملا تحجن دقو ةرواجتملا لودلا عم ةيرحبلا اهدودح ديدحت ةلود ألي الاهل
حيضوت - ةيضر األ دودحلا ديدحت ) اهناريج عم كلذ قيقحت يف ةيدوعسلا ةيبرعلا

.( دودحلا نييعت قرط – رزجلا ةلأسم – سايقلا طخ
ديهمتلا فدهب ةينميلا ةيدوعسلا دودحلا ةيضق ،1420هـ) يدماغلا ) شقان -

يتلا لماوعلا نم ديدعلا ةسارد خالل نم ، نيدلبلا نيب ةيئانث ةيملس ةيوست رارقل
كانه نأ هتسارد هيلإ تصلخ ام مهأو ةحرتقملا ( ةيقطنملا دودحلا ) عقوم ىلع رثؤت
يف نابسحلا ب اهذخأ بجي يتلا ،و دودحلا ىلع ريبك ريثأت اهل يتلا لماوعلا نم ًاددع

عيزوتو ، ةيخيراتلا ،و ةيفارغجلا لماوعلا ،ك نيدلبلا نيب ةيدودحلا ةيضقلا ةيوست
. دودحلا ةقطنم ىلع مهلعافت ىدمو ، ناكسلا

، هتسارد يف فاده األ نم ددع قيقحت ىلإ ،1422هـ) دواد (وبأ ىعس -
ةيرحبلا دودحلا اهب ترم يتلا ةيفارغجلا و ةينوناقلا تاروطتلا و لحارملا ةفرعمك

، ةيرحبلا ةيدودحلا الاهت كشم ضعب اهب تلح يتلا بيلا األس ةفرعم مث ، ةيدوعسلا
عاضوأب عتمتت ةيرحبلا ةكلمملا دودح مظعم :نأ ةساردلا هذه هيلإ تصلخ ام مهأو

ىدل األربك عفادلا يه ةينم واأل ةيداصتق اال لماوعلا نأو ، ةزيمم ةيسايسو ةيفارغج
. ةيرحبلا اهقطانم ديدحتب عارس لإل ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةموكح

دودحلا ةيضق ىلع ءوضلا طيلست ىلإ ،1423هـ) دواد (أوب ةسارد تفده -
ةيذاحملا ةيرحبلا قطانملا يف تيوكلا ةلودو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نيب ةيرحبلا

رزجلا كلذ يف امب HighSeas/ يلا علا رحبلا هاجتا يف ةموسقملا ةقطنملل
. ةقطنملا كلتب ةدوجوملا

اهنم: ركذن ثحبلا عوضومب ةلص تاذ تاساردلا نم ددع كانهو
ءاسح اإل لحاوس يف يدوعسلا عسوتلا لحارم اهيف عبتتو ،1970م) مساق ) ةسارد -

. تيوكلا ةرام إل ديدهت نم هيلع بترت امو
جيلخلل يبرغلا لحاسلا يف ةيسايسلا دودحلا الت كشم نع ،1975م) مينغ ) ةسارد -

. يبرعلا
نازيم يف اهعضوو يبرعلا جيلخلا ةقطنم اكيتيلوبيج نع ،1975م) يروك ) ةسارد -

. يلودلا ىوقلا
جيلخلا ةقطنم يف ةيسايسلا دودحلا الت كشم نع (AlBaharna,1975) ةسارد -

. يبرعلا
جيلخلا تارامإ نيب ةيسايسلا دودحلا الت كشم تشقانو ،1976م) ليفلا ) ةسارد -

. يميربلا ةحاو ةلكشمب قلعتي اميف ةصاخو ةرواجملا لودلا عم الاهت كشمو يبرعلا
لود نيب ةماع ةفصب دودحلا لكاشم تحضوأو لعش،1978م) (األ ةسارد

اهزيمتو يبرعلا جيلخلا ةقطنم لكاشم ةعيبطو اهتروطخ ةجردو ةيبرعلا جيلخلا
ملا. علا ءاحنأ ةيقب يف لكاشملا نع

يتلا يبرعلا جيلخلل ةيسايسلا ايفارغجلا نع ،1981م) يتيهلا ) ةسارد -
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. ةقطنملل ية سايسلا تاروطتلا و ةيداصتق واال ةيرشبلا و ةيعيبطلا تاموقملا تلوانت
ىلع ةيرامعتس اال ىوقلا عارص ةقيقح تلوانتو ،1982م) فصان ) ةسارد -

. ةقطنملا ب ةيسايسلا تاروطتلا و يبرعلا جيلخلا
ىوقلا رودو يبرعلا جيلخلا نمأ اهيف لوانتو ،1985م) شيورد ) ةسارد -

. هوحن اهلود تايجيتارتساو ىمظعلا
ةقطنمل رصاعملا عقاولا نع ةزجوم ةذبن تمدق دقو ،1987م) لضاف ) ةسارد -
سلجم لود ةصاخبو ةقطنملا هذهل ةيلا حلا ةيملا علا ةيمه ،واأل يبرعلا جيلخلا

. يجيلخلا نواعتلا
يبرعلا جيلخلا نم لكل ينوناقلا عضولا تحضوأو ،1987م) يندم ) ةسارد -

. راحبلل ديدجلا يلودلا نوناقلا دعاوق ءوض يف زمره قيضمو
األ ميغلت مكحت يتلا دعاوقلا ىلإ تقرطتو ،1988م) افولا (وبأ ةسارد -
اال هذه عضو رثأو يبرعلا جيلخلا هايم ميغلتل ينوناقلا عضولا و ةيرحبلا تادادتم

. ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىلع ماغل
يوجلا ءاضفلل ينوناقلا عضولا ىلإ اهيف راشأو ،1988م) بيدلا ) ةسارد -

ا ةقطنملا – ةقص ال ملا ةقطنملا - يميلق اإل رحبلا (ك ةيدوعسلا ةيرحبلا تاعاطقلا قوف
.( ةيداصتق ال

ك اهناريج عم اهدودحو تيوكلا ةأشن نع يج،1992م) يب ، نولس ) ةسارد -
. قارعلا و ةيدوعسلا

. ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف دودحلا تاعازن نع ،1992م) نوهرم ) ةسارد -
24 يف عقيو ، ةيبرعلا دودحلا تاعازن نع (RichardSchofield,1992) ةسارد -

. ًادلجم
تيوكلل ةيسايسلا دودحلا عوضوم ىلع تزكرو ال،1993م) علا (وبأ ةسارد -

. ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا عم
. يبرعلا جيلخلا يف دودحلا تاعازن نع ،1993م) روكشم ) ةسارد -

ةيرحبلا دودحلا و رزجلا الت كشم نع (RichardSchofield,1995) ةسارد -
. يبرعلا جيلخلا يف

صئاصخلا ليلحت ىلع تزكر يتلا ،1998م) دواد (وبأ ةسارد -
. ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل ةيجولوفروملا

. ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف دودحلا الت كشم نع ،2000م) يفيفع ) ةسارد -
ب ةلص تاذ تاساردلا و ثاحب واأل بتكلا نم ددع كانه قبس، ام ىلإ ةفاضإو

لثم ثحبلا عوضومب عالةق اهل نوناقلا و ةسايسلا و خيراتلا و ةيسايسلا ايفارغجلا
دبع ،1975م)و( يوارلا ،1967م)و(Muir,1975)و( ليقعو (Prescott,1967&1978)

، باصقلا ،1982م)و( ارفلا ،1981م)و( ميهاربإ ،1979م)و( ضاير هللا،1977م)و(
(Miller,1989)1987م)و، يدماغلا ،1987م)و( يروقنملا ،1407هـ)و( نارمع 1986م)و(
(Broudus,1990)90،1992م)و، بيدلا ،1410هـ)و( نيدباع ،1989،1990م)و( بيدلا و(
،1994م)و ضهيون ددوا،1993م،1422هـ،و1423هـ)و( و(Wilkinson,1991)و(وبأ

،1422هـ). ينايرسلا ،1420هـ)،و( يتيهلا ،1998م)،و( نوراه )
ةساردلل ةينامزلا و ةيناكملا 8.األرط

ةيبرعلا ةكلمملل ةيقرشلا ءازج األ ىلع ةساردلا هذهل يناكملا راط اإل رصتقي
واإل رطقو نيرحبلا و تيوكلا لود عم ةيدودحلا قطانملا مضت يتلا ،و ةيدوعسلا
17 ضرع يترئاد نيب ةساردلا ةقطنم عقتو ناريإو نامعو ةدحتملا ةيبرعلا تارام

.(1 مقر لكش ) ًابيرقت ًاقرش 56ْ –ْ46 لوط يطخو مشاالً 28ْ -ْ
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ءاشن إ تبقعأ يتلا ةرتفلا خالل ةساردلا هذهل ةينمزلا دودحلا رصحنت امك
،إالإهن رضاحلا انتقو ىتح 1744م ماعلل قفاوملا 1157ـه ماع ىلو األ ةيدوعسلا ةلودلا
(1423-1332هـ) يماع نيب ةعقاولا ةينمزلا ةرتفلا ىلع ريبك لكشب زيكرتلا متيس

دودحلا روهظ اهيف أدب يتلا ةينمزلا ةرتفلا يهو (1913–2002م) قفاوملا
اهثادحأ روطتو ، يبرعلا جيلخلا ةقطنم يف ثيدحلا اهموهفمب ةرصاعملا ةيسايسلا

ًاماع. 90 براقي امل ةيلا تتملا اهلوصفو

تامولعملا و تانايبلا عمج .9
رصح نكمي ، ةيناديم تانايبل هتجاح مدعلو ، ةساردلا عوضوم ةعيبطل ًارظن

ةيلا: تلا ةيسيئرلا رداصملا يف ةساردلا عوضوم تامولعم رداصم
قئاثولا و ريراقتلا و تارشنلا نم اهؤافيتسإ مت يتلا تايئاصح واإل تانايبلا -

الةق علا تاذ ةيموكحلا تاهجلا اهتردصأ يتلا ةيمسرلا تانايبلا و تاركذملا و
و لورتبلا ،و هايملا و ةعارزلا ،و طيطختلا ،و ةيجراخلا ةرازو نم لك لثم

الت. صوملا ،و ةيندعملا ةورثلا
و عافدلا ةرازوب ةيركسعلا ةحاسملا اهتردصأ يتلا ة يوجلا روصلا و طئارخلا -

كلذكو ، ةساردلا عوضومب ةلصلا تاذ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ب ناريطلا
و ةيفارغجلا سلا األط نم ددع نم ه اقتسملا الةق علا تاذ طئارخلا ضعب

. ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ب ةصاخل ا ةيخيراتلا
تلوانت يتلا تاساردلا و ثوحبلا و ةيملعلا لئاسرلا و تايرودلا و بتكلا -

ب دوجوم وه امل حسم لمع مت ثيح ًايلك. وأ ًايئزج ةساردلا عوضوم
. ةصاخلا و ةماعلا رشنلا رودو تابتكملا

. ةلصلا تاذ ةيناطيربلا و ةيجيلخلا رداصملا -
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ىلو األ ةيدوعسلا ةلودلل ةيقرشلا دودحلا : ايناث
ةلودلا مايق لبق ةيبرعلا ةريزجلا هبشل ةيقرشلا قطانملا عاضوأ .1

ىلو األ ةيدوعسلا
اإل ميلقإ عقيو نامعو رطقو نيرحبلا و ءاسح اإل ميلا قأ قطانملا هذه ل مشت

ةبضهو ، قرشلا نم يبرعلا جيلخلا هدحيو ةيبرعلا ةريزجلا هبش قرش يف ءاسح
نم نوكتيو ، فيطقلا و ءاسح اإل يتقطنم ىلع لمتشيو ، برغلا نم نامصلا و دجن

،2000م ةبهو ) ليخنلا عرازمو ةريفولا يعارملا و هباآلراب رثكتو تاحاولا نم ددع
ص68). ،

،و ةطمارقلا اهرهشأ نمو نماألرس، ددع قطانملا هذه مكح ىلع بقاعت دقو
األرس هذه تلظو ص26). ،1980م، ةلخن ) ةيربجلا ،و روفصع ينبو ، نوينويعلا

تحت تلخد ىتح ةوقلا و فعضلا نم تارتف اهيلع تبقاعتو ، ءاسح اإل ميلق إ مكحت
فعضلا بد نأ دعبو ص121)، ،1969م، رداقلا دبع 963ه(لآ ماع ينامثعلا مكحلا
عازتنا نم كاذنآ دايدز اال يف ةذخآ اهتوق تناك يتلا خدلا، ينب ةروث تنكمت ، اهيلإ

كلذك تيقبو ص163)، ،1989م، يبهولا 1076هـ( ماع اهنم نيينامثعلا درطو مكحلا
. يدوعسلا مكحلا تحت تلخد ىتح

، ةرابزلا كاذنآ اهنادلب مهأو ، رطق ةريزج هبشب مويلا فرعي ام رطقب دصقيو
ملسم لآو ، ةيفسويلا نونطقيو نسح يبأ لآ مه لئابق ثالث اهنكسي ناكو

إ لصو دقو . خيبطلا و ةيضيورلا نون طقيو ديضاعملا و طريوقلا ،و ةحيرف نونطقيو
نم اهلهأ عمجي نأ عاطتساو 1766م، ماع تيوكلا نم ًامداق ةفيلخ نب دمحم اهيل

، بوبهط ) مكحلا يف هدعب نم هدافحأو ه ؤانبأ بقاعتو مهل ًاخيش ه وراتخاو ، هلوح
ص43-44). 1983م،

نب دمحأ ناكو ، ؤلؤللا ديصب ترهتشا ، رزجلا نم ةعومجم نيرحبلا لثمتو
لآ رمتساو ، ةمانملا يف كلذ دعب رقتسا مث سرفلا نم اهعزتنا دق ةفيلخ نب دمحم
دبع ) يناثلا و األلو اهيرود يف ةيدوعسلا ةلودلا دهع ىتح اهمكح يف ةفيلخ

ص109). ،1997م، ميحرلا
ةيقرشلا ةيبونجلا ،و ةيبونجلا تاهجلا نم ًاريبك ًاءزج نامع ميلق إ لتحيو

، ريصلا ،و رجحلا ،و ةرهاظلا يه ماسقأ ثالةث ىلإ مسقن يو ، ةيبرعلا ةريزجلا هبشل
. نامجعلا ،و ريصانملا ،و بعك ينبو ، ميعن ينبو ، ساي ينبك لئابقلا نم ددع اهنكسيو

ضرغب كلذو ةيناطيربلا ةرطيسلل اهنم ةيلحاسلا ةصاخو نامع ميلا قأ تضرعت دقو
. فارط األ ةيمارتملا اهتيروطاربم إ ءاجرأ نيب ةيراجتلا الةح ملا طوطخ نيمأت

نب دمحم اإلمام دهع يف ىلو األ ةيدوعسلا ةلودلل ةيقرشلا دودحلا .2
(1157-1179هـ/1744-1765م) دوعس

ىلو،و األ ةيدوعسلا ةلودلا سسؤم نرقم نب دوعس نب دمحم اإلمام ربتعي
نب دم حم خيشلا نيبو هنيب مت يذلا قافت لال ةيعيبط ةجيتنك دوجولا إىل تزرب يتلا

خيراتلا اذه ربتعيو ص35). ،1999م، رشب 1157ه(نبا ماع ةيعردلا يف باهولا دبع
. دوعس لآ ةلود مايقل ةيقيقحلا و األوىل ةاونلا وأ ةيادبلا

اهذوفن تبثت نأ لواحت ةئشان ةلود يأ لا حك ىلو األ ةيدوعسلا ةلودلا تأدبو
نم ًاريبك ًاددع كلذ قيقحت ليبس يف تضاخو ، اهزكرم نم يوقتو اهناطلسو
يذلا و تقولا كلذ يف ضايرلا ريمأ ساود نب ماهد ةصاخو ، اهموصخ دض كراعملا

نب دمحم اإلمام مكح ةليط - ًاماع نيرشعو ةعبس نم رثكأ هعم عارصلا رمتسا
. امهنيب أوأرثك ةدحاو ةكرعم كانه تناكو إال دحاو ماع رمي دكي مل ثيح - دوعس

قرغتسا ثيح دجن ديحوت يف دمحم اإلمام مكح ةرتف مظعم ترمتساو
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تحت دجن تاهجو قطانم مظعم عوضخ ىدأو ًاماع، نيعبرأ نم رثكأ اهديحوت
يف خدلا ونب مهو ، كاذنآ ةيدوعسلا ةلودلا موصخ ىدل ةريغلا ران لا إعش ىلإ هتدايق

ؤهالءإال نم ناك امف ، قطانملا كلت يف مهحلا صمل ًارظن ، زاجحلا فارش أو ءاسح اإل
نم ددع خالل نم كلذو ، ةئشانلا ةلودلا هذه حامج حبكو ومن فقو اولواح نأ
أمه ددحن نأ نكميو ، ءاسح اإل ماكح خدلا ونب ةصاخو ، اهدض اهوضاخ يتلا كراعملا
ءاسح اإل ميلقإ مضل ىلو األ ةيدوعسلا ةلودلا اهتضاخ يتلا الت واحملا و كراعملا كلت

يلي: امك
ةيعردلا وزغ ص82) ،1999م، رشب 1172م(نبا ماع نيجد نب رعيرع لواح -

اذه ربتعيو . ءاسح لأل ًابئاخ هشيجب داعو هاعسمو هفد ه قيقحت يف لشف ه نكلو
قطانم إلى ةيدوعسلا ةلودلا ذوفن دم الت واحمل ةيقيقحلا و ىلو األ ةيادبلا خيراتلا

. ةيبرعلا ةريزجلا هبش قرش
1999، رشب 1178هـ(نبا ماع ةيعردلا وزغ ىرخأ ةرم خدلا ينب ميعز ةلواحم -

مكاح دض رئاحلا يف ةيدوعسل ا تاوقلا ب تقحل يتلا ةميزهلا الً غتسم ص93)، م،
. هفده قيقحت يف ًاضيأ لشف ه نكلو ، نارجن

، لكشلا اذهب اهسسؤم دهع يف ىلو األ ةيدوعسلا ةلودلل يسايسلا عضولا يقبو
نأ نكمي كلذل ، اهفدهتست يتلا الت محلا دض اهمكح ديطوتل ىعستو لواحت ام ًامئاد

ىلو. األ ةيدوعسلا ةلودلل يناكملا دادتم لال ىلو األ ءانبلا ةلحرم اهنأ اهيلع قلطن
يفارغجلا عضولا -

زواجتت مل ىلو األ ةيدوعسلا ةلودلا دودح نإف (2 مقر لكشلا ) نم حضتي امك
لج، ال جو ، ءارقش قطانم تلمش ثيح ، دجن ميلق إ دوعس نب دمحم اإلمام دهع يف
يف ةعمجملا الءو ميرحو ةضورلا قطانمو ةيبرغلا تاهجلا يف ، ةيعيوقلا ،و ءادمرثو

تاهجلا امأ ، ةحوفنمو ةيمحازملا ةيبونجلا تاهجلا يف تل مشو ، ةيلا مشلا تاهجلا
ةيبرعل ا ةريزجلا هبش قرش دودح تيقب امنيب . عيبس رياح دعتت ملف ةيقرشلا

أو ذوفن يأ نع امامت ةديعب ( يرحبلا حلصلا تارام ،إ نامع ، رطق ، نيرحبلا ، تيوكلا )
، قباسلا لكشلا خالل نمو ةي. نمزلا ةبقحلا هذه يف ىلو األ ةيدوعسلا ةلودلل ةرطيس
مل دوعس نب دمحم اهسسؤم دهع يف ةيدوعسلا ةلودلل ةيقرشلا دودحلا أن حضتي

ًاقرش. 47ْ /15َ لوطلا طخ دعتت
تانيوكتلا نم قاطن يف ىلو األ ةيدوعسلا ةلودلل ةيقرشلا دودح لا دتمتو

اهمه ،أو ةفينح يداو نم ةعرفتملا ةريغ صلا ةيدو األ ضعب اهب رشتنت امك ، ةيلمرلا
ص47). ،1419ه، زيزعلا دبع كلملا ةراد ) حاسن يداوو ، ةينحلا يداو

نب زيزعلا دبع اإلمام دهع يف ىلو األ ةيدوعسلا ةلودلل ةيقرشلا دودحلا .3
(1179-1218هـ/1765-1803م) دمحم

ةيسايسلا و ةيخيراتلا ةيفلخلا -
، دوعس نب دمحم اإلمام مكح ةياهن عم ىلو األ ةيدوعسلا ةلودلا عضو ريغت

ةيدوع سلا ةلودلا حلا صل ليمي ىوقلا نازيم حبص وأ زيزعلا دبع هنبا مكح ةيادبو
يف اهدعاسي ، ًائيشف ًائيش اهدودح عسوتت تأدبو ، مجاهملا فقوم يف تحبصأ يتلا

ةقطنم يف لئابقلا نم يثكر مامضناو ةطيحملا ىوقلا نيب ةئشانلا اهتبيه ةدايز كلذ
. اهيلإ دجن

خدلا ينب نم اهموصخو ىلو األ ةيدوعسلا ةلودلا نيب حلسملا عارصلا رمتساو
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فقوم يف تحبصأ ةيدوعسلا ةلودلا نأ ًاقباس انركذ امكو ، نيفرطلا نيب جساالً
اهل، ةيقرشلا قطانملا يف ةصاخ ، اهموصخ دض ةيبرحلا الت محلا نش نم اهنكمي

تحاب أدبي كلذ إىل قيرطلا نأ ةكردم إاهيل، ذوفنلا دمو ةرطيسلا ب عمطت تناك ثيح
األ ةيقرشلا تاهجلا ىلع تاراغلا ةلصاومل ًاحوتفم قيرطلا نوكي ثيح ءاسح اللاإل

ناكمب ةبوعصلا نم ءاسح اللاإل تحا ىلإ قيرطلا نأ هسفن تقولا يف اهكارد رخى.إو
ناك امبرو ، نييدوعسلا عم يبهذ خالفم ىلع ناك يذلا و انه سفانملا ةوقل ًارظن

ذفانملا ثيح تاهجلا كلتل راظن األ كيرحت يف انه مهم رود يداصتق اال لماعلل
يتلا كراعملا مهأ ددحن نأ نكميو ، ةينغلا ةيعارزلا ءاسح اإل تاحاوو ةير حبلا

تاهجلا ىلع هترطيسو هذوفن طسب ليبس يف دمحم نب زيزعلا دبع اإلمام اهضاخ
يلي: امب ةيبرعلا ةريزجلا هبشل ةيقرشلا
ءاسح اإل ميلق مضإ الت واحم -

، مانغ 1198هـ(نبا ماع ءاسح اإل ىلإ ةلمح ةدايقب زيزعلا دبع نب دوعس مايق -
. نويعلا ةيرق ىلإ تلصوو ص158)، 1994م،

ماع ءاسح اإل ىلإ نا صيفع نب ناميلس ةدايقب ةيدوعس لا ةلودلا تاوق تلصو -
ازغ ثيح ، رطق نم ًامداق ناك امدنع ص170)، ،1994م، مانغ 1202ه(نبا

. ريقعلا ءانيم وحن كلذ دعب هجوت مث اهنم منغو ةشجلا ةدلب
، زربملا ىلإ لصوو ءاسح اإل وزغب زيزعلا دبع نب دوعس ماق 1203ـه ماع يف -
، مانغ (نبا مهنم منغو اهله أ مزهو ، لوضفلا ةيرق إىل راس ،مث هشج لا مث

ص172). 1994م،
ميعز رعيرع يزدنب هقفاري خدلا، ينب رايد إىل دوعس لصو 1204ـه ماع يف -
ةجيتن تلخدو ةريبك ةميزه خلاد ينب تاوق اهيف تمزهو ، قباسلا خدلا ينب

ىلو األ ةيدوعسلا ةلودلا ةرطيس تحت ءاسح اإل نم ةريبك ءازج أ كلذل
ص171). ،1994م، مانغ )(نبا ليميرغ بـ( ةكرعملا هذه تيمسو

ضعب بيدأتل ءاسح اإل ىلإ ةلمحب 1206ـه ماع زيزعلا دبع نب دوعس مايق -
، فيطقلا اهيف مجاه ثيح ، ةيدوعسلا ةلودلا ةعاط نع تجرخ يت لا لئابقلا
ص ،1999م، رشب (نبا ةريبك رئاسخ اهب لزنأو ، حيدقلا و كنعو ، تاهيسو

.(160
زيزعلا دبع نب دوعس ةدايقب 1207هـ، ماع هفاصللا قرش طيشلا ةفقو ربتعت -

، ءاسح اإل ىلع ةرطيسلا نييدوعسلا الت واح م خيرات يف ةمهملا كراعملا نم
ا ىلع يلو يذلا رعيرع نب ديز دي ىلع حادرس نب نسحملا دبع لتُق امدعبف
، ءاسح نماإل برهو هموق هيلع راث 1204هـ، ماع دوعس لآ لبق نم ءاسح إل

رصتناف ، كاذنآ خدلا ينب ميعز نسحملا دبع نب كارب عم دوعس لباقتو
ص179- ،1999م، رشب (نبا قفتنملا لئابق إىل كارب برهو هموقو دوعس

.(180
هجوتو ، هتدايق تحت ًاريبك ًاشيج 1208ـه ماع زيزعلا دبع نب دوعس زهج -

، ىرخ أ ةرم هدض خدلا ينب لئابق تراث نأ دعب كلذو ، ءاسح لأل ىرخأ ةرم
رع،إالأمهن يرع نب ديز ةدايق تحت تناك يتلا خدلا ينب تاوق عم لباقتو

. حلصلل اوخضر
نماال ن كمت يذلا 1208هـ، ماع يف ناصيفع نب ناميلس اهداق يتلا ةلمحلا -
نع ًايئاهن مهدرطو خدلا ينب تاوق مزه أن دعب ، ءاسح اإل ىلع الء يتس

ص188). ،1999م، رشب (نبا ةقطنملا
ةلسلس دعب ىلو األ ةيدوعسلا ةلودلا مكح تحت ءاسح اإل تلخد اذكهو -
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دهع رخآ خيراتل ا اذه ربتعيو ً، ال يوط ًانمز ترمتسا كراعملا نم ةليوط
ةرطيسو دوجول ةيقيقحلا ةيادبلا ربتعي امك ، ءاسح اإل مكحب خدلا ينب

ثيح ، ةيبرعلا ةريزجلا هبش قرش نم تاهجلا كلت يف يدوعسلا ذوفنلا
. يبرعلا جيلخلا هايمو تارام عمإ ةرشابم دودح اهل حبصأ

نيرحبلا و رطق ميلق مضإ الت واحم -
اهما متها دمحم نب زيزعلا دبع اإلمام دهع يف ىلو األ ةيدوعسلا ةلودل ا تهجو

محالاهت تأدب ثيح اهب، ةطيحملا قطانملا ،و نيرحبلا و رطق تاهجو يحاون إىل
. ءاسح اإل ميلقإ مض لبق ص147)،يأ ،1999م، رشب 1202هـ(نبا ماع اهيلع ةيركسعلا

يه: الت محلا هذه مه أو
ٍددع عاضخ نمإ اهيف نكمتو 1202هـ، ماع ناص يفع نب ناميلس ةدايقب ةلمح -

ص169). ،1994م، مانغ (نبا اهارق نم
ضعب ةرصاحم نم نكمتو ماع1206هـ، ناصيفع نب ناميلس ةدايقب ةلمح -

ص161). ،1999م، رشب (نبا اهارق
ةرطيسلا نم خالاهل نكمتو 1208هـ، ماع ناصيفع نب ميهارب إ ةدايقب ةلمح -
يقرشلا يلا مشلا فر طلا يف ص183)، ،1999م، رشب (نبا ةليوحلا ةدلب ىلع

امم ، ةفيلخ لآ رقم ةرابزلا ةدلب ىلع هديدشت كلذ ،مثتال رطق ةريزج هبشل
مهترام نمإ يناثلا ءزجلا ثيح نيرحبلا وجاب ةيرق إىل حوزنلل مهرطضا
تلوتسا ، نيرحبلا إىل ةفيلخ لآ حوزنبو ص78-77). ،د.ت.، باهشلا (عمل

اهذوفن نمض ةلخاد تحبصأو ، رطق ىلع ىلو األ ةيدوعسلا ةلودلا
ةلودلل ةيقرشلا دودحلا دادتماو عاستا ىلإ روطتلا كلذ ىدأو ، اهترطيسو

لآ نم نامأب ةرابزلل ىرخأ ةرم ةدوعلل اورطضا ةفيلخ لآ نكل ، ةيدوعسلا
1216ـه ماع نيرحبلا ىلع ةرطيسلا نم طقسم مكاح نكمت نأ دعب ، دوعس

ص218). ،1999م، رشب (نبا
نامع ميلق إ مضل ةلودلا دوهج -

مكاح دهع ذنم نامع ميلق إ يحاونو تاهج إىل ةيدوعسلا ةلودلا دادتما أدب
ماكح نيب تاعارصلا هدهع يف تأدب ثيح ، يديعسوبلا دمحأ نب ناطلس طقسم

تاهجلا كلت نم يدوعسلا فقوملا ناكو ، نامع ةمئأو ىلو األ ةيدوعسلا ةلودلا
قطانملا كلت يف ينسلا بهذملا رشن : امهلوأ نييسيئر نيفده قيقحت لوح روحمتي

ةديدج ضارأ مض : امهيناثو ، اهلهأ نيب رشتنملا وه يضاب األ بهذملا ناك يتلا
تعقو يتلا كراعملا أمه ددحن أن نكميو . كانه اهذوفنو ةل ودلا داد تما نم عسوت

: يلي امك ةبقحلا هذه يف نيبناجلا نيب
هنوك نم مغرلا ىلعو 1213هـ، ماع ريصلا نامع وزغل يريطملا قلطم ةلمح -

، زيزعلا دبع كلملا ةراد ) مئانغلا نم ريثكلا بسك هنأ ،إال راصتنا يأ زرحي مل
ص63). 1419ه،

قيقحت نم ةلمحلا هذه يف نكمتو 1213هـ، ماع ناصيفع نبا ناميلس ةلمح -
ميظنتل ةدعاق اهذاختاو يميربلا ةقطنم لوخد امهلوأ ، نييسيئر ني فده

نام األ بلط ىلع نامع لهأ رابجإ امهيناثو ، كانه يدوعسلا شيجلا ف وفص
ص47). ،1419ه، زيزعلا دبع كلملا ةراد ) ةاكزلا عفدو

ىلع الء يتس نماال اهيف نكمتو 1214هـ، ماع ، قرحلا سملا باللنب ةلمح -
عاضخإ نم نكمت امك ، يميربلا ةحاوب ةطيحملا ىرقلا و قطانملا نم ٍددع

هنع جتن امم ص85)، ،1971م، يليك ) نامع ميلق نمإ ةعساو ةيلخاد قطانم
طغضلا ةجيتنو ، كانه ةيدوعسلا ةلودلا ذوفنو قطان م دادتماو عسوت



XVI
I

عفدل ةين امعلا لئابقلا ترطضا ىلو، األ ةيدوعسلا ةلودلا ةداق نم لصاوتملا
ىتح تاهجلا كلت يف ةيبرحلا تايلمعلا تلص اوتو ، ةيعردلل ةيونسلا ةاكزلا
زيزعلا دبع اإلمام لتقم ولالأبن ةنطابلا لهس عضخ أنت تداكو 1218هـ، ماع

هذه يف ًايلحرم اهراسحنا و ةيدوعسلا الت محلا فقوت إىل ىدأ يذلا
. قطانملا
يفارغجلا عضولا -

اإل دهع يف اهترطيسو ىلو األ ةيدوعسلا ةلودلا ذوفن دادتما أن لوقلا نكمي
تلمشو ، ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف ةديدع تاهج ىلإ دتما دمحم نب زيزعلا دبع مام
يبرعلا جيلخلا ىلع روزلا سأر نم ةعقاولا قطانملا عيمج ًابيرقت ةيقرشلا اهدودح

.(3 مقر لكشلا ) ًابونج نامع جيلخ ىلع ةروباخلا ةدلب ىتح مشاالً
1250 براقي ام نامع جيلخو يبرعلا جيلخلا لحاس ىلع دودحلا كلت دتمتو
يف ةيجيتارتس قاإل ئاضملا أمه دحأ ، زمره قيضم ىلع لطت تحبصأ اهنأ امك مك،
هذه يف ىلو األ ةيدوعسلا ةلودلل ةيقرشلا دودحلا نأ لوقلا نكميو ، يبرعلا ملا علا

مشاالً، 27ْ /30َ -24ْ ضرع يترئاد نيب ًابيرقت دتمت تناك ةلحرملا
ًاقرش. 58ْ -49ْ لوط يطخو

، ةيرحبلا لاؤروس نم ًاددع ، ةيقرشلا دودحلل ريبكلا دادتم اإل اذه لمشو
أوب سأرو لا، مشلا يف حايص روأس ة، رونت سأرو يلع، أوب سأرو ، راغلا سأرك

و ناجلخلا نم ًاددع دودحلا كلت تلمش امك . بونجلا يف خيشلا سأرو ، صيمق
ةحو دو ، ةريمسلا ةحودو ، نهيود ةحودو ىو، لس ةحود اهنمو ، راوخ واأل تاحودلا

أ ةريزجك ، لحاسلا نم ةبيرقلا رزج لا نم ًاددع ًاضي أ تلمشو ، ديدعلا روخو ، سيمغ
، تاصيوحلا ،و ةبده رزجو لا، مشلا يف ةينونخزلا ةريزجو ، تورات ةريزجو يلع، وب
و فيطقلا ،ك ةمهملا ىرقلا و نادلبلا نم ًاددع تمضو . بونج لا يف ساي ينب ىربصو

صانشو يبظوبأو ةميخلا سأر و نيوقلا لا،أوم مشلا يف ريقعلا و زربملا فو وفهلا
،1407ه). ناريطلا و عافدلا ةرازو ) بونجلا يف ةروباخلا و راحصو
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نب زيزعلا دبع اإلمام دهع دعب ىلو األ ةيدوعسلا ةلودلل ةيقرشلا دودحلا .4
دمحم

(1234-1218هـ/1803-1818م)
ةيسايسلا و ةيخيراتلا ةيفلخلا -

خ ينب مكح ةياهن دعب ةصاخ ، رطقو ءاسح اإل يميلق إ يبسنلا رارقتس داساال
ىلع ةيدوعسلا ةدايسلا فقوم ىلع ةغلا ب ةروطخ لكشت تاكرح كانه مقت ملو دلا،

. هدعب نم ءاج نم ،وأ زيزعلا دبع االمام دهع يف كلذ ناك ءاوس ، قطانملا هذه
ا ديلا قم دوعس هنبا ىلوتو 1218هـ، ماع دمحم نب زيزعلا دبع اإلمام لتقم دعب

قطانم ىلع ةرطيسلا ةدايز يف ًايدج ركفي أدب ىلو، األ ةيدوعسلا ةلودلا يف روم أل
يذلا ، يديعس وبلا فيس ردب نامع ماما نأ دوعس اإلمام ظح نسح نم ناكو ، نامع

اإل تازيزعت ةيادب عم هدوجو نمازتو ، دوعس آلل ًايلا وم ناك ، ينسلا بهذملا قنتعا
اهبجومب متي ةدهاعم بلط ب رداب ثيح ، يميربلا تاحاو ىلع ةرطيسلل دوعس مام

ص85). ،د.ت.، باهشلا (عمل ةيدوعسلا ـة لودلل ةيونسلا ةاكزلا عفد
آل هعوضخ اوهرك ثيح ، هترسأ دارف أ ىدل الً وبق دجي مل عضولا اذه إالنأ
نع رفسأ ، ديعسوبلا ةرسأ دارفأ بني يلخاد عارص ثودح كلذ نع جتنو ، دوعس ل
دي ىلع ،د.ت.)، باهشلا 1221هـ(عمل ماع يديعسوبلا فيس نب ردب نامع إمام لتقم
نم ديفتسي ىتح ، زيزعلا دبع نب دوعس عماإلمام رواني ناك يذلا و ناطلس نب ديعس

. نامع يف يدوعسلا عسوتلا فقو نم ن كمتيل تقولا
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يف زيزعلا دبع نب دوعس االمام اهضاخ يتلا كراعملا أمه ددحن نأ نكميو
يلي: امك نيرحبلا و نامع تاهج ىلع هترطيسو هذوفن طسبل ةلواحم

نامع ميلق مضإ الت واحم -
ًادئاق دوعس اإلمام هنيع يذلا اعم1223هـ،و يريطملا قلطم ةدايقب ةلمح

أم ناطلس نب ديعس عم لباقتو 1222هـ، ماع يميربلا يف ةيدوعسلا تاوقلل
هعابت نمأ ٌريثك لتقو اهيف مزه ثيح ، ناكف روخ ةعقوم يف كاذنآ نامع ما
تاهجلا كلت ىلع ةيدوعسلا تاوقلا ترطيس اهدعب ص86)، ،1971م، يليك )
رطضاو ، زيزعلا دبع اإلمام مكح خالل عضولا هيلع ناك امم أربك لكشب

(عمل يرلا ةأفل ئامب تردق يتلا و ةيونسلا ةاكزلا عفدل طقسم مكاح
ص89). ،د.ت.، باهشلا

يدوعسلا ذوفنلا اذه ةهجاوم ةإءاز ريبك دوهج لذب طقسم مكاح لواح -
ميدقتل زيلجن باإل ناعتساف ، هترطيسل ةعضاخلا قطانملا يف عراستملا
ديدهتب اوماقو هوناعأف ، هيضارأ نع عافدلا خالاهل نم عيطتسي تادعاسم

قلطم هجوتو ، دوعس آلل يلا وملا رقص نب ناطلس ةميخلا سأر بحاص
تاوق عم لباقتو هل نيلا وملا نامعو دجن لئابق نم هعم عمج نمب يريطملا

ص254- ،1999م، رشب 1224هـ(نبا ماع ناطلس نب ديعس طقسم مكاح
يف ةيدوعسلا ةلودلا ذ وفن تيبثتو مهتبراحم يف رمتساو مهمزهو ،(255

. تاهجلا كلت
عم اوعمتجاو نامع تاهج ىلإ دوعس اإلمام ءانبأ جرخ 1225هـ، ماع يف -

لخادلا و لحاسلا نادلب نم ددع ىلع ةرطيسلا نم اونكمتو يريطملا قلطم
ص263). ،1999م، رشب (نبا نامع نم ةنطابلا لهس يف

يف يدوعسلا شيجلا أريم ةقدرغ نب زيزعلا دبع لباقت ماع1226هـ، يف -
ريبك ددع هعمو لتقو ، نامع نم ساي ينب عم هعابتا نم ددع هعمو يميربلا

. هعابتا نم
مكاح ىلع اهيف رصتنا 1226هـ، ماع نامع ىلإ يريطملا قلطم ةدايقب ةلمح -

. طقسم
ريبك ددع هعمو لتق يذلا ،و يريطملا قلطم ةدايقب 1228هـ، ماع نامع ةلمح -
ص276). ،1999م، رشب (نبا طقسم قرش بونج عجالن يف هعابتا نم

يلع دمحم الت محب ربكأ لكشب ةيدوعسلا ةلودلا تلغشنا ءانث األ كلت يفو
يف ةيدوعسلا ةوقلا زكرمتت نأ ىلإ كلذ ىدأو ، ةيبرعلا ةريزجلا ىلع رصم اباشويلا
ةياهن عمو ، اهترطيس تحت تناك يتلا قطانملا نم ريثكلا نع تلختو ، يميربلا

يف ةصاخو قطانملا كلت يف دوعس لآ ذوفن ىهتنا ةيدوعسلا ةلودلا
. يميربلا ةقطنم

ةينمزلا ةرتفلا يف ىلو األ ةيدوعسلا ةلودلا ذوفنو ةرطيسو دادتما أىد دقل
اهتعقر عاستا ،إىل نامع نم ةعساو قطانم ىلع زيزعلا دبع اإلمام مكح تبقع أ يتلا

هذه يف ةيفلسلا ةوعدلا ئدابم رشن يف رشابملا هلاألرث ناك امم ، ةيفارغجلا
ضعب ىلع رطيست تناك يتلا ايناطيرب عم ةيجراخ تاق عال ةماق نمإ اهنكم امك ، قطانملا

. اهنم ةيلحاسلا ةصاخو قطانملا كلت
نيرحبلا ميلق مضإ الت واحم -

ةرتفلا يف نيرحبلا ىلع اهترطيسو ىلو األ ةيدوعسلا ةلودلا ذوفن صخي اميف
اودجنتسا دق اوناك ةفيلخ لآ نإف ، دمحم نب زيزعلا دبع اإلمام مكح تبقع أ يتلا

1216هـ، ماع نيرحبلا ىلع ىلوتسا يذلا ، طقسم مكاح دض مهترصنل دوعس لآب
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زيزعلا دبع نب دوعس اإلمام ىدل تبث نمزلا نم ةرتف دعب هنأ كلذ،إال يف مهوناعأف
يف ًابلس اممأرث ةيدوعسلا ةلودلل ةئوانملا تافرصتلا ضعبب اوماق نيرحبلا ماكح نأ
امك نيبناجلا نيب تعقو يتلا تامادصلا أمه ددحن نأ نكميو ، نيبناجلا نيب الةق علا

: يلي
ناصيفع نب دهف هعمو لقيعم نب دمحم ، زيزعلا دبع نب دوعس اإلمام لسرأ -

ًاضعب اومدقتسا مث ، اهيلع اولوتساو ةرابزلا ةمجاهمب اوماقو 1224هـ، ماع
، رشب (نبا زيزعلا دبع نب دوعس اإلمام ةلباقمل ةيعردلا ىلإ ةفيلخ لآ نم

ص225). 1999م،
ةداعتسا اولواحو ، ةيعردلل مهباهذ دعب مهنم بلط ام ةفيلخ لآ لبقي مل -
ةداعتسا نم اونكمت نيذلا ، سرفلا ،و طقسم مكاحب اودج نتساو نيرحبلا

نم ددع هعمو ناصيفع نب دهف اهريمأ اورساو ، ماعلا سفن يف نيرحبلا
ص257). ،1999م، رشب (نبا هلا جر

( ةركيكخ ) ةعقوم ربتعتو ، نيبناجلا نيب تا شوانملا ضعب كلذ دعب تعقو -
علا خيرات يف يهاألمه 1225هـ، ماع ناصيفع نب ميهارب إ ةدايقب تناك يتلا

ص83)،و ،1983م، بوبهط ) هدونجو ميهارب إ اهيف مزهنا ثيح ، امهنيب الةق
ىلو، األ ةيدوعسلا ةلودلا ذوفن تحت نم نيرحبلا تجرخ اهرثا ىلع يتلا

لخدتلا ةيادب عم تنمازت ةرتفلا كلت ،ألن اهتداعتسا نع كلذ دعب تزجعو
ةلو دلا ماكح لا غشناو ، اشاب يلع دمحم ةدايقب ةيبرعلا ةريزجلا يف يرصملا

ةرطيسلا نأ ىلإ ةراش اإل نكمي اذكهو . لخدتلا كلذب ىلو األ ةيدوعسلا
. ريثأتلا ةدودحمو ةريصقو ةرباع تناك نيرحبلا ىلع ةيدوعسلا

يفارغجلا عضولا -
األ ةيدوعسلا ةلودلل ةيقرشلا دودح أنلا ظح 4)،نال مقر لكشلا خالل( نم
هللا، دبع هنباو ، ريبكلا دوعس نب زيزعلا دبع نب دوعس نم لك مكح ةرتف خالل ىلو

تناك امع اهعاستا يف تداز ، ةيبرعلا ةريزجلا هبش قرش يف ةعساو قطانم تلمش
مشاال نييدوعسلا ذوفن قطانم تدتما دقو ، دمحم نب زيزعلا دبع مكح خالل هيلع
نم ةبيرقلا قطانملا لمشتل ًابونج تدتما امك ، تيوكلا نم ةبيرقلا قطانملا ىتح ً

. طقسم
ةرتفلا هذه خالل ىلو األ ةيدوعسلا ةلودلل ةيقرشلا دودحلا نأب لوقلا نكميو

48 لوط يطخو ، ًابيرقت مشاالً ْ29-30َ /23ْ ضرع يترئاد نيب ام دتمت
ىلع ةلطملا قطانملا نم ىمظعلا ةيبلا غلا تلمش أاهن ىنعمب ، ًابيرقت ًاقرش 61ْ -ْ
ضعبل نيرحبلا و رطق يميلق إ ًاضي أ تلمش دق امكأاهن ، نامع جي لخو يبرعلا جيلخلا
تجرخ نيرحبلا ،إالأن خيراتلا كلذ لبق ةيدوعسلا ةلودل ل اعضخت مل ثيح ، تقولا
دودحلا تلمش امك دوع. س نب هللا دبع مكح ةياهن يف ًايئاهن اهذوفن تحت نم

عبرلا ءارحص نم ةريبك ءازجأ يف لثمتت ةعساو ةيوارحص قطانم ًاضي أ ةيقرشلا
،1407ه). ناريطلا و عافدلا ةرازو ) يميربلا ةحاوب ةطيحملا قطانملا و يلا خلا
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ةيناثلا ةيدوعسلا ةلودلل ةيقرشلا دودحلا ثاثلا:
ىلو األ ةيدوعسلا ةلودلا ةياهن دعب ةيقرشلا دودحلل ةيسايسلا عاضو 1.األ

1233ـه ماع
ةلودلا ةمصاع ةيعردلا طوقسو دوعس نب هللا دبع الماإلمام ستسا دعب

تناك يتلا ،و رصم مكاح اشاب يلع دمحم تاوق دي ىلع ماع1233ـه ىلو األ ةيدوعسلا
ءاسح خدلا،إىلاإل ينب نم دمحم هوخأو رعيرع نب دجام هجوت ، ميهارب إ هنبا ةدايقب

(نبا فيطقلا ىلعو اهيلع الء يتس نماال انكمتو ، ةيعردلل نييرصملا الل تحا بقع
ةلودلا ةرطيسو مكح نم ءاسح قةاإل طنم تجرخ كلذبو ص340)، ،1999م، رشب
ةموكح نم ةدناسمبو رعيرع لآ ةدايقب خدلا، ينب ذوفن تحت تحبص .وأ ةيدوعسلا
جيلخلا يف ىرصملا دوجولا إىل رظنت ايناطيرب تناك لباقملا يفو . ٍذئنيح رصم

اإل ميلق إ طوقس نأو هنم، ةيلحاسلا قطانملا ىلع اهتدايسل ديدهت أهن ىلع يبرعلا
. كانه ىرخ األ قطانملا يقاب مضل ةيادب وهإال ام ءاسح

نامع تاهجو قطانم ىلع ىلو األ ةيدوعسلا ةلودلا ذوفنو ةرطيس تهتنا امك
الم ستس اال ىلإ دوعس لآ لبق نم يميربلا ةقطنم ريمأ رطضاو ًاضيا اهطوقس عم
، يليك ) قطانملا كلت يف ةدوجوملا لئابقلا عيمج هتعياب ،ودق كاذنآ طقسم مكاحل

ص89). 1971م،
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دبع نب يكرت اإلمام دهع يف ةيناثلا ةيدوعسلا ةلودلل ةيقرشلا دودحلا .2
هللا(1240هـ–1824/1249-1833هـ)

ةيسايسلا و ةيخيراتلا عاضو -األ
نم ددع مض يحلا اهتابيترتو اهتاباسح ديعت ةيناثلا ةيدوعسلا ةلودلا تأدب
بقع اهترطيس تحت نم تجرخ يتلا ، ةيبرعلا ةريزجلا هبش قرش يف قطا نملا

نم ٍددعب كلذ ليبس يف تماقو ىلو، األ ةيدوعسلا ةلودلا ةياهنو ةيعردلا طوقس
يلي: امك اهمه أ ددحن نأ نكمي الت، واحملا

ءاسح اإل ميلق مضإ الت واحم -
إ ةيناثلا ةيدوعسلا ةلودلا ذوفن دمو ءاسح اإل ميلق إ مضل دوهجلا ىلوأ تناك -

تمجاه امدنع كلذو هللا، دبع نب يكرت اإلمام دهع 1242هـ،خالل ماع هيل
ص38). ،1999م، رشب (نبا كتعلا رفح ىلع هل ةعبات تاوق

تناك ري، قعلا برق ةلفاق اهيف مجاهو 1245هـ، ماع ناصيفع نب رمع ةلمح -
ص51). ،1980م، ةلخن ) فوفهلل اهقيرط يف

ص ،1980م، ةلخن 1245ه( ماع لصيف هنباو يكرت اإلمام اهداق يتلا ةلمحلا -
ىمسي ناكم يف رعيرع نب دجام ةماعزب خدلا ينب تاوق اهيف ىقتلا 52)،و
قرفتو ، لتقو دجام اهيف م زهناو ، ضايرلا يقرش لا مش ( لولمشلا ال قعم )

ذهه ةجيتن نم ناكو ، ءاسح اإل ىتح اإلمام شيج مهب قحلو ، هعابتا
عيمج لوخدو ، كانه خدلا ينب مكح ةياهن ،( ةّيبسلا بـ( تيمس يتلا ةكرعملا

. ةيناثلا ةيدوعسلا ةلودلا ذوفن تحت ءاسح اإل تاهج
اإل يف نامجعلا لئابق بيدأتل 1247هـ، ماع هللا دبع نب يكرت االمام ةلمح -

ص186). ،د.ت.، يبلف ) ةيدوعسلا ةلودلل ءادع نم هب اوماق ام ىلع ءاسح
خدلالام ينب نم ريامعلا ناكس ةبقاعمل 1249هـ، ماع يكرت نب لصيف ةلمح -

ص74). ،1999م، رشب (نبا كانه باألنم ةلخم روم نمأ هب اوماق
ىلإ همامتها هجوي أدب ءاسح اإل قطانم عيمج يكرت لإلمام تناد نأ دعبو -
ةدعاق ءاسح اإل ميلق إ نم ًاذختم ، ىرخ األ يبرعلا جيلخلا تارام إ يقاب

، يليك ) قطانملا كلت ىلع هترطيسو هذوفن دادزي ىتح فدهلا كلذ قيقحتل
ص97). 1971م،

رطقو نيرحبلا ميلق مضإ الت واحم -
حضوأ ، تاثداحم ةفيلخ هللانب دبع نيرحبلا خيشو يكرت اإلمام نيب تراد
حبصي نأو ةيونسلا ةاكزلا عفدي نأ هيلع نأ نيرحبلا خيشل يدوعسلا اإلمام اهيف
لباقم ةلودلل ةيعبتلا و ةاكزلا عفد لوبق ىلإ خيشلا رطضا امم ةي، دوعسلا ةلودلل ًاعبات
يكرت اإلمام نكمتو ص58)، ،1980م، ةلخن ) هيلع عقي ناودع يأ دض هعم فوقولا

كلال ةيلا وملا لئابقلا نيب تماق يتلا تاعازنلا ضعب ىلع ةرطيسلا نم كلذ دعب
ًاضيأ تناك يتلا رطقو ، نيرحبلا تاهج يكرت لإلمام تناد كلذل ةجيتنو ، نيبناجلا

. ةفيلخ لآ مكح ت حت
نامع ميلق مضإ الت واحم -

قرطلا ب ةيدوعسلا ةلودلا ةعاط تحت تلخد يتلا نيرحبلا نم ضيقنلا ىلع
يتل ا نامع تاهج ضعب ةداعتس التال محلا نم ًاددع يكرت اإلمام هجو ، ةيملسلا

ةيدوعسلا ةلودلا الت واحم أمه ددحن نأ نكميو ، ةيدوعسلا ةلودلا عوط نع تجرخ
يلي: امك نامع قطانم ضعب يف اهذوف ن ةداعتسا يف

ةدعاق ، يميربلا ىلإ ماع1244ـه ناصيفع نب دمحم ةدايقب ةيرس تهجوت -
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ةلودلل نيلا وملا نامع أله نم بلطب كلذو ، تاهجلا كلت يف ةيدوعسلا ةلودلا
ص58). ،1999م، رشب (نبا كانه مهموصخ دض مهعم فقت ىتح ةيدوعسلا

ناصيفع نب رمع ةدايقب ةريبك ةلمح زيهجتب 1248هـ، ماع يكرت اإلمام ماق -
،و يميربلا ةقطنم يف نييدوعسلا زكرم تيبثت نم دئاقلا اذه نكمتو ، ءاسح اإل مكاح
نب ديعس اهمكاح ددهو طقسم ىلإ لصوو اهب، ةطيحملا نا دلبلا نم ددع عاضخ إ

ص ،1971م، يليك ) آالفيرلا ةسمخب ردقت ةيو نس ةاكز عفد ىلع هربجأو ، ناطلس
. ةيدوعسلا ةلودلل هتيعبت 98)،إوعالن

يفارغجلا عضولا -
اإلمام اهسسؤم دهع يف ةيناثلا ةيدوعسلا ةلودلل ةيقرشلا دودحلا تلمش

، نامع جيلخو يبرعلا جيلخلا ىلع ةل طملا ةيلحاسلا قطانملا عيمج هللا دبع نب يكرت
يبونجلا لحاسلا ةياهن يف ةعقاولا ( دحلا ) ةدلب ىتح ، ًابيرقت تيوكلا بونج نم

. نامع جيلخل
22ْ -29 ضرع يترئاد نيب ًابيرقت ةرتفلا هذه يف ةيقرشلا دودحلا دتمتو
، نيرحبلا و رطق يميلق إ تلمش امك , ًاقرش 61ْ -48ْ لوط يطخو ً، مشاال ْ
، ةروباخلا ،و طقسم نم كالً ةرتفلا هذه يف ةيدوعسلا ةيق رشلا دودحلا تمض دقو
،أووب نيوقلا ،أوم ةميخلا س أر تلمش امك ، نامع جيلخ لحاس ىلع ص انشو راحصو

و تاهيسو فيطقلا و ةرابزلا ىلإ ةفاض ،إ يبرعلا جيلخلل يبونجلا لحاسلا لعى يبظ
. يبرعلا جيلخلل يلا مشلا لحاسلا عىل ليبجلا و ريقعلا

ةيدو عسلا ةلودلل ةيقرشلا دودحلل دادتما ىصقا (5 مقر لكشلا ) حضويو
هللا. دبع نب يكرت اإلمام اهسسؤم دهع يف ةيناثلا

لصيف اإلمام دهع يف ةيناثلا ةيدوعسلا ةلودلل ةيقرشلا دودحلا .3
1838م) (1250ـ1254هـ/834ـ1 ىلو األ ةرتفلا ، يكرت نب

ةيسايسلا و ةيخيراتلا ةيفلخلا -
ناك يذلا ، لصيف هنبا ىلإ هللا دبع نب يكرت اإلمام لا يتغا أبن لوصو دعب
هيبأ لتاق نم مكحلا ةداعتس ال ضايرلا ىلإ ًاروف هجوت ، ءاسح اإل يف ًادوجوم
لتقو مكحلا ةداعتسا نم ةزيجو ةرتف دعب نكمتو ( نمحرلا دبع نب يراشم ) ىعديو

ص92). ،1999م، رشب (نبا يراشم
ا همكح ةرتف ةيادب تناك ثيح 1250هـ، ماع ذنم مكحلا يكرت نب لص يف ىلوت

نيب هيبأ دهع ذنم ءاسح اإل يف ةمئاق تناك يتلا ةلكشملا لحب اهأدب يتلا ىلو، أل
،1985م، هيلع (وبأ نيرحبلا خويش نم نيموعدم اوناك نيذلا خدلا ينب نم ريامعلا

بوتعلا دوجو ءاهنإ يف حجن دقو ، ضاير لل ةيلا وملا لئابقلا ضعب نيبو ص43)،
، نيرحبلا خيش هل خضرو ، ًايئاهن ءاسح اإل لحاوس نم ،( ةفيلخ هللانب دبع ةعامج )

ةيدوعسلا لودلل ةيعبتلا وإعالن ةاكزلا عفدب هبجومب موقي هعم قافتا إىل لصوتو
ال واحم لوأ دعتو ص67-66)، ،1980م، ةلخن ) يجراخ ناودع يأ دض هتيامح لباقم

. ءاسح اإل ميلقإ يف هفقوم ميعدتل لصيف تاإلمام
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هبشل ةيقرشلا قطانملا يف همكح تيبثت ىلع ًاصيرح لصيف اإلمام ناك
هذه تيقب دقو ( نامعو رطقو نيرحبلا و ءاسح اإل نم لك (يف ةيبرعلا ةريزجلا
ناكو ىلو، األ همكح ةرتف ةياهن ىتح ةيناثلا ةيدوعسلا ةلودلا ةطلس تحت قطانملا

ا ةلود ىلع ءاضقلل ةيبرعلا ةريزجلا ىلإ هتاوق لسرأ دق رصم ويلا اشاب يلع دمحم
هبش نم ةريبك ءازجأ ىلع ريخ األ رطيس نأ دعب ةصاخ ، يكرت نب لصيف إلمام
نب خدلا ةدايق تحت ةلمحلا هذه تناكو اهنم، ةيقرشلا ةصاخو ةيبرعلا ةريزجلا
يذلا اشاب ديشروخ ةدايقب ىرخأ ةلمحب اهززع مث كب، ليعامس إ هدعاسيو دوعس

الم ستس اال ىلإ لصيف اإلمام رطضاو ، دجن يف عاضو األ ىلع ةرطيسلا نم نكمت
1254ه ماع كلذ ناكو ، رصم وهإىل بهذي نأو هعابتأ ديشروخ نمؤي نأ لباقم

ص122–123). ،1999م، رشب (نبا
، هلمك بأ ءاسح اإل ميلق إ ىلع ةرطيسلا نم ديشروخ نكمت خيراتلا اذه دعب

ديشروخ تاوق ةهجاوم ىلع هتردق مدعل ناصيفع نبا اهدئاق بوره دعب ةصاخ
أدب اهدعب ص124)، ،1999م، رشب (نبا هتعاط تحت لوخدلا يف هتبغر مدعل ،وأ اشاب
ذوفنل ةعض اخ تناك يتلا ، نامعو ، رطقو ، نيرحبلا ميلا أق ىلع هترطيس دم يف ركفي

اهبجومب ،ومت نيرحبلا خيش عم ةدهاعم دقع نم نكمتو ، يكرت نب لصيف اإلمام
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، يجراخ ناودع يأ دض هتيامح لباقم لا، ملا نم غلبم عفد عم ديشروخل هت يعبت
،1986م، ميحرلا دبع ) نامعو سراف يتقطنم نم مداقلا رطخلا ىشخي ناك ثيح
، هتعاط تحت لوخدلل طقسم مكاح رابج إل ةديدع الت واحمب ماق ص326-346)،مث
أدب اهنمو ، يميربلل ةيوق ةلمح سأر ىلع يريطملا قلطم نب دعس لا بإسر ماق ثيح
كلت ناكس نم ةديدش ةمواقم دجو هنكل ، نامع ميلا أوق تاهج يقاب ل هذوفن دم يف
نب دعس دض ةيامحلا و ةدعاسمل با مهودعو نيذلا ، زيلجن نماإل ضيرحتب قطانملا

يبرعلا جيلخلل ةيلحاسلا قطانملا ىلع ةرطيسلا يف عامطأ مهل تناك ثيح ، قلطم
ص101-99). ،1971م، يليك )

تاب كلذ ،ألن رذحلا و بقرتلا نيعب ثادح األ كلت ىلإ رظنت ايناطيرب تناك
، يدوعسلا رطخلا نم ىوقأو أدش يرصملا رطخلا نأ تكرد ،وأ كانه اهحلا صم ددهي

مدقتم ىوتسم ىلع هشيج حبصأو ، اشاب يلع دمحم تاوق تمظاعت نأ دعب ةصاخ
ادح امم ، كاذنآ ةينامثعلا ةلودلا ةمصاع ددهي تاب هنأ ىتح ، ميظنتلا و بيردتلا نم
ماع ندنل ةدهاعم خالل نم همغرتو ، كاذنآ ةيملا علا ىوقلا ضعب معزتت ألن ايناطيربب

ةريزجلا هبش يف اهيلع رطيس يتلا قطانملا عيمج نع ىلختي نأ ىلع 1256ـه
ص72). ،1983م، هيلع (وبأ ماشلا و ةيبرعلا

اشاب ديشروخ ةدايقب ةيبرعلا ةريزجلا هبش نم يلع دمحم تاوق باحسنا دعب
يف روم األ مامز دوعس نب دلا خل الً كومو اهيف، ةريغصلا تايماحلا ضعب ًاكرا ،ت
يف ًاصوصخو روم األ طبض يف دوعس نب خدلا فقوم فعض دعبو . ةقطنملا هذه

هللا دبع وه دوعس لآ نم هل رخآ سفانم رهظ ، ةيرصملا تاوقلا باحس نا دعب دجن
، يرصملا ذوفنلا لثمي ناك هعم،ألهن لئابقلا نم ٍريثك فوقو مدعل ةجيتنو ، ناينث نب
نأ لواحو ، ءاسح اإل ىلإ باهذلا و دجن يف روم األ كرت ىلإ رطضا هلك كلذ مامأو
هنكلو ، قلطم نب دعس ةدايقب نامع قطانمل ةلمح زيهجتب ماقو اهيف، هزكرم تبثي
موقي ال نأب (Hinill/ لنيه ) جيلخلا يف يناطيربلا لثمملا ديدهت دعب اهنع عجارت

نب خدلا روعش و ناينث هللانب دبع ةوق مظاعت عبود ص104)، ،1971م، يليك ) كلذب
ةكم ىلإ مث ةمجعلا ىلإ اهنمو تيوكلا ىلإ ءاسح اإل نم بره ، فعضلا ب دوعس
دبع لا سراب ماقو دوعس نب خدلا بوره ةصرف ناينث هللانب دبع لغتساو ، ةمركملا

األ طبضل ءاسح اإل ىلإ ةيركسع ةوق سأر ىلع 1258ـه ماع يريطملا تبلا نب هللا
ةيركسع ةوق لسرا مث . اهيلع ًاريمأ ناصيفع نب رمع نييعتب ماق مث ، كانه روم

طسب نم كلذب نكمتو ، يريدسلا دمحأ اهيلع نيعو التحالاهل فيطقلا ىلإ ىرخأ
ةداعتس ال هتامامتها هجوي أدب مث ، تاهجلا كلت يف ىرخأ ةرم يدوعسلا ذوفنلا
قيقحت نم نكمتي مل يذلا ، قلطم نب دعس ىلإ ةمهملا هذه لكو ي،أو ميربلا ةقطنم

ص105). ،1971م، يليك ) رصم نم يكرت نب لصيف اإلمام ةدوعل ًارظن كلذ
ا يكرت نب لصيف اإلمام مكح ةرتف ةياهن تبقعأ يتلا ةرتفلا نأ لوقلا نكميو

نامع تاهج ىلع ة يناثلا ةيدوعسلا ةلودلا ةطلسو دوفن يف ًافعض تدهش ىلو،دق أل
واالت حملا ضعب كانه ناك ،إون قطانملا هذه يف اهذوفن لءاضتو ، رطقو نيرحبلا و

مكحلا ىلع عا رصلا نكلو ، كانه ةلودلا ةرطي س تيبثتل ، لصيف اإلمام دعب ءاج نمم
. كلذ قيقحت نود ،حلا ةيعردلا و ضايرلا يف

لصيف اإلمام دهع يف ةيناثلا ةيدوعسلا ةلودلل ةيقرشلا دودحلا .4
(1259ـ1282هـ/1865-1843) ةيناثلا ةرتفلا ، يكرت نب

ةيسايسلا و ةيخيراتلا ةيفلخلا -
هراصح دعب يكرت نب لصيف اإلمام ىلإ ةطلسلا ميلستب ناينث هللانب دبع ماق

دجن قطانم ةيبلا غ عاضخ نمإ نكمت نأ دعبو ص149-145)، ،1999م، رشب هل(نبا
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،ل ءاسح اإل ميلق إ ىلإ هتلود ذوفن دم يف ًاددجم ركفي يكرت نب لصيف أدبو ، هتطلسل
، دجنل يراجتلا سفنتملا و يرحبلا ذفنملا اهنوك ، ةيجيترتس اإل تارابتع اال نم ٍددع

دجت ملو ص150)، ،1999م، رشب (نبا يريطملا تبلا هللانب دبع ةدايقب ةوق لسرأف
لسرأ ،مث ةيدوعسلا ةلودلا زيح ىلإ ميلق اإل اذه مض ةلأسم يف ركذت ةبوعص ةوقلا

ىلع مزعلا دقاع هنأب ، نامعو جيلخلا لحاس خياشمو ءاسؤر ىلإ لئاسر لصيف
ةقطنم ةصاخو لبق، نم نييدوعسلل ةعضاخ تناك يتلا قطانملا كلت عاجرتسا
لثمملا نم ة دعاسملا و نوعلا قطانملا هذه خويش بلط ىلإ أىد امم ، يميربلا
نوئشلا يف لخدتت ال ةيناطيربلا ةموكحلا نأ حضو أ يذلا ،و جيلخلا يف يناطيربلا
يناطيربلا فقوملا حاضتا دعبو ص105). ،1971م، يليك ) ةيبرعلا ةريزجلل ةيلخادلا

إ نكل ، قطانملا كلت هاجت هنع حصفا ما ذيفنت يف ًايدج ركفي يكرت نب لصيف أدب
ديدهتلا كلذ ةميق نم للق ، هجوتلا اذه ةضراعمب كلذ دعب يناط يربلا فقوملا حاضت

ص110). ،1980م، ةلخن )
دعب ، ءاسح اإل لحاوس عيمج ىلع هذوفن طسب نم يكرت نب لصيف نكمتو

ملستسا ثيح ، ةضراعم وأ تقلا نودب مامدلا ةعلق نم ةفيلخ لآ نم بوتعلا درط
هتاططخم ذيفنت يف أدب دقو ص159). ،1999م، رشب 1259ه(نبا ماع اهيف ناك نم

خالل نم 1261هـ، ماع حلا صتملا يرحبلا لحاسلا ،و يلخادلا نامع ميلق إ يف عسوتلل
األ لخاد لغوت ،مث يميربلا الل تحا نم نكمت يذلا ، يريطملا قلطم نب دعس هدئاق
نأ داك ىتح هلغوت يف كلذك رمتساو ، ةاكزلا عفد ىلع مهربج وأ ةينامعلا يضار
ربجا امك ، مكاحلا كلذ ل ايناطيرب اهتمدق يتلا تازيزعتلا ولال اهسفن طقسم طقسي

. ًايونس آالفيرلا ةسمخ تغلب يتلا ةاكزلا عفد ىلع
يف يدوعسلا فقوملا اهيف فعض تارتف تداس دقف قبس امم مغرلا ىلع
دمحم دئاقلل كانه ةيدوعسلا ةلودلا تاوق تدنس أ كلذل ةجيتنو ، يميربلا ةقطنم
نمحرلا دبع ةدايقب ةلمح لا أسر كلذ عبت ،مث كانه هتماق إ مدت مل يذلا و يجاجعلا

. كانه روم األ ىلع ةرطيسلا نع ًاضي أ زجع يذلا ، ميهارب نبإ
ي ميربلا ةقطنم ىلع هترطيس طسب نم كلذ دعب يكرت نب لصيف نكمت
اإلمام ةدعاسم يناطيربلا ميقملا نم بلط يذلا ، نوع فيرشلا ةكم فيرش ةدعاسمب
نكمت ثيح مدت مل هتماقإ نكل ، كانه ةمهملا تبلا ملستو كلذ، قيقحت يف لصيف

ةدم هرصاح نأ دعب الم ستس اال ىلع هرابج نمإ يبظ أوب خيش ، نونحط نب ديعس
نكل ، ةيناثلا ةيدو عسلا ةلودلا ةطلس نم ةقطنملا هذه تجرخ كلذل ةجيتنو ، ةليوط
ىلإ لوصولا نم 1851م، ماع لصيف اإلمام نكمت الً،إذ يوط مدي مل جورخلا اذه
تناك يتلا قطانملا عاجر تسا نم نكمتو ، اهئامعز عم عمتجاو ، يميربلا ةقطنم

،1971م، يليك ) ةاكزلا عفد ىلع ديعس نب ينيوث طقسم مكاح ربجا امك هل، ةعضاخ
ص117-108).

لادةلو تارتف ىوقأو مظعأ ، يكرت نب لصيف مكح نم ةيناثلا ةرتفلا ربتعت
نم إهيل لصت نأ تعاطتسا امل كلذو ، باتكلا نم ٌددع اهفصي امك ةيناثلا ةيدوعسلا

و طسولا تاهج يف ةصاخو إاهيل، اهتمضو اهتلتحا يتلا قطانملا يف ةرطيسو ذوفن
يف ةيناثلا ةيدوعسلا ةلودلا دادتما فصو نكميو ، ةيبرعلا ةريزجلا هبش نم قرشلا
كاذنآ جيلخلا يف يناطيربلا دمتعملا (Louis/ سيول ) لينولوكلا قهلا امب ةرتفلا هذه

نم ةاكزلا ذخأت اهنأو نامعو جيلخلا لحاس ىلع ترطيس ةيدوعسلا ةلودلا نأب
، يرحبلا حلصلا تارام ،إ نيرحبلا ص132)،( ،1983م، هيلع (وبأ قطانملا هذه خويش

.( ةينامعلا لوهسلا قطانم
يفارغجلا عضولا -
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ةلودلل ةيقرشلا دودحلا دادتما نأ لوقلا نكمي ،(6 مقر لكشلا خالل( نم
نب لصيف دهع يف ةيبرعلا ةريزجلا هبشل ةيقرشلا تاهجلا يف ةيناثلا ةيدوعسلا

: امهو نيتيفارغج نيتقطنم يف زكرمت ،دق يكرت
يطخو مشاالً، 27ْ -30ً /24ْ ضرع يترئاد بني ةعقاولا ةقطنملا -

روخ لحاس ىتح فيطقلا ةدلب دودح نم ، ًاقرش 30ً /51ْ -50ْ لوط
و رطقو ءاسح اإل ميلا أق تلمش ثيح ، رطق ةريزج هبش بونج ديدعلا

. نيرحبلا
لوط يطخ و ً، مشاال 26ْ -23ْ ضرع يترئاد نيب ةعقاولا ةقطنملا -
ىلع ةعقاولا ةروب اخلا ةدلب ىتح " يبظوب "أ لا مش نم ، ًاقرش 56ْ -59ْ

،1407ه). ناريطلا و عافدلا ةرازو ) طقسم لا مش ، نامع جيلخ لحاس

لصيف اإلمام مكح ةرتف دعب ةيناثلا ةيدوعسلا ةلودلل ةيقرشلا دودحلا .5
ا(1282-1309هـ/1865-1891م). هطوقس ىتح ةيناثلا يكرت نب

ةيسايسلا و ةيخيراتلا ةيفلخلا -
ةصق تأدب ، مكحلا ىلع لصيف ينبا د وعسو هللدبع نيب الف خلا بد نأ دعب

1282هـ، ماع يكرت نب لصيف ةافو دعبف ، ةيناثلا ةيدوعسلا ةلودلا طوقسو عايض
نم ديدعلا داقو ، هدلا و ىدل برقملا و األربك هنوكل هللا دبع أهنب بعشلا و ءاملعلا عياب
هبش نم ةديدع ءازجأ يف هتلود دعاوق ميعدتو ءاسرإ يف هيبأ عم مهاسو الت محلا

ام ىلع نكت مل روم اهنم،إالنأاأل ةيقرشلا تاهجلا يف ةصاخو ةيبرعلا ةريزجلا
ةجيتنو ، دوعسو هللا دبع نم لك نيب لصيف ءانبأ لخاد قاقشنا لصح دقف ، ماري
اهطوقسب ةنتفلا هذه تلجعو ،لب ًاريبك ًارثأت ةيناثلا ةيدوعسلا ةلودلا ترثأت كلذل

لا حرتلا يف أدبو هيخأ ىلع ًارئاث ضايرلا نم دوعس جرخو ص25)، ،د.ت.، يبلف )
،د.ت.، يروخافلا 1283هـ( ماع ال تعملا يف ناوخ األ لباقت دقو ، هتبراحمل ةدعلا دعي

ديدج نم هرومأ بتري أدبو ، نامع تاهج إىل اهدعب لحرو دوعس مزهو ص188)،
ةرازو 1287هـ( ماع هدوج هل لا قي ناكم يف ىرخأ ةرم ال باقت ،و هيخأ ةبراحمل
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ىوقلا نازيم ريغتو ةكرعملا هذه يف دوعس رصتناو ،1407ه)، ناريطلا و عافدلا
نم اهدعب دوعس نكمتو هللا، دبع مكح نم ةقطنملا هذه تجرخو ، هحلا صل اهدعب

هللاب دبع دجنتسا ىتح امهعارص يف ناوخ األ كلذ دعب رمتساو ضايرلا لوخد
ةصق أدبت انه نمو ص143)، ،1980م، ةلخن ) اشاب تحدم قارعلا يف ينامثعلا يلا ولا
اهدودح شامكناو ةيناثلا ةيدوعسلا ةلودلا ةضبق نم ءاسح اإل جورخو عايض

هب راس ًاشيج زهجو ةصرفلا هذه اشاب تحدم لغتساو ، تاهجلا كلت يف اهذوفنو
كلذ ناكو 1288هـ، ماع هترطيسل اهعضخيو اهلتحي نأ عاطتساو ، ءاسح اإل ىلإ

. ةيناثلا ةيدوعسلا ةلودلل رايهن اإل ةيادب ةباثمب
نأ حضاولا نمف حلا، صتملا يرحبلا لحاسلا و نامع ميلق إل ةبسنلا ب امأ

يضار األ لخاد يدوعسلا ع سوتلل ةلواحم ألةي ًايئادع ًافقوم فقت تناك ايناطيرب
، ةيناطيربلا دنهلا ةكرشل الةح ملا طوطخ نيمأتل اهنم ةيلحاسلا ةصاخو ، ةينامعلا

مكاح ماق امدنع ، ةيناثلا ةيدوعسلا ةلودلا و زيلجن اإل نيب تاشوانملا ىلوأ تناكو
ناكو ناكسلا نم ٍددع لتقمل اممأىد روص ةنيدم دض ةروثب يريدسلا يكرت يميربلا
ميقملا لعج امم ص129-128)، ،1971م، يليك ) نييناطيربلا اياعرلا أدح مهنيب نم

، هراذتعا لصيف هللانب دبع مدق اهدعب ، فيطقلا و مامدلا ةمجاهمب رمأي يناطيربلا
1282هـ(وبأ ماع عنام نب دمحم هثوعبم خالل نم كلذو ، يميربلا مكاح نم ردب امع

ص245). ،1983م، هيلع
ةثداحلا هذه دعب نامع قطانم ىلع ةيدوعسلا ةلودلا تامجه تفعض دقل

نم ا ددعو ، طقسم مكاح نوضرحي زيلجن اإل ناكو ، اهلئابق نم ةاكزلا ذخأب ةيفتكم
ىلع طقسم مكاح لتق م دعبو . ةيدوعسلا ةلودلل ةاكزلا عفد مدع ىلع ىرخ األ لئابقلا
ناك الهن األهيلا لبق نم هدرط مث ، هدعب مكحلا هي لوتو سملا، نب ينيوث ديأهنب
هدعب مكحلا سيق نب نازغ ىلوتو ص157)، ،د.ت.، ينيروبلا ) ةيدوعسلا ةلودلل ًايلا وم
نيب الف خلا عسوت ةصرف لغتسا ثيح ، ةيدوعسلا ةلودلل ءادعلا حضاو ناك يذلا ،و
دعب ةصاخ ، يميربلا ىلع الء يتس للأل ططخي بهذو ، لصيف ينبا دوعسو هللا دبع

ةيماحلا الم ستسا دعب الاهل تحا نم ةنسلا سفن يف نكمتو 1285م، ماع اهريم أ لتقم
لصيف هللانب دبعل ةيتاوم فورظلا نكت ملو ص135)، ،1971م، يليك ) كانه ةيدوعسلا

ةدح تداز ثيح ص139-140)، ،1971م، يليك ) يميربلا ةداعتساو كانه ىلإ مدقتلل
. دوعس هيخ الفعمأ خلا

أ إاهيل تلصو ، هدعب مكحلا ديعس نب يكرت يلوتو ، سيق نب نازغ لتقم دعب
يذلا 1287هـ، ماع رهوج نب بوبحم ةدايقب ءاسح يفاإل ةيدوعسلا تايماحلا ىدح
هتماق إ مدت ملو 1289هـ، ماع ىتح اهب يقبو ، كانه عاضو األ ىلع ةرطيسلا نم نكم ت

الء يتساو ، يدوعسلا تيبلا دارف أ نيب الف خلا ةدح ةدايز دعب ةصاخ ، كانه الً يوط
خالل نم ظح نال اذكهو ، لئابقلا نم ٍددع نيب ةقطنملا ميس قتو ، ءاسح اإل ىلع كرتلا

طانملا هذه ىلع اهتياهن مث ةيدوعسلا ةرطيس لا ذوفن صلقت ةيفيك ةقباسلا ثادح األ
. اهدي تحت نم اهجورخ يلا ق،بوتلا

ةوقل ًاعبت رزجو دم نيب اهتاقوأ رثكأ يف نيرحبلا ،و ضايرلا نيب الةق علا تناك
األ برحلا بوشنو يكرت نب لصيف اإلمام ةافو دعبف ، يدوعسلا مكاحلا فعض وأ

اوناك يتلا ةاكزلا عفد نيرحبلا ماكح ضفر ، ةلودلا لا صو أ قزمتو نيوخ األ نيب ةيله
دبع هيخأ دض ًادوعس مهتدعاسمل ةفاض ،إ ةيناثلا ةيدوعسلا ةلودلا ماكحل اهنودؤي

هل،ألن ططخي ناك ام ىلع هوديأو هعم اوفلا حتو ، ءاسح اإل ىلإ لصو امدنع هللا
نأ نوعيطتسي ال يلا بوتلا ، لحفتسيو الف خلا لظي ىتح مهمهي ناك ام كلذ

نماإل ةكرابمب ناك كلذ لكو ، ةاكزلا عفد ىلع مهوربجي وأ مهتعاط تحت مهنولخدي
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ةرطيسل نيعضاخ ريغ نيرحبلا ماكح لظو ص264). ،1983م، هيلع (وبأ زيلجن
. ةرتفلا هذه ةليط ةيناثلا ةيدوعسل ا ةلودلا

مكح تحت نم ةيبرعلا ةريزجلا هبشل ةيقرشلا ميلا األق هذه تجرخ اذكهو
بشن يذلا الف خلا ةوقل ةرشابم ةجيتن ناك يذلا ،و ًاعابت ةيناثلا ةيدوعسلا ةلودلا

قطانملا مظعم ىلع اهترطيسو اهذوفن صيلقت إىل ىدأ امم ، لصيف اإلمام ءانب أ نيب
وأ اهلك ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف لب طقف قرشلا يف سيل اهل ةعضاخ تناك يتلا

. يفارغجلا موهفملا ب دجن دودح ىدعت الت مهتلود دودح تحبص
: ةجيتنلا : اعبار

ةيبرع لا ةكلمملل ةيقرشلا دودحلل يخيراتلا عضولل قباسلا ضارعتس األ دعب
1309ـه ىلإ 1157ه ماع نم ةدتمملا ةرتفلا يف يناثلا و األلو اهيرود ،خالل ةيدوعسلا

: ةيلا تلا طاقنلا ددحن نأ نكمي ،
ام مايقل يقيقحلا و يلعفلا سيسأتلا و ءانبلا ةلحرم يه ةلحرملا هذه -نأ

. ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ب مويلا فرعي
ةقطنم موهفم يف ةلثمتملا و ةيسايسلا ايفارغجلا ميهافم نم ٍددع روهظ -
ةكلمملا اهنم تأشن يتلا NuclearCore/ ةيزكرملا ةاونلا /CoreAreaأو ةاونلا

ندم مضت يتلا ،و دجن نم ضراعلا ةقطنم يف ةدسجتم ولا ةيدوعسلا ةيبرعلا
ةركفلا أو دوجولا رربم موهفم روهظ ىلإ ةفاض ،إ ضايرلا و ةيعردلا و ةنييعلا

هللا، دبع )( نروشتراه ) هب ىدان يذلا Raisond̀tre ةلودلا ءاشن إ ءارو نم
ص26). 1976م،

ةفرعم يف لثمتملا و ةساردلا فاده أ قيقحت ًاضي أ ثحبل ا اذه خالل نكم -أ
ةيبرعلا ةكلمملل ةيقرشلا دودحلل ةيخيراتلا و ةيسايسلا ةيفلخلا نايبو ةساردو

. ًاقباس إاهيل راشملا ةينمزلا تارتفلا خالل ةي دوعسلا

: تايصوتلا : اسماخ
ةيبرعلا ةكلمملل ةيقرشلا دودحلا قطانمل ةيليصفت رثكأ تاساردب مايقلا .1

دس متي ىتح ، دودحلا نم عون لكلو ، ةدح ىلع ةلود لك عم ةيدوعسلا
ةقحلملا طئارخلا و صوصنلا ترفوت اذإ ، بناجلا اذه يف ريبكلا صقنلا
. نأشلا اذه يف اهناريجو ةكلمملا نيب ةدوقعملا تايقافت لال ةلماكتملا

لحل ةيسايسلا و ةيسامولبدلا تاونقلا و قرطلا و بيلا األس مادختسا ةرورض .2
. فدهلا كلذ قيقحت يف اهاودجل ًارظن ةيدودحلا تاعزانملا و اياضقلا

واإل تانايبلا نم نكمم ردق ربكأ ريفوتب مامته اال ةينعملا تاهجلا ىلع .3
مادختسا نيثحابلل ىنستي ىتح ، دودحلا قطانمب ةصاخلا تايئاصح

نم ٍددع نيب طبرلا و ليلحتلا تايلمعب مايقلل ةيمكلا تاساردلا و جهانملا
اياضقو تاعزانم لح يف مهاست نأ نكمي تاميمعتب جورخلا مث رصانعلا

. دودحلا
نم هيلع لوصحلا نوبغري ام ىلع لوصحلل نيثحابلا مامأ باوب األ حتف .4
. تاظفحت ةيأ نود دودحلا قطانم صخت تادهاعم وأ طئارخ وأ تانايب
اياضق عيمج ةسارد يف ةصصختم ةيملع تايرودو تايعمجو زكارم ءاشنإ .5

. ةيبرعلا ةقطنملا يف ةيلودلا دودحلا
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