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INTRODUCTION/PREFACEمقدمة...

 اشرت فيه لبعض ما 2014/1942 تحدثت فيه عن تجربتي بين 2014بكتابي الول لعام 
عشته بين مسقط رئاسي بقرية زاغنية الصغيرة بمحافظة ديالى وانتقالنا لبغداد منذ عام

 حيث دراسي بمراحلها الولية والجامعية وانتمائي لحزب البعث العربي الشتراكي1950
 ثم تنقلي بين عدة عواصم عربية واوربية للسياالدبلوماسي بايطالية  1987/1956بين 

 1989/1981والدراسة للحصول على دكتوراه دولة بالعلقات الدولية بفرنسة بين 
ةعودتي للعراق والعمل بوزارة العلم ومحاضرا بجامعتي بغداد والمستنصرية ثم 

وعودتي مع زوجتي وطفلنا 1991ايلول 30حصولي على التقاعد بنائا على طلبي في 
ثم عودتنا من جديد لفرنسة2000/1995لفرنسة قبل عودتنا الثانية لبغداد بين   

 عن العوامل الدائمةاحدثت My Scond BOOk 2014وفي كتابي الثاني  2005ومنذ عام 
وتبدئا تلك العلقات بين اهل / ساكني هذاالمؤثرة بالسياسات الدوليةمن جغرافية واقتصادية ودينية 

البيت مع جيران من الجهات الربعة حتى لو تباعدوا جغرافيا نسبيا هي مسؤولية اضافية مشتركة وفن وادب وعلم واخلق
للحصول على علقات مثالية /نموذجيةاو سلبية  وعلقات هؤلء الجيران الربعة مع من يجاورهم هي الخرى فن ومهارة

وسياسة  وعلقات اهل القرية / الحي / الحارة / المدينة  حول تنسيق العمل بمزرعة وكيفية تقاسمهم كميات المياه  او صيد او
رعي وكيفية تفاهمهم على من يتوسط بينهم ليقوم بشراء بعض ما يفيض لديم من مواد زراعية او رعوية او مصنعة نصفا او

كل وشرائهم ما يحتاجونه والتفق على اسعار البيع والشراء لكل حاجة وسلعة محلية او وطنية او قادمة منمسافات بغيدة
( مستوردة ) بالتبادل السلعي العيني اوالنقدي وتحديد الرباح وظمان البيع والشراء بكل المواسم والفصول وظمان توفر السلع

الحياتية من طعام وماء ولباس الخ وستتعدد وتكبر وتتعقد هذه العلقات حول معلمالقرية وقصابها وحراسها وممرضها /
طبيبها الخ وتزداد المور تعقيدا حول من يسود / يقود/ يتزعم سكان عذع القرية عل هو الذي له اكثر ولدا ام اكثر مال ام

كلهما ؟
واذا كان يحق له ذلك .كيف ينبغي عليه ان يسوس مواطنيه اهل قريته ؟ هل يستعبدهم ويسخرهم لعماله واطنانه ويستحدمهم
جنودا يدافعون عن مصالحه ويستحوذ على افضل ما نسائهم ؟ وعندها ستعرض للنقد والنتقاد والتمرد والعصيان والثورة من
بين اكثر المتضررين الذين قد يستغلهم شخص اخر منافس لها الحاكم الطاغي / المستبد ويعدهم بحياة افضل تقوم على نوعا

من العدل والحترام 
و تبقى  فكرة المفاضلة والنسبية بين طاغية واقل طغيان وظالم واقل ظلما وعادل واقل عدل قائمة ويبدئا بعض الشخاص من

اهل القرية بطرح/وضع مشروع / برنامج اصلحي يدعو لسيادة العدل النسبي بين الناس الذين سيجددون انفسهم بحاجة
لهيئات صغيرة / كبيرة تقوم باداورالزراعة والتجارة والخدمات العامة واخرى للعدل واخرى تقوم بادوار المن واخرى  بادوار

LeVilage/The Valige La Citie/Theالتعليم واخرى الصحة بل لربما اخرى تقوم بادوار عسكرية لجماية اهل القرية
Cit.المدينة من احتمال اعتدا قرية اخرى او تقوم هي بغزة / غارة / حملة على قرية اصغر/ اضعف منها هذه هي دولة 

2015مليار نسمة /1.5 بمساحته.اوكبيرا جدا بشعبه مثل الصين  كبيراجداNationالمدينة التيكبرتت وصارت وطننا  
مليون كم عدى هيمنتها17اوامارة قطر حوال مليون نسمة .او غنيا جدا مثل الوليات المتحدةثل روسية التي تبلغ مساحتها 

الف كم فقط او عنيا جدا يثرواته الطبيعية7على مناطق واسعة من القطب الشمالي. وصغيرة جدا مثل البحرين التي مساحتها 
والبشرية مثل الهند او فقيرا جدا مثل تشاد السلمية .وقد يكون ذا غالبية من دين واحد ومن مذهب واحد مثل روسية

المسيحية الورذودوكسية والثابان البوذية او متقدما جدا مثل المانية ومتئاخرا جدا مثل العربية السعودية.
كماان كل القرى والمدن والوطان خلقت وانشئات واسست اواتبعت انماطا وانواعا متعددة من اساليب وممارسات الدارة
سميت مركزية /لمركزية او تئالفية/ تحالفية / تعاضدية /كونفدرالية امبراطوريات وممالك وامارات وجمهوريات رجعية

واخرى مستبدة نقدمية / رجعية 
 كما ان هناك اوطانا بدون دولة مثل فلسطين التي تخضع لستعمار استيطاني صهيوني وامبراطوريات ثقافية مثل اسبانية

والبرتغال وبريطانية وفرنسة كما ان بعضا من الدول خلقت تحالفات ومنظمات ومنها منظمة المم المتحدة التي تئاسست في
و1945دولة مصنفة لتكتلت اقليمية وثقافية مثل جامعة الدول العربية التي تئاسست في اذار 196 وتظم الن 1945ايلول 

1975منظمة الدول السلمية التي تئاسست منذ عام 

بشكل خاص عن الديان العالمية باعتبارها  من العوامل الدائمة التئاثير سئاتحدث My Third Bookالثالثوفي كتابي 
.lبالعلقاعات الدولية 



La Première Partieالباب الول /الديان البشرية والسماوية 



Le Vidaلديانة الهندوسية( البراهمية )او  اChapitre Iالفصل الول-

ليس لها مؤسس واحد  بل اكثر من من داعية ومصلح ونبي وهي مجموعة معتقدات وتقاليد وطقوس روحية واخلقية
وتناقش الفلسفة والساطير).المحفوظ.() النصوص السيريتيةم(اللهاةوتنظيمية/ انضباطية وما يسمى النصوص الشروتي

وكونت تدريجيا بعدة مقاطعات من شبة القارة الهندية التاريخية منذ القرن الخامس عشر قم وتعتبرمن.وطقوس بناء المعابد
بين اقدم المعتقدات الدينية ويدين بالهندوسية غالبية شعوب الهند وسيلن ( سريلنكة ) والنيبال وبوتان مع اختلفات بسيطة

 مليار نسمة منهم مليار بجمهورية الهند ,ول تزال الديانة الهندوسية1.5بينها على شكل مذاهب ومدارس فقهية وهم اكثر من 
تشكل احد اهم اعمدة سياسات الدول التي تدين بهذا الدين الذي يطلق عليه اليهود والمسيحيون والمسلمون على انه دين  غير
سماوي وغير توحيدي ل يؤمن باله واحد مما يعني بئانهم يريد فرض نمط واحد من اليمان بالكون وطرق التفقه والتفكر فيه

وطرائق عباداته وهذا نوع من الدكتاتورية الدينية لن القناعات الدينية يجب ان تكون  قناعات فردية وحرة وان تم فرضها
بالقوة والكراه ل تكون دينا 

  
من رموز الديانة الهندوسية  



Ghawtama Bouddha  نسبةإلى. البوذية Chapitre IIوالفصل الثاني

وهوالذي يعلن طريقة خلص البشر من البوذي يعني الساهر أو اليقظ، و العظيم والحكيم والمستنير،وذو البصيرة النفاذة
ومملكةالجمهورية الهند   حدودقم ببلدة على485 /565وعاش (بوذا ) بين ) Samsara(الولدة المتكررة 

 وهوبالسابعة من عمره، فربته عمته وتزوج صغيراMaya،وكان أبوه ملكا باحدى مقاطعات  تلك البلد،وتوفيت والدته’نيبال
ولما بلغ السادسة والعشرين هجر زوجته وانصرف للتقشف و الزهد والتفقه والتئامل بهلق السماوات والرضوتقول السطورة

وعندما يموت فإنه يموت جسديا  ولكن روحه أوروح بوذا تنتقل لحد المواليد الدلي لما إن روح بوذا خالدة وهي تتمثل في
دالي104.وهم حتى الن (الجديد) وهكذا لما ل نهاية الدلي لماليصبح بعد ذلك هو( للبوذية الجدد من المتبعين 

 اساسية منهامبادئوالبوذية كئاي دين وفلسفية روحية ومثالية تعتمد على . Michel Hartلما) كما يشير الباحث
ى( الحقيقة) التي دعت لها كل الDarmaكمعلمم مستنير للعقيدة واليمان بـ  ببوذااليمان  ديان وهي تعاليم بوذا وتسمم

والفلسفات 
ويدين بالبوذية الن ملياران وهم غالبية شعوب الصين والتبت والكوريتين وفيتام وكمبودية واليابان مع فوارق طفيفة بينها.
وهو الخرليزال دين فاعل ومؤثر بكل مجالت حياة هذه الشعوب على الرغم من التقدم العلمي الذي بلغته بعضها بمستويات

لمم الخرى وكئانه جدار روحي متقدمة جدا بل بقي يرسم الخطوط العريظة لسياساتها المتعددة والمتنوعة مع الشعوب وال

رسم تخطيطي لبوذا وهو يتعبد( يصلي)
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  Zoroastre ..الديانة الفارسيةالقديمة (الزرادشتية)Chapitre IIIالفصل الثالث. 

 والبارثية الخمينيةظهرت منذ القرن السادس قم على يدي الفيلسوف (زرادشت ) كفلسفية فارسية للمبراطوريات 
الكونيةوتعتمد الزرادشتية على البحث بالعلوم م وتراجعت معها تدريجيا الديانة الزرادشتية..651.التي سقطت عام والساسانية

) وهي قريبةالحكمة المضيئة( ) تخضع لله واحدقوى الظام أوالشر( وأنكرامينو سبتامينو:(الكواكب السماوية 
قم ا ي قبل1850/1900من فلسفة ابراهيم الخليل السامي السومري الذي عاش بين 

وتوفي بمدينةستمائة عام من ميلد موسى وهاجر من اور لوادي حران ومنها لفلسطين 
ثاري احمد سوسة بئاحد كتبه مفصل العرب واليهود في ينظر/ د المهندس والالخليل ,

ومن بين مابقي من الفكر,782و738 ص 2014التاريخ .طبع مؤسسة الفرات ودار الوراق 
 ويشمل خمسة سنسكريتيةكتب بمزيج من الفارسية وال ) كمختارات زرادشتية البستاقالزرادشتي (كتاب 

والزرادشتية بحكم الجغرافية هي اقرب للديان الهندية  وتحدث عن طهران قصائد تتحدث عن مناطق تقع جغرافيا غرب
حيث كتب كتابا فلسفيا سماه (هكذا تكلم زرادست1900/1844 عاش بين Nietzschاللماني مقولت زرادشت الفيلسوف 

Ainsi parlait Zorathoustra,(والزرادشتيون يعبدون النار مثلما يعبد اتباع (الديانية الصابئية )بمقاطعة ميسان خاصة
فيما يرى الصابئة بان الماء والضوء ( النور)هما من يعتبرون النارمن بين اهم ادوات الطهارةردشتية بجنوب العراق لن الز

هارة بين متطلبات الحياة  والط

صورة تخيلية لزرادشت 

 

 النار الزرادشتية
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 ديانات بلد الرافدين .Chapitre IVالفصل الرابع..

Les Akkadians و بالجنوب Les Sumeriansالتي مارستها شعوب  المعتقدات والممارسات الدينية مجموعة 
 اللف) بينالحديثة العرا ق  تعيش ببلد ما بين النهرين وتشمل جميع أنحاء منطقة) بالوسط والشمال والبابلي/الشوري(

عاما كما يشي بعض الثاريين ومنهم د طه باقربكتابه تاريخ العراق القديم واحمد سوسة4300الرابع قم القرن الثالث وهي  
وكانت تسود ببلد الرافدين معتقدات وطقوس فيها الفين ,Jean Botteroبكتابه الشهير العرب واليهود بالتاريخ والفرنسي

)بما فيهاSumer(منها  Etas-/States/Towns ومائة الها موزعة على المدن الكبرى التي كانت بمثابة ممالك 
Mar و( )Ninive,(Assureبالوسط و).Babylone( و) Akkad(و)بالجنوب Uruk(و)Urمدينتي (

e (  اللهة ,ومنها)بالشمال والشمال الغربيAnuواللهة( )Ea( واللهة)Enlil (اللهةو)Ishtar(
)Adad/Hadad(اللهة و)Tammuz ()واللهةShamash(واللهة) Assur( للهةاو)Astarteواللهة (
)Nergal( ) واللهةNisroch)واللهة (Ninurta( ) واللهةDagan(اللهةو Nanna) Sinواللهة (
(أن ديانة بلد ما بين النهرين هي الديانة القدم ),,كما Mardouk(للهةاو) Bel)واللهة (Tia matواللهة (

oldest religion (المسماريةبالعالم،كما تشيرالمصادر  )cunéiforme (على ألواح الطين والتي تصف كل من
الساطير والممارسات الطقوسية..ولذلك فئان ديانة بلد ما بين النهرين كان لها تئاثيرات كبيرة على اديان ومعتقدات بلدان

Ombilicalشبه جزيرة العرب وبلدان فارس وبلدان الشام وبلدان النيل مثلما كان لها تئاثيرعلى اساطيرالتوراة 
mythologue لخلق ا  ة/ قصة / رواية   أسطور  منها مثلCréation Mythe  وادام وحواء Eve and

Adam  وجنة عدن)Paradis of Éden( وطوفان نوح العظيم،)The Great Flood of Noe(وشخصيات،
) وقصةموسى (الشورية) Lili tu)و(Lilith(و )Nimrod وSara وزوجته Ibrahim/Ibrahim مثل

Moise  ووصاياه العشرة (The Ten Commandments تتشابه مع قصة Sargon of Akkad والله
وموجودبمتحف لندن(عشتار) نصبها البابليون فوق ظهراسد وعلى جبهتها الزهرة وبيدها اليمنى باقة زهور

تمثال عشتار( نجمة الصباح والمساء معا) ذات المذنبات الثمانية وهي الهةالجمال والحب والجنس والحرب عند البابليين
اليونايين و(فينوس )عند الرومانويقابلها (انانا) عند السومريين و(عشاروت )عندالفينيقيين و(افروديت) عند 

م لصالح السلم الذي636 وعلى الرغم من الختفاء التدريجي للديانات والطقوس السومريةوالبابلية والشورية منذ عام 
 وبقي اللهاستفاد منها هو الخر مثلما استفادت منها الديانة اليهودية والمسيحية كاحدى مصادرها الجغرافية والتاريخية .

Ashur  يععبدد بشمال العراق حتى نهاية القرن الرابع الميلدي بل ان بعض الطقوس الشوريةAshurism تمارسها بقيت
 حتى نهاية القرن السابع عشر الميلدن بين العراق وسوريةحراسهل  بعض القليات بشمال آشور حول

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%AC%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Queen_of_the_Night_(Babylon).jpg


 Les Religions des Pharons.ديانات الفراعنةChapitre Vالفصل الخامس.

بعلم النجوم  السماوية هي الخرى ترتبط Egyptian mythologyديانة فراعنة مصر منذ اكثر من ثلثة الف سنة كانت
 مجملها وفيها اشارت عن الخير والشر والحق والباطل ( فمنهمعنخ امون الذي يتحدث عن كتاب نوت والفلك وقد عثر على

من خفت موازينه اي قلت ذنوبه ويعيش بالجنة ومنهم من ثقلت فسوف يعيش بالنار) وعن الحياة والموت حيث كان الفراعنة
 ولذلك ظهرت عندهم فكرة التحنيط وظهرLa Renassance يتصورون كما يتصورالصينيون بان النسان يبعث من جديد 

اطباء يقومون بها ووجدت بمقابر الفراعنة ورعاياهم غرفا احتياطية فيها موادا غذائية وذهبا وفضة يتخيل الموتى بانهم سوف
يستعملونها بقبورهم .

كما كان الفرعون (امنحوتب الرابع من السللة الثامنة عشر والمعروف باسم  اخناتون) ومعاصرا لعبد خيبا ملك اورشليم /
قم وتلقب بلقب ( امنوفيس الرابع)  كان دعا لعقيدة1353/1370 او 1358/1375قم وحكم بين 1379القدس وولد عام 

التوحيد ويرى بان الشمس هي الله / الرب وعاش بعده موسى واتباعه الذي هرب من مصر مع اربعة الف من اتباه
الموحدين ومعظمهم من الهكسوس  بعده عمسيس الثاني من السللة التاسعةعشرالذي تنكر لديانة اخناتون التوحيدية واعاد

740الديانة المصرية السابقة  / ينظر احمد سوسة ص 
وانتقلت معظم الطقوس الدينية الفرعونية التوحيدية وغيرالتوحيدية تدريجيا بين ثنايا الديانات اليهودية والمسيحية القبطية ثم
السلم لنها هي الخرى تؤكد على الثواب والعقاب والجنة والنار وتدعو للستقامة والنزاهة واليمان بمثل وقيم عليا رمزها

النسان الله فرعون .

النجوم وربة الرباب إلشمس وRa رع

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D9%86%D9%88%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Sun_god_Ra.svg


بقارتي امريكة.   AL Maya و Inca or Inka ديانات Chapitre VIوالفصل التاسع 

 

ببعض مقاطعات امريكة الهنود الحمر إمبراطورية قديمة بنتها شعوب اطلق عليهم ) Inca or Inka(اول-ديانات شعوب  
مساحتها مائة الفو مكسيكووجزءا من الرجنتين وعاصمتهم  والكوادوربوليفية والبيرو بلدان / جمهوريات   وتشملالجنوبية
مدينة  واطلقوا عليها اسم AL Andez قدم فوق مستوى سطح البحر في جبال 11000ارتفاع  وتقع على كيلومتر

 كما كانت شعوب النكا تدين بالوثنية وبعض النباتات والعشاب التي برع كهنتهم واطباؤهم باكتشاف اهمية العديدالشمس 
الرعد أسد الجبال وبعض مظاهرالطبيعة مثل منها طبيا كمايعبدون بعض الطيورمثل البومة وبعض وبعض الحيوانات مثل

والبرق.ورجال الدين عندهم كما عند غيرهم من الشعوب بمثابة وسطاء بين الجمهور والمعابد التي تطلى بالذهب وتقدم لها
) كما شيدت بعض شعوبTnithmالذبائح الخاصة مثل ذبح فتاة يتيمة.ثم تحولوا لتقديس الشمس التي اطلقوا عليها اسم  (

ولما جاءهمOrobambaالتي يعتبرونها مقدسة.وعندهم كتاب ديني يسمى  النكا الهرامات بغابات وادي ماتشو
 تصدوا لمعتقداتهم وابدلوها تدريجيا بالمسيحية الكاثوليكية ولم يبق من طقوس شعوب النكا1492الغزاةالسبان منذ عام

ولغاتها وتقاليدها وثقافاتها ال القليل جدا وبالمناطق النائية عن مراكز المدن ول يزال بعضهم يمارسون معتقداتهم السابقة 

 فقد واجهت هي الخرى اضطهادا مس معتقداتها ولغاتها وتقافاتها من قبل السبانAL Mayaوثانيا-ديانات شعوب 
ينتشرون بوسط قارة تمريكة الجنوبية وتظم الن جمهوريات غواتيمالة والبرتغاليين والفرنسيين والنكليز وشعوب المايا

حيث كانوا يتحدثون مئات اللهجات الثالث قم ويمتد تاريخها لللف المكسيكمقاطعات من السلفادور وو وهندوراس
حيث كان لهذهم 1492لغات ماياوية نسبية التباين حتى الغزو السباني البرتغالي الذي بدئا منذ عام  44التي تولد منها 

و طبعتها عامبلغة اتشي المكتوبة رابينال اتشيالشعوب ليس فقط لغات بل تراثا علميا وفلكيا ومعماريا ادبيا منها مسرحية (
وكانت شعوببوبول  لدبيةلمايوي التي اعدتها اروائع التراث الشفهي ا  من بئاعتبارها اليونسكو منظمة 2005

و.الحاكم الكبر والمقدس لما له من سلطات سياسية ودينية) اي k’ul ahau (المايا تقدس ملوكهاالذين يطلق عليهم لقب
يحكمون من خلل مجلس حيث يعتقد بقدراتهم على التصال بالقوى الطبيعية الخارقة.وكان يوجد مجلس عام للقبائل

والعشائرليديرأمورهم المالية والعسكرية الدينية ثم ضعفت تدريجيا سلطاتهم لصالح الكهنةالذي صارمن بين اوائل مستشاري
والحجارالكريمة وأحياناأضاحي بشرية الفخارالملوكوكان الموتي من النبلء يدفنون باقبيةحجرية ومعهم مقتنيات من 

من منتجاتهم ضرائبا للملك3/2لخدمتهم بعد بعثهم من الموت وكان الناس الذين يعملون بالزراعة وصيد السماك يؤدون
كانت تجارة العبيد.ووللكاهن ويعملون عندهم مجانا ( السخرة ) كما تتزين / تتحلى النساء والرجال بالذهب والوشم المتقن

سائدة حبث يباع السري والمجرمون والعبيد والفقراء كانوا يبيعون أنفسهم باسواق النخاسة و يعملون بالعمال الشاقة
أوذبحون كأضاحي ويدفنون مع سادتهم ليخدموهم بمماتهم ..

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AE%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%84_%D9%81%D9%88%D9%87&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A3%D8%B5%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86


..الديان بشبه حزيرة العرب قبل ظهورالسلم..Chapitre VIIالفصل العاشر.

 مليون كم حيث تحدها بلد فارس من4شبه جزيرة العرب التي تبلغ مساحتها حوالي 
الشرق وبلد الرافدين وبلد الشام من الشمال والبحر الحمر من الغرب والمحيط الهندي

من الجنوب 
 التيLe Hedjazمقاطعة الحجاز وظهرت فيها طقوس وعبادات بعدة مقاطعات منها خاصة 

 طول البحر الحمر من الغرب وتمتد بين مصر التي تحدها من الشمال الغربيتقع على
واليمن من الجنوب الغربي وتشمل مينائي مدينة ومكة على الضفة الشرقية للبحر

الحمر حيث مرقد /الكعبة ( المثمنة الشكل)الذي يقال بانه النبي /الرسول / الفيلسوف
ابراهيم الخليل بناه بعيد خروجه مع زوجته سارة من بلد سومر واقامتهما هناك وزواجه

من هاجر التي انجبت له ولده الول اسماعيل 

وصارت الحجازمنذ فترات طويلة مركزا روحيا للحج حيث كان فيها ثلثمائة وخمسة وستين
صنما لمعظم القبائل العربية التي كانت تعبد كما هو حال كل الشعوب عدة ارباب من بينها

الله مناة المنصوب على البحر الحمر بين مكة والمدينة وهو اله الوس والخزرج خاصة 
والله اللت منصوبا بالطائف وهو لثقيف وقريش 

والله العزى منصوبا شمال مكة باتجاه العراق وهو من الهاة بني سليم من قريش 
من23اضافة للهات وردت ببعض ايات القرائان ومنها الية والله ذو الخلصة منصوبا بالقرب من المدينة 

سورة نوح والتي تقول(:وقالوا ل تذرون الهتكم ول تذرون ودا ول صواعا و يغوث ويوق ونسرا )

  

Les Dix Commendements de الوصايا العشرة لموسى.Chapitre V11Iوالفصل االثامن.
Moise, 

ى غيريهي افكار وشعارات اخلقية وجدت قبله بقرون وهي ليم رد ة  أعخر ا.كعنر لدكد آلههد ة  مد لد صعورد وت ا، ود نرحع ثدال  مد ندعر لدكد تهمر ولد تدصر

هعن. لد تدعربعدر در لدهعن. ود جع ته لرض ولد تدسر نر تدحر اءه مه ا فهي والرمد مد ضه من تحت ود ا فهي الدرر ، ومد قع نر فدور اءه مه ا فهي الس.مد م. ول تحلف.مه

مسدهع.باسم الهك باطل تعقدده برته له مد الس. كد.واعذركعرر يدور ب  إهلهع يكد الر. ضه ال.تهي يععرطه كد عدلدى الدرر كد لهكدير تدطعولد أدي.امع أعم. مر أدبداكد ود ره ول.وأكر

يبهكد.ول تسرق.ول تزن.تقتل تدهه بديرتد قدره لدو.ول تشهد شهادةزور ولد تدشر هع ود رد لد ثدور تدهع ود لد أدمد هع ود لد عدبردد يبهكد ود أدةد قدره رد تدهه امر لد تدشر

يبهكد ا لهقدره م. يرئ ا مه لد شد هع ود ارد مد توراة التي كتبها الحبار بعد موت موسى بثمانية..وهي (توراة موسى مصر) و ليسلها علقة بالحه

 تربى بالبلط الفرعوني وهو اسم مصري صميمي تسمى بهلنه لن  موسى مصر ليس له علقة بموسى اليهودقرون 

بعض فراعنتهم منهم احمس او اح موسى و تحوتمس او تحوت موسى او رعمسيس او رع موسى كما ان اسم  كاهن

وغليفية المصرية وخرج هاربا من وهويتكلم الهير مدينة ممفيس عاصمة مصر يمسى بتاح موسى وبتاح هو اهم الهتها

مصر مع اربعة الف من المصريين ومن بقايا الهكسوس الفلسطينيين الذين امنوا بديانة اخناتون التوحيدية وهربوا بعد

قم وادان معتقدات ودين اخناتون1204/1237رعمسيس الثاني من السللة التاسعة عشرة بين الفرعون مماته ومجيئ 

صريوتزوج موسى من كوشية / اثوبية و قتل بسيناء واتبع قوم موسى المواتباعه وهو ما يطلق عليه التوراة ( الخروج) 

الديانة الكنعانية الوالوثنية  حتى ان الملك سليمان بنى مرتفاعات لعبادة الهة الوثنيين كما يقول التوراة اي انه لم يكن

توراتيا ومثله ملوك  مملكة اسرائيل ومملكة يهوذا 



S.Freud, Moise et La Religionو 471و332 / 331 وص331/330ينظر د.احمد سوسة ص 

Monotheiste 

ي كتبت بيده على ورق البردي المصري وباللغة الهيروغليفية قبل ستمائة عام من مما يسمىكما ان وصايا موسى الت

كما انها هي امتداد لما سبقها من شرائع وقيم331شريعة ا التي كتبها على حجر وباالغة العبرية / احمد سوسة ص 

تعاليم بابلية وفرعونية وصينية وهندوسية وفارسية باعتبارها وصايا اخلقية واجتماعية وروحية وستكون منروحية و

بين مصادر الديان اليهودية التي جائت بعدها بزمن طويل والمسيحية والسلمية 



La Religion du Judaisme الديانة اليهوديةChapitre IXلفصل التاسع-.ا

يانة اليهودية جائت متئاخرة كثيرا جدا على وجود العبرانيين بفلسطين التي باعتراف التوراة كانت (ارض غربة)بالنسبةان الد

لل ابراهيم وال اسحاق وال يعقوب  اذ كانوا غرباء/ مغتربين/ مهاجرين  لرض فلسطين  التي سكنها قبلهم الكنعانيون 

 لن موطن اليهود هو( ارام النهرين) اي سهل حران بشرق سورية حيث كانت العشائر الرامية التي ينتمون لها واستقرت

عند منابع نهر بليخ بعد هجرتها من  شبه جزيرة العرب  ثم نزحت بعض من فروعها لجنوب غرب العراق ( بابل)فكان ابراهيم

الخليل من بين ذريتها حيث وردت كلمة اغتراب بالتوراة كلما تم ذكر تنقل ابراهيم الخليل في فلسطين وفي مصر فقال ( تغرب

ابراهيم في ارض الفلسطينيين ) وانحدر ابرام الى مصرليتغرب هناك وانتقل ابراهيم لرض الجنوب وسكن بين قادش وشور

وتغرب في جرار  ولما اشترى ابراهيم ارض مغارة المكفيلة من الحثيين بمنطقة حبرون قال لهم ( انا غريب ونزيل عندكم

اعطوني ملك قبرمعكم لدفن موتاي ).ويقول التوراة ( وسكن يعقوب( اسرائيل) في ارض غربة ابيه بارض كنعان وجاء يعقوب

ان التوراة الذي بدئا تدوينه بعدابراهيم  بالف وثلثمائة عاملسحاق ابيه الى حبرون حيث تغرب ابراهيم واسحاق ,كما 
 واقدم بعض نصوص التوراة التي تم العثور عليها حتى الن تعود للقرن الثاني قم /  ينظروبعد موسى مصر بسبعة قرون

, كما ان التوراة يؤكد بئان كل ابناء اسرائيل ( يعقوب)الثنا عشر ( بنوا اسرائيل )لم يلدوا بفلسطين333/331احمد سوسة 

بل في منطقة فدان ( سهل حران) بمن فيهم اخيهم الصغيريوسف حيث مكث ابوهم عشرين سنة ونزوحهم لمصر ملتحقين بعهد

قم فل يمكن ان تكون فلسطين هي (ارض ا/ الرب )التي يفضلها1580/1785الفلسطينيين الهكسوس الذين حكموا مصربين 

لن فلسطين سكنتها قبائل وشعوب قبل مجئ بعض يهود473على بقية الراضي ووعدهم بتملكها / ينظر د احمد سوسة ص 

مليون سنة قم حيث وجدت ادوات نحاسية وحجرية بمناطق من مدن اريحة1.5حران بسورية ومصر بفترات طويلة تمتد الى 

 وصلت لفلسطين2500/3000فبين ما قبل احد عشر الف سنة قم   لعصر الحجري يرجع تاريخها لوالبحر الميت  وبئر السبع

قم وصل لمدينة1250وفي عام قبائل وشعوب الكنعانيون من اليمن بشبه جزيرة العرب الواقعة جنوب شرق فلسطين  

قم اسس1010/1052قبيلته بعد انتصارههم على الكنعانيين الذين بقوا بصراع معهم  وبينو يوشع اواليسع بن نون اريحة

قم 971 وتوفي عام 1010قم واسس اول امارة بالقدس بين1082ولد عام  Quish ابن Shaolالملك 

انتصرعلىوثاني ملك على مدينة القدس Dawood/David قم حكم الملك971/1011وبين 

إسرائيل  بني   أنبياء وهوأحد.وشكل مملكة عاصمتها القدس بعض قبائل المؤابيين والعمونيين والدوميين
على أنه أحق وأنزه ملوك إسرائيل.ويوصف شاول حسب القرءان فيما يعتبره اليهود ملك ا وليس نبياا وهوالبن الرابع للملك

المزامير هومحارب وموسيقي وشاعر.ويعتبره التراث اليهودي والمسيحي والسلمي مؤلف العديدمنو

اقام علقات تجارية واجتماعية مع مصر حيث تزوج من احدىلذي ا Salomonقم خلف الملك داوود ولده 721/971وبين 

بنات احد الفراعنة مثلما اقام علقات تجارية مع اليمن حيث زارته ملكتهم بلقيس وبنى سياجا حول القدس عرف بجدار/ حائط

 ويهودا إسرائيل مملكتيوبعد وفاة الملك سليمان انقسمت مملكته لمملكتي هما سليمان 

على كل دول بلد الشام الربعة بما فيها فلسطين ومملكة إسرائيل و عزوا مصر  الشوريون استولى قم721وفي 

 وغزا دول بلد الشام الربعة ومنها فلسطين بما فيهاNachudnossar قم جاء دورالملك البابلي586وفي عام 

عدة الفهدم ما يعرف بحائط سليمان الذي كان يحيط بمدينة القدس التي قاومه اهلها الذين سبى منهم ومملكة يهوذا 

) ليهودمملكة يهوذاL' Exode de Babyleقدرعددهم بين عشرين وثلثين الفا لبابل وهوما يعرف ب( السبي البابلي 

يهود نسبة للملكتهم المتقرضة وكان لهم الدور الكبر بتكوينفلسطين الذين عاش اغلبهم ومات فيها وسموا انفسهم با ل

وتدوين الديانةاليهودية وهم بالسر ببابل حيث كانوا يمارسون شعائرهم واصل كهنتهموحاخامتهم الذين عاصر بعظهم مملكة

يهوذا كتابة اهم فصول التوراة والتعاليم اليهودية واطلقوا عليها ( التلمود البابلي )حيث كان السبي البابلي عامل بتطوير

الديانةحيث تم تدوين اهم فصول التوراة ايظا بالعبرية الراميةواستعملوا الخط المربع الذي يسمى الخط الشوري ( ارامية

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%B0%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86#cite_note-4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B4%D8%B9_%D8%A8%D9%86_%D9%86%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9


التوراة) مع معرفتهم للغة السومرية التي نشئات بجنوب العراق ويعرف بعظهم اللغة الهروغليفية فجلس هؤلء الكهنة

والحاخامات ومعهم اكداس من اللواح الدينية بشتى المواضيع وبعدة لغات وبدؤا يمجدون بتاريخ مملكتهم المندحرة وشعبعم

الذي تفرق وتمزق واعطوه صفاة تعظيموانه شعب مختار اطفاه الرب من دون بقية البشر كما اكدوا على فكرة ( الرض

الموعودة ) ونسبوها لبراهيم ويعقوب وموسى المصري وهم بريؤون منها وليس لهم علقة بها 

كما ان الديانة اليهودية تقوم على مصدرين هماالتوراة .ويعني الهدى والرشاد ويسمى
ناجيل)التي تتناقض وتنتقد وتدين والعهدالعهد القديم لتمييزه عن العهد الجديد ( ال

سفرا بثلثة46 سفرا والطبعة الكاثوليكية تظم 39القديم وتتكامل معها ويتكون التوراة من 
اقسام 

الول المسمى باليوانية  (الينتاتيك ) اي الكتاب المؤلف من خمسة اسفاراو كتب موسى
 اسفار وهي التكوين والخروج من مر وعائلة اللويين والعداد والتثنية واليهود5يتالف من 

السامريين من سكنة شكيم / نابلس وهم بقيايا الجماعات التي نقلها الشوريون من
بابل وهيلم وسورية وبلد العرب ليحلوا محل اليهود الذين تم سبيهم لماكن بعيدة

فاختلطوا مع اليهود الباقين ويطلق عليهم السامريون وتم عزلهم عن المجتمع اليهودي
وحر التزاوج مع بقية اليهود وعددهم حاليا مائتي نسمة وينكلمون العربية  ول يعترفون

325بغيرها ولديهم نسخة منها ترجع لما قبل المسيح / د احمد سوسة ص 

 سفرا وهي .سفر يشوع / اليسع22والثاني المسمى (نبييم) اي النبياء ويشمل على 
يتحدث عن توغل اليهود في فلسطين الواقعة بالجانب الغربي من نهر الردن وسفر

القضاة بين موت يشوع وصموئيل الذي وشاؤول سفر وسفر داود والسفران الخامس
والسدس يبحان من وفاة داود والسبي البابلي والسابع والثامن سميتا باخبار اليام على
شكل روايات غير مصنفة من ظهور ادمحتى عهد الملك الفارسي قورش الذي تحتل بابل
وحرر المسبيين منهم علما بان العلم الحديث يقول بوجود اكثر من ادم وباكثر من مكان 

وسفر كل من اشعيا وارميا ةحزقيال ويوئيل وعاموس وعوبديا ويونان وميخا وناحوم
وحبقوق وصفنيا وحجي وزكريا وملخي / 

سفراهي مزامير 12و الثالث يسمى (كتوبيم) اي الكتابات والشعار ويتالف من 
داود وامثال سليمان وايوب ونشيد النشاد وراعوث وهوشع ومراثي ارميا والجامعة
يلحظ دواستير ودانيال وعزرا ونحميا ومعظم مدونات التوراة مستقاة من كتابات سبقتها /

322احمد سوسة ص 

تلمود وهو ما يشبه اهمية احاديث الرسل عند المسيحيين التي تعتبر مكلة لناجيلوال
واحاديث محمد التي يعتبرها بعض المسلمين مكملة للقرئان فصارالتلمود  يعني تعاليم

وشرح وتفسير وتعليقات على التوراة قام بها احبار وخامات اليهود بعد مقتل المسيح
وبنوا عليها سننا وادابا صارت على مر الزمن مكملة للتوراة غير انه ليس كالتوراة ولذلك

لم يرد التلمود ل بالناجيل ول بالحوار بين حواري المسيح ول بالقرءان ول بئاحاديث

كما يوجد تشابه بين مدونات ( التلمود البابلي ) وبين كتابات السومريين والبابليين خاصة
447و333/331 و 320ما يتعلق منها بالري والزراعة  محمد/ ينظر د. احمد سوسة ص 

قم وبعدثلثة وخمسين عاما من السبي البابلي لليهودتمكن الملك539وفي عام 
) الذي احتل بلد بابل وخير من يرغبسيروس كما بسميه مؤرخو اليهود( Courch/Cyros الفارسي 



 لكن الغالبية منهم فضلت البقاء ببابل لوجود الخيرات وسائل الراحة والثقافةمن اليهود السبايا ليعود لبلده

عاما 307 قم اي لمدة332ومعاملة حسنة على يدي الفرس الذين حكموا بلد الشام بما فيها فلسطين حتى عام 

قم  خضعت بلد فارس نفسها وبلد الرافدين وبلد الشام وبلد النيل لعزو وهيمنة الغريق المقدونيبن بقيادة323وفي عام 

Lesaقم ببابل فحلفه جنرالته الذين صار يطلق عليهم الخلفاء  323 الذي توفي عام السكندر المقدوني

Diadochi /Les Sylocides  قم بين الجنرالت السلوقيين ببلد الشام198/301ودخلوا بحروب فيما بينهم امتدت بين

 قم عرفت بحروب الجنرالت الخلفاء301 عام Battle of Ipsusبمصرمنها معركة  Les Ptolemeesوالبطالسة

الذين انقسموا لقسمين هما

حكم بينPtolemy I (Soter) المنقذ(الجنرال بقيادة  Les Ptolemeesاول-جنرالت حكموا بمصرباسم البطالسة 

قم حيث كانت كليوباترة السابعة اخر43بمصرحتى عام .سس الدولة البطليمية بمصروعاصمتها السكندريةقم وا285/323

ملوكهم التي اسقطها الرومان

قم323 حكموا بدول بلد الشام بما فيها فلسطين بين Les Sylocidesالسلوقيين وثانيا-جنرالت السكندرتحت اسم 

Seleucus I)المظفر( حيث حكم اول الجنرالت السلوقيون الجنرال قم63واسقاطهم من قبل الرومان عام 

(Nicator مؤسس الدولة السلوقية ببلد الشام وعاصمتها مدينة / ميناء أنطاكيةقم 281/312)حكم بين

Antioche اليهودوصاريطلق على يهود فلسطين بتلك الفترة اسم ( شمال غرب بلد الشام

يهوذا المكابي الذي بقي مع بعضا من ابناء طائفته حول مدينة القدس  نسبة قائدهم قم37/167 بين المكابيوناو الغريقين

يونانية التي كانت سائدة ببلد الشام ثم ترجا للعبرية وتتحدث عن الوقائع السياسية والحروب التي وقتوكتبوا صحاحين بال

بالعهود الشورية والبابلية والفارسية والغريقية 

واما ما ورد بالتوراة من مزامير وامثال واشعار وشرائع وقصص واساطير في مستقاة من مصادر ادبية قديمة لثقافات بلد

الرافدين وبلد فارس وبلد الغريق وبلد الشلم التي لطلع على بعضها كهنتهم الذين ساهموا بكتابة التوراة 

الذين جعلوا كل مصر ودولبعد الميلد خضعت بلدان الشام للرومان الغربيين 395قم و 63وبين 

بعد الميلد  صلب السيد المسيح 31بلد الشام وليات رومانية تابعة لرومةحيث تم عام 

وأخذعددا من اليهود ليس كسبايا فقط بدخول مدينة القدس وتهديم جدرانها Titosقام الجنرال الروماني ميلدي 70وفي عام 

كما فعل نبوخذ نصرحيث عملوا وتعايشوا وكتبوا كتابهم بل ليباعون كعبيد برومة ولم يسمح لمن يرغب ان يعود منهم لفلسطين

 Traganم حيث سمح لهم المبراطور الروماني 106ال عام 

رفضهم للعمل يوموقرر منع ممارسة اليهود لتقليد ختان اولدهم الذكور و Hardianم حكم المبراطور 138/117وبين 

السبت وال يقولوا بان هناك اله اعلى من الباطرة الرومان الذين هم مثل الفراعنة وملوك فارس واالبابليين  كانوا يروم هم

ألف يهوديا وشتهم بالوليات 580قتل   Julios Sevrosم حكم بفلسطين الجنرال 135وفي عام ايظا بانفسهم اربابا  

).التي يمارسها الصهاينة ضد شعبLa Disporaعصر الشتات ( الرومانية وهو ما اطلق عليه مؤرخوهم 

 1948فلسطين الصليين منذ عام 

م م حكم بلد الشام الرومان الشرقيون البيزنطينيون حيث خضعت بعدها دول بلدان الشام بما فيها فلسطين635/395وبين 

م افضل مراحل حياتهم1948 حتى 635للسلم الذي اتعبر اليهود من معتنقي الديانات التوحيدية وعاشوا بفلسطين منذ عام 

21012 بمارسلية وتوفي عام 1913ولد عام  Roget Garody كما يشير لذلك العشرات من مؤرخيهم المعاصريين منهم

ولدعام Andre Chouraqui بباريس و2004 بمارسلية وتوفي عام 1915 ولد عام Maxime Rodisonبباريس و

)بيساح( عيد الفصحومن العياد اليهودية  بالقدس التي صار محافظها 2007 بمدينة الجزائروتوفي عام 1917
لغفرانا وعيد رأس السنة اليهودية)شفوعوت(عيد السابيع )وسوكوت(المظلة وعيد

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A


 

Les Ashkenases مليون معظمهم من اوربة الشرقية الذين يطلق عليهم الشكنازية 12ويقدر عدد يهود العالم ب 

 les Severades وLes Samiritesمليين من اليهود العرب الشرقيين الذين يطلق عليهم3وحوالي 



 Le Christainisme. الديانة المسيحية النصرانية/Chapitre Xالفصل العاشر-.

 بن مريم بنت عمران ووالده يوسفIssaa /Jossef/ Jesus،) بشر بها عيسى /يوسف توحيدية( ديانة إبراهيمية ثاني
النجار 

الناصرة والمسيحية على الرغم من انها ولدت الممسوح بالدهن المقدس و(النصرانية )مشتقة منمدينة تعني   )وكلمة (مسيح
من الديانة اليهودية بفلسطين حيث ان المسيح ووالديه من اليهود غيرانه انتقد طقوس وممارسات واساليب رهابنة

اليهودوحبهم لجمع المال بمختلف الوسائل بما فيها الفوائد الفاحشة والمضنية للناس وكئان دينهم دنانيرهم .حيث اتهمهم بانه
حولوالمعبد اليهودي لمغارة لصوص وانتقد اصرارهم على عدم العمل يوم السبت فتسائل ماذا يفعل اليهودي لو سقط ثوره او

خمارة بحفرة بئر يوم السبت ؟ هل سيتركه ليوم الحد ؟كما انه انتقد موقفهم من مريم المجدلنية التي ارادوا رجمها لنهم
اتهموها بالزنى فدعا الغفران لها وقال بان كل البشر خطائيين وناداهم من منكم بل خطيئة فليرجمها مما فضحهم جميعا 
كما انه كان يطالب بالمزيد من مقاومة الحتلل الرومان ( الذين يعتبرون المبراطور الها ودعا لعدم اعطائهم مزيدا من

الضرائب وعندما حاول تجنب  بطشهم له قال (بئان ما ل ل وما لرومة لرومة )كما جمع حوله اصحابا  يطلق عليهم
 وهم..Les douze Apotresالحواريون الثنا عشر 

سمعان-2و..ليوحنا المعمدانأول من استجاب لدعوة المسيح وكان تلميذا  وGaliصياد من مدينة الجليل : أندراوس-1
يوحنا بن زبدي-5والجليل,:من يعقوب بن زبدي-4ومن بيت الخليل ,:فيلبس-3وأخ أندراوس :بطرس

 الملقب تددااوس- يهودا8و اخ يعقوب ,هوبرثولماوس و-7و,يعقوب بن حلفى-6والملقب إبن الرعد ,:
الجليل وكان عشار يجمع الجباية:من متى العشار-9و.,أخو يعقوب بن حلفى وهو ليس يهوذا السخريوطى:

و أيضا  بسمعان الغيورسمعان -11و.الذي يعنى الت.وأم توماس الرامى  اسمه مشتق من السم:توما-10و.للرومان,
ليكون الحواري الثاني بماتياس استبدالهوتم الذي باع يسوع بثلثين من الفضة :) يهوذا السخريوطي-جودا (12

عشر 

وكان المسيح يجوب واياهم انحاء مدينة الناصرة والقدس ويحث ويحض الناس على البحث عن الحقائق وعدم النجرار وراء
الشعوذة وتمكن من ان يساعد اعمى لن يبصر ومريضا لكي يشفى فصاربمفهوم اليهود خطرا يهدد معتقداتهم فاتهموه على انه

 الذي قبض عليه وحاكمه وصلبه مع اثنين من المجرمين Pilâtدجال واشتكوه لدى الحاكم الروماني  

وتفرق اصحابه بالمصار يخافون منولم يجد الناس باليوم التالي جثته فئاشيع بين اصحابه ومريديه بئان ا رفعه للسماء 
بطش الرومان فانتشروا بشمال بلد غرب سورية حيث انطاكية التي ظهرت فيها بدايات الفكرالمسيحي ثم انتقل بعض حواريوه

حبشةال( الرسل )بالمصاريبشرون بدعوة نبيهم سراحيث وصلوا لرمينة ورومة ومصر و

يوحنا وهناك روايات تتحدث عن أن بالمسيح وبحسب التقليد الكنسي فأن جميع الرسل الثني عشر استشهدوا في سبيل إيمانهم
.كان الرسول الوحيد الذي مات موتا طبيعيا بعد الشيخوخة بن زبدي

وخلل أقل من قرن بعد صلب المسيح ظهرت عدة كتب ( اناجيل اي الكلمات الجميلة والمؤثرة ) وهي 

سكندرية بمصر  بال60/58 اصحاحا اي بابا / فصلوكتبه بين اعوام 16فيه Marcus،إنجيل مرقس

 باورشليم الرامية السم اي القدس 64/61 اصحاحا وكتبه بين 28.فيه Mathios/Mathe،إنجيل متىو

غرى/ الناضول / تركية في قيرية اسية الص64/61اصحاحا وكتبه ايظا بين 24 فيه Luca،وإنجيل لوقا

اليونانية  Efesم بمدينة 85اصحاحا وكتبه عام 21 وفيه Jean/Jan/ Hanna,، وإنجيل يوحنا

 تتشابه وتشير لوقائع واحداث اساسية وهي التعريف بعيسى ودعواته للبحث عن الحق والحقيقةناجيل الربعة وكل ال

م تعرضت الديانة المسيحية لربعة انقسامات /مدارس مذاهب فقهية / فكرية رئيسية حول طبيعة المسيح 331ومنذ عام 

 الذين يرون بان المسيح انسان توفرت له طاقات ربانية خاصة فهو انسان ينطق بوحي من السماء وهم Les Coptesالقباط 

موجودون بالسكندرية بمصر خاصة وباثيوبية ولهم بابواتهم غيرالمرتبطين بكنائس اخرى 

الذين يتفقون مع القباط حول تقييم المسيح غيرانهم ل يقرون بظرورة وجود  بابا / Les Orthodoxesوالورذودوكس

خليفة مركزي بل يكون لكل بلد/ وطن اسقفه الذي يتحدث لغته.وهم منتشرون ببلد الشام واليونان وارمينية ثم منذ عام

 بروسية واوكرانية وهم من يطلق عليهم الورذودوكس الشرقيين 988
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الذين يرون بانه ابن ا وبينهما روح القدس وهممنتشرون ببلد الشام وبلد الرافدين Les Catholiquesوالكاثوليك

وايطالية وفرنسة واسبانية والبرتغال اللتان نقلتا مذهبهمابقارتي امريكة 

Luther(الذي يسمى اصلحي وتجديدي وتطويري )قاده اللماني البروتستانتي ظهرالمذهب1520ومنذ عام 

Erasmeوالهولندي 

 ظهرت الكنيسة البريطانية الكاثوليكية غيرالمرتبطة بالبابوية 1547/ 1491وبعهد الملك البريطاني هنري الثامن بين

مليار موزعون كما هوحال السلم بكل دول العالم وخاصة بدول امريكة الشمالية1.750ومسيحيوالعالم اليوم هم بحدود 

والوسطى والجنوبية واوربة الغربية والوسطى والشرقية كما اشرت بكتابي الثاني عن السياسة الدولية فصل ايطالية والفاتيكان

 الصليب-الخشبتان اللتان صلب علي مثلهما عيسى بن مريم 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%A9


Mohammad السلم.محمدChapitreXIالفصل الحادي عشر..
..Le Coranوالقرءان 

بعد هذا الستعراض السريع والمقتضب للمعتقدان والديان التي مارستها ولزالت
تمارسها مليارات من الشعوب بكل القارات نتحدث باختصار ايظا عن السلم الذي ورث

الكثير من هذا الرث والميراث الحضاري النساني الروحاني 

بن عبال بن هاشم القريشي عاش بينMuhammad/ Mohammad/ Mehamed-محمداول
م632/570

بنت وهب بن Aminah-ولدبمكة محمد بن عبد ا بن عبد المطلب بن مناف من امه 1
كلب القريشي وتوفى والده  وهو يشارك برحلة تجاريةبالمدينة قبل ان يلد محمد فتكفله

بعيد ولدته جده لبيه عبد المطلب الذي سماه محمدا / احمدا وهو ثاني اسم بهذا
المعنى بالعرب بعد الجد الخامس للشاعر الفرزدق التميمي.

-باليوم السابع من عمره تم ختنه( قطع اللحمة الزائدة من عضوه الذكري ) كما يفعلIIو
اليهود بمكة والمدينة وحضرموت باليمن مع اطفالهم دللة على تئاثير عادتهم اكثر من
عادة المسيحيين العرب الموجودين ايظا بمناطق متعددة من شبه جزيرة العرب ومنها

مقاطعة (نجران) الذين قررو اليطهروا اولدهم كئاحد مميزاتهم وخلفاتهم العقائدية
الدينية عن اليهود لنهم كانوا يناقضونهم بمعظم العقائد باعتباران دينهم جاء (انقلبا

وتصحيحا)عليهم وساهموا بصلب نبيهم المسيح عيسى بن مريم  اي ان وجود
وتاثيراليهودالعرب بشبه جزيرة العرب اكثر و اقوى من المسيحيين العرب بتلك الفترة .

-بعد عام من عمره ارسله جده لبيه وكما هو عادة اغنياء وامراء العرب الذين يرسلونIIIو
اولدهم للبادية لتعلم الفصاحة والخشونة والرضاعة لشعاب ( ضواحي ) مكة حيث تقيم
المرضعة ( المربية الحاضنة ) حليمة بنت ذؤيب  البكري الهوازني وزوجها الحارث بن عبد

العزي البكري الهوازني وبقي هناك اربع سنوات حيث عاد لمكة .وصار محمد يرافق
والدته عند زيارتها لهلها وقبر زوجها بالمدينة 

م توفيت والدته وكان عمره ست سنوات فمر بحالة نفسية صعبة على576-في عامIVو
م حيث صارعمره ثمان578الرغم من رعاية جده لبيه الذي مات بدوره بعد سنتين عام 

سنوات فرعاه اعمامه وخاصة عمه ابوطالب- 

م عاصر الشاب محمد الحرب الي اندلعت بمكة بين كل من قبيلتي586-في عام Vو
( AL Fuggarقريش والمضرية العمانية من جهة وبين قبيلة القيسية وسميت بحرب الفجار

 .وكانت ذات نتائج قاسية80و53اي المتهورون وغير العقلء ) /انظر محمد الخضري ص
 كحلفAL Fudolعلى الجميع بشريا وماديا  مما دعاهم لعقد حلف سمي (حلف الفضول)  

كل من يني هاشم وبي عبد المطلب وبني اسد العزي ونبي زهرة بنوهدنة سلمية بين 
كلب وبني تميم بن مرة  حيث حضر اشياخهم ببيت عبد ا بن جدعان التميمي

القريشي بوتعاهدوا بانهم سوف ينتصرون لكل من تقع عليه مظلمة بمكة وكان محمد
كمعظم شباب مكة من جيله من ابناء اشياخ مكة عرف وسمع بذلك الحلف السلمي

وشعر بئاهميته
 
 م عمل محمد مع اعمامه بالتجارة فزار عدة مدن من اليمن594/587-بين السنوات VIو

حيث كان النفوذ الفارسي وامارة عمان على المحيط الهندي واجزاءامن بلد الشام
م تحت395قم وحتى 64وخاصة مناطق من الردن وفلسطين ودمشق التي كانت بين 

نفوذ الرومان الوربيين ثم صارت تحت نفوذ الرومان البيزنطيون الذين ورثوها منهم وكان



م المسيحية التي كانت قد انتشرت قبلهم بفلسطين333البيزنطينيون قد اعتنقوا منذعام 
وسورية وخاصة بمقاطعة انطاكية شمال غرب سورية فتعامل محمد مع تجار ووسطاء

بلد الشام واكثرهم من اليهود والمسيحين وعرف بعضا من صراعاتهم ومذاهبهم
ومعتقداتهم التي تلتقي بوحدة الخالق .وبدئا يكثر من نقاشاته مع بعض شباب وتجار

يهود ومسيحي مكة والمدينة 

 عاما و اكتسب خبرات بالتعامل التجاري و العرض25 م بلغ محمد 595-في عام VIIو
والطلب والسعار والحتكارات والمضاربات والذواق وبضائع وحاجات الصيف والشتاء وبين

مايحتاجه الناس من اللباس و الطعام ( والقهوة والبخور والذهب والفضة والخشاب
والواني والسيوف والدروع والخيول والجمال الح ) ومصادرالبضائع والمنتجات ( من

الحبشة ومصر وبلد فارس وبيزنطة والهند والصين وغيرها) وتمكن محمدان يكون وكيل
بنت خويلد بنت اسد بنت عبد العزة Khadijaلحدى التاجرات المكيات وهي  الرملة الثرية 

 م وكانت تكبره بستة عشر سنة اي كان عمرها اربعين سنة فوثقت619/554عاشت بين
م605 التي ولدت عام Fatimaبه ووكلته لدارة تجارتها ومصالحها فتزوجها فانجبت له 

ماي بعد عام من وفاة والدها 633وتوفيت عام 
ومشاركة والدها محمد الوسود  الحجر يروى بانها ولدت بالعام الذي تم فيه توسيع معبد مكة وتعلية منصة و 

عاما حيث كان للكعبة اربعة ابواب هي الباب الجنوبي /35وكان عمر محمدبوضعه بمكانه
اليمني والباب الشمالي / العراقي وباب الغرب / الشامي وباب الشرق وهو ركن الحجر

السود 
 واختلفوا فيمن يتشرف منهم بنصب الحجرBakoumوكان البناء / المعمار من الروم اسمه 

السود فكان محمد الذي صار معروفا بالصدق والمانة والذكاءوالفطنة ول يعبد صنما ول
يشرب النبيذ و الخمر الذي كان شائعا بين العرب ول يشترك بغزوات ضد ابناء القبائل

 جهات من قبل قادة وامراءعدةالمجاورة فئاشار عليهم بان يوضع الحجر بقماش كبير ويرفع من 
القبائل فاقتنعوا بفكرته  

وقد انجبت فاطمةمن علي اربع اطفال هما ولدين هما الحسن والحسين وبنتين هما
.أم كلثوم بنت علي.و زينب بنت علي

كما انجبت خديجة من محمد ولدهما ابراهيم الذي توفي طفل ولم يتزوج محمد ال بعد
عاما 64م الثالثة قبل الهجرة عن عمر 620وفاتها بمكة عام 

محمد يخالط المتعلمين ويتابع انشطة احبار اليهود وقساوسة المسيحيين-صارVIIIو 
الذين كانوا يمارسون طقوسهم بمكة بمعزل عن طقوس بقية العرب الذين يعبدون

الصنام المنتشرة فيها وفي غيرها من مدنهم.كما اشرنا وبدئا يقلب المور بنفسه حول
اي منهج وفلسفة ودين يتبع هل ديني هؤلء  ام اديان اهله وقبيلته ام يختار طريقا

جديدا ؟ 
 
م بلغ محمد اربعين عاما وترك عمله التجاري وبدئاينعزل عن الناس610-في عام IXو

ويختلي طوال خارج البيت وصار لينام كثيرا ويظهر عليه القلق و سمع بنومه صوتا (تحت
اسم جبريل/ جبرائيل( الوحي / الوسيط بينه وبين ا ) يقول له بان ا اصطفاك /

اختارك بان تتولى الدعوة (لدين توحيدي جديد 
وكمعظم النبياء والمصلحين ودعاة التجديد تحدث لقرب الناس له خاصة زوجته خديجة

 هي الخرىة ةةةة ةةةةة التي كان خالها ورقة بن نوفل قد اعتنق المسيحية  
تعرف الكثير عن الديانة المسيحية دون ان تعتنقها فعليا فطمئانته بان يستمع ويطع وينفذ
ما يمليه عليك الوحي الذي كان قد اوحى لموسى بن عمران ولعيسى بن مريم ولغيرهما

تعالميه.ووصاياه..
وبقي محمد اياما ولياليا مرتبكا وخائفا وقلقا ليتواصل مع احد ويفكر ويعيد التفكير محاول

ايجاد تفسير لحلمه 
م جاء جبريل الوحي مرة اخرى واسمع محمدا احد عشر610وفي شهر رمضان من عام 

اية سميت بداية / فاتحة القرئان وهي ( اقرئا باسم ربك الذي خلق .خلق النسان من
علق .اقرئا وربك الكرم الذي علم النسان ما لم يعلم )

وصارت تسمى (صورة العلق )من السور التي تلقاها محمد بمدينة مكة وحفظها وبدئا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85_%D9%83%D9%84%D8%AB%D9%88%D9%85_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF


يرتلها سرا وامام زوجته خديجة و ابن عمه الشاب علي بن ابي طالب وصديقه القرب
م اي بعد573الذي عمل معه طويل بالتجارةوهو عبد ا بن ثمان القريشي ولد بمكة عام 

 اي بعد سنتين من وفاة محمد وسمي ابو بكر634محمد بثلثة سنوات وتوفي عام 
الصديق 

حيث كان يخلفه ببعض المور الدارية والعسكرية والدينيةومنهاالقيام بامامة الصلة ان
انشغل محمد لسبب ما وخاصة المرض  

 سفيان بن عبيدكما قرئها محمدامام كل من اصحابه حواريه الخرين منهم  جندب بن
 حديثا281الملقب ابو ذر الغفاري نسبة لمدينة غفار وهو رابع او خامس من اسلم وله 

عن محمد رواهم البخاري وعثمان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن
 حديثا وانظم لحقا لعائشة وقتل بمعركة الجمل38عبيد ا التميمي كثامن مسلم وله 

 حديثا والرقم بن48ودفن بالبصرة والمقداد بن السود الكندي الحضرمي الذي كان له 
عبد مناف المخزومي الذي كان يستقبل (اصحاب حواريو محمد) بداره ليتلوا عليهم محمد
اليات المكية التي كانت تنزل عليه من الوحي ليقرؤونها فيما بينهم ويحفضونها كما انظم
لهم كل من سعد بن ابي وقاص بن عبد مناف القرشي الذي كان عمره سبعة عشر وله

حديثا وقاداول غزوة لفتح العراق والمدائن والقادسية واحد الستة الذين كان عمر271
يستشيرهم بسياساته وباختيار خليفة من بعده  /انظرمحمد الخضري الدولة السلمية

 253و 331الولى ص 
كما انظم لمحمد سرا وعلى مراحل متباعدة نسبيا ابو عبدة عامر بن الجراح الحارثي وعبد
ا بن عبد السدي وعبيد ا بن الحارث بن عبد المطلب وسعيد بن زيد العدوي عمر بن

الخطاب وجعفر بن ابي طالب وحمزة بن عبد المطلب وعدد من المستضعفين والعبيد
منهم زيد بن حارثة وبلل بن رباح الرتيري /الحبشي وزوجته ووالداه فصار محمد يشكل

مجموعة سرية دينية بلغ عددهم حوالي اربعمائة رجل وامرئة وهو عدد كبير نسبيا
.326و الخضري ص 175 /161/4بمدينة صغيرة نسبيا وقبلية الطبع /طبقات بن سعد

م واجه محمد واتباعه الوائل معارضة ومقاومة المتنفذين بمكة وشعابها611-في عام Xو
الذين كانوا ليتعدون نصف مليون مواطن ممن اطلق عليهم (المشركين او الكفار ) وهم

من غير اليهود والمسيحيين واكثرهم من بين اهله وابناء عمومته وعشيرته القريشية
الذين اعتقلوا بعضهم وعذبوا بعضا لدرجة الموت حيث استشهد عمار بن ياسر وهو أول
سبعة أظهروا إسلمهم واسلم معه والده ياسر وأمه سمية وأخوه عبد ا مماعرضهم
لرفض ولسخط ولذى قريش وبني مخزوم الذين شاركوا بعذاب ياسر وزوجته وولديه

التي قتلها أبو جهل وقتل زوجها ياسرا  فكانا أول شهيدين بالسلم فيما بلغ العذاب بعمار
لدرجة ل يدري ما يقول حيث روي أنيه قال لمحمد بلغ منيي العذاب اشده واضطررت هجوك

فقال له محمد صبرا يا أبا يقظان حيث تم تحرير عمابن ياسر بفدية من الميسورين
المسلمين ومنهم ابي بكر وعثمان اللذان ساهما باموالهما بتحرير عددمن العبيد

وهواجراء سياسي هام سبق بالف ومائتين وخمسة وعشرين سنة ما قامت به بريطانية
بالغاء تجارة الرقيق التي عادت لبعض المجتمعات العربية والسلمية بدول1840عام 

الخليج وموريتانية وتشاد ومالي وغيرها 

م نصح محمد عدد امن اوائل المسلمين والمسلمات الذين / اللواتي612-في عام XIو
يتعرضون / يتعرضن للذى والمضايقة من ابناء قومهم (للهحرة السياسية للحبشة) قائل

لهم (اذهبوا للحبشة فان بها ملكا مسيحيا ل يظلم احد عنده حتى يجعل ا لكم فرجا
مما انتم فيه ).وهذا يعني بانه يعرف الكثير ليس فقط عن الديانتين اليهودية والمسيحية
بل يعرف اشيائا عن بعض انظمتها خارج شبه جزيرة العرب .فهاجر من اتباعه المسلمين

ثلثمائة وثمانين رجل وسبع عشرة امرئة بمن فيهم جعفر بن ابي طالب .ولم يسمح الملك
الحبشي المسيحي بتسليمهم للوفد الذي بعثه شيوخ وتجار قريش بقيادة الداهية

السياسية عمرو بن العاص حيث كان الملك الحبشي قد علم هو الخر انما ما يدعو له
محمد ل يتعارض مع المسيحية ال بخطوط رفيعة وان ما يجمعهما اكثر بكثير مما
.91/ 89يفرقهمافابقاهم عنده حتى خروج ونزوح وهجرة محمد للمدينة / الخضري ص 



 م وبمكة اوحي لمحمد اربعة وثمانين سورة سميت ب(السور622/610-بين XIIو
المكية) وهي قصار نوعاما وتتحدث عن العبادات ( اليمان باله واحد و الصلة والصوم

والحج والزكاة ) وبالقيم الروحية والمثالية والخلق والتسامح والعدل وهو ما يعني
انتقادات مباشرة للمجتمع المكي وما يحيط به مما جعل محمد  قائدا للمعارضة لهل مكة
وخاصة لشيوخها وتجارها الذين ناصوه العداء وقاطعوه وقاطعوا اصحابه فانقسم المجتمع

المكي بل والحجازي بين معسكر محمد من جهة ومعسكر قريش وبني امية ومعهما
القبائل المتحالفة معهما بمكة وشعابها .

عاما64م العام الثالث قم توفيت بمكة زوجته الولى خديجة عن عمر620-في عام XI11و
فتزوج بعدها لسباب سياسية واجتماعية عشر او اكثر من النساء  اثنتان توفيتا بحياته

-2-سودة بنت زمعةالقريشي كانت قبله زوجة لبن عمها السكران بن عمرو .و1وهن 
-حفصة بنت عمربن الخطاب طليقة الخنيش بن حذافة3عائشة بنت رفيقه ابي بكر و

-هند الملقبة ام سلمة بنت ابي امية المغيرة المخزومي طليقة عبد ا بن4السهمي .و
-زينب بنت حجش السدية بنت عمته وهي طليقة زيد بن حارثة الذي كان5جحش و

-ميمونة بنت7-جويرة بنت الحارث الخزاعي و6بمثابة ولده بقصد منع فكرة التبني و
-صفية بنت حيي اليهودية8الحارث الهللي طليقة جرهم بن عبد العزي العامري .و

-زينب بنت خزيمة الهللية  طليقة عبيد بن الحارث بن عبد8طليقة كنانة بن الحقيق و
-ماري القبطية المصرية انجبت ابرهيم الذي توفي هو الخربعهدوالده و10المطلب .و

-قد يكون هناك نساء اخريات تزوجهن محمد11 .و195/193/الخضري ص  

 م كان محمد وابو بكر وتجنبا للمواجهةمع القوى المعارضة لهما من622-في عام XIVو
اهلهما وذويهما وعشيرتهما القريشية رتبا هروبهما سرا من مكة مسقط رئاسيهما

) التي تقع على نفس الساحل الشرقي للبحرYathribللتوجه شمال حيث مدينة(يثرب
كم فاستقبلهما اهلها الذين كانوا  بتنافس تجاري100/90الحمر وبمسافة تتراوح بين 

وسلطوي مع اهل مكة اي انهما استفادا من الخلفات والصراعات بين المدنيتين كالذي
كان بين مدنتي اثينا وسبارطة وبينهما وبين مدينة مقدونية

 حيث بنى632 ووفاته فيهاعام 622 وجعلها عاصمة له بين La Citeفسماها محمد المدينة
فيها مسكنه ومسجده الذي كان يؤم المسلمين فيه ويبلغهم ماينزل عليه من ايات وسور

سورة سميت( السور المدينية) وتميزت بطولها النسبي وبتعدد وعمق مواضيعها27بلغت 
القتصادية والعملية والفلسفية كما انه اخى بين ابناء القبيلتين الرئيسيتين بالمديتة

وهما الوس والخزرج اللتان كانتاتتقاتلن منذسنين طويلة فهوبذلك سبق الثورة الفرنسية
 La Fraternitéمثل بالف ومائتين وسبعة وخمسين سنة بذكر كلمة الخاء

 
البحرالحمروموقع مكة والمدينة 

http://arz.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Red_Sea.png


/Banu AL Nadhersم الرابعة للهجرة انذر محمد اليهود من بني النضير 628-في عام XVو
Nathers الذين تحالفوا مع  بني عامر ضده للرحيل من واحة Khaibarالواقعة بحوالي 

كم شمال المدينة باليمن والستحواذ على اموالهم الكثيرة التي تحدثت عنها سورة50
الحشر / الية السابعة على طريقةتوزيعها بين خمسة اطراف من المسلمين حيث قالت(
لله وللرسول ولذي القربى والمساكين وابن السبيل كي ليكون دولة بين الغنياء منكم )

خارج شبه جزيرة Nukanukaaفيما قام الخليفة الثاني عمر بطردهم مع بني النقينقاع 
و148العرب ليقيم بعظهم بفلسطين وبعظهم ذهب للعراق ولسورية / الخضري ص 

..وكان هذا التصرف المحمدي والعمري الذي ساهم به علي468و 467سورديل ص 
وغيره من المقاتلين خطئا ستراتيجيا ويتناقظ مع طروحات القرءان التسامحية ( لكم دينكم

ولي ديني ) اذ كان يجب ان يبقون ببلدهم ولكيل يشكلون قوة بشريةبفلسطين

لم يكن محمد نبيا ثريا ول انعزاليا او انطوائيااو متعجرفا بل كان سهل وسلسا-XVIو
وسياسيا واجتماعيا وفقيه الفقهاء وحكيم الحكماء وسياسي السياسيين وامير المؤمنين

 وقائد القواد 
كما كان متواضعا حيث وصفه القرئان بقوله (ولوكنت فظا غليظ القلب لنفضوا من

حولك)حيث قال وهو يستقبل احد وجهاء اليمن الذي ارتعب بحضرته متخيا بانه صارملكا
متغطرسا او فرعونا طاغيا او كسرى جبارا قائل له (يارجل هدئ من روعك فانا لست

. La Rouillerجبارا بل ابن امرئة تئاكل الصديد

-احاط محمد نفسه برجال اكفاء ومخلصين ومؤمنين ومنهم على سبيل المثالXVIIو
وليس حصرا 

علي بن ابي طالب ابن عمه وزوج ابنته 
وعمه حمزة بن عبد المطلب الذي سيستشهد بمعركة احد 

وصاحبه ورفيق عمره ابو بكر الذي صار يسمى الصديق 
ومحمد بن ابي بكر الذي عينه علي واليا على مصر واستشهد فيها 

واسامة بن زيد الذي تبناه محمدوزوجه وطلقه من زوجته ليتزوجها محمد 
وعثمان بن عفتان اكبر التجار المسلمين وضع امواله لخدمة السلموتزوج اثنين من بنات

محمد بعيد ان طلقهما ازواجهما عقوبة لهما لكون ابيهما دعا للسلم 
والفقيرالكادح ( العبد)  بلل بن رباح الحبشي الدي يجيد اللغة الجزعية وتعرض والده

للستشهاد من العذاب الذي اصابهما من قريش و صارمترجما و مؤذنا لمحمد ولبي بكر
ولعمر فيما رفض ان يعمل بادارة عثمان فرحل لبلد الشام   ليموت فيها

وعمر بن الخطاب الشجاع والستراتيجي الذي لم يكن من بيناوائل المسلمين بل اسلم
قبيل الهجرة المحمدية من مكة للمدينة  بعد ان ساهم باذى بعض المسلمين واكتشف

صبرهم وايمانهم 
وعبد ا بن عمر بن الخطاب 

وصهيب بن سنان الرومي كان ابوه عامل على البلة القدس نيابة عن ملك كسرى الفرس
وعندما تعرضت فلسطين لغزو الروم صار عبداعندهم وتعلم لغتهم واشتراه عبد ا بن

جدعان وجلبه لمكة و التحق بمحمدوصار مترجمه .
وسعد بن عبادة زعيم قبيلة الوس شارك ببيعة العقبة واحد المرشحين لخلفةمحمد

واغتيل بعهد عمر بن الخطاب 
وقيس بن سعد بن عبادة الخزرجي  صارمدير الشرطة بعهد محمد ووله علي واليا لمصر

وسعد بن معاذ زعيم قبيلة الخزرج شارك ببيعة العقبة
وسليمان الفارسي الذي صار احدمستشاريه العسكريين والستراتيجيين الذي اقترح

فكرة حفر خندق للتقاء به من هجوم محتمل لقريش وتوفي بالمدائن جوب غرب بغداد 
اباذر الغفاري العماني زعيم المعارضة واحد دعاة الشتراكية ونفاه عثمان للشام ليموتو

فيها 
والزبير بن العوام احد الستة الذين رشحهم عمر للخلفة

وعبد ا بن الزبير احد شهداء معركة صفين .
وعبد الرحمن بن عوف احد الستة الذين رشحهم عمر لخلفته بعيد اغتياله.

وزيد بن ثابت احد كتاب الرسول وعضو لجنة جمع وتدوين القران 



وسعد بن ابي وقاص اول من قاتل مع الرسول وصار قائد معركة القادسية الثانية وفاتح
بلد فارس .

ومعاذ بن جبل الفقيه كان مساعدا لبي عبيدة بالشام وتوفيا معا فيها 
وعبدا بن العباس بن ابي طالب الفقيه صاربعهد علي واليا على البصرة وتوفي فيها 

وحذيفة اليماني عدو النفاق وصديق الوضوح اسستشهد بندينة المدائن جنوب غرب بغداد
ودفن بنفس المكان الذي دفن فيه سلمان الفارسي  

وابو عبيدة بن الجراح فاتح بلد الشام 
وعمرو بن العاص فاتح مصر وواليها 

وخالد بن الوليد فاتح العراق 
وابو ايوب النصاري احد الشهداء بالقسطنطينية ول يزال قبره مزارا فيها .

وابو هريرة احد رواة الحديث ..
وزيد بن حارثة قتل بمعركة مؤتة .

ومعاوية بن ابي سفيان كان ظمن لجة جمع و استنساخ القرئان 
وابو موسى الشعري الذي صار قاضيا على البصرة بعد علي وممثله  بلجنة التحكيم مع

معاوية الذي مثله عمرو بن العاص 

اضافةلمئات من الرجال و النساء اشار لمعظمهم خالد محمد خالد بكتابه رجال حول
146/1986الرسول .دار الكتاب بيروت 

وهم/ هن الف ومليين فيهم وفيهن ايظا Les Succeursعلما بان التابعين والتابعات  
الصالح والطالح وقديكون/تكون يابانيا يابانية او امريكيا امريكية او عيرهما مسلما

/مسلمة مؤمنا/ مؤمن / عالمة وعاما افضل من جزيري/ جزيرية  قريشي/ قريشية لن
السلم ليس نسبا ول حسبا والقومية ول جغرافية بل هو ايمان ووعي وعمل وفعل
وتصرف انساني متطور ومتقدم وحضاري ينبغي ان يتماشى ويتكيف مع كل الزمنة

والعصور وليس لمرحلة معينة قيصبح متحلفا ومتئاخرا ورجعيا ..فصفة التقدم هي
المسير دائما ليس فقط للمام بل نحو الفضل والجود والصلح والصح والرقى والكثر

قبول لدى الغالبية العظمى من الناس وليس كل الناس الذين يصعب اتفاقهم على
موضوع ما بنفس النسبة بسبب العمار والثقافات والمصالح 

م خطط محمد وقاد واشرف على اكثر من سبعين غزوة432/624-بين XV11Iو
ومعركةوحربا منها خاصة

 رمضان من عام للهجرة (معركة جبل بدر) حيث كان17م الموافق 624من اذار 23في 
من الخزرج و170 من اهل المدينة فيهم231 رجل منهم314فيهاعدد المقاتلين المسلمين 

 من رجالهم ضدتسعمائة من75 من المهاجرين المكيين ويشكلون /83 من الوس و 61
من رجالهم البالغين سد الرشد الذين50اهل مكة وشعابها من قريش وهم حوالي /

انهزمو ا حيث قتل فيها قائدهم ابو جهل بن هشام مع اسر سبعين منهم قتل محمد اثنين
 هما المضربين الحارث وعقبةبن ابي معيط .

م (معركة جبل احد )شارك  المسلمون بها بسعمائة رجل فيما كانت625 من اذار 19وفي
قريش قد جمعت ثلثة الف وخسرفيها المسلمون سبعين قتيل منهم حمزة عم محمد

لنهم استهانوا بقدرات خصمهم ولم يستعدوا الستعداد الكافي وانشغلوا ببعض
.138/ 128المغانم / الخضري ص 

م الموافق شوال السنة السادسة للهجرة صادق محمد على ما628-في اذار XIXو
)بين المسلمين الذين مثلهم عثمان بن عفان Le Hudaibya Pacteسمي (صلح الحديبية 

وقريش الذين مثلهم محمد بن عبد ا بن سهل لعقد هدنة لمدة عشر سنوات حيث
(جرى التفاق على ال يحج محمد وصحبه بذلك العام مكة على ان يحجوا بالعام القادم
ومعهم اسلحتهم اليدوية وبعيد ان يغادرها حجاجها من قريش وان يظمن للناس حرية



الخياربالدخول او عدم الدخول بالسلم )وهذا الصلح ليدل على ضعف طرف معين بل
رغبة من الطرفين لحقن الدماء غير انه جاء لصالح المسلمين الذين استفادوا من الزمن
ليجمعوا قواتهم وزيادة اعدادهم بظل تراجع النفوذ المالي والسيسي لسادة قريش  

م/العام السابع للهجرة قام محمد باولى اعماله الدبلوماسية خارج جزيرة628وفي عام 
العرب فارسل ثلثة رسائل تهديد ووعيد لكل من كسرى الفرس ومقوس القباط وهرقل
البيزنطينيين يخيرهم بين السلم او دفع الجزية ليكونون من الذميين او الحرب وارسلها

مع ثلثة رسل 
م/ جمادي الول السنة الثامنة للهجره للقتل على يدي629رسوله الحارث بن عمير الذي بعثه لهرقل وتعرض في اب منهم 

شرحبيل بن عمرو بن جبلة الغساني والي مدينة البلقاء التي كانت خاضعة كجزء من بلد الشام للبيزنطيين..فقررمحمد  بطريقة
ارسال اول حملة خارج شبه جزيرة العرب لمقاتلة البيزنطينين بالشام وهيمستعجلة وانفعالية 

(غزوة مؤتة) التي كان فيها ثلثة الف مقاتل هم من الرعيل الول للمسلمين (الصحابة )
ووضع عليها قيادة ثلثية  برئاسة زيد بن ثابت وجعفر بن ابي طالب وخالد بن الوليد وكانت

غير موفقة بالمفهوم العسكري لختلف كبير جدا بموازين القوى البشرية والعسكرية
التقنية بين المسلمين والقوات البيزننطية اضافة لكونها حملة غازية وانتقامية فلم

 منهم( للستشهاد) حيث فر من بقي منهم حيا ومنهم95ينصرهم ا فتعرض اكثر من /
فصار الصراع السلمي ضد الروم البيزنطينين من الشمال والغرب حالةخالد بن الوليد .

شبه دائمةلنهم يحكمون بلد الشام وبلد النيل وكذلك ضد الفرس شرق الذين يتنفذون
 م بمعركة القادسية  اما الحباش من570باليمن والعراق حيث وقف بوجههمالمناذرة عام 

م ابرهة ضد مكة  570الغرب الذين كان نفوذهم قد ظهر بغزوتهم التي قادها عام 

م الثامن للهجرة قاد محمد عشرة الف من رجاله بالمدينة وتوجه بهم630-في عام XXو
نحو مكةالتي فتحوها(دون قتال )حيث انسحب اهلها من اسواقهم ومحلتهم( ولم يكن
لقريش جيش موحد بل كانوا بوضع نفسي وسياسي مرتبك بين مؤيد ومعارض لمحمد
ولدينه وقررمحمد العفو  عن اهلها وعن من لم يتصد له ولصحبه وقال لشيوخهم ( ماذا
تروني فاعل بكم ؟ فقالوا انت كريم وابن اخ كريم فاعفو عنا .وقال لهم من يدخل بينت

ابي سفيان وهو شيخ مشايخ مكة فهو امن على نفسه وعرضه وماله.كما عفا عن سادة
قريش حيث قال لهم اذهبوا فئانتم طلقاء / احرار حيث مارس مبدئا العفو عند المقدرة

 161وعما سلف وهي سياسة دولية نبيلة واخلقية / الخضري ص 

م تمكن محمد من توحيد امارات وممالك شبه جزيرة العرب بوحدة631/610-بين XXIو
سياسية واقتصادية وعسكرية وثقافية ودينيةتحت اشرافه حيث اخضع كل من مكة

والمدينة والطائف التي فيها قبائل عديدة منها قبيلة بني ثقيف الذين كان منهم الحجاج بن
يوسف ومقاطعة نجد الصحراوية الواسعة جدا وظهرت فيها العشرات من القبائل الراحلة

او المتنقلة التي يطلق عليها ( العراب) او البدو والقبائل المستقرة حول الوديان
والواحات ومنهم قبيلة شمر الكبرى التي فيها فخذ اخر هو شمر عنزة وهي من القبائل

البدوية الكبيرة وتنقسم لعدة بطون وافخاذ وسيقان منها شمر طوقة وشمر عنزه وخاصة
في العراق واخضع اليمن التي عين عليها واليا هو معاذ بن جبل وامارة عمان والبحرين

التي ابقى عليها صاحبها المنذر بن ساري التميمي .وجمد(لبعض الوقت )الصراعات
القبلية من خلل فكرة الخوة الدينيةوالوطنية  

كما انه من خلل العشرات من اليات القرانية ربط محمد  بين اليمان بال وبين طاعة
الرسول واولياء المور الذين صارت لهم منزلة شبه دينية على الرغم من انه في ايات
اخرى يحدد واجبات اولى المر ويقر بالخروج عليهم والثورة ضدهم اذا استبدوا وطغوا

وتنكروا للعدل واليمان والشورى 

 ذي القعدة من السنة العاشرة للهجرة قاد محمد حجاج اهل المدينة الذين كان5في م/632-في مطلع عام XXIIو
وبعد تئادية مراسممنهم عشرة الف من الرجال والنساء قد ساروا معه  مخلفا على المدينة الساعدي النصاري وأحرم للحج 

الحج خطب بالحجاج الذين جاؤوا من  شعاب واطراف شبه جزيرة العرب والعراق وبلد الشام وتل عليهم الية.( اليوم اكملت
لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم السلم دينا) الية الثالثة من سورة المائدة السورة وهي اخر اية وردت بالقرءان.



 من ربيع الول الحادي عشر من الهجرة بالمدينة التي13  م الموافق 632  حزيران 8      قيوسميت حجته حجة الوداع لنه توفي 
اصبحت بنظر العرب والمسلمين ثالث مدينة بالسلم بعد القدس( اولى القبلتين وثاني الحرمين ) التي فيها قبور بعض انبياء

اليهود وقبر عيسى بن مريم .ومكة التي بقيت مركزا دينيا 

-لم يوص محمد بالخلفة لحد من بعده لن  القرءان يدعو للتشاور باختيار ولي المور على المسلمين XXIII      و

م632/610من معاصر محمد بين -XXIVو
Li Shimin dit tai م ومؤسسها المبراطور 907 / 618 عاشت بين Tangبالصين سللة 

Zong من عهد الدولة الموية4/3م حيث عاصرايظا كل الخلفاء و713 / 618 حكم بين 
م وكان عدد سكان الصين بعهد756/ 713 حكم بين Gao Zongبالشرق وخلفه المبراطور 

 مليون نسمة وقال محمد خذوا العلم حى لو كان بالصين لبعدها الجغرافي450محمد 
شرق شبه جزيرة العرب ولهميتها التجارية والعلمية 

م وارسل له محمد رسالةيدعوه636/ 626وببلد فارس .كسرى انو شروان حكم بين
للسلم فلم يستجب

جاشي استقبل اوائل المهاجرين السياسيين المسلمين ارسل له محمدوبالحبشة الن
رسالة 

 م واندحر امام العرب بمعركة641 / 610بين  حكم Herculuceوفي ببيزنطة المبراطور 
م بالقدس فارسل له محمد مبعوثا هوالحارث بن عمير629اليرموك وكان موجودا عام 

الزدي الذي قتله شرحبيل بن عمرو الغساني الذي كان مسيحيا ومن مستشاري هرقل
للشؤون العربية فقرر محمد ارسال ثلثةالف رجل بقيادة كل من زيد بن حارثة وجعفر بن

ابي طالب وعبد ا بن رواحة وهم كلهم من المسلمين الوائل ومعهم خالد بن الوليد
ووصلوا لمنطقة مؤتة بالبلقاء بشمال غرب عمان حيث تصدت لهم جيوش هرقل وابادته

 و160غالبيتهم اذ لم يعد منهم ال اثنا عشر رجل منهم خالد بن الوليد/ الخضري ص 
م اي عاصرالخلفاء الربعةوبداية الدولة الموية668 / 641خليفته قسطنطين الثاني بين 

 حتىBoniface V و 618 حتى عام Edwat I و 615 / 608 بين Bonifacce IVوبرومة البابابوات
 و642 حتى Jean IV ثم638 / 625 بين Honourious Iم ليحل محله625وفاته عام 
Théodore I والقديس649 حتى Le St Martin I و654حتى Augene I والقديس 657حتى Le
St Valantin م672 حتى

م على يد465التي بدئات عام  La Dynastie  Merovingiene سللة  سة وببلد الفرنج/ فرن
Clovis Iالذي اعتنق المسيحية وجعل من بلد الفرنج اي فرنسة الحالية دولة مسيحية 

م657 / 639 بينDagobert I م والرابع629 / 561 بين Clotaire IIالثالث كاثوليكية وحفيديه 
م الذي عاصر673/ 657الذي عاصر الخلفاء الثلثة الوائل ليتبعه كلوفيس الثاني بين 

الخليفة الرابع وبداية تئاسيس الدولة الموية 

م632/610بين Le Coranوثانيا-القرئان
 سميت (سورا مكية)87  سورة منها. 114      -يتكون القرئان من ابواب وفصول واجزاء و1

وكانت سورا قصارا نوعا ما ظمن  مفاهيما معنوية وتربوية واجتماعية وعن العبادات
سورة مدينية( يثرب) تتميز بتنوع مواضيعها27      (التوحيد والصوم والصلة والحج والزماة )و

بين القتصاد والمواريث والحرب والسلم والعلوم الخ 

 اية / فقرة /مادة بمثابة موادا دستورية /6200      على 114      -تحتوي سور القرئان ال11  و 
, Jaques Perque , Le Coran, Memoire de l' Avenir, dans la Revue T M N 42, 1993  انظر 

القرءان ليس فقط مفاهيما وقيما وقواعدا روحية ومثالية وصلواة ودعواة وزواج-111و
وطلق وارث بل هو بمثابة دستورجامع وشامل وشبه متكامل فيه الكثير جدا من

الشارات الولية للتخصصات العلمية والدبية اللغوية والتاريخية والجغرافية والفلسفية
 والحرب والسلم والنشطة الزراعية والصناعيةواثيقوالسياسية والعقود والعهود والم



والقتصادية والتجارية والضرائبية والجتماعية والصحية الخ .

-ان القرئان ليس قطيعة وتمردا وانقلبا على كل ما قبله كما هو الحال باقوال عيسى1Vو
و21بانتقاداته الواسعة واللذعة لممارسات احبار اليهود حيث وصفهم يسوع بانجيل متي 

 (يااولد الفاعي كيف تقدرون ان تتكلموا بالصالحات وانتم اشرارا؟ (ايها الحيات اولد33
واطلق على دور عباداتهم اسم (مغاراتالفاعي كيف تهربون من دينونة جهنم ؟) 

لصوص. وقال لهم مكتوب بيتي بيت الصلة يدعي وانتم جعلتموه مغارة لصوص . ثم
ارسل له احبار اليهود قوما لحراجه امام السلطات الرومانية وسئالوه..يا معلم نعلم انك
صادق ول تبالي باحد لنك ل تنظر الى وجوه الناس بل بالحق تعلم طريق ا ايجوز ان

تعطي جزية لقيصر ام ل ؟فعلم رياءهم وقال لهم. لماذا تجربونني ؟ ا توني بدينار لنظره
فاتوا به. فقال لهم  لمن هذه الصورة والكتابة ؟ فقالوا لقيصر .فاجاب اعطو ما لقيصر

 فاقر عيسى من وجهة نظرهم شكل12/17      لقيصر وما ل ل.فتعجبوامنه. انجيل مرقس
غير مباشر بفكرة فصل الدين عن الدولة.

11  -28  وقال ل تصح عقوبة بدون اثتبات وان البشر خطاؤون وعليهم ان يعفوا. انجيل يوحنا 
وافترض المسيح بان البعير يمكن ان يدخل من خرم البرم في حين ل يمكن لجشع

أن يدخل الجمل بثقب البرة أيسر من أن يدخل الغني  ومستغل ان يستقيم حيث قال (
    25   / 18   و لوقا 25  / 10   ،و مرقس 24   / 19  ملكوت ا) .متى 

.كماطالب المسيح حوارييه بان يقطعوا من طعامهم ليشتروا سلحا يدافعون به عن
انفسهم بنفس الوقت الذي اوصاهم بفكرة التسامح بقوله من ضربك على خدك اليمن

فاعطه خدك اليسر ا ياقر بفكرة الحرب عند الحرب والسلم عند السلم .كما جاء بالقرئان (
وان جنحوا للسلم فاجنح لها )

- القرءان يعتبر معجم وموسوعة محيطية بمختلف العلوم والفنون ويحمل معنىVو
التكامل والتواصل لما قبله من فكر وثرات انساني وليس فقط عربي واخذبفكرة ومبدءا

النسبية وقابل للتطور والتجديد والتفسير لمعانيه .وانه باستثناء مبدئاوفكرة الوحدة
الكونية المتحركة ووحدة الخالق او الرب فهو لم يضع حدودا نهائية جامدة مطلقة غير
قابلة للمناقشة للمورالحياتية الواسعة والمتنوعة والمتغيرة حسب البيئة  (المكان )

والزمان بل تركها للناس لتدبرون امورهم ليجدو افضل الحلول لها

كما ان القرءان امن بمبدئا / نظرية اليمان المطلق / الشامل والواحد على الرغم من
 اسما واعتببره99مرة واعطاه 900اختلف الرؤيا والجتهادات البشرية فذكر اسم ا في 

عير مخلوق بل هو خالق نفسه منذ الزل وخالق كل الكائنات الحية والميتة وانه مهما
ذبابة حيةSecteتقدمت علوم النسان المشروعة والمقبولة فانها غير قادرة على خلقٍ

تعيش وتتكاثر فهو يجيط بكل مافي الرحام و الصدور وما تخفي النفس وليس له حدود
 من القراءن من سورة الكهف .(.قل لو كان ماء البحر مدادا لكلمات109حيث يقول الية 

ربي لنفد ماء البحر قبل ان تنفد كلمات ربي) .
 المحتوم والمكتوب سلفا اذا تقول Le Distan ecrit d'avanceكما يؤمن القرئان بنظرية القدر

ي)الية( مايئاتيكم شر فمن انفسكم وما يئاتيكم من خير فمن عند

-ان السلم ل يعتمد فقط غلى ما يسمى مبادئه الخمسة وهي VIو
-اليمان المطلق بال الواحد الحد وبجميع رسله وانبيائه واخرهم محمد وبجميع بكتبهم1

-الصلواة اليومية الفردية والجماعية يوم الجمعة كنوع من النظافة والرياضة وتطهير2 
النفس والبتعاد عن الفحشاء والمنكر والبغي

سنة فما فوق من القادرين12-الصيام شهررمضان من كل عام للبالغين سن الرشد 3و
الصحاء وهو نوع من الرياضة الروحية والصحية والتعود على الصبر والتعرف على مفهوم

الجوع والعطش سوفق 



- الحج مرة واخدة بالحياةعلى القل لمكة والمدينة بالحجاز والقدس بفلسطين لمن4و
يستطيع صحيا وماليا اي ال يكون مدينا ول محتاجا ول مقرصرا تجاه من يعيلهم لتكون

بمثابة سياحة روحية يلتقي بها مع مسلمين من مدن وبلدان اخرى
 
-الزكاة ( الضريبة ) التي تفرض على الموال النقدية والحيوانية والزراعية والتجارية5و

10والطيان وحددها بحد باكثر من ايةكحد ادنى/
واشار لوجه انفاقها لجهات محددة ونظرية اقتصادية اسلمية تقوم على منطق ومباد

اقتصادية واجتماعية وسطية ل استغللي من قبل جماعات / فئات رئاسمالية و استحواذ
السلطات الحكومية المحلية والمركزية عليها.

ومن اليات القرءانية القتصادية الية التي جائت على شكل فعل امر (ل تبسط يدك كل
البسط ول تجعلها مغلولة لعنقك فتقعد ملومال محسورا ).اي المر بالنفاق المغتدل

والمتوازن وعدم التبذيرو( الذين يكنوز الذهب والفضة يوم تكوى بها جباههم) اي التحذير
الشديد من الكنز الذي هو ليس الدخار للذهب والفة كجزء من رءاس المال الذي يعتبر

احد العناصر الهامة للنتاج والية ( ان الرض يرثها عبادي الصالحين ) وهم ليس
المصلحين والكسالى بل الذين يحسنون استثمارها 

والية ( المال والبنون زينة الحياة الدنيا ) واموالكم وابناؤكم فتنة لكم ) اي انحب المال
وحب البناء بشكل مفرط ومبالغ فيه ثير المتاعب والفتن 

والية ( في اموالهم ( اي الغنياء) حق معلوم للسائل والمحروم
والية في سورة البقرة (وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين)

وايات اقتصاديةكثيرة تشير الى السلم كدين وكفلسفة اشتراكية وسطية ل يساري
متطرف يسارا ول رجعي متطرف يمينا لن مبدئا وفكرة الوسطية والعتدال تعتبر احدى

( وجعلناكم امة وسطا لتكونو ا شهداء علىالمبادئ الساسية بالسياسات المختلفة 
الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا )

 مرة..منها الية ( يحشى894.كلمة علم وعلماء وعلوم ومتشتقاتها وردت بالقرئان VIIو
ا من غبادة العلماء) اي ان العلماء بمختلف الختصاصات هم اكثر من يخشون القيم

الروحية لنهم يفكرون بعقولهم واية ( هل يستوي الذين يعلمون والذين ل يعلمون ؟ وهل
تستوي الظلمات والنور ؟ اي ان القرءان ساوى بين العالم والنور وبين الجهل والظلم 

 مرة 283كلمة قوم وردت بالقرئان  - VIIIو

مرةولم يقصد بها فقط الحقوق الجتماعية267كلمةحق/ حقوق وردت بالقرئان -IXو 
والخلقية بل الحقوق السياسية ايظا 

مرة.لن الحكماء  اعلى درجة فقهية وعلمية220كلمة حكمة وحكماءوردت  بالقرئان -Xو
وفلسفية من العقلءلنهم يلغوا بسبب علمهم واعمارهم وخبراتهم مرحلة الحكمة من

بين صفاة ا ( العليم الحكيم ) 

 مرةباعتبارها احدى الكواكب / الجرام الكونية التي130كلمة الرض وردت بالقرئان -XIو
تتوفر فيها متطلبات الحياة من مياه وهواء ونباتات وحيوانات ومعادن وفلزات لتحصى ترك

للنسان حق وواجب البحث عنها وحسن استثمارها 

مرة كاسلوب علمي حيث تقوللية  ( ونضرب90مثل وامثالوردت بالقرئان -كلمة XIIو
المثال للناس لعلهم يتفكرون ويتفقهون ) 

وردت  مرة و السورة الثانية وهي ثاني اكبرسور القرءان حيث فيها83 النساء -كلمةXIIIو
 ايةتحمل اسمهن ويعرض فيها قضايا اجتماعية واقتصادية تكون المرئة طرفا فيها 176



من الرض3/4 مرةباعتباران المياه تشكل 82 البحر / بحور وردت بالقرئان -كلمةXIVو
وفيها خيرات سمكية لتحصى ووسائل دائمة للتنقل  

 مرة منها فعل المر 77 سلم / سلم وردت بالقرئان -كلمةXVو
( وان جنحوا للسلم قاجنح لها )

مرة باعتبارها احدى المصادر الساسية للحياة  59 ماء /مياه وردت بالقرئان -كلمةXVIْو

 تحمل اسمه .منها الية ( وخلقنا76رة و السورة م65 انسان وردت بالقرئان - كلمةXVIIو
النسان عجول)

ناا ف ي كلل  مرة منها اليةالثانية من سورة النحل (64 -كلمة امة/امم وردت XVIIIو ثن دن باعا لاقا وا
وتا  تان بلوان الطااغل وان اا وااجن بلدل ول أان  اعن )ألماة  راوسل

 مرة اشرنا لها  59 الزكاة / الضريبة وليس الصدقة وردت بالقرئان - كلمةXIXو

 مرة عن كلمة النساء..منها الية25 وتقل ب 58 الرجل / رجال وردت مرة - كلمةXXو
( الرجال قوامون على النساء بما فضل بينهما بالرزق) ي ان دور وواجب القيامة هو دور

وواجب اقتصادي بحكم الطبيعة البشرية التي وفرت للرجل (الذي ل ينجب كما هو واجب
ودور المرئة ) لن يضطلع طوعا او كرها باعمال قد تكون شاقة بدنيا تفوق طاقات

المرئة .وفي حالات كثيرة يكون الرجل عاجزا او مريظا او سجينا فتقوم المرئة بالدور
القتصادي الريادي فتصبح هي القوامة على الرجل .اي مسؤولة اقتصادية عنه وعن

اطفالهما وابنائهما ومن يرتبط بهما من المحتاجين اقتصاديا لهما 

 مرة وهو رقم يعتبر الكبر بين ماورد48 المساوات وردت بالقرئان بالقرئان  - كلمةXXIو
م  632 /610بكل الكتب الروحية والفلسفية التي سبقت القرءان الذي اكتمل بين 

أتأمرون الناس بالبر وتنسون( مرةمنها الية 47 وردت بالقرءانRaison العقل-كلمةXXIIو
 من سورة البقرة( وهي تحتلف عن كلمة44 الية )وأنتم تتلون الكتاب أفل تعقلون   أنفسكم 

مرة .اي ان القرءان83 التي وردت  Sagesse وكلمة الحكمة49 التي وردت Scienceالعلم
يخاطب ويتوجه لكل هؤلء لفهمه والعمل به كرسالة حياتية قبل ان تكون مماتية لن

القرءان حياة قبل كل شيئ 

مرة بصفة قرى واوطان37 كلمة دار/ديار  وردت بالقرئان XXIIIو

ياوجائت بمعنى القوة منها (مرة ايظا 37سلطان/سلطانهم وردت بالقرئان -كلمة XXIVو
ل تنفذون إل بسلطان ). اي بوسائل وتقنيات معشر الجن والنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والرض فانفذوا 

علمية وارادات صادقة 

مرة بمعاني اقتصادية واجتماعية متعددة34 شريك /شركاءوردت بالقرئان - كلمةXXVو
للتدليل على العمل الجماعي 

 مرة ايظا كرديف للديار والوطان 33 قرية/قرى وردت بالقرئان -كلمةXXVIو

مرةايظا والسورة رقم33 الشمس /شموس كمركز الكون وردت بالقرئان  -كلمةXXVIIو
 جائت باسمهاومنها الية ( ل الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ول الليل سابق النها91

وكل في فلك يسبحون )وهو اشارة واضحة لدوران القمر حولها وهي الخرى تسبح
بالفضاء الفسيح 

من سورة58مرة.منها الية29وردت بالقرئان  La Justiceكلمة العدل/ عدالة -XXVIIIو

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=84#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=84#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=84#docu


النساءومنها الية ( وانكجوا ما طاب لكم من النساء مثنا وثلثا ورباعا وان خفتم ال تعدلوا
فواحدة .ولن تعدلوا ولو حرصتم ) لن العدل بالنص القرءاني ليس دراهما وثيابا واطيانا بل

حبا وعاطفة وجنسا و قيما روحية ل يمكن لي منا ان يعدل بها بين اثنين من النساء او
الرجال لنه/ لنها لو اعدل/ اعدلت وحب/ حبت واحدة / واحدا لما بحث / بحثت عن اخرى
/ احر .وعليه فالحالة الطبيعية القرءانية هي الزوجة الواحدة / الزوج الواحد ال باستثنائات

اجتماعية وسياسية خاصة جدا وباتفاقات ثنائية 

 مرة ايظا..منها29وردت بالقرئان Debat/ Dialectique/Discuteكلمة جدل /مجادلة -XXIXو
الية الموجهة للنبي محمد  ( ومجادله بالتي هي احسن

وفي تسائله مع مريم يقول القرءان.( ياابنة عمران ما كان ابوك امرء سوئ ول كانت امك
بغيا.قالت معاذ ا لم يمسسني بشر وانه من روح ا

وفي حديثه مع عيسى بقول القرءان( اانت قلت للناس اعبدوني من دوت ا الها .قال
معاذ ا انني عبد من عباده.( تلحظ اليات)

باسمه 54مرة والسوره 27كلمة قمر / القمر وردت -XXXو

 باسمها53 مرة والسورة 19 النجم / النجوم -كلمةXXXIIو

مرة25وردت كلمة موعظة / ارشاد تنبيه / توجيه -XXXIIIو

73بئاسم الحزاب التي فيها 33مرة والسورة رقم 21 كلمةحزب/ احزاب وردت -XXXIVو
فيها اشارات واضحة لمفهوم الحزبية والتحرب) ويا أيها النبي النداء المفرد المباشر( باسلوب وتبدئااية مادة متعددة 

ويقصد بهم بشكل مباشر اهل التي تقول ( كل حزب بما لديهم فرحون )20ومنهاالية 
ْم ودكدانوواايةتقول ,(ومن 60من سورة الروم التي فيها 32والية مكة , يندهو قووا دي الاذييند فدرا

ا   كول  يدع  ا ل  شي ْزبٍ بيمد ولوهومن سورة المائدة تقول 56الية و  ديهم فرحون    حي ا ودلييككومو او ودردسو (إينامد
ولدهو اكيعووند ودمدْن يدتدودلا اد ودردسو ْم رد كداةد ودهو يوْؤتووند الزا يمووند الصالدةد ود نوواو الاذييند يوقي ودالاذييند آمد

مو اْلغداليبوون) ْزبد اي هو نووا فدإينا حي  ودالاذييند آمد

مرة باعتبارهم من بين ورثة20وردت  Jurisprudences تفقه وفقه /فقهاء -كلمةXXXVو
العلوم والمعارف منها الية 

مرة يدعو بها القرءان الناس لن يتفكروا بما18فكر/ تفكير/ تفكر وردت  - كلمة XXXVIو
حولهم من ظواهر طبيعية واجتماعية  

مرة14/ مدن / مدائن بمعنى حاضرة / امارة / دولة وردت مدينةCite-كلمة XXXVIIو

 مرات كحالت استثنائية لن القاعدة هي السلم9 حرب /حروب وردت -كلمةXXXVIIIو
اذا وضعت الحرب اوزارها قالوا انا كنا معكم)والسلم والمن والستقرار والرفاة .ومنها الية(  

مرات ومنها الية التي تدعو لتحرير الرقاب والحفاظ6 حرية /تحرير وردت - كلمةXXXIXو
على حياة السرى 

 
مرات5 المرء اي النسان وردت-كلمةXXXXو

من البقرة .(وكذلك143 مرات.ومنها الية 5 الوسط و الوسطية وردت - كلمةXXXXIو
جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهدائا على الناس ).

تحمل اسم الشورى وقد42مرات والسورة 3 التشاور والمشاورة وردت - كلمةXXXXIIو

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.alro7.net%2Fayaq.php%3Flangg%3Darabic%26aya%3D32%26sourid%3D30&ei=DaKqVMbWAoyv7Aa0xICADw&usg=AFQjCNEjTKYivasPpdWdI8rhoiNiDmvSnQ
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.alro7.net%2Fayaq.php%3Flangg%3Darabic%26aya%3D32%26sourid%3D30&ei=DaKqVMbWAoyv7Aa0xICADw&usg=AFQjCNEjTKYivasPpdWdI8rhoiNiDmvSnQ
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.alro7.net%2Fayaq.php%3Flangg%3Darabic%26aya%3D32%26sourid%3D30&ei=DaKqVMbWAoyv7Aa0xICADw&usg=AFQjCNEjTKYivasPpdWdI8rhoiNiDmvSnQ


وردت فكرة ومبدئا التشاور باكثر من اية وباكثر من سورة كمصطلح رديف ومساو
من سورة ال عمران التي جائت كفعل امر ملزم لمحمد تقول159الية للدمقراطية  منها

(وشاورهم بالمر )
منسورةالشورى               38لية وا ون و ق ي ف ن و ي م و ودالاذييناسْتدجدابوواليردبييهيمودأدقداموواالصالدةودأدمْروهومشووردىبديْندهومودميمااردزدقْنداه

ملكة على ولدت بالقرن العاشر قم وصارت Balkis- ملكة ( سبئا ) اليمنيةXXXXIIIو
 وdans les temples de Thèbesءء باليمن ودفنت بمصر بمقابر Reine de Saba مملكة سبئا
de Menphisوحكمت بنفس الفترة التي حكم به بمملكة جودا بجنوب فلسطين الملك.

 قم حيث يعتبرها القرءان استثنائا ايجابيا على931/971حكم بين  Salomon (النبي )
من53/16القاعدة من الملوك الدين ادانهم بقوة حيث اشارلها باليجاب باليات

يقول طير الهدهدلسليمان بالقدس (.اني وجدت امرئة تملكهم23سورةالنمل .ففي الية 
 تقول على لسان سليمان لهدهده ( ادهب28عرش عظيم..والية واوتيت بكل شيئ ولها 

 تقول على لسان29بكتابي هدا فالقه اليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون .والية 
 تقول .(انه من سليمان )30بلقيس (قالت ياايها المل اني القي الي كتاب كريم .والية 

 تقول (قالت يا ايها المل افتوني في امري ماكنت قاطعة امرا حتى تشهدون)32والية 
 تقول على لسانها نقدا وانتقادا لسليمان .(قالت ان الملوك ادا دخلوا قرية34والية 

افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكدلك يفعلون)

من43 وردت مرة واحدة /ل يرتد اليهم طرفهم وافئدهم هواء الية  كلمة هواءXXXXIVو
سورة ابراهيم وهي من بين اليات اللواتي يطلق عليهن القرءان ( ايات محكمات /

من7اساسيات وامهات / اساس القرءان لن اليات الخرى متشابهات كما جاء بالية
سورةال عمران التي تقول .منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات.

 الحجرات وهي منسورةمن 13شعب / شعوب مرة واحدة وهي الية - كلمة XXXXVو
بين اليات اللواتي يطلق عليهن القرءان ( ايات محكمات .جاء فيها (يا ايها الناس انا

خلقناكم من دكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند ا اتقاكم ) اي
,Devotانه لم يفرق بينهم بسبب الوانهم او لغاتهم او اديانهم بل بتقواهم التي تعني

Pieux, Saint, Voire, Daniel Rieg, Dictionnaire Arabo- Francais, Edition Larousse, 2008,
PragragheN 735

 من سورة الحجرات( لكي ل تكون دولة7وهي الية  مرة واخدة Etat كلمةدولةXXXXVIو
بين الناس)وغيرهن من اليات التي يعتبرهن القران ام الكتاب واخرى متشابهات 

على صعيد النبياء والنبييين والرسل فقد ذكرهم القرئان بشكل جماعي-XXXXVIو
 باسمهم حيث تمت الشارة لغالبيتهم العظمى بشكل ايجابي21مرة ولهم السورة 66

كما اشارالقرءان لعدد من النبياء والرسل بالسم منهم .

Mussa/Moise  بئاسم ( ال عمران ) علما بان موسى و مرة والسورة الثالثة 136اشارله
لد مصر بالقرن الثالث عشر قم ومات بصحراءكما اشرنا عند الحديث عن الديانة اليهودية و

 وكان هو الخر كما هو حال ابراهيم من دعاة فكرة وحدة الخالق ووحدة الكونSenaiسيناء 
ويعتبر مؤسس الديانة اليهودية القائمة ايظا على فكرة الله الكبر الذي يطلق عليه

) حيث دخل هو الخر كما هي حالة ابراهيم بصراع وجدل فلسفي وفقهيYahve( يهوى
مع كهنة مصر وفرعونها الذي كان يرى بانه هو الرب فئافعمه موسى بقوله ( انه ا

يئاتي بالشمس من المشرق فهل تئاتيها من المغرب ؟
كما صار من بين المدافعين غن ابناء طائفته ودينه الذين كانوا كغيرهم من فلحي مصر

يتعرضون للعذاب والجهد الشاق بعهد الفراعنة الذين كانوا يبنون مقابرهم (اهرامات)
بمواسم الصيهود اي قلة المطر وانخفاض مناسيب مياه النيل وقلة الزراعة لكي ل يبقى

الفلحون عاطلون عن العمل ويتعرضون للجوع وقد يثورون حيث يوفر لهم الفراعنة الطعام
اثناء عملهم بالهرامات .وقتل موسى مصريا لنه اراد ان يقتل يهوديا قريب له



بالعائلةوحاول ان يقتل مصريا اخر فصار غير مرغوب فيه ليس فقط بالبلط الفرعوني
والكهني بل للقضاء باعتباره قاتل فاضطر هو الخر وكما هي حالة ابراهيم لن يهرب

هوواخوه هارون واهلهما و( من استطاع جسديا وماليا ومن اقتنع منهم لن يلتحق بهم
من ابناء طائفتهم ودينهم و( عبروا ) البحر الحمر ومن هنا جائت تسميتهم بالعبرانيين او

 حيث تاهوا فيها لمدة اربعين عاما لم يغادروهاSinaiالعابرين وعاشوا بصحراء سيناء 
 التي اشرنا لهاLes Dis Commandementsوفيهااوصى اتباعه بما سمي الوصايا العشرة 

وهي وصايا ايمانية واخلقية واجتماعية معروفة تحدث عنها وفيها كل النبياء والمصلحين
والرسل واشارت لمعظمها العراف والتقاليد والقوانين العراقية السومرية والبابلية ومنها

قم والعراف الفرعونية والفينيقية .اي انها هي1750قانون حمورابي الذي ظهر عام 
-2-لتقتل و1الخرى امتداد لفكر شرقي افرو اسيوي واخذ بعضها اليونانيون وهي 

-لتشتهامرءاةقريبك6 لتشته امرءاة جارك.و5-لتزن.4-لتشهد شهادة زور.و3لتسرق و
 ليكن لك الهة اخرى غيري ول7ول غبده ول امته ولثوره ول حماره ولشيئا مما لقريبك و

-ل تصنع لك تمثال منحوتا ول صورة ممافي السماءومن فوقومافي8تحلف بي باطل و
-اكرم10- اذكر يوم السبت.و9الرض من تحت وما في الماء ول تسجد لهن ول تعبدهن و

اباك وامك لكي نطول ايامك على الرض 

وصارت هذه الوصايا الخلقية والخلقية والروحية مع التراث البابلي والفارسي
والفرعوني من بين مصادر كتابة التوراه من قبل بعض احبار اليهود ببابل وفلسطين

وقد اخذ بمعظمها غيسى بن مريم اذا اعتبرها وصايا حضارية كما اخذ بها القرئان بعدة
بككمم (التي جاء فيها.153/151سور وايات منها ما جاء بسورة النعام باليات  مب رب رم ا حب ا أبت لم مب قمل  تبعبالبو 

ي ن  دب ال  ب ال وب ي ئاا وب كموا ب ه  شب ر  بموا عبلبي كمم  أبل تمش  ل تبق رب إ يماهمم  وب قمكمم  وب زم نم نبر  لق  نبح  ن  إ م  لدبكمم  م  تملموا أبو  ل تبق  سباناا وب ا إ ح  ن هب رب م  ا ظبهب شب مب اح  ال فبوب

م مب ام رم تملموا النمف سب المت ي حب ل تبق  ا ببطبنب وب مب لمونب وب اكمم  ب ه  لبعبلمكمم  تبع ق  صم   ذبل كمم  وب ق  يبت يم )151(إ ل ب ال حب الب ال  بموا مب ل تبق رب  وب
ط  انب ب ال ق س  يزب ال م  فموا ال كبي لب وب أبو  تمى يبب لمغب أبشمدمهم وب سبنم حب يب أبح  ببىو إ ل ب المت ي ه  لبو  كبانب ذبا قمر  لموا وب د  إ ذبا قمل تمم  فباع  ا وب عبهب س  ل نمكبل  فم نبف ساا إ ل وم

د  ب عبه  ونب وب اكمم  ب ه  لبعبلمكمم  تبذبكمرم صم فموا ذبل كمم  وب   أبو  ي)152(ام اط  رب أبنم هبذبا ص  قب ب كمم  عبن  وب بملب فبتبفبرم ل تبتمب عموا السك ا فباتمب عموهم وب تبق يما س  مم
ب يل ه  اكمم  ب ه  لبعبلمكمم  تبتمقمونب سب صم كمم  وب )153(ذبل 

وقد مات موسى واخيه هارون ومن معهم بصحراء سيناء  
Moise ayant tue un egyptien, il fuit au pays,vers le desert du Sinai ou Il etit mort avec la

majorite de ses compagions 
وحتى الن لم تتمكن الحفريات الصهيونية ان تجد لهم اي اثر ا

 صارت بئاسمه علما بانه عاش بين14مرة والسورة 69براهيم ورد اسمه/اIbrahimو
ببلد سومر الواقعة جنوب بلد الرافدين التي تعتبر من بينUrقم بمدينة 1700/ 1800

اقدم الحضارات البشرية بمجالت الزراعة والرواء وصناعة الفخار والعجلتاالتي تجرها
الحيوانات واختراع الكتابة المسمارية لمسمارية.وكان ابراهيم من دعاة الفكر الحر ووحدة
الخالق والكون وان الحكام ليسوا اربابا وانه ل يستقيم لهم الحكم ال برضى غالبية الناس

التي تعني رضى الخالق ولذلك واجه معارضة من معاصريه ورد اسم ابراهيم بالتوراه
 العاقرة لشبهSarah واضطر ابراهيم لن يهاجر مع زوجته السومرية XXV وXIبالفقرتين ْ

 التي انجبت له اسماعيل ورد اسمه بالتوراهHagarجزيرة العرب حيث نزل بمكة وتزوج من 
 وهو جد سللة النبي محمد المكي قبل ان تلد له زوجته الولىXXIوXVIبالفقرتين 

سارة اسحق ورد ذكره وهو والد كل من يسع ويعقوب (اسرائيل ).
اي ان اليهودوالمسيحيين والمسلمين اخوة ولهم جذور عنصرية وجغرافية واحدة وان

اختلفوا حول اي من ولدي ابراهيم اراد ان يفديه قربانا ل .
فاليهود يقولون انه اسحق والمسلمون يقولون بان المقصود هو اسماعيل لنه من زوجته
الثانية الجزيرية لن سارة العراقية وبعد ان انجبت منه صارت بموقف وموقع اقوى من قبل
ول اظن انها كانت ستعدة لن تضحي بولدها الذي انتظرته طويلجدا حيث كانت تظن بانها
عاقرة حيث انجبت بعمر متقدم نسبيا.والمهم بالمر هو ان اي من الخوين لم يقدم ضحية

لن ابراهيم (نجح )بامتحان طاعة ربة

باسمه مثلما اشار له ايظا التوراة بفكرة الطوفان71مرة والسورة 43ورد اسمه  Noeونوح
التي سبببته امطار كثيرة لمدة سبعة ايام حسوما وكيف تمكن نوح بفطنته وخبرته



بالسباحة والصيد ان يصنع سفينة كبيرة جمع فيها ما امكنه من البشر والحيوانات
وانجاهم من غرق .وجرت تلك الرواية بوادي الرافدين حيث يشير الثاريون بانه وجدوا

بعضا من بقايا سفينته قرب جبال ارارات باسية الصغرى / تركية 

مرة39 مرة باسم المسيح اي 11مرةو28عيسىى ورد اسمه بالقرءان  Iissa/Jessuو/
ويصفه القرءان بمنزلة تفوق ما وضعه فيه النصارى المسيحيون الذين يقولون بانه ابن

يوسف النجار فيما يقول القرءان بان امه مريم انجبته وهي باكرة لم يمسسها رجل.
ويقول القرءان بانه كلم الناس وهو رضيعا بالمهد ويقول عنه بانه لم يصلب بل تم صلب

شخص يشبهه ويقول بان ا رفعه للسماء دون ان يحدد باي طابق من طبقاتها السبعة
ويقول القرءان عنه بان عيسى لم يقل للناس اعبدوني من دون ا بل انه عبد من عباده

الصالحين

 بئاسمها,ووصفها19مرةو السورة 34مريم بالقرءان Maryam/maria/Mary/Mareوورد اسم
 الوحيدة من بين نساء العالمين التي ذكر اسمهابالبتول والطاهرة والباكرة ولربما هي

القرئان باسم مريم بنت عمران

مرة بالقرءان حيث ادان قومه الذين فقدوا27لوط ورد اسمه بالقرءانLut/Lotوالنبي/
الخلق واتوا بالفواحش الجنسية حيث يعاقرون الرجال 

بئاسمه وتحدث القرئان12مرة ايظا والسوره27 ورد اسمه بالقرءان Youssif/Josefويوسف/
عنه على انه البن العاشر من اصل احد عشر ليعقوب واول اثنين من زوجته الثانية وكان

اخوته الكبار من زوجة ابيه الولى يغارون منه لنه صارالمفضل عند والدهم فتئامروا عليه
والقوه ببئر وانقضه بعض التجار المصريين وباعوه باسواقها واشترته امرئة العزيز هامان
قائد قواد فرعون ولما كبر صار جميل جدا وارادت ان تواقعه فرفض فاتهمته بانه هو الذي

اراد مواقعتها فتم ايداعه السجن واخراجه منه وصار وزيرا للمالية والقتصاد والتجارة
واوصى بان يتم خزن ما يفيض من محصولت وبقول بالسنوات التي تكثر فيها المطار
للستفادة منها بالسنوات التي تقل فيها .كما يصفه القرءان بالرجل العفيف والمترفع

والمتسامح حيث غفر لخوته جريمتهم بحقه

مره واقرن اسمه بزوجته حواء/التي لم25 ورد اسمه بالقرءان Adam/Adamoوادم/
يسميها والتي سيطرت عليه وتمكنت من اقناعه لن يعصي امر ربه الذي امره باليئاكل

من شجرة  التفاح كنوع من المتحان الذي فشل به على عكس ابراهيم الذي قرر تنفيذ ما
امره به بالتضحية باحد ولديه كما اشرنا.ولذلك لم يحظ ادم بمنزلة سماوية كالتي حضي

بها انبياء اخرون 

مره على انه شقيق موسى والناطق الرسمي20ورد اسمه بالقرءان Harounوهارون/
باسمه لن موسى كان يتلعثم بنطقه بسبب تعرض لسانه لجمرة نار وضع لسانه عليها

عندما كان صفيرا 
 وردSulayman/Salomeوسليمان/ اسحق Issacيعقوب (اسرائيل)وJacoubكما ورداسم

مرة لكل منهم حيث ارتبط اسم سليمان ببلقيس ملكة اليمن 27بالقرءان اسمه 

 مرة 16والد سليمان ورد ذكره بالقرءان Dawood/Savidوداود/

الول لبراهيم من زوجته الثانية الحجازية هاجر والخ الكبر البن Ismaeواسماعيل/
 مرة16لسحاق البن الثاني لبراهيم من زوجته السومرية سارة ورد اسمه بالقرئان 

ويعتبر الجد الخامس لمحد بن عبد ا بن عبد المطلب الهاشمي القريشي الحجازي 
 

مرة وتمت الشارة لمرضه المزمن والمقعد واخلص زوجته11ورد اسمه  Shuaibوشعيب/
له ورفضها للغراءات التي تعرضت لها نتيجة اضطرارها للعمل 



 مرات على انه فلح يعتاش من بقرته التي تعرضت8 ورد اسمه بالقرءانSalih/Saleوصالح/
للذى من قومه 

 مرات على انه شقيق مريم 7ورد اسمه بالقرءان Zakariyaوالنبي زكرية/
 

 مرات ومنها مناداة ربه له ( يا يحى خذ الكتاب5ا,ورد اسمه بالقرءان Yahya/Jeanويحى /
بقوة ) اي بعزم وثقة وايمان

مرات واتصف بالصبر على المرض .فيقال ( صبرفلن4ورد اسمه بالقرءانAyoubوايوب/
صبر ايوب )

مرات ايظا و السورة العاشرة باسمه 4 ورد اسمه بالقرءانJounasويونس/

 باسمه واقترن اسمه بالحوت التي ابتلعته لبعض الوقت وقبره11مرات و السورة 4وهود 
موجود بنينوى بشمال شرق العراق وهدمه الصهاينة والمريكان بايدي عربية واسلمية

تسمى نفسها دولة العراق والشام السلمية بقيادة ابي بكر البغدادي 
 

 اسمه بالقرئان مرتين والسورةوردLukmanوالنبي ( الحكيم/ الطبيب بيب) لقمان/
باسمه 32

كل من  Les Prophetes-ورد اسم النبياء/ الرسل  XXXXVIIIو
ءان مرتين لكل منهم وردت اسماؤهم بالقرIdrissوادريس ILyasوالياسوYassa/Yashoاليسع

 ورد اسمه مرة واحدة AL Ozairوالغزير/

باسمه 36مرة واحدة و سميت السورة Yassineوياسين/

مرات 4 ورد اسمه Mohammad/Mohemetومحمد 
 وهي طه20 باسمه وباسمه كذلك سورة رقم47مرة واحدةو السورة Ahmadواحمد

وهي المدثر تتحدث عنه بشكل غير مباشر74وهي المزمل وسورة 73وسورة 

كما دكر القرءان الديان التي سماها توحيدية وهي-XXXXVIIو
مرة105السلم المسلمين/ مسلمات وردت بالقرئان 

مرة)62 مرة اي ما مجموعه(43مرة وبني لسرائيل 19واليهود

مرة15والنصارى 

 مرات 3والصابئيين 

كرالقرئان بشكل ايجابي الكتب الدينية التي اطلق عليها اسم-تسعة واربعين .ذLLIXو
منها Les Livres Sacresالمقدسة (التوحيدية ) 

مرة 70القرءان 
مرة18والتوراة 

مرة13وكل من النجيل والزبور

-(خمسون -) اشار القرءان لحداث تاريخية عديدة مشيرا بان اليوم الواحد عند اLو
يعادل الف سنة مما يحسب البشر

النسان هو حيوان مفكر و اقدر-يدعوالقرءان لظرورة وحاجة التكتل البشري لن LIو



الحيوانات على التحكم بما يفيده ويجنبه الشروروالمخاطر وهو القدر على ان يتكيف
Adaptationمع مختلف انواع البيئات و يكيفها لخدمته .كما انه اقدر الحيوانات على التجمع 

 .Constitue /Fonde / Établi des Communautésو الجتماع بمجموعات وتكتلت بشرية 

المشاركة بادارة مع الخرين وCoexistence- يدعو القرءان لظرورة وحاجة التعايش LIIو
شؤون البيت والمحلة والقرية والضيعة والمدينة والدولة بطرق حوارية وتشاورية وتعاونية

وتكافلية وتضامنية جماعية سلمية وحضارية تعطي نتائج افضل من النفراد والتسلط
 مع والخاصة  ممامن خلل تبادل المصالح والمنافع .فهو يدعوللمشاركة العامةوالفرض 

المثل العالميينطبق عليه 
الناس للناس من بدو ومن حضر -بعض لبعض وان لم يشعروا خدم 

الرفض- يقر القرءان بحاجة النسان للتشاور و التحاور والتجادل والقناع والقبول وLIIIو
والعتراض والمسائلة عن القضايا التي تخصه بشكل مباشر كفرد او كجماعات بئاعتباره

يتميز عن سائر بقية المخلوقات التي ينقصها الكثير مما توفرله من قدرات وطاقات
 .Les différentes Capacitésمتنوعة 

-يؤكد القرءان على ان النسان سيد الكائنان الحية وهو خليفة / وكيل ا علىLIVو
الرض. ويؤكد بالية ( من قتل مؤمنا امنا مطمئنا بدون ذنب فكئانما قتل الناس

جميعا).وهي اليات الوحيدة التي تعتبر من امهات الكتاب 

leغيان  والطL' Injustice-يؤكد القران على حق النسان على مقاومة ورفض الظلم LVو
Tyrannismeوالستئثار والنفراد بالسلطة لعدد محدود دينيا او قوميا او عائليا او طبقيا او 

التمرد و الحتجاج ووحق وواجب ومشروعية سياسيا من المنتفعين والمتنفذين بالسلطة.
الرفض و عدم طاعة الظلم والظالمين.لنها بمختلف اشكالها تدعو لظمان الحقوق الدنيا

من حقهم بل ومن واجبهم التصدي والخروج على الطاغي والطغاةللمواطنين الذين 
بمختلف الوسائل ومنها السياسة والثورة بعد استنفاذ كل الوسائل السلمية لئان

استمرارالستبداد سيضر بمصالح الغلبية صاحبة المصلحة بتطبيق العدل والستقرار
والمن والسلم.وهناك كثير من اليات بهذا المعنى 

- ان علم وفن وممارسات السياسةبالقرءان ل ينحصر بالقضايا الشرعيةLVIو-
Jurisprudanceبل تدخل بمعظم النشطة الحياتية فهناك:السياسة الزراعيةوالسياسة 

الصناعية والسياسة التجاريةوالسياسة المالية والنقدية والضرائبية وسياسة العمل
والجور والسكن وسياسة تكوين العائلة والمحافظة عليها والسياسة التعليمية والثقافية

والفنية والصحية والجتماعية والسياسة العسكرية والحربية وما يتعلق بها من حيث
تحديد اعمارالمجندين واعدادهم ومدة تجنيدهم والمكافئات التي يتلقونها باثناء الخدمة

ومابعدها واختصاصاتهم واصناف التشكيلت العسكرية المختلفة وادواتها الحربية ومصادر
تمويلها وسياسات تحديد الصدقاء والحلفاء والعداء الخ 

LVو I I-
القرئان يقر العمل الدبلوماسي ومنه ( فيما رحمة من ا  لنت لهم ولو كنت فظا غليظ

القلب لنفضوا من حولكفعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في  فاذا عزمت فتوكل على
1 /)ا ان ا يحب المتوكلين المر  5 عمران  9 ال من

. 4 1 ) الزمر   سورة ا أدنرتدمن مد ا   ود ل  عدلديرهد ا يدضه ن.مد نر ضدل. فدإه مد هه   ود ندفرسه تدددى  فدله نه اهر ه   فدمد قم تدابد لهلن.اسه بهالرحد لرندا عدلديركد الركه إهن.ا أدنرزد
يل  كه مر بهود  )عدلديرهه

LVو I I I     -الدينية الحرية فكرة على القرئان يؤكد
بعدع  ا أدعر لد أدنتعمر عدابهدعوند مد ا عدبددت مر ود لد أدندا عدابهد  م. بعدع ود ا أدعر لد أدنتعمر عدابهدعوند مد ا تدعربعدعوند ود بعدع مد وند لد أدعر ا الركدافهرع ينعكعمر﴿ قعلر يدا أدي هد   لدكعمر ده

 الذي قد يجده اخرون مما لم اشر اليه من القرءان-( تسغة وخمسون )-هناك الكثيرLIXو
كمكل لما قبله ..



 بالمئاكل والمشربواساليبه كماان احاديث ممارسات واقوال وافعال محمد اليومية 
والتعامل واداء الفرائض صارت تسمى (السيرة او المسيرة اونمط ) عيش محمد وصارت

لدى بعض الناس مكملة للقران مثل الضافات التي اضافها بعض انبياء اليهود على
التوراه البابلي ومثل (اعمال الرسل) بالناجيل على الرغم من حديثه الذي يقول فيه
محمد انتم اعلم وادرى بشؤون دنياكم.اي انه ترك الناس احرارا بخياراتهم وعباداتهم 

وانني لواثق بان غيري من الباحثين سيجدون الكثير الكثير من ايجابيات القرءان الداعية
للتسامح الديني والفكري . 

 وقام محمدFlogil اللماني 1842/انظر المعجم المفهرس للفاظ القرءان الذي كتبع عام 
Enquete sur le Peupleفؤاد عبد الباقي بتبويبه وطبع الكتاب بدار الندلس بيروت بل تاريخ .و

Juif,Etude dans la revue mensuelle de l'histoire n 343du juin .2009, pp 8/88 

شعار المسلمون

 
محمد بن عبد االنبي والروسول المؤسس

مكة بالحجاز غرب شبه جزيرة العرب مدنشأه

اركانه الرئيسية التي
اشار لها القرئان  

 باله واحد ومحمد احد روسله وخاتمهمالشهادتان
 متفق عليهاوالحج وصوم رمضان والزكاة والصلة

والشيعة75من قبل السنة الذين يشكلون /
والزيدية والباضية فيما يختلف عليها الدروز

والوسماعيلية والنصيرية والبهائية 

الماكن المقدسة لدى
المسلمين 

لكعبة بمدينة مكة وقبر محمد وابي بكر وعمرا
وعثمان والحسن وخديجة وعائشة وفاطمة وكثير

من الصحابة الوائل بالمدينة التي تقع هي
الخرى بمقاطعة الحجاز بالسعودية والمسجد

والنجف وكربلءالقصى بالقدس بفلسطين 
ووسامراء بالعرق ومدينة قم بايران.وكل المراكز

الدينية باعتبارها بيوت اذن ا ان يرفع فيها اوسمه
.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Allah-green.svg


الصابئية  المسيحية و  اليهودية و العقائد الدينية القريبة

عدد المسلمين حتى
1443م/2015عام 

هجري  

 ملياراا وهم بسباق بين البوذية والمسيحية1.5
والهندووسية ببكل معتقداتها..اما اليهودية فهي

دين قبلي غير تبشيري 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9


السياسة بالدول العربية -La Deuxiem e Partieالباب الثاني  
 Les Politiques dans les Pays Arabes Asiatiquesالسيوية 

لكي نتحدث عن السياسة العربية قبل السلم وبعده لبد ان نشير لها بمواطنها الولى 



Au Yemenلسياسة باليمن..Chapitre Iالفصل الول —

الف كم وعاصمته الحالية صنعاء وكانت550مساحته الحالية مجتمعة -اليمن الذي 1
تسمى اليمن الكبرى أو اليمن التاريخية وتقع جنوب/ جنوب شرق و جنوب غرب الجزيرة

العربية ويمتد من الطائف وتخوم مكة شمال لعدن بأقصى الجنوب لباب المندب غربا 
باقصى جنوب غربلمضيق هرمز شرقا  لتخوم كاظمة (الكويت حاليا ) لشمال الشرقي.و

مضيق باب على ملتقى البحر الحمر حيث l'Arabie du Sud Ouest شبه جزيرة العرب
المندب الذي يربط المحيط الهندي شرقا ببحر عمان وماوراءه شرقا والمحيط الهندي حيث

الصومال جنوبا و البحر الحمر غربا حيث تتشاطئا عليه من الجهة الغربية دول افريقية
وهي جيبوتي وارتيرية والحبشةومصر فيما تتشاطئا عليه من جهة الشرق فلسطين

والردن والحجاز واليمن الذي يعتبر بوابة العرب نحو افريقية الشرقية.
وكان اليمن ولزال وسيبقى ومعه سلطنة عمان وبحكم موقعهما الستراتيجي على البحر

الحمر الذي يربط المتوسط ببحر العرب و المحيط الهندي حقلة وصل بين اسية شرقا
وافريقية الشرقية غربا حيث كان الفراعنة المصريون قد تعاملوا مع تجار اليمن بالمتاجرة

مع بقية دول دول اسية واهمها الصين التي جلبوا منها الحريروالبارود والسراميك ومع
الهند التي جلبوا منها التوابل( البهارات) بما فيها البخور والنسيج والشاش الهندي البيض

الذي كان المصريون يستعملونه بتحنيط فراعنتهم وامرائهم حيث كان يستورد عن طريق
تجار يمنيون وهنودالذين وصلت سفنهم وبواخرهم لميناء السكندرية مثلما وصلت السفن
اليمنية والمصرية لميناء بومباي مرورا ببحر العرب وخليج عمان و مضيق هرمز ببلد فارس

وسواحل الهند الشرقية من اندونيسية وماليزية. ولم تنقطع العلقات التجارية بين مصر
الفرعونية والصين وبلد الهند عن طريق اليمن وبلد فارس

/ انظر د. فيصل السامر بكتابه القيم بعنوان الصول التاريخية للحضارة العربية والسلمية
م 1984بالشرق القصى/ طبع دار الشؤون الثقافية بغداد

تعتبر اليمن من المواطن الولى للجنس البشري بئاسية ونقطة تجمع وانطلق-11و 
لولى الهجرات البشرية من افريقيةالشرقية التي تعتبر كما تقول البحاث الثارية بانها

موطن النسان الول  
سميت بهذا السم لعدة أسباب..فقد وجد بالكتابات السبأية القديمة ذكر اليمنواسية و

بلفظ (يمنات) لنها بلد اليومن والبركةوالخير الذي لينقطع حيث اشتهرت بإنتاج جميع
المواد التي تستخدم بالطقوس الدينية القديمة مثل البخور واللبان وغيرها 

كما جاء ذكر اليمن بالكثير من الكتب التاريخية ومنها التوراة والبابلية وكتابات بعض
المؤرخين المصريين والفرس و  والرومان والغريق الذين اشار لها مؤرخهم الكبير

Herodoute باسم اليمن السعيد، ولم توصف أي أرض بهذا الوصف غيرها لتمتعها 
بوفرةالمياه ولطبيعتها الخلبةولرضها الخصبة ولتعدد حضاراتها المهمة بتاريخ البشرية
ولقدرات شعوبها التي صنعت من الجبال قصورا  شامخة ومدرجات زراعية بقمم الجبال

الشاهقةوبنت سدودا عديدة ومنها سد مئارب الشهير .
وتعتبر اليمن أرض العرب الولى والشعب اليمني هو أصل الجنس العربي واليمنيون هم
أول من تكلم باللسان العربي وقبائل اليمن القدينة عاد وثمود وطسم و جديس وجرهم
والعمالقة وأوميم وغيرها من قبائل العرب التي انتشرت بشيه الجزيرة العربية والعراق

وبلد الشام ومصر وشمال إفريقية والقرن الفريقي اي اثيوبية وارتيرية وجيبوتي
والصومال.

وظهر فيها ومنها 
 اي قبائل قحطان Les Vrais Arabesالعرب العاربةالصلية القدماء 

والعرب المستعربة اي اللحقة قبائل عدنان.اي ان عدنان عربي يمني وبالتالي فإن
إبراهيم عربي وليس أعجمي وكذلك محمد.

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&langpair=en%7Cfr&rurl=translate.google.fr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/South_Arabia&usg=ALkJrhjzlvlWgbG40dT-88qKQmZ8kGAo3g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&langpair=en%7Cfr&rurl=translate.google.fr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/South_Arabia&usg=ALkJrhjzlvlWgbG40dT-88qKQmZ8kGAo3g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&langpair=en%7Cfr&rurl=translate.google.fr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/South_Arabia&usg=ALkJrhjzlvlWgbG40dT-88qKQmZ8kGAo3g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&langpair=en%7Cfr&rurl=translate.google.fr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/South_Arabia&usg=ALkJrhjzlvlWgbG40dT-88qKQmZ8kGAo3g


والفينيقيون قوم هاجروا بحرامن أرض اليمن باتجاه الشمال وسكنوا على شواطئ لبنان
وأنشئوا الحضارة الفينيقية. 

كماهاجرت قبائل يمنية بحرا لمصروسكنت على ضفاف النيل وأنشأت ماسمي بالحضارة
الفرعونية

وهناك العديد من الكتابات والكتب التاريخية التي أوضحت أصول شعب مصر القديم على
انها من اصول يمنية منها :كتاب الدكتور الثاري المصري احمد عبد بعنوان .جغرافية

م القاهرة حيث أعاد الكاتب أصل الفراعنة لقبيلة1996التوراة بجزيرة الفراعنة طبع 
العماليق التي هاجرت من اليمن للشام ومن ثم هاجر بعضهم لوادي النيل عبر الحبشة

وليس الشام.
 الذين حكموا مصرLes Hyksosكما ان لقب (فرعون )يعني بالعربية(فرعوم) وأن قبائل  

فترات طويلة الذين قدموا من فلسطين هم من اصول يمنية وتلقبوا بالملوك الرعاة
وبالتالي فأن الحضارة المصرية ل تنفصل عن بيئتها الجغرافية الحبشية والسودانية و
مجموعة من القبائل اليمنية التي سكنت وادي النيل والصحراء الليبية الكبرى وشمال

أفريقية وموريتانيةوانتشرت بافريقية الغربية / ينظر د المهندس و المؤرخ احمد سوسة
بكتابه القيم العرب واليهود بالتاريخ 

 اهم القبائل العربية اليمنية -منIIIو
قبيلة جرهم اليمنية هي أول من سكن بأرض مكة وهي التي لجئات لها السيدة هاجر

Hajerزوجة ابراهيم الذي تركها مع طفلها إسماعيل الذي تزوج من بناتها ومن ذريتهما
جائت قبيلة قريش الذين ساهموا ببناء الكعبة وينتسب لهم محمد الذي قال أهل اليمن

هم مني وأنا منهم .
كما ذكر القرآن اليمن باكثر من موقع منها أسماء منطقة سبأ التي امتدت من مأرب شمال 

لشبوة شرقا  ومنطقة الحقاف بحضرموت شرقا  ووصفها بأنها جنة وبلدة طيبة ومن
القصص التي ذكرها القرءان قصة أصحاب الجنةو قصة أصحاب الخدود وإرم ذات العماد

وقصة السيل العرم و قصة ذو القرنين وقصة الفيل وأبرهه الذي حاول هدم الكعبة
وغيرها .

يلحظ /المؤرخون ابن كثير والمقريزي وبن هشام والطبري والجغرافي المؤرخ اليوناني
Heradoute/Ptolomie L'historien/Géographe grec le Yémen comme Eu daim Saoudite qui

signifie Fortunate saoudite l'Arabie Heureuse 

 والشافعي /55حيث ينتشر المدهب الزيدي بنسبة /99وديانتهاالحالية..السلم بنسبة /
 والجعفري ولغتها العربية وقليل من اليطالية والحبشية وكثيرا من النكليزية 40

-تاريخها.يمتد تاريخ اليمن طويلجدا يمتدلكثر من مليون عام قم وهو وخاصةIIIو
 بالشرق وفي صنعاءSaada بالجنوب وفي Hadramaout dans le Wadi Dowanبمقاطعات  

le Yémen est l'un des plus anciens centresحيث  يعتبر اليمن من بين اقدم مواطن الحضارات  
des Civilisations لموقعه الجغرافي وتواصله جغرافيا وتجاريا وثقافيا واجتماعيا واقتصاديا 

حيث انطلقت اكثر الهجرات العربية نحو بلد الشام وبلد الرافدين وارتيرية والحبشة
ومصرحضارات سومر بجنوب بلدمابين النهرين وبابل بوسطه واشور بشماله ومع

الحضارات الفينيقية بلبنان والكنعانيين والهكسوس والعبرانيين بفلسطين ومع حضارت
  ومع الحضاراتdans certaines parties de l'Afrique orientaleافريقية الجنوبية الشرقية 

الفارسية والهندية والصينية واليونانية والرومانية الغربية والشرقية البيزنطية .

بين القرون الثامن والسادس قم .ظهرت باليمن عدة-اهم الممالك اليمنية القدينة IVو
ممالك وامارات منها سبعة امارات /ممالك قبلية متواصلة جغرافيا متحالفة مرة ومتنازعة

مرات على الزعامة والرئاسة او التجارة البحرية والبرية مع بلد فارس والهند والصين
شرقا ومع الحبشة ومصر غربا فيما يعرف شواطئ البحر الحمر على طرق تهامةلجلب

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&langpair=en%7Cfr&rurl=translate.google.fr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Civilization&usg=ALkJrhguUoOrpeJikpJ85NQ23-pilpi56w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&langpair=en%7Cfr&rurl=translate.google.fr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Yemen&usg=ALkJrhjEufToHK18Le47Cf0cFoPgarJtGg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&langpair=en%7Cfr&rurl=translate.google.fr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Yemen&usg=ALkJrhjEufToHK18Le47Cf0cFoPgarJtGg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&langpair=en%7Cfr&rurl=translate.google.fr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Yemen&usg=ALkJrhjEufToHK18Le47Cf0cFoPgarJtGg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&langpair=en%7Cfr&rurl=translate.google.fr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Yemen&usg=ALkJrhjEufToHK18Le47Cf0cFoPgarJtGg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hadramaout
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hadramaout
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hadramaout
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hadramaout


 والسلحة .des Epices والبهاراتLes Denreesالحبوب 

la région deقم بمقاطعة 800 / 3000 بينLe Royaume de Qahtanلكة قحطان -مماول
Marib الصحراوية la  desertique de Marib وسميت باسم المير  Qahtanعاش باللف 

 اوl'Arabie du Sud الدين يطلق عليهم عرب الجنوب Les Qahtanisالثالث قم وتزعم قومه 
تمييزا لهم عن العرب اللحقين الدين Les Vrais Arabesالعرب العاربة او العرب الصليين 

او العرب المستعربة الدين قطنوا بشمال شرق Les Adnaniensيطلق عليهم العدنانيون
اليمن .

قم .وظهر1500منذ عام  La Region de Mareb بمقاطعة le Royaume de Sabéenوثانيا-مملكة 
فيها عدة ملوك وملكات منهن 

dans بمقابر ولدت بالقرن العاشرقم ودفنت بمصر Mahram Bilqis, La reine de Sabaالملكة 
les temples de Menphis et deThèbesويعتبرها القرءان استثنائا ايجابيا على القاعدة التي 

ادان وذم بها بقوة الملوك ..
 وباللغةNəgəstä Saba  بئاسم en Ge'ezNigiste ورد ذكرها باللغة الرتيرية الحبشية كما 

اقامت علقات تجارية مع الحبشة ومصر وجنوب التي Malika-t Sabaالعربية ملكة سبأ 
 ملك مقاطعةle Roi Salomoوادي الرافدين وبلد الشام حيث قامت بزيارةللملك / النبي  

Judee قم لتظهر931/1010 الواقعة جنوب القدس وحكم حسب النصوص التوراتية بين
 حيث كانت تلك الزيارة سياسية واجتماعية حيث قيلtendrait à montrer sa puissanceقوتها 

انها تزوجت منه 
 (.اني وجدت امرئة23 من سورة النمل ومنها الية 53/16كما اشار لهاالقرءان باليات 

 على لسان سليمان .(اذهب28تملكهم واوتيت بكل شيئ ولها عرش عظيم ).والية 
 على لسان بلقيس29بكتابي هدا فالقه اليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون) .والية 

 تقول .(انه من سليمان )30تقول (.قالت ياايها الملئا اني القي الي كتاب كريم ).والية 
 على لسانها (قالت ياايها المل افتوني في امري ماكنت قاطعة امرا حتى32والية 

 على لسانها نقدا وانتقادا لسليمان تقول (قالت ان الملوك اذا دخلوا34تشهدون) .والية 
قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون ).

Laواشتهر ببناء سد مئارب بالقرن الثامن قم Yâthiamarle Mukkaribوالملك اليمني 
Dique /Parage de Mareb بعد الميلد 570قم وانهياره عام 750بينla Digueet Le Barrage de

Mareb 
وهو من بين اقدم السدودالتي بنيت بالعالم 

Il etait Le premier Digue/Barrage, construit au Mondeلجمع الماء الفائض باوقات المطار 
afin de reserve de l'eau de la pluie.

 للملك الشوريIl Paie du  tribut كان قد دفع جزية Yâthiamar le Mukkaribكما ان الملك 
à l'Assyrien Sargon II  قم بلد اليمن 750الذي غزا عامle Mukkarib Yâthiamar roi de Saba

paie tribut à l'Assyrien Sargon II قم بعض الوثائق الىشورية 750 واشارت له عام Les
Inscriptions Assyriennes باسم le Mukkaribاي المحارب او الموحد وهو لقب تلقب به 

 ايHadramaout وAwasin       وHimya       وRoyaume de Saba  وQatabanملوك اليمن بممالك 
Les Rois du Yemen qui surent s'imposerالذين فرضوا نفودهم بالمناطق الجنوبية من اليمن 

Leurs pouvoirs sur la région Sud Arabique  
 اخذ الجزية من ايظا ملوك بلد الشامSargon I Iكما ان 

ثم بتحطيم689 الذي قام عامKarib’il Wattar le Grand ibn Dhamar'aliوالملك اليمني  
 وعاصمتهاil fonde l'empire Sabéen.وبناءامبراطورية détruit le Royaume d'Awsânمملكة 

Maryab  ou Mareb . وكانت اول دولة يمنية موحدةIl s'agit du premier État yéménite unifié 

 وQarnaw واستقرت بمدن Ma'înوفي مطلع القرن الخامس قم جائتها قبيلة عربية وهي 
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Yathill Barâqish و Nashan  As-Sawdâ 

 بعد الميلد .كانت خاضعة300قم /800 بين le Royume d'Hadramaoutوثالثا-مملكة 
 وفرضت نفسها على معظم المارات والممالك اليمنية منهاle R.de Qatabanلمملكة 
C'est Hadramaout qu'imposant son hégémonie et fonde sa خاصة  le Ro. de Zafârمملكة 

puissance sur le Yémen  ونشطت بالتجارة البحرية.

بعد الميلد عبر تجارها للجهة الغربية من البحر الحمر حيث شكلوا عدة45وفي عام 
امارت بئارتيرية والحبشة

 مملكة بعد الميلد .وهي700 قم و800بين Royaume d'Awssanورابعا-مملكة الوس 
Hagar Yahirrمتواضعة عاصمتها 

 وهي لغة متئاثرة باللغة القحطانية واشتهرتوكانت لغتهم تكتب بالحروف القحطانية
بوجود عدد من الواحات التي ساعدت على وجود الزراعة والنخيل وبنيت فيها قصور من

الطين المفخور وصارت محطة تجارية برية مع مكة ويثرب ونجد حيث كان فيها سوقا كبيرا
 اهمهم Les rois de Awsâللبيع والشراء وحكم بمملكة اوس عدة امراء / شيوخ /ملوك 

, الذيMuratta بالقرن السابع قم وولده Ḏkrʾl Lḥyn بالقرن الثامن قم وولده Amkaribالملك
. vaincu par Karib'il Watarاندحر تجاه الملك  

, vers la naissance du Christ عاصر ميلد السيد المسيح  M a'ad'ilوالملك 

Yasuduq'il Far'a, والملك Ma'ad'il Salhan والملك Yasuduq'il Far'aوالملك 
Scharah'at والملك.Ammyitha 'Ghaylaan Gaschmu.

Ma`inمملكة  منها petits Royaumesكانت مملكة الوس محاطة بعدة ممالك صغيرة كما 
dans le wadi Jawf ومملكة. Marib dans le wadi Dana ومملكة. Timna dans le wadi Bayhan.

 وسقطت.Shabwa dans le wadi Irma ومملكة Hagar Yahirr dans le wadi Markhaومملكة 
 لصالحle roi et mukarrib de Saba Karib'il   Watarمملكة اوس بنهاية القرن السابع قم بعهد 

الدولة السلمية ..

 بعد الميلد ودخلت يصراعات ضد175 قم 500بين  le Royaume de Qatabanمملكةخامسا-و
 ومملكةMaïn ومملكة Qataban.ومملكة de Saba كل من مملكة Les Royaumesممالك 

Hadramaout 

وبين القرون الخامس والول قم كانت مملكة قطبان قد فرضت هيمنتها على ممالك
le Royaume Qataban marqua entre 500 à 110 av. J.C une hégémonie sur lesوامارات اليمن   

autres Principautés -Royaumes du Yémenوازدهرت فيها التجارة البرية مع بقية المارات 
والممالك العربية و ظهرت فيها بالقرن الرابع قم عملة جديدة مما ساعدها على ان تقيم

.علقات تجارية مع معظم الممالك والمارات العربية  بشبه جزيرة العرب

il est vaincu par le لمملكة  le Royaume de Qataban قم خضعت مملكة  110وفي عام 
royaume de Saba'aa بعد الميلد لمملكة 175 التي خضعت بدورها عامHadramaoutالتي 

.Hadramout détruit en 175 le Qatabanقضت نهائيا علىها .. 
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 بعد الميلدحكم فيهاعدة ملوك525 قم / 230 بين Le Ro.d'Himmyarمملكة سادسا-و
 بينDhamar'ali Watar Yuhan'imقم والملك 5/20 بين Sumhu'ali Dharih IIIاهمهم..الملك 

45/25 بين Dhamar'ali Bayyin II لك.م والم25/20بينYada'il Watar II م والملك 20قم و 5
80/70 بين Dhamar'ali Dharih والملك 60/45 بين Karib'il Watar Yuhan'im Iوالملك 
Nascha'karib والملك 90-/85 بينKarib'il Bayyin III .والملك 85/80 بين Yuhaqamوالملك 

Yuha'min I والملك 100/ 90 بين.Rabbschams Nimran110/100 بين.. 

.والملك135/ 125بين Watar Yuha'min والملك 125/110 بين Il Scharah Yahdab Iوالملك 
Sa'dschams 'Asraوالملك 145/135 بين Dhama'ali Yuhabirr I 160 /145 بين 

170/160بين Tha'ran Iوالملك

 مرحلة صراع و ضعف قبل مجئ الملكLe Ro.d'Himmyar عاشت مملكة 220/170وبين 
Tha'ran II. Ya'ub Yuhan'imوالملك 225/220 بين..Li'azz Yuhanuf Yuhasdiqبين 

 على مملكة230 و قضى عام 245/230 بين  Schammar Yuhahmid.والملك 230/225
Himmyar 'abord  écrasait  le royaume de Saba والملك Karib'il Ayfa م265/245 بين.

م300/238 بين Schammar Yuhar'ischم والملك .285/265 بين Yasir Yuhan'im Iوالملك 
 وتمكن ان يوحد ولول مرة كلvainqueur de l'Hadramaouقضى على دولة حضرموت  

المارات العربية الساحلية لليمن الدي صار قوة تجارية بين اسية الشرقية والقرن
م 310/300 بين Yasir Yuhan'im IIالفريقيي وبلد النيل وبعض المدن اليطالية .والملك 

 بينTha'ran Yuhan'imم والملك 315/ 310 بين Dhamar'ali Yuhabirr IIوالملك 
la première rupture de la digue de   Mareb .و بعهده حصل اول انهيار بسد مئارب  340/315

sous le règne de Sharahbi'îl Ya'far, fils d'Abîkarib بعهد  456والنهيار الثاني الثاني عام 
As'ad 

كما ان العلقات التجارية بعهده توسعت مع روما ومستعمراتها  

. 345 /340 ح بين Malkikarib Yuha'min Iوالملك 

..  360/345 ح بين Karib'il Watar Yuhan'im IIIوالملك 

 حصل صراع ديني يهودي470 .وفي عام 485/460 بين Sharahbil Yakufوالملك 
ومسيحي بمملكة حمير قتل خللها المسيحي.مما دفع مسيحيو اليمن الدين كانوا قد
تئاثروا بميسيحي الحبشة الستنجادباخوتهم نصارى  الحباش القباط لمناصرتهم ضد

(اخوتهم بالوطن اليهود الدين صاروا خصومهم بالعقيدة الدينية) 

Abîkarib قداعتنق الديانة اليهودية  Abîkarib As'adم كان الملك الحميري 380وفي عام 
As'ad se convertissent au judaïsmeوعمل باعتباره صار يؤمن بدين توحيدي على تحطيم 

المبراطور الروماني مبعوب Abîkarib As'ad الصنام التي يحبدها الرومان  كما استقبل 
Constance II Orientوهو 350/337 حكم بين Théophileكسفير عنه لهل اليمن بين 

 امير حمير وولدهAbîkarib As'ad de Malkîkarib Yuhanim حيث التقى بكل من 344/339
Hassân Yuhanim من قبائل عرب كندة kinditeبرئاسة.

 ومكة ونجد واعلنوا طاعته للمبراطوريةالرومانيةLe Kindite Juif Al-Hârithملكهم اليهودي 

م 490/485 ح بين Ma'adikarib I Yan'umوالملك 

م495/490 حكم بين Abd-kulalumوالملك 

 م505/495 حك بين Marthad'ilum Yanufوالملك 

'lالنقلبي الحميري  من قبل 517 واسقاطه عام 505 بين Ma'adikarib II Ya'furوالملك 
usurpateur النقلبي Yūsuf Asar Dhu Nuwas وانتحاره عام517واعلن عن نفسه ملكا بين 

 التي انتشرتDhu Nuwas roi arabe converti au judaïsme .وكان قداعتنق اليهودية 525
 هاجم ذو نؤاس الوحدات العسكرية518بعدة مقاطعات من اليمن ومكة ويثرب .وفي عام 

Zafar المتواجدة بمقاطعة ظفار la garnison aksoumite basée à Zafarالثيوبية الرتيرية  
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.Il brûlait leur églisesالواقعة بين اليمن ومسقط وهدم كنائسها  

 الدين كانوYūsuf Asar Dhu   Nuwas tue les chrétiens م بدئا يضطهد النصارى  519وفي عام 
. وقتل منهمde l'oasis de N  ajranاقل انتشارا من اليهود حيث تواجدوا خاصة بمقاطعة

كما ورد عام Les Martyrs   Chretiens de Najranعشرين الف صاروا شهداء نصارى نجران 
 يصف بها المجزرة ويصف ذا نؤاس بانهSimon, évêque de Beth Arsham برسالة اسقف 524

Cette كما اشار اليها وادانها لحقا القرءان  Nuwas (appelé Dimnon) à Najranشيطان نجران 
persécution est décrite et condamnée dans le Coran  3 

-محاولت الهيمنة الرومانية البيزنطية على اليمن -.بعد ان اصبح الرومان يهيمنون مندVو
قم على بلد النيل وبحكم صراعهم مع الفرس23 قم على بلد الشام ومند عام 63عام 

الذين كانوا القوة الوحيدة التي تنافسهم من جهة الشرق ولن اليمن بموقعه البحري بين
البحر البيض المتوسط الدي كان يهيمن عليه الرومان وبين المحيط الهندي الذي كانت

ايران وسلطنة عمان تحتلن قسمه الغربي فقد حاول الرومان فرض هيمنتهم القتصادية
على التجارة العمانية واليمنية. 

بعد الميلد14قم و27حكم بين  Cesar Augusteقم قررالمبراطور الروماني 26وفي عام 
 حكموا بينLa Dynastie de Julio-Claudéliensوهو اول امبراطور من خمسة من سللة 

 م وبعهده اغتيل السيد37/14 بين Tibèreمن المبراطور  هم كل  بعد الميلد68قم و 27
 م والمبراطور54/41 بين Claude I  e.والمبراطور 41 /37 بينCaligulaالمسيح والمبراطور 

Néron وكان 68/54 بين Cesar Auguste حملة وجه قد une expéditionبحرية وبرية ضد 
Yathill و Nashan الدي احتل مينائي Aelius Gallus اليمن قادها الجنرال الروماني ممالك

واندحر ولم يقم الرومان بعدها بمحاولت اخرى بل شجعوا الحباش الثيوبيين القيام بها
 بعد الميلد.275/200نيابة عنهم بين 

 م تعرضت شبه جزيرة العرب لول غزو حبشي/ روماني تبعه غزو اخر275/200وبين 
.م525عام 

 م كان قد ارسل350/337 حكم بينConstance II Orientكما ان المبراطور الروماني 
Théophile م حيث التقى بكل من المير 344/339 سفيرا عنه لهل اليمن بين Abîkarib

As'ad de Malkîkarib Yuhanimامير حمير وولده Hassân Yuhan'imمن قبائل عرب كندة 
kindite برئاسة ملكهم اليهودي .Le Kindite Juif Al-Hârithومكة ونجد واعلنوا طاعتهم 

للمبراطورية الرومانية 

حيث وصلت اخبار اضطهادمسيحي شبهم 570/525الغزو الحبشي لليمن بين -VIو
 التي تقع بالجهةle Royaume d'Aksoumجزيرة العرب للبيزنطيين لبلد الشام لمملكة 

 كانت مع اثوبية من بينالغربية من البحر الحمر وسكانها معظمهم من عرب الجنوب و
roiاولى الدول الفريقية التي اعتنقت المسيحية القبطية و ارسل ملكها العربي 

d’Aksoum وبدعم من Justin I  فارسل اسطول م 527/518حكم بين القيصر البيزنطي
 الديDhu Nuwas الذي عبر بهم للضفة الشرقية من البحر الحمر وهزم جند Ghaleb بقيادة

حيث خضعت بلدDhu Nuwas se suicide à cheval en merبالبحر  525هرب ورمى نفسه عام 
 وكان536/525 بين Simyafa Aschwaاليمن للنفود الحبشي وحكم فيها الملك القسومي 

 marionnette d'Aksoumملكا رمزيا 

  قد شجع حركةle roi d'ÉthiopieKaled Ella Asbeha كان الملك الثيوبي 519وفي عام 
Sharahbi'îl Ya'fa ضد الملك اليهودي soutient le coup d'État du chrétienانقلبية مسيحية 

 الدي قاد حملةبقلبle roi chrétien Madîkarib Yafur sur le trôneلصالح الملك المسيحي  
le martyr de Saint Aréthas ومعه 521 بحزيران Najrânجزيرة العرب واندحر وقتل بمقاطعة 
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525 عام se suicideالذري انتحر le monarque juif Yusuf As'ar Yath'arمن قبل الملك اليهودي 
L' Abyssinian الحبشي ال الملك الحبشي والجنرle Basileusبعيد الحملة التي اسلها 

Abrahaوبدعم من المبراطور البيزنطي 570/525 حكم بين Justin I حيث ان527/518 بين
م وان المبراطورية البزنطية476المبراطورية الرومانية الغربية كانت قد سقطت عام 

م كما اشرنا عند الحديث عن640/395اصبحت تتحكم ببلد الشام وشمال افريقية بين 
 نفوده على معظم مناطق شبه جزيرة العربL' Abyssinian Abrahaالمبراطوريتين .ومد 
.التي تقع على البحر الحمر جنوب مكة وبقيتSanaa الى  de Zafâوحول العاصمة من 

عاصمة حتى الن .كما انه هدد مكة باعتبارها مركزا تجاريا ودينيا حيث ان محمد ولد
 الفارسي .بنفس عام اندحار الحباش وتراجعهم لبلدهم من قبل الجيش

كان يهود اليمن ومكة قد عانوا من م حيث 622/570-النفود الفارسي باليمن بين VIIو
,قد استنجدSayf Ibn Dhi-Yaz'an كان اليهودي 570الضغط المسيحي عليهم ففي عام 

واستجاب له بعد579/531 بين Khosro I  er   Anushîrvanبالفرس الساسانيين بعهد ملكهم
افدين والبحرين وسلطنة عمان ولم يكن يجد نفعاتوسلت لنه كان مكتفيا بنفوذه ببلد الر

جزيرة العرب ذات الطبيعة شبهاقتصاديا او سياسيا من احتلل ما بقي من شبه 
الصحراوية ولنه لم يكن يدين بدينا توحيدا يهوديا اومسيحيا ومع ذلك ارسل جيشا بقيادة

واعتلى العرش.le roi Abyssin Masrûqيطرد الحباش بعهد ملكهمتمكن ان  Bathanالجنرال
 فيما تراجع نفودLe roi Chretien Sumûyafa Ashwa est introniséباليمن الملك المسيحي  

 من اليمنيBalayantاليهود بشبه جزيرة العرب حبث بقي محصورا بمقاطعة 

Au Balayant qui etait en le dernier foyer des Juifs au Yement الفارسي باليمنوبقي النفوذ 
الفارسي باليمن للسلم  الجنرال والحاكم Bathan م حيث استجاب 630حتى عام 

انظر/كتاب جواد عل يالطاهر بكتابه تاريخ العرب قبل السلم وفيليب حتي بكتاب تاريخ
العرب قبل السلم 

قم...630-ظهور السلم باليمن منذ عام VIIIو

 بمكة570ظهر السلم علي يدي محمد بن عبد ا القريشي الذي ولدعام 610في عام 
التي تقع شمال اليمن وعلى نفس ضفة البحر الحمر الشرقية وعمل بالتجارة وتوفي

ينة)بيثرب ( المد632عام 

 بدئا محمد يبشر الدعوة السرية لدين جديد هو السلم حتى اكتشف امره610وفي عام 
 التي مركزها مدينة يثرب التيHedjazمما اضطره للهجرة شمال بمقاطعة 622عام 

 التي تقع هي الخرى على البحر الحمر حيث التجارة البحريةLa Citeسماها المدينة 
 التي تقع بعمق الصحراء حيث رحبت به قبائل المدينة منNedjdاضافة للبرية مع قبائل 

الوس والخزرج وبدئا ينشر دعوته بين قبائلهم

 م كتب النبي محمدبن عبد ا لميراليمن نفتاحةبن فروة الدؤلي الذي630وفي عام 
ينتسب اليه ابو اللغة العربية رسالة يدعوه للسلم فئاستجاب له.مثلما استجاب له

الحاكم الفارسي الجنرال باذان./.انظر الدكتور المؤرخ الهندي/الباكستاني محمدعبد ا
..385باحدى عشرات كتبه ومنها كتاب  محمد نبي السلم مصدر سابق ص 

حروب الردة بعيد وفاة حيث اندلعت 634/632-اليمن بعهد الخليفة ابو بكر حكم بين IXو
محمد ومنهم بعض مسلمي اليمن وخاصة( مسليمة باليمامة) فتصدى له ابو بكرحيث
ارسل جيشا بقيادة كل من عكرمة بن ابي الجهل والسود العنزي فيما ارسل لصنعاء
جيشا بقيادة كل من السويد بن مقرن والمهاجر بن ابي امية الذي صار فيها اول والي
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كما ارسل جيشابقيادة زياد بن لبيد ضد مرتدي حضرموت وقضى عليهم وصار اول والي
بحضرموت فيما صار العلء الحضرمي او الحضرموتي واليا على البحرين .

 واغتياله بالمدينة عام634عمر حكم بين بقيت اليمن تابعة للخلفاء الراشدين الثلثة -Xو
 واغتياله656م وعلي بن ابي طالب بين 656 ومقتله بالمدينة عام 644وعثمان بين  644
 بمدينة الحيره بالكوفة بجنوب شرق العراق.659عام 

م الكثير جدا من اليمنيين بالجيوش العربية636ولسباب اقتصادية فقد التحق منذ عام 
ببلد فارس وببلد الشام وببلد الرافدين وببلد النيل وببلد شمال افريقية  وبالندلس
وخاصة (القبائل الكلبيةالقحطانية الذين يطلق عليهم عرب الجنوب او العرب العاربة او

العرب الصليين وصاروا هم العنصر الساس بالجيوش العربية ).ودخلوا بصراع مع القبائل
المضرية القيسية العدنانيةالذين يطلق عليهم العرب المستعربة وهم اهل الحجاز  

/661استمر اليمن احدى وليات المويين الذين حكموا بافريقية واسية  بين-XIو
م و دخلوا بصراعات قبلية وعنصرية عصبية مع القبائل1031/711وبالندلس بين 750

العربية الخرى وخاصة القيسية العدنانية الحجازية ممن يطلق عليهم العرب المستعربة
 باسقط الدولة الموية بالشام واسقاط الدولة750او العرب اللحقين حيث ساهموا عام 

م كما اشرنا بكتابنا الثاني 1031الموية بالندلس عام  

-بالعهد الموي بالشرق ظهرت باليمن حركات انفصالية لسباب سياسية ومذهبيةXIIو 
وليست دينية ومنها

 الملقب زين العابدين توفي عامZaid bin Ali  de Hussain ثورة زيد بن علي بن الحسين 
م وتشكل منهما743 وتبعه ولده يحي بن زيدبن علي بن الحسين توفي عام 740

 م وبقي المذهب القوى والوسع باليمن على يدLe Zaidite/ Zaidismeالمذهب الزيدي 
م حيث حصل انقلب عسكري جمهوري1962سللة المام محمد البدر الزيدي حتى عام 

برئاسة العقيد السلل الزيدي فيما بقي المذهب الزيدي كفقه بالمحاكم الشرعية اضافة
10 والسماعيلي بنسبة /40للمذهب الشافعي الذي يشكل باليمن حوالي /

م ضد حكومة الرئيس عبد ا صالح2010ويمثل الزيدية الن الحوثي الذي ثارباوائل عام 
الشافعي الذي استعان بالسعودية والوليات المتحدة للقضاء على مناصريهفيما اعلنت

ايران مساعدته لنعيش صراعا اضافيا وهابي سعودي/ صفوي فارسي  

م صارت الخلفة العباسية ببغداد وبقي اليمن كما كان بالعهد1258/750-بين XIIIو
الموي ولية تابعة لها يحكمه واليا وظهرت فيه سللت اهمها 

 هي سللة روحية وسياسية حكمت بينLa Zayfite Dynastieاول-سللة الزيدية
..D. Sourdel, Dictionnare Historique de l'Iislam, op cit p 866م /.1968/897



 حكم فيهم ثلثة امراء هم علي1138/ 1047 بينLes Sulaihides Hamdanidesوثانيا-سللة 
والسيدة اروة1084 /1067 وولده احمد المكرم بين 1067 /1047محمد الكامل بين 

J.D. Sourdel, Dictionnare Historique de l'Iislam, op cit p//لحظ 1138 /1084السعيد بين 
332...

حكم فيهم ثمانية ولة اهمهمم  1229/ 1175بين Les Kurdes Ayyoubides   وثالثا-سللة
Shems ad-Dawla Turan-Shahو 1181 ووفاته 1174 شقيق صلح الدين بين Saif al-Ishim

Tughtebin précédent و1202ووفاته عام 1181 بين.Ghazi ibn Jebail Tughtebinبين 
ووفاته عام1216 بين Malik al-Ma’sud Yusuf, fils d’Al-  Kamilو1214ووفاته عام .1203
1240.

,J.D. Sourdelلحظ / انظر 1454/ 1229بين Les Perses   Rassoulides   ورابعا-سللة
Dictionnare Historique de l'Iislam, op citp703

حكم فيها بين1717/1446 بينLes Perses Tahérides Rassoulides   سللة وخامسا-
J.D. Sourdel, Dictionnare Historique de I'Islam, op cit p  اثنا عشر واليا/ لحظ1717/1446

704.

 كان السلطين العثمانيون الذينم النفوذ العثماني باليمن حيث1918/1538-بين XIVو
حكموا باسية الصغرى تركية الحالية و هيمنوا على غالبية الدول العربية الفرو اسيوية

عدى سلطنة عمان والمغرب يعينون واليا علي كل منها .

أحمد يحيى حميدبما فيها اليمن التي كان يحكم فيها ( ائمةمن الزيدية الشيعة هم 
عبد ا يحيى حميد الدين وعلي يحيى حميد الدين.ومحمد يحيى حميد الدين.والدين

إسماعيل يحيى حميد الدين وإبراهيم يحيى حميد الدينو
يحيى يحيى حميد الدين والقاسم يحيى حميد الدين

المطهر يحيى حميد الدين.وعبد الرحمن يحيى حميد الدينو
العباس يحيى حميد الدين.والمحسن يحيى حميد الدينو
الحسين يحيى حميد الدينو.الحسن يحيى حميد الديدنو

تكونت مملكة اليمن1918 بعيد سقوط الدولة العثمانية عام 1962/1918-بين XVو
 وحكم فيها ثلثة منLe Royaume  de Mutawakkilite  باسم Le Yémen du Nordالشمالي 

 همL'imam des Zaïditesائمة الزيدية 

 ورث الحكم من ابيهYahya Muhammad Hamid ed-Din AL Mutawakil-الملك/ المام 1
 ولدبحزبران عام1948 عام son assassinatو اغتياله 1904وحكم المام يحى بين 

.الحديثة حيث قاد منذالمملكة المتوكلية اليمنيةوهو مؤسس 1948واغتيل بشباط 1869
 حركة عصيان ضد العثمانيين و أجبرهم على العتراف به إماما  مستقل عل1872عام 

 على اتفاقية/ صلح1911 حيث قع الملك / المام يحيى عام 1911 تشرين اول9منذ شمال اليمن 
مجلس المبعوثين1913بقلعة دعان بمحافظة عمران باليمن مع الوالي العثماني وصادق عليها عام 

العثماني بعهد السلطان محمد رشاد ولمدة عشر وسنوات وكان هدفها اخماد حركة التمرد والعصيان
التي اعلنها المام يحى ضد السلطات العثمانية التي كانت مشغولة بحروب بدول اوربة الجنوبية

البلقانية (صربية ومقدونية ووسلوفينة والجبل الوسود والبانية والبووسنة الهروسك )وضد ايطالية التي
 ليبية حيث نصت على ا ننتاخاب المام يحى ومن يخلفه حاكماا لمذهب الزيدية1911غزت عام 
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باليمن .وتشكل محكمة اوستئناف بصنعاء وينتخب المام رئيسها وأعضائها وتصادق على تعينهم
الحكومة .واروسال الحكام الصادرة للوستانة للتصديق عليها ويحق للحكومةالعثمانية أن تعين حاكماا

للشرع من غير اليمنيين المناطق التي يسكنها الذين يتمذهبون بالمذهب الشافعي والحنفي
 للنظربدعاوى المذاهب المختلفة .وتكون مسائلالزيدية الشافعيةوتشكيل محاكم مختلطة من حكام 

الوقاف والوصايا منوطة بالمام وصدور أمر عفو عام عن الجرائم السياوسية وايقاف جباية الضرائب
 وجبل الشرق بولية انس لفقرهم وخرابخولن و أرحبالميرية لمدة عشر وسنوات من أهالي 

بلدهم وتحدد التكاليف الميرية بحسب الشرع وعلى المام أن يسلم عشر حاصلته للحكومة
العثمانية و على الفريقين أل يتعديا الحدود المعينة لهما بعد صدور الفرمان السلطاني بالتصديق على

هذه التفاقية. 

 تخلصت المناطق الشمالية لليمن  كما هو حال العراقالحرب العالمية الولىوبعد 
وسورية ولبنان والردن وفلسطين من التأثير العثماني نهائيا  وحكم المام بفترة كانت

 تمر بمرحلة تبديل استعمار عثماني باستعمار اوربي بريطاني / فرنسيالمنطقة العربية
/ ايطالي 
 تئاسست عصبة المم وكان اليمن العضو العربي الوحيد فيها قبل ان1920ومنذ عام 

م 1932 مملكة نجد والحجاز ثم العراق ومصر عام 1928تلتحق به عام 

 وقع المام يحى اتفاقية ( صداقة وتعاون )مع ايطالية التي كانت1926وفي ايلول 
لهامستعمرات بارتيرية وجيبوتي ولها اطماع بالحبشة / اثيوبية وتشارك بريطانية وفرنسة

بنفوذهما بالصومال كمحاولة من المام يحى الضغط على بريطانية التي كانت منذ عام
 تتحكم بميناء عدن ومضيق باب المندب المنفذ البحري اليمني الوحيد على البحر1839

واشارت المعاهدة بأن المام يحيى هو ملك اليمن وكذلك كان يدعي ملك عدن.الحمر وبحر عمان 
.1937 تشرين اول 15وتم تجديدها  في 

 وقع المام يحى بصنعاء علىهـ   1353 سنة شوال   26 م و1934 شباط عام 11وفي 
 وجودا عسكريا بخليج عدن1839اتفاقية مع بريطانية التي كان لها كما اشرنا منذ عام 

وبكل شواطئ البحر الحمرفجائت هذه التفاقية توسيعا لنفوذها بكل مقاطعات شبه
بما أن لجللة ملك اليمن حضرة المام من جهة، وملك بريطانياجزيرة العرب حيث نصت على 

 من الجهة الخرى، رغبة بالوصولالهندالعظمى وإيرلنده والممالك البريطانية خلف البحار وقيصر 
لمعاهدة على أوساس الصداقة والتعاون لمنفعة الفريقين،فقد قررا عقد المعاهدة، وعينا مندوبين

محمد راغب بن رفيقمفوضين:عن جللة ملك اليمن حضرة المام حضرة صاحب السعادة القاضي 
 وأيرلنداالهندوأيرلندة والممالك البريطانية خلف البحار وقيصر بريطانية العظمى.وعن جللة ملك 

الشمالية حضرة صاحب السعادة اللفتنيت كولونيل برنارد رادون. أوب اللذان اتفقا على 

 والممالك البريطانية خلف البحار وقيصروإيرلندة بريطانية العظمىالمادة الولى: يعترف جللة ملك 
 باوستقلل جللة ملك اليمن حضرة المام ومملكته اوستقللا كاملا مطلقاابجميع المور مهما كانالهند

نوعها. 

والمادة الثانية:يسود السلم والصداقة بين الفريقين المتعاهدين الساميين اللذين يتعهدان بالمحافظة
على حسن العلئق (العلقات) بينهما من جميع الوجوه . 

والمادة الثالثة:( يؤجل )البت بمسألة الحدود اليمنية إلى أن تتم مفاوضات تجري بينهما قبل انتهاء
مدة هذه المعاهدة بما يوافق الفريقان المتعاهدان الساميان عليه بصورة ودية وباتفاق كامل بدون

إحداث أي منازعة أو مخالفة . وإلى أن تتم المفاوضات المشار إليها في الفقرة السالفة الذكر
فالفريقان المتعاقدان الساميان يوافقان على بقاء الوضع القائم بالنسبة للحدود كما هي عليه عند
تاريخ توقيع هذه المعاهدة، وأن يمنعا بكل ما لديهما من الووسائل أي تعد  من قواتهما جميعاا للحدود

المذكورة، وأي تدخل من أتباعهما أو من جانبهما في شؤون الهالي القاطنين في الجانب الخر من
الحدود المذكورة  

والمادة الرابعة:وسيعقد الفريقان المتعاهدان الساميان بعد أن تصبح المعاهدة الحالية نافذة المفعول،
وبناء على الموافقة المتبادلة، ما يلزم من المعاهدات لتنظيم المور التجارية والقتصادية على أوساس

المبادئ الدولية العامة . 

والمادة الخامسة: رعايا الفريقين المتعاهدين الساميين الذين يرغبون بالتجارة بأقاليم الفريق الخر
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يكونون تابعين للقوانين والحكام المحلية، ويتمتعون بنفس المعاملة التي يتمتع بها رعايا الدولة الكثر
رعاية وكذلك وسفن كل من الفريقين الساميين وشحناتها تتمتع في مواني الفريق الخر بنفس

المعاملة التي تتمتع بها وسفن الدولة الكثر رعاية وشحناتها، وتعامل ركاب تلك السفن في مواني
بلد الفريق الخر بنفس ما يعامل به من كان في وسفن الدولة الكثر رعاية هنالك . تنفيذاا لغراض

 والممالك البريطانية خلف البحاروإيرلندة بريطانية العظمىهذه المادة فإن ما يتعلق بجللة ملك 
 المتحدةبريطانية العظمى  علما بان كلمة (القاليم) ينبغي أن يعد معناها مملكة الهندوقيصر 
 وجميع مستعمرات جللته والبلد المحمية وجميع البلد المنتدب عليها منوالهند الشمالية وإيرلندة

قبل حكومة جللته بالمملكة المتحدة. 

وكلمة (رعايا) ينبغي أن يعد معناها جميع رعايا جللته أينما وسكنوا، وجميع أهالي البلد التي تحت
حماية جللته، وكذلك جميع الشركات المؤوسسة في أي بلد من بلد جللته تعتبر من رعايا جللته

وكلمة (وسفن) ينبغي أن يعد معناها جميع السفن التجارية المسجلة بأي بلد من بلد اتحاد الشعوب
البريطانية . 

والمادة السادوسة: هذه المعاهدة تكون أوساوساا لكل التفاقيات التي وستعقد بعد ذلك بين الفريقين
المتعاهدين الساميين حالياا ومستقبلا بقصد تقوية الود والصداقة،وتعهد الفريقان المتعاهدان

الساميان بعدم تقديم المساعدة لي عمل موجه ضد الود والصداقة المخلصة القائمة بينهما أو
التستر عليه . 

والمادة السابعة: يصدق على هذه المعاهدة بأوسرع وقت ممكن بعد التوقيع،وتتبادل وثائق التصديق
في صنعاء، ويعمل بها من تاريخ تبادل التصديق وتبقى معمولا بها لمدة "أربعين وسنة وتقريراا لذلك وقع

المندوبان المفوضان المشار إليهما إمضاءهما على المعاهدة الحاضرة، وقد كتبت هذه المعاهدة من
نسختين باللغتين النجليزية والعربية، وإذا نشأت شكوك في تفسير شيء من هذه المواد فالفريقان

المتعاهدان الساميان يعتمدان النص العربي. 

 م.1934شباط وسنة فبراير   11 الموافق هـ   1353 وسنة شوال   26 في اليمن صنعاء.حررت في 

 كانت كل اليمن ( شمالها وجنوبها مسرحا1944/1939وفي اثناء الحرب العالمية الثانية
لنشطة عسكرية بريطانية 

كان اليمن احد سبعة دول عربيةهي مصر والسودان والعراق والسعودية1945وفي اذار 
وسورية ولبنان والردن الذين اسسو الجامعة العربيةكاحدى اقدم المؤسسات القليمية

التي لزالت مشلولة

 كانت هذه الدول العربية السبعة مع ثلثة دول اسلمية وهي1945وفي ايلول
منظمة المم المتحدة 1945دولة اسست بايلول 51افغانستان وايران وتركية من بين 

 كان اليمن واحد من الدول العربية السبعة والسلمية الثلثة1947وفي تشرين الثاني 
والخاص1947لسنة 181مع كل من الحبشة واليونان وكوبة الذين اعترضوا على القرار 

 وغاب عن التصويت عشرة دول .وبقي اليمن يقاطع دولة28تقسيم فلسطين فيما ايده 
 فيما خضع ماليا للسعودية التي صارت دولة نفطية كبيرة 1948اسرائيل منذ نشوئها عام 

 تعرض المام يحى للغتيال على يدي الشيخ ناصر المرادي 1948شباط 17وفي 
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1984واغتياله عام 1904المام يحى المتوكل حكم بين 

 
امانو فشل بظمان 1962 ووفاته عام  1948 بين Ahmad bin Yahya-الملك المام ولده 2و

émigration des juifs du   Yémenاليهود الدين كانت اسرائيل بحاجة لهم ليكون فلحين وخدم 
vers Israël. وحاول ان يتبع سياسة الحياد وهوبعزلة دولية تامة 

-al واسمه الوظيفي Muhammad al-Badr- الملك المام محمد البدر بن حميد الدين، 3و
Mansur Bi'llah bin al-Nasir-li-din'ullah Ahmad المملكة هو آخر حكام 1926 مواليد

 المتوكلية اليمنية

الرؤوساء المصري جمال عبد الناصر والسوري شكري القوتلي يتووسطهما المام محمد بدر بدمشق

 بانقلب جمهوري1962 ايلول26 حيث تمت تنحيته في 1962وحكم عدة اشهر من عام 
 قائد الحرس الملكيالذي لقى دعما عسكريامن جمالالسلل  عبد ا على يدي الجنرال 

عبد الناصر فيما هرب المام البدر للجارة السعودية التي احتظنته ومولته ليحشد القوات
الموالية لة للتصدي للثورة / الحركة الجمهورية وحارب سبع سنوات
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المام احمد 
 وتم نقل جثمانه للمدينة المنورة.1996 غادر للندن و توفي فيها عام 1970وفي عام 

 

-العقيد الركن1  جمهورية اليمن الشمالي حكم فيها كل من1990/1962-بين XVIIو
Abdullah   al-Sallal واسقاطه 1962 بين ايلول renversé الرئيس2.و1967 بتشرين اول-
Qahtan   as-Shaabi1969 واسقاطه بحزيران 1967 بين كانون اول

-الرئيس4.و1974 واسقاطه بحزيران 1967 بين Abdul Rahman el-Iriani-الرئيس 3و
Ibrahim al-Hamdi واغتياله 1974 بين assassiné الرئيس5.و1977تشرين اول 11 في-

Ahmad Hussein al-Ghachemi و اغتياله 1977 بينassassiné6.و1978 حزيران  24 في-
 .1978 تموز 18 بين حزيران وعزله في Abdul Karim Abdullah al-Arashiالرئيس 

 بعد ان تحرر من النتدابميلد جمهورية اليمن الجنوبي 1990 /1967-بين XVIIIو
 باعتبارها منطقة مستراتيجية1967/1839بين  الذي امتد Protectorat d'Adenالبريطاني  

ماليا وعسكريا على شركة1870ليظمنوا هيمنتهم على كل الخليج قبل ان يهيمنوا عام 
حيث سحب النكليز1956وتئاميمها عام 1860قناة السويس التي عملت بمصر بين 

جندهم (رسميا ) من جنوب اليمن مع بقائهم بالشواطئ العربية تحت اسماء اتفاقيات
صداقة وتعاون وحفظ المن المشترك اي حاميها حراميها كما اشرناونشير وسنشير وحكم

بجمهورية اليمن الجنوبي كل من
-2 و1978حزيران 27واعدامه في 1969حزيران 22, بين Salim Rubayya   Ali-الرئيس 1

Abdul- الرئيس  3.و1978 بين حزيران وايلول من عام Ali Nasser Muhammadالرئيس  
Fattah Ismaïl الرئيس  4.و1980/1978 بين -Ali   Nasser Muhammad واسقاطه1980 بين 

renversé الرئيس  5 و1986 عام-Haider Aboubaker al-  Attas مايس22 و 1986 بين 
حيث تنازل بشكل شبه اجباري من اجل الوحدة مع اليمن الشمالي تحت ادارة1990

الرئيس علي عبد ا صالح الدي لم يحترم الوحدة كما اشرنا..

.حكم فيها كل من1990-جمهورية اليمن الموحدة منذ عام XVIIIو

 بانتفاضة دامت2012 و عزله عام 1979 بين Ali Abdallah Sale-الرئيس العقيد الركن  1
réunification des deuxصار رئيسا لليمن الموحدة   1990مايس عام 22لمدة عام وصار مند

Yémen سنة وهي أطول فترة رئاسية33 سنوات وحكم 7 حيث تم انتخابه مباشرة لمدة
 لعتبارات سياسية خارجيةو1981.وفي عام 1962منذ قيام الجمهورية باليمن منذ عام 

ايرو امريكية وصهيونية لم يتم قبول اليمن حتى الن عضوا بمجلس التعاون الخليجي
السعودية والكويت وسلطنة الذي يظم الدول الستة الخرى بشبه جزيرة العرب وهي

40عمان والبحرين والمارات المتحدة وقطر مما ابقاه فقيرا تنتشر به البطالة بنسبة /
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فيما ينعم شيوخ الخليج بلميارات بل وبعظهم ببليارات الدولراتفتقرب من صدام حسين
الذي ساعده لن يكون رئيسا بعد ابعاد الرئيس الجنوبي السادس علي سالم البيض

وهو من الحزب الشتراكي1990ومايس 1986 و حكم بين كانون الثاني  1939مواليد 
وهو1969وحزيران 1967خلفا لكل من الرئيس قحطان محمد الشعبي بين تشرين اول 

و كانون1978من حزب الجبهة القومية للتحرير والرئيس علي محمد ناصر بين حزيران 
الول من نفس العام وهوايظا من حزب الجبهة القومية للتحرير والرئيس عبد الفتاح

وهو من الحزب الشتراكي اليمني الجنوبي والرئيس1980 ونيسان 1979اسماعيل بين  
من الحزب الشتراكي 1986وكانون الثاني 1980علي ناصر محمد بين مايس 

اعادةالرئيس علي صالح وعاصرت صارت الوحدة اليمنية بعهد1990 عام -فيXIXو
الوحدة اللمانية واترك لك قارئ لتقارن بين الوحدتين

XX- 2012/2011الثورة الشعبية ضد علي صالح وحكومته بين

خرج طلب الجامعات ومجاميع شبابية للحتجاج ضد2012و 2011كانون الثاني 15بين 
 بعد ثلث وثلثين عاما من السلطة فقد2011كانون الثاني 15 في علي عبد ا صالح

السعودية بعد ستة حروب تدخلت الحوثيينصالح محافظتين من محافظات اليمن لصالح 
بإحداها وتنامي حركة إنفصالية بالجنوب نتيجة اتحاد وطني متعثر وبلغت نسبة

ومؤشر التنميةالمواطنين الذين يعيشون على دولرين يوميا  قرابة نصف السكان 
منظمة دولة شملها تقرير 182 / 164 منخفض جدا إذ جاء ترتيب اليمن بالمرتبة البشرية

1978الذين ولدوا بعد عام  المعني بالفساد و يشكل الشباب 2009 لعام الشفافية الدولية
 فقط من خريجي الجامعات5 و/ 50 من السكان ونسبة المية القرائية تتجاوز /75قرابة /

2011يستطيعون الحصول على وظائف لذلك عرفت النتفاضة الشعبية بكانون الثاني 
شباط  وكان المتحجون يطالبون بتنحيب وتزايدت حدة الحتجاجات بثورة الشباب اليمنية

 ووصلوا لقناعة أن النظام السياسيوالبطالة الفساد احتجاجا على علي عبد ا صالح
 لن يسمح لهم بمشاركة أوسع بالحياة السياسيةعلي عبد ا صالحالقائم برئاسة 

مجلس النواب اليمني المسيطر على حزب المؤتمر الشعبي العامخاصة بعد أن حاول 
 رئيساعلي عبد ا صالحإجراء تعديل دستوري يلغي محدودية الفترة الرئاسية ليصبح 

الجمهوري اليمني  الحرس مدى الحياة وينوي توريث الحكم لبنه احمد الذي كان قائد 
قرابة ثلثين ألف مسلح يدينون له بالولء.

فئالفسادوالرشوة والحتكارالسياسي والمذهبية الطائفية هي الطابع العام للنظام خيث
قام صالح بتعيين أقاربه بمناصب عسكرية متعددة لضمان ولء المؤسسةو يكافئهم

بعمولت مثل السماح لهم بمد آياديهم لحتياطيات الحكومة من النقد الجنبي وتهريب
الممنوعات.كما وضع بعض اقاربه بمناصب وزارية متعلقة بالتخطيط والعقارات والتأمين

والمشاريع عامة مثل شركة النفط الوطنية وخطوط الطيران واحتكارتجارة التبغ وبناء
علي والجنرال حميد الحمر الذي يقوده حزب التجمع اليمني للصلحالفنادق,وكان 
 الذين  بنىوا ثروتهم من التسهيلت القتصادية التيحاشد ومشيخة قبيلة محسن الحمر

كان يوفرها لهم الرئيس عبد ا صالح ومن دعم السعودية والمريكان غير انه بدل ثوبه
وتعاطف مع المنتفضين والمتظاهرين والمحتجين من الرجال والنساء وبمقدمتهم النسة

متوكل
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للسلم  جائزة نوبل  أول امرأة عربية وأول يمنية تحصل على توكل كرمانالنسة المناضلة 
 ببلد محافظ مما اثار اعجاب المنظمات الدوليةمساهمتها بالقيادة العليا  للنتفاظةل

وكئانها بلقيس الجديدة 

وقد طالب المتظاهرون سلميا ولعدة اسابيع باصلحات اجتماعية واقتصادية وانتخابات
برلمانية ورئاسية حرة  لن بني الحمر كقبيلة وكحزب شعروا بأن مصالحهم مهددة

)فإن05SANAA1352_aفتعاطفوا (ظاهريا )مع التغيير .فوفقا لوثيقة ويكيليكس المعنونة (
السلمية و السعودية والمتهم المقرب من القوى محسن الحمر  علي كل من الجنرال 

ومتورطبتشكيل مايسمى بـ(جيش عدن وابين) ودعمه انشاء دار الحديث بمقاطعة صعدة
باستخدام ناقلت عسكرية لتهريب الديزل السعودي للسواق اليمنية واتهمه صالح بانه

من حلفاء تل ابيب ويساهم بدعم الحتجاجات وبدأ الرئيس صالح بضخ الموال لتسيير
 دولر أمريكي250مظاهرات مؤيدة له حيث كان كل متظاهر مؤيد لصالح يحصل على 

 بالمدن ألخرى وهومبلغ يعتبر خيالي ببلد يعيش نصف سكانه300 وصنعاءيوميا داخل 
لحرب الهلية اعلى دولرين يوميا  مما اوصل البلد لحافة 

 تنظر لليمن على انه احد البلدان العربية والسلمية التيالوليات المتحدةكما كانت 
 خاصة بعد أن أقدم عمر فاروق عبد المطلبتنظيم القاعدةتتواجد فيها عناصر يطلق عليها 

 اليمنية بمحاولة تفجير طائرة مدنية متجهة للوليات اليمانالنيجيري الذي درس بجامعة
المتحدة بواسطة قنبلة يزعم أن اليمني إبراهيم حسن العسيري صنعها مع تنامي نشاط

علي محسن الحمر داخل اليمن.مع شكوكهم بمشاركة أنور العولقياليمني الميركي 
دار الحديثالمدعوم من السعودية بتشكيل مايسمى بـ(جيش عدن وابين) ودعمه لنشاء 

جيرالد فايرستينبمقاطعة صعدة فقدم الرئيس المريكي اومابا من خلل سفيره باليمن 
مقترحا للسعودية وقطر لتدعوان عبد صالح لن يتنازل عن السلطة حقنا للدماء فدعاه

 لم تكن مقتنعة بتنحيته لنها تعتبر ذلك انتصارا لحركةالسعودية للتنحي غير ان قطرامير 
شعبية قد تنتقل لها 

 تم تفجير مقر قيادة الرئيس صالح   ولكنهه ناج وتوجه للسعودية2011 حزيران3وفي 
لتلقي العلج ووقع مضطرا  على المبادرة الخليجية بعد عام من الحتجاجات خلفت أكثر

من الملحقة القانونية ولسرته حماية  جريح و ظمنت له22,000 قتيل و2,000من 
 رئيسا شرفياوأصراره على اعتبار نفسه 

 مبعوث المم المتحدة وبالتنسيق مع الوليات المتحدة  على الفترةجمال بن عمرواشرف 
حزب يترأس علي عبد ا صالحبقي   فيماهادي  عبد ربه منصور النتقالية برئاسة 

 الذي ل يزال يسيطر على نصف الحكومة اليمنية ويقود حركةالمؤتمر الشعبي العام
مضادة للصلح 
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 سيبقى رئيسا  فعلياعبد ربه منصور هاديأن جمال بن عمر صرح 2013 ايلول 18ففي
للفترة النتقالية حتى النتهاء من اجراء انتخابات جديدة  

XXIهي حركةزيدية  وسياوسية دينية مسلحة تتخذ من أنصار ا-حركة الحوثيون (حركة ( 
 الذي قتلحسين الحوثي مركزا رئيسيا لها عرفت باوسم"الحوثيين نسبةلمؤوسسها اليمن في صعدة

 نتيجة1992. ويعد الب الروحي للجماعة.التي تأوسست  عام 2004 عام القوات اليمنيةعلى يد 
 وأركان نظامهعلي عبد ا صالح.برئاوسة الحكومة اليمنيةلشعورهم بالتهميش السياوسي من 

المستخف بالمذهب الزيدي ورموزه وتاريخه باليمن.

عليالذي دخل بمواجهات ضد حكومة الرئيس  ظهربين الحوثيين علي محس الحمر 2004ومنذ عام 
و  عمران. وانتقلوا لمحافظاتبنزاع صعدة والقوات السعودية  المساندة له فما عرف عبد ا صالح

 حيث ايدالحوثيون الحتجاجات2011.و فشلت الحكومة بقمعهم عسكريااحتى عام  صنعاء  الجوف و
الشعبية ضد الرئيس علي عبد ا صالح الذي تم اوسقاطه لصالح الرئيس منصور هادي الذي لم

ينجح هو الخر بتشكيل حكومة جبهة جبهة وطنية بل بقي خاضعا لنفوذ السعودية والوليات المتحدة

، الخ الصغر لمؤوسس لـ"منتدى الشبابعبد الملك الحوثيتزعم حركة الحوثيين 2014ومنذ عام 
.وبدئا يتلقى مساعدات عسكريةمن ايران واتهم الحكومة اليمنيةحسين بدر الدين الحوثيالمؤمن" 
والمريكان بانهم وراء الفوضى وعدم الصلحوالسعودية  وحزب التجمع اليمني للصلحالجديدة 
باليمن 

 حالة انتهاك،تعرض لها مواطنون بمحافظتي13905ووسجلت منظمة (وثاق للتوجه المدني اليمنية )
  انتهاكا بصعدة و9039  امرأةو 48 طفل  و59 حالة قتل بينهم 655 صعدة وحجة من قبل الحوثيين،بينها 

.وصرح محمد البخيتي2010 وشباط 2004 انتهاكا بمحافظة  حجة خلل الفترة من حزيران   4866
 الف جندي وعنصر من القبائل اليمنية 60الناطق باوسم الحوثيين ان جماعته انصار ا قتلوا 

قرر الملك السعودي الجديد سلمان بن عبد العزيز ال سعود الذي2015وفي نيسان 
خلفا لخيه المتوفي عبد ا وبموافقة الوليات2015استلم السلطة في كانون الثاني  

المتحدة بشن غارت جوية على قواعد الحوثيين الذين يحاولون المقاومة بوسائلهم
البدائية وينتظرون الدعم اليراني القائم على الدعية والتهديد الفارغ  

-الحزاب السياسية باليمن .ذات طبيعة قبلية ومذهبية مع وجود احزاب قوميةXXIIو
ويسارية ضعيفة وهي 

 حيث2011/ 1978 احتكر العمل السياسي باليمن بين المؤتمر الشعبي العام-حزب 1
كان يفوز بالتزوير بجميع النتخابات ويشكيل الحكومة وهناك تمثيل لعدد من الفصائل

لذي يفتقر لبرنامج سياسي واضححول الدمقراطيةالمؤتمر الشعبي العام االقبلية بحزب 
والقتصاد وهو  يشبه الحزاب السلمية التي تدعيانها تطبق الشريعة و الشورى.

-الحزب الشتراكي اليمن الجنوبي برئاسة علي سالم البيض حتى نفيه من البلد2و
م. وهو حزب اشتراكي قاد ضمن عدد من التنظيمات والحزاب المنظوية تحت1994عام 

الجبهة القومية المدعومة من الشطر الشمالي لليمن ومصر حرب تحرير الشطر الجنوبي
 و تولى الحكم بعد أن استقل1967لليمن من الحتلل البريطاني الذي انتهى بالجلء عام 

الشطر الجنوبي وعاصمته عدن.

تئاسس فرع لحزب البعث العربي الشتراكي بين صفوف المثقفين1959 في عام 3و
1970والطلب والموظفين والعمال. غير أن نفوذه ضعف وخاصة بعد انشقاقه عام 

م1974هـ، 1394لقسمين:قسم ارتبط بدمشق.وقسم آخر ارتبط ببغداد. وفي عام 
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9_%D8%B5%D8%B9%D8%AF%D8%A9
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http://ar.wikipedia.org/wiki/1992
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
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قررعدد من أعضائه التابعين لدمشق تكوين حزب الطليعة الشعبية اندمج بالحزب
الشتراكي اليمني. أما المجموعة التابعة لبغداد فقد نشطت بالثمانينيات من القرن

العشرين، وسمح لها بالعمل العلني بعد تحقق الوحدة اليمنيةالتي واجهت صعوبات كثيرة
قد بعميان بالردن حاول الجانبان تجاوزها عبر الحوار بينهما خلل مؤتمر العهد الذي عو

برعاية مالية عراقية ومراقبة امريكية وصهيونية اللذان عقدا الموربين الجانبين1994
اللذان تحاربا بنفي بعض زعماء الحزب الشتراكي خارج اليمن لصالح حزب المؤتمر الذي

ا ( مزورا ) انتخابات أبريل  ا كبير  م، واحتفظ بأغلب مقاعد البرلمان وبدأ1997حقق فوز 
 فترة رئاسية جديدة.علي عبدا صالحالرئيس 

تئاسس بعد الوحدة بين شطري اليمن  حزب التجمع للصلح..على1990-في عام 4و
 شيخ قبائل حاشد كتجمع سياسي ذي خلفية إسلميةا بن حسين الحمر  عبد يدي 

.ومن شخصياته البارزة الشيخ عبدالمجيد الزنداني.والخوان المسلمينوامتدادا  لفكر 
الحزب-7 .وحزب الحق-6 .والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري-5وقحطان الشعبي 

.وحزب جبهة التحرير-9 .والناصري  تنظيم التصحيح الشعبي -8 .والديمقراطي  الناصري 
الجبهة الوطنية الديمقراطية-12 .والحزب القومي الجتماعي-11 وحزب اتحاد الرشاد-10
الوحدة  حزب -15 .وحزب رابطة أبناء اليمن-14 .والوحدوي  حزب التحرير الشعبي -13.و

.وحزب الرابطة-18والتجمع الوحدوي. -17وحزب الشعب الديمقراطي -16.والشعبية 
حزب البناء-21 .وللقوى الشعبية  التحاد الديمقراطي -20 .والجتماعي  الخضر   حزب -19

الحزب الليبرالي اليمني-23 .واتحاد القوى الشعبية-22.ووالتنمية

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%88%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_(%D8%AD%D8%B4%D8%AF)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9_%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%88%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD


/ فيها(مكة فاتيكان العربNajed ونجدL' Hedjaz-مملكة الحجازChapitre IIالفصل الثاني
قبل السلم وبعده .)

Iان بلد نجد والحجاز هما اكبر مقاطعات شبه جزيرة العرب حيث تبلغ مساحتيهما-
 مليون كم .وهي اكبرالدول العربية السيوية مساحة ووريثة2.250مجتمعتين اكثر من 

 قبل السلم وبعدLes Unificateurs/ Unoinistes كعبة وفاتيكان المؤمنين الموحدين /
وتتكون من خمسة مقاطعات رئيسية هي

اول-مقاطعة الصحراء الكبرى او الربع الخالي هو اكبر صحراء عربية تمتد على غرب الخليج
العربي وشمال شرق بحر عمان وتفصل منطقتا نجد والحجاز 

صحراء الربع وشرق الحجازو : تقع جنوب مقاطعة النفوذNedid/Le Nejdوثانيا-مقاطعة نجد 
وتنتشر فيها قبائل بدوية متنقلة من شمرعنزة وهم ال سعود الذين هم جزء منالخالي 

قبائل شمرة طوقة التي تنتشر بشمال غرب العراق .

. تقع بالشمال باتجاه بلد الشام ومنها الردن من الشمال الغربيNefoudمقاطعة وثالثا-
 والعراق من الشمال الشرقي 

ورابعا-مقاطعات بقية المشايخ والقبائل والمارات العربية المعاصرة وهي: المارات
العربية المتحدة السبعة بالجنوب وقطر والبحرين والكويت.وسلطنة عمان التي تقع باقى

قبائل عربيةوشعوب هذه المشايخ والمارات والسلطنات جنوب شبه جزيرة العرب.. 
تسمى (جرهم قحطان )الذين صاهرهم المهاجر السومري السياسي النبي ابراهيم

الخليل الذي تزوج منهم زوجته الثانية هاجر التي انجبت له اسماعيل الذي يعتبر من بين
اجداد العرب الشماليين او العدنانيين ويطلق عليهم العرب المستعربة 

 طول البحر الحمر من الغرب وتمتد بين مصر تقع علىLe Hedjazوخامسا-مقاطعة الحجاز 
التي تحدها من الشمال الغربي واليمن من الجنوب الغربي وتشمل ميناء مدينة

مكةبالغرب على الضفة الشرقية للبحر الحمر حيث الكعبة التي كانت منذ فترات طويلة
جدا سبقت النبي / الفيلسوف السومري ابراهيم مركزا روحيا للحج حيث كان فيها

ثلثمائة وخمسة وستين صنما اهمهم مناة منصوب على البحر الحمر بين مكة والمدينة
وهو اله الوس والخزرج خاصة واللت بالطائف وهو لثقيف وقريش والعزى  شمال مكة

باتجاه العراق وهو من الهاة بني سليم من قريش وذو الخلصة قربيثرب / المدينة اضافة
من سورة نوح التي تقول (وقالوا ل23للهات وردت ببعض ايات القرائان ومنها الية 

تذرون الهتكم ول تذرون ودا ول صواعا ول يغوث ويعوق ونسرا ).
و بنى ابراهيم فيها نوعا مرقدا/ مركزا للعبادة على شكل مكعب فسمي بالكعبة

Octanculaire مركزا ادبيا ( سوق عكاظ ) أحد السواق الثلثة الكبرى بشبه وصار فيها
 وكانت العرب تأتيه بينسوق ذي المجاز وسوق مجنةجزيرة العرب قبل السلم مع 

من أول ذي القعدة ثم تسير لسوق مجنة فتقضي فيه اليام العشر الواخر من20/1
الشهر ثم تنتقل لسوق ذي المجاز فتقضي فيه اليام الثمانية الولى من شهر ذي الحجة

ثم تسير لحجها .
ومن هنا جائت فكرة المختارات / المختارات / المفضلت المعلقات الشعرية هي

ْنزيليامرؤ القيساول-معلقة  بييٍب ومد . ..قيفدا ندْبكي ميْن ذيْكردى حد
بسقط اللوى بين الدخول وحومي 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A4_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%B0%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82_%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%A9


لخولة أطلل ببرقة ثهمد، وثانيا-معلقة طرفة بن العبد....

ــاءو وثالثا-مملقة الحارث بن حلزة .. . آذدندتندـا بيبدينهـا أدسـمد

ميورابعا-معلقة زهير بن ابي سلمى .. ْمندـة  لدْم تدكدلـا ي أدْوفدى دي مي
. أدميْن أو

ْيندـا وخامسا-معلقة عمرو بن كلثوم...  بييي بيصدْحنيكي فداْصبدحي .أدلد هو
 

دامي وسادسا-معلقة عنترة بن شداد...  تدـرد اءو مْن مو عدرد اددرد الشك ْل غد هد

ـا وسابعا-معلقة لبيد بن ربيعة .. هد قدامو ا فدمو لكهد فدتي الديييدارو مدحد عد

.ودع هريرة إن الركب مرتحلوثامنا-معلقة العشى -

أقفر منا أهله ملحوب،وتاسعا-معلقة عبيدبن البرص --
.

. يا دار مية بالعلياء والسند وعاشرا- معلقة النابغة الذبياني ..
ان هذه النماذج الشعرية الراقية المعاني الدبية انما تدل على النهضة الثقافيةوالتجارية

واستمرارية التواصل الجتماعي بين ابناء قبائل شبه جزيرة العرب قبل السلم وهم
يتكلمون نفس اللغة ولهم ظروف مناخية شبه متماثلة من الحراالشديد  واخرى اقتصادبة

فقيرة

عدوان وقبيلة هوازنقبيلة كل من وفي مدينة مكة قطنت قبائل عربية عديدة منها 
ويطلق عليهم العرب العدنانية او العرب الحديثة / المستعربة ويطلق عليهم المكيون

ومنهم ايظا 
قبيلة قريش وظهر فيهم هاشم الذي انجب عبد المطلب الدي انجب عبد ا الذي انجب

م وعملوا بالتجارة و ادارة مكة التي كانت تعتبر مركزا632/570محمد الذي عاش بين 
دينيا وتجاريا وثقافيا وسياسيا رئيسيا للعرب قبل السلم حيث فرضوا انفسهم معنويا

ووجاهة على القبائل الكثر عدة وولدا والكثر مال وزرعا وضرعا واشتهرت قريش
التي تجري بين العشائربمحاولتها للتوسط لفض بعض النزاعات والخصومات المختلفة 

حيث يستضيفونهم بمقرهم الدي سموه دار/ الندوة اوالمركز الثقافي او جمعية
 لتناول القهوة العربية اليمنية والمناظراتمحمد جدقصي بن كلباجتماعي كيعود ل

الشعريةومناقشة قضايا البيع والشراء والستيراد خاصة والقضايا التي تهم بعض او كل
القبائل القريشية والمكية بما فيها فض النزاعات والخلفات وعقد الحرب والسلم مع او

ضد هذه القبيلة او تلك حيث ساهموا بعدة احلف سلمية بسيطة منها
ا من قريش أجمعو على أن يأخذوا من بني عبد الدار (حلف المطيبون )حيث أن فريق 

(الحجابة) اي شرف حمل اللواء اي العلم) والقيادة بالحروب وخدمة الكعبة التي كانت
مصدرا ماليا كبيرا بحكم كونها مركزا دينيا وتجاريا وثقافيا والشراف على الواحات والعيون
المائيةوالبار الرتوازية القليلة والهامة لندرة الماء لسقي الحجيج ومراقبة الطرق المؤدية

لها .وهي مهمات توفر لهم جاها ومال .فاراد بعض من قريش النتفاع بها او بواحدة منها
فتفرقت قريش فاعلن عبد الدار مساندة عبد مناف الدي خرج من داره ومعه قصعة

مملوءة مائا مملحا و غمس ومن معه أيديهم فيها اي (تمالحوا )وتعاقدوا وتعاهدوا على
نصرة بني عبد الدار فسمي حلف المطيبيون. /انظر ابن هشام بكتابه السيرة النبوية

 وفيليب حتى بكتاب تاريخ العرب قبل السلم وعلى جواد الطاهر بكتاب تاريخ1/130-132
العرب قبل السلم  

وحلف الفضول كان سببه أن( تاجراغريب ا اي ليس من اهل مكة وشعابها ) قدم مكة
ببضاعة فاشتراها منه العاص بن وائل فحبس عنه حقه .فاستعدى عليه الغريبو أهل

الفضل بمكة فخذله فريق ونصره اخر فاجتمع بدار عبد ا بن جدعان رجال من كل من

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86


   بني هاشم ومن بني المطلب ومن بني أسد بن عبدالعزى ومن بني زهرة بن كلب ومن
بني تيم بن مرة ومشوا للعاص بن وائل فانتزعوا منه مال الغريب فدفعوه له فتعاهدوا

 المؤرخ ابن كثير..حلف الفضولليكونوا ضد الظالم مع المظلوم  حتى يؤدى له حقه./
افضل حلف تمكن القريشيون عقده بين القبائل ..

 الكلبي القريشي وولده هما Qosayyقبيلة قريش العدنانية بقيادة قصيو
انجب ولدان هما Abid  Manaf Bin Qosayyاول-عبد مناف بن قصي 

 الذي انجب ثلثة اولد هم كل من حربOmayyah-عبد شمس بن عبد مناف وينحدر منه  1
Harb الذي انجب صخر ( ابو سفيان ) الذي انجبYazidو Moawiyaو Omm Haibahالتي 

تزوجها محمد. 
 وبالمدلس بين750/661 المويونالذين حكموا بدمشق بين Omayyahوينحدر من اميه 

 الذي صار خليفة وتزوجOthomanالذي انجب  Affanم  وابو العاص الذي انجب  1031/711
 فلقب بذي النورين .OmmKolthoumو Roqayahاثنين من بنات محمد هما  

وكان تاجرا بين مكة واليمن Les Hachemites -هاشم بن عبد مناف الذي ينحدر منه  2و
وبلد الشام وغزة والقدس وتولى السقاية للحجيج والمعتمرين الذين يحظرون بمناسبات

سوق عكاظ وينحدر منه عبد المطلب بن هاشم الذي برز على صعيدا لسياسة وانجب
342عبد المطلب خمسة اولد هم/ سورديل ص 

م ومنه تنحدرالسللة653/569 بن عبد المطلب والملقب ابو الفضل عاش بين AL Abbasو 
 انظر1520/1260 ومن القاهرة بين 1258/750العباسيةالتي حكمت من بغداد بين 

12/3سورديل ص 
 بن عبد المطلب وهو احد اعمام محمد وامن بفكرته وحارب معه بمعركة بدرHamzaو 

م625حيث اتبت شجاعة وقتل بعض اشياخ بني امية ومنهم زوج واخ لهند واستشهد عام 
بمعركة جبل احد بضربة رمح من عبد حبشي كان يعمل لصالح ابو سفيان وزوجته هند ام

334معاوية / انظر  سورديل ص 
 وانجبا النسةزينب  تزوجت من زيد بنJahs بنت عبد المطلب زوجة جهز Omaymaوالنسة 

الحارث ثم محمد 
م وانجب عبد ا بن ابو طالب عبد المطلب619وابو طالب بن عبد المطلب توفي عام

م وابراهيم والقاسم  570 / 554عاش بين
بنت عبد المطلب تزوجت من العوام Safiyyaوالنسة  

 تزوج من امOtayba وتزوج من رقية و  Otba وانجب AbuLahab الملقب Abd AL Ozzaو 
كلثوم 

وعبد ا بن عبد المطلب تزوج من امنة بنت وهب وانجبا محمدا وانجبا ثلثة اولد هم عبد
Abu ALتزوجت من   Zaynabا وابراهيم والقاسم وماتوا وهم صغار السن كما انجبا 

As والنستان رقية وام كلثوم تزوجتا من عثمان بن عفان

Khowaylidالذي انجب  بن عبد العزة Asad الذي انجب اسد Abd AL Ozza de Qosayyوثانيا - 
Hala تزوجت من محمد والنسة  Khadijaبن اسد والذي انجب بدوره كل من النسة  

 بنت محمد ,والعوام بن خويلدZaynabالذي تزوج من Abul Asتزوجت من الربيع وانجبا 
ويلحظ بان القريشيين بمن فيهم بن العوام Orwa بن العوام و Zobayrانجب كل من 

العباسيين والموييين السفيانيين والمروانيين هم اولد عم بشكل مباشرة وفرقتهم
.79/50المصالح والسلطة / محمد الخضري الدولة الموية ص

م  632/610-ظهور السلم بين IIو
م من امه570على يدي  محمد بن عبد ا بن عبد المطلب بن مناف مواليد مكة عام 

Aminah بنت وهب بن كلب القريشي وتوفى بنفس عام ولدته عندما كان برحلة تجارية
عند خواله بني النجار بالمدينة .وكان محمد جنينا لشهرين فقط ببطن امه فتكفله بعيد

ولدته جده لبيه عبد المطلب الذي سماه محمد وهو ثاني اسم بالعرب بعد الجد الخامس



هجرية بالمدينة كما اشرنا بالفصل10م / 632للشاعر الفرزدق التميمي.وتوفي عام 
الول 

Vor, Ninian Smart, Religeons dans le Monde, France,1981 , p500r

-1IIالخلفاء الراشدون (الثلثة) الذين اعقبوا محمد وحكموا بالمدينة ( يثرب) بالحجاز بين-
م 660/ 632

م وربيع633الخليفة عبد ا بن ابي قحافة القريشي (ابو بكر) حكم بين حزيران اول-
 من جمادي الخرة21م و634 من اب  22 سنة الحادية عشرة للهجرة  ووفاته فيالول

عاما و حكم سنتين واربعة اشهر تقريبا. 64للهجرة عن عمر 13
I م وكان ثالث  من امن بمحد بعد خديجة وعلي بن ابي طالب .وكان ثريا570-ولدبمكة عام

ووظف معظم امواله بخدمة محمد الذي اختاره صفيا له حيث شاركه بهجرته ( هروبه
السري ) ليثرب (المدينة) وسماه بالصديق اي المصدق واشترك معه بمعظم انشطته

وزوجه احدى بناته وهي عائشة .كما ان ابا بكر تزوج اربع نساء منهن اثنين قبل السلم
وهن: قتيلة بنت عبد العامري ولدت له عبد ا واسماء ثم تزوج ام رومان بنت عامر

الكناني ولدت له عبد الرحمن وعائشة كما تزوج بالسلم من اسماء بنت عميس ارملة
جعفر بن ابي طالب  ولدت له محمدا ثم تزوج حبيبة بنت زيد الخزرجي ولدت له ام كلثوم

اي ان له ثلث من الذكور وثلث من الناث .

-كيفية انتخاب / اختيار / فرض/ ابو بكر :عندما حضر الموت لمحمد وليس له ولد ذكر2و
ولم يوص صراحة لحد لن القرئان الذي هو دستور المسلمينجميعا و ليس فقط عربيا بل
عالميا لم يشرل مباشر ول غير مباشر  على ان الخلفة بالسلم وراثية فهو يشير لكلمة

من137مرة كفعل مفرد وجمع وماضي ومضارع والفعل الغائب ومنهاالية 47الوراثة في 
سورة العراف  (واورثناالقوم الذين كانوا يسشضعفون مشارق الغرب ومغاربهاالتي باركنا
فيها وتمت كلمات ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون

وقومه وماكانوا يشعرون) /
 ولن ابن عمه عليا وزوج ابنته فاطمة كان صغيرا بالسن بالمقارنة مع العشرات من

الرجال الذين دعموا واستجابوا لدعوته وناصروه ولم يكن قادرا على تجاوزهم ليوصي له
فارتبك واختلف المسلمون ليس فقط على من سيتولى الخلفة بعدمحمد  خاصةبل ان

السلم كعقيدة صار مهددا حيث خلق مشكلة جغرافية حيث انفصل / انقطع بعض المراء
باماراتهم ومشكلة اقتصادية حيث امتنع امراء هذه المارات العربية السلمية عن تئادية

الخراج والجزية ومشلكة سياسية حيث كان مصير الدولة السلمية الناشئة  يتعرض
للتفكك ومشكلة دينية حيث كان السلم يتعرض للخطر المباشر خاصة وان غالبية قريش

بمكة لم تدخل بعد فيه مما يعني امكانية انتقامهم من كل من امن به مما صار فيه مركز
الحكم بالمدينة يعيش حالة من التراجع النفسي والمصيري.,كما ظهر تنافس بين

المتقدمين بالسن والثرياء من المسلمين الوائل من( القريشيين المهاجرين للمدينة
برئاسة ابي بكر وبين المسلمين الوائل من النصار من اهل المدينة ) وخاصة سيدهم

المتنفذ ماليا وقبليا وهو سعد بن عبادة الخزرجي الذي كان اول من امن بمحمد من اهل
المدينة ووفر له الدعم المعني والمادي وكان من القلئل من النصار الذي تعرض للذى

المباشر من قريش مكة وكان شجاعا و صريحا فرئا بأنه احق بالخلفة حيث اجتمع
بمناصريه فيما يسمى (اجتماع السقيفة) اي مكان مسقف بسعف النخيل ورشحوه

خليفة لنه من وجهة نظرهم ادى ما ينبغى ان يؤدى للسلم .
وعندما حظر عدد من المهاجرين من قريش وفيهم عمر وابي بكراللذان  حاول اتدارك

المربطرق سلميةفجاء ابو  بكربفكرة دبلوماسية وسياسية ذكية ونادى اشياخ المدينة
من النصار المجتمعين بالسقيفة قائل (يا انصار المدينة  انتم اول من ناصر محمد

واستقبلتموه مع الذين هاجروا معه من قريش من مكة ونحن نرى بان تكون
المارة( الخلفةاي السلطة التشريعية مناوفينا  قريش مكة  )والوزارة اي السلطة

التنفيذية منكم وفيكم ) فايده بمقولته كل من حضر من اهل مكة من المهاجرين وخاصة



عمربن الخطاب  الذي بايعه على الفور كئامر واقع دون موافقة حقيقية من غالبية اهل
المدينة من النصاروبعض المهاجرين من مكة مما يعني بان الخليفة الول ابو لم يحظ

بالجماع ول بالغالبية ..مما خلق انقساما فقهيا وسياسيا بقي قائما حتى الن 
وخطب ابو بكربعيد فرضه خليفة قائل بعد البسملة (ايها المسلمين قد وليت عليكم

ولست بخيركم اطيعوني ما اطعت ا ورسوله فاذا عصيت ا فل طاعة لي عليكم وان
احسنت فاعينوني وان صدقت فقوموني والضعيف فيكم قوي عندي حتى اخذ له حقه

والقوي فيكم ضعيف عندي حتى اخذ منه الحق ول يدع احد منكم الجهاد فانه ل يدعه قوم
ال ضربهم ا بالذل قوموا لصلتكم يرحمنا ا واياكم ).

غير ان سعد بن عبادة لم يبايع ابو بكر واعتزلخاصة بعد ان خذله بعض النصارالذين
عاهدوه ان ياتمروا بامره بالسقيفة وتنكروا له كما انه لم يبايع عمر بن الخطاب حيث قال

له (اني اكرة جوارك). فقال لة عمر( من لم يعجبة جوار صاحبة رحل عنة) فرحل او تم
نفي سعد بن عبادة للشام حيث وجد مقتول بسهم بحوران جنوب دمشق بالسنة

الخامسة عشر من الهجرة .وتعتبر مقتل سعد بن عبادة كبير النصار واغتيال عمار بن
ياسرالشتراكي من بين اوائل عمليات الغتيال السياسي بالسلم.كما ان عليا لم يبايعه

ال لحقا لنه كان منشغل بمراسيم دفع محمد ابن عمه ووالد زوجتة وجد اولده وبناته 

 -لم يكن هناك وزارة ول حجابة ول حراسة ل لمحمد ول للخليفة ابي بكر الذي اكتفى3و
كما كان محمد ب(ديوان الكتبة) الذي كان يظم عددا من الصحابة المستشارين ومنهم

خاصة عمر وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب و زيد بن ثابت ومعاوية بن ابي سفيان
واخرين كما كان جامع المدينة  هو مقر / مركز الحكم حيث يلتقي الخليفة بالمسلمين

اثناء الصلواة التي صار يؤمها وخاصة ايام الجمع حيث تلقى خطبة السبوع التي تتحددث
عن الشؤون العامة المالية والدارية والجتماعية والسياسية والثقافية وعن الحرب

والسلم 

 -ابقى ابو بكر بيت المال ( الخزيتة / وزارة المالية حيث بدئات اموال الخراج والجزية4و
والزكاة تتكاثر كما كثر الجند الذين كانوا بحاجة لمعاشاة لعوائلهم مثلما ظهر المعوزين

والمحتاجين من الشيوخ والعجزة والرامل واليتام وقرر ابو بكر تكليف زيد بن ثابت لقيادته

-امام الرتداد الكبير عن السلم لم يكن امام الخليفة وقائد الجند وامير المؤمنين ابو5و
بكر والمقربين له النتضار من خيارات كثيرة لمحاورة ومناقشة المرتدين بل قرر كما يفعل
غالبية قادة العالم عندما تتعرض بلدانهم لضطرابات انفصالية التصدي العسكري السريع

لهم حيث شكل عشرة جيوش من اهل المدينة ومكة لمواجهتهم قادها كل من :
 
- خالد بن الوليد المخزومي القريشي ضد بني اسد وفيهم طليحة بن خويلد السدي1

الخزامي الذي تمرد بولية / منطقة بزاخة وضد بني تميم وفيهم مالك بن نويرة الذي كان
محمد قد سماه واليا بقبائل تميم بالبطاح وقبض عليه خالد مع عدد من اصحابه وقتلهم

وتزوج زوجته التي كانت على خلف نفسي وفقهي معه وكان لها ميل وهوا بخالد .. مما
اثار امتعاضا بين اهل تميم الذين اضطروا لعلن الطاعة خوفا من بطش خالدالذي خلق
مشكلة بين ابو بكر الذي كان يسانده باعتباره مقاتل ومخلص للخليفة وعمر الذي وقف

ضد تصرفات خالد القاسية المضرة والمسيئة للسلم
 

وب- عمرو بن العاص ضد اهل قضاعة 

وت- خالد بن سعيد بن العاص بن امية بن عبد شمس ضد مرتدي الشمال شبه الجزيرة
العربية 

وث- عكرمة بن ابي جهل ومعه شرحبيل بن حسنة لمقاتلة مسيلمة اليماني الذي ادعى
النبوة لنفسه وتغلب غلبهما مما دفع ابو بكرلن يرسل ضده خالد بن الوليد الذي انتصر

على جنده المؤلف من عشرة الف رجل وقتله .



 الحاكمBathanوج-المهاجر بن امية ضد السود العنسي بصنعاء وقتله  فيما اسلم 
الفارسي باليمن

وح-جيش براسة طريفة بن حاجز ضد بني سليم  بمقاطع هوازن
وخ- سويد بن مقرن ضد اهل تهامة باليمن  

 بسلطنة عمان Dabaود- حذيفة بن محصن ضد اهل 
وذ-عرفجة بن هرثمة ضد اهل مهرة

و ر- العلء الحضرمي ضد اهل البحرين .
مما يعني بان حروب الردة كانت واسعة وازهقت فيها داء كثيرة من المسلمين ومن

خصومهم من ابناء عمومتهم من العرب مما ولد جرحاكبيرا ل يزال ينزف

-تحرير العراق .بعيد ان قضى ابو بكر على المرتدين بشبه جزيرة العر ب قرر مشاغلة6و
الجيوش العربية التي كثرت وتوسعت وتحتاج للمال. فوجه معظمها لتحرير العراق بقيادة
خالد بن الوليد والمنى بن الحارث الشياني و القعقاع بن عمرو التميمي وعياض بن غنم

الذين انتصروا على القوات التي يقودها ( هرمز الفارسي) بالبصرة ثم وجهوا جندهم ضد
قارن بن قريانس الذي انظم له كثير من قبائل بني وائل من عرب جنوب العراق من الذين

كانوا قد اعتنقو المسيحية فانتصرا عليهم ايظا ثم واجهوا حيشا يقوده (بهمن جاذويه)
الذي انهزم بضواحي النبارعلى الفرات.واستمر خالد يتقدم حتى وصل الحيرة ( الكوفة )

على الفرات التي استسلم له اهلها من العرب المسيحيين بقيادة صلوب بن نسطونا
وعمرو بن عبد المسيح واياس بن قبيص وحيري بن الكال الذين قدموا جزية بمقدار مائة

 سنة هجرية12وتسعين الف درهم لقاء تعهد بالمان كتبه لهم خالد بشهر ربيع الول عام 
وخلف خالد بالحيرة القعقاع بن عمرو التميمي قبل ان يتجه نحو قوات الفرس بالنبار

الذين كان يقودهم (هرمز جرد و حذاذ بن البندران ومهران بن مهران) وانتصرعليهم الواحد
تلو الخرواسر المئات منهم ومنهم من مسيحي عين التمر بالحيرة منهم سيرين بن

سيرين و نصير بن موسى الذي سيكون لولده موسى دورا قياديا بالجيوش السلمية
 ,ثم قاد خالد بن الوليد جنده234/ 232بشمال افريقية والندلس / انظر الخضري ص 

لحومة الجندل لمساندة خالد بن عياض الذي كان يقاوم عربها وفيهم الجودي بن ربيعة
وانتصر عليهم وعاد للحيرة حيث كانت مدةبقائه العراق سنة وشهرين تمكن خللها ان

يحرر ماكان يسمى (عراق العجم )من العجم من شمال البلة بجنوب البصرة وحتى
الفرات

م ارسال632م حيث قرر ابو بكر عام 636 هجري الموافق اب12-تحرير بلد الشام في 7و
جيش اسلمي يقوده اربعة هم ثلثة من القريشيين وهم كل من عمرو بن العاص لتحرير

فلسطين ويزيد بن ابي سفيان ومعه ابو عبيدة بن الجراح  لتحرير دمشق
وبيروت.وشرحبيل بن حسنة القحطاني اليمني لتحرير الردن بوقت كان اخر الباطرة

 يقوم641 / 610 حكم بينHerculiusالبيزنطينيين الذين حكموا بلد الشام المبراطور 
بجولة فيها حيث كان بحينه بمدينة حمص الواقعة غرب الفرات بين دمشق وحلب وتمكنت

قواته التي كانت اكبر الجيوش عددا وعدةحيث نبلغ حسب تقديرات الطبري بمائتين
واربعين الف مقاتل اي حوالي خمسة اضعاف جند المسلمين الذين تعرضوا لخسار

ومحاصرين عند نهر اليرموك و هو ملتقى بين الردن وفلسطين وسورية ويصب ببحيرة
طبرية حتى شهر صفر من العام القادم وهم بين جوع وعطش وخوف فكتبوا لبي بكر

مستنجدين المدد .
 هجري اصدر ابو بكر كتابا لخالد يقول فيه :(بعد البسملة الى خالد بن13-وفي صفر عام 

الوليد خلف ورائك بالعراق المثنى بن حارثة الشباني و سر بمن تستطيع ان تصحبه من
الجند لتئاتي جموع المسلمين باليرموك بالردن فانهم قد شجوا واشجوا واياك ان تعود
لمثل ما فعلت فانه لم يشج الجموع من الناس بعون ا شجيك ولن ينزع الشجي من
الناس نزعك فليهنئك (ياابا سليمان )النية والخطوة والخطوة فئاتم يتمم ا عليك ول

يدخلنك عجب فتخسر وتخذل واياك ان تدل بعمل فان ا له المن وهو ولي الجزاء) .فنفذ
خالد المر على عجل مصطحبا معه من العراق خمسة الف مقاتل وسار بهم غربا حيث



من3/1الردن فاصبح عدد جند المسلمين حول نهر اليرموك حوالي اربعين الف مقاتل اي 
القوات البيزنطية وتمكن خالدبفطنته العسكرية ان يقنع القوادالثلثة ان يجمعوا جندهم

ويبدلوا خطط قتالهم بطريقة جماعية حيث قال انما تكثر الجنود بالنصر وتقل بالخذلن وان
هذا اليوم هو امتحان ليماننا واسلمنا ول ينبغي فيه الفخر ولالبغي  فليكن امرنا

بالتناوب اليوم احدنا والخر غدا والخر بعد الغد حتى يتئامر كلنا فوافقوا وامروه عليهم 

م استلم خالد (كتابا سريا) من الخليفة الجديد عمر يخبره بوفاة ابي بكر634وفي عام 
ويئامره بتسليم قيادة الجيش لعبيد ا بن الجراح . غير ان خالد احتفظ به حتى نهاية

المعركة قائل بنفسه الحمد ل الذي قضى على ابي بكر بالموت وكان احب الي من عمر
الذي ابغض الي من ابي بكر والزمني السلم طاعته.

م اي بعد ما يقرب من سنتين من وفاة ابي بكر قام خالد بتعبئة الجيش636وفي اب 
 كردوسا / فرقة / طائفة بكل منها38تعبئة لم تئالفها العرب حيث قسم الجيش الى 

الف بالقلب الوسط واقام عليه كل من ابو عبيدة وعكرمة بن18حوالي الف مقاتل منها 
الف بالميمنة وعليها عمرو10ابي جهل والقعقاع بن عمرو اللذان كان يشعران ويرتجزان و

 بالميسرة وعليها يزيد بن ابي سفيان ويرتبط10بن العاص وشرحبيل بن حسنة والف 
بكل منهم رئيسا يرتبط بهم ومعهم داعية وحاديا هو ابو سفيان بن حرب

م قرر خالد ان تبدئا قوات القلب بالهجوم الصاعق والسريع لتفاجئ جند636وفي اب 
وفرسان البيزنطيين الذين فزعت خيولهم من الصوات المتعالية التي كان ينطق بها

المقاتلون المسلمون بصيحة (ا اكبر) الممزوجة باليمان والخوف حيث تم تئاسير مائة
من المقاتلين البيزنطين فيما قتل ثلثين الف من المسلمين اي حوالي50الف جندي اي /

منهم فيما جرح كل من عكرمةبن ابي جهل وعمرو بن عكرمة 75/
ومعركة نهراليرموك من بين اهم المعارك السلمية التي حصلت ضد الرومان الشرقيين

البيزنطيين حيث غادر هرقل دون رجعة بلد الشام التي كان الرومان الغربيون اي الطليان
854قم ./سورديل ص 64قد حكموها منذ 

-قسم ابو بكر شبه الجزيرة العربية لعشرة مقاطعات / وليات/ وعين لكل منها واليا8و
هي :

-ولية مكة ابقى عليها عتاب بن اسيد الذي كان محمد قد وله اياها 1
وب-الطائف ابقى عليها عثمان بن ابي وقاص الذي كان عليها بعهد محمد 

وت-وليةصنعاء عليها المهاجر بن ابي المهاجر الذي فتحها بعيد الردة
و ث-ولية حضرموت :صار عليها زياد بن لبيد
و ج- ولية خولن صار عليها يعلى بن امية 

وح-ولية زبيد *صار عليها الفقيه ابو موسى الشعري 
و خ- ولية الجند صار عليها عليها معاذ بن جبل 

ود- ولية نجران -صار عليها جرير بن عبد ا البجلي 
وذ-ولية البحرين:صار عليها العلء الحضرمي الذي فتحها بعيد الردة 

ور-ولية جرش بغرب جنوب الردن صار عليها عبد ا بن ثور وهي الولية الوحيدة التي
خارج شبه جزيرة العرب لن بلد فارس والعراق وبلد الشام كانت بعهد ابي بكر لزالت

/...212بحالت حرب ويتدبر ها قادة جيوشها/ الخضري ص 

و ابو بكر هم معاصروا محمد ..-معاصر9و

م  644 و اغتياله 634بن الخطاب  حكم بين Umar-الخليفة وثانيا
Iوهو بن نفيل بن عدي بن كعب وامه حنتمة بنت هاشم بن المغيرة المخزومية بن-

عاما من عمر محمد20ماي اقل 590الخطاب ولد بمكة عام 
.



 كان عمره قد عشرين وعندما شاعت610-لما بدئا محمد يبث دعوته للسلم عام 2و
32م وبدئا اصحابه ومريدوه يتعرضون للذى كان عمر قد بلغ من العمر 622دعوته عام 

سنة وساهم هو نفسه باضطهاد بعضهم من الذين اضطروا لن يهاجروا للحبشة .

-تزوج عمرثمان نساء منهن اثنين قبل اسلمه وهما زينب بنت مظعون القريشي3و
فولدت له عبد ا وعبد الرحمن الكبر وحفصة ثم تزوج ملكية بنت جرول الخزاعية فانجبت

عبيد ا وطلقها بعيد اسلمه ثم تزوج قرينة بنت ابي امية المخزومية وطلقها ايظا وام
حكيم بنت الحارث المخزومية فولدت له فاطمة وتزوج جميلة بنت قيس الخزرجية

النصارية بالمدينة فولدت عاصما وطلقها وتزوج لهبة اليمنية فانجبت عبد الرحمن الصغر
وتزوج ام كلثوم بنت علي بن ابي طالب التي انتجبت زيداوتزوج عاتكة بنت زيد بن عمر  
.اي كان له من الذكور خمسة هم عبد الرحمن الكبر وعبيدورقية واغتيل وهي على ذمته

ا وعاصم وزيد وعبد الرحمن الصغر و ثلث بنات هن حفصة وفاطمة ورقية.

 م اي بعد عشرة سنوات من دعوة محمد اعلن عمر اسلمه بمكة بعد620-في عام4و
اناسمع بعض افكار ومبادء السلم بالمقارنة مع مايتقول به اشياخ قريش من غطرسة

وتنابز ولحظ ايمان فقراء المسلمين وصبرهم على الذى واحدث اسلمه ضجة اجتماعية
بين اهل مكة الذين كانوا يرون فيه اهم رجالهم بالتصدي للمسلمين الذين اعتبروا اسلمه

نصرا لهم 

-سافر للمدينة حيث استقبله محمد وجعله احد مستشاريه السياسيين والعسكريين5و
حديثا ولبي بكر146 حديثا عنه متجاوزا بذلك عثمان الذي مسجل له 537حيث سجل له 
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-بعيد وفاة محمد صار عمر ملصقا لبي بكر وعثمان وعلي حيث كان يتميز بقلة ماله6و
 قبل40النسبي بالمقارنة مع ابي بكر وعثمان وبحداثة سنه نسبيا حيث انه مواليد 

 قبل الهجرة اي انه يقل عن23الهجرة وبتقدمهم ابو بكر سنا بالمقارنة مع علي مواليد 
 سنة .غير انه يتميز بشجاعته التي يشاطر بها علي بن ابي طالب.16ابي بكر ب 

فساهم عمر معهم بكل قرارات الغزوات الداخلية والخارجية التي اقرها محمد.

-كما اشرنا عند الحديث عن كيفية تنصيب ابي بكر خليفة اول خليفة بعيد وفاة محمد7و
صار لعمر دور اكبرحيث لعب دورا كبيربحسم التنافس والصراع الذي دار بين النصارمن

اهل المدينة بقيادة سعد بن عبادة وبين المهاجرين من اهل مكة واغلبهم من قريش حول
من يخلف محمد حيث كان متقدم صفوف القريشيين الذين دعموا تخليف ابي بكر الذي
جعل عمر رديفه او نائبه وشاركه مع علي وعثمان والخرين بمعظم قراراته العسكرية
والدارية والمالية بل كان بحكم مبادراته واقتراحاته واجتهاداته كئانه الخليفة العملي

والفعلي خاصة بعيد مرض ابي بكر الذي لم يعمل بفكرة الشورى بمن يخلفه خليفة من
بعده بل اوصى عمرلن يخلفه مما اضاف خروجا اضافيا عن روح المشاركة

والمشاورةالتي يامر بها القرئان.
 

من اب13 جمادي الثاني السنة الثانية عشر للهجرة الموافق 22-صار عمر خليفة بين 8و
م من644 من 7هجري الموافق تشرين اول 23 من ذي الحجة عام 26 واغتياله في 634

قبل احد اسرى/ السبايا الفرس الذين جئ بهم للمدينة وهو (الحداد فيروز الملقب (ابو
لؤلؤة)  بالتواطئ مع كل من الهرمزان الذي سبق وان استقدمه عمر واسلم على يدية

وابي جفينة النصراني من اهل الحيرة / العراق الذي جاء به سعد بن ابي وقاص للمدينة
ليعمل بتعليم اطفال وشباب المدينة القرائة والكتابة وصلى عليه صهيب ودفن بالمدينة



وهو البيت القديم لمحمد  وبجنب محمد وابي بكر

-بعيد توليه الخلفة بحظور عدد قليل من اركان الدولة فيهم عثمان وغياب علي بن ابي9و
طالب الذي صار عمليا امير المعارضة السياسية خطب عمربجامع المدينة خطبة قصيرة

جدا جاء فيها ( بسم ا والصلة على نبيه محمد.اما بعد:ايها المسلمون اعلموا انما مثل
المؤمن كمثل جمل انف اتبع قائده فلينظر قائده اين يقوده .اما انا فورب الكعبة لحملنكم

على الطريق .فان احسنت فاعينوني وان اعوججت فقوموني .قوموا لصلتكم يرحمنا ا
247واياكم) الخضري ص 

-منذ توليه الخلفة قرر عمر اعتماد مبدئا التشاور والمشورة التي امر بها القرئان10      و
وكان مجلسه المركزي بالمدينة يتكون دائما من عدد من الصحابيين اقلهم من

النصارحيث ابتعد عنه الكثير من قادتهم فيما التف حوله الكثير من قادة قريش من من
المهاجرين منهم كل:من عمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وعبد الرحمن بن عوف
وطلحةبن الزبير والزبيربن العوام والعباس بن ابي طالب اضافة لولده الكبر عبد ا

وبعض من الفقهاء الذين كانوا ممن اوصى بعيد محاولة اغتياله القاتلة ان يكون خليفته
من بينهم .

وكان يعتبرالصلة الجامعة السبوعية بيوم الجمعة الذي صار عمليا يوم عبادة جماعية
وراحة عند المسلمين تقليدا ليوم السبت عند اليهود والحد عند المسيحيين  فرصة التقاء

ولقاء للمسلمين ليتبادلون الراء والجتهادات حيث يجري قبل وبعد طقوس الصلة طرح
ومناقشة المسائل المالية والجتماعية والعسكرية .

واصل عمر سياسة سابقه ابا بكر بالعمليات العسكرية بتحرير العراق -11و

هجري تم بعهد عمر تحرير ما بقي من عراق20م/ 643هجري و13ن/ 636.بين12و
العجم من قبل كل من القادة بشير بن الخصاصية والمثنى بن حارثة الشيباني وخالد بن

الوليد الذي اصطحب نصف جند المسلمين البالغ عددهم عشرة الف وسار بهم غربا حيث
اجتمع برفاقه باليرموك لمقاتلة البيزنطيين وتحرير بلد الشام كما اشرنا فيما بقي بغرب

العراق وبمناطق الحيرة على الفرات بشير والمثنى يتصديان بصعوبه لجند كسرى الفرس
الذين كانوا ليزالون يتواجدون على ضفتي دجلة وخاصة جهته الشرقية حيث المقر

 كم من جنوب30 الواقعة على بعد حوالي Les Ctésiphonالصيفي لكسراهم بالمدائن
غرب مدينة بغداد 

كما كان الفرس يتواجدون بجنوب العراق اي في اليالة ( البصرة ل حقا) بقيادة الكسرى
شهريار الذي نصب الجنرال بهمن جاذويه قائدا لجنده بشرق العراق مما اجبر المثنى بن

م للمدينة ليطلب قوات636الحارث ان يخلف مكانه بشير بن الحصاصية ليغادر هو عام 
اضافية من الخليفة ابي بكر الذي توفي قبيل وصول المثنى الذي حظر تنصيب عمر الذي

ارسل مع المثنى جيشا يظم سعد بن عبيد وسليط بن قيس و عبيد ا بن مسعود
الثقفي الذي سيستشهد بالعراق مع اربعة الف من المسلمين بين قتيل وغريق بالفرات

وفرار من بقي منهم عند ملقاة ما يقرب من ربع مليون مقاتل فارسي بقيادة القائد
الفارسي مهران الذي خسر هو الخر ما يقرب من مائة وعشرين الف مقاتل كانوا بامرة

القائد العام للقوات الفارسية الجنرال رستم الذي عيننه كسرى الفرس (السيدة
ازرميدخت ) التي اعقبت الكسرى شهريار ورفضها قومها بعيد تلك الخسارة البشرية

Yazdajerd Bin Sharayardالكبيرة تجاه المسلمين فعزولها ونصبو الوريث الكسروى الشاب  
سنة مما يدل على وجود ازمة سلطة وارتباك وانهيار معنوي لدى الفرس خاصة21البالغ 

م على البيزنطينيين وطردهم636وقد علموا بوجود جيش اسلمي اخر قاتل وانتصر عام 
من كل بلد الشام وتواتر الخبار لقصر كسرى عن وصول امدادات عسكرية اسلمية

قادمة من شبه جزيرة العرب التي لم تصل بسرعة  
كما ان الخليفة عمر اعتبر ان خسارة المسلمين لكثر من اربعين الف مقاتل خسارة و



هزيمة كبرى يجب عدم تكرارها ويجب ارسال المزيد من الجند للعراق لنصرة من بقي من
هجري13الجن ولمواصلة الغزو والفتوحات بالعراق وبلد فارس.. فكتب في ذي الحجة 

كتابا هلعا واستنفارا ونفيرا عاما لجميع ولة امصار شبه جزيرة العرب يقول لهم فيه (بعد
البسملة .العجل العجل ل تدعو احدا له سلح او فرس او نجدة او راي ال انتخبتموه

ووجهتموه الي) .فتوافد عليه الفرسان من كل مكان ومعهم الخطباء والفقهاء واغلبهم
يطمع بغنيمة او بارض وقليل منهم (بالسشهاد) وجمعهم بالمدينة التي خلف ورائه فيها

علي ابن ابي طالب الذي كان اقرب مستشاري عمر كما كان هو لبي بكر وقادهم هو
بنفسه ومعه عثمان والعباس بن ابي طالب وعبد الرحمن بن عوف وطلحة وسعد بن ابي

حديثا271وقاص مالك بن اهيب بن عبد مناف القرشي الزهري الصحابي الذي سجل له 
عن النبي حتى وصل بهم لمنطقة صرار التي تقع على بعد ثلثة اميال من ارض العراق

مع جزيرة العرب ونصحه كثيرون من اصحابه بعدم المسير اكثر بحكم مركزه الروحي
والسياسي حيث قد يحصل له ما يحصل بحرب غير معروفة النتائج فاقنتع عمر برئايهم
وصلى بهم ثم خاطبهم قائل ( ايها المسلمون اني انما كنت كرجل منكم حتى صرفني

ذوو الرئاي منكم عن الخروج فقد رئايت ان اقيم وابعث فيكم رجل منكم وهو سعد بن ابي
وقاص يئامركم فاتمروا باوامره فسيروا على بركة ا فمنه النصر والعزة) وعاد عمر

للمدينة وهو يراقب عن كثب اخبار الجند من خلل الفرسان الذين اختاهم ليكون حملة
كتبه واوامره لسعدبن ابي وقاص وليكون مطلعا على اساليب وادارة المعارك ونتائجها

وكئانه يرى الشياء والقواجع بنفسه لنه كان يرى نفسه مسؤول ليس فقط عن رعاياه بل
عن كل شاة ( ناقة ) ضاعت ( تاهت ) بارض العراق كما  جاء بئاحد كتبه  لسعد يقول فيه
(واكتب الي اين بلغ جمعهم ومن رئاسهم الذي يلي مصادمتكم فانه قد منعني من بعض

ما اردت الكتاب به قلة علمي بما جمعتم عليه واستقر امركم عليه وصف لنا منازل
المسلمين والبلد الذي بينكم وبين المدائن صفة كئاني انظر اليها واجلعني من امركم

على الجلية) وهذا ما يدل على الوعي والحرص السياسي والعسكري لعمر وكان سعد
يرد عليه بتفصيل ستراتيجي دائم  

فبعد ان عسكر سعد بجندة بموقع (القادسية الواقعة على بعدحوالي اربع اميال من مياه
الفرات باتجاه الحيرة والكوفة وهيئ احدى المحافظات العراقية ) قرر ان يرسل وفدا فيه

النعمان بن مقرن والمغيرة بن زرارة السدي وعاصم بن عمرو لكسرى الفرس يزدجر الذي
استقبلهم وسئالهم عن سبب غزوهم لبلده ؟ فاجابه النعمان بان ا بعث فينا نييا لنشر

عبادته بين الناس الذين ان استجابوا صاروا لنا اخوة بالدين وان رفضوا عليهم ان يدفعوا
جزية لنا وال فبيننا وبينهم السيف) 

وقال يزدجر -اني اعلم بئاننا كنا نوكل بالعرب قرى الضواحي فيكفوننا اياهم فئان كان
عدد منهم لحق بكم فل يغرنكم منا وان كانت الحاجة قد دعتكم لغزونا فرضنا لكم قوتا

واكرمنا كم وكسوناكم وملكنا عليكم ملكا منكم يرفق بكم  )
فرد المغيرة السدي  (ايها الملك .اننا امنا بالسلم دينا وندعوا له ونقاتل من اجله فاختر

بين اليمان به او دفع الجزية وال فئالسيف بيننا ). 
فقال كسرى  لول ان البعوث ل تقتل لقتلتكم  ) 

وخرج الوفد السلمي مهانا وهو يتوقع ان يلقيهم رستم بمائة وعشرين الف مقاتل
فارسي مجهزا بافضل السلحة بحينه ومدرب على معارك سبق وان خاضها اباؤهم

واجدادهم ضد الشوريين والبابليين والفراعنة والغريق والروم الغربيين والشرقيين كما
سنشير لذلك

وبالفعل فقد جائتهم جحافل الفرس ومعها فيلتها الهندية الشهيرة بقيادة رستم والتقى
الجمعان وتراجع باليوم الول  المسلمون الذين كان يقودهم هاشم بن عتبة بن ابي
وقاص لن سعد كان مريظا ول يقوى على امتطاء الخيل بل يشرف ويوجه من منصة

اعدت له  وقتل من المسلمين الكثير  مقابل خمسمائة من الفرس وسمي (يوم ارمات) .
وفي اليوم الثاني تجدد القتال وصمد فيه المسلمون وسمي (يوم اغواث ).وفي اليوم

الثالث  زادت معنويات المسلمين الذين كانت معهم بعض من نسائهم يشاركن بشكل غير
مباشر بالحرب من خلل القصيد و مداواة الجرحي فيما قلت معنويات جند الفرس الذين

لم يكونوا يتوقعون ان يلقوا مثل هذا الصمود والبسالة عند المسلمين الذين توغلوا
بصفوف مقاتلي الفرس وهم يضربون بالنبل الفيلة التي كانت تهيج وترمي براكبيها ارضا

تمكن ان يتسلل الفارسوتدعس هذا وذلك حتى انتشرت الفوضى بصفوفهم حيث 



العربي المسلم (هلل بن علفة لخيمة قائدهم رستم واصابه برمحه وجز رئاسه وحمله
وهو يركض بين المقاتلين و يصرخ قائل  قتلت رستم وا ) مما شد من عزم المسلمين

فيما انفرط عقد الفرس الذين خسرو اكثر من ثلثين الف قتيل مقابل ثمانية الف من
م نهاية (حرب القادسية الثانية) التي سبقتها القادسية الولى636  المسلمين ليكون عام 

م التي كانت على يدي العرب المناذرة قبل السلم ووضعت حرب القادسية570  عام 
كما سنشير الثانية نهاية للمبراطويات الفارسية التي عاشت لكثر من اربعة الف سنة 

كما ان سعد بن ابي وقاص واصل تقدمه شرقا باتجاة المدائن عاصمة يزدجر الذي هرب
لخانقين ومنها لحلوان ثم رحل للصين مستنجدا .

ولما لم يستجيبوا له تجنبا لخطر المسلمين عاد سرا ليموت او اغتيل ببلد فارس في
م فيما وصل سعد لمدينة كسرى ( طيزفون )الواقعة على651هجري عام 16صفر عام 

كم جنوب غرب بغداد التي لم يكن الكثير من العرب قد رؤوا مثلها من حيث السعة30بعد 
والعلو والمتنانة وجعلوها احدى مقابر شهدائهم ومنهم خاصة كل من الصحابي حذيفة بن

 حديثا عن محمد و سلمان الفارسي احد225جابر العبسي اليماني الذي له 
المستشارين السياسيين لمحمد ول زال قبراهما مزارا للكثير من المسلمين فيها.

كماوجد سعد بمقر كسرى كثيرا من المواد الثمينة من الذهب والفضة والسجاد وقسم
الكثير منها بين المقاتلين والشهداء وارسل مابقي منها لبيت المال ومنها سجادة فارسية

كبيرة بحجم خمسين مترا مربعا اضطر عمر لن يقطعها ويقسمها بين رجالت دولته لنه
لم يكن عنده قاعة تتسع لها .

م قرر عمر الستمرار  بالجهود الحربية بالعراق وبلد فارس637 للهجرة 14وفي رجب عام 
حيث امر سعد بن ابي وقاص الذي صار عمليا اول واليا على العراق ليواصل استكمال

فتح العراق والتوغل ببلد فارس .فقرر سعد ارسال جيشا يقيادة الصحابي عتبة بن
غزوان المازني الذي له اربعة احاديث عن النبي ومن المهاجرين المسلمين الوائل

 الذي يقع على ملتقى نهري دجلة والفرات ويصب بالخليج وAblaللحبشة و فتح ميناء 
كان منذ فترات موغلة بالقدم مينائا تجاريا لبلدان شبه جزيرة العرب و للسومرين

والبابليين والشوريين والفرس مع شبه القارة الهمية والصين وافريقية الشرقية التي
 التيBassora/ Bassrahتقع غرب البحر الحمر من جهة اخرى وبنوا مدينة سموها مدينة 

 على الفرات التي جعلها سعد بن ابي وقاص منذ عامAL Kufaالكوفةصارت بعد 
هجري مقرا له قبل ان يجعلها علي بن ابي طالب عاصمته بعد ان تولى17م /محرم 638

الخلفة بعيد مقتل عثمان كما سنشير 
فصارت البصرة ثاني اهم مدينة اسلمية بالعراق بعد الكوفة وعين الخليفة عمر الخوين

نعمان وسويد ولدا عمرو بن مقرن للشراف على خراجهما قبل ان تتقدم عليهما بغداد منذ
م.656بنائها عام 

Ahwazكماقام القائد عتبة بن غزوان بنشر جنده شرق نهر شط العرب حيث تقع مدينة  
على الضفة الشرقية من نهر شط العرب وجنوب غرب بلد فارس من جهة البحرين التي

كانت ول زالت تقطنها بعض القبائل العربية من كعب والخزاعل وبقي عتبه بن غزوان
هجري حيث عين18م/640يحكم البصرة التي اشرف هو على بنائها.حتى وفاته فيها عام 

عمر بدله المغيرة بن شعبة ثم عزله وولى عليها ابا موسى الشعري الذي ساهم بقيادة
 وSouse وRamhermizالنعمان بن مقرن وسهل بن عدي بالتوغل ببلد فارس ففتحو اقاليم 

Taster بمقاطعة Khosistan حيث قبضوا على قائدهم فيها وهو Harmazanوارسلوه اسيرا 
للمدينة جيث شاهد الخليفة عمر نائما بمسجدها دون حراسة ول حجابة فتعجب

Harmazanوقال ( عدلت فئامنت فنمت) وبعد نقاش فلسفي طويل حضره انس بن مالك 
اسلم الهرمزان واسكنه عمر بالمدينة واقطع اليه راتبا..كما استمر النعمان بن مقرن ومعه

 حديثا عن محمد وهو حذيفة بن جابر العبسي اليماني225الصحابي الخر الذي له 
Tabristan بين Nicapour و Ray و Hamadan فيNahawandبالتقدم بجندهما نحو مقاطعات 

 وفتحوها بعد ان استشهد فيها النعمان بن مقرن وصارت اسية الوسطىKhorasanو 
 تحت رحمة القوات السلمية .كما وصل سراقة بن عمرو وعبدAzerbaidjanوخاصة 

الرحمن بن ربيعة لمقاطعة الباب الواقعة على بحر طبرستان والخزر حيث وافق ملكها
/274و 272شهرزار على دفع الجزية فوافقاه ووافقهما عمر ايظا / الخضري ص 



 هجري قرر عمراستمرار الجيوش السلمية بالتقدم شرقا فقرر16م/ 637-في عام13و
سعد بن وقاص تكليف كل من هاشم بن عتبة بن غزوان وولده عبد اللة والقعقاع وهو

 عن محمد والمقداد بن السود الكندي الحضرمي وهو من48سابع من اسلم وله 
الصابئيين وغيرهم بقيادة اثنا عشرالف مقاتل وساروا بهم شمال شرق المدائن وفتحوا

 ومدينة المقدادية التي سميت باسم المقداد الكندي وهيKhanakine و Jallulaمقاطعات 
مقاطعات تقع شمال شرق بغداد وشرق بعقوبة ول زالت من بين المواقع الستراتيجية

 البوابة الغربية ليرانKhurasanنحو مقاطعة 
.

 احدى اقاليم الجبل ببلد فارس والتي كان يكثر فيها اليهودAsfahanكما فتحوا ايظا مدينة 
 الذي قبلALFasofyanمن الفرس والتي فتحها عبد ا بن عتبة حيث كان ملكها يلقب 

لمساندة سهل بن Karman hgthvsdmسار عبد ا نحو مدينة  بالصلح ودفع الجزية و
عدي..

هجري وبئامر من الخليفة عمر قرر سعد بن ابي وقاص جيشا17م/ 639-وفي عام14و
كم50التي تقع على بعد حوالي حوالي  Tikritبقيادة عبد ا بن المعتم لفتح مدينة  

كم شمال شرق المدائن وعلى25جنوب غرب مدينة اربيلو / اربيل التاريخية و حوالي 
الضفة الغربية من دجلة وفيها قبائل عربية من اياد وتغلب والنمر وطي حيث اعتنق الكثير

منهم المسيحية وخضعوا سياسيا للفرس الذي كان لهم موقعا عسكريا فيها منذ فترات
قم بقيادة333طويلة حيث كان لهم صراع مع اليونانيين الذين انتصروا عليهم عليهم 

السكندر المقدوني ب(معركة اربيلو) مثلما لهم صراعات مع الرومان الغربيين الذين
 الواقعة شمال غرب تكريت وHatraقم بلد الشام ووصلوا مدينة الحضر 64احتلوا عام

لزالت اثارها الرومانية بعد اعتناق اهلها المسيحية موجودة  

-كان عمر قد ارسل امراء اضافيين للمساهمة بقيادة الجيوش ببلد فارس وادارة15و
سنوات من حكمه حيث امتد النفوذ السلمي شرقا10المقاطعات التي تم فتحها خلل 

حتى نهر جيحون والسند وجنوب المحيط الهندي وارمينة شمال .اي ان المسلمين احتلوا
بعهد عمر كل بلد المبراطورية الفارسية العريقة والمترامية الطراف وصاروا مجاوريين

لشيه القارة الهندية ومداخل الصين 
 التي كانت ولزالت من بينKhorasanحي عين الحنف بن قيس التميمي  واليا لمقاطعة 

وتوفي الحنف بالكوفةاهم المقاطعات اليرانية وفيها ظهر ابو مسلم الخراساني 
 الشهيرة ايظا بعلمائها وادبائهاNisapourومجاشع بن مسعود السلمي واليا على مقاطعة 

Dara وسارية بن زنيم الكناني واليا لمقاطعة Istikorوعثمان بن ابي العاص واليا لمقاطعة 
مسقط رئاس داريوس كسرى الفرس الشهير 

 والحكم بنSajistanوسهيل بن ودي واليالمقاطعة كرمان وعاصم بن عمرو واليا لمقاطعة 
الشهيرة التي توفي فيها هارون الرشيد وولده المئامونReyyعمير التغلبي واليا لمقاطعة 

م فتح عمر الجزيرة الشمالية الفراتية المجاورة لبلد639هجري عام 17-في عام 16و
الروم حيث ارسل القائد سعد بن ابي وقاص الذي كان يقيم يين الكوفة والبصرة جيشا

بقيادة كل من سهيل بن عدي وعبد ا بن عتبان وعقبة بن الوليد بقيادة عياض بن غنم
الفهري الذي اسلم قبل معركة بدر لفتح الجزيرة الفراتية المجاورة لبلد الروم باسية
الصغرى ( تركية ) حيث قاموا بفتح مقاطعات / ثغور الرقة وديار بكر وربيعة وحران و
نصيبين شمال غرب العراق وهي مدن ووليات سورية وكانت تقطنها بغالبيتها قبائل

م سورية وبقيت636عربية تدين بالمسيحية و تخضع للروم البينطيين الذين اندحروا عام 
قواتهم تتراجع شمال داخل اسية الصغرى فيما توسع النفوذ السلمي بعهد عمر ليشمل

كل العراق وبلد فارس وما كان يتبعها باسية الوسطى وبلد الشام 



م بعهد الخليفة الول636-بعيد انتصار العرب المسلمين بمعركة نهراليرموك في اب 17و
ابي بكر وكان هناك عدد من القادة الذين اشرنا لهم خاصة خالد بن الوليد وهاشم بن

عتبة والقعقاع بن عمر من قادة جند العراق الذي كان يقوده سعد بن ابي وقاص والتحقوا
بالجيش العربي ببلد الشام بقيادة كل من عمرو بن العاص ويزيد بن ابي سفيان وابو

عبيدة بن الجراح الذي كلفه عمر ليكون مسؤول الجيوش السلمية ببلد الشام بدل من
ابن العاص الذي بقي ظمن القيادة العسكريةوبقيت جيوش بيزنطية بكثير من الحصون

الشامية والفلسطينية وسواحل صور وصيدة وطرابلس وبيروت اللبنانية .

هجري وبعدستة اشهر من تولي  الخليفة الجديد عمر بن الخطاب13م/ 634وفي عام/
قاد ابو عبيدة ومعه القعقاع وهاشم ويزيد وخالد  جنده نحو (حصن فحل )الواقع بين

حوران والردن حيث جند الروم الذين انسحبوا شمال نحو دمشق التي كانت اهم ولية
 قم وحاصروها لمدة سبعين يوما يرجمونها بما كان64رومانية غربية وشرقية منذ عام 

يتوفرلهم من اسلحة بسيطة وما يبثونه بين رعاياها من اشاعات ففتحت ابوابها لهم دون
/661قتال  وستصبح مركز ولية بلد الشام قبل ان تصبح عاصمة الدولة الموية بين 

م وامر عمر بعدها بعودة كل من هاشم بن عتبة والقعقاع ومعهما جندهما للعراق .750

-ومن مدينة دمشق قرر عمر التوسع والنتشار اكثر حيث امر بفتح مدن حمص18و
وقنسرين وقيسارية واجنادين حيث توجه ابو عبيده بن الجراح ومعه قواده نحو (حصن

المرج )الواقع شمال دمشق حيث كان يتحصن به من بقي من جيش الروم بقيادة كل من
)ThoutherوChamsاللذان انسحبا نحو الشمال حيث مدينة حمص الواقعة شمال شرق ( 

بلد الشام التي احتلهاابو عبيدة صلحا وانتقل لمدينة قنسرين الواقعة بين حمص وحلب و
كان يقطنها قوم من العرب الذين قبل منهم خالد استسلمهم دون قتال وظمهم لصفوفه

مما دفع عمربن الخطاب عند سماعه هذا القرار الذكي والشجاع والسلمي لن يعلن امام
اصحابه قائل (رحم ا ابو بكر فقد كان اعلم بخالد مني واني لم اعزله هو والمثنى بن

حارثة بالبصرة وامرت بدله ابا موسى الشعري عن ريبة ولكن الناس عضموهما فخشيت
ان يوكلوا لهما) ..

كما سار يزيد بن ابي سفيان نحو حصن قيسارية / قيسرية ففتحه .فيما فتح عمرو بن
الذي انسحب بمن بقي معهArtabonالعاص حصن اجنادين وكان عليه  القائد البيزنطي 

من جنده لمدينة ايلياء اي القدس 

 للهجرة امر عمرفتح فلسطين التي عاصمتها القدس التي تسمى15م/640-في 19و
 كمايشيرElie Bin Rum Bin Sam Bin Noéنسبة لمؤسسها Alyaبعدة اسماء منها ايلياء 

Jérusalem و تسمى باللغة العبرية اورشليم والفرنسية  293/1اليعقوبي بمعجم البلدان
 و قطنتها شعوب الكنعانيون والهكسوس وفيها بعض من اليهود العربAL Qudsوبالعربية 

الذين يطلق عليهم السامريون والعابرون او العبرانيون حيث اعتنق معظم اهلها
م بعد ان صارت رومة والقسطنطينة مسيحية 335المسيحية خاصة منذبداية عان 

فبئامرالخليفة عمر والقائد العام لجيوش المسلمين ببلد الشام ابو عبيده بن الجراج
 الذي سبق وانسحبArtabonاستمر عمرو بن العاص بمطاردة جندالقائد البيزنطي  

لفلسطين التي فتحها عمرو دون قتال ايظا مما افرح عمر بن الخطاب الذي كتب لقواده
ان يلقوه جميعهم بالقدس ليحج لها كاول خليفة مسلم باعتبارها كانت اولى القبلتين
ومنها عرج محمد للسماء كما يرد القرءان وقبل ان يقرر عمر  ان تكون قبلة المسلمين

الولى مكتهم بشبه جزيرة العرب فيما صارت القدس ثاني الحرمين بعد مكة ثم ثالثتهما
بعد المدينة لسباب جيوتاريجية وسياسيةمعقدة..فكان عمر اول من غادر عاصمته

المدينة لزيارة بلد الشام وخاصة القدس وهو راكبا ناقته التي ارهقها التعب والعطش
والجوع اكثر مما ارهق راكبها وهو بثيابه البيضاء الخفيفة والمتواضعة ومعه عدد قليل من
مرافقيه وخاصة الصحابي عبد الرحمن بن عوف وكان باستقبالهم كل من معاوية بن ابي



سفيان الذي كان يعمل بديوان محمد وبقي يعمل فيه بعهد ابي بكراو عينه عمر واليا على
ابو عبيده بن الجراح وعمرو بن العاص ويزيد الشام التي لم تكن قد تحررت بعد بالكامل و

بن ابي سفيان وشرحبيل بن حسنة وخالد بن الوليد وقد ظهرت عليهم ايات الفخر
بالنتصارات والمغانم الكثيرة والثمينة التي حصلوا عليها من الروم ولبسوا الحرير

وباقدامهم احذية من الجلود المصنوعة صناعة متينة وبايديهم سيوف رصعت اغمدتها
بالفضة وخيولهم سمينة وعليها سروج جلدية وحريرية لم ير مثلها عمرالذي ترك رعاياه

بالمدينة ينتظرون قدوم مزيدا من المغانم والخراج والخماس لينتعشوا ويتبحبحوا مما اثار
فضوله وغضبه فقال لهم( ويحكم اياي تستقبلون بهذه البهةالمترفة  ؟ انكم كنتم اذل

واحقر واقل السف لقد اعزكم ا بالسلم فشبعتم منذ سنتين وسرع ما ندت بكم
البطنة وتا ا لو فعلتموها على رئاس المائتين لستبدلت بكم غيركم )

فرد عليه قائدهم ابوعبيده الجراح (ياامير المؤمنين انها بلد مقتوحة وان علينا السلح
وانك بقدومك الينا صنعت صنيعا عظيما لهل البلد وهم ليقبل يديه ).فقال عمر فنعم اذا /

/288الخضري ص 

وقام عمر ومعه قواده بزيارة  كنيسة القيامةبالقدس حيث قبر السيد المسيح و استقبله
بطرقها الذي انحنى له عمر وصحبه وقرؤو  اليات التي تتحدث عن مريم العذراء التي هي

الوحيدة التي ورد اسمها بالقرئان نصا وعن ابنها عيسى  الذي تكلم بالمهد صبياوهو لم
يصلب بل تم صلب من يشبهه فقد رفعه ا للسماء كما يرد القرئانكما اشرنا بالباب الول

الفصل الحادي عشر من هذا الكتاب  
ثم طاف بهم البطريق بارجائها وهي مليئة بتماثيل السيد المسيح وامه مريم وبالشهداء

من القساوسة والبابوات الذين قتلهم الرومان الغربيون .

بالعهد للهجرة وبعد ان زار الخليفة عمر وقواده  كتب وثيقة سميت 15م / 640وفي عام /
 لهل فلسطين والقدس جاء به (بسم ا الرحمن الرحيم اماL  '  Édit d  '   Uma  العمري 

بعد:هذا ما اعطى عبد ا عمر امير المؤمنين( لهل ايليا) من المان :امانا لنفسهم
واموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمهم وبريئهم وسائر ملتهم وانه لتسكن كنائسهم

ول تهدم ول ينتقص منها ول من حيزها ول من صليبهم ول من شيئ من اموالهم ول
يكرهون على جينهم ول يظار احد منهم ول يسكن بايليا معهم احد من اليهود وعلى اهلها
ان يعطوا الجزية كما يعطي اهل المدائن بالعراق وعليهم ان يخرجوا منها الروم واللصوص
.فمن خرج منهم فانه امن على نفسه وماله حتى يبلغوا مئامنهم ومن اقام منهم فهو امن
وعليه مثل ما على اهلها من الجزية .ومن احب من اهلها ان يسير بنفسه وماله مع الروم

ويخلي بيعهم وصلبهم فئانهم امنون على انفسهم وبيعهم وصلبهم حتى بلغوا امنهم
.ومن كان بها من قبل الرض قبل مقتل فلن فمن شاء منهم قعد وعليه مثل ما على

اهلها من الجزية ومن شاء سار مع الروم ومن شاء رجع لهله فانه ل يؤخذ منهم شيئ
حتى يحصد حصادهم .وعلى مافي هذا الكتاب عهد ا وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة

)وشهد على ذلك عبد الرحمن بن عوف وعمرو بن العاص وحالد بنالمؤمنين اذا اعطوا 
..289الوليد ومعاوية بن سفيان وبطريك الرذودوكس بفلسطين / الخضري ص 

وعندما حان وقت صلة الظهر اوسئاذن عمر البطريك ليصلي بقومه فاقترح عليه البطريك ان يصلي بهم
داخل كنيسة المهد او القيامة ببيت لحم بالقدس فقال عمر لو فعلناها لصبحت وسنة للمسلمين

ولمن يئاتي من بعدنا ولذلك وسنصلي خارج الكنيسة فصلوا .
كما طلب عمر من البطريك ان يدلهم على ارض تصلح لن نبني عليها مسجدا للمسلمين فاقترح

البطرك ان يكون بالقرب من الكنيسة على صخرة قريبة قال عنها كان يعقوب اي اوسرائيل قد نادى ربه
منها فوافقه عمر الذي شارك بنفسه ومعه اصحابه يرفع عن تلك الصخرة ما وضع حولها وعليها من

اووساخ ووضع حجر الوساس لول مسجد اوسلمي بالقدس وسمي بجامع /مسجد عمر او قبة الضخرة
وهو مثمن متئاثر بالطراز الروماني البيزنطي .

 للهجرة عم طاعون ببلد الشام وفتك بالعديد من قادة المسلمين17م/642وفي عام 
منهم ابي عبد ا الجراح ويزيد بن ابي سفيان والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو

وولده عتبة و معاذ بن جبل ومئات من اخرين مما دفع عمر ليخاطر بصحته ويقوم بزيارة



ثانية لبلد الشام ليترحم على الموتي وليواسي الحياء وطلب من بلل الحبشي  الذي
كان قد جاء للشام بعد وفاة الرسول ليؤذن بالناس فئاذن و كان بكى وابكى الكثيرين ممن

كانوا قدسمعوا صوته وهو يؤذن بمسجد المدينة بعهد محمد .

هجري قرر عمر فتح بلد النيل حيث وجه لها سعد بن ابي20 م/ 644-في عام20و
وقاص وجيش من اربعة الف مقاتل محمولين على سفن عبرت البحر الحمر وحطت

بميناء السكندرية 

 عين عمرولتا بالمصار التي كانت بعهده وهي  :21و
م / الخضري622في مكة - نافع بن الحارث الخزاعي صحابي اسلم يوم فتح مكة عام 

 314ص 

وفي الطائف - سفيان بن عبد ا الثقفي .

وفي صنعاء - يعلي بن منبه بن نوفل عبد مناف 

وفي البحرين -عثمان بن ابي العاص الثقفي 

وفي الكوفة- عماربن ياسرالقحطاني الكناني من الصحابة الوائل شهد معارك بدر واحد
 حديثا عن محمد الذي كان يسميه ذو القلب الطيب فهو اول الشتراكين62والخندق وله 

بالسلم والذي شكاه اهل الكوفة بانه رجل متواضع ول يملك صفاة المير وليس عالما
بالسياسة  فاستدعاه عمر مع بعض وجهاء الكوفة ولم يستطع عمار الدفاع عن نفسه

كما يبنبغي فاعفاه وعين بدله ابو عبيده بن عامر الجراح ومن بعده سعيد بن العاص
وانظم عمار لجند علي وشهد معركتي الجمل وصفين التي استشهد فيها وكان عمره

 325 والخضري ص 21/6ثلثة وتسعين سنة / ينظر الطبري 

حديثا عن النبي136وفي البصرة -المغيرة بن شعبة بن مسعود الثقفي من الصحابة وله 
وشارك بفتح البصرة وعزله بعد ان اشتكاه اهلها وعين بدله عبد ا بن قيس بن حضار
الملقب ابو موسى الشعري اليمني الزبيدي واسلم بعد فنح مكةووله محمد مناطق

حديثا وعينه عمر واليا على البصرة واعفاه عكر بعد وشاياة تبث355زبيد وعدن وله 
كذبهافعفا عنه وعاقب الدعاة الذين ثبت كذبهم وصار ابو موسى ممثل لعلي مقابل عمرو

بن العاص ممثل معاوية بغيد معركة الجمل والصراع بين علي ومعاوية / الخضري ص
 363و 323

 
وفي بلد فارس -عبيد ا بن معمر الذي سيثور ضده اهل فارس بعهد عثمان وقتلوه/

316الخضري ص 
.

 م حيث شكل سللة661وفي دمشق -معاوية بن ابي سفيان الذيبقي فيها حتى عام 
  حيث حكم بعده ولده يزيد ثم مروان بن الحكم 750حكمت حتى عام 

وفي انطاكية :بشمال غرب سورية حبيب بن سلمة الفهري القريش من مواليد
مكةوشارك بالجيش المتوجه للشام بامرة عبيد ا بن الجراح الذي عينه واليا على

انطاكية وساهم بغزو ارمينية بعهد معاوية / 

وفي حمص :شمال شرق سورية بقي فيها فاتحها شرحبيل بن السمط الكندي وانظم
357لمعاوية وبقي واليا لحمص حتى وفاته ومن بعده تولها عمير بن سعد/ الخضري ص 

.
وفي فلسطين -التي قسمها عمرلقسمين المركز ومقره القدس / ايلياء والطراف



ومركزه الرملة وما حولها فعين لها يزيد بن ابي سفيان 

وفي مصر -سعد بن ابي وقاص السهمي ثم عزله وعين بدله عتبة بن ابي سفيان الذي
جمع اموال طائلة فاستدعاه وقال له من اين لك هذا  ؟ وادعى بان ذلك من نشاطه

التجاري فاخذ عمر نصفه وعين بدله عبد ا بن سعد بن ابي السرح القريشي العامري
الذي كان قد اسلم قبيل فتح مكة وصار من هيئة كتاب القران وشارك بالحملةالتي قادها

م وساهم من مصر بفتح642 هجري عام 25عمرو بن العاص لمصر وحل محله عام 
شمال افريقية 

.
واصدر عمر كتابا يمنع الولة من العمل بالمتاجرة وما يماثلها و عين الصحابي محمد بن مسلمة

297      النصاري ليكون مفتشا له بالمصار /الخضري ص
كما كتب عمر لعماله ان يقودوا المسلمين بمووسم الحج السنوي ليلتقي بهم بمؤتمر وسنوي وبمن

له شكوى اوحاجة ليسمع منهم وليسمعهم ما يريد قوله لهم
كما اوستدعى عددا من الولة خارج مووسم الحج عندما كانت هناك ظرورة حيث دعا كل من المغيرة

ولم يزل عمر يذكر المحنة التي مرتبن شعبة وعمرو بن العاص الذي فتح بلد فارس ومصر.,
بالمسلمين بعيد وفاة محمد وحصول الردة بعده واسائة بعض الولة لبعض المصار بزمن

ال واني وليتابي بكر الذي لم يزود اي من ولته فكتب عمركتابا لولته بالمصاريقول فيه (
عليكم وقضيت الذي علي بالذي ولني ا من امركم فمن علم علم شيئ ينبغي العمل به فيبلغنا
لنعمل به .واني لم اوستعملكم على امة محمد على اشعارهم ول على ابشارهم وانما لتقيموا بهم
الصلة وتقضوا بينهم بالحق وتقسموا بينهم بالعدل .ولم ابعثكم لخذ اموال الناس ومن ظلمه اميره

فل امرة عليه دوني .اني بعثتكم لتعلموا الناس دينهم ووسنة نبيه وان تقسموا بينهم فيئاهم وان
تعدلوا ول تضربوا ول تجلدوا العرب فتذلوهم ول تجمهروها فتفتنوها وخذوا بالقرءان واقلوا الرواية عن

محمد ولتمنعوا هم حقوقهم فتكفروهم ول تنزلوهم الغياض فتضيعوهم .وانا شريككم فان اشكل
 295/ الخضري ص عليهم شيئ ارفعوه لي.) 

-قرر فصل الدين عن الدولة عندما قرر  فصل القضاء عن السياسة فمثلما عين الولة22      و
بالمصار عين عددا من القضاة فيها وحدد لهم الخطوط العريظة بالقضاء السلمي القائم

على العدل الذي هو اساس الملك فقد عين قضاتا كل من 
في المدينة- القاضي المام عليبن ابي طالب الذي كان بعهد عمر يقوم بمهمة قاضي

القضاة والمستشار الفقهي والضرائبي الول 

وفي مكة القاضي ابوالدرداء
وفي الكوفة -القاضي شريح بن الحارث الكندي اليمني الذي بقي فيها سبعة وخمسين
سنة حيث عاصر كل عثمان وعلي ومعاوية ويزيد ومروان وعبد الملك والوليد حيث اعفاه

م 87  هجري وتوفي عام 77  الحجاج عام 

وفي البصرة/ القاضي والراوية ابو موسى الشعري
وفي مصر /قيس بن ابي العاص السهمي وهو شقيق عمرو بن العاص 

وفي اليمن/ القاضي عبد ا بن قيس سلم الذي كتب اليه عمر كتابا قضائيا / قانونيا
جاء فيه :(بسم ا من امير المؤمنين عمر اما بعد :فان القضاء فريضة محكمة وسنة
متبعة فافهم اذا ادلى اليك فانه لينفع تلكم بحق لنفاذ فيه اس ( ساوي )بين الناس

بوجهك وعدلك ومجلسك حتى ليطمع شريف فبحيفك ول ييئاس ضعيف من عدلك . البنة
على من ادعى واليمين على من انكر .الصلح جائز بين المسلمين ال صلحا احل حراما او

حرم حلل .ول يمنعك قضاء قضيته اليوم فرادعت نفسك وهديت فيه لرشدك ان ترجع الى
الحق فان الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي بالباطل .الفهم الفهم فيما تجده
بصدرك مما ليس بكتاب ول بسنة اعرف الشباه والمثال وقس المور عند ذلك .واعمد

الى ا واشبهها بالحق واجعل لمن ادعى حقا غائبا امدا ينتهي اليه فان احضر بينة ول
استحللت عليه القضية فانه انفى للشك واجلى للعمى .المسلمون عدول بعضهم على
بعض المجدودا في حد او مجبرا عليه شهادة زور اوظليا في ولء او نسب فان ا تولى



منكم السرائر ودرئا بالبينات واليمان واياك والغلق والضجر والذي بالخصوم والتنكر عند
الخصومات فان الحق في مواطن الحق يعظم ا به الجر ويحسن به الذخر.فمن صحت

نيته واقبل على نفسه كفاه ا ما بينه وبين الناس وما تخلق للناس بما يعلم ا انه
ليس من نفسه شانه ا .فما ظنك بثواب غير ا في عاجل رزقه وخزائن رحمته

 .293/292 /  الخضري ص .والسلم)

قررعمر عدم السماح لبناء قريش مغادرة بالمدينة والمشاركة بالحروب ال بموافقته مبررا ذلك-23و
بقوله  ان اخوف ما اخاف منه على هذه المة هو انتشار مهاجري قريش بالمصار اذ يريدون ان يتخذوا

مال ا معونات دون عباده .ال فاما وابن الخطاب حي فل اوسمح بذلك .واني قائم دون شعب الحرة
اخذا بحلقيهم وحجزهم من ان يتهافتوا الى النار وينقطع من لم يكن له طول ول مزية بالوسلم

فيصيرون مغمورين واوزاعا في الناس مما اغل كثير منهم عليه 

-عمر استحدث التاريخ والتقويم السلمي بما سمي (السنة الهجرية القمرية )فجعل24و
 ربيع الول22من مكة للمدينة في محمد  رسول ا هجرة عمر بن الخطاب الخليفة

 السنة الولى للهجرة فسمي التقويم الهجري وأول یوم التقویمم622يلول  ا24الموافق 
  م622 تموز 16 الموافق هـ1 عام محرم بالول من الجمعةالهجري يبدئا بيوم 

علما بان السنة القمرية تعمدها معظم الشعوب الشرقية ومنها البابليين والشوريين و
الصين والعرب قبل السلم الذين كانوا يعتمدون نفس اسماء الشهر وهي 

ام وهو أول اشهر السنة الهجرية وسمى المحريم لن  رد رام الحد حد  كانالعرب قبل السلممو
يحريمون القتال فيه. 

العرب كانت تصفرأي تخلو من أهلها للحرب وقيل لن العرب سمي صفرا  لن ديار صفرو
كان يغزون فيه القبائل فيتركون من لقوا صفر المتاع. 

 سمي بذلك لن تسميته جاءت بالربيع  ربيع الولو
. ربيع الول سمي بذلك لنه تبع  الثاني اوربيع الخرو
: وهي مونثة النطق وكانت قبل السلم تسمى جمادى خمسة لوقوعهاجمادى الولىو

. جمادى الولى لنيه تبع ثانيةالبالشتاء حيث يتجمد الماء وجماي الخرى أو 
 سمي رجبا  لترجيب الريماح من السنة اي تنزع منها فل يقاتلوا ورجب يعني توقفرجبو

. الشهر الحرمعن القتال و رجب الشيءد أي هابه وعظمه وهو من 
 وقيل يتفرق الناس فيه ويتشعبون طلبا للماءحيثورمضان رجب:لنه شعب بين شعبانو

.رجب تتشعب أي تتفرق للحرب والغارات بعد قعودهم بشهر العربكانت 
ميي بذلك لرموض الحر لشدة الشمس فيه ويقال رمضت الحجارة إذا سخنترمضانو  وسو

.المسلمين عند الصيومبتأثير الشمس وهو شهر 
 لشولن النوق فيه بأذنابهاإذا حملت وجف لبنها فيقال تشوال حليب البل وفيهشوالو

ندالمسلمين عيد الفطرع
م. ذو القعدةو رو  لقعودالرحال عن الغزو والترحال فليطلبون كل  ولميرة لنه من الشهر الحو
 كانوا يذهبون للحج بهذا الشهر وبقي كذلك عندالعرب قبل السلم لن ذو الحجةو

.الشهر الحرم ومن وعيد الضحى الحجالمسلمين ففيه موسم 

- كان الخليفة الراشدي عمر اول من وضع المعايير العملية لتوزيع الثروة والرزاق25و
طبقا لما وردبالقرئان .حيث امرباحصاء مساحة الرض التي احتلها المسلمون بالعراق

جريب يعادل فدانا3.5 جريب و كل 26.000.000وفارس وبلد الشام ومصر  فكانت بمقدار 
واحدا وصنفت لعدة اصناف اهمها جريب القمح اي الحنطة عليها اربعة دراهم بكل موسم

وجريب الشعير /درهمان بالموسم وجريب السمسم والقطن وما يرتبط بهما /خمسة
دراهم و جريب الكروم والنخيل / ثمانية داهم وجريب الخضر / ثلثة دراهم وجريب

القصب / ستة دراهم .
كما ان جباية السواد كانت حتى وفاة عمر هي بمقدارمائة مليون درهم .كماقال عمر وا

ل اخذ مال من احد ال ما يفيض منه عليه وول اعطيه ال لمن يستحقه واحق به من   وما

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D8%AD%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC_(%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8_%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A9
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انا فيه ال كئاحدكم فالمسلم وتلده اي قدمه بالسلم وعناؤه فيه وحاجته للمال.
ولذلك قام عمر بتقسيم الخمس ليشمل المحتاجين بمن فيهم الكتابيين او المعاهدين او

الذميين بالمدينة ومكة وخارجهما و على الوجه التالي 
لزوجات النبي ولعمه العباس . درهم بالسنة اثنا عشر الف

وخمسة الف درهم لمن شهد المعارك التي كانت بعهد الرسول وخاصة بدر واحد
والخندق ومؤتة وللحسن والحسين 

واربعة الف درهم لعوائل شهداء تلك المعارك 
وثلثة الف درهم لكل من بن ابي بكر وعبدا بن عمر وعمر بن سلمة من النصار 

والفا درهم لكل ذكر من ابناء المهاجرين والنصار. 
وثمانمائة درهم لكل عائلة مكية

وستمائة درهم لكل نساء المهاجرين والنصار
واربعمائةدرهم لكل مسلم ومسلمة بالمدينة 

وثلثمائة درهم لكل محتاج ومحتاجة من غير المسلميين وهم من الذين ل زالوا لم يسلموا
بعد اومن الذميين باعتبارهم من رعايا المة .

/ انظر يعقوب ارتين باشا بكتابه الحكام المرعية بالراضي المصرية وكتاب علي مبارك
174بالخراج السلمي وابي يوسف بكتاب الخراج .والخضري بكتاب الدولة العباسية ص 

علما بانه بالعهد الموي بالشرق تطورت الحسابات والجبايات وشملت اشخاصا مسلمين
مما يخالف مفهوم الذمي ومفهوم الجزية مما اظهر نقمة على بعض الخلفاء المويين
نل وخاصة ببلد فارس مما دفع الخليفة عمر بن عبد العزيزوهو ابن بنت عمر بن الخطاب

يبطلها ويقول بان محمدا جاء هاديا وليس جابيا .

م اغتيل عمر بن الخطاب بجامع644 هجري / 23من ذي الحجة السنة27- في 26و
المدينة .فهو مثل محمد وابي بكر من قبله لم يتخذا حاجبا او حارسا لهما وهكذا فعل عمر

الذي كان يتجول بالمدينة و يؤم الناس بصلواة الفجر والعشاء دون حاجب ول حارس مما
سهل للحاقدين ان يتامروا عليه وهم خاصة كل من ابي جفينة النصراني من اهل

الحيرة / العراق الذي جاء به سعد بن ابي وقاص للمدينة ليعمل بالتعليم والفارسي
الهرمزان الذي سبق وان استقدمه عمر واسلم على يدية وفارسي اخر هو فيروز وابنته

لؤلؤة وهما من اسرى/ سبايا الفرس الذين جئ بهم للمدينة وعمل بالحدادةوصار من بين
اثرياء  حرفيها وكان ممن فرض عليهم عمر ضريبة مضاعفة باعتباره من اصحاب المهن

الصناعية التي كانت سائدة وهي الحدادة والنجارة والنساجة وغيرها اضافة لبقائه
فارسيا بشعوره الباطني على الرغم من اسلمي الظاهري  

وجرت محاكمة سريعة لبي لؤلئةالذي قتل بالجرم المشهود من قبل احد ابناء تميم فيما
قام عبيد ا بن عمر بقتل كل من الهرمزان ولؤلئة بنت فيروز التي لم يكن لها ذنب ولم

يكن جائزا ان تدان عن جريمة ارتكبها ابوها فتم اعتقاله من قبل صهيب الرومي و عفا عنه
..وقد صلى صهيب على جثة عمر312و 306عثمان بعيد توليه الخلفة /الخضري ص 

ودفن بالمدينة بجانب محمد وابي بكر اللذان يزاران مع محمد .

-اتبع وطبق عمر مبدئا/ فكرة الشورى التي يوصي ويئامر بها القرئان باختيار الخليفة27و
وليس الوراثة.فبعيد اصابته القاتلة لم يوص بالخلفة لولده عبد ا ول لحد من من عائلته

وقبيلته بل رشح واوصى بستة من الصحابيين ومن الرعيل الول بالسلم هم:
م ه   -الصحابي عبد الرحمن بن عوف القريشي 1 ان  اسم ل:يةة:بك  اه: و:الج  رو د  ع مم بم مةاه   ع  محمد بعيد فتح مكةف س 

م ن: حم د  الرة بم ا هوالخر وكان هجري 43 م652هجري و/33م/ 581عاش بين وع  احدودكثيرالمال وتاجراا ناجحا
يومحيث اعتق/ حرر ب النفاق وكان هوالخريكثرأبى بكر.ي أسلم على يدالثمانية الوائل الذين استجابوا لدعوة محمد حيث 

ا  والمدينة.فهو من  بين ممن يطلق للحبشةالذين هاجروا عهد محمد. وكان من وتصدق بنصف ماله بمسلما واحد ثلثين عبدا
ا وعشرين جرحا وأصيبت رجله فمعركتي بدر واحدد وشهد ) وأصحاب الهجرتينعليهم(  وعممه محمد بيديه يعرج صارجرح واحدا

(ادعوهم للسلم واقبل منهم الجزية ) فتمكن عبد الرحمنوقال له:وقومه  بن ثعلبة الكلبي   حيث الصبع الجندل لدومة بعثه و



 هـ) بعث13 سلمة ولما تولى عمر بن الخطاب الخلفة سنة (افولدت له أبالكلبي تزوج ابنته تماضراقناع الصبعي بالسلم و
لينوب عنه عبد الرحمن بن عوف على الحج 

بينه وبين عثمانبقي أمرالخلفة و كل من الزبيربن العوام وطلحة بن عبيد ا وسعد بن أبي وقاص تنازللما اجتمع الستة و 
سنةبن عوف عثمان بن عفان للخلفة وتوفي عبد الرحمن عبد الرحمن انا ابايع بن عفان وعلي بن أبي طالب فقال 

بالمدينة  ن بالبقيععثمان ودفهجري  بخلفة 30م /652

قبل الهجرة28م / 594وب-الزبير بن العوام بن خويلد السدي القرشي ولد بمكة عام
 هجري ويلتقى نسبه مع محمد فوالدته صفية بنت عبد35م / 656واستشهد عام 

المطلب عمة الرسول .وكان سابع الذين امنوا بالسلم حيث تعرض لغضب عمه نوفل بن
خويلد الذي تولى تعذيبه حيث كان يلفكه بحصير ويدخن عليه بالنار ويقول له:اكفر برب

محمد أدرأ (أكف) عنك هذا العذاب وكان هو الخر ظمن من هاجروا للحبشة وتزوج اسماء
احدى بنات ابي بكر وشهد غزوتا بدرو أحد  وكان غنيا يملك ألف مملوك يؤدون إليه الخراج
وتصدق بامواله وحرر عبيده .وسابع من بشره محمد بالجنة وبعد أن عاد جيش قريش من

مكة أرسل الرسول سبعين رجل من المسلمين كان منهم أبو بكروعلي بن ابي طالب
والزبيربن العوام لدعم الجيش الذي كان يحاصر بني قريظة واجبروهم على الستسلم

.وعلى الرغم من قرابته وصحبته للنبي فإنه لم يرو عنه إل أحاديث قليلةو سئأله ابنه عبد
ا عن ذلك ،فقال:علمت ما كان بيني وبين الرسول من الرحم والقرابة إل أني سمعته

ا فليتبوئأ مقعده من النار /البخاريوفي اثناء اجتماع الستة كان يقول:من كذب عليا متعمد 
الزبير بن العوام قد تنازل لعلي

وبعيد مقتل عثمان صار الزبير مع طلحة ضد علي وخرج من معركة الجمل فتعقبه رجل من
ا بمكان يسمى وادي السباع فمات الزبير بني تميم يسمى عمرو بن جرموز وقتله غدر 

هـ مثلما استشهد لحقا اولده عبد ا ومصعب35م/ 656بشهر جمادى الولى سنة
871و 787وطلحة / سورديل ص 

هجري واستشهد عام32م/598وث-طلحة ابن عبيد ا القريشي التيمي ولد بمكة عام
هجري بجنوب العراق ومن الثمانية الوائل الذين امنوا بالسلم وأحد الخمسة100م/656

الذين أسلموا على يدي أبي بكر.ومن العشرة الذين بشرهم محمد بالجنة..ورغم ما كان
لطلحة من ثراء ومال كثير ومكانة بقريش فقد تعرض لذاهم واضطهادهم مما جعله يهاجر
للمدينة .وكان كريما حتى سمى بطلحة الخيرو وطلحة الجواد وطلحة الفياض ويحكى أنه

اشترى بئر ماء بغزوة ذي قردو تصدق بها وأتاه من حضرموت مال بلغ سبعمائة ألف
قسمه بين المهاجرين والنصار ولم يشارك بمعركةبدر لنه كان خارج المدينة بمهمة غير

انه اعتبر وكانه مشارك بها حيث حصل على الغنائم كغيره من المقاتلين واشتهر
بشجاعته بمعركة جبل احد فحينما حدث اضطراب وتراجع بصفوف المسلمين حيث

استشهد حمزة وتجمع قادة قريش يريدون قتل محمد انبرى طلحة يشق صفوفهم وجعل
من نفسه حاجبا له حيث تعرض لطعنات ولقطع احدى اصابعه ولكسور بأسنانه وشج

برأسه  كماروي طلحة عن النبي ثلثين حديث ا. /طبقات ابن سعد والترمذي واستمر
يشارك بالجيوش بعهدي ابي بكر وعمر وتزوج طلحة أربع نسوة كل واحدة منهن أخت
لزوجة من زوجات النبي وهن أم كلثوم بنت أبي بكرو أخت عائشة وحمنة بنت جحش

أخت زينب والفارعة بنت أبي سفيان أخت أم حبيبة، ورقية بنت أبي أمية أخت أم سلمة.و
ترك طلحة تسعة أولد ذكور وبنت ا واحدة. واختاره عمر أحد الستة الذين سيكون منهم

خليفة المسلمين وخاب امله عندما لم يتم اختياره خليفة ثم خاب امله ثانية  عندما لم
يصبح هو الخليفة بعيد مقتل عثمان الذي كان يقربه اليه فوقف هو الخرمع الزبير وولديه
وعائشة ضد علي مطالب ا بدم عثمان وبالقصاص ممن قتلته الذين انظموا لعلي بن ابي
طالب الذي هزمهم بمعركة الجمل  ولما علم بأن الحق بجانب علي ترك قتاله وانسحب

787م /سورديل ص 656من ساحة المعركة غير انه أصيب بسهم فاستشهد عام 

 م/674قبل الهجرة وتوفي 23م/595وث-سعد بن ابي وقاص القريشي ولد بمكة عام 
هجري واشتغل ببري السهام وصناعة السيوف وهو ما جعل منه متئالف مع الرمي و80



الصيد والغزو وكان من اوائل الذين امنوا بمحمد من ومنهم علي بن أبي طالب وأبو بكر
اوزيد بن الحارث الشيباني على الرغم من محاولت والديه وعلى الرغم من ان والدته

امتنعت عن الطعام والشراب حتى يرجع لدينه وقال لها:يأماه إنني أحبك ولكن حبي ل
ولرسوله أكبر من أي حب آخر فرجعت عن عزمها ولزم سعد محمد بمكة قبل الهجرة

للمدينة التي هاجر لهامع المسلمين وكان أول من رمى بسهم وأول من أراق دمائا من
قريش خصوم المسلمين حيث قاد سرية لمنطقة سابغ بجانب الجحفة حيث انكفأت

قريش على المسلمين فحماهم سعد
وفي معركة جبل أحد دافع عن محمد 

وكان له من البناء عائشة وإبراهيم وعامر وعمر ومحمد كما عينه عمر واليا( اميرا ) على
الكوفة حيث كان يتابع ولته ويتقصى أحوال رعيته وحينما اشتد خطر الفرس على حدود

ا بقيادة سعد ليقابلهم بمعركة الدولة السلمية أرسل لهم عمر بن الخطاب جيش 
القادسية واشتد حصار المسلمين على الفرس وأعوانهم حتى قتل الكثير منهم وعلى

رأسهم القائد رستم ودب الرعب ببباقي جنود الفرس فكان النصر  للمسلمين يوم
م وانتصر سعد على الفرس ثانية بموقعة المدائن حيث تجمع636القادسيةالثانية عام 

الفرس  للتصدي للمسلمين فهاجمهم بفرسان عبروا للضفة الشرقية من نهر دجلة حيث
كم جنوب شرق بغداد وحقق30تقع عاصمتة الساسانيين الصيفية المدائن على بعد 

المسلمون النصر...
وكان سعد بن أبي وقاص من بين المرشحين الستةالذين رشحهم عمر لخلفته حيث قال

ا وقال لمن حوله:إن تولهاسعد فذاك.وإن ا للخلفة لخترت سعد  عمر: لو كنت مختار 
تولها غيره فليستعن بسعد وها دليل اخر على ان عمر وعلى الرغم لميله لسعد غير انه

لم يسميه لن ذلك يخالف مبدئا الشورى والتشاور 
غير ان عثمان عندما صار خليفة لم يستعن بسعد بن ابي وقاص بالقضايا العسكرية

والدارية  وعندما حدثت الفتنة وتمت محاصرة بيت عثمان قبل مقتله لم ينجده ل عليا ول
سعدا الذي اعتزل وأمر أهله وأولده أل ينقلوا إليه شيئ ا من أخبارهاحيث جاءه ولده عامر

يطلب منه أن يقاتل الطرفين ويطلب الخلفة لبيه فقال له سعد:أي بني أفي الفتنة
ا نبا عنه (أي لم ا إن ضربت به مسلم  ا؟ ل وا حتى أعطي سيف  تأمرني أن أكون رأس 

ا قتله.وتوفي سعدعام  هـ بالبقيع وحمل للمدينة80م/674يصبه بأذى) وإن ضربت به كافر 
ليكون آخر من مات من العشرة المبشرين بالجنة 

قبل الهجرة وصار23 م/رجب 599وج- علي بن ابي طالب القريشي ولد بمكة في اذار
هجري وسنتحدث عنه عندما40م/ رمضان 661 واغتيل في شباط 656الخليفة الرابع عام 
نتحدث عن العراق 

 م واختير خليفة  لكبر سنه وعدم تطرفه576وخ-عثمان بن عفان الموي. ولد بمكة
واعتداله لدرجة الضعف بالمقارنة مع بقية المرشحين فصار ثالث خليفة وقتل بثورة شبه

هجري33 م/644شعبية عام 

-من خلل قرائاتي المتواضعة للتاريخ العربي السلمي لم اجد من (وحهة نظر الدارة27
السياسية والعسكرية والمالية اعدل و اكفئا واصدق واجرئا من عمربن الخطاب من حيث

المبادرات والجتهادات واتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية والعتراف بالخطئا والتراجع
عنه والعفة بالسلوك الشخصي والمالي  ..

هجري23 م 645الخليفة عثمان بن عفان بن العاص بن امية القريشي .حكم بين وثالثا-
هجري  35م/656سنة ومقتله بثورة شبه شعبيةعام 68عن عمر 

م/656 سنوات من مولد محمد وقتل عام7قبل الهجرة اي بعد47م/ 577-ولد بمكة عام 1
 هجرية. وكان من التجار الكبار ومن بين اوائل من امن بمحمد ومن الذين هاجروا35

للحبشة وعاد للمدينة ومن بين الصحابة الذين رافقوا   محمد وشاركه بغالبية قراراته



الحربية والدارية وصرف له كثيرا من امواله بما فيها ثلثمائة بعير ومائة الف ديناروله عن
 حديثا .وتزوج عثمان ثمان نساء منهن اثنين من  بنات محمد وهما رقية من146محمد 

زوجته خديجة وانجبت عبد ا وتوفيت فزوجه محمد اختها ام كلثوم ولم تنجب ولذلك
سمي (بذي النورين ) ثم تزوج فاختة بنت غزوان القيسي وولدت له عبد الصغر فماتت
وتزوج بنت جندب الدوسي فانجبت له كل من عمر وخالد وابان ومريم وتزوج فاطمة بنت
الوليد المخزومي فانجبت الوليد وسعيد وتزوج عينة بنت حصن الفزارية ولم تنجب وتزوج

رملة بنت شيبة القريشية فانجبت له ثلث بنات وتزوج نائلة الكلبية فانجبت مريم.وفي
اثناء مقتله كان بذمته اربعة منهن 

-بعيد وفاة محمد بقي عثمان من رجالت الصف الول بالدولة واعتمد عليه ابو بكر2و
بالتمويل والدارة وبقي كذلك بعهد عمر الذي ظمه لمجلسه الرئيسي

-كان احد الشخصيات السلمية الستة الذين رشحهم عمرلخلفته  بهيد محاولةاغتياله3و
القاتلةكما اشرنا 

وكانت هناك عدة عوامل خدمت عثمان لن يخلف عمر منها كونه متقدم بالسن وقدمه
بالسلم وكونه من الرعيل الول  ولمكانياته المالية التي وضع معظمها بخدمة

المسلمين ولنه تزوج اثنين من بنات محمد وانه ينتمي للمويين من قريش و الذين دخل
الكثير منهم بالسلم بعيد فتح مكة وصاروا يشكلون عددا كبيرا بالمقارنة مع عائلة محمد

القريشية التي لم يكن فيها ال العباس الذي كان متقدما بالسن واسلم متئاخراشئانه
شئان ابي سفيان واصحابه وغير راغب بالعمل السياسي كما ان عليا بن ابي طالب

المتزوج هو الخر من فاطمة بنت خديجة زوجة بن عمه محمد كان صغيرا بالمقارنة مع
المرشحين الخمسةوكان مفكرا ومثقفا ومثاليا وصارما ( يساريا متطرفا) لدرجة ليرتاح له

الكثير من اصحابة ومن العامةالذين كان الكثير منهم قد اثرى بعيد الفتوحات السلمية
وصارت القضية لهم قضية مغانم ومغارم ,كما ان المرشحين الربعة الخرين وهم عبد

الرخمن بن عوف والزبير بن العوام وطلحة بن الزبير وسعد بن ابي وقاص لم يناصروا عليا
بل ارادوها لنفسهم وال فلتكن لعثمان الذي استفاد من هذه التفاصيل والتناقضات

الخاصة بكل مرشح .

-بعيد توليه الخلفة خطب عثمان بالمسجد الجامع قائل :(بعد البسملة :ايها المسلمون4و
ال وان الدنيا طويت على الغرور فل تغرنكم الحياة الدنيا ول يغرنكم بال الغرور واعتبروا

بمى مضى وجدوا ول تغفلوا ).

 م661/ 610في الصين منذ عهد الرسول والخلفاء الربعة بين -بعض معاصري عثمان :5و
627 / 618 حكم بين  Yan Xuaم وكان عهد المبراطور 907 / 618 بين Tangsكانت سللة 
756 /712 حكم بين Xuan Zong م و المبراطور 649 / 628 حكم بين Tai Zongوالمبراطور 

والذي نشر الحوليات الصينيةالرسمية التي اشارت لوجود اربعة وثلثين سفيرا عربيا
/644وصينيا تبادلو الزيارات الدبلوماسية منها اثنين بعهد الخليفة عثمان بن عفان بين

هجري حيث هناك اشارة بالحوليات الصينية بان30م/651م حيث كانت الولى عام 656
وفدا عربيا اسلميا اطلقوا عليه (شي تاشي اي ذوي الملبس البيض ) من جزيرة العرب
وان دولتهم السلمية قد تئاسست منذ اربع وعشرين سنة برئاسة محمد فاطلقوا عليهم

(هوي هوي بمعنى المحمديين )وان لهم اميرا ويطلق عليه بالصيني هنجي موموبي
هجري35م /655وليس امبراطورا.وتكررت السفارة ثانية بعهد عثمان عام 

868/641حكم بين Constant Iiوفي بيزنطة المبراطور 
م حيث كانت المبراطورية649 /642 حكم بين Theodor I وهو 73وفي ايطالية.البابارقم 

م بين يدي قبائل جرمانية وشكلت476الرومانية الغربية ومقرها رومة قد سقطت عام 
/799حكم بينLe St.Pape Leon III وهو 96عندما قام البابا 800فيها عدة امارات حتى عام 



م بتتويج شارلمان الذي قضى عليهم وظم ايطالية لنفوذه الذي شمل ايظا فرنسة816
 بعاصمته اكس ل شابيل بالمانية814والمانية وحكم حتى وفاته عام 

وفي بلدالفرنج( فرنسة ) لم يكن هناك ملكا فاعل فبعد وفاة كلوفيس حكم بين
م اي بداية عهد سللة الكارولنجيان كان هناك من يطلق751م وحتى عام 511/482

732 الذي تصدى عامson fils Charl Martel وولده PepinHerstalعليهم امراء القصور ومنهم 
م للغزاة المسلمين القادمين من اسبانية الواقعة جنوب غرب فرنسة وحكم حتى عام

م 751

-اخطئا كثيرا عثمان عندما اعتمد على اقاربه مخالفا ما فعله محمد ووابو بكر عمر6و
الذين لم يعينوا قريبا لهم بمراكز قيادية حيث لم يكلف محمد عليا بمهمات يمكن ان يقوم

بها ابو بكر او صحابي اخر .
كما ان كل من ابي بكر وعمر لم يعينا احدا من اولدهما بمراكز اساسة غير ان عثمان

المتقدم بالسن نصب له سكريتر ومديرا وحاجبا شابا هو (مروان بن الحكم بن ابي العاص
م/623الموي القريشي وأمه آمنة بنت علقمة بن صفوان الكناني ولد بمكة عام

م632 سنوات من بدئ نشر الدعوة السلمية وعندما توفي محمد عام 6هجريةاي بعد 2
لنه لم ير ويعاصر )Les Compagionsالصحابة(سنوات فهو ليس من 9كان عمر مروان 

) Les Sucesseursويعايش افعال واقوال محمد فهو ممن يطلق عليهم (التابعين.
وكان مروان قد عاش ببن المكة والطائف ولم يرحل للمدينة ال عندما استدعاه عثمان عام

 سنة فهو بل خبرة نظالية او جهادية او ايمانية22 هجري اي كان عمره فقط 23م / 645
وبل قدرات اجتهادية من تلك التي تتوفر لمئات من الذين سبقوه لليمان وتعلموا وسمعوا

وشاعدوا من قبلهم من الجيل والرعيل السلمي الول .
اي اننا هنا امام قضتين متناقضتين هما الخليفة عثمان المتقدم بالسن اي كان له من

سنة وسكرتيره الشاب وحاجبه مروان بن الحكم قليل الخبرة والدراية فاستئاثر58العمر
بمركزه ومنصبه الحساس الهام ولم يحسن استخدامه لخدمة المسلمين وصار الكل

بالكل وكئانه هو الخليفة او وكيله العام فهو يحررالكتب ويوقعها باسم الخليفة الذي ل
يعلم عن اغلبها شيئا فنصب مروان كثيرا من المويين بالوظائف العامةمما ادى لسؤء

العلقةبين الخليفة عثمان والعامة الذين تمردوا وثاروا عليه 
وفي اثناء الحصار الذي تعرض له عثمان وقبيل مقتله هرب مروان للشام وانظم لمعاوية

وحارب معه ضد علي بموقعة الجمل ثم صار واليا بعهد معاوية قبل ان يسرق الخلفة من
معاوية الثانيبن يزيد الول بعد ان تمرد على (المويين السفيانيين ) وصاررابع خليفة اموي

65م/685هجري ووفاته بدمشق   عام 64م/683واسس (السللة المروانية) وحكم بين 
م/750هجري حيث اسس السللة المروانية  التي استمرت حتى سقوطها الدموي عام 

هجري 132
45على يدي ابناء عمومتهم العباسيين / الخضري ص 

-ولة عثمان -بعيد توليه حاول عثمان ان يبقي  عددا من الولة الذين سماهم كل من7و
ابي بكر وعمر بالمصار

سعيد بن العاصو الوليد بن عقبةو عبد ا بن عامر بن كريز ومعاوية بن أبي سفيانوهم 
 غير انه وبتئاثير من سكرتيره مروانمروان بن الحكمو السرح  عبد ا بن سعد بن أبي و

ابدل بعظهم بامويين وخاصة 

في الكوفة:التي كانت اهم ولية المصار السلمية لنها منطلق الجيوش السلمية لبلد
فارس شرقا وحتى نهر جيحون اي حدود الصين عين سعيد بن العاص بن سعيد عاش

بجيش قريش ضد محمد الذي عندمالتي قاتل فيها اهجري وقتل والده بمعركة 59/2بين 
مات كان لسعيد بن العاص تسع سنين فقط  وبقي فيها خمسة سنوات

وكان مع سعيد بن العاص كل من الصحابي عبدا بن مسعود و الحسن والحسين ولدي
علي بن ابي طالب وعبد ا بن عمر وعبد ا بن عباس والزبير بن العوام وعمرو بن
العاص وحذيفة اليماني ومعهم خمسين الف مقاتل الذين واصلوا تقدمهم ببلد فارس

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86


 الشهيرة ومنها لذربيجان وطبرستان وارمينية وبلدRayشرقاحيث وصلوالمقاطعة الري
الخزر التي  فتحهما الخوان سليمان وعبد الرحمن والدا ربيع الباهلي وهي بلدان  تقطنها

قبائل ارمنية و تركية وقاومتمقاومة عنيفة اجبرت المسلمين على التراجع 

غير ان الخليفة عثمان اعفا سعيد بن العاص بحجة كونه اقترض مبلغا من بيت المال الذي
كان يشرف عليه عبد ا بن مسعود ولم يعده وابدله بالوالي الجديد الوليد بن عقبة علما

بان سعيد بن العاص اثناء النزاع بين علي ومعاوية سيقف بجانب معاوية واقام بالمدينة
 ولية المدينة التي لم هـ42فاكرمه معاوية على موقفه ( السلبي )ضد علي ووله عام 

تعد عاصمة للنبي وخلفائه الثلثة.وقيل بأنه كف عن سب علي واولده  بمسجد المدينة 
وعندما اضطر لطعام الناس بسنة مجدبة وانفق كل ما في بيت المال وأدان غضب عليه

معاوية لكرمه وعزله 
كما ان الوليد بن عقبه قام بقتل كل من زهير بن جندب الزدي وشيبل الزدي ومورع

السدي لنهم اشتكوه للخليفة عثمان على انه يشرب النبيذ فاستدعاه للمدينة وجلده
اربعين جلدة واعاد من جديد سعيد ابن العاص واوصاه ان يرعى مسلميها الوائل غير ان

نفر منهم وخاصة كل من:مالك بن الحارث الشترالنخعي الذي سبق وشارك بحرب
اليرموك و(سيشهد معركتا الجمل وصفين بجانب علي الذي عينه واليا على مصر وتوفي

 ) كما سنشير وثابت بن قيس النخعي وكميل بن زياد373 و 359بالطريق / الخضري ص 
النخعي وزيد بن صومان العبدي وجنوب بن زهير الغامدي وعروة بن الجعد واخيه عمر
وجندب بن كعب الزدي وعمر بن الحمق الخزاعي لم تعجبهم الجراءات التي اتخذها

سعيد بن العاص فكتب بهم لعثمان الذي امر بنفهيم لدمشق حيث الوالي معاوية الذي لم
يقبل بهم فرحلهم لحمص حيث الوالي عبد الرحمن بن خالد بن الوليد الذي ضيق عليهم

مما اوغل صدورهم على سعد الذي ابدله عثمان بابي موسى الشعري ليكون واليا على
الكوفةبدل من وليه البصرة 

لقد مات سعيد بن العاص بقصره الكبير الذي بناه باموال عراقية وفارسية بالعرصة
320./خضري هـ59بالمدينة ودفن بالبقيع عام 

وفي البصرة التي كان عليها بعهد عمر ابو موسى الشعري الذي ثار ضده اهل البصرة
هجري فاعفاه فارسله واليا على الكوفة بدل من سعيدبن العاص ثم ولى على29عام 

 هجري31البصرة( عبد ا بن عامر الموي) مواليد مكة واسلم بعيد فتحها و قاد عام 
جيشا ضد بلد فارس الذين تمردوا وقتلوا واليهم عبيد اللة بن معمر ووصل بجندة حتى

نيسابور وسجستان ومنها وجه الحنف بن قيس بجند لفتح طخرستان ومنها لبلخ
وخوارزم .كما كان يشرف ايظا على البحرين التي كانت عانت من محاولت التعرض

لتجارها ومنهم حكيم بن جبلة القيسي وعبد ا بن سبئا البصري اليهودي واسلم لحقا
وتم نفيه لمصر .

م يزدجر اخر كسرى الفرس وبعد ثلث سنوات من651وبعهد عبد ا بن عامر اغتيل عام 
 هجري ليعود لمكة ويموت فيها/32ولية عبد ا بن عامر الموي قرر عثمان عزله عام 

.324الخضري ص 

لد بمكية بعد الهجرة بأربع سنوات وفي خراسان:ولى عثمان عبد ا بن كريز القرشي وو
هجري / الخضري ص57م/ 681 هجري وتوفي عام 31م وثارضده اهلها عام 628اي عام 

316.

وفي مصر :عمرو بن العاص ومعه عبيد ا بن عمر بن الخطاب الذي سيقتل بمعركة
صفين وعبد ا بن سعد بن ابي السرح القريشي الذي وصل بحرا لطرابلس الغرب اي
ليبية ومنها لطنجة حيث كانت السفن البيزنطية تنسحب امامه ثم حل محله عبد ا بن

م وساهم من مصر بمساندة معاوية642هجري عام 25سعد بن السرح القريشي عام 
بقوات بحرية لغزو جزيرة قبرص ثم اصطدموا بالسطول البيزنطي الذي كان يقوده

المبراطور قسطنطين الذي اندحر باسطوله بثاني معركة بحرية عربية اسلمية ضد
 وهي اول معركة هـ35م/ 655الرمن والبيزنطينيين سميت (بمعركة ذات الصواري)لعام 

بحرية انتهت بانتصار المسلمين واضعفت سيطرة الدولة البيزنطية على الجنوب الشرقي

http://ar.wikipedia.org/wiki/35_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/59%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/42_%D9%87%D9%80


 ومات عبد ا بن سعد بن ابي السرح بعسقلن بفلسطين .البحر البيض المتوسطمن 

وفي حمص :عبد الرحمن بن خالد بن الوليد حيث قبر والده هناك
وفي دمشق: معاوية بن ابي سفيان وأمه هند بنت عتبة من بني عبد شمس الذين

يلتقون مع بني هاشم عبدمناف  والتي اكلت جزئا من كبد العباس عم محمد بمعركة جبل
كانون الثاني10 م واسلم مع والده بعيد فتح مكة في 602احد .ولد معاوية بمكة عام 

هجري 10رمضان 20م630/يناير 
وغادر(لحقا) للمدينة حيث انظم لمجموعةكتاب ديوان محمد باعتباره يجيد القرائة

والكتابة وانه ابن سادة المويين الذين لهم ثقل بين بطون قبيلة قريش وظمه ابو بكر
 معركة اليمامةللجند  الذيي شاركوا بمقاتلة من اطلق عليهم المرتدين ب

م وبخلفة ارسله ابوبكر ظمن الحملة السلمية ضد البيزنطينيين ببلد636وفي عام 
صيدا ) الذي فتح يزيد بن أبي سفيانالشام حيث كان تحت امرة اخيه الكبر (الصحابي 

 وهي من سواحل لبنان.وبيروت وجبل وعرقة

ولبنانالشام(سورية للهجرة كلف عمر معاوية بتولى ولية بلد 16م/636وفي عام 
وفلسطين والردن )لهميتها الجيوستراتية بعد العراق الواقع على حدود بلد فارس فيما

كانتكانت بلد الشام وسورية بالذات واقعة على حدود المبراطوية البيزنطيية التي 
المبراطورية الوحيدة التي بقيت تعارض وتقاوم المسلمين.. 

كما ان معاوية ولكي يشغل جنده ويثبت قدراته وليقنع الخليفة به كرجل دولة قرر تقوية
الثغورالشامية المجاورة  بما فيها ثغر عمورية وبدئا يقود عمليا القوات السلمية

 الف مقاتل فارسل بعظهم بقيادة حبيب بن50الموجودة ببلد الشام والتي كانت بحدود 
مسلمة نحو الشرق حيث وصل لرمينة ومنها لتفليس عاصمة جورجية  

هجري قام معاوية ومعه عبادة بن الصامت باول حملة بحرية اسلمية28م / 645وفي 
من سواحل طرطوس واللذقية وانطاكية غزا بها جزيرة فبرص فتمكن السطول

البيزنطي اغراق سفينة الستطلع التي كان عليها عبد ا بن قيس الحارثي الذي غرق
 318بالمتوسط / الخضري ص 

كما ان معاوية بدئا يستقطب الكثير من شباب بني اميةوخاصة من السفيانيين
والمروانيين لدمشق وظمهم لجيشه ووزع عليهم القطاعات فصار عنده منهم حتى مقتل

عثمان اكثر من ستين الف اموي وفي مقدمتهم الضحاك بن قيس ومعاويةبن خديج
وعمرو بن العاص وولده

.

- بعد ان كثرت النتفاضات بالمصارقام عثمان باجرائين رئيسيين هما 9و

ا-اوفد عددا من الرجال لتقصي الحقائق ومنهم خاصة -للبصرة الصحابي اسامة بن زيد 

قبل الهجرة35وللكوفة الصحابي محمد بن مسلمة الوسي النصاري مواليد المدينة عام 
 بعدالهجرة .وكان عمريوليه مراقبة اعمال الولة والضرائب43وتوفي فيهاعام 

 297والصدقات/الخضري ص 

وللشام الصحابي عبد ا بن عمربن الخطاب مواليد مكة قبل السلم وهاجر مسلما مع
حديثا وصار قاضيا بالمدينة وفي263والده للمدينة وصار من بين كتاب النبي وله عنه 

غيرها لمدة ستين سنة وشارك بفتح مصر وافريقية والشام و صار كفيفا وتوفي بالمدينة

ولمصر:الصحابي عمار بن ياسر الذي كان ممن ضايق  عثمان عليه و لم يعد للمدينة حيث
تم اعتباره من المعارضين الذين منهم محمد بن ابي بكر ومحمد بن ابي حذيفة الذي كان
يتيما وتربى ببيت عثمان وعبد ا بن سبئا وخالد بن ملجم وسودان بن حمران وكنانة بن

بشر ورافع بن جديع الذي عاد مع ابي ذر للشام وانظموا لمن ينتقد سياسة معاوية
القائمة على البذخ وتقريب المويين الذين بدوا يتوافدون بالمئات من المدينة ومكة

ويقلدهم الوظائف ويمنحهم القطاعيات وحجبها عن كثير من الصحابة الذين سبقوه
بالسلم مما دفع معاوية ليشتكي كل من عمار بن ياسر وابا ذر الغفاري لعثمان الذي

استدعاهما للمدينة وسئالهما امام بعضا من اصحابه فاجابه ابو ذر بئان معاوية صار يغني
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الغنياء ويفقر الفقراء وانه لم يعدل بسياسته بين المسلمين ولم يقتنع عثمان بانتقادات
بل امر بنفيه مع عمار بن ياسر لصحراء الربذة باردن ليقتل ابا ذر بحرب الخوارج عام

هجري وهما من بين اوائل المفكرين الشتراكين بالسلم .32

وب- استدعى عثمان بعض ولته منهم كل من معاوية بن ابي سفيان وعبد اللة بن عامر
وعبد ا بن سعد وعمرو بن العاص وتداول معهم حول اللغط والشاعات التي كترث
بالمصارحول سوء الحوال القتصادية وكثرة الضرائب وهيمنة المويين  وبدل من ان
ينصحوه ويتعاونون معه على اتخذا اجرائات ( اكثر عدل )بل اجمعوا لدعوتهلن يتشدد
بسياساته المنتقدة بقولهم (نرى انك قد لنت وتراخيت ونرى ان تلتزم طريقة صاحبيك
فتسعمل الشدة واللين بموضعيهما ول تبسطهما للجميع .).كما ان معاوية بدل من ان

يقترح على الخليفة بان يرسل له جندا يحرسونه كما فعل هو لنفسه اقترح على الخليفة
ان يترك عاصمته المدينة ويذهب معه لدمشق ليكون تحت رحمته ماليا وعسكريا

 328وسياسيا .فرفض عثمان / الخضري ص 

 من ذي الحجة18م/656 مايس 20-من ظروف واسباب وعوامل مقتل عثمان في 10و
هجري بعد حصار لداره دام اثنين وعشرين يوما 35عام 

-هيمنة المويين على معظم الدارات المالية والعسكرية 1

ب- قلة ايرادات بيت المال وزيادة الفقروالغنى بالمدينة العاصمة 
وت- بحجةالعمرةللمدينة  تسلل لهاالف وستمائة رجل و لم يكن تعدادها يزيد عن

مليون نسمة منهم الطفال والنساء والعجزة والشيوخ و بعض المحاربين القدماء من4/1
النصار والمهاجرين منهم مثل عبد ا بن ابي بكر والزبير بن العوام وسعد بن ابي وقاص

 طلحة بن عبيد الصحابيوعلي بن ابي طالب من بين الستة المرشحين للخلفة وا
هجري وهو ثامن من36م/656ق الهجرةو 26 / م598 عاش بين الكناني القورشي التايمي
اسلم 

حيث جاءها من الكوفة ستمائة رجل بقيادة عمرو بن الصم ومن البصرة مثلهم ومن مصر
اربعمائة رجل بقيادة الصحابي حرقوص بن زهيرالسعدي الذي كانت له صحبة مع محمد
وفي أثناء حروب المسلمين مع الفرس كتب عتبة بن غزوان إلى عمر بن الخطاب يطلب

منه المدد والعون فأمد عمر عتبة وأمد المسلمين بحرقوص بن زهير السعدي الذي انتصر
على جيش الهرمزان وفتح لهواز وساهم بمقتل عثمان وانظم لجند علي وشهد معه

 للهجرةمن قبل حبيش بن ربيعة أبو37معركة صفين ثم صارمن الخوارج فقتل عام 
المغيرة. 

وجرت محاصرة دار عثمان الذي هو دار الخلفة لمدة اثنين وعشرين يوما دون ان يتحرك
امويو المدينة اومكة او امويو دمشق لصالحه 

وجرت مفاوضات قام بها عبدا ابن ابا بكر الذي اقنع الخليفة ان يئامر بكتابة كتب لولة
المصار لمعالجة قضايا الرعية فوافق عثمان واستلم كتاب الخليفة وانفض الحصار .

وفي الطريق قرئا ثوار مصر كتابالخليفة وتبين بان الخليفة يامر واليه ليعاقبهم فعادوا
للمدينة وحاصروا داره ثانية

م دخل ثوار656من مايس 20هجري الموافق 35وفي الثامن عشر من ذي الحجة عام 
مصر داره وواجهوه بكتابه ضدهم. فاعترف لهم عثمان به وقال (نعم المهر مهري ولست
ادري) وتبينله ولهم بان سكرتيره مروان بن الحكم هو الذي كتبه وهرب لدمشق محتميا

بمعاوية 
مما اقنع المتمردون / الثوار بان الخليفة ضعيف ول يدري مذا يجري حوله ول يصلح ان

يقود ويحكم المة فضربه الغافقي بسيفه واثنى عليه سودان بن حمران دون ان يتصدى
لهم اي من رجالت العرب  خاصة من دهاقنة المويين الذين انشغلوا بالمصار وهرب

الكثير منهم لدمشق او مكة ومنهم عائشة وكئانهم او معظمهم او غالبيتهم مع بقية من

http://ar.wikipedia.org/wiki/598
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D8%AA%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%8A


بالميدنة موافقون على ما حصل لخليفتهم حيث ان قتلته هم الذين دفنوه بعد ان صلى
عليه جبير بن مطعم .وهو ثاني خليفة من اصل ثلثة يقتل غيرانه لم يغتال كما حصل

لعمر وكما سيحصل لعلي بل قتل بحركةوثورة شبه شعبية شارك بهابشكل مباشر وغير
مباشر الف وستمائة  رجل من المدينة والكوفة /العراق ومن مصر وهو رقم كبير لقيام اية

حركة / انتفاضة / تمرد
.333و 330/ ثورة / الخضري ص 

ولم يظهر من سادة المويين من طالب بدم عثمان غير  السيدة عائشة بينت الخليفة ابي
بكر واحدى زوجات محمد وكانت على خلف مع اخيها عبد اللهوكانت قد هربت لمكة التي

كم عن المدينة ويكفي من يريد منهم ان يصل للمدينة90/80ل تبعد عن المدينة باكثر من 
مسيرة يومين تحرضهم على الثار لعثمان وعدم ترك الخلفة تخرج من بين ايديهم لخرين
لتودهم ومنهم خاصة علي الذي كانت له خلفات اجتماعية معها بحكم قربه اليومي من

 ظمن جيش يقوده كل منالجملبمعركة ابن عمه ووالد زوجته محمد وشاركت عائشة
 عثمان يطالبون بالقصاص من قتلة الخليفة والزبير بن العوام طلحة بن عبيد ا

وبقيت حتى الن قضية /مقتل عثمان احدى اهم عوامل النقسام بين ابناء العم القريشيين
(الهاشميين والعباوسيين من جهة والمويين من جهة اخرى )

كما اشرنام 661واغتياله عام 656- الخليفة على بن ابي طالب يحكم من العراق بين Vو-
 بكتابنا الثاني عندالحديث عن العراق 

م كما661/656-خضوع شبه جزيرة العرب لخلفة علي الذي حكم من الكوفة بين VIو
اشرنا بكتابنا الثاني عندالحديث عن العراق 

 م لحكم المويون الذين حكموا من دمشق750/661خضوع شبه جزيرة العرب بين -VIIو-
 .كما ان مكة تعرضتوحولوا شبه جزيرة العرب والعراق وبلد فارس لوليات/ اقاليم

عن بلدالشام  اشرنا بكتابنا الثاني عندالحديث لغزوهم كما

 م للعباسيين الذين حكموا من بغداد1258/ 750 بين خضوع شبه جزيرة العرب VIIIو 
لقاليم/ ولياتب وبلد الشام وبلد النيل وبلد فارس وحولوا هم ايظا شبه جزيرة العر

 اشرنا بكتابنا الثاني عندالحديثوعينوا لكل منها ولتا منهم او من المقربين منهم .كما 
عن العراق 

 لسللة لمماليك السيويون الذين م1517 /1261 بين خضوع شبه جزيرة العرب-IXو-
حكموا من مصر حيث نقلوا مقر الخلفة للقاهرة وابقوا مكة والمدينة والطائف وبقية بلدان

شبه جزيرة العرب لقاليم تابعة لهم مع وجود امارات شبه مستقلة وخاصة الزيدية
عن مصر  اشرنا بكتابنا الثاني عندالحديث باليمنةالخوارج بامارة مسقط وعمان كما

 لسللة العثمانيين الذين استولوا1918/1517 خضوع غالبية شبه جرية العرب بينXو-
على معظم الدول العربية وجعلوا مكة والمدينة والطائف والعراق وبلد الشام وبلد النيل

بكتابنا الثاني وشمال افريقية وليات كما اشرنا 
ديث عن الدولة العثمانية   عند الح

ظهرت بشيه جزرية العرب ثمانية  دول هي 1970/1919 -بينXIو-
 لجمهورية 1962-مملكة اليمن الشمالي التي تحولت عام 1

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
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1967 تشرين ثاني 30 و 1839- اليمن الجنوبي كان محتل من قبل بريطانية بين2و
وعلمت السعودية على عدم تحقيق الوحدة بين شطر ياليمن الشمالي والجنوبي التي

م ول زالت تعارضها لنها لتريد لليمن ان يكون دولة قوية ول العراق لتبقى1999تمت عام 
السعوديةتتحكم بالمنطقة عسكريا وسياسيا وباشراف ايرو امريكي

 لسللة الوهابيين 1924-الحجاز ونجد وتحولت منذ عام 3و

1971من اب 14و 1820كم خضعت لبريطانية بين 665-البحرين مساحتها فقط 4و
 لمملكة 2000وتحولت عام 

 1971من ايلول 3و1820الف كم وخضعت لبريطانية بين 12-قطر مساحتها 5و

1961واستقلت عام 1890- امارة الكويت من بريطانية التي تنفذت فيها منذ عام 6و

تشرين اول12و1891الف كم وخضعت لبريطاني بين 310-سلطنة عمان مساحتها 7و
1971 

الف كم وخضعت لبريطانية83-المارات العربية السبعة المتحدة مساحتها مجتمعة 8و
1971كانون اول 2و 1820بين 

اول-مملكة / جمهورية اليمن .تكلمنا عنها سابقا 

وثانيا-امارات الحجاز و حائل ونجد

البحر الحمر
بحر عمان

 وبعضوالعماليق ثمود العربية البائدة موطن بعض القبائل شبه الجزيرة العربيةخريطة 
المدائن الباقية .

قوت وفقا ليااليمن وما خلفها غربا وجنوبا هو تثليث-امارة الحجاز.وحدود هاتبدأ من 
 وتمتد من جنوب مدينةشبه الجزيرة العربيةو تقع بالجزء الشمالي الغربي من  الحموي
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%AA%D8%AB%D9%84%D9%8A%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%85%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8_%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Thamud-map.PNG


 وتعنيالشامالباحة حتى شمال تبوك وهي من تخوم صنعاء من العبلء وتبالة إلى تخوم 
 وهيالجزيرة العربية  شبه الحاجز كونها تحجز بين ثغور /ألقاليم الرئيسية الخمسة ل

 والمدينة والطائف حجازيتين تهاميةواليمن والحجاز. فمكة نجد  وتهامة
وتظم الحجاز ادارياخمسة عشرة دائرة :هي مكة والمدينة والطائف وخيبر وفدك وذو

لك هلل وظهر حرة ليلى لك سليم وجو المروة ودار بلي ودار أشجع ودار مزينة ودار جهينة وجو
وممايلي الشام شغب وبدا.

وفيهاقدم 8400متر /2598وبالحجاز عشرة جبال رئيسية اهمها جبل ابراهيم بارتفاع 
خمسة عشر وادي هي وادي رضوى:ويصب شمال ينبع ووادي العقيق يقع غربي

وهو من أكثرأودية الحجاز خصوبة لنه غني بمياهه الجوفية وفيهوادي فاطمةوالمدينة 
 عينآ فياضة بالماء منهاعين المضيق بوادي الليمون وعين سولة وعين35حوالي 

الزيمةوعين حداء ووادي النعمان ووادي إبراهيم:يخترق مكة من الشمال للجنوب ووادي
من أكبروادي تربةوأضم: وفيه تتجمع سيول أودية المدينة كالعقيق ووادي قناة بطحان.

 بأعالي جبالالباحةكم وتبدأ تعرجاته من شمال 400 يطول الجزيرة العربيةأودية 
 كم.ووادي1المناطق لكثر من  ويصل عرض مجراه ببعض نجدالسروات ويصب بجنوب 

 ووادي الشاقهوادي قنوناو وادي يبهو وادي حليو وادي مركوبو وادي الليثورنية 
 كم ووادي الشاقه الشماليةيقع جنوب محافظة60الجنوبيةيقع جنوب محافظة الليث ب

 .  كم ويعتبر من أكبر الودية50الليث ب

 مياة جوفية غزيرة إذ يصب فية وادي الزبارةوادي فاطمةوفي منطقةالحجازوخاصة ب
ووادي الشامية ووادي علف وفيها تمور وفواكه وخضر.

وضواحيها.حيث البار والعيون و غلتها التمور والحبوب والفواكه المدينة ومنطقة 

منطقة الطائف وضواحيها وأهم غلتها الفواكه والخضر.و

: تزرع بها الفواكه الصيفية كالرمان والبرشومي والعنب والكمثرىالباحةومنطقة 
والمشمش. 

 وغلتها التمر والخضروات والبرسيم. تربةومنطقة 

 والحميرو النمور والفهودوالخيول  والبقر والضأن والماعز البلواما مواشي الحجاز فهي 
والذئاب والثعالب والغزلن والوعول والقردة والرانب و أنواع من الطيور الجارحة كالصقور

والنسور والبوم.

ونحاس ورصاص وحديد وفضة ذهبواهم المعادن التي تتوافر بالحجازهي الفلزية من 
وجبيس وصلصال ونفوط

ومن أشهر مناجمهاالذهب  ب(منطقة مهد الذهب )التي بلغت الكميات المستخرجة منها
خمسةوعشرين ألف كيلوغرام  وعثر على عدة مناجم أخرى على البحر الحمر أستغلها

القدماء 

والفضة من مهد الذهب والحديد بالقسم الشمالي الغربي بالمنطقة التي يحدهها البحر
الحمر وخليج العقبة واليابسة الداخلية من ضبا حتى تبوك والعقبة 

 كيلو30والنحاس يوجد بمنجم مهد الذهب و بمنطقتي عقيق وأم الدمار اللتان تبعدان 
 حيث عثر على خامات النحاس والرصاص بجبلمهد الذهبمترللشمال الشرقي من 

 كيلومتر من ساحل البحر الحمر. 65 على مسافة القنفذةزهوة شرقي 

والجبس يوجد على طول ساحل البحر الحمر 

 .الفخاروالصلصال الصالح لصناعة 

واهم القبائل التي تقطن بالحجاز.هي قبائل قريش وجرهم وهوازن والوس والخزرج
وجهنيه ومزينة وخزاعة وثقيف وهذيل وغطفان(مطير) وبني سلم وعتيبه وبني النضير

جهة جدة من شرقنالمضريةزهران قبيلة و (قبيله يهوديه) وبني قينقاع (قبيله يهوديه) وقبيلةربيعة 
هذيلوقبيلةثلثة عشرألفاا . حوالي  وعددهموبدوحضر قرب الطايف وهم القحطانية  ثقيف وقبيلةذرة  و غنمالبحر وهم أهل إبل و
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%82%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%8A%D8%A8%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%AD%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%85%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%A8
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85


اليمن وهمبجوارزالمضريةيسكنونغامد وقبيلة  الذرة والخضارمحاصيل بسواحل جبالهم  ويسكن شرق مكة هم  وبعضالقحطانية
بل  وقبيلة والعسل .الماعزوالجمالالجبالبقرب مكة من الشمال وجميع أموالهم بويسكنون التيميمية بنوسليم قبيلة و.أهل خيل واب

شرق ويسكنونأهل غنم وهم  التميميةحبيلة  وقبيلة من الشرق بقرب اليمن..زالحجاباطراف ويبلغ عددهاالقحطانة خثعم 
الحويطات وعبس وحرب والنخاوله والبقومو  الحلفوقبائل قبيلة حبيلة ويسكنون شمال المضرية  ةالناصروقبيلةمكة .

وعدوان وبني الحارث وبني سعيد والجحادلة 

وتجدر الشارة إلى أن كثير من القبائل والعوائل اليمنية والعمانية والقطرية والماراتة والبحرينية والكويتية والعراقية وبلد الشام
وارتيرية والحبشة وبلد النيل وشمال افريقية تعود أصولها لحدى القبائل اليمنية اوالحجازية مثل الغساسنة والمناذرة  وتميم

.بجالة والبقوم وحرب وعتيبة وعدوان ومطير وهذيل وغيرها ووبني هلل 

1329  لعام الرحلة الحجازيةبكتابه البتنوني يلحظ.

 اقام القريشيونLes Hachimides / Banu Hachimمقاطعة الحجازحكم فيها الهاشميون 
(الهاشميون)  واحفادهم من الحسنين والحسينيين والعباسيين عدة دول وبأزمنة

مختلفةمنها
- قبيلة قريش التي كانت سدنة مكة قبل السلم1

م632/610-ظهور محمدبن عبد ا القريشي الهاشمي  نبيا ورئيس دولة بين 2و

م661ومقتله بالكوفة عام 656-خلفة علي بن ابي طالب يبن 3و

عبد ام تئاسست برئاسة 1258م/واسقاطها عام 750بغداد الدولة العباسية ب-ا 4و
هجري على يدي المغول الذين قتلوا الخليفة656 م /1258 وسقطت عام السفاح

المستعصم

 م من قبل1519 واسقاطها عام 1261-الدولة العباسية بعهد المماليك بالقاهرةببن 5و
العثمانين

م تئاسست على يدي1962/897-سللة الزيديةالقريشية الهاشمية باليمن بين 6و
 المتوكل الزيدي عاصمتها مدينة تعز واسقطت بالنقلبالمام يحيى حميد الدين

بين الجيش المصري الناصري الذي1970الجمهوري بعد حرب أهلية استمرت حتى عام 
866يساند الجمهوريين والسعودي الذي كان يناصر السادة المتوكلين سورديل ص 

866م/ سورديل ص 928/864-سللة الزيدية بطبرستان بين 7و

م بتونس ثم بالقاهرة  برئاسة عبد ا المهدي1171م/909-الدولة الفاطمية بين 8و
م عندما كان صلح الدين اليوبي واليا على1171وانتهت بوفاة اخرملوكها بالقاهرة عام 

مصر

م تئاسست على1834/ 1367 العباسية بكردستان شمال العراق بين إمارة بهدينان-9و
م على1834 وسقطت عام الخليفة المستعصم بال أحد أحفاد  بهاء الدين العباسييدي
 إمارة سورانيدي 

12هـ حتى اخضاعها لمارة مكة وحكم فيها 850 / 300-امارة المدينة المنورة بين10و
أميرا ثلثه منهم خضعوا لمكة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B5%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D9%87%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9


السعدون  الشريف عبيدا بن طاهرم برئاسة 1918/1530بين امارة ال مهنة -11و
بالمنتفق جنوب شرق العراق وسقطت بعيد الحرب العالمية الولى 

م  تئاسست على يدي سعيد أبو1823 /1588 بشمال السودان بين إمارة الجعليين-12و
دبوس العباسي وقضى غليها محمد علي والي مصر العثماني أثناء فتحه للسودان عام

م1823

هجري 1378م/1949هجري حتى 1117م/1705-السللة الحسينية بالمغرب بين 13و

 هجري وحتى الن وعاصمتها1401م/ 1631-السللة العلوية بالمغرب منذ عام 14و
الرباط .تئاسست على يدي علي بن يوسف /يلحظ عبدا العروي تاريخ المغرب ص

367

المير عبدم تئاسست على يدي 1967/1673بين مارة الهوازبستك العباسية-ا15و
على الجانب اليرانيالهواز.وشملت منطقة هارون الرشيد أحد أحفاد القادر بن الحسن

ا حتى قضى عليها الشاه  محمد رضا بهلويمن الخليج وتوالى على حكمها أحد عشر أمير 

المير محمدم تئاسست على يدي 1947 /1702 ببلد السند بين مملكة بهاولبور-16و
الهند حيث انقسمت لدولتين هما 1947 تشرين اول 5 وبقيت حتى خان الول  المبارك 

وباكستان التي انظمت اليها مملكة ببهاولبور .

 بنفيصل الول  الملك م تأسست على يد 1920/1918  بينالمملكة السورية العربية-17و
الحسين وقضت عليها فرنسة

م تحت النتداب1921تئأسست عام  1958 /1921 بينالمملكة العراقية الهاشمية-18و
 م1932 بن الحسين ونالت استقللها عام الملك فيصل الولالبريطاني على يدي 

 م وقتل1958 عاما وسقطت على إثر انقلب عسكري قام به الجيش عام26واستمرت 
ثالث ملوكها فيصل الثاني..

م حتى الن تئاسست على يدي المير عبد ا1921 منذ عام إمارة شرق الردن-19و
.المملكة الردنية الهاشميةم لمملكة تحت اسم  1946الول بن الحسن وتحولت عام 

م ظهر فيها الشريف حسين بن علي ولد1924/1894-مملكة هاشمي الحجاز بين 20و
هـ حينما كان والده منفيا فيها فألم بالتركية وحصل على1270م/ 1854 عام إسطنبولب

حل محل والده1894 وعمره ثلث سنوات.وفي عام مكةاجازة بالمذهب الحنفي وعاد ل
علي 

وفي اثناء الحرب العالمية الولى التي اشتركت بها الدولة العثمانية بجانب المانية
والنمسة ضد كل من ايطالية وفرنسةالتي تمكنت ان تجند الف من شباب المسلمين

بدول شمال وغرب افريقيةتحت لوائها مثلما عملت بريطانية مع مستعمراتها السلمية
بنيجيرية وماليزية والهند وغيرها 

واستعملت شواطئ البلدان السلمية بافريقية وخاصة مصر  ودول شبه الجزيرة العربية

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
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التي تلتقي من شمالها الشرقي بالعراق الذي جنوبه يقع على خليج البصرة والخليج
الفارسي / العربي وشرقه مع ايران وشماله مع اسية الصغرى مركز السلطة العثمانية

وشماله الغربي بالردن وسوريةمن دول بلدان الشام الربعة 

وكانت بريطانية وبحكم نفوذها القتصادي والسياسي بمعظم بلدان العربية السيوية
 على خليج عدن على البحر1839التابعة للدولة العثمانية حيث هيمنت منذ عام 

 اتفاقية حماية مع صباح شيخ1899الحمرحيث لها وجود عسكري دائم وعقدت عام 
الكويت فتمكنت ان تجري اتصالت سرية وعلنية وصرفت اموال ليس فقط لتشجيع الجنود

والضباط العرب لعدم اللتحاق بالجيوش العثمانية بل والتمرد عليهالقاء وعود براقة
باستقللهم بعيد الحرب ..

 بئان يجريMacmahonكما خولت وزارة المستعمرات البريطانية الحاكم البريطاني بمصر 
اتصالت ليس مع المرجع الشيعي العلى بالنجف ول المرجع الشيعي العلى بقم  بل

مع الحسين بن علي الذي يعود نسبه للحسن بن علي بن ابي طالب وامير مكة باعتباره
احد (المراجع السنية العليا )ليفتي بامكانية الثورة على الحاكم المسلم  الجائر(العثماني

الحكومة البريطانية بئان 1915) والتعاون مع غير المسلم ووعده مكماهون بمطلع عام 
ستسانده ضد عبد العزيز النجدي ليكون هو ملكا على شبه جزيرة العرب والعراق وسورية

والردن ولبنان بدون فلسطين بعيد نهاية الحرب بالوقت الذي وقعت دولته بريطانية بعهد
 من1915 بنفس عام Churchelووزير الحربية Lyode Georgeورئيس الوزراءGeorge Vالملك 

 على تقسيم بلدان الهلل الخصيب Picot مع الفرنسيSykisخلل ممثلها 

Rocthild Of كان يجري محادثات مع  Arther Balforكما ان وزير الخارجية البريطانية 
Brataignليدعم هو وجاليته اليهودية البريطانية بريطانية بئاموالهم واعلمهم بمجهودها 

HOmmNonالحربي لقاء وعدهم لها بئانها ستهيئ لهم وستمنحهم ملجئا وليس وطنا 
Nationعلى جزء من فلسطينبعيد انتصار بريطانية بالحرب  وصدر هذا الوعد في 

 ..1917تشرين الثاني عام 27

كما ان المخابرات البريطانية كثقت من تواجدها بالمنطقة العربية من خلل عشرات من
الضباط ممن يطلق عليهم المستشرقين الذين تعلمو الغربية بمؤسسات متعددة ومنها

وle Colonel Legman وColonel Laurence Of Arabeبعض الجلمعات البريطانية وبمقدمتهم  
Le Colonel Shakespear

م اعلن الشيخ الجليل شريف مكة واحد ( ومثله سيكون الشيخ السني1916وفي مايس 
 من (العلقمةوالخونة العرب بالقرن1924/1920العراقي عبد الرحمن الكيلنيبين 

العشرين) انفصاله واعلن (الجهاد ) ضد العثمانيين التحاديين  علما با الجهاد ل يصح ال
بالدفاع عن الوطان والعراض وليس للعدوان او القتال لصالح قوى اجنبيةغازية  ضد قوى

شقيقة لك خلفات سياسية واقتصادية وعقائدية معها 

كما دعا الضباط العرب لعدم القتال تحت العلم العثماني بل ضده!! فئاستجاب له حوالي
 ضابطا عربيا معظمهم من العراق وسورية من ذوي النوايا الحسنة والمخدوعين205

والعملء وبمقدمتهم العقيد نوري السعيد 

كما كلف الشيخ المكي الشريف حسين اولده الربعة عبد ا وفيصل وعلي وزيد
ليتعاونوا مع النكليزالذين مدوهم بالموال والسلحة لتكوين جيش من ابناء شبه جزيرة

العرب قاده ابنه الثاني فيصل ومعه ابنه الثالث علي ويقودهم  الكولونيل لورانس لمقاتلة
القوات العثمانية المرابطة ببعض المواقع من اليمن خاصة وهم خمسة الف جندي

مسلحين باسلحة خفيفة وعدد قليل من المدافع القديمة .

 اول واخر سكة تربط بين مكة Sabotagetوبدئا لورانس بصنع قنابل الديناميت وخرب
ودمشق واسطانبول وهاجموا القوات العثمانية باليمن التي قاومت بما لديها من

امكانيات ضعفية واستسلمت 

وتقدم الجيش العربي نحو العقبة على امل الدخول لفلسطين فمنعه النكليز لن الجنرال
سبقه لها بل وجهه نحو دمشق التي قاتل جنده جند العثمانين الذين Allenbyالبريطاني 

وحتى طرده من قبل1918استلموا ايظا وصار فيصل الول ملكا على سورية بين 



1921الفرنسيين فاكرمه النكليز الحكم العراق منذ عام 

واما اخوه الكبر عبد ا فلم يهبه النكليز شمال نهرالردن ولغربه ولجنوبه بل فقط
شرقه اي الردن الحالي 

 الذي  وقع عشرة اتفاقيات لم يات باي1919وبعيد انتهاء الحرب وانقاد مؤتمر فرساي عام 
منها على الشارة لدولة عربية ول استقلل لي دولة عربي بل ان المقاطعات والوليات

التي كانت تابعة للدولة العثمانية التي ساهم العرب ياسقاطها صارت تحت انتداب
ايطالي وفرنسي وبريطاني 

م وبعد ان كان الشريف حسين قد شعر بئانه قد تم خدعه من قبل النكليز1924وفي عام 
الذين وجدوا حليفا وعميل وعلقميا اخر اكثر سذاجةمنه وهو (عبد العزيز ال سعود ) احد

 على1921اشياخ شمر طوقة بمقاطعة نجد فمدوه هو ايظا بالمتال والسلح لينقض عام 
(امارة ال رشيد بمقاطعة حائل) كما سنشير جاء دور الشريف حسين الذي لم يتمكن من

 ليس عند احد ولديه عبد ا بالردن او فيصل1924القتال فئاستسلم وتم نفيه عام 
تحت الحتلل البريطاني وليهيمن1960بالعراق بل لجزيرة قبرص التي كانت حتى عام 

عبد العزيز بن سعود على مقاطعة مكة والمدينة والطائف وماحولهن .

توفي الشريف حسين بعمان/ الردن وتم دفنه بالقدس الشرقية1931تموز عام 14وفي 
 ولده الكبير عبد ا 1951التي سيقتل فيها عام 

وثانيا-إمارة جبل شمربمقاطعة حائل بنجد .حكمت فيها سللة ال رشيد الشمرية بين
 اميرا هم كل12 وحكم فيها الجزيرة العربية شمال وسط شبه حائل بمدينة 1924 /1834

من 

جميع القاليم النجدية1924 وتوسعت وظمت حتى عام عبد ا العلي الرشيد-المير 1
.
 ال الرشيد  وكانطلل العبدا الذي تنازل لبن أخيه الرشيد  عبيد العلي  خلفه اخوه 2و

 وشهدت فترة حكمه توسعا  جغرافيا بنفوذ حائل1869/1849 عاما  وحكم بين 25عمره 
 .و عمل على تحسين علقتهوتبوك وتيماء المجاور لحائل الجوفحيث أخضع كل من إقليم 

 حيث تزوج طلل منالرياض الذين كانوا بمنطقة آل سعود و مع الخلفة العثمانيةمع 
تمرض بمرض عضال فأستدعي له طبيب1866الجوهرة بنت فيصل بن تركي .وفي عام 

إيراني أخبره بأن علجه قد يؤثرعلى عقله فانتحر

م هو1869ومقتله عام 1867-المير متعب بن عبدا الرشيد الشمري حكم بين 3و
 ولن قضية الرث السياسي لم تكن محسومة داخلطلل العبدا الرشيدشقيق 

 طلل أنه الحق بالحكم بعد وفاة والده رغم أنه لم يتجاوز الثامنةبندرالسرة فقدأعلن 
عشرة من عمره. فتعاون مع أخيه بدر لمواجهة عمهما المير متعب و حاول عمهم الكبر

 أن يقنع متعب ليتنازل فلم يوافق فقام بندر الطلل بقتل عمه متعب وأعلن نفسهعبيد
ومقتله1869 بينحائلحاكما  على 

طلل كمحبتهم لبيه حائل..على الرغم من انه كان محبوبا  من قبل أهالي 1873عام 
حيث تغنى بعض الشعراء لستلمه الحكم وقال أحدهم يا من يبشر شمر شاخالعبدا 

عبيدبندر..كل الجماعة من غل أبوه تغليه..وسار بندر على سياسة والده طلل وقرب عمه 
منتفعا من شيخوخته  وسلطته المعنوية على بقية أفراد السرةغير انه لم ينج من القتل

تولى الحكم بعد أن قتل ابن أخيه1897/1873من قبل ألمير محمد العبدا الرشيد بين 
 لختلفهما حول شؤون المارة ولوجود خلفات متراكمة بين الثنين .واتبعبندر الطلل

المير محمد العبدا سياسة التنمية الداخلية  وقام بتوزيع قواته العسكرية لثلث
قطاعات هي الحرس الخاص القوي والشرطة المتنفذة .والجيش. المبعد بطراف المارة
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مماساهم بفرض المن على كافة الراضي التابعة لحكومته وحدوث ازدهار اقتصادي
والرياض ونجد حائلحتى لشام ا والعراقعام،حيث كانت القوافل بعهده تنطلق من 

 جنوبا  دون أن تتعرض لي أذى.وبلغت امارة الرشيد بعهد الميرونجران غربا  الحجازوحتى 
محمد العبدا أقصى اتساع لها بعصره إذوصلت حدودها الشماليةللجوف وغربا  حتى

 على حدودء  الجهرا بالشمال الغربي وبالشرق حتى تيماء  بعد ان ضم الحجازمنطقة 
.ولذلك لقب بمحمد المجاهد.وادي الدواسرامارة الكويت وبالجنوب  حتى 

 مراسلت وعلقات سياسيةالعثمانيينوكانت بينه وبين 

 هجري بمعركة1308وتمكن من تئاسير حسن ال امهنا أمير بريدة بعد أن انتصر عليه عام 
المليدة..

م بين سللة ال سعود بعهد1891كما استغل محمد ال رشيد الصراعات التي ظهرت عام 
المير عبد الرحمن بن فيصل آل سعود وابنه عبد العزيز فهاجمهما بعقر دارهما واحتل

 لبعضبالكويت ثم استقرا البحرين ومنها نحو قطرالرياض التي هربا منها واتجها نحو 
الوقت حيث كان النكليز يتواجدون فيها ومدوهما بالمال والسلح لمقاتلة امراء ال رشيد

الذين كانوا موالين للعثمانيين 

 التي كان يحكمها الهاشميون كولة للعثمانيين فقد توقفالمير محمد ال رشيدالحجازوأما 
منطقة وسط وشمال الجزيرة العربيةعندحدودها وأقام علقات تعاون مع معهم وحظيت 

م توفي المير محمد العبدا الرشيد وخلفه-المير1897بوقته بهدوء نسبي .وفي عام 
م و.أهتم هو الخر1906/1897عبد العزيز المتعب الرشيد وهو ابن اخيه وحكم بين 

بالشأن العسكري حيث كوين جيشا  قويا نسبيا وجهزه باسلحة عثمانية وقام  عام
  التي كانت تئاوي بعض امراء ال سعود الذين تحالفوا هم ايظاالكويتبغزو امارة 1898

 قد استولىمبارك الصباحكما هو حال امراء الكويت مع النكليز واسترد أجزائا كان الشيخ 
 محمد العبدا الرشيدعليها بعد وفاة 

 هـ قام سعدون باشا المنتفكي ( الناصرية بالعراق ) بغزوةعلى1317م/ 189وفي عام 
عشائر شمر القاطنة بمنطقة البغيلة (النعمانيةجنوب شرق العراق ) وانتصر عليهم، مما
أدى بالحكومة العثمانية لن تطلب من المير عبد العزيزالمتعب ال رشيد لن يوقف تقدمه

 مقر سعدون باشا فانتصر عليه ب(معركة تلالخميسيةنحو مناطق نفوذها فسار نحو 
اللحم) ودخل البلدة وأقام فيها عدة أيام، قبل ان يتصدى له اهل المنتفك

واسترجعوالخميسية  وبعهد المير عبد العزيز المتعبال رشيد وقعت (معركة الصريف) بينه
 مدعوما من النكليز الذينالكويتمدعوما من الدولة العثمانية وبين مبارك الصباح شيخ  

 م  اتفاقية حماية وجهزوه بالمال والسلح و ظمنوا ولء امراء1899وقعوا معه  عام 
 وكانوا لجئين بالكويتعنزة وآل سليم حكام بريدة حكام ال مهنا وشيوخ ال سعود و

 والعوازم وبنو هاجر وبنو مرةوالرشايدةوشيوخ قبائل مطير وعتيبة والظفير والعجمان 
وبنو خالد والسعدون المنتفق وسبيع والسهول وقحطان والرولة.فتجمع تحت امرة الشيخ

 مقاتل واتجه بهم مع امرائهم  نحو منطقة64.000مبارك الصباح جيش عشائري بلغ  
،لمواجهةعبد العزيز المتعب ال رشيد الذي اعدالقصيمالطرفية التي تقع شرق مقاطعة 

هو الخر جيشا منقبائل  شمر بمقاطعة حائل و بني تميم بالقصيم والحويطة وسدير
 مارس17 مقاتل وألتقى الجمعان الشقيقان صبيحة يوم 12.000بالجوف بلغ تعداده فقط 

 وحوسمت المعركة خلل ساعات النهار الولى بانتصار ساحق لعبدالعزيز المتعب ال1901
رشيد وقواته وهرب عبد العزيزال سعود من الرياض ثانية بعدما وصلته أخبار انتصار بن

عبد العزيز آل سعود 1902رشيدالذي عين عليها حاكما عجلن بن محمدالذي قتله عام 
الذي قاد حملة مسلحة باسلحة بريطانيةومدربين انكليز كانوا منتشرين بشبه جزيرة

العرب من القوات البريطانية الموجودة بشه القارة الهندية 

..منها معركة قصر مشرفةوآل سعود آل رشيد وقعت عدة معارك بين 1906 / 1902وبين
هنة حيث انتقم المير عبد العزيزال سعود  منمعركة روضة م و القصيممعركة الشنانة ب

اسرة عبد العزيز بن عتيبه الرشيد وقتل اربعة من شيوخها بشهر واحد وهم تركي
ومتروك بن سداح وضيف ا بن غازي وجرمان بن براز.وانتهى المير عبد العزيز بن متعب
الرشيد بمقتله على يدي جند عبد العزيز بن آل سعود بنواحي روضة مهنة وهم ليعلمون
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انه المير عبد العزيز الرشيد لنهم كانوا يظنون انه من غزاة شمر .وهنالك رواية تقول انه
قتل غدرا على يد شخص مجهول ورواية تقول بأنه قرر ان يذهب لوحده لعبد العزيز ال

سعود ليقتله بين جيشه .وعندما وصل لخيمتة عثرت قدم الفرس بالحبال فسقط وعندها
قام الحرس بقتلته وخلف الميرعبد العزيز بن متعب ال رشيد ولده  متعب ولم يحكم ال

كانون اول من نفس العام من قبل سلطان27واغتياله في 1906اشهر بين نيسان 
 وهم خوال متعب وقتلوا معه أخويه مشعلحمود العبيد الرشيدوسعود وفيصل أبناء 

وسعودومحمد بعد أن دعوهم لرحلة صيد وغدروا بهم هناك ولم ينجوغير اخيهم الصغير 
 وعمره عشر سنوات. المنورةهربه أخواله السبها للمدينةالذي 

عبد تم عقد اتفاقية سلم وحسن الجوار مع امارة نجد بقيادة 1906وفي نفس عام 
 تم فيها ترسيم الحدود بين المارتين وإيقاف الحروب بينهما وأن يبقىالعزيزآل سعود
التي اختار أهلهاوالمجمعة أشيقر مع بلدتي حائل ضمن أملك القصيمشمال مقاطعة 

 ..لل سعود فيما صار جنوبها الملصق للرياض تابعا لل رشيدالنضمام 

. واعلنعبيد العلي الرشيد فخذ من1907/1906- المير سلطان الحمود ال رشيد بين 8و
معاغتيالخالهم المير متعب  سعود وفيصل بعد ان نجح مع اخويهعن نفسه امير حائل 

وأعلن سلطان الحمود نفسهخالهم الصغير سعود  لم يتمكنوا من قتل وثنين من اخوته ا
.غير ان سلطان تنازلالجوففيصل أعطاه إمارة اخاه  سعود وليا  للعهد وخاهحاكما وعيين أ

المير سعود الحمود الرشيد حكم بينعن المارة بالعام الثالي فحل محله اخوه.
م فحل محله المير سعود عبد العزيز المتعب ال رشيد .حكم بين1908/1907

م بحائل وكان عمره ثمان سنوات عند مقتل أبيه1898 من مواليد 1920ومقتله عام 1908
 ومحمد ومشعل علىحائلوبعد سنة اغتيل إخوته الثلثة بمن فيهم المير متعب حاكم 

،بينما نجا هو من المذبحة عندماسلطان ومسعود وفيصل الحمود الرشيديدي اخوالهم 
 لحمودحائل فعاش هناك حتى أرسل أهالي المنورة   هرب به أخواله السبهان للمدينة

 وصل1908 طالبين عودة المير سعود لستلم  المارة.وفي عام 1908السبهان عام 
سنة وتولى الحكم تحت وصاية خاله المير حمود بن11المير الطفل لحائل وكان عمره 

 فتولى الوصاية1909سبهان الذي مارس دور الحاكم الفعلي للمارة حتى وفاته عام 
علىه المير زامل الثاني السالم السبهاني زوج الميرة فاطمة بنت زامل الول بن سبهان

الذي اغتيل بعد عده سنوات بمؤامره.ثم أصبحت جدته فاطمة السبهان تدير الحكم
 حيث بلغ المير سعود عبدالعزيزالرشيد  سن الرشد وعاصر1914 / 1910بالوصاية بين 

الحرب العالمية الولىالتي كانت فيها بريطانية الطرف الرئيس ضد المبراطورية اللمانية
وامبراطورية النمسة هنغارية والمبراطورية العثمانية وكثفت بريطانية وجودها العسكري

البري والبحري بالخليج من جيوشها بشبه القارة الهندية ولها تواجد بجنوب اليمن
 وتنسق سرا مع شريف مكة وتمول ال سعود1899وعلقات خاصة مع الكويت منذ عام 

 انتصر فيها المير سعود عبدمعركة جرابالذي خاض ضدال  الرشيد الموالين للعثمانيين  
 وتوابعها من ابن شعلن .غير انه اغتيل في مايسالجوفالعزيزالرشيد واسترجع مقاطعة 

م من قبل ابن عمه عبد ا المتعب بن طلل الرشيدالشمري واستلم الحكم 1920

محمد الطللو لم يبق طويل إذ لم يكن يملك سوى سلطة صورية بحائل بعد أن تمكن 
 ليحل محلهآل سعود واللجوء عند حائل من تكوين جيش فزادت مخاوفه فقرر ترك الرشيد

مطلع تشرين1921المير محمد الطلل الرشيد الشمري اخر حكام امارة حائل حكم بين 
حائل لم يمنحه فرصة الحكم حيث جعل هدفه ضم عبد العزيز آل سعود.لن 1921ثاني 

لراضيه فشدد حصاره عليها خاض محمد الطلل وأهالي حائل وقبيلة شمر عدة معارك
مستميتة للدفاع عن امارتهم ولكن  جهودهم لم تنفع امام اسلحة ال سعود البريطانية
ومقاتليه الذين صار يدربهم النكليز الذين كان من مصلحتهم هيمنة ال سعود على ظم

 هـ المير1340 صفر 29 الموافق 1921       نوفمبر2الحجاز وحائل لمارة نجد فاستسلم في 
 ومساعد بن عبد العزيز آل سعودمحمد الطلل وتم نقله للرياض وزوج ابنته وطفة  ل

.فيصل بن عبد العزيز آل سعودأنجبت له 
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http://ar.wikipedia.org/wiki/1908
http://ar.wikipedia.org/wiki/1908
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84_%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D9%82%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF


 بظروٍف غامضة!! . 1954 عام الرياضوتوفي محمد الطلل الرشيد ب

 وظمها لل سعود الذي لم يبق امامهم ال امارة الحجاز1921وبسقوط امارة حائل عام 
مكة والمدينة والطائف التي تعتبر احد اهم مناطق شبه جزيرة العرب تاريخيا ودينيا

 بفضل النكليز قبل ارادة ا فتوسعت امارتهم1924وتجاريا وثقافيا واستولوا عليها عام 
لتشمل نجد وحائل والحجاز 

ولم يبق امامال سعود من خصوم فعليين بشبه جزيرة العرب ال اهل اليمن واهل مسقط
 بدولة1971وعمان والكويت والبحرين ومشايخ متناثرة ستقوم النكليز بجمعها عام 
سموها المارات العربية السبعة المتحدة بعد ان فصلوا عنها امارة قطر 

م .نجد تعني المكان المرتفع وقد أطلق1924/1746. بين Nejd /Najdو -ثالثا .امارة نجد 
اليمن مثل نجد نجدلعرب اسم  ا على عدة مواقبشبه جزيرةالمسلمون الجغرافيون

تهامة ويفصل بين تهامة الحجازلرتفاعه عن الحجازالهضبة الواقعة شرق اليمن .و نجد 
1500 التي يصل ارتفاعها  جبال السرواتالمنخفضة ونجد الشمالية المرتفعة سلسلة 

متر فوق سطح البحر وتقع بوسط شبه الجزيرة 
وبني وبني أسد وبني حنيفة لمملكة كندة وكانت موطنا اليمامةونجد تعرف كذلك باسم 

. وسكانها اغلبهم من البدو الذين يملكون البل و الماعز والغناموطيئ وغطفان تميم
ويتواجدون بقرب العيون والبار وحيث تسقط المطار النادرة وهم من قبيلة شمر

 الواقعة بوسط شبه جزيرة العرب.  ووديان نجدويقطوقةنسبة لجبل الط
وكان مقرهم بمدينة دريعة/ الدرعية والخرج العارض والمحمل والوشم وسدير والقصيم 

 الرياضوالفلج و 
وصحراء نجد من كبريات الصحراء الرمليةالعالمية

وظهر من السعوديين عدة شيوخ منهم .
 وبعهده انتشر بين قبيلة شمرالمذهب1765/ 1746-الشيخ محمد بن سعود بين حكم 1

 و كان1792/ 1703 على يدي محمد ابن عبد الوهاب عاش Le Wahhabismeالوهابي 
متئاثرا بعقليته البدوية البسيطة فليرى بالدين ال عصاتي وعبائتي وا اكبر 

ALواتبع طريقته البربر من قبيلة المتون البربرية شمال افريقية والندلس وخاصة 
Murabitoun و م1147/1056 حكموا بين AL Mawahidoun م حيث1269/1130 حكموا بين

دعوا لفكرة الوحدة السلمية لمواجهة الخصوم الوربيين وخاصة السبان والبرتغاليين
.غير انهم ارادوا فرض مذهبهم بالقوة ففشلوا.

وبدئا عبد الوهاب ينتقد ومن خلل مشاهداته للفواج التي تئاتي سنويا للحج وتمارس
بعض الطقوس الخاطئة التي  لم يستطع ان يقنعهم بالقلع عنها ومنها تقبيل الحجر

السود وقذف الشيطان بالحجر وزيارة قبوربعض اهل محمد  وبعض الصحابة ممن ماتوا
بمكة والمدينة وايجاد بدائل لها بل راح ينتقد ويحرم الكثير من المظاهر منها دعوته للغاء

الزيارة لقبر محمد وتحريم عمل وتعلم المرئة وهو ما يناقض كل المذاهب السلمية
الخرى واصبح المذهب الوهابي المذهب اكثر تخلفا وفقرا وسطحية بين المذاهب

السلمية المتقدمة وخاصة منها الجعفري والمالكي والحنفي والزيدي والشافعي فيما
يقترب المذهب الحنبلي من المذهب الوهابي 

العبسية  بمقاطعةم قاتل قبيلة ال رشيد 1803/ 1765 -الشيخ عبد العزيز الول حكم بين 2و
م احتل عبد العزيز الول1776وفي عام حائل الواقهة بين نجد والحجازوالقصيم وحتى امارة الكويت كما اشرنا.

مدينة الرياض وجعلها عاصمة  
.
 من ان يخضع1805م  تمكن عام 1814/ 1803-الشيخ سعود بن عبد العزيز حكم بين 3و

المدينة المنورة لنفوذه 

م حيث تعرض لغزو مصر1818و مقتله عام 1814-الشيخ عبد ا الول بن سعود بين 4و
بقيادة ابراهيم باشا بن محمد علي الذي قاده لسطانبول التي اعدم فيها

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%8A%D8%A6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%A3%D8%B3%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9_(%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/1954
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6


م لم يقو على التصدى بني رشيد1822 / 1818-الشيخ تركي محمد بنسعود بين 5و
1902 من احتلل الرياض وبقوا فيها حتى عام 1884بمقاطعة حائل الذين تمكنوا عام 
حيث  هرب نحو مشيخة الكويت

م1834/ 1822-الشيخ فيصل الول بين حكم6و

م 1865/ 1834-الشيخ خالدبن سعود بين 7و
/ 1865-الشيخ عبد ا الثالث بن فيصل الول بين 8و

1887 

.1902/ 1887-الشيخ سعود بن فيصل الول بين 9و

  ولد عامالملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعودالشيخ و (الملك )-10و
بمحافظة الطائف 1953  /ووفاته عام 1924  م بالرياض عام وحكم بين 1876

    العربيه السعوديه  وهو اول ملك للمملكة
وتعاون هو الخر مع النكليز الذين حفروا له البار الرتوازية ليستقر فيها واغدقوا عليه

الذهب ليشتر بها الجمال والماعز والبنادق ليقاتل بهاابناء جلدته من قبيلة ال رشيد
والهاشميين بالحجاز .

 وبتشجيع1918/1914      كما استغل انشغال الدولة العثمانية بالحرب العالمية الولى
 La Région d  '   Hassa   مقاطعة الحساء 1914  وتمويل من بريطانية اخضع عام 

Bercy Cox  قررت الحكومة البريطانية ومن خلل السير  1916  وفي تشرين الثاني 
م وهو يقاتل بجانب جند بن سعود الذي1915  الذي قتل    le Colonel Shekespere  وبئاشرف 

تلقى من بريطانية ىستين الف باوند استرليني من الذهب وكميات من السلحة المتطورة
 المؤيدة للعثمانيين من ال رشيد لمقاتلة وتصفية الجيوب المتبقية

وبعيد ان انتهت الحرب العالمية الولى تنكرت بريطانية لوعودها للشريف حسين بتئاسس
من بلد الشام واكتفت بان اعطت لولده عبد4/3دولة عربية تظم كل شبه جزيرة العرب و

ا امارة شرق الردن الذي صار بموجب قرار عصبة المم تحت النتداب البريطاني ولولده
الثاني فيصل ليكون ملكا على العراق الذي صار هو الخر تحت النتداب البريطاني فبقي

الشريف حسين يشكل عقبة امام خطط بريطانية بالهيمنة علىى ما بقي من شبه
 بشواطئ عدن جنوب غرب شبه1839جزيرةالعرب خاصة وهي متواجدة فيها منذ عام 

مع الكويت لتتمركز قواتها بشواطئ1899جزيرة العرب وعقدت اتفاقية حماية منذ عام 
نفيه لجزيرة قبرص كما اشرنا ولتهئ1924البصرة الميناء العراقي الوحيد فقررت عام 

قبائل بدو شمر طوكة بقيادة الشيخ عبد العزيز بن سعود ليصبح ملك شبه جزرة العرب
لسهولة التعامل معه من خلل تسليحه اسلحة بسيطة وتمويله بباونات ذهبية يرضي بها

بعض امرائه لتتمكن بريطانية من توجيه مقاتليه لمقاتلةالقوى الداخلية التي قد تتطلع
للحرية والستقلل.

وكان عبد العزيز ال سعود قد تجاوز بزواجاته كل الخلفاء العرب والمسلمين ولم يسبقه ال
بعض ملوك بني اسرائيل

ومنهم النبي داود الذي كان له تسعمائة زوجة وعشيقة  وبعض الباطرة الصينيين حيث
تزوج عبد العزيز ال سعود اربعين امرئة امرئة وانجب منهن سبعين ذكراوانثى 

أبناؤه وبناته منهاالزوجة

 أشهرمن زواجها لم ينجب منها6اول زوجه توفيت بعد  من بني خالدشريفة صقر الفجري

 وعبدا الول توفي صغيرا وخالد الولالمير تركي الولضحة محمد حسنو
هجري1327هـ وتوفي عام 1320الذي ولدبالرياض عام 

 وعبد السلم توفي صغيرا والميرة منيرة كانتوالملك وسعود

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B6%D8%AD%D9%89_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%B1
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%87


 وسعود  ال  فهد الثاني بن وسعد الول اولى زوجات المير 

لم ينجب منهاعنود برغش السرداح 

لم ينجب منهاوسارة برغش السرداح 

حصة محمد الحسين بعد طلقها من
لم ينجب منهامبارك الصباح

لم ينجب منهامن بني خالدهيلة صالح إبراهيم 

نورة حسن سليمان الحسن
لم ينجب منها من بني خالدالرشيد

 ولم ينجب منهاوساره عقل من بني خالد

 آل  فيصل تركي  عبد ا سارة 
لم ينجب منهاسعود

لم ينجب منها آل مهناهيا حسن 

لم تنجبمنيرة حسن وسلمان القصيمي

بريدةلولوة صالح الدخيل من 
المير فهد الول توفي صغيرا الداوسري 

طرفه عبدا بن عبداللطيف آل
 هـ 1324 توفيت العام الشيخ

خالد بن محمد بن عبدالميرة نورة الولى تزوجت المير 
).والمير فيصل  توفيت امه عامالرحمن بن فيصل آل وسعود

هجري وعمره عدة اشهر1324

منيرة سالم شافي أمير قبيلة
لم ينجب منهابني هاجر

 جوهرة بنت مساعد بن جلوي آل
 ه1337توفيت العام سعود

فهد الثاني بن والميرةعنود تزوجت والملك خالد المير محمد
ل وسعود والميرة جوهرة الولى توفيت صغيرةوسعد الول ا

 م1919 هـ 1337عام 

جوهرة بنت سعد السديريالميرة
والمير عبد المحسن والمير مساعد المير وسعد الثاني

والميرة حصة والميرة البندري

حصة بنت أحمد السدير ي

والمير وسلطان والملك فهدالمير وسعد الول توفي صغيراا 
والملك والمير نايف والمير تركي الثاني والمير عبد الرحمن

 والميرة فلوة توفيت صغيرة، والميرةوالمير أحمد وسلمان
شعيع توفيت صغيرة والميرة موضي توفيت شابة والميرة

لولوة توفيا صغيرة والميرة لطيفة تزوجت خالد بن تركي
السديري  والميرة جوهرة الثانية والميرة جواهر

 شريم آل رشيد  عاصي  فهدة بنت 
كانت متزوجة من1934توفيت عام 

 عاشر امراء  حائلوسعود الرشيدالمير 

 .والميرة صيتة تزوجت المير2015 توفي عام الملك عبد ا
عبد ا بن محمد بن وسعود والميرة نوفة تزوجت المير عبد

ا بن محمد بن عبد العزيز 

هيا بنت وسعدالسديريالميرة 
 بعد وفاة أختهاجوهرةزوجهات

 والميرةوالمير عبد المجيد والمير عبد الله المير بدر
مشاعل تزوجت المير فهد بن عبد ا بن عبد الرحمن آل

وسعود والميرة نورة الثانية تزوجت المير يزيد بن عبد ا بن
عبد الرحمن الفيصل

 (من أصل أرمني)موضي
 والميرة هيا تزوجت الميروالمير وسطام المير ماجد الثاني

محمد بن وسعود بن عبد الرحمن  والميرة وسلطانة والميرة
جوزاء.

والمير مشهور والمير ممدوح المير ثامر نوف بنت نواف بن نوري الشعلن

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%8A%D8%A7_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%81_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B5%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF


 بنت خالدالعجمانيلجعة
الميرة وسارةتزوجت  المير فيصل بن وسعد بن عبد الرحمن

الفيصل

موضي بنت عبد ا بن هتيمي
الميرة شيخةبني خالد

 (من أصل مغربي) توفيتبزية الثني
والمير فواز المير بندر م1940عام 

جواهر بنت محمد طلل الرشيد
تزوجت بعده اخيه المير محمد وانجبت

منه الميرة منيرة بنت محمد بن عبد
الرحمن

لم ينجب منها

جوزاء بنت ماجد حمود عبيد
لم ينجب منهاالرشيد

منيرة بنت فيصل حمود عبيد
لم ينجب منهاالرشيد

لم ينجب منهانورة بنت ناصر  محمد التميمي  

 من بنينورة بنت سعد العريفي
لم ينجب منهاخالد

المير ناصربزية

1358 من اصل ارمني توفيت شهيدة
هـ

 والميرة قماشوالمير متعب والمير مشعل المير منصور
 هـ وهي زوجة المير فيصل بن وسعود بن1431توفيت عام 

عبد الرحمن بن فيصل ال وسعود ولها بندر ومنصور

 من أصل أرمني توفيت عاممنيرة 
 م1991

والمير نواف المير طلل الثانيالمير طلل الول توفي صغيراو
والميرة مضاوي

المير مشاريبشرى

المير مقرنبركة

سعيدة
 والميرة عبطاء تزوجت من المير عبد العزيز بنالمير هذلول

تركي بن عبد العزيز بن عبد ا بن تركي بن عبد ا آل
وسعود

المير حمودفطيمة

الميرة دليالشاهة بنت حزام الخالدي 

منطقةعائشة شاكر العسبلي 
الميرة طرفةعسير 

هجري خاض المير عبد العزيز بن سعود1351م /1932هجري و1319/م/1902وبين
الذي يضاجع النساء بالليل ويحارب ويغزو جيرانها بالنهار حيث خاض  سبعة عشر معركة

ضد جيرانه من ال جدعان وال رشيد بمقاطعة حائل وضد الهاشميين بالحجاز 

غزو  معركة 
الرياض

1319
هـ

 من1901 الذي تم تعيينه عام عجلن بن محمد العجلنضد 1902
 بمحاولته الثانيةعبدالعزيز آل وسعود اميرا من قبل ابن رشيدقبل 
 لنه بمحاولته الولى كان اميرها عبدالرحمنمعركة الصريفأثناء 

 الذي انسحب بعدعبد العزيزالضبعان الخالدي تمكن من مقاومة 
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B0%D9%84%D9%88%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%81_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%B9%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%B2_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF


عبدالعزيز بن رشيد امام الكويت أمير مبارك الصباحهزيمة الشيخ 
بالمعركة الثانية قتلابن وسعودأميرحائل.وتمكن عبد العزيز 

عبدا بن جلوي آل وسعودعجلن بن محمد  على يدي المير 
.آل وسعودم ووسقطت الرياض بحوزة 1902/ هـ1319عام 

معركة الدلم
1320

بمقاطعة حائلعبد العزيز المتعب الرشيدضد 1902هـ

عبد العزيز المتعب الرشيد ضد 1904 ه1322معركة البكيرية

معركة الشنانة
1322

عبد العزيز المتعب الرشيدضد 1904هـ

معركة روضة
هنةم

1324
عبد العزيز المتعب الرشيدضد 1906هـ

معركة الطرفية
1325

1907هـ
وفيصل ومحمد بن عبدا آل مهنا وسلطان الحمود الرشيدضد 

بن وسلطان الدويش

معركة ابي دخن
1329

 عفاس بن محياضد 1911هـ

معركة الحساء
1331

بقصر الكوتضد الحامية العثمانية 1912هـ

معركة جراب
1333

وسعود العبد العزيز الرشيدضد 1915هـ

معركة كنزان
1333

العجمانضد قبيلة 1915هـ

وقعة البركة
1336

السمره من عتيبةضد قبيلة 1918هـ

معركة تربة
1337

عبد ا الول بن الحسينضد الشريف 1919هـ

معركة حجل
1338

حسن بن عائضضد م1920هـ

معركة حرملة
1339

حسن بن عائضضد م1921هـ

معركة السبلة
1347

ووسلطان بن بجاد فيصل الدويشضدالخوان بقيادة 1929هـ

معركة أم رضمة
1348

عبد العزيز بن فيصل بن وسلطان الدويشضدالخوان بقيادة 1929هـ

معركة جازان
1351

الحسن الدريسيضد م1932هـ

 بحضورالملك عبدسلطنة نجد تم توقيع (اتفاقية العقير )بين 1922في كانون الول عام و
فيصلالعزيز بن عبد الرحمن ال سعود وصبيح بيك وزير الموصلت والشغال ممثل عن 

الوكيل السياسي البريطاني بالكويت ممثل Jhon Moor      وبحظور مملكة العراق ملك الول
Bercy Cox وهي اتفاقية اعدها ورسم خطوطها الخبراء النكليز باشراف السيرالكويتعن 

. بين العراق وايران وتحت اشراف بريطاني ايظا لمعاهدة المحمرةوهي امتداد لمعاهدة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1922
http://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1351_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1351_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A8%D9%86_%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/1929
http://ar.wikipedia.org/wiki/1348_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1348_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A3%D9%85_%D8%B1%D8%B6%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/1929
http://ar.wikipedia.org/wiki/1347_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1347_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B6&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1339_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1339_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D9%85%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B6&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1338_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1338_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%AD%D8%AC%D9%84%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/1919
http://ar.wikipedia.org/wiki/1337_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1337_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%87_%D9%85%D9%86_%D8%B9%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1918
http://ar.wikipedia.org/wiki/1336_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1336_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/1915
http://ar.wikipedia.org/wiki/1333_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1333_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%83%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/1915
http://ar.wikipedia.org/wiki/1333_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1333_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1912
http://ar.wikipedia.org/wiki/1331_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1331_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/1911
http://ar.wikipedia.org/wiki/1329_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1329_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D8%A8%D9%8A_%D8%AF%D8%AE%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/1907
http://ar.wikipedia.org/wiki/1325_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1325_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/1906
http://ar.wikipedia.org/wiki/1324_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1324_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A9_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A9_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/1904
http://ar.wikipedia.org/wiki/1322_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1322_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/1904
http://ar.wikipedia.org/wiki/1322_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/1902
http://ar.wikipedia.org/wiki/1320_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1320_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/1319%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD


الذيعبد العزيز بن سعود تئاسست مملكة نجد والحجاز برئاسة الشيخ 1924وفي عام 
م ) وظمها لصحراء630 (وفتح مكةكما فتحها محمد عام Le Hedjazسيطر على مقاطعة 

Nedjd مليون كم وهي اكبر من مساحة2.500 وشكل عبد العزيز دولة صارت مساحتها 
بقية الدول العربية السبعة لشبه جزيرة العرب وبقية الدول العربية السيوية الخمسة

مليون30( العراق والردن وسورية ولبان وفلسطين ) ونفوسها الن بحدود 

ما يسمى (المملكة العربية السعودية كمملكةعبد العزيز بن سعود شكل 1928ومنذ عام 
م 1953عائلية / وراثيةحكمها حتى وفاته عام 

عبد العزيز بن عبد الرحمن اللم ينظم لها 1939/1920وبعيد تئاسيس عصبة المم بين 
  كما هو حال المام بدر ملك اليمن وخلفا للعراق ومصراللذان انظما اليها عامسعود
م 1932

اعتبار المذهب الوهابي نسبة عبد العزيز بن عبد الرحمن ال سعود قرر1932وفي عام 
 المذهب الرسمي847م/ سورديل ص 1792/1703لمحمد عبد الوهاب عاش بنجد بين 

اقرب للحنبلي الوحيد ببلد الحجاز ونجد وهو مذهب متطرف نحوالتخلف و

 اتفاقا ليس مع الرئيسعبد العزيز بن عبد الرحمن ال سعود وقع 1933وفي مايس 
Standard شركة بل مع1933/1929 حكم بين Herbert Honoverالمريكي الحادي والثلثين 

Oil of Californinyaالتي فرضت هيمنتها على نفوط الخليج حيث وجدت حقول للنفط منذ 
 بمنطقة القطيف وقررت الشركة تشكيل1944بمنطقة الصدرية وتبعتها عام 1940عام 

كارتل نفطي امريكي ظم ليس فقط شركة نفط كاليفورنية بل انظمت لها شركات نفط
مع السلطات السعودية1944وليتي نيو جرسي وتكساس ووقعت في كانون الثاني 

 التي اصبحت دولة داخلArabian American Oil Compaby Dit ( A R A M C Oعقدا بئاسم (
الدولة حيث خضعت المملكة السعودية منذ ذلك الحين وحتى الن للسياسة العسكرية

والقتصادية للوليات المتحدة حيث صار غالبية المسؤولين السياسيين ورجال الدين
السعوديين يعتقدون بان ا بالسماء والمريكان بالرض وهم النبياء الجدد.

كما صارت المملكة العربية السعودية وبحكم وجود الحجر السود وبيت ابراهيم بمكة وقبر
محمد بالمدينة و بئاسم الدين الحنيف الذي يلح ويشجع على العلم والمعرفةفي حين

بقيت السعودية مع كل مليارات دولرات النفط الدولة الكثر محافظة ورجعية وتخلفا حيث
ان المرئة فيها لزالت حتى الن ممنوعة ان تؤجر تكسي لوحدها او تسافر لوحدها او ان
تحصل على قيادة سيارة بل مسموحا لها ان تمكلك اطنانا من الذهب والفضة والعطور

الفرنسية والكامرات اليابانية والخادمات ( العبيد )الفليبينيات.

واحدة منعبد العزيز بن عبد الرحمن ال سعود م صارت السعوديةبعهد 1945وفي اذار 
سبعة دول عربية اسست الجامعة العربية التي مقرها القاهرة .كما صارت السعودية في

 واحد العضاء الواحدة والخمسين الذين اسسو المم المتحدة1945ايلول من نفس عام 
 تشرين الثاني29في 181وكانت ظمن الدول الثلثة عشر التي اعترضت على القرار 

 عضوا وغياب عشرة والخاص بتقسيم فلسطين كما28 والذي حظي بموافقة 1947
اشرت سابقا .واستمر الملك عبد العزيز بن سعود بخضوع بلده التام اقتصاديا وسياسيا

للوليات المتحدة وبريطانية

كما لم يقيم الملك عبد العزيزبن سعود بئاسم الدين اية علقة مع اية دولة من دول اوربة
الشيوعية وخاصة التحاد السوفياتي الدي كان يحكم على عدة دول اسلمية بئاسية

الوسطى والقوقاز وان الوليات المتحدة وبريطانية تقيم معه علقات متنوعة 

كما ان الكتفاء الداتي اقتصاديا من ايرادات الحجاج والمعتمرين ودولرات النفط لم تدفع
السعودية لتبني سياسات عربية واسلمية جامعة وعصرية حيث انها لم تساهم بشكل

 ول بحرب التحرير الجزائرية1947علني وفعلي ل بدعم حركة التحرر بفلسطين منذ عام 



1962/1954بين
وهيبغالبيها 1839ولبدعم حركات التحررل بدول الخليج حيث تتواجد بريطانية  منذ عام 

 وعلمت1967 تشرين ثاني 30 و 1839-اليمن الجنوبي كان محتل من قبل بريطانية بين1
السعودية على عدم تحقيق الوحدة بين شطر ياليمن الشمالي والجنوبي التي تمت عام

م ول زالت تعارضها لنها لتريد لليمن ان يكون دولة قوية ول العراق لتبقى1999
السعوديةتتحكم بالمنطقة عسكريا وسياسيا وباشراف ايرو امريكي

1971من اب 14و 1820كم خضعت لبريطانية بين 665-البحرين مساحتها فقط 2و
 لمملكة 2000وتحولت عام 

 1971من ايلول 3و1820الف كم وخضعت لبريطانية بين 12-قطر مساحتها 3و

 حزيران19واستقلت في 1890- امارة الكويت من بريطانية التي تنفذت فيها منذ عام 4و
لن رئيس الوزراء العراقي الزعيم عبد الكريم قاسم اراد اي يظمها للعراق 1961

تشرين اول12و1891الف كم وخضعت لبريطاني بين 310-سلطنة عمان مساحتها 5و
1971 

الف كم وخضعت لبريطانية83-المارات العربية السبعة المتحدة مساحتها مجتمعة 6و
1971كانون اول 2و 1820بين 

 عبد العزيز بن عبد الرحمن ال سعود بنفس السنة التي توفي فيهاتوفي1953وفي عام 
ستالين 

  

1924 وحكم عام 1876 ولد بالرياض عام الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود
 وأبو الملوك الذين يتولون الحكمالمملكه العربيه السعوديه.وهو مؤوسس 1953ووفاته بالطائف عام 

فهد بن و خالد بن عبد العزيز و فيصل بن عبد العزيز و وسعود بن عبد العزيز  بعد وفاته وهمالسعوديهب
 وسلمان بن عبدالعزيز والملك الحالي عبد ا بن عبد العزيز و عبد العزيز

http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%87
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%87


 استمر بخضوع بلده1964/ 1953-الملك سعود الثاني بن عبد العزيز حكم يبن 2/11و
التام اقتصاديا وسياسيا للوليات المتحدة وبريطانية 

وافق الملك سعود الثاني على مشاركةبلده كئاحدى الدول1960من ايلول 15وفي 
OPEC//OPEPالمؤسسة لمنظمة الدول المنتجة والمصدرة للنفط  

بقيادة تصدى سعود الثاني للثورة الجمهورية باليمن الشمالي 1961من ايلول26وفي
منالزيدي   الدين   محمد البدر حميد لملك المام االمشير عبد ا السلل حيث ساندت 

سللة المتوكل الزيدي فيما ساند الرئيس جمال عبد الناصرالحركة النقلبية الجمهورية
حيث أرسل ثلثين الف جندي مصري قتلوا اكثرهم بالحرب التي استمرت ثمان سنوات

حيث انتهت بسيطرة الفصائل الجمهورية على المام الذي.هرب للسعودية1970 / 1962
حيث بدأ بالثورة المضادة من هناك بعد ان تلقى الدعم المادي و العسكري القادم من

والجنود الذين ارسلهم ملك الردن حسين بنالسعودية بريطانية خاصة والممول من 
طلل الذي تعهد بارسال جنده لي مكان ما عدى لحدوده مع اسرائيل 

 من زوجته الميرة طرفة ومن مواليدعبد العزيز-الملك فيصل البن الثالث للملك 3/12و-
 هـ /1395 الولربيع 13و اغتياله بظروف غامظة 1964 وحكم بين 1906 هـ / 1324

 م 1975من اذار 25الموافق 

 ساهم فيصل الول باول مؤتمر قمة عربية بالخرطوم1967 حزيران 5وفي اثناء حرب 
حيث اتخذ ما سمي الئات الثلثة وهي ل للعتراف ول للتفاوض ولل للهندنة مع اسرائيل

 وقالوساهم بقرارتجميد تصدير النفوط العربية لبعض الدول الوربية لمدة اسبوعين
(عشنا وعاش أجدادنا على التمر واللبن،وسنعود لهما.وقال مخاطبا رئيس شركة التابلين
المريكية: إن أي نقطة بترول ستذهب إلى إسرائيل،ستجعلني أقطع البترول عنكم.)مما
خلق ما اطلقت عليه المؤسسات الصهيونية ( الزمة النفطية ) التي اثرت على انخفاض

النتاج وزيادةالبطالة 
 

 وظف الملك فيصل الثاني كثيرا من المال لاقناع الملك المغربي1969من ايلول 25وفي 
 فيحريق القصى بعيد الرباطالحسن الثاني على تئاسيس منظمة المؤتمر السلمي ب

.كمحاولة ليجاد قاسم مشترك بين جميع فئات المسلمين حيث صار1969 من آب21
الملك المغربي الحسن الثاني الحسني رئيسا للجنة تحريرالقدس واستلمها من بعده

ولده محمد السادس لتبقى قضية فلسطين قميص عثمان الجديد للحكام العرب
والمسلمين 

لخارجية لعدد من الدول العربيةا تم انعقاد المؤتمر السلمي الول لوزراء 1970 آذاروفي 
جدةوالسلمية بجدة وتقرر فيه إنشاء أمانة عامة للمنظمةلتنسيق العمل بينها وإختيرت 

!!) حيث ستكون عندها هي المقر الدائم. القدسمقرا مؤقتا للمنظمة (بانتظار تحرير 

عقد المؤتمر السلمي لوزراء الخارجية مؤتمره الثالث وتم تبنى دستورا1972وفي شباط 
للمنظمة الذي يفترض به تقوية التضامن بين الدول السلميةبالمجالت الجتماعية

والقتصادية والعلمية والثقافية والسياسية لكنهابقيت قرارات حبرا على ورق على الرغم
من انها صارت تظم سبعا وخمسين دولةاسلمية او ذات غالبية اسلمية او اقلية قوية

/البوسنة و من اوربة الجنوبية جمهوريات البانية و وافريقيةآوسيةاسلمية من دول 
 مليار نسمة.وصارت منظمة اقليمية  ذات1,5الهرسك وكوسوفو ويبلغ عددسكانهم 

.كما كان فيصل بن عبد العزيز ال سعود حظورالمم المتحدةعضوية دائمة بصفة مراقب ب
عربي واسلمي ودولي 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1970
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1969
http://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1970
http://ar.wikipedia.org/wiki/1962
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9


  
فيصل بن عبد العزيز سعود مع الملك فاروق 

 
فيصل بن عبد العزيز  مع رئيس جمهورية الهند 

1970فيصل بن عبد العزيز يتووسط جمال عبدالناصروياوسرعرفات عام 

 فيصل بن عبد العزيز  يصافح الرئيس الليبي العقيد معمر القذافي 

•

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Nasser-Faisal-Arafat-1970.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:King_Faisal_with_Qathafi_1970s.jpg


ريتشارد نيكسون وحرمه بواشنطن فيصل مع الرئيس المريكي 

قرر الملك فيصل ال سعود اقامة علقات مع الصين الشعبية بعدما1975وفي عام 
 1971اعترفت بها الوليات المتحدة منذ عام 

 قام المجرم والمتئامر العميل1975من اذار 25 هـ / الموافق 1395 الول ربيع 13وفي 
 بإطلق النار على الملك فيصل ال سعود  وهوالعزيز آل سعود  بن عبد   فيصل بن مساعد 

 بمكتبة بالديوان الملكي حيث اخترقتعبد المطلب الكاظمي الكويتييستقبل وزير النفط 
إحدى الرصاصات الوريد فكانت السبب الرئيسي لستشهاده حيث كان اغتياله سياسيا
بامتياز ويشبه اغتيال كندي وغيره حيث لم يتم الكشف (حتى الن) عمن كان مع وخلف

والمملكة الوليات المتحدةهذا المجرم على الرغم مما اشيع ويشاع بأن ذلك تم بتحريض 
 واسرائيل بسبب تقاربه مع عبد الناصر وموافقته على قرار الجامعة العربية بعيدالمتحدة

 حزيران5الهزيمة الكبرى التي حلت بالجيوش العربية وخاصة المصرية والسورية في 
 من قبل اسرائيل واحتللها هضبات الجولن السورية وسيناء مصر والقدس اولى1967

القبلتين وثاني الحرمين بالنسبة للمسلمين وموافقه  الملك فيصل ال سعود على قرار
 من النتاج العالمي65ايقاف تصدير النفوط العربية التي كانت بحينه تشكل اكثر من /

لمدة اسبوعين مما اثار ضجة اقتصادية كبرى باسواق الدول الصناعية التي تصدت للقرار
واجهضتهوترديده امام الكثير بانه سيعمل على تحرير القدس وسيصلي فيها 

وهناك من يزعم أيضا  بقصد التمويه على جريمة اغتيال الملك فيصل بأن المجرم الذي
 الذي قتلخالد بن مساعد بن عبد العزيز آل سعودقام باغتياله للنتقام لخية المير 

بمنزلة على يدي قوات المن السعودي 

 /1975 وحكم بين1913 هـ / 1331-الملك خالد بن عبد العزيزال سعود مواليد 4/13و
1982. 
1980من ايلول 5 وبينما كانت الحرب العراقية ضد ايران قد بدات منذ 1981مايس 25وفي 

تستزف الطاقات المالية العراقية ومن اجل الستمرار بدعم صدام بمواصلة الحرب
وتمويله بالمال والسلح المريكي والوربي والسرائيلي القادم من جهات متعددة وتحت

كل مناسماء وشهادات منشئا مزورة عقد الملك خالد اجتماعا بالرياض برئاسته وظم 
مجلس وتقرر فيه تشكيل زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ الصباح  جابر الحمد الشيخ 

والمارات المتحدةسلطنة عمان والتعاون لمشايخ لدول الخليج العربيةوهي السعودية 
استبعد كل من ومقره الرياض فيما والكويت والمارات السبعة المتحدة وقطر والبحرين

على الرغم من انهما يمثلن جغرافيا المتداد1990 توحدهما عام جمهوريتي اليمن قبل 
 المطل على الخليجالعراقالستراتيجي لدول مجلس التعاون الخليجي مثلما استبعد 

العربي/ الفارسي  بينماصار الردن والمغرب من اهم حلفاء اسرائيل دول مرشحة
 ويتولى من احتياط وانتاج النفط العالمي45لعضوية دول المجلس التي تملك حوالي /

.عبد اللطيف بن راشد الزيانيالمانة العامة للمجلس  

 ..2004/ 1982-الملك فهد بن عبد العزيز بين 5/13و
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كان الملك فهد قد استمر بتمويل صدام بالمال والسلح ليستمر بعدوانه1988/1982بين 
ضد ايران 

 بالمال بتحشيد اللف ممن يطلق عليهم1989/1980كما ساهم الملك فهد بين 
المقاتلين العرب لما سمي بتحرير افغانستان من الغزو السوفياتي

 وبمباركة امريكية وبريطانية وفرنسية والرئيس السوري حافظ1989 من ايلول 30وفي 
السد اشرف الملك فهد على عقد مؤتم بمدينة الطائف السعودية حظره اثنان وستون

الذين لم يحضروا الجتماع لم يرتبطوستة من نائبا من اصل ثلثة وسبعين نائبا لبنانيا 
نواب بالمقاطعة لسباب سياسية وهم 3تغيبهم بأسباب سياسية بينما إرتبط اسم 

Leالطائف   حيث تم التوصل لما عرف لتفاقوأميل روحانا صرق وألبير مخيبر ريمون إده
Traite de  Taif 1975التي بدات عام  الحرب الهلية اللبنانيةلنهاء 

 وبغفلة من الشعب والحزب والخلق والضميرالعربي غامر1990وفي الثاني من اب 
صدام بما عجز عنه كل من نوري السعيد و الزعيم قاسم وقام بغزو الكويت التي خرج

 للحدود السعودية التيسلكيا مجهزة ل اراتdبسمنها مسبقا كل شيوخ وامراء الكويت 
قامت باستضافة كل الهاربين الكويتيين أثناء الحرب.ووفرت لهم المكانيات المالية فيما

وفرت لهم المخابرات المريكية كل المتطلبات السلكية واللسلكية ليتحركوا اعلميا
وسياسيا وماليا 

 واتبع2015 ووفاته في كانون الثاني 2004-الملك عبد ا بن عبد العزيز منذ عام 6/15و
هو الخر سياسةالعتماد المطلق على الوليات المتحدة وسياسة المحاور لشق

الصفوف العربيةوالسلمية والتقرب من النظمة الرجعية والعميلة والوقوف بوجه ايران
على الرغم من انها احدى اهم جارات العرب ويساهم بدعم توسيع الخلفات المدهبية

ودعم حكومات باكستان وافغانستان العميلتان للوليات المتحدة وبقية القوى المبريالية ..

وورث تورط2015-الملك سلمان بن عبد العزيز من امه اليمنية السديرية .منذ عام 7/13و
السعودية بدعم حركات رجعية ضد بعض الدول العربية ذات التوجهات الصلحية بالعراق

وسورية واليمن والبحرين ومعادات ايران وغض النظر عن السياسات الجرامية التي
تمارسها اسرائيل واتخاذ مواقف شبه منفردة داخل منظمة الوبك بالزيادة الدائمة

لمنتوجها النفطي الذي ازاد كثيرا عرض النفط الذي انخفض الطلب عليه وهبطت اسعاره
دولر برميل مما اثر كثيرا جدا على ميزانيات50/40دولر/برميل الى 110 من 2014عام 

الدول العربية النفطية بما فيهاالسعودية التي تعتمد على مصادر التمويل النفطي
 مع استمرارها بالعتماد على السواق اليرو امريكية بشراء المزيد85الريعي بنسبة /

من السلحة الغالية الثمن والتي تبقى مكدسة بمخازن المنشئا او بمخازنها لن
استعمالها محدود  

 

الحزاب السياسية بالسعودية / ل توجد .فللبيت رب يحميه ولن الحزاب هي افكار
افلطونوارسطو ذمها القرءان والملك هو هبة السماء وهناك مجندون اردنيون وبريطانيون

وفرنسيون وامريكان بل واسرائيليون يحرسون حجاج ومعتمري بيت ا ونبيه واله
وصحبه والتابعين منهم باحسان الى يوم الدين 

le Parti communiste و le Parti   socialiste arabe d'action حزبي dissoutتم حل 1990وفي عام 
d'Arabie saouditeوتم اعتقال اعضائهما واطلق سراح اغلبهم بعد تقديمهم كفالت بال 

est la seule formation politique dans leيعملوا في السياسة .ويوجد حزب واحد غير رسمي 
royaume,son existence n’est pas légalement reconnue يسمى .Le Parti vert d'Arabie saoudite

..

.بل جمعيةLes partis politiques et les syndicats ne sont pas autorisésولتوجد نقابات 
60من قبل الملك فهد وكانت تظم 1993 تئاسست عام Assemblée Consultativeاستشارية 

صارت تظم مائتين .وفي عام2001 عضوا ومنذ 90تظم 1997عضوا ثم صارت عام 
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عضوا غالبيتهم العظمى من العائلة المالكة ومعهم سنة نساء فقط150تظم  صارت2005
وهو ما يعتبرطفرة وتقدما كبيرا 

 وافق الملك عبد ا على فكرة انتخابات بعض البلديات الكبرى.2011من ايلول 25وفي 



 تشرين12منذ  Sultanat d' Oman سلطنةChapite III-الفصل الثالث 
1971اول 

I) أو جبل النحاس) .هي منطقةمجان-عمان بظم العين وسماها  السومريون باسم 
الغربيةمن شبه جزيرة العرب تاريخية وستراتيجية هامة جدا تقع على الحدودالجنوبية 

يحدها بحر عمان والمحيط الهندي من الشرق والجنوب و من الشمال الشرقي ايران
والشمال الغربي الخليج العربي /الفارسي بما فيها البحرين وقطر والمارات وصحراء

أقصى امتدادو  لشبه الجزيرة العربية الربع الخالي فهي تمثل الركن الجنوبي الغربي 
لليابسة  العربية باتجاه  اسية الوسطى وشبه القارة الهندية وتقترب من الجهة الخرى
من السواحل الفريقية  الشرقية  وتمتد على سواحلها سهول خصبة بالشمال والجنوب

حيث يوجدوتنتشر  الواحات والحياة بالمناطق الداخلية والمنحدرات الجبليةالشرقية 
) الذي اكتشفت فيه مواقع سكنية تعود لللف الخامس قم وبقايا قواربرأس الجنز(موقع 

وأختام مربعة الشكل تحمل مشاهد وكتابات هندية و كميات كبيرة من الفخار وأدوات زينة
تبين أنها من مصدر فينيقي من شمال افريقية .

وبمنطقة رأس الجنين تم اكتشاف (ختمين من الحجر المسقول ) على كل منهما ثلث
إشارات كتابية مقطعية أو هجائية من أصول عيلمية فارسية وسومرية ولها تشابه بنظام

الكتابة العربية اليمنية الجنوبيةتعود لللف الثالث ق.م. حيث شهدت السواحل الغربية
للخليج الممتدة من شمال عمان حتى جنوب بلد الرافدين حضارة عرفت باسم (حضارة

البحرين ويعرف حاليا بجزر شبه  الجزيرة العربية) شملت الجزاء الشرقية من دلمون
كانت ما بين النهرين الذي ) تتصل ببلدالكويت (كاظمة من الحجاز والمنطقة الشرقيةو

سفنه المتجهه للمحيط الهندي تتوقف بالموانئ العمانية.

ق.م4000 شمال عمان وهاجروا بحدود الربع الخاليكما كان الكديون يسكنون مناطق 
 ) هاجرواالشحرهلجنوب بلد الرافدين ومن بقى منهم بالربع الخالي يعرفون باسم (

.كما أشارت النصوص الكدية بأنالشحره واختلطوا مع اهلها الذين تعلموا لغة ظفارل
 خلل اللفالرافدين الذي اعتمد عليه اقتصاد بـلد النحاسمنطقة مجان هي مصدر إنتاج 

الثالث قم.
 الكديسرجون حفيد الملك نرام سينوتشير الكتابات المسمارية التي خلفهـا الملك 

 ق. م بأن مجان كانت إحدى المقاطعات التابعة للدولة الكدية2223 / 2260حكم بين 
ولكنها ثارت ضدها فاضطر الملك (نرام سين )لتجهيز حملة توجه بها لمجان وأسر (حاكمها

مانو دانو) وجلب معه حجر الديوريت وصنع لنفسه تمثال  تم العثور على قاعدته بمدينة
 وانقطعت العلقات التجارية مع مجان بسقوط المبراطورية الكديةعيلمسوسه عاصمة

.الرافدين ق م لحكم ببلد 2109 / 2164وخلفتها سللة لكش الثانيةبين

 أو جبل النحاس).حيث وردتمجانكما ان السومريين هم الذين اطلقوا على عمان اسم  (
بهذاالسم بمئات النصوص السومرية أو ألكدية المكتوبةبالخط المسماري حيث تشير
بشكل واضح لهمية هذا المكان من النواحي الستراتيجية ومصادره الطبيعية خاصة

لصنع تماثيل الله. كما تذكرالديوريب النحاس المستخدم بصنع التماثيل مثل حجر 
النصوص المسمارية التي تعود للنصف الول من اللف الثالث قم بأن بعض تجار بلد

ولرسا ولجش أور. وأن المراكب كانت تصل من مجان لمدن الرافدينمجان عاشوا ببلد 
محملة بسبائك النحاس والذهب والحجارالكريمة وأصناف من القصب و الخشب والتمور

 )الذهب والنحاسوملوخاوالزيوت.وقد استورد (جوديا حاكم لجش) من مدينتي (مجان 
وحجر الديوريت والمرجان والعطور وخشب البنوس لتشييد (معبدننجرسو ).حيث تذكر

الرسائل الموجهة إلى ( أياناصر )أحد كبار التجار والملحين بأور ووكيل استورد من مجان
 مينا  من  سبائك النحاس .1300عن طريق دلمون 

وفي العصر البابلي وبسبب ارتفاع مستوى معيشة  سكان بلد الرافدين زادت حاجة
 الهند والصين عبر سواحل عمان فزادت كميات السلع  التجارية وتنوعتمن لسلع البابليين
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لتشمل سلعا كمالية مثل الحجار الكريمة والعاج والجلود بجانب  الخشاب واللبان والبخور
 من منطقة جوجيرات  بوساطة تجار عمانيين الهندبحيث تم أستيراد كميات من منتجات 

 مركزا مهما لتجميع تلك السلع والمنتجات  حيث  تتم عمليات التفريغ عبربابلوأصبحت 
العراقوسيط محلي (وكيل) يتولى ضمان التسليم ودفع القيمة ثم توزيعها  بين بقية مدن 

القديم 

 بمرافقة تجار  عمان لموانئهم للشرافالعراقوكثيرا ما قام التجار والوكلء المحليون من 
بأنفسهم على عمليات الشحن وترتيب الصفقات

قم  على جوانب تتعلق بأسعار السلع وأمن1750 لعام حمورابيكما إحتوت تشريعات 
التجار وتحديد الموازين والمكاييل وراحة التجار والوكلء  وحرية التنقل وضمانات الصكوك

والصفقات 

كما كان للشوريين نصيبهم من التجارة البحرية مع الهند وخاصة بعهد الملك الشوري
 ق.م 704/681سنحاريب عاش بين 

 الفرعونية منذ اللف الرابعة قم حبث بدأ الفراعنةمصركماعرفت عمان تواصل تجاريا مع 
 المحيطببناء شبكة من الطرق للوصول لمناطق تلك المواد والسلع التية عن طريق 

والعاج والمعادن واللبان البخور حيث توجد أهم السلع التجارية بتلك البلد و خاصة الهندي
الهندي  المؤدي للمحيط   ظفار بجنوب عمان على بحر عمان  وصول لميناء البحر  الحمرعبر 

حيث أحتاجت المعابد المصرية لكميات كبيرة منهما .وسجلت النصوص الفرعونية إحد
 قم1160 الكبر و خوفو ق.م بزمن الفرعون 2590امتدت بين وظفار مصرعشرة رحلة بين 

.رمسيس الثالثبزمن 

 بدئا منذ اللفين السادسة والخامسة ق.م.والهندكما ان التواصل الحضاري بين عمان 
 وغرب بلد فارس و أصبحت  عمان تمثل أهمية للتواصل العراقحيث ازدهرت حضارات بلد 

بين تلك الحضارات..

 منذ اللف الثالثة ق.م حيث زاد  الهتمام الصينيوالصينكما حصل تواصل بين عمان 
بغرب اسية بعد غزو السكندر للهند ووسط آسيا وبلد فارس وبلد الرافدين وبلد الشام

قم323/ 326بين

 الهمالياوتذكر المصادر بأن هناك طريقا بريا كانت تمر بها سلع الصين ومنتجاتها عبر جبال 
وممراتها لهضبة الدكن وساحل جوجيرات حيث كانت بانتظارها السفن العمانية  وغيرها

من سفن أهل الخليج لنقلها .حيث تم إرسال ( بعثات صينية لتقصي أوضاع المنطقة
 بالقرن الثاني قم ) وبدأت السفن العمانية تصل لسواحل الصينجانج جيانومنها بعثة 

الجنوبية وما يجاورها حاملة منتجاتها ومنتجات القاليم المجاورة لها مثل التمور والسمك
 المجفف واللبان وتعود حاملة سلعا صينية من  الحجار الكريمة والعنبر والمنسوجات

والخزف والصناعات الخرى 

 وكان سكان تلك الموانئ الصينية كانوا من بين اول من اعتنق السلم منذ القرن  الول
الهجري بتئاثير التجار العمانيين والفرس المسلمين 

وبلد فارس شهدت هي الخرى نشاطا حضاريا متقدما منذ قدوم( الريين) لها بمنتصف
اللف  الثانية ق.م حيث أسسوا حضارة أستمرت حتى ظهور الدولة (سللة الفرثيين)

التي وسعت حدودها لتمتد للهند وواسط آسية والخليج العربي الفارسي..

 لن كل منهم يريد الهيمنة التجارية علىالرومانثم ضد اليونانوبدأ الفرس بصراعات ضد 
شواطئ شبه جزيرة العرب فكانت سواحل الخليج الغربية بما فيها اليمن و عمان محل

تنافس وصراعات مما دفع الفرس بحكم موقعهم الجغرافي الواقع على الحدود الشرقية
لبلد العرب لن يحتلوا بعدة مرات سواحل عمان بل وصلوا لمدخل البحر الحمر واحتلو

 عاصمتهم لقربها من الخليج ..العراقاليمن ومصر وأصبحت  طيسفون (المدائن) ب

 حيث.لكبر بالقرن الرابع قم السكندر اولم يتمكن اليونانيون من فك هذا  الطوق إلبزمن 
واستولى على بلد فارسمقدونيةتمكن من توحيد بلد اليونان تحت  حكمه من امارته  

  قم. فيما إستمر التنافس  اليوناني الفارسي على الهيمنة326ووصلت خيوله الهند عام 
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 بمصرLes Ptolomees      بطليموسعلى موانئ عمان بعهد خلفاء السكندر خاصة سللة 
 يفدون لظفار من سواحلاليونانالشام.حيث بدأ تجار ببلد  Les Selucides والسلوقيين

 . السكندريةالبحر  المتوسط ل سيما ميناء 

م بصراع مع الرومان على سواحل عمان636/226كمادخل الفرس الساسانيين بين 
 حاليا) وجعلوا مركزهم بسواحل ميناءالباطنةواحتلو  ا أجزاءا من سواحل شمال عمان (

وميناء صحار بالجنوب الغربي الذي جعلوه مركزا اداريا لهم لقربه من شواطئ البحر
الحمر واليمن باتجاه افريقية بينما قرر  الرومان تنشيط ودعم حلفائهم من الحباش ل

 الرتيرية المسيحية القبطية وامتداد نفوذها لجنوب شبهأكسومسيما بعد  ظهور مملكة 
.الجزيرة العربية

كما ظهر صراع  بشمال بلد العرب بين العرب المناذرة بالعراق الخاضعين للفرس والعرب
الغساسنةالقاطنين بلبنان وسورية والخاضعين للرومان من أجل  المتاجرة بالمحيط

الهندي عبر سواحل عمان التي ل زالت محل تنافس اساطيل الدول الكبرى

يلحظ كتاب د فيصل السامر بعنوان الصول التاريخية للحضارة العربية السلمية في
1986الشرق القصى .طبع دار الشؤون الثقافية / وزارةالعلم بغداد 

-الشعوب والقبائل الرئيسية التي قطنت بعمان..  11و-

 سنة ق.م3600 البابلية هاجروا لعمان منذ الشعوب العربيةالسامية من Wabarقبائل 
 بكتابة (تاريخ ابن خلدون)خلدون  ابن ويذكرهم الرمل بين اليمامة والشجر .  وقطنوا بارض 

 فانتقلوا لباديةحامبإنهم من بلد بابل ثم انتقلوا لشبه جزيرة العرب التي زاحمهم فيهابنو 
 وأوميموالعماليقمخيمين العمانية وكان لكل فرقة منهم ملوكها وان قبائل عاد وثمود 

 وجديس وبار وطسم هم قبائل عربية تحدث ايظا القرءان عنهاوعبيلوجاسم 

 لكافة أنحاءسد مأربوقبائل بنوا ازد من القبائل العربية اليمنية التي هاجرت بعد انهيار
 بعد ان شكل فيماالفرس الزدي طرد مالك بن فهم الدوسيالجزيرة واستطاع قائدهم 

 )واخضع النبط والراميين وظم لحكمه قبائل عربية  تنوخيعرف (بحلف 

مناطق من جنوب بلدو والقطيف الحساء وغزا مقاطعات مالك بن فهموخلفه ولده 
وضمها لملكه.الرافدين 

 التي تطل على الطرف الشماليMascateالف كم وعاصمتها 212-مساحتها الحالية IIIو
الغربي من بحر عمان وهي القرب لجنوب مضيق هرمز وتظم عمان مدينتين رئيسيتين

اخرتين هما مدينة صللة التي تقع بجنوب عرب عمان على بحر عمان الممتد بعمق
كم جنوب120المحيط الهندي باتجاه حضرموت اليمنية ومدينة نزوة التي تقع على بعد 

غرب مسقط 

 م المصادف السنة العاشرة من الهجرة كانت عمان من أوائل630- في عام IVو
عمرو بن العاصمقاطعات شبه جزيرة العرب التي اعتنقت السلم بعهد محمد الذي بعث 

بن المستكبربن مسعود Jalandiيحمل رسالة لمليكيها الخوين جيفر وعبد ابني الجلندي  
 م ومما جاء فيها (بسم ا . من محمد رسول ا إلى جيفر وعبد ابني630حكم عام 

الجلندي السلم على من اتبع الهدى .أما بعدفإنني ادعوكما بدعاية السلم اسلما تسلما
فاني رسول ا إلى الناس كافة لنذر مـن كان حيا ويحق القول على الكافرين وأنكما أن

أقررتما بالسلم وليتكما وان أبيتما ان تقرا بالسلم فان ملككما زائل عنكما خيلي تطأ
ساحتكما وتظهر نبوتي على ملككما ).و أجابا الخوان الدعوة واسلما طواعية وأخذا
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يدعوان وجوه العشائر والقبائل للسلم فاستجاب أهلها طوعا ودون قتال.وقد أثنى محمد
على أهل عمان لنهم آمنوا بدعوته دون خوف أو ضعف ودعالهم قائل (رحم ا أهل

الغبيراء امنوا بي ولم يروني).
وأستلم الحكم عباد بن عبد بن الجلندى بعد أبية وعمة وخلف الحكم من بعدة لبنائة

سعيد وسليمان أبناء عباد بن عبد ومسعود بن جيفر 
 ومن بعده عمر وعثمان الذين حكمواالصديق  أبوبكر كما أشاد باهل عمان كل من الخليفة 

م661/632من المدينة بين 

م صارت عمان661و اغتياله عام 656 عهد الخليفة علي بن ابي طالب حكم بين -فيVو
احدى ملجئ ومواطن الذي تمردوا وانشقوا و(خرجوا ) ضد عثمان وضد علي وضد معاوية

 وبداية عهد الخليفةعفان  عثمان بن نشأت بنهاية عهد الخليفة إسلمية.اي انهم فرقة 
 نتيجة للخلفات السياسية التي بدأت بعهدعثمان حيث كانوا يدعونعلي بن أبي طالب

بالتبرئ من سياسات عثمان المنحازة لعائلته.وساندوا عليا عندما استلم الخلفة وحاربوا
تحت رايته ضد المتمرد والي دمشق معاويةبن ابي سفيان ..غير ان بعظهم  رفض
موافقة وقبول الخليفة علي التفاوض مع  معاوية باعتباره متمرد ومنشق ول يجوز

معاملته كند مساو للخليفة لن الخلفة ل يمكن ان تكون بان واحد لشخصين فخرجوا من
صفوف جند علي واعتبروه هو ومعاوية ل يصلحان لخلفة المسلمين وطرحوا فكرة اختيار

( انتخاب) الخليفة الفضل حتى لة كان عبدا حبشيا مع حق الخروج على السلطان الجائر 
وقتل احد الخوارج احد اتباع علي وهو عبدا بن خباب بن الرت وبقروا بطن جاريته

فطالبهم علي بتسليمه فرضوا وقالوا كلنا قتلتهما  مثما رفض هوتسليم قاتلي عثمان
 )( بضواحي البصرة   Siffine      صفينبموقعة )لمعاوية  فدخل علي ضدهم بحرب دموية 
والمستورد بن علقة ألسدي حوثرة بن وداعوقتل الكثير من اشياخهم وامرائهم ومنهم 

بن زيد التيمي وحبان بن ظبيان السلمي وأبو بل مرداس الحنظلي التميمي والزبير بن
علي التميمي ونجدة بن عامر الحنفي الوائلي وثابت التمارمن الموالي وأبو فديك عبد

قطري بن الفجاءةا بن ثور الثعلبي وأبو الضحاك شبيب بن يزيد الشيباني وأبو نعامة 
عمران بنالكناني التميمي وعبد ربه الصغيرمن الموالين لقيس بن ثعلبة وأبو سماك 

 الوائلي وعبد ا بن يحي الكندي.فقرروا اغتياله واغتيال معاوية وعمرو بنحطان
العاص..ونجح احدهم وهو الخارجي عبد الرحمن بن ملجم من اغتيال علي بجامع الكوفة

وهرب الخوارجهجري فيما فشل زميله باغتيال كل من معاوية وابن العاص 40م/661عام 
من البصرة في جنوب العراق نحو جنوب شبه جزيرة العرب حيث استقروا باقصاها وهي

والذي Les Kharigitesولية / مقاطعة عمان وشكلوا مذهبا خاصا بهم هو مذهب الخوارج
 الذي توفيالتميمي  ا بن إباض نسبة لعبد  Les Abaditesصار لحقا يسمى مذهب الباظية 

م وانتشر المذهب الباضي بالبصرة وعمان والبحرين على يدي عبد ا بن اباظ708عام 
Ibn Abad بالبصرة / جنوب العراق كمذهب اباضي  684 الذي تبنىاه عام Ibadiyas/ Ibadites

وهو قريب من مذهب وفكرالخوارج او المعتزلة والذي يقول بعدم صحة وراثة الخلفةبل
هي للصلح الذي تختاره المة حتى لو كان عبدا اسودا .

La Doctrine des Ibadites est très proche du Mutazilisme bssée sur le choix du Calif par le
peuple /Oumma et non par l' héritage639و 547 / سورديل ص

 من قبائل عربية90 مليين نسمة فيهم /3 حوالي 2010-نفوسها حسب تقديرات VIو
جنوبية مع حوالي مليون من الهنود والباكستانيين واليرانيين والوربيين وفيهم حتى

من السنة فيما تشكل مذهب الباضية نسبة15 من الشيعة و/10الن /

 م لم ينجح الخوارج والباضية بئاغتيال معاوية750/ 661بين لموي ا-عمان بالعهد V1Iو
 /702واستمروا يرفضون طاعته علما بان الولة بعمان كانوا كل من .الخيار بن سبرة بين 

يسمى والي العراقين وجاء بعد زياد ابن ابيه  يووسف الذي كان   الحجاج بن  تم تعيينه من قبل 714
م بعهد والي العراقيين الجديد715 / 714وسيف بن هاني بين بعهد عبد الملك بن مروان 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%A1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%AB%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82


.وعمر بن عبد ا النصاري عينه عمر بن عبد العزيز بعمان717/ 715زياد بن المهلب بين 
م  750 / 720م ليعودزياد بن المهلب بين 720 /717بين 

م اي قبيل نهاية العهد الموي انفصلت امارة عمان وصار يحكمها المام748وفي عام 
 م..752الجلندى بن مسعود بن جيفر كئاول هولء الئمة حتى عام 

العباسيونوبعيد زوال دولة بني أمية أوفد 1258/750في العهد العباسي بين -V1IIو
فتم م تم تعيين جناح بن عبادة ولكنه لم يدم طويل749عمال من قبلهم لعمان .ففي عام 

 وليته ولم يعد للعباسيين اي نفوذ فعلي750تعيين أبنة محمد بن جناح ولكن وأنتهت عام 
ضرائبي او عسكري ول خليفتها الدولة العثمانية بسلطنة عمان 

 بينLes Julandiens سللة الجلندانيةLes Imams et Sayyids d'Oman- سلطين( ائمة ) IXو
م حكوا وكانت عاصمتهم بشكل عام مدينة نزوة الت يتقع بالشمال الشرقي1406/751

من السلطنة وحكم فيها كل خمسة وعشرون اماما بفترات متباينة كما يلحظ بالجدول
المرفق 

Nom en écriture arabeRésidenceDébut du règne

751? الجلندى بن مسعود
? Nizwaمحمد بن أبي عفان

Nizwa801الوارث بن كعب
Nizwa807غسان بن عبد ا

824? عبد المالك بن حميد
Nizwa840المهنا بن جيفر
851? الصلت بن مالك
886? راشد بن النظر
Nizwa890عزان بن تميم

897? محمد بن الحسن
898? عزان بن الهزبر

899? عبد ا بن محمد
900? الصلت بن القاوسم
900? الحسن بن وسعيد
904? الحواري بن مطرف

912? عمر بن محمد
? ? محمد بن يزيد

? Nizwaالحكم بن المل البحري
939? وسعيد بن عبد ا

? Nizwaراشد بن الوليد
1002? الخليل بن شاذان

1032? راشد بن وسعيد
1068? حفص بن راشد
1054? راشد بن علي

Nizwa1154ابن جابر مووسى

http://fr.wikipedia.org/wiki/1154
http://fr.wikipedia.org/wiki/1054
http://fr.wikipedia.org/wiki/1068
http://fr.wikipedia.org/wiki/1032
http://fr.wikipedia.org/wiki/1002
http://fr.wikipedia.org/wiki/939
http://fr.wikipedia.org/wiki/912
http://fr.wikipedia.org/wiki/904
http://fr.wikipedia.org/wiki/900
http://fr.wikipedia.org/wiki/900
http://fr.wikipedia.org/wiki/899
http://fr.wikipedia.org/wiki/898
http://fr.wikipedia.org/wiki/897
http://fr.wikipedia.org/wiki/890
http://fr.wikipedia.org/wiki/886
http://fr.wikipedia.org/wiki/851
http://fr.wikipedia.org/wiki/840
http://fr.wikipedia.org/wiki/824
http://fr.wikipedia.org/wiki/807
http://fr.wikipedia.org/wiki/801
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http://fr.wikipedia.org/wiki/751
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1406? مالك بن علي
Les Julandiensواشتهر من ائمة الجلندانية

Muhammad حكم فيها سبعة امراء ومنهم 1624/1406 بين Dynastie Nabhanسللة -Xو
bin Ismai الغزو  البرتغالي بعهده 1515 نيسان 15و حصل في 1529/1500حكم بين 

Nom
Début de
règne

Fin de
règne

Notes

Makhzum bin al Fallah14061435
Abul Hassan of Oman14351451
Omar bin al Khattab14511490

Omar al Sharif14901500

Muhammad bin Ismail15001529
Protectorat portugais imposé le 15 avril

1515

Bakarat bin Muhamma15291560
Abdulla bin Muhamma15601624

XIسللة-Dynastie Ya'aribaالمام من سللة اليعربية ينتخب من كان وم,1749/1624ابين
وحكم فيها سبعة امراء هم كل من قبل الفقهاء والعلماء واهل الحل والعقد 

NomDébut de règneFin de règneNotes

Nasir bin Murshid16241649
Sultan I bin Saif16491688
Bil'arb bin Sultan16881692

Saif I bin Sultan "Qayd al-Ard"1692 1711
Sultan II bin Saif  17111719

Saif II bin Sultan (premier règne(1719
حيث تم1724  

عزله

Saif II bin Sultan (second
règne( 1728  1743

Bal'arab bin Himayr ibn Sultan20 juin 174310 juin 1749

واشتهر من سللةاليعاربة/ اليعربية كل من

/1624المام المتخب ناصربن مرشد اليعربي مؤسس دولة اليعاربة حكم بين 
وأنشأ جيشا  وقام بتوحيد البلد لمحاربة البرتغاليين الذين تنفذوا بعمان حيث تمكن1649
م تحرير ميناء جلفار (راس الخيمة) ومعظم المناطق العمانية من البرتغاليين1633عام 

1649 إذ انه توفي عام ومطرح مسقطماعدا مينائي 

 

 واستمر بمقاومة البرتغاليين1688 / 1649والمام المنتخب سلطان بن سيف جكم بين 
23حيث تم تحرير مسقط وارغم الحاكم البرتغالي على التخلي عن القلعتين للقوات في 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%82%D8%B7
http://fr.wikipedia.org/wiki/1749
http://fr.wikipedia.org/wiki/1749
http://fr.wikipedia.org/wiki/1743
http://fr.wikipedia.org/wiki/1743
http://fr.wikipedia.org/wiki/1743
http://fr.wikipedia.org/wiki/1728
http://fr.wikipedia.org/wiki/1724
http://fr.wikipedia.org/wiki/1719
http://fr.wikipedia.org/wiki/1719
http://fr.wikipedia.org/wiki/1711
http://fr.wikipedia.org/wiki/1711
http://fr.wikipedia.org/wiki/1692
http://fr.wikipedia.org/wiki/1692
http://fr.wikipedia.org/wiki/1688
http://fr.wikipedia.org/wiki/1688
http://fr.wikipedia.org/wiki/1649
http://fr.wikipedia.org/wiki/1649
http://fr.wikipedia.org/wiki/1624
http://fr.wikipedia.org/wiki/1624
http://fr.wikipedia.org/wiki/1560
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http://fr.wikipedia.org/wiki/1529
http://fr.wikipedia.org/wiki/1515
http://fr.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://fr.wikipedia.org/wiki/1529
http://fr.wikipedia.org/wiki/1500
http://fr.wikipedia.org/wiki/1500
http://fr.wikipedia.org/wiki/1490
http://fr.wikipedia.org/wiki/1490
http://fr.wikipedia.org/wiki/1451
http://fr.wikipedia.org/wiki/1451
http://fr.wikipedia.org/wiki/1435
http://fr.wikipedia.org/wiki/1435
http://fr.wikipedia.org/wiki/1406
http://fr.wikipedia.org/wiki/1406


 وهو ما كان ايذانا بأفول نجم البرتغاليين بمنطقة الخليج .فبنهاية عام1650كانون الثاني 
 وصارت لليعاربة السيادةكينجم لم يبق للبرتغاليين بالخليج ال وكالتهم بميناء 1652

الفعلية على شواطئهم (بحر عمان ) المتصل بالبحر الحمر والمحيط الهندي حيث أصبحت
سفنهم الشراعية تتاجر فيها لمدة قرن ونصف تشاطرها السفن البرتغالية والهولندية.

م1724وعزله عام 1719 حكم بين Saif II bin Sultanوولده المام سيف بن سلطان الثاني
لسوء ادارته للبلد ومبايعة المير غيرانه دخل بصراع مع المير يعرب بن حمير وطلب من
الحكومة الفارسية بعهد نادر شاه ان ترسل له قوات كي يخضغ خصومه. فابحرت القوات

 م باتجاه السواحل العمانية بقيادة لطيف خان ولكن رؤساء1737 مارس 14الفارسية في 
القبائل العمانية تمكنوا من اقناع المير يعرب بن حمير ليتنازل للمير القديم سيف بن

 نزلوا بالشواطئ العمانية بموافقتهالفرس ولكن 1743/ 1728سلطان فعاد وحكم بين
بعد أن قرر الفقهاء والعلماء ثانية عزله نتيجة لسوء سيرته وبايعوالمام سلطان بن مرشد

 وتمكن من القضاء على الفتن الداخلية واتخذ( الرستاق عاصمة)1744/ 1743حكم بين
هجري 1204م1791ونجح بانهاء الغزو الفارسي على صحار.هجري /

 ليكون1749/1743وحكم بين Bal'arab bin Himayr ibn Sultanثم جاء دور الميراليعربي  
اخر امراء السللة اليعربية 

1749 منذ عام Dynastie al-Said-سللة XIIو

Nom
Début de
règne

Fin de règneNotes

Abu Hilal Ahmad ibn Said17491783

Said I  er   ibn Ahmad 17831784
Hamad ibn Said1784  1792
Sultan ibn Ahmad1792 1804
Salim I ibn Sultan 1804 1806
Said II bin Sultan1806 1856 اجرى اتصالت مع نابلون الول
Thuwaini ibn Saïd 185611 février 1866Assassiné

Salim II ibn Thuwaini18663 octobre 1868Assassiné

Azzan ibn Qais 186830 janvier 1871
Assassinéا عترف بالورليات 

المتحدة
Turki ibn Said18711888

Faisal ibn Turki18889 octobre 1913
Protectorat britannique imposé le

20 mars 1891  1

Taimour ibn Faisal 191310 février 1932A abdiqué

Saïd III ibn Taimour 193223 juillet 1970Déchuتم عزله من قبل ولده
Qabusالسلطان الحالي 
ibn Said

23 juillet 1970
Fin du protectorat britannique le 2

décembre 1971

 منذ عام وحكم فيها منذ عام La Dynastie d' Abu Saididesان سللة سلطين ال سعيد 
  سلطانا واشتهر فيهم كل14حتى الن 1794

 من قبل1804 ومقتله عام 1791سلطان احمد بن سعيد حكم بين اول-مؤسسهم ال
قراصنة برئاس الخيمة بعد أن تمكن من الستيلء على القلع والحصون ؤاخضعها
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.واقام علقات فرنسة من خلل القنصل الفرنسيمسقطلسيطرته ووجه اهتمامه لمدينة 
بالبصرة

 زاد الصراع بين فرنسة وبريطانية على1789الوول لمصر عام نابليون بونابرت وبعيد غزو 
 م على يدي1804 تشرين ثاني 30   وتعرض السلطان احمد للقتل في كسب ودعمان.

مان  قراصنةبرئاس الخيمة أثناء رحلة بحرية كان يقوم بها بين البصرة وعو

هجري وحكم بين1204 م1791 (الكبير ).ولد عام سعيد بن سلطانوثانيا-ولده الشاب 
 وقام عمه قيس بن احمد حاكم صحار بمحاولة1273/ 1856هجري و1223م1806

للستيلء على السلطة بعمان فاجتمعت السرةالسعيدية ومعهم السيده موزة بنت
المام احمد وتقررطلب المساعدة من بدر بن سيف بن المام احمد الذي كان منفيا في

 عاصمةال سعود الولى بعد هروبه من عمان اثر فشل النقلب الذي قام به ضدالدرعية
 فتوجه بدر لمسقط  ليمسك بزمام المور وصارالحاكم1803السيد سلطان بن احمد عام   

على يدي الشاب سعيد بن1806الفعلي لعمان لمدة عامين حتى سقوطه صريعا عام 
تمكن سعيد بن1806. وبمقتل بدر عام بركاءسلطان بعد مبارزة بالسيف جرت بينهما ببلدة 

سلطان من توطيد حكمه بعمان والمناطق التابعة لها 

 قاد سعيد بن سلطان حملة عسكرية بحربة لشرقي افريقية وخاصة1828وفي عام 
 وعاصمتها دار السلم وهي ميناء على المحيط الهنديZanzibar /Zangibar/Tanzanisجزيرة

 ميل وتتمتع بأهميتها الستراتيجية حيث شواطئها الصالحة لن2500وتبعد عن عما ب 
تكون موانئا واسعة لرسو السفن

 عاصمتة حيث صارت ملتقى لىسفنزنجبار م قررالسلطان سعيد جعل 1856/1832وبين
العديد من الدول التجارية الوربية وخاصة البرتغال وهولندة وبريطانية وادخل لها زراعة

Comores الذي جلبه عامله عبد العلي العجمي من جزيرةPink/ Carnation  القرنفل
 من بينزنجبار حيث أصبحت بزنجبارالمجاورة لها من الجنوب وغرسه امام بيت (المتوني 

اوائل المقاطعات المصدر للقرنفل بالعالم. 

كما عمل السلطان سعيد على تبسيط نظام الضرائب حيث فرض على الواردات التي
 بتنشيط اقتصادزنجبار من ثمنها واعفى الصادرات فساهمت 5تأتي للموانئ الفريقية /

 وخاصةفارسدولة عمان بذلك الوقت وسهل عليه نشر نفوذهالتجاري بين شواطئ بلد 
 وغربا ةاوغند حاليا وفي الشمالي الغربي حتى ممكلة موزمبيق وشواطئ بندر عباس

حيث كانت السفن التجارية العمانية التي تعاقد السيد سعيد على الكونغوحتى اعالي 
 وتلقب بلقب1947/1757 التي كانت تحت الحكم البريطاني بين الهندبنائها في 
مان وزنجبار.وسعيد بن وسلطانالسلطان   سلطان عو

The Piratesكما شكل اسطول عسكريا لضمان ما يسمى المن البحري من القراصنة  
/The Free Booters (Les Piratsحيث كان السطول العسكري العماني يتكون من عدة سفن

 بميناء مارسيلية1849 الفرنسية التي حطت عام Caroline) وباخرةTag Paxاجنبية ومنها (
) والبارجةChah Alamمحملة ببضائع شرقية من بخور وشاي ورز وغيرها وسفينة (

 مدفعا مع طاقمها74 وكانت تحمل 1824) التي استعان بها عامLiverpoleالبريطانية  (
 )تبحر وتحطSultana(ٍ ملك بريطانية و سفينة William IVالعسكري البريطاني واهداها له

 وصور ومسقط مطرحبالموانئ والحواض العمانيةالمتعددة منها موانئ 

 كان (السطول العماني التجاري المسلح يتكون من مائة سفينة1850وحتى عام 
متعددة الحمولة مزود كل منها ما بين عشرة مدافع لربعة وسبعين مدفعا  إضافة لمئات

The Pirates /The Free Bootersالمراكب التجارية الصغيرة لمحاربة ما يسمى قراصنة البحر (
(Les Pirats استعان بخبراء وفنيينسعيد بن سلطانحيث تشير المصادر إلى ان السيد 

 وليس من الهند التي تصنع السفنوالبرتغال  وفرنسةة  وهولندومهندسين من بريطانية 
.بومبايول من ايران التي لها خبرة قديمة ودائمة بالبحار لتفقد السفن المصنعة له بميناء 

 توفي السلطان الكبير سعيدوهو على ظهر سفينه فيكتورية أثناء1856وفي تشرين اول 
فدب بين ابنائه حول من يخلفه حيث عين اثنين من أنجالهرحلة من مسقط باتجاه زنجبار 

نائبين عنه على شطري مملكته بشقيها السيوي والفريقي 
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 من قبل ولده1866 شباط 11 ومقتله في 1856 بين وثالثا-السطان ثويني بن سعيد.
سالم بينما كان اخيه ماجدبن سعيد نائبا بزنجبار حيث دب الصراع بين الخويين كما هو

833/813 والمامون حكم بين 813 ومقتله عام 809الصراع بين الخوين المين حكم بين 
1856م بيغداد .فعقب استفراد ماجد حاكم زنجبار بثروات الجزيرة لنفسه اصدر ثويني عام 

قرارا باعتباره الحاكم الشرعي لجميع ممتلكات عمان بما فيها إقليم زنجبار..

جهزثويني حملة عسكرية لمواجهة أخيه بزنجبار إل أن الدارة البريطانية1861وفي عام 
بالهند اوقفت الحملة ودعت الخوين لعرض المشكلة للتحكيم و تشكيل لجنة تحقيق

Lord Kaningليس برئاسة شيخ او مفتي اباضي كما فعل علي بن ابي طالب بل برئاسة 
ووافق الخوان على ان تكون التوصيات ملزمة للطرفين واوصت اللجنة كالعادة وطبقا

ئين اسيوي وأأفريقي ويدفع ماجد لسياسة فرق تسد-يقضي بتقسيم الدولة العمانية لجزئ
 الف ر نمساوي سنويا إضافة للقساط المتأخرة التي بلغت40مبلغا لخيه ثويني قدره 

 من البحرية البريطانية كمسؤولBengelyثمانين الف ر نمساوي وتعيين الملزم 
سياسي بريطاني  بمسقط لشراف على تقسيم البلد . 

وكان التنافس والصراع الستعماري النكلو- فرنسي بشبه القارة الهندية والهند الصينية(
مان على البقاء بعض مستقلة بالبيان فيتنام وكمبودية ولووس والكوريتين) قد ساعد عو

م ونص على ان ملكة1862الفرنسي البريطاني الذي اصدرته الدولتان باذار 
مان دولة بريطانيةفكتورية  وأامبراطور فرنسة نابليون الثالث يؤكدان على اهمية بقا عو

 وحاربتا بحرب1854مستقلة(تحت حمايتهما وحتى اشعار اخر) كما فعلت الدولتان عام 
القرم بجانب الدولة العثمانية ضد روسية القيصريةالتي ارادت ان تتوسع اكثر بممتلكات

الدولة العثمانيةالتي كانت تعاني من ضعف وانهيارجغرافي واقتصادي وسياسي مستمر

 ومقتله بنفس العام على الرغم من1868عزان بن قيس بن عزان بين ورابعا-السلطان 
انه انتخابه من قبل أهل الحل  وعلى رأسهم العلمة سعيد بن خلفان الخليلي والشيخ
المحتسب صالح بن علي الحارثي وذلك من أجل اعادة حكم الشورى والبعد عن تدخل
النكليز بالشؤون العمانية وتوحيد عمان وزنجبار بعدما احتلتها بريطانية التي  اجهظت

عزان و الشيخ المحقق الخليلي فيما بقيالسلطان الحركة الصلحية والتوحيدية بمقتل 
الشيخ الحارثي مجاهدا حتى استشهاده.

1888 /1868بينتركي بن سعيد بن سلطان وخامسا-السلطان 

 و مبايعة913  1 وعزله عام1868وسادسا-السلطان فيصل بن تركي بن سعيد حكم بين 
 مقرا  له وتزايدت هجمات الباضييننزوي  إماما واتخذ من مدينة سالم بن راشد الخروصي

آلتيمور بن فيصل بن تركي ضد السلطنة مماأدى لتدخل النكليز لصالح السلطان 
فيصل  ين   بن تيمور   قابوس بن سعيد .وهو جد سلطان 1932 / 1913حكم بين  بوسعيد

 والزمة القتصادية العالميةالحرب العالمية الولىحيث شهدت عمان صراعات داخلية و 
 وإستقدم ثلثة خبراء مصريين  لتطويرنظام الجمارك بمسقط وشكل أول مجلس1929عام 

م أول اتفاق بين عمان وشركة1925. ووقع عام  نادر بن فيصلللوزراء بتاريخ عمان برئاسة 
Darkyللتنقيب عن النفط بالسلطنة  ولم يتم اكتشاف أي من آبار  البترول بعهده الذي إمتد  

 حيث تنازل ( لسباب صحية )  لولده السيد سعيد الذي عينه عام1932حتى عام 
 واستقلل1932وبقي السلطان سعيد بن تيمور يحكم بين رئيسا للوزراء 1929

 من بريطانية التي بقيت تتنفذ فيها ثقافيا وعسكريا حيث لها1970سلطنةعمان عام  
قواعد بحرية فيها 

وكانت قد اندلعت بعهده حركة اجتماعية وسياسية وعلى الرغم من انه كان رئيسا للوزراء
وصار سلطانا غير انه اتبع سياسة محافظة جدا مما واجه نظامه انتقادات من المام

. غالب بن علي الباضي
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بالجنوب او الجبل الخضر واخمدت بتدخل من الجيوشثورة ظفار اندلعت 1965/ 1962و بين 
 من أعنف الحروب التيالجبل الخضرالبريطانية والردنية والشاهنشاهية وتعتبر حرب 

حيث لم تتوقف رغبة المام غالب الهنائي بالمطالبة بشرعية  المعاصرةعمانعرفتها 
المم المتحدة ثم لمنظمة جامعة الدول العربيةبل أوفد أخاه طالب الهنائي ل إمامة عمان

لطرح الموضوع..

 تحت القامة الجبرية. قابوس قام بوضع نجلة 1964وفي عام 

 قام بها الثوار الظفاريون اغتيال تعرض لمحاولة1966وفي عام 

تمكن ولده قابوس بالتفاق مع النكليز على عزله ونفييه للندن1970من تموز 23وفي 
.ليحكم قابوس بن سعيد بمفردهمقبرة بروكوددفنه ب وتم  1972حيث توفي هناك عام

-السلطان1 فكانوا عشرة هم كل من 1964/1856 واماالسلطين العمانيون بزنجبار بين 
.1888/ 1870 بينبرغش بن وسعيد-السلطان 2 .و1870 / 1856 بين ماجد بن وسعيد

 بينعلي بن سعيد-السلطان 4 و1890 / 1888 بين خليفة بن سعيد-السلطان 3و
-السلطان6 و1896 /1893 بن سعيد بينحمد بن ثويني-السلطان 5 و1893 / 1890

1902/1911 بين علي بن حمود-السلطان 7 و1896/1902 بن سعيد بين حمود بن محمد
عبد-السلطان 9.و1911/1960 بن ثويني بن سعيد بينخليفة بن حارب-السلطان 8.و

 1964/ 1963 بينجمشيد بن عبد ا-السلطان 10 .و1963/ 1960 بينا بن خليفة

م قام البرتغاليون بقيادة1507 في عام 1652/1507-النفوذ البرتغالي بين XIIIو 
Albokerque بغزو عمان مستغلين الحروب الهلية مما مكنهم من السيطرة على اجزاء

دون ان1652كبيرة من السواحل العمانيةوبقيت عمان تحت الحتلل البرتغالي حتى عام 
تتحرك ايران او الدولة العثمانية او مصر لنجدتها 

 .يعود النفوذ البريطاني بسلطنة عمان بعهد1970/ 1645 -الهيمنة البريطانية بين XIVو
م واستنجدوا بالنكليز ضد البرتغاليين لعدم1744 / 1624لذين حكموااليعاربة اسللة

قدرتهم على حماية شواطئهم وغياب التواجد البحري العثماني والمصري واليراني حيث
The East الشرقية البريطانيةالهند من شركةناصر بن مرشدم المام 1645وافق عام 

India Company  م على التفاوض مع ممثلها 1874 /1600عاشت بين Philippe Wayeld
 على اتفاقية تعطي1646الذي التقى المام ناصر بمدينة صحار ووقع واياه بشباط 

للنكليز حق حرية التجارة بالمياه البحرية العمانية واعفائهم من الضرائب وظمان
ممارستهم لشعائرهم الدينية.

م وبعهد المام سلطان بن سيف ارسلت الشركة البريطانيةمندوبا عرض1659وفي عام 
انكليز وبتسليحوفكرة تشكيل قوة عسكرية بريطانية تتكون من جنود عمانيين ضباط 

واشراف بريطاني يكون مقرها المبنى البرتغالي القديم بمسقط. للعمل المشترك ليس
تجاريا فقط ضد البرتغاليين بل عسركيا ضد ايران الجارة الشمالية الشرقية لعمان واختها

بالدين

وبعهد المام احمد بن سعيد مؤسس سللة البوسعيد بقيت العلقات شبه مجمدة مع
النكليز الذين دعموا الفرس اثناء غزوهم لسواحل عمان 

وبعد تزايد التنافس النكلو-فرنسي على المنطقة.رفض المام أحمد الدخول بمفاوضات
جديدة مع النكليز والسماح لهم ببناء ميناءوقاعدة عسكرية دائمة بمسقط  

 بقيادة نابليون الول شعر باهمية1802 / 1798  مصر بينوفي اثناء الغزو الفرنسي ل
الموائي الخليجية العربية والفارسية المؤدية لشبه القارة الهندية حيث الهيمنة البريطانية

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AB%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%BA%D8%B4_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1972
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/1966
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/1964
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%B8%D9%81%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1965


 جاء فيها ( اكتب لسعادتكم لبلغكم بما احمدالذي اراد محاصرتها فبعث برسالة للسلطان
علمتوه وهو وصول الجيش الفرنسي لمصر.وامل ان تقتنعوا برغبتي بحماية جميع سفن

دولكتم وعليكم ان ترسلونها للسويس لتجد حمايتنا ).
لنكليز احتجزوها حيث صارت بيناولكن الرسالة لم تصل للسلطان احمد البعدعام لن 

يدي الممثل البريطاني بجدة واليمنوبقية شواطئ شبه جزيرة العرب و تحاول ابعاد
 عن المنطقة لكي تستأثر لوحدها بالنفوذ بالمنطقة ممادفعهم للتعجيل عنالفرنسيين

بالشواطئ اليرانية السراع بالقدومبوشهر طريق ممثل شركة الهند الشرقيةبميناء
 وفرض اتفاقية مع السيد سلطان نصت على ان يسمح1798لللشواطئ العمانية عام 

 بقصد التصدي للنفوذبندر عباسسلطان مسقط للنكليز بإنشاء قاعدة بحرية بمسقط و 
الفرنسي وتثبيت التواجد البريطاني بمياه عمان والخليج العربي /الفارسي ومضيق

هرمز وليس اقامة علقات ودية مع عمان كما ادعى نابليون الول مما اجبر سلطان بن
سعيد ان يخبر المبعوث الفرنسي بان التعاون مع فرنسة سوف سيعرض بلده لحصار

بريطانية التي كانت بتلك المرحلة هي سيدة محيطات الطلسي والهادئ والهندي
وسيدة بحر عمان والخليج العربي/ الفارسي وان السطول الفرنسي محصور نشاطه

بين فرنسة وايطالية واسبانية وبعض شواطئ شمال افريقية 
.

الهندم تم عقد معاهدة أخرى بين السيد سلطان ومبعوث حكومة1800وفي عام 
 نصت مادتها الولى على تأكيد المادةThe Capitain Jhon Malcoom Bahadarالبريطانية  

  ونصت الثانية على ظرورة تواجد مائة موظف انكليزي نيابة عن1798الولى من معاهدة 
الشركة بموانئ مسقط بشكل دائم مع مقيم عام ليس سفيرا دبلوماسيا بل عسكريا

جميع المعاملت يشرف على بالخليج  المقيم البريطاني  الذي صار le Colonel Hanelوهو 
بين الدولتين ومراقبة اية سفينة تمر ببحر عمان 

le Colonel Hanelوهو نفس عام احتلل ميناء عدن اليمني فرض 1839وفي شباط عام 
على السلطان سعيد معاهدة جديدة نصت على مبادئ التفاقيتين السابقتين لتنظيم
التسهيلت البحرية للسفن البريطانية بالموانئ العمانية مع تنازل السطان سعيدعام

الواقعة على السواحل الجنوبيةمحافظة ظفار عن جزر كورية مرييا( الحلنيات) ب1854
 بدكرى عيد ميلدها و التزيد نسبةفيكتورية للملكة بحر العربلعمان المطلة على 

فقط وإعطاء القنصل البريطاني بمسقط5الضرائبالتي ستدفعها الشركة البريطانية عن/ 
البريطانيين  الرعايا صفة التمتع بصفةقاض يفصل بنفسه المنازعات التي تحصل بين 

المقيمين فيهاويكون هو او من يمثله مدافعا عنهم عندما تحصل لهم منازعة مع
العمانيين .اي ان النكليزصاروا دولة داخل دولة كما كان حالهم بشبه القارة الهنديةبين

1956/1881وتونس بين 1962/ 1830 وكما كان الفرنسون بالجزائر بين1947/1757
 للنكليز1856وفي غيرها من الدول.. اي ان صعف وخضوع السلطان سعيد توفي عام 

ليبرره احتمال دعم بريطانية له ضد ايران انما يغالط الجغرافية اذ كان ينبغي حصلول
اذ لم يتبت التاريخ مثل هذا المنطق وبقيت بريطانية المتنفذ القتصاديالعكس 

والعسكري والسياسي بمسقط كبقية مشايخ وسلطنات شبه جزيرة العرب حتى
1971استقلل السطنة عام 

 حيث كانت السفنالبرتغالية والهولندية1667 منذالعلقات العمانية الفرنسية. -XVو
والفرنسية والبريطانية التي تنقل البضائع بين بلد فارس واندونيسية وماليزية وشبه

القارة الهندية والصين و شبه الهند الصينية تمر بالخليج العربي /الفارسي وترسوا بميناء
فد اقترح AL Faris  Delayen المرسى الفضل بالمنطقة حيث كان مبعوث فرنسة مسقط

 وجعلها قاعدة بحرية نحو شبه القارة الهنديةمسقطعلى حكومته ضرورة السيطرة على 
والهند الصينية 

 شعرمصرلول وبعيد وصوله لا  نابليون  كان 1802/ 1798  مصروفي اثناء الغزو الفرنسي ل
باهمية الموائي الخليجية اليمنية والعمانية والفارسية المؤدية لشبه القارة الهندية حيث

 جاء فيها ( اكتبسلطان بن احمدالهيمنة البريطانية فاراد محاصراتها فبعث برسالة لل
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 ولما كنتم اصدقاء لنا فعليكم انمصرلحضرتكم لبلغكم و وصول الجيش الفرنسي ل
تقتنعوا برغبتي بحماية سفن دولكتم وعليكم ان ترسلوها لميناء السويس لتجد

لنكليز استولوا عليها وصارتالسلطان احمد ال بعدعام لن لحمايتنا).غير ان الرسالة لم 
الفرنسيين تحاول ابعاد بريطانية بنجد حيث كانت جدةبين يدي الممثل البريطاني بميناء 

عن شبه جزيرة العرب لكي تستأثر بها وحدها . 
سعيد بنم وافق السيد 1814/ 1800 م وبعهد نابليون الول حكم بين 1807وفي سنة 

) الفريقية le Comore على توقيع معاهدة فرنسية/عمانية مع والي جزيرة  (سلطان
السلمية الخاضع لفرنسة 

Les Iles des وجزيرة مسقط عقد ت معاهدة بين Luis Philippes d' Orleans وبعهد 1840وفي 
Reunion(الفريقية الخاضعة لفرنسة 

زنجبار م تم توقيع معاهدة صداقة وتبادل تجاري بين 1844 تشرين ثاني 17وفي 
الفرنسية .Les Iles des Reunionالتنزانيةالتي كانت تحت النفوذ العماني وجزر 

مانية1870  / 1848   وبعهد المبراطورنابليون الثالث حكم بين 1849     وفي عام م وصلت وسفينة شحن عل
الحاجي درويش   الفرنسيةعلى المتووسط وقام   مروسيلية  لميناء    C  aroline  فرنسية الصنع المسماة 

وعلى  الثالث  نابوليون   حيث اوستقبله المبراطور   وباريس     تولون  مبعوث السلطان وسعيد بزيارة مدن 
الرغم من التواجد الفرنسي الطويل بما اوسمته الهند الصينية و(لووس وتايلند وفيتنام )..غير ان

بريطانية لم تسمح لها لن تضع قواعدا بحرية دائمة بالمحيط الهندي وبحر عمان.. 

 كانت.حيث 1833 كانون الول عام 21العلقات العمانية مع الوليات المتحدة منذ -XV1و
من بريطانية تتطلع لفتح اسواق لها بئاسية1774الوليات المتحدة التي استقلت عام 

الجزيرة/ تنزانية حيث كانت تنقل القهوة من شواطئ زنجباروافريقية الشرقية ومنها دولة 
 الثانية التي تقيم علقات تجارية  العربية  وكانت وسلطة عمان الدولة  زنجبار والقرنفل من العربية

 القصى (المملكة المغربية )التي كانت أول  بالمغرب   بعد دولة العلويين   المريكية  الوليات المتحدة   مع 
وسقبها ال فرنسة    م ولم 1783  قطر عربي يعترف باوستقلل الوليات المتحدة عام 

الرئيس المريكي السابعو سعيد بن سلطانوعلى صعيد عمان فقد توطدت العلقات بين 
AndrewJ ackson م حيث كان النكليزي  1837/1829 جكم بينThe British Edmond Robert

 م.نصت على تقوية العلقات1833 كانون اول 21بينهما لبرام اول اتفاقية فيالوسيط 
بين البلدين وحرية التجارة لرعايا الدولتين والتمتع بكافة المزايا التجارية الممنوحة للدول

 قناصل يستقرون بموانئالوليات المتحدةالخرى ذات العلقات الطيبة وان يعين رئيس 
سلطنة عمان ويقومون بالفصل بالخلفات التي تنشأ بين الرعايا المريكيين و العمانيين

حدهما بمسقط والثاني بزنجبار التي كانتاحيث عينت الوليات المتحدة قنصلين احدهم
تابعة لمسقط  ونشطت التجارة بين البلدين. كما حمل المبعوث المريكي من السيد

 مع نص التفاقية جاء فيهاAndrewJ ackson رسالة للرئيس المريكي سلطان  سعيد بن 
برام معاهدة صداقة وتجارة بين لEdmond Robert(لقد استجبت لرغبات معالي سفيركم  

بلدينا وسنتقيد بها بكل اخلص انا ومن يخلفني بالحكم وتستطيع سيادتكم ان تطمئن بأن
كل السفن المريكية التي ترسوابالموانئ التابعة لي ستلقى نفس المعاملة الكريمة

التي نلقاها بموانئ بلدكم  

احمد بن   الحاج AndrewJ ackson   قد اروسل للرئيس   وسعيد بن وسلطان   كان السلطان 1840  وفي عام 
يث غادر على متن  الوليات المتحدة المريكية ح   الكعبي ليكون أول دبلوماوسي عربي لدى   النعمان

 التي قد اعتقل ومات بها  وسانت هيلنة   ووصلت لجزيرة   زنجبار   ابحرث من ميناء   وسلطانة  السفينة 
 حيث اوستقبل1840  نيسان 30   الذي وصله في   نيويورك   ومنها لميناء 1821  نابليون الول عام 

Andrew J ackson   للرئيس   احمد بن النعمان  المريكيون المبعوث العماني وملحيه بترحاب وقدم الحاج 
 وكان من بينهما جوادين عربيين اصيلين ووسيف جميل  وسلطان  وسعيد بن   الهدايا القيمة من السلطان 

 للمبراطور شارلمان حكم بين809  / 786  مطعم بالذهب.وهي تشبه هدايا هارون الرشيد بين 
وطبقا لمذكرات احمد بن النعمان فان زيارته للوليات المتحدة لم تحقق تطور..814/768

لحقا للعلقات بين البلدين 
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 منذ عامQabus Bin Said Bin Temor-استقلل سلطنة عمان على يدي السلطان يXVIIو
 كما فعل امير قطر حمد الذي فعل1971 تموز عام 23 الحكم من ابيه في حيث اخذ1971

به ولده تميم مثل فعل هو بابيه ومثلما فعل بعض ابناء صباح بئابائهم واخوتهم وكذلك
السعود.من خلل (انقلبات ومؤامرات سلمية ) يدبرها النكليز والمريكان لن مثل هذه

البلدان / المشايخ لتتحمل انقلبات عسكرية بل تغيير اشخاص باشخاص اكثر طواعية  

صارت سلطنة عمان عضوا بالمم المتحدةو بالجامعة العربية والمؤتمر1971وفي عام 
السلمي ومجلس التعاون الخليجي وبقيت شديدة الرتباط بشبه القارة الهندية و

بريطانية كما ان قابوس وطبقا لفلسفة الباضية استمر هو الخر باتباع سياسة عمانية
وسطية تؤمن بالجغرافية والثقافة وبموازين القوى فهو لم يقطع علقاته بايران الجارة
الشرقية السلمية الكبر لعمان كما ابقى على علقات مستقرة مع معظم دول شبه

على تجميد عضوية مصر بالجامعة1978جزيرة العرب ولم يوافق كما هو حال المغرب عام 
العربية ونقل مقرها لتونس كما طالب ونجح غالبية اعضائهامن المنافقين سياسيا بعيد

الزيارة التي قام بها الرئيس انور السادات لسرائيل  
 عددا1986ويحاول قابوس ان يجري بعض الصلحات الدارية والثقافية حيث افتتح عام 

من الكليات والمعاهد بقصد تشكيل وتوسيع وتطوير جامعة بمسقط 

وعلى خلف نظرائه من غالبية الرؤساء والملوك والمراء العرب والمسلمين فإن قابوس
 تنص على أن مجلس1972لم يسم وريثا  للعرش، فالمادة السادسة من دستورعام 

العائلة الحاكمة يختار وريثا  للعرش بعد شغوره .

والسلطان قابوس متزوج من السيدة نوال بنت طارق وليس له أبناء وله ثلث أخوات
وطبقا لفلسفة الباظية ذات الطبيعة  التشاورية / المدمقراطية فانه لم يوص لحد بوراثة

السلطنة لنه يعلم بانه هناك ذكور بعائلة ال سعيد العمانية الحاكمة بمن فيهم أعمامه
اولدهم الذين سيختارون احدهم سلطان  و

Le SultanQabus ibn Said

 
XVIII..على الرغم من التاريخ القديم والعريق لعمان وتمردها- الحزاب بسلطنة عمان

م750/661 ومن تبعهم من المويين بين 661/656على الخليفة الرابععلي بن ابي طالب 
وعلى الرغم من علقاتها1918/ 1517م وقاومت العثمانيين يين1258/750والعباسيين 

المتنوعة مع عدة دول غير عربية وغير اسلمية وخاصة شعوب شبه القارة الهندية قبل
وبعد تجزئتها وبريطانية وفرنسة والوليات المتحدة وعلى الرغم من ان المذهب الباضي

ونظام المامة السائدبعمان الذي يفترض ان يلعب فيه أهل الحل والعقد وهم الصفوة
اوالهيئة العلمية الدينية خاصة دورا اساسيا لنتخاب/ اختيار رجل عاقل فقيها عادل يحكم
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الرعية ويقيم حدود ا ويدافع عن البلد والعباد.غير ان ذلك لم يحصل ال بحالت نادرة لن

 توفي المام محمد بن عبد ا الخليلي الهنائي وخلفه الشيخ غالب بن1954وفي عا 
 ثورة بالجبل الخظر1959/1954علي الهنائي الذي كان يدعو لستقلل البلد وقاد بين 

ولده1970 وعزله عام 1940ودخل بصدام مباشر مع السلطان سعيد بن تيمور حكم بين
ونفي الشيخ غالب الهنائي لمستودع الحياء / الموات بالمملكة العربية السعودية حتى

فيما توفي المام المعزول سعيد بن تيمور بلندن.2009وفاته فيها كانون اول 

كما ان الحركات السياسية الدينية ولدت بعمان على مراحل بالجوامع وخاصة حركة
(الخوان المسلمين) اي الذين يحاولون تطبيق الدين بطريفة الفرض والجبر والتعميم )

وهم ليختلفون عن كل الحركات الدينية التي ل تريد ان تتطور وتتعايش مع العصور
لعجزها عن خلق نماذج معاصرة مقبولة طوعا من الناس الذين يجب ان يساهموا هم

بصنعها لنها ينبغي ان تخدم مصالهم

ولعلا من العوامل التي ساعدت على انتشار الحركات السلميةبالعالم السلمي بشكل
عام ومنطقة الخليج بشكل خاص هو النفوذ اليرو امريكي القديم والمتجدد والمتعدد

الشكال بالمنطقةوبين النظمة العربية الجمهورية والملكية والميرية والسلطانية ومع
 وتوسعها وهيمنتها العسكرية والمالية على كل الدول1948ميلد دولة اسرائيل منذ عام 

العربية مع تبينها مبادئ واساليب الدمقراطية وما افرزه ذلك من ظهور حركات قومية
واسلمية (جهاديةانفعالية مؤقتة) بفلسطين 

كما ان سلطنة عمان لم تستفد هي الخرى كما هوبقية الدول السلمية من التقدم
 بجمهورية الهندالمسقلة التي لها علقات واسعة مع1945النسبي الحاصل منذ عام 

سلطنة عمان ولم تستفد ايظا من التوسع القتصادي الصيني خارج حدودها مع بقائها
تتبع النظام الشيوعي الذي بقي داخل حدودها ولم تتقبل الدول العربية حق الشعب

اليراني باختيار نظامه السياسي سوائا كان امبراطوريا او اسلميا او ماركسيا حيث وقف
العرب ضد الحركة التصحيحية التي قام بها الدكتور القتصادي ورئيس الوزراء مصدق

 ضد الثورة الجمهورية السلمية ولم تستفد ايظا هي الخرى1979مثلما وقفوا منذ عام 
 .1990من انهيار دول المعسكر الشيوعي منذ عام 

ولن بعض الطلبة العمانيين الذين درسوا بجمهورية مصر العربية وسورية والعراق وايران
فقد ظهرت فيها حركات سياسية متئاثرة بالفكر السياسي الديني اكثر من تاثرهم

بالديمقراطيات الوربية التي يخشونها 

ما يسمى لجنة او مجلس  eau suffrage censitairقرراختيار السلطان 1990وفي عام 
شورى

 قامت السلطات العمانية باعتقال مجموعة من الخوان المسلمين1994وفي عام
 عاما  على أعضاء التنظيم25وأصدرت المحكمة أحكاما  بالسجن لمدد متفاوتة أقصاها 

السري المحظور وبقوا بالسجن حتى جاء هم عفو السلطان قابوس بن سعيد بمايس
2005 

Le sultan سنة فما فوق 21ا سمح للمواطنين البالغة اعمارهم 2003وفي تشرين اول 
institua le suffrage universel direct pour les Omanais de plus de 21ansالمساهمة بالنتخابات 

 ممن يعنيهم بانتخاب جمعية من74البلدية وساهم مائة وتسعين الف منهم يشكلون / 
ثلثة وثمانين عضوا بمن فيهم امرئتين .

بعض المصادر / عامر الرااشدي بعنوان محاولت تنظيم إسلمي بعومان'مقال بعنوان
.والدكتور حسين2010السلميين بالخليج-اصدار مركز المسبار للدراسات والبحوث. دبي.

مان الدمقراطية السلمية"  غباش بكتابه عو
Khālid Al Wasmī, Oman entre l'indépendance et l'occupation coloniale ,1789-1904, remaniéو

http://fr.wikipedia.org/wiki/Suffrage_censitaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Suffrage_censitaire


d'une thèse, Genève, 1977, Publie a Paris,1986, 287P.  وRaghid El-Sohl (dir.), The Sultanate of
Oman. 1914-1918, Ithaca, Press 2000, 482 p.. وIsam Al-Rawas, Oman in early Islamic history,

Ithaca Press, U.K.,2000, 232 p-و.Muh. Abdul Nayeem, Origin of ancient writing in Arabia and
new scripts from Oman , Hyderabad , 2001,186 p و.Francis Owtram, A modern history of

Oman:  since 1920, Londres, 2004, 232p و. Hussein Ghubash, Oman: une démocratie islamique
millénaire : la tradition de l'imâma: 1500-1970, Maisonneuve et Larose, Paris, 2007  383 p .

.Michel Mouton, La Péninsule d'Oman du  (250 av. JC-350 ap. JC), Oxford, 2008, 325 pو 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/9781860646171
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/9781860646171
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/0-86372-238-5


-1971 من اب 14 منذ Le Bahreïnالفصل الرابع -امارة/مملكة 

-منطقة ستراتيجية جدا حيث تقع بوسط الخليخ العربي/ الفارسي وتحدها من الشمال1
السعودية بمنطقة الدمام ورئاس تنورة النفطيتين ومن الغرب السعودية ايظا بمنطقة

الظهران النفطية ايظا ومن الشرق المارات العربية وخاصة رئاس الخيمة وايران بمضيق
 بالقرن السابع الهجري والثالث عشر ميلديابن المجاور الدمشقي الرحالة كما انهرمز 

م كانا من أقدم من اطلق1377/1304 الطنجي ابن بطوطة عاش بينومن بعده المغربي
عليها اسم البحرين 

كمم وهي اصغر دول الجامعة العربية وعاصمتها المنامة.765 فقط-مساحتهاIIو

الف من غير المواطنين.اي انهم يشكلون700 مليون بمن فيهم  1.5 في 2015عام -نفوسها 111و
 20والوربيين /30منهم وباكستان والهند /50 أكثرهم من ايران حوالي /و55حوالي /

من الشيعة  30 من ربيعة و بني تميم وفيهم /وبني وائل عبد القيسوقبائلهامن بني 

المنطقة الشرقية من شبه جزيرة العرب وتشمل جغرافيا كلمة البحرين تعني-IVو
 المارات العربية وقسما  منوقطر من الحجاز المنطقة الشرقية الكويت وتاريخيا جزءا  من 
السبعة المتحدة

بلدلمسمارية السومرية لالكتابات افقد ذوكرت بعام   5000ويعود تاريخها لكثر من 
  حيث كان للبحرين بحكم موقعها الحري علقات تجارية معDalmon باسم الرافدين
 أقاموا أسطول  لنقل البضائع من وإلى البحرينأور حتى أن تجار بلد الرافدينحضارات 

 وإفريقية وسواحل الخليجالهند محطة مهمة للتجارة بين دلمون ق.م.إذ كانت 2000منذ 
 وتستوردالهندوبلد الرافدين بما فيها بلد اشور تستورد الخشاب والبقول والبهارات من 

الذهب والنحاس وبقية المعادن من سلطنة عمان وبعض دول إفريقيةالشرقية  

 وكانت (قبيلة آكاروم ) البحرين على سرجون الكاديقم إستولى الملك 2300وفي عام 
تدفع له جزية سنوية 

2014يلحظ د احمد سوسة بكتابه القيم العرب واليهود بالتاريخ طبع دار الوراق /بيروت 
يشير الى ان اصل الكنعانيين والعموريين هم من بين القبائللتي هاجرت من شبه جزيرة

العرب  

 بدورها على البحرينالمبراطورية الخمينية الفارسيةوفي القرن الرابع قم سيطرت 
 التي سيطرت على كلالمبراطورية الفارسة البارثيةوفي القرن الثالث قم سيطرت 

 بالقرن نيةالساساشرق شبه حزيرة الغرب اضافة لسلطة عمان وتبعتها  المبراطورية
 حملة عسكرية على المنطقة وضم البحرينأردشير الولالثالث الميلدي إذ شن الملك 

مان  حاكما  علىشابور وهزم (ساتيران) الوالي البارثي على المنطقة وعين إبنه وعو
 بالسعوديةالقطيف و الهفوفالبحرين التي جعلوها مقاطعةوقسموها لثلثة أقسام هي 

وجزيرة البحرين وبقيت خاضعة للساسانيين حتى ظهور السلم كقوة عسكرية منذ عام
يؤثرون تجاريا وسياسياموبقوا بحكم الجغرافية 636

المحرقعلى جزيرة  وTaylosوفي القرن الثالث قم اطلق اليونانيون على البحرين اسم 
.Aradosاسم 

ا لكنائس شبه جزيرة العرب-بينVو  القرن الرابع والسادس الميلدي كانت البحرين مركز 
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منخضعت البحرين للسلم حيث ارسل محمد م/ السابع للهجرة 629-في عام VIو
لها للبحرينرسول منه يدعوهم للسلم بقيادةعاصمته المدينة الواقعة شرق البحرين 

 الذيالمنذر بن ساوى التميمي الذي حمل رسالة منه  بعثه  لحاكمها العلء الحضرمي
 الحالية)الحساء (هجركان مقره مدينة 

 وفاة محمد كانت قبائل البحرين من بين القبائل التي تمردت على الخليفة ابي-بعيدVIIو
م وتعرضت هي الخرى لحرب شنها ضدها ابو بكر و خضعت من634/632بكرحكم بين 

جديد للحكم السلمي بعهدالخليفتين اللذان حكما هما ايظا من المدينة بالحجاز وهما
بحركة تمرد/ ثورةسميت656ومقتله عام 664 وعثمان بين 644واغتياله عام 634عمر بين

( الفتنة الولى )

-بعهد الخليفة علي بن ابي طالب الذي حكم من مدينة الحيرة ( الكوفة )بجنوبVIIIو
م كانت البحرين مع بلد الشام من الوليات661 واغتياله هو الخر 656غرب العراق بين 

التي تمردت عليه ايظاحيث نشط بهامن تمرد عليه ممن يطلق عليهم ( الخوارج) الذين
كانوا ينتشرون بينها وبين الحساء وحائل ومسقط والبصرة  

 التي تلت) الفتنة الثانيةم واثناء ما سمي (750/661-بالعهد الموي بالشام بين IXو
 مروان بنالتمرد الذي قام به المتئامر والخائن يزيد بن معاويةبن ابي سفيان وموت 

الحكم الذي كان حاجب وكاتب الخليفة عثمان واستغل ثقته به واصدر كتبا ومراسيما
باسمه عجلت بمقتل عثمان فيما هرب هو لدمشق حيث احتظنه معاوية غير انه استغل

ثقته وبدئا يدعو لنفسه بالحكم واستغل وفاة يزيد بن معاوية ليعلن بانه احق بها من
الخرين وصار اول خليفة من سللة ال مروان الموية فاستغل البحرانيون الوضاع القلقة

 استقلتالخوارج من النجداتوتمردوا على الخلفة الموية المروانية حيث ان طائفة 
.وبقيت خاضعة لهم حيث بنى فيها الخليفةعبد الملك بن مروانبالبحرين واستعادها 

الموي المرواني عمر بن عبد العزيز جامعا ل تزال بعض اثاره قائمة

مسقط تحت وليةوم جعل العباسيون بلد البحرين 1258/750-بالعهد العباسي بين Xو
 وكانوا يعينون عليها واليا اليمامة

 وهم طائفةLes Qarmatesظهرت فيها حركةثورية االعراقي نفصالية من  م 894وفي عام 
894من الشيعية الذين تمردوا ضد العباسيين بقيادة الكوفي حمدان بن قرمط اغتيل عام 

م وحل محله ابو913 واغتياله عام 894وخلفه ابو سعيد الجنابي التميمي حكم بين 
م الذي مد944 / 923 وولده ابو طاهر سليمان الجنابي بين 923/ 913القاسم سعيد بين 

م الحجر السود واجبرالخليفة العباسي929نفوذه بالبصرة والكوفة و مكة حيث انتزع عام 
م اتفاقية لعادة الحجر السود939 على ان يوقع معه عام 932/908المقتدر حكم بين 

972/ 944م وتبعه احمد ابومنصور بين 944الذي اعيد بعد سبع سنين من وفاته عام 
م .977/ 972ويوسف ابو يعقوب بين 

بهلولم انفصلت جزيرة اوال البحرينية  عن نفوذ القرامطة برءاسة ابو 1058وفي عام 
 .القائم بأمر االعوام القيسي الذي خطب بصلة الجمعة للخليفة العباسي 

م لم ينجح  القرامطة باستعادة تلك الجزر بمعركة بحرية 1066وفي عام 
 الذينالعيونيينم سقطت دولة القرامطة بعد ان تكالبت عليهم قبائل 1076وفي عام 

.السلجقةاستعانوا بجند العباسيين من التراك 

وتناوب على حكم البحرين بالهد العباسي عدة سللت منها 
م.1252/ 1076سللة العيونيون بين 
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م  1330/ 1252 بين العصفوريونوسللة 
 عاصمة البحرين التيالمنامةم وجعلوا مدينة 1335/1330 عام الجروانيونوسللة 

خضعت لنفوذسللة هرمز الفارسي حيث صارت تدفع لهم الخراج حتى أوائل القرن
 على سللة الجروانيينبني عقيل من البدوية الجبورالخامس عشر حين انتصرت قبيلة 

 الذي فرض التاوة على الفرسالجود بن زاملواستولت على البحرين برءاسة زعيمهم 
الهرمزيين.

م1602/1521-النفوذ البرتغالي بين XIو
م تفككت معظم المارات العربية بشبه جزيرة1258عندنا سقطت الدولة العباسية عام 

العرب والعراق وصارت كل منها تتصارع مع الخرى وتخضع الضعيفة للقوية منها لن
 لم تكن لديهم قدرات1261 /1521المماليك الذين حكموا من مصر بلد الشام بين

التواصل والشراف على بلدان شبه جزيرة العرب ما عدى الحجاز التي بقيت لسباب
دينية تهوى اليها قلوب الناس وتحتاج هي اموالهم لنهاكانت قبل استخراج النفط بفترات

 ) فقيرة ل تملك غيرهاذين  الصرحين الدينيين بمكة والمدينة1945طويلة لحقا (عام 
لتعتاش منهمت خلل مواسم الحج والعمرة 

 علي يدي السبان   شجعهم مع البرتغالين لن يتجهوا1492كما ان سقوط غرناطة عام
غربا نحو العالم الجديد حيث قارة امريكة الشمالية والجنوبيةحيث انتشر السبان بمعظم

قارة امريكة فيما اقتصر البرتغاليون على البرازيل التي تشكل مساحتها حوالي نصف
مليون كم  غير ان البرتغاليين كانت لهم سياسية20مساحة قارة امريكة الجنوبية البالغة 

اضافية ليست فقط تجارية بل دينية وهي محاصرة وخنق التواجد السلمي اينما وجد.

 القسطنطينية عاصمةالمبراطورية1453كما ان العثمانيين الذي كانوا قد اسقطوا عام 
البيزنطية بقوا منشغلين بما حولهم من صراعات وحروب مع دول اوربة الجنوبية والشرقية

ولم يلتفتوا بعد للشرق العربي الفرو اسيوي 

 لشواطئ البحرين وتصدى لهم زعيم قبائل الجبورالبرتغاليون م وصل 1521وفي عام 
 الذي لم يكن لديه من التقنيات والسلحة التي كانت لهم فوقع قتيل  هومقرن بن زامل

ومن معه بالمعركة غير المتكافئة تقنيا وبذلك سقطت جزر البحرين تحت الحكم البرتغالي
 حيث  نقلوا نفوذهم جنوب غرب حيث سلطنة عمان كما1600لثمانين عام ااي حتى عام 

اشرنا

1783/1602-النفوذ الفارسي بالبحرين بين XIIو

ان الفرس كانوا قد تعرضوا هم ايظا قبل سقوط الدولة العباسية لغزو المغول
م وخاصة1732/1501ولنقسامات سللتية متعددحتى ظهرت يهم سللة الصفويون بين 

م وتنبى المذهب الصفوي وفرض1629/1588خامسهم المير عباس الول حكم بين 
هيمنته على معظم بلد فارس وصار يتوسع شرقا نحو العراق وشبه جزيرة العرب وتمكن

م ان ينتصر على البرتغاليين بالبحرين وعمان اللتان كانتا قد تبقيان طويل تحت1602عام 
النفوذ البرتغالي لول التدخل الفارسي حيث بقيت البحرين تحت نفوذ الصفويين حتى

.1783سقوطهم عام 

ول اشك بان نفوسا عربية مريضةوحاقدة وغبية ورجعية ومتخلفة وعميلة تفضل بقاء
البرتغاليين على بقاء الفرس الصفويين ومتناسين بان اجدادالصفوين من الساسانين هم

 ايظا حرروا مكة من ابرهةالحبشي / الثيوبي  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86


- ان انحسار الصفويين عن البحرين لم يمكنها من بناء دولة ونظام حكم مستقرX11Iو
بسبب الصراعات العشائرية ونفوذ قبائل قطرو سلطنة عمان عليها .

 بقطر بهجوم بحريآل خليفة بقيادة أسرة العتوب م قامت قبيلة 1783وفي عام 
 ودفعو الجزية لها1828/1799واستقلوا بالبحرين.غير انهم تعرضوا لغزوات عمانية بين 

 بنجدالدرعية  لمارة مشايخ شمر طوقة بمدينة كما دفع اهل البحرين الخراج والجزية 
فيصل بن تركيبرئاسة 

.بالبحرين.هم ايظا من قبيلة العتوب التي كانت تقطن بشكلAL Khalifa-سللة XIVو
مقاطعة الفلج جنوب نجد وانتقلوا نحو ساحل الخليج العربي بالنصف الثاني منبعام

واستوطنو أول المر بشبهالقرن السابع عشر الميلدي / القرن الحادي عشر الهجري 
 حيث عملوا بصيد السمكالزبارة على ىساحل ستقرواجزيرة قطر ثم نزحوا عنها وا

والبحث عن اللؤلؤ كغيرهم من القبائل العربية المقيمةعلى سواحل البحر الحمر وبحر
عمان والخليج العربي/ الفارسي 

1210م 1795عام دشايج شمر ال سعولصالح م بالكويت بني خالدولما أفل نجم قبيلة 
مع النكليزالذين قربوا بدورهم سللة العتوب من1899هــ والذين تعاملوا هم ايظا منذعام 

برز فيهم عدة شيوخ / امراء منهم :أسرة آل خليفة بالبحرين الذين 
 1199م/ هجري 1776و 1190م/ وهجري1765-الشيخ محمد بن خليفة بين 1

م/1783بمكة أثناء حج عام / ووفاته 1776-الشيخ خليفة محمد بن خليفة بين2و
هـ. 1197

 1794/1783-الشيخ اخوه احمد بن محمد بن خليفة بين 3و
 
م وهو اول شيخ بحريني وقع عام1821/1794      -الشيخ سلمان بن احمد بن خليفة بين4و

بشواطئ البحرين على اتفاقية مع بريطانية التي كانت منهمكة بالتواجد1820
1971وبقيت تحكمها حتى عام 

/1849/ 1821-الشيخ عبد ا بن احمد بن محمد بين5و

نكليز  ودقاع هو الخر مع ال  1867/ 1849-الشيخ محمد بن خليفة بن سلمان بين6و
 متكافئة هي ايظا شئانها شئان بقية التفاقيات التي عقدتها بريطانية مع  معاهدة غير

نصت على أن يتنازل حاكم البحرين عن  قبله و بعده من امراء ومشايخ الخليج حيث 
 هي حارسته  حيث ستكون بريطانية  باي نشاط عسكري  بالخليج   حقوقه بعدم القيام 
وحامينه الوحيده..

ولما ثار أهل قطر بتشجيع من النكليز ضده حاول محمد بن خليفةمحاربتهم فاحتج الوكيل
لنه نقض المعاهدة الموقعة مع بلدهبالخليج لدى الشيخ محمد السياسي البريطاني 

وفرض غرامة على البحرين قدرها مائة ألف روبية وعزله لصالح اخيه علي بن خليفة بن
كان( اكثر مطواعا للنكليز) فغادر اخوه الخلوع م حيث 1869/1867سلمان حكم بين 

محمد البحرين للكويت حيث تدخل آل الصباح للصلح بين الشقيقين.وكتب حاكم الكويت
عبد ا الصباح إلى علي يسأله أن يوعيد أخاه للحكم فقبل علي ذلك فجاء محمد للبحرين

بصحبة أمير الكويت ولكنهما علما قبل أن يصل بان عليا  تراجع عن عهده فعادا من حيث
اتيا فنزل اخوه محمد بمنطقة دارين وقرر مقاتلة اخاه وحشد اصحابه بجيش شارك به

هـ.1286م و 1869ناصر بن مبارك بن عبد ا بن أحمد وقتل الشيخ علي بن خليفة عام 
وعادمحمد للحكم ,ولكن أبناء عبد ا آل خليفة وبمساعدة النكليز الذين كانوا غير

وسجنوه بقلعة أبي ماهرعمهم موافقين على عودة محمد للسلطة فانقلبوا على 
بالبحرين ونفاه المعتمد البريطاني بالبحرين لبومباي ثم لعدن فتشفع له السلطان عبد

هـ/ وتوفي بها1305م/ 1888الحميد الثاني لدى الحكومة البريطانية فذهب لمكة عام 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84_%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AA%D9%88%D8%A8


هـ/بينما هو نفسه نفى المصلح الماسوني اليهودي الصل مدحت1307م/1890عام 
باشا للطائف ليغتال فيها 

الوكيل السياسي   ان   هـ غير1286   م/ 1869      محمد بن عبد ا حاكما  للبحرين عام     لقدصار
النكليزي تدخل مرة أخرى وخلع محمد بن عبد ا الذي لم يحكم إلي عدة شهور وعين

عيسى بن علي بن خليفة وهو ابن أخ محمد بن خليفة بن سلمان وحكم بين     بدله الشيخ
فبعيد أن اطمئان  شكر اسياده النكليز وقدم لهم هو ايظا خدمات جليلة     و1932  / 1869

معاهدة عام  نكليزالذين فرضوا عليه   الشيخ عيسى من تحجيم خصومه وخصوم ال
هـ  ومعاهدة ثالثة عام1310  م/ 1892  هـ /  وجددوها بمعاهدة ثانية عام 1286  م/1880
هـ حيث تعهدبموجبها الشيخ عيسى كما هو حال امراء ال صباح وملوك1311  م /1893

ليحق لشيخ البحرين أن يتنازل عن أي جزء من أرضه  نه   با  للنكليز   العراق والبحرين ومصر 
جهة سوى بريطانية ول يحق له أن يعقد أي اتفاق أو يقيم علقة مع دولة أخرى دون  ية   ل

علم بريطانية.
وفي حال احتمال وجود النفط ببلده البحرين فإنه لن يستثمره بنفسه وليس له الحق أن

المستشار البريطاني بالبحرين بعد الحصول على   Robetsin  يفاتح أحد بخصوصه قبل ابلغ 
موافقة الحكومة السامية.

تحصل من الشيخ عيسى بن علين /هـ ل1296م1879وقد حاولت الدولة العثمانية عام 
Robetsinآل خليفة على موافقته لنشاء مستودع للفحم ببلده فرفض المقيم البريطاني 

قبل ان يرفض هو التعاونوالتواجد العثماني  بالبحرين مثلما تم اضعاف تواجدها بالكويت
والمارات وقطر ومشيخة شمر بنجد ولم يبق للدولة العثمانية من نفوذ بشبه جزيرة
العرب قبيل الحرب العالمية الولى ال مع الهاشمين بالحجاز ومع امام الزيدية باليمن

الشمالي وال رشيد بمقاطعة حائل لتصبح الدولة العثمانية ضعيفة اثناء الحرب العالمية
الولى كما اشرناعند الحديث عن الحجاز

 على خادم الماني  هـ كان ابن أخ عيسى بن علي قد اعتدى1321  م/1903      وفي عام
السامي البريطاني  مرلوكيل المعتمد   لرئيسه الذي رفع ال     فشكا   يعمل بالقصر البحريني 

Robetsin   ن يعتذر للحكومة اللمانية التي كانت بصراع وتنافس  الذي اجبر شيخ البحرين ل
للخادم اللماني ثلثة آلف روبية.      ودفع  شديد مع بريطانية

Bercy Cox  غير ان ذلك لم يكن كافيا بنظر الوكيل السامي السياسي البريطاني الجديد 
الذي جاء ببارجة حربية للبحرين وعرض لئحةبما تطلبه الحكومة البريطانية جزاء اهانة

اللماني منها حرق ما تبقى من سفن البحرين الحربية وندْفي ابن أخ عيسى للهند لمدة
خمس سنوات وحصر النظر بشؤون الجانب بالبحرين بالوكالة البريطانية..  وهذا ما يشبه

قيام المير الجزائري بتعنيف القنصل الفرنسي الذي لم تف بلده بديونها لبلده مما برر
م لرسال حملةعسكرية لغزو الجزائر1830/1824  لملك فرنسة شارل العاشر حكم بين 

م 1962  حيث بقيت تحت الحتلل الفرنسي حتى عام 1830  عام 

تأسست اول مدرسة بالبحرين وهي مدرسة الهداية الخليفية للبنين1919وفي عام 

هـ م تم تدبير سرق ساعة من بيت تاجر نجدي فئاتوهم بالسرقة1341  م /1923  وفي عام 
فأدى ذلك لخلف بين النجديين والفرس. ولما كان الطرفان من الجانب  يران   رجل من ا

عزل  و    بصفته المصلح العام وشيخ المشايخ والمفتي الول بالخليج Bercy Cox  فتدخل 
من  عيسى بن علي من الحكم وتولية ابنه حمد على ان تدفع رواتبه ومخصصات اسرته 

و إلغاء المحاكم المدنية  واردات الكمارك التي كانت تودع بالبنك البريطاني بالمنامة 
وتأسيس ديوان عشائري ليقوم مقامها وهو نفس ما عملته بريطانية  بمستعمراتها

باسية وافريقية وكذلك ما فعلته فرنسة وهولندة والبرتغال وغيرها بالدول التي
استعمرتها حيث امعنت كل منها بتخلفها ومنعها من انشاء مؤسسات ادارية وقضائية

أسطول التجاريرة لها وهكذا تحولت البحرين هي الخرى من اماومالية وعسكرية 
يحكمها الوكيل السياسي البريطاني المقيم بميناء بوشهربايران .. لمحمية بريطانية



م تم بالبحرين افتتاح مدرسة خديجة أول مدرسة للبنات بمنطقة الخليج 1928وفي عام 

حمد بن عيسى بن علي حكم بين م وهو ما يصادف عهد الشيخ1932وفي عام 
Bahrain Oil Companyم 1929 بدأ انتاج عن النفط بالبحرين وتأسست عام 1942/1932

branch from standard oil of Califorinya and Taxasوانفردت بالبحث والتنقيب واستخراج 
التفط البحريني حيث البحرين أول امارة خليجية تعثر على النفط بكميات للتصدير عام

م لقاء عمولت رمزية للحكومة البحرينية كما كان الحال بالنسبة لشركات النفط1932
1956/1941 والشركات المريكية بنجد والحجاز بين 1951/1922البريطانية بالعراق بين 

 نهج سابقهو سار على1961/ 1942سلمان بن حمد بن عيسى حكم بينالشيخ و
بالتبعية لبريطانية

م1999/1961عيسى بن سلمان بين والشيخ 
ْملة وطنية هو الدينار البحريني 1385م ورجب 1965الذي اصدر في تشرين اول  هـ أول عو

صارت البحرين مركزا  مصرفيا بدول الخليج إذ1981/1975وبعيد الحرب الهلية ببنان بين 
م تقدمت عليها2000بلغ عدد الوحدات المصرفية والبنكية الجنبية فيها ستين وبعد عام 

قطر والمارات لنهما صارتا تملكان مواردا نفطية وغازية ولنها خضعتا عسكريا للوليات
المتحدةوتجاريا للمنتجات السرائيلية التي تئاتي من مناشئ دولية مختلفة بما فيها دول

اسيوية 

هـ.حصلت1391 جمادى الخرة 22/ 1971من اب14دولة (امارة) البحرين .في-XVو
البحرين على استقللهامن بريطانية  بعد ان ابدلت اتفاقيات الحماية السابقة معها بما

 باتفاقية دفاع مشترك ومتبادل مع1991سمي ب(اتفاقية صداقة وتعاون واتبعها عام 
الوليات المتحدة التي كانت قد فرضت هيمنتها على الخليج بعيد نهاية الحرب العالمية
الثانية وضاعفته بعيد الحروب العربية / السلمية والعربية / العربية التي كانت الدول

اليرو امريكية واسرائيل هي التي تشعلها وتزيدها حطبا ونفطا وغازا 
أمير ) دولة البحرين التي الى (واصدرالميرعيسى مرسوما بتغيير لقب (حاكم) البحرين

منطمة المم المتحدة وشكل حرسا ( جيشا) برئاسة حمدانظمت الجامعة الدول العربية و
بن عيسى آل خليفة .

صارت عضوا بالمؤتمر السلمي 1972وفي عام 

اسةللوزراء برء مجلسا هجري شكل مجلس الدولة الذي صار1391م 1973وفي عام 
م/1975الشيخ خليفة بن سلمان وأنشأ المجلس الوطني مجلس النوابم وتم حله عام

واستبدلها  بمجلسابع الدمقراطي هجري بسبب الستياء من طريقة عمله ذي الط1395
شورى شكلي على طريقة ال سعود 

 كانت البحرين احد ستة اعضاء اسسوادول مجلس التعاون الخليجي 1982وفي عام 

هجري وافق الشيخ عيسى على اول دستور1407م/صفر1986وفي تشرين ثاني 
بحريني ملكي 

 كيلومترا 25وبالتعاون مع المملكة العربية السعوديةتم افتتاح جسر الملك فهد بطول 
ليربط البحرين بالمملكة العربية السعودية و إقامة العديد من المشروعات ومنها شركة

ألمنيوم البحرين وشركة نفط البحرين والحوض الجاف لصلح السفن وصناعة البلستيك
ومواد البناء  

هجري قرر المير حمد بن عيسى بن سلمان تغيير الدستور1432م/2000ومنذ عام 
وجعل البحرين ملكية وراثية غير دستورية حيث ليحكمها حزباو احزاب الغلبية بل احد

ابناء الملك ويكون عادة ولي العهد ليرث الحكم من بعد طول عمر غير مرغوب به 



 حيث كانت بريطانية قد تواجدت بشواطئ1820-النفوذ البريطاني بالخليج .منذ عام XVْو
البحرين بعد ان عقدت اولى اتفاقيات الحماية بعهد شيخهم الرابع سلمان بن احمد بن

م 1821 / 1794خليفة حكم بين

م حطت بعض السفن البريطانية الحربيةوالتجارية بشواطئ عدن الذي1839وفي عام 
يقع على مقربة من مضيق باب المندب الذي يربط الحمر ببحر عمان ويتحكم بكل شاردة
وواردة من السفن المغادرة والقادمة من والى بحر عمان الذي يؤدي لشبه القارة الهندية

درة التاج البريطاني والى الخليج الذي صار يعتبر هو ايظا بالنسبة لها مهما لنه يتحكم
ايظا بالقدرات التجارية للعراق الذي يعتبر منفذه البحري الوحيد هو الخليج وليران التي
كانت تعاني من نفوذ روسي بياسية الوسطى التي تشكل خاصرتها الغربية والشمالية

وصارت بريطانية من الخليجفحاولت ان تتجه شرقا صوب جزيرة العرب الحلقة الضعف .
تتحكم بمضيق هرمز وبموانئ بندر عباس وخرمشهر وصارت  الخصم والحكم بين قبائل

وعشائر عربية واسلمية متصارعة ومتناحرة فصار الخليج بالنسبة لها وخاصة بعيد
التكهنات بوجودالنفط فيه بمثابة بحيرة بريطانية ورست بعض قطعاتها البحرية بشواطئ

البحرين ايظا التي جعلتها قاعدة دائمة لها .

فيصل بنم قام المقيم البريطاني بالبحرين بإبلغ الشيخ الشمري بنجد 1859وفي عام 
 باليتجاوز على امارة البحرين لنها صارتتحت الدارة البريطانية  تركي

وقعت بريطانية اتفاقية حماية جديدة مع مشيخة البحرين 1855وفي عام 

م وما يصادف مرور عام على افتتاح قناة السويس من قبل شركة فرنسية1861وفي عام
حصة فيها وقع المقيم البريطاني نيابة عن وزارة1875لم يكن لبريطانية حتى عام 

المستعمرات وممثل شركة الهند الشرقية البريطانية اتفاقية جديدة مع مشايخ البحرين
 عاما 90لمدة 

 وقع مشايخ البحرين اتفاقيات جديدة معدلة لتفاقية عام1911و 1898و1880وبالعوام
 حيث فرضت وظمنت بريطانية عليها وفيها هيمنة تجارية وعسكرية لبريطانية على1855

 باليمن وBab AL Mandibكل بحر عمان والخليج العربي الفارسي بما فيه مضيقي 
Hormuz مع ايران التي تم خنقها عسكريا وتجاريا وثقافيا وكذلك الدولة العثمانية بما فيها

العراق وبقيت هذه التفاقيات البريطانية نافذات حتى بعد استقلل البحرين الرسمي في
 حيث بقيت القوات البحرية النكلو امريكية مرابطة فيها كثافة وعلى1971 من اب عام 14

الدوام وتهدد كل تطلعات وامال العرب والمسلمين من السنة والشيعة 

الذين كانوا قد قدمواالدواسر م شجعت بريطانية الصراعات بين قبيلة 1923وفي عام 
ويعيشون بشكلمبعلم القيم البريطاني 1845للبحرين من شرق الجزيرة العربية عام 

شبه مستقل عن قبيلة تيميم التي منها ال خليفة التي صارت تشكل قوة وربط شيوخها
مصالحهم مع مصالح المقيمين النكليز الذين اجبرا قبيلة الدواسر على الجلء عن البحرين

وغادر معظمهم للدام على الساحل المقابل مما ظمن النكليز صراعا داخليا دائما 

 قد بدئات تعمل بالبحرين وتمStandard Oil Of Califorinyaكانت شركة1929وفي عام 
 فكانت البحرين اول دولة من دول الخليج التي اكتشف1932اكتشاف النفط فيها عام 

م فظهرت فيها هي ايظا1925 والعراق 1908بهاالنفط و ثالثة دولة بالمنطقة بعد ايران 
 بل انظمتO P E P / O PE Cطبقة عاملة جديدة .غير ان البحرين لم تنظم لمنظة الوبك 

 تئاسست في بيروت فيOP A E P لمنظمة نفطية وهمية عربية تسمى1974في مايس 
 وتظم كل من:البحرين و السعودية والكويت ومصر وسورية وهاتان1969 كانون الثاني 9

 /انظر جورج عياشي قاموسO P E P / O PE Cالخيرتان ليستا عضوين بمنظمة الءاوبك 
.150النفط المصدر السابق ص 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A


XVI- هي الخرى كبقية دول مجلس التعاونالبحرينالحزاب السياسية بالبحرين .تخلو 
Les Partis Politiques sont interdits àالستة من الحزاب السياسية بالئاسم المتعارف عليه 

Bahreïnعدى أحزاب تاريخية هي جبهة التحرير الوطني والجبهة الشعبية لتحرير البحرين 
والجبهة السلمية لتحريرالبحرين

ولكنها تحتوي اكثر من كل دول اعضاء مجلس التعاون الخليجي الستة على  (جمعيات
ثقافية وسياسية) مسجلة بوزارة العدل فيها.ولم يسبقها ال اليمن ويلحق بها الكويت

واهم هذه.وافق الملك البحريني على قانون احزاب يخضعها لرقابة شديدة.2002 وفي
الحزاب  

2002احزاب اسلمية .اهمها جمعية الوفاق الوطني التي قاطعت النتخابات البرلمانية  
 ولها سبعة عشر نائبا من أصل أربعين نائبا يتألف منهم2006فيما شاركت بانتخابات 

 نائبا بلديا 20البرلمان بالبحرين وأكثر من 

ولول التوزيع غير المتكافئ للدوائر النتخابية لكان عدد نوابها أكثر من النصف حيث أظهرت
 من أصوات الناخبين.62الحصائيات الرسمية أن نواب الوفاق حصلوا على /

وجمعية الصالة السلمية 

وجمعية المنبر الوطني اٍلسلمي 

واحزاب علمانية اهمها التجمع القومي الدمقراطي والمنبر الدمقراطي التقدمي وكتلة
القتصاديين وجمعية العمل الوطني الدمقراطي والحزب الشيوعي وحركة العدالة

الوطنية. 

وأحزاب (غير مرخصه)..منها حركة أحرار البحرين السلمية وحركة حق وحركة خلص
وحزب الوفا السلمي وحركة حرية البحرين مقرها لندن 

 م:هي حملة احتجاجات شعبية بدأت متأثرة2011 شباط 14الحتجاجات البحرينية-XVIIو
الثورة م وبخاصة 2011يعض الدول العربية مطلع عام fالتي اندلعت الحتجاجات بموجة 

وثورة لمغادرة البلد زين العابدين بن علي التي اجبرت الرئيس التونسي التونسية
 على التنحي وفيحسني مباركالثاني المصرية التي اجبرت الرئيس المصري كانون 25

ليبية انتهت بتدخل الجيش الفرنسي ومقتل العقيد القذافي وولديه واعتقال من بقي
منهم  

 الذي اقر2000واما حركة الحتجاجات الصلحية بالبحرين فتطالب بتعديل دستورعام 
مملكة مطلقةوتسمية رئيس الحكومة من السرة الحاكمة الحكومة وليس من قبل

مرشحي الحزاب على غرار الدمقراطيات بالهند وباكستان وتركية وايران وغيرها حيث
يترئاسها عم الملك منذ أربعين عاما.

 بعض2010وقررت السلطة التصدي للمتظاهرين وخاصة الشيعة  الذين احتجزت منذ اب 
قادتهم بعد ان اتهمتهم بعمالتهم ليران على الرغم من ان العديد من الجمعيات وخاصة
(حركة الوفاق والمنبر التقدمي و التجمع القومي و  اكدت على ان مطالبها وطنية عامة
وليست دينية ول طائفية وأعلنت تمسكها بـالمجلس التأسيسي المنتخب للتحاور وإنهاء

الزمة التي تصر السلطةالبحرينية وبعض دول الخليج  على اعتبارها مؤامرة ايرانية 

 احد قادة المعارضة يشير بان أجهزة مخابراتية تحاول حرفعلي سلمانكما ان الشيخ 
الحركة المطلبية من خلل خلق مطباات طائفية وافتعال الحداث والصدامات بصور فردية

لتبرير التدخل العسكري السعودي المدعوم امريكيا

 تم استشهاد خمسين بحريني واعتقال اضعافهم وبلغت خسارة2015/2011وبين 
 مليار دولر 1.5البحرين القتصادية بسبب التصعيد بالحتجاجات 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_25_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_25_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/2011
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_2010-2011
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86


والدول اليرو امريكية التي تتباكى على حقوق النسان تصبح خرساء وطرشاء وعمياء
تجاه الحكومات السرائيلية وحكومات البحرين والسعودية وعمان والردن وغيرها 

بعض المصادر / انظرالدكتور جواد علي بكتابه الهام جدا تاريخ العرب قبل السلم ط
  والدكتور فيليب حتي بنفس العنوان76 ص 8 اجزاء والشارة واردة في ج 8في 1960

والدكتور احمد سوسة بكتاب العرب واليهود بالتاريخ والدكتور فيصل السامر بكتابه الصول
التاريخية للحضارة العربية والسلمية بالشرق القصى / طبع دار الشؤون الثقافية بغداد

 وزارة العلم1602 / 1521تاريخ النفوذ البرتغالي بالبحرين بين.وفوزية الجيب. 1984
 2003البحرين، 



1961:منذحزيرانLe Principauté de Koweïtامارة  Chapitre Vالفصل الخامس 

I الف كم وعاصمتها الكويت وتطل على شمال غرب الخليج العربي17-مساحتها 
وملتصقة بجنوب البصرة ببلد الرافدين فهي بالنسبة للعراقالقديم والمعاصر والمستقبل

تمثل هونك الصين وموناكو فرنسة وسان مارينو ايطالية ومضيق باب المندب اليمني
وهرمز الفارسي / اليراني  فليمكن اان يستغني احدهما عن الخر وينبغي ايجاد

وسائل وطرقا قانونيةتظمن تعايشهما بكل الطرق المشروعة بالسلم اولوالحربان توفرت
الشروط الستراتيجيةالتي ل تعني ابدا تدميرها ارضها وشعبا بل( اقناع) سلطاتهابان

مصالحهم التاريخيةمع كل جيرانهم ومنهم العراق  وذلك لن مياة الخليخ العربي /
الفارسي كانت منذ فجر التاريخ الممر المائي الوحيد لحضارات بلد الرافدين منذ العهود

السومرية نحو بحر العرب و البحر الحمر غربا و المحيط الهندي شرقا .فقد دلت الحفريات
التي جرت بالسند والبنجاب على ان التجارة ربطت مدنيات بلد ما بين النهرين بمدنيات
الشمال الغربي للهند باللف الثالث قم .كمانظم الحكام المصريون من السرة الحادية

قم حملت بحرية على جنوب بلد العرب وزودتهم بكثير من2350عشرية التي حكمت في 
النفائس والبضائع التي وصلت للشرق الدنى حيث لم تكن الكويت موجودة بالعصور

 ولم تكن موجودة مدينة اسلميةCiraf /Sirafالقديمة لن البصرة نفسها كانت تسمى
البعهد عمر بن الخطاب.

 اجزاء8في 1960/انظرد. جواد علي بكتابه الهام جدا تاريخ العرب قبل السلم ط 
 و د فيصل السامر بكتابه الصول التاريخية للحضارة76 ص 8والشارة واردة في ج 

ود احمد1984العربية والسلمية بالشرق القصى / طبع دار الشؤون الثقافية بغداد 
2014سوسةبكتاب مفصل تاريخ العرب واليهودطبع دار الوراق بيروت 

 من الجانب الذين يشكل اليرانيون منهم45مليين منهم /3-نفوسها: حواليIIو
 30حوالي /

AL Ahssaالمنتشرة بين مقاطعات AL Otoub من قبيلة العتوب -سللة ال صباح:هيIIIو
الواقعة على الضفة الغربية من الخليج العربي / الفارسي وفي الجنوب الغربي من

الكويت والبصرة  حيث ان عالبية القبائل العربية كما هو حال قبيلة شمروربيعة والزييد
وتميم والوس والخزرج والمناذرة والغساسنة والزيدية وغيرها انتشرواقبل وبعد اخر

م هاجرت هذه القبائل وعلى مراحل من الوليات520انهيارلسد مئارب اليمني عام 
والمقاطعات بشبه جزيرة العرب لبلد الشام وبلد الرافدين وقليل منهم عبر البحر لرتيرية

والحبشة ومصر وشمال افريقية
ويكاد ينعدم (لسباب لغوية) من هاجر منهم شرقا لبلد فارس /ايران عدى عن شريطها

الحدودي العربي المعروف بعربستان وخوزستان.

وحكم فيها كل من  1752وسللة صباح ظهرت منذ عام 

فكان هو أول حاكم من هذه1776/1752 الحكم حكم بين صباح بن جابر-الشيخ 1
السرة.يلقب بالشيخ بالوثائق العثمانية

نهاية الحكمبداية الحكماسم الحاكم

17521776صباح بن جابرالشيخ 

1814  مايو17763عبد ا الول الصباحالشيخ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1814
https://ar.wikipedia.org/wiki/3_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1776
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/1776
https://ar.wikipedia.org/wiki/1752
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD


18141859  مايو3جابر الول الصباحالشيخ 

18591866صباح الثاني بن جابر الصباحالشيخ 

1892  مايو186629عبد ا الثاني بن صباح الصباحالشيخ 

1896  مايو189217  مايو29محمد بن صباح الصباحالشيخ 

1915  نوفمبر189628  مايو17 (مبارك الكبير)مبارك الصباحالشيخ 

1917  فبراير19155  نوفمبر28جابر الثاني الصباحالشيخ 

1921  فبراير191722  فبراير5وسالم المبارك الصباحالشيخ 

1950  يناير192129  مارس23أحمد الجابر الصباحالشيخ 

1965  نوفمبر195024  فبراير25عبد ا الثالث السالم الصباحالشيخ 

1977  ديسمبر196531  نوفمبر24صباح الثالث السالم الصباحالشيخ 

2006  يناير197715  ديسمبر31جابر الثالث الحمد الصباحالشيخ 

2006  يناير200624  يناير15وسعد العبد ا السالم الصباحالشيخ 

2006  يناير29صباح الرابع الحمد الصباحالشيخ 

 بناحية1814/1776-الشيخ عبدا الول بن صباح الول بن جابرالول تمشيخ بين 2و
Vilayateالكويت التابعة لمقاطعة الحساء التابعة بدورها اداريا للبصرة احدى وليات 

  1917/1520العراق الثلثة الذي خضع للدولة العثمانية بين 

1859/1814-الشيخ جابر الول بن عبد ا الول بن صباح الول تمشيخ بين 3و

1866/1859-الشيخ صباح الثاني.تمشيخ بين4و

 قائمقام على1870 صارولول مرة منذ عام 1892/1866-الشيخ عبد ا الثاني بين 5و
 شانها شئانLe Sous Préfecture الكويت التي صارت قائمقامية الكويت Comouneناحية

قائمقام الحساء وبقيتاتابعتين لوليةالبصرة
 
 تولى حكم المارة بعد وفاة1838-الشيخ( القائمقام) محمد بن صباح الصباح ولد عام 6و

 على يدي شقيقه الشيخ1896 مليس 17 واغتيل في 1892. عام الشيخ عبد اأخيه 
مبارك

1915  / 1896   وتمشيخ بين 1840  القائمقام) مبارك صباح السالم مواليد   (  الشيخ -7و
ويوعتبر المؤسس الفعلي لمارة الكويت لنه شق عصا الطاعة عن الدولة العثمانية

 على اتفاقية حماية مع1899   كانون الثاني 23  وممثليها ببغداد والبصرة ووقع سريا في 
 بمقاطعات1820  المعتمد العسكري البريطاني بالخليج الذي بدئات بلده تتنفذ منذ عام 

 مع مشيخة البحرين1820  شبه جزيرة العرب كما اشرنا حيث فرضت اتفاقياتمنذ عام 
وبقية المشايخ والمارات بشبه جزيرة العرب لن1839  وامارة اليمن الجنوب يمنذ عام 
 مضيق جبل طارق وحتى الن مماسهل لها النفوذ1713  بريطانية كانت قد احتلت عام 

نحو الشرق والتنافس مع البرتغال وهولندة وفرنسة وفرضت هيمنهتا على شبه القارة
 وعلى1795  م وعلى شواطئ الكاب في بجنوب افريقية منذ عام 1757  الهندية منذ عام 

 1875   وعلى قناة السويس منذ عام 1839  مضيق باب المندب بعدن جنوب اليمن عام 

وكانت الممبرات الشكلية للتفاقيةالبريطانية مع شيخ الكويت هي منع التوسع
القتصادي الفارسي او البرتغالي  او الفرنسي او اللماني بشواطئ بحر عمان والبحر

الحمر والخليج العربي الفارسي غير ان جوهرتلك التفاقيات هو محاصرة الدولة
العثمانية بالخليج ولنها كانت مضطرة لن تتقرب و تتحالف مع اللمان كقوة اوربية
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منافسة لكل من بريطانية وفرنسية وروسية التي كانت هي الخرى كما هو حال كل من
من اراضي الدول العربية4/3بريطانية وفرنسة قد هيمنت سياسيا واقتصاديا على 

فقد اشارت التقاقية الكويتية البريطانيةمثل الى انوالسلمية بئاسية الوسطى ,
بريطانية تتعهد بحماية قضاء الكويت ضد النفوذ العثماني القادم من امراء ال رشيد اومن

البصرة وان يتعهد شيخ الكويت مبارك السالم الصباح بال ينصاع او يمتثل لي فرمان او
قرار من السلطان العثماني اومن ممثل أو قائم مقام تعينه الدولة العثمانية وأن يمتنع عن
منح أو بيع أو رهن أو تأجير أي قطعة أرض من أراضي الكويت لدولة أخرى بغير أن يحصل

و ذلك يعني رغبة وتصميم لسد الطريق على اي  مشروععلى تخويل من بريطانية 
- Berlin-Byzanceللدولة الثمانية بالخليج ومنها مشروعها مع المانية بمد خط الحديد 

Baghdad -Bassora-Kuwaite من برلين مرورا باسطانبول وبغداد والبصرة حتى مدينة
 وهو مع سكة حديد اسطانبول-دياربكر-دمشق -مكة منالكاظمة جنوب مدينة الكويت

لنه كانم 1909/1876بين اهم مشاريع السطان عبد الحميد الثاني الذي حكم بين 
سيوفر للدولة العثمانية مواصلت تجارية وعسكرية للخليج وسيظمن نفوذا اقتصاديا
للمبراطورية اللمانية التي لم تكن لها اية مستعمرة عربية..وفعل فقد فرض الشيخ

 قرر1901 عامالجليل قائم مقام الكويت مبارك صباح السالم هذا المشروع الحيوي ففي
الشيخ القائم مقام مبارك صباح السالم الصباح وباسناد عسكري بريطاني محاصرة

 التي تقع غرب مدينة الكويتHailومهاجمة قبائل شمر من ال رشيد بمقاطعة حائل  
بهضبات الهجارة وحماد /وصحراء النفود بشمال نجد والحجاز وغرب البصرة حيث يحكم

فيها عائلة الرشيد المتحالفين مع الدولة العثمانية بقيادة قائمقامها الشيخ عبد العزيز بن
عبد ا الرشيد لنهم رفضو التعاون مع بريطانية باعتبارها دولة غيراسلمية كما اشرنا

عند الحديث عن قبائل شمر السعودية بنجد
ولذلك فقداضطر الشيخ عبد العزيز بن عبد ا الرشيد الستعانةبالشيخ سلطان الدويش

امير مقاطعة جولين بالصمان للتصدي للشيخ مبارك صباح السالم ب(معركة الصريف)
قررت بريطانية  تسليح كل من الشيخين عبد العزيز بن1903شمال غرب بريدة. وفي عام 

عبد الرحمن بن سعود والشيخ مبارك صباح السالم وهجما على الشيخ سلطان الدويش
 قررت بريطانية مجددا1910الرشيد وغنموا منه خمسة الف رئاس من البل ,وفي عام 

تسليح وتمويل الشيخين السعودي عبد العزيز بن سعود والكويتي مبارك صباح السالم
الصباح لمهاجمة البصرة حيث كانت عائلة ال السعدون المتنفذة بالناصرية / ذي قار

و هزموهم  ب(معركة1927/1925وينتمي لها رئيس الوزراء عبد المحسن السعدون 
ومن الملحظ بان سياسةامارة ال رشيدوال السعدون السلمية كانتا منالهدية.).,

الحالت الوطنية والسلمية الستثنائية بظل تهادن وعمالة الشريف حسين وال سعود
وكانت الحرب العالمية قد بدئات  م1914  وال صباح وغيرهم مع بريطانية وفي تموز عام 

قرر القائمقام الشيخ مبارك  وظمنت بريطانية تواجدها العسكري بكل شبه جزيرة العرب 
صباح السالم انزال العلم العثماني ورفع علما خاصا يتكون من أربعة ألوان هي الحمر

والخضر والبيض والسود.مما يعني قراره النفصال الجغرافي والداري والمالي 

1915  / 1896   وتمشيخ بين 1840   مبارك صباح سالم مواليد  

http://ar.wikipedia.org/wiki/1914


 وعاصر بداية الحرب1917/ 1915-الشيخ (المير ) جابر الثاني المبارك حكم بين 8و
العالمية الولى التي شاركت بها الدولة العثمانية بجانب المانية ضد فرنسة وبريطانية

التي كانت قواتها القادمة من شبه القارة الهندية قد غطت كل شواطئ المارات
والمشايخ العربيةبما فيهم موانئ الشريف حسين بمكة وفي وعلى الخليج العربي /
الفارسي وحطت بمياه البصرة مستفيدة من التسهيلت التي وفرها لها طوعا (امير )

 واحتلته1915الكويت حيث دخلت القوات البريطانية من الكويت بجنوب العراق منذ عام 
 ردا على الغزو المدان الذي2003 اذار 20 مثلما دخلته قوات بريطانية في 1917في اذار 

1991/1990قام به صدام لغزو الكويت بين 

 استمر باتباع سياسة سابقيه1921/ 1917 الشيخ (المير )سالم المبارك الصباح بين9و
بالولء المطلق لبريطانية ومعاداة العراق 

سالم المبارك الصباح

 وبعهده وتحت اشراف المندوب1950/1921-الشيخ ( المير) احمد الجابر بين10و
 الذي كان يشرف على كل ممثلي بريطانية بالخليخ تم فيB. Coxالسامي بالعراق 

 توقيع (بروتوكلت العقير) لترسيم الحدود بين العراق ونجد1922الثاني من كانون الول 
التي كانت تحت النفوذ السعودي وامارة الكويت التي تخلت مكرهة عما يقرب من ثلثي

المساحة التي كانت تسيطر عليهامن امارة ال رشيد بمقاطعة حائل وظمها لسلطنة نجد
لكي يمنع الطريق ليس على الكويت بل العراق ان يطالب بهالحقا ,وفي اذار عام

Theمنح الشيخ ( المير) احمد الجابر للشركات النفطية البريطانية /الفارسية 1934
British- Bersian Oil Company وفي العراق1908 التي كانت قد نشطت بعبادان منذ عام 

 حق البحث والتنقيب واستثمار النفط1922 منذعام Basra Oil Companyتحت اسم 
تم اكتشاف أول بئر1937وفي عام  ,Gulfe Americain Oil Companyبالكويت بالشتراك مع 

 حزيران 30 حبث تم في الحرب العالمية الثانيةنفطي بالكويت و لم يصدر بسبب ظروف 
تصدير نفط من الكويت لتصبح الكويت رابع دولة عربية نفطية بعد كل من العراق1946

والسعودية والبحرين اضافة ليران التي سبقتهم 
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أحمد الجابر الصباح

 من ايلول15في ..و1965/1950-الشيخ ( المير ) عبد ا الثالث السالم الصباح بين 11و
خمسة دول وهي العراق والسعودية والكويت وايران كانت الكويت واحدة من 1960

Georgr Ayachi; Dictionnaire du Pétrole;Éditions le Sycomoreوفنزويل اسسوامنظمة الوبك/
Paris , 1981 p151..

حاول الزعيم عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء العراقي ان ينفذ المشروع1961وفي عام 
يتمنى لو كان قادرا على تنفيذه بظم1958/1932العراقي الذي كان النظام الملكي بين 

الكويت للعراق لتكون ساحله الطبيعي على الخليج الذي يوصله بالخليج العربي /
الفارسي و البحر الحمر وبحر العرب والمحيط الهندي وهو قرار ليختلف عن قرار الصين
الشعبية تجاه جزيرة هونك كونك اومملكة تايوان غير ان كل دول حلف الطلسي رفضوا

ذلك لنهم ليريدون للعراق ان يصبح قوة اقتصادية وجغرافية وعسكرية اقليمية كبيرة قد
تهد مصالحهم مثلما هو حال السعوديةومصر وايران وتركية التي ترفض كل منها التوسع

 الكويت من جديد  دعم بريطانية والجامعة العربية التي قبلتق فلقيتالجغرافي العرا
عضوا فيها قبل قبولها بالمم المتحدة .1961الكويت عام 

 تم اعلن استقلل الكويت برئاسة الشيخ1961في التاسع عشر من حزيران -IVو
 وقررت بريطانية شكليا الغاء1965/1950( المير ) عبد ا الثالث السالم الصباح بين 

 تشرين الثاني11في و 1899 كانون الثاني23اتقاقية الحماية التي  عقدتها معها في 
حصل انقلب ضد عبد1963 شباط 8 تم إصدار دستور للكويت كامارة وراثية وفي 1962

الكريم قاسم قاده البعثيون الذين اعترفوا بدولة الكويت وتبادلوا الزيارت الرسمية مع
شيخها الذي اكرمهم بمليوني دينار كما سنشيرلذلك عند الحديث عن العراق, وفي عام

صارت الكويت عضوا بالمم المتحدة لن السوفييت الذين كانوا قداعترضوا على1964
.1963 شباط 9قبولها سحبوا اعتراظهم بعيد مقتل عبد الكريم قاسم في 

 م ابقى على علقات1977/ 1965-الشيخ (المير)صباح الثالث السالم الصباح بين 12و
 والنظام البعثي الجديد بقيادة البكر1968/1964متوازنة مع العراق بعهد الخوين عارف 

1979/1968بين 

م كان احدى الدول التي2006/1977-الشيخ ( المير )جابر الثالث الحمد الصباح بين 13و
 .1976 في حين ان العراق لم ينظم له ال عام 1969ساهمت بالمؤتمر السلمي عام 

http://ar.wikipedia.org/wiki/1962
http://ar.wikipedia.org/wiki/11_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD.jpg


 كانت الكويت احدى الدول الخليجية السنة التي اسست مجلس التعاون1982وفي عام 
مستثنين اليمن الذي هو ابو وام العرب وليدعموا صدام ماليا ليستمر بحربه ضد ايران بين

1988/1979.

وبعيد ايقاف الحرب العراقية اليرانية التي خرج منها العراق منهوكا بشريا وماديا وامتدادا
للمؤامرة التي دبرت ضد العراق والحماقة التي ارتكبها صدام ضد ايران طالبته كل من

السعودية والكويت والمارت بالمبالغ التي دفعتها له وبلغت حوالي اثني عشر مليار دولر
اشتري بها اسلحة ايرو امريكية واسرائيلية لمحاربة ايرانالتي اشترت هي الخرى اسلحة

من نفس المناشئ 

وبعد مفاوضات متشجنةقادها الغبي عزت الدوري نائب رئيس مجلس قيادة الثورة
العراقي مع السعوديين والماراتين والكويتين والقطريين الذين لم تكن القوى اليرو

امريكية واسرائيل غائبة عنهم تنازلت السعودية والمارت وقطر عن حصصها فيما رفض
شيخ الكويت جابرالثالث الحمد الصباح ذلك بقصد دفع صدام ليرتكب حماقة اشغال

العراق بمزيد من الحروب ليخسر المزيد من الرجال والمال

 وبغفلة من الشعب العراقي والخلق والضميرالعربي وقيم1990  وفي الثاني من اب 
حزب البعث العربي الشتراكي قام صدام الغبي والمحاط بعدد من الجهلة والغبياء بعلم

السياسة وفن الحرب ومنهم خاصة برزان التكريتي شقيق صدام لمه والنائب الضابط
حسين كامل زوج ابنته الكبرى والنائب الضابط ابن عمه علي حسن المجيد والنائب

الضابط طه الجزراوي وعزت الدوري الذي لم يحصل على البكالورية العامة ومعهم الثعلب
الماكر حنا والملقب طارق عزيز الذي يجيك النكليزية وتعلم شيئامن الميكافيلية والدجل

السياسي والتوريط لنه سوف لن يخسر شيئا كثيرا بحكم كونه من ابناء القليات غير
السلمية التي لها عادة حظوة لدى المم الطامعة بالرض والثروات واجادوا كلهم

وهو ما لم ينفذه كل من نوري  ادوارهم الغبية بدفع صدام ليرتكب حماقة غزو الكويت 
 السعيد والملك غازي و الزعيم قاسم

وكان المريكان قد ظمنوا سلمة كل المراء حيث اخرجوهم كلهم امرائا وشيوخا من
الرجال والنساء بسارات مجهزة باجهزة ل سلكية للحدود السعودية التي قامت باستضافة

كل الهاربين الكويتيين أثناء الحرب ووفرت لهم كل المكانيات المالية فيما وفرت لهم
  المخابرات المريكية كل المتطلبات السلكية واللسلكية ليتحركوا اعلميا وسياسيا

عين صدام حكومة كويتية مؤقتة برئاسة العقيد بالجيش الكويتي1990 من اب4وفي 
 من اب من نفس العام حيث قررصدام  ضم الكويت للعراق8 استمرت حتى علء حسين

 الخفاجي وهو منعزيز صالح النومانواعتبارها المحافظة التاسعة عشر للعراق وعين 
مدينة الناصرية وخريج اعدادية زراعة و عضو القيادة القطرية لحزب البعث محافظا  للكويت

 شهور7حيث استمر الحتلل العراقي 

Jamesووزير خارجيته  Bush Iوعلى عجل بدئات الوليات المتحدة بقيادةالرئيس الجمهوري
Baker ودفاعه Dick Gini.. بحملة دولية منظمة بدئات من مجلس المن الذي تهيمن عليه

 صدر قرار بالجماع من مجلس المن ادان الغزو العراقي وطالبه1990ففي الرابع من اب 
بالنسحاب فورا وفرضت عليه حصارا شامل وطويل وهو اسوئا من الحصار القاري

1814/ 1806النابليوني ضد بريطانية بين 

وخلل ايام قصيرة جدانجح بوش الب بتشكيل تحالف الشر من خمسة وثلثين دولة
 ولم تكن ايرانMitterran وفرنسة /Thatcher وبريطانية /المتحدة المريكية  الوليات بقيادة 

 وضعت كل امكانياتهاوالكويت من الغرب حيثبينهم بل السعودية التي تحد العراق 
 والمالية ظمن هذا التحالف الذي شارك به اكثر من ربع مليون جندي والف طائرةالنفطية
مقاتلة 

 خزانا نفطيا بالكو يت مما خلق1073وقبل تحرير الكويت بأيام قام الجيش العراقي بتدمير
ازمة صحية بعموم شبه جزيرة العرب والعراق وايران

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/1990


 شباط من نفس العام اي بمدة اثنين واربعين يوما انتهت28و 1991كانون الثاني 17وبين 
 مما بقي من القوات العراقية المنهكة بشريا85عمليات تحرير الكويت سحق اكثر من /

 فيما1991 شباط 28من الكويت بيوم في والضعيفة تقنيا والتي تراجعت بما بقي منها 
بقيت القوات المريكية تتصيد القوات العراقية المنهزمة داخل الراضي العراقية وتساهم

معها بشكل غير مباشر بعض الملييشات العراقية الجنوبية التي كانت ضد الحرب العراقية
 فيما عرف ب(النتفاضةاليرانية وضد السياسة التعسفية لصدام ضدابناء الجنوب

الشعبانيةالشيعية ) ليصبح نظام صدام نظاما ضعيفا ومعزول .فزاد من استبداده وتعسفه
ضد ابناء شعبه الذين نفض الكثير منهم اياديهم منه وعنه هربا وهجرة حيث هاجر اكثر من

 ..2003/1991 مليين عراقي بين 5

 حيث اصطدمت ثلثة طائرات مدنية بمؤسسات تجارية2001من ايلول 11وبعيد احداث 
 راكبا سعوديا وعددمن الكويتيين ولم يكن19وعسكرية في نيويورك وواشنطن كان فيها 

 اتهم بن لدن المقيم بافغانستان2009/2001 حكم بين Bush IIبينهم اي عراقي غير ان 
2001 تشرين اول 7التي احتلها في 

1991 تشكل حلف عسكري اخر شبه حلف عام 2009نيسان  9 و 2003من اذار 20وبين
بقيادة الوليات المتحدة وساهمت به ماليا وعسكريا كل دول شبه جزرة العرب  حيث

صارت البحرين والمارات وقطر والكويت قواعدا امريكية هامةلغزو العراق واسقاط صدام
 2006كانون اول 28واعدامه في 

جابر الحمد الصباح

 وحتى الن .استمر باتباع2006-الشيخ(المير) صباح الرابع الحمد الصباح منذ عام 14و
 على2010سياسة محاصرة العراق على الرغم من ان مجلس المن وافق بكانون الول 

.2003وحتى 1990الغاء القرارات التي اصدرها بحق العراق منذ عام 

كلمةللعراقيين والكويتيين.اتمنى على العراقيين اليقسوا على ابنتهم الكويت وعلى
الكويتيين اليبحثوا عن بدائل خارج جارتهم الشمالية. 

لم يقر بها ومع ذلك1962 لعام الدستور الكويتيلحزاب في الكويت .ل توجد حيث أن -اVو
 ظهرتكويتية ككتلة نيابية سياسية كتلة العمل الشعبي-1توجد تكتلت وتجمعات منها..

.ومن أبرز ما تدعو للدفاعمجلس المة الكويتيبأواخر التسعينات ولها أعضاء وممثلون ب
مسلمو السعدون  أحمد عن الدستور والحفاظ على المال العام والمكتسبات ومن أعضائها 

-الحركة الدستورية4-المنبر الدمقراطي و3-التكتل اللبرالي و2 .والطاحوس  خالد و البراك
حزب المة والحركة الدوستورية الوسلمية-الكتلة السلميةالمحافظة الرجعية و5والسلمية 
.واحزاب وحركات دينية الشتراكي (الكويت)  العربي   حزب البعث  و(الكويت)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A_(%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A_(%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A_(%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AD%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AD%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Jabir_al-Ahmad_al-Jabir_Al_Sabah_1998.jpg


من ايلول5 منذLa Principauté du Qatar-امارة Chapitre VIالفصل السادس و
1971,,

I الف كم وعاصمتها الدوحة وهي11-احدى مقاطعات شبه جزيرة العرب مساحتها فقط
لخليج العربي /الفارسي الذي اعطاها هي الخرى اهميةمنطقة صحراوية تقع على ا

تجارية بالنسبة للقوى الكبرى و تحدهامن الجنوب والشمال المارات العربية المتحدة
والبحرين من الشمال فيماتحدها من الغرب السعودية اي الحجاز ونجد بمنطقة الهفوف

 من الجانب الذين يشكل السيويون65-نفوسها حوالي مليون منهم حوالي /IIو
من15 منهم فيما يشكل القطريون واكثرهم من قبيلة بني تميم موالي /80حوالي /
السكان

دخلها السلم شئانها شئان بقية المارات الخرى وبقيت خاضعة ككل630منذ عام -I11و
م وللموين بالشرق بين661/632المارات و المشايخ للخلفاء الربعة حكموا بين 

م وغيرهم من القوى التي تنفذت بالبحرين او عمان او1258/750 والعباسيين 750/661
الحجازاو العراق 

 خضعت (رسميا ) كغيرها من المارت الخليجية الخرى عدى1918 / 1520-بينIVو
سلطنة عمان للدولة العثمانية

م قدم لها بعض من قبيلةبني تميم العربية العريقة التي يتصل نسبها1766-منذ عام Vو
بمضر بن نزارو تقطن بين الحجاز والبحرين وبعض مناطق المشايخ/ المارت العربية بما

فيها قطر  
La Dynastie de Khalifaظهرت من بني تميم بمشيخة قطر سللة ال ثاني 1850ومنذ عام 
AL Thani بني تميم الذين يرجع أصلهم لعشيرة المعاضيد التي تنتمي لقبيلة 

وظهرت فيها عدة شيوخ اهمهم:
ووفاته1850بشمال مدينة شمال وتمشيخ بين1788لد عام و-الشيخ محمد بن ثاني 1

كان كغيره من بعض امارت الخليج ومنها امارة ال رشيد1871 . وفي عام 1878عام 
اعترف بالسلطات العثمانيةالتي كان لها تواجدا عسكريا ببعض منطق شبه جزيرة العرب

ومنها مقاطعة الحساء التي كانت تابعة اداريا لوالي البصرة العثماني واستعان بها
لتثبيت تسلطه على قومه

•

 وتلقى تعليمه الملئي1913/1825-الشيخ قاسم بن محمد ال ثاني عاش بين 2و
تمرد على القوات العثمانية القوات العثمانية التي جائت عام1893.وفي عام بالدوحة 

من الحسا ءلشرعنة والده شيخا على القبائل القطرية وبقي هو يتعاون مع1871
واليالوليات العراقيةالعثماني  مدحت باشا الذي عينه قائم مقام على قطر وارسل له

 متواجدة1820قوات عثمانية لدعمه ممااقلق القوات البريطانية التي كانت منذ عام 
 متواجدة باليمن الجنوبي وتمكن الضباط النكليزبما يملكونه من1839بالبحرين ومن عام 

دهاء سياسي وقدرات عسكرية ومالية استمالة الشيخ قاسم محمد ال ثاني لجانبهم
وتشجيعه على التمرد على العثمانيين الذين كانوا ل يعطون المال بل يطلبونه على شكل
ضرائب واسلحتهم المستورده بمعظمها لم تكن كافية لتسليح كل من يتعاونون معه وفي

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85


نجح الشيخ قاسم ال ثاني بطرد الحامية العثمانيةمن قطر لتحل محلها ثكنة1893اذار 
بريطانية 

  حيث كانت1916الذي وقع عام 1949/1913- الشيخ عبد ا بن قاسم ال ثاني  بين 3و
الحرب العالمية الولى قائمة منذ سنتين بين امبراطوريات المانية والنمسة / هنغارية
والدولة العثمانية من جهة و من جهة اخرى بين فرنسة وايطاليةوبريطانية التي وقع

واياها على اتفاقية ما سمي (اتفاقية المشايخ المتصالحة )فصارت شواطئ قطر هي
والكويت التي خضعت1820الخرى مع شواطئ البحرين التي خضعت لبريطانية منذ عام 

  ونجد التي يحكم بها ال سعود مسرحا للقوات البريطانية التي كانت تقاتل1899منذ عام 
الدولة العثمانية بالعراق ودول بلد الشام

LeTraité de 1916 entre le Royaume-Uni et le Cheik Abdullah était semblable à ceux signés par
les Britanniques avec lesAutres Principautés du Golfe   Persique,. Selon ses termes, le dirigeant
qataret  acceptait de ne céder aucun de ses territoires sauf au Royaume-Uni, et de n'entamer
pas de relations avec aucun gouvernement étranger( dont le gouvernemnt Ottoman ) sans le
consentement des Britanniques.et en echange r, les Britanniques promettaient de protéger le
Qatar contre toute agression par mer et de prêter main forte en cas d'attaque terrestre. et le

Traité de 1934 qui remplqce de celui de 1916 renforçait le protectorat britannique sur le
Qatar .

 منح الشيخ عبد قاسم ال ثاني هو الخر امتيازا للشركات النفطية1935  وفي عام 
البريطانية للتنقيب عن النفط الذي بدئات بوادره تظهر بالبحرين وبلد نجد والكويت بعد ان

 بميناء عبادان بايران وببئر بابا كركر بالعراق منذ عام1908  استثمرته بريطانية منذ عام 
1922.

 أول1949/بعهده صدرت عام 1960 1949-ولده الشيخ علي عبد ا ال ثاني حكم بين4و
 و1957واستحداث وزارة المعارف عام شحنة بترول قطرية لسواق بريطانية وحلفائها 
 بعد ان زادت موارد النفط و انشئا1960التعليم البتدائي للذكور فقط ووزارة المالية عام 

ومستشفى مكتبة 

ظم1961.وفي كانون الثاني 1972 / 1960-ولده الشيخ احمد بن علي ال ثاني بين5و
صادق على اول دستور مؤقت1970بلده لمنظمة الدول المصدرة النفط اوبك وفي عام 

 منحته بريطانية استقللوصارت عضوة بالجامعة1971من ايلول 3لمارة وراثية وفي 
العربية والمؤتر السلمي والمم المتحدة وكان من المفروض ان تكون ظمن المارت

العربية التسعة اوتابعة للبحرين 
 En 1968, le gouvernemnet travalliste d' Harold Makcmelan  annonça l'abandon des relations

de protectorat avec les principautés du Golfe,le Qatar se joignit aux huit autres états alors
sous protectorat britannique (les sept actuels Emirats Arabes Unis et Bahrein) avec l'intention

de former une Union de Neuf 'Emirats Arabes.

 وحكم نين2005/1912 عاش بين James Gallaghanرئيس الحكومة العمالية الجديد كما ان 
السياسة البريطانية التي كانت قد بقيت قائمة على قاعدةبقي يمارس 1979/ 1976

فرق تسد فقررت اعتباطا وبدون مبررات جيو تاريخية اجتماعية تشكيل بدل من دولة
واحدة ثلثة دول وهي امارة البحرين لتبقيها تواجه لوحدها مشاكل جيو ستراتيجية مع
ايران التي تقع بالطرف الشرقي من الخليج/ الفارسي وان تعلن بالخامس من ايلول

Les Sept عن استقلل امارة قطر وتجمع المارت السبعة الخرى باتحاد سمي 1971
Emarats Arabes Unis.. 
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 وحكم فيها 1971 من ايلول 5-ولدة دولة قطر في VIو

بانقلب بعد قيامة 1972-ولده الشيخ ( المير )خليفة بن حمد ال ثاني حكم بين شباط 6/1
.ضد والده وبعهده انضمت قطر لجامعة الدول العربيةوللمم المتحدة والمءتمرأبيض

  وفي عاممجلس التعاون لدول الخليج العربية ساهم بتأسيس 1981السلمي  وفي عام 
 تم خلعه1995حزيران عام 27 تم تصدير أول شحنات الغاز الطبيعي القطري وفي 1991

 على الرغم2004هو ايظا من قبل ولده والشيخ حمد نفيه لبريطانية وبقي فيها حتى عام 
من انه بقي هو الخر مرتبطا نفطيا وعسكريا ببريطانية علما بان الشيخ خليفة بن حمد

الشيخ عبد العزيز).ودولة قطرالسابقأمير  (الشيخ حمدوله خمسة اولدهم 1935من مواليد 
 (رئيس الوزراء ومستشار المير). والشيخالشيخ عبد او(وزير المالية والبترول السبق).

كما له ثلثة عشر بنتا هن الشيخة جفلة.والشيخةمحمد (مستشار المير). والشيخ جاسم. 
حصة والشيخة نورة. والشيخة عائشة.والشيخة أمل.والشيخة آمنة.والشيخة مريم.والشيخة

العنود.والشيخة موزة. والشيخة نوف.والشيخة شيخة.والشيخة لولوة.والشيخة منى. 

1995تموز 27 وحكم في 1952-ولده الشيخ( المير ) حمدبن خليفة ال ثاني مواليد 7/2و
بعد انقلب ابيض ساهم به المريكان والسرائيلين والنكليز الذين لهم باع طويل بالتئامر

كما فعلوا مثل مع الشاه الذي عزلوه لصالح ولده محمد رضا واستلم السلطة الشيخ حمد
م بانقلب ابيض كالذي قام به هو ضد لصالح2013 حزيران 25حتى عزله هو ايظا في 

ولده تميم 
50 كان الشيخ حمد من بين اغنى ملوك العالم و قدرت ثروته الخاصة ب 2010وفي عام 

ملياردولر بالبنوك المريكية والبريطانية والسويسرية والفرنسة واليطالية وغيرها  
بإعادة ترتيب وتنظيم شؤون الدولة ودوائرها ومؤسساتها على قواعدكما قام المير حمد

حديثة شملت توسيع قاعدة المشاركة الشعبية باتخاذ القرار الوطني 
علقات سياسية وتجارية مع اسرائيل تحت غطاء  م اقام الشيخ حمد 1991  ومنذ عام 

تجاري وهو ما تمارسه معظم دول الخليج.
La  قناة    م مول الشيخ حمد  وانشئا بالدوحة 1996  وفي الول من تشرين الثاني عام 

chaîne Al Jazeera التي صارت تمثل   B B C او   Fox News للتفاوض   العرب وهي قناة تدعو
والصلح باي ثمن مع اسرائيل

 وافق الشيخ حمد على اقامةاكبر قاعدة بحرية /جوية امريكية (قاعدة2002  ومنذ عام 
 2003   نيسان 9       ) التي ساهمت بفعالية بغزو العراق فيAL Adid  العديد 

 الذي كان وزيراCheikh Hamad bin Jassem Bin Jabor AL-THANI   قام 2002  وفي عام 
بزيارة العراق لمقابلة صدام   رئيسا للوزراء ايظا 2007  ثم صارمنذ 1992  لخارجية منذ عام 

واقترح عليه مغادرة السلطةولم يستجب له صدام وحاول اهانته
 اي بعيد غزو العراق تم اعتماد دستور قطري جديد وتم تعيين اول امرئة2003وفي عام 

قطرية وزيرة للتربية وهو منصب لم تشغل مثله بكل دول الخليج ال بعض النساء باليمن
la constitution du 2003 du Qatar et une femme était nomméeوالكويت والبحرين وعمان  

ministre de   l'éducation فيما لم تزل السعودية ترفظ اطلقالحد الدنى من الحريات
السياسية للمرئة .

 صارت قطر احدى اهم الدول المنتجة للغاز حيث تشكل ثالث او رابع دولة2005  ومنذ عام 
بانتاجه واصبحت الدولة مقر لمنظمةلدول المنتجة للغاز

 كان اميرها قد استقبل القادة اللبنانيين بمؤتمر سمي بمؤتمر الدوحة2009  وفي عام 
على غرار مؤتمر الطائف الذي سبق وان جمع نفس القادة اللبانيين او ممثليهم بمحاولة

 لحل بعض مشاكلهم الطائفية المستعصية

 قررت قطرالشراف على حوارات بين القوى المتصارعة دينيا وقوميا2011/2010وبين 
 بتجزئته2011وقبليا بالسودان انتهت عام 
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 قام الشيخ  حمد بزيارة رسمية لبريطانية جمعته بالملكة اليزابيث2010وفي كانون الول 

التي سبق لها ان التقت عددا من ملوك السعودية ومسقط والبحرين والكويت والردن
وعمان.

ترئاس الشيخ حمد مؤتمر البيئة العالمية الذي عقد بالدوحة التي2012وفي تشرين ثاني 
تكفلت باستضافة واستقبال اكثر من الفي مؤتمر وصحفي وحظي بجوائز ( اشتراها
بالهدايا والعطايا) من عشرات القادة والمنظمات لم يحصل عليها اي رئيس عربي او

مان من  وشاح النيل من حسني.1975ن قابوس بعمان عام وسلطامسلم قبله منها وسام عو
.ووسام البن العظيم1976 عام السعودية. ووسام الملك عبد العزيز من 1976الرئيس مبارك عام 

. وشاح الفارس جامعة القديس1977.ووسام الرئيس الفنزويلي ميراندا  عام 1977لندونيسة عام 
. وووسام1980.ووسام الشرف م الرئيس الفرنسي جسكار دوستان عام 1979 عام بريطانياجورج من 

ن رئيس الجمهورية اللبنانية عامم.وشاح الوستحقاق 1981لملك المغربي محمد الخامس عام ا
. ووسام الشرف من الرئيس التونسي زين العبدين عام1995لردني حسين عام ا.وقلدة الملك 1986
.ونيشان الباكستان من الرئيس عام1998ن الرئيس السينغالي عبد ضيوف عام م.ووسام الوسد 1997
.ووسام الشرف من رئيس1999ن المستشار اللماني هلموت كول عام م.وشاح الوستحقاق 1999

.2000. ووسام الجمهوريةمن الرئيس اليمني علي عبد ا صالح عام 1999الجمهورية اليطالية عام 
.وقلدة النجمة الكبرى من2000وووسام الصداقة من الرئيس الكوبي الشيوعي فيديل كاوسترو عام 

. ووسام الوستحقاق من التحاد الدولي للعاب القوى عام2002 عام كوت ديفواررئيس جمهورية 
. ووسام المخلص من رئيس جمهورية2007عام فنلندة.ووسام الوردة البيضاء من رئيس جمهورية 2005

 عامجمهورية الدومينيكان. ووسام جراند كروس من الطبقة الذهبية من رئيس 2007 عام اليونان
. ووسام الملك توميسلف من رئيس2009 عام مالطا.ووسام الوستحقاق الوطني من رئيس وزراء 2008

.وشاح المحرر2009 عام البرتغال. ووسام القائد العلى من رئيس جمهورية 2009عام كرواتيةجمهورية 
وصار.2011عام هولندة. ووسام الوسد من ملكة 2010عام فنزويلةوسيمون بوليفار منرئيس جمهورية  

الشيخ حمد ورئيس وزاؤه حمد بن جاسم وحكومتهم وبحكم المكانيات المالية الستثنائية
لقطر يتدخلون بالشاردة والواردة ويشترون ذمم الناس وتجاوزوا كثيرا سياسات السعودية
المحافظة ولذلك رئات المخابرات المريكية والسرائيلية تبديلهم بطاقم جديد اكثر هدوئا  

رئات المخابرات اليرو امريكية والسرائيلية بان الشيخ حمد تجاوز2013   حزيران 25      وفي
حدوده كئامير صغير وصاريقلق السعودية الحليف النفطي والديني الهم للدول اليرو

امريكة واسرائيل فقرروا ابلغه بانه عليه ان يعلن بنفسه اعتزاله عن الحكم على الرغم
من انه لم يتجاوز من العمرستين عاما وهو طبيعي لولده تميم ليقيم مع بلياراته ببريطانية

العظمى 

الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

 وصارامير قطر1980-الشيخ ( المير)تميم بن حمد بن خليفة بن حمد آل مواليد عام 8/3و
 بعيد انقلب اعده المريكان والسرائيليين والنكليز له ضد والده الذي2013حزيران 25

سبق له ان تئامر على والده وثم نفيه مع ملياراته التي ل تحصى ومعه العشرات من
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طاقمه ومنهم حمد بن جاسم لبريطانية حيث يملكون قناطيرا من الدولرات وجدت لها
منافذا لتمويل عمليات ارهلبية ليس بالبلدان الوربية التي يطلقون هم عليها كافرة بل
ببعض البلدان السلمية التي فيها قليل جدا من الحريات العامةوالخاصة ومنها سورية
ولبنان ومصر والعراق والجزائروغيرها .فقطر حلت محل السعودية التي كانت الممول

الرئيس لما يسمى عصابات القاعدة فصارت قطر تمول عصابات الدولة السلمية للعراق
والشام ( داعش ) مما يحقق مكاسبا اخرى لسرائيل التي تعيش على تخلفنا وتمزقنا

وضعفنا وجهلنا

تميم بنالمير الكثر ثرائا بين العرب 
 حمد آل ثاني

les partis politiques sont interdits auxلتوجد فيها احزاب سياسية والحزاب بامارة قطر .
EAUوتحكمها سللت قبلية برئاسة. Al Maktumوالمجلس الوطني التحادي هو هيئة 

 عضوا يمثلون المارات و يعين نصفهم من قبل حكام40المارات البرلمانية ويتألف من 
الوليات السبعة والخر ينتخب لولية مدتها سنتين، لغراض استشارية فقط. 

حيث ان مشيخة ال ثاني هم وحدهم كما هو الحال ببقية المشايخ الخليجية ينفردون
ولcontinue à détenir seule le pouvoir (آل ثاني) la famille souveraine Al Thaniبالسلطة .

تم اقرارامبدئا1999 ومنذ عام Les partis politiques ne sont pas autorisés au Qatar. Desيوجد 
  premières élections ont lieu au niveau communalالنتخابات المحلية /البلدية  

كماان القواعد المريكية والسرائيلية كافية لحماية البلد من المشاغبين العرب سواء من
البعثيين او الشيوعين  اما السلميين فهم يحكمون بالبلد الذي حولوه ليس (موناكو بل

ناكوا) باساليبهم الرجعية .

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A2%D9%84_%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A2%D9%84_%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Tamim_bin_Hamad_Al_Thani_2014.jpg


Les Septeالمارات العربية السبعة -Chapitre VIIوالفصل السابع 
Émirats Arabes Unis1971كانون اول عام 2 منذ 

ا-انهاسبع طوائف وبيوتات ومشايخ و امارات عربية متداخلة اجتماعيا وقبليا قطنت على
ضفاف البحر فصار يطلق عليهم (بدو البحر) وتقع كلها حول مضيق هرمز الذي يربط بحر

عمان والخليج العربي/ الفارسي ولذلك كانت ولزالت محطات ستراتيجية لكل القوى
التجارية والعسكرية قديما وحديثا .

وتحيطها دول عربية واسلمية كان يمكنها ان تتوحد معها وهي من الجنوب الغربي مملكة
الحجاز ونجد / السعودية ومن الجنوب الغربي سلطة عمان ومن الشمال قطر والبحرين
اللتان هما امتداد طبيعي بحري لهذه المارات فهن بمثابة تايوان للصين او امارة موناكو

 الكويت للعراق لفرنسة وجمهورية سان مارينو ليطالية و
 الف كم 85ومساحاتها مجتمعة 

  مساحاتها وتحكم فيها قبيلة4/3 الف كم اي 70.000 ومساحتها .Abu Dhabiاول-امارة 
ALNahyan

 كم وتحكم4.000 التي صارت هي عاصمة دولة المارات ومساحتها Daubai-امارة ثانياو 
AL Maktoumفيها سللة المكتوم.

الف كم بمافيها جزيرة3 تحكم فيها سللة القاسمي ومساحتها AL Sharijaامارة وثالثا-
 تتبعالخليج العربي جنوب مضيق هرمز أرخبيلأبو موسى واحدة من ستة جزر تشكل 

إمارة مقابل ساحل الخليج العربي ميل  من مدخل 94لمارة الشارقة وتقع على بعد 
 كيلومترا  بينما تبعد عن الساحل الشرقي60 نحو مدينة الشارقة حيث تبعد عن الشارقة

   عند مدخلهالخليج العربي كيلومترا .وتقع الجزيرة بجنوب 72للخليج العربي بحولي 
 كيلومترا  وأراضيها سهلية منخفضة20.وهي ذات شكل طولي مساحتهامضيق هرمزب

 قدما وجبل آخر يطلق عليه360فيها جبل يسميه السكان (جبل الحديد)يبلغ ارتفاعه 
الهالي (جبل الدعالي أى جبل القنافذ .وفيها بعض التشكيلت المعدنية مثل الغرانيت

 شركة الوان الوادي الذهبي1950والمغر وهو اكسيد الحديد الحمر الذي استغلته منذ 
البريطانية
محافظة قام الشاه وبعلم امريكي بريطاني باحتللها وهي الن ضمن 1971وفي عام 
.كما قام الرئيس اليراني محمود أحمدي نجاد بزيارة لجزيرة أبواليرانية هرمزغان
موسى..

كم بما فيها2.000 تحكم فيها سللةالقاسمي ايظا مساحتها Ras AL Kh aima-امارةرابعاو
امارةجزيرتي .طنب الكبرى التي تقع على مدخل مضيق هرمز (باب السلم) وتبعد عن 

50  الغفارسي مسافة خليج العربيلل كيلومترا  وعن الساحل الشرقي 75 رأس الخيمة
م ونفوسهاك 7 كيلومترا  وعرضها 12 كيلومتر مربعا حيث بيلغ طولها 84كيلومترا  وساحتها 

الخليج جنوب مضيق هرمز أرخبيلبحدود الف شخص وهي واحدة من ستة جزر تشكل 
لفارسي وتتبع لمارة راس الخميمة ا  العربي 

 قررتالشيخ سالم بن سلطان القاسمي آنذاك رأس الخيمة وبعهد حاكم 1912وفي عام 
الحكومة البريطانية باعتباره صاحب السلطة على الجزيرة اقامةفنار للسفن التجارية

 /الفارسيالخليج العربيولناقلت البترول المحملة من مواقع النتاج بمختلف مناطق 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1912
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82_%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%86%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89#cite_note-ReferenceA-6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%86_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%86_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/1971
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82_%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82_%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D9%84


 متروأرضها700وجزيرة طنب الصغرى وهي على شكل مثلث طولها كيلومتر واحد عرضها 
مترا و يلجأ لها الصيادون عند اشتداد116صخرية على شكل تلل يبلغ أقصى ارتفاعاتها 

الرياح وعلو المواج وتتكاثر فيها الطيور البرية والبحرية ول تتوفر فيها مياه الشرب العذبة
ولذلك ليسكنها أحد ولكنها كانت  مستودعا للمعدات والمتعة العسكرية البريطانية 

 م و بغطاء خطة بريطانية مثيرة للجدل لعادة توزيع لمستعمراتها بالخليج1971وفي عام 
محافظةالعربي احتلتهما ايران بعهد الشاه الذي كان يسمى شرطي الخليج وظمتها ل

،اليرانية هرمزغان

كم وتحكم فيها سللة الشارجين1.500 مساحتها AL Fujaira-امارة خامساو

كم وتحكم فيها سللة ال المل1.000 مساحتها Um AL Qiawan-امارة وسادسا

.كم وتحكم فيها سللة النعيمي300 مساحتهاAjman-امارة سابعاو

 اجانب منهم /75 مليون منهم حوالي /5-نفوس المارات السيعة مجتمعة: حوالي IIIو
 من السيويين50

مارات كانت جزءا من دولة/سلطنة عمان قبل السلم الذي دخلها عام -كانت هذه الIVو
 وبقيت كذلك بعهد الخلفاء الوائل والمويين والعباسيين والفرس والعثمانيين ثم625

النكليز 

آل نهيان .هم من أبناء جبلة بن أحمد بن إياس الكلبي القضاعي وظهر فيهم-سللة Vو
عدة شخصيات اجتماعية اهمهم  

وحكم بين1761الشيخ ذياب بن عيسى بن نهيان آل نهيان اول شيخ لل نهيان مواليد 
1783 / 1793 

 عن الحكم1816   وتنازل عام 1793  ولده الشيخ شخبوط ذياب تمشيخ منذ ولدته عام 
معاهدة   1820  ل نهيان وبقي  حاكما  رمزيا حيث وقع عام   محمد بن شخبوط ا  لولده الشيخ 

لحماية مع بريطانية   ا
 

 1818/1816ومحمد بن شخبوط تمشيخ بين 

 على يدي أخويه خليفة وسلطان1833ومقتله عام 1818وطحنون بن شخبوط تمشيخ بين

1845/1833وخليفةبن شخبوط بين

 1855/1833وولده سعيد تمشيخ بين 

 خضعت كل المارات المجاورة1890   وبعهده عام 1909/1855  وزايد بن خليفة تمشيخ بين 
له منفردة ومجتمعة كما هو حال بقية امارات اليمن الجنوبي ومينائه عدن الذي يربط

البحر الحمر ببحر عمان ومسقط وقطر والبحرين والكويت لبريطانية التي كانت منذ بداية

http://ar.wikipedia.org/wiki/1833
http://ar.wikipedia.org/wiki/1820
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D8%AE%D8%A8%D9%88%D8%B7_%D8%A8%D9%86_%D8%B0%D9%8A%D8%A7%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89_%D8%A2%D9%84_%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/1816
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%86_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%86_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/1971


القرن السادس عشر تسرح وتمرح ببحور الطلسي والمتوسط والحمر وبحر العرب
والمحيط الهندي .

حمدان بن زايدعلى يدي اخيه الشيخ 1912ومقتله عام 1909وطحنون بن زايدتمشيخ بين 
 بن خليفة آل نهيان

 على يد ي أخيه الشيخ1920ومقتله عام 1912والشيخ حمدان بن زايد تمشيخ بين 
 والشيخ حمدان بن زايد بن خليفة هو جد الشيخ محمدسلطان بن زايد بن خليفة آل نهيان

بن راشد ال مكتوم حاكم دبي حاليا  من أمه لطيفة بنت حمدان 

وعاصر الحرب العالمة الولى وفتح شواطئ1912والشيخ سلطان بن زايد تمشيخ عام 
بلده كما بقية المراء للسفن الحربية البريطانيةباثناء الحرب العالمية الولى لمحاربة

العثمانيين ( اخوته بالدين )
صقر بن   تم اعتيال الشيخ سلطانبن زايد على يدي اخيه الصغر الشيخ 1926  وفي عام 

 وأطلق1926   بعد مقتل الشيخ حمدان. حيث دعاه لعشاء في الرابع من اب   زايد آل نهيان
النار علىه وتعرض للصابة ولجأ لخواله من قبيلة القبيسات فيماهرب ولداه شخبوط
وهزاعوخالد وزايد  خوفاي من عمهم الشيخ صقر بن زايد الذي كان يريد قتلهما حتى ل

تقوى شوكتهما ويزيحونه عن الحكم 

أخيه  ألكبر    من قبل1928/ومقتله عام 1926واخوه الشيخ صقربن زايدتمشيخ بين 
الشيخ خليفة بن زايد الذي أرسل رجال جاءوا بالشيخ شخبوط لبي ظبي ونصبوه حاكما

بعد أن تم أغتيال الشيخ صقر على يدي أحد رجال الشيخ سلطان بن زايد ال نهيان أنتقاما
يها   ف  له.ورحل أولد الشيخ صقرلمارة دبي وليزال أولده  

 البن الكبر للشيخ سلطان بن1966وتنحيته عام 1928والشيخ شخبوط بن سلطان بين 
وتولى الشيخ شخبوط الحكم بعداغتيال عمه بابي ظبي 1905زايد ال نهيان ولد عام 

1928الشيخ صقر بن زايد آل نهيان عام 
The Trucial Coast تم اكتشاف النفط بابي ضبي من قبل شركة 1939وفي عام 

Development Oil Company وفي عام 1981/ انظر جورج عياشي القاموس النفطي طبع
 الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان تم تنحية شخبوط من الحكم من قبل ولده 1966

لتصبح دولة واحدة1971الثاني من كانون الول -دولة المارات العربية المتحدةمنذ VIو 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84_%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/1966
http://ar.wikipedia.org/wiki/1928
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%82%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF_%D8%A2%D9%84_%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%82%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF_%D8%A2%D9%84_%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%A2%D9%84_%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%A2%D9%84_%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%A2%D9%84_%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF_19-1-1961.jpg&filetimestamp=20090731160351&


ضعيفة بقصد محاصرة ايران الذي يحدها من الجهة الشرقية للخليج وتطويق المملكة
العربية السعودية بما تملكه من ثقل معنوي ديني قبل ان يكتشف فيها النفط ولخنق

العراق من الجنوب

 كل من 1971وحكم بالمارات العربية المتحدة منذ عام 
I 2 وبعهده استقلت وتوحدت المارات في 2004/1966-الشيخ خليفة بن زايد تمشيخ

 وصارت عضوا بالجامعة العربية .1971 كانون اول
صارت عضوا بالمؤتمرالسلمي.1972وفي عام 

 حيث يوجد النفطO PEC و OPAEP صارت عضوا منظمتي النفط 1974وفي حزيران 
بامارات ابو ظبي والشارقة ودبي 

مجلسصارت مع ستة دول من دول شبه جزيرة العرب السبعة عضوا ب1982وفي عام 
التعاون الخليجي

 والذي تبت الوجود2004/ 1966والشيخ زايدبن سلطان بن شخبوط تمشيخ بين 
كانون الول عام2صارت ابو ظبي عضوا بمنظمة الوبك وفي 1967البريطاني وفي عام 

25.المستقلة وفي المارات العربية المتحدة صارالشيخ زايد أول رئيس لدولة 1971
شاركت المارات مع كل من السعودية وسلطنة عمان والبحرين والكويت1981مايس 

وقطر بتئاسيس مجلس التعاون الخليجي 

زايد بن سلطان آل نهيان 

آل نهيان ذياب بن شخبوط بن خليفة بن زايد بن سلطان بن زايد-الشيخ خليفة بن 2و
المارات العربية المتحدة رئيس دولة 2004 وصاررئيسا للدولة منذ عام 1948مواليد عام 

 وكان وليا  لعهدهزايد بن سلطان آل نهيان.وهو أكبر أبناء الشيخ أبو ظبيوحاكم إمارة 
 وقعالشيخ خليفة2009 بالعالم وفي مايس رابع أغنى ملكفخلف والده بعد وفاته و

اتفاقية عسكرية مع فرنسة بعهد الرئيس ساركوزي الصهيوني من اصل بلغاري الذي
ينوب عن اسرائيل والوليات المتحدة حيث وضعت بلده قوات بحرية بشواطئها لتكون

على مقربة من الشواطئ اليرانية ..
ان سياسة المارات العربية المتحدة سياسة وسطية ذات طابع تجاري وسياحي

واعلمي وثقافي وانساني  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A3%D8%BA%D9%86%D9%89_%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%A2%D9%84_%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%A2%D9%84_%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84_%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Zayed_bin_Al_Nahayan.jpg


حزاب السياسية ./ لتوجد احزاب بكل المارات العربية المتحدة السبعة حيث-الVIIو
يكفيها ما فيها من الجانب الذين يزيد عددهم عشرة اضعاف المواطنين 

بعض المصادر عن دول الخليج 
 Peck, Historical Dictionary of the Gulf Arab States, Scarecrow Press,Lanham Md, 2007 (2e

éd.), 468 pوالوثائق البريطانية . وجلل احمد بكتابه الجزر العربية الثلث دار القلم الکویت. 
م. و د.عبد ا مرسی محمد بكتاب المارات العربية وجيرانها دار القلم الکویت1981عام 
 وملفThe General Sir Arnold WilsonHistory of Oman andGulf Bersic, 1988 م و1981عام 

الجزر العربية الثلثة لدى المانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة. ود.محمد عزيز شكري
 بكتاب التحدياتفاطمة الصايغود. 1972بكتابه الجزر الخليجية والقانون الدولي.دمشق 

).ود محمد عبدا الركن بكتاب2007التاريخية التي تواجه دولة المارات العربية المتحدة (
البعد التاريخي والقانوني للخلف بين دولة المارات العربية المتحدة وايران حول الجزر

 1992الثلث جامعة المارات.وملفات الجمعية العامة المم المتحدة لعام 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%8A%D8%BA&action=edit&redlink=1


La Mésopotamieلسياسة ببلد مابين النهرين Chapitre VIIIالفصل الثامن 
,,1932(العراق )الولية والخلفة والمملكة والجمهورية منذ عام 

Iللتقطيع الجغرافي من ) -جيو ستراتيجية وموقع العراق  تعرضت بلد الرافدين (العراق
كم350كم شرقا و 950جهاتها الربعة طوعا او كرها حيث له حدود مع بلد فارس بطول

كم مع250كم مع بلد نجد والحجاز (العربية السعودية )و 350مع تركية من الشمال و 
 الف كم453 الف كم ورسميا 500 كم مع الردن و مساحته الحقيقية هي 150سورية و 

حيث ان المنطقة الحدودية بينه وبين الكويت والسعودية من الجنوب ومع ايران من جهة
م بغداد.بعد ان كانت765الشرق ومع تركية من الشمال لم تحسم بعد وعاصمته منذ عام 

سومر مرة وبابل مرة ونينوى مرة و  والكوفة مرة 

 من الكراد15 مليون منهم حوالي /30ل يزيدون عن 2015-نفوسه:حسب (تقديرات ) IIو
 من الرمن 1 من اليرانيين و /1 من التركمان و /1و /

من17 شيعة وفيهم /52/ 51 فيهم بين95-دياناته الحالية -السلم بنسبة /IIIو
اقوام اخرى 1/ يزيدية و/05/ صابئة و05 مسيحيين عرب واكراد و3اكرادمسلمين و /

-تاريخيا: لبلد الرافدين (العراق ) تاريخ حضاري طويل يمتد لللف الخامس قم واهمIVو
شعوبه و محطاته التاريخية هي:

/Our بجنوب العراق بمقاطعة les Sumériens-اول-الشعوب والقبائل والحضارة السومرية 
Chaldéenقم وهي اراض منبسطة تسقى بالماء من نهري دجلة من2500 / 3500 بين 

الشرق والفرات من الغرب ومن المطار القليلة نسبيا. وظهرت فيها قبائل وشعوب عملت
 كما هو حال مدنCités- Étatsبصيد السماك وزراعة الحبوب وشيدت فيها عدة مدن / دول 

رومان الغربيون والشرقيونوالومصر الفرعونية والفينيقي والفارسية والغريق 
 ومن اهم المدن/ الدول السومرية,,البيزنطينيون وغيرهم 

 
الفراتقم كمدينة سومرية وبابلية تقع على نهر 3200/4000 بين Uruk dit Warka-مدينة 1

تعتبر من أوائل المراكزالسماوة و كم شرق 30 ميل وعلى بعد 35 اوروتبعد عن مدينة 
 كلم وبذلك6الحضارية بالعالم حيث لعبت دورا هاما بتلك الفترة ويقال بأن محيطها بطول 

كانت اكبر مدينة بالعالم بتلك الفترة .وكان يصنع بها الفخار والوعية المعدنيةو إخترعت بها
ألواح طينيةبالخط المسماري و صور لبعض الحيوانات والطيور والدوات علي الكتابة 

 هي ثاني مدينة بناهاسفر التكوينتحرق( تسخن على النار).وحسب التوراة بفصل 
 ق م .وكانت تتمتع بقوة3200-4000. وعاشت بين  شنعاربارض  Namroud      نمرودالملك 

 غير انها فقدت اهميتها منذعام سنةAnnoزراعية وتجارية وعسكرية ومركزا لعبادة الله 
 والعيلميون والسلوقييونالبابليون وبعد ان احتلهاتباعا UR قم بعد ظهور دولة 2000

Williamم تحدث عنها الثاري النكليزي 1849( المقدونيون ) والفرس البارثيون وفي عام 
Lofitz 

قم حكمت فيها اربع سللت .3000/3500بين Tell el-Oheimir بمنطقة Kish-مدينة 2و
 حاكما منهم50السللة الولى حكم فيها 

 مؤسسهاJushur de Kishالملك 
Il mis de l'ordre dans tous les pays فرض نظاما بكل المدن السومرية  Etana de Kishوالملك 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Etana
http://fr.wikipedia.org/wiki/Etana
http://fr.wikipedia.org/wiki/Etana
http://fr.wikipedia.org/wiki/Etana
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jushur&action=edit&redlink=1
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AF_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD_%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D9%85%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA


 دون ان يحدد باي من طبقاتها كما فعلle pasteur, qui est monté au Cielو(صعد للسماء) 
من بعده عيسى ولربما غيرهما 

  غزا بلد عيلم الفارسية التي تقع جنوب شرق سومرEn-Men-Barage-Si de Kishوالملك 
Il conquit l'Élam  

  Agga de Kishوالملك 

 الذي اسس المبراطوية الكديةSargon l' Ancienمسقط رئاس الملك كما ان سومر هي 
Le fondateur de l'Empire d'Akkad

 قم اشتهرت بالزراعة وكان فيها عشرين معبدا ومنها2100 / 3300 بين Eridu-مدينة 3و
des Sanctuaires superposés dont 20 ont été reconnusما يعرف بالزقورة او المدرجات الهرمية  

La Civilisation d' Obiedوظهرت فيها مايسمى 
و اشتهرت بالفخار الملون وفرضت تقافتها على شمال العراق غربا فيما يعرف(راس

 والذي انتصر على خصمهEnkudu ورفيقه Gilagamishشمرا)وولد فيها الملك السطوري 
Humbaba فاعتبرته الله انانا / عشتار Inanna / Ishtarبطل غير انها رفضت الرضوخ له 

 فصرعه كلكامش فيما قتل رفيقهThe Bullsacred (.Célesteوارسلت ضدهما الثورالمقدس (
 وصارت قصة / روايةL' Immortalité باحثا عن الخلود  يهيمالمر الذي دفع كلكامش ان

كلكامش مصدرالمئات بل لربما اللف  من القصص /روايات الدبية والفلسفية والشعرية
منهاما ورد بالتوراة حول صراع قوتين / شخصين غير متكافئين الطاقة الجسدية والروحية

 الفلسطيني  ومئاتول زالت ادبيات كلكامش تروى وتمثلGolyate ليهودي  و اDavidوهما  
مسرحيا وسينمائيا 

Gilgamesh (/   ̍ ɡ  ɪ  l  .  ɡ  ə  .  m  ɛ  ʃ  /; Akkadian cuneiform, Gilgameš, often given the epithet of the King,
also known as Bilgamesh in the Sumerian texts) was the fifth king of Uruk, modern day Iraq

(Early Dynastic II, first dynasty of Uruk), placing his reign ca. 2500 BC 

 قم تقع  باسفل نهر الفرات بمنطقة تسمى2500 / 2700 بين Ur-Our/ Chaldée-مدينة 4و
(تل المقير / المزفت) حكمت بها سلتان.ومن ملوكها

Ur Nammo قم وظهرت بعهده مجموعة قوانين سميت باسمه2000 / 2100 عاش بين 
 قم لغزو2000قم وتعرضت مدينة اور عام 1750وهي تسبق قوانين حمورابي لعام 

 Nabonide وخليفته Nabuchdonosor II بقيادة Les Amoritesشعوب 

 قم كانت تابعة لور وتعرضت لنفوذ الكديين قبل ان2100/ 2450 بين Lagash-مدينة 5و
تنعش من جديد لتصبح احدى المراكز الثقافيةوالتجارية  حيث عرف سكانها صناعة

السفن الصغيرة من اشجار النخيل والحصران من سعفها ومن قصب البردي وصناعة
الفخار والزجاج من الطين والبسط والفرش من صوف وجلودالغنام 

/ Orkaginaقم ظهرا فيهامجموعة قوانين سميت قوانين الملك 2360وفي عام 
Orghagina قم 1750وهي ايظا اقدم من قوانين حمورابي التي ظهرت عام

كما ظهرت ببلد سومر منذ منتصف اللف الرابع قم اولى الكتابات البشرية المسمارية
Cunéiformes  اي على شكل خطوط Avec Les Écritures dites Cunéiformes; Histoire des

Écritures Commence chez les Sumériensوالتي سبقت الحروف اللتينية بثمانية وعشرين 
قرنا. كماان العديد من الثار السومرية ل زالت باقية على الرغم من تعرضها لعاديات

الزمان الطويل الجغرافي والسياسي الذي منه الغزوات والحروب مع بلد فارس والغريق
والرومان وتجاهل الحضارة العربية والسلمية لها والعبث اليرو المريكي والداعشي فيها

.J.-Lانظر  .وHistoire des Ecritures du Monde; sous la Direction d' André Caqout; Paris/انظر 
Huot,A. Tenu, et F. Joannes, les Premieres Villes du Monde,Article  dans la Revue Mamsuelle

de l' Histoire N 232 de mai2005 pp 18/38  
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قم تقريبا  وترعرع وتفلسف1950 ولدعام Abraham / Ibrahimكما ان ابراهيم / ابراهام 
 حيث تجادل واختلف وتصارع واصطدم مع بعض من فلسفة عصره منUrمدينةبوتفقه 

التيلهي اهله ومن العيلميين المجاورين لبلده من الشرق حول فكرالخالق الوحيد ال
اقتنع بها تدريجيا بعد مقارنته بين النجوم والقمر والشمس فيما كان معاصروه ل يقرون

بتعددالرباب فاتهم وحوكم بتهم الزندقة واللحاد والخروج على معتقدات اديان الباء
والجداد فاجبر على ان يهاجر و يغادر وطنه الذي لم يجد فيه من يصدقه ويؤيده ويؤمن
بافكاره ونظريته وليبحث عمن يسانده فيها.فهو من بين اوائل السياسيين والفلسفة

 وسمحت له على مضض انStérile وكانت عاقرة Saraوالنبياء وكان متزوجا من السومرية 
 ليئاتي دورIsmaél فانجبت له Agar/ Céturaيتزوج باخرى فتزوج من عربية جزيرية هاجر 
 مما شجعها وبرر لها لن تطلب من زوجهاIssacسارة التي انجبت هي الخرى ولدا اسمه 

وتجبره  على ان بترك زوجته الثانيه وابنه بالحجاز من شبه جزيرة العرب ويغادرواياها
 حيثCana an/ Philistin/ Philistineباتجاه وادي حران بسورية ومنها لبلد كنعان / فلسطين

قم تقريبا ليبصح ل حقا بنظر الديان اليهودية والمسيحية1850نوفي بمدينةالخليل عام 
والسلم التي تسمى اديانا توحيدية رمزا لها وملهمها .فقد ورد ذكره بالتوراة او العهد

 وبالناجيل او العهود الجديدة-وبالقرئان تسعة وتسينGénése XI; 26-XXV; IIالقديم في 
مرة .كما صار اسحاق ابا لليهود واسماعيل ابا للعرب المستعربة اي العدنانيين بالحجاز

فهواحد اجداد محمد
 C'est par Iamaél et Issac qu' Abraham apparaît comme l'ancêtre des Arabes et des Juifs/ 

le Peuple Juif d' Abraham a nos Peres ,dans la revue mensuelle ,l' Histoire et Patrimoineانظر
N 6 

 حيث تقعLe Déligue de Noéكما ان الحضارة السومرية تعرضت لما يسمى طوفان نوح 
فرات تئاخذ منابعها من جبال اراراتعلى الخليج العربي الفارسي وعل ىملتقىه دجلة وال

بشمال اسية الصغرى / تركية الحالية  

 قم بشمال وغرب بلد2250/ 2450 بين Les Akkadiens-شعوب وقبائل العرب IVو-
الرافدين و ظهرفيها عدة ملوك اهمهم 

: (شاريو كين)بمعنى السد ولم يكن سرجون من أبناء الملوك بلبالكادية Sargon I-الملك 1
يروي عنه بانه لقيط حملت يه أمه (الوضيعة الشأن اقتصاديا وطبقيا ) وولدته سرا 

ووضعتنه بسلة وأغلقتها بالقار وأنقذه أحد صيادي السمك وصارفيما بعد ساقي الملك ثم
A  kad   ي ه   من عاصمة جديدة   ق.م.   2279   / 2334  بين Sargon I   تمرد عليه وخلعه وحكم

مؤسس وصار سرجون الول كيش   بالقرب من   لنهر الفرات   الضفة اليسرى على التي تقع
والناضو وعيلم الفارسية ما بين النهرينشملت إمبراطوريته اضافةلبلد ولكدية االسللة 

، ويسميه المؤرخون سرجون العظم لنه غزا عدة مدن  وغنمالمتوسط المطلة على ل
 الذي غزاLogal-Zageriمغانما كثرة وأهلك اعدادا  كبيرة من البشروكان من بين ضحاياه 

مدينة لكش وإنتهك حرمة إلهته حيث تصدى له سرجون وهزمه وساقه مقيدا  بالغلل
 واستولى على عيلم وغسل أسلحته بمياه الخليج العربي رمزا  لنتصاراتهNipourلمدينة 

ثم إتجه لغرب آسية ووصل للبحرالبيض المتوسط،وتطورت بعهده الزراعة التي ظهر فيها
السقاء او السقي الصناعي بواسطة قنوات من مياه نهري دجلة والفرات .كما تطورت

التجارة بطول البلد وعرضها وخارجها حيث امتطوا المحيط الهندي ووصلوا لبعض شواطئ
القارة الهندية كما اشرنا عند الحديث عن اليمن وسلطنة عمان وحلت اللغة الكدية

المسمارية بالصلواة والتراتيل الدينية محل اللغة السومرية,
 وAbarom وMachintocho  وRimoch و Anna وInhidimكماخلف سرجون الول عدة ابناء هم 

Abichو  Tagal قم حيث2250/ 2279 لكنهم كانو ا ضعفاء ولم يحكموا الفترة امتدت بين 
Les من قبائل  (esdes Insurrectionsسقطت مملكة الكديون بعد سلسلة من ثورات 

Goutéens كرديةمن جبال Zagrosمن شمال شرق بلد الرافدين وحكموا خلل قرن ببلد 
سومر واكد. 
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قم وحكمXVIII-XX بشمال شرق بلد الرافدين بينLes Assyriens- الشعوب الشورية Vو
فيها عدة ملوك اهمهم 

 
قم واحتل مناطقا واسعة من اسية1770/ 1780 حكم بين Shamshi-Adad I-الملك 1

 ببلد الشام بما فيها مدن صور وصيدة بلبنان وانشئا دولة مركزيةMaryالصغرى ومملكة 
ثقوم على انظمة دينية و ادارية واقتصادية وعسكرية

 قم فرض سلطته على المدن المجاورة له824 /859 حكم بينSalmanasar III-الملك 2و
 وتعرض لنقلب قاده ولده Le Royaume d' Aramغيرانه فشل امام مملكة 

 
 قم وقضى على810 / 824بين  Shamshi-Adad V fils de Salmansar III-ولده الملك 3و

 قبل اللهMardough ا وصار ملكا على بابل وفرض الله البابلي Assurdanapalتمرد اخيه 
الرسمي لشور

Sémiramis حكمت معه امه Adad Nirari III, fils de ShamshiAbad V-ولده الطفل الملك 4و
قم727/810بين

 وغزاUlulai ملكا على بابل بئاسم صارقم 721/727بين Salmansar, dit Ululai -الملك5و
 و تم عزله من قبل اخيهPalestine بصور وصيدة بلنان وPhénicie بتركيةو Cilicieمقاطعات: 

 قم تمييزا له عن سرجون الول واحتل عام705 / 721 حكم بين Sargon II-اخوه الملك 6و
قم تقدمه نحو بلد النيل حيث احتل720ثم واصل عام . قم بلد الشام بما فيها القدس721

عدة مدن قبل ان يحتل قبرص كما تصدى للفرس العيلميين

 قم و تعرض لثورات من بلد الشام ومصر681/705 حكم بينSennachérib-ولده الملك  7و
وسقط على يدي العيلميين الذي احتلوا عاصمته بابل

قم671 قم وتصدى للعيلميين واعاد عام669/681 حكم بين Assarhaddon-ولده الملك 8و
غزو بلد النيل وفرض نفسه ملكا على بابل واشور 

 
قم ميناء صيدة بلبنان واعاد667 قم احتل عام 631 /669 حكم بينAssurbanipal-ولده 9و

Lesوقاتل الفرس الميديين Tibe وMemphiceغزو مصر حيث احتل عاصمتيها الشهيرتين 
Midites  والعيلميينLes Elamites  قم عاصمتهم 640واحتل عامSuseوعاد ليحتفل 

لزالت الف منها موجوده لمين بئانصاراته بنينوى التي انشئا فيها مكتبة من الواح الط
 بعده عدد من الملوك حتى سقوط امبراطورية نينوىAssurbanipalتشفر اوتترجم واستمر 

  علما بئان عصابات داعش التيCyaxareقم على يدي الفرس الميديين بقيادة612عام 
 قد عبثوا بها مثلما عبثوا بغيرها2015 مايس 13كان يقودها عزت الدور يالذي قتل في 

من كنوز العراق التي تعتبر اقدم واغنى الكنوز الثارية العالمية 

Les Babylonien dits les قم 1225/1894 بين Les Hammorites-شعوب العموريون VIو
Amorties بوسط غرب العراق وحكم فيهم عدة ملوك اشتهر فيهم

1-Hammorabi قم و مدنفوذه على كل بلد1657/ 1730 ملكهم السادس حكم بين 
 Mardukhالرافدين من اكد وسومر واشور ووحد البلد وامن بالله  

 وكانLa Code d  '   Hamprrabi       قانونا شامل عرفHammorabi  قم اصدر 1750  وفي عام 
 بمدينةOrghagina  متئاثرا بعدد من القوانين السومرية والكدية التي سبقته منها قوانين 

Lagash قم وقانون 2360   عام  Sargon I dit l  '   Ancien وقانون الملك 2300   عام   Ur Nammo
قم وغيرها1930   ببابل عام Isin / Icin   بمدينة Labith Ishtar   وقوانين 2100   عام Ur  بمدينة 

من القوانين التي سبقته مثلما كان له اثر بالقوانيين اللحقة الفارسية والغريقية



والرومانية وبقي حتى الن مصدر الهام لقوانين حديثة ولزال محفوظا بمتحف اللوفر.
/انظر شريعة حمورابي واصل التشريع بالشرق القديم دراسة قانونية مقارنة لمجموعة

  4ط2005مؤلفين / مطبعة علء الدين/دمشق سورية عام 

 قم ظهر فيهم عدة539 / 625 بين Les N. Babyloniens-الشعوب البابلية الجديدة VIIو-
ملوك اهمهم 

1150/11 حكم بين La Dynastie d'Isin هو ثالث ملك من سللة  Nabuchodonosor I-الملك1
 فيما اندحرامام الشوريين للفرس العلمينقم وتصدى 37

قم وانتصر562 / 606 حكم بين Nabopolassarهو ابن Nabouchdonosor-I I-ولد الملك 2و
قم فلسطين597 واحتل عام The batille of Karkemish على الفراعنة بموقعة 605عام 

 قم عددا من السرى قدر بثلثين الف وهو ما يعرف تاريخيا586وجلب معه لبابل عام 
 الذين صارلهم وجودL'Exode des Juifs de Palestine a Babylonالبابلي لليهودبالسبي 

بشري ببلد الرافدين وانتشروا منها جنوبا بشبه جزيرة العرب وشرقا ببلد فارس وغربا
حيث بقيت علقاتهم ببلد الشام تجارية وثقافية واجتماعية من حج او زواج او غيره بين مد

و جزر 
 مدينة بعلبك بعد ان حاصرها لمدة ثلثةعشرNabouchdonosor-I Iقم احتل 573وفي عام 

عاما 

 ببلد الرافدين ظهر على عدة مراحل بدئا معLes Perses-النفوذ الفارسي( الول)VIIIو
قم و ظهر فيهم عدة ملوك منهم.331/ 539 بينLa Dynatie d'Achemenidesسللة 
 سمح لمن يرغب من اليهود العودة لفلسطين او النتشاربالمقاطعاتCyrus I  الملك 

الخرى التابعة له مما سهل لليهود الذين لم يعودوا لفلسطين وهم الغلبية لن يتنتشروا
ببلد الرافدين وفارس واسية الوسطى وشبه القارة الهندية و كان منهم من اعتنق

المسيحية على المذهب النسطوري
 

 الذي غزا اليونانDarios I  و الملك Bardiya الذي غزا مصر والملك Cambyse I لكوالم
واحتل شواطئ اثنية وسبارطة 

مقم واندحراما331/336 ببينحكم  Darios III والملك Artaxerxes والملك Xerxesوالملك 
)بشمال شرق العراقLa Bataile d' Arbeloقم (بمعركة اربيل 331السكندر المقدوني عام 

/انظربلد فارس المحور الثاني الفصل الثالث بكتابنا الثاني 

 قم بقيادة129/331 بينLes Grecs /Macedoiniens-النفوذالمقدوني الغريقي IXو
قم وخلفه323 الذي توفي ببابل عام Alexandre Le Grand dit Iالسكندر الكبيراو الول 

 الذي مدوا نفوذهم بمناطقLes Séleucidesجنرالته الذين يطلق عليهم السلوقيون 
بعد الميلد وكان من بين اثارهم بالعراق حصن226بالعراق وبلد الشام حتى عام 
كم غرب بغداد.20عركركوف الذي يقع على بعد 

 بعد الميلد /636 /226 بين Les Perses Sassanides -النفوذالفارسي( الثاني)  سللة Xو

XI العرب بالعراق قبل السلم.حكم فيه -

بعدظهرت العراق شرق جنوب  بعد الميلد 222قم و127بينMISHAN وا   اول مملكةغسان
الواقعة شرق المحمرة بمنطقة Karkhaعاصمتها وتفكك إمبراطورية السكندر المقدوني 

بلقب الملك العربي Yosvioce اليونانيالذي لقبه المؤرخ  Ispawcinoأسسها الملك البصرة و
سط العراق وعيلمبابل بوحتى جنوب ت مملكة ميسان نحو الشمال الغربي امتدو

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%86


تشكل مينائا بشمال الخليج الفارسي / العربي وسيطرت على الملحة يه وبشطوجنوبا
 والفرات ودجلة الكارونالعرب وأنهار 

وراى سفنها تتاجر معTrajanبعد الميلد زارها المبراطور الروماني الغربي 116وفي عام 
 وكان لها علقات ببدايةالعيلميين وهزمت بابلالهند وكان لها قوة عسكرية حيث احتلت 

 حتى اكتساحها من قبل الملك الفارسيHaydabaالقرن الول الميلدي مع مملكة 
 الواقعةفرات -ميشانم ونقل عاصمته لمدينة 147/128 حكم بينMitretis IVالشكاني 

 كم 18على نهر دجلة جنوب المحمرة ب
م دخلتهاالمسيحية بواسطة مبشرين قدموا من مدينة انطاكية الواقعة150وفي عام 

وحكمها ستة Ahwaz التي تحورت لكلمة Hozayشمال غرب سورية وصارت تسمى 
أردشيرم على يدي الملك الساساني 222وعشرون ملكا حكموا حتى نهايتها عام 

 كم جنوب شرق390 .ومدينة العمارة مركز محافظة (ميسان )تقع على مسافة الول
 التي خذت اسمها منها بغداد

جنوب غرب بعد الميلد بشمال غرب بلد الرافدين و241/ 157بين عربايا.ثانيا- مملكةو
كمم وتقع على الطريق الرابط 70والنمرود ب آشور وتبعد عن مدينة كمم110 ب الموصل

 ذاتحمامات وهي مدينة مربعة وجد فيها .وأنطاكية سلوقية السلوقيينبين عاصمتي 
وعملتنظام تسخين متطور وأبراج مراقبة محكمة ونقوش وتماثيل منحوته بالفسيفساء 

م والملك165/ 158ملوك هم  الملك ولجش بين 4عاما 84 وحكمها على مدىمعدنية
م وهو أخ ولجش.ولقب بملك العرب كما اشارت نقوش190/ 165سنطروق الول بين 

م كل199 المشهور بقصة خيانة ابنته له عندما فشل عام بالساطرونبمبانيها ويسمى 
بابل بعد أن احتل مدن Septemos Civiros والمبراطور Trajanمن المبراطورالروماني 

 الساسانية باحتللها لن سكانها دافعوا عنها واستخدموا أقواسا وتيسفون وسلوقية
مركبة ترمي سهمين مرة واحدة وقتلوا بعضا  من الحرس الخاص بالمبراطورتراجان.

 م وهو ابن سنطروق الول.والملك سنطروق الثاني بين200/ 190والملك عبد سميا بين
أردشير الول م ابن عبد سميا وسقطت مملكته على يدي المبراطور الفارسي 241/200

رامي سورية الذيناوكان سكان الحضر من القبائل العراقية العربية مع وجود اقلية من 
كان لهم تأثير باللغة والكتابة والمعتقد حيث كان اهل مملكةالحظر قبل ان يتحولوا

للمسيحية يعبدون آلهاة عدة منها اللت وشمش (الشمس) ونعتوها بالله الكبر و
تخيلوها على هيئة كهل عاقل كما توضح رسومهم على أقواس المعبد الكبير. وهي من

اللهات التي عبدت بشمال شبه الجزيرة وجنوبها.وقيل إنها كانت إلها  ذكرا  عند العرب. أما
بعل سمين أو بعل شمين فهوآلهة شبيهة عند عرب الجنوب وهو رب السماء عند العرب

الصقرالجنوبيين الذين اخذوا عبادته من العرب الشماليين..وشعار مملكة الحظر هو 
جذيمة الوضياح البرشباعتباره سيد الطيور المتواجدة بالمنطقة واشتهرت الحضر بزمن 

 ..تدمر/ زنوبية ملكة الزباءالذي اغتالته 

الحيرةوعاصمتهم م 633-م268وثالثا-مملكة المناذرة (بنو لخم بالخاء من قبيلة تنوخ )بين
وهم من القبايل اليمنية القحطانية التي هاجرتعلى ضفتي الفرات بجنوب غرب العراق.

 السيل العرم بدءا  من أواخر اللف الول قبلبعيدليمني سد مأرب ابعد خراب من اليمن 
لهاتواصل وكانلها.عاصمة على الفرات القريبة من الكوفة  الحيرة ت واتخذللعراقالميلد 

الخرى بالعراق والقريشيين بمكة وبلدالممالك العربية تجاري وثقافي و حربي مع 
كانتبشمال فلسطين  كما  ومملكة النباطبجنوب شرق سورية مملكة تدمرالشام منها

زنوبية جذيمة البرش ملك تنوخ  حيث زاروهبل والعزى اللت هي نفس الهات الهاتها
أمبمنطقة  بالنبط عثر عليهكتب قبل اعتقالها ونفها لرومة كما يشير نقش ملكة تدمر 

هي الخرى سوقها التجاري والثقافي السنوي ,وكان لمملكة المناذرة المنذريةالجمال 
والهندية يتبادل فيه التجار البضائع ومنها البضائع الفارسية ومة الجندلم بالحيرة وبديقا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%84
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%82%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D9%81%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%AC%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86


 جيشا قبليا ساند به الجيشالمنذر بن قابوسالمناذرة.كما شكل الملك التي يجلبها تجار 
الفارسي بحربه ضد الرومان الذين كانوا هم ايظا قد استعانوا بجيش قبلي مماثل من

 ( اورفة )الواقعة شمال العراق والرها قرب Galincoumالعرب الغساسنة والتقوا بمعركة 
سورية و تشبه معارك داحس والغبراء والوس والخزرج وقد تشبة معارك عصابات داعش

 بين ابناء سورية والعراق  2014الن 
المكتوب على كما يظهربالنقش )ملوك العرب(أطلق ملوك المناذرة على أنفسهم لقب و

هذا قبر إمرؤبعبارة ( م328 عامإمرؤ القيس الول المتوفى احد احد ملوكهم وهو قبر
وهي من بين أقدم كتابات الخط العربي الحالي. )القيس بن عمرو ملك العرب كلهم

و295/228 امرؤ القيس بن عمرو بين /286/228ومن ملوك المناذرةعمرو بن عدي بين 
418 /363 والنعمان الول بن امرئ القيس بين363/328عمرو بن امرئ القيس بين 

و المنذر بن المنذر بين490/462والسود بن المنذر بين 462/418والمنذر بن النعمان بين 
497/490

وبعيد دخول السلم للعراق شارك بعض مسيحي المناذرة بمناصب بالدارة السلمية
 حكام بنزرت بتونسوبنو الورد من ملوك الطوائف بالندلس بنو عبادمثلما فعل مسيحيوا 

والعديد من الشخصيات المهمة بالسياسةوالحرب

 
م618/228مملكة المناذرة بالحيرة ( الكوفة )بالعراق بين 

 بعد الميلد636خضوع العراق للسلم منذ عام -XIIو
 بدئابدعوته السلمية فيها واعرض عنه610 ولد محمد بمكة .وفي عام 570-في عام 1

 كم80 التي تبعد عن مكة بحوالي AL Madine / La Cité للمدينة 622اهلها فهاجرعام 
م وجه اولى الحملت/ الغزوات السلمية باتجاه الردن630وجعلها عاصمته .وفي عام 

وسميت بغزوة مؤتة ضدالبزنطيين الذين هزمو المسلمين .
م توفي محمد وبقيت المدينة بعيد وفاته  عاصمة للمسلمين الذين ورثوا632وفي عام 

م بمكة وزوج عائشة احدى بناته573السلطة منه بقيادة الخليفة الول ابو بكر مواليد 
م بالمدينة واستمر634 / وفاته عام 632لرفيقه محمد وحكم بعيد وفاته بين 

بسياسةالغزوات / الفتوحات للمصار المحيطة بجزيرة العرب شمال وشرقا.
 م قام ابو بكر بئاولى غزواته نحو العراق الذي كان بحينه خاضعا633وفي عام 

م بمعركة القادسية ليدخل السلم بالتدريج للعراق 633للساسانيين الذين انهزموا عام 

 بمكة وحكم581كما حكم من بعدابي بكربالمدينة الخليفتان عمرالول بن الخطاب مواليد 
 م واستمرهو الخر كسابقيه بسياسة الفتوحات644 و اغتياله بالمدينة عام634بين 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/328
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%87%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B0%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Lakhmids.jpg


التي تجاوزت العراق لتشمل بلد فارس نفسها وبلد الشام اللتان خضعتا الواحدة بعد
 وصارتا مقاطعتان تابعتان للدولة العربية والسلمية وعين634/ 633الخرى للسلم بين 

لكل منهما واليا / حاكما /متصرفا .وشيد عدة مدن بالعراق ومنها البصرة الواقعة بجنوب
العراق عند ملتقى دجلة والفرات قبل مصبهما بشط العرب ثم بالخليج 

 وكان قد تزوج وعلى مرحلتين اثنين من بنات محمد577والخليفة عثمان بن عفان مواليد
 م بالمدينة656 و اغتياله هو الخرعام 644وهما رقية وام كلثوم وحكم بين 

XIII-( الكوفة ) الخليفة علي بن ابي طالب .ترك يثرب( المدينة) وحكم من منطقة الحيرة
21م /. في661شباط عام 28 م واغتياله في 656على الفرات التي جعلها عاصمته بين 

هجري40رمضان 
ق هجري اي يقل عن محمد23 رجب 13م/600/599 في  من اذار17-ولد علي بمكة1

ونشئا مع بن عمه محمد الذي عامله بمنزلة اخيه الصغير حيثبخمسة وعشرين سنة . 
لم يكن له اخا.وكان علي ثاني من امن بدعوته بعد زوجتة خديجة بنت خويلد السدية

وساهم مع النبي بمعظم انشطته بمكة والمدينة وكان شجاعا وقارئا حيث ساهم بفعالية
بلجنة جمع واستساخ القرئان 

بنت محمد التي انجبت له الحسن Fatima-كانت اولى زوجات علي العشرة هي  2و
والحسين وزينب الولى / الكبرى وام كلثوم الثانية .ولم يتزوج ال بعيد وفاتها وعلى

مراحل تسع نساء هن بعد فاطمة هن .ام كلثوم بنت الفضل بن العباس بن عبد المطلب
وخولة بنت منظور بن رباب بن سيار بن عمرو وام بشير بنت ابي مسعود عقبةبن ثعلبة

 وأم ولد تدعى بقيلة وأم ولد تدعىالكندي بن قيس بن معدي كرب جعدة بنت الشعثو
 بن عبدزينب بنت سبيع وطلحة بن عبيد اظمياءوأم ولد تدعى صافية وأم إسحاق بنت 

ا أخي جرير بن عبد ا البجلي.

الحسن المثنى بن الحسن السبط (محمد الكبر) ومحمد بن الحسن بن عليوذريته هم:
فاطمة بنت الحسن بن علي وحمزة بن الحسن بن علي وجعفر بن الحسن بن عليو
أم الحسن بنت وزيد بن الحسن السبط (محمد الصغر) وبن علي  محمد بن الحسن و

يعقوب والحسن بن علي  إسماعيل بن  وأم الخير بنت الحسن بن علي والحسن بن علي
حسين وعبد ا بن الحسن بن علي وبن علي  القاسم بن الحسن  وبن الحسن بن علي
علي  أم سلمة بنت الحسن بن  وعبد الرحمن بن الحسن بن علي وبن الحسن بن علي

عمر بن (عبد ا الصغر) وعبد ا بن الحسن بن علي وأم عبد ا بن الحسن بن عليو
...اي ان عليا انجبن له احد عشر ذكراأبو بكر بن الحسن بن علي .وبن علي  الحسن 

غير ان من يدعون بانهم17 والناث 13وخمسة عشر انثي ليكون مجموع اولده الذكور 
يتبعون المذهب الشعي المامي الثني عشري ل يعترفون باولده من زوجاته الخرى

/.379ويكتفون فقط بابناء وبنات فاطمة/ الخضري ص 

-بعيد وفاة محمد كان علي يتوقع ان يكون هو خليفته غير انه ولسباب عديدة اهمها3و
صغر سنة ولرغبة المسلمين بعدم جعل الخلفة وراثية ولن ابا بكر وعثمان وعمر كانوهم

 بالنسبة لمحد محل ثقته( من المهاجرين الوائل من مكة ) ولن النصار من اهلايظا
المدينة ارادوا الخلفة فيهم كما اشرنا وتمكن ابو بكر وعمر من حسم المر بجعل الخلفة

اول خليفة وجعل من عمر رديفه وخلفه بعيد وفاته فيما جعل من بكربالمهاجرين وكان ابو
علي قاضيا ومفكرا وهي وظائف ومهمات ابقاها فيه الخليفة الثاني عمر فيه حيث كان
علي واحد من المرشحين الستة الذين رشحهم عمر لخلفته بعيد وفاته اغتيال متئاثرا

 وهي على الرغم من ادانتها الدائمة من قبل من يطلقون على انفسهمبجراحه 
مشايعي عليا فكرة دمقراطية لم يقم بها اي خليفة عربي او اسلمي حتى الن 

-وبسبب التوازنات العشائرية حيث ان بني هاشم كانوا اقلية عددية وكانوا يتميزون4و
ببعض قيم المثالية والنزاهة التي لم يرغبها كثير من الناس الذين مالوا لعثمان ليكون

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A
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http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%85_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%85_%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%85_%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
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خليفة عمر بئاعتبار انه متقدم بالسن نسبيا وثريا وقريشيا (امويا ) ومتئاثر بعلقاته القبلية
هو مروان بن الحكم الموي السفياني الذي هيمن على وحيث وضع له كاتبا اي وزيرا

مركز الخلفة بحيث لم يعد لعلي ول لعدد من الصحابة ادوارا كالتي ادوها بعهدي ابي بكر
كما ان هيمنة رجال بنو امية على الكثير من المراكز بالمصار مما انتج وبسرعةوعمر .

نقمة اقتصادية واجتماعية اكثر منها قبيلة على الخليفية عثمان الذي سمح بمثل تلك
التجاوزات بشكل مباشر او غير مباشر .فان كان يدري بها فهي مصيبة وان لم يدر

 من الكوفة ومثلهم3/2  فالمصيبة اعظم .وتجمع الف ومائتان من المتمردين/ الثوار منهم 
من البصرة ومثلهم من مصر واتفقوا على بث اشاعات موفقة ضد الخليفة وتجمعوا

بالمدينة وحاصروا داره لمدة اثنين وعشرين يوما دون ان ينجده احد من اهلها حيث هجرها
وهرب منها بعضهم ومنهم عائشة بنت ابي بكر لتطلب النجدة من مكة التي كان يمكنها
بحكم قربها من المدينة ان ترسل خلل يومين جيشا يدافع عن الخليفة غيرانها لم تئات

اكثر من ستين الف من المويين وكان  وصلها   كما ان معاوية الذي كان واليا بدمشق التي 
 ساعة جندا من الشام لنجدته ال انه لم يفعل لنه اراد بحكم72  يمكنه ان يرسل وخلل 

شيطنته وميكافيليته ان يستفيد مما سيحدث لعثمان ليعلب الدور الذي يطمح به لستلم
الخلفة خاصة وانه صار يملك المال والرجال وانه هو الخر من سادة قريش .

كما ان الثواراو المتمردون وبعيد ان قتلوا عثمان ولكي يعطوا لفعلتهم او لثورتهم صفة
شرعية لم يرشحو احدا منهم خليفة بل نادوا وطالبوا ورشحوا عليا خليفة لنهم كانوا

يعلمون بمنزلته العائلية والدينية التي اشرنا لها باقتضاب جدا خاصة وان عليا ل ينكر حقه
فيها وطموحه بها منذ وفاة محمد فجائته الفرصة وال فستذهب للمويين 

-كما ان عليا وقبيل موافقته على قبول الخلفة دعا اهم من بقي بالمدينة بالوجهاء5و
وخاصة كل من عبدا بن عمر بن الخطاب ومحمد بن ابي بكر والمغيرة بن شعبة وعبد

ا بن عباس وقيس بن عبادة الخزرجي النصاري وسهيل واخيه عثمان وعثمان ولدا
حنيف بن وهب النصاري الوسي والقعقاع بن عمر و طلحة بن عبيد ا والزبير بن العوام

م معتبرا ذلك كافيا له لن يطلب من ولة644وسعبد بن ابي وقاص ليبايعوه عام 
هو الذي يقرر الشرعية  المصاراعلن بيعتهم له لن المركز كما هو المعروف

غير ان طلحة بن عبيد ا والزبير بن العوام وسعبد بن ابي وقاص هربوا سرا لمكة
ليلتحقون بعائشة واعلنوا بانهم بايعوا تحت الخوف والتهديدلينظم اليهم عبد بن الحضرمي

ي ويعلي بن امية الذالبصرة  يا على   والي مكة بعهد عثمان وعبد ا بن عامرالذي كان وال
 كان واليا على اليمن 

.
-كما ان عليا كان بدوره  اجرى تغيرا سريعا وواسعا بولة المصار من المويين خاصة6و

الذين لم يبايعوه ولم يعلنوا اعترافهم بخلفته كما يقتضي العرف السياسي والفقهي
باعتباره امير وقائد المة حيث قرر استبدالهم بغيرهم دون التشاور معهم حيث عين كل

من -
بالمدينة -التي تركها علي وجعل من الحيرة على نهر دجلةعاصمته لكي يواجه معاوية

345 قثم بن عباس / الخضري ص اليماليا وعسكريا فابقى عليها الو

وباليمن -عبد ا بن عباس الذي حاول ان يبقي اقليمه خارج الصراع الدموي الذي دار
بين الخوة بالدين .غير انه لم يفلح لن اليمنيين رفضوه وانحازوا للمويين وخسر اثنين من

اولده قتلهما بشر بن ارطاة فهرب ملتحقا بعلي بالكوفة

وبمصر كان والي عثمان هو محمد بن ابي حذيفة فئارسل علي عليها قيس بن سعد بن
عبادة النصاري (الوسي) الذي عارضه مسلمة بن مخلد النصاري (الخزرجي) الذي كان
له نفوذ بمنطقة يقال لها خربتي ومعه عشرة الف جندي ورفض العتراف بوليته وبخلفة
علي فئاعتزل قيس ولم يقاتل مما دفع علي لن يرسل محمدا بن ابي بكر الذي لم يصمد
هو الخر امام مسلمة بن مخلد لن محمد بن ابي بكر كان قليل المال والرجال حيث كان

معه الفين منهم فقط فيهم كنانة بن بشير فصار محمد بين كماشتين حيث واجه عمرو بن
العاص ومعاوية بن خديج من دمشق بسنة الف مقاتل فقبضوا عليه وقتلوه واحرقوا

جثته وهوابن الخليفة الول!.فبعث علي مالك بن الشتر النخعي الذي توفي مسموما



قبل ان يصل من قبل من كلفهم معاوية وبذلك صارت مصر موالية لمعاوية / الخضري ص
373. 

وبالكوفة ارسل علي عليها واليا هو عمارة بن شهاب.

وبالبصرة ارسل علي واليا جديدا هو عثمان بن حنيف بن وهب النصاري الوسي بدل من
ابي موسى الشعري ثم عبد ا بن عباس 

هجري بالبصرة  حيث جائت عائشة ممتطية جملها36م/ 656-معركة الجمل في 7و
ومعها طلحة والزبير بن العوام وانظم اليهم بعض من اهل البصرة وطالبوا عليا تسليمهم

من التحق به من قتلة عثمان الذين انظموا لجيش علي بقيادة القعقاع بن عمرو دارت
بضواحي البصرة بين علي وجنده من جهة ومن جهة اخرى بين عائشة وصحبها وخاصة
طلحة بن عبيد ا والزير بن العوام .وانتصر فيها علي بعد ان راح فيها عشرة الف قتيل

من الطرفين بمن فيهم الزبير بن العوام وطلحة وعتاب بن اسيد من قريش فيما قتل بعض
.352اصحاب علي ولده محمد./ الخضري ص 

.
-في دمشقالتي كان عليها معاوية واليا وعزله علي وارسل بدله سهيل بن حنيف بن8و

لدمشق بل لتبوك بالردن لن جند معاوية وهب النصاري الوسي الذي لم يصل هوالخر
تصدوا له بالطريق فعاد للمدينة .كما ان معاوية ارسل عبد الرحمن بن عوف بستةالف
اموي دمشقي لغزو العراق من جهة الجزيرة الفراتية الغربية حيث احتلوا هيت والنبار

الواقعة شمال الكوفة .كما ارسل معاوية جيشا بقيادة الضحاك بن قيس لمحاصرة البصرة
الف دمشقي اموي لمحاصرة مكة والمدينةثة كما ارسل جيشا اخر برئاسة ابن ارطئابثل

واليمن وصار معاوية يتحدى عليا

هجري دارت بين جند علي من جهة وجند معاوية37م/657 عامSiffine -معركة وادي 9و
من جهة اخرى بوادي صفين على نهر الفرات شمال غرب العراق .واستمرت لمدة سبعة
ايام حسوما كانت فيها الفواجع اكبرمن معركة الجمل حيث بلغ عدد القتلى من الطرفين

تسعين الف معظمهم من جند الشام فيما قتل فيها من جند علي عمار بن ياسر وبرز فيها
بطل مالك بن الشتر الذي اوقع كثيرا من رؤوس جند الشام الذين رفعوا المصاحف منادين

بهدنةوبالتحكيم فلم يوافق عليها علي ببداية المر لنه اعتبرها احدى الخدع التي
يمارسها معاوية حيث قال لجنده امضوا على حقكم وصدقكم فان معاوية وعمرو بن

العاص وابن ابي معيط وحبيب بن مسلمة وابن ابي السرح والضحاك بن قيس ليسوا
باصحاب دين ول قرئان فانا اعرف بهم منكم فقد صحبتهم اطفال ورجال فكانوا شر اطفال

معظم جنود على الذينان ورجال وانهم مارفعوا المصاحف ال خديعة ودهاء ومكيدة..غير
انهكهم القتال والجوع وافقوا على ايقاف القتال وبمقدمتهم مسعر بن فدكي التميمي

استجب لكتاب ا ( وان جنحوا للسلم فاجنح لها )وال ندفعك برمتك حيث قال له :يا علي
للقوم او نفعل بك كما فعلنا بابن عفان وان تبعث لمالك بن الشتر النخعي ليترك القتال.

من يطلب من الشتر لنسل ولم يكن لعلي من خيار ال النزول عند رغبة غالبية جنده وار
يترك ساحة المعركة التي كان متغلبا فيها على جند معاوية  .

كما ان عليا اضطر لن يرسل رسول وهو الشعث بن قيس لمعاوية ليسئاله عما يريده؟
فقال له اما ان تسلمونا قتلة عثمان او نحتكم لكتاب ا ونبعث من قبلنا رجل وهو عمرو

 حديثاعن39 للهجرة و له 43 قبل الهجرة وتوفي عام 50بن العاص القريشي مواليد 
محمد فيما ترسلون من يمثلكم ونقبل بما يقرران انتشارالنقسامات بين جند علي مقابل
وحدة صف جند معاوية حيث كان معاوية يستشير اصحابه ال انه يقرر وحده في حين صار

بموقف اضعف واصحابه هم الذين كانوا يقررون معه مما اوجد اجتهادات متعدة داخل عليا
صفوف جنده اختلط بها الحق بالباطل . 

كما ان الشعث قبل ان يستشير عليا سمى عبد ا بن قيس الحضري القحطاني
يحديثا عن محمد مفاوضا عن علي الذ355اليمني الملقب ابو موسى الشعري الذي له 

كان يرى فيه رجل متحيزا ول يرتقي لخبرة عمرو بن العاص وانه كان يريد ان يكون يكون



ممثله هو ابن عمه عبد ا بن عباس .غير ان بعض من جنده قد خرجوا عليه من جديد
واصروا على ان يكون ابو موسى الشعري هو ممثله بالتحكيم ولم يكن امام علي غير

..359الموافقة على التحكيم ./ الخضري ص 

المفاوضات-جرت المفاوضات والتحكيم بين ممثلي علي ومعاوية بمنطقة حومة الجندل
قرب دمشق حيث ارسل علي اربعمائة من رجاله يتقدمهم ابوموسى الشعري وفيهم

عبد ا بن عباس وقيس بن الشعث فيما ارسل معاوية اربعمائة عليهم عمرو بن العاص
وبدئا الرجلن يتناظران بثلث مواضيع كان الشعري هو اول المتحدثين فيها: 

قال الشعري لعمروبن العاص .لماذا ل يبايع صاحبك معاوية عليا الذي هو بن عم محمد
وزوج ابنته وثاني من اسلم ورافق محمد بالسراء والضراء وكان واحد من ستة اختارهم

عمر بن الخطاب لخلفة المسلمين وبايعه اهل المدينة وكثير من المصار  ؟ 
اجاب عمرو بن العاص -قبل ان اجيب على هذا السؤال ارى ان تجبني انت عن السؤال

الذي من اجله اختلفنا ال وهو: هل انك تشهد بان عثمان قتل مظلوما ام ل؟ 
اجاب ابو موسى- نعم اشهد انه قتل مظلوما 

من سورة السراء يقول (ومن قتل33واردف ابن العاص قائل -وتعلم بان ا بكتابه بالية 
مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا يسرف بالقتل انه كان منصورا )؟

قال الشعري . نعم اعلم
فقال عمرو ..اذا ما يمنعك من مبايعة معاوية ولي عثمان وبيته بقريش وهو اخ ام حبيبة

احدى زوجات الرسول وصحبه فهو صحابي وانه بلغني بان يكرمك كرامة لم يكرمها خليفة
من قبله ؟

قال ابو موسى اتق ا يا عمرو فانه ليس على الشرف يولى الولة وان عليا هو افضل
من صاحبك وان المهاجرين الولين هم اولى بها و لو شئت لحيينا اسم عمر بن الخطاب

فولده عبد ا كان شاهدا على تخليف عثمان 
 قال عمرو : ان كنت موافق على تنحية علي وبيعة ابن عمر فما يمنعك من تخليف ابني

سعد وانت تعرف فضله وصلحه ؟ 
قال الشعري ان ابنك رجل صدق ولكنك غمسته بهذه الفتنة؟ 

قال عمرو .وقدشعر بان ابا موسى ليس مصرا على شرعية خلفة علي بل موافقا على
خلعه فقال له .لماذا ل نخلع عليا ومعاوية ويكون المر شورى بين المسلمين يولون من

رضوا ؟
قال الشعري  انا معك بخلعهما 

قال عمرو -فلنكتب بذلك صحيفة ..
فكتبا ووقعها كلهما 

ثم قال عمرو  فلنعلن للملئ الذين ينتظرون ما اتفقنا عليه ..
فخرجا وكان ابو موسى اول المتحدثين ايظا حيث قال ايها المسلمون انا نظرنا بامر هذه

المة فلم نراصلح لمرها ول الم لشعثها من امر قد اجمع عليه رئايي ورئاي عمرو بن
العاص وهو:ان نخلع عليا ومعاوية وتستقبل المة هذا المر فيولوا منهم من احبوا

عليهم .ثم نهظ عمرو بن العاص وقال  ايها المسلمون سمعتم ما قاله ابو موسى فقد خلع
صاحبه .وانا اخلعه ايظا واثبت صاحبي فانه ولي عثمان والمطالب بدمه واحق الناس

بمقامه. فهتف اصحاب معاوية بحياته فيما بهت اصحاب علي وصاحوا انها خدعة .وافترق
الطرفان وهما بشقاق كبير.

 :كان قيس بن الشعث احد اعضاء وفد التحكيم الذيLes Kharijites-ظهور حركة 10و
ارسله علي قد اشاع خبرالتفاق وقرئا محتواه لجند علي الذين وافقوا عليه قبل ان يعلم
به علي الذي رفضه لن معاوية بنظره لم يكن خليفة ليخلع فخرج / انشق / تمرد قيس

 من جنده ومعهم عبد ا بن وهب الراسي الزدي الذي لقب2800بن الشعث مع 
بالخارجي الباضي الذي تصدى له علي بسبعين الف و قضى على معظمهم/ الخضري

 371ص 

هجري بمسجد/ جامع40 رمضان 18م/ 661كانون الثاني 22-اغتيال علي في11و
 قرر ثلثة من الخوارج اغتيال من اعتبروهم مسؤولين الفتنة وهم:معاويةحيثالكوفة 



وعمرو بن العاص وعلي .فتولى عمرو بن بكر . مهمةاغتيال عمرو بن العاص الذي وله
معاوية ولية مصر وانتظره عند الفجر قرب جامع الفسطاط / القاهرة ليصلي بالناس غير

انه لم يقتله لنه لم يخرج بتلك الليلة لصلة الفجر بل خرج بدله (خارجة بن حذافة) صاحب
شرطته ..

فيما خرج البرك بن عبد ا ينتظر معاوية امام جامع دمشق فضربه بسيفه الذي لم يصبه
بل اصاب اليته ومن يومها وضع معاوية شرطة وحرسا يحرسونه حتى وهو يصلي وخرج
عبد الرحمن بن ملجم الحميري الكندي مواليد قبل ظهور السلم وامن بالسلم وهاجر

للمدينة بولية عمر وقرئا على معاذ بن جبل وقاتل بجانب علي وانتظره امام جامع/
مسجد الكوفة عند الفجر ولم يكن معه من يحرسه فضربه بسيفه ليموت بعد ليليتين و

 380قبض عليه وقتل من قبل الحسن بن علي / الخضري ص 
بمسقطوبقيت حركة الخوارج لسنين طويلة لحقة قوة قتالية وتتواجد حتى الن 

والبحرين وليبية والجزائر وغيرها كما 

و-اثنا عشر -الخليفة ( ألخامس )الحسن بن علي بن ابي طالب -هو البن الكبر لعلي
م670م وتوفي ( مسموما)في اذار 625ولد من امه فاطمة بنت محمد بالمدينة في اذار

ودفن بالبقيع بالقرب من المدينة .واخوته الحسين والعباس اخيه لبيه وزينب بنت علي
وام كلثوم بنت علي والمحسن بن علي ومحمد بن الحنفية بن علي وابو بكر بن علي 

 الذي توفى40 من رمضان 18وحكم الحسن بالكوفة ايام معدودات بعيد اغتيال والده في 
.غير ان معاوية هدد الحسن ليتنازل لكي ل يعرض نفسه للقتل و(وهبه مال منه19يوم 

ووعده بان يتخلى عنها له بالعام القادم ).وفهم الحسن بحسه السلمي بان معاوية كان
لمال والسياسة  مستعد لن يقاتل ويقتل الحسن ايظا ليبقى بالسلطة التي اشتراها با

فاضطر الحسن لئاسباب سياسية وليست فقهية او شرعية لن يتنازل له باواخر عام
61     محرم  م/680   هجري وكان عهد معاوية طويل نسبيا امتد بين تشرين الول 41  م/ 661

علما بان حسن  ،مكنه لتدبير مؤامرة سم الحسن بكربلء ليورث الحكم لولده هو يزيد..  هـ
 هـ و اذار3   م /رمضان 625  بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي عاش بين مارس 

علي   هـ تزوج من كل من ليلي بنت عروة بن مسعود الثقفي وهي أم 50  م/صفر 670
 والرباب بنت  السجاد   أم   الفرس   آخر ملوك   الثالث     يزدجرد  شاه زنان بنت    الفارسيةالسيرة   الكبر و

 وأم  بكربلء   المشهور بعبد ا الرضيع الشهيد   علي الصغر  وسكينة و  أمرئ القيس بن عدي أم 
ة بن عبيد ا أم  اق بنت طدْلحد  وسكينة .ومن الذكور  فاطمة  .وكان له من الناث   فاطمة  إيْسحد

اقعة   قتلوا ب (و  وعلي   وجعفر مات قبل أبيه ولم يعقب وأمه قضاعية   علي الصغرو  علي الكبرو
.  علي بن الحسين   وهو   زين العابدين   بكربلء) بئاستثناء   الطف

  السفيانييين والمروانيين بالشرق من عاصمتهم دمشقLes Ommayades -سللة XIVو
 هجري .حكم فيهم ثلثة عشر خليفةسنتحدث عنهم132م 750 و 44م هجري661بين 

طويل عندما نتحدث عن بلد الشام لن الدولة الموية كان مركزها دمشق.ونكتفي هنا
الشارة له باختصار جدا لننا سنتحدث عن اهم ولتهم الذين حكموا العراق والبلدان

السيوية التي تقع شرقه.

م بعيد انتصارة الدبوماسي680/661-( الخليفة )معاوية بين ابي سفيان حكم بين 1
والتفاوضي والتكتيكي المخادع لعلي وهو من دهاة العرب بالسياسة حيث له مقولة (لو
كانت بيني وبين خصمي شعرة لما قطعتها ) حيث انه جمع حول كثير من شيوخ ورؤساء

القبائل واغدق عليهم الموال واقطعهم اراض..ولذلك فقد هاجر ورحل الكثير من ابناء مكة
والمدينة وما يجاورهما من بني امية والمقربين منهم وحلفائهم بالماضي نحوبلد الشام
وانتشروا بطولها وعرضها حيث شكل منهم معاويا جيشا قويا يتقاضى اجورا واقطاعات

حيث صارالمويون الوافدون من شبه جزيرة العرب يشكلون ثقل نفسيا واقتصاديا
وسياسيا وثقافيا وعسكريا على اهل البلد بصفهتم حكاما غزاة 
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 وهي فترة قصيرة تمكن خللها بنفس683/680-ولده ( الخليفة)يزيدالول حكم بين 2و
عام تنصيبه ومن خلل واليه بالعراق وهو عمه زياد بن ابيه الذي ساهم بمقتل

( استشهاد) الحسين بن علي ومعظم افراد عائتلته بموقعة كربلء

م حيث اندحر لصالح ابناء عمومته684/683-معاوية الثانية لم يحكم ال عاما واحدا بين 3و
من المويين المروانين

م و كان كاتبا للخليفة عثمان وخانه685/ 684مروان بن الحكم بن سفيان حكم بين-4و
وهرب لدمشق وتمرد على السفيانيين واخذ السلطة منهم ليكون سللة حكمت بئاسمه 

  وبعهده تم تعريب الدواوين والمراسلت705/684-ولده عبد الملك بن مرون حكم بين 5و
وصك عملة عربية اسلمية باسم الدينار العربي ليكون منافسا للعملة البيزنطية  بسوق

المهاملت التجارية
 
 بعهده وصلت الجيوش السلمية715/ 705-ولده الوليد بن عبد الملك حكم بين6و

 ولحدود الصين غربا بمعركة اطلس711لسبانيةعام

م  انتقم من معظم القادة والزعماء الذين ساندوا اخيه717/715-اخوه سليمان بين 7و
ولذلك كان عهده عهدا دمويا

101 م 720وهجري 61  م/681   حكم بينبن عبد العزيز الموي -وعمهم عمر( الثاني) 8و
 ويرجعالخلفاء الراشدينويعتبر سادس  المويينثامن الخلفاء هو ويكنى بأبي حفص و هـ

والراجح. عمر بن الخطاببن ليلى بنت عاصم  حيث أمه عمر بن الخطابلجده لمه نسبه 
عبد ثم استدعاه صالح بن كيسان ي على يدتعليمهتلقى و بالمدينة هـ61أنه ولد عام 
 وعينه أميرا  على إمارة صغيرة بالقرب منفاطمة وزوجه ابنته وان لدمشق ر  الملك بن مر

وحاول عمر بن عبد العزيز ان.هـ   86 وظل واليا  عليها حتى سنة دير سمعان تسمى حلب
يعيد التوازن بالدارات بالمصارحيث عزل كثيرا منهم وابدلهم بغيرهم واعاد النظر

بسيباسة الضرائب التي كان تفرض بطريقة مجحفة بحق الناس وقال مقولته الشهيرة
لليمان وحاول نشر الدين بالحوار والتفاوضبان محمدا لم يات جابيا للمال بل داعيا 

وليس بالقوة وشجع التعليم ولذلك يوصف بانه اعدل خلفاء بيني امية بالشرق 

هجري105 م/724هـ/ و101/م720 حكم بين عبد الملك بن مروان-يزيد الثاني ابن 9و-
هـ فهو مرواني من جهة أبيه72 م/ 691 عامدمشق. ولد بـيزيد بن معاويةأمه عاتكة بنت 

وسفياني من جهة أمه وكان من مجالسي الطرب والجواري .كما انه انه انشغل بالعصبية
القبلية ومتحيزا  للقبائل المضرية (القيسية) ضد القبائل اليمانية (الكلبية) مما ساهم اكثر

من جيد للتمزق فكثرت الثورات ضده كثورة يزيد بن المهلب بالعراق والتي انتهت على
يدي مسلمة بن عبد الملك، بسحقها وقتل قائدها وملحقة أفراد أسرة آل المهلب

وابادتهم على الرغم مما كان لهذه السرة من دور كبير بخدمة الحكم الموي وحمايته
وانفجرت الثورات أيضا  بالشمال الفريقي و بالندلس خاصة بعد أن شعر البربر وغيرهم

بالظلم من فرض الجزية عليهم بالرغم من إسلمهم. وحدث مثل ذلك ببلد الترك وببلد ما
وراء النهر وببلد الخزر وأنزل الثوار هزائم منكرة بالقوات المويةوعاد الخوارج لنشاطهم

 وتوقفت نهائيا  أعمال الفتوح بعد أن انشغلت الدولةعمرالمعادي للدولة بعد هدوئهم بعهد 
 منالوليدبالثورات والضطرابات الداخلية..كما ان يزيد الثاني اراد أن يولي ابنه الصغير

بعده فاجتج عليه اهل بيته فوليى مجبرا أخاه هشاما  على ان يتولها من بعده ابنه
هـ/ شهربالبلقاء من105م / شعبان عام 724الوليد.وتوفي يزيد الثاني كانون الثاني عام 

أرض الشام عن عمر يناهز الثامنة والثلثين  بعد أن حكم أربع سنوات وشهرا 

 وهي ثاني اطول فترة حكم بالعهد743/724-اخوه هشام بن عبد الملك حكم بين 10و 
الموي بالشرق بعد معاوية الول 
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بنت محمد بن يوسف الثقفي أخ الحجاج  من امه   الموي .  الثاني   بن يزيد  الثاني   الوليد -1Iو
وهو اول خليفة اموي يقتل     م44  7   مقتله    و743     بين عامي  حكم سنة واحدة وشهرين   و
وقيل أنه عزم على أن.المجون و  الدعارة  حيث انتشرت بزمانهالمحرمات   عرف باستحلله   و

 وقيل أنه رمىفيها ويشرف منها سكران على الطائفين الخمريشرب فيها بمكة يبني قبية 
وقتله فانتقم منهوأمر بالقبض على خالد بن عبد ا القسري البجلي  بالسهام امصحف

سنة  38وعمره  قتله ابنه محمدو

هجري وتوفي بعيد توليه126م744هجري و/86م 705-يزيد الثالث بن الوليد بين 12و
الخلفة بستة أشهر. 

 بمعركة نهر الزاب الكبير بشمال750      م ومقتله عام744  مروان الثاني بن الحكم بين -13و
شرق الموصل من قبل المقاومة العباسية التي كان يقودا ابو مسلم الخراساني وهو

  ثاني خليفة اموي بالشرق يقتل
 
- الخليفة هشام هرب للمغرب بشمال افريقية وسيعبر للندلس ويصبح اميرا14و

م 1031وسيلقب ( صقر قريش )وسيؤسس سللة اموية حكمت حتى عام 

م/..بظل هذا الصراع الدموي750هجري و42م 661-اهم الولة المويون بالعراق بين 
على السلطة نصب الخلفاء المويون ولتا اطغى منهم ..

هم ولتهم منهم كل من نشير لوعلى صعيد العراق 

م/673م والعام الول من الهجرة وتوفي عام 632-الوالي زياد بن ابيه الموي عاش بين 1
واختلف الناس  بئاسمه فقيل انه زياد بن عبيد الثقفي وقيل انة ابن ابيهجري 53

م من أمه623 الولى / الهجريةولد بمدينة الطائف بالسنة سفيان وكان أحد دهاة العرب .
وأصبح من خطباء العربوأعتمد على نفسة سمية التي كانت جاريةو اسلم بعهد ابي بكر 

 وعملعمر بن الخطاب الخليفة أقر ببنوته ولمع اسمه بعهد أبا سفيان بن حربوقيل أن 
فارس تولى زياد ولية طالب  علي بن أبي  الخليفة وبعهد الشعري  لبي موسى كاتبا  

 استمالته ليستعين به ويمنعه منمعاوية بن أبي سفيان،فلما أراد والبصرة وكرمان
فض زياد فلجأ معاوية للحيلة فأرسل له يخبره أنه سيقرالحسن بن علي فرمعاونة 

هجري  على معاوية44بنسبته لبيه ويصبح اسمه زياد بن أبي سفيان فوافق وقدمعام 
 وخطب45 فقدم للبصرة بربيع الولسجستان وخراسان ووالكوفة البصرةالذي وله 

خطبته التي سميت البتراء لنه لم يحمد ا فيها ومما جاء 

فيها.بعد البسملة( .فإن الجهالة الجهلءوالضللة العـمياء والغي الموفي بأهله على
النار،ما فيه سفهاؤكم ويشتمل عليه حلماؤكم،من المور التي يشب فيها

الصغير.وليتحاشى عنها الكبير.كأنكم لم تقرؤوا كتاب ا ولم تسمعوا ما أعد من
الثواب الكريم لهل طاعته والعذاب الليم لهل معصية قربتم القرابة وبعدتم الدين كل
امريء منكم يذب عن سفيهه صنع من ل يخاف عاقبة ول يرجو معادا  ما أنتم بالحلماء.
وقد اتبعتم السفهاء!حرام علي الطعام والشراب حتى أوسويها بالرض هدما  وإحراقا 

ا .إني رأيت آخر هذا المر ل يصلح إلبما صلح به أوله لين بغير ضعف وشدة بغير عنف.
وإني أقسم بال لخذن الولي بالمولى والمقيم بالظاعن والمقبل بالمدبر والمطيع
بالعاصي والصحيح بالسقيم حتى يلقى الرجل منكم أخاه فيقول:أنج سعدفقد هلك
سعيدأو تستقيم قناتكم.وإياي ودلج الليل،فإني ل أوتى بمدلج إل سفكت دمه،وإياي
ودعوى الجاهلية فإني ل أجد داعيا  بها إل قطعت لسانه،ولقد أحدثتم أحداثا  لم تكن،

ولقد أحدثنا لكل ذنب عقوبة،فمن غراق قوما  غريقناه،ومن أحرق قوما  أحرقناه،ومن نقب
بيتا  نقبنا عن قلبه،ومن نبش قبرا  دفناه فيه حيا .وأيم ا إن لي فيكم لصرعى كثيرة

فليحذر كل منكم أن يكون من صرعاي)وتوفي زياد ابن ابيه بالعراق.

/هجري وقتل عام22م 640-الوالي عبيد ا بن زياد بن أبيه (أبي حفص ) ولد عام 2و
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هجري وله يزيد بن معاوية ولية العراق (البصرة والكوفة55 هجري..وفي عام 67 م/685
)وخراسان فكان أول عربي قطع نهر جيحون وفتح مقاطعات بيكند وما جاورها وهو الذي

سمح لبراهيم بن الشتر النخعي التصدي للحسين بن علي ومقتله بكربلء بغرب العراق
إبراهيم بن الشترعبيد ا بن زياد على يدي هجري وهي السنة التي قتل فيها 67عام 

ا ابن زياد بالموصل بشمال66 الذي خرج من الكوفة بذي الحجة عام النخعي  هجري قاصد 
العراق فالتقيا بمكان يقال له الخازر بينه فباغت ابن الشتر جيش ابن زياد فقتله.وبعثوا

رئاسه للمختاربالكوفة

هجري وتوفي بواسط41 م 600ولد بالطائف عام- الوالي الحجاج بن يوسف الثقفي..3و
 هجري وكان اسمه كليب ثم أبدله بالحجاج. وأمه الفارعة بنت95م 715بالعراق عام 

 و عمل معوالحديث القرآن الصحابي الشهيد.وتعلم عروة بن مسعود الثقفيهمام بن 
 بحينه خاضعة لعبدالطائف لكنه لم يكن راضيا  بعمله وكانت والحديثأبيه معلما للقرئان 

 وابنصحابي وهو هـ73 /  هـ2ا بن الزبير بن العوام السدي القرشي عاش بين 
لذي كان احد الستة الذين رشحهم عمر ليختاروا من بينهمالزبير بن العوام االصحابي 

عفان  عثمان بن  واستخلفه الخليفة أبي بكر الصديق بنت أسماءخليفة له وأمه الصحابية 
 حتى أصيب.عثمانعلى داره بالمدينة فكان يقاتل الجند الذين دخلوا يقتلون 

وبعيدمقتل الحسين بن علي ابن خالة ابيه ووفاة يزيد واستلم مروان بن الحكم الخلفة
 بمكة وحكم فيها لمده تسع سنين حتى قوتلخليفةبدمشق اعلن عن نفسه هو ايظا 

خلفاء بني نيابة عن زمزم. على يدي الحجاج وآلت لذريته بعدذلك سقاية  هـ73بمكة عام 
المويين ولم تقم لهم بعد ذلك دولة كغيرهم من البيوت القريشية من العلويين والعباس

 .وكان الحجاج من بين المتضررين فكريا وسياسيا من اصحاب عبد ابن الزبيروالعباسيين
 التي كانت هي الخرىالموية الخلفةفصار من معارضيهم وقررالذهاب للشام حاضرة 

 الذي كانمروان بن الحكمسيطر تعاني صراعا بين السفيانيين والمروانيين بعد ان 
الخليفة عثمان وتركه ليقتل كما اشرنا وذهب لدمشق واستولى على السلطة من ابناء

عمه ال سفيان وحولها هو لخلفة وراثية 

 التي كانت تعاني من مشاكل سوء التنظيمبشرطة الحجاج بجهاز اللتحقالشام اوفي 
روح بنوالستخفاف بالنظام وقلةالمجندين فيما أبدى حماسة وانضباطا  وجعله  اشعار 

 قائدالشرطة مساعدا له فبدئا يمارس الشدة ضد الشرطة ويحثهم على الطاعةزنباع
المطلقة لولياء المر

 التخلص من عبد    عبد ا بن الزبير بمكة فجهزعبد الملك بن مروان قرر  هـ73وفي عام  
جيشا وتباطئا الكثير من القادة لتقبل هذه المهمة فكلف الحجاج لقيادته لعلمه بحقده

سار الحجاج لمكة وحاصرها لعدة شهور لبقاء ابن الزبير وحيدا وضربها بالمنجنيقفعليه 
)264|5حتى هدمها فيما ينفي ابن تيمية ذلك كما جاء بكتابه الجواب الصحيح (

علق جثتهووقام بالقبض على ابن الزبير وقتله وصلبه  وهو بعمر اثنين وسبعين سنة  
على باب مكة .وأرسل لمه بنت ابي بكر أن تأتيه،فأبت فأرسل لها لتأتين أو لبعثن من

يسحبك بقرونك،فأرسلت له وا ل آتيك حتى تبعث إلي من يسحبني بقروني. فلما رأى
ذلك أتى لها 

فقال:كيف رأيتني صنعت بعبد ا؟ 

قالت:رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك وقد بلغني أنك كنت تعيره بابن ذات
النطاقين،فقد كان لي نطاق أغطي به طعام رسول ا من النمل ونطاق لبد للنساء منه

وقال إن ابنك ألحد بهذا البيت، وإن ا أذاقه من عذاب أليم. قالت: كذبت،كان برا
بوالديه،صواما قواما.. 

 وعزل الحجاج عنالنبي المدينة وخطب على منبر عبد الملك بن مروان قدم  هـ75وفي 
العراق لكثرة الشكايات فيه واقره على العراق  حيث استمرت ولية الحجاج على الحجاز
هجري وعاصر فيها عبد الملك وابن الوليد,ونزل الحجاج95/75 عاما امتدت بين 20لمدة 

 الذي بناه علي بن ابيالمسجدالحجاج بالكوفة وأرسل من يدعو الناس  لللاجتماع ب
طالب ودخله ملثما  وأعتلى المنبر فجلس صامتا لوقت طويل يستفز الحاضرين من وجوه
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المدينة الذين سخروا من سكوته فخلع لثامه وقال خطبه نقدية وتهجمية واستفتازية منها
قوله(:انا ابن حل وطلع الثنايا متى اضع العمامة تعرفوني وا يا اهل العراق اني لرى

رؤوسا قد اينعت وحان قطافها واني لصاحبها ولكاني انظر الى الدماء بين العمائم
 إن أمير المؤمنين عبد الملك وجهني إليكم، ورماكم بي.يا أهلالعراقواللحى. يا أهل 

،يا أهل النفاق والشقاق ومساوئ الخلق،إنكم طالما أوضعتم في الفتنةالعراق
! إنما أنتم أهل قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيهاالعراقواضطجعتم في مناخ الضلل،يا أهل 

رزقها رغدا  من كل مكان، فكفرتم بأنعم ا،فأتاها وعيد القرى من ربهافاستوسقوا
واعتدلوا،ول تميلواواسمعوا وأطيعواوشايعوا وبايعوا وإن أمير المؤمنين أمرني بإعطائكم

أعطياتكم وإشخاصكم لمجاهدة عدوكم وعدو أمير المؤمنين، وقد أمرت لكم بذلك،
! أنتم البطانةوالعشيرةالشام فقال:يا أهل الشاموأجلتكم ثلثة أيام، ثم التفت إلى أهل 

وا لريحكم أطيب من ريح المسك الزفر وإنما أنتم كما قال ا: (ضرب ا مثل  كلمة
العراقطيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء) والتفت إلى أهل 

وقال:لريحكم أنتن من ريح البخر وإنما أنتم كما قال ا: (ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة
 مالها من قرار).ثم قال لكاتبه اقر كتاب أمير المؤمنين الذي جا فيهالرضاجتثت من فوق 

 منبالعراقبسم ا الرحمن الرحيم من عبد ا عبد الملك أمير المؤمنين إلى من 
المؤمنين والمسلمين،سلم عليكم،فإني أحمد إليكم ا.فسكتوا فقال الحجاج من فوق
المنبر:ياأهل الشقاق ويا أهل النفاق ومساوئ الخلق.يسلم عليكم أمير المؤمنين فل
تردون السلم؟ هل هذا أدب ابن أبيه( يقصد الوالي السابق زيد )؟ وا لئن بقيت لكم

لؤدبنكم أدبا  سوى أدب ابن أبيه ولتستقيمن لي أو لجعلن لكل امرئ منكم في جسده
وفي نفسه شغل . وقال لكاتبه اعد ما قرئات فقال:بسم ا الرحمن الرحيم السلم

فصاحوا وعلى أميرالمؤمنين السلم ورحمة ا وبركاته.فأنهاه زهم بين مشكك وناقد
فامر الحجاج بغلق باب المسجد وامرجنده بقتل العديد من اشياخ الكوفة 

خراسانو والحجاز والبحرين اليمن فكانت الجزيرة العربيةومن العراق حكم الحجاج شبه 
بن ورقاءمن المشرق تتبعه.وكذلك بلد فارس شرقا وما ورائها ودخل بحرب شبيب 

 الحروريةغزالة فقتله و من بقي من أصحابه بمن فيهم زوجته الكوفة،بسواد البصري
التي كانت تقود النساء الخارجيات .

 دموية طويلة.حرب بعد قطري بن الفجاءة قوتل الحجاج  هـ80وفي عام 

 وخرج عليه وانظم له أهلسجستان الكندي على عبد الرحمن بن الشعثوولى الحجاج 
وقعة دير  هـ83 وقاتلوا الحجاج وهزموه بأربع وثمانين وقعة يمائة يوم وفي البصرة

بني أمية بين الحجاج وابن الشعث) وكانت من أكثر الوقائع دموية بتاريخ الجماجم
الشرق وكان له النصر على ابن الشعث الذي خسر الكثير من رجاله ولجئا عند رتبيلب

يمه ابن الشعث ووافق رتبيل شريطة ألي تغزى بلده الذي هدده الحجاج بغزو ه إن لم يسلي
هجري85عشر سنين وأن يؤدي بعد هذه السنين العشر مئة ألف درهم فقتله رتبيل عام 

وسلم رأسه لعمارة بن تميم اللخمي قائد جيش الحجاج.الذي امر بحرقه  

 الذي ابقى الحجاجالوليد وتولى ابنه عبد الملك بن مروانهجري مات 86م/703وفي عام 
على كل ما أقره عليه والده وقربه  أكثر على الرغم من اعتراض أخيه وولي عهده

الذي كتب للحجاج بانه عندما تولى الحكم بعد أخيه سيعزله فرد عليه الحجاجسليمان 
مستخفا  مما زاد كره سليمان بحجة كونه ظالما وارسل الحجاج القائدقتيبة بن مسلم

الصين جتى حدودوتركستان الغربية تركستان الشرقيةليواصل فتوحاتة ببجيش الباهلي 
 اليوم).باكستان (السند  بلد   و

ا بمنع التجول بعد العشاءالحجاجواصدر بينما  كان جنوده يتجولون رأوا ثلثة أولد فقبضوا.و  مرسوما
عليهم وجاءوا بهم للتحقيق وسألوهم من هم وما سبب خروجهم ليل وهم يعلمون بقرار منع التجوال ؟

رباجاب الول ا د  هـر قـ  ل الد   ودم .نا ابن الذي تمن ز  فب تبعـم ا فبسـو  ما لبت  يبو  هموإ ن نبزب
ء  نار  و  ا إلى ضب ى الن اس أبف واجا ود ..تبرب عـم قـم هم وب لـب و  ام  حب ـم  قبيـب ن هم فبم  ه 

ه والثاني ا م  ـت  .نا ابنم الذي خاضب الصفوف ب عبز  تبقبامب ى اس  تـ  ا بالسمي ـف  حب هب مب قبوم وب
ـا مب ن هم ـلبهم م  ج  كك ر  كباباهم ل تبن فـب ت  ..ر  لـم م الكبريهـة  وب ي لم في يبو  إ ذبا الخب
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قابم لبهمو الثالث ا ـا ..نا ابن المذي دبانبت  الر   هب م  هباش  ها وب وم  زم خ  اببي نب مب مب
ةم ـرب قابم صاغ  ـا ..تبأ تي إلي ه  الرم هب ن  دبم  م  ا وب ال هب ن  مب ذم م  يأ خم

فلما رفع أمرهم للحجاج وقرء ا شعارهم تبين أن 
ام وانشد الحجاج هوايظا  وأبوه حـــــائك  الثانيوالول أبوه فــــــوال  ( متنبئ)  الثالث أبوه حـــــجم
ا ب  أدبا تبس  ئ تب واك  ن  ش  ودمهم عـن النمسبـب  ..كمن  ابنب مب مم ح  يمغ ن يكب مب
ن  يبقمولم هبا أبنـا ذا ن  يبقمول كبان أببي .إنم الفبتبى مب لبي سب الفتبى مب

 لول ادبهم لضربتم أعناقهم ..وكتب 

هجري قتل الحجاج الفقيه التابعي  سعيد بن جبير السدي ولد95م/714وفي عام 
 هجري وقرأ القرآن على ابن عباس ولما كان أهل الكوفة46 م / 664بالكوفة عام

يستفتون به يقول لهم:أليس منكم ابن أم الدهماء بن جبيرحيث كان روى الحديث عن أكثر
من عشرة من الصحابة .

واتبع الحجاج معه الغراء بالمال لكسب صمته فرفض وقال له إن كنت يا حجاج قد جمعت
هذا المال لتتقي به فاعلم بانه ل ينفع مال ول بنون إل من أتى ا بقلب سليم الشعراء:

88-89

فأمر الحجاج بالقبض عليه ودار بينهماحوارا اشبه بالمحاكمة منه :
الحجاج:ما اسمك؟ سعيد بن جبير.

الحجاج:بل أنت شقي بن كسير.
سعيد:بل أمي كانت أعلم باسمي منك.

الحجاج:شقيتد أنت وشقيْت أمك.
سعيد:الغيب يعلمه غيرك.

ا تلظى. الحجاج:لبدلناك بالدنيا نار 
ا. سعيد:لو علمتو أن ذلك بيدك لتخذتك إله 

الحجاج:فما قولك في محمد.
سعيد:نبي الرحمة وإمام الهدى.

الحجاج:فما قولك في على بن أبي طالب،أهو في الجنة أم في النار؟
سعيد:لو دخلتها؛ فرأيت أهلها لعرفت.

الحجاج:فما قولك في الخلفاء؟
سعيد:لست عليهم بوكيل.
الحجاج:فأيهم أعجب إليك؟

سعيد:أرضاهم لخالقي.
الحجاج:فأيهم أرضى للخالق؟

سعيد:علم ذلك عنده.
قدنيي. الحجاج:أبيتد أن تدْصدو

سعيد:إني لم أحب أن أكذبك.
الحجاج:فما بالك لم تضحك؟

سعيد:لم تستوي القلوب وكيف يضحك مخلوق خلق من طين والطين تأكله النار.

الحجاج:ويلك يا سعيد! 

سعيد:الويل لمن زحزح عن الجنة وأدخل النار.

الحجاج:أي قتلة تريد أن أقتلك؟

سعيد:اختر لنفسك فوا ما تقتلني قتلة إل قتلتك قتلة في الخرة.

الحجاج:أتريد أن أعفو عنك؟ 

ذر. سعيد:إن كان العفو فمن ا، وأما أنت فل براءة لك ول عو

الحجاج: اذهبوا به فاقتلوه. فلما خرجوا ليقتلوه،بكي ولده لما رآه بهذا الموقف فنظر إليه
سعيد وقال له: ما يبكيك؟ ما بقاء أبيك بعد سبع وخمسين سنة؟ وبكاه أيض ا صديق له،



فقال له سعيد: ما يبكيك؟ 

الرجل:لما أصابك.

سعيد: {ما أصاب من مصيبة في الرض ول في أنفسكم إل في كتاب من قبل أن نبرأها
يه، 22[الحديد: ] ثم ضحك سعيد، فتعجب الناس وأخبروا الحجاج فأمر بردي

فسأله الحجاج: ما أضحكك؟ 

سعيد:عجبت من جرأتك على ا وحلمه عنك.

الحجاج:اقتلوه. 

ا وما أنا من المشركين [النعام: سعيد:وجهت وجهي للذي فطر السموات والرض حنيف 
79 .[

الحجاج:وجهوه لغير القبلة. 

].115سعيد:{فأينما تولوا فثم وجه ا} [البقرة: 

الحجاج: كبوه على وجهه. 

].55سعيد: {منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى} [طه 

الحجاج:اذبحوه. 

ا عبده ورسوله، خذها مني يا سعيد: أشهد أن ل إله إل ا وحده ل شريك له وأن محمد 
حجاج حتى تلقاني بها يوم القيامة،وندم الحجاج وصار يقول:ما لي ولسعيد بن جبير ؟

يوجد مرقده بواسط بالعراق.

م توفي الحجاج بمدينة واسط بعد ان أصيب بسرطان المعدة ودوفن714هجري/95وفي 
وترك وصيته جا فيها (هذا ما أوصى به الحجاج بن يوسف بأنه يشهد أن ل  غير معروفقبرب

الوليد بن عبدإله إل ا وحده ل شريك له وأن محمدا  عبده ورسوله وأنه ل يعرف إل طاعة 
، وجاء إليه الناس من كلالوليد،عليها يحيا وعليها يموت وعليها يبعث..فتفجع عليه الملك

المصار يعزونه بموته وكان يقول:كان أبي يقول أن الحجاج جلدة ما بين عينيه،أما أنا
فأقول أنه جلدة وجهي كله.وقال الذهبي كان ظلوما  جبارا  خبيثا سفاكا  للدماء وكان ذا

شجاعة وإقدام ومكر ودهاء وفصاحة وبلغة 

 ابن أبي صفرة  المهلب والحجاج متزوج من ابنة القائد 

م596عام باللغة الفدهلدويييةدرهم ساساني نقش فيه اسم الحجاج 

م/697 عامل على خراسان عامالحجاج- الوالي المهليب بن أبي صفرة الزدي عينه 4و
هجري وقام بفتوح واسعة فيما وراء بلد النهرومنها مقاطعات صغد وسمرقند وخوارزم78
فيما وراء النهر و هي مقاطعات كان لهااثر كبير بإثراء الحضارةوطبرستان و جرجانو 

.وابن سيناوالبخاري الخوارزميالسلمية.وبرز فيها علماء ومفكرون عظام منهم 
والطوسي وغيرها

 هجري واستشهد عام49م /657-الوالي قتيبة بن مسلم الباهلي النجدي . ولد 5و
 منالعراق'والى مصعب بن الزبير ه  .كان أبوه مسلم بن عمرو' من أصحاب 96م/ 715

72 سنة مروان  عبد الملك بن ،وقاتل معه ضد الزبير  عبد ا بن  أميرالمؤمنينقبل أخيه 
هجرية 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B9%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D9%87%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%84%D8%A8_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B5%D9%81%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%84%D8%A8_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B5%D9%81%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Arab-Sasanian_Dirham_in_the_name_of_al-Hajjaj_ibn_Yusuf.jpg


 وتحت إمرة الحجاج.وبدعم منعبد الملك بن مروان والري بعهد خراسانوتولى وليتي 
هجري قام بحملته على طخارستان السفلى96/86صفرة بن المهلب وبين 

.كما فتح حوضوباكستان أفغانستانهجرية.وطخارستان السفلى وهي الن جزءا من 
 وأوغل فيها ووصل مدينةالصيننهر سيحون بما على جوانبه من مدن ثم دخل أرض 

 وجعلها قاعدة إسلمية وكان هذا آخر ما وصلت إليه جيوش إسلمية بشرق اسيةكاشغر
ولم يصل أحد من المسلمين أبعد من ذلك قبله وبعده .

La Dunastie كتب له ملك الصين من سللة تانغ كاشغروقال ابن الثير:بعد أن فتح مدينة 
de Tang م/ انظر 907/618 حكمت بين R.Giudicelli, M.Holman, D.Crisa, La Chine, editions

Arthaud, 1987, p 44أن يبعث لهم ممثل عنه ليخبره عنه وعن دينه فانتخب قتيبة عشرة 
 وجهزهم بئافضل المتعةهبيرة بن مشمرج الكلبيلهم عقل وجمال وهندام بئامرة 

والخيول والسلح وقال لهم إذا دخلتم عليه فأعلموه أني قد حلفت أني لأنصرف حتى أطأ
بلدهم و أختم ملوكهم و أجبي جزيتهم وخراجهم . 

 و عنده عظماء قومه فجلسوا ولم يكلمهم الملك و ل أحدالصينفلما قدموا دعاهم ملك 
ممن عنده .فغادروا لمقرهم .. فقال الملك لمستشاريه:كيف رأيتم هؤلء؟ قالوا:رأينا قوما

ما هم إلنساءا..

فلما كان الغد دعاهم فلبسوا الوشي و العمائم الخضر ودخلوا القاعة فقيل لهم ارجعوا .و
قال الملك لصحابه كيف رأينم هذه الهيئة؟ قالوا أشبه بهيئة الرجال من تلك.. 

فلما كان اليوم الثالث دعاهم فشدوا سلحهم ولبسو البيض والسيوف و الرماح ودفعوا
خيولهم كأنهم يتطاردون. فقال الملك لصحابه:كيف ترونهم؟ قالوا مارأينا مثل هؤلءمن

قبل 

 فقال له ملكهبيرة بن مشمرج الكلبيفقال الملك ابعثوا لي زعيمكم فبعثوا له 
الصين:قد رأيتم عظم ملكي و أنه ليس أحد منعكم مني و أنتم في يدي بمنزلة البيضة

في كفي و إني سائلكم عن أمر فأن لم تصدقوني قتلتكم

قال هبيرة:سل .

قال الملك :لم غيرتم زيكم باليوم الول والثاني والثالث ؟. 

قال هبيرة:أما زينا الول فلباسنافي أهلناوالثاني
فزيناإذاأمناأمراءناوالثالث فزينالعدونا"

قال الملك:ماحسن مادبرتم دهركم فقولوا لصاحبكم ينصرف فإني قدعرفت
قلةأصحابه وإل بعثت إليكم من يهلككم 

فقال هبيرة:كيف يكون قلي الصحاب من أول خيله في بلدك وآخرها في منابت
الزيتون؟و أماتخويفك إيانابالقتل فإن لناآجالإذاحضرت فاكرمهاالقتل

ولسنانكرهه ول نخافه و قد حلف أن ل ينصرف حتى يطأ أرضكم و يختم
ملوككم ويعطى الجزية.

أعادت هذه المقالة ملك الصين لصوابه وقال لهبيرة: فما الذي يرضي
صاحبكم؟.

قال هبيرة إنه حلف أل ينصرف حتى يطأ أرضكم ويختم ملوككم ويعطي
الجزية.

قال الملك: فإنا نخرجه من يمينه و نبعث تراب أرضنا فيطأه ونبعث إليه ببعض أبنائنا
فيختمهم و نبعث إليه بجزية يرضاها فقبل هبيرة بهذا الحل الواقعي 

فبعث ملك الصين إليه بهدية و أربعة غلمان من أبناء ملوكهم ثم أجازهم فأحسن فقدموا
على قتيبة فقبل  الجزية و ختم الغلمان و ردهم ووطئ التراب.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B4%D9%85%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B4%D9%85%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%BA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%BA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86


فئانشد سوادة بن عبد الملك السلول يشعر :

ل عيب في الوفد الذين بعثهم -- للصين إن سلكو طريق المنهج

كسرو الجفون على القذى خوف الردى -- حاشا الكرم هبيرة بن مشمرج

أدى رسالتك التي استرعيته - فأتاك من حنث اليمين بمخرج 

سليمان بن عبدوكان قتيبة من قادة الحجاج الثقفي و يعلم مقدار الكراهية الشخصيةبين 
 قبل ان يكون خليفة وبين الحجاج الذي كان يفضل عليه ابن الوليد او عمه عمر بنالملك

عبد العزيز .غير ان سليمان اصر ان يكون هو الخليفة الموي السابع ويتبع اخاه الوليد
م..كانتا من بين السنوات الدموية الخرى التي اضيفت717/  715ويحكم بين 

للعهدالموي حيث لما تولي سليمان الخلفة خشي قتيبة من انتقامه لنه وقف لجانب
 حين أراد أن يخلع أخاه سليمان من ولية العهد ويجعلها لبنهالوليد بن عبد الملكالحجاج و

ولذلك حاول قتيبة ان يتجنب بطشه واجرامه فأرسل له (بوقت واحد ) ثلثة كتب .الول
يهنئه بالخلفة وانه سبقى مخلصا للخلفة الموية كما لولده عبد الملك و لخيه الوليد و

 .و الثاني يعلمه فيه بفتوحه و عظم قدرهخرسانأنه باق على مثل ذلك إن لم يعزله عن 
عند ملوك العجم وانه ل يرضى بان يخلفه المهلب بن صفرة على خراسان .والثالث كتب
فيه خلعه. وأرسلها مع رجل يثق بهواوصاه ان يقدمها تباعا لسليمان فقدم رسول قتيبة

بن الوليد فدفع إليه الثاني فقرأه وألقاهعلى سليمان و دفع له الول فقرأه وألقاه ليزيد 
ليزيد فدفع إليه الثالث وقرأه وتمعن به وامر بئان يكتب عهد من الخليفة سليمان لقتيبة

بخراسان.

غير انه اشيع بدمشق بان قتيبة كان وقبل ان يصله جواب سليمان تمرد وخلع الخليفة
.وقيل أنه لم يتمرد ولكن وقع ضحية مؤامرة حاكها بعض الطامعين بالولية. وهناك مقولة
اخري تقول بان قتيبة انتظر طويل نسبيا ولم يصله جوابا فتوقع بان رسوله لسليمان قد

 الذيوكيع بن حسان التميميقتل فتمرد وخلع سليمان الذي جهز ضده جيشا برءاسة 
م 715 هـ و 96تمن منقتله عام 

وهناك رءاي يقول بئان قتيبة لم يقتل بعهد سليمان لنه عاصر فترة حكم الخليفة عمر بن
عبدالعزيزالذي امر بعقد محكمة سمرقند برئاسة حيث كان الخصوم هم كهنة سمرقند

الذين اعتنقو السلم.

وكان قتيبة بن مسلم من كبار القادة الذين سجلهم التاريخ السلمي .فعلى يديه فتحت
هذه البلد التي تسمى اليوم بجمهوريات اسية الوسطى السلمية التي انفصلت عما

لتي دخل كثير من اهلهاا  الصين ،وتوغل حتى حدود بالتحاد السوفييتيكان يسمى 
بالسلم الذي ل يزال الدين الثاني فيها بعد البوذية حيث يشكل عدد الملمسن حوالي

10 مليار اي حوالي/1.5مليون من اصل 150

خالد بن عبد ا القسري  من بجيلة القحطانية . وكان كريما وينسب له-الوالي 6و
الحمام المقابل لقنطرة سنان بناحية باب تومابدمشق وتذكر المراجع أن أمه نصرانية

رومية لذلك كان خصومه يلقبون ( ابن النصرانية )

جبيرسعيد بن   هـ94هجري وله الوليد بن عبد الملك مكةوسجن عام 89وفي عام 
وأرسله للحجاج الذي قتله بواسط بالعراق كما اشرنا ,

ثم صار خالد القسري والي البصرة  بعث أخاه أمية بن عبد ا البجلي لقيادة الجند الذين
قاتلو ا عبد ا بن ثور بن قيس التغلبي) ومن معه من الخوارج بعدما تغلبوا على البحرين

الشريط الساحلي الشرقي لشبه جزيرة العرب حتى منطقة كاظمة الكويتية
 هـ120 العراقين وابقاه حتى عام عامالملك  هشام بن عبد هجري وله 105وفي عام

م تمرد المغيرة بن سعيد البجلي الكوفي119وحدثت بعهده  عدة حوادث منها في عام 
فتغلب عليه خالد البجلي وقتله وصلبه وحرقه. وبخطبته لعيد الضحى خطب خالد

القسري قائل:أيها المسلمون ضحوا تقبل ا ضحاياكم فئاني مضح بالجعد بن درهم
الفارسي الخراساني لنه يقول بأن ا لم يتخذ إبراهيم خليل ولم يكلم موسى ونزل من

http://ar.wikipedia.org/wiki/120_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%A8%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/94_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%8A%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%B9_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83


المنبر وذبح الجعد 
وعندما بلغ الخبر للحسن البصري وأمثاله من التابعين باركوا ما فعله خالد البجلي

 بكتابالزركليو بالجعدالذي اتهم بالزندقة والحاد / مختصر تاريخ دمشق لبن منظور.
يووسف بن عمرهجري قرر الخليفة هشام عزل خالدا وولى مكانه 120العلم وفي عام 

. الثقفي

من  فكتب هجري 122م/740 هجري و 79 م/698.بين يوسف بن عمر الثقفي-الوالي 7و
ئاسه  وحمل ر  يد بن علي بن الحسين فقتله   ز  بقتل   للحكم بن الصلت وهو بالكوفة   واسط 
تم حمله  و   حمد يوما    فنصب على قبر م  للمدينة     ارسله  ثم   .  ونصب على باب دمشق  للشام 

.  لمصر فنصب بالجامع فسرقه أهل مصر ودفنوه

 هجري ومقتله عام122-والي العراقيين يزيد بن هبيره الموي عاش بين 8و
هجري ..عينه الخليفة مروان بن الحكم والي العراقيين اي الكوفة والبصرة وواسط132

حيث جاؤه جيش عباسي ارسله ابو سلمة الخلل بقيادة قحطبةبوسط شرق العراق 
ليحاصره فترة بلغت احد عشر شهرا ولن ينهزم حتى بعد ان علم بمقتل مروان اخر خلفاء

ارسلها السفاح بقيادة  المويين لخليفة وحتى بعد قدوم الجيوش العباسية الضافية التي 
اخيه ابي جعفر الذي بقي يفاوض ابن هبيرة لمدة اربعين يوما قطع له خللها المان
بظمان سلمته ان استسلم .ففعل غير ان المنصور كعادته الغادرة غدر به بعد ساعة

حوار بينهما وبحظورالخلل والخراساني 
 للعهود التي قطعوهاوقد مدح الشاعر منقذ الهللي شجاعة ابن هبير وخيانة العباسيين 

منذ اليام الولى لحكمهم الذي احترق فيه الخضر بسعير اليابس حيث قتلواللناس 
شيوخ واشياخ وابرياء  

وقد تم تخمين من قتلهم ابو مسلم الخراساني  باوامر من المتئامرين العباسيين حربا
 مما ولد منذوصبرا بالسجون والمعتقلت والغدر ونكث بالعهود ستمائة الف عربي ومسلم

بداية الحكم العباسي خيبة امل بنفوس الكثيرين من الناس الذين كانوا يئاملون بان يكون
حكمهم افضل من حكم المويين الذين استفردوا بالحكم 

XVولة الموية بالعراق :عندما انفرد و استبد وطغى واستغل واهملالدرضو  معا-اهم
وتجاهل واهان وظلم بعض حكام بني امية الناس ومنهم المسلمين ومن عوائلهم

والمقربين عليهم فقد كثرت وتنوعت ضدهم المعارضة من كل صوب وحد .منها

 /625  منهم الحسن البن الكبر لعلي بن ابي طالب عاش بين   العلويون/ الماميون اول-
م الذي قطع له معاوية عهدا بئان يسلمه الخلفة بعد عام .غير انه تمكن من اغتياله670

كما اشرنا واوصى بها لولده يزيدالول الذي قتل بدوره الحسين بن عليالبن الثاني لعلي
م 680   /627  عاش بين 

واستمر الخلفاء المويون من ال سفيان والل مروان   بسياسة قتل واغتيال وسجن بقية
م765  / 700  م وجعفر الصادق بين 732  / 712  الئمة الثني عشر وهم:محمد الباقر بين 

وعلي      م765  م ومحمد الجواد توفي عام 818  وموسى الكاظم ثم علي الرضا توفي عام 
م ومحمد المهدي اغتيل عام874  م وحسن العسكري توفي عام 852  الهادي توفي عام 

Burlot J., La Civilisation Islamique , Edition  s  م من قبل اولد العم العباسيين  / لحظ 878
Hachete /Paris.p 263...

:الذين ينتسبون للعباس العم الرابع من اصل خمسةLes Abbassidesوثانيا-العباسيون 
اعمام لمحمد وهم ابو طالب وعبد ا وحمزة الذي قتل بمعركة احد وعباس وابي

م بمكةاي قبل569قم الموافق 51لهب.ولد العباس من امه نتيلة الربيعية النزارية عام 
 هجري فيها وكانت له سقاية الخحاح32م 653ولية محد بثلث سنوات و توفي عام 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%83%D9%84%D9%8A


وعمارة المسجد وهو من الذين لم ساندوا محمدا بدعوته  وشهد فتح مكة ولم يتسلم
مركزا قياديا بعهد محمد وبعيد وفاته .واعقب العباس من زوجته الولى لبابة بنت الحارث

الهللي بنتا واحدة هي ام حبيبة و ستة اولد هم الفضل وعبد ا وعبيد ا وعبد
الرحمن وقثم ومعبد .ومن زوجته ام ولد كل من كثير وتمام واختيهما صفيه واميمة ومن

زوجته الثالثة جميلة بنت جنذب الهذيلي والده الحارث ..
و اشتهر من بين كل اولد العباس ولده الثاني الصحابي عبد ا بن عباس الذي ولد بمكة

قهجرة   ولزم محمد وروى عنه الحديث وكان من بين افضل من حفظ ودون3م /619عام 
هجري بالطائف و خلف ولدين هما68م 687القرئان وتوفي عام 

ا-علي بن عبد ا بن العباس من امه زرعة بنت مشرح بن معد يكرب الكندي .ولد بليلة
وهو جد كل بني العباس م فسمي علىا660/40مقتل الخليفة علي بن ابي طالب عام 

لن اخوة العباس لم يكن لهم نسل من الذكور.واقطعه المويون كنوع من النفي (قرية
الحمية بالشراة) وهي بين المدينة بالحجاز ودمشق بسورية وقريبة من الشوبك الردنية

 م/682وانجب احد عشرا بنتا وضعفهن من الذكور الذين كان اكبرهم محمد مواليد
هجري .وقاد علي بن عبدا بن العباس بن عبد125م/743هجري وتوفي عام 62

المطلب حركة المقاومة المحمدية والطالبية ضد المويين واعتقله الخليفتان الوليد واخوه
سليمان كما بايع علي بن عباس قهرا عبد الملك بن مروان .

وب-محمد بن علي بن عبدا بن العباس بن عبد المطلب كان يعلن بالظاهر مهادنته
للمويين فيما تبنى سياسة مقاتلتهم من خلل شعار (انهم احق ال محمد او ال البيت

بمن فيهم العباس بالحكم من بني امية )
/99  هجري و بعهد الخليفة الموي عمر بن عبد العزيز حكم بين 100  م /718  وفي عام 

 هجري و كان اكثر الخلفاء المويين بالشرق عدل وتسامحا  فنشط  محمد بن علي بن101
سريا بقيادتة ومساعدة كل من عبد ا اكثر و شكل حزبا /حركة / منظمة /شبكة /حزبا

محمد بن خنيس وابو عكرمة السراج و ميسرة مواليه وكاتبه و انظم لهم اثنا عشر نقيبا
هم 

خمسة من عشيرة طي هم سليمان بن كثير ومالك بن الهيثم وطلحة بن زريق وعمرو بن
اعين وقحطبة بن شبيب 

وثلثة من عشيرة تميم هم كل من لهز بن قريظ وموسى بن كعب والقاسم بن مجاشع 
و من قبيلة شيب هو خالد بن ابراهيم الملقب ابو داود وابن الحنفية شبل بن طهمان

الملقب ابو علي الهروي 
لتنظيمات السرية باطراف المبراطورية الموية  ويرتبط بهم سبعين اخرين يشرفون على ا

كما ان بن عبد ا محمداقتنع بان افضل مواقع جيو ستراتنيجية لبث الدعوة ضد المويين
ليس بمكة والمدينة فهما فقيرتان بالرجال و المال والعتاد وغلب عليها ابو بكر وعمر

والزبيريون .وليس بالبصرة فهي كما وصفها عثمانية ولسان حال اهلها يقول:كن عبد ا
المقتول ول تكن عبد ا القاتل

واما الجزيرة فاهلها كما وصفهم القرءان من العراب( العلوج 
 فلم يبق من المكانات الكثر امنا وتئاثيرات بعيدة ومبعثرة ) واما شمال افريقية فقد كان

وتصلح وتؤثر فيها الدعوة العباسية السرية غير كل من :الكوفة وما حولها بالعراق حيث
كانت حتى حينه عاصمة للخليفة علي بن ابي طالب ومرقده ومرقد ولديه الحسين

موليه ميسرة وخراسان وما حولها بشرق العراقد بن عبد ا والعباس و عين عليها محم
والتي تشمل ليس فقط بلد فارس التاريخية بل كل ما يرتبط بها شرقا من مقاطعات

هامة ومنها على سبيل المثال طبرستان ونيسابور وهراة وبلخ وسرخس وغيرها والتي
نشط فيها اعداء بني امية من العرب ومن غير العرب وخاصة الفرس الذين تعرضوا

لضطهادات فكرية واقتصادية من قبل المويين 

هجري قام سعيد خذينة باخبار سعيد بن عبد العزيز بن الحارث بن الحكم102وفي عام 
بن ابي العاص امير خراسان بان هناك قوما ظهر منهم كلما قبيحاضد بني امية

فاستدعاهم الوالي واستنطقهم ولم يستطع ان يكتشف امرهم خاصة وقد تعهدتم
جماعة من ربيعة فاخلى سبيلهم .غير ان الوالي الموي الجديداسد بن عبد ا القسري



وهو من عرب اليمن المتعصب لقومه قررالقبض على معظمهم وخاصة ابو عكرمة وابو
صادق ومحمد بن خميس وعذبهم بقطع ايديهم وارجلهم.منهم ال عمار العبادي الذي

تمكن ان يعود للكوفة ليخبر بماحصل لصاحبه بكير بن ماهان الذي هو من رجالت الفرس
هجري لهذه المنظمة السرية التي شكلها محمد بن علي بن105وكان ثريا وانظم عام 

عبد ا بن العباس الذي كلفه الشراف على الحركةبالكوفة بعيد وفاة ميسرة وكتب له
يقول اصبروا وصابروا فان من بقي منكم حيا سيقتل ) 

وبالفعل وقع عمار العبادي بيدي اسد القسري الذي قتله  وبقي يتتبع دعاة ال بيت حتى
هجر ي ليحل محله نصر بن سيار الكناني المضري109تنحيته من ولية خراسان عام 

النزاري الذي كان هو الخر يتعصب لقومه / عشيرته التي فيها ايظا اناس بخراسان وكان
من مساندي هشام بن عبد الملك حيث ظهر النزاع بين النزارية برئاسته وبين اليمانية

الذين يقودهم جديع بن شبيب اليماني والملقب بالكرماني حيث ولد بكرمان والذي
هجري117استفاد من عودة الوالي اسد القسري الذي عاد ثانية لولية خراسان عام 

حتى وفاته فيها حيث تمكن من جديد القبض على كل من شيوخهم في خراسان
سليمان بن كثير و مالك بن الهيثم وموسى بن كعب ولهز بن قريظ وخالد بن ابراهيم

هجري ليحصل120وطلحة بن زريق .غير انه عفا عنهم ليتوفى هو  بوليته بخراسان عام 
المني  بخراسان.الداري و نوع من الفراغ 

 هجري ظهر ابراهيم بن محمد بن علي بن عبد ا بن العباس125م/743وت-في عام 
بن عبد المطلب الملقب (المام اوالقائد) واخ كل من السفاح والمنصور .فبعد ان توفي

بكير بن ماهان شيخ الدعوة السرية بالكوفة قرر ابراهيم المام  تسمية مولي بني
الحارث بن كعب وصهر بكير بن ماهان وهو حفص بن سليمان المعروف بابي سلمة

ابا العباس السفاح.خيه الخلل والذي سيكون اول وزير ل
 

وثالثا-المعارضة الفارسية للمويين -كان محمد بن عبد ا بن عبد المطلب بن عباس قال
بان خراسان فيها العدد الكثير من الرجال والمال والجلد الظاهر وصدور سليمة وقلوب

فارغة لم تتقسمها الهواء ولم يتوزعها الدغل وهم جند لهم ابدان ومناكب وكواهل
وهامات ولحى وشوارب واصوات هائلة ولغات فخمة تخرج من اجواف منكرة / لحظ

 فان ولده ابراهيم المام لم تغب عنه اهمية خراسان22الخضري الدولة العباسة ص 
ولذلك استمر بقيادة النشاط السري الذي بدئاه جده وابوه فقبظ عليه الخليفة الموي

هجريثم اطلق سراحه واستمر ببمارسة نشاطه130 م/ 748مروان وتوفي بالسجن عام 
م/718السياسي فاتصل بعبد الرحمن بن مسلم الملقب ابو مسلم الخراساني مواليد 

 هجري بخراسان و  قتله الخليفة العباسي الثاني المنصور بمدينة المدائن جنوب100
159/9 والطبري 175/5وابن الثير 280/1هجري/ انظر ابن خلكان 137م/ 755بغداد عام 

..75 والخضري  بكتابه الدولة العباسية ص 117/2وميزان العتدال 
وكان ابو مسلم يعمل مولى لعيسى بن معقل العجلي واشتراه منه بكيربن ماهان الذي
علمه بعضا من مفاهيم وقواعد التشيع العلوي وقدمه لمحمد بن علي بن عبد ا قبيل

ابراهيم الذي اوصاه قائل (ياعبدهجري وبقي على اتصال بولده 117م/736وفاته عام 
الرحمن ابا مسلم انك رجل من اهل البيت كما كان سلمان عندنبينا محمد. فاحفظ وصيتي

وانظر هذا الحي من اليمن فاكرمهم لنهم وحل بين لظهرهم فانه و ا ليتم هذا
المر( الثورة ) ال بهم لنهم اعداء الدولة الموية.وانظر هذا الحي من ربيعة فاتهمهم في

الدولة الموية فانهم العدو القريب امرهم وانظر هذا الحي من مضر الذين كانوا اصحاب
وان  الدار فاقتل من شككت فيه ومن كان بامره شبهة ومن وقع بنفسك منه شيئ 

استطعت التدع بخراسان لسانا عربيا فافعل فايما غلم بلغ خمسة اشبار تتهمه فاقتله
ول تخالف الشيخ ابا سلمة الخلل سليمان بن كثير وان اشكل عليك امر فاكتف به مني

.وهي وصية اجرامية من عباسي31/ لحظ الخضري الدولة العباسية ص انتهى)
لفارسي لينتقم له من ابناء عمه!!



ورابعا-الصراع القبلي بين المضرية النزارية و العدنانية القحطانية ( الحجازية)..فكما كانت
ربيعة) الذين كان يقودهم العربية وخاصة(قبائل قد انشقت على انفسهابعض القبائل

شيبان بن سلمة الحروري المعارض لللدولة المويةويطالبهاباقامة العدل وبين قبائل
المضرية بقيادة جديع بن شبيب المعروف بالكرماني الذي انتصر على قوم شيبان ومعه

حاضرة خراسان حيث هدمMoruالوالي نصربن سيار امير الذي اضطرلن يغادر مقاطعة 
اليمنيون دور المضريين فيها مما اجج نار الفتنة العشائرية العربية اكثرواكثر حيث قيل فيها

الشعر الكثير منه 
واصبحت المزون بارض مرو –تقضي في الحكومة ما تشاء فان مضر بذا رضيت وذلت –

فطال لها المذلة والشقاء

وخامسا حصل انشقاق بالبيت الموي المرواني نفسه قاده يزيدالثالث بن الوليد بن عبد
هجري من امه الفارسية اسمها افرود بنت86الملك بن مروان الذي ولدبدمشق عام 

فيروز بن يزدجر بن شهريار بن كسرى والتي قال فيها ابنها شعرا :انا ابن كسرى وابي
مروان ويصر جدي وجدي خاقان 

فثار ضد ابن عمه الخليفة الوليد بن يزيد بن عبد الملك لسؤء سيرته فبويع واستولى على
دمشق بعد ان قتل الوليد وهو اول خليفة اموي شرقي يقتل بحرب داخلية لتتم مبايعة

هجري126هجري ليكون الخليفة الثاني عشر وحكم بين 126يزيد الثالث برجب عام 
ووفاته المفاجئة بنفس العام بعد ان حكم خمسة اشهر واثنين وعشرين يوما وليخلفه
مروان بن الحكم الذي كان اميرا للجزيرة وارمينية ومعه جيش كبير ليكون اخر الخلفاء

المويين بالشرق وقتل هو الخر ليكن ثاني خلفاء بني امية بالشرق 

م حل ابو مسلم الفارسي بمقاطعة مرو بخراسان وبعث دعاته وجلهم128/88وفي عام 
من المسلمين الفرس ليظمروا حقدا عاما على بني امية ومعهم بعض القيادات

وحضاراتهمالعشائرية التي غزت بلدهم واستهانوا بمشاعرهم (القومية الفارسية ) 
واستولوا على معظم اراضيهم الخصبة والمثمرة كما فعلت القبائل العربية والبربرية

بالندلس وكما يفعل كل المستعمرون بمستعمراتهم

هجري تمكن ابو مسلم وبسرعة مذهلة وسرية تامة ان يجمع حوله129م/749وفي عام
مائة الف مقاتل من مقاطعات هرات ومرو وبوشنج وطوس وجرجان ونيسابور والري وبلخ
وطالقان وطخارستان ونهاوند وحلوان وغيرها من مدن خراسان ضد الموييين ورفع العلم

 ذراعا بوسط حشود كبيرة من الناس وهم يلبسون14العباسي على صارية طولها 
اللباس العباسي السود وهو يتوسطهم ويتلوا بينهم (اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان

 من سورة الحج وطلب من سليمان بن كثير ان يئم39ا على نصرهم لقدير ).الية رقم 
المصليين ويكبر ستة مرات بدون اذان ول اقامة ولخطبة 

وبعد الصلة اعد ابو مسلم وليمة كبيرة للثوار وكتب لرئيس النزارية اليمانية نصر بن سيار
رسالة بدئاها بالية الثانية والربعين من سورة فاطر التي جاء فيها(واقسموا بال جهد

ايمانهم لن جاءهم نذير ليكونن من احدى المم فلما جاءهم نذير مازادهم ال نفورا ) 
فرد عليه نصر بان وجه ضده جيشا عظيما يقوده مول له اسمه يزيد فلقاه ابو مسلم

بجيش قاده ملحم بن الهيثم الخزاعي احدالنقباء الثني عشر بخراسان والتقى الجمعان
بموقعة الين انتهت بجرح واسر يزيد الذي بقي ردحا من الزمن عند ابي مسلم قبل ان

يعيده لنصر بعدان تعهد بانه ليعود لمحاربتهم واخبر سيده نصرا قائل .انني احسب ان امر
هؤلء سيعلوا ولول انك مولي واعتقتني من الرق ما رجعت اليك ولقمت معهم فهم
ولةيقيمون الصلة بمواقيتها ويتلون كتاب ا ويدون لولية رسوله /لحظ الخضري / الد

 . 32ص العباسية 
لقد كثرمناصرو ابو مسلم من فرس وعرب حيث صار معه مائة الف مقاتل مما دفع القبائل

العربية المتناحرة ان تجد مخرجااضطراريا للتحالف فيما بينها ضد ابي مسلم حيث كتب
نصر بن سيار احد المنشقين على بني امية كتابا لواليهم علي بن الكرماني الذي كان



يقول له (ان شئت فكف عني حتى اقاتل ابا مسلم الخراساني او نتفق معا على حربه
حتى ننفيه اونقتله ثم نعود لمرنا الذي كنا عليه).

فقبله نصر وشيبان الحروري وعلي الكرماني الذي جائه من يخبره من طرف ابي مسلم
الذي كانت له عيون واذان مبثوثة بكل مكان تمكن من ان يسبق هذا التفاق الموي

العشائري الوشيك كيف تقبل بمثل التفاق وقد قتل نصر اباك وانك لست على رئاي مع
شيبان ؟ وانك اذا اردت ان تثئار لبيك فامنع شيبان من الصلح مع نصر.وهكذا فعل فيما

كان ابو مسلم يواصل تهديد و شراء ذمم بعض مناصري نصر بن سيار الذي وبعيد سماعه
الخبر اضطر لن يوادع بني ربيعة لمدة عام. غير ان ابا مسلم تمكن ان يفرق بينهم وصاروا

فطلب منهم ان يرسلوا له وفودهم فجاؤه وفدا ربيعة وقحطان ووفده كلهم محتاجون الي
مضر الذين هم ولة / عمال الخليفة مروان وقتلة يحيى بن يزيدوهو ما يخالف اعراف

العلقات الدولية والفاوض  
وبذلك ظفر ابو مسلم ظفرا معنويا عظيما حيث نجح بتفريق القبائل العربية بخراسان

حيث اقتتل كل من علي الكرماني ونصر بن سيار بمقاطعةمرو
من15وصار ابو مسلم حكما بينهما حيث طلب منهما ان يكفا عن القتال وهو يتلو الية 

ودخل المدينة على حين غفلة من اهلها فوجد فيها رجلينجاء فيها (سورة القصص التي 
يقتتلن هذا من شيعته وهذا من عدوه.).فهرب نصرا من المعركة تاركا ورائه بعض اصحابه

من اهل مرو بعدم مقاتلته.. ا الذين قتلهم ابو مسلم واخذ عهد
ثم ارسل ابو مسلم لشيبان الحروري يدعوه لبيعته وعندما ابى وجه ضده جيشا حيث قتل

فيها شيبان والمئات من رجاله في سرخس شبه الصحراوية بين نيسابور ومرو.

ثم توجه ابو مسلم للخوين علي وعثمان الرماني وقتلهما مع اكثر اصحابهما .
كما امرابو مسلم  قحطبة بن شبيب لن يلحق نصر بن سيار الذي بقي يتراجع وتوفى

بمنطقة بساوة بالري التي اعلنت البيعة لبي مسلم. 
وكذلك فعلت مقاطعة نهاوند بهمذان التي دخلها جيش قحطبة الذي واصل زحفه نحو

 وقتل بواسط87شهرزور والموصل شرقا حيث حاول الجنرال يزيدبن عمر بن هبيرة مواليد 
 هجري والذي كان والي العراقين اي البصرة والكوفة بعهد الخليفة مروان 128عام 

وبعد ان توفي قحطبة وقاد ولده الحسن الجيش بدله  بظل تراجع يزيد داخل العراق
هجري للكوفة التي كان فيها ابو سلمة الخلل132بمحاذاة الفرات حتى وصل بمحرم عام 

الذي استلم الراية و ساهم بمقاتلة جيش يزيد الذي تراجع لواسط بوسط شرق العراق
ومعقل بني امية ووجه حميد بن قحطبة للمدائن والمسيب بن زهير وخالد بن خالدبن

برمك لدير قنى والمهلب وشرحبيل لمنطقة عين التمر
وبسام بن ابراهيم للهواز فيما خرج ابو سلم الخلل من الكوفة وعسكر في منطقة

حمام اعين الواقعة على بعد ثلثة فراسخ من الكوفة ..
وبذلك تحررت بلد فارس ومعظم اقاليم العراق من القوات الموية التي لم تسقط بعد

بوقت كانت اقاليم الجزيرة العربية وبعض من بلد الشام تعيش حالت تمرد ضد
 62و 36المويين /لحظ الخضري الدولة العباسية ص 

هجري عثرت السلطات الموية على نسخ من الرسالة التي وجهها130م/749وفي عام 
ابراهيم لبي مسلم يخوله فيها بقتل كل عربي ببلد فارس فئارسل مروان بن الحكم

ادعى العتراف بها غير انه للحميمة قوة القت القبض على ابراهيم الذي اجبر على
تمويها بئانه كان يدعو للخلفة للمام الرضي من ال محمد ولجعفر الصادق بن محمد

الباقر وعمر بن زين العابدين وعبد ا المحض بن حسن. 
استعمل فيها كلولما لم يستجب اي منهم اعتمد على المسلمين الفرس بالدعوة التي 

 ليموت ابرهيم بالسجن ببلد الشام فيما تم نفي وهروبالوسائل من اجل الوصول لغايته
من بقي من عائلته للكوفة 

فتولى امر الدعوة والثورة العباسية التي قويت ونشطت اخوه عبد ا بن محمد بن علي
بن عبد ا بن عبد المطلب الملقب ابو العباس السفاح 



هجري وحكم656/م1258 و132م/هجري 750 العباسيون يحكمون من العراق بينXVIو
م سبعة1517/1260فيهم سبعة وثلثين خليفة فيما حكم منهم اسميا من مصر بين 

م.وعلى صعيد العراق1923 /1517عشر خليفة قبل ان يسرقها منهم العثمانيون بين 
نشير لهمهم 

-الخليفة عبد ا بن محمد بن علي بن عبد ا بن عبد المطلب (الملقب السفاح1
لدمويته ) وهو الشقيق الثاني لبراهيم .ولد ونشئا بالحميمة بالشراة بالردن بين المدينة

م/هجري750م وبعيد اعتقال اخيه ابراهيم عام 104م/ هجري 722وبلد الشام عام 
هجري و132م/750م بويع له بخلفته بالكوفة وقاد الثورة العباسية وحكم بين 132
كم100هجري بالكوفة ثم انتقل للحيرة ومنها للنبار الواقعة على بعد حوالي 136م/ 754

هجري 136م/ ذي الحجة عام 754غرب بغداد ليتوفي فيها بمرض الجدري في حزيران 

هجري حضر ابو العباس ومعه اخيه المنصور وابن عمهما داود بن132م/ 750-في 2و
علي الذي صاراول واليا عباسيا على الكوفة وصلىوا بجامع الكوفة الذي بناه المام علي
بن ابي طالب مخاطبا اهل الكوفة بقوله (يا اهل الكوفة انتم محل محبتنا ومنزل مودتنا
ولم تتغيروا عن علي ولم يثنكم عنه تحامل اهل الجور عليكم حتى ادركتم زمننا واتاكم

ا بدولتنا فانتم اسعد الناس بنا واكرمهم علينا وقدزدتكم في اعطياتكم مائة درهم
فاستعدوا فانا الثائر المتيح والسفاح المبيح) 

ثم اوكل ابو العباس ابن عمه داود امامة صلة الجمعة وخطبتها التي تحدث فيها عن
سياسات وملمح وتوجهات وفلسفات المرحلة العباسية جاء فيها ( لكم منا ذمة ا

ورسوله وذمة العباس ان نحكم يكم (وباهل خراسان ) بما انزل ا ونسير في بالعامة
والخاصة بسير رسول ا وان مسجدكم هذا بناه امير المؤمنين علي بن ابي طالب وهذا
امير المؤمنين ابو العباس عبد ا بن محمد واعلموا بان  المر سيبقى فينا حتى نسلمه

لعيسى بن مريم صلوات ا عليه! ) ويقصد عودة المسيح وعودة المهدي المنتظر /لحظ
..61 /38الخضري ص 

:كان المسلمون قد انتقدوا وذموا وانتقموا من المويين الذين جعلوا الحكم-ولية العهد3و
وراثيا..غير ان العباسيين الذين استفادوا من النقمة ونجحوا باستلم السلطة فمارسوا

سياسات لتقل سوئة عنهم..حيث لم يعمل ابو العباس السفاح على ايجاد الية سياسية
بل جعله كذلك .غير انه لم يستطع ان يوصي لحد ابنائهلتجنب فكرة الحكم الوراثي 

الصغار بل( اضطر ) لن يوصى بولية العهد لخيه عبد ا (المنصور ومن بعده لعيسى بن
هجري وبحظور عدد من136موسى بن عمهما محمد بن علي الذي استلم الوصية عام 

قادة اهل البيت العباسي 
غير اننا سنرى بان عبد ا المنصور تنكر لولي عهده وقتله لصالح اولده هو مما سيكون

التي ضعفت وتمزقت على السياسة والسللة العباسية   لخيانة الوصية اثارها الخطيرة
ود عبد العزيز الدوري  106/1 وابن خلكان 91و70و 13وانتهت بسرعة / الخضري ص 

-وزيراالسفاح :كما كان السفاح اول من استحدث وظيفة ( الوزير) وهي وظيفةفرعونية4و
و فارسية واعلى من وظيفة الحاجب التي اوجدها معاوية بن ابي سفيان الذي خشي

على نفسه بعيد اغتيال المام علي وهو بجامع الكوفةولم يكن معه وله من يحرسه لن
محمد احاط نفسه باصحاب ومسشتارين كثيرين منهم ابي بكر وعلي وعمر وعثمان

وسلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلل الحبشي وغيرهم وولم تكن وظيفة الحاجب
معروفة عند خلفائه الربعة اعتقادا  منهم بأن الخليفة ل يحتاج لمؤازرة أحد

وكان الخليفة عبد الملك قد قال لحاجبه انت حاجبي عن كل الناس عدى عن ثلثة
وهم:المؤذن للصلة وصاحب البريد لرى ما جاء به وصاحب الطعام حتى ليفسد.فيما
صارت وظيفة الحاجب بالعهد العباسي بدرجة مدير عام مكتب وهي اعلى من وظيفة

الكاتب اي محرر الرسائل الخلفية / السلطانية التي عمل فيها بالعهد الموي عبد الحميد
ابن يحى الملقب الكاتب الذي كان كاتبا لكل من الخليفة الموي هشام والخلفاء الربعة
الذين جاؤوا بعده بمن فيهم اخرهم مروان الثاني الذي سقطت الدولة على يديه وخسر



م بقتل عبد750حياته من قبل ابناء العم حيث اغتاله ابو العباس فيما قام المنصور عام 
/ انظر سرديل756/720الحميد الكاتب بعيد اغتيال صاحبه عبد ا بن المقفع عاش بين 

..373و 12ص 

الوزيرحفص بن سليمان الملقب (ابو سلمة الخلل) عاش بالكوفة واغتيل بالنبار عام
جري وهو موالي العراق وعمل لدى شيوخ بني الحارث بني كعب وتاجر ه132م/ 750

بالخل ولهذا لقبي بالخلل وبهذه الصفة عرف وربما جاءه هذا اللقب من سكناه بدرب
الخللين بالكوفة وكان فصيحا عالما بالخبار والشعار والسير والجدل والتفسير حاضر

الحجة ويتمتع بقدرة اقناع وصاحب موهبة إدارية  وسياسيا  محنكا  وكتوما وعمل بالتجارة
. التي وفرت له حركة اوسع ومكانة اجتماعيةللذهبي سير أعلم النبلء)كما ورد في(

(بكير بنحيث كان أحد الدعاة السريين للدعوة العباسية ورئيسها بالكوفة حيث استخلفه 
الذي كتب بذلك لمحمد بن علي بن عبد ا بن العباس فوافق ووليه أمر الدعوة ماهان)

.وكان بحكم كونه تاجرا يفد للحميمة بأرض الشراة بأطراف الشامبكير بن ماهانبعيد وفاة 
 و صحبه ببعض أسفارهخراسان  بالما للنقا ء بابراهيم بن محمد المعرو ففيحمل كتب 

.أبو مسلم الخراساني
ومن المعروف إنه عندما قتل إبراهيم المام بسجنه على يدي المويين زمن الخليفة

 على نفسيهماالسفاح  وأبو العباس  أبو جعفر المنصورهـ) خاف أخواه 132-127مروان (
فخرجا من الحميمة هاربين للعراق وبصحبتهما بعض رجالت العباسيين،وحينما قدموا
الكوفة نزلوا على أبي سلمة فأخفاهم بدار الوليد بن سعد مولى بني هاشم نحوا  من

أربعين ليلةمثلما حاول بعض مساندي الحسين اخفاء عقيل رسوله من مكة
فاح  ولما استقام المر   استوزره فكان ابو سلمة الخلل أول من تقلدي  لبي العباس السد

منصب الوزارة. فقد كان الخلل يسمر كل ليلة عند السفايح وهو بالنبار والخليفة يأنس به
لمابحديثه من إمتاع وأدب وعلم بالسياسة والتدبير.واستمدر المر كذلك مدة أربعة

اده ونجحوا للنيل منه عند السفاح أشهر.فكثر حسي

وبعد ان رئا الخلل التنكر والتعسف والظلم والضطهاد الذي تعرض له العلويين او
 العباسيون الذين استغلوا اسمهم ليصلوا لمئاربهم  الطالبيين من قبل ابناء عمومتهم 

علما بئان تغيير ولء ابا سلمة الخلل لل علي او الطالبيين أمرغير  انحاز لهم ..  السلطوية 
 لم يرض الصادق بذلك وحين  جعفر الصادق  مؤكد فيه بدليل أنه حين حاول التصال بالمام 

ئل عن رفضه قال (مالي لبي سلمة وهو شيعة لغيري)/  ينظر بهذا الخضري ص  سو
المسعودي  و   1979  ،بيروت   مكتبة المعارف     البداية والنهاية     ابن كثير  و  .  الطبري  تاريخ   و 168

تحقيق محمد محيي الدين مكتبة السعادة مصر  الذهب ومعادن الجوهر  مروج   بكتاب 
1964 .

وقد دفع ابو سلمة الخلل  حياته ثمنا حيث امر السفاح بقتله من خلل مؤامرة شارك بها
اخوه وولي عهده المنصور وابو مسلم الخراساني الذي ارسل له من يغتاله وهو بعمله

والدعاء بان احد الخوارج هو الذي قتله وهي التهمة التي كانت تلصق بهم حيث كانوا كما
وبإحدى الليالي وعندمابعبعا وهميا   هو حال الشيوعيين اوجماعة القاعدة او الدواعش 

كان ابو سلمة الخلل بطريق عودته لمنزله وثب عليه عدة أشخاص كمنوا له بالطريق
واغتالوه.وهي اولى الغتيالت السياسية التي مارسها الخليفة العباسي الول ابو

العباس السفاح  باغتيال عبد الحميد الكاتب وعبد ا بن المقفع وسيرتكب اخوه واحفاده
اغتيالت وجرائما مماثلة ومنها قيام هارون الرشيد باغتيال خالد البرمكي وولديه جعفر

 وغيره . المأمونكذلك فعل ووالفضل 

خالد بن برمك بن جاماس بن يشتاسف كان ابوه برمك من مجوس بلخ التي ولدوالوزير 
هجري وكان من بين اوائل163م/ 780 هجري  وتوفي ببغداد 90م /709فيهاخالد بين 

الفرس الذين اعتنقوا السلم وصار من رجالت ابي مسلم الخراساني ويدعو للعباسيين 
وكان فصحيا بحيث عندما بويع السفاح ودخل عليه خالد البرمكي توهمه من العرب

لفصاحته واقره على الغنائم و ديواني الخراج اي واردات الرض وما يفرض من جزية على
الذميين وديوان الجند قبل ان يستوزره وبقي يعمل بهذه الوظائف بعهد المنصور الذي
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اضعف من دور الوزارة قبل ان يعفيه 
.
عباسيين وهجري كان    ابناء العم ال132م وجمادي الخرة749-في كانون الثاني 5و

قد اصطدما (بموقعة الزاب الكبير ) بشمال شرق نهر دجلة بالموصل بقيادة ابيالمويين 
مسلم وعبد ا بن علي بن العباس وولده ابراهيم للتصدي لجيش الخليفة الموي مروان

يقود قواته بمنطقة حران بين الشام والجزيرة الشرقية متجها به لشمالكان الثاني الذي 
العراق بقصد محاصرة العباسيين من الشرق والشمال .غير انه اندحر بالمعركة التي قتل

ليس فقط معظم الجيش الموي بل غالبية ان لم نقل كل رجالت العائلتين الموييتين فيها
السفيانية والمروانية من قبل عبد ا السفاح وابو مسلم الخراساني و تقهقر الخليفة

مروان باتجاه حران التي كان عليها ابن اخيه ابان بن يزيد بن محمد حيث بقي عنده ثلثة
اشهر ثم تركها لمدينة قنسرين بعد ان لحقه جيش عبد ا لحران احيث استسلم ابان بن
يزيد مبايعا ثم واصل جيش عبد ا السفاح وابو مسلم الخراساني ومعظمه من خراسان

لمروان لمدينة قنسرين التي تركها لحمص ومنها لدمشق التي كانكما قلنا مطاردته 
عليها الوليد بن معاوية بن مروان فئاحتلها عبد ا بعد ان قتل من اهلها الف بمن فيهم
واليها فيما تمكن مروان من الهرب للردن ومنها لفلسطين ثم مصر حيث وصل القاهرة

ومنها انتقل لمنطقة (بني سويف حيث اختفى بكنيسة قبطية بئابي صير ) وعندما علم
عبد ا السفاح بمكانه ارسل خلفه صالح بن علي الذي تمكن من خلل التهديد والوعيد

132   ذي الحجة عام 30      والغراء لن يستهدي لمكان مروان ويقبض عليه ويقتله في
بالغرب اي  لتنتهي الدولة الموية بالشرق مع استمرارها   م 750  هجري الموافق عام 
هجري436  م / 1031  باسبانية حتى عام 

كما استمر( الخليفةالسفاح ) بارتكاب جرائم غير مبررة بحق المويين نتيجة الحقاد
لموي اوالشبهات والحسد ودون محاكمة على الرغم من نجاح انقلبهم وقتله الخليفة

مروان والعشرات من اهله بل استمر بقتل المويين الذين جاؤوه معلنين ولئهم ومنهم
بعض ابناء سليمان بن هشام بن عبد الملك.ولذلك سمي الخليفة عبد ا بن محمد بن

لسفاح) مثلما سمي الجنرال التركي جمال باشا  علي بن عبد ا بن عبد المطلب (با
 1917  السفاح عام 

 -وليت عدل بني العباسفلقد جاء على لسان احدهم شعرا :فليت جور بني مروان عادلنا
في النار .

كما كتب محمد بن علي بن طباطبا كتابا بعنوان الفخري بالداب السلطانية يشير فيه الى
ان التحايل والمخادعة بالدولة العباسية اوفر من القوة والشدة

-ولة السفاح -ورثت الدولة العباسية مساحات جغرافية واسعة سبق وانتشر فيها6و
المويون لمسافات واسعة  بالشرق السيوي والشرق الفريقي ولم يظيف لها

العباسيون شبرا واحدا كما اشرنا سابقا/ انظر ابن خلقان بكتابه تحقيق محمد محي
 والخضري بكتابه الدولة العباسية ص278/2 و 1ج1948الدين /مكتبة النهضة / القاهرة 

  .52 ص 5 وجورجي زيدان باحدى كتبه المعنونة تاريخ التمدن السلمي ج43و 39
كما اتبع ابو العباس السفاح هو الخر سياسة المويين بحصر معظم الولة بالبيت

العباسي عدى بلد فارس 
 التي تقع جنوب افغانستان وتركمانستان وشمال شرقKhorassan /Khurassanخراسان 

ببلد فارس وما بعدها شرقا.فصار عليها ابيالهضبات الفارسية وفيها الن مدينة مشهد 
مسلم الخراساني الذي صارمثل الحجاج ابي يوسف الثقفي يقود هو ايظا ( القوات

الخراسانية ) التي كان لها الدور الرئيسي باسقاط الدولة الموية وصار مقره مقاطعة /
Muro Mery//Maryالتي تعتبر اهم مدن خراسان الرئيسية وصارت لحقا مقرا لمامون قبل 

ان يصبح خليفة وهي الن جزء من دولة تركمانستان ومن المدن الرئيسية الخرى
 هيHerat التي هي الن جزء من افغانستان / ومقاطعة Balkhلخراسان هي مقاطعة 

Rayy هي الن جزء من بلد فارس / ايران ومقاطعة Nichapourومقاطعة الن بافغانسنان 
 وهي الن جزء من ايران الغربيةLes Jibalهي الن جزء من بلد فارس / ايران  ومقاطعة 

 ومقاطعة بلد704و620و567 و435و346و140على حدود بلد الرافدين /سورديل ص 



ما وراء النهرعندما فتحوا تلك المنطقة بالقرن الهجري الول إشارة للنهرين العظيمين
 كم1415 والمور داريا كم 2212 بطول نهر السير دارياالذين يحدانها شرقا وغرباوهما 

كاشان و بخارى وسمرقندوهي ترجمة للتسمية الفارسية القديمة (فرارود).ومن مدنها 
.وهي أسماء تدل على أعلم لهم مكانتهم بالتاريخترمذ وخوارزم و طشقند و فرغانةو

والسجستاني والجرجاني وابن سينا والترمذي والبخاري والفارابي الخوارزميمثل: 
 .والبيروني

وكان ابو مسلم الخراساني هو الخر الديانة السائدة بتلك المناطق.السلموليزال 
باسيين من المويينقداستمر بامعانه بتصفية خصومه من ابناء قومه الفرس وخصوم الع

وكان يطمح ان يكون وزيرا باعتبار كان له الدور الول بحمل السلح ضدوغيرهم 
 هجري اراد ابو مسلم ان يقود الحجيج حيث كان السفاح مريظيا136المويين .وفي عام 

اومتمارضا فلم يرغب السفاح ان يعطيه هذا الدور المعنوي المتميز ول لعمه عبد ا بل
قدم عليهما اخاه ابو جعفرالذي حج ابو مسلم تحت رايتة وزاد حقده على ابي مسلم

الذي يتمتع بذكاء وسياسة وكرم فصار الهدف اللحق للمنصور

والي العراقيين -شقيقه محمد الملقب ابو جعفر الذي سيخلفه بالخلفة 

ووالي مصر.عمه عبد ا بن علي العباسي الذي انتصر على مروان وصار واليا بمصر
وبلد الشام حيث قتل اللف من بني امية ولم يسلم منه ل رضيع ول هارب بل عمد

لنبش قبري معاوية وولده يزيد وعبد الملك واولده الوليد وسليمان وهشام الذي قيل بان
  / انظر ابو فرج الصفهاني بكتابهجثته كانت ل زالت شبه متكاملة فامر بصلبها وحرقها

 .65و64/63الغاني والخضري بكتابه العباسيون ص 

ووالي البصرة .سليمان بن عبد ا العباسي الذي فعل بالمويين بمثل ما فعل والده
فيهم بالشام ولم يعف العن عمرو بن معاوية بن عمرو بن عتبة بن ابي سفيان ..

حيث مارس نفس سياسة والده واخيه سليمانباسي ووالي الحجاز .داوود بن علي الع
فلم يبق من المويين حيا مما استحق العطف عليهم حتى من بعض اعدائهم ومنهم

الشاعر عبد ا بن عمر بن هبد ا بن علي بن عدي بن عبد شمس بن مناف الموي
 هجري وقال بنو امية خير من وطئ الحصى شرفا –وافضل145م/762المتوفي عام 

.66ساسة امراؤها / الخضري ص 

-معاصروابو العباس السفاح  :7و
م وفيهم المير الموي عبد الرحمن بن معاوية بن1031/711في اسبانية المويون بين 

م والذي كان من788/172 و 731/113هشام الول بن عبد الملك والملقب الداخل 
القلئل جدا من ابناء المويين الذين تمكنو الهرب عند اخواله بالمغرب ومنها عبر للندلس

هجري ولذلك لقبه ابو جعفر المنصور646م 1031واسس السللة الموية فيها حتى عام 
182/5بصقر قريش /انظر ابن الثير بكتابه الكامل بالتاريخ 

 775/741 حكم بين Constantin V dit Copronymeوفي القسطنطينة

 م752/757 حكم بين Etienne IIابا وفي الفاتيكان الب

Pépin le Bref 715 اسسها عام les Carolingiens:سللة Les Pays Francsوفي بلد الفرنج 
Clovisم اسسها 755/465  بين Les Mérovingiensم بعد ان دحرسللة 768/755حكم بين 

I م511 /465 حكم بين 

حكمتL' imperatrice Wu ظهر فيها المبراطورة 907/618بين Tangوفي الصين :سللة 
م756/715 حكم بين L' Empereur Xuan Zongم والمبراطور 715 /654بين 
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%86%D8%B5%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A
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م بالحميمة بالشام وحكم كاول727عبد ا بن محمد علي الملقب ابو السفاح ولد عام

م بالنبار 750 ووفاته عام 750خليفة عباسي بين عام 

م /754-الخليفة عبد ا بن محمد بن علي الملقب ابو جعفرالمنصور:حكم بين وثانيا
 هجري  158/ 775هجري و136

هجري وورث101م/714-ولدهو الخر كئاخيه بمدينة الحمية قرب معان بالردن عام 1
158م/775هجري ووفاته عام 136م/754الحكم بعيد وفاة اخيه السفاح وحكم بين 

هجري وكان خطيبا ويعمل ساعات طوال ويدعو للنضباط ومقدر لدرجة البخل فقد عزل
والي اليمن عندما علم بانه يقظي وقتا للصيد .كما كان عمال ووكلء البريد يكتبون له عن
اسعار البظائع والسلع والسياسة بالمصار وكان كما هو  اخوه السفاح متزوج من امرئة

واحدة فقط 

معاصري المنصور  -من2و
بالندلس: عبد الرحمن بن معاوية بن هشام الول بن عبد الملك الملقب الداخل حكم بين

لقبه ابو جعفر المنصور بصقر قريشم و172م/هجري 788 و 113م/هجري 731

م وخليفته ليون الخامس بين755 / 741وفي بيزنطة المبراطور قسطنطين الخامس بين 
 م780/ 775

 م واسسها987/755 حكموا بين les Carolingiens:سللة Les Pays Francsوفي بلد الفرنج 
Voir la/م 814/768 م ليخلفه شارلمان ح بين 768/ 755 حكم بين Pépin le Bref 715عام 

R le Point N 1892/93du 18/25décembre 2008 p 165

Xuan م حيث عهد المبراطور 907/ 618 بالحكم بين Tangsوفي الصين استمرت سللة 
Zong تعرض بعهد المنصور لغزوة من قبل الجيش العباسي بعثها ابوو755/715 ح بين 

م بقيادة زياد بن صالح الذي التقى الجيوش الصينية751/134مسلم الخراساني عام 
 حيث انهزمLa Bataille de Fleuve de Talasالتي كان يقودها كاشيان جي بمعركة نهر تالس

الصينيون الذين خلفوا ورائهم خمسين الف قتيل وعشرين الف اسيرواستعان المبراطور
هجري بجندالمنصور لخماد140م /757هجري و 138 م/755بين  Bong Ronighالصيني 

ثورة داخلية تعرض لها لتثبيت ولده خلفا له وليبدئا عهد تبادل السفارات التي بلغت بين
هجري ومعظمها ذات طبيعة تجارية وعلمية خمسة535م/ 1140هجري و 135م/752

اي (ذوي Gk Chaiوعشرين سفارة بين الصينيين الذين اطلقوا على العباسيين اسم 
هجري.اي136م/753الملبس السود ) حيث وصلت ثلث سفارات عباسية للصين عام 

هجري وفدا عباسيا من خمسة وعشرين شخصا139م 756بعهد المنصور حيث وصل عام 
هجري من ستة اعضاء كما استعان المنصور ببعض السرى141م/ 758ووفدا اخر عام 

الصينيين ببعض المعارف منها استعمال الورق والحبر الصيني  كما تم تبادل الزيارت مع
الصين بعهدي المهدي والرشيد 

م لم960/907 بين Les Cing Dynasties et les Dix Royaumesللت الخمسة وبفترة الس
946/936 بين Les Jinحيث جائت بعثة صينية بعهد تنقطع العلقات العباسية الصينية 

م/973م ومعها بعض القرود الصينية.وفي عام 932 / 908للخليفة المقتدر بين 
 م بعث وفدا للخليفة المطيع بين1126/960 حكم بين Songهجري كان المبراطور 362
Aallon/ voir,K. Buchanan et C.Fitzgerald, l 'Histoire de la Chine, Editionsم/ 974/ 946

Nathan. Paris 1995pp 506/505 



-وزراء المنصورالثلثة من الفرس هم 3و

الوزير خالد البرمكي لبعض الوقت 

والوزير سليمان مخلد المورياني مواليد موريان بالهواز وسبق وعمل كاتبا لسليمان بن
هجري عزله المنصور وسجنه مع اخوته153حبيب بن المهلب بن ابي صفرة وفي عام 

سعيد ومسعود ومخلد ومحمد واخذ اموالهم فكانت نكبتهم كما ستكون نكبة البرامكة
هجري ليستخدم عائلة فارسية اخرى هي153حيث غدرالمنصور  بسليمان وعائلنه عام 

 م/773عائلة البرامكة الذين كان لهم الفضل بتنظيم قدوم وفد هندي لبلط المنصور
هجري و حملوا معهم هدايا مادية وعلمية ومنها كتاب السند هند الذي تمت ترجمته156

للعربية / المسعودي بكتاب بمروج الذهب 

هجري بكيسان111م /730.مواليد من موالي عثمانوالوزير ربيع بن يونس بن ملحم 
وكان جده وابوه ممن عملوا بعهد عثمان بن عفان وصارمن الثوار وانظم لبي مسلم
الخراساني لصالح ال محمد. وكان فصيحا وخبيرا بالحساب والعمال الدارية وجعله

حاجبا ووزيرا حتى وفات المنصور 
ليعمل ربيع بن يونس مع ولده الخليفةالمهدي الذي اعفاه وعينه على دواوين الزمة التي

وابن عساكر185/1هجري /انظر وفيات العيان 169م/ 786بقي عليها حتى وفاته عام 
/93و الخضري ص 414/8و تاريخ بغداد 308/5

محمد بن عبد الرحمن بن يسار -القضاء بعهدالمنصور عمل مع المنصور القاضي4و
وتولىالحديث ) الثانية من رواة  الطبقةهـ ويعتبرمن (  83 وتوفي عام الوسي النصاري الكوفي

القضاء  لمدة ثلثة وثلثين سنة بالعهدين الموي والعباسي توفي بالكوفة حيث عاصر
.95 والخضري الدولة العباسية ص 452/1ابي حنيفة / لحظ وفيات العيان 

هجري وجعلها عاصمة145ج الول 3 م /762تموز 30-المنصور بني مدينة بغداد :في 5و
بعد ان كان اخوه السفاح حكم بالنبار بشمال غرب بغداد على الفرات ثم بمدينة

الهاشمية بجنوب غرب بغداد وعلى الفرات ايظا حيث اراد ان يبتعد عن الكوفة عاصمة ابن
عمهم علي بن ابي طالب الخليفة الرابع و قبره وقبر ولديه العباس والحسين اللذان

ليبعد عنها ال كيلو مترات شرقا وكانت الكوفه مركزا سياسيا للعباسيين قبل انقلبهم
وثورتهم .وبقيت الكوفة وكربلء والنجف مراكزا ثقافية وسياسية نشطةفبنى

المنصوربغداد ليجعلها عاصمة له على نمط مدن اخرى فارسية وبيزنطية ورومانية تكون
مدينة محصنة عسكريا.

 كم..فهي من بين اقرب50ليبعد عن الفرات باكثر من فموقع مدينة بغداد على نهر دجلة 
كم عن الشمال الشرقي للكوفة. 150المناطق التي تتوسط النهرين وعلى بعد حوالي 

 )AL Karghوبدئا البناء بها بالبداية على الضفة الغربية من نهر دجلة وسميت( الكرخ
 ذراعا وعلى كل منها اربعة ابراج60ذراعا وارتفاع 35بسورين سمك كل منهما وسورها 

للحراسات الدائمة بارتفاع خمسة اذرع وجعل بين الجدارين ساحة / فراغا بعرض
خمسين ذراعا وخلفهما خندقا من الماء بعمق خمسة اذرع وعرض عشرة اذرع وجعل لها

وباب الشام من الغرب اربعة ابواب على طريقة ابواب مكة وهي باب مكة من الجنوب
 . وباب الموصل من الشمال وباب خراسان من الشرق

كما بنى فيها قصر الخلفة وسماه (قصر الخلد) يطل على دجلة ويتلقى بالصباح شروق
بعلو ثمانين ذراعا وعلى قمته فارس يمتطي فرسا ويحمل رمحاه شمسها ويرتفع سور

ثم بنى جامعا مركزيا بئاتجاة مكة و بيوتا لعائلته وحاشيته ووزيره وحاجبه وقوادة .
كما شق لها قناتا مائية من نهر الدجيل الواقع شمال شرق بغداد وقناة اخرى تئاخذ مائها

يتفرعانالسواقي الصطناعية ثم من نهري الكرخة وعيسى من الفرات حيث تدخلها هذه 
للطرقات الرئيسية 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1


هجري بنى المنصور مدينة اخرى  بالجهة الشرقية من نهر دجلة151/م768وفي عام 
وعلى الجهة المقابلة لمدينة الكرخ وسماها( الرصافة) وعلى نفس نمط مدينة الكرخ

لولده المهدي ثم بنى بجهتها الشمالية المطلة على النهر (مقبرة لبني العباس) بعد ان
بنيت بجهة الكرخ الشمالية (مقبرة للطالبيين) 

وكانت تكاليف بناء مدينة بغداد حوالي ثمانية عشر الف الف دينار حسب تقديرات
اليعقوبي .

وكانت من اروع المدن السلمية .واشعر فيها شعراءابياتا منها
سقى اربع الكرخ الغوادي بديمة-وكل ملث دائم الهطل مسبل  

منازل فيها كل حسن وبهجة –وتلك لها فضل على كل منزل

كما ان الخطيب البغدادي قال عن بغداد الولى لم يكن لها نظير بالدنيا بجللة قدرها
وفخامة امرها وكثرة علمائها واعلمها وتميز خواصها وعوامها وعظم قدرها وسعة

اطوارها وكثرة دورها ومنازلها وشوارعها ودروبها وازقتها ومحالها واسواقها وخاناتها
وحماماتها ومساجدها وطيب هواها وعذوبة مائها واعتدال صيفها وشتائها وربيعها

وخريفها مع حر صيفها 
غير ان ابو جعفر المنصور لم يشمل عامة الناس برعايته فقد بقي الفقير بالعهدالموي

 حكم بينConstantin V Copronymeفقيرا بالعهد العباسي فلقد زار مبعوث امبراطور الروم 
وكان يرافقه عمارة بن حمزة وعبرا الجسر المتحرك الذي كان يربطاد  م بغد775/741

ظفتي نهر دجلة ورى اناسا يستجدون فقال انني ارى عندكم قوما يسئالون وكان يجب
 459 ص 7على صاحبكم ان يرحم هؤلء ويكفيهم مؤونتهم/ انظر  الطبري ج

 واصل المنصور كاخيه السفاح التصدى للخصوم  والمنافسين من ابناء العم وغيرهم6و
حيث كان شكاكا وماكرا وغدارا ودمويا فبدئا بتصفية ابناء عمومته من العلويين

والعباسيين على السواء.فقداغتال المنصور كل من عمه عبدا بن علي بن الحسين
وولده وابراهيم ومحمد بن علي بن عبدا بن عباس والذي صار بعيد انتصار العباسيين
واليا على الشام حيث انزل الرعب على كل اموي فيها واعلن من مقره بمقاطعة حران
الخلفة لنفسه بعيد سماعه نبئا وفاة السفاح فارسل المنصور ضده جيشا بقيادة ابي

مسلم الخراساني الذي هزمه بمنطقة  (نصيبين) فهرب لمدة سنتين عند شقيقه
هجري قبل ان يعزله المنصور ويعين احد140و 133البصرة بين والي سليمان الذي كان 

المتعاونيين والمهادنين من ال سفيان وهو سفيان بن معاوية الذي اراد ان ينجو بنفسه
فخدم المنصور الذي طلب منه ان يرسل له عمه محمد بن علي لقاء كتاب امان كتبه عبد

ا بن المقفع ووقعه المنصور وجاء فيه:(وان انا نلت عبد ا بن علي او احدا ممن اقدمه
معه بصغير من المكروه او كبير او اوصلت لحد منهم ظررا او بحيلة من الحيل فانا نفي من

محمد بن علي بن علي مولود لغير رشدة وحل لجميع امة محمد خلعي وحربي والبرائة
مني ول بيعة لي برقاب المسلمين ول عهد ول ذمة وقد وجب عليهم الخروج من طاعتي
واعانة من ناوئاني من جميع الخلق ول موالة بيني وبين احد من المسلمين وكتبت هذا

بخطي ولنية لي سواه ول يقبل ا مني ال اياه والوفاء به ومتى غدر امير المؤمنين
المنصور بعمه عبد ا بن علي فنساؤه طوالق ودوابه حبس وعبيده احرار والمسلمون

حل ببيعته)انتهى.
غير ان ذلك لم يمنع المنصور من اغتيال عمه من خلل وضعه ببيت اساسه من الملح

 ص7هجري / انظر تاريخ الطبري ج147واجرى بئاساسه الماء فسقط عليه فمات عام 
1938 و الجهشياري بكتاب الوزراء تحقيق عبد ا الصاوي /مطبعة حنفي / القاهرة 501
وابن خلكان بكتاب وفيات العيان تحقيق محمد عبد الحميد مكتبة النهضة / مصر71ص 

 والدينوري بكتاب الخبار الطوال تحقيق عبد المنعم عامر سلسلة414 ص 1 ج1948
 /Dogwih والبلذري بكتاب فتوح البلدان تحقيق  1960ثراثنا .طبع وزارة الثقافة / القاهرة 

م1866المانية 

 قام30هجري وبمدينة كسرى الصيفية الواقعة جنوب بغداد ب 137م /755وفي عام 
المخطط والمنفذ الكبر للنقلب على المويين وهو الفارسي ابو مسلمنصور باغتيال الم

 هجري و يوصف بقدراته العسكرية137م/ 755 و 100م/718الخراسان عاش بين 



 تهمةوالفكرية وقابلياته القيادية بالسكندر المقدوني وكسرى اردشير بعد ان وجه له
كونه تجاسر وطلب من المنصور ان يزوجه امينة بنت علي بنت عبد ا بن العباس / انظر

759.ونتج عن اغتيال ابو مسلم تمردا لكل من براز واسحاق الترك عام157الخضري ص 
   هجري لنهم كانوا يرفضون التعريب السريع150م 767هجري واستاذس بين 142م 

175/5 وابن الثير 280/1على حساب ثراثهم ولغتهم الفهلوية/ لحظ ابن خلكان 
.159/9والطبري 

 Abd ar-Râhman     Abu Muslim al-Khurasani م755م واوستشهد عام 718 ولد باصفهان عام

كما ان المنصور امر والي البصرة سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب بن ابي صفرة
م وكان اول من ترجم756/720باغتيال المفكر المبدع عبد ا بن المقفع عاش بين 

قم300عام   الهندي الذي كتبه حوالي Baydabaللعربية عن الفارسية كتاب الفيلسوف 
ترجم كتاب الفيلسوف مانيوالذي يعتبراهم ماكتب بعلم الساسة وادارة الحكم. كما 

وكتب كتابي الدب الكبير والدب الصغير وهما مختارات وملخصات عن الداب الفارسية
واليونانية وكتاب رسالة الصحابة و هو بمثابة خطة ستراتيجية بكيفية ادارة الحكم بالبلط

والجند والرض والعلقة مع العامة واعتماد العدل كاساس للحكم حيث يقول:فالخواص
من اهل الدين والعقل يولون عنايتهم لعوام كما ان الخواص بدورهم تعوزهم مؤازرة المام

و تئاييده وينبغي تحديد وظائف عامة وتدوين الدواوين واثبات الصول وعمارة الرض وان
يعنى بجزيرة العرب ويختار لوليتها الخيارمن اهل بيت المام ولداعي للتخوف من اهل
الشام لنهم لو عوملوا بالحق فانهم لخلقاء ل تكون لهم نزوات ونزقات فهم اشد الناس

الجاحظ     وبذلك يكون ابن المقفع قد سبق بفكره السياسيمؤنة واخوفهم عداوة وبائقة .
 / انظر محمد الخراساني بكتابه عبد ا بن المقفع طبعو ابن خلدون ومكيافيلي وغيرهم

77ص 1965الدار القومية / القاهرة 
كما ان المنصور قتل محمد بن عبد ا بن الحسن بن علي بن ابي طالب الملقب ذو

هجري وصار عالما وفقيها وخرج93النفس الزكية او الرقط ولد بالمدينة / الحجاز عام
على المنصور الذي كتب اليه يستمليه بعد ان اعطاه ايظا المان.فاجابه محمد:انك

اعطيتني من العهد والمان ما اعطيته رجال قبلي فاي المانات تعطيني هل هو امان ابن
هبيرة اوامان عمك عبد ا بن علي ام مسلم الخراساني ام غيرهم؟ فارسل المنصور

ضده جيشا قاده عيسى بن موسى العباسي فقتله وجاء برئاسه للمنصور/ انظر الطبري
 80/وابن خلدون والخضري ص 9ج 

هجري /169 م/775-الخليفة محمد بن عبد ا المنصور الملقب (المهدي )بينوثالثا
هجري 170م/785م ووفاته775

-وزيره الربيع بن يونس الكيساني من موالي عثمان حجب للمنصور ثم وزر له بعد أبي1
أيوب المورياني وصار وزيرا للهادي الذي سمه ومات وعمل ولده الفضل بن ربيع ولد عام

هجري وعمل واليا بالخليل وعمل بحجابة الرشيد ووزيرا للمين وتوفي عام138
هجري ببغداد208

-المهدي يتصدى للفلسفة والمفكرين بتهمة الزندقة فقد شارك بالمهدي مع البطريك2و
النسطوري طيماثاوس الول الذي عهدالخليفة المهدي له بترجمة كتاب المقالت لرسطو

بمساعدة ابن نوح حاكم الموصل ثم نقلت بعد قرن عن اليونانية ثانية على يدي ابي
عثمان الدمشقي كما نقلت بعد نصف قرن اخر على يدي يحيى بن عدي.واشك الن عام

 /ممن قرئه او سيقرئه/ انظر ديمتري غوتاس /بعنوان الفكر اليوناني000001 بئان 2015
والثقافة العربية طبع المنظمة العربية للترجمة ومركز دراسات الوحدة العربية / ترجمة

http://www.bing.com/search?q=Abu+Muslim+al-Khurasani&filters=ufn%3A%22Abu+Muslim+al-Khurasani%22+sid%3A%220170a8a7-917d-8deb-2d4f-c0aafc0c62f1%22&FORM=SNAPST
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http://www.bing.com/search?q=Abu+Muslim+al-Khurasani&filters=ufn%3A%22Abu+Muslim+al-Khurasani%22+sid%3A%220170a8a7-917d-8deb-2d4f-c0aafc0c62f1%22&FORM=SNAPST
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http://www.bing.com/search?q=Abu+Muslim+al-Khurasani&filters=ufn%3A%22Abu+Muslim+al-Khurasani%22+sid%3A%220170a8a7-917d-8deb-2d4f-c0aafc0c62f1%22&FORM=SNAPST
http://www.bing.com/search?q=Abu+Muslim+al-Khurasani&filters=ufn%3A%22Abu+Muslim+al-Khurasani%22+sid%3A%220170a8a7-917d-8deb-2d4f-c0aafc0c62f1%22&FORM=SNAPST


/.علما بان اليهود يرون هم ايظا بئان النظر157و 133/129 ص2003نقول زيادة / بيروت 
بالفلسفة كفر والكلم بالدين بدعة و مجلبة لكل شبهة وانه لعلم ال ما كان بالتوراة وكتب

انبياء بني اسرائيل وان اليمان بالطب وتصديق التنجيم والمنجمين انما هي من ابات
الزندقة والخروج للدهرية( الزمنية ) والختلف على السلف واهل القدوة حتى انهم

يحرمون كلم من سلك سبيل اولئك 
التي بدئات تخشىباسية والعربية المحافظة كماحاول المهدي ان يرضي بعض القوى الع

من التوسع باستخدام الفرس المسلميين بالدارة المركزية وبالمصار فبدئا يتصدى لهم
تتعارض مع السلمنها تحت غطاء تصديه للفكار الفلسفية الفارسية التي اشيع با

Maniة للنبي / الفيلسوف  نسبLes Manichaeus/ / Manichismeوخاصة افكار الديان المانية
 هجرية خرج المهدي من بغداد لحرب الروم ووصل163ففي عام  م 277/216بين عاش 

لحلب وجمع فيها عددا ممن اسماهم الزنادقة فقتلهم وقطع كتبهم
بالسكاكين.وقال:ماوجدت كتاب زندقة قط إل ويعود لبن المقفع / انظرزبدة الحلب من

61\1تاريخ حلب\

كما إن الخليفة المهدي قتل الشاعر صالح بن عبد القدوس الزدي الجذامي الملقب أبو
.وكان حكيما ومتكلما  يعظأسد  لبني الفضل.وهو من شعراء الدولة العباسية ومن مولي 

الناس بالبصرة.و له مع أبي الهذيل العلف مناظرات.وشعره كله أمثال وحكم وآداب ويدور
كثير منه حول التنفير من الدنيا ومتاعبها ويدعو لمكارم الخلق وطاعة اللفاظ، والتدليل

والمقارنة بين السباب و النتائج للتوصل لراء موحكمة مستخلصةوالتعليل والقياس 
بالزندقة وقتله ببغدادحيث شطره شطرين  الخليفة المهديوعمي ببآخر عمره.واتهمه

90/ انظر طبقات الشعراء صوامر بتعليقة بئاحدى ساحاتها

وهو خال معن بن زائدةهجري قتل الخليفة المهدي عبد الكريم بن ابي الهوجاء 160وفي عام 
 قببل مقتله بانه انتحل أربعة آلفاعترفبن ابي الهوجاء الشيباني البصري من المتهمين بالزندقة  ويقال بان 

 الف12حديث حريم فيها الحلل وأحلا فيها الحرام وقال الحويني ان إبن الهوجاء وضع 
حديثا منتحل

كما قتل الخليفة المهدي الشاعر حماد عجرد الكلبي  وكان نديم الشاعرين بشار بن برد و
الوليد بن يزيد ببغداد و القائل 

فأقسمت لو أصبحت في قبضة الهوى لقصرت عن لومي وأطنبت في عذري 
ولكن بلئي منك أنك ناصح وأنك لتدري بأنك لتدري 

هجري قتل الخليفة المهدي بتهمة الزندقة الشاعر الكوفي حمادبن عمر161وفي عام 
مولى بنى سوأة بن عامر بن صعصعة المعروف بعجرد الذي هو واحد من ثلثة شعراء

 وحماد الراوية وحماد بن الزبرقانحماد عجرديسمون بهذا السم بعهده بالكوفة وهم:
النحوي وكانوا يتنادمون ويتعاشرون على تعاطي النبيذ الذي كان يتناوله الخلفاء على انه

شراب غير مسكر 
واشعرلعمرولد بالكوفة كما حاول المهدي قتل الشاعرمطيع بن اياس الملقب ابو سلمى .

من الوليد فاستنشده ثلثة أبيات لخيهابن يزيد بن عبدالملك فأجازه بعشرة آلف وأوصله 
الغزل فأطربه ثمي انقطع إليه وعاش مع أوليائهم وعمالهم 

و ذهبويحيى بن زياد الحارثي وابن المقفع يتنادمون وليفترقون كل من مطيع وكان 
عبداي بن معاوية عند استيلئه علىلآخر دولة بني أمية وأول ظهور بني العباس  مطيع ب

.و ليؤمن بالياي ماديا )دهرييا (صاحب شرطه الذي كانومعهما نواح من الجبل ونادمه 
يعترض على المنصورأْخذد البيعة لخيه المهدي كان 

يا أمير: قالالذي الشعراء واشترك مطيع معهم و ءتكلم الخطبالمهدي وفي يوم بيعة ا
 عدل  كماغيرنا ملؤها المهدي محميد بن عبداي وأمه من : قال) ص(المؤمنين أنا النبي 

ثمي أقبل على العباس. وهذا العباس بن محميد أخوك يشهد على ذلك .ملئت جورا 
نعم مخافة من المنصور. فأمر المنصور الناس: اي هل سمعت هذا؟ فقالأناشدك:فقال

لمهدي !.لولده ابالبيعة 
استشهدني علىوأرأيتم هذا الزنديق .كذب على اي ورسوله :ولما انقضى قال العباس

كذبه فشهدت له خوفا  وشهد كلي من حضر عليا بأنيي كاذب

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%A3%D8%B3%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%A3%D8%B3%D8%AF


:أبياتا  منهاالمطيع  وقال
فل واي ما المهديك أولى منك بالمنبر..فإن شئت ففي كفييك خلع ابن أبي جعفر..

..ويلكم اجمعوا بين هذين قبل أن تخلعنا هذه:فقال المهدي
ما! أياما  تباعا ، فقال لهم يحيى ويحكمثلثة فشربوا .اجتمع يحيى ومطيع وأصحابهماو

 فصليي بناجوهر.تقدميصلينا منذ ثلثة أيام فقوموا حتيى نصليي  فقال مطيع للمغنية 
صلتهيحى قطع .فتقدمت تصليي بهم وعليها غللة رقيقة مطيبة بل سراويل فلما سجدت

شربهم.لفقطعوا صلتهم وضحكوا وعادوا  .ماجنة كما يقال أنشد أبياتا و
فلما بلغا دير زرارة قديما أثقالهما ليبيتا ليلة للقصف ثمي يلحقاللحج يحيى مطيع مع وخرج 

بعيريهما وحلقا منصرفين للقصف حتيى انصرف الحاج من مكة،فركبا بالديربأثقالهما،فمكثا
بعد ثلثة أشهر من خلفةمات المطيع بن اياس ورؤوسهما ودخل مع الحاج المنصرفين 

هذا دين عليمني:الزنادقة وقالتمتهمة ببنتا  واحدة أتي بها إلى الرشيد    مخلفاالهادي
وقد تبت فقبل توبتها اياه ابي 
هجري قتل الخليفة المهدي الشاعر والفيلسوف الضرير بشاربن167 م/784وفي عام

هجري وكان من السرى على الرغم95 م/714برداذن العقيلي مواليد طخارستان عام
من انه كان ضريرا وعاش بالبصرة ثم انتقل لدمشق الموية ومنها لبغداد العباسية وهو

 بئان المهدي اخذ541\1وجاء بخزانة الدب\اشعر الشعراء الذين يطلق عليهم المولدين .
 تاريخبشار بن برداذن يوما للصلة بغير الوقت المحدد وكان ثمل فئامر المهدي بقتله/انظر

 98 والخضري في العباسيين ص 49/1 و الجاحظ بكتاب البيان والتبيين 112/7بغداد  

 هجري كان211/130كماان ابا العتاهية اسماعيل بن القاسم مولى قبيلة عنزة مواليد 
معاصرا لبشار بن برد وسجنه المهدي مع كل من الهاشميين ابن دواد ابن علي الذي

توفي بالسجن ويعقوب بن الفضل بن عبد الرحمن بن عباس بن ريعة بن الحارث بن عبد
المطلب الذي اغتيل خنقا بتهمة الزندقة ايظا 

هجري ارسل المهدي جيشا بقيادة محمد بن سليمان بن علي لمقاتلة169وفي عام 
الحسين بن علي بن الحسن الملقب الثالث بالمدينة وكان واليا عليها بزمن عمر بن العزيز
الموي وقتله (بموقعةمنطقة وادي الفخ بمكة ) فيما تمكن كل من ادريس بن عبد ا بن

هجري لمصر172الحسن بن علي وهو شقيق محمد ذو المفس الزكية من الهرب عام 
ومنها للمغرب واسس الدولة الدريسية هناك واخوه يحى بن عبد ا الذي هرب لبلد

م /793الديلم واللذان سيتصدى لهما الرشيد الذي سيغتال ادريس بن عبد ا سما عام
123هجري/ الخضري ص 177

ولدتياسة التعسفية التي مارسها الخليفة المهدي ضد عدد من المفكرين لقد كانت الس
بلد فارس ومنها حركة ابن بابك الخرمي التي اندلعتولحقا تمردات بشبه جزيرة العرب 

129م باذربيجان بزمن المامون والمعنصم / سورديل ص 833/ 816بين

صروالمهدي -معا3و
 797/780 بين ConstantinVI والمبراطور 780/775 بين Leon Vبالقسطنطينة:المبراطور 

 .814/768وفي ايطالية وفرنسة شارلمان 
 .788/756وفي اسبانية عبد الرحمن الداخل 

.م.780/763 بين Shi Shimin و 763/755 بين  An Lushanوفي الصين كل من 

كان الخليفة العباسي الثالث المهدي اول من تزوج من جارية ليفتح الباب الى-4و
خليفة عباسي اخر يتزوجون من جاريات اذ لم ينكم من بينهم ال المين بن هارون33

 وقد كتب المئات من الباحثين حول هذا الموضوعالرشيد والسفاح وابي جعفر المنصور
واوردوا تحليلت وتعليلت كثيرة بعضها للتشهير على ان دخول المرئة الجنبية ببلط دولة
ما تساهم باضعافها واختراقها وبعظها للتعظيم على انها تتفق مع السلم كدين اممي 

.التيالسامرائي  هند يوسف مجيد ومن الذين / اللواتي كتبوا/كتبن بهذا المجال الباحثة 
م بحثا قيما على موقعها الكتروني المعنون ( النور مركز2011من اب 5نشرت في 

http://www.alnoor.se/author.asp?id=3797
http://www.alnoor.se/author.asp?id=3797


اعلمي وثقافي وفني مستقل ) نقتطف منه بتصرف بعض ما نحتاجه لبحثنا حيث يمكن
ان تجارة الرقيق اناثان يقارن القارئ بين النصين لقد جاء بمجمل بحث الباحثة هند (

وذكور، تقليد بشري قديم قدم تواجد المجتمعات البشرية وان أصل الجواري ما يسبيه
الفاتحون بالحرب من النساء والبنات فهنا ملك الفاتحين ولو كنا من بنات الملوك أو

الدهاقين يتصرفون ببيعهن تصرف المالك بملكه .فقد كان ملوك الفرس والروم يتهادونهن
وبلغت عدتهن عند بعض الكاسرة ستة الف جارية.ومنذ إن عرف النسان الجوع والحرب
عرف العبوديةإذ كان اول العبيد اسرى الحروب و ابناء الفقراء الذين يبيعونهم اهلهم لكي

والفقر.وظلت العبودية سائدة بكل انحاء الرض اينما وجدت الجماعات  ينقذوهم من الجوع 
البشريةمادام هنالك فقر وحروب وانتهت العبودية ببعض الدول حيث كان المريكان قد

م وتولدت عنهدهم حروب بسببها وتبعتهم بريطانية وفرنسة 1776  بدؤوها عام 

من البقرة178   مرات منها الية 10  وفيما يتعلق بالقرئان الذي وردت فيه كلمة( العبد) 
من سورة البقرة ايظا نرى تعظيما لدور العبد حيث221  التي تقول الحر بالحر والوالية 

تقول ولعبد مؤمن خير من مشرك اعجبكم .
من سورة النحل التي تقول. وضرب75   مرات بشكل ايجابي منها 6  كما وردت كلمة عبد 

ا مثل عبدا مملوكا ليقدر على شيئ ومن رزقناهمنا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا
وجهرا هل يستوون الحمد للهبل اكثرهم ليعلمون 

بينما لم ترد بالقران كلمة رق/ رقيق ولمرة

السيدة صفيه بنت حيي ابن أخطب من   مرة منهن اثنين عربيات من دين اخر وهما 13  وتزوج المهدي 
وتزوج محمد من  هـ    50  يهود بني النضير وقعتب السربغزوة خيبر في السنة السابعه من الهجره  فتزوجاهاوتوفيت عام 

ه14  والسيدة ماريه القبطيه وولدت له إبراهيم وتوفيت عام 
ـ 

 م625  كما تزوج حسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي عاش بين مارس 
 هـ من كل من ليلي بنت عروة بن مسعود الثقفي50  م/صفر 670   هـ و اذار 3  /رمضان 
الفرس   آخر ملوك    الثالث     شاه زنان بنت يزدجرد   الفارسيةالسيرة   علي الكبر و  وهي أم 

 المشهور بعبد ا  علي الصغر  سكينة و   والرباب بنت أمرئ القيس بن عدي أم   السجاد  أم 
ة بن عبيد ا أم   بكربلء  الرضيع الشهيد  اق بنت طدْلحد .وكان له من الناث  فاطمة   وأم إيْسحد

 وجعفر مات قبل أبيه ولم يعقب وأمه  علي الصغرو  الكبرو  علي   .والذكور   سكينة   و   فاطمة
علي بن   وهو   العابدين  زين    بئاستثناء    بكربلء)  اقعة الطف   قتلوا ب (و  وعلي  قضاعية 
.كما اشرنا  الحسين

هجري و كانوا ل يستخلفون ابناء الماء. ؟132       م750      /و41   م /661  وبالعهد الموي بين 

 هجري فقد كان للخليفة661  م هجري 1258  هجري و 132  م/750      واما العهد العباسي بين
العباسي الول ابو العباس السفاح زوجة واحدة فقط ولم يكن له غيرها من النساء

الحرائر أو الجواري 

كما كان للخليفةالثاني المنصور هو الخر زوجة واحدة إلى أن ماتت ولم يسمح بأي نفوذ
بعهده لي إنسان ذكر أو أنثى وكان توطيد الدولة العباسية على ايديهما واستفادا من

م تماثل لندن بين1258/750  الفتوحات الموية ومن الموارد العديدة حيث صارت بغداد بين 
 مما ساعد على انتشار تجارة الرقيق انتشارا واسعا من اناث وذكور و لم1950/1661

يكن بمعظمهم من السرى و غالبيتهم العظمى اطفال باعهم اهلهم للنخاسين العرب
والمسلمين من اجل انقاذهم من الفقر والجوع و ان الكثير من هؤلء الرقيق استثمرو

اوضاعهم الجديدة فصعدوا بالسلم الجتماعي واصبحوا اعضاءا بين ابناء الطبقة الحاكمة
وبعضهم اصبحوا قوادا ووزراءا وخلفائا ومن اشهرهم( كافور الخشيد ي بمصر).

ولما تسلم الخليفة الثالث المهدي) الخلفة ظهرت المشاركة النسائية بصورة واضحة فقد
كان المهدي كثير الجلوس مع النساء.وكانت جاريته التي سيطرت عليه اصبحت زوجته
(الخيزران) (ام هارون الرشيد) تجلس بعتبة الرواق المقابل لليوان وتجلس (زينب بنت

سليمان) بإزائها وفي الصدر مجلس الخليفة (المهدي) يقصدهن بكل وقت فيجلس ساعة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%B2%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%B2%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%B2%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%B2%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%BA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A
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ثم ينهض. كما كان من تأثير (الخيزران) ان رشح (المهدي) إبنيها وهما (الهادي والرشيد)
للخلفة،مع ان ابنه الكبر (عبد ا) من ابنه عمه الهاشمية رابعة بنت ابي العباس.

وسيطرت على مقاليد المور ثم حاول ابنها الهادي تقييد سلطتها فقتلته شابا ثم ظلت
تسيطر على ابنها هارون الرشيد  إلى أن ماتت بخلفة ابنها الرشيد 

كما انها أم كل الخلفاء العباسيين اللحقين حيث يرجع نسبهم للرشيد و ( الجارية دنانير)
كانت أروى الناس للغناء القديم وقد خريجها رجل من أهل المدينة فاشتراها جعفر

البرمكي وسمع الرشيد صوتها فألفها وصار يسير لجعفر لسماع غنائها ووهب لها هبات
ثمينة وعلمت امرأته زبيدة بخبرها فشكته لعمومته فلم ينجحوا بمنعه عنها إرجاعه فرأت
أن تشغله عنها بالجواري فأهدته عشر جواٍر منهن (الجارية مارية أم المعتصم )و(الجارية

مراجل أم المأمون) و(الجارية فاردة أم صالح).فصارت بعض الجواري زوجات وامهات
الخلفاءفمن بين سبعة وثلثين خليفة عبياسي لم يكن من بينهم من هو عربي الم ال

ثلثةفقط وهم ابو العباس السفاح والمهدي بن جعفر المنصوروالد هارون الرشيد ووولده
محمد المين 

 هجري اعتمد هو الخر على العنصر218/ 198والخليفة السابع المأمون حكم بين
النسائي  ففي نزاعه مع (المين) كان يرسل بريده مع النساءاللواتي  يضعن البريد داخل

اعواد منقورة من المكاف (نوع من الشجر). وكان يستخدم العجائز ببعض المهمات اذ
يذكر (النويري) ان العجائز كن يأتين المئامون كل مساء بتقارير تتعلق بأخبار الناس وأخبار

اللصوص والفساق وذكرت بعض المصادر ان عدد العجائزاللواتي استعان بهن المئامون
كثيرا منهن ( زينب بنت سلمان)التي دخلت على المأمون تعاتبه على لبسه العمامة

الخضراء بدل من السوداء وتقريب العلويين وقالت له يا أمير المؤمنين،عليك بري اهلك من
ولد علي بن ابي طالب ول تطميعنا احدا  فيما كان منك". 

 وصيف200و قد أهدى ابن طاهر للخليفةالعاشر المتوكل بن المعتصم هدايا فيها 
ووصيفةمنهن( الجارية قبيحة) التي تسببت باغتياله حين جعلته يقدم ابنها المعتز على
أخيه المنتصرالذي قتل أبيه المتوكل ثم قتل المنتصر وتولي المعتز بن قبيحة فسيطرت

عليه و أوردته مورد التهلكة .

هجري زاد العتماد على334م/907و 242 م /846وفي العصر العباسي الثاني بين
النساء بادارة السجون التي كانت بقصور الخلفاء لحبس المتنفذين بالدولة ويسلمون بين

يدي ( الجارية شغب ام الخليفةالثامن عشر المقتدر) التي سيطرت عليه و مارست
القضاء بل كان لهاخادمها وحاجبها وكتابها وجواسيسها

م كان أثر النساء محدودا  وذلك لن خلفاء1055/945وفي الحقبةالفارسية البويهية بين 
ونسائهم وحاشيتهم لم يكن لديهم سلطة ،ومع ذلك برز دور السيدة (عابدة بنت محمد

الجهنية )الديبة والشاعرة و تحضر مجلس عضد الدولة مثلما برزت (قهرمانة معز
الدولة)التي كانت تعين الوزراء وتعقدالتحالفات مع رجال الدولةوكذلك قهرمانة الخليفة

السادس والعشرين القائم (السيدة وصال)التي كانت تشترك باختيار الوزراءشأنها شأن
قهرمانات العصر العباسي الثاني. 

 م وبسبب المخاطر التي كانت تهدد1194/1038وبعهد السلجقة التراك حكموا بين
الدولة فلم يكن للنساء دور مؤثر بسياسة الدولة بشكل عام. فقد ذكر ابن الثير بانه بزمن

(الخليفة السابع والعشرين المقتدي اول خلفاء هذه الحقبة) كانت ( الجاريه شمس
النهار) قويةفعندماتوفي زوجها فجئة وارادت جارية اخرى الصراخ قالت لها شمس

ْحتي قتلتك) واحضرت الوزير فأعلمته النهار( ليس هذا وقت اظهار الجزع والبكاء وإن صي
الحال وشرعوا بالبيعة لولي العهد ولده (الخليفة الثامن والعشرين المستظهر).

كما ان (زوجة طغرل بك) كانت صائبة الرأي ففويضها زوجها امره بكثير من المور فكانت
على احسن تدبير

كما امتهنت بعض النساء صنعة الغناءمنهن  (الميرة علية) بنت الخليفة المهدي  التي
يروى عنها أنها كانت بالرقة عند خالها يزيد بن منصورالذي اشتاق لصوتها فكتب لعمه

ليرسلهاله وفي الطريق على نهر الفرات كتبت بيتين من الشعر وعملت فيهما لحنا 



وغنتهما :

اشرب وغنيي على صوت النواعير ما كنت أعرفها لول ابن منصور

لول الرجــاء لما أمالت رؤيته ما جزت بغداد في خوف وتغرير

علما بأن النواعير كانت منصوبة على نهري الفرات والعاصي علما بانها كانت ل تشرب
النبيذ  .وعندما توفي اخوها الرشيد امتنعت علية عن الغناء ولم يزل بها ابن أخيها

الخليفةالسادس المين حتى عادت للغناء كرها..كما كان اخواها إبراهيم ويعقوب ولدي
المهدي شاعرين ومغنيين.

كما اشار البحتري لسم الجارية المطربة( علوة الحلبية)

ومن الصوات النسائية التي أغرم بها الشعراء واشعروا لها  ( الجارية وحيد) التي ذكرها
ابن الرومي بشعره،حيث كانت تجمع بين جمال الصوت وجمال القوام و الوجه.وفي

قصيدته فيها يا خليليا تيمتني وحيـد ففؤادي بها معنيى عميد

كما ظهر بالعصر العباسي ما يسمى بـ(الزواج النهاري) الذي لم يكن زواجا  معلنا بل كان
مؤقتا ( زواج متعة )ويقوم الزوج فيه بزيارة زوجته نهارا  فقط ببيتهاوشاع هذا الزواج

بالبصرة منذ القرن الثاني للهجرة وقد تلجأ المرأة لهذا النوع من الزواج لظروف مادية 

وكثيرا  ما كان الخلفاء والمراء ينشغلون بالجواري عن رعايةشؤون الدولة ولذلك كان
بعض رجال السياسة يستخدمونهن للجاسوسية أو نيل رتبة أو منصب وكان المأمون

يعطي الوصائف هداية ليطلعنه على أخبار مدن شاء.كما كانت الوفود تأتي إليهن بالهدايا
الثمينة تطلب الوسطات والشفاعات كما كان يحدث مع السيدة الخيزران أو الجارية شغب

أم المقتدر التي كانت هي الخرى  يمارس النفوذ بغرفمغلقة وقاعات الحريم

وهناك مثال محزنا للضعف الذي وصله الخلفاء العباسيون ومنهم الخليفة السابع والثلثين
المستعصم آخر الخلفاء العباسيين حين جيء به لهولكو وعلى الرغم من انه كان

مشهورا بالبخل وحب المال إل أنه أرشد هولكو لما كان لدى العباسيين من كميات كثيرة
من ذهبموضوعة بنهر مطمور بالقصر  غير انه بكي حين أخذ هولكو يستعرض جواريه
الحسان وعددهن سبعمائة زوجةرسمية وسرية وألف خادمة وبدا يتضرع لهولكو قائل

(مني على بأهل حرمي اللئي لم تطلع عليهن الشمس والقمر ).بينما لم يطلب منه رئافة
بقومه 

م/ محرم785  الخليفة موسى بن محمد بن المنصور الملقب (الهادي ) بين اب رابعا-و
هجري170  ربيع الول 13  م/786  من ايلول 13  هجري واغتياله بمؤامرة داخلية في 169

    عباسي يغتال  وهو اول خليفة

هجري144-هو البن الكبر للخليفة المهدي والخ الكبر لهارون الرشيد ولد عام 1
بمقاطعة مرو الفارسية من امهم (الخيزران الفارسية )التي عاشت باليمن و توفيت عام

هجري اي بعد ان انجبت له ولدا اخر وهو هارون وارضعت159م ولم يعتقها ال عام 789
 ./Haroun et AL Fadel sont freres de laitمعه الفضل البرمكي فصارا اخوان بالرضاعة

472سورديل ص 
شربفكرين والفلسفة المسلمين الفرس الذين وكان الهادي ممن تئاثر بعدد من الم

 125واياهم النبيذ الخفيف او المخفف بدعوى كونه ليسكر / الخضري ص 
هجري وله والده قيادة جند جرجان وبقي هناك حتى وفاة والده في اب160وفي عام 

هجري169م /محرم 785

 الذي كان حاجبا ووزيرا لبيه الربيع بن يونس-وزير الهادي -2و
.
وقبل وفاة المهدي اوصى ابنه الهادي بتعقب الزنادقة فقال له:(يأبني إن صارلك المر-3و

فتجرد لهذه العصابة فأنها فرقة تدعو الناس للظاهر الحسن وبالباطن تشجع الفواحش



.وهي وصية تكشف عن ان220\8فجرد فيها السيف وارفع فيها الخشب./تاريخ الطبري\
الخليفة السابق واللحق انشغل بتعقب ذوي الفكار المتنورة تحت ذرائع الزندقة التي
هي تهمةسهلة مثل التهم التي كانت توجه بمراحل مختلفة ضد حملة الفكار المغايرة

لما هو سائد منها مثل الشتراكيةوالشيوعية والعلمانية والعقلنية الخ 
لهذا كان الهادي هو ايظا كوالده  قد انشغل بمحاربة الخصوم حيث امر الهادي قتل كل من

 متولينصر بن سياروكان والده كاتبا للمير  ( ابو يعقوب) الفارسي داود بن طهمان الوزير
 بعد مصرع أبيه زيد كان داود يناصحالحسين  يحيى بن زيد بن علي بن .فلما خرج خراسان

 الخراساني وتتبع قتلة يحيى فجاءه داودأبو مسلميحيى سرا ثم قتل يحيى وظهر 
 وانضموا للحسن بن علي .ثمالزيديةمطمئنا له فطالبه بمال وأمنه ثم أظهروا مقالة 

صارأخوه علي بن داود كاتبا لبراهيم بن عبد ا الثائربالبصرة فلما قتل إبراهيم اختفوا
 فلزماه وبقيالفضل الهاشمي  إسحاق بن  وسجنهما وكان معهماالمنصورمدة وظفربهما 
 والحسن بن إبراهيم بن عبد ا بن حسن،فأدخلعلي  عيسى بن زيد بن المهدي يتطلب 

بمكة وهو مرتديا بعبائة وعمامة فوجده من ( ابو يعقوب) الفارسيداود بن طهمان عليه 
نبلء الرجال فعظمه واختص به حتى وزر له وفوض له أزمة المور فقام ابو يعقوب بتولية

بعض رجال الزيديةبعض  المناصب حتى قال بشار بن برد:
بني أمية هبوا طال نومكم.إن الخليفة يعقوب بن داود

ضاعت خلفتنا يا قوم فاطالبوا.خليفة ا بين الدين والعود

إسحاق بنكما ان ابويعقوب اقترح على الخليفة المهدي لن يرسل ابن عم الخليفه 
 ليتولى امارة مصر التي حصلت فيها اضطرابات ولم يوافق المهدي الفضل

كما قام المهدي بقتل وصلب يزدان بن باذان كاتب يقطين وابنه علي بتهمة كونه شبه
.وسجن عبد ا بن190\8الطائفين حول الكعبة بدوار البقرة تدوس البيدر/ تاريخ الطبري\

داودالذي مات بالسجن

-محاولة الهادي التنكره لولية العهد لخيه حيث كان والد المهدي قد اوصى بولية4و
العهد لولديه موسى الهادي ثم لهارون الرشيد..غير ان الهادي وبعيد ان جاؤه طفله جعفر

من زوجته حاول ان يتنكر لوصية والده ويجعل ولده وصيا له مما دفع والدته الخيرزان ان
ترفض ذلك لنها تريد لبنها الثاني هارون الذي كان اقرب عليها ان يتولى الخلفة بعيد

اخيه فتئازم الصراع بين الخليفة الهادي من جهة و اخيه وامه التي عملت على اغتياله
 عباسي يغتال  وهو اول خليفةمن خلل سمه ليموت  بمقاطعة عيس اباذ ببلد فارس 

لسباب سلطوية 

م786بين  -الخليفة الخامس هارون بن المهدي الملقب الرشيد اي العاقل حخامساو
/ هجري بمدينة طوس الفارسية 809م/ 809ووفاته عام

م/766-هو الخ الثاني لموسى الهادي من امهما الفارسية الخيزران .ولد عام 1
هجري بمقاطعة الري بخراسان عندما كان واليها والده المهدي الذي تولى  الخلفة145
هجري ولده الرشيد ولية شمال افريقية( تونس166 هجري وكلف عام 169/ 158بين 

والمغرب والجزائر ) واظهر كفائة ادارية وعسكرية مما حاول والده ان يوصي له بولية
العهد قبل اخيه الكبرموسى الهادي غيرانه ولسباب اجتماعية لم يفعل حيث تولىالهادي

هارون الذي تولها بتولية اخيه  هجري وحاول التنكر لوصيةوالده170/169الخلفة بين 
 الخيزران التي كانت تتعاطف معه اكثر من تعاطفها مع ابنهاالكبربدعم وتشجيع والدته

موسى الهادي الذي استبد وحاول ان يتجاهلها فساهمت باغتياله.
وتعلم الرشيد العربية والفارسية قرائة وكتابة وولع بالدب والموسقى والغناء 

هجري170وكان للرشيد ستةنساءهن .زبيدة بنت عمه جعفر المنصور التي انجبت عام 
محمد /المين الذي سيكون خليفتة .ومراجل الفارسية التي انجبت عبد ا/ المئامون

انجبت محمد ابو اسحاق/ المعتصمكية التي الذي سيكون خليفة لخيه. وماردة  التر
الذي سيكون خليفة لخويه والعباسة بنت سليمان بن المنصور .والجرشية بنت عبد ا

وام صالح .
وله ستة اولد هم :علي وموسى الهادي ومحمدابو يعقوب ومحمد ابو عباس ومحمدابو
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1


سليمان ومحمد ابو علي ومحمد ابو احمد والقاسم المؤتمن الذي اوصى له الرشيد
/271و 217و 191و168بالخلفةبعيد اخويه المين والمامون/ الخضري ص 

Su-معاصرو الرشيد :في الصين :التي كانت تمر بمرحلة التشرذم بعهد المبراطور 2و
Zong 

 هجري ثم ولده هشام  بين172/138وفي الندلس:كل من عبد الرحمن الداخل بين 
 هجري. 206/180هجري ثم ولده الحكم  بين 180/  172

177/172وفي المغرب كل من ادريس بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب بين 
هجري 213/177هجري وولده ادريس بين 

 التي حكمت بينArenaوامه Constantin VIسطنطينة .كل من المبراطور الصغير  وفي الق
 م وكانوا بصراع دائم مع811/797بين  Nephcoreم حيث تغلب عليها المبراطور 797/780

العباسيين ويقيمون علقات تجارية مع خصومهم اموي اسبانية الذين كانوا بصراع مع
العباسيين بشمال افريقية ومع المبراطور الروماني الجرماني بئاوربة الغربية الذي كان

بخدمة الكنيسة الكاثوليكية ويناصب العداء للببزطينيين الورذودوكس..

م ولم يكن814/768  حكم بين    Charlemagne  وفي اوربا الغربية كان المبراطور الجرماني 
م امبراطورا800  يعرف ل القرئائة ول الكتابة بل يجيد استعمال السيف وتم تتويجه عام 

على اوربة وملكا على ايطالية حيث قاتل القبائل الجرمانية التي كانت قد اعتنقت (مذهب
م وفدا لبغداد للرشيد799  الريوسية واتهمت بالزندقة بالنسبة للكاثوليكية) وبعث عام 

م وفدا مع هدايا ثمينة منها ساعة تعمل على الماء جائته من بلد807  الذي بعث له عام 
 اي ان   Aix -La Capelle  الهند كانت محل اعجاب واندهاش حاشية شارلمان بعاصمته  

ا / الخضري صلح السياسة) غلبت الدين الذي صار ويصير بحالت عديدة بخدمته  (المصا
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-ولة الرشيد.سمى عدد امن ابناء القبائل العربية غير العلوية بوليات شبه الجزيرة3و
909/800العربية و من ابناء الفرس ببلد فارس وقبيلة الغالبة بعثهم ليحكموا بين 

بشمال افريقية وخاصة بتونس 
.
-واردات ونفقات الرشيد .نشطت الحركة الزراعية ليس فقط ببلد الرافدين وبلد الشام4و

 وتشملالوسطىوالنيل وبلد فارس بل فيما وماوراء النهر شرقا وهي جزء من اسية 
 علىها اسم (بلدالمسلمون العرب.و اطلق كازاخستان وجنوب غرب أوزبكستانجمهورية 

ما وراء النهر) عندما فتحوا تلك المقاطعة بالقرن الهجري الول إشارة للنهرين العظيمين
 كم)؛وهي1415(داريةوالمو كم) 2212 السند دارية(نهرالذين يحدانها شرقا وغربا وهما 

 و  فرغانة   و   كاشان   و   بخارى   و   سمرقندترجمة للتسمية الفارسية القديمةوأهم مدنها 
الخوارزمي  .وهي أسماء تدل على أعلم لها مكانتهم بالتاريخ مثل:  ترمذ   و  خوارزم   و   طشقند

   والبيروني     والسجستاني     والجرجاني  وابن سينا     والترمذي     والبخاري     والفارابي
والغسل  اضافة للنشطة الصناعية الحرفية الصغيرة مثل الحدادة و والنجارة والحياكة

والنسج والجلود الخياطة والصباغة والدباغة والسراجة والتطريز والعقاقير وغيرها اضافة
للتجارة بالملبس والحبوب والخشاب والعطور والتوابل والبهارات مع بلد الهند والصين و

نع مثل الجلود والتمور والسماك وبعض المصانع العسكرية مثل السيوفبعض المصا
والقواس والدروع والرماح والرايات والسروج والسقاية والحمامات وغيرها من مئات

المال الذي كان يتكون من مما نتج عنه وفرة بخزينة الدولة او بيت الحرف والمهن 
من الغنائم الحربية وهي ليست فقط الحيوانات بل المعادن النفيسة5/1الخمس 

الشخصية والعامة اي ما يوجد بالرض المفتوحة او المستعمرة ويقسم بين ستة
من سورة النفال والتي تقول واعلموا انما41اطراف / جهات ذكرتم الية القرئانية رقم 

غنمتم من شئ فان ل خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن
للفاتحين الذين سيقيمون بالبلد والذين يصنفون بين قائد5/4السبيل فيما يكون الباقي 

 18/ انظر الخضري بكتاب المويين ص 5/1 ومترجل/ مشاة و شهيد 5/1 وفارس5/2

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B0%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%86%D8%B5%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B0
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B4%D9%82%D9%86%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89


 وهوالخراج اي مما تحصل عليه الدولة من خارجات / وارداتLe Dixieme 10/1والعشر
/حاصلت الرض المستثمرة ومن حاصلتها الزراعية وفواكهها وهي لم ترد كنصوص
قرئانية ال انه عمل بها الرومان والفرس وغيرهم. ففي زمن عمر بن الخطاب وعندما
اخبره ابو موسى الشعري بئان التجار المسلمين يدفعون ضريبة العشر بالبلدان غير

السلمية التي يتجارون بها فكتب له ابن الخطاب يقول : خذ انت منهم كما يئاخذون من
التجار المسلمين وخذ من التجار الذميين نصف العشر ومن المسلمين واحد من كل

  قبل دخولهم السلم اول من عشر للمسلمين/Munbigاربعين درهم وكان تجار مقاطعة
 183الخضري بكتاب الدولة الموية ص 

لقاء عدم مشاركتهم بالحروب  من الذميين اي من غير المسلمينLe Tributوالجزية 
درهم على60وحمايتهم من شرورها و قدرها ابو يوسف بكتابه الخراج بثلث فئات هي 

 درهم على الفلحين و العمال.15درهم على المتوسطين و25الموسرين و 
 

 او الزكاة التي يقوم بها الموسرون من اصحاب القطاعات او القطائع اووالصدقات
القطاعيون الذين منحتم الدولة اقطاعيات وهي فريضة قرئانية فرضت على النعام من

 وتصرف حصرا2.5  البل والغنم والماعز والبقر ومن النقود والذهب والفضة وهي بنسبة /
 من سورة التوبة بثمانية فقرات وهي (انما الصدقات60  بمجالت خاصة حددتها الية 

للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل
/ لحظ الخضري بكتابا وابن السبيل فريضة من ا).ويقصد بالغارمين اي المعسرين 

189و188الدولة الموية ص 

والخراج .عن المهن والحرف و اوصى ابو يوسف بان تؤخذ  ممن يزيد دخله / ايراده عن
خمس اوساق وثلثمائة صاع والف وستمائة رطل.علما بان الوسق مكيال يساوي ستون
صاعا والذي يساوي ثمانية ارطال وكل رطل يساوي اثني عشر اوقية علما بئان سعر كل

 درهم 12اوقية كان يساوي حوالي 
مما اوجدعددا من (المهن المحسابية )لكيفية جمع وانفاق هذه الموال على المجالت

كما ظهر باحثون ومفكرون بعلم المالالعسكرية والجتماعية والثقافية والدارية وغيرها.
والقتصاد والضرائب منهم خاصة 

 
الفقيه والقتصادي يعقوب بن ابراهيم بن حبيب النصاري والملقب ابو يوسف ولد بالكوفة

هجري وتعلم بمدارسها علوم القرئان والحديث والفقه والقضاء حيث توله ببغداد113عام 
ايام الخلفاء المهدي وولديه الهادي والرشيد الذي لقبه بقاضي القضاة حيث وضع عدة

كتب فقهية على المذهب الحنفي وبرع بعلوم الخراج والضرائب وكتب كتابا بئاسم الخراج
هجري182اي اموال/موارد الدولة قبل ان يتوفى ببغداد عام 

ولقدكان يعقوب النصاري قد حدد مصادر اموال / موارد الدولةالسلمية من اربعة مصادر
و169 والخضري الدولة الموية ص 107/2رئيسية اشرنا اليها اعله /انظرالنجوم الزاهرة 

176

على الرغم من ان القرءان  حدد بشكل شبه دقيق مصادر-نفقات الدولةبعهد الرشيد :5و
 الذي بمثابة  اموال الدولة / المال العام وابواب انفاقه حيث كانت توضع (ببيت مال مركزي

وزارة المالية او الخزانة المعاصرة ) ويشرف عليها الخازن او الصندوقي وهو من رجالت
بمناقشة المر قبل شن غزوة او حرب  الحكومة ويشارك مع الخليفة واركان وقادة الدولة 

او عقد هدنة وبمواسم الزروع والضروع .اي ان المال يخضع للجغرافية الطبيعية والبشرية
 ال انهما تباينتا حسب شخصية الخليفة وكرمه وبخله اي  مسرف/ باذخ /معتدل  (التقنية )

وفلسفته الجتماعية وايمانه الموضوعي وليس المتظاهر بحيث ان بعظهم كان يقول
( اعطه على مدحنا الف وعلى هجونا الفين لنه ينفق مما ليس له فيه جهد وتعب وحق

لن المال هو مال البيت العام اي اموال المة وبعظهم كان يبني القصور ويكثر من الحريم
والخدم والحشم والولئم من هذا المال بوقت هناك حاجة وعوز ولربما قحط بالبلد ..

وعلى العموم فقد كانت النفقات بالعهد العباسي تتوزع بموجب ديوان / سجل اوجده عمر



بن الخطاب يفترض ان تسجل فيه (كل )الواردات والتفقات وتوزع كما يلي 
نفقات دار الخلفة اي مقر الدولة  

وارزاق واعطيات الجند والقواد والثغور والولة وهي تختلف من ولية / مصر او اخر حسب
غناها وفقرهاوكانت بعهد عمر لقواد الجيوش والولة تتراوح بين تسعة وسبعةالف درهم.

وارزاق القضاة التي كانت تتم من بيت المال ليكون القاضي قيما ومشرفا على تطبيق
العدل وليضطر ان ياخذ من مال الغني ول الفقير 

وما ينفق على الخدماتوالمعونات التي تعطى لبناء المة حسب الحاجة والظرورة 
شق الطرق العامة والترع والنهاروكريها والتي يحتاجها الناسالعامة ومنها خاصة 

للشرب والزرع والضرع ونفقات بناء الجوامع واستنساخ الكتب الدينية والمقابر ونفقات
السرى وخدمات العجزة والمرضى وغيرها..السجون و

وقدتوسع فيها الرشيد حيث اشتهر بالكرم لدرجة السراف لنه وكما كان لبعض الخلفاء
المويين بالشام ملك املكا واقطاعيات خاصة به كانت ايراداتها ونفقاتهاخارج نطاق

ميزانية الدولة مما وفر له ايرادات واموال كثيرة وكبيرة جدا تنفق على حفلت وليالي
السمر وللمنشدين والعازفين ومنهم ابراهيم الموصلي وتلميذه اسحاق والراقصين

والراقصات ومنهن طروب والحريم والخمر والغلمان 

-وزراء الرشيد: اعتمد الرشيد هو الخر على الفرس وخاصة عائلة البرامكة التي6و
اشتهربها كل من

12هجري اي قبل 120م / 710-الوزير خالدالبرمكي ولد بمدينة برمك بخراسان عام 1
هجري واعتنق السلم وصار من190م 781سنة من مجئ الدولة العباسية وتوفي عام 

 هجري مع اول158دعاته وكان ممن انظم للدعوة العباسية ضد المويين حيث عمل عام 
خليفة عباسي وهو السفاح وصار وزيرا خلفا لبي سلمة الخلل ثم استوزره المنصور
بعض الوقت وابدله بئابي ايوب المورياني الذي تئامر عليه بعد ان طالبه المنصور بدفع

 دينارامن اصحابه ونقله لوليةالموصل 2500ثلثة الف دينار جمع منها 

-الوزير يحى بن خالد البرمكي .عينه المنصور واليا على اذربيجان وهو القليم الموي2و
 هجري ولده المهدي163الخامس وبقي فيه حتى بعد وفاة المنصور حيث اختاره عام 

ليكون كاتبا ومعلما لولده الرشيد الذي كان يناديه ابي لن يحى كان له اربعة وهم الفضل
هجري اي بنفس عام ميلد الرشيد بايام حيث كانت زوجته قد ارضعته مع148مواليد 

ولدها البكر الفضل الذي رضع بدوره من الخيزران ام موسى الهادي وهارون الرشيد
اضافة لولد يحى الثلثة الخرين وهم جعفر ومحمد وموسى واشتهريحى بمقولته:اكتبو
احسن ما تسمعون واحفظو احسن ماتكتبون وتحدثوا احسن ما تحفظون./ينظر الخطيب

.137و الخضري الدولة العباسية ص 128/14البغدادي بكتابه تاريخ بغداد 
هجري ارسال هارون164وكان يحى كاتبه ومستشاره واصطحبه عندما قرر المهدي عام 

لولية المغرب التي بقي فيها حتى وفاة المهدي ومجئ ولده محمد الهادي الذي اراد ان
ينتقم من يحى لقربه من اخيه هارون على الرغم من ان يحى قدقدم النصح له بال يوصي

لولده الرضيع جعفر لن الناس قد يوقعون به لصغره بعيد وفاته  
هجري واعتلء العرش170م/ 876وبعيد الوفاة الغامضة للخليفة موسى الهادي عام 

هارون الرشيد الذي اختار يحى بن خالد وزيرا له وقال له عند استيزاره ..يايحى قلدتك امر
الرعية واخرجته من حقي اليك فاحكم بذلك بما ترى من الصواب واستعمل من رئايت

وامض المور على ما ترى وهذا خاتمي استعمله بمراسلتك حيث كان الخاتم بيد الفضل
بن سليمان الطوسي .وهذا يعني ما يشبه فصل السلطة التشريعية التي بقيت بين يدي
الخليفة والفقهاء والسلطة التنفذية ( الوزارة ).وصار يحى يطلق عليه ذو الوزارتين لدرجة
جعلت الشاعر ابراهيم الموصلي يقول بيمن امين هارون ذي الندى –فهارون واليها ويحى

و140وزيرها / الخضري ص 
وكان ليحيى البرمكي اربعة اولد ذكور هم

 الفضل بن يحى بن خالدالذي كلفه الرشيد برعاية ولده محمد المين من امه
العربيةالعباسة والذي عينه واليا على كل شمال افريقية .كما وله على كور الجبال والري

هجري بالتصدي ليحى بن176وجرجان وطبرستان وقومس ودنباوند ورويان وكلفه عام 



عبد ا بن الحسن المتمرد ببلد الديلم حيث نجح بمهماته دون اراقة دماءوهو من
هجري وله178.وفي عام 141الحالت النادرة بتاريخ المويين والعباسيين/ الخضري ص 

الرشيد ولية خراسان فاحسن ادارتها وطورها وقوى حصونها وقاد جيشا كبيرا قدر بنصف
من بلد فارس ضد ملك بلد اشروسنة 3/2مليون منهم 

هجري وعادلبغداد وكان باستقباله الرشيد واركان دولته179وانتصر الفضل عليه عام 
هجري182/105فمدحه شعراء منهم مروان بن سليمان بن يحى بن ابي حفصة بين 

حيث قال 
ما الفضل ال شهاب ل افول له – عند الغروب اذا ما تئافل الشهب 

كتائب لبني العباس قد عرفت –ما الفضل منها العجم والعرب.. 
اثبت خمس مئين في عدادهم – من اللوف التي احصت لك الكتب.. 

ان الجواد ابن يحى الفضل ل ورق -يبقى باحمدفي الفرقان ان نسبو ..
وبقي الفضل ذو عقل راجح وسمعة حسنة ونزاهة نادرة لم توفر بكثير من اقرانه

العرب .غير ان الرشيد نكبه مع اهله
702ص ٢   ج   اختراق الفاق   نزهة المشتاق في   الدريسي بكتابه /انظر

.
وجعفر بن يحى بن خالد البرمكي تعلم الفقه والقضاء من القاضي يعقوب ابي يوسف

سلمه الرشيدوكان هو الخر ليقل عن والده وابيه علما ونزاهة وفصاحة وجمال وكرما و
كلفه برعاية ولده عبد ا المامون من امهر العدل كما ديوان الختام اي بمستوى وزي

الفارسية الذي كان واليا على كل بلد فارس وخراسان وما ورائها شرقا .
هجري قاد جعفر البرمكي من مصر الجيش العباسي ضدتمرد قاده بعض180وفي عام 

المويين بالشام حيث تمكن من ان يخمد النار دون رماد كثير واستقبل الرشيد بدمشق
وطلب منه العفو عن اهل الشام واستجاب له ولهم فاستكبره اهلها حيث نجح هو الخر

بحقن دماء حيث مدحه الشاعر منصوربن الزبرقان بن سلمة النميري قائل:
لقد اوقدت بالشام نيران فتنة –فهذا اوان الشام تخمد نارها 

اذا جاش موج البحر من ال برمك – عليها خبت شهبانها وشرارها 
رماها امير المؤمنين بجعفر  وفيه تلفى صدعها وانجبارها
رماها بميمون النقيبة ماجد-- تراضى بها قحطانها ونزارها 

وزيرامير المؤمنين وسيفه – وصعدته والحرب تدمى شفارها 
ومن تطوى اسرار الخليفة دونه—فعندك مئاواها وانت قرارها 

وفيت ولم تغدر لقوم بذمة –ولم تدن من حال ينالك عارها 
طبيب باحياء المور اذا التوت –من الدهر اعناق فانت جبارها 

اذا ماابن يحى جعفر قصدت له—ملمات خطب لم ترعه كبارها 
ابوك ابو الملك يحى بن خالد –اخو الجود والنعمى الكبار صغارها 
كاين نرى في البرمكين من ندى – ومن سابقات ما يشق غبارها 

عذيرى من القدار هل عزماتها –مخلفتي عن جعفر واقتسارها 
فتقدم جعفرعلى ابيه واخوه الفضل بقربه من الرشيد الذي لم يكن يرد له طلبا او حاجة
مما اقلقهما حيث ورد اسم جعفر مع الرشيد وخادمه مسرور وشهريار وشهرزاد برواية

الف ليلة وليلة التي تعتبر من روايع الدب العربي بالخيال الدبي والحب والحنكة والغيرة
والغدروهي مواضيع تناولها مئات من الكتاب الوربيين منهم مكيافيلي وشيكسبير

144ومونتيسيكو و وروسو وغيرهم  / الخضري ص 

وموسى بن يحى بن خالد البرمكي كان اشجع اخوته الربعة بشهادة عبد ا المئامون
ابن الرشيد على ما يروي عنه القاضي يحى بن اكثم بن قطن التميمي الذي يتصل بسبه

هجر ي واتصل129لكثم الصيفي احد كبار حكماء العرب ولد موسى بمقاطعة مرو عام 
هجري 242بالمئامون الذي عينه قاضيا بالبصرة ثم ببغداد حيث توفي فيها عام 

 هجري تولى موسى بن يحى ولية الشام حيث تمكن هو الخر ان ينهي186وفي عام 
فيها الخلفات والنزاعات فقيل فيه هو الخر شعرا جاء فيه :

قدهاجت الشام هيجا –يشيب رئاس وليده فحاء موسى بن يحى –بطارف وتايده من
البرامك عود—له فاكرم بعوده 

غيران الرشيد غضب عليه من وشايات كاذبة ساقها ضده علي بن عيسى بن ماهان

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fshiaonlinelibrary.com%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2583%25D8%25AA%25D8%25A8%2F3492_%25D9%2586%25D8%25B2%25D9%2587%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B4%25D8%25AA%25D8%25A7%25D9%2582-%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25A7%25D8%25AE%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2582-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A2%25D9%2581%25D8%25A7%25D9%2582-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B4%25D8%25B1%25D9%258A%25D9%2581-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25B3%25D9%258A-%25D8%25AC-%25D9%25A2%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B5%25D9%2581%25D8%25AD%25D8%25A9_180&ei=g19_UcOhDsPROZaogcAK&usg=AFQjCNEPDwb3NqgpdKwhpA1YKhcnNq5CnA&bvm=bv.45645796,d.ZWU
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fshiaonlinelibrary.com%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2583%25D8%25AA%25D8%25A8%2F3492_%25D9%2586%25D8%25B2%25D9%2587%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B4%25D8%25AA%25D8%25A7%25D9%2582-%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25A7%25D8%25AE%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2582-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A2%25D9%2581%25D8%25A7%25D9%2582-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B4%25D8%25B1%25D9%258A%25D9%2581-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25B3%25D9%258A-%25D8%25AC-%25D9%25A2%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B5%25D9%2581%25D8%25AD%25D8%25A9_180&ei=g19_UcOhDsPROZaogcAK&usg=AFQjCNEPDwb3NqgpdKwhpA1YKhcnNq5CnA&bvm=bv.45645796,d.ZWU
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fshiaonlinelibrary.com%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2583%25D8%25AA%25D8%25A8%2F3492_%25D9%2586%25D8%25B2%25D9%2587%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B4%25D8%25AA%25D8%25A7%25D9%2582-%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25A7%25D8%25AE%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2582-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A2%25D9%2581%25D8%25A7%25D9%2582-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B4%25D8%25B1%25D9%258A%25D9%2581-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25B3%25D9%258A-%25D8%25AC-%25D9%25A2%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B5%25D9%2581%25D8%25AD%25D8%25A9_180&ei=g19_UcOhDsPROZaogcAK&usg=AFQjCNEPDwb3NqgpdKwhpA1YKhcnNq5CnA&bvm=bv.45645796,d.ZWU
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fshiaonlinelibrary.com%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2583%25D8%25AA%25D8%25A8%2F3492_%25D9%2586%25D8%25B2%25D9%2587%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B4%25D8%25AA%25D8%25A7%25D9%2582-%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25A7%25D8%25AE%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2582-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A2%25D9%2581%25D8%25A7%25D9%2582-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B4%25D8%25B1%25D9%258A%25D9%2581-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25B3%25D9%258A-%25D8%25AC-%25D9%25A2%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B5%25D9%2581%25D8%25AD%25D8%25A9_180&ei=g19_UcOhDsPROZaogcAK&usg=AFQjCNEPDwb3NqgpdKwhpA1YKhcnNq5CnA&bvm=bv.45645796,d.ZWU


هجري عند العباس بن عيسى بن موسى والي الكوفة187والي خراسان فحبسه عام 
 148.و الخضري ص 204/14واخرجه بعد توسط والدته وظمان والده له / تاريخ بغداد 

ومحمد بن يحى بن خالد البرمكي الذي كان هو الخر شجاعا وكريما

-حروب الرشيد مع البيزنطيين :قيل عن الرشيد بئانه كان حاج وغازي .فقد حج بفترة7و
 هجري188و 186و 181 و 180و177و 175و 174و 173و 170حكمه تسع مرات بالسنوات 

وعندما لم يذهب بنفسه للحج كان ينفق ثلمائة حاج بدله.. 
هجري قرر169الروم. ففي عام سلمين قبل كما كان محاربا وخاصة ضد خصومه من الم

الرشيد تعيين عبد الملك بن علي بن عبد ا بن العباس واليا على الموصل ثم عزله عام
هجري لولية سماها (العواصم / الثغور ) مع البيزنطينيين والتي173ثم نقله عام 171

ظم اليها كل من مناطق / ثغور دلوك ورعبان وقورس وانطاكية وتيزن وطرسوس حيث
 هجري181 هجري بغزو مدينة اقريطية ووصل عام 175قام عبد الملك بن صالح عام 

هجري لخشيته منه/ لحظ الخضري187لنقرة ثم وله الرشيد مصر قبل ان يحبسه عام 
 .158و 154ص 

 الذي توفي والدهConstantin VIهجري وبعهد المبراطور البيزنطي الصغير189وفي عام
 التي قاد ضدها الرشيدArina فرعته امه  المبراطورة 802/780م وحكم بين790عام 

حربه الولى التي حيث حصل فيها قتالى واسرى من الطرفين ووافقت الملكة
Arinaمضطرة على عقد هدنة لمدة ثلث سنوات مع المسلمين وتبادل السرى معهم

والذين بلغ عددهم ثلثة الف وسبعمائة مسلم ودفع جزية لهم مما عرضها لنتقادات
م بقيادة802كبيرة من خصومها الذين اتهموها بالتخاذل فتئامروا عليها وازاحوها عام 

م وكتب للرشيد يقول (من نقفور ملك الروم الى811/802حكم بين  Necephoreالمبراطور 
هارون ملك العرب اما بعد فان الملكة التي كانت قبلي اقامتك مقام الرخ اي العجين

واقامت نفسها مكان البيدق او الجندي المشاة فحملت اليك من اموالها ماكنت حقيقا
بحمل امثاله اليها لكن ضعف النساء وحمقهن ولذا وعندما تقرئا كتابي هذا فاردد ما
حصلت عليه من اموالها وافتد نفسك بما يقع به المصادرة لك وال فئالسيف بيينا /

 .159الخضري ص 
هجري وعلى الرغم من ان الرشيد كان يعيش اوضاعا نفسيا غير مستقرة190وفي عام 

وخاصة اثناء انتقامه من البرامكة فئانه كتب بخط يده على ظهر النذار الذي وجهه نفقور
قائل ( بسم ا الرحمن الرحيم :من هارون امير المؤمنين الى (نفقور كلب الروم ).قد

قرئات كتابك والجواب ماتراه دون ان تسمعه والسلم ) حيث شن الرشيد حربا اخرى ضد
هرقل البيزنطيين وقاد جيشا بلغ مائة وخمسة وثلثين الف مقاتل اجتاز بهم بوابة

يطلب الهدنة  ن   مما دفع المبراطور نفقور لفتراجعت امامه الجيوش الروميةالبيزنطية 
ووافق هو الخر على دفع جزية سنوية فوافق الرشيد وعاد بجنده حتى وصل الرقة
بالشام وسمع بان نفقور نقض الهدنة فقرر ان يعود بجنده حيث وصل من جديد لباب

هرقل وبقي فيها ثل ثين يوما مما اضطر معه نفقور للقبول ثانية بالهدنة ومبادلة الفين
وخمسين اسير مسلم ودفع الجزية التي كانت خمسين الف دينار..وكتب كتابا ارسله مع

للرشيد يقول فيه :الى عبد ا هارون امير المؤمنين من نقفور ملك  اثنين من بطارقته 
الروم سلم عليك : اما بعد ايها الملك ان لي اليك حاجة لتضرك بدينك ول دنياك هينة

 جارية من بنات اهل هرقلة اللواتي سبيتهنStaurakios  ويسيرة وهي ان تهب لبني  
.فاستجاب له الرشيد وبعث الجارية ومعها الهدايا منوالسلم عليك ورحمة ا وبركاته) 

تمور وغيرها وسلمها لمبراطور نقفور الذي ارسل بدوره مع رسول الخليفة هارون وهو
عقبة بن جعفر خمسين الف درهم ومائة ثوب ديباج ومائتي ثوب بزيون واثني عشر بازيا

واربعة كلب صيد وثلثة براذين وهي نوع من البغال الجبلية وتمنى على الرشيد ال يخرب
حصون و  قلع وصملة وسنان فيما اشترط عليه الرشيد ال يعمر عليها وان يدفع سنويا

ثلثمائة الف دينارسنويا 
كما قرر الرشيد تسمية حميد بن معيوف واليا على الشام ومصر وتمكن من ان يحتل

جزيرة قبرص وهنا انشد الشاعر اسماعيل بن القاسم العنزي الملقب ابو العتاهية بين
 هجري  للرشيد يقول211/130

غدا هارون يرعد بالمنايا –ويرقب بالمذكرة القضاب ورايات يحل النصر فيها –تمر كانها قطع



السحاب امير المؤمنين فرت فاسلم –وابشر بالغنيمة والياب ..
وقال فيه شاعراخر 

وكل ملوك الروم اعطاك جزية  --على الرغم قسرا عن يد وهو ضاغر
وما حازالثغور سواك خلق -من المستخلفين على المور 

.298/ 161/انظر الخضري /العباسيين ص 

كما عين الرشيد خلفا لعبد الملك واليا على تلك المناطق القاسم بن هارون الرشيد
يعاونه العباس بن جعفر بن محمد بن الشعث واللذان صار مقرهما بمنطقة منبج حيث

 هجري حيث وصل لحصن سنان حيث اضطرت المبراطورة189غزيا الروم من جديد عام 
ارينا التي كانت تواجه ضغوطا من قبل الكنيسة الكاثوليكية والمبراطور الروماني

الجرماني وملك ايطالية شارلمان الذي كان يعمل على توسيع نفوذ الكنيسة الكاثوليكية
على حساب الكنيسة البيزنطية على عقد هدنة مع المسلمين 

هجري تجددت الحرب مع الروم بعهد الرشيد الذي كان بالرقة و ساهم بها191وفي عام 
خادمه مسرور و قادها هذه المرة القائد الهرثمة بن العين بثلثين الف من مقاتلي

خراسان ال انهم اندحروا 

الرشيد يستمر بساسة والده واجداده يتصفية خصومهم وخاصة تصفية ابناء العمام-8و
من العلويين او الطالبيين منهم مقتل العباس بن الحسن بن عبد ا بن علي الذي ابقاه

معتقل ويحى بن عبد ا بن الحسن بن الحسن بن علي الذي سبق وان هرب من معركة
وادي الفخ  بمكة لمنطقة الديلم حيث استقبله واليها وارسل ضده الرشيد حملة عسكرية
من خمسين الف مقاتل بقيادة الفضل بن يحى بن خالد البرمكي الذي كتب لوالي الديلم
بان يعطيه الف الف درهم ان هو سلم اليه يحى الذي سيكون امنا.فجاء به لبغداد حيث

 129  و 123  سيتنكر الرشيد له وللفضل ايظا / الخضري ص 

ومقتل ادريس بن عبد ا بن الحسن وهو اخ يحى والذي كان هو الخر ممن نجا من
 هجري واسس172  موقعة الفخ وهرب لمصر ومنها للمغرب حيث نزل بمدينة ليلى عام 

(امارة الدارسة ) حيث ذاع صيته ولن يستطع الرشيد ان يرسل له جيشا بل تئامر عليه
حيث ارسل له عميل لسمه وهو سليمان بن جرير بعد ان اغدق عليه المال ليذهب

لدريس على انه معارض وهارب من الرشيد ومساند للدعوة الدريسية حيث نزل بضيافة
هجري تاركا زوجة حامل انجبت177  ادريس وتمكن الرشيد من سمه ليتوفى ادريس عام 

ولدا سماه اخواله ادريس الثاني الذي استمر بقيادة الدولة الدريسية بالمغرب وتلمسان
129/ الخضري ص المناوئة للعباسيين كما سنشير لذلك عند الحديث عن المغرب

كما ان الرشيد سجن موسى بن جعفر الملقب بالكاظم وهو المام السابع ببغدادوتوفي
فيها ول يزال قبره بمنظقة الكاظميةشمال بغداد وقتل الوليد بن طريف الشيباني بنصيبين

هجري من خلل يزيد بن مزيد الشيباني الذي جلب رئاس الوليد للرشيد /179عام 
 131الخضري ص 

وقتل الرشيد علي بن عيسى بن ماهان والي خراسان الذي وبعد ثلث سنوات ذاع صيته
و كبر نفوذه وصار يزاحم البرامكة حيث جلب للرشيد خيول وثيابا وذهبا لم يستلم مثلها

من اي وال اخر مما دفع وزير الرشيد يحى بن خالد ان يوحي له بان هذه الهداية هي جزء
من عمليات ابتزاز لخراج وجزية وانه يستطيع ان يجمع مثلها خلل ثلث ساعات من

اسواق بغداد وفعل مما اقنع الرشيد لن يطلع بنفسه على مسيرته فسار يحى البرمكي
 هجري حيث وصل مدينة الري التي بقي فيها اربعة اشهر حيث189 جمادي الول 17في

قدم اليه من مدينة مرو من جديد علي بن عيسى بهدايا اكثر من سابقاتها مع شعوره بان
هناك وشايات واشاعات ضده امام الخليفة الذي كلفه للتصدي لرافع بن ليث بن نصر بن
سيار الذي خدم بالعهد الموي واقام بسمرقند حيث تزوج هناك بعد ان طلق زوجته مما
دفع يحى بن الشعث ان يشتكي المر للرشيد الذي طلب من واليه بخراسان علي بن

عيسى بان يفرق بينهما ويجلدهما ففعل عيسى من خلل سليمان بن حميد والي
سمرقند

وعندما تم اطلق سراح رافع بن الليث راح منتقما من سليمان بن حميد وفتله مما دفع
علي بن عيسى لن يرسل ولده عيسى بجيش ضد رافع الذي قتل عيسى الذي كان قد



اخفى ببستان داره ببلخ ثلثين الف الف درهم ل يعلم بها والده بل خادمة فنهبوها بينما
كان الرشيد الذي بدءا يصدق ما كان البرامكة يتقولون ضده فوجه جيشا بقيادة هرثمة بن
العين على اساس دعم علي بن عيسى ضد رافع حيث خرج علي بن عيسى لستقبال

هرثمة الذي امر اصحابه اعتقال علي بن عيسى ومن معه وصودرت اموالهم وارسلت
لبغداد وكانت حمولة الف وخمسمائة بعير ومعها علي بن عيسى واولده مقيدين بالغلل
فيما انصرف هرثمة لمقاتلة رافع الذي بقي متمردا مما دفع الرشيد ان يشارك هو بنفسه

هجري بخراسان ليتوفى الرشيد بمدينة طوس وليقى رافع193بحربه حيث خرج له عام 
/.136متمردا حتى خلفة المئامون. / الخضري ص 

م وعلى الرغم من كل ما قدمه البرامكة للدولة العباسية من803/187-نكبة البرامكة 9و
خدمات سياسية وعسكرية وثقافية واجتماعية لم يسلموابمعظمهم من الغدر العباسي
نتيجة احقاد ووشايات وغيرة منهم من كفائاتهم وثقافتهم حيث اتهموا بانهم كانوا يحابون

ويتعاطفون مع العلويين او الطالبيين اكثر من بني العباس وهي تهمة ل تقل عن تهمة
ليقاع بمن يريدونلحقين له الزندقة التي مارسها بعض الخلفاء العباسيين السابقين وال

اليقاع به وكان من بين من يغارون من البرامكة كثيرون منهم بكار بن عبد ا الزبيري
 هجري الذي كان208/138الذي كان يكره الطالبيين والفضل بن ربيع بن يونس عاش بين 

ابوه وزيرا للمنصور وصار لحقا وزيرا للرشيد ولولده المين ليعزله المامون وتوفي بطوس
وعبد الملك بن صالح بن علي بن عبد ا بن العباس الذي كان قد تولى بعهد الهادي

هجري ليوليه المدينة ومن171هجري وعزله منهاالرشيد عام 169امارة الموصل عام 
بعدها مصر ثم دمشق .غير انه كان يعتبره احد منافسيه وقد اوحي له بان البرامكة

هجري عند الفضل بن الربيع وبقي عبد الملك سجينا187يساندونه فحبسه ببغداد عام 
هجري / الخطيب البغدادي تاريخ193حتى عهد المين الذي وله الشام والجزيرة عام 

.158و150 والخضري الدولة العباسية  ص 236/3و ابن خلدون 343/12بغداد 
وهكذا تنكر وغدر وانتقم هارون الرشيد هو الخر باساتذته ومربيه ومعلميه من البرامكة

حيث غدر اول برفيقه المفضل جعفر الذي اتهم بانه كان على علقة بالعباسة شقيقة
هارون الرشيد والتي بقيت بدون زوج وراودت جعفر الذكي والجميل ومحل ثقة اخيها كما

راودت زوجة فرعون يوسفا.
م حج الرشيد وجاء للنبار ومعه يحى والفضل وجعفر ومحمد بن خالد803/187وفي عام 

ودعا موسى بن يحى وفي وامر باغتيال جعغر بناحية العمر بالنبار وتم تعليق جسده
على سارية ببغداد لمدة ثلثة ايا م قبل ان يتم احراقه ! وهو مايصادف عودة الرشيد من

حجه ووصيته بالخلفة لولديه محمد وعبد ا فيما كان والده يحى واخوته الثلثة
محبوسين ومعهم زبيدة بنت منير ام الفضل بمنطقة القائم على الحدود السورية

وصودرت اموالهم ببغداد 
وفي المصار وقبض على معظم اقربائهم ال محمد بن خالد بن برمك وولده واهله

وحشمه وبقي يحى واولده الثلثة ينتظرون مصيرهم السودحيث بعث يخبرهمبئان عبد
الملك بن صالح اراد الخروج علي ومنازعتي بملكي وقد علمت فاعلموني ماعندكم عنه
وقد اجابه يحى قائل .وا ياامير المؤمنين ما اطلعت من عبد الملك على شيئ من هذا

ولو اطلعت عليه لكنت صاحبك دونه لن ملكك كان ملكي وسلطانك كان سلطاني والخير
والشر كان علي وعليك فكيف يجوز لعبد الملك ان يطمع في ذلك مني وهل انت كنت اذا

فعلت ذلك به يفعل بي اكثر من فعلك؟ .اعيذك بال ان تظن بي هذا الظن و كان رجل
محتمل يسرني ان يكون في اهلك مثله فوليته لما احمدت من مذهبه وملت اليه لدبه

واحتماله.
ثم رد الرشيد بكتاب اخر ليحي يقول له فيه ان انت لم تقر على عبد الملك بن صالح

فسئاقتل ابنك الفضل.فرد عليه يحى يقول :ياامير المؤمنين انت مسلط علينا فئافعل ما
شئت على انه ان كان من هذا المر شئ فئالذنب فيه لي فلم تدخل الفضل في ذلك ؟ 

وكان جواب الرشيد ان امر بقتل الفضل الذي ودع اباه قائل ياابتي الست راضيا عني ؟
قال والده يحى .بلى ياولدي اعانك ا فلمر الرشيد بقتل الفضل ثم قتل والده من بعده
ليحل بعدهم المنافق والواشي الفضل بن الربيع برئاسة الوزارةللرشيد ولم يجدها كما

ي كانت نكبتهم ل تقل عن نكبة العلويين وساهمت باضعافاجادها من قبله البرامكة الت
.157 / الخضري ص وتمزق وسقوط الدولة العباسية



-اشتهر عهد الرشيد ببناء القصور حيث كان يتسابق مع جعفر بن يحى الذي بنى10و
قصرا انفق عليه عشرين الف الف درهم اي ائتي مليون درهم وزيادة الشعراء والندماء

ابي نؤاس وزرياب والمغتية طروبومنهم خاصة 
،  اكتشف أن  شهريار  وبعهده ظهرت قصة الف ليلة وليلة التي تحكي قصة ملك يدعى 

زوجة أخيه وزوجته كانتا خائتين فقرير إعدامها وتصور بأن جميع النساء مخطئات.ومع ذلك
كان كلما تزوج امرئة ( عذراء)قتلها ليلة العرس،وقبل أن تجد الفرصة لتخونه. وبعد فترة لم

  لتكون زوجة الملك  شهرزاد)   المكلف بتوفير العذارى.عرضت عليه ابنته(   الوزير  يجد 
فوافق أبوها على مضض. على الرغم من خشيته بمقتلها وبليلة زواجها بدأت شهرزاد

تحكي حكاية للملك ولكن ل تنهيها،مما  أثار هذا فضول الملك لسماع نهاية الحكاية،مما
التي كانت متنويعة وتشمل القصصدفعه لتئاجيل إعدامها للستماع لنهاية الحكاية.

لمحي الدين بنالتاريخية والغرامية والشعرية فمثل  ورد بالليلة الرابعة والتسعين، أبيات 
علءأولها:ليت شعري لو دروا ..أي قلب ملكوا وقصص عديدة تحكي عن  قصص عربي

"رحلت السندباد البحري السبع  علي بابا والربعون لصا  و"والدين والمصباح السحري
 و السحرة والمشعوذين وتتحدث ببعض الليالي عنوالقردة والغيلن الجنوبعضها تصف 

وفقا للطبيب الغريقيلطبي ا  علم التشريح  وشيئا عن  السلميةبعض مبادئ الفلسفة 
الخليفةونظهر فيها شخصيات.منها  ،وتتداخل مع أماكن موجودة جغرافيةجالينوس
وفي الليلة التالية تبدأ،أبا نواس والشاعر جعفر البرمكي ووزيره هارون الرشيد العباسي

وانجبتبحكاية جديدة، تشوق الملك لسماع نهايتها حتى أكملت معه ألف ليلة وليلة.
شهرزاد طفلين مما صار شهريار بحيرة من أمرهبين قتلها او العفو عنها وتجمع جميع

الروايات على ان الملك شهريار عفا عن زوجته شهرزاد التي احبها وتوقف عن قتل
النساءمما صارت فيه شهرزاد وكئانها  امرئة متعلمة ومثقفة ثقافة واسعة ونجحت بتبرئة

و بنات جنسها من تهم الخيانة وانجتهن من القتل  

ول يعرف حتى الن من هو مؤلف كتاب الف ليلة وليلة  حيث يرى المسعودي بئان اصل
إن الكتب المترجمة للعربية من الفارسيةالكتاب يعود لشبه القارة الهندية حيث يقول (

هزار افسانه اي الخرافة ) لن الفسانة(والهندية والرومية مثل الكتاب الفارسي  
بالفارسية تعني بالعربية خرافة والناس يسمون هذا الكتاب ألف ليلة وليلةوهي اخبار

الملك شهريار (دنيازاد) و( شيراز) ابنة الوزير والوزير وابنته وجاريتها وهما شيرازاد
.»ودنيازاد

بن النديم بكتابه الفهرست قال ان كتاب هزار افسان ومعناه ألف خرافةاكما ان المؤرخ 
يحكي عن ملك تزوج امرأة وبات معها ليلة قتلها من الغد فتزوج بجارية من أولد الملوك

ممن لها عقل ودراية يقال لها شهرزادتزوجت الملك شهريار وابتدأت (تخرفه اي تحكي له
روايات شبه خرافية ) وتصل الحديث عند انقضاء الليل بما يحمل الملك على استبقائها

عليها ألف ليلة وانجبت منه ولدا ويسألها بالليلة الثانية عن تمام الحديث إلى أن أتى 
فاستعقلها ومال لها واستبقاها وكان للملك قهرمانة يقال لها دي نار زاد شجعته على

ابقائها

كما قيل أن هذا الكتاب تم تئاليفه الى (حماني ابنة بهمن.)ويحتوي على ألف ليلة كما
 صاحب (كتاب الوزراء ) والف كتابا اختار باسم ( ألف محمد بن عبدوس الجهشياريقال

سمر من أسمار العرب والعجم والروم وغيرهم) وكل جزء قائم بذاته ل تيعلق بغيره
وأحضر السمار فأخذ عنهم أحسن ما يعرفون ويحسنون واختار من الكتب المصنفة في

السمار والخرافات ما يحلو بنفسه وكان فاضل  فاجتمع له من ذلك أربعمائة ليلة وثمانون
ليلة كل ليلة سمر  وعاجلته المنية قبل استيفاء ما في نفسه من اتمام ألف حكاية  سمر

منها عدةاجزاء بخط أبي الطيب الشافعي

كما ان الباحث اليراني الشرواني بمقدمة الطبعة اليرانية يشير بأن واضع الكتاب هو من
  الذي ل يستبعد أن يكون قد زاد علىDe Sasyبلد الشام وايده المستشرق الفرنسي

لمترجمون والرواةالسوري االصل 

كما ان بعض الباحثين ارجعوا حكايات الف ليلة وليلة لصل هندي تدور حول الهدف نفسه
كقصة (سوكا سابتاتي).المتماسكة الحلقات والمتعاقبة الخطوات فتستدعي الحكاية
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حكاية أخرى، وهو يشلبه السلوب المستخدم أحيانا  في ألف ليلة وليلة.

Antoineظهرت ترجمة للف ليلة وليلة بالفرنسية من قبل المستشرق 1704وفي عام 
Ghalanالذي اضاف لها بعض الحكايات الشعبية والرويات عن الشرق العربي والسلمي 

الفرو اسيوي  ليست جزءا  من ألف ليلة وليلة الموجودة بالصدارات العربية،

واضع يرى بان Jonathan Scotteصدرت اولى ترجماتها بالنكليزية من قبل 1706وفي عام 
الكتاب أكثر من شخص، فل يعرف البادئ ول المتأخرون ول تعرف جنسياتهم.

 تم اعادة طبع ثمانية اجزاء منها بالعربية بالمانية بإشراف المستشرق1825وفي عام 
Hykhiteمترجمته لها لللمانيةحيث توفي قبل إتمام الكتاب،فأنجز الباقي تلميذه فى عام 

 النسخ العربية اصدرها فيمحسن مهدي.ووثق م1960 عام بمصر واعيد طبعها م1888
.وهناك مجموعة من الرسومات صاحبت الترجمات الغربية للفم1984 بهولندة عامليدن

ليلة وليلة صددرت بالنكليزية و(ديوان ألف ليلة وليلة) تحقيق عبد الصاحب العقابي:

كان الناقد والشاعر العراقي الزميل (الرفيق) سامي مهدي ( ابو ) أليف1984وفي عام 
اليونان و  كتابا  بعنوان ألف ليلة وليلة.تضمين رديا  على من ينسبه لبلد فارس أو الهند أو 

 الذي تبعهم، لو كانت صحيحة وكان  والتوحيدي     وابن النديم     المسعودي  يقول بأن فرضييات 
الكتاب فارسييا  لكان أبطال القصص من غير المسلمين،ولتمي استخدام أسماءملوك من

الفرس بدل من شخصييات عربية واسلمية مثل الخليفة هارون الرشيد وغيرهه من
الشخصييات، كما أن استخدام مدن فارسيية كان أولى من المدن العربية،وأني كتاب "هزار
أفسانة تاسابق ل علقةزمنية مباشرة له بالكتاب اللحق له وهو  ألف ليلة وليلة .وهو

رئاي وجيه ومنطقي

أنطوان للمستشرق الفرنسي 1704غلف لكتاب الف ليلة وليلة – حكايات عربية صدرعام 
،وروسوم الهولندي (ديفيد كووستر) غالن

كما زاد بعهد الرشيد عددالتجار الذين كانوا يئاتون من كل المصار للبصرة بحرا وللموصل
والنبار برا ومنها لبغداد حيث كان هناك تجار من الهند ومن الصين ,كما زاد عدد الطلب

الدارسين بعلوم اللغات والترجمة والفلسفة بالجوامع التي كانت بمثابة زوايا او تخصصات

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1984
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/1960
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1888
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:David-Coster-Mille-et-Une-Nuit.jpg


او مدارس حيث كان هناك طلب من الصين والهند وبيزنطة واسية الوسطى وارميينة
وانتشار السواق الكبيرة والحمامات التي بلغت اكثر من مائتي حمام بببغداد و انتشار

عدد من الورش الصناعية والمهن المختلفة كالنجارة والحدادة والسباكة والنساجة
والحياكة والصباغة والسقاية والحراسة وتجارة المفرق والجملة وغيرها 

هجري اوصى الرشيد لولية العهد لبنه الكبير محمد المين182-ولية العهد في عام 11و
ابن العربية زبيدةوجعله واليا على كل شمال افريقية ومعه الفضل مشرفا على تدبير
اموره كما اوصى بعده لبنه الثاني عبد ا المئامون ابن الفارسية مراجل الذي جعله

واليا على كل بلد فارس وخراسان وجعل جعفرا مشرفا على تدبير اموره وعلق وصيته
على ابواب مكة لكي يراها الناس ويعلموا من سيخلفه ولكي تكون ملزمة للموصى لهم 

هجري ومقتله193م/809-الخليفة محمد بن هارون الملقب (المين) حكم بين وسادسا
وهو ثاني خليفة عباسي يقتل  بصراعاتهجري 198محرم 25م/ 813من ايلول 5في

 داخلية وليس بحرب خارجية

هجري من امه زبيدة واخرخليفة170  اول خليفة عباسي ولد ببغداد/ الرصافة عام -1
هجري كان عمره خمسة سنوات كان والده خلفه175 وفي عام عباسي ولد من ام عربية

ببغداد عندما ذهب لخراسان ثم وليات شمال افريقية كلها مثلما ولى اخاه المئامون بلد
فارس ومابعدهاشرقا.ويوصف المين بكونه سيئ للتدبير ومنصرف لمجالس الندماء

162/3 واليعقوبي95/6.وتزوج محمدالمين وجاؤه طفل سماه موسى/ابن الثير 
190والخضري الدولة العباسية ص 

هجري توفي والده الرشيد بمدينة طوس بمقاطعة خراسان193م/809-في عام 2و
فبويع محمد بالخلفة ولقب بالمين 

-امر بعمل خمسة حراقات (بواخر صغيرة) على شكل فرس واسد وفيل وعقاب وافعى3و
ستعمالها بالتنقل بنهر دجلة.ل

-كتب لعمال الوليات الذين كانوا يعملون بعهد والده  يطلب منهم ارسال الطيور4و
والحيوانات المتنوعة والجميلة لضمها لحدائق القصور العباسية وخاصة قصور الخلد
والخيزرانية وقصر عبدويه وقصر المعلى والكلواذة وباب النبار وبستان ولده الرضيع

موسى

-احتجب المين عن اخوته واهل بيته واستخف بهم  واستقبل الشعراء والمغنين5و
والندماء منهم الشاعر الحسن بن هاني الملقب ابو نؤاس ولدبالهواز / خوزستان عام

هجري متنقل بين البصرة ثم بعهد الرشيد  لبغداد حيث198 هجري وعاش حتى عام 146
نبغ باللغة والشعر الماجن والعلم حيث قال عنه الشافعي الذي عاصره لول مجون نؤاس

لخذت عنه العلم .و قد مدح الرشيد وابنه المين حيث قال عنه:
سخر ا للمين مطايالم تسخر لصاحب المحراب 

..208ملك تقصر المدائح عنه –هاشمي موفق للصواب  / الخضري ص 

هجري وكان ابوه وزيرا208 /138-وزير المين -الفضل بن الربيع بن يونس بين 6و
للمنصور وصار هو كاتبا بعهد المهدي والهادي ثم وزيرا بعهد الرشيد خلفا للبرامكة و احد

اسباب نكبتهم وسيكون من بين اسباب اقتتال بين الخليفة المين وولي عهده اخيه
المئامون ولذلك لنه اقنع الخليفة محمد المين على التنكر للوصية التي وضعها والده
بتولية اخيه المئامون ثم القاسم من بعده حيث كتب ابن الربيع لولة المين يئامرهم

بالدعاء بصلواتهم للخليفة المين ولولده الرضيع موسى قبل عميه المئامون والقاسم /



من كتاب العقد الفريد للفتح محمد القيسي الملقب412/1.و 192و 150انظر الخضري ص
م/1134هجري وقتل عام 480م/1087ابن خاقان مؤرخ وأديب أندلسي.ولد بإشبيلية 

و البداية والنهاية343/12هجري بمدينة مراكش و الخطيب البغدادي تاريخ بغداد 528
263/10 

- المين يتنكر لوصية والده ويعمل على توليه ولده الرضيع العباس بدل من اخيه7و
المئامون حيث  طلب من العباس بن عبد ا بن مالك عامل الدولة بولية الري ببلد

فارس ان يطلب من المئامون ان يرسل له نماذجا من غرائب اشجار مقاطعة الري ففعل
المئامون دون تئاخير. غير انه لم يكتف بذلك بل عزل العباس عن وليتة التي هي تحت

بعث وفدا من ثلثة رجال برئاسة العباس بن موسى ومعهم كتابثم اشراف المئامون 
يطلب فيه من المئامون ان يتنازل رسميا عن ولية العهد للرضيع موسى بن الخليفة

الفضل بن سهل السرخي عاش بين مستشاره محمد فئامتنع المئامون بعد ان استشار
 هجري و كان يشبه بكفائته الساسية والعسكرية ابو مسلم الخراساني حيث202/154

اخبر المئامون بان ذلك يعتبر خرقا لوصية الخليفة وسابقة تتنافى مع قيم ومفاهيم
 والحضري تاريخ339/12القرئان وانه ن عزلك فسيقتلك / ابن الخطيب /تاريخ بغداد 

.. 195الدولة العباسية ص 
كما ان المين كتب ثانيا لخيه عبد ا جاء فيه  (من امير المؤمنين محمد المين الى عبد

ا الرشيد اما بعد:ان امير المؤمنين الرشيد( والدنا) وان كان افردك بالطرف وظم اليك
من كور الجبل تئاييدا لمرك وتحصينا لطرفك فئان ذلك ل يوجب لك فضلة المال عن

كفايتك وقدكان هذا الطرف وخراجه كافيا لحدثه ثم تتجاوز بعد الكفاية لما يفضل من
رده .وقد ظم لك كورا من امهات كور الموال ل حاجة لك فيها فالحق فيها ان تكون مردودة

في اهلها ومواضع حقها واني اسئالك رد ها لماكانت عليه من حالها ليكون فضول ردها
مصروفا لمواضعه وان تئاذن للقائم بالخبر بحضرتك يؤدي الينا علم ما نعني به من خبر

طرفك  )
فكتب المئامون لخيه كتابا جاء فيه (من عبد ا الرشيد ولي العهد الى امير

المؤمنين( اخي ) محمد المين اما بعد بلغني كتاب اميرالمؤمنين ولم يكتب فيما جهل
فئاكشف له عن وجهه ولم يسئال ما ليوجبه حق فيلزمني الحجة بترك اجلبته وانما

يتجاوز المناظران ان منزلة النصفة ما ضافت النصفة عن اهلها فمتى تجاوز متجاوزها وهو
 فل تبعثني يا ابنموجود الوسع ولم يكن تجاوزها ال عن نقضها واحتمال ما في تركها؟

ابي على مخالفتك وانا مذعن بطاعتك ول على قطيعتك وانا على ايثار ما تحب من صلتك
وارض بما حكم به الحق في امرك فئاكن بالمكان الذي انزلني به الحق فيما بيني وبينك

والسلم ).
فرد الخليفة المين بكتاب ثالث جاء فيه  (بلغني كتابك غامطا لنعمة ا عليك فيما مكن

لك من لها متعرضا لحراق نارل قبل لك بها ولحظك عن الطاعة كان اودع وان كان قد تقدم
مني متقدم فليس بخارج من مواضع نفعك اذ كان راجعا على العامة من رعيتك واكثر من

ذلك مايمكن لك من منزلة السلمة ويثبت لك من حال الهدنة فئاعلن رئايك واعمل
195عليه ) / الخضري ص 

متشنجة     ولم يرد المئامون على هذا الكتاب الجديدحيث اصبحت العلقات بين الخوين
غير ان المين لم يقف عند هذهخاصة وان كل منهما محاط بمستشارفارسي الصل .

المراسلت النفعالية بل ارسل اثناء الحج من يجلب له وصية والدهم الرشيد وعلق نسخا
منها بئابواب الكعبة والتي تقول بوصية الخلفة من بعده لولده محمد المين ثم عبد ا

المامون ثم القاسم المؤتمن فمزقها وعين ولده الرضيع موسى وليا للعهد وامر الدعاء له
مما ساهم بمزيد من النشقاق والتعجيل بقرع طبولبخطب الجمعة بدل من المئامون 

الحرب بين الخوين بوقت كان البيزنطيون بئاسية الصغرى يجمعون قواهم وشارلمان
باوربة الغربية والوسطى يقوى ويحاصر اموي الندلس والشعوب الهندية والصينية
تتحصن ضد المسلمين الذين انتشرت بينهم العنصريات القومية والقبلية والمذهبية

هجري وبتشجيع من وزيره الفضل بن الربيع195-في منتصف جمادي الخره من عام 8و
قرر الخليفة المين تسمية علي بن عيسى بن ماهان وهو فارسي الصل وكان احد قواد

الرشيد المتغطرسين والقساة بخراسان التي كانت قد عانت منه كثيرا ليكون واليا



بكورالجبل كلها ونهاوند وهمذان وقم واصفهان وقاد جيشا من اربعين الف مقاتل واعطاه
الخليفة المين قيدا من الفضة ليقيد به المئامون ويجلبه لبغداد كما اوصته امه زبيدة

..فيما كان المئامون قد اختار بدوره القائد طاهر بن عيسى الخزاعي195/الخضري ص 
الذي كان يعسكر بمنطقة الري بلد فارس قائدا لجيوشه لملقاة قائد جيش الخليفة

المين وهو    علي بن عيسى الذي كان متهورا ومتغطرسا ومستخفا بخصمه طاهر بن
عيسى حيث كان يقول عنه بئانه سلخ ل يقوى على النطاح وثعلب ليصبر على لقاء

السد وان حاله تؤول لئاحد امرين اما ان يتحصن بالري فيبهته اهلها فيكفونا مؤنته واما
يدبر راجعا لو قربت خيولنا وعساكرنا منه . 

كما لم يستمع علي بن عيسى بن هامان لنصائح بعض قواده ومنهم يحيى بن علي الذي
قال له :علينا ان نجمع العساكر ونمنع جنودنا من النتشار  فئان العساكر لتساس

بالتواني وان الحروب ل تدبربالغترار والثقة فالشرارة الخفية ربما صارت ضراما والثلمة
من السيل ربما اغتر بها فتهون فتصير بحرا عظيما.وها نحن قد قربت عساكرنا من طاهر

فلو كان قراره الهرب لما تئاخرليومه هذا ...
اما قائد جند المامون طاهر الخزاعي ومساعده علي بن الحسين فقد افترضا بانهما

سيلقيان جيوشا جرارة تسير تحت راية الخليفة و عليهما ان يتصدىا لها خارج مدينة الري
ميل ونظما صفوف جندهما وجعل15التي ابتعدا عنها بمقدار خمسة فراسخ اي ما يعادل 

على كل فرقة / مجموعة منهم قائدا منهم وابلغوهما بالصمود والموت او النصر..

لقد التقى الجيشان المسلمان فتمكنت ميمنة علي من ميسرة طاهر وفضتها فضا
وميسرته على ميمنته فئازالتهاعن مواضعها وصاح طاهر بجنوده قائل اجعلوا بئاسكم
وجدكم على كراديس القلب فئانكم لو فضضتم منهم راية واحدة رجعت اواؤلها على

اواخرها .فسمعه واطاعه جنده وصبروا صبرا شجاعا وحملوا على اولى رايات القلب لجند
علي بن عيسى فهزموهم فرجعت الرايات بعضها على بعض وانهزموا عندما سقط قتيل

علي بن ماهان وهرب من بقي من جنده لينجوا .كما ان طاهر الخزاعي وجه ندائا لمن
بقي من جند المين قائل لهم ايها الجند انتم اخوتنا ومن يرمي سلحه منكم فهو امن

على نفسه فئاستسلم له منهم اللف جلبهم معه لمدينة الري-.
وكتب طاهر لوزير المئامون الفضل بن سهل يقول له اكتب اليك ورئاس علي بن عيسى

بحجري وخاتمه بين يدي . فقام بن سهل وبشر المئامون الذي لقب قائده طاهر الخزاعي
(بذي اليمنين وصاحب حبل الدين) 

.
غير ان الخليفة المين لم يقبل بتلك الهزيمة التي راح ضحيتها اربعين الف مقاتل بين قتيل

وجريح واسير بل جهز جيشا جديدا من عشرين الف رجل بقيادة عبد الرحمن بن
خبلةالنباري الذي سار ببطئ وتحفظ حتى وصل لهمذان التي جاؤه اليها جند المبامون

الجيشان المسلمان حيث تراجع عبد الرحمن     بقيادة طاهر الخزاعي والتقى من جديد 
ولملم جراجه وعاد للحرب ثانية وهزمه طاهر الخزاعي فطلب النباري المان وحصل عليه

ومن معه.

غير ان الخليفة المين لم يكتف بخسارة ستين الف مقاتل بل استمر بالتصدي لخيه
والذي كان يطلق عليه قائد الفئة الباغية الناكثة للعهد حيث شكل جيشا ثالثا من اربعين

الف مقاتل اخر عشرون الف منهم برئاسة اسد بن يزيد ابن مزيد الذي طلب شروط لم
يقبلها المين الذي سجنه وكلف بدله اخاه احمد بن مزيد وعشرين الف بقيادة عبد ا بن
حميد بن قحطبة وسار الجيشان حتى وصل خانقين شرق بغداد وبقيا فيها فترة وظهربين

وعادوا من حيث اتوا فيما تقدم طاهر بجندهنقسام صفوف جندهما الملل والتنافس وال
ونزل بهم خانقين ووضع عليها القائد هرثمة بن العين فيما توجه هو وبناء على اوامر

المئامون للهواز/خوزستان وهي سبع كور بين البصرة وفارس ليتم الهجوم على بغداد
من جهتين الجنوب والشرق لئان غرب بغداد هي النبار وكلف الئامين  عبد الملك بن

طلق سراحه ثمنا لقيادةلصالح (العباسي) الذي كان الرشيد قد حبسه فئاضطر المين 
جيش لمقاتلة المئامون فوافق على الرغم من تقدمه بالعمر ومرضه فقاد جيشا هو الرابع

من الشاميين الذين يطلق عليهم الزواقيل الذين وصلوا لخراسان حيث حدثومعظمهم 
خلف بين جندي خراساني واخرشامي /زواقيلي انتهت بالقتتال بين الجيشين



الخراساني والشامي الذي قتل كثير من رجاله وعادوا من حيث اتوا بمن بقي منهم 

اما جندخراسان فقد قادهم الحسين وهو ابن القائد السابق الذي قاد جند المين وهو
علي بن عيسى بن ماهان الذي قتله قائد المئامون طاهر بن عيسى الخزاعي وقاد جند

 رجب11خراسان ليس لمقاتلة المئامون بل سار بهم نحو بغداد التي وصلها في 
هجري وحاصروا قصر المين وقبضوا عليه وخلعوه وبايعو المئامون 196

غير ان ذلك لم يرض بعض مناصري عيسى بن ماهان ومنهم خاصة محمد بن خالد واسد
الحربي اللذان تمكنا ان يقبضا عليه ويقتلنه ويطلقان سراح الئامين الذي صار وضعه

المعنوي والسياسي والعسكري ضعيفا تجاه اخيه المئامون الذي استمر جنوده يتقدمون
نحو بغداد من جهة الشرق بقيادة هرثمة بن العين ومن الجنوب بقيادة طاهر الخزاعي

الذي تمكن ان يدخل بجنده من الهواز لبلد فئاستولى عليها بعد ان قتل واليها محمد بن
يزيد المهلبي .ونشرطاهر عماله باليمامة والبحرين وعمان واما مكة التي كان عليها داود

بن عيسى الذي كان احد شهود وصية الرشيد لولده وسمع بئان المين تنكر لهذه
هجري خلعه وسافر لمرو للقاء المئامون ومبايعته وفعل مثله196الوصية فقد قرر عام 

ولده سليمان والي المدينة مثلما استجاب ايا يزيد بن جرير القسري والي اليمن الذي جاء
هجري196لزيارة طاهر وهو بالبصرة التي كان عليها المنصور ابن المهدي الذي اعلن عام 

هو الخر عن موافقته لخلع المين لصالح المئامون ..ثم واصل طاهر تقدمه نحو الشمال
بمحاذاة نهر دجلة حتى وصل بجنده مدينة واسط التي كانت قاعدة النطلق العسكري

الموي لفتح ما بعد بلد فارس والتي هرب منها واليها ايظا وواصل سيره حتى وصل
المدائن التي ل تبعد عن بغداد بثلثين كم. 

كما ارسل طاهر رسول منه لعامل الكوفة العباس بن موسى الهادي الذي وافق بدوره
على خلع المين الذي لم يبق له ال ولة بلد الشام وبلد مصر وبعضا من شمال افريقية

التي كانت بمعظمهامع اموي الندلس 
هجري حاصرت جيوش المئامون بقيادة طاهر الخزاعي ومعه المسيب196وفي رمضان 

بن زهيرباب بغداد الغربية / باب النبار وبقيادة هرثمة ومعه عبد ا بن وضاح بابها
لتحاصر بغداد وتجوع اهلهائامونية الشرقية او باب فارس واعدت المجانيق والعرادات  الم

الذين كانوا اسرى لخيار لهم فقلت مؤونتهم فهرب الكثير من الجنود الذين كانوا بحاشية
الخليفة المين الذي اضطر لن يبيع كل ما بالخزائن من امتعة وذهب وفضة لصرفها على
من بقي من حرمه وخدمه ومرافقيه وحراسه والعيارين والشطار والسجناء الذين اطلق

سراحهم والذين لم ينفعوه بشئ بل اشتد عليه الحصار ولم يبق امامه ال طلب
الستسلم للقائد هرثمة بن العين الذي وافق على ذلك غير ان طاهر الخزاعي اراد ان

يتسلمه هو 

ولما لم يكن المين يطمئن لطاهربن الحسين  فقد قرر ان يرسل له خاتم وقضيب وبردة
الخلفة وذهب بنفسه لهرثمة الذي اركبه معه باحدى الحرقات التي امر بصنعها المين

نفسه  وتمكن جند طاهر من اصابتها بسهام فمالت فسبح هرثمة بن العين وانقذه
مرافقوه فيما قبض جند طاهر على الخليفة المين و قرر ولسباب ستراتيجية قتله دون

 هحري واعلن العفو عن الناس وامر ائمة198 محرم عام 25محاكمة بليلة الحد الموافق 
المساجد لن يدعوا للخليفة المئامون ونشر جنده لفرض المن بالمدينة قبل ان ينسحب

لثكنته العسكرية.. 
كما ان طاهر لم يدخل اي من قصور الخلفة او خزائها بل ارسل من يخبر المئامون الذي

كان بحينها بمدينة الري ببلد فارس. 

اول من بدئا بدك وتحطيم اسوار بغداد  امونية   وكانت الجيوش العربية والسلمية المئ
وقصورها واسواقها التي بناه المنصور وولده المهدي وما اضافه عليها ان تمحيها عن بكرة

ابيها لدرجة اوحت لعدد من الشعراء ان يصفون حالة الهلع والجوع التي مرت بها بغداد
هجري قبل ان يئاتيها لحقا هولكو ليكمل على معظم ما بقي من المدينة التي197  عام 

قضى عليها نهائيا ولحقاهولكو و الصراع الفارسي/ العثماني والحتلل البريطاني عام
 م2003   والمريكي عام 1917



فقال عمرو بن عبد الملك العنزي الوراق مواليد البصره وعاش ببغداد  
من ذا اصابك يابغداد بالعين -الك تكوني زمانا قرة العين 

صاح الغراب بهم بالبين فافترقوا –ما لقيت من لوعة البين.
وقال اخر 

بكيت دما على بغداد لما –فقدت غضارة العيش النيق  
اصابتها من الحساد عين –فئافنت اهلها بالمنجنيق 
فقوم احرقوا بالنار قسرا –ونائحة تنوح على غريق 

وصائحة تنادي واصباحا -وباكية لفقدان الشقيق
تفر من الحريق الى التهاب -ووالدها يفرمن الحريق  
حيارى كالهدايا مفكرات –عليهن القلئدفي الخلوق  

ينادين الشفيق ول شفيق –وقد فقد الشفيق من الشفيق  
ومغترب قريب الدار ملقى – بل رئاس بقارعة الطريق 
توسط من قتالهم جميعا –فما يدرون من اي الفريق 
فل ولد يقيم على ابيه –وقد هرب الصديق بل صديق 

بيتا نشرها الطبري يصف بها ما اصاب بغداد من العيارين135وقال الخزيمي بقصيدة من 
والشطار والمسجونين الذين حاول المين ان يساعدوه فئاساؤوا له ولبغداد ..

يابؤس بغداد دار مملكة – دارت على اهلها دوائرها  -
رق بها الدين واستخف بذي--الفضل وعز النساك فاجرها وخطم العبد انف سيده—بالرغم

واستعبدت مخادرها

وقال شاعراخر
لم يبق في بغداد ال امرؤ- حالفه الفقر كثير العيال  

لام تحمي عن حماها ول-خال له يحمي ول غير خال  
ان صار ذا المر الى واحد -صار الى القتل على كل حال 

مابالنا نقتل من اجلهم –سبحانك اللهم يا ذا الجلل 

وقال اخر يذم الخليفة المين المخلوع يقول-
لم نبكيك لماذا للطرب –ياابا موسى وترويج اللعب . 

ولترك الخمس في اوقاتها- حرصا منك على ماء العنب -
لم تكن تعرف ما حد الرضا ل -ول تعرف ما حد الغضب 
لم تكن نصلح للملك ولم –تعط كالطاعة بالملك العرب 

كنت وا علينا فتنة غضب ا عليك وكتب .
154/ انظر الخضري الدولة العباسية ص 

هجري198م/محرم 813-الخليفة عبد ا هارون الملقب /المئامون بين ايلول وسابعا
 عاما 48 هجري عن 218م /رجب عام832 التي دفن في اب Tarsosووفاته بمدينة

)مراجل( ببلد فارس من ام فارسية اسمها Muroهجري بمقاطعة 170م/786-ولدعام 1
وتعلم الفارسية واقطعه والده الرشيد ولية بلد فارس وما ورائها شرقا ووضع تحت امرته

عدد من القوات مثلما فعل مع اخيه الكبرالمين الذي اقطعه وليةمصر وشمال افريقية
ووضع معه عددا من القواد .

هجري اوصى الرشيد بالخلفة له بعيد اخيه المين الذي حاول186 م/ 802وفي عام
التنكرلتلك الوصية من خلل محاولته لتجريد اخاه المئامون من حقه فيها وتوريث ولده

الرضيع موسى بدل من اخيه الذي كان له من يناصره ويشجعه على رفض ذلك فئاقتتل
الخوان حيث تصدى المئامون لخيه المين بجيش غالبيته فارسي وهزم جيش اخاه

وقتله جند المئامون الذي استولى علىي انهزم عربي الذي كان بغالبيته الخليفة الذ
 والطبري247/2والمسعودي بكتاب مروج الذهب 183/10الحكم كما اشرنا./تاريخ بغداد 



/..209 والخضري بكتاب الدولة العباسية ص 293/10

هجري وبدفع من والدته الفارسية مراجل تزوج المئامون هو الخر من190-في عام 2و
الفارسية (بوران) بنت الحسن بن سهل الذي احتفل كثيرا بهذه المناسبة حيث نثر بنادق

مسك فيهارقاع بئاسماء ضياع واصناف دواب واسماء جواري على عدد من الهاشميين
والقواد ثم نثر الدنانير والدراهم على العامة حيث بلغت نفقات زواج ابنته خمسين الف

الميرالف درهم اي مايعادل مليون جنيه استرليني وهو ليقل عن مصاريف حفل زواج 
بباريس1997 من اب 31وقتلت في1961 مواليدDianaالبريطاني شارل من الميرة 

Diana  est meurte à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Parisوقتل معها عشقيها 
Trevor Rees فيما نجا مرافقهمHenri Paul وسائقهماDodi AL-Fayedالثري المصري

Jones en réchappera لتسمح لن يرث الملك فيها رجل او امرئة من اصول لن بريطانية
اكرم المئامون والدها الحسن بن سهل عند مغادرته بغداد عشرةعربية او اسلمية .و

الف درهم وخراج بلد فارس لمدةعام .وقد انجبت للمئامون عدة اطفال اولهم العباس
ولم يتزوج من غيرها المئامون 

-معاصروا المئامون : 3و
حمد بن برئاسة ا999/819 حكمت بين Les Samanidesفي خراسان وايران الشرقية امارة  

 .نوح
وفي الصين  فترة الفوضى وعدم وجود حكم مركزي حيث كان (حكام الحدود) قد تمردوا

على السلطة المركزية
 Les Rebellions decommandants de l'armee des frontiers  septenrionales conduit par Lushan

et de de frontiere meriodionale conduit parNanzhao/Yunnan et de l' Annam 

 هجري ثم ولده عبد206/ 180وفي الندلس الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بين 
هجري 238/ 206الرحمن الثاني حكم بين

 الذي حررd' Aragone و Toulouse امير مقاطعتي  Guuilhemبانية المسيحية:وفي اس
م 801برشلونه عام

 هجري وولده محمد حكم213/ 188وفي المغرب القصى ادريس بن ادريس حكم بين 
 هجري وولده زياد فاتح201/196 هجري وعبد ا بن ابراهيم الغلب بين231/213بين 

 هجري 223/201صقلية بين 

 حكم بينLouis I le Pieuxم وخلفه ولده 814وفي اوربة الغربية :شارلمان الذي توفي عام 
840/814 

 بينMichel IIم ثم 820/813 حكم بين LeonVl' Armenienوفي القسطنطينة:المبراطور
م 842/ 829 حكم بين Theophile ثم ابنه 829/820

-ولية العهد:بتشجيع من الفضل بن سهل وابنه الحسن قرر المئامون ولسباب نفسية4و
الثامن على الرضا بن موسى بنبوران للمام زواج ابنته الولى من زوجته الفارسية 

م .كما زوج المئامون ابنته818جعفر الصادق وتعيينه وليا للعهد قبل ان يغتاله لحقاعام 
الثانية للمام التاسع محمد بن علي الرضا الملقب الجواد وامر الناس بلبس اللباس

الخضر وهو لباس العلويين بدل من اللباس السود العباسي فرفض قادة العباسيون
هجري خلع المئامون وولي عهده وتخليف ابراهيم بن202تطبيقه وقرروا بمطلع عام 

م و هو224م/ هجري 839 هجريو 162م /779الخليفة المهدي عم المئامون خليفة بين 
اخ هارون الرشيد الذي كان قد وله ولية دمشق ثم عزله بعد سنتين ثم اعاده لها لربع

سنوات اخرى.وكان ابراهيم قداستغل صراع واقتتال الخوين المين والمئامون فبايعه
هجري  .210اهل الشام وبعض من اهل العراق الذين استقبلوه في صفر عام 

ولما الت الخلفة للمئامون هرب ابراهيم بن الخليفة المهدي عم المئامون بزي امرئة



هجري واعتقله المئامون لمدة ستة اشهر واطلق210حتى استسلم في ربيع الخره عام 
  ؟سراحه بعدان التقى به وسئاله :يا عم لماذا تئامرت علينا

فقال ابرهيم ياامير المؤمنين ولى الثار محكم بالقصاص والعفو اقرب للتقوى ومن تناوله
العتزاز بما مدله من اسباب الشفاء امكن عادية الدهر من نفسه وقد جعلك ا فوق كل

ذنب كما جعل كل ذي ذنب دونك فئان تعاقب فبحقك وان تعف فبفضلك . 
فقال المئامون. بل عفوت ياعم 

فئانشد ابراهيم يقول 
ما ان عصيتك والغواة تقودني اسبابها البنية طالع 

لم ادر ان لمثل جرمي غافرا-فوقفت انظر اي حتف صارعي 
اسديتها عفوا الي هنيئة—فشكرت مصطنعا لكرم صانع.

 من سورة يوسف التي قال لخوته فيها :ل تثريب عليكم92فئاجابه المئامون بالية رقم 
لكم وهو ارحم الراحمين  . يغفر ا

غيران المئامون لم يطلق سراح عدد من المتئامرين والمتعاونين مع ابراهيم بن المهدي
وخاصة ثلثة منهم ورابعهم ابراهيم بن محمد بن عبد الوهاب بن ابراهيم المام العباسي

 وهم اول عباسييون210والمعروف بئابن عائشة بل صلبهم في  جمادي الخر عام 
يصلبون.

ضد ابناء عمومته والطالبيين فقد كتب بوصيته لخيهامون ومع ذلك ومع كل ما عمله المئ
المعتصم يقول فيها: هؤلء الطالبيون هم ابناء عمنا امير المؤمنين علي بن ابي طالب

فئاحسن صحبتهم وتجاوز عن مسيئهم واقبل من محسنهم وصلتهم فل تغفلها بكل سنة
و ابن142/6عند محلها فان حقوقهم تجب من وجوه شتى / ابن الخطيب بتاريخ بغداد 

 و الخضري العباسيون69/1والصفهاني بكتاب الغاني 8/1خلفان بكتاب وفيات العيان 
/.239و 237و 230/216ص 

-وزراء المئامون الخمسة5و
هجري خنقا بطريق عودته من202م/818 و اغتياله عام 812-الفضل بن سهل بين 5/1

 لبغداد من قبل رجال المئامون بعد ان علم بئانه اخفى عنه أخبار ثورةSarkhas مدينة
 الذي خلع المأمون عنإبراهيم بن المهدي التي تزعمها عم المئامون ببغدادالعباسيين 

الخلفة فبايعه الناس بعيد قيام المأمون بخلع اخيه المؤتمن من ولية العهد
واسنادهامؤقتا للمام العلو ي الثامن علي الرضاابن موسى الكاظم والذي سيغتاله

علما بان والدالفضل سهلم بمدينة طوس التي تسمى الن مشهد 818المئامون عام 
كان قداسلم على يدي المهدي وكان هو احد اصدقاء جعفر البرمكي الذي قدمه للخليفة

الرشيد ليكون كاتبا ومدبرا لمر ولده المئامون بمقاطعة الري ولم يكن يقل كفائة عن خالد
البرمكي واولده 

وصار مستشاره بعيد وفاة  هجري اقنعه المئامون باعتناق السلم 190  م /806  وفي عام 
م بمدينة طوس الفارسية بمقاطعة مرو وشجعه على عدم التنازل812  والده الرشيد عام 

حيث ارسل طاهر بن الحسين لمحاربة علي بن عيسى بن  لخيه المين بل لمواجهته 
ماهان قائد جند المين والنتصار عليه ومنحه لقب ذو الرئاستين وصنع له سيفا مكتوبا

هجري196  على جانبه اليمن رئاسة الحرب واليسر رئاسة التدبير ووله المئامون عام 
فصارالفضل اول وزير للمامون بعيد  ولية المشرق كله بما فيها بلد فارس وما ورائها 

 وشجعه على اعتناق المذهب المعتزلي وتقريب العلويين /انظر812  اعتلئه العرش عام 
Sourdel op cit p 279       و219  الخضري ص 

كمااصدر الفضل بئاسم الخليفة المئامون اوامرا تمكن من خللها تعيين ولده الحسن بنن
سهل على ولية العراقين اي البصرة والكوفة والحجاز واليمن وفارس والهواز بعد ان

ابعد قائدي المئامون الساسيين عنها وهما هرثمة بن العين الذي عينه واليا على
خراسان وطاهر بن الحسين الخزاعي قاتل المين واليا لوليات الموصل والجزيرة والشام

والرقة التي كان فيها المتمرد نصر بن الشعث .
وصارالفضل بن سهل وولده الحسن المتنفذان ببغداد حيث لم يزل الخليفة المئامون

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF


بمدينة مرو مما ولدنقمة من المعارضة وخاصة من رجالت بني العباس الذين ضعف
دورهم اكثر من المساهمة بادارة شؤون البلد الانهم لم يتمردوا او يثوروا بل تركوا الثورة

او الثورات لغيرهم 

هجري كانت الكوفة اول المدن العراقية التي تمردت على هذا النفوذ199  وفي عام 
الفارسي المتزايد بالعهد العباسي حيث ثار محمد بن ابراهيم بن اسماعيل بن ابراهيم بن

الحسن بن علي الذي توفي بمطلع ذلك العام ليحل محله الشاب محمد بن زيد بن علي
بن الحسين ابن علي ومعه ابو السري بن منصور الشيباني و الصفر بن ابي الصفر

الملقب ابو السرايا وهو من رجال هرثمة بن العين وقاتل عامل المئامون وهو سليمان
بن ابي جعفر المنصور الذي استنجد بالفضل وولده الحسن اللذان ارسل له جيشا من

عشرة الف مقاتل بقيادة زهير بن المسيب الذي انهزم امام ابو السرايا الذي انتصر في
هجري على اربعة الف مقاتل بقيادة عبدوس بن محمد المري الذي قتله ابو199  رجب 

السرايا واسر اخاه هارون بعد ان قضى على معظم جيشهما واسر من بقي منه وصار ابو
السرايا يحكم بئاسم (العلويين الطالبين) في الكوفة التي لتبعد الاميال عن قبور امامهم

علي بالنجف وولديه الحسين والعباس بكربلء ومد نفوذه حتى المدائن شرقا والبصرة
جنوبا حيث عين ابوالسرايا عليها واليا هو زيد بن موسى بن جعفر الملقب بزيد النار لكثرة

ما احرق من رجال ودور بالبصرة 

وفي الحجاز التي كان عليها داود بن عيسى بن موسى العباسي الذي لم يقاتل بل فضل
تسليم الولية للمتمرد بقيادة محمد بن جعفر الصادق الذي كان شيخا كبيرا ومعه

هجري بنزع199الحسين بن الحسن بن علي بن الحسين بن علي الذي بدئا حكمه عام 
ثياب الكعبة والبسها ثوبا بئاسم ابو السرايا واعتقل عددا من رجالت بني العباس قبل ان
ينقذهم اسحاق بن موسى بن عيسى العباسي الذي قدم من اليمن التي كان قد دخلها

ايظا المتمرد ابراهيم بن موسى بن جعفر الذي( لقب بالجزاراو السفاح) لكثرة من قتل
 هجري بوقت200من اهل اليمن وارسل عقيل بن ابي طالب ببعثة الحج من اليمن لعام 

كان اسحاق ابن الرشيد هو الذي يقود حجاج المئامون وانهزم ابراهيم بن موسى بن
جعفر بدوره بعد ان استسلم كل الطالبيون / العلويون المتمردون / الثائرون ..

كما ان ابا السرايا سك نقودا بالكوفة كتب عليها الية الرابعة من صورة الصافات وهي (ان
ا يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كئانهم بنيان مرصوص) .

وامام هذا التمرد الواسع كان الفضل بن سهل واخيه الحسن مضطران لن يعمل على
مهادنة احد القائدين اللذين نفياهما خارج بغداد وهما طاهر بن الحسين الزاعي وهرثمة
بن العين الذي كان اقل خطر عليهما فئاستجدا به وهو بخراسان ليقود جيشه لمقاتلة

هجري ووصل به للمدائن التي199ابي السرايا بالكوفة حيث قاد جيشه في شعبان 
انسحب منها جند ابو السرايا وتقدم وهرثمة غربا بئاتجاه الكوفة التي فتحها في محرم

هجري فيما هرب ابو السرايا ومن معه غربا حيث القادسية بعد ان خسروا عدة200عام 
الف من جنودهم فيما غادر هرثمة الكوفة شرقا عائدا لبلد خراسان.

اماابو السرايا فقد استمر يجمع جيشا وساربه شرقا حتى وصل بهم مدينة سوس
الفارسية التي كان عليها الحسن بن علي الباذ عيسي الذي قتله ابو السراياالذي القي

القبض عليه بالنهروان التي وصلها الحسن بن سهل الذي قتله وجئ برئاسه وعلق
بئاحدى ابواب بغداد بعد تمرد عشرة اشهر وانتهى تمرد العلويون / الطالبيون الذي دام

 .212سنة ونصف تقريبا / الخضري ص 

هجري عبد الرحمن بن احند بن عبد ا بن محمد بن عمر بن207وفي اليمن.ثار عام 
علي بن ابي طالب مما دفع المئامون ان يوجه ضده ديناربن عبد ا بجيش ومعه كتاب

امان وافق عليه عبد الرحمن وتم حقن الدماء وعين المئامون على اليمن محمد بن
 هجري و553ابراهيم الزيادي الذي شكل سللة بقيت تدعو للخليفة العباسي حتى عام 

هي ليست السللة الزيدية 

هجري تمردت قبائل البشرود بجنوب مصر ضد عمال المئامون217وفي مصر وبصفر عام 
لمصر والتقى بعدد منمون الذي ارسل جيشا بقيادة الفشين للتصدي لهم وحظر المئا



 266يقتنع بحججهم وامر بئاعدامهم وسبي نسائهم /الخضري ص  لم المتمردين و

قبيلة الغالبة التي كانتعليها وفي شمال افريقية التي كان مركزها تونس التي كان 
عليهاهجري 184برئاسة ابراهيم بن الغلب التميمي الذي وله هارون الرشيد  عام 

ضد دولة / امارة الدارسة بالمغرب وضد دولة المويين بالندلسلتكون قاعدة للعباسيين 
سار المئامون على منهج والده حيث ولى فيهم عبد ا بن ابراهيم الغلب بينف

هجري وقام بفتح323هجري ثم صارت لولده زياد بن ابراهيم حكم حتى عام 301/296
صقلية من ايدي البيزنطيين 

العين الذي تصدى لتمردالطالبيين يود ان يحضى بدعمالقائد هرثمة بن وفي بغداد:كان 
من المئامون غير ان الفضل بن سهل وبحكم سياسته الشيطانية التي تعتمد على ضرب

العين وراء تمردبن عصفورين او اكثر بحجر واحد تمكن ان يوحي للمئامون بئان ا
الطالبيين ويطلب منه عدم القدوم للري لكي ل يلتقي به بل يئامره ليعود لولية الشام
والحجاز.فئاستغرب هرثمة الذي الح على مقابلة الخليفة واستمر بتقدمه بجيشه حتى

وصل به ضواحي مرو وبدئا يقرع طبول حظوره عله يحضى بمقابلة المئامون   الذي ارسل
مما دفع اهل بغدادثلة من رجاله لستقباله وحبسه ليموت بشكل مفاجئ من التعذيب 

لن يثوروا ضد واليها الحسن بن الفضل بن سهل الذي هرب من بغداد ونصبوا بدله
ان يبايع كخليفة بل واليا لبغداد التي عاشت  المنصور بن المهدي العباسي الذي لم يرض 

من جديد مرحلة اخرى من الفوضى التي عاشتها اثناء اغتيال المين حتى ظهر فيها عدد
من الرجال ومنهم خالد الدريوش من النبار وسهل بن سلمة النصاري وتمكنا من خلل

دعوتهما للتصدي لكل العابثين بئاموال ومصالح واعراض الناس بظل غياب سلطة رسمية
حيث صرف المنصور بن المهدي من الموال مبالغا قدرت بثلثة الف الف درهم قبل ان

ينقلب عليه الفضل بن سهل بعد ان صار وزيرالمئامون ببغداد 

هجري وقبيل مغادرته مدينة مرو امر المئامون اربعة من خدمه بخنق202وفي شعبان 
وزيره الفضل بن سهل وهو بالحمام ثم قتلهم على انهم متئامرين كما يفعل كل

 .ووصل المئامون لمدينة طوس حيث استقبله ولي عهده217الجبابرة  / الخضري ص 
علي الرضا الذي توفي بعيد فترة من مغادرتها لنه هو الخر تعرض للسم الذي امر بدسه

له المئامون ليموت هناك وتم دفنه (بمدينة مشهد/ قم) ليصل المئامون للنهروان شرق
بغداد حيث عسكر بها منتظرا وصول طاهر بن الحسين من مدينة الرقة فتحركا سوية

هجري ليتنازل له ابراهيم بن المهدي الذي حكم204 صفر16لبغداد التي وصلها في
...218ببغداد سنة واحد عشر شهرا واثني عشر يوما / الخضري ص 

-الوزير احمد بن خالد بن يوسف:مواليد الشام وموللى لبني عامر وكان والده كاتبا5/2و
لعبيد ا المهدي وكان على عكس الفضل الذي يتصف بالتئامر فهو يوصف بحبه للتشاور

هجري حيث حضر المئامون دفنه وقال فيه211وبقي معه حتى وفاته عام 
 انت كما قال قائل اخو الجد ان جد الرجال وشمروا 

وذو باطل ان كان في القوم باطل 
.221 /220/ الخضري ص 

 هجري بمنطقة مرو حيث اتصل159- الوزير القاضي يحى بن اكثم التميمي مواليد 5/3و
هناك عن طريق ثمامة بن السرش بالمئامون الذي عينه وعمره عشرين سنة قاضيا

بالبصرة قبل ان يعينه ببغداد قاضي القضاة ووزيرا بنفس الوقت واجاد هما .واشتهر بقوله
كل فوق الجوع ودون الشيع واضحك حتى يسفر وجهك ول يعلو صوتك ولتمل من البكاء

خشية ا واظهر من عملك مقدار ما يقتدي بك الى الخير ويؤمن عليك تقول الناس.و
 هجري بعيد المناضرات التي جرت حول خلق القرئان وبقي215اعفاه المئامون عام 

 هجري/ الخضرص242يحيى بن الكثم حيا حيث عاصر المعتصم ومات بعهد المتوكل عام 
 222/ 146العباسيون ص 

- الوزير ثابت بن يحى بن يسار الرازي الملقب ابو عباد الذي على الرغم من قدرته5/4و



.225وحذاقته بالكتابة والحساب غير انه كان احمقا سريع الغضب /الخضري ص 

-الوزير محمد بن داد بن سويد الملقب ابو عبد ا   من اصول خراسانية فارسية5/5و
حيث اسلم جده سويد وبقي وزيرا حتى وفاة المئامون 

-اهم قادة المئامون: استعان المئامون او انحاز اليه قبل ان يصبح خليفة عدد من6و
لقواد الخليفة السابق المين وهم خاصة  القواد الذين وقفوا بالصف المناوئ

-القائد طاهر بن الحسين بن مصعب بن زريق بن ماهان الخزاعي الملقب ابو الطيب6/1 
هجري206 م821اد عام هجري وفتح بغد156م/ 775عام ولد بمرو عاصمة خراسان 
هجري وكان قد انتسب لجند الخراسانية التي كانت207 م/822وتوفي فيها بالعام التالي

وواليا على كل بلد فارس وخراسان وما تحت اشراف المئامون الذي كان ولي العهد
شرقها وكان شجاعا واديبا ومن مساندي المئامون الذي عينه قائده الرئيسي للتصدي
لجيش اخيه المين وقتله فصار طاهر الرجل الول او القوى عسكريا  بدولة المئامون

الذي وله العراقين وخراسان ولقبه (بذي اليمينين ) مما اقلق الفضل بن سهل الذي كان
المستشار السياسي للمئامون قبل ان يستوزره بعيد ان اصبح خليفة حيث عمل الفضل
قدر المكان على التقليل من دور طاهر وابعاده عن مركز السلطة وصنع القرار .وقال عنه

المئامون بان طاهر بجميع ما فيه لم يحاب او يداهن او يوهن او يقصر بل فعل بجميع ما
كان يكلف به وانه ل يعرف احدا من نصحاء الخلفاء وكفائتهم فيما سلف عصره ومن بقي

بئايام دولته على مثل طريقة ومناصحة طاهر فهو يحلف على صدق ما يقول مجتهدا
ومؤكدا اليمين على نفسه.واتبع طاهر سياسة معتدلة ومتوازنة بين العربية والفارسنة
ليتجنب رفض العرب الذين صاروا يفضلون استخدام المسيحيين العرب على الفرس او

الترك المسلمين..

 -القائد الحسن بن الفضل سهل هو والد بوران زوجة المئامون الذي كلفه لتصدي6/2و
لنصر بن شيت من بني عقيل الذي كان مقيما بمنطقة يكسوم بشمال حلب وكان

هجري198متعاطفا مع الموي الذي قتل بئايدي عناصر فارسية فدفعه ذلك للتمرد عام 
والتفت حوله عناصر عربية اخرى وسارت شرقا وعبرت نهر الفرات بقصد الزحف على

بغداد لنصرة اهلها مما دفع طاهر بن الحسين لن يرسل ضده جيشا بقياده اخيه الحسن
بن سهل الذي وله المئامون ولية الموصل والجزيرة والشام والرقة وشمال افريقية وامر

المامون الحسن بن سهل ان يعود لبغداد ثم ارسله واليا على خراسان..غير ان الحسن
بن الفضل لم يستطع ان ينتصر على نصر بن شيت الذي وسع نفوذه .

 هجري وتربى بحاضرة المئامون182-القائد عبد ا بن الحسن بن سهل ولد عام 6/3و
وانخرط بالجيش الخراساني وعمل تحت امرة والده وكلفه المئامون ليكون واليا على

وصية ستراتيجية جمع فيها معظم ما الرقة ببلد الشام فكتب له اخوه طاهربن الحسن 
يحتاج اليه المراء والقواد من الداب والسياسة والحث على مكارم الخلق ومحاسن

الشيم مما ل يستغني عنه احد من الخاصة والعامة.ولما علم المئامون بهاقال.ما ابقى
طاهرا شيئا من امر الدنيا والدين والتدبير والرئاي والسياسة وحفظ السلطان وطاعة

الخلفاء وتقويم الخلفة ال وقد احكم واوصى به وامر .ولذلك قررنا تعميم وصية طاهر بن
الحسن على جميع العمال والنواحي بالديار السلمية .

وقام عبد ا بن الحسن ومن موقعه بمقاطعة الرقة بالتصدي لنصربن شيت الذي بقي
يقاتل لمدة خمس سنوات ولم يستسلم ال بعد مجيئ الوسيط الذي بعثه المئامون وهو
جعفر بن محمد العامري ومعه كتاب المان فاستسلم وهدمت قلعته بيكسوم وجيئ به

 هجري وفرضت عليه القامة الجبرية حتى وفاتهبصورة210لبغداد في صفر عام 
غامظة! ..

كما قررالمئامون ارسال عبد ا بن الحسن لمصر للتصدي لواليها عبد ا بن السري
الذي اعتدى على العرب الذين جاؤوها من الندلس ونزلو السكندرية وتمكن من ان

يفرض العدل والنصاف لهم . 



 هجري وله المئامون ولية الجبال وارمينية212عاما بن الحسين وبعيد عودة عبد
هجري بعهد الخليفة الواثق230واذربيجان وبقي هناك حتى وفاته عام 

-القائد طلحة بن عبيد ا الخزاعي .كان والي سجستان بعهد مسلم بن زياد بن ابيه6/4
الموي واسلم على يديه وانتسب لقبيلته خزاعة وصاركاتبا لسليمان بن كثير الخزاعي

قبل ان يتولى ولة هراة الفغانية وولية بوشنج من اعمال مرو.

 هجري جيشا لمقاتلة205-القائد عيسى بن يزيد الجلودي  قاد عام 6/5و
 الف بين رجل وامرئة وطفل من30  -25  لثوار من (الزط / الجت) وهم بحدود المتمردين /ا

(العمال الزنوج الفارقة والهنود ) من الذين جلبوا للعراق بعدالحكم العباسي فيه واقاموا
بني العباس     بشمال البصرة حيث الهوار وعملوا بالزراعة لحساب شيوخ وامراء

والمقربين منهم وكانوا يعيشون ضروفا اقتصادية صعبة واستغلوا الصراع بين المين
والمئامون وبدؤا بقيادة محمد بن عثمان يفرضون سطوتهم على الناس دون ان يتمكن

يرسل داود بن ماسجور ليكون واليا على  عيسى بن يزيد هزيمتهم مما دفع المئامون لن 
البصرة وليتصدى لهم فلم يستطع هو الخر لنهم كانوا منتشرين بالبساتين والهوار التي

صعب على الجيش دخولها حيث تمكنوا من قطع الطرق وفرض الضرائب على بعض
هحري عندما قررالخليفة219  الموسرين وبقيت (ثورة الزط/ الجت )بالبصرة حتى عام 

مقاتلتهم فئارسل لهم القائدالتركي عجيف بن عنبة الذي عسكر  ستمرار ب  المعتصم ال
بواسط وسد الترع والنهار الصغيرة التي تغذيهم بالماء كما فعل قبله وبعده كل الطغاة

وتمكن وخلل تسعة اشهر من الحصار الشامل ان يقتل ثلثمائة منهم حيث استسلم
الخرون الذين كان عددهم بحدود سبعة وعشرين الف بين رجل وامرئة وطفل نقلتهم

هجري وتم تسليمهم لبشير بن220  بسفن وزوارق صغيرة كسبايا لبغداد بشهر محرم 
الصميدع الذي نقل الكثير منهم برا لخانقين ومنها لزرباطية حيث عملوا من جديد بالزراعة

وبعضهم هرب لبلد فارس او لبيزنطةحيث استمروا بمعاداتهم للظلم العباسي  /
... 232  الخضري ص 

235م/849 هجري و214م/829اسحق بن الحسين حكم ببغداد ايظا بين  -القائد6/6و
هجري.وكان هو الخر كئاخيه من المتعلمين والمثقفين فيما بقي نفوذ عائلة طاهر

 هجري حيث سقط على يد يعقوب بن ليث259م/ 874الخزاعي بخراسان حتى عام
الصفار 

هجري تمرد بابك بن بهرام الخرمي الذي يمتد اصله لمزدك الذي قتله221/201وبين 
كسرى انوشروان بتهمة الباحية ونشئا بابك بمنطقة اباد رستق وعاش بكنف جاويد دان
بن سهرك الذي توفي فتزوج بابك زوجته (مرزته ) فحكم واياها المنطقة الغنية بخيراتها

والمنيعة بجغرافيتها.
 

هجري بدئا بابك يتمرد على السلطة العباسية فئارسل المئامون ضده201وفي عام 
جيشا بقيادة يحى بن معاذ الذي لم يستطع فئارسل بدله القائد عيسى بن محمد بن ابي

خالد بعد ان وله ارمينية واذربيجان ولم يستطع مقاومته فئارسل بدله القائد صدقة بن
علي الذي ارسل له وفدا برئاسة احمد بن جنيد الذي اسره بابك ثم ارسل له محمد بن

هحري وبقي يتوسع ويستقل اداريا وضرائبيا وسيطر214حميد الطوسي فقتله بابك عام 
هجري على مناطق همذان واصبهان وماسبذان وفرض على العديد من سكانها228عام 

مذهبه ودينه الداعي لتعدد الزوجات وعدم دفع الخراج للمسلمين ..
وبقي بابك يتوسع حتى بعد وفاة المئامون الذي كان من جملة وصيته لخيه المعتصم

حول الخرمية قوله والخرمية هم ذو جزامة وصرامة وجلد واكنفه بالموال والسلح
والجنود من الفرسان والرجالة فئان طالت مدتهم فتجرد لهم بمن معك من انصارك

نواوليائك واعمل بذلك عمل مقدم النية فيه راجيا ثواب ا عليه .مما دفع المعتصم ل
هجري على كل مناطق الجبال الوالي اسحاق بن ابراهيم ابن مصعب230يعين عام 

ومعه محمد بن يوسف ومعهما القائد حيدر بن كلوس الشروسني الملقب الفشيني



الذي القى القبض على بابك الخرمي وجلبه مع اخيه لبسامراء حيث اعدما فيها  فيما
اعدم ببغداد سبعة عشر رجل وثلثة وعشرين امرئة اسيرة من اهل بيته وتحرير سبعة
الف وستمائة اسير من المسلمين الذين قتل منهم بابك اثناء تمرده الذي دام عشرين

سنة اكثر من خمسة وعشرين الف وخمسمائة .
 هجري231كما هرب اللف من اتباع بابك لدولة البيزنطيين التي استقبلتهم عام 

 و ابن الثير235/1بالترحاب كجند ضد المسلمين /لحظ وابن خاقان بكتاب وفيات العيان 
 و353/9 وابن الخطيب بتاريخ بغداد 265/10 والطبري260/10بكتاب البداية والنهاية 

J D Sourdel op cite p 785/ و240الخضري  الدولة العباسية ص 

 م وبدئا يتعدى على الثغور السلمية842/829حكم بين Theophile- عاصر المبراطور7و
هجري (كردفعل وليس كمبادرة او غزوة منه) قيادة حملة215م/830فقررالمئامون عام 

بنفسه من بغداد تاركا مكانه اسحق بن ابراهيم بن مصعب ووصل للموصل ثم منبج ثم
وهيتوسط  على البحر المTartusدابق ثم انطاكية ثم المصيصة حتى وصل شواطئ 

الثغر السوري السلمي الشمالي الغربي المواجة للبيزنطيين ونفذ منها بجنده لحصنهم
المسمى (قرة عنوة) ثم ارسل قائده التركي اشتاس ففتح (حصن سندس ) كما وجه

هجريو215القائدين جعفر الخياط وعجيف (لحصن سنان ) ففتحاه بمنتصف جمادي الول 
م وقفلوا راجعين للشام.830تموز عام 

والمصيصة وقتل واسررطوس  قاد جيشا وهجم على طTheophileوسمع المئامون بئان 
ستة الف وستمائة مسلم ومسلمة فئاضطر العودة بجنده لغزو الروم ونزل بسهل

انطاكية فئاستسلم اهلها وامر اخاه اسحاق ليتقدم داخل الحصون البيزنطية التي فتح
منها ثلثين حصنا وارسل يحى بن الكثم (لحصن طوانه) فيما عاد المئامون من بلد

 هجري ثم عاد لدمشق عام216بيزنطة للشام التي غادرها لمصر في ذي الحجة عام 
هجري حيث واجه للمرة الثالثة الروم واحتل مدينة لؤلئة التي ابقى فيها عجيفا الذي217

معاسره اهلها لمدة ثمانية ايام قبل ان يتمكن المئامون من ان يحرره بعد ان تهادن 
Theophileالذي كتب كتابا للمئامون جاء فيه:( قد كنت كتبت اليك داعيا للمسالمة راغبا 

بفضيلة المهادنة لتضع اوزار الحرب عنا ويكون كل واحد لكل واحد وليا وحزبا مع اتصال
الترافق والفسح بالمتاجر وفك السرى وامن الطرق فئان لبيت فل ادب لك بالخمر ول

زخرف لك بالقول فئاني لحائض اليك غمارها اخذ عليك اسدادها شان عليك خيلها
ورجالها وان افعل بعد ان قدمت اليك المعذرة واقمت بيني وبينك على الحجة .والسلم ).

 من السورة الثامنة وهي النفال القائلة وان جنحوا للسلم فئاجنح61  ومن منطلق الية 
 بما يلي (الىTheophile  لها وتوكل على ا رد المئامون على كتاب المبراطور البيزنطي 

امبراطور الروم .اما بعد فقد بلغني كتابك فيما سئالت من الهدنة ودعوت اليه من
الموادعة وخلصت فيه من اللين والشدة مما استعطفت به من فسخ المتاجر واتصال

المرافق وفك السرى ورفع القتل والقتال فلول ما رجعت اليه من اعمال التؤدة والخذ
بالحظ بتقليب الفكرة وان ل اعتقد الرئاي بمستقبله ال باصلح ما اوثره بمعتقبه لجعلت

لجواب كتابك خيل تحمل عن اهل الباس والنجدة والبصيرة ينازعونكم عن ثكلكم ويتقربون
الى ا بدمائكم ويستقلون بذات ا ما نالهم من الم شوكتكم ثم اوصل لهم من المداد
وابلغ لهم كافيا من العدة والعتاد هم اظمئا لموارد المنايا منكم الى السلمة من مخوف
معرتهم عليكم موعدهم احدى الحسنتين عاجل غلبه او كريم منقلب .غير اني رئايت ان
اتقدم اليك بالموعظة التي يثبت ا بها عليك الحجة من الدعاء لك ولمن معك للوحدانية
والشريعة الحنفية فئان ابيت ففدية توجب ذمة وتثبت نظرة وان تركت ذلك ففي المعاينة

 انتهى )لقوتنا ما يغني عن البلغ بالقول والغراق بالصفة .والسلم على من اتبع الهدى
..265الخضري / الدولة العباسية ص 

م قرر المئامون ارسال حملة ضد الروم بقيادة ولده موسى822/217وفي حزيران عام 
الذي كان يزال صغيراوامره ان يحط بمنطقة الطوابة ثم لحق به هو بجيش اخر وصل به

لطرسوس 

-المئامون يطور حركة الترجمة من اليونانية للعربية :فقد كان الخليفة الموي خالد بن8و
هجري اول من اشتغل من العرب90م/684يزيد بن معاوية ولد بدمشق  وتوفي فيهاعام 

بالشام بالكيمياء والطب والنجوم والف فيها رسائل واحضر عددا من الفلسفة اليونايين



المقيمين بمصر وطلب اليهم نقل بعض الكتب بالحرف والمهن اليونانية للعربية التي
تترجم اليها لول مرة بالسلم علوم من لغات اخرى فكان اول خليفة اموي امر بترجمة

 والحاحظ بالبيان242/1كتب الفلك والطب والكيمياء / انظر ابن النديم بكتاب الفهرست 
و الخضري بالدولة العباسية168/1و وابن خاقان بكتاب فيات العيان 1787/1والتبيين 

 258وليس الدولة الموية ص 

كما ان الخليفة عبد الملك الذي اعتمد اللغة العربية بالتعامل الرسمي قرر تكليف صالح
بن عبد الحمن مولى بني تميم (بترجمة ديوان الجند من الفارسية للعربية واصدر عملة

عربية وهي الدينار السلمي الذي كان مع العملت البيزنطية والصينية والهندية العملت
الوحيدة المتداولة عالميا بالتجارة والمبادلت)  

كماقام الخليفة هشام بن عبد الملك بتكليف سليمان بن سعد مولى احد المراء المويين
بترجمة ديوان اهل الشام من الفارسية للعربية 

وفي العهد العباسي كان الخليفة العباسي الثاني ابو جعفر المنصور اول من اهتم
هجري الطبيب جرجيس بن148بترجمة الكتب الخرى للعربية حيث استدعى عام 

جبرائيل من ولية نيسابور ليعالجه ويترجم بعض الكتب اليونانية بالطب مثلما قام الشهيد
عبد ا ابن المقفع بترجمة كتاب كليلة ودمنة وكتاب السند والهند من الفارسية للعربية . 

وعندما جاء الرشيد ومعه خالد البرمكي واولده الذين شجعوه وساعدوه على ترجمة
259العديد من الكتب اليونانية بعلوم الطب والمنطق /انظر الخضري الدولة العباسية ص 

وبعهد المئامون فقد كثر المترجمون والمؤلفون العرب والمسلمون بمنهم
م أول من ترجم833 /786المترجم وعام الرياضيات الحجاج بن يوسف بن مطر عاش بين 

لقليدس كتابي العناصر لقليدس.و الطب 

هجري185 م /805والفيلسوف الفلكي يعقوب بن إسحاق الكندي ولد بالبصرة عام 
 هجري واشتغل بالفلسفة والموسيقى والطب والهندسة والف256 م /873وتوفي عام 

214/1وترجم وشرح اكثر من ثلثمائةرسالة / اطروحة/انظر طبقات الطباء لبن سعد 
262والخضري الدولة العباسية ص 

 م/901 هـ و221 /836وعام الفلك الصابئي ثابت بن قرة بن مروان الحراني عاش بين م
 هـ  288

م وتوفي عام808والمترجم والمؤلف الصابئي حنين بن اسحاق الصابئي الحيري ولد عام 
هجري كان يجيد العربية والسريانية والفارسية واليونانية وجلب عددا من260م/ 873

الكتبب الموسيقى والفلسفة والهندسة والطب ووضع كتابا عن التغذية بعنوان قوى
التغذية معتمدا على ماكتبه بعض اليونانيين وخاصة جالينوس

هجري215م/830والطبيب إسحاق بن حنين بن إسحاق العبادي عاش بين 
.كان أوحد عصره بالطب هجري298 م / 910 و

وعمل هؤلء الثلثة كمترجمين دائميين لدى اولد شاكر الملقب المنجم وهم حمد واحمد
وحسن لذين فتحوا مكتبة لبيع الكتب المترجمة حيث كانوا قد كلفوا مجموعة من الصابئة

للترجمة لهم لقاء اجر شهري قدره خمسمائة دينار لكل منهم  ويقول ابو معشر بكتابه
المذكرات لشاذان بئان هناك اهم اربعة مترجمين للعربية وهم المسلمان عمربن الفرخان
الطبري ويعقوب بن اسحاق الكندي و الصابئين حنين بن اسحاق العراقي وثابت بن قرة

...262الحراني/ الخضري الدولة العباسية ص 
 ومنه تعلمحنين بن إسحاق والطبيب والمترجم حبيش بن الحسن الدمشقي ابن أخت 

صناعة الطب.وكان يسلك مسلك حنين إل أنه كان يقصر عنه.وله عدة كتب منها كتاب
إصلح الدوية المسهلة وكتاب الدوية المفردة وكتاب الغذية وكتاب بالستسقاء ومقالة

بالنبض على جهة التقسيم. 

-المئامون يطلب من علمائه التحقق من صحة مساحة الرض حيث جمع عددا من9و
هجري وقال195المختصين منهم الجغرافي والجيولوجي محمد بن موسى المتوفي عام 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki


 ميل وكل ثلثة اميال فرسخ فيكون24.000لهم تقولون ان دور او محيط كرة الرض هو 
المجموع ثمانية الف فرشخ فقال لهم المئامون اريد ان تعلموا الطريق الذي ذكره

القدمون حتى نبصر هل كان ما فعلوه صحيحا ؟ فقامت هيئة بالمسح الجغرافي وتوصلت
لنفس النتيجة فتيقن المئامون واكرمهم على عملهم 

- توسعت مساحات الزراعة ونشطت التجارة وتنوعت الصناعات اليدوية من اغذية10و
وحياكة ونسيج وخياطة وتطريز وصباغة للملبس والسرة والرائك وصناعة السروج و

السيوف والدروع والرماح والعربات والمصابيح . 
كمازادت التجارة المحلية بين النهرين بالسفن والقفف ومع الخارج بالسفن الصغيرة

والمتوسطة من خلل مياه شط العرب وبالبحر الحمر وبحر عمان حيث استمرت البضائع
كما كانت بعهد الرشيد تئاتي من شبه القارة الهندية حيث التوابل والبهارات والصين حيث
الحرير والصباغ واسية الوسطى حيث الغنام والجلود والحبوب شرقا .ومن الغرب حيث
مصر / الحبوب والحبشة/ البقار مما زادت فيه واردات الدولة العباسية بزمن المئامون

.مليون دينار /كتاب الشيخ3.817.مليون درهم مقابل مصروفاتها بمقدار 3.196حيث بلغت
/...238و 237محمد الخضري الدولة العباسية ص 

-المئامون اول خليفة عربي /مسلم يقودحوارا فلسفيا ويؤسس حركة فقهية وعلمية11و
متعددة المصادر لنه كان ابن الرشيد من امه الفارسية مراجل وولد وعاش نصف عمره
ببلد فارس ومحاطا بعدد من الرجال المسلمين من اصول فارسية وتعلم منهم لغة امه
وتعلم انماطا من الجدل والحوار المتعدد والمتنوع المواضيع الدينية والدنيوية من منطق

وفلسفة وسلطة وغيرها اضافة لكونه تعرض لطلب التنازل عن حقه بولية السلطة التي
اورثها لها ابوه من قبل اخيه المين الذي وسبب اصراره لخذها لولده الصغير موسى دفع

حياته ثمنا لها .كماكان المئامون ممن يستمتعون بالشعر ويحفظون اجوده وكان يشرب
خبر الناس وعرف اهل الحق والعلم مثلما والنبيذ على رئاي اهل العراق وهو غير الخمر

عرف اهل الرئاء الذين شخصهم :مثل (تسبيح حميد الطوسي )الذي كان من قواد
م و(صلة قحطبة )و(بكاء825/210المئامون الذي ندبه لبعض المهمات وتوفي عام 

 والصورابراهيم ابن بريهة على المنابر) و(صدقة علي ابن جنيد) وغيرهم من النماذج
والحالت الجتماعية..

ربية و السلمية قد تطورت وتعمقت ليس فقط بماوبعهده كانت الثقافة والمعرفة الع
ابدعه المفسرون والمفكرون المسلمون بل بعد احتكاكها بالفكر الفارسي والبيزنطي

وصارت ذات عدة اتجاهات ومناهج اهمها :
اتجاه /منهج الديني اللهوتي :الخاص بعلوم القرئان والكتب التي تسمى من قبل

المسلمين سماوية توحيدية وهي التوراة او العهد القديم لبني اسرائيل الذي توسع
 جمعهاتدريجيا ولعدة قرون سبقت ميلد المسيح وبعده والناجيل الربعة الرئيسية التي

 والقرئان الذي ظهر150/90من حواري المسيح بعد صلبه بمدة تتراوح بين وكتبها اربعة 
م 632/610بين 

وكان المئامون يتسائل هل هذه كتب مقدسة موحى بها ومنزلة من السماء اي غير
 ام انها مكتوبة كجزء من العبقرية واللهام السماوي / الرباني للنسانIncres  مكتوبة 
المبدع ؟

وكان من بين من تحدث عن هذه المور عدد من العلماء والفقهاء المسلمين بالبصرة
والكوفة ممن يطلق عليهم (المعتزلة)منهم كل من واصل بن عطاء عمر بن عبيد توفي

م845 م ومحمد بن ابو الهذيل وابراهيم بن يسار الملقب ابن النظام توفي عام 761عام 
م/780وبشر بن غياث وثمامة بن الشرس وعمر بن حر الملقب الحاحظ ولد عام 

 هجري وكتب عدة كتب ل زالت تتداول255 م/ 869هجري البصرة وتوفي ببغداد عام163
بكل جامعات العالم منها خاصة كتب الحيوان والبخلء والبيان والتبيين والعلم والعلماء

والشعر والشعراء واللغة والبلغة والدب والعلم / انظر د.عناد غزوان و د.جلل الخياط و
 واتجاه /منهج1980دعلي علوان بكتاب مختارات من اثار الجاحظ / طبع دار الثقافة بغداد 

 اواهل العدل والتوحيدLes Freres des Puretesالمركب الديني العلمي منهم اخوان الصفا
909وظهروا بالبصرة بالقرن الرابع الهجري مع قيام الدولة الفاطمية بشما افريقية بين 



هجري واشتهروا برسائلهم411 م / 1021هجري وحتى اختفاء الحاكم بئامر ا 296م / 
الفلسفية والرمزية الواحدة والخمسين التي كان من اهدافها الرئيسية النظر بجميع

العلوم اللهية وصلح او اصلح الدنيا والخرة والطبيعية /الفيزياوية والرياضية /الهندسية
والحث على الجتهاد وعدم الكتفاء بظاهر الشياء او الجمل او الشكال بل بواطنها

والتمييز بين الخير العام والخاص والقتداء بالحكماء والعلماء باعتبارهم هم الذين يخشون
ا وهم ورثة النبياء لن عبادة ا ليس كلها صلة وصوما بل عمارة الدين والدنيا

والعبادات الشرعية ليست مقصودة لذاتها بل هي اشارات لغايات قصوى  والنجاة ل تكون
بالعبادة والخلق فقط بل بالمعارف والعلوم واتباع العقل والحوار كما كتبوا دستورا او

منهجا بعشرة مبادئ هي القرار بالتوحيد والبتهال ل بالدعاء والقرار برسله وتصديقهم
والتصديق بالكتب السماوية المنزلة عليهم وحفظ الناموس وسياسة الناس والتواضع ل

 اليهن وترك شربصغاءوترك التفاخر وترك الظلم والجور وترك مخالطة النساء وعدم ال
المسكر فئانه عدو العقل والكرم والسخاء على الصديق والعدو وقول الصق واداء المانة

لصاحبها.
 م واشارلبعضهم بئاثنين من1023/927ومن بين اخوان الصفا ابوحيان التوحيدي عاش 

كتبه وهما المقابسات والمتناع والمؤانسة / انظر د. عمر فروخ بكتاب اخوان الصفا /دار
D J  Sourdel op cit p 384و 1981/1401الكتاب العربي /بيروت 

الطيفوري بكتابه تاريخ بغداد بئان المئامون عندما دخل بغداد عام وقد اشار عبد ا
هجري طلب من قاضي القضاة يحى بن الكثم ان يجمع له عددا من العلماء من214

مختلف الطوائف السلمية ليستمع لرائهم لما هو ارضى واصلح للدين فحظر منهم
اربعين واحدا ومنهم بشر المرسي ومحمد بن العباس وعلي بن الهيثم وغيرهم وجرى

التناظر حول فكرة التشيع فساند محمد بن ابي العباس المامية فيما ساند علي بن
الهيثم الزيدية فقال له محمد يانبطي ما انت والكلم؟ 

فتدخل المئامون وقال الشتم عيب والبذائة لؤم وانا قد بحثنا الكلم واظهرنا المقالت فمن
قال بالحق حمدناه و من جهل وقفناه ومن جهل المر حكمنا فيه ما يجب فاجعل بينكما

اصل فئان الكلم فروع فئاذا افترعتم شيئا رجعتم للصول ...
ولم يعد المئامون يجتمع بالعلماء واخبر وزيره يحيى بن اكثم  بانه كره هذا المجلس الذي

وتزكية اراءهم فطائفةكية ارائهم جعلناه للنظر طوائف من الناس بتعديل اهوائهم وتز
عابوا علينا مانقول بتفضيل علي بن ابي طالب وظنوا انه ليجوز تفضيله ال بئانتقاص

(ولقد فضلنا بعض النبيين على55غيره من السلف متناسين قول ا بسورة السراء 
بعض )

 هجري كتب المئامون رسالة فلسفية لسحاق بن ابراهيم الذي218وفي ربيع الول عام 
كان بمثابة محافظ /متصرف / حاكم بغداد جاء فيه (بصفتي اماما للمسلمين علي ان

اجتهد باقامة الدين لني سمعت ورئايت وقرئات بئان بعض العلماء الذين اجتمعت بهم من
قبل بانهم هم الذين جادلوا بالباطل فعلو القولهم ونسبو انفسهم للسنة وفي كل فصل

من كتاب ا قصص من تلوته مبطل لقولهم ومكذب لدعواهم يرد عليهم قولهم
ونحلتهم .ثم اظهرو انهم اهل الحق والدين والجماعة وان من سواهم من اهل الباطل
والكفر والفرقة فئاستطالوا بذلك على الناس وغروا به الجهال حتى مال قوم من اهل

السمت الكاذب والتخشع لغير ا والتقشف لغير الدين لموافقتهم عليه ومواطئاتهم على
سيئ ارائهم تزينا بذلك عندهم وتصنعا للرياسة والعدل فيهم.فتركو الحق للباطل واتخذوا

دين ا وليجه لضللتهم فقبلت بتزكيتهم لهم شهادتهم ونفذت احكام الكتاب بهم على
دغل دينهم ونغل اديمهم وفساد نياتهم ويقينهم.واجمع بحضرتك من القضاة واقرئا عليهم
كتابي هذا اليك وابدئا بئامتحانهم فيما يقولون وتكشيفهم عما يعتقدون بخلق ا القرءان

واعلمهم بئان امير المؤمنين المئامون غير مستعين بعمله ولواثق فيما قلده ا
واستحفظه من امور رعيته بمن ليوثق بدينه وخلوص توحيده ويقينه .فاذا اقروا بذلك

ووافقوا امير المؤمنين فيه وكانوا على سبيل الهدى والنجاة فمرهم بنص من يحضرهم
من الشهود على الناس ومسائلتهم عن عملهم في القرئان وترك اثبات شهادة من لم

يقرانه مخلوق محدث ولم يره والمتناع من توقيعها عنده واكتب لي بما يئاتيك عن قضاة
اهل عملك بمسئالتهم والمر لهم بمثل ذاك ثم اشرف عليهم وتفقد اثارهم حتى لتنفذ

احكام ا البشهادة اهل البصائر بالدين والخلص للتوحيد واكتب لي بما يكون بذلك ان



.251/249شاء ا .انتهى) الخضري 
فباشر اسحاق بن ابراهيم بتنفيذ كتاب المئامون واستدعى سبعة من علماء بغداد

ومنهم :محمد ابن سعد الواقدي ويحي بن معين وزهير بن حربواحمد بن ابراهيم الدروقي
وناقشهم بمسالة خلق القران فئاجابوه تحت التهديد جميعا بئانه مخلوق وكتب للمئامون

يخبره بذلك .فكتب له المئامون كتابا ثانيا قال فيه :(لارى لمن قال بهذه المقالة حال
بالدين ول نصيبا من اليمان ول ارى ان يحل احد منهم محل الثقة بامان ول عدالة

ولشهادة ول صدق بقول ولحكاية ول تولية بامر الرعية فاحضر غيرهم).فاحضر اسحاق
هذه المرة ثلثين عالما من علماء البلد السلمية ومنهم خاصة البشر بن الوليد وابراهيم
بن المهدي وسليمان بن يعقوب وعلي بن ابي مقاتل عبد الخالق الحموي وابي حسان
الزيادي والذيال بن الهيثم النباري والفضل بن غانم المصري الذي كان قد اكتسب كثيرا
من الموال بمصر باقل من سنة فدينه الدينار والدرهم والفضل بن الفرخان الذي كان قد
استولى على الودائع التي وضعها عنده عبد الرحمن بن اسحاق ومحمد بن حاتم  وابن

نوح المتهم بئاكل الربا وسعدويه الواسطي المتهم بصناعة او استنحال الحديث ومسلم
بن الحجاج الذي تخاذل بمجلس اسحاق بن ابراهيم محمد بن يحى الذهلي امام

المحدثين بنيسابور.
با ثالثا لسحاق جاء فيه ان سليمان بن يعقوب كتب اليه يقولكما ان المئامون كتب كتا

فسر الية السادسة من سورة النحل التي تقول المن اكره وقلبهبان بشر بن الوليد 
مطمئن باليمان والتي نزلت بموقف الشهيد عما بن ياسر المعتقد اليمان مظهر الشرك
في حين ان هؤلء العلماء هم ممن معتقد الشرك مظهر اليمان فابعثهم لي لطرطوس )

ولم يصلوها حيث عند وصولهم الرقة جائهم خبر وفاة المئامون الذي اعتبره بعظهم انتقاما
من ا لهم وقليل منهم من فكر بالية التي تقول وكل من عليها فان 

وفي اليوم الثاني اقراثنان منهم بخلق القران وبقي اثنان منهم فقط لم يقرا بذلك وهما
هجري164م / 780محمد بن نوح واحمدبن حنبل الشيباني الوائلي ولد ببغداد عام 

هجري و رحل لطلب العلم للكوفة والبصرة ومكة والمدينة241 م /855وتوفي فيها عام 
واليمن والشام والثغور وشمال افريقية وكتب بالحديث كتابا سماه المسند الذي يحتوي

على ثلثين الف حديث ..
هجري ناقشه اسحاق بمسئلة خلق القران فرفض واعتقل وبقي معتقل220وفي عام 

بزمن المعتصم وعفا عنه الواثق واكرمه المتوكل الذي الغى الجتهاد وصار احمد بن حنبل
من كبار مجتهدي المدارس الفقهية السلمية السنية وانتشر مذهبه خاصة بشيه جزيرة

343/10 و ابن الثير بالبداية والنهاية 412/4العربية / انظرالطيفوري   بكتابه تاريخ بغداد 
.255/254 والخضري الدولة العباسية ص 161/9وابن عساكر الحلية 

م لم825لحظ بئان الفكار التي طرحها المئامون علنا للمناقشة الفلسفية عام ومن الم
!2015يتجرئا بعده اي حاكم عربي اومسلم لن يتناولها علنا حتى الن 

-كتب المئامون لولي عهه الجديد اخيه المعتصم وصية مطولة ومتعددة الموضوعات12و
ومنها اعمل بالخلفة اذا طوقكها ا عمل لمريد ل الخائف من عقابه وعذابه ولتغتر بال
ومهلته فكانك قد نزل بك الموت ول تغفل امر الرعية الرعية والعوام العوام فان الملك بهم
وبتعهدك المسلمين والمنفعة لهم .ا ا فيهم ول ينهين اليك امر فيه صلح ومنفعة لهم
ال قدمته واثرته على غيره من هواك وخذ من اقويائهم لضعفائهم ول تحمل عليهم بشيئ
وانصف بعضهم من بعض بالحق بينهم وقربهم وتئانهم وعجل الرسلة عني والقدوم لدار

ملكك بالعراق وانظر هؤلء القوم الذين انت بساحتهم فل تغفل عنهم بكل وقت./انظر
.....270الخضري بكتاب الدولة العباسية ص 

المعتصم ) هو البن الثالث لهارون الرشيد وحكم بين ابملقب (وثامنا- الخليفة محمد ال
هجري.227م/ ربيع الول 842 هجري و وفاته بسامراء  في شباط 218م /رجب 833

هجري على الحدود العراقية مع بيزنطة من (ام179م804-ولدمحمد بن هارون عام 1
تركية/ بيزنطية اسمها ماردة ممن يطلق عليها ام ولد اي من السيرات او السبايا )اثناء
الغزوات والفتوحات السلمية التي كانت بئاحيان كثيرة ل تلتزم بئابسط قواعد الحتلل



م والندلسبين750/661وهو ليس الول ول الخير من الخلفاء العرب من المويين بالشام 
م)من الذين امهاتهم1517/1260م ومصر 1258/750م والعباسيين بالعراق 1031/750

بل 292/271غير عربيات وغيرمسلمات قبل سبيهن/ انظر الخضري الدولة العباسية ص  
خليفة من اصل سبعة وثلثين خليفة عباسي امهاتهم غير عربيات كما34  هو واحد من 

 اشرنا
وكان محمد المعتصم واليا على بلد النيل بعهد والده غير انه لم يهتم بالدراسة والفكر

مون يتكلم لغته (امهفكان شبه امي ال انه يتكلم لغة( امه ماردة التركية )مثلما كان المئا
وتزوج المعتصم مع عدة نساء وله ثمانية ذكور وثمانيةاناث مراجل الفارسية) 

-معاصروالمعتصم  2و
بالندلس :عبد الرحمن الثاني بن الحكم بن هشام رابع امراء بني امية حكم بين

  اسباني يناصب العداء للمسلمين  هجري حيث لم يظهر بحينه اي امير238/206
 هجري وولده على213/ 221وبالمغرب القصى:كل من محمد بن ادريس بن ادريس بين 

 هجري 234/221بن محمد بين 
وبئافريقية الغالبة حلفاء هارون الرشيد وكان منهم زياد بن ابراهيم بن الغلب

 هجري ومحمد بن الغلب بن زياد بين226 /223هجريوالغلب بن زياد 223/101
 هجري 242/226

245/203وباليمن :الوالي محمد بن ابراهيم الزيادي الذي وله المئامون بين 

 هجري230/213وبخراسان:عبد ا بن طاهر بن الحسين الذي وله المئامون ايظا بين 
وبمصر بقي ولة المئامون 

 بينLothaire Iم و 840/814 بين Louis I le peieuxوبالمبراطورية الرومانية الجرمانية :
 م843/840

 م857/839 بينEthelwolf م وولده 839/802 بين Eghert le Grandالملكوبانكلترة كل من 
Michel م والمبراطور 842/828 بين Theophileن وفي القسطنطينية .كل من المبراطوري

م867/842بين 
 موحد بل عدة امراء  لم يظهر بحينه امير-وبروسية 

م868 /755 المتناحرة التي حكمت بين نفس السللتين وبالص

 هجري بالبصرةحيث160-قاضي قضاة المعتصم :احمد بن ابي داووداليادي  مواليد  3و
تعلم الفقه والمنطق وصاحب عدد من رجالتها منهم هياج بن العلء السلمي وواصل بن

عطاء الغزالي شيخ المعتزلة الذين تعاطف معهم وكان من بين العلماء والفقهاء الذين
اجتمع بهم يحى بن الكثم قاضي القضاة بعهد المئامون الذي اعجب به بعد ان قال بخلق

القرئان وطلب منه ان يحظر مجلسه دائما مما ضمنه لوصيته لخيه بقوله (وابو عبد ا
احمدبن ابي داود فل يفارقك واشركه في المشورة بكل امرك فانه موضع لذلك منك)

 فيما يتعلقفوله المعتصم وظيفة قاضي القضاة وحاول ان يقوم بواجباته القضائية
 الجدد واغلبهم من التراكبملكيات الناس التي تعرضت للتغيير من قبل القادة والمراء

فكان احمد بن ابي داووداليادي بمثابة ممثل العرب بقصرالذين حلوا محل الفرس 
الخلفة.وانقذ القاسم بن عيسى الجليلي الملقب ابو دلف الذي اشتهر بالثراء الزراعي و

بالكرم حيث كان له قصر على الجهة الغربية من دجلة مقابل ملوية سامراء والذي اراد
الجنرال الفشيني اغتياله . 

وساهم معه على صرف الف الف درهم لحفرعتصم كما ان احمد بن ابي داود شجع الم
نهرا بئاقاصي خراسان شمال شرق بغداد  

كما كان احمد بن ايو داود كريما وعادل حيث مدحه الشاعر حبيب بن اوس الطائي الملقب
هجري بقوله231م/ 846 هجري وتوفي الموصل عام 188م / 804ابو تمام مواليد حوران 

لقدافنت مساوى كل دهر-محاسن احمد بن ابي داود
ترشح نعمة اليام فيه -وتقسم منه ارزاق العباد .

:حيث انه   هو الخر مارس سياسة اخيهتراك) -اعتمدالمعتصم على (اخواله ال4و



ستقدم المعتصم عدة الف من التراك مناعتمد على (اخواله الفرس)  فئا الذي المئامون
اسية الوسطى وسلحهم وشكلوا ظاهرة لغوية واجتماعية واقتصادية وسياسية ببغداد

حيث بدوؤا يتدخلون بالخاص والعام ويستحوذون على اموال الخواص والعوام وكثرت
شرورهم اكثر ما كان منها للفرس الذين تراجعوا شرقا نحو بلد فارس 

م اضطر المعتصم لن يبني  مدينة سامراء كعاصمة جديدة عندما بدئا836/834-بين 5و
نفوذ الجند الترك يطغى بشوارع وساحات وجوامع ومتاجر ومزارع بغداد لتكون عاصمته

 م638 م والتي كانت بديل للكوفة التي بنيت عام 762بدل من بغداد التي بنيت عام 
محاطة باراضي زراعية خصبة وعرفها الشوريون والبابليونومدينة سامراء اي سر من رئا 

وتقع على الضفة الشرقية منوالفرس الساسانيين وامتدت على مساحة خمسين كم 
 كم شمال شرق بغداد 75دجلة وعلى بعد حوالي 

 مم مفتوح239 /بطول rectangulaire بنى المعتصم بسامراء جامعا كبيرا 852/849وبين 
بقي لقرون اكبر جامع وNefsCours/ Vaisseauxغير مسقف وله تسعة عشر صحنا /

حيث حكم فيها بعد وفاة م 892/834 بين كما بقيت سامراء عاصمة الخلفةاسلمي 
 م861/847   م والمتوكل بين 847/842   سبعة خلفاء هم الواثق بين 842   عام   المعتصم

 م862/861   م فيها قصرا جديدا .والخليفة المنتصر بين 847/842  الذي بنى بين 
 م و870/869   م والمعتضد بين 869/866    م والمعتز بين 866/862  والمستعين بين 

 م هو الخر قصرا جديدا بالجهة الغريية من877  الذي بنى عام    م 892/870  المعتمد بين 
 دار51      نهردجلة مقابل سامراء القديمة ويحيط به

 همImamisme/ Duodecismain  ثني عشرية   ائمة من ال  ثة   كمايوجد بسامراء قبور اخر ثل
 م وولده المام الحادي عشرحسن العسكري868/827  المام العاشر على الهادي بين 

 م والمام الثاني عشرالمهدي /874   م وتوفي بسامراء 844  ولدبالمدينة / الحجاز عام 
 م في حين استشهد المام الول علي بن ابي طالب بالكوفة ودفن874  الغائب منذ عام 

م والمام الثالث670والمام الثاني الحسن توفي بالمدينة/ الحجاز عام م661      بالنجف
م والمام الرابع علي زين العابدين توفي بالمدينة عام680الحسين استشهد بكربلء عام 

 م ببغداد وهو ابن زين العبدين بن علي732/688      الباقربينم والمام الخامس محمد 715
 م ببغداد765/700      وهو الرابع بالنسبة للسماعيلية والمام السادس جعفر الصادق بين
م ببغداد799/745  وهو الخامس لدى السماعيلية والمام السابع موسى الكاظم بين 

م بمدينة طوس/ شرق ايران والمام التاسع محمد بن علي818/765      والمام الثامن بين
هجري 220   هجري وتوفي مسموما ببغداد عام 195  الجواد ولد بالمدينة عام 

/voir , Alastair Northedge,Les Palais de samarra qui avaient du goût, dans la Revue
Mansuelle Francaise, de l' Histoire, N 232de mai 2005 pp 35/39 387 /.وسورديل ص

-وزراء المعتصم الربعة- 6و
-الوزيريحى الجرمقاني كان كاتبه قبل ان يصبح خليفة وبقي معه حتى وفاته.6/1

هجري250 م/864 و /170 م/786-الوزير الفضل بن مروان بن ماسرخس عاش بين6/2و
هـ ببلد الروم وأخذ الفضل218وسبق وان عمل بخدمة الخليفة المأمون الذي توفي عام 

وكان اول وزير عربي نصراني نسطوري يتولى منصبالبيعة للمعتصم الذي جعله وزيرا 
الوزارة بالدولة العباسية حيث كان يجيد الحساب .غير انه استغل منصبه واثرى كثيرا مما
دفع المعتصم ان يعزله بعد ان اخذ منه الف الف دينارا والف الف اثاثا وانية ونفاه للموصل

.272/ الخضري صهجري 250   توفي فيها عام   حيث

 وعلى-الوزير محمد بن عمار الخراساني .كان ضعيفا باللغة العربية فقد صعب عليه6/3و
محمد بن الملكزير الجديد كلمة (الكلئا )الذي شرحها لهما الوالخليفة فهم وشرح معنى 

الزيات بقوله الكلء .هو (العشب اذا كان رطبا ) وهو (الحشيش ) اذا كان يابسا 

هجري وتوفي بالسجن فيها273 مواليد بغداد يات-الوزير محمد بن عبد الملك الز6/4و
 هجري بئامر من الخليفة الجديد جعفر بن المعتصم الملقب المتوكل بعد ان233عام 

صاروزيرا للمعتصم والمتوكل ثم للواثق .وكان اديبا وشاعرا حيث مدحه الشاعر الوليد بن



هجري284 هجري وتوفي بالمنبج بالشام عام 206عبيد الطائي الملقب البحتري ولدعام 
بقصيدة منها 

لتفننت في الكتابة حتى – عطل الناس فن عبد الحميد 
في نظام من البلغة ما شكل امرؤ انه نظام فريد 

وبديع كانه الزهر الضاحك في رونق الربيع الجديد ..
حجج تخري من اللد بالفاظ فرادى كالجوهرالمعقود . 

ومعان لو فصلتها القوافي –هجنت شعر جرير  
ولبيد وركين اللفظ القريب فئادر—كن به غاية المراد البعيد

274/الخضري الدولة العباسية ص 
.
 التراك - بعد الصراع بين اخويه المين الذي اعتمد على العرب من-اهم قادة المعتصم7و

والمئامون اعتمد على اخواله الفرس الذين وقفوا بجانبه ضد اخيه ودحره وهيمن العنصر
الفارسي على العنصر العربي فئان المعتصم قرر من جانبه الغاء اي دور عسكري للعرب

 على (اخواله الترك )حيث حاول المعتصم تبرير ذلك محدثا قاضيواعتمدوالفرس معا 
قضاته احمد ابي داود قائل.

نظرت لئاخي المئامون وقد اصطنع اربعة انجبوا وهم انت يا ابا داود واخوك محمد بن
ابراهيم وطاهر بن الحسين وولده عبد ا بن طاهر وانا اصطنعت اربعة قواداتراك هم

الفشيني واشناس وايتاخ ووصيف فل مغنى لي عنهم 
.

فئاجابه ابو داود نظر اخوك لئاصول فئاستعملها فئانجبت فروعها وانت استعملت فروعا لم
نها بل اصول.تنجب لئا

لئان التراك كانوا على عكس الفرس قد تميزوا بالشدة والظلم والتعسف ليس فقط تجاه
العداء الخارجيين بل ضدالمسلمين انفسهم
من جوابك هذا.ى علي فقال المعتصم:ياابا داود ما مر بحياتي اقس

 284/ الخضري الدولة العباسية  ص 

والقادة التراك الذين كانوا على عكس الفرس تميزوا بالشدة والظلم والتعسف ليس فقط
تجاه العداء الخارجيين بل ضدالمسلمين انفسهم..هم

 
-القائدحيدر بن كلوس الملقب الفشيني .تركي الئاصل من كورة اشروسنة احدى7/1

كوراقليم ما وراء النهر تقع شرقيها فرغانة وغربيها سمر قند وشمالها الشاش وجنوبها
المعتصمكورة الكش وانخرط بالجيش العباسي منذ طفولته وخدم بمصر حيث كان عليها 

الذي اعجب بشجاعته ولم يستطع ان يكتشف عدائه للسلم لنه كان يرى فيه الجانب
العسكري خاصة عندماارسله ضد المتمرد بابك الخرمي الذي اعلن تراجعه عن السلم

هجري فذاع صيت220  عليه عام      وتمرد بزمن المئامون وتمكن الفشيني القضاء
الفشيني  خاصة قبيل وبعد ان استقبله المعتصم بسامراء وخلع عليه ومنحه عشرة

الف درهم ومثلها لجنده ووله على اقليم السند احد القاليم الغربية لشبه القارة الهندية 
التراك الثلثة الرئيسين الذينادة ولما غزا المعتصم بيزنطة كان الفشيني احد الق

بمسقط رئاسه بمدينةم 842/829 حكم بين L' Empireur Theofileساهموا بالئانتصار على 
..Amoriteعمورية 

خراسان بعهدوالي عبد ا بن طاهر بن الحسين الذي كان ارسي غير ان القائد الف
المئامون وبقي بعهد المعتصم مثلما بقي عمه الحسن بن الحسين بن مصعب واليا
بمقاطعة جرجان تمكنا ان يكتشفا بئان حيدر بن كلوس الفشيني كان يجمع الموال
والخراج من المسلمين ومن غيرهم ويرسلها بطرق شتى عن طريق اخيه لمنطقته

اشروسنة وابلغا المعتصم الذي استدعاه وناقشه بحضور الوزير محمد بن عبد الملك
الزيات الذي تئاكد له بئان الفشيني كان ل يزال لم يؤمن بالسلم وانه يعمل على

النفصال بمقاطعته اشروسنة التي كان اهلها مثل جماعة بابك الخرمي يلقبونه بالله
حيث اعترف الفشيني بئانه كتب للمازبار بئاشروسنة يقول له (من ينصر هذا الدين

البيض المناهض للسلم غيري وغيرك وبابك الخرمي الذي جهدت ان اصرف عنه الموت
فئابى لحمقه فيما وقع فيه فئان خالفت لم يكن للمسلمين ما يرمونك به غيري ومعي



احد يحاربنا الثلثة وهم العربالفرسان واهل النجدة والبئاس فئان توجهت اليك لم يبق 
الذين هم بمنزلة الكلب اطرح له كسرة عظم ثم اضرب رئاسه بالدبوس والمغاربة وهم

كالذباب تبحث عما تئاكله والتراك وهم اكلة الرئاس واولد الشياطين ويقاتلون حتى تنفذ
سهامهم ثم تجول الخيل عليهم جولة فتئاتي على اخرهم ويعود ديننا كما كان عليه ايام

فئاوصى المعتصم قاضي القضاة احمد بن ابي داود بقتل الفشيني وتعليقهالعجم ). 
على خشبه وحرق جثته ليرى الناس خيانته وسوء نواياه. 

 :كان المعتصم قد اشتراه وادخله بالجيش وتقرب منAshnas- القائدالتركي 7/2و
الفشيني الذي زوج ابنه حسين من (ابنته اترنجة) .وصار اشناس قائد لحدى الفرق

 هجري غير انه لم يشارك225الثلثة السلمية التي شاركت بحرم الروم بعمورية عام 
وبقيوم .بالحرب بل ابقاه المعتصم بسامراء عندما خرج هو لقيادة الجند لحرب الر

. هجري230المتوكل حتى وفاته عام لجديد اشناس يعمل بالجيش مع الخليفةا

 كان غلما لسلم البرش فئاشتراه ايظا المعتصم عامItagh-القائدالتركي الخزري 7/3.و
هجري ليكون طباخا له واظهر اخلصا وشجاعة فظمه لجنده واستعلمه بالتصدي199

لخصومه ووله احدى الفرق العسكرية الثلثة التي شاركت بحرب بيزنطة بعمورية وصار
بعيد اعدام الفشيني وبقي ايتاخ يعمل عسكريا مع الخليفة الواثق بالجيش الرجل الثاني

الذي وله قيادة جيوش المغاربة والتراك اضافة للحجابة بدار الخلفة حيث تنفذ كثيرا
هجري بئامر من الخليفة المتوكل 235وتجاوز الوزراء والقضاة حتى تم اغتياله عام 

307/ الخضري الدولة العباسية ص  بن عنبسةAgif التركي - القائد7/4و

 307/ الخضري الدولة العباسية ص  بن بغاWasif-القائد التركي 7/5و

وبصورة غامظة المام حيث توفي  بعده والزيدية-المعتصم يتصدى هو الخر للعلوين 8و
محمد الجواد وهو زوج بنت اخيه المئامون و انجبت منه الهادي .كما تصدىالتاسع 

المعتصم للزيدية بقيادة محمد بن القاسم بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي
وكان مقيما بالكوفة 

 التنصلم842/829 حكم بين L' Empireur Theofile-عندما حاول المبراطور البيزنطي 9و
من تعهداته تجاه الخليفة المئامون بدفع الجزية بعد ان تلقى تطمينان من بابك الخرمي

ومن الشفيني بئان جيش الدولة السلمية منشغل بحروب داخلية وتصور بئانه بئامكانه
 وهي مسقطZabtaraان يغير على الحدود السلمية بمائة الف مقاتل حتى اتى مدينة  

رئاس المعتصم ومعه جمع من مهاجرين مقاطعة المحمرة الذين سبق وان اجلهم
اسحاق بن ابراهيم عن الجبال واعاث فيها قتل وسبى عددامن الرجال و النساء وانتقل

وسبى الف النساء المسلمات اللواتي اعتدي علىت وقتل المئا Maltiyahلمقاطعة 
مستغيثة (وامعتصماهينة صاحت بصوت عالي بعضهن وقيل بئان واحدة منهن بسوق المد

Oh Mutasme 223) ووصلت انباء استغاثتها لسامرء حيث قاد المعتصم في رمضان عام
هجري ولمدة خمسة وخمسين يوما ثلثة فرق من جيشه وهم بحدود ثلثين الف جندي

وهي اكبر قوة عسكرية قادها خليفة عباسي حتى عهده ومعه حيث كانت الفرقة الولى
بقيادة المعتصم التي وصل بها وصل لضواحي مدينتي انقرة وطرسوس 

والفرقة الثانية برئاسة القائد ايتاخ الخزري ومعه جعفر بن دينار بن عبد ا الخياط
بالميسرة

والفرقة الثالثةبقيادة الفشيني الذي اصطدم جيشه بجيش المبراطور توفيل فهزمه
 وانتهتبمنطقة عمورية مسقط رئاس المبراطور الذي غزا زبطرة مسقط رئاس المعتصم

الحرب بتراجع توفيل للداخل دون ابرام معاهة او اتفاقية تبادل اسرى.
 يوما عن سامراء عاد لها مسرعابعيد سماعه55والغريب هو ان المعتصم الذي غاب 

مؤامرة مزعومة قادها الشاب العباس بن اخيه المئامون بالتعاون مع بعض القادة التراك
بقيادة عجيف بن عنبسة فقبض عليه المعتصم وتوفي بالسجن 

وبعيد عودة المعتصم من حربه بعمورية لعاصمته سامراء مدحه الشاعر حبيب بن اوس



هجري بقصيدة ل زالت231م /846هجري و188م /804الملقب ابو تمام عاش بين 
مشهورة ومطلعها :

السيف اصدق انباء من الكتب –في حده الحد بين الجد واللعب 
والشاعر البغدادي علي بن الجهم التغلبي الذي صار فيما بعد قريبا من المتوكل الذي

هجري /الخضري د.العباسية ص249م /863غضب عليه فرحل ليتوفي مقتول بحلب عام 
309/

279م/892  وهجري 209م/824محمد بن عيسى بن الضحاك (الترمذي ) عاش بين 
 لسرة عربية واصبح ضريرا عند كيبره ومنأوزبكستان جنوب ترمذهجري.ولد بمدينة 

الشمائل   العلل و بسنن الترمذي وتصانيفه 

 الشعراء بزمن المعتصم عددا منهمكان-10و
م/846هجري و 188 م/ 804حبيب بن اوس بن الحارث الطائي الملقب ابو تمام بين 

هجري 231

 هجري .وغيرهما حيث لم تعد284/206والوليد بن عبيد الطائي ايظا الملقب البحتري بين 
الثقافة بزمن المعتصم مدعومة من الخليفة بل صارت نشاطا فرديا لظهور عدد من

وظهرت فئات الناس بمجالسهم المختصين بالترجمة يعرضون اعمالهم المترجمة على
وجماعات مثقفة / متفقهة/متفلسفة من طالبي تلك العمال فازدهرت ببغداد ودمشق

والقاهرة واصفهان وخراسان وغيرها من المدن الكبرى الخاضعة للعباسيين مهن
المترجمين والنساخين والطباعين والوراقين والكتبيين والمكتبيين والمجلدين مثلما كان

بجانبهم مقرئي القران ومنشدي الناشيد الدينية والصوفية.

كمانشطت الحرف والمهن الخرى بمجالت الزراعة بتنوعها من الحبوب والبقوليات
والحمضيات والفواكة والخضر وتربية النعام 

كما ان الصناعة قد بقيت تعمل حس قدراتها فبقيت مهن مثل الخياط و الحداد والنجار
وغيرها سفان والقفاف والسياف والنساج والصباغ والطراز والسكافي وال

كمااستمرت وتوسعت بعض الخدمات الجتماعية ومنها  السقاء والزبال والحارس
والصابونجي والحلق / المزين وعمال الحمامات وغيرهم. 

طان والصواف والخياط والسراج والندافووظهرت القاب مهنية وحرفية عديدة منها مثل الق
وابو التمنهان والسماك والخضار واللحام والحداد والنجار والسياف الطحان والد

والعشاب والحجام وغيرها 

كما ان التجارة الخارجية استمرت بئانسيابها بين بغداد والمدن السلمية الكبرى
وسواحل شبه القارة الهندية وسواحل الصين اضافة لسواحل الجزر الندونيسية وما

يرتبط بها 

-واردات ومصروفات الدولة بزمن المعتصم: كانت اليرادات ( الواردات ) كما اشار اليها11و
 مليون درهم معظمها من314.271.350مقدار قدامة بن جعفر بكتاب الخراج قد بلغت

المقاطعات التالية :
 مليون درهم من ولية خراسان و37مليون درهم من سواد العراق و114.567.650

مليون من مدن الري ونهاوند و20مليون من الهواز و23مليون من بلد فارس و24
 مليين9 مليون من ديار ربيعة و10مليون من الماهين و 10مليين من اصفهان و 10.500

مليون من4.300مليين من كرمان و6مليين من الموصل وما يرتبط بها و6من حلوان و
مليون من اذربيجان و4 مليين من جرجان و4 مليون من ميافارقين و4.200طبرستان و

2.750 مليين من قردي وبازبدي و 3.200مليين من مقاطعتي  قم وقاشان و3.500
 مليون من بلد النيل و2مليون من قزوين وزنجار وابهر و1.800مليون من شهرزور و 

1.100مليون من ماسيذان و1.200 مليون من قومس و1.150 مليون من همذان و  1.700
مليون من ولية مكران و1مليون من ولية سجستان و1مليون من ولية مهرجان قذف و

.314.300الف من اعمال طريق الفرات .والمجموع 600الف من تكريت والطبرهان و900
مليون درهم

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%A9_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B0%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B0%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B0
http://ar.wikipedia.org/wiki/209_%D9%87%D9%80


 مليين دينار موزعة على المقاطعات5.102.000في حين ان المصروفات/ النفقات بلغت 
 الف درهم لليمامة510.الف درهم لليمن و 600 مليون درهم لبلد النيل.و 2.500التالية 

.الف درهم لدمشق وحلب وحمص و328.الف درهم لمقاطعة قسرين و360والبحرين و
. الف درهم لمكة والمدينة .و100 الف درهم للردن و 109.الف درهم لفلسطين و295
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م و842هجري و 227م 847لخليفة هارون بن المعتصم الملقب(الواثق):بين وتاسعا-ا
هجري 232

هجري (من جارية رومية اسمها قراطيس ) وكان ولي عهد186م/806-ولدببغداد عام 1
 هجري227م وربيع الول 842والده المعتصم وصار خليفة بعيد وفاته في كانون الثاني 

 هجري حيث توفي بسامراء مريظا بعضوه الذكري لنه232م /ذي الحجة 847حتى اب 
كان مولعا بالنساء .

-معاصروالواثق2و
 حكمMichil IIIم ثم ولده الصغير 842/829 حكم بين Theophileبالقسطنطينة المبراطور

م 867/842بين 

 م 877/843 حكم بين -Charles IIوفي فرنسة-الملك الصلع
 حكم بينEthelwolfم ثم ولده 839/802 حكم بين Eghert le Grand الملكوبئانكلترة 
م 857/839

م قبل مجئ960/907السللت الخمسة بين وتبعتها907/618بين Tangين سللة وبالص
م 1279/960 بين Songسللة 

 م 852/822حمن الثاني حكم بينوبالندلس-الموي عبد الر
793/789 م بقيادة ادريس الول بين 863/789وبالمغرب- ألدارسة بين 

هجري 230وبخراسان -طاهر بن عبد ا الذي ورث الولية من ابيه وتوفي عام 

-قاضيا قضاة الواثق -3و
 هجري وسجنه16-القاضي احمد بن ابي داود اليادي مواليد البصرة عام  1

هجري وسجن معه ولده ابو الوليد عام233 فمات بالسجن عام اللحق(المتوكل) الخليفة
بعد ان اخذ منهما عشرين الف دينار ومثلها من الذهب وستة عشر مليون درهم 239

. هـ، 242التميمي توفي في ذي الحجة وب-القاضي يحى بن اكثم 

-استوزر الواثق محمد بن عبد الملك الزيات الذي كان احد وزراء ابيه 4و

 كل من -استمر الواثق بسياسة والده بالعتماد على خواله التراك حيث استخدم5و
هجري الرجل الول بعهد الواثق 288 صار منذ عام Ashnas-القائدالتركي  1

 الكبير سبق واستعان به المعتصم وابقاه ولده الواثق بخدمته Baghaوب-القائدالتركي  

هجري بشبه جزيرة230 قادجند المغاربة بجمادي الخرة عام Tartoucheوت-القائدالتركي  
العرب حيث حصلت نزاعات بين قبائل القيسية من بني سليم من قيس غيلن القاطنيين
بمنطقة الحرة قرب المدينة وهزموا بني هلل اهل كنانة الذين كان فيهم عزيز بن قطاب
السلمي حيث لم يستطع والي المدينة محمد بن صالح بن العباس احلل السلم بينهم

 هجري جيشا بقيادة حماد بن جرير الطبري230عام ي ارسل لهم فئاستنجد بالواثق الذ
 كل منالذي قتله بنو سليم واستولوا على اسلحته ومعداته فئارسل لهم جيشا بقيادة

Bagha  الكبيروTartouche التركيين فئاوقعا فيهم خمسين قتيل واسرا منهم الف و ثلثمائة



 هجري للمدينة حيث حبساهم230من الكنانيين من بني هلل جلباهما في ذي القعدة 
جميعا بدار يزيد بن معاوية السابقة وطلب من والي المدينة محمد بن صالح بن العباس ان

 لسامراء حيث سجنهم الواثق.هيجلب معه السرى الذين صاروا عند

لقبيلة بني تميم باليمامة باليمن وقتل منهم Baghaهجري تصدى الجنرال 232وفي عام 
خمسين غير انهم استمروا بمقاتلته وخسر الكثير من جنده غير انه اسر عددا منهم جلبهم

.296/ 283 هجري/ الخضري الدولة العباسية ص 232للبصرة في ذي القعدة عام 
.

هجري وسيغتاله عام199 الخزري كان المعتصم قد اشتراه عام Itaghوث-الجنرال التركي 
هجري الخليفة المتوكل235

م867/847 ح بين Michel III-دخل الواثق بحرب ضدالروم بعهد المبراطور الصغير 6و
وافق هو الخر على فدية المسلمين وهي ثالث عملية فدية تحصل بين الطرفينالذي 

بعد الفديتين اللتين وافق عليهما الرشيد حيث ارسل امبراطور الروم للواثق بالعاشر من
هجري يسئاله لن يفادي بمن يديه من اسرى المسلمين فوافق وانتدب231محرم 

(خاقان الخادم ) وتقابل الفريقان عند نهر اللمس حيث كان عدد المفتدى من العرب
 من اهل الذمة .50 من النساء و600المسلمين اربعة الف وستمائة منهم 

ومن غريب المرهو ان حمد بن ابي داود قاضي العراق قرر وبموافقة الواثق ان يرسل
وفدا من قبله مع خاقان الخادم يمتحن كل اسير عائد منهم حول مقولة خلق القرئان حيث

قرر ال يفتدى من ل يقر بهذه الفكرة..وهذه احدى مظاهر التطرف والستبداد 

 وبالنسيابية حيث بدئات بعض  بعهد الواثق قلت واردات ومصروفات الدولة -بالكم -7و
المقاطعات تتمردماليا  وسياسيا ولحاجته للمال لنفقاته الخاصة به وبمجالسه وحريمه

 وخاصة احمد بن الخصيب الذي اخذ منه     فقد استحوذ الواثق على اموال بعض المتنفذين 
مليون دينار وسليمان بن وهب الذي كان كاتبا ليتاخ والذي دفع اربعمائة الف دينار وابو
الوزير مائة واربعين الف دينار وابراهيم بن رباح مائة الف دينارو الحسن بن وهب اربعة

عشر الف دينار واحمد بن اسرائيل ثمانية الف دينار

للتصدي للرافضين لفكرةتصم -استمر الواثق بئاتباع سياسة عمه المئامون وابيه المع8و
هجري قام الواثق شخصيا بقتل231خلق القرئان وهيمنة الفكر المعتزلي وفي عام 

الفقيه البغدادي احمد بن نصر بن مالك بن هيثم الخزاعي الذي كان جده مالك بن الهيثم
أحد نقباء ودعاة بني العباس و سمع الحديث من حماد بن زيدو وسفيان بن عيينة وهاشم

بن بشير وعنده مصنفاتهم كلها . وسمع من المام مالك بن أنس وممن يدعو للقول بأن
القرآن كلم ا  كما كان عليه أبوه المعتصم وعمه المأمون .وساند احمد بن نصر رجلن

هما : أبو هارون السراج من الجانب الشرقي من بغداد وطالب من الجانب الغربي منها
واستجاب لهم اللوف المؤلفة من أهل بغداد 

هجــري حصــلت ســرا مبايعــة أحمــد الخزاعــي علــى الخــروج علـى230وفي شهر شعبان 
الخليفة الواثق لبدعته ودعوته للقول بخلــق القــرآن وتواعــدوا بالليلــة الثالثــة مــن شــعبان
وهي ليلة الجمعة يضرب الطبول حيث سيجتمع الذين بايعوه الــذين أنفــق كــل مــن طــالب
وأبو هارون دينارا  لكل من يساهم بالتمرد الذين كان من بينهم  رجليــن مــن جماعــة القــائد
التركي أشرس كانا ممن يشرب الخمر وعلما بالمكان الذي تم التفاق علــى اعلن التمــرد
فيه.وبليلة الخميس شرب الرجلن من جماعة القائد التركي أشرس مع أصحابهم واعتقــدا
ــى بأن تلك الليلة هي ليلة الموعد للثورة وليس اليوم الثالي .فقاما يضربان على طبل  عل
امل ان يجتمــع إليهمــا النــاس فلـم يحظــر أحـد وســمع الحــرس قـرع الطبــل واخــبروا نــائب
السلطنة ببغداد وهو محمد بن إبراهيم بن مصعب وكان نائبــا  لخيــه إســحاق بــن إبراهيــم
لغيبته عن بغداد.وامر بإحضار الرجلين فحقق معهمــا فــأقرا علــى أحمــد بــن نصــرالخزاعي
فئاستدعاه فأقر بما أقربه الرجلن،فقبض علىه مع تسعة وعشرين من اصحابه  وأرســلهم

هجري مخفورين لسامراء حيث الخليفة الواثق.وكتب بعــض المؤرخــون230بآخر شعبان م
230 وغيرهما مادار عــام والنهاية  البداية العرب والمسلمين منهم الطبري وابن الثيربكتاب 

هجــري بمدينــة ســامراء بيــن الواثــق وبيــن الفقيــه احمــد الخزاعــي الــذي حــاكمه الواثــق

http://al-hakawati.la.utexas.edu/?titleonly=&s=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9
http://al-hakawati.la.utexas.edu/?titleonly=&s=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9


بسامراء محاكمة سريعة ذات طابع ديني غير انها ذات اغراض سياسية جاء فيها 

الواثق :يا أحمد،ما تقول في القرآن؟ 

احمدبن نصر .كلم ا

الواثق :أفمخلوق هو؟ 

احمدبن نصر :هو كلم ا 

الواثق :فما تقول في ربك؟ أتراه يوم القيامة؟ 

احمدبن نصر:يا أمير المومنين جاءت الثار عن رسول ا  أنه قال: ترون ربكم يــوم القيامــة
كما ترون القمر ل تضامون برؤيته ونحن على الخبر .

قال الواثق وحوله من منافقي السلطة منهم القاضي أحمد بن أبــي داؤد المعــتزلي وأبــو
عبد ا الرمني وإسحاق بن إبراهيم وولده عبد الرحمــن بــن إســحاق وكــان قاضــيا  علــى

الجانب الغربي والقائد التركي بغا الشرابي وغيرهم ما تقولون باحمد بن نصر؟..

ــر قال القاضي احمد ابن أبي داود:يا أمير المؤمنين انه كافر يستتاب لعــلي بــه عاهــة أو تغيي
عقل. 

وقال أبو عبد اي الرميني اسقني دمه يا أمير المؤمنين 

وقال عبد الرحمن بن إسحاق يا أمير المؤمنين انه حلل الديم،

فقال الواثق:إذا قمت إليه،فل يقومني أحد معي.وامر بجلب الصمصــامة وهــو ســيف عمــرو
بن معد يكرب الزبيدي كان قد  أهداه لموسى الهادي وتقدم نحو ضحيته وهــو مقيــدا بفنــاء
القصر العباسي بسامراء ودعا بحبل فشد رأســه وضــربه الواثــق واثنــى علــى رأســه. ثــم
استل سيما  الدمشقي سيفه وضرب عنقه وجــز رأســـه.وقيل بئان بغــا الشــرابي الــتركي
ضربه ضربة أخرى ثم طعنه الواثق بطرف الصمصـامة ببطنــه وحملـه للحظيــرة الـتي فيهــا

السجين بابك الخرمي وبرجليه زوج قيود وعليه سراويل وقميص وصلب فيها 

وامر الواثق بحمل رأسه لبغــداد وصــب بالجــانب الشــرقي( الرصــافة )أيامــا  وفــي الجــانب
الغربي( ألكرخ ) أياما . ثم حظر على الــرأس حظيــرة وضــرب عليــه فســطاطا وأقيــم عليــه
الحرس وكتبت بأذنه رقعة تقول هذا رأس الكافر المشرك الضال أحمـد بـن نصـر بـن مالـك
ممن قتلهم ا على يدي عبد ا هارون المام الواثـق بـال أميــر المــؤمنين بعــد أن أقـام
عليه الحجة بخلق القرآن وفــي التشـــبيه،وعرض عليـه التوبـــة،ومكنه مــن الرجــوع للحــق
ــاره وأليــم عقــابه. وإن أميــر ــه لن ــدة والتصــريح. والحمــد ل الــذي عجــل ب فــأبى إل المعان
المؤمنين سأله عن ذلك؛فأقر بالتشبيه وتكلم بالكفر، فئاستحل بذلك أميــر المــؤمنين دمــه

ولعنه ..

كماأمربتتبع كل من وسم بصــحبة أحمــد بــن نصــرممن ذكــر أنــه كــان متشــايعا  لــه فحبــس
تسعة وعشرين رجل  منهم ومنعوا من الزوار ومات اغلبهم بالسجن

وبقي رأس احمد الخزاعي منصوبا  من يوم الخميــس الثــامن والعشــرين مــن شــعبان مــن
 سنة إحدى وثلثين ومائتين – لبعد عيد الفطر يومين مــن ســنة ســبع وثلثيــن ومــائتين اي
لمدة ســتة ســنوات وهــي الفــترة المتبقيــة مــن عهــد الواثــق دون ان يخلــف احــد ودون ان
يوصي لحد كماكان الواثق اخر الخلفاء العباسيون الــذين قــادو الجيــوش شخصـــيا.وتوفي

هجري مريضا بعضوه الذكري فجــائت الخلفــة لخيــه جعفــر ثــاني ابنـاء المعتصـم236عام 
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وبقي رئاس احمدبن نصر الخزاعي منصوبا حتى عهد الخليفة الجديد(المتوكل)الذي  دخل
عليه عبد العزيز بن يحيى الكتاني ورجــاه بـأن يــامر بـان تنــزل جثــة أحمـد بـن نصــر وتــدفن
فوافق المتوكل فتم جمع رأس وجثه احمــد بــن نصــر ودفــن بالجــانب الشــرقي مــن بغــداد

بالمقبرة المعروفة بالمالكية..

وتحدث عن الشهيد احمد بن منصور الخزاعي  : أحمــدبن إبراهيــم الــدورقي وأخــوه يعقــوب
ويحيى بن معين  و أحمد بن حنبل  . 



أماالقاضي احمد ابن أبي دؤاد فقد تعرض لمرض  الفالج اي الشلل .وأما هرثمة فقد هــرب
بقبيلة خزاعة فعرفه رجل من الحي فقال لهم يا معشر خزاعة هــذا الــذي قتــل ابــن عمكـم
أحمــد بــن نصــر فقطعـوه إربــا  إربا فيمــا بقــي الخــرون بخدمـة الخليفـة الجديـد المتوكــل  ./

...293الخضريالدولة العباسية ص  

ان استشــهاد المفكــر احمــد بــن نصــر الخزاعــي علــى يــدي الواثــق لــم يكــن اول جريمــة
سياسية عباسية حيث سبقه اخرون ومنهم ابن المقفع والبرامكة كما انه لــم يكــن الخيــر

بل سليحق به عشرات من شهداء الفكرالسلمي الحر 

ويجب الوقوف عندها كثيرالن كثير من مفكرينا المعاصرين يواجهون تهما الزندقة
واللحادمن الجهلة دعاة اليمان 

 واغتياله/في ايلول847 -الخليفة جعفر بن المعتصم الملقب /المتوكل بين ابعاشراو-
هو اول خليفة عباسي يغتال وثاني من يقتل بعد الخليفة   هجري و232م/ذي الحجة .861

السادس المين 
م من (امه من يطلق عليهن ام ولد المسماة شجاع الخوارزمية821/206-ولد ببغدادعام 1

) .الفارسية

-كيفية تنصيبه خليفة كانت علقة المتوكل بئاخيه الخليفة الواثق سيئة حيث لم يكلفه2و
باي عمل ريادي بل عزله وبخدمته شخصين هما عمر بن فرج ومحمد بن العلء كماكانت

علقته سيئة بوزير ابيه واخيه وهو محمد بن عبد الملك الزيات الذي اتفق مع القائد
 على تولية الطفل محمد بن الواثق خليفةوليس جعفر المتوكل .غيرانItaghالتركي 

قاضي القضاة احمد بن ابي داود اصرعلى ان المتوكل هو من يخلف اخاه بحكم عمره
م/847من اب 11فصار المتوكل خليفة  في  Wasifالمناسب وايده القائد التركي الجديد 

م/الرابع من861 هجري واغتيل في الحادي عشرمن ايلول عام 232من ذي الحجة 24
 هجري.248شوال 

هجري بدمشق حيث نقل243  واقام عام   قت سامراء وبغداد   ترك المتوكل لبعض الو- 3و
لها الدواوين الرئيسية وبقي فيها شهرين واستقبله عرب الشام بنوع من عدم الرضى لن

بعظهم كان ليزال يحن لبني امية واجبره التراك على العودة لنهم كانوا يخشون على
 فعاد لسامراء التي بنى فيها قصرين جديدين سماهما الجعفريضعف نفوذهم

اوالمتوكلي وقصر لؤلؤة وانفق عليهما اكثر من الف الف دينار وحفر لهما نهرا يئاخذ مائه
/300من دجلة بكلفة مائتي الف دينار/ الخضري 

-معاصروالمتوكل:4و
بين  هجري وولده محمد238/206في الندلس الموي عبد الرحمن بن الحكم بين 

هجري 283/238
 هجري وولده242/221وفي المغرب-ألدارسة بقيادةد محمد بن علي بن ادريس الثاني 

 هجري234يحى حكم حتى 
 

289/245 هجري وولده ابراهيم بين 245/204وباليمن محمد بن عبد ا الزيادي بين 
هحري 

هجري 248/230وبخراسان محمد بن عبد ا بن عبد ا بن طاهر بين 
م قبل960/909م ومرحلة السللت الخمسة 907/618 بين Tagوفي الصين -سللة 

1279 /960 بينSongمجئ سللة 
 842 منذ عام Michel IIIوفي بيزنطة-المبراطور 

877/840 الصلع بين Charlesوفي فرنسة- الملك 
 871/865  بينEthelbert I  والملك 865/860 بين Ethelbertطانية .كل من الملك وفي بري

م .اي كان يمكن988وفي روسية .لم تقم بعد دولة ولم تصبح مسيحية ال عام 



 الوسطى ان ينشطوا فيها لول ضعف مقر الخلفة ببغداد وانقسامبئاسيةللمسلمين 
المارات والمقاطعات السلمية اقتصاديا وسياسيا وعسكرية حيث لم يعد هناك جيش
عباسي موحد بل عدة جيوش وبعدة قاده وبعدة فلسفات متضاربة تتحكم بها المصالح

والنعرات القومية والقبلية 

-قاضيا قضاة المتوكل 5و
 هجري الذي ساعده لن يكون خليفة16-القاضي حمد بن ابي داود مواليد البصرة عام 1

ليتوفي بنفس العام بالسجن مع ولديه ابي  هجري239غيرانه غضب عليه وسجنه عام 
الوليد ومحمد بعد ان اخذ منهم عشرين الف دينار ومثلها ذهبا وستة عشر مليون درهما /

 305و 300و 276الخضري ص 

/ 304وب-القاضي يحى بن اكثم / الخضري ص 

-وزراء المتوكل الربعة 6و
 هجري على كل233-الوزير محمد بن عبد الملك الزيات الذي استولى المتوكل بصفر 1

امواله التي بلغت تسعين الف دينار وهي قليلة نسبيا اذا ماقورنت بعمره الطويل
وخدماته الطويلة واعتقله ليموت بالسجن بعد اربعين يوما كما اعتقل بعده بخمسة اشهر
كاتبه الشخصي عمر بن فرج الرخجي مع اخيه محمد واستولى على اموالهما التي بلغت
الف الف درهما اي عشرة مليين درهم مع فرش وامتعة حملت على خمسين جمل عدى

.302/ 301 و 274القصور والضياع قبل ان يطلق سراحهما / الخضري ص

هجري233وب-الوزيراحمد بن خالد الذي كان يعمل بديوان النفقات وفي ذي الحجة 
غضب عليه المتوكل واخذ منه ستين الف دينار واربعة وثلثين غلما .

وت-الوزير محمد الفضل الجرجاني . مواليد النهروان بين واسط وبغداد وكان اديبا وعمل
 هجري لكبر سنه  .236معه حتى اعتزاله عام 

وث-الوزير الفتح عبيد ا بن خاقان من عائلة فارسية تداعي أنها من أبناء الملوك وحظيت
بمآثر جمة لدى عددي من الخلفاء العباسيين،حيث تولدى الوزارة من آل خاقان أربعة وزراء
خلل سبعين عاما  وكان لوالده يحى بن خاقان مكانة خاصة عند الخليفة المعتصم.وكان

 الذي التقى به وهو طفل مرافقا لوالده الذيالمعتصمعبيد ا ذكيا ولفت أنظار الخليفة 
كان يقوم بزيارةللمعتصم الذي سئاله مداعبا.يا عبد ا أيهما أحسن دارنا أو داركم؟ فقال
على البديهةالطفولية دارنا أحسن إذا كنت حظرتك فيها.فسرد المعتصم باجابته وامر بان

إسماعيل بنينثر عليه مئة ألف درهم. وكان عبد ا الخاقاني شاعرا  وصار مع كل من 
هـ ممن يجمعون الكتب حيث أهداه الجاحظ كتاب التاج255 تالجاحظ وإسحاق القاضي

 بأربعين جزءا . حيثكتاب اليام،أبو جعفر محمد بن حبيب وكتب له في أخلق الملوك
انشئا  احمد بن خاقان مكتبة ضخمة عمل على جمعها له الشاعر علي بن يحيى المنجم

وعندما صار الفتح عبيد ا بن خاقان وزيرا كان ل يحضر مجلس الخليفة المتوكل إل
مصطحبا  معه كتابا يطالع به باوقات فراغه وتمكن ان يدير بئاقتدار الكادر الداري الذي كان

وخاصة كل من الحسن بن مخلد بديوان الضياع وموسى بن عبد الملك بديوان الخراجمعه 
هجري للمتوكل الذي كان يحتاج245وفي ديوان التوقيع نجاح بن سلمة الذي اوحى عام 

اموال لبناء اجنحة جديدة لقصره بسامراء بانه عليه ان ياخذها من عشرين عائلة موسرة
منهم كل من موسى بن عبد الملك الزيات وورثته والحسن بن مخلد وورثته والوزير الفتح
عبيد ا بن خاقان الذي تنبه للمر وتداركه واتفق مع الحسن بن مخلد وموسى بن عبد

الملك ان يتبرع كل منهما بالف الف دينار للخليفة وافهم الوزير الخليفة بان نجاح بن سلمة
سرق اموال كثيرة فقبض عليه وقتله بالسجن بعد ان اخذ منه مائة واربعين الف دينار

وقصوره ومن مساعده اسحاق بن سعد مبلغ واحد وخمسين الف دينار وسلمها للمتوكل
فصار الفتح عبيد ا بن خاقان مصدر ثقة اقوى لدى المتوكل الذي اضاف له ديواني

الخراج والتوقيع فصار ليس وزيرا فقط بل أخا  ونديما  والمقددم على سائر أهله وولده ولعلد
وفائه وصدقه وسداد رأيه كانت من المور التي يسردت له سبل الحصول على تلك المكانة
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هجري اضاف له  المتوكل  الشراف على ديوان الخراج وهو233م/848وفي عام 
بمستوى وزارتي المالية والقتصاد 

هجري صار الفتح عبيد ا بن خاقان نائبا  عن المتوكل لشؤون مصر242م/ 856وفي عام 
عبد ا بن  ليزيد بن وإفريقية وسمح له بأن يعين نائبا  عنه لدارة المور فيهما فأوكلها 

.وساهم بجانب العمل السياسي بالتأليف ووضع عددا  من المؤلفات منها:كتابدينار
البستان وكتاب الصيد والجوارح وكتاب الروض والزهر وكتاب اختلف الملوك الذي اشار

 هو الذي كتبه له محمدا  بن الحارث التغلبي بأن المسعودي

 أن يقول فيهما شعرا .  البحتريومن فرط ثقة المتوكل له طلب من الشاعر 

 واحدا  من أجمل القصور وأكبرها وهورأى  سر من كما بنى الفتح عبيد ا بن خاقان في 
 يشبه بعظمته ماكان للبرامكة منها بعصر الرشيدب( الجوسق الخاقاني)المعروف 

 إرضاء  لمهالمؤيد ثم والمعتز قبل ولديه المنتصروشجع المتوكل لعقد ولية العهد لبنه 
الجارية قبيحة حيث علم المنتصر بذلك واتفق مع عدد من قادة الجند التراك الذين اتفقت

هجري داخل247 شوال4 في ساهم الذي Wasifمصالحهم مع مصالحه ومنهم القائد 
ردهات القصر الجعفري.بئاغتيال الخليفة المتوكل ووزيره الفتح عبيد ا بن خاقان الذي

 المؤرخالفتح بن محمد بن خاقان.علما بانه ليس خلف ولدين بقيا يعملن بالسياسة 
والديب الندلسي المعروف 

-لم يختلف المتوكل عن سابقيه من العباسيين بعداوته لبناء عمومته العلويين ال7و 
بن محمد الجواد827بعداوته المبالغ بهاضدهم ومنهم المام العاشر علي الهادي مواليد 

بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين
بن الحسين بن علي بن ابي طالب الذي جاء من المدينة لسامراء التي كانت تسمى

العسكر فلقب ب(العسكري )بعد ان وصلت وشايات للمتوكل بئان علي الهادي العسكري
يملك سلحا و يتهئا للتمرد.فئارسل ثلة من الجند لجلبه له فوجدوه لوحده يجلس على

بساط عتيق فجاؤوا به اليه .وكان معه وزيره الفتح عبيد ا بن خاقان  وهما يشربان
( النبيذ) فقدم له المتوكل كئاسا فئاعتذر ثم طلب منه ان ينشده شعرا فانشده قصيدة

فلسفية منها :

اين الوجوه التي كانت منعمة –من دونها تضرب الستار والكلل ؟
اضحت منازلهم قفرا معطلة وساكنها الى الجداث قد رحلوا

م غير ان ذلك لم874فبكي المتوكل وامر له باربعة الف دينار ورده لمنزله ليموت فيه عام 
هجري هدم قبري الخليفة / المام علي وولديه الحسين237يمنع المتوكل لن يقرر عام 

والعباس والمناطق المجاورة له ويحولها لرض عسكرية ومنع الناس من زيارتهما

يئامر بتحريم ومنع وايقاف الجتهاد الفقهي لتصبح الثقافة قضية ترف حيث-المتوكل 8و
ودمشق  كتب رسالة تمت قرائتها على منابر المدن الكبرى وخاصة بغداد وسامراء 

والقاهرة ومكة والمدينة بترك الجدل حول القرئان وان الناس بريئة ممن يقول بخلقه او
عدم خلقه .واكرم أحمد بن حنبل و أحسن الصنيع لهل السنة بخلف أخيه الواثق وأبيه

/  ..  314و 272 وغيرهم . / الخضري ص المعتصم وعمه المأمون،الذين قربو المعتزلة

كما كان المتوكل وعلى عكس والده المعتصم الذي استوزر وزيرا مسيحيا هو الفضل-9
هجري عمم المتوكل امرا235  هجري  ففي شوال عام 250  بن سرخس المتوفي عام 

على المصار السلمية يقضي بعدم استخدام الذميين  بالدواوين وان يلبس المسيحيون
واليهود والصابئة لباسا خاصا وهو الطيالسة العسلية والزنانير وان تكون لهم سروج

وكانت هذهخاصة بهم كما منع ان يتعلم اولدهم بكتاتبب المسلمين ول يعلمهم مسلم..
السياسة الرجعية السلمية( المتوكلية ) من ين بدايات النهيار الجتماعي والخلقي

والسياسي  للدولة

-قواد المتوكل:10و
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 الخزري صار بعهد المتوكل قائد جند التراك والمغاربة والمواليSytagh-القائد التركي 1
اضافة للبريد الرسمي مع القاليم والحجابة مما سهل له فرض هيمنته على دار الخلفة

ويشكل خطرا عليها .وتمكن المتوكل التخلص منه بئارساله مع ولديه منصور ومظفر
لقيادة حجيج العراق وعند عودتهم كلف عامله على شرطة بغداد ابراهيم بن اسحاق
المصعبي ان يخبره بان اشياخ بنو هاشم يرغبون استضافتهم بضواحي الكوفة بدار

خزيمة بن خازم التي هيئا فيها اسحاق عناصره للقبض عليه مع ولديه حيث تم اغتياله
هجري فيما بقي ولداه معتقلن واطلق سراحهما الخليفة المستعين / الخضري235عام 
/..307و 283ص 

 الشرابي الكبير كلفه المتوكل للتصدي لتمرد محمد بن جليس بمدينةBaghaوب- الجنرال 
مرند بئاذربيجان الذي كان شاعرا ومن اشعاره :

سئاتلف المال في عسر وفي يسر –ان الجواد الذي يعطي على العدم .
الشرابي فئاطلق Baghaوتمرد وحبسه اسحاق بن ابرهيم المصعبي ببغداد وتوسط له 

سراحه فعاد وتمرد بمنطقته ولم يستطع والي اذربيجان محمد بن حاتم بن هرثمة ان
يتصدى له فعزله المتوكل وعين بدله حمدويه بن علي بن الفضل السعدي الذي قاد

 التركي مما برر للمتوكلZyrakعشره الف جندي ضده فلم يستطع ايقافه وكذلك فشل
الشرابي ومعه عيسى بن الشيخ الشيباني باربعئة الف مقاتل Baghaان يرسل ضده 

وتمكنا ان يقبضا عليه مع عشرين من رجاله منهم اولده حلبس والبعيث وجعفر وجلبوهم
لسامراء حيث حضروا امام المتوكل الذي كان معه الشاعر البغدادي علي بن الجهم

م بحلب وانشد محمد بن البعيث بن جليس863/249التغلبي الذي توفي مقتول عام 
المتوكل شعرا جاء فيه : 

 خير السابقين الى العل-ول شك ان خير الفعالين تفعلانكzف
 ليموت ميتة طبيعية بعداولدهفقال علي بن الجهم للمتوكل ان معه ادبا فعفى عنه وعن 
 الشرابي لن العفوBaghaشهر فيما انخرط اولده بجند الشاكرية وهو ما ازعج القائد 
الذي اصدره المتوكل قوى من رصيده الشعبي والجتماعي

 الشرابي ان يقود جيشاBaghaهجري كان الخليفة المتوكل قدكلف 236وفي عام 
للتصدي لحركة الرمن التي قادها بقراط بن اشوط كبيرالبطاركة الرمن ضد والي ارمينية
محمد بن يوسف المروزي الذي توفي فجئاة وحل محله ولده يوسف بن محمد الذي قتله

 الشرابي ان يقتل منهم المئات وجلب معه ثلثين الفBaghaالمتمردون الرمن فتمكن 
هجري والتي كان قد237اسير ارمني مر بهم بمدينة تفليس الجورجية في ربيع الول 

 ايظا واحرق مدينتهاسيرهzتتمرد بها اسحاق بن اسماعيل مولى بني اميه الذي تم 
 الشرابي سيراBaghaالتي قتل فيها اكثر من خمسين الف شخص قتل او حرقا وواصل 

بالسرى من الرمن ومن المسلمين وجلبهم لسامراء ليصبح هو الرجل الول بعد  الجنرال
Itagh..

هجري وفي عهد الخليفة المتوكل تمرد يعفر بن عبد الرحمن بصنعاء وحكم247وفي عام 
 /352 هجري وحكم بعده سبعة من ورتثه بئاسم (الجعفرية )حكموا بين 259حتى عام 

بكتابه Line Paulو  311 هجري دون ان يتصدى لهم احد من العباسيين / الخضري 387
تاريخ المم السلمية

هجري كان238-حرب المتوكل ضد الروم (الدفاع وليس الهجوم) ففي عام 11و
م قد اغار على مصر حيث نزلت قواته867/842 حكم بين Michel IIIالمبراطور البيزنطي 

البحرية البالغة ثلثمائة سفينة بشواطئ دمياط على المتوسط ودخلو المدينة واحرقوا
عددا من دورها وبعض مساجدها واسروا عددا من الرجال والنساء دون ان يجدون اية

 312مقاومة عباسية / الخضري ص 
 هجري حصل التفاق العباسي الرومي على تبادل السرى241من شوال عام 12وفي 

وهو رابع اتفاق يحصل بينهما حيث ناب عن المتوكل القاضي جعفر بن عبد الواحد
الهاشمي اضافة لمير الثغور السلمية الشامية على الحدود مع بيزنطة علي بن يحى

من النساء 125  حيث تم تحرير الفين ومائة من المسلمين فيهم الرمني 



هجري اعلن الروم حربا جديدة على المسلمين من منطقة شمشاط دون242وفي عام 
ان يتمكن علي بن يحى الرمني ول عمر بن عبد ا التصدي لهم حيث قتلو اعدادا كبيرة

و اسروا من جديد اعدادا كبيرة اخرى 

Bagha هجري وبينما كان المتوكل بدمشق قرر التصدي للروم فئارسل 244وفي عام 
الشرابي بجيش وصل به لمنطقة / سملة  

 واسر خمسمائة مسلما 'هجري اغار الروم من جديد على شمشاط/245وفي عام 

هجري حصل تبادل الخامس اوالسادس للسرى بين الروم والمسلمين246  وفي عام 
حيث تم تحريرالفين وثلثمائة وسبعة وستين مسلما من قبل علي بن يحى الرمني 

 وانتشرت-زادت المصروفات على القصور والبذخ وقلت اليرادات وكثرت البطالة12و
وساد الفساد الجتماعي والسياسي المية 

الحركة الثقافية بعهد المتوكل برز فيها كل من :-الحركة13و
 الفيلسوف الصوفي علي بن العباس بن البيزنطي الملقب ابن الرومي وهو رومي

م896/836الصل عاش بين
وتزوج من فارسية وكان يناصر الطوائف الشيعية وخاصة الزيدية منها ولم يكن له حظ بين

 واغتيل سما من قبل القاسم بن عبيد ا وزير861/847خلفاء سامراء ال مع المتوكل
...J D Sourdel op cite p 376و 349المعتضد /الخضري ص 

 م بطرستان ودرس بمدينةالري بفارس839والمؤرخ محمد بن جرير الطبري .ولد عام 
م وكتب عدة كتب منها923وانتقل منها لدمشق ثم مصر وبغداد التي توفي فيها عام 

781تاريخ الرسل والملوك / سورديل ص 

هجري وغضب عليه المتوكل لهجائه فنفاه188والشاعرعلي بن الجهم القرشي ولد عام 
 واغتيل عاملخراسان وأمر واليه عليها طاهر بن عبد ا بصلبه ولم يفعل بل نفاه لحلب 

م من قبل جماعة من بني كلب و له ديوان 863

هجري وكما فعل ويفعل معظم الملوك والباطرة عهد المتوكل235 في ذي الحجة 14و
بالخلفة لولده الثلثة وهم الكبر محمد/ المنتصر الذي وله بلد النيل وشمال افريقية

والعراقين وعبد ا / المعتز بلد فارس بما فيها الري وطبرستان واذربيجان وارمينية وان
يشرف على دور ضرب النقود التي ضرب بعضها باسمه فيما ولى ولده الثالث ابراهيم كل

بلد الشام وكتب لهم كتابا يؤكد فيه استقلل كل منهمم استقلل ماليا تاما بمقاطعته
عندما يكون احدهم خليفة 

وقال في ذلك ابراهيم بن العباس الصولي شعرا:
اضحت عرى السلم وهي منوطة –بالنصر والعزاز والتئاييد بخليفة من هاشم وثلثة –

كنفوا الخلفة من ولة عهود.

-اغتيال الخليفة المتوكل: كان وزير الخليفة عبيد ا بن خاقان ليميل15و.
لمحمد/المنتصر بن المتوكل بل لعبد ا /المعتز فيما كان التراك يميلون للمنتصرابن

الجارية حبشة التي لها تئاثر على المتوكل الذي كلفه والده ان يؤم المصلين بصلة احدى
الجمع مما حدى بالوزير عبيد ا بن خاقان ان يقنعه لن يكلف عبد ا/ المعتز ففعل مما

حدى بمحمد المنتصر لن يغضب ويعتكف بداره  
وبالسبوع الثاني قام المتوكل نفسه بالصلة بالناس مما زادمن غضب ولده محمد
/المنتصر الذي تعاطف معه كل من القائدين التركيين بغا الشرابي ووصيف ودفعاه

للتصدي لوالده الذي كان من جانبه قد اعتمد على وزيره بن خاقان لتحجيم دوركل من بغا
الكبير الشرابي ووصيف اللذان كانا مع محمد المنتصر فصار قصر الخلفة ساحة صراع

ر الذيئ تامروكانت الغلبة لمحمد / المنتصربين المين والمئامون ونفوذ عائلي كما كان 
 الشرابي الذي كان بخدمته الضابط باغر التركي الذي كانعلى والده واستعان ببغا



يشرف على ثلة حراسة الخليفة المكونة من اثني عشر جنديا قادهم في الرابع من
التي كان يتناول المتوكل م لغرفة الخليفة862من ايلول 11هجري الموافق 248شوال 

فيها الخمر مع وزيره و نديمه عبيد ا بن خاقان فضربهما احدهم بسيفه واثنى عليهما
الخر فقتل معا 

م بقصيدة منها 863/249وقد رثاه علي بن الجهم الذي سيقتل هو ايظا لحقا عام 
عبيد امير المؤمنين قتلنه – واعم افات الملوك عبيدها  

بني هاشم صبرا فكل مصيبة – سيبلى على وجه الزمان جديدها 
كما ان البحتري انشد قصيدة جاء فيها 

اكان ولي العهد اضمر غدره – فمن عجب ان ولي العهد غادره
فل ملك الباقي تراث الذي مضى –ول حملت ذاك الدعاء منابرة 

..317/ الخضري ص 

247 م/861 الخليفة القاتل والقتيل محمد بن المتوكل الملقب (المنتصر) بيناحد عشرو
وهو ثاني خليفة يغتال وثالث خليفة يقتلهجري 248م/ 862هجري و 

من امه ام ولدالرومية هجري 222م /836للمتوكل ولد بسامراءعام كبر -هو البن ال1
هجري وليات افريقية وبلد النيل والعراقين235ووله والده عام /البيزنطية اسمها حبشة 

هجري تئامرمحمد مع القائد التركي بغا الكبير248   م وشوال 861  في ايلول -2و-
وخاصة بغا  العسكريون التراك    لينصبه خليفة.وهيمن   الده  الشرابي الذي دبر اغتيال و

الكبير وبغا الصغير واتامش على الخلفة بسامراء ومدوا نفوذهم على كل القوات في
العراقين وبلد الشام ومصر ولم يمانعهم في حينه ال من بقي من القواد الفرس ببلد

فارس وما ورائها 

سمح باعادة ترميم و بناءونكاية بوالده تساهل المنتصرمع العلويين / الطالبيين حيث -3و
واطلق اوقافهم المحجوزة وزاربعضها ما هدمه والده من اضرحتهم 

هجري استوز المنتصر كاتبه السابق احمد بن عبد الحميد الجرجاني248-وفي عام 4و
قلت واردات الدولة فيما زادت مصاريفها مما كثرتولم ينجح بشيئ حيث  ( ابن الخصيب) 

فيه البطالة والعوزوالفقر فكثرت السرقات والجنح والسجون,
كما تراجعت بعهدالمنتصر الحركة التعليمية والثقافية وصارت محصورة بالجوامع والبيوتات

اجعت مشاركة ابناء الديان الخرى من مسيحيين ويهود وصابئةالخاصة بشكل فردي وتر
بالحياة العامة والثقافية 

.
 / التراك تنكر هو الخر لوصية والده بتوليه اخيه عبد ا -ان المنتصر وبدفع من القادة5و

اوصى لولده الصغير واستدعى اخويه المعتز والمؤيد واجبرهما من بعده حيثالمعتز 
امير المؤمنين المتوكل على ا رضي ا عنه : (ان والديليوقعا نص التنازل التالي

قلدني هذا المر وانا صغير من غير ارادتي ومحبتي فلما علمت انني ل اقوى بما قلدني
ول اصلح لخلفة المسلمين فمن كانت بيعتي بعنقه فهو من نقضهابحل وقد حللتكم منها

وتم توزيع هذا.وابرئتكم من ايمانها .ول عهد لي برقابكم ول عقد وانتم براء من ذلك انتهى
التنازل القصري بالمصار السلمية التي كانت تعيش اوضاعا سياسية متصارعة

ومتضاربة مما ضاعف من ردود الفعال السيئة التي انعكست اثارها على المة تجاه
شعوبها وجيرانها الذين يتربصون بها 

 
حتى اعلن  والوصية لولي العهد الجديد   لم تمض ال عدة ايام عن هذالتنازل القسري -6و

هجري عن وفاة الخليفة للمنتصر عن عمر ستة248  م / ربيع الخرة 862  في حزيران 
مسموما من قبل طبيبه المسمى مبضع وبئامر من العناصر التركية التي  وعشرين سنة 

التراك والعناصر المتئامرة معها   وهو الخليفة الثاني الذي يغتال من قبل   تئامرت معه
و ابن الثير217/3   واليعقوبي 81/11  / الطبري   والخليفة الثالث الذي يقتل باضافةالمين 



..318/328   والخضري ص 36/7

 م/862بين  المستعين )(الخليفة احمد بن محمد بن المعتصم الملقب اثنا عشر و-
كثالث خليفة يغتال ورابع خليفة يقتل هجري 253م/ 866واغتياله عام هجري 252

 .  خليفة عباسي اغتيل حتى حينه12/4  باضافة المين اي 

هجري من (ام من ايطالية صقلية اسمها219م/834-المستعين ولد بسامراء عام 1
مخارق ) وجده المعتصم ووالده محمد هو احد البناء الثمانية للمعتصم و لم يكن خليفة 

-كيفية مبايعته:بظل غياب وتغييب رجالت الدولة العباسية من المدنين والعسكريين2و
فقد اجتمع عدد من القادة التراك وليسوعدم وجود قضاة و فقهاء وسياسيين منصفين 

الفرس خاصة كل من الجنرالت بغا الكبير الشرابي وبغا الصغير ووصيف واتامش وياغر
وقروروا على ال تكون الخلفة بين ابني المتوكل الذي قتلوه وقتلوا ولده المنتصر لكي

ليتورطوا بقتلهما لحقا وانهم يفضلون عودتها لحداحفاد المعتصم سيدهم الكبير وولي
نعمتهم و كان سبب قدومهم اول مرة للعراق و اقترحوا لن يكون احمد بن محمد بن

المعتصم الذي كان مرشحا للخلفة قبل المتوكل غيران قادة اتراك اخرين وخاصة اشناس
وايتاخ  فضلوا عليه المتوكل الذي رفضه بغا الكبير الذي قال نجئ بمن نهابه ونفرقه

فنبقى معه وان جئنا بمن يخافنا سيحسد بعضنا بعضا وسنتقاتل فاصروا على تخليف
احمد بن محمد بن المعتصم الذي بقي تحت رحمة وصيف وبغاحيث قال فيه الشاعر 

/.322  خليفة في قفص بين وصيف وبغا -يقول ما قال له كما تقول الببغا/ الخضري ص 

-معاصروالمستعين :3و
هجري وخلفه اخوه249بئافريقية / تونس كان احمدبن محمد الغلب الذي توفي عام 

هجري ثم ابن اخيه محمد بن احمد 261زيادحكم حتى عام
وفي خراسان توفي طاهر بن عبد ا بن طاهربن الحسين وتولى بعده ولده طاهر بين

م  اخر سللة الطاهريين873/862م ومن بعده محمد بن طاهربن الحسين بين 862/845

 م886/852د الول بين وفي الندلس:الموي محم

م886 / 867 حكم بين Basil I م و867 / 842 حكم Michel IIIوفي بيزنطة المبراطور 

م877 / 843 بين Charles IIوفي فرنسة الملك 

 م871/865 بين Ethelred Iم و الملك 865/860 بين Ethelbertطانية الملك وفي بري
 بينHuang Chao المسمى Le rebellionوفي الصين..السللت الخمسة وفيها المترد 

/م884/868

Kiev م ووحدامارة 912/882 حكم بين Olegالمير  Kiev وفي روسية -كان امير مقاطعة 
,voirم نكاية بالكاثوليكية..988 اعتنق المسيحية الورذودوكسية عام  وNovgordoمع امارة 
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-وزراء المستعين الربعة :4و
حمد بن الخصيب كان وزير المنتصر وابقاه القادة التراك حتى عزلوه بجمادياا-الوزير 
بعد ان سلبوا امواله ونفوه لجزيرة اقريطش وهو السم الذي اطلق العرب248الولى 

على جزيرة كريت وتعتبر اكبر الجزر الشرقية اليونانية.
 

هـ وهو اول251م/865هجري و 248م / 862 استوزر بين Atamichوب-الوزيرالتركي 
بما يكفيلعربية وادابها عسكري تركي يصبح وزيرا بالدولة العباسية ولم يكن يجيد اللغة ا



 ليكونShahikفئاستعان بكاتبه شجاع ليملي عليه ما يريد .كما انه فرض الجندي التركي 
قائد حرس الخليفة كما استعان بئام المستعين وهي مخارق الصقلية التي كان لها كاتب

نصراني يسمى سعيد بن سلمة ينفذ لها ماتريد ايظا فصار لها نفوذا ليقل عن نفوذ
الخيزران عند هارون الرشيد وولدها المين اضافة للطفل العباس ابن المستعين الذي
كان له هو الخر كاتب نصراني يسمى دليل بن يعقوب الذي كان يتلعب بعواطف هذا
الطفل المر الذي تشكل الرباعي الغريب هم احمد الخصيب لبعض الوقت وام الخليفة
السيدة مخارق وابن الخليفة الطفل العباس واتامش التركي الذي كان يشرف مباشرة

على بيت المال والخراج واليرادات والمصروفات وارزاق الرعية والجنود الذين شعروا
بالضنك مما دفع كل من الجنرالين بغا الكبير ووصيف ان يقتلصاحبهما الوزير اتامش مع

 هجري واستولوا على كل امواله الطائلة وبيوته المتعدده249كاتبه شجاع في ربيع الخر 

322 و الخضري ص 195 //ابن ااثير الكامل في التاريخ 

وت-الوزير عبد ا بن يزيد كان والده احد وزراء المئامون وكان كفوئا واراد ان يضبط جمع
المال ويحسن توزيعه ال انه اصطدم بالقادة التراك و بمقدمتهم بغا الكبير الشرابي

اشهر بعمله لينجو بنفسهثة هجري دون ان يكمل ثل249فئاضطر للهرب في شعبان 

وث-الوزير محمد بن الفضل الجرجاني كان وزيرا للمتوكل 

-قواد المستعين التراك الذين بلغوا مرحلة من الغطرسة والنفوذ لم يستطعوا معها5و
استيعاب ما حصلوا عليه بل بدؤوا يتناحرون فيما بينهم حيث قاموا وبقيادةالقائدين بغا

ووصيف ب اغتيال صاحبهم ووزيرهم القائد اتامش الذي استفرد بال اموال والسلطة وصار
معهما باغر التركي الذي كان المشرف على اغتيال المتوكل فخلت له ولزميليه السلطة

علي بن المعتصم اونهم يتواصلون مع كل من الذي علم بئالمستعين تجاه الخليفة الجديدا
ابن الواثق. فعمل على زرع الشكوك فيما بينهم لئاضعافهم فئاستدعى كل من بغا

هجري بئاغتيال باغر الذي هاج اكثر من252ووصيف وواجهما بما سمع فقاما في  محرم 
الفي من جنده  ومثلهم من نسائهم واطفالهم ضد جند بغا ووصيف مما اضطر المستعين

ومعه كل بغا ووصيف ان يهربوا ثلثتهم لبغداد حيث نزل المستعين ببيت محمد بن عبد ا
بن طاهر فيما عمت الفوضى بسامراء بين انصار بغا ووصيف من جهة وانصار باغر من

اخرى .مما دفع بعض اتباع باغر ان يئاتوا لبغداد متوسلين الخليفة ليعود لسامراء فعاتبهم
مذكرهم بالنعم والسلطات التي حلت عليهم والتي يتمتعون بها ولم يقدرونها و قتلوا
الخليفة المتوكل والمستنصر ويريدون قتله هو ايظا فنكروا ذلك ورجوه ان يعود.فقال
لهم:ارجعوا من حيث اتيتم فقد غفرت لكم وان ارزاقكم ستعود عليكم فرجعوا خائبين

وقرروا اطلق سراح كل من المعتز من سجنه وتسميته خليفة واخيه المؤيد وليا لعهده
 هجري خليفين عباسيين بئان واحد شرعي ( رسمي هرب252  مما اوجد لول مرة عام 

ببغداد وهو المستعين الذي لم يكم ابوه خليفة ولم يكن وليا لعهد الخلفة واخر خليفة
انقلبي بسامراء اسمه المعتز الذي كان يعتبر نفسه ولي عهد شرعي واغتصبت منه .

وكان محمد بن عبد ا بن طاهر الفارسي حاكم بغداد قد اضطلع بوظيفة وزير وقائد
وكتب للمصار بعدم تئاييد ومساندة الخليفة النقلبي المعتز الذي كتب بدوره لمحمد بن
طاهر يدعوه لخلع المستعين واللتحاق به لنه احق بها وارسل ضده جيشا وصل لحدود

251بغداد الشمالية يطالب بعزل المستعين الذي لم يتنازل بل جهز بدوره في محرم 
هجري جيشا لم يكلف به ل بغا ول وصيف بل جعله بقيادة اخيه ابي احمد ومساعدة قائد

 والتقى الجيشان المسلمان مثلما التقيا بعد المعتصم على بابKilankineتركي اخر وهو 
الشماسية شمال بغداد ودارت بينهما جولت برية ونهرية بنهر دجلة تراجع فيها جيش
المعتز خاصة وان عبيد ا بن يحى بن خاقان الذي كان وزرا للمتوكل قد تمكن من ان

يرسل لمحمد بن عبد ا بن طاهر من يحرضه على المستعين بئانه سبق وان كلف بغا
ووصيف بقتله .فلم يعد ابن طاهر متحمسا للدفاع عن المستعين الذي شعر بذلك وخرج

من دارحمد بن عبد ا بن طاهر لدار رزق الخادم ومعه بغا ووصيف بشهر ذي الحجة
هجري على التنازل عن الخلفة لقاء امان سلمته فوافق عليها المعتز وتنازل ليبقى251

  وحده خليفهالمستعين



-المستعين تصدى لبقية خصومه:حيث عاصر المام العاشر علي الهادي عاش6و
م الذي حبسه بسامراء وبقي كذلك بعهد المعتزحتى وفاته  868/827

وفي الكوفة تمرد يحى بن عمر بن يحى بن الحسين بن علي بن الحسين الذي تصدى له
القائد الفارسي محمد بن عبد ا بن طاهر فهرب لطرافها يدعو للرضا من ال محمد

فسار ضده هذه المرة الحسين بن ابراهيم بن مصعب الذي قتله وقتل كل من معه من
 هجري لبغداد ثم اخذه محمد بن عبد ا للمستعين250الرجال وحمل رئاسه في رجب 

لسامراء حيث تم تعليقه على المشنقة بظل غضب صامت وجبان من العامة 

وفي طبرستان التي كان عليها الوالي سليمان بن عبد ا بن طاهر واقتطع المستعين
 لمحمد بن عبد ا بن طاهر مكافئة له بعدClarsalouseوخاصة مقاطعة ائها بعض اجز

انتصاره على يحى بن عمر فرفض الخوان محمد وجعفر ولدا رستم تسليمها لجابر بن
هارون ممثل محمد بن طاهر الذي هرب..

كما ان ولدا رستم اعلنا تمردهما تحت قيادة الحسن بن زيد بن محمد بن اسماعيل بن
الحسن بن زيد بن الحسن بن علي الذي كان مقيما بمنطقة الري فاستجاب لهما وبايعه
كثير من اهل طبرستان والديلم وقادهم لمدينة امل وهي حاضرة طبرستان ومنها انتقل
بهم لمدينة سارية التي كان عليها سليمان بن عبد ا الذي هرب لجرجان ومنها ارسل

جيشا لمدينة الري حيث طردوا عامل الخليفة المستعين الذي ارسل جيشا بقيادة وصيف
التركي الذي لم يستطع ان يهزمه فئاسس الحسن بن زيد (امارة الزيدية بطبرستان)

270/250هجري حيث حكم هو بين 355 م /928هجري و250م/ 864استمرت بين  
هجري بنو301هجري ومن بعده محمد بن زيد الملقب القائم بالحق الذي قتله عام 

304/301سامان ليظهركل من الحسن الطرش بن علي بن زين العابدين الذي حكم بين 
 هجري / الخضري ص355/304هجري والحسن بن القاسم بن علي بن عبد الرحمن بين 

..J.D Sourdel op cite p 866 و326

 فهجم البيزنطينيون على الثغور المستعين بصراعاته وحروبه الداخلية-انشغل7و
 ومعه الف مقاتلMaltiyahالسلمية وقتلوا كل من القائد عمر بن عبد ا القطع بمنطقة 

والقائد علي بن يحى الرمني الذي قتل ايظا بارمينية ومعه اربعمائة مقاتل وهي اكبر
لهذه الخسارة خسارة حربية للعرب تجاه الروم ممازاد الحزن والياس بنفوس المسلمين

التي تكررت لحقا مرات عديدة مع جبهات الحرب مع الروم ولم يستطع المستعين تحقيق
 /330اي نصر ضدهم  / الخضري ص 

 عدة مفكرين منهم-ظهر بعهد المستعين8و
Les واشتهر بكتابه المعروف الطبقات 845/784عبد ا بن سعد البصري عاش بين 

Générations ou les Classes

لسامراء حيث التحقا بالخليفةgاد  هروب كل من القائدين بغا ووصيف من بغدبعيد-9و
 المستعين من بغداد ومعه محمد بن مظفر بن سيسل وابن ابي حفصة معالمعت هرب

 كم جنوب120اربعمائة من الخدم والحشم لمدينة واسط التي تقع على بعد حوالي 
220م/ 835شرق بغداد والتي كان عليها الوالي التركي احمد بن طولون حكم بين 

المستعين في رمضانضطر م ولم يستقبله كما ينبغي فئا270 م/هجري 884هجري و 
حيث قبض عليه سعيد بن صالح وقتله واخذKatol هجري مغادرة واسط لمدينة 253

رئاسه لسامراء حيث انعم عليه المعتز بخمسين الف درهم واعطائة اقطاع بالبصرة
..328/ الخضري ص  وخامس مع المين    يغتال  ليكون المستعين رابع خليفة

 بين كانونالمعتز)(لقب -ثلثة عشر -الخليفة محمد بن جعفر المتوكل بن المعتصم الم
 هجري من قبل255م/ رجب 869 هجري و مقتله في تموز252 م /محرم866الثاني 

 خامس خليفة يغتال وسادس مع المين  ليكونجنده التراك 

 من امه ام ولدالتركية هجري232م846-هو البن الثاني للمتوكل ولد بسامراء عام 1
 وكان ابوه قد اقطعه بلد فارس وما ورائها شرقا بما فيها طبرستانالمسماة (قبيحة )



واذربيجان وارمينية  .
هجري قرر والده بئان تكون الولية لخيه الكبر محمد (المنتصر )235 ذي الحجة 27وفي 

ثم لخيهما الصغير ابراهيم المؤيد .غير ان اخاهما المنتصر اجبرهما على التنازل
وحبسهما وقتل بعد ستة اشهر فلم ينالها المعتز بل نالها المستعين الذي اجبر هو الخر

على التنازل واغتيل ايظا ليوؤتى بمحمد المعتز من سجنه ليكون خليفة./ ابن الثير
 /.331و الخضري ص 121/2 وتاريخ بغداد 222/ 3 واليعقوبي65/7الكامل بالتاريخ 

-وزراء المعتزالثلثة :2و
ا-محمود بن جعفر السكافي من منطقة النهروان بين واسط وبغداد وكان قليل المواهب
فئاشترى الوزارة بالرشاوي من بعض القادة التراك ومنهم خاصة صالح بن وصيف الذي

 هجري.. 255ساهم لحقا بعزله ثم فرضه من جديد عام  

وعزله من قبلهم بعدتراك وتم وب-الوزير عيسى بن فرجانشاه تم تعينه  من قبل القادة ال
ان اهانوه واستحوذوا على امواله  . 

وت-الوزير الديب احمد بن اسرائيل النباري كان كاتبا للمعتزقبل ان يصبح خليفة وبقي
 هجري حيث تم عزله من قبل القائد التركي صالح بن وصيف الذي255وزيرا حتى عام 

اعتقله مع كل من الحسن بن مخلد كاتب ام المعتز قبيحة 

تمكن ان يقضىان  صار الرجل الول عند المعتز بعدBybak-قواد المعتز :القائد التركي 3و
 ان دوره ضعفعلى كل من قائدي جند المغاربة وهما محمد بن راشد ونصر بن سعيد غير

عندما عاد للجيش كل من بغا الشرابي ووصيف اللذان كان المعتز قد امر بعزلهما من
باعتبارهما التحقا بالخليفة المخلوع المستعين غير انهما جائا لحاكم بغداد محمد الجيش

بن عبد ا بن طاهرالذي توسط لهما عند الخليفة المعتز الذي وافق على مضض
لعودتهما وبدئا يمارسان نفوذهما على حساب القائد بايكباك..

هجري تمرد جند التراك والغراغنة والشروسنية مطالبين برواتبهم لمدة253وفي عام 
اربعة اشهر وظهر لهم وصيف يطالبهم بالصبر فهجموا عليه وقتلوه بئاعتباره سبق وان

تركهم فيما تمكن بايكباك وبالتعاون مع الخليفة المعتز بئاغتيال القائد الشرابي بغا فيما
هرب خمسة وعشرين من اولده واصحابه لبغدادحيث اعتقلهم محمد بن طاهر الذي

هجري ليرثه253فضى على تمرد بعض العصاة بقيادة عبدان بن الموفق ليتوفى عام 
هجري300اخوه عبيد ا بن عبد ا بن طاهر الذي بقي يحكم في بغدادحتى وفاته عام 

…
 هجري امرالخليفة المعتز بئاغتيال الخليفة السابق المستعين بيدي253-في عام 4و

سعيد بن صالح 

-ان المعتز تنكرهو الخر لولية العهد الذي سبق وان قطعه والده لخيه ابراهيم المؤيد5و
هجري على التنازل عنها وحبسه و معه احمد بن252الذي اجبره المعتز في رجب 

المتوكل ثم اغتاله

-توفي بعهدالمعتزبسامراء المام العاشر علي الهادي بن محمد الجواد بن علي الرضا6و
وخلفه ولده الحسن العسكري .

-بعهد المعتز تراجعتالحركة الثقافية والعلمية وظهر بعهده الديب والفقيه عبد ا ابن7و
م 889/828بين  عاش Ibn Qutaybaمسلم الديناوري الملقب  

-قلت واردات الدولة وزادت مصروفاتها بعهد المعتز بسبب الضعف الذي ظهر على مركز8و
الخلفة و عدم انسيابية وانتظام الواردات فكثرت البطالة وثار الجند ...

 هجري تم خلع واغتيال المعتز حيث عاد الجنود التراك253       م و رجب869  في تموز - 9و
والمغاربة والفراغنة يقودهم كل من موسى ومحمد ولدا بغا الشرابي وصالح بن وصيف



وبايكباك  للتمرد من جديد مطالبين برواتبهم ووقفوا بباب قصر الخليفة المعتز الذي طلب
من امه قبيحة الثرية ان تزوده ببعض الموال فرقضت فانتظروا طوال النهارفلم يحصلوا
على شيئ فدخلوا عليه واخرجوه من غرفة نومه واوقفوه بباحة الدار وهو بثياب نومه
التي تمزق بعضها واجبروه وبحظور قاضي القضاة لتوقيع وثيقة التنازل عن الخلفة ثم

 ايام ليموت بعدها ليكون خامس خليفةاعتقلوه ومنعوا عنه الشراب والطعام لمدة ثلثة
يغتال وسادس مع المين .

 بالمعتز احد الشعراء وقال
بكر الترك ناقمين عليه – خلعته افدية من مخلوع اصبح الترك مالكي المر والعالم مابين

سامع ومطيع 
..238/ الخضري 

واربعة عشر-الخليفة محمد بن هارون بن المعتصم الملقب(لمهتدي )

 .وكان امه ام ولدالبيزنطيةالمسماة (قرب) هجري من220م/834-ولد بسامراء عام1
 هجري255م ومطلع رجب 869معتقل ببغداد بئامرالخليفة المعتز وصار خليفة بين ايلول 
وهو سادس 256م ورجب 870ومقتله بمعركة داخلية ضدالجنرالت الترا ك في حزيران 

خليفة يغتال وسابع مع المين

-كيفيةتنصيبه:لما قررالقادة التراك قتل المعتز كانوا مضطرين كما كان من قتل عثمان2و
بن عفان مضطرين للبحث عمن يقوم مقامه لكي يبرروا جريمتهم فئاختاروا احد خصومه
وهو محمد بن الواثق الذي كان معتقل وجاؤوا به من بغداد لسامراء ليرى بعينه المصير

السود الذي حل بخصمه وهو المعتز الذي اغتالوه ونصبوه بدله وهم الذين لقبوه
بالمهتدي اي عليه ان يهتدي ويعتبر بمن سبقه

-بدئا عهده محاول رفع المظالم حيث فتح بقصره بابا سماه باب المظالم ووضع عليه3و
كاتبا ليقوم بتسجيل اسماء المتظلمين الذين كان يقابلهم المهتدي شخصيا.كما كان يئم

الملالمصلين بكل جمعة وحرم شراب الكحول ونهى عن القيان مما اوجد نوعا من 
باصلح القليل من الفساد العام الكثير

-وزيرا المهتدي .هما 4و
محمود-سليمان بن وهب بن سعيد الذي كان جده وابوه بخدمة جعفر بنو يحى البرمكي و

الفضل بن سهل والحسن بن سهل فيما كان سليمان نفسه قد عمل ومنذان كان عمره
 سنة كاتبا عندالمئامون ثم صار كاتبا للقائدين التركيين ايتاخ واشناس واشتهر بانه كان14

احد ادباء عصره ونجح بعمله كما نجح جده وابوه قبل ان يصبح وزيرا للمهتدي ومن بعده
للمعتمد حيث كان يعتمد بعمله على مصارحة المسؤول برئايه محاول اقناعه قبل ان ينفذ
رئاس المسؤول الذي قد يختلف معه .اي انه ينطلق من فكرة ومبدئا ظرورة ابداء النصحية

والمشورة قبل تنفيذ الوامر التي قد تكون خاطئة وناقصة ومضرة لمصالح المةان كانت
فردية وغير مدروسة من عدة اطراف وجهات متخصصة بعدة تخصصات لدرجة مدحه فيها

كل ابو تمام قائل :
كل شعب كنتم به ال وهب –فهو شعبي وشعب كل اديب

- ميزانية الدولة بعهدالمهتدي صارت خاوية مما ساهم بزيادة البطالة وعم الفقر مثلما5و
تراجعت الحركة الثقافية

-قواد المهتديمن التراك هم كل من صالح بن وصيف قائدا عاما للجند وموسى بن بغا6و
الشرابي الذي تصدى للحسن بن زيد الطالبي واقلقه الموقع الذي احتله صالح بن وصيف

فترك الري وجاء بجنده نحو سامراء يريد حصته بحضرة الخليفة الذي رجاه ان يبقى حيث
هو فرفض ودخل بجنده واحاط بقصر الخليفة دون استئذان وطلب منه عزل صالح بن

وصيف الذي هرب وتبعه جند موسى فتقاتل جندا بجند وانتهت المواجهة بمقتل صالح بن



هجري فتفرد موسى بن بغا بدارالخلفة .256وصيف في محرم 
غير ان الجنود الذين انهكهم القتتال فيما بينهم لتنفيذ مئارب رؤسائهم الشخصية تمردوا

ضد بغا الشرابي ورفعوا للخليفة مطالبهم بخمس نقاط هي ان تعودكل المور للخليفة
 منحت للقادةوحده دون تدخل اي من قواد الجيش و تلغى القطاعات التي سبق وان

هو الذي يزيد او ينفص منهامايشاء للجند واعادة تنظيم قواتهم على اساس عشري ايو
لكل عشرة جنود عريف ولكل خمسين خليفة ولكل مائة قائد وان يكون قائدهم العام من
البيت العباسي وليس من احد الموالي من التراك وان يكون عطاء الجند ثابتا ومتساويا

ويدفع كل شهرين وقد وافقهم لمطالبيهم المعقولة والمفيدة للمة وللخليفة الذي كان مع
الئاسف بوضع مالي ل يسمح له ان ينخذ قرارا شجاعا لئان يضرب عصفورين بحجر واحد

ويتخلص من القادة التراك المتجبرين بايدي جنود منهم على الرغم مما اوحى له به وزيره
بن وهب.بل كتب للقائد بايكباك بئان يغتال القائد موسى بن بغا والقائد مفلح ليصبح قائدا

لجندهما فذهب هذا لهاذين يخبراهما بما امره الخليفة ان يفعل فئاتفقوا ثلثتهم ضده
يذهب للمهتدي يخبره بئانه سيفعل ما طلبه منه غير المهتدي اعتبرهن وكلفوا بايكباك ل

مترددا فقبض عليه وقتله وامر جند الفراغنة والمغربة والشروسنية حمل رئاسه
لجماعته الذين كانوا ينتظرون بخارج القصر و رؤوا رئاس قائدهم فهجموا على القصر
فبدات معركة بينهم وبين جند المغاربة والفراغنة والشروسنية الذين انهزموا امامهم

فواصلوا زحفهم للقصر حيث كان المهتدي يحاول جمع من ينصره وفيهم احمد بن جميل
صاحب الشرطة غير انه لم يستطع حيث هاجمه عشرة الف جندي وفقبضوا عليه في

ليكون سادس خليفة هجري واجبروه على ان يخلع نفسه وقتلوه بعد يومين 256رجب 
345 / الخضري ص  يغتال وسابع مع المين

 ) :الخليفة احمد بن المتوكل بن المعتصم الملقب ( المعتمدوخمسة عشر
سنة بين23 وحكم  (امه ام ولد فتيان الكوفية)هجري من230-ولدالمعتمد بسامراء عام 1

279م /رجب 892 هجري ووفاته بسامراء في تشرين الول 256م ورجب 870حزيران 
الغناء والرقص ومحاط بالندامىوسماع هجري وفاتا طبيعية قضاها بشراب الخمر

.367/الخضري ص
-معاصروالمعتمد 2 و

في خراسان -محمد بن طاهر بن عبد ا بن طاهر وهو اخرسللة ال طاهر هناك ح بين
الحسن بن زيد م وفيهم 928/864 هجري ,وفي طبرستان الزيدية حكموا بين259/248

هجري ,وفي اليمن امارة279/270 هجري ثم اخيه محمد بن زيد بين 270/250بين 
 هجري,وفي الندلس289/245م وفيهم زيد ابراهيم بن محمدبين 1968/897يدية بينالز

هجري وولده275/273هجري ثم ولده المنذر بين 273محمد بن عبد الرحمن توفى عام 
هجري ,وفي افريقية( تونس) محمد احمد الغلبي توفي300/275الثاني عبد ا بين 

هجري و قد نشروا نفوذهم بصقليةوحتى289هجري ثم اخوه ابراهيم توفي عام 261عام 
 حكمBasileI dit le Sicilienرومة وفرضوا جزية على بعض بابواتها ,وفي بيزنطة المبراطور 

وفي فرنسة الملكم,911/886 حكم بين Leon VI dit le philosophe م و 886/867بين 
Charles  ثم  877//843 الصلع بين Louis II حكم سنتين ثمLouis IIIحكم سنتين ثم 

Carloman حكم سنتين ثم Charles م ,وفي ايطاليا والمانية887 الغليظ حتى عام
/871 بينAlefred Le Grandطانيةالملك م ,وفي بري898 توفي عام Othon Iالمبراطور 

 م ,وفي روسية :ظهور سللة884/868حكم بينHuang Chaoم,وفي الصين المتمرد 899
Les Rus ou les Varèguesوهم من اصول des Danois و des Suédois وظهر فيهم المير Oleg

الوكرانية  Kiev م.بمقاطعة912/882بين

الستة -وزراء المعتمد3و
-عبيد ا بن يحى بن خاقان :شخصية مخضرمة وكان احد وزراء ابيه وبقي وزيرا حتى1

هجري ومشى الخليفة بجنازته وصلى عليه.263وفاته عام 
وب-الوزير الحسن بن مخلد :من مقاطعة دير قنى رشحه طلحة لنه كان كاتبه فئاجتمعت

تحت يديه قيادة الجيش والوزارة ويقال عنه بئانه كان يحمل دائما دفترا صغيرا فيه
ملحظات وارقام اساسية عن واردات ومصروفات دار الخلفة والقاليم .غير انه لم يبق

http://fr.wikipedia.org/wiki/Su%C3%A9dois
http://fr.wikipedia.org/wiki/Su%C3%A9dois
http://fr.wikipedia.org/wiki/Danois
http://fr.wikipedia.org/wiki/Danois


 هجري حيث هرب لبغداد عندما263من ذي القعدة 27و 11بالوزارة غير ايام معدودات بين 
علم بقدوم القائد التركي كوسى بن بغا لسامراء .

و.ت-الوزير سليمان بن وهب:كان وزيرا للمهتدي وعاش ببغداد ثم ذهب من جديدلسامراء
حيث اعتقله الخليفة واعتقل اولده وهب وابراهيم وعبد ا واحتجز اموالهم ليموت

هجري فيما اطلق سراح اولده الذين دفعوا مبلغ تسعمائة الف272سليمان بالسجن عام 
دينار.

هجري278-الوزير اسماعيل بن بلبل الشيباني الملقب ابو صقر تم القبض عليه عام ثو
وعلى اولده. و قال عنه الشاعر علي بن عباس بن جورجيس الملقب (ابن الرومي)

مواليد بغداد ومات مسموما فيها 
قالوا ابو صقر من شيبان قلت لهم –كل لعمري ولكن منه شيبان 

كم من اب قد عل بئابن له شرفا—كما علت برسول ا عدنان 

وج-الوزير عبيد ا بن سليمان بن وهب.

 هجري حيث تم القبض عليه وعلى ولديه272 /265وح-الوزير صاعد بن مخلد بين عام 
هجري.272ابي عيسى وابي صالح واخيه عبدون عام

-قائدا المعتمد :4و
هجري وهو اخ278م /892هجري ووفاته عام 256م/ 870-طلحة بن المتوكل بين 1

الخليفة وولي عهده حيث كان جند التراك قد طلبوا لن يولى عليهم قائدا من غير ملتهم
وهو اول قائد عربي للجيش العباسي المركزيبسامراء منذ مقتل الخليفة المين وفي عام

م عقد له اخوه قيادة الجيش بكل القاليم العباسية فصار طلحة وكانه الخليفة813/198
حيث لم يبق لخيه الخليفة ال الخطبة بيوم الجمعة وامن على حياته حيث بقي طلحة هو

هجري 278الخليفة الفعلي حتى وفاته عام 

ب- القائد احمد بن طلحة:كان يعمل تحت راية والده و اتبع سياستة بتجاهله لعمهو 
غير ان احمد اخذ الخلفة منهه  هجري ليحل محله ولد279الخليفة الذي سيتوفى عام 

كما سنرى .

هجري ا توفي بسامراء المام الحادي260 م /874-العلويون بزمن المعتمد في عام5و
م ودفن بجانب ابيه علي الهادي بن874/744عشر وهو الحسن العسكري عاش بين 

محمد الجواد بن علي الرضا بن موسىى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن
محمد زين العابدين بن الحسين بن علي .وترك بعده ولدا هو محمد الذي يلقب (المهدي

م878 و اختفى عام Le Dodicismeاو المام الغائب) وهو خاتم طائفة الئمة الثني عشر 
بظروف غامظة و ليزال الناس مختلفون بتفسيرغيبته واسبابها مثلما هم مختلفون

بئاسباب اختفاء جسد السيد المسيح من قبره بعد ثلثةايام من صلبه .
والعلوين يختلفون عن طائفةالشيعة الزيدية نسبة لعلي والطائفة الشيعة السماعيلية

 م وهو احد الولد السبعة لجعفر الصادق والذين762نسبة لسماعيل توفي عام 
منهم  :عبد ا الفطح ومحمد وموسى.

 رمضان4 سنة واربعة اشهر وستة ايام. بين 14-ثورة الزنج بالبحرين والبصرة و دامت 6و
هجري بقيادة علي بن محمد بن احمد بن علي بن  عيسى بن270و الثاني من صفر  255

زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب ويقال انه قيسي من ربيعة وظهر عام
 هجري بالبحرين. 249

 هجري قام محمد بن رجاء الحضاري عامل البصرة بالتصدي له ولجماعته254وفي عام 
كل من حنظلة السود من البحرين وسليمان بن جامع وريحان بن صالح قائدا الزنوج الذين

كانوا بحدود خمسين الف عامل جلبهم العباسيون من بلد السودان ليعملوا باقطاعاتهم
وبساتينهم وهربوابئاتجاة بغداد وعادوا للبصرة بعيد ان تم خل لهم الجو بعيد عزل والي



 هجري حيث قاد علي بن محمد اصحابه بعيد صلة عيد الفطر255البصرة عنها برمضان 
هجري ثم دخلوا الهوار وبقوا يتحكمون257 شوال 17واكتسحوا البصرة وحواليها في 

بالبصرة وضواحيها بما فيها عبادان والبحرين حتى مقتله ومقتل معظم مناصريه في
 هجري من قبل طلحة قائد الجيش الذي خسر اللف من رجاله270الثاني من صفر  

ود فيصل السامر ثورة الزنج بالعراق357 و الخضري ص 77/1/ينظر معجم البلدان 
العباسي

هجري.و كانا262/255-تمرد الصفاريون بقيادة يعقوب واخيه عمرو ولدا ليث الصفاربين 7و
يعملن بمهنة الصفارة فلقبا بالصفارين و التحقا بصالح بن نظر الكناني بولية سجستان
قرب هراة بئافغانستان الخالية وورثه بعيد وفاته درهم بن الحسين الذي ابقى معه ليث

هجري محله يعقوب بن ليث الصفار253واخيه عمروثم انقلب عليه جنده واختاروا عام 
الذي اضطلع بمطاردة الخوارج والشراة وتحالف معه ملوك الرخ والطبسين وذابلستان

والسند ومكران .
 شخصا للخليفة المعتز15كما قام بارسال هدايا منها مسجدا من الفضة يسع لصلة 

ليعلن له عن اهميته باسية الشرقية ويخبره عن استعداده بان يدفع خرجا قدره الف الف
درهم اذا وله الخليفة على ولية خراسان التي كان عليها محمد بن طاهر بن عبد ا بن

طاهر ..
هجري مد ليث نفوذه على ولية كرمان الحدودية مع سجستان ثم255ربيع الول 18وفي

هجري مدينة شيراز التي كان عليها علي بن الحسين بن عبد ا255غزا بجمادي الول 
بن طاهر الذي انهزم امامه .

هجري وبعهد الخليفة الجديد المعتمد غزا يعقوب بن الليث الصفار نيسابور259وفي عام 
التي كان عليها والي خراسان محمد بن طاهر بن عبد ا بن طاهر الذي قبض عليه بن

الصفار لينتهي عهد سللة ال طاهر الذي بدئا عندما كان المئامون لم يزل وليا للعهد
ليستطع نجم يعقوب بن الليث الصفار ارسال الهدايا للخليفة المعتمد طالبا منحه اقليمي
الشرق وخراسان غير ان الخليفة وعلى لسان قائده واخيه طلحة رفض ذلك وطلب منه

ان يبقى بوليتي سجستان وهراة .
هجري قام يعقوب بن الليث بغزو طبرستان التي كان عليها الحسن بن زيد260وفي عام 

التغلبي الذي انهزم بعد ان قتل اللف من جنده وتئاسير سبعين من الطالبيين مقابل
اربعين الف قتيل من جند ابن الليث الذي زحف بجنده يريد بغداد.

هجري قرر الخليفة المعتمد واخوه القائد طلحة التصدي له حيث التقى261وفي عام 
الجيشان بشرق مدينة واسط جنوب شرق بغداد وكاد النصر ان يكون حليفه لول انسحاب

كرهوا ان يحاربون جيشا يقوده الخليفة واخوه فهرب يعقوب بننهم اللف من جنوده ل
 فك اسر محمد بن طاهرالذي منحه الخليفة ولية بغداد فيما262 رجب 11الليث وتم في 

هجري بعد ان تنفذ ثمانية عشر سنة ليحل محله265توفى يعقوب ابن الليث بالهواز عام 
اخوه عمرو بن الليث الصفار الذي كان اكثر حنكة من اخيه حيث احب الجند واحبوه وواعلن

عن ولئه للخليفة المعتمد الذي وله على ما كان لخيه واكثر .
وفي عهد الخليفة الجديد (المعتضد) اخضع عمرو بن الليث مقاطعة نيسابور بعد ان غلب
فيها رافع بن هرثمة الذي انهزم منها لمدينة طوس حيث لحقه ابن الليث فهرب لخوارزم

فلحقه وقتله وارسل رئاسه للخليفة المعتضد الذي اكرم عمرو بن الليث الصفار ووله
على كل اقليم الري ومنه احتل اقليم بلد ما وراء النهربعد الذي كان اميرهالفارسي

اسماعيل بن احمد بن سامان الذي تراجع دون ان يتنازل على الرغم من ان عمرو بن
الليث ارسل مبلغ اربعة الف درهم ومائة وخمسين دابة محملة بالبضائع المختلفة

للمعتضد الذي وله ايظا على اقليم ما وراء النهر متجاهل اسماعيل بن سامان الذي حاول
قال: لوي ان يوقفه عند حده ويجعل بينهما حدودا تقف عند نهر بلخ الذي تجاهله عمرو الذ

شئت لغلقته ببيادر من الموال فاضطر اسماعيل العبور للجهة الغربية فنزل عمرو
لمقاطعة بلخ حيث حاصره اسماعيل بمن حشده من الجند الذين هزموا جند عمرو الذي

هرب ايظا وغاصت فرسه بالوحل وقبض عليه اسماعيل القبض وارسله للخليفة المعتضد
الذي سجنه ليقتل بعهد (المكتفي 



 هجري .وهم389م/ 999 هجري و 279م/ 819-ظهورسللةالفرس السامانيون بين 8و
سللة فارسية عريقة شئانها شئان البرامكة ينتمون لجدهم بهرام جور صاحب كسرى

هرمز ودخلو السلم بعهد جدهم اسد بن سامان التي سميت السللة على اسمه وورثه
بزمن المئامون اولده البعة وهم يحى بمقاطعتي اشروسنة والساش والياس بمقاطعة

هجري .ثم جاء بعدهم كل279/261هراة / افغانستان واحمد ونصرالول بسمرقند بين 
هجري ونصر الثاني بين301/295 هجري و احمد بين 295/279من كل من اسماعيل بين 

 هجري343/331 هجري .ونوح في فرغانة ثم ورث ولده نصرحكم السللة بين 331/301
 هجري ونوح366/350 هجري ومنصور بن نوح بين  350/343ثم عبد الملك بن نوح بين 

 هجري وعبد الملك389/387 هجري ومنصورالثاني بن نوح بين 387/366بن منصور بين 
 هجري .وبقوا هم ايظا كما فعل ال طاهر على علقة مهادنة مع389 /389بن نوح بين 

 العباسية كما اساء اليها التراك   فهم لم يسيؤوا للخلفةالخلفة العباسية ببغداد وسامراء
 ..728/سورديل ص 

م/905/هجري و254م/ 868 في مصر وبلد الشام بين Les Toulonides-سللة الترك 9و
 مملوكا لنوح بن اسد الساماني بفرغانة وقد اهداهي كان هجري نسبة لطولون الذ292
240 هجري للمئامون ثم التحق بعهد المعتصم بالجنود التراك حتى وفاته عام200عام 

 هجري بسامراء ولدا سماه احمد حيث تعلم العربية وحفظ القران220هجري وانجب عام 
وانظم بدوره لجند التراك تحت امرة القائد بايكباك الذي قاد عملية اغتيال الخليفة المعتز

 هجري واثبت احمد جدارة ادارية وقتالية. 255عام 
هجري وبناء على طلب القائد بايكباك تقرر تعيين احمد بن254 رمضان عام 25وفي 

طولون واليا على مصر ومعه كاتب بايكباك احمد بن محمد الواسطي.
وبعيدمقتل بايكباك حل محله بقيادة الجند الذين كانوا تحت امرة القائد اماجور الذي كان

احمد بن طولون قد تزوج ابنته قبل ان يذهب لمصر وكتب له بان يعمل على التوسع
بسلطانه ويقوي من نفوذه مما دفع احمد بن طولون لن يغزو مقاطعة /ميناء برقة بليبية

 هجري مما دفع باحمد258ويدعو بصلة الجمعة للخليفة ولعمه اماجور الذي توفي عام 
بن طولون لن يعلن انفصاله عن الخلفة العباسية بسامراء وبغداد .

هجري قرر القائد طلحة ان يرسل جيشا من سامراء بقيادة موسى بن بغا262وفي عام 
قبيل اغتياله لمقاتلة احمد بن طولون ووصل بجنده لمدينة الرقة غير انه لم يواصل السير
نحو مصر لن جنده اصروا على ان يستلموا جزئا من اجورهم ولم يكن لديه ما يكفي فعاد

بهم لسامراء 

هجري نشط البيزنطينيون بتحركاتهم على بعض الثغور السلميةبشمال263وفي عام 
سورية ومنها حصن لؤلؤة الذي كان منيعا عليهم سابقا حيث كان المدافعون المسلمون

قد قلت همتهم وعزائمهم مثلما قلت مواردهم
 هجري قام احمد ابن طولون بظم بلد الشام التي كانت تعاني من ضعف264 وفي عام 

الدارة والتهديد البيزنطي فئاصبحت امارة بن طولون تمتد بين بلد النيل وليبية وبلد
الشام حتى غرب الفرات وصار يزاحم سامراء التي رغب الخليفة المعتمد ان يتركها لو

 هجري بحملة منتصرة270سمح له اخوه طلحة ويلتحق باحمد بن طولون الذي قام عام 
 هجري عن عمر خمسين سنة270ضد البيزنطين بطرطوس ليتوفى بمصر بنفس عام 

 هجري فيما بقي الروم يتربصون بالمسلمين. وخلف270/254بعد ان حكم بمصر بين
 هجري وهم ولده292احمد بن طولون سللة حكمت بلد النيل وبلد الشام حتى عام 

م/884هجري والذي صارواليا على مصر بعيد وفاة والده عام 250م/864خمارويه مواليد 
 هجري وكان قد زوج ابنته قصر الندى283م/ 896هجري ومقتله بطوروس عام 270

للخليفة المعتضد ثم خلفه البن الول لخمارويه واسمه عساكر الذي قتله جنده  عام
 هجري وعمهم شيبان بن احمد بن292/283هجري وابنه الثاني هارون حكم بين 283

813وسورديل ص 378و 366هجري / الخضري ص 292طولون حكم عام 



-لم تكن واردات الدولة قد عادت بزمن المعتمد  للنتظام بسبب كثرة التمردات وانفراد10و
لم يكنالخلفاءطلحة بالسلطة بحيث ان الخليفة نفسه وعلى عكس معظم سابقيه من 

له منها نصيب منها لدرجة قال بهذا شعرا جاء فيه :
اليس من العجائب ان مثلي –يرى مال ممتنعا عليه ؟ 

وتؤخذ باسمه الدنيا جميعا -وما من ذاك شيئ في يديه اليه تحمل الموال طراويمنع
بعض ما يجبى اليه 

-ام تنشط  الحركة الثقافية بزمن المعتمد الذي حكم ولو اسميا لمدة حوالي ثلثة11و
وعشرين سنة وهي اطول فترة حكم حتى عهده وكان يشرب الخمر ويحب الطرب والغناء

 بن البيزنطي الملقب ( ابن الرومي) عاشوالرقص حيث اغتيل الشاعر علي بن العباس
 وخاصة الزيدية منهاو كان يناصر الطوائف الشيعية م و تزوج من فارسية 896/836بين 

اغتيل مسموما من م حيث 861/847.ولم يكن له حظ بين خلفاء سامراء ال مع المتوكل
J D Sourdel op cite p 376و 349قبل القاسم بن عبيد ا وزير المعتضد /الخضري ص 

الخليفة احمد بن طلحة بن المتوكل بن المعتصم الملقب (المعتضد ) حكم-ستة عشرو-
هجري ونقل مركز الخلفة من سامراء لبغداد 289م/902هجري  و 279 م/892بين 

 ) وكان قد عمل مع والده طلحة ثم خلفهولد ببغداد من (امه اليونانية المسماة ضرار-1
 هجري .278برئاسة الجيش بعيد وفاته عام 

.
 هجري اجبر ابن عمهالمفوض للتنازل له عن279-بعيد وفاة عمه الخليفة المعتمد عام 2و

م ببغداد بعد ان ترك سامراء وكان دمويا902/289الخلفة ليحكم هو حتى وفاته عام 
وخاصة معاوية وولده يزيد بخطبخلفائهم امر يسب  حيث ومتعصبا ضد بني امية

/.268الجمعة / غوتاس مصدر سابق ص 
.
-معاصروالمعتضد:3و

هجري 300بالندلس: عبد ا بن محمد الذي توفي عام 
 289وبافريقية /تونس ابراهيم بن احمد بن الغلب توفي عام 

وبمصر وبلد الشام خمارويه بن احمد بن طولون الذي زوجه ابنته (قطر الندى) قبيل ان
ثم هارون بن خمارويه المتوفي232ثم ولده المسمى جيش المتوفي عام 282يقتل عام 

 هجري .292عام 
واسعد بن285هجري ثم ابراهيم بن محمد م 279وباليمن عبد القادر احمد بن يعفر 

هجري الزيدية ثم القرامطة. 288ابراهيم الذي خلعه عام 
وبخراسان وسجستان عمرو بن الليث الصفار .

م 911 توفي عام Leon VIوببيزنطة :المبراطور
م .929/888بين Charles IIوبفرنسة الملك 

 .Olgميروبروسية .نفس ال

-وزيراالمعتضد 4و
 هجري وولده القاسم الذي كان قد288-الوزيرعبدا بن سليمان بن وهب توفي عام 1

الف دينار بالشهر و210.000ابلغ الخليفة بئانه يحتاج لسبعة الف دينار يوميا و 
 دينار بالسنة كنفقات حد ادنى بموجب جدول مفصل اشرف الوزير على2.520.000

وكان يعتبر مبلغا قليل بالمقارنة لما كان يرد لبيت المال بزمن الخلفاء الوائل حتىوضعه. 
عهد المعتصم كما اشرنا ..غير انه بعهد المعتضد ل ييوجد منها شيا بالخزينة بسبب

النشطارات التي حصلت بالدولة العباسية وخاصة (انفصال) مصر وبلد الشام وبعضا من
بلد ما وراءالنهر فاقترح الوزير على الخليفة بان يطلق سراح بعض الموسرين لقاء فدية
ومنهم خاصة علي و احمد ولدا محمد بن موسى بن الفرات فاطلق سراحهما واتفقا مع

احمد بن محمد الطائي على الشراف على (سقاية مياه دجلة والفرات والدجيل ونهر
عيسى والزابين والخابور وديالى وغيرها من النهار )على ان يدفعوا لبيت المال كل يوم



سبعة الف دينار ومات الوزيرالقاسم بنفس عام وفاة الخليفة 

-قائداالمعتضد:- 5و
-القائد شبل الطائي كان غلما لحمد بن محمد الطائي الذي قتله المتمردون / الثوار1

القرامطة بالكوفة بعد ان اثخن فيهم
-القائد عباس بن عمرو الغنوي الذي اندحر بالبصرة ايظا امام حركة القرامطة ابقيادة2و

سعيد حسن الجنابي 

م/883 هجري و 255م/869 بين Les Zinj/ les Noirs/ Les-حركة /ثورة/تمرد الزنج /6و
وأسسوا و هم من بلد السودان الفريقي وثاروا على المالكين البصرةهجري بمدينة 270

 العصر العباسيثوراتحكومة مقرها مدينة المختارة (جنوب البصرة) وكانت أطول 
وأخطرها بقيادة المفكر  علي بن محمد علي ابن محمد ابن أحمد ابن علي ابن عيسى

 هجري و247م/ 882ابن زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب وتمرد بين
قائد ثورة الزنج.وكان يمارس بسامراء تعليم النحوهجري بالبصرة والبحرين 252 م/887

والخط والنجوم وكان من بين المقربين (للخليفه العباسي الحادي عشر المنتصر ) الذي
اغتاله بعض القادة التراك بالسم ومارسو السجن والنفي والضطهاد لحاشيته كان علي
 وابن محمد هذا من بين المعتقلين.ثم حدث تمرد من فرقة الجند الشاكريه ببغداد وازرهم
عامة الناس وعاشت بغداد بفوضى عارمه بعد ان انسحب الجند والشرطه من الشوارع

فأقتحم المتمردون السجون وأطلقوا سراح من فيها ومنهم علي ابن محمدالذي هرب
لجنوب العراق ومنها للبحرين حيث دعا للثورة ضد الدوله العباسيه الواقعة تحت سيطرة

الجند التراك وبالرغم من اشتهار هذه الثوره بثورة الزنج ال انها لم تكن ثورة  عنصرية
  للزنج وحد يهم فقائد هذه الثوره عربي علوي وأغلبو قوادها عربا مثل علي ابن ابان

المهلبي وأحمد ابن مهدي الجبائي وسليمان ابن موسى الشعرواني وسليمان ابن جامع
ويحيى ابن محمد البحراني ومحمد ابن سمعان ومحيطها وجمهورها عربيا خالصا فقد

بدأت بمدينة هجر أهم مدن البحرين ثم ببادية البحرين ثم بالحساء بين احياء بني تميم
وبني سعد وفي هذا المحيط العربي وحدثت الحروب بينها وبين جيوش الدوله العباسيه

حيث يقول الطبري بئانهم جعلوا منزلة علي ابن محمد بالبحرين بمنزلة النبي محمد ودفع
الكثيرين منهم له الخراج هناك فئانتقل علي ابن محمد للبصره ونزل بين عرب بني ربيعه

من نزار ابن معن ابن عدنان الذين ساندوه حيث صار عدد  منهم من قادة ثورته وجيشه
.ولما القت الدولةعليه وعلى أغلب انصاره القبض ووضعتهم بالسجون مع ابنه الكبر

وابنته وزوجته فيما غادر على ابن محمدلبغداد متخفيا واقام بها عاما كامل 
هجري حدث بالبصرة صداما بين جند البلليه وجند السعديه واسفر عن255وفي عام 

كسر السجون وأطلق سراحو المعتقلين ومنهم اهلو وانصارو على ابن محمد فغادر بغداد
ووصل لضواحي البصره ليواصل ثورته من جديد حيث اخذت طابعا اجتماعيا واقتصاديا
عندما توجه نحو الزنج يدعوهم   للنظمام اليه حيث كانت البصره أهم المدن بجنوب
العراق مشحونة بالرقيق والعمال الفقراء اغلبهم مجلوبين من النوبة بالسودان ومن

الرتيرييين والحباش والقرماطيين إضافة لفقراء عراقيين يطلق عليهم الفراتيين يعملون
بمجاري المياه ومصابها والسباخ والملح لتنقية وتطهير الرض لكي تصبح صالحة للزراعه
ويعملون بظروف عمل قاسيه وتحت اشراف وكلء قساة ولحساب ملك الرض من العرب

وكان أول زنجي ينظم اليه هو ريحانو ابنو صالح الذيودهاقنة الفرس والتراك الوافدين. 
.أصبح من قادة الحرب والثوره وصار العبيد يتقاطرون على معسكر الثوار

ويقول ابنو خلدون بمقدمته :لقد تسلل الزنجو لمعسكر العلوي علي ابن محمد بعد أن
اقنعهم بان هدفه تحريرو الرقيق من العبوديه وتحويلوهم سادة لنفسهم وأعطاؤهم حق

 دامتلك الضياع والموال ووعدهم بمساواتهم بدولته التي تعمل من اجل ضمان ٍاجتماعي
تكافلي ويرفض الخلفه الوراثيه لبني العباس التي أصبحت اسيرة  بيدي قادة الجند

التراك والفرس.واستطاعت الثوره ان تكتسب  ثقة دجماهير الزنج والفراتيين خاصة بعدما
رفض قائدو الثوره علي ابن محمد مطالبدة الشراف والدهاقين والوكلء بأن يردد عليهم

عبيددهم لقاء خمسة يدنانير عن كل رأس وعاقب الذين قديموا العرض حيث طلب من كل
جماعة من الزنج ان يجلدوا سادتـدهم القدامى ممازاد من اطمئنانهم للثوره التي قال لهم

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9


فيها اشرككم فيها بيدي واخاطر معكم فيها بنفسي وليوحط ْبي جماعة  منكم فإن احسوا
مني غدرا فتكوا بي. .فتكاثر الزنجو بمن فيهم بعض وحدات الزنجيه من جيش الدوله

العباسيه الذي تعرض لهزائم امامهم حتى سميت بثورة الزنج وعاصمتهم المختاره بجنوب
شرق البصرة تتخللها فروعو النهار تربط بها مدنا ومناطقد وخاصة البحرين والهواز وواسط
والقادسيه وجنبلء والنعمانيه والمنصوره ورام هرمز والمنيعه والمذار وتستر وخوزستان

 او عراق العجم.سواد العراقوعبادان وأغلبد ما يسمى 

وقام عمال دوله الزنج يجمعون لعلي ابن محمد الخراج على عادة السلطين حتى خشي
خلفاء وامراء بنو العباس ان ينهار نظامهم فئالقوا بكل ثقلهم بالتصدي لها حيث عهد

الخليفه العباسي الخامس عشر المعتمد  القياده الميدانيه لخيه الموفق الذي عسكر
بجيشه بمنطقة سماها الموفقية التي تقع شمال عرب مدينة المختارة عاصمة الثوار

وامر بئان يأتيه خراج البلد لدعم المجهود الحربي المر الذي اقلق اخاه الخليفه المعتمد
الذي حاول الفرارمن سامراء لمصرليدخل بحماية الطولونيين فألقي القبض عليه بنواحي

الموصل واعادوه لسامراء شبه سجين.

 للهجره باشرت الجيوش العباسيه بقيادة الموفق بهجوم واسع على268  وفي عام 
المختاره عاصمة الزنج ووزع  قواده على جهاتها وجعل مع كل طائفة  معول لهدم السور
فوصلوا للسور وثلموه بمواضع كثيرة . ودخل أصحابو الموفق منها وتوغلوا داخل المدينة

فخرج المقاتلون الزنج من خلف الجيوش العباسيه وحدثت واحدة  من اعنف المعارك التي
قتل فيها معظمو مهاجمي الجيش العباسي الذي دخل مدينة المختاره فيما لذ بالفرار من

استطاع الفلتد عبر نهر دجله.

 للهجره تقدمت الجيوش العباسيه من جديد بقيادة الموفق نفسيه لهدم269وفي 
سورالمختاره مرة أخرى وتقاتل الفريقانواصاب سهم الموفق بصدره فئاضطرب عسكر

العباسين وهرب كثير من جيشهم .

 للهجره عاد للقتال الموفق بعد أن برأ من اصابته وأمر أبو حمزه269 من شعبان 21وفي 
نصير صاحب الزوارق التوغل بنهر أبي الخصيب فحملها الماء وألصقها بالقنطرة التي

عملها الزنج الذين كانوا موزعين على جانبي النهر ورموا الزوراق بكل معداتهم فأهلكوا
من فيها ومن بينهم أبو حمزه نصير..

م وكان لها جيش قوي884/868وكانت مصرقداستقلت بقيادة أحمد ابن طولون حكم بين 
بالشام يقوده المملوك (لؤلئة غلم ابن يطولون والذي راسل الموفق العباسي بئانه
مستعد لنجدته شريطة ان يعينه قائدا للجيوش العباسية فوافقه الموفق الذي كان

 للهجره وانظم الجيش الطولوني269مضطرا للبحث عن حلفاء فوصل لؤلئة في محرم 
السوري لجيش أخي الخليفه الموفق الذي خول لؤلؤ لقيادة الجند لقتال الزنج فشرع

بمحاربتهم بفريق بعد فريق ليتمرنوا على قتالهم وليقفوا على المسالك والطرق بساحات
القتال التي لم يعهدوها من قبل.

وكان الزنج بعدان انتصروا بمعركة نهر أبي الخصيب قاموا  بتضييق جانبيه وجعلوا بوسطه
ها منه بحالة المد  واقترح باب ا ضيق ة لتمتنع الزوارق من دخوله بفترات الجزر ويتعذرخروجو

الموفق على لؤلئة مهاجمة نهر ابي الخصيب  فتمكن مقاتلوه من قتل معظم الزنج
القائمين على المضيق 

 للهجره تقدمت الجيوش العباسيه والشامية الطولونيه من كل الجهات270وفي محرم 
نحو المختاره عاصمة الزنج وتشابك الفريقان وسقط فيها آلف القتلى من الجانبين وتمكن

الزنج صد الجيشين العباسي والشامي..

غير ان الموفق امر بمعاودة القتال فزحف جنده بالماء واليابسة فتصدى لهم الزنج واشتد
القتال وانهزم الزنج وتبعهم أصحاب الموفق يأسرون ويقتلون وغرق بعظهم وتم القبض
على عيال علي بن أبان المهلبي وأخويه : الخليل ومحمد وأولدهما  فيما انسحب الثائر

العلوي قائد ثورة الزنج علي ابن محمد ومعه سليمان بن جامع وإبراهيم بن جعفر
الهمداني ودرمويه الزنجي .

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82


 

ه لقتال الزنج مرة أخرى وأمربرد السفن للضفة الخرى وبعد ثلثة ايام قاد الموفق جيوشد
من نهر دجله حتى ليفكر الجندو بالهزيمه والتقى الجيشان مرة أخرى بقتال ضارانهزم مرة

اخرى الزنج . حيث تم مقتل قائدالزنج العلوي بعد ان قاد تمردا/ ثورة لمدة عشرين عاما
بلغ العنف فيها من الجانبين حدا لم يسبق له مثيل بالتاريخ السلمي حيث قدر

413 و 356/ الخضري ص المؤرخون بئان حرب الزنج خلفت اكثر من نصفد مليون قتيل.

م نسبة للدولة القرمطية التي977/903 بالكوفة بينLesQarmates-حركة /ثورة 8و
م وقامت إثر ثورة اجتماعية وأخذت1171/ 909 بمصر بينالدولة الفاطميةانشقت عن 

 عند العرب والمسلمين . الشتراكيةطابعا دينيا ويعتبرها بعض الباحثين من أوائل الثورات 
 المامجعفر الصادقومن الناحية التاريخية فئان حركة القرامطة بدئات بعيد وفاة 

م حيث حدث انشقاق بالصف الشيعي765 عام لشيعةالسادس للثني عشريةا
 الصادق هو المام وعرفوا فيما بعدإسماعيل بن جعفر.فالسماعيلية أعتبرت 

 الصادق المام السابع وهم يمثلونموسى بن جعفر وهناك من أعتبر اخوه بالسماعيلية
لتمييزهم عن (المامية السبعية(الثناعشرية )الغلبية الساحقة للشيعة اليوم ويسمون 

 بشمال شرقسلميةالسماعيلية ) الذين كانت قيادتهم المركزية السرية تقيم بمنطقة 
سورية التي كانت مقرا للدعوة العباسية.وقام السماعيليون بحركة نشظة وسرية اطلق

عليهم الحشاشون)  لنشر مذهبهم  
م892/870 م وبعهد الخليفة العباسي الخامس عشر (المعتمد ) حكم بين 873ففي عام 

ظهر أعداد من الدعاة الفاطميين ينشرون المذهب السماعيلي مما أثار عدم تقبل
الشيعة الثنا العشرية 

حمدانوفي العراق حيث مركز الخلفة العباسية كانت الدعوة السماعيلة تدار من قبل 
 الذي ذكر البغدادي بكتابه الفرق بين الفرق بان القرامطة تنسب لحمدان قرمطقرمط

الذي لقب بذلك لقرمطة بخطه وكان أكارا من أكرة سواد الكوفة .وبعث ابا سعيد الجنابي
للبحرين يدعو لمحمد بن إسماعيل على انه امام غائب سيعود 

 الخليفة الفاطمي بأنه امام وانه من سلله محمدعبيد ا المهدي أعلن م899وفي عام 
بن إسماعيل الذي لم يكن المهدي المنتظر وانما اشاع السماعيليون ذلك خشية النيل

محمد بن ( الواقي)ومحمد بن إسماعيل  أحمد بن من أبناءه وسللته التي استمرت وهم.
( الزكي ) ولم يعلنو انفسهم ائمة بشكل علنيبن محمد   عبد ا  ( النقي)احمد المستور

خشية بطش الدولة العباسية.واعلن عبيد ا المهدي انه المام الحادي عشر للمسلمين
وأمرجميع الدعاة بمختلف المصار باعلن ذلك ونشر الدعوة بئاسمه بدل من محمد بن

اسماعيل .غيرأن السماعيلية بالعراق والبحرين وخراسان برئاسة حمدان قرمط رفضوا
العتراف بامامة عبيد ا المهدي وواصلوا تمسكهم بشأن مهدية محمد بن أسماعيل

 م دولة قرمطية بالبحرين وقطعوا علقتهم بعبيد ا المهدي فعرفوا فيما899واقاموا عام 
.بالقرامطة نسبة لحمدان قرمطبعد 

وبدئا القرامطةبالعراق والبحرين يشجعون هجرة بعض القبائل العربية التي إتبعت دعوة
القرامطة لمصر حيث الفاطميون الذين تصدوا للقرامطةالذين انتزعو الحجر السود من

 ان يكتب لقرامطةالعراق والبحرين بانالحاكم بأمر ا الفاطميالكعبة مما اجبر 
 يأمره برد  القرمطى  كما أرسل الخليفة الفاطمى المهدي رسالة تهديد لحمدان يعيدوه /

د أموال أهل مكية التي سرقها فإنيه سيأتيه بجيش لقيبدلد له بهم الحجر السود للكعبة ويدرو
وأذعن القرامطة للتهديد وأعيد موسم الحج بعد تعطيله لمدة اثنين وعشرين سنة.

 انتهت بوفاته .علي بن الفضلوفي اليمن أسس القرامطة دولة على يدي 

وبنو بني هللواماببقية شبه جزيرة العرب فقد إتبعت بعض قبائلها دعوة القرامطة.مثل 
 وغيرهم وكانوا عماد جيش القرامطة الذي غزو به أنحاءوأشجع وفزارة وبنو كلب سليم

 باستقدام بني هلل وسليمالفاطميينالجزيرة العربية والعراق والشام ومصرحيث بدأ 
وفزارة وأشجع وبنو معقل للستقراربمصرفنزلت تلك القبائل واستقرت بصعيد مصر

خصوصا لمدة تربو على القرن،

 بمشورة وزيره اليازوري للستقرار بشمالالمستنصرثم شجعها الخليفة الفاطمي 
أفريقية للقضاء على الحركة الستقللية التي قادها عامل الفاطميين في (تونس )
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 من صعيد مصر لشمالمعقل  وبنو  وأشجع وفزارة وبني سليم بنو هللفنزحت قبائل 
 ولم يترك  القرامطة أثارا هامة باليمن لهيمنةبتغريبة بني هللأفريقية فيما عرف 

المذهب الزيدي فيه ..

كما قام القرامطة بصك نقود الرصاص حيث ذكر الباحث السوري محمد أمين جوهر أن
الدولة القرمطية كانت تقدم العون المادي لمن يستطيع أن يبني عمل أو حرفة أو زراعة
وقاموا بشق القنية وزراعة النخيل ومنعوا ذبح الحيوانات خارج المحلت المخصصة لها

ويئاخذون الضرائب من التجار ورسوم الموانئ والتاوات المفروضة على القطار المجاورة
مثل الكوفة والبصرة وعمان والشام وموارد أخرى تجبى من قوافل الحج  وما يحصلون

عليه من مبيعات اللؤلؤ المستخرج من مياه الخليج . 

 م سلم أبو طاهر الجنابي قائد القرامطة بالبحرين-زمام الدولة لشاب931و.في عام 
فارسي كان قد رأى فيه المهدي المنتظر. وثبت ان ذلك القرار كان مدمرا بالنسبة للحركة

القرمطية فقد أقدم ذلك الشاب على اعدام بعض أعيان دولة البحرين حتى وصل
 والنبياء الخرين المر الذي هز المجتمع السلمي مما أضطر أبومحمدالمرلسب 

طاهرالعتراف بانهانخدع بهذا الدجال وامر بقتله بعد ثمانين يوما كانت كافية لضعاف نفوذ
القرامطة وايذانا بنهاية دولتهم.حيث تحولت العمال العدائية بين قرامطة البحرين
 م.969والفاطميين لحرب معلنة بعهد المام المعز وبأعقاب الفتح الفاطمي لمصر سنة 

وبحلول نهاية القرن العاشر كان قرامطة البحرين قد تقلصوا لقوة محلية وبحلول منتصف
القرن الحادي عشر كانت الجماعات القرمطيةبالعراق وفارس وماوراء النهر قد انحازت

لجانب الدعوة الفاطمية.وبدأ الضعف يسري بكيان  القرامطة  فئاستغلت قبائل البحرين
 بأن الصغر أبا الحسن الثعلبيابن خلدونهذه الفرصة وأخذوا ينازعونهم السيادة وذكر 

 رؤساء عمان لطرد القرامطةفاستولى بنوبني مكرم بالحساء تحالف مع بني ثعلبزعيم 
 وادى ضعفللخليفة العباسي وخطب فيها الحساء والصغر على عمانمكرم على 

القرامطة لظهور ثلث تكتلت بإقليم البحرين هي امارة بنو الزجاج برئاسة أبو بهلول
 كان ضامنا للمكوس بجزيرة اوالعبد القيس الزجاجي من 

: من بني قيس الذين  قضوا على حكم البهلول بجزيرة أوال،القطيفوإمارة آل عياش ب
وتوحيدها مع القطيف. 

:بزعامة عبد ا بن علي العيوني.وهي أقوى تلك التكتلت وتمكنت منالعيونيونوامارة 
دحر القرامطة حيث تعاهدت بعض بطون ربيعة بن نزار على التخلص من نفوذ هم فأمروا

 حيث حصلتدولة العيونيونعليهم عبد ا بن علي العيوني زعيم آل إبراهيم ومؤسس 
بعض المناوشات العسكرية بين عبد ا بن علي العيوني والقرامطةغير انه لم يتمكن

 هـ وفدا للخليفة العباسي السادس465 م/ 1072من إزالتهم لكثرتهم فئارسل عام
نظام ووزيره ملك شاهوالسلطان السلجوقي م 1075/1031  القائم حكم بين والعشرين 

. القرامطة يطلب منهم المدد لمواجهة الملك

ويذكر أن جيش (الخليفة االقائم) الذي أرسله للقضاء على الدولة القرمطية كان ثمانين
الف ينما لم يتجاوز جيش القرامطة  الفان وسبعمائة رجل كما جاء برسالة أبي طاهر
للخليفة المقتدر ويدل ذلك على مدى تمسك الناس بدولة ثائرة قامت لبعض الوقت

بتأمين العدالة الجتماعية للناس وقضت على الفقر

ومن القبائل العربية التي ساندت القرامطة هم  قبائل بنو قيس وبنو كلب وبنو ضبةوبنو
الخريس وبنو عقيل وبنو أسدوبنو هلل وبنو سليم وبنو خفاجه وبنو نبهو.وهي كلها قبائل

تبنت المذهب الشيعي ولذلك يزعمبعض مفكري السنة بأن القرامطة هم حركة باطنية
(هدامة) ظاهرها التشيع لل البيت والنتساب إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق

 قبل انعربستانوتنسب لحمدان بن الشعث ويلقب بقرمط لقصر قامته وساقيه وهو من 
 والخضري ص27/8ينتقل للكوفةواعتمدت التنظيم السري العسكري./ انظر ابن الثير 
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 هجري حيث ظهرت بعهد الخليفة492م /867 بين Les Saffarides-تمرد سللةالصفار 9و
 ببلدفارس على يدي يعقوب بن الليت الصفار بينSijistanبمقاطعة (المعتضد ) 

الذي كان بخراسان يريد اقليم ما وراء النهر الذي تصدى له واليه اسماعيل بنم 978/867
احمد الساماني وقبض عليه وسلمه للخليفة المعتضد الذي سجنه حتى وفاته .كما

تمكن اسماعيل بن احمد الساماني التصدى لمحمد بن زيد بطبرستان الذي اراد ان يظم
خراسان وجرجان اللتان فقدتا واليهما عمرو بن الليث حيث قتل اسماعيل احمد الساماني

محمدبن زيد ويؤسر ولده زيد لينتهي على يديه امارتي محمد بن زيد و الصفاريين التي
J و376 / الخضري ص 1492 م و استمرت بسجستان حتى عام 911انتهت بالعراق عام 

D Sourdel op cite pp 718/719./

-على عكس معظم القاليم العباسية التي كانت تريد النفصال المالي عن مركز10و
 بسامراء وحكم واليا على250م/هجري844الخلفة فان احمد بن طولون ولد بسامراء 

م وتوفي عام270م/ هحري 884م وخلفه ولده خمارويه وحكم بين 868 /884مصر بين 
ارسل للخليفة المعتضد هدايا كثيرة كان منها مائة رجل قد  هجري كان282م/ 896

وبئايديهم حراب فضية واقبية من الديباج مع اربعين حمل من البغال محلة بسروج فضية
ترافق (ابنته قطر الندى ) وما تملكه  من ذهب شخصي مع جهازها المكون من سرير من
الفضة وفيه اربع قطع من ذهب واقراط من الجوهر مع مائة هاون من ذهب والف وسادة

واغطية من الحرير لتكون زوجة للخليفة. وارسلهامع اخيه شيبان بن احمد بن طولون
وامرعماله لن يبنوا بين القاهرة وبغداد وعلى مسافات كل خمسين كم خانات مجهزة بما
يلزم من ماء وطعام وامن لها والوفد المرافق لها ودوابهم حتى وصلت قطر الندى لبغداد

هجري.واعد لها الخليفة المعتضد عرسا يشبه لحدما عرس المئامون282 م/896عام
على زوجته الفارسية بوران

.
هجري قتل والدها خمارويه بطرطوس فخلفه ولده المسمى جيش الذي283وفي عام 

قتله جنده ليحل محله اخوه هارون الذي اتفق مع الخليفة المعتضد ان يتنازل من
طرطوس وقنسرين ويقصر سلطته على مصر والشام وان يدفع سنويا لبيت المال ببغداد

813 وسورديل ص 378مبلغ اربعمائة وخمسين الف دينار ففعل /الخضري ص

-كان المعتضد يتكلم اليونانية وصار على علقة مع عدد من المتكلمين بها منهم11و
 م/910هجري و 215 م/ 830الطبيب إسحاق بن حنين بن إسحاق العبادي عاش بين  

 هجري كان أوحد عصره بالطب298

 هـ  288 م/ 901 هجري و221م/ 836والفلكي ثابت بن قرة بن مروان عاش بين 
والطبيب يحي بن ابي الحكيم الحلجي  وضع رسالة بالطب بعنوان تدبير البدان النحيفة

التي غلبت عليها الصفرة وترجم رسالة بالرصاد الجوي / الفلكي لمؤلفها التريزي 

بدادي عالم لغات وطبيب و ندْين بن إسحق العي  عامالحيرة نسطوري مواليدمسيحيحو
ويمن كبار المترجمين  وكان يجيد بالضافة للعربيةكلداني  لب مسيحي هـ   194 /م810

بغداد وقد ترقى ليصبح طبيب الخليفةبالسريانية والفارسية واليونانيةودرس الطب  و
 وتعليقاتهجالينوسلترجمة حيث استطاع ترجمة كتب خاص بابرز حنين بشكل و     المتوكل

 بدقة ونظام اعتمدة الكثير من المترجمين اللحقين لعصره كما قامأبقراطعلى كتب 
بيت مسؤول عن المأمون العباسيعينه الخليفة و.بتصحيح الكثير من الترجمات الخاطئة

عربية منللل يترجمه وديوان الترجمة،وكان يعطيه بعض الذهب مقابل ما الحكمة
وبلد الروم وعاصر تسعة من الخلفاءوله العديد من الكتبلبلد فارس ورحل .الكتب

ا لطب والمترجمات التي تزيد عن المائة،وأصبح المرجع الكبر للمترجمين جميع ا ورئيس 
 العيون توفيعلمي.بطبالعين أقدم مؤلف عن العيون حتى أصبحت مقالته العشرة

 هـ   260 م / 873سامراء عامب
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.تشريح العين لحنين بن اسحق من كتابه العين

كماقرر المعتضد وضع تقويم او رزنامة تزاوج بين السنة القمرية التي اعتمدها العرب
والمسلمون التي تبدئا من شهر محرم وتقل عن السنة الشمسية بئاحد عشريوما وربع

يوم تبدئا مع365القليل والسنة الشمسية التي كانت معتمدة من الفرس على اساس 
حزيران واخذ بهاوالي العراقين خالد بن عبد ا بن11نوروز والذي يكون في يوم

هجرى مكة بعهد الوليد بن89تولى عام  م و686/66يزيدالقسري اليماني  مواليد 
هجري هشام العراقين اي الكوفة والبصرة ليولي بعده120/ 105عبدالملك ثم وله بين

م الوليد بن يزيد بتهمة743/126يوسف بن عمر الثقفي الذي سجن خالد الذي قتله عام 
هجري عبيد ا بن يحى وزير المتوكل كمااخذ به243كما اخذ بذلك التقويم عام الزندقة 

الخليفة المعتضد الذي كتب بذلك للمصار والقاليم التابعه له لن مصروبلد الشام كانت
/380/381تستخدمالتقويم القبطي البيزنطي الثابت/ الخضري ص 

-اقام المعتضدببغداد و يترك سامراء التي احتض قبور ستة خلفاء هم:الواثق12و
علي بن محمد والمنتصر والمعتز والمهتدي والمعتمد وابن المعتز وقبور الئمة الثلثة

 م/ ربيع الخرة عام902وولده الحسن والمهدي وليموت هو ببغداد في نيسان 
هجري واوصى بولية العهد لولده علي المكتفي289

كتفي) الخليفة علي بن احمد المعتضد بن الموفق بن المتوكل الملقب (الموسبعة عشر
هجري295م/908 هجري ومات ميتة طبيعية ببغداد عام 289م/902بين حكم 

امه ام ولد تركية اسمها جبجك)هجري و(263م/ 876-ولدبسامراء عام 1

هجري وله والده ولية المغرب القصى التي انتهت فيها سلطة292  في عام -2و
الدارسة على يدي اخرهم يحى بن ادريس بن عمر بن ادريس الثاني بن ادريس الول

م المتعاطفين909/800  م حيث حل محلهم الئاغالبة حكموا بين 863/849  الذي حكم بين 
حيث974/904  مع الدولة العباسيةو حل محلهم الفاطميون الذين حكموا بتونس بين 

381/285/42/سورديلم 1090  دحرهم امويو الندلس فهربوا لمصروبقوا فيها حتى عام 

-معاصروالمكتفي :3و
في افريقية (تونس):زياد بن عبد ا الثالث بن ابرهيم بن احمد بن محمد (تونس)اخر

هجري. 296م/ 909هجري و 290م/ 903امراء بنو الغلب حكم بين 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:Eye_large.jpg&filetimestamp=20070628004952&
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م وكانوا999/819وفي بلد فارس و خراسان وما وراء النهر سللة ال سامان حكموا بين 
مهادنين للخلفةالعباسية وكان منهم بعهدالمكتفي كل من اسماعيل بن احمدبن سامان

هجري ثم ولده احمد / سورديل ص301 هجري وولده اسماعيل حتى عام 295/279بين 
,وفي مصر وبلد الشام..شيبان بن احمد بن طولون وهو اخر امراء الطولونيين729

,وفي اسبانية813هجري / سورديل ص 292المهادنين للعباسيين ايظا حكم فقط عام 
 م,وفي الصين عهد912/888السلمية :سابع امراء بنو امية المير عبد ا بن محمد بين 

Charles III dit le م,وفي فرنسةالملك 960/907 الخمسة والممالك العشرة بين السللت
Simleانية الملك  م,وفي بريط929 /888 بينEdouard مبراطوريةم  وفي ال924/899 بين

وفي روسية الميرم, 918/911 بين Conrad Iالرومانية الجرمانية المقدسة المبراطور 
Oleg م911/882 بين 

هجري لحرب قادها290  م/ 903       الذي تصدى عامLeon VI  وفي بيزنطة :المبراطور 
المسلمون من طرسوس واحتلوا انطاكية بعد ان قتلوا خمسة الف ببزنطي واسرو

 لنLeon VI  خمسة الف اخرين مقابل الف ومائتي اسير مسلم مما دفع المبراطور 
يرسل بالعام التالي وفدا للمكتفي يطلب فيها تبادل السرى الذي تم بالعام القادم

هجري بئاشراف رستم بن برد قائد الثغور مع بيزنطة ..غير ان المسلمين ولجل293
هجري من طرسوس على الراضي البيزنطية294  تحرير مائتي مسلم اغاروا ثانية عام 

التي كان فيها الجنرال الدى تم تئاسيره مع عدد كبير من رجاله وثم اطلق سراحهم عام
 هجري بعملية ثانية لتبادل السرى بزمن المكتفي وهي المبادلة الخامسة او295

/391/ الخضري ص السادسة بين العباسيين والروم

-وزيراالمكتفي :4و
الوزير القاسم بن عبيد ا بن سليمان بن وهب وكان وزير ابيه وبقي معه حتى وفاته

هجري 291عام 
والوزير العباس بن الحسن الذي بقي معه حتى وفاة الخليفة وسيقتله كل من الحسين

هجري 296 من ربيع الول عام 2بن حمدان وبدر ووصيف في 

الثلثة-قواده المكتفي التراك 5و
م933/321مؤنس الذي كان بمثابة حاجبه ومرافقه الشخصي وسيقتل عام -القائد 1

بئامر من الخليفة التاسع عشر القاهر. 
 هجري من قبل يحى بن زكرويه الذي نشر289وب-القائد سبك الديلمي قتل بالشام عام 

دعايته القرمطية بين قبائل تميم وطي بين الكوفة والسماوة وتدمر ونواحي دمشق التي
كان عليها طغج بن جف ممثل هارون خمارويه بن احمد بن طولون الذي انهزم بدوره امام
يحى زكرويه القرمطي الذي قتل بدمشق وحل محله حسين بن اخيه والذي حكم ببلد

الشام حيث تصدى لجند الخليفة بقيادة القائد ابا الغرالذي قاد من بغداد عشرة الف
من رجاله10/9مقاتل ووصل بهم لحلب حيث جرى فيها قتال عنيف خسر ابو الغر فيه  

ليوجه له الخليفة جيشا اخر بقيادة محمد بن سليمان الكاتب الذي تمكن ان يهزم زكرويه
 متجها للكوفة ليعاد للرقة حيث الخليفة291 من محرم 26الذي هرب ليقبض عليه في 

المكتفي الذي جلبه معه وسبعين من رجاله وقتلهم ببغداد. 

وت-القائد وصيف بغا الذي كان محبوبا من جنده وحاول الوزير القاسم تحجيم دوره عندما
كان يقود الجيش ببلد فارس فقام وصيف بتوجيه قواته نحو واسط رغم ارادة الخليفة

مما دفع احد واغتاله الذي عزله وارسل قاضي القضاة محمد بن يوسف الذي استدرجه
لغدره بقصيدة جاء فيها  الشعراء ينتقدقاضي القضاة

قل لقاضي مدينة المنصور –بم احللت اخذ رئاس المير 
ياقليل الحياء يا اكذب المة – ياشاهدا شهادة زور يا ابن يوسف بن يعقوب 

اضحى اهل بغداد منكم في غرور..انتم كلكم فدائا لبي حازم المستقيم في كل المور 



)هو اخ المكتفيلخليفة جعفر بن المعتضد بن المتوكل الملقب(المقتدروثمانيةعشر-ا
هو هجري و320 م/ شوال 932هجري واغتياله بتشرين الثاني 295م/ 908بين وحكم 

25      سابع خليفة يغتال وثامن مع المين وحكم اطول فترة لخليفة عباسي بلغت حوالي
عاما

هجري (من امه ام ولد تسمى شغب وهو السم282م/859-ولدالمقتدر ببغداد عام 1
م/908الذي اطلقه عليها الخليفة المعتضد وهي أم الخليفة المقتدر عاش بين 

 هـ320م/932هجري و295

-كانت (الجارية شغب )تتفوق بفن التئامر بقصر الخلفة حيث لقي على يديها العديد2و
من نساء الخليفة المعتضد حتفهن بالسم ومنهن السيدة قطر الندى بنت أحمدبن طولون
والسيدة دريرة التى استأثرت ردحا من الزمان بقلب المعتضدالذي أنشأ لها حمام سباحة
اغرقت فيه وبكاها الخليفة شعرا.وبالطريقة نفسها اغرقت السيدة جيجك التركية زوجة
الخليفة المعتضدوام ابنه المكتفي.ولم ينتبه الخليفة المعتضدبوقت مبكر للموت السريع

لنسائه ولم يتصور بئان شغب وراءها.وبدئا يخشاها وسماها شغب وعزلها ببيت تحت
الرقابة حيث تربي ولدها المقتدر ومعها رفيقتها الجارية (ثمل) التي كانت تأتيها بالخبار

وتساعدها بمؤامراتها حيث كانت شغب تتئامر لتولية ابنها المقتدر الخلفة بعيدأبيه
المعتضد وبدأت خطتها بإحكام سيطرتها على ابنها بحيث أصبح ل يفارقها وليتصرف بدون

أمرها.ثم عملت من خلل ساعدها اليمن ثمل التخلص من الجارية الحسناء جيجك أم
علي المكتفي أكبر أولد الخليفة المعتضد والمرشح وليا للعهد بعده 

سنة وكان من الخلفاء31هجري مات بصورة غامظة الخليفة المكتفي وعمره 295-في 3و
سنة ولم يعهد رسميا لحد بولية العهد فحصل ما25القوياء لكن عهده الذي استمر 

يسمى ب(فراغ السلطة) فقرر وزير اخوه وهو العباس بن الحسن ومعه كل من علي بن
الذي كان عمره ثلثة عشر سنة وعمم ذلك محمد بن موسى بن الفرات ميايعة جعفر

على الناس فيمااعترض كل من محمد بن داود الجراح والحسين بن حمدان الذي خرج من
بدر ووصيف اللذان اغتالالتركيان بغداد لينجو بنفسه من هذه الفتنة .كما اعترض القائدان 

هجري الوزير العباس بن الحسن وبايعا عبد ا بن المعتز ولد ببغداد296في ربيع الول 
بالدب وكتبالمراء العباسيين القلئل الذي انشغل  هجري وكان من 247 م/861عام 

كتبا منها الزهور والرياض والبديع والداب والجامع بالغناء والجوارح والصيد وفصول
التماثيل وحلي الخبار واشعار الملوك وطبقات الشعراء ووزيره محمد بن داود الجراح

وابقى على القواد التراك 

-يروي ابن الجوزي بكتابه (المنتظم) تفاصيل انتقال الخلفة من المكتفي للمقتدر4و
 هجري سأل عن أخيه أبي الفضل295فيقول ..لما اشتدت علة المكتفي بذي القعدة عام

جعفرفأحضر القضاة فأشهدهم أنه قد جعل العهد إليه بعيد وفاته فتحركت السيدة شغب
وتئامرت لمنع تنصيب اخاه لبيه والكبر منه جعفر وعملت على فرض ولدها الشاب

(المقتدر) الذي بلغ هو الخر ثلث عشرة سنة وفرضته حيث لم يكن من تولي الخلفة
قبله أصغر منه. واستمر حكمه طوال ربع قرن. 

-تحكمت السيدة شغب ام المقتدر بمقاليد السلطة بما فيها عزل وتعييــن الــوزراء وكبــار5و
المسؤولين.وارجع المؤرخ الــذهبي حيــث كــانت تـأمر وتنهىلضــعف شخصــية ابنهـــا،ومنعت
نطـق اسـم شـغب الـذي أطلقـه عليهــا زوجهــا الخليفـة المعتضدفصاراسـمها (الســيدة أم
المقتدر)و صادرت الجواهر التي كان المعتضد يزين بها نساءه الســابقات وحضــيت ببعضــها
صــاحبتها (ثمــل) وأعطتهــا لقبــا جديــدا هــو القهرمانــة أم موســى ووســعت نفوذهــا حيــث
ساهمت بعزل الوزير ابن الجراح الــذيادعت بـانه اهانهــا كمــا ســاهمت مـع ســيدتها شــغب
شغببمصادرة  اموال كل من الوزير حامد بن العباس والوزير علي بــن عيســى والــوزير يــن

الجراح.. 

هجري اصدرت السيدة شغب قرارا يعــد ســابقة بالتاريــخ الســلمي عنــدما306  وفي عام 
كلفت ام ولد ثمل أو أم موسى القهرمانة أن تجلس بجامع الرصافة بعيد صــلة كــل جمعــة
للنظر بعرائض الناس ويحضر الفقهاء والقضاة والعيان والحجــاب وكبــار المــوظفين لتنفيــذ



أحكامهابعد ان تنظر بشكاوى الناس وقضاياهم وتبرز تواقيعها عليها فكان لهاتين المرأتيــن
شــغب ام المقتــدر وثمــل ام موســى نفــوذ كــثير بــأمور الخلفـــة،ين تغييــر الــوزراء وشــراء
المناصب وبيع القطاعات. ومن آثارها بناء مستشفى ببغداديديره الطبيب سنان بــن ثــابت

كانت تكاليفه السنوية سبعة آلف دينار.

 هجري تغيرت شغب على خادمتها( القهرمانة  ثمــل  )فصــادرت أموالهــا وعــثروا299وفي 
على جثتها غريقة بدجلة.

-وزراء المقتدرالثنا عشر  6و
هجري298 و ذي الحجة 296-الوزير علي بن محمد بن موسى بن الفرات بين ربيع الول 1

وقتل معظم من ساند تخليف المعتز فيما اعفى القاضي محمد بن يوسف بعدان اخذ منه
مائة الف دينار ليئاتي دوره هو حيث اختلف مع الخليفة الذي كان يحتاج للموال فئامر

بحجز امواله واموال اولده التي احصاها مؤنس الخادم وبلغت الف الف دينار عينا
وستمائة الف دينار من القطاع والثاث والدواب

وب-الوزير محمد بن عبيد ا بن خاقان :حول من ماله الخاص للخزينة الخاوية مائة الف
دينار غير انه اهمل الشراف على ديوان البريد والمراسلت مع القاليم و يكلف اكثر من

طرف وجهه بعملية وعملية واحدة مما يضيع فيه الوقت والتقان كما كان يهب قطعا
واجورا لعدد من حوله من حاشية الخليفة وخاصة السيدة شغب ام الخليفة التي كانت

لها اليدين الطويلتين بالستحواذ على الموال مما خلق فوضى ادارية ونقص الموارد
وزيادة النفقات التي كانت تنفقها حاشية الخليفة الذي قرررادخاله السجن والستيلء

 هجري .300على امواله واموال اولده عام 

م كان شيخا810هجري وتوفي عام195وت-الوزير علي ين عيسى بن ماهان مواليد
كبيرا حيث كان احد قواد الرشيد وولده المين الذي عينه على امارة الجبل وهمدان

هجري واتخذ عدة اجرائات مالية واجتماعية301محرم عام يزاره بواصبهان وقم وتم است
منها اسقاط ضريبة المكس بمكة خاصة وابتاع عددا كبيرا من الجمال والحمير ووقفها

على حمل الماء واقام لها العلوفة وحفرعدة ابار للمياه العذبة الدائمة.غير انه لم يستجب
التي طلبت منه بعيد الضحى اموال فلم يستجب لبعض طلبات  ام موسى القهرمانة ثمل

لها مما حرضت عليه الخليفة ووالدته السيدة شغب .و كتب لهاالوزير علي ين عيسى بن
 (..واني لزم نفسي39 /31سطرا نقتبس منها السطور 39ماهان رسالة من مطولة من

الصبر على كل نائبة بخدمة سيدنا امير المؤمنين ايده ا وارى بذلك ديانة ولكني اعز ا
السيدة اضجر كما يضجر الناس اذا خوطب بما ليحب وانا ابلغ جهدي في النصيحة وتئادية
المانة فان كان ذلك واقعا موقعه فهو الذي اقصده وان كان يظن بي غير ما انا عليه فهي
المصيبة وقد يحرم النسان ثمرة اجتهاده ويقع ما يفعله على خلف مذهبه واعتماده وما
يسعني وما يحل لي ان اؤخر الصدق بجميع الحوال قاضيا بذلك حق ا عز وجل وحق
سيدنا اميرالمؤمنين اطال ا بقاءه وحق السيدة اعزها ا واسال اول واخيرا ان يصلح
لهما امورهما ظاهرا وباطنا صغيرها وكبيرها ويكفيهما المهم ويسهل الصلح بهما وعلى
ايديهما بمنه وقدرته وجوده وكرمه والسلم) .غير ان هذه الرسالة الشجاعة والمخلصة

هجري 304لم تشفع للوزير الذي قبض عليه الخليفةفي  ذي الحجة 

-ث-عودة الوزير السابق ابن الفرات الذي ردت اليه امواله ايظا وبدئا يدفع الف دينار كل
يوم للخليفة المقتدر ونصفها لوالدته مقتطعها من حقوق العامةبعد ان فرض اولده

والمقربين له على الدواوين .غير ان كل ذلك التزلف  لم يخدمه طويل فقد تمكن قسيم
الجوهر الذي كان يشرف على بساتين السيدة شغب ام الخليفة المقتدرالتي اقنعت

هجري وتحجز306ولدها بئان يلقى القبض من جديد على ابن الفرات في جمادي الولى 
امواله .

وج-الوزير حامد بن العباس الذي لم يكن يعرف من الوزارة او الدارة الشئ اللزم المر
الذي اجبر المقتدر لن يطلق سراح عيسى بن هامان الذي صارمشرفا على كل الدواويين

ولم يبق لحامد من الوزارة ال السم فقيل فيه شعرا جاء فيه :هاذا وزير بل سواد وذا



سواد بل وزير

ولما شعر حامد بن العباس بانه ليمكنه تدبير امور الوزارة قرران يستئاجر ضياعا جديدة
بالكوفة والبصرة وبلد فارس مما صار فيه منتجا كبيرا ويتحكم باسعاربعض المواد الغذائية

التي رفع ثمنها مما اثارهياج العامة واخرقوا الجسرين الخشبيين ببغداد واخرجو
المحبوسين ونهبوا دار الشرطة فتصدى لهم جيش المقتدر الذي امر بنفس الوقت فتح

مخازن والدته و مخازن ملكي الحبوب والبقول ومنها خاصة مخازن حامد بن العباس
وابطال الضمانات غير العادلة التي فرضها على الناس  والقبض عليه واجبر على بيع

املكه قبل اغتياله من قبل محسن بن الحسن بن الفرات

التقتيرموال للخليفة وامه وح-الوزير عيسى بن هامان الذي حاو ل من اجل توفير ال
بئاجور العمال بئاستقطاع شهرين منها فهاج الناس مجددا والقي القبض عليه بربيع

هجري311الخرة سنة 

 م ومعه ولده محسن924/855د ابن موسى بين د-عودة الوزيرابن الفرات علي ابن محم
ولده محسنومعه سنة 71 حيث قتل عن عمر924الذي طغى بالعباد تجويعا حتى عام

 سنة. 33عن عمر 
ذ-الوزير عبد ا بن محمد بن عبيد ا بن يحى بن خاقان الذي على الرغم من كل نواياه

الحسنة وقدراته ومعه ولده لم يستطعان ان يوفرا الموال اللزمة لنفقات قصر الخليفة
هجري 314م/ 926 هجري ليتوفي عام 313فكثر عليهما القيل والقال فعزله الخليفة عام 

ر-الوزير الخصيبي ابو العباس كان غيركفوء وسكيرا فئاضطر الخليفة عزله في ذي القعدة
هجري مع ولده وازلمه314

وز-الوزير علي بن عيسى بن هامان كان مقيما بمكة فتمكن ان يدير الشؤون المالية بنوع
من العتدال والتوازن يحيث تمكن ان يؤدي الرزاق لصحابها وقلل بعض اعطيات المغنين

والندماء والجنود الذين لعمل لهم واختار بعض العمال الكفاء معاونته بادارة شؤون الدولة
مما كثر فيه اعداؤه الذين تتزعمهم ام الخليفة فقبض عليه وعلى اخيه عبد الرحمن

هجري316بمنتصف ربيع الول 
 

س-الوزير بن مقلة كان ماهرا بالكتابة وفي الرشاوى فقبض عليه المقتدر بجمادي الولى
هجري بعد ان دفع مبلغ مائتي الف دينار.318عام 

ش-الوزيرسليمان بن الحسن لم يستطع ان يظمن انسياب الواردات ول حسن انفاقها
هجري 319فئاعفاه المقتدر في رجب 

ك-الوزير الكلوذاني ابو القاسم وهو مرشح مؤنس خادم الخليفة واعفي برمضان
هجري319

ل-الوزير الحسين بن القاسم الذي حاول ان يقف بوجه القائد مؤنس واقتطع بعض املكه
فوفر للخزينة اموال كثيرة مما اطلق عليه المقتدر لقب عميد الدولة وضرب اسمه على

الدينار والدرهم .غير ان هذا الوضع لم يدم لبن القاسم حيث الح مؤنس على عزله بربيع
 هجري320الخر عام 

هجري وهو الوزير320م/932م-الوزيرالفضل بن حجرالذي بقي حتى مقتل المقتدر في 
الثاني عشر بعهد المقتدر حيث ان معظهم استوزر مرتين وبعظهم ثلث مرات حيث لم

يكن الكفائة هي التي تحكم عليهم بل رضا الخادم مؤنس وام المقتدر شغب واختها
/403و 401القهرمانة / الخضري ص 



-معاصرو المقتدر  7و
 م922/921   ارسل لهم الخليفة المقتدر بين Les Bulgares de Volga  في بلد البلغار الفولكة 

Voir, J D Sourdel  مبعوثا هو احمد ابن فضلن بن العباس مارا ببخارى السامانية وخوارزم  
opcit p]364404  م /1004  هجري و/303  م/ 905      في الموصل الدولة الحمدانية بين عام   ,و

هجري رسولين للمقتدرطلبا المهادنة وتبادل305  هجري وتصدوا للروم الذين ارسلوا عام 
السرى حيث كلف المقتدر خادمه مؤنس للقيام بتبادل السرى غير ان الحرب مع الروم

هجري موقع ملطية وقتلوا عام314   هجري حيث احتلوا عام 3213  تجددت عام 
هجري اربعمائة من اسرى المسلمين الذين تمكنوا من ان يقتلوا عشرة الف من جند315

 هجري امام المسلمين الذين وصلوا من جديد319  الروم الذين انهزموا مجددا عام 
ثم اخوه السكندرLeon VIوفي بيزنطة المبراطور عمورية وانقره بقيادة التركي بن ثمل,,

Zwa والذي كانت تدبره امه السيدة Leon VI بن Constantin VIIم ثم الطفل 912/912بين 
م ليظهر دور948م ومقتله عام 919 الذي اغتصب السلطة عام Romance Iوالمبراطور 

Constantin VII م مسموما ,وفي بلد فارس وخراسان  احمد بن959 الذي مات عام
اسماعيل بن احمد بن سامان .,وفي مصر وبلد الشام نهاية امارة احمد بن طولون

 هجري ثم عبد الرحمن الناصر الذي ولد300وفي الندلس:عبد ا بن محمد توفى عام 
يوما فرباه جده عبد ا الذي خلف بعيد وفاته والذي21بقرطبة وقتل والده وعمره فقط 

 هجري خليفة وامير المؤمنين وبقي يحكم حتى وفاته عام316لقب نفسه عام 
هجري,وفي افريقية / تونس/ القيروان ظهور الفاطميين على انقاض امارةالغالبة350
م/934هجري و 297م/909م على يد ي عبيد ا المهدي الذي حكم بين 1171 /909بين 
هجري ,وفي البحرين القرامطة بقيادة السن بن بهرام الجنابي الذي اغتيل عام322
م 936/923هجري وخلفه ولده سليمان ابو طاهر,وفي فرنسة.الملك راؤول بين 301

 بينOleg   روسية :المير   وفي م ,924/899طانية .الملك ادوارد القديم وفي بري
م و بعهده كان الجغرافي السلمي الفارسي عبد ا ابن خردابة ابو القاسم912/862

 اشارفيهles Routes et les Rouyaumes   كتب كتابه الشهيرالمسالك والممالك 910/865  بين 
وفي الصين السلت الخمسة والممالك م .,945/913   بين Igor  لبلد روسية والمير 

م.973 /936 بين Othon I موفي المبراطورية الجرمانية المقدسة 960/907العشرة بين 

- قرر الخليفةالمقتدر سجن ومحاكمة وصلب الفيلسوف الصوفي الحسين بن منصور8و
26هجري بمدينة بيضاء ببلد فارس واعدم ببغداد في 232م و845مواليد AL Hallagالحلج 

هجري/انظر ميشال فريد غريب بكتابه الحلج ط مكتبة الحياة309م / 922من اذار عام 
بيروت بل.

-قائدا المقتدر :9و
-القائد محمد بن ياقوت الذي كان يشرف على الشرطة التي كان عليها ولده فاخرجهما1

مؤنس وابعدهما للمدائن 

وب-القائد ابراهيم بن رائق واخيه محمد بدلهما وخادمه مؤنس الملقب المظفر الذي
صارالقائد العام للجند وقاد جنده للقضاء على امارة الحمدانيين برئاسة ناصر الدولة بن

هجري  320حمدان الذي استسلم له بشوال 

 هـ  حيث ثار القائد التركي مؤنس الخادم ضد الخليفة320-مقتل المقتدر -في عام 10و
المقتدرالذي أراد الخروج لمحاربته وطلب من امه مال ليستعين به على حربه فقالت

له:قد أخذت مني ثلثة آلف ألف دينار يوم سار القرمطي لبغداد وما بقيت لي بعدها إل
خمسين ألف دينار. 

فقال لها:فانا خارج اذا ولعلي أقتل فأستريح. 
واقترح قادة الجيش علىالخليفة ان يتقدم بنفسه لبدء الهجوم فئاضــطر للموافقــة وقبــل أن
يصل لمعسكر مؤنس فر الكثير من جنده.ورماه احد جنوده برمح فصاح أنا الخليفةالمقتدر 



فقال الجندي وانا لك واجهز عليه بســيفه وقطــع رأســه وســلب مــا عليــه وبقــي مكشــوف
العورة حتى ستر بالحشيش ثم حفر له ودفن وبني بالموضــع مســجد وكــان عمــره ثمانيــة

عاما وخلف المقتدر اثنا عشر ولدا  ذكرا  وتولي الخلفة ثلثة25وثلثين سنة.وكانت خلفته 
من أولده وهم الراضي والمتقي والمطيع. 

 
و-تسعة عشر -الخليفة محمد بن احمد بن طلحة بن المعتضد بن الموفق بن المكتفي

م/934واغتياله فينيسانهجري 320م/شوال 932:بين تشرين الثاني  (القاهر)الملقب
هجري كتاسع خليفة يغتال بئاستثناء المين 322جمادي الولى

امه ام ولد البربريةهجري من (287-هواخ المقتدر لبيه .ولد ببغدادعام 1
 )وقيل بانه كان يشرب الخمر ويعاقر الغلمان ..الفريقيةالمسماة قتول

-كيفية تنصيبه :بعيد مقتل الخليفة المقتدر اراد القائد التركي مؤنس تنصيب احمد2و
الملقب ابو عباس حيث قال عنه صبي عاقل وتعاونه بتدبير المور جدته السيدة شغب

والدة المقتدر..غير ان يعقوب بن اسحاق بن اسماعيل النوبختي قال استرحنا من خليفة
له ام وخالة وخدم يديرونه فل نكرر ما حصل وان محمد بن المعتضد هو الئانسب لها

فوافق مؤنس على مضض حيث حيث قال : اني اعرف شره وسوء نيته ولكن ل حيلة
لنا .فئاتوا به ويايعوه وبقي مؤنس قائده وحاجبه.

 
-يشير القاضي التنوخي بكتابه (نشوان المحاضرة ) لنهايةالسيدة شغب بقوله:ان3و

الخليفة القاهر الذي طلب شاهدين ليشهدا على كتاب كتب فيه بئان السيدةشغب أم
المقتدر قررت ببيع أملكها بئارادتها ووقعنا عليه وطلب حضورها وقرأناه عليها.وقالت نعم
بعتها بئارادتي وهي تبكي وعليها أثر ضرب شديدوثياب غيرفاخرة لتموت بعد فترة قصيرة

 ووفيات95/10و تاريخ بغداد 258/1 و ابن خلكان 374/10بصورة غامظة/ انظر الغاني 
420/382 و الخضري ص 241/1العيان 

م على940واغتياله عام 885-وزيرالقاهر .هو محمد بن مقلة ولد وعاش ببغداد بين4و
يدي الخليفة لنه كان يراقب  كل من يدخل ويخرج من الخليفة ويعلم به اصحابه وخاصة

القائد التركي مؤنس 

-قائدا القاهر..هما التركي مؤنس الخادم وطريف السبكري5و
 البطالة-ميزانية الدولة بعهدالقاهر:كانت خاوية وعاجزة عن سدنفقات الجند فزادت6و

كثر عدد الموسرين وانتشرت المية والجهل فيما

- قرر القاهر استقبال بعض اصحابه وهم كل من عبد الواحد بن المقتدر ومحمد بن7و
ياقوت اللذان كانا من بين خصوم مؤنس و علي بن مقلة وولده واحمد بن زيرك صاحب
شرطته الذين شعروا بئان مكيدة تدبر ضدهم فقررو استباق الحداث واغتيال الخليفة

الذي حاول من جانبه التحوط للمر من خلل التقرب لحراسه الذين امرهم بالقبض على
كل الذين سيدخلون عليه  فيما استدعى كل من القائدين مؤنس الخادم وطريف

السبكري وقبض عليهما ايظا فيما كان عبد الواحد بن المقتدر ومحمد بن ياقوت يراقبان
القاهر الستيلء على اموالهم وقتلهم  ولم ينجو ال وزيره ابو علي ذلك عن بعد حيث امر

القواد التراك الذينبن مقلة الذي هرب متنكرا بازياء مختلفة ليتصل بمن بقي من 
احتشدوا  وقبضوا على الخليفة القاهر وسملوا عينينه قبل ان يقتلوه في نيسان

 ..هجري ليكون ثامن خليفة عباسي يغتال ماعدى المين322  م /جمادي الولى 934



هجري322م/934وعشرون-الخليفةاحمد ابن المقتدر بن المعتضد الملقب (الراضي) بين
هجري:329م/940ووفاته وفاتا طبيعية عام

(امه ام ولد تركية اسمها(ظلوم)كانت واياههحري من 297م/909-ولد ببغداد عام1
معتقلين واطلق سراحهما

.
هجري من قبل محمد بن علي بن322م/جمادي الولى 934-بويع بالخلفة بنيسان 2و

 وهو أول من وضع خطهـ328 م/ 939 وتوفي بهاعام  هـ272م/ 886مقلة ولدبشيراز عام
هـ318 ثم نقم عليه ونفاه لبلد فارس عام  هـ316 وتولى الوزارة للمقتدرعام الثلث

-وزراءالرضي.. 3و
محمد بن ياقوت وسجنه الرضي القبض على -الوزير علي بن مقله الذي اقنع الخليفة1

ليموت بالسجن ومعه اخيه مظفر بن ياقوت الذي اطلق سراحه بعد ان تعهد لبن مقلة
بئانه سوف ل يقوم باي نشاط سياسي مما سهل لبن مقلة النفراد لبعض الوقت

بالنفوذ قبل عزله واعتقاله مع ولديه .
وتم عرض الوزارة لعلي بن عيسى بن ماهان الساماني الذي رفضها  فئاجبره الراضي

لدفع مائة الف دينار 
كما رفضها اخوه عبد الرحمن بن ماهان الذي دفع سبعين الف دينار وهذا الموقف

الخلقي من الخوين سامان كان نادرا ما يحصل بذلك الزمن الكالح الذي قلت فيه الذمم
والظمائر 

ب-الوزيرابو جعفر الكرخي الذي لحظ قلة الموال والموارد العامة خاصة بعد امتناع محمد
بن رائق والي البصرة وواسط دفع الخراج لبيت المال ببغداد مثلما فعل البريدي والي
الهواز وبنو بويه الذين نشطواببلد فارس التي حجبت هي الخرى ما كانت ترسله

لبغدادمن خراج فلم يقبل ان يتورط بئامور غير قانونية لتوفير الموال وقرر ترك الوزارة
التي استوزر لها سليمان بن حسن الذي واجه نفس مشكلة نفص الموارد وكترة النفقات

فئابدله الراضي  بجعفر بن الفرات الذي كان مسؤول الخراج بمصر والشام على امل ان
يقوم هذا بتدبير النفاق غير ان ذلك لم يحصل ايظا. 

هجري استحدث الراضي وظيفة (امير المراء) ونصب عليها محمد324م/936وفي عام 
بن رائق الموصلي الذي اشارالمسعودي لحروبه بزمن كل من الخليفتين الراضي بين

333م/ 944هجري و329م/ 940 هجري والمتقي بين 329م/ 940هجري و322م/934
 هجري صاحب317م/ 977هجري حتى صعود نجم(أسفار إبن شيرويه إختاره عام

خراسان نصر بن أحمد بن إسماعيل قائدا  لقتال جيوش حسن بن القاسم الحسني الذي
كان يقود من الجبل والديلم جيشا انفصاليا عن الخليفة المتقي ببلد طبرستان والري و
إنتصر أسفار إبن شيرويه وإنهزم الحسني وإستولى أسفار على بلد طبرستان والري

ظومت جيوشهو وكدثورت عديته فتجبر وجرجان وقزوين وزنجان وأبهر وقوم وهمذان والكرخ وعد
وطغى.فئارسل الخليفة المتقي ضده جيشا بقيادة هارون بن غريب الذي اندحر وخسر

الكثير من جنده تجاه جند أسفار الذي قتله صاحبه مرداويج الذي ارتفع شأنه وكثرت
لدف والبرج وهمذان وأبهر وزنجان وشق جيوشه ونشر قواده ببلد قم وكرخ إبن أبي دو
لدف بدوره عصا الطاعة للخليفة المتقي الذي كان له بهمذان جيش بقيادة محمد بن خد

الدينوري الذي تصدى لمرداويج الذي تراجع واتجه بجنده نحو الشمال الغربي لمحاربة
محمد بن رائق المتواجد بالرقة من بلد الشام متأهبا لمحاربة الخشيد محمد إبن طدغدج و

إن أحد قادة إبن رائق المدعو رافع القرمطي إحتال على مرداويج وتمكن من الستفراد
هجري بمياه نهر الفرات.323م/933به وكتفه ثم ألقاهو عام 

كما ان القائد التركي (بجكم) ومساعده التركي  (توزون) اللذان سيلعبان أدوارا  سيئة
ببغداد بزمن الخليفة الراضي من تنصيب وخلع وقتل بعض الخلفاء كان لهما صراعا مع إبن

 منهافجمعارائق الموصلي حيث سارا فيمن معهما من التراك ضد الديلم ببلد الدينور 
امعا للنهروان شرق بغداد واتجها عام  هجري لواسط323الخراج وكثيرا  من الموال.ثم سارد

قيما فئاجبراه على دفع الخراج ثم اتجها شمال حيث للتصدي لمحمد بن رائق حيث كان مو

http://ar.wikipedia.org/wiki/318_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/316_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%84%D8%AB_(%D8%AE%D8%B7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/328_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/939
http://ar.wikipedia.org/wiki/272_%D9%87%D9%80


بغداد وحيث يقيم الخليفة الراضي وقدما له الولء ثم اتجها للموصل حيث ديار ربيعة
وامارة الحمدانيين برئاسة الحسن بن عبد ا ناصر الدولة فيما استغل محمد ابن رائق

 هجري وقتلو حاكمها بدر السيرافي329م/941فراغ بغداد من جيوشها فدخلها عام 
هجري مع الخليفة الراضي للموصل حيث بني حمدان وقام ناصر330م/942واتجه عام 

 الهجري غيلة 330م/ 942الدولة أخو سيف الدولة الحمداني بئاغتيال محمد بن رائق  عام 
من قبل ناصر الدولة الحسن بن عبد ا الحمداني شقيق سيف الدولة علي بن عبد ا

الحمداني أمير حلب لنه كان منافسه على لقب (أمير العراق ).
 هجري وبعهد الخليفة المتقي اغتيل محمد بن رائق امير المراء من330م/ 942في عام 

قبل ناصر الدولة أخو سيف الدولة الحمداني.,اي ان ابن رائق  اغتيل بئايدي عربية
وليست تركية ول فارسية كمااشار الديب المصري المعاصر الدكتور طه حسين بكتابه من

 / يلحظ ما173و 141و 138و 130و 115و 111 و 65تأريخ الدب العربي / الجزء الثالث ص 
تم ذكره عنه بعهد الراضي .,كما ان عهد الحمدانيين ببغداد لم يدم ال اياما معدودات حيث
تصديا لهم كل من القائد التركي بجكم ومساعده  توزون واجبراهما على التراجع شمال 

كما ان أن الشاعر أبا الطييب المتنبي ذكر إسمد ابن رائق بواحدٍة من قصائده التي نظمها
دي  لمير طدبدرستان بدْدر بن عميار الدسد

وقال المتنبي  
ريا  به الماءد الزكلل   ريٍ مريضٍ -يدجد مو ومْن يكو ذا فٍم مو

بقائي شاءد ليس همو إرتحال-وحوسند الصبري زميوا ل الجيمال 
تقيي أيامد صال  حسام  لبني رائقٍ المورجيى-حسامو المو

وبقصيدة قصيرة من أربعة أبيات كتب المتنبي 
توهنيا بصووٍر أْم نوهندئها بكا-وقلا الذي صوور  وأنتد له لكا

والسؤال لماذا لْم يمدح المتنبي ابن رائق الذي كان قائدا عسكريا معروفا؟ هل لن إبن
م ؟ علما بان المتنبي لم يشعر لي من خلفاء رائق الموصلي ما كان ذا ماٍل  وسعة يٍد وكدرد
بني العباس الستة الذين عاصرهم وهم المقتدر والقاهر والراضي والمتقي والمستكفي

والموطيع.

لحمد بن حنبل   الحنبلي) نسبة   ظهر بعهد الراضي مذهب محافظ بئاسم (المذهب-5و
م واشتهر بموقفه بوجه المئامون241      م / هجري855       هجري و164  م / 780  عاش يين 

المذاهب  والمعتصم والواثق حول مسئالة خلق القرئان فصار فكره واجتهاداته احدى 
والمدارس الفكرية بالئاسلم وراح يقاتل ويدعو للمظاهر السطحية دون مواجهة القضايا

الكبرى بحيث صاراتباعه يقاتلون شاربي الخمر ويهينون الموسيقيين والموسيقيات و
المغنين والمغنيات ويكسرون التهم والتهن .واذا التقوا بئاحد مريدي المذاهب السلمية
الخرى من جعفري او حنفي او شافعي اومالكي او زيدي هزؤوا منه ومن طروحاته التي

كانوا يصفونها بالفاسدة وان راوؤا امراة تسير مع شخص بالشارع اوقفوهما وسئلوهما
عن هويتهما ليتحققوا عن مدى علقتهما وكئانهم شرطة اخلق كما هو حال وهابي
السعودية والخليج او طالبان افغانستان او الخوان المسلمين والحزاب السلمية
العربية بالقرن الحادي والعشرين مما وقف ضدهم بدر الخرشني صاحب الشرطة .

(انكم   التالي   كما ان الخليفة الراضي اصدرضدالحنابلة فتوى هامة نقتبس منها المقطع
تزعمون ان صورة وجوهكم وهيئتكم القبيحة السمجة على مثال رب العالمين وهيئتكم
الرذلة على هيئته وطعنكم لخيار المة ونسبتكم شيعة ال محمد صلعم للكفر والظلل

وانكاركم زيارة قبورهم وتشنيعكم بزوارها بالبتداع وانتم مع ذلك تجتمعون على زيارة قبر
رجل من العوام وليس بذي شرف ول نسب من رسول ا صلعم وتامرون بزيارته وتدعون

له معجزات النبياء وكرامات الولياء.ولذا فان امير المؤمنين الخليفة الراضي يقسم بال
قسما جهدا يلزمه الوفاء به لئن لم تنتهوا عن مذموم مذهبكم ومعوج طريقتكم ليوسعنكم

/ضربا وتشريدا وقتل وتبديدا وليستعملن السيف برقابكم والنار بمنازلكم ومحالكم ).
254الخضري ص 



-معاصروالراضي:6و
م م برئاسة عبد ا ابو الهيجاء حكم من بعده ثلثة من1004/905امارة الحمدانيون بين 

 هجري هو الخر ان327 امتنع عام  ناصر الدولة الذي الملقب  الحسنسللته هم ولده
لبيت المال الذي لم يعد بنظرله على انه يخدم الدين او الدولة بل الخليفة يدفع الخراج

وحاشيته مما دفع الراضي واميرامراؤه الجديد ان يشنا عليه حملة عسكرية فئاضطر
للتراجع نحو الشمال فيما قام محمد ابن رائق بفرض نفوذه على بغداد التي لم تكن قادرة

بحينها الدفاع عن نفسها امام اطماع محبي المال والسلطة فئاضطر الخليفةالراضي
وامير امراؤه لعقد الصلح مع ناصر الدولة الحمداني الذي وافق ان يدفع لهما خمسمائة

الف درهم سنويا كما وافقا على التنازل لمحمد ابن رائق عن مناطق شمال غرب العراق
علما بئان امارة حمدانيةبما فيها ديارمضروحران والرها / اورفه وقنسرين ومايرتبط بها .

 م برئاسة علي الول الملقب سيف الدولةحكم بين1004/967اخرى ستظهر بحلب بين 
 م وحكم من بعده ثلثة من سللته 967/945

 م944/923استمرار نفوذ القرامطة بالبحرين والحساء برئاسة سليمان ابي طاهر فيما
/J D Sourdel op cit p332.و427 هجري حجاج العراق من الحج/ الخضري333ومنعوا عام

وبعيد سقوط امارة التراك الطولونيين بمصر التي ظهرت فيها بزمن الراضي امارة تركية
 هجري و حاولت358م /969 هجري و/333م/ 935 حكمت بين Les Ikhchidesجديدة هي 
رةالغالبة العرب الحمدانييين برئاسة عبد ا ابو الهيجاء وحكم مع ثلثة منان تناوئ اما

 خمسة اشخاص بقيادةLes Ikhchidesوحكم بامارة م 991/905سللته بالموصل بين
 هجري ومن بعده ولديه334 م/ 946 هجري و 323م/ 935محمد بن طغج الخشيدي بين 

 الملقب ابوKafur هجري ثم ظهور موليهم 355 ثم علي حتى عام 346انوجور حتى
هجري وزاره الشاعر المتنبي قادما من امارة الموصل حيث356م/966المسك حكم بين 

 اهمية للمتنبي فغادرهKafurسيف الدولة الحمداني بسبب الوشايات والغيرة ولم يعط 
وذمةبقصيدة عنصريةمطلعها

ل تشتري العبد ال والعصا معه—ان العبيد لنجاس مناكيد.
.J D Sourdele op cit p333 و428/ انظرالخضري ص 

م هاربين من تونس 1171/909ظهورالفاطميون بمصربين

م963/912وبالندلس:الخليفةعبد الرحمن الثالث الملقب الناصر ح بين
م وفي الصين-السلت الخمسة944/920  حكم بينRomain Iوفي بيزنطة المبراطور 
م 954/936 ح بينLouis IVم ,وبفرنسة الملك 960/907والممالك العشرية ح.بين

 م ,وبالمبراطورية الرومانية الجرمانية المبراطور956/940 ح بين Edmound Iو ببريطانية 
Othon Iم وبروسيةالمير973/936 ح بينIgor945/913 ح بين 

كان الراضي اخر خليفة عباسي يخطب بنفسه يوم الجمعة واخر من جالس الندماء-7و
وواصل الدباء والعلماء واخر من كان له وزير وحاجب واخر خلفاء الحقبة /المرحلة

العباسية الثالثة التي بدئات مع الخليفة التاسع وهو الواثق حيث ان كل الخلفاء الذين
 هجري وعددهم سبعة عشر خليفة كانوا ظمن656  / 1258  حكموا بعده بالعراق بين 

الحقبة الرابعة وهي مرحلة التراجع والنحطاط والسقوط حيث اصبحوا كما يطلق عليهم
بحق نواطير فاشلين لبساتين كثرت مساحاتها وتنوعت اثمارها لملكين ليستحقونها

ممن يطلق عليهم جزافا القادة والمستشاريين التراك خاصة.     متنفذين برقاب العباد

/ الخضريلخلفة لئاحد بمن فيهم اخيه -لم يكن للراضي ولد بالغ سن ولم يوصي با8و
428ص 

 -الخليفةابراهيم شقيق الراضي بن المقتدر بن المعتضد بن الموفقواحد وعشرون
 هجري وقتله من قبل القائد329م و ربيع الول 940بين كانون الول المتقي ).(ملقب وال



 العاشر  ليكون الخليفة هجري 333م و صفر 944التركي الديلمي توزون في تشرين الول 
الذي يغتال حتى حينه ماعدى المين .

هجري من (امه ام ولد اسمها خلوب ).297م/908-ولد بغدادعام 1

-كيفية انتخابه بعيد وفاة الراضي الذي كان وزيره سليمان بن الحسن والقائد التركي2و
 الذي كان متنفذا بالبصرةبجكم )الذي كان بمدينة واسط لمحاربة ابو الحسن البريدي(

لم يقدم لبغداد لحضور جنازة الخليفة ومراسيم تسمية الخليفة الجديد بلوفتحجج بالبعد 
ارسل كاتبه ابا عبد الكوفي مع رسالة يطلب فيها من سليمان ان يجمع الوزراء السابقين
واصحاب الدواوين والقضاة ورجالت العباسيين على قلتهم ليختاروا او ينتخبوا خليفةعلى
الرغم من انهم عارفين بئان المور خارجة عن ايديهم لضعفهم ولن الراضي لم يكن عنده

ولده بالغ سن الرشد فئاختاروا شقيقه ابراهيم ولقبوه (المتقي)..

 هجري وبعهد الخليفة المتقي اغتيل محمد بن رائق امير المراء330م/ 942-في عام 3و
من قبل ناصر الدولة أخو سيف الدولة الحمداني.اي انه اغتيل بئايدي عربية وليست تركية

ول فارسية كمااشار الديب المصري المعاصر الدكتور طه حسين بكتابه من تأريخ الدب
 /173و 141و 138و 130و 115و 111 و 65العربي / الجزء الثالث ص 

 هجري من قيبدل329م/ رجب عام 941-وزير المتقي .بعيد مقتل القائدالتركي بجكم 3و
القائد (كورتكين الديلمي من بلد الديلم / الجيلن الواقعة بالجنوب الغربي من بحر الخزر

وتابعة لبلد فارس) وكان ابو الحسن البريدي وهو ثالث إخوة كان أبوهم يتولى البريد
 هجرية وكان عامل على الهواز333م/ 945بالبصرة وأكبرهم (أحمد البريدي) قتل عام 

م وأخاه الوسط (يعقوب البريدي ) قد ارسل ( ابو943بوزارة إبن موقلة الذي إغتالد عام 
الحسن)

في المتقي للخليفة الجديد المتقي مهنئا وسار بجنده من البصرة لبغداد حيث استقبله
يوما حيث قتله24 هجري وعينه وزيرا غير انه لم يستطع البقاء فيها لكثر من 329رمضان 

م (القائد كورتكين الديلمي) 941عام 
295م /908وثورة البريديون إستمرت اربعين عاما  حيث تمردوا بعهد الخليفة الموقتدربين 

م و934/932/ القاهربين 19هجري وإستمرت ضد جيوش الخلفاء الخمسة وهم
م و946/944/المستكفي 22م و944/940/المتقي 21/م و940/ 934/الراضي20
هجري ؟حيث جمعوا جموعا غفيرة  مكينـتهم من السيطرة363م/ 946/الموطيع بين23

على البصرة وتحالفوا مع القرامطة فقد ذكر المسعودي بكتابه مروج الذهب دخول حاكم
البحرين للبصرة (بخلفة) المقتدر والقاهر والراضي و المتقي  ومنعو السفن أْن تصعد
شمال نحو بغداد وصارلهم جيشان جيش بالماء والبر فئارسل الراضي وقائده ابن رائق
ضدهما جيشا بقيادة كل من بدر الخرشني وبجكم الديلمي اللذان احتل البصرة ومدينة

سوس فهرب الخوان البريدي بسفينة ومعهما ثلثمائة الف دينار وعاشا بمنطقة ابلة مما
هجري لصالح القائد التركي326افشل خطط ابن رائق الذي عزله الراضي بذي القعدة 

بجكم الديلمي الذي صار هو امير المراء مما دفع ابو الحسن البريدي لن يعود مجددا
لبغداد حيث ارسل جيشه من البصرة محمول بمشاحيف سارت معاكسة لمياه دجلة حتى
وصلت جنوب بغداد حيث هرب الخليفة الجديدالمتقي ومعه ابن رائق نحو الشمال ووصل

 م الذي استقبل969/929للموصل حيث كان الميرالحسن ناصرالدولة الحمداني عاش 
المتقي فيما امراخاه علي الحمداني بئاغتيال ابن رائق ففرض ناصر الدولة نفسه وزيرا

ولقبه (بسيف الدولة )وهو اول عربي يحصل على مثل هذا المركز منذ بداية الخلفة
م وقادسيف الدولة جيشا ومعه الخليفة المتقي نحو بغداد  قبل ان يتم750العباسية عام 

م من قبل كورتكين الديلمي الذي تصدى للحمدانيين945قتل ابو حسن البريدي عام 
الذين عادوا للموصل فيما عادلبغداد الخليفة المتقي

-مقتل المتقي صار( القائد التركي بجكم ) الحاكم الفعلي لبغداد بعيد اغتيال احمد بن7و
 هجري من قبل ناصر الحمداني .. 333م/942رائق عام 

وبعيد مقتل القائد بجكم من قبل القائد التركي توزون الذي صارهو الحاكم الفعلي لبغداد
م/944وخلع (الخليفه المتقي) وسمل عينيه و نصيبد بدله الخليفة (المستكفي) عام 



 هجري الذي ستعرض هو الخر لخلعه وفقع عينيه ليس من قبل الترك بل من قبل335
عزي الدولة البويهي الديلمي الذي نصيبد (الخليفة الثالث والعشرين وهو المطيع) / مو
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944 الخليفة عبد ا بن المكتفي بن المعتضد الملقب (المستكفي)بين واثنان وعشرون 
 هجري ليكون الخليفة الحادي عشر الذي يغتال336  م/946  واغتياله عام هجري 334م/ 

ماعدى المين حتى حينه 
هجري من امه ام ولد اسمها ؟292م/904-ولدببغداد عام 1

توزون بعيد ان قتل الخليفة المتقي  و امر بئاغتياله بفقع عينهلتركي -فرضه القائدا2و
معز الدولة) الذي  هجري من قبل (احمد بن بويه الديلمي البويهي336 م /946ايظا عام
 967/945 اد بينتنفذ ببغد

.
Bouyides/ Buwayhides-عودة النفوذ الفارسي لبغداد من خلل هيمنة سللة البويهيون 3و

 هجري. فبعد ان كان الخليفة447م/1055هجري و348م/945الذين حكموا ببغداد
 م قداستعان بجند اخواله التراك ليتخلص من النفوذ842/ 833المعتصم حكم بين

م945/ 833بالسلطة بين الفارسي الذي طغى بعهد الئمامون غير ان التراك استئاثروا 
م1055وحل محلهم من جديد الفرس  ليكونون ثالث سللة فارسية تتنفذ حتى عام 

م بعهد كل من الخلفاء808/779سللة الفرس البرامكة حكموا بينبالعهد العباسي بعد 
م909/819المهدي والرشيد وسللةالفرس الساسانيين ح بين 

شلكوا عدة سللت شبه مستقلة منها:البويهيون وسللة الفرس 
م برئاسةعلي بن بويه بن فناخسرو1062/ 932البويهيون بولية خراسان والجبل  بين

 م ولم يكن له ولد ذكر فطلب من اخيه (الحسنبن949/932الديلمي(عماد الدولة) ح بين 
بويه فناخسرو الديلمي (ركن الدولة )ان يرسل له ولده (فناخسرو عضد الدولة)ليتولى

ولية فارس من بعده 

 م برئاسة977/947والبويهيون بوليةالري والجبل وهمدان وكرمان الفارسية حكموا بين 
 هجري و317 م/947الحسن بن بويه بن فناخسرو الديلمي (ركن الدولة) حكم بين

هجري اي حوالي خمسين سنة وهو والد كل من (فناخسر عضد الدولة)366م/977
و(بويه مؤيد الدولة ) و(علي فخر الدولة) واستوزر (ابن العميد ابو الفضل) /ابن خلكان
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م برئاسة احمد بن بويه بن فناخسرو1055/945والبويهيون الذين حكموا ببغداد بين
وقام بالستيلء على الهواز والبصره وواسطهجري 303الساساني الديلمي مواليد 

واتجه لبغداد وتصدى له جند التراك بقيادة توزون الذي استمر يتصدى لهم عدةاشهر
حتى بدئا يتراجع نحو بغداد ومنها شمال نحو الموصل حيث صابه مس من الجنون .

غير ان احمد بن بويه حلت به ضائقةمالية فعاد للهواز مما خلق ذعرا بين اهل بغداد حيث
كان عليها ابو الفرج السامري القريب من توزون الذي عفاه وعين بدله ابا جعفر بن شيراز

الذي لم يستطع توفيرالمن ول المؤونةفعمت الفوضى ببغداد وكثرت السرقات ومات
التي دخلها  في جماديبعض الناس جوعا وبردا وخوفا فعاد احمد بن بويه ثانية لبغداد 

ولقب اخاه هجري حيث استقبله (الخليفة المستكفي) الذي لقبه(معز الدولة)334الول 
وحكم احمد بن بويه معز الدولةالوسط (علي عماد الدولة) واخاه الصغر (ركن الدولة) 

وضرب نقود ابئاسم  الخليفة المستكفي و اسمه و حدد مخصصات م 967/945بين 
 الف درهم.واستحوذ على املك السيدة علم القهرمانة التي150شهرية للخليفةبمقدار

كانت تصول وتجول بعهد المستكفي
وشعر بئان القادة والجند التراك ل يروق لهم وجود فارسي بقصر الخلفة مثلما قاوموا

هم من قبل وجود عربي فيه مما خلق صراعا قوميا تركيا فارسيااكثر منه طائفيا  بين جند
الفرس وجند التراك الذين كانوا اكثر المستفيدين بظل الخليفة المستكفي الضعيف



يهادنن فئارتفعت السعارواضطرب المن ببغداد مما دفع احمد بن بويه معز الدولة ل
 حساب بعضلبعض الوقت القادة التراك ووهبهم القطاعيات والموال ليلتهوا بها على

القادة الفرس ومنهم روزبهام بن ونداد خورشيد الذي لم يكن راض فابعده لبعض الوقت
 كما تمكن من اقناع الخليفة المستكفي للغاء اقطاع طبرستان لمحمد بنلتطمينهم

طاهر الساماني ومنحها  للحسن بن زيد الذي كان يحكم بمقاطعة الري حتى وفاته عام
 هجري ثم الحسن بن علي287 هجري وتبعه اخوه محمدبن زيد الذي قتل عام 271

هجري حيث نجح304الملقب الطرش الذي حكم ثلثة عشر سنة دامت حتى وفاته عام 
بنشر السلم شرقا ثم تبعه بحكمها ولداه ابو القاسم والحسين حيث تشيع البويهيون .

وبعد ان هيمن البويهي احمد بن بويه معز الدولة  على الحكم ببغداد ماليا واداريا
وعسكريا ارسل اثنين من جنده لستدعاء الخليفة المستكفي لمقره وامرهما بسمل

عينيه وقتله ليكون الخليفة الحادي عشر الذي يغتال منهم عشرة على يدي الترك وواحد
علي يدي الفرس حتى حينه ماعدى المين الذي قتلبحرب ضد اخيه المئامون .وتوفي

 هجري356  م /967      احمد بن بويه معزالدولة ببغداد عام

 حكم بعد احمد بن بويه معز الدولة ببغداد عشرة امراء فرس كان اخرهم خسرو فيروز6و
1075 /1031م اي حتى عهد الخليفة القائم بين1055/1048الملقب( الملك الرحيم) بين 

168/166 /.وجانين وسورديل ص 445/434و الخضري ص 56/1 /انظر وفيات العيان م

المطيع ):هو ابن عم( -الخليفة الفضل بن المقتدر بن المعتضد الملقب IIوثلثة وعشرون
المستكفي 

وحكم بين كانون الثانيمن امه ام ولد اسمها؟  هجري 301 م/913-ولد ببغداد عام 1
م974هجري حتى خلعه بحجة كونه مرضه بالفالج في اب334م/ جمادي الخرة 946

وهي اطول فترة حكم لخليفة عباوسي هجري.اي حكم حوالي ثلثين سنة.363م/ذي القعدة 
يعني بئان سللة البويهيين الفرس الذين كان يقودهم معز الدولة ثم ولده مما حتى تاريخه

الناس بئانهم افضل   كان يهمهما استقرار البلد ومحاولة اقناع 978/967     بختيار حكم بين
من التراك وهو بداية ما يسمى بالمرحلةالثالثة من الحكم العباسي 

-وزيرا المطيع -2
 وكان يستعين356 م/هجري968 هجري ووفاته 334م/ 946-الوزير معزالدولة:بين 1

بكاتبين هما عباس بن الحسين ومحمد بن العباس واتخذ عدة اجرائات مذهبية   اججت
 هجري351الصراع العربي الفارسي والعربي التركي والفارسي التركي..ففي عام 

علق يافطات/ لفتات على مدخل الجامع الكبير ببغداد وقصر الوزارة وبعض المقرات
العامة جاء فيها (لعن ا معاوية بن ابي سفيان ولعن من اغضب فاطمة ومن منع دفن

الحسن بجوار قبر جده محمد صلعم ومن اخرج العباس من الشورى ويقصد عمربن
الخطاب ومن نفى ابا ذرالغفاري ويقصدعثمان.)

ولما مسح بعض الشخاص الرقع ابدلها بلفتات اخرى كتب عليها ( لعن ا معاوية
هجري وهو يوم مقتل( استشهاد)352والظالمين ).و جعل العاشر من محرم  عام 

الحسين مع اثنين وسبعين من عائلته وصحبه بكربلء يوم حداد وزيارة لقبر الحسين وبقية
الئمة العلويين الذين قتلوا او اغتيلوا بالعراق وخراسان كماجعل الثامن عشر من ذي

هجري يوم عيد وفرح وهو ما يعرف ب(يوم غديرخم) والذي كان محمد صلعم352الحجة 
قال فيه امام حشد من اصحابه (من كنت موله فعلي موله اللهم وال من واله وعاد من

عاداه) .
كما قررالوزير معز الدولة ان تكون خطبة الجمعة بالجامع الكبير / المركزي تلقى بئاسم

الخليفة المطيع ويدعى له دون الحاجة لن يقوم بها الخليفة نفسه الذي ضعف او اضعف
دوره منذ نهاية عهد المعتصم بعد تدخل التراك بئاختيار الخلفاء الذين كانوا اما صغارا

 عرب لن امهاتهم من العاجم.3/2ونصف اميين و
لحركة تمرد البريديين  برئاسة (ابو القاسم البريدي) الذيكما تصدى معز الدولة البويهي 

حاول معز الدولة البويهي التفاهم معه سلميا فلم يفلح مما دفعه لن يرسل ضده جيشا



بقيادة (القائد المهلبي )الذي دخل البصرة التي هرب منها البريدي ملتجئا لمنطقة الهجر
 هجري341بالبحرين عند القرامطة و صاحبهم القرمطي حسن الجنابي الذي شارك  عام 

مع ابي القاسم البريدي بالهجوم على لبصرة حيث تصدى لهم المهلبي/ الخضري ص
449.

كما قرر معز الدولة البويهي ارسال جيشا بقيادة المهلبي لمواجهة تمرد (سللة ال
هجري بقيادة (عمران بن شاهين) حكم بين408/329شاهين العربية) ظهرت بين 

هجري وفرض نفسه على مناطق البطائح والهوار الواقعة بين دجلة والفرات369/329
التي تعتبر منطقة غنية  بمياه عذبة واسماك وطيور وحيوانات اليفة خاصة البقر

) مسرحا لثورات2015والجاموس وقصب وزراعة الحبوب والرز وكانت (ولزالت حتى الن
اجتماعية/ طبقية عديدة منها ثورتي الزنوج والقرامطة اللتين اشرنا لهما واتفق المهلبي
مع عمران بن شاهين لعقد صلح ويدفع مبلغا من المال لخزينة الدولة مع بقاء ال شاهين

 451 هجري / الخضري ص 408يحكمون فيها حتى عام 
 هجري اوصى لولده بختيارلن يحل356كما ان الوزير معزالدولة وقبيل وفاته فيربيع الخر 

محله برئاسة الوزارة وكتب له وصية جاء فيها (يابني اخدم الخليفة المطيع واحرص على
الدين ومصلحة العامة استشر كل من عمك ركن الدولة وابن عمك عضد الدولة واطعهما

بكل ما تفعل لنهما اكبر منك سنا واقوم بالسياسة لما يساعدك بعملك لخدمة الدين
والدولة ..

م/979 هجري و356م /968لقدحكم الوزير البويهي بختيار بن معز الدولة  بين
هجري كان منها سبع سنوات بعهد الخليفة المطيع واربعة بزمن الخليفة الطائع367

وعمل بكنف والده ولم يكن يملك حنكة والده 

 -معاصروالمطيع 3
 م1968/897يدية  بينوفي اليمن امارة الزم ,1062/932في خراسان:البويهيون بين 

 حكمواLes Fatimides هجري وظهور الخلفة 356وفي مصر كافور الخشيدي توفي عام 
م بشمال افريقية /934/909م برئاسة عبيد ا الفاطمي حكم بين 1171/909بين 

م قبل ان953/946م والمنصور بين 946/934تونس حيث تبعه اثنان هما كل من القاسم 
هجري لمصر بعهد اميرهم (المعز محمد بن اسماعيل بن القائم بن عبيد358يئاتي عام 

 هجري وبويع بالخلفة بعيد وفاة والده عام319ا الفاطمي مواليد المهدية بتونس عام 
هجري وبنى مدينة القاهرة اي358هجري واجبر لترك افريقية وجاء لمصر عام 341

المنيعة على ضفتي النيل وتمكن من خلل قائده (جوهر الصقلي ) ان يفرض النفوذ
الفاطمي على معظم شمال افريقية ومصر وبلد الشام التي ضعف فيها نفوذ الحمدانيين

م996/975.وحكم بعد المعزالفاطمي بمصر عشرة خلفاء فاطميين منهم العزير بين 
م الذي انحدرت منه ظائفة الدروز وجاء بعده ثمانية خلفاء1021/996والحاكم بين 

م عندماكان صلح الدين1171/ 1160فاطميين حكموا بمصراخرهم الخليفة العابد ح بين
اليوبي هو الوزير وامير المراء بمصر وبلد الشام ,وبالندلس عبد الرحمن الثالث الملقب

م ,وفي الموصل ودياربكر وبلد الشام امارة الحمدانيون حكموا بين961 /912الناصربين
م ثم929/905 م بقيادة عبد ا الحمداني حكم بالموصل والجزيرة وحلب بين 1004/905

م واخيه ابراهيم الحسين969/ 929ولده حسن بن عبد ا الملقب (ناصر الدولة )ح بين
م واخيه علي الول بن عبد ا الملقب (سيف الدولة) حكم بحلب بين991/981ح بين

وسعيد (سعدم 991/967م وخلفه ولده شريف الول ( سعد الدولة بين 967/945
م /947م وفي عام 1004/1002م والمير علي حكم بين 1002/991الدولة )حكم بين 

 هجري وهي السنة الولى التي ظهر فيها نفوذ معز الدولةالبويهي عقد هدنة مع335
هجري لغزو معز337م /951م وتعرض عام 969/929( ناصر الدولة الحمداني)حكم بين 

الدولة البويهي الذي وصل للموصل حيث تصالحا من جديد على ان يدفع ناصر الدولة
هجري حيث347ثمانية الف درهم سنويا لخزينة الدولةببغداد وبقي المر كذلك حتى عام 

تجدد الخلف بين الطرفين لن ناصر الدولة الحمداني لم يستمر بدفع ما عليه لخزينة
الدولة فغزا معز الدولة من جديد الموصل ونصيبين اللتين غادرهما ناصر الدولة الحمداني

لمدينة ميافارقين ليصبح قريبا من حلب حيث اخيه علي الول بن عبد ا ( سيف الدولة )
هجري على ان يدفع لبيت المال348م الذي وافق في محرم 967/ 945حكم بحلب بين

م952 هجري و337م/948وبين ثلثة الف درهم وعاد عاصر الدولة ومقره بالموصل.



هجري قام(سيف الدولة وبل تنسيق مع معز الدولة بغزو بلد الروم بعهد المبراطور341/
Nicephcore IIهجري وتصدى لمقاتلي الحمدانيين356م/969 هجري و350 م/963 ح بين

ضعيفاولة واحتل مناطق مرعش وطرطوس وقتل واسر معظم قواته مما صارسيف الد
هجري تجددت المعارك بين354م/ 955 هجري و344م / 945فهاجموه ثانية بين العوام 

سيف الدولة الحمداني الذي غزا الروم مناطق خرشنة وطرسوس حيث قاوموه ولحقوه
لمدن ميافارقين بديار ربيعة شمال غرب العراق وانطاكية التي حولوا جامعها الكبير

اسطبل كما سيفعل الصليبيون لحقا مثلما فعلوا ببقيسارية وطرسوس وحلب مقر سيف
الدولة الذي فقد معظم رجاله وامواله بل قرر الروم حرق جامع حلب الكبير واربعة

تم تئاسير اكثر ستة الف وخمسائة من المسلمينوخمسين حصنا كانت للمسلمين و
منهم اربعة الف من اهل طرسوس و ثلثمائة الف من الرجال والنساء من اهل حلب

وطرسوس وانطاكية وفرضوا عليهم فديةمائة الف درهم 

من مقاتلي جند الخراسانية بقيادة هجري طلب الوزير بختيارعشرين الف353وفي عام 
محمد اسماعيل الشافعي لمناصرة الحمدانيين .

 حكمBasile II هجري قام امبراطور الروم 361م /982هجري و359م /980وبين العوام 
بغزو مقاطعات حلب و طربلس وحمص هجري 405 م/1025هجري و355م/976بين

ودمشق التي بقي فيهاشهرين واحتل ثمانية عشر مسجدا وقتل الف وسبى مائة الف
من الحمدانيين والتغلبيين الذين استنجدوا  ب(الخليفة المطيع)الذي كان مغلوبا على امره

ولم يكن وزيراه معز الدولة ثم ولده الوزير بختيار ولقائده سبكتكين راغبين المشاركة بها
لن الحمدانيين لم يعترفوا بهم .

هجري تصدى شريف الول سبف الدولة الحمداني حكم بين362  م/ 982  وفي عام 
 ومعه الدمستق الذي تم اعتقالهB  asile II  م لحملة رومية قادها المبراطور 991/967

ومات بالمعتقل بالعام اللحق وهي اكبرخسارة معنوية يتعرض لها الروم بحروبهم
المتعددة مع المسلمين.فيما تم اعتقال المير الحارث بن سعيد الحمداني الملقب (ابو

م حيث بقي بالسجن اربعة سنوات968  م وتوفي عام 932  فراس ) ولد بحلب عام 
بالقسطنينية .وكتب قصائد المعروفة بالروميات التي منها 
انوح وقد ناحت بقربي حمامة – ايا جارتا لو تعلمين بحالي 

ايضحك مئاسور وتبكي طليقة –تعالي اقاسمك الموم تعالي
لقد كنت اولى منك بالدموع مقلة-ولكن دمعي بالحوادث غالي   

 م والمبراطور963     /959       بينRomain II      علما بانه كان ببيزنطة كل من المبراطور
Nicephiore IIالذي تمكن وبظل التراجع العسكري والمالي والداري   م969     /963       بين 

للخلفة العباسية بعهد المطيع من ان يحرركل المناطق البيزنطية التي سبق وان احتلها
Jean  المسلمون وغزا بعضا من اراضيهم وخاصة حدودهاالشمالية مع سورية والمبراطور 

I Tzimiscesوهو اول اكبراطوربيزنطي  م 976   ومقتله علي يدي الحمدانيين عام 967       بين
يقتله المسلمون  

م 960/907وبالصين السللت الخمسة الخمسة والممالك العشرة 
 حكم بينLother م والملك 954/936 حكم بين Louis IVوفي فرنسة كل من الملك 

م,وبالمبراطورية975/957 حكم بين Edgar le Pacifiqueم وببريطانية والملك986/954
م وتئاسست علي يدي1804 / 962الرومانية الجرمانية المفدسة التي عاشت بين 

 م975/945 بين SvaitolavI م.,وفي روسية المير 973/962 حكم بين Othon Iالمبراطور 

الخليفة عبد الكريم بن المطيع بن المقتدر بن المعتضد الملقب (الطائع):واربعة وعشرون 

هجري من امه ام ولد وبويع بالخلفة بعيد خلع والده في اب317م/927 ولد ببغداد عام1
هجري 381 م/991 هجري و خلعه هو ايظا عام363م/ ذي القعدة 974



-معاصروالطائع 2
م / سورديل وجانين1186/ 977 حكموا بين Les Ghaznévidesبالهند :امارةالترك من سللة 

 .314بالقاموس السلمي ص 
وبئاصفهان البويهيون ركن الدولة وعضد الدولة 

 م 1062/932وبخراسان:لبويهيون حكموا بين 
 م1968/897يدية حكموا بينوباليمن امارة الز

م الذين تعرضوا للنهيار على1005 /905 حكموا  Les Hamdanidesوببلد الشام سللة 
يدي الروم والفاطميين 

م برئاسة عبيد ا العبيدي المهدي1171/909 بين Les Fatimidesوبمصر :دولة /امارة 
م حيث كانت بشمال افريقية/تونس وتبعه كل من القاسم بين934/909الفاطمي ح بين 

هجري لمصر محمد بن358م قبل ان يئاتي عام 953/946م والمنصور بين 946/934
اسماعيل بن القائم بن عبيد ا الفاطمي الملقب المعز مواليد من مدينة المهدية بتونس

هجري واجبر على ترك افريقية341 هجري وبويع بالخلفة بعيد وفاة والده عام 319عام 
 هجري وبنى مدينة القاهرة على ضفتي النيل وتمكن من خلل قائده358وجاء لمصرعام 

جوهر الصقلي ان يفرض النفوذ الفاطمي على معظم بلد الشام التي ضعف فيها نفوذ
الحمدانيين ,وحكم بعد المعز في مصر عشرة خلفاء فاطميين منهم العزيرحكم بين

م الذي انحدرت منه طائفة الدروز وجاءبعده1021/996م والحاكم حكم بين 996/975
ثمانية خلفاء فاطميين حكموا بمصر كان اخرهم الخليفة العابد الذي حكم بين

 م 1171/1160

م,وباسبانية المسيحية ظهور1009/976وبالندلس المير الموي هشام الثاني بين
م1035/1004ح بين Schance I بشمال شرق اسبانية على يدي الملك Navaroمملكة 

Hugues Capeوبفرنسة.كل من الملكم 1025/976  حكم بينBasile IIوببيزنطة المبراطور 
م وهو يعاصر سقوط الدولة1031 /996 حكم بين Robert II م والملك 996/987حكم بين 

 وبالمبراطورية1016/ /978حكم بينAethelred IIالوية بالندلس ,وببريطانية والملك 
 حكم بينVladimir I.م,وبروسية المير 983/973 حكم بين Othon IIالرومانية الجرمانية  

 م مذهب الورذودوكسية التي كانت القسطنطينة988م الذي اعتنق عام 1015/978
مركزها وصار خصما للبابوية والسلم على السواء كما اشرنا بكتنابنا الثاني عند الحديث

.م1125/946 بين L' Empire des Liao dit Kitanعن روسية,وبالصين امبراطورية 

الع الخمسة الذي لم يكن له خيار بتسميتهم-وزراء الط2و
-الوزير (بختيار البويهي عز الدولة) بن (معز الدولة احمد بن بويه الذي كان يضايقه القائد1

التركي سبكتكين ولم يكن عنده ما يكفي من المال لشباع الجند فئاسنجد بعمه ركن
الدولة بن بويه بئاصفهان الذي ارسل له نجدة بقيادة ابنه عضد الدولة فناخسرو بن ركن

الدولة

 م حيث جاء بجيش من983 /978ب-الوزير عضد الدولة فناخسرو بن ركن الدولة بين
هجري على جند سيكتكين غير ان364اصفهان ودخل بغداد وانتصر في  جمادي الول 

هجري على ابن عمه الوزير بختيار واخوته367عضد الدولة وخلفا لرئاي والده قبض عام 
وصارواليا بئاصفهان حيث ورث والده .

كما قاد جيشا ضد ابي تغلب الحمداني بالموصل الذي هرب لعدائه ببيزنطة وحل محله
 هجري371سعد بن سيف الدولة الذي عقد صلحا مع عضد الدولة الذي فرض نفوذه عام 

على مقاطعة جرجان التي كان عليها قابوس بن وشمكير.. كما تمكن من ان يحجم نفوذ
الكردي المسمى شجاع بن دوستك الذي كان متنفذا بمقاطعات ديار بكر وميافارقين

ونصيبين واورفة وحتى الموصل وبقي متنفذا بعهد الوزيرين البويهين اللحقين (شرف



الدولة وصمام الدولة) . 
كماكان عضد الدولة داهية بالسياسة  فقد قال لسفار بن كردويه احد قواده الذي اراد ان
يقنع قاضي بغداد ليشفع لبعض من معرفهم (ليس هذا من اشغالك انما الذي يتعلق بك

الخطاب بقائد ونقل مرتبة جندي وما يتعلق بهم واما الشهادة وقبولهاورفضها فهي
للقاضي بغير شفاعة)  

كما بنى عضد الدولة سورا على قبرالنبي محمد بالمدينة ووسع الجامع الملصق لقبره .
كما انه كان اول ولة الدولة العباسية االذي اخرج الصدقات وسلمها للقضاة ورجال الدين

ليقومون بتوزيعها على الفقراء كما انه اهتم بالعلم والدب وبالعلماء و اكرمهم ليتوفى عام
هجري 372

 هجري و371م/983ت-الوزيرولده صمام الدولة المرزبان بن عضد الدولة وحكم بين 
هجري حيث اخذها منه عمه 376م/ 987

م وكان واليا على بلد فارس وقاد عام989/987ث-الوزير شرف الدولة شيرزيل ح بين 
هجري جيشا استولى به على الهواز الني كانت بيدي اخيه ابي الحسن الملقب تاج375

 هجري واشاع العدل بين376الدولة ثم استولى على البصرة ثم دخل بغداد برمضان عام  
هجري379الناس حيث رفض هو الخر سياسة الشفاعات وتوفي بجمادي الخرة عام 

م وعمل هو الخر1012/989ج-اخوه الوزير بهاء الدولة فيروز بن عضد الدولة حكم بين 
على اخماد الصراع مع التراك الذين كانو الشرس والقل ثقافة ويبحثون عن الصراعات

والنتقام في حين كان جند الفرس البويهون الديلم يحاولون بشكل عام النصراف
 463 / الخضري ص  للخدمات العامة

م وتوفي عام940 (قرابحكم ) عاش بين Sabkitkin Ibn Goki-قائدالطائع التركي 3و
 وتم شراءهبخارىووقع بالسر وتم نقله لتركستان و هجري وهو تركي من 397م/997

من قبل ألبتكين بن جوقي وحاول ان يستعمل الصراع الطائفي السني الشيعي لصالحه
حيث تبنى السنة الذين كانوا يتركزون بمنطقة الرصافة / القسم الشرقي من بغداد فيما
كان الكرخ / القسم الغربي من بغداد سكنا للغالبية من الشيعة .وليزال المرحتى الن

هكذا وبدئا يضايق بختيار بئاتهامه بالتشيع 

هجري قرر الوزير بهاء الدولة381م /رجب 991 :في تشرين الول ائع-خلع الخليفة الط4و
ليس قتل المطيع كما كان يفعل التراك بل الكتفاء بخلعه لنه كان يملك اموال كثيرة ولم

يكن راغبا للتنازل عن بعضها لحاجة المة لها .
359ورثاه الشريف الرضي محمد بن الحسين بن موسى الحسني الذي ولد ببغداد عام 

هجري406 من الئمة الذين يقتدى بهم وتوفي ببغداد عام 403هجري واصبح عام 
بقصيدة جاء فيها 

ومنظر كان بالسراء يضحكني – ياقرب ما عاد بالضراء يبكيني -- 
هيهات اغتر بالسلطان ثانية – قد ضل ولج ابواب السلطين 

(القادر) بين-الخليفةاحمد بن اسحاق بن المقتدر بن المعتضد الملقبخمسة وعشرونو-
هجري عن422م/رمضان 1031رمضان هجري ووفاته كانون اول381م/991تشرين اول

سنة واربعةاشهر وهي ثاني اطول فترةحكم لخليفة41عمر سبعة وثمانين سنة وحكم 
عباسي قبل الخليفة الذي سيئاتي بعده وهو ولده (القائم) .وهي من بين اكثر فترات

الستقرار السياسي والقتصادي والجتماعي والثقافي بالدولة العباسية منذ نهاية عهد
المعتصم ولم تراق بعهده وبفضل البويهيين دماء بين المسلمين وزادت الخيرات والثمرات

وقلت البطالة والفساد الداري. 

 وكان من قلئل المراء و(ام ولد اسمها دمنة ) هجري من336م/945-ولدببغداد عام 1
الخلفاء العباسيين الذين كتبوا حيث صنف كتابا سماه الصول يشير فيه لبعض المحطات
القليلة المضيئة بالتاريخ السلمي ومنها عهد عمر بن عبد العزيز وينتقد القائلين بخلق

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86


م وذي1031 هجري ووفاته كانون اول381م ورمضان 991بين تشرين اول القرئان .وحكم 
 عاما 87هجري :اي انه عاش 422الحجة 

 هجري توفي الوزير شرف الدولةالبويهي379م/987-كيفية اختارالقادر :في عام2
م والذي وقبيل ان يقرر عزل( الخليفةالسابق1012/987فتولها اخوه (بهاء الدولة) بين 

الطائع الضعيف والمريض )كان قدسمع وعرف احمد الذي كان عمره حوالي خمسة
وهوواربعين سنة وكان ذو سمعة حسنة فئاستدعاه ونصيه خليفة ولقبه بلقب (القادر )

ثالث خليفة عباسي لم يكن والده خليفة 

-وزراء الخليفة القادرالبويهيون الربعة:3و
هجري وهو403م/1021هجري ووفاته عام 381م 1012-الوزيربهاء الدولة حكم بين 1

الذي عزل الخليفة الطائع وبايع الخليفة القادر . 
هجري 415م/1021/و408م و1012ب-الوزير ابنه سلطان الدولة بين
هجري بشيراز 415م/1025 هجري ووفاته 410م/1021ت-الوزيراخوه مشرف الدولة بين 

م وهو شقيق بهاء الدولة 1044/1025ث-الوزير جلل الدولة بين

-الفقهاء و القضاة والمفكرين بعهد القادر.4و
 

 م974الفقيه علي بن محمد الملقلب ابو حسن (الماوردي) (الشافعي )ولد بالبصرة عام 
وصار قاضيا ببغداد بعهدالخليفتين القادر والقائم واشتهر بكتابه الفقهي والقانوني

 Les Status Gouvernementauxوالسياسي المعنون الحكام السلطانية 
/ويكاد يكون الكتاب Les Regles de Vie Profane et Religeuseوقواعد الحياة المدنية والدينية 

الوحيد الذي يشير بشكل  غير مباشر لقواعد الحكم الرشيد الذي يجب ان يقوم  على
الشورى التي لم يلتزم بها اي من الخلفاء المويين او العباسيين او العثمانيين وبقيت

555وسورديل ص 479ظاهرة مرضية سياسية عربيةواسلمية حتى الن  الخضري ص

م/942والشيخ محمد بن عبد ا البغدادي الصيرفي( الشافعي) توفي بمصر عام 
هـ، وله عدة كتب منهاشرح رسالة الشافعي بعلم أصول الفقه وكتاب البيان بدلئل330

العلم على أصول الحكام وكتاب الفرائض.وهو أول فقهء المسلمين الذين كتبوا عن
علم الشروط. او اللتزام 

والقاضي عبد ا عمر الشيرازي (الشافعي) ( البيضاوي)  ولدبالمدينة البيضاء بفارس
 هـ وتتلمذ على ايدي كل من والده عمر الذي685م/1292قرب تبريزوتوفيها فيها عام

تولى القضاء بشيراز والشيخ محمد بن محمد الكحتائي الصوفي والشيخ شرف الدين
هـ) 680عمر البوشكاني (ت: 

والف عبد ا البيضاوي اكثر من عشرين كتابا منها,, أنوار التنزيل وأسرار التأويل.كان
يدرس بالزهر وغيره من معاهد الدينية قرون ا عديدةوكتب عنه عدة فقهاء ومنهم أبو بكر بن

هـ) وحاشية785هـ) والشيخ محمد بن قرة الخسرواني (ت714الصائغ الحنبلي (ت
 هـ)وطبع940هـ) وحاشية الشيخ الكازروني (ت864محمد بن عبد الرحمن الشافعي (ت

هـ، وحاشية1330هـ، وبمطبعة الميمنية عام1272 أجزاء بطهران عام 5مع التفسير في 
 مجلدات وحاشية القاضي عبد الحكيم8هـ) في 951محمد بن عارف شيخ زاده (ت

هـ، وحاشية الشيخ أحمد بن1271هـ) طبعت بالقسطنطينية سنة 1067السيالكوتي (ت
هـ) المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي جمع فيها1069محمد الخفاجي المصري (ت
هـ، وحاشية إسماعيل1283 مجلدات بمطبعة بولق عام8لب الحواشي وطبعت في 

 مجلدات7هـ بعهد السلطان عبد الحميد الثاني طبعت في 1195محمد القونوي ت
م ,وكتاب1844 بمدينةليبزك عام  Flacher هـ. وطبعها اللماني 1286بالقسطنطينية عام 

منهاج الوصول لعلم أصول الفقه وكتاب المنهاج وكتبت عنه شروح كثيرة منها شرح
تاجهـ) وشرح الشيخ 861الجاربردي وشرح الشيخ سراج الدين القرشي المخزومي (

هـ . 1326 وطبع بمطبعة كردستان عام السبكي  الدين 
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وكتاب طوالع النوار بأصول الدين.وكان من الكتب المعتمدة بتدريس علم الكلم بالجامع
هـ) وشرح محمود عبد743الزهر مدة طويلة.وممن شرحه الفرغاني الشهير بالعبري (

هـ. .و كتاب1331هـ) وطبع بالمطبعة الخيرية بمصر عام 759 /674الرحمن الصفهاني (
الغاية القصوى بدراية الفتوى على مذهب الشافعية.وشرحه كل من الشريف الفرغاني (

هـ) وطبع796هـ) والشيخ محمد بن محمد ابن العاقولي الواسطي الشافعي (ت 743
بدار الصلح. و كتاب شرح المحصول بأصول الفقه للرازي. وكتاب مرصاد الفهام لمبادئ
الحكام كشرح لمختصر ابن الحاجب ,وكتاب شرح التنبيه لبي إسحاق الشيرازي الفقه

الشافعي أربعة مجلدات.وكتاب شرح المنتخب أصول الفقه للمام الرازي.وكتاب لب
هـ)981اللباب بعلم  العراب لكافية ابن الحاجب،شرحه محمد بن علي البيركلي (ت

.وكتاب مصباح الرواح الكلم شرحه عبيد ا بن محمد الفرغاني العبري.وكتاب رسالة
بموضوعات العلوم وتعاريفها.وكتاب نظام التواريخ عن تاريخ الدولة الفارسية كتبه باللغة

الفارسية. 

ومن بين الذين تتلمذوا على يدي الشيخ عبد ا البيضاوي كل من الشيخ أحمد بن
هـ/643هـ)والشيخ عمر بن إلياس المراغي الصوفي (عاش بين746الحسن الجاربردي(

هـ) والشيخ محمد بن بكر المقرئ والشيخ جلل الدين الطيار.والقاضي علي بن732
148هـ) /سورديل ص707محمد الخنجي (ت

-من معاصري القادر:5و
م وببيزنطة:1126/ 960من القبائل الشمالية حكمت بين Les Songdبالصين سللة  

م1028/1025 ح بينConstantin VIIIم والمبراطور1025/976ح بين Basil IIالمبراطور 
 مؤسس سللةHuguesم ,وبفرنسة الملك 1034/1028 حكم بينRoman IIIوالمبراطور 
les Capétiensم والملك 996/987 ح بينRobert II le Belوبالمبراطوريةم,1031/996 ح بين

,1024/1002بينHenry Iiم و1002/983 بينOthon IIالرومانية الجرمانية المبراطور 
1000/994 ح بين García III de   Navarre, fils du Garcia IIوبئاسبانية المسيحية الملك 

هجري وخلفه محمدالثاني399م/1009م/976وبالندلس هشام الثاني ببن الحكم ح بين
م/1016م و1010لصالح سليمان المستعين بيني  هجر403م/1010 ومقتله 1009بين
م1025/1024م ومحمد الثالث بين1024/ 1023 هجري وعبد الرحمن الخامس ح بين408

 وهو اهرخلفاء بيني امية بالندلس ليبدئا عهد امراءم1031/1027و هشام الثالث بين
بربر   قبائل ال   العربية مع   م حيث اشتد النزاع بين القبائل1031/1492      الطوائف بين

 بينles Zirides على اعقاب امارة الفاطميين ظهر البربر من سللة بشمال  افريقية  ب
هجري ثم منصور386 / 984م/972م على يدي يوسف بن بلكين ح1148/973
وولده المعز بن باديس بيني  هجر406م/ 1016 /996م وولده باديس بين996/984

 هجري وبمصر والشام :الدولة الفاطمية بقيادة نزال الملقب المعز453 م /1062 /1016
ثم ولده الظاهر حتى عام411هجري ثم ابنه منصور الحاكم بامر ا حتى376بال حتى

هجري ,وباليمن امارة النجاحية ظهرت على اعقاب امارة الزيدية التي بدئات على يد427
 هجري وخلفه452/412احد موالي الزيادية وهو نجاح الرتيري الملقب المؤيد حكم بين  

ستة من ابناؤه واحفاده قبل ان ينتهي عهدهم على يدي المارة المهدية.,وبالموصل
هجري برئاسة المسيب بن رافع بن مقلد العقيلي489/ 386المارة العربية العقيلية بين

489هجري وورثه اولده واحفاده حتى عام 391الملقب حسام الدولة الذي قتل عام
هجري وكانت موالية للخلفة في بغداد وانتهت على يد السلجقة التراك ,وبدياربكر

ومركزها بلدية امد على حدود العراق الشمالية القريبة من بيزنطة ظهرت المارة الكردية
 هجري على يدي حسين بن مروان الذي تزوج من احدى بنات489/ 380المروانية بين

هجري وخلفه اخوه الذي قتل بدوره عام387سعد سيف الدولة الحمداني وقتل عام
هجري وولده نصر الملقب نظام453هجري ثم تولى اخوه احمد بن مروان حكم حتى 402

 هجري حيث سقطت489 هجري ثم منصور بن نصر حتى عام472الدولة حتى عام 
382المارة على يدي السلجقة ايظا وبحلب سعد بن سيف الدولة الحمداني حتى

 هجري على يدي لؤلئة402هجري ثم خلفه ولده ابو الفضل حكم حتى اسقاطه عام 
ممثل الحاكم بامر ا الفاطمي الذي اجبر على ترك حلب لصالح صالح بن مرداس

482 هجري ليستمر من بعده اولده واحفاده حتى عام420الكلبي حكم حتى عام 
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 م1062/932ويهيون بينهجري.وبخراسان الب

هجري و422م/1031 (القائم)بينالخليفة عبد ا بن احمدالقادر الملقبوستة وعشرون-
 هجري467م/1075

م1031هجري ببغداد وبويع بالخلفة بعيد وفاة والده القادر بتشرين الثاني391-ولدعام1
ح هجري 467م في شعبان 1075 هجري ووفاته في نيسان 422الموافق ذي الحجة 

 العباسي  سنة اي اكثر من والده بثلثةسنوات وهي ثاني اطول فترة حكم بكل العهد44
وهي دليل اخر على حسن سياسة البويهين تجاة الدين  بعد الناصر الذي سنشير له 

والمجتمع 

-من معاصري القائم  2و
م1125/960 بينEmpire des Liao Kitanبالصين امبراطورية 

وببلد بيزنطة كانت تعيش هي الخرى بمرحلة تراجع وعدم استقرارسياسي حيث حكم
Michil IVم و1038/1028بينRouman IIIاباطرةهم م عشرة بالعهد الطويل للخليفة القائ

Theodora م1042/1055 بينConstantin IX ح سنة واحدة وMichil Vم و1041/ 1034بين 
م و1059سنتين حتى Issac Iم و1057 ح سنة واحدة عام Michil VIحكمت سنة واحدة و

ConstantinXم ور1059/1067بينRouman IVم و1071و1068 بينMichil VIIو1071بين
م و1039/1024 بينConard  II المبراطورانوبالمبراطورية الرومانية الجرمانية م1078

Henry IIوبفرنسة:الملكانم1056/ 1039بينHenryIم و1031/ 1060بينPhilippeIبين
 بينHarald وم1035/1016 بينCanut Iطانية ستة ملوك همم وببري1060/1108
م و1066/1042 بين Edouard le Confesseurم و1042 /1040بين Canut IIم و1040/1035
Guillaume Iم وبروسيةالمير 1087 /1066 بينIaroslav م حيث حصل1054/1019 بين

 بين الكنيستين اللتينية الوربية الغربية والغريقيةLa Grande Schismeالنشقاق الكبير 
 موبالندلس:اخر المراء1085/1035 بينFerdinand Iالشرقيةوباسبانيةالمسيحية الملك 

م حيث بدئا عهد امارات وممالك1031/ 1027المعتضد )حكم بين (المويين هشام الثالث 
الطوائف التي بقيت متناحرة فيما بينها تجاة خصم اسباني اوربي بقي يتربص بها

م ويجهر على من1492/897ويقضي عليها تباعاواحدة واحدة حتى اخر امارة منهاعام 
هجري كما اشرنا عن الحديث عن1018م/1610بقي من اصول عربية واسلميةعام 
الدولة الموية بئاسبانية السلمية 

-وزراء الخليفة القائم :3و
-الوزير( جلل الدولة) بن بهاء الدولة البويهي تلقب (ملك الملوك) حكم حتى وفاته عام

هجري بعد ان استوزر سبعة عشر سنة بنى خللها عدة مساجد ورمم اخرى بما فيها435
قبورابو حنيفة وموسى الكاظم والمام علي والمامين الحسين والعباس 

ب-الوزر ابن اخيه كاليجار المرزباني بن سلطان الدولة بن بهاء الدولةالملقب (محي الدين
) مشى على خطى جده وابيه واعمامه على الرغم من ان جند التراك كانوا قد استمروا

هجري440بسياسة الشغب والتمرد وحكم حتى وفاته عام 

ب-الوزير ولده خسرو فيروز الملقب (الملك الرحيم)حكم حتى القبض عليه عام
وملوك البويهين الذين كانوا افضلهجري ونفيه لقلعة سيرجان فكان اخر امراء ووزراء 448

السلت غير العربية الذين خدموا الدين والدولة بغض النظر عن تشيع هذه السللة
اوتسنن تلك فالعبرة بالنتائج الزراعية والخدمية والثقافية والصحية وليسالفتوحات

 …المعتقدات والمذاهب     والغزوات العسكرية و

م حيث تنفذت اول1307/1041  التراك حكمت بين Les Seljoukides-ظهور سللة 4و
م كسللة سنية تصدت1157/1038بين Transoxianeسطىببعض مقاطعات اسية الو

لمعتقدي المذهب الشيعي الجعفري ثم انتشرت ببعض وليات بلد فارس /وليات
: في قونية / تركية الحالية وحلب والعراق همخراسان وكرمان واسية الصغرى



وهجري بقيادة528 م/1186هجري و432م/1041سللة السلجقة بمقاطعة كرمان بين
Khalawood الملقب ( عماد الدين ) وخلفه احد عشر اميرا 

م/1307هجري و470م/1077وسللة السلجقة بئاسية الصغرى /الناضول /قونية بين
هجري.وحكم من بعده اربعة470 /475 هجري بقيادة سليمان بن قطلمش ح بين 700

واحفاده عشر اميرامن ابنائه

م/1117هجري و477م/1078وسللة السلجقةببلد الشام/ دمشق وحلب بين
وابنائه واحفاده الربعة دقاقولة) هجري بقيادة تتش بن الب ارسلن الملقب (تاج الد511

 ارسلن الملقب الخراز و سلطان شاه رضوان ولب

م حكموا بعهد ثمانية  خلفاء هم:المقتدي والمستظهر1194/1118والسلجعة ببغداد بين 
والمسترشد والراشد والمقتفي والمستنجد والمستضئ والناصر

م ومن بعده1131/1118وظهر فيهم كل من محمود الثاني الملقب (مغيت الدين) ح بين
ابنائه واحفاده الثمانية منهم

طغرلبك الثاني الملقب (ركن الدولة ) وصار وزيرا خلفا لناصر الدين الفارسي البويهي
 هجري ووفاته429م1132للخليفة القائم الذي لقبه بلقب (ركن الدولة ) و حكم بين 

لعن الشيعة الذين اطلق عليهم هجري و قرر مع وزيره عميد الملك الكندري 455م/ 1134
اسم الرافضة والشعرية مما زاد بالصراع المذهبي السني / الشيعي وهجرة بعض

الفقهاء من بغداد ومنهم عبد الكريم بن هواز بن عبد الملك بن طلحة بن كعب النيسابوري
 هجري وكان مفتيا بخراسان و ذهب لمكة واستدعاه فيما465   /376      القشيري عاش بين

498/ الخضري صبعد نظام الملك والب ارسلن حيث اشتغل بالمدرسة النظامية
 هجري الذي تقلد فيه طغرل بك امر ببغداد قاد جيشا لمناصرة الفارسي488وبنفس عام 

المدعو السابسيري بمدينة سنجار الواقعة شمال شرق الموصل ضد المير قريش بن
بدران العقيلي الذي تراجع نحو الشمال الغربي حيث مناطق حديثة و عانة وراوه و عاد
منتصرا ليس على الروم بل على العرب حيث استقبله الخليفة القائم وخلع عليه سبع

خلع وتوجه وعممه ولقبه (بملك المشرق والمغرب ) وهو اكبر بكثير من لقب ذي
الوزارتين الذي منحه المئامون لعدد من القادة الفرس وال طاهر .

غير ان طغرلبك لم يتمكن صد هجوم صاحبه البساسيري الذي قاد قواته نحو بغداد التي
و بقي فيها حتى ذي القعدة من العام التالي بمعاونةجند450دخلها في ذي القعدة 

الفاطمين من مصر والشام وخطب بجامع المنصور وهو الجامع المركزي فيها مؤذنا
للشيعة الذين ناصروه والسنة الذين تعاطفوا معه نكاية بطغرلبك الذي كان وخلفا للوزراء
البويهيين قد طغى وتجبر / ولم يستطع الدفاع عن الخليفة القائم الذي هرب لدى قريش
بن بدران العقيلي الذي اواه بمنطقة حديثة لمدة سنة تقريبا بعد ان خرج البساسيري من

هجري وبعد ان استنجد طغرلبك بكل من ارسلن وياقوتي451بغداد في ذي القعدة 
وقاروت الذين تجمعوا بمقاطعة الري و قادهم لبغداد ليجد البساسيري قد غادرها

القائم الهارب الذي قلده من جديد سيفا اخرهو اخر ماكان يملك وليستقبل الخليفة
اي منها من قبل احفادهم بالدفاع عن الدين الخليفة من سيوف عباسية لم يتم استعمال

والدولة منذ اكثر من مائة سنة.وارسل جيشا لملحقة البساسيري الذي اتجه غربا وقتلوه
هجري ليعود طغرلبك الثاني لمدينة الري التي جعلها مقرا له وكئانه خليفة451نهاية عام 

اخر حيث كان ينوب عنه ببغداد شخصا لم يسمه وزيرا بل (شحنة.اي وكيل ).وعمل
طغرلبك على التقرب اكثر من الخليفة ليس من خلل البناء والعمار بل وكما عمل علي

بن طاهر بن الحسين الذي زوج ابنته بوران  للخليفةالمئامون فئان طغرلبك بدوره لم يكتف
بئاهداء (خديجة بنت اخيه داود للخليفة القائم الذي قبلها بل طلب وهدد على امر لم

يحصل عند الخلفاء العباسيين بمن فيهم الذين كانت امهاتهم من السبايا او ممن يطلق
عليهن ام ولد .فالكل يعلم بنكبة يحى البرمكي وولديه الفضل وجعفر الذي كان قد احبته

اخت الرشيد العباسة التي قضى معها وطرا سريالنه لم يكن قادرا على طلبها من
صديقه اخيها الرشيد الذي فتك به وابيه واخيه شر فتكة .غير ان طغرل بك وبعيد وفاة



زوجته طلب بشكل يكاد يشبه المر الزواج من بنت الخليفة القائم الذي حاول الرفض
 هجري على عقد مهرابنته454غيرانه وتحت التهديد والغراء المالي وافق في شعبان 

 بعد ان اجلسها على سرير من ذهب455مع طغركبك الذي دخل فيها بمدينة الري عام 
وهدايا قدرت بخمسة الف الف ديناراستحوذ عليها من اموال المسلمين ومن غيرهم

 هجري455ليموت طغرلبك في  رمضان 

 هجري ووفاته455م/1161لقد خلف طغرل الثاني ارسلن الملقب (معز الدين) حكم بين
هجري بمنطقة نهر جيحون وكان ارسلن قد قتل ابن عم ابيه قتلمش بن465م1176عام

اسرائيل 
م1114/1113 ارسلن الملقب الخرازحكم بحلب بين هجري لم يساند الب462وفي عا
 بالفارسي البويهي ببلد الشام واستعانManbegغزو الروم الذين وصلوا لمنطقة وواجه 

ي تمكن واياه من ان يطرد الرومالذ(بزرك حسن بن علي بن اسحاق الملقب قوام الدين) 
من الحدود الحلبية.

انشاء بعض المدارس وقرر الحركة الثقافية قدشجعادوكان ارسلن معز الدولة في بغد
 التيبئاسم (المدارس النظامية)الفقهية بلمدن الكبرى من الدولة العباسية سميت 

صارت ليست مدارس لتعليم اللغة العربية و القرءان بل والمذاهب الفقهية السلمية
الخمسة الكبرى التي كانت بزمانه بمافيها المذهب الجعفري وتدريس الحساب والقانون

العام والسياسة والمعاملت التجارية والعقود.
هجري على الضفة الشرقية من نهر458ولزالت احدى هذه المدارس التي بنيت عام 

دجلة ببغداد بئاسم المدرسة النظامية عمل بها مدرسين اكفاء منهم: محمد بن عباس
 هجري وعمل كاتبا لمعز الدولة البويهي بعهد المطيع وتوفي308الشيرازي مواليدعام 

هجري 370ببغداد عام 

 هجري 465/376وعبد الكريم بن عبد الملك القشيري عاش بين 

م1028 ولد نبيسابور/ خراسان عامAL Juwayniوعبد الملك بن عبد ا الملقب 
م1062/1058هجري واقام بمكة والمدينة بين 478م/1085هجري وتوفي عام 419

وتلقب بـ إمام الحرمين بعد ان صا ر فقيها شافعياوأحد أبرز علماء الدين السنة عامة 
والرشاد لقواطع الدلة في أصولالرشاد في الكلم. خاصة.وله مؤلفات عديدة منها والشاعرة

والشامل في أصول الدين.  نهاية المطلب في دراية المذهبوالعتقاد. والبرهان في أصول الفقه.
•

وانتقل بمدينة طوس 450م/1058لد عاموومحمد( الغزالي ) الطوسي النيسابوري 
 مدريسا  فيبغداد سنة رحل إلى 34 فأخذ عنه ولميا بلغ عمره الجويني ليلزم نيسابورل

.وصار مقصدا  لطلب العلومنظام الملك السلجوقي بطلب من الوزير المدرسة النظامية
4 من طلبة العلم من مختلف المصار السلمية,وبعد 400السلمية حيث حظر مجلسه 

 سنةتنقل خللها بين11 خفية  برحلة دامت بغدادسنوات من التدريس قرر العتزال وغادر
م/1111وتوفي بمدينته طوس عام ،والمدينة المنورة ومكة والخليل والقدس دمشق

 المذهب ومع ابي الحسنوسن ي  الفقهي و شافعي ،ووفيلسوفاا  وأصولياا فقيهااهجري وكان 505
 بعلم المنطق وتلقبالسن ي ة المدروسة الشعريةالشعري والبقلني والجويني من مؤسي 

بالقاب كثيرة منها الغزالي وحجية السلم و زين الدين وجية الدينوالعالم الوحد،ومفتي
 كتابا  ورسالةبين مطبوع ومخطوط ومفقود457 سنة)55المية,وأليف الغزيالي خلل حياته (
 (ت.وأبو بكر بن العربي هـ) 529 (ت. عبد الغافر الفاروسياشار لهاعدد من المؤرخين منهم 

المرتضى الزبيدي هـ)و 968 (ت. وطاش كبرى زادة هـ) 771 (ت. وتاج الدين السبكي هـ) 543
 وكتاب المنقذ من الضلل Les Fondements du Droit هـ)منها كتاب اصول القانون 1205(ت. 

La Delivrance de l' Erreur واحياء علوم الدين La Revivification des Sciences Religeiuses
 ومقاصد العتقادLes Critiques des Philosophes وتهافت الفلسفةLa Politiqueوالسياسة

La juste Mesure de la Doctrineونقد الفلسفة بكتاب تهافت التهافت  la Critique de la
Critiqueبنقد الفيلسوف العربي السلمي الندلسي /المغربي محمد بن احمد الملقب 

ينتقد فيهم و1192 م وتوفي بمراكش1126 ولد بالندس/قرطبةAverroesابن رشد 
 اربعين مؤلفاHoushaذكر المستشرق 1858 .وفي عام مذاهب الباطنية اوالجعفرية
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,Montegomryو MassionوGold TisherوMacdonaldللغزالي وتله مستشرقون اخرون منهم 
نشر الفيلسوف المصري عبد الرحمن بدوي كتابا باسم مؤلفات1380م/1960وفي عام 

مؤلفاب بالطب والفقه احياء علوم الدين  والفلسفة ,د 457الغزالي ال

م بمقاطعة طوس خراوسان وتوفي عام1058روسم تخي لي للفيلسوف ابي حامد الغز الي ولد  عام 
م 922 وكان من بين المحرضين لعدام الحلج عام 1111

هجري370م/890والحسين بن عبد ا بن الحسن بن علي الملقب ابن سيناولد عام 
 باوزبكستان من أب من مدينة بلخ بافغانستان وتوفي عامبخارىبقرية أفشنة بالقرب من 

 مؤلفاكتبت معظمها276 بئايران . وألف ابن سينا مدينة همدان هجري في 427م/1037
.وفقدت أكثر هذه المؤلفاتالفاروسية باستثناء بضع مؤلفات صغيرة كتبها بلغته الم بالعربية

 مؤلفا ويعد من أول من كتب عن الطبي بالعالم متبعانهج أو68ول يوجد منها الن غير 
.حيث أطلق عليه لقب جالينوس السلم وأشهر أعمالهجالينوسأسلوب الطبيب الغريقي 

 الذي ظل لسبعة قرون متوالية المرجع الرئيسي بالدراسات الطبيةالقانون في الطبكتاب 
حايا الوالييي وأسباب   وأعراضاليرقانالعالمية ويوعد ابن سينا أوال من وصف التهاب السا

.وكتابالشفاء   حصى المثانةوأثر المعالجة النفسانية في الشفاء حيث كتب كتابا بئاسم
وكتاب دفع المضار الكلية عن البدان النسانية وكتاب القولنج وروسالة في وسياوسةالدوية القلبية 

البدن وفضائل الشراب وروسالة في تشريح العضاء وروسالة في الفصد وروسالة في الغذية والدوية
 ومختصرالرتماتيقيمختصر علم الهيئةو مختصر المجسطيو مختصر( ملخص ) فكرواعمال اقليدسو

( الرياضيات) وروسالة الزواية الهندوسية وروسالة في بيان عل ة قيام الرض في ووسط السماء،طبعت في
 وروسالة في إبطال أحكام النجوم وروسالة في الجرام العلوية وأوسباب البرق1917 وسنة القاهرة

والرعد وروسالة في الفضاء وروسالة في النبات والحيوان بطريقفة اكثر علمية مماتناوله الجاحظ وقانون
الحركة  الجسم الساكن يبقى وساكنا والجسم المتحرك يبقى متحركا مالم تؤثر عليه قوة خارجية"

.اوسحاق نيوتنوالذي نسبه لنفسه 
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ضريح ابن وسينا في همدان،إيران 

 أنقرةتمثال ابن وسينا في 

 طاجيكستانصورة ابن وسينا على عملة 
 هم أول من احتفلواالتراكمنهم وبسبب شهرته الواوسعة فقد تسابق للحتفال بذكره عدة شعوب، 

اقيم له مهرجان ببغداد1952بمناوسبة مرور تسعمئة وسنة على وفاته وفي عام1937بذكراه عام 
 على احتفال اقيم بدمشق بذكرىمنظمة اليونسكواشرفت 1980.وفي عام 1954 عام طهرانوفي 

 والفلسفة الطبمرور ألف عام على ولدة ابن وسينا اعترافاا بمساهماته بمجالي 

-الخليفة عبد ا ابن الذخيرة بن القائم بن المقتدر الملقب (المقتدي )ونو-سبعة وعشر
م1094/1075بين 

وكان يجيدمن امه ام ولد الرمنية المسماة (ارجوان) هجري 448م/1056-ولدببغداد عام1
وتوفي والده الذخيرة فرعاه جده الخليفة (القائم)وجعله ولي عهده وبويع امه لغة

وهوهجري 487م/1094هجري وحتى وفاته عام467م/1075بالخلفة بعيد وفاته عام
ثالث خليفة عباسي لم يكن ابوه خليفة .
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-من معاصري المقتدي :2و
بالندلس السلمية:امارت الطوائف العربية والبربرية المتناحرة فيما بينها ,وبئاسبانية

Wang An المبراطور ,وبالصين leonوCastilleقشتالة ملك امارتي Alphonse VIسيحية الم
Chiوببيزنطة الباطرةم 1085/1067بينMichil VIIم و1078/1071بينNisaphoreIIIبين 

م1108/ 1060 بين Philippe Iم,وبفرنسة .الملك 1118/1081بين alikxi Iم و1081/1078
م بقيادة اولى الحملت الحملت الصلبيبية التي1096 /1099الذي ساهمت بلده بين 

 /1096  واستمرت بعده تسعة حملت امتدت بين /Clearmont feronانطلقت من مدينة 
م واسست امارات وممالك بالقدس وعكا وانطاكية والرها ( اورفه) وطرابلس على1291

الرغم من مشاغلتها من مصر جنوبا ومن السلجقة بالناضول والتابكة واليوبيين
بالجزيرة الغربية وبلد الشام واستمرت طيلة فترات الخلفاء العباسيين اللحقين الذين

 سنة قبل اندحارها.200م في حين انها استمرت لمدة 1258انتهوا بالعراق عام 

م الذي سبق وان1099/1088ح بين Le Pape Urbain IIوبرومة والفاتيكان حيث البابا 
ارسل خفية الراهب بطرس لزيارة القدس التي لحظ تعرض كنيسة المهدببيت لحم

مسقط رئاس السيد المسيح للتهديم من قبل الفاطميين  وقلة العنايةبها من قبل
العباسيين فعاد لرومةمستغيثا بالبابا الذي جيش الجيوش واعلن الجهاد ضد المسلمين

للدخول للجنة لكل مسيحي شهيد يموت او يقتل Condelgenceواصدر (صطوك الغفران
في سبيل تحرير القدس من الكفار المسلمين.) وقاد من فرنسة اولى الحملت الصلبيية

التي ساهم بها عدد من المراءوالملوك الذين وصلوا للقسطنطينية وعبروا لئاسية
الصغرى/ الناضول حيث يحكم السلجقة بقيادة عليج ارسلن بن سليمان حكم بين

 بينPascal II هجري وقضى عليها .فيما قاد الحملة الصليبية الثانية البابا500/475
م1002/996 بين Othon IIIمبراطورية الرومانية المقدس كل من:م,وبال1118/1099

Galliumeطانية الملكوببريم,1024/1002 بين Hemri IIوساهم بالحملة الصليبية الولى 
I م و1087/1066بينGalliume II  روسية وبم ,1100/1087بينSvevolodالمير حكم يين 

1093/1078 

-وزيرا المقتدي :3و
 هجري الذي خدم مع الخلفية القائم الذي485/465الوزير جلل الدولة ملكشاه الول بين

هجري ليخلفه حفيده المقتدي حيث تمكن ملكشاه من ان يوطد467توفي في شعبان 
علقاته مع السلت السلجوقية التي تنفذت ببلد فارس والهوازوكرمان والري وسورية

والناضول حيث تمكن السلجقة توسيع سلطانهم على حدود بلد الروم والغى عددا من
الضرائب والمكوس وشق بعض الطرق وشيد بعض القناطر والمرابط والثغور وبعض

الخانات على طريق مكة .غير ان كل الخدمات التي بذلها نظام الملك لم تشفع له لدى
485/رمضان 1092السلطان (جلل الدولة ملكشاه ) الذي امر باغتياله في تشرين اول 

،بالحشاشين المعروفة الباطنيةهجري بمدينة اصفهان على يدي أحد غلمان فرقة 
( الدروز) حيث حين تقدم له على انه زاهد وأخرج سكين ا كان يخفيها وطعنه طعنات قاتلة
لننظام الملك تصدى لما كان ول يزال يسمى المذاهب الباطنية الهديامة / الخضري ص

 J D Sourdel op cite p 741 و 492
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المدروسة)بمدينة طوس ومؤوسس  هـ485/  408 (الدولة السلجوقية أبرز وزراء نظام الملكتمثال 
 النظامية

 هجري الذي خدم485ووفاته 465ليتولى بعدنظام الملك جلل الدولة ملكشاه الول بين
هجري وليتوفى هو بعد ثلثة وثلثين يوما467مع الخلفية القائم الذي توفي في شعبان 

كما ان المدرسة النظامية سميت المستنصرية بعهد الخليفة المستنصر بال الذين حكم
وخلف ملكشاه من زوجته تركان اربعة هجري .640م/1243 هجري و 623م/1226بين

اولد اصغرهم محمود الذي كانت امه تفضله على اخوته الثلثة الذي ورث والده بالوزارة
 495 هجري /الخضري ص487/485بئاسم (الوزيرناصر الدين محمود ) حكم  سنتين  بين

للمغنيات والمغنيين الذين كثروا جدا بعهده ببغدادلمقتدي ان يتصدى -قرر الخليفة ا4و
بدعوى كون الشباب العباسي يتطلع من على السطوح على النساء العباسيات اللواتي

كن يبحثن عن رجال حيث ان معظم الخلفاء كانوا يعاقرون السيرات والخادمات من امهات
ولد.. كما قرر المقتدي تحطيم ابراج الطيور التي كان يلتهي بهاالكثير من ابناء العباسيين
من الذين لم يكن لديهم اعمال او اشغال خاصة وان الجيش والدارة كانت شبه ممنوعة

عنهم .كما منع اصحاب الحمامات من ان يرموا بماء حماماتهم يدحلة التي كانت قد
اصبحت مياههاوسخة فامرهم بان يبنوا ابارا خاصة بهم يضعون فيها مياههم الوسخة وان

يحفروا ابارا اخرى للمياة التي يحتاجونها. 
كمامنع المقتدي اصحاب الزوارق الذين يعملون  بالمواصلت النهرية بين ضفتي دجلة من

ان يضعوا الرجال والنساء بنفس القارب ال اذا اثبتوا هويتهم من انهم من نفس العائلة
لزال متبع حتىرة واحدة .وهذا السلوب بوضع جمع الرجال والنساء بمركب واحدا و سيا

الن بالترامواي بالسكندرية بمصر وبالسعودية حيث ليجوز للمراة ان تركب لوحدها مع
سائق تكسي لن التكسي بالنسبة للوهابيين واخوان المسلمين هي غرفة قد تستعمل

للتضاجع من نسائهن اللواتي قد يتضاجعن مع اشخاص من غير الخوان ومن غير
الوهابيين اوالسعوديين الذين تركوا بنسائهم لصالح اواوربيات او امريكيات شقراوات

لبلدهنوربي اوعربيات ولربما عراقيات خصوصا بعيد الغزو اليرو امريكي الصهيوني / ال
حيث رخصت المرئة العراقية وقل ثمنها لن من تريد ان تحافظ على قيمها الخلقية قبلت

بالتقشف والعفة ..

)وثمانية وغشرون -الخليفة احمد بن عبد ا بن محمد بن القائم الملقب (المستظهر
هجري من امه ام ولد ؟وتولى الخلفة بيعد وفاة والده عام470 م/1077ولد ببغداد عام

.وبعهده حصلت  الحملة الصليبيةهجري512م/1118هجري ووفاته عام487م/1094
م1099/ 1096الولى بين

وهو من الخلفاء العباسيين القل ئل الذين قالوا شعرا ومنه

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/485_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/408_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Nizam_al-Mulk_Mashhad.jpg


اذاب حر الهوى في القلب ما جمدا –لما مددت الى رسم الوداع يدا 
قد اخلف الوعد بدر قد شغفت به من بعد ما قد وفى دهري بما وعدا 

ان كنت انقض عهد الحب في خلدي—من بعد هذا فل عاينته ابدا 
بعض المفكرين منهم الغزالي الذي تحدثنا عنهستظهر كما قرب الم

ر:- من معاصري المستظهر2و
 الصليبية الكاذوليكيةالحروبم عاصراولى 1118//1081بينAlexi Iببيزنطة :المبراطور 
ساهم بالحملة الصليبيةم 1108/1060بين Philippe Iوبفرنسة: ضد مسلمي الشرق

بين Othon IIIمبراطورية الرومانية المقدسةكل من: م,وبال1099/1096الولى بين
م 1024/1002بينHenry II م وساهم بالحملة الصليبية الولى و1002/996

م و1015/978بينFladimirI م.وبروسية كل من 1100/1087بين  Gualiume IIطانية  وبري
Sviatopolkم و1019/1015بينIsroslav le Sage م و1054/1019 بينSvatoslav IIبين 

Quitan/Kitanوبالصين:سللة امبراطورية1158 /1073 بين Sviatopolk IIم و 1073/1054
/م1307 هجري و470م/1077وبالناضول سللة السلجقة بين م,1125/946بين 
 هجري475/470هجري بعاصمتهم قونية برئاسة سليمان بن قطلمش حكم بين590

 الصليبيةالحملت هجري قضى على اولى 500/475وخلفه ولده قليج ارسلن بين
La Tribu des Amtouna des ,وبالمغرب قبيلة المتون البربريةالسنهاجية 515/الخضري ص

Sanhaja حليفة allie قبيلة Le Tribut des Zenetesبقيادة يوسفم 1148 /973 حكمت بين
 هجري .537 م/1163 هجري ومن بعده ولده علي ح حتى عام480م/ 1106 توفي عام

هجري453/501 البربرية برئاسة تميم بن المعزبن باديس حكم بينZeriوبتونس: سللة 
هجري 515 هجري ثم علي بن يحى حتى عام509وولده يحى حتى عام 

هجري467وبمصر الخليفة الفاطمي (المستنصر)احمد بن معد بن علي ولدبالقاهرة عام 
 هجري وتصدى لولى495 حتى وفاته بالقاهرة عام 487وحكم بعيد وفاة ابيه عام 

الحملت الصليبية حيث كان قائد جيوشه الفارسي شاهنشاه الفضل الذي تصدى لهم
هجري..524/ 495بعسقلن بفلسطين وخلفه ولده علي بين 

- الخليفة الفضل بن المستظهرالملقب (المسترشد) تسعة وعشرونو

 هجري ومقتله في من اب513م/1118 هجري وحكم بين485م/1090-ولد ببغداد عام1
وهو الخليفة الثاني عشرالذي يقتل ما عدى المين وكانهجري 529م /ذي العقدة 1135

اطلع على خطه الجيد واجوبتهالمسترشد حسن الخط حيث يقول ابن الثير عنه بانه 
الفصيحة على الرقاع.وكان من قلئل الخلفاء العباسيين اللحقين الذي  قاد جيشا ضد

دبيس بن صدقة بمنطقة بابل مما دفع شحنة /حاكم بغدادالسلجوقي برنقش الذكوي ان
ينذر محمود بن مكلشاه بئان عليه ان يتحوط من الخليفة مما دفع محمود لن يرسل جيشا

 هجري قبل ان يغادرها حيث توفي521هجري وبقي فيها حتى نهاية عام 521لبغداد عام 
كانوا ليريدون للخليفة ان يقوم باي دور سياسي اوهجري لن السلجقة 525عام 

هجري بئامر من قبل سنجر929عسكري بل يجب ينصرف للهو او التدين فاغتيل عام 
بحيرة أرومية وشرق شرق آذربيجان وإيرانالسلوجوقي بمنطقة مراغة بشمال غرب 

 م1259 يعود لعام لمرصد م وبقايا 1147 و من معالمها قبرسرخ تم بناءه عامتبريزمدينة و
.
-نفوذ(السلطين ) السلجقة 2و

م1118/1105) بينغياث الدنيا والدين ( الملقب  محمد بن ملكشاهالسلطان
م حيث دخل بحرب ضد1131/1118والسلطان محمودالثاني بن ملكشاه السلجوقي بين 

هجري اخوه مسعود بن محمود الذي كان514عمه سنجر الذي هزمه مثلما هزمه عام
على الموصل واذربيجان الذي انهزم ومعه حسين بن علي الصفهاني 

م الذي اندحر امام ابن عمه1131/1132والسلطان داوود بن محمود بن ملكشاه بين

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/1259
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1147
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B2
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86


السلطان مسعود بن محمد بن ملكشاه الذي اندحر امام السلطان سنجر الذي عاد
وانهزم امام السلطان مسعود بن محمد بن ملكشاه الذي دخل بصراع مسلح مع الخليفة
المسترشد الذي كان معظم جنده من التراك الذين رفضوا ان يقاتلوا اخوتهم السلجقة
فانهزم الخليفة وقبض عليه والزمه بال يعود لقيادة جيش ثانية ول يخرج من داره .وعلى

الرغم من موافقة المسترشد على تلك الشروط المهينة والمذلة غير انه لم ينج حيث
 هجري بمدينة مراغة /انظر ابن الثير/ الكامل529قتله ومثل به في ذي العقدة عام 
 521/517بالتاريخ والخضري/ العباسيين ص

-من معاصري الخليفةالمسترشد..3و
بخراسان وما اليها من بلد النهر بما فيها غزنة وخوارزم السلطان سنجر بن ملكشاه وهو

عم محمود بن محمد قتل من قبل جند مسعود بن ملشاه السلجوقي ودفن بمدينة
م1234/1115 حكموا بين L'Empire des Jinمراغةببلد فارس  وبالصين .امبراطورية جن 

1143/111بينL'Empireur Jean IIوفي بيزنطة المبراطور بالشمال الشرقي من الصين,
 بشمال شرق الندلس التي خضعتAragone       وCastie      وبئاسبانية امراء قشتالةم ,8

طائفةعربية وبربرية حتى سقوط17      م بالندلس من قبل1031  منذسقوط الدولة الموية 
 بينPhilippe IIوبفرنسة الملك م  1492  اخرها وهي طائفة بني الحمر بغرناطة عام 

م حيث سبقتها1192/1189م وصارت بعهده الحملة الصليبية الثالثة بين 1223/1180
م وبروسية كل من1149/1147م والحملة الثانية بين 1099/1096الحملتين الولى بين 
Valdimir Monomaqueم و 1125/1113 بينMatislav Iم و1132/1125 بينJarapolikIIبين 

م1146 /1132

هجري529م/1135-الخليفة المنصور بن المسترشد (الراشد ) حكم بين -ثلثونو
 وهو الخليفةعاما وحكم اقل من عام28 هجري عن عمر 530م/1136واغتياله عام

 حيث اراد ان ينتقم لبيه من السلطانالعباسي الثالث عشريقتل ماعدى المين
 هجري فئاتفق مع داود بن السلطان محمود547السلجوقي مسعود ملكشاه توفي عام 

 الشخصية21احد اخوة مسعود الذ ي علم بالمر فقاد جيشا لبغداد التي هرب منها ال 
التي كانت تساند الخليفة بمن فيهم داود وعماد الدين زنكي الذي هرب للموصل

 هجري530م/1136شهرا واغتيل عام11مصطحبا الخليفة الذي كتب تنازله بعد حكم دام
 522بالموصل ودفن بمنظقة شرشستان /الخضري العباسيون ص 

الخليفة محمد بن المستظهر بن المقتدي الملقب (المقتفي)واحد وثلثون و

هجري وهو553م/1160 هجري/و530م/1136هجري وحكم بين489م/1095-ولدعام 1
اول خليفة من العهد العباسي الخيرحاول فرض هيبته على الخلفة وادارة شؤون

م التي قادها ملك1149/1147البلد.وبعهده حصلت الحملة الصليبية الثانية حصلت بين
.538/535/ الخضري ص LouisVIIفرنسة

 وهو لقب يعني بيك والبLesAtabegues /Atabaks-السلجقة التراك وتلقبوا بالتابكة 2و
هجري547م/ 1152م ووفاته1134منهم السلطان السلجوقي مسعود بن محمد بين

وهو اخرالمتنفذين من ملوك/ سلطين السلجقة حيث بموته لم يعد لهم نفوذا كبيرا حيث
تمكن الخليفةالمقتفي طرد شحنة السلجقة من بغداد واستولى على املكه واملك

امراء السلجقة ببغداد والحلة وواسط 
سليمان شاه بن محمودوالسلطان  م  1160/ 1153 حكم بين محمد الثاني بن محمودو

523م /الخضري ص1162 /1160بين 

- من معاصري المقتفي 3و
 اتابكة الموصل وحلب ودمشق 

بين التي تظم حاليا جمهورية اوزبكستان وتركمانستان Kkwarezmواتابكة مقاطعة  

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1


 هحري وحكم بعده سبعة490/470حكم بين Sapltekineهجري بقيادة 628/470
ALسلطين.وظهر فيها اشهر عالم رياضيات اسلمي محمد بن موسى الخوارزمي 

Khwarizmien latin Algorismus525م /الخضري ص 850/780 عاش بي

هجري برئاسة سقمان القطبي حكم بين604/493وشاهات ارمينية حكموا بين 
 هجري وحكم بعده سبعة شاهات506/493

 للناضول على السلجقة التراكمعركة ملذكردواتابكة التركمان الرتقية الذين انتصروا ب
811م/1409هجري و495م/1073واقاموا بالجزيرة بشمال غرب العراق وبلد الشام بين 

 هجري ولقيب (ظهير484/ م1091هجري برئاسة (أرتق بن أكسك التركمانيي) توفي عام 
س سللة   وينتسب لقبيلة الدقر التركمانيية وكان حاكم االراتقة أو الرتقييونالدين) مؤسي

هـ وخلفه479م/1086لفلسطين من قبل السلجقة حيث عيينه تتش بن ألب أرسلن عام 
هجري 498 /495 ثم سقمان بن ارتق حكم بين سقمانكل من أرتق ابلغازي أبو 
 بكتابه المارات الرتقية بالجزيرة الفراتيةعماد الدين خليلويقول د.المؤرخ العراقي 

 على المسرحالراتقة صفحة يعـود الفضل بظهور 544ب 1980والشام طبع عام 
ا بالمراحل الولى من ا مهم  السياسي والعسكري لجدهم أرتق بن أكسك الذي لعب دور 
قيام الدولة السلجوقية وحصوله علـى مناصب قيادية واقطاعات عديدة بالعراق والشام

وفلسطين 
وبعد ان توفي أرتق خلفه خمسة عشر سلطانا تعرضوا لفقـدان اقطاعاتهم بفلسطين

وتفرقوا ولكنهم تمكنوا تأسيس أولى إماراتهم بديار بكرحيث شملت عدد ا من أهـم
526حصـون المنطقةوالخضري/العباسيون ص

522/497حكم بين Tatikineهجري برئاسة سيف السلم 549/497واتابكةدمشق بين 
هجري ومن بعده خمسة سلطين  

 هجري برئاسة اتابك (عماد الدين زنكي) حكم بين660/521واتابكةالموصل حكموا بين 
528هجري وحكم بعده عشرة اتابكة / الخضري العباسيون ص541ومقتله عام521

568/531هجري برئاسة شمس الدين ليلدكز حكم بين 622/531واتابكة اذربيجان بين 
هجري وخلفه اربعة منهم 

 هجري برئاسة علي كجك التركماني 630/539واتابكة اربيل بين

 هجري وظهر فيها نورالدين (العادل)عاش بين577/541واتابكة( اليوبيين) بسورية بين
 هجري 569/511

 هجري/ الخضري589م/1193هجري و532م/1138وصلح الدين اليوبي عاش وبين
721 وسورديل ص527العباسيين ص

هجري برئاسة سنقر بن سلغر حكم بين686/543واتابكة بلد فارس بين
هجري ومن بعده ثمانية اتابكة 557/543

هجري600/543هجري برئاسة ابو طاهر محمد حكم بين 827/543واتابكة لورستان بين
ومن بعده حكم ثلثة عشر اتابكيا 

 هجري برئاسة عماد الدين زنكي بن مودود617/566واتابكة سنجاربشمال العراق بين
530هجري وحكم بعده ثلثة اتابكة / الخضري/العباسيين ص 594/566بين 

هجري برئاسة معز الدين سنجرشاه حكم بين648/576واتابكة الجزيرة بين
530هجري ومن بعده حكم اتابكيان / الخضري ص 605/576

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%82%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%B1%D8%AA%D9%82&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%86
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هجري686م/1215 هجري و602م/1146بين Les Ghouridesالغوريونوسللة التركمان 
 هجري ومن بعده تسع اتابكة/ سورديل ص607/602برئاسة ايبك قطب الدين حكم بين

وبالقسطنطينة الملكم,1234/ 1115 عاشت بينL' Empire des Jin  ,وبالصين سللة  315
Manuel II  وبئاسبانية مملكتا قشتالة واراغون اللتان صارتا قوتينم,1180/1143بين

تشاغلن يوميا امارت الطوائف بالندلس  ,وبالندلس الموحدين وبقية امارات الطوائف
 والد كل1189/1154بينHenri Iiوببريطانية,1180/1137بين Louis VIII,وبفرنسة الملك 

 حكم بينJean sans Terreم واخيه 1199مقتله1189 حكم بينRechar Coeur de leonمن  
 بينIziaslavIIم و 1146/1132بين Jaropolk IIوبروسية الملك  ,1216ومقتله 1199

Andre و 1157/1154 بين Rostialavو 1149 1149بينIouri Dolgorouki و1149/1140
Bogolioubskiو1176/1157 بين Vsevolod III le Grand م 1212/1176 بين

و اثنان وثلثون-الخليفة يوسف بن المقتفي والملقب ( المستنجد)
 وورث الخلفة من ابيه عام)هجري من (امه الرومية طاووس515م/1120-ولد عام1

هجري واشتهر بالغائه الضرائب والمكوس565م/1170ووفاته عامهجري /555 م1160
واعاد المقاطعات للخراج وليس للقطاع وحاول ان يقيم العدل حيث قبض على عابث

تشفع له اصحابه بان يدفعوا مبلغ عشرة الف دينار لطلق سراحه وقال سئاعطي مبلغا
مماثل ان اتاني احد بعابث مثله 

م1176 /1161-وزيرالمستنجد هو ارسلن شاه بن طغرل بين2و

-من معاصري المستنجد 3و
 عاشت بينL' Empire des Jinببلد فارس وبلد الشام سللت التابكة وبالصين سللة 

وباسبانيةم 1180/1143  بين Manuel II  Comneneوبالقسطنطينية الملك م 1234/1115
مملكتا قشتالة واراغون وبالندلس الموحدون وبقية امارات الطوائف وبفرنسة الملك

Louis VIII وببريطانية م 1180/1137بينHenri Iiم وهو والدكل من1189/ 1154بين/
Rechar Coeur de leon م و 1199مقتله1189 بينJean sans Terre م1216ومقتله 1199 بين

م 1176/1157 بينAndre Bogolioubskiوبروسية كل من 

-الخليفة حسن بن المستنجد ولقب (المستظيئ)ثلثة وثلثون و
 وبويع بعيد وفاةمن (امه الرمنية المسماة غضة )هجري 536م/1140ببغداد عام-ولد1

هجري 575م1180هجري وتوفي عام 566م 1170والده عام 
-وزير المستضيئ .ارسلن شاه توفي بخورزم شاه وحل محله ابنه سلطان شاه2
-بعهد المستضيئ انتهت الدولة الفاطمية برئاسة الخليفة العاضد لدين ا وتوفي3و

محمود نور الدين زنكي وظهرت الدولة اليوبية برئاسة صلح الدين اليوبي الذي واجه
م شرف تحريرالقدس وواجه1187م وقام عام1147/1149الحملة الصليبية الثانية بين 
م1192/ 1189الحملة الصليبية الثالثة بين

-من معاصري المستضيئ 4و
L' Empire desببلد فارس وبلد الشام سللت التابكة الذين اشرنا لهم وبالصين سللة

Jinوبالقسطنطينية الملك  1234/1115 عاشت بينManuel II  م1180/1143بين
وبئاسبانية مملكتا قشتالة واراغون وبالندلس الموحدون وبقية امارات الطوائف 

بينHenri Iiوببريطانية  1180/1137عاش طويل بين Louis VIIIوبفرنسة الملك 
Jeanم والملك  1199مقتله1189 حكم بين Rechar Coeur de leon والد كل من 1189/1154

sans Terreوبروسية م 1216 ومقتله 1199 ح بينVsevolod III le Grand م 1212/1176 بين



-الخليفة احمد بن المستضيئ لقب(الناصر) اربعة وثلثونو
هجري ووفاته575م/1180هجري وورث الحكم من ابيه بين525م/1155-ولد عام1

سنة وهي اطول فترة حكم لخليفة45  اي انه حكم سنة 70هجري عن عمر622م/1225
سنة50      عباسي على الطلق ولم يسبقه ال عبد الرحمن الناصر الموي بالندلس ح

سنة60  والخليفة الفاطمي المستنصر ح 
م1204/1202م والرابعة 1192/1189وبعهده صارت الجملت الصليبة الثالثة بين

 ولم يقم ل هو ول من سبقه من الخلفاء بزيارة فلسطين1221/1217والخامسة بين
لتفقد ماذا جرى ويجري لهلها الذين تعرضوا ويتعرضون للغزو الصليبي فهو كئابيه ومن
سيخلفه يشبهون حكامنا العرب بالقرن العشرين والواحد والعشرين والثاني والعشرين

تخلوا عن فلسطين هم ايظا ولم يبق لها ال اهلها الذين يدافعون  عنها بقدرات ذاتية
متواضعةبالمقارنة لما لدى اسرائيل من دعم ايرو امريكي دائم وشامل/ انظرالمؤرخ عز

 540والخضري بكتابه العباسيين ص 1233/1160البدين علي  اللقب ابن الثير عاش بين 

-من معاصري الناصر..2
ببلد فارس وبلد الشام سللت التابكة

الخليفة الفاطميم التي جائت على اعقاب وفاة 1250/1171وبمصرالدولة اليوبية بين
صلحهجري وأصبح 570م /1174 حنور الدين زنكيهـ برئاسة 567م/1171 سنةالعاضد
 سلطانا  عليها فئاستقل بها معأسد الدين شيركوه الذي قدم مصر مع عمه اليوبي  الدين 

اعترافه بالتبعية للخليفة العباسي. على الرغم من ان معظم المارات السلمية كانت
شبه مستقلة ماليا وعسكريا عن بغداد عاصمة الخلفة العباسية وكان الصليبيون يراقبون

فلم يكن أمام صلح الدين سوى أنمايجري عن كثب ويتحينون الفرص المواتية للتدخل. 
يتقدم للشام لبناء قاعدته الداخلية وضمها لمصر ثم تابع معاركه ضدالمراء النفصالين

وظم الموصل بشمال العراق ثم اتجه لشمال إفريقية واستردمدينة قابس التونسية من
النورمانديين .كما بعث بحملة أخرى للسودان فضمها لمملكته وأرسل أخاه (طوران شاه )

هـ قوة570  م/ 1174  لليمن فئادخلها مع الحجاز لدولته التي أصبحت بنهاية عام 
وتوجه لتحرير فلسطين من القوى الغازية الصليبية وتم على يديه تحقيق النصرإقليمية

هجري وأخرج الصليبيين من بيت المقدس وبعض583م/1187عام Hitineالكبير بمعركة 
المدن والحصون بسواحل لبنان وسورية 

هـ تقطعت أوصال دولته بسبب الشقاق الذي ظهر589/ 1193وبعد وفاة صلح الدين عام
بين إخوته وأبنائه فقام شقيقه (الملك العادل) بفرض سيطرته على مصر التي

م وصارت مصر بعد وفاة1250استمرحكمها بأبنائه وأحفاده حتى نهاية العصر اليوبي عام
 المتتالية حيث تصدى الملك الصالح نجم الدين أيوبالصليبية  للحملت صلح الدين هدفا  

الذي كان يعتقد بانه Louis IXمع مماليكه للحملة الصليبية السابعة بقيادة ملك فرنسة 
 لكنهادمياطليمكن تحرير فلسطين ال باضعاف او احتلل مصر فوصل بجنده شواطئ 

 التي كان فيها الصالح أيوب قد أدركتهالمنصورةهجري بهزيمة  ب647م/1249منيت عام
الوفاة أثنائهاغير ان السيدة (شجرة الدر) كتمت نبأ وفاته وتابع مماليكه الحرب بقيادة ولده

طوران شاه وألحقو الهزيمة بالصليبيين بعد قتل وأسر عدد كبير منهم حيث كان من بين
أسراهم لويس التاسع الذي لم يسرح إل بفدية كبيرة مع اللتزام بأل يعود لمثلهاغير انه

عاد وقتل على شواطئ تونس مع ولديه

م و1181/1159بينAlexandreIII بابوات هم 8والبابوبة حيث حكم بعهده الطويل 
LucasIIIو1185/1181بينUrbanIIIو م وقادالحملة الصليبية الثالثة 1187/ 1185بين

George VIIIح عاما واحدا وClement IIIم و1191/1187 بينCelistin IIIو1198/1191 بين
nnocent III م ومعه عدد1204/1202 و ساهم ايظابالحملة الرابعة بين1216/1198ا بين

م1221/1217م قاد الخامسة بين1227/1216 بينHonoriuceIIIمن امراء فرنسة والبابا 
بقيادة المبراطور الروماني الجرماني فردريك الثاني1229فيما كانت السادسة عام 

 /1219 ساهم بالحملة الصليبية الرابعة بين1223/1180 بينPhilippe IIوبفرنسة الملك
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م والثامنة1254/1248 ساهم بالحملة السابعة بين 1225 /1270 بينLouis IXم و1217
ايظا حيث توفي على شواطئ تونس 

وساهم بالحملة الصليبية الثالثة بين1999/1189وببريطانية ريشارد قلب السد بين 
 بينHenry IIم وولده1216 ومقتله 1199 بين Jean sans Terreواخيه الملك م 1192/ 1189
1272/ 1216 

 بينAndronic  م و1185 /1180بينAlexis Iiوبالقسطنطينية الباطرة الورذودوكس 
 بينIsaacIIم و 1203/1195بين Alexis IIIم و1185/1195 بينIsaac IIوم 1183 /1185
م حيث1204/1202م الذي تعرض للحملة الصليبية الكاثوليكية الرابعة بين1203 /1204

/1204بينTheodor Iالمبراطور احتلت عاصمته وهرب بقية الباطرة لمدينة نيسي منهم 
م1254/1222 بين Jean III Doukas م  و 1222

 انتصارات على دويلت الطوائف السلمية حققتا .مملكتا قشتالة واراغون وبئاسبانية

وبالندلس حيث الموحدين وبقية امارات الطوائف 

م 1247/1238 بين Iroslav IIم و1212 /1238بين Youri II وبروسيةالورذودوكسية

1234/1115 عاشت بين L' Empire des Jinوبالصين سللة  

هجري وحل624   م/1227      وبمنغوليةظهرت قوة جديدة بقيادة الملك جنكيز خان توفي عام
1261   /1256      محله هولكو بين

–الخليفة محمد بن الناصر الملقب (الظاهر) خمسة وثلثونو
هجري622م/1225هجري وكان ولي عهد ابيه وبويع بالخلفة عام 576م/1179-ولدعام1

:بانه اظهر الظاهر منالثير  ابن سنة .وقال عنه 47 هجري عن623م/1226وتوفي عام
مدرين. فلو قيل: إنه ما ولي الخلفة بعد  عمر بن عبدالعدل والحسان ما أعاد به سنة العو

 ومعهواسط مثله لكان القائل صادق ا»،وحكي عن عدله أن صاحب الديوان قدم من العزيز
مائة ألف دينارلم تؤخذ بوج هق فردها لصحابها وأخرج أهل الحبوس .

الخليفة منصور بن الظاهر الملقب (المستنصر) ستة وثلثون و
هجري 590م/ 1192-ولدببغداد عام1

.وكان جده الناصر يسميه القاضي لوفرة عقله وبويع بعيد وفاة والدهتركيةمن جارية 
المدرسةهجري. وقام بتوسيع 640م/1242 هجري ووفاته عام 633م/1226الظاهر عام

 من الجانب الشرقي ( الرصافة)،وحشد العساكردجلة ببغداد على شط المستنصرية
التي لم تكن قدتحشدت منذ فترات طويلة وكان قائدجيشه أخوه الخفاجي بن الظاهر

وانتصر على جنود التتار بمعركة خاضها ضدهم .

وذكر المؤرخ الذهبي بئان الوجيه القيرواني مدح المستنصر بقصيدة قال فيها 

لو كنت في يوم السقيفة حاضرا كنت المقدم والمام الورعا 

فقاطعه شخص قائل اخطأت فقد كان العباس ولم يكن المقدم إل أبو بكر فأقره
المستنصر وخلع عليه ونفى ابن الوجيه لمصر.

-من معاصري المستنصر 2
ببلد فارس وبلد الشام سللت التابكة 

هجري قبل624م 1227وبمنغولية- تولي خان الذي خلف جنكيز خان الذي توفي عام 
1265 /1256مجيئ هولكو بين 
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Les Songم وخلفتها سللة 1234/1115 عاشت بين L' Empire des Jinوبالصين سللة 
1279/1127بالجنوب  حكمت بين 

1254 /1222 بين Jean III Doukasالمبراطور وبالقسطنطينية -
وباسبانية مملكتا قشتالة واراغون 

وبالندلس -الموحدون وبقية امارات الطوائف 
م1254/1248م ساهم بالحملة السابعة بين 1270/1225 بينLouis IXوبفرنسة الملك

والثامنة ايظا حيث توفي على شواطئ تونس 
م1272/1216 بين Henry III Plantagenêtوببريطانية الملك 

م1254/1243 بين Innocent IVم والبابا 1241/1227 بين George IXوالبابا 
م1247/1238 بين Iroslav IIو 1238/1212 بين Youri IIوبروسية -المير

م/1242وتسعة وثلثون الخليفة عبد ا بن المستنصر الملقب (المستعصم ) بين
هجري عن عمر خمسة واربعين عاما وهواخر الخلفاء العباسيين656  م/1258  ومقتله عام 

هولكو خان  ببغداد و الخليفة العباسي الرابع عشر الذي يقتل واول خليفة يقتل بئامر 
الذي احتل بغداد وهو اخر الخلفاء العباسيون ببغداد حيث حكم بعده حكما معنويا بالقاهرة

م بظل السلطين المماليك السيويين من1517/1261   خليفة عباسي عباسي بين 17
م /سورديل ص1517   /1391      م وسللة البرجية بين1391/1259  سللتي البحرية بين 

12

-من معاصري المستعصم 1
بينTheodore II و1254 /1222 بين Jean III Doukasالمبراطور بالقسطنطينية -

م1261 /1282 بين Michel VIII و 1261/ 1258بين Jean IVم و 1258/1254

وباسبانية ممالك قشتالة واراغون وليون 
وبالندلس -الموحدون وبقية امارات الطوائف بما فيها امارة بني الحمر بغرناطة 

681 /633وبالجزائر امارة الزيانية البربرية برئاسة مؤسسها بغواسن بن زيان حكم بين 
هجري 

وبتونس امارة بني حفص برئاسة محمد بن عبد الواحد بن ابي حفص حكم بين
هجري 675/647

وبالمغرب / مراكش امارة المرينية برئاسة يعقوب بن عبد الحق حكم بين
هجري 675/656

 م1254 /1248م ساهم بالحملة السابعة بين 1270 /1225 بينLouis IXوبفرنسة الملك
والثامنة ايظا حيث توفي على شواطئ تونس

Innocentوبرومة كل من البابا م 1272/1216 بين Henry III Plantagenêtوببريطانية الملك  
IV م و1254/1243 بينAlexandre IV م 1254 /1261بين

Alexandre-و م 1247/1238 بين Iroslav IIو 1238 /1212 بين Youri IIوبروسية -المير
Nevski م 1263/1247 بين

 م وكانت بعهده برئاسة شمس الدين احمد حكم بين850وباليمن امارة الزيدية منذ عام 
 هجري 680/656

وفي خراسان ببلد فارس امارة التابكة السغرية برئاسة سعد بن زنكي بن مودود حكم
 هجري  وبمقاطعة (محافظة ) كرمان الواقعة وسط ايران وتعتبر ثامن658/633بين 

مليون نسمة ومن المدن4/3الف كم ونفوسها حاليا 340مدينة ايرانية من حيث المساحة
/هجري 766 681التاریخيه والثقافيه فيها.كانت فيها امارة برئاسة قتلع خاتون حكمت بين

وبمقاطعة ماردين-يشمال العراق حيث شرق اسية الصغرى امارة الرتقية التركية

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%88_%D8%AE%D8%A7%D9%86


 هجري658/ 637برئاسة نجم الدين غازي السعيد حكم بين 

Les Songم  وخلفه سللة 1234/1115 عاشت بين L' Empire des Jinوبالصين سللة 
م  1197 /1227بالجنوب التي حكمت بين 

 م /1227وبمنغولية-تولي خان الذي خلف الملك والده جنكيز خان الذي توفي عام
م1256 /1265هجري قبل مجيئ هولكو ابن تولي حكم بين 624

م دولة (المماليك1250/1171وبمصر-تبعت الدولة اليوبية بمصر التي حكمت بين 
م1257 /1250م بقيادة معز الدين ايبك حكم بين 1390 /1250البحرية) التي امتدت بين 

م1260/ 1260م وخلفه قطز سيف الدين بين1260 /1257وخلفه علي منصور الدين بين 
528م/ سورديل ص 1270 /1261وبيبرز الظاهر ركن الدين بين 

-وزيرالمستعصم..هو محمد بن احمد السدي الملقب ابن العلقمي (مؤيد الدين)2و
ربعة هجري.اي انه حكم ا656م/1258عام  هجري وقتلهو ايظا  593 م/1197  مواليد 

  مما ينفألقى اٍليه زمام أمورهووثق به مما يعني بان المستنصراعتمد عليه وعشر عاما  .
يعنه تهمة الخيانة

تحتوي علىخزانه مثقفا ويملك و بالسياسة خبيرا  ومن عقلء الرجال ابن العلقمي وكان 
باب(كتاب وصنف له الصيغاني اللف  الكتب  نهجوصنف له ابن أبي الحديد شرح ) العو

وخير الدين الزركلي بكتاب العلم292/2 انظر/الهمداني تاريخ هولكو مجلد  /البلغة
557الخضري بكتاب الدولة العباسية ص

كانت الوضاع القتصادية والجتماعية والعسكرية بعهد الخليفة المستعصم .متدهورة-3
 لقلة60  بين النساء والبطالة اكثر من/95  بين الرجال و /75  فقد بلغت الميةنسبة/

الواردات من المصار التي صارت معظمها شبه مستقلة اداريا وعسكريا وماليا ولصعوبة
الصادرات لقلة الطرق وانعدام المن والعدل وكثرت المراض والوفيات وانتشر الستغلل

والجشع بين فئات محدودة من الناس الذين صاروا يملكون اطيانا ومزارعا وحقول وبساتينا
وارتفعت اسعار السلع والحاجات وكثرت الحريم وضعف التسليح والتدريب العسكري
وسبق السقوط النفسي السقوط العسكري لبغداد التي كانت تئاكل وتشرب ايات

واحاديث دينية ومذهبية

-لماذاسقطت بغداد وقتل الخليفة العباسي؟4و
لم يكن سقوط بغداد عاصمةالخلفة العباسية ول سقوط المدن والدول التي سبقتها
والتي لحقت بها ول سقوطها هي اكثر من مرة قدرا وغضبا ولعنة سماوية..بل هي

تحصيل حاصل ومنطقي للظروف المتخلفة المحيطة بها والظروف المتقدمة تقنيا
واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا لخصومها 

المسرح السياسي كقوة دولية على Les Mongols-ظهور المغول 
م بما فيها1858/1206التاريخ المغولي لم يبدئا مع احتلل بغداد بل سبقه باكثر من قرنين ونصف وعاشت بين ان 

 حيث  وصلت المبراطورية المغولية  اقصى مدى1858/1256المبراطورية المغولية ( التيمورية ) بالهند التي عاشت بين 
الفنلندية  الروسية بالقرب من الحدود فيليكي نوفغورود ، ومنبحر اليابان حتى الدانوب لها من حوض

من اليابسةواكبر22 اي /كممليون ومساحة وعلى كمبودية حيث حكمت مائة مليون مواطن من تلك الشعوب  حتى
من المبراطوريتين الغريقية والرومانية ول يضاهيها ال المبراطورية البريطانية سكانها

حكم Temogineتيموجين(وفيما يتعلق (بسللة المغول الغربية بقيادة كانوا مائة مليون نسمة  ,
Genkizجنكيز خان على منغولية المجاورة لمقاطهته ويلقب نفسه باسم (  ومكن من السيطرةم1217/ 1206بين 

Khan(  ب1207الذي قام )غزوالشمال الغربي للصين حيث كانت سللةJinقبائل كما اخضع التبت  جين) الصينية وجزئا من
) الذي سبق وان عبره بعض القادة سيحون توغل جنكيز خان غربا  وعبر بجنده (نهر 1219 عام وفي لتركيةا الويغور

اطق التي تسمى ما م ليصل لحدود الصين وبدؤوا هم ايظا بغزوالمنا715العرب المسلمون منهم قتيبىة بن مسلم الباهلي عام 
 اصبحت منذ القرن الثامن الميلدي ذات غالبية اسلمية )نهر جيحون غربا التي وراء 
وبينما كانت الحملة المغولية تتجه شرقا داخل الصين كانت حملةجنكيز خان تتجه غربا باواسط م 1221/1219 وبين 

http://ar.wikipedia.org/wiki/1221
http://ar.wikipedia.org/wiki/1221
http://ar.wikipedia.org/wiki/1221
http://ar.wikipedia.org/wiki/1221
http://ar.wikipedia.org/wiki/1221
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A_%D9%86%D9%88%D9%81%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF
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 و معظموسمرقند و بخارىمارة الخوارزمية السلميةباسة الوسطى وظمت مقاطعات اسية السلمية حيث سيطر على ال

وكانت تتمتع بنوع من الستقلل المالي والداري والعسكري عن الدولة العباسية  الترك السلجقه فى زمن بلد فارس

 ببحر قزوينة هرب واغتيل بجزيرحمد الذي كان قد قتل مبعوث جنكيز خان فالسلطان مويقودها المير

•

•

1220/1190امارة خوارز بين•

•

 و قضوا عليها وتشتتت شعوبها بين بلد الشام ومصر بعهد السلطانجنكيز خان بقياة المغول غزاها 1224/1218وبين 

هجري بمعركة عين جالوت658م /1261 بحربه ضد المغول وهزموهم عام الجيش المصرى وشاركوا الصالح أيوب

قرب غزة بفلسطين مثلما ساهموا بتحرير القدس 

So جنكيز خان وجنراله )حفيدBattu Khan ( القائد المغولي قامت قوات مغولية بقيادة 1223وفي عام 

butai بغزو موسكو وانتصرت على القبائل الروسية السلفية بمعركة  نهر كالكاحيث ابيد 

 بالكامل الجيش الرووسي
26 توفي جمكيز خان بعامصة منغولية بعد ان كون امبراطورية مساحتها 1227وفي عام

 مجتمعينالمبراطورية الرومانيةلمقدوني والوسكندر امليون كم مربع أكبر من إمبراطورية 
 جيوشه غرباالقبيلة الذهبيةمؤوسس  حفيد جنكيز خان وBattu Khan قادالمغولي 1237وفي عام 

 مدينة كييف عاصمة اوكرانية واروسل حملة1240.حيث مووسكو واحتل عام السلف الروسلخضاع 
بمعركة والكرواتية الهنغاريةبسحق الجيوش  Battu Khan قامت قوات1241لغزو كورية .وفي عام

.واحتلبمعركة ليغنيتسة والبروس الفرسان التويتونيين وفروسان الهيكل ووالبولنديين،ساجو
بلغارية والزمها بدفع جزية وسنوية . 

وقبضت زوجته توراكينا خان على المور واوستطاعت Battu Khanهـ توفي 639 م / 1241وفي عام
 ولم يحكم اكثر من عام حيث اغتيلKiouk Khanاقناع السلطين والمراء الكبار  على اختيار ابنها 

فتولى ابنه Tully Khanوبوفاته انتقل زمام الدولة لولد وهو يروسل حملت ضد الصين وبلد فارس 
Mungu de Tully وهو شقيق كل من1259/1208 بين هـ وعاش648م 1251 العرش عام 

 مثلMungu.وكان  Irik Buk والمبراطور Hulagu Khan و المبراطور Kubulaiالمبراطور 
جده جنكيزخان وابيه يعتقد بأنه ثمة إله واحد يعبده كل فرد كما أراد وله أن يعتنق

 فحثته على التعاطف معالنسطوريةالمذهب الذي يريد.غير انه تئاثر بأمه المسيحية 
المسيحيين القليليين بياسية الوسطى  ودعم الحركات الصليبية حيث أقام عنده بعاصمته

  مرسل من البابوية يدعوهRubrouck الفرنسيسكانيقراقورم ولمدة خمسة اشهر الراهب 
م بمناظرة دينية فلسفية بين المسلمين1254لدعم الصليبيين وشارك في مايس 

 الذي استقبل رسولMonko Khanوالنصارى والبوذيين حول العقل و الشريي بحضور الخاقان 
 ومعهHulagu ارسال اخاهMungu Kahnهـ قرر 651م/ 1253وفي عام اخرمن ارمينية  ,

أسرته على رأس جيش من مائة وعشرين الف جندي ومجهزبمعدات المنجنيق وقاذفات
وخرج هولكو على رأس جيشه من العاصمة وصل لبلد فارس التيالنفط ورمي السهام 

كانت تحكمها عدة سللت فارسية وعربية متناحرة قوميا ومذهبيابما فيها الحركة
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هـ وحطم المغول ماوجدوه من653  م/ 1255  السماعيلية واستطاع أن يخضعهاعام عام 
171  السلحة وأدوات القتال التي كانت لدى دولة السماعيلية الباطنية التي استمرت 

وكان هولكو قبل وصوله لبغداد قداحتل اقاليما اسلمية عديدة منهاعاما تثير الرعب..
افغانستان واسية الوسطى وبلد فارس ونشر الرعب بكل الوليات التي احتلها التي

كانت متفرقة لم تقوى اي منها على مقاومته

هجري دخل  جيش هولكو  الراضي العراقية من جهتها الشرقية656م/1258وفي عام 
او ما يسمى بعراق العجم ( ميسان وواسط وديالى )وتقدم للضواحي الشرقية لبغداد

التي كانت تعيش حالت من التراجع العسكري و القتصادي اوالجتماعي حيث كان
يتناحر بها اهلها من السنة الذين كانوا بغالبيتهم بالضفة العربية من دجلة والشيعة

 وزير الخليفةبئاغلبيتهم بالضفة الشرقية منه وينتمي لمذهبهم محمد ابن العلقمي
لمعتصم كما اشرنا

 وبعث برسالة لخليفة المسلمين (المستعصم) يطلب فيها منه الدخول بسلطانه دون
حربمثلما يفعل السملمون عندما يغزون بلدا يخيرونه بين السلم او دفع الجزية او

الحرب )فئاستشار الخليفة كبار رجال الدولة فأشار وزيره ابن العلقمي بدهائه السياسي
بأن يقوم الخليفة بأمور شكلية يحفظ بها العباد والبلد كأن يرسل له الهدايا والتحف

وينقش اسمه على السكة وهذا برأيه كفيل بأن يثني الغازي المغولي عن عزمه على
 والقائد سليمان شاه ) اقترحا على الخليفة اعدادلصغيرا   (أيبك فتح بغداد غير أن

مقاومةيساهمان بتمويلها للدفاع عن بغداد ووافق الخليفة على القتراح وقام سليمان
شاه بتجنيد مئات اللوف من المسلمين،لكن الخليفة تراجع مدعيا بان خزانة الخلفة
خاوية ولتقدر على المساهمةبدفع النفقات اللزمة فذهب الجنود لمنازلهم ولم يبق

بغداد لحمايتها إل الحرس الخاص بحماية قصور الخليفة.واكتفى الخليفة بان امربغلق
ابواب المدينةودعا ائمة الجوامع الدعاء اثناء صلواتهمالسموات لكي تنجيهم من هجوم
هولكو الذي حاصر بغداد عشرة ايام فقط قبل ان يقتحمها  جنده من اسوارها من باب

كلواذة من شمال شرق بغداد ولم يجدوا اية مقاومة وبدؤا بتقتيل من يجدونه امامهم من
رجال ونساء واطفال وشيوخ..وطلب هولكو ان يحظر الخليفة الذي كان مختبئا فحظر

ومعه كميات كبيرة من الذهب قدمها هدية لهولكوظنا منه بئانه سيعفو عنه 
 

هجري قرر هولكو لف المستنصر وولداه الكبيران وستة من656  م/ صفر 1258  وفي تموز 
خدمهم بسجاجيد وداست عليهم حوافرخيوله لتنتهي الدولة العباسية ببغداد مثلما انتهت

   قبلها الدولة الموية بدمشق 
الذي كتب الكثير وقيل عنه اكثر وكئانه هو وحده مسؤول عنواما وزيره ابن العلقمي 

انهيار الدولة العباسية التي ولدت على الدم والنتقام والتنكر للخرين والغدر بئاخرين فقد
كان مصيبا بدعوته الستسلم لهولكو دون قتال لتجنب المئاسي لن الحرب هي كر وفر

وانتصار واستسلم 
وتم دفنه بمقبرةمات مهموما  و شوهد يركب حمارا  وتعرض ابن العلقمي للهانة حيث

/المام موسى الكاظم بن المام جعفر الصادق الكاظمية شمال بغداد بالقرب من قبر 
560الخضري ص 
بالخيانةابن العلقمي اتهم الذي  ابن كثيرومنهم أكثر المؤرخين العرب وفي روايات 

يقول بئان ابن هولكو عن تاريخ المغول رشيد الهمداني  بكتابهأن مؤرخ غير للمغول.
 خليفة كان مشغول  باللهو وبنسائهه بظلحاول بنصائحه انه ينقذ ما يمكن انقاذالعلقمي 
وجواريه

كما ان التخريب والتدمير الذي قام به هولكو وجنده بالدول السلمية التي فتحوها ومنها
بغداد تعرضت جميعها لتخريب اكثر من اهلها او غزاة اخرين

Bybarsو Qutuzتمكن المماليك من اسية الوسطى برئاسة البطلين   1260وفي عام 

بفلسطين ( غزة )Ain Jalout.هزيمة جند المغول
 البن الرابع لهولكو السلم وساهمMungu Timouorهجري اعتنق 658م/1260وفي عام 

م حيث اندحرت دولة المغول1300 على خطاه حتى عام Tuda Munguبنشره وسارابنه (
ببلد فارس واسية الوسطى على يدي عثمان بن طغرل الذي اسس الدولة العثمانية

 منإمبراطوريةم حيث كانت ثاني أضخم 1368فيما بقيت امبراطورية المنغول حتى عام 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1260
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A3%D9%8A%D8%A8%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A3%D9%8A%D8%A8%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1


،المبراطورية البريطانيةحيث المساحة بعد 

•-XVIسللة الخانات المغول-Ilkanides1252 تحكم العراق بين/
1334   

.   Bybarsو Qutuzتمكن المماليك من اسية الوسطى برئاسة البطلين   1260وفي عام 

Ain Jalout( غزة ) غيران دولة المغول التي سميت الدولة اليلخانيةنشأتبفلسطين
 وأجزاءا منالعراق بلد فارس و 1335/1252 وحكمت بين مغوليةتحت حكم سللة 

: وحكموسلطانيةثم مدينة 1307/1260كان مقرها مدينةتبريز بين و والقوقاز الناضول،وشرق الشام
وسلطانا هم  21فيها

حيث اوستولى بلد فارس (إيران) بناء على أوامر أخيه حيث قام1265/1252-الخان هولكو بين1
.واحتلهاوتلقب بال(إيلخان) (الخان الصغروبغداد العراق م قيادة حملة مغولية على 1258هولكو عام 

 الوسيويين أن يصدوا جيشهالمماليكحيث اوستطاع  منكو خان أو الثانوي) اعترافا بسلطة أخيه الكبير 
هجري.وتوفقت حملة هولكو غربا حيث كان يريد ان يغزو مصر658 م/1260 عام عين جالوتفي 

والعراق الذي خضعفتراجع ليران وحكمها من مدينة تبريز التي صارت مركزا تدار منها بلد فارس 
من جيد لثالث استعمار بعد الستعمار الفارسي من سللت والساسانية والسكنددر

وخلف هولكو احد عشر وسلطانا همقم 323/330المقدوني وجنرالته بين 

).واقام علقات وسياوسية معالقوقازم واوستولى على بلد الكرج (1282-1265 بيناباقا-ولده الخان 2و
بعض الدول الوربية المسيحية 

هجري هو683/ جمادي الولى1284ومقتله في اب 1282 ابن هولكو بين Tikodar-ولده الخان 3و
 ( النسطورية).وبعيدتوليه السلطة اعتنقكنيسة المشرق خان.وكان كوالدته يتبع أباقااخو السلطان 

وأصبح اوسمه أحمد تيكودروحول اللخانية لسلطنة.وعمل علىأهل السنة  على مذهب الوسلم
المنصورتحسين العلقات المتوترة بين دولته ودولة المماليك الوسيويين بمصر فأروسل وفدا للسلطان 

كمال الدين عبد الرحمن ضم شيخ الوسلم  هـ681 /جمادى الخرة 1282 في مصر في ايلول قلوون
وسلجقة وسلطان وبهاء الدين أتابك مسعود،وسيواس قاضي مدينة قطب الدين الشيرازي و الرافعي

. وحمل الوفد روسالة يخبرفيها قلوون بإوسلم تكودر ورغبته اقامةعلقات حسن الجواربينالروم
قوبليالدولتين مما أغضب توجه تكودر للسلم مع المماليك بعض قادة المغول فشكوه للخان العظم 

،واعتبروا جهود تكودر بإقامة علقات ودية مع المماليك خروجا على قرار مجلس شورى المغولخان
، ردا لندحار المغول أمامومصر  القاضي بإروسال حملة جديدة تنطلق من العراق ضد وسوريةالقوريلتاي

 مركزا لهخراوسان بن أباقا خان واتخذ من أرجون خان البوذيالمماليك.وتزعم جبهة المعارضة ابن أخيه 
 وتمكن تكودر اوسر ابن أخيه الذي تعاطف معه هـ683  صفر3/ 1284 نيسان 21وتواجه الطرفان في 

البوذيون من أمراء المغول ودعوا لخلع تكودر من الحكم وتحرير أرغون من الوسر،وتنصيب هولكو بن
هولكو خانا على إيران.فاندلعت صراعات وحروب بين المراء الموالين للطرفين فهرب تكودر من

خراوسان لذربيجان ولم يتم تعيين هولكو خانا على إيران بل تم بدل منه تنصيب أرغون الذي اوستمر
 اب10بالتصدي لعمه تكودارالذي رفضه اهل اذربيجان ووسلموه إلى أرغون الذي قرر إعدامه في 

 هـ683  جمادى الولى26م/ 1284

 تميز عهده بأعلء شأن اليهود   بعد أن تولى الوزارة اليهودي1291/1284-الخان ارغون ابقا بين 4و
(بسعد الدولة البهري )وفرض  وسيطرته على زمام الدولة مع اقاربه وابعد الكثير من المغول من
البوذيين والمسلمين واوحى لليلخا ارغون بأن يحول الكعبة لمعبد أوثان غير ان خطته الجهنمية

فشلت بسبب وفاةاليلخان ارغون  مسموما واتهم وسعد الدولة بئاغتياله فقتله المغول مع عدد من
اقربائه الذين تنفذوا بالدولة  

1295ومقتله عام 1291 بين جايخاتو بن أبقا-الخان 5و

 واوستلم الحكمجايخاتوحيث بدئا عهده بقتل 1295-الخان بايدوبن طرقاي بن هولكو قتل عام 6و
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هجري ولم يحكم ال خمس اشهر لنه اوستهل حكمه بالتخلص من المراء الذين وساندوا694 م 1295
ايالياوساجايخاتو، وأروسل الفرمانات لطراف المملكة يعلمهم بمقتل اللخان جايخاتو لنه أهمل( 

، وشرع بتوزيع القطاعات وحكومات الوليات على أتباعه منجنكيز خانالوصية ) التي وضعها 
 الذي كان يرى بأنه أجدر واكفئا واعظمأرغون خان بن غازانالمراءولكن ذلك لم يكن ليرضي المير 

هجري وقتل الخان بايدو بن694 رجب 5 م/ 1295 مايس 21قدره منه قدرة والتقى الطرفان في 
ونصب نفسهتبريزهجري.ودخل غازان العاصمة 694م/ذي الحجة1295طرقاي في تشرين الول 

إيلخانا 

 ومن مواليد عامجنكيز خان من سللة 1304-1295 بين محمود غازان بن أرغون -الخان7و
م ويعتبر من طراز جده هولكو وأباقا وزوجته كوكيجين1304/ 1295م وحكم بين1271

 من عاصمة المغولماركو بولو برفقة اليطالي قوبلي خانإحدى أميرات المغول بعثها له 
 فنازعه علىبايدووكان محمود غازان يرى أنه أكثر كفاءة وأعظم قدرة من الخان لتبريز ببلد فارس .

هجري بمعركة أوسفرت عن694 رجب 5 م/1295 مايس 21الحكم وتطور النزاع حتى تواجها في 
بعد1295 تشرين اول5 لجورجية وألقي القبض عليه وأعدمه غازان في أذربيجانهروب بايدو خان من 

اشهر واشترط الميرنوروز على الخان غازان أن يعتنق الوسلم ان كان يريد دعمه5حكم لم يزد عن 
لمواجهة أخيه فوافق بحظور الشيخ صدر الدين إبراهيم ابن الشيخ وسعد الدين حمويه الجويني

وتسمى بئاوسم هـ قبل توليه الحكم694م/ 1295اعتنق الخان غازان السلم عام 
محمود.وبإوسلمه اعتنق معه مئة ألف شخص من قومه التتار الوسلم ومعهم الفاروسي الطبيب

 الذي صاروزيرهواقترح عليه ان يحول مكة لمعبد بوذيرشيد الدين فضل ا همدانياليهويد الصل 
وعج ل اوسلمه القضاء على خصمه.فتولى الحكم وأصدر قرارا ايقضي بأن الوسلم هو الدين الروسمي

 للمغول بالصين وقام بعدد من الصلحات ضرائبيةالخاقان العظمللدولة.وتوترت علقاته مع بلط 
واصدر عملة ونقش عليها اوسمه وألقابه باللغات العربية والمغولية والتبتيةوقام بتجميل عاصمة

وخانقاهبأبنية فخمة منها مسجدا  ومدروسة وداركتب ودارحفظ السجلت ومستشفى تبريزمملكته 
للمتصوفة.ومرصد فلكي ويوصف غازان بأنه كان يتكلم اضافة للغته الم المغولية اللغات الهندية

.ومع أن الخان غازان صارالكيمياءوالصينية والتبتيةو الفاروسية والعربية واللتينية وعرف شيئا عن علم 
مسلما إل أنه بقي مصمما على غزو بلد الشام التي كانت تتعرض لغزو صليبي وبقي هو ايظا يقيم

مغولي-صليبي ضد عدوهم المشترك مسلميحلف لصليبيين بهدف تشكيل اعلقات دبلوماوسية مع 
الرمنالعراق وبلد الشام ومصرو ودول شمال افريقية حيث ضم بجيشه قوات مسيحية من 

والجورجيين والعديد من الوروبيين يبلط غازان في تبريز ونال بعظهم المناصب العسكرية والدارية
بادارته وقام بالتنسيق بين جيشه والقوات الصليبية وحكام قبرص لوستعادة القدس التي حررها صلح

 1189الدين اليوبي عام 

ظموم قادغازان جيوشه من تبريز مرورا بشمال غرب العراق واتجه لسورية 1299وفي تشرين اول 
 وانضم له هناك تابعهحلبالعديد من مسيحي العراق ووسورية لجيشه الذي تمكن الوستيلء على 

،القديس يوحنا  وفروسان  فروسان الهيكل و الرمنالملك هيتوم الثاني ملك 

 مع قوات القواتوادي الخزندارهجري تواجه بمعركة 699ربيع الول 1299/27كانون اول 24وفي
الوسلميةالتي خسرت ماثيئ قتيل مقابل اربعةعشرالف من جند المغول الذين وصلوا القدس وغزة

وقتلوا مئات من المسلمين  

 ونهبوها وهربودخلت دمشقتقدمت جيوش غازان 1300كانون الثاني 6م/1299كانون الول 30وبين 
والي دمشق ومحتسبها لمصر فيما صمد امامهم (المير علم الدين وسنجر المنصوري نائب دمشق )

الذي تحصن بقلعتها رافضا الخضوع لغازان 

 بأعيان دمشق واتفقواتيمية  ابن  هـ اجتمع الفقيه 699 ربيع الخر 3م /1299 كانون الول 28وفي 
 المجاورة وبدا ابن تيمية يحثه على منع جنده منالنبكعلى مقابلة الخان غازان الموجود في بلدة 

البعث والتخريب والنهب والغتصاب وقال للترجمان:قل لغازان ان أباك وجدك كانا كافرين وماعمل الذي
عملت وتزعم أنك مسلم ومعك قاض وإمام وشيخ ومؤذن وعاهدت وغدرت 

م قرر الخان غازان معاقبة من يثبت قيامه بالتخريب من جنده الذين امر معظمهم1299وفي شباط 
بالعودة لتبريز وابقى معه عشرة الف خيال بقيادة مولي المغولي واروسل للقاهرة وفدايطلب الهدنة

 (متحفظا ) حيث تبين له بئان الخان غازان طلب الصلح مناورة لكسبالناصرالتي وافق عليها الملك 
الوقت للتعرف على تحركات الملك الناصر الذي كان يتهيئا لمواجته 
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D9%81%D8%B6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%88
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 وسفينة كبيرة مع بعض المراكب الصغيرة للغارة16م شكل الصليبيون أوسطول من 1330وفي تموز 
 الصغيرةوشن الغاراتجزيرة أروادعلى وساحل الشام ومعهم وسفير غازان وحاولو إقامة قاعدة في 

 إلى حين وصول جيوش غازان.الذي تأخرفعاد الوسطول لقبرص وترك حامية على أروادطرطوسعلى 
 1303التي اوستولى عليها المماليك عام

م كان مع الخان غازان وستين الف مقاتل قامت ببعض المداهمات والجتياحات.وحاول1301وفي شباط 
، اضطرواغور الردنان يبقي عشرين الف خيال بقيادة  قتلغ شاه نويان (قطلوشاه) متمركزين في 

للنسحاب.

 لن يروسل له مقاتلين وكهنة وفلحينبونيفاس الثامن طلب الخان غازان من البابا 1301وفي أواخر 
م كتب مرة أخرى للبابا وأروسل1302وذلك لكي يعيد للفرنجة القدس مرة أخرى ولم يجبه و في عام 

م وسفارة غازان بسفارة أخرى.وفي1303 نيسان 27 الذي اروسل في كارلو الثاني أنجووسفراءه للملك 
هولكو خان يشيرله فيها بأن جده الكبير إدوارد الول أروسل غازان روسالة لملك بريطانية  1303عام 

وعد بأن المغول وسيعطون القدس للفرنجة مقابل الحصول على مساعدة ضد المماليك 

هجري حشدالخان غازان مع أتباعه الرمن ثمانين الف مقاتل702رمضان 2م/1303نيسان 20وفي 
 الذي اندحر وتوجه الخان غازان الذي توجه نحوخانات الجاغاتاي ملك قطلوغ خواجةللتصدي لجيش 

) واعتبرت تلك الحملة آخرمعركة وسهل شقحبدمشق لكن قواته منيت بهزيمة أمام المماليك ب(
حملت المغول الكبرى ضد بلد الشام وبلد النيل

 بإروسال جيشه مع قطلوشاه للمشاركة بغزو بلد الشامهيتوم الثانيغازان يأمر ملك أرمينيا الصغرى 
م.1303

1330/1299حروب الخان غازتن ببلد الشام بين 

ويعتبر عهد غازان نقطة تحول بحياةالمغول الرعوية والبدوية لحياةالستقرارواندمجوا بالبيئة
 والثقافة الفارسية والعراقية التي كانت تسبقهم كثيرا بمجالت تطور الزراعة والصناعة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86#cite_note-38
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http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%BA_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A9&action=edit&redlink=1
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م هو ابن ارغون وشقيق مححمود غازان1316/1304-الخان أخوه محمد خودابند اولجايتو بين8و
716 م/1304 وعمدته أمه لدى ولدته مسيحيا بئاوسم نيقولوحكم بين  هـ678 م/1280مواليد

هجري واعتنق الوسلم على المذهب الشيعي على يدي العالم703م/1316هجري ووفاته عام 
 إلأنه اندحرامامهم واوستمربإكمال بناء مدينةالمماليكالشيعي ابن المطهر الحلي واوستمربمحاربة 

م عن وستة703م/1316 واتخذها عاصمة لدولته.وتوفي عام محمود غازانوسلطانية التي بدأ أخوه 
 بقوله:لم يال  من ملوك المغولابن الفوطيوثلثين عاما ودفن بضريح بناه لنفسه ويشير له المؤرخ 

أعدل ولأكرم ول أجمع لصفات الخير وأوسباب الصلح من الخان محمد خودابند.

الخان  اولجايتو مع وسفراء من امبراطور الصين

دولةم تبنى المذهب السني وقام بعقد مصالحة مع 1335-1316 بين الدين بن خربندة-الخان علء 9و
.القوقاز مجددا،وتووسع حتى الناضولفرض وسيطرته على  و  المماليك في مصر

م1336/1335-السلطان ابرا قاوون بين 10و

م1337/1336-السلطان مووسى بن علي بن بايدو بين 11و

م1338/1337-السلطان محمد بين 12و

وعندما سقطت دولة المغول اليخانية ببلد فارس والعراق لم ينته نفوذ السللت غير
اليرانية وغير العربية عليهما 

1432 /1336 حكمو العراق بين Les Jalairides-سللة الخانات الجلئريونXVIIو

حكمواو  من بلد ماوراء النهر( اسية الوسطى وينحدرون من جنكيز خانAL Ka من قبيلة إلقا مغوليةالجلئريون سللة 
م غزو بلد فارس 1256وفي عام  للبصرةثم نقلوها  لمدة عامين كانت عاصمتهم بغدادوالعراق 

حكم بينويس شيخ وخلفه ولده ال م1356 /1336وكان قائد الجلئريين (الشيخ )حسن برزك الذي صار مسلما وحكم بين 

ستولى ثم بانتزاع أذربيجان من يدي الخان1365ثم تبعها عام  إيران م شمال غرب 1358  وغزا عام1374/1356

.كان شيخ ويس من رعاة الفنون والداب.ووديار بكر موصلاستولى على 

ايران القبائل التركية بديار بكر وارض رومب  المظفريين حروبا ضدوقاد 1382/1374حسين عويس حكم بين  وخلفه ولد

واورفة  بشمال العراق 

تيمورلنكم امام فاتح/ غازي جديد هو 1393 واندحر عام 1407/1382أخوه أحمد ح بين خلفه و

،عامتيمورلنك ي غزاها مجددالبغداد الت1395الذي سرعان ما اندحر بعد عامين امام احمدالذي عاد عام (العرج ) 
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الجلئري الذيوعاد لها مجددا احمد 1406من بشرها وحيواناتها واشجارها واضطر للنسحاب منها عام ودمرالكثير1401

Les Moutons اي اصحاب الخراف السود  Qara Koyunluامام عشيرة تركمانية تسمى1410اندحر نهائيا عام 

Noirsالتي تعتبر حيوانات مقدسة لديهم لن ا وافق على يبدل ابراهيم  ولده اسحق( بكبش سمين ) قبيلة  تركية من الغو  

،وكان مقرهم بينوالعراق إيران وبعض اجزاء من القفقاس أذربيجان و  الناضول واليغوريين ) حكمت بشرق 

 بالبصرة وخراسان وقضواوطاردو الجلئريين1468/1411م تبريز وهو مقر الخانات المغول ثم بغداد بين 1411 /11391

1380/1370وحكم فيه كل من قرا بيرم خوجة بين 1467فيما بقوا هم يتنفذون بالعراق حتى عام 1432عليهم عام 

 وأذربيجان أرمينيةصار حاكما على منطقة جنوب بحر فان (شرق الناضول و1389/1380وقرا محمد بن بيرم بين

.وهزمه  تيمورلنك الذي تلقب بقلب سلطان عاموتبريز إيرانواحتل مناطق غرب 1400/1390وقرا يوسف بن بيرم بين 

 أجزاء من جورجية حتى عامديار بكرو م وظمها لمملكته.واحتل 1411 من بغدادعام الجلئريين بعد ان طرد 1410

 م) دخلت دولة القراقوينلو بحروب عديدة مع جيرانها1435-1420 حكم بين (قرا اوسكندر.حيث اندحربعهد 1419

 كما حاربوا التيموربين في بلد ماوراء الفقاس.كردوستانب

1447وبعهده عرفت الدولة أقصى اتساعها أثناء و اوستطاع عام1467/1435وجهان شاه بن قرا يوسف بين
فارس أصفهانو على مناطق ووسط وجنوب بلد فارس بما فيها 1452 واوستول ىعام التيموريينانهاءخطر 

بهزيمة أمام1467 اوستولى على مقاطعة (هراة الفغانية.إل أنه مني عام 1458 .وفي عام وكرمان
 جهنشاه آخر وسلطينهم الذي هرب1469 الذي تمكن عام الق قويونلوقبيلة تركمانية اخرى بقيادة 

) حتى وسنةالهند (جنوبي كلكنده" حكمت في قطب شاهاتللهندوأوسس وسللة عرفت بئاوسم الـ"
وهم ايطا من منحدرين منAq Koyunluالخروف البيض مربي  اي Aq Koyunlu الق قويونلوم.ليؤوسس 1687

في شرق الناضول و أذربيجان و فارس و 1502/1467نفس قبيلة الغوز أوالغز.التركية وحكموا بين 
لتبريز1502/1468من مقرهم آمد ثم تحولوا بين  .وتركستانالعراق و أفغانستان 

م بدأت القبيلة بشن حملت ضد بيزنطة ثم ضد وسورية والعراق.حيث تمكنت1340ومنذ عام 
الوستيلء على مقاطعات ديار بكر وآمدالتي اتخذتها مقرا لها .و عقدبعض امراء  الوسرة مصاهرة مع

حكام إمارة طرابزند الذين صاربعظهم أباطرة .وظهر من بين وسللة الق قوينلو القره يلك عثمان (
م تيمور لنك حاكماا من قبله على ديار بكر وما حولها1402 م) و عينه عام 1389-1435

 (القراقويونلو) وفقدت الولى العديدالخرفان السودم.بدأ التنافس بين هذه الوسرة وأوسرة 1435وفي 
 م1478-1453أوزون حكم بين حسن من مناطق نفوذها لصالح الثانية.التي بلغت أوجها بعهد 

م1469م أن يهزم التيموريلنكيين وشن حملت على جورجية و اوستطاع عام 1459واوستطاع عام 
 م.لمقاطعة كرمان ليدحره1471 وضم أراضيها لمملكته وعاد عام الخرفان السودالقضاء على دولة 

 حيث اندحر بدوره امام الصفويين الذين1491-1478.فخلفه ابنه يعقوب حكم بين 1478ن عام العثمانيو
ماردين حيث هرب اخر امرائهم لمدينة تبريزاوستطاعوا أن ينهوا نفوذ امراء الخرفان البيض عن مقاطعة 

 م.1507لينتهي دورهم عام 

1534/ 1509 بالعراق بينLes Sefavides-نفوذ سللة الشاهات الصفويونXVIIIو
1548وقزوين بين1501 /1548بعاصمتهم تبريز بين 1785/1501وببلد فارس بين 

(الشيخ )هم سللة تركية من اذربيجان واسسها ,,1785/1598/و اصفهان بين 1598
م وكان أحد مريدي (اتباع)الشيخ1334/1252ين الردبيلي(اذربيجان) عاش بين صفي الد

تاج الدين الكيلني صاحب إحدى الطرق الصوفيةالشافعية التي كانت سائدة بعموم
حيث يرجع بعضاعتنق صفي المذهب الشيعيي المامي م 1300 وفي عاماسية الوسطى 

المؤرخين اصل الصفويين للمام الكاظم وبالتالي للمام علي بن أبي طالب ال ان هذا ليزال عرضة للخلف بين المؤرخين. 

والشيخ ابراهيم حفيد صفيم الدين قام بتطوير طريقته الصوفية،وتحويلها لطريقة  شيعية  إمامية وسار على
مبد (سلطانا)1450منهجه ابنه الصغر (جنيد) الذي قعتهلد عام  م بإحدى حروبه فخلفه ابنه (حيدر) الذي لعقه
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) من الجوخ الحمر،تضم الواحدة منها اثنتي عشرة طيمة  وأمرأتباعه بأن يضعوا على رؤوسهم (قلنسوات 
ة الثني عشرعند الشيعة المامية،  ة ،رمزا  للئمم

مباحدى حروب الثئار لوالدخه بعد1488 ومقتله هوايظا عام 1460وخلفه ابنه الشيخ حيدربن جنيد بين 
) من الجوخ الحمر تضم الواحدة منهااتلقب  بلقب (سلطان)وأمرأتباعه بأن يضعوا على رؤوسهم (قلنسوات 

ة الثني عشر عند الشيعة المامية و  أوالقزلباش إنشئا ميليشيات مقاتلة من اثنتي عشرة طيمة ،رمزا  للئمم
الرؤوس الحمراء نسبة للعمامة الحمراء التي يرتديها أتباع الطريقة الصفوية

هجري ويعتبرمؤسس892م/1487وخلفه ولده الشاه إسماعيل بن حيدر بن جنيد الصفوي مواليد 
هجري967م/1524هجري حتى وفاته عام 945م/1501 ببلد فارس حيث حكم فيها بين الدولة الصفويةالسللة /

 (گيلن) واوستمر بتووسعه حيثغيلنم تولى زعامةالحركة واوستولى على مقاطعة 1494فمنذعام 
 (إيران)وفرض المذهب الشيعي الثني عشري مذهبابلد فارسنفوذه على كل 1501فرض عام 

 المذهب الوهابي على الحجاز والحساء اللتين1924روسميا للدولة مثلما فرض ال وسعود عام 
 والعراق التركية التي كانت متنفذة بلد فارسالقراقويونلوم طرد قبيلة 1507ضموهما لنجد وفي عام

هجري اندحر اوسماعيل920رجب 2م/1514اب24وفي .1534/ 1509بينالذي خضع له بين 
الصفوي ب(موقعة صحراء جالديران بشرق الناضول ) امام السلطان العثماني وسليم الول حكم بين

 ايلول5 وهرب اسماعيل  لذربيجان تاركا وراءه مئات السرى من جنده وفيم1520 /1512
 عاصمة الصفويين واستولىتبريز مدينة سليم الولهجري دخل 920 رجب 14 م/1514

على أموال إسماعيل الصفوي وجلبها معه لسطانبول دون اقتفاء أثر إسماعيل الصفوي
ببلدفارس التي بقيت ترفض النفوذ القومي العثماني والمذهب الحنفيوعدم التوغل 

الذي تبنوه فيما استنجد الشاه اسماعيل الصفوي بالبرتغاليين الذين يكانوا يتمركزون
بشواطئ سلطنة عمان لنجته ضد العثمانيين 

 م الذي حاول ان يحيدخصومه بئاتباع1576-1524 بين طهماوسبوخلف اوسماعيل الصفوي الشاه 
وسياوسة دينية معتدلة غير قائمة على الفرض ونشطت بعهده حركة الداب والفنون.

 1577.وحكم عاما واحدا قبل وفاته عام-1537والشاه إوسماعيل الثاني ولد عام 
 1587-1577والشاه محمد بندة حكم بين 

1608 وفي عام أذربيجانم على 1603م.اوستولى عام 1629-1587( الكبير)بين عباس الولوالشاه 
 وجعلها عاصمة له وقام بينأصفهان وطور مدينة أفغانستان وأجزاء من أرمينية  شيرا زواوستولى على 

بغزو العراق حيث تصدى له العثمانيون 1624/1623

اندحرامام السلطان العثماني مراد الرابع حكم بين1642/1629والشاه صفي بن صفي الصفوي بين 
هجري معاهدة قصر شيرين التي وسنشير لها1049م وعقد معه عام 1640/1623

م كثف من التبادل التجاري مع بعض الدول الوروبية وخاصة1666-1642 بين عباس الثانيوالشاه 
 م قام بضم أجزاء جديدة من أفغانستان لدولته.1648البرتغال وهولندة.وفي عام 

الشركسية من جاريته عباس الثاني الصفويصفي الثاني البن الكبر للشاه والشاه 
تلقب1666م و عند توليه العرش عام 1694-1666عرف بئاوسم وسليمان الول و حكم بين ناكيهات و

،واحتلمضيق هرمز بجزيرة قشم على الهولنديون وبعهده اوستولى صفي الثاني الصفويبئاوسم 
بندر عباس العمانيين على ميناء اليعاربة. وأغار خراوسان مقاطعة الوزبك

 م بعدما أظهر تعصبه للمذهب1722 واعدامه عام1694 السلطان) حسين الول بين شاه(وال
الغلزاي حيث قام الفغاني 1719الشيعي واراد فرضه على جيرانه الفغان الذين تصدوا له .عام

 وقام بخلعأصفهان(گلزاي) الذي يدين بالمذهب السني بغزو مملكة فارس الصفوية و اوستولى على 
 حكومة ظل صفوية (يمثلها شاه مجرد من السلطة)الغلزاي م.و قام 1722 واعدامهشاه حسين

الشاه خلفاا لبيه 1731/1722 وحكم بين  م1740-1704 عاش بين وولده الشاه طهماسب الثاني
نادر شاه.وأزاحه قائد جيشه حسين باشا الجليلي وحاول احتلل الموصل وتصدى له حسين الصفوي

رزق تم قتلهما على يد ابن نارد شاه الكبر م1732 عام عباس الثالثعن الحكم وعين ابنه الطفل 
ببلد فارس وسبزوار بمدينة الميرزا
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بعدتنحية1739وصار شاها رغما عنه منذ ولدته حتى اذار1732والشاه الرضيع عباس الثالث مواليد 
م عن عمر وسبع وسنوات ومعه والده1739والده بأمرمن نادر خان (نادر شاه لحقا ) الذي قتله عام 

ليصبح نادرخان،الحاكم الفعلي للبلدولقب نفسه شاها وانهى عمليا دورالسللة الصفوية.ولكي
ليحكميبررنادر شاه جريمته وتئامره قاد حملة حملة ضد افغانستان وخلف ولده (رضا كولي ميرزا 

م أوامره لمحمد حسين قاجار لعدام طهماوسب والطفل عباس و1739بغيابه.فقرر رضا في حزيران 
شقيقه إوسماعيل لتنتهي دولة / وسللة الصفويين كما اشرنا بكتابا الول

العملة التي اصدرها الصفويون ببلد فارس و1773/1501ولة الصفوية بين الد

 

م1917 /1532-العثمانيون يحكمون العراق بين XIX و

اول- اشرنا بكتابنا الثاني عن العلقات الدولية بالفصل الخاص بالدولة العثمانية وتركية
 قام السلطان العثماني الحاديي عشر سليمان الثاني حكم بين1534بانه في عام 
بغزو كل من العراق ودول بلد الشام ومعظم شبه جزيرة العرب بما فيها1556/1520

اليمن و الحجازحيث مكة والمدينة( باستثناء سلطنة عمان والبحرين)وشمال افريقية
باستثناء المغرب واحتل مصر واستحوذ على اسم الخلفة من الخليفة العباسي الخير

( السابع عشر )القابع بمصر فصار الولة العثمانيون يلقبون انفسهم بالخلفاء بدل من
السلطين مما اعطوا لنفسهم حقا معنويا يتمثل برعايتهم لمواسم الحج والعمرة والتكلم
بئاسم المسلمين خاصة  السنة الذين يشكلون الغالبية العظمى من المسلمين مما اثار
حفيظة اليرانيين المجاورين للعراق من الشرق الذين  اعتنقوا من خلل عائلة الصفويين

المذهب الشيعي المامي الثنا عشرية الذين ستة منهم قبورهم بالعراق وهم المام
الول  علي بن ابي طالب بالنجف وولده المام الثالث الحسين بكربلء والمام السابع

موسى الكاظم بشمال بغداد والئمة العاشر والحادي عشر والثاني عشر وهم حسن
كم شمال شرق بغداد70العسكري والهادي والمهدي الغائب مدفونون بسامراء على بعد 

الموضحة بالخريطة وصارالعراق (ولية عثمانية) بحدوده 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Safavid_Empire_1501_1722_AD.png


 

وفيه مدن عديدة منها السليمانيةجبال زاغروس التي تفصله عن بلد فارس (ايران) من الشرق  تحده 
شمال واربيل وديالى وواسط بالوسط وميسان والبصرة بالجنوب 

ومن الجنوب حيث الخليج العربي الفارسي وكانت تظم تظممقاطعات الحساء التي كان
ومشيخة الكويت و مدن البصرة وذي قارالتاريخية1663/1600يحكمها سللة بنو خالد بين

التي تقطنها قبائل عربية منها عائلة السعدون وهم من السنة نزحوا للعراق من شبه جزيرة العرب 
ومن الغرب حيث (مدينة النبار ومركزها الرومادي ) التي تمتد حدود ها مع كل من سورية

والردن اللتين صارتا بالضافة للبنان وفلسطين تابعات للنفو ذالعثماني 
ومن الشمال حيث اسية الصغرى ( الدولة العثمانية ) ف(مدينة نينوى الموصل وما يرتبط بها من مدن عراقية اشورية) منها

كركوك وهي مناطقوترتبط بها اربيل ودهوك تلمس ديار بكرواورفة( الرها) التي فيها نفوذ للقبائل التركية 
مثل السريان والشوريين واليزيديينيقطنها الكراد السنة وقوميات اخرى غير عربيةوغير اسلمية 

م وعوائل كردية منها عائلة البرزاني 1834/1726وكان يحكم فيها عدة عوائل منهم عائلة الجليلي بين 
 بالوسط والمناطق المرتبطةبها ويقطنها عرب من السنة والشيعة  وترتبط بها مدن بابل التاريخيةالتي فيهاوولية بغداد

بعض اليهود والنجف مرقد المام علي وكربلء مرقد ولديه الحسين والعباس وفيهما قبائل عربية شيعية مع جالية فارسية
متواضعة .

وولية شهرزور شرق دجلة ومركزها مدينة ديالى وفيها عرب واكراد وايرانيين 

وثانيا-تبنى العثمانيون المذهب الحنفي السني دون ان يفرضوه على المذاهب الخرى
السائدة بالدول العربية ومنها المذهب الجعفري بالمناطق الجنوبية بالعراق والزيدي

 والشافعي ببلد الشام ومصر والسودان والمالكي بدول شمال افريقية اضافة للديان المسيحية والصابئة واليزيديةباليمن 
واليهودية  

بكر صوباشي ) وهو من (النكشاريين من اصول جورجية واليا على العراق(وثالثا- كان 
 لمد1629/1587وتمرد على الدولة العثمانية وتفاوض مع الصفوي عباس الول حكم بين 

الحتلل تحت 1638 /1623نفوذ ايران بجنوب ووسط العراق بضمنها بغداد التي صارت بين
السلطانوتمكن بعض جوامع السنة وقتلوا بضعة الف من السنة حيث دمرالصفويون الصفوي 

 مايس17من التصدي لعباس الصفوي الذي وقع في1640/1623مراد الرابع ح بين 
 هجري (اتفاقية  قصر شيرين محافظة كرمنشاه او معاهدة زهاب1049م/ 1639

بالتركية)  بعد خمسةعشر عاما من الحروب المتبادلةوحددت الحدود بين البلدين حيث
1918/1555صارت ارمينة تابعة للدولة العثمانية بين 



قرر السلطين العثمانيون تعيين ولة عثمانيين على العراق1749/1630ورابعا-بين 
إسطنبولفرمان  من السلطان العثماني فيبموجب 

حكم السلطان احمد الثالث وتميزعهده بئاستقرارسياسي نسبيم 1730/1703وخامسا-بين
من خلل اصلحات ادارية ومالية ساهم بها وزيره العظم ابراهيم باشامن اصل جورجي

 حرسا سلطانيا (من المماليك الجورجيين الذين الذي شكل1747 /1724وابنه احمد باشا بين
العبيد) ومعظمهم من المسيحيين الشركس والقوقازيين من اسيةالمماليك / اطلق عليهم (

الوسطى وجورجية وارمينيةوالبوسنة واعتنقوا السلم (مكرهين ومضطرين) لعتبارات
اقتصادية و تدربوا بمدارس عسكرية وتحولوا لجيش مقرب من السلطين والمراء

والميرات وبعظهم تقلد وظائفا ادارية ومالية 

 أصبح.حيثوتميز عهدهم بالتنافس على الحكم Les Mamlouksحكم المماليك1831/1749وسادسا-بين 
يجمع حوله أعيان بغداد ورجال الطوائف الدينية ويكتبون عريضة.الذين قام بعظهم الفرمان السلطاني قليل الثر بتعيين الولة

وحكم من المماليك بهذه الفترة.اوالمنتصر ,للسلطان العثماني يسترحمون منه أن يصدر فرمانه بمنح الولية للمملوك الغالب
وعمرباشا1764 /1762 وعلي باشا الول بين 1762 /1749واليا هم سليمان باسا ( ابو ليلة ) بين 12)بالعراق 82( عاما
/1778 وحسن باشا الكركوكلي بين 1777 /1776وعبد ا باشا بين 1776/1776ومصطفى باشا بين 1776 /1774بين 

وهواكثرمن حكم ببغداد وبلغت دولة المماليك بالعراق أوج قوتها بعهده الذي1802/1780 وسليمان باشا الكبير بين 1779
 /1707 وسليمان الصغيربين 1807 /1802وعلي باشاالثاني (الكهية) بين سمي بالعصرالذهبي لدولة المماليك بالعراق 

/م حيث1831 /1817 واخرهم داود باشا بين1817 /1813وسعيد باشا بين 1813/ 1810 وعبد ا الثاني بين1810
واجه خلل سنين حكمه ثورات قامت بها العشائر العراقية المختلفة إضافة لدخوله بنزاع مع الدولة القاجارية الفارسية امتدت

 جيشه و قام لتدريب الولنابليون  أحد ضباط Divouxفئاهتم بالجيش حيث استقدم الضابط الفرنسي ’. عاما 14على مدار 
وغيرها من الصلحات التي تشبه لحد مااصلحات باصدار اول صحيفة في بغداد باسم جريدة العراق باللغتين العربية والتركية

م1805 /1848.بين مصر حكم  محمد علي باشااللباني 

دعما للثورة اليونانية حيث ان اليونان مصدر الدولة العثمانية الحرب على المبراطورية الروسية م أعلنت 1828وفي سنة 
م وكان من المقرر من أن يرسل داود باشا ستة الف988الديانة الورذودوكسية التي امنت بها المارات الروسية منذ عام 

بمثابة عصيان1839/1808كيسا من الذهب لسطانبول ولكنه امتنع عن إرسالها مما فسره السلطان  محمود الثاني ح بين 
 لبغداد صادق أفندي للتخلص من داود باشا الذي أحس بالمكيدة التي دبرها له السلطان فقرراغتيال مبعوثه1830فارسل عام

فكلف السلطان محمود الثاني والي حلب علي رضا باشا بقيادة جيش للقبض على داود باشا ووصل علي رضا بأوائل ايلول
 من جهاتها الغربية والجنوبية والشماليةواستمال بعض القادة والمراء والشيوخ من المناوئين لداود لبغداد وحاصرها1831

علي رضا باشاوقتلوا  لقراءة الفرمان الذي وصل من الستانة ففاجئاهم جنودباشا وقام بدعوة وجهاء بغداد باحد ايام الجمعة
جميع الحاضرين وقبضوا على  داود باشا الذي تم إرساله للستانة ليموت فيها 

وخلل حكم المماليك بالعراق تراجعت كل النشطة الزراعية والحرفية والصحية والتعليمية وتراجعت العربية التي
صارت حبيسة الجوامع والحسينيات والكنائيس 

منهم حكموا لمدة عام و30 واليا عثمانيا بالعراق42.وحكم خللها 1917/ 1831وسابعا-عودة النفوذ العثماني المباشربين 
 تحت اسم باشوات وبيك وهم كل من سنة وحكم الولة 11سنوات وواحد حكم 5فقط حكموا 3

1842 - 1831علي رضا باشا

1849 - 1842نجيب باشا

1850 - 1849عبد الكريم باشا

1851 - 1850 وجيه باشا 

1852 - 1851نامق باشا الكبير

1852-1857رشيد باشا 

1859 - 1858عمر باشا

1861 - 1859مصطفى باشا 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
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 عدة أشهر1861 - 1861أحمد توفيق 

1867 - 1862الكبيرثانيةنامق 

1869 - 1867تقي باشا 

1872 - 1869مدحت باشا

1873 - 1872رؤوف باشا

1875 - 1873رديف باشا

1877 - 1875عبد الرحمن 

1878 - 1877عاكف باشا

  1878 - 1878قدري باشا

1880 - 1879عبد الرحمن ثانية

1887 - 1880تقي الدين ثانية

1889 - 1887مصطفى ثانية 

1891 - 1890سري باشا

1896 - 1891حسن باشا

1899 - 1896عطاالكواكبي 

1902 - 1899نامق الصغيرثانية

1904 - 1902احمد فيضي 

1905 - 1904عبد الوهاب 

1906 - 1905مجيدالشاوي 

1908 - 1907حازم بك

1908 - 1908ناظم باشا 

  1909 - 1908نجم الدين بك

1909 - 1909محمدداغستاني

1910 - 1909شوكت باشا

1911 - 1910الفريق حسن باشا

1911 - 1911يوسف باشا 

1912 - 1911جمال باشاالفريق 

1912 - 1912علي رضا 

1913 - 1912محمد زكي 

 عدةاشهر1914 -1913محمد داغستاني

1915 - 1915سليمان ناظف 

1915 - 1915نور الدين باشا

1917 - 1916المشير خليل 

ونشير لهمهم..
لسود واول الولة الثمانيينالبحر ا هو من أهل مدينة طرابزون الواقعة على1842/1831-الوالي على رضا باشا بين 1

لحكما بعد القضاء على حكم المماليك في العراق وتمثل وليته بداية عودة 1842/1831بالعراق وحكم اطول فترة امتدت بين

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%A7%D8%B8%D9%81_%D8%A8%D8%A7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%82_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7


 بنوع من اللمكزية بظل المماليك 1831/1749 المباشرللعراق الذي كان يتمتع بين العثماني
بعد توليه محمد علي باشا كالتي قام بها والي مصر وبعيد وصوله لبغداد قام بتصفية ماتبقى من المماليك الموجودين بالعراق 

كان لعلي باشا ثلثة معاونين هم علي آغا اليسرجي وعبد القادر زيادة الموصلي وعلي أفنديو1848/1805بين الحكم هنااك 
عبد اندلعت في بغداد ثورة شعبية بقيادة 1832 مايس 28الذي اشتهربئاسم علي الخصي وكانوا طغاتا  كواليهم ففي 

م بإقامة مجالس العزاء1832كان علي باشا أول والي عثماني يسمح عام كما  قاموا بقمعها  زادةجمل  الغني آل 
انتخابات لمختاري محلت نظم اول (عملية 1835وفي عام . الشيعية  إحدى السر مجلس عزاء اقامتهالشيعية حيث حظر

مع بقاء المسيحيين بغداد فصار لكل محلة مختار أول وثاني مع إمام( رجل دين) يقوم بشؤون الزواج بالتفاق مع المختارين
عنزة احدى عشيرة ( شمر  تمردت1832واليهود يمارسون طقوسهم الدينية والجتماعية وفقا لعرافهم وفي صيف عام 

بغدادعشائرالعراق البدوية جائت من نجد وقطنت بشمال غرب العراق وهي امتداد لقبيلة (شمرطوقة النجدية التي  )وهددت 
 اختها شمرطوقة فوافق شيخهم من ال الهذالوعدها بمكافئات ان تصدت وقاتلتفئاستنجد الوالي علي باشا بعشيرة عنزة التي 

منتظرين  دون قتال فيما بقي مقاتلوا شمر عنزة بضواحي بغداد الغربيةانسحبوا جنوباوجمع مقاتليه لمقاتلة شمر طوقة الذين 
 العلقة ما بينالقتال لم يحصل بين الطرفي فتوترتالوالي علي رضا الذي تباطئا بدفعها بحجة كون  التي وعدهم اياها المكافئة

سيطرت على الطرق المحيطةالتي وانتصرت عنزة .1834 تشرين الثاني شمروعنزة والوالي الذي اضطرلقتالهم  في
و( عشيرة ال  عقيل )التي تسكن جند الوالي على رضا  نشب قتال بين1834كانون الول 4 وفي.ببغداد الكرخية / الغربية 

بنهب دور واسواق من الكرخلوالي الذين قاموا ا انتهت بانتصار جنود  .وعلى الجانب الغربي من بغداد منطقة الكرخب
 على الجانب الشرقي حيث كثر فيها اللجئين من الكرخ.للرصافة حيث يقيم الوالي ونقلوها

 وطد علقته بالقنصل البريطاني مما سبب غيرة وامتعاض القنصل الفرنسي1849/1842-الوالي محمد نجيب باشا  بين 2و
3في  عيد الفطر  حل. وعندما حيث كانت علقات الطرفين تمر خللها بمرحلة شد وجذبDe Vimarدي فيمار البارون

 علمهجري حيث يقم الوالي دعوة لوجهاء البلدمن رجال دين وشيوخ والمعتمدين الجانب 1261 م/1845تشرين الول 
القنصل الفرنسي أن القنصل البريطاني سبقه لتهنئة الوالي ففسرالمربأنه تواطء من الوالي لهانة فرنسة فلم يذهب بنفسه بل

وبلغت أزمة العلقات بين الوالي.  غضب الوالي محمد نجيب باشا.مماثارارسل مستشاره ليقوم بمراسم التهنئة بدل عنه
حين اقتحم جنودعثمانيون مدججون بالسلح مبنى القنصلية الفرنسية مما احتج فيه 1846والقنصل الفرنسي ذروتها في 

القنصل لدى الوالي الذيلم يعاقبهم كما ينبغي من وجهة نظر القنصلية  فتطورالمر حتى طلبت السفارة الفرنسية
1861/1839 وقرر السلطان عبد المجيد الول حكم بين بتوجيه توبيخ للوالي محمد نجيب باشا الباب العالي من إسطنبول في

عزله من ولية بغداد  

 عدةودرس من أبوين مسيحيين جورجيين 1857/1852-الوالي رشيد باشا الملقب الكوزلكلي أي صاحب النظارات بين 3و
 فكان بعض المقربين منه يشككونإنجيل توما للتخصص بالعلوم العسكرية وكان يقرئا بالضافة للقرئان بفرنسةسنوات 

 ولكي يبعد عن نفسه تلك الشبهة شرع بتعمير جامع من (ماله الخاص وهو مال عراقي ) ودفع رواتببصدق اسلمه 
 .الموظفين المدنيين والعساكر  والتي لم تدفع بعهد الوالي علي رضا باشا

 جمع اعيان بغداد وعلمائها وقررأن يدفع الموسر الف قرشوالروس العثمانيون بين حرب القرم وقعت1853وفي عام 
حتى الذين تم إعفائهم لعللالمزيد قرش.وجند  100والمتوسط مائة قرش والفقير خمسة وعشرين قرشا وكل بيت 

بحنجرتهتوفي الوالي رشيد باشا لسرطان  1857وفي منتصف آب .بئابدانهم

وانشغلمن الذين  شاركوا بحرب القرم وصارواليا على بغداد 1859وعزله عام 1857-الوالي الجنرال عمر باشا  بين 4و
 سنة فما فوق فحصلت عمليات تقليل العماروامتناع كثير من الهالي18من الذين تبلغ اعمارهم التجنيد الجباريبتطبيق 

 فتولى بعده كل من مصطفى نوري باشا وأحمد توفيق1859وتم عزله عاموخاصة الفلحين والبدويين  من تسجيل ابنائهم 
.باشا

م بعائلة1800- المصلح والمجدد (مصطفى رشيد الروزنامجي) مواليد استانبول عام 5و
فقيرة. كان والده رشيد الروزنامجي يعمل بديوان الوقاف ودرس  العلوم الدينية وفي عام

م انتقل للعيش بئاسطانبول مع زوج اخته سعيد باشا السبارطي صار مهردار اي1810
محمود الثانيم عمل كاتبا  للجيش وجلب انتباه السلطان 1828حامل الختام) .وفي عام 

 لكتابة(صلح أدرنة) وبعدها تدرج بالوظائف فصار1829 وكلفه عام 1839/1808حكم بين 
صار سكرتيرا  ليدارة الشؤون الداخلية والخارجية1832وزيرا  للديوان السلطاني وفي عام 

للدولة العثمانية مما وفر له فرصة التصال ببعض رجال السياسة والسفراء الجانب
باستانبول واكتسب خبرات ومعلومات عن ثقافات بعض الدول الوربية وخاصة النمسة

شارك مصطفى1833نيسان 29وبريطانية وفرنسة والمانية وروسية وبلد فارسوفي 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%8A%D9%84_%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%8A_%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%8A_%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%8A_%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%8A_%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF_1831-1917#cite_note-.D8.A7.D9.84.D9.88.D8.B1.D8.AF.D9.8A-106-8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%8A_%D8%A2%D9%84_%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%8A_%D8%A2%D9%84_%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%8A_%D8%A2%D9%84_%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7


 أرسل السلطان محمود الثاني  مصطفى1939/1833بمباحثات (معاهدة كوتاهية ) وبين
وبعيد الغزو الفرنسي للجزائر كلفه السلطان1830رشيد سفيرا لفرنسة وفي عام 

 وسافر مصطفى رشيد1831وفي عام محمود الثاني بدراسة الوضاع التي ادت لسقوطها  
لمصر واطلع على إجراءات محمد علي ألتنظيمية التي وافقت تطلعاته وفتحت أمامه أفكاراا جديدةا

صاروسفيراابانكلترة وشاهد بئانها مركز السياوسة الدولية فصارمن الدعاة1839/1834ةا.وبين 
/1829المتحمسين للصلحات المالية والدارية والعسكرية والتعليمية لنقاذ الدولة .وفي عام

اوستقلت اليونان مما اضطر السلطان محمود الثاني اوستبدال العشرات من الموظفين اليونان1830
 أنشاء مكتباا للترجمة بئاوسطانبول وفتح عام1833والرمن المسيحيين بموظفين مسلمين.و قررعام 

 (وسفارات بعدد من العواصم الوربية (النمسة / هنغارية وفرنسة وبريطانية ورووسية )وعين فيها1834
 بالنمسةوسفيراا 1836من يجيد احدى اللغات الجنبية فصار علي باشا عام 

محمد فؤاد باشا وسفيرا ببريطانية واوستعان1840صار عبد المجيد وسلطانا وعين عام 1861/1839وبين 
 باصدارمروسوم لخط شريف كولخانة وعين مصطفى رشيد باشا أول وسفير1839بمصطفى باشا عام 

عثماني بفرنسة ولمدة وسنتين واثبت كفائة دبلوماوسية وثقافية واجتماعية ومعارضته المهذبة في
الحوار،وبعدم التكلف بسلوكه الذي كان بعيداا عن التصورات المألوفة حول مفوض السلطان وصارمحط

تولى مصطفى باشا منصب الصداره1846/1841أنظار الساوسة العثمانيين،لتمتعهل بالموهبة وبين 
العظمى واوستعان بعدد من ذوي الكفائات ومنهم 

 ولد مدحت ابن حاجى حافظ أفندى1872 مايس 1869-الوالي مدحت باشابين مايس 6و
 بمدينة الطائف ونشئا ببلغارية حيث كان والده1884 باسطانبول واغتيل عام 1822عام 

 للتركية وبرع بالكتابة المروالفارسية العربيةقاضيا على بعض نواحيها وتعلم اللغتين 
/1860سنة عمل ككاتب بمجلس الصدر العظم وبين  20الذي ساعده عندما صار عمره 

واليا على1867/1864عمل مدحت باشاواليا على (ولية نيش) فئاظهر كفائة وبين 1864
منصب رئيس شورى الدولة ..1868وليةالطوفة وعاد لسطنبول ليشغل عام 

 مدوسيطرة الدولة العثمانية علىتم تعيينه واليا على بغداد وعمل على1872/1869وبين 
 قائد الحملة العثمانيةنافذ باشاالبحرين وقطرحيث تلقى و  الكويت والحساء بلدان الخليج لتشمل 

على الحساء وهو بالهفوف دعوة الشيخ قاوسم بن محمد ثاني حاكم قطرالذي رفع العلم العثماني
هجري1288م/ 1871 فرحب مدحت باشا وعينه عام الدوحةعلى قصر الحكم وقصره الخاص في 

 بشواطئ عدن وبحر عمان1839 مماأثاربريطانية التي كانت تتواجد منذ عام قائممقام قطر

إلى بغداد بطريقه لزيارة قبورالمة ببغداد والنجف وكربلء ناصرالدين القاجاري وصل الشاه 1870تشرين الثاني  23في و

قام مدحت باشا أثناء وليته القصيرة على بغداد بأعمال كثيرة منهااستقبله مدحت باشا وسهل له رحلته كما سامراء وو
ليتعلموا فيها الحدادة إنشاء أول مدرسة حديثة للذكور وأول مطبعة واول مدرسة الصنائع ليتام المسلمين الذين لمعيل لهم

كم وكما قام1.5والنجارة والنسيج وغيرها وانشاء اول سكة حديد عربات تجرها الخيول بين العظمية والكاظمية بطوول 
وانشأ فيها جوقا موسيقيا يعزف اللحان بتحويل بستان الوالي نجيب باشا لحديقة عامة اطلق عليها اسم متنزه المجيدية

جريدة الزوراء باللغتين العربية.وصدرت لروادها واكمل بناء القشلة التي كان الوالي نامق باشا قد شرع ببناءها
واسس مديرية الطابو للتميز بين الملكيات الخاصة ( اللزمة اواليجاراوالستغلل / الستثمار والاضي والتركية

والعامة التي تعود للدولة (الوقاف) الدينية( الوقاف / الحبوس) 
م أي بعد أربعة أشهر من ولية مدحت باشا ببغداد-قرر تنفيذ الفرمان1869وفي ايلول 

 على رعايا الوليات العثمانيةفأمر بتشكيل لجانالتجنيد الجباريالعثماني الخاص بتطبيق  
من ضباط عسكريين مع مختاري المحلت.لتنفيذ ذلك و أصابت القرعة ثلثمائة مكلف،ولكن
اهلهم وهم رفضو الخدمة،وأخذت بوادر النقمة ببعض محلتبغداد ومنها محلة باب الشيخ
ومحلة قنبر علي.اللتين تقطنها عوائل فقيرة اغلبهم من الكراد وحمل بعظهم أسلحتهم

وقاموا بمظاهرة تتقدمهم الطبول وتوجهت بعض الجماعات المسلحة نحو السواق تنهب
ووسمع مدحت باشا( الصلحي والدمقراطي) اطلقنحو محلت اليهود المتواجدة بينهم 

الرصاص،فأوسرع لثكنات الجيش يوزع السلح للجنود وأروسل قوةلمحلت اليهودو النصارى وبيوت
الجانب لحمايتها ومنع العبوربين الكرخ والرصافة من الجسر اوبئاية ووسيلة مائية وأروسل قوة من

الخيالة لكي تحيط ببغداد لتلقي القبض على كل هارب منها أو داخل لها ووجه لمحلة باب الشيخ
اربعة وسرايا من الجنود مع مدفع بقيادة اللواء وسامح باشاواربعة وسرايا ومدفع لمحلة قنبر بقيادة اللواء
فيضي باشا فتفرق المتضاهرون دون ان يطلق الجنود طلقة واحدة.وعندما حل الظلم قررالقاء القبض

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A
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على مائة وثمانين رجلا اتهموا بأن لهم ضلعاا باثارة الشغب واتهموا بانهم (من الشقاوات) أدخل
معظمهم بسلك التجنيد أما الباقون فقدموا للتحقيق والمحاكمة.وبعد ان اطمئان مدحت باشا بئانه

فرض وسلطته اوستدعى الثلثمائة الذين وقعت عليهم القرعة فلبوا الدعوة.ايذاناا ببدء تطبيق التجنيد
الجباري على العراق كله،حيث صارت الحكومة تستدعي المكلفين من جميع اللوية ولم يستثن

 ( النبار) باعتبار ان معظم اهاليه من البدو والرعاة والوية كربلء والدليممنها وسوى ألوية 
 بئاعتبارأن أكثر وسكانها من الشيعة,والعمارة( ذي قار) المنتفق

.الذي صدرمحمود نديم باشاحصل صراع بين مدحت باشا والصدر العظم 1872وفي عام 
 وتمكن منالسلطان عبد العزيزمقابلة 1872ولكنه قرر عام أدرنةأمر تعيينه واليا على ولية 

م فساهم عام1872اقناعه لعزل محمود نديم وتعيينه هو صدار أعظم لول مرة عام 
 تمت محاكمة1884وفي عام باعداد اول دستور( قانون اساسي وبرلمان عثماني 1876

السطان عبد العزيز بتهمة الضلوع باغتيال عمه عبد الحميد الثانيمدحت باشابأمرمن السلطان 
وحكم عليه بالعدام وخفف الحكم للمؤبدونفي لمدينة الطائف بالحجاز حيث مات  مخنوقا بنفس العام

1882واغتيل منفيابالطائف عام / الحجاز عام 1822ا ولد باوسطانبول  مدحت باش

مصادق السلطان عبد الحميد1876وعاصر عام 1877/1875-الوالي عبد الرحمن بين 7و
اجريت لول مرة انتخابات عامةو   على دستور عثماني ي1909-/ 1876الثاني حكم بين 

مقعدا و المسيحيون 71واسفرت عن تمثيل العراقيين المسلمين على بالوليات العثمانية 
اجتمع البرلمان بقاعة قصر دولمه 1877اذار  19مقاعد وفي  4مقعدا واليهود  44على 

لكن السلطان.بقجة والقى السلطان عبد الحميد الثاني كلمة العرش بافتتاح المجلس 
ظروف الحرب التي قامت بين بلده 1878شباط سنة  14عبد الحميد الثاني استغل في 

وروسيا ليعطل البرلمان فعطل الدستور والغى مجلس المبعوثين  وهو ما يصادف عهد
م1878/1877الوالي عاكف باشا بين 

آل جاء بعد عزل الوالي عبد الرحمن باشا الذي فشل بالقضاء على (ثورة 1887/1880-الوالي تقي الدين باشا بين8و
 للتقاعد 1887أحيل عام الذي بالجنوب) فتصدى لهم تقي الدين باشا  السعدون

 انقلبا1908 تموز23وهوما يعاصرقيام حزب التحاد والترقي الذي قاد في 1909/1908-الوالي نجم الدين بك بين 9و
اضطر لعادة العمل بالدستور ثانية والدعوة لجراء انتخاباتالذي على السلطان عبد الحميد الثاني 

نيابية وكان العراقيون ومن وليات الموصل وبغداد والبصرة ممثلينفيه منذ تئاسيسه عام
 عزل عبد الحميد1908 وكانت مدة العضوية فيه  اربع سنوات حتى بعد ان تم عام 1876

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%81%D9%82#.D9.84.D9.88.D8.A7.D8.A1_.D8.A7.D9.84.D9.85.D9.86.D8.AA.D9.81.D9.82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1#.D9.84.D9.88.D8.A7.D8.A1_.D8.A7.D9.84.D8.AF.D9.84.D9.8A.D9.85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Midhat_pasha.jpg


استمر بالجتماعاتالذي واعاد مجلس المبعوثيين 1918/1908 السلطان محمد الخامس الذي حكم بين وفرض
الدكتور عصمت /يلحظ الدكتور ابرهيم العلف و1914لنهاية اندلع الحرب العالمية الولى عام 

 دور النواب العرب بمجلس المبعوثين العثماني عن برهان الدين بكتابه 

الدولة العثمانية بالحرب العالمية الولى التيعاصر مشاركة 1913/1912-الوالي محمد زكي بين 10و
 بجانب امبراطورية النمسة1914 آبببداية 1914/1909وشارك السلطان الخامس ح بين  1914اندلعت في تموز

 النفير العاموبالتركية ( سفر برلك ) ولم يتعاطف معها معظم/ هنغارية وابمراطورية المانيةكما اشرنا بكتابنا الثاني واعلنت 
العرب والمسلمين ومنهم العراقيين حيث لم تكن تتعلق ببلدانهم المحتلةاصل سواء من العثمانيين اومن قبل هولندة  اوالبرتغال
اومن فرنسة اوبريطانية اوروسية اوايطالية واطلقوا عليها لفظ (سفر علك أي حرب الهرب) حيث كان عدد الفارين من التجنيد

البريطانية الهند حكومة(  قررت 1914الذي تم فرضه من قبل الدولة العثمانية يزداد يوما بعد يوم ,وفي تشرين اول
جيشا خليطا من بريطانيين وهنود مؤلفا من عدة فيالق ونزلت بشواطئ البحر الحمروبحر عمان والخليج ومقرها سملة)

احدى الوليات العراقية الثلثة التي يتكون منها العراق الذي كان خاضعا كما اشرنا  البصرةالعربي / الفارسي الذي تقع عليه 
للدولة العثمانيةوبدئات القوات البريطانية تفرض حصارا اقتصاديا شامل على استيرادات الدولة العثمانية من1520منذ عام 

ميناء البصرةوبدئات تتقدم شمالداخل الراضي العراقية وحدثت مناوشات بين القوات البريطانية من جهة والقوات التركية مع
التي أستشهد فيها الكثير من أبناء القبائل) يمعركة كوت الزينبعض قوات العشائر العراقيةومن أشهر تلك المعارك(

 الشهيد الشيخ شلل الوائلي رئيس عام عشائر الشرش بالقرنة البصرة،وبمقدمتهم العراقية 

 الوالي الجنرال13و1915-الوالي سليمان نظيف عام 12  و1914/1913 الوالي محمد الداغستاني بين عام -11و
1915نورالدين باشا بنفس عام 

هو ابن احمد وعم القائد الشهيرانور باشا وزير.1917/1915-الوالي اميراللواء خليل باشا بين 14و
من المدرسة1904وتخرج عام  1881ولد خليل باشا هو الخر عام ..1922واغتياله عام  1881الحربية عاش بين 
بما سمي حرب طرابلس الغرب / ليبية ضد ايطالية التي احتلت ليبية1911برتبة يوزباشي وشارك عام  العسكرية باستانبول

 بحرب 1913 باخر حرب بجنوب اوربة ( بما يسمى دول البلقان) وشارك عام 1912 مثلما شارك عام 1943حتى عام 
 تم ارسال اللواء خليل باشا  للعراق وكان برتبة زعيم خليل على رأس حملة1915القفقاس ضد روسية وبمطلع  شباط  عام 
وحاربت القوات الروسية باورمية وديلمان وانسحب لولية (وان) بمايس 1915عسكرية وصلت الموصل في اواخر شباط 

 إعدام احد الفارين من أداء الخدمة العسكرية وكان  يهوديام1915وقررخليل باشا بأواخرر شباط من عام  العاممن نفس 
ة والبصرةوبعدها أخذت مشاهد العدامات تتابع بمدينة بغداد )يعقوب من محلة قنبر علييدعى( بنيامين بن 

الصحفوحية اليهودية والمسيحية للموصل ونفي اصحاب والموصل.كما قرر نفي بعض الشخصيات الر
الرقيب لصاحبها عبد اللطيف ثنيانالموجودة بغداد على قلتها وغلق صحفهم وهي كما اشارنا  صحف 

والمصباح لصاحبها عبد الحسين الزري وصدى بابل لصاحبها داود صليوه وغيرها من الجرائد والمجلت
إصدار جريدة خاصة بالحكومة أطلق عليها اسم( صدى السلم وكان رئيس1915 تموز 23وقرر في 

 تسلم قيادة الفيلق1915وفي اواخر عام تحريرها رؤوف بك الجادرجي والد كامل وهم من اصول تركية  
البريطانية التي تقدمت منذ عامالثامن الذي كان بئامرة الزعيم نور الدين بيك ومقره البصرة ليتصدى للقوات 

لمنطقة الكوت / العمارة على نهر دجلة 1915ايلول  28من البصرة بمحاذاة نهر دحلة ووصلت  في 1914
 سن الذبان )على شواطئ دجلة الغربية حيث  اندحر فيهاالزعيم نورالدين بيكب(معركةبعيد انتصارها 

1615القوات البريطانية تتقدم حتى وصلت في تشرين الثاني واستمرت 1650 وجيشه الذي تئاسر منه
خليل باشاتم ترقية اللوائ 1916كانون الثاني 12كم من جنوب بعداد وفي 30لشواطئ سلمان باك على بعد 

وهنئأهاقات القتصادية والعسكرية للتصدي للنكليزمير لواء وواليا  للعراق لكي يمكنه حشد كل الط لرتبة (ا
:الشاعر عبد الرحمن ابراهيم المصري قائل  

 والحمد والشكران والطراء- قائــدا  جيش العراق  لك الثنـايا
وبسيف عزمك تمحق العداء-بـك ل بغيرك تستـرد بـلدنــا

 قتيل مع  وكبدها اربعة وعشرين الف  الميرال خليل مواجهة القوات البريطانية   وتمكن 
 لن يتراجعCharles Tawnsid      من كل الجهات.فاضطر القائد النكليزي الجنرال  استمراره بحصارها

فيما كانت القوات العثمانية تلحقه1916       تشرين الول3  بقواته لسدة الهندية جنوب الكوت التي وصلهافي 
وحاصرته من عدة جهات فنفذت مؤونته و فقدت اربعة وعشرين الف من رجاله .وهي اكبر هزيمة برية

للقوات البريطانية بالحرب العالمية الولى 
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ورئيس Lyod George رئيس الضباط السياسين  وافقت حكومة Bercy Cox وعلى الرغم من اعتراض
 ليحاول رشوةLe Capitain Lawrance d' Arabe بتكليف Sir Wiliam Robisonاركان الجيش 

Le وصل1916خرآذار ميرال خليل ليفك الحصار عن القوات البريطانية المحاصرة بالكوت .وباواال
Capitain Lawrance d' Arabe  و معه للبصرةAubry Hurbertمن دائرة استخبارات الجيش 

تصل بخليل باشا وعرضا عليه مليون ثم مليونين استرليني ذهب مع ظمان نقله مع عائلته لبريطانيةوا
 لن يستسلم بل قيد ول شرطTawsandفرفض الرشوة بئاباءلم يعهدها العرب المعاصرين فئاضطرالجنرال 

ضابطا احدهم الماني12وكان مع خليل بعد ان نفدت ذخيرته واطعمته وابتلي افراد جيشه بالملريا والزحار,
 1950 / 1900 بكتابه العراق بين Steven Logriggكما اشارالكولونيل 

من الجنوبكما اكتفى الجنرال خليل باعدام تسعة أشخاص منهم اثنان من المختارين ومثلهما من الشيوخ 
لنهم ساهموا بنشر دعايات نفسيةواقتصادية  وقتالية ضد الجيش العثماني وتعاونوا وتهادنوامع النكليز  

 تقريرا  عن مهمته الخائبة مادحا الجنرال خليل باشا بقوله انه في نحو الخامسة Lawranceكتب و
والثلثين من عمره قوي البنية نشيط الحركة وليظهر انه شديد الذكاء  لكن له ذاكرة قوية وفكريقظ مع

وادب جم وشجاعة شخصية قوية 

 ضابطا وجنديا من النكليز9250 .وTawsandكان السير الجنرال البريطاني 1916نيسان 29وفي 
وتم استعراضهم بمدينة بغداد على شكل دفعات اما قائدوالهنود قد وصلوا لبغداد على ظهر سفن ومراكب  

بدارMilice و Sylawar فقد تم نقله مع أفراد حاشيته والجنرالين Tawzandالقوات البريطانية الجنرال 
بعد هذا النتصار بزيارة بغداد تفقد خللها أنور باشا ببغداد كما قام وزير الحربية العثماني اليطالية القنصلية

 جبهات الحرب بعدة مدن عراقية

 قام الوالي خليل باشا بشق شارع في بغداد ممتدا بطول المدينة من محلة1916 مطلع مايس/ ايار وفي
تموز من نفس السنة احتفاء 23الباب الشرقي لمحلة باب المعظم بموازاة نهر دجلة و تم افتتاحه في يوم 
وصل1916ايار  11وفي بذكرى إعلن الدستور العثماني وقد أطلق على الشارع اسم خليل باشا .

قادما  من ميدان الحرب في زورق بخاري مسلح وتولى مقاليد الولية وشقالميرال خليل لبغداد 
 اسم شارع الرشيد 1937جادة خليل باشا  ثم اطلق عليهعام  شارعا  رئيسيا  سمي 

Stanlyلجنرال االرلندي قررت الحكومة البريطانية تعيين ا1916 حزيرانوفي
Mudeقائدا  عاما  للقوات البريطانية التي وصلت بكثافة  للبصرة من شبه القارة الهنديةومجهزة باحدث 

السلحة مع سرب من الطائرات التي كانت تنقص الجيش العثماني الذي بدئا يتعرض من القبائل العربية
 (الجهاد ليس ضد1916الجنوبية بالتجاهل بل بالرفض والمقاومة  خاصة بعد ان اعلن الشريف حسين عام 

النكليز بل ضد ابناء دينه) بعد ان تم شراؤه وخداعه من قبل السير مكماهون الحاكم البريطاني العام
 النسحاب من الجيوشضابط عربي300بمصروبعض ضباط المخابرات النكليز الذين نجحوا باقناع اكثر من 

 الف جندي عربي من تلك الجيوش مما صار فيه ظهرالجيش العثماني بالعراق شبه غريب  25العثمانية وهروب اكثر من 

يتقدم من جديد نحو بغداد سالكا نفس طريق نهر دجلة الذي Stanly Mudeنرال وبدئا الج
سلكله من قبل مواطنه الجنرال المهزوم طاوسند فيما كان الجنرالميرال خليل ليملك ال

مماجنودا اتراك يقاتلون بلحمهم وبنادقهم القديمة ومدافعهم القدم ودون سند شعبي 
اضطره لن ينسحب شمال مستخدما نهر دجلة ليصل مع من بقي ولحق به من جنده

وبقي احسانوصل الذي حل محله بعيد ذهابه لسطانبول اللواء علي احسان باشاحاكم المقبله حيث استلمدينة الموصل 
 بموجب اتفاقية1918تشرين اول  30في ان اعلنت الدولة العثمانية انسحابها من الخرب واعلتنها الهدنة حتى بعد 

 بعد ان سبقتها بلغارية التي كانت اول من اعلن الستسلم وقعتMoudrousمودروس
سالونيك   على الهدنة بمدينة 1918 ايلول 29في 

نقل الجنرال خليل باشا لساحة القوقاس برتبة فريق وصار قائدا  لجحفل الجيوش العثمانية الشرقيةتم 1918وفي تموز 
 باكو عاصمة اذربيجان1918 في ايلول واحتل

حيث استسلمت الدولة العثمانية ووقعت على الهدنة  تم اعتقال الفريق خليل بمنطقة  باطوم وهرب1918تشرين اول 30وفي 
1919الرمن واستطاع الهرب ثانية في اب بقتل ووصل لستانبول واعيد اعتقاله من قبل بتهمة المساهمة  1919في اوائل 

ثم عادلستانبول بعد  وصل لبرلين 1922وفي عام للناضول وذهب لسية الوسطى للمساهمة بمقاتلة الشيوعيين البولشفيك 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7


 صدر قانون القاب السر1934وفي عام.برتبة فريق اول الذي احاله على التقاعد انتصارالجنرال مصطفى كمال 
آب 21 في ليتوفىالتي استسلمت له فيها القوات البريطانية  خليل كوت ) افتخارا بالمدينة العراقية(التركيةفاتخذ لنفسه لقب 

 باسطانبول ورثاه بعض الشعراء منهم 1957

يوم المدائن وتل السور منها محمد رضا الشبيبي بقصيدته 
 دكت كما دك من اركانه الطور..لـول بلى طيسفــون والبلى حـرم،

 وحينما رجمت عنك الخابير..رواية النصــر صبـت بعدما اشتبهت
لتذكــري بخليــل أ بفيلـقـــه سعدا  وفيلق سعد فيك منصور

 صد عامتاريخ حرب العراق )  الفريق محمد أمين العمري ينتقد خليل باشا بالمجلد الثاني من ( انغير
،فيقول انه لم يتوخ هدفا  معينا  بعد اندحار جبهة منطقة الفلحية وكان مترددا ولم يهيئ مواضع1935

 تقاعس عن درسووخريفه  1916عام  دفاعية وراء الجبهة خلل فترة السكون التي مضت بصيف
الراضي الصالحة للدفاع ولم يعتقد بحراجة موقفه حتى عند اشتداد هجوم الجنرال مود في  كانون الثاني  

.وكانت النتيجة المحتومة لذلك زحف القوات البريطانية واحتللها بغداد  1917
عن الوالي الجنرال  خليل باش فيقول تولى ولية بغداد وقيادة ساحةفيقول محمود صبحي الدفتري واما 

العراق شابا  وكان مرحا  متواضعا مرفوع الكلفة لطيف المعاشرة بخلف سلفه نورالدين باشا القائد
ودخل الحلفاء لبغداد عاصمة الخلفة 1918كنت باستانبول حين عقدت الهدنة في تشرين اول .و المتزمت
 أنور باشا وجمال باشا وطلعت باشا، وقبض علىتحاد والترقي منهموعلى الثرهرب زعماء ال فاتحين 

.فيما بقيالزعماء الخرين كالمير محمد سعيدوحليم باشا وخليل باشا وتم ابعاد بعظهم لمالطة
 خليل باشا الذي أخبرني بانه تعرض للعتقال عند احتللباسطانبول ومنهمبعظهم بالسجن 

الستانة،وسمع بان  الحكومة الجديدة ستقدمه للمحاكمة بتهمة الختلس وذلك ما اهانة لنه رفض المليين
التي لوح له بها النكليز للخلل بواجبه وكان يتصرف باكياس الذهب فيمنحها لمن هبم ودبممن العملء ولم
يرض ان يأخذ لنفسه شيئا  منها فكيف يقبل ان يكون هزأة للناس ب محاكمة عن اختلس موهوم ؟ولم تمض

أيام قليلة على ذلك  حتى هرب خليل باشا من سجنه بتدبير من مديرالسجن الذي فر معه للناضول 

وتجول بازقتها فشاهد الفقراء 1917أنه ذهب للموصل بأواخرعام  من ذكرياتي ) كما ذكر عبد العزيز القصاب لكتابه (
والمهاجرين من ولية وان بحالة مزرية رجال  ونساء  ويختفي بعضهم تحت دكاكين البقالين والخبازين يتصيدون المشترين
ويهاجمونهم ليستولون على ما اشتروه من خبزاوسمن وشاهدت مئاموري البلدية ومعه الحمالون يجمعون جثث الميتين

ان الجيش حين كان في بغداد كان يأكل التمروالخبز اليابس.فقال القائد العام خليل باشا ببغداد وابلغته بذلك .وقمت بزيارة 

)م 1917 -1915خليل باشا والي بغدادوقائد الفيلق العثماني بالعراق بين 

/.لم يترك العثمانيون كثيرا من1917/ 1517العثماني بالعراق بينوخامسا-خلل الحكم 
اليجابيات النادرة ومنها بناء بعض المدن الصغيرة والجوامع والمستشفى المجيدية
ومدارس محدودة جدا للبنين فقط .وقلة الصحافة وخضوعها لرقابة صارمة وطلب

معهدا للحقوق1908محدودين من العوائل الميسورةيدرسون باسطانبول واستحداث عام 
ولم يستخدموا العراقيين بالوظائف الرئيسية ببغداد والبصرة والموصل بل  الكتفوا

بالعتماد على بعض العوائل مثل عائلة الجليلي بالموصل والشاوي العبيدي بكركوك
والسعدون بالناصرية وبعض العوائل اليهودية الثرية  فيما اكثر العثمانيون من السلبيات

للنساء98للرجال و /85 والمية بنسبة /60منها.انتشار البطالة بنسبة اكثر من /

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Halil_Kut.png


وتراجع اللغةالعربية وبقائها حبيسة الجوامع والحسينيات والكنائس لصالح التركية

ومهادنة السنة وتشجيع حركات الدروشة والصوفية مثل النقشبندية الرومية  والنشغال
بالتضييق على الشيعة ومقاتلة قبائل وعشائر اهل الجنوب خاصة بدعوى كونهم

لينخرطون بالجيش ويتهرب شيوخهم من الضرائب 
وعدم تطوير الزراعة على الرغم من كثرة المياه

وعدم تنظيم المواصلت بين المدن الكبرى والقضية والنواحي والقرى 
وعدم تطوير اية صناعة مثل تعليب التمور وصناعة الجلود وبناء السفن 

 بل كانت النتخابا الشكلية محصورة على مستوىوعدم نشر اداري وضرائبي متوازن 
المخاتير  

كما ان دخولهم بالحرب العالمية الولى بجانب المانية والنمسة دون مبرر ديني او
سياسي حيث مارسوا سياسة عدو عدوي( النكليز والفرنسيين واليطاليين ولحدما

روسية القيصرية ) صديقي وهم اللمان على اساس ليس لهم نفوذ سياسي بالدول
العربية والسلمية .غير ان هذه السياسة كانت فاشلة لن التواجد القديم والمتنوع

لفرنسة وبريطانية وروسية وايطالية بمعظم الدول العربية والسلميةساعدها على ان
تنتصر على اللمان والنمساويين وحلفائهم بمن فيهم العثمانيين الذين صار العرب
والمسلمين بعيد الحرب من جملة ضحاياهم حيث استمروا بالخضوع للمنتصرين

 جمهورية1919الفرنسيين والنكليز واليطاليين والروس فيما صارت تركية منذ عام 
مستقلة اقرب سياسيا للدول الوربية منها للدول العربية والسلمية 

 انسحبت اخر القطعات العثمانية من العراق الذي اصبح عمليا تحت الحتلل البريطاني وصار1918وفي تشرين ثاني  
Bercy Cox الحاكم البريطاني العام بالعراق ومعه قادة الحملة العسكريةبقيادة الجنرال الرلندي Moude والنسة Bel

المستشرقة اي التي تجيد العربية ولعبت ادوارا هامة بالتصال مع الشخصيات العراقية الدينية والمدنية وخاصة السنية منها
التي كانت منتفعة من العهد العثماني وكانت مستعدة لتبديل المحتل القديم المسلم  بمحتل جديد مسيحي 

 خضوع العراق للنتداب البريطاني1932 تشرين الول 3و 1917اذار 7بين -XXو

 نفوذها بكندة ونيوزيلندة1776ا الوليات المتحدة عام مدت بريطانية وقبل ان تستقل منه
 وصارت درة التاج البريطاني لنها1750وايسلندة وانتقلت لشبه القارة الهنية منذ عام 

تشكل مع الصين احدى اهم اسواق قارة اسية ,وبدئات بريطانية تحتل معظم شواطئ
المحيطات والبحار والنهار الكبرى لكي تؤمن تنقل سفنها التجارية والحربية  فئاحتلت عام

 ميناء عدن الذي هو المدخل الجنوبي الغربي للبحر الحمر المرتبط بالمتوسط1839
والمحيط الهندي فهيمنت عمليا على دول القرن الفريقي وعلى دول شبه جزيرة العرب

وبلد فارس 
هيمنت اقتصاديا على مصر والسودان بعد ان اشترت حصة مصر من قناة1887وفي عام 

1932/1882السويس وصارت المالك الكبر فيها مما دفعها احتلل مصر والسودان بين 
وبعيدالحرب العالمية الولى خرجت كل من بريطانية و فرنسة وايطاليةمنتصرات بفضل

الدعم المريكي ضد المانية والنمسة والدولة العثمانية ,,

مواليدFredrick Stanly Moudeاحتلت قوات بريطانية العراق بقيادة الجنرال الرلندي 1917اذار11اول-في 

 اليهودية ببغدادAlienceبعيد ان حظر حفلة تخرج طلبة مدرسة التحالف1917تشرين الثاني 14وتوفي فيها في 1864

وتناول تمرا ولبنا ودفن ببغداد مع مئات من الجنود النكليز وعمل له بعض العراقيين من الحاقدين على الدولة العثمانية تمثال

 حيث شاركت اناباسقاطه  مع مئات من الشاب1958 تموز 14امام السفارة البريطانية بالكرخ وبقي حتى اسقاطه يوم الثنين 

 من الجزء الثاني من180الذين خرجوا دعما للثورة الجمورية التي اطاحت بالوصي عبدالله ونوري السعيد /ينظر بهذا ص 

1917/1914,بثلثة اجزاء بين  Loyalities of Mesopotamia,بعنوانGeneral Aronld Wilsonكتاب 

1991ترجمة فؤاد جميل طبع وزارة الثقافة والعلم بغداد عام 



يقولو كانت القوات البريطانية التي احتلت العراق تفوقكثيرا  القوات العثمانية التي غادرت  وتتفوق عليها بالسلحة  حيث 

Loyalities   اجزاء بعنوان 3  من الجزء الثاني من كتابه المؤلف من 20   في ص General Aronld Wilson  الجنرال  

of Mesopotamia خمسمائة1917/1914  بئانه كان الجنرال العثماني خليل باشا يقود بين 1917   /1914  ,كتبه بين 

جندي حملة السيوف وتسعةالف حملة بنادق المانية بغالبيتها و ثمانية واربعين مدفعا بينما كانت قوات الجنرال مود الذي خلف

الجنرال المستسلم طاوسن مؤلفة من اربعة الف حملة السيوف واثنين واربعين الف حملة بنادق حديثة مع مائة واربعة

كان1920   يقول في عام 182  وسبعين مدفعا وهوما يشكل خمسة اضعاف القوات العثمانية وفي الجزء الثالث من كتابه ص 

عدد جنودنا بالعراق سبعة عشرالف من النكليز واربعة واربعين الف من شبه القارة الهندية كما كان لنا بفلسطين عشرة الف

مليون جنيه ويجب تخقضيها بالعتماد على اقتصاديات35  بريطاني وثلثة عشر الف من الهنود وقدرت نفقاتها بالبلدين 

البلدين المحتلين ,

 البريطانية،لبوينإكسيس بمنطقة 1864.ولد عام 1923/1917 بين Bercy Coxالحاكم العام البريطاني اليهودي 

لتي بقيالهندا، وعين مباشرة بعد تخرجه بSand Herstوتخرج من الكلية العسكرية فييهوديين.

 حيث تم نقله للعمل ببلد فارس حيث اقام بمدينة بوشهر وتمكن ان يقيم علقا1903/ 1884فيهابين 
 منحه الملك1911ت متميزة مع شاه ايران ووسلطان عمان وامارت اليمن والكويت والبحرين وفي عام 

جورج الخامس لقب وسير كأفضل وسياوسي بريطاني بالبلد العربية.كما اوستلم روسالة وهو ببلد فارس
 الذي يعمل مسشارا عسكريا ووسياوسيا لبنLe Colonel William  Shakespereمن ضابط المخابرات 

وسعود يبلغه بان ابن وسعود زعيم بدوي داهيه و من الممكن أن يصعب علينا تحقيق مأربنا و بسط
Bercyثم التقى ان لم نقدم له الدعم العسكري والمالي ( ذهبا). وسيطرتنا على القبائل في الجزيرة

Cox  بالشيخ عبد العزيز ال وسعود من خلل ضابط المخابراتLe Colonel William  Shakespereالذي 

 ب(معركة حراب) حيث كان يقود بن وسعود  المجولقة ( المدفعية1915 كانون الثاني 25قتل في 
مما يخفف الضغطالبريطانية )ضد قوات الحساء التي يقودها بن رشيد حليف العثمانيين كما اشرنا 

Bercyعلى القوات البريطانيةالتي بدئات تتمركز بشواطئ الخليج وتقترب من ميناء البصرة فاقترح  

Cox وسميت1915 كانون كانون اول26 على حكومته بعقداتفاق ( تعاون) مع بن سعود وخولته توقيعها في1914 عام

 المقيم البريطاني بالخليج. بعد مقتلLe Colonel Arther Barite(معاهدة دارين ) وكان معه كل من 
 اي بعد مرور وسنتين تقريبا على1916 تشرين الثاني  عام وفيle Colonel Jhon Filbyوشكسبير

الحرب العالمية الولى وصل  بيروسي كوكس للكويت ليشرف على انتشار القوات البريطانية 

وزيرا مفوضا ببلد فارس حيث وقع مع الشاه محمد اتفاقية تشير ظاهرياBercy Coxعمل 1920/1918وبين
 بعبادان  تحت الحماية1908لستقللها غير انها  قيدتتها بقيود عسكرية وانفطية جعلتها عمليا منذ اكتشاف النفط عام 

البريطانية. 

كما كان كوكس يشرف بشكل مباشر على سير العمليات الحربية بين قوات بلده والقوات العثمانية لحتلل العراق حيث صار
 القائد العامLe General Moudوكان معه 1923 وحتى عام 1917اول مندوب سامي على العراق بعيد احتلله عام 

للقوات البريطانية .وقام كوكس بتشكيل اول حكومة عراقية موقتةتحت الحتلل برئاوسة الشيخ العجوز
عبد الرحمن النقيب( من السنة ) وكانت شكلية حيث كانت السلطة الفعلية بين يدي الحاكم العام و

 ليوافقوا على ان يكون العراق1921تموز 11المستشارين المشرفين على الوزراءالذين اقنعهم في 
دولة ملكية ويقودها ملك عربي ولم يقال عراقي 

حضر كوكس مؤتمر القاهرةبرئاوسة وزير المستعمرات البريطانية تشرشل وهو الذي1921وفي عام 
اقترح تنصيب عبد ابن الحسين ملكا على شرق الردن واخيه فيصل بن الحسين ملكا على العراق

وتأوسيس نواة لجيش وشرطة عراقية لتخفف العباء المالية والدارية على القوات البريطانية واشرف
على الوستفتاء الشكلي الذي تم ببعض المدن العراقية حول موافقتهم على ملك عربي وجاء الجواب

لترشيح فيصل بن الحسين ملكا على العراق الذي جيئ به لميناء البصرة90المفبرك بنعم بنسة /
م اشرف كوكس ببغداد على حفل تنصيب الملك فيصل1921من اب 21باخرة حربية بريطانية وفي 

الول 
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 عند مرض الملك فيصل الول مارس1922 تشرين الثاني/نوفمبر 28وفي 
كوكس الحكم مباشرة،فأمر بإغلق الحزاب وتعطيل الصحف واعتقال
أصحابها وغيرهم من الوطنيين ونفيهم لجزيرة هنجام وأرسل طائرات

بريطانية لقصف القبائل المؤيدة للحركة الوطنية.
) التي حجم ففيها  اتفاقيةميناء العقير  كان كوكس هو الذي صاغ ما وسمي ( 1922  من كانون اول 2  وفي 

الحدود العراقية مع كل من ابن وسعود النجدي و مع امير الكويت حيث اوجد ما اوسماه منطقة محايدة
Zonr Neutre    قرر كوكس التقاعد من الخدمة مع بقائه عضوا1923وفي عام  بينها ل تزال حتى الن

فعال في المكتب المركزي للمخابرات البريطانية باوسية ومقره بومباي والذي كان نشاطه يشمل شبه
كئاحد73 عن عمر 1937جزيرة العرب وبلد الرافدين وبلد الشام وبلد النيل وبلد فارس ليتوفى عام 

كما استعان الحاكم البريطاني العامدهاقنة السياوسة البريطانية والصهيونية الذين لها مثله من قبل ومن بعد..
  تجيد العربية حيث درست بمصر والردن وزارت1868 مواليد تموز Gertrude Bellبيرسي كوكس بالنسةالمستشرقة  

 دخلت سرامن الردن للعراق للتجسس1914 التي كان يحكم بها ال رشيد المساندين للدولة العثمانيةوفي عام حائلمقاطعة 
وبث الدعايات السيئة ضد العثمانيين وتواصلت مع مئات من الشيوخ والمراء والقيادات العسكرية والسياسية الذين اطلقوا

 صفحة عن العشائر الجنوبية بالعراقية يعتبر من بين اهم البحوث الجتماعية المعاصرة17عليها لقب خاتون وكتبت بحثا من 
عن العراق كما انها لعبت ادورا بالغة الهمية بالمساهمة بتنفيذ السياسة الستعمارية البريطانية وكتبت عدة رسائل لوالديها

. تمفصول من تاريخ العراق القريبتقول ببعضها انني اساهم بالعراق بصنع الملوك واختيار الوزراء.وكتبت كتابا بئاسم 
 من بين المستشارين النكليز الذينLe Colonel Edouard Lauranceكما كانت مع  1971طبعه ببيروت 

اشارو ا على المندوب السامي كوكس و ويز المستعمرات البريطانيةتشرشل تئاوسيس حكومة و
مجلس تأوسيسي للدولة العراقية بهدف تشريع تنصيب المير فيصل بن الحسين ملكا على العراق

 بمؤتمر القاهرة من اجل ذلك ولهاقصة مع (ابن عبدكه) احد قطاع الطرق بشمال1920ووساهمت عام 
بغدادالذي اوستولى على القطار الصاعد من بغدادوعرفها وعاملها بحفاوة،فتووسطت له،واوسقطت عنه

الملحقات القانونية،ووظفته بالدولة.كما وساهمتب تقسيم كردوستان علي اربع دول وهي العراق
وبلد فارس وتركية ووسورية.كما وساهمت بئتاوسيس ادارة بسيطة للثار العراقية العريقة التي كان
يعثر عليها الرعاة ويسرق معظمها من يطلق عليهم الرحالة الجانب لن الدولة العثمانية والشيوخ
العرب من الشيعة والسنة ل يهتمون بها لن كل منهم منشغل بعلي والحسن والحسنين والخر

 امرئة بريطانية من زوجات الضباط مع550بابي حنيفة وشيخ عبد القادر الكيلني .وكانت تشرف على 
 توفيت بسبب تناولها جرعة زائدة من1926تموز 12وفي.234 ص 3طفل وطفلة / / انظر ارنولد ولسن ج 400

، ودفنت بمقبرة النكليزفيصل الولالدواء ول يعرف إن كانت قد قصدت النتحار ام لو شيعت تشيعا مهيبا شارك فيه الملك 
 شمال شرق بغداد  المعظمبباب

 

 بالردن حيث كانت تتعايش مع بعض البدو الرحل تكرمهم قهوة وتبغا واموال واسلحة1909النسة غيرترود بيل عام 

وتتطارح معهم شعرعنتر وعنبلة وقيس ليلى 

كمااستعان المستشار بيرسي كوكس بعدد من الضباط البريطانيين المستشرقين لحكم العراق كما سيفعلون عندما ساهموا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/1926
http://ar.wikipedia.org/wiki/12_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/12_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B5%D9%88%D9%84_%D9%85%D9%86_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/1868
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%B1


 وعاونهWilliam Marchal حيث صار معاونه بعيد وفاة الجنرال مود الفريق 2003باحتلل العراق في نيسان 

General Aronld Wilsonوبعيد ابعاد المستشرق الجنرال فلبي للهند لنه كان يجيد العربية وله علقات شخصية مع 

114  عدد من رجالت شبه جزيرة العرب والعراق وكان يدعو لقامة نظام عربي جمهوري بالعراق /ولسن الجزء الثاني ص 

ففي المخابرات كان الرئاد مكفرسن وحل محله لوريمر ومعه الرائد بلرد وغاربت وباريت ولكمان وهويل وغيرهم الذين

انتشروا بكل اللوية العراقية يتصلون بمن يطلق عليهم من وجهاء البلد من رجال دين وشيوخ وتجار واقطاعيين  لدفعهم لدعم

الحتلل البريطاني سواء بالتهديد او بالغرائات المالية والسلطوية واستجاب لهم مع السف الكثير ومنهم عبد اللطيف المنديل

واحمد الصايغ والسيد هاشم النقيب ومصطفى الجلبي وشيخ ال النعمة وشيخ ال باش اعيان والشيخ محود البرزنجي بلواء

ومنطقة الوسط1923 /1917السليمانية وغيرهم الكثير وحكم النكليز بشكل مباشر بالمنطقة الجنوبية ومركزها البصرة بين  

1922/1919 والمنطقة الشمالية ومركزها الموصل بين 1922/1917ومركزها بغداد بين 

 عمل بعقود مع القوات البريطانية التي يقوده سبعون ضابطا بدرجات مختلفة كما اورد ارنولد1923/1917وبين 
113 خبيرا بريطانيا منهم 212وبقي اكثرهم لعشر سنوات لحقة كان هناك 64ولسن بالجزء الثالث من كتابه ص 

36عسكريا ومدنيا بالنشطة السياسية بئاشراف كل من كوك وروبرتسن وسترو وديجيرن ورابيو وسياما .و 
 لتجنيد الثوريين الذين اطلق عليهم الليفي الذي خدمو الجيش البريطاني بصفة مرتزقة .و29بالطرق والري و

 بالمن8 بكل من المالية والكمارك و9 بالشرطة و11 كل من البرق والبريد والزراعة و14للصحة و27
 بالتربية وبالعلم كان مستر3 بالقضاء باشراف كل من بونهام كارتر وبيل وبروص وداور و6والمخابرات و

Baghdad Times جريدة1917 قبل ان يصدر عام Basra Times جريدة1916ويكفورد الذي اصدر عام 
وصارويكفورد مدير المطبوعات ببغداد

  ترجمةGeneral Aronld Wilson,LoyalitiesofMesopotamia, 3 Volumes1914 /1917 ينظر بهذا /

144/140ص1991فؤاد جميل طبع وزارة الثقافة والعلم بغداد عام 

اصدرت قوات الحتلل البريطاني قوانين1918 كانون الول 31 و1917 اذار 17وبين 
وانظمة مالية وقانونية ولغوية تفوق عدديا ومضمونا كل فرمانات الدولة العثمانية خلل

اربعة قرون 
غرب باريس La Conference de Versaillesتم انعقاد 1920اب 10.و 1919 كانو ن الثاني18وبين 

 دولة ترئاوستها الدول المنتصرة وخاصة الرئيس المريكي27وشارك رؤوساء ورؤوساء وزراء وخبراء من 
ولويد جورج رئيس وزراء بريطانية و وكليمنصو رئيس وزراء فرنسةالدمقراطي ولسن 

 لجنةو عقدت52 التي وزعت اعضاء المؤتمرينإلى  رئيس وزراء ايطاليةايمانويل أورلندووفتوريو 
 جلسة لعداد التقاريربمساعدة العديد من الخبراء،حول الوسباب التي قادت للحرب أوسرى1646

28وفرضوا خمس معاهدات رئيسية  هي في الحرب  والكابلت تحت البحارو الطيران الدوليى 
من ايلول10و مع ألمانيةالتي كانت اكبر الخاوسرين لصالح فرنسة  Versailles  معاهدة 1919حزيران 

معاهدة 1919 تشرين ثاني 27و  التي انفصلت عنها هنغارية.النمسةمع  St German      معاهدة 1919
.المجرمع  بباريس Terianon معاهدة تريانون1920 حزيران 4وفي  بلغارية بباريس مع Nuillier نويي

الدولةمع  بفروساي Servre معاهدة وسيفر 1920 من اب 10وفي (بولونية ) التي اوستعادت وحدتها 
الجمهوريةمع  Lausane  معاهدة ب  1923 تموز 24نقحت في العثمانية  اشارت لمستعمراتها وديونها و

The Nation'sكما كان من قرارات مؤتمر فرساي ظهور مؤسسة عصبة المم . التركية
Society التي شرعت وقننت الحتللت تحت اسم النتداب Mandat و الوصاية Hypotique

على شعوب هذه البلدان بئاعتبارها غير قادرة على حكم نفسها بنفسها 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D9%81%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1_(1920-1946)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D9%86%D9%88%D9%8A%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D9%86%D9%88%D9%8A%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%8A
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88_%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88


من اليسار لليمين رؤوساء وزراء كل من بريطانيةصروا بالحرب العالمية الولى القادة الربعة الذين انت
 والرئيس المريكي الرئيسجورج كليمنصو وفرنسة فيتوريو ايمانويل أورلندو وايطالية ديفيد لويد جورج

  ودرو ويلسون

 

1919المير فيصل حظر مؤتمر فرساي عام 

1919/1918بين   هو الحاكم البريطاني العام بالعراق حتى عام  ؟واشرف Percy Coxوبقي
انظمة وقوانين ادارية ومالية وامنية وشرطوية وعسكرية  تفوق  بعددها وقيمتها كل فرمانات الحكمعلى وضعتعليمات و 

صار العراق رسميا تحت (النتداب) البريطانية فقررالنكليز تشكيل حكومة عراقية1920 قرون ,وفي عام 4العثكاني لمدة 
 برئاسة الشيخ1922/1920 تتمتع بالسيادة اذ ليس فيها وزيرا للخارجية ول للدفاع وكانت ولثلثة مرات متتالية بين لشكلية

العجوز( السني ) عبد الرحمن الكيلني 

1920 1918 الحاكم البريطاني على العراق بين آرنولد ويلسونالسير 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%84%D8%AF_%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88_%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88_%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF_%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%AF_%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Big_four.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Sir_Arnold_Wilson.jpg


2004/2003وهو يشبه بمماروساته الوستعمارية المريكي برايمر بين 

ثورة فلحية بين عشائر الجنوب التي كانت متضررة أندلعت 1920حزيران ونهاية تموز 25وفي 
من   المرة ضد النكليز ولقت دعما لعثماني وثارت هذها  ومتمردة على الدوام على العهد 

وديالى وبعض المدن الشمالية  بعض القيادات السياسية والدينية السنية والشيعية ببغداد 
 على النتداب النكليزيعصبة الممكركوك والسليمانية واربيل والموصل .فبعد موافقة 

للعراق انتشرت احتجاجات ببغداد والوية الفرات الوسط ( النجف وكربلء والديوانية
ولحدما ذي قار ) لن البصرة كانت خاضعة لتواجد عسكري بريطاني قوي وهي عشائر

ذات غالبيةشيعية كانت مثل الشريف حسين الهاشمي الحنفي بمكة تعاملت قبل
مع النكليز ضد العثمانيين 1914

 بين القيادات البريطانية وقيادات الثوار عقدا هدنة لربعةالنجفوفي  تموز  انعقد مؤتمر ب
مدينة الكفل تموز فتحرك الثوار باتجاه 19أيام لكن هذه الهدنة خرقت من الطرفين يوم 

 تموز وبقوا فيها22،وأنسحبت النكليز منها عندما رأوا الثوار الذين سيطروا عليها في 
فأدرك النكليز بان انسحاباتهم المتتالية.طويريجعددا قليل منهم لحفظ المن واتجهوا لمدينة 

Lokinوستفسر من قبل الثوار على انه ضعف من قبلها وعليها ان تتصدى لهم فتكفل  الكولونيل 

(رتل مانجستر) من ثمانمائة مقاتل غالبيتهم العظمى من مجندي شبه القارة الهنديةبقيادة 
 تموز من الحلة وسيرا على القدام وعسكر باليوم التالي بجوارقناة الروستمية23( السيخ) وتحرك في 

 دونم وتروى بجداول ونهيرات4000(الرارنجية وهي مناطق زراعية بين مالحلة والكفل ومساحتها 
صغيرة تتفرع من نهر الفرات ( شط الحلة ).وكان إبراهيم السماوي شيخ عشيرة الخفاجات دليل له
ولكنه  تغيب وساعتين وذهب خلسةلعشيرته خلسه واروسل أحد الذين يثق بهم ليبلغ الثوار الذين

اوستنفروا وتحركوا نحو الرارنجية وهم ينشدون(رد مالك ملعب ويانا)
 تموز فوجئ بالهجوم عليه من جهات ثلث جنوبا وشرقا وغربا.فأمر24قبيل غروب الشمس في 

الكولونيل جنده جنوده بالنسحاب بعد نصف وساعة من الهجوم,فصارالجنود يتسابقون للفرار وحلت
الفوضى ونشب عند معركة بالسلح البيض من خنجر وفالة ومكوارواوستمرت المعركة وست وساعات

 جريحا و60 قتيل و20وكان القمر بليلته التاوسعة فساعد نوره باضاءة وساحة المعركةفخسر النكليز 
 رطل واعتدة واطعمة وحيوانات وصفها الجنرال البريطاني18 رشاشا ومدفع عيار 52 اوسيرا و 144

 جريحا وقادوا الوسرى للكفل158 قتيل و 84 خسائر الثوار بالكارثة)  على الرغم من انهالدين (
 تموز ثم نقلوا باليوم الثاني للنجف والتي تعتبر معقل الثوار.وكان25مشيا على القدام فوصلوا مساء 

 من الوسرى من النكليز منهم ضابطين والبقية من الهنود ومنهم بعض المسلمين وتم اوستقبالهم80
من قبل وجهاء المدينة واحسنوا معاملتهم وتم انزالهم في بناية تدعى (الشيلن)ووسعى بعض قادة
الثورة لطلق وسراح الهنود المسلمين ولكن عبد رزاق عوده (أحد قادة الثورة) رفض خشية ان توصف

 للقوات البريطانية التي1920نشرين اول 19الثورة بالتعصب الديني وتم تسليم جميع الوسرى في 
فرضت حصارا شامل على مدينة النجف واعتقلت بعض قياداتهم واعدمت بعظهم  

 سنوات وتوفي بالسجن8كما تم مقتل الكولونيل لجمان من قبل سلمان بن ضاري الحمود الزوبعي( سني) الذي قبل عليه بعد 

 فيما قتل النقيب سامون بمدينة كفري بكركوك 1928في الثاني من كانون الثاني 

وكان من بين اوسباب فشلها هي قلة مواردها على الرغم من انها ولدت بين ابناء القضية والنواحي
الجنوبية الزراعية .و ندرة وردائة اوسلحة الثوار( المكاوير وبنادق البرنو الجيكية  التي  تعودوا على

مقاومة العثمانيين بها بينما كان النكليز يمتلكون اوسلحة حديثة والمدافع من صنع بلدهم بالضافة
لطيرانهم الذي ل تصمد امامهم العواطف وهووسات ( الطوب احسن لو مكواري ).كما ان النكليز كانوا

 من الكرة الرضية4/3 يحاربون مستعمراتهم التي غطت 1774خبراء بالقتال لنهم بدؤوا منذ عام 
بينما كان معظم اهل الجنوب لم يتدربوا بالجيش لن اغلبهم كان يتهرب من التجنيد تحت العلم

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86


العثماني كما ان الثورة لم تنتشر بعموم البلد التي ظهرت ببعضها مثل ديالى وحبيب العيدرووسي
تركي الصل من ملكي قرية زاغنية الصغيرة والسليمانية اعمال فردية  

كما ان بغداد ظهرت فيها قيادات شيعية ووسنية منهم معروف الرصافي وكامل الجادرجي الذي اشتهر
بخطبه بجامع الحيدرخانة ببغداد وغيرهما من السنة اضافة لعائلة الخالصي وسدنة مووسى الكاظم
كما ظهر الصراع بين الشيوخ والسادة على تزعم قيادتها مما دفع بعظهم للوقوف ضدها بل خيانتها

من بعض الشيوخ ومنهم شيخ مشايخ الدليم .كما انها لم تلق دعما من السعودية والكويت جنوبا او
ايران شرقا والردن لنها خاضعة كلها لبريطانية اما وسورية فقد كانت خاضعة لفرنسة وتركية كانت قد

دارت ظهرها للعرب وخاصة وسكان جنوب العراق 
كما انه على الرغم من انها ثورة شعبية انتشرت بمساحات واوسعة وتنقصها القيادة المركزية

والتقنيات فقد كانت اطول واكثر تئاثيرا على القوات البريطانية من الحركة التي قامت بها في مايس
حكومة رشيد علي المدعومة من معظم قادة الجيش ومنهم الصباغ وفهمي وسعيد وكامل1942

شبيب ومحمود وسلمان الذين لم يصمودوا ال ايام ولم يحققوا اي ضرر بالنكليز بل هربوا جميعا وجيئ
بهم واعدموا مع وزير القتصاد يونس السبعاوي 

•

 بدوي لكي يسهل عليه التجول بين القبائل ينشر دعايات ضد الدولة بزيLigmannالمقدم البريطاني 
العثمانية ويشتري ذمم الخونة والعملء.وقتله وسلمان الضاري

 وفريق5. جلمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث. علي الورديوكتب عنها الكثير من الكتب منها 

 وكاظم المظفر1972الفرعون بكتابه الحقائق الناصعةعن ثورة العشرين. وعبد الرزاق الحسني.بكتابه الثورة العراقية  صيدا 

Generalووسلمان هادي آل طعمه بكتاب كربلء و ثورة العشرين.و1920بكتاب ثورة العراق التحررية عام 

Haldane Wolson Insurrection in Mesopotamia London 1936  Vol 2 والجنرال ارنولد ولسن كتب يقول ان

,General Aronld Wilsonثورة العشرين ام تكن بطبيعتها ول بنتائجها بثورة بل بمئاساة بالنسبة لبريطانية / 

Loyalities of Mesopotamia  3 Volumes1914 /1917ترجمة فؤاد جميل طبع وزارة الثقافة والعلم بغداد 

 فيما خسر العراقيون وخاصة من قضاء الرميثة بمحافظة الديوانية و محافظة281/260و 144/140 ص3ج 1991عام 

 عقد بفندق سمير1921 من اذار 23/12وبين النجف  ثلثة اضعافهم لفارق بموازين القوى التقنية ,
وزير المستعمرات 1965/1874 عاش بين Winston Churchillاميس بالقاهرة مؤتمر برئاسة  

وظم المندوب السامي البريطاني بالعراق بيرسي كوكس ومستشارته النسة بل مع
بعض الشخصيات العراقية منهم العقيد جعفر العسكري وحسقيل ساسون وناقشوا

بعض السماء التي كانوا يريدون ترشيحها لحكم كل من شرق الردن والعراق بئاعتبار ان
فلسطين سيتم حكمها مباشرة من قبلهم فيما ستخضع سورية ولبنان لحكم فرنسي

م/ ذي1871مباشر وجرى تداول اسماءمنهاالشيخ طالب النقيب مواليد البصرة في شباط
بمدينة ميونخ اللمانية ونقل جثمانه1929حزيران 16 هجري وتوفي في 1287الحجة 

للبصرة ودفن بمقبرة الحسن البصري بالزبير,

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Lt_Col_G_Leachman_as_Bedu.jpg


1929/1871صري عاش بين طالب النقيب. الب

 حتى اعتقاله1897 وحاكمها بين 1863والشيخ خزعل جابر الكعبي مواليد المحمرة عام 
 بطهران 1936ليتوفى عام 1925عام 

1936/1863الشيخ خزعل الكعبي عاش بين 

 للشريف1916غير ان النكليز فضلوا لن يفوا ببعض تعهداتهم التي تعهدوا بها عام 
حسين بن علي امير مكة والمدينة الذي اعلن الجهاد ضد العثمانيين لقاء وعد بريطاني

بئانه سيكون ملكا عربيا على بعض مناطق شبه جزيرة العرب وبعضا من بلد الشام
والعراق ققرروا لن يكون ولده الكبر عبد ا اميرا على شرق الردن وولده الثاني فيصل

الول ملكا على العراق بعد ان اعدوا (صيغة استفتاء مفبركة بطابع دمقراطي) /

http://www.marefa.org/index.php/1863
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%84%D9%81:%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8.jpg
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%84%D9%81:Khazal_Khan.jpg


ميكافيلي /بريطاني لتئاتي النتجية بنعم لصالح ملك عربي للعراق ليس بالظرورة ان
يكون عراقيا خاصة وان محمد وخلفاءه الربعة و المويين والعباسيين هم ايظا من الحجاز

وتنفيذا لقرارات مؤتمر القاهرة جلب النكليز بئاحدى سفنهم الحربية1921من اب 21وفي 
المرابطة بالخليج المير فيصل البن الثاني للشريف حسين واوصلوه للبصرة ومنها قام

بجولة ببعض المحافظات وزار النجف وكربلء ونصبوه ملكا على العراق 

1959 /1883) عاش بين Kihan Cornwallisكل من المستشرق Bercy Coxوقد خلف 
وكان احد الخبراء النكليز بشبه جزيرة العرب وتقرب من1932/1923وحكم العراق بين 

1920فيصل بن الحسين قبل ان يكون ملكا وجا ءمعه للعراق وصار المعتمد السامي بين 
.وشغل منصب مستشار لوزارة الداخلية العراقية منذ تكوين أول وزارة عراقية بعد1917/

م. عندما أنهى رشيد1935م حتى عام 1921 آب 23تتويج الملك فيصل بن الحسين في 
فصاروسفيراا لبلده أروسلعالي الكيلني وزير الداخلية خدماته بعهد وزارة ياسين الهاشمي.

عدداا كبيراا من البرقيات والمذكرات والتقارير للخارجية البريطانية اشتملت على قضايا واوسعة
م،وأنتقد ما أوسماه (طيش) الملك غازي1933-/1921ومتشعبة. فقد أشاد بقدرات الملك فيصل الول 

م وخجل وتردد وجبن الوصي عبدالله وعدم كفاءته باختيار العناصر الجيدة لمساعدته,1939/ 1933
كما انتقد قلة القوات البريطانية في العراق وهاجم الكيلني لنه اعتمد على من أوسماهم (زمرة من

السياوسيين والضباط المتأثرين بالنظام العثماني التركي).وأصبحوا مقبولين من الشعب بسبب
  Fritz Grobbeمواقفهم( العدائية ) وقوة الدعاية اللمانية التي تولها رجل نشط متمرس هو الدكتور 

 بالحتلل البريطاني الثاني للعراق، وهروب قادةالنقلب خارج العراق.ودعــا1941وانتهت حركة مايس 
السفير لضرورة عودة الوصي على العرش عبدالله لبغدادلعادة لتنشيط تنشيط العلقات مع بريطانيــا
وإعادة النضباط للجيش والشرطةوتطهيرهما من العناصــر المعاديــة لبريطانيــة  وإنشــاء محــاكم خاصــة

.Gلمحاكمة( المتمردين).ويشــير الـى أن القــائد العـام للجيــش البريطــاني بالشــرق الووســط الجــرال  
Wavell  م إلى (عدم الطلب من الجيش العراقــي إلقــاء وســلحه شــريطة تأكيــد1941دعافي شهر أيار

ولئه للوصي، وبقاء جنوده شرق بغداد، وقيامه بمنع أية محاولـة لتخريــب منشــآت النفــط فــي كركــوك
وخانقين). كما دعا كورنواليس بتقاريه بوجوب أن يتحلى كل موظف تروســله بريطانيــةللعراق بشخصــية
دقيقة ومطلعة.وإذا وفرنا رجالا أكفاء فإنه ما من شك بأن العراق وســيطالبنا بالمزيــد ول يجــدي نفعــاا أن
ــن شــديدو ــأن العراقيي ــاا ب ــذكر دائم ــة. ويجــب أن نت ــة العراقي ــى الحكوم ــالقوة عل ــوظفين ب ــرض الم نف
الحساوسية من الجانب الذين يتقاضون أجــوراا أعلــى مــن الــوزراء أنفســـهم.كما اكــدد علــى أن نبقــي
بأيدينا ما قمنــا بــه مــن التصــالت الشخصــية، كمــا علينــا أن نســتمر بالحتفــاظ بهيئات المستشــارين
ــل السياوسيين والعلقات العامة أطول فترة ممكنة،وعندما يحين الوقت الذي نتخلى عنها يجب أن نعم
على إبقاء بعض المفتشين الداريين بالمدن،ولجل ذلك يجب أن نعمل على تعييــن مستشــارين أكــثر
تكون واجباتهمة وسياوسية واجتماعية. فضــلا عــن اعطــاء الهميــة البالغــة للتصــالت الشخصــية الــتي
أهملت لسنوات.وهذه مهمة العلقات العامة و(منظمة إخوان الحرية) التي شجعنا على تشكيلها في

م.1941منتصف عام 
م تحســنت1943 كــانون الثــاني 17وعندما أعلن العراق دخوله الحرب بجانب الحلفاء ضــد ألمانيــا فــي 

م حكومة جميــل المــدفعي واوســتمرت1941العلقات مع بريطانية حيث شكلت في الثاني من حزيران 
 أيـار23م لغايـة 1941 تشـرين الول 9م.وبعدها شكل نوري السـعيد الــوزارة فـي 1941 أيلول 21لغاية 
م.ونفذت ما تريده بريطانية لن نوري السعيد كمــا يصــفه1943م.و أجرى خللها تغييراا وزارياا عام 1944

السفير البريطـــاني:عنصر تــوازن وذو تأثيربالسياوســة العراقيــة وأن تعــاطفه مــع بريطانيــةفوق مســتوى
التساؤل وهو وسهل الوستجابة للنصيحة وحازم في أداء واجبه"غير ان مجلس وزراء نــوري الســعيد لــم
منسجماا، فنوري السعيد خاب أمله بوزير ماليته صالح جــبر، الــذي غضــب علــى نــوري لعــدم مــوافقته
على منحه قطعة أرض مساحتها آلف الفدنة.كمـا أن تحســين العسـكري فشـل بـوزارة الداخليــة.لن
ــى صغار موظفي البلط يستغلون مراكزهم اوستغللا وسيئاا للتأثيربالزوار من القبائل.لذلك تردد نوري عل

م.ويصــفه بقـــوله:لم يكـن1943 حزيــران 23السفير البريطاني لتبادل الرأي معــه. وحـدث التعـديل يــوم 
للتغيير أي شعبية ولم يحصل على ثقة الوصي عبدالله الذي يبغــض توفيــق الســويدي وعمــر نظمــي



وعلي ممتاز الذين يعتبرهم غير مخلصين له.كمــا توجــد معارضــة قويــة لنــوري الســعيد فــي البرلمــان،
الذي رفض طلبه بحله واوستطاع المعارضون الصمود بوجه رئيس الوزراء

وونصــح الســفيري عبــدالله أن يضــع حــداا لــذلك لن المعارضــين لرئيــس الــوزراء مســتمرون بتجســيم
هجومهم وخاصة عند مناقشة الميزانية عندما تحول بعض النواب مــن النقــد للتشــهير و صــخب وهــرج
اضطر بعـدها رئيــس الوزراءلوقــف الجلســة.و قـدم نـوري اوســتقالته موضـحاا أنـه مــن المسـتحيل عليــه
ـــوزارة.ولم تســتمر الوستمرار في منصبه دون تأييد الوصي الذي كلف حمدي البــاجه جــي لتشــكيل ال
لفترة طويلة، لنعــدام النســجام فيهــا فحــدثت أزمــة وزاريــة. يعلــل وســببها كورنــواليس بقوله:فـــي آب

لصــلح الجيـــش.فاوستقال Rentonم اختلف وزير الدفاع مع زملئه الوزراء على مشــروع الجنــرال 1944
م و لم1944 آب 29م،لكنه كلف بتشكيل الوزارة مرة أخرى، فشكلها في 1944 آب 25الباجه جي في 

تختلف عن وسابقتهافوزارة التموين التي رأوسها أكثر من وزير خلل بضعة شهور حظيت أخيراا بوزير كــان
يشغل وظيفة مدير عام التموين ورقي لمرتبة وزير.لنه يوجد وسياوسي قدير ومعروف لقبولهالنها مثيرة

للحقاد"
م تمــت محاكمــة قــادة الثــورة وصــدرت بحــق بعــض منهــم حكــم1941وبعد مرور عام على ثورة مايس 

م.ويقول كورنواليس بوصفه للعدامات على انها بمثابة عقاب عادل".1942العدام الذي نفذ في ايار 
 كان كورنواليس على وشك الرحيل عن العراق بعــد انتهــاء مهــامه وأروســل الســفير1945–وخلل عام 

تقريرا اشار فيه:ل أحد في بريطانيا يدرك كم هو صعب حكـم العــراق حـتى فـي وقــت السلم"مشـــيرا
لبعض العوامل التي تقف وراء تلك الحقيقة، منها وسنوات التخلــف الطويلــة الــتي عاشــها البلـــد،ووجود
نزعات مختلفة وحقيقة وجود تباين شاوسع بين وسكان المدن والبدو المســلحين، ثــم مشــاكل الحــدود
مع جيران العراق، ومشكلة التمرد المزمن بشمال العراق ولم يشر الى ان بريطانية نفســها مســؤولة
عن بعض تلك العوامل.كما اشار بأن الوستقرار لن يدوم فترة طويلـــة،فهناك أحقــاد شخصــية، ونزاعــات
داخلية،وضعف في النسجام، وانحسار الروح الجماعية بين فئات الشعب،وتصميم وســيء مــن الحكــم
القائم على اوستمرار الوضع على حاله.كما كان ينظر للمثقفيــن علـى انهـم منـدفعين نحـو مـا أوسـماه
(الفكار السياوسية السوفيتية دون إدراك منهم بطبيعة النظــام السياوســي الســوفيتي حــتى أصــبحت

 إنالشيوعية واجهة تختفي وراء وستارها المعارضة النزيهة وغير النزيهة لتظهر بمظهر التقدمية)ويقــول
مشكلة العراق الحقيقية ليست معنا، بل هي مع أولئك الحكام الــذين يرفضــون بعنــاد التنــازل عــن أي
ــداماا من امتيازاتهم للخرين، مع خوفهم من المستقبل بعد نحذيرنا لهم من مخاطر المستقبل..وأن ص

و يقول:إذا كان العراق غير ذي أهمية لنا فإنه يتعين علينــاوسيحدث بين من يملكون والذين ل يملكون"
الجلء عنه..ولكنه في الواقع مهم جداا بسبب مــوقعه الوســتراتيجي والنفــط والمواصــلت..وإن بريطانيــا

لن تتركه هدفاا لطماع التحاد السوفيتي والوليات المتحدة المريكية..

م جــرى لقــاء بيــن الســفير ورئيــس الحكومــة نــوري الســعيد، وخلل اللقــاء أعــرب1943وفي ربيع عام 
السعيد عن أمله في أل يدلي الساوسة النكليز بتصريحات تثير مشاعر العراقيين بشأن فلسطين مما
يدفع باتجاه عقبات صعبة الحل و قام كورنواليس بابلغ حكــومته عــن (مــدى المتــاعب الــتي يمكــن أن
تواجه بريطانيا في العراق بسبب مشكلة فلسطين التي يمكن أن تفسد كل شيء مــع شــعب تــثيره
النفعالت بسهولة)وتؤدي لحدوث أضرار خطيرة للمصالح الستراتيجية البريطانيـة فـي العــراق خصوصـاا
إذا اوستمر التأييد المريكي البريطاني للحركة الصهيونية وأنشطتها)و بادرت وزارة الخارجية البريطانية ا
تقديم مشروع وسري يستهدف حل المشــكلة الفلســطينية بتقســيم فلســـطين.ويبدو أن كورنــواليس
أطلع المسؤولين في بغداد عليه وخــرج بانطبــاع وســلبي حيــن قــال بمــذكرة لــه إن مشــروع التقســيم

وسيجعل الصدام بين العرب لماد طويلةولم يشر بأن بلده  المسؤولةا لولى 
أما عن وسورية ولبنان فإن كورنواليس كتب حولهما عدة تقارير تظهر مدى اهتمام العراق بشأنهما.فقد
ــان علــى صرح عدد من رؤوساء الحكومات بتصريحات تنم عن المل بقيام الحلفاء بمساعدة وسورية ولبن
اوستقللهما.واضـاف بـان إن وسـورية ولبنـان أهــم مــن فلســطين للعــراق،وإن العراقييــن يـأملون بوقــوف
بريطانية لجانب اوستقللهما  من فرنسةمما يعنــي رغبــة بريطانيــة لتغييــب فلســطين ونســيانها لكــي

م عن (زعماء الوحدة في العراق،) وقال"إنهم1943تصبح يهوديةية.,كما تحدث السفير بتقرير ربيع عام 
يتمتعون بتأييد طيب من الجمـاهير، وإن هـؤلء الزعمـاء مرتــاحون للنكليــز ويتصــورون أن أمـاني العــرب
يمكن تحقيقها بالتعاون الوثيق مع بريطانية...وكتب لوزير الخارجية ايدن تقريراا حــول الهتمــام العراقــي
بالمسألة الفلسطينية يوردبنهايتهوصيته بانه من الحكمة العمل على ابقاء العراق معزولا قــدر المكــان

وان بريطانية من مصلحتها ان تتوحد الدول العربية الوسيوية ليسهل التعامل معها ,

م صــرح ايــدن بالبرلمــان البريطــاني بــأن حكــومته (تؤيــد أي مشــروع يوثــق الروابــط1941 أيــار 29وفــي 



الثقافية والقتصادية بين البلدان العربية ويحظى بموافقــة جماعيــة منهــاوان مســألة الشــروع بالتحــاد
العربي يعود العرب أنفسهم فكتب نوري السعيد مذكرة عن مشروع اتحادي هاشمي عــرف بمشــروع

م لــوزير الدولــة البريطــاني ريتشــارد كيســي فــي1943 كانون الثــاني 14الهلل الخصيب وأروسلها في 
القاهرة زوانزعجت الحكومة البريطانية من مذكرة نوري السعيد تتعلق بقلق بريطانية من تزعم العــراق
لمساعي الوحدة ومبادراتهاخاصة بعد ان قام نــوري السـعيد باروسـال مبحـوث شخصيلســورية  ولبنــان
والردن وفلسطين لقناع المسؤولين العرب بمشروعه،واقترح على السفير(فكرة عقــد اجتمــاع عربــي
وحدوي مووسل بالقاهرة وليس في بغداد)وكــانت تلـك أولــى المبــادرات العمليــة لقامـة جامعـة الـدول
العربية وأوساوسها مذكرة نوري السعيد،الذي لم يلبـث أن تـوجه للقـاهرة واجتمـع مـع رئيـس الحكومـة
المصرية مصطفى النحاس، مكرراا عليه فكرة إقامة وحــدة تضــم العــراق ووســوريا ولبنــان وشــرق الردن
وفلسطين.وتم انعقاد مؤتمرتحضيري بالوسكندرية حيث تم إصدار ميثاق الوسكندرية الـذي كـان ميثاقـاا

وابدى كورنواليس أبدى قلقه من احتمال التوصــل لخطــة عربيــة موحــدة1945للجامعة العربية في اذار 
تعارض أية وسياوسـة أجنبيــة لـن تكــون مقبولــة للعــرب ولن العــراق وســيكون لـه دور رئيــس بايـة خطــة
ووسيكون موقفه مستقبلا أكثر تشدداا.كما جاء بئاخر تقرير كورنواليس قبيل مغــادرة العـــراق،يقول فيهــا
علينا اعتبار العالم العربي وحدة واحدة ل مجموعـة دول متعـددة علـى الخارطـــة.وعلينا اعـادة التــوازن
ــه ــا يجــب أن نكــرس ل ــوذ البريطــاني هــو م ــة المصــالح والنف لسياوســتنا بالشــرق الووســط..وأن إدام
جهودنا.وإذا تخلينا عن موقفنا المتميز هنا في العراق فإن الفوضى وستعم الشرق الووسط، خاصــة وأن
هناك أمماا غيرنا تتلهف لمشاركتنا امتيازاتنا ومسؤولياتنا.لذلك يجب حفــظ الوســتقرار فــي هــذه الرض

ذات التراث التاريخي العظيم)

. وعمل دبلوماوسياجامعة أكسفوردودرس ب 1971/1879 عاش بينFrancis Humphryوالسفير 
/ 1929 بيــن العراقن ثــم منــدوبا وسـاميا بــ1929/ 1922 بين كابلفي  ثــم وســفيرا للعــراق بيــن1932 

373 ص2ج 1950/1900 العراق بين Steven Longriggكما وردوا بكتاب 1935/1932

-XXI- 1958 تموز 14و 1921اب 21النظام الملكي العراقي بين

 1933 ايلول8ووفاته بسويسرة في من1921من اب 21اول عهد الملك فيصل الول بين

وكان نائبا1883فيصل الول بن الشريف حسين من مواليد مدينة الطائف في مايس 
بالبرلمان العثماني( مجلس المبعوثين) وقاد ما يسمى الجيش العربي ضد الدولة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:King_Faisal_I_of_Iraq.png


العثمانية بالتعاون تسليحا وتدريبا واستشارات من النكليز و صار ملكا على سورية بين
1933ايلول8 ووفاته في 1921 من اب 21 وملكا على العراق بين 1920اذار وايلول 

بسويسرةورؤساء وزاؤه كل من عبد الرحمن الكيلني نقيب بغدا عن السنة وصار رئيس
 والحقوقي عبد المحسن السعدون والعقيد1923/1921وزراء لثلثة وزارات متتالية بين 

جعفر العسكري والعقيد يسين الهاشمي والحقوقي توفيق السويدي والعقيد نوري
السعيد ,

 هجري وقع بيرسي كوكس مع الحكومة1341صفر /19م و1922تشرين اول 10وفي 
العراقية برئاسة الشيخ العجوز عبد الرحمن الكيلني وصادق عليها فيصل الول اول
اتفاقية شاملة نفطية وتجارية وعسكرية تلزم الحكومة العراقية بال توقع اي اتفاق
نفطي /تجاري /عسكري بدون علم سلطات الحتلل البريطاني حتى لو كانت تلك

 وبذلك هيمنت شركات نفطية بريطانيةحليفة لبريطانية التفاقية مع اية دولة ليست

بالبصرة والموصل وبغداد على تنقيب واستخراج وتسويق وتسعير كل النفوط العراقية 

تبعها السيد بيرسي كوكس والكيلني وفيصل الول بئاتفاقية اضافيةلتركيز1923وفي 
جماد الخرة هجري جائت التفاقية25م و 1926كانون الثاني 13النفوذ البريطاني وفي 

 تم توقيع اتفاقية1927البريطانية الجديدة اكثر تحجيما للحكومات العراقية وفي عام 
تم توقيع اتفاقية1930بريطانية / عراقية اخرى لظمان الهيمنة البريطانية .وفي عام 

بريطانية / عراقية ظمنت ليس فقط هيمنة بريطانية على كل نفوط العراق بحثا
واستخراجا وتسعيرا وتصديرا والنفراد بتسلحيه بئاسلحة خفيفة وقديمة نسبيا ووجود

كم غرب بغداد و الثانية قاعدة الشعيبة50قاعدتين جوتين هما قاعدة الحبانية التي تبعد 
بالقرب من مصافي نفط البصرة/ينظراحمد رفيق البرقاوي بكتابه العلقات السياسية بين

 وعبد229/201 ص 1980.طبع وزارة العلم/ بغداد 1932/1922العراق وبريطانية بين 
هجري1400م/41980الرزاق الحسني بكتابه العراق في ظل المعاهدات ظ 

وبعهد الملك فيصل الول تكونت للعراق علقات تجارية ودبلوماسية قنصلية مع عدد من
الدول الحليفة لبريطانية منها خاصة 

 وافقت الحكومة البريطانية على ان يتبادل العراق مع اثني عشر1926في عام 
دولةعلقات دبلوماسية بمستوى ( وزراءمفوضين )في كل من تركية التي وقع واياها

على التسوية الحدودية التي انهت مطالبات تركيةبولية الموصل التي صوت غالبية
مواطنيها على البقاء بالعراق بالستفتاء الذي اجرته عصبة المم علما بان الوزير المفوض

..كما اقام العراق1929 تموز 19العراقي بانقرة كان صبحي نشئات الذي توفي فيها في 
علقات بمستوى وزراء مفوضين مع كل من ايران وفرنسة والمانية وقناصل لكل من مصر
وافغانستان واليونان و ايطالية وهولندة  وبلجيكة وبولونية والسويد والنرويج والدانيمارك

وافقت بريطانية على ان يكون للحكومة العراقية ممثل1928والويات المتحدة وفي عام 
1929نيسان  25دبلوماسيا بدرجة وزير مفوض بلندن ومثله بكل من تركية وايران .وفي 

وجه الشاه محمد دعوة للملك فيصل الول1932اعترفت بلد فارس بالعراق وفي نيسان 
 بصحبة نوري السعيد رئيس الوزراء وناجي السويدي1932نيسان 22الذي قام بها في 

وزير الخارجية واخيه توفيق السويدي الوزير المفوض بطهران ومعهم الطبيب البريطاني
 المندوب السامي البريطاني بزيارةطهران 1932سندرسن وقد سبقه باوائل عام 

اشرف همفريز المندوب السامي البريطاني بالعراق على لقاء1930وفي كانون الثاني 
بميناء العقير على الخليج العربي / الفارسي مع الملك فيصل الول وابن سعود على



 حيث حظر ايطا ناجي توفيق السويدي رئيس وزراءLopin's Navyظهر الباخرةالبريطانية 

العراق ورستم حيدر وتحسين قدري مرافقي الملك وكورواليس مستشار الملك والجنرال
والطبيب سندرسن في حين حظر ابن1955غلوب باشا قائد الجيش الردني حتى عام 

 Park Stiuartسعود وحاشيته على ظهر باخرة البريطانية 

قام رئيس الوزراء نوري السعيد وطه الهاشمي رئيس اركان الجيش1931وفي نيسان 
وشقيق العقيد يسين الهاشمي رئيس الوزراءبزيارة جدة واللتقاء بالملك عبد العزيز ووقعا

واياه على اتفاقية تنظيم الحج والعمرات والتبادل التجاري وتبادل المجرمين  

 ارسل الملك عبد العزيز بن سعود ولده فيصل الذي سيكون ملكا لحقا1932وفي عام 
ويغتال بزيارة للعراق حيث استقبله الملك فيصل الول الذي منحه واباه وسام العراق

ووافق على ظم الحجازوالحساء لنجد لتصبح المملكة العربية السعودية 

 بكتابه العراق بينSteven Longriggو الجنرال 1981 3/ ينظر مذكرات سندرسن ط 

 357 ص 1988 نرجمة سليم التكريتي طبع دار الفجر بغداد /1ج 1950/1900

تم ما سمي (مؤتمرمدينة العقير) على الحدود العراقية السعودية 1930شباط21وفي 

تم توقيع اتفاق ثلثي بين العراق وبريطانية والوليات المتحدة التي1931وفي عام
 وقع العراق اتفاقية مع كل من1931صارلها حضور تجاري وامتيازات سياسةوبنفس عام 

 قام الملك فيصل الول بزيارةلتركية تلبية لدعوة الرئيس1931تموز 4مصر واليمن وفي 
 قام نوري السعيدبزيارة ثانية لتركية لتوقيع اتفاقية1932مصطفى كمال و في بداية عام 

قضايا القامة والمتاجرة وتبادل  الهاربين وصار المير زيد بن الحسين ةزيرا مفوضا بانقرة
من ايلول8 تبادل العراق القناصل مع لبنان والردن وفي 1932وفي عام 1958حتى عام 

 توفي فيصل الول بسويسرة ,1933

 اي قبيل بداية الحرب1939 نيسان 4 واغتياله في1933-ثانيا-عهد الملك غازي بينو
العالمية الثانية بخمسة اشهر,,

 الذي تعاون عامشريف مكة حسين بن علي بمكة وعاش بكنف جده 1912ولدفي اذار 
 قبيل واثناء الحرب الحرب العالمية الولى وما دار من صراعات بين مع النكليز ضد العثمانين1916

 التي1915االدولة العثمانيةوالنفوذ النكلو فرنسي على معظم الدول العربية بما فيها اتفاقيتهما لعام 
وعد بلفورو التي كانت ترمي لتقسيم مابقي من البلدان العربية بينهما وسايكس بيكووسميت 

 حيث تعهدت بريطانية لقامة كيان لليهود بفلسطين وعدم مناصرتها لوالده الذي1917البريطاني لعام 
ملكا على وسورية وطردته فرنسة منها وعدم التزام بريطانية لتعهداتها لجده الذي1920صار عام 

 لصالح عبد العزيز بن وسعود الذي وسيطر على الحجاز وظمها لنجد وهيمنتها1924تخلت عنه عام 
ليس فقط على السياوسة الخارجية للعراق بل والقتصادية / النفطيةوالعسكرية للعراق لذلك كان

قليل التعاطف مع النكليز 

ودرس بالمدارس العراقية وتحرج برتبة ملزم ثانيجاء للعراق وصاروليا للعهد 1924وفي عام 
من العسكرية العسكرية ببغداد وصار رئيس المرافقين وحرس الملكي وصارت له علقات

مع العديد من الضباط الصغار من ابناء المدن الكبرى وابناء شيوخ العشائر والبرجوازية
الصغيرة التي كانت تطمح لتقليل النفوذ البريطاني العسكري والنفطي من خلل تنويع

كما انه كان من دعاة ظم الكويت كميناء عراقي بالخليجمصادر شراء السلح وبيع النفط 
كان ولي العهد غازي يتقدم الموكب1932لكي يصبع له مينائا تجاريا وعسكريا ,وفي عام 

 لنقل رفاتوكبار شخصيات العراق منهم مفتي الديار العراقية وكبار العلماءالعسكري 
حذيفة بن اليمان وعبدا بن جابر النصاري الملك غازي من ضفة دجلةالصحابيين 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B3_%D8%A8%D9%8A%D9%83%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D9%85%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%D9%8A


 اوستلم1933وفي عام الغربية لجوار قبر سلمان الفارسي بالضفة الشرقية بمدينة المدائن 
 التي اوستعاض عنها بمجموعة منالسياوسيةالعرش بعيد وفاة والده لذا كان بحاجة للخبرة 

قرب بعض الضباط والمدنيين الوطنيين فعينالمستشارين من الضباط والساوسة الوطنيين.حيث 
  رئيسا للديوان الملكي وصارفيما بعدرشيد عالي الكيلنيالشخصية الوطنية المعروفة 

احد رؤساء الوزراء .وصار العراق عضوا بمنظمة عصبة المم التي كانت تهيمن عليها كل
من بريطانية وفرنسة وايطالية وتوجد فيها دول اسلمية قليلة هي اليمن ونجد والحجاز

وافغانستان وايران وتركية ومصر 

حسين بن علي بن عالية بنت علي تزوج من ابنة عمه 1934في كانون الثاني و
 فيصل.بإبنهما الوحيد 1935  مارس2.ورزقا في الهاشمي

الملكة عاليةبنت الشريف علي وزوجة غازي وام فيصل الثاني 

وشهد عهدالملك غازي صراعا بين تيارين متنازعين احدهما مؤيد للنفوذ البريطاني وهو التيار المدني
والعسكري الكثر والقوى وتيار وطني من بعض الضباط وبعض السياوسيين الشباب ينادي بالتحرر من

 صادق الملك غازي على قانون1934وفي عام ذلك النفوذ الذين انحاز لهم الملك غازي  ,
الجباري ودفع البدل النقدي قدمته حكومة العقيد جميل المدفعي الولى التيالتجنيد 

 وهي اول وزارة تؤلف بعيد وفاة الملك فيصل الول1933 تشرين الول 28تشكلت في 
 و تتويج ولده الوحيد غازي وهو قانون عارضته بشدة السلطات1933 من ايلول 8/7في 

 بتشكيل اول فوج عسكري عراقي1921 كانون الثاني 6البريطانية منذ ان ساهمتفي 
 تشكلت جمعية الجوال العراقي ببغداد من تلمدة وطلب1934وفي نفس عام عام 

الثانويه المركزية ودار المعلمين البتدائية تقليدا لما ظهر ببعض الدول الوربية من
نظام غازي على صادق الملك 1935 تشرين الول 7وفي  ,Scoteursتنظيمات الكشافة 

 والذي كانت غاياته تعويد الفتيان والشباب على خشونة العيش وتحمل50الفتوة رقم 
المشاق وتدريبهم على التمارين العسكرية وما يتبعها من خصال حب النظام والطاعة
والتعاون والمشاركة والتئالف والتئاخي والتعايش والتضحية  والنضافة والستقللية

 حيث1937الخ.وساهمت ببعض النشاطات اثناء حركة او تمرد اوانقلب بكر صدقي عام 
1937 من اذار عام 21 وفي يوم ميلدالملك غازي في من قامت بادوار شرطوية لحفظ  ال

تم تنظيم اول مهرجان كشفي بساحة سميت بهذا السم بالوزيرية 

 بموافقة وتشجيع كل من بريطانية والوليات المتحدة1948حزيران25و1937 تموز 8وفي 
 ميثاق /معاهدة توقيعان  بطهر قصر سعد آبادوفرنسة لحد ما وعدم موافقة ستالين تم ب

 وبالفارسية پيمانTraité de Sa'dabad) وبالفرنسية Treaty of Saadabad بالنگليزيةسعد آباد 
( عدم اعتداء )Ближневосточная Антанта: وبالروسية؛Sadabat Paktı وبالتركيةسعدآباد 

بين مملكة العراق ذي الغالبية الشيعية الطفيفة بعهد الملك غازي وجمهورية تركية
العلمانية ذات الغالبية السنية القويىةبعهد العلماني مصطفى كمال و مملكة بلد فارس /
ايران يران ذات الغالبية الشيعية القوية وعهد محمد شاه ومملكة افغانستان ذات الغالبية

السنية بعهد الملك ظاهر شاه.وكان القصد الظاهري منه تشكيل منطقة اقتصادية
اسلمية تقف حاجزا ضد التمدد السوفياتي غربا بعد ان هيمن على كل جمهوريات اسية

الوسطى والقوقاز السلمية فيما كان جوهره هو ابعاد العراق عن محيطه الجغرافي
والثقافي العربي بشبه جزيرة العرب وبلد الشام حيث الهيمنة السياسية والقتصادية

الشاملة لكل من بريطانية وفرنسة والوليات المتحدةوكذلك التضييق على الشعب

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%DA%AF%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/1935
http://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/18_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Aliya_bint_Ali,_regina_dell%27Iraq.jpg


الكردي الذي خضع جغرافيا وسياسيا لكل من ايران وتركية والعراق على امل ال تتكرر
 1937/1927( جمهورية ارارات الكردية بايران بين 

.1937 تموز 9 اليرانية اطلعاتخبر توقيع الميثاق العراقي اليراني في جريدة 

 ص2ج 1950/1900وكان السفراء البريطانيون بعهد الملك غازي كما وردوا بكتاب كونكرك العراق بين 
1929وكان يشغل وظيفة المندوب السامي منذ عام 1935/1932 بين Sir Francis Humphryهم 373

 
وكان وسفيرا بمووسكو بين1951/1882 عاش بين 1938/1935بين Archibald Clark Kerrالوسترالي و

والف كتابا بعنوان على جانبي الستار الحديدي1939/1938 بينSir Moris Patersonو,1942/1938
.ومن الذي تكلفوا بالتخلص من الملك غازي كما وردت ملحظة المترجم وسليم التكريتي بالجزء الثاني

حيث لم تكن السلطات البريطانية راضية عن توجهات وتطلعات 373 ص 2من كتاب لونكرك ج 
غازي الوطنية نسبيا كما اشار لذلك المندوب السامي كيهان كورنواليس الذي حكم

 لنهالم تكن مستعدة التخلي عن مكاسبها النفطية الهائلة1932/1923العراق بين 
بالعراق وتعمل على تحجيم قدراته العسكرية والقتصادية ولن الملك غازي دعا لضرورة
حصول العراق على حصة اكبر من التي حددتها الشركات النفطية البريطانية التي كانت
تحتكر عمليات تنقيب واستخراج وتسويق وتسعير نفوط العراق كمااذاع من إذاعة القصر

 برامجا تدعوا لوحدة وحدة القاليم العربية ومنها توحيد العراق والردنقصر الزهورالملكي 
الحتلل التي كانت تحت فلسطينوسورية والكويت ونجد والحجاز والوقوف لجانب 

الذي سهل الهجرات الكبيرة من المستوطنين اليهود من كافة أرجاء العالم علىالبريطاني 
لذين حاولوا بامكانياتهم العسكرية البسيطة التصدي لهذا الغزواحساب الفلسطينيين 

 ومفتيعزالدين القسامالصهيوني البريطاني وتصدر المقاومة كل من فوزي القاوقجي و 
 مستشار للمانية وقدم1933.وابدى تعاطفا مع هتلر الذي صار عام أمين الحسيني  القدس

اي قبيل بداية الحرب العالمية الثانية1939 نيسان 4للملك هدية سيارة مارسيدس ,وفي 
بخمسة اشهر تعرض الملك غازي لمؤامرة اغتيال بئانحراف سيارتهاللمانية الجديدة
وارتطامها بعمود كهرباء  /المسؤولية التاريخية في مقتل الملك غازي الدكتورة رجاء

حسني الخطاب /كلية الداب/ جامعة بغداد. 

1939/1912الملك غازي عاش بين 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A
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تنوز14ومقتله في 1952مايس 2- عهد الملك الرضيع فيصل الثاني بن غازي بين وثالثا
1958

مايس2حتى بلوغه السن القانوني في 1939 وحكم رمزيا بين 1935مايس 2مواليد 
عبد الله بن علي الذي ارسله للدراسة بلندنخضع (لوصاية خاله  حيث كان قد 1952

ليمارس هو كامل الصلحيات كملك واتبع هو ورئيس الوزراء المخصرم نوري سعيد وعدد
محدود من رجالت العهد الملكي سياسات رجعية بالداخل ومتشجنة مع معظم الدول

العربية والمجاورة ومتهادنة مع بريطانية 
اعلن عبد الله والحكومات العراقية1939ومنذ اندلع الحرب العالمية الثانية في ايلول 

التي اختارها ادخال العراق بجانب بريطانية وفرنسة ضد المانية وايطالية على الرغم من
انه لم يكن للعراق ول للعرب مصلحة وطنية ول اقتصادية للصطفاف بجانب دول تحتل

بلدانهم بشكل مباشر وغير مباشر ,ولذلك قرر العقداء الربعة صلح الدين الصباغ5/4
وكامل شبيب وفهمي سعيد ومحمود سلمان مساندة حكومة رشيد علي للعلن بالثاني

عن حركة انقلبية ضد الوصي ونوري السعيد غير ان السلطات البريطانية1941من مايس 
اجهضتها من خلل قواتها الجوية المتواجدة بقاعدتها الجوية المرابطة بقاعدة الحبانية

كم غرب بغداد دون ان تحتاج لستخدام قاعدتها الثانية الموجودة بالشعيبة50التي تبعد 
بالقرب من مصافي نفط البصرة .

 كان العراق كمعظم الدول العربية والسلمية ساحات حرب1944/1941وبين 
لبريطانيةضد المانية وحلفائها حيث قطع العراق علقاته الدبلوماسية مع ايطالية والمانية 

 كانت المملكة العراقية مع مملكة الردن ومملكة اليمن ومملكة1945من اذار 10وفي 
السعودية ومملكة مصر وجمهوريتي سورية ولبنان وممثل من فلسطين قداسسوا بدعم

من بريطانية الجامعة العربية كئاول منظمة اقليمية بئاسية 

 دولة ساهموا بئانشاء منظمة المم المتحدة51 كان العراق احد ال 1945وفي ايلول 
التي شاركت بها الدول العربية السبعة اعضاء الجامعة العربية وتركية وايران وافغانستان.

وبموافقة بريطانية الدولة المنتدبة على فلسطين منذ عام1947 تشرين اول 29وفي 
 منهم بريطانية وتركية10 صوتا وغياب 28 وافقت الجمعية العامة للمم المتحدة ب 1917

 هم كل الدول العربية السبعة و كل من ايران وافغانستان والحبشة / اثيوبية13واعتراض 
 بشئان تقسيمم فلسطين لثلثة اقسام القدس وتشكل /181ومملكة كوبة على القرار 

من ارض فلسطين مدينة دينية ينبغي ان تدار بادارة مشتركة وبئاشراف المم المتحدة و7
لفلسطين ورفضها الفلسطينيون والعرب الذين لم يعرفوا متى75 لدولة اسرائيل و/18/

يرفضون ومتى يقبلون وكيف يحافظون على اوطانهم  

 تم اعلن قيام دولة اسرائيل كنتيجة لوعد بلفور البريطاني في1948مايس 15في و
 واعترفت بها جمهورية غواتيمال بامريكةالجنوبية و الوليات المتحدة و1917تشرين اول 

التحاد السوفياتي وحمهورية بيلروسية بعهد ستالين الذي ولئاسباب داخلية وللضغوط
الصهيونية المكثفة ببلده حيث اليهود يشكلون اكبر عددا وثقل اقتصاديا وحزبيا حيث ان

معظم قيادات الحزب الشيوعي السوفييتي وبقية احزاب اوربة الشرقية وغيرها من
البلدان كانت من الصهاينةفكان مجبرا او مخدوعا بالعتراف بدولة اسرائيل كثالث دولة

.غير ان ستالين سرعان ما اكتشف بئانه خدع بقراره هذا اذ سرعان ما ظهرتيعترف بها  
دولة اسرائيل على انها مطية والة وقاعدة ايرو امريكية وان اليهود الروس / السوفييت

الذين هم اكبر جالية بالعالم انما هم صهاينةاكثير منهم مواطنين سوفييت/شيوعيين اي
انهم كانوا بمثابة طابورا خامسا.كما كانوا بالمانية كما يصفهم هتلربكتابه بعنوان كفاحي

 قطع علقات بلده الدبلوماسية مع الكيان1953      فقرر ستالين وقبل وفاته بمايس عام
الصهيوني ولم يعد التحاد السوفياتي علقاته مع دولة اسرائيل بئاواخر عهد الرئيس

   ..1989  غورباتشوف الذي قضى على التحاد السوفياتي عام 



 شارك العراق مع كل من الردن وسورية ولبنان ومصر بحرب1948وفي اب وكانون اول 
ضد اسرائيل التي تغلبت عليهم جميعا واحتلت اراض من جيرانها فلسطين والردن ولبنان

وسورية ومصر 

حصل اول انقلب عسكري بمصر ضد النظام الملكي واقامة1952تموز 23وفي 
الجمهورية التي لم يتعاطف معها غير جمهورتي لبنان و سورية التي عقدرئيسها شكري

القوتلي  تحالفا مع عبد الناصر 

وبتشجيع من بريطانية والوليات المتحدة وبايحاء اسرائيلي صهيوني1955 شباط24وفي 
اضطلع نوري السعيد بمهمة تئاليف حلف جديد بديل عن حلف سعد اباد ويسمى هذه

المرة حلف بغداد وبقي اعضاء العراق بعهد الملك فيصل الثاني وايران بعهد الشاه الجديد
واظيفت جمهورية 1960 / 1950محمد رضا وتركية بعهد رئيس الجمهورية جلل بايار بين 
 بعد ان ابعدت1958/1955باكستان بعهد الرئيس الدكتاتور اسكندر مرزو حكم بين 

افغانستان .وكان الهدف الرسمي لتئاسيه هووقوف هذه الدول السلمية الفقيرة
اقتصادياوعسكريا للنفوذ السوفياتي مع العلم انها خاضعة عمليا للسياسات القتصادية
النكلو امريكية وكان هدفه الحقيقي هو ابعاد العراق خاصة عن ان يؤدي دورا عربيا تجاه
فلسطين .. مما رفضته الجماهير العراقية قبل ان تتصدى له  القوى الوطنية والحكومية

بكل من سورية ومصر 

قرر عبد الناصر تئاميم شركة قناة السويس التي كانت بريطانية تملك1956تموز 23وفي 
وهي كل حصة مصر التي كانت تتلقى فقط رسوما مقطوعة مما دفع كل من75فيها /

 جوا مصر التي لم1956تشرين اول من عام 29اسرائيل وفرنسة وبريطانية ان تهاجم في 
يساندهارسميا ل العراق ول الردن ول العربية السعودية ول اليمن بل لقيت دعما شعبيا
عربيا ودوليا ووقف بجانبها كل من خروشوف وايزنهاور وانتهت الحرب بهزيمة معنوية لكل

من بريطانية وفرنسة 
قرر كل من الرئيس السوري شكري القوتلي والمصري عبد1958  وفي الول من شباط  

الناصر توحيد دولتيهما تحت اسم الجمهورية العربية المتحدة التي صارت فيها سورية ثمل
اقليم الشمال ومصر تمثل اقليم الجنوب وعبد الناصر رئيسها ولم تلق تئاييدا ل من العراق

ول من الردن ول من السعودية ول من اليمن ناهيك عن اسرائيل والدول اليرو امريكية
الذين يرفضون اي تقرب وتضامن سياسي واقتصادي بين العرب كما ان رئيس الوزراء

 شباط من نفس14  العراقي نوري السعيدقرر القيام بعملية مضادة لها حيث اقام في 
العام اتحادا مع الردن سمي (التحاد الهاشمي) حيث صار الملك فيصل الثاني ملكا لهذا
التحاد )فيما صار الملك حسين نائبا له ونوري السعيد رئيسا لحكومة التحاد مما زاد من
الصراعات السياسية بين الدول العربية اعضاء الجامعة العربية بظل استمرار الستعمار

 وهي مسقط مع نمو وتوسع1971  بالعديد من الدول التي التي استقلت اخرها عام 
مستمر لسرائيل 

قامت حركة الضباط الحرار بانقلب عسكريوقتلت الملك فيصل الثاني1958 تمو 14وفي 
وخاله الوصي عبد الله وقتلت باليوم الثاني نوري السعيد لنهاء النظام الملكي بالعراق

وقيام الجمهورية العراقية الولى كما سنشير لحقا 

1958/1921وخامسا-رؤساء وزراء العهد الملكي بين 
اشار السيد خالـد محمـد الجنــابي و بـاقر الــورد بكتـابه بغــداد بـالف عـام بـان رؤسـاء وزراء

العراق هم :
و اخــتير1927/ 1841الشيخ العجوز عبــد الرحمــن الكيلنــي النقيــب( ســني ) عــاش بيــن

 وتولى رئاسة الوزارة ثلث مرات1920كئاول رئيس وزراء بعد سقوط الدولة العثمانية في 
1922/1920بين 



 وكــان عضــو المجلــس1889والحقوقي عبد المحسن الســعدون ( ســـني)مواليد البصــرة 
وانتحــاره1922التئاسيســي وثــاني رئيــس وزراء بالعهــد الملكــي وتقليــد ثلثــة وزارات بيــن 

1927

)بعيــد انقلب العقيــد1936 ومقتلــه عــام 1886والعقيد.جعفر العسكري ( سني)عاش بين 
 1927 و 1924بكر صدقي وتولى الوزارة مرتين 

و1929والحقوقي توفيق يوسف السويدي( من اصول عباسية ) أربع حكومات بالســنوات 
 1950و 1946و 1930

شغل منصــب رئيــس الــوزراء لفــترة وجيــزة بيــن أيلــول9والحقوقي ناجي شوكت  ( سني
. 1933 و آذار 1932

ــالعوام والحقوقي رشيد عالي الكيلني( سني ) شغل منصب رئيس الوزراء ثلث مرات ب
 . 1941و1940و 1933

و1934والعقيد جميل المدفعي ( سني)شغل منصب رئيــس الــوزراء اربــع مــرات بــالعوام 
 .1941و1938و1935

والحقوقي علي جودت اليوبي ( سني / كردي) شغل منصـب رئيــس الـوزراء ثلث مـرات
 .1957)و عام 1950 / 1949 وبين 1935 / 1934بين 

والعقيدياســين حلمــي ســلمان الهاشــمي ( ســـني)،شغل منصــب رئاســة الــوزراء لمــدة
 قبل هروبه  للبنان والموت فيه ودفنه1941 نيسان 1 إلى 1941 شباط 1شهرين فقط من 

بالجامع الموي بدمشق 

1946 حزيــران 4والمهندس ارشد العمري ( سني)شغل منصب رئيس الوزراء مرتيــن مــن 
1954 كانون الول من نفس العام والمرة الثانية عام 14إلى 

والمهندس.صالح جبر الزيدي ( شيعي)شغل عدة مناصب منها متصرفا / محافظا ثم وزيرا
تــوقيعهحيــث اســتقال بعيــد 1948وعضو بمجلس النواب والعيان ثــم رئيســا للــوزراء عــام 
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 أصبح رئيسا  للوزراء لحيــن قيــام ثــورة1958والمحامي توفيق السويدي ( سني) في عام 
1958تموز.

وكــان مــن بيــن اوائل1958 تمــوز 15 ومقتلــه فــي 1888والعقيد نوري الســعيد عــاش بيــن 
الضباط العرب الذين تهادنوا مع النكليز وشــجعوا علــى انســحابهم مــن الجيــش العثمــاني
ومقاتلته اثناء الحرب العالمية الولى وصار محل ثقة النكليز الذين فرضوه مع عدد اخر من
الضباط على الملك فيصل الول الذي كان هــو الخــر مــن الــذين قــاتلوا العثمــانيين بجــانب
النكليز فلم يكن مستغربا ان يتقلد نوري السعيد منصب رئاســة الــوزراء اربعــة عشــر مــرة

.وعرف بدهائه وسياسته القائمة على فكرة خذ وطالب.و1958ومقتله في تموز1933بين 
من أهم القــرارات السياســية الــذي كــان لــه دورا رئيســيا فيهــا وخلــق ضــجات عنيفــة هــو

 .1958 والتحاد الهاشمي بين العراق والردن 1954تشكيل حلف بغداد 



 مرة بين13وصار رئيسا للوزراء 188العقيدنوري سعيد صالح القرهغولي مواليد 
1958 تموز 15ومقتله في 1933

 1958/1908 بالعراق بين وسادسا-الحزاب السياسية

لم يظهر اي تنظيم سياسي منتظم بولية العراق التابعة للدولة1908-قبل عام 1
العثمانيةبسبب الطابع الستبدادي للسلطيين العثمانيين الذين  منهم السلطان عبد

 م.1909/1876الحميد الثاني حكم بي
Le Parti de l' Unite et du Progres) تئاسس حزب الوحدة والتقدم1908وفي ذلك العام ( 

بئاسطانبول من عدد من الضباط والحقوقيين الذين اصروا على اعادة الدستور المعطل
م وارادوا اسقاط الخلفة العثمانية واستبداله بحكم تركي جمهوري يشمل1870منذ عام 

المقاطعات التي كانت لزالت تابعة للدلة العثمانية ومنها بلدان شبه جزيرة العرب وبلد
الشام والعراق و اسسوا فروعا لحزبهم بمراكز الوليات لنشر (سياساتهم التتريكية) وكان

فرع حزب التحاد والترقي ببغداد برئاسة رشيد الخوجة رئيس اركان الجيش التركي
من كل من المحامين والتعليم2موظفا و11ضابطا و14 عضوا فيهم 33ببغداد وانظم له 

والتجارة والملكين .غير انه لم يعش طويل لنه كان بوقا للمصالح التركية ./ انظر مذكرات
 1998سليمان فبضي تحقيق ولده الطبيب باسل بغداد/

تئاسس الحزب الحر المعتدل (حزب الحرية والئتلف) بالبصرة برئاسة1911-في اب 2و
طالب النقيب الذي كان يعتبر اشهر شخصية فيها ومعه اربعة عشر شخصا هم محمود

عبد الواحد (رئيسا ثانيا ) وعبد ا باشا اعيان نائبا والمحامي خريج اسطانبول سليمان
جريدة1912فيضي معتمدا و عبد الوهاب الطباطبائي سكتيرا وهو صحفي اصدر عام 

الدستور واحمدباشا الصانع وعبد اللطيف المنديل وطه سلمان ومحمود احمد النعمة.

واما فرعه ببغداد فقد ظم شكري فاضل الذي صار رئيسه وعبد الرحمن النعمان وهو رجل
دين وملك وانظم له عدد من الضباط العرب والكراد منهم عارف العاني ومحود اديب وعبد

الجليل الشالجي وسعيد المدفعي والد العقيد الشهيد فهمي ومصطفى الزميري
وتحسين البغدادي ومحمد علي و سعيد حقي ومحمود نديم الطبقجلي صاحب جريدة

بين النهرين وحمدي الباجهجي من اصحاب الطيان ووالد د الحقوقي عدنان الباجيجي.  

واما فرعه بالموصل فكان برئاسة محمد الصابونجي ومحمد توفيق صاحب جريدة النجاح
وخير الدين العربي الذي صار لحقا رئيسا لبلدية الموصل

وكانت اهداف الحزب الحر المعتدل (حزب الحرية والئتلف)المعلنة الدعوة  للمركزية بظل
الدولة العثمانيةوتجشيع اللغة العربيةبجانب التركية 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Nori.png


تئاسست (جمعية النادي الوطني) برئاسة الحقوقي مزاحم الباجهجي1912-في عام 3و
وعضوية عدد من طلبة كلية الحقوق منهم ابراهيم ناجي وبهجة زينل وحمدي الباجهجي

والمدرسين حمدي ناجي وثابت السويدي والصحفيين ابراهيم حلمي ورزق غنام
(مسيحي كلداني) والخوين محمد ورضا باقر الشبيبي مع عدد من الضباط منهم يوسف
عزالدين وتحسين العسكري وصبيح نجيب وعبد الحميد الشالجي وعبد اللطيف الفلحي.

 تئاسست الجمعية القحطانية بئاسطانبول واشترك فيها عددمن1913-في عام 4و
الضباط العراقيين والعرب..

 تئاسس ببغداد فرع (جمعية العهد) التي تئاسست بئاسطابول1914-في عام 5و
برئاسة الفريق عزيز علي المصري و تئاسس لها فروعا بدمشق وبيروت وبغداد

والموصل. 
ومن الذين انظموا اليها من العراق هم الضباط تحسين علي وعبد الحميد الشالجي وطه

الهاشمي ومولود مخلص التكريتي وعلي جودت اليوبي وعبد الرحمن شريف العاني
وشريف الفاروق والمحامي حمدي الباجهجي والصحفي ابراهيم حلمي العمر وبهاء

النقشبندي والصحفي احمد عزت العظمي والصحفي قاسم العلوي والد كل من هادي
وحسن والمحاميين حسن رضا وعلء النائب ونوري فتاح وشقيقه سلمان اللذان كانا من

 من العراقيين يملكون مليون دينار والضابط امين زكي الذي كان يجيد الفرنسية12بين 
واللمانية والنكليزية ومعتدل حيث صار لحقا وزيرا عدة مرات .

تئاسست (جمعية العهد) بالموصل وانظم اليها ابراهيم عطار1919 من مايس24وفي 
باشي واحمد الجلبي ومصطفى امين وعبد ا باشا ومصطفى العمري وسعيد ثابت والد
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تئاسست بالنجف (جمعية النهضة السلمية)وانظم اليها الشيخ عبد1915-في عام 6و
الكريم الجزائري والشيخ محمد رضا الشبيبي والشيخ جواد الجواد والشعراء محمد باقر
الشبيبي واحمد الصافي وعلي الشرقي وبعض شيوخ العشائر منهم علوان الياسري

وشعلن ابو الجون ومحسن شلش كان اكبر تاجر بالنجف وابي صخير وكان على
علقةحسنة مع الملك فيصل الول والبريطانيين وعبد الواحد سكر اقوى شيوخ عشائر
الفرات الوسط المرالذي دفع الملك فيصل الول ان يستغل ولءه بدقة طبقا لمعلومات

) اول سكرتيرة بالسفارة البريطانية ,Bilالمخابرات البريطانية المنشورة بكتاب النسة ( 

وكل هذه الحزب والجمعيات بقيت ظعيفة التئاثير ومتفرقة فيما بينها.. 

 ..1932/1919ثانيا -الحزاب بالعراق بفترة النتداب البريطاني بين 
تئاسست (جمعية حرس الستقلل) وظمت السيد محمد الصدر1919-في شباط 1/7

السامرائي والتاجر جعفر ابو التمن وناجي شوكت والمحامي بهجت زينل والضابط محمود
رامز وصارت لها علقات مع عدة مدن بالفرات الوسط .

صدر لول مرة (قانون الجمعيات والمنظمات والحزاب) الذي اصدررته1922 تموز 2وفي 
الحكومة العراقية الولى بظل الحتلل وضيق على شروط تئاسيس الحزاب والجمعيات

والنوادي

تئاسس (الحزب الوطني) الذي ظم صدر الدين الكاظمي1922من اذار 8-في 2/8و
ومحمد الكاظمي واحمد الشيخ داود والتاجر جعفر ابو التمن والملك علي البازركان

والدالرفيق البعثي حسان وعبد الحسين الجلبي والشاعر محمد مهدي البصير والمحامي
بهجت زينل والضابطين مولود مخلص التكريتي وعبد الغفور البدري وتوفيق الخالدي

على انه ينحدر من المماليك وكانا215وناجي شوكت الذي اشار اله حنا بطاطو في ص 



يطالبان بنظام جمهوري والشاعر الكردي جميل صدقي الزهاوي والديب عبد المجيد
الشاوي ويوسف وزق ا غنيمة (كلداني كاثوليكي) والمحامي حسن عصيبة والملك

فخري الجميل وصلح بابان وطه ياسين وصدر الشواف .
 (قانون الجمعيات) الذي اصدررتهوكان اول حزب عراقي يتم السماح له بالعمل ظمن 

الحكومة العراقية الولى بظل الحتلل وضيق على شروط تئاسيس الحزاب والجمعيات
والنوادي

واكد الحزب الوطني على ظرورة نشر التعليم بعموم العراق وفتح مدارس اهلية ومسائية
من اب من نفس6وبعثات دراسة للخارج .غير ان الحزب مر بئازمة صراع وتنافس منذ 

 مع الجمعية الوطنية ..1928السنة ولمدة ستة سنوات حيث اندمج عام 

 تئاسست (جمعية كوردستان السرية) وظمت الشيخ1922-في الثاني من تموز 3/9و
محمد الكولني واحمد بهجت وعلي يابير وحاجي اغا وفائق عارف والضابط مصطفى
عزيز الياملكي واحمد توفيق الذي كان يقيم علقا مع الداريين والضباط البريطانيين

بالسليمانية  

تئاسس (حزب النهظة) وشارك به المحامي محمد امين1922من اب 19-في 4/10و
الجرجفجي واخيه مهدي وعبد الجليل عوني السوز ( الخطيب بالتركية ) واصف قاسم اغا

الموصلي والتاجران عبد الرسول كبه  ومهدي البير البزاز والمحامي محمد حسن كبه
والمحامي عبد الرزاق الزري وهو شقيق عبد الكريم ومحمد رضا الشبيبي ومحمد باقر

الشبيبي واحمد الشيخ ظاهر الذي وصفته المخابرات البريطانية بالمنافق /انظر د .محمد
63الدهمي بكتابه المجلس التئاسيسي العراقي ص 

تئاسس (حزب المة) وظم كل من المحامي داود1924من اب 19-في 5/11و
السعدي(والد الرفيق البعثي / الشيوعي وثاب ) والمحامي عبد الهادي الظاهر

والصحفي قاسم العلوي والد الرفيق البعثي حسن وعلي محمود الشيخ علي وعبد
العزيز ماجد ومحمود خالص واحمد القشطيني وشفيق نوري السعيدي والصحفي

والضابط خليل زكي الكركوكلي والمحاميين اطوان شماس ويوسف الياس( مسيحيان)
ونصرت رفعت بن علي بن ياور (الفارسي )من الذين اطلق عليهم السفير البريطاني

 صفة المشاغبArkinond Clarckبالعراق 

تخرج من معهد الحقوق العالي بغداد عامببغداد و1894 الحقوقي نصرت الفاروسي ولد عام
 و انخرط بالجيش العثماني بعيد تخرجه كضابط احتياط واشترك بالحرب العالمية1914

عمل محامياوالولى ووقع بالسر بايدي القوات البريطانية وعاد لبغداد بعد انتهاء الحرب 
وكان يتقن فضل عن العربية التركية والفرنسيةوالنكليزيةوالفارسيةلنه 1924حتى سنة 

http://4.bp.blogspot.com/-IEmB7u4vlME/UlwVq6BtHPI/AAAAAAAARAc/Sj72YRXEkkc/s1600/%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A.png


ينتمي لعائلة قفقاسية الصل قدمت العراق مع داؤود باشا الذي تولى ولية بغداد سنة
موسوعة اعلمما ورد بالفارسي) كم(كان جده كاتبا لدى الوالي واخذ لقب  حيث 1817

 من.وكان 2013خالد احمد الجوال عام  " ل1958-1920ساسة العراق بالعهد الملكي 
و عضوا بمجلس النواب بدورته النتخابية 1925كانون الول  3مؤسسي حزب الشعب في 

8( الرابعة وبالدورةديالى ) محافظة (عن لواء  ) 1925كانون الول  28 -1925تموز  16(الولى 
والدورة الحادية ) 1946مايس  31-1943تشرين الول  9(والدورة العاشرة  )1934-1933اذار 

1948كانون الثاني  28وكان ممن استقالوا في  )1948شباط  22-1947اذار  17(عشرة 
حزيران21 الثانية عشرةبينثم صار عضوا بالدورة1948احتجاجا على معاهدة بورتسموث 

1934تشرين الثاني 9وفي   صار مدير عام العدلية1928 وفي عام 1952حزيران  30 -1948
و استقال بسبب اعلن مشروع الغراف صا وزيرا للمالية بوزارة جميل المدفعي الولى

وزير القتصادوصارقبل استحصال موافقته بأعتباره وزيرا للمالية واستقالت الوزارة كلها 
حزيران صار وزيرا للخارجية 23والشؤون الجتماعية بوزارة المدفعي الخامسة وفي 

اب 22وفي  1942تشرين الول  8بحكومة نوري السعيد السابعة التي تشكلت في 
وزارة السيد محمد الصدر)بوزير دولة (  صار1948كانون الول  29وفي   وزيرا للعدل صار1943

1948اذار  27 وزيرا للداخليةبالوزارة نفسها وفي  ثم1948التي اعقبت وثبة كانون الثاني 
كان ضمن الوفد العراقيووفاة وزير الخارجية حمدي الباجه جي . بعيد  وزيرا للخارجية صار

برئاسة ارشد العمري الذي حضر مؤتمر سان فرانسسكو حول ميثاق المم المتحدة
كان عضوا 1946حزيران  6-2وبين  1945نيسان سنة  13وسافر مع الوفد الى نيويورك في 

حضر اجتماعات اللجنة.وبهيئة نيابية رافقت الوصي على العرش عبد الله لنكلترا 
1934اسهم عام .و1948نيسان  18-9السياسية لجامعة الدول العربية بدمشق بين 

جمعية مكافحة الميةكما كان من مؤسسي الجبهة الشعبية المتحدة التي"بتأسيس 
وسقط النظام الملكي 1958تموز  14وعندما قامت ثورة  .1951مايس  26اجيزت في 

وتأسست جمهورية العراق انتهى دوره السياسي شأنه شأن اركان ومسؤولي النظام
موسوعة اعلم العراق بالقرن العشرينبالملكي الهاشمي  ,وكتب عنه حميد المطبعي  

اوراق ناجي شوكت التي نشرها الدكتور محمد أنيس .وب233الجزء الثاني الصفحة 
وفي 1922السياسيون المنفيون لجزيرة هنجام "وبكتاب الدكتور محمد حسين الزبيدي 
كتور فاروق صالح العمر وبكتاب للد1933-1921كتاب الحزاب السياسية في العراق 

تاريخ العراق المعاصر وبكتاببالدكتورين ابراهيم خليل العلف وجعفر عباس حميدي   
تاريخ الوزارات العراقية لعبد الرزاق الحسني وبمقال للستاذ عبد الرزاق الهللي بمجلة

-1877افاق عربية بعنوان مقارنة تاريخية بين البرلمان العثماني والبرلمان العراقي "
1945وبكتاب سعاد رؤوف شير عن نوري السعيد ودوره بالسياسة العراقية حتى  .1929

وبكتاب سعيد رشيد مجيد زميزم رجال العراق والحتلل البريطاني وباوراق نجيب الصائغ
وفي ذكريات ايام زمان لعبد القادر البراك وبكتاب سلمان التكريتي الوصي عبد الله يبحث

-1944وبكتاب العراق بالتقارير السنوية للسفارة البريطانية  1953-1939عن عرش 
ويقول العلف بانه ليعرف متى توفي/ ابراهيم العلف1958

 تئاسست بمدينةالسليمانية (حمعية الدفاع1925 من كانون الثاني 16-في 6/12و
الوطني )من اجل التصال بلجنة الحدود التي كانت تركية قد اثارتها حول عائدية مقاطعة

الموصل ودهوك وظمت احمد بهجت واحمد توفيق ومحمد اغا والشيخ محمد الكولني
وحاجي سعيد ومحمود افندي رئيس بلدية السليمانية. 

تئاسست (جمعية الدفاع الوطني بالموصل) ظمت1925كانون الثاني 25-في7/13و
مصطفى الصبونجي واصف قاسم وعبد الغني النقيب وامين الجليلي وناظم العمري
وعلى المام والطبيب عبد الحد كلداني والمهندس ارشد العمري الذي سيلعب دورا

بالسياسة العراقية والمحامي احمد فخري ومحمد صدقي والضابط الحقوقي ابراهيم
كمال الذي وصفه السفيرالبريطاني باحدى تقاريه بانه ضابط جيد وكان ظمن القوات التي

دخلت دمشق مع الميرفيصل بن حسين بن علي .

تئاسس (حزب الوطني بالموصل )وظم عبد ا السليمان احد1925- في مايس 8/14و
شيوخ شمر وكان مقربا من النكليز واحمد الجليلي ومجيد العمري واحمد الشربتي



وتوفيق النائب والدكتور احمدمحفوظ والدكتور استراجيان (ارمني ) .

تئاسس( حزب التقدم )من عدد من الموظفين والحقوقيين1925من اب 22-في 9/15و
برئاسة الحقوقي عبد المحسن السعدون المنتفكي الذي صار رئسا للوزراء وانتحرعام

 ومحسن ابو طبيخ والشيخ كاظم العوادي والمحامي فخري جميل والمهندس ارشد1929
العمري والكرديين ابراهيم يوسف وامين زكي وتوفيق يوسف السويدي ( العباسي) صار

رئيسا للوزراء والعقيد جعفر العسكري كردي مستعرب الذي صار رئيسا للوزراء واغتيل
.وهو الحزب الذي كان اكثر نشاطا 1937عام 

تئاسس (حزب الشعب )برئاسة (العقيد يسين1925من كانون اول 3-في 10/16و
الهاشمي ) الذي ذكر تقرير بريطاني (بئانه من اصل كردي وربما ينحدر من سللة تركية

ببغداد وكان والده مختارا بئاحدى محلت بغداد(حي البارودية1884سلجوقية مواليد 
بالرصافة )وانه ستراتيجي جيد وبدئا يتعرف على النكليز ويدرس لغتهم وقام بدور

مؤمل ان يوجه عن1932رئيسي بالتشجيع السياسي للضراب العام ببغداد في تموز 
طريق الضراب ضربه لوزارة نوري السعيد) وصاروزيرا للمالية ورئيسا للوزراء وهرب بعيد

 لبيروت حيث توفي ودفن بالجامع الموي بدمشق/يلحط1937انقلب بكرصدقي عام 
..35نجدت فتحي صفوت بكتابه العراق بالوائق البريطانية ونقلعن د .عادل تقي ص 

ومن اعضاء حزب الشعب محد رضا الشبيبي الذي تركه واحمد الشيخ داود والخطيب
المتنور سعيد ثابت والمحاميين نصرت الفارسي الذي سيغتال ومزاحم الباجهجي والد د
عدنان وفخري جميل والضباط رشيد الخوجة وابراهيم كمال ومحمود رامز وعبد اللطيف

 مسيحي من1809الفلحي وثابت عبد النور الذي قال عنه تقريربريطاني (ولد عام 
اليعاقبة بالموصل وكان ضابطا بالجيش العثماني واختلس مبلغا من المال وهرب لسورية
لللتحاق بفيصل وغير اسمع وذهب لمكة مؤديا فريظة الحج )العراق بالوثائق البريطانية

..36ونقل عن د .عادل تقي ص1936

من هيئته7/3 تئاسس( حزب الجمعية الوطنية )الذي كان 1928شباط27-في 11/17و
الدارية هم من المحاميين وهم صادق البصام وعلي محمود الشيخ علي وعبد العزيز
ماجد وعلء النائب ومن الضباط عبد الغفور البدري (سامرائي)ومولود مخلص تكريتي

ومود رامز كردي والتاجر جعفرابو التمن .والشاعر محمد مهدي البصير والديب احمد عزت
العظمي صاحب جريدة اللسان والمحاميان بهجت وينل وعلي محمود الشيخ علي

والتاجران صادق حبه ومحمد مهدي كبه الذي قال عنه د .حنا بطاطة (كان ملكا صغيرا
وتاجرا محدود الوسائل ووطنيا من لون معتدل وسياسيا نظيف اليدين ولكن ضئيل القدرة

 .ولم يول الحزب37 ونقل عن د عادل تقي ص 346التخيلية القيادية )/ ح.بطاطوا ص 
اهمية للصلحات بل كانت شعارته سياسية ضد الحتلل النكليزي 

تباسس (حزب العهد) برئاسة نوري السعيد عاش بين1930تشرين اول 4- في 12/18و
وهو1888)وسجل عنه تقريربريطاني مايلي (من مواليد بغداد 1958 واغتياله عام 1888

ابن محاسب من اصل موصلي درس بالستانة ويتكلم العربية والتركية والفرنسية
 وستراتيجي1919/1916والنكليزية وخدم بحرب البلقان وكان رئيس الجيش العربي بين 

ووسام سنة1917جيد وكثبر التقبل للفكار وذكي ومتهور وحاد الطبع ومنح وسام سنة 
وكان دائما يرغب بتفاهم ودي معتدل بين العرب والفرنسيين .اما حنا بطاطو فباشار1919

بان نوري السعيد كردي من طوز خرماتو .وظم حزبه عددا من المثقفين والتجار منهم
المحامي ابراهيم الواعظ والمحامي نجيب الرواي والمحاي صادق البصام والمحامي عبد

العزيز السنوي والصحفي عبد الرزاق الجصان والتاجر الكبير عبد الهادي الجلبي الذي كان
 اكثر من مليون دينار1958واحدا من عدد محدود من العراقيين الذين يملكون حتى عام 

والد د احمد  وكان الحزب يدعو لستقلل العراق  

 تئاسس (حزب الخاء الوطني) من عدد من1930تشرين الثاني 20-في 13/19و
المثقفين والتجار والشيوخ منهم خاصة جعفر ابو التمن الذي كان افضل الجميع والمحامي

كامل الجادرجي يملك اطيانا وهو والد نصير والمحامي حكمت سليمان وهوتركي



مستعرب صار رئيسا للوزراء بعيد انقلب بكر صدقي والمحامي ناجي يوسف السودي
شقيق توفيق الذي صار رئيسا للوزراء وعبد الواحد السكر الذي كان اقوى شيوخ الفرات

الوسط ووالمحامي علي رشيد الكيلني صار رئيسا للوزراء وقاد حركة انقللبية عام
 وفشل وهرب خارج العراق 1942

 حصل العراق على1932 تشرين اول 7فترة العهد الملكي في 1958/-1932وثالثا- بين 
استقلله وصار عضوا بعصبة المم وتئاسست عدة احزاب منها .

تئاسست (جماعةالهالي) من عددمن المثقفين منهم.1932-في عام 1/20
المؤرخ عبد الفتاح ابراهيم العاني من سكنة باب الشيخ المنطقة الصناعية بشرق بغداد

ودرس التاريخ بالجامعة المريكية ببيروت ذات المستوى المتقدم بئاساليب البحث
والتحليل وعمل مدرسا للتاريخ وكتب عدة كتب منها كتابه ( على طريق  الهند) ./انظر

سليم حسين التميمي بئاطروحته للدكتوراه عن دور عبد الفتاح ابراهيم بالحركة الوطنية
.2003اشراف فاروق العمر /كلية الداب 

والقصاص محمود احمد السيد بن عم عبد الفتاح  من اوائل كتاب القصة الجتماعية 

منطقة الفضل المجاورة لمنطقة الشيخ1908والحقوقي حسين جميل العاني مواليد 
ونقيبا1954/1947عمرببغداد الرصافة تخرج من معهد الحقوق بدمشق وصارنائبا بين 

1950/1949ووزير عدل بين1954/1947المحامين العراقيين لربع مرات متالية بين 
وكتب عدة كتب منها الحياة النيابيةبالعراق1958/ 1956ورئيسا للمحامين العرب يين

... 1987 وحقوق النسان بالوطن العربي دراسات عربية بيروت 1983مكتبة المثنى بغداد 

 بمنطقة بابا الشيخ ايظا وهو من اصول1910والحقوقي عبد القادر اسماعيل مواليد 
باكستانية وكان جده لمه يعمل بسوق الغزل ووالده يعمل يحظرة الشيخ الصوفي عبد

القادر الجيلني المدفون بمنطقة باب الشيخ التي سميت على اسمه وهو بالنسبة
لبعض المسلمين السنة احد اصحاب المذاهب الفقهية السنية .وتاثرعبد القادر(بابن عمته

) بالقصاص محمود  السيد الذي هو (ابن عم )عبد الفتاح ابراهيم و بالفكار الماركسية
وتعرض هو واخوه يوسف لقرار مجلس الوزراء لسقاط الجنسيةويلقب (اسماعيلوف) 

50/ د عادل مصدر سابق ص 1937 من اب عنهما بالعاشر

والقتصادي محمد حديد الجليلي واحد من السبعة عشر الذين كانت تروتهم تزيد عن
ودرس ببريطانية القتصاد على يدي1958مليون ديناراي ثلثة مليين دولر قبل عام 

 ويؤمن بالدمقراطية البرلمانية وليس بتسلط1950/1893 ع بين Harold Laskyالستاذ
حزب واحد مما جعله اشتراكي معتدل ينتقد الساليب القسرية للحزاب الشيوعية

بباوربة الشرقية ..

1638والحقوقي كامل الجادرجي من عائلةتركية رافقت الحتلل العثماني لبغداد عام 
بعهد السلطان مراد الرابع.وحصلت عائلته على بعض القطاعيات التي كان.العثمانيون
يوزعونها على ضباطهم وخدمهم وحشمهم من منطلق وهب من ليملك لمن ليستحق

 بمنطقة الحيدر خانة بباب المعظم1891وهو ما يحصل بكل الحتللت .ولدكامل عام 
الملصقة لباب الشيخ والفضل ودرس الحقوق وتئاثر بافكار جورجي زيدان ومصطفى

المنفلوطي وسلمة موسى الذين كانوا ممن درس بئاوربة وتحدث عن الحريات والتقدم
والعدل وبدئا يتحدث بها ويكتب عنها ويخطب بمفاهيمها حيث اعتقل اكثر من مرة ومنع من

.ود.محمد عويد الدليمي بكتاب1970السفر/ انظر مذكرات الجادرجي دار الطليعة بيروت 
..2000.طبع بغداد 1891 /1968كامل الجادرجي بين

 وهو تركي الصل وكان عضوا بحزب التحاد1886والمحامي حكمت سليمان مواليد 
 ومساعد الوالي ومدير المعارف بالعهد التركي وغادر بغداد بعيد1908والترقي عام 

 لنه يملك اطيانا بقضاء دلتاوة1921 وعاد بكانون اول 1917احتللها من قبل النكليز عام 



مديرا عاما للبرق1922بمحافظة ديالى وليعارض الوجود البريطاني حيث صار عام 
 صار نائبا ووزيرا للداخلية بالوزارة الثانية لعبد المحسن السعدون1923والبريد. وفي اذار 

عارض حكومة العقيد علي جودت اليوبي ورفض الشتراك بحكومة1935وفي عام 
 وبعيد1936من تشرين اول29يسين الهاشمي حيث كان بصراع مع رشيد علي وفي

انقلب بكر صدقي ومقتل جعفر العسكري وزير الدفاع وسقوط حكومة الهاشمي صار
حكمت رئيسا للوزراء وصار معه كامل الجادرجي وزيرا للقتصاد والمواصلت غير انها لم
تدم طويل بسبب الصراعات بين اليمين واليسار والقوى الرجعية والنكليز فاستقالتبعيد

 وتم اعتقاله 1937من اب 17اغتيال بكرصدقي في 

وعلي حيدر سليمان كردي من راوندوز وكان نشطا حيث اعتقل بمعتقل العمارة
والمحامي نوري روفائيل .

ودرس على حسابه الخاص1905والمهندس جميل نعوم شماس مواليد الموصل عام 
بالوليات المتحدة وصار موظفا بالسكك وكان نشظا .

ومتعلما وشارك باكثر من حزب وفي 1945 / 1881والتاجر جعفر ابو التمن مواليد بغداد بين
صار رئيسا لغرفة التجارة .كما اشرنا 1935عام 

اعداد المهندسة ايمان البستاني 

 (تئاسس نادي بغداد) برئاسة د.علوم سياسية1933من تشرين ثاني 25-في 2/21و
فاضل الجمالي الذي صار وزيرا للخارجية وعضوا بالماسونية ويوسف الكيلني الذي صار

http://ar.wikipedia.org/wiki/1945
http://ar.wikipedia.org/wiki/1881


سفيرا ود.احمد عزت القيسي ود.الطبيب صبيح الوهبي والمحام عوني الخالدي وهاشم
جواد وليس هاشم جواد والول صاروزيرا للخارجية بعهد عبد السلم والثاني وزيرا

للتخطيط بعهد البكر 

تئاسست سرا(لجنة مكافحة الستعمار والستثمار) بقيادة عاصم1934-في اذار 3/22و
سنوات من الدراسة بمدرسة شيوعي3فليح شاب يعمل خياطا وعاد من موسكوبعد 

الشرق وكل من الحقوقيين زكي خيري وعبد الوهاب محمود وموسى حبيب ومهدي
هاشم ووديع طليبا ومتي يوسف ونوري روفائيل فيما كانت تنظيماته بالبصرة تظم سامي
نادر وظفر صالح .وبالناصرية كان حميد مجيد يعمل بمصلحة البرق والبريد والعامل بمعمل
الثلج لصاحبه المسيحي الكلداني يوسف سلمان يوسف الذي درس البتدائية السريانية

 يدرس1929بالبصرة ثم بمدرسة الرجاء المريكية بالبصرة وتعلم النكليزية وبدئا منذ عام 
الفكر الماركسي اللينيني وكان اجتماعيا وكسب ثقة كثير من رفاقه بالجنوب وبغداد ايظا

1949 واعدم عام 1932واصبح امين سره بعد عام 

ئتاسس( الحزب الشيوعي) برئاسة سلمان فهد سلمان الدي1934.في عام 4/23و
 مع اربعة اخرين من رفاقه منهم يهوديين حيث اتهمهم نوري السعيد1949اعدم عام

بالعمالة للصهيونية .اي انهم تئاثروا بالحداث الخارجية ويغكسونها على الداخل او
تستعمل احدات الداخل لخدمة قضايادولية ولدلك ففي الوقت الدي كانت الحزاب

الشيوعية تقاتل وتناضل ضد الستعمار والمبريالية لن التحاد السوفياتي مند نشؤئه
.غير ان الحزابالشيوعية العربية والسلمية غيرت شعاراتهاكان ضدها وكانت هي ضده .

لصالح الوليات المتحدة وبريطانية وفرنسة الدين صاروا حلفائا للتحاد السوفياتي الدي
 .وبالتالي فان فرنسة وبريطانية1942  اصطف معهم بعيد تعرضه للغزو اللماني عام 

المستعمرتين لغلب الدول العربية صارتا حليفتين للشيوعيين حتى بعيد الحرب حيث عاد
الصراع السوفياتي اليرو امريكي من جديد وعاد الصراع الماركسي ضد المبريالية وليس
مع الصهيونية التي كان لها تئاتير قوي بكل الحزاب الشيوعية واولها بالتحاد السوفياتي

 قيادةاللجنة المركزية الولى للحزب وبمقدمتهم4/3  حيث كان الصهاينة الروس يشكلون 
تروتسكي ولينين من بين اهم الشيوعيين اليهودالروس الدين ساندوا نشاط الحركة

الصهيونية بفلسطين فصارالشيوعيون العرب فيما يتعلق بالموقف من انشاء دولة يهودية
1951      و سحب اعترافه عام1947  بفلسطين التي ساندها ستالين لبعض الوقت منذ عام 

بدولة اسرائيل مثل الفئة السلمية التي تسمى المرجئة اي المؤجلة لقول الحق
بمناصرتها ومساندتها لمعاوية بباعتباره صارعمليا خليفة وحاكما وولي البامر فل يجوز

.معاداته وان معاقبته ستولها ا 

تم سحب الجنسية العراقية من مهدي هاشم شيعي من ام عربية واب1937وفي عام 
وهو معلم ابتدائية وعمل بسكك الحديد وابن عامل1908اذربيجاني مواليف النجف عام 

للحركة الشيوعية وهرب ليران وعمل مع حزب تودة حيث ساهم هناك1929وانظم عام 
 والتي سبقت محاولت تئاميم النفط اليراني وحكم عليه غيابيا خيث1949بئاضرابات 

 بئاذاعة موسكو القسم العربي1958/1953هرب لذربيجان وعمل بين 

كان اعضاء المؤتمر الول للحزب الشيوعي العراقي برئاسة فهد (يوسف1944  وفي اذار 
سلمان يوسف) امين سر اللجنة المركزية للحزب وعضوية كل من زكي بسيم( يهودي) ع

ل م وحسين محمد الشبيبي ع ل م واحمد عباس الملقب عبد تمر ع ل م وشريف مل
عثمان مسؤول الفرع الكردي وكريكوريان بدرويان وسطيفان ستراك مواليد بغداد

 /الفرع الرمني وعلي شكر1943  خريج ثانوية موظف بشركة النفط وانظم عام 1922
 وحسين طه وعبد1941   سائق قاطرة تعليم ابتدائي انظم عام 1910  سني مواليد بغداد 

الوهاب عبد الرزاق وحزقيال صديق(يهودي) مسؤول تنظيات بغداد. وسامي نادر وظافر
صارمسؤول1932   معلم ابتدائية انظم عام 1908  عبد الرزاق سني مواليد البصرة عام 

لتنظيم البصرة .وموسى محمد نور ومالك سيف/ صابئي مسؤول فرع العمارة وحميد
 وداود1932   تعليم ابتدائي بائع سمك انظم عام 1913  مجيدشيعي مواليد الناصرية عام 

سلمان يوسف كلداني مسؤول تنظيم الناصرية ومرتضى فرج ا مواليد النجف عام



405   ص 2  مسؤول النجف /بطاطو ج 1943  تعليم ثانوي معلم ابتدائية انظم عام 1912

  تم انعقاد المؤتمر الثاني للحزب برئاسة فهد وهو اخر مؤتمر له قبيل1945وفي اذار 
اعتقاله واعدامه ظم كل من زكي بسيم وحسين الشيبي واحمدعباس التمر كاعضاء
لجنة مركزية ومعهم عدد من الرفاق الجدد الذين التحقوا بالقدامى منهم ارام بوغوص

 وفعل ضمد شيعي1943وانظم عام 1924صاربدل من ستيفان ستراك وهو مواليد بغداد 
 وهو يقرئا ويكتب وكان يعمل سركال عند شيخ البو محمد ارضه1917مواليدالعمارة عام 

وعبد العزيز الهادي سني1943وعلي محمد الشييبي / النجف انظم عام 1943انظم عام
1943مواليد العظمية كان ملزم ثاني بالجيش وطرد منه وكان بكلية الحقوق انظم عام 
ويهودا صديق يهودي مواليد بغداد طالب حقوق مسؤول الطلب ومحد علي الزرقة

تعليم1920باللجنة الطلبيةوحسين طه بمحلية بغداد وجورج مرقص كلداني مواليد بعداد 
1943 وميخائيل بطرس كلداني مواليد بغداد تعليم ثانوي انظم عام 1943ثانوي انظم عام 

.406 ص 2وكان موظفا بدائرة التموين / بطاطو ج

قررت الحكومة العراقية طرد العلوي محمد على الزرقة من السكندرونة1945وفي عام 
و تم طرده من الحزب  عام1935 وكان يعمل مدرسا ببغداد وانتمى عام  1917سورية عام 

179 ص 2/لحظ ح بطاطو ج1957

رفضت وزارة الداخلية منح الحزب الشيوعي  اجازة للعمل بئاسم حزب1946وفي عام 
التحرر الوطني على انه واجهة للحزب الشيوعي حيث كان من بين اعضاء اللجنة المعلم
حسين محمد الشبيبي والمدرس محمد علي والمحامي سالم النعمان والمحامي محمد

حسين ابو العيس والمحامي محمود صالح السعيد والنقابي محمد علي يوسف رئيس
نقابة عمال الكهرباء ومحمد خلف رئيس نقابةالسراجين 

 حصل الحزب على موافقة  تئاسيس جمعية (بئاسم عصبة مكافحة1946وفي نفس عام 
-2-سليم منشي و1و من بعض اعضائها عددا من اليهود العراقيين منهمالصهيونية 

-مير يعقوب و6-ابراهيم ناجي و5-موسى يعقوب و4-يعقوب اسحق و3سرور صالح و
 عادل تقي ص./د1949-نسيم حسقيل يهودا الذي اعدم مع فهد عام 8-مير بصري و 7

97..
تعرض الحزب الشيوعي لختراق امني حيث تعرفت دوائر المن1947وفي شباط عام

على معظم منتسبيه  حيث اشارت الى ان الحزب لديه .ستمائة وتسعة وتستين طالبا
بالثانويات والكليات منهم من كلية الحقوق كل ابراهيم الربيعي وحامد بابان ومن دار

المعلمين عبد الحسين الكاظمي شيعي ومن كلية الهندسة يونان متي كلداني ومن
كلية الصيدلة حسقيل مناحيم يهودي .وخمسة وثمانون عضوا بالسكك منهم ادور

كوهين /يهودي موظف .وخمسة وعشرين عضوا بوزارة المعارف بين معلم واستاذ وعامل
منهم المدرس محسن ناجي .واربعة وعشرون عضوا بئامانة العاصمة منهم سليم درباش
الدليمي موظف بالشعبة الفنية الثالثة وواحد وعشرون عضوا بوزارة المالية اكثرهم عمال

وابرزهم عبد الواحد خلف كاتب واربعة عشر عضو بمديرية البرق والبريد منهم عبد المير
البكاءموظف وثلثة عشر عضوا بوزارة الدفاع وكلهم عمال وحرفيين بالخياطة

والمستودعات وابرزهم قاسم احمد براد فني .وثلثة عشر عضوا بوزارة القتصاد وابرزهم
محمد صالح عبد القادر موظف وابراهيم عزيز مرشد زراعي .واحد عشرعضوا بمستشفى

ببغداد وكلهم عمال وليس فيهم طبيبا واحدا بل موظفا صحيا وهو سالم فرايم ..وعشرة
اعضاء بمديرية الري والمساحة ابرزهم كاظم ناصر مساح وعيسى صاحب موظف

وخمسة اعضاء بدائرة الشغال العامة منهم رمزي زيا شعبا كلداني موظف ويهودا شوع
كاتب طابعة ..واربعة اعضاء بوزارة التموين هم حسقيل شوع موظف يهودي وعاصم حيدر
كاتب ويعقوب عرب كاتب وعلي عيدان عامل وثلثة اعضاء بوزارة العدل هم محمد موسى

كاتب اول وعزيز احمد موظف بمؤسسة اموال القاصرين وموسى مهدي رزام ..
وثلثة اعضاء بوزارة البلديات هم عبد الكريم جواد كاتب وعبد العزيز العذاري كاتب وعبد
المجيد الحكيم مستخدم وعضوان بمديرية الدفاع المدني هما رشيد فتاح مولود موظف
اطفاء وابن عمه ابراهيم سلمان مولود وعضوان بمديرية التسوية الزراعية هما يوسف



الوضاح موظف وباقر الصفار موظف وعضو واحد بوزارة الخارجية هو بطرس يوسف
كلداني وواحد بمديرة الرشاد هو لطيف الجراح كاتب طابعة وواحد بمديرية الوقاف هو

دادو سلمان موظف وواحد باسالة الماء هو محمد توفيق عامل فني //المن العامة
1947شباط 16 في 41 /147 و 517/3اضبارة الحزب الشيوعي 

 تعرض الحزب الحزب لولى اكبر انتكاسة حيث تم اعدام خمسة من1949وفي شباط 
اعضاء اولى اللجان المركزية للحزب هم..

وهو ميكانيكي وبائع ثلج1901يوسف سلمان يوسف الملق (فهد) عربي كلداني مواليد 1
الذي كان مطلوبا في الحر الشديد بالعراق الذي يمتد بين مايس وتشرين اول وعمل مع

1916/1914القوات البريطانية بالبصرة ودرس بالمدرسة التبشيرية المريكية فيها بين 
وتعلم النكليزية وبدئا يتعاطف مع افكار الحزب الوطني الذي كان يقوده محسن السعدون

بجنوب العراق ضد الستعمار البريطاني1920 حزيران 30وتوفيق السويدي وعاصر ثورة 
1937/1935تكونت له علقتة مع الحركات المناهظة للستعمار.وبين1927وفي عام

سافر سرا عن طريق ايران لدول اسية الوسطى ودرس بالجامعة الشيوعية لكادحي
الشرق التي اسسها ستالين بقصد جذب الشباب الفقراء والمحرومين من بلدان اسية
وافريقية ليكونون حلقات تواصل دعائي (غير رسمي) بين بلدانهم والتحاد السوفياتي

من الدول الوربية والوليات المتحدة وصار رئيسا للجنة1943/1917الذي كان محاصرابين 
1949 و اعدامه في شباط 1941المركزية بين 

 معلم ابتدائية وطالب حقوق1914-حسين محمد الشبيي عربي شيعي مواليد عام2و
مع1949و اعدامه عام 1947وصار عضو لجنة مركزية بين 1941سنة اولى وانتمى عام 

رفاقه 

بغداد خريج ابتدائية ويعمل باسالة المياه وهو1913-زكي بسيم عربي سني مواليد 3و
وصاربنفس العام عضو لجنة مركزية حتى اعدامه عام1942ابن صيدلي وانظم عام 

1949. 

 وخريج كلية التربية1921-يهودا صديق يهودي من اصول ايرانية مواليد السماوة عام 4و
وكان احد اعضاء لجنة بغداد ومسؤول الطلبة1941ومدرس ثانوية وابن تاجر وانظم عام 

 1949الشيوعيين واعدم عام 

1946 طالب ثانوية ابن تاجر حديد انتمى عام 1927-ساسون شلومو مواليد بغداد عام 5و
..بعد ان تمت مواجهتهم بئاعترافات اضطر231 ص 2/ ح بطاطو ج 1949واعدم عام 

معلم ابتدائية1922لتقديمها كل من عبد الوهاب عبد الرزاق عربي سني مواليد بغاد 
وصار عضو لجنة بغدادومالك سيف عربي1942ووالده جزار / قصاب وانتمى للحزل عام 

 مدينة العمارة وخريج معهد المعلمين البتدائية ووالده صائغ واعترف1917صابئي مواليد 
على كوادر الحزب

تم اعدام يوسف سلمان يوسف ( فهد) مع اربعة من الكوادر المتقدمة1949وفي عام 
بالحزب وهم حسين محمد الشبيبي النجفي وثلثة من اليهود وهم زكيب سيم ويهودا

103صديق وساسون شلومو ./د عادل تقي ص 
لقد اثراعدام هؤلء الرجال الشجعان كثيرا على الحزب الذي تركه عدد منهم يعقوب

وصارعضو1948وكان طالب صيدلة وانتمى عام 1925مناحيم قجمان يهودي مواليد بغداد
232 ص 2/ح بطاطو ج 1958/1951واعتقل بين1949لجنة مركزية عام 

وصار1935بالبصرة انتمى عام 1891والحقوقي عبد ا مسعود عربي شيعي مواليد 
1941 واعتقل عام 1942/1941عضو لجنة مركزية لعام 



بغداد من اب عربي وام تركمانية وانتمت عام1919والمحامية امينة الرحال سنية مواليد
وصارت مفتشة1942 /1941ولم تفزبانتخابات اولجنة مركزية باشراف فهد بين 1941

وهي شقيقة حسين الرحال مؤسس جماعة التضامن / ح1959 /1963تربوية بين 
.150و42/39 ص 2بطاطو ج 

معلم خريج فنون مسرحية من برلين1911وصفاء الدين محمود عربي سني مواليد بغداد 
1942 وتركه عام 1941والده ضابط  بالعهد العثماني انظم عام 

1912وجورج يوسف ستوا كلداني مواليد بغداد 
وصار1941وانظم عام 1907والحقوقي داود الصايغ عربي كلداني مواليد الموصل عام 
وتم اعتقاله في1942 /1941بنفس العام عضو اللجنة المركزية الولى برئاسة فهد بين  

 / ح1960وطرده منها عام 1944وبعيد اطلق سراحه عادللجنة المركزية بين 1943مايس 
151 ص 2بطاطو ج 

 خريج1908والقصاص والروائي ذو النون ايوب عربي سني مواليد الموصل عام  
وصار عضوا باللجنة المركزية لفهد بين1941دارالمعلمين العالية و ابن تاجر وانتمى عام 

كان اول مدير للتوجه الذاعي1958.وفي عام 1942وخرج من الحزب عام 1942/1941
151 ص 2وله العديد من القصص الروائية /ح بطاطو ج 

 من عائلة فلحية اكمل1914واحمد عباس الملقب عبد تمر عربي سني مواليد بغداد 
وترك1945/1942وصار عضواللجنة الثانية المركزية الثانية لفهد بين 1934البتدائية عام 

 وعمل ميكانيكيا لدى القوات البريطانية 1949العمل عام 

 
بالنجف لب من رجال الدين1920ومحمد علي الشبيبي شقيق الشهيد حسين مواليد

وصار مسؤول لجنة النجف 1941وخريج ثانوية ويعمل بدائرة الري وانظم عام 
صاحب مقهى وسكرتير التنظيم1925وشريف مل عثمان مواليد اربيل 

وموسى محمد نور عربي شيعي مواليد العمارة
معلم ابتدائة وسكرتير مكتب العمارة 1915

ببغداد كهربائي خريج ابتدائية1894وداود سلمان يوسف شقيق يوسف سلمان مواليد 
ومسؤول مكتب الناصرية 1937وانتمى عام 

وكان طالبا1942وانتمى عام 1921وحزقيال ابراهيم صديق شقيق يهودا مواليد السماوة 
176و150ص 2بكلية الحقوق / لحظ ح بطاطو ج 

 معلم ابتدائية وحاصل على ثانوية وانتمى1925ورفيق توفيق حكاك كردي سني مواليد 
 للتحاقه بالشرطة1949وتركه عام 1946عام 

 عامل ميكانيك وانتمى1917وجاسم محمد الطعان عربي شيعي مواليد الكاظمية عام 
 لممارسة التجارة .1949وتركه عام 1947عام 

خريج ثانوية التحالف السرائيليةوابن تاجر وانتمى1909ونعيم طويق يهودي مواليد بغداد 
.105 ص 2ح بطاطو ج 1945وترك الحزب عام 1971وصارعضو لجنة مركزية عام 1937عام 

وممايؤسف له بئان الحزب الشيوعي سيتعرض لنتكاسة اكبر بعيد استلمنا نحن
.كما سئاشير لحقا1971/1970.و1963 شباط 8البعثيين للسلطة في 

 خريج ثانوية1927تم اعتقال بهاء الدين نوري كردي مواليد 1953نيسان عام 13وفي 
 لجنة مركزية برئاسته وعضويته كل من1953ونسان 1945مسائية وشكل بين حزيران 

 طالب صناعة .1924زكي وطبان عربي سني مواليد البصرة عام 
.1928وهادي سعيد كردي سني مواليد اربيل عام 



معهد المعلمين البتدائي 1929وبلل عزيز كردي سني مواليد اربيل 
ملزم مطرود من الخدمة .1921وعطشان الزيرجاوي عربي شيعي مواليد الناصرية 

 الكاظمية خريج ابتدائية 1919وصادق جعفر الفلحي عربي شيعي مواليد 

عامل ميكانيك خريج ابتدائية 1927وناصر عبود عربي شيعي مواليد البصرة عام 
خريج ثانوية وموظف كمارك 1928ومحد راضي شبر عربي شيعي مواليد الكاظمية عام 

 بالكاظميةوخريج ابتدائة 1921وباقر محمد جعفر عربي شيعي مواليد 
 ص2عامل مطحنة خ ابتدائية/ بطاطو ج1921وعبد ا محي كردي سني مواليد كركوك 

323

والحقيقة ان الشيوعيين العرب الذين كانواهم ايظا مخدوعين ومخترقين  بمساندتهم
لقيام دولة( للشعب اليهودي الشقيق بفلسطين كما اشارت نشرياتهم ودورياتهم ) دون
ان يراعون منطق الجغرافية والتاريخ والسياسة خاصة وانهاولدت وتوسعت وقويت على

حساب ضياع الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني من العرب اليهود الفلسطينيين
والعرب المسيحيين الفلسطينيين والعرب المسلمين الفلسطينيين 
 ول هم الذينGhetou      وليس العرب هم الذين كانوا يحاصرون اليهود بحارات تشبه السجن

قتل المليين من يهو اوربة باثناء الحرب العالمية الثانية التي لم يتضرر فيها اي يهودي
عربي على الرغم من وجود اكثر من نصف مليون منهم بدول عربية اسيوية وافريقية .وان
هتلر وموسوليني والمارشال بيتان ليسوا عربيا ول مسلمين .كما لم يراجع الشيوعييون

العرب مواقفهم بسرعة لن العديد من مؤسسي وقادة معظم الحزاب الشيوعية العربية
كما هو الحال بمعظم الحزاب الشيوعية العالمية هم من (اليهود الصهاينة) المقتدرين

ماليا وفكريا ولذلك فان الرجعية العربية والسلمية الغبية والجبانة استغلت هذه المواقف
الغامظة للشيوعيين العرب من القضية الفلسطينية فئاعتبرتهم اعدائها الرئيسيين

متناسية بئان العداء الحقيقيين هم الزناةالكبار ومرتكبوا الخطيئة الولى وهم بريطانية
وفرنسة والماسونية والصهيونية وبقية القوى الستعمارية والمبريالية اليروامريكيةالذين

صارت حماية ورعاية ومساندة دولة اسرائيل من بين اولوياتهم وليتم دلك ال باضعاف
العرب وتشتيتهم واشغالهم بمعارك جانبية او انفاق غير منتج.فلقد بقيت البطالة بالعراق

 بين النساء75   بين الرجال و/50   والمية تزيد عن /30   تزيد عن /1958  حتى نهايةعام 
والصحة غير متوفرة بالحدود الدنيا لكل ابناء الشعب ببلد فيه خمسة انهار طبيعية وغابات

 1929  من النخيل و ينتج ويصدر النفط منذ عام 

1920استشهد اسماعيل احمد عربي سني مواليد البصرة عام 1953حزيران عام 8وفي 
ويعمل اسكافيا وعضو لجنة البصرة ومسؤول العمال اثناء مايسمى بمعركة سجن الكوت

144 ص 2التي هرب منها عدد من الشيوعيين / لحظ ح بطاطو ج 

حكم مجلس عرفي على كل من عبد الغني الجلبي وعبود العظمي1954تموز 19وفي 
وصادق جعفر الفلحي وباقر جعفر محمد وبهاء الدين نوري وهم اعضاء لجنة مركزية

بالشغال الشاقة المؤبدة ونظموا هروبهم في حزيران من سجن الكوت واستشهدبعظهم
 340و 337 ص 2/ بطاطو ج
خريج ثانوية1910تم طرد سليم عبد الغني الجلبي مواليد الكاظمية عام 1955وفي عام 

1943وموظف بريد وانتمى عام 

تم سحب الجنسية من زكي خيري عربي الب وكردي الم سني مواليد1955وفي عام 
وصحفي وخريج ثانوية ووالده موظف وكان عضو1935/1928بغداد موظف كمارك بين 

بالحركة الشيوعية وصار عضو لجنة مركزية وتم1928نادي التضامن قبل ان يرتبط عام 
وعاد لعضويةاللجنة المركزية بين1955ونزعت عنه الجنسية عام 1945اعتقاله بين 

70/69 ص 2 وهو ابن عم وصفي طاهر /لحظ ح بطاطو ج 1979/1958/ 1935

 ويعمل بقال1927تم طرد فرحان طعمة عربي مواليد الكاظمية عام 1957وفي عام 
2واعترف على رفاقه /بطاطو ج 1955واعتقل عام 1948ووالده صاحب حانوت وانظم عام 



341ص 

1925 ترك الحزب عبد علوان الطائي عربي شيعي مواليد العمارة عام 1957وفي عام 
..341 ص 2/ بطاطو ج1945معلم وابن فلح وارتبط عام 

تعرض الحزب الشيوعي العراقي لكبر نكباته بالرجال على ايدي البعثين بقيادة صدام حسين 2002/1963وبين 

تئاسس (حزب الوحدة الوطنية) برئاسة العقيد المتقاعد علي1934-في ايلول 4/23و
جودت اليوبي وهو من ال كردي انظم له عدد من الشخصيات منهم الشيخ احمد الداوود

وبهاء الدين النقشبندي وصالح باشا اعيان وحازم شمدين اغا وسالم هاشم اغا والحاج
رايح العطية وعلي الدوغرمجي تركماني والتاجر عبد العادي الجلبي والمحامي نجيب

68الرازي والمحامي فخري جميل والمحامي جمال بابان / عادل تقي البلداوي /ص 

تئاسست (جمعية الصلح الشعبي. كمنظمة سرية تابعة لجماعة1935-في عام 5/24و
الهالي) برئاسة كامل الجادرجي وعبد القادر اسماعيل والمحامي يوسف ابراهيم

ومكي جميل والمحامي صادق كمونة والعامل الميكانيكي النقابي محمد صالح القزاز
وقالت عنه احدى التقارير السفارة البريطانية بئانه قام بدور ئيسي بتنظيم1899مواليد 

62/ د عادل تقي ص 1933مقاطعة شركة كهرباء بغداد ئشتاء 

تئاسس (حزب هيوا ( المل )الكردي) برئاسة رفيق حلمي1939-في عام6/25و
ومصطفى نريمان وصالح اليوسفي وكريم زند وتوفيق وردي وهم من دار المعلمين

النبدائية وانظم لهم الضابطان مجيد علي ومحود الشيخ طه وصار عدد اعضائه اكثر من
الف وخمسمائة من المحامين و الطباء والمعلمين والضباط وضباط الصف والجنود وبقي

حزبا محدودا حيث لم يستطع التوغل بين الفلحين 

تئاسس (الحزب الشيوعي لكردستان العراق) برئاسة طالب1944-في عام 7/26و
الحقوق صالح الحيدري وطالب الحقوق نافع يونس و علي عبد ا وعبد الكريم توفيق

ورشيد عبد القادر وعبد الصمد محمد ونوري محمد امين من دار المعلمين العالية / د
 73عادل تقي ص 

تئاسس (حزب زركاري ( الخلص )من عدد من طلب الكليات1945-في شباط 8/27و
وخاصة صالح الحيدري ونافع يونس وجعفر كريم ونوري شاويس ونوري امين ورشيد

75باجلن .وكان يهتم باحياءالتراث الكردي ./ عادل تقي ص 

تشكلت وزارة توفيق يوسف السويدي الثانية واقرت في نيسان حرية1946      وفي شباط
 وتشكلت خمسة احزاب سياسيةهيالعمل السياسي

تئاسس (حزب الستقلل كحزب قومي اسلمي)1946-في نيسان 9/28و
وتشير المادة الثانيةمن منهاج الحزب بانه ليؤمن بالطبقية بل يعمل على ازالة الفوارق

القائمة ويعد المةجماعة وافرادا جبهة واحدة لتحقيق الهداف الوطنية .
وتكونت قياداته من

السيد محمد مهدي كبة مواليد بسامراء و كان ملكا وتاجرا ووطنيا معتدل ونظيف اليدين و
 عضوا من ثلثة اعضاء بمجلس السيادة1958ضئيل القدرة التحليلية القيادية وصار عام 

 مع عدد اخر من القوميين والبعثي فؤاد الركابي 1959واستقال منه في شباط 

والمحامي فائق السامرائي مواليد العمارة حيث كان والده يعمل مديرا لملك الحكومة
بالعهد العثماني وهو من دعاة العنف لتحقيق اهداف حزبه وصارسفيرا بالقاهرة بعيد قيام



م ووصفه تقرير امني بالعهد الجمهوري الول بان حياته مليئة1958جمهورية تموز 
بالتناقضات والكذب والتفاق السياسي / المن العامةالشخصيات العراقية المشبوهة

 77 نقل عن د عادل تقي ص 799رقم اضبارة 

والقتصادي صديق شنشل مواليد الموصل من خريجين احدى الجامعات الفرنسية مما
كلمة بسينما الملك1954وفر له معرفة منهجية العمل السياسي حيث خطب في مايس 

غازي ببغداد امام اعضاء فرع الحزب من الموصل جاء فيها (ليس فيكم من لتخلو حياته
من البؤس والشقاء ببلد انعم ا عليه بكثرة مواردالنفط وتعددالنهار .فل يجب ان يعيش

المرء حياته ملؤها الضنك والحرمان ولكن سوء التدبير والستعمار واعوانه ادى لسوء
الوضع وتردي الحوال من مختلف نواحيه ) وصار وزيراعلم بالجمهورية الولى لعام

 79./ينظر د عادل تقي ص 1958

والمحامي ابراهيم الراوي الذي تنقل باكثر من حرب والمحامي خليل كنه صار وزيرا اكثر
من مرة بالعهد الملكي والمحامي عبد الرزاق الظاهر والمحامي عبد المحسن الدوري 

والمحامي اسماعيل الغانم وفاضل معلة من النجف.

وفي البصرة كان الصحفي عبد القادر السياب معتمد الحزب ومعه عبد اللطيف عبد
الوهاب البصري وسلمان الشيخ خزعل وحميد موسى الفارسي والعامل احمد علي

م1954هليهل وسليم داود الذي كان ظمن من اصيبوا باضراب عمال ميناء البصرة مايس 
والمحامي عبد الكريم الرحماني واخبه محمد امين الذي القى كلمة باحدى مهرجانات

الحزب جاء فيها اشارات نقدية للتمايز الطبقي بالمجتمع.
وبالموصل كان كل من المحامي غربي الحاج احمد والمحامي قاسم المفتي واخيه حازم

المفتي والمحامي رزوق شماس كلداني 

تئاسس (الحزب الوطني الدمقراطي) وهو ايظا1946-في الثاني من نيسان 10/29و
ليقر الصراع الطبقي لعدم وجوده بالعراق بل هناك فوارقا اجتماعية طفيفة .وظم عددا
من المتعلمين والمثقفين منهم المحامي كامل الجادرجي صار رئيساوالقتصادي محمد

حديدورجب علي الصفار وجعفر البدر والمحامي صادق كمونة والطبيب حسن زكريا
والمحامي زكي عبد الوهاب والمحامي عبد ا عباس والمحامس سلمان العزاوي

والمحامس مظهر العزاوي والمحامي خدوري خدوري كلداني ونائل سمحيري كلداني .
والمحامي قاسم حسن والد شهرزاد الذي كتب تقريرا عن الحزب بانه ليقر الصراع

الطبقي لعدم وجوده بالعراق بل هناك فوارقا اجتماعية طفيفة فهو يظم متوسطي الحال
وتجار وملكين وحرفيين وطلب ومعلمين وعدد من العمال الذين كان ولءهم الحقيقي

 كتابا بعنوان المبادئ1944للحزب الشيوعي او لعصبة الشيوعيين العراقيين والف عام 
الشيوعية والسياسة الحديثة اشاد فيه بالتجربة السوفياتية /المن العامة اضبارة

صار1946كانون الثاني 16 وفي 1936مايس 15في 303الشخصيات المشبوهة رقم 
84./انظرد .عادل تقي ص1958قاسم حسن سفيرا بالهند بعيد ثورة تموز 

 1958والمهندس طلعت الشيباني الذي كان يملك بساتينا ببعقوبة وصار وزيرا عام
والمحامي هديب الحاج حمود من عائلة اقطاعية وكان والده متعلما وتئاثرهو بئافكار

 م والذي كان يملك ثلثة الف فدان مع1910/1828الروسي تولستوي عاش بين 
عامل وكان قريبا منهم ويئاكل معهم ويلبس مثلهم ويخيط حذاءه بيديه والتحق عام330

 بحرب الدانوب ومن مؤلفاته الحرب والسلم ومم يتكون اليمان والكنيسة والدولة1854
/انظر د .مجيد1958وماهو الفن؟.وصار هديب وزيرا للزراعة باول حكومة جمهورية عام 

 1974خدوري العراق الجمهوري طبع دارالمتحدة بيروت 
كما ظم الحزب بعض النقابيين منهم عباس حمودي وعبد الرزاق محمد وعراك الزكم الذي

1958صار رئيسا لتحاد الجمعيات الفلحية بعد ثورة تموز 
كماصارللحزب مناصرين ومؤيدين واتباع ببعض المحافظات منهم الصحفي محمد عبد ا



السعدون رئيس مكتبهم بالبصرة والمحامي يوسف الحاج الياس رئيس فرعهم بالموصل
ومحمد عبد المصحب رئيس فرعهم بالديوانية وعبد الصاحب الشيقر بكربلء والشيخ جواد

كاظم رئيس فرع الحلة 

تئاسس (حزب الشعب) برئاسة المحامي عزيز1946-في الثاني من نيسان 11/30و
شريف العاني الذي كان يتهم من قبل الحكومة على انه من الشيوعيين الخطريين حيث

كان يلقي الخطب باجتماعات النقابات ويعلن مناصرته للفكر الشيوعي وكان مع عبد
القادر اسماعيل والمحامي توفيق منيرالعاني وكمال قزانجي و عبد الوهاب البياتي من
ظمن اسقطت عنهم الجنسية / المن العامة ملف الشخصيات المشبوهة اضبارة رقم

و عادل غفوري بكتابه الحزاب العلنية بالعراق بين1947تشرين اول 13في 72
1984 بغداد 1954/1946

ومن بين اعضاء حزب الشعب .عبد المير ابو تراب وعبد الرحيم شريف العاني وابراهيم
الدركزلي تركماني ونعيم الشهرباني يهودي وجرجيس فتح ا كلداني ./ينظر ملف

بقرار مجلس الوزراء س1955من ايلول 29في 799الشخصيات العراقية الخطيرة رقم 
والخاص باسقاط الجنسية عن العراقيين الشيوعيين1955تشرين اول 3في 4338عدد 

  ومن اعضاء جزب الشعب المحامي عبد الرزاق زبير كان86الخطرين .ود .عادل تقي ص 
رئيسا بلدية العمارة وقاسم احمد عباس مدير ناحية الشيخ سعد والمحامي يسين

الشيخلي 

تئاسس (حزب التحاد الوطني)ركز  منهاجه1946-في الثاني من  نيسان 12/31و
التعليم والصحة والدعوة للصلحات العامة كما اكدت على ذلك معظم الحزاب وكان

برئاسة عبد الفتاح ابراهيم الذي تحدثنا عنه والمحامي ناظم الزهاوي كردي وموسى
صبار والمحامي ادور قليان كلداني والمحامي جميل كبه والمعلم موسى الشيخ راضي
 والشاعر معروف الرصافي العاني والشاعر محمد مهدي الجواهري والتاجر عطا البكري

من الموصل .

تئاسس (حزب الحرار).لبعض الفندية والشيوخ1946 بالثاني من نيسان 13/32و
والمحاميين منهم داخل الشعلن احد شيوخ المشخاب بالفرات الوسط وعبد الفتاح

باشاعيان البصري والخوان النجفيان حسين وعباس سلمان والمحامي محمد فخري
جميل والمحامي كامل الخضيري والمحامي عبد العزيز السنوي والمحامي نوري

الورفهلي / تركي وعبد الوهاب محمود والمحامي سعد صالح الجربو النجفي .ولم يكن
له نشاطا كبيرا / انظر عبد الرزاق الحسني بكتابه تاريخ الحزاب السياسية مصدر سابق

89ود عادل تقي  ص 162ص

تشكل (سرا الحزب الدمقراطي الكردستاني) برئاسة مصطفى1946-في عام 14/33و
البرزاني وعضوية كل من علي عبد ا وكريم توفيق وعبد الصمد محمد ونوري محمد
امين ورشيد عبد القادر.وصارقريبا من الشيوعيين ويساهم بمعظم النشطة الوطنية 

تشكلت (حركة الضباط الحرار.بالعراق)..بعيد اندحار الجيوش1958/1948-بين15/34و
العربية السبعة وهي مصر وسورية ولبنان والردن والعراق والسعودية واليمن التي

تجاه دولة اسرائيل1949 واندحارها جميعا بمطلع عام 1948شاركت بحرب لنهاية عام 
الشابة والصغيرة واستمرار خضوع النظمة العربية سياسيا واقتصاديا وثقافياللقوى

لسرائيل وخاصة بريطانية والوليات المتحدة وفرنسة وروسية مثلما تشكلتاعمة الد
 الجمهورية ضد فاروق اخر ملوك1952تموز23حركة الضباط الحرار بمصروقادت ثورة 

تموز23واممت قناة السويس في 1805اللبان الخديوية الذين حكموا مصر منذ عام 
 واقامت في1956وافشلت العدوان الثلثي ضدها في تشرين اول من نفس عام 1956

حرار وحدة مع سورية ساعدت على توسع ونمور حركة الضباط ال1958الول من شباط 



بالعراق

واهم اعضاء حركة الضباط الحرارمن الشيوعيين واصدقائهم لم يورد الكثير منهم ضمن ما
نوشر من أسماء الضباط الحرار,فيما ذكر بعظهم ثابت حبيب العاني:مثل الزعيم الطيار

الركن جلل جعفر الوقاتي والزعيم الركن محي عبد الحميد والزعيم الركن ناظم
الطبقجلي والعقيد الركن عبد الوهاب الشواف والزعيم الركن داود الجنابي والزعيم الركن

هاشم عبد الجبار والعقيد حسن عبود والعقيد عبد الرضا عبيد والمقدم الركن موسى
إبراهي والعقيد طه السلطان والعقيد سلمان الحصان والعقيد طه البامرني والعقيد

فاضل المهداوي والعقيد الركن ماجد محمد أمين,والعقيد الركن كافي النبوي والزعيم
الركن عبد ا سيد أحمد والعقيد جلل بالطة والرئيس الول فاتح الجباري والرئيس

رسول مجيد والمقدم لطيف حسن والمقدم عبد الغفور والمقدم إبراهيم الغزالي والرئيس
الول كاظم مرهون والمقدم عدنان الخيال والعقيد وصفي طاهر والمقدم غازي دخيل

والعقيد عبد الباقي كاظم والعقيد الركن مجيد علي والمقدم محمد علي كاظم والمقدم
جواد كاظم التعيسي والمقدم كاظم عبدالكريم والمقدم إبراهيم كاظم الموسوي والمقدم
عمر الفاروق وخزعل السعدي وخليل إبراهيم العلي وأحمد محسن العلي وعلي شريف

وجبارخضير وحسن خضر وآخرين غيرهم 

172كما ان عدد الضباط الحرار الذين إشتركوا إشتراكا  فعال بالحركات السرية لم يتجاوزوا 
كان يشمل جميع الذين كانوا بحركة الضباط الحرار300 ضابطا ويبدو أن عدد 300او 

والول فكان يشير لعدد الضباط الذين كانوا يبدون نشاطا  فعال  فيما يشير بطاطو إالذي
 لم يكن1957اعتمد بالدرجة الولى على مذكرات رجب عبد المجيد الى أنه في عام 

 ضابطا  منتميا لحركة الضباط الحرار.و طبقا لمذكرات محي الدين عبد172هنالك إل 
 .200الحميد وصل العدد عشية الثورة لما يزيد قليل  عن 

وعندما نضيف أسماء الضباط المنتمين للتجاه الدمقراطي من جهةوتلك التي ساهمت
فعل ضمن كتلة إتحاد الجنود والضباط من جهة ثانيةوأولئك الذين تم احالتهم على التقاعد

 تموز وأجهضوا14 تموز وأولئك الذين ساهموا عمليا  يوم 14لعتبارات سياسية قبيل 
 ضابط350التحركات المناهضة رغم عدم إنتمائهم  لنهم وطنيون فان عددهم يصللى  

بمختلف الرتب .
اسماء الضباط الحرار كما وردت في القائمة التي أعدها اللواء الركن خليل سعيد 

ومقارنتها بما اورده ليث الزبيدي؛ وحامد مقصود وثابت حبيب العاني وحنا بطاطو وحمدي
-إبراهيم1  عبد المجيد وعبد الوهاب المين ومجيد خدوري وليش الزيبيدي وغيرهم 

 -أحمد حسن البكر4      -إبراهيم عباس اللمي و3      -إبراهيم جاسم التكريتي.و2      إسماعيل .و
-إسماعيل6      -أحمد محمد ابو الجبن و5      و  يمات المنصورية   مشكوك بانتمائه ظمن تنظ

- أكرم9      -إسماعيل حمودي الجنابي.و8       إسماعيل تايه النعيمي .و7      إبراهيم العارف.و
- ثابت نعمان أحمد لم يورد12      -بهجت سعيد.و11      -أنور عبد القادر الحديثي .و10      محمود.و

-15      -جاسم محمد الفرحان.و14      -جاسم كاظم العزاوي .و13      إسمه لدى ليث الزبيدي و
-حازم حسن العلي.و17      -جميل صبري البيات.و16      جسام محمد الجبوري من المنصوريةو

-حبيب شبيب19      -حامد مقصود منسق كتلة اتحاد الجنود والضباط في الفرقة.و18
- حسن مصطفى النقيب من21      -الطيار حردان عبد الغفار التكريتي . و20      إبراهيم..و

-حميد إسماعيل السراج ورد بإسم عبد الحميد السراج لدى ليث22      الكتلة الوسطيةو
-خالد مكي سعيد الهاشمي.و25      -خالد حسن فريد.و24       مجيد المولى و  - حميد23      الزبيد و

- خليل وليس اخاه27      -خضير محمد ورد بإسم الرئيس خضر محمد لدى ليث الزبيدي.و26
-30      -ذياب محمد العلكاوي.و29      -خليل سعيد عبد الرحمن.و28      جليل أبراهيم الزوبعي و

-رجب عبد المجيد صار31      راغب عبد الهادي السماوي لم يورد إسمه لدى ليث الزبيدي.و
- المهندس الحتياط رفعت33      - رشاد سعيد كمال الدين.و32      ظمن القيادة العليا للحركة.و

- زهير البنا.و35      -زكريا طه .و34      .و1948  الحاج سري وهو اول من بدءا بالحركة منذ عام 
شاكر محمود39      -سعيد صليبي الجميلي .و38      -سامي مجيد.و37      -سالم سلو .و36

-شاكر محمود شكري كان يترأس تنظيم صغير وظل بعيدا عن اللجنة العلياو40      سلم.و
- صالح44      - صالح شللو43      -الحقوقي شمس الدين عبد ا.و42      -شكيب الفضلي  و41

في الردن بحكم كون الملك198   تموز 14  عبد المجيد السامرائي وقف ضد الثورة يوم 



-صبحي عبد الحميد46      - صالح مهدي عماش.و45      فيصل الول هو ابن عم الملك حسين.و
-50      -طه ياسين الدوري.و49      -طاهر يحيى التكريتي و48      -صبيح علي غالب.و47      محمد.و

-عبد53      -عبد الجواد حميد..و52      -الطيار عارف عبد الرزاق الجميلي و51      عادل جلل .و
-عبد55      -حافظ علوان التكريتي مرافق الزعيم ققاسم .و54      الحافظ خزعل العباسي.و

-عبد الستار سبع57       عبد الرزاق صالح العبيدي و56      الرحمن محمد عارف الجميلي .و
-عبد59      -عبد الستار عبد الجبار الجنابي.و58      العبوسي من إتحاد الجنود والضباط..و

- عبد السلم محمد عارف الجميلي من المنصورية/بعقوبة60      الستار عبد اللطيف محمد.و
- عبد العزيز عبد ا63      - عبد العزيز جاسم الحجية.و62      -عبد العزيز أحمد شهاب.و61      .و

-65      -عبد الغفار عبد الكريم البياتي.و64      العقيلي تردد يوم الثورة من اللتحاق بمنصبه.و
-عبد الكريم جهاد67      -عبد الكريم توفيق العزاويو66      عبد الغني محمد سعيد الراوي.و

-عبد الكريم عبد70      - عبد الكريم رفعت.و69      -عبد الكريم خالد الحاج وادي.و68      شلل.و
-عبد الكريم فرحان72      -عبد الكريم عبد الوهاب مبارك.و71      الرحمن الجدة من المنصورية. و

-عبد ا سعيد..و75      -عبد اللطيف جاسم الدراجي..و74      -عبد الكريم قاسم و73      الزبيدي.و
-عبد ا مدحت78      -عبد ا مجيد السيد محمد.و77      -عبد ا عبد اللطيف الحديثي و76

-عبد81      -عبد الهادي محمد المبارك و80      -عبد المطلب موسى جبارة و79      العمري و
- عدنان أحمد عبد الجليل.و83      - عبد الوهاب عبد الملك الشواف..و82      الوهاب أمين صالح و

-86      .و1963  - عرفان عبد القادر وجدياستشهد عام 85      -عدنان محي الدين الخيال.و84
-89      - علي عبد العزيز العاملي  و88      -علي الخفاف.و87      الطيارعلء الدين كاظم الجنابي.و

-غازي غياث الدين عبد الجبار لم91      - عيسى إسماعيل الشاوي..و90      عمر محمد هزاع.و
 فاضل عباس المهداوي93      - فاروق صبري عبد القادر.و92      يورد إسمه لدى ليث الزبيدي.و

-فيصل96      - فتاح سعيد الشالي من المنصورية .و95      - فاضل محمد علي.و94      من .و
-قاسم محمد98      -قاسم أمين الجنابي لم يورد إسمه لدى ليث الزبيدي,و97      العرس.و

-العقيد الركن ماجد محمد أمين.صار عضو المحكمة100-كامل إسماعيل.و99العزاوي.و
-محسن حسين الحبيب.و102-مجيد حميد الجلبي و101.و1963العسكرية واعدم عام 

-محمد حسين105-محمد حسن شلش.و104-محسن السيد هادي الرفيعي.و103
-محمد خالد106.و1969واعدم عام 1963المهداوي الذي قاد انقلبا على البعثيين عام 

-محمد علي عبد109-محمد علي سعيد.و108-محمد سبع البياتي و107العبد ا .و
-محمد112-محمد مجيد.و111- محمد فرج الجاسم .و110المير السباهي.و
-115-محمود عزيز الحاج عبد ا.و114-محمود عبد الرزاق .و113كسارالسامرائي.و

الزعيم الركن محي الدين عبد الحميد أحمدصار النائب الول للجنة العليا لحركة الضباط
-منذر توفيق118-مصطفى عزيز محمود.و117-مصطفى عبد ا.و116الحرار.و

-نالزعيم الركن اجي الحاج طالب120-منذر سليم عبد الغفور.و119خورشيد الونداوي.و
-ناظم كامل الطبقجلي صار121صار النائب الثاني رئيس اللجنة العليا للضباط الحرار و

-الفريق الركن نجيب وفيق الربيعي وهو الكبر122و1959قائد الفرقة القانية واعدم عام .
-نعمان ماهرالكنعاني( شاعر) أحيل123) وصاررئيس مجلس السيادة .و1904عمرا ( 

-نهاد فخري.و125-نهاد رشيد محمد.و124على التقاعد لسباب سياسية قبل الثور.و
-العقيد129-هاشم الدبوني ).و128- هادي خماس و127-نوري صالح الراوي.و126

عبد1957وهو الذي ظم عام 1956الركن صفي طاهر محمد عارف عضوا بالحركة منذ عام 
..1963الكريم قاسم للحركة وصار احد اعضاء اللجنة العليا واعدم مع قاسم في شباط 

1.  ضابطا اخراشــار لهــم ليــث42 والتي نشرها خليل سعيد129ويضاف لهذه السماء
 العقيــد إســماعيل1).وهي حسب تسلسل رتبهما:171=42-+129الزبيدي بكتابه( 

-المقدم4-العقيد فاضل محسن الحكيم.و3-العقيد إسماعيل مصطفى.و2فياض .و
- الرئيس الول عبــد الجبــار عبــد6- المقدم طه صالح السلطان.و5محمود مسلط. و

-الرئيس الول الطيار عبد المجيد الســبع كــان محــال علــى7الكريم من المنصوريةو
-8بسبب نشاطه السياسي وصار باللجنــة العليــا للحركــة .و1956التقاعد منذ عام 

-الرئيــس الول10- الرئيس الول عبد الكريم محمود.و9الرئيس الول مظهر محمدو
-الرئيــس الول كـاظم مرهــون11ســعيد مطــر.من كتلــة إتحـاد الجنــود والضــباط, .و

ــزال.و12الفتلــة.و -الرئيــس الول حســين13-الرئيــس الول إبراهيــم حمــودي غ
-16-الرئيــس عبــد ا الشــاوي.و15 الرئيــس إبراهيــم عبــد الرحمــن.و14العجيل.و

-الرئيــس عبــد18-الرئيــس نعمـة النعمــة.و17الرئيس هاشم عبــد الغفــور الــراوي.و



-21-الرئيــس ســامي خليــل.و20-الرئيس خماس العزاوي.و19الستار الشيخلي و
ــي.و22الرئيس طارق نجم الدين. و -الملزم الول23-الملزم الول سعيد محمد عل

-الملزم صــالح مهــدي.و25-الملزم الول طــارق نــاجي.و24حاتم حسن الياسين و
-الملزم عزيز عبــاس28- الملزم أحمد محسن.و27 الملزم صلح الدين بهجت.و26
ــد31-الملزم عبد المنعم الشيخلي. و30- الملزم ناظم السعدي و29و -الملزم عب

ــباط32ا مصــطفى .و ــود والض ــاد الجن ــل إتح ــن تكت -الملزم فاضــل الســاقي .م
- الملزم قاســم الجنــابي. هــو ليــس الرئيــس قاســم33.و20والمنسق فــي اللــواء 

-الملزم35-الملزم محمد حســن شـلش.و34أمين الجنابي مرافق الزعيم قاسم و
ــد الكريــم جاســم.و36فاضــل عبــاس.و -38-الملزم شــهاب أحمــد.و37-الملزم عب

-الملزم عبـد40- الملزم عبـد الكريـم قاسـم الخفـاف.و39الملزم سـالم حســين.و
ــان توفيــق.و41الــرزاق إبراهيــم..و ــيد خلــف42- الملزم كنع - الملزم محمــد س  

ضابطا اضافة لسماء الضــباط الــذين كــانوا ضــمن تنظيماتضــابطا171=42+129اي 
أخرى وخاصة  مجموعة  الجنة الوطنية لتحاد الجنود والضباط, وهي شيوعية حيــث
تم تجــاهلهم بالدراســات الــتي تمــت خلل مرحلــة الحكومــات القوميــة (الجمهوريــة

),التي أعقبت حكومة تموز/قاسم.كما وردت في2003و نيسان 1963الثانية شباط 
 كتاب الضابط حامد مصطفى مقصود الذي كان  مسؤول حلقة في الفرقة الثالثة
كما نشر ثابت حبيب العاني عضو المكتــب السياســي الســابق للحــزب الشــيوعي
العراقي و ترأس لفترات قيادة التنظيم العسكري للحــزب وكــذلك مــا ذكــره إبراهيــم
حسين الجبوري بمذكراته التي نشرها جرجيــس فتــح ا.وهــي ليســت بالضــرورة

ضابطا لم يشــار لهــم عنــدخليل ســعيد123كانت كلهامنتمية حزبيا  لهذه الكتلة وهم.
- إبراهيــم حسـين2-براهيـم كـاظم الموسـوي الموسـوي .و1وليــث الزبيـدي وهـم.

ــوري .و ــزاوي.و3الجب ــم الع ــي.و4-إبراهي ــم الغزال ــي .و5- إبراهي ــم العل -6-إبراهي
-جبار خضير.و10- تحسين عبد الحليم .و8-احسان البياتي .و7إبراهيم إسماعيل.و

-جــواد15-جلل بالطــة و14-جعفر غزال.و13-جوهر سلمان.و12-جمال لطيف.و11
-حســين خضــر18-حارث حسين فوزي..و17-جهاد الطرقجي.و16كاظم التعيس.و

- الزعيــم21-حســن عــارف و20-حســن جاســم الــوائلي.و19الدوريكان شــيوعيا .و
ــيوعي) و ــود (ش ــن عب ــن حس ــي .و22الرك ــد العل ــل أحم ــون23-خلي ــل حس -خلي

-27-خزعل السعدي شيوعي و26-خيري جابر.و25-خليل العزاوي.و24السعدي.و
.و19خالد عبد الرحمن ذكره عامر عبدا بإعتبــاره أحــد الضــباط الحــرار فــي اللـواء 

-دحــام عبــد29-خالــد صــالح..و28- خ.ج.ع. هكذا ورد السم لدى حامد مقصود..و27
-رشاد كمال الدين مــن32-رشيد لفتة.و31-داود الجنابي كان شيوعيا .و30القادرو

كــر بالموســوعة .و -رشــيد35-رشــيد صــالح .و34-رشــاد ســعيد و33المنصــورية وذو
- سليم الفخري38-سمير القاضي العاني..و37-رسول مجيد.و36صالح العزاوي.و

-ســليم40-ســعدي نجــم.و39شــيوعي كــان متقاعــدا  وأعيــد للخدمــة بعــد تمــوز.و
- ســليم43-ســلمان الحصــان.و42-ساجد نوري من كتلــة المنصــورية .و41مجول.و

-شـاكر47-شـري حســين.و46-شـاكر الشــراك.و45-سـالم الفــارس.و44مســلم.و
-صـالح51-صـالح الزهيــري و50-صـالح الـدريعي..و49-شهاب أحمد.و48العزاوي.و
- طه54-صفاء جواد..و53-صالح مهدي وهو غير صالح مهدي عماش .و52بيداوي.و

-طـه55الشـيخ أحمـد شـيوعي كـان متقاعـدا  وعمــل مـع حركـة الضــباط الحــرار .و
-59-عبــاس مســلم..و58-عايــد كــاطع العــوادي.و57-طــه الــدوري .و56ســلمان .و

-عبــد البــاقي62-عبـد الميــر علـوان .و61-عبد الميــر عليــوي .و60عباس مظلوم.و
-66-عبد الرزاق غصيبة و65- عبد الجبار كامل و54- عبد الجواد حامد و63كاظم .و

-عبــد اللــه69-عبد ا الحديثي .و68- عبد الملك عبود و67عبد الرزاق سعد ا و
-72-عبد المجيد جليل من تكتل المنصــورية و71-عبد ا السيد أحمد و70صادق و

-عبد الستار العبوسي قومي وهو الذي فتح النار على الملك73عبد الملك عبود  و
ــد الســتار الســراج و74والوصــي..و ــد.و75-عب ــد الرضــا عبي ــب76-عب ــد المطل -عب

-عيســى رحــومي مــن79-عبد الكريم رفعت و78- عبد العزيز برهان .و77موسى.و
- عطشان اليزيرجاوي كــان شــيوعيا متقاعــدا  ويشــرف حزبيــا 90كتلة المنصورية .و

المقــدم علــي هكــذا أورده مقصــود وربمــا81علــى كتلــة إتحــاد الجنــود والضــباط .و
- عمــر84- علــي خالــد..و83- علي شــريف العــاني..و82المعني به علي العامل.و



- غانم سعيد الســماك ذكـره مقصـود بإعتبــاره مـن86-غازي الدخيل.و85الفاروق.و
1960-غضبان السعد شيوعي كان متقاعد وأعيد للخدمةعام 87الضباط القوميين.و

تمــوز وأعيــد1958-فاضــل البيــاتي. شــيوعي أحيــل علــى التقاعــد قبيــل ثــورة 88و
 -فخــري عبــد91-فاتــح الجبــاري و90-فاضــل محمــد علــي .و89للخدمــة بعيــدها .و
-قحطــان94-قحطــان خليــل زكــي و93- فريد ضياء محمــود .و92الكريم شيوعي. و

-كـاظم الربيعــي وهــو ليـس كـاظم محمـد96-كاظم عبد الكريم..و95محمد نوري .و
-كامــل98-كامــل حســن وهــو ليــس كامــل حســين التكريــتي و97علــي الربيعــي و

-كمــال102-كافي النبوي و101-كامل محسن. و100-كامل حمودي.و99الشماع.و
-106-مبـدر سـلمان و105-لطفـي شـفيق.و104-كنعـان رفيــق.و103مجيد المل.و

-محمــد جــواد109-محمــد عبــد الغفــور و108-محمد مجيد بحر و107مثنى الراوي و
-موسـى إبراهيــم و112-مجيــد علـي.و111-محمــد علــي كـاظم .و110العسلي .و

ــوز113 ــد تم ــة بع ــد للخدم ــدا  وأعي ــان متقاع ــد ك ــدي حمي ــدي114 و1958-مه -مه
-نوري118-نوري ناصر.و117ناظم السعدي .و116-مثنى الراوي .و115الصالحي و

ـــة.و ـــي الربيعـــي.و119الون ـــوح عل ـــد121-هاشـــم تحـــافي و120-ن -هاشـــم عب
كمــا294=123+171-يوسف النقيب.(. اي 123-يحيى فالح .و122الجبارشيوعي و

6 تموز,ج14يورد مؤلف موسوعة   
2. . -3-خالد علــي.و2-حسين صادق و1وخمسة عشر ضابطا من كتلة المنصورية هم

ــارو ــد الجب ــي .و5-رشــيد شــاكر.و4داود عب ــاس حلم ــارق عب ــى6-ط ــارف يحي - ع
-عبــد الوهــاب9- عبــد الفتــاح المرايــاتي .و8-عبد الرحمن عبد الستار..و7الحافظ..و
-كــاظم مرهــون12-عبد الوهاب ياسين.و11-عبد الرزاق محمد سعيد.و10ياسين.و

294-يونس الدوري .اي 15-هادي الراوي.و14-محمود فرج..و13الكريطي..و +
. ــادةوهو   أقــل مــن 314=15أي  % مــن مجمــوع ســلك5ضــابطا والرقــم قابــل للزي

 ) ضــابط مــن مختلــف الكتــل اي500-350الضباط وبالتالي فأن عددهم يتراوح بيــن(
ــــــــــورد أســــــــــمائهم40لزال / ــــــــــم ي ــــــــــن الضــــــــــباط الحــــــــــرار ل   م

 - ينظر عقيل الناصري بملف الحوار المتمدن في ويكيبيدية وكتابه الســيرة الذاتيــة 
لعبد الكريم قاسم  وكتاب اللواء الركن خليل سعيدبقائمة الضباط الحرار
كما ان ثابت حبيب العاني يشير بكتابه  الحزب الشيوعي والقــوات المســلحة بــأن 

ــة14أول هيئة مركزية للتنظيم العسكري للحزب الشيوعي تشكلت بعد   تموز بأربع
ـــاتي والرئيـــس مهـــدي حميـــد ـــــمت:ثابت حـــبيب العـــاني وفاضـــل البي أيـــام وض
  والملزملمتقاعد عطشان ضيول والملزم الول جبار خضر

,معتمــدا علــى مــذكرات عبــد30ينظــر . د. مجيــد خــدوري العــراق الجمهــوري, ص.  
ــران  ــع عليهــا بحزي ــر المنشــورة و أطل ــن غي كمــا يشــير فــي ص.1968الوهــاب أمي

ضــابطا و بطــاطو,ج.300. يشير الى ان عــدد الضــباط الحــرار هــم 2,هامش رقم 53
. علما  بأنه إعتمد بصورة كبيرة, على مخطوطة مذكرات رجــب عبــد المجيــد87,ص.3

فقط, ومعلوماته غير دقيقة خاصة  ما يتعلق بتاريخيةحركة الضباط الحرار

ولســباب امنيــة تشـكلت اللجنــة العليالحركــة الضــباط الحــرار مــن1957وفي عـام 
93 ص 3ضابطا برئاسة اقدمهم رتبة هم / بطاطو ك 15

بغداد وهم من الصويرة التابعة لمحافظة1914-الزعيم الركن عبد الكريم قاسم مواليد 1
1950النبار من اب عربي سني وام كردية شيعية فيلية حصل على الركان ودرس عام 

 عن طريق العقيد الركن1957بمدرسة كبار الضباط ببريطانية وصار عضوا في الحركة عام 
 ابرئاسة اللواء غازي الداغستاني بمعسكر3من ف19وصفي طاهر وكان امر لواء المشاة 

المنصور بمحافظة ديالى وصار رئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع غير انه لم يلتزم بالخطوط
العريظة والهداف التي وضعتها الحركة واشرنا اليها وتعرض لحركات تمرد ومحاولت

 .كما سنشير 1963 شباط 9اغتيال انتهت باعدامه في 
 

 رئيس1914- الحقوقي الزعيم الركن محي الدين عبد الحميد ع/س مواليد بغداد 2و



 بكلية كبار الضباط ببريطانية1953اركان الفرقة الرابعة بالوشاش عرب بغداد ودرس عام 
وصارالنائب الول لرئيس الحركة بحكم رتبته العسكرية1956وانظم للحركة عام 

1963/1959ووزيرداخلية خلفا لعبد السلم بين 

 بالناصريةمن ام سورية وكان امرلواء1917-الزعيم الركن ناحي طالب ع /ش مواليد 3و
 صار وزيرا للشؤون الجتماعية1956بالفرقة الولى بالبصرة وانتمى للحركة عام15مشاة 

 ورئيس1966/ 1965وخارجية1963ثم صار وزير صناعة عام 1959 شباط 7واستقال في 
ليخلفه طاهر يحيى 1967/1966وزراءبين 

 وكان منذ1917-المقدم المهندس الحتياط رفعت الحاج سري الحديثي ع/س.ولد عام 4و
يفكر مع عدد من الضباط بتئاسيس حركة لقلب نظام الحكم وتبلورت الفكرة عام1948عام 

وصار رئيسها غير انه احيل على التقاعد لسباب وصار مدير الستخبارات بعيد الثورة1956
 مع1959من ايلول 20 لتاييده لحركة الشواف واعدم في 1959 من اذار 8واعتقل في 

عدد من حركة الضباط الحرار منهم عبد الوهاب الشواف وناظم الطبقجلي وكان من بين
عوامل انهيار الحركة وتراجع الثورة وانقسام الشارع السياسي العراقي

 1948العقيد رفعت الحاج وسري مؤوسس تنظيم الضباط الوطنيين عام 

 
1959من ايلول 29 وآخرين أثناء تنفيذ حكم العدام بهم في وناظم الطبقجليرفعت الحاج وسري 

بساحة أم الطبول ببغداد 

-المقدم الركن عبد الوهاب الشواف ودرس بكلية الركان ببريطانيةوكان مدير التدريب5و
تموز15 وصار امر حامية الموصل من 1958العسكري بوزارة الدفاع وانمتى للحركة عام 

92 ص 3حيث تمرد وقتل ومعه عدد من الضباط / بطاطو ك 1959من اذار 8حتى 

ع س درس1921-والمهندس العقيد الركن رجب عبد المجيد العاني مواليد عانة 6و
 كان امر مدرسة الصنائع العسكرية وانظم للحركة عام1951/ 1947بئانكلترة بين

وكان احد عناصرها الفاعلة مع رفعت الحاج سري وصار مدير عام الصناعة واستقال1956
1967/1966 ووزيرا للداخلية بين 1966/1963وسفيرا بمصر 1959من اذار 8في 

 بالشطرةناصرية كان امر فوج مدفغية1916 العقيد الركن محسن حسين ع ش مواليد 7و
دفاع بينوزير 1964/1963 وصار سفيرا بموسكو بين  1956بالوشاش وانظم للحركة عام 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B8%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%AC%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Siri3.jpg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Watanyin.jpg


1965 /1966

بالفرقة20وكان امرلواء 1921-العقيد الركن عبد السلم عارف الجميلي مواليد بغداد 8و
 وهو الذي فجر الثورة وصار نائب رئيس الوزراء1957الثالثة بجلولء وانتمى للحركة عام 

1962وحكم مؤبدا وافرج عته في تشرين 1959من ايلول 12ووزير الداخلية واعفي في 
1966 نيسان 13ووفاته بسقوط طائرته الهليوكوبتر في 1963وصار رئيسا للجمهوريةبين 

ببغداد.كان امرفوج فيصل1916-العقيد بدون ركن عبد الرحمن عارف الجميلي.مواليد 9و
الثاني بالفرقة الرابعة بمعسكر الوشاش بضواحي بغداد الجنوبية الغربية وانتمى للحركة

 ثم عاد بعيد ان صار اخوه1962 كئاخيه وصار امر لواء واحيل على التقاعد عام 1957عام 
 وصار رئيس اركان الجيش ثم حل محله رئيسا للجمهورية1963رئيسا للجمهورية عام 

تموز17 وبقي يحكم حتى تنحينه في 1966نيسن 13بعيد وفاته بسقوط طائرته في 
من قبل البعثيين .1968

1956بغداد.انظم للحركة عام 1914-العقيد بدون ركن طاهر يحيى التكريتي مواليد 10و
وكان محال على التقاعد ببسب نشاطه السياسي وصار مدير عام الشرطة واستقال في

 وعضو بحزب1965/1963 ورئيس وزراء 1963وصار ئيس اركان الجيش عام 1963شباط 
وصار عضو قيادة قطريةب صفته التكريتية 1962البعث منذ عام 

14.كان امر لواء المشاة 1918-العقيد الركن عبد الوهاب المين مواليد بغداد عام 11و
وصار مدير العمليات العسكرية1956بالفرقة الولى / الناصرية وانظم للحركة عام 

لسباب صحية1960واستقال عام 

1919-المقدم الركن الحقوقي عبد الكريم فرحان الزبيدي وليس الزيدي مواليد عام 12و
بالصويرة محافظة واسط جنوب شرق بغداد ع/س وكان بالقوة المدرعة بالردن وانتمى

وبعيد الثورة صار امر فوج مدرع بالفرقة الولى بجنوب العراق واحيل1956للحركة عام 
 /1964 وصارامرالفرقة الولى ووزير اعلم بين1963وعاد عام 1959على التقاعد عام 

 مع عبد الرزاق النايف بئانقلب فاشل ضدعبد الرحمن1966حزيران 30 واشترك في 1965
 يوما17عارف الذي لم يمض عليه استلم السلطة ال 

 من اب عربي وام كردية سنية1918-المقدم الركن وصفي طاهر مواليد بغداد عام 13و
وكان قبل الثورة المستشار العسكري لرئيس الوزراء المخضرم نوري السعيد وانتمى

 وهو ابن عم زكي خيري عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي وهو1956للحركة عام 
وصار مستشاره العسكري1957الذي الذي رشح الكريم قاسم لحركة الضباط الحرار عام 

9 ص 3/ بطاطوك 1963شباط 9وقتل معه في 

 
1963 شباط 8المقدم الركن وصفي طاهر مع عائلته . اعدم في 



بغداد ع/س من اب عربي1920-الرئيس الول الركن صبحي علي غالب مواليد 14و
واتركية كان ضابط ركن بمقر افرقة الثانيةبكركوك بشمال شرق بغداد وانتمى للحركة عام

  .1963/1958وصار ملحق عسكري بتركية بين1956

 ع/س انتمى لحركة الضباط الحرار1916-الرئيس الول الطيار محمد سبع مواليد 15و
و احيل على التقاعد لسباب سياسية وعاد بعد الثورة وعمل مدير الطيران1956عام 

ثم احيل للتقاعد 1959/1958العسكري بين 

تئاسس (حزب الصلح )من عدد من الموظفين1949-في تشرين الثاني 16/35
والعسكرين المتقاعدين المعتدلين.منهم المحامي عبد الفتاح عبد المجيد محافظ سابق
ومكي شريف محافظ مفصول والعقيد المتقاعد عبد الرزاق حسن والد الرفيق البعثي
ضياء وابراهيم زهري متقاعد والمحامي محمد الجرجفجي ودبوادوسكي رئيس قبيلة

90كردية وفريق مزهر الفرعون شيخ قبيلة الفتلة /انظرد عادل تقي ص 

 تئاسس (حزب التحاد الدستوري) برئاسة عدد من1949-في تشرين الثاني 17/36و
مرة قبل مقتله عام13(التراك المستعربين ) منهم نوري السعيد الذي صار رئيسا للوزراء 

عضوا من العرب الملكين والمحاميين31 وجميل الورفهلي ومحمد يونس وظم 1958
منهم عبد الوهاب مرجان من الحلة وعبدالهادي الجلبي ببغداد والد د احمدالجلبي وهو

 وشعلن1958احد السبعة عشر الذين كانوا يملكون اكثر من مليون دينار قبل عام 
الظاهر بالديوانية والشيخ عبد الرزاق سليمان الدليمي ومحمد حسين المير من الكوت
ومحمد خليفة من العمارة .كما ظم اثني عشر كرديا من الملكين والعسكريين منهم من

اربيل كل من علي اغاومحمد علي محمود.ومن السليمانية حمدالجاف وعلي كمال
حنابطاطو

)The Arabic Baath Club تئاسس (نادي البعث العربي 1950 مايس 9-في 18/37و
بمنطقة العظمية الواقعة بالرصافة / القسم الشرقي من بغداد ويوجد فيها قبرابي

 والذي يقابله من767/696حنيفة صاحب المذهب الحنفي عاش بين الكوفة وبغداد  
الطرف الخر لنهر دجلة منطقة الكرخ وعلى بعد اثنين كم فقط قبر المام السابع موسى

م وحصل على اجازة من799/765الكاظم ابن جعفر صاحب المذهب الجعفري عاش بين 
وزارة الداخليةليكون ناديا ثقافيا واجتماعيا ورياضيا تمارس فيه بعض الفعاليات الرياضية
منها الشطرنج والطاولة والطائرة والسلة والسباحة بنهر دحلة وينشرون افكارهم التي

اليساريةكانت موزعة بين الدينية المذهبية الحنفية السنية المعتدلة وبين بعض الفكار 
المعتدلة عن مفاهيم الوحدة والقومية والحرية والشتراكية وقضية فلسطين والنفوذ

البريطاني بالعراق ودول الخليج ودور المرئة بالمجتمع والموقف من الشركات النفطية
التي كان الناس يشعرون بثقل نفودها والموقف من السلطة التي كانت غافلة ومتجاهلة

عن كثير من النواقص بخدمات الطرق والمواصلت والصحة وكثرة المية وغيرها 
وكان ممن انتمى له عددا من الطلبة العرب منهم

من اليمن /حضرمو ت صالح عبد ا ومن البحرين احمد ناجي ومن المغرب/ مراكش عمر
المنير ومن فلسطين/ عزيز بديع المافي ومن لبنان امين سامي السعد 

ومن العراقيين 
من كلية الحقوق عبد الرحمن الظامن و توفيق القيسي وسعد ا محمد الحسني

والكرديان نوزان جميل وغازي النقشبندي  

ومن كلية التجارة -عدنان عبد القادر العزاوي وسعيد ال سود صار عضوا بئاول قيادة
 بالمعتقل وصار احد اصدقائي1959 عام  وسئتاتعرف عليه 1952قطرية بالعراق عام 

وسئتاتعرف عليه1952وشمس الدين كاظم صارعضوا بئاول قيادة قطرية بالعراق عام 
 وجعفر قاسم حمودي صارعضوا بئاول قيادة قطرية بالعراق عام1962بالمعتقل عام 



 المركز وهو شقيق سعدالذي صار وزيرابشعبة الكرخ1970وسئتاتعرف عليه عام 1952
للعلم وعملته معه والزميلة بلقيس 

من دار المعلمين العالية / كلية التربية لحقا. عبدا نجم عبد ا و جاسم محمدو
العباسي الذي صار عضو قيادة مرشح وتعرفت عليه باتظيمات حزب البعث بمنطقة

الكرادة الشرقية وعبدا عبد الجبارالركابي وهو ابن خالة فؤاد الركابي وصار عضوا بئاول
قيادة وعبد ا سلوم السامرائي الذي حصل على دكتوراه فلسفة وقد تعرفتعليه

 ير اعلم  وصار عضو قيادة قطريا لحقا ووز1962بالمعتقل عام 
.

 ماجستير فلسفة واحد1930ومن كلية الداب الطالب شفيق عبد الجبار الكمالي مواليد 
 وكان من بين1958 تموز 14وعاد بعدثورة 1956شعراء الحزب وهرب خارج العراق عام 

 وعمل بتدريس اللغة1959 تشرين الول 7المتهمين بمحالة اغتيال عبد الكريم قاسم في 
/1970 وكاتب النشيد الوطني الذي اعتمد بين 1959حيث كنت احد تلميذه عام العربية 

 ووزيراعلم حيث التقيت به اكثر من مرة حتى بعد خروجه من الوزارة وانشائه2003
مقال عن الحزاب والعلم1978لمجلة شهرية باسم(افاق عربية) التي نشرت بها عام 

 اطروحته للماجسترالشعر عند البدواعدمه صدامومن اعماله 1981بايطالية وفي عام 
1974 / وديوان هموم مروان وحبيبته الفارعة 1972 وديوان رحيل المطار/ 1965عام 

.وكتب النشيد الوطني بعهد صدام حسين1975 ديوان شعري/ وديوان تنهدات المير العربي
ومطلعه

ا وطن مد على الفق جناحا وارتدى مجد الحضارات وشاح
بوركت أرض الفراتين وطن عبقري المجد عزما و وسماحا 

 بابل فينا و آشور لنا و بنا التاريخ يخضل ضياء  
حين أوقدنا رمال العرب ثورة و حملنا راية التحرير فكرة 

منذ أن لز مثنى الخيل مهره و صلح الدين غطاها رماحا 
قسما بالسيف و القول البي و صهيل الخيل عند الطلب 

إننا وسور مداها الرحب و هدير الشعب يوم النوب 
الجباه السمر بشر و محبة و صمود شق للنسان دربه 
أيها القائد للعلياء شعبه اجعل الفاق للصولت وساحة 

يا وسرايا البعث يا أوسد العرين يا شموخ العز و المجد التليد 
ازحفي كالهول للنصر المبين و ابعثي في أرضنا عهد الرشيد 
نحن جيل البذل فجر الكادحين يا رحاب المجد عدنا من جديد 

أمة تبني بعزم ل يلين و شهيد يقتفي خطو شهيد 
شعبنا الجبار زهو و انطلق و قلع العز يبنيها الرفاق 

دمت للعرب ملذا يا عراق و شمووسا تجعل الليل صباحا 
 

 واعدامه من قبل صدام 1931ومن كلية الهندسة الطالب فؤاد الركابي عاش 
وعمل موظفا بوزارة الشغال والعمار 

كان فؤاد اصغر وزير لوزارة الصناعة باول حكومة جمهورية بالعراق1958 تموز 14وفي 



 عندما انخرطنا لبعض الوقت بمنظمة1958باعتباره المين العام للحزب.و عرفته عام 
.1959المقاومه الشعبية التي انشاتها الثورة قبل ان يهيمن  الشيوعيون بمطلع عام 

 تعاطفهم معلطة من خللوكان من بين من اعترض على هيمنة الشيوعيبن على الس
الزعيم الركن عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء ووزير الدفاع واحد اعضاء اللجنة العليا

 فيما ساند الركابي شبه العلمانية للضباط الحرار الذين قاموا بالحركةومن العناصر
والعناصر القومية باول وزارة جمهورية العقيد الركن عبد السلم عارف ذو التوجهات

السلمية ( السنية )احد اعضاء اللجنة العليا لحركة الضباط الحرار ونفذ الثورة وصار نائب
رئيس الوزراء ووزير الداخلية فيما صار الشيوعيون يساندون .

البعث وحزب تمكن فؤادمن اقناع الوزراء الخمسة من حزب 1959شباط عام 7وفي 
الستقلل والوطني الدمقراطي على الستقالة من الحكومة احتجاجا على هيمنة

الشيوعيين على الشارع وبعض المؤسسات الحساسة بالدولةوخاصة الجيش والداخلية
والعلم والمال والخارجية ليبدئا النقسام بين البعثيين الذي مشى خلفهم كل القوى
اليمينية وهي كثيرة وضعيفة فيما بقي الحزب الشيوعي يقود القوى اليسارية وهي

قليلة العدد ولكنها مؤثرة .
تبنى فؤاد الركابي محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم  وحكم عليه1959تشرين اول 7وفي 

 بالعدام غيابيا لنه تمكن مع عدد من الرفاق الهرب لسورية ومنها لمصر1960باذار عام 
تم فصله من الحزب من قبل القيادة القومية مع مجموعة من الرفاق1961وفي عام 

حزب البعث و اعدام عبد   من قبل 1963    شباط8 بعدثورة ولتهامهم بالولء لعبد الناصر 
عبد السلم عارفمنعه رفاقه القدامى من دخول العراق ليعود بعد تسلم الكريم قاسم 

وشغل منصب وزير الشئون البلدية والقروية1963 تشرين تاني 18السلطة بعد انقلب 
السلم عارف  عبد حيث استقال احتجاجا  على سياسة 1965 تموز و1964بين تشرين اول 

 ساهم فؤاد الركابي مع خالد علي الصالح1965التي اعتبرها سياسة فردية.وفي عام 
الحركة الشتراكيةالعربية  بتئأسيس عقيد الركن صبحي عبد الحميد واخرينوال

واغتيل1969تم اعتقاله عام 1968 تموز 17وبعد استلم البعثيين السلطة ثانية في 
 بطعنة سكين من قبل أحد السجناء قيل إنه أحد أعضاء المخابرات1971بالسجن سنة 

.وكتبإعدامهبينما قالت الحكومة إن الحادث نتيجة شجار داخل السجن وإن القاتل تم 
القومية العربية والستراتيجية والتكتيك  كابي كتابا بعنوان فؤاد الر

 
1963فؤاد الركابي مع خطيبته مع شاهدهما عبد الناصر بالقاهرة عام 

صار عضوا مرشحا للقيادةالقطرية1935ومن كلية الطب الطالب تحسين معلة مواليد 
واحد المتهمين بمحاولة اغتيال عبد الكريم قاسم وعرفته بدار الزعيم الركن طارق سعيد

لعظمية حيث هو متزوج من بنت طارق الذي انتقل لداره الجديدةفهمي الزيدي با
 .كما عرفته بشعبة الكرخ المركز وضايقه صدام فهاجر لنكلترةبالكاظمية على نهر دجلة

.وشارك بالمعارضة العراقية التي انتشرت بين السعودية وسورية1991مع زوجته عام 
ومصر و الردن وحضر مؤتمراتها بيروت ولندن ومؤتمر صلح الدين باربيل الذي تحدث فيه

وعادتحسين معله مخاطبا المعارضين والحزاب المشتركة فيه :كفاكم مضيعه للوقت 
 بعد غياب دام ثمان وعشرون وسنة بيد ان المرض دفعه للعودة للندن ليتوفي فيها .2004لبغداد عام 

ومن كلية الزراعة الطالب المهندس الزراعي سعيد الخياط .
ومن دار المعلمين البتدا ئية :الطالب المعلم بطرس زيا وهو مسيحي كلداني/عربي 
ومن وزارة المالية:انور داود ايليا مسيحي كلداني وكان موظفا بكمارك البصرة الميناء

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/1971
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1965
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/1965
http://ar.wikipedia.org/wiki/1964
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_8_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1_1963
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_8_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1_1963
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_8_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1_1963
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82


الوحيد للعراق وهو اول بعثي هناك حيث كان الحزب الشيوعي ينفرد بالنشاط بها
واحسان القصاب العاني الموظف بمعية التمورببغداد و محمود الصافي من مصرف

الرهون
ومن وزارة العمار والسكان سلوم عبد الرحمن 

ممنوعاو عقوبته العدام ال ان الحزاب ومن وزارة الدفاع والتي كان العمل السياسي فيه
السياسية وخاصةالحزب الشيوعي بدئا منذ وقت مبكر نشر افكاره بين بعض الضباط

الصغار وضباط الصف والجنود المحترفين والمهنيين ومن المنحدرين من اوساط اجتماعية
خلق قوة عسكرية تفيدفة ما يدور داخل المؤسسة العسكرية من اجل فقيرة بقصد معر

حذوهم .فحذاحزب البعث بحالت حدوث انقلب 
كما ان العسكرين هم مواطنيين يتئاثرون بما حولهم من احداث فتعاطف الكثيرون منهم
مع الحزب الشيوعي ومع حزب البعث وبدئا بعضهم يتردد على نادي البعث بالعظمية

حيث تمكن بعض البعثيين ان ينشروا بينهم بعض افكارهم ومنهم جنود بالمدرسة
العسكرية المهنية للطيران والتي مقرها بغداد وهم طاهر محمد وزهير محمد يحى و عبد

المنعم السعدون الذي سيكون ولده فهد السعدون احد طلبة كلية الطيران الحربي
 وزارة الدفاعوساهم مع المقدم منذر الونداوي حيث قاد كل منهما طائرته بالهجوم على

بصفته1963 واسقاط عبد الكريم قاسم.وتعرفت على الونداوي عام 1963 شباط 8في 
حيث كنت1978القائد العام لقوات الحرس القومي وعندما صار سفيرا برومة عام 

مستشارا فيها / يلحظ عادل تقي البلداوي بكتابه التكوين الجتماعي للحزاب
110/105 بغداد ص 1958/1908والجمعيات السياسية بالعراق بين 

السوري فايزالب برئاسة الط )تم تشكيل (اول خلية بعثيةببغداد1950-في عام 19/39و
إسماعيل الدي اخير من بينهم بحكم كونه من بلد الشام التي نشئا فيها حزب البعث و

 ليخلفه رفيقه1951حصل الرفيق فايز اسماعيل على بكالوريوس تجارة وغادر بغداد عام 
1967/1964 فخري قدروري العاني الطالب بكلية التجارة والقتصاد وكان بين العراقي

احد اساتدتي بكلية الدارة والقتصاد /ينظر كتابه بعنوان خمسة وثلثين سنة بحزب
في حين ان حنا بطاطو بطاطو بكتابه عن العراق2006البعث اصدار دار الحكمة لندن/ 

بالجزء الثالث يذكر أن فايز إسماعيل سلم القيادة للحقوقي عبدالرحمن الضامن سلمها
 لطالب الهندسة فؤاد الركابي وكان معه عدد من الرفاق منهم 1951عام 

كما اشرنا1984 واعدامه عام 1930المدرس الشاعر شفيق الكمالي عاش بين 
عندما كنا1962عبدا سلوم السامرائي سني وعرفته عام ربوي والدكتور الت

 قبل ابعاده من الحزب 1968سويةبمعتقل باب المعظم وصار وزيرا للعلم عام 

و بعد اربع سنوات على العلن الرسمي لميلد حزب1952 نيسان عام7في 20/40و
459 ص 3البعث بسورية تشكلت اول قيادة قطرية بالعراق وظمت /حنا بطاطو ج 

 كما1971 واعدامه عام 1931 الركابي مواليد الناصرية عام -المهندس فؤاد عبد ا1
اشرنا 

-الدكتور القتصادي فخري ياسين قدوري العاني سني ع ق قطرية بين2و
خريج كلية التجارة والقتصاد وحصل على دكتوراه بالتخطيط القتصادي من1953/1952

احد اساتذتي1968/ 1967 كما كان بين1972المانية الغربية وصار وزيرا للقتصاد عام 
بكلية القتصاد والعلوم السياسية بالسنة الرابعة وكتب كتابا عن تجربته النضالية

شيعي من سكنة1954/ 1952-القتصادي شمس الدين كاظم:ع ق قطرية بين3و
 فبكربلء  خريج كلية التجارة وعمل موظفا بوزارة التجارة ووالده1932الكاظمية مواليد 

 وكان قد1962تاجر سجاد و التقيت به عندماكنا معتقلين معا بمعتقل باب المعظم بايلول 
جمد نشاطه داخل الحزب.

 ووالده بائع اقمشة وحصل هو1930 د. اقتصادي سعدون حمادي مواليد كرلء عام 4و
 عندما كان طالبا بالجامعة1950على دكتوراه زراعة من الوليات المتحدة  بعثي منذ عام 



 وهو عربي شيعي1958/1957و 1953 /1952المريكية ببيروت وصارع ق قطرية بين
ورئيس الوزراء1974 والخارجية عام 1974/1969 والنفط 1963وصار وزيرا للزراعة عام  

 بغد واطلق2003 ورئيس مجلس وطني وعضو قيادة قومية وواعتقل عام 1992/1991
  الولى فلسطينية منبالردن  ومتزوج مرتين2007وتوفي عام 2006سراحه عام 

عائلةالكيالي تعرف عليها حينما كان مبعداوتعيش بليبية مع عائلتها والثانية من أحد اقربائه في
ان.  ويعتبر احد منظريكربلءوله خمسة اولد كلهم ذكورهم:أوسامة ووسهيل ووائل ومازن وغس 

 القوميالفكر

عربي سني مواليد العظمية /1954 1952-الحقوقي يحى يسين ع ق قطرية بين5و
 وهو ابن موظف 1928بغداد 

عربي سني مواليد اربد بالردن1954/ 1952-عدنان لطفي عثمان ع ق قطرية بين6و
 كان طالبا في دار المعلمين العالية1932عام 

/ عربي شيعي مواليد البصرة عام1957/ 1954-مهدي عاصف عبد ا ع  قطرية بين7و
 تحصيل ابتدائية ويعمل ميكانيك سيارات ووالده عامل1929

 عربي شيعي مواليد1957/1954- الحقوقي عبد ا الركابي ع ق قطرية بين 8و
 وهو ابن عام فؤاد الركابي 1933الناصرية عام 

 عربي1962/1960 و 1957/1954-الحقوقي فيصل حبيب الخيزران ع ق قطرية بين9و
 وهو ابن شيخ مشايخ العزة وصار سفيرا بموسكو1927سني مواليد محافظة ديالى عام 

1972/197 و اليابان عام 1963عام

 غربي لب1959/1957د.الحقوقي خالد علي الصالح الدليمي ع ق قطرية بين 10و
ودرس1958بمدينة المدائن /جنوب بغداد حصل على الثانوية عام 1937شيعي مواليد 

 وحكم عليه بالعدام وافرج عنه وترك1959الحقوق وشارك بمحاولة اغتيال قاسم عام 
وانظم لحركة القوميين الناصرين واعتقل وافرج عنه وسافر لمصر وحصل1964الحزب عام 

بالسكندريةوكتب كتابا بعنوان على طريق النوايا2000على دكتورا حقوق وتوفي عام 
الحسنة

 
1934 عربي سني مواليد النبار عام 1958/ 1957-صالح شعبان ع ق قطرية بين11و

خريج ثانوية صاحب مكتبة
 
عربي سني مواليد النبار1963/1962 و1958/1959-كريم شنتاف ع ق قطرية بين12و

 وزيرا للثقافة  1963 خريج اكاديمية الفنون الجميلة وهو ابن سائق وصارعام 1934

 اعضاء احتياط 
1959-القتصادي جعفر قاسم حمودي السامرائي بكالوريوس تجارة .عرفته عام 1

بالمظاهرات والمسيرات وبشعبةالكرخ المركز / بغداد وهو عباسي شيعي كما يرويد.
 صدام نوري المرادي بمقال بعنوان هل ان الشيعة مضطهدين بعهد

 واصله الموصل1933 مواليدبغداد عام 1959/1958-القتصادي اياد سعيد ثابت بين 2و
خريج تجارة ووالده تاجر ونائب وحكم عليه بالعدام بعيد محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم

خرين واعفي عنه مع ال1959 تشرين اول 7في 
 خريج ثانوية وموظف مصارف وصار عق1928-مدحت ابراهيم جمعةالتكريتي مواليد 3و

1959/1958قطرية بين

-المدرس جاسم محمد حمزة العباسي شيعي من سكنة الكرادة الشرقية داخل /4و
 بالمظاهرات التي كان الحزب بدئا ينظمها1959شارع العباسيين و عرفته منذعام 



وتعرض لمراقبة من قوى المن الذين داهموا داره وعثروا على قائمة باسماء مائتين اسما
من بينهم احسان القصاب العاني موظف بجمعية التمور بغداد وسلوم عبد الرحمن موظف

بوزارة العمار ومحمود الصافي موظف بمصرف الرهون والطالب اليمني الحضرموتي
صالح عبد ا والبحرينيين احمد تاجر وحمدالصباح والمراكشي عمر المنير والفلسطيني

عزيز بديع المافي واللبناني امين سامي العبد والليبي محمد مهلهل اضافة / اضبارة
تموز25في 3987 العدد 15/  41دائرة التحقيقات الجنائية رقم /حزب البعث العراقي 

ود.عادل عبد البلداوي بكتابه التكوين 460/459وحنابطاطاو ج صنقل عن 1955
مذكرتو107/106 ص 2003 طبع 1958/1908الجتماعي للحزاب السياسية بالعراق بين 
 .وعبد الجبار حسن الجبوري بكتابه الجمعيات بالعراق بين1970الجادرجي والحزب الوطني لديمقراطي .دار الطليعة /بيروت 

وعبد الززاق1980 بيروت .1.وعامر حسن الفياض بكتابه جذو الفكر الشتراكي والتقدمي بالعراق ط1977بغداد 1908 /1958
..و د فاضل حسين بكتاب الفكر السياسي بالعراق بين1983بيروت 2الحسني تاريخ الحزاب السياسة العراقية ط

حسن العلوي بكتابه .دورحزب البعث العربي الشتراكيوهادي .1984طبع بغداد1958/1914
 و حنا بطا طو عن1984بغداد 2 ط1958بالحركة الوطنية منذ تاسيسه حتى تمو ز

اطروحته عن العراق بالجزء الثالث الشيوعيون والبعثيون والضباط الحرار ترجمة عفيف
1995الرزاز .طبع دار البحاث بيروت 

 قررت القيادة القومية لحزب البعث بسورية العتراف بالتنظيم البعثي1952وفي عام 
العراقي كفرع لتكون ثالث قيادة قطرية بعد القيادتين السورية واللبنانية سابقة بذلك

الردن واليمن والسودان في حين لم تتكون قيادات قطرية لحزب البعث حتى الن يكل
دول المغرب ولبمصر ول باي من دول الخليج عدى اليمن والبحرين لعدم وجود الحد

الدنى من الرفاق الذين يمكنهم تشكيل قيادة قطرية. فتئاسست بهذه البلدان منظمات
بعثية على مستوى قيادات فروع او شعب /انظر عادل البلداوي:التكوين الجتماعي

 وهادي108مصدر سابق ص 1958 /1908للحزاب والجنعيات السياسية بالعراق بين 
 134ص 1984طبع بغداد 1950/1958العلوي دور حزب البعث بالعراق بين 

تئاسس (حزب المة الشتراكي) برئاسة المحامي صالح جبر1951-في حزيران 20/40و
الزيدي وليس الزبيدي  من عائلة حرفية حيث كان والده نجارا بمحافظةالعمارة وصار

ورئيسا للوزراءبين1941 /1942محافظا ووزيرا للداخلية بوزارتي نوري السعيد عامي 
 وعادل تقي217/ انظر بطاطو الكتاب الول ص 1948كانون الثاني 27و 1947من اذار 30

 وانظم له 94ص 
من السليمانية المحامي توفيق وهبي الذي صار نائبا للرئيس 

 عميد الكلية1934ومن الموصل احمد الجليلي والطبيب حنا خياط كلداني الذي كان عام 
الطبية .

ومن كركوك الشيخ حسن الطالباني  
ومن اربيل كل من عز الدين المندلوي ومحمد النقيب .

ومن الناصرية عبد المهدي المنتفكي والد عادل.
ومن الديوانية حامد الصكبان وجعفر المكوطر وعبد المير شعلن. 

ومن النجف غياث بحر العلوم وحسن الرماحي وناجي شبر والشيخ رشيد البهاش  
ومن البصرة شلمان الشواف وحيدر الملك وحسن الفايز ة..

ومن الحلة جعفر القزويني ومحمد العرجي ومحمد باقر .

وكان بمعظم خطبه يؤكد المحامي صالح جبر (ايها الحدادون وايها العطارون وايها البقالون
وايها القصابون وايها البزازون وايها العمال ويا اصحاب المهن الحرة  ان حزب المة
الشتراكي مفتوح للجميع من اجل تحقيق نهضة المجتمع لبد من تحقيق العدالة

الجتماعية واقرارمبدئا الضمان الجتماعي ومكافحة البطالة والصحة ورفع مستوى المراة
واصلح القرى والمدن والعناية بالسجون والمدارس الصلحية)  انظر عبد الرزاق

250الحسني .تاريخ الحزاب السياسية ص 
.كما حاول صالح جبر ان يكسب ود الكراد على الرغم من كونه اضطهد البارزانيين واعدم
ضباط اكراد عندما كان رئيسا للوزراء ولذلك لم يرحبوا بزيارته برفقة نائبه الكردي توفيق
وهبي حيث تم توزيع بيان من قبل العتاصر الماركسية بالسليمانية اثناء زيارته لها يقول



ان صالح جبر وبعد ان افلس سياسيا ارادان يجعل من اشلئكم سلما للنهوض السياسي
..98بمساعدة توفيق وهبي / انظر.د عادل تقي ص 

وقبل ان يتفق العراق مع الشركات النفطية العاملة فيه على حصوله1952وفي عام
 من الرباح الصافية للبرميل الواحد )دون ان يشارك عمليا بمعرفة كيفية50على  (/

70حساب التكاليف وتجديد السعاروالرباح )كان المجتمع العراقي يتكون من حوالي /
من الفلحين والعاملين بالقطاع الزراعي من حبوب وبقوليات وبستنة بئاشكالها المختلفة

 فيما يشكل25من فواكه وحمضيات وغيرعا وتنتشر بينهم البطالة المقنعة بنسبة /
 وهم ممن يعملون بورشات يدوية5العاملون بقطاع النتاج الصناعي والخدمات بحدود/

صغيرة لصيانة العربات التي يجرها البشر و الحيوانات الخرى والدراجات الهوائية
المصانع القليلة العددوالسيارات القليلة العدد نسبيا وبعض مصلحي الساعات وبعض 

وهي خاصة تعليب وعصر التمور التي تكثر بالعراق بكميات هائلة غير مستثمرة بشكل
اقتصادي معقول حتى الن ومعامل الخبز والمعجنات والمطاعم والمحلت الصغيرة /
الدكاكين وباعة المفرد للفواكه والخظر والفنادق والنجارة والحدادة والعاملين بالبناء

وبمعامل غزل ونسيج العبائات والبسط و الغطية والملبس والحذية وبمعامل الصابون
والعاملين بورشات صياغة الفضة والدهب اضافة للعاملين بشركات النفط البريطانية

الدين كانت اجورهم مرتفعة نسبيا وفيهم نسبة عالية من ابناء القليات الكردية
والمسيحية وخاصة الشوريين والرمن الدين كانوا يجبدون بعض النكليزية.وتشكل

.10البطالة المقنعة بهدا القطاع /
 من العاملين بالمؤسسات الدينية بكل اشكالها السلمية والمسيحية10كما كان /

واليهودية والصابئية واليزيدية وغيرها .وهي نوع من البطالة علما بئانهم ازدادوا بعهد
 . كما يشكل الجيش والشرطة والمن2003صدام وعهد الحتلل النكلو امريكي مند عام 
 من اليدي العاملة فيما يشكل العاملون5والمخابرات والجهزةالمنية الخرى حوالي /

 فيهم بطالة مقنعة بحدود2بالدولة بكل درجاتهم من رئيس الوزراء والمنظفين بحدود /
 على70 وتزداد بين النساء لتصل حوالي /35/ بمهنى ان البطالة كانت تصل بحدود /30

الرغم من ان النسوة يعملن كثيرا بتلبية حاجات الرجال. وبالنجاب / 

 من حزب الستقلل والحزب(اول جبهة وطنية)تشكلت ببغداد 1954 مايس 7وفي 
الوطني الدمقراطي والحزب الدمقراطي الكردستاني والحزب الشيوعي وشخصيات
مستقلة ولم يكن حزب البعث قد اصبح قوة ليشارك معهم بقوائم موحدة بالنتخابات

تموز وجائت بعدد قليل منهم وصاروا معارضة مما اقلق9البرلمانية التي جرت في 
السلطة التي لتريد لي صوت معارض بالعراق 

قدم ارشد العمري استقالة حكومته الثانية التي  خلفت الحكومة1954من اب 13وفي 
الثالثة للدكتور فاضل الجمالي ليشكل نوري السعيد حكومته الثانية عشرة وهي ما قبل
الخيرة قبيل مقتله وقرر بنفس اليوم حل الجبهة الوطنية وحل البرلمان ليجري انتخابات
جديدة لتسمح بمجيئ من كان يطلق عليهم الماغبين ويقصد بهم الوطنيين الدين اعلنوا

مقاطعنهم للنتخابات البرلمانية القادمة وهوما يتمناه نوري السعيد ليئاتي بزبانيته خاصة
من اب امتياز خمسة عشرصحيفة ومجلة تعود لحزاب الجبهة الوطنية14  الغى في وقد 

منها جريدة الهالي للحزب الوطني الدمقراطي التي كانت جريدة تثقيفية وجريدة الرئاي
 اتبعها نورس السعيد بتعطيل لمدة1954  من اب 29      العام لمحمد مهدي الجواهري .وفي
بتعطيل لمدة سنة تسعة عشر1954  من ايلول 23  عام ثمانية عشر جريدة واتبعها في 

 ثلثة وخمسين جريدة ومجلة والغاءالجزاب والجمعيات ولم1954      جريدة اي انه عطل عام
يبق من الحزاب الرسميةغير الحزب الستقلل الدي هو حزب معتدل .

 قدم نوري السعيد استقالة حكومته الثانية عشرة و شكل1954 كانون الول 17وفي 
الثالثة عشرة 



1954   من اب 13  قررنوري السعيد برئاسة وزارته الثالثة عشر التي تئاسست في 1955  تشرين الثاني 8      وفي

اسقاط / سحب الجنسية من كل من النقابي الخياط  اكرم حسين محمد وبهاء الدين نوري الذي استلم رئاسة

الحزب بعيد اعدام فهد وجاسم حمودي الزبيدي وزكي خيري وصادق جعفر الفلحي وكامل صالح السامرائي

ومحمد عبد اللطيف محمد وعلي حسين الساعدي لينظموا للذين  سبقوا وان اسقطت عنهم الجنسية وهم عبد

القادر اسماعيل واخيه وعزيز شريف وكامل قزانجي وعبد الوهاب البياتي / انطر باقر الورد تاريخ بغداد خلل

 10  و د عادل تقي ص 342  الف عام  ص  
وبعهد فيصل الثاني وعبد الله ونوريهج 1374 ر جب 3الموافق 1955 شباط 5وفي 

السعيد وبدعم بريطاني امريكي وظمن برنامج يخدم الصهيونية بقصد تمزيق شمل العرب
وابعادهم عن محاصرة اسرائيل سياسيا وثقافيا واقتصاديا وعسكريا تقرر انشاء حلف

الذي استضافته بغدادLe Pacte de Baghdad/ The Baghdad Pactجديد هو حلف بغداد 
 وولدتها1917وبرعاية بريطانية التي هي التي حملت اسرائيل ببطنها منذ وعد بلفور عام 

 وحضره1949وهي العضو الثاني الفعال بحلف الطلسي منذ عام 1958 مايس 15في 
كل من عدنان مندرس من تركية السنية والتي كانت من بين الدول التي غابت عن

 والخاص بتقسيم فلسطين واقامت علقات مع1947 لسنة 181التصويت على القرار 
 العضو السلمي الو حيد1952منذ عام و اصبحت ايظا 1948اسرائيل بعيد اعلنهاعام 

حلت محل افغانستان التي كانت عضوابحلف الطلسي وايران الشيعية وباكستان التي 
ليكون هو الخر مكمل لمهمات حلفبحلف سعد ابادبقصد معاداة الهند الدمقراطية و

 غير ان هذا الحلف قبره عبد الكريم345طلسي لحماية اسرائيل/ انظر باقر الورد ص ال
م..1959قاسم في التاسع من ايلول 

1955 نيسان 10).ففي Bandung/ Bandungوافق العراق على حظور ( 1955 24/8وبين 
سافر وفد عراقي لحظور المؤتمر والتقى بقادة مخلصين  لبلدهم ببعض دول العالم

Choوعشرات من رفاقه منهم 1976/1893 عاش بين Maotse Tongالثالث منهم من الصين 
EN Lai ومن الهند 1976/1898 عاش بين Nehro ورفاقه ومن1964/1889عاش بين 

سورية شكري غني القوتلي  ومن1970/1901 عاش بين  Sokarnoاندونيسية احمد  
واحدقادة حركة المقاومة ضد الستعمار1968/ 1891 عاش بينالتركماني الصل

حيث تعرض عام1950 / 1943مرتين بين ئيسا  ر مرات وصار3الفرنسي وحوكم بالعدام 
 ليعود القوتلي بين1954الشيشكلي الذي سقط عام العقدم اديب  لنقلب قاده 1951
جمال عبد الناصر  ل1958وهو أول رئيس عربي تنازل عن الحكم طواعيةعام 1959 /1955

 وغيرهم من القادة الذين ساهموا ومصرسورية/من أجل وحدة 1970/ 1917عاش بين
بتئاسيس المؤتمر وشاركت به تسعةوعشرين دولة افرو/ اسيوية هي:

 دولة من اسية وهي الصين و الهند واليابان ومنغولية وفيتنام الشمالية وكورية18و
الشمالية و كمبودية بقيادة سيهانوك واندونيسية وما ليزية وباكستان وافغانستان وايران

والعراق و سورية و لبنان واليمن وتركية والردن. 
من افريقية هي جمهورية  مصر والسودان ومملكة ليبية ومملكة اثيوبية  دول8و

والجزالم تكونا قداستقلتا بعد وجمهورية ليبيرية وجمهورية تونس ومملكة المغرب اللتان 
ئر التي كانت لزالت تحت الحتلل وتمثلت بوفد قاده المناضل حسن اية احمد وغانا

بقيادة نكرومة
/1980 عاش بين Tito الستةبرئاسةت يوغوسلفية اتحاد جمهوريا هما ودولتان من اوربة

 1977/ 1913وقبرص برئاسة المطران الروذودوكسي مكاريوس الثالث عاش 1892
لقد ابتدع المشاركون بالمؤتمر اتجاها سياسيا دوليا جديدا سموه(سياسة الحياد

تجاهين السياسيتين ) بين الفلسفتين/ الLa Neutralité Positive نحيازاليجابي وعدم ال
المعسكرين المتصارعين لفرض الهيمنة على الدول الصغيرة وهما المدرسة الرئاسمالية

بقيادة بريطالية ثم الوليات المتحدة والمدرسة الشتراكية برئاسةالتحاد السوفياتي

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1955
http://ar.wikipedia.org/wiki/1943
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9


 الجهودالمبذولة من القادة/1964  1953 حكم بينKhrochefالذي بارك على لسان 
Ezinhawerالمجتمعين بباندونغ في حين شككت الوليات المتحدة على لسان رئيسها 

 Antony Edin والبريطاني1961/ 1953حكم بين
وتظمن بيان مؤتمر باندونغ من بين ما تظمن بندا اساسيا يتعلق بالحقوق التاريخية

للشعب الفلسطيني بوطنه وان الغتصاب الصهيوني المدعوم من المبريالية
والراسمالية هو اعتصاب مدان ومرفوض كما قرر مساندة حركاتالتحرر بفيتنام وكمبودية

وكورية والجزائر ودولة جنوب افريقية وغيرها 

 وافق الملك فيصل الثاني وحكومته على تجميد التمثيل1955  كانون الول 14  وفي 
والذي بدئا بموافقة بريطانية بعيد  الدبلوماسي القنصلي بين العراق والتحاد السوفياتي 

 بجانب بريطانية والوليات المتحدة )1944/1942  اشتراك التحاد السوفياتي بالحرب بين 
وهدا ما يدل على التبعية الكاملة للسياسة العراقيةلرغبات بريطانية/باقر الورد بغداد

343  بالف عام ص 

حصل العدوان الثلثي السرائيلي / الفرنسي / البريطاني1956  تشرين اول 29     وفي
على مصر وبقيت الحكومة العراقية متفرجة واكتفت بقطع علقاتها مع فرنسة فقط كما

اشرنا

 تئاسس حزب السلمي السني (الخوان المسلمون )بالعراق1956 في عام 21/41و
البدريبرئاسة 

 تئاسس (حزب الدعوة السلمي الشيعي) برئاسة محمد باقر1957-في عام 22/42و
الصدر الذي اعدمه صدام لحقا 

توسعت جبهة التحاد الوطني حيث ظمت هذه المرة اضافة1957 عام في23/43و
للحزب الوطني الدمقراطي والوطني الدمقراطي الكردستاني وحزب الستقلل والحزب

الشيوعي ضمت ايظاحزب البعث الذي صار الحزب الثاني الكثر نشاطا على صعيد
الشارع بعد الحزب الشيوغي 

 تنازل الرئيس السوري شكري القوتلي ( المواطن العربي1958وفي الول من شباط 
الول )للرئيس المصري جمال عبد الناصر الذي زار اللذقية وشكل الجمهورية العربية
المتحدة بقطريها السوري الشمالي والمصري الجنوبي وتشكلت لها حكومة مركزية
واحدة وبرلمان موحد مع بقاء اللمركزية الدارية فيهما وكان حزب البعث بسورية قد

ساهم بها بكل طاقاته باعتبارها احدى اهدافه بل حل نفسه من اجلها 

 كرد على الوحدة الوحدة المصرية السورية قرر كل من ملك1958  وبعد شهر من عام 
العراق فيصل الثاني وابن عمه ملك الردن حسين بن طلل على تشكيل (ملكية

هاشمية )برئاسة فيصل فيما يكون حسين نائبه ونوري السعيد رئيسا للحكومة المركزية
فيما كانا يساعدان ابن عمهما عبد الله ومعهم الرئيس اللبناني كميل شمعون ومن
خلفهم بريطانية والوليات المتحدة واسرائيل والعربية السعودية لفصل سورية عن

مصرلتسليمها لعبد الله مما خلق اجوائا متوترة بالشارع العراقي وتم اعتقال عدد من
الشخصيات العراقية المدنية واحيل بعض العسكريين للتقاعد او ابعدوا عن بغداد او

لمراكز ادارية 

 دار1953/ 1961ينظربهدا د خير الدين حسيب بكتابه تقدير الدخل القومي بالعراق بين 
الطليعة بيروت وهي رسالته للدكتوراه ببريطانية ومحاضراته التي القاها على طلبة

 ود. كما احمد1967/1963كليات التجارة والقصاد الدين كنت انا احدهم بين العوام 
.وهادي العلوي1987مظهر باحدى كتبه بعنوان صفحات من تاريخ العراق المعاصر / بغداد



و د. حنا بطاطو1999بئاحدى كتبه بعنوان الفكر السياسي بالسلم مطبعة المدى /بغداد 
 الجزء الول1990بكتابه العراق ترجمة عفيف الرزاز طبع مؤسسة البحاث العربية /بيروت 
لتعليم الوليمن اصل ثلثة اجزاء ود.فاضل البراك بكتابه المدارس اليهودية بالعراق وا

 وببغداد /25لم يكن يتجاوز /1952/1951والمتوسط والثانوي / العدادي بالعراق عام 
 بين الناث حيث كانت هناك اربعة ثانويات/20بين الدكور بما فيه التعليم المسائي و /30

 للدكور مع ثانوية للصناعة واخرى للتجارة ومعاهداعداديات ببغداد مع ثلثة مسائية
تدريبية قليلة وثلثة / ثانيوات /اعداديات للبنات مع ثانويين حرفيتين / للتدبير المنزلي

ومعاهد للخياطة وما تعلق بها مع مدارس خاصة لليهود وبعض المدارس المسيحية بما
فيها الرمنية الخاصة اي التي تتقاضى اجورا ولو زهيدة نسبيا وفيها عدد من الطلب

المسلمين من المقتدرين ماليا الدين يتصورون (وهم على حق ) بئان التعليم بالمدارس
شبه الخاصة كان اكثر جودة وانضباطا وفيه تدرس اللغة النكيزيةبطريقة اغنى واقنى

ويعتقدون بانهم يهربون من السياسة والطائفية فيسقطون بفخها لن مجرد وجود مداس
خاصة واهلية يعني هناك تباينا بالفلسفات الدينية والسياسية والتعليمية وطرق

واساليب التدريس التلقيني او التوضيحي الدي يعتمد بالغالب على خرائط وجداول
ومختبرات وساحات ومسابح رياضة اضافة لقاعات الصلة بالنسبة لليهود والفرنسيين , 

كما ان مادة التاريخ لم تكن ول زالت تدرس بالمدارس الشيعية و اليهودية والرمنية بنفس
المنهج والسلوب الحكومي لن مايراه السني بعمرمن قدرات ادارية يراه الشيعي

العربي سارقا لحق علي بالخلفة ويراه اليراني غازيا 
وفيما يرى المسلم بان محمدا خاتم النبياء يرى المسيحي بان المسيح هو خاتمهم فيما

يرى اليهودي بئانه ليس بعد دينه اديان يستحق ذكرها. ولذلك  قتلوا المسيح على انه
مدعي النبوة والربوبية وينتظرون نبيهم ومهديهم فكيف يصدقون محمدا ؟

كما ان اليهودي ليعمل يوم السبت لنها عطلة ا ويفضل المسيحي ال يعمل يوم الحد
فيما يفضل المسلم يوم الجمعة  .

واما التعليم الجامعي فقد كان محصورا بالدرجة الولى ببغداد حيث كانت هناك كليات
بشمال بغداد بين منطقة الوزيرية وحتى العظمية1958قليلة ومتواجدة حتى عام 

الواقعتين شرق دجلة وهي مناطق ذات غالبية سنية لن الطرف الشمالي المقابل
للعظمية هو الكاظمية حيث مرقد المام موسى بن جعفرالكاظم حيث يتركز الشيعة

اضافة المنطقة الكرادة الشرقية جنوب غرب بغداد حيث لم تكن غيرها من الكليات باماكن
 وهي كليات الحقوق ودار المعلمين العالية وكلية الهندسة وكلتي الطباخرى من بغداد

والصيدلة وكلية التمريض .وعلى الرغم من ان العراق كان متئاخرا نسبيا  بتئاسيس بعض
غير انه كان بالنسبة لبعض الدوللمقارنة مع مصر ولبنان وسورية الكليات والمعاهد با

ردن التي كان يرتبط بها بعضا مما بقي مناليمن والسعودية و ال العربية الخرى وهي
وضعه القتصادي الجيد نسبيا حيثبسبب اكثر تقدما اكاديميا منها فلسطنن  فقد كان 

 ساهم بشكل كبير1925مياه الرافدين وغابات النخيل ونفوطه التي كانت قد بدئات عام 
بارواء عطش مكائن وعربات وسفن وطائرات لندن وبرلين وباريس وطوكيو ففتح ابواب

معاهده وكلياته القليلة للطلبة العرب والمسلمين وخاصة الشيعة بالنجف .

-1963 شباط 8و 1958تموز 14الجمهورية العراقية الولى بين -XXIIIو

تحركت القطعات العسكرية من معسكر سعد1958تموز 14فجر يوم الثنين من اول-في 
كم شرق بغداد ومرت ببغداد ونفذت عملية انقلبية كان يعد لها الضباط50الواقع على بعد 
وصدر(البيان رقم واحد) بئاسم القائد العام للقوات المسلحة1956الحرار منذ عام 

الوطنيةجاء فيه بسم ا الرحمن الرحيمأيها الشعب الكريم..بعد التكال على ا
وبمؤازرة المخلصين من أبناء الشعب والقوات الوطنية المسلحة،أقدمنا على تحرير الوطن

العزيز من سيطرة (الطغمة الفاسدة )التي نصبها الستعمارلحكم الشعب والتلعب
بمقدراته وفي سبيل المنافع الشخصية.إن الجيش منكم وإليكم وقام بما تريدون وأزال



(الطبقة الباغية) التي استهترت بحقوق الشعب فما عليكم إل أن تؤازروه. وأعلموا أن
الظفر ليتم إل بترصينه والمحافظة عليه من مؤامرات الستعمار وأذنابه وعليه فإننا نوجه

إليكم نداءنا للقيام بإخبار السلطات عن كل مفسد ومسيء وخائن لستئصاله.ونطلب
أيها الشعب:لقدمنكم أن تكونوا يدا  واحدة للقضاء على هؤلء والتخلص من شرهم..

أقسمنا أن نبذل دماءنا وكل عزيز علينا في سبيلكم،فكونوا على ثقة واطمئنان بأننا
سنواصل العمل من أجلكم وان (الحكم يجب أن يعهد لحكومة تنبثق من الشعب وتعمل

بوحي منه وهذا ليتم إل بتأليف جمهورية شعبية تتمسك بالوحدة العراقية الكاملة وترتبط
برباط الخوة مع الدول العربية والسلمية وتعمل بمبادئ المم المتحدة وتلتزم بالعهود

وعليه فإن الحكومة الوطنية. والمواثيق وفق مصلحة الوطن وبقرارات مؤتمر باندونغ.)
تسمى منذ الن (الجمهورية العراقية).وتلبية لرغبة الشعب فقد عهدنا رئاستها بصورة

وقتية لمجلس سيادة يتمتع بسلطة رئيس الجمهورية (ريثما يتم استفتاء الشعب لنتخاب
26 فال نسأل أن يوفقنا بأعمالنا لخدمة وطننا العزيز انه سميع مجيب..بغدادفي الرئيس)

م.التوقيع/مجلس قيادة1958 تموز سنة 14 هجرية، الموافق 1377ذي الحجة سنة 
لن الزعيم الركن عبديان قد اذيع بصوت العقيد عبد السلم محمد عارف الثورة .وكان الب

الكريم قاسم كان يراقب العملية النقلبية من مقره بمعسكر المنصورية بمحافظة ديالى
ا للواء التاسع عشر الذي لم يكن ظمن القطعات المتاخمة لشرق بغداد،حيث كان قائد 
الذاهبة للردن،ولما سمع  من مذياع سيارته صوت عبد السلم عارف وهو يلقي بيان
الثورةوإعلن قيام الجمهورية العراقية.سارع بقيادة لوائه والتوجه لبغدادلدعم الثورة

والثوار ,وبعد سماع الناس البيانرقم واحد من اذاعة بغداد  خرجت الجماهير عن بكرة ابيها
على شكل موجات هائجة ومظاهرات تأييد ومناصرة ملئات شوارع العاصمة وكنت انا من

 تموز12بينهم مع من خرجوا من منطقة تل محمد بغداد الجديدة حيث كنا قد بلغنا يوم 
بالحركة من قبل الرفيق خالد علي الصالح الدليمي كما اشرت بكتابي الول وقد أصبح

 تموز مقتل14العهد الملكي بين ليلة وضحاها من ذكريات الماضي حيث تم بصبيحة 
لك فيصل الثاني وابن عمه عبد الله الذي شاركت انا بسحله كما اشرت بكتابي الولالم

 تموز بعد ان15فيما هرب نوري السعيد واختفى بعدة امكنة ليتم قتله باليون الثاني في 
تعرف عليه الناس وهو يلبس غبائة نسائية وحذاء رجالي 

وثانيا-شكل الضباط الحرار مجلس سيادة ثلثي بديل عن مجلس قيادة الثورةالذي كان
ينبغي ان يظم كل اعضاء حركة الضباط الحرارالمائتين وثلثة كما يذكر احمد فوزي بكتابه

كما ذكر بين زعيم ركن ونقيب  اوالمائتين وخمسةضابطا بمختلف الرتب32عبد الكريم ص 
بطاطو او اكثر كما اشارلهم مؤرخون اخرون لكي يكونوا المجلس الوطني او مجلس قيادة

 اشهر لحين اجراء انتخابات برلمانية حرة ليعود الجيش لثكناته6الثورة المؤقت ولمدة 
العليا ومنطبقا لحد المبادء الساسية لحركة الضباط الحرار .ولكن بعض اعضاء اللجنة 

له علقة بهم تجاهلوا هذا المبدئا واستولوا على السلطة ونسوا الدمقراطية والحرية
فتحول مجلس قيادة الثورة لمجلس رئاسي ثلثي من 

 ببغداد وكان امر الفرقة الثالثة ببعقوبة1904-اللواء الركن نجيب الربيعي سني مواليد 1
سفيرا للسعودية1957ولم يكن عضوا بحركة الضباط الحرار بل يساندها وتم ( نفيه) عام 

وكان معتدل ومسالما1963 شباط 8و 1958تموز 14وصار رئيسا لمجلس السيادة بين 
.124 ص 3/ بطاطو ك 1964ووسطيا وتوفي عام 



بغداد1900-الحقوقي محمد مهدي كبة شيعي معتمد حزب الستقلل ع ش مواليد 2و
124 ص 3 مع عدد من الوزراء بعيد مقتل الشواف / بطاطو ك 1959 شباط 7واستقال في 

بقرية بامرني بمحتفظة1916-العقيد الركن خالد النقشبندي كردي / سني. مواليد 3و
 بسبب توجهاته الوطنية وعمل محافظا بئاربيل وصار1952دهوك واحيل على التقاعد عام 
1962وتوفي في تشرينثاني1958عضو مجلس سيادة في تموز 

ظمت كل من 1958/1963و ثالثا -الحكومة الولى للجمهورية الولى بين 

-الزعيم الركن عبد الكريم (جاسم/قاسم) محمد رئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع مواليد1
 ودفن1958 قبيل تموز والدهمن اب عربي نجار عاصر اواخر العهد العثماني توفي 1914

بمنطقة الشيخ معروف الكرخي وام كيفية حسن اليعقوبي التميمية من عائلة شيعية
 ودفنت بالنجف ولقاسم خالتين هما عكاب بنت1958وتوفيت هي الخرى قبل تموز 

حسن والدة العقيد فاضل عباس المهداوي والثانية وصفة حسن لم تتزوج وله خالن هما
مطلك حسن يعقوب توفي ب(السفر برلك) ولم يكن متزوجا ومحمد حسن يعقوب كان من

ابطال المصارعة وتوفي شابا وله عم هو النقيب علي محمد بكر الذي استشهد عام
 عندما كان مع العثمانيين ضد النكليز الذين احتلوا بغداد وله اختين هاما امينة زوجة1917

ياسين محمد القيسي ونجية زوجة ابن عمه عبد الجبار جواد .وله شقيقين هماحامد
الذي كان يعمل دلل وكان ميال لمذهب والدته ولطيف نائب ضابط ميال لمذهب ابيه وصار

نائب ضابط وتعرفت عليه اناقبل الثورة عندما كان يسكن بمنطقة تل محمد حيث كان
يلعب الطاولة مع اخوتي بمقهى الجزائر.وعاش قاسم بمنطقة المهدية ببغداد الرصافة
وهي منطقة شعبية وفيها نسبة كبيرة من الكراد ومن البسطاء الذين يعملون بمختلف

الحرف والمهن والخدمات بحكم قربها من سوق الشورجة وسوق الغزل وورشات
(المنطقة الصناعية بمنطقة السباع وفيها يهود ايظاحيث يقطنون بمنطقة ابي سيفين .

 دخل احدى مدارس الكتاتيب بئادارة الملية فاطمة الجبوري زوجة امام1920وفي عام 
 كم60 عاش مع عائلته بناحية الصويرة التي تبعد1925/ 1921جامع منطقة الفضل وبين 

جنوب بغداد ليعمل والده بمزرعة اخيه النقيب علي  محمد حيث درس بالبتدائية هناك .

عادوا لبغداد وقطنوا بمنطقة قنبر علي بالرصافة وكان يسكنها عدد من1926وفي عام 
اليهود الذين كان بعظهم يبيع البيض ويتفنن بعض الصبية ومنهم قاسم بسرقتهم ودخل

مدرسة الرصافة البتدائية التي كان فيها عدد من الطلب اليهود الذين خالطهم وتعلم
دخل الثانوية المركزية وتخرج1931/ 1924منهم الحيلة والخداع والمراوغة والفطنة وبين

منها بالقسم الدبي وكان من بين زملئه كمال السامرائي الذي صار طبيبا وذنون ايوب
الذي صار روائيا واليهودي ادوار محلب .ومن اساتذته درويش المقدادي وصديق الخوجة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A.jpg


ومحمد بهجت الثاري باللغة العربية وعلي مظلوم وطالب مشتاق وشيت نعمان وعزين
الدين التنوخي (سوري ).وكان تلميذاهادئا وذكيا وانعزاليا وفقير المال و ضعيف البنية

وشفته العليامن جهة اليسار مشرومة قليل ولينبت عليها شعر مما اثر بنفسه 

 تخرج من العدادية التي كانت لمدة سنتين و عمل معلما بقائمقامية32/1931وفي عام 
الشامية بلواء الديوانية وكان من طلبه هديب الحاج حمود الذي صار وزيرا بوزارته الولى  

قدم طلبا للمحكمة الدارية وبدل اسم والده من جاسم لقاسم كما فعل1931وبنفس عام
ويفعل غيره من الناس الذسن يريدون اختيار افضل السماء لهم ولذويهم كما فعلت انا

عندما ابدلت اسم ابن اخي عباس من عناد لعماد كما اشرت بكتابي الول 

 صارضابط ركن و مدرسا1936/ 1935التحق بالجيش و1934/1932وبين 
العسكرية ببغداد بالكلية

 كان من بين من ساند انقلب بكر صدقي ونتج عنه مقتل العقيد الركن1937وفي عام 
جعفرالعسكري وزير الدفاع بحكومة العقيد يسين الهاشمي ثم مقتل العقيد بكر صدقي

العقيد الطيار محمد علي جواد قائد وسلح الجو  واحد وسبعة طيارين تدربوا بانكلترة وجاؤوا عاممع 
وتم نقل بن عمته الخر الزعيم عبد الجبار جواد للديوانية التي نقل لهابطياراتهم لبغداد 1931

قاسم كنوع من العقوبة لهما مما اثر نفسه وصار (ضد التوجهات القومية)

التي قادها ضد النكليز رشيد علي رئيس الوزراء1942وفي اثناءتمرد الثاني من مايس 
والعقداء صلح الدين الصباغ وفهمي سعيد وكامل شبيب ومحمود سلمان الذين كانوا

ينادون بالعروبة كان قاسم من بين العسكريين الذي لم يتعاطفوا معه

زاربريطانية لمدة ستة اشهر للعلج استفاد مما شاهده من تطور شامل 1947وفي عام 

شارك مع الوحدات العراقية بحرب فلسطين واظهر شجاعة وتعرف1949/1948وفي عام 
على الزعيم نجيب الربيعي الذي بقي على علقة جيده معه غير انه لم يدعوه للعمل معه

 1989لنه كان يتحفظ منه /احمد فوزي بكتاب عبد الكريم وساعته الخيرة طبع بغداد 

صارقاسم برتبة زعيم /عميد ركن وتنسب للفرقة الثالثة التي كان عليها1955وفي عام 
الفريق غازي الداغستاني الذي كتب عنه تقريرا سريا جاء فيه (انه ضابط يمتازبالمانة

 بالفرقة الثالثة19امر الفوج   صارعبد الكريم1956والحرص على اداء الواجب .وفي
 انتمى لحركة الضباط الحرار وصار رئيس اللجنة1957بجلولء بمحافظة ديالى وفي عام 
العليا فيها باعتبارة الضابط القدم

 عدةمشاريع سنشيرلها وانجزصارقاسم رئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع 1958تموز 14وفي 

 وعفا عن معظم الذين ادانتهم محمكة المهداوي لغتياله ولم1963شباط 9وقتل في 
41يعدم سوى عددا قليل من الضباط مرغما وبعد تردد طويل / احمد فوزي ص 

 تموز14الزعيم الركن عبد الكريم قاسم اول رئيس للوزراء لول جمهورية عراقية بين 
 من قبل النقلبيين البعثيين 1963 شباط 8 واعدامه في 1958
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-العقيد الركن عبد السلم محمد عارف الجميلي نائب رئيس الوزراء ووزير داخلية2و
 ببغداد الكرخ التي معظم ابنائها من العشائر السنة مثل1921 عام عربي سني ولد

الرواييين والعانيين والتكارتة والعبيد وليس بنهم اقليات قومية مثل الكراد ولدينية مثل
كمااليهود والمسحيين الذين يتركزون بمناطق باب الشيخ والفضل والمهدية وقنبر علي .

.كما ان عبد السلم كان يتردد على الجوامع بايام الجمع في حين لم يتردد عليها قاسم
انه كان متزوجا وتعيسا بحياته الزوجية حيث طلقته زوجته وهو بسجنه وتزوجت من

كما ان محاميه في حين ان قاسم لم يتزوج اصل. ولم يسجل عليه كونه كان يعاقر نسائا 
قاسم ذهب لبريطانية مهد الدمقراطية الوربية كما يسميها هتلر نفسه في حين لم ير

عارف اية دولةاوربية. كما ان عارف كان ثرثارا وارعنا كما يقول عنه فؤاد الركابي في حين
وكان الزعيم الركن عبد الكريمقاسم امر اللواء التاسع عشركان قاسم متزنا وكتوما .

بالقرقة الثالثة التي مقرها معسكر سعد بمحافظة ديالى فيما كان العقيد الركنعبد
السلم  عارف امر اللواء العشرين فيها وهو الذي  فجر الثورة واذاع البيان الول الذي كان

معد سلفا من بعض الشخصيات السياسية القريبة من حركة الضباط الحرار .وبعيد
تسلمه منصبيه نائب رئيس الوزراء ووزيرداخلية بدءا عبد السلم يتجول ببعض المحافظات

للتبشير بالثورة ويخطب خطبا رناناشفهية اوقعته بئاخطاء لغوية وفكرية ومشاكل مع
 على الدوام  .كما ان تبينه لشعار الوحدةالعربية والدعوة لهازملئه وخاصة رئيسه قاسم 

كان تبنيا غير مدروسا ومنفعل مما اثار حفيظة الشيوعيين والكراد والمسيحيين العرب
ايلول30  فكثرت اخطاؤه التي كان قاسم يدفعه لها مما برر له لن يعفيه من مناصبه في 

وعين بدله الزعيم الركن محي الدين عبد الحميدالنائب الول لرئيس اللجنة العليا1958
وافرج عنه وصاربطلبنظر البعثيين  عبد السلم بالتئامر وحاكمه وسجنه   للحركة واتهم 

وجاؤوا بعبد السلم من داره1963  شباط 8  في   الذين نجحوا بالتئامر ضد عبد الكريم 
.ولم يحق اي شي من1963       شباط9  ونصبوه رئيسا للجمهورية وامر باعدام قاسم في 

 بحادث تحطم طائرته كما سنشير1966  نيسان   13  شعارت الوحدةوقتل بدوره في 

بغداد عربي سني ابن1919-د.الحقوقي جابر عمر الراوي وزير تربية وتعليم مواليد 3و
وكانبائع اقمشة وكان عميدا سابقا لكلية الحقوق بغداد واستاذا بكلية المقوق بدمشق 

نفس يوم اعفاء عبد  وهو 1958   من ايلول 30  اول الوزراء الذي استقال من منصبه في 
 للصلح الزراعي30  السلم واصدار قانون رقم 

 عربي1917-الزعيم الركن ناجي طالب وزير شؤون اجتماعية مواليد الناصرية عام 4و
شيعي (والدته سورية ) ووالده كان رئيس بلدية الناصرية وكان هوامر حامية البصرة

وصارالنائب الثاني لرئيس اللجنة العليا فيها حيث كان الول1956وانظم للحركة عام 
والقوميين  وبقي ناجي يتعاطف مع البعثين الزعيم الركن محي الدين عبد الحميد 

1965  ثم رئيسا للوزراء عام 1963   وصار وزيرا عام 1959   ايلول 7  واستقال في 

بالسليمانية ووالده الثائر الشيخ محمود1912 علي الشيخ محمود وزير اشغال مواليد 5و
الب الروحي للطريقة القادرية بالسليمانية التي له املك  فيها وكان وزيراقتصادبالعهد

 مع بقية الوزراء البعثيين والقوميين 1959   شباط 7   واستقال في الملكي

بغداد كردي سني كان قاضيا ووالده1920-الحقوقي مصطفى علي وزير العدل مواليد 6و
قيل لسباب صحية1961  من مايس 13  واستقال في نجار مع والد عبد الكريم قاسم 

واستقال في كركوك صار وزيرصحة 1920-الدكتور محمد صالح محمود ع/ س مواليد 7و
 ص3و بطاطو ك 24 / طالب شبيب ص تضامنا مع القوميين ضد قاسم 1959  شباط 7

126/124

عربي سني وكان1920-د الحقوقي عبد الجبار الجومرد وزير خارجية مواليدالموصل 8و
 مع العناصر القومية وحل محله هاشم1959   شباط 7   واستقال في محاميا ونائبا سابقا

جوادوليس جواد هاشم



 

عربي سني1910-الحقوقي صديق شنشل وزير الرشاد (العلم) مواليد الموصل 9و
1959   شباط 7  واستقال ايظا في وهو سكرتير حزب الستقلل 

 استاذ1919-الدكتورالقتصادي ابراهيم كبه وزير اقتصاد واصلح زراعي مواليد بغداد 10و
بكلية التجارة ووالده تاجر من ذوي الدخل المتوسط  عربي شيعي ومتعاطف مع الحزب

 تموز14الشيوعي  وغير منتسب اليه وقيل بئانه ساهم بكتابة البيان رقم واحد لثورة 
.1960  شباط 16  واعفي من منصبه في 1958

بالديوانية عربي شيعي واحد1918-هديب الحاج حمود وزير الزراعة مواليد عام 11و
معلمي عبد الكريم قاسم وهو من الملكين وعضو قيادي بالحزب الوطني الدمقراطي

1960  كانون الثاني 5  واستقال في 

 وكان نائب الحزب الوطني الديقراطي1906-محمد حديد ع/ س مواليد الموصل عام 12و
وهو اقتصادي خريج بريطانية سبق و عمل وزيرا للتموين بالعهد الملكي ويملك حصصا

3/ بطاطو ك 1960  نيسان 23  واستقال في بشركة الزيوت النباتية وصار وزيرا للصناعة .
وهو والد المهندسة العالمية سهى 124ص

بالناصرية عربي شيعي ووالده1931-المهندس فؤاد الركابي وزير العمار مواليد 13و
وهو اصغر الوزراء1952موظف واول امين سر حزب البعث العربي الشتراكي منذ عام

سنا باول حكومة جمهورية بالعراق 

ويلحظ بان الوزارة الجمهورية الولى كانت متوازنة نسبيا بين العرب والكراد وبين القوى
السياسية الفاعلة .

ظهر النقسام داخل الحكومة1958   ايلول 30  وبعيد اعفاء العقيد الركن عبد السلم في 
بين تيار عراقي لقومي ويساري يمثله عبد الكريم قاسم وبين تيار قومي عروبي او

رجعي يقوده حزب البعث  
 وبعيد انعقاد مؤتمر انصار السلم الذي نظمه الحزب1959  وفي شباط واذار عام 

الشيوعي وشد له كل جماهيره من كل المحافظات بمدينة الموصل بدون موافقة العقيد
الركن عبد الوهاب الشواف الذي رفضه والن عن تمرده ضد حكومةعبد الكريم قاسم الذي

تصدى له وامر بقتله مع عدد من اركان مما دفع   فؤاد الركابي ومعه الحقوقي محمد
مهدي كبه والعقيد الركن الكردي خالد النقشبندي عضو مجلس السيادة الثلثي الدي

يمثل نظريا السلطة التشريعية ووزير العدل الكردي بابا علي والدكتور الحقوقي جابر عمر
الراوي وزير تربية والزعيم الركن ناجي طالب وزير البلديات وعضو اللجنة العليا لحركة

الضباط الحرار ومحمد صديق شنشل سكرتير حزب الستقلل تقديم استقالتهماحتجاجا
على الهيمنة الشيوعية وتعاطف عبد الكريم معهم فيما بقي بعض وزراء الحزب الوطني

الدمقراطي خلف الزعيم الركن عبد الكريم قاسم الذي بقي رئيسا للوزراءوعين وزرائا
  / طالبجدد منهم الطبيبة نويهة الدليمي عضوة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي

من حوار المفاهيم المفاهيم لحوار الدم طبع دار الكنوز1963 شباط 8شبيب بكتاب عراق 
24 ص 1999بيروت 
هرب لسورية التياشرف فؤاد الركابي على محاولة اغتيال قاسم و1959 تشرين اول 7وفي 

 من قبل1960 في اذاربالعدام وحكم عليه عليهمما غيابيا هرب لها ايظا  صدام حسين وكريم الشيخلي واخرين 
محكة الثورة  التي احالت سبعة وخمسين بعثيا لمحاكمتهم من الحاضرين برئاسة الرفيق

خالد علي الصالح الدليمي عضو قيادة قطرية الذي حكم عليه مع عدد من الرفاق
 الذين هربو لسورية بالعدام صدام حسين وكريم الشيخليفؤاد الركابي والحاضرين والغائبين وهم 

وكانت المحكمة بئاسة العقيد فاضل عباس المهداوي بن خالة عبد الكريم قاسم, 
كريمفعاد صدام  و قرر عبد الكريم العفو عمن ساهم بمحالة العتداء عليه 1962وفي عام 

  فيما لم يسمح1963 شباط 8الشيخلي للعراقبعيد مقتل عبد الكريم قاسم في 
 عودة فؤادالمتعاون مع ميشيل بقيادة علي صالح السعدي 1963النقلبيون البعثيون عام 

مع عضوالقيادة القومية الردني عبد ا الريماوي وخالد عل يالصالح وغيرهمالركابي الذي ابعد من الحزب 
1963 تشرين الول 18فيما عاد فؤاد بعيد اندحارالبعثيين في لتهامهم بالتعاطف مع عبد الناصر
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 فؤاد الركابي بوزارة الشئون البلديةوالقروية بنعلى يدي عبد السلم عارف الذي انفرد بالحكم وكلف
ساهموالفردية وغير القومية  عبد السلم عارف حيث استقال مجددا محتجاعلى سياسة 1965وتموز1964تشرين اول 

مع قوى قومية أخرى منها خالد علي الصالح عضو القيادة القطريةالسابق والعقيد الركن صبحب عبد الحميد احد 1965غلم 
الحركة الشتراكية العربية الضباط الحراربتأسيس

البكر وصدام واغتاله تم اعتقال فؤاد الركابي  من قبل 1969وفي عام 
ا وكما اشرنا سابق124 /3/يلحظ ح بطاطو ج.1971بالسجن عام 

 برئاسة عبد الكريم قاسم 1963شباط8.حتى 1958ورابعا-اهم منجزات ثورة تموز 
برئاسة عبد الكريم قاسم بسنواتها1958 تموز 14ليمكن انكارما حقتته ثورة 

الخمسةعلى الرغم مما واجهته من صعوبات وصراعات ومؤامرات داخلية وضغوط ايرو
امريكية خارجية فانها حققت انجازات كبرى منها خاصة 

تم وضع دستورجمهوري ( مؤقت ) اكد على الخاءبين العرب والكراد1958-في اب 1
والتركمان والسريان وباقي القليات الخرى المتاخية والمتحابة وعلى فصل السلطات

وعلى الحريات العامة ولكنه بقي مؤقتا 
.
 وافقت على اول قانون للصلح الزراعي الذي لم يسبقهغير1958من ايلول 30-في 2و

ترقيعات عثمانية وملكية بقطاع الزراعةالذي بقي فيه الفلحيين مستضعفين بارضهم
ولكنه بقي اصلحا ناقصا ولم يتطور. غير انه بقي فكرة وتطبيقا افضل من كل الذي سبقه

ولحق به  

 قضت الجمهورية  على حلف بغداد بخروج العراق منه  وغير اسمه1959 اذار 9-في 3و
1960 )قبل ان يتلشى عام CENTOلسم (السنتو

 من99.5 صمم عبد الكريم قاسم على اصدارقانون تئاميم اكثر من/ 1961-في عام4و
اراضي العراق ومنع الشركات النفطية الجنبية البحث والتقيب والتصدير فيها

ترئاس عبد الكريم قاسم ببغداد المؤتمر التئاسيسي لمنظمة1960من ايلول 15-في 5و
/التي ظمت ايظاالسعودية والكويت وايران وفينزوية وتظم حتى الن ثلثةOPECالوبك 

ول زالتG. Ayashe, Dictionnaire du Petrole, edition Sycomore,  1981Paris p 151عشر دولة /
تعتبراهم منظمة نفطية عالمية ول ينقصها ال اخلص ووعي قيادات الدول المشاركين

فيها 

-دعم عبد الكريم قاسم حركات التحر الفلسطينية حيث سهل للشباب الفلسطينيين6و
الدخول بالكلية العسكرية ببغداد وشكل وحدات عسكرية منهم مستقلة نسبيا بئاداراتها
الذاتية ودعم الثورة الجزائرية ماليا واعلميا الجزائرية كما شار لذلك عبد اللطيف الشواف

بكتابه بعد الكريم قاسم وعرقيون اخرون 

-وسع  ونوع عبد الكريم قاسم العلقات الدولية للعراق وخاصة مع التحاد السوفياتي7
والدول الوربية المرتبطة به وبالصين الشعبية

صادق على قانون الجمعيات والمنظمات النسائية والطلبية والشبابية1962-في عام 8و
والنقابات والتحادات المهنية والحزاب السياسية .ولكنه لم يمنح كل الحزاب حقوق

العمل بحريةبل منح بعضها 

-قرر عبد الكريم قاسم اخرج الدينار العراقي من دائرة الجنيه السترليني وصار يقيم9و
على اساس اسعار السوق الدولية

بيبة نزيهة الدليمي عضوة سابقة باللجنة عينعبد الكريم قاسم الط1959-في عام 10و
المركزية للحزب الشيوعي وزيرةعمل كئاول امرئة عربية واسلمية تعين بمنصب وزاري  

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1965
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/1965
http://ar.wikipedia.org/wiki/1964


ف الدور والمساكن للعمال والموظفين وضباط الجيشبقرر عبد الكريم قاسم بناء ء ال11و
بغداد والمحافظات  لم يسبقه ويلحق به احد بهذا المجال السكاني  

 نمى عبد الكريم قاسم بعض الصناعات البسيطة والمعلبة بعدة مدن من منتوجات12و
الدبس والبرتقال 

-تميزعبد الكريم قاسم بالعفة والنزاهة والوطنية والتسامح.ولم يسجل عليه انه13و
استغل اوانتفع شخصيا او عائليا وانه عفا عمن وجه ضده رصاصات الموت ,,غير ان مايؤخذ
علي عبد الكريم قاسم هو انه ليس شيوعيا كما هو العقيد الركن عبد السلم ليس بعثيا

بل تعاطف معهم واستغلهم مثلما استغل قاسم هو الخر تعاطفا اكثر نسبيا مع
الشيوعيين حيث كان يعرف بعض قياداتهم وشجع حركة انصارالسلم العراقية التي

10 مهرجانا استفزازيا بمدينة الموصل التي فيها حوالي /1959 ايلول9/7اقامت بين 
من المزارعين والكسبة ودون التنسيق مع امر حامية50مسيحيين ومثلهم من الكراد و /

الموصل العقيد الركن عبد الوهاب الشواف احد الضباط الحرار الذي تصدى لهم فئامر عبد
 ضابطا من17  امر باعدام الكريم قاسم بقصف مقره ومقتله مع عدد من ضباطه كما 

المساندين للشواف منهم المهندس العقيد الحتياط رفعت الحاج سري مؤسس وسكرتير
حركة الضباط الحرار ومدير الستخبارات والزعيم الركن ناظم الطبقجلي قائد الفرقة

ك كما اشرناالثانية التي مقرها بكركو

وخامسا-انقسم الشارع العراقي بين يساريين يقودهم الحزب الشيوعي ومعهم معظم
الكراد ومعظم المسيحيين والدمقراطيين وبين يمنيين يقودهم  حزب البعث ومعه حزب
الستقلل وبعض القوميين و القوى اليمنية والمحافظة والرجعيةبما فيها القوى الدينية

بمن فيهم محسن الحكيم والد عبد العزيز الحكيم وجد عمار الحكيم الدي اصدر فتوى
بتحريم الشيوعية 

انفصلت سورية عن مصر وانتهت تجربة الوحدة العربية لنها لم1961من ايلول 23وفي 
تقم على اسس دمقراطية والتوازن بين السلطات بين البلدين بل شعر السوريون بانهم
صاروا تابعين وخاضعين للمصرين ففرح الشيوعيون العرب مثلما فرحت الرجعية العربية
والمبريالية لهذا النفصال الذي عمل كل منهم من جانبه لحصوله بمن فيهم عبد الكريم

قاسم الذي هنئا الرئيس السوري النفصالي(الزعيم الركن مئامون الكزبري ) والتقى
معه على الحدود العراقية  السورية وقدم له منحة مالية وغسكرية فبقي البعثيون

يعتبرون قاسم والشيوعيين  خصمين لهم 

لم ينجح البعثيون بمحاولة اغتيال عبد الكريم قاسم وتم1959 تشرين اول 7وسادسا-في 
 بعثيا منهم خالد علي الصالح عضو القيادة القطرية التي هرب معظم  اعضائها57اتهام

فتشكلت قيادة قطرية جديدة سنشير 
لها واستمرت بالتصدي لعبد الكريم قاسم 

 نظمت القيادة القطرية  لحزب البعث بالعراق اضراب البانزين وفي عام1960وفي عام 
 نظمت اضراب الطلب من اجل خلق الجواء المناسبة لمؤامرتهم اللحقة1962

نفذت القيادة القطرية ومكتبها1963 شباط 8 رمضان / 17وسابعا-في فجر الجمعة 
العسكري هجوما عسكريا بريا و نهريا وجويا على مقر وزارة الدفاع ببغداد حيث مقر

الزعيم عبد الكريم قاسم الذي قاتل ومعه اللف من الشيوعيين الذين ساندوه غير انهم
 شباط وتم نقله لدار الذاعة حيث امر باعدامه9لم ينجحوا بحمايته فئاضطر للستلم يوم 



رفيقه بالسلح عبد السلم عارف (الذي سبق لقاسم ان عفا عنه ) وبعد اقل من ساعة
من مناظرة عاصفة اثبت بها قاسم بئانه اشجع واخلص من عبد السلم ومن معه من
حفنة البعثيين المتعطشين للسلطة منهم علي صالح السعدي وطالب شبيب واحمد

حسن البكر وساهموا بئاضعاف العراق والمفاهيم العروبية  

18و 1963 شباط 8-الجمهورية العراقية الثانية والبعثية الولى بين XXIIIو
1963تشرين الثاني 

 لم تنجح القيادةالقطرية1959 تشرين اول 7 في 1963/1961اول القيادة القطريةبين
 بعثيا منهم خالد علي57برئاسة فؤاد الركابي بئاغتيال عبد الكريم قاسم الذي اعتقل 

الصالح احد اعضائهاالذين  هرب بعظهم فتشكلت قيادة قطرية جديدة بين
ظمت كل من 1963/1961

-العضاء المدنيون1
 ناحية هبهب قضاء الخالص / محافظة1928-القتصادي علي صالح السعدي مواليد 1

ديالى شرق بغداد كردي فيلي شيعي مستعرب عمل والده بستاني  ببعقوبة ببساتين
الحيدري وحصل هو على بكالوريوس تجارة وكان عضوا بحزب الستقلل وانتمى لحزب

وامين سر الحزب وعضو القيادة1960 وصارعضو قيادة قطرية عام 1952البعث عام 
القومية ونائب رئيس الوزراء ووزراء الداخلية ووزير الرشاد ورئيس المكتب العسكري

 ح3//ك1963تشرين 18حتى ابعاده لسبانية مع رفاقه حمدي وهاني ومحسن في 
.284/281بطاطو ص 

وخريج كلية التربية وصار1929-المدرس حمدي عبد المجيد العاني مواليد بغداد عام 2و
 عضو ق قطرية ونائب امين السر ووزير الشغال والسكان حتى تشرين الثاني1960عام 

حيث ابعد لسبانية مع كل من علي وهاني ومحسن 1963

 شيعي خريج كلية التربية ووالده كان عطارا وصار1935-حازم جواد مواليد الناصرية 3و
وزير الدولة وعضو مكتب عسكري حتى فصله1960وعضو قطرية عام 1955بعثيا منذ عام 

1963عام 

 بقضاء الرميثة /محتفظة  الديوانية شيعي من1931المهندس طالب شبيب مواليد  4و
1951/1948عائلة ميسورة تعمل بالزراعة والتجارة وكان عضوا بالحزب الشيوعي بين 

عضو قيادة قطرية وعضو مكتب عسكري1960 وصار عام 1957وانتمى لحزب البعث عام
 1963وقيادة قومية ووزير خارجية حتى نهاية 

قضاء الهندية1932 شيعي مواليد 1963/1960-الحقوقي حميد خلخال بين 5و
 وزير شؤون اجتماعيةحتى1960محافظةبابل وابن فلح .وصارعضو ق قطرية عام 

1963تشرين ثاني

 بمحافظة الرمادي / النبار غرب1934-الفنان كريم شنتاف العاني سني مواليد 6و
 وعضو القيادة القطرية ورئيس1960العراق خريج كلية الفنون وهو ابن سائق وصار عام 

..1963تحرير جريدة الجمهورية حتى تشرين الثاني 

 عربي شيعي الب وام سنية مواليد بغداد1963/1962-الصيدلي هاني الفكيكي بين 7و
واصله من محافظة العمارة / ميسان والده محامي وصار عضو مجلس قيادة الثورة1936

. 1963/1962وابعد مع علي ومحسن وحمدي بين 

بالنجف خريج زراعة1934-د.القتصادي محسن الشيخ راضي عربي شيعي مواليد 8و



وكان ممن تعرفت1961وتم اعتقاله عام 1960وابن عائلة دينية صار عضو ق.قطرية عام 
1963 شباط 8 والسجن واطلق سراحنا من سجن بعقوبة في 1962عليهم بالمعتقل عام 

 وابعد لسبانية وحصل لحقا على دكتوراه زراعة من1963وصارعضو مجلس قيادة الثورة 
الوليات المتحدة واشتغل بالزراعة والصيرفة

 بكربلءشعي  وكان بعثيا منذ عام1930-الدكتور القتصادي سعدون حمادي مواليد 9و
1962 / 1960 وبين 1958/1957و 1952 /1953 وعضو بئاول ق قطرية بين 1943

/ اضافة لكونه عضو قيادة قومية ومن بين اهم مفكري حزب البعث1979 /1992وسيكون 
459 ص 2لحظ بطاطو ج 

-عضوا القيادة القطرية العسكريين 10و
وعضو1956ببغداد بعثي منذ عام 1925-المقدم الركن صالح مهدي عماش مواليد عام 1

وونائب رئيس المكتب العسكري للحزب بين1956حركة الضباط الحرار منذ عام 
ووزير الدفاع1963ووزير داخلية حتى نهاية 1961 وعضو ق قطرية منذ عام 1962/1971

وتوفي بصورة غامظة عندما كان1971/ 1970 ونائب رئيس جمهورية بين1963عام 
سفيرا مبفيا بفنلندة من قبل صدام 

-العقيد غير الركن احمد حسن البكر التكريتي تحدثنا عنه 2و

/منهم 1962 1960ورفاق كانوا اعضائابالقيادة القطرية بين

بكربلء والده رجل1930عربي شيعي مواليد 1962/1960-الطبيب تحسين معلة بين 1
باعتباره ساهم بعملية اعتيال عبد الكريم قاسم وفي1960دين وحكم عليه بالسجن عام 

.1970/1968 وعميدكلية طب بغداد بين 1963 صار سفيرا بالجزائر عام 1963عام 
2005واشتغل بالمعارضة ضد صدام وتوف يبلندن عام 

 بمحافظة ديالة سني كان عضوابحزب1927-المحامي فيصل حبيب الخيزران مواليد 2و
ولم يكن نشطا وليوجد ود بينه وبين علي1962/1960الستقلل وصارعضو ققطرية بين 

صالح السعدي الذي يحقد عليه على اساس انه ابن شيخ مشايخ عشيرة العزة فئاقنع
284 ص 3 / ح بطاطو ج 1962المؤتمر القطري على تجميد نشاطه عام 

 عربي سني على الرغم من انه من اصول هاشمية1962/1960-دحام اللوسي بين 3و
 ناحيةالوس /محافظة النبار خريج كلية التربية ومن عائلة فلحية1934مواليد

 عربي شيعي مواليد بغداد من1962/1960-الصيدلي عبد الحسين عبد الصاحب بين 4و
الكرادة الشرقية .

-1       شكلت القيادة القطرية مجلسا لقيادة الثورة يتكون من اعضائها1963  في شباط وثانيا-
-الصيدلي4      -المهندس طالب شبيب و3      -المدرس حازم جواد و2       و1977/1928  القتصادي علي صالح السعدي عاش بين 

-8      -المدرس كريم شنتاف و7      - الحقوقي حميد خلخال.و6      -المدرس حمدي عبد المجيد و5      /.و1936  هاني توفيق الفكيكي بين 
 شباط مع اثنين من اعضائها8  - د. زراعة محسن الشيخ راضي الدي اطلق سراحه معنا يوم 9      د.اقتصاد سعدون حمادي و

- العقيد الركن صالح مهدي عماش واضيف لهما ستة من2      - العقيدغير الركن احمد حسن البكرو1      العسكريين وهما كل من
- الزعيم عبد الستارعبد اللطيف  صار وزيرا2       الزعيم الطيار حردان التكريتي صار قائد القوة الجوية و1      العسكريين هم

 صارامر الحرس1960  - العقيد الطيار مندرالونداوي تركماني عضو حركة الضباط الحرار وعضو منذ عام 3      لصناعة و
- العقيد المظلي عبد الكريم نصرت عضو حركة الضباط الحراروادى مع المقدم الونداوي ادوارا فعالة باسقاط قاسم4      القوميو

-المقدم الركن انور عبد6      - العقيد طاهريحى التكريتي صار مدير شرطة عامو5       و1970      وتعرض للقتل على يدي صدام عام
مما يرجح كفتهم بالقرارات الحزبية 49   من اعضاء القيادة اي /9/8      القادر الحديثي مما يعني بان العسكريين صاروا يشكلون



وثالثا رئيس الجمهورية العقيد( المشير ) الركن عبد السلم محمد عارف الجميلي الذي
 نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية واعفي من مناصبيه في1958 تموز 14صار بعيد ثورة 

 وتعرض للسجن وعفا عنه عبد الكريم قاسم وفرض عليه اقامة جبرية1958ايلول 30
بداره بالعظمية كما اشرنا 

وبعيد نجاح البعثيين بئانقلبهم ضد عبد الكريم ارسلو المهندس عدنان القصاب العاني
ليجلبه من داره ويبلغه بئان البعثيون اختاروه رئيسا  للجمهورية بئاعتباره خصما لعبد

الكريم. ا ي البعثيين اختاروه اضطرارا مثلما كان الثوار الذين قتلوا عثمان قد اختاروا عليا
اضطرارا لكي يبرروا فعلتهم الجرامية اذ لم يملك اي منهم القدرة والشجاعة لن يكون

  322ص 3 و ح بطاطو ج324طالب شبيب ص  /رئيسا 

 وخريج1914ورابعا-رئيس الوزراء العقيد غير الركن احمد حسن البكر التكريتي مواليد 
متوسطة وصار ضابط اعاشة ويقال بئانه صار عضوا بحركة الضباط الحرار منذ بداية عام

كرد فعل لنشاط الشيوعيين1960ولم يثبت ذلك بشكل واضح  وانظم للحزب عام 1958
 وليس لقناعة ل بالعروبة ولبالوحدة ول بالشتراكية ول بالحرية1963/1958المتزايد بين 

 صار عضو ق قطرية عام1963صارعضو مكتب عسكري وبمطلع عام 1962وفي عام 
 وعزله من قبل1968 ورئيسا للجمهورية بين 1979/1964 ثم امين سر الحزب بين 1963

 ليموت لحقا بظروف غامظة ليس بعيدا عنها صدام/ انظر ح بطاطو1979صدام في تموز 
322 ص 3ج 

برئاسة البكر وتكونت من 1963وخامسا الحكومة البعثية الولى لعام 
-القتصدي علي صالح السعدي عضو قادة قطرية وامين سر الحزب تحدثنا عنه نائب1

رئيس الوزراء وزير الداخليةوتم عزله ونقله لوزارة العلم وهو بداية النشقاق داخل
القيادة القطرية ووقوف معظم العسكريين ضده لنه يوصف بالتطرف والمثالية والنزاهة 

 1977/1928علي صالح السعدي عاش بين 

-حازم جواد عضو القيادة القطرية تحدثنا عنه وزير دولة لشؤون رئاسة الجمهورية2و
وةوير داخلية بعد ابعاد علي صالح السعدي 

المهندس طالب شبيب عضو قيادة قطرية تحدثنا عنه وزيرخارجية  3و
 
-الحقوقي حميد خلخال عضو قيادة قطرية تحدثنا عنه وزير شؤون اجتماعية 4و

-الفنان كريم شنتاف الدليمي عضو قيادة قطرية تحدثنا عنه وزير ثقافة5و

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:Ali_salih.jpg&filetimestamp=20060809064520&


-المقدم الركن صالح مهدي عماش عضو قيادة قطرية تحدثنا عنه وزيرا للدفاع 6و

-الدكتور مسارع الراوي وزير ارشاد/ اعلم وحل محله علي صالح السعدي بعد ان ابعد7و
من من الداخلية

 
-الدكتور عبد الستار الجواري وزير تربية 8و

-الطبيب محمد الشواف وزيرا للصحة9و

-الزعيم الركن ناجي طالب عضو حركة الضباط الحرار تحدثنا عنه وزيرا للنفط10و

-الزعيم الركن المهندس عبد الستار عبد اللطيف عضو حركة الضباط الحرار وزيرا11و
للصناعة 

-واللواء الركن محمود شيث خطاب وزير الوقاف والشؤون الدينية 12و

 تشرين من نفس العام لم يستطع البعثيون تحقيق اي18و 1963شباط 8وسادسا-بين 
شيئ من شعاراتهم الثىثية (الوحدوية والحرية والشتراكية) على الرغم من انهم تباكوا

 من اجل اقامة الوحدة الفورية مع الجمهورية المصرية برئاسة عبد1963/ 1958بين 
من ايلول23الناصر الدي كان يخشى تكرار مرارة تجربة انفصال سورية عن مصر في 

.كما انهم انشغلوا بشكل جدي بتصفية رفاقهم الشيوعيين الدين استشهد المئات1961
لتشكيل قيادة1963 شباط28 في 35رار رقم فقد اصدرمجلس قيادة الثورة قواعتقل اللف منهم  

الولبرئاسة المقدم الطيارمنذرالونداوي سني تركماني عضو مكتب عسكري والرئيس  الحرس القومي 
الول المدني ابو طالب عبد المط ب سيد شيعيوالرئيس نجاد الصافي سني تركماني عضو فرع بغداد المدني 

عضو فرع بغداد والملزم الول المدني احمد العزاوي سني عضو شعبة والملزم الول المدني صباح المدني
والملزم حازم سعيد سني والملزم عطا محي الدين شيعي.كان معتقل1962سيد شيعي كان معتقل معنا عام 

 اضافة لعدد اخرمن البعثيين المتعطشين للدماء منهم خاصة هاني الفكيكي ومصطفى الفكيكي1962معنا عام 
واديب الفكيكي ومحسن الشيخ راضي وحمدي عبد المجيد وخالد طبرة.وصفاء الفلكي ويهاء شبيب وصفاء
اخوا طالب شبيب وعدنان الدليمي وسعدون شاكر وصدام حسين واحمد ابوالجبن وعدنان ابراهيم الجبوري

الدي قتله احمد العزاوي بسورية لحقا وعمارعلوش وغيرهم من العشرات من / انظرطالب شبيب ص
.262 ص 3 وسميرعبد الكريم اضواء على الحركة الشيوعية دارالصياد بيروت وبطاطو ج 201/200

وقد تم اعتقال سبعة الف شيوعي من المدنيين والعسكريين وتشير احصائات رسمية
استشهاد مائة وخمسين شيوعيا بينماالواقع يقترب من مائتين منهم العميد الركن الطيار

بغداد متعاطف مع الشيوعيين1914الحتياط جلل الوقاتي العاني عربي /سني مواليد 
بحركة السلم الماركسية.و اول من1954 وشارك عام 1952حيث احيل للتقاعد عام 

 بعيد خروجه من داره للتحاق بواجبه كقائد للقوة الجوية1963 شباط 8استشهدبصبيحة 
عربي سني ووالده سراج وكان1920والمقدم الركن فاضل البياتي مواليد بغداد عام 
 والمقدم ابراهيم كاظم1963 شباط عام 8مسؤول الحزب بمعسكر ابي غريب وقتل في 

والمقدم الركن خزعل علي السعدي مواليدبغداد1963 شباط 8الموسوي اعدم في 
1963 شباط 8عربي شيعي كان امر فوج المثنى للدبابات بابي غريب قتل يوم 1919

 بغداد من اب سني وام كردية شيعية وكان عضو للجنة الضباط الحرارمنذ عام1914والزعيم الركن عبد الكريم قاسم مواليد 
 شباط11واعدم في 1958 تموز 14 وصاررئيسها بحكم القدمية العسكرية وساهم بالثورة وصاررئيسا للوزراء منذ 1957
من قبل عبد السلم عارف الذي سبق وان حكم عليه قاسم بالعدام عفا عنه والعقيد فاضل عباس فاضل المهداويي1963

 مع ابن خالته عبد1963 شباط 8 ورئيس المحكة العسكرية العليا واعدم في 1957عضو حركة الضباط الحرار منذ عام 
الكريم قاسم .

من اب عربي سني وام كردية سنية وعضو حركةالضباط الحرارمنذ عام1918والعقيد الركن وصفي طاهرمواليد بغداد 



وابن عم زكي خيري احد اعضاء اللجنة المركزية للحزب الشيوعي وهو الذي ظم عبد الكريم قاسم لحركة الضباط1956
/ بطاطو1963 شباط مع عبد الكريم قاسم 11 واعدم معه في 1958 وصار المعاون الميداني له منذ عام 1957الحرارعام 

 205 ص 3ج
بالعمارةعربي سني وكان1917والزعيم الركن الحتياط طه الشيخ احمد مواليد عام

 مديرالستخبارات1959على انه شيوعي وصار عام1958/1953محال على التقاعد بين 
 مع عبد الكريم قاسم 1963 شباط 11العسكرية وقتل في 

 كان المدعي العام بالمحكمة1957 والعقيد الركن ماجد محمد أمين شيعي من الحلة عضو حركة الضباط الحرارمنذ عام 
مع عبد الكريم قاسم .1963شباط 11العسكرية واعدم في 

وصاررئيس النضباط العسكري واعدم في1957والعقيد الركن عبد الكريم الجدة سني عضو حركة الضباط الحرارمنذ عام 
 مع عبد الكريم قاسم .1963 شباط 11

وصارامرالكتيبة الثانية باللواء1945عربي سني شيوعي منذ عام 1920والمقدم الركن  حسين خضر الدوري مواليد 
3/ بطاطو ج1963شباط 11العشرين بجلولء .مركزعبد السلم غارف و عبد الكريم سابقا وعضو محمكة الشعب اعدم في 

206ص 
بغداد عربي /سني وصار امرالفرقة1918والزعيم الركن دواد سلمان الجنابي مواليد 

الثانية بكركوك خلفا لناظم الطبقجلي الذي اعدمه قاسم .وكان الداود قد اعتقل في
 بسبب احداث كركوك الدموية التي ساهم الشيوعيون بها وتعاطف معهم1959حزيران 29

مع عبد الكريم قاسم 1963 شباط 11وقتل في 
وانظم للحزب الشيوعي عام1922والملزم مهدي حميد كردي مواليد السليمانية عام 

 /ح1963واعدم عام 1959ولعب دورا باحداث الموصل عام 1958/1949 واعتقل بين 1945
..231 ص 2بطاطو ج 

 ووالده عامل سراجة وكان مسؤول الحزل الشيوعي بفوج1920 والمقدم الركن فاضل البياتي سني عربي مواليد بغداد عام  
205 ص 3/ بطاطو ج 1963الدبابات الثانب بابي غريب وقتل عام 

 1963ومن المدنيين الشيوعيين الذن قتلوا عام 
 بالنجف خريج1922حسين احمد الراضي الرضوي( سلم عادل ) عربي شيعي مواليد 

 ومقتله1956 وصار سكرتير عام الحزب منذ عام 1943معهد المعلمين البتدائة انتمى عام 
339 ص 2/ بطاطو ج 1963تحت التعذيب في شباط 

.الصورة مقدمة منزوجته الرفيقة ثمينة ناجي 1963ومقتله عام 1922سلم عادل بين 

بغدادوانظم للحزب عام1914والطالب الحقوقي يوسف متي عربي كلداني مواليد 
 وهو واحد من خمسة1963وصار عضوا لجنة مركزية بالعام التالي واعتقل عام 1934

اعضاء شكلوا اول لجنة مركزية للحزب الشيوعي العراقي وهم مهدي هاشم وزكي
 بالرمادي ابن ضابط عثماني وانتمى عام1910خيري والمحامي قاسم حسن مواليد

 ثم صارسكرتيرعام1944/ 1941للحركة الشيوعية وسافر للتحاد السوفياتي بين1929
 وسفيرا للعراق بالهند وجيكوسلوفاكية بين1954/1948الحزب الوطني الدمقراطي بين

1963/1959 

وكان من1945وانتمى للحزب عام 1924والحقوقي نافع يونس كردي سني مواليد اربيل 
1948 برئاسة فهد قبل اعتقاله عام 1947بين اعضاء اللجنة المركزية الرابعة لعام 

218 ص 2 / ح بطاطو ج 1949واعدامه عام 



وعبد الرحيم شريف العاني مسولي لجنتي الثقافة والقتصاد مات اثناء التعديب .

بالكاظمية/ بغداد وكان1917والحقوقي محمد حسين ابو العيس عربي شيعي مواليد 
ووضعت جثته بزنزانة زوجته الرفيقة سافرة جميل 1963عضو لجنةمركزيةواعدم باذار 1961حتى عام 

اخت زكي نجيب حافظ نقيب المحامين وهي اديبة نالت جائزة على روايتها دمى واطفال 

1963وحسين عوينه شيعي عضو اللجنة المركزية قتل عام 

 خريج اعدادية صاحب مكتبة1927ومحمد صالح العبلي عربي سني مواليدبغداد عام 
اسمه الحركي نعمان و1955وعضو اللجنة المركزية بين 1945وابن مزارع وانتمى للحزب عام 
1963ومسؤول تنسيق المنظمات القيادية وقتل عام 

طالب ثانوية وابن1926وهادي هاشم العظمي عربي سني مواليد العظمية عام 
1955وعضو لجنة مركزية ومكتب سياسي منذ عام 1945موظف وارتبط بالحزب عام 

   341 ص 2حيث كسر البعثيون ظهره فكشف اسرار الحزب / بطاطو ج 1963ومقتله عام 

خريج دار المعلمين1926وجمال الحيدري ( اسمه الحركي جبار)كردي سني مواليد اربيل 
وكان يقود (جناح الشرارة ) وعضو المكتب1945وانتمى للحزب الشيوعي منذ عام 

فاضل الحيدري وكان عمره اربعة ومعه ولده 1963تموز 21 وقتل فيمسؤول مكتب الفلحينالسياسي و
عشر سنة حيث كان يقوم احيانا بنقل الرسائل 

وهو ابن صياد سمك1925والمحامي حمزة سلمان الجبوري عربي شيعي مواليد بغداد 
و كان عضو باللجنة المركزية والمكتب1943بالبصرة وارتبط بالحزب الشيوعي منذ عام 

وكان معتقل1959من اذار 9السياسي ومكلف بالعمل بالموصل حيث اشرف على احداث 
وتعرفت عليه بسجن بعقوبة وكان وديعا ومثقفا وله بنتين او ثلثة كن1961منذ عام 

يزرونه ببعض الشهر مع والدتهن ويهيئ لهن حقائبا صغيرة يحوكها من خرز النمنم
على يدي عصابات الحرس القومي بقيادة (السيد)صباح1963واستشهد في شباط 
..163 ص 3المدني / ح بطاطو ج 

ومقتله1961وصارعضو لجنة مركزية بين 1954 وارتبط  بالحزب عام 1924والحقوقي نافع يونس كردي مواليد اربيل عام 
218ص 2/ بطاطو ج 1963عام 

1963وعبد الجبار وهبي عضولجنةمركزية وصحفي قتل عام 

تم مقتل ضابطين و تسعة عشر ضابط صف وجندي  بمعسكر سعد1963وفي شباط 
ببعقوبة

التي راح ضخيتها بعض البرياء1959 شيوعيا شاركوا باحداث كركوك عام 28كما تم اعدام 
 يشير الى انه كان هناك خمسة عشر ضابطا شيوعيا191 ص 3/يشير حنا بطاطو ج

بحامية الموصل اللواء الخامس اثناء تمرد الشواف منهم اثنين مسيحيين والبقية سنة
وكلهم من الموصل ماعدى ملزم محمد جميل الكتيبة الثالثة من زاخو 

وصارعضو لجنة1941 موظف سكك  وانتمى للحزب عام 1942مواليد بغداد وجورج تلو ( كلداني مسيحي ) اسممه الحركي 
وكان مسؤول المكتب العسكري الذين تم القبض عليهم واعدامهم .منهم نافع يونس1963ومقتله عام 1955مركزية بين 

4/3  ان وسلطان ملعلي وعبد الستارمهدي رضا.وهادي هاشم العظمي لم يقتل لئانه اعترف بسبب التعديب غيرالئانساني اي 
1963   من كوادر الصف الول والثاني في عام 50  من اعضاء اللجنة المركزية قد قتلوا و/ 

كما تم سجن عدد من الضباط والمدنيين وتم اطلق سراحهم لحقا منهم
 لشتراكه بثورة ضد التراك1916عربي شيعي وكان والده اعدم عام 1915العميد الركن حسن عبود مواليد بابل 

1959 صارامر حامية الموصل بعبد اغتيال عبد الوهاب الشواف في اذار 1959وصارهوعضو بالحزب الشيوعي وفي عام 
205 ص 3 /بطاطو ج 1966مؤبدا واطلق سراحه عام1963واعتقل وحكم عليه عام 

 بمعسكر الوشاش27من ل3بغداد عربي سني من عائلة فلحية امر ك 1917والعقيد الركن ابراهيم الجبوري مواليد 



205ص 3واطلق سراحه/ بطاطو ج1963واعتقل عام 1955وهوعضو بالحزب الشيوعي منذ عام 

 متعاطف مع الشيوعيين وصارامر اللواء المدرع السادس بئابي1916والعقيد سلمان عبد المجيد الحسان عربي سني مواليد 
205 ص 3/ بطاطوج1967/1963غريب اعتقل بين 

وصار مسؤول لفرات1943خريج ابتدائية ارتبط بالحزب الشيوعي عام 1920وحسين سلطان عربي شيعي مواليد النجف عام 
272 ص 3 / بطاطو ج1967/1962واعتقل بين 

 حكومة نوري السعيد الجنسية1955والمحامي توفيق منيرالعاني وهم مع كامل قزانجي كانوا من بين من سحبتهم منهم عام 
 

ومتي الشيخ الذي اعترف.ومهديكما تم اطلق سراح كل من الدكتورمحمد الجلبي وحمدي ايوب العاني وعبد الرحيم عجينة 
وعبد الرضاعبيد وطه سلطان.وعلي شريف وعبد الرزاق غصيبة وابراهيم كاظم الموسوي وكاظم عبد الكريم وعباسحميد.

الدجيلي وهاشم عبد الجبار وجبارخضيروفالح الجباري واحسان البياتي ومصطفى عبد ا.ورشاد سعيد وعبد الرزاق الزبيدي
وبقي1958 1948واعتقل بين1945وانظم للحزب عام 1924وحميد النهروعبد السلم الناصري ع/ش مواليد البصرة عام 

.303و 209و204و160 ص 3 ح بطاطو ج .و324./195طالب شبيب ص عضو لجنة مركزية./.انظر

1963تموز3حسن السريع في ريف  تمرد عدد من نواب الضباط والعرفاء والجنود الشيوعيين بقيادة الع1963 تموز4وفي 
ومقتل ثلثة وعشرين عسكريا شيوعيا-ولم يكن امامهم من حل ال الدفاع عن انفسهم من قبل شباب شجعان امنوا بريهم
وبشعبهم وبحزبهم وبقياداتهم وكفروا بالسلطة البعثية الغاشمة.ونسقوا بينهم وهم بمواقع عملهم بمعسكرات التاجي شمال

غرب بغداد والو شاش بجنوب غرب بغدادومعسكرالرشيد بجنوب شرق ببغداد واتفقوا على ساعة الصفرالتي ستبدئا
 حيث قامت مجموعة العريف حسن السريع البدئ1963 تموز3 بفجر يوم بمعسكرالرشيد

بالحركة واستطاعوا للسيطرة على أجزاءمنه بقصد اطلق سراح المعتقلين الشيوعيين
فيه ولكن العقبة التي ساهمت بإفشال النتفاضة هو تردد ضابط الصف (خلف

 على امل1963 تشرين 18شلتاغ)لكسر سجن رقم واحد الدي سئاكون احد معتقليه في 
ان يتم تحرير اكثر من خمسمائة من الضباط الشيوعيين من المدنيين والعسكريين منهم
غضبان السعد والعقيد ابراهيم حسن الجبوري والعقيد حسن عبود والعقيد سلمان عبد

المجيد الحصان والمقدم عدنان الخيال والرئيس لطفي طاهر وحمدي ايوب والطيار
ابراهيم موسى والمهندس الكهربائي عبد القادر الشيخ والرئيس صلح الدين رؤوف

وجميل منير والطبيب رافد صبحي والملزم الول يحى نادر الدي توفي بالسجن بسبب
الثوار حققوا بعض اهدافهم حيث زرعوا الرعب ان مرضه بالربو /ضيق التنفس غير

بنفوس عدد من أقطاب البعثيين حيث تمكنو احتجاز كل من المقدم منذر الو نداوي
ومساعده ونسيبه نجاد ومن معه من أقطاب النظام الذين حضروا للمعسكرحيث كان

..305/294البعض منهم يتوسل البقاء على حياته /طالب شبيب . ص 

) بئان حركةذكرياتي ( كما اشارا لباحث نعيم الزهيري باحدى مقالته على موقع الناس بعنوان 
حسن السريع كانت تظم حوالي خمسين ضابط صف و عريف ونائب عريف

 وجندي اعدم معظمهم منهم
لهوالمعروفة بوطنيتها)عشيرة حجام (من عائلة فلحية بريف السماوة من 1942ولد عام  .النائب العريف حسن سريع-1

لت لمنطقة شثاثة واخوة واخوات  التابعة لمحافظة كربلء) عين تمر(نفى القطاعيون عائلته بسبب قتلها احد الشخاص فرحم
تزوج من احدى قريباته ورزقاوحيث اكمل دراسته البتدائية والتحق بمدرسة قطع المعادن بمعسكرالرشيد وصارنائب عريف 

وكان عنصر فاعل بتنفيد الحركةطفلة وسكنا بحي الشاكرية الشعبي بشمال غرب بغداد وانظم للحزب الشيوعي 
 كمب بعد اجتماع بكوخ ب1963تموز 3/2بالساعة الثانية عشرة والنصف من ليلة النتفاضة 

سارة على بعد امتارمن شمال شرق   معسكرالرشيد وتابعة لتنظيمات فرقة الحزبية البعثيةالتي انتمي اليها بالكرادة الشرقية
نقسم بتربة هذا الوطن ان نحرره من رجس البعثيين المجرمين الثانية حيث وزع المهام على رفاقه الدين رددوا القسم التالي 

وهواول من بدءا بتنفيد العملية حيث اعتقل الضابط الخفر و كسر مشجب السلح ووزعه
 الصورية وجوابه على سؤال رئيسهاوفي المحكمةعلى رفاقه و اطلق رصاصة لبدأ النتفاضة  

 للجمهورية؟ـهل تريد ان تصيررئيسا
ما أردت ان اصيررئيسا للجمهورية ول ضابطا كبيرا انما اردت اسقاط حكومتكم  وقد تم( فئاجاب حسن 

 رميا بالرصاص وكان يردد القول 1963تموز 13من رفاقه في وعشرين اعدام حسن مع ستة



ثم هتف باسم الحزب المأثور( السجن لي مرتبة والقيد لي خلخال والمشنقة ياشعب مرجوحة البطال)
.والشعب وامتزج صوته مع لعلعة الرصاص يمزق جسده الطاهر

حملوعامل كهرباء من بغداد وقضى ليلة النتفاضة بالمكان الذي هيئاه حسن سريع  ـالشهيد  سـعـدون 2و
رتبة ملزم واقتحم سرية الهندسة لكنه تعرض لكمين فجرح فئاستشهد بالساعات الولى  

من عائلة حرفيةوالعمارة /  بناحية المشرح 1928مواليد  العريف مهتم مجيد الزهيري الشهيد3و
معدمة وتطوع بالجيش باواسط الخمسينات كمهن يللقوة الجوية.متزوج وكانت زوجته حامل بطفلها البكر

لدى استشهاده.وساهم باحتلل مقر القوة الجوية بالمعسكربانتظار وصول الطيارين بعد تحريرهم من السجن
. العسكري رقم واحد وأستشهد تحت التعذيب باليوم الول للنتفاضة 

 ومن عائلة1942العمارةعام / مواليد المجر الكبير   الشهيد النائب الضابط ماجد عبد ا الزهيري 4و
26حرفية ومتزوج وله طفل واحد ومن تنظيم النتفاضة بالبصرة حيث موقع عمله العسكري وأستشهد يوم 

  خنقا بحوض الماء ولم يعترف على رفاقه 1963تموز

 الرشيد وكان جريئا حيث  معسكر  انهى البتدائية والتحق بمدرسة قطع المعادن ب     لشهيد العريف الفني موزان عبد السادةـ ا5و
   رميا بالرصاص   1963       تموز31  اعتقل وزيرالداخلية وعضو القيادة القطرية حازم جواد واعدم  يوم 

لنتمائه للحزب الشيوعي1961كان برتبة عريف وفصل من الخدمة عام .ـالشهيد العريف الفني عريبي محمد ذهب  6و

متزوج وله عدة اطفال وعمل بئاحد المخابز لتدبير معيشة عائلته وكان له وكان احد رفاق الهيئة.العراقي
حمل رتبة ضابط وقاد مجموعة من الجنود واقتحم السجن العسكري رقموالحزبية بباب الشيخ عمرببغداد

شنقا وعلقت جثته 1963 تموز/31أعدم يوم وواحد بغية احتلله وتحريرالمعتقلين لكنه لم يتمكن 
التي كنت انا حسن كرمش الزيدي احد مسؤوليها البعثيين الدين لم يحظ اي منهم المنطقة بمنطقة خلف السدة

لمن القيادة اوالفرع اوالشعبة ول الفرقة ول من المنظمة بل حضرت وحدي بصفتي الشخصية لنني كنت
افترض بئان اي منا كسياسيين بدولة من العالم الثالث قد يتعرظ لمثل هدا المصير خاصة وكنت قبل خمسة
اشهر خرجت من السجن وتركت العشرات من الشيوعيين بسجن بعقوبة ب ل شاهدت جثة العريف عريبي

محمد دهب واخيه  علي يداعبهما الهواء التموزي اللهب الدي اختلط مع الغبار المتعفن بسبب المياه الئاسنة
العهود المتئاخرة للسلطين العثمانيين الدين حكموا العراق والمتعفنة من نهير شطيط الدي يمتد عمره مند

كما اشرت من قبل ولحظت تجمع بعض النسوة والشيوخ وقد يكون من بينهم والديهما واخواتهما ولم يكن
بينهم من يدينهما بل ان صمتهم يدين جريمة اعدامه وافترضت بان اكون انا من تعلقت جثته لو نجح انقلب

رفاقنا الشيوعيون الذين ناصبونا وناصبناهم العداء ونحن اخوة وطن ومصيرواحد..

شقيق عريبي من ريف العمارة سكن خلف السدة الشرقية وعمل الشهيد الشرطي علي محمد ذهـب - 7و
وهوفي سلك الشرطة وفصل من الخدمة في زمن عبد الكريم قاسم لنتمائه للحزب الشيوعي العراقي 

وعلقت جثته1963 تموز31أعدم يوم  ايضا من رفاق الخلية الحزبية المذكورة و
.الطاهرة خلف السدة الشرقية قرب جثة اخيه عريبي 

من عائلة فلحية هاجرت عائلته لبغداد وسكنت خلف السدة الشرقيةـالشهيد رئيس عرفاء كاظم بندر 8و
كان ضمن الهيئة الحزبية التي لم تكتشف من قبل السلطةوومتزوج وله خمسة اطفال وتطوع في الجيش 

من اقواله بالجتماع الخير ليلة.وشارك بالتحضير للنتفاضة  تنفيذها حيث حمل رتبة ضابط في التنفيذ و
يتهمنا اعداؤنا بإننا كشيعيين سفاكوا دماء في حين ان الشيوعية هي الوصفة الطبية الناجحة :( النتفاضة
 . رميا بالرصاص مع المجموعة الولى  1963 تموز 31واعدم يوم  )للنسانية 



من انحدارفلحي ومتزوج وله طفلتين وكان معتقل بمقراللواء الخامس:ـالشهيد العريف كاظم فوزي 9و
عشر مع مجموعة من الجنود وكان مبلغا بموعد النتفاضة ولدى سماعه الشارة وهي صوت الطلقة بادر

 من المعتقلين وقادهم لمشجب السلح فكسروه ووزعوا السلح مع رفاقه لكسر باب المعتقل واخرج من فيه
31أعدم يوم وا كاسترو الثورةبلقبه رفاقه  وعلى المنتفضين واحتلوا مقر اللواء كامل والتحقوا برفاقهم 

ميا بالرصاص  ر1963تموز 

كان رياضيا وشجاعا وقاوم عندما ارادوا تقييده وشده على خشبة العدام ـالشهيد العريف رمضان 10و
 .1963 تموز 31يوم 

من سكان مدينة الموصل متطوع  مسيحي كلداني       النائب العريف صباح ايليا الشهيد 11و
اعتقال  نمر المعسكرلتحركه السريع) ومساهمته النشطة باحتلل بعض الوحدات بالمعسكرو  (  ولقب بـ 

من اقواله من على  و  رميا بالرصاص    1963   تموز 31  بعض قياديي النقلب واعدم في 
خشبة العدام إن قتلتم اليوم أشبال فالعراقيات يلدن الشبال 

ليست لدينا معلومات كافية عنه وكانت مهمته/ من مدينة الحلة  العريف كاظم زراك الشهيد 12و
  1963 تموز 31حراسة الباب الشمالي أعدم رميا بالرصاص في 

من مدينة الحلة وليست لدينا معلومات كافية عنه وكانت مهمته الباب العريف جليل خرنوب الشهيد13و
 1963 تموز 31الشمالي للمعسكرمع كاظم زراك وأعدم رميا بالصاص يوم 

من مدينة الناصرية كان يعمل بمقر الكتيبة المدرعة الثالثةبمعسكرـالشهيد النائب العريف صبار 14و
 .1963 تموز31الرشيد اعدم رميا بالرصاص في 

1920ولد بريف العمارة من عشائر آل أزيرج المعروفة  بنضالها ضدالنكليزعام :ـالشهيد الخياط حـافـظ لـفـتـه  15و
متزوج وله رحلت العائلة لبغداد وسكنت خلف السدة الشرقية وعمل خياطا في باب الشيخ عمر وو 1952والقطاع بانتفاضة 

شنقا  وعلقت جثته الطاهرة بباب الشيخ ـمنطقة 1963 تموز/31ثلثة اطفال وكان ضمن الخلية الحزبية واعدم في
 الخندق قرب دكانه الصغير لرهاب المواطنين

 تموز31من خلف السدة الشرقية كان صاحب مقهى وانظم للنتفاضة و أعدم يوم :محمود الجايجي -الشهيد 16و
  شنقا حتى الموت وعلقت جثمانه بمنطقته  1963

1963جموعة الثانية فقد اعدموا بشهر تشرين اول واما الم

 تشرين2من مدينة المقدادية متطوع بالجيش وأعدم رميا بالرصاص في   الشهيد نائب العريف طه حسين الجبوري1/17
 . وحدة المخابرة بمعسكر الرشيد مع اربعة من رفاقه بميدان 1963اول /

العمارة من عائلة حرفية مواليد اوائل/ مواليد ناحية المشرح نائب العريف عبد الواحد راشد الزهيري الشهيد 2/18و
مدرسة الصنائع العسكرية وعمل بمعسكر التاجي والتحق مبكرا بتطوع كمهني (حداد)  ولم يكن متزوجا والربعينات
  بوحدة مدرسة المخابرة مع اربعة من رفاقه1963 /10 /2أعدم رميا بالرصاص في  وبالنتفاضة

ل فالح محسن3 /19و وحيدا لوالدته الرملة وعمل بمعسكر التاجي وكان والعمارة/ مواليد ريف المشرح -الجندي الوم
ميدان الرماية ب1963 /10 /2مسؤول للحراسة ليلة التنفيذ وأعدم رميا بالرصاص مع رفاقهمن المجموعة الثانية يوم 

بوحدة المخابرة ايضا 

إسكافي القلعة خريج ابتدائية وتطوع بالجيش بوظيفة/  مواليد مدينة اربيل كردي  ـ النائب الضابط أحمد خضر-4/20و
عزب والتحق مبكرا بالنتفاضة وتحمل التعذيب المميت بغية ان يعترف على التنظيمات ببغداد وهواوحدة الكرنتينةب

مع عشرة من رفاقه بميدان المخابرة بمعسكر 1963/ 11/11أعدم رميا بالرصاص يومو الشيوعية الكردستانية بآن واحد
 الرشـيــــد



من مدينة السليما نية وكان عامل بناء واستشهد تحت التعذكردي  ـالشهيد الجندي المكلف زين الدين سـيد أمين-5/21و
كتب فيما يب بالسجن العسكري رقم واحد على يـد ي المجرم علي خليفة حيث قام بضربه على رأسه وخرج مخه من اذنيه

دماغيالطبيب تقريره بانه توفي  بئانفجار

جندي مطوع من مدينة النجف مواليد اوائل الربعينات، كان له دور فاعل: ـالشهيد طالب ناجي ابو الدكة 6/22و
 رميا بالرصاص بعد ان دفن نصفه السفل1964اعدم عام . بالتحضيروتنفيذ النتفاضة سوية مع رفيقه نزارحبيب العرجي

بحفرة امام جامع ام الطبول بغرب بغداد 

 كما1964من سكان مدينة النجف، نفذ فيه حكم العدام مع رفيقه طالب ناجي عام  :الشهيد محمد ابو المراجيح7/23و
 الدكتور محمد حسين العرجياشار 

من مدينة الكوت ومتزوج وله ثلثة اطفال ويسكن بمنطقة الخندق بين سكتي  محمـد عليوي خليفة الشهيد 8/24و

قطاربباب الشيخ عمرببغداد الرصافة ويعمل سائقا بشركة أصباغ اهلية وكان عضوباللجنة  الحزبية المدنيةال
 /نيسان/25التي هيأ ت النتفاضة وحلقة الوصل باللجنة القيادية عن طريق محمد حبيب واعدم يوم 

 مع رفيقه نزارالعرجي 1965

مـن مدينـة النجـف من عائلة دينية ووطنية وأعدم مع الشهيد الجندي الول نزارحبيب العرجي-9/25و
1965 نيسان25رفيقه محمد عليوي خليفه في أيام الحكم العارفي في 

قررت لجنة التحقيق البعثية  العليا المكونة من كل من احمد 1963 تموز7.في قطار الموت 
حسن البكر ومندرالونداوي وهادي خليفة السامرائي ومحسن الشيخ راضي وحمدي عبد المجيد وابو طالب

 حسب تقديرات باقرالموسوي600 حسب تقديرات هاني الفكيكي و540عبد المطلب وهاني الفكيكي تسفير 
 حسب تقديرات كاظم السماوي من المدنيين والعسكرين الذين لم يتقرر اعدامهم بقطارشحن بضائع1200و 

وحيوانات وهو ماعرف  بادبيات الشيوعيين بقطارالموت الدي هو بدون نوافد وكئانه فرن متحرك حيث تصل
 مئوية ويسوقه عبد عباس المفرجي وباشراف مصطفى الفكيكي شقيق هاني50درجات الحرارة لكثرمن 

وكان معهم ثلثة اطباء سجناء هم الدين ارشدوهم على مص اصابعهم وشرب المياه والملحلنقرة السلمان 
والحليب (ان امكن ) 

وكان من بين المساجين العسكريين ابراهيم حسن الجبوري وحسن عبود وسلمان عبد المجيد الحصان
والمقدم عدنان الخيال ولطفي طاهر وحمدي ايوب ود. رافد صبحي والطيارابراهيم موسى والمهندس

الكهربائي المقدم عبد القادرالشيخ ورئيس اول صلح الدين رؤوف وجميل منير العاني ويحى نادرالدي توفى
بسبب مرضه بالربو والصيدلي المقدم ابن السيد طالب السماوي الدي علم والده بالخبر وقام باستجارلوري

وحمله خبزا ورزا ومائا وشايا وسكرا وسمنا وتمرا وفرشا واغطية ووصلت لسجن نقرة السلمان مع وصول
.304السجناء .وهي انتفاضة صامتة كما سماها حمدي ايوب  / طالب شبيب ص 

ولقد نجا (لبعض الوقت من قبضة البعثيين ) عدد من الشيوعيين الذين كانوا خارج العراق منهم 

- ثابت حبيب العاني الدي كان في خارج العراق مثلما كان كل من خزعل السعدي وسلم الناصري واسمه الحركي غيث وكان1
خريج كلية التربية ووالده حمال وارتبط1926مسؤول تنظيمات بغداد ..وعزيز الحاج علي -كردي شيعي مواليد بغداد عام 

وحتىى طرده من الحزب عام1958وصارعضو لجنة مركزيةبين 1958/ 1948واعتقل بين1946بالحزب عام 
وقاد مجموعةالقيادة المركزية النشقاقية بين ايلول1959 /1967وعاش بجيكوسلوفاكية والتحاد السوفياتي بين 1969
وصارمن التابعين لصدام وعمل سفيرا للعراق باليونسكو بباريس1970واطلق سراحه عام 1969 واعتقاله في اذار1967

.230 ص 3 سنة حيث عملت معه باللجنة العلمية كما اشرت بكتابي الول  / بطاطو ج 15لكثر من 

وكان احد مؤسسي جريدة الهالي وارتبط1906والمحامي عبد القاد اسماعيل سني من ام عربية واب هندي مواليد بغداد 
حيث كان عضو نادي التضامن والحزب الوطني قبل ان ينظم للحزب الشيوعي عام1928بالحركة الماركسية منذ عام 



وعضو لجنة مركزية بين1960/1958ورئيس تحرير اتحاد الشعب بين 1958/1948وصارعضو لجنة مركزية بين 1941
..كما نجا صالح دكلة اسمه الحركي سعيد الدي هرب بمساعدة زوجته انعام العبايجي /73 ص 3/ بطاطو ج 1963/1959

.272ص 3بطاطو ج 

كما هرب عدد منهم لشمال العراق منهم عزيزمحمد واسمه الحركي مخلص وهوكردي وكان مسؤول مكتب شمال العراق.ثم
صارالمين العام للحزب وشريف الشيخ كردي عضو لجنةمركزية وعمرالشيخ كردي عضوا لجنةمركزية وكريم احمد كردي

 بالسليمانية وعضو بالحزب منذ عام1924عضو لجنة مركزية احتياط والمهندس عمرعلي الشيخ كردي مواليد عام 
..272ص 3/ بطاطو ج1963وصارعضولجنة مركزية عام 1945

باقرابراهيم الموسوي عضوالمكتب السياسي الدي لجئاو كما هرب بعظ الشيوعيين للجنوب منهم خاصة صالح الرازقي.
لمنطقة الفرات الوسط ومعه عضو اللجنة المركزية عدنان عباس والرئيس الول سعيد كاظم مطر.عربي شيعي مواليد بغداد

وكان يعمل معاون امرالنضباط العسكري ولم1945والده موظف بلدية وصارعضوا بالحزب الشيوعي منذ عام 1919عام 
206 ص3يقبض عليه / بطاطو ج 

1945وهوعربي سني ووالده ضابط شرطة وهوشيوعي منذ عام 1920 مواليد البصرة عام والمقدم الركن غضبان السعد
ومفتشا وسكرتيرا لعبد الكريم قاسم وكان مرشح الحزب1961 /1959ومن الضباط الحراروعمل ملحقا عسكريابموسكو بين 

..205 ص 3الشيوعي لن يكون رئيسا للجمهورية بحالة قيامهم بانقلب عسكري / بطاطو ج 

في دالوجة احدى قرى السليمانية وخريج ثانوية مسائي وقاد بعيد اعدام فهد شكل1927وبهاء الدين نوري.كردي سني مواليد 
 وظمت عددا من الرفاق منهم ناصرعبود عربي323 ص 3/ بطاطو ج 1953/1949 لجنان مركزية سميت باسمه بين 3

3/ بطاطو ج 1953وخريج ابتدائة وعامل ميكانيك وكان عضو اللجنة الثالثة التي شكلها بهاء نوري عام 1927شيعي مواليد 
323ص 

 للحزب1945وكان عضوا في حزب الشعب قبل ان ينظم عام 1924والمحامي عامرعبد ا العاني عربي سني مواليد 
/حيث اهل زوجته الرفيقة1964 1961وسافر بلغارية بين1961/1956الشيوعي وصارعضوا بالمكتب السياسي بين 

وزيرا باحدى حكومات احمد حسن البكر /1972انانكوفا التي يتحدث عنها بعض رفاقه ابنها( كانت متحررة كثيرا )وصارعام 
341 ص 3بطاطو ج 

والمحامي عزيز شريف كان رئيس حزب الشعب وصاررئيسا لمنظمة السلم والدمقراطية ووزيرا بعهد احمد حسن البكر

354 ص 3كانت اللجنة المركزية تتكون من كل من بطاطو ج 1965/1964بين1967/1963اعضاء اللجنة المركزية بين 

1958/1948وسجن بين  1948خريج ابتدائة وارتبط بالحزب عام 19333-عزيز محمد .ك.س مواليد السليمانية عام 1
حيث عاد للعراق1965واب 1963 واسمه الحركي ناظم علي وكان بموسكو بين شباط 1980/ 1963وصارامين السربين 

163 ص 3ليقود اللجنة المركزية  / بطاطو ج

بغداد خريج ثانوية وموظف كمارك وصحفي وكان عضوا بنادي1911-زكي خيري.عربي الم وكردي الب مواليد 2و
 وسجين بين1937/1935 وعضو لجنة مركزية بين 1928التضامن قبل ان يصبح عضوا بالحزب الشيوعي عام 

/  بطاطو ج1977/ 1958وعضو المكتب السياسي بين1955وكان من بين من انتزعت عنهم الجنسية عام 1958/1937
160 ص 3و ك71/70 ص 2

160 ص 3و ك 1/19جدول 2وخريج ثانوية./ بطاطو ك 1927-بهاء الدين نوري ك س مواليد السليمانية عام 3و

 وصارعضو لجنة مركزية ومكتب1921 ودخل الحزب عام 1924-الحقوقي عامرعبد ا العاني ع س مواليد عانةعام 4و
 وكان مسؤول عن جريدة اتحاد الشعب وحلقة الوصل مع عبد الكريم قاسم وسافر1963/1958سياسي مكتب سياسي بين 

 بالعهد الثانيلحكم حزب البعث1972ووزير دولة عام1967/1964 وعضو لجنة مركزية بين 1964/1961لبلغارية بين 
160 ص 3 وك 340 ص 2ومعه د مكرم الطلباني وعزيز شريف / بطاطو ك 

واعتقل بين1954خريج ثانوية وارتبط بالحزب عام 1924-عبد السلم الناصري ع.ش مواليد البصرة عام 5و
 ص2/ بطاطو ك 1980/1958عضولجنة مركزية وصار من جديد عضولجنة مركزيةبين 1948 وصارعام 1958/1948

219..
1963 عام المعتقل-صالح مهدي دكلة هرب من 6و



 وصارعضو لجنة مركزية بين1945 وانتمى للحزب عام  1924-المهندس عمرعلي الشيخ ع.س مواليد السليمانية 7و
272 ص 3 / بطاطو ك 1980/ 1963

وصارعضو لجنة1946 خريج ثانوية وموظف بشركة النفط وارتبط بالحزب عام 1924-اراخاجادور.ارميني مواليد بغداد 8و
273 ص 3واعتقل وافرج عنه/ بطاطو ك1968/1963مركزية بين 

وصارمع سليم عبد1945 معلم ارتبط بالحزب عام 1922-عبد الكريم احمد الداوود.اسمه الحركي صادق مواليد اربيل عام 9و
 وعاد1955وتم طرده عام 1943موظف بريد خريج ثانوية واربط بالحزب عام 1910الغني الجلبي ع.ش مواليد الكاظمية 
 340/338 ص 2/ بطاطو ك1963وحزيران 1954للحزب وصارامين عام بين تموز 

365 ص 3-باقرمحمد الموسوي واسمه الحركي صابر / بطاطو ك10و

-عزيزالحاج علي.ك ش كان مثل الحزب بهيئة تحرير مجلة مشاكل السلم والشتراكية ببراغ وقاد القيادة المركزية11و
من قبل البعثيين وافرج عنه في مايس من نفس العام بعد ان تعرض1969واعتقل في اذار 1967من ايلول 17النشقاقية في 

للتعذيب وجرى تحقيق معه علني بالتلفزيون اداره كل من شفيق الكمالي والصحاف واعترف واصدر بيانا يساند فيه حزب
357 ص 3 سنة حيث تعرفت عليه هناك / بطاطو ج 15البعث الذي عينه سفيرا باليونسكو بباريس لمدة اكثر من 

وعضو لجنة1948 خريج ثانوية وعمل مساحا وارتبط بالحزب عام 1926-ثابت حبيب العاني ع. س مواليد عانة عام 12و
وافرج عنه وكان عضو اللجنة العسكرية للحزب 1968واعتقل في نيسان 1968/1963مركزية بين 

/1960/1959-مهدي عبد الكريم اسمه الحركي دحام مواليد الديوانية خريج انكليزي واحد اساتذتي بالمتوسطة عام 13و
تم توسيع اللجنة المركزية باضافة رفاق1965وفي الجتماع الموسع في  تشرين اول عام .367و 354 ص 2بطاطو ك 
اخرين هم 

354 ص3 / بطاطو ج1944بالحلة ارتبط بالحزب عام 1923المحامي جواد كاظم ع ش مواليد 
 من عائلة فلحية وصار رئيس الجمعيات1944خريج ثانوية ارتبط بالحزب عام 1923وكاظم فرهود مواليد الديوانية عام 

/1960/1959الفلحية بين 

356 ص 3/ بطاطو ج 1945ابتدائية وعامل ميكانيك ارتبط بالحزب عام 1925وعبدالميرعباس ع ش مواليد بغداد 

1945ثانوية صحفي ارتبط بالحزب عام 1924وحسين جوادالكمر ع ش مواليد بغداد عام 

ابتدائية عامل بناء  1927وناصرعبودع.ش مواليد البصرة عام 

356 ص 3/ بطاطو ك1945معلم ارتبط بالحزب عام 1920وجاسم محمد الحلوي ع ش مواليد البصرة عام 

.356 ص 3/ بطاطو ك 1967بكويسنجق / كركوك انظم لجناح اللجنة المركزية في ايلول 1934وخظير سلمان ك.س مواليد 

وانظم1945خريج ثانوية ويعمل في احدى الشركات الهلية انظم للحزب عام 1924وبيتريوسف اشوري مواليد الموصل 
واطلق سراحه في تموز من نفس العام بعد ان1969واعتقل في اذار 1967لجناح القيادة المركزية برئاسة عزيز الحاجعام 

356 ص 3اعترف / بطاطو ك 

356 ص 3/ بطاطو ك 1960/1959كركوك ابتدائية رئيس نقابة عمال النفط بين 1935وتوفيق احمد محمد ك س مواليد 

خريج ابتدائية عامل طباعة 1953وارتبط بالحزب 1933وسليم اسماعيل عيسى ع.ش مواليد البصرة عام 

واعتقل1948بالنجف ثانوية يعمل في القطاع الخاص ارتبط بالحزب عام 1931وسليم احمد الميزا فارسي مستعرب مواليد 
356 ص 3واطلق سراحه لحقا / بطاطو ج 1966عام 

خريجة متوسطة وتعمل بالتمريض وكانت قد ارتبطت ب الحزب منذ عام1932وزكية خليفة الزيدي ع ش مواليد العمارة عام 
356 ص 3./ بطاطو ج 1946

وصار رئيس تحرير جريدة1950 بكربلء وارتبط بالحزب عام 1930والحقوقي عبد الرزاق كريم الصافي .ع ش مواليد عام 



اتحاد ل الشعب وعرفته برومة برفقة الرفيق جبرعلوان مسؤول تنظيمات رومة عندما حظرا مؤتمر الحزب الشيوعي اليطالي
356 ص 3 /بطاطو جBerlinguer عندما كان رئيسهTorinoبمدينة 

356 ص 3/ بطاطو ك 1944بشقلوة يعمل حائك خريج ثانوية وارتبط بالحزب عام 1932ويوسف حنا اشوري مواليد 
36 ص 3/ بطاطو ك 1956خريج ثانوية وارتبط بالحزب عام 1936وعبد الكريم عباس الكردي ع ش مواليد الديوانية عام 

 واعتقل عام1965في النجف ابتدائية ويعمل ميكانيكي وارتبط بالحزب عام1938وكاظم رضا الصفار.ع .ش مواليد 
 356 ص 3برئاسة عزيز الحاج/ بططو ك 1967وانظم لجناح القيادة المركزية عام 1966

.
 واول عضوة باللجنة المركزية بعد ان فشلت الحقوقية امينة1948والطبيبة النسائية نزيهة الدليمي خريجة جامعة بغداد عام 

 مع الدكتور فيصل السامر من اليساريين الديمقراطيين وزيرا للرشاد وعوني1959الرحال وصارت نزيهة وزيرة بلديات عام 
 حزيران29يوسف وهو من الكراد  المقربيين للحزب الشيوعي وزيرا للشغال والسكان وكان هؤلء الثلثة قد وقعوا في 

على لئحة جبهة التحاد الوطني مما طمئان الحزب الشيوعي على نفوذه غيرالمباشربالحكومة القاسممية.غيرانهم1959
258و 221 ص 3 / بطاطو ك 1960ابعدوا من مناصبهم هم وغيرهم عام 

وهواحدث عضو بللجنة1952بالكوت خريج لغةانكليزية وارتبط بالحزب عام 1934وماجد عبد االرضا .ع ش مواليد 
355 ص 3المركزية  بطاطو ج

 مواليدحميد مجيد موسىصارت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي برئاسة الدكتورالقتصادي 1993ومنذ عام 
 وحصل1965/1960ودرس ببلغارية بين 1959 ببابل وانتمى للحزب الشيوعي عام 1942

.واطلق سراحه بعفو عام بئاواخر العام1968على دكتوراه وعاد للعراق واعتقل مايس 
و عمل باحثا اقتصاديا بشركة النفط الوطنية1968بعد انقلب حزب البعث في تموز عام 

 صار ممثل للحزب بهيئة تحرير مجلة قضايا السلم1984/1982.وبين 1978 /1970بين 
 صار عضوا باللجنة المركزية وفي المؤتمر الرابع للحزب1985والشتراكية ببراغ.وفي عام 

أعيدبكردستان العراق 1993لعام الخامس صار عضوا بالمكتب السياسي بالمؤتمر
2001والسابع عام بكردستان 1997 عام السادسالمؤتمر الرفيق حميد وبأنتخاب 

عقد ببغداد وبقي الرفيق حميد موسى سكرتيرا عاما 2007 عام والثامنأيضا بكردستان 
ارتمى الرفيق حميدبئاحضان2003  ومنذ عام للحزبوشارك بالمعارضة العرقية ضد صدام 

المريكان  حيث كان من ظمن الشخصيات الخمسة والعشرين التي عملت تحت ادارة
Paul Brymer    و شارك بعض وزراؤه2004/2003   الحاكم العسكري / المدني بالعرق بين

بالحكم منهم مفيد الجزائري وزير ثقافة والدكتور بالرياضيات رائد فهمي و زير طاقة فيما
اغتيل الرفيق كامل عويد وكيل وزارة الثقافة كما فقد حميد موسى مقعده بالبرلمان الول

..2008  و لم يحصل الحزب الشيوعي على اي نائب بالبرلمان الثاني منذ عام 

 نهاية التجربة الدموية الولى لحزب البعث1963 تشرين ثاني18ايلول و 11وثامنا–بين
بالعراق .

حصل انشقاقداخل اجهزة الحزب بين فئات1963فمنذ بدء النقلب البعثي في شباط 
يسارية قليلة ترفض التطرف ضد الشيوعيين ممن يطلق عليهم (يساريو البعث) منهم

قيس السامرائي ووثاب السعدي وعبد المير الشريفي وفالح غبد الجبار الشيخلي واياد
سعيد ثابت وعبد الله البياتي وهناء الشيباني وجبار محسن وعبد الحق العاني وغيرهم

من الذين تم تحجيمهم بالئايام الولى وبين الرفاق المتعطشين للنتقام من المدنيين
والعسكريين وبين الكثرية الصامتة سلبياوانا منهم 

كما ظهر ذلك النشقاق والتباين والتمايز والتناحر على الشارع بين اعضاء وقيادات الحزب
التي انشغلت بالسلطة والمتيازات الجديدة وانعكس ذلك على المؤتمر القطري الحزبي

 لنتخاب قيادة قطرية جديدة فيما سمي1963من ايلول 11العتيادي الذي انعقدفي 
انشقاق بين (يسار الحزب )بقيادة علي صالح السعدي وبعض اعضاء القيادة من الذين



شاركواواشرفوا بحكم مواقعهم القيادية بتعذيب الشيوعيين ( محسن وهاني وستار
الدوري وفائق البزاز ومعهم قيادة الحرس القومي الذي كان اكثر اجراما من المقاومة

الشعبية والشارع البعثي العاطفي من جهة وبين (يمين الحزب ) الذي مثله حازم جواد
وطالب شبيب وغالبية الضباط البغثيين بمن فيهم عماش والبكرومعهم عدد من المدنيين 
ولم يتوصل المؤتمر لتفاق بين الجنحة المتصارعة التي اختلط بها المذهب والعشيرة مع

السلطة 
انغقدالمؤتمر بحالة استثانية خضره اعضاؤه الصليون1963 تشرين ثاني 18وفي 

-هاني الفكيكي و3-محسن الشيخ راضي و2-علي السعدي و1الخمسة والربعون وهم 
-حازم8- كريم شنتاف و7-وصدقي ابو طبيخ و6-حميد خلخال و5-حمدي عبد المجيد و4

-12-واللواء الركن صالح عماش و11-اللواءاحمد حسن البكر و 10-طالب شبيب و9جواد و
-15-جعفر قاسم حمودي السامرائي و 14-د.سعدون حمادي و13العقيد طاهر يحى و

-المهندس عدنان القصاب17-الطيب تحسين معلة النجفي و16محمد محجوب الدوري و
-21 الطيبب فؤاد شاكر العاني و20-فائق جابر البزاز و 19 ستار الدوري و18العاني و 

-اكرم حبيب24-الطبيب عبد الكريم هاني و23-طارق عزيزحتا.و22حسن وداي العطية .و
-العقيد الركن عبد الستار عبد26-محمد زكي يونس (فلسطيني ) و25المهداوي و 

-العقيد الركن عبد الكريم مصطفى28-العقيد الركن خالد مكي الهاشمي و27اللطيف و
-الرئيس30-المقدم الركن منذر الونداوي( تركماني ) امر الحرس القومي و29نصرت و 

-الرئيس الول نجاد الصافي ( تركماني ) ع ق ح31ابو طالب عبد المطلب ع ق ح قومي و
- الملزم الول جاسم قرة علي33-الملزم الول احمد العزاويع ق ح قومي ة32قومي و

-والملزم35-الملزم الول بهاء شبيب ع ق ح قومي .و34( تركماني ) ع ق ح قومي و
 فلم45 / 36و..واما السماء بين 326الول صباح مدني ع ق ح قومي / طالب شبيب ص 

يذكرهم طالب شبيب بكتابه ول ادر ي هل من بينهم خالد علي الصالح الدليمي وصدام
حسين و غانم عبد الجليل وحسن العامري وشفيق الكمالي وواحد من المحافظات

الجنوبية والشمالية مثل ؟ 

 والزعيم الركن2-المقدم محمد المهداوي و 1كما اقتحم المؤتمر سبعة عشر ضابطا هم 
-5والمقدم صلح الطبقجلي و 4-المقدم علي عريم العاني و 3رشيد مصلح التكريتي و 
-العقيد سعيد صليبي الجميلي و7-المقدم زكريا السامرائي.و6المقدم محي محمود و 

-المقدم11-المقدم حميد التكريتي و10-المقدم منعم حميد و9-المقدم حميدالسراج و8
-المقدم حسن14-المقدم فهد الميرة.و13-الرائد عبد ا مجيد و12جميل البياتي و

-المقدم احمد امين16-المقدم النقيب الحتياط عزيز شهاب و15النقيب السامرائي و
330/329-المقدم انور الحديثي ؟/ طالب شبيب ص 17محمود و

وطلب المقدم علي عريم من رئيس المؤتمر هاني الفكيكي ان ينزل من المنصة وطلب
 عضوا منهم62      من العقيدطاهر يحى التكريتي ان يترئاس المؤتمر الذين صار عدداعضاؤه

 ضابطاوسحب الثقة من القيادة القطرية .28
وعندما اعترض د سعدون حماديالذي هو احد مؤسسي الحزب وبقيادته القطرية الولى

اسكته المقدم علي عريم بان قال له اخرس عبد الزهرة بمعنى انك شروكي اي من
وتم1920  جنوب العراق الذي يتميز بالطيبة والبساطة وهم اهل سومر وبابلوقادة ثورة 

اعتقال كل من علي صالح السعدي ومحسن الشيخ راضي وهاني الفلكيكي وحمدي
 .عبد المجيد وابو طالب عبد المطلب و نفيهم لسبانية
وتم انتخاب قيادة قطرية دامت ثلثة ايام من كل من 

 وكان رئيسا1914-اللواءغير الركن والمتئامر الكبر احمد حسن البكر التكريتي مواليد 1
للوزراء رئيسا وبقي رئيسا للوزرء تحت رئاسة عبد السلم عارف الذي سرعان ما ابدله 

عضو حركة الضباط الحرارببغداد و1914-اللواء غير الركن طاهر التكريتي يحى مواليد 2و
و1963وصار رئيس اركان الجيش بتئاثيرالبكر 1962 وبعثي اسميامنذ عام 1956منذ عام 

 و1965/1964 ورئيس وزراء 1963 ايام من تشرين الثاني 3عضو قيادة قطرية لمدة 
..462 ص 2. / ح بطاطو ج 1968/1967



عضو حركةبالعظمية 1926-المقدم الركن عبد الستار عبد اللطيف سني مواليد 3و
 ايام من3صار ع ق قطرية لمدة الضباط الحرار وعضو مكتب عسكري ووزير مواصلت و

462ص 2كما صار وزير مواصلت بنفس العام /بطاطو ج1963عام 
بغداد كان قائد كتيبة الدبابات1924  -العقيد الركن محمد المهداوي عربي سني مواليد 4و

من1964  واغتيل عام 1963   ايام من تشرين ثاني 3  الثالثة وصار عضو قيادة قطرية لمدة 
462ص 2 / بطاطو جقبل صدام حسين

بغداد اصله من الموصل خريج اداب انكليزي وصحفي1934-طارق عزيز كلداني مواليد 5و
عضو قيادة قطرية ثم عاد وصار عضو قيادة1963صار ثلثة ايام فقط في تشرين الثاني 

 من قبل2003قطرية ةقوميةوالرجل الكثر ثقة وقربا من صدام حتى اعتقاله عام 
462ص 2 ويغيش بالمارات /بطاطو ج2014المريكان واطلق سراحه عام 

 صار مدير موانئ1936-المهندس عدنان القصاب العاني عربي سني مواليد بغداد عام 6و
 ثم صار ثانية1963وصار عضو قيادة قطرية لمدة ثلثة ايام من تشرين ثاني ووالده نائب 

462 ص2/ بطاطو ج 1965/1965عضو قيادة بين 
خريج اداب صاره ق قطرية  لمدة ثلثة1943-عبد الستار الدوري سني مواليد بغداد 7و

 وكان مديرا عاما الذاعة ثم صار سفيرابكوبة  ثم معارضا لصدام1963ايام من عام 
462ص 2/بطاطو ج

بالديوانية وصار عضوا ق1929-المحامي حسن وداي العطية عربي شيعي مواليد 8و
.462ص 2 /بطاطو ج1963قطرية لمدةثلثة ايام من ت ثاني 

عانة وصار عضو قيادة1930 -الطبيب فؤاد شاكر مصطفى العاني عربي سني مواليد 9و
462 ص 2/بطاطو ج 1963فطرية لمدة ثلثة ايام فقط من عام 

وصار عضو قيادة لمدة ثلثة ايام1937-الطبيب فائق جابر البزاز شيعي مواليد بغداد 10و
 وطالب462 ص 2 وهاجر للوليات المتحدة للتخصص  /بطاطو ج 1963فقط من عام 

-طالب شبيب 12-حازم جواد و 11.و330شبيب ص 

 رفاق احتياط هم 3كما كان 
1935-العقيد الركن الطيار منذر الونداوي عربي الب وتركماني الم مواليد الناصرية 1

وكان عضو المكتب العسكري وامر الحرس القومي وصار عضو قيادة قطرية لمدة ثلثة
ثم صارسفيرا باليابان وفرنسة وايطالية ويعيش بين1963ايام فقط من تشرين ثاني 

462ص 2اسبانية والبرتغال  /بطاطو ج
 ببغداد سني1925-الفريق الركن عماش -اللواء الركن صالح مهدي عماش مواليد 2و

.ثم سفيرا1972/1971وكان وزير الدفاع ثم صار لحقا نائبا لرئيس الجمهورية بين 
بموسكو وباريس وفنلندة ليتوفى فيها 

-الطبيب تحسين معلة تحدثنا عنه2و

ولم تدم هذه القيادة ال ايام معدودات حيث قررت القيادة القومية التي كان بعض اعضائها
ببغداد بقيادة ميشيل عفلق وامين الحافظ وصلح جديد وجبران مجدلني ود عبد الخالق
النقشبندي والتي لم تنجح بحل (الخلفات الرفاقية )التي لم تكن عقائدية بل شخصية
ومصلحية وطائفية ومذهبية وسلطوية و قررت معاقبة الحلقات الضعف وغير المرغوب
بها اصل من غالبية العسكريين وهم كل من حازم جواد وطالب شبيب من هذه القيادة

باعتبارهما طرفين بالزمةوهما من الشيعة وممن ينطبق عليهما المثل ( لم تحض
بزوجهالنها غدرته ولم تتزوج عشيقهاالذي غدر بها ) فحل محلهما عماش/ شبيب ص

فيما تركها فائق البزاز بحجة سفره للوليات المتحدة للدراسة463  ص 3 و بطاطو ج 330
 ايام بشكل انتقامي /8   اشهر و 9  .وبذلك انتهت تجربة الحكم الولى لحزب البعث خلل 

دموي وكئانها جائت لتقاتل الشيوغيين وتعرقل مسيرة التقدم التي بدئاها عبد الكريم
قاسم الذي بقي بطل بنظر غالبية الناس المخلصين والوعين بمن فيهم الرجغيين الذين

 تنطبق عليهم مقولة ( ل تعرف خيري ال بعد ان تجرب وترى جرائم غيري ) 

 لم يحقق الحزب1964/1963  فخلل الشهر التسعة من حكم حزب البعث بالعراق لعام 



اي شيئ فعلي ل الصعيد الداخلي ول العربي ول الدولي بل انشغل بتصفية الشيوعيين
ومقاتلة اكراد العراق ومهاداة التحاد السوفياتي وحلفائه والعتراف بالكويت لقاء ثمن

بخس شخصي استفاد منه بعض ازلم النظام والبتعاد التدريجي عن عبد الناصر 

تموز17و1963تشرين ثاني 18الجمهورية العراقية الثالثة بين  XXIVو
.وحكم فيها الخوين .1968

18 بقي رئيسا لجمهورية بين 1921اول-الرئيس الفريق الركن عبد السلم عارف مواليد 
 بسقوط طائرته بظروف غامظة وحكم1966 نيسان 13ومقتله في 1963تشرين الثاني 

هذه المرة من خلل ما اسماه (قيادة عشكرية) لتكون تعبيرا عما كان يطالب به عبد
الكريم قاسم بظرورة مشاركة اعضاء مجلس قيادة الثورة حيث ظم مجلسه قادة الفرق

والوحدات الفعالة ورؤساء دوائر الستخبارات والمن العسكري.ولم يحقق عبد السلم اي
شعار من شعاراته الوحدوية على الرغم من انه انشئا وزارة سماها وزارة الوحدة وعين

عليها الوزير عبد الرزاق محي الدين ثم ابدله بالمحامي القومي غربي الحاج احمد على و
زار القاهرة اكثر من مرة والتقى بعبد الناصر الذي لم يكن يرغب تكرار التجربة المريرة

  1961من ايلول 23وانتهائها في 1958لوحدة بلده مع شوريةبين مطلع عام 
رؤساء وزراؤه هم وتعاقب بعهده ثلثة 

العقيد غير الركن احمد حسن البكرالتكريتي بصفته الشخصية وليس الحزبية لما تبقى
حيث احاله للتقاعد واعلن بالصحف اعتزاله العمل السايسي 1963من نهاية عام 

 بصفته الشخصية وليس الحزبية حيث انه1965/1964والعميد طاهرالتكريتي يحيى بين
هو الخر تنكر للحزب 

هجري وتوفي في1331م/1913والدكتور الحقوقي عبد الرحمن البزازمواليد بغداد عام 
،قرب مرقد الشيخمقبرة الخيزرانهـ،ودفن ب1393 جمادى الول 27م/ 1973 حزيران 28

.عمل عميدا لكية الحقوق بجلمعة بغداد ثم عميدا لكليةي التجارة والقتصاد,محمد القزلجي
 شباط8 بمصر وأعتزل الوظيفة،وأقام بالقاهرة حتى ثورة للعراقصار وسفيرا و1958   تموز 14  ثورة وبعيد 
 ثم عين1965 /1964 وتقلد عدة مناصبمنها وسكرتيرا عاما لمنظمة الوبك بين بغداد ،فعاد إلى 1963

13 ،و شغل رمزيا منصب رئيس الجمهوريةلمدة ثلثة أيام من 1966واب1965رئيسا للوزراء بين ايلول
 بحادثةعبد السلم عارفم،بعيد العلن عن وفاة الرئيس 1966 نيسان من عام 16نيسان لغاية 

 شقيقعبد الرحمن عارفوسقوط مروحية كان يستقلها لحين تنصيب رئيسا جديدا والذي صار الرئيس 
 واول رئيس وزراء1958  وكا ن البزاز اول رئيس وزراء مدني منذ عام   .عبد السلم عارف

ونشر البزاز مئات البحوثعراقي يزور التحاد السوفياتي منذ ان تئاسست الدولة العراقية ,
 والموجز بتاريخ القانون /1940  د  بغدا/ العراقوالمقالت والكتب منها مذكرات عن أحكام الراضي ب

الفقه.وأبحاث وأحاديث في 1958.ومبادئ أصول القانون /- 1952 / والقومية العربية الوسلموم.1949
.وبحوث1960 / بيروت وصفحات من المس  1958.والدولة الموحدة والدولة التحادية-/1958 /والقانون

 /بغداد ومبادئ القانون المقارن 1964 و1963 /بغداد ومن وحي العروبة 1962 / القاهرةفي القومية 
. 1967  بغداد من الحتلل للوستقلل العراقو.1967  بغداد والقومية والجتماع التربيةونظرات ب1967
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ايلول21 بين 1958 تموز 14د, الحقوق يعبد الرحمن البزاز  اول رئيس وزراء مدني للعراق بعد 
1966 اب 9وتنتحيته في 1956

تموز17واسقاطه في 1966 نيسان 13وثانيا-عهد الرئيس الزعيم عبد الرحمن عارف بين
عهد الرئيسfوهو اول رئيس جمهورية عراقية يزور فرنسة 2007/1916.عاش بين 1968

  النفطية وعهده  على قصرهEIRAP ديكول ووقع واياه على اتفاقية نفطيةسميت باتغاقية
على الرغم من ان1932/1921يعتبر عهد سلمي كالذي حصل بعهد الملك فيصل اول بين 

 حيث اندحرت مجددا الجيوش1967 حزيران 5ارسل قطعات رمزية للمشاركة بحرب
العربية واستغل البعثيون الوضع وقاموا بمظاهرة كبيرة قادها البكر وسارت من الباب

منكل وكان رئيسا وزاؤه كم ,3الشرقيبالرصافة للقصر الجمهوري بالكرخ وهي بحدود 

 الفريق الطيار عارف عبد الرزاق الجميلي الذي حاول ان يقوم بانقلب على الرئيس1
الذي كان بزيارة لمصر وفشل بتامره 

1968  موز17ت واسقاطه في 1967-رئيس الوزراء الفريق طاهر يحى بين 2و

 تموز17-الجمهورية العراقية الرابعة والجمهورية البعثية الثانية بينXXVو
2003 نيسان 9 و1968

ظمتكل من .1968/1964اول اعضاء القيادة القطرية بين 
من قبل صدام1979-احمد حسن البكر التكريتي امين السرحتى عزله بالقوة عام 1

164/160 ص 3حسين /بطاطو ك 
 وحل محله برئاسة الحزب والدولة1979-صدام بقي نائب البكر حتى عزله عام 2و

 2006ومجلس قيادة الثورة حتى اعدامه عام 
1932 عربي سني مواليد 1970/1964-د بالتاريخ السلمي عبد ا السامرائي بين 3و

وزير اعلم بين1970/1969ووالده عريف شرطة صار عضو مجلس قيادة الثورة بين  
كما اشرت سابقا1962 وسفيرا بالهند وعرفته عندما كنا معتقلين ببغداد عام 1970/1968
464 ص 3/ح بطاطو ج 

 عربي سني مواليد سامراء عام1973واعدامه عام 1964-عبدالخالق السامرائي بين 4و
اول مسؤول حزبي1959وكان عام 1956خريج ثانوية وابن عامل بعثي منذ عام 1937

 / ح1979 واعدامه عام 1973ن1968لصدام حسين وصار عضو مجلش قيادة ثورة بي
مدير المن العام وهضو المكتب     ناظم كزار  لواء الشرطة المدني      اتهم بما سمي مؤامرة بمؤامرة.467 ص 3بطاطو ج 

ولم يقتنع كثير من البعثيين  بضلوعه بها لكن حكم عليه بالعدام الذي استبدل بالسجن المؤبد   1973  العسكري في تموز 
فبقي ست سنوات     ياسر عرفات     وعربية منها  كمال جنبلط و     الحزب الشيوعي العراقي     لتوسط  شخصيات وأحزاب عراقيةمنها
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وبعد تولي صدام حسين السلطة في تموز  .   بسجن انفرادي بمبنى الحياة التابعة للمخابرات العامة بالقرب من القصر الجمهوري
 فزج بهاوهو بسجنه النفرادي  وعضو قيادة قطرية ووزي الصناعة   اصطنع ما اسماه مؤامرة محمد عايش النقابي 1979

.1979  اب 8  فأعدم رميا  بالرصاص في 

 خريج جامعة دمشق وصار عضو قيادة1930-الطبيب عزت مصطفى العاني مواليد 5و
حيث1977/ 1969وعضو مجلس قيادة الثورة وزيرا للصحةبين عام 1964قطرية منذ عام 

اعفي من مناصبه واحيل على التقاعد لرفضه توقيع بيانات للمتهمين الذين شاركوا
 رفض التوقيع على الحكام التي صدرت ضد1977 عام في.وبئاحداث كربلء سبق وان اعدمهم صدام 

 حيث1977خان النص )حيث وقعت أحداث دموية أثناء الزيارة لكربلء عام ( المشتركين بالحداث التي عرفت بقضية
قيادة قطرية ورفض التصديق على احكام صدرت بحقشكلت محكمة خاصة برئاسته بصفته عضو مجلس قيادة الثورة وال

فرجي رئيس المحكمة وهم جميعا من الشيعة ،فيما صادق عليها سعدون شاكر الممتهمين سبق وان اعدموا باوامر من  صدام
 ولول تدخل البكر لتم اعدام الدكتور مصطفى الذي تم طرده من كل مسؤولياتهالجديد 

وانه بشمال غرب العراق مركزقلعة آشوربيجي  شمالوتقررتعيينه طبيبا بمستشفى فضاء الشرقاط الحزبية والدارية 
ولم ينج وزير الصحة الجديد الدكتوريجب ان يلتحق باليوم التالي برفقة سيارة تابعة للشرطة كنوع من النفي 

 سنوات كئاحد10  رياض الحاج حسين / اخصائي نسائية وسبق وان حكم عليه ب 
المتهمين بئاغتيال عبد الكريم قاسم من بطش صدام بعد ان لفق له تهمة شارك بها

 وتوفيزكي/اخصائية  طب الطفال  لمعان أمين   /الطبيب صادق علوش الكربلئي فاعدمه
2014الطبيب عزت مصطفى بماليزية في اب عام 

 بقضاء عانة /1925 عزت مصطفي على يسار الرئيس احمد حسن البكر  مواليد عام 
7النبار و شارك مع زميله  شامل الشامرائي بالمؤتمر الول لعلن حزب البعث في 

2014من ك الطب فيها   وتوفي عام 1949 بدمشق قبل ان يتخرج عام 1943نيسان 
بماليزية حيث تقيم  ابنته وزوجها الطبيب نزيه وهو ابن اخيه ونقل جثمانه لبغداد وتم دفنه

بمقبرة الكرخ غرب بغداد التي رقد فيها قبله البكر  

عضو ق قطرية خريج كلية التربية ومدرس تاريخ وصار 1939-مرتضى الحديثي مواليد 6و
ووزيرخارجية خلفا لعبد الكريم1974   1969       وعضو مجلس قيادة الثورة بين1964  منذ عام 

 حيث تم استدعاءه وحوكم1974  وسفيرا بموسكو عام 1973/1971  الشيخلي بين 
/ طالب شبيب واعدم

بغداد وهو زوج1936 مواليد 1966/ 1964-المهندس عدنان القصاب العاني بين7و
الرفيقة مئارب احمد كمال 

 عضو بحركة الضباط الحرار منذ عام1924-الفريق الشاعر صالح مهدي عماش مواليد 8و
 حتى عام1962 وصار عضو قيادة قطرية عام 1957 وعضو بالحزب منذ عام 1956

http://www.algardenia.com/asmafealtareck/12699-2014-09-22-09-57-12.html
http://www.algardenia.com/asmafealtareck/12699-2014-09-22-09-57-12.html
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%8A


حيث تم اعفاؤه منها ومن نائب رئيس الجمهورية وتم تعيينه سفيرا بفلندة حيث1969
بصورة غامظة.وهو والد الرفيقة الدكتورة الكيمياوية هدى التي1985توفي فيها عام 

 عضوة قيادة قطرية 2002صارت عام 
470 ص 3بطاطو ك 

 بغدادوشارك1935 كردي مستعرب مواليد  1971/1964-عبد الكريم الشيخلي بين 9و
محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم في تشرينبالهجوم على عبد الكريم قاسم شارك ب

 وحوكو وحكم عليه بالعدام غيابيا مثلما حكم على صدام الذي هرب وايا لدمشق1959
1963ثم للقاهرة وتوطت الصداقة بينهما وكانا من بين من عاد من البعثيين عام 

والعداد لثورة 1964لبغدادبعيد مقتل عبد الكريم قاسم وعمل باللجنة القيادية عام 
واغتاله.وصار وزيرا للخارجية بعيد اغتيال ناصرالحاني غير ان صدامتنكر لصداقته 1968

عندما كان ذاهبا لتسليم أجور الماءبالعظمية ومعه زوجته وأطفاله   1980      في شباط
عترف سبعاوي إبراهيم الخ غير الشقيق لصدام للمحققين  (حيث ا  عندما تقدم رجل منه 

المريكيين بعد اعتقاله وجلبه من سورية انه كان قام باغتيال الشيخلي حيث أطلق عليه
عيارات نارية وقتل على الفورأمام الناس وهرب ليستقل سيارة فوكس واكن،لكن سائق

السيارة ارتبك وانطلق قبل صعود القاتل الذي تمكن من اللحاق بها وتشبث ببابها أمام
واستطاع المواطنون من تسجيل رقم لوحة  )   غترة وعقال  (  أنظار الناس وهو يرتدي 

ومرت اليام وحلتالسيارةالذي اتضح فيما بعد إن رقمها المامي يختلف عن الخلفي 
ووجدتها تعيش عيشة)عائلة صدام ضيفة على عائلة كريم عند زيارتها نيويورك

472/463 ص 3 /بطاطو ك متواضعة

عربي سني مواليد تكريت موظف بلدية وصار1970/1966-صلح عمر التكريتي بين 10و
 وصار وزير اعلم خلفا لعبد ا السامرائي وسفيرابالمم1970/1969عضو م.ق.الثورة 

حيث صار معارضا لصدام الذي اشغل حرب ضد ايران1982 واقالته عام 1971المتحدة بين 
بشعبة1963 وهو من رفاقي بالتنظيم منذعام 464 ص 3./ ح بطاطو ج 1988 /1980بين 

الكرادة الشرقية.

1939مواليد الموصل عام 2005حتى اعدامه عام 1964-طه يسين الجزراوي منذ 11و
ومن اصول كردية / تركية وخريج متوسطة وابن فلح وكان نائب ضابط مهني وتمت

و عضو مجلس قيادة ثورة1976/1969وصاروزير صناعة بين 1968ترقيته لرتبة رئيس عام 
464 ص 3/ ح بطاطو ج 2004ويقول د جواد هاشم بانه  من الشبك. واعدم عام 

 مواليد الدور / سامراء عام2014وحتى الن 1968-عزت ابراهيم الدوري منذ عام 12و
و داخلية بين1974/1968خريج متوسطة عضو مجلس قيادة الثورة ووزير زراعة بين 1942

بمحافظة صلح الدين بعد ان اصطف مع الحركة2015   وقتل في نيسان .1979/1974
الرهابية اليت سمت نفسها دولة العراق والشام  

واتهم بان نفذ امرببابل خريج ثانوية 1937-عبد الوهاب كريم من الحلة ع ش مواليد 13و
بحادث سيارة  1970  صدام باغتيال ناصر الحاني وزير الخارجية وثم اغتياله هوبدوره عام 

 البعثيون يقومون بئانقلب تئامري (سلمي) ضد الرئيس عبد1968تموز 17وثانيا-في 
الرحمن عارف حيث جمع البعثيون من جديد قواهم وتحالفوا مع بعض العناصر العسكرية

منها
 بالفلوجة/محافظة النبار وتخرج من1936العميد الركن عبد الرزاق النايف مواليد

وصارمديرا1964وصار مدرسا فيها ودرس بانكلترة وعاد للعراق عام 1953العسكرية عام 
للستخبارات 

والعقيد عبد الرحمن الداود امر الحرس الجمهوري



والعقيد الركن سعدون غيدان وكلهم من ابناء النبار (من ديرة الرئيس عبد الرحمن عارف )
واتفقوا مع البعثيين الذين وعدوهم بمراكز قيادية ان نجحوا بالنقلب الذي ساهم به

هؤلء الضباط وغيرهم من الذين سهلوا لزمرة من البعثين من الصفوف الثانية والثالثة
التي تتميز بالجرام بدخول القصر الجمهوري من اوسع ابوابه وبوضح النهار ودخلوا على

الرئيس عبدالرحمن عارف وهو بمكتبه ووهددوه بالقتل ان لم يخرج معهم ويصعد  بسيارته
الرسميةويخرج بها معهم  من الباب الرئيس للقصر وكئان شيئا لم يكن حيث ادى له جنود

الحرس التحية الرئاسية ليصطبه البعثيون لمطار بغداد بالوشاش حيث كانت تنتظره
طائرة حاصةلتركية حيث ولده النقيب زهير مستشارا عسكريا 

 اذاع البكر (البيان رقم واحد) لستلم السلطة ثانية من قبل حزب1968 تموز 17وفي 
البعث من دار الذاعة ببغداد وكان يقف خلفه بعض الضباط منهم حميد التكريتي فيما كان
صدام يقف بعيدا بملبس حرس قومي كئانه شرطي مما كانت هذه الصورة تزغجه فتئامر

مع محمد الصحاف مدير عام الذاعة والتلفزيون لشطبها من وثائق التلفزيون 
كما ان الدوائر اليرو امريكية والسرائيلية تغاضت عن هذا النقلب بل رحبت به بصمت
لنها تعلم بئان البعثيين سيكون خصوما لكل جيرانهم مما يبقي المنطقة غير مستقرة

ويتدفق منها النفط للسواق اليرو امريكية بئاسعار رخيصة 

من قبل1979تموز 17وتنحيته في 1968تموز 17وثالثا-الرئيس احمد حسن البكر بين
صدام حسين وكان البكر رئيسا للجمهورية ولمجلس قيادة الثورة وسكرتيرا عاما للقيادة

القطرية .

ورابعا-مجلس قيادة الثورة هم اعضاء القيادة القطرية واعضاء المكتب العسكري 
1982-احمد حسن البكر امين للسر توفي بصورة غامظة عام 1
كما سنشير 2006 واعدامه عام 1964-صدام حسين نائب امين السر عاش بين 2و
-الفريق صالح مهدي عماش اشرنا له3و
-عبد الكريم الشيخلي اشرنا له 4و
-د المؤرخ عبد ا سلوم السامرائي اشرنا ل 5و
-عبد الخالق السامرائي اشرنا له  6و
-الطبيب عزت مصطفى العاني اشرنا له 7و
-المهندس عدنان القصاب اشرنا له8و
-مرتضى سعيد الحديثي .تجدثنا عنه 9و
خريج دار المعلمين البتدائية وصار عضو قيبادة بين1938-صلح عمر التكريتي مواليد 10و

 وهو من1982 وزير اعلم ثم سفيرا بالمم المتحدة وانسحب من صدام 1970/ 1966
1963رفاقي الذين اعرفهم منذ عام 

 وحتى اعدامه1966خريج ثانوية وصار عظوقيادة منذ عام 1939-طه يسين مواليد 11و
 ثم نائبا لرئيس الجمهورية منذ عام1979/1969وصار وزير صناعة بين 2005عام 

464 ص 3/ بطاطو ك 2004واعدم عام 1979
وهو مدرس وصار عضو قيادة بين1937-عبد الوهاب كريم مواليد بابل عام 12و

1969ومقتله عام 1968
400   مع مجموعة ناظم كزار / شبيب ص 1973   محمد فاضل اعدم عام 13و

 تموز من نفس العام اعلن البكر بئان اجرى تصحيحا لمسار الثورة بعد ان عزل30وفي 
النايف رئيس الوزراء والدود ووزير الدفاع وشكل حكومة برئاسته وتشكلت الحكومة من 

-الفريق صالح مهدي عماش نائب رئيس جمهورية وزير داخلية1

-الفريق الطيار حردان التكريتي نائب رئيس الجمهورية وزير الدفاع 2و

-د عبد ا السامرائي وزير العلم ابدل  بصلح عمر العلي ثم بحامد الجبوري ثم3و
بشفيق الكمالي ثم بطارق عزيز ثم بلطيف الدليمي ثم  بالصحاف

-الطبيب عزت العاني وزير صحة 4و



- عزت الدوري وزير زراعة 5و
-د سعدون حمادي وزير نفط ثم ابدل بمرتضى الحديثي ثم بتايه عبد الكريم 6و
-ناصر الحاني وزيرخارجية اغتيل لحقا 7و

اضافة لوزراء اخرين

 نشر د القتصادي جواد هاشم وهو شيعي وليس جواد1973 حزيران30وخامسا- وفي
مذكرات بعنوان1963/1958هاشم الذي ثاني وزيرا للخارجية باول جمهورية للعراق بين 

2003طبع دار الساقي / بيروت 2000/1967مذكرات وزير عراقي مع البكر وصدام بين 
 اعلن الرئيس البكر بخطاب متلفز1979في السابع عشر من تموز 342/343يقول في ص 

من تموز  لجتماع القيادة22بانه تخلى عن السلطةلللرفيق صدام حسين الذى دعا يوم 
والعن عن ( اكتشاف مؤامرة من بعض القياديين بالحزب ) وطلب من الرفيق محي عبد

الحسين المشهدي عق قيادة وع م ق الثورة وامين سر ه  ان يتحدث ,,فوقف  امام
مكرفون معد مسبقا على يمين صدام وقال وهو يقرئا اوراقا مطبوعة بانه مع الرفاق

عدنان حسين الخمداني وغانم عبد الجليل وهما عضوا قيادة وشيعيان ومحمد عايش
ومحمد محجوب وهما عضوا قيادة سنيان كانوا يدبرون لمؤامرة لسقاط نظام الحكم

وتسليمه الى ابي سليمان وهو الرئيس السوري حافظ السد ,,واشعل صدام سيجاره
الكوبي وتناول منديل يمسح دموعه وفعل مثله كل من طه الجزراوي وطارق عزيز

الجالسين على جنبيه وتعالت هتافات من بعض الحارين تعلن دعمها للرئيس صدام
وتطالبهبانزال العقاب بالمتئامرين ,

 شكل  الرئيس صدام محمكة بعثية برئاسة نعيم حداد وعضوية1979 تموز 29وفي 
سعدون غيدان وتايه عبد الكريم وحسن العامري وسعدون شاكر وحكمت العزاوي وعبد

ا فاضل السامرائي 
 اذاع راديو وتلفزيون بغداد محاكمة ثمانية وستين بعثيا مدنياوعسكريا تم1979اب 7وفي 

  منهم  ومنهم محي عبد الحسين المشهدي وعندنان الحمداني22الحكم بالعدام على 
نائب رئيس الوزرء  وغانم عبد الجليل  ومحمد عايش ومحمدمحجوب وزير التربية اضافة

 وخالد عبد عثمان1973الى عبد الخالق السامرائي الذي كان اصل معتقل منذ عام
وزيرالحكم المحلي وبدن فاضل رئيس اتحاد العمال ومن العسكريين اللواء الركن وليد

 13 وبرائة33محمود سيرت امر حماية بغداد سينفذ غدا وسجن 
 قرر صدام  اقالة  د, عبد الستار الجواري من منصب وزير الوقاف1979وفي تشرين اول 

وتعيين بدله نوري فيصل الشاهر العاني فيما تم تعيين عبد الفتاح ياسين التكريتي وزيرا
للحكم المحلي وعبد الجبار عبد المجيد وزيرا للتربية 

صدام ينشئ مكاتبا مهنية متخصصة لتكون (حكومة ضل1979/1968وسادسا-بين 
 اي1968 تشرين الول 5مخابراتية تراقب كل ما يجري داخل اجهرة الدولة والحزب ..فمنذ 

 .كان مجلس قيادة الثورة الذي كان1968 تموز 30/17بعد اقل من ثلثة اشهر على ثورة 
 ليشرع (مكاتب متخصصة لتكون رديفا191صدام الشخص الثاني فيه   قد اصدر القانون 

ورقيبا وموجها للجيش والدولة قبل ان يعتمد تلك المكاتب المؤتمر القومي الحادي
عشرالذي عقد بقيادة عفلق حيث كان صدام قد اصبح العضو الكثر فاعلية وتئاثيرا فيه

حيث تداخلت المور بين ماهو قومي وقطري وبين ماهو حزبي وحكومي وين ماهو مدني
وعسكري اذ صار صدام يوجه الحزب مباشرة او من خلل رفاق يثق بهم ويختارهم من

يطلق عليهم ( الصداميون )تميزا لهم عن (البكريين ) تميزا لهم عن طرفا/وفئة ثالثة وهم
الكثرية (البعثون العقائدون) الذين كانوا يريدون للحزب ان يكون بعثيا وحدويا واشتراكيا ل
بكريا ول صداميا. غير انهم وعلى الرغم من انهم الكثرية وانا منهم ال انهم كانوا اماجبناء

او مهمشين حيثالعيون المامية المخابراتية لصدام انتشرت بكل مؤسسات الدولة
والجيش فصار البعثيون الحقيقيون عرضة للعزل والقصاء والبعاد والطرداو بالسجن او

القتل بظروف غامظة والنفي بتعيينهم سفراءومستشاريين لضعاف تواجدهم مع الشارع
اي ان المكاتب الحزبية صارت اقوى من الوزارات 



 وبعد ان تمكن صدام تحجيم الفريق الركن صالح مهدي عماش بتعيينه1971/1970ومنذ 
الدفاع والفريقسفيرا وكذلك المقدم الطيار منذرالوندي الذي عينه  هو الخر سفيرا وزير 

الطيار حردان التكريتي باعتياله بالكويت وفرض رقابة مشددة على حركات وتصرف البكر
وفرق اليقادات العسكرية وابعدها عن بغداد واخال بعضها للتقاعد او النفي او الغتيال

كما حصل للعشرات من القادة ووضع بعض من يق بهم بمواقع حساسة منهم ابن خاله
المقدم عدنان طلفاح فلم يعد الجيش يكشل خطورة عليه وصار صدام وليس الرئيس البكر

هو الذي يحدد داخل الحزب بالعراق  الهداف والبرامج والخطط والشعارات الوطنية
هي :والقومية والدولية والحلفاء والخصوم من العرب ومن غيرهم وترئاس اغلب المكاتب 

-المكتب العسكري:كان اهم من وزير الدفاع .وكان رسميا ورمزيا بقيادة احمد حسن1
البكر ال انه كان عمليا تحت الشراف الفعلي لصدام الذي اختارله عددا محددا ومختارا
بعناية من العسكرين ومنهم ابن خاله العقيد الركن عدنان طلفاح وظم له عددا اخر من

ي كانليقلون ولئا له.منهم محمد فاضل عضوا القيادة وناضم كزار الذين المدنيين الذ
مدير مكتب العلقات العامة قبل اعدامهما بتهمة مؤامرة ومقتل العميد الركن حماد شهاب

قصي بن صدام الذيو 2003التكريتي رئيس اركان الجيش وسمير عزيز النجم اعتقل عام 
 وقتل بنفس العام مع2003   نيسان 9  كان هو الكل بالكل يرفع ويجزم وينصب ويجر حتى 

 /انظر الدكتور جواد هاشم بكتابه مذكرات وزير عراقي مطبعة الساقياخيه الكبر عدي
 ..253بيروت ص 257/ ص 2003

-مكتب العلقات العامة او المخابرات  كان اهم من وزارة الداخلية اذكان بمثابة مجلس2و
و برزان الذي يعتقل والمن الوطني / القومي برئاسة صدام و عضوية سعدون شاكر 

ا يسجن و يبرئ من يريد .كما هو حال احمد بن نوري المالكي وزبانيتهم

-المكتب القتصادي :اهم من وزارات التجارة والقتصاد والمالية والصناعة والنفط وهو3و
د. القتصاديقت برئاسة صدام فعليا مع عدد من المتخصصين رسميا منهم ولبعض الو

من المانية فخري قدوري العاني عضو باول قيادة قطرية بالعراق وكان احد مدرسينا
 وصار وزيرا للقتصاد و د.القتصادي جواد هاشم1967 /1965بجامعة المستنصرية بين 

 وصار وزيرا للتخطيط .وعدنان الحمداني1967/1965احد مدرسينا بالمستنصرية بين 
 وغيرهم 1979ماجستير بالقتصاد وعضو قيادة قطرية وادمه مع مجموعة عام  

-مكتب شؤون الشمال:يشرف على ما يتعلق بقضايا الكراد وكان علية باول المر4و
العميد الركن سعدون غيدان وزير النقل والمواصلت وعضوية عبد ا السامرائي وزير

الثقافة والعلم قبل فصلهما لوزارتين والدكتورالحقوقي  محمد المشاط الذي كان وكيل
وزارة العمل ثم رئيسا لجامعة الموصل ووزيرا للتعليم العالي قبل غانم عبد الجليل ثم صار

سفيرا بالنمسةوانكلترة وفرنسة والوليات المتحدة  قبل استقالته في كانون الثاني
ولم و المحامي حسين الصافي النجفي واحمد امين العاني وكيل وزارة الداخلية  1991

يظم المكتب في حينه ال كرديا واحدا هو العقيد الركن اكرم الدباغ ولم يقدم اية دراسة
عقائدية حول افضل الطرق للحكم الذاتي للكراد بل استعار المنهج الذي سبق وان قدمه
احد العلم الوطنية البارزة واحد عمداء كلية الحقوق الدكتور القانوني عبد الرحمن البزاز

. /انظر الدكتورعندما كان رئيسا للوزراء وسجنه صدام ثم هاجر لبريطانية ليموت فيها
 253جواد هاشم مصدر سابق ص 

-مكتب الشؤون العربية :كان برئاسة عبد الكريم الشيخلي وزير الخارجية قبل ابعاده5و
واغتياله و عضوية حامد الجبوري وزير دولة قبل ان يصبح وزيرا للعلم و حسن العامري
عضو فرع قبل ان يصبح عضو قيادة ووزير صناعة خلفا لطه الجزراوي وقبل محمد عايش
والصيدلى الفلسطيني حسن محمود طة عضو فرع ثم استلمه بعض الوقت سعدقاسم

 وكان هو الخر مكتبا فاشل لنه لم يقدم اية دراسة حول تطوير العمل العربيحمودي
المشترك بل كان انعكاسا سئيا لسياسة صدام العدوانية والنفعالية في علقاته العربية

والسلمية والعالمية .



-مكتب الستشارات القانونية:اهم من وزارة  العدل وديوان التدوين القانوني ومحكمة6و
فقدن استقللهن فلم يعد لمحاكم العراق دور بل اصبحت محكمة الثورة التمييز اللواتي 

وليس للمواطنيني تجرم وتبرئ والمحاكم الخاصة التي ل تلتزم بقانون محدد هي الت
وسيلة للستئناف واصبح تعيين الحكام و القضاة منعقدا على الولء للحزب او لشخاص

.فقد اصبح الستثناء هو القاعدة حيث ليصدرفيه اكثر من الكفائة القانونية والنزاهة 
قانون او نظام قبل ان يمر على هذا المكتب الذي كان لبعض الوقت برئاسة الدكتور

اسماعييل مرزه الذي صار سفيرا للعراق بايطالية ثم سحب صدام لقبه العلمي لنه لم
 /.انظر الدكتور جواد هاشم مصدر سابق  يستطع ان ينفذ له كل ما اراده منه

-المكتب المهني: اعلى من وزارة العمل وغيرها من الوزرارات ذات الصلة بقطاعات7و
التشغيل وكان ببداية المر برئاسة صلح عمر العلي ع ق عندما كان وزيراعلم ثم,د عزت
مصطفى العاني وزير الصحة ثم سعدون شاكر ثم محمد عايش وظم بعضويته عددا من

منال اللوسي رئيسة اتحاد النساء و د.انورسيدة الحزبين منهم عزيز صالح النومان وال
مولود التكريتي رئيس التحاد الوطني لطلبة وشباب العراق..

-لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ التفاقيات النفطية  اعلى من وزارة النفط8و
والصناعة النفطية وكانت برئاسة صدام وتظم عددا من المختصين المخلصين لصدام منهم

الدكتور القتصادالنفطي او اقتصاديات النفط من بلغارية عبد الرحمن منيف من اصل
 وعلء الراوي مدرس1962/1960 وكان ع ق قومية بين 1932سعودي مواليد الردن عام 

في ك القتصاد و حافظ التكمجي مدير عام البنك المركزي و هشام الونداوي رئييس
 ود.مولود كامل عبد العاني مدرس ك زراعة ووزير زراعه واغتيلالمؤسسة العامه للتجارة

 ..253ود. جواد هاشم مصدر سابق ص 468 ص 3/بطاطو ك 1979  عام 

-المجلس الزراعي العلى :على من وزارة الزراعة وما يتصل بها وكان برئاسة عزت9و
الدوري و عضوية لطيف الدليمي و رئيس اتحاد الفلحين حسين جبر وكان يعمل فيه

قبل تحالفه مع البكر ويصبح بالخط الول ..1963صدام عام 

-الهيئة العليا للعمل الشعبي وهي الوحيدة برئاسة البكر الذي ارتبط به شكليا ايضا10و
مكتب الشوون القانونية والمجلس الزراعي العلى ولم تقم هذه الهيئةكما كانت سابقتها

 والتي اشرت اليها من قبل باي عمل شعبي يخدم العمال او الفلحين بشكل1963عام 
حقيقي ودائم .. 

-مكتب الثقافة والعلم القومي برئاسة صدام وهو فوق وزارات العلم والرشاد11و
والثقافة والتربية وما يرتبط بها وكان هو الخر برئاسة صدام حسين ويرتبط به مكتب

مركزي مكون من :
-طارق عزيزنا ئبا لصدام وهو الرئيس الفعلي للمكتب .1
-كمال الحديثي:وهو ضرير خريج اداب 2و
-لطيف نصيف جاسم خريج علوم و كان وزيرا للزراعة ثم للعلم 3و
-طه ياسين التكريتي و كيل وزارة العلم 4و
-الشاعر علي الحلي مدير العلم العام5و
-الشاعر جميل شلش  مديربوزارةالعلم 6و
-محمد سعيد الصحاف دبلوم انكليزي مدير عام الذاعة والتلفزيون 7و
-عبد الغني العاني خريج اعدادية نائب ضابط عضو فرع ومدير اذاعة صوت الجماهير 8و
-وطه البصري مدير عام وكالة النباء 9و
-كريم مكي عضو فرع مدير عام العلم الداخلي ثم صار مديرا عاما للسياحة 10و
-سعد قاسم حمودي عضو شعبة رئيس تحرير الجمهورية ثم الثورة ثم وزيرا للعلم 11و
-صاحب حسين السماوي عضو فرقة ورئس تحرير الجمهورية 12و
-حسن قاسم العلوي كان رئيس تحرير مجلة الف باء 13و
-عبد المير معلة رئيس تحرير مجلة الف مدير عام ووكيل وزارة العلم 14و



-محسن خليل مدير الصحافة بدائرة المخابرات والقصر الجمهوري  15و
-ناصيف عواد عضو مكتب فلسطين والكفاح المسلح 16و
 .هاني وهيب رئيس تحرير جريدة القادسية-17و
ر اعلم عام بدل من-حسن طوالبة عضو مكتب / فلسطيني مقيم في الردن مدي18و

نديم الياسين 
جبار محسن كان وكيل وزارةلعلم ثم صار لبعض الوقت رئيس تحرير جرية القادسية19و

قبل ان يحل محله هاني وهيب 
سامي  مهدي مدير تلفزيون وجريدة الثورة 20و
- اللواء الركن منذر عبد الرحمن الدوري من دائرة التوجيه السياسي 21و
-حميد سعيد22و

وغيرهم ممن يطلق عليهم الصف الثاني وانا منهم اضافة لماجد احمد السامرائي ونزار
فاضل السامرائي وفاروق سلوم السامرائي وباصي قفطان العاني وعبد الله موسى

والخوين امجد وارشدوالنسة لميس قاسم حمودي السامرائي  وعبد الرزاق لفتة
وعكاب سالم الظاهرو.عبد الرزاق المطلبي والفلسطينيان حسن الكاشف وفيصل زكي 

-فلسفة اومبادئ مكتب الثقافة والعلم القومي تمجيد وتسبيح والدعاء لصدام حسين
العمر :كانت الهداف الئاساسية من انشاء مكتب الثقافة والعلم القومي تحقيق عدة

اهداف منها :
-العمل على تبعيث/ بعثنة العلم والثقافة والسياسة العراقيةبالداخل والخارج من1

خلل رفد كل مؤسسات العلم ووزارةالخارجية بالدبلوماسيين والمستشاريين الثقافيين
والصحفيين والتجاريين والعسكرين من البعثين المؤتمنين 

التاكيد على كلمة القيادة السياسية الحكيمة للحزب والثورة وفي مقدمتهم وليس-2و
على رئاسهم الرفيقان احمد حسن البكر وصدام حسين 

الشارة لسم صدام حسين دريفا /ثنائيا دائما لسم رئيس الجمهورية ولسم  القائد-3و
العام للقوات المسلحة ولمين سر القيادة القطرية احمد حسن البكر فهو السيد او الرفيق
النائب الذي بيديه الحل والربط..اي ان اسم صدام كان يبجب ان يبقى ملصقا لسم البكر

 وصار لبعض1955 عماش الذي كان اصغر الضباط الحرار منذعامومتجاوزا  للفريق 
الوقت نائبا اول لرئيس الجمهورية والفريق الطيار حردان الذي كان تكريتيا ولكنه كان

طموحا وشجاعا

-تمرير وترديد عبارة الب القائد احمد حسن البكر ليوحي للناس بان البكر صار رجل4و
بخريف العمر ول بد من التحظير لتهئية البديل الذي هو صدام حسين بدون منازع

-تمرير عبارة الرفيق (ابو هيثم لليحاء بان البكرهو كاي رفيق عادي ) بالحزب فان مات5و
او قتل فلدينا خليفة هو الصادق المين صدام

-التاكيد على تلحم الجيش والشعب بمختلف فئاته وشرائحه الجتماعية وتجنب كلمة6و
الطبقات  خلف قيادتهما الحكيمة والشجاعة

-التاكيد على عبارة حزب البعث العربي الشتراكي لقائد وليس الحزب الحاكم ليقلل7و
 والحركات الساسية الخرى التي كان لها وليزال ادوارها الوطنية فيمن ادوار الحزاب 

العراق 
.
-الشارة للمرحلة الناصرية بدل من ذكر الرئيس جمال عبد الناصر الذي يعتبر ابرز8و

شخصية سياسية عربية معاصرة 

-التاكيد على التضامن العربي ظمن مؤسسة الجامعة العربية والمحافل الدولية9و



-التاكيد على مصطلح النظام السوري بدل من الشارة للسماءالبعثية  البارزه10و
بالقيادة السورية التي اثبتت حكمة نسبية .وبقي المر كذلك حتى بعد التقارب المؤقت

 والذي انتهى بسرعة وقطيعة جديدة خلقها صدام وصفى1977السوري العراقي عام 
ي كانخصومه بسبب تعاطفهم مع هذا التقارب واستمر التشنج الصدامي مع سورية الت

يعتبرها عدوة قد تفوق العداوة الرسمية المعلنة لسرائيل ..
لتاكيد على كلمة / مصطلح الشعب العربي بالقطار العربية و مصطلح الشعوب-ا11و

 اليرانياليرانية وليس الشعب

- التاكيد على مصطلح / كلمة اكراد العراق و ليس الشعب الكردي 12و
.
-التاكيد على ان العراق دولة يتبع سياسة عدم النحياز 13و

-التاكيد على عبارة / مصطلح دول المعسكر الشتراكي او التحاد السوفياتي14و
والدول الوربية المرتبطة به وليس الدول الشيوعية.

.
بارة-الشارة المتلزمة بين تربط مصالح الستعمار والمبريالية والصهيونية وهي الع15و

الكثر صحة على القل من وجهة نظري 

حيث استلم صدام حسين رسميا كل مؤسسات الدولة1979   تموز 17  وهكذا فلم يئات يوم 
بما فيها رئاسة الجمهورية ال وكنا امام اجهزة ادارية / سياسية / حزبية خاصة كانت فوق

اجهزة الدولة ترتبط كلها بخيوط وخطوط حزبية مرتبطة مباشرة بصدام حسين اوبئاحد
اخوته او بولدية ليخبر كل منهم صدام بما جرى ويجري داخلها من اراء ومناقشات

حزبيةمشروعة.فصار الحزبيون يخافون ويتحرجون من طرح افكارهم المشروعة والواجبة
بحرية.. 

ولذلك صارت المكاتب عبارة عن ابواق متعددة لصوت نشاز واحد وهو تمجيد البطل القائد
صدام حسين امين سر القيادة القطرية ورئيس مجلس قيادة الثورة ورئيس الجمهورية
والقائد العام للقوات المسلحة .وهي مراكز كان قد تقلدها القادة السوفييت منذ عهد

وكل القادة2007   /وتنازله لخيه عام 1959      لينين وحتى غورباتشوف وكاسترو بين
والحكام والمراء العرب .

فصار الوطن والدولة بالعراق يعيشان تحت حكم بوليسي فرعوني متعنصر ومتئاترك
ومريض ابتعد عنه تدريجيا الشعب بين هارب وسجين وجائع وبين مرتزق او متفرج وصار

النظام والحزب كجبل من رمال وكنمر من ورق..
 

 وسقط وتهاوى بالضربة القاضية2003  لذلك  كان من السهل اختراقه بالتاسع من ايلول 
من قبل القوى اليرو امريكية والصهيونية التي ل زال شعبنا ووطننا يعيش اثارها السلبية

الخطيرة  .

على ومحمد رضا بهلوي وهواري بومدين ئيس  من اليمين صدام حسين الذي كان نائبا مع الر
.حيث تنازل صدام عن شط العرب لقاء تنازل الشاه عن م1975  هامش توقيع اتفاقية الجزائر عام 

دعمه لكراد العراق 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%A8%D9%87%D9%84%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:1975_Algiers_Agreement.jpg


1979وسابعا اخر القيادة القطرية بعهد البكر عام 

-صدام حسين نائب المين العام 2
-الدكتور القتصادي سعدون حمادي 3و
-المهندس طاهر العاني صار وزير صناعة ابعد عن القيادة 4و
-تاية عبد الكريم العاني ع ش نصيري خريج انكليزية وصار لبعض الوقت وزيرا للنفط5و

واقيل من مناصبه الحزبية والوظيفية لعدم استطاعته قبول كل جرائم صدام 
-الحقوقي نعيم حداد  ع ش من الناصرية وصار وزيرا للشباب وعضو قيادة قومية وابعد6و

من الحزب 
 بقضاء البو كمال بشمال غرب العراق1932-الشاعر شفيق الكمالي ع س مواليد 7و

وماجستير بالفلسفة من ج القاهرة ومن الرعيل الول بتاسيس الحزب وكان منفيا عندما
 وصار عضو قيادة قطرية بين1958/1963وعمل بالتدريس بين 1958 تموز 14حدثت ثورة 

 وكتب النشيدالوطني لنظام الحكم البعثي472 ص 3/بطاطو ج 1970وعزله عام 1968
 والذي مطلعه .وطن مد على الفق جناحه ومع ذلك فقداغتيل2003/ 1968الثاني بين

مع ولده العريس يعرب بعد ان رفضا ان يطارح عدي زوجةولده ليلة زواجها / طالب شبيب
  396ص 

في بغداد / كرادةمريم و خريج1939-القتصادي عدنان حسين الحمداني ع ش مواليد 8و
وصار عضوا1969 وترك الحزب وعاد اليه عام 1960كلية التجارة وكان بعثيا منذ عام 

بالقيادة القطرية ونائب رئيس الوزراء للشؤون القتصادية ورئيسا للجنة القتصاية ووزيرا
للتخطيط .واعدمع مع مجموعة الرفاق بتهمة تاييدهم لفكرة الوحدة العراقية السورية

 نائبه1978التي كان من المترظ ان يكون البكر رئيسها وحافظ السد الذي زار العراق عام 
 396وان يكون صدام رئيسا للحزب الموحد / طالب شبيب م س ص 

خريج علوم سياسية كان وزيرا للتربية واعدم عام1940-محمد محجوب الدوري مواليد 9و
-النقابي محمد عايش اعدم11.و1979-الحقوقي غانم عبد الجليل اعدم عام 10.و1979
-القتصادي حسن العامري  ع ش خريج تجارة وصار وزيرا للصناعة 12.و1979عام 

-جعفر قاسم حمودي السامرائي.ع س   من بين مؤسس الحزب قتل عام 13و
-الحقوقي عبد ا فاضل السامرائي عضو قيادة قطرية كارضاء للسوامرة بعد ان14و

ابعد صدام و اغتيال عبد الخالق السامرائي. وصار عبد ا وزيرا للوقاف غير انه كان
مهمشا حيث حظر ظمن الوفد الذي قاده طارق عزيز لحدى مؤتمرت المؤتمر السلمي

  397واغتيل بدوره بظروف غامظة / طالب شبيب ص 

2003 نيسان 8 واسقاطه في 1979الرئيس صدام حسين بين تموز وثامنا-
.2006كانون الول 30واعدامه في .

وحكم هو الخر وكما هو حال البكر لوحده كرئيس للجمهورية ولمجلس قيادة1937  مواليد 
بئاسم حزب البعث  الثورة والقيادة القطرية التي حول اعضائها لدواة بين يديه وقاد 
 والثانية1988/1979  وشعاراته القومية حربين الولى عربية / اسلمية ضد ايران بين 

 واساء لعلقات العراق مع كل جيرانه الستة وهم1991/1990  عربية / عربية ضد الكويت 
( ايران من الشرق وتركية من الشمال والسعودية والكويت من الجنوب وسورية والردن

من الغرب) وعرض العراق لحصار ايرو امريكي شامل اقتصاديا وسياسيا وعسكريا وعلميا
 نيسان9  وحتى احتلل العراق من قبل القوى اليرو امريكية وهروبه في 1990  امتد بين 

هو وكل قياداته العسكرية والمدنية وتم القبض عليه وعلى معظمهم وحوكموا2003
محاكمة شبه علنية لم يوفروها هم لي من خصومهم وتم القبض عليه وعلى بعض

فيما اعدم بعض رجاله لحقا ول يزال بعظهم2006      كانون الول30  ازلمه واعدامه في 
معتقل



 ..2003/ وحلهاعام1980وتاسعا-القيادات القطرية بعهد صدام بين
كانت قد تحولت لمصيدة اوسجنا او منة او كرما او تكريما ورفعة لمن (يختاره )ليكون

فيهامنفذا ومدلسا وبوق دعاية وليس لمن يتم انتخابه من الرفاق على انه مناضل شعبي
/ قاعدي او مفكر بمؤسسة نضالية وفكرية  كما كانت تتغير وتتبدل وتتجدد حسب رغبات
ومشاعر القائد المناضل والعبقري الفذصدام .فزارها كثيرون وهم ليسوا اهل لها وغادرها

 كانت القيادة القطرية اسميا تحت قيادة البكر1979   تموز 17  فحتى اكثر ابناؤها واخوتها  
1959  الذي عزله صدام الذي قرر اعدام بعض اعضائها وهم محمد عايش نقابي منذ عام 
ووزير صناعة سابق و محمد محجوب تربوي ووزير تربية وعدنان حسين الحمداني

اقتصادي وعضو مكتب اقتصادي ولجنة عقود النفط وغانم عبد الجليل حقوقي ومن الذين
حكم عليهم بمحاولة اغتيال صدام ووزير تعليم عالي واتهم بئانهم ( وحدويون يريدون

الوحدة مع سورية التي كان من المفروض ان يكون البكر رئيسها وحافظ السد المين
العام للحزب فيما سيكون صدام( فقط) امين سر الحزب بالعراق وعضو قيادة قوميةفي

حين انه يخطط لكثر من ذلك 
وشكل قيادةقطرية جديدة من الضعفاء وعديمي الفكر والنتهازيين وبعض الجبناء وهم 

1968  عزت ابراهيم الدوري ع س خريج متوسطة وصارعضو قيادة قطرية منذ عام -1
 ووزير داخلية1974/1969  ووزير زراعة بين 1969  وعضو مجلس قيادة منذ عام 

وصار نائب لرئيس مجلس قيادة الثورة ونائب امين سر الحزب منذ استلم1977/1974
 على الرغم من ان عزت لم يقدم اي1979      صدام للحكم بعد ان عزل الرئيس البكر عام

شيئ ل بالفكر ول بالنتاج الزراعي او القتصادي بل كان عبارة عن خيال المئاتة يطرد
الغربان من الحقول وليحل شيئا بل ينفذ كل ما يطلبه منه سيده العظيم صدام الذي كان
يرى فيه مهديا للسنة مثلما للشيعة مهديهم وساهم بسذاجته وغبائه بكل ما قاد العراق
لحروب ومهالك منها الحربين العدوانتين اللتين قام بهما صدام ضد ايران الجارة الشرقية

 وهو ما يساوي عمرا الحربين العالميتين1988/1980  السلمية واستمرت طويل جدا بين 
السابقتن وراح ضحيتها مليون قتيل وجريح وسجين منا ومثله منهم واتبعها بغزو للكويت

من الجيش العراقي الذي50  احدى الجاررتين العربيتين للعراق من الجنوب وراح ضحيتها /
كان يقدر بنصف مليون نسمة وصارت نفوط ايران والعراق ودول الخليح تباع على ارصفة
البصرة والخليج مثلما تباع باسعار البطاطة والطماطة من اجل ضمان التسليح الذي كان

يئاتي بعضه لنا ولهم من اسرائيل مباشرة او عن طريق وسطاء كثيرون بعظهم عرب
اقحاح ولكنهم خونة وتجار حروب ,وفي اثناء غزو العراق من قبل المريكان هرب عزت

كالغالبية العظمى من الرفاق البعثيين الذين لم يتشرف اي منهم لن يواجه قوى الغزو
اليرو امريكي التي اجتاحت العراق الذي اغرقوه بدماء غيرهم وتركه المريكان لنه لم

تم مقتل عزت2015  يعد يشكل شيئا بل ورقة سياسية يستعملونها لحقا .وفي نيسان 
الدوري بصفته ارهابي تعاون مع القوى الرجعية بهدف استلم السلطة 

 بمدينة الموصل وخريج متوسطة وصار عريفا1933  -طه يسين رمضان مواليد 2      و
مهنيه(حدادا) بالجيش صار نائبا لرئيس جمهورية صدام وسلم نفسه للمريمان بعيد

2007  اذار 20  وحوكم واعدم في 2003   نيسان 9  احتللهم للعراق في 

-الفريق الركن عدنان خير ا التكريتي ابن خال صدام وشقيق زوجته الولى ساجدة3و-
 سنوات وعاشا سوية خاصة بعد ان3اي انه اصغر من صدام ب 1940ومن مواليدايلول 

 التحق عدنان1958هجر والد صدام امه التي عاشت ببيت اخيها خيرا .وفي عام 
 وتقدم بالسلك1961بالكلية العسكرية بعد ان ظمن واسطة بحكم كونه تكريتي وتخرج عام 

صارعضوابالمكتب العسكري ومنح رتبة1968وبعيد النقلب الذي قام به البعثيون عام 1967العسكري حتى صار نقيبا عام 
 وبعيد ان استلم صدام السلطة منحه رتبة فريق ركن وصاروزيرا للدفاع وعضو قيادة قطرية وقادا1979عقيد ركن .وفي عام 

معا الحرب ضد ايران .وعندما اراد صدام ان يغزو الكويت ويدعم الجنرال ميشيل عون الذي تمرد واعلن عن نفسه رئيسا
 مايس4وطالب برحيل قوات حافظ السد من لبنان لم يكن عدنان موافقا فئاحتد الجدل والخلف بينهما فدبر له صدام  في 

حادثة اسقاط / سقوط طائرته الهليوكوبتر بشمال العراق وهو بطريق عودته لبغداد .1989

 بالموصل خريج انكليزي وارتبط1936طارق عزيز) كلداني مواليد  (ميخائيل يوحنا-4و



 عرفته ظمن تنظيمات1963كرد فعل للسياسات الشيوعية  وفي عام 1960بالحزب عام 
شعبة الكرادة الشرقية وصار رئيس تحرير جريدة الثورة لنه يجيد الشتائم ضد جمال عبد

صار ولمدة ثلثة ايام عضو قيادة قطرية وترك1963الناصر وبريجنيف وفي تشرين ثاني 
 كغيره من المئات مثل غانم عبد الجليل وعدنان الحمداني1963العمل الحزبي منذ عام 

 عندما بدئا صدام يجمع حوله عدد من البعثيين القدماء لسباب1969وانا وغيرنا حتى عام 
ادارية و سياسية لتجميل صورة النظام الذي تنفذ فيه مع عدد من ازلمه فصار طارق عزيز

بحكم كونه من القلية المسيحية العربية ( الكلدانية ) التي ليمكنها ان تستلم الحكم
وبالتالي لتشكل خطرا عليه وان وجوده بالحكم يلمع وجه النظام لدى عفلق والياس فرح

الورذودوكسيان ومع شبلي العيسمي الدرزي وهم اعضاء القيادة القومية السوريين
الذين استقبلهم واكرمهم صدام نكاية بحافظ السد ولحاجته لمثل طارق عزيز بالدول
اليرو امريكية ذات الغالبية المسيحية .كما ان طارق يملك قدرات تكتيكية وميكافيلية

معقولة فتزاوجت مصلحته مع القوى فناصر صدام ضد البكر الذي كان يرى بطارق ماكرا
صار طارق وزيرا للعلم بعد ان جمد وابعد صدام كل من الدكتور1973ومخادعا ,وفي عام 

عبد ا سلوم بئارساله سفيرا للهند والشاعر شفيق الكمالي بتنحيته من الوزارة وابعاد
صلح عمرالتكريتي عنها وكذلك ابعاد الحقوقي حامد الجبوري عنها فصار طارق هو الذي

يضع الخطوط العريظة للفلسفة العلمية البعثيةالتي تقلل المفردات السلمية فيها
ولبس من ثياب صدام حسين او هو الذي البس صدام ثيابا ليظهره فيها على انه حمورابي

و نبوخذ نصرالمعاصر وهارون الرشيد وصلح الدين واهم من ناصر وقريبا من ستالين
وماتسيتونغ وكاسترو كماصار نائب صدام بمكتب الثقافة والعلم التي ل يعرف عنهما

صدام شيئا كثيرا لنه اقرب لن يحمل بندقية ليقتل هذا او ذلك كما قرب طارق العناصر
التي صارت تسمى ( عناصر قريبة من صدام ) ومنها لطيف الدليمي ومحمد الصحاف
وصباح يسين التكريتي وجبار محسن وحسن العلوي وحميد سعيد وعبد المير معلة

وهاني وهيب وزهير الدجيلي وكامل الشرقي وصباح سلمان وسعد البزاز وبيتر يوسف
وعما نوئيل رسام وشميم رسام وعبد الرزاق عبد الواحد وساجدة الموسوي وبعض

الفلسطينيين وغيرهم / غيرهن ليسبحوا بحمد صدام ليل نهاربالراديو والتلفزيون 
وتثمينا  وتقديرا لجهودطارق العلمية العظيمة فقد قرر صدام تعيينه نائبا لرئيس الوزراء

بعد ان ابعد عنها ناصر الحاني بئاغتياله1991/1983ووزيرا للخارجية بين 2003/1979بين 
وكريم الشيخلي بئاغتياله ومرتضى الحديثي باغتياله لكي يلمع وجه صدام لدى بعض
رؤساء الدول اليرو اوربية على انه علماني ويكره ايران ويكره سورية ول يريد الوحدة
العربية ول يشكل خطرا على اسرائيل وساهم طارق بشكل غير مباشر من خلل الل
شعور المسيحي الذي طغى على شعوره العروبي بئاستدراج صدام نحو حروب تجاه

ايران الجارة الشرقية للعراق وللعرب ودفعه لغزو الكويت بدل من ان يقنعه وهو يعلم جيدا
كيف تتحلى الصين العظمى تجاه بنتيها الصغيرتين تايوان وهونك كونك المتمرتين عليها

على الرغم من ان تايوان هجرتها الوليات المتحدة لصالح الصين الكبرى فيما تحاول هونك
كونك ان تبقى تابعا ثقافيا لبريطانية التي اضطرت لن تتخلى عنها لصالح الصين وان

السياسة تعتمد على علقات حسن الجوار والتضامن القليمي وليس من مصلحة الدول
ان تتصرف باكثر من قدراتها الذاتية القتصادية والبشرية والتقنية وان الحروب هي اخر

بئان James Bekerالحلول .غير انطارق عزيز لم يستمع لما قاله وزير الخارجية المريكية  
العراق ان لم يسحب جنده من الكويت خلل فترة قصيرة فئانه سيتعرض لعقوبات

اقتصادية وعسكرية تعيده للوراء لقرون عديدة غير ان طارق جبن وضعف وتخاذل امام
برزان التكريتي الرعن مثل اخيه وليفهم بالسياسة شيئا وكئان طارق عزيز يريد للعراق

ان يتعرض لما سيتعرض له من جوع وامراض واحتلل 
 نيسان من نفس9واحتلله في 2003من اذار 20واثناء الغزو اليرو امريكي للعراق في 

العام اختفى طارق اسوةبكل القيادة القطرية وسلم نفسه للمريكان لنه يعتقد بقرارة
نفسه بئانهم سيكون ارحم من العراقيين الذين اضطهدهم النظام الذي هو من قياداته

الرئيسية وبقي طارق عزيز مدلل بمعتقله فقد كتب كتابا يتحدث فيه عن تجربته بالسلطة
 مع وزير الدفاع الفريق سلطان هاشم وتم نقلهم2014واشيع بانه تم اطلق سراحه عام 

بطائرة خاصة امريكية للمارات ومنها قد ينتقل لدول ايرو امريكية وقد تكون ايطالية .كما
تم اظهار طارق عزيز المسيحي على انه شريف ونظيف ول ينتقد صدام لنه لم يتعرض

اصل لي ضغوطات ل من المريكان ول من حكومات اياد علوي وابراهيم الجعفري ونوري



المالكي الذين يعرفهم وقد انتفع بعظهم من كرمه

ولدة ناحية الطارمية الزراعيةشمال1942-لطيف نصيف الدليمي خريج  ع س مواليد 5و
كما اشرت بكتابي الول وعمل بالمكتب1963شرق بغداد خريج علوم تعرفته منذ عام 

الفلحي مع عزت الدوي وصدام وصار وزير زراعة غير انه لم يكن يرغب بالعمل بها لنه
يعتبر الفلحين ( مطايا ) على حد تعبيره وصار وزيرا للشؤون الجتماعية ولم يكن يرغب
بها لنها قد تضطره لن يرى ويتواصل مع بعض الفقراء لنه يفضل الضواء والعلم على

الرغم من انه ليجيد لغة اجبية وليس له قدرت اعلمية ولم يكتب اي كتاب او بحث
اعلمي غيران صدام وطارق عزيز حققا له ما اراد فصار مديرا عاما للذاعةوالتلفزيون ثم

وزيرا للعلم ليحقق لهما ما يريدان فئاصبح احد ابواق صدام وابتعد عن غالبية رفا ق
الحزب المخلصين وجمع حوله النتهازيين والضعفاء ليستهسد عليهم مثلما يستئاسد

 2003عليهم صدام  واعتقل عام 

 بمحافظة مدينة بابل موظف صحي عرفته1938-محمد حمزة الزبيدي ش ع مواليد 6و
عندما كان عضو فرع وامين سر شعبة الكرخ المركز ببغداد الغربية وبعد1976/1972بين 

 صار محمد الزبيدي مع عدد من1979ان ابعد صدام البكرواعدم العشرات من رفاقه عام 
الرفاق الضعفاء ومنهم لطيف وعزيز النومان وسعدون شاكر اعضائا بالقيادة القطرية

وبعيد اندحار صداموبمجلس قيادة الثورة ومسؤول عن تنظيمات فرع الفرات الوسط بجنوب غرب العراق 
 خلفا للدكتور1993/1991 عينه رئيسا للوزراء بين 1991وانسحابه من الكويت عام 

سعدون حمادي باعتباره شيعيا ايظا بقصد امتصاص الثورة التي حدثت بالجنوب وسميت
ضد حكم صدام نتفاضة اهل الفرات الوسط )اوكان جبانا حيث عرفه العالم من خلل مشاهدة فلم (الثورة الشعبانية 

سرعان ماابدله صدام بزوج ابنته حل وابن عمه حسين كامل التكريتي الذي.وحسين حيث ظهروهويركل أحد المنتفضين
 ومن مدينة المحاويل سلم2003نيسان 20وفي صاررئيسا للوزراء الذي سينقلب عليه ثم يقتله صدام مع بعضا من اهله 

كانون الول 2محمد حمزة نفسه للقوات المريكية لنه كان يخشى نقمة الشارع الشيعي منه وتوفي بالمعتقل المريكي في 
محاكمتة  جلساتلتكريتي باحدى ا  برزان إبراهيم   حسب ما افاد به2005

 واعرفه منذ1933-القتصادي حكمت مزبان العزاوي ع ش بكالوريوس تجارة مواليد 7و
 حيث يسكن بمنطقة المشتل ببغداد الجديدة التي اسكن فيها وترك الحزب عام1957عام 

عاد1970 عام  ومنذ34لتعاطفه مع الشيوعيين /انظر طالب شبيب مصدر سابق ص 1959
المركزي ووزيرتجارة وماليةونائبا لرئي سالوزراء للشؤوننك وتولى مناصب قيادية حزبية وحكومية فصار محافظ البللحزب 

،ثم أعيد لمنصب نائب1998 /1995  ابعده عن الوظائف العليا بيني صدامالقتصادية غيران خلفا مع عدي وقصي ولد
وكان المطلوب 2003نيسان  9 لغاية سقوط النظام في 1999رئيس الوزراء للشؤون المالية ووزير مالية في تموز 

 وحكم عليه بالعدام2003نيسان  19والقي القبض عليه من قبل الشرطة في الخامس والربعين للقوات المريكية 
هجري1433ربيع اول 6مو2012كانون الثاني 29 وتوفي في لعدد من الجرائم المالية

 (ذوي الخطورة القصوى) بالكاظمية بشمال بغدادلصابته بمرض سرطاني بسجنمن اطلق عليهم نور ي المالكي 

بالموصل2003تموز 22ببغداد وقتل في 1966-قصي صدام حسين مواليد مايس 8و
وكان ينظرله على انه سيكون خليفةلبيه الذي وكله  مسؤولية مصطفى مع اخيه الكبرعدي وابنهشمال غرب العراق 
 و كان اصغر عضو2003 امريكي عام مليون جندي ببغداد اثناء الغزو اليرو 4/1حمايته،وكلفه قيادة قطاعات 

بالقيادة القطرية حيث حشر فيها حشرا لنه ابن الرئيس القائد و لم يبق فيها من
المناضلين الحقيقيين ال نفر قليل وكان مع اخيه عدي الذي استهتر وطغى وتعرض

لمحاولة اغتيال جعلت منه (مشلول جنسيا) كانا يتحكمان بالمال ويهينان الرجال من
البعدين و القربين بمن فيهم اعمامهما برزان ووطبان وسبعاوي حيث صاراهما الحكومة

الفعلية اذ لو بقيا حتى وفاة والدهما لورثاه او اغتاله قبل وفاته ولتصارعا كما تصارع
المين والمئامون على الرغم من انهما من ام واحدة غير انهما وبعيد الغزو المريكي
للعراق لم يقاتل هما ايظا ولم يموتا شهيدان بل هربا للموصل واختفيا بدار ارادا من
صاحبها ان يوفرا فيها كل سبل الراحة التي يطلبها المراء بالصيف والشتاء فكشف

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D9%82%D8%B5%D9%8A_%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_1991&action=edit&redlink=1


امرهما من ليودونهماوهم كثيرون لنهما كانا من بين من اساء للعراق فوشيا بهما
وجائتهما قوة سيارة امريكية وحاصرتهما وجعلتهما يفرغان طلقات رشاشاتهما اللتين كانا

كما تقتل الكلب المسعورة 2003تموز22يخيفان الناس بهما حتى قتلهما في 

 وهو ابن عم صدام خريج متوسطة وعريف1941-علي حسن المجيد التكريتي مواليد 8و
 تدرج بالمناصب حتى وصل برتبة فريق أول ركن1968السلطةثانية عام  حزب البعث وبعد توليفني 

وصاروزيرا للدفاع خلفا للفريق عدنان طلفاح بن عم صدام الذي لم يكن يثق باي جنرال بالجيش وخاصة
 الرفيق علي المجيداولئك الذين وضعوا خططا ستراتيجية معقولة بالحرب العراقية اليرانية بل قتلهم  وكان 

 ضد قرية /ناحية جلبجة1989 /1986 بين لنفالمسؤول عماايسمى (احداث او مجزرة ا
( عليوقيل بان معظم اهلها قد تشوهواومات اغلبهم واطلق عليه  العراق   بشمالاقليم كردستان ب

لها محافظا وبعيد غزو الكويت صارعلي المجيد 1990  ابن م2 في الكيمياوي ) .و
قام صدام1991شباط 28مندحرة.وفي وقائدا للقوات العراقية الني انسحبت منها 

بالتصدي لما سمي ب(الثورة الشعبانية ) التي اندلعت بجنوب غرب العراق وشارك بها ما
بقي من طيران عراقي وبموافقة بوش الب وبئاشراف من كل من الشيعيين محمد حمزة

الزييدي و وعزيز نومان الخفاجي باشراف المجيد .وفي اثناء الغزو اليرو امريكي للعراق
هرب هو الخر ككل اعضاء مجلس قيادة الثورة والقيادة القطرية2003من اذار 20في 

الذين تم القبض على اكثرهم واحيلوا للمحاكم وهو احدهم وادين وحكم عليه بالعدام
2010 كانون الثاني  25الذي تنفذ فيه في 

 عزيز نومان الخفاجي.( شيعي ) حريج اعدادية زراعة الشطرة وصار مسؤول تيظيمات9و
الشطرة لحزب البعث وقائمقامها ثم محافظا لكربلء ثم للنجف اللذان اساء لهما  ثم صار

 ببغداد2003اخلية ومحافظ الكويت بعيد احتللهاواعتقله المريكان  في وكيل وزارة الد
مختفيا ويعتبر عزيز صالح النومان متهمابالقيام بفضائع ضد ابناء جلدته اضافة لتدمير

المراقد والضرحة المقدسة بكربلءوليقل إجراما عن علي المجيد بن عم صدام والذي
قام بكبح جماح المظاهرات والنتفاضات بالناصرية وبقية المحافظات وخاصة الجنوبية

حيث اشار الكاتب العلمي فلح المشعل في عامالتي ساهمت بالنتفاضة الشعبانية
بانه شاهد عزيزالخفاجي وعلي المجيد بأراضي عشائر آل صكابان وقاما باطلق المدافع الثقيلة2011

والراجمات على اهلنا وراحت تدك مدينتة الناصرية وركبا طائرة (هليكوبتر) ليراقبان السكان يتساقطون
بين جريح وقتيل وهارب حيث نزح الناس لمنطقة تل اللحم وحضر البعثيون وعناصر المن والمخابرات
وأيديهم تقارير وقوائم بأوسماء المنتفضين وأقيمت لهم محاكم ارتجاليةبالهواء الطلق كان فيها علي
الكيمياوي حاكما و النومان محاميا وتعرض المتهمون للضرب والهانة ووسيق عددا منهم لحافلت

توجهت بهم لجهة مجهولة ولم يعودوا لهليهم ال اشلئا وجماجما وملبسا ممزقة بعد  ات اكتشفهم
أهلهم وتعرف على بعضهم ذويهم بالمقابر الجماعية قرب مدينة الحلة !وبالرغم من ان المحكمة
الجنائية العراقية العليا قد عقدت جلستها الولى بشأن ملف قمع انتفاضة الشعب العراقي لعام

 وكشفت عددا من الجرائم وليس جميعها وان احكام العدام2009 في الول من أيلول من العام 1991
التي صدرت على خلفية التهم الموجهة لعزيز صالح النومان و رفاقه من اركان النظام البعثي بتنفيذ

 لجانب جرائم التهجير والقتل ووسلب الهوية من الكراد1991حملت اعتقال خلل انتفاضة العام 
الفيليين الشيعة و الجرائم التي ارتكبها بالكويت بصفته حاكمهما خلل احتللها اضافة لتدمير بعض

المراقد المقدوسة 
.
( كردي فيلي شيعي ) مواليد قضاء مندلي بمحافظة ديالى من عائلة وصار عضو قيادة مزبان خضر هادي 10و

 اتصل به محمد حمزة الزبيدي الذي جاء لمندلي هاربا1959عام  وفيو مجلس قيادة الثورقطرية
 صارا كلهما عضوين بالقيادة القطرية1982 عام من الحلة خوفا من الشيوعيين وفي

التي ( انتخبت / عينت ) اثناء المؤتمر القطري التاسع الذي كان فيه صدام يصول ويجول
صوتا 179ولرضا صدام عنه ولكونه شيعي حصل على  جرت انتخابات القيادة القطرية 1991 ايلولوفي

صوتا في حين حصل طه الجزراوي على 188محمد حمزة الزبيدي على ول وجاء تسلسله السابع فيما حصل مسؤوله ال

http://ar.wikipedia.org/wiki/1990
http://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A_-_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A
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مع فاضل2010وحوكم وصدرحكم العدام بحقه في تشرين الثاني  2  وطه محيي الدين معروف41حويش الذي يحمل رقم 
صلفيج العزاوي 

عضو قيادة قطرية ووزير الداخلية .ولم يقبض عليه وكتب-عبد الباقي السعدون 11و
رسالة للرفيق الطبيب اللبناني مجيد الرافعي عضو القيادة القومية يخبره فيها بئان عزت

الدوري يريد ن يستمر بالنفراد بحزب البعث وتحويله لحزب طائفي وانه ساهم مع عدد
اخر من البعثيين بئاخبار المريكان والكراد عن القبو الذي اختفى به صدام

و تخرجتمنطقة العظمية بغداد 1953كتورة الكيمياوية هدى مهدي عماش .مواليد-الد12و
من كلية علوم الحياة جامعة بغداد بدرجة بكالوريوس وكانت من الوائل على دفعتها  فحصلت على بعثةلجامعة تكساس

بالوليات المتحدة المريكية حيث حصلت على شهادة الماجستير  بالحياء المجهرية ثم حصلت على الدكتوراه من جامعة
ميزوري واقحمها صدام بالقيادة القطرية ليكفر عن جريمته تجاه والدها الفريق الركن صالح عضو بحركة الشباط الحرار

تزوجت من الدكتور أحمد مكي.وجامعة بغداد وشغلت منصب رئيسقسم ع علم الحياء ب1956وعضو بعثي منذ عام 
مريكان واطلقوا سراحها لمرضها بسرطان الثدي مدير المركز القومي للحاسبات واعتقلها ال

-
/ا2003 1979وعاشرا-القيادة القومية بعهد صدام بين

استلم حزب البعث العربي الحكم ثانيةوبدئا يعمل على البتعاد عن النظام1969في عام 
 وبدئا منظروا البعث من (جماعة صدام ) يروجون لفكرة عدم1963البعثي بسورية مذ عام 

ظرورة تماثل وتطابق واتحاد او ائتلف جزبي البعث بسورية والعراق كما هو حال الحزبين
الشيوعي بموسكو وبكين كما قام صدام باستعمال الغرائات المالية النفطية ليشتري

ذمم بعض الرفاق العرب لكي يتجهوا صوب بغداد وليس صوب دمشق فنجح بئاستقدام
كل من 

 مع صلح البيطار سني بتئاسيس1943 بدمشق وساهم عام 1910ميشيل عفلق مواليد 
 وهيئا له صدام دارا1954اولى خليا حزب البعث وصار امين سر لول قيادة قومية عام 

كبيرة ومكتبا وميزانية بئاسم (نفقات القيادة القومية لكي تنشيئ مكتبة حزبية / عقائدية
وتمنح اجازات دراسية لي طالب عربي من الذين يرشحه احد اعضائها اولتقيم ندوات
ومؤتمرات داحل العراق تدعو لها بعض المفكرين العرب والمستشرقين الوربين الذين

تنتقدهم الصهيونية او مشاركة بعض رفاقها بمؤتمرات فكرية ببعض الدول وبقي عفلق
بباريس1989ووفاته في حزيران 1970المين العام للقيادة القومية التابعة للعراق بين 

وحضرت جنازته بالسفارة العراقية بباريس مع بقية الرفاق اعضاء الشعبة للحزب والكادر
والدبلوماسي وتم نقل جثمانه لبغداد بطائرة خاصة يرافقه السفير الدكتور عبد الرزاق

الهاشمي واستقبله صدام وبقية اعضاء القيادة القومية والقطرية بالمطار وبنى له قبرا
2003بمقر القيادة القومية بالكرخ حيث هدمته الطائرات المريكية في اذار 

الورذودوكسي ميشيل عفلق 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Aflaq.jpg


/1964 صارع ق ق بين1922والدكتوربالجتماع شبلي العيسمي درزي سوري مواليد 
 حيث هرب للبنان واعتقلته القوات السورية 2003 وبقي بالعراق حتى هام 1970

 وصار ع ق ق بين1925والدكتوربالجتماع الياس فرخ اورذودوكسي  مواليدحلب لعام 
1970/1968

 ومقتله عام1968 وصارع ق ق بين1941ومحمد سلمان مواليد ام درمان / السودان 
 بحادث سقوط الغامظ للطائرة التي كان فيها وهي عائدة من السودان 1970

 1978 /1964 جدة / السعودية صار ع ق ق بين 1934والفنان علي غنام مواليد 

وحتى الن  1964صار ع ق ق منذ1927والطبيب مجيد الرافعي مواليد طرابلس 

 لبنان صار1938والمهندس من الوليات المتحدة الورذودوكسي نيقول الفرزلي مواليد    
 1970/1968ع ق ق بين  

 سوري من اصل لبناني1934والدكتور القتصادي من يوغوسلفية زيد حيدر ع/ش مواليد 
1978/1962بين 

سافرللقاهرة ودرس المتوسطة والثانويةوالدكتورعلوم سياسية قاسم سلم مواليد عدن من اليمن و
والتحق بكلية الدارة والقتصاد بجامعة القاهرة،وتركها بعد أن حصل على منحة دراسية من القيادة القومية للدراسة لمدينة

ا بالقيادة القوميةبين وعاش2003 / 1978 بيروجة بايطالية وحصل على دكتوراه علوم سياسية وعاد لليمن، وانتخب عضو 
 حيث هرب لليمن ول يزال يتعاطف مع  بعض بعثي العراق بالعراق 

 حماه بسورية وحاصل على الجنسية1917والطبيب المفكر منيف الرزاز من مواليد 
 ويعتبر احد1981 حتى اعدمه صدام عام 1952.وصار ع بئاول قيادة قومية عام الردنية

معالم الحياة العربية الجديدة./ داراهم منظري الفكر القومي العربي المعاصر ومن مؤلفاته 
معة العربية بئاعتباره بحثا نهضويا وتعليمياحصل على جائزة الجا.1960العلم للمليين بيروت 

.والسبيل1975وأزمة اليسار العربي./ دار الطليعة بيروت وثقافيا وعلميا وزراعيا وصناعيا وصحيا 
.وفلسفة الحركة القومية العربية./1974 بيروت المؤوسسة العربية للدراوسات والنشرلتحرير فلسطين/ 

. 1978 بيروت المؤوسسة العربية للدراوسات والنشر

 و الصحفي حسن العلويالطبيب منيف الرزاز من اليمين 

واما اعضاء القيادة القومية من العراقيين فقد كانوا من  سعدون حمادي الذي كان عضو ا
بل هم  وصدام حسين صار عضو459 ص 3/بطاطو ك1952بئاول قيادة قومية منذ عام

وطارق عزيز2006 واعدامه عام 1969ونائب المين العام بين 1965قيادة قومية منذ عام 
3 بطاطو ك 1975/1978ونعيم حداد.بين 2003/1980وطه الجزراوي بين 2003/1980بين 
..473/468ص 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%B2.jpg&filetimestamp=20090206131301&


. سياسات صدام العدوانية2003/1991واحد عشر بين 
 الستة بمن فيهم الردن الذي تمتعمارس صدام سياسات عدوانية ضد كل جيران العراق

 وضد شعبه من الكراد والشيعة وبعضا من السنةبخصوصية بنائا على موافقة اسرائيل
 لحصار شامل اقتصادي وتجاري وغذائي وعلمي بما فيه الصحي افقدهفقد خضع العراق

الكثر من رجاله ونسائه الذين تمكنوا من الهرب اوماتوا من المراض وكثرت المية وخاصة
بين الفتيات وزادت البطالة وتفكك الجيش العراقي بين هارب وسجين وغير مسلح في

حين كان صدام وقيادته القطرية والقومية وتنظيماته العسطرية الميلشياتية التي يسيطر
عليها ولده واخوته وبناء عمومته تتحكم برقاب الناس الذين كرهوا النظام الذي صار معزول

اكثر من1937 نيسان 28ومنبوذا وانشغل الحزب بالحتفال باعياد ميلد صدام في 
اهتمامه بعيدميلد محمد او المسيح اوحمورابي 

Donald Ramsfild وزيرا للدفاع كان مبعوث الرئيس المريكي الجمهوري2005/1999  الذي صار بين 
Ronald Regan أثناء الحرب العراقية اليرانية.  ببغداد1983 لصدام عام

 تمكنت الوليات المتحدة برئاسة2003نيسان 9 و 2003من اذار 20 واحد عشر -بين
 ان يحشدا كماAntony Blair وبريطانية برئاسة العمالي  Buch IIالجمهوري الصهيوني 

  تحالفا سمي دوليا لثلثة و ثلثين دولةTatcher وتاتشرBuch Iحشدا من قبل بوش الب
اغلبها عربية واسلمية شاركت بشكل رمزي لعطاء شرعية لسحق القدرات العسكرية

 واجبار صدام لن يسحب ما بقي1991شباط 27كانون الثاني و 17العراقية بالكويت بين 
هذة المرة تحشيد ثلثين دولةBlair وBuchIIله من جيش العراق بالكويت واستطاعا  

اخرى لغزو العراق حيث لم تصمد القوات العراقية القليلة وغير المسلحة عسكريا وغير
المؤمنة بالنظام الذي لم يقاتل او يستشهد اي من اعضاء حكومته ول قيادتيه القطرية

والقومية بل هربوا وغالبيتهم سلموا انفسهم طوعا لقوى الحتلل لنهم على كانوا قناعة
بان المحتليين سيعاملونهم بطريقة افضل من ابناء وطنهم الذين قسوا هم عليهم 

 وتظهر الصور ألقاء القبض علىالفجر الحمرصورة الجندي العراقي المريكي (وسمير) أثناء عملية 
بمزرعة قرب تكريت بعد ان ابلغ عنه احد اعوانه 2003 كانون الول 6صدام حسين في 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
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تنفيذ حكم العدام على صدام حسين. 

فيما نجا حتى الن من القيادة القطرية السابقة كل من ,,عزت الدوري الذي قيل بانه قتل
2015عام 

 للطبيب مجيد الرافعي عضو القيادة القومية2013وعبد الباقي السعدون الذي كتب عام
بلبنان يخبره للموافقة على فصل عزت الدوري لنه يريد ان يحول الحزب لحزب مذهبي
وطائفي وكان من بين الذين ساهموا بكشف مخبئا صدام للكراد والمريكان ببينما يدي

 عضو ا بعد150وقرر عبد الباقي فصل وري بانه الوريث ال شرعي لقيادة الحزب عزت الد
يونس  محمد  برئاسة عضو القيادة القطرية اللواء الركن مشقوريا بدعقدهم مؤتمرا تشا

 قبل أن يخسر عضويته ويصبحالقطريةبالتسعيناتكان عضوا قيادة الذي البدراني الحمد
ورئيسا لمؤسسة السكك الحديد ومديرا لدائرةوعمل محافظا للموصل .ضمن الحتياط

ن التقى بصدام قبيل هروبه واختفائه و آخر ميجاهر بانهوكان لسياسي للجيش االتوجيه 
اوصاه بالضطلع بقيادة الحزب الذي ل يزال مطالب ان يعلن عن هوية عربية وعلمانية
ودمقراطية ويؤمن بالعمل الجبهوي والئتلفي والتناوبي لتداول السلطة سلميا .غير

لنه لمالواقع يشير على ان حزب البعث غير قادر على خلع اثبابه الستبدادية والنفرادية 
2003 /1968يسمح لي حزب ان يشاركه بالحكم بشكل دمقراطي بين 

 لعام1483  وبموجب سلطاته بقرار مجلس المن رقم 2003  حزيران 17  في واثنا عشر-
 حل حزب البعث العربي الشتراكي على اساسBrymer Paul   قرر الحاكم المريكي 2003

2014      انه حزب عنصري شوفيني ول يزال الحزب منحل حتى الن

2011/ 12/31و2003نيسان9العراق تحت الحتلل بين -XXVIو
 شيعيا هم 12 مع 2003 تموز 13الذي اجتمع    Paul Brymerوعينوا حاكمهم العام 

،وانتخب ضمن القيادة الثلثية المعارضةلندنبارز ورئيس مؤسسة أهل البيت الخيرية ب) شيعي( حمد بحر العلوم-م1

 نيسان وهو يوم9.وطالب بان يكون يوم بعيد مقتل بعضا من عائلته بعهد صدام العراق  غادرحرب الخليج الثانيةو بعد

 2014احتلل بغداد عطلة رسمية وصار ولده اول وزير لوزارة النفط لثقة المريكان به وبولدهوتوفي عام 

الذي تئاسس مع الحزب السلميالدعوة السلمية  حزب  ،والمتحدث باسم)شيعي( إبراهيم الجعفري.-الطبيب د2و

منذ انشائهمابقيا محظورين و1957السني عام 

بعد أن خلف شقيقه آية العراق  المجلس العلى للثورة الوسلمية في   زعيم)شيعي( عبد العزيز الحكيم-3و

ابنه وحل محله 2010عاما ايران  وتوفى اثر مرض عضال بإيران  20بعد الذي عاد للعراق بعد اغتياله،محمد باقر ا

.عمار 
وأغتيل. وكان صحفيا البصرةحزب الدعوة ب  زعيم)شيعي(اسمه الحقيقي عبد الزهرة عثمان، عزالدين سليم-4و
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.2004  مايس17في 
. وأحد شيوخ عشيرة آل بو سلطان بمحافظة بابل )شيعي(-المحامي أحمد شياع البراك 5و
المؤتمر الوطني  ورئيس  حزب1958هاجر مع والديه خارج العراق منذ عام )شيعي( .أحمد الجلبي-د رياضيات 6و

  1992الذي تأسس عام  العراقي
حركة الوفاق الوطني) كان بعثيا وصار معرضا وتزعم شيعي( إياد علوي-الطبيب الجراح 7و

 1990تئاسس عام  العراقي
،وتعرض)العمارة(، ورئيس حزب ا العراقي )شيعي(المعروف باسم أمير الهوار  عبد الكريم المحمداوي-8و•

للسجن لسنة سنوات بعهد صدام 

 درست بانكلترة قبل أن تعودالعراق و (شيعية) مديرة مستشفى للولدة في جنوب رجاء حبيب الخزاعي -الدكتورة9و

1977عام  لعراقا

 بريطانيا ، تلقى تعليمه في)شيعي( موفق الربيعي.-الطبيب 10و

 وتعرض للسجن لمدة عام البصرة ، قاض ويشعل  منصب نائب رئيس محكمة)شيعي( وائل عبد اللطيف-القاضي 11و

.تحت حكم صدام

•

الحزب الشيوعي ، سكرتير)علماني-يساري ( شيعي وشيوعي  حميد مجيد موسى-الدكتور الزراعي 12و
،1993منذ عام  العراقي

وستة عرب( سنة )
.للسلطة البعث قبل وصولحزب 1967/ 1965  وزير خارجية ما بين )سني( عدنان الباجه جي-الدتور 1

 الذي سرعان ما اختفى مع انسحاب رئيسه منتجمع الديمقراطي وصار من المعرضين وشكل تنظيما ضعيفا باسم ال

الحياةالسياسية 

رالمؤلفة من شيعة وسنة، قضى   )  سني  (     مشعل عجيل الياور  المهندس غازي -2و 15   قبيلة شم.
وصار اول رئيس للجمهورية العراقية بعيد2005  وعاد لها عام   حيث درس فيها   بالسعودية

الحتلل ثم عاد للسعودية .
•

الحزب السلمي ،استاذ جامعي و زعيم)سني من اصل تركماني مستعرب مواليد كركوك( محسن عبد الحميد-الدكتور3و

. وانسحب من الحياةالسياسية العراقي

.ات حكم صدام سنولدمقراطي وبقي بالعراق خلل الحزب الوطني ا  زعيم)سني( نصير الجادرجيمحامي -ال4و
وبقي بالعراق حتى بعد ان تراجع  حزبه عن المساهمة بالحياة السياسية التي طغت عليها المذهبية والطائفية

السنية والشيعية 
يددعي ( سني)5و مد الهندسة1966/1960 بغداد ودرس بين 1944اليد ومو -المهندس سميرشاكرالصع

 لنكلترة وانظم للمعارضة وصار1973الكعربائية وعاد للعراق ولم يستفيد منه نظام صدام حسين فعاد عام 
 سفيرا2006 بالعراق كما تم تعيينه عام 2004/2003اول وزير للداحلية باول حكومة يرئسها برايمربين 

للعراق بالوليات المتحدة 
تولت قسم العلقات العامة  بوزارة.و-عقيلة الهاشمي دكتوراة ادب فرنسي كانت عضوة بحزب البعث6و

2003صدام واغتيلت عام الخارجية  قبل سقوط نظام 

وخمسة اكراد هم
لدمقراطي الكردستاني الذي تئاسس عامالحزب ا (كرديسني ) رئيس إقليم كوردستان وزعيم مسعود بارزاني-1

 وكان الحزب من القوى المعارضة للحكومة2003 ثم اخوه ادريسالذي قتل عام  كما اشرنا كان يقودهوالده مصطفى1946
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%A1_%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%A7%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%A8%D9%8A


مركزا. أربيل المركزيةمن  خلل ميليشيات بيشمركة ويتخذ من

 بعد انشقاقه من1976الذي تئاسس منذ عام  الكردوستاني  التحاد الوطني  زعيم) كرديسني ( جلل طالباني-2و

 السليمانية الحزب الدمقراطي الكردستاني للمل البرزاني ويسيطر على مدينة

2022/2008وصار ثاني رئيس للجمهورية بين •

صدامعضو بمحكمة الستئناف حكم عليه بالسجن لمدة ثلث سنوات بعهد) كردي سني (،دارا نور الدين-القاضي 3و

.بسبب حكمه بعدم دستورية أحد مراسيمه الخاصة بمصادرة الراضي حسين
•

 بالستينيات قبل أنتقالهقراطي الكردستانيمالحزب الدوشغل مناصب عدة بثمان ( كردي سني) محمود ع-الطبيب 4و

.الحزب الشتراكي الكردستاني التي اسس فيها لندن إلى

الذي اسسه عام حزب التحاد السلمي الكردستاني  زعيم)كرديسني ( صلح الدين محمد بهاء الدين-5و•
 ويعد حزبه الرابع ب ترتيب القوى السياسية الكردية  بمحافظة السليمانيةمنطقة حلبجة ب،1994

اضافة الى كل من 
.كركوك ( سنية تركمانية ) من محافظة التأميم و مركزها صون كول جابوكالسيدة 

المواصلت  باقليم كردستان ثم  وعمل وزير الحركة الديمقراطية الشورية زعيم) مسيحي(يونادم كنهوالمهندس 

 جدول شهريا للتناوب على ادارة المجلس  لهم  يمر  ونظم براكوزير للتجارةبأول حكومة كردية باربيل,
 حكم  نيابة عنهبحالة انشغاله وهم كل من محمد بحر العلوم على اساس انه الكبر عمرا 

 ايلول30/1     بين     أحمد الجلبي  ود-   2003  اب 31/1  بين 1     إبراهيم الجعفري  والطبيب   .2003   تموز 31/13  بين 

العزيز  عبد    و2003   تشرين الثاني 30/1   بين   جلل طالباني   .و2003   تشرين اول 31/1   بين      إياد علوي  و2003
   محسن عبد الحميد   و2004  كانون الثاني 31/1     بين     عدنان الباجة جي   د-   و2003   كانون اول 31/1  بين      الحكيم

منه28  من نيسان حتى 1  وبين 2004  اذار 31/1  بين       العلوم  ثمثم كلف من جديد بحر2004  شباط 28/1     بين
2004   نيسان 30  الذي حكم لنهاية      مسعود بارزاني  يمر العراق بعد ان كلف بادارة المحلس  حيث غادر برا

 من مجلس الحكم  يغتال بعيد مغادرة  وهواول شخصية     عزالدين سليم   2004   منه 17  ول من مايس وحتى اغتياله في   وبين ال

عجيل  غازي مشعل   وخلفه المهندس   برايمر وكئان المر مدبر ليبدءا مسلسل الغتيالت والفوضى السياسية 
 الدارة بالعراق ..ولم يقم اي منهم  حيث تم حل / انهاء هذا النمط من2004  مايس والول من حزيران 17  بين      الياور

باي اقتراح وعمل مثمر اقتصادي وسياسي وعسكري يخدم العراق بل كانوا عبارة عن موظفين ينفذون
اوامر الحاكم المريكي بئاعتباره قوة احتلل 

 
Paul Brymer 2004   نيسان 28   و 2003   اذار 9  حكم العراق بين

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A_%D9%85%D8%B4%D8%B9%D9%84_%D8%B9%D8%AC%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A_%D9%85%D8%B4%D8%B9%D9%84_%D8%B9%D8%AC%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A_%D9%85%D8%B4%D8%B9%D9%84_%D8%B9%D8%AC%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D8%A9_%D8%AC%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%A7%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%85_%D9%83%D9%86%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%86_%D9%83%D9%88%D9%84_%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%A8%D8%AC%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7_%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%84


 .حكم فيها2004نيسان 28الجمهورية العراقية الخامسة منذ  XXVو
كل من 

ئيس المهندس السني غازي الياور مع رئيس الوزراء الشيعي اياد علوي بين الولاول الر
  ( كانت منظمات/ حركات المقاومة هي الكثر2005حتى نهاية عام 2004من حزيران 

وبدئات تخترق وتتراجع 

 

 نيسان28الرئيس المهندس غازي الياور  الشمري خامس رئيس جمهورية للعراق بين 
,2005نيسان 6 و 2004

.وكان2012/2005 وثانيا الرئيس جلل الطلباني كردي سني جكم للمرة الولى بين 
رئيس وزراؤه الطبيب ابراهيم الجعفري / شيعي وتصاعدت جركات المقاومة وكثرت

2008حركات الميليشيات وعصابات السطو والغتيالت والتفجيرات و للمرة الثانية بين 
 ورئيس الوزراء الشيعي نور ي المالكي الذي زاد بعهده النفوذ اليراني2014وحتى اب 

لكي يبقى الصراع الديني والمذهبي والقومي بينها وبين العرب خاصة بعيد ان قرر
سحب2017/2009 الرئيس الدمقراطي المريكي الجديد باراك جسين اوباما حكم بين 

2011كل قوات بلده من العراق بنهاية عام 
 

وابراهيم الجعفري بين2005/2004وكان معهما رؤساء وزراء كل من اياد علوي بين 
وهو اسوئا من حكم بالعراق من2012/2008 ونوري جواد المالكي حكم بين 2007/2005

حي ثالطائفية وقلة المانة والتبعية ليران وهو الذي وقع على اعدام صدام وشجع
الطائفية وظاهرة الغتيالت والخطف وحركة داعش الجرامية وهو اسوئا رئيس من

 وهم 2003الوزراء الشيعة اللستة الذين سبقوه بظل الحتلل منذ عام 

وحكم تحت ادارة برايمربصفته عضوا بمجلس2015/1927-محمد بحر العلوم عاش بين 1
حكم1947-الطبيب ابراهيم الجعفري  مواليد 2.و2004 ثم في اذار 2003الحكم في تموز 

2006/2005 وبين 2003تحت برايمر بصفته عضوا بالمجلس بئاسم حزب الدعوة في اب 
 حكم تحت برايمر عن حزب المؤتمر الوطني في ايلول1944-د.احمد الجلبي مواليد 3و

 حكم تحت برايمر بصفته عضوا بالمجلس1945-الطبيب اياد علوي مواليد 4..و2003



 ثم حكم بعيد رئحيل برايمر بين الول203ورئيس حركة الوفاق الوطني وحكم في تشرين 
وحكم2009/1950-السيد عبد العزيز الحكم عاش بين 5..و2005 وايار 2004من حزيران 

تحت برايمر بصفته عضوا بمجلس الحكم ورئيس المجلس السلمي2003في كانون اول 
 وحكم2004 واغتيالهفي ايار عام 1943-عز الدين سليم عاش بين 6الشيعي العلى .و

تحت برايمر بصفته عضوا بمجلس الحكم ومن حزب الدعوة 2004في ايار 

 وهم 1923وهو واياهم اسوؤامن رؤساء الوزراء الشيعة الذين حكموا بالعراق منذ عام 
وحكم باسم حزب المة1949/1860- السيد المحامي صالح جبر الزيدي عاش بين 1

 بعيد وثبة كانون 1948 كانون اول 29واستقالته في 1947الشتراكي بين اذار 
وحزيران من1948 وحكم بين كانون الثاني 2000/1900-السيد محمد الصدر عاش بين 2و

نفس العام
 وحكم كمستقل بين كانون اول1964/1909-السيد عبد الوهاب مرجان عاش بين 3و

1958 واذار 1957
وكان عضو حركة الضباط الحرار2012/1917- اللواء الركن ناجي طالب عاش بين 4و

ولجنتها العليا وصار وزيرا  للشؤون الجتماعية باول حكومة جمهورية ولحقا وزيرا للنفط
 بعهد الرئيس اللواء عبد الرحمن عارف 1967 ايار 10و1966ثم رئيسا للوزراء بين اب 

 ومن مؤسسي حزب البعث2007/1930- د.الزراعي سعدون حمادي عاش بين 5و
 بعهد الرئيس صدام حسين 1991بالعراق وحكم بين اذار وايلول من عام 

 وصار رئيسا للوزراء بصفته عضوا بحزب2005/1938-محمد حمزة الزبيدي عاش بين 6و
بعهد الرئيس صدام حسين 1993/1991البعث بين 

 

 بقضاء الهندية بمحافظة بابل 1950نوري جواد المالكي مواليد عام 

2021/2014ورابعا-الرئيس الدكتور فؤاد معصوم كردي سني بين 
حيث يعيش العراق مرحلة1952زراء الشيعي د المهندس حيدر العبادي مواليد ورئيس الو

جديدة من التمزق بعيد ظهور ما سمي بحركة دولة العراق والشام السلمية( داعش)
ذات العقيدة الرجعية والطائفية حيث تتبغ سياسة القوة ضد غير المسلمين والشيعة

واصطف معها بعض العشائر والقوى السنية نكاية بالسياسات الجرامية لحكومة
المالكي مما برر للوليات المتحدة وبريطانية ودخلت معهما فرنسة هذه المرة لقيادة

نحالف جديد لما يسمى مقاتلة جماعات داعش بالعراق وسورية لنها صارت تهدد
مصالحهم والجماعات المساندة لهم 

1992حزاب السياسية العراقية منذ عام -بقية الXXVIIIو
 1992 تجمع شيعي برئاسة د احمد الجلبي تئاسس عام المؤتمر الوطني العراقي-1/44

 عمل لجعلها حركةالجراح اياد علويي  حركة الوفاق الوطني برئاسة الطبيب  -2/45و
برئاسة ال الحكيمالحزب السلمي الشيعي العلى  3/46 و1992علمانية تئاسس عام 

5 /47و.1992الموسويةومنهم عمار الحكيم ومعهم د عادل عبد المهدي تئاسس عام 
الحركة الديمقراطية الشورية-6/48و .برئاسة ؟ الهاشميالحركة الملكية الدستورية -

 تجمع سني برئاسة ؟تئاسس عام ؟ومؤتمر صحوة العراق-7/49حركة مسيحية .و
-9/51 تئاسست عام ؟ برئاسة ؟.والجبهة العراقية للحوارالوطني-  8/50

والحركة الوطنية للصلح والتنمية -10/52تئاسست عام ؟ برئاسة ؟.والجبهةالتركمانية 
-12/54 تجمع مسيحي تساسست عام ؟ برئاسة ؟والحزب الوطني الشوري-11/53

حزب الليبرالي-13/55و،محمد موسى اليعقوبي آية ا حزب شيعي برئاسة حزب الفضيلة
-14/56ليزيدي (حركة اسلمية) باطنية مثل النصيرية والسماعيلية والدرزية والبهائية وا

الحزب-16/58 وتجمع الوحدة الوطنية العراقي-15/57 ومنظمة العمل السلمي
حزب التحرير السلمي-18/60 .والحزب الدستوري العراقي-17/59 والوطني العراقي

هيئة علماء المسلمين-21/62.وحزب النشور-20/61 حركة سنية وولية العراق-19/60
 –حزب ا-23/64 رابطة سنية ورابطة علماء ومثقفي العراق-22/63هيئة سنية .و

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D9%85%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_-_%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_-_%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_-_%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D8%AF%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D8%AF%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%B5%D8%AD%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A&action=edit&redlink=1


 مقتدى الصدر يتزعمه جيش المهدي-حركة 24/65حزب شيعي .و
.

.مطبعة النجف1933/1921يلحظ د .عبد المير العكام الحركة الوطنية بالعراق بين
1958/1908.وعبد الجبار حسن الجبوري بكتاب الجمعيات السياسية بالعراق بين 1975

.وعبد الرزاق الدراجي بكتاب جعفر ابو التمن ودوره في الحركة الوطنية1977طبع بغداد 
1980 و عامر حسن فياظ بجذور الفكر الشتراكي بالعراق بيروت 1978بالعراق.طبع بغداد 

.و عادل غفوري1983وعبد الرزاق الحسني بكتاب تاريخ الحزاب السياسية ط. بيروت 
ود.عبد الستار طاهر شريف1984بغداد 1954/1946بكتابه الحزاب العلنية بالعراق بين 

.ود-عال1989طبع بغداد 1958/1908بكتاب الجمعيات والمنظمات والحزاب الكردية بين 
 وكتاب التكوين الجتماعي2000البلداوي بكتابيه الحزب الوطني الديمقراطي بغداد 

 2003/طبع بغداد 1958/1918للحزاب السياسية بالعراق بين 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A


En Syrieالسياسة Chapitre IXالفصل التاسع 

I-نبذة جيو ستراتيجيةاحدى دول بلد الشام او سوريةالكبرى la Grande Syrie/سورية )
 الطرف الجنوبي الشرقي من المتوسطولبنان وفلسطين والردن).وتقع سوريةعلى

مجاورة برا شرق وجنوب لبلد مابين النهرين والردن ومن الغرب المتوسط و لبنان
الف250وفلسطين بئاتجاه مصر ومن الشمال اسية الصغرى / تركيةومساحتها الرسمية

كم مربع بما فيها هضبة الجولن وبحيرة طبرية المحتلة من قبل اسرائيل ومقاطعة
السكندرون المحتلة من قبل تركية وعاصمتها دمشق ونفوسها بحدو ثلثين مليون نسمة

 وارامية وهي ايظا لغةسامية كان يتكلم بها الناس الذي95-لغاتها / العربية بنسبة /IIو 
عاصرهم السيد المسيح الذي كان يتحدث بها ولزال هناك من يتكلم بها ببعض قراها

ومنها معلولة واللغة الكردية والفرنسية  

 وبقية75 بكل مذهبه السنية التي تصل بنسبة /95-اديانها / السلم بنسبة /IIIو
المداهب الشيعية الثني عشرية والدرزية والعلوية(النصيرية بمنطقة قرداحة خاصة )

حيث كانت5وغيرها فيما يشكل مسيحيوها بكل مذاهبهم وخاصة الورذودوكس حوالي /
 السورية احدى اهم مراكز المسيحية الشرقيةالتي ل زال لهاAntiochieمدينة انطاكية

مركزا الهام بحلب ودمشق 

بالضافة للكراد والتراك والرمن75-شعوبها يشكل فيها العرب حاليا حوالي / IVو
 وهم بحدود نصف مليون نسمة1948والفلسطينيون الذين قطنوا بسوريةمنذ عام

 حيث صار السوريون بعيد2012 بحدود نصف مليون حتى 1979ومهاجرون عراقيون مند 
مهاجرون بلبنان والردن وتركيةوالعراق وايران2011الحداث الدمويةالجاريةبها منذ عام 

واوربةوالمريكتين  

 )بشمال غرب سورية..ازدهرت بين القرنين التاسع عشر وYamhad- (مملكة يمحاضVو
الهلل وشمال الجزيرة السوريةامتدت شرقا لتشمل حلب ومركزها مدينة السابع عشر قم 

حيثوالبحر البيض ،و البادية السورية جنوبااوصارت حلقة وصل بين شرق الهلل الخصيب الخصيب
 وبعضوسورية لسواحل قبرص من النحاسكانت تمر عبرها القوافل البرية حاملةالمواد التجاريةمثل 

يةفيما كانت تصدرالنسيج وبعض الحبوب وسور عبر بلد الرافدين باتجاه بحر أيجةمنتجات منطقة 

قم .ظهرت مملكة عاصمتها مدينة2350/2900. بين La Civilisation de Mari حضارة -VIو
وترتبط مع النهر بقناة للملحة النهريةوسورية بشمال شرق الفرات( ماري) على نهر 

واستقبال المراكب والسفن التجاريةوتوسعت حتى مدينة حلب 

مجموعات وسامية تشير لهم المصادر التاريخيةعلى .Les Amoritesلعموريون-حضارة اVIIو
أنهم بدؤوابالهجرة من شبه جزيرة العرب الواقعة جنوب بلد الشام منذ نهاية اللف الثالث

اللغة السومرية .ويطلق عليهم اوسم مارتو بوبلد الشام بلد ما بين النهرينبحواضر ق.م.
 ببلد الرافدين ويقصدون بها جهة الغرب بمعنى ان الموريين وسكنوا غرب الكاديةوأمورو باللغة

بجنوب بلد الرافدين حيث بلد وسومرأوربلد الرافدين.باللف الثالث قم وأن (شووسين) ملك 
أقام وسوراا ليحمي البلد من هجماتهم،حيث كان الموريون بنظر وسكان بلد ما بين النهرين

أقواماا بدوية غيرمستقرة تتصف بخشونة الطبع. فقدوصفت أوسطورة وسومرية ( الله مارتو رب
الموريون)بإن السلح رفيقه وليثني الركبة (ليخضع) ويأكل اللحم نياا ولم يمتلك بيتاا طوال

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%A7_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A3%D9%8A%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%A8


حياته وليدفن بقبر بعدموته كما عروفوا بئاوسمائهم المميزة بلغتهم المورية السامية
وسيطروا على بابل وحكم منهم فيهاالشمالية الغربي وهي ذات صلة باللغة الكنعانية 

 الذيحمورابيواشتهر فيهم ملكهم السادس  قم 1594 /-1894 ملكا حكموا بين11
 قم وصار أول ملوك1686-1728 بينرث الحكم من ابيه (سين موباليت) وحكم ببابل

المبراطورية البابليةكما اشرنا عند الحديث عن بلد الرافدين 

 التي ازدهرت بمنطقة ادلب علىEbla  اسسوا مملكة ايبلLes Eblaïtesشعوب  -VIIIو
 وبسطت نفوذها بين هضبةسوريةكم جنوب غرب مدينة حلب شمال شرق 55بعد 

المتوسط شرق ا وساحل الفرات جنوب اووادي سيناء شمال  وشبه جزيرة الناضول
وبلد الرافدين ومصرغرب ا،وأقامت علقات تجارية ودبلوماسية  مع الممالك السورية 

 Paolo Matthiae برئاسة عالم الثار  إيطاليةوكشفت عنها بعثة أثارية 
 
قم وهي عاصمة لمملكة بئاسمها بلغت1000/7500 .بين Ugarite مملكة اوغاريتIXو

 على غرب الفرات يعود تاريخها لعامرأس شمرا كم مربع تقع بمنطقة 5425مساحتها 
1765 عام زميري ليم التي تذكر زيارة الملك مملكة ماري.وجاء ذكرها بنصوص  قم7500

يمحاض على رسالة من ملك أوغاريت لملك ماريقم لوغاريت كما تم العثور بوثائق 
،يرجوه أن يطلب من ملك مملكة أن يسمح له بزيارة قصر ماري الذي كانحلببعاصمتها 

مصر  وسوريةو الناضول ب ذائع الصيت .كما ورد ذكر أوغاريت بنصوص حيثية تم اكتشافها 
تشير البجدية سميت بئاسمهاوتعتبر أكمل واغنى واشمل ألبجديات القديمة وتحتوي

 التي لتنتمي لية مجموعة من مجموعات اللغات الوغاريتية حرفا.تشكل اللغة30على 
السامية لنها ابجديةولغة جديدة تتلئم بالكثير من مميزاتها لغات الفرع الشمالي الغربي

 كما تم بثار مملكة ماري اكتشاف نصوصلغات كنعانية)للفرات وهي اللغات السامية (
بلغات غير سامية مثل اللغات الحورية والحثية علما بان أبجدية أوغاريت موجودة بمتحف

دمشق ,
 ) بينالملك( يقار بن نقم ) وخليفته الملك (أبيران ثقاذ دالومن حكام أوغاريت مؤسسها 

والملك (نقم اد الثالث) بين قم 1220- 1235 )بين والملك (أبيران الثاني قم 1235 /1400
 قم1080 - 1100 )بين والملك (أسامة غانم قم1215- 1220

تمثال أغاريتي بمتحف دمشق

 ازدهرتوالخابور الفرات احدى ممالك شرق سورية قرب التقاء نهري .Cana-مملكة Xو
 .واكتشف فيها النحاس (بتل حلف على ضفافالزراعةباللف الثالثة قم واعتمدت على 

نهر الخابور .واكتشفت بعثات اثارية امريكية.بعض اثارها الموجود بعضها بمتحف دمشق 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%8A_%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%B4%D9%85%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%B6%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ebla%C3%AFtes&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ebla%C3%AFtes&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Baal_Ugarit_Louvre_AO17330.jpg


ولبنان فلسطينقم وتشمل سورية و 100/5000 بين Les Cananéenes-شعوب XIو
 الراضيوتسمية( كنعان) او (كنع) بالسامية القديمة تعني الردنوالجزاء الغربية من 

،بعكس الراميين الذين تعود تسميتهم لجزر (رم بمعنى مرتفع.).ويرى بعضالمنخفضة
الثاريين بئان الفراعنة اطلقوا على الكنعانين اوسم( الهكسوس اي الغرباء) الذين غزوا مصر

،وهي لغة  )  الكنعانية  وكان الكنعانيون يتحدثون لغة سميت باسمهم (اللغة ولذلك يقال مصر أرض الكنانة 
).   العموريون   مشابهة للغة الساميين الشماليين الغربيين (  وسامية

-الفينيقيون.(بنو قين كما ورد بالمرويات العربيةباعتبارهم  نازحين من الجزيرة العربية وتظهر الحفريات علىXII      و
 ) هم أحدΦοίνικες  :   بالغريقية   وحرفت إلى فينيسيان من قبل الرومان) او الكنعانيون   سيناء  أن أصولهم تعود ل

 وفلسطينومناطق من الردن  وأنشأت ممالكا صغيرة على ساحل  وسورية     لبنان  الشعوب السامية التي قطنت  
وهناك تداخل بين الكنعانيين والفنينيقيين حيث اطلق   .  وصور     وصيدا     جبيل   و   عكا  البحر المتوسط منها 

الكنعانيون على القبائل التي قطنت  الساحل شمال ميناء  صور بالفينيقيين حتى أعالي ساحل سورية
شمال سورية (رأس شمرا) واوغاريت   وجبيل     وصيدا     ارواد  ظمت مدن/ موانئ   و

لقبرص كلمم ثم استوطنوا السواحل الشرقية 322 بشمال فلسطين بطول  عكاإلى 
 وبعض الحجارة النفيسة ووفرة حبوبها وزيتونها وبنوابالنيحاسحيث توجد فيها مادة 

رودسجزيرة وطرطوس ومرافئا على ساحلها.مثلما بنوا مرافئا لسفنهم بسواحل كيليكيه 
Roudis  اطئ.و جزيرة  ومنها وصل سفنهم التجارية لشواطئChrite .كريت المواجهة للشي

 البحر السود

وفي جنوب البحر المتوسط لم يستطع الفينيقون اقامة مرافئا بسبب نفوذ الفراعنة بل
 عاصمة الفراعنة الوائللذين تتاجروا معهم بالبضائع القادمةممفيسأقاموامخازنا بميناء 

من المدن اليونانية ومن سواحل البحر الحمر المرتبط ببحر عمان والمحيط الهندي
ولكثرة ترددهم على سواحل الفرعونية فقد أنشئا الفينيقيون الصيورييون

ا  .  للهتم عشتروت  بالقرن الثياني عشر قم بسواحل ممفيس معبد 

وفي أواخر اللف الثاني قم زالت وسيطرة اليجي ين القاطنين على الضفة الغربية من
ط بحر ايجة  الذين هم الن جزئا من الشعوب اليونانية / القبرصية على البحر المتووس 
مما وسمح للفينيقيين التووسع بتجارتهم البحرية.بليس فقط بجنوب البحر المتووسط بل

بشماله ايظا
ولميا اشتديت منافسة التجار الغريق لهم ففضيل الفينيقيون ترك المجال للصيداويين ونقلوا

ط.فئانشؤوا مرفئا / مينائاعلى مناطق نشاطهم التيجاري للقسم الغربي من المتوسي
  بجنوب ايطالية Sicilie،صقليةشواطئ جزيرة 

بنزرتقم بنى الفينيقيون مرفئا بميناء ( يوتيقة) و(زارتيس) اي 1000وفي عام 
ترشيش) اليطالية و (Sardaigne  سردينية، ثم لسواحل مالطةالتونسيتين ومنها لسواحل 

احد سواحل سواحل إسبانية حيث كثفوا من وجودهم التجاري والستيطاني

قم شيد الفينيقيون( الصوريون) مرفئا جديدا بتونس يفوق بحجمه مرفئي814وفي عام 
Carthageقم وسموه قرطاجة 100(بوتيقةو زارتيس)اللذين تم بناؤهما من قبلهم عام 

كموقع ستراتيجي بين الجانبين الغربي ( الشمالي ) والشرقي ( الجنوبي) للمتوسط
 وشواطئ تواجدهم ويصل برااصورليكون صلة الوصل بين موطنهم الصلي ميناء / مدينة 

ببعض دول افريقية فصارميناء / مدينة قرطاج بديل لهم عن مدينة صور خاصة بعد
سقوطها بين يدي الغريق فصارت قرطاجة مركزا تجاريا وامتزجوا بشعوب المنطقة حيث

تلقبوا ب(البونقيين كمزيج بين الفينيقيين وسكان شمال أفريقية الصليين.)
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%83%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 أثار فينيقية بقرطاجة تونس
  استعان بالبحاره الفينيقييننكاو الثاني بئان الفرعون هيرودوتويشير المؤرخ الغريقي 

رأس الرجاءللقيام برحلة بشواطئ افريقية من البحر الحمر إلىالمحيط الهندي حيث 
 واستغرقت رحلتهم الستطلعية ثلث سنوات حيثجبل طارق عادوا عن طريق الصالح و

كانوا يتوقفون عند نقص مؤونتهم على ساحل لزراعة بعض المحاصيل ثم يتابعون البحار
بعد الحصاد,وفي دراسة للباحثة (هاينكة زودهوف) ترجمها للعربية د. حسن عمران

بعنوان(معذرة كولومبوس لست انت أول من اكتشف أمريكا) ذكرت على أن عبور
 سبق كولومبوس بقرون حيث عثر ببعض شواطئ قارة امريكة على آلفالطلسي

القطع الثريةبمقابر بموانئ جمهورية غواتيمال بينها تميمة( تعويذة / دعاء)  للله (بيس)
ذو الملمح القبيحة ولحية كثة كان يعتقد الفينيقون بانه يرد الشؤم والنحس.وجدها علماء

 الفينيقي ونقوشنقش بارايبااثاربمقابرفينيقية وكنعانية كما تم بالبرازيل العثور على 
كما تم بالوليات المتحدة الميركية,يوتاهفينيقية اكتشفها (ستيف بارثالوميو) بولية 

باللذقية الواقعة على الطرف الشماليl'alphabet      العثور على البجدية الفينيقية
 site de   Ugarit  i  الغربي من دمشق بموقع 

/1490 تحتمس الثالثلغزو الفرعوني (الول) لدول بلد الشام ظهر بعهد الفرعون  اXIIIو
 ) ضد الجيوش الكنعانية مجدوقم  ب(معركة1468 قم الذي قادة جيشا وانتصر عام 1436

 علي نهرقادش قبيلة وامارة كنعانيةبقيادة ألمير 350التي كانت تتكون من تحالف الـ
 وسميت المعركةMagdoالعاصي واستسلم الكنعانيون بعد حصار سبعة أشهر لمدينة 

بئاسمها.ولم تكن اخرمعركة يقودها الفراعنة ضد دول بلد الشام 

قم ووحد المدن السومرية وقرر2279/2334 حكم بين Sargon Iكما ان الملك الكدي -XIVو
 بشمالوإبل ويارموتي ماريتوجيه فتوحاته للشمال والغرب ووسيطر على امارت/ ممالك 

 و شرقا حيث اوستولى على المدن العيلميةجبال طوروس  وللبنانشرق وسورية ثم اتجه نحو 
 عاصمة بلدفارس التي صارت لبعض الوقت تحتوسووسة و اوانحيث تمكن  ضم مدينتي 

 بئانبااللغة الكادية المكتوبة تل العمارنةوكشفت أحد ملحم في السيطرة الكدية .
بوروشاندا وانتصر على ملك مدينة الناضولسرجون هاجم القبائل الحيثيةبقلب 

كيفتيو ( كريت) وحاصر قبرصوانشئا اسطول اتجه به من المتوسط نحو جزيرة واخضعها 
 سنة وخلفه من56 قم بعد ان حكم 2279لمواقع القبرصية وتوفي سرجون عام ااحدى 

 .ريموشبعده ابنه 

 وظهروا بينهندية أوروبية ولغتهم ارية Les Kichitesسللة الكراد الكيشيون -XVو
قم حيث كانوا يقطنون على سهول جبال لورستان وورد اسمهم بعهد1157/1680
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 قم.على ان ملك الكيشيون1712 – 1749الملك البابلي (سمسوا ايلونا )حكم بين 
بلد قم من بلد فارس مرورا بخانقين وجنوبي 1580هو (آكوم الثاني) نزل عام 

 عنها واسس فيها (سللة كشيه) ورثتالحثيين بعد تراجع بابل واحتل مدينة الرافدين
 وبابل ,وحكم من بعده بينأكدممتلكات الدولة البابلية الولى ولقب نفسه ملك 

منهم قم ستة وثلثين ملكا كيشيا 1157/1680

 واكد ووسومر ملك بابل و  قم ولقب نفسه1427   – 1445  الملك كراينداش حكم بين 
قم1457 عام تحتمس الثالثالكشيين وعاصر (آشور بيل نيشيشو) وبعهده وصل فرعون مصر 

 شيده لللهة (انين) الوركاءبمدينة كراينداش معبد  عام. وللملك لغرب الفرات

والملك الكيشي كوريكلزو الول ..شيد عاصمة جديدة وسماها باوسمه وتعرف أطللها اليوم
 وفيها معبد(الله انليل) و آثار كشية  بغداد   كيلومترا شمال غرب 25   على   عقرقوف  بئاوسم 

بعضها بالقاعة الخامسة من المتحف العراقي.ببغداد.وعاصر فرعون مصرأمنوفيس الثاني حكم
 قم 1412   – 1438  بين 

 قم.1364 – 1412 حكم بينامنوفيس الثالثوالملك الكيشي كدش مان انليل عاصرالفرعون 

 قم.1347 – 1364 حكم بين أخناتون قم عاصرالفرعون  1347 – 1375والملك برنابرش الثاني بين 

 قم.1330 – 1365والملك كدشمان خربا الثاني عاصر ملك  آشور اوبلط الول حكم بين

/البابليةوحضارتها وكتبوا بها كما اوستعملوا اللغة السومريةفيما  اللغة الكدية  كما تعلم الكيشيون  
مبقيت لغتهم الكيشية ظيقة النطاق 

وحصلت بين الكيشيين والفراعنة مراوسلت بعث بها بالقرن الرابع عشر قم ملوك
كشيون لمصرحول قضايا وسياوسية وتجارية وتبودلت فيها الهدايا والنساء حيث وجدت

روسائل  بهيئة ألواح من الطين مكتوبة بالخط المسماري وباللغة البابلية ضمن مجموعة 
 بمصر كما وجدت وثائقا مدونة على طين حول العلقات بين الكشيين  تل العمارنة
حيث كانت منازعات بينهما حول النفوذ على القسم الووسط من بلدوالشوريين 

التي كان فيها ( انليل نادون أخي) آخر ملوك الكشيين الذيالرافدين وهي بلد بابل 
قم  القائد العيلمي (شوترك ناخنتي )واحتل بدوره بلد بابل1157  قضى عليه عام 

وخربها ووسرق من بابل والمدن الخرى مسلة حمورابي ومسلة نرامسن ومئات من
 البعثة الثارية الفرنسية التي كان تتعمل1902  رموزاللهة عثرت على بعضها عام 

بمدينة وسووسة عاصمة العيلميين بلد فارس 

يعرفون بئاسم خاتي او خاطي او نسيين .قبائل هندو اوربية les Hittitesالحيتيون-XVIو
كما جاء بالنصوص المسماريةوورد اسمهم بالتوراة البابلي بئاسم الحثيين وسماهم

. وطنت منذ اللف الثالث قم بئاسيةالصغرى ( الناضوال) شمال بلدHetthaeiالرومان 
الشام وبلد الرافدين حيث كان يقطن بجوب ببلد سومر السومريون 

أنقرة كم من 140 على بعد هاتوشاقم نشط الحيثيون وأنشؤوا دولة عاصمتها 1200-2000وبين 
 مما يدل على تأثيربالمسمارية لوح فخاري جمعها ملوكهم مكتوبة 10000حيث كشف التنقيبات عن 

ويمكن التعرف عليهم ليس من مصادرهم فقط بل من والشورة عليهم لبابليةااللغة والثقافة 
المصادر البابلية والشورية والمصرية 

يدمر الكثير من معالمهابابل و الول أن يحتل مرشلش قم استطاع ملكهم 1800وفي عام 
بعد ان تغلب على اخر ملوك سللة حمورابي الشامية الصل

 بينLabarna.I قم والملك 1650/ 1700 بين Anittaومن ملوك الحيثين بالمرحلة الولى كل من الملك 
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 قم1500- 1525ح بين Telepinu قم والملك 1590- 1620 حكم Mursili Iقم والملك 1565 /1650
والملك قم 1355- 1371حكم بينHattusili II قم والملك 1371 /1450 ح بينZidanta IIوالملك 

Suppiluliuma Iقم والملك1320- 1355 ح بين Mursili IIقم واشتبك1290- 1318 ح 
 سقطت دولة الميتانيين وبقاءميتانيين وبمعارك مع الحوريين ( الميتانيين)بعهد ملكهم 

الحثيين يتنافسون النفوذ على بلد الشام مع الفراعنة 

 حصل تنافسMuwatle II   قم وولده الكبر 1290  - 1318       حMursili II  وبعهد ملكهم 
تجاري وسياسي بينهما وبين الفراعنة من اجل فرض الهيمنة وتقاسم النفوذ على

 عاش بينRamses II  القسام البحرية الغربية من بلد الشام .فتصدى لهما الفرعون 
 قم بمعركة1274       قم وانتصر عليهما عام12.5/1295  قم وحكم بين 1235   /1300

La Bataille de Qades  h IIبمدينة قادش على الضفة الغربية لنهر العاصي جنوب 
Ramses  تفاقية سلم معه وتزوج   قم على ا1285   عام Ramses II  بحيرة حمص ووقع 

II   احدى بناته

Ramses  signera finalement en 1285av JC un traité de paix avec le roi hittite et
épousera l’une de ses filles pour sceller leurs accords.

تمثال بئابي سنبل الذين نقوشها على عنةوهي اول معركة واتفاقية موثقة من قبل الفرا
La Bataille de Qadesh a la particularité intéressante d'être la première bataille documentée

par des sources antiques, des textes et les images gravés sur les murs de temples égyptiens sur
l'ordre de Ramsès II 

La Bataille de Qadeshمعركة بينما لم يشير لها الحثيثون بئادبياتهم على الرغم من ان 
احدى مصادرالدراسات الحربية صارت 

 La Bataille de Qadesh est devenue un objet d'étude pour nombre d'amateurs,
chercheurs spécialistes en sciences militaires et historiens. Elle est également un objet

d'étude intéressant sur la propagande et l'idéologie royale au travers de son
impressionnante commémoration par Ramsès II qui l'a vue comme une victoire

personnelle même si elle n'a pas vraiment été un succès pour son royaume.

أبوقم نقش بمعبد 1275 معتليا مركبته الحربية بمعركة قادش الثانية عام رمسيس الثانيالفرعون 
 .وسمبل
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 قم1236- 1266 ح Hattusili IIIحكام ضعفاء منهم الملك  Muwatle IIوجاء بعد الملك الحيثيي  
حيث سقطت المبراطورية الحيثية بعد غزوات من قم 1190- 1214 حSuppiluliuma IIوالملك 

 بأواخر القرن الثاني عشرقم فقامت على أنقاضها ممالكشعوب البحريطلق عليهم شعوب 
فئاستغل الملك وغيرها من الممالك السورية وحماة وحلبصغيرة من مراكزها قرقميش 
 قم الفرصة واجتاح1090  / 1116      ) عاش بينTahlat Blasser I      الشوري (تجلت بلسر الول

 ولم يدم حكم  جزيرة أرواد   على دفع الجزية واستولى على   جبيل  جنوب سورية،وأجبر مدينة 
 طويل و اقتصر على مساحة صغيرة من أراضي الكنعانيين.  الشوريين

 شكلوا عدة امارات بواديقم732/1200 بين Les Araméens -قبائلXVIIو
établissent de petites  حوران على ضفاف الفرات الغربيةبشرق بلد الشام

principautés de la vallée de l’Oronte à celle de l’Euphrate.
قم على انهم بدو يتنقلون على ضفاف الفرات1375  إخناتونالفرعون وأقدم ذكر للراميين جاء بعهد
 على قم1275-1307 أددنيراري الول بعهد الملك الشوري الشوريةالغربية .كما اشارت لهم الوثائق 

وجبل البشري تدمرانهم (قبائل من البدو الرحل تسمى الخلمو)و استقروا بمناطق بين 
 وشرقها حيث لجزيرة الفراتية وكونوا ممالكا بأواخر اللف الثانيوتل حلف  سوريةوسط 

 وغربه،بعد انهيار التوازن بتزايدالفرات شرق الهلل الخصيب بأنحاء ما يطلق عليه الن قم
 بالنضوال وشمال سورية وانحسار نفوذالمبراطورية الحيثية وانهيار شعوب البحرغارات 
والكاشيين ببابلمصر فراعنة 

 قم الذي شن على الراميين ثمانية وعشرين حملة1076  -1116     تگلت بلص ر الول  والملك الشوري 
 على ضفاف الفرات.  ورابيقو     عانة   إ لى   وتدمر     جبل البشري  على جبهة امتدت من 

 على ضفتي الفرات بالمنطقةبيت عدينيوفي نهاية القرن الحادي عشرقم أوسس الراميون مملكة 
وتل وبيت بخياني لقي عدة إ مارات منها الخابور ) وأوسسوا بوادي رابلسط (كركميشالواقعة جنوبي 

 جنوب غربيوحيدادا وحزيرانا )،نصيبين بمنطقة نصيبينا(تمناي واوستقرت قبيلة وبيت خالوب حلف
 بشمال شرق وسورية.ماردين

،التي بلغت الحد القصى للتووسعالكلدانية الدولة البابلية الثانيةأهم دولة آرامية هي و
.وفي غربي الفرات،فقدتبسططور عبدين (أي الجبل)وهي هضاب صوروالرامي شمال في 

وسمآل على الساحل السور ي على المتووسط وجبال المانوسالراميون نفوذهم حتى 
،واثناءآشور ملك وسنحاريب للتدمير والتخريب على يدي بابل (بتركية )و تعرضت زنجرلي(

قم .ولم648-668 بينوشمش شوم أوكينقم 627-668 بين آشور بانيبالالنزاع بين الخوين 
-625 بين نابو أبل أص ر أو نبوبولصريقرالراميون ببابل بالهزيمة،حيث اوستطاع المير البابلي 

ا وتحالف مع أعداء الشوريين المحيطين بها من الشرق والشمال605 قم أن يعلن نفسه ملكا
قم.وقامت609).وقاد حربا ضدهم انتهت بالقضاء على مملكة آشور والسكيثيون الميديون(

نابو مكينقم ومن ملوك الراميين 539-605على أنقاضها [المبراطورية البابلية الثانيةبين 
قم.واشتهر من ملوكها الحد عشر705/703-721 بينومردك أبل إ ديناقم 729-731 بين زيري

الملك السادس حمورابي كما اشرنا 

وكان يصعب التفريق بين البابليين والراميين.فقد اختلطوا وتمازجوا بإيطار ثقافة بابلية
 وأقرب اللغات لها هي   السامي   تنتمي لمجموعة اللغات  اللغة الرامية  آرامية حيث ان 
 التي فيها مفردات مشتركة حيث عرفت بلد الرافدين وبلد الشام  اللغات الكنعانية

 التي  الفارسية الخمينية  بأيامهم وحدة اجتماعيةولغوية واقتصاديةحتى اثناءغزو السللة 
قم غزو السكندر المقدوني وجنرلته323  قم حيث قضى عليها عام 332  -539  حكمت بين 

قم .واستمرت اللغة الرامية منتشرة بلد الشام حتى64  ثم الغزو الروماني الغربي عام 
م ولتزال لها بعض اثارها ببعض القرى السورية 636       لبلد الشام عام  لسلمي  ا  الفتح 
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بلد ما بين قم شمال شرق 609/6000 عاشت بين ساميةكما ان الشوريين اقوام -XVIIIو
 كم جنوب35 على بعد  حسونة.حيث يعود تاريخ إنشاء أقدم قراهم ستة الف قم بتلالنهرين

23.ويعود أقدم ذكر لملك آشوري للقرن والميتانيون والكديون السومريونالموصل .وسيطر عليها 
.حيث برزت بعهده كقوة إقليمية حيث غزا المارات والممالكشمشي أدد الولقم وهو الملك  

الرامية ببلد الشام وجلب العديد من سكانها الحرفيين والمتعلمين الذين تزاوجوا وتعايشوا مع
 الرامية بحلول القرن الثامنرتالشوريين وتمكنوا من تغليب لغتهم على لغة الشوريين فصا

قم.اللغة الرئيسية بالمبراطوريةالشورية التي سرعان ما بدئات بالنحلل بالقرن السابع
قم 

 و اخر معاقل الشوريين بسهول  نينوى   الراميون إسقاط   البابليون  قم تمكن 612  وفي عام 
قم فاصبحت معظم أجزاء المبراطورية الشورية جزءا  من609   ببلد الشام سنة   حاران

لثاني   نبوخذنصرا   بعهد   المبراطورية البابلية الثانية

قم609/6000المبراطورية الشورية بين

الفبسورية ومائة الف بكل من الردن ولبنان والوليات المتحدة250مليون اشوريا منهم 3.5ويوجدالن 
فيما الف باووسترالية 60الفبكل من تركيةوبرووسية و70الف ئبايران و 80 الف بالمانية و90والسويد و

يعيش ثلثمائة الف منهم بموطنهم الصلي بالعراق وخاصة بمدينة القوش بالموصل

لشورية بشمال العراق.ونعوم  فائق رائد القومية الشورية. ألقوش ابلدة 

قم539/1792العموريون الراميون يحكمون ببابل.بين XIX-و
 يسمونها (بابروش دولة بلدالفرس.ان كلمة / مصطلح بابل يعني بالكيدية (بوابة الله) و 

 بغداد غرب جنوب والفرات دجلةما بين النهرين ).و تعرف ببلد سومر بين نهري 
 وتلفظHammorabiقم 1763 قم.وأسسها عام 6/18وظهرت الحضارة البابلية بين القرون 

 وبابلقم وهو سادس ملوك 1750/ 1792بالكدية  (امورابي وتعني المعتلي) حكم بين 
 )حكمSin Mobalite  سين موباليت ورث الحكم من ابيه (المبراطورية البابليةأول ملوك 

وكان حمورابي شخصية ذو قدرة ادارية وتنظيمية وعسكريةحيث قم1686-1728 بين بابل
لدب دويلت ضعيفة ومتصارعة فوحدها مكونا إمبراطورية ضمت كل بلد الرافدينكانت 

الرافدين بما فيها سومر من الجنوب واشور من الشمال الشرقي وممالك وامارات ودول
 الفارسية من الشرقوبلد عيلم من الغرب البحر المتوسط حتى سواحل بلد الشام
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9
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يعينهم بالمدن و القاليم يكونون مسؤوليين عنوكانت امبراطوريته تدار من قبل حكام 
إدارة شؤون اقاليمهم لحفظ المن وسلمة طرق المواصلت وظمان حصول الضرائب من
الرعية وكان على اتصال بحكام أقاليمه ويبعث لهم توجيهات واوامر بمختلف القضايا منها

Larsa.مدينة لرسةمجموعة الرسائل التي أرسلها لحاكم 
 مادة وسمي بقانون (282  من Code /Loi  م وضع حمورابي شريعة /قانونا 1760  وفي عام 

شريعة حمورابي ) هي رابع القوانين تصدر ببلد الرافدين وتعبر من بين اقدم ان لم تكن
اقدم تشريع قاوني واجتماعي واقتصادي وعسكري عالمي و على جانب كبير من

الدقة القانونية والمنطقية لواجبات الفراد وحقوقهم في المجتمع، كل حسب وظيفته
ومسؤوليته كمبادئ التعويض والقصاص و عدم جواز التعسف باوستعمال الحق الفردي و

القوة القاهرة( الظرورة) و تمثل قمة ما وصلته بلد الرافدين من وحدةادارية واقتصادية
ولغوية ووسياوسية حيث طبق القانون على جميع المدن و القاليم التي ضمتها الدولة

البابلية ونحتت على حجر الديوريت الوسود بارتفاع مترين 

  ------------------------

282قم 1760قم ومسلته التي نحت عليها عام 1750/1792حمورابي عاش ببابل بين 
مادة قانونية سميت بشريعة / فقه حمورابي التي اخذت منها كثيرا التوراة البابلية

والناجيل الفلسطينية وقرئان مكة والمدينة وقوانين وشرائع فارسية ويونانية ورومانية 

واشتهرت بابل ليس فقط بعلومها وفنونها ومزارعها وتجارتها وفتوحاتها بل بفنها المعماري
  الذي يتحدث عنه توراة بابلTowar of Babilبرج بابلالذي كان منه برجها الذي سمي 

وحسب سفر التكوين فانه بعد نهاية الطوفان شرع نسل نوح ببناء برج بابل بسهل شنعار
لكيل يتبددوا  على وجهعلى الضفة الشرقية من نهر الفرات بغية جمعهم بمكان واحد 

البسيطة لجعل العالم مملكة واحدة عاصمتها بابل وليقيموا لنفسهم اسما  ومجدا  دللة
1 من 11 (الفصل سفر التكوين).وجاء في 4: 11على كبريائهم وتشامخ نفوسهم (تكوين 

.حيث كان يطمح بناؤوه جعله مرتفعا جدانوح) أن بناء برج بابل يعزى إلى سلله النبي 9- 
ليقترب السماء، ولكن الله السرمدي فرق اللسن (أي بلبلها) بحسب السفر ليمنعهم

من تحقيق أمنيتهم وشتتهم بعدئذ بمغارب الرض ومشارقها..
ولعدم توفر الحجر الصلب بارض بابل المنبسطة استعملو الحمراو القار وهو مادة

اسفلتية تكثر بالمناطق القريبة ويوضع بقوالب حديدية وخشبية حتى ل يتأثر بالماء.وقد
 مترا، ويرتفع فوق هذا البرج برج آخر ويرتفع92المحراب هيكل ذو قاعدة تبلغ بني بوسط 

 يصل العددل ثمانية أبراج وبووسطكل منها محطة ومقاعدعلى هذا الخير من جديد برج آخر حتى
 القدماء ومنهم الغريقالمؤرخينيجلس عليها الذين يرتقونه ليستريحوا.كما تحدث عنه أغلب 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:St%C3%A8le_du_Code_d%27Hammurabi.jpg


هيرودت الذي اعتبره احد المعالم العالمية السبعة التي منها المسرح اليوناني وجدار الصين والمرصد
البحري بالوسكندرية وكان العتقاد هو ان البرج مدور اي لولبي الان القمار الصناعية الرووسيةاشارت

الى انه مربع  

م 1563 عامPiter Prowighilصورة تخيلية لبرج بابل روسمه

ملكا حكموا11وبلغ عدد ملوك سللة بابل التي عرفت (بالسللة المورية(العمورية)) 
 القادمون من الشمال من اسيةالحيثيونقم  1595قم حيث دمرها عام1595 -1894بين(

قم حكمها الكاشانيون وهو الكراد القادمون من شمال1517الصغري ( تركية ) وفي عام 
شرق بلد الرافدين.

 الذيسمسو ديتانا)وبعد وفاة حمورابي تولى الحكم بعده خمسة ملوك أخرهم(
 الذي استولى على بابل واحرقهامارسيليس الحيثيينقم امام ملك 1594اندحرعام 

قم1240وسرق كثيرا من كنوزها كما اشرنا .وبقيت بابل تحت نفوذ الحيثيين حتى عام 
.العلميين بمعاونة الشوريونحيت استولى 

قم تعرضت بابل لنفوذ الكلدانيين قبل ان يحتلها الشوريون الذين طردهم689/ 721وبين 
قم عاصمتهم612قم البابليون الذين استمروا بمطاردة الشوريين واحتلوا عام 652عام 

اشور  

de la من السللة البابلية العاشرة Nabuchodonosor IIحكم ببابل الملك  قم 562 /.605وبين
X dynastie de Babyloneواسمه الكديهو (نبو كودورو اوسور ومعناه نابو يحمي ذريتي و 

 أطلق عليه الفرس اسم بختنصرمردوخ وهو ابن الله البابليين هو إله التجارة عند نابو
 الذي حسب المؤرخNewpolasar   نبوبولسرومعناه السعيد الحظ. وهو البن الكبر الى

 حول بابل من الحتلل الشوري لمبراطورية قوية وقام بإسقاطبيروسوسالكلداني 
.الميديين بمساعدة المبراطورية الشورية عاصمة نينوى

 الذين تلقوا دعم فرعون مصرالشوريين ليهزم من جديد الكلدانوقبل أن يصبح نبوخذ نصر ملكا،قاد 
 ) ووسيطرة علىKarkamish  كركميشقم ب (معركة 606 فهزمهما نبوخذ نصر معا عام نخاو الثاني

 لبنان) وعاد لبابل بعد ان توفيوفينيقية( وسوريا ومنها الشوريينالمناطق التي كانت محتلة من قبل 
 ليخلف على الحكم Newpolasar،نبوبولوسروالده 

قم قاد نبوخذ نصر من بابل جيشا ووسار به غربا حيت احتل وسورية وفينيقية601  وفي عام 
وفلسطين بما فيها غزة حيث طارد الجيش المصري ودخل الراضي المصرية ولم يواصل تقدمه

.فيما عرف  أحمس الثاني  ولم يخرب اي من معالمها لنه حصل على الجزية من فرعونها  
 )ملكما يسمى ( مملكةYahobakim      يهوياقيم  بالحرب البابلية الفرعونية فيما رفض اليهودي ( 

يهودا وعاصمتها اورشليم / القدس الوستسلم ودفع الجزية ففرض نبوخذ نصر فرض حصار
علىيهافاضطر وسكانها على الوستسلم فقرر نبوخذ الثاني عدم احتلل المدينة ول تهديمها بل

الذي  يهوياقيم)    بن   صدقيا   ونصب بدله  ملكا (   يهوياقيم  وسبى بعض وسكانها ومنهم ملكهم 
المصريين  لقي دعما من الفراعنة الذين شجعوه على التمرد فتمكن نبوخذ نصر من هزيمة 

وحاصر من جديد مدينة اورشليم لمدة عام وتمكن من إختراقها ووسبى هذه المرة معظم
 الدين وردLes Captives de Babylone   ثلثين الف اسير    صدقيا مع  وسكانها منهم ملكهم

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AE%D8%A7%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nabuchodonosor_II
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%85%D8%B3%D9%88_%D8%AF%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86
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وأحرق    L' Exode/ l' Exslavage de babylone   البابلي   دكرهم بالتوراة البابلي بئاسم السبي
 ولم يكن الحرق الخير   هيكل وسليمان   قم 587      عام

قم قامت مدينة صور الفينيقية الكنعانية بالتمرد على الملك البابلي العموري نبوخذ572/585وبين 
 قم وهو الحصار الطول بتاريخها واجبرها بالخضوع للهيمنة572-585نصر الثاني فحاصرها بين 

وبنيالبابلية .وبذلك حكم نبوخذ نصر على بلد الرافدين وبلد الشام وشواطئ شبه جزيرة العرب 
.وظهرت فيها انشطةبعلوم الفلك والرياضيات والطبحدائق بابل المعلقةنبوخذ نصر الثاني 

وسنة ونصف 43خلل حكمه الذي اوستمر والمووسيقى.وغيرها 

دانيال مع الملك نبوخذ نص ر الثانيك (النبي) / المل

 أن نبوخذ نصر حلم حلماالتناخكما جاء بالتوراة عن نبوخذ نصر الثاني الكثير ومنه روي 
وازعجته افكاره فطلب من حكماء بابل أن ل يفسروا له الحلم فقط بل أن يحكوا له الحلم
ولما عجز الحكماء قرر أنقتلهم لول نبي ا دانيال المسبي الذي دعى ا ان يساعده

على بتفسيره كما بسفر دانيال الصحاح الثاني

1. هل مل هل ناون نن هل واطاارا عا جاتن رلوحل اننزاعا ا، فا لاما ناصارل أاحن ذن لاما نابلوخا ناصارا، حا ذن لنك  نابلوخا ناة  الثاان ياة  م نن مل  واف ي السا

ا2 أاتاون . فا لام ه  وا النمال كا ب أاحن ب رل ان يوونا ل يلخن النكالندا راافلونا وا النعا راةل وا حا وسل واالسا ى النماجل عا تادن ل كل ب أانن يلسن را النما أاما  فا
. و ل ك  وا أامااما النما ».3واواقافل لنم  ر فاة  النحل عن جاتن رلوح ي ل ما اننزاعا ا وا لنما تل حل لامن : «قادن حا ل كل مل النما الا لاهل  فاكالاما4 فاقا

.« ب يراهل باي  نا تاعن لنم  فانل كا ب النحل ب يدا ب رن عا . أاخن ل كل إ لاى الاباد  ا النما ياة : «ع شن أايوها ل كا ب الاراام  ان يوونا النما ابا5النكالندا أاجا  فا
عالل تلجن باا وا باا إ رن ب ير ه ، تلصايارلونا إ رن لنم  واب تاعن ون ي ب النحل ب ئل : إ نن لامن تلنن لل ون ن  ي النقا راجا م  : «قادن خا ان ي  ينا ل كل واقاالا ل لنكالندا النما

. و بالاةا زن وا ل ي6بليلوتلكلمن ما ا. فاباي  نل يما ظ  ا عا رااما إ كن لاو ينا وا اياا واحا دا ، تانااللونا م نن ق بال ي ها ب يراهل تاعن لنما وا تلمل النحل إ نن بايانن  وا
».و ب يراهل لنما واتاعن ». 7النحل ب يراهل باي  نا تاعن لنم  فانل هل ب النحل ب يدا ل كل عا ب ر  النما اللوا: «ل يلخن ابلوا ثاان ياةا واقا أاجا ل كل8 فا ابا النما  أاجا

ن  ي  راجا م  لا قادن خا ون أاينتلمن أانا النقا تاا، إ ذن را بلونا واقن تاس  يناا أاناكلمن تاكن لامل ياق  : «إ ن  ي أاعن ون ي9واقاالا ب ئل  ب أاناهل إ نن لامن تلنن
والا ام ي إ لاى أانن ياتاحا دا وا ب ه  قل د  ل تاتاكالامل لاى كالام  كاذ ب  وافااوس  تلمن عا . لاناكلمن قاد  اتافاقن د. كلمن وااح  اؤل لنم  فاقاضا ب النحل

».و ب يراهل لاما أاناكلمن تلباي  نلونا ل ي تاعن أاعن ، فا لنم  ون ي ب النحل ب رل أاخن . فا ل ك  واقااللوا:10النواقنتل اما النما دا ان يوونا قل ابا النكالندا  أاجا
راا أالا أامن لنطاان  وسا يم. ذلو وسل ظ  ل ك. عا . ل ذل كا لاينسا ما ل ك  را النما يعل أانن يلباي  نا أامن تاط  ان. ياسن لاى الارنض  إ ننسا «لاينسا عا

. و ان ي   ر  أاون كالندا اح  ووس ي   أاون وسا ا م نن ماجل لا هذا ثن هل11م  رل يلباي  نل ر.، والاينسا آخا س  رل الاذ ي ياطنللبلهل النمال كل عا  واالامن
ر ».و من ماعا النباشا نااهل كن تن وسل ة  الاذ ينا لاينسا ينرا الل ها ل ك  غا اما النما دا ا12قل دا تااظا ج  ل كل وااغن ض با النما ل  ذل كا غا  لاجن

. و اء  بااب لا كاما را ب إ بااداة  كلل   حل ما
أا . و13وا من للوهل تل اباهل ل ياقن حا ان يآلا واأاصن . فاطالابلوا دا تاللونا اءل يلقن كاما ، واكاانا النحل رل راجا الامن  فاخا

ابا14 ، أاجا اءا بااب لا كاما تللا حل راجا ل ياقن ل ك  الاذ ي خا راط  النما يلوخا رائ يس  شل ل لارن قن ماة  واعا كن ان يآلل ب ح  ابا دا ينائ ذ  أاجا  ح 
:و ل ك  ائ د  النما يلوخا قا ر .و15واقاالا لارن ان يآلا ب الامن يلوخل دا بارا أارن ينائ ذ  أاخن ؟» ح  ل ك  رل م نن ق بال  النما تادا الامن إذاا اشن 16 «ل ما

ب يرا.و ل ك  التاعن تاا فايلباي  نل ل لنما ياهل واقن ط  ل ك  أانن يلعن ان يآلل واطالابا م نا النما لا دا خا ان يآلل إ لاى باينت ه ،17فادا ينائ ذ  ماضاى دا  ح 
ر ،و اباهل ب الامن حا ياا أاصن رن زا ائ يلا واعا ياا وام يشا نانن لاما حا أاعن ا18وا ة  هذا ها ما م نن ق بال  ا تعالى م نن ج  رااح  للبلواالنما  ل ياطن

.و اء  بااب لا كاما ائ ر  حل ابلهل ماعا وسا حا ان يآلل واأاصن ل كا دا ر  ، ل كاين لا ياهن ياا19الس   ؤن رو ف ي رل ان يآلا كلش فا الس   ينائ ذ  ل دا  ح 
أواات . و ما . فابااراكا داان يآلل إ لها السا إ لاى الاباد ،20اللاينل  بااراكاا م نا الازال  وا مل ا  مل : «ل ياكلن  اوسن ان يآلل واقاالا ابا دا  أاجا

. و بارلوتا ماةا واالنجا كن اءا21لانا لاهل النح  كاما ط ي النحل للوكاا. يلعن يلناص  بل مل للوكاا وا ز لل مل . ياعن ناةا م  قااتا واالازن ي  رل الاون وا يلغا  واهل
ا.و  ما ار ف ينا فاهن ل  مل النعا يلعا ، وا ماةا كن هل22ح  دا نن وا ف ي الظولنماة ، واع  ا هل لامل ما راارا. ياعن ائ قا واالاوسن وا ياكنش فل الحقا  هل

. و كلنل النوورل لامان ي النا ماا23ياسن أاعن واةا وا النقل ماةا وا كن طاان ي النح  ب  حل الاذ ي أاعن ، واألوسا مادل  إ يااكا ياا إ لها آباائ ي أاحن
». و ل ك  را النما تاناا أامن لامن ، لاناكا أاعن كا نن نااهل م  ل كل24طالابن ياناهل النما يلوخا الاذ ي عا ان يآلل إ لاى أارن لا دا ل  ذل كا داخا  فام نن أاجن

باي  نا ل لنمال ك 
أل ل ك  فا ام  النما دا لنن ي إ لاى قل خ  . أادن اءا بااب لا كاما ا: «لا تلب دن حل ، ماضاى واقاالا لاهل هكاذا اء  بااب لا كاما بااداة  حل ل 

ب يرا».و لا م نن25التاعن تل راجل دن ا: «قادن واجا ا واقاالا لاهل هكاذا ر عا ل ك  ملسن ام  النما دا ان يآلا إ لاى قل يلوخل ب دا لا أارن ينائ ذ  داخا  ح 
ب ير ». و ل كا ب التاعن ر  فل النما وذاا الاذ ي يلعا بني  ياهل اصارل:26بان ي وسا هل بالنطاشا مل ، الاذ ي اوسن ان يآلا ل كل واقاالا ل دا ابا النما  أاجا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%82_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84_%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Daniel_Interpreting_Nebuchadnezzar%27s_Dream.jpg


ب ير ه ؟» و ب تاعن ، وا أاينتل لنم  الاذ ي را ر  فان ي ب النحل نن تلعا
لاى أا يعل أاننتا عا تاط  لن تاسن ل ك 27«ها اما النما دا ابا داان يآلل قل  أاجا

وهل لاى أانن يلباي  نل ونا عا ناج  مل وسل والا النمل راةل والا النماجل حا اءل والا السا كاما رل النحل د  ل كل لا تاقن رو الاذ ي طالاباهل النما : «الس   واقاالا
. و ل ك  ا ياكلونل ف ي28ل لنما ناصارا ما ذن ل كا نابلوخا رافا النما راار ، واقادن عا أواات  كااش فل الاوسن ما دل إ له. ف ي السا  لك نن يلوجا

ا:و  وا هذا كا هل لاى ف رااش  كا عا ياا راأنوس  ؤن كا وارل لنمل يراة . حل لاى ف رااش كا29الاياام  الاخ  كاارلكا عا ل كل أافن ا النما  أاننتا ياا أايوها
. و ا ياكلونل ر  فلكا ب ما راار  يلعا ا، واكااش فل الاوسن د  هذا ا ياكلونل م نن باعن تن إ لاى ما دا ا30صاع  فن ل ي هذا ا أاناا فالامن يلكنشا  أاما

.و كاارا قالنب كا لاما أافن ل كاين تاعن ب ير ، وا ل كل ب التاعن رافا النما ، والك نن ل كاين يلعا يااء  ثارا م نن كلل   الاحن ماة  ف يا أاكن كن رو ل ح  31الس  
هل ظارل نن ، واما باالاتاكا ا واقافا قل دا يمل النباه يو ج  ثاالل النعاظ  ا الت  من . هذا يم  ظ  ثاال عا إ ذاا ب ت من ظلرل وا ننتا تانن ا النمال كل كل «أاننتا أايوها

. و ائ ل. اس . و32ها اهل م نن نلحا ذا هل وافاخن نل . باطن اهل م نن ف ضاة  رااعا هل واذ  رل ي  د . صادن ثاال  م نن ذاهاب  جا ا الت  من 33 راأنسل هذا
. و زاف  ضل م نن خا النباعن يد  وا د  ماا م نن حا هل ضل اهل باعن ما . قادا د يد  اقااهل م نن حا ينر 34وسا ر. ب غا جا عا حا ظلرل إ لاى أانن قلط  ننتا تانن  كل

ا. و ما قاهل حا زاف  فاسا د يد  واخا ينه  اللاتاينن  م نن حا ما لاى قادا ثاالا عا ، فاضارابا الت  من ينن  د يدل35يادا ينائ ذ  النحا حاقا ح   فااننسا
ا دن لاها ا الر  يحل فالامن يلوجا ها لاتن ما ، فاحا ر  ف ي الصاينف  صاافاة  النبايندا ا، واصااراتن كاعل عا ضاةل واالذاهابل ما زافل واالنوحااسل واالنف  واالنخا

ا.  لاها بالا كاب يراا وامالا الارنضا كل ثاالا فاصاارا جا رل الاذ ي ضارابا الت  من جا ا النحا . أاما ب ير ه 36ماكاان. ب رل ب تاعن خن . فانل لنمل وا النحل ا هل هذا
.و ل ك  اما النما دا لنطااناا37قل اراا واوسل ت دا لاكاةا وااقن طااكا مامن أواات  أاعن ما ، لانا إ لها السا للوك  ل كل مل ل كل ما ا النما  «أاننتا أايوها

راا. و ا.38وافاخن ها م يع  ا جا لاينها لاطاكا عا ا ل ياد كا واوسا اء  دافاعاها ما وشل النبار   واطليلورل السا ر  واولحل و النباشا كلنل بانل ا ياسن ما ثل ين  واحا
ا الراأنسل م نن ذاهاب . و أاننتا هذا راى م نن نلحااس 39فا لاكاة. ثاال ثاة. ألخن كا وامامن نن رل م  غا راى أاصن لاكاة. ألخن ومل مامن كا تاقل دا باعن  وا
لاى كلل   الارنض . و لاطل عا حاقل كللا40فاتاتاسا قو واياسن يدا يادل د  يد ، لانا النحا د  اب عاة. صالنباة. كاالنحا لاكاة. را تاكلونل مامن  وا

. و لاء  رل كللا هؤل تلكاس   قل وا حا رل تاسن يد  الاذ ي يلكاس   د  . واكاالنحا ء  ين ا م نن41شا ها ضل ينن  واالاصااب عا باعن ما دا أاينتا النقا ا را ب ما  وا
يدا د  أاينتا النحا ينثل إ ناكا را يد  م نن حا د  واةل النحا ا قل ياكلونل ف يها ، وا ماةا قاس  نن لاكاةل تاكلونل مل د يد ، فاالنمامن ضل م نن حا النباعن زاف  وا خا

. و زاف  الط  ين  تال طاا ب خا خن لاكاة  ياكلونل42مل ضل النمامن ، فاباعن زاف  ضل م نن خا النباعن يد  وا د  ا م نن حا ها ضل ينن  باعن ما دا  واأاصااب عل النقا
ا. و ما ضل قاص  النباعن ل  النااس ، والك نن43قاو ياا وا تال طلونا ب ناسن من ياخن إ ناهل ، فا زاف  الط  ين  تال طاا ب خا خن يدا مل د  أاينتا النحا ا را ب ما  وا

. و زاف  تال طل ب النخا د يدا لا ياخن ا أانا النحا اكا، كاما ا ب ذا يمل إ لهل44لا ياتالاصاقل هذا ، يلق  للوك  لاء  النمل  واف ي أاياام  هؤل
، ال ك  ه  النماما ن ي كللا هذ  تلفن قل وا حا را، واتاسن ب  آخا عن راكل ل شا ا لا يلتن ها ل كل ا، واما قار ضا أابادا لاكاةا لانن تانن أواات  مامن ما السا

. و بلتل إ لاى الاباد  يدا واالنوحااسا45واه يا تاثن د  قا النحا حا ، فاسا ينن  بال لا ب يادا ر. م نن جا جا عا حا أاينتا أاناهل قادن قلط   لاناكا را
.« ين. هل ياق  ب يرل تاعن ق  وا لنمل حا ا. االنحل دا هذا ت ي باعن ياأن ا وسا ل كا ما رافا النما يمل قادن عا . االل النعاظ  هابا ضاةا واالذا زافا واالنف  واالنخا

 متحف برلينبلبابلية ا  بوابة عشتار

 وهي نجمة الصباحالبابليين إلهة الجنس والحب والجمال والتضحيةب الحرب عند واللة(عشتار)
) ذات ثماني أشعة منتصبة على ظهر أوسد،على جبهتها الزهرة،وبيدها باقةكوكب الزهرةوالمساء (

زهرة وتعددت صورها ورموزها وظهرت بمعظم الوساطير القديمة وتغنى بحبها الشعراء وتفنن بتصويرها
) عندأفروديت،و(الفينيقيين )عند و(عشاروت إنانا)( السومريينالفنانون بالروسم والنحت.ويقابلها لدى 

. الرومان عند )و(فينوس،اليونان
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 المتحف البريطانيالله البابلية (عشتار ) تعرض جمالها وهي زاهية بالمتحف البريطاني  

 ويطلق علىبلشاصروخلفه الملك الكلداني .اميل مردوخوخلف نبوخذ نصر اولده  الضعيف 
المبراطورية البابلية بهذه المرحلة اسم المبراطورية البابلية الثانية.

الفاروسي استولى المبراطور الخميني بلشاصرقم بزمن الملك الكلداني 538وفي عام 
الذي ورد اسمه بالتوراة على انه محررهم من السبي البابلي وامتدت Cyrus/Korish  قورش

 شرقا وصحراء ليبية غربا وخلل تلك الفترة أصبحت بلدلهنداالمبراطورية الخمينية من 
آشور إحدى المقاطعات الخمينية،التي شملت معظم أجزاء وسط وشمال العراق وبلد

الشام وبقيت اللغة الرامية هي اللغة الرسمية لمبراطورية الخميين التي دخلت بحروب
ضد الغريق واحرقت بعض مدنهم منها اثنية مما دفع قادة مدينة مقدونية اليونانية بقيادة

 الذي قام بمنتصف القرن الرابع قم بهجوم معاكس ضدالخمينيينالسكندر المقدوني
 او معركةاربيلو ) نسبة للسهل الواقعمعركة غوغميلقم ( 331حيث وقعت بينهما عام 

 حيث اندحر الفرس وسيطر السكندر وجنرالته على المنطقة. والموصل أربيلبين 

 قم64/312النفوذ الغريقي السلوقي ببلد الشام بين -XXو
قم تنازع علي السلطة جنرالته الذين يطلق عليهم323بعيد وفاة السكندر عام 

سلوقس سللة اغريقية مقدونية تعود تسميتها لمؤسسها Les Selucidesالسلوقيون
) ببلدDiadochi( طوائف لذي شكل إحدىالسكندر الكبرا )أحد قادة جيش الول( نيكاتور

 ضدالجنرال مونوفثالموس أنتيغونوس اي العورليسيماخوسالشام بعد أن تحالف مع 
،على الرغمفريجيا )بمنطقة Issos  إبسوسب(معركةقم 301 ومقتله عام 382عاش بين 

الول  وسلوقس وبذلك اخضع من انه كان من نبلء مقدونية الجنرال القدم لدى السكندر 
 لتصبح عاصمة لحكمه ووضعسورية شمال غرب أنطاكية والهلل الخصيب ) غرب ( نيكاتور

،الذي انتصر عليهسلوقس الول الذي صار مصدر خطر على ليسيماخوسعليها صاحبه 
) وحاول ان يظم مدينة مقدونية مسقطCorupedium (عركة كوروبيديوم ق بم281عام

) أحد المطالبين بالعرشPtolemaios Keraunos (بطليموس كيراونوسرئاسه فئاغتاله 
ابنAntiochus I Soter قم 261- 281وتولي السلطة بين  ق م. 281المقدوني بنفس عام 

بطليموس) ضدقاتل ابيه Magas of Cyrene (القورينيسلوقس الول وتحالف مع ماجاس 
-261) حكم بين Antiochus II Theos غير انه قتل بإحدى المعارك وتولى بعده ابنه (الثاني

) ح بينSeleucus II Callinicus قم ودخل بحرب مع المقدونيين ثم تولى السلطة  (246
 ح بين (Aniochus III قم ودخل بحرب هو الخر قبل ان ستلم الحكم مع اعتلء226- 246
)، استعادت  السللة  السلوقيةSeleucus III Ceraunus قم وهو الخ الصغر(187- 123

قوتها ونشرت نفوذها  على اجزاء من الناضول( اسية الصغرى ) وارمينية اضافة لبلد
 ) التي واجه بها جنرالرفحقم المعركة الرابعة وهي (معركة 217الشام حيث قاد عام 

بانياس الحولة قم صده كما قاد معركة معركة 200مصر بطليموس الرابع،و استطاع عام 
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قم على آسية الصغرى وبعض لراضي196بجنوب غرب سورية ومدنفوذه بدئا من عام 
 الذين سبقوهم لها ودارت بينهما بينالرومانالقبرصية اليونانية مما أدى للمواجهة مع 

قم باندحار190) انتهتعام Roman-Seleucites of Syria Warقم حروب سميت (188/192
 بمنطقةAfamiaقم لتوقيع معاهدة صلح 188) واضطروا عام Magnesiaالسلوقيين بمعركة (

فريجيةبسورية مع جنرالت (الجمهورية الرومانية) وبموجبها انسحب السلوقيين حتى
 بعد فقدوا فلسطين والردن قيليقيةمنطقة  

قم استقلت القاليم التي سبقت وان تم اخضاعها187 عام Aniochus IIIوبعد موت
واقتصرت حدود الدولة السلوقية على سورية وبلد الرافدين وغرب بلد فارس حيث كانت

Antiochus IVالمبراطورية البارتية تعيش حالت تراجع ونفوذ اغريقي ثم استلم السلطة 
قم الحرب السورية السادسة وهزم170وقاد عام قم 164/175الملقب الظاهر ح بين 

البطالمة واحتل الجزء الكبر من مصر السفلى 

 الذيناليهود) لمعاقبة القدس (أورشليمقم معبد 167وفي اثناء عودته من مصردمر عام 
  وقتل بإحدى معاركه على الجبهة الشرقية.Antiochus IVتحالفوا مع البطالمة ضده 

 ابن سلوقس الرابع بعد عودته منDemetrius I Soterقم استلم الحكم 150/162وبين 
أسره برومة  وأعاد شرق الهلل الخصيب من سيطرة  البارتيين الفرس

 وبعهده حصلت ثورات بعدة مدن منهاDiodotus Tryphonقم استلم الحكم142/150وبين 
 والقدس وبيروت واضطر لمنحهاواللذقية وعسقلن وطرابلس وطرطوس وصيدا صور

 بجنوب غرب الهلل الخصيب حيث تلقبالنباطحكما ذاتيا ولم يستطع التصدي لنفوذ 
 الملقبAntiochus VII Sidetesزعماؤهم منذ اواسط القرن الثاني قم بالملوك وبعهد 

 قم الذي أعاد السيطرة  على كامل الهلل الخصيب. غير129- 138الصيادوي حكم بين 
فضعفت سللة وسلطة السلوقيين ببلدانه لم يستططع تحقيق الستقرار داخل مملكته 

قم حيث كان البطالمة يتحالفون مع المطالبين بالعرش وزادت69/125  الشام بين 
ديكرانوس الثاني   ق.م) حيث استغل 83  الصراعات بين الخوة وأبناء العمام حتى العام (

 قم وقام بمهاجمة السلوقيين والسيطرة على جزء69  - 83      ملك ارمينة الفوضى وحكم بين
قم من قبل الجنرال الروماني69  قم واندحاره عام 83  من مملكتهم بسوريةوحكمها بين 

Pompee) الذي اعاد   Antiochus XIII Asiaticus قم وخلفه ولده 64  - 69  ) للحكم بين   Philipes II
 انهاء حكم السلوقي وجعلPompieus le Grand   قم حيث قرر الجنرال الروماني 63  - 65      بين

م حيث ورثها الرومان الشرقيون395  ولية رومانية غربية حتى عام   من بلد الشام 
م 636  البيزنطينيون حتى عام 

.بشرق سوريةLe Royaume de Palmyréظهرت دولة تدمر  بعد الميلد272/600-بين XXIو
Septimia Bathzabbai Zénobie reine de Tadmorditeظهرت فيهازنوبية الملكة التدمرية و

engrec, Palmyre وهي بنت  Fille de Bath Zabbaiوتعني بالرامية Znuby Bath Zabbaiالفتاة 
 وزوجةlatinisée de Zénobie وباللتينية Celle qui a les beaux cheveuxدات الشعر الجميل 

Odénat م266وحمكت بعده عام  266 الذي حارب الفرس وطردهم من بلده واغتيل عام
Elle tente de libérer son pوارادت التحرر من الرومان فتقربت من الغريق /اليونانيين 

Pays du joug romain  من قبل الجنرال/ المبراطور الروماني 272واعتقلت عام Aurélien
الذي اصطحبها لرومةلتموت فيها..

النبط (النباط) قبائل عربيةبعد الميلد..106قم/312 بين Les Nabatéens مملكة -XXIIو
بدوية( وثنية ) انتشروا منذ القرن الثالث قم بين النقب وسيناء منذ القرن الرابع قم وجائت

اشارت لهم ببعض الوثائق الشورية على انهم يعيشون على مقربة من( قبيلة قيدار
السماعيلية )وان(ملك قمرو) سيد (قبيلة مسئا) غزا (قبيلة نبطي) وقتل عددا  من

 وان قيدار هونابت بن إسماعيلأتباعها.كمااشارت التوراة البابلية بان النبط ينحدرون من 
ثاني ابناء إسماعيل،وأنهم كانوا يقيمون جنوب شرق فلسطين وجنوب شرق بادية
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 بشمال غرب نجد ثم انتقلواشمال لمدينةاليحجروكانت عاصمتهم الولى مدينة الشام.
 بغرب الردن و صارت محطة تجاريةلنها تقع على مفترق طرق القوافل القادمة منالبتراء
واستفادوا من الضرائب التي. والبحر البيض المتوسط ومصر بالشام وتربطها اليمن

يحصلون عليها من التجارة والتجار.وشقوا قنوات الري واهتموا بالزراعة واتقنوا استغلل
مناجم النحاس والحديد وضربوا النقود على الطريقة الشامية و جمعوا ثروات عظيمة

نتيجة لزدهارهم القتصادي.
قم95/120قم والحارث الثاني بين120/169ومن ملوك النباط .. الحارث الول بين 

قم غزوة ضد الهيروديين بفلسطين90قم الذي قاد عام 88/95والملك عبادة الول بين 
 والملك ورب ايل الولجبل الدروزبما فيها حوران و  سورية واستولى على جنوب شرق

قم الذي قاد حملة ضد62/87  والملك الحارث الثالث بين بين قم 87/88بين 
قم الذي30/62 .والملك مالك الول بين دمشق   واحتل   القدس   وحاصر   فلسطين

قم فلسطين واحتفظ63الذي كانت بلده قد احتلت عام  Pompeeتصدى للجنرال الروماني 
 و جنوب شرق سورية و شمال شبه جزيرة العربالردنبنفوذه بجنوب فلسطين و شرق 

قم 9/30وبقيت العلقات بين النباط و الرومان بين مد وجزر والملك عبادة الثاني بين 

 ويعد عهده أهم فترات الزدهار والتوسعبعد الميلد40قم و 9والملك الحارث الرابع بين 
النبطي. إذ استطاع الحفاظ على استقلل بلده الواسعة،واتسعت علقاته التجاريةو

حارب بعدة مواقع  وانتصر بمعظمها.كماتشير معظم المقابر المنحوتة والمؤرخة بالحجر
لفترة حكمه

عملة برونزية نبطية منقوش عليها:اوسم حارثة الرابع ملك النباط

مملكة عاشر ملوك Malichus II:باللتينيةم ويوطلق عليه 70/40والملك (مالك الثاني )بين 
 في  واتسمت فترة حكمه الطويلة بشكل عام بالضعف حسب حيث فقدت الدولةالنباط

المبراطورية الرومانية حيث قطعت دمشقالنبطية أجزاء  واسعة  بالشمال،وخصوص ا 
،وبقية مقاطعات بلد الشام مما اضطرهمصر من وإلى والعطور التوابلطرق تجارة 

لمهادنتهم والخضوع لهم والتعاون معهم بحروبهم حيث شارك بألف فارس وخمسة الف
 لخماد الضطرابات التي قام بهاتيتوسقم القائد الروماني 70مشاة بحملة قادها عام 

 م. و تم70يهود القدس وضربت بعهده ايظا نقود فضيه وبرونزية.وتووفي مالك الثاني عام 
 (المحكمة) بالبتراء. قبر الجرةدفنه بمبنى 

م حيث سقطت امارته امام القوات الرومانية106/70والملك ولده (رب ايل الثاني) بين 
م المبراطور تراجان ضد النباط واحتلت عاصمتهم البتراء التي106التي بعثها عام 

أصبحت جزءا من المقطعة التي أنشأها الرومان بالطرف الجنوبي من سورية لتقوم
بحمايةالرومان من هجمات وغزوات قبائل شبه جزيرة العرب .

 ببلد الشام حيثLes Romainsبعد الميلد النفوذ الروماني الغربي 395قم/64بين-XXIIIو
63  - 65       بينPhilipes II   قم وخلفه ولده 64  - 69  ) حكم بين Antiochus XIII Asiaticus   (اندحر

حيث تمكن الجنرال الروماني   Les Seleucides  كان اخر جنرالت سللة السلوقيين   قم الذي 
Pompieus le Grandانهاء حكم السلوقي وجعل من بلد الشام ولية رومانية غربية حتى 

كما ان الجنرالم ,636  م حيث ورثها الرومان الشرقيون البيزنطينيون حتى عام 395  عام 
الذي قادحربا بايطالية ولد Jalianios Pompinios هو ابن القائد Pompieus Le Grandالروماني 
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Jalianios Pompinios بئاواخرالجمهوريةلسكندرية قم با46 قم برومةوقتل عام 106 عام 
) اي العظيمMagnusالذي منحه لقب() Sulaالرومانية وظهرنشاطه أثناء حكم القنصل( 

وبعد موت قم 79 وأفريقيا عام صقلية في Mariousمكافاة له على انتصاره ضد اتباع
 و حدوث صراع بين الشعبيين والسناتوس( مجلس الشيوخ) الذي استنجد بهSulaالقنصل

مناطق متعدة من ايطالية واسبانية وبعيد عودتهبللقضاء على الشعبيين الذين تحصنوا 
قم قنصل رغم صغر سنه عن السن القانونية وتردد مجلس70لرومة  فرض نفسه عام 

الشيوخ لتنصيبه .وتعاون بومبيوس مع بعض العناصر الشعبية وعدل الدستور الرجعي
 ,وبعيد انتهاء قنصليته لم يغادر بومبيوس روما كعادة القناصلسولالذي وضعه القنصل 

المنتهيه فترة قنصليتهم بل بقي يترقب الفرصة لتولي قيادة عسكريه ترضي طموحه،
وسرعان ما سنحت الفرصة حين نشطت جماعات بحرية من تجار لبنان وفلسطين
قم67ومصربالتضييق على التجارة اليطالية بالبحر المتوسط فقرر مجلس الشيوخ عام 

) على جميع سواحلimperium infinitumاصدار قانون بتكليف بومبيوس سلطات مطلقة (
 لمدة ثلث سنوات لم يسبق ان منحت لقائد روماني من قبل وسابقهالبحر المتوسط

لسلطة المبراطور.كما ان بومبيوس تمكن بعد ثلثة اشهر فقطوليس ثلثة سنوات القضاء
قم قانوتا اخر يخوله قيادة جيش والتوجه للناضول66على القراصنه فاصدر المجلس عام 

قم وبدون علم66/آسية الصغرى ( تركية ) للقضاء على فتنة فيها وقضى عليها وفي عام 
جيشه وغزا انطالية  الساحل Pompieus le Grandمجلس الشيوخ برومة قاد الجنرال 

فئاستغلالبحري السوري التي كانت عاصمة الغريق السلوقيين الذين دب فيهم الضعف 
)Antiochus XIII Asiaticus   ملك ارمينة الفوضىالتي حلت بينهم بعهد   ديكرانوس الثاني

 الذي اعاد (Pompee   قم حيث دحره الجنرال الروماني 66  - 83      وعزله وحكم بدله بين
Antiochus XIII Asiaticus قم وخلفه ولده 64  - 66  ) للحكم بين   Philipes IIقم63  - 65       بين 

بلد الشام له   انهاء حكم السلوقي واخضع Pompieus le Grand  حيث قرر الجنرال الروماني 
مما اثار شكوك مجلس الشيوخ الروماني نحوه لنه قاد الجيوش الرومانية (وراء الحدود
دون دون تكليف )ولم يعترف باحتلله لسورية غير انه تقرب من جنرال اخر طموح وهو

جنده وعبر بهم قيادة   يوليوس قيصر  يوليوس قيصر  وتزوج ابنته جولية ,وبعيد قيام الجنرال 
مجلس الشيوخ لحتلل رومة ونشوء الحرب الهلية بين الرومان قرر نهرالروبيكون

ضد يوليوس قيصر الذي دخل Pompieus le Grand والنبلء الستنجاد بالجنرال الروماني
رومة التي هرب منها مجلس الشيوح وبومباي لجنوب ايطالية ولحقهم يوليوس قيصر

 ومنها لليونان حيث وقعت بين جيوش بومبي ويوليوس قيصر الكثير منإيطاليةلجنوب 
 قيصرضد جيش فيها يوليوس التي انتصرFarcilos      معركة فارسلوسالمعارك كانت نهايتها )

بومبي الذي يفوقه بثلثة وأستسلم أبرز اعضاء مجلس الشيوخ والنبلء الرومان ليليوس
  لشمال افريقية والجنرال بومبي للسكندرية التيKato كاتوقيصر فيما هرب الجنرال 

 الذي تنكر له عندما سمع قدومبطليموس الثالث عشركان يرتبط بفرعونها الغريقي 
بطليموس الثالث عشريوليوس قيصر على جيش متتبعا بومبي الذي اغتاله مستشاروا 

لكن يوليوس قيصر لم يرض عن ذلك لن بومبي حليفه السابق وزج ابنته ( جولية )
ممادفع يوليوس قيصر للمطالبة بقتل قتله وعز للفرعون بطليموس الثالث عشر عن

 وسنشير  ملكة / فرعون اغريقية على مصركماكليوباترا السابعةالحكم وتقليد 

الذي احتل بلد الشام  القائد الروماني بومبيوس 

م بقي الرومان يحكمون بدول لد الشام التي تعرضت بعهدهم 359قم و 64وبين 
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https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B3_%D9%82%D9%8A%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%84%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Pompejus.JPG


بوقائع متعددة منها
م ساهم احبار41-37 حكم بين كاليغول م وبعهد المبراطور الروماني الثالث 29وفي عام 

لتهامه بئانه دجال حيث انتقد كثيرا من طقوسهماليهود بقتل السيد المسيح. 
اكم الروماني بيلت كما اشرناومعتقداتهم وينتقد العقيدة الرومانيةوتم صلبه من قبل الح

بالباب الول 
العذراء التي ألقاها إلى ا هو كلمة عيسى بن مريم،فإن المسيح السلماما في 

وداودوموسى إبراهيم،فهو عبد من عباد ا أرسله لقومه بنفس رسالة النبياء مريم
 ودعاهم إلى(أن اعبدوا ا ول تشركوا به شيئا) فحاربوه ولم يؤمنومحمد وسليمان

منهم إل قليل وحاولوا قتله فرفعه ا للسماء وسوف يعود للرض فيتبعه من يؤمنون
بال الواحد ول يشركون معه أحد.

م حكم اباطرة رومان غربيون على دول بلد الشام ودول شمال افريقية395قم و 30وبين
ومصر وهم ..

م الذي تم41-37 بين كاليغولو  37-14 بين تيبريوسوم 14قم-30 بينغسطسالباطرة 
 الذي حرق رومة68-54 بين نيرونو 54-41 بين كلوديوسوصلب السيد المسيح بعهده 

 بتهديم مابقي من70 الذي امر عام 79-69 بين فسبسيانوالمبراطور واضهد مسيحييها 
 بيننيرفاوالمبراطور 96-81 بين دوميتيانو  81-79 بين تيتوسوجدار القدس بفلسطين 

96-98 

 واسمه ماركوس أليبيوس وتلقب أغسطس مواليد عام117-98 بين تراجانوالمراطور 
م والتحق77/76م وكان والده حاكما بسورية بين 117 يتاليكا) وتوفي عام ب(مدينة م53

،الذي كاننيرفا الذي خلفه المبراطور المبراطور دوميتيانهو بالجيش وقاتل تحت امرة 
91 واصطحب معه عام 97غير مرغوب فيه من الجيش فقررتنبي تراجان الذي خلفه عام

(أبوللودور الدمشقي) لرومة حيث قام بتصميم وتشييد أكثر المباني شهرة فيها
.قاد تراجان قواته من رومة ومن بلد الشام واتجه بها شرقا حيث بلد116   / 115  وبين 

الرافدين حيث احتل مدينة الحظر بشمال غرب بلد الرافدين ثم سار جنوبا واحتل
طيسفون عاصمة الساسانيين على الظفة الشرقية من نهر دجلة ووصل للخليج

الفارسي / العربي وكان اول واخر امبراطور روماني يبحر بذلك البحر..كما يشير المؤرخ
(إدوارد جيبون )

كما ان تراجان أول إمبراطور أعلن بأن المسيحية ديانة محرمة،وحكم على كثيرين منهم
الباطرةسللة  بالموت،وأرسل بعضهم للمحكمة المبراطورية برومة وتراجان ثاني 

 وبلغت117    / 98   الثالث عشر حكم   المبراطور الروماني   و  النطونيين الرومان
المبراطورية   حكموا   خمسة اباطره جيدون  المبراطورية بعهده أوج اتساعها.وكان ثاني 

.180   / 96   بين   الرومانية

 هو ابن تراجان بالتبني ويلقب بالفيلسوف وبنى جدارا138-117 بين هادريانوالمبراطور
 ره لتزال بعض اثاHadrian's Wallبلندن

 من أسرة غالية أو فرنسية161-138 أي المبارك  حكم بين انطونيوس بيوسوالمبراطور
  تبناه المبراطور هادريانوس138وتدرج بالمناصب فصارحاكما  على بلد الشام. وفي عام

وخلفه واتخذ اسم أنطونيوس.وتميزحكمه بازدهار الفنون والداب والتجارة والعمارة وواجه
 فئاضطرلبناء سور ترابي طويل بين مقاطعتي فورث و كليد. إسكتلندة ب  Les Pictiansتمر

 تميز عهده بحروب ضد المبراطورية180-161 بين ماركوس أوريليوسوالمبراطور
الفارسية ( البارتية) والقبائل الجرمانيه وبلد الغال عبر نهر الدانوب.وكتب تأملتهوتصوراته

180-170بحملته بين  الرشيد حول الحكم

واغتياله في اذار-192 بينبرتيناكسوالمبراطور  192-176 بين كومودوسوالمبراطور 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%83%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%B3_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B3_%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9_%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A9_%D8%AC%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/117
http://ar.wikipedia.org/wiki/98
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B7%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B7%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/53
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B3%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3_%D9%82%D9%8A%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%A7


193  

 من عائلة145   ولدعام 211  -193   بين   وسيبتيموس وسيفيروس  والمبراطو ر( الليبي ) المازيغي 
.وكان جده فاروساا و أحد اقاربه مسئولا بالدارة الرومانيةبليبية  بليبية  لبدة   ليبية بمدينة 

،وكان يتحدثMarcus Aurelius  فساعده لدخول المجلس الروماني كسناتور ومؤيد للمبراطور  
 التي  اللتينية   لغته الم وكانت لغة العلم والثقافة بشمال إفريقيةو   البونيقية  عدة لغات بينها 

 وظل يتكلمها بلكنة  المبراطورية الرومانية  كانت بالنسبة له لغة أجنبيةوتعلامها باعتبارها لغة 
 مما  البونيقية  أفريقية طيلة حياته.وعندما زراته أخته برومة كانت لتجيد ال التحدث باللغة 

 باثينة  والفلسفة   والقانون   البلغة   ودرس   روماني   كونه امبراطور   الرومان  وسبب له إحراجاا بين 
 ثم عاد لفريقية كممثل للمبراطور  إوسبانية  واشتغل بالمحاماة برومة وتولى ولية جنوب 

 م) عضوا بمجلس الشيوخ173  وممثل عن العامة(غير النبلء) بمجلس الشيوخ وصار عام (
 م) عين قائدا179   تزوج من باشية مارشيانا ذات الصول السورية.وفي عام (175  وفي عام 

وصقلية   (فرنسة   الغال  للقوات الرومانية المرابطة بسورية ونائب قنصل ثم حاكم لمنطقة 
 التي كانت ذات  دومنا   تزوج منالسورية الحمصية جولية 187  وفي عام   النمسة وهنغارية.  و

 ووسماه باوسيانوس وعرف باوسم188  الول عام      نفوذباالمبراطورية الرومانية ورزق منها بولدين
189   الذي أصبح من أهم الباطرة الرومان بعد ذلك والبن الثاني ولدعام   كاراكل  المبراطور 

 الذي لم يعلن جنوبه في حينه الولء لرومة  يبية  ل  .ولم تلهه مشاغله عن وطنه    غيتا  واوسمه 
وشكل تهديدا علي المدن الساحلية  واوستقرارها. وعلي الرغم من هذا فقد اعتنى بالزراعة

التي ازدهرت ازدهارا كبيراا حيث كانت ليبية تسمي آنذاك بمخزن الغلل بشمال افريقية
 الكبرى فأنشأ فيها  لبدة  ومحطة تواصل بري وبحري بين الشرق والغرب كما طور مسقط رأوسه 

العديد من المباني والحمامات وووسع من الوسواق والمسارح 

المبراطور وسيبتموس من والدين ليبيين وزوجتهالسورية الحمصية(جولية مدونا)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%8A%D8%AA%D8%A7_(%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A)
http://ar.wikipedia.org/wiki/189
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%84%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/188
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7_%D8%AF%D9%88%D9%85%D9%86%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/187
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/179
http://ar.wikipedia.org/wiki/175
http://ar.wikipedia.org/wiki/173
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/145
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%B3%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:SeptimeS%C3%A9v%C3%A8re.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Julia_domna.jpg


قوس النصر بناه المبراطور الليبي المبراطور وسيبتموس بمدخل مدينة لبدة بليبية 

م البن الكبر للمبراطور الليبي217  -واغتياله عام 211   حكم بين   كاراكل  والمبراطورالليبي 
 ولد(بمدينة لوغدنوم ليون  دومنا   وامه السورية الحمصية جولية   وسيبتيموس وسيفيروس  الصل 

بفرنسة).وتلقب كاراكل نسبة لزاره المميز كالبرنوس الذي صارموديل بزمانه.وكان من أبرز
م أصدر مروسوما (كاراكل) منح بموجبه الجنسيه الرومانيه212  الباطرة الدمقراطيين ففي عام 

للحرار بجميع أنحاء المبراطوريه الرومانيه الذين صاروا يخضعون لقانون واحد ضمن الحرية
 من اجل دفع رواتب الجحافل و25  والحقوق الوساوسية وخفض قيمة العملة الفضية بنسبة /

) هكتاراو تتسع للف11  شيد حمامات خارج رومة ما زالت آثابعضها قائمة تمتد على مساحة (
 م واوستولى على السلطة  قائد217  ووستمائة زائر وكان مريض نفسيا واغتاله جنده عام 

)   ماكرينوس  الحرس المبراطوري (

شرشال  .ولد بمدينة قيصرية ( 218  -217   بين   ماكرينوس  والمبراطور المازيغي الجزائري الصل 
الحديثة في الجزائر) وتلقى تعليما قانونيا وصار محاميا ووسمح له بالرتقاء للطبقة السياوسية

 قائدا للحرس  كاراكل  عينه   وسيبتيموس وسيفيروس و     المازيغي  الرومانية.تحت حكم المبراطور 
المبراطورية  ،كان كاراكال بالمقاطعات الوسيوية يعد لحملة ضد 217  المبراطوري وفي عام 

،  معركة كاراي   بالقرب من المكان الذي وقعت فيه   لونا  .و توجه لزيارة معبد   الفاروسية البارثية
برفقة حروسه الشخصي،وكان ماكرينوس من بينهم وتم اغتياله بنيسان مع جثة حارس

شخصيحيث ادعى ماكرينوس بان حاروسه هو الذي اغتاله فقام هو باغتيال الحاس واعلن
نفسه إمبراطورا.و رشح ماكرينوس ابنه وخلفه ديادومنيانوس قيصرا ولقبه(أنطونيوس) 

 .والده222  واغتياله عام 218      بين    حكم Elagabalus  والمبراطور المازيغي ايل جبل 
 و قضى شبابه كاهنا   وسوميا  المبراطوري الليبي وسيفيروس وامه الحمصية السورية جولية

جوليا ميزا   الحكم،قامت جدته   ماركينوس   واوستلم   كركال  لله الشمس وبعد مقتل المبراطور 
 الثالث المرابط ببلد الشام تم تنصيبه على العرش وعمره اربعة عشر عاما  الجيش  وبدعم من 

م.وخلل حكمه تزوج218   حزيران عام 18  بعد هزيمة ماركينوس ب(معركة انطاكية) في  
 الذي كان يعبد برومة باله الشمس الذي كان يعبد  جوبيتر  خمس مرات واوستبدل عبادة الله 

م مع والدته ورميا222  ببلد الشام  مما اعتبر خروجا على التقاليد الرومانية فتم اغتياله .عام 
.  الكسندر وسيفيروس  واوستبدل بئابن خالته   ة على جانبيه   جثتيهما بنهرالتيبرالذي يحتظن روم

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%B3%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%83%D9%84%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7_%D8%B3%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/217
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%84%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%B3%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7_%D8%AF%D9%88%D9%85%D9%86%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%B3%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%84%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Leptis_Magna_Arch_of_Septimus_Severus.jpg


 والده235  -222       حكم بين  ألكسندر سيفيروس  والمبراطور المازيغي الليبي 
 البنة  جوليا افيتا مامايا  ماركوس يوليوس غايوس كان حاكما لبلد الشام ووالدته 

 وهو آخر امبراطور روماني من سللة238   -/ 208  عاش بين   و  .  لجوليا ميزا  الثانية 
.  سيبتيموس سيفيروس

م:وكان173م.من مواليد 238واغتياله عام 235. بينماكسيمينوالمبراطور( الروماني)
 م.)وانشغل بقتال الفينيقيين الذين أغاروا على المبراطورية وبإخماد2.45فارع الطول ( 

الثورات الداخلية.واغتيل من قبل جنده  

فريقية الشمالية ولم يحكم ال عدة ايام منمقاطعة ا كان حاكم جورديان الولوالمبراطور
 حيث تم اغتياله238عام  

 من192 وولد عام گورديان الول والده المبراطور Gordian II جورديان الثانيوالمبراطور 
 والده گورديانا.و أخته انطونيةهيروديس أتيكوسامه حفيدة القنصل اليوناني السوفيتي 

 حيث تم اغتياله ايظا238 ولم يحكم ال ايام من عام گورديان الثالثالمبراطور 

-.هو ابن أنطونية238ووفاته عام 244 حكم بين Gordianus III جورديان الثالثوالمبراطور
غورديان الثاني،وخاله المبراطور غورديان الولغورديانا ـوكان جده لمه هو المبراطور 

المبراطورية الساسانية وهو أصغر إمبراطور روماني.ودخل بحرب ضد 225ومن مواليد 
ببلد فارس 

-ومقتله عام244   العربي ) ح بين Marcus Julius Philippus  (  فيليب الول  والمبراطور
م204   هو ابن مواطن روماني يدعى جوليوس مارينوس ومن مواليد عام 249

 التي تحول اسمها إلى فيليبوبولس  بصرى  قرب مدينة   شهبة  بسورية بمقاطعة 
نسبة له بعد عمرها ووسعها وصارت من بين مدن سورية الجميلة ولقب بالعربي

،وعقد صلحا مع  جورديانوس الثالث  نسبةلمسقط رأسه واستلم السلطة بوفاة 
م أقام سنة احتفال  ضخما  بمناسبة مرور ألف عام248  ..وفي عام   الساسانيين

على إنشاء رومة كما سمح فيليب الول للمسيحيين بحرية العبادةدون ان يعتنق
 و  سيبتيموس سيفيروس  دينهم وتزوج فيليب من مارتية أوتا سيل من أسرة 

ساعدته بحكمه،وظهرت نقود تحمل صورتها وأنجبت ولدا عرف بئاسم فيليب الثاني
الذي تربى على أخلق ومثل أبيه،فشاركه بالحكم واقترن اسمه بئاسمابيه على

 لخضاع فتنة اندلعت  الدانوب   لنهر   دقيوس  أرسل الجنرال 249  النقود كما وفي عام 
فيرونة  بين الجنود فنادوا به إمبراطورا  وأرغموه للتوجه ليطالية فقابلهم بمدينة 

وقتل فيها.

 

249/244المبراطور فيليب العربي بين 
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%86%D8%B7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7_%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%B3_%D8%A3%D8%AA%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/192
http://ar.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%B3%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/238
http://ar.wikipedia.org/wiki/208
http://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7_%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%A7_%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%83%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%B3%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3


كان من الرومان201مع ولده مواليد 251-ومقتله عام 249 بينDecius ديكيوسوالمبراطور
الذين يرغبون استعادة مجد رومةالتي كانت تواجه ازمات اقتصادية وتهديدات من بعض

القوى التي تسميها رومة بربرية ومنها الفينيقين والفرس وتم تفسير ذلك روحيا بئان
 وابدلها بالهة الشمسالتيJubeterالشعب الروماني لم يعد يعبد الهته القديمة جوبيتر 

 مرسوما250تعبد ببلد الشام وبلد الرافدين ودعالعودة لدين الجداد والباء فاصدر عام 
لقمع المسيحية على المستويين الشعبي والرسمي الذي تمثل بالتدابير التي تطالب

 بعهد ديكيوس250الساقفه الشراف على التضحيه من اجل المبراطورية فصدرت عام 
Aureliusستة واربعين شهادة لمن يستوفي ثنية اربعة منهم من اوريليوس ديوجنيس 

Diogenes بن ستابوس Stabus.تقول قمت بالتضحية وسكبت السكائب وذبحت الذبائح 
والتمس أن تشهدوا بذلك ويكتب الكاهن أشهد أنى رأيته يقدم ذبيحة ).وشارك حكمه مع

. Abrittusولده،و قتلمعا بمعركة 

ومقتلهما عام251.بينفولوسيانوسوحكم مع ابنه 206.مواليدجاليانوسوالمبراطور
 حيث تم تنصيب268وعمت الفوضى برومة التي بقيت بدون امبراطور حتى عام 253

ومقتله270 بينأوريليان وجاء بعده المبراطور270-268 بينكلوديوس الثانيالمبراطور 
كاروس حي ثعمت الفوضى من جديدلمدة سبع سنوات قبل تنصيب المبراطور 275عام 

Carrosمن منطقةإقليم جبال اللب  وهو من بلدة تسمى بهذا السم ب284-282 بين
جنوب شرق فرنسةبروفنس 

بإقليمدالماشية  بمدينة سالونةبولية 245ولد عام  305-284 بيندقلديانوسوالمبراطور
 باوربة الجنوبية ( البلقانية )من ابوينكرواتية غرب البحر الدرياتيايلليرية المطل على 

فقيرين واسمه الحقيقى (ديوقليز) وكان يعمل باسطبل خيول جيش المبراطورية. وانضم
للفرسان ووصل لرتبة  قائدفرسان بولية ميسية ثم أصبح قائد الحرس المبراطورى

وشارك بحرب الفرس الساسانيين و اختار اسم دقلديانوس بعد أن اعتلى العرش ولبس
تاجا (عصابة عريضة مرصعة باللئ) واثوابا من الحرير والذهب،واحذية مرصعة بالحجارة

الكريمة.وابتعد عن الناس وفرض على زائريه ان يمروا بين صفين من الخصيان والحجاب و
ذوى اللقاب والرتب وان يركعوا ويقبلو اطراف ثيابه.,ويعتبر تنصيب دقلديانوس امبراطورا

برومة بداية تحول بتاريخ المبراطورية الرومانية الغربية واستلم العرش من اوربي
( بيزنطي) وحاول إدخال تعديلت جغرافية بإدماج وليات وتقسيم وليات أخرى.وشارك

ومارس, لحكم رومة والوليات الوربية الغربية الغرب.مكسيميانوسمعه بالحكم 
دقلديانوس ببداية عهده تسامحا مع المسيحيين ثم اضطهدهم بئاواخره حيث اصدر في

 قرارين بسجن رؤساء الكنائس وتعذيبهم لجبارهم على ترك دينهم واتبعه في303  اذار 
 نيسان من نفس العام بمنشور اخر يقضي بإرغام المسيحيين بأنحاء المبراطورية30

بالتبخير وتقديم التضحية لللهة وحرق الناجيل والكتب الدينية ومنعهم من التجمع وهدم
بعض كنائسهم ومصادرة ممتلكاتها ومنع قيامهم بأية صلوات أو طقوس دينية وقتل عددا

 وهو284  من كهنتهم كما مارس اضطهاداضد اقباط الحبشة ومصر الذين اتخذوا من عام 
 تنازل دقليديانوس284  تاريخ تولي دقلديانوس الحكم بداية للتقويم القبطى وفي مايس 

 عن العرش   دقليديانوس    تنازل 305  عن العرش وفي مطلع مايس 

 مرسوما يقضي308واصدر عام  313/305  وخلفه المبراطور مكسيميانوس بين 
إعادة بناء مذابح الوثان وأن يقدم الرجال والنساء الذبائح وأن يقف حراسا أمام الحمامات
ليدنسوا بالذبائح كل من يدخل للغتسال واستمر العمل بهذا لمدة سنتين فلم يكن أمام

م أمر311 إل أن يقتلوا أو يموتوا جوعا أو يجحدوا بدينهم, وفي سنة المسيحيين
مكسيميانوس بإقامة الهياكل بكل مدينة وعين كهنة للصنام ومنحهم المتيازات وفي

م شنق مكسيميانوس نفسه313نفس عام 

Gaius Flavius Valerius باللتينية قسطنطين الولوالمبراطور(البيزنطي المؤمن العظيم ) 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%82%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%86%D8%B3_%D8%A3%D9%84%D8%A8_%D9%83%D9%88%D8%AA_%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_(%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%88%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%88%D8%B3


Aurelius Constantinusبمدينة نايسوس التي هي الن272 .مواليدعام 337-313بين 
بجمهورية صربية .وكان والده الجنرال الروماني قسطنطين كلوروس ملك ا على بيزنطة

ومكسيميانوس ملك ا على رومه ودقلديانوس على إنطاكية ومصر وكان والده قسطنطين
ا محب ا للخير رحوم ا شفوق ا.وذهب كلوروس (وثني ا) بمفهوم المسيحيين إل أنه كان صالح 
ها اي اورفة بارض روم بجنوب شرق النضول وشمل بلد الرافدين وشمال لمنطقة ( الرو

شرق سورية وهناك رأى هيلنة/ هيلينة وأعجب بها فتزوجها وكانت مسيحية سرا
ها وعاد لبيزنطية ( اي القسطنطينية فحملت منه بقسطنطين وتركهاعند اهلها ب الرو

لحقا) وولدت قسطنطين وهي عند اهلها وربيته تربية حسنة واوحت له بشكل غير ماشر
ا وذهب لبيه بالشفقة على المسيحيين.دون ان توعليمده أنها مسيحية، فكبر وصار فارس 

الذي فرح به عندما رأى فيه الفروسية والمعرفة وشاركه بادارة شؤون الرعية وخلفه عام
 امبراطورا على بيزنطة 313

Edit   صادق قسطنطين الول على وثيقة / مرسوم / اعلن ميلنو  313  وفي عام 
de Milanoالذي أعلن فيه إلغاء العقوبات المفروضة على من يعتنق المسيحية 

 المصادرة.فأنهى فترات  الكنيسة  وواطلق سراح من كان معتقل منهم .وإعادة أملك 
اضطهاد المسيحيين

. باسية الصغرى /Nicee   رعى عقدأول مجمع مسكوني بمدينة نيقية 325  وفي عام 
وهي السنة الخيرة من337  الناضول / تركية ولم يكن بعد قد اعتنق المسحية ال عام 

حكمه وحياته على يدي السقف الريوسي يوسابيوس النيقوميدي جعل من المسيحية
الديانة الرسمية للدولة الرومانية واعتمد يوم الحد كيوم ديني وصادر المعابد الوثنية
وحويلها لكنائس،واعفا رجال الدين المسيحي من الضرائب.ولذلك تم تلقيبه من قبل

الكنيسة بعدة القاب منها المؤمن والعظيم وتم تقديسه لحقا

 وجعلها مقراConstantinople  غير اسم مدينة بيزنطة لسمه القسطنطينية 330  وفي عام 
 حين1453   حتى عام 330   منذ عام   المبراطورية البيزنطية  وبقيت عاصمة   له ورديفة لرومة 

 توفي337  .بئاسم اسطانبول وفي عام 1930   وتم تغيير اسمها عام   العثمانيون  فتحها 
قسطنطين الول وسليم الملك لبنه قسطنطين الثاني  

المبراطور البيزنطي المؤمن قسطنطين الول 

340/337 وكان بين 316 هو ابن قسطنطين الول ولد عام Constantine IIوالمبراطور
361/337امبراطور بلد الغال( فرنسة )واسبانية والبرتغال وبريطانية وصار امراطورا بين 

 

 هو ابن يوليوس اخ قسطنطين الول و اخ غالوسJulianوالمبراطور( المرتد/ الجاحد )
.ولد يوليانوس عاميوسابيوس اسقف نيقوميذيةلبيه ووالدته يوليانوس باسيلينة نسيبة 

 شهد مقتل والده وجميع أقربائه.ونجا338 بمدينة ميسية على نهرالدانوب.وفي عام 331
قسطنطينهو وأخوه غالوس.وتخفيا لبعض الوقت فشبا يوليانوس مضطربا يكره عمه  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/1930
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/1453
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%86%D8%B7%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:0_Constantinus_I_-_Palazzo_dei_Conservatori_%282%29.JPG


 الذي يؤمن بمذهب الريوسيةيوسابيوس اسقف نيقوميذية وذريته.وتولى أمره الول
 واغتياله عام361فحرضه على اضطهاد المسيحيين وعندما صارجوليان  امبراطورا بين 

 من قبل احد قواده عندما كان يسير على نهر دجلة ببلد الرافدين فاصيب قائل363
( غلبتني ايها الجليلي ويقصد المسيح فرث مع ملك السماء ملك الرض ) حيث كان قد

قرر اعادة الوثنية برومة وبعض ولياتها فساد بعصره القصير الظلم والقسوة ضد
 وهم من القبائل الجرمانية بعبور نهر الراينللفرنكيينالمسيحيين وسمح يوليانوس 

 الذين توغلوا شمال مقاطعة الغال شمالالمبراطورية الرومانيةوالستقرار على حدود 
 الذي انتصر على الجيوش الرومانيةكلوديون الملتحي الرومانيةبقيادة ملكهم باريس

 الذي نسبت له سللة الميروفنجية،الت يحكمميروفيوسبقيادة أئسيوس وحكم بعده 
 511-481 حكم بينكلوفيس الول ثم ابنه شيلديريك الولفيها من بعده ابنه 

وبعيد اغتيال المبراطور جوليان تشاور رؤساء الجند في من يكون خلفا  له فأجمعوا على
. الذي كان رئيس خدم .المبراطور ومسيحيا  نيقاويا  أرثوذكسيا  فوقع صلحا  معيوفيانوس

 الحكم وأرسل خطاب ا وديي اجوفيانلنطاكية فتولى 363الفرس الساسانيين وعاد عام 
 يدعوه للعودةمع كل المنفيين. فرجع البابا للسكندرية وعقد مجمع اأثناسيوسللبابا 

وكتب ( قانون اليمان النيقوي) وذهب لتهنئة المبراطور الذي قابله بالترحاب وعادا في
،للسكندريةحامل  معه خطابات المبراطور.وتوفي جوفنيان بنفس الشهر364شباط 
عاما33 عن عمر 364 الذي توفي في شباط Jufienوحل محله اخوه حوفيان 364والعام 

بعد انحكم ثمانية اشهر حيث جائت وفاته بمنطقة دارستان بآسية الصغرى وقيل أنه
تسمم ببخار الفحم وقيل بان احد حراسه اوخدمه دس له سما  فانقلب سرور الكنيسة

حزنا  

Gibbon, Edward, 1737-1794., The history of the decline and fall of the Roman Empire. ,NY-
Knopf,1993,V. II, pp. 517 – 529 .

 حيث378ومقتله عام 364 بينValance المبراطور فالنس Jufienكما حل محل المبراطور 
 وحكم المبراطورية الشرقية364 في شباط جوفياناستلم العرش بعيد وفاة المبراطور 

 فالنسبروكوبيوسبينما حكم اخوه الكبر فالنتيان الول المبراطرية الغربية قبل أن يتحدى 
 ليقمع تمرده ولم تنته الأنطاكية فتوجه فانس من 365ويعلن نفسه إمبراطورا في ايلول

 وإعدموه366       مايس27بعيد ان تخلى عن بروكوبيوس الكثير من جنده الذين اعتقلوه في 

 من أتباع الطائفة الريانية واضطهد الكاثوليك والرثوذودوكس حيث اصدرValanceوكان 
 بالعودة لماكنيوليانوسامرا امبراطوريا يدعو جميع الساقفة الذين سبق نفيهم بعهد 

/635نفيهم مما اضطر البابا أثناسيوس أن يغادر من جديد السكندرية لبيت ريفي.بين 
حيث سمح له فالنس العودة لرومة وكان عمره سبعين عاما ومع ذلك استمر هو366

 عاما  75الخر مقاومة العقيدة ألريوسية.حتى مقتله عن عمر 

 وتم التشكيك بها من قبل القوى50 تخفيض الضرائب بنسبة/Valance قرر 366وفي عام 
 الذين ساندوا بروكوبيوس وهددوا باحتلل (مقاطعة الغربيينالمؤدةلقبائل اللمان الغوط

 التصدي لهم واجبرهم على367 حاليا)،وقرر في مايس انيةتراقية شمال الدانوب اي روم
 حدا بين الطرفينالدانوبان يوقعوا هدنة لست سنوات صار بموجبها نهر 

 احتل  شاهبور الثاني   وبعد ان قام الفارسي الساساني Valance   قاد 371  وفي عام 
 شرق سورية وهزم جند  الفرات      نهر373   جيشا وعبرعام Valance  ارمينية فقاد 

شاهبور بوسط بلد الرافدين ولم يواصل تقدمه لتحرير ارمينية بل عاد لنطاكية
بشتاء تلك السنة حيث اضطهد بعض العناصر التي كان يخشاها متهما اياها بالزندة

.

 الذي كانت شروطها لصالحه  شاهبور الثاني   وقع معاهدة صلح مع 377  وفي عام 
حيث بقيت أرمينية وما جاورها  (لبعض الوقت) تحت النفوذ الفارسي 

) وهم قبائل جرمانية نحوLes Ghotes -Occidenteauxالغوط الغربيين( بدأ قدم 376وفي عام 
) على Les Huns Asiatiques السيويونالهونالراضي الرومانية بعد هجوم قبائل( 

منطقتهم فسمح لهم بعض جنرالت فالنس بالستقرار شريطة أنيقيموا بدون اسلحتهم

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/367
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%B7_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/366
http://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/365
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84


ونقل أطفالهم لبعض مناطق بلد الشام كرهائن.غيران بعض جنرالته بدؤوا يغضون النظر
) الذيVritigernانشطتهم العسكرية التي مكنتهم التمرد بقيادة زعيمهم( فريتيجرن

البلقان المقابلة من الجهة الغربية لرومة ونزلوااستقدم أعدادا كبيرة عبر شواطئ 
378بعد ان سلبوا واحرقوا وقتلوا من حاول ان يتصدى لهموصاروا عام بمنطقة تراقية 

يشكلون قوة عسكرية بعد ان انظم لهم فرق من قبائل اللن الجرمانية وقبائل الهون
)Adiryanopoliceالسوية وتوغلوا بمنطقة (أدريانوبوليس.

 حيث كان الجور حارا وتحرك ضدهم المبراطور فالنس الذي لم يمظ على378   من اب 9  وفي 
والتقا الجمعان بواد  وصوله وقتا طويل قادما للقسطنطينيةحيث كان ببلد الرافدين وبلد الشام 

ضيق فتمكن الخيالة اللنيين اللمان إرباك المشاة الرومان الذين حوصروا بمساحة ضيقة
صعب عليهم وسحب وسيوفهم،فيما كان الفروسان اللمان قد وسلوا وسيوفهم وبدؤوا يغيرون

على مجاميع الجند ويضربونهم بسبوفهم ذات اليمين وذات الشمال حتى تمكنوا من تحقيق
هزيمة بالجيش الروماني قلما شهده بتواريخه من القتلى بالميدان أو الذين اختبوأ باكواخ كان

Adiryanopolice  )الذي أحرقه اللنيون اللمان .بمعركة Valance  بئاحدها المبراطور( فالنس 
ثبت القوط أنفسهم جنوب الدانوب..  حيث 

379حكم بين 347  مواليد Thiodos I ثيودوسيوس الولوالمبراطور المؤمن والعظيم 
وهو آخر إمبراطورللمبراطورية الرومانية الموحدة حيث 395ووفاته عام 
عقدتيودوس الول صلحا مع الجنرال379وفي عام    المبراطورية الرومانية  انقسمت 
لذين التزموا به حتى وفاة المبراطورالقوط الغربيينا قائد وملك قبائل Vritegernالجرماني 

 ملكا جديدا للغوط الغربين بينما تولىألريك الو Alaric I م.وتعيين395ثيودوسيوس عام 
وهونوريوس المناطق الشرقية آركاديوسىولدا ثيودوسيوس حكم المبراطورية فتولى 

الغربية 

 مرسوما  ببطلن العبادات الوثنية والقرابينThiodos I م اصدر 379وفي نفس عام
وإحراق البخور وممارسة الكهانة ومعرفة الغيب الخ وعوقب الوثنيون بزعامة

وفي عامالفيلسوف (أوليمبيوس) كذلك تم تحويل بعض المعابد الوثنية لكنائس.
 بالقسطنطينية  المجمع المسكوني الثاني   ما يسمى Thiodos I   رعى المبراطور 381

حظره الغالبية العظمى من اساقفة الكنيسة برئاسة ملتيوس أسقف انطاكية الذي
توفي اثنا ءانعقاده فأوسندت رئاسته الى غريغوريوس اللهوتي الذي اعفي لنه اوصى

 خليفته بNictarious  بعدم احقية انتقال الساقفة لسقفية القسطنطينية وترأس المجمع 
أسقفية القسطنطينية.ومع ذلك سيصير غريغوري قديسا من قبل الكنيسة فيما لم

يحظره معظم اساقفة ابرشيات اوربة الغربية بمن فيهم اسقف رومة غير انه يعتبر من
وفي عامقبل الكنيسة الكاثوليكية اول افضل اربعةمجامع تحترم وتجلي الناجيل الربعة  

 التيتحوتمس الثالث ثيودوسيوس الول بنقل مسلة المبراطورالروماني م امر 390
القسطنطينية الي طيبة عاصمة الفراعنة في معبد الكرنككانت منتصبة بجوار 

391  وفي عام بتقسيمهالثلث قطع واعادة تركيبها مجددا ول تزال موجودة باسطانبول 
مكتبة الوسكندرية   ثيودووسيوس الول أوامره باحراق   المبراطورالروماني  أصدر 

لما اعتقده انها تحوي أفكار وفلسفات ومؤلفات وثنية تخالف العقيدة
.وهو  المبراطورية الرومانية  المسيحية التي تبناها كدين روسمي ووحيد في 

ما يدحض تقولت كثر من اعداء المسلمين بان الفاتح الوسلمي لمصر عمر
بن العاص هو الذي امربحرقها 

اللعاب الولمبيةبإلغاء  ثيودوسيوس الول المبراطورالرومانيامر  393وفي عام 
مبراطورية الرومانية التيل بالعقيدة المسيحية التي تبنتاها اباعتبارها مهرجانات وثنية لتليق

  الوثنيةنبذت 
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395/379المؤمن تيودوس الول اخر اباطرة المبراطورية الرومانية الموحدةح بين

ا
  حكم علىHonorious  ول  توفي المبراطور تيودوس الول فورثه ولداه ال395وفي عام 

المبراطورية الرومانية الغربية وعاصمتها رومةوكان مقره  مدينة ميلنو 

المبراطورية الرومانية الشرقية وعاصمتها القسطنطينية حكم على Arcadiousثاني وال
وتشمل المقاطات الشرقية بما فيها دول بلد الشام وبلد النيل وبلدان شمال افريقية .

وهو مايهمنا هنا 

ظهربهذه الفترة خمسة و636/395- النفوذ الروماني الشرقي البيزنطي بين XXIVو
بابوات سوريين هم

Le Syrien Jean V, 82e pape 686/685بين 
وهو مايعاصر فترة العهد الموي بالشام 701/687 بينle SyrienSerge I  er, 84e papeو
 708عام Le SyrienSisinnius, 87e papeو 
715/708بين Le,Syrien Constantin Ier   88ePapeو 
.731/714 بين Le Syrien Gregoire III 90e papeو 

750/654بين عاش Saint Jean Mansur Le   Damascène   ديس الدمشقي كماظهر الق
 هو البنArcadiousوحكم بلد الشام عدة اباطرة بيزنطينين منهم  المبراطور آركاديوس

 الذي أصبح إمبراطورا  رومانيا  غربي والمبراطورهونوريوس وأخ لثيودوسيوس الولالكبر 
الرابع والربعين للمبراطورية الرومانية والول للمبراطورية الرومانية الشرقية البيزنطية

 408وفاته عام 395 بقسطنطينة وحكم بين377ولد عام 

المبراطور اركاديوس 
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آركاديوس.هو البن الكبرللمبراطور Flavius Theodosius I Junior Augustusوالمبراطور 
 برومةديووسقور سم وافق على طلب البابا 449 وفي عام450/408وحكم بين 401مواليد 

لن يمارس سلطته كرئيس،وطلب من يوبيناليوس أسقف أورشليم وتلسيوس أسقف
أوطيخا اعتبار مجمع أفسس الثاني أن يكونا رئيسين شريكين معه. وإعاد كبادوكياقيصرية 

المجمع  انعقد    Theodosius   I  وبعهد  راهبا بالقسطنطينية 300الذي كان رئيس دير يضم
 وهو ثالث مجلس بعد مجلس نيسي451  تموز 28   في Chalcedoine      المسكوني بخلقدونيا

Nicee القسطنطينية ومجلس   قرب 325   عام  Ephese    وفي مجلس 431  لعام   Chalcedoine
 والسريانية والرمني) ونفى  القبطي ة   (   الكنائس الشرقي ة  حصل النشقاق المذهبي وظهرت 

. وكان هناك457   لجزيرة جانجرا حيث توفي عام   بطريرك الكنيسة القبطية     ديووسقورس الول
من بين اولى اعماله تحصين القسطنطينية بسور ضخم يمتد على الحدود الغربية ولعدة أميال من

 متراا ووسور12بحر مرمرة للقرن الذهبي ومساحته خمسة أمتار وله وسور داخلي يبلغ أرتفاعه 
خارجي فيه مئة برج بارتفاع وستة أمتار مع شرفات مفرجة -اي جدران ذات فتحات على وسطح الحصن

 الفلسفيقرر غلق جامعة اثينة ذات التراث529يطلق منها النار وما يزال معظمه قائماا وفي عام 
 بنى كنيسة القديسة صوفية التي ل تزال تعتبر اهم معالم القسطنطينية 537/532والعلمي وبين 

Jean Claude Cheynet,La Byzance, Empire Romain d'Orient, Editions A.Colin,Parisينظر/
2001, p 184

474/457 وصار امبراطورا بيزنطيا بين401 مواليد Leon Iوالمبراطور 

-491/457 بينZenonوالمبراطور 

حيث تم ترشيحه518/491 وصار امبراطورا بيزنطيا بين 430. مواليد Anastase Iوالمبراطور 
من قبل أرملة المبراطور زينون وتزوجته بعد فترة من اعتلئه العرش وكسب تعاطف الناس عندما قرر

تخفيض الضرائب عن الفلحين والكسبة والحرفيين وانصرف للخدمات العامة 

527/518 وكان اميا وصار امراطورا بيزنطيا / شرقيا بين 450 مواليد Justin Iوالمبراطور
 وصار امبراطورا بين482 مواليد Justinien I المبراطور( القديس)وتبعه ابن أخيه 

 التي شاركتهثيودورةتزوج من وعندما تولي جستينيان مقاليد الحكم  565ووفاته عام527
الحكم 

 الذينالونداليينشمال إفريقية حيث بليزاريوس ) تحرير  تمكن قائد ه (532و في عام 
فقدواكثيرا من قوتهم بسبب نزوعهم لحياة الترف وكره السكان المحليين لهم فلم يجد

بليزاريوس مقاومة كبيرةولم تستمر مقاومة الوندال سوي بضعة أشهر واستعادت
المبراطورية إقليما كبيرا وغنيا من القاليم التي خسرت المبراطورية الرومانية منذ أوئل

القرن الخامس الميلدي,كما واجه ماكان يسمى فرقتا الزرق والخضرالرياضيتين اللتان
.وتمكنوا من التغلب علي بعض القواتبدئا تحرضان الناس على عدم دفع الضرائب 

 )وضعف مركز جستينيان لدرجة أنه فكر بالهربNikaالحكومية بما سمي( ثورة 
القسطنطينية لول شجاعة زوجته ثيودورة التي طلبت منه الصمود فأرسل قائده

(بليزاريوس) ورجاله لمواجهة الثائرين الذي استشهد ثلثين الف منهم واعتقل المئات
وعقد جستينيان معاهدة مع Nikaبمن فيهم عسكرين ومدنيين وقضي فيه علي ثورة  

ملك بلد فارس تعهد بموجبها ان يدفع جزية كبيرة لملك الفرس مقابل إيقاف الحروب
وهي محاولتهعلي الحدود ( لفترة من الزمن )  معهم لكي يواجه اخطارا اخرى 

 لسيطرة476لتحريروليات المبراطورية الرومانية بالغرب،التي خضعت منذ عام 
476حكام (القبائل الجرمانية من الغوط الشرقيين)) الذين كانوا يحكمون منذ عام 

إيطالية وقبائل (الغوط الغربيين) يحكمون باسبانية التي كانت مقاطعة رومانية
و(قبائل الفرنج اللمان )يحكمون بمقاطعةالغال ( شمال فرنسة ) و(قبائل
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النجلوساكسونالجرمانية يحكمون بانكلترة و(قبائل الوندال الجرمانية )يحكمون
 زعماء الغوط بقتل الميرةم استغل جستينيان الول قيا540وفي عام شمال أفريقية,

 والوصية علي أبنها القاصر فارسل جيشاثيودريك ابنه المبراطور الروماني أمالسونثا
 الذي واجه مقاومة طويلةبليزاريوس برئاسة جنراله Ravenaلمقاتلتهم بايطالية بعاصمتهم 

على الرغم من ان قطاعات من الشعب اليطالي تسانده لن الغوطيين الشرقيين كانوا
وكورسيكة صقليةيطالية و جزر ايدينون بالمذهب الريوسي وتمكن جيشه اعادة 

,كما اغارت (قبائل الهون السلف )على حدود المبراطورية على نهرالدانوبوسردينية
 واليريةوخليج كورنت الغريقي ووصلوا لشواطئتراقيةوعاثوا فسادا بمقاطعات 

القسطنطينية.حيث تمكن البيزنطيون من دفعهم بمشقة بفضل شجاعة بليزاريوس،

 مقابلراطوريته التي تقطن على حدود امب  الجرمانيةLes Avars  الفار ودفع رشوة لقبائل 
ارسل جستانيان الول جيشا554كف آذاها أو إعلنها تبعيتها للمبراطورية  وفي عام 

لمقاتلة الغوط الغربيين بئاسبانية واستطاع أن تستعيد الجزء الجنوبي الشرقي حتي
استغل562/561 ولم تتمكن قواته من السيطرة علي شبه الجزيرة اليبيرية وبينقرطبة

الفرس الساسانيون انشغال المبراطورجستنيان بحروبه ضد الوندال والغوط،وقاموا
بمهاجمة الدولة الرومانية الشرقية واستوا علي (ميناء لزقا )علي سواحل البحر السود

وتقدمت جيوشهم نحو الشام حتي انطاكيةحيث تراجعت بعد ان لقت مقاومة

 تمكن جستينيان(تحرير ايطالية بما فيها رومة على يدي قائده565و في عام 
 الذي تمكن ايظا ضم شبه جزيرة البلقان والساحل الجنوبي لسبانية بليزاريوس )

واشتهر المبراطر جستنيان الول بتكليفه لجنة قانونية قامت بجمع وتعديل القوانين
 )التي ل زالت تعتبر من مصادر جستينيانالسابقة ووضعها بمجموعة سميت (قوانين

تشريعات بعض الدول الوربية ويعتبر جستنيان الول قديسا بنظر الكنسية
الورذودوكسية 

 
اتلمبراطور جستانيان الول

وصار امبراطورا بين520.مواليدعام جستينيان الول ابن أخ المبراطور Justin IIوالمبراطور 
 المختلفة خلفا لعمهالمسيحيةوأتسم عهده بالتسامح مع جميع المذاهب 578/565

جستينيان وواجه تجدد الحرب مع الفرس مرة آخري 
574/573 الذين قاموا بينالفار قررايقاف سياسة عمه رشوة لقبائل 568وفي عام 

 ضد572بمهاجمة حدود المبراطورية قرب الدانوب،مستغلين انشغال الرومان بحروبه عام 
الفرس الساسانيين لنه رفض دفع الجزية السنوية للفرس الذين احتلوا مقاطعات من

.وقيل أن المبرطور جستين فقد عقله باخر ايامهشرق سورية

 هو المبراطور الرابع والخمسين من اباطرة582  -578   بين T  ibere 11  والمبراطور 
بشبه جزيرة العرب 571  الرومان وعاصر ميلد محمد عام 

ودفع ستين الف قطعة فضية لقبائل الفار ليوقفوا شن مزيدا من الغارات بعهد .بعد ان

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%AB%D8%A7


 فيما  غزت قبائل اللومبارد بزعامة ملكهم ألبوينSirmium مقاطعة 582احتلوا عام 
مقاطعات ايطالية

.وتزوج602وعزله عام 582 وحكم بين539مواليد  Flaviouce Mauriceوالمبراطور  
 إمبراطورا  بعد أسبوع من رحيل وصار  تيباريوس الثاني  المبراطور قسطنطينة بنت 

 الذي تزوج ابنته مارية وخسرو الثاني دخل بحرب ضد الفرس الساوسانيين بعهد 590وفي عام أبيها.
 الشرقية. ما بين النهرينو غرب أرمينيةاوسترد 

 وصار امبراطورا بعد انقلب قاده في تشرين ثاني547 مواليد Phocasفوكاسوالمبراطور 
 ولبس التاج بحفل شارك به (قرياقوس)بطريق القسطنطينيةMauriceضد المبراطور 602

ودخل المدينة من الباب الذهبي وسار فيها بين صفوف من العمد الجليلة وفي الطرق
 حصلت ثورة في (بنطابولوس)قادها609وفي عام الكبرى يحيط الناس بموكبه يهللون .

من قبل هرقل610عام  هو excute(كريسبوس) زوج ابنته الذي اغتياله فيما اعدم

 عاصر640 /610وحكم بين 651/575عاش بينFlavius Heraclius Augustusوالمبراطور  
 وكان والده قائدا عسكريا وكان من معارضي575دعوة محمد للسلم وهو من مواليد

 حيثقرطاجالمبراطور موريس الذي عينه نائب ا إمبراطوري ا على شمال أفريقية ومقره 
 عندما قاد هو الخر ثورة610عاش ولده (هرقل الثاني) بعض الوقت وظهر نشاطه عام 

تعرضت الناضول لغز611وفي عام  .640/610وصار امبراطورا بين  Phocasضد المبراطور 
لذي تطلمضيق البوسفوراالساسانييين الذين احتلوا مدينة مزاكة البيزنطيةواقتربوا من 

عليه القسطنطينية عاصمة المبراطورية وكادو احتللها لول موافقةهرقل على دفع
 احتل الساسانيون بلد الشام بما فيها فلسطين 614ضريبة سنوية لهم وفي عام 

 انتصر هرقل علىهم بمقاطعات وارمينية 622وفي عام 
لمحاصرة الساسانيين والفار والسلف تعرضت  القسطنطينية 626وفي عام 

En 626, Constantinople assiegee par les Sassnides, les Avars Germaniques et les Slaves
JJCheynet, Byzance,l' Empire Romain d' Orient, p 184ينظر/

.ضد كسرى الثاني الذينينوىبمعركة اسانيين  حقق هرقل نصرا ضد الس627وفي عام
،الذي وافق علىقباذ الثانياغتيل من قبل ابناء قومه لتهامه بالجبن وتنصيب ولده 

 صولبالنبي عيسىالنسحاب من مصر وبلد الشام وأعاد لهرقل الصليب الذي يعتقد بأن 
عليه 

 
وجه المبراطور البيزنطي هرقل منقوشا على عملة ذهبية بيزنطية

هجري تلقى المبراطور البيزنطي هرقل من محمد الذي6  م و ذي القعدة 628  وفي اذار 
كان بالمدينة روسالة يدعوه اما للوسلم او دفع الجزية او الحرب وهي واحدة من تسعة

. روسالة لحذيفة الحنفي امير/ امير1  روسائل وستة منها داخل شبه جزيرة العر ب وهي 
-الحارث4      -ملك / وسلطان عمان و3      -المنذر بن وساوي امير / ملك البحرين و2  اليمامة و 

-والحارث الحميري ملك اليمن واربعة منها خارج5      الغساني ملك/ امير الغساوسنة و
- روسالة النجاشي ملك2      -روسالة للمقوس حاكم مصر و1  شبه جزيرة العرب وهي 

(بسم اوجاء بها -روسالة لهرقل عظيم الروم 4  -روسالة لكسرى الفرس و 3      الحبشة و
سلم على من اتبع الهدى،: عظيم الرومهرقل إلى محمد رسول االرحمن الرحيم..من 

 أسلم تسلم،وأسلم يؤتك ا أجرك مرتين وإن توليتالسلمأما بعد فإني أدعوك بدعوة 
.)الريسيينفإن عليك إثم 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%82%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B0_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%89_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/627
https://ar.wikipedia.org/wiki/622
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1


 الروم  هرقل إلى محمدنموذج الروسالة التي بعثها
.بصحيحيهما والطبري بئاحدى كتبهومسلم لبخاريينظر/ابن هشام بكتابه عن وسيرة / حياة محمد وا

وابن القم بكتاب زاد المعاد 2والواقدي بكتاب التاريخ ج 657/644ص2عن تاريخ المم والملوك ج 

 والهندي / الباكستاني محمد40وابن الحكم بكتاب فتوح مصر/ص349/6والصفهاني بكتاب الغاني 
حمد ا بكتابه حياة محمد طبع عام ص 

 بكتابه إلى عظيم بوْصردى فتصدى لهالحارث بن عمير الزديوكان النبي محمد قد بعث 
ب يل بن عمرو الغساني راحن م من شبه جزيرة220 الذي كا ن اجداده قد هاجروا منذ عام شل

العرب ونزلوا بالردن وصاروا مسيحيين و تابعين اداريا وسياسيا للرومان الغربيين بين
م ثم البيزنطيين الشرقيين وكان هو (عامل  )على مقاطعة البلقاء من أرض395/200

الشام من قبل المبراطور وقتل الحارث الزدي وهو ما يخالف العراف التي تتعلق
بالسفراء والرسل والمبعوثين فقرر محمد تجهيز جيش من ثلثة آلف مقاتل وكان ثاني

اكبر جيش إسلمي اعده محمد بعد غزوة الخندق وقرر بئان يكون الجيش ب(قيادة ثلثية)
يقودها زيد بن حارثةوإن قوتل فيتوله جعفربن ابي طالب وإن قوتل فيتوله عبد ا بن

رواحة وعقد لهم لواء  أبيضا  وقال لهم:(اغزوا بسم ا وفي سبيل ا،ل تغدروا،ول
تغلواولتقتلوا وليدا  ول امرأة،ول كبيرا  فانيا ،ولمنعزل  بصومعة،ول تقطعوا نخل  ول شجرة،

ول تهدموا بناءول تخونوا ول تذبحوا شاتا ول بقرة ول بعيرا ال لمئاكله),وتحرك الجيش
،من أرض الردن التي هي جزء منماعاانالسلمي باتجاه الشمال حتى نزل منطقة 

مقاطعات /دول/ بلد الشام وعلموا بأن هرقل يتواجد بمنظقة مآب بالبلقاء ومعه مائة ألف
اء وبدليي وغسان ام وبدْلقدْين وبدْهرد ذد مقاتل من الروم ومن قبائل العرب المهاجرة من لدْخم وجو

شرحبيل بن عمرو الغساني الذي وسبق له وان قتل الحارث بن عمير الزدي مبعوث محمدبقيادة 
وكان اكثر من الروم اوستعدادا لمقاتلة اخوته العرب الذين ليوافقهم على ايمانهم بدعوة محمد لدين

جديد غير المسيحية  
كما ان المسلمين لم يتوقعوا لقاء مثل هذا الجيش العرمرم الذي بوغتوا بعدده وهم

بعيدون عن ديارهم بثلثمائة مائة كم فأقاموا بمنطقة مدعدان ليلتين يفكرون ويتشاورون
وقالوا:نكتب لرسول ا، فنخبره بعدد عدونا،فإما أن يمدنا بالرجال،وإما أن يأمرنا فنمضي

له.ولكن عبد ا بن رواحة قال:اننا ما نقاتل الناس بعدد ول قوة ول كثرة إل بهذا الدين
الذي أكرمنا ا به فإما ظهور وإما شهادة. فوافقه اغلبهم وخاصة خالد بن الوليد و  الذين

قالوا بانفسهم مكرها اخاك ل بطل 
هجري حيث الحر الشد بفصل الصيف جرت8  م/جمادي الول 629  وفي اب 

جعفر بن  و     زيد بن حارثة  المناوشات التي قتل /استشهد بها اثنا عشر مسلما وهم 
عمرو بن وسعد  و     عباد بن قيس  و     وهب بن وسعد  و     مسعود بن الوسود  و     عبد ا بن رواحة  و     أبي طالب

مقابل     عامر بن وسعد   و  جابر بن عمرو  و     أبو كليب بن عمرو  و     وسراقة بن عمرو  و     الحارث بن النعمان  و
ثلثة آلف وثلثمائة وخمسون من الرومان الذين انتشر بينهم الرعب,

واختلفت روايات نتائج هذه المعركة واقربها للتصديق هو أن خالد بن الوليد
ظهر كمقاتل ستراتيجي ويعلم بان الحرب خدعة وتكتيكا وحربا نفسيا  
فاشارعلى عدد من الفروسان بإثارة الغبار خلف جيشهم ويعلو اصواتهم بالتكبير والتهليل وهم
ينسحبون ليتخيل العداء بان امدادات قد جائتهم ولم يتبعهم الرومان ظناا منهم أن المسلمين

يحاولون وسحبهم نحوالصحراء ونجح المسلمون بالعودة للمدينة بخسارة قليلةنسبيا فيما توجد روايات
اخرى بان قلة منهم عادت للمدينة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%AB_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%82%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%87%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%8F%D8%B1%D9%8E%D8%AD%D9%92%D8%A8%D9%90%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%AB_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%82%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Resalat.jpg


 هجري اي بعد وفاة محمد باربع سنوات جرت ضد الروم ببلد الشام15م/636وفي 
معركة ثانية واخيرة هي (معركة نهر اليرموك) وثاني معركهم خارج جزيرة العرب بعد

م636معركة القادسية ضد الفرس الساسانيين بنفس عام 

 جيشا644/632هجري ارسل الخليفة الول ابو بكر حكم بين 13م/ 634وفي شباط 
مقداره ثلثين الف مقاتل لمقاتلة الروم و العرب الغساسنة لنهم فضلوا( لسباب دينية

حكم البيزنطيين المسيحيين على السباب القومية التعاون مع اخوتهم العرب الذين صاروا
 بجنوبييوادي الردن ووجهته شرحبيل بن حسنةمسلمين ) وكان الجيش الول بقيادة 

 والجيش الثالث بقيادةدمشق ووجهته يزيد بن أبي سفيانالشام والجيش الثاني بقيادة 
 ووجهتهعمرو بن العاص،والجيش الرابع بقيادة حمص ووجهته أبو عبيدة بن الجراح

..وقال لهم أبو بكر كل واحد يقود جيشه بنفسه ويكون أميرا  على المناطق التيفلسطين
يفتحها، وإن اقتضت الضرورة للجتماع فإن القائد سيكون أبو عبيدة بن الجراح.

واوصاهم ابو بكر نفس الوصية التي سبق لمحمد وان اوصى جنده الذين ذهبوا للردن
وكان ابو بكر حاضرا وسمعها تشبه وصة محمد اخلقية ل تقل عن وصية محمد التي

حفظها منه عندما وجهها لجنده بغزوة مؤتة واضاف بانكم سوف تمرون باقوام قد فرغوا
نفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا له)/انظر د المهندس احمد سوسة بكتبه

343 ص 2014مفصل العرب واليهود بالتاريخ . طبع دار الوراق 

ولما بلغت الجيوش السلمية حدود الردن وجدت كما بمعركة مؤتة جيوشا رومية
 الف مقاتل وهو رقم مشكوك فيه كثيرا ومثله رقم المائتي100وغسانية ضخمة قدرت ب

وهناك ستة تقديرات لعدد مقاتلي الرومالف بيزنطي وغساني (بمعركة مؤتة.) 
)  ابن إسحاق  والغساسنة هي:مائة الف بقيادة صقلر الخصي كما (رواه 

)  والبلذري  ابن عساكر  ومائة وعشرين الف بقيادة ماهان وصقلر (رواه 
) ومائتين واربعين الف بقيادة ماهان  الطبري  ومائتي الف بقيادة ماهان (رواه 

 الف مقاتل24مقابل ).  الزدي  )وثلثمائة الف بقيادة ماهان (رواه   سيف  (رواه 
,وبمن فيهم جند46)و ابن عساكر الف جند خالد من العراق كما (رواه 9مسلم اضافة الى 

.غزوة بدر ممن شهدوا 100)وكان بين هؤلء الف من الصحابة،و الطبريخالد (رواه 

غير انه مهما كان عدد جيش البيزنطينيين قليل فانه ل يقل عن اربعة اضعاف جند
المسلمين الذين لم يكونوا مجهزين باكثر من رماح وسيوف ودرك بسيطة وخوذ

قليلةوبدائية الصنع بالمقارنة مع البيزنطية المتينة الصنع فئاضطروا للتجمع وادي نهر
اليرموك وارسلوا للمدينة يريدون امدادات فئارسل ابو بكر لسعد بن ابي وقاص بالعراق
يطلب منه ان يرسل خالد بن الوليد ومعه عشرة الف مقاتل لنجدة جند الشام فسار ابن

كم1500الوليد بجنده من منطقةالحيرة على نهر الفرات غربا متجها لبلد الشام التي تبعد 
وقطعها ببشهر وهي اقصر مدة قطعها قبله قادة بابليون واشوريون وفرس واغريقيون

.بصرى ب (معركة مرج راهط،) واحتل مدينة الغساسنةورومان وفي طريقه هزم خالد
ولن خالد سبق وان شارك بمعركة مؤتة وصارت له خبرة  بادارة الحرب فئاقترح على

رفاقه (قيادة تشاورية ومشتركة وستراتيجية ) يقسم بها الجيش لميمنة من اليمن
وميسرة من اليسار والوسط القلب الذي تكون فيه القيادات التي يمكنها التواصل مع قلب

وطرفي الجيش فئامروه عليهم على مضض لنهم يريدون تقليل الخسائر والحفاظ على
فقسم الجيش السلمي لكراديس اي حضائر و فصائلانفسهم وجندهم 

قباث بن القرشي.وعياض بن غنم البكري.ومذعور بن عدي  من   والوية بقيادة كل 
عكرمة العامري القرشي.وسهيل بن عمرو القرشي وهاشم بن عتبةوالشيم الكناني 

حبيب بن مسلمة القرشي.وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد القرشي وبن أبي جهل
خالد بن القرشي.وسعيد بن خالد بن العاص القرشي.وصفوان بن أميةالقرشي و

الزبير بن  الكندي.ومعاوية بن حديج.وعبد ا بن قيس القرشي.وسعيد بن العاص
 قائد الوحدةضرار بن الزور قائد فرق الخيالة وقيس بن هبيرة  القرشي.و العوام

المتنقلة وجعل لكل لواء مجموعة استطلع لمراقبة أرض المعركة التي امتدت
ه خالد مع أبي عبيدة بن الجراح إلى دمشق،فحاصراهاوصلتهما أنباء ميل  .11على  واتجا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D9%87%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D9%82%D9%8A%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%AC%D9%87%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%AC%D9%87%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AB_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AB_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B6_%D8%A8%D9%86_%D8%BA%D9%86%D9%85
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B0%D8%B9%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%AF%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%A8%D8%AF%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B3%D8%A7%D9%83%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%81_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B0%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B3%D8%A7%D9%83%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%A9


 )التي اندحر فيها الروم وقتلمعركة أجنادينحشود الروم بمنطقة أجنادين فعادا ودارت (
 صلحا .بعلبك كما فتحا مدينة سهل البقاع ففتحاه ثم لحمصقائدهم (وردان.)وسارا نحو 

 الذيعمر بن الخطابهجري توفي ابو بكر و خلفه 13م /جمادي الول 634 من اب 23وفي
أبيكتب رسالة سرية لخالد بن الوليد يطلب منه ان يسلم قيادة الحملة لقائدها الول 

.. غير ان الستراتيجي خالد لعلمه بئان ابي عبيدة رجل مخلص ومؤمن غير انه اقلعبيدة
قدرة تخطيطية على قيادة الجند وتحقيق النصر فلم يبلغ احدا بما طلبه منه عمر بل بقي

فتوجه خالد مع ابي عبيده طبريةيقود الجيش السلمي الذي تمكن بهذه الثناء احتلل بحيرة 
احتللها    و  بجيشهما البالغ اربعة وعشرين الف لحصاردمشق ثانية 

 هـ ولمدة وستة ايام واجه الجيش13   من ذي القعدة 28  م/636  كانون الثاني 23  وفي 
الوسلمي القليل العدد والعدة جيش الروم الكثير العدد والعدة و اندحر  ب(معركة

اليرموك )و قدرت خسائر الروم بين وسبعين الف وهي تقديرات مبالغ بها ايظا فيما قدر
عدد قتلى المسلمين باربعة الف

Greenwood:طبع Islam at War.بكتابهمNafziger G.Walton F.et Mark Wيقول المؤرخون المريكان و
Publishing Philadelphia. 2003.بالرغم من أن معركة اليرموك لتحظى بشهرة كبيرة إل أنها واحدة) 

 النصرضد المسلمين لكان العالمهرقلمن أكثر المعارك الحاوسمة بتاريخ البشرية.ولو حققت قوات 
الحديث مختلفاااي وسيكون بدون مسلمين   ) 

 

م636وادي نهر اليرموك الذي جرت حوله معركة اليرموك عام 

 
هج18م/639 بغور الردن حيث توفي عامضريح أبو عبيدة بن الجرا ح

ان الغساسنة عرب من اليمنم.638/220 ( ال جفنة )بين Les Ghassanides-دولة XXIIIو
بدؤوا يهاجرون من ديارهم بداية القرن الول للميلد عقب السيل العرم ( ما يشبه طوفان

 حيث اتجهوا شمال وقطنوا فترة بمنطقة تهامة قرب عيناليمن في وسد مأربنوح )وانهيار 
ماء تسمى (غسان) وعرفوا بالغساسنة،وواصلوا هجراتهم نحو بلد الشا،حيث استقروا

 والبصرى بجنوب سورية التي كانت تقع ضمن سلطان (قبيلة سليح قضاعة )الردنب
الذين هاجروا هم ايظا من اليمن وقطنوا بهذه المناطق بعد ان تغلبوا على قبائل ( تنوخ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF_%D9%85%D8%A3%D8%B1%D8%A8
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ghassanides
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ghassanides
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%AD_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%82%D9%84
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B5%D9%81_%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%83%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B9%D9%84%D8%A8%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%86


الذين سبقوهم لها وقطنوا بين جبل الشيخ ود جبال فلسطين ودالبلقاء ود الغور والعقبة ود
جبال الكرك وكانوا يعملون بخدمة السلطات الرومانية التي كانت تحكم كل بلد الشام

م81/79 حكم بينTitusومنحوا جدهم( قضاعة ) لقب (فيلرخوس) بعهدالحاكم الروماني 
فقام شيوخ الضجاعمة/قضاعةباستغلل الغساسنة واخذ اتاوات منهم مما ولدخلفات

أدت لحدوث معارك انتهت لصالح الغساسنة الذين حلوا محل شيوخ وامراء قبيلة سليح/
) مركزا اداريا لهم قبل تحويل عاصمتهم إلى(بصرىقضاعة واتخذ الغساسنة مدينة ( 

 بمرتفعات الجولن السورية الفلسطينية )و امتد نفوذهم على القبائل العربيةبكلالجابية
حيث وجد الرومان بالغساسنة حلفاء يمكنالردن وحوران وغوطة دمشق وجنوب سورية 

 الذين يتنفذون بلد الرافدين ويهددونالساسانيين الفرسالعتماد عليهم بصراعهم ضد 
النفوذ الروماني بوليات بلد الشام الخاضعة للرومان لذلك منحوا الغساسنة صلحيات
ادارية وعسكريةليتوسعوا شرقا ليكونوا حاجزا بينهم وبين الفرس الذين كان لهم حلف
ممثاثل مع قبائل عربية اخرى هم المناذرة الذين يقطنون بالحيرة على الفرات الوسط 

والبلقاء   والرصافة ووسط وسورية   تدمر  م امتد وسلطان الغساوسنة على 638/220  وبين 
 بالجولن السوري  الجابية   الميت والعقبة على البحر الحمروعاصمتهم   البحر  والكرك و 

الفلسطيني فكانت المملكة الغسانية بمثابة الحارس الرئيس لطرق التجارةالشرقية
والجنوبية لبلد الشام وتقاتلت قبيلتل المناذرة والغساوسنةاكثر من مرة نيابة عن

الرثوذكسية  اوسيادهما الساوسانيين والرومان كما اعتنق الغساوسنة المسيحية 
 (الملكاني)  الروم الرثوذكس   وهي مخالفة لمذهب   باليعقوبية   المعروفة (  المشرقية

وشيدوا مراكزا دينية منها كاتدرائية الرصافةبسورية و قلعة عمان وقلعة القسطل وقصر
 وكنيسة  كفر ناوسج  برقع،ومن وكنيسة مئادبا،وكنيسة الرفيد وكنيسة بريقة وكنيسة 

ملكا36  م 636/220  كفر شمس وكنيسة القديس وسرجيوس في النتل وحكم فيهم بين 
اهمهم 

م كان265 / 220 .حكم بين -الملك جفنةبن عمرو مزيقيابن ما ءالسماء الزدي القحطاني1
م اوستمر حكمه خمسة270/265  -ولده الشاعرعمروبن جفنة بين 2      وقد اعتنق المسيحية 

-ولده ثعلبة بن3      الشام و  ب  وسنوات شكلت فترة ازدهار وتثبيت لقوة الدولة الغسانية  
-ولده جبلة بن5      .و307/287  -ولده الحارث بن ثعلبية بين 4      م.و287/270  عمرو بين 

- اليهم8-ولده المنذر بن الحارث و7ولده الحارث بن جبلة و-6      .و317/307  الحارث بين 
-ولده10      .و340/330  -ولده المنذر الصغر بين 9      و.327/317بن المنذر حكموا ثلثتهم بين 

-ولده12      .و356/342  -ولده عمر بن الحارث بين 11      .و342/340  النعمان بن الحارث بين 
-ولده14      .و391/361  -ولده جفنة بن المنذر بين 13      .و361/356  جبلة بن الحارث بين 

-ولده16      .و418/391  -النعمان بن عمرو بين 15      .و418/391  النعمان عمرو بن المنذر بين 
الحارث بن18      .و455/434  -النعمان بن اليهم بين 17      و434/418  جبلة بن النعمان بين 

-ملكهم المنذر بن النعمان20      .و456/455   المنذر بن النعمان حكما بين 19      النعمان و
-الحارث بن حجر بين23      .و486/472  -عمرو بن النعمان بين 21      .و472/456  حكم بين 
-529   حكم بين   الحارث بن جبلة  - 25      .و529/512  -جبلة بن الحارث بين 24      و512/486

 وتلقب بلقب ( فارس يوم حليمة ) حيث قام بمساعدة الروم البيزنطينيين بحربهم569
 وانتصر جيشه على ج يش المنذر بن امرئ القيس ملك الحيرة بالعراق و  الفرس  ضد 

م لقب المواطن ( بتريسيوس) مكافأة529   عام   جستنيان  منحه المبراطورالبيزنطي 
-الملك الغساني السابع27       و581/569  -ولده المنذر بن الحارث بين 26      علي إخلصه.و

م وهو الذي عاصر دعوة محمد633/581  والعشرين ابو كرب النعمان بن الحارث بين 
مبعوث النبي  م بقتل 629  للوسلم وبعهده قام شرحبيل بن عمرو الغسانيفي عام 

مما دفع محمد لن يروسل   ال عظيم الروم هرقل   الحارث بن عمير الزدي  محمد وهو  
جملة اوسلمية ضده ووسميت ب(غزوة /معركةمؤتة ) واما ملوكهم الغساوسنة الثامن

 ملكهم الغساني الخير السادس36      والعشرين حتى الخامس والثلثين فلم يحكوموا و
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م  فقد قاتل بجانب البيزنطيين ضد638/633  والثلثين جلبة بن اليهم حكم بين 
المسلمين الذين انتصروا على الطرفين بمعركة وادي نهر اليرموك وغادر جلبة بن

اليهم الشام مع القوات البيزنطية لوسية الصغرى ومعه ثلثين الف مقاتل غساني 
وبعيد وسقوط نفوذ المبراطورية البيزنطية اثر اندحارهم بمعركة نهر اليرموك التي شارك بعض

الغساوسانيين مع الجيش البيزنطي واخرين مع الجيش الوسلمي و دخل الكثيرون منهم بالجيوش
م بالشام750/660الوسلمية وبعظهم عمل بالدارة وخاصة بعهد الدولة الموية بين 

وحاليا يوجد الغساسانيين بكل من سورية والردن ولبنان وفلسطين وأكبر تجمع لهم
بالردن ومدينة زحلة بلبنان ومئادبة  و الكرك ودرعة بسورية وبمدينتي خبببمدينة 

صارمعظمهم مسلمون.

هجري 656م/1258 هجري و 15م / 636-الحكم العربي السلمي لسورية منذ XXIVIو

م كانت كل مقاطعات بلد الشام ( سورية640/636 اول-احتلل سورية بين
وواردن وفلسطين ولبنان) قد خضعت عمليا للفتح/ الستعمار السلمي 

وثانيا-معاوية بن ابي سفيان اول والي عربي اسلمي يحكم كل بلد الشام بين
.كان معاوية بن ابي سفيان بن ابي سفيان بن حرب بن امية بن637  فمنذ عام 681/637

قبل الهجرة بمكة من امه5م/ 605عبد شمس بن عبد مناف القريشي الموي ولد عام 
 هجري8م / 630هند الموية القريشية واسلم فيها مع والده واعمامه بعام الفتح عام 

و فيعامابعد ان ساهم بشكل غير مباشر ومباشر بالتصدي للمسلمين .25وكان عمره 
م رحل من مكة للمدينة ليكون احد الكتبةبديوان محمد الذي اختاره لسباب قبلية631عام 

/ اجتماعية حيث يمثل العائلة الموية السفيانية بالدولة الجديده و اثبت جدارة وكفائة
كتابية وادارية وسياسية وعسكرية,وكان ظمن اول حملة ارسها ابو بكر للشام وبقي
بالشام وكان بالنسبة للخليفة ابي بكر ( افضل مرشح لسباب اجتماعية ولنه متعلم

م وجعل من قنسرين660 /656م ثم صار خليفة بين 656/637ومثقف فصار واليا عليها 
جندا  منفصل  عن حمص فيما ظم حلب لجند قنسرين بعد أن كانت مضافة لجند حمص

دمشقواخضع المدن الساحلية فكانت طرابلس وجبيل وبيروت وصيدا تابعة لجند 
 وتبعت صور وعكا جند الردنحمص تابعة لجند طرطوس وبانياس وجبلة واللذقيةو

الوليدوقيسارية ويافا وعسقلن وغزة جند واللد لجند فلسطين وبقيت كذلك حتى خلفة 
فبنى مدينة الرملة و مسجدها فصارت هيليها ع     سليمان الذي ولى أخاه بن عبد الملك

القصبة ونقل لها الناس من اللد ونجح معاويةاداريا وعسكرية ادارة البلد وحماية حدودها
الشمالية الشرقية وهي بيزنطة 

وكانت بلد الشام تظم مواطنين من اليهود و المسيحيين وبقايا الرومان والبزنطينيين
فتعايش معهم خاصة وان عائلته من كبار تجار مكة ويعرفون بلد الشام  فكان اول والي

غير السلمية من خلل عدد من الكتاب والموظفين من ابناءاستعان بالخبرات العربية 
سرجون الرومي) الذيالروم ومن العرب المسيحيين الذين يقطنون بلد الشام منهم (

يجيد العربية ايظافصار كاتبه الول حيث بقيت اللغة الرومانية اللغة الرسمية المعمول بها
مويةبالضافة للعربية حتى عهد عبد الملك بن مروان / انظر الخضري لدولة ال

430ص المكتبةالتوفيقية القاهرة 

م اول واخر خليفة من644/634الخليفة الثاني عمر بن الخطاب حكم بين وثالثا-كان 
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م ) قام بزيارة661 / 632الخلفاء الربعة الذين يطلق عليهم (الراشدون حكموا بين 
مع اسقف القدس وحبر اليهود فئابقاهكانه من الجناد معاوية وار القدس وكان بئاستقباله

عمرواليا /اميرا على كل ما يعرف ببلد الشام ومقره دمشق 

 زاد النفوذ656/644ورابعا عندما صار عثمان بن عفان الموي الخليفة الثالث بين 
حيث وسع وطور ومتن علقاته مع ابناء قبيلته وحلفائهاالسياسي لمعاويةبالشام 

شكل منهم قوة عسكريةواستقدم الكثير منهم ليقيموا باحدى مقاطعات بلد الشام و
ملجئا للعاطلين عن العمل وللباحثين عنببلد الشام التي صارت واجتماعية وفقهية 

السلطة والنفوذ والجاه لن المدينة ومعظم شبه جزيرة العرب لم يكن فيها من الخيرات
ل ال قليليعد يرسل ما كان مطلوب منه من اموال لبيت المالم مايكفي لهلها .كما انه 

حيث بدئا بانفاقه بالداخل وللمظاهر والبهة 
عثمان بن عفان المويمروان بن الحكم الموي سكرتير وحاجب ووزير الخليفة ولما صار
ويئامر وينهي ويسمي ويلغي ويبعد ويقرب من يشاء من المسلمين الذي تعرضبالمدينة 

الكثيرين منهم للبعاد والنفي والتحجيم ومنهم على سيبل المثال 
أمة وسوداء عبدان التي كانت  من Bilal Bin Rabahالصحابي بلل بن رباح الحبشي / الرتيري 

 وكان من الرعيل الول ممن اسلموا بمكةالقرشي الجمحي أمية بن خلف إحدى جواري
فعذبه سيده( وكان يردد وهو تحت التعذيب كلمات احد احد ) واعتقه ابو بكر وصار الؤذن

لعثمان بن عفان الذي نفاه.ولم يقبل ان يؤذن الول بالسلم لحلوة وشجي وقوة صوته 
هجري20م /641للشام ليموت فيها عام 

. دمشقضريح الصحابي بلل في 

والصحابي جندب بن جنادة الكناني الملقب (اباذر الغفاري) وهو رابع / خامس من دخل
أحد وزراء النبي الربعة عشربالسلم وأحد الذين جهروا بالسلم بمكة قبل الهجرة و 

 ب(صحراء الربذة) التي هـ32م/ 652واحد رواد الفكر الشتراكي السلمي وتوفي عام 
كم شرق المدينة المينة بالحجاز 200تبعد ب

كما ان مروان تمكن ان يبعد عليا وولديه الحسن والحسين عن اية سلطة عسكرية او
ادارية او سياسيةاو مالية او قضائيةولعب ادوارا سئية تنم عن قلة المانة لنه كتب

( ثورة) ضده حيثرسائل ووقعها بختم الخليفة عثمان دون علم منه مما ادت لقيام 
حاصر فيها الثوار وهم بحدود الف ومائتين شخص من العراق ومصر ومن المدينة

نفسها وواجهوه بما جاء برسائله فقال عثمان ( المهر مهري ولست ادري )

كما ان عدد الثوار كان كافيا ليعطي شرعية لمفهوم الثورة وليس تئامرا فرديا او
اغتيالشخصيا كما حصل لكل من الخليفتين عمر وعلي اللذان اغتيل اغتيال فرديا

ذا طابع سياسي فئان مقتل عثمان ليعتبرانقلبا من شخص طامع بالخلفة بل
حركة / ثورة سياسيةمشروعة قامت بها مجاميع اسلميةطالبت بالعدالة قادها

كل من كنانة بن بشر وسودان بن حمران المرادي وعمرو بن الحمق والغافقي بن
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حرب وعمير بن ضابئ وعبدا بن ابي بكر وهم ليسوا يهودا ول نصارى بل
مسلمون  تجمعوا بضحى النهار حول دار الخليفة عثمان بالمدينة ولمدة اثنين
وعشرين يوما وهي مدة كافية لن (يرسل معاوية لو اراد نجدة سريعة له من

الشام ولكنه لم يفعل )
كما ان مروان بن الحكم لعب ادوارا سئية تنم ليس فقط عن قلة المانة بل طمعا

بالسلطة حيث ترك خليفته يلقي مصيره وحده وهرب للشام حيث سيتصارع ( لحقا)مع
ابناء معاويةويئاخذ السطة منهم 

كما ان الثوار لم يجدوا من يتصدى لهم من سكان المدينة التي كانت عاصمة
الف وفيها المئات من250  الخلفة السلمية التي كان عدد سكانها ل يقل عن 

( الصحابة )من الدين ساهموا بالحملت السلمية ببلد فارس والعراق وبلد
الشلم بل تبين بان اكثرهم  ظهروا وكئانهم موافقون على مقتله لنه اعتمدعلى

مايس20  ابناء عشيرته وقلل العطايا لغيرهم.فتمكن الثوار وبدون مقاومة قتله في 
 هحري 35       ذي الحجة18  م/656

لم يكن امام الثوار  حيث 661واغتياله عام 656ليفةعلي بين ابي طالب بينوخامسا- الخ
( المتمردين / القتلة ) من خيار ال اختيار شخصا يتسم بالعدل ومن معارضي الخليفة
القتيل .فلم يجدوا غير (عليا خاصة وانه ابن عم محمد وزوج ابنته فاطمة واحد السنة

م كخليفة661/656بين الذين رشحهم عمر بعيد اغتياله ليكون احدهم خليفة فنصبوه 
ولم يعلن معاوية مبايعته كما يتطلب العرف  الديني والسياسي ب (وحدة الخلفةرابع..

 قبل مبايعته القصاص منوالقيادة )والعمل معه على متابعة ومعاقبة القتلة بل طالبه
قتلة عثمان الذين انظموا لجيش علي ..فحصل (انشقاق سياسي وقبلي وفكري) بين
الخليفة علي االذي ليس له كثيرا من المناصرين غير اهله القليلي العدد والثوار وبعض

العراقيين بالبصرة والكوفة وبين معاوية الدي صار شيخا للمويون الذين كان الكثير منهم
عمربن العاص بمصروانظم له لم يسلم بعد 

 التي تقع على الضفة الشرقية من نهرSiffinدارت بينهما معركة 657وبين حزيران / تموز 
الفرات بشمال غرب العراق بالقرب من مدينة الرقة السورية .

كما كادت ان تتجدد الحرب التي طالب بها جند معاوية بالهدنة والسلم ولم يكن امام علي
64/61ال الموافقة علي( التفاوض والتحكيم ) من منطلق فلسفي وقرئاني طبقا لليات

منها ( وان جنحوا للسلم فاجنح لهاوتوكل على ا ) من سورة النفال 

 م قرب (واحة دومة الجندل )بشمال658 )بين شباط / نيسانArbitrageوجرى التحكيم  (
شرق سوريةبين الشخصية الضعيفة ابي موسى الشعري ممثل علي وبين ممثل

معاوية وهو احد دهاة العرب عمرو بن العاص الذي خدع الشعري بان يتفق واياه على ان
يخلعا الثنين معا وان يختار المسلمون من بينهم من يفضلون ,

ولما علم علي نتيجة التحكيم رفضها قائل ( انها كلمات حق اريد بها باطل) ودعا جنده
Lesلمعاودة قتال جند معاوية غير ان بعظهم لم يوافقه وخرجوا عليه واطلق عليهم  

Kharigitesهجري41 م661 الذين حاربهم وقتل منهم وقتلوا منه وتمكنوا من اغتياله عام
فيما لم ينجحوا بقتل معاويةكما اشرنا عندما تحدثنا عن علي بالعراق  /انظر ابن كثير

 والواقدي والخضري بكتاب دولة محمد والخلفاء والموييين238/4 /248البداية والنهاية 
 333المصدر السابق ص 

هجري حكم فيها132م/750هجري /41/م/661وسادسا-دولة الموية ببلد الشام بين 
سللتين امويتين هما السفيانية والمروانية وهم 

م/رجب680 هجري ووفاته بدمشق نيسان  41 / 661معاويةبن ابي سفيان بين 1
هجري60
 قبل الهجرة بمكة من امه (هندبنت عتبةالموية5م / 605-ولد معاوية كما اشرنا عام 1



. قتل يوم بدر مع والده وعمه  الوليد بن عتبة  واخويها هما م 636القريشيةتوفيت عام 
وتزوجت كل من حفص بن المغيرة المخزومي القرشي وأنجبت منه. أبو حذيفة بن عتبةو

ابنهما أبان ثم تزوجت اخاه الفاكه بن المغيرة القرشي وتطلقت ثم تزوجت من أبي
أم الحكموبنتين هما عتبة ومعاوية سفيان بن حرب الموي القرشي وانجبت منه ولدين هما 

وكانت من بين من ناصب المسلمين العداء وفي معركة بدر قتل والدها واخوهاجويرية و
وعمها فحزنت كثيرا واعدت مئاتما نسائيا شاركت به الخنساء التي انشدت 

ولول كثرة البابكين حولي على ابنائهم لقتلت نفسي
قـليل إذا نام الخـلي جحـودهاأبكي أبي عـمـرا  بعين غزيرة
لـه من سـراة الحـرتين وفودهاو صنوي ل أنسد مـعاوية الذي

غدا بسلهبه البطال قبا يقودهاصخرا ومن ذا مثل صخر إذ
ونيـران حـرب حين شـب وقودهافذلك يا هـند الرزية فاعلمي

فأجابتها هند:

وحـاميـهما مـن كـل باغ يريدهاأبـكي عـميد البطـحـين كليهما
وشيبة والحامي الذمار وليـدهاأبي عتبة الخيرات ويحك فاعلمي

وفي العز منها حين ينمي عديدهاأولـئـك آل المجـد من آل غالب

ومن شعر هندبرثاء ابيها عتبة بن ربيعة بمقتله يوم بدر 

 لم ينقلبخندفعـلـى خير أعـيـني جودا بدمع سرب
وبنو المطلب بنو هاشمتـداعـى لـه رهطه غدوة
يـعـلونه بعد ما قد عطـبيـذيقونه حـد أسيـافهم

عـلـى وجهه عاريا قد سلبيجرونه وعفير التراب
جميل المراة كثير العشـبو كان لنـا جبل راسيا
فـأوتـي من خير ما يحتسبفأمـا بري فلم أعنه

واقسمت بالهتها لن تنقم من حمزة عم النبي بئان كلفت خادمها لعتقه عندما يقتله لها
وكانت واحدة مناأربع نساء أهدرفمكن من رميه برمح فااكلت من كبده بمعركة جبل احد.

الموافق فتح مكة،ثم عفا عنهن حينماجئنه تائبات و أوسلمن يوم فتح مكةالروسول دماءهن يوم 
م واسلم معها زوجها 630 هجري 8م/ 630الول من كانون الثاني 

عامابعد ان عاش منذ25  م اسلم مضطرا معاوية الذي كان عمره 630   في عام   -2      و
م اي عندما كان عمره خمسة سنوات يعيش على610  دعوة محمد للسلم عام 

كره محمد واتباعه وساهم بشكل غير مباشر ومباشر بالتصدي له ولتباعه .

م رحل معاوية للمدينة حيث صارت مقربالمحمد الذي ظمه لكادره631-في نفس عام3و
الداري بئاعتباره ممن يجيدون القرئاة والكتابة واحد ابناء شخصيةهامة بقبيلة اميةوظهر

عليه النشاط والهمة والفطنة 

م قرر ابو بكر ارسال معاوية برفقة اخيه يزيد ظمن الحملة السلمية633-في عام 4و
الثانية (بعد حملة مؤتة للشام) فئاثبت معاوية شجاعة بئاحتلل القيصرية مقر اقامة

القياصرة بدمشق 

م عينه عمر بن الخطاب واليا على مقاطعات بلد الشام وبقي يحكمها637-في عام 5و
م661حتى عام 

-تزوج معاوية من اربع نساء هن :ميسون بنت بحدل التي انجبت له ولده يزيد و فاختة6و
بنت قرظة النوفلي التي انجبت ولدين هما عبد الرحمن الذي توفي صغيرا و عبد ا ثم

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D9%85%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D9%85%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%86%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A9


تزوج نائلة بنت عمارة الكلبي وطلقها وتزوج اخت فاختة واسمها قرظة توفيت بقبرص
عندما كان معاوية يقود الحملة فيها

م استغل معاويةاحسن استغلل مقتل عثمان وطالب بالثئار له مما برر656-في عام7و
له عدم مبايعة علي الذي عزله من ولية الشام التي لم يتخل عنها معاوية لماوجده فيها

من نعيم ورخاء وثراء وهواء عليل وسلطة بيزنطيةهرقلية وفارسية وكسروية فئاحتربا
 م كما اشرنا 658م دون قتال ضد علي (بمعركة صفين عام 658وانتصر عام 

م اي680/633  م صار معاويةخليفة اي انه بقي بدمشق بين 680  ووفاته عام  661      -بين8      و
سنة كانت كافية جدا له لن يعرف الكثير عن اهلها 47

-اختار معاوية كاتبا ( وزيرا) عربيا مسيحيا  هو (ابن سرجون العربي الغساني) الذي9و
يجيد الغريقية/ اليونانية حيث بقيت كثير من المراسلت تجري فيها 

- استقدم معاوية للشام اقاربه من المويين والمروانيين وسلمهم ادارات واقطاعات10و
ببلد الشام وخارجها و استدعى الف من ابناء قبيلة زوجته الولى وهي (قببيلة الكلبية

القحطانية اليمنية الذين يسمون انفسهم العرب العاربة وظمهم لجنده وصاروا قوة
منافسة للمويين المكيين العدنانيين اوالعرب المستعربة 

-تمكن معاوية وبما توفر له من سفن تجارية وحربية شراعية بموانئ بيروت وصيدة11و
وصور وطرابلس وطرطوس وغزة وجونية وغيرها من الموانئ السورية اللبنانية من

تشكيل اسطول يزيد عن الف وسبعمائة سفينةبسيطة بقيادة (الصحابي جنادة بن ابي
 و سميت تلك المعركة البحريةRhodes وChypreلشواطئ ي قادها امية الزدي ) الذ

408/3ب(معركة بذات الصواري اي الشرعة )/ انظرابن عساكر بكتاب التهذيب 
420والخضري ص 

هجري وجه معاوية (حملة برية ) بقيادة عدد من القيادات ومنهم يزيد بن48-في عام 12و
معاوية و سفيان بن عوف الزدي الغامدي و ابي عبيد ا الجراح وعبد ا ابن عباس

وعبد ا ابن عمر وعبد ا بن الزبير وخالد بن زياد الملقب ابو ايوب النصاري الذي كان
محمد قد نزل بداره عندما هاجر للمدينة وقد قتل ايظا بتلك الحملة وعبد العزيز الكلبي
الذي قتل هوايظا وهي اول حملة برية ضد بلد الروم المجاورة لبلد الشام شمال حيث

هددوا ولول مرة عاصمتهم القسطنطينية التي تقع على مفترق تلقي اسية باوربة
م1453مايس 2والتي سيتمر العرب والمسلمين لمحاصرتها عدة مرات حتى فتحهافي 

من قبل السلطان العثماني محمد الفاتح/ انظر ابن الثير و ديوان الحماسة للتبريزي
.421و الخضري ص 108/4

 م672-لم يقود معاوية حملة بنفسه بل عين ولده يزيدا قائدا للجيوش وارسله عام 13و
 Rhodesبحملة ضد جزيرتي قبرص و 

-من معاصري معاوية 14و
/636م الذي خسرسورية وفلسطين بين 641/610 بين Heraclius Iفي بيزنطة الباطرة 

/668 بين Constantin IV م و 668/ 641 بين Constantin IIم و 642/639 م ومصر بين 640
استعملوا همالذين م واللذان استمرا هما ايظا بسياسة التصدي للعرب والمسلمين 685

لضفاء صفة الشرعية للنفوذ السياسي وجمع الثروة وتصفيةايظا سياسة نشر الدين 
الخصوم  

657/672 بينSt Vitalienوفي الفاتيكان:حكم بعهد معاوية اربعة من البابوات هم الشهيد 
 678/681 بين St Agathon والشهيد 676/678بين Donus و 672/676 بين Adéodat IIو 

التيLes Mérovingiensم من سللة 652/673 بين Clotaire IIIوفي فرنسة. الملك 



م مسيحيا كاثوليكيا498 كانون الول 25تئاسست على يدي اول ملك جرماني صار في
 وهو755/714 بين Gilderic IIIعلى يدي755م وانتهت عام 511 / 465 بين Clovice Iوهو 

Voir; Revu leم وقيام الدولةالعباسية / 750مايقترب من نهاية الدولة الموية بالشرق عام 
Point N 1892/93 du 18/25 décembre 2008..

م وظهربعهدها بوادر907 /618التي ظهرت بينLa Dynastie de Tangوفي الصين  سللة 
النهضة الصينية بمجالت صناعة الحرير والخزف والبارود والورق والحبر وغيرها وصادف

م فيروز اخر705/661م واستقبل بين 683 /649 بين Gao Zongعهده عهد المبراطو ر 
م662كسرى الساسانيين  الذي لجئا عنده هربا من المسلمين فنصبه على عرشه عام 

م متجها لبيزنطة على674التي بقي فيها حتى خروجه منها عام Chancanونفاة لمدينة 
 اصبحتGao Zongم .وبعيد وفاة 708امل ان تمده بالدعم ضد المسلمين ليتوفى عام 

م باغتيال عددا من النبلء690 هي المتنفذة بعد ان امرت عام Wuعشيقتة المبراطورة  
م705 حتى وفاتها عام Zetianوحكمت مع المبراطور 

/Voir; K. Buchnan et C. Fitzgerald; la Chronologie de la Chine;Éditions Nathan/ Paris 1995
pp 503/510 

بعد ان صارمعاوية خليفة لم يلحق قتلة عثمان بل  استعمل قميصه وسيلة ضغط-15و
على خصومه و اتبع سياسة (عفا ا عما سلف ولربما شكرهم بقرارة نفسه لئانهم كانوا
سببا بئايصاله لسدة الخلفة.).غير انه تصدى للخوارج الذين فشلوا بئاغتياله بعيد نجاحهم

فروة بن نوفل )مع خمسمائة من رجاله الذين(خرج ضد معاويةحيث بئاغتيال علي 
تجمعوا بمنطقة النخيلة الواقعة قرب الكوفة والتي كانت احدى معسكرات الخليفة علي
التي القى فيها احدى خطبه باهل الكوفة وبعدان تمكنوا من مقتل عامل معاوية بالنبار

جندمعاوية تمكنوا من ان يقبضوا على عدد من الخوارج منهم رئيسهم فروة بن ان غير
نوفل الذي قتل فحل محله عبد ا بن ابي الحوساء الطائي الذي قتل ايظا فحل محله

حوثرة السدي وولده نوفل الذي قتله احد جند معاوية من اهل طي 

 كان معاوية كان اول خليفة عربي اسلمي استخدم الحراس والحاجب حيث كان16و
حاجبه المولى سعد .

كان ممن بايعواو- قرر معاويةتكليف النصاري فضالة بن عبيدالوسي بالقضاء بالشام 19
محمد تحت الشجرة وشهد فتح الشام ومصر وسكن بالشام وتوفي فيها ليخلفه بالقضاء

 430ابو ادريس الخولني /الخضري /

منهم  خاصة الحسن البن الكبرئيسيين  تمكن معاوية تصفية بعض خصومه الر17و
م و هدده معاوية واغراه624لعلي من زوجته  فاطمة بنت محمد والمولود بالمدينة عام 

بالمال ووعده بتناوب السلطة بينهما كل عام على ان يكون/السنة الولى معاوية فوافق
م فتنكر له معاوية بالعام661هجري الموافق 41الحسن مكرها ومضطرا لمبايعته  عام 

م670القادم والعوام الخرى مغريه بالمال حتى تمكن من تدبير عملية اغتياله عام 
بالسم من خلل احدى النساء اللواتي وعدهن بئان يزوجها ولده يزيد اذا اغتالت له

الحسن ففعلت ولم يف معاوية ايظا بوعده لها 

الموييين او بعض الذين  استجابوا متئاخرين نسبيا استعان معاوية بعدد من الولة 18و
منهمبالسلم 

بدمشق التي صارت عاصمة الدولة الموية وتجمع فيها معظم اشياخ المويين وقبائل
مضر صار فيهاالضحاك بن قيس بن خالد الفهري القريشي الموي 

وبمكة وعلى الرغم من وجود شخصيات اسلمية بارزة منها الحسن والحسين ولدا علي
وعبد الرحمن بن ابي بكر وعبد ا بن عمر بن الخطاب وعبد ا بن الزبير وغيرهم ممن

 سعيد بن ابي وقاص و هوفيهمايؤيدون الطالبييبن او العلويين وكان عثمان كان قد عين 
شقيق عمرو بن العاص الذي كان واليا على مصرحتى مقتل عثمان حيث الخليفة علي



بمروان بن الحكم) الذي كان كاتبا لعثمان حتى  بدله معاوية(  فاعين عليها الوالي ؟ 
مقتله ليكون عينيه الماميتين بهذا لقليم الهام معنويا اكثر منه عسكريا حيث مكة

كما ان معاوية لم يحجوهو الذي بقود الحجاج مع الخليفة او بئاسمه التي يؤمها الحجاج 
و44   سنة هجري المرتين هما 60   /40  خلل عهده الذي دام سنة عشرين سنةبين 

هجري وما عداها كان قد كلف بها ولده يزيد مرتين والبقية تولها ولته هناك لنه كان60
ين كانوا يتربصون به   يخشى الحتكاك مع مسلمي المصار الذ

وبالمدينة التي فيها قبر محمد وكانت عاصمة للخلفاء الثلثة الذين اعقبوه فولى معاوية
ومن بعده عين عبد الملك بن مروان بن  هجري الوليد بن عتبة بن ابي سفيان .57  عام 

هجري بالمدينة عندما كان والده كاتبا للخليفة عثمان من امه عائشة26  الحكم ولد عام 
بنت معاوية بن الوليد بن المغيرة بن ابي العاص الموي وليس السفياني وانظم مع والده
لصف معاوية الذي عينه واليا على المدينة وعمرة ليتجاوز ستة عشر سنة حيث تنفذ فيها

هو وعائلته طيلة عهدي معاوية ويزيد و قام بالقضاء على ابن الزبير بعهد يزيد الول ..

وبالكوفة-التي كانت قد صارت لمدة حوالي اربع سنوات عاصمة للخليفة علي وحتى
اغتياله فعين لها معاوية (الصحابي المغيرة بن شعبة  الثقفي)ولد بثقيف واسلم بالعام

الخامس للهجرة وساهم بصلح الحديبية وشارك بحروب القادسية بجنوب العراق ونهاوند
بشرقه ضد الفرس ومعركة اليرموك ببلد الشام ضد البيزنطيين تحت امرة خالد بن الوليد

حيث خسر احدى عينيه فيها .وكان واليا على البصرة  بعهد عمر بن الخطاب وبقي واليا
 هجري بعد ان عمل لمعاوية سبعة سنين وعدة اشهر51على البصرة حتى وفاته عام 

حديثا وكان يكرة سب عثمان او136وكان المغيرة ممن يحفظ الحديث حيث سجل له  
علي وكان مرنا ولينا حيث كان يقول ل احب ان ابتدئ اهل هذا المصر(الكوفة) بقتل

 يتكونون من عدةلمغيرةخيارهم وسفك دمائهم فيسعدوا واشقى.وكان الخوارج بعهدا
رجال منهم خاصة: المستورد بن علفة التميمي الخارجي /الباضي من اهل الكوفة الذي

قاتل علي بمنطقة النخيلة بالكوفة وحيان بن ظبيان السلمي ومعاذ بن جويد الطائي
هجري ببيت حيان بن بيان حيث علم بهم صاحب43والذين اجتمعوابمطلع شهر شعبان 

الشرطة وقبض عليهم وجاء بهم للمغيرة الذي سئالهم و حاججهم ولم يقتلهم بل سجنهم
لمدة تقرب من سنة تمكن اصحابهم من اخراجهم بالقوة وانظموا للمتمردين / الثائرين

يخطب بمسجد الكوفة خطبة قصيرة جاء فيها بعد البسملة اما بعد :ن مما دفع المغيرة ل
ايهاالمسلمون اني لم ازل احب لجماعتكم العافية واكف عنكم الئاذى فكفوا سفهائكم
قبل ان يشمل البلد عوامكم وعليم ا ل يخرجون في حي من احياء العرب في هذا

المصر الئا ابدتهم وجعلتهم نكال لمن بعدهم فلينظر قوم لئانفسهم قبل الندم انتهى فقام
له مققل بن قيس الرياحي وسئاله ايها المير هل سمى لك احد من هؤلء المتمردون

حتى نتكافاهم ان كانوا منا وان كانوا من غيرنا تئامر اهل الطاعة من مصرنا فتئاتيك كل
قبيلة يسفهائها ؟وهكذا تم التفاق بينه وبين من حضروا للمسجد من رؤساء القبائل

ومنهم صمة بن صوحان العبدي الذي علم بان المتمردين الذين هم بحدود ثلثمائة نفر
نزلوابدار عبد قيس العبدي فخرجوا منه لمنطقة نهر صراةالذي هو جزء من نهر عيسى

وهما من توابع الفرات فخرج لهم معقل بن قيس الرياحي مع ثلثة الف مقاتل كان
معظمهم من مقاتلي علي والخارجين عليه وانظم اليه ابو الرواغ اليشكري بثلثمائة
مقاتل وبقيا يتقاتلن حتى لم يبق من جند معقل ال خمسة  ثم تبارز هو بسيفه ضد

المستورد بن علفه برمحه وقتل احدهما الخر .وبقي الخوارج يتمردون بالمناطق التي
 هجري ليحل محله51يتواجدون بها وكانهم قطاع طرق حتى بعد ان توفي المغيرة عام

غيرالشقيق وغير الشرعي لمعاوية وسيقوم بادوار اجراميةزياد بن ابيه وهو الخ 
..306و الخضري ص 277/7و العلم 183/3وابن الثير 131/6/ ينظر الطبريبالكوفة

وبالبصرة التي كانت احدى القاليم التي بنيت بعهد عمر بن الخطاب وصارت احدى الثغور
44البحريةالسلمية نحو الشرق و ساندت علي ثم انشق بعض اهلها عليه .ومنذعام 

 الشقيقهجري وبعهد معاوية عين عليها واليا جديدا هو (زياد ابن ابيه) وهو اخوه غير
السنةالولى للهجرةبالطائف من أمه سميةالتي كانت جاريةوغير الشرعي لمعاويةولد ب

 الثقفي ونسب ابنها زياد غير الشرعي لعبيد الثقفي وهو علىكلدة  الحارث بن للطبيب 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%AB_%D8%A8%D9%86_%D9%83%D9%84%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%AB_%D8%A8%D9%86_%D9%83%D9%84%D8%AF%D8%A9


هجري بمرض الطاعون الذي53وتوفي بالكوفة عام  رئاي اغلب المؤرخين  لبي  سفيان
اصاب البلد و كان زياد بن ابيه قد اسلم يعهد ابي بكر وعمل كاتبا للمغيرة بن شعبة ثم

وعينه علي بن ابي طالب واليا على بلد فارس التي كانت تشمل كل خراسان ومر
ونيسابور وهراة التي هي جزء من افغانستان وبلخ وسخس وطخارستان وسجستان

التي هي اجزاء من اسية الوسطى وحتى الحدود  الهندية واعتصم بها بعيد مقتل علي
فتمكن معاوية بدهائه وبتشجيع من عائشة واعتراض حبيبة بنت ابي سفيان احدى

زوجات محمد من ان يقنعه بانه اخيه لبيه مما حفز زياد لن ينظم اليه بعد ان كان ضده
ان يبقى واليا على بل فارس فوافقه معاوية لنه كان يحتاجه للهمية الماليةفوافق على 

شهر ربيع الول( الخراج )للمقاطهات التي يتحكم بهاواضاف له ولية البصرة التي وصلها 
 ايهاخطبة مشهورة ب ( البتراء لقصرها )وجاءفيها.يمسجدها هجري وخطب 45عام 

الناس اما بعد ..كانكم لم تقرؤون كتاب ا ولم تسمعوا ما اعده من الثواب الكريم لهل
طاعته والعذاب الليم لهل معصيته  بالزمن السرمي الذي ليزول قربتم القرابة وباعدتم
الدين تعتذرون بغيرالعذر وتعضون على المختلس وكل امرئ منكم يذب عن سفيه صنيع

من ل يخاف عاقبة وليرجو معادا وما انتم بالحلماء فكفوا عني ايديكم والسنتكم اكفف
سيبتئس .ايها الناس اذاعنكم لساني ويدي .ورب مبتئس بقدومنا سيسر ومسرور 

اصبحنا لكم سادة وعنكم ذادة نسوسكم بسلطان ا الذي اعطانا ونذود عنكم بفيئه
الذي خولنا فلنا عليكم السمع والطاعة فيما اجبنا ولكم علينا العدل فيما ولينا فاستوجبوا
عدلنا وفيئنا بمناصحتكم لنا. واعلموا اني مهما قصرت فلن اقصر عن ثلث : لست محتجب

عن طالب حاجة منكم ولو اتاني طارقا بليل ولحابسا رزقا ول عطائا عن ابانة ول مجمرا
لكم بعثا فادعوا ا بالصلح لئمتكم فانهم ساستكم المؤدبون وكهفكم الذي تئاوون اليه

ومتى تصلحون يصلحوا.اسال ا ان يعين كل على كل فاذا رئايتموني انفذ فيكم امرا
فانفذوه على اذلله وايم ا ان لي فيكم لصرعى كثيرة فليحذر كل منكم ان يكون من

صرعاي.انتهى  
فقام عبد ا بن الهثم فقال اشهد ايها المير بانك اوتيت الحكمة فاجابه زياد كذبت فذاك
نبي ا دواد ثم قام بن الحنف فقال انا لن نثني حتى نبتلي فاجابه زياد صدقت وقام ابو

و72بلل مرداس بن ادية وهو من الخوارج الرافضين لعلي ومعاوية وقرئا اليات الثلثة 
 من سورة النجم وهي وابراهيم الذي وفى ولتزر وازرة وزراخرى وان ليس29و 28

للنسان الماسعى . فاجابه انا لن نصل الى الحق يك وباصحابك حتى نخوض بالباطل
و405والخضري ص 15/5/3وابن خلدون 162/6و الطبري 195/3خوضا/ يلحظ ابن الثير 

 لم يبدئا بها بالبسملة بلالخطبة البتراء اي القصيرة والمختصرة ووصارت تمسى .408
ابلتهديد والوعيد والغراء واخذ الولي بالمولى والمقيم بالظاعن والمقبل بالمدبر والمطيع

بالعاصي والصحيح بجسمه بالسقيم وهي سياسة كان يتبعها معاوية والتي ستوصف
دعية اي التحذير والتنبيه حيث نجحت سياسته اذ يشيرلحقا بالساليب المكيافيليةاو الر

التاريخ العام بان عدد القتلى من اهل العراق من البصرة والكوفة بعهد زياد بن ابيه قليل
جدا اذا ما قورن بما سيلحق به من الولة..

 هجري وبعيد وفاة المغيرة بن شعبة والي الكوفة جعلها معاويةتابعة لزياد50وفي عام 
للكوفة مصطحباصرة بن ابيه الذي صار يسمى والي العراقين او المصرين وذهب من ال

اللف من جنده وشرطته الذين جلبهم معه من البصرة وطلب من هؤلء واولئك  ان
يتواجدون حول مسجدها الذي بناه الخليفة علي وابلغهم بانهم سيخطب فيه باهلها الذين

كانوا من اشد المتذمرين ضدالمويين وانه اذا دعاهم لدخول المسجد والقبض على من
كان يطلق عليهم وصف السفهة والخوارج فعليهم ان يحضروا حال وينفذوا ما يئامرهم
به .فصعد زياد على المنبر وخطب بالحاضرين من اهلها خطبة كانت كما كانت سابقتها
بالبصرة مليئة بالتهديد والوعيد ومع ذلك بدئا بعضهم يمتمتون ويهمسون فيما بينهم  ثم

مما بررله لنواية الرسمية ) رماه احدهم بحصاة وهو ل يزال يخطب(او هكذا كانت الر
يقطع خطبته وينادي بصوت عال لشرطته ولجنوده بان يدخلواوقال للحاضرين ل يخرج اي
منكم قبل ان يقسم بانه ل يعرف من رمى الحصى عليه فحلف غالبيتهم فخرجواما عدى

.410ثلثنين منهم رفضوا الحلف فقتلهم وقطع ايديهم/ الخضري ص 
غير ان التذمر بالكوفة لم ينقطع حيث كان هناك عدد من الرجال ممن يشايعون علي ضد
معاوية منهم الصحابيين :عمرو بن كاهل الخزاعي الكعبي الذي كان من بين الثوار الذين



ساهموا بقتل عثمان وقاد جماعة خزاعة بحرب صفين وهرب لمصر ثم للموصل حيث
تعرض للمطاردة من قبل معاوية فدخل بغار فلدغته افعى وحجر بن عدي الكندي بن جبلة

ساهم بالقادسية وشارك بجانب علي بمعركتي الجمل مصفين وعاش بالكوفة وصار له
اتباع فيها يقلقون زياد الذي جمع اهلها و قال لهم ابدانكم معي وقلوبكم مع حجر وعليكما
ان تختاروا بيننا فتخلى عن حجر معظم اصحابه فاحضره زياد مع اثني عشر من اصحابه و

اعلنوا بانهم ليعترفون بخلفة معاوية فارسلهم مخفورين نحو الشام وعندما وصلوا
لمنطقة (مرج عذرة )تم اطلق سراح خمسة اعلنوا تئاييدهم لمعاويةفيما تم قتل ثمانية

منهم بمن فيهم حجر الكندي الذي حاولت عائشة نفسها ان تتوسط له عندما ارسلت
متاخرة عبد الرحمن بن حارث الذي علم بان معاوية سيغتاله 

اين غاب عنك حمل ابيك فيك ؟ فقال معاوية حين غاب عني مثلك منندي قال حجر الك
حلماء قومي كما ان هند بن زيد النصارية رثت حجر بن عدي الكندي بقولها..

ترفع ايها القمرالمنير تبصر هل ترى حجرا يسير ؟ 
يسير الى معاوية بن حرب ليقتله كما زعم المير  

تجبرت الجبابرة بعدحجر وطاب لهاالخورنق والسدير
اليا حجر بني عدي – تلقتك السلمة والسرور

اخاف عليك ما اردى عديا وشيخا في دمشق له زئير 
فان تهلك فكل زعيم قوم-من الدنيا الى هلك يصير

411/ الخضري ص 

هجري ولد بالبصرةمن امه65 و مقتله عام 53والوالي( عبيد ا بن زياد بن ابيه) بين 
هجري وله عمه معاوية ولية خراسان ومنها قطع نهر جيحون لجبال53سمية وفي عام 

هجري للخوارج58هجري ولية البصرة حيث تصدى عام 55بخارى واضاف له معاوية  عام 
وقتل منهم صبرا ثمانية وخمسين رجلمنهم خاصة عروة بن جدير التميمي وامه ادية وهو

شقيق بلل مرداس وشارك بحرب النهروان واول من رفع شعار لحكم الل واول من
رفض فكرة التحكيم بين علي ومعاوية وجادل الشعث بسبب قبوله لها 

وكان عبيد ا بن زياد وقبل ان يقتل عروة بقطع يديه ورجليه ويقتل ابنته ناقشه حول
الخلفاء الربعة فاثنى على كل من ابي بكر وعمر وعلى فيماانتقد عثمان على انه انحرف

مما دفع شقيقه ابو بلل مرداس بن ادية التميمي لن بالخلفة  واعتبر معاوية مغتصبا لها
يتمرد بالهواز مع اربعين من اصحابه فارسل عبيد ا ضدهم جيشا من الفي رجل بقيادة

ابن حصن التميمي الذي انهزم امام الخوارج الربعين الذين كتب احد شعرائهم يقول
االفا مؤمن فيما زعمتم ويقتلكم بئاسك اربعونا ؟

كذبتم ليس ذاك كما زعمتم ولكن الخوارج مؤمنونا
هي الفئة القليلة قد علمتم على الفئة الكثيرة ينصرونا.

هجري60وبقي عبد ا بن زيادبن ابيه واليا على البصرة حتى بعد وفاة معاويةعام 
 هجري واليها65ومجئ ولده يزيد الذي عينه واليا على الكوفة ايظا بعد ان عزل عام 

هجري من قبل67النعمان بن بشير النصاري حيث صار عبيد ا بن زياد حتى مقتله عام 
مالك بن الحارث بن عبد النخعي الملقب (الشتر) الذي شارك بمعركة اليرموك ببلد

الشام وذهبت احدى عيناه وكان ممن شارك بالثورة على عثمان وعين يزيد بدله  واليا
  435/359جديدا على الكوفة/الخضري ص

 قم و ساهم50وفي مصر عين معاوية الوالي (عمرو بن العاص القريشي) من مواليد 
بالحروب ضد المسلمن واسلم بعيدبعيد صلح الحديبية حيث وله محمد بعدها جيش

معركة ذات السلسل مع الروم ثم بقي يقود القوات السلمية بعهد ابي بكر بمناطق
قنسرين وحلب وانطاكية ثم عينه عمر واليا على فلسطين تحت امرة معاوية وقاد الجيش
السلمي  الذي فتح مصر ومثل معاوية بالتحكيم بعيد معركة صفين مع عبد ا بن قيس
الملقب ابو موسى الشعري القحطاني الزبيدي مواليد اليمن حيث قدم لمكة بعيد ظهور

حديثا ووله اليمن بما فيها عدن وبقي فيهما بعهد355السلم والتقى محمد الذي له عنه 
ابي بكر وله عمر ولية البصرة التي بقي فيها بعهدي عثمان وعلي حيث ساهم مع عمرو

 هجري43بن العاص بالتحكيم بعيد حرب صفين وابقاه معاوية واليا عليها حتى وفاته عام 



419و 361فورثها معاوية لولده الذي بقي ايظا بعهد يزيد عنه ولده / الخضري ص 

وفي شمال افريقية :عين معاوية فيها (مسلمة بن مخلد )فيما كان عقبة بن نافع بن عبد
قيس الموي القريشي مواليد السنة الولى قبل الهجرة وشارك بفتح مصر تحت قيادة
ابن خالته عمرو بن العاص وصار واليا على برقة وزيلة بليبية قبل ان يكلفه معاوية عام

هجري لقيادة سبعة الف مقاتل للتوغل بافريقية الشمالية حيث بنى مدينة القيروان50
بتونس 

غير ان والي شمال افريقية مسلمة بن مخلد عزله وعين بدله (ابو المهاجر ) ليعود عقبة
 هجري من قبل قبيلة زيري63للشام ثم ليعود لشمال افريقية بعهد يزيدحيث قتل عام 

البربرية فبقي اسمه رمزا للفاتحين المسلمين بئافريقية حيث يسمى كثير من ابناء
423افريقية الشمالية حتى الن اسماءهم بئاسم عقبة/ الخضري ص 

وفي خراسان وما بعدها كان عليها بزمن علي زياد بن بن ابيه وبعد المراسلت التي جرت
 م لتعينه واليا على الكوفة ايظا كما اشرنا ليحل44 وبين معاويةالذي اقنعه عام بينه

محله عبد ا بن سوار العبدي الذي قتل بثغر السند بمنطقة القيقان حيث القبائل
الفارسية والتركية فيما يسمى اسيةالوسطى فحل محله (المهلب بن ابي صفرة الزدي

...420اليماني) الذي فرض نفوذه ببلد خراسان وماورائها / الخضري ص 

 كان معاوية اول خليفة عربي /اسلمي يخرج عن المبدئا القرءانئ ويجعل الحكم-19و
م بدئا يروج وخلفا لما جاء وامر واوصى به القرءان وما عمل به كل678فمنذ عام وراثيا .

من الخلفاء الخمسة الذين سبقوه من ان الخلفة شورى / انتخاب فجعلها معاوي وراثية
لولده يزيد الول واعتمد  على اشياخ بني امية الذين كانوا قد لجئاوا اليه واقاموا ببلد

الشام واقطعهم القطاعات ومنهم الضحاك بن قيس خالد الفهري القريشي الذي ساهم
بفتح دامق وسكنها وعمل مع معاوية وساهم معه بمعركة صفين كما اعتمد معاوية على
دعم ومساندة ومبايعةالولة الذين عينهم حيث وافقوا حميعهم على فكرة معاوية لتوريث

لولده يزيد متجاهلين انفسهم ومابقي من رجالت العرب من قريش وخاصة الحسن بن
علي وعبد اللة بن الزبيرز وعبد الرحمن بن ابي بكر وعبد ا بن عمر بن الخطاب ورجالت

 وتغلب عليهم المهاجرون واجبروهم على بعيد وفاة محمدمن النصار الذين رغبوا بالخلفة
القبول لن يكونون وزرائالمراء قريش 

واسعة انفقت فيهاوعليها ولها الموالكما بدئا معاوية واصحابه بحملة دعائية واعلمية 
لوراثة الحكم في بني امية وليزيد بن معاوية بالذات وارسلوا ممثلينللترويج والتفقيه

عنهم من الكوفة والبصرة ومكة للشام يعلنوا عن قناعتهم بالفكرة التي ( فرضها معاوية
عليهم ) وهو يعطي المقارب ويداري المباعد ويلطف به حتى استرق له كثير من الناس

الذين يهمهم مصالهحم مجالفين المبادئ والقواعد والقيم القرءانية  التي لم يقبل ان
فلقد حضر الحنف بن قيس من البصرة ومحمد بن عمرو بن حزم من يتخلى عنها البعض 

المدينة يعلنون البيعة ليزيد
هجري قام معاوية عام بثاني واخر حجة له لمكةوالمدينة يدعو للبيعة50  وفي عام 

لولده والتقى بئاهم المعارضين وهم
 الحسين بن علي الذي كان اخاه الحسن قد بايعه بعض الناس بعيد اغتيال والده و

اغتياله هو بدوره بتدبير من معاوية 
و عبد ا بن الزبير الذي هو بن خالة الحسين

وعبد ا بن عمر وناقشهم معاوية ورفرضوا مبدئا التوريث  فقال لهم معاوية مهددا
انني احببت ان اتقدم اليكم انه قد اعذر من انذر واني سئاخطب بالناس بجامع
المدينة واعلن عن مبايعة ولدي يزيد ولئن رد علي احد منكم بكلمة بمقام يذلك
لترجع اليه كلمة حتى يسبقها السيف لرئاسه وقال لصاحب حراسه اقم على

رئاس كل رجل من هؤلء الثلثة رجلين مع كل منهما سيفين فئان تفوه اي منهم
ا/الخضري صبكلمة يرد علي بتصديق اوتكذيب او بحق او باطل فليضرباه بسيفيهم

427 .



وصيةمعاوية الدموية لولده يزيد و سلمها لكل من القاضي فضالة بن عبيد و-20و
الضحاك بن قيس جاء فيها .يابني اني قد كفيتك الشد والترحال ووطائات لك المور

وذللك لك العداء والخصوم واخضعت لك رقاب رجالت العرب وجمعت لك ما لم
يجمعه احد فئانظر اهل الحجاز فئانهم اهلك واكرم من قدم عليك وتعاهد من غاب

منهم 
وانظر اهل العراق فئان سئالوك ان تعزل عنهم كل يوم عامل فئافعل فئان عزل

عامل اسهل من ان يشهر عليك مائة الف سيف 
وانظر اهل الشام فليكونوا بطانتك وغيبتك فئان رئايك من عدوك شئ فانتصر بهم

فاذا عصبتهم فاردد اهل الشام لبلدهم فانهم ان اقاموا بغير بلدهم تغيرت
اخلقهم .ولست اخاف ان ينازعك بهذا المر ال اربعة من قريش هم الحسين بن

علي بن ابي طالب فهو رجل خفيف ولن يتركه اهل العراق حتى يخرجوه  فان خرج
وظفرت به فاصفح عنه فان له رحما خاصا وحقا عظيما وقرابة من محمد  وعبد

الرحمن بن ابي بكر فان رئا اصحابه صنعوا شيئا صنع مثله ليس له همة ال بالنساء
وعبد ا بن عمر بن الخطاب فانه رجل قد وقدته العبادة فاذا لم يبق احد غيره

بايعك وعبد ا بن الزبير الذي يجثم لك جثم السد ويراوغك مراوغة الثعلب فان
هو فعلها وفرت به فقطعه اربا اربا .واحقن دما قومك ما استطعت . انتهت الوصية 

-عندما كان معاوية يحتضر كان يزيد بئاحدى الثغور الشمالية مع الروم وارسل بطلبه21و
كل من فضالة بن عبيد الئنصاري والضحاك بن قيس القريشي وعندما توفي معاوية
احضره الضحاك لجامع دمشق وبدئا يرثيه بكلمات تشبه كلمات ابو بكر برثائه لمحمد

واعلن عن وصيته بالخلفة لولده يزيد وطلب من الحاضرين المبايعة ليزيد فبايعوه قبل
قدومه لحضور جنازة ابيه ورثاه بقصيدة جاء فيها : 

جاء البريد بقرطاس يخبربه – فاوجس القلب من قرطاسه فزعا  
قلنا لك الويل ما ذا في كتابكم-- قال الخليفة امسى مثبتا وجعا 

اودى ابن هند واودى المجد يتبعه –كانا جميعا فماتا قاطنين معا .

يجب الشارة الى ان سياسة معاوية اللينة والديلوماسية التي يقول-22و
فيها لو كانت بيني وبين خصمي شعرة لما قطعتها سبق بها ميكافيلي حيث

جائت بنتائج لصالحه واتت اكلها باقل الخسائر البشرية نسبيا بالمقارنة مع
ب بالسياسة والدارة وليس  خلفاء سيئاتون من بعده فهو بحق احد دهاة العر

بالوعظ  
Muawiya gouernait a Damas 37ans sans seheurter a de graves oppositions reales,Il possedait
lea qualites d'etreobeigrace a la persuasionplusqu'a la contrainte, generuavec ses allies et ses

adverssiares 
,Il etait calme, matrisait soit meme , et Il etaitt stratege et un organisateur/ انظر سورديل/
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م683/ 680واا-الخليفة الوريث يزيد الول بن معاوية بين 
هجري من امه ميسون بنت بحدل بمنطقة الماطرون بالشام حيث كان والده26-ولدعام 1

واليا عليها وعمل على دعمه ليتبوئا مواقعا عسكرية منذ صغره حيث كلفه بقيادة الحجيج
مرتين واشركه بقيادة بعض الحملت العسكرية ضد الروم اوانشغاله باللهو والشعر

هجري بدمشق بايع ولده يزيدا لول  ابناء اهله41 م/ 680وفات معاوية عام - بعيد 2و
وعشيرته دون حصوله على مبايعة العامة بالمصار السلمية وخاصة مكة والمدينة و

هجري64م /ربيع الول 683العراقين ومصر وافريقية وخراسان .وتوفي فيتشرين الثاني 
بمدينة حوران بالشام 



- تزوج  يزيد الول من اربع نساء هن:ام كلثوم بنت عبد ا بن عامر التي انجبت من3و
الذكور عبد ا الول وعبد ا الثاني او الصغر و ابا بكر وعتبة وحرب وعبد الرحمن كما
تزوج من بنت عتبة بن ربيعة التي انجبت ثلثة من الذكور وهم هاشم و معاوية الثاني

اموي بالشام ترك او  /هجري الذي هو اول امير 90  م/ 684      وخالد بن يزيد بن معاوية
ابتعد عن السياسة واشتغل بالعلوم وخاصة بالكيمياء والطب والنجوم والف فيها

رسائل حيث قال عنه الجاحظ لحقا بئانه كان الوحيد من المراء المويين بالشرق
خطيبا وشاعرا وفصيحا وحميد الرئاي واول امير اموي في الشرق امر بترجمة كتب

 والحاحظ البيان والتبيين242/1/ انظر ابن النديم بالفهرست الفلك والطب والكيمياء
-258 والخضري الدولة العباسية وليس الدولة الموية ص 1787/1

-من معاصري يزيد :4و
م عاش فترة من الراحة لنشغال685/668 بينConstantin IVبالقسطنطينة: المبراطور

الخليفة يزيد بالحروب والصراعات الداخلية 

 بينThierry III ,وفي فرنسة : الملك 685/ 684 بين Benoît II لشهيدوفي رومةالقديس ا
م وهوما يصادف نهاية756/ 706 بين Xuan Zongم  ,وفي الصين:المبراطور 695/675

الدولة الموية  بالشرق وقيامها بالندلس وظهور الدولة العباسية وكان عهده عهد ظهور
النهضة الصينية بصناعة الحرير والخزف والبارود وغيرها

-ولة يزيده 5و
بافريقية :كان يزيدقد اعاد عقبة بن نافع بن عبد القيس بن لقيط بن عامر بن أمية بن

 بالجزائر683 م وقتل عام 622الطرب بن أمية بن الحارث بن فهر القرشي ولد بمكة عام 
 م و سبق له وان كان ثالث والي على افريقية بعد683/670بعد ان خدم لمرتين تمتد بين 
هجري و45م/665 ومعاوية بن هديج بين 665/45 و647/27كل من عبد ا بن سعدبين 

 هجري55م/674 هجري و 50م/ 670هجري وعقبة بن نافع بالمرة الولى بين 50م/670
 هجري هجري و عقبةبن62م/681هجري 55م/ 675قبل ان يئاتي دينار ابو مهاجر بين 

هجري فحبس ابن دينار متهما اياه69م/688هجري و62م/681نافع للمرة الثانية  بين 
وبنى مدينة القيروان لتكون مقرا لحكمه وانتقل منها ليقاتل البربرلتهاون مع اهل البلد با

 احد بطارقةIlyanبمدنتي باغاية وتاهرت قبل ان يصل لطنجة التي استسلم له فيها 
الروم ثم انتقل عقبة بجنده نحو السوس الدنى الواقع غرب طنجة لينتقل لمنطقة

لطرف الشرقيالسوس القصى حتى وصل اقصى الشواطئ الفريقية المطلة على ا
المحيطسط و والبرتغالية من البحر المتوبئاتجاه موريتانيةو المقابل للسواحل السبانية 

الطلسي الذي كان يسمى بحر الظلمات ثم عاد ادراجه لمدينة طبنة ومنها لمدينة تهوذا
 بن لمرمKaselaحيث تصدى له ولجنده وقتل منهم جمع كثير البربري النصراني المدعو 

الودي الذي سبق وان اضطر لن يعلن اسلمهعلى يد ابو المهاجر دينار الذي قتله ايظا
 بمعركة مع الملكة المازيغيةبالجزائر. سيدي عقبةكسيلة بمكان يعرف حتى الن بئاسم 

تيهيا المعروفة عند العرب ب(الكاهنة )و اجبر القائد قيس بن زهير البلوي على النسحاب
بما بقي من جند العرب والمسلمين الى برقة بليبية قبل ان يتمكن  من ان يقتل كسيلة

Abdulla  Laroui, Histoire du Maghreb.  Éditions C C Aو/ 444بالقيروان / الخضري ص 
,Casablanca ,1995   p359.

وفة: الولية التي فيها امكانيات اقتصادية وكانت عاصمة للخليفة الرابع علي بقيتوبالك
الولية الكثر تمردا على المويين بالشرق منذ الصراع بين علي ومعاوية فقد ابقى يزيد

 هجري  من مواليد57واليها السابق فيها ( عبيد ا بن زياد بن ابيه) حتى وفاته عام 
الطائف بالسنة الولى للهجرة فعين لها يزيد والياجديدا هو (النعمان بن بشير النصاري).

لخوارج   من ا   ومؤيديهم الجدد  كما ان اهل الكوفة المتعاطفين مع العلويين
التي كانت ضدهم وقتلت علي بن ابي طالب استطاعوا ان يجمعوا عددا من

الرجال الذين كتبوا كتابا مطول من مائة وخمسين صفحة من الحجم الكبير

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9


سليمان ابن صرد الخزاعي الذي وصل للمدينة  رجي   وحمله وفدبقيادة الخا
حيث الحسين بن علي بن ابي طالب يقترحون عليه المجئ للعراق ليكون

بل كتب اليهم بدوره ردا /جوبا/     خليفتهم ولم يستجب الحسين باول المر
كتابا يقول فيه بعد البسملة اما بعد فقد فهمت كل الذي اقصصتم وقدبعثت

اليكم باخي وابن عمي وثقتي من اهل بيتي وهو مسلم بن عقيل وامرته ان
يكتب الي بحالكم وامركم ورئايكم فان كتب الي انه قد اجتمع رئاي ملتكم
وذوو الحجة منكم على ما قدمت به رسلكم اقدم اليكم وشيكا ان شاء ا
فلعمري ما المام ال العامل بالكتاب والقائم بئالقسط والدائن بدين الحق

والسلم .انتهى

لم يكن اقل بطشا من سابقه فعندما سمعي الكوفة الجديدالنعمان بن بشركما ان وال
بمقدم مسلم بن عقيل للكوفة ويروج لخلفة الحسين خطب بجامع الكوفة بئاهلها يقول
بسم ا اما بعد ايها الناس لتسارعوا للفتنة والفرقة فئان فيهما تهلك الرجال وتسفك

الدماء وتغصب الموال واني ل اقاتل ال من يقاتلني ول اثب على من ليثب علي ول انبه
نائمكم ول اتحرش بكم ول اخذ بالقرف ول الظنة ول التهمة ولكنكم ان ابديتم صفحتكم

ونكثتم بيعتكم وخالفتم امامكم يزيد  فوا لضربنكم بسيفي ما ثبت قائمه بيدي ولو لم
يكن لي منكم ناصر ول معين و ارجو ان يكون من يعرف الحق منكم اكثر ممن يرديه

الباطل ..انتهى 
فقام له احد مشاغبي بني امية قائل انه ل يصلح ما ترى ال المغشم ان الذي انت عليه

رئاي المستضعفين 
فرد عليه النعمان بن بشير اكون من المستضعفين بطاعة ا احب الي من ان اكون من

اليالعزين بمعصيته .فلم يكتف مشايع بني امية هذا ما يحاول ان يعمله وينفذه الو
بل كتب ليزيد بدمشق يخبره بضعف موقف الوالي النعمان بن بشير تجاه مسلمالجديد 

بن عقيل وينصحه بعزله وتولية من يكون على استعداد للتصدي له ولجماعته .
هجري عزل النعمان بن بشير وعين بدله والي البصرة( عبيد ا بن عبد67فقرر يزيد عام 

عبد ا بن زياد) ليكون واليا على الكوفة وخطب هو الخر بجامعها قائل بسم ا اما بعد
ايها الناس فان امير المؤمنين يزيد ولني مصركم وثغركم وفيئكم وامرني بانصاف

مظلومكم واعطاء محرومكم وبالحسان لسامعكم ومطيعكم وبالشدة على مريبكم
وعاصيكم وانا متبع فيكم امره ومنفذ فيكم عهده فئانا لمحسنكم كالوالد البر ولمطيعكم

كالخ الشقيق وسيفي وسوطي على من ترك امري وخالف عهدي فليبق كل امرؤ على
نفسه .)ووجه كلمه للمجتمعين حوله وهو يعلم بنزول عقيل بن مسلم بالمدينة

قائل:اكتبوا لي اسماء الغرباء ومن فيكم من طلبة امير المؤمنين ومن فيكم من الحرورية
واهل الرئاي الذين دئابهم الخلف والشقاق فمن كتبهم الي برئا ومن لم يكتب فليضمن

لنا ما في عرافته اليخالفنا فيهم مخالف ول يبغي علينا منهم باغ ومن لم يفعل برئت منه
الذمة وحل لنا دمه وايما عريف وجد في عرافته من بغية امير المؤمنين احد لم يرفعه الينا

صلب على باب داره انتهى,

و سمع مسلم بن عقيل ذلك التهديد الخطير الذي وججه عبيد ا بن زياد لرجالت اهل
الكوفة الذين حضروا المسجد ومن لم يحظر فصار وضعه ووضع من يئاويه حرجا جدا ولم

يبق له من يستجير به غير هاني بن عروة بن عمران المرادي الكوفي الذي كان ممن
ساندالخليفة علي عند قدومه اليها واقامته فيها فاجاره اضطرارا وشهامة بل وجعل من
داره مركز سريا لمن يريد ان يلتقي بمسلم او من يلتقي مسلم بهم والذين قيل قد بلغ
عددهم بالكوفة ثمانية عشر الف منهم اربعة الف داخل مركز المدينة الكيرة والواسعة
والغنية بالمياه والزراعة  غير ان اختفاء مسلم لم يدم طويل حيث كثرت العين واللسن

والموال التي تبذل للبحث عنه حتى علم عبيد ا ابن زياد بمكانه فلم يقبض عليه
مباشرة بل استدعى من يئاويه وهو هاني المرادي الذي استكبر ان يسلمه على انه

دخيل وتسليمه يخالف تقاليد واعراف اللجوءوالجارة .غير ان عبيد ا بن زياد لم يعترف
بها فامر جنده بقيادة محمد بن الشعث الكندي وهو من اصحاب مصعب بن الزبير الذي



حارب جيش المختار الثقفي الذي كان قائد جند علي بن ابي طالب لن يذهب لبيت هاني
المرادي ويقبض على مسلم بن عقيل ومن معه فحاصرهم محمد بن الشعث الكندي

الى الليل ونصفه وبدئاانصار مسلم ينسحبون سرا ولم يبق معه حتى الصباح ال ثل ثين
من اصل ما يزيد عن ثلثمائة وبقي ابن الشعث يحاصرهم حتى الليل الثاني حيث هرب
من بقي مع مسلم الذي بقي وحيدا فقبض عليه ابن الشعث الذي رجاه مسلم عقيل

بان ينقل رسالة للحسين ينذره لعدم المجئ للكوفة لن اهلها عبيد الدينار والقوي وخذلوه
هوسيخذلونه هو كما خذولوا والده من قبل فوعده بان سيفعل ووفى بوعده بعد ان قاد

ابن الشعث امام عبيد ا بن زياد الذي قتله مع مضيفه هاني المرادي .بينما ذهب سرا
كل من عمرو بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وابن عمه الصحابي عبد ا بن عباس

اهل الكوفة ل يؤتمنون فهمان للمدينة وابلغا الحسين  بما جرى لبن عقيل الذي.وقال له:
اهل غدر وكذب ومخالفة وخذلن واذا كانوا يردونك حقا فعليهم ان ينفوا عامل يزيد عنهم
وانت بالحجاز لك من يؤازرك وان شئت فاخرج لليمن فان بها حصونا وشعابا و لبيك بها

شيعة وانت عن الناس  بعزلة فتكتب وترسل وتبث دعاتك كما تشاء ولمن تشاء وان
اصررت للذهاب للكوفة فسر لوحدك دون اهلك وعيالك فان قتلت تقتل وحدك . 

كما ورد للحسين كتاب من عبد ا بن جعفر بن ابي طالب بن عبد المطلب والذي ولد
هاببالحبشة عندما هاجر ابوه اليها وشارك بجانب علي في حرب صفين يدعوه لعدم الذ

غير ان الحسين وكما وصفه معاوية بالخفية لم يستمع للنصح ولم يستوعبللعراق 
والمقربين اليه على يدي معاوية وولده يزيد بل اصر مئاساة  ما حل بابيه واخيه الحسن

على مغادرة المدينة متوجها  للكوفة مع اثنين وسبعين من رجاله وبناته وولده الصغير
المريض علي. وقد لقيهم بالطريق الشاعر همام بن غالب بن صعصعة التميمي الملقب

 هـ110م / 728 و  هـ38م/ 658 المحروق عاش بين الفرزدق لن وجهه يشبه رغيف الخيز
واخبره بان اهل الكوفة قلوبهم معك وسيوفهم ضدك وعليك ان ترجع وكذلك/ ولد بكاظمة 

.438اخبره عبد ا بن مطيع / الخضري ص 
وفي منطقة الثعلبة تصدى لموكب الحسين جيش اموي بقيادة الحر بن يزيد التميمي

الذي كان مكلفا من والي الكوفة عبيد ا بن زياد لمراقبة تحركاته مما دفع الحسين الذي
شعر بانه اصبح محاطا بجيوش يزيدفقرر العودة باهله للمدينة بالحجاز غير ان الحر بن يزيد

منعه فاضطر لن يتجه باهله نحو شمال الكوفة حيث وصل الجزيرة الغربية بين نينوى
حيش اموي اخر بقيادة عمر بن سعد بن ابي وقاص الذي كان قد سيره وحلب فتبعه 

والي العراق عبيد ا بن زياد لقتال الديلم والتوجه لقليم الري فئانشغل بدوره بمحاصرة
موكب الحسين بعد ان رفض اعلن البيعة ليزيد ولم يعد امامه من حل المواجهة الموت

/الستشهاد حيث دارت  مبارزة فردية خاطفة وغير متكافئة بمنطقة شبه صحراوية بغرب
هجري مع الحسين و61الفرات تسمى (الكوفة بكربلء اي كر وبلء ) بالعاشر من محرم 

 من اصل ثمانين ممن كانوا معه حيث ان الذين بقوا من موكبه هم بناته واخوته ومعهم72
الطفل المريض علي بن الحسين فيما اخذ رئاس الحسين لعبيد ا بن زياد للكوفة ومنها

تم ارساله مع بعض السبايا لدمشق حيث الحليفة يزيد بن معاوية الذي تفاجئا بالحدث
حيث ان والده معاوية اوصاه ال يقتل الحسين بل يعفوا عنه ان تمكن منه 

وصار مقتل الحسين بن علي احدى اهم مراحل النشقاق بين المسلمين
ن عمر بن سعد بن ابي وقاص  انفسهم ومن تبعهم من مشايعييهم .علما بئا

قد قتل لحقا من قبل ابراهيم بن الشتر الذي سيقتله عبد الملك بن مروان .

وفي المدينة .التي كانت تعتبر عاصمة محمد والخلفاء الثلثة الذين اعقبوه وكثير من
الصحابة والتابعين ومنهم خاصة كل من الحسين بن علي وعبد ا بن الزبير وعبد ا بن

هجري واليا عليها هو57ابي بكر وعبيد ا بن عمر بن الخطاب و كان معاوية قدعين عام 
الوليد بن عتبة بن ابي سفيان بن حرب الموي الذي ابقاه يزيد وكتب اليه لتنفيذ وصية

والده باساليب دموية قائل بعد البسملة خذ حسينا وعبد ا بن عمر وعبد ا بن الزبير
اخذا ليس فيه رخصة حتى يبايعوا والسلم .انتهى فقام هذا الوالي الموي بتنفيذ الوامر
بطريقة ظالمة ومتجبرة ل تقل عن طريقة صاحبه حيث قرر على الفور ليس الذهاب لكل

http://ar.wikipedia.org/wiki/110_%D9%87%D9%80
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من هؤلء في دورهم وهم معروفون  باهلهم ويفاتحهم في امر وفاة معاوية الذي ورث
الخلفة لولده يزيد ويرجو منهم حقنا لدماء المسلمين التزام الصمت بل بدئا يستدعي كل
منهم على حدة لدارالولية وتحت الحراب ليطلب منهم اعلن بيعتهم علنا ومن على منبر

جامع المدينة والئا كان مصيرهم الموت فقد استدعى الشقيق الئاصغر لعبيد ا بن عمر
الذي ولد بعهد الرسول واسلم بعيد ابيه وساهم بغزو افريقية مع عبد ا بن سعد

وشارك بجانب علي بحرب صفين بالبصرة حيث قتل هناك وهو عبد ا بن عمربن الخطاب
الذي نشئا بالسلم وهاجر للمدينة مع ابيه وشارك بغزوات افريقية مرتين وصار يجمع

 منها وصار كفيفا و لم يكن امامه ال ان يعلن بانه اذا بايع الناس2630الحديث حيث له 
.325و 312يزيدا فسابايعه فاطلق سراحه وتوفي بالمدينة/ الخضري ص

 
الوليد بن عتبة بن ابي سفيان بن حرب الموي الذي وتعاقب على وليتها بعهد معاوية

كان يقود اثني عشر الف جندي ثم ابدله يزيد بالوالي عثمان بن محمد ابي سفيان الذي
عدد من مساندي المويين ومنهم  عبد ا بن حنظلة النصاري وعبد ا بن ابي عمرو بن

حفص بن المغيرة المخزومي والمنذر بن الزبير ومعهم بعض اولدهم لدمشق حيث
استقبلهم يزيد واجزل لهم العطائات المالية التي كانت مائة الف دينار كل منهم و عادوا

للمدينة متظاهين بانهم ضد يزيد لدفع ابن الزبير لن يتخذ مواقفا مضادة له حتى يبرر
للوالي عثمان بن محمد ابي سفيان  لئان يتصدى له بئاعتباره سيكون قد خرج على اولياء

المر /  
كما عين يزيد واليا جديدا هو الثالث على المدينة وهو النعمان بن بشير النصاري ومعه

مسلم بن عقبة المري وقد ابلغهما  بان يبدئا بمحاصرة المدينة ثلثة ايام كحد اقصى قبل
اقتحامها فقاد مسلم بن عقبة الجند وحاصر المدينة التي كانت اول عاصمة لمحد والخلفاء
الثلثة الوائل وقبورهم  وخاطب اهلها قائل ان امير المؤمنين يزيد يرى فيكم الصل واني
اكره اراقة دمائكم وانئ اؤجلكم ثلثا فمن ارعوى وراجع الحق قبلنا منه وانصرفت عنكم

 442و438وسرت  لهذا المحل الذي بمنجة وان ابيتم كنا قد اعذرنا اليكم /الخضري ص 
ولما لم يستجبوا استبيحت المدينة وقتل كل رجل فيها لم يعلن علنا ميايعته ليزيد وعين

عليها حاكما او نائبا عنه وهو روح بن رنباع بن سلمة الجزامي اليماني الذي كان واليا
.444 /442على فلسطين بعهد معاوية / الخضري ص 

 هجري بالمدينة عندما كان والده26ثم اصار فيها عبد الملك بن مروان بن الحكم ولد عام 
كاتبا للخليفة عثمان من امه عائشة بنت معاوية بن الوليد بن المغيرة بن ابي العاص
الئاموي وليس السفياني وانظم مع والده لصف معاوية الذي عينه واليا على المدينة
وعمرة ل يتجاوز ستة عشر سنة  حيث تنفذ فيها هو وعائلته طيلة عهود معاوية ويزيد

كان فيهاوكان قد قام بالقضاء على ابن الزبير بعهد يزيد الول الذي عينه على مكة التي 
 من ولد من المسلمات وهو اولالقرشي بن خويلد السدي  بن العوامعبد ا بن الزبير 

 بمكةبعدهـ73هحري وقتل عام  2 بنت ابي بكر عام أسماءالمهاجرات للمدينة وهي 
شهد فتح شمال افريقية بزمن عثمان وانظم لصفوف الخليفة علي وكان شجاعا غير انه
ليمتلك الحنكة والدبلوماسية اللزمة لتجنب التصادم مع الهل والعشير وتقليل الخسائر
قد المكان فعلى الرغم من انه كان قد تحوط للمر وغادر سرا مع اهله المدينة بعيد تولية

يزيد ونزل  بمكة ال انه صار ليحضر صلة الجماعة بيوم الجمعة بمكة بل ينفرد باصحابه
شبه العزل عسكريا بزاوية خاصة بهم مما كان مدعاة ليزيد لن يعجل بالتصدي له فارسل

بئاحدث السلحة المويةمدجج  هجري  مسلم بن عقبة المري بجيش64ضده بمحرم 
المصنوعة بالشام والعراق وحاصر الحرم المكي الفقير بامكاناته المالية والقتالية وحاول
عبد ا ابن الزبير وبشجاعته المعهودة وورعه ومعه مئات من اصحابه التصدي لهم بكل
طاقاتهم الجسدية وهم شبه عزل بوقت كان سكانها يتعرضون لسلحة المنجنيق التي

كان ينبغي ان توجه للقوى الجنبية من الروم الغربين والشرقيينة وهو ثاني حصار لها بعد
ال عندما علم مسلم بن عقبة المري لمكة حصار الحباش بعام الفيل..ولم يتوقف حصار

م 683والموافق العاشر من تشرين الثاني 64 من ربيع الول 11بوفاة يزيدفي

عن نفسه خليفة في حين اناعلن كما ان عبد ا بن الزبيروبعدان سمع بوفاة يزيد الول 
امويي الشام من جانبهم عينوا معاوية الثاني بن يزيد خليفة ولم يحكم ال شهر نقريبا

تنصيبمن ال سفيان لل مروان حيث تم ليعزل ويتوفى بظروف غامظة ليتم نقل الخلفة 
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هجري قضاها بالحروب الداخلية65م /685هجري و 64م/ 683مروان بن الحكم بين 
بالشام حيث صفى معظم خصومه من المويين السفيانييين واصحابهم وتنصيب ولده عبد

 هجري اي لمدة عشرين سنة كانت كافية86م/705هجري و65م/ 585الملك خليفة يين
له ليقضي على الكثير من خصومه من العلويين والسفيانيين دون ان يتفرغ لما يسمى

بالفتوحات والغزوات 
وبعد ان قاد عبد الملك بنفسه جيشا بالعراق وقضى على كل من ابراهيم بن الشتر

هجري و40م/660ومصعب بن الزبير وقررارسال الحجاج بن يوسف الثقفي عاش بين
م /710هجري لمقاتلة عبد ا بن الزبيربمكة التي سار اليها الحجاج بمطلع95م/714
هجري وحاصرهو الخر مكة التي سبق لها وان تعرضت لحصار ابرهة الحبشي وحصار72

واستمر يحارها لفترة طويلةي المسلمين بعهد محمد وحصار يزيد وواليه مسلم المر
نسبيا  وهي تعاني بحكم وضعها الجغرافي المقفر من نقص دائم وعام في الطعام

والشراب واللباس اضافة لتعرضها للقنابل المنجنيقية الحارقة بحيث حرج منها خلق كثير
ابتعدوا وتباعدوا عن عبد ا بن الزبير بمن فيهم ولداه حمزة وحبيب ولم يبق معه ال عدد
قليل من اصحابه بمن فيهم والدته اسماء بنت ابي بكر التي قالها لها يا اماه لم يبق معنا
خلق كثير ونحن بل طعام وماء فماذا نحن صانعون ؟ فقالت له ان كنت تعلم انك على حق
واليه تدعو فامض له فقد قتل عليه اصحابك من قبلك وان الشاه ل تتئالم بالسلخ فامض

على بصيرتك واستعن بال فخرج من عندها شبه اعزل ال من ايمانه فقاتل  ثم قتل
وعلق الحجاج جثته بباب الكعبة عدة ايام فتهامس الناسسبعين وهوبعامه الثالث وال

يقولون بمن فيه امه اسماء ال ان لهذا الفارس ان يترجل ؟ حتى اضطر الحجاج لن ينزلها
هجري قبل ان يصبح واليا على75م/694الحجاج واليا على مكة والمدينة حتى عام  و صار

العراقين وما ورائهما شرقا .

م .684/683 بين -- الخليفة معاوية الثاني بن يزيدالولIIIو
هجري وبويع بالخلفة بعيد وفاة والده في تشرين41  .م / 661      ولد دمشق عام

 وحتى خلعه ووفاته بصورة غامظة بعد ان حكم64  م / ربيع الول 683  الثاني 
 يوصي  بان  حوالي مائة يوم فقط عن عمر ثلثة وعشرين سنة ولم يسمح له 

بخلفته لحد بل اجبر على ان يحظر لجامع دمشق ويعلن قائل:بسم ا ايها
المسلمون:اني ضعفت عن امركم فابتغيت لكم مثلما سمى عمر بن الخطاب ستة

ليتشاوروا ويختاروا من بينهم خليفة فانتم اولى بامركم .وغادر لداره ليموت او
ليغتال فيها باليوم الثالي من قبل احد سللة المويين المروانيين وليس

 منذ عهد الخليفة عثمان   بالتئامر  السفيانيين الذين صار لهم خبرة بالحكم 

والثعلب الماكر والدموي مروان بن الحكم بن ابي العاصنقلبي  المتئامر وال-الخليفةIVو-
هجري 65/م /685هجري و64م/ 684بن امية بن عبد شمس بن عبد مناف:حكم بين 

م من امه امنة بنت علقمة بن صفوان الموي622-ولد بمكةبالعام الثاني للهجره/ 1
 وابوه بن الحكم الذي اسلم مع زوجته بعيدفتح مكةالقريشي 

م عمل مروان سكرتيرا غير امين للخليفة عثمان الذي قتل بسبب عدم656/ 644-بين 2و
امانتة كسكرتير/ جاجب /و رئيس وزراء الخليفة حيث اعترف عثمان امام الثوار بان المهر (

مهره اي بعض الرسائل الصادرة على لسان عثمان هو الدمغة / التوقيع ) الذي كان على
توقيعه غير انه ل علم له به بل ان سكرتيره مروان هو الذي كان يستغل المانة ويصير

المور على هواه 
 معاوية  هرب لدمشق التي استقبله فيها  و   ترك الخليفة محاصرا قبيل مقتله -3و

 صارت احدى اهم مراكز المويين المتمردين على السلطة المركزية التي  حيث
انتقلت العلي بن ابي طالب الذي شارك ضده ليس فقط معاوية بل مروان بجانب
طلحة والزبير بمعركة الجمل وصفين بجانب معاوية الذي عينه واليا على المدينة



التي هجرها علي وبقي فيها حتى قام فيها عبد ا بن الزبير الذي لم يتعرض له
بل غادرها ايظا مع عائلته للشام حيث نزل ب(منطقة الجابية)  لول   بعهد يزيدا

حيث بدئا يتئامر على المويين من ال سفيان      بسورية

-عندما توفي يزيد الول وحل محله ولده معاوية الثاني الذي لم يحكم ال اشهر4و
ان الداهية ومستشار معاوية الول الضحاك بنلنفسه غيرمعدودات دعا مروان للخلفة 

قيس القيسي ارادها لنفسه وانظمت له قبيلة الكلبية بقيادة زفر بن الحارث بن عمرو
الذي كان هو الخر قد حارب بصفين بجانب معاويةالذي كان قد عينه واليا لولية قنسرين

هجري65حرب اهلية دامت اكثر من عشرين يوم من محرم صراع وتنافس بل فاشتد 
(بمنطقة مرج راهط بدمشق ) حيث قتل فيها الضحاك مع المئات من قومه من القيسية

كما اغتيل النعمانالمروانيين الذين تصدت لهم قبيلة الكلبية / الكلبية التي تحالفت مع 
بن بشير الذي كان قد صار واليا على البصرة بزمن معاوية ثم اقام بحمص حيث قتل هناك

 ولم يحكم ال سنة  بالدم  فصارمروان الول خليفة;كمعاوية الول وولده يزيد الول 
هجري /ال انها كانت كافية65  م/ 685   هجري ووفاته عام 64  م/684  ونصف بين 

لوقوع الف القتلى بين القبائل الموية المروانية والسفيانية وحلفائها و بقي
الصراع والتنافس بين العشائر الموية وخاصة بين الكلبية والغسانية على

 القبلية القديمة التي كانت بين داحس  السلطة واحيت الصراعات والتنابز باللقاب
لتنتقل للعراق و الندلس ولسية  والغبراء والوس والخزرج التي ادانها القرئان 

كمااستمر مروان هو الخر بئاتباع سياسة توريث السلطة كما سنشير الوسطى
التي ابتدعها معاوية حيث ورثها هو لولده عبد الملك على ان تكون لخيه عبد

العزيز غير ان عبد الملك عزل عمه وولى عليها ولديه الوليد وسليمان 

 هجري65م /685 -الخليفةالدموي ورجل دولة عبد الملك بن مروان بن الحكم :بين Vو
 هجري 86م/ 705ووفاته بدمشق في 

هجري بالمدينة عندما كان والده كاتبا /حاجبا/ وزيرا للخليفة26-ولد عبد الملك عام 1
عثمان من امه عائشة بنت معاوية بن الوليد بن المغيرة بن ابي العاص الموي وليس

السفياني وانظم مع والده لصف معاوية الذي عينه واليا على المدينة وعمرة ستة عشر
سنة حيث تنفذ فيها طيلة عهدي معاوية ويزيد  حيث ساهم بالقضاء على الصحابي

عبدا بن الزبير.
-تزوج عبد الملك من عشرة نساء انجبن خمسة عشر ولدا اهم الوليد وسليمان و بنتين2و

..487/ الخضري ص 
 من فرض هيمنته على (البيت/ العائلة / السللة الموية المروانية-بعيد تمكن والده3و

و وفاته بالعام القادم64واستلم الحكم بالشام يين ضد شقيقتها العائلة السفيانية 
هجري واوصى بها لولده عبد الملك ومن بعده لعمه عبد العزيز 65

لولدهلول بجامع دمشق كان يتذكر ما كان قداوصى به معاويةالك -عندما بويع عبد الم4و
كل من الحسين وعبد ا بن الزبير وعبد الرحمن بنلما يجب ان يتخذه  ضد الول يزيد 

ابي بكر وعبد ا بن عمر بن الخطاب من انهم عليهم ال يقولوا شيئا لتصديقا ولتكذيبا
بعد دمشق عند مبايعة يزيد.فقال عبد الملك هو الخر باولى خطبه عند تنصيبه بجامع

 /اتق ا سئاضرب عنقه.ايها الناس :من قال لي بعد مقامي هذا البسلمة 
 اي انه ضد الشارة والستشارة والستئناس بل يريد ان487و 425الخضري ص 

فتسلم  الخلفة بجويحكم حكما فرديا مطلقا وكئانه فرعون وكسرى وهرقل 
مشحون بالصراعات والقتتال القبائلي العربي العربي الموزع بعدة اتجاهات

لك -من معاصري عبد الم5و
 بينTibere III و698/695 بين leonce و695 /685 بينJustinien IIببلد الروم :الباطرة

لذين وجدوا فرصة كبيرة بئانشغال عبد الملك بالصراعات الداخليةم ا705 /698



 هجري بغزو بلد الشام ووصلت قواتهم لساحل انطاكيةشمال غبر80  فقاموا عام 
دمشق بوقت كان فيه منشغل بمقاتلة مصعب بن الزبير بالعراق بعدما قضى على

اخيه عبدا بمكة مما اجبره لن يكون اول خليفة عربي اسلمي يهادن الروم
هجري84  جزية مائة الف دينارلكل عام والغاها عام 83  / 80  ويدفع لهم بين العوام  

Jeanوبالفاتيكان البابواتعندما اعد جيشا لحماية الثغور بقيادة عبيد ا بن عبد ا  ,
V م و688/ 685 بينle St Serge I و 701/686 بينJean VI dوبفرنسة701 /705  بين.

Theirry III و 695/673 بين Gilberte III وبالصين المبراطورة 711/ 695 بين Zu 690 بين/
م 705

عبد الملك-ولة6و
في الكوفة :عبيد ا بن زياد بن ابيه رجل ل نسب له كما كان حال والده ولد بالبصرة
عندما كان والده واليا علىها بعهد معاويةوعمل واليا بخراسان ثم البصرة ثم وله مروان

 هجري65واليا على الجزيرة الشمالية ثم عينه عبد الملك والي العراقين حيث لقته عام 
بمنطقة عين الوردة بكسر الواو العساكر المؤيدة للعلويين و كانت بحدود ستة الف بقيادة

سليمان بن صرد الخزاعي و عبد ا بن سعد الزدي وعبد ا بن وائل البكري الذين
قتلهم وقتل الكثير من اصحابهم غير انهم لم يندحرون حيث بقيت قواتهم بقيادة المختار

بن ابي عبيد الثقفي الذي كان من بين من دعا لحقية محمد بن علي الملقب (بن
الحنفية )بالخلفةباليمامة ( اليمن ) بعيد مقتل الحسين وانظم له ابراهيم بن الشتر في

 هجري الذي تمكن ان يطرد عامل الكوفة عبد ا بن مطيع بن الزبير قبل ان66ربيع الول 
يواجه على نهر الخازر جند عبيد ا بن زيادبن ابيه الذي خسر الفا من جنده قتل وغرقا
قبل ان يقتل هو من قبل بن الشتر و المختارالثقفي اللذان توجها بجندهما للبصرة التي
كان عليها مصعب بن الزبير يحكم بئاسم اخيه عبد ا بن الزبير بمكة والمدينة فاصطدما

معه واجبرهما للتراجع نحو الشمال الغربي حيث الكوفة ولحقهما حيث قتل المختار
وحمل رئاس المختار لعبد الملك بدمشق كماقام منوزوجته عمرة بنت النعمان بن بشير 

  ,غير ان العراق بقي بيدي مصعبقبل زياد بن ابيه حمل رئاس الحسين ليزيدبن معاوية
بن الزبير يحكم بئاسم اخيه عبد ا بالحجاز ولم يستسلم عبد  الملك لما حصل لجنده من

اخفاقات لصالحه فسار بنفسه من دمشق على رئاس جيش قاده للعراق ودخل الكوفة
وهو اول خليفة اموي يدخل العراق حيث غير الكثير من اهل الكوفةولئاتهم لجانبه ومنها
وجه عبد الملك جنده للبصرة التي انتصر فيها على جند مصعب بن الزبير مستعينا بخالد

بن عبد ا القسري الذي سيبقى مخلصا لعبد الملك الذي عينه اخاه بشر بن مروان اميرا
على الكوفة وصار خالد بن عبد ا القسري والي العراقين بعهد الوليد/ يلحظ ابن الثير

.472 / 418و الخضري ص 146/7 و الطبري 108-82/4

وفي خراسان وما حولها :هيمنة (سللة بنو الصفر بقيادة المهلب بن صفرةالزدي ) الذي
هجري على الخوارج بقيادة نافع بن الزرق الخارجي فصار المهلب يشكل80انتصر عام 

قوة ل يستهان بها قئاقطعه الحجاج امارة خراسان التي شارك معه يها ولده يزيدبن
هجري بمقاطعة83المهلب بن ابي صفرة الذي استلم ولية خراسان بعيد وفاة والده عام 

مرو وبقي بخراسان ومعه كاتبه يحى بن يعمر العدواني الذي تعلم بالبصرة ومن بين
 هجري89اوائل من وضع النقاط على حروف القرئان وبقي يزيد على خراسان حتى عام 

 غير ان عبد الملك و بناء على طلب الحجاجBadghishحيث مد نفوذه لقلعة نيرك ببلد  
الذي كان ل يرغب بان يكون اقوى او اثرى منه عزل يزيد وعين بدله اخاه المظفر بن
المهلب الذي كان (معتدل نسبيا )فعزله الحجاج وعين بدله قتيبة بن مسلم الباهلي

 
واما يزيد بن المهلب بن ابي صفرة فقد بقي متخفيا حتى بعهد الوليد ولم يظهر البخلفة

سليمان الذي وله على العراقيين وخراسان غير انه تمرد على سليمان الذي قتله 

وبمقاطعة مرو .كان الوالي المغيرة بن المهلب بن ابي صفرة التي جائها والده المهلب
 هجري حيث رثاه نهار بن توسعة التميمي قائل 83زائرا فمات فيها عام 

ال ذهب المقرب للغنى –ومات الندى والجود بعد المهلب



اقمنا بمرو الروذ رهن ضريحه—وق غيبا عن كل شرق مغرب 
483تطيف به قحطان قد عصيت به—واحلفها من حي بكر وتغلب / الخضري ص 

وفي الحجاز :كان عبد ا بن الزبير قد اصبح عمليا هو الخليفة الواقعي والشرعي منذ
هجري على يدي الحجاج كما اشرنا 75هجري حتى مقتله  عام 64عام 

نشطت (حركة الخوارج الباضية) بقيادة عبد ا بن اباض المريوفي البحرين ومسقط :
 / انظر د. محمد صالح ناصر بكتابه منهجالذي اسس حركة لزال لها مريدين بمسقط

هجري 1423م/2002الدعوة عند الباضية / نشر مكتبة الستقامة / مسقط 

وفي شمال افريقية :ضعف النفوذ السلمي بمقتل عقبة بن نافع حيث تم تعين عدد من
هجري وحسان بن78/ م/692هجري و69م/م668لة وهم زهير بن قياالبلوي بين الو

هجري فارسل عبد الملك عليها موسى بن86/م/705هجري و 78م/692النعمان بين 
هجري96.م/ 715 هجري و86 م/ 705نصير بين 

وفي الجزيرة الشمالية الواقعة شرق سورية وغرب العراق .كان عليها محمد بن مروان
بن الحكم شقيق عبد الملك .

مدينة :صار عليهابعد انتصار الحجاج ضد عبد ا بن الزبير وبقائه فيها بعضومكة وال
بالحجاج بنعان بشير بن مروان شقيق عبد الملك الذي استالوقت قبل ذهابه للعراق 

 هجري وتوفي بواسط بجنوب شرق العراق40م/ 660يوسف الثقفي مواليد الطائف عام
 سنة وعمل بالطائف معلما لقرائة القرئان وانتقل لمكة54 هجري عن عمر 95م /714عام 

 بشير بن مروان شقيق عبد الملك ثم رحل لدمشق بعهد عبد الملكوالمدينةليعل بجند
الذي وضعه بجهاز الشرطة و لحظ عليه نشاطه وقسوته فقدمه على كثير من المروانيين
عندما قلده قيادة الجيش لمقاتلة عبد ا بن الزبير بالحجاز حيث حاصره ونصب المجانيق

هجري 75م/694حول الكعبة وقتله  عام 

قرر عبد الملك نقل اخيه بشير بن مروان من مكة لولية العراقيين واصطحبوفي العراق 
الحجاج الذي ايقن عبد الملك بئانه يمكنه ان يعتمد عليه لتصفية خصوم الموين فسحب

هجري وعين الحجاج (والي76م/695هجري/76اخاه بشر للجزيرة الفراتية عام 
العراقين )وليتي البصرة والكوفة وما ورائهما شرقابما فيها بلد فارس وحتى نهر جيحون
شرقا وهي اغنى وليات المبراطورية المويةبالشرق وهي نفس الوظيفة التي منحها

معاوية لزياد ابن ابيه   
يحكمهامن خلل ولة مساعدين لمدة عشرين سنة وكئانه خليفة  وبقي الحجاج 

 .500/  458الخضري ص/ ينظر مستقل
ان سياسة الحجاج بالعراق لم تكن اقل سؤئةاو اجراما منها بالحجاز فبعيد وصوله للكوفة

اتجه لجامع الكوفة مع اثني عشر من الشاميين الذين امرهم بان يجردوا سيوفهم و
يكونون مهيئين عندما يشير هم بئان ينقضوا يسيوفهم على مستقبليه من المصلين الذين

كانوا بمعظمهم يتعاطفون مع العلويين والزبيريين 
ووقف الحجاج على المنبر وهو ملثم بعمامة وبقي وعلى غير عادة الخطباء صامتا لفترة

كانت طويلة نسبيا مما اثار اوهكذا كان يريد ان يستفز مستقبليه ليتعذى بهم قبل ان
يتعشوا فيه وبالفعل نحج بخطته الجرامية حيث ان بعضهم ضجر واستخف به وبدئا

بعضهم يمتمتون ويتمايلون ويتثاوبون ويرميه بعظهم بالحصى كما سبق لبعضهم ان فعل
الشيئ نفسه مع غيره من الولة كما اشرنا وفجئاة كشف الحجاج عن وجهه وقال لهم :يا

اهل الكوفة ويا اهل العراق ان امير المؤمنين عبد الملك اطال ا بقاءه نثر كنانته بين
يديه فعجم عيدانها فوجدني امرها واصلبها فرماكم بي لنكم طالما اوضعتم بالفتنة

واضطجعتم بمراقد الضلل واني لحزمنكم حزم السلمة ولضربنكم ضرب غرائب البل
كئاهل قرية كانت امنة مطمئنة يئاتيها رزقها رغدا من113      فانكم كما قال ا بسورة النحل

كل مكان فكفرت بئنعم ا فئاذاقهاا لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون .واني
مااقول ال وفيت ول اهم ال امضيت ول اخلق ال فريت وان امير المؤمنين امرني باعطائكم



اعطياتكم وان اوجهكم لمحاربة عدوكم واني اقسم بال ل اجد رجل تخلف بعد اخذ عطائه
و امر كاتبه بقرائة كتاب الخليفة عبد الملك اليه وجاء فيه بعدبثلثة ايام ال وضربت عنقه ,

البسلمة من عبد الملك امير المؤمنين الى من بالكوفة من المسلمين سلم ا عليكم
.فلم يجب اي منهم بكلمة وعليكم السلم طبقا للية القرئانية اذا حييتم بتحية فحيوا

باحسن منها او ردوها .
فقال له الحجاج اكفف وتوجه للمجتمعين قائل ان امير المؤمنين سلم عليكم فلم تردوا
عليه وهذا ليس بئادب المؤمنين بل ادب ابن نهية صاحب الشرطةبالبصرة .ثم طلب من
كاتبه ان يواصل قرائة كتاب عبد الملك الذي انتهى بكلمة سلم عليكم فرد الجميع على

امير المؤمنين السلم فئامر الحجاج بتوزيع العطيات على من حضر من الناس الذين كان
منهم كهل فئابلغوا الحجاج  انه عمير بن ضابئ البرجمي الذي كان ظمن الثوار الذين

ساهموا بحصار دار عثمان فئامر بقتله كفاتحة لدماء كثيرة ستسيل من اهل العراق على
يديه  

هجري ومن الكوفة التي صارت قاعدة لحكم الحجاج الذي ذهب75وفي الول من شعبان 
للبصرة التي كان عليها المهلب بن ابي صفرة الزدي من مواليد الحجاز وكان قدقاد جند

عبد الملك الذي غلب بهاجند مصعب بن الزبير بالبصرة وخطب بجامعها خطبة تهديد ووعيد
قال ان الزيادة التي زادكم بها مصعب ابن الزبيرل تقل عن مثيلتها بجامع الكوفة.حيث 

باعطياتكم لاجيزها  فرد عليه عبد ا بن الجارود العبدي قائل انها زيادة امير المؤمنين
عبد الملك فكذبه الحجاج فانسحب بن الجارود العبدي مع نفر من اصحابه الذين قتلهم

الحجاج جميعا وبعث برؤوسهم للمهلب .
كما وزع الحجاج العطيات التي اقرها هو وامرهم بالستعداد تحت راية ابن المهلب الذي

جائه رجل من بني يشكر وقالتولى خراسان لمقاتلة الخوارج الذين كانوا بقيادة الزرق ف
له ايها المير هذا عطائي ارده لبيت المال لن بي فتقا ول اقدر على حمل السلح وقد
عذرني الوالي شر نبن مروان من المشاركة بحروب لحقة فلم يقبل منه الحجاج عذره

 459 /خضري صوقتله
هجري جهز الحجاج جيشا من عشرين الف من اهل البصرة والكوفة بقيادة89وفي عام 

عبد الرحمن بن الشعث الذي توجه بهم لمحاصرة حاكم مقاطعة سجستان بئاسية
الوسطى الذي تصدى للمسلمين وعندما وصل بن الشعث لحدودسجستان هرب منها

وكتب للحجاج يخبره بماتم له فرد عليه الحجاج :ماء معظم سكانها قلم يتوغل بها حقنا للد
ان كتابك كتاب امرئ يحب الهدنة ويستريحبكتاب تئانيب جاء فيه بعد البسلمة اما بعد 

للموادعة قد صانع عدوا قليل ذليل قد اصابوا من المسلمين جندا كان بلؤهم حسنا
وغناؤهم بالسلم عظيما انك حيث تكف عن ذلك العدو امض لما امرتك به من التوغل

بارضهم والهدم لحصونهم وقتل مقاتلهم وسبي ذراريهم فئان لم تفعل فخل المرلسحاق
بن محمد ..

غير ان عبد الرحمن بن الشعث وبعد ان شاور بعض رجاله قرر مصالحة اهل البلد
يرسل كل ما لديه من جندن هجري مما دفع الحجاج ل81ونصبوه خليفة ب ذي القعدة

بالشام لتلتحق بجند الحجاج الذي استقبلهم بالبصرة وساربهم بنفسه بذي الحجة
يهجري حيث اصطدما الجيشان بمنطقة الزاوية انتصر خللها مساندو الشعث الذ81

 الكوفة ووصل لمنطقة دير القرى فيما تخندق له جندلحق الحجاج وهو يتراجع حتى
الشعث بدير الجماجم مما دفع عبد الملك لن ير سل اخاه محمد وولده عبد ا ليعرضان
على ابن الشعث ومن معه عزل الحجاج مقابل انسحابه فرفض فئاقتتل لثلثة اشهر من

هجري وانتهت بهروب عبد الرحمن بن الشعث مع عدد من رجاله لسجستان83نهاية عام
 اراد ان يرسله مقيدا للحجاج الذي استلم اعناقlحيث اغتيل هناك بعد ان علم بان الملك 

بعض اصحاب بن الشعث,
دخل جامع الكوفة وطالب الذين حضرواوعاد الحجاج للكوفة وهو اكثر قساوة حيث 

باعلنهم عن ندمهم وكفرهم عندما كانوا مع ابن الشعث و من يرفض منهم يضرب عنقه
..462وكان ممن قتلهم اعشى همدان/ الخضري ص 

هجري تصدى الحجاج للخوارج الباضية بقيادة( عبد ا بن اباض) الذي76وفي عام 
ظهرت على يدية حركة الباضية التي انتشرت فيما بعد بسلطنة عمان وفرقة الزارقة



الذين اختاروا اللباس والعلم الزرق شعارا لهم بقيادة( نافع بن الزرق )الذي سميت
جماعته بالزارقة الذي ركزنفوذه بمنطقة الهواز الواقعة شرق البصرة التي كانت تتعرض

لهجماتهم المستمرة لم يستطع واليها الموي المرواني الحنف بن قيس التصدي لهم
على الرغم من انه جمع حوله عشرة الف مقاتل بقيادة سليم بن عبيس الذي تصادم مع
الخوارج ب(موقعة دولب) حيث حصل قتال عنيفا انتهى بمقتل سليم بن عبيس ومعظم
رجاله الذين تولهم الربيع بن عمر الغذائي الذي نازله وقتله عبيد ا بن بشيرثم تولى

جند البصرة الحجاج بن باب الحميري الذي قتل هو ايظا ليتولهم حارثة بن بدر الذي اندحر
ايظا مع المئات من رجاله ب(معركةدةلب)  التي قال فيها قطري بن الفجائة المازني

شعرا جاء فيه: 
لعمرك اني في الحياة لزاهد –وفي العيش مالم الق ام حكيم 

ولو شهدتني يوم دولب ابصرت –طعان فتى في الحرب غير ذميم 
غداة غدت علماء بكر بن وائل –وعجنا صدور الخيل نحو تميم 

وكان لعبد القيس اول جدها –واحلفها من يحصب وسليم 
وظلت شيوخ الئاسد في حومة الوغى –تعوم وظلنا في الجلد نعوم 

فلم ار يوما اكثر مقعصا—يمج دما من قائظ وكليم 
فلو شهدتنا يوم ذاك وخيلنا –تبيح من الكفار كل حريم 

رئات فتية باعوا الله نفوسهم – بجنات عدن عنده ونعيم 
470/ الخضري ص 

وبعيد (معركة دولب هذه التي خسر فيها اهل البصرة اللف من رجالهم وعينواعليهم
الحارث بن عبد ا بن ربيعة ممثل لمصعب بن الزبير فيما عين الحجاج القائد عمر بن عبيد

ا بن معمر لمحاربة الخوارج الذين صاروا بقيادة الزبير بن علي و انتشروا وتوسعوا
شرقابمناطق ارجان واصبهان وسابور وصاروا يهددون الكوفة.ولم يعد امام الحجاج بن
يوسف ال ان يستعين بالملهب بن ابي صفرة الذي كان واليا على الموصل التي كانت

ايظا تحت امرة الحجاج حيث ابعده عبد الملك من البصرة التى ولى عليها خالد بن عبد ا
القسري مواليد مكة مما خلق تنافسا وحسدا وكرها بين القائدين المهلب بن الصفرة

وخالد القسري الذي ارسل اخاه عبد العزيزالقسري لمحاربة الخوارج الذين هزموه ليقوم
خالدالقسري نفسه بقيادة جند المويين بالكوفة والمؤلف من خمسة الف بقيادة عبد

الرحمن بن محمد بن الشعث الذي سار من الكوفة وخالد القسري الذي سار من البصرة
و اجتمعا بالهواز وبدوا يلحقون الخوارج الذين انسحبوا تكتيكيا للداخل فتبعهم الجيش

الموي المؤلف من عشرة الف مقاتل وتعرض لخسائر كبيرة بعد ان نفقت خيولهم
واصابهم الجوع والعطش مما دفع عبد الملك لن يعزل خالد القسري وتمرد ابن الشعث

.472و 470على المويين كما اشرنا/ الخضري ص 
ولم يعدامام عبد الملك من خيار ال بدعوة الملهب بن ابي صفرة للقدوم بجنده من

الموصل والتعاون مع الحجاج وبشر شقيق عبد الملك لمحاربة الخوارج الزارقةحيث اصدر
له امرا منحه صلحيات  اختيار مساعديه ورجاله واعطياتهم مما ازعج بشر الموي والي

الكوفةمن الدور الجديد الذي احتله المهلب بن صفرة فقرر بشر من جانبه تعيين عبد
الرحمن بن مخنف ابن صفرة وهو ابن عم المهلب على رئاس جيش اهل الكوفة وطلب

منه ال يوافق ول يقبل مشرورة ول رئيامن المهلب وان ينفصه ويقصر به.مما اوجد ضعفا
داخل الجيش الموي ضد الخوارج الزارقة بقيادة قطري بن الفجائة وولده عبد ربه /

..473الخضري ص 
فسار المهلب بن صفرة و عبد الحمن بن صفرة على رئاس جيش كوفي/ بصري يزيد عن
عشرة الف مقاتل اصطدموا بنواحي البصرة بقوات من الخوارج التي كان يقودها عبيد بن

الماحور الذي قتل بالمعركة مما اعطى للمهلب خاصة سمعة عسكرية بئاوساط رجاله
فئاستمر بالتصدي للخوارج بمناطق انتشارهم حتى وصل لمنطقة (رام هرمز ) حيث

جائتهم اخبار وفاة بشربن مروان الموي والي الكوفة عندما كان بالبصرة وقرار عبد الملك
 مما خلق انشقاقاوتفرقا داخل الجيش الموي ببلدبتعيين خالد بن عبد اللة القسري بدله

الحجاج لهم بمنطقة رامقام بها   ولم يتم اعادة جمع بعضهم ال بعد الزيارة التي خراسان
هرمز ومنها سارالجيش بقيادة المهلب من جديد نحومقاطعات كازرن ونيسابور وكرمان
التي كانت بيدي الخوارج فبقي الطرفان يتناوشان لمدة سنتين تقريبا مما دفع الحجاج



الذي استبطئا المهلب فئارسل له كتابا بيدي البراء ابن قميصة الذي طلب منه ان يجري
تقييما للوضع هناك فشهد البراء بعض المبارزاة بين الطرفين اقنعته بجدية ونجاح اسلوب

المهلب بمقاتلة الخوارج من بني الزرق الذي دخلهم النشقاق بمقاطعة طبرستان
واقتتلوا لمدة شهر بعيد ان قتل شخص منهم شخصا اخر بسبب سوء بالتفاسيرات

والتئاويلت القرءانية والحاديثية  
وكان الملهب يرقبهم وكتب للحجاج ليعاجله بقوات اضافية للوثوب عليهم حيث قال له :بعد

البسملة اما بعد :فقد كان من امرنا ما قد بلغك وكنا نحن وعدونا على حالينة مختلفين
يسرنا منهم اكثر مما يسؤونا ويسؤوهم منا اكثر ما يسرهم على اشتداد شوكتهم فقد

تمكن امرهم حتى ارتاعت له الفتاة ونوم به الرضيع فئانتهزت منهم الفرصة لوقت امكانها
وادنيت السوداء من السواد حتى تعانقت الوجوه فلم يزل كذلك حتى بلغ الكتاب اجله/

بئاندحار الزارقة بقيادة قطر بن الفجائة الذي هرب مع من بقي من جنده حيث هوى من
هجري وولى المهلب ولده يزيد اقليم كرمان77حصانه بواد من وديان طبرستان فمات عام 

 .476و عاد للكوفة التي استقبله فيها كل من واليها خالد القسري والحجاج/الخضري ص 

وفرقة الخوارج برئاسة شبيب بن يزيد بن نعيم الشيبانيب الموصل وسنجار والجزيرة
ومعه صالح بن مسرح التميمي بمنطقةنصيبين واللذان اتفقا على اعلن تمردهما بمطلع

هجري ضد عبد الملك وواليه لغرب الموصل و شرق سورية اخوه محمد بن77صفر عام 
مروان الذي حشد خمسة الف ومثلهم من الكوفة ارسلها خالد القسري والحجاج

واصطدما مع الخوارج فقتل صالح بن مسرح التميمي فتولى قيادةالخوارج شبيب بن يزيد
الذي صرع بالمبارزة خمسة من قواد محمد بن مروان وخالد القسري و الحجاج وفرق

صفوفهم ومشى بمن بقي من رجاله وعددهم مائتين فقط جنوبا ووصل بهم المدائن ولم
يستطع التصدي له كل من خالد القسري و الحجاج حتى بعد ان جائهم من الشام عشرة

الف مقاتل ليصبح جند خالد والحجاج خمسين الف.ووصل شبيب بن يزيد الخارجي اطراف
الكوفة وشيد جامعا مما اقلق الحجاج الذي قاد بنفسه من بقي من جنده  من اهل الشام

وقال لهم يا اهل الشام امنت لستم كئاهل الكوفة بل انتم اهل السمع والطاعة والصبر
واليقين ول يغلبن باطل هؤلء الرجاس حقكم فغضوا البصار واجثوا على الركب

واستقبلوالقوم باطراف السنة واجثوا على الركب واشرعوا الرماح وكئانكم حررا سود
فئاقبل عليهم الخوارج فثبتوا لهم وطعنوهم وقتلوا الكثير منهم ومنهم مصاد شقيق

شبيب الذي قتلت امرئته غزالة فيما سقطت به فرسه بئاحدى فروع نهر الفرات وتوفي
. 480لينتهي امر من بقي من رجاله بين قتيل وشريد / الخضري 

وفرقة الصفارون او الصفرية بسبب لباسهم واعلمهم الصفر وبسبب صفرة جباههم من
السجود وهم بقيادة( عبد ا بن الصفار)  .

-من اصلحات عبد الملك :على الرغم من السياسة الجرامية لعبد الملك ال ان عهده7و
الطويل نسبيا تميز ببعض الصلحات الثقافية والقتصادية والعمرانية منها ..

رمم ماهدمه جند يزيد بن معاوية وجنده هو من جدران الكعبة بمكة وقبر محمد بالمدينة  
وعمم استعمال اللغة العربية بالدواوين في الشام العراق ومصر وبلد فارس بعد

ان كانت تكتب بعضها اما بالرومانية الشرقية الغريقية او بالفارسية  

هجري اسس دارا لضرب اول عملة عربية اسلمية حيث سك( الدينار84  وفي عام 
العربي ) من الذهب وجعل وزن الدرهم اربعة عشر قيراط والدينار عشرين قيراط و نقش

عليها بالعربي بئاسم ا واصبحت العملة العربية وحتى سقوط الدولة الموية وحلول
الدولة العباسية التي وضعت هي الخرى عملة مماثلة لها حيث اصبحت العملة العربية /

السلمية احدى اهم ادوات التعامل التجاري الدولي مع العملت الرومانية والهندية
والصينية ..

هجري غزو الندلس96م/ 715هجري و 86 م /705-الخليفة الوليد بن عبد الملك بينVIو
وبلد اسية الوسطى حتى حدود الصين :



 هجري من امه ولدة بنت العباس العبسية50م/670-ولدبالمدينة عام 1
 هجري وحتى وفاته86م/ شوال 705ورث الحكم بعيد وفاة ابيه في تشرين الول -2و

تزوج عدة نساء وله تسعة-3و هجري 96م / جماد الئاخرة عام 715بدمشق في شباط 
عشر من الولد الذكور 

..
-من معاصري الوليد :4و

 /713  بين Philippeikos Bardanes و 711/705 بين Justinien II /Bisفي بيزنطة :الباطرة 
م وشاغلهم عسكريا مسلمة بن عبد الملك والعباس بن713 /715 بين Anastase II و711

49الوليد بن عبد النلك ولم تجرحروب بين الطرفين بل بقيت هيمنة الروم / الخضري ص 

 وفي715/708 بين Constantinو 707/ 705 بين Jean VIIوفي الفاتيكان :كل من البابا 
وفي الصين .715/ 711 بين Dagobert IV و 711/695 بين Childebert IIIفرنسة :كل من 

 /713   بين Zong Xuan  م و المبراطور 907  / 618  :سللة تانج التي حكمت بين 
م لتهديد عسكري ضعيف715   وكان اول امبراطور صييي تعرض عام 756

عربي/ اسلمي بقيادة قتيبة بن مسلم الباهلي 

 م لغزو عربي / اسلمي قادم من المغرب711وفي اسبانية التي تعرضت لول مرة عام 
الواقع على الطرف الخر من نهاية البحر المتوسط حيث مضيق وجبل سميا بئاسم

الجنرال الستراتيجي العظيم البربري السلمي طارق بن زياد بعهد الوليد عندما كان
 حكمت باسبانيةوشمالالتيLes Wisigothes اخر ملوك القبيلة الجرمانية Wittizaعليها 

 الذي استنجدRodrigoافريقية الذين تمرد عليهم باسبانية كل من يهود اسبانية والملك 
 م شمال افريقية.648م بالمسلمين العرب الذين غزوا منذ عام 711عام 

-ولة الوليد -5و
م640/19في اسبانية :موسى بن محمد بن نصير اللخمي ولد بوادي القرى بالحجاز عام 

لوالده (محمد )عربي مسيحي من قبيلة اللخميين واعتنق السلم وانتقل للشام حيث
صاراحد حراس معاوية وساهم باولى المعارك البحرية بين العرب والروم و عمل بجباية

شمال افريقية بينيا على للخراج وانخرط ولده (موسى) بالجيش الموي و صار وال
 الوليدقبيل وفاته مع طارق بن زيادحيثهجري واستقبله96م/ 715 هجري و 86م / 705

جلبا له الهدايا الثمينة والنساء السبانيات الجميلت وحضرا وفاته بدمشق و منعهما
الخليفة الجديد سليمان من السفر بل اعتقلهم ليتوفيان بالسجن بحمص وحلب عام

 هجري97 م/717/97
Bartolomé Bannassar;Histoire des Espagnoles duو 603 / انظر سورديل مصدر سابق ص

VI au XX siècle ;Éditions;A. Colin; Paris 1985 et R. Laffont;Paris 1992p 1132 et A, laroui, op
cite p 359مما يدل على بداية انحطاط الدولة الموية بالشرق بعهد سليمان الذي غدر. 

بكثير من كبار القادة الفاتحين ومنهم ايظا قتيبة بن مسلم الباهلي 

هجري الحليفة الجديد93 و عزله عام 77وفي مكة والمدينة :عمه عمر بن العزيز بين عام 
ابن اخيه سليمان وعين بدله عثمان بن حيان المري من سكنة الشام واستعمل العنف
وعزله لحقا سليمان ووله على الثغور مع بيزنطة.فيما ابقى سليمان عمه عمر شبه

منفيا بالمدينة على الرغم من انه كان ولى عهد الوليد وكان من المفترض ان يكون هو
تباع سياسة النفتاح على الناس لتوجيه انتقاداتالخليفة مما دفع عمر بن عبد العزيز ل

عشرة من علماء وفقهاءضد الخليفة الجديد حيث شكل ما يشبه الخلية السرية من 
ووجوه البلد هم:عروة بن الزبير وعبد ا بنبن عتبة وابا بكر بن عبد الرحمن وابا بكر بن
سليمان وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد بن ابي بكر وسالم بن عبد ا بن عمر

 انما دعوتكموعبد ا بن عمر وعبد ا بن عامربم ربيعة وخارجة بن زيد وقال لهم اني
للتشاور حول كيفية تخفيف ومنع المظالم التي كان يمارسها الوالي الموي
الجديد بمكة والمدينة ورفع من يعصى منها لسليمان بدمشق ليقطع فيها /

491الخضري ص 



86وفي اقليم خراسان وما وراء نهر جيحون .كان الحجاج والي العراقين قد عين عام 
هجري خلفا لبن المهلب واليا جديدا على خراسان وهو قتيبة بن مسلم بن عمرو بن

هجري وقتل مع اخوته الخمسة49 /649 مواليد /Qutayba AL Bahiliالحصين الباهلي 
هجري و عمل والده مع96م / 715وولده وبعظا من اهله من قبل الخليفة سليمان عام 

يزيد بن معاوية ثم مع مروان الول الذي عينه على ولية الري و خراسان بعهد عبد الملك
ثم اتى دور قتيبة ليعمل تحت امرة الوليد بخراسان وما وراء نهر جيحون حيث تمكن ان

  التيen Ouzbekistan في BukharaبمقاطعةPikindeهجري مقاطعة  87م712يفتح عام 
ظهر فيها العالم / الباحث البخاري 

 التي  Khawarezm en Ouzbékistan/Turkmenistanهجري مقاطعة خوارزم 93كماافتتح عام 
ALظهر فيها عالم الرياضي و Les Khawarezm Chahكان يحمكها شاهاة خوارزم 

Khawarismi  850/785 بينعاش
 التي خلف عليها عبدOuzbekistan-في Samarcande مقاطعة م 712ثم افتتح قتيبة عام 

  في حينهاا بن مسلم.و قال الشاعر نهار 
ائل ذهب الغزز و المقرب الغنى –ومات الندى والجود بعد المهلب - 

اقام بمرو الروذ رهن ضريحة – وقد غيبا عن كل شرق ومغرب .
وما كان مذ كنا ول كان فبلنا –ول هو فيما بعدنا كابن مسلم 
اعم لهل الترك قتل بسيفه-واكثر فينا مقسما بعد مقسم 

 المتاخمةShashومن اقليم الري غزا قتيبة بن مسلم مقاطعة هجري 94 م /751وفي عام 
هجري وهو96م  751 قبل ان يفتح عامOuzbékistan ببلد Ferghana مقاطعة ولبلد الترك 
 باسةTukemanistan  احدى مدن Kashgar/kashiعبد الملك اقليمالوليد بن عام وفاة 

الصين و احدى محطات تجارة الحرير بين الصين وبقيةاسيةالوسطى  وهي ادنى مدائن 
الغربية وافريقية واوربة

 Kashgar/ Kashi, située  dans une oasis du bassin desséché du Tarin, sur le grand itinerair 
d' Aise centrale appele la Route de la Soie, voir, J D Sordel op cite p 461I ..

ارسل قتيبة الباهلي وفدامن ثلثين رجل بقيادة هبيرة الكلبي Kashgarومن اقليم 
La Dynastie de Tang وهو من سللة  م756/713  حكم بين Zong Xuann الصين  مبراطورل

استقبلهم وزير المبراطور استقبال حسنا و م 907 /618التي حكمت بين 
جاء فيهوبعد ثلثة ايام جر ى بينهم حوارا 

وزير امبراطور الصين :انكم غزوتم ارضنا فئانصرفوا عنها فقد عرفنا قلةاصحابكم وحرصكم
على انفسكم وال بعثنا لكم جيشنا يهلككم جميعا .

الهبيرة :كيف يكون قليل الصحاب من كان اول خيله في بلدكم واخره بمنابت الزيتون في
الشام ؟وكيف يكون حريصا من خلف الدنيا قادرا عليها وغزاكم ؟ واما تخويفكم ايانا بالقتلب

فئان لنا اجال اذا حضرت فئاكرمها القتل فلسنا نكرهه ول نخافه .

؟الوزير :فما الذي يرضي صاحبكم ( اميركم )؟.ويقصد الخليفة الوليدوقائده قتيبة  

قال هبيرة انه اقسم ال ينصرف حتى يطئا ارضكم ويختن ملككم وتؤدون الجزية .
 

الوزير:انا نخرجه من يمينه فنبعث اليه بتراب من ارضنا فيطئاه وببعض ابنائنا فيختنهم
وندفع له جزية يرضاها. وامر بصحاف من ذهب فيها تراب مع اربعة من المراء وهدايا

لنه كان بوضعلبلدهم الصين واعاد امراء ثمينة وارسلهم لقتيبة بن مسلم الذي قبلها  
نفسي سيئ حيث كان يعلم بان سليمان الذي سيخلف الوليد سيعمل على قتله وعاد

وكان هذا اول احتكاك / تماس عسكري وسياسي بين العربلمقاطعة مرو ..بجنده 
بكتابه. /انظر بسام العسلي لشام وبين بلد الصين   با  الدولة الموية   (  والمسلمين

74/64 هجري ص1412/م 1992 بيروت عام 8قتيبة بن مسلم الباهلي /دار النفائس ط



م وهي751 م سيواجهعام 756/713 بين Zong  Xuannالمبراطور الصيني  كما ان نفس 
بالشرق لصالح العباسين اخر حرب عربية السنة التي سقطت فيها الدولة الموية
علما بان الصين كما هو حال .La Bataille de Talasواسلمية ضد الصين بمعركة نهرتالس 

كانت ومنذ قرون موغلةبالقدم فتحت كل منهما ابوابها للتجارة فيمالهندية شبه القارةا
 ) للشرق العربيLes Routes de la Soieيسمى ل حقا (طرق الحرير البري والبحري 

السلمي واوربة من خلل الطرق البرية لئاسية الوسطى والطرق البرية والبحرية لبلد
 وبلد الشام وصولالرافدينطرق البحرية والبرية لشبه جزيرة العرب وبلد فارس وال

على البحر الحمرثم المتوسط حيث موائى صوروالحبشة وبلد النيل  مكة وعدن لموائى
وطرابلس وصيده وبيروت وطرطوس نحو اوربة الجنوبية اثينة ومنها لرومة 

بالمحيط الهندي بالتجارة بين الهندبحر عمان المرتبط  كما ساهمت موانئ مسقط على 
حيث عرفت الصين منذ القرن السادس قم بزراعةاشجار التوتوالصين وافريقية الشرقية 

Les Murierالتي يعتاش عل اوراقها (دود القز اي الحرير الطبيعي ) وعرفت بنفس ذلك 
الثالث قم وبالقرن  les Porcelaines والفخار les Fontes du ferالقرن استحراج وصهر الحديد 

  منذL' Encre والحبرLes Papiers وصناعة الورق Le Gouvernait d' Étambotمحرك البواخر 
وبارود القذائف منذالقرنم  منذ القرن التاسع la Boussoleالقرن الول الميلدي والبوصلة

فيالعاشر والطباعة غير المتحركة او الثابتة منذ القرن الحادي عشر والتي عرفها العرب 
الجزيرة في بغداد من خلل عرب ل اليمن و من خلمةالشام وبلد مصر والحبشة وروبلد 

اسية الوسطى قبل السلم وبعده من خلل شعوب بلد فارس و 
 الصول التاريخية للحضارة العربية السلمية بالشرق القصىالسامر/ انظر د فيصل 

sous la direction de  Chaudron Éric; Histoireو150ص1986طبع الشؤون الثقافية /بغداد 
Géo; Éditions Belin 1994 p 96  و K.Buchanan et C.Fitzgerald, l'Histoire de la Chine, Edtions
Nathan, Paris 1995 pp503/510و Sous la direction de René Guidicelli; Chine;; Editions

Arthaud; Paris ; 1987; pp 225/26et 

تشكل جمهورية باكستان التي كانتالتي المقاطعات الستة احدى  Le Sindوفي السند
م حيث711عام المسلمون  غزاها جزئا من شبه القارة الهندية و1947قبل انفصالها  عام 

محمد بن القاسم الثقفي الذي كانلجند ملك  داهر) الذي حاول ان يتصدى الكان عليها ( 
الوليد ستة الف مقاتل من اهل الشام الذين كانوا يبحثون عنومده تحت امرةالحجاج 

 الواقعة على ساحل نهرDebelعمل فئارسلهم لهناك وقادهم ابو القاسم حتى مدينة 
الهند العظيم وقتل ملكهم داهر الذي قال عنه شاعر عربي 
الخيل تشهد يوم داهر والقنا –ومحمد بن القاسم بن محمد 

وهي سياسة اتبعها كثير منواحتل محمدالقاسم معبد اهل السند وبنى عليه جامعا
الغزاة الذين يحاولون تبديل معالم ومعابد شعوب اخضعوها لهم كماحصل بالقسطنطينية

1492م والندلس بعيد تحريرها من قبل السبان عام 1453التي فتحها العثمانيون عام 

واقاليمAL Bayroni التي ظهر فيها العالمBironحتى اقليم محمد القاسم تقدمه واصل ثم 
Zawar و Sawandriو Ismand  من المقاطعات الهندية

 السند وما بعده شرقا حتى بعد وفاة الحجاج عامبئاقليممتنفذا وبقي محمد القاسم 
سليمان الذيالخليفة ومجيئ هجري 96م/ 715هجري ووفاة الخليفة الوليد عام 95

 محمدطلب منه القبض عليوعزله من ولية السند وارسل بدله يزيد السكسكي 
القاسم الذي قال شعرا

اضاعوني واي فتى اضاعوا –ليوم كريهة وسداد ثغر 
م715عام واسط ليموت فيها لمدينةقبل صالح بن عبد الرحمن واقتيد بن القاسم من 

هجري 96

-انشطة الوليد العمرانية والثقافية -6و
 وهو عمه عمر بن عبد العزيزواليه بالمدينة طلبهجري وبناء على 88 م/ 707في عام

مائة الف مثقال من ذهب والفسيفساء ومائة من العمال والبانئين المهرةليد ارسل الو



وبعظهم من اصول رومانية ومسيحية لترميم جدران مكة وتجديد غطاء الحجر السود
وتوسيع مسجد المدينة الذي تعرض للتهديم على عهدي يزيد بن معاوية وعبد الملك بن

مروان وتوسيعه من خلل ظم اراضي وبيوت نساء النبي بما فيها بيت عائشة والتي فيها
قبر محمد وعمر وقبرها 

 حج الوليد محتفل بتلك الترميمات التي شملت مكة وجامعهجري91 م710وفي  عام 
ال من شخص واحد هوبنائا على اوامر الخليفة المدينة الذي اخلته الشرطة من زائريه 

 باعتباره رجل بسيطا منصرفا لقرائة القرئان واستغرب الوليدسعيد بن المسيب
فحياه فاجابه بئاحسن منها وقال الوليد:هكذا ينبغي ان يكون هوامرلوجوده لوحده خلفا ل

العلماء والفقهاء منصرفين للعلم والمعرفة ول يركضون وراء الدينار والجاه 

من الخليفة عمر بز لذي تم تشييده اه بالقدسالوليدترميم مسجد قبة الصخر كما امر
 يوحنا المعمدانJeanالكنيسة البيزنطية بدمشق التي يوجد فيها قبرليدشراء كما قرر الو

خال السيد المسيح وبنى عليها الجامع الموي وابقى على قبر المعمدان  الذي ل يزال
يتوسط الجامع ال موي الذي يعتبر اهم الجوامع والمساجد السلمية ويظم قبورا لقادة

كبار اضافة للمعمدان منهم صلح الدين اليوبي والعقيد الركن العراقي  يسين الهاشمي 

م يمارس سياسة النتقام من القادة717/715سليمان بن عبد الملك بين الحليفة -VIIو
العظام 

وكان واليا على فلسطين قبل ان يتولى الخلفةهجري 54م/ 667مشق عام -ولد بد1
هجري بمنطقة دابق99م/717وتوفي عامهجري 96م/715بعيد وفاة اخيه الوليد عام 

  عن خمسة واربعين سنة .بسورية بقسرين 

-معاصروه 2و
 قتيبة الباهلي وفداي ارسل لهم الذ756/713بين Zong Gaoفي الصين:المبراطور 

م حيث كان715 /713 بين Théodore IIIوفي بيزنطة المبراطور سم الخليفة الوليد ,بئا
سليمان قد اعتمد على اخيه مسلمة بن عبد الملك ليكون قائده على الثغور مع الروم

98عام الذين لم يصطدم بهم على الرغم من المناوشات التي حصلت بين الطرفين 
دولة الفرنج/ فرنسة :الملكوبم ,731/715 بين Gregor IIIالفاتيكان القديس وبهجري,

Dagobert III وم 715/711 حكم بينThierry IV بالقلقوكان يشعر م 737/715حكم بين
الذي يهدد بلده المجاورة لسبانية التي كانت قد تتعرض للغزو السلمي و سيتصدى

Thierry IV م للغزو السلمي لجنوب بلدها بقيادة بطلها 732 عامCharles Martelالذي 
ليقل من وجهة نظرالغرب كله عن وجهة نظر العرب والمسلمين اليجابية تجاه كل من:

موسى بن نصيرشام و فارس والببلدنضيره عبد الرحمن الغافقي وخالد بن الوليد 
الباهليوقتيبةبن مسلم  الثقفي يوسف محمد بن القاسم بن وباسبانية وطارق بن زياد 

وصلح الدين اليوبي وبيبرزالمملوكي بمصر وبلد الشامالوسطى والصين  بئاسية

الملكعبد والده  وصيةبتنفيذ الذين كانوا يطالبون القادةسليمان كان سليمان يكرة  ول3و
الذي و حولها لخيه سليمان.لهالولده الوليد لتسليم الولية لعمه عمر غير ان الوليد تنكر 

 هجري اي قبيل95 م/714عام كل من الحجاج الذي توفي اعترض على توليه الخلفة
695عام ولدالثقفي يوسف محمد بن القاسم بنالخلفة و سليمان فترة قصيرة من تولي 

هجري فتح بلد السند والپنجاب وهي الن جزء من51م /  715 واغتيل عامهجري 31/م 
عزله سليمان من ولية السند وارسل بدله يزيد بن ابي كبشةي لذواپاكستان.

صالح بن عبد الرحمن لمدينة واسط ليموتوارسله بصحبة السكسكي الذي قبض عليه 
هجري 96م/715عام فيها 

هجري و49م/ 669بين عاش كماقتل الخليفة سليمان القائدقتيبة بن مسلم الباهلي 
 على الرغم من محاولته مهادنته واستعداده لن يعمل تحتهجري بخراسان96م/915

امرته ودون العتماد على يزيد بن المهلب الصفر الذي صار الرجل المفضل لدى سليمان



والذي امر قوات من اربعة وخمسين الف من الجند منهم عشرة الف بقيادة ضرار بن
حصين الضبي وعشرة الف من الزد وعليهم عبد ا بن حوزان وتسعة الف من اهل

البصرة وعليهم وكيع التميمي الذي قاد الجيوش الخرى والتي هي وسبعة الف من بكر
وعليهم الحضين بن المنذر و سبعة الف من الكوفة وعليهم جهم بن زجر وسبعة الف من
الموالي الديلم عليهم حيان النبطي و اربعة الف من عبد قيس عليهم عبد ا بن علوان

عوذي والذين بايعوا وكيع التميمي الذي تصدى لقتيبة الباهلي الذي كان يقلب ملك
خراسانب اخوته الخمسة واولده وعدد من عياله سطى وقتل معه  الوبئاسيةالعرب 

مما اثار عجب كثير من الناس الذين كان احدهم من المسلمين الفرس الذي قال يا معشر
العرب قتلتم قتيبة الباهلي وهو ملككم هنا وا لوكان منا فمات فينا لجعلناه في تابوت

ونستفتح به اذا غزونا 
كما رثاه عبد الرحمن بن جمانة الباهلي بقصيدة جاء فيها 

(كان ابا حفص قتيبة لم يسر –بجيش الى جيش ولم يعل منبرا -
فما رزئ السلم بعد محمد – بمثل ابي حفص فيبكيه عيهرا.

 
كاشغر بتركستان آخر مدينة وصلها  قتيبة بن مسلم الباهلي في الشرق

كما ان يزيد بن المهلب ولكي يبرر تصفيته للقائد قتيبة بن مسلم قاد جيشا كبيرا خسر
ظهر فيها المؤرخ محمد بن جرير الطبريمعظمه قبل ان يفتتح جرجان وطبرستان 

 هـ  310م/ 923 هـ و-224م/ 839عاش بين

هجري بطبرستان ببلد فرس224م/838غلف مسلسل عن  محمد جرير الطبري ولد عام 
هجري ببغداد ويماثل مؤرخ الغريقي هيرودوت عاش بين310م/سل923وتوفي عام 

م17قم /59 عاش بين Tite-Leveقم و عندالرومان 424/484

وكتب يزيد بن المهلب لسليمان كتابا جاء فيه بعد البسملة .الى اميرالمؤمنين سليمان بن
 بعد ان اعيا ذلكعبد الملك اما بعد فان ا قد فتح لمير المؤمنين سليمان فتحا عظيما

سابور ذا الكتاف وكسرى بن قياذ وكسرى بن هرمز واعيا الفاروق عمربن الخطاب

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Xinjiang_Kashgar.svg
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:IMAM.jpg&filetimestamp=20130624094717&


وعثمان بن عفان ومن بعدهما من خلفاء ا حتى فتح ا ذلك لمير المؤمنين سليمان و
صار عندي من خمس ما افاء ا على المسلمين بعد ان صار الى كل ذي حق حقه من

الفئ والغنيمة ستة الف الف وانا حامل ذلك لمير المؤمنين
..504 /انظر الخضري ص 

كما انتقم سليمان من كل من القائدين الكبيرين فاتحي الندلس موسى بن نصير وطارق
بن زياد اللذين اعتقلهما وقتلهما بالشام 

كما ان سليمان وقبيل وفاته كان قد تنكر لعمه واخوته ومنهم مسلمة وسمى ولده ايوب
الذي ليزال صغيرالخلفته متجاوزا عمه عمر بن عبد العزيز واخوته عير انه وبعد ان مرض
اشار عليه بعض المقربين له لن يعيد النظر بها فوافق مضطرا للعهد بها لعمه ومن بعده

لئاخيه يزيد بن عبد الملك وليس لمسلمة .

م/720هجريو 99/م 717 الخليفة (العادل) عمرالثاني بن عبد العزيز بين VIIIو 
 هجري101

والده مروان وبعهدي -هو البن الكبرلعبد العزيز بن مروان الذي عمل واليا في مصر1
تزوج من زوجته الولى ليلى بنت عاصم بنواخيه عبد الملك لمدة عشرين سنة تقريبا 

ي اسمته على اسمعمر بن الخطاب التي انجبت له اربع ذكور هم ولدها البكر عمر الذ
وابو بكر ومحمد وعاصم ابنها الصغير الذي حمل اسم والدها عاصم بن عمر بنابيها 

كان متزوجا  من جميلة بنت ثابت النصارية كما كان له من زوجاته ائاخرياتي الخطاب الذ
ثلثة ذكور هم: الصبغ وسهل وسهيل وثلث بنات هن ام الحكم ووزبان وام البنين 

سمعانبمنطقة دير هجري وتوفي 61 م/682 بالمدينة عامالعزيز-ولدعمر بن عبد 2و
عمر بن عبدبكتابه هجري / انظرد. علي محمد الصلبي 101 /م 720 بسورية عامبحلب 

 17ص2006/1427العزيز /دارالمعارف بيروت 
لمدينة على يدي عدد من الفقهاء ممن لم يمت او يقتل اوبا -تتلمذ عمر بن عبد العزيز3و

يغتال او يهرب من الصحابة الذين عاشوا وعاصروا فترة البعثة والهجرة للنبي والخلفاء
الربعة الوائل وخمسة وعشرين من التابعين منهم عبد ا بن مسعود مفتي المدينة

عبد العلى عبد ا العنزي وميمون بن مهران وسعيد بن المسيب وسالم بن عبد او
بن عمر بن الخطاب .

- تزوج عمر بن ع ع من اربع نساء هن :فاطمة بنت عمه عبد الملك التي قيل فيها4و
شعرا 

بنت خليفة والخليفة جدها –اخت الخليفة والخليفة زوجها ...
وانجبت ثلثة اولد هم اسحاق ويعقوب وموسى كما تزوج من لميس بنت علي بن

ن هما :عبد ا وبكر اضافة لفتاة تسمى ام عمار كما تزوج من اميالحارث التي انجبت ولد
عثمان بنت شعيب بن زيان التي انجبت ابراهيم كما تزوج الرابعة وهي ام ولد والتي

انجبت ستة ذكور هم :عبد الملك والوليد وعاصم الصغير او الثاني ويزيد وعبد العزيز وزيان
اضافة لبنتين هما امينة وام عبد ا و بذاك يكون عمربن العزيز قد انجب اثنا عشر ولدا

وبنتين وبعض الروايات تتحدث عن ست بنات ومنها رواية للجوزي في سيرته ع ع.

قتل تم وبئامرة عبدالملك بعهدلطائف با ثم لمدينة واليا باهجري صارعمر 87-في عام 5و
 ع.بن ع ع /بتاريخ خبيب بن عبد ا بن الزبير وهو من بين اهم العمال السيئة والمدانة 

 .29/28علء الصلبي ص 
بعضعزل ة الجديد الوليد بن اخيه عبد الملك بالخليفةع ع ع باقناع   المدينة نجحمنو

بال امرا حيث اصدرولته الذين يتمادون في استغلل واضطهاد وتعذيب وقتل المعارضين 
غير انه لم يلتزم بما امر به مثلما لم يلتزم بهيقتل احد من الناس ال بعد موافقة الخليفة 

ولته 
م/656لد عام حروري من الخوارج من بكر وائل و(نجدة بن القبض على فالحجاج بالعراق 

تقول بحكموسئاله ماذا هجري بدمشق 69 م/ 866هجري بالحجاز واستشهاده عام 36
 ؟بني امية 



قال الحروري انهم ظلمة وطغاة وهم الذين اوصلوا من امثالك من الظالمين الينا .فئارسله
انك اجور من سبقك لنكجابه  ؟ فئابحكميللوليد ليحكم امره فسئاله الوليد ما ذا تقول 

 ابن الريان ان يضرب عنقه ففعل .فقال  عمر بن ع عسيافهبعثت الينا واليا ظالما فئئامر 
/عليوللسلممااصبت فقد كان سجنه  عنه اصوب للخلفة يمة للوليد بعد تلك الجر
31الصالبي ص

 ترك ولية المدينة الخلفة من عمه عمر الذيمغتصباالخليفة سليمان  -عندماصار6و
 لعزل الولة الطغاة ومنهمورافق سليمان للحج ونصجهمشق بدوالطائف وصار مقيما 

لمدينةاوالي مكة خالد القسري الذي كان ل يقوم بواجباته تجاه الحجيج وعثمان بن حيان 
  اعطى هدايا كثيرةفلم يستجب له سليمان الذي قيتها بمواوالطائف لنه لم يؤم الصلة  

لمن ل يستحقها وحجبها عمن يستحقها فقال له رئايتك زدت اهل الغنى غنا وتركت اهل
للتعامل بالحسنىرجاه رد المظالم فضل من بذل الصدقات كما ورجاه ان نالفقر بفقرهم .

مع زيد بن الحسن بن علي بن ابي طالب الذي سبق وان كتب للوليد يحثه على خلع
لمدينة عثمان بن حيان لن يجلده مائةباكتب لواليه لم يستجب لرجاء عمه سليمان الذي 
شوارع المدينة حافيا غير ان سليمان توفي قبل ان يتم ارسال المر  بجلده ويسوقه 

36الذي الغاه عمر / علي الصلبي ص 

 :ايها المسلمون سلم ا ونبيه محمدع ع ع الولى بعيد توليه الخلفة قال -بخطبته7و
عليكم اما بعد : سئاعمل على ان احي الحقمن المهاجرين والنصارجميعا واله وصحبه

واقاتل الباطل حتى يئاتيني الموت وانا على ذلك من صحبنا ليصحبنا بخمس يرفع الينا
حاجة من ليستطيع رفعها ويعيننا على الخير بجهده وبدلنا على الخير لما نهتدي اليه ول

يغتابن احدا ول يعترض فيما ل يعنيه .والسلم  .

-معاصروعمر بن عبد العزيز 8و
وهو من الرموز الساسية وبدايةم  756 /712 بين Zong Xuanالصين. المبراطور ب

م 909/ 618 حكمت بين Tangالحضارة الصينية لسللة 

 م وكان الوالي المسلم على الثغور741 /717 بينLéon IIIوفي بيزنطة :المبراطور 
مجاهدتهم هجري عدمايقاف 99تجاهها مسلمة بن عبد الملك وقرر الخليفة ع ع عام 

غذية لطعامهم على الرغممع ا وبعث له الف الدواب لتحملهم والنسحاب من اراضيهم
هجري بهجمات على سواطئ اللذقية مما اجبر ع ع لن100مالروم قاموا  عام ان من 

هجري قوات بقيادة الوليد بن هشام المعيطي وعمرو بن قيس الكندي101يوجه عام 
لصد العدوان البيزنطي وتبادل السرى معهم بغض النظر عن اديانهم او اجناسهم

 216/ 214/د.علي الصلبي ص 

م 731/ 715بين St Grégoire IIوفي الفاتيكان :

حيثMerovingienم الذي عمل على توحيد مملكة 737/ 715 بين Thierry IVوفي فرنسة 
واصبح هو السيدNavaroو Toringanو  Saxon وFrezoneاميري مقبيلتي ومقاطعتي   اخضع

جنوب غرب فرنسة حيث القادمتين من السلميتينالمطلق وتصدى للغزوتين اليتيمتين 
بقيادة عبد Poitiersنطقة بمم 732  عاموبقيادة السرح م715اسبانية عام حدودها مع 

 اوقف الزحف السلمي الذي  Charles Martelالرحمن الغافقي الذي تصدى له

داره المتواضعة نسبيا وجعل له حارس واحد فقط هو عمر بن مهاجر حكم ع ع ع من -9و
متنفذه منذ عهد معاوية و صارت تشكل قوى  ظهرتالتي والغى فرق الحراسةالضخمة

في قصر الخلفة الذي بناه معاوية وتم توسيعه لعدة مرات فهجره عمر وحوله لمقرالدارة
حيث وضع تشكيلت متخصصة منها  لمركزية التي جعلها  العامة

وعمال البريد القصرومعه الكتبة الحاجب او مدير 
وحامل الختام ليث بن ابي امية 

وصاحب الشرطة عمربن يزيد الكلبي 



وديوان المال من الخراج والعشر والجزية وماليها من المور الماليةوعليه صالح بن جبير
وديوان الجند عليه عتبة الطائي 

وديوان الصدقات عليه عمر بن عتبة القريشي 
وديوان الصائفة او الحرب عليه مسلمة بن عبد الملك ووليد بن هشام 

 القضاة وديوان القضاء عليه قاضي 

 - ولة ع ع ع10و
م/718في شمال افريقية :اسماعيل بن عبد ا بن ابي المهاجر المخزومي بين 

 هجري وكان قد امن132عام توفي حيث هناك هجري واقام 102م/ 720 هجري و100
هجري115وم/732 بين الكلبيبالسلم خلق كثير من قبائل البربروخلفه بشربن صفوان 

يلحظ عبد ا العروي في تاريخ المغرب / المركز الثقافي العربي/هجري 108م /721 و
..265وعلي الصلبي ص 359 ص 1995

م قبل ان يولي عليها عع715/96وفي الندلس كان عليها محمد بن يزيدالقريشي بين 
السمح بن مالك الخولني وكتب له عع يدعوه لعودة المسلمين من الندلس اشفاقا

عليهم وخشية ان يتغلب عليهم العدو لنقطاعهم وراء البحر.غير ان السمح كتب له يقول
 ولذلك قر عع فصل الندلس عن عمالة افريقيةوجعلهابهاان الناس قد كثروا وانتشروا 

و صالح136مستقلة/ يلحظ حسين مؤنس في كتابه  فجر الندلس المصدر السابق ص 
 215و علي الصلبي ص 140العلي عمر بن ع ع ص 

 سليمان وبقي فيها حتىفيها بعهدفي مكة :عبد العزيز بن عبد ا الموي كان واليا و
264 ابن حيان / علي الصلبي ع ع ص اشار له عهد هشام حيث توفي فيها و

المدينة :محمد بن عمرو بن حزم كان قاضيا فيهاوب
وفي اليمن :يوسف بن عمر 

وفي مصر :كان عع قد ولى عبد الملك بن رفاعة الفهمي ثم عزله في ربيع الول
..265هجري وولى ايوب بن شرحبيل بن اكرم بن الصباح / علي الصلبي ص 99

وفي الكوفة الوالي العادل والنزيه عبدالحميد بن عبد بن زيد بن الخطاب  توفي
 هجري وكتب له عع بعد البسملة اما بعد :فئان اهل الكوفة قد اصابهم115  عام 

عمال السوء وان قوام الدين العدل  نبيه من   بلء وشدة وجور في حكم ا وسنة 
والحسان فل يكون شيئ اهم اليك من نفسك فل تحملها قليل من الثم ول تحمل
خرابا على عامر خذ منه ما طاق واصلحه حتى يعمر وليؤخذ من العامر ال وظيفة

 ولثمن الصحف ول اجور  والعياد   النوروز   هدايا  الخراج ول تئاخذ اجور الضرابين ول 
 النكاح ول خراج على من اسلم من اهل  دراهم  الفتوح ول اجور البيوت ول 

.163 ص بكتابه عمر بن عبد العزيز و علي الصلبي 511 / الخضري ص الذمة.والسلم

وفي البصرة  عدي بن ارطاة الفزاري الذي قبض على يزيد بن المهلب بن ابي صفرة الذي
امام عمر بن العزيز الذيحضره عدي برستان وجورجان وهرب للبصرة فابطكان واليا 

 فهرب منبحلب فحبسهسئاله عن الموال الكثيرة التي كانت بين يديه فنكر وجودها
السجن للبصرة حيث تمرد بها من جديد في عهد الخليفة الجديد يزيد الثاني الذي كان قد
صاهر بني عقيل الذين كانوا من بين ضحايا يزيد ابن المهلب الذي قام ولده معاوية بقتل

 264وعلي الصلوي  ص 515والي البصرة عدي بن ارطاة / الخضري ص 

تجاهالمعسكرة لجند كان باوفي الجزيرة الشمالية وارمينة عمر بن هبيرة الفزاري 
هجري ثم100البيزنطيين تحت امرة مرو بن معاوية العقيلي قبل ان يعينه عع عام 

صارواليا علىالعراقين بعيد مسلم بن عبد الملك الذي بقي فيهما لبعض الوقت واليا بعيد
هجري /  الخضري107قضائه على يزيد بن المهلب بن صفر وتوفي عمر بن هبيرة  عام 



 .264وعلي الصلبي ص 516ص 

 بن عبد ا الحكمي الذي عمل معكان الجراحخراسان وسجستان بلد فارس و وفي 
اضطررتم   وكتب له عع  لتغزوا وتمسكوا بما في ايديكم وان صرة من  قبل..بالالحجاج 
 بان نشر الدين لينبغي ان يكون بالسيف وان من حق وواجب الشعوب ان  لقناعته  فاقفلوا.

  تدافع عن اوطتنها ومعتقداتها
فاجابه الحكمي بئان المسلمين يرفضون ذلك لنهم انتشروا وتعاشروا مع القوم.

 اللهم اني قد قضيت الذي علي فل تغز بالمسلمين فحسبهم الذي فتحته عليهملهفكتب 
كتب له كتابا اخر يقول فيه انظر من صلى قبلك الى القبلة فضع عنه الجزية ثم ارسلو

بدعوة اهل الذمة بالحكمة والموعظة الحسنة للدخول في السلم فئان اسلموا فضع
عنهم الجزية ويكون لهم وعليهم ما للمسلمين 

ونتيجة لهذه السياسة المعتدلة التي اتبعها عع ودخل من اهل خراسان الف منهم مثلما
100م/718دخل البربر في شمال افريقية على يدي الوالي اسماعيل بن المهاجر بين 

 وغيرهما من الولة الذين احسنوا الدعوة والعدل هجري102م/ 720هجري و

 هجري112/وبقي الجراح الحكمي في خراسان حتى عهد الخليفة هشام حيث قتل عام 
 فتوح البلدانو.326و 141/ لحظ الطبري نقل عن صالح العلي كتابه بعنوان  ع ع ص 

224وعلي الصلبي ص 232لبلذري ص 

من اهلها اقترح ان يرسل وفدا ذيسليمان بن ابس السرح الالوالي -وصغد وفي سمرقند
 الخليفة عمرعامله سليمانبلغ اصابهم على يد قتيبة بن مسلم فاممالدمشق يشتكي 

الذين استوطنوا في بلدهم وقرر القاضيالمسلمين  قاضيا يقضي بينهم وبين يكلفلن 
 سمرقند لمعسكرهم وينابذوهم على سواء فيكون صلحا جديدا او ظفرامسلموبان يخرج 

فقال اهل الصغد : بل نرضى بما كان فان عدنا للحرب لندري لمن يكون الظفر وان لم يكن
لنا كنا قد اجتلبنا عداوة  وهو ما يسمى بسياسة المر الواقع 

عليها عمرو بن مسلم الباهلي الذي دعاه عع لعدم التوسع والمقاتلةكان وفي الثغر..
والعمل على نشر الدعوة من خلل التجارة والتزاوج وغيرها من الساليب السلمية /

و216علي الصلبي ص 

في السند :كان الوالي الذي بعث له عع كتابا يدعو فيه اهل السند للسلم بدون قتالو
..514فاسلم منها خلق كثير / الخضري ص 

الذين  في الذان اليومي ما اقره من سبقه من الخلفاء المويين   ع   الغى ع ع -11و
الشام من سب علي بن ابي طالب مما دفع كثيرعزة ان ينشده قائل :  سبقوه 

وليت فلم تشتم عليا ولم تخف – بريا ولم تتبع مقالة مجرم  
تكلمت بالحق المبين وانما – تبين ايات الهدى المتكلم. 

.وصدقت معروف الذي قلت بالذي – فعلت فاضحى راضيا كل مسلم 

 ع  سياسة(محاسبة المستغلين من المويين )وفقا لقاعدة من اين لكع  ع -مارس12و
حيث جمع عددا من سادة وقادةمه هذا و ردكثيرا من المظالم لصحابها كما فعل جده ل

وشيوخ المويين في الشام ومنهم ولده عبد الملك ووزيره مزاحم وقال لهم ان ا بعث
محمدا رحمة ولم يبعثه عذابا للناس ثم اختار له ما عنده وترك للناس نهرا شربهم سواء

في الحجاز وهي من ممتلكات احد امراء يهود خيبر وفيها عين Fadikثم وكانت مقاطعة  
فوارة ونخل كثير قد صارت بيدي محمد ثم وليها ابو بكر وعمر وعثمان ثم مروان وصارت
لعبد الملك ثم لولديه الوليد وسليمان حتى افضى الئامر الي ولم تكن من مالي وانني

اشهدكم انني رددتها على ما كانت عليه ولذا فليرد كل واحد منكم او في ولدكم وبناتكم
او اخوتكم او اخواتكم او في نسائكم او في جارياتكم و في غيرهم ما فيما بيديه من مال

وحدد جائزة تتراوح بين مائةواقطاع ليس له ودعا كل من له حق عليه ان يطالب به 



وثلثمائة دينا لكل شخص يخبر عن مال او اقطاع اغتصب ان يبلغ به الولة او مركز
271./  الصلبي ص الخلفة حي ثتوافد للشام عدد منهم ومنهم خاصةاهل سمرقند

رفع المظالم المالية عن الذميين ال ما يتعلق بالجزية المقررة وان يتم رعاية-13و
من النساء والرجال اسوة بما سبق وان عمل به  وفقيرهم وعاجزهم   محتاجهم

السلف الصالح ومنهم عمر بن الخطاب في حين كان عبد الملك قدزاد على اهل
قبرص مبلغ الصلح الذي فرضه معاوية عليهم وهو سبعةالف دينار في السنة

لتسعة الف فابطل عمرالزيادة مثلما فعل في انقاص ما كان يؤخذ من ذمي
العراق في الكوفة والبصرة والموصل 

ان ا سبحانهلوالي البصرة عدي بن ارطاة يقول :بعد البسلمة اما بعد ع ع ع فقدكتب 
انما امر ان تؤخذ الجزية ممن رغب عن الئاسلم واختارالكفر عتيا وخسرانا مبينا فضع

الجزية على من اطاق حملها وارفق بهم واذا كبر الرجل منهم وليس له مال فانفق عليه
فانه كان له حميم فمر حميمه ينفق عليه وخل بينهم وبين عمارة الرض فئان في ذلك
صلحا لمعاش المسلمين وقوة على عدوهم وانظر من قبلك من اهل الذمة ممن كبرت
سنه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب كان من الحق عليه ان يقوته حتى يفرق بينهما

موت او عتق فلقد كان امير المؤمنين عمر قد مر بشيخ من اهل الذمة في المدينة يسئال
على ابواب المناس فقال له نحن ما انصفناك كنا اخذنا منك الجزية في شبيبتك ثم

ضيعناك في كبرك اذهب لبيت المال وخذ حاجتك منه 

منع استعمال  و  - كما ارجع عمر لهل الذمة كل ارض او كنيسة او بيت اغتصب منهم 14      و
اهل الذمة في اعمال السخرة  الخاصة حيث كتب يقول :نرى ان توضع السخرة عن هل

الذمة فئان غايتها  امر يدخل في المظالم مما اشعرهم بانهم انما يعيشون في ظل
 امنين مطمئنين ل يضارون ول يستضعفون ول يستعبدون لهم حقوقهم  السلمية  الدولة 

ان والسنة والشارع المؤمن . اقر مبدئا  ء  المعلومة وواجباتهم المحدودة ضمنها لهم القر
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 عمر لعامله في الكوفة يقول له انظر من كانت عليه جزية فضعف عن ارضه-كتب15و
فاسلفه ما يقوى على عمل ارضه فانا ل نريدهم لعام ولعامين وجعل عمر موقف المرونة
في الجزية من اهل الذمة سياسة عامة في كل المصار السلمية التي فيها مسيحيين
ويهود ومنها افريقيةحيث ان الوالي عثمان كان هو الخر ياخذ الجزية حتى ممن اسلموا

من البربر   

البربريةLoita ع ع التعامل مع النساء السبايا وخاصة من نسار قبيلة لواتة -منع16و
بشمال افريقية على انهن عبيد و سلع تباع وتشترى بل امريقول من كانت عنده امرئة

منهن فليخبطبها من ابيها وال فليردها لهلها  

منع استعمال القوة والتهديد والسجن لئاهل البصرة او غيرهم لستخراج الخراج-17و
منهم حيث ادعى عامله في البصرة عدي بن ارطائة في كتاب بعثه للخليفة عمر الذي

اجابه بعد البسلمة اما بعد :فالعجب كل العجب من اسئذانك اياي في عذاب هؤلء لخذ
الخراج منهم كئاني جنة لك من عذاب ا وكان رضاي ينجيك من سخطه فمن اعطاك

فاقبله عفوا والئا فاحلفه فوا لن يلقوا ا بخيانتهم احب الي من ان القى ربي
بعذابهم 

 برئ حتىالقضاء القائم على مبدئاالمتهم  الول على عمرجده لمه اعتمدكما فعل -18و
ل جريمة بدون تهمةواثباتتثبت ادانته والبينة على من ادعى واليمين على من انكر و 

ومحاكمة وشهود ودفوع وعدم تركها لقرارات الوالي وحده الذي قد يشتط او قد يلم من
سبقه او يعجز من يخلفه فلقد اشتكى بعض اهل سمرقند والصغد لدى واليهم الجديد
سليمان بن السري على ان واليهم السابق قتيبة بن مسلم الباهلي قد غدربهم واذن



قضىوالوالي الجديد لعدد منهم لزيارة الخليفةفي دمشق الذي رحب بهم واستمع اليهم 
بان يخرج عرب سمرقند لمعسكرهم الول على حدود سمرقند وينابذون اهلها من جديد
فيكون صلحا جديدا او ظفر عنوة .فقال اهل سمرقند :فان عدنا للحرب ل ندري لمن يكون

فتنازلواالظفر وان لم يكن لنا اجتلبنا عداوة في المنازعة وانا خالطناهم وامنونا وامناهم 
عن شكواهم 

دعا للرفق بالحيوانات حيث حدد حمولة البعير بستمائة رطل فقط حيث كان يحمل-19و
في مصر خاصة بحمولة لطاقة له عليها ودعا للئاكثار منها وتنويعها ومنع بيع الحيوانات

الهند التي صارت الدولة  ب  والمواد للعدو حتى لو كانت بئاسعار عالية ومنع بيع الخيول 
لسلمية على حدودها ..  ا  العربية 

دعا لستعمال النهار والبحار في التجارة و لطلق الجسور والمعابر للسابلة-20و
 225و 64و 59يسيرون عليها دون جعل / بدل  / علي الصلوي ص 

كتب لعماله برعاية المهاجرين والغادين والرايحين من المسلمين بين المصار-21و 
السلمية ولهم اسوة بالمهاجرين فيئا فيما افاء ا عليهم شئانهم شئان المسكين وابن

السبيل وذوي الرقاب ..
اشار الفيلسوف وعالم الجتماعفقد اهتم عمربن عبد العزيز بالمعرفة والتعليم: -22و

و160م/ /776بينعاش العربي المسلم عمر بن بحر الجاحظ المناني البصري المعتزلي 
هجري بكتابه البيان والتبيين بئان عمر بن عبد العزيز قال (من قال ل ادري فقد253م/869

بكلحيث ركز ع بن عبد العزيز على القواعد التعليمية المتعارف عليها )انحز نصف العلم 
سلمية اعمار واعداد وحاجات الطلب واختيار المعلمينلالمم التي سبقت الدولة ا

المختصين الناجحين الذين يختارون المناهج وطرق ممارستها واستخدام الدوات
التعليمية العصرية وان تكون الجوامع والمساجد والبيوتات الخاصة مقرات للتعليم. 

 يقول فيه بعد البسملة اما بعد فاني اخترتك على علم مني بك لتئاديبلسهلوكتب 
ولدي فصرفتهم اليك من غيرك وذوي الخاصة بي فحدثهم بالجفاء فهو امعن لقدامهم

وترك الصحبة فئان عادتها تكسب الغفلة وقلة الضحك فان كثرته يميت القلب وليكن ما
يعتقدون من ادبك بغض الملهي التي بدؤها من الشيطان وعاقبتها سخط الرحمن فانه

بلغني عن الثقات من اهل العلم ان حضور المعازف واستماع الغاني واللهج بها ينبت
في القلب كما ينبت العشب الماء .ولعمري لتوقي ذلك بترك حضور تلك المواطن اي سر
على ذي الذهن من الثبوت على النفاق في قلبه وهو حين يفارقها ل يعتقد مما سمعت

اذناه على شيئ مما ينتفع به.وليفتتح كل غلم منهم بجزء من القرئان يبت في قرائته
فئاذا فرغ تناول قوسه ونبله وخرج الى الغرض حافيا فرمى سبعةارشاق ثم انصرف الى

القائلة فان الحسن ابن مسعودكان يقول :يابني قيلوا فان الشياطين لتقيل .والسلم
..137/علي الصلبي ص 

و ظهرت في عهد ع ع  عدةمدارس وفي اكثر من مصر / اقليم عربي واسلميومنها 

عهد الرسول الخليفتين ابو بكر وعمر مركزا دينيا وثقافياب  التي كانت مدرسة المدينة
كبيرة اجتمع فيها كثير من الفقهاء والعلماء المسلمين الوائل الذين يطلق عليهم صحابة
والذين كان منهم مائة وثلثون فقيها وعالما في زمن عمر بن الخطاب ومنهم خاصة علي
بن ابي طالب وعبد ا بن مسعو وعائشة وزيد بن ثابت وعبد اللع بن عباس وعبد ا بن
عمر ومحمد بن ابي بكر وعبد ا بن الزبيروابا ذر الغفاري  وغيرهم الئا انها بدئات تتراجع
وتفقد مركزها بعيد ان قتل فيها الخليفة عثمان وهجرها المام علي للكوفة .غير انها لم

تفقد دورها بحكم كونها تحتفظ  بقير محمد  وازواجه وبناته بمن فيهن فاطمة وقبر ابي بكر
وازواجه وعمر وازواجه والحسنواواجه  ومئات من الصحابة واهل البيت فبقيت المدينة

بئالنسبة للمسلمين المدينة الثانية بعد مكة وقبل القدس كما.ظهر فيها عدد من الفقهاء
والعلماء التابعين اي الذين لم يروا او يصاحبوا الرسول منهم سعيد بن المسيب وعروة بن
الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن بن سعد النصارية والقاسم بن محمد بن ابي بكر وسليمان

بن يسار ثم ظهر فقهاء اخرون ومنهم خاصة عبد الئاعلى بن ابي عبد ا العنزي  و
هجري وعلي98ميمون بن مهران و سعيد بن المسيب و صالح بن كيسان المتوفي عام 



بن الحسين والقاسم بن محمد وسالم بن عبد ا . 
وبلغ عدد العلماء والفقهاء في المدينةالذين اخذ عنهم عمر بن العزيز قبل ان يغادرها
لدمشق ثلثة وثلثين فقيها وعالما منهم ثمانية من الصحابة وخمسة وعشرين من

التابعين 

 حيث كانت مكة على الدوام ومنذ نشئتها مركزا دينيا و ثقافيا وتجاريةومدرسة مكة
بحكم  موقعها الجغرافي البحري  

ظهرت بها قبائل قحطان الذين ظهر بينهم كثير من العارفين والشعراء قبل السلمكما 
 عكاظ حيث ابدع الشعراء وظهرتثقافي فيحيث كان يقام فيها السوق التجاري وال

الرائعة اراتهم معلقاتهم/ مخت
د السلم الذي قلل من دو الشعر والشعراء غير انه لم يلغ وجودهم بل كان هناموبع

 حسان بن ثابت شاعر الرسول وغيره العشرات 
 مدوني القرئان وعبد ا بناحد عبد ا بن عباس منهموالحفظة ظهرفيها المدونونكما 

 وغيرهم ..زيد بن الحارث الزبير وعبد ا بن عمر واحمد بن ابي بكر والحسن و
 سنويا منافي ومن الفقهاء التابعين ابن نجيح وابن جؤيح ويقيتمكة تجد نشاطها الثق

خلل الحج والعمرة حيث يئاتيها المسلمون من كل اصقاع الدنيا .

105عكرمة المكي المتوفي عام رواةالحديث منهم كما ظهر فيها في العهد الموي 
هجري اخذ عن علي بن ابي طالب وعائشة وابن عباس وعقبة بن عامر وابي هريرة وزيد

بن الرقم وعبد ا بن الزبير ورافع بن خديج وكان عكرمة كثير السفار حيث زار افريقية
الشمالية وعطاء بن ابي رباح الذي صار في العهد الموي مفتيا في مكة ومجاهد بن جبر

هجري عن عمرثلثة وثمانين الذي تفقه وفسر عن عبد ا بن102المكي المتوفي عام 
عباس وعلم عبد الملك وعمر بن عبد العزيز الذي استقبله في دمشق

 تئاثرت بفقهة علي بن ابي طالبو التي كانت تعاصر مكة والمدينة ومدرسة اليمن
واحفاده وظهور زيد بن علي بن الحسين فيها اضافة لطاووس بن كيسان المتوفي بمكة

 هجري وهو من بقايا النفوذ الفارسي في اليمن بعد السلم وهو يقاس بفقهه106عام  
كفقه محمد بن سيرين في البصرة 

كما ظهر في اليمن فارسي اخر هوالمؤرخ والقاضي في صنعاء وهب بن منبه الذي قتل
هجري من قبل يوسف بن عمر والي اليمن في زمن الخليفة هشام كمااشار110عام 

الشيرازي

 التي نزل بها بعيد الفتح السلمي عدد من الصحابة ومنهم خا صة ابوومدرسة البصرة
موسى الئاشعري  لذي صار طرفا في التحكيم لعلي ضد عمروبن العاص حكم معاوية

وعمران بن حصين وسليمان التميمي وربيعة بن ابي عبد الرحمن وابراهيم بنةابي مسرة
هجري والذي116ومحمد بن سيرين وعمرو بن دينار وحسن الفقيه البصري المتوفي عام 

 عمربن عبد العزيزفي اهميته الفقهية وتلميذه الحافظ قتاده بن دعامةلهاشار 
ريخ انساب العرب .بتاهجري و اشتغل 118السدوسي المتوفي عام 

  التي كانت منذ ان جعلها علي عاصمته وفد اليها ثلثمائة وسبعينومدرسة الكوفة
عالما وفقيها عربيا و مسلما منهم ثلثمائة ممن شهدوا مبايعة يوم الشجرة وسبعون ممن
شهدوا معركة بدر وفيهم عبد ا بن مسعود وتلمذته علقمة بن قيس وابراهيم النخعي
ومسروق بن الجدع وعبدة السلماني والسود بن يزيد ومرة الجعفي واستمرت الكوفة

تنتج الفقهاء والعلماء في العهد الموي ومنهم عامر بن شرحبيل الشعبي توفي عام
هجري الذي اخذ عن سعد بن ابي وقاص و عبد ا بن عمر وكان يقول في كثير من104

 لنه كان يعتبر الفتاء نصف العلم فانا لست بالفقيه ولكني سمعت)ل ادري(الحيان 
الحديث ورويته .فالفقيه هو من اذا علم عمل به ويروى عنه اجابته عن سؤال ما اسم

زوجة ابليس ؟فاجاب ذاك عرسا ما شاهدته.والفقيه حماد بن ابي سلمة المتوفي عام
 هجري ..120



 التي  تئاسست منذ الفتح السلمي في عهد عمربن الخطاب ووليةومدرسة الشام
معاوية وكانت برئاسة معاذ بن جبل وعباد بن الصامت والقاضي ابو الدرداء  الذي عزله

عبد الملك الذي ولى ابا ادريس وجعله قاضيا وليس مؤرخا / قصاصا فقال عزلتموني عن
رغبتي وتركتموني في رهبتي فجاء ع ع فاعاد لتلك المدرسة الجامعة نشاطها حيث

 هجري والقاضي عائذ بن عبد80سمى لها كل من:الفقيه ابا ادريس الخولني توفي عام 
هجري وكان متئاثرا بقضاء ومنهج87ا والفقيه قبيصة بن ذؤيب الدمشقي  توفي عام 
هجري والذي كان شاعرا وكثير112زيد بن ثابت ورجاء بن حيوة الفلسطيني توفي عام 

المعرفة و اخذ بدوره عن معاذ بن جبل وابي الدرداء وعباد بن الصمت ومكحول الدمشقي
اعلم عصره في دمشق ويقارن بسعيد بناحد كان وسنة 98هجري عن 112توفي عام 

المسيب في المدينة والشعبي في الكوفة وحسن البصري في البصرة وبلل بن سعد
هجري و يزيد بن ابي حبيب الزدي توفي عام110السكوني الدمشقي توفي عام 

واعظا ومن مواعظه قوله : يا اهل التقى انكم لممفتيا ولديار المصريةوكان باهجري 128
تخلقوا للفناء وانما تنقلون من دار لدار كما نقلتم من الصلب للرحام ومن الرحام للدنيا

ومن الدنيا للقبور ومن القبور للموقف ومن الموقف للخلود في جنة او نار وقال لتنظر
..170/169 ارتكبت / علي الصلبي ص ينظر لماذا لصغر الخطيئةبل 

 التي جاءها الفقهاء اعرب والمسلمون مع الفتح العربي السلمي فيومدرسة مصر
عهد عمر بن الخطاب و بقيادة عمور بن العاص ومنهم عبد ا بن الزبير وعقبة بن عامر ثم

هجري الذي صار128ظهر الفقهاء التابعون ومنهم يزيد بن ابي حبيب  الزدي  توفي عام 
مفتيا للديار المصرية 

 في عهد عمرالفتوحاتالذين رافقوا عمل بها بعض من  ومدرسةشمال افريقية 
وعثمان بقيادة عمرو بن العاص وعبد ا بن سعد بن ابي السرح وعقبة بن نافع الفهري

الذي اختط مدينة القيروان وموسى بن نصير وفي عهد عمر بن عبد العزيز شكل
 هجرب عثة ادارية وتعليمية وفقهية من عشرة اشخاص وهم :عبد100/99لئافريقية عام 

هجري وبقي في القيروان و اشرف86ا بن يزيد الحبلي رافق موسى بن نصير عام 
هجري  وعبد الرحمن بن رافع100على بناء مسجدها الول وصار امامه و توفي فيها عام 

 هجري كاول قاضي اسلمي في افريقية80التنوخي وهو تابعي دخل القيروان عام 
 هجري واخذ عنه عبد ا بن زحر الكناني وعبد ا بن المغيرة113وتوفي فيها عام 

الكناني والذي تميز بئالمعرفة والموعظة وكان موجودا في القيروان قبل ان يعينه ع ع
هجري وذكره ابن حيان في كتاب123هجري وحتى استقالته عام 99قاضيا فيها عام 

هجري وكان فقيها في128الثقاة وبكر بن سوادة الجذامي الذي توفي في افريقيةعام 
القيروان لعقبةبن عامر وسهل بن سعد الساعدي وسفيان بن وهب الخولني ومن

التابعين لسعيد بن المسيب وابن شهاب الزهري و تتلمذ عليه في القيروان عبد الرحمن
و720/102بين يا بن زياد وابو زرعة الفريقي  واسماعيل بن ابي المهاجر الذي كان وال

هجري وكان واليا كفوئا وورعا وعادل حيث اسلمت131م وبقي هناك حتى عام 100 /718
معظم قبائل البربر في عهده وكان الكثير منهم مسيحيين او ممن يطلق عليهم مشركين

هجري في عهد115وجعثل بن ماهان الرعيني القتباني توفي عام  اي ليسوا بكتابيين 
هشام كان يتحدث في جند القيروان واخذ عنه من اهلها عبيد ا بن زحر وعبد الرحمن

هجري واخذ عنه عبد123بن زياد وحيان بن جبلة القريشي توفي في القيروان عام 
الرحمن بن زياد وعبيد ا بن زحر وموسى بن علي بن رباح واشار له كل من البخاري

في الدب المفرد وابن سنجر في مسنده والحاكم فيالمسترك وسعد بن مسعود التجيبي
توفي بالقيروان وكان يروي عن ابي الدرداء واخذ عنه مسلم بن يسار الفريقي الفيرواني

 تابعي مات في القيروان وكان فقيها وعالما  واخذ عنههووطليق بن جعبان الفارسي و
موسى بن علي وابن انعم  ووهب بن حي المعافري :ساهم في الغزوة السلمية بقيادة
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الفقهاء  فقد انتشر فيه هرومدارس خراسان ومرو وطبرستان وماوراء الن



المسلمون وكانوا اكثر تئاثيراوفعالية في نشر الدين واللغة العربية من الجنود المقاتلين
الذين كان العديد منهم يبحث عن المغانم والغنائم والبطولت والمغامرات بئاسم الفتح 

 ادان ع ع ورفض وادان العصبية القبيلة التي انتشرت بشكل واسع وخطير في-23و
الدولة الموية التي اتهمت بئالعنصرية والقبلية من قبل القوام غير العربية التي دخلت

في السلم طوعا او كرها  
فقد كتب ع ع للضحاك بن عبد الرحمن كتابا جاء فيه :بعد البسملة اما بعد :لقد ذكرلي عن

رجال من اهل البادية ورجال امروا حديثا ظاهر جفاؤهم قليل علمهم بامر ا اغتروا فيه
غرة عظيمة ونسوا بلءه نسيانا عظيما وذكر لي ان رجال من اولئك يتحاربون  لمضر

ولليمن ويزعمون انهم ولية على من سواهم او لم يسمعو او يقرئوا في القرئان ايات
محكمات تنبذ التعصب والقبلية والطائفية منها  قالت العراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن

وقوله يا ايها10قولوا اسلمنا و انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم / الحجرات 
الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل ان اكرمكم اتقاكم . وحديث

محمد سلمان منا اهل البيت ول فرق بين عربي وعجمي ال بالتقوى / علي الصلبي ص
147..

احترام السرى وتبادلهم بكل الوسائل والمبالغ اللزمة من بيت المال  ع ع-امر ع 24و
كتب رسالة لسرى المسلمين في القسطنطينة يقول لهم فيها :بعد البسملة اما بعدو

انكم تعدون انفسكم اسارى معاذ ا بل انتم الحبساء في سبيله واعلموا انني لست
مقسم بين رعيتي ال خصصت اهليكم باوفر نصيب واطيبه واني بعثت لكل منكم خمسة
دنانير ولول اني خشيت ان زدتكم ان يحبسه طاغية الروم ليون الثالث عنكم لزدتكم وقد

بعثت رسولي اليكم ليفادي صغيركم وكبيركم وذكركم وانثاكم وحركم ومملوككم
ومريضكم و صحيحكم فابشروا ثم ابشروا .والسلم 

كان ضد  قتل السرى بل قتل بنفسه اسيرا تركيا كان قد تمادى بقتل كثير من-25و
259المسلمين / علي الصلبي ص 

كتب عمر في عدم زواج زوجة ال اسير ما دام اسيرا لن السير لم يزل جنديا وان-26و
على زوجته الصبر ولها حقوق الرعاية من المة.اما اذا كان غائبا غير وعروف مصيره

فتصبح امرئته ان رغبت طالقة بعد سنتين من غيابه 

كتب ع ع لعماله في المصار ليقضوا عن الغارمين والذين زاد عددهم بسبب قلة-27و 
الغزوات والفتوحات والغنائم فرد عليه ببعض الولة بان بعض الغارمين لهم المسكن
والثاث والفرس والخادم فرد عليهم ع ع يقول ل بد للرجل من المسلمين من مسكن

يئاوى رئاسه واثاث في بيته وفرس يجاهد عليه عدوه وخادم يكفيه مهنته ومع ذلك فهو
غارم فاقضوا عنه ماعليه من دين .

 ع ع لعماله في المصار يامرهم ئان من كانت عليه امانة ل يقدر على ادائها-كتب28و
فاعطوه من ما ل ا ومن يريد ان يتزوج ولن يقدر ان يسوق للمرئة صداقها فاعطوه من

بيت المال

دعا عماله للنفاق على الحجاج و المسافرين وابناء السبيل من خلل دعوته لبناء-29و
خاتات ثابتة على الطرقات الرئيسية بين المصار 

ولته لترشيد الستهلك وعدم الصرف من بيت المال ال للبوابدعا ع ع ع 30
المشروعة .فقد كتب لواليه في المدينة وهو ابو بكر بن محمد بن حزم الذي طلب منه
مال للشمع وللقرطاس فكتب له : بعد البسملة اما بعد لعمري لقد عهدتك يا ابن حزم

وانت تخرج من بيتك في الليلة الشاتية المظلمة بغير مصباح ولعمري لنت يومئذ خير منك
اليوم و كان في فتائل اهلك ما يغنيك.. والسلم.. 

وفي كتاب اخر كتب له قائل بعد البسملة اما بعد اذا جائك كتابي فادق القلم واجمع الخط



والحوائج الكثيرة في الصحيفة الواحدة فانه ل حاجة للمسلمين في فضل قول يضر بيت
مالهم والسلم ..

على بعض الحكام التي اصدرها بعض الولة  فقد كتب لبعض قضاةع ع ع  اعترض -31و
المصار يدعوهم لنقض الحكام التي تخالف النصوص القرئانية والسنة والجماع والقياس
وهو ما ذهب اليه كل الفقهاء المسلمين وردا على والي عمان حول الموقف من السحرة
والساحرات اللواتي كانت احداهن قد ادعت لنفسها فكتب ع ع  يقول يتم احضارها امام
القاضي وان اعترفت او قامت عليها البينة فاقتلها وهو ما سبق وان ذهب اليه عمر بن

الخطاب ووافق عليه ابو حنيفة ومالك واحمد بن حنبل لن سلوكهم يدعوا للشعوذة 
عمم ع ع كتابا للولة وخاصة والي مصر بان عقوبة التعزير يجب ان تكون على قدركما قد 

الذنوب وان بلغ سوطا واحدا واياكم ان تبالغوا بئاحد حدا من حدود ا وهي تسعة
وثلثين جلدة للحر وتسعة عشر للعبد ونهى عن الخذ بالظن فل عقوبة البعد شهود

ودفاع والتعجيل في النظر في قضاي المتهمين ورعاية المساجين ووضع سجن خاص
254علي الصلبي ص للنساء /

اجاب ع ع  باباحة قتل المرتد عن السلم ان دخل طاعيا فعليه ال يرتد عنه وان-32و
 تقتل النساء المرتدات بل تسبى.-والدخله عنوه  فله حق الئارتداد عنه  

 حدد  ع ع سن من يرغب التطوع او المشاركة في الجبش اعتبارا من سن خمسة33و
عشر سنة وان تكون مدة المرابطة  للمقاتل بعيدا عن اهله باربعين يوما فقط ..

- قال وكتب ع ع ع اشيائا ايجابية كثيرة حاول من خللها انقاذ القرءان والسلم مما34و
الصق به المويين من استبداد وظلم وقمع الخصوم والمنافسين وجمع للمال

قصيرة لم تتجاوز حكمه كانت فترة والنساءولكنه لم يستطع تنفيذ ما كان يؤمن به حيث
سنتين وخمسة اشهر واربعةايام فقط وكانها اربعة قرون وخمسة اشهر واربعة ايام من

العدل والنصاف حيث يعتبرعهده وسياستة تحول وانقلبا وقطيعة مع الخلفاء المويين
السبعة في الشرق الذين سبقوه وكانه امتدادا لحكم جده لمه عمر بن الخطاب ولم يئات

اهتم بالدين والعلم معاممن جدا منهم جدا اقليلبعده خليفة اموي او عباسي ال عدد
 عبد الحمن الثالث  والعباسيندلسمنهم خاصة الخليفة الموي في الصنوانا وجعلهما 

المامون في بغداد فذلك وهذا او هذا وذلك بقوا مفردات شاذة ونقاط ضوء ايجابية في
القائم على الغزواتنفق مظلم ومعتم طويل من الحكم العربي السلمي المستبد 

دون تقديم خدمات علمية او( من خراج وجزية وعشر ) وجمع الموال والفتوحات الدموية
صحية او اجتماعية للعامة ..

 المدارس والمداهب الفقهيةموقف ع ع ع منبعض متمردي وفقهء  -34و
والفلسفيةبالعهد الموي اهمها-

 والمنحدرين منه نسبة لعليالعلويين نسبة لبي طالباو فرقة الشيعة الطالبيين 
الذين تعرض فيهم الحسن والحسين للقتل من قبل معاوية ووله يزيد  فامر ع ع بعدم

سبهم وقال: لترجى طاعة ممن خذل عليا الذي مات اماما مرضيا 

:التي تصدت لكل من علي فقتلته ومن معاوية فاخطئاته  وانتشرت فيفرق الخوارجو
 خرج في الكوفة بسطامبن عبد العزيز في عهد عمرواكثر المصار العربية و السلمية 

 منهليامر عاملة ال يلقيه بل ارسل له من الشام رسون يشكر الخارجي مما دفعه ل
وهو محمد بن جرير بن عبد ا البجلي ومعه كتاب منه جاء فيه :بعد البسملة اما بعد :

بلغني انك خرجت غضبا ل ولنبيه ولست اولى بذلك مني فهلم انارك فان كان الحق
بايدينا دخلت فيما دخل فيه الناس وان كان في يدك نظرنا في امرنا.والسلم 

فكتب بسطام اليشكري  ل ع ع جواباجاء فيه : بعد البسملة  من بسطام الى امير
المؤمنين عمر بن عبد العزيز اما بعد :لقد انصفت وقد بعثت اليك اثنين من رجالنا هما

عاصم الشيباني و محمد اليشكري ليناظرانك. والسلم .



لقد ا ستقبلهما عمر في دمشق باحترام وسئالهما : مااجركما وماالذي نقكما وصاحبكما
بسطام ؟

قال احدهما: ما نقمنا سيرتك انك لتتحرى العدل والحسان فاخبرنا عن قيامك بهذا المر
عن رضا من الناس ومشورة ام ابتززتم امرهم ؟ 

قال عمر : ما سئالتهم الولية عليهم ول غلبتهم عليها وعهد الي رجل كان قبلي فقمت
ولم ينكره علي احد ولم يكرهه غيركم وانتم ترون الرضا بكل من عدل وانصف من كان من

الناس فاتركوني ذلك الرجل وان خالفت الحق ورغبت عنه فل طاعة لي عليكم. 
 ببننا وبينك امر واحد رئايناك خالفت اعمال اهل بيتك وسميتها مظالم فان كنت على-قال

هدى وهم على ضللة فالعنهم وابرئا منهم 
 قد علمت انكم لم تخرجوا طلبا للدنيا ولكنكم اردتم الخرة فاخطئاتهم طريقهاع ع ع قال 

 يقول (فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور36 الية لن ا في سورة ابراهيم
 اولئك الذين هدى فبهداهم اقتده ..( 90 الية رحيم ..وقال في سورة النعام

و اضاف عمر يقول لقد سميت اعمال من سبقني بانها ظلما وكفى بذلك ذما او نقصا
وليس لعن اهل الذنوب فريضة وان قلتما انها كذلك فاخبراني متى لعنتما فرعون؟ :

قال: ل ندري متى لعناه .
قال عمر افيسعكما ان لتعلمان متى لعنتما فرعون وهو اخبث الخلق واشرهم

وليسعني ان ل العن اهل بيتي وهم مصلون صائمون 
قال احدهما: اليس هم كفار بظلمهم ؟ 

قال عمر ل. لن رسول ا دعا الناس لليمان فكان من اقر به وبشرائعه قبل منه فان
احدث حدثا اقيم عليه الحد ..

قال: فابرئا مما خالف عملك ورد احكامهم ..
قال عمر :اخبراني عن ابي بكر وعمر اليسا على حق؟  .

قال اتعلم ان ابا بكر حين قاتل اهل الردة سفك دماءهم وسبى الذراري واخذ الموال ؟
نعم ..ع ع ع قال 

قال : اتعلم ان جدك لمك عمر رد السبايا بعده  لعشائرهم بفدية ؟ 
قال عمر : نعم 

قال احدهما : الم يبرئا عمر من ابي بكر ؟
قال عمر :افتبرؤون انتم من احدهما ؟

قال ل ..
قال عمر اخبراني عن اهل النهروان وهم اسلفكم هل تعللمان ان اهل الكوفة خرجوا
فلم يسفكوا دما ولم يئاخذوا مال وان من خرج اليهم من اهل البصرة قتلوا عبد ا بن

خباب وجارته وهي حامل ؟ 
قال نعم 

قال عمر : افتبرئاتم انتم من واحد منهم ؟
قال ل 

قال عمر افيسعكم ان تتولوا ابا بكر وعمر واهل البصرة واهل الكوفة وقد علمتم اختلف
تقوا اااعمالهم ول يسعني ال البرائة من اهل بيتي والدين واحد ؟ثم اردف قائل لهما 

فانكم  تقبلون من الناس ما رد عليهم رسوال ا وتردون عليهم ما قبل ويئامن عندكم من
خاف عنده ويخاف عندكم من امن و من يشهد ان ل اله ال ا وان محمدا عبده ورسوله ؟
قال احدهما ارئايت رجل ولى قوما واموالهم فعدل فيها ثم صيرها بعده لرجل غير مامون

اتراه ادى الحق الذي يلزمه ا او تراه قد سلم ؟-
قال عمر: ل.

قال احدهما افتسلم  هذا المر  ليزيدالثاني  من بعدك وانت تعرف انه ليقوم فيه بالحق ؟
قال ع ع: انما وله غيري والمسلمون اولى بما يكون منهم  فيه بعدي.

قالوا افترى ذلك من صنع من ولء حقا ؟ 
 ل اقدر ان احسم في المر ..ع ع عقال 

وبعد هذه المناظرة الفقهية والسياسية التي هي ربماالولى في كل تاريخ  الخلفة
 م وكان احد الموفدين قد بقي1923م وحتى الغائها عام 632السلمية منذ نشوئها عام  

في حضرة عمر بن عبد البعزيز فيما ذهب الخر لصاحبه بسطام اليشكري ليخبره بما دار



من احاديث  ليؤجل تمرده

 :التي  شجع عليها معاوية وظهرت في البصرة برئاسة معبد الجهنيوفرقة القدرية
هجري وغيلن الدمشقي الذي عاصر عمر بن العزيز الذي استقبله80المتوفي عام 

؟وحاججه في موقفه من العلم
قد نفذ العلم  غيلن فاجابه 

قال ع ع بان النسان يتحمل مسؤولية اعماله وافعاله واقواله وان ا ل يرمي بعباده
هجري كما كان منهم  الجعد بن درهم الذي قتل بدوره105للتهلكة  لقد قتل غيلن عام 
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و التي تقول بانه ليظر مع اليمان معصية ول ينفع مع الكفر طاعةوفرقة المرجئة
الذي )محمد الحسن بن محمد بن علي بن ابي طالب و المعروف بابن الحنفية(ظهرفيها 

 لرجاء امر المشركين في الفتنة التي حدثت بعيد وفاة  محمد وقد حاور ع ع بعضدعا
منهم ومنهم عون بن عبد ا وموسى بن لبي كثير وعمر بن حمزة / علي الصلبي ص
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كاتبا الوالي للحارث بنالذي عمل الجهم بن صفوان ي  ظهرت على يدوفرقة الجهمية
احدوهو  التي مارسها الخلفاء والولة المويون الخاطئةسريع وبدئا يتصدى للسياسات 

النسانيقول بان تلميذ الجعد بن درهم الذي يقول بخلق القرئان في حين كان الجهم 
هجري اي بعد وفاة ع ع في المعركة128عام الجهم .وساهم اعماله وافعالهمجبور على 

التي دارت بين جند الحارث من جهة وجند نصر بن سيار  
احد رجال الجهمية : من جعل دينه غرضا للخصومات اكثرمع ع في حواره ع و قال ع 
التنقل 

 الحسني :ظهرت في البصرة في نهايةالعهد الموي تقريبا على يد وفرقة المعتزلة
هي تبعه ابو هذيل العلف ووالبصري وله عدة كتب منها اصناف المرجئة ومعاني القرئان 

 اهمها التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمرقواعد/ مبادء من الفرق التي لها عدةاصول/
بالمعروف والنهي عن المنكر  وشرعية الخروج على الئمة الجائرين والمنزلة بين

المنزليتين اي  ان المسلم  مرتكب الكبيرة اي الكافر فهو يقع بين منزلتين فل هو مؤمن
ول كافر لن ا وحده يعرف سره 

كما نشطت بعهد الخليفةالعباسي السابع المامون / د. النشار نشئاة الفكر الفلسفي
بالسلم وتئاثير الخوارج والشيعة والمعتزلة فيه .

- لم يوصي عمر بن عبد العزيز بولية العهد لحد على الرغم من ان له عشرة اولد30و
ذكور 

- توفي  اغتيل( او مات ميتة طبيعة ) عمر بن العزيز فقيرا فقد ترك ثروة بسيطة36و
قدرت بسبعة عشر دينارا فقد دفع منها خمسة دنانير ثمنا للكفن ودينارين للفبر وتم

تقسم الباقي بالتساوي على اولده وبناته فئاصاب كل منهم تسعة عشر درهم غير انهم
نجحوا في معظمهم في حياتهم العملية والزوجية في حين عندما مات الخليفة الموي
السفياني الحادي عشر  وهو هشام بن عبد الملك وخلف  ايظا احشر عشر ولدا غير ان

ما اصاب كل منهم مما ترك الف الف دينار لم تخدمهم  طويل اذ تعرضوا  في معظمهم
للذلة والمهانة..

عاصرو ع ع ع الشعراء الذين -من 37و
بن حيوة من خطباء الشام وعمر بن ابي ربيعة والخطل الصغير وثاه بعظهم رجاء 

والفرزدق 
بقولهجرير الضرير الذي لم يتزوج له ورثاه 

ان الذي بعث النبي محمدا – جعل الخلفة للمام العادل 
الخير مادمت حيا ل يفارقنا – بوركت ياعمر الخيرات من عمر :



رئايت رقى الشيطان ل تستفزه – 
وقد كان شيطاني من الجن راقيا 

ينعي النعاة امير المؤمنين لنا—ياخير من حج بيت ا واعتمرا 
حملت امرا عظيما فاضطلعت به – وقمت فيه بامر ا يا عمرا ..

 سابق البربري في قصيدة من اكثر من خمسين بيتا منهارثاهو
وليس ذو العلم بالتقوى كجاهلها –ول البصير كئاعمى مالع بصره .

 دكين بن رجاء في قصيدة له رثاهو
اذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه – فكل رداء يرتديه جميل  

وان هو لم يضرع عن اللؤم نفسه – فليس الى حسن الثناء سبيل .. 
كثير عزة في رثائه  رثاهو

عمت صنائعه فعم هلكه –فالناس فيه كلهم ماجور  
والناس مئاتمهم عليه واحد – في كل دار رنة وزفير  

يثني عليك لسانك من لم توله—خيرا لنك بئالثناء جدير 

 محارب بن دثار :رثاهو
لو اعدل الموت خلقا ان يواقعه –لعدله لم يصبك الموت يا عمر  كم من شريعة عدل قد

نعشت لهم –كادت تموت واخرى منك تنتظر .
 161و 158و 156/ علي الصلبي ص 

م من بين869/253م و 776/160كان الفيلسوف المعتزلي الجاحظ الذي عاش بين - 38و
عمه عبد الملك الذي عندما ثقلبين وبينه عندما عقد مقارنة ع ع ع اول وافضل من انصف 

وحضره الموت رئا غسال يلوي ثوبا بيده فقال وددت ان كنت غسال ل عيش مما اكتسب
يوما بيوم. فقال الغسال عندما علم الحمد ل الذي جعلهم عند الموت يتمنون ما نحن فيه

ول نتمنى عند الموت ماهم فيه 
ابن عمه   بخليفة لحق وهوالجاحظ كما قارنه 

هشام الذي عندما سمح لعرابي لن عليه ويقول له اتت علينا ثلثة اعوام فعام اكل
الشحم وعام اكل اللحم وعام انتقى العظم وعندكم اموال فان كانت ل فئادفعوها لعباده

وان كانت لعباده فادفعوها اليهم وان كانت لكم فتصدقوا بها فان ا يجزي المتصدقين
فسئاله هشام مكترثا هل عندك  حاجة غير ذلك ؟ قال ل..فمن  عليه باعطية 

هجري105 /724هجري و 101م/720-الخليفة يزيد الثاني بن عبد الملك :بين بين IXو

 بن معاوية الزوجةالولهجري بدمشق من امه عاتكة بنت يزيد 65م/685-ولد عام 1
الثانية لعبد الملك وسمته يزيد الثاني تيمنا بئابيهايزيد الول و لم يمارس اي عمل قيادي

بالدولة لنه لم يتكلف او يتكفل باي منهاعدى مشاركتهبالجند وانشغاله بشرب النبيذ
ومعاشرة القيان

على اساس انه البن الثالث الذي حكم بعد اخويه الوليد وسليمانخليفة  -تم فرضه2و
متجاوزين مروان الثاني الذي هو البن الثالث للولدة بنت العباس الزوجة الولى لعبد

الملك وام كل من الوليد وسليمان و مسلمة بن ام ولد الذي كان قائد جند الصائفة والذغر
عبد الملك بعيد اغتيال اوالوفاة الغامظة لعمهم عمرالسلطةلولد تجاة الروم.بقصد عودة 

 والظلم والستبدادللفسادهجري الذي حاول ان يضع حدا 101 م/720بن عبد العزيز في 
الذي مارسه من سبقه من المويين

 
 يزيد الثاني اربع سنوات حتى وفاتهبصورة غامظة ايظا عن اربعين عاما  بمنطقة-حكم3و



 487ص هجري / الخضري 105م / 724البلقاءبدمشق عام 

-بعيدوفاة عمربن عبد العزيز شبه الغامظة و تنصيب يزيد الثاني حصلت انتكاسة4و
 وتمردات جديدة سريةانتفاضاتجديدة بسياسة الدولة الموية بالشرق حيث ظهرت 

ظلمبان  الحسن البصري لبعضها بعض المؤرخين منهمداخل الدولة الموية اشاروعلنية 
يزيد الثاني ليختلف عن يزيد الول فتمرد يزيد بن المهلب بن ابي صفرة الذي كان ع ع قد

حبسه وهرب من السجن للبصرة وبعيد سماعه بوفاة عمر انتفض ضد واليها عدي بن
ارطائة وقتله مع ولده وجمع اشياخهاوخطب فيهم قائل ان مجاهدة( مقاتلة) اهل الشام

اعظم ثوابا من مجهادة الترك والديلم علما بئان والده المهلب بن صفرة كان يقاتلهم
بجند مسلمة بن عبد الملك الذي قتل يزيد واخاه حبيب فئاصطدم جند يزيد ابن المهلب

فيما هرب من بقي من ابناء المهلب نحو البصرةثانية راكبين السفن ووصلوا لقليم كرمان
بانتظارهم فقتلو الكثير منهم وحلوا بمنطقة قندابيل حيث كان جند مسلمةبن عبد الملك

فيما هرب كل من عينة بن المهلب وعثمان بن المفضل بن المهلب وتم تنصيب مسلمة بن
عبد الملك واليا على العراقين لبعض الوقت لن الخليفة يزيد الثاني لم يطمئن لخيه

مسلمة وللخيه الثاني بشر بن عبد الملك وللبن عمرو محمد بن الوليد ول لحذيفة بن
عبد العزيز الذي كان يعمل مع مسلمة بل نصب على العراقين (عمر بن هبيرة الفزاري

الذي سبق وان عمل معه في الجند تجاه الروم تحت امرة عمرو بن معاوية الذي كان في
زمن ع ع واليا على الجزيرة الشمالية وارمينة 

 هجري ولذلك قال فيه107م/726وبقيعمر بن هبيرة واليا في العراق حتى وفاته فيه عام
الفرزدق شعرا جاء فيه 

راحت بمسلمة الركاب مودعا –فارعى فزارة ل هناك المرتع –
عزل ابن بشر وابن عمرو وقبله –واخو هراة لمثلها يتوقع 

وقد علمت لئن فزارة امرت ان سوف تطمح في المارةاشجع  
516من خلق ربك ما هم ولمثلهم – في مثل ما نالت فزارة تطمع/ الخضري ص 

وفي خراسان والصغد وما ورائهماشرقا فقدقرر يزيد الثاني تسمية سعيد الخرشي الذي
كان تحت امرة بن هبيرة واليا حيث تصدى للكثير من القبائل والشعوب التي تمردت عليه 

وفي الجزيرة الشمالية وارمينة والخزر والقفجاق وهم بمعظمهم من الشعوب التركية
فصار عليها الوالي (ثبيت النهراني) الذي انهزم تجاههم و عاد بعدد قليل من جنده

لدمشق حيث عين يزيد الثاني بدله (الجراح بن عبد ا الحكمي) الذي كان قد عمل
بخراسان ايام الحجاج و عمر بن عبد العزيزالذي عينه واليا على خراسان وسجستان 

وقاد الجراح الحكمي جيشا من اهل الشام والعراق وعبر (نهر الكرو )حيث مدينة الباب
التي تعتبر احدى المراكز الرئيسية ل(قبائل الخزر ) التي تراجعت تكتيكيا ليوقعوه وجنده

وانتصروا واسروا اربعين الف مقاتل صمدو بكمين بمنطقة الحصين غير ان المسلمين
خزري /تركي 

125م/743هجري ووفاته عام105 م/724الخليفة هشام بن عبد الملك  حكم بين-Xو
هجري وهي اطول فترة حكم لخليفة اموي بالشرق  

هجري من امه بنت اسماعيل المخزومي الزوجة الثالثة لعبد92م/714-ولدبدمشق عام 1
الملك ولم يكن له اي دور بعهد اخيه يزيد الثاني بل كان شبه منفيا ويقيم بحمص قبيل

هجري اي حكم حوالي125م/ 743 هجري حتى وفاته 105م/ 724مبايعته بالخلفة عام 
عشرين سنة وهي اطول فترة حكم لخليفة اموي في الشرق ولم يزيد عليه ال عبد

 سنة تقريبا وهو حفيد الميرعبد الرحمن الول47حيث حكم الرحمن الثالث بالندلس 
م كمؤسس للدولة الموية بالندلس كما788/750م وحكم بين 731الداخل ولد عام 

سنشير
م 756 /712 بين Xuan Zong-من معاصري هشام :-في الصين المبراطور 2و



Gregore IIم..وفي الفاتيكان القديسين 741/ 717 بين Léon IIIوفي ببيزنطة المبراطور
 /715 بين Thierry IVم وفي فرنسةالملك 741/ 731 بين Gregore III و 731/ 715بين 
م وفي شمال741/ 688 بين Charles Martelوالمير 755/737 بين Childebert IIIو 737

اسيانية غير السلمية :امراء مسيحيون لمقاطعات قشتالة واراغون وليون برئاسة
م757/739 بين AL Phonso IIIالملك 

-ولة هشام لم يستثمر هشام ساسة عمر بن عبد العزيز بئ اختيار الولة الكفاء3و
 المروانية مما اجج من جديد نار الفتنوالنزيهين من غير المويين بل اعتمد على العناصر

:والنقسامات بجسد المبراطورية الموية بالقارات الثلثة 

زيرة الشمالية على الحدود البيزنطية قرر هشام تعيين مروان بن محمد قبل انففي الج
يوليه ارمينية ثم ولى من بعده مسلمة بن عبد الملك ثم اولد الخليفة هشام نغسه

معاوية وسعيد وسليمان اضافة لتولي السطول البحري الموي الذي كان عليه كل من
عبد الرحمن بن معاوية بن خديج وعبد ا بن عقبة حيث تم بصعوبة مد النفوذ السلمي

شمال سةرية بمقاطعات ومية وقونية وخرشنة وقيسارية فيما خسروا بمعركة عام
هجري الفا من الجند مع قائدهم (عبد الوهاب بن بخت) بحربه ضد الروم وفي عام113
هجري خسروا  الفا اخرى ومعهم قائدهم عبد ا البطال .122

كان عليها بعهد يزيد الثاني محمد بن هشام المخزومي وهو خال عبدي وفي الحجاز الت
هجري وعزله106الملك بن مروان الذي استقبل هشام عندما حج مكة والمدينةعام 

هجري و سمى الوليد بن يزيد بن عبد الملك الذي بقي حتى عام116هشام عام 
هجري حيث حج هشام ثانية وسمع مثلما سمع باول حجة له شكاوى عرضها123

ابراهيم بن محمد بن طلحة بن الزبير عن مظالم وقعت له ولغيره بعهود عبد الملك وولديه
الوليد وسليمان فيما امتدح الناس عهد عمر بن عبد العزيز   

وفي العراق .عزل هشام الوالي الذي عينه ع ع وهو (عمر بن هبيرة وعين بدله خالد بن
عبد ا القسري اليمني) الذي كان كما كان اخوه اسد متعصبين للقحطانيين ضد قبيلة

هجري وهو العام الذي120مضر التميمية وبقي خالد يتحكم بمصائر العراقيين حتى عام 
توفي فيه اخوه اسد بمقاطعة بلخ ليعين الخليفة هشام يوسف بن عمر الثقفي الذي كان

ففي عامقد عينه واليا على اليمن وكان خالد بن عبد ا كمعظم الولة المويين ظلوما  
م خرج بالكوفة( زيد بن علي بن علي المسمى زين العابدين بن740

الحسين )الذي كان يقول لمن حوله :ان ابا بكر وعمر دفعونا عن الخلفة
التي هي حق لنا ولكنني ماسمعت احدا من اهل بيتي يقول فيهما ال خيرا
وانهما ليسوا كالمويين الظالمين لي ولكم ولنفسهم وانما ندعوهم لكتاب

ا وسنة نبيه واجتمع حول زين العابدين من اهل الكوفة المشحونين
الحسن والحسين ومحمد الباقر وغيرهم  بالعواطف تجاه علي وولديه 

ولتعرضهم هم ايظا لظلم الخلفاء والولة الموين باستثناء عمربن عبد العزيز
 الف فتصدى لهم والي10  / 5  فانظم لتمرد زيد بن علي بن الحسين بين 

الكوفة اليمني (يوسف بن عمر الثقفي) فتنكر الكثيرين منهم لزيد بن علي
بن علي مثلما تنكروا من قبل لبيه وجده حيث لم يبق معه منهم غيرمائتي

سيدهم زيد بن علي بن بن علي الذي  معظمهم بمن فيهم   يوسف   رجل قتل 
م وارسل رئاسه لهشام الذي علقه على الباب الرئيس740  صلبه عام 

باليمن حتى الثورةLe Zaydisme/ Zaydite  لدمشق فيما بقيت سللنه الزيدية 
م حيث تشكلت الجمهورية باليمن التي قامت على مبادئ ليست1961  عام 

كلها دينية فقط على الرغم من بقاء المذهب الزيدي كمذهب رئيسي 

هجري (نصر بن يسار108وفي خراسان والغور وهراة( افغانستان) :عين هشام عام 



المضري)  خلفا لسد بن عبد ا القسري اليمني الذي بنى مدينة( بلخ بافغانستان  )
 هجري120التي سيتوفي فيها عام 

كما ان اسد شئانه شئان اخوه خالد كانا متعصبين لقبيلتهما القحطانية ضد
قبيلة مضر التميمية حيث كان اسد يثقل بنقد جنده من  المضريين ففي

خطبة له بجنده ومعظمهم من المضريين قال.. اللهم فرق بيني وبين هذه
الوجوه القبيحة وجوه اهل الشقاق والنفاق والشغب والفساد..كماعاقب

واهان بعض امراء المضريين منهم نصر بن سيار وعبد الرحمن بن نعيم
وسورة بن الحرة والبختري بن درهم بضربهم بالسياط وحلق رؤوسهم

وارسلهم مخفورين لخيه خالد .مما اثار حفيضة المضريين ومنهم شاعرهم
التميمي المضري الفرزدق الذي قال بتلك الحادثة الجتماعية 

اخالد لول ا لم تعط طاعة –ولول بنو مروان لم يوثقوا نصرا 
اذا لقيتم عند شد وثاقه –بني الحرب ل كشف اللقاء ول ضجرا 

 520/ الخضري ص 
مما اجبر هشام لن يعزله ويعين بدله بخراسان (اشرس بن عبد ا السلمي )على ان
يكون تحت امرة خالد القسري وكان اشرس رجل معتدل و نجح بجمع كلمة جنده وارسل

لهل مقاطعة سمرقند يدعوهم للسلم وترفع عنهم الجزية فئاستجاب كثير منهم .فقلت
فكتب صاحب الخراج بسمرقند لهشام يشكوه  قلة الواردات من العشروالخراج 

الواردات فكتب له هشام يقول بلغني بان اهل الصغد واشباههم لم يسلموا رغبة
انما تعوذا من الجزية فئانظر من اختتن منهم واقام الفرائض وقرئا شيئا من القرءان

فئارفعها عنه وتئاخذها من سواهم مما خلق وضعا مربكا ومعقدا لدى اهل صغد
الذين تمردوا واحتكموا للداعية صالح بن طريف الذي كان يقوم بنشر الدعوة

فتضامن معهم مما دفع الشرس ان يعتقله مع وجهاء اهل الصغد الذين استنجدوا
بالترك الذين استجابوا لهم وتصدوا معا للمسلمين الذين خسروا الكثير من جندهم

 التي قطع  اهلهاBekand  ولم ينتصر عليهم الشرس ال بصعوبة واتجه نحو مقاطعة 
الماء عن جنده الذين هلك بعضهم وتقاتل الطرفات عند ضواحي (مدينة مكرجة)

الغلبة  ن   التي كانت اهم مدن خراسان ولم يتم النصر لي منهم على الرغم من ا
هجري لعزل اشرس بن عبد ا111  كانت لغير المسلمين مما اضطر هشام عام 

عن خراسان ويعين (الجنيد بن عبد الرحمن المري المضري الدمشقي) فيما بقي
جند القحطانيون تحت امرة اسد بن عبد ا القسري 

ومن دمشق استعان الجنيد بجند مضريين فقط  حيث جمع ثمانيةوعشرين
الفمنهم  من بني مرة غازيا طبرستان وطخارستان فكتب له والي سمرقند (سورة
ابن الحر) مستنجدا بان خاقان الترك قد جيش هو الخر ضده جيشا شارك به جند

وقتل     من اهل الصغد وفرغانة والشاش فلم ينجده الجنيد فئانهزم جند المسلمون
وضعف النفوذ السلمي بسبب العصبية القبلية   سورة بن الحر 

 هجري ليس بسبب فشله116  ومع ذلك فان هشام لم يعزل اسد القسري ال عام 
العسكري ومقتل الف من المسلمين بل لنه تزوج الفاضلة بنت يزيد المهلب فولى

بدله عاصم عبد ا الهللي الذي كان اسؤا من جنيد حيث قام بمعاقبة وتعذيب
ن يتمرد على  جند جنيد من المريين المضريين ..مما دفع الحارث بن سريج ل

مام السادس ولد  داعيا لتطبيق العدالة و البيعة لجعفر الصادق ال  الخليفة هشام 
 م وتبع الحارث بن سريج الكثير من اهل بلخ765/700  بالمدينة ومات فيها بين 

وجورجان ومرو التي كان فيها عاصم الذي تصدى للحارث الذي هرب بمن بقي معه
من المناصرين فيما قرر هشام ضم خراسان لخالد ولخيه اسد ولدا عبد ا

القسري اليمني  اللذان بقيا متعصبين لقبيلتهما وقرر عزل عاصم الذي رفض قرار
عزله  وتصالح مع صالح الحارث بن سريج وكتبا كتابا موحدا شاركهما  به عدد من

القادة والدعاة موجها لهشام يدعونه العمل بكتاب ا وسنة نبيه فئان ابى اجتمعا



عليه فيما اعتبره اخرون( خروجا على الخليفة وخلعا له )  ومنهم الحارث الذي
اصطدم مع عاصم الذي قبض عليه اسد القسري واخذ منه مائة الف درهم واطلق

 .523 / الخضري ص عمال الجنيد
.

هجري غزا اسد القسري مقاطعة الختل التي هرب من نجا119  وفي عام 
هجري وحل محله120  من اهلها نحو الصين قبل ان يتوفى بمدينة بلخ عام 

نصر بن سيار المضري الذي صار مشرفا على مرو وبلخ ايظا وفرض الجزية
حتى على من اسلم من الناس مما اجج النقمة من جديد ضد الدولة

المويةالتي حاول عمر من عبد العزيز اخمادها واضعافها  

وفي وليةارمينية واذربيجان ابقى هشام لبعض الوقت الوالي (الجراح بن عبد ا
الحكمي) الذي سبق وعمل بزمن عبد الملك وواليه على العراقين الحجاج حيث عمل

الجراح في حينها واليا على البصرة ثم عينه عمر بن عبد العزيز واليا على خراسان
هجري107وسجستان وغزا في حينها الخزر وفتح حصن بنجر غير ان هشام عزله عام 

وولى بدله مسلمة بن عبد الملك الذي كان هو الخر واليا على الثغور البيزنطية بزمن
عمربن عبد العزيز واستعان مسلمة بالحارث بن عمر الطائي الذي كان واليا على اقليم

AL Khazar هجري بعض110 لمحاصرة بلد الترك بئاسية الوسطى والصغرى وافتتحا عام
 ..غير ان هشام عزل مسلمة بالعام التالي فيما رجعRistaghحصونهم وخاصة مقاطعة 

عاصمة جمهورية جورجيةTeflisالحارث بن عمر الطائي لبلد الخزر عن طريق مدينة 
فتصدى له اهل الخزر والترك بمقاطعة اردبيل وقضوا عليه وعلى معظم جنده من واسروا

 وصارت الهزائم تلحق المسلمين بتلك المنطقة من الشرق السيويمنهم خمسة الف 
ارسل لبلد ارمينية والخزر واليا بعد ان ولم تنفع معها سياسة هشام غير المستقرة حتى

جديد هو (سعيد الحرشي )و معه جند من بلد الشام و العراق وبلد فارس وعبر مدن
خلط وبرذعة وورثان ووصل لمقاطعة اردبيل حيث تمكن تطويقها وتحرير المسلمين الذين
انظمو للجيش الذي واجه جند الترك والخزر بمنطقة (باجروان )وانتصر عليهم وكتب سعيد
بالنصر للخليفة هشام الذي بدل من ان يبقيه بعمله عزله عن ارمينة واذربيجان وعين من

هجري وعين114جديد اخاه مسلمة بن عبد الملك الذي انهزم امام الخزر فعزله ثانية عام 
بدله (مروان بن محمد الموي)و معه جيشا من مائة وعشرين الف مقاتل من اهل الشام

وبدئا يستعمل القوة احدى اهم المدن اليرانية .Tabrezوالعراق وخراسان قادهم لقليم 
والعنف حتى اجبرهم على التراجع وصالحه بعضهم ودخل بعضهم بالسلم كرها

526و 517واضطرارا وتجنبا لدفع الجزية / الخضري ص 

103م/ 721وفي شمال افريقيةوالندلس :عين هشام (بشربن سفيان الكلبي) بين 
م /741هجري و114 م/ 732الحباب بينهجري وعبد ا بن 117م/ 735هحري و 

 360هجري /انظر عبد ا العروي ص 123
م وبدفع من بعض السفيانيين منهم محمدبن743/724كما ان هشام وقبل وفاته عام 

هشام المخزمي الذي سبق له وتعرض للسجن لتسع سنوات بسب قتله الشاعر
(العرجاء بن عثمان بن عفان) الذي هجاه فحاول هشام (التنكر لولية العهد )التي كانت

مقررة للوليد الثاني بن يزيد الثاني بن عبد الملك ويعين ولده مسلمة غير انه لم يفلح مما
ادى لصراع عائلي اموي مرواني جديد انتهى بمقتل عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك

هجري215وحمل رئاسه لدمشق حيث نصب امام الجامع الكبير وبقيت اثار دمه حتى عام 
عندما امر المئامون بازالتها ..

هجري ومقتله125م /743الخليفة الوليد الثاني بن يزيد الثاني بن عبد الملك بين-XIو
هجري126م/ 744عام 

هجري من امه ام حجاج بنت الوالي محمد بن يوسف88 م/ 686-ولد بالشام عام 1
الثقفي ولم تتاح له الفرصة لن يمارس عمل قياديا بالدولة على الرغم من انه كان رسميا



ولي العهد الطويل الذي دام عشرين سنة لهشام الذي ابعده خارج دمشق حيث انهم
كالوليد الثاني بالصيدوالنساء 

 و اول عمل-لمالم ينجح هشام لن يولي ولده مسلمة جيئ بالوليد الثاني ليحكم2و
انتقامي قام به الوليدالثاني هو حبسه لموال واطيان هشام واولده الحد عشر مستثنيا

منهم احدهم وهو مسلمة بن هشام الذي كان مسلما ونزيها كما حبس على اموال
 297 / علي الصلبي ص عيالهم وحشمهم وخدمهم حيث بلغت الف الف دينار

وكتب الوليد الثاني شعرا متشفيا يقول بهشام 
 ليت هشام كان حيا فيرى محلبه الوفر قد اترعا-

كلناله بالصاع الذي كاله –وما طلمناه به اصبعا.

كما انتقم الوليد الثاني من معظم الذين وفقوا ضد توليه الحكم طبقا لولية العهد منهم
الخوين محمد وابراهيم ابني هشام بن اسماعيل المخزومي المقيمبن بالمدينة التي

عين لها الوليد الثاني الوالي يوسف بن محمد الثقفي الذي طلب منه ان يقبض عليهما
ويجلبهما مخفورين لدمشق حيث تم تعذيبهما وارسالهما للعراق حيث الوالي يوسف بن
عمر الثقفي الذي قتلهما ,كما امر بجلد سليمان بن عبد الملك مائة جلده وحلق رئاسه
ولحيته ونفاه للردن ,كما حبس كل من يزيد بن هشام بن عبد الملك وابن عمه روح بن

الوليد بن عبد الملك كما امر بحبس وقتل القائد والوالي المشهور خالد بن عبد ا
القسري الذي كان من بين اهم سادة وقادة جند اليمنية الذين شكلوا معظم جند الشام

.,كمااشيع من قبل خصومه بئان الخليفةوالثغر والحجاز ووقفوا بوجه قبائل المضرية.
الوليد الثاني هو الخر يريد البيعة لولده العباس مما تشكلت ضده (حركة معارضة مروانية
قادها كل من محمد بن مروان بن الحكم )الذي كان بجند ارمينية وتحالف مع الخوين عبد

الملك وعبد العزيز ولدي محمد الحجاج بن عبد الملك حيث كان محمد بن الحجاج يقود جند
دمشق وتصدى للخليفة الوليد الثاني الذي كان بئاحدى قصور المويين بمنطقة الغدف
بعمان / الردن وحاصروه داخله كما فعل ثوار/ متمردوا العراق ومصر من قبل مع عثمان
بالمدينة حيث دخل على الخليفة الوليد الثاني جند بقيادة عبد العزيز بن الحجاج بن عبد

هجري وقطعوا رئاسه وجاؤوا به لدمشق ونصب امام126م/ 743الملك وقتلوه في عام 
هجري عندما امرا بازالته الخليفةالعباسي215الجامع الكبير وبقيت اثار دمه حتى عام 

وهو اول خليفة اموي يقتل بحركة داخلية بالشرق مما خدمالمئامون .
لعباسيين الذين بدؤوا يجمعون صفوفهم وينشرونها بالحجاز والعراق وبلدا

 فارس  

126م/ 744 نيسان وايلول من عامبينليد بن عبد الملك الخليفة يزيد الثالث بن الو-XIIو
هجري

هـ, وهو86م/705-احد الولد التسعة عشر للوليد الول بن عبد الملك ولد بالشام عام 1
اول خليفة اموي بالشرق من ام فارسية اسمها (شاه افريد بنت فيروز بن يزدجر

حيث كان يزيد يتفاخر شعرا بقوله بن شهريار بن كسرى )
انا ابن بنت كسرى وابي مروان وجدي خاقان

 553و 501/ الخضري ص 
هجري 126م /744 الخلفة بعيد مقتل الوليد بن يزيد بن عبد الملك عام -استلم2و

 اوصى بولية العهد لثنين من اخوته هما ابراهيم ثم لعبد العزيز-3و

 فترة حكمه قصيرة ساهمت بخلق المزيد من النشقاق داخل البيتين المويين-كانت4و
السفياني والمرواني 

ففي حمص شمال غرب دمشق سارجيش من اهلها بقيادة محمد السقباني يريدون
اده سليمان بن هشام بنdيزيد الثالث الذي وجه ضدهم جيشا بقالخليفة دمشق لعزل 



 ان جند حمص بقيادة محمد السقبانعبد الملك الذي وصل بجنده لمنطقة حوارين غير
جند الخليفة بقيادة سليمان وسلكوا طريقا اخر نحو دمشق حيثتجنبو التصادم مع 

ابادzفواجههم جيشا اخر ارسله يزيد الثالث بقيادة عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك 
معظمهم فيما هرب من بقي منهم واعلن من استسلم منهم الولء والطاعة للخليفة يزيد

الثالث 
وفي اقليم فلسطين تمرد اهلها ايظا على الخليفة يزيد الثالث وولوا امرهم ليزيد بن

سليمان بن عبد الملك 

كما ان اهل اقليم الردن الذي نشطت فيه الدعوة العباسة السرية فعلوا الشئ نفسه
عندما تمردوا ولوا امرهم محمد بن عبد الملك واتفقوا مع اهل فلسطين على مقاتلة
الخليفة يزيد الثالث الذي ارسل ضدهم جيشا من اربعة وثمانين الف من اهل الشام

وحمص قاده يزيد بن سليمان بن هشام الذي اجبر اهل فلسطين والردن لعلن
مبايعتهم ليزيد لثالث 

وفي العراقين كان عليهما واليا يوسف بن عمر الثقفي منذ عهد هشام وعزله يزيد الثالث
وعين بدله منصور بن جمهور الذي (كان من الغريب قد نجح على الحصول على مبايعة

.534و 524يزيد الثالث بالكوفة / الخضري ص 

وفي خراسان :كان عليها نصر بن يسارالمضري النزاري الذي رفض مبايعة يزيدالثالث مما
تصدى له جديع بن علي الزدي اليماني مما اشعل حربا قبيليةجديدة بين المضرية

النزارية من جهة وبين اليمانية من جهةاخرى بالوقت الذي كانت كثير من شعوب بلد
فارس و اسية الوسطى والترك والخزر والسند وغيرها من القاليم والبلدان والدول فيما

وراء النهر شرقا لم تؤمن بعد بالسلم وبدئات ترفض دفع الجزية.علما بان هذا الصراع
القبلي بين المضرية / النزارية واليمانية سيستمر لحقا بالندلس ..

م/744-توفي بصورة مفاجئة وغامظة الخليفة يزيد الثالث بدمشق بنهاية عام 4و
هجري  بعد حكم دام اقل من ستة اشهر126

ابراهيم بن الوليد بن عبد الملك لم يحكم ال اشهرا حيث زادت النشقاقات-الخليفة XIIIو
744 ايام معدودات مما بقي من عام الدموية الموية/الموية التي لم تسمح له ليحكم ال

ليقتل بدوره كثاني خليفة اموي من قبل المتمرد مروان بن محمد بن مروان
الذي كان واليا بالجزيرة الشمالية وارمينية وقاد جنده نحو الشام واحتل قنسرين وحمص

التي رحبت به ثم وصل لمنطقة عين الحر حيث انهزمت امامه جند الشام ارسلها
الخليفةالجديد ابراهيم بن الوليد بن عبد الملك فواصل مروان تقدمه نحو دمشق ودخلها

فاتحا فيما هرب عنها الخليفة الجديد ابراهيم الذي اغتيل لحقا 

م:750/744 الخليفة المتئامر مروان الثاني بن محمد بم مروان الول بن الحكم بين -XIVو
: اخر خلفاء بني امية بالشرق 

هجري بالجزيرة السورية الشمالية الشرقية من امه الكردية التي105  ولد عام -1
هجري فتزوجها محمد بن69  كانت زوجة القائد ابراهيم بن الشتر الذي قتل عام 

مروان فهو ثاني خليفة اموي بالشرق بعد يزيد الثالث يلد من ام غير عربية

-انخرط بالجيش بعهد هشام بن عبد الملك الذي نصبه على الجزيرة الشمالية2و
الشرقية من بلد الشام وساهم بفتح قونية عاصمة الترك بئاسية الصغرى كما عمل

باذربيجان وارمينة التي كان فيها واليا 
- من ارمينة قاد جنده نحو الشام ليئاخذ نصيبه من السلطة التي هزلت وكثر3و

المتصارعون عليها بعيد وفاة يزيد الثالث بن الوليد بن عبد الملك وهروب اخيه ابراهيم منها



 هجري تحت اسنة127م/744 وتمت مبايعتة نهاية عام فدخلها مروان الثاني
 السيوف

مروان الجعدي نبش قبر يزيد الثالث وصلبه مثلما قتل-امر مروان الثاني (4و
واعتقل ونفى الكثير من السفيانيين بالوقت الذي بقيت فيه المعارضة الخفية

العلوية /الطالبية (العباسية) تتوسع داخل بلد الشام وعلى حدودها
الشرقية

-من معاصري مروان الثاني5 و
م لئاول واخرغزوة لجيش751و تعرض عام 756/712 بين Xuan Zongبالصين :المبراطور 

La Bataille de Talas / Voir K Buchanan et C.Fitzgerald;lعربي اسلمي بمعركة نهر تالس 
histoire  de la Chine Éditions Nathan:Paris ,1995 o 604.

م الذي كان يعيش افضل مرحلة هدوء تام بل و775/ 741 بين Constantin Vوفي بيزنطة 
Voir; M. Kaplan; Tout l; Or de Byzance Éditions  Gallimardبالهجوم ضد العرب والمسلمين 

Paris 191 p 166 
752/ 741 بين Le St Zacharieوفي الفاتيكان :البابا 

م وهو اخر ملوك السللة الجرمانية المسماة755/ 737 بين Childéric IIIوفي فرنسة :
Les Mérovingiens/Salants   لتئاتي بعدها سللة جرمانية اخرى تحت اسم La Dynastie des

Carolingiens م ومنهم شارلمان 987/755 حكمت بين 

 و123م/ هجري741ريشي حكم عاما واحدا بين وفي شمال افريقية:الوالي خلكان الق
هجري  127.م /745و124 م /هجري742حنضلة بن سفيان بين 

751/739 بين Alphonse I وفي شمال اسبانية المسيحية الملك

-ولة مروان الثاني :6و
في الشام .كان اهل حمص قد جددوا تمردهم فقضى على معظمهم مثلما قضى على

تمرد اهل الغوطة 

وفي قنسرين .ثار ضده سليمان بن هشام بن عبد الملك وبعضا من اخوته فقاد مروان
الثاني من موقع قرقيساد ضدهم جيشا تلقيا بقرية خساف قتل فيها عشرة الف من

جنده وثلثة اضعاف من جند سليمان الذي هرب لحمص التي طارده فيها مروان الثاني
فهرب منها لتدمر  

وفي فلسطين  تجددت النتفاضة فتصدى لها ايظا ..

وفي العراق كان بالكوفة الوالي عبد ا بن عمر بن عبد العزيزالذي كان قريبا من الناس
الذين ساعدوه على التصدي لحركة عبد ا بن معاوية بن عبد ا بن جعفر بن ابي

طالب الذي غادر العراق نحو خراسان غير ان الضحاك بن قيس الشيباني الخارجي تمرد
هو الخر فيها واجبر اميرها عبد ا بن عمر الذي لم يود ان يقاتل ويقدم مزيدا من الدماء
بين الجيوش العربية والسلمية بنزاعات وحروب داخلية وقبلية وسلطوية فقرر تسليم

المدينة ومغادرتها لواسط حيث تبعوه هناك واضطر لن يهادنهم ويبايعهم مثلما فعل بعده
مضطرا هو الخر سليمان بن هشام بن عبد الملك مما صار فيه الخارجي الضحاك بن

قيس يشكل قوة عسكرية بالكوفة وواسط والبصرة فئاتجه بجنده نحو الشمال حيث وصل
الموصل التي دخلها دون قتال فيما كان مروان الثاني ليزال منشغل بمحاصرة ومقاتلة
اهل حمص وتدمر وغيرهم وكتب لواليه بالجزيرة الفراتية وهو ولده عبد ا لن يقود ما

عنده من جند وهم سبعة الف ويسير بهم من نصيبين ثم التحق هو به من حمص فتصديا
معا لمائة الف مقاتل من الخوارج بقيادة الضحاك بن قيس الخارجي  الذي سارنحو حلب
واقترب من نصيبين حيث قتل فتولى بعده امارة الجند  (سعيد بن بهدل الخيبري) الذي

اغتيل من قبل حراس مروان 



غير ان الخوارج لم يستسلموا بل قادهم (شيبان عبد العزيز اليشكري) الذي تراجع بمن
بقي معه نحو الموصل التي بقي مروان الثاني يقاتلهم فيها وارسل يزيد بن عمر بن
هبيرة بجيش لولية العراق وقطع الطرق على شيبان اليشكري الذي حاول ان يتجه

جنوبا نحوباالكوفة فتصادم جنده مع جند يزيد بن هبيرة الذي غلبه مما اضطره للهرب بمن
هجري.فيها.130بقي معه شرقا نحوبلد فارس ومنها لسجستان حيث توفي عام 

كان عليهما الوالي( عبد الواحد بن سلمان بن عبد الملك )الذيان وفي مكة و المدينة اللن
هجري على مروان132 /128اخمد ( بطرق سلمية )حركات التمرد التي بدئات بين 

هجري يحكمونها بئامرة زعيمهم (المختار بن129الثاني حيث ترك بعض الثوار بمكة عام 
لم يكتف بمكة بل مد نفوذه لحضرموت( اليمن)  وسار نحو المدينةي عوف الزدي) الذ

هجري على الوالي عبد الواحد بن سلمان بن عبد الملك ومعه عبد العزيز130وانتصر عام 
بن عبد ا بن عمر بن عثمان 

وخطب المختار بن عوف بئاهل المدينة يقول بعد البسلمة ..الحمد ل والصلة على
نبيه وعلى الخلفاء الثلثة ابي بكر وعمر وعلي (مستثنيا عثمان ) وبعد تعلمون يا

اهل المدينة بانا لم تخرج من ديارنا واموالنا بطرا ول عبثا ول للدولة ملكا نريدان
نخوض فيه ول لثئار نيل منه وكنا لما رئينا مصابيح الحق عطلت وعنف القائل

بالحق وقتل القائم بالقسط وضاقت علينا الرض بما رحبت وسمعنا داعيا يدعو
من بسورة32  لطاعة الرحمن وحكم القرئان فئاجبنا ومن منطلق قوله تعالى بالية 

ئ كا  الحقاف (  ل يااءل   ألولائ ون ه  أاون ارنض  والاينسا لاهل م نن دل ج ز  ف ي الن عن وامانن لا يلج بن دااع يا اا  فالاينسا ب مل
ب ين   ل  مل )فاقبلنا من قبائل شتى النفر منا على بعير واحد عليه زادهم فايدنا  ف ي ضالا

بنصرة فئاصبحنا بنعمته اخوانا ثم لقينا رجالكم بقديد فدعوناهم لطاعةالرحمن ونبذ
طاعة الشيطان وحكم ال مروان .وانتم يااهل المدينة اخبروني ثمانية اسهم

فرضها ا عز وجل بكتابه على القوي والضعيف فجاء تاسع ليس له منها ولية
ولسهم فاخذها لنفسه مكابرا لربه ان شبابنا شباب مكتهلون في شبابهم كما

كان اصحاب رسول ا..والسلم على من اتبع الهدى 

و كان مروان الثاني قد ارسل اربعة الف جندي عليهم عبد الملك بن محمد بن عطية
السعدي لمقاتلة الخوارج بحضرموت/اليمن  عليها المير عبد ا بن يحى حيث تصدى له

المختار بن عوف الزدي بوادي القرى وقتل عبد الملك السعدي وغالبية جنده 

وفي خراسان التي كانت منذ فترة قد اصبحت ملجئا للهاربين من الستبدادالموي حيث
نشط فيها خاصةالعباسيون والمتعاونون معهم بقيادة الداهية السياسي الكبير عبد

الرحمن بن مسلم الملقب ابو مسلم الخراساني حيث عمل مع محمد بن علي بن عبد
م /743 هجري و62 م/682اللة بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي القريشي بين 

 ووالدكل من ابراهيم وابو العباس السفاح والمنصور وساهم بئاسقاط الدولة125هجري 
هجري وقيام الخلفة العباسية على يدي132م/750الموية بالشرق الفرو اسيوي عام 

السفاح ثم اخوه المنصورالذي اغتال ابا مسلم الخراساني بالمدائن جنوب بغداد 
م تمكن المتمردون والثائرون العباسيون  (تشكيل جيشاو750ففي كانون الثاني 

جماعات/ عصابات / سرية)  جاؤوا من خراسان ودخلوا من شمال شرق العراق ووصلوا
لنهر الزاب العلى الذي هو فرع من نهر دجلة وتصدوا بقيادة اب يمسلم الخراساني لجند

لمصر ليقتل فيها بالخامس من ابمروان الثاني الذي اندحر معظم جنده وهرب 
 هجري وهو مختبئ بئاحدى132 من ذي الحجة عام 27م الموافق750

 14الكنائس القبطية بالصعيد ..وهو ثالث خليفةاموي يقتل من اصل 
كما قتل العباسيون من قبله ومن بعده تسعة وثلثين شيخا واميرا  وقائدا من البيت

الموي السفياني والمرواني ممن كانوا يقودون جيوش بني امية بالمعركة لينتهي لحكم
الموي بالشرق ولم ينجوا من القادةالمويين بالشرق من الملحقة العباسية ال اثنين

هما
-ابراهيم بن حرب بن خالد بن يزيد الملقب جلميران الذي جمع السناجق / الرايات1



السبعة والتجئا لشمال العراق حيث جميع فلول المويين المختفين بالغابات والجبال
والوديان وقادهم تحت اسم الداسييين / اي اليزيدية تسترا من الظلم والضطهاد

العباسي والقوى الخرى التي جائت بعدهم وبقيت سللتهم محافظة على معظم
معتقداتها الدينية والدنيوية على الرغم مما كانت تعانية خاصة وانها تعيش مع شعوب من

الكراد المسلمين الذين تعاملوا وانخرطوا بالدولة العباسية ومع المسيحيين الذين كانوا
يشكلون اقلية كبيرة نسبيا بالموصل والجزيرة حيث كان المويون الداسينيون اليزيديون
يمارسون طقوسهم السلمية بطريقة شبه سرية ويجمعون الزكاة من اتباعهم الذين

لزالوا حتى يعيشون ببعض مناطق الشمال بالعراق وخاصة بمناطق (الشيخان وسنجار
وبعشيقة) و بعض مناطق سوريةالشمالية الشرقية والجنوب الشرقي من تركية

ومناطق بعض المناطق من ارمينية وجورجية وغيرها من المناطق التي كان قد بقي فيها
للمويين وجودا بشريا بعد ان تفككوا بجزيرة العرب وبلد الشام وظهر فيهم عدد من

المراء الذين حاولوا قدر المكان ممارسة قيمهم القبيلية العربية والدينية حيث يؤمنون
بال الواحد وملئكته السبعة الذين خلقهم من نار الذين ورد ذكرهم ب القرئان وهم
دردائيل واسرافيل وميكائيل وشمنائيل ونورائيل واكبرهم عزرائيل يصفه اليزيديون
كاني ب(الطاووس ) لجماله ونظافته والفته وليس بالنسر الكاسر و يقدسون ابليس الذ

رفض السجود ال ل وليس لدم المخلوق من طينبليس مثل موسى الذي حاور ربه فئا
في حيث ان ابليس (مخلوق) من نار

وظهر باليزيدية امراء حافظوا على هويتهم العربية والسلمية شئانهم شئان طوائف
اخرى ظهرت قبلهم وبعدهم ومن بين امرائهم (عدي الول بن مسافر الموي العربي

القريشي )و تعرضوا لهجمات منها ما قام بها بدر الدين بن لؤلؤ العلوي /الجعفري
المذهب الذي صار مواليا لحركة العباسيين بالموصل واطلق عليهم اسم اليزيدية ليبرر

انتسابهم ليزيد بن معاوية الذي اشتهد بزمنه الحسين بن علي بنةابي طالب و بدئا ينتقم
652هجري الشيخ حسن بن الشيخ عدي الثاني .كما قام  644منهم كامويين فقتل عام 

هجري بقتل العديد من رجالهم
/انظرالمحامي والحقوقي زهير كاظم عبود :بكتابه القيم بعنوان لمحات عن اليزيدية  طبع

 ..1994مكتبة النهة بغداد 
 لضطهاد اخوتهم وجيرانهم الكراد2013  كما ان يزيد ي العراق تعرضوا عام 

 لحركة ارهابية اسلمية متطرفة تسمي نفسها دولةالعراق2015  وتعرضوا عام 
والشام ( داعش) حيث سبت العشرات من نسائهم واغتصبتهن وباعتهن باسواق

الرقيق باسم السلم 

- ومن المويين الذين نجوا من الضطهاد العباسي هو (عبد الرحمن بن معاوية الثاني2و
م) الذي هرب لخواله بئافريقية788/ 756بن هشام الئاول بن عبد الملك عاش بين 

الشمالية ومنها انتقل لسبانية  ولقبه عدوه ابو العباس السفاح ( بصقر قريش )حيث
م حكم فيها سبعة عشر اميرا وخليفة اموي1031/756اسس سللة اموية دامت بين 

م كما سنشير /انظر الخضري1031/ 1027كان هو اولهم واخرهم هشام الثالث بين 
 61بكتابه الدولة العباسية وليس الدولة الموية ص 

هجري و61 م/ 661بين النتشارالجغرافي والديني للدولة الموية بالشرق:و-
 خليفةقتل ثلثة منهم لسباب داخلية وليس بساحات14ل هجري.من خل132م / 750

المعارك مع العداء الخارجيين انتشر المويون بالشرق بمساحات واسعة بالقارات الثلثة
لما يعرف بالعالم القديم وهي اسية وافريقية واوربة وشكلوا خمسة عشركورة /اقليما

مقاطعة / ولية بثلثة وثمانين كورة( قضاء) هي: 

-اقليم شبه جزيرة العرب:الموطن الصلي للعرب كان يشتمل على اربع كور هي1
كورة الحجاز ومركزها الداري والسياسي المدينة التي كانت عاصمة لمحمد وثلثة من
اربعة خلفاء جاؤوا من بعده اضافة لمكة التي كانت ومازالت مركزا دينيا وتجاريا اضافة

عاصمة الملكة السعودية1924لمدن الطائف و طيبة وينبع وجدة التي صارت منذ عام 



التي تظم مدنا اخرى وكورة الهجر وقصبتها الحساء وما يرتبط بها من بادية وجزيره
واسعة تربطها تسع طرق برية للقوافل تصلها ببلد الشام وطريق لبصرة وطريق لمصر 

وكورة اليمن ومركزها صنعاء التي صارت عاصمة دولة اليمن اضافة لحضرموت ومهرة
وتهامة والميامة وعدن وما يرتبط بهاغربا نحو البحر الحمر.وكورة عمان بظم العين

وقصبتها صحار وميناء  عمان على بحرعمان التي صارت عاصمة دولة عمان وما ير تبط بها
من البحرين وقصباتها 

 كور هي :كورة البصرة التي تقع جنوب6-اقليم بابل/بلد الرافدين /العراق يشمل 2و
العراق على الخليج الفارسي العربي وعمرها المسلمون بعهد ابن الخطاب وتتبعها مدن

ابلة وعبادان وما حولهما وهما الن تابعتين لدولة ايران وفيها عدد من مفكري السلم
ومنهم الحسن البصري  وكورة الكوفةالتي تقع على ظفتي نهرالفرات جنوب غرب العراق

التي جعلها الخليفة علي عاصمة له وتبعها النجف التي فيها مرقد المام علي بن ابي
طالب رابع الخلفاء الراشدين وكربلءالتي فيها مرقد كل من الحسين والعباس ولدي علي

بن ابي طالب والقادسية وعين التمر وغيرها .وكورة واسط التي تقع على ضفتي نهر
 كم جنوب شرق بغداد وكانت احدى مقرات ولة المويين120دجلة وعلى بعد حوالي 

 م شاعر965تي قتل فيها عام شيدت بعهد عبد الملك وواليه على العراق الحجاج وال
 م وكورة المدائن تقع على الضفة الشرقية915العرب الكبر المتنبي مواليد الكوفة عام 

 كم كانت احدى المدن الفارسية وتتبعها مدن30من نهر دجلة جنوب بغداد بحوالي 
النهروان والدسكرة وجولء بشرق العراق وفيها  مرقدي حذيفة اليماني وابي مسلم

الخراساني وكورة حلوان و تتتبعها خانقين وسيروان وكورة بغداد بنيت بعيد سقوط الدولة
م .1258/756الموية وصارت عاصمة الدولة العباسية والعالم العربي السلمي بين 

 كورهي كورة سامراء تقع4-اقليم الجزيرةالممتد بين بلد الر افدين والشام .وفيه 3و
على ضفتي نهر دجلة شمال شرق بغداد وطورها الخليفة العباسي المعتصم وجعلها

عاصمة له وبها مدن الكرخ وعكرا والنبار وهيت وتكريت اذ لم تكن بغداد قد بنيت كمدينة
1258/750ال بالعهد العباسي لتصبح مركز القليم ومركز العالم العربي والسلمي بين 

والمهدي وكورة ديار عشائر ربيعة  الهادي والحسن العسكريالئمةو يوجد فيها مرقد 
ومركزه الموصل الواقعة شمال شرق العراق وكانت عاصمة امبراطورية الشوريين

وترتبط بها سنجار ونصيبين ودارا ورئاس العين وجزيرة ام عمروكورة ديار مضر ببلد الشام
وقصبتها الرقة وتظم مدن باجران ومسلمة وحران والرها( الرقة ) .

وكورة ديار بكر وقصبتها امد وتضم مدن ميافارقين وحكيفة 

-اقليم الشام فيه ست كورهي:كورة دمشق وقصبتها دمشق التي جعلها المويون4و
هجري وتظم مدن بانياس وبيروت وصيدة61م/750عاصمة للدولة العربية والسلمية بين

وطرابلس و هي المدن الرئيسية بدولة لبنان المعاصرة .وكورة قنسرين وقصبتها حلب
وتظم قنسرين ومنبج ومرعش ومعرة النعمان والسكندرون وانطاكيةوهاتان الخيرتين
صارتاتابعتين لتركية المعاصرة .وكورة حمص وقصبتها حمص وتظم مدن سلمية وتدمر
واللذقية وطرسوس.وفيها كثير من المفكرين العرب والمسلمين ومنهم خالد بن الوليد
وطارق بن زياد وكورة الردن قصبته مدينة طبرية وتظم بيسان ودرعة وصور التي هي

الن جزء من لبنان وعكا التي هي الن جزء من فلسطين .. وفي الردن يوجد مقابر جعفر
بن ابي طالب وابي عبيدةالجراح وغيرهما وكورة فلسطين وقصبتها الرملة وتظم مدن

القدس وعسقلن وباف وارسوف وقيسارية واريحة وعمان التي هي الن عاصمة دولة
الردن وكورة الشراة وهي قصبتها وتظم مدن مئاب وصفد التي هي الن تابعة لدولة

لبنان وتبوك التابعة لدولة السعودية 

-اقليم مصر فيه سبع كورهي :كورة الجفار وقصبتها الفرما وبها مدن البقارة والواردة5و
والعريش .وكورة الجوف كانت فيه بعض القبائل العربية قبل السلم ثم جائتها قبائل
قيس بالعهد السلمي الول حيث قطنت بالجوف الشرقية وقصبتها بلبيس وبها مدن

مشتول وفاقوس وكورة الريف وقصبتها العباسية وبها مدن دمنهور وسنهور وبنها
وشطنوف ومليج والمحلة وكورة السكندرية كورتها وبها مدن رشيد ومريوط والبرلس. 



وكورة مقدونية قصبتها الفسطاط التي هي القاهرة التي بناهها عمربن العاص وبها مدن
العزيزية والجيزة وعين شمس .وكورة الصعيد وقصبتها اسوان وتظم مدن قوص والبلينة

والفيوم. وكورة الواحات 
وعلى الرغم من ان القليم المصري الفرعوني الصل القبطي الدين الذي تعرض لغزوات
اليونان والرومان .غيران العرب الفاتحون تمكنوا من خلل التزاوج والختلط من ان يفرضوا

لغتهم على معظم سكان البلد بمن فيهم القباط الذين احتفض غالبيتهم بدينهم مع
اخذهم العربية لسانا وطنيا ودينيا بعد فترة ل تزيد عن نصف قرن 

ويلحظ بانه لم يكن هناك ذكر لبلد السودان باقليم مصر.

 كورهي  كورة برقة وقصبتها برقة ومن6-اقليم شمال افريقية/ افريقة الشمالية يظم 6و.
مدنها رمادة و طرابلس الغرب التي هي عاصمة دولةليبية المعاصرة وكورة افريقية

وعاصمتها القيروان ومدينها سفاقس وسوسة وبونة وجزيرة بني وغناية ومنستير وتونس
التي هي الن عاصمة دولة تونس .وكانت عاصمة الفينيقيين وظهر فيها الكثير من
الشخصيات السلمية ومنهم الفاطميين وكورة تاهرت مركزها وتظم مدن مطمطة

ووهران وميناء الجزائروهي الن من مدن دولة الجزائر.وكورة سجلماسة هي المركز
وتظم مدن درعة ومصلي وتازروت وهي مدن تابعةلدولة الجزائر ايظا وكورة السوس
الدنى ومن مدنها البصرة ورغة وصنهاجة وهوارة وسل وفاس التي بناها العباسيون

وهذه المدن هي الن جزء من دولة المغرب وكورة السوس القصى وقصبتها طرفانة ومن
مدنها اغمات وماسة وهي من المدن المغربية ويلحظ بانه لم يئات ذكر مورينانية بتلك

الفترةبين دول شمال افريقية 
.
 كور هي :كورة الهواز وهي6-اقليم خوزستان او الهواز المتاخم لشرق العراق وفيه 7و

قصبتها وفيهامدينتي مناذر الكبرى والصغرى تقع جنوب شرق العراق /عراق العجم ول
زال تقطنها شعوب وقبائل عربية واحدى مشاكل الصراع العراقي اليراني الحدودية

 الواقعة بالشمال الشرقي من العراق وهي عاصمة بعض السللتSousوكورة السوس 
الفارسية  بلد فارس وكورة تستر.وكورة عسكر مكرم وتتبعها مدن جوبك وزيدان.وكورة

الدوق تتبعها مدن ازر واجم وهي جزء من الراضي اليرانية على الحدود العراقية
الشرقية . وكورة رامهر

 كور هي كورة اصطخر اوسع كورها وكورة ارجان التي ظهر6- اقليم بلد فارس وفيه 8و
أبوو العلمة حسن وحسن زاده المليو حمد بن جرير الطبريفيها عدد من المفكرين ومنهم 

عمر بنو الللكائيو العلمة عبد ا الجوادي المليو المام فخر الدين الرازيو وسهل القوهي
أبو حاتمو وسهل بن بشرو علي لريجانيو بن ربن الطبريو أبو الحسن الطبريو الفرخان الطبري

وكورة اردشير الممتدة على البحر وهي عاصمة اردشير احد محمود بن الحسن الملی
اكاسرة بلد فارس.وكورة دراجرد.وكورة شيراز التي ظهر فيها عدد من المفكرين منهم

م أحد مراجع  الشيعةبالعراق 2001 - 1928محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي عاش بين
وسکن بنيسابور، المام مسلم بنوكورة نيسابور التي ظهر فيها عدد من المفكرين منهم 

الشيخ والحاکم صاحب المستدرك و نسب علماء وادباء وشعراء منهم:صحيح مسلمالحجاج صاحب 
 وأبووغياث الدين أبو الفتح عمر الخيام أبو منصور عبد والملك الثعالبي صاحب كتاب (يتيمة الدهر)

أبو بكر البيهقي النيسابوري صاحب كتابوالفضل أحمد بن محمد صاحب كتاب مجمع المثال 
 وأبو وسعيد محمد بن يحيى  صاحب كتاب النصاف(السنن)، وكتاب (المبسوط) في الفقه الشافعي

 والروساموأوسد بن الفرات الفقيه الكبير والقائد العظيم الذي فتح جزيرة صقليةفي مسائل الخلف 
ام  أبو وسعيد أبو الخيرو فريد الدين عطاروحمد غفاری المعروف بـ کمال المللک روس 

 كور هي كورة بردسير ومن مدنها ماهان وكوغون5-اقليم كرمان الفارسي ويظم 9و
 اصبحت مركزا دينيا للصفويينKumوزرزند.وكورة نرماسير .وكورة سيرجان وكورة قم

بايران وكورة ميناء جيرفت 

-اقليم الجبال  جزء من بلد فارس واسية الوسطى فيه كورتين هما10و
 من قبلعمر بن الخطاب .فتحت بعهد الخليفة الثاني طهران  تقع قرب Rayكورة الري

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%87%D9%82%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%87%D9%82%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%B4%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AE%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%87%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%87%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D9%8A


 قد خرج منها.وولدبها البرامكة الذينزرادشت, ويقال أن الفيلسوف النبي نعيم بن مقرن
م كما ينسب لها عدد من766خدموا المويين والعباسيين وولد فيها هارون الرشيد عام 

محمد بن زكريا صاحب تفسير مفاتيح الغيب والكيميائي فخر الدين الرازيعلماء منهم 
Susiaتقع شمال شرق بلد فارس وكانت عاصمة الفرس البارتيين وتسمى  وكورة الطوس الرازي

  علي الرضا المام الثامن وظهر فيها الفيلسوف الطوسي . 818و توفي فيها عام 
أوسدي الطووسي،ومعاصره شاهنامه الطووسي صاحب کتاب أبو القاوسم الفردووسيومن مواطنيها 

أبو حامد محمد.ومن علماء السنة القرن الخامسصاحب کتاب لغت  فرس وهو أول معجم فاروسي في 
 مؤوسس الحوزة العلمية بالنجفمحمد الطووسي شيخ الطائفة،ومن علماء الشيعة الغزالي الطووسي
 بالقرن السابع.وتعرضت للتهديم بعهد جنكيز خان وخواجة نصير الدین الطووسيبالقرن الخامس 

الفردووسي بمدينة طوس 
 

 بمدينة طوس بايران 818المام الثامن علي الرضا بن موسى الكاظم والذي مات عام 

-اقليم خراسان السلمية فيه كورتان هما.كورة خراسان الكبرى (تعرف باللغة11و
 بما فيها مدينةأفغانستان بزرگ) منطقة جغرافية واسعة.وتشمل شمال غرب الفارسية

.ومرو وبلخ اليوم) مشهد (تعرف باسم وطوس ونيسابور،تركمانستان وبجنوب حيرات
 الساساني الذي هو أصغر حجما  من خراسان السلمية.فقدلمقاطعة خراسانإضافة 

البشتون و الفرسغالبية وسكانه من .ونهر المرغاب) حتى جرجانكان يمتد من شرق لوكانيا (
 بالقسام الشمالية.و كان القليم مركزاا للديانة المجووسية وخصوصااللتركوالبوش الفغان مع وجود 

 وكانواالوسلمفي بلخ بأفغانستان،وعندما تجذر الوسلم بالمنطقة اعتنق عامة الخروسانيين 
 وما جاورها الذي يعرفطوس بمدينة الشيعة.مع وجود الحنفية،وبعض الشافعيةبغالبيتهم من السنة 

نذ مطلع القرن الخامس عشر اعتنق معظم وسكان القسم اليرانيالصفويينم وبعد حكم مشهدباوسم 
المذهب الشيعي ولتزال مجموعات وسنية بالشرق (على حدود أفغانستان) وبالشمال (على حدود

 الفغانية. هيرات).حيث يسود المذهب السني الحنفي مع وجود للشيعة بمدينة تركمانستان
وظهر فيها ابو مسلم الخراساني قائد الثورة العباسية ضد المويين ومدينة قزوين التي

ظهر فيها العالم القزويني ومدن ابهر وساوة واواة 

 التي كانت تعرف بلؤلؤة خراوسان هراتالمسجد المركزي بافغانستان بمدينة 

وكورة همذان الهامة وفيها مدينة اصفهان التي انجبت عددا من المفكرين ..

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%AA%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A9_%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%B3%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%B3%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AE%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B9%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Ferdowsi_Memorial.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Friday_Mosque_in_Herat,_Afghanistan.jpg


 هي المركز وتظمBalagh-اقليم غرب نهر جيحون فيه تسع كور هي كورة بلخ12و
طبرستان والطالقان وكورة غزنين فيها مدينة كابل التي صارت عاصمة افغانستان 

وكورة بست وكورة سجستان وقصبتها زرتج  وكورة هراة المركز والتي على اسمها
 احدى مراكز كانت Muroسميت مدينة بالجزائر ومن مدنها باغيس وكورة جوزجانان وكورة 

 نحو بلدان ما وراء نهرجيحون وضرب العرب بأهلها المثال في البخل فحين يقول العربي أنك منالجهاد
بالفاروسيةووكورة نيسابور . الحنف بن قيساهل مرو فهو يرمي إلى انك بخيل فتحت على يدي 

 و تعد منخراوسان. و عاصمة لمقاطعة مشهد قرب إيران شمالي شرق خراوساننيشابور بمقاطعة 
بلد الدنيا العظام«:ياقوت الحمويأشهر مراكز الثقافة والتجارة والعمران بالعصر العباوسي قال فيها 

 لن القاصدللجهتين يمر بهاقبل أنوالموصل لنها باب الغرب ودمشقثلثة نيسابور لنها باب الشرق 
م.1221 هـ /618 م ثم أكمل خرابها غزو المغول لها وسنة 1145 هـ /540يدمرها زلزال عام 

وكورة قهستان وقصبتها قاين ..

-اقليم شرق نهر جيحون اواموداريا الذي تصب فيه ستة انهار وتتشعب عنه فروع13و
عديدة وتقطنه شعوب من اصول فارسية وتركية ووصلته الجيوش الموية بقيادة قتيبة بن
مسلم الباهلي الذي كان تحت امرة والي العراقين الحجاج بعهد عبد الملك وولديه الوليد

ومن مدنهاIkhsibtikوسليمان كان يظم عشر كور هي كورة فرغانة وقصبتها اخسيكت 
فاراب التي ولد فيهانصراباذ واوزكند ومرغينان وغيرها وكورة اسبيجاب من مدنها 

.وكورة الختل وقصبتها هلبكPikitوكورة الشاش وقصبتها بنكثالعلمة الفارابي 
تم وكورة سمرقند Pingekitوقصبتها بنجكث.Isroshوكورةاشروش .وكورة قواديان مركزها نير

 صارت عاصمة دولة اوزبكستان "وقتيبة بن مسلم الباهليهجري القائد ا"87 م/ 705فتحها عام  

 
مسجد رجستان بسمرقند

عبيد ا بن زيادوكورة بخارى وكان اول من اجتاز النهر من المسلمين لجبال بخارى هو 
،وكان على عرش بخارى أرملة تسمى خاتون ومعناه م674 /  هـ54والي خراسان عام 

بالتركي تركي معناه «السيدة».واستنجدت بالترك الذين هزمهم المسلمون فطلبت
الصلح  فصالحها عبيد ا بن زياد على ألف ألف درهم. ثم ولاى الخليفة معاوية بن أبي

 هـ، فقطع56 خراسان سنة سعيد بن عثمان بن عفان م)706- 687 هـ/60- 41سفيان (
النهر وغزا سمرقند وحملت خاتون إليه التاوى وأعانته بأهل بخارى.ويذكر النرشخي (

 سنة بوصفها وصية على ابنها القاصر15 م) أن «خاتون» حكمت 959- 899 هـ/348- 286
ولكن الحكم العربي لم يتوطد في تلك المنطقة إل بخلفة الوليد بن عبد الملكطغشاده..

 هـ) قتيبة بن95- 75 هـ) حينما ولاى الحجاج بن يوسف الثقفي أمير العراقين (96- 86(
 هـ) وأمره بفتح ما وراء النهر. وكان حاكمها (وردان96- 86مسلم الباهلي خراسان (

غد (الصغد) والترك فأنجدوه، لكن قتيبة انتصر عليهم بعد قتال خداه)، الذي استنجد بالسي
رح خاقان الترك وابنه،وملاك قتيبة طغشاده بخارى بعد أن أجلى خصومه عنها. عنيف،وجو

 هـ بمعسكر والي خراسان نصر بن سياار على يد دهقان من121وقد قوتل طغشاده سنة 
دهاقين بخارى.و يذكر النرشخي أن أهل بخارى كانوا يوْسليمون ثم يرتدون حين يغادرهم

العرب فلما فتح قتيبة المدينة رأى أن أفضل وسيلة لنشر السلم بين السكان هو أن
يوسكين العرب بينهم، فأمر أهل بخارى أن يعطوا نصف بيوتهم للعرب ليقيموا معهم ويدطالعوا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/674
http://ar.wikipedia.org/wiki/54_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Registan_Complex_%288145371129%29.jpg


على أحوالهم فيظلوا على إسلمهم فرفض بعظهم ذلك وتخلوا عن بيوتهم وبنوا خارج
 دارا بقي منها لعهد النرشخي ثلثة  كانت تسمى (قصور المجوس.) وبنى700المدينة 

 م وكان بيت أصنام، فلما ازداد712 هـ/94قتيبة المسجد جامع داخل حصن بخارى سنة 
انتشار السلم لم يعد ذلك المسجد يتسع لهم فبوني مسجد  آخر بعهد هارون الرشيد (

وولد بمدينة بخارى العديد من الفقهء والدباء منه ممحمد بن اسماعيل هـ).193- 170
ابن سينا البلخيوأم  لزمخشرياواية الحديث وبر م واشتهر870/ 810( البخاري)عاش بين

 صدر الدين عينيو محمد عوفيو أبو علي البلعميو بهاء الدين النقشبندو بو زكرياء البخاريو

 بمدينة بخارىمنارة كاليان

 الخوارزميوكورة خوارزم التي ظهر فيها عالم الرياضيات 

هجري235م/850هجري و 164م/778وارزمي عاش بين الخ
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الترك السلجقه بزمن بلد فارس و معظم وسمرقند بخارىضمت  1224/1190وشكلت دولة بين 
 . جنكيز خان بقياة المغولبالقرنين الثاني عشر والثالث عشر و غزاها 

وقصبتها شهرستان التي ظهر فيها عدة علماء منهم الشهرستاني  وكورة الجرجانية 
ظهر فيها الجرجاني وفيها مدن كالف ونويدة زم وفربر و ترمذ التي ظهر فيها  و

الباحث الترمذي 

 كور هي: كورة القومس قصبتها الدامغان ومن مدنها سمنان4-اقليم الديلم ويظم 14و
ومات838وبسطام وكورة طبرستان التي ظهر فيها المؤرخ الكبير الطبري ولد فيها عام 

م وقصبتها امل ومن مدنها سالوس وسارية وكورة الديلمان وكورة الخزر923ببغداد عام 
Khazar  وقصبتها Atel. التي فيها نهر تحمل اسمه ومن مدنها بلغار 

وفيه انهارالكرد والرس والملك وتقطنه شعوب كردية AL Rihab-اقليم الرحاب 15و
 كور هي كورة اران وقصبتها برذعةومن مدنها شروان وملزكرد و3وفارسية وارمنية وفيه 

Tbilissiصارت عاصمة جورجية وكورة ارمينية وقصبتها ارمينةصارت جمهورية وكورة 
 التي هي النTabrizاذربيجان التي هي الن جمهورية وكانت قصبتها اردبيل ومن مدنها 

احدى المدن اليرانية..

-اقليم السند الذي هو القسم الغربي من الهند وهو باكستان الحالية والذي فيه يمر16و
 كور :كورة السند وقصبتها المنصورة وتتبعها5فيه نهر الكنج احد انهار العظيمةبالهند وفيه 

مدينة دييل وكورة مكران وقصبتها بنجبور وكورة طوران وقصبتها قصداروكورة ويهند
.وكورة قنوج 

-اقليم اوربة (الندلس ) الذي يسكنه اهله من شعوب المنطقة قبل الغزوات التي17و
تعرض لها من الفينيقيين والرومان وقبائل الوندال والغوط الجرمانية قبل ان يحتله

م بقيادةالقائد البربري طارق بن زيادثم711 عام ليدالمسلمون بعهد الخليفة الموي الو
تبعه القائد العربي عقبة بن نافع ومركزه قرطبة وبقي تابعا اداريا لقليم شمال افريقية

م756م ثم اصبحت دولة امويةبالغرب منذ عام 660حتى نهاية العهد الموي بالشرق عام 
م1492م وتحولت لدول / امارات طوائف متناحرة اندحرت عام 1031حتى سقوطها عام 

 , علما بان العباسين لم يظيفوا شبرا واحدا لما احتلهجود السلمي فيها .لينتهي الو
المويون

 اميرا امويا لم يتعظوا من17م حكم فيهم1032 /711وثالثا-المويون بالندلسبين بين 
312اخطاء ابائهم واجدادهم بل ابقوا على (وراثية السلطة) والروح القبلية و دام حكمه 

/1032 عائلة / قبيلة / طائفة حكمت بين17عاما حيث تشتت ل الحكم بالندلس بين 
 طرد من بقي من لم يتنصر منهم   ,ولم يترك العرب1601/1609م كما تم عام 1492

بئاسبانية لدينا ول لغة في حين  تركت اسبانيةبدول امريكة الجنوبية  والبرتغال بالبرازيل
وبعض دول افريقية الوسطى منها موزمبيق وفرنسة وهولندة وبريطانية التي حكمت

من العالم لغاتها وادايانها  بل ترك العرب والمسلمون  اثارا معمارية تشبه ما تركه4/3
كما سنشير الرومان بالبلدان التي احتلوها 

عشر كان فيها ستة  فقط كما  ان هذه القاليم / المقاطعات / المصار/ الوليات السبعة
تتكلم العربية كلغة ام وتسعة تتكلمها كلغة محتل وكان المويون قد عينوا فيها عددا من
المراء والقواد العرب من العشائر العربية المرتبطة بهم بمصالح تجارية او مصاهرة فيما

وقفت من الضد من عشائر اخرى بمن فيها الهاشميين وهم من قريش ايظا برئاسة على
بن ابي طالب واولده ومن بني العباس ويئاتيهم سنوياوبطريقة شبه منتظمة الخراج

http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%87_%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%87
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%82%D9%87
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF
http://arz.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%89&action=edit&redlink=1


 من الحاصلت الزراعية والحيوانية ومن الجزية من الذميين وهم كثيرين10/1ألعشر اي 
حيث فضلوا دفع الموال لقاء عدم تبديل وتغيير اديانهم ومعتقداتهم التي لم يجبرهم

المسلمون على تركها والتحلي عنها ولم يسبق المويين بهذا التوسع الجغرافي
الالفرس الذين حموا كل اسية الوسطى وبلد الرافدين وشبه جزيرة العرب وبلد الشام

لن بني العباسم 476ومصر والسكندر المقدوني والرومان قبل انقسام دولتهم  عام 
تئامرواونجحوا بئاخذ السلطة منهم واستمروا يحكمون هذه البلدان  الذين 

الواسعة بطريقة شبه لمركزية غلب فيها العنصر الفارسي لم يوسعوا اكثر
 بل انهم عرضوها للتجزئة اللمركزية او النفصاليةمما وجدوه

/يلحظ الشيخ محمد الخضري بكتابه الدولة الراشدية والدولة الموية / المكتبة التوفيقية
 و.ديمتري غوتاس بكتابه الفكر اليوناني والثقافة العربية طبع مركز568/ القاهرة بل ص 

4 44 ص 2003دراسات الوحدة العربية بيروت 

م على الصربيين اضافوا اقليما اوربيا1338كما ان العثمانيين منذ انتصارهم بمعركة عام 
جديدا للدول السلمية وهو اقليم اوربه الجنوبية او البلقان والذي كان يظم ايظا عدة

كور / وليات هي:
جمهورية البانية التي ل زالت ذات غالبية مسلمة على الرغم من كل حشود الفاتيكان

التبشيرية لزيادة عدد الكاثوليك فيها 
وجمهورية البوسنة والهرسك والتي صارت هي الخرى دولة مسلمة على الرغم من

الجهود النشطة المستمرة للحركات التبشيرية المدعومة من كل الدول الكبرى 
من35 دولة مسلمة مع وجود حوالي /2008و جمهورية كوسوفو التي صارت منذ عام 

ول العربية والسلمية ل تعترفالصرب المسيحيين الورذودوكس فيها و لزالت معظم الد
بها على الرغم من ان المريكان فعلوا ذلك نكاية بالروس الورذودوكس 

هجري656م /1258هجري و 132 م/750 العباسيون ,,حكموا سورية من بغداد بين ورابعا
وصارت كل بلد الشام احدى ولياتهم ويحكمها واليا بئاسمهم  وحكم منهم اربعة وثلثين

 منهم بصراعات15خليفة منهم ثلثين من امهات فارسيات وتركيات وارمنيات وتم اغتيال 
داخلية ما عدى اخرهم المستعصم الذي قتله الغازي / الفاتح هولكو 

خليفة منهم حكما اسميا حيث كان المماليك17م 1517/1260كما حكم من القاهرة بين 
السيويون يحكمون بمصر والشام كما اشرنا سابقا عند الحديث عن العراق  

مصر  الحديث عن حكم المماليك ببلد الشام كما سنشير عند1517/1260وخامسا بين 

خضعت بلد الشام والعراق وشبه جزيرة العرب عدى سلطنة1918/1517وسادسا بين 
عمان ويلد النيل وشمال افريقية عدى المغرب للدولة العثمانيةمن عاصمتها اسطانبول

ومارست هي الخرى سياسة الغزوات وجمع الموال والتناقس مع الفرس الذين فشلوا
مع التراك ليس فقط بخضوع معظم الدول العربية لنفوذ اوربي روسي/سوفياتي /

وفرنسي وبريطاني وايطالي بل خضعت بلدهما هي الخرى لنفوذ سياسي واقتصادي
وعسكري لواحدة او اكثر من هذه الدول ومعهما الوليات المتحدة 

كما ان العثمانيين افقروا  لن الذين كان يهمهم هو جمع الخراج والجزية ولم يقوموا باي
 بين الرجال75مشروع اروائي وجهلو البلد العربية التي انتشرت بها المية بنسبة تقوق/

بين النساء وتراجعت الزراعة وقلت طرق المواصلت وانعدمت الصناعات الولية90و /
عدى بعض الصناعات الحرفية البسيطة وتراجعت العربية لصالح التركية والفرنسية

م جندوا الفا من الشباب العربوالنكليزية ومنعت النشطة النقابية والسياسية كما انه
بغزواتهم وحروبهم 



 قام الجنرال جمال السفاح قائد الفيلق الرابع ببلد الشام1915  مايس عام 6  وفي 
بئاعدام اثنين وثلثين من أدباء ومفكري وسياسي بلد الشام ببيروت ودمشق

منهماحد عشر كوكبا في بريوت وهم :عبد الكريم الخليل والشقيقين محمود
ومحمد المحمصاني وعلي الرمنازي وعبد القادر الخرسان ونور الدين القاضي

وسليم أحمد عباس الهادي ومحمود نجا عجم ومحمد مسلم عابدين و نايف تللو
 وصالح حيدر

وفي   جمال السفاح    قام الجنرال1916  مايس من العام التالي اي عام 16  وفي .
دمشق هذه المرة بئاعدام ثمانية هم كل من شفيق بك المؤيد و عبد الحميد
الزهراوي و عمر الجزائري وشكري العسلي وعبد الوهاب ورفيق رزق سلوم

ورشدي الشمعة.,
السنة وفي بيروت هذه المرة بئاعدام اربعة  ,كما قام جمال السفاح بنفس اليوم و

باتروبا ولي وجرجي حداد وسعيد عقل و عمر حمد وعبد الغني  عشر هم كل من 
العريسي والمير عارف الشهابي والشيخ أحمد طيارة ومحمد الشنطي اليافي
وتوفيق البساط وسيف الدين الخطيب وعلي محمد حاج النشاشيبي ومحمود

/انظر د. محمد حامد شريف،الدباءجلل وسليم الجزائري وأمين لطفي الحافظ 
الشهداء بالعصر التركي على يد جمال باشا السفياح دار التركي،طنطا (مصر)،طبعة اولى

رب وكانوا يفضلون عليهم الحتللتولذلك كفر بهم الغالبية العظمى من الع. 37ص 
الوربية المسيحية التي تميزبعضها وخاصة النكليز بحد ادنى من الموضوعية والمنطق

ريف حسين بن علي ان ينظم للنكليز ضدهم اثناء الحربمما برر لمير مكة الشوالعدل 
العالمية الولى وكذلك فعل امير نجد ابن سعود لن ظلم ذوي القربى اشد مضاضة

والما .

 خضعت سورية لحكومة فيصل اول التي قضت عليها القوات1920/1918وسابعا-بين 
الفرنسية 

 الذيGhorouxخضعت سورية للنتداب الفرنسي بقيادة الجنرال 1943/1921 -بين ثامناو
 وفرضت بلده انظمة جمهورية على معظم مستعمراتها1943/1922حكم سورية بين 

الفرو اسوية و امريكة اللتيية على غرار ( مشوه) لجمهوريتهم الم التي بدئات عام
بئاستثناء بعضها مثل مملكةالمغرب وملكة كمبودية فيما فرض النكليز انظمة ملكية1789

على معظم الدول التي استعمروها بئاسية وافريقية وقارتي امريكة على غرار نظامهم
الملكي العرق بئاستثناء جمهوريات الهند وباكستان وبنغلدش ودولة افريقية الجنوبية
ونيجرية وغيرها وكذلك فعلت ايطالية الملكية بمستعمراتها بئافريقية فيما لم تستطع

اسبانية ول البرتغال فرض انظمة ملكية على مستعمراتهما بقارة امريكة الجنوبية
والكاريبي وبئافريقية بئالنسبة للبرتغال ولم تستطع ايظا مملكة بلجيكة فرض نظام

ملكي على جمهورية الكونغووالتي تقاسمتها مع فرنسة ول المملكة الهولندية فرض
نظامها على جمهورية اندونيسية ,اي ان معظم النظمة الملكة والجمهورية التي ولدت

وهي الوليات المتحدة التي اختارت النظام الفدرالي التحادي بين ولياتها1776منذ غام 
 خمسين ولية متباينة الحجم الجغرافي1950الثلثة عشر التي صارت حتى عام 

والسكاني ولكنها متساوية بالواجبات والحقوق الساسية للدولة الفدرالية وفي عام
ظهرت جمهورية هايتي  التي كانت تابعة لفرنسة 1804
هجري جرت (معركة ميسلون1338 م/ السابع من ذي الحجة 1920 تموز عام 24وفي

بجبل قاسيون)ضد الفرنسيين حيث استشهد العقيد الركن وزير الدفاع يوسف العظمة
 وتوفي والدهبدمشق الشاغورالصمادية هجري بحي 1301م/ رجب 1884مواليد نيسان 

الموظف بمالية دمشق عندما كان يوسف بالسادسة من عمره. فقام شقيقه الكبر عبد
 للمدرسة العسكرية1893العزيز بتولي شؤون تربيته حيث دخل البتدائية ثم انتقل عام 

 للعدادية1900.وانتقل عام جامع تنكز  للعدادية العسكرية التي كان مقرها ب1897ثم عام
 للمدرسة الحربية1901العسكرية على شاطئ مضيق البوسفور بالستانة وانتقل عام 

 ثم انتقلولا  ملزم  صار 1905 برتبة ملزم ثاني وفي عام 1903بالستانة وتخرج عام 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85_%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85_%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/1905
http://ar.wikipedia.org/wiki/1903
http://ar.wikipedia.org/wiki/1901
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%B1


 وحصل على وساميوزباشي أركان حربهجري 1324م/1907لمدرسة الركان وصارعام 
 ضمن1909 صار مدرسا بمدرسة الركان بالستانة ثم نقل عام 1908المعارف وفي عام 

 ظمن1909 بمنطقة الرومللي على البر الوروبي.وتم إرساله عام  الجيش العثمانيصفوف 
بعثة عسكريةبمدرسة أركان الحرب بالمانية وبعدهاصار ملحقا  عسكريا  بالمفوضية

العثمانية بالقاهرة وكان يتكلم العربية والتركية والفرنسية واللمانيةكما كتب المؤرخ
).45محمود شاكر بكتابه التاريخ السلمي (ص

 صاريوسف العظم رئيس أركان1918 /1914باثناء الحرب الحرب العالمية الولى بين و
حرب الفرقة العثمانية الخامسة والعشرين العاملة بالنمسةوبلغارية ورومانية حيث عمل

 كممثل للجيش العثماني.ثم صار مرافقا لوزير الحربيةماكترونمع المارشال اللماني 
 الذي تنقل معه يتفقد القوات العثمانية بالناضول وسورية والعراقأنور باشاالعثمانية 

 حيث انسحبت الدولة العثمانية من الحرب1918والقفقاس حتى نهاية تشرين الول عام 
 لها فصار مرافقا  له،ثمفيصل بن الحسينوعاد يوسف العظمة لدمشق عقب دخول المير 

1920عينه معتمده ببيروت ثم منحه رتبة عقيد ركن وعينه رئيس ا ركان حرب وفي عام 
صار وزير الحربيةبسورية حيث ساهم مع بقية الضباط ونواب الضباط السوريين الذين
كانوا بالجيش العثماني بتشكيل اولى الوحدات العسكرية السورية التي بلغ تعدادها

1920وفي عام  عشرةالف بين ضابط ونائب ضابط وضابط صف وجندي,1921حتى عام 
هجري وافق الملك فيصل الول بن الشريف حسين على حل الجيش العربي1338م/ 

 الذي صار على مقربة من دمشق بقيادة الجنرال ( غورو)الجيش الفرنسيخضوعا  لتهديد 
رغم معارضة غالبية الضباط العرب ومنهم العقيد الركن ووزير الدفاع يو سف العظمة الذي

 الشهير:ل يسلم الشرف الرفيع من الذى . حتى يراق علىالمتنبيانشد لفيصل بيت 
هجري قرر العظمة ان1338م/السابع من ذي الحجة 1920تموز 24جوانبه الدموفي 

يواجه بمقاتليه الثلثة الف الذين يحملون بنادق عثمانية المانية الصنع واشرف على وضع
عبوات ناسفة على الطريق المؤدي لقواته المتمترسة بمنطقة جبل قاسيون الواقع على

) بقواتهGhorouxكم شمال غرب دمشق على امل التصدي وعرقلة تقدم (الجنرال 28بعد 
التسعة الف ومعهم مدفعية خفيفة وطيران اسناد حيث اصطدم الجيشان بمنطقة (

 )منذ الفجر وحتى الظهر حيث تقدمت القطعات الفرنسية نحوهم دون مقاومة بعدميسلون
ان تمكنت من تعطيل وتفكيك العبوات التي امر بوضعها يوسف العظمةالذي واجه مع

 فسقط العظمة ومعهالعديد من رفاقه بالسلح قوات العدو بئاجساد مكشوفة
اربعمائة اخر والف جريح منهم الشيخ محمد سعيد امام جامع التوبة بدمشق

مقابل مقتل اثنين واربعين جنديا ومائة واربعة وخمسين جريحا فرنسيا
بعظهم من مسلمي شمال وغرب افريقية وكان العظمة اول وزير دفاع عربي

عبد الفريق  الشهيد1969 مارس 9وتبعه في بمعركة وجها لوجه مع محتل اجنبي 
 وهو على الخطوط المامية للجبهة فيالحرب خلل رئيس أركان حرب القوات المصرية المنعم رياض

 أثناء معارك المدفعيةالوسماعيلية بمنطقة 6موقع المعدية رقم 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%85_%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%85_%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82_(%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9_%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/1909
http://ar.wikipedia.org/wiki/1908
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Yusufalazma.jpg


 1920واوستشهاده عام 1884وزيرالدفاع السوري يووسف العظمة عاش بين 

Le General Henry Ghorouxذي الحجة7 /1920 تموز 24 يتفقد جنده في وسفح جبل بدمشق في 
هجري 1338

 حكم بسورية رؤساء جمهورية سورييين بظل الحتلل او1943/1922وتاسعا-بين 
النتداب وهم كل من 

 وهو شحصية مستقلة.وحكم مثل رئيس1922 /1925-الرئيس صبحي الخالدي بين 1
الجمهورية اللبنانية وملك العراق فيصل اول واخيه الكبر عبد ا بالردن ومثلهم (بايات

 حيث كانوا1956/1912بالمغرب بين ومثلهم المراء العلويين 1956/1882تونس )بين 
كئاداريين منفذين بئاشراف الحكام النكليز والفرنسيين اكثر منهم رؤساء وملوك منتخبين

ومستقليين بقراراتهم 

وهو مستقل ايظا 1928 /1925الرئيس احمد بامي بين 2و

وهو مستقل ايظا 1931/1928- الرئيس تاج الدين الحلبي بين 3و

.وهو مستقل ايظا 1936 1932- الرئيس محمد العابد بين 4و

1924 وردا على تئاسيس الحزب الشعوعي السور ي اللبناني عام 1933وفي عام 
تئاسست بدمشق حركةالبعث العربي حيث كان الئانتداب والئاستعمار الفرنسي  ليزال

قائما بكل من سورية ولبنان والجزائر وتونس والمغرب فيما تسيطر ايطالية على ليبية
وتستحوذ بريطانية على فلسطين ومصروالعراق وبلدان شبه جزيرة العرب وهي دول
تجمعها روابط جغرافية ولغوية رئيسية مع لغات اخرى و روابط تاريخية طويلة ومتماثلة
وليوجدتعارض بين العروبةوالديان التي تسمى توحيدية وهي السلم دين الغالبية

العظمى فيها مع وجود اقليات دينية اخرى كما هو الحال بكل المم التي ترعى شعوبها
الكبيرة شعوبها الصغر عددا واديانهاالكبر عددا تحترم اقلياتها الدينية الصغر عددا.

 وتوفي بباريس1912وكان الحزب بقيادة ميشيل عفلق اوذودوكسي ولد بدمشق عام 
ودفن بجديقة القيادة القومية ببغداد وهدم قبره المريكان اثناء غزوهم للعراق1988عام 
بباريس1988وكان معه د.صلح البيطار مواليد دمشق مسلم سني واغتيل عام 2003عام 

من قبل نظام حافظ السد

 وتوفي1875-الرئيس هاشم التاسي كان والده مفتي حمص التي ولد فيها هو عام 5و
 ببيروت وكان منالدولة العثمانية وعمل بظل اسطنبول ودرس فيها وفي 1960عام 

 ونشط بعد ذلك خللالمملكة السورية العربية خلل فيصل الولالمقربين من الملك 
 خصوص ا إثربالستقلل كناشط سياسي بارز مطالب النتداب الفرنسي على البلد

 التي تظم عدة احزاب وخاصة حزبي الوطنيالكتلة الوطنيةتأسيسه وزعامته لحزب 
ا بالحياة السياسية  ا بارز  هو ثاني رئيسووالشعب وقوى وطنية مستقلة لعبت دور 

 1939 وتموز 1936للجمهورية السورية لوليتين الولى بين كانون 
وصارت سورية عمليا طرفا مشاركا بالحربوبعهده اندلعت الحرب العالمية الولى 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%8A#cite_note-1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_(%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Maysalun3.jpg


 لواء وميناء السكندرونة1937  بحكم خضوعها لفرنسةالتي استقطعت عام 
والحقته بمقاطعة انطالكية ومنحتهما لتركية لقاء عدم مشاركتها بالحرب

.مثلما خسر العراق ميناء ومقاطعة عربستان بجنوبه الشرقي لصالح بلد
واندحرت فرنسة وخضعتفارس / ايران وخسر ديار بكر شمال لصالح تركية 

 مع وجود قواتها العسكرية بلبنان وسورية برموزها من1944واب1939للمانية بين ايلول 
 الذي كانGhorouxجيش وسياسيين وادارين تحت اسم (فرنسة الحرة ) بقيادة الجنرال

يساند الجنرال ديكول الذي كان هاربا بئانكلترة ويطالب بئاستقلل بلده ووافق بعيد قيام
على استقلل كل من لبنان وسورية1958/1944الجمهورية الفرنسية الثانية بين 

بجمهوريتين منفصليتن

 اصدر عفلق والبيطار بيانا بئاسم(حركةالحياء العربي) ساندا1941وفي الثاني من أيار 
فيه الحركة التي قام بها الجيش العراقي بقيادة كل من القداء الربعة صلج الدين الصباغ
وفهمي سعيد وكامل شبيب ومحمود سلمان والحقوقي يونس السبعاوي والذين اعدموا

فيما حوكم لحقا رئيس الوزراء رشيد عالي الكيلني علما بان1946/1941خمستهم بين 
 للئانتداب1920ثورتهم كانت ضدالوجود العسكري البريطاني بالعراق الذي خضع عام 

 سابقا مصر بعدة اشهرواصبح1932تشرين اول 3وحصل على الستقلل الرسمي في
ثالث دولة عربية اسيوية مستقلة بعد اليمن والسعودية 

 قادالجنرال الحمصي الكردي فوزي السلو عاش بين1953وتموز 1951وبين كانون الول 
 انقلبا.وكان والده عبدا سلو و أكثر رجال عائلته ضباطا  ودخل المدرسة1972/1905

 ورئيسا عام1929و تم ترفيعه لملزم أول عام 1924الحربية وتخرج منها برتبة ملزم عام 
 التحق بدورة عسكرية لفرنسة وعاد بالعام التالي والتحق بدورة أركان الحرب1936وفي عام 1934

وكان ضابطا بالقوات.1944 تم ترفيعه لمقدم،ثم لعقيد عام 1942 وفي عام 1939حتى عام 
 منذانتدابها على وسوريا التي أنشئت عندما فرضت Troupe Speciales Francaisesالفرنسية  

 .1953  تموز11 و1951  كانون الول3 .وقاد انقلبا بين 1920/يوليو تموز

1964 وتوفي في ايلول 1909والعقيد النقلبي أديب حسن الشيشكلي مواليد حماه عام 
بالبرازيل وكلمة شيشكلي أو جيجكلي بالجيم المعجمة تعني صاحب الورد باللغة التركية

، تطوعدمشق،ثم من المدرسة الحربية في وسلميةتخرج من المدرسة الزراعية في 
بجيش المشرق الفرنسي ثم انتقل مع غيره من الضباط للجيش السوري وشارك بتحرير

 كما كان على رأس لواء اليرموك الثاني في بحرب1954سورية من الفرنسيين سنة 
 شارك بانقلب العقيد اديب1949من اذار 30وفي .,1948 في تشرين اولفلسطين

 لكنهما اختلفا فئاحال الشيشكلي حسنيحسني الزعيمالشيشكلي رفيقه العقيد 
 فيدمشقالزعيم على التقاعد غير ان حسني تعرض هو الخر لنقلب وتم أوعديامه في 

 وجه اللواء سامي الحناوي دعوة لخمسة من1949 كانون الول/ 16 .ففي 1949 با   14
كبار الضباط للجتماع به لمناقشة موضوع التحاد السوري ـالعراقي،وأحس هؤلء بأن

حضورهم يعني وضعهم تحت سلطة قائد الجيش ليفرض عليهم مايشاءفاتخذوا التدابير
لعتقاله فقد كان شقسق اديب الشيشكلي النقيب صلح عضو بالحزب القومي السوري

الجتماعي فارتبط الشيشكلي بصلت مع العقيد أمين أبو عساف والنقيب فضل ا أبو
 بئاعتقال اسعد طلس وسامي الحناوي وتم أوطلق1949منصورو ساهموا باواخر عام 

تشرين 30 بالرصاص في سراحه لحقا فغاد رلبيروت حيث ترصده (حرشو البرازي) واغتاله
 ونقل جثمان الحناوي لدمشق فيماللدكتور الحقوقي محسن البرازي انتقاما  1950أول/
هاشم التاسي عودة 1953/1951بين يش  رئيسا لرئي ساركان الج الشيكليبقي

وكان انقلب الحناوي هو النقلب الثالث قبل ان يئاتي الرابع من1954للسلطةعام شباط 
بقيادة العقيد الطيار حافظ السد1967 والخامس عام 1966قبل بعثي عام 
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وحكم فيها كل من 1943الجمهورية السورية.المستقلةمنذ عام عاشرا-

1949/1943-الرئيس الجنرال شكري القوتلي جكم اول مرة بين 1
كان من بين رحم بالحكم1920 وفي عام 1967وتوفي ببيروت عام1891ولد بحلب عام

الوطني ببلده برئاسة الملك فيصل الول الذي ابعده الفرنسيون واحتلو البلد وفي عام
 خلل مغركة جبال ميلسون برئاسة الشهيد وزيرالنتداب الفرنسي شارك بمقاومة 1925

 بطرطوس شمال غرب سوريةوحكمأروادالدفاع جلل العظم وتم اعتقاله ونفيه لجزيرة 
1936 مرات من قبل السلطات الفرنسية وهرب للسعودية وفي عام 3عليه بالعدام 

شارك كوزير دفاع بالحكومةالولى التي شكلها نور الدين التاسي رئيس الكتلة الوطنية
و خلفة رئيساللجمهورية عن الكتلةالوطنية .

ساهمت سورية كعضو سابع مع لبنان والعراق والردن1945  وفي اذار عام 
والسعودية واليمن ومصر /السودان بتئاسيس الجامعة العربيةكما ساهمت بايلول

 كئاحد العضاء الواحد والخمسين الذين ساهموا بتئاسيس1945      من نفس عام
منظمة المم المتحدة ومعها من الدول العربية لبنان والعراق والسعودية ومصر ولم

يكن معهم ل اليمن ول الردن 
انتهى النتداب الفرنسي 1946   نيسان 17  وفي 

 ساهمت سورية مع الدول العربية الستة و افغانستان وايران1947وفي تشرين الول 
تشرين ثاني الخاص بتقسيم29 في 181والهند واثيوبية واليونان وكوبة برفض القرار 

 من اعضائها28فلسطين الصادر من الجمعية العامة للمم المتحدة التي وافق عليه 
 منها بريطانية وتركية 10وغياب 

ساهمت سورية مع الدول العربية المستقلة الستة بحرب ضد اعلن1948وفي مايس 
 وانتصرت عليهن جميعا واحتلت بعضا من اراض الدول1948مايس 15دولة اسرائيل في 

الربعة المجاورة لها وهي سورية ولبنان والردن ومصر وتوسعت اكثر بئاجزاء جديدة من
21/6 وبين 1967 حزيران عام 17/5فلسطين وبقيت تنتصر وتتوسع بكل حروبها بين 

وما بعدها1973تشرين اول 
قاد انقلبا1949قاد انقلبا 1897  مواليد حسني الزعيمالعقيد الركن   مارس قاد30وفي 

1949 اب 14ضد القوتلي وتم اعدامه في 

1875- الرئيس هاشم التاسي.. كان والده مفتي حمص التي ولد فيها هو عام 2و
 ببيروتالدولة العثمانية وعمل بظل اسطنبول ودرس فيها وفي 1960وتوفي عام 

 ونشطالمملكة السورية العربية خلل فيصل الولوحمص وكان من المقربين من الملك 
 كناشط سياسي إثر تأسيسه وزعامته لحزبالنتداب الفرنسي على البلدبعد ذلك خلل 
ا بالحياة السياسية الكتلة الوطنية ا بارز   هو ثاني رئيس للجمهوريةو التي لعبت دور 

1949 والثانية بين كانون الول 1939 وتموز 1936السورية لوليتين الولى بين كانون 
 الذي حكم حتى نهاية شباطانقلب العقيد أديب الشيشكلي حيث 1951كانون اول 

 كما شكيل التاسي الوزارة مرتين،وترئاس1955وعاد هاشم التاسي حتى ايلول 1954
 حمصالجمعية التأسيسيةوصار نائبا لعدة دورات عن 

 برلمانية وانخفض تمثيل الحزب الوطني برئاسة القوتلينتخاباتجرت ا1954-في عام 3و
،الذي حققحزب البعث نائبا فيما بقي حزب الشعب بالطليعة وتنامي دور 24ل40من 

المركز الثاني مما دفع حزبا الوطني والشعب تئاليف كتلة برلمانية واعادت شكري
ا وتشكلت الحكومتة برئاسة   ،سعيد الغزالقوتلي من جديد رئيس 

 الذي قادته بريطانية وشاركت به كل من العراق وتركيةحلف بغدادلقد وقف القوتلي ضد 
 واقام علقات مع التحاد السوفياتي ودول1955وايران وشارك بمؤتمر باندونغ عام 

 قام الرقيب1955اوربةالشرقية فكسب تأييد حزب البعث السوري  ,وفي نيسان 
العسكري ( رئيس عرفاء بالجيش )يونس عبد الكريم  المكلف بحراسة المنصة الرئيسية

 سنة بالملعب البلدي36بئاغتيال العقيد الركن الدرزي والبعثي عدنان الملكي عن عمر 
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 خلل رعايته لمباراة كرة قدم بين فريقي الجيش السوري وخفر السواحلبدمشق
 وعبد الكريم النحلوياللبناني. حيث اطلق عليه ثلث رصاصات وانتحر،كما شهد لحقا 

.( التلفزيوني الذي يعده الصحفي المصر ياحمد منصوربل حدود ببرنامج جمال حماداللواء 
 مسؤولية الغتيال فتمتالحزب القومي السوريمن قناةالجزيرة ) وتم في حينه تحميل 

ملحقة أعضائه فيما استغل حزب البعث الحادثة وشن حملة على القوتلي الذي اصدر
قرارا بحل حزب البعث واعتقل بعض قادته وفصل بعض الضباط الموالين له بئاتهامهم

بمحاولة اعادة اديب الشيشكلي للحكم مما اعطى لحزب البعث شعبية بدعوته للتقارب
مع عبد الناصر الذي كان يعتبر الوليات المتحدة عدوة بئاعتبارها الحليف والداعم الكبر

لسرائيل مما يتطلب ستراتجيا التقرب من خصمهما وهو التحاد السوفياتي وبقيية الدول
الشتراكية..

وقع القولتي اول اتفاقية دفاع مشترك مع مصر وبنفس العام1955 تشرين اول 20وفي 
للبنانبة اوقع اتفاق ا للدفاع المشترك مع الجمهورية

سعود بن عبد العزيز والملك حسين  الملك  شارك القوتلي مع كل من 1956 مارس 6وفي 
11وجمال عبد الناصر بقمة بالردن تبعتها قمة أخرى بين القوتلي والملك حسين في 

 واقنع الملك حسين على توقيع اتفاق للتعاون العسكري بين البلدين بحالة1956نيسان 
العدوان السرائيلي على أحدهما وعلى عدم النظمام لحلف بغداد الذي كان الملك

 لكنه فشل بإقناع1955فيصل الثاني ابن غازي وهو بن عم الملك حسين قد رعاه عام 
الملك حسين بئان يتخلى عن الجنرال البريطاني (كلوب باشا )الذي كان يقود الجيش

1956 عام 1922الردني منذ عام 

 الغزي )رئيس حزبسعيدقررالقوتلي تغيير حكومة رئيس الوزراء( 1956وفي تموز 
الشعب المتحالف مع الحزب الوطني الذي رشح صبري العسلي،بتشكيل (حكومة وحدة
وطنية اوسع ظمت ممثل من حزب البعث )..غير انه اختلف مع القوتلي الذي وافق على
قرار وزير الدفاع عبد رسلن بفصل الضباط البعثيين منهم محمد شقير وعبد الحميد  كما

تعرض القوتلي لنتقادات من البعثيين عندما لم ينفذ قرار المحكمة التي حكمت على
متهمين بئاغتيال العقيد العلوي عدنان المالكي لنه تعرض لضغوطات من جهات اخرى3

على اعدام اثنين فيما قضى الثالث حياته بالسجن1956 كانون اول 3ووافق في 

 قررت الحكومة السوريةارسال قائد الجيش السوري الزعيم1956وفي كانون الثاني 
لجمهورية جيكوسكوفاكيةو التوقيع على1994/1914الركن (عفيف البزري )عاش بين 

صفقة أسلحة متنوعة وبأسعار مخفضة واتبعتها في تشرين اول من نفس العام بئاتفاقية
ثانية حول تبادل المنسوجات وزيت الزيتون  والصابون الحلبي والنسيخ القطني الحموي
السوري مع حمهورية بولونية الشيوعية التي تعتبر اول دول اوربة الشرقية التي تعرض
يهودها للضطهاد اللماني وهاجر منها الف لسرائيل مثلما هاجر لها يهود من روسية /

التحاد السوفياتي وجمهورية بيل روسية وجمهوريات استونية ولتوانية وليتوني قبل
رومانيةهجرات يهودية من بريطانية وفرنسة وتبادل العلقات الدبلوماسية مع جمهوريتي 

كئاول دولة اوربيةغربية1964والصين الشعبية التي كان ديكول قد اقام معها علقات عام 

تشرين الول من29  وبعيد تئاميم قناة السويس بدئا العدوان الثلثي في 1956  وفي تموز 
نفس العام واعلن القوتلي بموجب اتفاقية الدفاع المشترك تضامنه مع مصر فيما صمتت

الحكومة العراقية وحكومة كميل شمعون وجسين ملك الردن ومملكتي اليمن
 والسعودية

وافق القوتلي على تجديد تكليف صبري العسلي بتشكيل1956 كانون الول 31وفي 
حكومتة الثانية وضمت البعث والوطني وكتلة خالد العظم.

 مليون400رفضت حكومة القوتلي والعسلي عرض ا أمريكي ا بتقديم 1957 من اب 13وفي 
دولر،أي أربع أضعاف حجم موازنة الدولة السوريةمقابل السلم مع إسرائيل لقاء الغاء

الحلف السوري مع ناصر و أعلنت إذاعة دمشق عن إحباط مؤامرة إمريكية للنقلب على
حكم القوتلي / العسلي برئاسة العقيد اديب الشيشكلي وأرسلت مصر قوات لميناء

لعضوابعد توتر العلقات على الحدود بين سوريةوتركية 1957 من ايلول 11اللذقية في 
 متهمة نظام القوتلي بتهديد المنحلببحلف الطلسي و هددت بغزو سورية وضم 
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السوفياتي القومي التركي من خلل تحالفه مع التحاد 

 قام القوتلي بأول زيارة لرئيس عربي و1957   تشرين الثاني 4       تشرين اول و30  وبين 
 والتقى بعدد من القادة السوفييت ومنهم الرئيس خروشوف  للتحاد السوفياتي  سوري 

ونتج عنها اتفاقات اقتصادية وعسكرية بين البلدين 

 واصدر حزب بدأت المفاوضات السورية المصرية حول الوحدة1957وفي تشرين اول 
 دعمه      بيانا اكد فيه   1957  عفل بيانا في كانون اول   ميشيل   البعث العربي الشتراكي برئاسة 

للحكومة السورية تحقيق الوحدة مع مصر مشيرا بئان الوحدة العربية هي حلم الجيال
العربية المعاصرة وانها وجدت بعبد الناصر القائد الموحد ويجب تذليل كل العقبات من اجل

الشيوعي السوري بدائل  اتمامها بما فيها موافقته على تجميد ننشاطه ..فيما طرح الحزب 
ورفض حل   اوالفدرالية   ( اكثر واقعية )حيث رفض الوحدة الفورية وطرح شعاري التحاد

 بلده1995   1912  خالد بكداش عاش بين   م الكردي من الوالدين   وغادر امينه العا  نفسه 
1958   ايام من اعلن الوحدةفي الول من شباط 3  سورية بعيد 

وافق الرئيس القوتلي على قيام حكومة صبري العسلي1958   شباط 21  وفي 
بتنظيم استفتاء بسورية على الوحدة.فجائت نتائجه ( المزورة )بالموافقة بنسبة /

 من أصل60   كانتا ضد الوحدة ونحو   حمص   علما بان أغلبية سكان حلب و 99.80
 وهي99.99   نائب ا عارضوها.وفي مصر جرى استفتاء مماثل فجاء بنسبة / 140

ارقام غيرواقعة على الطلق بسورية و بمصر

 الوحدة السورية المصرية 1961ايلول 23و1958شباط22ر,,بين احد عشو
اعلن الرئيس القوتلي موافقته على نتيجة الستفتاءوتنازله عن1958من شباط 22في 

الرئاسة ووقع ميثاق الوحدة بميناء اللذقية التي حظر لها الرئيس ناصر الذي منحه لقب
المواطن العربي الول.وصارت القاهرة عاصمة الجمهورية العربية المتحدة وتشكلت

حكومة موحدة كان فيها صلح البيطار عضو القيادتين القطرية والقومية لحزب البعث وزيرا
لخارجية الجمهورية الموحدة 

 تم توحيد برلماني البلدين بمجلس المة بالقاهرة وألغيت الوزارات1960وفي عام 
القليمية لصالح وزارة موحدة بالقاهرة أيض ا.وكان يمكن لهذة الوحدة السورية / المصرية

النموذج الوليد الجديدان تتطور و تستمر وتتوسع .غير انها لم تدم طويل على الرغم من
حسن نوايا عفلق و ناصر غير ان الدول لتبنى بالتمني و الحلم والدعية والشعارات

الرنانة والطنانة بل المؤسسات القائمة على الدساتير و القوانين والنظمة والمشاريع
لنها تجربة وليدة ولها اعداء وخصوم من الداخل من القوى الرجعية العربية ومن الخارج

لقوى اليرو امبريالية واسرائيل التي جندت كل امكانياتها قبل قيام الوحدة وبعدهاا
معظم المسؤولون المصريون      كانلها اعداء من اهلهاحيثوبئاثنائها لجهاضهافصار

يتعاملون مع القطر السوري الشمالي الذي هو اصغر بالجغرافية والسكان على
L  '  Égalité entre les Deux  انه السودان القديمة دون ان يعيروا اهتماما لمبادئ الخوه 

Pays Frères.
الذي عينه عبد الناصر1967 و ايلول 1919ف(المارشال) عبد الحكيم عامر عاش بين ايلول 

احد نواب رئيس الجمهورية ومقره بالقطرالسوري( الشمالي ) الذي له تجربه برلمانية
واحزاب متعددة تعامل مع القيادات السورية العسكرية والمدنية كئاي والي اموي او

السوريةعباسي او عثماني يئاخد اكثر مما يعطي ولم يحسن التعامل مع القيادات 
ولم يستثمر طاقاتهم وطموحاتهم وتطلعاتهم بئامور مفيدة للوطنوخاصة العسكرية 

والتحق بالكلية1925وللناس ومنهم العقيد الركن عبد الحميد السراج مواليدحماه عام 
 وصارمن مساعدي الزعيم1947العسكرية بدمشق وتخرج من كلية الركان بفرنسة عام 

 حيث شغل السراج جهاز1954/1951الركن اديب الشيشكلي الذي صاررئيسا بين 
الستخبارات والتحقيات ضد الحزب القومي السوري وكان وزير الداخلية الحكومة
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القليمية ورئيس المكتب التنفيذي للقليم الشمالي ( سورية )واصطدم بالمشير عبد
.1961من ايلول 23الحكيم عامر وقاد انقلبا ضده واعتقله وارسله للقاهرة في 

و من حسن الحظ كان عبد الناصر رجل سلم و حكمه فهو عندما وافق على
 وافق على النفصال القطر1954  انفصال واستقلل السودان من مصر عام 

السوري ولم يركبه الطيش او الغرور ليئامرجيوشه لتمنع المرتدين او النفصالين
من تحقيق مشروعهم التئامري .وبذلك يكون قد حقن دمائا كان يمكن ان تزهق بل

مسؤولية وطنية .

وحكم فيها العميدالركن مئامون1961عودة الجمهورية السورية منذ عام واثنا عشر ,.
من1961 واسقاطه بكانون اول 1961 وحكم بين ايلول 1998/ 1921الكزبري عاش بين

 من قبل الجنرال لؤي1963قبل الجنرال ناظم القدسي الذي حكم حتى اسقاطه في اذار 
التاسي 

 خضعت سورية لحكم حزب البعب وحكم فيها كل من1963 اذار8وثلثة عشر,, منذ 

حيث قام العقيد1966واسقاطه في شباط  1963ئيس الفريق  امين الحافظ  بين اذار -الر1
والطبيب نور الدين التاسي بمشاركة اللواء الطيارحافظ السد بانقلب على رئيس     صلح جديد  الركن 

التي كانت     لحزب البعث  الجمهورية الفريق امين الحافظ وعدد من قاة القيادة القطرية والقومية 
واعلن صلح جديد نفسه رئيسا للجمهورية فيما صارحافظ السد وزيرا للدفاع   عفلق   ميشيل      برئاسة

مع رئيس وزرائه اللوا ءالركن1970  واسقاطه عام 1966       الرئيس الطبيب نور الدين التاسي بين2  و-
شاركت سورية بحرب ضد اسرائيل التي احتلت  سيناء و ما بقي من القدس وهضبات1967 حزيران5وفي صلح جديد .

. والقنيطرة وبحيرة طبرية السورية ولم يقم وزير الدفاع حافظ السد بئاي جهدالجولن
يوحي بجديته التصدي جويا للطيران السرائيلي لنه يعلم الخسارة مسبقا لضعف

طائراته الروسية امام الطائرات المريكية 
قرر الملك حسين وبدعم اسرائيلي / امريكي التصدي لحركات المقاومة1970 ايلول وفي

الفلسطينية المرابطة بالمخيمات وعلى حدود اسرائيل واوقع بها تصفيات كبيرة بظل
حردان )وسوري ( اللواء الركن صلحصمت بعثي عراقي ( البكر / صدام / عماش / 

،علىالفلسطينيين  لدعم  للحدود السورية الردنية بمدينة درعةجديد رئيس الوزراء الذي ارسل قواتا
مما تسبب بإفشال للجيشان يقدم لها الدعم الجوي العقيد الطيارحافظ السد الذي امتنع عن تقديم التغطية الجوية 

فيما تدخل عبد الناصر الذي  ومثله فعل حردان وزير الدفاع العراقي بعد احمد حسن البكر مهمة الجيش السوري
استدعى رئيس الوزراء الردني وصفي التل للقاهرة للتباحث معه واغتيل هناك وتوفي

عبد الناصر بنفس العام وبظروف غامظة 
فيما دعا اللواء الركن صلح جديد رئيس وزراء سورية وعضو القيادة القطرية لحزب البعث لنعقاد للقيادة

من     مصطفى طلس     وقررت بالجماع إقالة وزير الدفاع حافظ السد ورئيس الركان     لحزب البعث        القطرية
بمساعدة بعض الضباط   و1970     تشرين الثاني   16     في   حافظ السد   لكنهما لم ينفذا للقرار بل قاد     منصبيهما

بيب  ورئيس الجمهورية الط     صلح جديد     نقلبا  سماه حركة تصحيحية ضد رئيس الوزراء للواء الركن  ا
 وسجنهما مع العديد من رفاقهم وتولى منصب رئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء     التاوسي  نورالدين 

الطائفة لسرة فقيرة من 1930 .وهو مواليد2000حتى وفاته عام 1971و حكم بين ووزير الدفاع 
 تخرج من كلية الطيران1955وفي عام 1947 وانظم لحزب البعث عام ( النصيرية)العلوية
صلحالمقدم الركن  تسلم حزب البعث بسورية الحكم بانقلب قاده 1963 اذار 8وفي بحلب 

تمت ترقية عددا من الضباط منهم الرائد الطيار حافظ السد لرتبة لواء طيار وصارقائد القوة الجوية ثم وزيرا للدفاع ، جديد

واعتقل غالبية اعضاء التصحيحية  الحركة سمياه  بانقلب عسكريقام السد وطلس 1970 تشرين الثاني 16وفي 
القيادة المدنية والعسكرية ونفوا بعضها فيما سجنا العشرات منهم 
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من مواليد اللذقية شمال1993/1926عاش بين  صلح جديد اللواء الركن رئيس الدولة رئيس الوزراء 
الميول وطرح يساريكان  وغرب سورية وكان عضوا بالحزب القومي السوري قبل انظمامه لحزب البعث 

البعث في وكان من المشاركين بانقلب النزاهةوعرف عنه  ومتقدمة اشتراكيةمشروع سياسي لسورية 
من رئاسة الجمهورية السورية أمين الحافظ الذي عزل 1966 شباط 23  قاد انقلبو1963آذار 

لحزب ا للدولة فيما صار صلح جديد مساعد المين العام رئيسا نور الدين التاوسيالفريق  أصبحو
 من قبل حافظ السد الذي اتهمه1970 حتى اسقاطه عام 1966وكان الرئيس الفعلي لسورية بين .البعث

مما زاد من خلفاته مع1967 حزيران 5بالتقصير المتعمد بعدم استثمار كل الطاقات العسكرية بمعركة 
دعاة الستمرار بالحرب وليس ايقاف القتال 

 انتمى لحزب البعث وتم اعتقاله بنفس1952بحمص وفي عام 1929والطبيب نور الدين التاسي ولد عام 
الصحراوي وفي عام تدمر   العام بعيد انقلب العقيد الركن اديب الشيشكلي حيث أمضى عاما  بسجن

1963 من اذرا 8تخرج من كلية طب دمشق وشارك بلجنة طبية بحرب التحرير الجزائرية وفي 1955
ساهم بانقلب ضد الرئيس1966 شباط 25وفي  نائبا  لرئيس الوزراء  استلم حزب البعث السلطة فصار

 حيث1970  تشرين الثاني16الفريق امين الحافظ  وصاررئيسا لجمهورية وامينا عاما لحزب البعث حتى 
واطلق سراحه وسافرلباريس وتوفي بعد بمرض السرطان عاما  بدون محاكمة وأصيب 22 تم سجنه لمدة

.ودفن بمدينته حمص 1992 كانون الول   2 أسبوع من وصوله في

فرض حافظ السد قيادة قطرية جديدة من مناصرية وقيادة قومية من المقربين ومن بعض1971اذار12وفي 
العراقيين واللبنانيين والردنيين واليمنيين المساندين له ومنحوه شرعية امانة سرالقيادتين القطرية والقومية كما

 وصاراول رئيس جمهورية علوي لسورية  لمدة سبع سنوات وقام  بتجديدها ببيعات1979فعل صدام منذ عام 
2003 واندحار صدام عام 2000رمزية كما فعل صدام حتى وفاته عام 

ية مقاطة الجولن الحيوية بحيرة طبرية التي خسرت سور1973 تشرين  6وفي حرب 
يصب بها نهر الردن 

 كان الرئيس العراقي احمد حسن البكر وصدام قد هيمنا على الحزب وحوله لحزبوكما
سلطوي ذي غالبية سنية وضيقا كثيرا على الشيعة بالجنوب والكراد بالشمال وقتل
واعتقل المئات منهم فئان حافظ السد حاول هو الخر منح العلويين/ النصيرية وهم

طائفة اسلمية موغلة بايمانها بعلي بن ابي طالب اكثر من محمد  وضيق  على
السنةوهم الغالبية الذين تمردوا بحمص وحماة وحملوا هم ايظا السلح ضد النظام

البعثي الذي لم يعد اشتراكيا ول قوميا ل بسورية ولبالعراق 

قام المعارضين من السنة بتفجير مدرستي الزبكية والمدفعية، فتصدى لهم السد بالحديد1981وفي عام 
'BrunoEtienne, lوالنارو قتل  خمسة عشرالف شخص منهم كما تشير بعض الدراسات منها 

Islamisme Radical, Editions Hachette, 1987

اندلع اقتتال بين الميليشيات المارونية بقيادة (سمير جعجع) ضد حملة1975وفي عام 
السلح من الفلسطينيين المقيمين بلبنان وهم بحدود نصف مليون اغلبهم ببيروت وصيدة

ويعيشون عيشة مزرية خاصة بمخيم تل الزعتر حيث يحرمون من ممارسة معظم
النشطة القتصادية التي يسمح لن يعمل بها مهاجرون من دول اخرى فئاستنجد رئيس
الجمهورية سليمان فرنجية بحافظ السد لفضل النزاع بين الطرفين فئارسل السد عام

 خمسين  الف جندي ناصرو المليشيات المسيحية ضد الفلسطينيين 1975
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قام السادات بزيارة لسرائيل ووقع مع رئيس الوزراء بيكن وبتوسط1978وفي عام 
الرئيس كارتر (اتفاقيات كامب ديفيد) التي انسحبت بموجبها اسرائيل من سيناء المصرية
لقاء موافقة مصر على تطبيع علقاتها السياسية والقتصادية مع اسرائيل مما دفع حافظ
السد الذي صار محاصرا اكثر من قبل اسرائيل لن يتوجه للعراق حيث وافقه احمد البكر

وصدام على ما اسموه (جبهة والصمودوالتصدي ) التي شاركهم فيها ياسر عرفات
والقذافي والجزائر وعلي عبد ا صالح/اليمن وبشكل سلبي السعودية مع صمت كل
من مسقط ومملكة المغرب ومملكة الردن وقرروا سحب مقر الجامعة الغربية من مصر

1982لتونس وبقيت هناك حتى بعيد اغتيال السادات عام 

 قام حافظ السدبزيارة للعراق مع وفد حزبي كمدني وعسكري على امل1978  وفي عام 

اقامة (وحدة عراقية سورية )يكون البكر رئيسها والسد المين العام للقيادة القومية

انقلبا على1979  الموحدة فيما يكون نائب المين العام صدام حسين الذي قاد في تموز 

البكر واعدم غالبية اعضاء القيادة القطرية بالعراق الذين اظهروا حماسا وتعاطفا لمثل

هذه الوحدة فيما اتهمهم صدام ببيع العراق لحافظ السد..فتجدد الصراع البعثي / البعثي

بين العراق وسورية حيث احتضن ودعم صدام كل معارضي السد من سوريين و

فلسطينين ولبنانين مثلما احتظن السد خصوم صدام من الكراد والشيوعيين والشيعة

عروبة   وبقيا يحكمان بمفردهما وكل منهما يدعي بئانه يمثل شرعية البعث وال

طلب الضباط الفغان الذين قاموا بثورة جمهورية ضد الملك محمد شاه1989/1979وبين 

من بريجنيف رئيس التحاد السوفياتي دعمهم عسكريا فئارسل مائتي وخمسين الف

جندي مما اثار حفيظة المريكان واعضاء حلف الطلسي وانشفل المال النفطي الخليجي

بشراء اسلحة وتجميع اللف من الشباب العرب والمسلمين (بئاسم القاعدة )تحت

اشراف اسرائيلي /ايرو امريكي لمقاتلة السوفييت( الكفرة) الذين لم يخرجو ال نهاية عام

بقرار فردي من الرئيس غورباتشوف 1989

حدثت ثورة جمهورية ضد شاه بئايران بقيادة رجل الدين الخميني الذي1979وفي شباط 

1975جيئ به بطائرة فرنسية من فرنسة لنه كان مقيما فيها منذ خروجه من العراق عام 

بنائا على طلب الشاه من صدام عند لقائه به بمؤتمر عدم النحياز بالجزائر حيث وقع واياه

وبتوسط من الرئيس بومدين اتفاقية تنازل بموجبها صدام عن مطالبة العراق بمقاطعة

المحمرة جنوب شرق العراق وعدم النفراد بمياه شط العرب بل تشاركه فيها ايران لقاء

  ايقاف دعم الشاه لكراد العراق وطرد الخميني 

نصب الخميني نفسه مرجعا روحيا فيها (بابا او اماما / خليفة /ولي1978   عام   وفي

 1989  الفقيه المام الثنا عشر المهدي الغائب) حتى وفاته عام 

 اشهر من اعلن الجمهورية اليرانية قام صدام وبدعم مالي6  اي بعد 1979  وفي ايلول 

نفطي سعودس وكويتي وقطري واماراتي وبمباركة سياسية من اليمن والردن ومصر

كم مع العراق فيما بعث حافظ السد1520  بتحشيد قواته على طول حدودها البالفة 

(رسالةرفاقيةبعثية) لصدام يخبره بئان الحرب مع ايران خاطئة لئاعتبارات حسن الجوار

وللخوة الدينية و تبديد طاقات الدول العربية  بوقت تقوى وتتوسع فيه اسرائيل ضد كل

جيرانها الخمسة ( فلسطين وسورية والردن ولبنان ومصر )..غير ان صدام لم يستجب له

بل طالبه لن ينظم له بحرب سماها القادسية الثانية حيث اعطاها طابعا تاريخيا وعنصريا 



وكرد فعل اقتصادي وتكتيكي لن ايران قوة اقتصادية وبشرية كبيرة تعوضه عما خسره

من مساعدات عراقية / خليجية فقد وقف السد مع ايران التي كانت بدورها تحتاج لمثل

هذه العلقة لكي ل تعيش بعزلة جعرافية ودينية .وبقيت الحرب العراقية اليرانية حتى

 خسر فيها الطرفان ما يقرب من نصف مليون قتيل1988   من اب 8  اوقفها المريكان في 

وثلثة اضعافهم بين جرسح واسير 

حصل الغزو / الجتياح السرائيلي لجنوب لبنان وبيروت بقيادة1982حزيران عام 6وفي 

حرب تشرين في  ضعف عدد القوات التي واجهت بها سورية ومصروزير الدفاع شارون الذي قوات بلغت 

بحجة النتقام من قيادات منظمة التحرير وعملية الصنوبر) عملية السلم للجليل.واطلق عليها (1973 الول

التابعة لصدامالفلسطينية بعد محاولة اغتيال ( شلومو أرجوف) سفيراسرائيل بلندن على يدي منظمة أبو نضال،

.وبدعم من ميليشياتبية في بيروت الغر الجيش السوري وبعض وحدات التحرير  منظمة  وحاصرتحسين 

سمير جعجع الماروني الذي قاد عملية اقتحام مخيم تل الزعتر وقتل عدد من الطقال

ممادفع بالرئيس المريكي الجمهوريمخيم صبرة وشاتيل) والنساء والشيوخ ب(

Reganومبعوثه اللبناني الصل( فيليب حيبيب ) لن يرسل قطعات من السطول 

السادس رابطت على شواطئ بيروت وفعل مثله الرئيس الفرنسي الشتراكي

Mitterrantاللذان اجبرا مابقي من القوات الفلسطينية على مغادرة لبنان بقيادة عرفات 

لتونس .كما غادرت القوات البحرية المريكية والفرنسية بعيد تعرضها لعمليات مقاومة

اوقعت بصفوفها العديد من القتلى والجرحى ,وعلى الرغم من المقاومة التي شارك بها

حزب ا والحزب الشيوعي وحزب البعث والحزب الشتراكي الدرزي فئان اسرائيل لم

2000ومن جنوب لبنان عام 1985تنسحب من مطار بيروت ال عام 

بئاستضافة2005نجح حافظ السد مع ملك السعودية فهدتوفي عام 1989وفي عام 

(اتفاقيةغالبية اعضاء البرلمان اللبناني لمدينة الطائف لتوقيع اتقافية سميت بئاسم 

 منحت رئيس الوزراء السني سلطات اكبر على حساب رئيس الجمهوريةالطائف)

10وفي عضوا نصفهم مسيحيين ,120المسيحي الكاثوليكي كما جعلت  مجلس النواب 

وتم تشييع جنازته بمدينة /.الذي كان يعاني منه منذ سنوات الدم  سرطان  ب مرض توفي حافظ السد 2000حزيران

وولي عهد عبدا الثاني ميناء اللذقية شارك بها العديد من الشخصيات الدينية والسياسية والعربية منهم ملك الردن

اميل واللبناني صالح  علي عبد ا  واليمنيحسني مبارك  والرؤساء المصري عبد ا بن عبد العزيزالسعودية المير

 ودفن بمدينةبيل كلينتون  نيابة عن الرئيسمادلين اولبرايت  ووزيرة الخارجية المريكية محمد خاتمي واليراني لحود

الذي توفي بحادث سيارةبشرى،واربعة اولد هم باسل  ،بنتأنيسة مخلوفوله من زوجته العلوية قرداحة مسقط رئاسه

.وماهر  مجدو بشارو

وحتى الن2000لرئيس الطبيب بشارالسد منذ عام و-ا
 و بيندمشق  جامعة  عيون من طبيب على دبلوم 1988 وحصل عام 1965مواليد ايلول
درس فترة قصيرة بلندن.مما ساعده على تعلم النكليزية اضافة للفرنسية1994/1992

 منحه والده رتبة نقيب1994التي تعلمها بسورية حيث تدرس فيها الفرنسية وفي عام 
رتبة عقيد ليتهيا1999رتبة مقدم وفي عام 1997 رتبة رائد وفي عام 1995وفي عام 

ليحتل موقعا قياديا بالجيش كما صار مثل عدي صدام حسين  اصغر عضو قيادة قطرية
 توفي والده كان عمره2000   حزيران 10  وفي بحزب البعث بسورية ليتهئا ليستلم قيادتها 

 اجتمعت القيادتان القومية و القطرية للحزب2000  حزيران 27      وفي  سنة ,34
بدمشق اللتان كانتا هما ايظا كما هو حالهما ببغداد ادوات بين يدي التكارتة فيما
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هما بدمشق بين يدي العلويين النصيرية (فئانتخبت دمقراطيا) الرفيق المناضل
الطبيب بشار امينا عاما للقيادتين .مما صارالرئيس والرفيق والقائد بشار كما كان

صدام يلقب بذي الرئاسات الثلثة ( رئاسة الجمهورية ورئاسة الحزب ورئاسة
الجيش)وهو ل يستحق اي كنها لن هناك المثير من الضباط والرفاق المدنين

المؤهلين لمثل هذه المسؤوليات الحساسةالتي( ورثها دمقراطياباسم العروبة )

قرر مجلس الشعب السوري وهو برلمان شكلي كما كان2000   تموز 10  وفي 
 لربعين  سنة لكي34      المجلس الوطني بعهد صدام وقرروا زيادة عمر الرئيس من

يئاتي الثوب مفصل على بشارلكي يصبح رئيسا للجمهورية .وتم ترفيعه لرتبة
فريق ليصبح القائد العام للقوات المسلحة ,كما ورث بشار العلقة الخاصة المالية

والعقائدية مع الجمهوريةاليرانية التي وجدت هي الخرى ببشار فرصةمثالية
لتوسيع نفوذها السياسي والمذهبي ليس فقط مع بعض سياسي ورجال دين

وفي كانون الولشيعة العراق ومع حزب ا اللبناني بل  مع نصيري سورية ,
تزوج بشار من اوسماء الخرس التي نشئات ببريطانية ورزقابولد اوسمياه حافظ وبنتا اوسمياها زين2000

رفيق الحريري احد رؤساء وزراء لبناناغتيل 2004من اذار 14وفي وولدا اوسمياه كريما ,
مغادرة لبنان التي2005واتهم سورية بئاغتياله مما تم اجبار الجيش السوري في نيسان 

 أن اتهام وسوريا كانوسعد الحريري أعلن 2010وفي عام .1975كان يتحكم بمصيرها منذ عام 
لذي كان على علقةاخطأا،و جاءاعلنه بعد زيارات متكررة قام بها لدمشق التقى خللهاببشار الوسد،

زيز الذي الذي توف يوحل محله وسلمان بن عبد الععبد ا بن عبد العزيزمعقولة مع الملك السعودي 
وسائت علقاته مع بشار 

 تم اعادة انتخاب بشارلمدةسبع سنوات اخرى من خلل (2007تموز 10وفي 
 من الناس بمن فيهم البدو ودروز سورية99.9استفتاء شعبي شارك به /

واجابوا بنعم مع مظاهرات مؤيدة غطت سورية بالجولن المحتل من اسرائيل
مما يعني استخفافا بعثيا بعقول ومشاعر الناس !

. انطلعت مظاهرات شعبية عفوية بمدينة درعة الحدوديةمع الردن2011 اذار 11وفي 
تطالب ببعض الصلحات كما كانت قبلها مظاهرا شعبية اندلعت بتونس تم بعيدها هروب
الرئيس زين العابدين ومظاهرت بمصر اجبرت الرئيس حسني مبارك للستقالة ومظاهرا

بليبية ادت لمقتل القذافي 
غير ان بشار القومي والعروبي اعتبر المظاهرات السلمية التي اندلعت بدرعة مؤامرة
صهيونية يجب قمعها وعدم الستجابة لها .مما استغلته القوى الكثيرة المناوئة له في
سورية والردن وتركية وبمقدمتهم اسرائيل لتوسيع المظاهرات التي اخذ بعضها طابعا

تخريبياوواجههتها اجهزة النظام بوحشية بعثية مما وسع حالت القتتال الداخلي و تعرض
سورية لتخريب مزدوج من اجهزة النظام ومن العناصر ( الثورية )والتخريبية ما لم تتعرض

من10 تحتل /1973له بعهد المغول مما يصب لصالح دولة اسرائيل التي لزالت منذ عام 
الراضي السورية الستراتيجية وهي هضبات الجولن وبحيرة طبرية جنوب شرق سورية 

وفي المقابل،لم يقم بشار بئاية اصلحات سياسية لمتصاص غضب الشارع بل قام
مجبرا وببطئ اصدار قانون عفو عن بعض المعتقلين سياسيا،وتغيير الحكومة بحكومة

اكثر ولئا وإقالة بعض المحافظين من يطلق عليهم المتخاذلين وغير المخلصين للنظام
 السوريين الذين حكموا بسورية منذ عهد التابكة بالقرن الحاديالكرادوقانون (لتجنيس 

عشر الميلدي وادو ادوارا هامة بخدمة السلم والمسلمين ومنهم صلح الدين اليوبي 

نحوعشرة الف قتيل وثلثة2015ويقدير عدد الضحايا منذ بدء الحتجاجات حتى نهاية عام 
اضعافهم من الجرحى والمعتقلين وخسائر القوات المسلحة والخسائر القتصادية

 من شعبها بمختلف دول10وهرب اكثر من /ما ولثارية ,ول زالت سورية تئن جوعا وال
العالم حيث تواجه حربا تدميرة من حركة اسلمية متطرفة سمت نفسها ( دولة العراق

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D8%A7_%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A


 التي مدت نفوذها للعراق لنها تتلقى دعماداعش )والشام السلمية ويطلق عليها 
عسكريا من اسرائيل وماليا من بعض النظمة العربية السنية قصيرة النظر التي ل تفهم
معنى السياسة ومقولة من حفر حفرة لخيه وقع هو فيها وتهتم هذه المنظمة الجرامية

ليس فقط بقتل البشر بتحطيم كل تراثات العرب قبل السلم , حيث تنهال عليها قنابل
امريكية واسرائيلية وفرنسية وبريطانية وروسية وقطرية 

و الحزاب بسورية ..
1946الحزب الشيوعي السوري اللبناني وانقسم لحزبين لدين عام 1946/1924-بين 1

وكان برئاسة خالد بكداش
1943/1925.حيث اندمج مع حزب البعث وبين Bloc national حزب 1943/1920-بين 2و
 الذي اندمج مع حزب البعث Parti du peuple-حزب3و
بحزب1943 دمجت كلها عام Parti nationaliste social   syrien حزب1943/1931-بين 4و

البعث العربي الشتراكي.
تئاسس حزب البعث العربي الشتراكي الذي تحدثنا عنه ولم يبق19342-في عام 5و

 الشعارات عاطفية 1942 وبسورية منذ عام 2003/1968منه بالعراق بين 
 .وMouvement de libération islamique وFrères   musulmansومن الحزاب الممنوعة 

démocratique progressiste kurde 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Parti_d%C3%A9mocratique_progressiste_kurde&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mouvement_de_lib%C3%A9ration_islamique&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A8res_musulmans
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A8res_musulmans
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A8res_musulmans
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A8res_musulmans
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A8res_musulmans
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A8res_musulmans
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_nationaliste_social_syrien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_nationaliste_social_syrien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_nationaliste_social_syrien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_nationaliste_social_syrien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_nationaliste_social_syrien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_nationaliste_social_syrien
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Parti_du_peuple_(Syrie)&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bloc_national_(Syrie)


1920اللبنانيةمنذ عام الجمهورية -Chapitre Xالفصل العاشر- 

-ان تاريخ لبنان يتداخل كثيرا مع تاريخ سورية والردن وفلسطين كوحدة جغرافية تسمى1
(مقاطعات/ دول/ بلد الشام )ومع بلد الرافدين شرقا وبلد النيل من الجنوب الغربي

/ الناضول (تركية )ومن الغرب البحرالبيض المتوسط .ومن الشمال اسيةالصغرى
ومنذ اللف الخامس قم يبدئا تاريخ لبنان الواقع على الساحل الشرقي للبحرالبيض المتوسط حيث قطنته (القبائل الكنعانية )

)phoinikies(غريق .ومنها القبائل الفينيقية الذين سماهم البن نوحالسامية التي تنتمي عرقيا لسام 
التي تعني البنفسجيين وذلك نسبة للون البنفسجي الذي طغى على ألبستهم ,

  وصوروصيدة وجبلة وبعلبك نسبة للشعوب على قبائل مقاطعات البقاعLes Amoritesكما تم اطلق اسم العممورون 

)لبنان(غيران العموريين أطلقوا على بلدهم اسمم واستوطنت بوادي الشا جزيرة العربشبه  التي هاجرت منلعمورية ا

/ بيلوسجبيلمدينة جبلة (.واشتهرتا بالتجارة البحريةوصور صيدا على شاطئ البحرمنها مدينتايد من مدنه بسبب موقع العد

 وزيت الزيتون شجر الرز خشبلفرعونية التي كانت تستورد ا    بتجارتها مع مصر قم2181 /2686شتهرت بين )ا

فيمااستوردت هي الذهب من بلد السودان فيما اشتهرت بيروت هي الخرى بالتجارة  والنبيذ

- اداناتها متعددة هي  11

اول-اليهود اللبنانيون الذين يدينون باليهودية ومعظمهم من أصول مزراحية،ويعيشون باالعاصمة بيروت
100والوليات المتحدة ويعيش أقل من  وضواحيها.وهاجر بعضهم لوسرائيل والغالبية هاجرت لفرنسة

  1948 ألفا عام 22يهودي بلبنان اليوم مقارنة مع 

وثانيا المسحيون وينقسمون لعدة طوائف هم 

.بشارة بطرس الراعي وعلى رأوسها البطريرك الكاردينال بكركي:الكاثوليك مرجعيتهم الموارنة
% من الشعب اللبناني المقيم. 23يشكلون حوالي 

:هم مسيحيو المشرق وأكثر المسيحيين تعلقا بالعروبة.ويكثر حضورهم في منطقةالروم الرثوذكسو
بطريرك أنطاكية ووسائرالكورة (شمال لبنان) ومنطقة الشرفية في العاصمة اللبنانية.ومرجعيتهم 

 9.يشكلون / يوحنا العاشر يازجي المشرق

غريغوريوس:الذين يلعرفون بالملكيين.ومرجعيتهم بطريرك انطاكية ووسائر المشرق الروم الكاثوليكو
 5 الذي يتخذ من وسوريا مقرا له.يشكلون / الثالث لحام

. ومرجعيةوعنجر، وزحلة:يسكنوا بصورة خاصة،في برج حمود (وساحل المتن) الرمن الرثوذكسو
3.يشكلون / الكاثوليكوس آرام الولالرمن الرثوذكس 

.وعنجر،وزحلة:يسكنوا في لبنان،بصورة خاصة،في برج حمود (وساحل المتن) الرمن الكاثوليكو
  1.ويشكلون  /نروسيس بدروس التاوسع عشرمرجعية الرمن الكاثوليك المحلية هي الكاثوليكوس 

. إغناطيوس زكا الول عيواص:مرجعييتهم البطريرك السريان الرثوذكسو

انطاكية ووسائر بطريرك إغناطيوس يووسف الثالث يونان:مرجعيتهم البطريرك السريان الكاثوليكو
. المشرق

عمانوئيل:وفدوا من العراق.وموجودون بالعاصمة اللبنانية بصورة خاصة. ومرجعيتهم البطريرك الكلدانو
 ببغداد. الثالث دلي

:منحدرين من الصليبيين وهم من أصغر طوائف القلية.ول يقطنون منطقة معينة.ومرجعيتهماللتينو
. المطران بولس دحدحبلبنان هو 

 وموجودون بغالبيتهم ببيروتالبروتستانت:اعتنقوا هذا المذهب على أيدي المبشيرين النجيليونو

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%B3_%D8%AF%D8%AD%D8%AF%D8%AD&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A6%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB_%D8%AF%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A6%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB_%D8%AF%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%88%D8%B3_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%88%D8%B3_%D8%B2%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_%D8%B9%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AB%D9%88%D8%B0%D9%83%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%AC%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%AD%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%B3_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%AC%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%AD%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AB%D9%88%D8%B0%D9%83%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB_%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB_%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%AD%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1_%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%AC%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%83_%D8%A3%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%83_%D8%A3%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AB%D9%88%D8%B0%D9%83%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D8%B1%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%B0
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D8%AA_%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B2_(%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1_(%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%AD


القباطو 1.ويشكلون /وسليم صهيوني،ومرجعيتهم بلبنان القس والشرفية رأس بيروتبمنطقتي 
.وسليم باتير:مرجعيتهم المطران الرثوذكس

. انطونيوس مقار إبراهيم:مرجعيتهم في لبنان الب القباط الكاثوليكو

:جاؤوا من بلد ما بين النهرين. وتوزعوا على بعض مناطق بيروت وجبل لبنان. الشوريونو

وثالثا-المسلمون وينقسمون لعدة طوائف هم 

). ومرجعيتهمصيدا وطرابلس بيروت:تركزوابشمال لبنان ووسطه ومدن الساحل (السنة
30.ويشكلون / عبد اللطيف دريانمفتي الجمهورية الشيخ 

.وضاحيةالهرمل-بعلبك،وسهل البقاع،و بيروت الجنوب و جبل عامل:يتوزعون في الشيعةو
عبد المير قبلنبيروت الجنوبية ومرجعيتهم رئيس المجلس الشيعي العلى الشيخ 

علي الخامنئي والبعض يقلد السيد محمد مهدي شمس الدينبعد وفاة الشيخ 
 30. ويشكلون حوالي /علي السيستانيوالبعض يقلد العلمة السيد 

.عكار:في سوريةولبنان الذي يتركزون فيه بمنطقة جبل محسن وبعض قرى العلويونو
 1ومرجعيتهم رئيس المجلس العلوي بلبنان الدكتور أسد عاصي. ويشكلون /

..ومرجعيتهابالهندالسلطة العباسية هربا  من العراق من:قدموالبلدالشام السماعيليونو

 برئاسةمشيخة العقل سكنوا وادي التيم والشوف وعاليه.و مرجعيتهم الروحية الدروزو
 الذي ل يعترف به الرسلنيون الذين اختاروا لنفسهم شيخ عقلنعيم حسنالشيخ 
 .5.ويشكلون  /الشيخ نصر الدين الغريبآخر هو 

 قم هجرة الراميين من شبه جزيرة العرب لعالي وادي الرافدين1500/2006-بين 111و
ثم انتشارهم بشماله واتجهوا غربا حيث بلد الشام وعملوا بالتجارة / ينظر د. احمد

سوسة باحدى كتبه الهامة بعنوان مفصل تاريخ العرب واليهود بالتاريخ .طبع دارالوراق
739/738 ص 965/ بيروت ص  ومؤسسةالفرات 2014لندن 

من فلسطين وغزوا مصر الفرعونية بعهد السرة الثانية عشرة السامية / الكنعانية -خلل الصراع بين قبائل الهكسوس1Vو

 غزىوقم.1425/1479 حكم بين Tahtamis IIIقم التي طردتهم بعهد سادس فراعنتها الفرعون 1307/1550حكمت بين 

 فلسطين وظم الساحل الشرقي الجنوبي للبحرالمتوسط بما فيه سورية والمدن الفينيقية،وصار لمصرأول إمبراطورية تمتد من

 على المتوسطالليبية  والشواطئ  جنوباعلى المحيط الهندي الحالية ) شمال والساحل الصومالي  تركية (اسية الصغرى

 قم حيث عهد1070وأسس أول إمبراطورية مصرية بقيت حتى عام وحدود نهر الفرات حيث بلد الرافدين شرقا.غربا 

رمسيس الحادي عشر

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B9%D9%8A%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A_%D8%B4%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B9%D9%84%D8%A8%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81_%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B3_%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3_%D9%84%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AB%D9%88%D8%B0%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3_%D9%84%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AB%D9%88%D8%B0%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA


 

رعون تحتميس الثالث سادس فراعنة السللة الثامنة عشرالف

منذ نهاية القرن الرابعوبقيت مصر الفرعونية مهيمنة على السواحل الشرقية للبحر المتوسط 

للعقود الثلث اللحقة الفرصة ليستقلوا عنهم الفينيقيين عشر حتى بداية القرن الثاني عشرقم حيث ضعفت مما أعطى

عتمدت على ترميز مخارج الصوات بدل من تصورالمعاني التي كانت معتمدة بالكتابة من قبلا)   أبجديةابتدع الفينيقيون(-Vو

  كما أسس الفينيقون محطات وموانئا على الشواطئ الغربية للمتوسط منها شواطئسمارية السومريةالفراعنةوالكتابة الم

كما ابحرت السفنلبحرومنها قرطاجة بتونس والشواطئ الشرقية ل جزر كريت واسبانية والبرتغال   وقبرص 

الفينقية كما هو حال السفن الفرعونية بشواطئ عديدةعلى المحيط الهندي بشواطئ الصومال والبحر الحمر حيث الشواطئ

.الشوريواستمر ازدهار الشعب الفينيقي حتى الغزو الرتيرية والثيوبية

قضوا على ازدهار على الساحل الشرقي للمتوسط  / لمقاطعات بلد الشام والشورري قم كان الغزو608/875بين -VIو

غير ان الملك. على الرغم من محاولة مدن/ موانئ بيبلوس وصور وصيدة مقاومتهم الفينيقيين

إل أنه سرجون الثانيالملك  حاولت صورالنتفاضة ضدكما كبيرة أخضعهم وفرض عليهم جزية )تغلث فلسر الشوري(

 ةصيد بتدمير وسبي سكان آوسرحدونقم  قام 681وفي عام .قم 721أخضعها عام 

 عليهم وإنشاء دولة قويةمقرها بابللقضاءللبابليين اضعف الشوريون مما سمح  القرن الثامن قم -بنهايةV1Iو

على ضفتي نهر الفرات فيما كانت بلد اشور تقع شمال شرق بلد الرافدين وعلى ضفتيبجنوب غرب بلد الرافدين و

بما فيه شواطئ الخليج وغربا حيث مدوا نفوذهم ايظا علىبا ونشروا نفوذهم جنونهر دجلة 

 بعض شواطئها ومنها صورالمقاومة لمدةكل بلد الشام بما فيهامعظم المدن اللبنانية التي حاولت 

مثلما اقتحم المدن الفلسطينية واسراللف منهم فيما عرف ب(السبي البابلي)) Nabochonossarعاما قبل ان يفتحها ( 13

الذي سنشير له عند الحديث عن فلسطين 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D8%AF%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%AC%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%AB_%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%86


) Les Ikhmedites الخمينيون ان البابليين ضعفوا بدورهم لصالح الفرس سللة (كما-V11Iو

ساند الفينيقيون الفرس بحروبهم ضد البابلين بئاستعمال مراكبهمحيث الذي اخضع بلد الشام  Cyruce/Korch بعهد

.) بسبب ارتفاع الجزية التي فرضها عليهمDariousIالملك الفارسي(  انتفضوا على.غيرانهم بالمعارك البحرية

 بمعركةDariousIالسكندرالول ضدقم انتصرالغريقي المقدوني 333في عام-IXو
ونشر نفوذه على بلد فارس والرافدين وبلد شمال شرق بلد الرافدين )La Batialle d' Arbeloاربيل 

أن أهل صور رفضوا طلبه لتقديم ذبائح بغير الشام حيث رحب الفينيقيون به ( محررا)
مما دفعه لمحاصرتها ثمانية أشهرواحتلها ) MalikArib (معبد

الذين تنفذوا بكل بلدLes Sileucidesقم اسس جنرالته دولة السلوقيين 323 موت السكندر عام بعد-Xو
الشام بما فيها المدن الفينيقية اكما اشرنا عند الحديث عن سورية

 فهاجرت من اليمن عدة قبائلمملكة سبأ باليمن وتفككت سد مأرب القرن الثالث قم انهار -فيXIو
لبلد الرافدين والحبشة ومصر ولبلد الشام ومنها لبنان الذين جائته( قبيلة عاملة بن سبأ بن يشجب

 وعرفت بمنطقةوفلسطين البحر المتوسطبن قحطان) واستقروا بهضاب بجنوب لبنان المطلة على 
جبل عامل. 

64 ةةةبعد الميلدالنفوذالروماني الغربي بدول بلد الشام-ففي 395قم و 64 -بينXIIو

قد احتل بلد الشام كما اشرنا عند الحديث عن سورية Pompee الجنرا ل الروماني كان قم 

لمبراطورية الرومانية الشرقية ( البيزنطية )ام حكم بلدان الشام 636/395 -بينX11Iو
وعاصمتها القسطنطينية 

م 1920/636 الحكم السلمي بين -XVIو

 بمعركة نهراليرموك التي انتصر بهاHerculusم اندحرالبيزنطينيون بعهد المبراطور636 في عام اول-

بن ابي سفيان الموي واليا على كل معاوية وصارم624/632بين  بعهد الخليفة ابو بكر حكمالمسلمون 

معاوية بناء السفن شجعو بلد الشام حيث صار مقره دمشق التي كانت مقرالحاكم الروماني الشرقي ايظا 

من أجل مواجهة آلة الحرب البحرية البيزنطية و للحد من النفوذ البيزنطي من جنوب لبنان واسكن بعض

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%B3%D8%A8%D8%A3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF_%D9%85%D8%A3%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AE%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86


القبائل العربية اليمنية منها (قبيلة عاملة اليمنية)التي صارت معارضة للمويين ومناصرة لعلي بن ابي طالب

.لجبلهم معاوية الذي نفاه أبي ذر الغفاريبتئاثير من 

132م/750هجري و 44م/661وثانيا-حكم المويون بالشرق من العاصمة دمشق بين 

هجري كما اشرنا 

من بغداد العباسيونهجري حكم 656م/1258هجري و132/م /750 وثالثا-العهد العباسي بين

على معظم شبه جزيرة العرب وبلد النيل وكل بلدان الشام الربعة وبلد النيل وشمال افريقية وايران وما وراءها شرقا كما

اشرنا 

 وتعاون معهم غالبية المسيحيين الكاثوليك/تهادن1291/1096الثمانية بين  الحملت الصليبية وخلل
لشواطئلطرابلس و  لشواطئ1109عام الموارنة فيما لم يؤيدهم الورذودوكس وتمكن الصليبيون الوصول 

خل.فوا وراءهم العديد من القهلع وم1124 عام  صورو1110عام ةوصيد بيروت

الفرنسية تتوطد منذ ذلك-وبما أن الفرنسيين كانوا يشكلون عصب الحملت الصليبية بدأت العلقات المارونية
. حملت صليبية فاشلة 3الحين ول سيما بعد ان قاد ملك فرنسة لويس التاسع

 لحكم المماليك السيويين بين اللبنانية-خضعت بلد الشام بما فيها مدن الشواطئXVو

استولوا على الحكمووالبحر السود  قزوين بين بحر القوقاز من جبالهم المماليك وم 1517/1260

انتعشت تجارة مدينة وم 13  /11من المغول واليوبيين وحكموا لبنان وسورية بين القرون

والبلدان العربية بشمال افريقية وشبه جزيرة بيروت وأصبحت من أهم موانئ التجارة بين أوربة

وسكنوا بمناطق الشوف وواديلشهابيين والتنوخيين والمعينيين ا العرب التي قدمت منها قبائل

ذهب الفاطمي الدرزي التيم واعتنقوا الم

 هيمن العثمانيون رسميا على معظم الدول العربية الفرو اسيوية 1918/1517 -بينXVIو
على العراق ودول بلد الشام فلسطين والردن السلطان سليم الول سيطرت جيوش 1516 ففي عام

بدمشق1544المعنيين وتوفي عام  امير قبيلة لفخر الدين الول( وسورية ولبنان وعهد بإدارة لبنان
فخر  (محله وحل.أثناء قتاله للعثمانيين 1585عام) الذي قتل قرقمازمسموما وحل محله ولده (

)نجل قرقماز وكان سياسيا حيث قام بدفع الجزية للسلطان محمود الثالث وتقاسم معه الدين الثاني
.وفلسطينسورية من الغنائم الحربية،وولية لبنان وقسما كبيرا

الخزاعي) التي جائت من العراق ببداية آل حرفوشم حكمت ولية بعلبك (سللة 1865/1480وبين 
إمتد نفوذهم على معظموبمنطقة بعلبك  أبو عبيدة بن الجراحالغزو / الفتح العربي حيث اسكنهم 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84_%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AE%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AE%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/1585
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D9%82%D9%85%D8%A7%D8%B2&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1544
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%AE%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/1516
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B0%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%8A


وخلفوا.مقاطعات لبنان وحماه وصفد،ومارست تأثيرا  مباشرابوليات حلب ودمشق وطرابلس وتدمر 
مارإسطفان الدويه  البطريرك /يلحظ.آثارا ما تزال باقية من القلع والحصون والمرابط والمساجد والوقاف

كتابه تاريخ الزمنةب

•

بمقاطعةجبيل ووادي البقاع شمال لبنان وظمتحكمت (السرة الشهابية)1840/1795وبين

 ولية عكة بفلسطين ومد نفوذه على1840/1795 حكم بين الميربشيرالثانيعدة امراء منهم 
العثمانيين (عبد ا باشا) الذي فرض جزية كبيرة على لبنان،فثارالفلحونبموافقة 1819حيث عين لها عام 

لم واستلملثاني هروب بشيرا.وبمساعدة الشيخ جنبلط1822ورفضوا دفعها ولم يستطع السيطرة على الوضاع إل عام 

الجنبلطيون زمام المور 

فضعف1840 سيطر محمدعلي والي مصر على كل من فلسطين وسورية ولبنان حتى وفاته عام 1831وفي عام 

(بشيرالثاني )الذي تمرد عليه بعض الفلحين الدروزالذين استحوذ بعض الموارنة على
النكليز الدروز بقيادةالذين حضوا بدعم الفرنسيين فيما ساند اراضيهم مما ولد حروبا بين الدروز والموارنة 

 وكانت الغلبة للدروزالذين سيطروا على جنوب لبنان فئارسلالباب العالي المير( بشير الثالث) الذي عينه
 قواتا للبنان وعزل بشير الثالث وتحولت امارة لبنان1809 /1808السلطان محمود الثاني حكم بين

(لوليةعثمانية ) وعين عليها عمرباشا الذي قمع الدروزوارسل ثمانية من شيوخهم لبيروت وعاد الموارنة
الذين هربوا من المناطق الجنوبية 

حول من هي الشخصية التي يقبل سكان المناطق نظم الوالي العثماني استفتاءا 1842وفي عام 
الموارنة يريدون إمارة لبنان بحاكم من إسرةالدرزية والمارونية ان تحكمهم ؟.وظهرت النتيجة بئان 

الشهاب فيما اعلن الدروز عن رغبتهم ببقاء الوالي العثماني ( المسلم )الذي إنتفضوا عليه في تشرين
.وحرق قصر آل جنبلطائهم مطالبين بعوده شيوخهم من بيروت فئاعتقل بعض امر 1842اول 

•

كان) كسروان(كان التوزيع الطائفي للبنان غير متجانس فبئالقسم الشمالي 1845وفي عام 
كان الموارنة يشكلون الغلبية الساحقة مع) المتن(كل السكان تقريبا من الموارنة،وبالوسط 

وجود بعض القرى الدرزية،وبالشوف كان الفلحون خليطا من الموارنة والدروز 
وقام الحكم العثماني بتوزيع الوظائف بين قائمقامين على أساس طائفي،ووقعت كسروان تحت

،فطالب مسيحيو المناطق)مناطق مختلطة(سلطة قائمقام ماروني،بينما اعتبرت بقية المناطق 
المختلطة بأن يخضعوا لقائمقام مسيحي، فيما اصرالدروز بأنه ليمكن وجود سلطتين بمكان

واحد فخضع الموارنة في الشوف للقائمقام الدرزي مع حقهم بتقديم الشكاوى ضد أعمال
القائمقام المسيحي بواسطة وكيلهم،

اندلعت انتفاضةالفلحون الموارنة ضد الدروز بقيادة (لجنة سرية دير1845  وفي مايس 
القمر ) فبدأت موجة من المذابح بين الطائفتين )وعمت جميع لبنان وأخليت العديد من القرى

(نظام مشاركةالسلطو بين القناصل  بعداستحداث 1845  الدرزية والمارونية وتوقفت بخريف 
الوربيين مع القامقام العثماني وعمداء ومخاتيرالقرى والرموز الدينية ) حيث تكون المجلس
من عشرة موارنة واثنين من كل من الدروز والمسلمين واروم الرثوذكس والروم الكاثوليك،

مما عمق الخلفات الدينية والطائفية وأعطى ذريعة لتدخل الواسع لقناصل كل من فرنسة
مما اضمحل معه النفوذ اللغوي والسياسي  وبريطانية وايطالية وروسية والوليات المتحدة 

العثماني الذي اقتصر على جمع بعض الضرائب وتجنيد بعض الجنود فيما تراجعت العربية التي
بقيت حبيسة الجوامع والحسينيات والكنائس العربية المارونية والورذودوكسية حيث بقي

الرمن والكراد يحتفظوت بلغاتهم ايظا 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%8A%D9%87%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%8A%D9%87%D9%8A


•

تمرد مجدداالموارنة بقيادة البيطري ( طانيوس شاهين) وشملت1860مايس عام 22وفي 
أطلقت مجموعة منووالمتن والفتوح وخلع ممثل السلطة ونصب نفسه حاكما كسروان مناطق

الموارنة النار على بعضا من الدروزعند بوابة بيروت،فقتل درزي وجرح اثنان فبدأت موجة
جديدة من الحرائق والمذابح المتبادله وحاصر الدروز أديرة وإرساليات كاثوليكية وأحرقوا
بعضها وامتدت الحداث لدمشق حيث حصلت مذبحة ضد المسيحيين بظل عجز السلطات

العثمانية  

وانطلقا من نظام1870/1848المبراطور نابليون الثالث حكم بين بعهد  1861 وفي عام

الذي منحه السلطان العثماني سليمان القانوني لملك فرنسة1525المتيازات لعام
فرانسوا الول نكاية بالمبراطور شارل الخامس رعاية القليات الكاثو ليكية بالدول
السلمية العثمانية وحصل بعدهم النكليز على رعاية البروتستانت والروس رعاية

 المسيحيين الذين هجروا منالورذودوكس فقرر ارسال سفينة حربية للشواطئ اللبنانية لعادة

واتفق مع السلطان العثماني عبدالقرى الدرزية لقراهم واعتقال عدد من قادة الدروز ونفيهم خارج لبنان،
يقضي بتقسيم جبل لبنان لقائممقامتين واحدة اوالولية الذي نظام المتصرفيةالمجيد الثاني على تطبيق( 

درزية والخرى مارونية المرالذي سبب صعوبة الفرز كون الكثير من القرى مختلطة وبتعيين متصرف مسيحي من خارج

.لبنان ويعاونه مجلس المتصرفية الذي يتكون من دروز وموارنة

تم توقيع اتفاقية1918/1914وبينما كانت الحرب العالمية قائمة بين 1915وفي عام 
 الفرنسي لتقسيم البلدPicout البريطاني وSaykisبريطانية /فرنسية عرفت بئاسم 

 فيما صارت فلسطينالعربيةالسيوية فيما بينهم كانت فيها لبنان وسورية من حصة فرنسة

.والردن والعراق من حصة بريطانية  

قام الجنرال جمال السفاح قائد الفيلق الخامس ووالي بلد الشام بئاعدام1915وفي عام 
عدد من مناضلي لبنان وسورية وفلسطين كما اشرنا

م اعلن  شريف مكة الحسين بن علي مع اولده عبد ا وفيصل وعلي وزيد الجهاد ضد الدولة العثمانية1916وفي عام 

وبنهاية الحرب العالمية الولى قررت بريطانية منح ولدهوالنظمام لخصومها النكليزالذين وعدوه بمملكة عربية 
عبد ا الحكم كئامير على الردن فيما منحت ولده فيصل الول الحكم كملك على سورية فيما هيمنة هي منذ

على فلسطين 1917عام 

 اعلنت المبراطورية العثمانية انسحابها من الحرب وقامت على انقاضها1918وفي عام 
الجمهورية التركية 

 تم انعقاد مؤتمر فرساي بين الدول المنتصرة وخاصة الوليات المتحدة1919وفي عام 
وفرنسة وبريطانية وايطالية فيما كان كبار الخاسرين هم المبراطوريةالنمساوية /
الهنغارية والمبراطورية اللمانيةوالمبراطورية العثمانية وكان من قراراته تئاسيس

(منظمة عصبة المم) لتعمل على منع وقوع حروب جديدة وفرض التعويضات على الدول
المندحرة واستقلل الشعوب التي كانت تحت الحتلل وحظر المؤتمر عشرات

بطريرك  لبنان ) مطالبا بئاستقلل لبنان بينما كان المير فيصلالشخصيات السياسية والدينية منها(حريك 

بن الشريف حسين يتفاوض بالمؤتمرطبقا للوعود التي تعد بها النكليز على لسان المندوب السامي البريطاني بمصر المارشال

Macmahon  والعقيدLawrance على تئاسيس (مملكة عربية )تجمع البلد العربية التي كانت تحكمها الدولة العثمانية

بما فيها لبنان 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84_1861
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D9%83%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86


منحت عصبة المم بريطانية1920ففي عام خضع لبنان للنتداب الفرنسي .1946/1920بين-XVIIو
النتداب على العراق والردن وفلسطين فيما منحت فرنسة النتداب على سورية ولبنان فجائت قوات بحرية

 مواليد باريس عامLe General Henri Eugene Gouraudفرنسية لسورية بقيادة الجنرال
وصارالحرب العالمية الولى ضد الدولة العثمانية وقاد الجيش الفرنسي  ب1946 وتوفي فيها عام 1867

Gouraud الفرنسي على لبنان وفصله عن سورية تنفيذا للتفاقية البريطانية الفرنسية المندوب السامي
ومد الجنرال غورو نفوذهاسم ساكس بيكو وطرد الملك فيصل الول من سورية zب1915المعروفة لعام 

فيماالعسكري للبنان وعجل بتحقيق انفصاله عن سورية بعد ان لقي تجاوبا مع غالبية القوى المسيحية 
 مسلمي لبنان الكبيرلنهم اعتبرو اقلية رغم كثرتهم العددية من السنة والشيعة ولن الدولةرفضه غالبية

اضافةحسين كان من المفروض ان تظم كل دول بلد الشام الربعة العربيةالتي كان ينادي بها الشريف 
صيدة وصورومرجعيون وطرابلس وعكارودولة لبنان الكبيروظمت  بيروت وشكل الجنرال غورو (للعراق 

كلم مربع إلى 3500، فارتفعت مساحته من )بعلبك والبقاع وراشيا وحاصبيا(والبقاع مع أقضيته الربعة 
 الف نسمة628  الى414كلم مربع وازداد سكانه من  10452

 فرنسة كدولة انتداب للبنان1926الخارطة التي وضعتها عام 

رؤساء9.وحكم فيها 1946 /1926-الجمهورية اللبنانية تحت النفوذ الفرنسي بين XV11Iو
 (منتخبين وحاكمين فرنسيين) هم3منهم 

-الرئيس دباس تم ترشيحه بموافقة من قبل الحاكم الفرنسي وبعض وجهاء البلد وحكم1
الذي اقرا اجبر على ان يقر فيوكان معه مجلس ممثلي الطوائف 1933ونهاية عام1926بين ايلول 

وهو مخالف الدستورالذي وضعته السلطات الفرنسية واكدت فيه الطائفية للجمهورية اللبنانية 1926أيار  23
لمفاهيم الدولة الحديثة التي تبتنهابعض الدول منها بريطانية منذ القرن الثالث عشر

بشعاراتها الثلثة حول1789 والثورة الفرنسية منذ 1776والوليات المتحدة منذعام 
 فصل الدين عن الدولة وتبعتها بفصل الدين1905الخاءوالمساواة والحرية و اقرارها عام

 مع العلم انها1927وايطالية عام 1924 وتركية عام 1917عن الدولة كل من روسية عام
مركز الكاثوليكية. 

1934 بشهر كانون الثاني Le general Antoine Onwar-الرئيس 2و

1936/1934-الرئيس حبيب سعد..تم تعيينه بين 3و

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Intedab_Map.jpg


 وبعهده اندلعت الحرب العالمية الثانية1939/1937-الرئيس اميل ادة تم انتخابه بين 4و
 فيما بقيت1944التي اندحرت فيها فرنسة من قبل اللمان الذين حكموها حتى نهاية 

معظم مستعمراتها خارج سيطرت اللمان وتدين بالولء لما سمي بالمقاومة التي قادها
ديكول من لندن 

1941/1939بين Le General Orlaious-الرئيس الحاكم العام الفرنسي 5و

1943و اذار 1941-الرئيس فريد جورج بين نيسان 6و

1943وتموز 1943-الرئيس ايوب ثابت بين نيسان 7و

تشرين11  واعتقاله قي 1943   من ايلول 21  الرئيس بشارة الخوري تم انتخابه في -8و
السني     رياض الصلح   فيما شكل   من نفس الشهر والعام اميل ادة22  .وحل محله حتى 1943  الثاني 

 واعتقل ايظاLe GeneralGoraud  فرفض ذلك   بالستقلل والوحدة مع سورية   الحكومة وطالب 
وحجزوه مع  وسليم تقل      عبد الحميد كرامي  و     شمعون  كميل   و     عادل عسيران  كل من رياض الصالح و 

الشيعي وبعض النواب  في     صبري حماده  فعقد رئيس مجلس النواب   اشية   ر  قلعة   رئيس الجمهري  ب
الذي     العلم اللبناني   اجتماعا مصغرا تقرر فيه تشكيل حكومة مؤقتة ورفعو1943   شرين ثاني 22

العام  تكون من ثلث الوان الحمروالبيض و شجرة ألرز الخضراء واعتقلتهم الحاكم العسكري 
الفرنسي وعين بدله لعدة ايام الرئيس اميل ادة مما اوجد حالة من الضطراب داخل لبنان وسورية في

 وانقسام فرنسة بين1944/1939  وقت كانت فرنسة تئن تحت وطئاة اقدام جند الحتلل اللماني بين 
 الدي تعاون وتهادن مع الحتلل اللماني وبين عدد من القوات الصغيرةPetain  مؤيد للمارشال 

الدي حاول ان يتهادن مع   Le General Goraud  خارج فرنسة ومنها بسورية ولبنان بقيادة 
القيادات اللبنانية

 

وعودة الجنرال1944كان ينبغي تحرير فرنسة في اب ..1945 تشرين الثاني 22الحمهورية اللبنانية منذ -XIXو

ونقل الجنرال فورو للجزائروقررالعتراف بالجمهورية1946/1944ديكول الذي شكل الحكومة الجكهورية المؤقتة بين 

 وحكم فيها 1945اللبنانية بالول من كانون الثاني 

1952/1943-عودة الرئيس بشارة الخوري بين 1

 كان لبنان احد الدول العربية السبعة( اليمن والعراق والسعودية وسورية ومصر والسودان الذين اسسوا1945وفي اذار عام 

صارلبنان احد العضاء العربية السبعة وافغانستان وايران وتركية1945وفي ايلول من نفس عام منظمةجامعة الدول العربية 

من بين العضاء الواحد والخمسين الذين اسسوا منظمة المم المتحدة  

 الخاص181 دولة التي رفضت التوقيع على قرار الجمعية العامة رقم 13 كان لبنان من بين ال 1947 تشرين اول 29وفي 

 اصوات 10 صوتا وغياب 28بتقسيم فلسطين الذي حضي فقط ب

انسحبت القوات البريطانيةمن فلسطين وقررت الحركات1948مايس عام 15وفي 
الصهيونية ميلد دولة اسرائيل فشارك لبنان بئاول حرب فلسطينية / عربية ضدها

 وتم توقيعها في1949كانون الثاني 7وانتصرت على الجميع الذين وافقوا على الهدنة في
شباط من نفس العام مع كل جيرانها الربعة ( لبنان وسورية والردن ومصر)حيث تم24

تحديد الحدود بينها فيما لم يوقعها العراق لنه بعيد جغرافيا ولم يتضرر بشريا كما تضرر
وتم تهجيراكثرمن مليون فلسطيني توزعوابين الردن وسورية ولة الجديدة الفتية جيران الد

ولبنان والعراق فيما هاجر بعض الثرياء والمسيحيين  لعدد من الدول اليرو امريكية 

 مؤسس الحزب القومي1904  تم اعدام المناضل انطوان سعادة مواليد لبنان 1949   تموز 8  وفي 
السوري اللبناني 
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84_%D8%B9%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%AD


وحاصل على1896 تم اغتيال الرئيس الحقوقي رياض الصلح مواليد صيدة 1951 تموز 16وفي 
لـحزب ونفي مع والده بسبب مناوئتهما عاليه حكمت عليه السلطات العثمانية في.وإجازة في الحقوق
عاد لدمشق1918وفي عام بالناضول.1918/ 1916 العثماني فأمضيا سنوات التحاد والترقي

ذهب لمصروشارك1920 وبعد الحتلل الفرنسي لسوريا عام.السرية جمعية العربية الفتاة ودخل ب
1935وفي عام الذي دعا لستقلل الدول العربية من بريطانية وفرنسة. بجنيف السوري  بالمؤتمر 

1943في عام و اشتغل بالمحاماة وصار عضوا بالمجلس النيابي وشكل (كتلة سنية) عادللبنان و

 الذي1926ستور عام د تولى رئاسة الوزراء واقترح مع الرئيس بشارة الخوري تعديل مواد 
 برئاسة النوابوضعه الجنرال غورو لتئاكيد التجزئة والتفرقة الدينية والطائفية ووافق مجلس 

الشيعي  صبري حمادة التعديل فغضب الجنرال غورو وامر بئاعتقال الرؤساء الثلثة وأكثر الوزراء
مما أدى لثورةجميع قيادات الطوائف  اللبنانية فاضطرلطلق قلعة راشيا وبعض النواب وحبسهم في

وبينما كان   1951       تموز16  وفي . استقلل لبنان كجمهورية 1943 نوفمبر 22 سراحهم وتم في
اطلق عليه اشخاص قيل     رياض الصلح ذاهبا بسيارة لمطار العاصمة الردنيةعمان  ليعود لبيروت

 ودفن بجوار مقام الوزاعي ونصب له تمثال وسميت  لحزب السوري القومي الجتماعي  انهم من ا
الساحة بئاسمه على شاطئ البحر ببيروت 

 

رياض الصلح بساحة تحمل اسمه على شواطئ بيروت

وبين1987/1900 وعاش بين 1958ايلول 23 و1952 ايلول 23- الرئيس كميل شمعون بين 2و
 حيث الحتلل الفرنسي1938تم انتخابه ثمان مرات عضوا بالبرلمان اللبناني وفي عام 1972/1934

 صاركميل شمعون وزيرا للداخلية والبرق والبريد بعهد رئيس1948/ 1943صار وزيرا للمالية .وبين 
الجمهورية بشارة الخوري ورئيس الوزراء رياض الصلح حيث كانت الحرب العالمية الثانية لم تزال

) وفرنسة خضعت للحتلل اللماني مع بقاء قواتها بلبنان وسورية وبدول شمال1944قائمة( حتى اب 
وغرب افريقية لم تخضع للمارشال بيتان الذي تهادن مع هتلر بل صارت تسمى (قوات فرنسة الحرة )

وتخضع للجنرال ديكول الذي صار من بريطانية وبدعم تشرشل يقود المقاومة الفرنسية 

 صارسفيرا بئانكلترة ورئيس الوفد اللبناني بمؤتمر الطاولة المستديرة الذي1946/1944وبين 
حول القضية الفلسطينية حيث كانت بريطانية ل تزال هي المنتدبة عليها حتى عام1945عقد عام 

 وهيئات كل الجواء السياسيةوالقانونية لضمان هجرة يهود من اوربة لفلسطين وتقسيم1948
 1948 مايس 15ودعم اعلن دولة اسرائيل في 1947فلسطين عام 

 تم ( انتخابكميل شمعون ) رئيسا للجمهورية خلفا للرئيس المستقيل بشارة الخوري واراد1952وفي عام 
ان يجدد لنفسه فعارضته قوى عديدة منها الدرزي كمال جنبلط رئيس الحزب الشتراكي التقدمي 

حيث امم عبد الناصر قناة السويس وحصل العدوان الثلثي عليها حصل انقسام حاد1956  وفي عام 
بين اللبنانيين بقيادة الرئيس كيل شمعون المساند (ضمنا) للتدخل الوسرائيلي الفرنسي والبريطاني
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ضد مصر ومعسكر يجمع أكثرية السياوسيين المسيحيين والمسلمين يدينون التدخل ضد مصر 

قامت الوحدة بين جمهوريتي وسورية ومصر وعارضتها اوسرائيل والوليات1958  وفي الول من شباط 
المتحدة واعضا ءحلف الطلسي و الدول المرتبطة بهمابما فيها كل من العراق والردن اللذان اقاما

 قامت الجمهورية1958   تموز 14   شباط وحدة بين المملكتين العراقية والردنية  وفي 18  هما ايظا في 
وخاله الوصي عبد الله ورئيس الوزراء المخضرم نوري السعيدمما     العراقية وقتلت الملك فيصل الثاني

 فئارسل الرئيس ايزنهاور قطعا حربية من السطول  جعل الرئيس كميل شمعون ان يطلب دعما امريكيا 
المريكي السادس حطت بشواطئ بيروت فيما طلب الملك حسين من بريطانية دعما فئارسل له رئيس

الوزراء البريطاني ايدن وحدات من المضليين النكليز المرابطين بميناء عدن ونزلوا بضواحي مطارعمان
 كم جنوب غرب العاصمة الردنية عمان 30  الذي يقع على بعد 

 بالتتابع ولده1987 اسس كميل شمعون حزب الوطنيين الحرار واستلمه بعيد وفاته عام 1958وفي عام 
صاركميل شمعون وزيرا للداخلية والبرق والبريد والموارد1976وايلول 1975وبين  تموز داني ودوري 

المائية ووزيرا للدفاع والخارجيةوالتربية والتعليم ونائبا لرئيس الوزراء بعهد الرئيس سليمان فرنجية
/1975حيث كان كميل شمعون احد اطراف الحرب الهلية التي جرت بلبنان بين وحكومة رشيد كرامي 

 ما سمي ( الجبهة الوطنية المارونية ) التي ظمت كل من ريمون1968حيث كان يترئاس منذ عام 1982
 وحتى وفاته في اب1984ادة رئيس ما يسمى الكتلة الوطنية وبيار جميل رئيس حزب الكتائب وبين نيسان 

كان كميل شمعون وزيرا للمالية والسكان بعهد الرئيس امين جميل وحكومة رشيد كرامي 1987

هوالبن الكبرللميرعبد ا وزوجته بديعة حبيش1964/1958- الرئيس الجنرال فؤاد عبد ا  شهاب بين 3و

دم جدمه الخ الكبر للميربشير الثاني حاكم جبل لبنان بين   ببلدة غزير1902 ولد فؤاد شهاب في آذار 1840 / 1788.وجد

 وبسبب الفقروسعيا  وراء فرص عمل بالخارج إسوة بالعديد من1907الكسروانية بجبل لبنان،لعائلة مارونية. وفي عام 

فيما بقي فؤاد وأخواه فريد وشكيب ووالدتهم وأخوالهم بجونيه..وفياللبنانيين. هاجروالده للوليات المتحدة 
،ونظراا للضائقة الماديةإضطر فؤاد لترك المدروسة والعمل بسراي جونيه ليساعد عائلته1916عام 
تخرج برتبة ملزم من المدروسة العسكرية التي يشرف عليها الفرنسيون وفي عام1923 /1919وبين 
/1904 بنت احد الضباط الفرنسين العاملين بلبنان عاشت بينRose Poiteuتزوج من الفرنسية 1926

،وعندما أصبحت القوات الفرنسية بلبنان تحت إمرة ما يسمى1942و لم يرزقا بئاطفال وفي عام 1992
( حكومة الفرنسية الحرة بالمنفى ) بقيادة الجنرال شارل ديغول،صار شهاب قائداا الفرقة اللبنانية

 نواة (جيش لبنان)1946التابعة للقوات الفرنسية الحرة بلبنان التي أصبحت منذ اوستقلل لبنان عام 
صار أول ضابط لبناني ينال1949الذي صار رئيسه فؤاد شها بعد ان تمت ترقيته لرتبة زعيم وفي عام 

،برزت معارضة ضد انتخاب الرئيس1952وفي عام 1958رتبة لواء.( عماد) وبقي رئيسه حتى عام 
بشارة الخوري لولية ثانية.و عندما أجبر بشاره الخوري على الوستقالةصار اللواء فؤاد شهاب رئيساا

1956لحكومة انتقالية لربعة أربعة أيام حيث تم انتخاب كميل شمعون خلفاا لبشاره الخوري.وفي عام 
صار فؤاد شهاب وزيرا للدفاع بعهد الرئيس كميل شمعون إضافة لقيادة الجيش واوستقال من منصبه
الوزاري بعد أربعة أشهر مفضلا التركيز على المؤوسسة العسكرية التي وسيتم ترشيحه للرئاوسةمن

حيث امم عبد الناصر قناة السويس وحصل العدوان الثلثي عليها حصل1956خللها.وفي عام 
انقسام بين اللبنانيين:بقيادة الرئيس كيل شمعون المساندللتدخل الوسرائيلي الفرنسي والبريطاني

ضد مصر ومعسكر يجمع أكثرية السياوسيين المسيحيين و المسلمين يدين التدخل ضد مصر 

قامت الوحدة بين جمهورية وسورية ومصر وعارضتها اوسرائيل والوليات1958وفي الول من شباط 
المتحدة واعضا ءحلف الطلسي وبدرجة اقل التحاد السوفياتي ومجموعة الدول المرتبطة به مثلما

 شباط وحدة بين المملكتين العراقية والردنية18كل من العراق والردن اللذان اقاما هما ايظا في 
له ورئيس الوزراء قامت الجمهورية العراقية وقتلت الملك وخاله الوصي عبد ال1958 تموز 14وفي 

نوري السعيد مما جعل الرئيس كميل شمعون ان يطلب دعما امريكيا كما اشرنا المخضرم 



 على الحدود اللبنانية السورية1958 عام عبد الناصرفؤاد شهاب مع 

 قرر البرلمان اللبناني انتخاب الجنرال فؤاد شهاب لمدة وستة وسنوانت بعد ان1958 تموز 31وفي 
حظي برضا الميركيين والفرنسيين وعبد الناصر (كمرشح توافقي.) لنزاهته واوستقامته واعتداله

وتعاونه ومرونتة مع كل الطوائف فنجح بمهمته وأعاد الثقة والوستقرار.و.ألـ ف حكومات توافقية شاركت
 جرت انتخابات نيابية بجو وسلمي فئاوستقال. ليمه د1960بها جميع العناصر السياوسية وفي حزيران 

الطريق لعادة الدمقراطية للبلد فرفضت كل القوى السياوسية اوستقالته ورفض تعديل الدوستور ليحكم
م شارل حلو الذي انتخب رئيساا..غيران شهاب اظهر عدم رضاه عن وسياوسة الرئيس حلو ثانية وداعا

بسبب وسوء تصرفه حيال الوجود الفلسطيني،ومناوراته لعادة القطاعيين لمواقع النفوذ.

اصدر اللواء شهاب بيانا اعلن فيه عدم ترشسح نفسه للرئاوسة ثانية لن تجربته1970وفي عام 
بالسلطة علمته كما قال بئان  شعب بلده ليس جاهزاا ليتخلى عن العقلية القطاعية والقتناع

بأهمية بناء الدولة الحديثة ووساندترشيح  الياس وسركيس،الذي خسر النتخابات أمام وسليمان فرنجيه
بداره1975 نيسان 25بفارق صوت واحد.وشك لت هذه النتيجة نهاية توجهاته الصلحيةليتوفي في 

. وفي عام2001/1913 عاش بين 1970وايلول 1964-الرئيس الحقوقي شارل الحلو بين ايلول 4و
 ساهم بتئاسيس1936 حصل على ليسانس حقوق من جامعة القديس يوسف ببيروت وفي عام 1934

 وبعهد الرئيس1950/ 1949 صارسفيرا لدى الفاتيكان.وبين 1949/1946ميليشيات الكتائب. وبين 
وزيرا للعدل ثم وزيرا للخارجية بحكومةعبد1954/1951بشارة الخوري وحكومة رياض الصلح صاربين

ا اليافي ثم وزيرا للصحةبحكومة صامي الصالح وبعهد الرئيس فؤاد شهاب صار وزيرا للقتصاد ثم وزيرا
 وزير دولة بعهد الرئيس الياس سركيس وحكومة سليم1979للتربية بحكومة حسين العويني وفي عام 

 لمنافسه بيارالجميل مع وجود ورقتين5 صوتا ضد 92 تم انتخابه رئيسا ) ب 1970/1964بين والحص 

1967  حرب  افلس بنك انترابلبنان وحصلت 1966بيضاء رئيسا للجمهورية خلفا لفؤاد شهاب .وفي عام 
التي استولت على قطاع غزة والضفة الغربية وسيناءبين كل من سورية ومصر والردن ضد اسرائيل 

. ولم يشارك بها لبنان رسميا بل بعض المهاجرين الفلسطينيين فيه وبعضوهضبة الجولن
المسلمين والشيوعيين والبعثيين والدروزوالناصريين والحزب القومي السوري وشكلوا

 اوسرائيل على .)  الذين خضعوا لتيارت سياسية مختلفة بقصد مشاغلة (فصائل الفدائيين
حصلت أزمة بين الحكومة اللبنانية والفصائل المسلحة الفلسطينية1969وفي تشرين ثاني حدودها الشمالية الشرقية 

.مع منظمة التحرير الفلسطينية  (اتفاق القاهرة) حيث تم توقيعبلبنان مما دفع جمال عبد الناصرللتوسط ل بحلها 
 ظمن سياسةكفرشوبة  الحكومة اللبنانية التي سمحت بموجبه للمقاومة الفلسطينية التحرك بمناطق العرقوب وبلدةو

(النفس الطويل او حرب الستنزاف) لمشاغلة اسرائيل التي كانت ترد بعنف ليس فقط
على المناطق الحدودية بل تتعداه لبعد منها مما اقلق الحكومة اللبنانية التي صمتت

 التصدي دمويا للعمل الفذائي الفلسطيني الذي كان1970تجاه قرار الملك حسين بايلول 
متواضعا بالمقارنة مع وجود اكثر من مليوني فلسطيني مهاجر بالردن مما توسط فيه

 واغتيال رئيس الوزراء الردني وصفي1970ثانية عبد الناصر قبيل وفاته المفاجئة عام 
التل بالقاهرة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%81%D8%B1_%D8%B4%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_1967
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:United_Arab_Republic_President_Gamal_Abdul_Nasser_meeting_his_Lebanese_counterpart_Fouad_Shihab_in_1958.jpg


تم1969 1960وبين 1992/1910عاش بين 1976/1970-الرئيس سليمان فرنجية بين 5و
عمل  وزيرا للبرق والهاتف ووزيرا للزراعة1960ومنذ عام انتخابه نائبا خلفا لخيه المتوفي حميد 

ووزيرا للشغال العامة وللقتصاد بالحكومات التي عملت مع الرئيس فؤاد شهاب والرئيس شارل الحلو
49صوتا ضد 50 تم ( انتخابه ) رئيسا خلفا لشارل الحلو حيث حصل على 1970وفي عام 

تقي الدين و أمين الحافظ و صائب وسلم رؤساء حكومات هم 6للياس سركيس وعمل معه 
.رشيد كرامي ونور الدين الرفاعي ورشيد الصلح والصلح

اندلعت حرب جديدة بين كل مصر وسورية والردن والعراق من جهة واسرائيل1973 تشرين اول 6وفي 
من جهة اخرى ولم يشارك بها ( رسميا )لبنان وكادت الدول العربية المشاركة بالحرب ان تحقق نصرا ضدها

 اللذان تمكنا ان يعقداKissinger ووزير خارجيته Nexsonلول التدخل الدائم اليرو امريكي بقيادة الرئيس 
حيث وافقت إسرائيل على إعادة(مفاوضات منفردة ) بين الرئيس السادات ورئيس الوزراء السرائيلي بيغن 

شبه صحراء سيناء والضفة الشمالية الشرقية لقناة السويس لمصرمقابل إبعاد القوات المصرية من خط الهدنة
 السدولخليفته ولده بشارفيما لم يستطع حافظ.وتأسيس قوة خاصة للمم المتحدة لمراقبة تحقيق التفاقية

بدئات بعهد1975   نيسان 7  وفي اعادة اي شيئ من القنيطرة وهضبات الجولن وبحيرة طبرية .

فرنجية المناوشات بين بعض الفلسطينيين وبعض الميليشيات المارونية التي تحولت لحرب

 غذتهما وانتفعت2014   والعراق منذ عام 2011  اهلية طاحنة تشبه ما تعيشه سورية منذ عام 

منهما اسرائيل كثيرا

 نائبا يمثلون من يطلق عليهم ( الحركات66وقع 1976 كانون الثاني 24وفي 
الوطنية اللبنانية ) واغلبهم من المسلمين السنة والشيعة والدرةز وبعض

 لكنه رفضها مصرا على إنهاء وليته. لنه كان عضواالورذودوكس وقليل من الموارنة

 بما يسمى ( الجبهة البنانية ) التي ظمت ما يسمى القوات اللبنانية1978حتى عام 
بمقتل ولده طوني قائد ميليشيات المردة 1978برئاسة سمير جعجع الذي ساهم عام 

 ووفاته بسويسرة عام1924عاش بين 1982/1976الرئيس الحقوقي الياس سركيس بين - 6و
وعمل بدائرة الشؤون القانونية حصل على ليسانس حقوق 1948وهو لم يتزوج وفي عام 1985

للبنك المركزي محافظ 1968بالقصر الجمهوري بعهداللرئيس الجنرال فؤاد شهاب الذي عينه عام 
 رشح نفسه لرئاوسة الجمهورية التي خسرها لصالح وسليمان فرنجية الذي1970.وفي عام اللبناني

 هو الذي رجح كفة فرنجي ةوكمال جنبلط صوتا لصالحه حيث كان صوت 49 صوتا ضد 50حصل على 
ندم عليه جنبلط بعدفترة قصيرة لن فرنجية وساهم بتئاجيج وتطويل عمر الحرب الهلية واوستعان

2004بحافظ اوسد الذي اروسل له خمسين الف جندي بقوا بلبنان حتى اخراجهم مطرودين عام 

دارت حرب اهلية بين جماعات مسيحية اغلبها مارونية وبين المنظمات1991/1975وبين 
الفلسطينية المتعددة الولئات الحزبية (بين فتح والجبهتين الشعبية والدمقراطية) و من

ويبدو بأن السبب.قوميين سوريين وناصريين وبعثيين وشيوعيين وحزب ا وحركة امل 
 للحرب هو ان المسيحيين وخاصة الموارنة صاروا يشعرون بئانهم فقدوا هيمنتهم على زمام الدولةئيسالر

و صارو اقلية بسب كثرة المهاجرين منهم وكثرة ولدات المسلمين السنة والشيعة الذين تنامت بينهم حركات
وفي مايس دينية / سياسية وخاصة حزب ا وحركة امل مما جعلهم يطالبون بالمشاركة الكبر بالحكم

فاز الياس وسركيس برئاوسة الجمهورية وورث نيران الحرب الهلية 1976

ولد في بلدةتم اغتيال المفكر الدرزي كمال فؤاد جنبلط 1977 من اذار16وفي 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/1968
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF_%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8_(%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%A8_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85


 من6 في اغتيل.والده فؤاد بيك قائمقام قضاء الشوف 1917 بلبنان في كانون اول الشوف بقضاء المختارة
 التي لعبت دورا  سياسيا  مهما  بعد وفاة زوجها وعلى امتداد أكثر من ربعنظيرة جنبلطووالدته 1921اب 
اغتيلت و حكمت جنبلط تزوجت ولندة توفيت بالرابعة من عمرها،ليلىوله شقيقتان هم قرن.

 درس كمال بمعهدعينطورة1937/1926 وبينالحرب اللبنانية خلل 1976 مايس27بمنزلها  بيروت 

 شكل وفداا ضمنه رفاقه فؤاد رزقو كميل أبو صوان وإميل1933وفي عام  كسروانللباء العازاريين ب
العلم على برج معهد عينطورة بدلا من العلم اللبنانيطربيه قابل الب وسارلوت وطلب منه وضع 

العربية.وبدأ بكتابه الشعر باللغتين العلم اللبناني والعياد وهكذا ارتفع الحاد أيام الفرنسي
الوسبانية  اللتينيةو  الهنديةو،وملماا باللغات النكليزية  وهو في السادوسة عشرة ويجيدايظا والفرنسية
،الذي فاوضسعد زغلول   والفيدا فيدانتا الهندية معجب بوالتوراة والنجيل القرآن.وقرأ واليطالية

 وذهب كمال رئيس الرهبان بمدروسة عينطورة ليطلب1934النكليز وصل على اوستقلل بلده عام 
منه أن يعلن ذلك اليوم عطلة احتفال باوستقلل مصرية ثاني دولة عربية بعد العراق وقد اوستجاب له

رئيس الرهبان،وكان موقفه هذا أول تعبير وسياوسي بما يتعلق بالقضايا الوطنية والعربية.وفي عام
) وأصبح عضواا بكشافةLa BADGE: بالفرنسية نال الشهادة التكميلية وشهادة الكشاف-(1934

اللبناني نال شهادة البكالورية بقسميها 1936وفي عام .Les Scouts de Franceفرنسة: 
وفي عام بالفرع العلمي.لبنان وبفرعيها الدبي والعلمي و جاء الول بين طلب والفرنسي

 حصل على شهادة الفلسفة متأثر بالب هنري دالمه المطلع على الفلسفة اليونانية.وكان1937
)دير القمر طلبت من المطران بستاني (مطران والدتهينوي التخصص بالطب او الهندوسة غير أن 

المعروف بصداقته لل جنبلط لقناعه بالعدول عن دراوسة الهندوسة والوستعاضة عنها بالمحاماة وتم
وسافر لفرنسةودرس بجامعة السوربون وحصل على دبلوم بالداب1937لها ما أرادت.وفي نهاية عام 

 كمعظم الطلبةالحرب العالمية الثانية بسبب لبنان عاد إلى 1939في ايلول وواخر بعلم الجتماع 
جامعة القديسالجانب الذين كانوا يدروسون بالجامعات الوربية المشاركة بالحرب وتابع دراوسته ب

.وعمل بالمحاماة.وانشئا معمل بمنطقة المختارة لوستخراج1940 فنال إجازة الحقوق عام يووسف
القطرون والوسيدوالسودكووستيك وصب آلت المعمل وقام بتركيبها بنفسه واخترع آلة لتحويل غاز

س مع رفيقه  تزوج1948) وفي عام PEN نادي القلم (كميل أبو صوانأوسيد الكلوريد وتذويبه بالماء.واوس 
ربع قرن من النضالومن مؤلفاته  بولدهما الوحيد وليد1949من مي شكيب اروسلن وزرقا عام 

ونحو اشتراكية أكثر إنسانية ومن أجل لبنان وفي المماروسة السياوسية وفي مجرى السياوسة
اللبنانية والدمقراطية الجديدة وأضواء على حقيقة القضية القومية وأدب الحياة والعلج بعشب القمح
(ترجمة) ونكون أو ل نكون (ترجمة)  وأحاديث عن الحرية ولبنان وحرب التسوية ومن أجل المستقبل
والمشاركة بين العلم الحديث والحكمة القديمة وقضية أنطون وسعادة ولبنان بواقعه العربي وميثاق

الحزب التقدمي الشتراكي وفلسفة العقل المتخطي-والعدالة النسانية وصيغة جديدة للدمقراطية
الجتماعية والنسانية وبين جوهر البداع ووحدة التحقق وفلسطين:قضية شعب وتاريخ وطن ونصوص

فوزي مع مرافقيه اغتيل 1977  مارس16وفي بالنظم القتصادية وكتاب مرثيات ووصيتي 
 بكمين مسلح. بواسطة سيارةدير دوريت بعقلين على طريق وحافظ الغصيني شديد

 على مقربة من حاجز للجيش السوري وخرججبال الشوفتحمل لوحة أرقام عراقية في 
.الشوف للثأر لمقتل زعيمهم وقتلوا مائتي مسيحي بمنطقة الدروزالعديد من 
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1977/1917 كمال جنبلط بين

وقبيل انتهاء فترة الرئيس الياس سركيس حيث كان القتتال الهلي بلبنان ليزال1982حزيران 6وفي 
مستمرا وكانت الغلبة النسبية فيه للقوى السلمية ومعها العناصر الفلسطينية شعرت اسرائيل التي كانت

خاصة سمير جعجع وبشير واخيهطرفا بتئاجيجها بئان الفرصة مؤاتية لجتياح بيروت لمناصرة الموارنة 
ومدهم بالسلحة والمعدات لتصفية ما يمكن تصفيته من الفلسطينيين الذين صارواعدوا مشتركاامين الجميل 

 ودخلت ضواحي بيروت المسيحية فيما فرض طيرانهافاع وزير الدSharonلهما فجائت  دباباتها بقيادة 
 والرئيس الفرنسيReganمما دفع الرئيس المريكي الجمهوري هيمنته على مطار بيروت 

الشتراكي متران ورئسة وزراء بريطانيةمن حزب المحافظين السيدة تاتشر لن يرسلوا قواتهم

خروج القوات الفلسطينية من لبنان لتونسالبحرية واقنعوا اسرائيل على سحب قواتها و

.هوالبن الصغرلبيار جميل1982 ايلول 14-الرئيس بشير جميل لم يحكم فقط اغتيل في 7و
حصل على ليسانس حقوق من1971وفي عام .1947مؤسس حزب وميليشيات الكتائب من مواليد عام 

جامعة القديس يوسف ببيروت ولم يمارس اي عمل بل صار قائد ميليشيات الكتائب التي لعبت ادوارا اجرامية بالحرب الهلية

.)التي كانت بداية الحرب الهليةحادثة عين الرمانةحيث كان المسؤول عما يسمى ( 1982/1975بين 

 تولى قيادةمليشيات الكتائب وكو ن تحالفا مع ميليشياتوليم حاوي وبعيد مقتل 1976وفي عام 
للجبهة ) كذراع عسكري القوات اللبنانيةمسيحيةاخرى يقودها وسمير جعجع  وكونوا ما وسموه (

 برئاوسةتيار المردةمع  الذي يشكل ثقل بشريا ووسياوسيا حزب الكتائب  المسيحية وهي اللبنانية
1976 .وفي عام وحراس الرز برئاوسة داني شمعون وحزب الوطنيين الحرارطوني وسليمان فرنجية 

طلب الرئيس وسليمان فرنجية من الرئيس السوري حافظ الوسد دعم القوى المسيحية ضد
 معها ميليشاتالقوات السوريةالفلسطينيين وحلفائهم حيث اروسل خمسين الف جندي قامت 

 حيث يقيم ما يقرب من مائة الف مهاجرتل الزعترجعجع وبشير جميل بمحاصرة وقصف مخيم 
 وعلى إثر مقتل جود البايع1978 حزيران 7في وفلسطيني بمعاونة من الميليشيات المسيحية..

برئاوسة طوني وسليمان فرنجية قام بشير جميل بإروسالقوات المردة من قبل الكتائبالعضو في 
 ابن الرئيسطوني وسليمان فرنجي ة ميليشيات المردة لختطاف قائد إهدنجماعة من كتائبه لمدينة 

 وعائلته والمقاتلينطونيانتهت بمقتل الكتائبي ولجباره على تسليم المسؤولين عن مقتل العضو 
فسحب الرئيس وسليمان قوات المردة مما وسمي بالجبهة اللبنانيةمجزرة إهدن)التابعين له ووسميت(

 الشرقيةبيروت بمحاصرة (الجيش السوري قام 1978المسيحية الموحدة وبين تموز وتشرين اول 
 تمكن1980وفي عام  ) خرج مننها بشير جميل منتصرا القوات اللبنانيةومنطقة الشرفية معقل 
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بشير جميل من قتل معظم ميليشيات نمو رالحرار الجناح العسكري لحزب الوطنيين
 فيما عرف ايظاالصفرةالحرار برئاسة داني شمعون والتي كانت مرابطة بمنطقة  

 شمعون الذي هرب لبيروت الغربيةذات الغالبيةداني) التي نجا منها مجزرة الصفرة(
 التيالقوات اللبنانيةالسلميةفصار بشير جميل مع سمير جعجع المهيمنين على 

وبعد ان اعلم اريل شارون وزير1982وفي مطلع عام  مع القوات السورية 1981اصطدمت عام 
الدفاع الوسرائيلي كل من بشير جميل و اخيه امين جميل وقيادات مسيحية اخرى على ان اوسرائيل

وستقوم بعملية احتلل بيروت لمعاونتهم عسكريا على تصفية العناصر الفلسطينية المسلحة قامت
 بانزال جوي بمطار بيروت ونشرت قواتها بضواحي بيروت الغربية1982القوات الجوية الوسرائليةفي اب 

ذات غالبية الوسلمية وعلى مقربة من تل الزعتر حيث قام وسمير جعجع ب(مجزرة صبرة وشاتيله)
بدعم تقني شاروني لم تستطع التصدي لها القوى الوطنية التي كان منها الحزب الشيوعي وحزب

ا وحركة امل وكوادر منظمة التحرير برئاوسة الدكتور هاني الحسن ممثل منظمة التحرير بلبنان مما
دعا الرئيس المريكي ريكان والرئيس الفرنسي متران ان يروسل قوات ليقاف تصفية الفلسطينيين

أيلولوفي الول  وبعض قياداته بباخرة امريكية لتونس ياوسر عرفاتغادر بيروت 1982آب 30وفي 
 من ايلول9اجتمع بشير الجمي ل وإلياس وسركيس مع وزير الدفاع المريكي كاوسبر وينبيرغر.وفي 

أيلول 10وفي هجم الجيش اللبناني على احد مخيمات الفلسطينيين ببريوت وهومخيم برج البراجنة 
صاربشير جميل رئيسا1982 وفي ايلول انسحبت القوات البحرية المريكيةوالفرنسية 

للجمهورية باعتباره الرجل القوى والمرشح الوحيد وبعيد انتخابه كرئيس بأوسبوع وقبل ان يستلم
 ب(منطقة نهاريه )حيثمنحايم بيغنمسؤولياته من الرئيس قابل الجميل رئيس الوزراء الوسرائيلي 

شكر الحكومة الوسرائيلية على دعمها للقوات اللبنانية ووعده بتوقيع معاهدة وسلم معهم فور
 اجتمع الرئيس بشير1982 من ايلول 12وفي تسلمه لمنصبه كرئيس خلغا للرئيس الياس وسركيس 

وافق شارون على إعطاء بشير الجميل وقتاا قبل التوقيعجميل مجددا مع اريل شارون بمنطقة بكفاية 
ا ضد القوات السورية في لبنان خلل   وساعة.و قام48على معاهدة السلم.و قررا معا شن هجوما

 وبينما1982   من ايلول 14  وفي الجيش اللبناني بتنفيذ الهجوم مدعوما من القوات الوسرائيلية.
كان بشير جميل يخطب بميليشيات الكتائب، انفجرت قنبلة ادت لمقتله وستة وعشرين

حبيب الشرتوني   واتهم بالغتيال   شفيق الوزان  من اتباعه كما أكد رئيس الوزراء اللبناني 
 حيث كانت شقة شقيقته  السوري القومي الجتماعي  الحزب   في  وهو ماروني وعضو

فوق شقة بشير. وزرع القنبلة فيها دون علمها وطلب منها مغادرتها ثم قام بتفجير القنبلة
على بعد بضعة أميال من البناية. وعندما عاد للطمئنان على شقيقته تم اعتقاله واعترف

 سنوات8  بئأنه نفذ عملية الغتيال   لن( بشير الجمييل باع لبنان إلى إسرائيل) وتم سجنه 
صولنج ) يدة (وصارت زوجة بشير الجمي ل الس.1990  تشرين الول 13  وتم اطلق سراحه في 

ا أثر تفجير بسيارة18 وعمرها 1980تدير مؤوسسة بئاوسمه وابنتهما الولى ماية قتلت عام   شهرا
 الذي ولد قبل اغتيال الجمي ل بشهور وانتخبونديمالدها وبقي لهما يمنى ومفخخة كانت تستهدف 

 البرلمان اللبناني عضوا في 2009عام 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%91%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84#cite_note-12
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%91%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%8A%D8%BA%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1_%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%B4%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%B1%D8%A9


 

بشير جميل قبيل اغتياله

البن الكبرلبير جميل مؤسس حزب الكتائب ومن1988/1982الرئيس الحقوقي امين جميل بين- 8و
 حصل على ليسانس1965صارعضوا بمليشيات حزب الكتائب وفي عام 1961 وفي عام 1942مواليد 

 تم انتخابه عضوا بمجلس النواب بمنطقة المتن ليحل محل1970حقوق من جامعةالقديس يوسف وفي عام 
وصار 1972 لفؤاد لحود واعيد انتخابه عام 46 مقابل / 54خاله المتوفي موريس جميل حيث حصل على /

رشح نفسه لرئاسة الجمهورية مع رئيس الجمهورية السابق كميل شمعون الذي لم يسانده1982وفي ايلول 
صائب سلم رئيس التجمع السلمي وكامل السعد رئيس مجلس النواب فيما لم يكن لدى الرئيس السوري

حافظ السد مرشحا اخربينما كان رئيس الوزراء السرائيلي مناحيم بيغن ووزير دفاعه اريل شارون والرئيس
المريكي ريكان تؤيدان ترشيح امين خلفا لخيه بشيرفيما اقترحت حكومة الرئيس متران التمديد للرئيس الياس

قرر كميل شمعون وسحب1982من ايلول 21وفي يوم سركيس على ان يشكل حكومة وحدة وطنية .
12 ممن حضروا وغياب 88صوتا من اصل 77ترشيحه فصار امين جميل المرشح الوحيد وفاز ب

 ومعظم مناطق الجبل وبيروت وجزءا من البقاعجنوب لبناننائبا.وتولي امين جميل الرئاوسة كان 
 مهيمنااالجيش السوري فيما كان 1982 منذ مطلع عام الجيش الوسرائيليالغربي تحت وسيطرة 

على شمال وشرق لبنان فكانت الحكومة اللبنانية فاقدة للسلطة والسيادة العملية على الراضي
 وبدئات القوى المارونية الدينية1988 ن ايلولم   23في  جميل اللبنانية.حتى انتهاء مدة رئاوسةامين

ميشالالجنرال و داني شمعونوالسياوسية تفكربمن وسيخلفه واقترحت عدة اوسماء مارونية منها 
 رئيس الجمهورية السابق وفرنسة فيما كانت وسورية تفضل النائبوسليمان فرنجي ة الذي دعمه عون

 اختيار اي منهم فقرر امين جميل وقبيل يوم من انتهاءمجلس النواب .ولم يستطع مخايل الضاهر
ا للوزراء ليشكل  (ميشال عونرئاوسته تنصيب الجنرال   وزراء6مصغرة ) من حكومة عسكرية رئيسا

يمثلون مختلف الطوائف الرئيسية التي رفضتها القوى السنة والشيعة والدرزية التي فضلت بقاء
حكومة وسليم الحص تمارس اعمالها لحين انتخاب رئيس للجمهورية مما اوجد حكومتان الولى بقيادة

 ول1943وسليم الحص السني وهو من الطائفة التي يحق لها طبقا للدوستور (العرف اللبناني) لعام 
يحق لمسيحي ان يشكل الحكومة لن رئيس الجمهورية مسيحي (ماروني ) فشكل ميشيل عون

حكومة ( انقلبية )و طالب بخروج القوات السورية وحصلت بعض المناوشات1988 من ايلول 23في
 بئالتجاء الجنرال ميشيل عون للسفارة الفرنسية ومن1990 تشرين اول 13والمشاحنان انتهت في 

 حيث قرر كل من ملك1989ايلول30  تمارس اعمالها حتى وسليم الحصثم هروبه لفرنسة وبقاء حكومة 
 خالد والرئيس حافط السد وبتوجيه امريكي واسرائيلي وفرنسي لدعوة اعضاء مجلس النواب اللبناني للحظورالسعودية

إثنان ووستون نائباا وتغيبل(مدينة الطائف) السعودية لمناقشة سبل انهاء الحرب الهلية بلبنان ولذلك هرول للطائف 
وأميل روحانا وألبير مخيبر ريمون إدهخمسة لوسبابصحية .فيما تغيب ثلثة لوسباب وسياوسية وهم 

..وبعد ان حظوا بكرم الضيافة العربية وبالهدايا الضخمة على شكل حقائب من الدولرات وافقصقر
نصت على:الولىلذي تكون من أربعة مواد:هي ( اتفاق الطائف) االجميع على ما وسمي 

جمهورية برلمانيةالمبادئ العامة كتأكيد اوستقلل لبنان وهويته العربية وشكله السياوسي كدولة 
 مناصفة بين المسلمين والمسيحيين مما اضعف الدورمجلس النواب. وتوزيع مقاعد ديمقراطية

المسيحي ممثل بصلحيات رئيسالجمهورية السميحي واصلحات بمجالت القضاء والتعليم والدارة
تأكيد حق المهجرينسيادة الدولة اللبنانية على كامل الراضي اللبنانية وتئاكيد والثانية 

حل جميع المليشيات:وتعزيز قوى المن الداخلي والقوات المسلحةوبالعودة لمناطق وسكناهم 
و الثالثة العمل على تحرير لبنان مناللبنانية وغير اللبنانيةولم يتم تنفيذ هذه الفقرة حتى الن ,

التأكيد على أليكون  لبنان ممراا: الرابعة.و425 رقم مجلس المنوتنفيذ قرار :الحتلل السرائيلي
أو مركزاا لي نشاط يستهدف المن السوري مثلما تعمل وسورية على ضمان  اوستقلل واوستقرار

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%B1%D9%82%D9%85_425
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%84_%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7_%D8%B5%D9%82%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%84_%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7_%D8%B5%D9%82%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%AE%D9%8A%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%A5%D8%AF%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_(%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1_1988)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A7%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%AC%D9%8A%D9%91%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%B4%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1988
https://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86


2004لبنانغير ان الوسد وولده بشر لم يلتزما بما تعهدا به تجاه لبنان بل بقيت جنوده فيه حتى عام 
حيث اخرجت مهانة بعيد اغتيال رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني   

تشرين22 واغتيل في 1925-الرئيس الحقوقي رينيه معوض. من مواليد زغرتة عام 9و
.وكان قد حصل على ليسانس حقوق من جامعة القديس يوسف وعمل1989ثاني 

كان وزير بريد وبرق بحكومة رشيد1964/1961بمكتب رئيس الوزراء عبد ا اليافي .وبين 
 كان وزير شؤون اجتماعية بعهد1980كرامي والرئيس الجنرال فؤاد شهاب ,وفي عام 
نائلة عيسى الخوري تزوج من 1965وفي عام حكومة شفيق الوزان والرئيس الياس سركيس 

وكان معروفا كان نائبا من منطقة زغرتة 1972/1951وبين.وميشالولهما ولدان هماريمة 
بقدرته على التفاوض والحوار والتزامه بالثوابت الوطنية من خلل انشطته داخل لبنان أو خارجهحيث

.ثم مبوثا للرجنتين كماجمال عبد الناصر لتشاور مع الرئيس فؤاد شهابوسبق وان كلفه الرئيس 
 لزيارة اثنتي عشرة دولة عربية من أجل التحضير للقمة العربية العاشرةإلياس وسركيسكلفه الرئيس 

5اول رئيس تم انتخابه بعيد اتفاق الطائف في وكان مقيما بباريس قبل دعوته ليكون تونسفي 
واغتياله بتفجير سيارته بعيد خروجه من القصر الحكومي المؤقت في1989تشرين ثاني 

منه من نفس العام أي بعد سبعة عشر يوما  من انتخابه وهو يوم22منطقة الصنائع. في 
استقلل لبنان 

حيث مددت وليته ثلث سنوات1998/1989 الرئيس الحقوقي الياس الهراوي بين 10و
وغياب سبعة قانون التعديل الدستوري11نائبا ضد 110 بعد ان أقر 1995في تشرين الول 

وهو البن1998بتمديد وليته فصارت وليته تسع سنوات انتهت في تشرين الثاني 
وحصل على ليسانس حقوق2006وتوفي عام 1926الصغر لخليل هواري مواليد زحلة 

تزوج من ايفلين الشدياق ولهما رينة وجورج1947من جامعة القديس يوسف وفي عام 
من المسلمة منى ابراهيم جمال وأنجب منها1961 وتزوج عام 1959وروى وتطلقا عام 

بغرفة الزراعة والصناعة و1959ورولن وعمل منذ عام  فارس بويز الوزير زوجهزلفا
 كان نائبا1989 /1972 صار عضوا بمجلس قضاء زحلة وبين 1963التجارة وفي عام 

 لتعذر إجراء انتخابات جديدة.المجلس النيابي وتمديد عمل الحرب الهليةوذلك بسبب بالبرلمان 
 صار وزير اشغال عامة بحكومة شفيق الوزان وعهد الرئيس الياس وسركيس وفي1980وفي عام 

شارك بالتفاق الثلثي الذي انهى ما وسمي الحرب الهلية اللبنانيةاضافة1985كانون الول 28
 كان احد النواب الذين1989 بمؤتمر جنيف وفي عام 1984 بمؤتمر جنيف وعام 1983لمشاركته عام 

حظروا مؤتمرالطائف ورشح نفسه للنتخابات ضد رينيه معوض وجورج وسعادة ولم يحصل ال على
 لرينيه معوض الذي صار رئيسا لمدة وسبعةعشر يوما ليتم34لجورج وسعادة و 16خمسةاصوات مقابل 

 أوراق5 صوتاا مقابل 47اغتياله فأجريت انتخابات رئاوسية حصل خللها الياس الهراوي على 
بيضاءوتولى الرئاوسة لمدة تسعة وسنوات

..هو ابن الجنرال ( العماد) جميل لحود2007/1998-الرئيس اللواء امين لحود بين 11و
وصارعام1956والتحق بالجيش عام 1936.وابنه امين مواليد الحركة التحرريةأحد قادة 

ة قبل هروبهبقصر بعبدقائدا للجيش خلفا للجنرال ميشيل عون الذي كان يتحصن 1989
للجمهورية تم انتخاب امين لحود رئيسا 1989.وفي عام 1990للسفارة الفرنسيةعام 

 الداخلية.ومنلبنان ورفض التدخلت الجنبية في شؤون اللبنانيةوقام خلل وليته بدعم المقاومة 
 حتىالوسلميينجانب آخر نشطت بعهده حملة اعتقالت من قبل مخابرات الجيش ضد المتشددين 

.كماواجه وسمير جعجع لبنان والقوى المنية بمنطقة جرود الضنية بشمالالجيشجرهم ذلك لمواجهة 
2004وفي عام لسابق المقيم بفرنسة,الجيش ا المنحلة وميشيل عون قائد القوات اللبنانيةقائد 

 و أعلن2007تشرين ثاني 23وافق البرلمان على التمديد له لفترة رئاسية ثانية انهت في 
 بألف خير وأن الجميع يجب أنلبنان أن ضميره مرتاح وأن القصر الرئاسيعند مغادرته 

 مختلف عن دول العالم كلها وتحكمه الدمقراطيةلبنانيعودوا لضميرهم ويعرفوا أن 
وفيالتوافقية من غير أن يسلم السلطةلرئيس جديد بسبب عدم التفاق لنتخابه.
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T N Tكلغ من 1000 )ببيروت بمتفجرة تزن (رفيق بهاء الحريريتم اغتيال 2005شباط14
محموعة من الكوادر الدارية والحزبية من حزبه ببيروت وهو من مواليد صيدة بجنوبمع 

 انهى تعليمه الثانوي وحصل على1964 لعائلة فلحية وفي عام 1944لبنان تشرين ثاني 
ليسانس محاسبة من جامعة بيروت العربية ونشط بحركة القوميين العرب التي كانت

تتعاون مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعمل بالسعودية بالمقاولت وصار من كبار
ا بإنهاء  ا مهم  الحرب الهليةرجال العمال وحصل ايظا على الجنسية السعودية ولعب دور 

 وإعماربيروت وقام بالعديد من العمال الخيرية منها تقديم منح طلبية للدراساتاللبنانية
 عام ا20 شاب وشابة من كل الطوائف اللبنانية على مدى 36000الجامعية لكثر من 

 ,وفي عامجمعية المقاصد الخيرية الوسلميةإضافة لتقديم مساعدة لدور ايتام وعجزة ودعم 
1998/1992وبين   اسس حزب تيار المستقبل ( السني ) الذي ظم عددا من الكوادر 1992

 وانخفضت الضريبة على15 بنسبة /العملة اللبنانيةشكل اول حكومة نجح بها اقتصاديا وارتفعت قيمة 
فقط وقام باقتراض مليارات30الى /130وانخفض التضخم من /8 وارتفع النمو الى /10الدخل الى /

 على حساب بقيةبيروتالدولرات لعادة تأهيل البنية التحتية والمرافق اللبنانية، وتركزت خطته لعاده بناء 
شكل رفيق الحرري وزارته الثانية عمل خللها على تقليل الروتين وتطبيق2004/2000مناطق لبنان وبين 

 اغتيل رفيق  الحريري 2005 شباط14الخصخصة على بعض مشاريع الحكومة وفي 

 بعهدالرئيس اميل لحود 2004وتشرين اول 2000س وزراء لبنان الثالث والربعون  بين تشرين اول رئي

) ظمت قوى مسيحية2005 اذار14تشكلت حركة سياسية سميت (حركة وبعيد مقتل رفيق الحريري 

برئاسة بشير جميل وسمير جعجع والحزب الدمقراطي الشتراكي برئاسة وليد جنبلط وحزب المستقبل

برئاسة سعد بن رفيق الحريري الذي صار وريثا سياسيالبيه ورئيسا للوزراء لبعض الوقتالسلمي السني 

 اذار8ول يزال يقود المعارضة السنية ضد سورية وحزب ا  الذي تزعم بدوره حركة سميت ( حركة 

تشكلت محكمة ) شاركت بهاحركة امل بقيادة نبيه برري والتيارالوطني الحربقيادة ميشيل عون و2005

دولية بل هاي بهولندة حيث وجهت التهام لعناصر من حزب ا وقريبة منه وتطالب بمحاكمتهم ول تزال

 حتى الن لم تحدد الجهة التي اغتالته التي ل استبعد انا شخصيا ان تكون اسرئيل وراءها  

2014 مايس 25و2008 مايس 25- الرئيس اللواء ميشيل سليمان بين12و
اتخرج برتبة ملزم من الكليةالعسكريةوعمل بعدة القطاعات1970.وفي عام 1948مواليد 

قاد اللواء الحادي عشر1996/1994رئيس الركان وبين 1993/1991العسكرية منها بين 
 تم ترفيعه لرتبة عماد اي جنرال وصار قائدا1998صار عميدا وفي عام 1996وفي عام 

إميلوبعيد نهايه وليه رئيس الجمهورية العماد 2008عاما للقوات المسلحة حتى مايس 
 وحصول فراغ بمنصب الرئاسة واشتداد الخلفات بين من يطلق عليهم قوىلحود
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 حول ايجاد (مرشح توافقي للمنصب) والموالة المعارضةومنظمات وحركات واحزاب 
 عن قبولها لترشيحه رئيسةالموالة وافقت قوى 2007في الثاني من كانون الول  و

 تمكن شيخ2008 مايس 21 على ترشيحه وفي المعارضةللجمهورية كما وافقت قوى 
قطر حمدال ثاني  تنفيذ نفس اسلوب الملك السعودي عبد ا الذي جمع النواب

 كما اشرنا فقد قام هو ايظا بجمعهم بمدينة الدوحة لتضييق الخلفات1989اللبنانيين عام 
 ايام على4 مايس مننفس العام اي بعد 25بين الطراف المتصارعة التي وافقت في 

انتخاب الرئيس ميشيل سليمان حيث حظر مراسم تنصيبه عدد من رؤساء الدول منهم
حمد بن جاسم آل ثاني ورئيس وزرائه حمد بن خليفة آل ثاني الشيخ دولة قطرأمير 

رجب طيب أردوغان تركيا ورئيس وزراء عمرو موسى جامعة الدول العربيةوأمين عام 
 ووزيروليد المعلم السوري ووزير الخارجية سعود الفيصل المير السعوديةووزير خارجية 

البرلمان ورئيس برنار كوشنار الفرنسي ووزير الخارجية منوشهر متكي اليرانيالخارجية 
 ورؤساء عدد من المجالس التشريعية العربية ووزراء خارجيةمحمد جاسم الصقر العربي

 ) ليكون قاعدة لطاولة حوار بين الطراف اللبنانيةاعلن بعبداواصدر ما اوسماه ( وسفراء عرب وأجانب
2014 مايس 25وانتهت فترته في 

 حتى الن يعيش لبنان بلرئيس جمهورية ويقوم بدوره رئيس الوزراء2014   مايس 25      منذ-13و
السني تمام صائب سلم حيث يحتد التنافس بين العقيد ميشيل عون الذي كان مناوئا للوجود السوري

بلبنان وصار حليفا لسورية بعيد مجيئ بشارالسد خلفا لوالدهوصار حليفا لحزب ا وحركة امل
وبين سمير جعجع طالب اللطبية السابق ورئيس القوات اللبانية وكان محكوما عليه بالسجن المؤبد
لتهامه بالمشاركة بئاغتيال رئيس الجمهورية الماروني ايظا بشير شقيق امين جميل الذي كان هو
الخر مع جعجع من مئات من المتعاونين مع الغزو اللبناني من قبل القوات السرائيلية بقيادة وزير

 ول يزال جعجع يحضى بدعم اسرائيلي وامريكي وبابوي 1982  الدفاع شارون عام 

-الحزاب بلبنان اغلب احزابها دينية وطائفية اهمها.XIXو
Parti   c  ommuniste libanais.الحزب الول قبل حزب البعث يدعو للعلمانية 

Parti socialiste progressiste.و.Assem   Qanso حزب قومي عربي علماني برئاسة Parti Baasو 
 حزبForces libanaisesعضو الشتراكية الدولية .وWalid Joumblattحزب درزي برئاسة 

حزكة مارونية برئاسة Mouvement de   l'Indépendance .و Sa  mir Geageaماروني برئاسة 
René Moawad و.  Phalanges libanaises حركة مارونية شبه عسكرية برئاسة Amine

Gemayelو  Parti national libéral حزب ماروني برئاسة Dory Chamounو.Mouvement du
renouveau démocratique حركة مارونية برئاسة Nassib Lahoudو.Mouvement de la   gauche

démocratique حركة مارونية برئاسة Nassib Lahoud وو.Amalحركة شيعية برئاسة Nabih
Berri.وHezboll حركة شيعية برئاسةHassan Nasrallahو...Courant patriotique libreحركة 

  .وSaad Hariri حركة سنية برئاسة Courant du Futur .وMichel Aounمارونية برئاسة
Ahbach حركة سنية برئاسة Houssam   Qaraqirah و. Dashnak و Henchakحزبان ارمنيان و 

Mouvement du peuple حركة ماركسية برئاسة الورذودوكسي Najah Wakim و. Najjadeh
Le Front de la.و Talal Arslan حزب درزي برئاسة Parti démocratique libanaisحركة سنية .و 

Liberté برئاسة Fouad Abou Nadeو.Bloc nationa  lحركة مسحية برئاسة    Eddé Rymond. 
..وحراسSoleimane Frangié .حركة مسيحية اورذودوكس برئاسة Brigade Marad  aو 

  حركة سنية برئاسةJamaa Islamiya حركة مارونية .وGardiens des   C  èdresاشجار السدر
Assaad Harmouch  e. 
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La Jordanieمملكة الردن -Chapitre XIوالفصل الحادي عشر 

احدى وليات-/مقاطعات/دول بلد الشام الربعة ( سورية ولبنان وفلسطين والردن ) وسميت الردن-1
نسبة لنهر الردن الذي يقع شمالها ويصب ببحيرة طبرية ويجاورالردن  وسورية من الجنوب الغربي

م تحت سطح البحر 314 بعمق  البحرالميت وفلسطين من الجنوب الشرقي وتظم الجهة الشرقية من
م فوق سطح البحر1500-600 ولمرتفعات الشرقية التي ارتفاعها بين وخليج العقبة عربة  بوادي  مرورا 

 ومن الشمال جبلالعربالمرتبط بشبه جزيرة   وسرحان  وادي،ومن الشرق وادي رم ومن جنوب الردن
العرب وجبل الشيخ،وسلسلة جبال لبنان الغربية فصارالردن نقطة وصل بين ألقاليم الثلثة لدول/ مقاطعات

الشامبلد 

قطنته وتنفذت به شعوب متعددة منها -IIو

 وهم اقوام من شبه جزيرة العرب وهاجروا منذ اللف الثالثة قممع قبائلLes Amoritesول-العموريون 1
الكنعانيين وتمركزوا ببداية المر بالقسام الشمالية من بلد الشام ثم اخذوا ينتشرون باواسط سورية ولبنان
حتى جنوب فلسطين حيث اسسوا (دولة عمورة ) او مارتو باللغة السومرية اي بلد الغرب واتخذوا مدينة

(ماري )عهاصمة لهم على نهرغرب الفرات وتسمى الن ( تل الحريري) وهي المدينة التي مر بها بها
ابراهيم الخليل عندما هاجر من بلد سومر جنوب بلد الرافدين لوادي حران بالقرن التاسع عشر قم 

 اخرملوكهم (أباليت)وهروبه.وسقطومن ملوك العموريون حنون وشوبي وروحوبي،وبعثا شانيب وزاكير
يت(لوادي حران بعيد الغزو الىشوري  م ي الردن تحت عدة اسماء اشارلبعضهاأرض كنعان وسمه م  )بينما سعمه

العهد القديم منها../ ينظر د احمد سوسة باحد كتبه الهامة المعروف بمفصل تاريخ العرب واليهود  طبع دار
 وما بعدها .143 ص 2014الوراق عام 

ب شرق فلسطين وهمنسبة لدوموهو لقب عيسو بن اسحق وتقع جنو الدوميونوثانيا-مملكة ادوم.( سللة )
من  بين خصوم( الموسويين) لذلك عارضوا هم والمؤابيون مرورهم ببلدهم عند هروبهم من مصر مما

اضطرهم للقامة بمنطقة قادش ولم يسمحوا لهم بالمرور ال بعد ان اخذوا منهم اثمان المئاكل والمشرب ما
قم ان ينتقم منهم ويستولي على بلد1004/1020قيمته من الفضة مما دفع لحقا الملك شاؤول حكم بين 

785ادوم / ينظر د احمد سوسة ص 

كانت عاصمتها ديبون شمال وادي الموجب ثم انتقلت لقبرحارسةو نسبة لمؤابوثالثا-مملكة المؤابيون 
ن انتصاراته وإنجازاته على حجر ذريبان. الملك ميشع) بعهدالكرك( .الذي دوم

كم جنوب غرب مدينة عمان الردنية26نة تقع على بعد ورابعا-مملكة الحشبونيين نسبة لحشبيين (مدي
وكانت موطنا لقبيلة المؤابيين غير ان سيحون ملك العموريين استولى عليها مع ارض المؤابيين واتخذها

عاصمة له ثم استولى عليها الموسويون بعهد موسى غير ان المؤابيين عادوا لها .وسميت بالتوراة عربات
 و820 /ينظر د احمد سوسة ص مؤاب مما يدل على انها كانت للمؤابيين قبل استيلء العموريين عليها
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بلية الواقعة بطرف بادية شرق نهرالردن وكانت تشملوخامسا-مملكة العمونيون نسبة لمقاطعة عمون الج
شمال بلد مؤاب وبلد جلعاد .وقطنها ( العمونيون)الذين هم والمؤابيون من نسل لوط ابن اخ ابراهيم الخليل

ويعبدون الها يسمى ( ملكوم)وطردهم العموريون بعهد الملك سيحون الذي اتخذ من مدينة ( حشبون)
عاصمة له .ورفض مرورالموسويين القادمين من مصر(فضربوهوبنيهوجميع قومه واخذوا كل مدنهوحرموا

ونقل عن د احمد سوسة25/22 2من كل مدنه الرجال والنساء والطفال ولم يبقوا شاردا) كما ورد في تث 
 853 و 820و 815ص 

 

اقعة بارض كنعان شرق الردن بين جبلي حرمون وجلعادوسادسا-مملكة الباشانيون نسبة لمقاطعة باشان الو
الذي يحدها من الجنوب فيما يحدها من الشمال دمشق ومن الشرق البادية السورية ومن الغرب غور الردن
وسكانها هم ( الرفائيون) الذين احتل بلدهم موسى اليهود وطردهم من ارضهم فيما ابقى قبائل ( الجشوريين

796 والدكتور احمد سوسة ص 13والمعكيين ) / كما يشير التوراة في فقرة يش/

البابليين خضعت هذه المارات/الممالك للغزوالشوري الذي شمل كل بلد الشام ثم خضعت لسيطرة-IIIو
على يدي الملك نبوخذ نصرالثاني الذي سيطرهو الخر على كل  بلد الشام على الرغم من المقاومة التي

586 ووصل عام وصورالتي حاصرها ثلثة عشر سنة قبل اخضاعها ة  وصيد وعمون مؤاب  ابداها ملوك
 للقدس التي قاومت هي الخرى فحاصرها واسراللف من سكانهاواصطحبهم لبابل فيما يعرف بالتوراة(قم

السبي البابلي )كما سنشير عند الحديث عن فلسطين

  الذي تساهل معCyrus Iقم على يدي الملك الفارسي540بعد سقوط بابل عام -النفوذ الفارسي IVو
 اكثرغربا حيث قام من جاءيتوسعالشعوب التي استعمرها الشوريون والبابليون بقصد كسب ودها ولكي 
عاما.وبعهد المبراطورالفارسي181بعده وهو قمبيز الول بغزو مصرحيث وبقي النفوذ الفارسي فيها مدة 

Darious III لعشرين ولية؛ لكل منها حاكم المبراطورية الفارسية  قم قررتجزئة485 / 531حكم من
قم حيث اندحروا على يدي333  لغايةالفارسياستمر النفوذ و Marzaban/Gouverneurيدعى 

عاصمة الفرس وبسط النفوذ اليوناني على Persipolice الذي احتلالمقدوني ( الغريقي )لسكندرا
بلد الرافدين وبلد الشام كما اشرنا

.. لثلثة أجزاء المبراطورية اليونانية قم انقسمت323وبعيد وفات السكندر عام 

 حفيد أحد قادة السكندر،Lanitgonsالجزء الوروبي، توله الجنرال 

السلوقيين الذين حكموا على معظم الذي اسس سللة Sileukisخضعت للجنرال وبلد الشام  فارس وبلد
قم ودخلوا بصراعات عدديدة مع اخوتهم المقدونيين الذين63/300مقاطعات/ دول بلد الشام لربعة بين 

قم43 وشكلوا هم ايظا سللة امتدت حتى عام  Ptolomeeحكموا بمصر بقيادة الجنرال 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%A7%D8%A8


) وهي منطقة جبلية تقع بطرف/ عمان عمون( طعة مقا احتلوا قدقدونيين البطالسةوكان الم
البادية شرق نهر الردن وشمال بلد مؤاب وجلعاد وسكانها كان يطلق عليهم
( العمونيون) الذين هم مع المؤابيين من احفاد لوط بن اخ ابراهيم الخليلكما

 مشتق منفيلدلفية) وهو اسم  صارت من ممتلكات (بطليموس المصري) وأطلقواعليها اسم(اشرنا و
 وازدهرت بالفترة اليونانية،وصارت إحدى قم346/383اسم بطليموس فيلدلفوس الثاني حكم بين 

 المدن المحصنة بوجه الهجرات القادمة من شبه جزيرة العرب التي تحدها من الجنوب 

قاد الملك حيث حدثث صراعات بين الجناح السلوقي اليوناني المصري والجناح السلوقي الشاميو
Antioche III )وبقي اليونانيون قم 218جيشا وحاصر قلعة عمون،واحتلهاعام ) الجناح السوري

.النباطيتنفذون بالردن  مائة عام حتى طردهم قدونيون الم

وليس اسماان النبط/ النباط اسم لقوام  بعد الميلد 106قم و 170 مملكة النباط بين-Vو
نبايوط)البن الكبر للنبي(لمنطقة، واختلف المؤرخون بتحديد أصلهم فذهب القديس جيروم إلى أنهم من نسل 

إسماعيل،وهناك من يرى أنهم من بلد الرافدين كانوا من جنود نبوخذ نصر بالقرن السادس قم عند احتلله
هندس والثاري احمد سوسة بكتابه مفصل تاريخورأي آخرومنه د المللردن وفلسطين ونزلوا البتراء 

 بانهم من الموجات السامية التي هاجرت2016 في ص 2014العرب واليهود طبع مؤسسة الوراق عام 
لحقا من شبه جزيرة العرب منذ القرن السادس قم وقطنوا في البادية الواقعة شرق مقاطعة عمون ( عمان

 وانشؤاو دولةضمت بجنوب الردن الدوميين وانشأ النباط مملكتهم بعد استيلئهم على دولةالردنية )

قاع والقسام الجنوبية والشرقية من فلسطين وحوران وادوم ومدين وساحل البحر الحمر .ووصلت مساطندمشق وسهل الب

بعضهم لدلتا النيل والمناطق الخصبه المطلة على البحر البيض حيث تحضروا وتخل الكثيرين منهم عن بداوتهم وتنقلهم من

منطقة لخرى حيث استقر الكثيرون منهم بمناطق زراعية بدوؤوا يزرعونها ومنذ القرن الرابع قم انشاؤوا عدة مدن منها

 البتراء) ومعناها بالعربية صخرأوحجر،وأطلق عليها النباط اسم الرقيم تقع جنوب غرب واديعاصمتهم (
ردن حيث صارت منطقة وسطية  ساعدها على ممارسة التجارة البريةشرق ال.بموسى 

بين اليمن بالجنوب الغربي ومصر والشام وغزة / فلسطين والمدن الفينيقية المطلة على
المتوسط وخاصة صور وصيدة وبيروت وطرابلس .كما كان هناك طريق تجاري يصل الخليج
العربي / الفارسي بمدينة البتراء لنقل البضائع الى ومن بلد فارس وشبه القارة الهنديه
ومنها لمصر والسودان .كما تعلم النبطيون استغلل مناجم النحاس والحديد بمنطقة ادوم
ومنهم انتقلت المصنوعات الحديدية والنحاسية للبلد الغريق  لليمن وبلد الشام والمدن

الغريقية ( اليونان) كما استخرج النبطيون السلت من سواحل البحر الميت الشرقية
وباعوه لمصر الفرعونية الذين كانونا يستعلمونه بتحنيط فراعنتهم وبعض قادتهم فزادت

وأما ديانة مملكة النباط فكانت تسمى (ذو الشري اي الشمس ) ثروة النباط من الذهب والفضة 
نباط من اخوتهم الراميين لغتهم وثقافتهم وتركوا لغتهم العربية الشمالية التي نزل بها القرئانكما اقتبس ال

217وهي قريبة من الرامية / د احمد سوسة ص 
عاما حكم احد عشرا ملكا من النباط منهم الملك النبطي275بعد الميلد اي خلل 160قم و 169وبين 

leم حربا على حدوده الشرقية بفلسطين ضد (الهيروديين ) بعهد الغريقي  90( عبادة الول) الذي قاد عام 
General Janioisعلى مقربة من شاطئ بحيرة طبرية الشرقي،وانتصرعبيدة واحتل جنوب شرق سورية 

بما فيها سهل حوران وجبل الدروز
 جيشا والتقى بمنطقة (مؤتة غرب مدينة عمانIntighos XIIقاد الملك الغريقي   قم 87وفي عام 

.بجيش بقيادة (الملك النبطي رابيل ) الذي تصدى له وشتت جيشه ومات عدد امنهم جوعا وعطشا 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%86


قم حربا احتل فيها دمشق وحاصر القدس وتصدى62/87كما قاد الملك النبطي الحارث الثاث حكم بين 
لمحاولة الجنرال الروماني الغربي ( بومبي) وبقي يحتفظ بنفوذه بجنوب فلسطين وشرق الردن وجنوب

شرق سورية وشمال شبه جزيرة العرب وبالتجارة مع الرومان الغربيين والشرقيين  
بعد الميلد ارسل المبراطور الروماني تراجان حملة ضد النباط احتلت عامتهم البتراء دون106وفي عام 

قم سورية وفلسطين 43مقاومة وصارت جزئا من نفوذ الرومان الذي سبق وان احتل منذ عام 

قم- بمدينة معان شمال غرب عمان106/400الخزنة بالبتراء عاصمة النباط بين 

VI بعد الميلد 395 / 106الروماني الغربي بين-النفوذ

نرال الر وماني بلد الشام (سورية ولبنان وفلسطينواكملها الجPompeeقم احتل الجنرال الروماني 63في 
حتى الرومانية تحت السيطرة وبقيت مقاطعات بلد الشامباحتلل مملكة النباط بالردن 1906تراجان عام 

،وجراسية)عمان( الردن في حينه كل من فيلدلفية طعة م وظمت مقا395انقسام المبراطورية عام 
. ومدن من فلسطين وجنوب سورية) إربد( وبيل وأرابيل )والبتراءأم قيس( وجدارا )جرش(

 بئان الرومان كانوا بعد كل انتصاروتقدم عسكري يكلفون فريقا منهم مستعينا بالعمالة المحلية لبناءويلحظ
معابد ومسارح للتجمهر العسكري/السياسي والرياضي والفني وشق طرقات منها طريق (الجنرال الروماني

Trajan (وانتشرت على.الذي احتل البتراء ومد طريقا من ميناء العقبة جنوبا  حتى مدينة بصرى السورية
جانبيه نقاط تفتيش وأبراج مراقبة كما مد الرومان طرقا بين عمان وجرش وأم قيس  

وظهر بين سكان بلد الشام صراع ثقافي لن معظم سكانها كانوا يتحدثون اليونانية فيما كان الرومان
يتحدثون اللتينية وفرضو استخدامها كلغة تداول وأرغمو السكان على اتباع ديانة الرومان القائمة

 من مختلف10/1  على تقديس المبراطور وعبادة فينوس اله الشمس ودفع الخراج العشري اي 
نشطة الزراعية والتجارية كما اشرنا   ال

م640/395فترة النفوذ الروماني البيزنطي الشرقي بين -VIIو

م333الحالية) وفي عام  استانبول القسطنطينية مدينة سميت بئاسمه( Constantin I رشيد المبراطوم 324في عام

اعتنق المسيحية التي كانت منتشرة( سرا) قبل قرنين بئاكثرمن مدينة من مدن بلد الشام منها القدس وانطاكية بسورية وبيلة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D8%A8%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85_%D9%82%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Petra_Treasury.jpg


بالردن وبشمال شرق بلد الرافدين اضافة للسكندرية بمصر

م انقسمت المبراطورية الرومانية لقسمين هما المبراطورية الرومانية الغربية وعاصمتها رومة وظمت بعض395وفي عام 

والمبراطورية الرومانية الشرقية وعاصمتها القسطنطينيةالمقاطعات الوربية الغربية(اسبانية وفرنسة وبريطانية ورومانية )

وظمت اسية الصغرى ( تركية ) واليونان وقبرص ومقدونية ومقاطعات شمال افريقية وبلدالشام حيث انتعشت المسيحية فيها

أثناء الحكم البيزنطي وأخذت الكنائس تنتشربطول البلد وعرضهابجانب مجموعة من المعابد الوثنية التي تحولت تدريجبا

 الفسيفساء بئارضيات وجدران بعضم تم استعمال565/527حكم بين Justinienوبعهد المبراطور .لكنائس

غزا الفرس الساسانيون بلدم 629 /614الكنائس منها كنيسة مئادبةغرب مدينة عمان وكنيسة بيت لحم بالقدس وبين 

المبراطور الروماني الشرقي البيزنطي Herculus الشام وحررها

م640لنفوذ السلمي منذ عام I-VIIو

.م661/632فترة الخلفاء الربعة بين اول- 
م ارسل محمد رسالة تحمل معنى التهديد بين اليمان بالئاسلم او دفع الجزية للمبراطور الغريقي هرقلس الذي630في عام 

رفض الستجابة لها وتعرض وفده للقتل من قبل الميرالغساني الذي اشرنا له عند الحديث عن سورية  ولم يعد امامه ال

جيشنة عمان الردنية) بتوجيه جيشا اسلميا خرج من المدينةومؤلفا من ثلثة الف رجل والتقوا بمنطقة ( مؤتة بغرب مدي

م/629قم قج و 34وجعفر بن ابي طالب عاش بين م/  وعبد ا بن رواحة بن حارثة  زيد  الثلثةروماني استشهد قادته 

 هجري ولتزال أضرحتهم موجودة هناك حيث تمكنوا من النسحاب بقيادة خالد بن الوليد 8

م تم ارسال جيش للعراق وبلد634/632 م وبعهد الخليفة الول ابي بكر بين 634وفي عام 
فارس واخر لبلد الشام

م تولى الخلفة عمر بن الخطاب وواصل ارسال مزيدا من الجند من اجل مواصلة غزوالعراق وبلد فارس644/634وبين

 شمال شرقمعركة نهراليرموك م على الجيوش البيزنطية ب636وبلد الشام حيث انتصرت الجيوش السلمية عام 

القرشي السدي الجراح  أبوعبيدة عامر بن وتعرضت بلد الشام لطاعون حيث مات بهاالكثير منهم الردن،
يزيد بن أبي كما توفي بالطاعون. بالشونة الشماليةودفن بالقصير معاذ بن جبل ب،ثم توفي االردنودفنا بغور

الذي معاوية بن أبي سفيان فتولى الشام بعدهم ايظا.ودفنوا بغورالردن وشرحبيل بن حسنةبدمشق  سفيان
24إلى سنة  فلسطين والردن وانطاكيةو البلقاء كان على جند دمشق وبعلبك والبلقاء فشملت ولية معاوية

بولية بذاتها  دمشق عن البلقاءهـ حيث انفصلت 

 

هج18م/639قهج و40م/484ضريح ابو عبيد الجراح القريشي بغور الردن الوسط عاش بين 

 ومنها مقاطعات شمال افريقية اليالليبيةم  غزا المسلمون مصرومنها غزوابعض المدن 642 وفي عام 
مبراطورية الفارسية اكبر امبراطوريتينكانت هي ايظا تحت نفوذ المبراطورية البيزنطية التي كانت مع ال

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B0_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%A8%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9


من الناضول وجبالمعاصرتين لظهورالسلم الذي قضى عليهما وشكل امبراطورية جديدة بقيت وحيدةتمتد 
بشمال وطرابلس البحرالبيض المتوسط شرقا حتى سواحل الهند القفقاس شمال حتى حضرموت جنوبا ومن

 م  1258حتى سقوطها عام   غرباافريقية الندلس

عثمانهـ تولى الخلفة  23م/644عام  المدينة اثر طعنه بينما كان يصلي بالناس بعمر بعيد وفاة الخليفةو
وصار يملك قوة اقتصادية ضخمة وعسكرية اضخم.الشام واليا على ،الذي ابقي معاويةبن عفان

غير انه لم يسعف عثمان الذي تعرض لحصار حول داره بالمدينة ليام عديدة كانت كافية
هـ ليستغل 33م/656عام بداره لن يرسل له معاوية نجدة تنقذه غير انه لم يفعل وتركه يقتل 

 حيث بقي معاوية واليا على كل مقاطعات بلد الخلفة علي بن أبي طالببعد ان تولى مقتله لغراض سياسية 
الشام الربعة على الرغم من ان عليا طالبه بالتنحي عنها فرفض ودخل بحرب ضد علي الذي اغتيل من قبل

المرادي وبايع اهل المدينة ومكة والكوفة ولده الكبر الحسن،الذي خدعه واجبره عبد الرحمن بن ملجم
معاوية لن يوافق على ان يتناوب معه على الخلفة يتولها كل منهما لمدة عام وان يكون معاوية اول من
يحكم فوافق الحسن مضطرا ومجبرا لمعاوية الذي دبر عملية وفاته بصورة غامظة قبيل انتهاء العام لينفرد

.معاوية بالحكم 

 خليفةهجري.وحكم فيها اربعة عشر132م/750هجري و 41/م/ 660 بين الدولة المويةوثانيا-

كما اشرنما عند التحدث عن سورية من اهمهم 

ومؤسسبلد الشامالربعة بما فيها الردن  واول خليفة اموي م وهوالي مقاطعات 680/661معاوية ابن أبي سفيان بين -1

الذينالتي يعرفهاجيدا لئان اهله كانوا من كبار تجار مكة  دمشق وجعل عاصمتها الدولة الموية
وفيها كما هو حال القدس وصور وصيدة ومئادبةيتاجرون معها حيث كانت مدينة عامرة 

دفعهم لحترامها.ونظرا  لقرب الردن من دمشق عاصمة ومعابد كنائسوالسكندرية اثار اغريقية ورومانية و
 مكةالحكم السلمي ولتمتعها بموقع جغرافي متميز صارت على ملتقى طرق الحجاج القاصدين 

وقصر وقصر الحرانة قصرالحلبات وازدهرت فيها الحياة وبنيت فيها المدن والقصور مثل.والمدينة
وغيرها وازدهرت فيهاالتجارة  وقصرعمرة  المشتى

البيزنطيبدل من   وبعهد الخليفة الخامس عبد الملك بن مروان حل( الدينارالذهبي العربي السلمي )2و
بقيت المسيحية منتشرة حتى النو والرومانيةوالفارسية  اليونانيةوتم تعريب الدواوين والمراسلت بدل من 

 والرغبةوالباهظةعلى الرغم من تراجعها لصالح السلم لسباب عدة منها للتخلص من الضرائبالمتعددة
بالمشاركة بالسطة 

ولة الموية لمساحات جغرافيةواسعة  لم تستطع الدولة العباسية الوصول ابعد- وصلت قوات ونفوذ الد3و
منها 

 هجري656م/1258ي و هجر132م/750بين وثالثا-الدولة العباسية

 بعيد القضاء علىمحمدهجري تأسست الدولة العباسية نسبة للعباس عم الرسول 132م/750-في عام 1
م اربعة1258/750حكم فيها بين والدولة الموية على يدي أبي العباس الملقب لجرامه ودمويته بالسفاح 

وثلثين خليفة اولهم ابو العباس الذي سمي بالسفاح اي الدموي لكثرة ما اراقه من دماء ابناء العم من تموي
شبه الدولة العباوسية بالعراق وورثت للكوفة على ضفتي نهر الفرات دمشق من الخلفةو قام بنقل مقر قريش 

مقاطعات شمال افريقية ( تونسو ومصر العراقوالردن) و فلسطينوجزيرة العرب وبلد الشام (سورية ولبنان 

وما وراءها شرقا وبلد فارسوالمغرب والجزائر ) 
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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هجري وبعهد الخليفة العباسي الثاني ابو جعفر الملقب المنصورتم بناء مدينة بغداد138م/756- عام 2و
على ضفتي نهر دجلة لتتوسط بلد الرافدين بين البصرةومنها للحجاز جنوبا ونينوى شمال ودمشق غربا

لعباسية وتضاهي بتطورها العمراني والزراعي والتجارياعاصمة الخلفة وبلد فارس شرقا وصارت بغداد 
 قصور الصحراء.حيث قلت فاعلية دمشق وأصبح موقع الردن هامشيا  مقارنة مع الخلفة السابقة

واليمنلتكون محطات تقف عندها القوافل التجارية وقوافل الحجاج المتوجهة للحجاز  المويون التي بناها
وعائدة منها

م809/786العباسي الخامس هارون الرشيد حكم بين -انشغل الخليفة 3و
ببناء القصور وامتلك البساتين ودواوين الطرب والشعر واقام علقات مع

المبراطور شارلمان الكاثوليكي نكاية بالباطره البيزنطيين (الورذودوكس)

Constantin VI و 797/780 بين Iren و 802/797  بينNicephore الذين811/802بين 
ندلس الذين كانوا براع ضد شارلمان تقاربوا مع اموي ال

 لصالح المئامون813ومقتله عام 808-اقتتل ولداه المين ابن زبيدة العربية حكم بين 4و
 وتجدد الصراع القومي العربي الفارسي 833/813لمه الفارسية وحكم بين 

 على خواله الترك وهجر بغداد وبنى له842/833- اعتمد اخوهما المعتصم حكم بين 5و
عاصمة بسامراء شمال شرق بغداد 

م ظهرت حركة القرامطة892/870-بعهد الخليفة الخامس عسر المعتمد حكم بين بين 6و
م 932/882بين 

 ظهرت حركة ودولة الفاطميين932/908-بعهد الخليفة الثامن عشر المقتدر حكم بين 7و
واستولوا بمصربعيد خروجهم من تونس ومدوا نفوذهم على بلد الشام م1171/909بين  بمصر وحكمت

على بلد الشام حيث كثرت السللت التي حكمت بمقاطعات شبه مستقلة كما اشرنا لذلك عند 969عام 
الحديث عن العباسيين بالعراق 

ظهرت سللة الفرس946/944-بعهد المستكفي الخليفة الثاني والعشرين وحكم بين 8و
البويهيون ببغداد 

 بدئات اولى1118/1097-بعهد الخليفةالسابع والعشرين المستظهر حكم بين 9و
حيث تعرضت بلد الشام لهجمات الحملت الصليبية130الحملت الصليبية  التي دامت حتى عام 

 حملت شاركت بها كل من البابوية وايطالية وفرنسة والمانية واسبانية وبلغارية10التي بلغت اكثر من 
عن نفسه ملكا على القدس وبنى بعض القلع على Baldwin Iوهنغارية كما اشرت سابقا واعلن الفرنسي 

معركةم ب اليوبي  صلح الدين  م1187شواطئ لبنان وانطاكية السورية قبل ان يتصدى لهم عام 
.عندما كان اليوبيون يحكمون مصر وبلد الشام لمدة ثمانين عاما  حطين

 ظهرت سللة التراك السلجقة بين1075/1031-بعهد الخليفة الخامس والعشرون القائم حكم بين 10و
1194/1038ببغداد 

بلغت الدولة العباسية اوج ضعفها1258/1242-بعهد الخليفة الرابع والثلثين المستعصم حكم بين 11و
ونهبوا ودمروا كل مدينة1258مما كانت فيه احدى الهداف السهلة للغزو المغولي الذين قضوا عليها عام 

. مرت جيوشهم فيها
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 م تصدى لهم المماليك برئاسة السلطان1260في عام م..1517 1260ورابعا-فترة حكم المماليك بين

) بغزة / فلسطين وحكموا بلد الشام وصار مقرهم بالقاهرةعين جالوت(  بموقعةBybars  الظاهر

.وفي عاموازدهرالتجارة بين مصروبلدان الشام  بما فيها الردن حيث أنشأت محطات تنقية السكرالمدارة بواسطة الماء
 )لصالح التراك العثمانيينمرج دابق اندحر المماليك (بمعركة1516

م انتصرالتراك العثمانيون على1516في عام .1918 1517وخامسا-فترة النفوذ العثماني بين
 وخضعت مقاطعات مصر وبلد الشام لوليات( سناجق ) .مرج دابقالمماليك بمعركة 

قام السلطات العثماني سليمان ومن تبعه بمنح فرنسة وبريطانية وروسية واليونان1575/1523وبين 
امتيازات قانونية واقتصادية وثقافية سهلت لكل منها منفردة اوثنائيةاومجتمعة لفرض انماطا لتدخلتها

وفتح المجال أمام البضائع الوروبية بئاجتياح السواق المحليمة،مما اثرعلىبشؤون الوليات العثمانية 
انكماش الموارد المالية للسلطنة وتراجع ادوارالمهن والحرف والزراعة والمنتجات والصناعات الزراعية
والهجرة من الرياف للمدن وازدياد الضرائب على المحاصيل الزراعية حيث بلغ معدل ارتفاعها تدريجيا

ثلثة عشرمرة على الفرد لتغطية  نفقات الحروب وقوائد الديون ونفقات حريم السلطين وابنائهم واحفادهم 

ليالة دمشق1831استبدال نظام ادارة الوليات/اليالت فكان شرقي الردن يتبع عام تم 1591وفي عام 
احمد ظاهرالزيداني،واحمد باشا الجزارالذي كان والي حاكم عكة بفلسطينوعينت عليه حكاما منهم

 1804/ 1776بين 

مثل قصر الضبع و قصر قطران وفي القرن التاسع عشرانشأ العثمانيون بعض القلع بشرقي الردن
لتئامين طريق الحج والعمرة 

على رأس قوة تمكنت منشمال بلد الشام إبراهيم ب ابنه محمد علي   أرسل والي مصر1831وفي عام 
عندما تضامنت ضده1840لكنه انسحب منها عام .والنتصارعلى جيش العثمانيين والسيطرة على بلد الشام

  الدولة العثمانيةوسية والنمسة مع ربريطانية و

وجيشه من البلد عاشت لبنان وفلسطين ولبنان و شرقي الردن بل حكومة حتى إبراهيم باشا وبعد انسحاب
.الزعامات المحلية وخاضعة اسميا للوالي العثماني بدمشق  حيث تنفذت 1849عام

حصل صراع بين دروز وموارنة لبنان استغلته فرنسة وارسل نابليون الثالث اسطوله1860/1850وبين 
لنصرة الموارنة كما اشرنا  

27حيث قسمت الدولة العثمانية إلى الدارية م صدرت ما يسمى قوانين التنظيمات 1864/ 1860وبين 
ولية بدل من اليالت وقسمت كل ولية لسناجق( الوية ) يرئاسها متصرفون واقضيةيترئسها قائماقميون

مخاتير ( مختارون ).ونواحي يرئسها مدراء نواخي وقرى

ألوية منها شرقي الردنو لواء البلقاء،ولواء حوران، 8أعيد تشكيل ولية سورية إلى م 1865وفي عام 
لواء الكرك  1892ناحية الرمثة وقضاء عجلون وقضاء السلط،الذي شكل عام 

1908وفي عام  1902ووصلت لعمان عام  دمشق من تم انشاء سكة حديد1900وفي عام 
.وهو جزء منكم يمرعبر شرقي الردن 420كم منها  1320قاطعا مسافة وصل اول قطار للحجاز 

 من بعض البنوك الوروبية بفوائد مرتفعة.فحصل تضخم كبير بالقتصاد العثماني وفقد القرش  /قروض
 كانت المية بين الرجاال بالدولة العثمانيةتصل1900فحتى عام والمية ..من قيمته وزادت البطالة  78
90وبين النساء /75الى /
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م قرر(حزب التحاد والترقي )الذي قاده عدد من الجنرالت منهم شوكت وطلعت1908في عام و
على إعلن الدستورالذي السلطان عبد الحميدوانوروجمال وخليل القيام ( بئانقلب سمي اصلحيا )وارغموا 

على التنازل عن الحكم وعينوا بدل منه1909اجبروه عام واصدره وجمده السلطان عبد الحميد الثاني 
.السلطان محمد رشاد بئاسم محمد الخامس

1918/1914الحرب العالمية الولى بين 

بعيد اغتيال ابن امبراطور النمسة وزوجته بمدينة كوسوفو من قبل طالب اورذودوكسي صربي اعلنت النمسة حربا ضد صربية

بريطانية وفرنسةالتي انتصرت لها روسية الورذودوكسية فيما انظمت المانية لسباب قومية بجانب النمسة بينما انظمت 

 الوليات المتحدة لجانب بريطانية التيوايطالية بجانب صربية نكاية بالمانية بقصد تحجيم نهوضها الصناعي فيما انظمت لحقا

التي منها الدولة العثمانية التي انظمت بجانب المانية لنها لم تحتلقادت ما اسمته دول الحلفاء فيما قادت المانية دول المحور

اية دولة عربية او اسلمية

1908أعلنت روسيا الحرب على الدولة العثمانية التي قررت حكومتها التي يقودهامنذ عام 1914  تشرين اول2وفي 

 امرت اسطولها بقصفلمانية التي ا جنرالت حزب التحاد والترقي القومي الطوراني اصطفاف والدولة العثمانية بجانب

.تشرين الول أعلنت بريطانية وفرنسة الحرب على الدولة العثمانية5وفي  ،البحرالسود الموانئ الروسية على

  فتوى الجهادتحت علم الدولة العثمانية )( تشرين الثاني اصدرشيخ السلم بالقسطنطينيية 7وفي

العثماني ومقره بدمشق وموزعا بين المراكز الستراتيجية وعلى صعيد بلد الشام فقد كان فيها الفيلق الرابع
ب قيادة زكي باشا الحلبي وهو عربي ومن العناصر المتئاثرة بالفكارالفرنسية فتم نقله لسطانبول وتبديله

مثلما كان يسمى ابوبالسفماح ) (الذي سيلقب  جمال باشاباحد قادة حزب التحاد والترقي الجنرال العثماني 
واسعة، العباس العباسي بالسفاح) حيث تمتع بصلحيات حربية

ولما كانت المانية تحقق انتصارات ضد كل من فرنسة وبريطانية وروسية فقد بذلت كل منها جهودها بقصد
اضعاف الجبهة الداخلية العثمانية حيث بدئات اجهزة مخابراتها تبث الشاعات بين المتعلمين والمثقفين
العرب وخاصة المسيحين بال يقاتلوا بصفوف الجيوش العثمانية وروج  خبراؤاء ودبلوماسيو بريطانية

وفرنسة بانها ستمنح الدول العربية استقللتها بعيد انتهاء الحرب 

اتفاقية سرية لتقسيم بلد Picoutوالفرنسي  Sylisوقع وزير الخارجية البريطاني 1915مايس 16وفي
ولواءقلقيلية ولبنان الشام بينهما بعيد انتهاء الحرب نصم على موافقة بريطانية منح سورية و

الفرنسي لبريطانية لفرنسة مقابل دعم الجيش  إلوسكندرون

 تلقت القوات البريطانية والفرنسية هزيمة (بمعركة غاليبوي)،وانسحبت من منطقة1915 وفي عام
 كان الجنرال جمال السفاح قد اعتقل المئات من رجال لبنان وسورية1915  وفي نفس عام المضائق التركية،

واعدم خمسة وثلثين منهم كما اشرنا 

.فجندتضفتي نهر دجلة  تعرضت بريطانيةلهزيمة أخر ىبمنطقة العمارة / الكوت على 1916وفي نيسان 
المخابرات البريطانية ضباطها ودبلوماسييها بالدول العربية ومنهم الصهيوني بيرسي كوكس والعقداء

لورانس ولجمن وشكسبيرللتواصل مع الضباط العرب بالجيوش العثمانية وهم بحدود الف ضابط بين جنرال
الف جندي بل يلتحقوا بجبهات القتال  50وملزم و 

كما تمكنوا من التصال بكل من عبد ا وفيصل ولدي الشريف حسين بن علي اميرمكة والحجاز وكانا
عضوان بمجلس المبعوثين واقنعاهما بئان يقنعا والدهما لن يعلن من جانبه الجهاد ضد الدولة العثمانية 

تبادل الشريف حسين عدة رسائل مع الجنرال مكماهون المعتمد 1916 /كانون الثاني 30و1915وبين 
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رب وبلد الرافدينالبريطاني بمصريعده على لسان الملك جورج الخامس بمملكة عربية تظم شبه جزيرة الع
وبلد الشام باستثناء فلسطين اذا انظم للحلفاء واعلن الجهاد ضد الدولة العثمانية 

 أوفدت الحكومة الفرنسية لمص وزير خارجيتها جورج بيكووالتقى بالمندوب السامي1916 شباط9وفي 
حول تنفيذ مقررات مؤتمر سان بطرسبرغ،الذي عقده الحلفاءالذي Bercy Coxالبريطاني الجديد اليهودي

 سايكس بيكو  اتفاق ولد نتيجة 

إعدام أربعة عشر رجلا من وجهاء وسورية     أقدم على     جمال باشا     كان   1916   مايس 6  وفي 
ودمشق     بيروت     في

قرر الشريف حسين بن علي ( وهو احد العلقمة الخونة والجبناء العرب والمسلمين1916   حزيران 10  وفي 
اعلن الجهاد ضد الدولة العثمانية السلمية والصطفاف مع بريطانية المسيحية التي يسميها الكثيرون

وستتكرر حالة العلقمي الشريف حسين بن علي اكثر من مرة وباكثر  بالكافرة 
من بلد عربي ومسلم .فقد شكل الملك قيصل بن علي جيشا من ابناء مكة

والمدينة (كما فعل محمد والخلفاء) ليس للغزوات والفتوحات بل لمقاتلة
القطعات العسكرية العثمانية المتواجدة على شاطئ البحر الحمر بالحجاز

 ألف وخمسمائة جندي وعدد من رجال القبائل المسلمحة  واليمن و كان جند فيصل يتئالف من 
مدفعين مع حبراء متفجرات ومنهم  ( مشكورة وهي منهوكة بالحرب )   ريطانية   ب     ببنادق عثمانية فقدممت له

 التي كانت فيها تكنات رمزية من  والطائف     جدة  العقيد لورنس العرب الذي قاد بنفسه عمليات (تحرير) 
وتوجه فيصل الول الجنود التراك المساكين الذين لم يتصوروا يوما بانهم سيقتلون من قبل اخوتهم بلدين 

كان الجنرال البريطاني قد1917كانون الول 9،وفي 1917 ومعه لورنس للعقبة التي وصللهاأواخرعام
دخل القدس 

Arther ووزير حارجته Lyode Georgeاصدررئيس الوزراء البريطاني1917وفي تشرين اول 
Balfour  ما اسمياه بيانdeclaration  بلفورعلى شكل رسالة وجههاRothchildeعميد الجالية

Homme /Foyerاليهودية البريطانية يطالبه بدعم بريطانية ماليا واعلميا لقاء منحهم موطما / ملجئا 
بفلسطين 

ودخلها فيصل.إيذان ا بزوال حكم العثمانيين عنها دمشق غادرالوالي العثماني وجنده1917أيلول 26 وفي
فاتحا 

 تلتهاو 1918 /أيلول 23 في عانلخسائركبيرة بمدينة  وفيما يتعلق بالردن فقد تعرضت الوحدات التركية
 تشرين اول18وفي دخل الجيش النكليزي لبيروت. 1918  شرين اول8في و /أيلول 25 يوم عمانث

دخلت قوات فيصل الول مع النكليز 1918  اول تشرين26في وغادرالعثمانيون طرابلس وحمص  
التي نصت على استسلم Moudroseهدنة  على وقعت الدولة العثمانية 1918تشرين اول 30لمدينة حلب .وفي 

 واليمنزوالحجا والعراق بلد الشام جميع القوات العثمانية وقبول الدولة العثمانية تخليها عن

وبعيد انسحاب القوات العثمانية من1918في عام ..1920/1918وسادسا-الدولة العربية بين 

شبه جزيرة العرب ووليات بلد الشام لم تشكل مملكة عربية بالحجاز كما كان يتمنى الشريف حسين بل تشكلت بدمشق حكومة

 ئيسا للوزراءعلي رضا الركابي رالمير فيصل بن الحسين  فيما صار اللواء  عربية برئاسة

عن استقلل بلد1920 من اذار8 في اعلنوبلد الشام  برلمان بمثابةالمؤتمر السوري اعضاء  صار1919 وفي حزيران

Churchil ووزير المستعمرات Lyeode Georgeغير ان حكومة  المملكة العربية السورية الشام باسم 
 تنكرت لتعهداتها للشريف حسين بئاقامة مملكة عربيةBal four قبل ان يحل محله  Sykisووزيرخارجيته 
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بينما ستلتزم ليهود اوربة بوعد بلفور ولئانها سبق لها وان تعاقدت سرا معولم تعترف بهذه الدولة الجديدة 
George Clemenceau ورئيس وزراؤه  Rymond Poincareالحكومة الفرنسية بعهد الرئيس 

Sykisإتفاقية على 1915مايس 16سريا في الذين وقعوا مع الحكومةالبريطانية Picoutووزير خارجيته 
-Picouالتي نصت على تقسم الوليات العربية التي ستتحرر من الدولة العثمانية بعيد الحرب سيتم توزيعها
بينهما 

وحضرة رؤساء وزراء بريطانيةWilsonنم انعقاد مؤتم فرساي بقيادة الرئيس المريكي 1919وفي عام 
وفرنسة وايطالية ودول اخرى ضد الدول المندحرة بالحرب ومنها الدولة العثمانية وحضره الميرفيصل بن
الحسين والبطرييارك اللبناني حويك وغيرهما من قادة المستعمرات العثمانية (ووقع الكبار)عدة اتفاقيات
تنكروا فيها لوعود بعض الشعوب التي وعدوها بالستقلل بعيد انتهاء الحرب طبقا لما دعا له الرئيس

 منها انشاءThe Forten Point's Declarationمادة 14المريكي بمشروعه للسلم المكون من 
منظمة عصبة المم  لتسعى لمنع حروب جديدة 

 بئايطالية وتم فيه العلنSaint Remo عقدت الدول المنتصرة مؤتمرا جديدا بمقاطعة1920وفي عام 
على الشعوبThe Mandatعن انشاء منظمة  عصبة المم التي ابتدعت وحلقت فكرة النتداب / الوصاية 

التي تم تعريفها على انها شعوب قاصرة لم تبلغ سن الرشد السياسي ول تمتلك القدرة على حكم نفسها
بنفسها وتحتاج لوصاية ولذلك فقد منحت تلك المنظمة / العصبة التي تقودها بريطانية وفرنسة وايطالية

الذي احتلته قواتها بئاذار حصلت بريطانية حق النتداب على العراقوبظل غياب الوليات المتحدة  عن ه ف
غربه واحتلته قواتها والردن الذي يقع شرق نهرالردن وفلسطين التي تقع Maud بقيادة الجنرال 1917

لكي يتسنى لها تنفيذ وعدها (ليهود اوربة) باقامة وطن Le General Allenby بقيادة 1918بمطلع عام 
على لبنان و سورية فقامت قواتها بالتصدي للجيشفحصلت فرنسة ( حق/ واجب النتداب لهم بفلسطين فيما 

وانتهىالتي اندحر بها جيش فيصل الول الذي هرب خارج سورية 1920) لعام  معركة ميسلونالعربي ب(
عربيةال حلم إقامة المملكة

/1945 1921 البريطاني على شرق الردن بين-النتدابVIIIو
ان الحكومات البريطانية التي كانت ول زالت تتبع سياسات تطبق ما دعا له وتصوره الفيلسوف / المؤرخ
اليطالي الفلورنسي (ميكافيلي) الغاية تبرر الواسطة قررت ال تتخلى كليا عن وعودها لكل من عبد ا

 قرروزير1921وفيصل ولدي الشريف حسين اللذان  قدما لها مع والدهما خدمات جليلة بالحرب ففي عام 
) ( فرض /Bil) والنسة المستشرقة ( بلBrcy Coxالمستعمرات  تشرشل ومستشارة بالشرق العربي (

عبدتعيين ) ولده الثاني (فيصل )ملكا على العراق الذي صار تحت رعايتها ) كما اشرنا وعينت اخاه الكبر(
بنفي والدهما الشريف1924فيما انفردت وحدها بحكم فلسطين وقامت  عام ا) ملكا على شرق الردن 

حسين لقبرص التي كانت هي الخرى تحت النتداب بريطانية التي فضلت عليه عائلة بدوية نجدية شمرية
مليون كمم 3.5برئاسة عبد العزيز ليحكم نجد والحجازمعا بمساحاتها التي تزيد عن 

وحكم فيه كل 1946/1920فقد صار الردن تحت الحماية البريطانية بين 

واستقلل الردن في1921الملك عبدا بن الحسين يحكم تحت النتداب البريطاني بين اول-
1951وواصل الحكم حتى اغتياله عام 1946  مايس25

 بمكة وكان مع اخيه فيصل الول عضوين بالبرلمان العثماني بين1882-هو البن الكبرللشريف حسين بن علي مواليد 1

-اعتمد الميرعبدا  باردن كما هو حال اخيه الصغرمنه فيصل الول بالعراق على النكليزعسكريا وماليا2و1915/1909

Ghlob Pachaواقتصاديا حيث خضعت تشكيلته الشرطوية والعسكرية ( الجيش العربي )لقيادة بريطانية برئاسة الجنرال 

1956الذي بقي قائدا عاما للجيش الردني حتى عام 
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غلوب باشا (اليمين) بجانب عبد ا ملك الردن 

دارات اردنية من بعضا تئاسست تسعة 1946مايس 25وحتى الستقلل الرسمي للردن في 1921نيسان 11-بين3و

 اربع1925/1921 الذي شكل بينرشيد طليعبرئاسة الشيوخ ووجهاء البلدتم اختيارهم بعناية من قبل الضباط النكليز

حكومات ذات طبيعة خدمية استشارية للمندوب السامي البريطاني والملك السمي والحكومة الخامسة صاراسمها مجلس

الوكلء والحكومتان السادسة والسابعة صاراسمها مجلس النظاروالثامنة باسم المجلس التنفيذي.الذي صار يسمى مجلس

 كانت الردن واحدة من سبعة دول عربية ( ج سورية و ج لبنان وم1945-في اذار 4والوزراء اعتبارا من الحكومة التاسعة.

اليمن و م السعودية وم العراق و مصر) اسست الجامعة العربية التي اقترحتها وشجعت عليها بريطانية على غرارمنظمة

 قررت بريطانية لسباب تكتيكيةانهاء1946  مايس25-في 5و.1931الكومونويلث التي تئاسست عام 
وصا ر(رسميا) مملكة مستقلة وقبلت عضوا بالمم المتحدة وبقي عبد ا الول ملكا عليها حتىانتدابها على الدن 

 كانت الردن مع1947 تشرين ثاني 29- في 6و.بالمسجد القصى بالقدس الشرقية التي تم دفنه فيها 1951اغتياله عام 

الدول العربيةالسنة مع الدول العربية السنة الخرى وافغانسان وايران والحبشة والهند واليونان وكوبة قد صوتوا ضد قرار

 منها تركية وبريطانية10الصادر من الجمعية العامة لتقسيم فلسطين الذي حضي ب ثمانية وعشرين صوت فقط وغياب 181

تحتل فلسطين وسهلت قدوم نصف مليون مهاجريهودي1918قررت بريطانية التي كانت منذ عام 1948 مايس 15-في7و

اوربي (اشكينازي )لفلسطين وتوفير كل العوامل المساعدة لهم للستيطان والستثمار على حساب الشعب الفلسطيني وقررت

سحب قواتها من فلسطين فقررت الحركات الصهيونية اعلن دولةاسرائيل  التي اعترفت بها اول جمهورية غواتيماله ثم

- في اب8و1951الوليات المتحدة ( الرئيس الجمهوري ترومان )والتحاد السوفياتي ( ستالين ) الذي سحب اعترافه عام .

 شارك الردن مع كل من سورية ولبنان ومصروالعراق بحرب قصيرة ضد دولة اسرائيل الفتية التي انتصرت عليهم1948

- كانت حصة9.و1967جميعا واحتلت القدس الغربية فيمااحتلت مصر غزة والردن احتل  القدس الشرقيةالتي فقدها عام 

من60اكثرمن مليوني مواطن وهو ما يعادل /1948الردن من المهاجرين والمهجرين الفلسطينيين من ديارهم منذ عام 

عقد مؤتمرا  حضره عدد من وجهاء فلسطين أعلن فيه ضم الضفة الغربية إلى المملكة1949في عام -10الشعب الردني ,و

تم اغتيال الملك عبد ا1951- في عام 11والردنية، وتم انتخاب مجلس نواب جديد وقسمت مقاعده مناصفة بين الضفتين.

بالقدس من قبل الفلسطيني عجو لتهامه بالخيانة والتواطئ كما تواطئا فاروق مصروعبد الله بالعراق وكميل شمعون بلبنان

ومعهم شكري القوتلي بسورية,

•

لم يحكم طويل لنه كان يشبه ابن عمه الملك غازي بالعراق من..1953/1951الملك طلل بن عبد ا بينوثانيا-•

فيما تم عزل الملك طلل بالتئامر من زوجته مع السفارة البريطانية لتسليم1937حيث رفضه للنفوذ البريطاني واغتيل عام 

السلطة لولدها الشاب حسين 

1999/1953وثالثا- الملك حسين بن طلل بين 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF_%D8%B7%D9%84%D9%8A%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Abdulla_the_day_before_his_death.jpg


-استمربسياسة2و.1953آب  11عاما فخضع لمجلس وصاية حتى أتم الثامنة عشر من عمره في 17والده، وعمره  -خلف1•

قررت اسرائيل1956-في تشرين اول 3وخضوع الردن ماليا وعسكريا لبريطانية ومعها الوليات المتحدة 
1956 تموز 23بالتعاون مغ فرنسة وبريطانية بشن حرب ضد مصر التي اممت في 

كلوب بإعفاء تعريب) قيادة الجيشتضامنا مع مصر اردنة ( الشركة الجنبية لقناة السويس فقرر
وتسليمها لضباط أردنيين تدربوا على يدي البابشا البريطاني وبقوا مخلصين لفسلفته للجيش الردني، من منصبه كقائد باشا

 وافقت الحكومة1957   من اذار13في -4وبالتبعية لبريطانية وعدم توجيه رصاصهم نحو اسرائيل  
البريطانية على الغاء المعاهدة مع الردن وجعلت منه من حيث المبدئا مستقل

على1932   وحصل عام 1908  حكومة سليمان النابلس مواليد مدينة السلط عام بعهد
بكالورويس بالعلوم القتصادية من الجامعة المريكية ببيروت واسس الحزب الوطني
الشتركي وصار نائبا عنه بعد تحالفه مع حزب البعث والجبهة الوطنية بالبرلمان بين

 وهو1956  تشرين اول 29  واضطر الملك حسين لن يسميه رئيسا للوزراء بين 1970/1956
1956  تموز 23  يوم العدوان السرائيلي والفرنسي والبريطاني ضد مصر التي اممت في 

1957  نيسان 10  قناة السويس ولم يحكم طويل حي ثاقاله الملك في 

وسليمان النابلسي 

سبعة الفحيث حصلت السعودية على مساحة  والمملكة العربية السعودية تم توقيع اتفاق بين الردن1965تب10-في 5و

 لكي يبقى الردنخليج العقبة لتوسيع خطه الساحلي علىكمم الف 25 من الراضي الردنية مقابل حصول الردن على كمم

على تواصل مع البحرية السرائيلية التي تجوب البحرالحمروخليجي العقبة وتيرانه  

الشرقية فيما خسرت القدس  إسرائيل،وخسرفيهامغ سورية ومصر ضد1967-جزيران 5-دخلت الردن حرب 6و

 ومعظم صحراء سيناء هيمنتها على الضفة الغربية الفلسطينيةوخسرت مصرسورية هضبات القنيطرة 

من مواطنيها من الفلسطينيين60 ومصروالردن التي صار /ونزح من جديد آلف الفلسطينيين لسورية
21 -في7والذي صاروا يشكلوا اثقال اجتماعية وتجارية وسياسيةومصدر ازعاج لسرائيل 

الجيش العربي فتصدت لها قوات  لنهرالردن الحدود الردنية لحتلل الضفة الشرقية القوات السرائيلية عبرت1968رآذا

.مما إضطرالسرائيليون النسحاب تاركين وراءهم ولول مرة عددا من قتلهم دون يتمكنوا  من سحبها معهم الردني

قررت حكومة وصف التل بتنفيذ اوامرالملك واسرائيل بمنع انشطة الفصائل الفلسطينية ضد اسرائيل1970-في ايلول 8و

من الردنوتكليف الجيش الردني بتصفية مئات من الكوادر المقاتلة الفلسطينية وطرد معظم قيادات الفصائل الفلسطينية 

لسود) حيث تدخل جمال عبد الناصر لفظ النزاع بينا.بأحداث أيلول وسورية وسميت (للبنان 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86#cite_note-61
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1968
http://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D8%A2%D8%B0%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D8%A2%D8%B0%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%88%D8%A8_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%88%D8%A8_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A8_%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Sulayman_Nabulsi.jpg


الطرفين ودعاهما للقاهرة التي حظر لها ياسر عرفات ووصفي التيل الذي اغتيل
بالقاهرةكما خلقت صراعات بحكومة صلح جديد ووزير دفاعه حافظ السد وبين الرئيس

1973 تشرين اول  6-في 9والعراقي البكر ورئيس وزراؤه ووزير دفاعه حردان التكريتي  
الردن الذي ارسل لوائا  مدرعا للجبهة السورية ليشارك معسورية وو مصربين اسرائيل من جهة و جديدة اندلعت حرب 

 القوات السورية القوات العراقية ليؤمن الحماية ضد أي اختراق للقوات السرائيلية للجبهة الردنية واللتفاف على

هي الممثل التحريرالفلسطينية  منظمة وافقت الردن مع بقية الدول العربية على أن  1974قمة الرباط مؤتمر-ب10و

 الضفة الغربية وجعلها تابعة لمنظمةرتباط فك ا  الحسين  الملكقرر1988-في عام 11و..الشرعي للشعب الفلسطيني

.الردني مجلس النواب من الضفة الغربية التحرير وتم استبعاد النواب الفلسطيين عن

علىياسر عرفات لبنان و( حافظ السد فاروق الشرع ) و سوريةو حسين)وافق الردن( المللك1991-في عام 12و

( بوش الب / الوليات المتحدة ( اسحاق شامير ) بمؤتمر مدريد برعاية إسرائيل المشاركة  بمفاوضات سلم مباشرة مع

دون التوصل لتفاقات سلم على الرغم من التنازلت الجغرافية والعسكرية والسياسية التي قدمتها  كل ووزير خارجيته

الدول العربية المشاركة بالمؤتمرللحكومة السائيلية التي  ل تريد سلما لنها تنمو وتنعتش على الزمات والفتن والحروب

تم ابرام .اتفاقية1994  تشرين اول 26في  -13 وبالمنطقة لتستغل دعم وتعاطف الدول اليرو امريكية معها 
سلم بين الملك حسين ورئيس الوزراء السرائيلي رابين بواشنطن بحضور الرئيس

دخل الردن اثنان من المخابرات السرائيلية بجوازي سفركندي وحاول1997 /-في أيلول14و  Clintinالدمقراطي 

 اضطرها الملك حسين اسرائيل بتجميد علقات بلده معها مما.وهددالفلسطينية حماس زعيم حركة خالد مشعل تسميم

لحضار الترياق المضاد للسم وإطلق سراح العشرات من الردنيين والفلسطينيين من سجونها منهم الب الروحي

ساهم الملك-15و .غزة  قطاع  بقصف جوي داخل2004الذي ستغتاله اسرائيل بأوائل عام  أحمد ياسين الشيخ لحماس
حسن بتشجيع  صدام لرتكاب حماقات اعلن الحرب ضد ايران التي استمرت ثمان سنوات ولغزو الكويت

 وكئانه ينتقم من الشعب العراقي لبن اعمامه فيصل الثاني بن غازي ولعبد الله بن علي 1991  عام 

وليخدم اسرائيل والقوى اليرو امريكبة 
تلقى الملك حسين العلج من مرض السرطان لفترة طويلة بالوليات المتحدة وجاء خصيصا للردن والغى ولية العهد-16و

.كما فعل من قبله معظم الخلفاء العرب والمسلمين  وعاد للوليات المتحدةلبنه البكر عبد ا )المير حسن( من شقيقه

وحضرتشييعه الرؤساء فورد وكارتروبوش الول وكلنت وتاتشرلكونه العميل النموذجي لسرائيل1999توفي فيها عام و

والوليات المتحدة  

م 1999ورابعا- الملك عبد ا الثاني بن حسين منذ عام 
القائمة على فكرة النحناء-استمر باتباع سياسة والده الميكافيلية 2-يجيد لغة امه النكليزية افضل من لغة والده العربية و1

تجدد التوتر الردني السرائيلي2000- في ايلول 3وامام العواصف والستفادة القصوى من الصراعات 

بعيد قيام شارون مع مجموعة من ازلمه بزيارة مسجد القصى واندلعت انتفاضة
بقي الردن قاعدة لصدير العملء2003-منذعام 4فلسطينية لتزال تسيربوتائر متباينة ,و

 شهد الردن ثلثة تفجيرات إرهابية بثلث فنادق بعمان2005تشرين الثاني 9في -5وضد العراق وسورية.

أبومصعبالردني  وأعلن.115شخصامنهم المخرج السوري صلح العقاد وجرح  57قتل فيها ما ل يقل عن 
انطلقت موجة من المظاهرات والمسيرات 2011كانون الثاني  عام 14- 6.ومسؤوليته عن الهجوم الزرقاوي

الحتجاجية من مختلف أنحاء الردن متأثرة بموجة الحتجاجات العربية العارمة التي اندلعت بعدد من الدول العربية  مطلع عام

بتشكيل حكومة معروف البخيت كلف .و2009 التي تحكم البلد منذ كانون الول وحلم حكومة سممير الرفاعي 2010

لمتصاص جزئا من نقمة الناس الذين طالت  لبطالة نصفهمجديدة لتقوم بإصلحات سياسية واقتصادية سريعة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%85%D8%B5%D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%85%D8%B5%D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D9%85%D8%B4%D8%B9%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7_1974
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7_1974
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1


 الحزاب الردنية-اهمIXو
حزب ضعيف بين الطلب وبعض الساتذة وبعضحزب البعث العربي الشتراكي 

الكوادرالدارية 
. حزب شبه ممنوع الحزب الشيوعي -2و
حزب جبهة العمل السلمي-3و
-حزب الوسط السلمي. 4و
حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي -و5و
-الحزب الوطني الدستوري. 6و
- الحركة القومية الديمقراطية الشعبية. 7و
-حركة حقوق المواطن .8و
-حزب الشغيلة الشيوعي.9و
-احزاب ذات طبيعة مناطقية وقبلية  .10و
-حركة التحرر الوطني ( محظور ).11و
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Palestine بفلسطينالسياسة-Chapitre XIIالفصل الثاني عشر 

-يمتد تاريخ فلسطين كغيرها من شعوب بلد الشام وبلد الرافدين واسية الصغرى1
والوسطى وبلد فارس وبلد النيل والحبشة وشبه القارة الهندية والصين وكذلك بعض

شعوب اوربة وهو ما يسمى بشعوب العالم القديم لفترات موغلة بالقدم تمتد طويل
قم 4800/8300بين Néolithiqueبعمق التاريخ لما يسمى العصر 

 الحجري ترقى للعص  تل العبيد  بمنطقةبريةبحيرة ط وجدت اثار الوجود البشري بمنطقة جنوبي قم1000.000منذ و
 قم3000 /5000بين  النحاوسي  العصر  وفينشأت المجتمعات الزراعية. قم  5000/  10000بين الحديث

والبحر الميت وبئر السبعوجدت ادوات نحاسية وحجريةبمناطق اريحة 

قم ظهرت فيها بعض القبائل الكنعانية اليمنية الجنوبية التي كانت2500/3000 بين 11و
قد انتشرت بئاجزاء من فلسطين وسورية ولبنان وعبر بعظهم البحر نحو ارتيرية واثيوبية

ومصر بحثا عن الرزق .
• 

تواجدالكنعانيون أقدم مواطنو فلسطين

الذين حكموا بفلسطين ومدوا نفوذهمLes   Hyksos   -بين ظهرت قيها خضارة قبائل  111و

قم كما سنشير 1525/1680لمصر لمدة قرن امتدت بين 

 وحرر بلده من الهكسوس واوسس   السللة الثامنة عشر1580لوحة تمثل أحمووسة الول ولد عام  
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قم وهو يقاتل  الهكسوس الذين  قاتلهم ببلدهم  الفرعون1506 ومقتله عام 1580وحكم بين 
قمواشتهر بانتصاره عليهم (بمعركة قادش) / د احمد وسووسة1450/1504تحوطمس الثالث  حكم بين 

  . 859و739بكتابه المفصل بتاريخ العرب واليهود مصدر وسابق ص 

 تنفذوا على شواطئ صورles Phniciens   قم  ظهرت حضارةقبائل 200/800-بينIVو

طرابلس وانتشروا هلى معظم سواحل المتوسط الجنوبية حتىوصيدة وبيروت و 
قراطاجة بتونس التي جعلوها عاصمة لهم ومنها تنافسوا مع الغريق والسبان والرومان

كما اشرنا

V قم 721/1025-دولة بني اسرائيل بفلسطين بين 

1982/1900كان الدكتور المهندس والثاري اليهودي العراقي احمد سوسة عاش بين 

 بمطبعة الوراق2014قد كتب عدة كتب منها مفصل العرب واليهود في التاريخ طبع عام 
 لما يلي745/738ببيروت جاء فيه في ص 

قم هاجرت قبائل  الكنعانيون( الساميون) من شبه جزيرة العرب3000/3500بين 
لفلسطين ومنهم الكنعانيين (اليبوسيين) الذين اسسوا مدينة اورشليم التي تعني

الرض المبركة / دار السلم وهي كلمة كنعانية وعربية   حيث يقول الشاعر العربي
الجاهلي مخاطبا ابنته 

افي الطوف خفت على الردى-- وكم من رد اهله لم يرم

( فحمص)ف( اورشليم)9وقد طفت للمال افاقه ( عمان 

709د, احمد سوسة ص 

قم هاجر ت قبائل العموريون( الساميون) من شبه جزيرة العرب الى كل3000وفي عام 
من العراق وسورية وفلسطين 

قم هلجر السومري( السامي) ابراهيم بن تارح بن تاعور مع زوجته ساره من1900 وفي 
بلد سومر ومنها لشبه جزيرة العرب حيث تزوج هاجر التي انجبت له ا(سماعيل)  الذي

ينسب له العرب المستعربة من ال قريش وبني هاشم والمويين وغيرهم الذين يقطنون
الحجاز  قبل ان تنجب له زوجته الولى ولده الثاني (اسحاق ) ثم غادر لوادي حران قبل

قم1850ان يصل لمدينة الخليل بفلسطين التي توفي فبها عام 

قم قام الفلسطينيون  الهكسوس ( الساميون ) بغزو مصر وشكلوا1580/1785وبين 
قم من فلسط ين ال (يعقوبويسمى1720فيها   والتحق بهم عام 17/13السللت بين 

 788/741بالتوراة اسرائيل وهو ذ بن اسحاقبن ابراهيم / د احمد سوسة ص 

قم خرج موسى مصر مع اربعة الف من اتباعه فيهم اخيه هارون وكثير12900وفي عام 
من الهسكوس الذين كانوا قد امنوا مثل موسى بالديانة التوحيدية وهي عبادة الشمس

التي اقرها احد فراعنة السللة الثامنة  عشر وهو الفرعون امنحوتب ويعرف باسم
قم فيما تنكر لها خايفته الفرعون1353/1369او 1358/1375امنوفيس الرابع  وحكم بين 
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1233/1300رعمسيس  او رمسيس الثاني مؤسس السللة التاسعة عشرة وحكم بين 
قم وبدئا يعاقب ويضطهد من اعتنق دين رمسيس التوحيدي فاضطر (موسى مصر) لن
يهرب مع اخيه هالرون وبعضا من اهلهما ومعهما اربعة الف معظمهم ممن بقي بمصر
من هكسوس فلسطين ووصوا لصحراء سينة حيث بقوا فيها اربعين سنة تزوج خللها

من قبل (يشوع بن نون )بامرموسى واعلن عن وصاياه العشرة قبل ان يغتال من قبل  
,741/740الرب بئاعتباره خائنا / د ااحمد سوسة ص 

قم دخل فلسطين من بقي من قوم موسى ويطلق عليهم1025/1125وبين 
( الموسويين )ووصلوا مدينة اريحةووجدوا فيها وبغيرها من مدن فلسطين اقوام

سبقتهم لها منذ قرون طويله كما اشرنا فدخلوا بصراع مع اهلها وقتلوا كل من فيها
من الرجال والنساء والطفال وسرقوا الفضة والذهب وانية النحاس والحديد

ووضعوها ب(خزانةالرب )اي بيت المال اي انهم فعلوا بمدينة اريحة اسؤئا مما
سيفعل الشوريون والبابليون بهم غير الفلسطينيين انتصروا على سلطة القضاة

 ومقتله مع اولده الثلثة1025الموسويين بقيادة (الملك شاول ) الذي حكم بين 
من قبل الفلسطينيين الذين استولوا على ما يسمى تابوت العهد ,اي ان

الفلسطينيين اخضعو الموسويين بفترات قبل وخلل عهد القضاة حيث اخضعهم
اول المر( كوشان رشعتايم) ملك ارام النهرين ثمان سنين ثم هجم عليهم (بنو

عمون والعمالقة )واستعبدوهم اربعين سنة واستولوا على (تابوت العهد)بئاريحة
حيث تشير التوراة اكثر من مرة بان الموسويين القضاة وهم كل من 

(منسي بمقاطعة شان وما حولها 

ونفتالي بمنطقة بيت الشمس  

وزبولون( بقطرون وضواحيها)  

وافرايم ( بمنطقة جازر وضواحيها 

ويهوذا( بغزة وتخومها) ولم يستطع من جاء من بعهده من بني بنيامين من طرد
21و1/ قضاة فقرتا 2015اليبوسيين سكان اورشليم فسكنوا معهم حتى اليوم 

واشير في عكو( عكةوتخومها) لم يستطيع هو الخر طرد الفلسطينيين من ارضهم
فسكنوا وسط الكنعانيين والفلسطينيين والعموريين والحيثين والفرزيين والحيويين

واليبوسيين سكنة القدس واتخذوا بناتهم لنفسهم نسئا واعطوا بناتهم لبنيهم
وعبدوا الهتهم ,كما ان الموسويين اقتبسوا بعد دخولهم فلسطين اللغة الكنعانية

وحضارتها لنها هي السائدة ولنهم كانوا اقلية مهاجرة لرض كنعان / فلطسين
وان اللهجة العبرية المقتبسة من الرامية التي كتبت بها لحقا توراة بابل لم تظهر
ال بوقت متئاخر ولم يكن لها وجود بعهدي داود وسليمان كما اشارة بعهد القضاة

6/3الفقرات 

ولم يستطع التصدي للفلسطينيين  ال القاضي شمشون /احمد سوسة ص
739و572و563/562

)  طالوت   وورد اسمه بالقرئان  (الملك   مملكة إوسرائيل  والملك شاول قم أول ملوك 
 / انظرهو واولده الثلثة من قبل الفلسطينيين1010  ومقتله عام 1025  وحكم بين 
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565 ص 2014د احمد سوسةالمفصل بتاريخ العرب واليهود طبع دار الوراق لندن 

مملكة إوسرائيل) معناه محبوب هو ثاني ملك على دافيدوالملك داووود بالعبرية 
 قم.منها971 / 1010قم و حكم بين 1042. مواليد شاول البن الرابع للملك الموحدة

بني إوسرائيل أنبياءسبع سنوات بمنطقة حبرون والبقية باورشليم/ القدسوهو أحد 
،إل أنه باليهودية ملك ا وليس نبياا وكان محاربا وموسيقياالوسلميبحسب المعتقد 

).ويوصف على أنه أحق وأنزه ملوكالمزاميروشاعر ا حيث يعتبر مؤلف العديد من 
إسرائيل التاريخيين

 قم أحد931 واغتيل عام 971قم حكم بين 985( شلومو) مواليد  سليمانوخلف داود ولده  
هو أحدالتلمود وحسب ووسفر أخبار اليام الول الول  وسفر الملوك  حسب مملكة إوسرائيلملوك 

 وثالث ملوك إسرائيل ,كما ان مملكة سليمان التي يتبجحداودالنبياء الثمانية والربعين وإبن 
اليهود بعظمتها كانت اشبه بمحمية شرقية للفراعنة من خصومهم السيويين وخاصة

الشوريين واراد سليمان ان يجاري الفراعنة بالبذخ فاثقل هو الخر كاهل قومه بالضرائب
والديون وخاصة من حيرام ملك مدينة صورحيث اضطر لن يقدم له عشرين مدينة من ارض

مدينة الجليل مقابل الديون المتراكمة مما سهل للملك حيرام استخدام  شواطئ فلسطين
,واما566المجاورة له ليبني مزيدا من السفن والبحار حتى البحر الحمر / احمد سوسة ص 

هيكل سليمان الذي تعده التوراة مثل لوج عظمة سليمان فهو من صنع فينيقي مدينة صور
الذين بنوه على نمط معابد هم الكنعانية. كما ان اسم هيكل مئاخوذة من كلمة هيكال الكنعانية

ومثله قصر سليمان هو الخر من صنع فينيقي صور  واما نشيد سليمان وهو غزل صوفي فانه
يشبه ما كان لدى الفراعنة ( انا سوداء ولكني جميلة )

كما ان الحب والتقدير الذي كرسته( بلقيس ملكة )اليمن لسليمان يدل على عدم يهوديته لن
اليهود هم امشاج مختلطة  بشبه جزيرة العرب 

ولما لم يتمكن سليمان من احتلل الشواطئ الفلسطينية طلب معونة من فرعن مصر الذي ارسل
له جيشا ليحتلها كما ارسل له احدى بناته ليزوجها ليبقى ولم تكن مملكة سليمان قوية حيث لم

تمض فترة قصيرة على حتى لستولى عليها الفرعون شيشنق اول فراعنة السرة الثانية
والعشرين,وكان لسليمان سبع مئة امرئة منهن موابيات وعمونيات وأدوميات وصيدونيات

وحثيات.وثلث مئة من السراري كما تزوج احدى بنات فرعون التي كانت اكثر نسائه تئاثيرا
 وهناك شبه إجماع بين التوراتيين بأنها المرأةمصر القديمةعليه حيث أغوت قلبه بإتباع آلهة 

  فقد ورد في سفر الملوك أن تعلق سليمان بإله إسرائيل لم يكن كتعلقنشيد النشادالمعنية في 
والده داود بل ذهب وراء (عشتورث الهة الصيدونيين )وملكوم رجس العمونيين.وبنى مرتفعا
لكموش رجس الموابيين على جبل مقابل اورشليم.لجميع( نسائه غير اليهوديات ) وتوفي بعد

-واحب الملك وسليمان نساء غريبة1  وسفر الملوك الول وجاء أربعين سنة من الحكم المطلق , 

 من المم الذين قال عنهم2  كثيرة مع بنت فرعون موابيات وعمونيات وادوميات وصيدونيات وحثيات 
الرب لبني إوسرائيل ل تدخلون اليهم وهم ل يدخلون اليكم لنهم يميلون قلوبكم وراء الهتهم.فالتصق

 وكانت له وسبع مئة من النساء السيدات وثلث مئة من السراري فامالت3  وسليمان بهؤلء بالمحبة. 
نساؤه قلبه. وكان في زمان شيخوخة وسليمان ان نساءه املن قلبه وراء الهة اخرى ولم يكن قلبه
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84_(%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1
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https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
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 فذهب وسليمان وراء عشتورث الهة الصيدونيين وملكوم رجس4كامل مع الرب الهه كقلب داود ابيه.

 حينئذ بنى5العمونيين. وعمل وسليمان الشر في عيني الرب ولم يتبع الرب تماما كداود ابيه. 

وسليمان مرتفعة لكموش رجس الموابيين على الجبل الذي تجاه اورشليم.ولمولك رجس بني عمون.
 فغضب الرب على وسليمان6ووهكذا فعل لجميع نسائه الغريبات اللواتي كن يوقدن ويذبحن للهتهن.

لن قلبه مال عن الرب اله إوسرائيل الذي تراءى له مرتين واوصاه في هذا المر ان ل يتبع الهة اخرى
 فقال الرب لسليمان من اجل ان ذلك عندك ولم تحفظ عهدي وفرائضي  فلم يحفظ ما اوصى به الرب. 

 ال اني ل افعل ذلك في ايامك7التي اوصيتك بها فاني امزق المملكة عنك تمزيقا واعطيها لعبدك.

 من اجل داود ابيك بل من يد ابنك امزقها

 بان سليمان لم يكن يهوديا بل اشوريالنهJean Luis Bernardويرى الثاري الفرنسي 
كان نائب الملك تحت اسم( شلمانصو) وعبرنه اليهود لسم سليمان واغتيل على ايديهم 

 قم تم اغتيال سليمان من قبل قومه وبموته انقسمت الدولة لقسمين مما يدل على ان931  وفي عام 
الدويلة التي تشكلت بعهدي داود وسليمان لم تتوفر فيها ولها مقومات الدولة القومية اذ لم تكن لها

لغة او ثقافة او حضارة خاصة بها بل كانت قائمة كليا على تراث كنعاني بحت  تكون قبل ظهور
ان الديانة الحقائق التاريخية منها الموسوين بفلسطين بالف واربعمائة سنة كما تؤكد ذلك العديد من

اليهودية المقتبسة كليا من الشرائع الكنعانية والبابلية والفرعونية لم تكتسب الكيان الواقعي ال
بعد تدوين التوراة في السر البابلي في القرن السادس قم الذي يمثل بداية الديانة اليهودية التي
ليست لها علقة بتعاليم موسى الذي سبقها بقرون عديدة ول بمبادئ ابرهيم الخليل الذي سبق
موصى بقرون عديدة اي ان ( مملكة داواد وابنه سليمان لم تكن  دولة يهودية بل وثنية على

نمط الدول المجاورة لها وانتهت بلفوضى السياسية والدمار لنها كانت كسائر الدول الوثية اكثر
575/571/ احمد سوسة ص اهتماما بالقوة والبذخ وليس الهتمام بالرعايا 

غير ان القرئان تحدث عن سليمان بشكل ايجابي بئاكثر من سورة من سوره ومنها سور

ننس   منها قال تعالى:  والبقرة والنعاموالنمل وص سبأ هل م نا النج ن   واالن  نلودل لاينماانا جل را ل سل ش  واحل

ونا من يلوزاعل اك ناكلمن لا  واالطاينر  فاهل للوا ماسا خل لل ادن ا النامن لاة. ياا أايوها ل  قاالاتن نامن لاى وااد  النامن ا عا تاى إ ذاا أاتاون حا

رلونا عل من لا ياشن هل واهل ودل نل لاينماانل واجل ناكلمن وسل ما ط  را  ياحن كل ن ي أانن أاشن ز عن ون
ا واقاالا راب   أا ل ها كاا م نن قاون ما ضااح  فاتاباسا

بااد كا ت كا ف ي ع  ما لنن ي ب راحن خ  أادن ضااهل وا ا تارن مالا صاال حا أانن أاعن لاى واال دايا وا لايا واعا تا عا تاكا الات ي أاننعامن ما ن عن

ينا للوا 19-17اليات , وسورة النمل   الصاال ح  خل لل ادن ا النامن لاة. ياا أايوها ل  قاالاتن نامن لاى وااد  النامن ا عا تاى إ ذاا أاتاون حا

رلونا عل من لا ياشن هل واهل ودل نل لاينماانل واجل ناكلمن وسل ما ط  اك ناكلمن لا ياحن قالت أم " 18الية , وسورة النمل   ماسا
يا بني ل تكثر النوم بالليل فإن كثرة النوم بالليل تدع العبد فقيرا يوم:داودسليمان بن 

ائ ب ينا   القيامة دا أامن كاانا م نا النغا هل دن ا ل يا لا أاراى النهل الا ما قادا الطاينرا فاقا تافا ا أاون  وا يدا د  اباا شا ذا ذ  باناهل عا لعا لا

ب ين  لنطاان  مل ت يان  ي ب سل ناهل أاون لاياأن باحا اذن باإ  ب ناباإ   لا تلكا م نن وسا ئن طن ب ه  واج  ا لامن تلح  الا أاحاطتل ب ما يد  فاقا را باع  ين فاماكاثا غا

ين  يم.  ياق  ظ  رنش. عا ا عا لاها ء  وا ين ألوت ياتن م نن كلل   شا من وا هل ل كل أاةا تامن را تل امن دن ا  إ ن  ي واجا ماها ا واقاون تلها دن واجا

ونا تادل من لا ياهن ب يل  فاهل ن  السا من عا هل من فاصادا الاهل ما ينطاانل أاعن مل الشا يانا لاهل منس  م نن دلون  اا  وازا ونا ل لشا دل جل   ياسن

ل نلونا ا تلعن ونا واما فل ا تلخن لامل ما ياعن ارنض  وا اواات  واالن ما ءا ف ي السا ر جل النخابن ا  الاذ ي يلخن وا ل  دل جل ل لا إ لاها إ لا  أالا ياسن اا

يم  وا رابو النعارنش  النعاظ  ب ينا  هل ننتا م نا النكااذ  قنتا أامن كل ظلرل أاصادا نانن ه   قاالا وسا أالنق  ا فا ذا هابن ب ك تااب ي ها اذن

ونا عل ج  اذاا يارن من فااننظلرن ما هل نن  إ ن  ي أللنق يا إ لايا ك تااب. كار يم.  إ لاينه من ثلما تاوالا عا
ل ا النمالا إ ناهل   قاالاتن ياا أايوها

يم  مان  الراح  م  اا  الراحن إ ناهل ب سن انا وا لاينما ل م ينا  م نن وسل أنتلون ي ملسن لايا وا للوا عا ل  أالا تاعن ا النمالا قاالاتن ياا أايوها

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%B3%D8%A8%D8%A3
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http://www.enjeel.com/bible.php?ch=11&op=read&bk=11
http://www.enjeel.com/bible.php?ch=11&op=read&bk=11
http://www.enjeel.com/bible.php?ch=11&op=read&bk=11
http://www.enjeel.com/bible.php?ch=11&op=read&bk=11
http://www.enjeel.com/bible.php?ch=11&op=read&bk=11
http://www.enjeel.com/bible.php?ch=11&op=read&bk=11
http://www.enjeel.com/bible.php?ch=11&op=read&bk=11
http://www.enjeel.com/bible.php?ch=11&op=read&bk=11
http://www.enjeel.com/bible.php?ch=11&op=read&bk=11
http://www.enjeel.com/bible.php?ch=11&op=read&bk=11


ون  دل ها تاى تاشن راا حا عاةا أامن ننتل قااط  ا كل ر ي ما من
ون ي ف ي أا تل رل  أافن امن يد  واالن د  س  شا

ألوللو باأن واة  وا نل ألوللو قل قااللوا ناحن

ر ينا مل
اذاا تاأن ل كا  إ لاينك  فااننظلر ي ما لاةا واكاذا ا أاذ  ل ها زاةا أاهن للوا أاع  عا ا واجا وها دل ياةا أافنسا للوا قارن للوكا إ ذاا داخا قاالاتن إ نا النمل

للونا عا للونا  يافن وسا رن عل النمل ج  راة. ب ما يارن ياة  فانااظ  د  لاة. إ لاينه من ب ها وس  رن إ ن  ي مل ونان   وا لاينماانا قاالا أاتلم دو اءا وسل فالاماا جا

ونا راحل يات كلمن تافن د  ينر. م ماا آاتااكلمن بالن أاننتلمن ب ها ل خا ا آاتاان يا اا نلود  لا ق بالا  ب ماال  فاما من ب جل ت ياناهل أن عن إ لاينه من فالانا ج  ارن

رلونا من صااغ  لاةا واهل ا أاذ  ها نن من م  ناهل ر جا لانلخن ا وا من ب ها ل ). : 37 - 20 اليات، وسورة النمل (  لاهل ا النمالا قاالا ياا أايوها

ل م ينا تلون ي ملسن ا قابنلا أانن ياأن ها ش  ت ين ي ب عارن وما م نن  أايوكلمن ياأن ريت. م نا النج ن   أاناا آات يكا ب ه  قابنلا أانن تاقل فن قاالا ع 

و ي  أام ين. لاينه  لاقا إ ن  ي عا ام كا وا فلكا  ماقا تادا إ لاينكا طارن لنم. م  نا النك تااب  أاناا آت يكا ب ه  قابنلا أان يارن هل ع  ندا قاالا الاذ ي ع 
ه  س  رل ل نافن كل ا ياشن إ ناما كارا فا رل وامان شا فل رل أامن أاكن كل للوان ي أاأاشن ب  ي ل يابن ل  را ا م ن فاضن ذا هل قاالا ها ندا راا ع  تاق  ا راآهل ملسن فالاما

ن ي  كار يم. ب  ي غا إ نا را را فا ونا  وامان كافا تادل تاد ي أامن تاكلونل م نا الاذ ينا لا ياهن ظلرن أاتاهن ا نانن ها شا رن ا عا وا لاها   قاالا ناك  رل

ل م ينا ناا ملسن ا واكل ل ها لنما م نن قابن ألوت يناا النع  وا وا ك  قاالاتن كاأاناهل هل رنشل ا عا كاذا اءاتن ق يلا أاها ا كااناتن  فالاماا جا ا ما ها واصادا

م  كااف ر ينا ا كااناتن م نن قاون بلدل م نن دلون  اا  إ ناها ) 43 - 38 اليات، وسورة النمل(  تاعن

كان أول ملوكها (يربعام بن نباط )وهو ليس قم 721/931مملكة إسرائيل الشمالية عاشت بين 
،( وسبسطية) وكانت اكبر مساحة وبشرا وقد( كفر يربعام) حيث بنيالسامرة،وعاصمتها داودمن بيت 

 قم حينما721لعبادتها بدل من الذهاب لورشليم فئاوستجابوا له وانتهت عامعاياه رأوثاناا وهياكل ودعا 
 الفرات ووسبى الوسباط وأجلى اليهودشرق نهر آشورملك  تجلت بلوسر الثالثقم 721غزاها عام 

علما بئان الثاريين بمن فيهم اليهود يشيرون بانه ليوجد دليل اثري بوجودها(غير بعض الثار
 بل يوجد ذكر لسم (عمري) ملك يسرال،وهو اسم مذكوربالتوراة على أنه  وسبسطية  قرب قرية 

 بالردن  ذيبان   التي اكتشفت بمنطقة   مسلة ميشع  أحد ملوك مملكة إسرائيل الشمالية وجد ب 

 )وسليمانقم كان أول ملوكها (رحبعام بن 721/931عاشت بين  ومملكة الشمال
وعاصمتها أورشليم

قم غزاها شيشنق الول فرعون مصر واخذ خزائن بيت الرب  التي جمعها داود926وفي عام 
ووسليمان  

قم انفصل عنها (بنو ادوم )عنها ونصبوا عليهم841/848وبعهد الملك يهورام ملك يهوذا الرابع حكم بين 
ملكا من بينهم وتعرضوا لغزو الفلسطينيين والعرب والكوشيين الذين فتحوها واوستولوا على كل

الموال الموجودة ببيت الرب واوسروا الملك وحريمه 

وفي عهد (يوءاش) ملك يهوذا قرر حزائيل ملك الراميين غزو مدينة اورشليم واهلك رجالها واخذ الكثير
من ممتلكاتها

قم هجم ملك مملكة الشمال الوسرائيلي على767/796وفي عهد (امصيا) ملك يهوذا حكم بين 
اورشليم فهدم وسورها واخذ هو الخر خزائن الرب 

قم  من اخضاع مملكة اوسرائيل الشمالية وظم843/879وتمكن ( ابن هداد ملك دمشق) حكم بين 
منطقة جلعاد بشرق الردن لمملكته واخذ الجزية من مملكة يهوذا والمملكة الشمالية بعهد ملكها

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%86
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A9
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%84


قم626/911قم كما ان المبراطورية الشورية التي دامت بين 853/874( اخاب بن عموري) حكم بين 
تمكنت من اخضاع جميع اراضي بلد الرافدين 

قم تمكن  (فلوسر الثالث) الملك الشوري من اخضاع مملكة دمشق ووسبى اهلها732وفي عام 
وقتل ملكها (رصين )

قم توجه (فلوسر الثالث)لمملكة715/735وبنائا على طلب ( احاز بن يوثام ملك يهوذا ) حكم بين 
قم واوستولى على كل731/739اوسرائيل واوستولى عليها بعهد ملكها ( فقح ملك اوسرائيل ) حكم بين 

اوسرائيل ويهوذا ووسبا اهلها واخذهم لشور وعين عليها (الملك هوشع )

كما قام الملك الشوري ( شلمنصر الخامس) بحملة على مملكة اوسرائيل وحاصر مدينة السامرة
قم قبل ان يفتحها فيما اتم فتحها قائده بئامر من الملك الشوري الجديد722ثلثة وسنوات وتوفي عام 

(وسرجون الثاني) وقضى على مملكة اوسرائيل الشمالية حيث امر بئاجلء وسبعة وعشرين الف
ومائتين وثمانين يهوديا ونقلهم لحران ومنها للضفة الشرقية من نهر الخابور وميديةوهم من يطلق

عليهم اوسباط اليهودالعشرة الضائعين الين قطنوا بئاغلبهم بمدينة العمادية بكردوستان واعتنق الكثير
منهم الديانة المسيحية النسطورية مع احتفاظهم وسرا بديانتهم وتعلموا اللغات الكردية والسريانية
والعربية اضافة للغتهم العبرية واحل محلهم بالسامرة واورشليم اراميي مقاطعة حماه والحق بهم

قم 709قم العرب وبعض كوثي بابل عام 715عام 

قم681/705ولما انحاز (حزقيا ملك يهوذا ) لمصر غضب ( وسنحاريب)الملك الشوري الجديد حكم بين 
قم غزوهابعد ان اوستولى على ميناء صيدون ( صيدة) وهروب ملكها ( لولي) ولم يحتل701فقرر عام 

صور لنها محصنة فيما اوستسلم له ملوك ارواد وبيبلوس ( جبيل) واشدود ومؤاب وعمون وادوم فيما
بعث فرعون مصر جيشا لفلسطين واوستولى على اشقلون ( عسقلن) كمحاولة لحماية حزقيا  غير

ان وسنحاريب انتصر عليهم وعسكر بمدينة ( لخيش) واحتل عقرون وحاصر وستةواربعة قرية اخرى
منها وفرض حصارا على اورشليم وجزيةواوسر منهم مائتي الف ومائة وخمسين رجل وامرئة

على الملك حزقيا الذ ي لم يبق له غير مقره بالقدس حيث وزع وسنحاريب كثيرا من اراضيه وقراه لكل
مملكة يهوذا التيمن ( ميتيني) ملك اشدود و( بادي) ملك عقرون و( وسيلبيل ) ملك غزة.وبقيت 

721  ) خاضعة للشوريين بين Bait Oumory  كان يسميها الشوريون ( بيت عومري 
قم ولم يرد بالكتابات الشورية مصطلح اوسرائيل التي وردت626  وحتى وسقوطهم عام 

بالتوراة البابلي متئاخرا بالقرن الخامس قم وهو الذي اطلق على الذين وسباهم
 / احمد وسووسة صوسنحاريب ( الوسباط العشرة المفقودة )..وهي لم تكن دولة بل قبيلة

587/584

 الثاني ملكنبوخذ نصرقم تعرضت اورشليم لغزو البابليين ( العموريين ) بعهد ملكهم ( 606وفي عام 
قم غزاها593قم واجبرها على دفع الجزية ولما امتنعنوا عن دفعها عام 562/605 ) حكم بين بابل

ووسبى عشرة الف من يهودها واوسكنهم شمال شرق العراق  وعين عليه ( صدقيا)عم
قم  بعهد صدقيا الذي تحالف معالفرعون حوفرا الذي كان يطمح586يهوياكين).ولما تمردوا عام 

كئاوسلفه ظمان هيمنتهم على بلد الشام  غزاهم هذه المرة نبوخذ نصر الثاني بنفسه واقام بمدينة
( ربلة ) ومنها انتصرجيشه  على الجيش الفرعوني واحتل اورشليم وقبض على صدقيا وتم ذبح

اولده امامه وفقئت عيناه واظيف الى الخمسين الف وسبي منهم النبي دانيال الذي توفي بمدينة
قم مثلما724/931   وهكذا انتهت مملكة اسرائيل ( بيت عموري) التي دامت بين الكفل البابلية 

قم  وورثتهم قبيلة عربية يطلق عليهم586/931  انتهت مملك ةيهوذا التي دام حكمها بين 
الدوميون  من نسل عيسو حيث كانوا يقطنون  جنوب شرق فلسطين  وحكموا من الخليل الى

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
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قم4/37  بئر سبع وادي عربة وكان من حكمام الدوميين المتئاخرين هيردوس الكبير حكم بين 
602  وخلفه ابناؤه ارخيلس وانتيباس وفيليب / احمد سوسة ص 

من تصميم انتون1901  قم صورة عام 562/605  نبوحذ نصر الثاني ابن نبوبول سر حكم بين 
نيستروم

 وفي بابل تمت كتابة التوراة الذي يسمى ( التوراة البابلي )والمئاخوذ بغالبيته من شريعة حمورابي
مادة كما يشير الدكتور المهندس احمد سوسة بكتابه مفصل العرب واليهود بالتاريخ282بموادها ال 

2014طبع دار الوراق لندن 

قم 586/931 ومملكة يهوذا بالجنوب امتدت بين 

غزا الملكقم 539ففي عام قم ..333/539لنفوذ الفارسي( اللخمي) بين -اVIو
ليهود بالعودة/ بلد الرافدين واحتل مملكة بابل وسمح لمن يرغب من السباياا  Kourch  /Cyrosالفارسي

لفلسطين لكن الغالبية منهم فضلت البقاء حيث لقوا معاملة حسنة من قبل الفرس وبعظهم صار ملكا وتقلد
وظائفا ادارية ومحاسبية من عاد منهم قطن باورشليم وصارت مملكة يهوذا ولية من وليات الفرس حيث
عينوا عليها ( زربابل) الذي دعمه الملك الفارسي اللخمي دارا الول لعادة بناء الهيكل وحتى سقوط بلد

م،.ق 332فارس عام 
 وكان اليهود يتكلمون فيما بينهم ببابل اللغة الرامية لن العبرية المشتقة من ارامية كانت قد بدئات لحقا مع

قم 333/539كتابة التوراة والتلمود البابليين بفترة النفوذ الفارسي اللخمي على بابل بين 

قم خضغت كل63قم / 332ين بقم  ,64/333- النفوذ اليوناني-الغريقي بفلسطين بين VIIو
قم323الذي هزم الفرسبمعركة اربيل وتوفي عام  السكندرالمقدونيلجنرالت بلد الشام بما فيها فلسطين  

LesDiadochisببابل واصبحت مقاطعات بلد الشام  تحت حكم  جنرالته الذين يطلق عليهم الخلفاء 
 الملقب (المظفرSeleucus Iحيث سيطر  ببلد الشام Les Seleucidesوهم السلوقيون

Nicator قم ويعتبرمؤسس الدولة السلوقية بسورية وعاصمتها أنطاكيا. واستمرت281/312 ) حكم بين
قم علي يدي الرومان الغربيينوتعرض اليهود بعهدهم وخاصة بعهد الملك الغريقي63حتى سقوطها عام 

قم حيث دمر الهيكل واجبرهم على اعتناق الوثنية164/175انطيوخس الرابع الملقب ( ابيفان) حكم بين 
قم سميت باسم ثورة المكابييبن نسبة لقائدهم مكاب/37/166اليونانية مما ولد مقاومة وثورة دامت بين 

611احمد سوسة ص 
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حكم بين-) Soterالملقب (المنقذ Ptolemy I وفي مصر هيمن جنرالت الكسندر المقوني برئاسة

قم حيث43أسس الدولة البطليمية بمصر وعاصمتها السكندريةواستمرت  حتى عام  قم و256/323
 اسقطهم الرومان الغربيون

وكانوا قد دخلوا قبلها بصراعات فيما بينهم من اجل الهيمنة على المنطقة فدارت بينم خمسة حروب دامت
بين السلوقييين بالشام والبطليمية ببلد النيل قم 301عام  Battle of Ipsus سنة منها معركة 22

الذين فرض سيطرتهم على بلد الشام بما فيها فلسطين التي خضعت لهم مع المدن الساحلية اللبنانيةبين
وخضعت لهم القبائل اليهودية مع غيرها من القبائل والشعوب الفلسطينية وانظم لهم قادما منقم 198/301

سلوقي سورية (يهوذا المكابي الذي شكل قبيلة المكابيين) وسكن بضواحي القدس 

 بعد الميلد395قم / 64-النفوذ الروماني الغربي بفلسطين بين VIIIو
بعض شواطئ من بلد الشام وجعلها احدى الوليات Pompeeاحتل الجنرال الروماني قم 64في عام 

قم ونشب صراع بين الجنرالين44واغتياله عام 49الرومانية بعهد المبراطور القيصر حكم بين بين 
 قم عين هيرودس الدومي ملكا على39/4الرومانيين انطونيوس الذي اندحرامام اوكتافيوس حكم بين 

يهوذا والجليل وسمح لهم باعادة بناء الهيكل غير انه كان يدعو لنشرالثقافة الرومانية وعبادة اله الرومان
جوبيتر 

م الذي  كان يعتبر بنظرالرومان37  -14   حكم بين   تيبريوس   Tiberious      وبعهد المبراطور الروماني
 بينم ( صلب المسيح بن مريم بن يوسف النجار ولد30/29تم في عام )  Jupeter/ Jupetaire  الههم (

 وبشبابه لحظ ثقل النفوذ الروماني على بلده وصمت رجال الدين اليهود عن هذا الوجود الذي كان قم2/4
يفرض ضرائبا كبيرة على الناس وبدئا ينتقد هذا التحالف المصلحي بين الطرفين وجمع حوله عصبة من
مريديه وحواريه وبدؤوا يجوبون ببعض المناطق ينتقدون ممارسات شعوذة  الكهنة وااشياخ اليهود وقال
لبعضهم لقد حولتم المعابد لمغارات لصوص وادان بعض طقوسهم حول قتل الزانية ومنها مريم المجدلنية
التي انقذها من محاولة قتلها رجما عندما وجه قوله لهم (من كان منكم بىل خطيئة فليرجمها فتراجعوا) لن

هم وكل الناس لهم اخطائهم المتعددة الشكال كما انه اثبت قدرات معنوية منها مداواته ( نفسيا لرجل
( ضرير/ اعمى ففتح عينيه واشفى  عيزر المريض  كما انتقد احجام اليهود بالعمل  يوم السبت وتسائل ماذا
لو سقط العجل الذي تعبدونه ببئر بيوم السبت هل تتركونه ليوم الحد ؟ فصارعيسى وكئانه الفيلسوف / النبي

قم الذي1450/1504ابراهيم و موسى الذي حاجج ودحظ جبروت الفرعون (تحوطمس الثالث) حكم بين 
خلف اخناتون الذي كان اول فرعون يدعو لله واحد ل شريك له والذي اخذ عنه موسى فكرة التوحيد / انظر

2014د المهندس والمؤرخ احمد سوسة باحدى كتبه بعنوان العرب واليهود بالتاريخ طبع دار الوراق لندن /
الحاكم الروماني من انه ينتقد المبراطور الروماني   Pilate  واشتكاه اليهود للحاكم الروماني  بيلت 548ص 

حيث كان يعتبر بنظرالرومان  م 37  -14   حكم بين   تيبريوس   Tiberious   وكان في حينه  
يقبض عليه ويحاكمه وسئاله عن رئايه  ) فئاضطر الجنرال بيلت ان Jupeter/ Jupetaire  الههم (
فئاجابه بان (ما للله ل وما لقيصر لقيصر) فلم يجد ما يبرر له من سجنه فعفا   Tiberious  بالمبراطور 

عنه مما اقلق اليهود الذين استمروا بالبحث عن تهم وذرائع جديدة لسجنه وقتله مما اجبر الجنرال بيلت لن
م مع اثنين من المجرمين فصار بنظراتباعه نبيا ورسول فصار له اتباع كثيرون33/30  يعدمه بين عام 

استشهدوا من اجل عقيدته بفلسطين وبقية بلدان بلد الشام قبل ان ينتقلوا لرومة و لغيرها 

لق بأمر ا، وقارن خلقه بخلق   حيث خلقآدمكما اشار القرئان  لعيسى ولمه بالتعظيم على انها عذراءو خع
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آدم من دون والدين، ولكن بأمره (كن فيكون) وانه لم يصلب بل تم صلب شبيه له وان ا رفعه للسماء مع
ا يدقعولع لدهع كعن ن.مد ا فدإه ر  ا يدشداء إهذدا قدضدى أدمر لعقع مد ع يدخر من يصطفيهم ومن اليات القرئانية التي ورد بحقهما(كدذدلهكه ا.

.. لاينك فديدكعونع اق طن عا لاة  تلسا ع  الناخن ز  ي إ لاينك  ب ج ذن ر ياا واهل تاك  وسا عالا رابوك  تاحن زان ي قادن جا ا أالا تاحن ت ها ا م ن تاحن (فاناادااها

ناا).  ين راب ي واقار  ي عا ل ي وااشن ن ياا فاكل طاباا جا عدلدنهي ندبهياا رل جد تدابد ود ه آدتدانهيد الركه ك ا أديرند  قدالد إهنهمي عدبردع ا. بدارد عدلدنهي مع جد ود

ياا تع حد ا دعمر كداةه مد الز. ةه ود لد انهي بهالص. صد أدور ا كعنرتع ود ياا  مد قه ا شد ب.ار  عدلرنهي جد لدمر يدجر ددتهي ود اله ا بهود بدرا مع عدلدي.  ود الس.لد ود

ياا مد أعبرعدثع حد يدور وتع ود مد أدمع يدور تع ود لهدر مد وع ن    يدور يدمد قعلر فدمد رر يحع ابرنع مد سه د هعود الرمد يند قدآلعوار إهن. ام ل.قددر كدفدرد ال.ذه
اته اود لركع الس.مد ه مع م له يع ا ود مه ضه جد ن فهي الدرر مد هع ود أعم. يدمد ود رر يحد ابرند مد سه لهكد الرمد ادد أدن يعهر يرئ ا إهنر أدرد ه شد ند ام لهكع مه يدمر

ير  ء  قدده م شدير ع عدلدى كعله ام ا يدشداء ود لعقع مد ا يدخر مد ا بديرندهع مد ضه ود الدرر ا بايننا   ود صاد  قاا ل  ما ق   مل لاينكا النك تاابا ب النحا نازالا عا

نج يلا رااةا واال  أانزالا التاون ينه  وا ينه  م نا  يادا ا بايننا يادا صاد  قاا ل  ما ياما مل رن ى ابنن  ما لاى آثاار ه م ب عايسا ناا عا ين   واقافا

ينا تاق  ظاةا ل  لنمل ع  ون داى واما رااة  واهل ينه  م نا التاون ا بايننا يادا صاد  قاا ل  ما نلور. وامل داى وا نج يلا ف يه  هل نااهل ال  آتاين رااة  وا   التاون

ونا قل مل النفااوس  ئ كا هل لـا ألون ل فا ا أانزالا ا  كلم ب ما ل ف يه  وامان لامن ياحن ا أانزالا ا  نج يل  ب ما لل ال  كلمن أاهن لنياحن ا  وا فالاما
دن ب أاناا ها ناا ب ال   وااشن نل أانصاارل ا   آما واار يوونا ناحن را قاالا مانن أانصاار ي إ لاى ا   قاالا النحا فن مل النكل هل نن ى م  أاحاسا ع يسا

ونا ل مل اه د ينا  ملسن ناا ماعا الشا بن تل ولا فااكن ناا الراوسل اتاباعن ا أانزالاتن وا ناا ب ما باناا آما واار يوونا ياا  را ..اذن قاالا النحا

ن ينا م  نتلم موؤن ا إ ن كل وان ا  اء قاالا اتاقل ما ةا م  نا السا آئ دا ناا ما لاين ن يلناز  لا عا
يعل رابوكا أا تاط  لن ياسن ياما ها رن ى ابننا ما   ع يسا

د ينا اه  ا م نا الشا لاينها تاناا واناكلونا عا قن لاما أان قادن صادا ناعن للوبلناا وا ئ نا قل ا واتاطنما ها نن اللوان نلر يدل أان ناأنكللا م  قاالا  قا
ناا قن زل ر ناا واآياةا م  نكا واارن اوال ناا واآخ  يداا ل   اء تاكلونل لاناا ع  ما ةا م  نا السا آئ دا ناا ما لاين نز لن عا

باناا أا ما را ياما اللاهل رن ى ابننل ما ع يسا

رل الرااز ق ينا ين أانتا خا ا  وا دا بلهل أاحا ذ   اباا لا ألعا ذا بلهل عا ذ   إ ن  ي ألعا دل م نكلمن فا رن باعن فل لاينكلمن فامان ياكن ا عا ناز  للها ل إ ن  ي مل قاالا ا 

الام ينا ك ن  م  نا النعا لـا ا صالابلوهل وا ا قاتاللوهل واما ولا ا   واما ياما راوسل رن ى ابننا ما يحا ع يسا ل ه من إ ناا قاتالنناا النماس  واقاون

يناا ا قاتاللوهل ياق  لنم  إ لا ات  بااعا الظان   واما م ب ه  م نن ع  ا لاهل هل ما ك   م  نن وان ف يه  لاف ي شا تالافل إ نا الاذ ينا اخن من وا ب  ها لاهل   شل

ك يماا ز يزاا حا ل عا ل إ لاينه  واكاانا ا   يؤمن المسلمون بنزول عيسى بن مريم مرة أخرى  بال رافاعاهل ا 
هل للرض قبل فترة قصيرة من يوم القيامة حيث ذكر القرآن:. نن كا م  مل ثالا إ ذاا قاون ياما ما رن ر با ابننل ما لاماا ضل وا

دوونا ونا  ياص  مل ص  م. خا من قاون لا بالن هل دا بلوهل لاكا إ لا جا ا ضارا وا ما ر. أامن هل ين ناا خا تل ناا  واقااللوا أاآال ها بند. أاننعامن وا إ لا عا إ نن هل

راائ يلا ثالا ل بان ي إ وسن لننااهل ما عا لاينه  واجا ونا  عا للفل ارنض  ياخن ئ كاةا ف ي الن كلمن مالا نن لنناا م  عا اءل لاجا لاون ناشا لنم.  وا إ ناهل لاع  وا

يم. تاق  رااط. ملسن ا ص  ذا ون  ها ا وااتاب عل تارلنا ب ها ة  فالا تامن اعا ب ين.  ل لسا و  مل دل ينطاانل إ ناهل لاكلمن عا ناكلمل الشا دا   والا ياصل

ا وا اا اتاقل ونا ف يه  فا تال فل ضا الاذ ي تاخن باي  نا لاكلمن باعن
ل ماة  وال  كن كلمن ب النح  تل ئن ى ب النباي  ناات  قاالا قادن ج  اءا ع يسا لاماا جا وا

ون  يعل أاط  يم.  وا تاق  رااط. ملسن ا ص  ذا وهل ها بلدل بوكلمن فااعن ب  ي وارا وا را ا هل ينل.  إ نا اا ن ه من فاوا زاابل م نن باين احن تالافا الن فااخن

م  أال يم  اب  ياون ذا وا م نن عا رلونا  ل لاذ ينا ظالامل عل من لا ياشن تاةا واهل من باغن ت ياهل ةا أانن تاأن اعا ظلرلونا إ لا السا لن يانن   ها

 ) الذي عين (Caligola/Caracalaكما صار المبراطور الروماني الجديد ة41/39وبين 
Aghribiya  الدومي خلفا لهيرودس ) ملكا على اليهود

م (اغريبا هيرودس ملك اليهود 44م كان عهد المبراطور كلوديوس الذي توفي بعدهفي عام 54/41وبين 
م سبعة جنرالت رومان عاصربعظهم المبراطور الجديد 66/44 فعمت الفوضى بلفلسطين بين 

الروماني ودعو م تمرد بعض احبار اليهود على الحاكم 66مالذي حدث بعهده عام  68/54 نيرون حكم بين 
 له وهو ما يحتاجه بانشطته العسكرية المتكررةاتباعهم لعدم دفع الضرائب



 حاكما جديدا  وعين  م 79  -69       حكم بينVacinien     فسبسيان   التاسع   المبراطورNironوعندما خلف 
الذي وصل لفلسطين وقضى على تمرد احبار وفلحي اليهود ودمر   Titous  لبلد الشام هو ولده  الجنرال 

معبدهم مثلما دمره من قبل نبوخذ نصر وقتل من اليهود ثلثمائة الف شخص وهم اكثر بستين مرة سبايا
نبوخ نصر الثاني وأخذ بعظهم سبايا لرومة تم بيعهم فيها عبيدا ومنها انتشروا لبعض بلدان اوربة وصار

Les  تمييزا لهم عن اليهودالساميين الشرقيين    Les Ashkenases  يطلق عليهم اليهود الوربيون 
Sefarades 

دمن م عاد بعض اليهو117/98       حكم بينTrajan     م وبعهد المبراطورالثالث عشر تراجان106  وفي عام 
رومة لفلسطين واستمروا بممارسة الستغلل والتهرب من دفع الضرائب واتهام الرومان بالكفر 

م حاكما بفلسطين135  وعين عام      م   138  / 117  حكم بين    Hardien  وبعهد المبراطور الرابع عشر 
 الذي امر اليهود بعدم ممارسة عملية اختتان الولد وعدم قراءةJolious Sevros  الجنرال الروماني 

ألف نسمة    580   واتباعه فقتله وقتل معه Barkhoba     التوراة وظرورة العمل يوم السبت. وتصدى لتمرد

ولم يبق منهم بفلسطين ال شيوخا وعجائزا حيث تشتت غالبية اليهود  ببقية وليات بلد الشام  ومصر
وشمال افريقية وبعظهم رحل لشبه جزيرة العرب  حيث قطنواببعض مدن اليمن وبالحجاز وهم لم يشكلوا

يوما ما وطنا موحدا ول شعبا واحدا وكانوا يتكلمون اللغة الكنعانية واللغة الرامية  لن لغتهم العبرية  التي
هي امتداد للرامية تشكلت  منذ القرن الخامس قم لحقا 

 المسيحية وانتشرت المسيحية ليس فقط بالقسطنطينيةConstantin Iم اعتنق المبراطور333وفي عام 
) حيث ولد يسوع المسيحالضفة الغربية م (كنيسة المهد ببيت لحم جنوب335بل بفلسطين حيث بنى عام 

وهي الولى بين الكنائس الثلث التي بناها المبراطورقسطنطين استجابة لطلب فلسطين م كنائسوهي اول
.وصارت Niceeم بمدينة نيقيه325السقف ماكاريوس بالمجمع المسكوني الول الذي انعقد عام 

الديانة اليهودية تواجه حربا عقائدية من الدين الجديد وتعرض الكثير منهم
لتصقيات جسدية بئاعتبارهم شركاء بجريمة قتل السيد المسيح 

م تم395م فترة النفوذ الروماني الشرقي البيزنطي .ففي عام 638/395-بين IXو
تقسيم المبرتطورية الرومانية لقسمين هما. 

المبراطورية الرومانية الغربية التي مقرها رومة وتحكم المقاطعات الوربية وسقطت عام
م476

والمبراطورية الرومانية الشرقية ا/ البيزنطية ومقرها القسطنطينية وتحكم مقاطعات بلد
م 1453الشام ومصر ومقاطعات شمال افريقية واستمرت حتى عام 

م638النفوذ السلمي بفلسطين منذ عام - Xو

م انتصرالجيش السلمي بعهد الحليفة الثاني عمربن الخطاب حكم بين536في عام اول 
البيزنطي(والمبراطور م على جيوش المبراطورالروماني السابع والخمسين 644/634

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B3%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%86


م بمعركة نهر اليرموك636 م واندحر عام 641-610كم بين ح  Herculus Iالتاسع عشر  )
وتراجعت الجيوش البيزنطية نحو الشمال خارج بلد الشام و بدأ المسلمون يسيطرون على مقاطعات/ معركة أجنادينو

وليات / بلدان بلد الشام الربعة بما فيهن  فلسطين

م  لفلسطين واستقبله644 واغتياله عام 634م وحكم بين 568م جاءالخليفة عمر بن الخطاب مواليد مكة عام 638وفي عام 

استقبله.وومعاوية ابن ابي سفيان، وخالد بن الوليد عمرو بن العاص عبد الرحمن بن عوفقادة الجيش السلمي بقيادة 

 وجاء)العهد العمريوثيقة أمان عرفت (بـاسقف القدس حيث لم يكن لليهود وجود ديني كبير وكتب عمر 
هذا ما أعطى عبد ا، عمر،     نستعين  بسم ا الرحمن الرحيم وبه فيها (

و أهل إيلياء من    بطريك الروم الورذودوكس بالقدس   صفرونيوس     أمير المؤمنين الى 
أعطاهم أمانا  لنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقمها  .  المان

أنه ل تسكن كنائسهم ول تهدم، ول ينقص منها ول من  .  وبريئها وسائر ملتها
يزها ول من صليبهم ول من شيء من أموالهم،ول يوكرهون على دينهم،ول حيي

 وعلى أهل إيلياء أن  .  يضاري أحد منهم،ول يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود
يلعطوا الجزية كما يلعطي أهل المدائن.وعليهم أن يلخر جوا منها الروم واللصوص.فمن

خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا أمنهم.ومن أقام منهم فهو
آمن،وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية.ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير

بنفسه وماله مع الروم ويخلي ب ياعهم وصلبهم،فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى ب ياعهم
وصلبهم حتى يبلغوا أمنهم. فمن شاء منهم قعد وعليه مثل ما على أهل إيلياء من
الجزية.ومن شاء وسار مع الروم. ومن شاء رجع إلى أهله، فإنه ل يؤخذ منهم شيء
حتى يحصد حصادهم.وعلى ما في هذا الكتاب عهد ا وذمة روسوله وذمة الخلفاء
وذمة المؤمنين، إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية..كتب وحضر وسنة خمس عشرة

وعمرو بن العاص     وعبد الرحمن بن عوف     خالد بن الوليد  هجرية.وشهد على ذلك: 
.)  ومعاوية بن أبي وسفيان

Safroniousصفرونيوس يلحظ/ ورود نص العهدة العمرية بأكثر من صيغة ونص،لدى كل من 
بطريرك الكنيسة  الرثوذكسيةم صار 634 وفي عام 560مواليد مدشق عام  Σωφρόνιοςباليونانية

ابن،و وابن الجوري ابن البطريق واليعقوبيكذلك لدى و م فيها 638توفي في اذار و في القدس
 وابن الثير بكتابه الكامل بالتاريخ و(أحكام أهلومجير الدين العليمي المقدوسي  الطبري و عساكر

)ود راغب السرجاني بكتابه28/651ابن تيمية بكتاب مجموع الفتاوى و) 1164/-1163الذمة لبن القيم 
مووسوعة التاريخ الوسلمى وعباس محمود العقاد بئاحدى كتبه بعنوان عبقرية عمربن الخطاب 

Willianm   المؤرخ البريطاني السير    منهم  كما اشارلها قليل من المنصفين من المؤرخين الوربيين
Filtz Gerard) لم يحدث قط في تاريخ الفتوحات حتى غزو القدس ونادرا منذ ذاك أن اظهر   بقولة

.)  فاتح تلك المشاعر السخية التي أظهرها الخليفة عمر بن الخطاب لهل فلسطين 
وبينما كان عمر يملى هذا العهد حان وقت صلة  الظهر وهي عندما تصبح الشمس عمودية  فدعا

،.غير ان عمر رفض وقال له:أخشى إن صليتكنيسة القيامةالبطريق عمر للصلة حيث هو في 
صليت فيها أن يغلبكم المسلمون عليها ويقولون هنا صلى أمير المؤمنين.فصلى بجوارها واوسئاذن

البطريق ان يمنحه ارضا ليبني عليها مسجدا فاختيرت صخرة مجاورة صارت لحقا تسمى مسجد عمر
او قبة الصخرة بالقدس 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9#cite_ref-3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D9%84%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AB%D9%88%D8%B0%D9%83%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%88%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%82%D9%84


 أقدم الكنائس العالم وكان ينبغي ان تكون هي مقر البابواتالقدس في كنيسة القيامة
والبطرياركية لمسيحي العالم وليس رومة ول القسطنمطينة ول الوسكندرية. ول يزال

 المر ممكنا

القدس في قبة الصخرة

م حكم المويون وجعلوا دمشق عاصمتهم وفلسطين احدى وليات750/661ثانيا-بين 
.التي كانت أكبر دولة إسلمية امبراطوريتهم 

م الذي عرب692/688وبعهد الخليفة الموي الخامس عبد الملك بن مروان حكم بين 
رصد  لهذاحيث .المعراج فوق صخرة  قبة الصخرة  مسجدالدواوين وسك الدينارالذهبي العربي وبنى 

ويرى بعض المؤرخين أن.الوليد بن عبد الملك سنين وتوفي قبل أن ينتهي فأكمله من بعده ابنه البناء خراج مصر لسبع 
تفضيل المويين للقدس سياسي لن مكة المكرمة كانت بين يدي خصمهم عبد ا بن الزبير االذي اندحر على

ايديهم .كما انهم كانوا مكروهين من اهل مكة والمدينة مثلما كرههم اهل العراق وشعوب بلد فارس 

م1258/750وثالثا-فلسطين بالعصر العباسي بين 

عاصمة لهم وبلغت الخلفة العباسية اوج سلطانها ونفوذها في غضون بغداد العباسيون م اتخذ756في عام 
قرن من اعلنها..حيث تراجعتووقع الكثير من اراضيها  تحت سلطان حكام  شبه مستقلين وولئهم للخلفة

العباسية اسميا

تدار من قبل ولة مرتبطين بولية  بدمشق او القاهرة  كانت وعلى صعيد فلسطين فقد 

م تعرضت تونس ومصر وبلد الشام بما فيها فلسطين لحروب اوربية سماها العرب1291/1099وبين 
(حروبا صليبية وليست حروبا دينية اي اعطوها طابعا سياسيا وليس دينيا) وقام الفرنجه، بعد دخولهم

القدس بتعذيب واحراق وذبح آلف من المسلمين  ليس فقط المقاتلين بل  الرجال والنساء والطفال، فضل

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AE%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AE%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Dome_of_Catholicon,_the_Church_of_the_Holy_Sepulchre.jpg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Dome_of_the_Rock_Jerusalem_Victor_2011_-1-7.jpg


عن مئات من اليهود وخلقت تلك الغزوات / الحروب حالة من الرتباك وقلة التوجه للمراقد الدينية للديان
الثلثة بفلسطين 

واستمر خلفائه 1189صلح الدين اليوبي الذي حرر القدس عام  ولكن الحملت المضادة للفرنجة بقيادة
 بالتصدي للمغول واجبارهم على مغادرة بلد الشام ليتفرغوا1260المماليك السيويون الذين  ساهموا عام 

،حيث حرروا آخرالمعاقل الفرنجة في قيصرية1291لمقاتلة الصليبيين الذين اندحروا نهائيا عام 
  بفلسطين وعكةبسورية  )قيسارية(

 خليفة عباسي حكم ببغداد زار فلسطين فقط اثنان منهم هما34      ووفي ما يتعلق بالخلفاء العباسيين فمن اصل
 ثاني الخلفاء العباسيين،وزار القدس مرتين وأمر بإصلح التلف الذي لحق بالمدينة بسبب  المنصور  ابوجعفر 

 ثالث الخلفاء العباسيين،حيث زار القدس وامر بتوسع المسجد القصى،  المهدي  زلزال اصابها،وولده 

بترميم كنائس القدس،وارسل له     شارلمان  للمبراطور الروماني الجرماني      هارون الرشيد  كما سمح 
ا يقضي بحماية كل مسيحي بالمبراطورية العباسية يريد زيارة الماكن بنائين واموال وأصدر قرار 

المسيحية بالقدس، فصار جنود المسلمين يحمون الزوار المسيحيين العرب والجانب الذاهبين
سابع الخلفاء العباسيين بئاجراء ترميمات كبرى بمسجد المأمونكما أمرلفلسطين والمغادرين لها  

قبة الصخرة،تحت اشراف شقيقه.المعتصم الذي كان مشرفا على بلدالنيل وشمال افريقية 

م الذين كان مقرهم القاهرة وحكوا على بلد الشام1517/1260عهد المماليك بين  بفلسطينورابعا- 
).ونابلس والخليل والقدس وقاقون واللد غزة(وقسمت لستة اقضية هي  حيث بقيت فلسطين ولية

سقطت غرناطة اخر معاقل المسلمين بالندلس وحصل تهجير واسع1492وفي عام 

للمسلمين واليهود الذين انتقل اغلبهم لشمال افريقية ومصر والقسطنينية وبعض الدول

الوربية وخاصة ايطالية وفرنسة وقليل جدا منهم توجهوا لفلسطين

م1918/1516وخامسا- فلسطين بالعهد العثماني بين 

م انتصر العثمانيون (بمعركة مرج دابق ) على المماليك السيويين واحتلوا بلد الشام1516من اب 23في 
وعينوا واليا رئيسيا بدمشق الذي يشرف على ولة يملكون صلحيات محلية بكل من لبنانفلسطين بما فيها 

والردن وفلسطين التي تم تقسيمها اداريا لخمسة مناطق ( سناجق )هي القدس وغزة وصفد ونابلس
سليماني السلطان العثماني  تم اعادة اعمار المرافق العامة بالقدس على يد1537وفي عام واللجون، 
حصلت اخر هجرةمن مسلمي اسبانية ويهودييها الذين هاجروا1610/1609وبين  القانوني

باغلبيتهم العظمى لدول شمال افريقية ومصر ولم يهاجر منهم لفلسطين غير الشيوخ
خسرت الدولة العثمانية اليونان التي1829وبعض رجال الدين لعتبرات روحية ,وفي عام

1831 الجزائرالتي خضعت لفرنسة ,وفي عام 1830حصلت على استقللها وخسرت عام 
حاول محمد علي باشا والي مصر النفصال عن الدولة العثمانية كلف ولده ابراهيم بقيادة

14 غير ان حركته تم اسقاطها في حملةلظم وليات بلد الشام واليمن وشبه جزيرة العرب
 بتحالف روسي وفرنسي وبريطاني مع الدولةالعثمانية 1834ايس م

، قامت الدولة العثمانية بإصدار قرار بالسماح بتمليك بعض اراض الدولة ( الوقف /1869 وفي عام
الحبوس ) لها للجانب فاستغله المبشرون واليهود بفلسطين خاصة   

 تم اعلن الوحدة اليطالية  كما تم بنفس العام اندحار المبراطور الفرنسي نابليون الثالث1870وفي ايلول  
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ونفوه لبريطانية واعلنوافي  Sedanامام المبراطور اللماني عليوم الول ومستشاره بسمارك بمعركة 
 على القضاء على ماAdolf Thier الوحدةاللمانية من قصر فرنساي  وساعدوا حكومة 1871شباط 

يسمى انتفاضة باريس 

 بانه عميل للمانية وجرت محاكمتهDryfous جرى اتهام الكولونيل اليهودي الفرنسي1906 / 1894وبين 
وادانته ثم جرى تميز الحكم وحكم عليه ثانية وادعى الكولونيل جورج بيكار بأن الخائن الحقيقي هو فرديناند
وتم اطلق دريفوس واعادته للجيش  مما اعتبرت محاكمته سياسية  اكثر منها مهنية باعتبارها موجهة ضد

Théodore Hertzlيهود اوربةالذين تمكنوا وخاصة المراسل الصحفي اليهودي الهنغاري الحقوقي  
لتحويلها قضية( ليس معاداة اليهود بل معادات السامية التي تعني اصل كل شعبو شبه جزيرة العرب وبلد
الشام ومصر وشمال افريقية والحبشة ) وطالب  القادة الوربيين بحماية يهود اوربة بايجاد وطن لهم عاش

Théodore Hertzlبالنمسة  ويعتبر مؤسس1904 وتوفي 1860 ولد بمدينة بودابست الهنغارية عام 
الحركة السياسية الصهيونية التي تشبه الحركات الدينية السلمية منها حركات الخوان المسلمين وحزب ا

 كمراوسل لحدى الصحف وعاصر ما يسمى محاكمةباريسو عمل في وحزب الدعوة وغيرها 

 بكتيب بئاوسم ( الدولة اليهودية الذي تم1896 وكتب مجموعة تقارير ومقالت اصدرها عام دريفوس
 بمدينة بازل1897 من اب 31/29اعتباره توراتا جديدة من قبل المؤتمر الصهيوني الول الذي انعقدبين 

( بال ) بسويسرة حيث تم انتخابه رئيسا للمنظمة الصهيونية الوليدة وتم تخويله بالتحدث بئاوسم
بالقيصر اللماني فلهام الثانيالذي كان بزيارة للقدس بفلسطين وفي عام1898الصهاينة فالتقى عام 

 التقى باوسطانبول بالسلطان العثماني عبد الحميد الثاني وعرض عليه رشوة ضخمة لقاء ان1901
يسمح ليهود من اوربة للهجرة لفلسطين فرض السلطان 

 

1904هرتزل عام 

وشاركت بها الدولة العثمانية بجانب المانيةاندلعت الحرب العالمية الولى 1918/1914وبين 
والنمسة فيما تحالفت  فرنسة وبريطانية وايطالية .ولما اشتدت الحرب وواجهت بريطانية صعوبات على

 مع فرنسة( اتفاقية ساكس بيكو) لتقسيم بلد الشام فيما بينهما1915 مايس 16جبهات القتال وقعت في 
بعيد انتهاء الحرب  

Henry Macmahonبمصر  كثفت المخابرات البريطانية والمعتمد البريطاني1915وفي تشرين اول 
مراسلته مع الشريف حسين بمكة وولديه عبد ا وفيصل الول ومع عدد من الضباط العرب بالجيش 

العثماني ومع عدد من مسيحي بلد الشام ومصر والعراق يحثهم على التمرد على الدولة العثمانية ووعدهم
بئان بلده  ستمنحهم الستقلل  (بممكلة عربية) بعيد انتهاء الحرب

وجهت  حكومة لويد جورج ووزير خارجيته بلفور رسالة الى روتشلد عميد1917وفي الثاني تشرين ثاني 
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الجالية اليهودية ببريطانية يطلب منه مساندة بريطانية ماليا واعلميا بالحرب لقاء وعد جاء فيه

،جاء فيه ( ان حكومة صاحب الجللة (البريطاني جورج الخامس ) تنظر1917   تشرين ثاني 2  وفي 
بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق

هذه الغاية على أن يفهم جليا  أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي
تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الن في فلسطين) وهو ما ينطبق عليه مقولة وهب من ل يملك

لمن ل يستحق  وبذل يهود بريطانية واوربة جهودا مالية واعلمية كبيرة لمناصرة بريطانية التي
انتصرت مع فرنسة وايطالية بمساعدة الوليات المتحدة ضد المانية والنمسة / هنغارية والدولة العثمانية

/1948/1918النتداب البريطاني على فلسطين بين -Xو

 تم انعقاد مؤتمر فلسطيني1919وفي عام ,Allenby،احتلها الجنرال البريطاني 1917في عام  
بالقدس يدين الحتلل البريطاني  الذي يتنافى مع الوعد الذي اعطته الحكومة البريطانية للشريف

حسين بئان تكون فلسطين جزءمن المملكة التي وعد النكليز منحه اياها لقاء مشاركته بالحرب معهم
تم منح حق Sanit Remo بمؤتمرعصبة الممبموجب قرارو1920في عام وضد الدولة لعثمانية ,

النتداب لكل من فرنسة التي احتلت لبنان وسورية فيما احتلت بريطانية الردن وفلسطين 

بدئات السلطات البريطانية وخلفا لمسؤوليتها كدولة منتدبة لترعى مصالح1919وفي مطلع عام 
Lesالدولة التي انتدبت عنها تستقبل المئات من المستثمرين اليهود الوربيين من يطلق عليهم

Ashkenazesالذين ليس لهم اية صلة تاريخية او اجتماعيةبفلسطين لنهم ليسوا من  اليهود 
اذ لو يصح لهم ذلك لصح Les Sefaradsالساميين الشرقيين العرب الذين يطلق عليهم  

نيسان4وفي سنة,899  م اي لمدة 1610/711  للعرب الذين عاشوا بالندلس بين 
حدثت  بالقدس أولى النتفاضات الفلسطينية ( السلمية والمسيحية ضد سياسة الحكومة 1920

البريطانية التي استمرت ترعى وتشجع قدوم المستوطنين اليهود وتمنحهم كل التسهيلت الدارية
الذينوتحتضنهم باداراتها في وقت تضيق فيه جغرافيا وماليا وسياسيا على ابناء البلد الفلسطينيين 

جريحا  216   قتلى من اليهود و5 جريحا مقابل 23قتل منهم ثلثين و

جدثت مواحهات بين اليهود المسلحين بئاحدث السلحة1929وفي أب
البريطانية والعرب المسلمين منهم خاصة بئاسلحتهم القديمة التي ورثوها

 نيسان عام15في و.,فلسطينيا 116يهوديااوربيا و  133أسفرت عن مقتل من العهد العثماني 
 بتنظيمفرحان السعدي فيما استمر عز الدين القسام تصاعدت الحداث في فلسطين منذ مقتل1936

الهجمات المسلحة على اليهود الذين صاروا جزئا من الجهزة العسكرية البريطانية وعيونها المامية
 فقتل ثلثة من الفلسطينيين،وفي الليلة التاليةطولكرمو نابلس واشتبك الفلسطينيون مع اليهود بطريق

قتل فيها ثلثة وتل الربيع يافة قتل فلسطينيين قرب مستعمرة بتاح تكفا،وي جرت اشتباكات بمدينتي 
تألفت هيئة 1936  نيسان 20 وفي.قانون الطواريء من اليهود وفرضت السلطات البريطانية
وتوفي1895 مفتي القدس التي ولد فيها عام أمين الحسيني فلسطينية عليا بمدينة نابلس بقيادة الحاج

 التحق  بالجيش العثماني وساهم بتئاسي (النادي العربي) أول منظمة1914 ووفي عام 1974ببيروت عام 
صار1921ثقافية و سياسية فلسطينية بالقرن العشرين انطلقت منها الحركة الوطنية الفلسطينيةوفي عام 

اوسس الكلية الوسلمية التي اوستمرت حتى1924مفتيا لفلسطين خلفا لخيه المتوفي كامل  وفي عام 

 صار اول رئيس لول مؤتمر اوسلمي تم عقده بالقدس بعد ان الغى1931.وفي عام 1937عام 
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مصطفى كمال الخلفة الوسلمية ثم اجتمع المؤتمر بسنوات لحقة بمكمة بغداد وكراتشي وصار
.وهرب الحسيني  للعراق حيث وساند ثورة حكومة1982قاعدة للمؤتمرالوسلمي الذي تئاوسس عام 

رشيدعلي وقادة الجيش ضد النكليز الذين اجبروه على الخروج من العراق فهرب لتركية ومنها
للمانية حيث بقي فيها وسنوات الحرب الربعة التقى خللها بهتلر

1942امين الحسيني مع أدولف هتلر.ببرلين عام 
 صار1946 عاد الحسيني للقدس ووساهم ب حركة الجهاد الفلسطيني وفي عام 1945وفي عام 

اصدر امين1947رئيس هيئة فلسطين بالجامعة العربية قبل ان يحل محله احمد الشقيري وفي عام  
 لتقسيم فلسطين جاء فيه1947 لسنة 181الحسيني اعتراضا على قرار 

لتقسيم فلسطين 1947بيان أمين الحسيني اعتراضا على قرار الجمعية العامة للمم المتحدة لعام 

 حظر امين الحسيني مؤتمر بانونغ مع منظمات الجزائر وجمهوريةافريقية الجنوبية1955وفي عام 
 صاررئيس المؤتمر الوطني وحكومة1948ومنظمات اوستقللية اخرى بصفةمراقبين وفي عام 

 ضد1967فلسطين العربية وبعيد اندحار الشعب الفلسطيني والحكومات العربية بحربها لعام  
 توفي فيه ودفن بمقبرةالشهداءاوسرائيل  كان من بين من هاجر من فلسطين حيث اقام بلبنان 

بحظوربعض القيادات الفلسطينية منها ياسر عرفات 

حظرلمدينÀÀÀة فرانسيسÀÀÀكو المريكيÀÀÀة ممثلÀÀÀوا  واحÀÀÀد وخمسÀÀÀون  دولÀÀÀة1945حزيÀÀÀران 26نيسÀÀÀان و25وبيÀÀÀن
 السم الذي اطلقه الرئيس المريكيللمشÀÀÀاركة بمناقشÀÀÀة مÀÀÀا سÀÀÀمي ( ميثÀÀÀاق المÀÀÀم المتحÀÀÀدة

ــاني  ــالول مــن كــانون الث ــن روزفلــت ب ــة تقــودهم26علــى 1942فرانكلي دول
الوليات المتحدة بئاسم ( الحلفاء ) لمواصــلة القتـال ضــد دول المحــور بقيــادة

المانية وايطالية واليابان 
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ممثلو ها  على الميثاق ا لذي تــم اعـداده مـن قبلهــم فـي.صادق 1945وفي ايلول 
وهم1945حزيران  26

-4-برازيل و3-بوليفية و2-الرجنتين و1دولة من جمهوريات امريكة اللتينية 20اول-
ــة و6-كوســتاريكة و 5شــيلي و ــة 7-كولومبي ــدومينيك و 8-كوب ــوادور و-9-ال -10اك

-15-المكســيك و14-الســلفادور و13-هنــدوراس و12-هــايتي و11غواتيمالــة و
-فنزويلة -20-اورغواي و19-البيرو و18-براغواي و 17 بنمة و16بكاراكواي و

-4 اوكرانيــة و3- بيلروســية و2-التحــاد الســوفياتي و 1دولــة مــن اوربــة 13وثانثا-
-10-النرويــج  و9-بلجيكــة و8-لوكمســبورع و7-اليونان و6-الدانيمارك و5فرنسة و
 حيــث لــم تكــننيوزيلنــدة13-يوغوســبلفية و12-تشيكوســلوفاكية و11هولنــدة و

المانية وايطالية واسبانية والبرتغال قد قبلوا بعد بالمم المتحدة 

-ايران و5-افغانستان و 4-الهند و3-الفيليبين و2-تايوان و1دولة من اسية 11وثالثا-
 العراق 11-لبنان و10-سورية و9- السعودية و8-اليمن و7-تركية و6

حيث لم يتم قبول اليابان باعتبارها من الدول المنــدحرة بــالحرب و الصــين الشــعبية
1971التي حوصرت لصالح تايوان حتى عام 

-2-دول من افريقية هي ليبيرية  التي تعتبر اول دولــة افريقيــة مســتقلة و 4ورابعا-
-دولة جنوب افريقية 4-مصر / السودان و 3اثيوبية و

وخامسا- دولتان من امريكة الشمالية هما الوليات المتحدة وكندة 

وسادسا- استرالية 

 وبضــغط مـن القــوى الصــهيونية وافقـت كــل مـن1945وسابعا-في نفس شـهر اب 
الوليات المتحدة وبريطانية وفرنسة والتحاد السوفياتي ومعهم تايوات على دعــوة
الحكومة البولونية بئاعتبار ان اكثر ضــحايا اليهــود كــانوا مــن مواطنيهــا لرســال مــن
يمثلها بئاعتبارهــا لـم تكـن ممثلــة باعـداد الميثــاق لتــوقيعه فصــارت العضــو الثــاني

.والخمسين المؤسسين للمم المتحدة 

كما قررالمؤتمرون تشكيل بعض المنظمات والوكالت الدولية الفرعية المتخصصة
-3.والفاو للغذية والزراعة  .2.ومنظمة العمل الدولية 1التابعة للمم المتحدة وهي 

البنك الدولـي-5و.للطفولة  اليونيسيف-4و اليونيسكو للتربية والعلم والثقافة 
-8- منظمة العمل الدولية و7.و-التحاد الدولي للملحة والطيران والتصالت 6للعمار و

اضافة لمنظمات تم- منظمة المناطق والمقاطعات التي ل زالت تحت الوصاية والستعمار 9محكمةالعدل الدولية و
- قوات فض المنازعات حقظ2.ومفوضية المم المتحدة لشؤون اللجئين.1انشاءها لحقا منها

- منظمة الونروا5-منظمة حقوق النسان و4الوكالة الدولية للطاقة و-3السلم و 
لغاثة اللجئين الفلسطينيين 

--( خلق / صناعة دولة اسرائيل )حصل بقرار من  ثمانية وعشرون  دولة من اصل واحد وخمسينXIIو
  لخلق دولتين بفلسطين54.8اعضاء المم المتحدة اي /

وبعدما ظمنت بريطانية وجود اكثر من مليون مهاجر يهودي اوربي لفلسطين   946  1  نيسان      وفي
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انتشروا بمعظم المؤسسات البريطانيةبفلسطين واسسسوا مزارعا وورشات صناعية ووحدات
عسكرية ( ميليشيات قتالية مسلحة بئاحدث السلحةومنها الهجانة وميليشيات شتيرن ) ووجود معاهد

طبية واعلمية يقابلها هروب ونزوح كثير من الفلسطينيين خارج المدن وانتشار المية والبطالة
والتمزق بينهم قررت (الحكومة البريطانية صاحبة وعد بلفور والعضو الفعال بالمم المتحدة ومجلس

المن ان تخبر الجمعية العامة للمم المتحدة على انها ترغب بئانهاء انتدابها على فلسطين 

 قررت الجمعية العامة للمم المتحدة التي فيها النفوذ البريطاني يتوافق1946   مايس 15  وفي 
مع النفوذ المريكي والفرنسي بل وحتى السوفييتي ( قبيل الطلق السياسي الذي بدئا بينهم عام

 من  )UNSCOP  (  فيما يعرف بالحرب الباردة بينهم ) وشكلوا لجنة خاصة بفلسطين 1947
تقريرااوصت غالبية الضعيفة فيها مبدئا /   1946  يلول   ا   8     عضواغالبيتهم متصهينين ونشرت في11

فكرة حل تقسيم، فلسطين فيمااوصت القلية القوية مبدئا/ فكرة / حل فيدرالي،الذي وافقت عليه الهيئة
الفلسطينية العليا واعلنت عن استعدادها للتعايش مع اليهود والمسيحيين  الذين يتعايشون معهم منذ

قرون عديدة فيما رفضت الوكالة الصهيونية الوربية مبدئا وفكرة التعايش مع عرب فلسطين من
مسيحيين ومسلمين ودعت لمبدئا التقسيم لنها ستحصل على شيئ ليس لها حق بتملكهوبدئات

المؤسسات الصهيونية ببريطانية والوليات المتحدة وفرنسة والتحاد السوفياتي وبولونية تروج
لمبدئا التقسيم الذي تبنته حكومات هذه الدول وممثليهم بالمم المتحدة 

اعلنت الحكومة1946واستكمال لتنفيذ وعد لفور 1946 اول  تشرين29وفي 
على مغادرة فلسطين بغضون ستة أشهر مما يعني بئانها كانت تدفع بئان يتمالبريطانيةعن عزمها 

تقسيم فلسطين لتفي بوعدا لمواطنها روتشلد وطائفته

 بعد تبيه من181قدمت بريطانية مشروعا لتقسيم فلسطين  وصدر القرار 1947تشرين ثاني 29وفي 
الوليات المتحدة والتحاد السوفياتي وصوت عليه (الدول الستة الخمسين) وجائت النتائج كما يلي

دولة من دول امريكة الجنوبية الذين يدينون بالكاثوليكية وليربطهم بالعرب13 دولة منها 28اول لصالحه 
اي رابط جغرافي اوسياسي وهي البيرووالورغواي والبراغواي وهايتي وفنزويلة وبنمة وكوستاريكة

والبرازيل والدومنيك والوكوادور وغواتيمالة وشيلي واوركواي 

 عشر دولة اخرى هي كل من الوليات المتحدة وكندة وفرنسة وهولندة وبلجيكة والتحاد السوفياتي15و
وبيلروسية واوكرانية وبولونية وجيكوسلوفاكية والنرويج والدانيمارك ولوكسبورغ ودولة جنوب افريقية

وليبيريةوالفليبيين واسترالية 

 دولة ضد وهي اليمن والسعودية والعراق وسورية ولبنان والردن ومصر/السودان وافغانستان13وثانيا 
وايران وتركية وكوبة واليونان ذات الكثافة الورذودوكسية والهند حيث ان الباكستان لم تقبل بعد عضوا

بالمم المتحدة 

 من امريكةالجنوبية وهي الرجنتين وشيلي وكولومبية6دول غابت عن التصويت منها 10وثالثا-
والسلفادوروالهندوراس والمكسيك  ويوغوسلفية واثيوبية وتايوان وبريطانية الميكافيلية 

وكانت خطة التقسيم تقضي

-مدينة القدس ..مدينة دينية فيها ثلثة اديان تخضع لدارة دولية بمشاركة ممثلي-مدينة القدس ..مدينة دينية فيها ثلثة اديان تخضع لدارة دولية بمشاركة ممثلي11

الديان الثلثة الديان الثلثة 

من فلسطينمن فلسطين7575-دولة فلسطين ( بمسلميها ومسيحيهاا ويهودها العرب تحصل على /-دولة فلسطين ( بمسلميها ومسيحيهاا ويهودها العرب تحصل على /22وو
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بما فيها الضفة الغربية وعزة وعاصمتهم رام ا بما فيها الضفة الغربية وعزة وعاصمتهم رام ا 

من فلسطين وعاصمتهم تل ابيب 15-دولة اسرائيل تكون على مساحة /3و

اي ان دولة اسرائيل تم خلقها وصناعتها بوعد بريطاني وبتصويت من اغلبية طفيفة من
اعضاء منظمة المم المتحدة الستة والخمسين 

 1947 تشرين ثاني  29 في تقسيم فلسطين 

 من ارض فلسطين 17على /1958 مايس  15- ولدة دولة اسرائيل في XIIIو

181لقدرقض الفلسطينيون ( بمسيحييهم ومسلميهم ويهودييهم السامريين )نتائج القرار 
لنهم شعروا بئان بلدهم تاجرت بها القوى الكبرى التي لم تساعدهم1947لسنة 

وتعترف بحدود دولتهم الجديدة فيما وافق عليه اليهود لنه اعطاهم ما لم يستحقونه
وبدؤوا يمارسون ضغوطهم المالية والعلمية لتشكيل دولتهم

رئيس حاييم وايزمان كانت القوات البريطانية لم تغادر جميعها فلسطين كتب 1948 ا يسم   13 ففي
يعلمه بان سيعلن ترومان الوكالة الصهيونية الذي كان موجودا بتل ابيب رسالة حميمية للرئيس المريكي

 ولدة دولة اسرائيل .1948 مايس 15بعد غد اي في  

الساعة الرابعة بعد الظهرغادرفلسطين  اخر المندوبيين البريطانيين  وفي 1948     ايس   م14  وفي 
متوجها لبلده التي خانت مسؤولية النتداب وسلمت فلسطين لعصابات صهيونية اوربية 

انتهى رسميا النتداب البريطاني على فلسطين  وكان الرئيس المريكي 1948ايسم15وفي صباح 
الجمهوري ترومان اول من اعترف بها وتبعتها جمهورية غواتيمالة ثم التحاد السوفياتي برئاسة ستالين

ظنا منه بئانها  ستكون احدى المحطات التي سيبقى التحاد السوفياتي يمارس تواجده بالمياه الدافئة بالشرق
العربي السلمي كما كان يطمح القياصرة 

كانت اولى الحروب بين بنغوريون رئيس  دولة اسرائيل1949 كانون الثاني 7 و 1948 مايس 15وبين 
والسوري شكري1952/1943الفتية من جهة والفلسطينيبن ومعهم اللبناني الرئيس بشارة الخوري 

 وملك مصر فاروق بين1951 واغتياله 1918وملك الردن عبد ا بين 1949/1943القوتلي بين 
1952/1937وبمساندة العراق الذي كان بعهدة الوصي عبد الله بين 1952واسقاطه عام1936

وانتصرت عليهم جميعا لنها حصلت على دعم امريكي وبريطاني وفرنسي وسوفياتي وجيكي واجبرت كل
باستثناء العراق البعيد عنها جغرافيا على هدنة لئايقاف القتال والدخول معهاجيرانها الخمسة

http://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%85_%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:UN_Partition_Plan_For_Palestine_1947_Arabic.png


 )التي ضمنت لها شروطاRodesبمفاوضات بقبرص وتوقيع انفاقية عرفت (اتفاقية 
كامل ،حيث احتلت من فلسطينقرار تقسيم فلسطين حيث سيطرت على مساحات تفوق كثيراما نص عليهجغرافية افضل 

الذي خضع     قطاع غزة     ولم يبق من فلسطين العربية غيروشمال فلسطين  والجليل النقب السهل الساحلي وكامل
وصار من  دن  فئاختفت  دولة فلسطين الفلسطينية    للر  خضعت     والضفة الغربية   الشرقية   القدس     لمصر و

بقي من الشعب الفلسيطيني تحت الحتلل الصهيوني  فيما صار اكثر من مليوني فلسطيني مهاجرين
دول العالم بما4/3  بالدول المجاورة لفلسطين ودول اخرى حيث انتشروا ب 

فيها الوليات المتحدة وبريطانية التي فتحت ابوابها لهم فيما فتحت ابوابها
وصارت دولة اسرائيل تكبر بشريا و تتوسع  لخروج اليهود منها ليهاجروا لسرائيل  

زراعيا وتقوى صناعيا وعسكريا وتنتصر بجميع معاركها اللحقة التي تخلقها هي على
جميع جيرانها الذين اندحروا بكل حروبهم اللحقة معها حتى الن 

تئأميم شركة قناة السويس الفرنسية التي قامت بشق     جمال عبد الناصر     قرر الرئيس1956  تموز 23  وفي 
بريطانية جيث لم يبق لمصر فيها ال1875  م واستحوذت عليها عام 1856  واستثمار قناة السويس منذ عام 

عائدات رسوم كمركية رمزية فيما صارت بعيد التئاميم تدار من قبل كوادر مصرية وعائداتها لمصر،التي
صار يمكنها ان تتحكم بطبيعة السلع التي تمر منها مما اقلق اسرائيل التي اقنعت فرنسة التي كانت تعاني من
خسائر حربية بالجزائر لتنظم معها  لضرب القوات المصرية المرابطة على القناة على البحر الحمر وانظمت
لهما بريطانية فيما سمي ب(العدوان الثلثي) الذي ادانه  الرئيس المريكي ايزنهاور والسوفياتي خروشوف

مما اضطر فيه المعتدون ليقاف عدوانهم 

XIV- 1964حركات المقاومة الفلسطينية منذ عام

1964  مؤتمر القمة العربي  تئاسست منظمة التحرير الفلسطينية نتيجة لقرار 1964في عام 
 لتمثيل الفلسطينيين بالمحافل الدولية ويعتبر رئيس اللجنة التنفيذية فيها، رئيسا(القاهرة)
وقطاع غزة الضفة الغربية في الراضي التي تسيطر عليها في والشعب الفلسطيني لفلسطين

وكان هدف إنشائها تحرير فلسطين عبر (الكفاح المسلح.). غير.فلسطينيي الشتاتبالضافة إلى 
ان المنظمة ادركت بانها غير قادرة على تحقيق ذلك لن الشعب الفلسطيني مشتت بالمصار وموزع

النتمائات السياوسية ولن العرب والمسلمين متفرقين وسياوسيا واقتصاديا وعسكريا ولن اوسرائيل
تحضى بدعم مستمر من المنظما تالصهيونية العالمية ووبنسب متفاوة من  الحكومات الورو امريكية 

باريستئاسست حركة ( الفتح)برئاسة ياسر عرفات (أبو عمار)توفي في 1965وفي عام 
على يدي1973 (اغتيل في بيروت عام كمال عدوان) وكان من مؤسسيها 2004عام 

المووساد على يدي 1988 عام تونس (أبو جهاد)إغتيل في خليل الوزيروالموساد السرائيلي 
 العميلةمنظمة أبو نضال على يدي 1991 عام تونس (أبو إياد) إغتيل في صلح خلفوالوسرائيلي.

 على يدي1991 عام تونس (أبو الهول)مسؤول جهاز المن والمعلومات إغتيل في هايل عبد الحميدو
 ويرئسها الن محمود عباس ( ابو مازن) ول زالت)أبو علي إياد (وليد شريم و أبو نضالالعميل 

احدى اهم منظمات العمل الفلسطيني 

بئاحتللها القدس والضفة  تمكنت اسرائيل من احتلل كل فلسطين 1967   حزيران 5  وفي 

http://ar.wikipedia.org/wiki/1967
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A5%D9%8A%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%86%D8%B6%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%86%D8%B6%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%AE%D9%84%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_1964_(%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_1964_(%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86


الفلسطينية التي خضعت منذ     قطاع غزة     للردن كما احتلت1949  الغربية لنهر الردن اللتان خضعتا منذ عام 
السورية وبعضا     احتلت اوسرائيل هضبة الجولن  كما      سيناء     لمصرالتي فقدت ايظا شبه جزيرة1949  عام 

بظل دعم الغالبية العظنى من الدول اليرو الغربية والوليات المتحدة التي تهيمن على مجلس المنمن الراضي اللبنانية 

( يناشد ول يلزم ) إسرائيل إلى النسحاب من الراضي 242 الخجول رقم الذي اصدرمتئاخرا في تشرين الثاني القرار

 ولم يتحدث عن الشعب الفلسطيني الذي تعرض لهجرة جديدة1967التي احتلتها في حزيران 
1967وتم اعتقال العديد من قياداته الذين ليزال بعظهم سجينا منذ عام 

 و السوري1974/1969وبعهد الجمهوري ريشارد نكسن بين 1973 تشرين الول 5وفي 
و اللبناني شارل1999/1953 والملك حسين بالردن بين 2000/1971حافظ اسد بين 

قرر السادات القيام (لول مرة )بمبادرة عسكرية ضد اسرائيل1979/1964الحلو بين 
سميت بعملية (عبور القناة وحقق نصرا متواضعا ضد القوات السرائيلية على الجبهة
المصرية بسيناء) فتدخلت الوليات المتحدة بعهد الرئيس كارتر ووزير خارجيته اليهودي

الماني كيسنجرالمنحاز لسرائيل الذي تمكن من اقناعها لن تنسحب من صحراء سيناء
الجرداء لقاء تعهد مصر التي تشكل اكبر ثقل بشري وعسكري ضد اسرائيل (بتطبيع

علقاتها السياسيةوالقتصادية والثقافية ) مع اسرائيل واحتلت هضبات الجولن وبحيرة
طبرية من سورية وهي اخر معركة بين اكثر من دولة عربية ضد اسرائيل .

غير ان السادات  ترك فلسطين وانشغل بمشاريع السلم والتطبيع مع اسرائيل منذ عام
 واتبع خليفته الطيار حسني مبارك حكم1981 تشرين اول 6 و حتى اغتياله في 1974
 سياسة الوسيط المنحاز لسرائيل اكثر من الفلسطينيين2011 و عزله عام 1981بين 

ولم يقم باي جهد عسكري او اقتصادي او سياسي يقلق اسرائيل التي انحازلها اكثر من
انحيازه لفلسطين والفلسطينيين 

  لم يقم باي1999حتى وفاته عام 1952كما ان الملك جسين منذ تسلمه السلطة عام 
جهد عسكري او سياسي يخدم القضية الفلسطينية ولوريثه ولده عبد ا ول السوري

الطيارحافظ السد ووريثه ولده بشار ول الحكومات اللبنانية المتعاقبة بئاي جهد عسكري
 بل حاول1948لمشاغلة اسرائيل لكي تتخلى عما احتلته من اراض بعد انشائها منذ عام 

كل منهم ان يدفع بعض الحركات الفسطينية لتقاتل محلهم بطاقات بشرية وتقنية
وسياسية محدودة 

وامام هذا الضعف المصري والسوري والردني  واللبناني والعراقي تجاه اوسرائيل
 فكرة إنشاء دولة دمقراطية1974  ( اضطرت) منظمة التحرير لن تتبنى عام 

علمانية على جزء من فلسطين المر الذي عارضته بعض الفصائل الفلسطينية
النتطرفة وغير الواقعية 

 دولة اوسرائيل ظمن حدودها لعامفلسطين ) تبنت منظمة التحرير (خياردولتين في 1988وفي عام 
وعاصمتها1967 لسنة 222 ودولة فلسطين على الراضي المحددة وفق قرار المم المتحدة  1948

القدس الشرقية وحق عودة اللجئين 

 بالعتراف  ياوسر عرفات   قام رئيس اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير 1993  وفي عام 
،وبالمقابل اعترفت  إوسحق رابين   بروسالة بعثها لرئيس الوزراء الوسرائيلي   بإوسرائيل

.و نتج عن ذلك  للشعب الفلسطيني  إوسرائيل بمنظمة التحرير كممثل شرعي وحيد 
 بين  لتفاق أووسلو  ،كنتيجةل  وقطاع غزة     الضفة الغربية   ب  السلطة الفلسطينية  تأوسيس 

المنظمة وإوسرائيل.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82_%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D9%82_%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1_%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/1993
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1988
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B6%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9


تئاسست الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كحركة1967وفي كانون الول 
 .حيث كانت جمعية العروة القوميين العرب كامتداد للفرع الفلسطيني لحركةو يسارية

تهتم باللغات والداب و حولها مجموعة من الطلبة1949الوثقى بالجامعة  تئاسست عام 
العرب لمنتدى للنشاط السياسي حيث حاول بعضهم الجابة على أسئلة لماذا سقطت
فلسطين..؟ وما هو الرد؟.ومن هنا ولدت واختمرت افكار بعظهم بانه ما يؤخذ بالقو ل يرد

ال بالقوة 

وتوفي1926مواليد اللد عام جورج حبشوظمت الجبهة الشعبية الطبيب .الورذودوكس  
 من الجامعة المريكية ببيروت متخصصا بطب الطفال1951 بعمان.وتخرج عام 2000عام 

 ورحل لعمان حيث فتح عيادة1952ونجح بتفوق وصار معيدا بالكلية واستقال منها  عام 
والتحق به زميله وديع حداد وبدئا يدعمان انتشار حركات القوميين العرب

 حيث جرت تصفيات جسدية لمئاتمن الفلسطينيين على يدي1970 أيلول الوسودوفي 
هوالجيش العربي الردني.هاجر جورج مع مئات الفلسطينيين لدول اخرى حيث سافر 

 لدمشق وكان جورج يقول (أنا عربي اللغة و إسلميي التربيةو1982للبنان وخرج منه عام 
مسيحيي الديانةو اشتراكيي النتماء ول ابرئ كل من ل يرفع إصبع التهام بوجه مضطهدي
الشعوب و تستطيع طائرات الصهاينة أن تقصف مخيماتنا و تقتل شيوخنا وأطفالنا و تهدم
بيوتنا ولكنها لن تستطيع أن تقتل روح النضال فينا.وإن المقاتل غير الواعي سياسيا كأنما

،2000يوجه فوهة البندقية لصدره.وبقي حبش امينا عاما للجبهة حتى تنازله عام 

.من قبل2001 آب 27) الذي اغتيل أبو علي مصطفى (مصطفى الزبريوخلف جورج حبش  
 وحسينوأحمد اليماني وديع حدادالسلطات الصهيونية كما كان من مؤسسي والسهيد 

 ومحمد القاضيحمود (أبو أسعد) 

تفاقويعتبر قادة الجبهة الشعبية من المعارضين للمفاوضات النفرادية مع اسرائيل ول
 من منطلق ظرورة اتخاذ موقف عربي موحد ضد اسرائيل وهم يعلمون1993 لعام أووسلو

بئان الموقف العربي لم يكن منذ زمن بعيدموحدا ورفض معظمهم العودة للضفة الغربية
وقطاع غزة 

تئاسست الجبهة الدمقراطية لتحرير فلسطين كحركة ذات1969  وفي عام 
،نائبفهد وسليمان وظمت عددا من القادة منهم نايف حواتمة  توجهات ماركسية برئاسة 

،عضو مكتبتيسير خالدو (وسميح القاوسم) كان مقيمافي الكويت.كمال عبد الرازقوامين عام 
،عضورمزي رباحولسامرائي عراقي الب نائب المين العام برام ا قيس عبد الكريم اووسياوسي 

، عضو مكتبصالح زيدانومكتب وسياوسي بزة ووسمير أبو مدللة مسئول احصائات اللجئين 
زيادو، عضو قيادة مركزيةبغزة. وطه نصارنقابي عضو لجنة مركزية رشاد أبومدلووسياوسي.بغزة 

، عضو مكتب وسياوسي. بغزةوعبد الحميد أبو جياب عضو لجنة مركزية بغزة وفاروق دواس-/جرغون
،عمر القاوسموغزة عضو قيادة مركزية وأكاديمي وأحمد حماد عضو قيادة مركزية وأكاديمي بغزة 

 عاما من العتقال في21يلقب (مانديل فلسطين) عضو لجنة مركزية اوستشهد بعد 
، عضو مكتب وسياوسي.رئيس تحرير جريدةمعتصم حمادةووسجون الحتلل وهو عميدا وسرى 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D9%85_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%82&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%87%D8%AF_%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%81_%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A9
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https://ar.wikipedia.org/wiki/2000
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%AD%D8%A8%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/1967


،نهاد أبو غوشو، عضو مكتب وسياوسي. صالح ناصرو،قيادي عصام أبو دقةوالحرية لسان حال الجبهة 
،عضوةماجدة المصريوالسيدة، عضو مكتب وسياوسي.هشام أبو غوشوعضو مكتب وسياوسي. 

 عضو اللجنةالمركزية واحد مؤوسسين الذراع الطلبي للجبهةحكم قدريومكتب وسياوسي. 
 أمضىنايف أبو عيشةو، عضو مكتب وسياوسي ووسكرتير اتحاد الشباب الدمقراطي محمد وسلمةو

وجدي جودةوعقد ونصف من حياته بالعتقال ولقب بـ (نايف الداخل) تيمنا بنايف حواتمة.

 عضو مكتب وسياوسي مقيمعلي فيصلو مفكر يساري داود تلحميومحكوم بالسجن المؤبد.

 ناشطةندى طويروالسيدة  كاتب وسهيل الناطورو قيادي في جنين محمود بدارنهوفي لبنان 
 قياديةفي لبنانخلدات حسينو ناشطة نسوية في لبنان ليلى العليونسوية من طولكرم 

 عضو قيادة واوستشهد باحدىإبراهيم أبو علبةو عضو القيادة المركزية -غزة طلل ابوظريفةو
 اوسير قيادي عسكريمنذر صنوبرو الغربية  شهيد الضفةهاني العقادوالعمليات الفدائية

 يلقب (صقر الجبل) بالضفةزاهي العارضةو عاما 30محكوم بالمؤبد اربع مرات و

 قيادي في وسلوان وفخري أبو الرب -جنين واشرف أبو الرووس عضو قيادةممدوح ابوغوشوالغربية
خاض أطول،أوسير القدس- /وسامر العيساويمركزية وووسام زغبر /- غزة عضو قيادة مركزية غزة

 بالعودة لمنزله في8 يوم إلى أن رضخ الحتلل لشروطه275إضراب عن الطعام لمدة 
ولؤي أبو..الحتلل بين الشهادة أو الحريةالعيساوية بعد رفضه البعاد لغزة وخير 

أمين فرع خان يونس وليد أبو خرج -عضو اللجنة المركزية و مسؤول دائرة اميركة اللتينية  معمر

تئاسس حزب الشعب الفلسطيني كحزب يساري تحريري1982  وفي عام 
المين العام للحزب الشيوعي بقطاع غزة معين بسيسووعضوية الشاعر  بسام الصالحي  برئاسة

 صار غسان الخطيبو وسليمان النجابو  بشير البرغوثيو:أمين عام عصبة التحرر الوطني فواد نصارو
وعبد الرحمن عوض ا  وعبد المجيد حمدان وزير عمل بالحكومة الفسطينية  وعاصم عبد الهادي

أحمد  تئاوسست حركة حماس .حركة اوسلمية وسنية برئاوسة 1987   كانون اول 6  وفي 
بقصف جوي وهو جالس2004  من اذار 2  2       واوستشهد في1936  مواليد حزيران   ،  ياوسين

بعربته التي يتنقل بها لنه مقعدا

 

ومحمد،وإبراهيم اليازوري،الطبيب محمود الزهاركما كان من مؤوسسي حركة حماس كل من 
خان / وعبد العزيز الرنتيسي،المنطقة الووسطى من وعبد الفتاح دخان،مدينة غزة /شمعة
.وانظم لهمومحمد الضيف منطقة الشمال / وصلح شحادة مدينة رفح / وعيسى النشار،يونس

خليل و وسعيد صيام و نزار ريان و جمال وسليم وجمال منصور و إبراهيم المقادمة و إوسماعيل أبو شنب
خليل /كان مقيم بالردن وصار رئيسها بعيد اغتيال الشيخ ياوسين وخالد مشعل والمهندس القوقا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D9%85%D8%B4%D8%B9%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B4%D9%86%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%BA%D8%B2%D8%A9_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%B1%D9%81%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD_%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2004
https://ar.wikipedia.org/wiki/2004
https://ar.wikipedia.org/wiki/2004
https://ar.wikipedia.org/wiki/2004
https://ar.wikipedia.org/wiki/1936
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%BA%D9%88%D8%AB%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%AD_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%BA%D9%88%D8%B4&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D8%A7%D9%87%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%B0%D8%B1_%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D9%84%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D9%81%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%AF%D9%89_%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF_%D8%AA%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AC%D8%AF%D9%8A_%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%81_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D9%8A%D8%B4%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%83%D9%85_%D9%82%D8%AF%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%BA%D9%88%D8%B4&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%BA%D9%88%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D9%85_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AF%D9%82%D8%A9


حسين أحمد أو عجوة و الشيخ ماهر بدر صار رئيس وزراء و إوسماعيل هنية و عدنان مسودة و الحية
 وكانت تعمل بفلسطينخالد ابوطوس و أبو أوسامة عبد المعطي ومووسى أبو مرزوق و حسن يووسفو

)تحت اوسم:(المرابطون على أرض الوسراء) و(حركة الكفاح الوسلمي 

.وتمثل1928 عام مصر التي تأوسست في لجماعة الخوان المسلمينوتعتبر حركة حماس امتداد 
 اجنحتها العسكرية ) إذ بدأت تطور كفائاتها من حيث المعلومات التقنيةكتائب عز الدين القسام(

 )التي اوستخدمتها بغزة بعدة معاركصواريخ القساموالوستخباراتية والتسليح و التدريب فصنعت ( 
طورت صاروخمعركة العصف المأكول و، و معركة حجارة السجيل و 2008) عام معركة الفرقانمنها (
R160  حيفة ونهارية .ل الذي وصل مداه

صلحو إغتالته إوسرائيل.محمد أبو شمالةو إغتالته إوسرائيل.أحمد الجعبريومن قادة كتائب القسام 
يحيىو إغتالته إوسرائيل.عدنان الغولو. عبد الرحمن حمادو  القائد الول إغتالته إوسرائيل.شحادة
 إغتالته إوسرائيل عامرائد العطارو.1993 إغتالته إوسرائيل عام عماد عقلو إغتالته إوسرائيل.عياش
تل نجله خالد وحسام. ود. محمود الزهار .ود.2009 إغتالته إوسرائيل عام نزار ريان وأ.د.2014 نزار قل
تل نجله إبراهيم.وقتل نزار ريان أبو ابراهيم عام ريان  إغتالته إوسرائيل عاممحمود المبحوحو..2009 قل

تل نجله ياوسر وزوجته وطفلته. محمد طهو 2010 حمادو قلتل نجله طارق وزيد. عبد الفتاح دخانو قل
تل نجله حسام. وإبراهيم تمراز قلتل نجله صهيب ود.أحمد نمر حمدانو قلتل نجله ياوسر.الحسنات  قل

تل نجله عاصم.ود. مروان أبو راس  قلتل نجله بللعدنان الغولو قلتل نجله مؤمن.إبراهيم اليازوري قل
تل وزوجته وإحدى بناته.صلح شحادةوومحمد. ورياض أبوزيد، اغتيل من القوات الخاصة الوسرائيلية.  قل

تل نجله حمزة. وأم نضال خليل الحيةود.  تل أنجالها نضال ومحمد ورواد.ود. عليمريم فرحات قل  قل
تل نجله علء.والقائد  تل نجله محمد وشقيقاه حسن وفتحي.وحسين أبوأحمد الجعبريالشريف قل  قل

تل نجله أحمد.والمهندس تل أطفاله براء وعزيز ومحمد وزوجته بشرى. ومنصور أبو حميد قل كويك قل
تل نجله باوسل. ود. نبيل أبو وسلمية قلتل في قصفعيسى النشار تل نجله علي.ونبيل النتشة قل  قل

 قلتلعبد العزيز الكجكومنزله هو وزوجته وسلوى وأطفاله يحيى ونصر ا ووسمية ونسمة وهدى وآية. 
تل نجله محمد.وعصام جودة قلتل نجله تل نجله مصعب.وجهاد أبو دية قل نجله ناصر.وأبو بلل الجعابير قل

تل نجله عبدالرحمن،  تلت طفلته ايناس وفتحيم2008أحمد.والنائب محمد شهاب،قل  وإبراهيم صلح قل
 ونجله حسن.ومحمد الضيفإوسماعيل أبو شنب.وم. انتفاضة القصىناجي قلتل نجله أحمد في 

محمدو ل يزال معتقل.عبد ا البرغوثيواوستشهدت زوجته وداد و نجله علي بمعركة العصف المأكول 
 القائد الحالي لكتائب القسام  ضيف

 
 جنود إوسرائليين 9 عاماا) قبل ذهابه لعملية قاتالا فيها 17 (محمد فرحات تودع إبنها خنساء فلسطين

 كحركة وسياوسية اجتماعية ومنالمبادر الوطنية الفلسطينيةتئاسست 2002وفي عام 
إدوارد وسعيدوالراحل  القدسمن إبراهيم الدقاق و قطاع غزة من حيدر عبد الشافيمؤوسسيها الدكتور 

بالضفة الغربية رام ا من مدينة مصطفى البرغوثيوالدكتورة حنان عشراوي ويقودها الن الدكتور 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%BA%D9%88%D8%AB%D9%8A
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ولزالت الحركات والمنظمات الفلسطينية تتعرض لنفوذ وضغوط  مالية وسياسية من عدة
حكومات عربية واسلمية وايرو امريكية وصارت تمارس انشطتها النضاليةبصورة مشتتة

تحت اسم الكفاح والجهاد والتحرير فئاستشهد واغتيل وتم اعتقال اللف من رجالها
ونسائها 

ظهرت حركة مقاومة شبه لعفوية شملت معظم المدن الفلسطينة بغزة1987وفي عام 

باسم النتفاضة الولى أو انتفاضة أطفال الحجارة،وصار استعمال الحجارة والكوفيةوالضفة الغربية وسميت 

( تغطية الوجه ) كسلح بوجه الخصوم رمزا تمارسه كثيرا من الحركات السياسية بالعالم 

 والحكومة1989/1981 وبموافقةالرئيس الجمهوري ريكان حكم بين1988وفي شهر تموزعام 
 التي (على التخلي والتنازل وانهى اشراف الردن الرمزي منذحسين الملك الردنيية وافق السرائيل

 كما اشرنا وتكليف منظمة التحرير1948 على الضفة الغربية التي احتلتها اسرائيل منذ عام 1949عام 
.الفلسطينية بئادارتها مع بقائها تحت الحتلل السرائيلي 

 حظر ياسر عرفات بصفة رئيسا لمنظمة التحرير مؤتمر مدريد مع الوفود1991وفي عام 
المصرية والسورية والردنية برئاسة الرئيس المريكي الجمهوري بوش الب حكم بين

1991/1987

تم بمدينة1993من ايلول 13في ..1993ميلد دولة فلسطين منذ عام -XVو

اوسلو عاصمة الترويج مفاوضات ( سرية بين الفلسطينين واليهود وباشراف الرئيس الدمقراطي

Clinton  13  وتوصلوا لتفاقية سميت ( اتفاقية اوسلو) تم توقيعها في2001/1993حكم بين

75  تنازل عن / عرفات رئيس حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية الذي من قبل  1993 أيلول
الف كمم منها6.220  الف كم حيث حصل فقط على 27      من مساحة فلسطين البالغة بمجوعها كلها

ريحة فيما صارت مساحة  ا  و  الف كمم تسمى الضفة الغربية لنهر الردن بما فيها رام ا 5860

مليون بالضفة2.5  مليون منهم 4.3   كان 1993  كم وسكان دولة فلسطين عام 360  قطاع غزة 

مليون سكان غزة وهما متباعدتان جغرافيا 1.9  الغربيةبمن فيهم سكان القدس الشرقية و 

.   وقطاع غزة     لضفة الغربية  ا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Palestinian_authority_map-ar.png


ونفوسهاالف كم 20.770   على  1993   بينما حصلت اسرائيل  بموجب اتفاقية اوسلو لعام 

 مليون نسمة6.5 كان 1993بنفس عام 

. 1993 عام إتفاق أووسلو خلل التوقيع على ورابين عرفات بين بيل كلينتون

كما حصل عرفات على جائزة نوبل للسلم مع اسحق رابين واسحق شاميروكلنت 

احداعضاء الوفود التفاوضية الفلسطينية 1946وكانت الدكتور حنان داود عشراوي مواليد نابلس 

 

د. حنان عشراوي
.الذي)اتفاق مكةالتي وافقت عليها ظمنا بموجب (فيما رفضت هذه التفاقية حماس وبعض القوى الفلسطينية الخرى 

حظره غالبية القادة المعارضين 

سميحة على منافسته الوحيدة ياسر عرفات  انتخابات رئاسية نصف دمقراطية بفلسطين فاز بهاجرت1996وفي عام 

 حركة حماس أول حكومة سميت وحدة وطنية فلسطينية وهي الحكومة الحادية عشر وضمت بصفوفها.وشكلتخليل

ورفضت الجهزة المنية النصياع قطاع غزةممثلين عن العديد من الحزاب ولكن ما لبثت أن تجددت الشتباكات ب

 فيمااعلنت حكومة حماس برئاسة سماعيل هنية انفصالها عن حكومة رام ا حيث يقيمسعيد صيام لوزيرالداخلية آنذاك

الرئيس عرفات ومن بعده محمود عباس 

 بحشد جماهيريمن قبل احد1922 تم اغتيال رئيس الوزراء السرائيلي اسحق رابين مواليد 1996 تشرين الثاني 4وفي 

الصهاينة المتطرفين الذي اعتبره خان القضية اليهودية وتنازل للفلسطين عن بعض القضايا اليهودية ويشبه اغتيال السادات

من متطرف اسلمي 1973 تشرين 6بئاستعراض عسكري بذكرى 

على ما عرف بئاسم (اتفاق الخليل ) وإسرائيل منظمة التحرير الفلسطينية تم التفاق بين 1997 وفي عام
الذي ترتب عليه انسحاب القوات السرائيلية من مناطق مأهولة بالفلسطينيين وبقاءالقدس الشرقية والطرق

. تحت الدارة السرائيليةالمؤدية لها

قام رئيس الوزراء السرائيلي شارون بتحدي مشاعر الفلسطينيين2000 ايلول 28وفي 
مما ولد اتفاضة عفوية سميت  (انتفاضة القصى )والدخول عنوة لساحة المسجد البراهيمي بالقدس 

يشبه 1989/1961  برلين بين    جدار يشبه جدار  بدأت الحكومة السرائيلية ببناء 2002 وفي حزيران 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D9%82_%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1_%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%84_%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Bill_Clinton,_Yitzhak_Rabin,_Yasser_Arafat_at_the_White_House_1993-09-13.jpg


 وأدى لخلق مناطقليقطع احياء الضفة الغربيةالتي كان يسكنها اليهود ببعض العواصم الوربية Les Ghetooالكيتوات 

مغلقة وجيوب محصورة خلف الجدار ل يستطي عمائة فلسطينيي الوصول لها إل بتصاريح خاصة 

 قرب بيت لحم بنته حكومة شارون بظل صمت ايرو امريكي الضفة الغربية  روسم عليهجدار الفصل
 ليلى خالدصورة المناضلة 

 الغامظةياسر عرفات منصب رئاسة السلطة  الفلسطينية بعيد وفاة محمود عباس استلم 2005 كانون الثاني 9وفي 

باريس  وليزال عباس رئيسا على الرغم من ان اسرائيل اجرت عدة انتخابات برلمانية وبدلت  عدة حكومات 

حركة أسفرت عن فوز وقطاع غزة  بالضفة الغربيةانتخابات تشريعةجرت ثاني  2006 عاموفي 
1993ذات التوجهات السلمية بالغلبية بالمجلس التشريعي الفلسطيني، مثلما فازت قبلها عام  حماس

الحركة السلمية بالجزائر مما تمكنت اسرائيل ان توحي للقوى اليرو امريكية بئان انتصار الحركات
السلمية يشكل خطرا عليها فتعرض الفلسطينيون بقطاع غزة لضغوط صهيونية وايرو امريكية تمثلت
  65بايقاف مساعداتها المالية لمنظمة التحرير مما أدى لمزيد من الفاقة والبطالة التي وصلت بفلسطين ل /

تدمير إوسرائيلي ممنهج للبنية التحتية الفلسطينية ( ورشات ومراكز صحية وتعليمية ومساكن في
2006. عام غزة

2015/2007حكم بين  Barak Hussain Obamaوبعهد الدمقراطي  2007 تشرين الثاني 26وفي 
وحاول ان يتبع سياسة شبه معتدلة بين الفلسطينيين الذين تئاملوا به خيرا وبين السرائيليين الذين ناصبوه

مليارد دولرعلى مدى7العداء قبيل فوزه وبعده وخاصة بعيد ترويجه لتقديم مساعدات للفلسطينيين بلغت 
ثلثة سنوات ولم يتم دفع نصفها لهم لعراقيل وضعتنها اسرائيل والضعف العربي والسلمي امامها 

حتى الن واستشهد منهم اكثرمن نصف1920  من شعبهم منذعام 75  ان الفلسطينيين الذين تشرد  /
مليون و اعتقال وسجن اكثر من ربع مليون ل يزال عشرة الف منهم بالسجون السرائيلية ومعهم

مليون و نصف مليون ممن يطلق عليهم (عرب اسرائيل مسيحيين ويهود سامريين ومسلمين )سيبقون
يطالبون بحقوقهم بدولة فلسطيمية مستقلة بجواراسرائيل وتفتح ابوابها لمن يتشرف من هاجر منها

العودة اليها والعيش بصورة دائمة او مؤقتة واقامة دولة دمقراطية علمانية فلسطينية تظم اليهود
والفلسطينيين المسيحيين والمسلمين مع ايقاف الهجرة اليهودية لفلسطين 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/2006
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1_%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Leila_Khaled_-_Bethlehem_wall_graffiti_2012-05-27.JPG
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:Gaza_15.jpg&filetimestamp=20081010225926&


. رام اشاب فلسطيني يتحدى جندي صهيوني يساهم بمصادرة اراض فلسطينية بمدينة 

. الثوب الفلسطيني،ترتدي رام اامرئة فلسطينية من 

1993  بلغت الدول التي اعترفت بدولة فلسطين منذ قيامها عام 2016  وحتى مايس 
وهو أكثر من  مائة واربعون دولة بما فيها الفاتيكان من اصل مائة وثلثة وتسعين 

194  الدول التي تعترف بإوسرائيل منذ قيامها.عام 

XVI-علماء وادباء وفنانون وصحفيون فلسطينيون

أكاديميون فلسطينييون-1
إوسحاق الحسيني  صابر محي ،كاتب و،عالم اجتماع ومووسيقي وإدوارد وسعيد

 بشير مووسىجامعي وإوسماعيل الفاروقي   جامعي ولطيف ممتاز الحسيني جامعي و
حسين أحمد أبو عجوة  أكاديمي. وحافظ الكرمي ،أكاديمي وجوزيف مسعد جامعي و

عبد الستار قاوسم  ،فانونى دولي ولؤى ديب  مؤرخ  وحنا بطاطو اكاديمي و

نضال وسليم جامعي و،جامعيو احد رؤوساء المجلس التشريعي  عزيز الدويك جامعي و
، اكاديميعصام حماد ،اكاديمي /مؤرخ وعصام وسيسالم جنيف و

 مؤلف إميل حبيبي  
باوسل•

 وشاعر جمعة
،جبرا  جبرا •

مؤلف 

غسان كنفاني•
مفكر 

محمد مهيب•
،روائي 

،وسحر خليفة•

،شاعر كمال ناصر•
 اكاديمي لطيف البرغوثي•
 كاتب عزمي بشارة•
،مؤلف عزيز شاهين•
،أكاديمية نادية شبانة•

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B2%D9%85%D9%8A_%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%BA%D9%88%D8%AB%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84_%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AD%D8%B1_%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%A8_%D8%AC%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%A8_%D8%AC%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%83%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%83%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D9%8A%D9%84_%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A4%D9%89_%D8%AF%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%A7_%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%B7%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%AC%D9%88%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%81_%D9%85%D8%B3%D8%B9%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81_%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A_%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Challenge_of_Bil%27in_People.jpg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Ramallah_woman_15029v.jpg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_the_United_States.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_the_United_States.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Norway.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Switzerland.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Israel.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_the_United_Arab_Emirates.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg


حسن•
،لغوي كرمي

خليل بيدس•
مؤلف 

،داوود كت اب•
مؤلف 

راجي صهيون•
كاتب 

،رزان كرمي•
روائية

،غادة كرمي•
كاتبة 

كاتبة 
وسعيد أبو ريش•

كاتب 
وسلمان•

، كاتب مصالحة
وسمير•

،كاتب اليووسف
،وسهير حماد•

شاعرة 
وسيرين•

،حسيني شهيد
مؤلفة 

،صبري جريس•
مؤلف 

طه محمدشاعر•

،شاعرة نتالي حنضل•
،مؤلفة وداد قعوار•
 اكاديميخليل ابورزق•

،مؤرخ رشيد خالدي•
لخضري كاتبرياض ا•
مؤرخروزماري وسعيد •
 فيلسوف ودبلوماوسي وسري نسيبة•
 هندوسة الفضاء  وسلمان أبو وستة•
 أكاديمي اخوانيوسمير أبو عيشة•
 أكاديمي  وسمير أيوب•
،وسياوسي واكاديمي صائب عريقات•
،أكاديميكمالين شعث•
•

،مؤرخ وليد خالدي•

 محمد وسمار•
 أبو عرب•
 أحمد القدومي•
 أحمد دحبور•
 أكرم البوريني•
 أمين شنار•
 أيمن اللبدي•
 إبراهيم طوقان•
 إبراهيم نصر ا•
 محمد دلة•
، باوسل جمعة•
 تركي عامر•
 توفيق الحاج•
 توفيق صايغ•
 توفيق زي اد•
 تميم البرغوثي•
 ثريا ملحس•
 جمال وسلسع•
حسين جميل •
 حنان الغا•
 خالد أبو خالد•
 جمال قعوار•
 حيدر محمود•
 تميم البرغوثي•
 عبد الرحمن المقدوسي•

 راشد حسين•
 راضي عبد الجواد•
ربيحةالرفاعي •
•

 وسعيد المزين•
 وسلمان دغش•
 وسلمان مصالحة•
 وسميح القاوسم•
 د. وسمير العمري•
 صلح الحسيني•
 طلعت وسقيرق•
 طارق حمدان•
عاصم أبو•

 الهيجاء
 عبد الرحيم محمود•
 وسلم عطاري•
  الكرميكريم•
 عبد اللطيف عقل•
 د. عبد ا عيسى•
 عبد الهادي كامل•
 عزالدين المناصرة•
 علي أبو مريحيل•
 علي البتيري•
عيسى صالح •
 فاروق مواوسي•
 فدوى طوقان•
 كمال ناصر•
ماجد مهنا •

 محمود الدوسوقي•
 محمود درويش•
محمد إبراهيم •
محمد تيسير •
 محمود مفلح•
 مريد البرغوثي•
محمد محمود •
 مصطفى الصيفي•
 معين بسيسو•
 منذر أبو حلتم•
 مووسى حافظ•
 مووسى حوامدة•
 مي زيادة•
 ناجي علوش•
 نجوان درويش•
 نسرين أبو خاص•
نعومي شهاب •
 نوح إبراهيم•
هارون هاشم •
 هند جودة•
وهيب نديم •
 يووسف الخطيب•
 يووسف النبهاني•
 محمد القيسي•
محمد حسيب •
لخضراءمحمد ا•

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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• 

-من الدباء 2و

إحسان  وإبراهيم فوال  وروحي الخالدي  ومحمد سمارة
 وإسحاق الحسيني وإدوارد سعيد  وأحمد أبو مطر  وعباس

بلل  وأنيس صايغ  وإميل حبيبي  وأنطون شماس  وأكرم زعيتر
  وجمال سلسع  ومجدي ابوحرب  وتركي عامر  والحسن

 وسلمان مصالحة  وحنان الغا  وحسن الكرمي  وخليل السكاكيني
 وعطا ا منصور  وعادل زعيتر  وسليم قبعين  وسهى الحربي 
 ومحمود أبو رجب روزة.ومحمد د  وماري زيادة  وعلي بدوان 
 ومحمد طمليه  ونجيب نصار  ونايف سويد  ومهند صلحات 

منير حسني   وعبد الرحمن بارود

-مختصون بالتلفزيون و السينمة والمسرح3و

 أديب قدورة•
 أوسمهان توفيق•
 محمد يووسف •
 أشرف برهوم•
 أمل حسين•
 أناهيد فياض•
 أياد نصار•
 باوسل الخطيب•
باوسل زلوم •
 باوسمة حمادة•
 حازم البيطار•
 حسن أبو شعيرة•
حسناء وسيف •
 حسين دعيبس•
 رانيا الكردي•
 رشيدة الدجاني•
 وسهير عودة•
 نادية عودة•
 احمد العريان•
 ربيع شهاب•
 حسن عويتي•
 مصطفى أبو علي•
 محمد بكري•
 محمود أبو غريب•
 محمود وسعيد•
 رياض الشعيبي•
 ميس حمدان•
 مي وسليم•

زهيرنوباني •
شريف•

علمي
شكران•

 مرتجى
   ح هنود  صل•
ق عريان  طار•
 ميشيل خليفة•
 نزار حسن•
   م عباس  هيا•
الناصر•

 درويش
 غسان مطر•
•

 فرح بسيسو•
 قيس ناشف•
 هاني أبو أوسعد•
 هشام وسليمان•
 وليد وسيف•
 نادين وسلمة•
 نسرين طافش•
 نزار أبوحجر•
 عبدالمنعم عمايري•
 رشيد مشهراوي•
 مي المصري•
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-موسيقيون ومغنون 4و
 أبو عرب•
 أبو نسرين•
 اشرف يووسف•
 أيمن رمضان•
 بشار الغزاوي•
 حسين المنذر•
 ديمة بشار•
 رانيا الكردي•
 وسهير عودة•
 صهيب عبد العال•
 طوني قطان•
 عبد الفتاح عوينات•
 عمار حسن•
 عمر الصعيدي•
 محمد بشار•
 عبد الحليم أبو حلتم•
 رياض البندك•
 ميس حمدان•
 مي وسليم•

 فادي أندراوس•
 كاميليا جبران•
 ميس شلش•
 أمل حجازي•
 فضل شاكر•
 ماجدة الرومي•
 يووسف  أبو العلء•
 ديانا كرزون•
 نزار العيسى•
أرابسك:فنان / كندة •
•

:فنان راب دي جي خالد•
:فرقة راب وسلفردجري•

فرقة ترشيحا للفنونو فرقة الفنون الشعبية الفلسطينيةو فرقة العاشقين-فرق فنية..5و
فرقة القدس للفنون الشعبيةو فرقة الحنونة للفنون الشعبيةو الشعبية الفلسطينية

 داموفرقة  أوركسترا فلسطين للشبابو فرقة شو هاليامو الثلثي جبران الفلسطينية

-فنون تشكيلية6و

 تشكيلي كامل المغني
، مصمم جرافيك هاني احمد•
،تشكيلي إبراهيم غنام•
،مصورة وسينمائيةأحلم شبلي•
،روسامة كاريكاتير أمية جحا•
، تشكيلي إوسماعيل شموط•
 تشكيلي إوسماعيل عاشور•
 تشكيلية تمام الكحل•
،تشكيلي توفيق عبد العال•
، تشكيلي جمال بدران•
،ممثل خليل رباح•
،كاريكاتير عماد حجاج•
,خطاط فائق العشي•
،خطاط هشام وسكيك•

:خزافمحمود طه•
 ممثلباوسل زلوم •
 عبد العزيز أبو غزالة•
 تشكيلية عفاف عرفات•
 تشكيلي حسن الحوراني•
 تشكيلي مصطفى الحلج•
،فنانة منى الحاطوم•
،فوتوغرافي محمد حنون•
،كاريكاتير ناجي العلي•
، كاريكاتير خليل أبوعرفة•
 تشكيلي  نصر عبد العزيز•
،تشكيلية نهلة السلطي•
،تشكيلي هشام زريق•
،تشكيلي وليد أيوب•

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85_%D8%B2%D8%B1%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%87%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D8%B1_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D9%86%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%81_%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84_%D8%B2%D9%84%D9%88%D9%85_(%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC_%D9%88_%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%B7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D9%83%D9%8A%D9%83&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AD%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D8%B4%D9%85%D9%88%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%AC%D8%AD%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D8%A8%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%BA%D9%86%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9_%D8%B4%D9%88_%D9%87%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A_%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3_%D9%84%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3_%D9%84%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9_%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AD%D8%A7_%D9%84%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9_%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AD%D8%A7_%D9%84%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%AC%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A_%D8%AC%D9%8A_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7_%D9%83%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D9%84_%D8%B4%D8%A7%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%84_%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B3_%D8%B4%D9%84%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7_%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A_%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B3_%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%83
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D9%84%D8%AA%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%AD%D8%B3%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD_%D8%B9%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D9%86%D9%8A_%D9%82%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%87%D9%8A%D8%A8_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D9%8A%D8%B1_%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B0%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D9%85%D9%86_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%86%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Jordan.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Jordan.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Jordan.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Jordan.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Jordan.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Jordan.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Jordan.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Jordan.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Jordan.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Jordan.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Jordan.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Jordan.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Jordan.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Lebanon.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Lebanon.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Lebanon.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Lebanon.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Jordan.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Canada.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_the_United_States.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Lebanon.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Lebanon.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Jordan.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Jordan.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Jordan.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Jordan.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Jordan.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Jordan.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg


   

خلود دعيبس  وخالد نحاس و جعفر طوقان-معماريون 7و
سعاد ، معماري وزكريا الحايك ، معماري وراسم بدرانمعمارية و 

،  عمار خماش  وسنان عبد القادر ،والعامري

سالم حنا  ومجيد كاظمي  ومنير نايفة -علماء فيزياء فلسطينييون8و
 وعبد الكريم سهمود  وخالد طوقان  وشفيق الحوراني  وخميس

 محمد الحمد  وعماد البرغوثي 

 جغرافي من العصور الوسطى  و المقدسي-علماء فضاء وجغرافية..9و
عثمان ود.كمال عبد الفتاح ود. وعصام النمر  وأحمد أبو خاطرد. 

. عماد البرغوثي ا.د. وشركس

هشام  وسامح فارصون  ووإبراهيم أبو لغد -علماء الجتماع10و
 شرابي

 وبشير موسى نافع  ومد طيبي  أح -علماءجينات وميكروبيولوجية و11و
 يعقوب حنا 

حسام حاي-علماء الكترونيات 12و

-أعلم بالعمال والقتصاد13و
 طلل أبو غزالة•
رجاء أبو غزالة •
 صبيح المصري•
 هاشم الجنيدي•
 منيب المصري•
 عبد المجيد شومان•
 عبد الحميد شومان•
 خالد شومان•
 أحمد الحوراني•
 أمية طوقان•

 رياض كمال•
 وسلم فياض•
 ياوسر الشنتف•
 رشاد الشوا•
 وسعيد خوري•
 حسيب الصباغ•
 يووسف بيدس•
عبد الرحمن فتحي•
 ياوسر الشنتف•

-سياسيون فلسطينيون14و
 إبراهيم هاشم•
 أبو العباس•
 أبو علي مصطفى•
 أبو يووسف النجار•
 أحمد الشقيري•
ذهني يووسف •
 أحمد الطيبي•
 أحمد بحر•

 خالد البطش•
 خالد مشعل•
 خالدة جرار•
 خليل القوقا•
 خليل الوزير•
 رائد صلح•
 رشاد الشوا•
 رمزي رباح•

 فهمي الحسيني•
 فهمي شبانة•
 فيصل الحسيني•
 قاوسم الريماوي•
 قيس عبد الكريم•
 كمال عدوان•
 كمال ناصر•
 ليلى خالد•
 ماهر الطاهر•
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حسن يووسف •
 أحمد جبريل•
 أحمد حلس•
أحمد حلمي عبد •
 أحمد وسعدات•
 أحمد طوقان•
 أحمد قريع•
 أحمد ياوسين•
 أوسامة حمدان•
 أمين الحسيني•
 إبراهيم أبو النجا•
 إبراهيم صرصور•
 إوسماعيل أبو شنب•
 إوسماعيل هنية•
 إنتصار الوزير•
 بسام الشكعة•
بسام الصالحي •
 بهجت أبو غربية•
 توفيق أبو الهدى•
 تيسير خالد•
 جانيت خوري•
 جبريل الرجوب•
 جمال الحسيني•
 جمال وسلسع•
 جورج حبش•
 جميل شحادة•
 حسن يووسف•
 حنان عشراوي•
 حيدر عبد الشافي•

 رمضان عبد ا شلح•
 زكريا الغا•
 زهير محسن•
 وسعيد صيام•
 وسليم الزعنون•
 س  النابلسي•
 وسمير الرفاعي•

 وسمير غوشة•
 وسمير مشهراوي•
 شفيق الحوت•
 صائب عريقات•
 صالح رأفت•
 صالح زيدان•
 طاهر المصري•
 طلعت يعقوب•
 عباس زكي•
 عبد الرحيم ملوح•
 عبد العزيز الرنتيسي•
 عبد القادر الحسيني•
 عدنان بدران•
 عزام الحمد•
 عزمي بشارة•
 عزيز الدويك•
 بسام الشكعة•
 فاروق القدومي•
 فتحي الشقاقي•
 فهد وسليمان•

 محمد الهندي•
 محمد بركة•
 محمد دحلن•
 محمد نزال•
 محمود الزهار•
 محمود عباس•
 مروان البرغوثي•
 مشير المصري•
 مصطفى البرغوثي•
 ممدوح نوفل•
 مووسى أبو مرزوق•
 مووسى العلمي•
عبد الكريم شاكر •
 مووسى  الحسيني•
 نافذ عزام•
 نبيل أبو ردينة•
 نبيل شعث•
 نبيل عمرو•
 نزار ريان•
 هاني الحسن•
 وائل زعيتر•
 وديع حداد•
 ياوسر عبد ربه•
 ياوسر عرفات•
 عصام السرطاوي•

-سياسيون أجانب ذوو أصول فلسطينية15و
. السلفادور،الرئيس الحالي لجمهورية أنطونيو وسقا•
 احد وسكرتير الحزب الشيوعي بإلسلفادور. شفيق حنضل•
. البيت البيض واحد رؤوساء امن نيو هامبشير،  احد حاكم ولية جون وسنونو•
. أمريكي،وسناتور جون وسنونو البن•
. تشيلي نائب رئيسة جمهورية وسيرجيو بيطار•
 هندوراس احد رؤوساء جمهورية كارلوس فاكوس•
.من دول المحيط الهادئ ( الكاريبي)بليز احد رؤوساء وزراءدولة وسعيد مووسى•
 احد قادة حزب العمال النرويجي بمدينة وسول وعضو بلديتها لؤى ديب•

 عضو بلدية وسول النرويجيةيووسف ديب•

-عسكريون ومقاتلون16و
 أبو عبيدة•
 أحلم التميمي•
 أحمد الجعبري•
 أيمن حلوة•

 عماد عقل•
 عمار الزبن•
 عاطف بسيسو•
 عبد ا عزام•
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 إياد شلباية•
 أبو العباس•
 أبو العبد وسهمود•
 أحمد جبريل•
 أوسامة النجار•
 تيتو مسعود•
 ثائر حماد•
 حسن عبد الرحمن •
 خليل الوزير•
 جمال منصور•
 جمال وسليم•
 جمال أبو وسمهدانة•
 دارين أبوعيشة•
 دلل المغربي•
 رائد العطار•
 ريم الرياشي•
 رجاء أبو عماشة•
 رشيد أبو شباك•
 صالح التلحمة•
 صبري البنا•
 صلح خلف•
 صلح الدين دروزة•
 صلح شحادة•
 عبد الباوسط عودة•
 عبد الحكيم حنيني•
 عبد ا البرغوثي•
 عبد المنعم أبو حميد•
 عدنان الغول•
 عماد عباس•

 محمدعبد الرحيم •
 علي حسن وسلمة•
 ليلى خالد•
 فاطمة النجار•
 ماهر أبو وسرور•
 محمد أبو شمالة•
 محمد الضيف•
محمد عبد الرحيم •
 محمد فرحات•
 محمود أبو هنود•
 محمود المبحوح•
 محيي الدين الشريف•
 مروان عيسى•
 مهند الطاهر•
محمد صالح •
 محمد الضيف•
 ممدوح نوفل•
 مووسى عرفات•
 نزيه أبو السباع•
 نضال فرحات•
 نزار ريان•
وائل عبد القادر •
 وائل نصار•
 وديع حداد•
 وفاء إدريس•
 يووسف السركجي•
 يحيى عياش•
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  وأحمد الشقيري   وعجاج نويهض -علم في الحقوق والقانون17و
 وكمال الدجاني  وعدي البيطار ،فانونى .والدكتور لؤى ديب

عبد  وحمدي عبد المجيد  .ود. تيسير النابلسي  وصبحي حجاب
محمود الناطور  سعدي عزت عابدين و ووليد صلح  .وا حميد
أبو الطيب

-رجال دين مسلمون.. الفقيهمحمد ادريس  الغزي  الشافعي بين18و
الشيخ  والشيخ أسعد المام  .أمين الحسينيم   820/767

  .وسالم أحمد سلمة  .بسام جرار  .وأسعد بيوض التميمي
حسين  أبو  .وحسام الدين عفانة  .وحامد البيتاوي  .رائد صلح

 .والشيخ تقي الدين النبهاني  والشيخ عكرمة صبري  .وعجوة
الشيخ  والشيخ عبد العزيز الخياط  والشيخ عبد الحميد السايح 

 وعبد القديم زلوم  وعلي محمود الريماوي  وعبد ا غوشة
 ومعز مسعود  وأبو محمد المقدسي  وعمر سليمان الشقر

 ومحمود السرطاوي محمد شقرا -  ومحمد سليمان الشقر
 ويوسف البرقاوي  والشيخ نسيب البيطار  ومحمد خليل محسن

 يونس السطل 

البطريرك ميشيل  والب عطا ا حنا -رجال دين مسيحيون19و
المطران الياس شقو  وصباح

-إعلميون وصحفيون20و

 أحمد البديري•
 أحمد مشعل•
 جمعة حماد•
 ابوعسكر•
 ماجد وسعيد•
 محمد الصانوري•
 عماد الصفر•
 عبد الكريم وسمارة•
 أحمد جرار•
 أحمد عفاني•
 أوسعد تلحمي•
 أميل خزعل•
 إلياس المدني•
 إلياس كرام•
 ايمان عريقات•
 إيمان عياد•
 إيمان النابلسي•
 تامر المسحال•
 توفيق طه•
 جمال ريان•

 رشا عارف•
 روان الضامن•
 ريما مصطفى•
 زاهية عناب•
 زهير الكرمي•
 زهير وساق ا•
 زياد حلبي•
 وسائد السويركي•
 وسعاد دباح•
 وسعد وسيلوي•
 وسمير وسمرين•
 وسمير قصير•
 وسمير أبو شمالة•
 وسيف  شاهين•
 شريف العلمي•
 شيرين أبو عاقلة•
 صبا عودة•
 طارق أيوب•
  عطوانع باري•
 عبد الرحمن عثمان•
 عثمان البتيري•

 عماد عيد•
 فاطمة البديري•
 فرح البرقاوي•
 مامون مطر•
 فريد مجج•
 فؤاد رزق وسعد•
 ليلى عودة•
 ماهر عبد ا•
 محمد أبوعبيد•
 محمد البجيرمي•
 محمد البوريني•
 محمود أبو رجب•
 محمود حمدان•
 مصطفى السعيد•
 منتهى الرمحي•
 ميسون عزام•
 ناجي وسليمان•
 نبيل الخطيب•
 نديم الملح•
 نسرين وسلمى•
 هبة عكيلة•
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg


السياسة بالبلدان العربية-TROISIEME PARTEالباب الثالث  
الفريقية 



Egypte-السياسة بمصرCahpitre Iالفصل الول-

-مثلما ليمكن الحديث عن قارة اسية بمساحتها الربعين مليون كم بدون الحديث او1
الشارة لبلد الرافدين وشبه جزيرة العرب ويمنها (السعيد ) ومكتها ودول بلد الشام

وكنعانييها وفينقييها وعمورييها وبلد فارس وسللتها وبلد الصينواباطرتها  والهند
ومهراجاتها وفلسفتها  ومثلما ل يمكن الحديث عن اوربة دون الحديث عن دول المدينة

باليونان ومقدونية ورومة ..فئانه ليمكن الحديث عن قارة افريقية بمساحتها الثلثين
مليونا كم دون الحديث عن مصروفراعنتها  والحبشةوشعوبها 

العظيمLe Nilليمكن الحديث عن مصر بدون الحديث عن امها وابيها نهر النيل -11و
ميل وتتشاطئا عليه4132كم و 6650وهواطول نهر بالعالم حيث يبلغ طوله التي هي هبته ورحمته , 

واثيوبيةحتى الن عشرة دول افريقية هي (اوغندة وتنزانية وبروندي وراوندة والكونغوالدمقراطية وكينية 
والسودان الجنوبي والسودان الشمالي ومصر) التي هي اخر واهم من ينتفع من

كينيةو علي حدود كل من اوغندة وتنزانية ومصدره بحيرة تقع النيل البيض:ويتكون من فرعين رئيسيين همامياهه 
يعتبرووتعتبر واحدة من ثلثة بحيرات تغذي النيل وسماها النكليز (بحيرة فكتورية ) نسبتة لملكتهم الولى 

ميل 429كم / 690الذي يقطع  لنهركاجيرا  الحد القصى لنهر النيل، والفرع العلويبوروندي ) في نهرروفيرونزا( 
ببحيرةميل مرورا ( 300كم / 500ويقطع ) قبل ان يدخل بحيرة فكتورية وبعد مغادرتها يعرف بئاسم( نيل فكتورية

نيل ألبرت)( وبعد مغادرته يعرف بئاسموهو الخر اوسم لئاحد ملوك بلجيكة ) ليصل (لبحيرةالبرت)  كييوجا
 ) وعند اتصالهلجبلبحرا( ليعرف عندها بئاسم  دولة مستقلة 2011السودان لذي صارمنذ عام ليصل لجنوب 

،) ويستمربمساره حامل  هذا السم حتىالنيل البيض( يعرف فيها بئاسم ميل 445كم / 720يسير لمسافة  ببحرالغزال
) ويمر بمرتفعاتTanaبحيرة (والنيل الزرق ينبع من .الخرطوم يدخل (جمهورية شمال السودان) ويمر بعاصمتها

دان الجنوبي ويقطع للسوويتجه الزرق) باللغة المهرية( አባይويطلق عليه اسم أبااي .فريقيةبشمال شرق ا إثيوبيا
ليشكل معا نهرا واحدا.  بالخرطوم حتى يلتقي (بالنيل البيض) بمنطقة المقرن  ميل850/كم1.400مسافة 

وثانيهما.حتى شلل أسوان بمصر   شمال الخرطومستة شللتمروره ب:ويتميز النيل بالسودان بميزتين أولهما.
تغيير مساره،حيث ينحني جنوب غربالخرطوم قبل أن يرجع لمساره الصلي شمال ويعبرالحدود السودانية المصرية،:

ويغادرها شمال حتى يتفرع.السد العالي وهي بحيرة صناعية تقع خلف ) بحيرة ناصرويسير داخل مصر حتى يصل (
فرع:  شمال ليتفرع لفرعينيصل مدينة الفيوم ويجري  ثمبحر يوسف)( ، ويسميأسيوطجزء منه عند مدينة 

تعتبر قمة قائمة الدلتات)الطينية الغرينية التي دلتا النيل( دمياط شرقا وفرع رشيد غربا،ويحتضنان  فيما بينهما
من ارض مصر الصحراوية البالغة مليون كم  غير ان فرعيه25بالعالم لهميتها الغنية لسقاء وتغذية واحياء /

يستمران بالجريان شمال ويحملن معهما (مياها عذبة ) ويئاسفان على قذفها بالبحر البيض المتوسط وهما يعلمان
من ارض مصرل تزال عطشى منذ الف السنين وتنتظر من يسقيها من مياهها التي تذهب هدرا فهو مستعد43بئان /

لن يسقي ويغذي ويحي ربعها الخر( لو) تمكن المصريون من التقنيات العالية بعلوم وصناعة السدود والقنوات
والروافد كما انه النهر الرئيسي الذي يجري من الجنوب ويصب بالشمال حيث دمياط ورشيد المصريتين المطلتين

على البحر المتوسط . ولذلك يقال بان مصر هي هبة ورحمة النيل الذي لوله لكانت صحراء جرداء بل حضارات..كما
هي مياه ملتقى نهري دجلة والفرات وتكوينهما شط العرب ذو المياه العذبة التي تغرق بمياه الخليج المالحة بوقت
تشكو جارتيه الكويت والسعودية من ندرة وانعدام المياه العذبة التي يشترونها مثلما يشترون العطور الباريسية 

Les-كما ان مصر ل تعرف ال بشعوبها العريقة والعديدة بعلمائها وكهنتها وفراعنتها  111و
Pharons قم.حيث انتشروا3200  الذين ظهرت لهم اقوال وافعال وانشطة وتواريخ منذ 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A3%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%84_%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%84
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%8A%D9%84_%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%88%D8%AC%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%88%D8%AC%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B2%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6


  متكاملة ومتباينة بين الشمالDynastiesعلى شاطئي النيل وظهرت بينهم سللت 
والجنوب 

كماثم  2140 / 3200 او الدولة الولى بين  لدولة القديمة قم وهو ما يسمى ا3200منذ عام ويبدئا تاريخ الفراعنة 
 قم30 / 3150تشير خارطة مصر الفرعونية وتبين المدن الرئيسية وأماكن من عصر السر (ج)بين 

مجرى نهر النيل بمصر

كما ان السللت / السر الثلثين التي حكمت مصر الفرعونية ليست كلها مصرية بل اعتبرت جزئا من التاريخ المصري وتلقب
ملوكها هم ايظا بلقب فراعنة

قم كانت بجنوب مصر (الصعيد2890/ 3050السرة/ السللة المصريةالولى بين
سعرقت) ويعني عقلب ويشير لللهة (سركت) وهو مقاتل( اكدي )حكم(والنوبة  ) وحكم فيها 

ووحد مملكتي الشمال والجنوب بمصروحكم) Mina  مينانارمرأو نعرمر أو( بالظلم والستبداد فثارضده 
ا اقتصادي ا وعسكريا بجنوب بلد كنعان ( فلسطين ومنها غزة ) حيث بالعدل وبعهده صار لمصر وجود 

سيريخ شقف فخارمن الواني المصنوعة في مصرتعود لللف الثالث قم بعضها اجزاء33تم اكتشاف(
 وعين حابسور وتل عرادوظهرت بخمسة مواقع هي من جرار نبيذ وسمن تم تصديرها لبلد كنعان ,

.وحيفة ,وتبين بئان ثلثة عشر منها تعو دلعهدالفرعون ( نارمر/ مينا)وواحد للفرعون (واللدتل  السكن 
 وسيريخ ل تحمل أي اوسم أو عليها اوسم ل يعود لي فرعون معروف18اخرلفرعون ( حور عحا.) وكا) و

.مما يوحي بأن التواصل المصري مع بلد كنعان ( فلسطين )السيوية كان تجاريا وسياسيا
ا ) لن مصر اهتمت منذ القدم بالتواصل القتصادي مع بلدان اسية الكثر ثرائا من افريقية (إستعماري 

ولم تنقطع هذه العلقات بئاوقات السلم والحرب معا حتى الن

 

 الفرعون( نارمر أو مينا ) موحد مملكني الجنوب والشمال

-(دجت) الذي خلفته زوجته3(-نخت دجر) و2حورعجا) و-( 1 هم_ ملوك4وتبع الفرعون مينا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7_(%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Ancient_Egypt_map_ar.png


محافظة وسمنود من مدينة Maniton ),كما يشير المؤرخ الفرعوني مانيتون(مربت نيت دن

حريق.قم غير ان معظم ما كتبه انفقد أثناء 280 بطليموس الثانيكان كاهنا  بعهد الملك الغربية ,و

، ولم يصل منه إل مقتطفات نقلها بعض المؤرخين منهم المؤرخ اليهوديمكتبة الوسكندرية
Yosifos  بكتابه (الرد على إيبيون)والمؤرخ الفريقيJoliosالذي نقل بمؤلفه بعض أسماء 

Heroduteالملوك التي كانت مدونة بكتاب المؤرخ الفرعوني( مانيتون) والمؤرخ الغريقي 
 وغيرهم Tete Liviواليطالي 

.) وحكم فيها ,الملك (حتب سخمثني قم مقرها بمدينة ( 2686 - 2890والسرة السللة الثانية بمصر القديمة بين 
 و بين2804//2851,والملك (وني نتر)  بين 2851/2865,والملك (رع نب ) بين 2865/2890وي)  بين

  قم كان هناك تشتت بين العوائل2686/2804

 قم وحكم فيها خمسة ملوك ( فراعنة )هم,( سناختي ) بين2613 /2686والسللة المصرية الثالثة بين
قم.وهو الفرعون الثاني2649 / 2686عني جسد المقدمس.بين يقم و(زوسرنثر خت) 2668/ 2686

 ) كأول بناء حجري ضخمإمحوتب من قبل المهندس ( هرم وسقارة المدرجوبعهده تم بناء الوسرة الثالثة ب
قم2613/2637قم والملك (حوني) بين 2637/2643عرفه التاريخ. والملك (خابا) بين 

قم حكم فيهاكل من الملك (سنفرو،)25001/2613والسرة / السللة الرابعة بين 
 سنة.48 و24المعروف بئاسم( ساويرس باليونانية ) وتختلف تقديرات مدة حكمه بين 

وتميز عهده بالتوسع بالتجارة الخارجية وإرسال الحملت التأديبية،وحملت التعدين .وعمل
 ) لبناء ثلثة أهرامات باقيه حتى الن إمحتبمعه المهندس المستشار( 

 الذي بنى خلل عشرين سنة هرما سمي بئاسمهقم2528/2551 بين Khofoوالملك  
م2592341حجم و2م 53056مساحه وم  922م ومحيط  146,5بارتفاع  الهرم الكبير او

خمسه مليين طن ووزن 

 

خوفوابو  سنيفروامتداد وتوسيع وتطوير للهرم الذي بناه وهو ق.م.2560-عام الجيزههرم خوفو-
 بالجهة الغربية من النيل احدىالجيز ه مؤسس السره او السللة الرابعه بمنطقة

عجائب الدنية السبعة .ضواحي القاهرة ويعتبر من بين 

 ) الذي يعني  هيمنةأبن رعقم وهو أول من أضاف للقابه( لقب  2520 – 2528حكم بين ووالملك (جدف رع )ابن خوفو 

. وأتسمت فترة حكمه بالخلفات بينه وبين أخوته غيرمنف)  على حساب كهنة العاصمة هليبوليس (أونكهنة مدرسة 

) ناقصة حيث نالها النتقام. كا وعب,)الذي مات بعهد أخيه ووجدت مقبرته بجانب أخيه( جدف حورألشقاء وعلى رأسهم( 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%A7_%D9%88%D8%B9%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%AF%D9%81_%D8%AD%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%81
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%B9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D9%81_%D8%B1%D8%B9
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D9%87
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%B1%D9%88
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%AA%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85_%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AB%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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•

 من زوجة ثانوية  وتولى الحكمخوفو قم وهو ابن الملك 2535 و2559والفرعون ك( خفرع أو خفران)  حكم بين سنتي •

. والمتمثل بصورةهرم خوفوبعد الملك جرف رع الذي استولى على الحكم. وبنى هرما باسمه ( هرم خفرع) يشابه بعظمته 

 وتمثله جالسبوادي الملوكأسد ليدل على القوة, وبرأس إنسان يدل على الحكمة. كما تم العثور على صورة منحوتة بمعبده 

 التيهيرودوتوهو موجود بالمتحف المصري.و ل يعرف الكثير عن  حكمه ول توجد شواهد تؤكد رواية الرحالة اليوناني 

تصف خوفو وخفرع كطغاة 

•

 وعثر بقبره على سكينخفرعوالملك (منكاورع او منقرع)، يعني:(طويل العمر بقوة رع). وهو ابن الملك 
 فيهرم،وبنى منكاورع ثالث أكبر خامرارنبتى الولىمن حجرالصوان منقوش عليها اسم والدته وتدعى 

ا،بجوارهرمي جده وأبيه خوفو وخفرع ,وكان عهده أكثر حرية من عهديهما حيث66 بارتفاع الجيزة  متر 
وتزوج من الميرة خامررنبتي مارس الشعب شعائره الدينية بحرية لم يعهدها من قبل. 

• 

.بووستنلفرعون منقرع وزوجته الميرة خامررنبتي  مما يعني حبه وتقديره لها و هيمنتها ويوجد بمتحف الفنون الجميلة / 

الوليات المتحدة 

•

قم كان غير محبوبا فقبل ان يموت بنى بجنوب غرب ممفيس هرما على هيئة2643 / 2678) بين  شبسس كاف( والملك

278 متر يؤدى لممرين أحدهما لتضليل اللصوص والخر بعمق 52)بعمق مصطبة فرعونتابوت مستطيل معروف باسم 

بباريس متحف اللوفرمتر يؤدى لغرفة الدفن الحقيقية اوالمعبد الجنائزي ومعبد الوادي  الذي يربط بينهما.وله تمثالين ب

 قم  وحكم فيها,,2344/ .2498السرة المصرية الخامسة بينو

.) لنة كان كبيررع،ومعبدا كرسه (لله الشمس وسقارةقم قام بتشييد هرما في 2487/2498 الفرعون ا(وسر كاف )بين 

م 1789كهنة( الله رع) واوجد فيها المسلت الكبيرة والتي نهبت بعضها فرنسة عندما قام نابليون الول بغزوها عام 

/2487وحكم بين نفر هيتبس،والملكة أووسركاف هو ابن رع) ) ويعني( المقرب من Sahureوالفرعون( ساحورع 

قم و.أقام علقات تجارية مع مدن صور وصيدلة وبيلوس ( جبيل) بببلد فينيقية لبنان حيث أروسل2475

 بجنوب البحر الحمر لجلبطنبعدة بعثات بحريةلوستيراد أخشاب شجر الرز.كما أروسل أول بعثة لبلد 

( شجرة المر) و وسجلها على لوحة منقوشة بمعبده الجنائزي تصوره منحنيا أمامها بحديقته.كما

 بسيناء, و حارب بعض القبائل الليبية الذين اوستولوا علىالنحاس و الفيروزاروسل بعثات لمناجم 

 كما بنى هو الخر هرما بمنطقة ابي صير أصغر بكثير من اهرامات السرة الرابعة ولكنهقطعان ابقار من غرب مصر,

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%B3
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D8%A8%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D8%B3%D8%B3_%D9%83%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86
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أكثر جمال حيث كان الطريق بين معبد الوادي ومعبده الجنائزي المجاور للهرم مزينا بجدران منقوشة وكذلك معبده الجنائزي.

 رع)وابتكر مهنسوه بناء أعمدة على  شكل نخيل .كما (معبدا للشمس يدعى  حقل 

Sahureالفرعون 

 قم وبنى هرما2446 /2426 بين  )رعالجمال هو روح  وخلف الفرعون ساحورع  كل من الفرعون( نفر كارع ) ويعني(

بئابي صير, 

.قم والفرعون( بي2416 /2419 قم, والفرعون (ون نفر ق.رع )بين 2419/2426ن كارع ) بين   شبس بوالفرعون (

/2388 ) بينرع غسلن.قم ,والفرعون (2388/2392قم والفرعون( من كاجور) بين 2392 /2416اوسر رع) بين  

قم 2323/2356 (أوناس)  بين  ونيسقم ,والفرعون (2356

فيها كل منقم وحكم 2180/2343والسرة السادسة .بين 

قم هو ليس  من العوائل  الملكية .فئاصله من منطقة (منف) و تولى الحكم نظرا لزواجه2291/2343 )بين Titi الفرعون ( 

،واهتم بعبادهرع.أخر حكام السرة الخامسة .وانصرف تتي عن كهنة أوناس أحدى  بنات الفرعون إبوت الولىمن الملكة 

 و خنوم نتي :نفر سخ إممريروكا المقدس في منف وعمل معه عدة وزراء ووزيرات ( مستشارون ) منهم  كاجيمني وبتاح

رع و( نفر سخ إم بتاح) وعنخ ما حور 

قم ولم يخلف وراءه اثارا .فحل محله (يتي الول او2289/2291و( خنتي كاي واوسر كارع )الذي اغتاله وتولى الحكم  بين 

قم وهو ابن ( تيتي )و كان هو الخر من مدينة منف الغربية و كان عليه أن يسترضى كهنة معبد2255/2289مري رع)بين 

،والذين أخذ نفوذهمبتاحالشمس الذين كان نفوذهم ل يزال قائما ،وكذلك القوة الكهنوتية الجديدة الممثلة في كهنة المعبود 

 ليكبح جماح المتمردين.وعملوالجنوب فلسطينوأروسل حملت إلى بازدياد منذ بداية السرة السادسة ،
 )Meren Re:  مرن رع)على كسب ود العائلت الكبيرة فتزوج بنت حاكم ابيدوس التى أنجبت له ابنه (

اوعدة معابد2278 / 2283و تولى  بعده الحكم  بين   قم وتعتبر فترة حكم (يتي الول او مري رع ) فترة استقرار،وشيد هرم 

 بالقاهرة ومجموعة تماثيلبالمتحف المصري.هوتمثاله المصنوع من النحاس والموجود وأبيدوس بتل بسطة

نيويورك في بمتحف بروكلين

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%A8%D9%88%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%AF_%D9%83%D8%A7_%D8%B1%D8%B9_%D8%BA%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:SahureAndNomeGod-CloseUpOfSahure_MetropolitanMuseum.png


 : فصارت  امهمرن رع)قم وحكم وعمره  ست سنوات بعد وفاة والده(2184/2278والملك( پيپي الثاني نفر كا رع) بين

مما يعني بئان حكم عاما 91وصية عليه وصار خاله المير (جاو)  صاحب اليد العليا في تصريف أمور البلد. و حكم 
(پيپي الثاني) أطول فترة حكم لفرعون على الرغم من أن هذا الرقم مختلف عليه من قبل بعض

 بيبي ) قويا و ل قادرا  علي عاما.ولم يكن (64علماء المصريات الذين يقولون بان عهده ل يتعدى مدة 

تصريف المور واخذ حكام القاليم يسلبونه سلطاته ماأمكنهم ذلك. فعمت الفوضي أرجاء البلد وكان الضحايا الفلحون

وانتهت السرة السادسة بملكة تدعي (نيت  أقرت )أو (نيتوكريس) التي ذكرمانيتون انهاوالعمال الذين تمردوا ,
حكمت عامين. وكانت أنها أجمل نساء عصرها وانها بانية الهرم الثالث وذكر هيرودوت بأنها انتحرت بعد

انتقامها من الذين قتلوا اخاها ليضعوها مكانه وانتهي معاها عصر من ازهي عصور مصر او الدولة القديمة

تمثال للفرعونة عنخ اسن بيتي وابنها بيبي الثاني 

قم حيث كانت عاصمة السللت السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة1994/2184 هيمنة مدينة طيبة بين
والحاية عشرة

قم وتمكن الثاريون تحديد اثنين منهما وهما( نيبي وسنفر كا) وعاشت2160/2181 السابعة بينوالسرة
مرحلة ارتباك وفوضى,

•

وفيها الملوك ( نفر كارع) و(يبني سينقم 2160–2181والسرة الثامنة .عاصرت السابعة بين 

اب)  و(نفر كامن) و(نفر كامن انو)  و(فاكارع) و(نفر كارع الثاني) و(خووي) وفراعنة
اخرين لم يعثر الثاريون على تواريخ حكمهم  حي ثعاشت هي فترة ارتباك

 )و(ختى الول) مري إب رعالفرعون (  قم  ومن فراعنتها 2130–2160السرة التاسعة بينو•
حصلو (مري كارع )و(نفر كارع السابع) و(ختي الثاني والثالث والرابع) حيث 

تدهور اقتصادى وحصلت عدة ثورات اجتماعية ضد القطاع وضد الحكومة فيما ازدهرت فيها انماطا من
الداب اوالعلوم   

 وليس بطيبة وحكم فيها )بني سويفببمقاطعة ( اهناسيا في  قم2040/2130والسرة العاشرة المصرية بين .

الفراعنة (مري هانور) والفرعون (نفر كاع ) و لم يحددتاريخ حكمهما والفرعون (مري
قم 2040كارع) الذي توفي عام 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%89_%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%89_%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%89_%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D9%8A_%D8%A5%D8%A8_%D8%B1%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%86_%D8%B1%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
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حيث اتحدت ) بمدينة طيبةفقط Les Antafs(عائلة الناتفة  قم 1991/ 2134 بين والسرة المصرية الحادية عشر

/2100سيجرناويانتف) بينفترة من الضطرابات, واهم ملوك النتاف هم الفرعون(  السلطة المركزية من جديد بعد
/2063 قم .والملك (انتف الثالث) بين2063/2112قم.والملك( انتف الثاني) بين 2112
قم ويعني (الله مونتو راضٍ) وهو1995/2046 بين)منتوحوتپ الثاني قم والملك (2046

 بدل منطيبة.ونقل العاصمة إلى الوسرة الحادية عشرة ويعتبر من مؤسسى انتف الثالثابن 
 عاصمة الدولة القديمة ووحد البلد من خلل  اخماد بعض الثورات ويعتبر أولممفيس

مينا )،وأحبه المصريون كحبهم للفرعون الدولة المصرية الوسطىحاكم بما يسمى عصر 
 الولأحموسمؤسس السرة الولى و(موحد الوجهين القبلي والبحري) وسيكون مثله  

) وبقاياالدولة الحديثةالذي سيطرد الغزاة الهكسوس وسيؤسس السللة الثامنة عشرة (
 ويوجد له صورة بجانب الملكمعبد حتشبسوتمعبده بالدير البحرى ل زالت موجودة بجوار 

.  وأحمس مينا

كمالوسرة الحادية عشرح. وآخر ملوك منتوحتب الثالثوالملك (منتوحتب الرابع نبتاويري )ابن 
 لطلب الحجارة للمعابد الملكيةوكانالحمر قم وقام بئاارسال بعثةللبحر 1991 / 1998بين 

أمنمحات الولفصار  لم يعقب اطفال  (أمنمحات) الذي اوستولى على السلطة بعيد وفاته لنهوزيره
. علما بانه ل توجد حتى الن أدلة أثرية أو نصية لثبات أن منتوحتبالوسرة الثانية عشرةأول ملوك 

أطيح به بواوسطة وزيره أو أنه اختار أمنمحات ليكون خليفته المعين.و لم يتم العثور على موميائه أو
مكان دفنه.

قم  وحكمت على عموم مصر وملوكها1803/1991والسرة الثانية عشربين

قم قام بتنظيم الحكومة والحد من سلطة النبلء وازدهرت 1929 / 1991) سحتب ايبرع( أمنمحات الولالفرعون  (

 وسماها بـ(أثيت تاوي وتعني القابضة على الرضين اي وجهي مصرالفيوم إلى طيبةمصربعهده.و نقل العاصمة من 

حيث وحد مصر وو طد نفوذه على حكام القاليم بعزله الحاكم الذي ل يطيع أمره،البحري والقبلي)  
وواجه مشاكل ب بداية حكمه واضطرلستعمال اللين والشدة  وقضى على غارات الليبيينواوستطاع حكم مصر هو وأبنه 

والسيويين.اي الكنعانيين الهكسوس  

أمنمحعت الولقم. اشترك بالحكم مع والده الملك  1895 / 1929) خبر كارع( سنوسرت الولوالفرعون ( 
 سنة وأشرك هو ايظا ابنه43 بعد وفاة والده وامتد حكمه إلى مصر قم. وانفرد بحكم 1965 / 1975خلل العوام 

وبعهده كان الدب والصناعة بأوج هما.حيث كثرت الثروة قم 1930/ 1932.بالحكم بين أمنمحعت الثاني
 من النوبةالذهبالمعدنية واوستخراج 

 

وا كانت له صلت صداقة ومودة بغيرة منسوريةقم 1878 / 1895) نوب كاورعاو  أمنمحات الثانيوالفرعون ( 

ولبنان وفلسطين

 واشتركامنمحات الثانىقم .خلف اباه  الملك  1872 / 1877) خاع خبررعاو  سنوسرت الثاني والفرعون (
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. و اهتم  بمنطقة الفيوم. و بالزراعة، وبنىالفيوم بالقرب من اللهونمعه في الحكم خلل سنواته الخيرة. وبنى هرمه في 

 وبني هناك قناطرا لحجز وتخزين المياه خلل فترة الفيضانبحيرة قارون  الى  بحر يووسفالقنوات ونظاما  للري من 

فيضان النيلبعد ذلك وأضاف شبكة صرف.المياه  الفائظة وخزنها  بهده زيادة الرقعة المزروعة. واستغلل مياه لستغللها 
لمدة أطول.ونقل المقبرة الملكية من دهشور إلى( اللهون) حيث بنى هرمه. فأصبحت( اللهون )العاصمة السياسيةخلل

وعلى العكس  خليفته،حافظ  على علقاتالسرتين الثانية عشر والثالثة عشر. و أسس أول قرية للعمال فيها  
طيبة مع الحكام المحليين وزعماء القبائل البدوية وهناك شهادة على ذلك من العام السادس لحكمه

.بني حسنعلى روسم جداري من مقبرة حاكم محلي في 

 قم ويعتبر من أعظم فراعنة1839 / 1872) بين  خاع كاورعاو  سنوسرت الثالثوالفرعون ( 
واصل تووسع المملكة المصرية الووسطى.ووسيزووستريس.ويعتبر مصدرا  لسطورة الدولة الووسطى

.الشلل الثالث ووصل حتى اورونارتي عند وتوشكى بوهن حيث أقام محطات نهرية منها النوبةفي 
ايالفينيقية بيبلوس.وبنى قلعة بمدينة وفلسطين النوبةوهناك مسلة تذكر انجازاته الحربية في 

 ما وراء الجندل الثاني لحماية الحدود الجنوبية والغربية.وأنشأ معبدااوسمنة وقمنةلبنان  و قلعتى 
)كمدفنالهرم الوسود (ويسمى دهشور،.وبنى أول هرم في مدامود،و آخر في أبيدوسومدينة في 

كما انشأ وسنووسرت الثالث أول قناة تربط ما بين البحرللعديد من السيدات الملكيات..
 ادت لزدياد حركة  قناة وسيزووستريس  الحمر والمتووسط عن طريق النيل وسميت  

التجارة بين مصر وجزر البحر المتووسط (فلسطين والمدن اللبنانية والسورية
وجزيرة كريت وقبرصواليونان ).

 

وسيزوقم و شارك في الحكم مع والده،  1814 / 1839) بين ني ماعت رعاو  أمنمحات الثالث(و الفرعون
ووضع مقياوسا على نهر النيل عند الشلل الثاني والذي سنة قبل ارتقائه الحكم. 20، لمدة وستريس الثالث

على أوساوسه تحسب الضرائب على المزارعين .

قم. بدأ الحكم كشريك أصغر في الحكم مع1799/ 1814) بين ماعت خرورعاو  أمنمحات الرابعوالفرعون (

 بشمالقصر الصاغة،وكذلك بنى معبدا  في الفيوم بجنوب غرب مدينة ماضي،وأكمل معابد سابقه في أمنمحات الثالث

وكان عهده بداية تدهور لدولة الووسطى.ومات بدون وريث ذكر وخلفته أخته غير الشقيقة (أوشرقها 
 قم تحكم بمصر. ولربما بالعالم1800فأصبحت أول امرأة عام  ،وسوبك نفروعمته) 

قم و يحتمل  برانها  شيدت هرمها علي1788/1798،حكمت بين امنمحات الثالث ابنه الملك Skemiophrisوالملكة  ( 

، فقد عثر علي بعض اثار بءاسمها علي مقربه منه هواره في امنمحات الثالث هرممقربه من 

 يحملون أسمائا سامية مما يدل على انهم,وهم ساميون فلسطينيون قم ,1580/1803الغزو الهكسوسي لمصر  بين 

غزو ا مصر حيث  وشلكوا السللت الثالثة عشر والرابعة عشر والخامسة عشرمن أصول كنعانية.من شبه جزيرة العرب و

Heqaواطلق عليهم المصريون قم 1580/1803 كانوا اول من غزا مصر بين والسادسة عشر والسابعة عشر و

-Khase قم البطل المصري احموس مؤوسس السللة1580حيث طردهم عام  اي الغزاة او الغرباء
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397الثامنة عشرة, يلحظ د احمد وسووسة ص 

وملوك السرة الثالثة عشر هم  خمسة هم  طيبة قم كانت هي  مدينة 1705/1803بين والسرة الثالثة عشر

جاء ذكره بقائمة قاعة الجداد المنسوبةقم  يعتقد بأنه ابن الملك أمنمحات الرابع 1786/1803 الملك / الفرعون (جاف) بين

 كأول ملوك السرة الثالثة عشر وعثرله على عدد من الثار منهاببردية تورين وفي قائمة الملوك تحتمس الثالثللملك 

 وقطعة منالكرنك كما عثب له على قطعة من لوحة في خبيئة بالمتحف المصريلوحة من الحجر الجيري البيض وتوجد 

 وسمنهتمثال في الكرنك وتمثال آخر في 

قم عاش بفترة غير مستقرة حيث  كانت  مصرمقسمة لممالك محلية وجدت1745/1786والملك / الفرعون (سنب كاي) بين

 داخل خرطوش ملكي وهي لوحةالهيروغليفيةالبعثة المريكية من جامعة بنسلفلنية بان  اسم (سنب كاي) منقوشا  بالكتابات 

 ) وكشفت البعثة داخل المقبرة بقايا تابوت خشبي بداخلهوسوبك حوتب قرب مقبرة الملك ( صخرية 

م ولم يعثر على أي أثاث جنائزي مما يؤكد على1.85بقايا هيكله العظمى بحالة وسيئة،وكان طوله 

تعرضها للسرقة ,كما أن تواضع حجم المقبرة يدل على تدهور الحالة القتصادية بتلك الفترة

قم والده  يدعى منتوحتب ووالدته تدعى أوهت آبو، وكان  له  زوجتين الولى1742/1745والملك (سوبك حتب الثالث) بين

 تصور زوجتهبمتحف اللوفرتدعى (سنب حنس) والثانية تدعى( نيني )التي أنجب منها أبنتين وتم العثور على لوحة توجد 

.حيث أقامالكرنك وليس بقائمة الملوك بمعبد بردية تورينوجاء ذكره في نيني وأبنتيها تتعبدان للله مين. ) 

 نقوشه متقنة وجميلة أوستعملتالكابمقصورة في (معبد منتو) في المدمود،ومعبد صغير بمدينة 

،كما عثر في مدينة الكاب أيضا على مقبرةالوسرة السادوسة والعشرينأوساوساته لبناء معبد كبير في 

لميريدعى وسبك نخت ذكر أنه عاش بعهد الملك وسوبك حتب الثالث.كما عثر له على تمثال من

الجعارين،وعدد من الكرنك الحمر بتل بسطة وجزء من تمثال أخر من الجرانيت عثر عليه في الجرانيت

منقوش عليها اوسم ( وسويك حتب الثالث) وبلطة وكرة ذهبية 

 وخارجهامصرأطول الملوك حكما بالسرة الثالثة عشرة وله آثارا بكل أنحاء 1733/1742 والملك (نفر حتب الول ) بين

حيث عثر في بلدة ببلوس (جبيل الواقعة على شاطئ فينيقية / لبنان ) قطعة حجر منقوش عليها رسم الملك نفر حتب ومعه

عثر على محراب عليه صورة له بمعبدأمير ببلوس والذي يدعى بنتن وهو يقوم بتقديم فروض الطاعة والولء له ,كما 

، وعلى  عدد من الجعارين منقوش عليها اسمه بمتاحفبرلين،وعلى رأس عمود ذكر عليه اسمه يوجد حاليا بمتحف الكرنك

 وبولونية بايطالية بألمانية و شتوتجارت اللوفر

قم  ولد هو الخر بمدينة طيبية ووالده يدعى حاعنخف ووالدته كمى و زوجته1720/1733والملك (سوبك حتب الرابع ) بين

 نفر حتب الولالحكم خلفا لشقيقه  تدعى تجان ,وتولى 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%B1_%D8%AD%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%86%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%86%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%86%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A8%D9%83_%D8%AD%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D9%86%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%86%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)


 

الوسرة الثالثة عشرقم  أحد ملوك 1648/1720 (خع عنخ رع ) بين  الملك (سوبك حتب الخامس اوو

وتوجد له و كان شريكا له في الحكم لوجود جعران عليه نقش باسميهما. وسوبك حتب الرابعتولى الحكم بعد وفاة الملك 

 مهداة إلى( الله مين) منقوش عليها ألقابه توجد بمتحفالجرانيتعدة آثار منها مائدة قربان من 

 بقي منهاأبيدوس قاعدة تمثال صغير من الجرانيت الوسود،ومقصورة في طيبةليدن،كما عثر له في 

 الذي يوجد فيه ايظا لوحة من الحجر الرملي عليها اوسم زوجة الملك وسوبكاللوفربعض القطع بمتحف 

حتب الخامس وتدعى نب ام حات واوسم أبنته وتدعى وسبك ام حاب. 

 ويحملون أوسمائا وسامية مما قم وهم ملوك  قبائل الهكسوس 1648  /1705والسرة الرابعة عشر بين

) والملك  نحيسي  .هم كل من الملك (يدل على انهم من أصول كنعانية.من شبه جزيرة العرب و

 ).ولم يعثر لهم حتى الن على اثر  وسي حب رع  والملك (   )  نب فاو رع  ) والملك (  خاتي رع  (

اثاري 

قم .هم الهكسوس الساميين الفلسطينيين ( اسيويين ) غزت شمال1535/1648والسرة الخامسة عشرة ( الهكسوس) بين 

  دون أن تسيطر على صعيد مصر العليا التي كانت السللت المصريةإتجتاوي)شرق  مصر ( الدلتا)وحكمت من مدينة ( 

1610/1648 ) بين Salitisالملك (تحكم  من عاصمتهم طيبة ) وملوك السرة الهكسوسية  الخامسة عشر هم: 
 حكم بين )Apophis I/ قم وخلفه ولده الملك (1580  1610قم .والملك (خيان تولى )بين

قم وتصرف كأي فرعون مصري سبقه.حيث شيد معابدا بالجبلين،وعمل على1500/1580
 وحدد سلطته من خللRhindنسخ المؤلفات القديمة (مثل البحث الرياضي لبردية  

وثيقة نموذجية وصيغ مصرية حتى انه غير اسم تتويجه ثلث مرات وتعاون مع بعض
 الذي اطيح بهKouch أمير مقاطعة Nefrousyالشخصيات المصرية منها معاونه المصري 

حيث رفض بعض أهل طيبة بعض ممارساته واعتبروه خائنا ومتهادنا مع الغزاة الهكسوس
 )حيريتتم العثور على آنية فخارية  تحمل اوسم ابنته الميرة(  الذي Apophis Iفضعفت سلطة 

 مما يوحي بئانهاقد تزوجت احد ملو ك مصر, أمنحوتب الولبمعبد 

 قم بشمال ( الدلتا ).وهم عدة ملوك  ل يوجد لهم اثار بل1600/1660  الهكسوسية) بين (والسرة السادسة عشرة 

قائمة ملوك الهكسوسعرفت اسماؤهم من خلل اسماء ملوك الهكسوس الذين حكموا مصر السفلى  كما وردوا 
التي اعدها الثاري ( تورين) 

 ,حكم فيها عدة ملوك منهم قم1550-1600 عشروالسرة الهكسوسية السابعة 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D9%84%D9%84%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D9%84%D9%84%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%AA%D8%AC%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%8A_%D8%AD%D8%A8_%D8%B1%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A8_%D9%81%D8%A7%D9%88_%D8%B1%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%8A_%D8%B1%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%AD%D9%8A%D8%B3%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A8%D9%83_%D8%AD%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1


الوسرة السابعةقم أول ملوك 1576/1600الملك (رع حتب او  سخم رع واح خع) .بين 
حكم بوقت كان يحكم مصر عدة ملوك حيث لم تكن هناك وسلطة مركزية  وقام بترميم جدران.عشر
المتحف ولوحة بأوسمه موجودة بالجعارين لزيادة تحصين المدينة .و عثر له عدد من أبيدوسمعبد 

البريطاني
وخلف رع حتب والده الملك (سوبك ام ساف الول او سخم رع شد تاوى و يعنى عظيم

و تعرضت مقبرهت للنهب والتخريب من قبل اللصوصقم 1549-/1576 )منقذ الرضين بين رعهو 
الذين أقتحموه من خلل ثقب يؤدى للحجرة السفلية للهرم من الحجرة الخارجية لقبر نب آمون مدير

كما كماوصفت البردية المحاكمات التي أجريت لهم واعترافاتهم تحتمس الثالثمخازن الغلل للملك 
جاء ذكر زوجة وسوبك  (بنخعس)  على لوحة منقوش عليها نسبها على انها بنت رئيس القضاة

ة  بفرنس اللوفر(وسبك دو ) ومن ألقابها الوارثة الملكية العظيمة ووسيدة كل النساء. /محفوظة بمتحف 

 الول ابنه الملك (انتف السادس) و حكم من طيبة بوقت كانوسوبك ام وسافوخلف الملك 
وقد عثر على تابوته نقش علىه اوسمه و أوسم أخيه انتف السابعيحكم مصر عدد من الملوك, 

الذي قام بدفن أخيه ولم يتم تحديد مكان مقبرته ،ويعتقد انها بالقرب من (جبانة ذراع أبو النجا بالضفة
 بطيبة )حيث عثر على المقبرة الهرمية لخيه انتف السابع  والتوابيت موجوده بمتحفللقصرالغربية 

اللوفر
 

 الولوسوبك ام وسافوالملك (انتف السابع والسم الملكى نب خبر رع ) هو ابن الملك 
و لمصر الهكسوس وحكم هو الخر من طيبة وبفترة أحتلل انتف السادسوخلف أخاه الملك 

من قبل عدد من الثاريين المصرين و بعثة المركز اللماني للثار2001اكتشف مقبرته في مايس 
باشراف د. دانيل بولتز الذي قال نستطيع الن أن نجزم بوجود اهرامات حقيقية اوستخدمت كمقابر
لدفن ملوك الوسرة السابعة عشرة،بمنطقة ذراع أبو النجا التي كانت مقدوسة أثناء الوسرة الثالثة

عشرة واوستمرار قدوسيتها حتي نهاية عصر الوسرة السابعة عشرة.الهكسووسية 

الوسرة السابعةوالملك (انتف الثامن والسم الملكى سخم رع هر وحر ماعت) أحد ملوك 
م عثر1854 بوقت كان الهكسوس يحتلون أجزائا كثيرة من مصر،وفي عام طيبةحكم من .وعشر

 اللوفرالثاري   الفرنسي (مريت) على تابوته الخشبي بجبانة ذراع أبو النجاو موجوده بمتحف 

الوسرةوالملك (سوبك ام ساف الثاني والسم الملكى سخم رع واز خع )أحد ملوك 
 الحمر نقش عليه اوسمه.و نقش وهوالجرانيتثم العثور على تمثاله مصنوع من .والسابعة عشر

المتحف البريطانييقدم قرابين ( لمعبد منتو) و جعران مغطى بالذهب ب 

 
والملك (سقنن رع تاعا الول (هو سانخت ان رع تاعا الول)ويعنى المخلد مقل رع، كما

 قم1560 / 1562 لقب ب تاعا الكبر)،احدملوك السرة السابعة عشرالهكسوسية .حكم بين
)إياح حتب تاعا الثاني) الذي خلفه بالحكم وابنته ( وسقنن رع) ابنه( تتي شريو أنجب من زوجته( 

وتزوجا وأنجبا حفيديه (كامس وأحموس الول ) الذي طرد الهكسوس واوسس الوسرة الثامنة عشر

هو ابن الملك وسانخت ان رع تاعا  قم 1555/1560  سقنن رع تاعا الثاني. بين والملك( الشهيد) 
 وهو احد  ملوك السللة الهكسووسية  تتي شري   والملكة   وسقنن رع تاعا الول  الول ويسمى أيضا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AA%D9%8A_%D8%B4%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D9%86%D9%86_%D8%B1%D8%B9_%D8%AA%D8%A7%D8%B9%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D8%AA%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D9%86%D9%86_%D8%B1%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AA%D9%8A_%D8%B4%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%83%D8%B3%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A8%D9%83_%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A8%D9%83_%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1


امام ( احموسة) الذي اسس السللة الثامنة عشر ,,حيث توجد  السابعة عشر و اندحر 
وثيقة ( ورقة سالييه بشكل قصة منسوبة الى سقنن رع تخبرنا كيف بدأ الخلف  بينه

 الواقعة ب شمال  أواريس  وبين ملك الهكسوس عاقنن رع أبوفيس الذي أرسل له  من 
الدلتا رسالة يخبره بان بحيرة طيبة تزعجه وتقض مضجعه بالرغم من انها تبعد عنه ب

 ميل،و(يأمره) بأن يجد أى وسيلة للقضاء عليها..مما يعني تحدي صارخ له فاضطر500
سقنن رع مواجهة الملك الهكسوسي المتغطرس الذي قتل الملك الفرعوني حيث يوجد

طعنة خنجر خلف الذن اليسرى وصلت لعنقه وتحطم صدره وأنفه بضربات بالمقامع.
ويوجد أيضا  قطع نتج عن بلطة حرب مخترقا  العظم أعلى جبهته و جمجمته المليئة

بالجروح والكسور نتيجة الضرب بالحراب والبلطي و أسنانه ضاغطة بشدة على اللسان
 م،عظيم الرأس و مفتول العضلت وشعره أسود1.70      نتيجة اللم الشديد وكان بطول

وتم( تحنيط) جثته بتعجل بمكان  كثيفا مجعدا،ولم يكن تجاوز الثلثين من عمره عند وفاته 
 من1886   /1881   حيث تم تحنيطه ثانية،وتم بين   طيبة  المعركة للحفاظ عليه من التعفن قبل نقله إلى 

دراع أبو  قبل البعثة الثارية الفرنسية برئاوسة ماوسبيرو من العثور على مقبرته ومومياؤه في خبيئة 
 بالقاهرة.  المتحف المصري   وتوجد   النجا

قم1550–1555كامس) الفرعون بين وخلف( الملك الشهيد وسقنن راع) ولده الملك (ناووس 

أحمس والشقيق الكبر للملك إياح حتب.وامه الملكة السابعة عشروهواخر فراعنةالسللة  
.وقام كامس بالعام الثالث لحكمه الذي لم يدم اكثر من خمس سنوات من طيبيةالول

بالبحار من النيل شمال بمقاتلة تجمعات الهكسوس الصغيرة وحاصر المدن الهكسوسية
القوية التي كانت تقابله بمواجهة ووصل لضواحي مدينة أواريس عاصمة الهكسوس

قم و كاد ان ينتصر فجاءته ضربة من أحد1540عام حيث يقيم ملكهم (أبوفيس) حيث تواجه معه 
جرحى الهكسوس قتلته واوصى أخاه احمس بأن يبلغ جدته العظيمة توتيشيري انه لحق أباه ومات

. .وتم نقل تابوت كامس من مقبرته ودفن في ذراع أبو النجا خوفا عليه من اللصوصوسقنن رعميتة 
 م،مؤمياءه التي كانت بحالة وسيئة1857في عصر رمسيس الرابع حيث اكتشف الثاري مريت عام  

جدا،ووجد معها خنجرا من الذهب والفضة،ومرآه من البرونز،وبردية مجدولة على أعلى ذراع كامس و
جعران وبعض التعاويذ وبقي الكفن بمتحف القاهرة بينما( رحل) الخنجر لمتحف بروكسل ببلجيكة

م تم العثورعلى لوحتبن أقيمتا بالكرنك لتمجيد1954و في عام والمرآه بمتحف اللوفر..
انتصارات الملك كامس على أبوفيس ملك الهكسوس وتتحدث إحدى هاتين اللوحتين عن

انتصار كامس في أواريس عاصمة الهكسوس بالدلتا .

 

قم وتشكل مع السللتين التاسعة عشر1292/1550 والسللة الثامنة عشرة بين 
والعشرين ما يسمى بدولة الفراعنة  الحديثة وحكم فيها كل من 

 •

وسقنن ). ابن الفرعون ياهتعنى (ولد من  قم 1525–1550 )بينأحمس الولالفرعون البطل (
.كان اخركامس والشقيق الصغر لللفرعون الخير من السرة السابعة عشر(الملك رع

قم1560  ,ولد عام مصر القديمةفراعنة السرة السابعة عشرة )وهو ما يسمى فترة 
 وساهم مع ابيه واخيه من عاصمتهم طيبة ضد هيمنةالوسرة الثامنة عشرةواسس 

الهكسوس الذين حكموا مصر السفلى وقتلوا والده  عندما كان بالسابعة من عمره
والعاشرة عندما قتل شقيقه أحمس الول فتولى العرش بعده وصار يعرف بئاسم( نب-

واوستمر يتصدى للهكسوس وطردهم من منطقة الدلتا فئاوستعادت طيبة). رعبتي-رع (سيد القوة 
 وطرق جديدةوالمناجم المحاجر اعاد تنظيم إدارة البلد و فتح ووسيادتها على جميع أنحاء مصر أراضيها

للتجارة،وبدأت مشاريع البناء الضخمة من النوع الذي لم يحصل من قبل حيث وضع الوسس لدولة
كما كان احمس الول أولفرعون امربصنع العجلتحديثة وصلت خللها مصر ذروة مجدها,

الحربية على غرار تلك التي كان يستعملها  الهكسوس وساعدتهم على تحقيق

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D9%84%D8%B9_(%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D9%86%D9%86_%D8%B1%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D9%86%D9%86_%D8%B1%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D9%86%D9%86_%D8%B1%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D8%AA%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B9_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B9_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3


انتصاراتهم على الجيوش الفرعوينة والتي كانت تجرها الخيول وطور بعض السلحة
الحربية بئاستخدام النبال المزودة بقطع حديد على السهم وكسب ثقة الشعب الذين

استعان بهم ودربهم وأصبحوا محاربين مهرة ,وبدئايحارب الهكسوس بدءا من صعيد مصر
حتى وصل للعاصمةالتي اقامها الهكسوس بجوار مدينة الزقازيق الحالية حيث هربوا

قم لبلدهم1571لشمال الدلتة وهويتابعهم حتى وصلوا صحراء سيناء ومنها عادوا عام 
على حدود مصر الشرقية التي حصنها بخنادق وحراسات وواصل أحمس الول التقدم

بجيشه  من بلد الهكسوس فلسطين لبلد فينيقية( لبنان الحالي) , كمااسترد بلد النوبة
وضمها لمصر التي توسعت ووصلت حدودها جنوبا (للشلل الثاني)لقد تم تصوير حملت

وأحمس بن نخبت أحمس بن إبانااحموس الول بمقبرة اثنين من جنوده هما 

قم للهكسوس1571أحمس الول يتصدى عام 
 

وبعد ان تمكن الفرعون احمووسة الول من طرد الهكسوس وامن حدود مصرالشرقية وجه اهتمامه
للشئون الداخلية أصلح القنوات المائية ونظام الرى.و نظام الضرائب وأعاد فتح الطرق التجارية كما قام

 ) المعبود الروسمىآمونوكان( بإعادة بناء المعابد التي تحطمت وأتخذ من طيبة عاصمة له، 
بعصره..

تيپ الولوالفرعون (  ومه أحمس نفرتارى التيأحمس الول او أمنوفيس الول) ابن أمنحو

وقام بالدفاع قم 1504 1525صارة الوصي لبنها امنحوتب الول حتى بلغ السن وحكم بين 
 الول لغزو الدلتا فقاد جيشا وهزمهمأحموسعن حدود مصر الغربية حيث أنتهز الليبيون فرصة وفاة 

وأصدر قانونا بمنعمع حلفائهم.وإتجه للنوبةلخماد ثورة فيها وأوستطاع تأمين حدود مصر الجنوبية 
أحموس الول  وشيد معبدا لوالده   السخرة ووضع معاييرا عادلة نسبيا للحوافز والجور.

بالعربة المدفونة،وكان أمنحتب أول من قام بفصل المعبد الجنائزى عن القبر
إعح حتبوتزوج أمنحتب الول من اثنين من شقيقاته هما لحماية قبره من اللصوص 

 وانجبت له الولى ابنه امنمحات الذي مات بطفولته فتوفى ولم يكن له وريثوأحمس مريت آمون
وادي الملوكووجدت مقبرت  ب واعتبر مع أمه نفرتارى الهتين لجبانة طيبة. للعرش.

حيث دفن في دراع أبو النجا بأقدم قبر ملكى في طيبة،وتم نقل مومياؤه لخبيئة بالدير البحري من
قبل الوسرة الواحدة والعشرين

أمنحتب الول وزوجته أحمس-نفرتاري. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B3_%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%AA_%D8%A2%D9%85%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%B9%D8%AD_%D8%AD%D8%AA%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=1504_%D9%82.%D9%85.&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=1525_%D9%82.%D9%85.&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D9%86%D8%AE%D8%A8%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Hyksos.jpg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Amenhotep_I.jpg


.واعتلى العرشالوسرة الثامنة عشروالفرعون (تحتمس أو تحوتمس الول ) الفرعون الثالث 
قم. وقام بحملت على النوبة بجنوب1513–1525و قد جاوز الربعين من عمره وحكم بين

السودان والشواطئ الفلسطينة والفينيقية ودفع حدود مصر لبعد ممن سبقه وا قام
 بمنطقة الكرنكآموناحتفال بما حققه من انتصارات وامر ببناء قاعة وصرحين في معبد 

 مترا وصنع22 مترا وعرضه حوالي 60 من مصر العليا  على قارب طوله حوالي الجرانيتواحظر حجر 
 طن ونصبهم أمام البوابة الرابعة للمعبد ل143 مترطول ومترين عرض وتزن 22مسلتين تبلغ كل منهما 

بمعبد الكرنكتزال إحدهما قائمة 
•

قم1513–1525.حكم بينالوسرة الثامنة عشرالفرعون ( تحوتمس الول ) الفرعون الثالث 
)المتحف البريطاني (

مسلة معبد الكرنك 
وبنى العديد من المعابد الخرى وقرر كما فعل ( امنحتب) ال يدفن بهرم بل بمقبرة سميت

، وادي الملوكب
•

•

،ويوجدKV20 تابوت من حجر الكوارزيت اعدته( حتشسوت) لمومياء أبيها تحتمس الول بالمقبرة 
. ببووسطنبمتحف الفنون 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%86%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:ColossalSandstoneHeadOfThutmoseI-BritishMuseum-August19-08.jpg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Obeslisk_karnak.jpg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Hatshepsut%27s_sarcophagus_for_Thutmose_I.jpg


•

قم حيث1500/1513 بين الوسرة الثامنة عشرةوالفرعون (احتمس الثاني) رابع فراعنة 
 وشاركته الحكمحتشبسوتأعتلى العرش بعيدوفاة والده وتزوج من أخته غير الشقيقة 

 بالنوبة وحصن حدود مصر الشرقية ووسيطر علىكوشوقضى على تمرد في ,ولم ينجبا اطفال 
،وقام بحملة على البدو (شاوسو) الذين يعيشون على الحدود السورية،وسيناءمناجم النحاس في 

. كما اقامالشلل الثالث.ونصب لوحة بانتصاراته عند حيث كانت فلسطين تحت النفوذ المصري
 ونصب تمثالين له أمامها و له آثار بمعبد قمة وفى سمنهلمعبد الكرنكالبوابة الثامنة 
 فوق المعبد الجنائزي للملكةبالدير البحري.وتم دفنه في مخبأ الفنتينبالنوبه،وفي 

حتشبسوت/ بمتحف القاهرة

.الكرنكلتحتمس الثاني في مجمع معبد نقش 

قم (تعني:من أبرز السيدات النبيلة وهي1458/1500والفرعونه( حتشبسوت ) بين 
 .وكان أبوها قد أنجبالملكة احموس وأمها تحوتمس الول الملك مصرالبنة الكبرى لفرعون 

 و قبلت الزواج منه على عادة السر الملكية لتشاركهتحتمس الثانيابنا غير شرعيا هو 
1458-1508بالحكم حل لمشكلة عدم وجود وريث شرعي له وورثت زوجها وعاشت بين 

 وبقيت تحكم كل بلد الشام التيالوسرة الثامنة عشرة الخامس من الفرعونقم وكانت 
قماي مائتين وثلثين عاما ,كما تميز عهدها بالرحلت1350/1580خضعت للفراعنة بين 

ا للمحيط الطلسي  لستيراد بعض أنواع البحريةالتي أرسلتها حيث ارسلت أسطول  كبير 
 محملة بالهدايا والبضائع المصريةالبحر الحمر ابحرت بسفن كبيرةبعثة تجارية لالسماك النادرة.و

 (الصومال )،فاوستقبل ملكها البعثة اوستقبالحسنا وعادت محملةبونت والكتان لبلد البردىمثل 
. ووالحجار الكريمة والجلود والعاج والبنوس والبخور والخشاب الحيوانات المفتروسةبكميات كبيرة من 

 على الضفة الغربية منالدير البحريصورت الملكة حتشبسوت أخبار تلك البعثة على جدران معبد 
. والتي ل تزال اللوان التي تزين روسومات هذا المعبد زاهرة ومحتفظة برونقهاعندالقصر النيل

 تعتبر أكبر مسلة بتاريخمسلةوأصدرت حتشبسوت أوامرها بإنشاء وجمالها لحد كبير.
 لوضعها بمعبد الكرنك إل أنطن 1000البشرية مكونة من قطعة واحدة من الحجر تزن

المهندسين المصريون  تركوها بعدما اكتشفوا فيها شرخا يحول دون استخدامها.ويزور
حاليا سياح من جميع أنحاء العالم لمشاهدة أعجوبة تلك المسلة الغير كاملة التجهيز في

كيف أراد المصريون القدماء نقل هذه المسلة العملقة . ويسألون أنفسهمأوسوانمحجر 
لمعبد الكرنك؟ ويقول أحد علماء المصريات اللمان بأن المصريين كانوا يتعاملون مع الحجر

 وحاولتعدم خوضوالمعابد المنازل وتشييد الطرق لنشاء مصروكريست موارد زبداكما لو كان 
اي حرب مع جيران مصر وكانت ترعى كذلك الفنانين والحرفيين ومن أعمالها ضريح لزوجها

حملة تأديبية على النوبة ,كما قادت حملت عسكرية منهاطيبة بالقرب من وادي الملوكفي 
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 بالقرب منMau وحملة تأديبية على ماو وفلسطين وسوريةفي بداية حكمها،وحملة تأديبية على 
 الذي بنى لها معبدهاوسنموت)وتركت أسرارا منها علقتها بالمهندس ( Firkaمنطقة فرقة 

امنحوتب الثاني لقبا وكان مسؤول عن رعاية ابنتها الوحيدة 80 و منحته الدير البحريفي 
 قم وبلغ من حبه لمليكته أن حفر نفقا بين مقبرتها ومقبرته1420 /1447( عاشت بين 

  كما اتهمت بعلقة حب مع خادمها   KV20 ويرمز له بالرقم وادي الملوكب

•

،أم حتشبسوت وأبوها ثم أختها الكبر منهاتحتمس الول اليسارلليمين الملكة أحمس والملك من
.. رعنفرو 

الوسرة قم وهو سادس فراعنة 1479/1425والفرعون من (خبر رع،تحتمس الثالث) بين
 وأحد أقوى اباطرةمصرويسمى الفرعون السطورة.حيث يعتبر أعظم فراعنة الثامنة عشر

 قم حيث عهد1070التاريخ حيث أسس أول( إمبراطورية فرعية) عاشت حتى عام 
.وتدرب تحتمس الثالث بساحات القصر. اكسبته صلبة بشخصيتهرمسيس الحادي عشر

. فئاهتم بالجيش وجعله( نظاميا) وزودهحتشبسوتوخبرات عسكرية بعهد والدته الملكة 
بالفرسان والعربات الحربية،حيث أتقن الصناع المصريون صناعة النبال السهام المدببة
التي أصبحت ذات نفاذية يعترف بها مؤرخوالحروب, وقام بستة عشرة حملة عسكرية

) بسوريةشمل صفد بالجليل يتزعم حلفا من ثلثةقادشحيث كان أمير مدينة(  وسوريةشرقا ضد 
 بشمال شرق وسورية بين بلدحورية ) او مملكة Mittaniمملكة ميتانيوعشرين جيشا ومنهم 

فقرر تحتمساشور شمال شرق العراق وبلد الحتيين( اوسية الصغرى / الناضول) بشمال وسورية 
الثالث تشييد قلع وحصون وتدريب الجنود وأمدادهم بأسلحة مبتكرة مثل النبال والعربات

) قسم تحتمس جيشه لقلب وجناحينLa Bataille Majdoالحربية.وفي ( معركة مجدو

 ميل بعشرة أيام150 و قطع مسافة القنطرةميمنة وميسرة و قام على رأس جيشه من 
 حيثجبل الكرمل ثم قطع ثمانين ميل أخرى بأحد عشر يوما بين غزة و غزةوصل بعدها إلى 

قادشعقد تحتمس الثالث مجلسا حربيا مع ضباطه بعد أن علم من خلل مخابراته أن أمير 
 أميرا بجيوشهم وعسكروا بمنطقة مجدو المحصنة ليوقفوا تقدم تحتمس230جمع حوله 

الثالث وجيشه. وكان هناك ثلثة طرق للوصول إلي مجدو اثنان منهما يدوران حول سفح
جبل الكرمل والثالث ممر ضيق يوصل لمجدو وأستقر رأى تحتمس الثالث على أن يمر

جيشه منه بمغامرة قلبت موازيين المعركة حيث قام الجنود المصريين بتفكيك معداتهم
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 ليسهل حملها عبر الممر الضيق بمجموعات صغيرة لكي يفاجئ العداءالثقيلة
المعسكرين الذين تمركزوا عند نهاية طريقين فسيحين معتقدين بأن الجيش المصري

. وبفجر اليوم التالي أمر الملك تحتمس الثالث الجيش بإعادةسيأتي من أحدهما أو من كليهما
تركيب العربات الحربية وتقدمها وهجم مع قواته وشكلوا طوقا على الجيوش التي اضطربت ووسادت
بينها الفوضى والهروب تاركين وراءهم معسكرهم ملئ بالغنائم ليدخلوا مجدو المحصنة.فحاصرهم

تحتمس الثالث وسبعة شهور حتى أوستسلم المراء وأروسلوا أبنائهم حاملين الوسلحة لتسليمها
للملك تحتمس الثالث.الذي عاد لمصر ومعه بعضا من أبناء المراء كئاوسرى لكي ل يجرؤ اباؤهم على

التمرد مرة ثانية.كما اهتم بأنشاء أوسطول بحرى اوستطاع ان يبسط وسيطرته على الكثير من جزر
 حتى غرب نهر الفراتوفلسطين وموانئ لبنان و وسواحل صور وصيةد بقبرصالبحر المتووسط مثل 

 غربا ومنابع النيل جنوبا حتى الجندل الرابع أو الشلل الرابع وكانت الدارة بعهده قويةليبياشرقا وإلى 
ومن ذوى الكفاءات حيث اعطى تحتمس كل إقليم حكما ذاتيا نظرا لتساع المبراطورية واختلف
الجناس وتباين العرق والقوانين من بلد لخرىوبذلك كان تحتمس الثالث هو أول من أقام أقدم

الشلل الرابع شمال حتى الفراتامبراطورية افرو اوسيوية واوربية عرفها التاريخ،امتدت من أعالى 
 جنوبا.وأصبحت مصر لمدة مائة عام أقوى وأغنى امبراطورية بالعالم ولذلك يلقبنهر النيلعلى 

 ب(أبي المبراطوريات).وحاول ان يتشبه به اوسكندر مقدونية وهانيبعل فينيقيةتحتمس الثالث
وتراجان رومةوقتيبة بن مسلم الباهلي وجنكيز خان والمبراطور شارل الخامس ونابليون وهتلر وبقية

ومنالقادة العسكريين الكبار حيث تدرس خططه  بالعديد من الكليات والمعاهد العسكرية بالعالم 
مقولت تحتمس الثالث لوزيره( رخمى رع ) (ل يرضى الكائن العلى بالتحي

ز(الفساد)،كن يقظا فمنصب الوزير عماد الرض كلها فليس للوزير أن يستعبد الناس
.وتوفي تحتمساوستمع للشاكى من الجنوب والدلتا أو أى بقعة.كن عادل مع الجميع ..)

 وسنة بعد أن حكم أربعة وخمسين عاما كما جاءبنص امنمحات.من العام الول حتى82الثالث عن 
العام الرابع والخمسين بالشهر الثالث من فصل الشتاء اليوم الخير من عهد فخامة الملك( من خبر

رع ) ملك دولة مصر الشمالية ومصر الجنوبية ,ولم يعرف تاريخ مصرالفرعونية ملكا بكاه المصريون مثل
حزنهم على تحتمس الثالث،حيث أقيمت مراوسم الحداد ودفن بمقبرة وادي الملوك (المقبرة رقم

 على يدي1898،) حيث يعد من أوائل الملوك الذين بنوا قبرا لنفسهم،واكتشفت مقبرته عام 34
 الذي وجد المقبرة قد تعرضت للنهب ولم تكن بها المومياء التي عثرفيكتور لوريتالثاري النمساوي 

.1881 عام الدير البحريعليها في 

. طيبةوتحتمس الثالث  يحمل العالم بين يديه ويقاتل أعداءه بمعبد الكرنك في 
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 م.395-379 مسلة تحتمس الثالث أحضرها المبراطور الروماني ثيودووسيوس حكم بين
بالقسطنطينية / اوسطنبول.حيث ل زالت شامخة

تحتمسوالفرعون (امنحوتب الثاني) الفرعون السابع بالسرة الثامنة عشروهو ابن الملك 
 /1427 من زوجته الملكة ميريت رع حتشبسوت،وشارك والده بالحكم،وحكم بين الثالث
 قم.وحاول الحتفاظ بالمبراطورية الفرو اسيوية التي هيمن عليهاوالده  ففى1397

السنة الثالثة لحكمه أرسل حمله لبلد (تخسي) شمال سورية وكانت أول الحروب التي
 يفخر فيهاأرمنت و والفنتينشنها امنحوتب على بلد الشام حيث وجدت نقوش في أمدا 

أمنحوتب الثاني بقتله أمراء التخسي السبعة,وفي العام السابع من حكمه قاد حملةضد
فلسطين بدأها ب(بلدة رتنو) فأخضع أمراءها،ثم (بلدة شماس أدوم )و عبر (نهر الرنت)

 التي ما أن علمقادشثم اتجه بعدها إلى مدينة وأستولى على العديد من البلدات والقرى.
وفى العام التاوسعأهلها بوجوده حتى اعلنوا الطاعة و أتجه لفينيقية  وعاد منها بغنائم كثيرة.

لحكمه أروسل الفرعون امنحوتب حملة ثانية لشمال فلسطين واخمد ثورة فيها وأخذ
منهم تسعين الف أوسير ليكون اول من يئاخذ اوسرى منها قبل نبوخذ نصر واشو ربانيبال
ووصل بجيشه لغرب الفرات ولم يعبره وبعد العام التاوسع لحكمه توجه أمنحوتب الثاني إلى الهتمام

،الرمسيومفأقام العديد من المعابد منها معبدا لنفسه بالقرب من بشئون البلد الداخلية 
 وله نقش بالردهة المامية بمعبد كلبشه في بلد.)بالكرنكوقاعة أحتفالت في (معبد آمون 

  لوحة عليهاطيبة ويظهر فيه يقدم  القرابين لله النوبة (مروترو حور رع).ووجد له فى محاجر النوبة
 آلها13نقش أمر أمنحوتب يظهر فيه واقفا أمام صفين من اللهة يبلغ عددهم 
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./الوليات المتحدةمتحف بروكلينتمثال لرأس أمنحتب الثاني، معروضه في 

 والملكة تى-عا، وهوثامن ملوك  السرة الثامنة عشر حكم بينأمنحوتب الثانيوالفرعون( تحتمس الرابع ) هو ابن 

و قام بحملة على بلد الشام وأخمدالثورات التي قامت فيها.وانتجت تحالفا بينهقم 1388 / 1397
مملكة حورية بين القرن الخامس عشر قم Mitaniوبين ملك (مملكة ميتانيملك (مملكة ميتاني 

وبدايات القرن الرابع عشر قم))و الذي زوج ابنته ( ارتامة) للملك تحتمس الرابع الذي عاد من
الشواطئ الفينيقية محملبالغنائم،منهاكميات من أخشاب الرزالتي وسيبني بها ( وسفينة آمون

ومة,كما قام بحملة على بلدرالمقدوسة )كما جاءذكر قصة اخشاب الرز على مسلة توجدالن في 
 حيث قامت ثورة في بلد واوات وعاد بأوسرى وغنائم كثيرة.وعندما توفي تحتمس الرابعبالنوبةكوش 

 من قبل1898) واكتشفت مومياؤه عام43 (المقبرة رقموادي الملوكتم دفنه بمقبرة عدها لنفسه ب
الثاري فيكتور لورت وتدل على انه توفى بحوالي الثلثين من عمره وانه كان يعانى من مرض حيث

ويبدو ان مقبرته هي الخرى تعرضتكان نحيل جدا.ووجدت فيها عدة قطع اثاث وعربة حربية
وتم نقل مومياؤهللنهب بعهد الفوضى التي رافقت نهب قبور الملوك للبحث عن الكنوز .

 35للمقبرة الملكية لمنحتب الثاني المقبرة رقم 
 وتعني اللهه موتو نفرتاتى وعراتموت موياكما تزوج تحوتمس الرابع من اربع نساء هن الملكة 

وأميرة من بلد متنى لتوطيد التحالف مع بلدها وخلف  ثلثة ذكور هم تحتمس وأمنمأبت وأمنمحات
)  أبو الهول   (   رع  فأدعى احدهم وهو تحوتمس الرابع بأنه رأى الله وكانوا يتسابقون لخلفة والدهم،وتسعة بنات 

أخبره أنه إذا قام بإزالة الرمال المتراكمة على تمثاله وحافظ عليه مما يطمسه عن العين فإنه سيمنحه تاج
مصر.وأزال بالفعل الرمال عن أبو الهول وأقام حوله سورا بناه من اللبن.وقد وجدت هذه الرؤيا مسجلة على
لوحة بين يدي تمثال أبو الهول،و تعتبر دليل على ان تحوتمس لم يكن الوريث الشرعي او المفضل فاخترع

قصة الرؤيا كنوع من التحايل للستيلء على العرش  
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 الفرعون تحتمس الرابع وبلطه بمعبد الكرنك

) وضعها تحوتمس الرابع بين يدي أبي الهول.بالمتحف المصري ونسخةلوحة أبي الهوللوحة الحلم (
مصورة بمدينة وسان جوزيف. 

،ومن أعظمالوسرة الثامنة عشرهو تاسع فراعنة ) نب ماعت رع(Amnihotib III أمنحتب الثالثوالفرعون (

قم.وكان بئاوائل سنوات حكمه مهتما بالرياضة وخاصة1397-1353وحكم بين الفراعنةحكام 
 يسجل فيه انه أقتنص مائة ثور برى برحلة صيد استغرقتجعراناالصيد حيث عثر له على 

) من قبلالنوبةيومين .وفي السنة الخامسة من حكمه واجه بعض القلقل ببلد كوش (
متمردين.و انتصر عليهم ووسع ملكه حتى وصل إلى الشلل الرابع،و دوين انتصاره على

وقامت ثورةصخور بجزيرة كونوسو بالنوبة،و على لوحة سمنة موجوده بالمتحف البريطانى.
أخرى ببلدة("أبهت الواقعة بعد الشلل الثاني بالنوبة) التي عين لها حاكما هو ابن ملك كوشفحل

 اسدا .وبنى امنحوتب102وبالسنة العاشرةمن حكمه ذكر فيه أنه قتل الوستقرار فيها .
 ) الذي كان اله إقليم طيبة ثم حل محله اللهمونتو معبد(اله الحرب الكرنكالثالث فى 

و الصرح الثالث للمعبدبالكرنك  وكان امنحتب الثالث،ومعبدا لللهه موت زوجة الله آمون رع.آمون
 ) وبنى له معبد الكرنك ليتجاوز الكهان عن أن أمه ألجنبية.كما بنى أمنحتب الثالثرعيعبد ( الله 

.ولهوسيناء و وأرمنت والجيزة والكاب ومنف بنهامعبده الجنائزي بطيبة وجدت له  آثار بالدلتا وطرة و 
بطيبة الغربية تمثالين جالسين يعرفان ب(تمثالي ممنون ) كل منهما قطعة واحدة من الحجر الرملي

 ،ويزينا واجهة معبده الجنائزيأمنحتب بن حابو مترا بدون القاعدةشيدها المهندس 15الحمر إرتفاعه 
ول زال قائمين بجانب الطريق المؤدي للمعابد الملكية ومقابر الملوك بالجبانة, واشتهرالتمثالن عام

 قم حيث حدث زلزال هز منطقة طيبة وأدى لنشطار التمثال الشمالي لنصفين فصارالحجر يروسل27
ذبذبات صوتية ناتجة عن تغيرات بدرجات الحرارة بين الفجر والظهيرة فظهرت أوسطورة رثاء كل صباح
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 أورورا) وسقط بميدان طروادة ومنه أخذ اوسم التمثالين .كماممنونل(ربة الفجر) أم البطل الثيوبي( 
الملكة تييحدهايؤكد لقب جعارين اقام أمنحتب الثالث بإصدار العديد من الجعارين يوجد منها خمسة 

 التي كانت يني باعتبارها الملكة الرئيسية,وتزوج أمنحتب الثالث بالسنة الثانية لحكمه من الملكة 
 الذي خلفه  وله عدة زوجات منها زيجاتأمنحوتب الرابعوالداها كانا يشغلن مناصبا بالدولةوأنجبت له 

دبلوماوسية من أميرات أجنبيات مثل (الميرة جلوخيبة) بنت ملك متنىفي شمال شرق وسورية و(أميرة
نهرين) وتزوج من اخته إيزيس.وفى العام الثلثين من عمره تزوج من اخت أخرى له تدعى (وست
أمون ) وأنجب أمنحوتب الثالث وستة ابناء منهم ولدين هما  الكبر تحوتمس ومات مبكرا وأمنحتب

م1799 وسنةو.في عام 38 عاما بعد أن حكم  50الرابع، وأربعة بنات.وتوفى أمنحوتب الثالث عن عمر 
 ووجدتبوادي الملوك 22  ,وهى المقبرة رقم Duvalierاكتشفت مقبرته من قبل الثاري الفرنسي 

م1881فارغة والجدران مهدمة بفعل الضغط والعوامل الجوية ولم تكن مومياؤه بداخلها بل وجدت عام 
 حيث أخفاؤها من قبل الكهنةالدير البحريبمقبرة بالقرب من 

 امنح

.  ووالدة اخناتون                                 الملكة تيي الملك امنحوتب الثالث وزوجته 

1336/1353والفرعون(امنحوتب الرابع أخناتون) يعني(الروح الحية لتون).حكم بين
قم.نقل العاصمةمن طيبة الى اخيتاتون بمنطقة المينيةالتي ظهرفن النحت والرسم كما

 لنتقاله للعاصمة الجديدةالحيثيين )ووصلته رسالة تهنئة من ملك رع مووسىبمقبرة (
، اله الشمس التيآتون.ولم يرد عليه إذ كان مشغول  بالتفكير وعبادة الله الجديد أخيتاتون

ندةي مدع النجومديانة توحيديةتوصف بأنها  قارد  .وهي نقوش مبكرة ت مثل آتون بالشمس بيالمو
/1362.) بمصرالتي تؤرخ مرحلة بينتل العمارنةوجدت مع ما يعرف ب(الرسائل الكنعانية ب

 وتظهر معهآتون) التي كانت تشاركه بعبادة نفرتيتيإخناتون من الملكة الريئسية( قم,وتزوج 1417
 وأنجب منها ست بنات وربما يعرف اثنين من أولده أبناء من زوجتهبالحتفالت الدينية.

الخرى( كيا. )
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 -المتحف المصري ببرلين تمثال نفرتيتيو يلعبان أطفالهما. ونفرتيتيإخناتون 

 كبيرأمونتعني الصورة الحية للله و توت عنخ اتون وحوله الى توت عنخ أمونوالفرعون (
الدولة ( الوسرة المصرية الثامنة عشر فراعنة أحد قم 1323-1332  حكم بين اللهة المصرية

 القديمةآلهة مصر سنوات وتم بعهده العودة إلى عبادة 9.) وصار فرعونا عندما كان عمره الحديثة
)آي وسنة وبتأثير من الوزير( 11قم أي بالعام الثالث  لحكمه و كان عمره 1331وفي عام المتعددة.

 ومنع مظاهر اللهة   توت عنخ أمون  توت عنخ أتون اوسمه إلى والكهنة قررتغيير اوسمه من 

 ضد حركة الفرعون السابقتل العمارنةالقديمة التي فرضها اخناتون حيث حدثت (ثورة دينية )في 
المتعددة بما فيهاآلهة مصر  وحاول توحيد بالمنية أخت أتون إلى طيبة الذي نقل العاصمة من أخناتون

اغتيالوهناك اعتقاد بأن وفاة (توت عنخ امون ) عملية . )آتون باله واحد تحت اوسم ( أمونالله 
قام بها وزيره( خپرخپرو رع آي) حيث هناك العديد من الشارات منها زواج الوزير خپرخپرو
رع آي من ارملته حيث عثر على ختم فرعوني يحمل اسم ( آي وعنخ سون أمون) أرملة

 بشمال شرق بلد الرافدين تطلب منهالحيثيينتوت عنخ أمون و رسالة بعثتها لملك 
إرسال أحد ابنائه لغرض الزواج بها بعد موت زوجها وقام ملك الحيثيين بارسال أحد أبنائه

 وافترض الناس بئان ذلك من تدبيرمصركي يتزوج منها ولكنه اغتيل قبل أن يدخل أرض 
 فقام باغتيال  توت عنخمصر (خپرخپرو رع آي) الذي كان يخطط للستيلء على عرش الوزير

امون وابن ملك الحيثيين و أستلم الحكم لفترة قصيرةوضرب على ايدى خصومه ممن
اطلق عليهم المفسدين والعابثين والكفرةالذين امنوا باله امون اله الشمس  وعندما

) الذي تم بعهده إتلف معظمحورمحبتوفي خپرخپرو رع آي حل محله الوزير الثاني( 
الدلة على فترة حكم توت عنخ أمون والوزير آي.

 وسنة يطأ قدمه3000) أول إنسان منذ أكثر من 1939 - 1874 (هوارد كارتر كان 1923 شباط 16وفي 
أرض الغرفة التي تحوي تابوت توت عنخ أمون.ولحظ وجود صندوق خشبي ذا نقوش مطعمة بالذهب
بووسط الغرفة يغطي صندوقا ثانيا مزخرفا بنقوش مطعمة بالذهب ويغطي صندوقا ثالثا مطعما بالذهب

 لتوتالتابوت الذهبيحيث التابوت مغطى بطبقة وسميكة من الحجر لتمثال توت عنخ أمون وداخله 
 الملفوفهالمومياءعنخ أمون مغطي بتابوتين ذهبيين آخرين على هيئة تماثيل للفرعون الشاب.و 

بطبقات من الحرير بكامل زينته من قلئد وخواتم والتاج والعصى و كلها من الذهب الخالص،ولفصل
الكميات الكبيرة من الذهب اضطر فريق التنقيب لفصل الجمجمة والعظام الرئيسية من مفاصلها و

اعاد تركيبها ووضعها بتابوت خشبي.
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ضريح توت عنخ امون وبعضا من مقتنيات مقبرته 

-three ونتيجة لوستخدام التصوير الحاوسوبي الشريحي الثلثي البعاد 2005 مايس 8في و
dimensional  scans انه لتوجد ايةزاهي حواس المصري عالم الثار على مومياء توت عنخ أمون صرح 

ادلة على ان توت عنخ أمون تعرضل عملية اغتيال والفتحة الموجودة بجمجمته ل تعود لضربة على
الرأس كما كان يعتقد في السابق وانما تم أحداثها بعد موته لتحنيطه ,وعلل زاهي حواس الكسر في

 الفخذ تعرض له قبل موته وربما كان اللتهاب الناتج من هذاعظم الفخذ اليسر كتيجة كسر في عظم
 وسم و الطول العرضي لجمجمته أكبرمن الطول170الكسر قد تسبب في وفاته. وكان طول قامته  

 ان وسبب الوفاة هو تسمم الدم نتيجة كسرالمصري علماء الثارالطبيعي وكان التقرير النهائي لفريق 
 الذي هو عبارة موت الخليا والنسجة وتحللها نتيجة افرازGangreneعظم الفخذ و أدى لىسرطان  

.و إن العلماء المصريينالدم إليها عن طريق الكسجين من العضلت الميتة بسبب عدم وصول إنزيمات
بدؤوا بترميم مومياء الفرعون توت عنخ آمون التي تعرضت لضرار بالغة بعد إخراجها لفترة وجيزة من
تابوتها الحجري عند إخضاعها للتصوير الطبقي المحوري وأن الجزء الكبر من جسد المومياء مفتت

 قطعة تبدو كحجارة تحطمت أجزاء عندما اكتشفها عالم الثار البريطاني هوارد كارتر وأخرجها18إلى 
من قبرها ونزع القناع الذهبي الذي كان يغطي وجه الملك توت عنخ آمون الذي ترجع أهميتها  كونها
ثر عليه حتى الن ،إذ يتكون من ثلثمائة وثمان وخمسين قطعة تشمل القناع (أكمل كنز فرعوني  عل

الذهبي الرائع وثلثة توابيت على هيئة النسان،أحدها من الذهب الخالص والخران من خشب
مذهب.كما:اأن المتعة ترجع للوسرة الثامنة عشر وهي أشهر وأزهى عصور مصر الفرعونية التي

انفتحت على أقاليم الشرق الدنى القديم بفضل الحملت العسكرية والعلقات التجارية من تصدير
واوستيراد للموارد والمنتجات المصنعة ونشاط أهل الحرف والفنانين.كما كان القبر الملكي مجهز

بأمتعة الحياة اليومية كالدمى واللعب و أثاث وأدوات ومعدات حربية،وتماثيل للرباب و شعائر،وبوق
وفي شباطفضي واخر نحاوسي و كروسي العرش الوحيد الذي وصل لنا من حضارة المصريين القدماء..

 عرض مومياء الملك الفرعوني الشاب توت عنخ آمون  مع ضريحها الذهبي فيوزارة السياحة المصرية قررت 2010
 عاما85مدينة القصرأمام الجمهور لول مرة منذ اكتشافها قبل 

—1324حكم  بين و الوسرة المصرية الثامنة عشر فراعنة )هو (ثالث عشر) Ayوالفرعون (خپر خپرو رع (آي 

.اي أن( آي)أخناتون ووالدة منحوتب الثالثلمفضلة لالزوجة اا الملكة ت يني والد Boyaوهو ابن قم 1320
 لخناتون وبنت آخرى من بناتهما كانت المفضلة) كانا والدي نفرتيتي الزوجة الولى Teyوزوجته ( 

،و شقيقللملكه ت يني .فيكون ( آي) ابنا يايا و الخ غير الشقيق  Horemhebis وملكة حورمحب زوجة 

 صار ( اي)توت عنخ أمون  وبعيد وفاة توت عنخ أمون وخال اخناتون. وكان وزير أمنحوتب الثالثزوجة 
 .ونقل العاصمة منأتون ) بدل من أمون رعوهو ( الله  اخناتون وهو الذي ساهم بفرض عبادة آلهة فرعونا.

 بالمينة أخت أتون لعاصمته الجديدة طيبة
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)Ayالفرعون ( اي

 وحكمالوسرة المصرية الثامنة عشر فراعنة ميري أمون اي محبوب امون) آخر والفرعون (حورمحب
وكان حورمحب ميري أمون اي مع الفرعون توت عنخ امون بمثابة قائد.).الدولة الحديثة قم ب(عصر 1292/ 1319

) بالنوبةMiam Anibaجنده ووزيره (خارجيته وعلقاته الدولية  الخارجي ) حيث قاد إحدى البعثات الدبلوماسية لزيارة(  
خپر خپرو رع آي أحدهما (لتوت عنخ أمونالدلة التاريخية لوجود وزيرين بالسودان/جنوب مصرحيث تشير 

(آي)الذي اوستلم الحكم بعيد وفاة توت عنخ امون ولبعض الوقت وحل محله الوزير الثاني (حورمحب )
الذي تم بعهده إتلف معظم الدلة على فترة حكم توت عنخ أمون والوزير (آي) وهذاما يوحي للبعض
(نظرية المؤامرة) بان وفاة توت عنخ أمون نتيجة عملية اغتيال وليست لوسباب مرضية كما اشرنا لن

 ميري أمون اي ( اوستغل وفاتتوت عنخ امون ) ليضرب على ايدى خصومه ممن اطلقحورمحب
عليهم الكفرة والمفسدين والعابثين فبدئا ببعض الجرائات الداخلية حيث أعاد بعض الكهنة الذين

ومنف طيبةابعدوا بعهد اخناتون وقسم السلطة القانونية بين الصعيد والوجه البحري بين الوزراء من 
كنوع من اللمركزية, وكان حورمحب أول من وضع تشريعات وقوانين لتنظيم حياة العامة بمصر .وأقام

 وبه وسبعة أعمدةمعبد القصرمعبد جبل عاد فيما بين وادى حلفا وأبووسنبل وبهو الحتفالت في 
على كل جانب وله وسقف ويؤدى من فناء امنحتب الخارجي لفناء أكبر مزينة بالنقوش الرائعةوقام بناء

.كما ان حورمحب قبلWall Reliefs مصورة بالنقوش البارزة وادي الملوكمقبرة ملكية تم العثور عليها ب
 وحكمالوسرة التاوسعة عشرةوفاته اختار رفيقه بالجيش (رمسيس الول ) ليكون خليفته ويؤوسس 
لمدة عامين فقط وتوفى لتقدمه بالسن ليخلفه ولده ( وسيتي الول )

 / النمسةتمثال حور محب/ متحف فينة
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)..حكم فيها كل منالرمماسة.يطلق عليهم (قم 1152/ 1292السرة المصرية التاسعة عشر بينو

قم1290قم حيث توفي عام 1290-1292) بين من بحتى رع رمسيس الولالفرعون (رعمسيس او  
 وكانحورمح)ب عاما وكان مسؤول عن الجيش بفترة حكم( رفيقه بالسلح) الملك (52عن 

يدعى بارعمسو حيث لم يكن له( أصول ملكيه.) ولكنه  من أسرة عسكرية واتخذ لنفسه
 )التي أصبحت المقر الصيفى له ولخليفتةتانيسواهتم بمدينة (.) رعاسم رعمسيس أي (وليد 
) بعد انهيار الثورة الدينية التي قادها اخناتون .بفرضه  آمون  وعمل على إعادة (عبادة 

عبادة آتون (أي الشمس)كإله وحيد بعد ان الغى  ديانة آمون واللهات الخرى.كما
 الذين كانوا أصحاب نفوذ روحي  أمون  اشرنا )مماوسبب اخناتون في حينه تذمر كهنة 

وممتلكات معابد آمون لهذا حاولوا قلب نظام الحكم بعيد وفاة أخناتون الذي خلفه الملك
 الذي كان صغيرا ولم يستطع مقاومة الكهنة المتذمرين ولم تكن عبادة  توت عنخ أتون

توت عنخ  آتون قد انتشرت وتوطدت بين فئات الشعب،فغير توت عنخ أتون اوسمه إلى 
 على إرضاء كهنة آمون واوسترجاع  حور محب   وعمل هو وقائد جيشه آنذاك   أمون

ديانةامون التي ابقاها ايظا رمسيس الول تحت ذريعة تجنيب البلد ثورةدينية .
وادي الملوك) ب16وعلى الرغم من قصر عهد رمسيس الول غير انه بدئا ببناء مقبرة له (رقم 

وتوفي قبل إنجازها،ولذلك تم دفن مومياه بأحد ىالغرف المامية من مقبرته التي عثرعليها
وتتكون من ممر دخول قصير وحجرة دفن واحدة مزينةجوفاني بلزوني الثاري اليطالي  

بروسومات له مع عدد من اللهة ويظهر من زينتها البسيطة انه تم النتهاء منها بسرعة حيث
 من الكرانيت كان مفتوحاتابوت وتحتوى على وأنوبيس وبتاح أوزوريستلصوره بحضرة اللهة 

 رمسيس الول من قبل شخص يدعى ( عبد الروسول) الذي  مومياء  تمت وسرقة حيث 
 للثاري الدكتورالمريكي1860  باعها بسبعة جنيها لووسيط مصطفى الذي باعها عام 

 باتاوة /كندة.وباعها  نياجرا فولز  جيمس دوجلس الذي باعها بكندة حيث اشتراها متحف 
 لرجل أعمال كندى يدعى ويليام جيميسون الذي باع مجموعة1999   1999  عام 

موميائات فرعونية اخرى لمتحف مايكل كارلوس بمدينة اتلنتة المريكية مقابل مليوني
وسنوات.وتم التأكد من أنها مومياء رمسيس الول.وتم إعادتها4  وبقيت بالمتحف   ولر,,  د

 لمصر حيث تتم اوستقبالهابئاحتفال خاص من كبار الثاريين المصريين2003  عام 
 لتنضم إلى مومياء  متحف مجد طيبة بالقصر  يتقدمهم وزيرا الثقافة والسياحة ونقلوها ل

.رمسيس الثاني   وحفيده   وسيتي الول  ابنه 

 تخليداأبيدوس في وسيتي الوللوحة رمسيس الول على جدار زاوية المعبد الذي بناه ابنه الملك 
لذكرى أبيه.
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 و.من معتوست ويعني أنه ووهب للله وسيتي الولوخلف رمسيس الول ابنه الملك (
 قم. 1279/ 1290.حكم )وسـ ثووسيس) يعني عادل  وسماه الغريق (رعوتعني:خالد  و( 

با الذين كانوا الحيثيينوقاوم 1،والشام فلسطينوقام سيتي الول بتوطيد سلطة مصرفي 
أبيدوسوأقام العديد من الثار منها في سية الصغرى وعقد معهم معاهــــــدة عدم العتداء.

ومعبد) قائمة ملوك مصر (أبيدوس)معبد قاعة الجداد بها أوسماء الملوك والوسر إلى وسيتى الول (
 ثم زخرفته من الخارج بمناظر طقسية تبينبالكرنك،وبهو العمدة المسقوف طيبة الجنائزى في القرنة

انتصارات وسيتى على الليبيين والموريين (بقادش) والحيثيين.و مسلة تعرف بئاوسم فلمنيوس أكملها
 وموجودة بساحة الشعب برومة,رمسيس الثانيابنه 

17وهي المقبرة رقم   وجد الثاري اليطالي جوفاني بلزوني مقبرة وسيتى الول1817وفي عام 
م ومنحوتةبالصخر وبها روسوم لسيتى وهو يتعبد لللهه136 م طولها 30بوادي الملوك ويبلغ عمقها 

تم العثور على1886ونقوش للعديد من الكتب منها كتابى البوابات ومايوجدبالعالم السفلي.وفي عام 
،ويظهر انه توفى دون الربعين  على عكس والدهالدير البحريمومياء وسيتى الول في خبيئة في 

 اللذان توفيا في أعمار متقدمة ولم يعرف حتى الن وسبب وفاتهوابنه رمسيس الثانى رمسيس الول
ويرجح بانه كان يعانى مرضا بالقلب كما أن موميائه وجدت مقطوعة الرأس ولكن بعد الوفاة بفعل

لقاهرة والتابوت المنحوت من قطعة واحدة من اللبستر وعليه نقوش رائعةلمتحف الصوص،ونقلت 
وموجود بمتحف في لندن.

بأبيدوسوسيتي الول بمعبده 

وسيتي الول)  وهو ابن الفرعون ستب ان رع- الكبر أوسر ماعت رع  رمسيس الثانيوالفرعون (
 وكان يولقيب بالحاكم الشريك لوالديه.حيث رافقده أثناء حملته العسكريةToya  تويةوالملكة 

. فصار ماهرا بركوب الخيل والقتالوهو بالرابعة عشر.من عمرهوليبية وبلد الشام النوبةعلى 
بالسيوف والمبارزة ورمى السهام و كان ذا روح اخلقية .وكان أباا لطفلين ذهبا معه لبلد النوبة ,كما

ا على جدران معبد  -1304حكم  بين .قبل ان يخلف والده بالحكم حيث بيت الواليلوحظ منقوشا
 عاما وبذلك99 عاما)وهي اطول فترة فرعونية وقيل عنه أنه عاش 67قم اي ( 1237

يفوق حكمه أي فرعون سبقه او لحق به,وبقي يحكم من العاصمة طيبة حيث  تزوج من
 وأطلقخيتا،كما تزوج من إبنة ملك وإوست نفرت نفرتاريبعض أميرات العائلة المالكة مثل 

عليها اسم(ماعت نفرو رع)وتزوج ثلث من بناته.وتقلد المناصب المهمة أولده الذكور
 من حكم والده. ومات أكثر أبنائه55 الذي جعله ولي ا للعهد،و توفي بالعام خعمواسومنهم 

 من زوجته إست نفرت  مرنبتاحالوائل بحياته، لهذا خلفه إبنه الثالث عشر 
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، بل ذهب بحملة لطرافالحيثيينولم ينقض رمسيس الثاني معاهدة الصداقة التي عقدها والده مع 
آوسيةلتوطيد النفوذ المصري والطمئنان على الموانئ والمواصلت. وعاد لهناك بعد خمس وسنوات

Laقادش الثانية .قم الحيثيين بمعركة 1274مهيئا جيوشة التي بلغ عددها مائة الف والتقى عام 
Deuxieme  Bataille de Kadish  واتال يس ملك  ) التي اوستمرتالحيثيين تحت قيادته ضد قوات ( مل

رمسيس الثاني معخمسة عشر عاما لم يتمكن أي من الطرفين هزيمة الطرف الخر.فوقع 
قم معاهدة هي القدم بتاريخ العلقات الدولية1258  الحيثي (حات ووسيليس الثاني) عام 

 من جنوب غربآيونيا من وساحل الشردانيينكما هزم رمسيس الثاني قراصنة البحر وهم من (قبائل 
 وجدت في تانسيس تتحدث عن معركة بحرية قرب مصب نهر النيل،لوحة تذكارية.)كماتشهد الناضول

تصوير لمعركة بقيادة رمسيس الثاني ضد القراصنة الشردانيين

كما قام رمسيس الثاني خلل حكمه  الطول بناء عدد من المعابد و المبانى يفوق أي ملك
 ثم بنى معبدا صغيرا خاصا بهأبيدوسمصري أخر،فقد بدأ بإتمام المعبد الذي بدأه والده في 
 أتم بناء المعبد الذي بدأه جدهالكرنكبجوار معبد والده وتهدم ولم يتبق منه إل اطلل،وفى 

 (نسبة إلى رمسيس الثاني) وهو معبدالرامسيوم،وأقام بالعاصمة طيبة معبد رمسيس الول
 تم نقلهرأس ضخم ولنفسه حيث يوجد له آمونجنائزى ضخم بناه رمسيس الثاني للله 

أبو وسمبل)للمتحف البريطانى.وبنى رمسيس الثاني التحفة الرائعة للمعبد الكبير ( معبد 
 م لرمسيس الثاني وهو20المنحوتبالصخر ويحرس مدخله أربعة تماثيل ضخمةارتفاع كل منها 

،والمعبد الصغير المنحوت أيضا بالصخر لزوجته  حتحور  مكروسا لعبادةللهة الحب نفرتاريجالس.
4م واقفة 10 تماثيل ضخمة ارتفاع كل منها 6التي تصور برأس بقرة،وتوجد بواجهة المعبد 

م صارت آثار النوبة ومهددة1964  ومنذ عام  للملكة نفرتارى ,2منها لرمسيس الثاني و
بالغرق (بسبب بحيرة ناصر) وتم إنقاذها بمساعدة اليونيسكو، وكانت عملية إنقاذ معبد

أبو وسمبل هي الكبر والكثر تعقيداا من نوعها،حيث تم نقل المعبدين الكبير والصغير
لموقعهما الحالى،الذي يرتفع عن الموقع القديم بأربعة ووستين متراا، ويبعد عنه
مسلة  بمسافة مائة وثمانين متراا كما أقام رمسيس الثاني العديد من المسلت منها 

ما زالت قائمة بمعبد القصر، ومسلة أخرى موجودة حاليا بميدان الكونكورد بباريس قام
بنقلها مهندس فرنسي يدعى ليباس. وتعتبر تقدم و اجمل اثر بباريس ,ويعتقد بعض

قم خروج مووسى واربعة الف1290  الثاريين والمؤرخين بئان رمسيس الثاني عاصر عام 
من جماعته وغالبيتهم من الفلسطينيين الهكسوس الذين كانو ا هم ايظا يدينون  مثله

قم او1358   /1375  بفكرة التوحيد التي تعلموها من الفرعون امنحوتب الرابع حكم بين 
 الذي امن باله الشمس   Ikhnatoun       ويلقب امنوفيس الرابع او اخناتون1353/1369

اخناتون بدل من الله امون وامن معه بعضا من قومه ومنهم مووسى الذي عاشر وتربى
بقصرة  ولم يكن الكهنة يوافقون فرعونهم على الدين الجديدالذي تم التراجع عنه بعيد

وفاة اخناتون وتعرض من امن بدينه لمضايقات متنوعة اقنعت مووسى ومن معه( من
الغرباء )بالهروب وان فكرة غرق الفرعون وانشقاق البحر لم تثبت حتى الن من قبل

علماء الجيلوجية / انظر الدكتور المهندس الثاري اليهودي الصل العراقي احمد وسووسة
 740       ص2014  باحد كتبه بعنوان مفصل العرب واليهود في التاريخ طبع دار الوراق لندن 
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، إل أن مومياؤه نلقلت إلىkv7  المقبرة ، بوادي الملوكوعندما توفي رمسيس الثاني تم دفنه في 
جاوستون اكتشافهامن قبل الثاري الفرنسي 1881،وتم عام الدير البحري في خبيئة المومياوات

 وسم،واظهرت الفحوص على موميائه آثار شعر أحمر ويعتقد170 ويظهر فيها رمسيس بقامة  ماوسبيرو
 حاد بالمفاصل و أمراض باللثةروماتيزمأنه عانى من 

رمسيس الثاني واحد من اربعة تماثيل خارج ابو وسنبل 

 (ميدان باب الحديد)القاهرة بئأشهر ميادين تمثال رمسيس الثانيتم وضع 2006وفي عام 
الذي صار ميدان رمسيس  

 منرمسيس الثانيقم  هو ابن 1223-1233) بين    بان رع حوتب اير ماعتمرنبتاحوالفرعون (
 وترتيبه الرابع عشر بين أبناء رمسيس إذ كل إخوته الكبر منهإيزيس نوفرتزوجته الثانية 

عاما عندما تولى الحكم وفى العام الخامس65قد ماتوا بحياة والدهم.وكان يبلغ من العمر 
من حكمه قام مرنيتاح بحملة على الليبيين لمساعدتهم شعوب البحر على غزو مصر من

وتم دفنه بمقبرته بوادى الملوك وهي المقبرة رقم كما قاد حملة بارض كنعان الغرب وانتصر عليهم.
 متر داخل المقبرة حتى حجرة الدفن نصوص من كتاب80 وقد نقش على الممر المنحدر بمسافة 8

 معأمنحوتب الثانيعثر الثاري فكتور لوريت على موميائه بخبيئة بمقبرة 1898البوابات, وفي عام 
م واصلع نسبيا وملمحه1.71ثمانية عشر مومياء أخرى مما يدل على انها نقلت لها وتبين ان طوله 

.وكانوسيتي الول ولكن قياوسات جمجته مشابهة لجمجمة جده رمسيسقريبة من ملمح أبيه 
يعانى من التهاب المفاصل وتصلب الشرايين بأواخر أيامه ومات ميتة  طبيعية . 

تمثال لمرنبتاح بالمتحف المصري 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%88%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%B3_%D9%86%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%86%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84_%D8%B1%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_(%D9%85%D9%8A%D8%AA_%D8%B1%D9%87%D9%8A%D9%86%D8%A9)
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واسمها الملكي, سـهت رع مري أمن و تعني ابنة رع,محبوبة أمون.) ومسجلة من قبل الملكة تاو سرت والفرعونة(

ريس  قم وهي اخر ملوك السرة1198-1200 و حكمت بينThuorisمانيتو مؤرخ فراعنة مصر بئاسم ثوع

وكانت آخر ملكةمصرية تحكم مصر ودفنت بمقبرة وادي الملوك  التاسعةعشر 

نقش للملكة تووسرت بمعبد أمادة بالنوبة 

حكم فيها.قم 1152-1186والسرة المصريةالعشرون .بين 
الوسرة العشرون )مؤسس Set Nakhteأوسر خاو رع  ست اپن رع أو ست ناختيالفرعون (

.رمسيس الثالث قم وهو والد 1183–  1186و حكم بين 

 و وست ناختي . تووسرتمقبرة 

نو. ويعني والفرعون( رمسيس الثالث  له اوسمان يكتبان ووسر-معت-رع-مري-إمن، رع-مس-س-هيكاع-إول
رمسيسم واقتدى بوالده  ق1152/  1183 وحكم بين القوي بماعت ورع، محبوب آمون،حمله رع، حاكم أون.)

حيث تجددت أخطار الساميين الفلسطينيين(معركة زاهى) ومن معاركه,,  بمشاريع ضخمة.الثاني
 وانتصر على وسفنهمرفحالهكسوس الذين هاجموا من جديد مصر فهزم قواتهم البرية عند مدينة 

.وادى النطرون: ضد الليبيين حيث هزمهم بالقرب من ومعركة دلتهالكبيرة عند مصب النيل الغربي 
 انقض عليهم كلهيب النار المنتشر في هشيم كثيفوتصف إحدى البرديات بئان رمسيس الثالث

ت يدا كل من بقي منهم حيا أوسيرا ا لمصر  وا على الرض غارقين بدمائهم واقن "فأللقل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B7%D8%B1%D9%88%D9%86
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 الكرنك في معبد خنسومسيس الثالث بر

 وأصغرهمرمسيس الثالث،و خامس أبناء الوسرة العشرينوالفرعون (رمسيس الرابع ( هقا ماعت رع ) ,,ثالث حكام 

وبدأ بعهده بحملة قم,1149 / 1153سن ا، وصار ولي العهد بحلول العام الثاني والعشرين من حكم والده  وحكم بين 
 الذي أنشأه أبوه فيمعبد خونسو؛منهاتووسيع رمسيس الثانيإنشاءات عملقة تضاهي إنشاءات 

 إلىدير المدينة فتضاعف عدد الفنانين في معبد حتشپسوت، وبنى معبد جنائزي بالقرب من الكرنك
سيناء ومناجم الفيروز بوادي الحمامات نحاتا وروساما وأوفد عدة بعثات اوستكشافية لمحاجر 120

ووسجلت لوحته الصخرية العملقة بوادي الحمامات تشير بئانه اروسل بالعام الثالث من حكمه،بعثة
 فيKV2  المقبرة في    جغرافيا واثارياوبحارا لكتشاف منابع النيل ومصادره  وتم دفنه8.368تألفت من 

.WV74  المقبرة ) ،التي دفنت بتنتوپت.مع زوجته( وادي الملوك

1145 /1149) .حكم بين en (دويتينتوبت والملكة رمسيس الرابعوالفرعون (رمسيس الخامس ابن الملك 
 ضعفه وفساد ادارته.بردية تورين الذي بدأه أبوه واشارت المعابد الجنائزيةقم. وقام بتكملة العمل بأحد 

، التي جهزها رمسيس الرابع وماتوادي الملوك في 9    دفن بالمقبرةمرض الجدريوتوفى وهو شابا  بسبب 
ا خليفته الملك  .رمسيس السادسقبل أن يكملها، كما استخدمها أيض 

مدخلمقبرة رمسيس الخامس بوادي الملوك

 قم1133/1145 وحكم بين والفرعون (رمسيس السادس )البن الوحيد لرمسيس الثالث والملكة( إيزيس.) 
بعيد وفاة إبن أخيه رمسيس الخامس الذي لم ينجب أولد. وبنى لمه قبرا بوادي الملكات وأتم الشغال التي

بدأها من سبقه من الملوك في المعبد الجنائزي غرب غرنة. وقام بكتابة إسمه ببعض المعالم عوضا عن
رمسيس الرابع و رمسيس الخامس.و نصب إبنته من الملكة (نيبوكهسبد إيزيس) زوجة الله آمون،آلهة عبادة
(إيزيس،) إلى جانب كبير الكهنة (رمسيسناكت) الذي كان يمارس هذه المهمة منذ عهد رمسيس الرابع  وكان

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3
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 في المقبرةعهده.عهدا ضعيا اقتصاديا فكثرت البطالة والمية وكثرت عصابات النهب بالعاصمة طيبةوتم دفنه
Kv9و نقلت موميائه إلى مخبأ أمنوفيس الثاني و تم العثور عليها 

قم و لم يعرف عنه شيئ سوى1125/1133حكم بين   السادس من السرة العشرينالفرعونوالفرعون (رمسيس السابع)  

وهواخر فراعنة السرة العشرين  انشغاله بمواجهة الضطرابات لكثرة البطالةوارتفاع أسعار الحبوب 

الهة جالسة بمقبرة رمسيس ( رعمسيس السابع)

 المعروف بقنصل  برناردينو دروفتي     م تمكن عالم الثاري اليطالي 1824  وفي عام 
) كتبت  بردية تورين  وعلى ما يسمى (   .  خريطة جيولوجية  على أقدم   نابليون العثور  

 بالخط الهيروغليفي  بردي  ،على ورق   رمسيس الثاني  قم بعهد الملك 1160  عام 
 قم وظمت1075  / 1539  بين   وكتبت أوسماء الملوك والفراعنة المهمين باللون الوسود 

 العشرين  ة      التاوسعة عشر  و      المصرية الثامنة عشر  للوسر  وسبعة وعشرين قبرا ملكيا وتعود 
 وتوت عنخ  وأمنحوتپ الثاني     تحوتمس الول  وحسب الترتيب الزمني  لحكم الفراعنة تعود إلى 

ورمسيس     ووسيتي الول     ورمسيس الول      الثامنة عشر  الوسرة    وهم من   وحورمحب  أمون 
ووست ناختي      التاوسعة عشر  الوسرة    وهم من   ووسبتاح     ووسيتي الثاني     وآمينمسيس     الثاني

الوسرة   وهم من   ورمسيس التاوسع     ورمسيس الخامس     ورمسيس الرابع     ورمسيس الثالث
وقسمت البردية لمجموعات نسبت كل مجموعة منها للعاصمة التي  .  لعشرين  ا

اوستقرت فيها،وهي من مصادر تاريخ الحضارة المصرية دونت فيها أوسماء ثلثمائة
من ملوك وفراعنة مصر ووسنوات حكمهم واهم اعمالهم حتى الوسرة ا/ السللة

العشرين  عشر.و توجد هذه البردية بمتحف تورينة بايطالية علما بئان اباطرة
وهناك قبور اخرى لم تكتشف حيث يعتقد بان  كما تم العثور   الصين حذوا حذو ملوك وفراعنة مصر 

 قبرا  أخرى لم يتم اكتشافها لحد الن.30  الوادي يضم 

..حكموا من مدينة ( يتانيس)وهي من السللت التيقم945-1070بين والسرة االحادية والعشرون •
-1070 او حدج خبر رع وستب ان رع) بين وسمندسوحكم فيها كل من ( بدى عليها الضعف والنهيار 

 او عا خبر رع وستببسووسنس الولو( قم,,1040-1044 او نفر كا رع) بين أمون أم نسوو( قم  1044
أووسركونو قم ,984-992و أووسر ماعت رع ان رع) بين أمون إم أوبتاو( قم ,992-1040ان أمون) بين  

 او (نتر خبرو رع وستب إن أمون) بينوسي أمونوو قم ,978-984 او عا خبر رع وستب إن رع) بين القدم
قم945/959 او تيت خبرو رع وسبت إن رع) بين-بسووسنس الثانىو قم ,978-959
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 لسرة منمصرقم.حيث تحول الحكم ب 720-/945   بينوالسرة (البربرية ) الثانية والعشرون

و ششمال افريقية تسمى ( .وهم قبائل بربرية امازيغية قطنوا بوادي النيل عندما حلت )الم شن
مجاعة بموطنهم الصلي.وانخرط بعظهم بالجيوش الفرعونية وتدربهم على القتال والحروب وعرفوا

وسببواطن ضعف الفراعنة الذين اوستسلموا من قبل للغزاة من  قبائل   الفلسطينيين الذيناله كنسل
وسبقوهم بحكم مصر لقرنين من الزمن كما اشرنا فحاولوا هم ايظا أن يتصرفوا وكئانهم مصريين مع

شيْنقاحتفاظهم بأوسمائهم الجنبية مثل  ورقون وشو  واوستولوا على السلطة وكونواتدكيلوت وأوسو
قم و وجد علماء المصريات بان  خمسة منهم720/945الوسرة الثانية والعشرين وحكموا بين 

ورقون،وثلثة تاك لوت.وكانت عاصمتهم هي  ننق،وأربعة ألوسل ش  ر (تانيسحملواوسماء  شل جا ) أوالحا
ت ت پااوسن ) بالشمال(الوجه  البحري )مما جعلهم بمواجهة مع زعماء الوجهتل بسطا (بوباوستيس\پ رن

 )بمدينة طيبةكما تظهر النقوش التي وجدت بمعبدأمونالقبلي مع بقائهم يعتقدون باله المصريين ( 
وجاء عام1821مواليد Auguste Marietteم الثاري الفرنسي 1850 الذي  اكتافه عام منف وسرابيوم

لمصر موفدا من حكومة نابلون الثالث وبموافقة وسعيد باشا للبحث عن بعض اثار وكنوز مصر التي1850
،) واكتشفوسقارة حملة نابليون الول وعمل بمنطقة ( 1789اشارت لبعضها البعثة التي رافقت عام 

م1856)،وهرب لبلده كثيراا مما عثر علية من الثار الهامة مثلماحصل عام السرابيوممدفن العجول (
على امتياز حفر قناة السويس  Ferdinand LeSeppeمواطنه 

 الذي عينه مشرفا عاما علىإوسماعيلولما مات وسعيد لقي مارييت دعما اكبر من خليفته الخديوي •
 ودفنه بمتحف القاهرة مثلما تم ترجمة اللغة1881الثار المصرية ومنحه لفب باشا حتى وفاته عام 

وتوفي 1790 مواليدكانون اول Jean-François Champollionالهيروغليفية للفرنسيةمن قبل مواطنه
بحجر رشيد الوستعانةاللغة المصرية القديم الهيروغليفية ب حيث تمكن من فك رموز 1832 في اذار 

Pierre Rosette لمصر حيث يوجد نصين بلغتين1789تم اكتشافه اثناء غزوة نابليون الول عام  الذي،
وثلث كتابات:مكتوبة بالهيروغليفية والتي تعني الكتابة المقدوسة،لنها كانت مخصصةللمعابد،
وبالديموطيقية وتعني الكتابة الشعبية،وبالبجدية اليونانية،ومن خلل المقارنة بينهم نجح بفك

طلوسمهاوعرف الخبراء الكثير عن معتقدات وفلسفات وعلوم شعوب مصر الفرعونية والتي ل زالت
تثير الكثير من الوسئلة

•

•

قم موا في مناطق مختلفة وتواريخهم موضع خلف ومن /720 والعشرونلسرة الثالثة ( المصرية )وا

قم  وحكم بمصر العليا( طيبية )900/945أشهرهم ,فرعون( تاكيلوت الثاني الملقب بيدوباست الول)  بين 

؟/900والفرعون( بيدوباست الثاني)  بين 

•

رمتحف اللوف.من الوسرة الثالثة والعشرين موجودة بمزهرية, رود آمون
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. ) واشتهر فيهم الفرعونةغرب الدلتبقم اتخذوا عاصمتهم في( سايس،712/804 بين والعشرونوالسرة الرابعة 

النوبة،) ملك پييالذي شكل تحالفا  من الممالك الصغيرة بالدلتا لخضاع مصر العليا.وتصدى له ( )  تف ناختي الول(
قم وبعهد  السللة الربعة والعشرين  الضعيفة732وفي عام الذي سجل بمدونة  تفاصيل انتصاره  ضد  تف ناختي وحلفاءه 

قم  بغزو بلد الشام بما فيها فلسطين وسبى بعضا من اهلها وجلبهم لشور727/745قام تغلت فلسرالثالث  ملك اشور بين 

قم قام خليفته الشوري شلمنصر721/ 722بشمال شرق بلد الرافدين والذين منهم النساطرة الذين تحدثنا عنهم   وفي بين  

الخامس وسرجون الثاني بحملة جديدة على بلد الشام بما فيها فلسطين 

 ظهرت قم664 /712بينوالسرة الخامسة والعشرون ( السرة النوبية / الكوشية والفراعنة السود) 

) حكم بينالرا النوبي النوبية بشمال السودان ومصر)واشتهر فيها مؤسسها الفرعون (كو شبمدينة ( 

 للشلل الثالث،واسس للنوبيين  عاصمة جديدة هيمروي العليا من النوبةقم وعرف كموحد لمقاطعة 680/712

حيث تم العثورعلي اسمه بنقوش بمدينة الخرطوم كم شمال 400  التي تبعد)نبتةمدينة (

.كما تم العثورالملك طهارقة بوسط السودان توضح انه كان اخا  لجدة الكوة الثرية

الملك زوجة تآبرى بمسلة لبنته (الملكة باللغة الهيروغليفيةعلي اسمه 

اري الملك الرا هو الملك  بئانNimouthy. Kandalويعتقد الثاري المريكي(،) بعانخي

مدينة الكورة تشير بانهامون النبتي  ب المذكور في المسلة المجزءائة بمعبد مري امون

Lazo Turouk عاما إل ان الثاري الهنغاري 23قم وكان عمره يبلغ 685تولي الحكم عام 

اري م اشار بئان الملك 1997 عام المروية  و  النبتيةالحضارة الكوشية و عن دحضها بكتابه:

ملوك السرة الخامسة الذي حكم بعد فترة طويلة من ارياماني هو الملك مري امون

 مقرا لحكمه مستدل  علي شكل المسلة ,غير ان الثاريينمروي وأتخذ من والعشرون

Kandal و Turouk) نبتة شمال الكروالملك الرا )تم دفنه بمقبرة ملكية في   اتفقا على ان

,وتشير وثيقة تم اكتشافها كاساقه  الذي دفنت فيه زوجته 23 ليمين الهرم 9رقم الهرم ب

إستقللية الخارجية التي نجحت بالحفاظ علي قم680/712) حكم بين الرا النوبيالفرعون (حول سياسه 

 سنحاريب ملك اشور701 من نفوذ المبراطورية الشورية عندما قام عام المبراطورية الكوشية

بحملة على بلد الشام بما فيها فلسطين 

قم665/ 680 )حكم فترة طويلة امتدت بينالفرعون( كاشتاو خلف الفرعون ( الرا النوبي ) اخوه 

زوجة للله أماني ريناس الولىواحكم سيطرته على مصر العليا عبر تنصيب إبنته ( 

   وكل مصر.النوبة.و امتدحكمه  ليشمل امون)

قم650/  665 وحكم بين  الكوشيين ) بعد انتخابه من الكهنة Piye وخلفه (كاتشا) ولده (بعانخي أو 

وتمكن من اخضاع الزعماء المحليين بمصر وكوش وقال ( أن الله امون وهبني امون في طيبة حكم مصر

وجعلني ملكا .ووهبني حق حكم جميع البلدان، فمن أقل له كن ملكا  يكن ملكا ،وكل من امنحه حمايتي ل يخشى
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جيشاا لمصر بقيادة كل من (ليميروسكنى Piyeبعانخي أو وأروسل على مدينته، ولن أقوم باحتللها).,

(:ل تنقضا على العدو ليلا وكأنكما تلعبان ول تحاربا إل وأنتما مبصران،وخوضا وباروما) وأوصاهما قائل

المعركة عن بعد ( مناوشات) واذا قال لكما:انتظرا المشاة ووسلح المركبات القادمة من مناطق

أخرى.فتريثا لحين وصول جيشه،واذا كان حلفاؤه بمدينة أخرى فاصدرا الوامر بالنتظار حتى يصلوا،

 ووقفتما أمام (ابت وسوت) قبلطيبةوحاربا القادة ومصاحبيهم وحروسهم من الليبيين.و:(اذا بلغتما 

الرض بين يديه وقول له:أرشدنا للطريق،لنحارب بظل قوتك وضعا القواس والسهام جانباا ول تتباهياا

بقوتكما امام من تنتصران عليه وارتديا الكتان النقي،وتطهرا في النهر ) ,وعندما حاصرت القوات

الكوشية القوات المصرية والمتحالفةبعهد الملك المصري ( نمرود )  الذي اضطر الحتماء بمدينة

هرموبولس بمصر الووسطى والتي تعرضت لحصار فحظر( بياا )بنفسه لمسرح العمليات متوقفاا بطريقه

.نمرود،وعلن  اعترافه بالله امون الذي اعترف به ملكاا حيث وجه الكرنكللحتفال بالعام الجديد في 

 لقد اوستحوذت الذات (أى العالم السفلى) علىا وغمرتني الظلمات،فهلكلمة الى( بياا )جاء فيها (

لي أن المح وجهاا كوجهك المشرق! لم أجد من يناصرنى وبفضلك أيها الملك القوى انقشعت

الظلمات من حولي! فأنا وممتلكاتي بخدمتك وتدفع مدينة( ننى وسوت) الضرائب لجهازك فأنت بالتأكيد

(خوراختى)خور الفقين الواقف على رأس الخالدين،وبقدر بقائه تبقى أنتا ملكاا،وكما أنه خالد ليموت

وبعدها توجهفأنت أيضاا خالد ل تموت،أيا بياا يا ملك الوجهين القبلي والبحري لك الحياة إلى البد).

( بياا) للشمال واوستولى دون مقاومة على القلعة التي شيدها اووسركون الول لمراقبة مدخل

 لداء الشعائر   التي تقام للله امون وقدم القرابين فوق تل واتجه إلىهليوبولسالفيوم،وزار مدينة 

 )بموكب ملكي ودخل المعبد ووسط تهليل الحاضرين والكاهن المرتل يتعبد للله و اقيمترع(مقر 

شعائر بردوات وربط العصابة الملكية. و(تطهر جللته بالبخور والماء.ووقف بمفرده،وكسر ختم المزلج

وفتح مصراعى الباب وشاهد والده رع في قصر البن بن المقدس ومركب النهار المخصصة لرع ومركب

،ثم أغلق مصراعي الباب ووضع الطين وختم الملك بخاتمه الخاص،) وأصدرلتومالمساء المخصصة 

تعليماته للكهنة قائلا:( قمت شخصياا بوضع الختم،لن يدخل المكان غير من يدعون أنهم ملوك)،

فانبطحوا على بطونهم قائلين:ثابت أنت ودائم،فليحي حورس محبوب رع، إلى البد!دخولا لمسكن

أتوم). وأما (تف نخت قائدالمقاومة المصرية ) فقد أروسل روسولا وحملاه روسالة للملك المنتصر بياا جاء

فيها:(ألم يهدأ قلب جللتك بعد كل ما ألما بى بسببك؟ أجل انى بائس،ولكن لتعاقبنى بقدر الجرم

الذي ارتكبته،أنت تزن بالميزان وبإمكانك مضاعفة جرمي ولكن ابق على  الحباة،لتعطيك حصاداا وفيراا و

ل تقتلع الشجرة من جذورها! إن كاءك (روحك) تثير الرعب بأحشائي وترتعد أوصالي من الخوف!ووصل

اللم لعظامي،وأوسير عارى الرأس مرتدياا الوسمال حتى تعفو (اللهة نيت) عنى.لقد فرضت على

السير مسيرات طويلة،أنت تلحقنى..فهل أوسترد حريتى ذات يوم؟ طهر خادمك من ذنوبه،ولتنتقل

ممتلكاتي و من ذهب وأحجار كريمة وأفضل جيادي وكافة تجهيزاتى،للخزينة وأروسل روسولك ليطرد

الخوف من قلبى وارافقه للمعبد ليطهرني القسم اللهى),فأروسل له الملك بياا كبير الكهنة المرتلين
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يرافقه القائد الكوشي باورما وأقسم (تف نخت) أمامهما بالمعبد القسم التالي(لن انتهك المروسوم

الملكى ولن أتهاون بأوامر صاحب الجللة،ولن أوسلك وسلوكاا مذموماا بحق قائد عسكري بغيابه

ووسأتصرف بحدود الوامر الصادرة من الملك دون أن يخرق ما أصدره من مراوسيم،) فأعلن صاحب

الجللة موافقته.على الصفح عنه.

( الملك الكوشي بيا) أل يحكم وبعد تلك النتصارات ثبت (بياا )حكام الدلتا المصريين كل بإقليمه وفضلا
مصر شخصياا بصورة مباشرة،فلجأ للحكم الذاتي للمصريين تاركاا السلطات الدارية بأيدي حكام

. ويصف نص كيفيةالواحة الداخلةمصريين مكتفياا بالشراف المباشر على طيبة والطرق الغربية حتى 
وصول أولئك الحكام لداء فروض الطاعة والولء:امام الملك ( بيا) جاء فيها (لاما أضاءا الرض نهار جديد
حضر عاهل الجنوب وعاهل الشمال والصل على جبينهم وقبلوا التراب أمام عظمة صاحب الجللة.
وكانت وسيقانهم ترتعش ولكنهم لم يدخلو مسكن الملك حتى ل يدنسوه لنهم (لم يختنوا ولنهم

 ) بعد ان اخذ معه وسفنانبتةيأكلون السمك.)وبعد هذه النتصارات المعنوية قرر بياا العودة لعاصمته ( 
محملة بالذهب والفضة والقمشة ووسائر كنوز وسورية وفلسطين وعطور بلد العرب،وعلى جانبي

النيل الطويل كان الناس يتجمهورون حيثما وصل موكبه النهري وهم يهللون وينشدون انشودة تقول .(
أيها المير المحبوب القوى أيا بياا،ها أنت تتقدم بعد أن فرضت وسيطرتك على الشمال إنك حولت

الثيران إلى إناث! طوبى لقلب المرأة التي أنجبتك! و لقلب الرجل الذي انت من صلبه! فلتحي إلى
):لتزيين العاصمة نبتة و بتشييد المعبد الرائع بجبل البركل بداا عن المعبد القديم البد )وانصرف (بيا

الصغر حجماا،واوستكمل بناء المعبد الذي بدأ تشييده والده كاشتا.

مدينة الكرو هرم بعنخي في 

وعندما توفي(بيا) بكاه غالبية الناس ويربط كثير من المؤرخين بين وفاته والزى الوسود الذي ترتديه
النسوة بالمناطق النوبية بشمال السودان وجنوب مصر تم إرتدائه بعيد وفاة الملك بيا ورفضن خلعه

حتى صار زياا عاما بتلك المناطق،مما له دللة على عدالته وحب الناس له,, ولم يعقب الملك
 والملكةكاشتاهو إبن  الملك و  شباتاكا نفركار او شبتكو ) وتعني الروح الملك الكوشي (( بيا)ذكرا فخلفه 

مدينة الخاص بالمقبرة الملكية في هرمه قم حيث ودفن في 640 / 650 بينمصر ومملكة كوش وحكم  باباتشما
 كما يشير تمثال لهامونكبير قساوسة   الذي احتل منصب هرماختوعمل معه ابنه المير  الكرو

 الخاص بجثمانه المنقوش عليه اوسم إمرأة  تدعيالتابوت الصخري ومن الكرنكتم العثور عليه في 
 لدلتةالسودانشباتاكا نفركار او شبتكو )من اقاصي ( ) ويحتمل ان تكون امه وامتد حكم ميسبات(

 حيث نصب تمثال له منالكرنك ملكه و في عاصمة التي إعتبرها طيبةمصروشيد بعض المباني في 
 نقشمسلة.حجر شباكا )كناية عن حكم كوش ومصر ويعتبر  المزدوجالتاج الوردي مرتدياا (الجرانيت

 الضخمةبوابة شباكا شباتاكا نفركار او شبتكو ) بحمايتها لبرز اثاره و(فيها أوسماء الممالك التي امر
 م ويعتقد بأنها تحوي مخبأا لمقتنياته2011التي تم إكتشافها عام 

باريس في متحف اللوفرتمثال لرأس الملك شباكا من 
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D9%83%D9%88%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D9%85%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%88(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%AA%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A9_(%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Al-Kurru,main_pyramid.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Shabaqa-head-Louvre.jpg


 وإبن اختبعنخي الستة وهو إبن الفرعون الوسرة الخامسة والعشرين فراعنة والملك الكوشي( شبتكو) هو ثالث 

).وحكمروح رع الصبور او المتصبر برعويعني ( دجيد كي ري( الملكيو اوسمه  وخليفته شباكاالفرعون 

.)طهارقةوخلف شبكتو  علي العرش شقيقه الصغر (   قم630 /640بين 

تمثال الملك شبكتو بمتحف النوبة 

 وأكثرهم شهرة إلى جانب الخامسة والعشرون  الوسرة والفرعون الملك الكوشي  (طهارقة  اوترهاقا ) خامس ملوك 

 وحول عاصمته منالشوريين من اورشليم على انه حامي النجيل قم  ورد ذكره  620  /630.حكم بين بعنخيابيه 

، والتي لم يبق منهابالكرنك. وقام ببناء العديد من الثار،منها العمدة ب الساحة الكبيرة بمعبد آمون العظيم طيبةنبتة الى  

سوى عمود 

وطهارقة يقدم القربان لحورس وطهارقة بجسد الوسد وطهارقة مدمجاامتحف السودان القوميطهارقة ب
.وطهارقةبجبل البركل تخت امونبنحت للله امون بصورة كبش من الجرانيت وطهارقة مع الملكة 

المتحف البريطاني من أبو الهولعلي هيئة 

 هو (بكا ري)الملكيوكان اسمه  ملوك الوسرة الخامسة والعشرونوالفرعون  الكوشي (تنوت اماني )اخر 

. فيماذكرت بعضطهارقة الفرعون اخت كلهاتاامه الملكة و شباكاوهو إبن الملك ويعني روح رع المجيد."

قم حيثتمكن الملك البابلي الكلداني نبو خذنصر612/620 وحكم بين شبتكوالنصوص بانه إبن الملك 

  الذي انسحب منالوسرة السادوسة والعشرونمن النتصار على الملك المصري ( نخو) أول ملوك 

منف/ نحو مصر وصل بها حتى منطقة ( جيوشهفلسطين فقاد الملك الكوشي  (تنوت أماني ) 

وقتل (نخو الول) لتهامه بالخيانة والتواطئ مع نبوخذ نصر البابلي الذي قادعام الحالية )  المنوفية 

قم حملة على فلسطين وقام باول وسبي لليهود واجبر الملك الكوشي ( تنوت اماني ) للتراجع597

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D9%88%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%AA_%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A#cite_note-3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A9_%D9%88%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%83%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%86%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AC%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B9%D9%86%D8%AE%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A9_%D9%88%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A9_%D9%88%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B9%D9%86%D8%AE%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A9_%D9%88%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Shebitku%E2%80%99s_statue_%28Nubian_Museum%29.jpg
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:King_Taharqa-Main_Hall_in_Sudanese_National_Museum.JPG&filetimestamp=20130519051125&
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Egypte_louvre_062_offrande.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Egypte_louvre_063_crosse.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Granite_ram_of_Amun_with_King_Taharqa_-_British_Museum.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Taharqa-queen.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Sphinx_of_Taharqo.jpg


. حيث حكمها ثمانية اعوام اخري حتي قامت القوات البحرية التابعةطيبةنحو الجنوب حتى مدينة 

 بإوستردادها ( وديا) منه حيث غادرلمقاطعة كوش وبقي ملكا عليها حتىإبسماتيك الولللفرعون 

 حيث ثم عام16 رقم الهرم في مدينة الكرو التاريخيةقم ودفن بالمقابر الملكية في 653وفاته عام 

 إبناتلنيروسا الملك مملكة كوشم اكتشافه من قبل الثاري تشارلز بونيه وخلفه علي عرش 2003

.لينتهي تاريخ الكوشيين السودانيين  بمصرطهارقةالملك 

كانت آخر أوسرة منقم وحكم فيها تسع ملوك و524 /604والسرة السادسة والعشرون بين 

أهل البلد حيث خضعت مصر بعده للنفوذ الفاروسي ثم الغريقي ثم اليوناني الغربي والشرقي ثم
  ومن ملوك الوسرة السادوسة1952العربي الوسلمي ثم النكليز قبل ان يحكمها اهلها منذ عام 

والعشرين هم كل من 
•

.وهو ابن (نخاوالوسرة السادوسة والعشرونالفرعون (إبسماتيك الول )كان أول فراعنة 

امام بوخذ نصر البابلي وقتله604الول) الذي كان زعيما لعدد من المراء. واندحر عام 

 من سيطرة الشوريينمصرالملك الكوشي توت اماني و تمكن إبسماتيك الول تحرير 

 وأجبرطيبةحيث وحد مصربعددما أروسل أوسطولا لمدينة قم 595/612والكوشيين وحكم بين 

) وريثة لها وبقيت بمنصبها حتى وفاتها عامنيتوكريسزوجة الله أمون ملكة مصر) على اتخاذ ابنته( 

.وقامتنت اماني قم وقضى على آخر مظاهر وسيطرة الوسرة النوبية على مصر العليا بقيادة 585

بحملت ضد (الحكام القليميين الذين عارضوا وسلطته ودعوته لتوحيد مصر.مثلما قضى على عصابات

علقات مع الغريق خصوم الفرس(إبسماتيك الول) كما اقام .ليبية ذكرتها بمسلة التيني.

وسمح للعديد من تجارهم على الستقرار بمصر وقبل الكثيرين منهم بجيشه.من منطلق

يعرف أصل اللغات بإجراءوأراد أن عدو عدوي صديقي مما سيكون لذلك اثرا سيا على مصر 

تجربة بطفلين رضيعين.أعطاهما لراعي وأمره برعايتهما على أل يتحدث معهما وأن يعود له لدى

وسماعه أول الكلمات التي ينطقانها وعندما نطق أحدهما بكلمة (بـ كوس ) و ماد لذراعيةللراعي)

الذي اوستنتج بأن الكلمة تعني (خبز بالفريجية.) واوستنتجوا أن الفريجيين قد يكونون أقدم من

. )التواريخ)المصريين /كتاب إبسماتيك الول من هيرودت بكتابه(

إبسماتيك الول 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=585_%D9%82.%D9%85.&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D9%88%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D9%83%D9%88%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%88(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%A9_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Psammetique_Ier_T_Pabasa.jpg


قم590/595 والفرعون (-نخاواو نكاو الثاني) أحد فراعنة السرة المصرية السادسة والعشرين حكم بين 
وغزا فلسطين وحاول يوشيع ( اليسع ) ملك يهوذا،التصدى له عند ( أسوار مجدو.) فقتل بالمعركة،وعين
بدله  (نكاو ) ملكا. .وتم بعهده صناعة  أسطول من السفن (ذات ثلثة صفوف من المجاديف.)قادها بحاره

لى المحيط الهنديرأس الرجاء الصالح عفينيقيون و قاموا برحلة استغرقت ثلث سنوات،من البحر الحمر ل
.ومع أن هذه الرحلة كانت بالغة الهميةغير إنهجبل طارقوعادوا عن طريق البحرالبيض مرورا بمضيق 

لم تتبعها بأخرى،ولم يتبعه أحد من بعد ه من الفراعنة

نكاوقم .وتولي العرش بعد أن توفي الملك 585 – 590و الفرعون (بساماتيك الثاني )من السرة السادسة والعشرين بين 
بل كثر بعهده الجنود المرتزقة الغريق حيث أصبحت لهم ثلث  .و لم يترك وراءه آثارا  كثيرة الثاني

حاميات واحدة بغرب مصر على شاطئ بحيرة مريوط. واخرى بشرقها في( دفنة)،و الثالثة
 في إلفنتين بأسوان ).على حساب الجيوش المصرية التي ضعف دورها

 

 اللوفرتمثال لبسماتيك الثاني في متحف 

وهم اسم تلقب به الملك  بسماتيك الول مؤسس السرة السادسة  WAH-ib-Raوالفرعون( واح – إب – رع  

 قم من قبل قائد578 ومقتله عام  585والعشرين والملك أپريس رابع ملوك هذه السرة ومعناه  ليدم قلب رع ) وحكم بين 

قم باولى حملتيه على وسورية ولبنان وفلسطين التي كان يحكم587 وقام عام جنده(.احمس الثاني)

قم وحاول التصدي لولى حملتي  نبوخذ نصر597/ 608مملكة يهوذا الملك (يهو باقيم )حكم بين
قم597قم على الرغم من تحذير النبي (ارميا) له والتي قام بها عام 562/625الثاني حكم بين 

وحاصر اورشليم حيث قتل يهوباقيم وخلفه ولده (يهوباكين )الذي اوستسلم فسباه نبوخذنصر الثاني
مع امه ونسائه وعشرين الف من يهود اورشليم ونقلهم لنهر الخابور شمال شرق وسورية ونصب

 الذي تحالف مع الفرعون واح اب رع فقام نبو خذنصر الثاني في تموزعليها عم يهوباكين وهو (صدقيا)
قم بحملته الثانية  وقبض على صدقياواخذه  اوسيرا لبابل مع النبي دانيال وثلثين الف اوسير اخر586

قم586/931قم) ومملكة يهوذا بين 724/ 931وتم القضاء على (مملكة اوسرائيل )التي دامت بين
 لندن ص2015/انظر د الثاري احمد وسووسة بكتابه العرب واليهود بالتاريخ مطبعة الوراق عام 

743و602/601

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%83%D8%A7%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%83%D8%A7%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD


 قم من526—578 الملقب واح - إب – رع ) بينAhmose IIوالفرعون( احموس الثاني 
 وكان يشغل وظيفة رئيس الجيش المصري وقاد انقلبا ضدالسرة المصرية السادسة والعشرين،

الفرعون (ابريس) واعتقله ونصب نفسه ملكا و اوستعان بالمرتزقة اليونانيين الذين دخلوا بمعركة طويلة
ضد الجنود المصريين الذين انتهت باندحارهم ومقتل الفرعون ( ابريس ) وقام أحمس بدفنه وصار

 قم واوستمر يواجه ثورة المصريين ضد الجنود والتجار اليونانيين526 / 578أحموس الثاني ملكاا بين 
،الذين تحالف معهم في وقت كانت مصر فقدت نفوذها بسورية ولبنان وفلسطين وان الفرس

اللخميين ينشطون ببلد الرافدين و أن قوة اليونانيين بوجه عام ازدادت بالبحر البيض المتووسط
وأوستطاع أحموس أن يخرج من كل هذه المآزق فهو لم يسرح اليونانيين بل اوستدعاهم من الحاميات
الحدودية وأروسل المصريين محلهم فصار الجند اليونانيون متمركزين بمنطقة المنوفية ووسمح لهم أن

يقيموا فيها معابدهم وأوسواقهم، ووسرعان ما أزدهرت هذه المدينة وأصبحت مركزاا رئيسياا للتجارة بين
مصر وبلد اليونان وغيرها.وأنشأ حاميات على الشواطئ والواحات وبني معابدا في( وسيوة) و البحيرة

والخارجة ليجعل ممنهاحصونا امامية باتجاه ليبية التي كان ينشط بها اليونانيون .وليس الفرس
قم ,332قم وبلد الشام حتى عام 539الخميين بقيادة ملكهم قورش الول باوسقاط بابل عام 

السرةوالملك (عنخ كا إن رع پسماتيك الثالث) هو ابن ( احموس الثاني )وآخر الفراعنة المصريين،وآخر 
قم من قبل قمبيز الثاني ملك الفرس525وتئاسيره عام 526 بينمصر. وحكم السادسة والعشرون

عاصمة الفرس حيث سوسةالخميين بعيد معركة قصيرةقرب ( بلوزيوم) قرب بورسعيد وتم نقله اسيرا إلى 
 مما أدى لوفاته فيما قطع ابنه اربا اربا و ابنته اصارت جارية وصار أحد سدنته متسولالثوراعجبرعلى شرب دم 

مسؤولية الدفاع عن المملكة من الخطر عنخ كا إن رع پسماتيك الثالث فقد وقع على عاتق هذا الملك  

الفاروسي الخمي على الرغم من انه تربى بعيدا عن السياوسة وفنون الحكم وكان غير مؤهل لتحمل
 كانت محتاجه لحاكم متمرس بالحكم والحرب وبالرغم من كل هذهمصرالمسئوليه في حين ان 

 اليونانيين وجرد القصور من الحراسالمرتزقهالظروف الصعبة فقد اظهر حكمه كبيره فئامر بمؤاخاة  
والوسطول من الملحين وذهب للثكنات العسكرية لمواجهة غزو الفرس الخميين الذي كانوا متفوقين

روبا ضد بلد بابل بعكس المصريين بذلكحبقدراتهم العسكرية حيث كانوا قد خاضوا عدة حروب منها 
الوقت حيث لم يدخلوا بأي حرب أو معركه, فاوستمرت معركته الفرس بقيادة قمبيز الثاني من طلوع

الشمس لغروبها ,,وعندما شعر المصريون انهم وسوف يحاصرون اوقفو الحرب وانسحب بسماتيك
الثالث  ولم يتحصن بين قومه الذين كان يعلم بان الكثيرين منهم ل يحبونه بل ذهب إلى منف حيث

 ووسدودها وقلعهاالنيلالجنود اليونانيين وتحصن بها بواوسطه 
 اروسل له وفدا بمركب نهري يحمل شروط الوستسلمقمبيز بئان كسرى الفرس هيرودتواشار 

واوستقبل بشاطئ منف اوستقبال وسئيا حيث صعدله بعض الجنود اليونانيين  وذبحوا مبعوثي قمبيز
 واوسر الفرعون بسماتيكمنفوالبحاره وقطعوها ومثلوا بها بطرقات المدينة مما دفع قمبيز بمهاجمة 

الثالث واصطحبه معه وقرر بان يقتل عشرة نبلء مصريين عن كل قتيل فاروسي ,كما عامل الفرعون
بئاحتقار والبس ابنته لبس الماء واروسلها مع مجموعه من البنات لتجلب الماء من النيل كما رأى ابنه
مصحوبا بألفى مصري وهم ماضين للموت امام عينيه فغض الطرف عنهم وعندما راى احد وجهاء البلد
يتسول بكى..فئاروسل له قمبيز روسول يقول له( يقول لك وسيدك قمبيز. انك لم تحزن ولم تذرف دمعا

عندما رأيت ابنتك في زى امة وابنك يقاد للموت ولكنك بكيت واكرمت هذا المتسول ) فرد عليه الملك
 ان مصائب بلدي كبيرة وكثيرة لاوستطيع البكاء لجلها ..واما ما اصابقورشپسماتيك الثالث ( قل لبن 

هذاالشيخ من فقر بعد ان كان كثير الملك والخيرات يستوجب البكاء ),و اصطحب قمبيز الفرعون
بسماتيك الثالث لبلد فارس ليظهر لشعبه انتصاره مثلما فعل الجنرال الروماني القيصر عندما

بجنوب ووسط فرنسة ومات Auvergneقم بمقاطعة 80ولد عام Vercingétorixاصطحب الجنرال الغالي 
م  (زنوبية )ملكة تدمربعيد270قم ومثلما اصطحب المبراطور الروماني اورليان عام 46برومةفي ايلول 
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قم حيث امر الفرعون ان يشرب دم ثور فمات على525اندحارها بمعركة ضده ففعل قمبيز قبلهما عام 
الفور بمدينةوسوس لينتهي ( عمليا) حكم الفراعنة الذي بدئا منذ اللف الثالث قم ولينتحر بعده قمبيز

قم ,522عام 

قم.332/-525بين  العشرون( نفوذ الفرس اللخميون )ووالسرة السابعة 
قم بابل وحرر539قم قام قمبير الثاني بن قورش الول الذي احتل عام 525ففي عام 

قم بعد ان تلقب522 وانتحاره عام 525اليهود بتكملة مشاريع والده بغزو مصر وحكم بين 
حورس موحد الرضينباللقاب المصرية القديمة مثل ملك الشمال والجنوب وابن رع و لقب 

كتقليد للفراعنة وليعطي لحكمه ذو صبغة مصرية.وحكم من فراعنة السرة المصرية
سنة181م اي مدة 334/525السابعة والعشرين بظل الحتلل الفارسي الذي دام بين

حيث حل محلهم الجنرالت المقدونيين  البطالسة

 ابنة قورشأتووساوتزوج من  قم486 /522وخلفه قمبيز الثاني (داريوس الول )حكم بين 

 طويل من أجل توفير وسرعةطريق واهتم بإدخال مشاريع جديدة ومنها بناء قمبيز )وأرملة كيروس(
 على الساحلأفسسكم امتد من مدينة 2400التصال بين المبراطورية والبلدان الخرى وكان بطول 

الخليج للواوسط بلد فارس حيث العاصمة وسوس وغير بعيد عن شمال الصغرىلوسية الغربي 
بانية أي ولية /مقاطعة خاضعةالعربي رزل رفت باوسم( ما / الفاروسي وقسم مملكته لعشرين مقاطعة عل

بان اي والي يعينا عادة من بين السكان المحليين ومسئولا تجاه الملك بصفته رئيس لحكم مرزل
490قم , وفي عام  509الحكومة المركزية و يراقب الدارات بواوسطة شرطته السريةوزار مصر عام 

 وقاد الصغرى بغرب اوسية اليونانيين لنهم كانوا يساعدون الحرب مع الثنيينقم.دخل داريوس الول 
 ) حيث كانماراثونقم بمعركة ( ال490 اللذان اندحرم عام ودايتس ارتفافرنيسجيشاا بإمرة القائدين 

الملك الميديقم اوستطاع داريوس الول التغلب على 522 .و في عام ملتيادسالقائد اليوناني 
قم توفي486قم وسمح لليهود باعادة بناء هيكلهم باورشليم ,وفي عام 515وفي عام  ) كاوماتا(

وحكم بظل الفرس الخمينيي عدد بمدينة شيراز.بلدة مرودشتداريوس الول بمرض ودفن رب 
 بين  اكسيركسيس الول  من الفراعنة الفرس وكئانهم السرة السابعة والعشرين وهم ,,

-   423   بين   داريوس الثاني   قم,و424  /    445       بين  ارتاكسيراكسيس الول   قم,,و446   485
وقامت هذه السرة الخمينية   قم    359      405   بين   ارتاكسيراكسيس الثاني  قم,و   405

الفارسية بممارسة الستيطان بمصر واقام أحد ملوكهم بفرض ضرائب كثيرة وكانت كل
المشروعات مثل زراعة الكتان تصدر لبلد فارس 

•

•

تكونت من حاكم واحد،هو قم 399-404بينلسرة المصرية الثامنة والعشرون ا  و

 عندالفرس،و قاد ثورة ناجحة ضد الوسرة السادوسة والعشرين ينحدر من Amyrtaeus أميرتايوس
پسماتيك قم قاد ثورة ضد الزعيم الليبي،إناروس حفيد  463–465. وبين داريوس الثانيوفاة 
قم قام بتكوين جيش من وسط دلتا مصر لمقاومة جند داريوس411) ,وفي عام الثالث

الثاني حيث قاد حرب عصابات بوسط الدلتا بالقرب من مقسط رائسه بمدينة ( سايس
بمحافظة الغربية) كما قاد حرب عصابات ضد الحاميه الفارسيه المتمركزة جنوب منف

اوسوانفقضى عليها حيث كان (ساتراب اردشيرالثاني )يحكم مصر ثم اتجه جنوبا لشمال 
 و اعلن نفسهاليهود و البابليينوقتل بعض جباة الضرائب التابعين للدوله الفارسيه من 

 قم399/  404وحكم بين  امون فرعونا لمصر وابنا للله
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•

•

قم حكم فيها حاكمان مصريان380/398والسرة التاسعة والعشرون بين قم 

قم 380/393 )بين هاكور ماعت إب رعقم و (393/398بين ) نعي فعاو رد الولهما( 

 حكم فيها  فرعونان هما ( نختانبو الول) الذي قادقم,,343/380والسرة الثلثون بين 

380. في تشرين ثاني  الوسرة التاوسعة والعشرين )من هاكور بن نفارود الثانيانقلبا على (

الفرسقم  انشغل خللها بتقوية جيوشه لمنع محاولت 363قموحكم حتى وفاته عام

 واثينة اللتان كانتا بصراع ضد الفرسسبارطةاعادة غزو مصر،وتلقى دعما من مدينتي 

 التيبلد الشام )الذي قام بغزو تيوسقم توفي تختابو الول وخلفه ولده( 363وفي عامالفرس ,

) الذي نصب علىتجاهپيموكانت  تحت الحتلل الفاروسي.غير انه  فقد عرشه بانقلب دبره ابنه (

أرتاخرخس الذي عاصر عودة الغزو الفاروسي لمصر  على يدي نخت أنبو الثانيالعرش حفيد تيوس 

 ومنها هرب إلىممفيسقم(نخت أنبو )النسحاب من الدلتا إلى 352 الذي اجبرعام الثالث

 بمصر ككيان مستقل على الرغم من.لينتهي عد الفراعنةنباتا ملك ناوستسن،حيث لجأ إلى النوبة

 قم 336   – 338   )بتنصيب نفسه ملكاا بين   خباباش  قيام( 

متحف اللوفر .وموجودة بوسقارة بعصر ( نخت أنبو الثاني) عثر عليها بمنطقة أبو الهولتماثيل 

 ,لقد اثبت الفراعنة مع السومرين والبابليين والدين واباطرة الصينمن مئاثر الفراعنة
واباطرة الرومان كانوا اكثر الشعوب عطائا حضاريا متنوعا منه 

ان الفراعنة مثل بقية الشعوب الكبيرة ببلداول-اديان الفراعنة,, اشرنا بالباب الول ب
الشام وبلد الرافدين وبلد فارس وبلد الهند وبلد الصين ودول باوربة لهم ,فقد بحث

وكتب مفكرون فراعنة عن الحياة والموت والنجوم والكواكب وتغير المواسم كما تجادلوا
وتفلسفوا وحددوا مفاهيما للخير وهو كل شئ ايجابي ونافع فيما عرفوالشر بئانه كل ما

يسيئ للرض وابنها النسان و(خلقوا اربابا )منها 

) ( خالق الكون والحياة)بصفته إله الشمس والريح والخصوبة وأحد اللهة الرئيسيين . ومركزه مدينةAmonالله ( امون
(طيبة) احدى العواصم الرئيسية للفراعنة ويعتقدون بأنه نشأ من أول فيضان غمرالرض برمتها يفوق طوفان نوح )

أوبنبن) أول ما ظهر على الرض وهما ادم وحواء وزوجته تاتين(واستطاع  إخراج هضبة فوق سطح الماء ليكون  
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إلهة السماء ) (نوتفولد له ولد (إله الهواء) وهو( ادم) بالنسبة لديان لحقة وبنت اسمها  وبدأ بخلق بقية البشر.( امونت) 
.و هما بمثابة قابيل وهابيل sit  و Ziris  وهي (حواء) لديان لحقة وتزوجت فانجبت أربعة أبناء،ولدين هما

 زوجة لخيهاIzisi وصارت   ويمثلون أرض وادي النيل الخصبة وما يحيطها من صحراءNiftisو Izisiبنتين هما 
 Zirisو Niftis زوجة لخيها  Sit 

فحصل عل مقاسات جسم أخيه بدقة ودعاه لحتفال واحظرصندوقا.) بخدعة لقتلهSit) ففكر( Ziris ( يكره أخاه ) Sitوكان (
وجربه بعض الحاضرين فلم يكن مناسبا إل.جميل صنعه على مقاسه  واعلن بانه سيهديه لمن يكون الصندوق على مقاسه

فئاستولى ( ست)على. النيلاستلقى فيه فقفله ست وصب الرصاص حوله لكيل يخرج منه ورماه بالذي  Ziris لجسم اخيه 
. حكم الدنية جميعها

)  ولكي تجنبه القتل لفته بقماش ووضعته بمياهHorisحاملة وولدت ولدا اسمه ( Ziris)زوجة  Izisi  اختهما ( وكانت
 تتردد على النهرعلهاIzisiوبقيت امه التقطه احد الصياديين .وما قامت به ام موسى التي وضعته بالنهر النيل وهوما يشبه 

)Mal Carte بيبلوس حيث حجزه جذع شجرة وكان ذلك بعهد (الفرعون ضفة ان تجد ابنها فعثرت على الصندوق على 
قصت قصتها عليها فأمرت الملكة بأحضار الصندوق فوجدت.وبزي احدى خادمات القصر وكسبت تقة الملكة Izisi  وتخفت

وكاد العالم يفنى بسبب الصراعات و الحروب بين)وقرأت تعاويذا وأعادته للحياة Horisإيزيس جسم ولدها (
Horisوعمه Sit فاجتمع باقي اللهة للنظر بالمر،وتحديد من سيختارون فرعونا ليحقن الدماء وينشر السلم واستعانوا 
وقرر الستمرار بالحرب فاختارت الله (القتيل  لم يقبل Sit العرش ولكن Horis  يعتلي ) التي قررت انNith نيث (بحكمة
Ziris ليكون حاكما( للعالم الخرعالم الموات ) فيما صار ولده (Horisملكا / فرعون على الرض التي هي 

) حاكما على الرض الحمراء اي جهنم اي الجرداء ويرمز لهل بالنسبة للمصريين القدماء بصراءSitفيماصارالشرير (  مصر 
ليبية ,

ملكا رع( أنه مر على الرض وقت كانت تعيش فيه اللهة مع البشر وكان سنوسرت الول الفرعون  ويروي نص وجد بمقبرة

 نونوعندما كبر( رع )وأصبح هرما تصارع اللهة والناس على من يرثه لحكم الرض ؟ فقرر ( على اللهة وعلى البشر)

فتقمصت) لمقاتلة المتمردين حتحور  )على العرش وأرسال( رع )عقد اجتماع بين الكهنة الذين قرروا بقاء(  باسم اللهة

 بشاعة ما قامت )رع(  ) ودخلت وسط النا س وبدأت  تفترس كل من يقف امامها وعندما لحظ سخمت( صورة اللبؤة الشرسة

لط نبيذها بمسحوق الهيماتيت الحمر فأصبح النبيذ أحمرا قانيا به فكر بكيفية ردعها فأمر بتجهيز ألف من قوارير النبيذ وخع

 ( سخمت) التي اعتقدت أنه دماء بشر وبدأت تشرب منه. وامر بسكبه بالشارع الذي ستمر منه مثل الدم

) وهي نوت فثملت ولم تعد قادرة على ايذاء احد .وقرر العجوز رع أن يعتزل الرض فصعد للسماء على ظهر(

التي تعلق بها بقية اللهة وهي (السطورة الفرعونية للبقرة السماوية) التي وجدت بعهد الدولة الفرعونية بقرة بصورة

.وسنووسرت الول)   الحديثة  باحدى غرف مقبرة (الفرعون

-و حسب المعتقدات المصرية تعتبر (عين القمر) رمزا المعالجة والوقاية من الخطار.واستخدم بعض المصريين القدماء (عين

. ول تزال عين حورس ترسم على المراكب64/1       و8/1       و4/1       و2/1         حورس) وأجزائها كرموز للكسورالحسابية مثل

والسفن بالنيل للحفاظ عليها من الخطار ومنها جائت عبارة الحسود ل يسود

على شكل (أفعى )رع ا  (الله اي الشمس  تعاقب الليل والنهارالتي يصورهوفيما يتعلق بتعدد الرباب ووحدتهم و

(رع) الظهور في الصباح التالي بأعالي السماء.وعندما تختفي  كل مساء يغير الله رع الشمس حتى تستطيع) أبوفيس 

هي معدل عدد ساعات الليل (من  وساعة  12 بوابة تمثل 12طريقة انتقاله ويركب مركبا مقدسا يعبر من تحت النيل من .

) بمساعدته حيث يقف على مقدمة المركب ويهدد (الفعى أبوفيس) ست الخامسة مساءحتى الخامسة صباحا) ويقوم (الله

للظهور في الصباح ويلقي أشعته على الرض وتزين رع  برمحه لكيل تقترب. وبعد تلك الرحلة بكل ليلة بالعالم التحتي يعود

قم وتشمل ثلثة اسر فرعونية هي1069/1549التي تمتد بين  الدولة الحديثةالبوابات الثنى عشر جدران قبور فراعنة 

الوسرة قم و1186–1292 حكمت بين الوسرة تاوسعة عشر قم و 1292–1549 حكمت بين الوسرة الثامنة عشر
هليوبوليس  ) بمنطقة ( اون) التي سماها الغريق   الشمس  (   رع   وظهرت عبادة قم 1069–1186 حكمت بين العشرون

حورس وعلى رأسه قرص   حوراختي رع   بشمال مصروشمال القاهرة  وارتبطت به عودة الدورة اليومية،ورمز له  ب(

سرة الخامسة وبنيت له معابد بمناطق (عين شمس   )   الشمس ومن رموزه المسلت التي شيدت  تكريما له وتطلى  .)   خلل ال 

بعد ذلك إلى(مدينة طيبة والكرنك والقصر )بالجنوب الشرقي من النيل  وأقيمت له عدة   رع   وصلت عبادة  .ثم   قماها بالذهب

)   ابن رع  (  معابد هناك وعدة مسلت ومن ألقاب الملك  لقب
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وفي عهد الفرعون اخناتون الذي يعرف باسم امنحوتب او امنوفيس وهو من السرة الثامنة عشرة وحكم بين

قم واشتهر بدعوته لله واحد ولم يوافقه الكهنة واضطرلنقل عاصمته من طيبةبالجنوب  الى تل العمارنة بوسط1358/1375

مصر وجنوب ( المنية )وسانده بعضا من قومه ومنهم بقايا الهكسوس وموسى وبموته ضعفت فكرة الله الواحد بعهد

قم وصار المؤمنون بها من المنبوذين ومنهم1237  /  1304      وحكم بين19  الفرعون رعمسيس الثاني الذي اسس السللة 

قم  للهرب مع من يسانده من اهله ومن الهكسوسيين وهم فلسطينيو الصل فصار له اربعة الف1290  موسى الذي اضطرعام 

 /انظر د المهندس الثاري احمد سوسة بكتابه العرب واليهود بالتاريخ طبعمن التباع  وعاد المصريون لعبادة الله امون

785 و380/375 ص 2015

وفي شبه جزيرة سيناء عبد الفراعنة الله (حاتور) وجعلوها ربة المناجم التي كانوا يستثمرونها حيث تم العثور على كتابة

 على اقدم1233/1300  على جدار المعبد ب(منطقة دفقة)  بسيناء تحمل اسم الفرعون رمسيس الثاني /رعمسيس حكم بين 

كتابة كنعانية باحرف شبيهة بالكتابة الهيروغليفية الفرعونية التي صارت نواتا للحرف الهجائية الفينيقية بعد ان طوروها

839  واخرجو حروفها المعتمدة الن عالميا / انظر احمد سوسة المصدر السابق ص 

كما ان التوراة والناجيل والقرئان اخذوا الكثير من القصص والفكار التي حدثت ونوقشت
بببابل و مصرعن العقاب والثواب والجنة والنار والعبادات التي طبقت بعدة مراحل
بحضارات بلد الرافدين وبلد الشام على انها مناطق متقاربة جغرافية ومصالحا .

وثانيا-كما ان المصريين ابدعوا كما هو حال السومريين  بعلوم الزراعة ومعرفة المواسم الزراعية وشق الترع وبناء القناطر

للستفادة القصوى من نهر النيل

وثالثا- كما ان الفراعنة ابدعوا بفنون الهندسة المجسمة الذي تمثل ببناء الهرامات التي ل زالت تعتبر البداعات الحضرية

الكبر بالعالم حيث ل زالت علميا وتقنيا وسياحيا تهوى لها نفوس المليين 

ورابعا- كما ابدع الفراعنة بالطب وخاصة علم التحنيط للمحافظة على اجسام معظم الفراعنة لقرون عديدة و ليزالون حالت

علمية  فردية للجيال اللحقة ,

التي نشئات بمقاطعات ممفيس بالشمالوخامسا-كما كان للفراعنة لغتهم القومية( الهيروغليفية ) 
للف الثالث قم وتعاصر اللغة السومرية المسماريةوطيبة بالجنوب ما يعني بانها شملت كل مصر منذ ا

بجنوب بلد الرافدين ,, غير ان اجادتها قرائة وكتابة كانت محصورة بين الكهنة وابناء
الفراعنة ووزرائهم وقيادات جيوشهم ومستشاريهم حيث بقيت الغالبية من الشعوب

 او عارضي الحالLes Secribesالمصرية ل يجيد القرائة مما اوجد مهنة الكاتب / الكتاب
الذين يجيدون القرائة والكتابة ويجلسون امام المحاكم يكتبوا لمن يعنيهم المر من

الفلحين خاصة ممن يتعرضون لسرقة مياههم اوحيواناتهم او لضطهاد من اسيادهم
ولتقدير الضرائب واحصاء اعداد الجند وغيرها 

احد الكتبةبالعهد الفرعوني يقوم بتعليم اللغة وكتابة العرائض والرسائل وتقدير الضرائب 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Louvre-antiquites-egyptiennes-p1020372_Cropped_and_bg_reduced.png


وطيور وتطورت هي الخرى فكانت تسمىوكانت اللغة الفرعونية على شكل رموز نباتات وحيوانات 
إلى فاعل و فعل وفاعل مفعول به اللغة المصرية القديمة،ثم المصرية الوسطى،ثم المصرية المتاخرة، وتكاملت وتطورت من

قم وحكمت بها اربعة اسر2181/2686  التي امتدت بين      الدولة القديمة      كما كانت تلك النصوص معروفة منذفعل ومفعول به,,
 حكمتالسرة الخامسة قم و 2498  –2613   حكمت بين السرة الرابعة قم و 2613  –2686   حكمت بين السرة الثالثةهي 
كتاب      وكتبت على أوراق البردي بكتاب يسمى2181  –2345   حكمت بين السرة السادسة قم و• 2345  –2498  بين 

وفيه ملخصات لكل السر الثلثين التي حكمت بمصر الفرعونية ,  )   أمدوات  (     الخرة

الذي درسم 1832/1790 عاش بين Jean-François Champollionوقام بتفكيك رموزها اللغوي الفرنسي  
لبعض السنوات اللغتين واللتينية.وقبل أن يبلغ السابعة عشرة قدم بحثا عن الصل القبطي لوسماء
الماكن المصرية بأعمال المؤلفين اليونان واليطاليين ودرس ثلث وسنوات اللغات الشرقية والقبطية

 بفرنسة لتدريس التاريخ،ثم وسافر لباريسGrenobleعلى يدي عدد من المستشرقين وعاد لمدينته 
ليعمل مشرفاعلى مجموعة الثارية المصرية الكثيرة بمتحف اللوفروشغل وظيفة أوستاذالثار المصرية

و وضع معجما بللغة القبطية،والتحق ( بالبعثة العلمية ) التي رافقتالكوليج دي فرانس ) وبمدروسة ( 
  الذي كلفForier غزوة نابليون الول العسكريةوالعلمية ضدمصر والتي كانت برئاوسة 1789عام 

Jean-François Champollion , وبعد ان استعان بامكانية التعرف على اللغة الهيروغليفية وترجمتها
الحملة الذي تم العثورعليه على سواحل السكندرية للمتوسط  أثناء Roste Ston بحجر رشيد

 وكان قد نقش عليه نصان بلغتين وثلث كتابات  لهيروغليفية التي تعني الكتابةالفرنسية  على مصر
المقدسة مخصصة مكتوبة للكهنة للتراتيل داخل المعابد،واللغة الديموطيقية وتعني الكتابة الشعبية،واللغة

بفك طلسم الكتابة الهيروغليفية. Champollionاليونانية ومن خلل المقارنة بينهم نجح  

اللغة الجزعية الرتيرية والمهرية الحبشية والعبرية الشرقيةالتي منها   الساميةتعتبر احدى اللغاتو
السامرية والسفاريدية و الرامية بدول بلد الشام والعربيةبشه حزيرة العرب وبلد الشام
وجنوب بلد الرافدين والكلدانية والسريانية بوسط وشمال بلد الرافدين , كما ان القباط

رجال الدين ل يزالون يستخدمون بعض مفردات ومصطلحات البجديةبمصر والحبشة / اثيوبية وخاصة 
/ ينظر د المهندس احمد سوسةباحدى كتبه العرب واليهودالفرعونية الهيروغليفية لن كتبهم الدينية السابقة كتبت بها 

57 ص 2015بالتاريخ .طبع دار الوراق عام 

كما ان فراعنة اقاموا علقات تجارية مع الحبشة والصومال والسودان وليبيةوسادسا-
وبعض شواطئ شمال افريقية ودول بلد الشام (فلسطين وسورية ولبنان حيث جلبوا
من مدنه صور وصيدة وبيبلوس خشب السيدر الذي بنوا منه الكثير من سفنهم الخاصة

والتجارية والحربية ,كما اقاموا علقات .مع اليمن حيث تعود العلقات الرتيرية والحبشية
لوائل السللت الفرعونية  تنوعت لتشمل النواحيوالصومالية والمصرية السودانية مع اليمن السعيد 

 والتجارية ح ث كانت اليمن حلقة وصل بين البحر الحمر والبيض للمتاجرة مع بلد الهند والصين اللتانالسياسية الثقافية
كان الفراعنة يستوردون منهم البخور وشاش التحنيط ,

سادس فراعنة السللة الثامنة تحتمس الثالث  ولعل من أقدم الوثائق التي تشير لتواصل البلدين كان تلقي الفرعون المصري
كان التجار اليمنيون المورد الرئيسحيث  سبئاهدية من تجار يمنيين من مملكة قم 1425/1479عشرة حكم بين 

لكثير من التوابل والحبوب والبقول الهندية والندونيسية والصينية للسواق المصرية التي كانتوللبخور للمعابد الفرعونية 
على الدوام تستورد ما ينقصها منها من دول من اسيةوبعضها من دول شمال افريقية / ينظر د.فيصل السامر.باحدى كتبه

وليزال مضيق باب المندب اليمني على الشاطئبعنوان  حضارات الشرق القديم / مصدر سابق 
الشرقيين للبحر الحمر المرتبط بالبحر البيض وبحر عمان الذي يرتبط بالمحيط الهندي

محطة التقاء بين شمال شرق افريقية وبقية شبه جزيرة العرب وبلد فارس و شبه القارة
الهندية وجلبوامنها التوابل مثلماتاجروا مع الصين وجلبوا منها مواد التحنيط .

كما ان المرئة الفرعونية لم تكن فقط انوثة وجمال وانجاب بل شاركت بمراحلوسابعا-
عدديد بالقرارات الفرعونية بل صارت اكثر من مرة فرعونة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9#cite_note-12
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%85%D8%B5%D8%B1
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%A9
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9


قم وغزوات من1580/1785وتثامنا- تعرضت مصر لغزو عدة شعوب منهم الهكسوس بين 
قم والغريق332/512قم و الفرس بين 586/605الشوريين  بعهد نبوخذ نصر بين 

م والرومان الشرقيون395قم و 31قم والرومان الغربيون بين 31 /3332المقدونيون بين
مزاقوام اسلمية غير عربية منها المماليك644م والعرب المسلمون منذ 644/395بين 

م والمماليك اللبان1808/1517م والتراك العثمانيين بين 1517/1258السيويين بين 
 وانبهر كل1932/1881 والنكليز بين 1789 و غزوة نابليون الول لعام 1952/1808بين 

منهم بما للحضارة الفرعونية المصرية من عمق تاريخي وتراث اثاري وزراعي وعلمي
ولم يستطيعوا جميعهم ومن جاء بعدم من الوربيين الغربيين ( الفرنسيين والنكليز

واللمان ثم المريكان والروس تجاهلها او طمسها بل اخذ الكثيرون منهم منها ما ينفعهم
وهو كثير اذا قلما يوجد مايضر بمصر الماضي والحاضر عدى بعضا من صحاريها الكبيرة

الحارقة وبعضا من تماسيحها من افاعيها وبعضا من قواها السياسية والدينية التي
لتقدر عظمتها وابداعاتها,

بين Les Ptolemees / La Gidesسللة البطالسة -النفوذ الغريقي بمصر الفرعونية .Vو
قم,,30//323

قم وانقسموا لعدة اقسام فبعظهم323هم بعض جنرالت السكندر المقدوني توفي عام 
قم برئاسةالجنرال30/323حكموا على بلد فارس ودول بلد الشام والعراق بين 

Celeucide الذي شكل سللة Les Celeucides والجنرال  كما اشرناPtolomee Iالذي فرض 
السكندرية التي احتلها السكندر وجعلوا عاصمتهم Les Ptolemesنفسه على مصر وشكل سللة 

 قم ببلد الرافدين ,وبقيت أسرة323الكبرقبل مغادرته مصر وقيادته لحملة على  بلد فارس وأفغانستان والهند ليموت عام
ووجد البطالسة المقدونيين كما هم الهكسوسقم من قبل الرومان 30 حتى اسقاطهم عام 323بطليموس تحكم مصربين 

الفلسطينيونوغيرهم ممن جاء بعدهم  بمصر حضارات اقدم واغنى واقنى من حضارات مدنهم بفلسطين فيما يتعلق بالهكسوس
وباثينة وسبارطة ومقدونية فيما يتعلق بالمقدونيين وتعايشوا وتشبعوا بالثقافة والتقاليد والرباب المصرية ولم يفرضوا

.  ومع المصريين     تقاليدهم على شعبها بل  بنوا بيوتهم ومعابدهم على الطريقة المصرية وساعد ذلك على تزاوجهم من
والمصريات واستفاد مفكروا اليونان ( سقراط وارسطو وابو قير وهيرودوت وعشرات غيرهم من ثراثات الهند وبلد فارس

وبلد الرافدين وبلد النيل 
ملكا/فرعوناهم 14وحكم من البطالسة بمصر 

 قم وتلقب المنقذ حيث انقذ  جزيرة رودس من367و ابن عم السكطندر المقدوني ومن مواليد -( بطليموس الول) ه1
.وفعل كمابالوسكندرية  الوسرة البطلميةقم واسس 283قم حتى 323العداء ) وحكم مصربعيد وفاة السكندر عام 

فعل من قبله الوسكندر من ولء وإيمان بمقدوسات المصريين فنصب نفسه فرعونا كما انشئا أوسطول
بحريا وعمل على ترويج التجارة ووسك أول عملة معدنية.بدل من التبادل السلعي.وقام بإنشاء مزارع

جديدة وجعل الزراعة تكون أكثر من مرة بالعام الواحد وأدخل حيوانات جديدة مثل الجمال والخنازير
لوجود اعداد كبيره من اليونانيين بمصر على الرغم من ان الفراعنة يعتبرون الخنزير حيوانا قذرا ل يجوز

أكل لحمهكما اعتنى بإنشاء مناحل كثيرة لتصدير عسله للصين كمااهتم بصناعة الكتان وغزا شرق
(برقةبليبية ).ومقاطعتي بلييمز ومروي بالسودان و اكسوم بارتيرية الحبشة-واشترك بمعركة رافية

كما بدئا يتعلم اللغة الفرعونية الهيروغليفية وضد مواطنه الجنرال وسيليكواس ملك وسورية 
 آلهة الغريقي.واحترم عادات  إيزيس  اعترف بئامون الهة الفراعنة واحترم تقاليدهم مع 

المصريين  وتقاليد 

 
عملة فيها بطليموس الول يقود عربة يجرها فيل أثناءمشاركته بحملة السكندر ضد الهند 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
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 اعتلىبطليموس الول وابن الملك البطالمة-بطليموس الثاني (فيلدلفوس أي محبم لخته )أحد الملوك 2و
بعد ان رشحه والده على الرغم من انه الصغر وسنا من بقية اخوته مما قم247/  285عرش مصر بين 

 و  فنار الوسكندرية   قم شيد 280  وفي عام خلق صراعا بينه وبينهم و وسبب اضطرابات الداخلية ,
م على طرف (شبه جزيرة فاروس ) المكان الحالي ل(قلعة قايتباي120  ) بئارتفاع Pharos  تسمى(

 ودمرت عام  لدنية السبعة  ا  عجائب   المملوكي ) لرشاد السفن وكانت أول منارة بالعالم وتعد من 
م بزلزال ضرب الوسكندرية .كما طور مكتبة الوسكندرية بتجميع الكتب وترجمة بعضها كما طور1303

قم عقد273وقام بغزو ليبية عندما حاول حاكمها  (أخوه ماجاس) النفصاال عن  مصر وفي عام    حديقة الحيوانات،
معاهدة مع منافسه امبراطور رومة وتمكن من السيطرة على سورية وفلسطين لبنان و بعض جزر اليونان. غير أن اسطوله

وسورية ملك مقدونيةوفقد السيطرة على الجزر اليونانية واندحر امام أنطيوخوس حاكم أنتيجونس قم أمام 257انهزم عام 
الذي تزوج ابنته 

 مع (زوجتة وهي زوجته اروسينوي ) بطلميوس الثانيعملة بالقرن الثالث قم تمثل الملك 

 وهوالبن الكبر لبطليموس الثاني حاكم مصر.حكممصر في البطالمة-بطليموس الثالث الحاكم الثالث من 3و
قم ولقبه المصريون (الحسن ).و سيطر على سورية وآسيةالصغرى222 وفاته عام 246بعيد وفاة ابيه عام 

وبعد وفاته بدأت مصر تسقط كقوة عظمى 

وكان ضعيف الشخصية حيث كان الحاكم الفعلي هي والدتهقم 204/.222-الملك بطليموس الرابع  حكم بين 4و
(أونين.) التي  أبدت استيائها من سلوكه ورغبت بإبداله ب ( ماجاس ) أخيه الصغرالمر الذي دفعه لقتله وقتل اخيه وعمه

وبعهده وقعت الحرب السورية الرابعة ونجح الملك السلوقي السوري (أنتيوخيس الثالث )غزو مصرواخضاعهامسمومين .
قم مملكة بالصعيد تحت185/205وتمرد الجنود المصريون على حكم بطلميوس و قامت بين    لسورية 

 -كما انفصلت الدلتة بعد (معركة رفح )وAnkmachis وخليفته الملكHarmachisحكم الملك المصري
اوستمرت الحرب الهلية وسنين طويلة حتى اوستعان بطليموس الرابع بالمرتزقة  وأقنع الكهنة بالتعاون

 على رومة ودمر الزراعة  هانيبال   قم بدأ هجوم 210  وفي عام معه ووسجل على حجر رشيد شكره لهم
لمدة عقد كامل،وقام بطليموس الرابع  لمدها بالحبوب  ولهذا وسميت مصر وسلة القمح لروما.

حيث استلم الحكم وكان ل يزالقم 180/204-بطليموس الخامس الملقب أبيفانس (الله الظاهر) حكم بين 5و
ية فئاستغل الملكالوسكندربالخامسة من العمر فوضع تحت وصاية بعض المراء،الذين تقاتلوا هم واتباعهم ب شوارع 

الغريقي السوري أنطيوخس الثالث الفرصة للتدخل والستيلء على مصر وفينيقة  فتدخلت رومة بالرغم من أنها كانت ل
  القرطاجي هانيبالزالت تعاني من اثار حروبها  ضد 

.لنه تولى-بطليموس السادس( الصغير ) وحمل لقب ( فيلوميتور ) أي المحب لمه( كليوباترة الولى ) 6و
 قم حيث كانت تدعو لحياد مصر بين رومة وبلد الشام  فانفرد بالحكم وتولى أمر176الحكم تحت وصايتها حتى وفاتها عام 

 بلغ سن الخامسة عشرة تتوجقم172السياسة اثنان من (عبيد القصر المحررين هما ( يوليوس ولينايوس ) وفي عام 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%A8%D8%B9%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%A8%D8%B9%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=285_%D9%82.%D9%85.&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Oktadrachmon_Ptolemaios_II_Arsinoe_II.jpg


قومه السلوقيين الحاكمينملكا وتزوج من أخته ( كليوباترا الثانية ) وبدئا بمحاباة الرومان ومعاداة ابناء 
واروسلت وفدين  لكل من بطليموس   مملكة مقدونية الغريقية  رومة  ببلد الشام حتى بعد ان  هاجمت 

السادس (فيلوميتور) و أنطيوخوس الرابع ملك وسورية يدعوهما لبقائهما على وفائهما لروما فأروسل
كل منهما وفدا لرومةواخبر مبعوث أنطيوخوس مجلس الشيوخ اليطالي عن تحدي البطالمة بمصر

للسلوقيين بسورية فيما اعلن مبعوث البطالمة اوستعداد بلده لتطوير علقات الصداقة مع ورومة التي
وساهمت بتصعيد الخلفات بين الشقاء الغريقي الحاكمين بسورية ومصر وعزل مقدونية  لضعافها

انشغال رومة بحربها ورفض الستمرار بدفع ايرادات  ية   ر  وسو  فئاستغل السلوقي أنطيوخس الرابع ملك   واحتللها 
( جوف اقليم سورية ) لمصر وفقا لما كان متفقا عليه في صداق أخته عند زواجها من بطلميوس الخامس ونفى وجود اتفاق
يفرض ذلك وغزا مصر وخذ ابن اخته بطليموس السادس اسيرا لسورية وصارت مصر بمعظمها و لبعض الوقت تحت نفوس

الغريقي السلوقي  ببلد الشام 

بطليموس السادس متزينا بالتاج الفرعوني 

.حكم على بعضلبطليموس السادس وأخ السير القتيل بطليموس الخامسهو أحد أبناء -بطليموس السابع .6و
قم ليبقى145اجزاء مصر وعندما تم الفراج عن بطليموس السادس حكم الخوان مصر مناصفة حتى وفات بطليموس عام  

 قم163هو يحكم مصر حتى وفاته عام 

هوابن بطليموس الخامس والخ الصغر لبطليموس-بطليموس الثامن لقب بـ يورجييتس الثاني (أي الخير) 7و
السادس الذي كان على خلف معه كادت تؤدي لحرب بينهما عندما قرراخوه فصل ليبية عن مصر وإعطائه مملكة قورينه

قم توفي اخاه وخلفه باوسم بطليموس الثامن وقد حكم مصر بين163وفي عام بليبية ليكون ملكا  عليها.
قم وهي أطول مدة حكم فيها ملك من أوسرة البطالمة على عرش مصر.و الثانية بتاريخ مصر116/163

 بالحكم ثمكليوباترا الثانية قم وهرب وانفردت بالحكم 131/ 130وقامت ضده ثور بينبعد حكم رمسيس الثاني.
ويعتبر عهد ق.م116عاد ثانية وتزوج (جونير ) بنت ملك الصين التي اتحدت معه ضد كيلوباترا الثانية وتوفي عام  

بطليموس الثامن من عهود الوستقرار السياوسي بمصر  للبطالسة الغريق وتقرب من رومو ضد
السللة الغريقية السلوقية التي تحكم ببلد الشام وبلد الرافدين

قم مشاركة مع والدته107 ووفاته عام 116-بطليموس التاسع الملقب (سوتر لتيروس اي المنقذ لمدينة حمص حكم بين 8و
 قم.مع زوجته الثالثة (برنيقة.) لنه لم يعقب اطفال  101 التي عاشت حتى عام كليوباترا الثالثةالملكة 

) وكان هاربا  برومة وجاء لمصر ليحكم ولقب نفسه السكندر الثانيبطليموس الثامن-بطليموس العاشر هو ابن (9و
 قم88 ووفاته عام  107وحكم بين

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Ring_with_engraved_portrait_of_Ptolemy_VI_Philometor_%283rd%E2%80%932nd_century_BCE%29_-_2009.jpg


قم بتمرد  داخلي مما يعني بان حكم80   ومقتله عام 88  - بطليموس الحادي عشر هو ابن بطليموس العاشر.حكم بين 10      و
البطالسة بلغ مراحل خطيرة من النقسامات 

 ق م بعد80    وتلقب بالزمار و تولى الحكم عام   لبطليموس التاوسع  -بطليموس الثاني عشر هو البن غير شرعي 11      و
 قم اعلن مجلس58وفي عام قم  عشر وتزوج كليوباترة السادسة.51  مقتل بطليموس الحادي عشر  حتى وفاته عام 

الشيوخ برومة اخضاع قبرص وتحويلها لولية رومانية بعد أن كانت خاضعة لمصر،ولم يعنرض بطليموس
 ضده فهرب لرومة وبقي هناك ثلثة وسنوات ازدادخللهاالوسكندريةالثاني عشرمما أدى لثورة أهالي 

غير ان بطليموسلذي كان يطمح لغزومصر.يوليوس قيصرانفوذ رومة على بعهد القنصل الروماني 
الثاني عشرتعهد له لقاء عدم غزوها بان يدفع له وستة الف (تالنتوم ) وهو ما يعادل  نصف دخل

 قم.مما51   ببطليموس الثاني عشر ملكا على مصر. حتى وفاته   قيصر  .جزية فاعترف يوليوس   مصر
يعني بان البطالسة الذين غزو مصر لم يستطيعون الدفاع عنها فصارت احد اهداف الرومان بعد ان

ضعف دور الفرس اللخميين 

شاركته اخته الكبرى( كليوباترة السابعة.) حكم  و  عشر  بطليموس الثاني   -بطليموس الثالث عشر هو البن الكبر ل12      و
 برومة  يوليوس قيصر   لرومة بالوقت الذي نجح فيه   مصر  قمحيث اختلف مع شقيقته او طردها من 44  ومقتله عام 51      بين

تصفية خصومه وصار القنصل الول برومة و تزوج كليوباترة السابعة وناصرها ضد أخيها بطليموس الثالث عشر الذي قتل
مكتبة  من قبل مناصريها ليكون ثاني حاكم بطليمي يقتل بمصرالتي صارت  عمليا تحت نفوذ الرومان كما  حصل  بعدهما حريق 

 م عندما احتلوا السكندرية 644  السكندرية التي تتالى بعض الصوات الصهوينة والماوسونية بان العرب احرقوها عام 

 نحت بارز للملك بطليموس الثالث عشر معبد كوم أمبومن 

قم51 المصري و خلفته عام بطليموس الثاني عشر-الملكة الغريقية( البطليمية )كليوباترة السابعة هي بنت 13 و
قم من قتله51الذي طردها من الحكم وتمكن مناصروها عام  بطليموس الثالث عشركملكة مع اخيها 

قم كان يوليوس قيصر قد انتصر هو ايظا على خصمه48  وفي عام قم,,30/44وانفردت بالحكم بين
 ) وجاءللوسكندرية لخضاعهافظهرت كليوباترة أمامه ملفوفة في  فروسالوس   بمعركة (  بومبايي  الجنرال 
قم حيث قتل40   واخبرته بانها وستكون اوفى لرومة من اخيها وبقيت تحكم مصر حتى عام   وسجادة

 الذي  ماركوس انطونيوس  زوجها يوليوس قيصر فصارت مصر جزئا من ممتلكات الجنرال الروماني 
 والجنرال أنطونيوس الذي  و الجنرال ليبيدوس     اوكتافيوس  تقاوسم النفوذ الروماني مع كل من الجنرال 

قم بمعركة اكتيوم31   وانتصر عليه عام   اوكتافيوس  احب كليوباترة حيث دخل بصراع ضد الجنرال 
Actiumeغير ان كليوباترة ضنت بئان انطونيوس هو الذي اندحر بالمعركة فئانتحرت بسم او بلدغة 

افعى وعندما وسمع انطونيوس بئانتحارها انتحر بجوارها لينتهى عهد البطالسة الغريق بمصر 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D9%83%D8%AA%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D9%83%D8%AA%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D9%83%D9%88%D9%85_%D8%A3%D9%85%D8%A8%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B3_%D9%82%D9%8A%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B3_%D9%82%D9%8A%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Ptolemy_XII_Auletes_-_185.jpg


 وانتحارا51  قم بالوسكندرية لبيها بطليموس الثاني عشر وامها كليوباترة الخامسة وحكمت بين 69  كليوباترة ولدت عام 
 قمول يعرف مكان دفنها ,ةهذا احد ثماتيلها بمتحف التيس ببرلين 30  في اب 

قم لم يضيفوا شيئا لتاريخها الطويل الذي30/323 ومن الجديربالذكر بان جنرالت الغريق البطالسة الذين حكموا مصر بين 
يمتد لكثر من خمسة الف سنة قبلهم  بشكل متواتر وقيام احدى اقدم الحضارات بالتاريخ النساني ساهم به من انحدر من

 )  بل انشغلوا بالقتتال مع اخوتهم السلوقيين ببلد الشام مما اضعفهم جميعا امام الرومانمصرايم بن حام بن نوحنسل ( 
 الذين حلوا محلهما بالبلدين بظل ضعف النفوذذ الفارسي

VI- م ..395قم حتى عام 31النفوذ الروماني الغربي بمصر بين
 بمعركةGaius Julius Caesarالغربية بعد انتصار  المبراطورية الرومانيةقم صارت مصراحدى مستعمرات 31ففي عام 

Actiume على الجنرال Marcos Antonious   لذي انتحربعيد علمه بئانتحار اCleopatre VIIوحكم الجنرال 
إمبراطور وهو أول من أطلق على نفسه لقب:49قم وحكم عام  100 وهو من مواليد Gaius Julius Caesarالمبراطور 
قم حيث اجتمع الناس بكثرة أمام مجلس الشيوخ ليكونوا باستقباله وصعد القيصر للمجلس وتبعه44 اذار عام 14واغتياله في 

،الذي عانى من خسارة فادحة أمام قواتروماني بريتورالمتآمرون  وطلب منه بروتوس أن يعفو عن  بوبليوس فارينيوس 
. وان يسمح له بالعودةلرومه حرب العبيد الثالثة  خللوسبارتاكوس

 هل تلتمس العفو عنه؟بروتوس,,عجباا يا فرد القيصر قائل
:امام قيصرقائل, عفواا قيصر اني كذلك أجثو أمامك ملتمساا الصفح عنه والسماح لهبروتوسفئانحنى 
بالرجوع. .

فقال قيصر:لو كنت مثل وسائر الرجال لسهل حملي على العدول عن قراري،
فقال بروتوس ,لم أتووسل لنيل بعض المآرب بل الصفح عن بطل وانني ثابت بمناشدتي كنجمة

القطب.
فردقيصر  قائل-لتجادل يا بروتوس هل تحاول أن تحرك الثابت؟ مستحيل ان تزحزح قيصر كما يستحيل

.جبل اوليمبوسزحزحة 
فقال ديشيـوس..يا قيصر العظيم يمكنك ان يصفح 

فقال قيصر:ناشدني بروتوس عبثاا فهل تظن انني وسئاذعن لك؟ 
قال كاوسيوس:لتناشدك يداي إذا .فتقدم نحوه وطعنه برقبته ثم تقدم باقي المتآمرون  يطعنه كل

منهم طعنة وآخرهم بروتوس
فقال قيصر مندهشا :حتى أنت يابروتوس؟ 

فقال بروتوس .نعم انا ايظا ليمت قيصر.حيث توالت الطعنات على احشاء يوليوس قيصر حتى جاءه
حيث كان التفاق بينهم بان يطعنه كل منهم طعنه اخرهم من جديد وطعنه طعنة الموت بخنجره.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%83%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%B3_%D8%A3%D9%86%D8%B7%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%B3_%D8%A3%D9%86%D8%B7%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%AD&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Kleopatra-VII.-Altes-Museum-Berlin1.jpg


حتى يتوزع دمعه بينهم جميعا دون أن تقع التهمه على شخص واحد لتكون ثورة وليس تئامرا

م14  م وهو ابن قيصر بالتبني وصهره وحكم بين    ق42   ولد عام  Tiberius  وخلف المبراطور ( قيصر) 
 بخمسمائة عام كان برومة حكماTiberius   ) وبعهده تم صلب المسيح  وقبل   م37  ووفاته عام  

جمهوريا وكانت معظم طبقات الشعب حرة وعدد السكان نصف مليون نسمة.وكان يوليوس قيصرعاش
قم بعد ان لقب نفسه (إمبراطور )فكان أول من تلقب بهذا اللقب من الرومان و44   واغتياله 100      بين

تل بخناجر أنصار الجمهورية) مما أشعل حربا أهليةبرومة اوستمرت ثلثة عشر عاماا. اندحر (قل
 بوقت كانت رومة تعانيTiberius       قم ولد42  الجمهوريون فيها  ب(معركة فيليبي) وفي تشرين ثاني 

من صراعات دموية حيث انفصلت الكثير من المدن التي كانت خاضعة لرومة وبيعت شعوب كاملة
 على يد ي أساتذة رومة ثم ببلط  القيصر فصار يجيد الغريقية وينظم الشعر و شغوفا Tiberius  وتعلم   باوسواق الرقيق ,

بالرسم والنحت واتخذ بطانة من الشعراء وعلماء الرياضة،وتدرب بصباه على القتال وكان يعيش بين جنوده عيشة متواضعة،
ويشاركهم متاعبهم ول يميز نفسه عنهم بمظاهر الرخاء  الذي  كان يتمسك به القواد الخرون،ويأكل كالجنود وهو جالس بينما

كان النبلء الرومان كانوا يأكلون وهم مستلقون على بطونهم فإذا فرغوا من الطعام تحولوا لحد الجانبين. وكان ينتقل على
ظهور الخيل ويرفض استخدام العربة التي يحملها العبيد و كان يكسب المعارك (بخططه) أكثر مما يكسبها بدماء جنده. وكان

لدىه جواري لتعليمه فنون الجنس حيث كان كثير المجون،ويطارد سيدات رومة بعروض قذرة.وكان انانيا وله مقولة (من بعدي
فلتأكل النيران الرض).وكان يقول إن البلد الحر يجب أن تطلق فيه حرية القول والفكرو(غفل بعض الشيئ عن اللهة.) وعاش

وارسل لمصر ,Vipsania  ثمانية وسبعين سنة لم يحصل  فيها على الراحة إل مدة أثنى عشر عاما  قضاها مع زوجته  
10/1 اي Le Dimوغيرها فيالقا لضمان هيمنت  الرومان  على مستعمراتهم ولمساعدة كوادرهم الدارية لجمع ضرائب 

وأصبح ميناء السكندرية مركزا  هاما للرومان للتوسع شمال نحو ليبية وشمال افريقية ونحو دول بلد الشام 

كما ان الرومان لم يتعايشوا ويتئالفوا مع الشعوب التي احتلوها كما فعل البطالسة المقدونيين ببلد الشام ومصر ومثلهم فعل
العرب المسلمين بل بقي الرومان كما هو حال الفرنسيين والنكليز متغطرسيين ويتعاملون باستعلء مع رعاياهم ومع ذلك

فانهم انبهروا وتعجبوا لما وجدوه من تقدم زراعي وطبي ( التحنيط) وسطوة الفراعنة التي استغلها الرومان ليقلدوهم
بفرعنتهم بعد ان بسط الرومان هيمنتهم على غالبية ادارات البلد حيث اعتمد الرومان على ثرواتمصر و بلد  الشام ودول

شمال افريقية تماما كما سيفعل المسلمون عندما استعمروا هذه البلدان وبلد الرافدين وبلد فارس وما وراءها شرقا وهي ما
تعرف ببلدان ما وراء نهر جيحون ويقصد بها دول اسية الوسطى الواسعة والغنية بزراعاتها وكما سيفعل السبان

والبرتغاليون والفرنسيون والهولنديون والنكليز بمستعمراتهم.

م395 وخلف المبراطورالروماني الثاني  تيبيروس على حكم المبراطورية الرومانية ومصر وبلد الشام حتى
م]41-37  [كاليغول(حيث انقسمت المبراطورية لقسمين )واحد واربعين امبراطورا كما اشرنا بكتابنا الثاني وهم 

-81 [دوميتيانو] 81-79 [تيتوسو] 79-69 [فسبسيانو] 68-54 [نيرونو] 54-41 [كلوديوسو
 ]161-138 [انطونيوس بيوسو ] 138-117 [هادريانو] 117-98 [تراجانو] 98-96 [نيرفاو] 96
وسيبتيموسو] 193-192 [برتيناكسو ] 192-176 [كومودوسو ] 180-161 [ماركوس أوريليوسو

 ]222-218 [إيلغابالو] 118-217 [ماكرينوسو ] 217-211 [كاراكلو] 211-193 [وسيفيروس
جورديان ] 238 [جورديان الولو ] 238-235 [ماكسيمين ] 235-222 [ألكسندر وسيفيروسو

]251-249 [ديكيوسو ] 249-244 [فيليب الول ] 244-238 [جورديان الثالثو ] 238 [الثاني
-282 [كاروسو ] 275-270 [أوريليانو ] 270-268 [كلوديوس الثانيو ] 253-251 [جاليانوسو

 م]313-305 [مكسيميانوسو] 305-286 [مكسيميانوسو] 286-284 [دقلديانوسو ] 284
 الذي امنالباطرة البيزنطيين ] أول 337-307 [قسطنطين الول م] و323-313 [ليكينيوس

-337 [قسطنطين الثانيو  المبراطورية الرومانيةبالمسيحية وصارحكمه نقطة تحول بمسار 
 [  ثيودووسيوس الول  و ] 378-364 [فالنسو ] 364-363 [جوفيانو ] 363-361 [جوليانو] 361
379-  395 [ 

.اصله غيرThe Saint Marc القديس مرقسالمذهب القبطي بالسكندر بمصر ,,بحسب التقاليد الكنسية يعود -VIIو
الرسل السبعينمحدد وتشير بعض الدراسات الى انه (برقاوي من ليبية) واقيم العشاء الخير ببيته ببيت لحم وكان أحد 

 كأحدسفر أعمال الرسلالذين اختارهم الرسول/ النبي عيسى بن مريم لنشر تعاليمه ( رسالته ) وورد ذكره في 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B0_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%82%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_(%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%82%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%83%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%B3%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%84%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%B3%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%B3%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%83%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%B3_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B3_%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B3%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=37%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=42_%D9%82.%D9%85&action=edit&redlink=1


 )يظهر  فيهإنجيل مرقسوكتب السفر الثاني من العهد الجديد ( لنطاكية وقبرص القديس بولسمرافقي 
مد علىالمسيح نسان.وركز مرقس على معجزات المسيح أكثر من على تعاليمه ويؤكه لمصه الذي جاء ليفدي اله خد  بمظهر المع

مقة بآلمه وموته وقيامته وصعوده مساندة المسيح لتلميذه فيما هم ينشرون الدعوة ( البشارة ) ويسرد الدحداث المتعله
م وصل55وفي عام  ولذلك يلقب بالنجيلي.,المسيحللمجد،وينتهي للحديث عن نهاية الزمان وما سيحدث عند رجوع 

ا من برقة حيث كانت ليبية أول موطن للدعوة المسيحية بقارة افريقية، وأوسس فيهارالقديس مرقس للسكندرية قادم 
-54 [نيرون م.بعهد المبراطور 68 وصار أول بطريرك لها.واوستشهد عام الكنيسة القبطية الرثوذكسية

 بعهد البابا1968وسعرق جسد القديس مار مرقس من السكندرية وذهبوا به ليطالية واستعادته الكنيسة القبطية  عام ] 68
 كيرلس السادس

للوسكندرية مؤسس الكنيسة القبطية.والبابا الول القديس مارمرقس

كما صاربعده للقباط بابواتهم بالسكندرية كما هو حال البابوات الكاثوليكبرومة في حين ليس للورذودوكس بابوات بل لهم

 هماساقفة بكل الدول التل التي يتواجدون بها .وحتى الفتح / الغزو السلمي لمصر  بالسكندرية  كل من من البابوات
) كان ابناا لوالدين وثنيين،وكان يعمل84ـ 68:(إنيانوسو ) (البطريرك الول)68 ـ 55 (مرقس الروسول

 الثانيالبابا الروسول. كما صار مرقسإوسكافياا بالوسكندرية وصار أول أوسقف وسماه القديس 
وتيطس وجاليا وأونون وفيتليوس وفيسبسيانوس نيرون الباطرة الرومانللوسكندرية.وعاصر 

) عاصر الباطرة106 ـ 96: (كردونوس الولو الشهيد  96/84 بينميليوس الولودوماتيوس.و
 م فخل الكروسى المرقسى لثلث106 حيث اوستشهد بعهده في حزيران تراجاندومتيانوس ونوفا و

إبريموسووسنوات نظراا لشدة الضيق والضطهاد وعدم تمكن مسيحي مصر من اختيار البطريرك. 
).هو أحد الثلثة الذين روسمهم مرقس الروسول قساووسة مع الوسقف إنيانوس118 ـ 106:(الول

 الروسولمرقس).تعمد مع أبيه وأمه على يدي القديس 131 – 121 (يسطس الولوالبطريرك الثاني 
) عاصر المبراطور أنطونيوس بيوس152 ـ 141:(مركيانوس الول).و 141ـ 131 (أومانيوس الولو
عاصر المبراطورين ماركوس أوريليوس و) 178 - 167 (أغربينوس الولو) 166 -152:(كلديانوس الولو

ووضعكان متزوجا.) 232- 189 (ديمتريوس الكرامو).188 ـ 178:(يوليانوس الوللووسيوس فيروس و
)ولد بالوسكندرية248 ـ 232 (ياراكلسوالحساب القبطي لتحديد مواقيت الصوام على قواعد ثابتة 

لبوين وثنيين صارا فيما بعد مسيحيين وأدخله المدروسة اللهوتية فتتلمذ هو وأخوه على يدي
)كان فيلسوفا وثنيا.و264 ـ 248:(ديونيسيوسو.الوسكنرية .باباأوريجينوس كما انه أول من دعي 

.الكليريكية مدير أوريجانوس،أرشدته للكنيسة وكان تلميذ بولساشترى من عجوز كراوسة من روسائل 
 لبوينبالوسكندرية).ولد 282 ـ 264:(مكسيموسووتعرض للسجن،والنفي ثم عاد للكروسي.

.حيث كان المسيحيون يصلونلوسكندريةأول مـن بنـى كنيسـة با) هو 300 ـ 282 (ثاؤناو .مسيحيين
).م وهو خاتم البابوات الشهدء بمصر حيث311ـواوستشهاده عام301:(بطرس الولوسرا بالسراديب ,و

ا له ومن بعده ألكسندروس312 ـ 311:(أرشيلوسمات بالسجن واوصى بئان يكون القس  ).خلفا
 لنه منكر لهوت المسيح ومخادع وانه راى بمنامه وهو بالسجن السيدآريوس،وحذرهما من المبتدع 

المسيح وثوبه مشقوق ووسأله عن وسبب ذلك أجابه بأن آريوس مزقه فجلس أرشلوس على

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/312
http://ar.wikipedia.org/wiki/311
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_(%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/311
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_(%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/300
http://ar.wikipedia.org/wiki/282
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D8%A4%D9%86%D8%A7_(%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/282
http://ar.wikipedia.org/wiki/264
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_(%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/264
http://ar.wikipedia.org/wiki/248
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B3_(%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/248
http://ar.wikipedia.org/wiki/232
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3_(%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/232
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_(%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/188
http://ar.wikipedia.org/wiki/178
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_(%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/178
http://ar.wikipedia.org/wiki/167
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_(%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/152
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_(%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/152
http://ar.wikipedia.org/wiki/141
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_(%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/141
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84(%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%82%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/131
http://ar.wikipedia.org/wiki/121
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B3%D8%B7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_(%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/118
http://ar.wikipedia.org/wiki/106
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_(%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_(%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/106
http://ar.wikipedia.org/wiki/96
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_(%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_(%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%82%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3_(%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/68
http://ar.wikipedia.org/wiki/55
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%82%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/1968
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/68
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D9%82%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D8%B1%D8%AB%D9%88%D8%B0%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%8A%D9%84_%D9%85%D8%B1%D9%82%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Saint_Mark_in_Berezhany.JPG


ا، فكان آريوس نكبة الكروسي بعد البابا بطرس فتووسل له آريوس ليعيده للكنيسة فقبله ووسماه قسا
وعاصر عام) 328 ـ 312 الروسـول:(أثناوسيوس الولو).312 ـ 311: (ألكسندروس الولوعلى الكنيسة 

379:(تيموثاوس الولو).379 ـ 373: (بطرس الثانيوالبابا  المسيحية Constantin Iم اعتانق المبراطور331
بمنعTheodose I  م قرار  لمبراطور المسيحي 391عاصر عام ).412 ـ 385: (ثيوفيلس الولوالبابا ) 385ـ 

 انقسام395كما عاصر عاممثلما كانت تغلق المسيحيين ويضطهدون ممارسة ماا سماه الطقوس الوثنية وأغلق معابدهم 

م على يدي قبائل جرمانية والرومان476المبراطورية الرومانية لقسمين اوربي وعاصمته رومة وعاشت حتى اسقاطها عام 

ل المعابدمنها متحف ومكتبة1453/395الشرقيون البيزنطينيون بالقسطنطينية بين  م وقام البابا تيوفلس الول بتحطيم وتحيوم

ثيودووسيوس الول وشجع على قتل الوثنيين على الرغم من ان المبراطور الغنوصيةالسكندرية والمكتبات الفلسفية 
ارسل له رسالة تنهاه بشدة عن قتل الوثنيين.وهذا يتنافى مع  تعاليم المسيح  كما قامت الكنيسة القبطية بالسكندرية بتحطيم ما

اسمته السراييم التي  كانت من  مفاخرما انجزه الفراعنة ويوجد منها بالسكندرية عدد كبيرمن المعابد الجميلة والضخمة ولكن

السرابيوم كان اضخمها واجملها، وكان المعبد مزين باروقة ضخمة ذات أعمدة وتماثيل تكاد ان تكون حية وتأتي بالمرتبة

الولى قبل الكابيتول الذي يرمز لمدينة رومة ويعتبر من عجائب العالم. وتهدم ولم يبق  سوي عمود دقلديانوس الذي كان

يرتفع وسط ساحة معبد السرابيوم محاط بأربع مئة عمود أقل حجما وكذلك مجموعة من التماثيل الجميلة.

 احدى عواصم الفراعنةوسرابيوم (وسقارة) و وسرابيوم (الوسماعيلية) سرابيوم السكندرية ومثله

Hibatia  هيباتيةوحدث بعهده اغتيال ) هو ابن البابا تيوفلس الول 444 - 423 (كيرلس الولوالبابا 

عالمة فلك وفيلسفة ورياضيات وكان العديد من طلب العائلت الثريةبالوسكندرية يدروسون عندها
والعديد من هؤلء لحقاا تقلدوا وظائفا بالحكومةحيث اعتقد العديد من المسيحيين بأن تأثيرها جعل

أوريستيس الحاكم الروماني بالوسكندرية يرفض العروض التي تقدم بهاالبابا كيرلس.فيما يعتقد
المؤرخون بأنه روسخ علقته معها لتعزيز العلقة مع المجتمع الوثني بالوسكندرية،كما فعل ذلك مع

 لتحسين التعاملبظل الحياة السياوسية ومع ذلك قام حشد من (الغوغاء بقيادة مجموعة ألخوةاليهود
مسيحية) باعتراض عربة هيباتية وقتلها وتقطيع جسدها إربا وحرق قطعا منه خارج أوسوار المدينة

تذكر دراوسات حديثة بأن قتلهاكان نتيجة لصراع بين جماعة  أوريستيس (المعتدل) و جماعةالباباو
كيرلس الول المتطرفين .

م415/360الشهيدة هيباتية عاشت بين

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/444
http://ar.wikipedia.org/wiki/423
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_(%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%85_(%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9)&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%85_(%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%86%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/412
http://ar.wikipedia.org/wiki/385
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3_(%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/385
http://ar.wikipedia.org/wiki/379
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%A7%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_(%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/379
http://ar.wikipedia.org/wiki/373
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/328
http://ar.wikipedia.org/wiki/312
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B3_(%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/312
http://ar.wikipedia.org/wiki/311
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%83%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_(%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:AlexSarapeionSphinx.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Hypatia_Raphael_Sanzio_detail.jpg


بعهده انشقت الكنائس الشرقية عن الكنيسة) و457-444 (ديووسقورس الولالبابا الشهيد و

،مما أدى لنفيه واوستشهاده عام451موز  ت28 في المجمع المسكوني بخلقيدونيةالرئيسية اثناء 
احب الحياة الهادئة فالتحق بدير بالقلمون حيث مارس الحياة) 477-457 (تيموثاوس الثاني. .و457

ا على كنيسة الوسكندرية،فداوم على الخدمة بعهدي التعبدية و وسامه البابا كيرلس الكبير قسا
 وأعلن بان كنيسةوطومس لون أوطاخيودان هرطقة كل من  ديووسقورس والبابا الباباكيرلس الول

-489 (أثناوسيوس الثانيو) 489-477 (بطرس الثالثوالوسكندرية بريئة من الفكر الوطيخي.
مجمع خلقيدونية بعد أن مزق مصر بإعادة السلم بأناوستاوسيوس الول)اشترك مع القيصر 496

 بابا الوسكندرية بأن للسيد المسيح طبيعة واحدة وأنه أقنوم واحدديووسقورسالكنيسة،الذي نفي 
وعاصر) 505-496 (يوأنس الولو البابا وأن التحاد بين اللهوت والناوسوت بلاختلط ولامتزاج ولتغيير.

القديس وساويرس النطاكي،نابغة عصره بالعلم.و القياصرة زينون وأنسطاوسيوس البار الذي رأى أن
مكدونيوس بطريرك القسطنطينية قطع علقته مع كنيسة الوسكندرية وتحزب لمجمع خلقيدونية،وأخذ

يراوسل أوسقف رومة.و أخذ القيصر يقنع مكدونيوس أن يحرم المجمع الرابع فأبى.حيث انعقد
وضاا عنه511بالقسطنطينية عام  م وفيه ألوستبعد مكدونيوس عن كروسيه ونفي،وألقيم ع 

 (ديووسقورس الثانيو) 516-505 (يوأنس الثانيتيموثاوس.الذي أي د الرثوذكسي وحر م مكدونيوس و
-567 (بطرس الرابعو) 567-535 (ثيؤدووسيوس الولو) 535-517 (تيموثاوس الثالث). و516-517
)وصار بزمانه عدد الديرة بمصر واثوبية وستمائة كنيسة وديرا فكان الشعب المصري والثيوبي ومن569

)عاصر الهراقلة كل616-605 (أنسطاوسيوس الولو) 605-569 (دميانوس الولوالنوبة جنوب السودان 
من فوكاس و هرقل الول واوستعاد من الملكيين ما اغتصبوه وأرجع الكثيرين منهم للرثوذكسىة.وبابا

)ونالت الكنيسة بعهده اضطهادات لفرس الساوسانيين  الذين غزوا622-616 (أندرونيقوس الولالقباط 
مصر وقتلوا الكثيرين من المسيحيين وانتصر عليهم المبراطور هرقل الول كما عاصربداية الدعوة

م ..610الوسلمية منذ عام 

من عائلة غنيةم 632 /610) عاصر الدعوة السلمية بين 661-622 (بنيامين الولوالبابا 
متدينة.وأحب حياة الرهبنة فالتحق بأحد اديرة الوسكندرية.وتتلمذ على يدين ناوسك شيخ يدعى

وعودة 628-623وعاصر الحتلل الفارسي لمصر بين ثيوناس حيث أصبح راهبا وكاهنا.بل ان يصبح بابا 
 وسنة13 الصحراء   فضطط ترك منصبه الباباوي والعيش ب640- 628الحكم البيزنطي من جديد بين 
بعنوان جامع لخبار النبياء والروسل والشهداءالسنكسر هاربا من بطشهم ويروي كتاب 

والقديسين"واقعة قتل أحد إخوته أمام عينيه على يدي البيزنطيين.

وبلغته وفصاحته.حامل،وكان معروفاا بحكمته حاطب بن أبي بلتعةم اروسل من قبله 629وفي عام 
،واوستقبله ورحب  مصر  ب  لمبراطور البيزنطي هرقل   ا   ونائب    الوسكندرية   حاكم   المقوقس  روسالة إلى 

و إني نظرت  به.واوستمع لما قاله والعجب به،فقال لحاطب.(:إنا لنا ديناا لن ندعه إل لما هو خير منه 
بالساحر  في أمر هذا النبي فوجدته ليأمر بزهوٍد فيه،ول ينهي عن مرغوب فيه،ولم أجدهو 

الضال ول الكاهن الكاذب،ووجدت معه آية النبوة بإخراج الخبء والخبار بالنجوى وأخذ
،من المقوقس عظيم  محمد بن عبد ا   إلى    النبي وختم عليه..وكتب (  كتاب     المقوقس

،وفهمت ما ذكرت فيه،وما تدعو له،وقد علمت  كتابك  القبط، سلم عليك. أما بعد فقد قرأت 
،وقد أكرمت رسولك،وبعثت إليك بجاريتين لهما  بالشام   بقي،وكنت أظن أنه سيخرج   نبيا   أن 

.وكانت الفدية  )  مكان في القبط عظيم،وبكسوة،وأهديتو إليك بغلة لتركبها والسلم عليك
 وعشرين ثوباا وبغلته (دلدل) وشيخ كبيراوسمه مابور وجاريتين هماالشقيقتان  ذهباا  هي وألف مثقال 

حسان   ومارية بنت شمعون القبطيةاللتان وصلتا للمدينة فوهب وسيرين لشاعره    وسيرين بنت شمعون
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لحارثة بن   .فيما أختارمحمد لنفسه مارية التي كانت جميلة الطلعة وأنزلها عند قدومها ببيت    بن ثابت
 اكثر من  امرأة  ،التي قالت(ما غرت من   عائشة  ،وكان يختلف بها هناك،مما اثار غيرة بنفس   النعمان

التي صارت تسمى ( احدى امهات المؤمنين حيث انجبت له ابراهيم ثالث  غيرتي من مارية 
   سورة التحريم  بعام وبضع شهور ولمارية شأن بعض الحاديث النبوية.وب  ابنائه وتوفي بعد ولدته 

 
السنة من محرموتوفي محمد وهو راض عنها وعاشت خمسة وسنوات بعد وفاته حيث توفيت في 

 الناس للصلة عليها.ودفنت بجانب ابتها ابراهيم ونساءعمر بن الخطاب.للهجرة ودعا السادوسة عشر
. 132، ص عبد الرحيم العراقي،تأليف ألفية السيرة النبويةمحمد ./ ينظر 

 لمنصبه البابوي بعد أن  وسكندرية   عاد بنيامين الول لل  الفتح الوسلمي لمصر  م ومع 640  وفي عام 
) كتاباا جاء  عمرو بن العاص  أصدر الفاتح العربي المسلم بعهد الخليفة عمر بن الخطاب وهو (القائد 

،له العهد والمان والسلم،فليحضر آمنا مطمئنا  بطريرك النصارى القبط  فيه:(الموضع الذي فيه بنيامين،
م /يلحظ كتاب كمال662  ليدبر شعبه وكنائسه")وبقي يمارس وسلطاته كبابا حتى وفاته عام 

كتاب وطنية  و  .  عاصر محمد وخمسة خلفاء    الذي 677/661  بعنوان البابا اغاثون الول بين   قيبيسي،
62  ص 1996  ،عام   القاهرة  /  الطباعة   ،طبع دار   أنطونيوس النطوني  الكنيسة القبطيةوتاريخها,للراهب 

 (وسيمون الولو) 689-688 (اوسحق الولو) 688-677 (يوحنا الثالثو) 677-661 (أغاثون الولوالبابا 
)742-730 (تاوضروس الولو) 730-729 (قزمان الولو) 729-702 (ألكسندروس الثانيو) 689-701

بيد ا متولياا جباية الخراج بمصرمحباا للمال و عنيفاا وفي أيامه كانت اواخر ايام الدولة الموية وكان عل
ا ل يعرف الرحمة،المر الذي دفع بعض  القباطوتم اوستبداله ب(الحر بن يووسف) فكان كسابقه مستبدا

ا وقمع الثورة بعد ثلثة شهوروتم نقله بمنطقة الشرقية التمرد ورفض بعض ما يطلبه فأروسل جيشا
بيد ا واوستمر بئاوستخدام العنف بجمع الموال من المسلمين و القباط و اوستقدم لوسبانية و عاد عل
خمسة الف من قبيلةقيس اوستقروا بمدينة حوف شمال شرق الفسطاط وثارالمسلمون من جديد

بيد ا واشتكوه للخليفة هشام الذي امر بنقله لشمال أفريقية وعين القاوسم ابنه الكبر والياا على عل
على مصر،فاوستقر السلم نسبيا بمصر.

مرقسو) 799-776 (يوحنا الرابعو) 775-767 (مينا الولو) 767-743 (خائيل الولوتبعهم البابوات مي
)849-831 (يووساب الولو) 830 (وسيمون الثانيو) 830-819 (ياكوبوس الول ) و819- 799 (الثاني

 (قوزماس الثالثو) 921-910 (جبرائيل الولو) 880-859 (شنودة الولو) 858-851 (قوزماس الثانيو
افرامو) 974-956 (مينا الثانيو) 956-953 (ثيوفيلوس الثانيو) 953-933 (مقاريوس الولو) 921-933
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http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_(%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9)&action=edit&redlink=1
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)1046-1032 (شنودة الثانيو) 1032-1004 (زخاريو) 1003-979 (فيلوثيوسو) 975-978(
)1102  –1092 (ميخائيل الرابعو) 1092  –1078 (كيرلس الثاني) و1077  –1047 (خريستودولوسو
)1146  –1145 (ميخائيل الخامسو) 1145  –1131 (جبرائيل الثانيو) 1131  –1102 (مقاريوس الثانيو
كيرلسو) 1216  –1189 (يوحنا السادسو) 1189  –1166 (مرقص الثالثو) 1166  –1146 (يوحنا الخامسو

–1261 (يوحنا السابعو) 1261  –1250 (أثناوسيوس الثالثو) بعهد الملك العادل 1243  –1235 (الثالث
 (ثيودووسيوس الثالثو) 1293  –1271 (اعيد) (يوحنا السابعو) 1271  –1268 (جبرائيل الثالثو) 1268
–1340 (بطرس الخامس) 1339  –1327 (بنيامين الثانيو) 1327  –1320 (يوحنا الثامنو) 1320  –1300
)1378  –1370 (جبرائيل الرابعو) 1369  –1363 (يوحنا العاشرو) 1363  –1348 (مرقص الرابعو) 1348

)1453  –1428 (يوحنا الحادي عشرو) 1427  –1408 (جبرائيل الخامسو) 1408  –1378 (متى الولو
)1477  –1475 (ميخائيل السادسو) 1475  –1466 (جبرائيل السادس) 1466  –1453 (متى الثانيو

) وبعهده تولى الملك الشرف وتولى بعده وسبعة (ملوك شراكسة)1483  –1480 (يوحنا الثاني عشر
 الذي قتله السلطان وسليم خان ملكقنصوة الغورىكان آخرهم العادل طومان باى أبن أخى 

 السلطان العثماني ) وبموته أنقطعت دولة الجراكسة وصارت مصر تابعةوسليم الولالقسطنطينية (
يوحنا الرابعو) 1569  –1526 (جبرائيل السابعو) 1524  –1483 (يوحنا الثالث عشروللمملكة العثمانية

يوحنا الخامسو) 1621  –1610 (مرقص الخامسو) 1601  –1590 (جبرائيل الثامنو) 1589  –1573 (عشر
 (متى الرابعو) 1660  –1645 (مرقص السادسو) 1645  –1631 (متى الثالث) 1631  –1621 (عشر
) صادف عهده مع1726  –1718 (بطرس السادسو) 1718  –1676 (يوحنا السادس عشرو) 1676  –1660

مرقص السابعو) 1745  –1727 (يوحنا السابع عشروالسلطان أحمد السلطان العثماني أحمد الثالث. 
)1797  –1770 (يوحنا الثامن عشرو) وعاصر السلطانين محمود عثمان ومصطفى الثالث. 1770  –1745(

وبأيامه حدثت مواقف مؤوسفة ومظالم للكنيسة منها تحريم ركوب الخيل عليهم وتحريمهم اوستخدام
المسلمين بخدمتهم.وصادر قائد الجيش العثمانية الخزانة البطريركيه.وتواري البابا يوحنا الثامن عشر

كما حاول بيوس السادس باباالفاتيكان الهيمنة على الكنائس الشرقيةعن النظار لبعض الوقت .
للكاثوليكيه فئاروسل مبعوثا لبابا الوسكندرية يوحنا الثامن عشر يطالبه بئاتحاد الكنيسة القبطية مع

الكنيسة الكاثوليكية.فرض وكلف يووسف البح مطران جرجا بالرد على الروسالة يفند مزاعمها والدفاع
عن العقيدة القبطية

)وعاصرثلثة انظمة:الولة العثمانيون والغزو النابليوني لمصر وتعاون1810  –1797 (مرقص الثامنوالبابا و
بعض الخونة القباط مع المحتل الفرنسي وكونوا الفيلق القبطى ليساعد الفرنسيين باعمال الحتلل

 أو كما اطلق علية الفرنسيين الجنرالوالمعلم يعقوبومنهم المعلم جرجس الجوهريوالمعلم ملطي 
الكاتدرائية المرقسية إلى كنيسة السيدة العذراء حارة الروميعقوب.وانتقل مركز البطريركية من 

, 1801. ورجوع العثمانيين عام بالزبكيه

 وبعث له1809 باشاالكبير محمد علي)وصادف عهده عهد الوالى 1852  –1810 (بطرس السابعوالبابا 
 تحت حمايته،فرفض البابا بطرس الجاوليالكنيسة القبطيةمبعوثا مع عرض لوضع ووسية رقيصر 

القتراح متسائل هل يعيش القيصر إلى البد؟" أجاب مبعوث قيصر رووسية انه يموت مثل كل
البشر.فئاجابه البابابئانه يفضل ان يكون حامي الكنيسة الحقيقى ملك الملوك الذي ليموت.وبقي

وسيدهم بشاي.وخلل بابويته قتل كيرلس الرابعالمنصب البابوي شاغرا لكثر من وسنة وخلفه البابا
على ايدي المسلمين بدمياط..

يعزى له الفضل الكبير لقامة دار للطباعة وطباعة العديد من كتب) 1861  –1854 (كيرلس الرابعوالبابا 
الكنيسة.ووسجنه الوالي وسعيد لبضعة ايام لرفضه ان يذهب لثوبية لمناقشة قاضايا عالقة بين

على رئاس البعثة الدبلوماوسية لثيوبية وسجلت أول زيارة وافق ليكون 1856الطرفين وفي كانون الول 
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يقوم بها رئيس للكنيسة القبطية لهذا البلد واوستقبله المبراطور تيودور الثاني بصفته مبعوثا للوالي
المسلم

)كان محباا للعلوم واعتنى بترتيب المدارس فأعانه الخديوي1870  –1862 (ديمتريوس الثانيوالبابا 
إوسماعيل على ذلك وأقطع المدارس القبطية أرضاا واوسعة مساحتها ألف وخمسمائة فداناا أوقفت

حفل1869 تشرين ثاني 17على عمارتها وتووسيع نطاق العلوم فكانت له أعظم عضد وحضر في 
 مع ملوك وعظماء العالم قناة السويسافتتاح 

 الملل العام وكان وكيلمجلسحصل خلف بينه وبين اعضاء) 1928  –1874 (كيرلس الخامسوالبابا 
) الذين أصبح رئيس وزراء مصربوقت لحق و انتهى لصالحه  على الرغمبطرس باشا غالىالمجلس ( 

من أن غالبية اعضاء المجلس مسلمين الذين انتخبوه وأمضى الجزء الكبر من حياته البابويه على
الكاتدرائيةوبعهده تم اكمال بناء طرفي نقيض مع المجلس لعتراضه على تدخله بامور الكنيسة .

 المرقسية بالزبكيه

 قبل أن يصبح البابا،وهو أول اوسقف /البحيرةكان مطران ) 1942  –1929 (يوحنا التاوسع عشروالبابا 
ويرىمطران ابرشيه يصبح البابا بتاريخ الكنيسة القبطية الرثوذكسيه، وقبله تقليد لتسمية راهب بابا

 من مجمع نيقيه والمجالس الكنسيه15البعض ان اختيار اوسقف / مطران ابرشيه يصبح البابا مخالف 
الخرى لن البابا الوسقف) هواوسقف مدينة الوسكندريةوهذه المساله تسبب النزاع الدائر منذ عام

–1946 (يووساب الثانيوالبابا ) .1944  –1942 (مقاريوس الثالثوالبابا  في الكنيسة القبطية. 1928
1956 (

كان متعاونا مع الرئيس المصري جمال عبد الناصر .وفي في) .1971  –1959 (كيرلس السادسوالبابا 
الرثوذكسية المشرقية ترأس في اديس ابا بالحبشة / اثيوبية  مؤتمر الكنائس 1965كانون الثاني 

الذي يعتبر أول مجمع مسكوني للكنائس الرثوذكسية غير الخلقدونية وناقش أموراا هامة تتعلق
25 ش الموافق 1677 هاتور 15بالخدمة والكرازة وعلقة الكنائس المجتمعة بالكنائس الخرى.وفي 

 حزيران20 تم نقل جثمانه بئاحتفال مهيب لدير الشهيد مارمينة بمريوط..و في1972شرين ثاني ت
 م،اجتمع المجمع المقدس للكنيسة القبطية الرثوذكسية برئاوسة قداوسة البابا النبا تواضروس2013

الثاني و تم العتراف بقدوسيته مما يعني بانه يمكن تسمية بعض الكنائس بئاوسمه وذكره بمجمع
القديسين بكتاب صلوات القداس وكتاب التسبيح 

–1959 (كيرلس السادس والب 1970/1953للرئيس جمال عبد الناصر بين 1967صورة التقطت عام 
1971 (
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 وحتى وفاة1952 تموز 23)طوال وسنوات الثورةالجمهورية منذ 2012  –1971 (شنودة الثالثوالبابا 
لم يحدث احتكاك بينه وبين الكنيسة ولعل القباط  وحدهم قدنجوا1970جمال عبد الناصر في ايلول  

من حملت العتقال التي تعرض لها الكثير من الشيوعيين والخوان المسلمين حيث لم يكن لهم
طموحات وسياوسية واضحة 

 فانه نحج  لحد كبير بتحجيم1981   تشرين الول 6   واغتياله في 1970  وبعهد السادات الذي امتد بين 
 تصور السادات1973  تشرين الول أكتوبر عام 6  (نفوذ مراكز القوى الناصرية)..وبعدانتصاره في حرب 

بانه صار قويا  ويمكنه ان ينفرد اكثر باتخاذ قرارات ليس فقط وسياوسية وعسكرية بل ودينية فقرر غض
النظر انشطة الخوان المسلمين لمحاربة التيارات الناصرية واليساريةومحاولة خلق ازمات ومشاحنات

 حاول1977وقبيل الزيارة التي قر السادات القيام بها لوسرائيل عام 10  ضد اقباط مصر الذين يشكلون /
ان يصطحب البابا شنودةالذي اشترط لذهابه ان يكون معه المفتي الوسلمي الذي رفض الهاب

لوسرائيل فرفض هو ايظا المر الذي اغضب السادات تجاه البابا لنه لم يتصور أن يخالفه بقراراته أحد
وخاصة الكنيسة 

وعندما زار الرئيس السادات الوليات المتحدة لمقابلة كارتر وكيسنجر نظم بعض القباط بواشنطن
مظاهرة مناهضة للسادات رفعوا فيها لفتات تتحدث عن اضطهاد القباط بعلم السادات طلب من

معاونيه أن يتصلوا بالبابا ليتخذ ما يلزم  لمنعها وعندما حدث هذا (متأخرا بعض الشيء) ظن السادات
بأن البابا شنودة يتحداه،واصدرقرارا يطلب من الجهزة امنية ابلغ  البابا لن يتوقف عن إلقاء دروسه

الوسبوعي وعدم حظورممثله الرئاوسي وهو عادة وزير الوقاف  للتهنئة باعياد الكنيسة .فكتب البابا
روسالة تم توزيعها على الكنائس وبعض ووسائل العلم  بأن هذه القرارات الرئاوسية هي نوعا من

(اضطهاد اقباط مصر) وكانت هذه المرة الوحيدة التي اعلن فيها البابا شنودةعلنية بوجود اضطهاد
 شخصية مدنية وعسكرية1531 قرر السادات وضع 1981لقباط مصر بعهد السادات ,وفي ايلول 

ودينية مصرية تحت المراقبة ومنها البابا شنودة الذي تقررفرض القامة عليه في الدير بوادي
النطرون،فأصبحت القطيعة بين السادات والبابا شنودة حدثا دوليا أصدر 

 وتنصيب نائبه اللواء الطبار حسني مبارك الذي انتظر1981 تشرين اول 6وبعيد اغتيال السادات في 
 لكي يقررلفراج عن المعتقليين الذين كا ن السادات قد امرباعتقالهم وقابل بعضهم1985حتى عام  

 توفي البابا2012 من اذار 17ومنهم البابا شنودة حيث كان مبارك تتجنب الصدام مع القباط .وفي 
دير النبا بيشوي إلى محمد وسيد طنطاوي المشير بقرار من بطائرة عسكريةشنودة وتم نقل جثمانه 

.بابا الفاتيكانبندكت السادس عشر حيث تم دفنه بتابوت أهداه له  الفاتيكان برومة بوادي النطرون
برومة

2012/1923البابا شنودة الثالث عاش بين 

 تم اختياره- حتى الن 2012 منذ عام تواضروس الثاني118 رقم الكنيسة القبطية الرثوذكسيةوالبابا 
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AB%D9%88%D8%B0%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%83%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B7%D8%B1%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7_%D8%A8%D9%8A%D8%B4%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/2012
http://ar.wikipedia.org/wiki/1971
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Pope_Shenouda_III_of_Alexandria_by_Chuck_Kennedy_%28Official_White_House_Photostream%29.jpg


 الكنيسة القبطية الرثوذكسيةعن طريق القرعه الهيكلية ليكون بابا 

1950اسمه وجيه صبحي باقي لسيمان مواليد 

 

م و امتداد لخوتهم الرومان الغربيون644/395-الفترةالرومانية البيزنطي بمصر بين VIIIو
استغلوا ثرواتها  حيث بقيت مصر اكبر ممول للقسطينيية بالحبوب مثلما كانت تمول رومة واستمروا هم ايظا

باضطهاد معتقدي المذهب القبطي,,

IX- م ,حيث مرت مصر كغيرها من الوليات640الفتح/ الغزو / النفوذ لسلمي منذ عام
التي خضعت للسلم لحكم عدة سللت عربية واسلمية وهي 

م كان محمد قد ارسل رسول من قبله لمقوس القباط بمصر يدعوه629اول-في عام 
للسلم او دفه الجزية او التهديد بالحرب فوافق المقوس على الحل السلمي بدفع

الجزية وارسل اثنين من بناته  احداهن تزوجها الشاعر حسان بن ثابت  ومريم التي صارت
احدى زوجات محمد وانجبت طفل مات بعد عام وتوفيت بعد وفات محمد كما اشرنا 

م  الخلفاء الثلثة ابو بكر و عمر661/632وثانيا-..فترة الخلفاء الربعة الذين اعبقوا محمد-وحكموا بين 
وعثمان وعلي 

م فتح بلد الرافدين وبعضا من بلد634/632م  ظمن الخليفة الول ابو بكر  حكم بين 634 /633بين
فارس وبعضا من بلد الشام

م واكمل فتح العراق وبلد فارس وبلد الشام وكلف656/644 بين حكمعمر بن الخطاب الثاني  وخلفه الخليفة 
،قاد قبل اسلمه وفد قريشم685م وتوفي بدمشق عام 592ولد بالمدينة بالحجاز عام   القرشي الكنانيالقائدعمرو بن العاص 

وكان عمرو بن العاص قد انتصر. النجاشي لملك الحبشة لمحاولة اقناعه باعادة المائة  من المسلمين الهاربين  فلم يستجب له
 ليقود جيشا من اهل مكة والمدينة واليمن ليقوم ( بفتح ) مصر بسورية  ) معركة أجنادينب  البيزنطينيين( الروم على

م395قم /31 م بالنسبة لبلد الشام و 395قم /63التي كانت كما هو حال دول بلد الشام تحت نفوذ الرومان الغربين بين 
هجري قاد عمرو بن العاص20م/639وفي عام م كما اشرنا ,392بالنسبة لمصر وخضعتا كليهما للنفوذ البيزنطي منذ عام 

وفتحها بعد بلبيس   مدينة دخلحيثمصر -الف واخترق الهضاب والبطاح حتى وصل لحدود5-3جنده البالغ عددهم بين 
،فجمعمنف بنت المقوقس فلم يمسها بأذى بل أرسلها لبيها لمدينة) أرمانوسة(شهر من القتال ووجد بها 

المقوقس رجاله وارسل وفد اليخبرالمسلمين  بأنه ل بديل أمامهم  غير الموت أو الرحيل..,غيران ابن العاص

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%8C_%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B4%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AB%D9%88%D8%B0%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Tawadros_II_of_Alexandria.jpg


م االستسلمالوسلخيارات ووصوا للعريش واقترحوا على البيزنطينيين ثلثة  وجنده اثبتوا مهارة وشجاعة
لقاء قيام المسلمين بتسييرأمورالبلد،اوالحرب فوافقوا على الستسلم  بموجب وثيقة تعهد الجزية دفع

المسلمونبموجبها بظمان المان للروم،على أنفسهم، وأموالهم، وكنائسهم 
هجري عقد عمرو بن العاص مع بيزنطي مصر اتفاقية ظمنت لهم  النسحاب بحرامن مصر دون قتال21  م/640  وفي عام 

خاصة وانهم كانوابمصر كما  لنهم لم يكنوا يرغبون  تقديم خسائراضافية كالتي خسروها بمعارك جنادين واليرموك ببلد الشام 
حيث تشير معظم المصادر على أن الرومان الغربيون والبيزنطينيون وعلى  ببلد الشام مكروهين من قبل اهل البلد الصليين 

عكس البطالسة الغريق اضطهدوالمصريين وسلبوا ثرواتهم واضطهدواقباطهم  

وبرية شيهات) فقد تجمع سبعون آلفا  حفاة القدام،بثياب ممزقة،يحمل كل منهم     وادي النطرون  (ب     وفيما يتعلق بشعب مصر

 (  بنيامين الول  البابا    وطلبوا منه أن يظمن حريتهم الدينية،ويأمر برجوع بطريركهم وهو   .وجاؤوا لعمرو بن العاص  عكازا

م من عائلة غنية متدينة.وأحب حياة الرهبنة فالتحق بأحد اديرة632   /610  ) عاصر الدعوة السلمية بين 661  -622

السكندرية.وتتلمذ على يدير ناسك شيخ يدعى ثيوناس حيث أصبح راهبا وكاهنا.بل ان يصبح بابا وعاصر الحتلل الفارسي

الصحراء    فاضطر ترك منصبه الباباوي والعيش ب640  - 628   وعودة الحكم البيزنطي من جديد بين 628  -623  لمصر بين 
بعنوان جامع لخبار النبياء والرسل والشهداء والقديسين واقعة قتل أحد  السنكسر    سنة هاربا من بطشهم ويروي كتاب 13

إخوته أمام عينيه على يدي البيزنطيين.كما اشرنا 

هاربا  من الرومان منذ ثلثة عشل سنة فكتب له عمر بن  ) 38  البطريرك الـ   (     البابا بنيامين     كان  (  ويذكر يوحنا النقيوسي 

الموضع الذي فيه بنيامين بطريرك النصارى القبط، له العهد والمان والسلمة من ا، فليحضر  :(  العاص كتاب أمان يقول فيه

،الذين ارسلوه للبطريق الذي عاد  للسكندرية  وادي النطرون     آمنا  مطمئنا  ويدبر حال بيعته وسياسة طائفته) وسلمه الرهبان

) التي جعلها     الفسطاط   (     حضي بئاستقبال مهيب من ابن العاص الذي سمح لهم ايظا بإقامة الكنائس والمعابد،وسط منطقة  و

م من قبل الفاطميين بينما لم يكن للمسلمين1171  عمرو عاصمة المسلمين وهي احدى احياء مدينة القاهرة التي ستبنى عام 

معبد بل كانوا يصلون ويخطبون بالساحات العامة 

وعلى عكس الغزاة الهكسوس الفلسطينيين والفرس اللخمين والساسانيين  والبطاسة الغريق والرومان الغربيين والشرقيين

الذين لم يقبل بهم عموم الشعب المصري وقياداته الدينية فئان الغزوالسلمي لمصركما سيكون للندلس بجنوب اسبانية عام

(..وإن كنا نذكر مظالم     بكتاب وطنية الكنيسة القبطية وتاريخها  أنطونيوس   م احتلل سلميا حيث ..يذكرالراهب المصري 711

هـ   22  م/ 642  أن نقول أن هذه المظالم لم تكن عامة فالوثيقتين البرديتين المؤرختين   -  العرب الفاتحين فلبد إنصافا للحقيقة

(ايصال حرره على نفسه امير الجند عبد ا بأنه استلم خمسا  وستين نعجة     لولى  تشير ا  العربية   باليونانية و     ومكتوبتين

(شهادة     هجري وجاء بظهرها ما يلي22  م/642     برمودة  لطعام الجند الذين معه) حررها الشماس يوحنا، في الثلثين من شهر 

بتسليم النعاج للمحاربين ولغيرهم ممن قدموا البلد وهذا خصما  عن جزية التوقيت الول)الذي هو دينارين على كل قبطيي بلغ

ويعفى رجال الدين والعجزة والنساء والطفال   عاما 60/14      من العمر بين

باسم ا، أنا الميرعبد ا أكتب إليكم يا أمناء تجار مدينة بسوفتس،وأرجو أن تبيعوا إلى عمر بن  :(  وجاء بالوثيقة الثانية

)  وإلى كل جندي غذاء من ثلثة أصناف  )   بعرورتين  (  أصلع، لفرقة القوطة علفا  بثلث دراهم كل واحد منها 
مار في كتابه مرقس الرسول القديس إن أحد البحارة من المسيحيين الكاثوليك سرق رأس شنودة الثالث ويذكر البطريرك

للكرازة 38البطريرك   النبا بنيامين وأبلغ بالسكندريةكنيسة بوكالبا الرسولمالذي ادخل المسيحية للسكندرية ودفن ب مرقس

 وعثر عليه وتم تسليمه للبطريرك ومعه بالسكندريةحاكم الذي امر بتفتيش كل السفن الموجودة  عمرو بن العاص المرقسية

 بشارع المسلمة  بالسكندرية عشرة آلف دينار لعمل كنيسة له ل زالت موجودة بئاسم المعقلة

ويروى ىئان رحل  من أهل مصركان ظمن من شاركوا( لعبة الصولجان) الفروسية وتفوق على احد ابناء عمرو بن العاص

الذي اهانه وقال له كيف تسبق ابن الكرمين ؟ فقرر ان يذهب للمدينة بالحجاز التي كانت مقر لمحمد ولبي بكر وعمر ثم

 شاع صيته بالعدللذياعثمان ليشتكيه بخضرة عمر بن الخطاب 

فاستقبله عمروسئاله حاجته •

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_(%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%82%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%82%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%82%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%86%D8%B7%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B7%D9%88%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%B7%D8%A7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B7%D8%B1%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7_%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/661
http://ar.wikipedia.org/wiki/622
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_(%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B7%D8%B1%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85


فقال المصري ياامير المؤمنين عائذ بك من الظلم •

قال عمر معاذا

قال  الرجل سابقت ابن عمرو بن العاص فسبقته فجعل يضربني بالسوط ويقول كيف تسبقني وأنا ابن الكرمين

قال عمر. ستبقى ضيفنا حتى يئاتينا عمرو وولده من مصر•

فكتب عمر لعمرو يئامره بالقدوم للمدينة ومعه ولده فقدما 

فطلب الحليفة عمر احظار المشتكي المصري لمجلسه بحظور عمرو بن العاص  وولده الذي سئاله عمر هل انت
ضربت هذا الرجل وقلت له انا ابن الكرمين ؟ 

فقال ابن عمرو .نعم ايها الخليفة 

فقال عمر للمشتكي المصري خذ هذا  السوط واضربه كما ضربك عدا ونوعا 

 فجعل المصري يضربه 

وقال عمر للمصري ضع ضربة على  صلعة ابيه عمرو 

فقال المصري . يا أمير المؤمنين إنما ابنه الذي ضربني وقد اشتفيت منه 

فقال الخليفة لعمر لعمرو مذ كم تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا•

  قال عمرو يا أمير المؤمنين لم أعلم ولم يأتني•

ان هذه الواقعة النسانية والحضارية حتى لو كانت نصف اوربع ال حقيقة فهي  تدل على سمو اخلق وعدالة عمر
بن الخطاب بغض النظرعن حب البعض او كرههم له ومنهم الفرس الذي احتل بلدهم وكذلك البيزنطيون الذين

طردم من بلد الشام وبلد النيل وعلى المسلمين ان يفتخروا بمثل هذه النماذج السلمية النسانية النادرة التي قام
رجال مسلمون بها سواء اكانوا خلفاء او امراء,

 كما ان  بعضا من مسلمي مصر ساهموا مع العراقيين بالكوفة والبصرة خاصة  بالعصيان والثورة على الخليفة الثالث 

و  كان مهمل وغير عادل واوكل مهمات ادارة الدولة لسكرتيره غير المين644موحكم عام 577 مواليد عثمان بن عفان

مروان بن الحكم الذي هرب عندما حاصر الثوار دار الخيفة عثمان لعدة ايام واعترف لهم بوجود دمغته على بعض الكتب

م  فيما هربمروان لينظم لمعاوية بدمشق حيث يحكم656الموجة لوالي مصر لمعاقة المتمردين غير انه ل يعلم به فقتلوه عام 

معاوية وتمكن هناك من ان يئاخذ السلطة من احفاد معاوية ويحكم هو باسم المروانيين الذين حكموا حتى سقوطهم عام

قم على ايدي ابناء عمومتهم من العباسيين  750

 فانه جاء بعيد ثورة على الخليفة عثمان661واغتياله عام 656 حكم بين علي بن ابي طالبكما ان الخليفة الرابع 

 لمصر محمد بن ابي بكر قتلواليهوانشغل بالصراع مع عثمان وخرج عليه بعضا من اتباعه واغتالوه فانه لم يحكم بمصر لن 

قبل  ان يصل لها,

كما اشرنا عند الحديث عن الدولة الموية بالشرق التيم ,750/660وثالثا- مصربعهد الدولة الموية بالشام بين 
كانت عاصمتها دمشق ويتبع لها بقية المصار العربية والسلمية و بشبه جزيرة العرب ودول بلد الشام وبلد الرافدين وبلد



م فقد حكم750/711فارس وما وراءها شرقا وبلد النيل بما فيها السودان وليبية ودول شمال افريقية وكذلك الندلس بين 
م وولده يزيد الول680/ 661مصر ايظا ثلثة عشر خليفة اموي هم ( السفيانيون بالشرق) هما معاوية بن ابي سفيان بين 

م ثم انتقلت الخلفة للسالة المويين من( المروانيين )برئاسة مروان بن الحكم الذي كان سكرتيرا للخليفة683/680بين 
705/685م ثم خلفه ولده عبد الملك بن مروان حكم بين 685/683الثالث عثمان قبيل مقتله وهرب لدمشق وحكم بين 

ويزيدم 720/ 718م وعمهما عمر بن عبد العزيز بن مروان بين718/715م واخيه سليمان 715/705واولده الوليد بين 
زيزيد بن الوليد عام744/743م والوليدبن يزيد بين 743/724م وهشام بن عبد الملك بين 724 /720بن عبد الملك بين 

وكانت مصر تحكم من خللم 750ومقتله بمصر عام 744واخرهم مروان بن محمد بين 744م وابراهيم بن الوليد عام 744
والي يتم تعيينه من دمشق يقوم بجمع الخراج ويؤم المسلمين للصلة ايام  الجمع ليدعون للخليفة بطول العمر 

الولى تمتد منذ قيام العباسي لثلثة مراحل العصر يقسم المؤرخونم,, 1258/750ورابعا-مصربالعهد العباسي ببغداد ,,بين 

هـ ويطلقون عليه العصر العباسي الول.أوالعصر الذهبي وحكم خلله 232م/842هجر يو132م/749الدولة العباسيةبين 

هجري139م /756أبي جعفرالمنصورالذي بنى مدينة بغداد عام منهم مؤسسهم ابيي العباس السفاح واخيه تسعة خلفاء 

المئأمون واخيه المعنصم واخيه المتوكل وكانوا خلفاء اقوياءوهارون الرشيد واولده المين القتيل وولده وولده المهدي و

ويهتمون بشؤون بلدهم ورغيتهم ويعينون الولة بالمصار ويشرفون عليهم ,

 هجري و232م/847والفترة الثانية يقسمها المؤرخون لربعة عصور تبدأ بعصرحيث نفوذ التراك الذي امتد بين 
هجريوظهرت فيها حركات تمرد منها 334م/945

 ثورة اجتماعية قام بها فقراء الزنوج الذي جلبهم ال عباسيون من بلد السودان ثورة الزنج
م/869ليعملوا بمزارعهم وحقولهم وبساتينهم بظروف قاسية وثاروا بئاقليم البصره بين  

هـ كما اشرنا عند الحديث عن العراق 270م/883 هجري و 255

هجري وانشقوا317م/908اليساريون ( الشتراكيون والعلمانيون )عام  القرامطه وثورة
عن الدولة الفاطمية وقاموا بثورة اجتماعية وكانوا من دعاة التدين العقلني وليس

الطقوسي فكانوا من بين من اشار الى الدين قد يكون (افيونا مخدرا و ملهما للشعوب
طبقا لدرجات وعي وثقافة واخلص لمرائه وائمته وقادته .واعتبرها بعض الباحثينبالفكر

بجنوبالسياسي والجتماعي من أوائل الثورات الشتراكيةبالبلد العربية حيث اندلعت 
العراق والحواز ودخلوا شبه جزيره العرب حيث كان لهم نفوذ بمقاطعة الحساء وبرز دور

عاما22احد رجالتهم (بشر بن مفلح العيوني) واخذو الحجر الئاسود من مكه وبقي معهم 

والدوله الحمدانيه بنواحى الموصل و حلب 

والثالثة تتميز بهيمنة بعض العوائل التي استقلت اداريا وعسكريا عن بغداد ولن تعد ترتبط
بها ال بدفع بعض الخراج والدعوة للخلفاء بطول العمر اثناء الصوات .ومن تلك العوائل

والسللت 

في بلد فارس  وما ورائها,,ظهرت سللة الصفاريون الفرس وسللة السامانيون الفرس 

وفي شمال افريقية, ,, سللت الفاطميون والمرابطون والموحدون  

http://arz.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B7%D9%87&action=edit&redlink=1
http://arz.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AC&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A


 بينالسلجقة التراكوسللة هجري 334م/945سللة البويهيون الفرس بين وفي العراق مركز الخلفة ,

. هجري كما اشرنا565م 1258هـ ,وسللت اخرى تنفذت حتى سقوط الخلفةعام  590 م/1194هجري و447م/1055

وفيما يتعلق بمصرفقد ظهرت فيها عدة سللت,,

 سللة من اصول تركية حكمت مصر وسوريةوفلسطين وكان مقرهمم.905/868-سللة الطولونيون التراك بين  1

كان من الجنود التراك بجيوشم و884/868بين  طولونوحكم فيهم احمد بن التي تقع ضمن مدينة القاهرة  القطائعمدينة

م رئيس الحرس الخاص للخليفة العباسي المتوكل الذي اقطعه ( منحه) الحكم بولية854أصبح منذ عام .وتدرج فالعباسيين

م عن طريق مناورات سياسية مع القادة العسكريين أن يضم سورية 877منذ  مصرالغنية بتواريخها وثواريخها وتمكن 

العتراف بئاستقلل حكمه ب مصروسورية وفلسطين وتمكن ان ينتزع م895/884بين  خمارويه ابنهوخلفه .,وفلسطين

م حيث تطورت 904-896بدئأت امارة الطولونيون تضعف بعهد ابنه هارون بين .والمعتضد عندما زوج ابنته للخليفة

فعادت مصرمؤقتا لنفوذ مباشر للخلفة ببغداد القرامطةالصراعات بينهم وبين حركة 

وكان من قادة سللة طولون 

ونجح باستعاد مصر للدولةالقائد (محمد بن طغج) احد القادة العسكرين من ولية منطقة الصغد بولية فرغانة ( طاجكستان )

و289م/901بين المكتفي  العباسية من هيمنة القرامطة وذهب مصطحب ا ولديه محمد وعبيد ا،لبغداد حيث الخليفة العباسي
هـ الذي قرر حبسه مع ولديه لنه لم يرسل للخليفة اية مساعدة مالية وتوفي بالسجن وتم اطلق سراح ولديه295م 908

عامل الخراج بالشام فحل أحمد بن بسطام فارس،في حين التحق محمد بخدمة ببلد شيراز حيث التحق عبيد ا بخدمة أمير

محله القائد ( طفج)

الذيهجري الملقب ( ابو المسك) 357 م/968هجري و 292 م /905 عاش بين) كافور الخشيدي والقائد الحبشي (

وتوسع مصر م واليا على 966م وصار 946عام  محمد بن طغج بعد وفاة بمصر وسورية الخشيدية صارأحد حكام الدولة

 زاره الشاعرالعراقي المتنبي بئاسم الخلفة العباسية وملكا بمصر م 989حتى وفاته عام  وسورية بفلسطين 

قادما من دويلة الحمدانيين بشمال العراق ولم يجد ترحيبا منه فقال عنه شعرا عنصريا قاسيا جاء فيه 

ل تربط العبد ال والعصى معه – ان العبيد مناكيد اناجيس 

الفاطميون اسره شيعيه تنتسب لفاطمة بنت محمدم.1171/969-سللة ودولةالفاطميون بين 2و
عشرية وانجبام وتزوجت  من علي ( عميد السالة العلوية الثني 615ولدت بمكة عام 

والخرين من الذين شعروا بالظلم لما تعرض له اجادهم الحسنالحسن والحسين 
والحسين على يدي ابناء العم المويين القريشيين وعلى يدي ابناء العم القرب

العباسيين الذي استغلوا اسمهم واخذوا السلطة من المويين ثم تنكروا لهم ونكلوا
بهم ,وعنما استمر المويون ومن بعدهم العباسيين يمارسون النفراد والستئثار بالسلطة

بدئات الحركات النشقاقية تتمرد ضد المويين والعباسيين فظهرت ببلد فارس وشمال
م اسس (خليفتهم الول906افريقية ومصر وكانت الحركة الفاطمية جزئا منها .وفي عام 

المهدى) ما اسماه المارة الفاطمية بتونس احدى دول شمال افريقية التي كانت هي
الخرى كما هو حال بلد فارس وشرقا مسرحا لظهورامارات ودويلت متمردة او مستقلة

ماليا عن مركز الخلفة العباسية ببغداد 

ابن المهدى ,وفي عام القائم بأمر ا (الخليفة الفاطمي )وخلفه ابنه القائم بأمر ا ثم خلفه

م تعرضوا لهزيمة على ايدي( سللة البربر المرابطين) وتمكن بعض قادتهم  الهروب989

http://arz.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85_%D8%A8%D8%A3%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D8%BA%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AE%D8%B4%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%B4%D9%8A%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%B3%D8%B7%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D9%81%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B6%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%82%D8%A9


المعز لدين الذي وصلته بعض الرسائل منلعدة جهات منها مصر التي وصلها الخليفة 

وصل (المير/ الجنرال ) م358 ربيع الثاني 14م /969من اذار 6وفي مصر تطالبه للمجئ ,

جوهر الصقلي الذي لعب دورا لصالح الفاطميين كالدور الذي لعبه( بربروس)  صقلي اخر

لصالح السلطان العثماني سيمان وولده بمطلع القرن السادس عشر حيث جاء جوهر

عباسية واستقبله بعض وجهاء مصربسفن لميناء السكندرية دون ان يجد اية مقاومة 

وعقدوا معه مثلما عقدوا مع عمرو بن العاص اتفاقية امان وحماية والعمل على تئامين

طرق الحج لمكة الذي كان يتعرض حجاجه لسلب وقتل من بعض القوى المتمردة ومنها

وظمان الحرية الدينيةللمسيحيين القباط ولليهود حيث كان المسلمون ببلد(القرامطة )

كما تمكن جوهر الصقلي بجنده القليليينالشام ومصريتبعون الطريقة الشافعية ,

محاصرة  جند الخشيديه و الكافوريه الذين تجمعوا بالجزيره على النيل وانهارو امام جيش

نسبهعسكر بالقرب من منطقة القسطاط وسماه (المنصورة اي المنتصرة ).الذي جوهر

لتصبح منافسة بقدراتهاللمنصور المعز لدين ا الذي عندما جاء لمصر سماها (القاهره ) 

 فدان70وبنى جوهر قصرا كبيرا بمساحة العسكرية لمكة ودمشق و بغداد وغرناطة .

م بني بجوار970  مايس 5ليكون مكان اقامة الخليفه الفاطمى واهله واتباعه و فى 

القاهرة احياء  (حارات )زويله وكتامه و برقيه و اسكن بها قبائل عربية ,كما بنى حول

 فيه ابواب زويله و باب الفتوح وباب النصرو باب البرقيه و الباب 12القاهرة سورابعلو 

الجديد وباب القنطره وباب السعاده و مع نمو القاهره و تجديد السور ضيفت ابواب اخرى

 حزيران21م بدءا جوهر بناء (جامع القاهرة )وانهى بناؤه يوم الجمعه 970و فى نيسان .

 للخليفة العزيز بال مواليد مدينةهـ وبجانبه قصرا سماه الزاهر361رمضان  7 م /972

 هجري واعلن عن نفسه خليفة حتى وفاته362  م /972  المهديه بتونس و جاء لمصر حتى 

 وسك الدينار الفاطمي مييزا عن الدينار العباسى كتأكيد على.  هـ365  /  م975  عام 

استقللية مصر القتصاديه فئانخفظت قيمة الدينار العباسى وقل تداوله 

دينار الخليفة الفاطمي المعز لدين ا

وبعهد معزالدين بال الفاطمي زاد خطر ثورة القرامطه ضده  حيث هددون مصر برا وبحرا 

غير ان الهالى ساهموا بالتصدي لهم و اسروا بعضا منهم.مما برر للمعز ان يهتم بالجيش

ويوسعه تسليحا و عددا حيث استخدم بعض العناصر من السودان والتراك ووسع مينائي

السكندريةعلى المتوسط والقاهرة على النيل واضاف ورشات لصيانة و صناعة السفن

ستمائة مركب حربي اشار لهاوالبواخروالمراكب التجارية والعسكرية و تم بعهده صناعة 

 هجري و764م/1364المؤرخ المصري أحمد علي المقريزي عاش بالقاهرة (لحقا) 

ير مثلها(بئانه لم  السلوك لمعرفة دول الملوكهجري باحدى كتبه العديدة  منها 845م/1442

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83_%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9_%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Calif_al_Muizz_Misr_Cairo_969_CE.jpg


.فيما تقدم كبرا  ومتانة وحسنا  )

م/975حكم بين  العزيز بالتوفي الخليفة المعز فخلفه ولده .هـ365/م975وفي عام 

 حيث  وكان هو الخر سمحا مع القباط واليهودهجري 329م/998هجري ووفاته عام 307

سمح لهم يمارسون طقوسهم بحرية وعين على كنيسة القيامة بالقدس موطن السيد

استوز  المسيج بطريكا من مذهب الملكانيين اي الذين يرون بعيسى نبيا وملكا (سلطانا) و

وتزوج من قبطية روسية الصل انجبت  عيسى بن نسطورس واليهودي يعقوب بن كلس 

واهتم العزيز بال بالتوسع الخارجى جيث امتدت الدولة الفاطمية  له الحاكم بئامرا 

بعهده من اقصى شمال افريقية السلمية حيث موريتانيةوالمغرب الواقعتين على الضفة

الجنوبية الشرقية للطلسى حتى شرق بلد فارس و من اقصى بلد الشام بما فيها

حمص وحماه وانطاكيةبالشمال وبعض شواطئ وموانئ شه جزيرة العرب جنوبا على

و صاريدعى   الرغم من وجود النظام العباسي والوليات والمارات المرتبطة به ولو اسميا 

له بصلوات الجمعة والعياد بجوامع الموصل و اليمن وصار اباطرة القسطنطينية الذين

كانوا يعانون حصارا مزدوجا من المبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة عاشت بين

م والبابا الكاثوليكي برومةوصراعات وجروب مع العباسيين اعداء الفاطمين1804 /962

وطبقا لمنطق المصالح السياسية التي تتفوق غالبا على الدين والمذهب فصاروا

الذي بادلهم الرغبات نفسهاحيث كان يطمع لن يغزو الندلس حيث الدولةيتوددون للمعز 

فقد عرفتنابعد البسملة (الموية السنيةالتي بعت رسالة تهديد لخليفتهاالذي رد عليه (

ويقصد نسب الفاطميين الذي كان يشكك به امويو فهجوتنا،ولو عرفناك لهجوناك )

الندلس 

الحاكمهجري توفيالخليفة الفاطمي الخامس المعز وحلفه ولده 329م/998وفي عام 

م1021واختفائه عام 996م من القبطية الروسية وحكم بين 985.مواليدمصر عام بأمر ا

وكان على عكس والده وجده ضعيفا ورحعيا وغير متسامح مع المسيحيين الذين امر بهدم

كنيستهم المركزية ببيت لحم بالقدس موطن السيد المسيح مما الب ضده الكنائس

الوربية التي قامت باعداد حملت صليبية (لنقاذ ما اسموه بيت الرب من يدي الكفار)

م على الرغم من انه ادان هدم1031/991بظل عجز الخليفة العباسي القادر حكم بين 

الكنائس باعتباره يتنافى مع السلم وان الفاطمين شئانهم شئئان القرامطة الذين هدمو

الكعبة واخذوا الحجرالسود لمدة اثنين عشرين سنة وجمع الطائع علماء بغداد و قضاتها و

كتب محضرا طعن فيه بنسب الفاطمين واعلن فيه ان الحاكم بأمر ا و اسلفه ادعياء

 بنت محمد و زوجة على بن أبى طالب وإنما همخوارج ليس لهم علقة نسب فاطنة
كفار فساق زنادقه ملحدون معطلون وللسلم جاحدون و لمذهب الثنويه و المجوسية

معتقدون و مضى على المحضرعلما و قضاه بغداد وبعتت منه نسخا لنواحى الوليات

السلميه ,,

كما ظهر ( أبو ركوة ) ادعى انه بينتسب لبنى اميه و جمع جيشاو هاجم حدود مصر

بمصر فبعت له البحيره الغربيه بتأييد من امويي الندلس وانظم له بعضا من بنى قره من

الحاكم بأمر ا جيشاانظم لخصومه فبعت جيشا ثانىا فهرب ابو ركوه نحو الصعيد وقبضوا

 عليه بالنوبه بالسودان وجلبوه للقاهرة واعدموه

هجري سقطت الدولة الموية بالندلس حيث تحولت الندلس871م/1031وفي عام
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لمارات طوائف متنارعة اندحرت جميعها وعلى مراحل اخرها طائفة بنوالحمر بغرناطة

م حيث غادر اخر امراؤها (عبدول) باكيا للمغرب 1492عام 

كما ان الخليفة الحاكم بأمر ا رفض فكرة نقل السلطة الروحية والسياسية من الب

لبنه من خلل رغبته بحرمان ولده الظاهر من العرش حيث اوصى بولية العهد لبن عمه

وادت لنقسام بين الشيعه والسماعيليه.عبد الرحيم بن اياس

 فقتلت اخته ابن اياسم اختفى بصورة غامظة الخليفة الحاكم بئامر ا1021وفي عام 

يبلغ سن الرشد فبقىونصبت الظاهر ابن الحاكم على العرش على الرغم من انه لم 

الحكم بين يدي عمته و رجال الدوله. وعندما بلغ الظاهر سن الرشد وتمت مبايعته كان

الخمر علناضعيفا وقليل الخبرة غير انه( اكثر تحررا) من ابيه وجده فسمح بشرب 

للمسيحيين ظنا منه بئان ذلك سيخفف غضب مسيحيو الشرق والدول الوربية المسيحية

ضد السياسة المتعصبة التي مارسها ابوه ضدهم 

  م الذي1025   – 958  كماوقع الظاهر اتفاقية مع المبراطور البيزنطى باسيل الثاني حكم  

و يعين خطيبا يخطب فيه للظاهر الذي تعهد بئان يقوم     القسطنطينيه  سمح يفتح جامع ب

كما استمرت بعض  لقيامةببيت لحم بالقدس ,  ا     باصلح التخريب الذي احدثه والده بكنيسة

الكنائس العربية الكاثوليكية تستغيث بالكنائيس الكاثوليكية فئاستجابت لها البابوية برومة

1099 فرنسة وتمكنوا عام م التي انطلقت من1096   عام    اولى الحروب الصليبية1089  التي نظمت عام 

من الكفرة اليهود والمسلمينمن احتلل فلسطين بحجة تحرير بيت المقدس 

هـ توفى الخليفة الظاهر فتولى الخلفه ولده المستنصر بال427/م1035وفى عام 

.م حيث كان هو الخر لم يبلغ سن الرشد1094-1036 سنة امتدت بين  58الذي حكم 

حيث كان له سبع سنين وخضع بدوره للفقهاء والقضاة الذين حاولو استغلل المر وقيادة

جيش نحو العراق المر الذي دعا الخليفه العباسى القائم بأمر ا ان يصدر فتوى ثانية

وقعها علماء وقضاه بغداد ووزعوها على الوليات التابعة لهم تكفر الفاطميين  

هـ تمرد القائد العباسي ابو الحارث البساسيرى ضد الخلفة448/م1056وفى عام 

العباسية واعلن ولئه للخليفه المستنصر الفاطمي الذي ارسل له مال ورجال  فدخل

هجري وهرب الخليفه العباسى القائم بأمر ا و اخد450م/1058البساسيرى بغداد عام 

البساسيرى عمته و بعثها القاهره و خطبت جوامع بغداد للمستنصر الفاطمى لمدة عشر

طغرل بك التركى السلجوقى.قبل ان يقود اشهر و قلدتها البصره ومدن عراقيه اخرى 

القائم ليقع تحت هيمنة السلجقةجيشا ودخل بغداد و قتل البساسيرى فرجع الخليفه 

البزورى وزير المستنصر مع المعز بن باديس نائب الفاطميين.بين نشبت صراعاتكما 

كما انقطعت الخطبه.بالمغرب الذي الغى الخطبه للفاطميين وحولها للعباسيين

. هـ469/م1076هـ و 462/م1069للمستنصر بالحجاز لصالح لخليفه العباسى من 

هـ ظهرشحةمياه النيل و تدهورت احوال مصر القتصاديه لمدة457/م1065وفى عام 

سبع سنين كما يقول المقريزى الذي سماها الزمه العظمى 

و Rogers I و اخوه Robert Giscard م دخل صقلية النورمانديون بقيادة1091وفى عام 

استوليا عليها وطردو الفاطميين واضطر الخليفة الفاطمي المستنصر ان يستعين

)الذي كا واليا لولية عكة للشراف على الوضاع الداخلية لمصر بدر الجمالىب(الرمني 
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وجلب معه بعض مستشاريه ومعاونيه وحراسه من الرمن الذين بدئا ينموا نفوذهم

القتصادي بمصرر تدريجيا مما يعني تراجع دور الخليفة وهيمنة وزيره الذي لم يكن له

نفس الدور بعهد الخلفاء الفاطميين الوائل الذي دب بهم الضعف كما دب بالخلفة

العباسية ببغداد

الفضل وصار اقوى من والده و خلف بدر الجمالي ولده شاهنشاه واضاف لنفسه لقب

نزارالذي لم يكنم كان من المفروض ان يرثه 1094فعندما توفى المستنصر بال  عام 

 على علقة حسنة مع الوزيرشاهنشاه الذي فضل اخاه الصغر أحمد ونصبه بئاسم

 انقلب فكريا ( عقائديا ) فئانقسم.مما يعني1101/1094 حكم بين المستعلى بالالخليفة 

الفاطميين لقسمين هما 

قلعةوا ب () او(الدروز )الذين ذهبوا للبنان واستقراتباع نزار (  السماعيليون النزاريون

النزاريين وصارو اعدائا لفاطمي.\ وبعظهم ذهب للشام و عرفوا بئاسم الحشاشين)آلموت

.مصر و انتهزو كل فرصه ليذاتهم

 هجري526.م /1130واغتياله1101 بين المر بأحكام اوفاطميوا مصر الذين حكم فيهم 

فصارت السلطهعلى يدي عملء نزارالحشاشين فمرت الخلفه الفاطميه بأزمه كبيره 

و اختارا (عبد المجيد) ابن عم المر ليحكم هزار الملوك وبرغشاللفاطمية بينيدي الوزيران 

اسميا  

.م وبويع بالقاهرة يوم مقتل ابن عميه أبو علي( أحمد1149-1130 بين الحافظ لدين اوخلفه 

بن الدفضل)الذي كان من بين المعتقلين المتهمين بمقتل ( الفضل) واخرجه الجند بعيد

الذي اختار( هزار الملوك) وزيرامقتل الخليفة المرباحكام ا وبايعو الحافظ لدين ا  

 وقتل) الذي تمردلقبه كتيفات ( غير ان برغش حرض ابا على احمدبن الفضل شاهنشاه 

قبض على الخليفه الحافظ و صارهو الحاكم الفعلي على الرغم.ووزيراهزار الملوك وصار 

من ان لم يكن من الفاطميين بل من الماميين الثني عشريين وبدئا يضيق على المذهب

والغى اسم اسماعيل بن جعفر الصادق من المامية الثني عشرية ويشكل.السماعيلى

اخر الئمة لدى السماعيليين والغى ذكر اسم الحافظ لدين ا من الخطبه و ألغى الذان

لغائب السماعيلى وسك دنانيرا جديده بإسم دينار المهدي المام الثنا عشر ا

م/1131وقبل ان يكمل احمد بن الفضل ( كتيفان) عاما على تسلطه تم بتشرين الثاني 

الحافظ لدين ا مع استمرار مشكلة شرعيةهجري اغتياله اطلق سراح الخليفة 526

الحافظ.فبحث الحكم المذهبيه موجوده لن الطفل الطيب الخليفه الشرعى كان متخفيا

. في حين بقي اهل اليمن يخطبون للطيب.عنه وقتله  فانقطع الفرع الفاطمى الصلي

كما قررالحافظ تعيين وزرا له منهم ولده الكبير سليمان الذي توفي بعد شهرين فإختار

قرر توزير رضوان ثم سجنه سبع سنوات ثم قتله وبقيولده الثالث حيدر لولية العهد و

الحافظ بل وزير عشر سنين. قبل ان يستعين بالوزير الكمل الذي قتله ايظا واستوزر

(يانس موله) الذي اغتاله سما فئاستوزر ولده الحسن الذي تمرد وطغىوقتل أربعين

أميرا،مما دفع والده ليغتاله سما 

 -1194 الظافر بدين ا وحكم بين  توفي الخليفة الحافظ فخلفه ولده 1194وفي عام 

م وخلفه الخليفة الفاطمي الرابع1160-1154.م وخلفه الخليفة الفائز بدين ا بين 1154
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 ولد بمحرمالحافظ لدين اعشر والخير(الخليفة العاضد لدين ا عبد ا بن يوسف بن 

 هجري اي كان عمره تسع سنين  وكان كما يروي555 هجريا وبويع برجب عام546عام 

والنزاع بينالمقريزي كريما  ومتغاليا  على من يخالفة بمذهبه .  وعاصر نهاية دولة بني رزيك 

 لمصرصلح الدين اليوبي وابن أخيه أوسد الدين شيركوه لتولى الوزارة.ووصول الضرغام شاور والوزير 

وقضيا على الضرغام.وشاور فيما اوستولى الصليبيون على ميناء صور بلبنان 

 توفي اخر الخلفاء الفاطميين وهو الخليفة الفاطمي العاضد لدين567م /1171وفي عام

ا عن عمر واحد وعشرين عاما فقط وبذلك انتهت الدولة الفاطمية التي بدئات بتونس

عاما  ولذلك امر صلح الدين262.بعد ان عاشت 934-909حكم عبيد ا المهدي على يدي 

   المستضيء بأمر اان تكون خطب ايام الجمع والعياد لصالح الخليفة العباسي 

م1342/1174السلطنة اليوبية بمصرودول بلد الشام بينوسادسا-

هم أسرة عراقية كردية وليست تركية تأسست على يدي القائد الموحد والمحرريوسف بن القائد ايوب وعمل بجند عماد الدين

 عم صلح الدين قائداأسد الدين شيركو صارأخوه كما دمشق ثم واليا على تكريت زنكي وصار واليا  على

م بمدينة تكريت بشمال شرق بغداد وجنوب شرق الموصل وحكم من اليوبيين1138 وسف بن ايوب عام .وولدهلزنكي 

بمصر كل من

م/و1174 هجري وحكم مصر بين 532م/1138-الملك الناصر صلح الدين يوسف بن أيوب ولد بمدينة تكريت عام 1 

وبعض المؤرخينوالطريقة القادرية المذهب السنيوتبع متصوفا اهجريوكان 589م/1193هجري وفاته عام 610

 الشاعرة لخذ الرأي والمشورةوأظهرالصوفية و كان يصحب علماء أشعرياا قالوابإنه كان المقريزيومنها المصري 

  ضد فلسطين وبعضا من مدن تونس1098العقيدة الشعريةوقاد عدمة حملت ومعارك ضد الغزوات الصليبية التي بدئات عام 

بالملك العادل،ولملقب  سنقر اآق بنزنكي نورالدين محمود هجري توفي 569م/1174ومصر وسورية ولبنان ,وفي عام 

بعد وفة والده وقام بتوسيع إمارته بشكل حلبحكم. لعماد الدين زنكي هوالبن الثانيوسنة 88عن عمر الناصرأمير المؤمنين 

 فتزوج صلح الدين من ارملته التي كان لها طفل صغيرا واستعمل صلح الدين.الصليبيين تدريجي،وورث عن أبيه محاربة

 وحتى شمال شرق الفرات وجعلها كلها تحت رايته فصاروسائل الترهيب والترغيب مع امراء دمشق وحلب وحمص وحماه 

يملك مساحة جغرافية واسعة وامكانيات بشرية ومالية مع قيادات مخلصة وكفوئة ولقب نفسه السلطان العادل مع بقائه رسميا

خاضعا لخلفة العباسية الضعيفة ببغداد وكرس جهده للتخطيط والتدريب والتجهيز للمعركة الفاصلةلتحرير المقاطعات التي

 منذ عامRichard Coeur de Leonانكلترة  وملك Luois IXاحتلها الصليبيون الوربيون وخاصة ملك فرنسة

)La Valle d'Hittineحطينم استطاع صلح الدين  تحريرالقدس بانتصاره بمعركة وادي  1187 ,وفي عام1090

اجبر ممن بقي من الغزاة الوربيين بمن فيهم ملك انكلترة علىالمعركة الحاسمة والنهائية المظفرة له حيث التي كانت 

فصار صلح من أكثر الشخاص تقديراا من العالمين الشرقيالعودة لوطانهم بحرا بما زاد ثمنه وقل وزنه 

الوسلمي والوروبي المسيحي،حيث كتب بعض المؤرخين الصليبيين عن بسالته بعدد من

ريتشارد ة  إنكلتر باحترام خصومه ل وسيما ملك مؤاب في لقلعة الكركالمواقف ،أبرزها عند حصاره 

والشعار،وورد ذكره بعدد من القصص والشجاعة الفرووسيةر فصار رمزاا من رموز الول قلب الوسد

 ول زالت تخلدLe Chevalierويعرف بالعالم الوربي بالرجل الشهم النگليزية والفرنسية واليطالية والوسبانية 

.اسمه اسمه الف الكتب وعشرات من الشوارع منها شارع عند قصورفرساي بباريس 

 والظاهر لوليةوفلسطين دمشق لوليتي الفضل كما عين صلح الدين الذي كان يحكم من القاهرة ولتا هم

./المقريزىواليمن واليمن الحجاز والموصل وتوران شاه لوليتي والشوبك الكرك. والعادل لولتي حلب
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المواعظ والعتبار في ذكر الخطب والثار 

  
هجري589م/ 1193هجري و 532م/ 1138 بين Saladinيوسف صلح الدين البوبي 

خلل وم.1198 /1193م خلفه ولده العزيزنائبه وحكم بعيد وفاته مصر بين 1193-بعيد وفاة صلح الدين عام 2و

.وتوفيبهرم منقرع،لكنه استسلم أمام صعوبة تنفيذ تلك الفكرة، لكنه نجح في الضرار أهرامات الجيزةحكمه،حاول هدم 

العزيز بحادث صيد

هجري595 م/1198حكم عاما واحدا فقط هو  صلح الدين اليوبى-الملك المنصور ناصر الدين محمد بن العزيز بن 3و

،كان عمره تسع سنوات.وتولى المسئولية عنه بهاء الدين قراقوش التابك غير ان عمهالدولة اليوبيةوهو ثالث سلطين 

الملك الفضل على بن صلح الدين اليوبى أخذ منه جميع السلطات وأنهزم أمام العادل القادم من دمشق. 

م/1218 هجري و596م/ 1200-الملك العادل سيف الدين أحمد بن أبي الشكرأيوب  شقيق صلح الدين حكم بين 4و

حلب،ويمده بالموال والجند.كما وله مصر على الشاموكان صلح الدين ينيبه حال غيابه بهجري 615

 هـ،ووسيرلها ابنه612 عام اليمنهـ)،و598م وبعد وفاة صلح الدين ضم حلب عام (1186-1183بين 
م وسلطاته بين أولده   الذي صار حاكما بمصر فيما قسم بلد الشامالكاملالملك المسعود كما  قس 

615 مقاطعة ميافارقين وما جاورها.وتوفي العادل عام الوحديما اعطى ولده والشرفف المعظمبين 
ا لصد حملة صليبية  على وسواحل الشام هجري بالشام،بينما كان متوجها

-الملك الكامل ناصر الدين محمد بن الملك العادل أبي بكر بن أيوبالملقب ابو المعالي5و
ا عفيفا عن الدماء،مهيبا،وكان عارفا ب بالحديث و وعمل مع والده  عشرين سنة وكان حازم 

م/1218الدب ومحب المجالسة العلماء فيه عدل وكرم وإحياء وله هيبة شديدة .وحكم بين 
1218 ووله أبوه عام  للصليبيينس  عن بيت المقدهجري.تنازل 635م/1238هجري و 576
،وسروج( اورفة )،والرها حرانهجري مصر واتجه لتوسيع ملكه فئاستولى على 615م/

 ضد الصليبيين وحكم مصر  وتملك حران وآمدبدمياطوله مواقف بالجهاد  وبلد الشامية. وآمد،والرقة
ودمشق التي تملكها لمدة شهرين حيث   مرض فيها بالسعال والوسهال عشرين ليلة ،وصار برجله

هجري635نقرس فمات في رجب .
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 المبراطورية الرومانية المقدوسة أمبراطور وفريدريك الثانيالكامل محمد بن العادل من اليمين 

 هجري وتولى الحكم بعيد وفاة603-العادل سيف الدين أبو بكر بن الكامل مواليد عام  6و
هجري من قبل اخيه نجم637م/1240هجري وتم خلعه عام 635م/1238 عام الكاملأبيه 

الدين ايوب لنه انشغل بالفسق والترف واللهو

- الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الملك الكامل محمد بن العادل أبي بكر بن أيوب 7و
 /م1249 عام  بـالمنصورة وتوفى  هـ603 / م1205 بالقاهرةلقب( بـ أبي الفتوح)(ولد 

م.وكان يحب العمارة ويشرف بنفسه على التصاميم1249/ 1240حكم بين و). هـ647
علىقلعة  هجري بنى 638وشيد بمصر ما لم يشيده أحد من ملوك بني أيوب ففي عام 

، وأقام جسراا بين الجزيرة ومصر (المدينة). واوسكن فيها معالفسطاطجزيرة الروضة تجاه مدينة 
 لتكون مركزاا للجيوش المتجهةمدينة الصالحيةم بنى 640المماليك بدلا من قلعة الجبل وفي عام 

المنصورةوهو أقدم مساجد  ومسجد الصالح أيوبللشام،وانشأ بها المساجد والوسواق والطواحين 
ويتصف بأنه تحفة معمارية وتم ترميمه من قبل وزارة الوقاف ويقع بشارع الملك الصالح حالياا بشارع

بمنطقة بين القصرين بالقاهرة.لتدريس فقه المذاهب المدارس الصالحية. وبالمنصورةالعباوسي 
بابعلى النيل بناحية اللوق ( وقصور اللوقالربعة لول مرة في مصر.ودفن الصالح أيوب بقبتها 

 ومنتزه الكبش جامع ابن طولون بجوار جبل المقطمشيده على  وقصر الكبش فيما بعد) اللوق
 بمصر ودخل بصراعات مع ايوبيالمماليك البحريةوأنشأ على بركة الفيل بين مصر والقاهرة  

، هجم الملكنابلس، وبينما كان الصالح أيوب في  هـ637/م1239،,وفي عام  الشام
الصالح عماد الدين إسماعيل، عم الصالح أيوب،على دمشق وملكها بالتفاق مع الملك

 واعتقل المغيث بن الصالح أيوب. ولما علم الصالحصرخدحمص، والمير عز الدينامير  
أيوب أن عمه الملك الصالح عماد الدين إسماعيل قد خان العهود واستولى على دمشق

بغيبته توجه لحماية قلعتها،التي سقطت بيدي الملك الصالح عماد الدين،فقرر العودة
لنابلس حيث تخلى عنه الكثيرين من جنده الذين ذهبوا لدمشق ولم يبق معه سوى

بضعة أمراء ونحو الثمانين من مماليكه. واستجار بإبن عمه الناصر داود صاحب الكرك الذي
له ثلثمائة فارس بدعوى  حمايته ولكنهم قبضوا عليه مع جاريته شجر الدر بعد أن اعتقلوا

ونقلوا  الصالح أيوب إلى الكركممن بقي معه من مماليكة وزعموا بان الممالكيك قتلوهم 
ومعه شجر الدر التي   أنجبت منه بغضون ذلك ابنهما خليل ومملوكه ركن الدين بيبرس البندقداري

 الذي تسلطن فيما بعد.ووسيطر أخوه السلطان العادل علىالظاهر بيبرسالصالحي ، وهو ليس 
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عرشه بمصر واروسل العادل إلى الملك الناصر داود في الكرك يطلب منه إروسال أخيه الصالح أيوب
 معتقل بقفص حديد مقابل منحه أربعمائة ألف دينارو دمشق. فرد عليه الناصر داود بروسالة تقول

( وصل كتاب السلطان،وهو يطلب أخاه إلى عنده في قفص حديد، وأنك تعطيني أربعمائة ألف دينار
مصرية،وتأخذ دمشق ممن هي بيده وتعطيني إياها،فأما الذهب فهو عندك كثير،وأما دمشق فإذا

أخذتها ممن هي معه، ووسلمتها إلي،وسلمت أخاك إليك،) ولما وصل للعادل رد ابن عمه الناصر داود
خرج يريد الوستيلء  على الشام  التي كانت في يد عمه الملك عماد الدين إوسماعيل.وأطلع الناصر

داود ابن عمه الصالح أيوب على كتاب أخيه العادل،وكتب له أبياتاا من الشعر ليست من تأليفه
(فاصطبر وانتظر بلوغ الماني..فالرزايا إذا توالت تولت ) فرد عليه الصالح شاكراا،وأضاف  شعرا فيها

منه( أما ترى البحر تطفوا فوقه جيف..وتستقر بأقصى قعره الدرر ),

وبينما كان ملوك و امراء بني أيوب منشغلين بصراعاتهم قام الصليبيون ببناء قلعة في القدس وهو
خروجاا على أحد شروط معاهدة الملك الكامل وفردريك الثاني،فلما بلغ الملك الناصر داود ذلك وسار

 وأوستولى عليها وأخرجالمجانقبجنده من مصر  للقدس وحاصرها واحد وعشرين يوما وضربها بـ 
، ونقل العديد من صليبيها اوسرى هـ637   جمادي الولى9/ م1239  ديسمبر7الصليبيين منها في 

لمصر وكتب جمال الدين بن مطروح مادحاا الناصر داود حفيد الناصر صلح الدين: ( فناصر طهره أولا..
وناصر طهره آخرا ),ولم يعط السلطان العادل دمشق للملك الناصر داود، ولم يروسل الناصر
داود الصالح أيوب إلى السلطان العادل،وتعقدت المور بينهما ووسائت علقتهما ولم تنجح

محاولت الصلح بينهما من جهة، وبينهما وبين الملك عماد الدين إوسماعيل من جهة آخرى.
ثم أروسل الملك المظفر تقي الدين محمود صاحب حماة روسالة إلى (الخوارزمية) نقلها لهم

جمال الدين بن مطروح، يستحثهم  على مناصرة الملك الصالح أيوب ضد أخيه السلطان
( إني لم أترك الملك العادل،ومع الروسالة وضع روسالة آخرى من الملك الناصر داود كتب فيها

الصالح بالكرك إل صيانة لمهجته،خوفاا عليه من أخيه الملك العادل، ومن عمه الملك الصالح
عماد الدين،ووسأخرجه واملكه البلد، فتحركوا على بلد حلب، وبلد حمص 

وبعد وسبعة شهور من احتجاز الصالح أيوب بقلعة الكرك أطلق وسراحه الملك الناصر داود بعد أن حلفه
 وأن يعطيه نصف مصر ونصف ما  وديار بكر   والموصل   والجزيرة  أن يأخذ له دمشق وحمص وحماة وحلب 

في خزائن ملوك تلك القاليم .واشار الصالح لحقا بانه (حلف تحت القهر والسيف) ولما علم الملك
الصالح عماد الدين في دمشق والسلطان العادل في مصر ما فعله الناصر داود عزما على قتاله وخرج

،وهناك انقلب عليه المراء ،وقبضوا عليه وأروسلوا إلى الصالح أيوب  بلبيس  العادل من مصر إلى 
637   ذي القعدة عام 24  يستعجلون حضوره إلى مصرالتي وسار لها مع الناصر وعسكر الكرك. في 

هجري وصل الصالح أيوب إلى بلبيس ونزل في خيمة العادل المعتقل.وباليوم التالي دخل الصالح أيوب
.  القاهرة.أما الناصر داود فقد عاد من بلبيس إلى الكرك وقام بتسليم القدس للصليبيين

 وينماكانت الحرب دائرة بين المسلمين هـ647  شعبان15م و 1249 تشرين ثاني 23وفي 
والصليبيين، توفى السلطان الصالح أيوب وهو في الرابعة والربعين،تاركاا مصر بل حاكم بعد أن
حكمها تسع وسنين وثمانية أشهر وعشرين يوما ونقلت (شجر الدر )جثمانه وسراا بتابوت وفي

حراقة من المنصورة لقلعة جزيرة الروضة واخفت خبر وفاته،وأدارت البلد بالتفاق مع المير
فخر الدين يووسف أتابك العسكر والطواشي جمال الدين محسن رئيس القصر وأروسلت المير

 إلى (حصن كيفا ) لحضار ابنه توران شاه)المماليك البحرية زعيم فارس الدين أقطاي الجمدار
غير أن نبأ وفاة السلطان الصالح تسربلتسلم عرش البلد وقيادتها بحربها ضد الغزاة 

للملك الفرنسي لويس التاسع الذي تشجع وعبربجنده بحر أ وهجم بغتة على معسكر
المسلمين بمنطقة ( جديلة ) حيث قتل المير فخر الدين وتقهقرت القوات

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A3%D9%82%D8%B7%D8%A7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1
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http://ar.wikipedia.org/wiki/1239
http://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%82


السلميةبالمنصورة وتسلم فارس الدين أقطاي الجمدار قيادة الجيش ,ولما حاول
الصليبيون دخول المنصورة خرج لهم المماليك ومعهم الهالي وحاصروهم من عدة جوانب

تحصن الصليبيون داخل معسكرهم ثمانية أوسابيع على أمل معاودة الكرة إل أن (توران شاه وصلف
هـ،فأعلنت شجر الدرنبأ وفاة زوجها السلطان الصالح أيوب وتمت محاصرة647لمصرفي شوال 

الصليبيين الذين اضطروا للهروب نحو الشمال لدمياط فتبعهم المماليك والمجاهدون وهزموهم في

 هجرية حيث انتصر فيها المسلمون انتصاراا647في الرابع من ذي القعدة (موقعة المنصورة )

باهراا وتراجع نحو دمياط مابقي من جند لويس التاوسع الذي تعرض باليوم الثالث لهجوم آخر ,

 بن السلطان الملك الكاملالصالح نجم الدين أيوبوالملك توران شاه ابن السلطان الملك 
ناصر الدين محمد بن الملك العادل سيف الدين محمد أبي بكر بن نجم الدين أيوب بن شاد

 هجري  وأعلن روسمياا وفاة647   م/ 1248      حيث دتسلم السلطةعام مصريا اخر ملوك اليوبيين ب
هجرياي648  الملك الصالح نجم الدين أيوب و خطط لهجوم  على الصليبيين.حيث كانت باوائل محرم 

بعد أقل من شهرين من موقعة المنصورةالموقعة الثانية وهي موقعة مدينة فاروسكور التي تحطم فيها
الجيش الصليبي تماما وتم تئاوسيرالملك لويس التاوسع الذي وسيق مكبلا بالغلل للمنصورة، حيث تم
حجزه بدار فخر الدين إبراهيم ابن لقمان وفرض السلطان توران شروط علىيه ليفتدي نفسه كانت اقل

 شارل الخامس المبراطور الروماني الجرماني1525  قسوة من تلك الشروط التي فرضها لحقا عام 
ضد فرنسوا الول ملك فرنسة حيث طلب توران اطراق وسراح المعتقلين المسلمين،وتوقيعه على
هدنة لمدة عشر وسنوات.وان يدفع ثمانمائة ألف دينار من الذهب يدفع نصفها قبل اطلق وسراحه

ونصفها مستقبلا،على أن يحتفظ بالوسرى الصليبيين إلى أن يتم دفع مصفها الثاني وتم دفع نصفها
 الذي ذهب لمدينة عكة التي كانت لم تزل تحت النفوذ  لويس التاوسع  الول فعل وأطلق وسراح الملك 

الصليبي  غير انه لم يلتزم بتعهديه وهما دفع نصف بقية الفدية وعدم عودته للحرب خلل عشرة
وهو من مواليد1270  من اب  25  وسنين حيث عاد من جديد وقتل عام على شواطئ مدينة تونس في 

.. ومنحته البابوية لقب قديسا لجهاده الطويل ضد المسلمين الكفرة 1226   وحكم منذ عام 1214

غير ان توران شاه كما يذكر بعض المؤرخين بانه بعيد النصرالذي حققه بالمنصورة تنكر لدور الذي
قامت به زوجة ابيه شجر الدر لدامة الحرب وتنازلت له ليحكم طالبها باموال أبيه  ولم يصدقها بانها

أنفقته لدارة شؤون الحرب وتدبير أمور الدولة،ولما شعرت بالخطر منه هربت للقدس خوفاا من غدره 

،أصحاب الفضل الول  بالنصر العظيمالمماليك بذلك بل أمتد حنقه ليشمل أمراء توران شاهولم يكتف 
 التي قادها لويس التاوسع ملك فرنسة وعمل على التخلصبالحملة الصليبية السابعةوإلحاق الهزيمة 

منهم غير أنهم كانوا أوسبق منه وهو ما دفعهم ليتغذوا به قبل ان يتعشى بهم حيث تمكن في
 م ( اقطاي المملوكي )من اغتياله بعيد مأدبة أقامها ليغدر بقادتهم  1250الثاني من مايس  

.م1250 عام توران شاه اغتيال 
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علما بان اليوبيين حكموا بعدة وليات خارج مصر.منها 

العادل الولو 1196-1193 الفضلو م 1193-1174 صلح الدين اليوبيايوبيو دمشق ,,كل من,, 
الصالحو 1237-1229 الشرفو 1229-1227 الناصر داوودو 1227-1218 المعظمو 1196-1218

1245-1239 والصالح إوسماعيل(ثاني ولية) 1239-1238 العادل الثانيو 1238-1237 إوسماعيل
 1252-1250 الناصر يووسفو 1250-1249 توران شاهو 1249-1245والصالح أيوب (ثاني ولية) 

1216-1193 الظاهر غازي بن صلح الدينو 1193-1183 صلح الدين اليوبيوايوبيو حلب ..هم كل من 
 1260-1236 الناصر يووسفو 1236-1216 العزيز من حلبو

1229/1221 والناصر1221-1191 المنصور الولو 1191-1178 المظفر الولوأيوبيو حماة هم كل من 
-1310 المؤيدو 1300-1284 المظفر الثالثو 1284-1244 المنصور الثانيو 1244-1229 المظفر الثانيو

 1342-1331 الفضل و1331

الشرفو 1246-1240 المنصورو 1240-1186 المجاهدو 1186-1178 القاهروأيوبيو حمص كل من 
1248-1263 

الشرفو 1210-1200 الوحدو 1220/1193 والعادل بين 1193-1185 صلح الدينوأيوبيو ميافارقين 
 1260-1247 الكاملو 1247-1220 المظفرو 1210-1220

1263-1249 المغلبو 1249-1229 الناصر داوودوأيوبيو الكرك,كل من 

ـنفا كل من  -1249 الوحدو 1249-1239 المعظم توران شاهو 1239-1232 الصالح أيوبوأيوبيو حصن كـاي
 وبقي احفاده يحكمون حنة  أوائل القرن السادس عشر 1283

 1229-1220 الشرفوأيوبيو وسنجارشمال شرق مدينة اربيل بالعراق 

معز الدينو 1197-1181 العزيز طغتكينو 1181-1173 المعظم طوران شاهوأيوبيو اليمن كل من 
المظفر وسليمان بنو 1214-1202 الناصر أيوب بن طغتكينو 1202-1197 إوسماعيل بن طغتكين

 1229-1215 المسعود صلح الدين يووسف بن طغتكينو .1215-1214 طغتكين

 الصل وكانت كماخوارزمية) الملقبة بعصمة الدين أم خليل،شجرة الدير (أو والملكة المعصومة
خليل الذي احترمها واحبها وتزوجها وأنجبت منه ابنهما الصالح نجم الدين أيوباشرنا جاريةالسلطان 

  اخفت العلنالصالح أيوب وبعيد وفاة زوجها السلطان  هـ648 صفرم / 1250الذي توفي في مايس 
عن موته وتعاونت مع المماليك لدامة الحرب ضد الصليبين وتنازلت للسلطان توران الذي لم يقدر فيها

شهامتها وشجاعتها ونزاهتها فساهمت هي الخرى باغتياله مع المماليك الذين بايعوها مع أعيان

 وتم نقش اوسمها على العملةهجري658م/1250الدولة وحكمت لمدة ثمانين يوما من عام 
الجيدة بعبارة( المستعصمية الصالحية ملكة المسلمين والدة خليل أمير

 على زمام المور وأحكمت إدارة شؤون البلد،وتصفيةالعرشوقبضت شجر الدر على المؤمنين) 

 على تسليم دمياطبالمنصورة الذي كان أوسيراا لويس التاوسعالوجود الصليبي والتفاق مع الملك 
وإخلء وسبيله ومن معه من كبار الوسرى مقابل فدية كبيرة قدرها ثمانمائة ألف دينار،يدفع نصفها قبل
رحيله والباقي بعد وصوله لمدينة عكة مع تعهده بعدم المشاركة باية حملة عسكرية غير انها ل قت

 بعدم شرعية تسلم مرئة الحكم فخرجالعز بن عبد السلممعارضة داخل البلدحيث افتى الشيخ 
توران شاه عن غضبهم لمقتل الشامعلن ايوبيو االكثير من المصريين بمظاهرات تطالب بتخليها ,كما 

 القابع ببغداد يقول (إنالمستعصموجلوس شجر الدر  على وسدة الحكم كماكتب  الخليفة العباوسي 
كانت الرجال قد عدمت عندكم فأعلمونا حتى نسي ر إليكم رجلا".) وبعد ان حكمت ثمانين يوما لم تجد

ا من التنازل عن العرش لزوجها المير   (أتابكعز الدين أيبكشجر الدر  إزاء هذه المعارضة الشديدة بدا
عليالعسكر) الذي تلقب بئاوسم الملك المعزبعد ان اشترطت عليه هجر زوجته الولى أم  ولده 
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وحر مت عليه زيارتهما ووساعدته علي التخلص من فارس الدين أقطاي الذي كان من القادة الذي كان
لكلمته صدى بتحركات الجند ,,كما أن زوجها عز الدين أيبك انقلب عليها عندما اعلن بانه يرغب الزواج

.فأروسلت له تطلب عفوه فاوستجاب لدعوتها وذهب للقلعة حيثالموصل صاحب بدر الدين لؤلؤمن ابنة 
 وأشاعت بأن المعز  لدين ا أيبك مات فجأة ولكن المماليك لم هـ655م/1257لقي حتفه عام 

يصدقوها فقبضوا عليها وحملوها لمرأئته الولى التي أمرت جواريها بقتلها بالقباقيب علي رأوسها
هجري وقدأثنى عليها655ربيع الول 23م/1257 مايس 3فيوألقوا بها من فوق وسور القلعة،

بعض المؤرخين لدولة المماليك،منهم ابن تغري بردي الذي قال عنها بانها كانت خي رة
داي  نةورئيسة عظيمة بالنفوس،ولها مآثر وأوقاف على وجوه الب ر )

,,
وفارس مملوكي بمعركة المنصورة ضدخوارزميه) الملقبة (عصمة الدين أم خليل ا لشجرة الديرالملكة المصرية 

صليبي الحملة السابعة

المتعصب لويس التاوسع ملك فرنسة الذي شارك بالحملة الثالثة مع ريشارد قلب الوسد وبالحملة
السابعة التتي تم تئاوسيره فيها بمصر في (فاروسكور بالمنصورة / مصر )ووسيقتل مع اولده بحملته

الثالثة على شواطئ تونس ولذلك اعتبرته الكنيسة البابوية قديسا لجهاده ضد المسلمين 

 بكتابي المواعظ والعتبار بذكر الثار،مطبعة الدب،القاهرةالمقريزىبعض المصادر

 تاريخجمال الدين الشيالود..1996،دار الكتب القاهرة السلوك لمعرفة دول الملوك.و1968
التاريخ السياوسي،قاوسم عبده قاوسمو.1966مصر الوسلمية دار المعارف،القاهرة 

. 2007والجتماعي للماليك بمصر القاهرة 

658م/1250علما بئان السيدة شجر ة الدر لم تكن أول امرأة تتولى السلطة بدولة اوسلمية عام 
م/1236،لربع وسنوات بين دلهي) بسلطنة رضية الدينهجري بل وسبق وأن تولتها ( السلطانة 

أروى بنت أحمد الصليحيهجري كما وسبق وان حكمت قبلها السيدة 638م/1240هجري و 634
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 هـ كما حكمت بعدهن نساءمسلمات منهن (السيدة532م/ 1138هجري و 492م/1098باليمن بين 
 تشرين20 و2001 تموز23) بنت الرئيس احمد وسوكارنو التي صارت بين ميجاواتي وسوكارنوبوتري

 رئيسة لجمهورية اندونيسية اكبر جمهورية الوسلمية من حيث عدد السكان بالوسلم المعاصر2004
ير بووتوووبنت الشهيد علي بوتو رئيس الجمهورية الباكستانية السيدة  مواليد كراجي باقليمبييندظي

 وشغلت مرتين منصب رئيس الوزراء.وسياوسية2007 كانون اول27 واوستشهدت في 1953السند عام 
باكستانية وهي أكبر أربعة أبناء الشهيد ذو الفقار علي بوتو من زوجته الثانية اليرانية الشيعية نصرت

 ببريطانية وعادت لبلدها قبيلوأكسفورد بالوليات المتحدة هارفردإصفهاني.تلقت تعليمها بجامعتي 
م لتقود1986 ضد والدها واعتلقلت ونلفيت مع أمها و عادت عام ضياء الحقالنقلب الذي قاده الجنرال 

م وشاركت باول انتخابات تشريعية،وفازت1988 بحادث طائرة في اب ضياء الحقالمعارضة.بعيد مقتل 
بأغلبية ضئيلة،وشغلت منصب رئيس الوزراء لول مرة في الول من كانون الول عام

م وبالحالتين اقليت من منصبيها بعيد اتهامهامع ادارتها1996 /1993م.كماحكمت ثانية بين1988
م تراجع حزب بوتو أمام عصبة باكستان الوسلمية1997بالفساد.وفي النتخابات التالية في شباط

 لتقديم ادلة لتهام بينظير بوتو وزوجها بغسلوسويسريين.الذي كلف محاميين نواز شريفبزعامة 
روالبنديم أدانتها محكمة مدينة 1999م .وفي نيسان 1998الموال ببنوك وسويسرية في حزيران 

بتهمة الفساد وحكمت عليها غيابياا خمسة أعوام ومنعتها من مماروسة العمل السياوسي .ومن محل
 لثلث وسنوات مع منعها من2002اقامتها بلندن قامت بالعتراض على الحكم الذي تم تخفيظه عام 

برويزمشرف  اصدر الرئيس الباكستاني 2007دخول البلد بسبب عدم حضورها للمحكمة،وفي عام 
ا شمل بينظير بوتو بطار اتفاق على تقاوسم السلطةفعادت لبلدها وشاركت بالنتخابات عفوا

م2007 تشرين اول 18التشريعية بئاوسم حزب الشعب ذي التوجهات الدمقراطية واليسارية وفي 
27 شخصا معظمهم من حزبها وفي 125 اوستشهد خللها كراتشيحصل انفجارين انتحاريين بمدينة 

.بعيدروالبندي م اغتيلت هي الخرى بدورها بانفجار انتحاري بمدينة 2007كانون اول من نفس عام 
خروجها من مؤتمر انتخابي

 الملقب (البانجو باندو )ويعني أبو المةو صديقبنت الشيخ مجيب الرحمنكما ان السيدة حسينة 
 (رابطة عوامي) و تضم غالبية البنغاليينبالقسم الشرقي من باكستان ،ويدور1966البنغال تزعم عام 

 م أجريت1970برنامجها الوساوسي على الحكم الذاتي لشرق باكستان( البنغال ) وفي كانون الول
22انتخابات تشريعية بباكستان وكانت أول تجربة دمقراطية بعد الوستقلل بعد حكم عسكري دام

ا من أصل 162عاما.فازت (رابطة عوامي) بالغلبية المطلقة إذ حصلت على (  عدد نواب313) مقعدا
 ويضمذو الفقار علي بوتوالجمعية الوطنية فيما جاء بالمرتبة الثانية حزب (الشعب) الذي يتزعمه 

 تشكيل الوزارة خلل ثلثة اشهرمجيب الرحمنغالبيه باكستان الغربية المر الذي يخول الشيخ 
ووضع دوستور جديديؤكد على  الل مركزية الدارة والتعددية الحزبية غير ان التناقضات الفكرية بين

مجيب الرحمن رئيس رابطة عوامي و وعلي بوتو رئيس حزب الشعب كانت عقبة أمام وضع دوستور
جديد فحزب رابطة عوامي تمسك بالل مركزية وحزب الشعب تمسك بما يسميه مركزية الدولة وأدرك

الشيخ مجيب الرحمن أن الغلبية التي تؤيده لن تقبل الحكم العسكري أو التنازل عن نجاحها
بالنتخابات.لذا دعا لضراب عام،شارك به مليين البنغاليين ودعاهم للوستعداد للتضحية بحياتهم في

 وتدخلت قوات الجيش والشرطة1971وسبيل (القومية البنغالية) فانفجر العصيان المسلح في اذار 
الباكستانية بالشطر الشرقي لقمعها حيث ارتكب الجيش أعمال بشعة ضداللف منها مذبحة الصفوة

د  م تل فيها كثير من الطباء وأوساتذة الجامعات والكتاب البنغاليين واعتقال مجيب الرحمن وقل التي قل
 للهندالتي كلفتالهندوسللمحاكمة بتهمة إالنفصال وأدت لنزوح تسعة مليين بنغالي أغلبهم من 

اثنين وتسعين الف جندي ضد علي بوتو لصالح مجيب الرحمن الذي اضطر علي بوتو الق وسراحه
فسافر فورا الى لندن حيث عقد مؤتمرا صحفيا ومنها انتقل لنيودلهي حيث تم اوستقباله كرئيس دولة
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عن قيام جمهورية بنغلديش كانت الهند اول من اعترف بها قبل بريطانية1971 نيسان 17واعلن في 
ا برلمانيا تترك ز فيه وسلطات الحكم بيدي رئيس الوزراء وصار حيث عاد لمدينة دكةواصدر دوستوراا مؤقتا
رئيس الجمهورية وسلطة رمزية فتولى رئاوسة الوزراء مع وزارات الدفاع والداخلية والعلم وترك رئاوسة
ا قدمه له الرئيس الباكستاني علي بوتو لن يتنازل له الجمهورية لبي (وسعيد شودري،) ورفض عرضا

عن السلطة وعدم النفصال عن باكستان،وقطع مجيب الرحمن علقات بلده مع اختها باكستان التي
 وان قطعت علقاتها مع اختها الكبر جمهورية الهند مما اصبحت كلهن ضعيفات1947وسبق لها عام 

م امم1972 من اذار 26 والجوت والشاي.و في القطنمن محالج  70تجاه الصين واصدر قرارا بتأميم /
المصارف والسكر.ولقب مجيب الرحمن نفسه (البانجو باندو وتعني صديق البنغال) وفي كانون الثاني

 عطل مجيب الرحمن الدوستور وصارهو رئيسا للجمهورية فرك زمعظم السلطات بيديه،واعتمد1975
نظام الحزب الواحد وأعلن حالة الطوارئ،وحل جميع التنظيمات السياوسية،وفرض الرقابة على

 من اب15الصحافةالمر الذي خلق له خصوم كثيرون من المدنيين والعسكريين الذين قاموا    في 
ا فيما خلف الشيخ ( الشهيد)مجيب1975  بانقلب واغتالوه وتصبوا خاندكار أحمد مشتاق رئيسا

 التي قادت المعارضة،وفازحزبها رابطة عوامي بالنتخابات النيابية لعامالشيخة حسينةالرحمن ابنته 
تشرين30.وصارت أول رئيسة للوزراء بتاريخ بنغلديش.كما ان السيدة تانسو تشلر صارت بين 1996
 رئيسة لوزراء تركية ممثلة عن حزب الحقيقة 1996من اذار 6و 1995اول 

م على  الخلفة العباسية بغداد وعلى بقية1260 /1258وسابعا-المغول يقضون بين
المارات المرتبطة بها  كما شارنا لهم عند الحديث عن العراق

 و1250 مايس2وثامنا-سللة المماليك السيويين حكموا بمصروبلد الشام بين 
..1517 كانون الثاني 22

المماليك السيويون هم مسلمون من اسية الوسطى وخاصة من اقليم/ ولية / دولة طاجكستان وخدموا بالجيوش العباسية

هجري656م/1258وساهموا بكل شجاعة واخلص التصدي للمغول الذين اسقطوا الخلفة البعاسية ببغداد في 

 ب معركة عين جالوت وحكم المماليك1260/658وواصلواتقدمهم لحتلل مصر ووصلوا لفلسطين حيث قضى عليهم عام 

علما بئانهم ابقوا على1517وحتى اسقاطهم من قبل العثمانيين عام 1260السيويون دول بلد الشام الربعة ومصربين 

الخلفة العباسية ولم يلقبوا انفسهم خفلئا بل ملوكا خدموا دينهم ومصرهم  وحكم منهم اربعة وعشرين اميرا منهم 

•

-السلطان الملك الظاهر سيف الدين برقوق بن انس بن عبد ا الشركسي، وولد في1
 عاما والتحق بالجيش المصري20 وعمره للقاهرة وجاء  هـ740 م /1340 عام القفقاس

 ثم أتابكاأمير آخورحيث اثبت شجاعة ومعرفة بفنون الحرب وترقيى وصار أمير طبلخانه،ثم 
 وتعزيز مواقعهم.وعندمانش ب النزاع بينهالشراكسةوعمل على جمع شمل المراء . هـ779عام 

م ملشاركا بتدبير أمور الدولة (أي وصيا على العرش)1381وبين المير بركة هزمه وحبسه.وصارعام 
 وسلطانا الصالح حاجي وتولية ابنه الطفل المنصور علء الدين علي بن شعبانبعيد وفاة السلطان 

هجري قرر ابعاد الملك الطفل الصالح حاجي ونصب784 رمضان 19م/ 1382 تشرين ثاني 16وفي 
هجري وللق ب بالملك الظاهر وسيف الدين برقوق791م/1391نفسه وسلطاناوحكم حتى اوسقاطه عام 

) الذينالمماليك البرجيةفصارمؤوسس امراء وسللة الشركسة بمصر الذين يطلق عليهم (البلرجيون أو 
م/1391 م.من قبل العثمانيين غير انه تعرض عام 1517      عاماوستمروا بحكم مصرحتى اوسقاطهم 
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 .بمساعدة هـ792م/ 1392،ثم اوستطاع عامالردن في الكركهجري لعتقاله ووسجنه بقلعة 791
أصدقائه الهرب والعودة لعرش السلطنة ثانية وعقد عدة معاهدات مع القوقاز والعثمانيين بعهد

 هـ801م /1399السلطان العثماني بايزيد الثاني الذي اندحرامام المغولي تيمور لنك وتوفي عام 
وجسر مدروسة وخانقاه ومدفن الظاهر برقوقوبكاه كثير من الناس لرفقه برعيته و من مآثره بناء 

.والغاء الضرائب على الثمار والفواكه نهر الردن على الشريعة

هجري ومقتله801م/1399-الناصر زين الدين ابو السعادات فرج بن برقوق حكم بين2و
هجري أمه خوند شيرين. التركية ولد قبـيل اعتقال والده بالكرك وتولى815م/1405عام

 عاماويجمع المؤرخون على وصف السلطان فرج بن13عرش مصر بعيد وفاة والده وعمره 
برقوق بأنه كان حاكما متحجر القلب قاسي.استولى على ممتلكات رعاياه وكان مولعا

بالشراب وغيره من الموبقات ،كما تعرضت بعهده مصر لقلة بالمطار وقلة الغلة وارتفاع
من سكان مصر فحصلت عدة فتنت واضطرابات بمصر 3/1السعاروظهور وباء أدى لوفاة/

المنصور عبدفغادر القلعة خلسة واختفى باحد شوارع المدينة؛فئاستبدله أمراؤه باخيه 
-الذي سبق وأن عينه والده وليا للعهد-الذي حكم لمدة ستة أشهر.ثمالعزيز بن برقوق

 هجرية. غير انه تعرض لثورة حاكم سورية ( الشيخ815 / 808عاد فرج ثانية بين 
 وقتلالقاهرة واستولى على بعلبكالمحمودي )الذي هزم جند السلطان الناصر بمنطقة 

المستعين بالي أبو الفضل الخليفةالسلطان فرج بالقتل وتولى مكانه (كحل مؤقت) 
م1430م وتوفي عام 1406 مواليد باي خاتون وهو بن المتوكل العباوسي وأمه أم ولد اوسمها:العباس
عاما وهو من خلفاء القاهرة الصوريون والوحيد الذي حكم فعلياا لبضعة أشهر.من عام24اي بعمر 

 ولم يتفق المراء على من يخلفه فئاتفقوا كاجراءالناصر فرج بن برقوق بعيد مقتل السلطان 1412
شكلى على اختياره ليكون وسلطانا على مصر بالضافةلمنصبه الرمزي كخليفة وتم عزله بعد ان عينوا

وسلطانا جديدا    

الناصر فرج بن-السلطان الطفل المنصور عبد العزيز بن برقوق شقيق السلطان 3و
هـ فحل محله اخوه الذي صار808م/1405 الذي اختفى لمدة شهرين من عام برقوق

(بيبرس التابك ) وصيا عليه وتعاظم امره فقرر بقية امراء المماليك تسهيل عودة
السلطان الهارب للحكم بدل من اخيه لضعاف نفوذبيبرس

-السلطان الملك المؤيد أبو النصر شيخ المحمودي،قديم السلطان شيخ المحمودي4و
 عاما وكان ذكيا وموسيقيا ومتواضعا فعيينه12الشركسي من الشام للقاهرة وعمره 

السلطان برقوق قائدا لحراسه وكلفه بامارة الحج ثم نائبا عنه بولية الشام.وعندما توليى
الخليفة العباسي المستعين بال الحكم بعيد مقتل السلطان فرج ابن برقوق لمدة ستة

م/1412أشهر صار المير شيخ المحمودي نائبه ثم شريكه ولقيبه بالملك المؤيد,وفي عام 
هجري تمكن أبعاد الخليفة العباسي المستعين للسكندرية وعين أخاه داوود خليفة815

فمارس وسياوسة التواضع والبساطة ومعايشة الناس وكئانه منهم.و قادمكانه وانفرد هو بالسلطة 
جيشه وأخمد فتنة المير نوروز بدمشق حيث فتك بعدد كبير من خصومه ومناوئيه وقضي علي الكثير

سيطر علي ارض من غرب العراق وشمال الحجاز و اليمن واجزاء منالشيعة ونفي بعظهم و
 هجري زار القدس وغزا اوسية الصغرى واوستعاد طرطوس817م /1418وفي عام ليبية والسودان 
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هجري قاد ولده إبراهيم حملة عسكرية لوسترجاع822م/  1421وما جاورها من العثمانيين-وفي عام 
ما احتله التركمان بشمال الشام وتوغ ل حتى مدينتي قيسارية وقونية وعاد ومعه مئات الوسرى

هجري وترك عدة آثار معمارية824م/1421وتوفي بعيد عودته الظافرةثم توفي بعده والده بعده عام 
البيماروستانمنهامسجد المؤي د قرب باب زويلة وهو من آيات الفن الهندوسي البديع ذو النقوش الرائعةو

 قرب القلعة المؤيدي

هجري1437/841هجري و 825م/1422-الشرف سيف الدين (برسباي ) حكم بين 5و
.ويوعدي من اشهرهم وعلى يديهالمماليكوهو السلطان الثاني والثلثون من سلطين دولة 

 اشتراه من أحد تجار الرقيقملطية)مملوكا للمير دقماق المحمدي( نائب  بدأ حياته قبرصتم غزو 
 الذي أعتقه وظمهالظاهر برقوقفصار يعرف باوسم (بروسباي الدقماقي)  ثم أهداه وسيده للسلطان 

لمرائه. وبعد وفاة السلطان برقوق تقلد عدة مناصب بعهد من خلفه من السلطين،حتى نجح  في
هـ اعتلء عرش المملوكي بمصر لصبح ثامن امراء المماليك825م/ ربيع الخر 1422في نيسان 

الجركسية،والثاني والثلثون بالترتيب العام لسلطين المماليك.ونجح خلل وسنوات حكمه  السبعة
عشر عاما-بشاعة المن والوستقراروقضى على الفتن الداخلية كما فعل مع ثورة (المماليك الجلب

هجري بسسب تأخر رواتبهم 838م/ 1434 و هـ835م/ 1431الذين جاء والمصركباراا وتمردوا بين 
كماقام بغزو قبرص التي كانت احدى محطات الجيوش الصليبية ضد الموانئ الوسلمية وتهدد تجارة

 بحملةبطرس الول لوزنيانهجري قام ملكها 767م/1365المسلمين،بالبحر المتووسط و وفي عام 
بحرية على الوسكندرية وأحرق الحوانيت والخانات والفنادق،ودنس المساجدحيث علق عليها جنده
صلبانا واغتصبوا نسائا وقتلوا شيوخا واطفال ومكثوا بالمدينة ثلثة أيام عاثوا فيها فسادا إلى وتكررت

 وبلغت اوستهانة القبارصة بهيبة دولةهـ796م/ 1393مثل هذه الحملة على طرابلس الشام عام 
هجري بالعتداء على وسفينة مصرية وأوسروا من823م/1423المماليك حيث قام بعض قراصنتهم عام 

 ) تاضنمنGanos  جانوسفيها ولم تفلح محاولت السلطان بروسباي بعقد معاهدة مع(الملك الجديد 
عدم العتداء على السفن التجاريةغير انهم تمادوا بغرورهم،واوستولوا على وسفينتين تجاريتين،قرب

، وأوسروا مائتي بحار فيهما ثم اوستولوا على وسفينة محملة بالهدايا للسلطان العثمانيدمياطميناء 
م/1424مراد الثاني عند ذلك لم يكن أمام بروسباي وسوى التحرك للرد على هذه الهانات وأعدعام 

) وأحرقت ثلث وسفن قبرصية كانت تستعد للقرصنة،Limasol حملة صغيرة هاجمت (ميناءهـ827

هجري أربعين وسفينةاتجهت لنطاكية ومنهالقبرص حيث هدمت ميناء828م/1425واروسل عام 
، وقتلت خمسة آلف قبرصي،وعادت إلى القاهرة تحمل ألف أوسير وغنائما كثيرة الجمالليماوسول
 هجري اروسل حملة ثالثة من مائة وثمانون وسفينة829 شعبان 26م/1426 تموز2وفي والبغال.,

 واتجهت للموانئ السورية ومنها لميناء ليماوسول القبرصي الذي اوستسلمترشيدابحرت من ميناء 
وسفته للقوات المصرية التي تحركت الحملة شمال حيث وصلت العاصمة نيقووسية وتم القبض على

 اوسيرا وساروا طوابيرا بالشارع الرئيس الذي يصل لقصر الملك الشركسي3700الملك جانوس ومعه 
بروسباي الذي كان بحضرته شريف مكة،وروسول السلطان مراد الثاني وملك تونس،وبعض أمراء

واوستقبل الملك القبرصي جانوس الذي قب ل الرض بين يدي بروسباي، واوستعطفه بأن يطلق التركمان
وسنوية وان تبقى قبرص تابعة لسلطان المماليك وأن وسراحه،فوافق مقابل مائتي الف دينارو جزية

م/1517هجري حتى 829م/1426يكون هو نائبا عنه بحكمها واوستمرت جزيرة قبرص تابعة لمصر،بين 
بالنسبة لقبرص1830هجري حيث صارت كل من مصر وقبرص تابعتين للدولة العثمانية حتى عام 923

هجري اقام السلطان المملوكي بروسباي827م/1423وفي عام  , بالنسبة لمصر1882وحتى عام 
علقات ودية مع السلطان العثماني مراد الثاني  الذي بادر واروسل بعثة تهنئة بروسباي بمناوسبة

انتصاراته على القبارصة حيث شهدت البعثة الحتفالت التي أقيمت ابتهاجا بعودة الجيش المتصر،
وحضرت مقابلة السلطان بروسباي الذي اوسقبل بقلعته  الملك القبرصي الوسير جانوس ,,بينما

شاه فارس،حيث كان (ال"ريين ببلددولة المغول  التيموتئازمت بعهد السلطان بروسباي العلقات مع 
") قد بعث لبروساي يطلب منه إروسال بعض المؤلفات لعلماء مصر البارزين ،مثل:فتح الباري لبنرخ

حجر وتاريخ المقريزي،وأن يسمح له بكسوة الكعبة المعظمة غير أن السلطان لم يروسل له الكتب
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 حتى1260التي طلبها،ولم يمنحه شرف كسوة الكعبة  التي كانت من حق وسلطين مصرمنذ عام 
1952,

وحينما اراد بروسباي فرض ضريبة جديدة للعداد لحملة حربيةرفضوا تصرفه وقال له علماؤهم بانه
ليجوز للسلطان أن يفرض الضرائي على المسلمين، وزوجته تلبس بيوم ختان ابنها ثوبا يساوي

ثلثين ألف دينار.فلم يفرضها وضرب بروسباي ( الدينار الشرفي) ورفع وسعرها ليكون لها قوة شرائية
وأبطل التعامل بالنقدين الفلورنسي والبندقي واحتكر تجارة السكر،والفلفل والقمشة الواردة من

واتخذ السلطان بروسباي عدة إجراءات لتنشيط حركة  ما أدى لرتفاع وسعرها،وهووبعلبك الموصل
التجارة وترغيب التجار بشتى الطرق للنزول بالموانئ التابعة لدولته، فخفض الروسوم المفروضة علىهم
ببعض الموانئ كميناء جدة،وأم ن بضاعتهم من السلب ودع م علقاته التجارية مع بعض دول أوروبة,كما

ني ببناء واصلح امتدت همة بروسباي للعناية بالزراعة،فأمر باعادة حفر الخليج الذي كاد يطمر،وعل
الجسورو القناطر، ولم تتعرض المحاصيل للهلك بسبب نقصان المياه طوال المدة التي قضاها

بالحكم.,ولم يتلقا السلطان تعليما منظما مثل كثير من المماليك في القلعة،لكنه اتخذ العالم الفقيه و
علما ووزيرا فكان يسامره ليقرأ له التاريخ،ويفسره له بالتركية،وكانبدر الدين العينيالمؤرخ   مل

الخانكةهجري بنى بروسباي بمدينة 825م/1421يقول:لول العيني لكان بإوسلمي خلل.,وفي عام 
 والحق به ومدروسةبجامع السلطان الشرف بروسباي،مسجداا يعرف حالياا القليوبيةالتابعة لمحافظة 

هجري وهي السنة التي فتح فيها قبرص بنى829م/1421ومسقى لزالت اثارها قائمة,وفي عام 
،المعروفة بالشرفية نسبة له والمدروسة الثالثة خارجبشارع المعز لدين امدروسة ثانيةبالقاهرة 

القاهرة وشكل مجلسا يتولى النظربأوقاف المدارس برئاوسة شيخ الوسلم ابن حجر العسقلني".

طت الحركة العلمية،وازدهرت العلوم والفنون،ومن أعلم عصر السلطان بروسباي الحافظ  ابنكما نش 
بدر الدين العيني صاحب فتح الباري والدر الكامنة في أعيان المائة الثامنة والصابة.و حجر العسقلن 

 وعقد الجمان في تاريخ أهل الزمان والمؤرخ المقريزيعمدة القاري شرح صحيح البخاريصاحب 
 كما اهتم بشئون الحجاجالخطط المقريزية واتعاظ الحنفا و السلوك لمعرفة دول الملوكصاحب كتاب 

هجري وبعد ان841م/ذي الحجة 1437.,وفي مايس حجازوأمر بحفر ابار على طول الطريق من مصر لل
حكم السلطان بروسباي وسبعة عشر عاما،واخضع قبرص اصابه مرض واقترح عليه المراء انه يعتزل

البحيرةلبنه يووسف ليحكم بمصر لن عدم وجود حاكم وسبب عدم اوستقرار وفساد خاصة بمناطق 
بمنزلة بعد تناوله باثني عشر يوما فوافق وقرر كذلك التخلي عن حكم مدينة حلب وتوفي والصعيد
.بحلب واحضر بتابوت ثم وضع بنعش وتم دفنه (بجامع يبلغا) بدمشق.وسراقب

عملة بعهد السلطان المملوكي الشرف وسيف الدين بروسباي 

مكتبة النهضةإبراهيم علي طرخان- مصر في عهد دولة المماليك الجراكسة- بعض المصادر 
-دار النهضة م.ووسعيد عبد الفتاح عاشور- العصر المماليكي في مصر والشام 1960-القاهرة المصرية
م.وعبدالمنعم المنعم1972- السلوك لمعرفة دول الملوك دار الكتب-القاهرة لمقريزيا.و1965القاهرة 

. 1988-القاهرة مكتبة النجلو المصريةماجد- التاريخ السياوسي لدولة وسلطين المماليك في مصر- 

-السلطان الملك العزيز جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن الشرف برسباى،سلطان6و
 البرجية (الشركسية) الحادي عشر.بمصر وامه الجارية ( جلبان )وحكمالدولة المملوكية

جقمقوتلقب بـ( العزيز ) وعين المير م وهو بسن الرابعة عشر.1438ثلثة شهور من عام 
بوظيفة ( نظام الملك )اضافة لوظيفته كأتابك ( كبير )العسكر. ومعاونه المير ( قرقماش القبانى) الذي
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المعنضد الثاني حكم اوسمياوالخليفة العباوسىبعد ان اتفق مع جقمق اوستدعى بقية امراء المماليك 
م والقضاة الربعة وطلب منهم عزل الملك العزيز وتنصيب جقمق واروسلوا1441/1414 بين القاهرةب

 فصار جقمق وسلطانا علي مصر. قلعة الجبلالعزيز مع أمه في 

1982:بدائع الزهور بوقائع الدهور الهيئة المصرية العامة للكتاب،ابن إياس/ بعض المراجع

:النجوم الزاهرة فيابن تغرىو.1996السلوك لمعرفة دول الملوك, دار الكتب, القاهرة  المقريزىو
،ود. شفيق مهدى مماليك2005ملوك مصر والقاهرة،دار الكتب والوثائق القومية،القاهرة 

. 2008مصر والشام,الدار العربية للموسوعات,بيروت 

 هـ و842 م/1438 بينمصر-الظاهر سيف الدين جمقمق (أبو سعيد)،تولى حكم 7و
هجري والرابع والثلثون من ملوك الترك824م/ 1373 هـ وهو من مواليد 857م 1453

وتعرض) الشرف سيف الدين إينال العلئي.اشتراه (الشراكسةوالعاشر من ملوك البرجية 
 ثم صاراتابكوالظاهر ططر،المؤيد شيخ،وتم الفراج عنه بعهد الملك الناصر فرجللسجن بعهد الملك 

 حيث اوستمر جقمق أتابكا ومدبرا للدولة.العزيز يووسف.الذي ورثه ابنه الشرف بروسبايالعساكر بعهد 
وقام مع بعض المماليك بخلع العزيز،وولوه السلطنة،حتى وفاته بالقاهرة عن ثمانين عاما ,و بدئا عهده

ن علقاته مع مملكة فارسحلببالقضاء على الثورات الداخلية كثورة   وثورة المير قرقميش وحس 
 من الداخل مما وسب ب غضبا شعبيا عاماالكعبة المشرفة ببلد فارس بكسوة للشاه رخحيث وسمح 

م لمدينة1453جعله يتراجع عن ذلك فيما بعد.وتزوج إحدى أميرات آل عثمان،واحتفل باحتللهم عام 
 )بعدان تم  الوسبتاريين   التي أصبحت قاعدة للصاليبيين (   رودوس  وحاول احتلل جزيرة  القسطنطينية

.فسي ر هو الخر ثلث حملت بحرية .حيث  م1426      عام     بروسباي  إخضاع جزيرة قبرص بعهد السلطان 
 بدخول جزيرة1444  ،فيما نجحت حملة عام   م1443   وفشلت حملة عام   م1440  فشلت حملة عام 

وفيرودوس وإيقاع خسائر بين الفروسان الوسبتاريين وأرغمهم لعقد الصلح وعادت جيوشه منتصرة.,
 التيالشرف بروسباى اصدر جقمق دراهما ودنانير جديدة بدل من دراهم ودنانير السلطان 1440عام 

كانت متداولة وقامت السلطات بجمعها بسعرها وحولوهاب(دار الضرب)لدراهم الظاهرية وكانت نسبة
 غرام.كما كان الظاهر جمقمق عفيفا ونزيها حيث لم يعرف1.89 و1.46 ووزنها بين 94.5الفضة فيها/ 

أحد من ملوك الدولة اليوبية والتركية من هو على عف ته وعبادته.ويعطف على الفقراء ومحبا للعلم
 كان فيها تجديدا غير ان ابنالفقه،وله مسائل في بالعربيةوالعلماء والدباء متدينا ومتواضعا وفصيحا 

وعندماتغري بردي قال عنه بانه يخلط الصالح بالطالح والعدل بالظلم ومحاوسنه أكثر من مساوئه. ,
1455/1451 القائم حكم بين الخليفة العباسيمرض وقرر اعتزال الحكم استدعى 

 أتابك عسكر مصروالشرف سيف الدين إينال العلئيقضاة الفقه السني الربعة و
والمراء الكبار واوصى بالحكم لبنه فخر الدين عثمان دون أن يعين له وصيا امل منه بأنه

 هجريه بعد   ثلثث عشر يوما من تنازلة ودفن857م/1453وتوفي عام يحميه من الخلع والقتل.
 بالقاهرةالمدروسة الجقمقيةب

 –1430-السلطان أبو السعادات فخر الدين عثمان ابن الملك الظاهر جقمق ولد عام 8و
 البرجية (الشركسية) الثالثالدولة المملوكية.م سلطان 1484 ومات فيها عاممياطبد

 وهو بالتاسعة عشر وحكم لمدة1453 بعيد وفاة ابيه في شباطمصرعشرتولي حكم 
ثلثة وأربعين يوما حيث تم عزله ..فعندما انفض الموكب السلطاني ذهب السلطان
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الجديد فخر الدين لبيته بدار السلطنة ولم يدخل لمقر الحكم مراعاة لبيه.الذي لم يما بعد
واجتمع بالمراء  لمناقشة موضوع نفقات وهبات العسكر والجند فاخبرهم بانأباه لم يترك

ووعدهم بانه وسيعمل ما بووسعه لعطاءئهم وجندهم مافي الخزانة سوى ثلثين ألف جينار 
يستحقونه ولكنه قرب بعض ( امراءالشرفية) واعتقل بعض( امراء المؤيدية) الذين خشوا ان يقضي

 ثارت الجند لنه أعطاهم1453عليهم فقرروا ان يتغدون به قبل ان يتعشى بهم,,وفي أوائل اذار
نفقاتهم وهباتهم من دنانير ودراهم مغشوشة (المناصرة) التي اصدرها (يووسف ناظروسك النقود)بعيد

تنصيب السلطان منصور ابو السعادات ووضع عليها اوسمه غير انه أنقص منها قيراطين ذهب عن
الخليفة العباوسيالدينار الشرفى.فذهبوا لبيت التابك إينال الجرود وأجبروه لكي يذهب معهم لقصر 

الشرف سيف الدين إينالالقائم بالقاهرة حيث قرروا خلع المنصور عثمان وتنصيب بدل منه(
) فاندلعت معركة بين أتباع السلطان المخلوع المنصور عثمان والسلطان الجيد اينال العلئليالعلئي

الشرقيةاوستمرت وسبعة أيام انتهت بهزيمة انصار المنصور عثمان الذي حاول أن يستعين بعربان 
قلعة الجبلوحاصروه في .) لكن (المير قاني بك) قال له (أنت عايز تجيب العربان يحكموناوالبحيرة

 ونودي بئاوسمه بالمساجد والجوامعباب السلسلةوقطعوا عنه المياة فسيطر(إينال العلئي) علي 
 خلع المنصور عثمان بعدالخليفة العباوسيوالكنائس والسيناكوكات وقام منادي ينادي بالوسواق بأن 

م كلف إينال العلئي الجند الشرفية1453من اذار 19ثلثة واربعين يوما من حكمه ونصب إينال ,وفي 
للقبض على عدد من (امراء الظاهرية) المساندين لسلطان المخلوع على المنصور عثمان الذي تم

السلطان ) أبحرت به للوسكندرية ووسجن فيها حتى عهد حراقةالقبض عليه وامر بان يضعه بسفينة ( 
 الذي اطلق وسراحه وأروسل له فروسا ووسمح له أن يعيش بالوسكندريةحتى عهد السلطانخشقدم
 الذي كان من مماليك والده فسمح له ان يئاتي للقاهرة حيث اوستقبله بالقلعة ووسمحقايتبايالجديد 

ذهب للحج ورجع لها ثم ذهب ليعيش في دمياط1469له انه يعيش بالقاهرة فعاش فيها  وفي عام 
 وأمر قايتباى بنقل جثمانه1484حيث انشغل بدراوسة الفقه .وله ولدين وبنت.وتوفى فيها عام 

للقاهرة ودفن بجوار ابيه الظاهر جقمق.

-السلطان الشرف أبو النصر سيف الدين إينال العلئي الظاهري هو السلطان الثاني9و
،وبويع بالسلطنة بعيد خلع الملك المنصورالشراكسة المماليك البرجيةعشر من دولة 

هجري865م/1462 هـ. وتوفي عام 857م / 1453  عامجقمقعثمان ابن الملك الظاهر 
 ونائب صفدالرها ونائب غزةوسبق له ان توليى عدة مناصب منها رأس نوبة ثاني ونائب 

وبعهده اندلعت وسبعة حركات تمرد من هـ..849 م/ 1445ثم عينه السلطان جقمق أتابكا عام 
هجري أروسل حملة لبلد التركمان بقيادة المير861م /1457منافسيهالذين حجمهم جميعا وفي عام 

 وقونية وقيسارية وكولك فأروسل له اميرهم ( ابنوأدرنة طرطوسخوشقدم فأوستولى على مدن 
قرمان)  اعتذارا عن تحرشاته وطلب عقد صلح معه وأنشأ اينال العلئي أوسطول للتصدي للصليبيين

 من الحكم المصري.وكان السلطان إينال العلئي لينا قليل الذىقبرصالذين حاولوا اوستعادة جزيرة 
لم يسفك دما بغير وجه حق ومن خيار ملوك الشراكسة ويحب العلماء والعلم وبنى مدروسة وسميت

بئاوسمه باحدى المناطق الصحراوية خارج القاهرة لتعليم القرئان والحديث والفقه والحساب ودفن فيها
م عن عمر واحا وثمانين عاما .865م/1462بعيد وفاته عام 

 
م ثم خلفه الظاهر سيف1460-خلف اينال العلئي ولده المؤيد لعدة اشهر من عام 10و

1468/ 1467 ثم الظاهر سيف الدين بلياي المؤيدي لعام1467/1460الدين خشقدم بين 
 لفترة ل تتجاوز شهرين منمصر،تولى عرش المماليك البرجيةمن ثم السلطان تمر بغا الرومي 

 بأنالنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة بكتابه ابن تغري برديويذكر .1468عام 
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هجري مع تاجر824الظاهر  تمر بغا رومي الجنس من قبيلة أرنؤط، جيئ به لمصر عام 
  الذي جقمق ثم تملكهطرابلسيتاجر مع الشام فئاشتراه المير شاهين الزرد كاش نائب 

 )خازنداراأعتقه وجعله من جملة مماليكه وجعله (خاصكيا وسلحدارا )ثم( عندما تولى السلطنة 
 الشرفي ثم نقله إلى الدوادارية الثانية بدلاالمير آخور هـ إمرة عشرة بدلا من آقبردى 846وفي عام 

من دولت باى المحمودي المؤيدي الذي رقي إلى تقدمة ألف وبقي تمر بغا بهذا المنصب حتى توفي
، فصارتمر (بغا ومدبر المملكة الفعلي حيث قاد معركةالمنصور عثمان وورثه ولده الملك الظاهر جقمق

 الذي تم خلعه فيهاالمنصور عثمان وبين صاحبه السلطان الشرف إينال أتابكهلمدة وسبعة ايام بين 
وتسلطن من بعده الشرف إينال الذي قام بسجن تمر بغا و خجداشيته الظاهرية ونقلهما كسجينين

هجري862بسجن الصبيبة بالشام لمدة وستة وسنوات حيث امر الشرف اينال اطراق وسراحه عام 
هجري865وامره بان يذهب للحج ويبقى هناك حتى وفاة السلطان الشرف اينال العلئي عام 

 )الذي وسمح له ليعود للقاهرة وأكرمه و أنعم عليه بإمرة مائةالظاهر خشقدموتسلطن ( الملك 
وتقدمة ألف عوضا عن جانبك الشرفي المشد الذي قلبض عليه،وخلع عليه باوستقراره رأس نوبة

وعندما أخرج الملكالنوب عوضا عن بيبرس الشرفي خال الملك العزيز يووسف الذي قلبض عليه أيضا,
الظاهر خشقدم التابك جرباش إلى ثغر دمياط بطال واوستقر عوضه في التابكية (المير قانم أمير

هجري قرر الملك الظاهرخشقدم نقل تمر بغا لمرة مجلس بدل من قانم869مجلس) و في عام 
فبقي بإمرة مجلس إلى أن مات الملك الظاهر خشقدم وتسلطن( الملك الظاهر يلباى المؤيد )بين

 صار تمر بغا هذا أتابك العساكر عوضا عنه مما وسيوفر له فرصة ليكون وسلطانا 1468/1467

-السلطان سيف الدين قايتباي المحمودي ( الشرفي والظاهري ابو النصر )..حكم11و
).الجراكسة، أي (ملوك المماليك البرجيةم من 1496/1468 عاما امتدت بين 28لمدة 

 بمصر صغيراا من الخوجهالشرف بروسبايهجري اشتراه 838 ،وفي عام  هـ815م/ 1412ولد عام
أعتقه واوستخدمه بجيشهواثبتالظاهر جقمق وبمبلغ خمسة وعشرون جنيها،ثم اشتراه ـمحمود

 بالسنة نفسهاالمماليك اليونانى الذي خلعه تمربغا أتابك العسكر للظاهر هـ872مقدرة فصار عام  
العثمانين عاما كانت حافلة بالحروب ضد 28وبايعوا (قايتباي)وتلقب بالملك الشرف و حكم

 الف100 وما حولها وأنفق  على الجيوش ما يعادل حلببالقسطنطينية الذي عملوا على احتلل 
جنية مصري , كما اوستعان( عبدالحمن او عبدول اخر امراء بنو الحمر بغرناطة )التي وسقطت عام

 على يدي الوسبانيين ايزابلة ملكة قشتالة وزوجها فرديماند الول ملك الراغون غير انه اكتفى1492
.الندلس غرناطةبتهديدهم بواوسطة بعض رجال الدين بفلسطين فضاعت 

ا.وإذا غضب كما كان الشرف قايتباي جنديا محنكاوشجاعا و عارفاا بأنواع الفرووسية،وماهيباا عاقلا حكيما
ا  ومقتصدا مع عظم إنفاقه على الجيوش،وكثير المطالعة د ته .كما كان متقشفا لم يلبث أن تزول ح 

ان ترك بعد  هـ901م/ 1496 عام بالقاهرة  بمقبرة وسميت باوسمه قايتباي،وتوفي صوفيةوفيه نزعة 
كثيراا من الثار ليزال بعضها قائماا منها قلعة قايتباى بالوسكندرية وقلعة مدينة رشيد وجامع تمراز

وجامع أزبك بن تتش وقصريشبك ومدروسة ومدروسة قايتباى بالمدينةبالحجاز و وسبيل ماء قايتباى،و
قبة قايتباى الفضوية ومدروسة الروضة وجامع جانم ومدروسة أبوبكر بن مزهرو جامع قجماس ومدروسة

أزبك اليووسفى.
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,,,,
./ القدس المسجد القصى ,ومسجدوبئر  قايتباي  الوسكندري أحد أبرز معالم قلعة قايتباي

السلطان الملك أبو السعادات ناصر الدين محمد ابن الملك الشرف قايتباى-12و
م وتوفي فيها1482. مواليد القاهرةعام الشرف قايتبايهو ابن السلطان المحمودى الظاهرى.

.القلعةم و كان مكروها من ابيه الذي فرض عليه حياتا قاوسية حيث كان شبه محبوس في 1498عام 
ان أباه تضايق منه ذات مرة فألبسه ملبسا قديمة وأنزله ليعيش مع المماليك وطلبوولم ير البحر قط 

من المشرف انه يجعله يكنس الرض ويئاكل معهم مثلما يئاكلون وان يضربه إذا لم ينفذ أوامره ولم
.و المرة الوحيدة التي خرج فيها كان لحضور حفلة اتابك العسكر المصرييعطيه لقب أمير

وصار وسلطان( أزبك ) في الزبكيه.كما يشير المؤرخ ابن إياس بالجزء الثالث من كتابه 
 (الشركسيه) العشرين والثنين وعشرين. حيث جلس على عرش مصرالدولة المملوكية البرجية

موكان لقبه الول ( الناصر )1498 / 1497 وكان عمره أربعة عشر عاما و بين 1497 / 1496مرتين بين 
 غير انه كان جاهل بكل المور الدارية والعسكريةثم تلقب ( الشرف ) ثم تلقب بذي اللقبين )

فاوستضعفه قواده ومستشاريه

  وكان ضعيفا1500/1498-خلف السلطان الناصر قايتباي السطان الظاهر قانصوة الذي حكم عام 13و
 لوستاذه المير ( يشبك ) الذيالسلطان الملك الشرف أبو النصر( جان بلط) وينسبفعزله -

أهداه للسلطان ( الشرف قايتباى ) الذي أعتقه و رقاه لمنصب (جمدار ) ثم صار (أتابكى ) بعهد
 (الشركسيه) الرابع و العشرين.الدولة المملوكيه البرجيه وسلطانوصار   الظاهر أبو وسعيد قانصوه

.حيث تمرد المير(قصروه) نائب السلطان في الشام فحاول جان1501 وعزله عام  1500وحكم بين 
بلط انه يرضيه فعينه أتابك للعسكر لكن قصروه تمادى بالشام فاضطربت الحوال هناك فخرج له

العادل اتحد مع قصروه وقبضا عليه وبويع العادل طومان باىبالسنة التانيه من حكمه لقمعه لكن 
 وسلطانا مكانه.ولقب نفسه السلطان الملك العادل أبو النصر( طومان باى الشرفى) وهوطومان باى

 وحكم مصرالشراكسة المماليك. السلطان الخامس والعشرين من وسلطين الشرف طومانباىغير 
.الشرف قايتباى وعمره أربعين وسنه.و لقب بالشرفى قايتباى نسبه لوستاذه 1501وسنة 

 الذى أعتقه والشرف قايتباىوكان طومان باى قد عاش فترة طويلة بقلعة الجبل بخدمة السلطان 
.وكان محبوبالشرف جان بلطرقاه لوظيفة جمدار ثم ترقى حتى أصبح مدبر المملكة بعهد السلطان 

من عامة الناس حتى أنه يروى أن السيدات كن يزغردن من شبابيك البيوت عندما يمر في الطرقات ..

ولما حصل التمرد بالشام بقيادة نائب الشام( قاصروه ) وسافر طومان باى للشام وانظم لقاصروه الذي
احضر قضاة الشام وقرر خلع السلطان جان بلط وتنصيب طومان باى مكانه ولقب نفسه بالعادل

عادلمصر وامربخنق المير قاصروه الذى وساعده بخلع جان بلط .كما أمر بخنق السلطانو
السابق جان بلط وهو بسجنه بالوسكندريةوهو لم يحصل من قبل لي وسلطان مملوكي

فكرهه الناس إذ ولم يعد يصاحبه ويحضر الكثيرين منهم للمسجد الذي يصلي فيه ايام الجمع
وبدئا يخشى الجميع فهرب بعد مائة يوم من توليه السلطنة 

المماليك هو آخر وسلطين الجركسي الشرف قانصوه من بيبردى الغورى-السلطان الغورى 14و
 وأعتقه وعينه بعدة وظائف في خدمته.قايتباىهجري و امتلكه الشرف 850م/1446. ولدعامالبرجية

-ومقتله  عام هـ906م/ 1501 عام مصروفى دولة الشرف جنبلط عين وزيرا. ونودى به ملكا على 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%83
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84_%D8%B7%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D9%82%D9%86%D8%B5%D9%88%D9%87&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9_%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Citadel_of_Qaitbay_-_Alexandria_-_Egypt.jpg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84_%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89.jpg


 من قبل السلطان العثماني بايرزيد الثاني حكم بينحلب ) شمال مرج دابقم في (معركة 1516
وامر الملك الشرف قانصوة الغورى البحث عن العادل طومانباى حتى عثر عليه وقطعوا1512/1481

رأوسه ودفن بقبتهالتي تقع الن على طريق صلح وسالم داخل مقر قيادة المنطقة المركزية العسكرية
بالعباوسية),كما اهتم السلطان الغوري بالبناء فازدهرت و خلف ثروة فنية بمصر وحلب ودمشق واهتم

المام وأصلح قبة خان الخليلى. وجدد الوسكندرية وأبراج قلعة العقبةبتحصين دفاعات مصر فأنشأ 
 اختار المماليك وكان السلطان قنصوه1501وفي عام . ,للجامع الزهر وأنشأ منارة الشافعى

 التي لفت حولالبحرية البرتغالية ملك مصر والشام قد اشتكي للبابا برومة من الغوري
م هزم الغوريبمساعدة1508.,وفي عام والبحر الحمر المحيط الهنديودخلت  أفريقية

 وفي العام التالي أوغرق السطولمالبارالعثمانيين السطوال البرتغالي عند سواحل 
م في مضيق باب المندب1513 ) عددا من سفن البرتغاليين.وعام معركة ديوالمصري في( 

حيث هيمنت عليه السفن المصرية التي تقدمت ببحر العرب علىعلى البحر الحمر بعدن 
الساحل العماني وهاجمت القلع البرتغالية على وسواحل اليمن ووسواحل وسلطنة عمان وبلد فارس
وشرق أفريقية وطورت هجومها ضد الوجود البحري  البرتغالي ببعض شواطئ اندونيسية ,وفي عام

دمشق اليطالية البندقيةالشرف قانصوه بعثة من جمهورية م اوستقبل-السلطان الغورى 1511
 بباريسمتحف اللوفرم كما توضحه اللوحة الموجودة ب1511عام 

بارثولوميوم بحارهم( 1487كما تصدى السلطان قنصوة الغوري للبرتغاليين الذين وصل في حزيران  
 لميناء رأس الرجاء الصالح الذي كان معروفا لدى الكثير من البحارة العرب والصينيين1487)  عام دياز

والهنود ولكنه هو الذي اطلق عليه هذا الوسم بئاعتبارة (ميناء المل) الذي يربط بين اوربة واوسية
وافريقية وكانوا يتطلعون للهيمة على البحر الحمر من أجل تحقيق حلم السيطرة على كل طرق
التجارة واوستولوا على الحبشة ثم هاجمت وسفنهم وسواحل مصر والحجاز واحتلوا بعض الموانئ

بسلطنة عدن

 ظهروا1324/1281غير ان قبيلة العثمانيين الوسيوية نسبة لمؤوسسهم السلطان عثمان حكم بين 
منذ النصف الول من القرن الرابع عشر كقوة صاعدة بمدينة(بورصة)بئاوسية الصغرى التي اتخذوها

عاصمة لهم وقاموا بعدة حروب منتصرة ضد اليونانيين وبقية دول اوربة الجنوبية اللقانية ومنها مقدونية
 الذيمحمد الفاتح بنجاح السلطان 1453والبانية والبووسنة / الهروسك وصربية وتتوجت أنتصاراتهم عام 

 عاصمة المراطورية الرومانية الشرقية البيزنطية وفرح لهم مماليك بلد الشامالقسطنطينيةاحتل 
ومصر حيث اتسمت العلقات المصرية العثمانيةبتلك الفترة بتحالف المماليك والعثمانيين ضد الخطر

البرتغالي المهدد للسيادة المملوكية بالبحر الحمر وكذلك تحالفت الدولة المملوكية مع نظيرتها
. غير انه بعهد السلطان وسليم الولالصليبيين وبقايا تيمورلنك بقيادة المغولالعثمانية ضد غارات 

 ظهرت اطماعه بغزو العراق وبلد الشام ومصر و لم يجد السلطان الغوري بدا1520/1512حكم بين 
م تقابلت1516من اب 24من ملقاة العثمانيين لصد خطرهم على ممتلكات الدولة المملوكية ,وفي 

وسليم الولالجيوش المصرية بقيادة السلطان قنصوه الغوري مع الجيوش العثمانية بقيادة السلطان 
 )بالشام تعرض الجيش المصري للتفرق والتشتت بسبب خيانة بعض القوادمنهممرج دابقبمنطقة( 
فلقى الغوري حتفه تحت وسنابك الخيل العثمانية.ويقال ان جثته لم يعثروالغزالى بك خاير بككل من 

 ) وهو الملك المملوكي لمصر وبلد الشام الرابع  الشرف طومان بأي  ولم يستطع أبن اخيه( عليها
 م بعد (معركه1516   اب العام 24  والعشرين والخير الصمود امام العثمانيين الذين احتلول مصر في 

 المصدر/التاريخ الشركسي. قادر ,  باب النصر ومقتل (طومان باى) لينتهي عهد المماليك بمصر
 2009اوسحاق ناتخو. ترجمة:محمد أزوقة. دار ورد الردنية  ط أولى 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%88_%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%B2
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%AF%D9%8A%D9%88
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A
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م 1805/1517وثامنا-الحكم العثماني بمصر بين 

 الحكم وبدئا يهاجم االمملك والدولسليم الولتولى السلطان العثماني 1512في عام 
 ولم يصمد1516بآسية الصغري لمدة أربع سنوات قبل توججه لغزو بلد الشام في اب 

 بحلب) جند المماليك بقيادة السلطان قنصوه الغوري الذيمعركة مرج دابقامامه في( 
 ولده (السلطان طومانباي) ب1517استشهد بالمعركة مثلما اندحر في كانون الثاني 

 التي استمرت ليومين و تم تئاسيره ورفضالقاهرة )بالعباسية قرب الريدانية(موقعة 
باب زويلةعرض السلطان سليم ان يبقيه يحكم مصر بئاسم العثمانيين .فقرر سليم علي 

بعد ان قرئا البسلمة ثلث مرات فمات شهيدا مدافعا عن المدينة والوطن الذي ولده فيه
هو وابيه وجده وبهذا انتهي عصر حكم السلطين المماليك بمصر والشام والحجاز.الذي

ويعتبر من بين افضل فترات النفوذ غير المصري بمصر ومثلما انتهى عام1260بدئا عام 
م وهو خليفة عباسي1517/1508 دورالخليفة العباسي المتوكل الثالث حكم بين 1517

 م بعيد وفة محمد وتخليف ابي بكر632بالقاهرة ولنتهت الخلفة العربيةالتي بدئات عام 
لصالح ( خليفة غير عربي هو السلطان العثماني سليم الول )الذي قرر تكليف الجنرال

.وقرر سيطرة1523/1517العثماني (خيري بك) ليكون واليا علي مصر وبقي فيها بين 
العثمانين على ممتلكات المماليك وفرض ضريبة ثابتة على التجار والحرفين والمزارعين

 برئاسة اغا ) لحراسةالنكشارية أوجاقويرسل جزئا منها لسطانبول وشكل حامية من (
 التي كانت مقر الوالي العثماني فيما صارت مهمة (كتخدا )والقلعةاسوار القاهرة 

م صار1522السيطرة علي أوجاقات القاليم التي كانت من النكشارية أيضا. ,وفي عام 
عض الشخاصب(أحمد باشا) واليا على مصر وأعلن عن نفسه سلطانا وصار يعاونه 

اليهود بجمع الضرائب حيث قرر السلطان سليم ومن جاء بعده بان يدفع  بيت المال بمصر
مبلغاسنويا مقطوعا لسطانبول قدره ستة عشر مليون بارة عثمانية واغتيل احمد باشا

م1524عام

 وكون أول حكومة عثمانية وعليإبراهيم باشا الصدر العظموجاء بعده واليا على مصر 
 إدارة يرأسها ضباط مصريون14برئاستهو يعاونه مجلس استشاري وقسم مصر الى 

مهمتهم تنظيم الري وجمع الضرائب. 

تمكن العثمانيون بالستعانة بالسطول المصري من احتلل مضيق بابا1538وفي عام 
المندب على البحرالحمر بعدن واستغل ملك اليمن المام أحمد وجود الجيش المصري

 التي كانت تتحالف مع البرتغاليين الذين كثفوا نفوذهمأثيوبيةواعلن الحرب ضد الحبشة /
بالشواطئ العربية والسلمية  

 قرر السلطان العثماني سليمان الثاني الملقب القانوني حكم بين1555وفي عام 
مصوع ميناء 1555 واليا على اليمن واحتل في عام أوزدمير باشام تعيين 1566/1520

 وهو ميناء ارتيري حيث صارت لبعض الوقت تابعة للنفوذ العثماني البحر الحمرعلي 

غير ان امام اليمن الشيعي الزيدي ثار علي الحكم العثماني بعيد وفاة السلطان سليمان
م 1574/1566.ومجيئ ولده سليم الثاني حكم بين 1566الثاني عام 

 صاروا همالمماليك البكوات صار نفوذ الباشا العثماني بمصرصوريا لن 18وفي القرن 
اهل الحل وكان الصراع علي السلطة محتدم 

Saint Priste وسانت بريستم اي قبل ثلثين وسنة من الثورة الفرنسية اشارت تقارير 1768وفي عام
 اشارا لضعف الدولةالوسكندرية و (مور) قنصلها بالبارون دي توتوسفير فرنسة بالوستانة وتقارير 

العثمانية وظرورة عمل فرنسة على الوستفادة منه تسوة برووسية وبريطانية 

 القنصلCharles Majalon شارل مجالونم اي قبل الثورة بعدة اشهر كتب 1798 شباط 9وفي 
الفرنسي بمصر تقريرا لحكومته اشار لهمية اوستيلء بلده على منتجات مصر وتجارتهاوعددالمزايا

-المخضرمTalyrrandالتي ينتظر أن تجنيها من وراء ذلك.,وبعد أيام قليلة من تقديم تقرير مجالون كتب  
اي الذي عمل وزيرا للخارجية بعهد لويس الوسدس عشر ثم وزيرا للخارجية بعيد وسقوط نابليون عام

الدولة اليوبية تقريرا اشار فيه لبعض محطات العلقات بين بلده ومصرمنها ما حصل بعهد1815

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%AF%D9%8A_%D8%AA%D9%88%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA_%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B2%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%AC%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%B1_%D8%A3%D8%B9%D8%B8%D9%85
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9_%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1&action=edit&redlink=1
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م/1221، لعام الحملة الصليبية الخامسةالحملتين الفرنسيتين ظمن الحروب الصليبية وهما 
 هجري648م/1250عام الحملة السابعة واندحرت وJean de Press جان دي برسهجري بقيادة 618

 ومنيت بهزيمة كما اشرنا وضعف وتراجع الدولة العثمانية شجع الروس لنلويس التاوسعبقيادة الملك 
يحتلوا كل اوسية الووسطى واشاربئان الفرصة صارت وسانحة لروسال حملة لغزو مصر ودعا لمراعاة

تقاليد وعاداتهم وشعائرالمصريين وكسب ودهم بتبجيل علمائهم وشيوخهم واحترام أهل الرأي
1774/1715منهم؛لنهم ذوي مكانة عندهم غير أن ملك فرنسة لويس الخامس عشر حكم بين 

 كانا منشغلين بحروبهما ضدكل من1793واعدامه عام 1774وخليفته السادس عشر حكم بين 
اوسبانية و انكلترة 

 كان الوالي الو1789 تموز 14 وعندما قامت الثورة الجمهورية الفرنسية في 1789تموز 14وفي 
العثماني بمصر خورشيد باشا وحيث ان الجمهوريين الفرنسيون الذين لم تمض على ثورتهم

 عليهم خصوصانابليون اول بونابرتالجمهورية التسع وسنوات شعروا بخطر وطموح الجنرال الشاب 
بيعد انتصاراته على اليطاليين فتصوروا بئانه ينبغي ابعاده عن البلد لضعافه وتحجيمه بتكليفه بمهمة

 /1830 حكم بين Charles Xبعيدة خارج اوربة ولم يدر بخلدهم غزو الجزائر التي وسيقرر ملك فرنسة 
 فئاروسلوه بحملة وسموها علمية ضد مصر 1830 تموز 5غزوها في  1824

 اي بعد حوالي تسع وسنوات من قيام الثورةالفرنسبية قرر مجلس (القيادة1798 نيسان 12وفي 
 وضع جيش الشرق بقيادة نابليون بونابرت مصر(لمعاقبة1799/1795الخماوسي )الذي حكم بين 

المماليك الذين أوساءوا معاملة الفرنسيين واعتدوا على أموالهم والبحث عن طريق تجاري بعد
اوستيلء النجليز على طريق رأس الرجاء الصالح وتضييقهم على السفن الفرنسية بالبحار فيه والعمل
على طرد النكليز من نفوذهم بالشرق (العربي الوسلمي ) ومراكزهم التجارية بالبحر الحمر والعمل

على شق قناة السويس.اي كان الغطاء السياوسي للحملة ضد مصر هو التضييق على الطرق
البحرية التي تسكلها الوساطيل البريطانية نحو مستعمراتها بئاوسية وافريقية وقام نابليون بالشراف

وتجهيز كل ما يزم من اختيار بعض الضباط والجنود الذين بلغ عددهم خمسة وثلثين الفا لم يكن
غالبيتهم يعلمون وجهتهم بل اشاع مع اركانه بئانه جناح للجيش الفرنسي المعد لغزو إنجلترة التي

من المستشرقين والجغرافيين والمهندوسين و شكل منهم250كانت العدو الول لفرنسة كما اختار 
لجنة وسماها (لجنة العلوم والفنون) وجمع كل حروف الطباعة العربية الموجودة بباريس لكي يزود

الحملة بمطبعة خاصة بها.

300 على المتووسط تحملهم  طولونم ابحر الوسطول الفرنسي من ميناء1798 مايس 19وفي 
) ويحروسها خمسة وخمسين محملةOrliandوسفينة بما فيها وسفينة القائدنابليون ومعهم (اوريليان

 حزيران وصل الوسطول الفرنسي لسواحل مالطا،وكانت9بضباط ومدنين متجها للوسكندرية ,وفي 
فروسانحكومة الدارة الفرنسية قد قدمت رشوة لرئيس (جماعة فروسان مالطا ممن يطلق عليهم ( 

 آخربقايا الصليبيين)) لتكون مقاومتهم شكلية فئاوستول نابليون على الحصن المنيعالقديس يوحنا
بسهولة فلم يفقدوا وسوى ثلثة رجال• وبقي نابليون فيها أوسبوعا قرئا فيه بعضا من القرئان

وعلى الرغم من السرية التامة التي أحاطت بتحركات الحملة الفرنسية وبوجهتها فإن أخبارها
 بقيادة اوسطول بحري واقتفاء أثر نابليوننيلسون Nilsonتسربت للحكومة البريطانية تكليف الميرال 

 غادرها منذ خمسة أيام فعلم بئانه اتجهنابليون أوسطول فوجد أن مالطةوتدمير أوسطوله فقصد 
 اي قبل ثلثة ايام من وصول اوسطول نابليون لها1798 حزيران 28للوسكندرية فاقتفى اثره وبلغها في 

 حاكم الوسكندرية )يخبره بأنهم حضروا للتفتيش عن الفرنسيينمحمد كريموأروسل وفدا لخبار( 
الذين قد يهاجمون الوسكندرية ونحن مستعدون لمساعدتكم غير ان السيد محمد كريم ظن أن المر

خدعة من جانب النجليز لحتلل المدينة تحت دعوى مساعدة المصريين لصد الفرنسيين،وأغلظ
القول للوفد الذي وافق على أن يقف الوسطول البريطاني بعرض البحر لملقاة الحملة الفرنسية وأنه
ربما يحتاج للتموين بالماء والزاد مقابل ثمن،لكن محمد كريم رفض ذلك ايظا ولم يقتنع بصحة مقولة
النكليز ال عندما شاهد الوسطول النجليزي يتصدى بمعركة (أبي قير البحرية) للوسطول الفرنسي

 وبادر بإنزال قواته ليلا على البر ثمأبو قيرغرب الوسكندرية عند 1798الذي وصلفي الول من تموز 
 بعد مقاومة ضعيفة منم1798 واحتلت المدينة بالثاني من تموز  المراكب الحربيةوسير جيشاا وأنزلت 

 ومعه مجموعة منبقلعة قايتباىجانب أهلها وحاكمها السيد محمد كريم الذي بدئا يتراجع و اعتصم 
 المدينة وأعلن المان.لهلهانابليونالمقاتلين ثم أوستسلم ودخل 

العدام أمرا بتنفيذ حكم نابليون بونابرت وفي القاهرة اصدر 1798 من ايلول 6فى و(
نابليون بونابرت وشهد أل إله إل ا وصار لقاهرةلرميلة بابميدان ا محمد كريمبالسيد 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85_(%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A)
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9_%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/1798
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%82%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
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علي و اطلق عليه بعض الخونة والعملء من المسليمن اسم  باشا)يلقب بونابرتي
تردد لجامعو. والجلباب والعمامة الملبس الشرقية)،وصار يتجويل مرتدبا نابليون بونابرت

 ..ووجيه نداء  ( خادعا )بدئاه بالشهادتين اي اشهد ال اله ال اههالجمعةالزهر بأيام 
السلمواشهد ان محمدا رسول ا ودعا الشعب بالهدوء والتعون وأن نابليون اعتنق 

.وأن الفرنساوية هم أيضا مسلمون مخلصون،وإنهم خربوا برومةالسلمصارحامي 
كرسي البابا الذي يحث المسيحيين على محاربة المسلمين وأنهم قصدوا مالطة وطردوا
منها فرسان القديس يوحنا الذين كانوا يعتقدون أن ا يطلب منهم مقاتلة المسلمين وان

 /1789قدومه لبلدهم ليس لمحاربة السلطان العثماني وكان سليم الثالث حكم بين 
 الذين يتسلطون علىالمماليك  البكوات  فهو صديق فرنسة بل ليخلصهم من طغيان 1807

 والعهد كان عهدا عثمانيا 1516مصر علما بان عدهم انتهى منذ عام 

بسم ا الرحمن الرحيم،ل اله ال ا وحده ول شريك له في ملكه....ايها المشايخ
والئمة ..قولوا لمتكم ان الفرنساوية هم أيضا  مسلمون مخلصون وإثبات ذلك انهم

قد نزلوا في روما الكبرى وخريبوا فيها كرسي البابا الذي كان دائما  يحيث النصارى
على محاربة السلم،ثم قصدوا جزيرة مالطا وطردوا منها الكوالليرية الذين كانوا
يزعمون ان ا يطلب منهم مقاتلة المسلمين ومع ذلك فإن الفرنساوية في كل

وقت من الوقات صاروا محبين مخلصين لحضرة السلطان العثماني.أدام ا
ملكه.أدام ا إجلل السلطان العثماني أدام ا إجلل العسكر الفرنساوي لعن ا

المماليك وأصلح حال المة المصرية

“
 توجهت قوات من الحملة الفرنسية بقيادةنالبيون للقاهرة،ووسلكت طريقين أحدهما1798 تموز 3وفي 

 ميلا من الجيزة)15بري من الوسكندريةلدمنهور فالرحمانية فشبراخيت،فأم دينار (على مسافة 
وطريق بحري وسلكته وسفن الوسطول الخفيفةبفرع رشيد لتقابل الحملة البرية قرب القاهرة. حيث

 تموز/ يوليو13لقى جندها ألوانا من المشقة والجهد،وقابلت مقاومة من قبل أهالي البلد. وفي 
 وكانشبراخيت وقعت أول موقعة بحرية بين وسفن العثمانيين والمماليك والفرنسيين عند 1798

جموع الهالي من الفلحين يهاجمون الوسطول الفرنسي من الشاطئين غير أن الوسلحة الحديثة
التي كان يمتلكها الوسطول الفرنسي حسمت المعركة لصالحه، واضطر(مراد بك) قائد المماليك

 بالفرنسيين عند منطقة إمبابة بمعركة أطلق1789 تموز12التقهقر باتجاه لقاهرة.ثم التقى في 
،) وهناك قالنابليون لجنوده ( .هنا أربعين قرنا تتطلع إليكم)معركة الهرامعليها الفرنسيون (

، جان ليون جيروم بريشة الفرنسي أبو الهول لنابليون أمام 1800روسم تخيلي عام 

ومرة أخرى واجه الفرنسيون هجوما فقتل وسبعون منهم ضد ألف. وخمسمائة مملوكي،وغرق كثيرون
 تموز أروسلت السلطات العثمانيةبالقاهرة مفاتيح المدينةلنابليون22منهم بالنيل أثناء هروبهم وفي 

التي دخلها من غير أن يواجه مقاومة.حيث هرب (حاكمها مراد بك) ومن بقي معه من المماليك إلى
الصعيد،وكذلك فعل شيخ البلد (إبراهيم بك) وأصبحت القاهرةبين يدي الفرنسيين.

الشيخم أنشأ نابليون بالقاهرة ديوانا من تسعة من المشايخ والعلماء منهم 1798  تموز/يوليو25وفي 
والشيخ وسليمان والشيخ عبد الوهاب الشبراوي والشيخ يووسف الموصلي إوسماعيل البراوي

 وان تدفع حكومة الحتللالشيخ عبد ا الشرقاوي.ويرأوسهوالشيخ أحمد الشرقاوي الجووسقي
رواتبهم من الضرائب التي اوستمر يتقاضاها وفقا لما فرضه من قبل المماليك والعثمانين على أهل

مصر لتمويل جيشه،وكان المجلس ككل المجالس التي يشكلها الغزاة شكليا حيث كتب نابليون قبل
إذا أردت أن تحكم مصر طويل فعليك( قال فيها   كليبرمغادرته القاهرة لفرنسية لخليفته الجنرال 

  وان الغرض من مجلس القاهرة هو)باحترام مشاعر الناس الدينية واحترام حرمات منازلهم
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تفعيل الحياة المدنية بالمفهوم الحديث ومشاركتها مع السلطات الفرنسية  

Francois-Paul وذهب للقاهرة أمر نائبه الدميرال  الوسكندريةوعندما ترك نابليون معظم أوسطوله في 
Brueys أن يفرغ حمولته من المواد اللزمة للجنود ويبحر إلى Corfuالتي اوستولى عليها الفرنسيون 

13 فروسا في Corfu، بميناء Brueysوتجنب التصادم البريطانيين،..غير وسوء الحوال الجوية آخر إبحار 
 وباغته في الول من اب باربعة واربعينNilson بخليج أبي قير القريب فرآه الميرال 1798حزيران

وسفينة ضد واحدوثلثنين وسفينة فرنسية وأربع فرقاطات الدامية ليل حيث اوستمرت المعركة حتى
 بندقية،وقتل كل من كان120،وكان بها Brueysفجر الول من ابحيث انفجرت،وسفينة القيادة (التي بها 

1750،وبلغت خسائر الفرنسيين على متنهابمن ولم تستطع الهروب وسوى وسفينتين فرنسيتين
ب(معركة أبوقيرجريحا بمن فيهم نيلسون وتعرف 276قتيل و 812 جريحا ضد 1500قتيلا و
)البحرية

معركة ابو قيرالبحرية بين النكليز والفرنسيين

م اندحر بهما الوسطول1805لغرلعام معركة طرف امع 1798والجدير بالذكر بأن معركة ابو قير لعام 
 بمعركة1815الفرنسي بعهد نابليون الذي تكررت هزائمه تجاه النكليز الذين اوسقطوه نهائيابحزيران  

واترلو,وعندما وصلت أخبارتدمير الوسطول الفرنسي بالوسكندرية على يدي الميرال البريطاني نلسن
كان نابليون بالقاهرة فشعر بان وجوده بمصر صار مهددا حيث ان القاهريين والوسكندرانيين تشجعوا

 قام عدد من وسكان القاهرة بتمر وعصيان1798 تشرين اول 22ففي هم ايظا لمقاومتهم 
فكشف نابليون عن زيف ادعائاته بانه صارمسلما حيث امر قواده ومدفعيته الموجودة على

جبل المقطم بقرب القاهرة ودكت متاريس وتحصينات الثوار ثم أمر بضرب جامع الزهر ودخلته
خيوله وقتل جنده كل من وجوده أمامهم وحرقوا مكتبته الثمينة ولم يتوقفوا ال عندما تووسل

شيخ الزهر نابليون فأمر بوقف القمع 

ضد الوجود الفرنسي 1798تشرين ثاني 22الثورة الولى لمواطني وشيوخ وامراءالقاهرة في 

و عندما علم نابليون بأن العثمانيين يعدون جيشاا لوستعادة مصر قرر التصدي1799 شباط 10وفي 
لهم خارجها فقاد من بقي من جيشه وعددهم ثلثة عشر الفا ووسار بهم ( هاربا ) نحو بلد الشام

 شباط لبعض ما لقوه27حيث وصل بهم للعريش وعبروا بصعوبة صحراء وسيناء حتب اشار نابليون في 
من مصاعب جغرافية فقال (واجهنا حرارة وعطش وماء غير عذب تعتريه ملوحة،وأحيانا لماء أبداا واكلنا
الجمال والحمير و الكلب) قبل وصولهم لشواطئ غزة حيث وجدوا خيرات متنوعة من فواكه وخضروات

باعتبار اظهاره التدين بمسجد غزة كمسلم خطبة الجمعة ليلقي لجنرال مينومتنوعة وكلف ا
الوسلمي واجتذاب بعض المشايخ والعملء أفضل الطرق للحفاظ علي جنده في مصروبفلسطين  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
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حطت القوات القوات الفرنسية أمام (مدينة يافة) ذات السور العالي المنيع الذي1799 من اذار 3وفي 
يرابط عليه اربعة الف مقاتل عثماني ومملوكي وعربي فأروسل نابليون لهم يعرض عليهم الوستسلم

 منه أحدث الفرنسيون بأوسوار المدينة ثغرا دخله بعض جنوده7دون قتال فرضوا وقرروا مقاتلته .وفي 
 اي قبل وسبعمائة عاما وبدئا جنده خوفا ودفاعا1099مثلما دخلها جنود فرنسيون صليبيون عام 

لمقابلة وجهاء المدينة Yogen de Boharnetيطلقون نيرانهم على كل من واجههم وأروسل نابليون، 
يعرض عليهم الوستسلم مع أوسلحتهم حتى ل تتعرض المدينة لمزيدمن الدمار.ووافق الجند غبائا
وجبنا على الوستسلم ووسيقوا أوسرى لنابليون الذي اوستغرب من كثرتهم وقال (كيف يمكنني ان

اصطحبهم  للقاهرة ؟ فقرر قتلهم طعناا بالحراب لتوفير الذخيرة.وعلى الرغم من انهم يستحقون القتل
لنهم لم يموتوا بشرف دفاعا عن مدينتهم غير انها جريمة تسجل ضد نابليون وجنده كقوى غزو

واحتلل 

 واصل الغزاةالفرنسيون بقيادة نابليون مسيرتهم بفلسطين ووصلوا (لمدينة1799 من اذار 18وفي 
 وحاصرو المدينةلمدة شهرين قررالجزار باشايقود هم ) الكثرتحصنا من يافة حيث كان Acreعكة 

خللها نابليون اعادة بعض اوسلحته الثقيلة بحرا للوسكندرية حيث اوستولى عليها ألوسطول البريطاني
 ووسلمها مع مواد غذائية لمقاتلي عكةلتساعدهم للوستمرارAdmiral Sir William Sidneyبقيادة 

بمقاومة جند نابليون الذين كانوا ليزالون يحاصرون المدينةلمدة شهرين دون ان ينجحوا بئاقتحامها
 وبعد شهرين من حصار أوسوار عكة وتكبدهم خسائرا قرر نابليون العودة لمصر1799 مايس 20.وفي 

 زميلي بالدراوسة الولية Antoine de Phélipppeauلتنتهي غزوته لفلسطين بالفشل وتذرع لحقا بإن 
 واوستعادة المبراطورية الشرقيةالقسطنطينية،وال لذهبت إلى Acreاقنعني للتراجع عن عكة 

 بقوله ( مات خيالي عند عكةو لن أوسمح لهاRémusat بحديثه للسيدة  1803بينمااعترف عام
وكانت عودة نابليون من فلسطين لمصر على طول الساحل عودة بذاكرتي مرة أخرى).,بالتداخل

قاوسية حيث كان جنده يسيرون  لعشرة وساعات يوميا بين آبا اغلبها رمرة ومالحة المياه ول يطفئ
عطشا.ورفض اطباؤه طلبه باعطاء جرعات مميتة للمصابين بأمراض ل شفاء له،وقررالتخلي عن ركوب

الخيل للمرضى وجعل من نفسه قدوة لضباطه بسيره على قدميه تاركا حصانه لمريض.

 وبعد وستة وعشرين يوما من المسير من عكة قطعوا خللها ثلثمائة ميل وصل1799 حزيران 14وفي 
نابليون ومن بقي من جنده المنهكين مدينة القاهرة (دخول المنتصر) وعرض وسبعة عشر علما من

(أعلم العداء) ووستة عشرلميرا عثمانيا أوسيرا ليوحي لهل مصر بان غزوته لفلسطين كانت موفقة 

تموز وصلت مائة وسفينة لساحل خليج أبي قير بدعم وتشجيع من الوسطول البريطاني11وفي 
 تموز25محملة بجيش عثماني لمقاتلة نابليون الذي قاد من شمال القاهر قواته ودارت في 

 ) وألحق به هزيمة حتى إن كثيرين منهم ماتوا غرقا دون قتال معركة أبي قير البرية(1799

12 تلقى نابليون من (الحكومة الدارة الخماوسية ) أمراا ليعود لباريس وقرر في 1799 تموز 15وفي 
 المعارض لبعض وسياوساته (Cleber كليبرمن اب العودة  ومعه غالبية جنرالته وعين خليفته الجنرال 

التووسعية ) ليكون على رأس ما تبقى من جندالذين قال لمن توفرت له فرصة حظور توديعه(:إذا
حالفني الحظ ووصلت لفرنسة فل بد أن ينتهي حكم هؤلء الثرثارين الحمقى ولبد من إروسال الدعم

لكم ووساقدم  لكل د منكم وستة هكتارات بعد أن تودوا ظافرين لبلدكم)..اما كليبر الذي بقي وحيدا
فقد كان غير راضيا على وسياوسات نابليون الذي جعل الخزانة مدينة بستة مليين فرنك،وهناك اربعة

مليين فرنك متأخرات للجنود الذين بدئات معنوياتهم تتراجع بينما ضاعف المصريون من انماط
معارضتهم ومقاومتهم

 وMuiron و تحسبا لحصار الوسطول البريطاني اوستعمل نابليون الفرقاطتين 1799 من اب 12وفي 
Carre`re اللتان نجتا من البادة التي ألحقها الوسطول البريطاني حيث ركب السفينة Muironومعه 

Denon و Murat و Lannesوتبعهم الجنرالت Monge      و Berthollet  و Bourrienneجنرالته كل من 
 ولم يستطعNilson وبسبب الضباب أفلتت السفينتان من مراقبة اوسطول الميرال Carréreبالسفينة 

 شباط9لن البريطانيينين تحصنوا بها منذ ة التي احتلوها قبل وسنة نابليون ومن معه التوقف في مالط
 وجدف نابليون ومساعدوه حتى شاطئFréjus روست السفينتان إزاء 1799 تشرين اول 9 وفي 1799

).Aut Caesar Aut Nullusالن إما أن تكون القيصر أو ل أحد  ) .. .وهتف له ضباطه St.Raphaelمدينة 

  الذيوسليمان الحلبيعلى يدي الطالب الحلبي السوري Cleber اغتيل الجنرال 1800وفي عام 
 الذي اوستمر باللعبJ F Mino الجنرال جاك فرانسوا مينوطعنه بخنجر بحديقة قصره فتسلم القيادة  

على التدين واعلنه هو الخر أنه أوسلم ووسمي نفسه (عبد ا جاك مينو ) وتزوج مسلمة اوسمها

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%83_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7_%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%88%D8%AF_%D9%84%D9%88%D9%8A_%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A3%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B1_(1799)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7


.) غير ان اوسلمه لم يشفع له ليس امام المصريين الذين انطلت عليهمرشيد(زبيدة ابنة أحد أعيان 
خدعته بل النكليز الذين حاصروه واجبروه على اوستسلمه للجيش البريطاني وخروجه مع جنده

بكامل عدتهم من مصر على متن وسفن بريطانية لتنتهي حملة نابليون على مصر بالفشل العسكري
بعد أن حولت ما وسماه القيصر الرووسي اكسندرالثاني ( الدولة العثمانية الرجل المريض ويجب

) وتحويلها لمسألة صراع اوربيالمسألة الشرقيةتقاوسمها وهو ماوسمى (

Several Results of Bonaparte  Expedition Inومن نتائج حملة نابليون على مصر 
Egypte.,جرت كثرا جدا احاديث واقاويل واجتهادات عماكسبته مصر واهلها من ( غزوة نابليون لها.

ولهم فيما قلت جدا عما انتفع منه نابليون نفسه من غزوته لمصر والتي لولها لما صار امبراطورا كما
قال ذلك هو بنفسه كما انه اعترف بانه شاهد حضارة تعتبر واحدة من اقدم الحضارات البشرية حيث

 بينما تحول لكابوس بالغرب)كما انالشرقيمتد عمرها لربعة الف وسنة وقال ان (حلمي تجسد في 
اعتناقه الكاذب والمزيف للوسلم دليل على انتهازيته وميكافيليتة وليست دليل على خطة وستراتيجية
تقوم على شجاعة لمقاومة الخصوم كما ان قتله لربعة الف اوسير بعكة ل يدل على انه يحترم قواعد
الحرب والسلم بل مارس البطش والرهاب ..وهي ليست من صفاة القادة العظام بل القتلة المجرمين

SINلن البطولة والشجاعة تقتضي العفو والصفح عن المقدرة والنصركما يشير الستراتي الصيني 
،الذي تم انجازه بينDescription de L`Egypte وصف مصركما ان كتاب الذي ولد بالقرن الخامس قم ,

 وشارك به مائة وخمسون عالمابالفيزياء و بالكيمياء والطب والفلك والثار والفي من1829/1809
 وضعتواللوحات الصورالفنانين والروسامين والتقنيين وصدر بعشرين مجلدا منها احد عشر مجلداا من 

نسخا منها بمكتبة الوسكندرية وتسع مجلدات من النصوص من بينها مجلد خاص بالطالس والخرائط
اوسهم بها المجمع العلمي المصري انما يدل على عظمة وغنى الحضارة المصرية وليس على على

عظمة هؤلء المتلقين لها وأصدرته مكتبة الوسكندرية مؤخرا على شكل أقراص مغناطيسية

حجر رشيد بمدينة رشيد تبعد عن الوسكندرية ثلثين ميلا ما وسمى Bouchardeكما وجد الفرنسي 
Rosettaعليه نقوش بلغتين وثلثة خطوط (الهيروغليفية والديموطيقية واليونانية القديمة) وسهلت لكل 

م من وضع1821 عام Jean  François Champolionم والفرنسي 1814) عام Thomas Youngمن (
أوسس منهج ترجمة النصوص الهيروغليفية ففتحوا بذلك أمام العالم أبواب حضارة مصر القديمة

الناضجة بشكل يدعو للعتزاز ,ويمكن القول بان غزوة نابليون لمصر اعادت لذهان الشعب المصري
الغزوتين الصليبيتين الفاشلتين اللتين قام بهما ملك فرنسة لويس التاوسع  كما انها اقنعت الشعب

 اولى محاولت غزو بلدهم من قبل دولة اوربية اخرى هي1807 من ايلول 19على ان يصد في 
 ان تشتري ححص مصرمن قناة السويس التي لم يكن حفرها فكرة1875انكلترةالتي تمكنت عام 
م بل وسبقتها مشاريع فرعونية واوسلمية ولم تنفذ بسبب( اعتقاد1858فرنسة التي نفذتها عام 

خاطئ بان البحر الحمر أعلي من مستوى البحر المتووسط. وتمكنت بريطانية وتثبت نفوذها
 من احتلل مصر بعد ان ماروست كما مار س1882العسكري تحت غطاء حماية القناة ثم تمكنت عام 

نابليون وسياوسة الترهيب والترغيب كما وسنشير لحقا  

كما ان السكندر المقدوني الذي لول انتصاره بمعركةاربيل على داريوس الثالث  فصار
 الذي جنب رومةScipionومثله الجنرال الروماني سبيونAlexande I Le Grandيلقب 

احتللها من قبل هانيبعل القرطاجي,كما كبر سعد بن ابي وقاص لدحره كسرى انو
شروان اخر اباطرة الساسانيين ومثله كبر ابو عبيدة بن الجراح و خالد بن الوليد عندما
من دحرا هرقل اخراباطرة الرومان البيزنطينيين ومثلهماعمرو بن العاص طرد البيزنطينيين
مصر بطرق سلمية لم يتعلم منها نابليون وكبر ابو مسلم الخراساني لنهم دحر جيش
مروان الثاني اخر خلفاء بني امية بدمشق فيما كبر ولده عبد الرحمن عندما هرب من

 /711دمشق لمصر ومنها للمغرب ومنها للندلس واسس السللة الموية هناك بين 
م وكبر السلطان مراد الرابع بئاستشهاده امام كوسو فو لينتشر السلم بجنوب1031

اوربة ومثله كبرالسلطان محمد الذي فتح القسطنطينية وقضى على المبراطورية
البيزنطية وكبر ستالين وروزفلت بتصديهما لهتلر

) لوسلحة فرنسة التيLa Choque Technologiqueكما ان ما يسمى (الصدمة التقنية
لم يكن متوفرا منها للمصريين الذين عرفوا بد مثلها ولربما احسن منها من خلل العثمانين الذين كانوا
مجهزين باوسلحة المانية وبريطانية وحتى فرنسة ,كما ان المجتمع الفلسطيني لم ينتفع من الصدمة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D8%B1_%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B5%D9%81_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)


 وحتى الن وكذلك (الصدمة الكثر تقنية) التي تعرض لها1920التقنية التي توفرت لوسرائيل منذ عام 
 المجتمع العراق الذي لم خللها وبعدهاال التمزق القبلي2011كانون الول 13و 2003 من اذار 20بين 

والديني والطائفي ول يزال يحصد اثارها الدموية ,

،الذي يعد كتابهعبد الرحمن الجبرتيلحظة/أبرز من ارخ الحملة الفرنسية على مصر هو الشيخ 
المرجع العربي لها

وحكم فيها كل من 1953/1805وتاسعا-السرة اللبانية (الخديوية )بين 

م 1848/1805-محمد علي ابراهيم (باشا )بين1

 عاماليونان شمال Macedoine مقدونيةلمقاطعة  التابعة قولةم بمدينة 1769-ولد عام1
. وله سبعةتبغكان أبوه إبراهيم آغا رئيس حرس خفارة الطرق ببلده و تاجر ألبانيةلعائلة 

ا لم يعش منهم سواه وقد مات أبوه وهو صغير السن، ثم ماتت أمه فصار يتيم عشر ولد 
البوين وعمره عشرةسنوات فكفله عمه (طوسون) الذي مات أيض ا،فكفله(اسماعيل

الشوربجي ) حاكم (وليةقوله) وصديق عائلنه الذي أدرجه بسلك الجندية،فأبدى مهارة
وإسماعيل وطوسون إبراهيموبعد نظروساعده على الزواج من (أمينة هانم) فأنجبت منه 

ومن الناث بنتين.

 اجرت عليه الحكومة اليونانية بعضاليونان،شمال قولةالمنزل الذي ولد فيه محمد علي بمدينة 
التصليحات ليبقى احد معالمها 

 للتصديمصرم إرسال جيش ل1807/1789-حين قرر السلطان سليم الثالث حكم بين 2و

 المؤلفة من ثلثمائة جندي حيثاللبانيةللفرنسيين صار محمد علي نائب رئيس الكتيبة 
 قيرمولم تزل الكتيبة اللبانية بميناء ابي1801 عاد عام قولةان رئيس الكتيبة ابن حاكم 

وقليل من اللبانية فصار هو قائدها على الرغم من انه لم يكن يجيد سوى لغتهمصرب
التركية 

 من وسفنه من قبل اوسطول الميرال البريطاني نلسن و30/28- بعيد اندحارجيش نابليون وخسارة 3و
هروب نابليون خفية لبلدهواغتيال وكيلة الجنرال كليبروانسحاب من القليل ممن بقي من جنده عام

تحت ضغط الوسطول البريطاني التي رابطت على السواحل المصريةعلى المتووسط ولك يكونوا1801
 اعادةقد خططوا بعد لغزو مصر حيث انسحبوا وفق ( اتفاقية اميان) مما وسهل للعثمانيين والماليك

ملئ فراغ السلطة بمصر التي كانت عاجزة هي الخرى ومنذ القرن الخامس قم
 ) الذي كان معظمإبراهيم بك الكبيرفكان القائد العثماني ( ان تجد من يحكمها من اهلها 

.)الذي كان يطمح بعودة نفوذ اجداده المماليك ويؤمنمحمد بك اللفيجنوده من المماليك بقيادة( 
بان العثمانين هم  الذين قضوا على نفوذهم بمصر ولم يستطيعون الدفاع عنها تجاه الفرنسيين 

 فشعر محمد علي الذي هو ل تركي و لمملوكي بانه يمكنهفئاشتد الرصاع العثماني / المملوكي 
ان يستفيد من الصراع والقتتال بين الطرفين لتقوية نفوذه بين اهل مصر فمارس هو الخر بصفته
مسلما روسميا وكما فعل نابليون المسيحي وسياوسية التودد لبعض مشايخ المصريين الذين كان

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%82%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%84%D8%A9_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7_(%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Kavala_Mehemet_Pacha%27s_house.jpg


يصلي هو مع بعض م اصحابه خلفهم  وإظهارانزعاجهلما يصيب المصريين من جهل وامراض وبطالة
وظلم وكثرة الضرائب مما أكسبه ودالكثيرين ممن يلتقي بهم ايام الجمع والعياد 

أحمد،قرر السلطان وسليم الثالث تبديل الوالي ابراهيم بك الكبير بالوالي (1804- في اذار/ مارس 4و
 الذي لحظ واوحي له بئان محمد اللباني محمد علي وفرقته اللبانية اقنعوا قواتخورشيد باشا)

المماليك ليكونوا خارج القاهرة وصاروا هم المتنفذين بحراوستها .فامر محمد على وفرقته بان يذهبوا
 وجلب من الوستانة  جماعات يطلق عليهم (الدلة) ليكونوا بمثابة حامية القاهرةالصعيدلمقاتلة الم  ب

التي اوساؤوا لها ولهلها مما أثار تذمر الناس فاجتمع ( عمر مكرم نقيب اشراف مصر مع اشرافه
ووجهائه ) وقرروا عزل الوالي احمد خورشيد ودعوة محمد علي ليكون واليا ولم يكن امام السلطان

وسليم الثالث ال ان يختار بينا ن يجبر المصريين على قبول واليه او ان يبعث اخرا او يوافق على تنصيب
 فرمانا ب بعزل احمد خورشيد و تسمية1805 تموز 9من اختاروه هم وهو من رعاياه ايظا فاصدر في 

محمد علي واليا على مصر 

 امرئة هن أمينة هانم بنت علي باشا من قرية نصرتلي وله13تزويج محمد علي باشا-5و
وبنتين،وإسماعيل كامل باشا، أحمد طوسون باشا،وإبراهيم باشامنها ثلثة أذكور هم:

- (ماه دوران هانم،المعروفة بئاسم (أوقمش قادين)لم2هما توحيدة هانم،ونازلي هانم.و
-عين حياة قادين له منها2 أم نعمان له منها نعمان بك و1 (مستولدات) هن8 يرزق منها أولد .و له

-ماهوش قادين له منها علي صديق بك و4-ممتاز قادين له منها حسين بك و3،ومحمد وسعيد باشا
-وزيبة خديجة قادين له منها محمد علي باشا الصغير و6-نام شاز قادينله منها محمد عبد الحليم و5
-شمع نور قادينله منها زينب هانم و8- شمس صفا قادين له منها بنتين:فاطمة هانم ورقية هانم و7
-قمر قادين اللواتي ليس له منهن اطفال.3 كلفدان قادين و2-نايلة قادين و1- غير مستولدات هن 3

ليصبح والياحظر محمد علي لقصر الولية بالقاهرة حيث حظر وجهائها 1805 مايس 17-في6و
على مصروبدئا يقاتل المماليك بزعامة ( محمد بك اللفي ) الذي كان والده وجده من بين

خدموا مصر اكثر مما خدمها العثمانيين والفرنسيين لنهم دافعوا عنها بشجاعة ضد
الغزوات الصليبية وضد الفرنسيين مما صار سياسة ( عدو عدوي صديقي) مقربا للنكليز

3الذين يبحثون هم ايظا عن حلفاء و ساندهم لخراج الفرنسيين من مصر.,ولم يمض 
أشهر على تولي محمد علي ولية مصر حتى قرر المماليك ان يتغدون به قبل ان يتعشى

وعلم محمد علي بخطتهم فطالب رؤساء جنده استدراجهمالقاهرةبهم فقرروا مهاجمة 
 )فوقعوابالفخ الذي نصبه لهم محمدب( وفاء النيللدخولها الذي صادف مع يوم الحتفال 

علي الذي أوقع بهم خسائر ا مما اضطرهم للنسحاب بسرعة خارجها . حيث  طاردهم
، فتقهقروا للصعيدالذي كان لهم نفوذ فيه وتابعهم محمد بقواتهالجيزةحتى أجلهم عن 

 الذي اشتبك بمنطقة الفيوم مع قوات محمد بك اللفي الكثر عدداابقيادة وكيله ( حسن باشا )
 فيمابني وسويففانهزمت قوات محمد عليوانسحب من بقي منها جنوب الجيزة،ومنها جنوبا إلى 

 التيالمنية لحتلل أوسيوطانطلقت قوات كل من (إبراهيم بك الكبير وعثمان بك البرديسي) من 
كانت بها حامية تابعة لمحمدفدعمت قوات حسن باشا وأوقفت تقدم قوات المماليك لها

وفي في تلك الثناء اصدر السلطان وسليم الثالث فرمانابعزل محمد علي من ولية مصر، وتوليته ولية
 المقدونية .)فتظاهر بالمتثال للمروتحجج بأن جنده يرفضون رحيله قبل وسدادرواتبهموسلنيك(

المتأخرة.ولجأ إلى( عمر مكرم) نقيب الشراف الذي كان له دوربتوليته على مصر ليشفع له عند
السلطان ليقاف الفرمان.فأروسل عمرمع علماء مصر وأشرافها روسالة للسلطان،يذكرون فيها محاوسن
محمد علي ودوره بدحر المسلمين المماليك،ويلتمسونه إبقائه والياا على مصر.فقبل السلطان على

 رهينة بالوستانة كظمانإبراهيمأن يؤدي محمد علي اربعة الف كيسا ويروسل ابنه 

واما القائد المملوكي محمد اللفي بعد أن توجه للجيزة، لم يهاجم القاهرة بل توجه بناءا على اتفاق
ا فحاصرها أهالي المدينة وحاميتها وعندما بلغدمنهوروسري بينه وبين النجليز إلى   ليتخذها مركزا

ا من جيشه لمواجهة قوات محمد بك اللفي،فوصلت بنهاية تموز محمد علي ذلك أروسل جزءا
 واشتبكوا مع قوات اللفي بقرية النجيلة وتعرض جيش محمد علي من جديدالرحمانيةإلى 1806

. غير ان محمد اللفي الذي تعرض لحصار شعبيمنوفللهزيمةوانسحب من بقي منهم إلى 
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والباني / عثماني تأل ب عليه جنوده متذمرين،مما اضطره النسحاب من دمنهور للصعيد.و( توفي او
اغتيل اثناء انسحابه كما توفي فيها بتلك الفترة (عثمان بك البرديسي أحد أمراء مماليكها ) فتخلص
محمد علي من خصمين قوين لذلك.قاد بنفسه جيشا لمحاربة من بقي منهم بالصعيد.فهزمهم هذه

،واتخذها مقراا لمعسكره أوسيوطالمرة بمدينة 

 والغزو1517بينما كانت الدماء المصرية مستمرة بالنزيف منذ الغزو العثماني لعام -7و
غزوة اوربية جديدة ولكنها هذه1807 من اذار 17 جائت في 1801/1789الفرنسي بين 

) لتحللفريزر الفريق أول(المرة انكليزية مكونة من خمسة الف بحري بقيادة
، ضدالدولة العثمانية التي تحالفت معالمتوسطالسكندرية لتكو  احدى قواعدهم ب

ونزلت الحملة على شاطئ فرنسةالتي كانت تعتبر اكبر خصم لبريطانية كما لحضنا
العجمي ثم تقدمت القوات لحتلل السكندرية،التي سلمها محافظها (أمين أغا) كما

21سلمها من قبله واليتركي  اخر للفرنسيين وبدون مقاومة،حيث دخلوها في 
.حيث بلغتهم أنباء وفاة حليفهم المملوكي محمد اللفي،فأرسل فريزرمارس

لقادةالمماليك ليحاولوا قدومهم للسكندرية. غير انهم لبطولتهم وشهامتهم خشوا أن
يتهموا بالخيانة،فقرروا النضمام لقوات محمد علي،

 (باتريك ويشوب) لحتلل مدينة رشيدالتياللواء جنديا بقيادة 1,500،أروسل فريزر  مارس31وفي 
اتفقت حاميتها بقيادة (علي بك السلنكلي) والهالي على اوستدراج النكليز لدخول المدينة دون

مقاومة،وعندما دخلوا شوارعها الضيقة انهالت النيران من الشبابيك ووسطوح  المنازل فانسحب من
 والوسكندرية بعد أن خسروا مائة وخمسة وثمانين قتيل وثلثمائة جريحا و عدداأبو قيرنجا منهم إلى 

 جنديا اخر بقيادة الفريق أول (ويليام وستيوارت)2,500/ نيسان أبريل3من الوسرى.فأروسل فريزر في 
ا وضربها بالمدافع وأروسل قوة بقيادة المقدم (وستيوارت ) احتلت7وفوصلها في  منه وفرض عليها حصارا

قرية (الحم اد) لتطويق مدينة رشيد 

1.500/ نيسان عاد محمد علي من الصعيد،وقرر إروسال جيش اربعة الف من المشاة و أبريل12وفي 
 يوماا حتى وصل الجيش13من الخيالة بقيادة نائبه (طبوز أوغلي) لقتال النجليز. فصمدت المدينة 

 أبريل مما اضطر وستيوارت للنسحاب وأروسل لمواطنه النقيب (ماكلويد) قائد القوة20المصري في 
 جندياا وقعت733يأمره بالنسحاب من مدينة ( الحماد)ولم يصله التبليغ فحوصرت القوة البريطانية من 

بين قتيل وأوسيرفعاد وستيوارت إلى الوسكندرية ببقية قواته، بعد أن فقد تسعمائة منهم بين قتيل
وجريح وأوسير.فيما تابعت قوات محمد علي تقدمها نحو الوسكندرية،وحاصرتها  

،جرت مفاوضات بين الطرفين وتم عقد صلح نص على وقف القتال1807يلول  وسبتمبر /ا14وفي 
25 أيام،وإطلق الوسرى النكليز وأن تغادر الوسكندرية القوات النكليزيةالتي ابحرت في 10بغضون 

 وبذلك تخلص محمد علي من خصمين هما المماليك والنكليز وظهر على انهصقليةمن ايلول لجزيرة 
وستراتيجي وشجاع ورجل دولة 

،خلعه محمد علي باشا للتخلص من الزعماء الشعبيين عمر مكرمنقيب الشراف الشيخ 

،عمر مكرم-على الرغم من المساعدات التي قدمتها الزعامات الشعبية بقيادة نقيب الشراف 8و
لمحمد علي بدءا بالمناداة به والياا،والتشفع له عند السلطان وسليم الثالث لبقائه والياا على مصر.
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وبالرغم من الوعود والمنهج الذي اتبعه محمد علي ببداية حكمه مع الزعماء الشعبيين،ووعده لهم
بئان يحكم بالعدلوان تخضع وسياوساته للرقابة غير ان ذلك لم يدم. طويل ففي شهر يونيو /حزيران

،فرض محمد علي ضرائبا جديدة فهاج الناس ولجأوا إلى ( الشيخ عمر مكرم) الذيدعا محمد1809
علي لعدم فرضها واعلن باحاديثه دعمه لثورة فيما كان معظم الشيوخ من النتهازين والجبناء وسكتوا

ومنهم الشيخ محمد مهدي والشيخ محمد الدواخلي،فاوستمالهما بالمال ليوقعا بعمر مكرم.الذي
رفض التوقيع على كشف حساب فيه مغالطات ومصروفات لم تكن ظرورية فيما قلت النفقات على

 الخدمات العامة ليروسله لوسطانبول طلب من زعماء المصريين أن يوقعوه فأروسل يستدعي عمر
مكرم لمقابلته،فامتنع  قائلا (إن كان ول بد،فاجتمع به في بيت السادات.)مما اعتبره محمد علي
ا من النتهازيين العلماء والزعماءوهم كثيرون وأعلن خلع عمر مكرم من نقابة اهانة له فجمع جمعا

 نظير بعضواليهود القباطالشراف وتعيين الشيخ الساداتمتهما اياه بانه أدخل بسجل الشراف بعض 
ا مع المماليك حين هاجموا القاهرة يوم وفاء النيل عام  ،ونفاه من القاهرة1805المال،وأنه كان متواطئا

.فاختفت الزعامة الشعبية من الساحة السياوسية، وحل محله مجموعة من المشايخدمياطإلي 
ا على السيطرة عليهم إما بالمال أو بالوستقطاعات، وهم الذين وسماهم الذين كان محمد علي قادرا

 ( اشباه مشايخ)الجبرتيالمؤرخ  

 الذيمصطفى الرابع بعهد السلطان العثماني الجديد 1807-في كانون الول/ديسمبر9و
ليقاف انتشار الوهابيين النجدينودمشقل بغدادحكم عاما واحداوكان يعلم بفشل ولة 

بالمناطق المجاورة لهم قرت تكليف  محمد علي  بتوجيه حملة لمحاربة النجديين
لتي فيها مكة والمدينة والطائف ويهددون الحجاجالحجازا الذين سيطروا على الوهابيين

، الذي تجاوزتهامحمد بن سعود بن محمد آل مقرن الدرعيةوالمعتمرين برئاسة أمير 
ا على النفوذالعراق وأطراف وعسيرليمن البعض أنحاء  والشام حتى بدا خطرها واضح 

العثماني غير أن محمد ماطل بالمر بحجة عدم تهيئ جنده الذين انهكهم القتال ضد
المماليك الذين ل يزالون يشكلون ثقل واذا ارسل جزئا من قواته ق يبرر لهم مهاجمة من

بقي منه 

وكرر1839/1808 خلف مصطفى الرابع السلطان محمود الثاني حكم بين 1808وفي عام 
 لحيلة للغدر1811الطلب على محمد لتوجيه حملة ضد الوهابيين فلجأ بالول من اذار 

بالمماليك حيث دعا بالقلعة بمناسبةتكليف ابنه( طوسون) بقيادة الحملةودعا العيان
والعلماء وقادة وامراء المماليك لحضورها فلبى المماليك الدعوةسذاجة وحسن نية منهم

وعندما انتهى الحتفال دعاهم للمسير بموكب ولده.وجعل المماليك وسط الركب الذي
وصل طريق صخري منحدر يؤدي لباب العزب المقرر أن تخرج منه الحملةفاغلقت البواب

فتجمعت خيولهم بفعل النحدار ففوجؤا بسيل من الرصاص انطلقعلى جانبي الطريق
471 مملوكامن اصل 470 ) من مذبحة القلعةمن فوق رؤوسهم ومن خلفهم وراح ضحية (

مملوكا اي لم ينج سوى مملوك واحد يدعى أمين بك الذي استطاع أن يقفز من فوق
سور القلعة.ثم أسرع جنود محمد علي لمهاجمة بيوت المماليك،والجهاز على من بقي

منهم،وسلب ونهب بيوتهم،و قودير عدد من قتلوا خمسمائة وثلثين لصبح عدد ضحايا
المماليك الف شهيدماتوا بغدر ليغتفر ورغم ذلك فئان الكاتب محمد فريد اعتبرها من
إحدى أفعال محمد علي الحسنة التي خل ص بها مصر من شر المماليك الذين انسحب من بقي

أحمدأعد  الحملة بقيادة ابنه و فانفردمحمد علي لوحده ليحكم مصر.دنقلةمنهم بالصعيد إلى 
.من قبل الوهابيين مما اجبرهمعركة وادي الصفراء غير أن  هزمت  بوبدر ينبع ودخلت ميناء طووسون

والمدينة المنورة ينبع،وأخذ يستميل القبائل القاهرةلعادة تنظيم صفوف قواته،وطلب إمدادات من 
تارابةبالمال ونجح باوستعادة المدينة المنورة ومكة والطائف لكن الوه ابيين انتصروا عليه من جديد في 

 والعياء بصفوف جنده نتيجة شدةالمراض وقطعو  المواصلت بين مكة والمدينة وانتشرت والحناكية
 /اب 26فأروسل لوالده يطلب نجدة فاوستجاب له على الفورحيث قاد في والماءالقيظ وقلة المؤونة 

 وهاجم تجمعاتمكة بدون قتال ثم توجه إلى جدة، جيشا ونزل في هـ1227   شعبان17/م1812
وسعود ) فتصدوا له فيها وتراجع عنها فطلب قوات اضافية وصلت مع وفاة القنفذةالوه ابيين بمنطقة ( 

.الذي لم يكن يملك قدراتعبد ا،فخلفه ابنه هـ1229   جمادى الولى6/ م1814  أبريل27في 
، فيما وسيطرولده احمد طووسونالقنفذةعسكريةللوقوف بوجه قوات محمد علي الذي دخل ميناء 

 ويعود لمصر للقضاء على حركة تمرد ثمشبه الجزيرة العربية لمغادرةعلى شمال نجد واضطر محمد 
.حملة أخرى بقيادةهـ1231  شو ال12 م1816 /ايلول وسبتمبر 5عاد لشبه جزيرة العرب وأروسل في 
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 فاضطر عبدالدرعيةالذي تمك ن بعد مواجهات ضارية مع الوه ابيين،احتلل معقلهم في إبراهيم ابنه 
 التي وسلبهاوالمجوهراتا بن وسعود تسليمهالقاء وسلمة اهاليها واعادة مابقي بحوزته من التحف 

 وعاد إبراهيم واخوه احمد طووسون لمصر منتصرينالوستانة.ونفيه إلى المدينة المنورةوالده من 

.بنجدالدرعية بمصر إلى مدينة الحناكيةخط وسيراحمد طووسون ومحمد علي وابراهيم باشا من 

الذهب  وجه محمد علي حملة ضد جنوب السودان لبحث عن1820تموز 20-في 10و
،) ولظم جنود وسودانيين وهم مقاتلين مشهورين بالجيش المصريوسنار الموجود(بمقاطعة والماس

والتخلص من بقية جنود الفرق غير النظامية التي كانت تثير متاعب والقضاء على من بقي من لمراء
 ثالثإوسماعيل باشا جندي بقيادة 4,000 وانطلقت الحملةالمؤلفة من دنقلةالمماليك الذين فروا إلى 

وادي حلفا إلى أوسوان وسارت الحملة جنوباا،فانحدرت من وأبناء محمد علي في (مراكب بنهر النيل 
 حيث هزمت المماليك دون مقاومة غير انها واجهت مقاومةوسودانية بأوسلحة بدائية هزمهمدنقلةإلى 

 ثمبربر،على مناطق على منطقة 1821  مارس10بمنطقة ( كورتي )ثم واصل تقدمه فاوستولى في 
،وبالقرب منهاأم درمان الذي أعلن ملكها (نمر) الوستسلم ثم اوستولوا على مدينة شنديمنطقة 

 وجه إوسماعيل1821 لتكون قاعدة عسكرية للقوات المصرية, وفي نيسان الخرطومأوسس مدينة 
)البيض.فاشتبكت قواته بمنطقتي ( يارا) و( كردفانباشا نسيبه محمد بك الدفتردار بحملة لضم 

وسنارفاوستسلم له ( محمد فاضل )وسلطان كردفان ووسار إوسماعيل ببقية جيشه لضم مملكة 
،حيث اوستسلم ملكها الملك(بادي) فدخل جيش محمد علي فيود مدنيفاوستولى على مدينة 

انتشرالمرض بين الجنود،فئاضطر لطلب مدد من أبيه،فأمد ه بقواتSunnar.مدينة وسنار1821حزيران 12
بقيادة أخيه الكبر إبراهيم باشا الذي تقدم لضم (مقاطعة الدنكة )وحاول ااوستكشاف أعالي النيل

1822،ووصل عاممنطقة النيل الزرقواصابه المرض واضطر العودة لمصر فيما تقدم إوسماعيل ل
 وطلب حظور( الملك نمر) وبدأشندي لمنطقة 1822لمنطقة (فازوغلي)ثم وصل في كانون الول 

فأظهر الملك نمر المتثال وبتأنيبه واتهامه بإثارة القلقل وطلب منه أن يدفع غرامة كبيرة وألف عبد
دعا إوسماعيل باشا وكبار رجاله لوليمة،وأثقلهم بالطعام والشراب،وأمر بإشعال ناربحطب وضعه حول

مكان الدعوة وأمر جنوده برمي كل من يحاول الهرب بالسهام والنبال،فمات إوسماعيل ورجاله خنقاا
ا.فلما بلغ محمد بك الدفتردار الخبر،فسار إلى شندي وأوسرف بقتل ووسبي ال انه لم يطل وحرقا

.فئاصبحت السودان تحت حكم محمد عليالحبشة(الملك نمر) الذي هرب لحدود 

كانت منذ عام تحت حصلت حركة تمرد تطالب باستقال اليونان التي 1820-في عام 11و
،بفعل تطو ر المجتمع1820الحتلل العثماني وظهرت فيها عدة حركات اوستقللية منها حركة عام 

اليوناني بسبب هيمنةرووسية الورذودوكسية على معظم دول اوسية الووسطى( اوزبكستان واذربيجان
وطاجكستان واركمانستان وارمينية وقيرقيزية وجورجية ودول اخرى على بحر قزوين ) التي كانت

 والثورة الفرنسية لعام1774 تموز 4خاضعة ليران والدولة العثمانية و حرب الوستقلل المريكية في 
laاليونانية  .وكانت (جمعية الخوة وضعف الدولة العثمانية 1815/18789 بين الحروب النابليونية و1789

Fraternite Assocition وإخراجالوستانة) وتحرير القسطنطينية ( المبراطورية البيزنطية)تدعو لحياء 
ذات التركز الوروذودوكسي باليونان )AL Moura المورةالمسلمين من اوربة الجنوبية وبدئات ب (إقليم 

محمودوعندما تفاقم خطر الحركات اليونانية طلب السلطان رافعة شعاات اليمان والحرية والوطن..
 من محمد علي باشا أن يلروسل قوات بحرية لخمادها فأروسل بقيادة حسن باشا بحملة نزلتالثاني
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 التي كانت تابعة للدولة العثمانية فيما كانت قبرص تابعة لمصر غير انهاحوصرت( بميناءكريتبجزيرة
لذيإبراهيم باشاا) من قبل الثوار اليونانيين فأروسل محمد علي حملة أخرى بقيادة ولده Corneكورن

 بانزال قواته على الشواطئ اليونانية وأنقذ قوات حسن المحاصرة وحاصر بدوره (1825نجح عام 
 فتح شاطئ كلماتا وتريپولستا واوستولى1825 أهم مواقع شبه جزيرة اليونان  وفي حزيران ناڤارين

 وأوستبزيا و( نوپلي مركز الحركة الثورية)هيدراعلى معاقل المتمردين الذين تعقبهم لمعاقلهم بموانئ 

).1855 يونانيون يلقاتلون الجيش المصري.بقيادة إبراهيم باشا .روسم ثيودور ڤريزاكيس (

كما تمكن بعض القادة اليونانيين بتحريك الرأي العام الوروبيلدعم حركتهم التحررية فنهضت جماعة
 باشعرهم وكتاباتهم ويحث ون الدول الوروبية علىالرأي العاممن الشعراء والدباء الوربيين يثيرون 

فعل تعاونت معهم كل من رووسية وفرنسة وبريطانيةلصالحهم وتدعوا كل منهاوالتدخل لصالحهم .
وسان بطروسبيرغحل لمستقبل اليونان،تكل لت بمفاوضات ووقيع پروتوكول الدولة العثمانية ليجاد 

وطالبوا السلطان محمود الثاني عقد هدنة مع اليونانيين،ومنحهم قدراافرنسةبرووسية الذي انضمت له 
من الحكم الذاتي 

1839/1808حمود الثاني،حكم بين  مالسلطان العثماني 

 لمنع السفن تقدم اليونانيNavarneوسفنه لمياه   اروسل1855/1825 بين Nicolas Iكما ان القيصر
 ربيع الول29/ م1827شرين اول  ت20في دمرتها وناڤارين  Navareneالمصرية ووصول المدادات لميناء 

. بدون وسابق إنذار،هـ1243وسنة 

م/1827.اليوناني  عام  ناڤارينالوسطولين العثماني والمصري تلتهمهما نيران السفن الرووسية بميناء
هجري1243
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وبعد تدخل البحرية الووسية بشكل مباشر لصالح المتمردين اليونانيين وتحطيمهم السفن المصرية
 وقيام الحكومة  الفرنسة باروسال قوة بحرية لميتاء ( المورة ) رأى محمد علي باشا بانه ناڤارينبميناء

 كانون الول7لينبغي عليه ان يخسر كل اوسطوله لصالح السلطان العثماني باليونان وقرر في 
،وسحب قواته من ميناء المورة على متن ما بقي من وسفنه وابقى ألفهـ1244       صفر26،/ م1828

ومائتي  جندي للمحافظة على بعض المواقع لحين تسليمها للجنود العثمانيةغير ان القوات الفرنسية
عوضت القوات العثمانية.فسحب جنوده

 اقطعهالحرب اليونانيةبعد خروج محمد علي باشا من حملة محمد علي لبلد الشام..-12و
ا عما فقده غير انه اعتبرها ليست المكافئة التي كانكريتالسلطان محمود الثاني جزيرة   تعويضا

 التي وسبقبلد الشامينتظرها خاصة وانها وستدعم من الثوار اليونانيين لتتمرد وكان يتوقع ان يقطعه 
،عندما  احتل الحجازوحجمالوهبيين ال وسعود غير انه ظرفض1813 عام محمود الثانيوان طلبها من 

لنه يعلم بان تمدد نفوذ محمد علي لبلد الشام يمنعه قوة اقتصادية كبيرة وقديشكل خطر. على
كيان السلطنة العثمانيةنفسها غير ان محمد علي خطط لحتللها فوطد علقاته مع عبد ا باشا

لذي مده بالمال ضد ( يووسف كنج) والي دمشق وتووسط له لدى السلطان،إثر خلفه معاوالي عكة 
 أمير كما وطد علقته بالدرزي بشير الثاني الشهابي،وأقر ه على وليته1821 عام دمشقوالي 
،الذي وساند عبد ا والي عكةبذاك الخلف حيث وسار على رأس جيش وحارب والي دمشقلبنان

لسلطان محود الثانيا تط لع على هزيمة والي دمشق حتى وجهالدولة العثمانيةوهزمه. وما كادت 
،حيث تووسط له محمد علي الذي تووسط له لدىمصرحملة عسكرية ضده اجبرته لترك لبنان ل

السلطان الذي اعاده لمارته.فجمعتهما طموحات مشابه بتووسيع رقعة بلد كل منهما

 م1840 / 1788 بين لبنانأمير بشير الثاني الشهابي المير 

الفريق أولصرح  Navarene كارثة ناڤارين وبعيد هزيمة اوسطول محمد علي بمعركة/ 1825وفي عام 
اليونان) بانه وسيقود اوسطوله ويحتلحرب المورة ب بأنه بعد أن ينتهي من ( )Poietبواييه(الفرنسي 
بلد،وفي والفرات دجلة ولن يقف بجيشه إل على ضفاف عكة بما فيها فلسطين وولية بلد الشام

،بأنهماإبراهيم باشا .فيما اعلن محمد علي وولده شبه الجزيرة العربية والجزء الووسط من اليمن
 التي تعيش تحت الحكم العثماني حياة التابع البائسالشعوب العربيةوسيدافعان عن حقوق 

صار احتلل بلد الشام بالنسبة لمصر من المور الوستباقية بسياوسة محمد علي الذي فالمستضعف
كان يؤمن بالوحدة الوسلمية تحت السلطنة العثمانية التي عليها ان تتطور وتجدد اوسلحتها واداراتها

لكي تواكب تطور التقنيات الوربية التي هي ضد اي تقدم وسياوسي واقتصادي وثقافي وعسكري لي
دولة او امارة عربية اواوسلمية 

،) التي بموجبها فرض محمد على وسيطرته على دول بلداتفاقية كوتاهية تم توقيع( 1831وفي عام
 إذ طالبه بإعادة المال الذي قد مه لهعكةالشام الربعة حيث (افتعل) محمد علي خلفاا مع والي 

وإعادة الفلحين المصريين الفار ين من دفع الضرائب  ولم ا ماطل عبد ا باشااروسل محمد علي  في
إبراهيم باشا ،بقيادة ولده هـ1247       جمادى الولى7/ م1831 وسنة تشرين الول/ أكتوبر14

التي فرض عليها حصاراا مركزاا براا لفلسطين ووسيطر دون مقاومة على معظم مدنها باوستثناء عكة
م بينما كانت تقاوم حصار إبراهيم باشا،في حين وسيطر أبناء1799 عام لنابليون بونابرتوبحراا كما فعل 
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.واوستعصت لبعض الوقتوجبيل وبيروت وصيدا صورالمير بشير ومعهم جنود مصريون على شواطئ 
 التي اوستسلمت عندما جاء ابراهيم باشا فاعتبر السلطان العثماني محمود الثاني ذلكطرابلس

،واصطدم بالجيش المصري بسهل الزر اعة جنوبيحلبعصياناا واروسل جيشا بقيادة عثمان باشا والي 
،وانهزم وبقيت لبنان والعديد من المدن السورية بين يدي محمد علي وعاد إبراهيم باشا إلىحمص

،وأوسر عبد اهـ1247   ذي الحجة27،/ م1832      أيار/ مايو28 لمواصلة حصارها،فدخلها فاتحا في عكا
اروسله لمصر وتابع تقدمه شمال فدخل دمشق مع المير بشير وجيشه بعد أن قاتل واليوباشا 

المدينة، ورح ب بهم السكان لنهم كانوا يعانون من مساوئ الولة العثمانيين.فاصدر السلطان محمود
ا آخر الثاني فرمانا أعلن فيه خيانة محمد علي باشا وابنه إبراهيم للسلطة الشرعي ة واروسل جيشا

29 فاصطدم في بلد الشام حسين باشا) لجبار المصريين على النسحاب من السرعسكربقيادة( 
، بجيش إبراهيم باشا في (معركة حمص) وتغل ب عليههـ1248   صفر10/ م1832 حزيران/يونيو

، فيما انسحب ما بقي من جيش حسين باشا شمالاحلب  ثم دخل مدينة حماةووسيطر على 
،فلحقه إبراهيم باشاوالناضول بلد الشاموتمركز في (ممر بيلن ) أحد الممرات الفاصلة بين 

واصطدم به وتغل ب عليه،وطارد من بقي من جيشه حتى اضطرهم إلى مغادرة المنطقة عن طريق
.وتقدم داخلوطروسوس أضنة شمالي الوسكندرونة،ودخل ولية إياس واحتل ميناء الوسكندرونةميناء 

،) حيث تجمع اهلها ليدافعوا عنها ولكن ابراهيم باشا تغل ب عليهمقونيةبلد الناضول حتى ( مدينة 
 محمد رشيدالصدر العظم، وأوسر قائدهم هـ1248 رجب  27،/م1832  كانون الول/ ديسمبر20في 

،حيث ارتعدت فرائص السلطان محمود الثاني الذيالوستانةباشا.وانفتحت الطريق أمامه للعاصمة 
 لمساندته حيث كانت فرنسة يهمها اضعاف السلطان ومحمد علي الذي كانبالدول الوروبيةاوستنجد 

يعمل على التقارب معها واوستخدم بعض مهندوسيها وعدد من المقاعدين من ضباطها فيما كانت
( اكبر الممالك اللمانية )  وبرووسية النمسةمنهمكة بالمسألة البلجيكية ووقفت كل من بريطانية

 إلى الوستانة للدفاع عنهاأوسطولا بحرياا 1833على الحياد.فيما اروسل القيصر نيقول عام 

  هالهما المر، وشعرتاالوستانةوعندما علمت بريطانيةوفرنسة بان السفن الرووسية وصلت لشواطئ  
 لتقو ي مركزها فيالدولة العثمانيةبالخطر الرووسي عليهما، وخشيتا أن تستغل رووسية تداعي 

بالممرات البحرية فسارعتا لعرض مساعدتهما للسلطان  إذا تخل ى عن مساعدة رووسية.التي رفضها
.عندئذ نشط ممثلو بريطانية وفرنسةالناضولقيصرها وسحب وسفنه  إل بعد انسحاب المصريين من 

علقاتها الودي ة معهفرنسةبالتووسط بين السلطان محمود الثاني  ومحمد علي،الذي اوستخدمت 
.فرفض محمد علي باشا وأصر  على ضمونابلس والقدس وطرابلس صيدالقناعه بان يكتفي بسناجق 

 الحد الفاصل بين الدولة العثمانية وممتلكاتهجبال طوروس، وجعل أضنة وولية بلد الشام

 التي بموجبها اقراتفاقية كوتاهيه) تم توقيع( هـ1248   ذي الحجة14،/ م1833 أيار/ مايو4وفي
 وكامل بلد الشام الطبيعية (وسورية ووكريت مصرالسلطان محمود الثاني لمحمد علي باشا بولية 

 فيما تعهد محمد علي بأن يؤديجد ة وبولية ابنه إبراهيم على وأضنة والردن )ومعها وفلسطين لبنان
للسلطان كل عام الموال التي كان يؤديها عن الشام الولة العثمانيون من قبل. 

،مرضية لمحمد علي باشا الذي لم يوافق لعقدها إل خشية من تهديدكوتاهيةولم تكن بنوداتفاقية 
 وافقمحمود الثانيالدول الوروبية بحرمانه من لستمرار وسيطرته على بلد الشام كما ان السلطان 

عليها تحت الضغط العسكري المصري والسياوسي الوربي حيث بقي بنفسه يعمل على اوستئناف
 ضد الحكمبلد الشامالحرب لوستعادة نفوذه ببلد الشام ومصر،حيث عمل على تحريض بعض وسكان 

المصري وحشد قوات لرغام الجيوش المصريةعلى الخروج منهابمساعدة بريطانية وأدرك محمد علي
بأن  الدول الوروبية ل ترغب بتووسعه وقوته المتصاعدة وتفضل امبراطورية عثمانية ضعيفة على كل

 مبعوث السلطان محود الثاني انتهت بالفشلمصرالصعدة  فأجرى مباحثات مع (صارم أفندي) في 
ا ل مفر منه،وجرت الوستعدادات في   بشكلالوستانةبسبب تصل ب مواقف.الطرفين فصارت الحرب أمرا

1839 على الحكم المصري)فاروسل بربيع عام بلد الشاممكثف،واوستغل السلطان (ثورة وسكان 
(حافظ باشا) بجيش صار على حدود وسورية الشمالية حيث كان إبراهيم باشا يراقبه بحلب عندما

1255   ربيع الخر2/ م1839  حزيران/ يونيو15أصدر السلطان أمره إلى حافظ باشا بمهاجمته في 
ني الجيش العثمانيالجزيرة الفراتية  بعنتاب (الواقعة شرق معركة نسيب.حيث وقعت ( هـ )،حيث مل

بخسارة كارثية  إذ كادان يفنى الجيش عن بكرة أبيهلول اوستسلم خمسة عشر ألف جندي تركوا
كميات هائلة من الوسلحة والمؤن.وتوفي السلطان محمود الثاني قبل أن يبلغه نبأ الهزيمة فحل

1861/1838محله ابنه السلطان عبدالمجيد و لم يبلغ بعد  الثامنة عشر من عمره حكم بين 
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. شهد بداية عهده نهاية الحكم المصري لبلد1861 / 1839 عام عبد المجيد خان الولالسلطان 
الشام.

ووسارع لجراء مفاوضات مع محمد علي.الذي اشترط ،أن يكون الحكم بالشام ومصر وراثياا لوسرته.
ووسية وبريطانية وبرووسيةروكاد السلطان عبد المجيد يقبل بشروطه لول (مذكرة مشتركة من كل من 

 عقدوزراء خارجية ودفاع هذه الدول الربعة مع الحكومة العثمانية مؤتمراا1840) .وفي عام والنمسة
 وأوسفرعن توقيع (معاهدة رباعية.عرضتبالمسألة الشرقية) بحث فيه المجتمعون ما دلعي("لندنفي 

 مدى حياته.واشترطتعكا وراثياا،وولية مصرفيها هذه الدول الوروبية الربع على محمد علي ولية 
أن يلعلن محمد علي قبوله بهذا العرض خلل عشرة أيام،فإن لم يفعل تسحب الدول الربع عرضها

ا فإنها تسحب عرضها تاركةا للسلطان حرية الخاص بولية عكا. أما إذا لم يلجب في مدة عشرين يوما
حرمانه من ولية مصر.

 فلم تطلب من السلطان عبد المجيد قطع1870/1848اما فرنسة بعهد نابليون الثالث حكم بين 
فيما كان مصمماامفاوضاته مع محمد علي الذي انذرته بانها غير موافقه على وسياوساته التووسعية 

 ولم ا أبلغتهفرنسة،وراهن على مساعدة اتفاقية كوتاهيهعلى التمسك بالبلد التي فتحها وأقر تها له 
 شروط المعاهدة،ترك اليام العشرة تمر من دون أنمصر وقناصل الدول الوروبية بالسلطنة العثمانية

يلصدر أي رد  فأبلغه قناصل الدول الوروبيةباليوم الحادي عشر،بالنذار الثاني، وأمهلوه عشرة أيام
 عكةأخرى،وأبلغوه أنه لم يعد له الحق بولية 

ومر ت اليام العشرة الثانية دون أن يعلن صراحة تنفيذ بنود التفاقية،فاعتبر قناصل الدول الوروبية أن
ذلك رفضا فاوحت وسفاراتهم باوسطانيول للسلطان عبد المجيد باصدارفرمان لخلعه من ولية مصر

 بقطع المواصلت البحرية بين مصر والشامالبحر المتووسطمرت الحكومة البريطانية أوسطولها في وا
 بدعم العناصر المناوئة لمحمد علي باوسطانبولالوستانةوتدمير موانئها وأوعزت إلى وسفيرها في 

ودمشق والقدس والقاهرةوقطعت الدول الوروبية الربع علقاتها بمصر.كما تلقى محمد علي فرمان
نابييه) أمام وسواحل Napeehعزله بهدوء ولم يتصدلظهور الوسطول البريطاني بقيادة الميرال (

نابييه)على بيان Napeeh،وعلم بانه ل يمكنه العتماد على فرنسة فوق ع مع الميرال (الوسكندرية
 بشرط ضمان وليته الوراثية لمصرغيربلد الشاموعد فيه بلذعان لرغبات الدول الكبرى والجلء عن 

 ورووسية فتدخلت كل من برووسية والنمسةلقناعبريطانيةان السلطان عبد المجيد رفض بإيعاز من 
السلطان عبد المجيد الذي أصدر فرماناا بجعل ولية مصر وراثية لمحمد علي باشا،فانتهت الزمة بين
الشقيقين العثمانيي -المصريي بتووسط اوربي وانسحب ابراهيم باشا وجنده من بلد الشام الشام

اصلحات محمد علي داخل مصر .ادرك محمد علي بأنه عليه لكي لتحقيق-13و
 بعض اهدافه التووسعية ل بد له من

 مؤلفامن فرق غير نظامية تتسم بعدم1820-تئاوسيس جيش نظامي،حيث كان جيشه حتى عام 1
 و( الرناؤوط اللبان )كمرتزقة العراب،وجماعات من والشراكسةن الكراد مالتجانس ومعظمها 

 ولم يرق لهم ذلك بسبب ميلهمبولقالتابعين لفرقة ولده إوسماعيل وانشئا لهم مقرا بمنطقة 
،أنشأ مدروسة حربية في1820للفوضى فهاجموا قصره فأيقن بأنه ليمكنه العتماد علىهم وفي عام 

ا من مماليكه ومماليك كبار أعوانه ليتم تدريبهم على النظم العسكرية الحديثةأوسوان ، وألحق بها ألفا
) جاء إلى مصر وعرض خدماته علىجوزيف وسيڤعلى يدي العقيد / الكولونيل فرنسي يدعى (

 وسنوات علىيها حيث3محمد علي الذي اعطاه لقب ( وسليمان باشا الفرنساوي ).و اشرف لمدة 
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تخرجت منها مجموعة ضباط صاروا نواة الجيش النظامي المصري.فيمااروسل التراك والكراد واللبان
والشراكسة  إلى دمياط ورشيد ليخلي القاهرةمنهم وأروسل معهم بعض أبنائه كقادة وطمئانة لهم

بني.وطلب من ابنه إوسماعيل ليمده بعشرين ألفا وسودانيا لتدريبهم على الجندية بمعسكرات (في 
،) على أيدي الضباط الجدد. نفشت المراض بينهم  لختلف المناخ. فلم يعد أمامه إل العتمادعدي

على الفلحين المصريين الذين رفض الكثير منهم ببداية المر ترك ارظهم والتطوع بالجيش الذي
اعتبروه عملا من أعمال السخرة..وبمرور الوقت تجاوب الكثيرون منهم اوستشعروا تحت راية الجيش

،تشكلت منهم1824بالكرامة وبحياة مأمونة الملبس والمسكن . وبحلول شهر يونيو / حزيران عام 
 ألف جندي،أمر بانتقالهم إلى القاهرة.وبدأ يتزايد حتى25وست كتائب من الجند النظاميين، عددهم 

 كما أنشأ (ديوان الجهادية) لتنظيم1839 ألفا عام236 ألف ضابطا وجنديا و 169م 1833بلغ عام 
شئون الجيش وتأمين احتياجاته من الذخائر والمؤن والدوية والرواتب.وشاركت هذه الوحدات في

(حرب المورة) ضد اليونانيين واعتمد عليه إبراهيم باشا بحملتيه على الشام والناضول

,,,,

والعقيدإبراهيم محمد علي باشا يستعرض بعض القطعات ومحمد علي باشامن اليسار وابنه 
)  وسليمان باشا الفرنسي ( 

-الوسطول البحري اثناء غزوته لشبه جزيرة العرب شعر محمد علي بان مصر تحتاج لوسطول2و
، فشرع ببداية المر على شراء وسفن من بعض الدول الوربيةالبحر الحمرعسكري لنقل الجنود عبر 

 اوستخدم1829) أمام أوساطيل إنكلترة وفرنسة ورووسية وفي عام معركة ناڤارينتدمر معظمها في( 
.) ليساعده باوستخدام ميناء الوسكندرية لبنا ءعدد من السفنSrizyالمهندس الفرنسي ( وسريزي

 وثمانيةمدفع عشرة وسفن كبيرة كل منها مسلح بمائة 1837الحربية الحديثة بلغ عددها حتى عام 
عشر صغيرة( فاوستغنت مصربعهده ) عن شراء السفن من الخارج. وكان محمد على يزورها ويستحث

العمال على العمل،ويحضر حفلت تدشينها  

محمد علي باشا يتفقد أوسطوله

-التعليم العسكري قرر محمد علي بناء مدروسة باوسوان لتخريج ضباط  ومدروسة الجند في بني3و
.ومدروسة إعداديةوجرجا والنخيلة فرشوطعدي لتخريج نواب الضباط والفنيين ومدارس أخرى في 

تلميذا وسنويا تم نقلها500عسكرية بقصر العيني لتجهيز التلميذ لدخول المدارس الحربية،تستقبل 
 لدمياط1834،ثم نقلهاعام الخانقاه في للبيادةضعف العدد ومدروسة ل وأصبحت تتسع  أبي زعبلإلى 

 بالجيزةللسواري بالخانقاه،ومدروسة 1825،.و مدروسة لركان الحرب عام 1841عام ثم لبي زعبل عام 
 العسكرية.و معسكر لتدريب الجنود علىللمووسيقى ومدروسة 1831 عام طره في لمدفعية لواخرى 

.و مدروسة بحرية للضباط رأس التينالعمال البحرية في 

-كما اقتنع محمد علي بأنه لكي يضمن الوستقلليةالسياوسية ولكيليبقى تحت رحمة الدول4و
 فيوالمدافع مصنع الوسلحة 1827الجنبية،عليه إنشاء مصانع للوسلحة في مصر. فانشئا عام 

 مدافع بالشهر4 بندقية،و 650القلعة وكان ينتج وسيوفا ورماحا وحمائل السيوف واللجم والسروج.و 
 بندقية في الشهر الواحد،ومصنع900، أوسس مصنعا آخر للبنادق كان ينتج 1831الواحد. وفي عام 
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 بندقية وسنويا36,000ثالث بضواحي القاهرة،وكانت المصانع الثلثة تنتج 

 وميلنوليفورنو،قرر محمد علي اروسال أولى البعثات لعدة مدن ايطالية منها رومة و 1813-في عام 5و
،وأتبعها بنفس العاموالطباعةوفلورنسة لدراوسة العلوم العسكرية وطرق بناء السفن والهندوسة 

ببعثتين لكل من فرنسة وانكلترة ظمت ثمانية وعشرين طالباا،منهم عثمان نور الدين الذي أصبح
1826مطبعة بولق وفي عام 1821أميرالي الوسطول المصري ونقول مسابكي الذي أوسس عام 

اروسل اربعة واربعين طالبا لدراوسة العلوم العسكرية والدارية والطب والزراعة والتاريخ الطبيعي
 اروسل1829والمعادن والكيمياء والهيدروليكية وصب المعادن والطباعة والعمارة والترجمة.وفي عام 

اروسل لفرنسة بعثتا1844 تخصصت بالعلوم الطبية فقط وفي عام والنمسةبعثات إلى فرنسة وإنكلترة 
فصارإجمالي البعثات التي اروسلهاضمت ثلثة وثمانين طالبا بينهم اثنين من أبنائه واثنين من أحفاده. 

 جنيها.303,360 طالباا وبلغ إجمالي ما أنفق عليهم 319تسع وضمت 1844/1813محمد علي بين 
و1840و1839موبين 1918/1516وهو من بين اكبر ما انجزه اي والي بالعهد العثماني الذي دام بين 

.النيل لوستكشاف منابع البكباشي وسليم القبطانوجه محمد علي ثلث حملت بقيادة 1841

- وعلى صعيد التعليم فقد أدرك محمد علي بأنه لكي تنهض دولته، يجب عليه أن يؤوسس منظومة6و
 ( ديوان1837تعليمية،لتوفير الكفاءات البشرية التي تدير هيئات دولته وجيشه لذلك أوسس  عام 

  بالقاهرة4 مدروسة ابتدائية منها 50المدارس الذي وضع لئحة لنشر التعليم البتدائي،وإنشاء 
100 تلميذا والباقي توزع على مختلف القاليم وتضم كل منها 200وواحدة بالوسكندرية تضم كل منها 

تلميذ.وعهد بإداراتها لبعض أعضاء البعثات العائدين من بعض الدول الوربية 

 انشأ عددا من الكليات (المدارس العليا)،منهابمدرسة للهندسة بالقلعة1816في عام -7و
 لتلبيةكلوت بك،أنشأ مدرسة الطب في أبي زعبل بنصيحة الطبيب 1827وفي عام 

 للقابلت (الولدة) و1829احتياجات الجيش وألحق بها مدرسة للصيدلة ومدرسة عام 
 مدرسة المعادن بمصر القديمة وفي1834مدرسة هندسة عسكرية ببولق وفي عام 

بنبروه مدرسة الزراعة 1837 مدرسة اللسن( اللغات) بالزبكية ,وفي عام 1836عام 
 مدرسة الطب البيطري  ومدرسة1839ومدرسة المحاسبة بالسيدة زينب ,وفي عام 

اربعة1839/1816الفنون والصنائع بمدينة لرشيد وبلغ مجموع طلب المدارس العليا بين 
الف وخمسمائة طالب

 اللزمةللحبال في بولق ومصنعا للجوخ ومصنعا والنسيج للغزل-في مجال الصناعةانشأ مصانعا 8و
 ومصنعالكتان ومصنعا لنسيج للصوف وآخر الحريرية للقمشةللسفن الحربية والتجارية ومصنعا 

 التي كانت تبطن السفن،ومعاملالنحاس ببولق ومصنع ألواح وسبك الحديد، ومعمل بفوه الطرابيش
للشمع ومصنعا والصيني للزجاج برشيد ومصنعا ودباغة الجلود والصابون النيلة،ومصانع السكرلنتاج 

.و صناعة السفن الحربية والتجارية.للزيوتومعاصر 

ع نطاق الزراعة،والقناطر الجسور-في الزراعة .اعتنى بالري  وشق العديد من الترع وشي د 9و .وووس 
 لنتاج الزيوت،وغرس الشجار لتلبيةوالزيتون لنتاج الحرير الطبيعي،التوت فدان لزراعة 3,000فخصص  

 يصلحالقطن،أدخل زراعة صنف جديد من 1821احتياجات بناء السفن وأعمال العمران. وفي عام 
 انشئا مدروسة1837لصناعة الملبس بعد أن كان الصنف الشائع ل يصلح إل في التنجيد.وفي عام 

عليا للزراعة

-القاهرة وتأمينه لتسيير القوافل لصلح ميناءالسويس-في التجارة ادى تعبيد طريق 10و
ا بإعادة حركة التجارة بين مصروبلد الشام وشبه جزيرة العرب الوسكندريةوبناء السفن التجارية ادورا

 جنيه2,196,000 قيمة الصادرات 1836وشبه القارة الهندية والصين وبعض الدول الوربية فبلغت عام 
 جنيه. اي بقارق طفيف 2,679,000والواردات 

-في مجال ادارة الحكم اختلف حكم محمد علي عن الحكم الوستبدادي والفوضوي الذي ماروسه11و
 ) مع ميله لوستشارة بعضأوتوقراطياام على الرغم من انه حكم حكماا (1516/1260المماليك بين 

المقربين قبل إبرام المور واوسس(الديوان العالي) بالقلعة يترأوسه نائب الوالي وترتبط به دواوين شؤون
وضع (قانون1837الحربية والبحرية والتجارة والخارجية والمدارس والبنية والشغال. وفي عام 

ا للمشورة يضم كبار رجال الدولة و السياوستنامة) حدد وسلطات كل الدواوين الحكومية.وأوسس مجلسا
العيان والعلماء،ينعقد كل عام ويختص بمناقشة مسائل الدارة والتعليم والشغال العمومية
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محمد علي باشا بمجلس المشورة.

م محمد علي مصر لسبع مديريات( وسناجق ) أربعة بالوجه البحري الولى ضمت12و -اداريا..قس 
 والرابعة ظمتالدقهلية والثالثة ظمت والغربية المنوفية والثانية ظمت والجيزة والقليوبية البحيرة

،واثنتين بمصر العليا الولى منوالمنيا والفيوم بني وسويف، وواحدة بمصر الووسطى وشملت الشرقية
، إضافةلخمس محافظات هي القاهرةوادي حلفا والثانية من قنا إلى قناجنوب المنية إلى شمال 

والوسكندرية ورشيد ودمياط والسويس.

-ماليا..اوسس دارا لصدار عملة ذهبية وفضية وورقية وألغى محمد علي (نظام اللتزام) لتحصيل13و
الضرائب لنه كان يسمح لبعض (الملتزمين) بدفع حصص الضرائب على بعض القرى،ويخو لهم جمعها

بمعرفتهم، مما كان يرهق المزارعين لنهم  يجبوا تلك الموال بقيمة أكثر مما دفعوه.و اوستبدله (نظام
الحتكار) الذي جعل الوالي المالك الوحيد للراضي فألغى الملكية الفردية كما احتكرالصناعة

والتجارة،مما جعل منه المالك الوحيد لراضي مصر،والتاجر الوحيد لمنتجاتها،والصانع الوحيد
 التي كان يفرضها كلما احتاج لتمويل أحد حملته أو مشاريعهبالضرائبلمصنوعاتها.وارهق الشعب 

دون نظام محدد وفرضها على الراضي والمزروعات والفراد والماشية..

 لرشاد السفنفنارا للدفاع عن الثغور شي د القلع،واقام وكسل الخرطوم-.أوسس عدة مدن منها 14و
 لحفظ الوثائق  ودار الثاردفترخانةفي رأس التين بالوسكندرية.وبنى قصورا ودورا للدارات الحكومية و 

ا بمنع خروج الثار من مصر،وعب د طرقا ونظ م حركة  .الجياد وجعل له محطات لراحة البريدوأصدر أمرا

- تدر ج المجتمع بعهده لعدة طبقات اجتماعيةهي الطبقة الحاكمة التي ضمت أوسرة محمد علي15و
وكبار رجاله وموظفي الدولة من المتعلمين في المدارس والمبتعثين للخارج، ثم طبقة العلماءوالعيان

ا واوسع الفق فقراب إليه المسيحيين وأدخلهم بحاشيته. فالمزارعين وعمال المصانع وكان متسامحا
والحبشيات الشركسيات والرقيق من اليونانيين الذين أوسروا في حرب المورة والجواري والعربان

والسودانيات اللتي كن يخدمن في بيوت الثرياء.

 إلى1845،وارتفع عام 1823 نسمة عام 2,514,400 كان عدد وسكان مصر1823-في عام 16و
 نسمة 4,476,440

 بدعم اوربي أصيبالدولة العثمانية و عودتها لربوع بلد الشام-بعيد اجباره على النسحاب من 17و
،ومشوش التفكير فنصحه الطباء تناول نترات الفضة لعلجهجنون الرتيابمحمد علي باشا بحالة من 

.الزحارمن مرض 

 مليون80 تبي ن لرئيس الديوان المالي شريف باشا،بأن ديون الدولة المصرية بلغت 1844-في عام18و
ا من الجمالي المقدر ب 14,081,500، وأن متأخرات الضريبية بلغت فرنك  قرش.ولم75,227,500 قرشا

 الذي اقترح أن تقوم احدىإبراهيم باشايعرض الموضوع على محمد علي خشية غضبه،فعرضه على 
شقيقاته لبلغه فغضب محمد علي ولم يهدأ باله إل بعد مرور وستة أيام,كما ان إبراهيم باشا اصيب

،فأروسله والده ليطاليةعلى الرغم من أداركهالسعال عند دمااوصاريبصق بالسلبداء المفاصل ومرض 
 حيث قال:(ولديالوستانة عبد المجيد الذي   بللسلطانبذلك 1846بصعوبة شفائه كما صرح عام 

 أصيب1848ابراهيم عليل،وعب اس كسول،ووسيحكم مصر الولد،فكيف وسيحافظون عليها؟ )وفي عام 
م 1830/1760 مثللك بريطانية جورج الثالث حكم بين بالخرف
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,, ,,,,
 محمد علي-جامع2وم 1848/1805وصار واليا مصر بين 1769محمد علي باشامواليد عام 

-تمثال محمد علي4-ضريح محمد علي باشا.بجامعه بالقاهرةو3، وقلعة القاهرة في باشا
. بالوسكندرية

-قررابناء محمد علي عزل والدهم وتول ى إبراهيم باشا إدارة الدولةعلى الرغم من مرضه هو ايظا19و
،وتزوج خديجة قادين وله منها محمد بك و شيوة1848 وسنة تشرين الثاني/ نوفمبر10حيث توفي في 

وله احمد   

بمنطقة نصرتلي بتركية1789ابراهيم  بن محمدباشا علي ولد عام 
ا محنك ا  بفنون الحرب والدارة ا وقائد  الحالية .وصار مساعدوالده بجميع مشاريعه وكان مقدام 

تشرين ثاني من نفس العام وقبيل وفاة والده10ووفاته في 1848وحكم بين الثاني من ذار 

موسوعة / حسين أحمدو 1898 مصطفى كامل / المسئالة الشرقية /القاهرةبعض المصادر/
.القاهرة،دار النهضة العربية،عصر محمد علي،عبد الرحمن الرافعي.و1973. القاهرة تاريخ مصر

.مطابع الهيئة المصريةعصر محمد علي 3تاريخ الحركة القومية،وتطور نظام الحكم، ج،.. م1951
.مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب/محمد علي وأولده ( بدوي،جمالو2000العامة للكتاب /

ومحمد فريد بك المحامي/تاريخ الدولة العليية العثمانية،دار النفائس،طبعة عاشرة: 1999
ومحمد علي الضنياوي/(قراءة إسلمية) بتاريخ لبنان والمنطقة من الفتح1427 م/2006

 وعمر عبد1985،دار اليمان،بيروت 1840السلمي ونشأة المارونية حتى سنة 
،دار النهضة العربية،بيروت وإميل خوري1922-1516تاريخ المشرق العربي بينالعزيز /

ود.محمد سهيل,1990السياوسة الدولية بالشرق العربي،دار النشر/بيروتوعادل إسماعيل /
،وعبد الرؤوفبيروت دار النفائس 1923/1281طقيوش:/ تاريخ العثمانيينبين 

 مجلة تاريخ العرب والعالم أعداد:1870-1687سنيو./العلقات الروسية العثمانية بين
ولبنان وفلسطينسورية،/قسطنطين ميخائلوفيتش بازيلي و 80-/79؛و 78-/77و 34/33

 .وأسد1988، بيروتتحت الحكم العثماني ترجمة الدكتورة يسر جابر،دار الحداثة 
رستم /حروب إبراهيم باشا المصري بسوريةوالناضول./منشورات المكتبة

 وحكم بعد محمد على وولده ابراهيم سللته وهم 1986البولسية،لبنان 

عاما  وهو ابن41عن عمر1854 تموز  13 واغتياله في 1848-الباشا عباس الول بين 11
 بجدة ولم يرث عن جده بمواهبه1813.ولد عام محمد علي باشا بن أحمد طوسون باشا

 لتعويده لولية الحكم حيث شغل  منصب مديرمحمد عليعلى الرغم من محاولت جده 
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إبراهيم باشاكما كان مع عمه الغربية،ثم منصب الكتخدائية التي كانت بمنزلة رآسة الناظر.
بالحرب ببلد الشام وقاد فيها إحدى الفيالق،ولكنه لم يتميز فيها بعمل يدل على الكفاءة ليرضيه منه

 وبقى هناك حتى تدهور صحة  عمهجدةوسلوكه وميله للقسوة،وأضطره للهجرة لمكان ولدته 
.حيث اوستدعي باعتباره اكبر البناء و حفيد رجل أوسس ملكاا كبيراا فكان وارثا لتركةإبراهيم باشا

وتولى الحكم لمدة خمس سنوات ونصفا كانضخمة جمعها مورثه بكفاءته وحسن تدبيره.
وإبراهيم باشا محمد علي باشامنهم كثير من رجالت خللها قاسيا وشكاكا باقرب الناس عليه 

حيث خيل له بأنهم يتآمرون عليه فأوساء معاملتهم فخشي الكثير منهم على حياتهم فرحل بعضهم
 ولي العهد الذي اراد انمحمد وسعيد باشا منهم عمته (الميرة نازلي هانم) وعمه الوستانةإلى 

يبدله بولده هو ( ابراهيم الهامي عبايس ) وأضطره للقامةبسراي القباري.بالوسكندرية.وبعظهم
نفاهم للسودان وصادر اموالهم ,كما احسر دور الفرنسيين الذين لم يعودوا ال بعهد وسعيد باشا

 (مستر مري)الذي اوحى له بان وسفير بلدهالبريطانيلنفوذ النكليزي علي يدي القنصل افيمابدأ 
ا بركوب.مصرباوسطانبول قادر لقناع السلطان عبد المجيد بعدم فرض التنظيمات على  وكان مولعا

الخيل والهجن،ويقطع بها مسافات بعيدةبالصحراء، وله ولع شديد باقتنائها جلبها من مختلف البلد
كما قام بتهريب أحد أبنائ الشيخوعني بتربيتها وبني لها الصطبلت الضخمة وأنفق عليها بسخاء.

 ضد عندما غزا بلد نجد والحجاز كمااحيى ما يسمى ( المرإبراهيم باشاوسعود الذين اوسرهم 
ا ضخما فيهبالمعروف والنهي عن المنكر ), وكان كثيرالعزلة،حيث بنى بصحراء الريدانية قصر 

ا بالدار الفي نافذة وصار حيا يسمى العباسية التي صارت احدى ضواحي القاهرة وقصر 
ا في طريق السويسالبيضاء الواقعة بالجبل على   على ضفافبنها وقصرا بالعطف وقصر 

 وكان متزوجا من خمسةنساء هن خديجة قادين وله بعيدا عن المدينة حيث اغتيل فيهالنيل
منها  محمد بك وهوشيار قادين وله منها اوسماعيل باشا والفت قادين وله منها مصطفى بهجت فيما

لم تنجب كل من كلزار ووسارة
 

 البن الرابع لمحمد علي باشا ولد بالقاهرة1863/1854-الباشا محمد سعيد بين 111و
  وكان من بين طلب البعثات التي ارسلها والده للدراسة بفرنسة هـ1237م/ (1822عام 

. و على الرغم من تعلمه بفرنسة1863ووفاته في كانون الثاني 1854وحكم بين تموز 
فقد كان رجعيا فقد قرر اغلق المدارس العليا التي انشئاها والده واخوه ابراهيم وقال

م مصرفا صار نواة البنك1854( امة جاهلة اسلس قيادة من متعلمة),واسس عام 
 وافق على انشاء شركة للملحة الداخلية النيلية1854المركزي المصري وفي عام 

 اصدر قانون التنظيم الضرائب على1858من اب 5وفي  بشركة ملحة بحرية ,1857واتبعها عام 
النشطة الحرفية والصناعية والزراعية حيث خفض الضرائب الزاعية والغى المتئاخر منها وقلص مدة

 وسنةواصدر18الخدمة العسكرية من ثلثة اعوام لعام واحد وعممها على جميع الشبان البالغين 
لئحة المعاشات للمتقاعدين من العسكرين والمدنيين واصدر قانون القضاء الشرعي للديان الثلثة

وكيفية اوستخدام التقويم الميلدي والقبطي والهجري واوسس بمنطقة بولق دارا لتكون مقرا لتجميع
 واسره عام1848كما اظهر تعاطفا و(عمالة) لنابليون الثالث الذ ي حكم بين الثار المكتشفة 

فقرر اعادة تكليف الشركة الفرنسية التي كانت تشرف على  مشروع وسكة حديدمن قبل اللمان 1870
 منح المهندس1859وفي القاهرة الوسكندرية الذي اقره والده واوقفه وسلفه عباس حلمي الول ,

ممرك عاما  لشق قناة السويس 99 وشركته  الفرنسية امتياز لمدة Ferdinad Lessippeالفرنسي 
شمال، وتنقسم لقسمين، والحمر البيض البحرين وتوصل بين كم 193 يبلغ طولها مائي اصطناعي

ممر بين افريقية واسية واوربة وتعتبر أسرع السفن.وتسمح القناة بعبور البحيرات المرية وجنوب
. علىرأس الرجاء الصالحضيق م بحريا بالمقارنة مع يوم 15 حيث توفر نحو القارتين بين بحري

 من اسهمها على شكل عمال توفرها بالمجان للعمل75المحيط الهندي على ان تملك فيها مصر /
 ألف لسباب الجوع120بالشركة حيث ساهم بعمليات الحفر مليون عامل مصري،مات منهم  

والعطش والوبئة والمعاملة الفرنسية السيئةالتي اعدت للذهان اساليب العبودية وتم افتتاحها
 وتسلم الخديوي اسماعيل1869 اي بعد ستة سنوات من موت الخديوي عباس عام 1869عام 
 وبحظور السيدة جوزفين زوجة نابليون الثالث الذ ي كان عمه تالبليون الول قد1879/ 1863بين

 اشترت حكومة1875 الجزائر,وفي عام 1830 مصر و بلده تحتل منذ عام 1801/1789غزا بين 
من حصص مصر التي لم يعد لها من القناة ال رسوما رمزية30دزرائيل ريس الوزراء البريطاني /

،مما دفع كل من اوسرائيلبتأميم قناة السويس عبد الناصرقرر الرئيس 1956 تموز/يوليو  23وفي 
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 تشرين اول من نفس العام حربا ضد مصر والتحقت بهما بريطانية بنفس29وفرنسة ان تعلنا في 
من5اليوم وهو ما يسمى ( العدوان الثلثي ) الذي لم يستطع الغاء قرار مصر بتملك قناتها ,وفي 

 قرر الرئيس المصري تكليف شركات متعددة الجنسية لتدشين مشروع حفر2014 أغسطساب / 
 والناقلت من عبور القناة في كلالسفن، لتمكين كم 72 بطولقناة موازية للمر الملحي الحالي 

وساعة 11 لمدة تزيد عن الشمالالتجاهين بنفس الوقت لتلفي المشكلت الحالية من توقف قافلة 
 وتعدعام، وتقليل زمن رحلة عبور القناة  على أن ينتهي المشروع خلل البحيرات المرةفي منطقة 

جنيه مليار 39 نحو 2015 / 2014قناة السويس أحد أهم مصادر ثروات مصرحيث بلغت ايراداتهاعام 
.العالمية التجارة حجم من %15  إلي  %10.ويمر عبرها بين  مصري

كم193بطول1859وتشرين ثاني 1869قناة السويس اوستغرق العمل بها بين نيسان 

 وافق الخديوي عباس حلمي الول على طلب نابليون الثالث بمده1863وقبيل وفاته عام 
 الذي قتله الثوارماكسميليان الولبقوات مصرية لتشارك بعدوانه على المكسيك لدعم 

أقلعت بهم من ميناء الوسكندرية جنديا 453وكان عدد جنود الحملة المصرية السودانية
 الفرنسي حيث انضموا لبقية القوات القادمة من عدد منطولونالباخرة الفرنسية (لوسين) لميناء 

1863 فبراير 23المستعمرات الفرنسية واوستقلوا وسفينة أخرى توجهت بهم للمكسيك،فوصلوا في 

 نشبت معركة بمنطقة (فيراكروز)1863 / تشرين الول أكتوبر 2وفي وفقدو سبعة قبل وصولهم 
شارك فيها الجنود المصريون والسودانيون،المكلفون بحراوسة أحد القطارات الذي نصب له الثوار

ا بممر ضيق بين الجبال،واطلقوا عليه النار من جانبيه فهبط منه كل القائد المكسيكيون كمينا
الفرنسي (ليجين) ومرافقه بلل حماد ودفعا جنودهما للمرتفعات تحت نيران المهاجمين فاصيبا

بطلقات قاتلة،فحملهما (بخيت بدروم وأتون وسودان) وتسلم الملزم شرر القيادة،ونجح بإبعاد
المهاجمين عن القطار المزدحم بالنساء والكهول 

وبنهاية الحرب الفاشلة حيث دحر السبان والثوارنابليون الثالث مثلما دحر النكليز عمه
 من المراضما عدى46 ومات 140بمصر وعاد المصريون والسودانيون بعدما  قتل منهم 

 مايو28 في قصر رأس التين بفناء الخديوي إوسماعيلاوستقبلهم السبعة الذين سقطوا بالبحر 
ورد على مسامعنا ما قمتم به من ثبات وإقدام،وما أبديتموه من شجاعة ومهارة،ما أوجب(وقال:1867

)اللتفات إليكم من الدولة الفرنسية .فحافظتم على الشرف الذي حصلتم عليه من الحكومة المصرية
(ذو ملبس حسنة ووسلح جيدجاءبتقارير فرنسية عن الجنود المصريين والسودانيين بانهم ,كما 

ومن الصعب العثور على كلمات يمكن التعبير بها عن.واوستعداد عسكري يثير إعجاب كل من رئاه
بأوسهم  وبراعتهم وبسالتهم وصبرهم على الحرمان واحتمال المشاقوحميتهم في إطلق النار

أبلتبان الوحدة المصرية السودانية  فيراكروزوكتب القائد الفرنسي لمنطقة .وجلدهم على السير)
ا،ولم تبال بقوة النيران التي ألطلقت عليها وردوا المهاجمين الذين يفوقونهم عدداا بنسبة بلء حسنا

( لم أشاهد قتالاكما كتب القائد العام للقوات الفرنسية لنظارة الجهادية المصرية ).تسعة إلى واحد
نشب في هدوء وحماس كما شاهدتهم،فكانت أعينهم وحدها هي التي تتكلم،و جرأتهم تذهل

)الجميع

وتزوج الخديوي وسعيد بكل من انجي هانم انجبت شريف باشا وملك هانم انجبت محمد طووسون 
ومحمود باشا ويوجد الن المير محمد فاروق شريف الحفيد الكبر لحمد شريف ابن محمد وسعيد

باشا يعيش بالوسكندرية ومتزوج من الميره نجوى ولهما المير شريف و الميره منى 
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م1863/1854محمد وسعيد باشا حكم بين 

 بضغط من1879 وعزله في حزيران 1863 اسماعيل بين كانون الثاني -الخديويIVو
 من حصة مصر30فرنسة وانكلترة ,وبعهده اشترى رئيس الوزراء البريطاني دزرائيل /

ولم يعد لمصر دوراغير الحصول على رسوم رمزية من مرور75بقناة السويس البالغة /
لبراهيمالسفن التجارية والحربية..هو حفيد محمد علي والبن الوسط بين ثلثة أبناء 

 كانون الول31 غير أشقاء وهما الميرين احمد رفعت ومصطفى فاضل. ولد في باشا
م بقصر المسافر بالجمالية،واهتم والده ابراهيم باشا بتعليمه مبادىء1830ديسمبر 

العلوم واللغات العربية والتركية والفارسية وقليل من الرياضيات والطبيعة و ارسله وهو
بالرابعة عشر الى فيينة عاصمة النمسة ليعالج إصابته برمد صديدى،ولستكمال تعليمه

حيث بقي هناك عامين،ثم ذهب لباريس ملتحقا بالبعثه المصرية الخامسة التي كان فيها
المير شقيقه احمد رفعت والميران عبد الحليم وحسين من أبناء جده محمد على و أتقن

اللغة الفرنسية تحدثا  وكتابة وتأثربالمعمار الفرنسية ودرس الهندسة والرياضيات وعاد
،الذي يكره المير إسماعيلعباس حلمي الوللمصر بعهد ولية والده إبراهيم وخلفه 

(فوالد عباس المير أحمد طوسون عم إسماعيل) ولما توفي جده محمد على ،اشتد
الخلف بين اسماعيل وبقية المراء بشأن تقسيم ميراث جده وسافر اسماعيل وبعض

عضوا 1861/1838 حكم بين عبد المجيد الولالمراء للستانه ،حيث عينه السلطان 
بمجلس أحكام الدولة وانعم عليه بالباشوية ولم يعد إلى مصر الى بعد مقتل إبن عمه

عباس وتولى بعده عمه محمد سعيد الذي عطف عليه وعهدله رئاسة ( مجلس الحكام )
 كلفه سعيد باشاب بمهمة السفر لفرنسة1855الذى كان أكبر هيئه قضائية .وفي عام 

1854 واقناعه بتوسيع إستقلل مصر بعد إشتراكها عام نابليون الثالثومقابلة المبراطور 
 ضد روسية فأدى  تلك1854مع معها ومع بريطانية والدولة العثمانية بحرب القرم لعام 

المهمة بما امتاز به من ذكاء ولباقة حيث وعده نابليون الثالث بتأييد مقترحه بمؤتمر الصلح
بباريس ولكنه لم يحقق وعده لنه كان منهمكا بحروب ضد ايطالية وضد بروسية التي

. كما ان طلبه مساعدته من دولة اوربية للتوسط له لدى الدولة1870اسقطته عام 
العثمانية هو خطئا بذاته اذ كان يمكنه ان ير سله للسطان عبد المجيد الذي له علقة
جيدة به ويطلب منه ذلك . غير ان حكامنا كانوا ول يزالون يثقون بالخر اكثر من ثقتهم

ببعظهم كما قام اسماعيل بمقابلة البابا ( بيو التاسع ) نكاية بالقباط والحباش 

-شفق هانم انجبت توفيق ( الخديوي) و1 امرئةهن 15و للخديوي اسماعيل علقة مع  
- فريال هانم انجبت فؤاد الول3-نور فلك هانم  انجبت السلطان حسن كامل .و2

-جنانيار هانم6-ملك هانم انجبت حسن باشا و 5-صافيناز لم تنجب و 4( الخديوي) و
-8-جيهان قادين انجبت محمود حمدي .و7انجبت المير ابرهيم حلمي والميرة زينب و

-10-ومثل قادين انجبت الميرة جميلة و9شهرت هانم انجبت الميرتين توحيدة وفاكمة و
-13-جشم هانم لم تنجبو12- وبزم لم تنجب و 11نشئات قادين انجبت الميرة امينة .و

-نور قادين15 فلك قادين انجبت المير رشيد بك و 14حور قادين انجبت الميرة امنة و
انجبت المير علي جمال وقام اسماعيل ببعض الصحات منها

 وأتاح لمنمجلس شورى النواب إلى محمد علي باشاتحويل مجلس المشورة الذي أوسسه جده -1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%AD%D9%84%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Muhammad_Said_Pascha_1855_Nadar.jpg


-حول الدواوين2. و1866  نوفمبر25 وسنة اختيار ممثليه.وافتتحت أولى جلساته في 24بلغ من العمر 
-حصرنشاط المحاكم الشرعية بقضايا الحول3لنظارات.وإنشئا مجالسا منتخبة بالبلديات الكبرى و-

-إلغى المحاكم القنصلية الوربية شبه المستقلة  وابدلها بمحاكم مختلطة. 4الشخصية لكل الديان و
-بنى قصورا ضخمة منها قصر عابدين الذي ل يزال احدى الدوائر المهمة وجسر قصر النيل5و
 زوجة نابليونJosefine-بنى دارا للوبرة افتتحها عند افتتاح قناة السويس حيث حضرت السيدة 6و

Verdiالثالث وشخصيات عديدة وتم عزف مووسيقى ( عائدة ) التي الفها المووسيقار اليطالي 
-شجع على7- انتشرت الكهرباء والمياه الصالحة للشرب ببعض احياء القاهرة والمدن الرئيسية ,و6و

ترعةزيادة مساحة الرض الزراعية والقطنية من خلل شق على نهر النيل قنواتا صغيرة وحفر 
 مصنعا للسكر بالمدن19-انشئا8. والدلتا في شرق وترعة الوسماعيلية، صعيد مصر في البراهيمية

 منارة على الشواطئ المصرية لبحري الحمر والبيض 15- شيد 9التي تنتج قصب السكر والبنجر ,و

-اقام دار العلوم11 اول مدروستين لتعليم الفتيات بالقاهرة واخرى بالوسكندرية و1873- شيدعام 10و
 ظهرت1875-في عام 13. ودار الكتب مكتبة عامة وسميت 1875- انشئا عام 12لتخريج المعلمين  و

 من قبل1875 انون اولك   27بعهده مجلة الروضة وصحيفة الوطن وصحيفة الهرام التي تأوسست في 
 أغسطس5 وصدر العدد الول في الوسكندريةدنقل المقيمان بووسليم  بشارة،اللبنانيينالشقيقين 

،بالمنشية بالوسكندرية،كصحيفة أوسبوعية تصدر كل وسبت، وبعد شهرين حولها  لصحيفة1876
 قرر الخديوي اوسماعيل تكليف محمد شريف بتشكيل وزارة ظم لها لول1879 اذار 10 في 14يومية ,و

مرة وزيرين أوروبيين هما افلطون باشا نظارة ( وزارة) الجهادية والبحرية وذو الفقار باشا لنظارة
الخارجية مع مصطفى رياض باشا لنظارة الحقانية (العدلية ) والداخلية حيث احتدم الخلف القانوني

 نيسان من نفس7،واوستهدفت حركة المعارضة انتهت بسقوطهافي مجلس شورى النواببينها وبين 
 حزيران من نفس26 و1879العام فكلف محمد شريف بتشكيل حكومة جديدة اوستمرت بين نيسان  

 أغرق البلد بديون ضخمة خاصة  من انكلترة  التيخططت منذ وقت لوستغلل لها للضغط15العام و
عليه و عجلت وسرعة تحركها للتدخل بشئون مصر ولم تنفع معها محاولته المتواضعة التصدي لها

-في16 وخاصة وقد اتبع وسياوسة تجهيل شعبه ليسهل عليه حكمه كرعايا بدون حقوق كما قال هو 
من  حصص مصر بقناة السويس30 تمكنت الحكومة البريطانية برئاوسة دزرائيل من شراء /1875عام 

 تسديدا لبعض الديون التي اخذها منها اوسماعيل وقيامها بئاروسال وحدات عسكرية75والبالغة / 
1879-في عام 17لحمايتها مما يعني تحجيم النفوذ الفرنسي بالقناة التي قامت هي ببنائها ,و

 بعزله فاصدر فيالحميد الثاني  عبد تمكنت فرنسة وعدم ممانعة انكلترة من اقناع السلطان العثماني 
)إن الصعوبات  فرماناا جاء فيه ( إلى وسمو إوسماعيل باشا (خديوي مصر السابق1879 حزيران 26

الداخلية والخارجية التي وقعت أخيراا في مصر قد بلغت من خطورة الشأن حداا يؤدي اوستمراره إلى
إثارة المشكلت والمخاطر لمصر والسلطنة العثمانية ولما كان الباب العالي يرى أن توفير أوسباب

الراحة والطمأنينة للهالي من أهم واجباته  ولما تبين أن بقاءكم في الحكم يزيد المصاعب الحالية
 إلىالخديوية المصريةفقد أصدر جللة السلطان إرادته بناء على قرار مجلس الوزراء بإوسناد منصب 

 باشا ) وعليه أدعو وسموكم عند تسلمكم هذهتوفيقصاحب السمو المير ولدكم الكبر محمد 
الروسالة إلى التخلي عن حكم مصر احتراماا للفرمان السلطاني) ومن الغريب ان اوسماعيل تخلى

.واقام بلوستانة ومنها انتقل لنابوليعلى الفورمن الخديوية و وسافر بعد ثلثة أيام من تخليه إلى 
1895 حيث توفي فيها في مايس قصر إميرجان

,,
م1879صورة فوتوغرافية وتمثال للخديوي إسماعيل عام 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%A5%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%8A_%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/1876
https://ar.wikipedia.org/wiki/5_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1875
https://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/1866
https://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Khedive_Ismail_%281906%29_-_TIMEA.jpg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Khedive_Ismail-_El_Raml-Alexandria1.jpg


 تقديراابالوسكندرية،تمثال بميدان المنشية بييترو كانونيكا عمل له النحات اليطالي 1938وفي عام 
 بعد الطاحة به من قبلإيطاليا آخر ملوك فيكتور عمانويل الثالثلمصر التي اوستضافت لملك 

 الذي وستستقبله ايطالية بدورها وتوفي فيهاالملك فاروقمووسوليني وازاح الستار عنه 

م1905 وهـ1266م/1849 عاش بين محمد عبدهوبعهدالخديوي اوسماعيل ظهر المفكر 
 .ويلعد  من بين أبرز المجددين بالجتهاد بالفقه الوسلمي وأحد دعاة الصلحهـ1323

وأعلم النهضة العربية والوسلمية ووساهم بعلمه ووعيه واجتهاده بتحرير العقل العربي
من الجمود و إيقاظ وعي المة نحو التحرر،واحيلء وتنمية القيم الوطنية و تأثر به العديد

وعبدالرحمن بلبنان ورشيد رضا عبد الحميد بن بادي بالجزائر سمن رواد النهضة مثل 
 حصل علىم1877، وفي عام الزهر التحق بالجامع م1866-في عام 1.  / وسورية الكواكبي

1882-في عام 2 ودار العلوم عمل مدروساا للتاريخ بمدروسة م1879الشهادة العالمية،وفي وسنة 
 ضد النكليز .وبعيد فشل الثورة حكم عليه بالسجن و نفيه لمدة ثلثةأحمد عرابيشارك بثورة 
 وأوسسباريس إلى جمال الدين الفغانيوسافر بدعوة من أوستاذه 1884 وفي عام بيروتوسنوات إلى 

، وفي ذات العام أوسس جمعية وسريةبيروت غادر باريس إلى م1885،وفي عام العروة الوثقىصحيفة 
مل بالتدريسع1886.وتزوج من زوجته الثانية بعد وفاة زوجته الولى.وفي عام العروة الوثقىباوسم 

 وموافقةوسعد زغلول عاد إلى مصر بعد تووسط تلميذه م1889 وفي عام  المدروسة السلطانيةفي 
 الذي اشترط لعودته بأل يعملاللورد كرومر على نازلي فاضل،وإلحاح السيدة الخديوي توفيق

محكمة ثم محكمة الزقازيق،ثم انتقل إلى بنها صارقاضياا بمحكمة م1889بالسياوسة فقبل.وفي عام 
 صارم1890 عام  يونيو25لمنصب مستشار بمحكمة الوستئناف وفي 1891 ثم ارتقى عام عابدين

 هـ1317  محرم24     /م1899 عام يونيو 3-في3و. مجلس شورى القوانينعضواا في 
فضيلة( الى جاء فيه صار مفتي مصر بمرسوم من الخديوي عباس حلمي الثاني 

بناء على ماهو معهود في حضرتكم من العلمية وكمال الدراية، قد وجهنا حضرة الشيخ محمد عبده،
وبهذا المروسوم.)  بذلكمجلس النظارلعهدكم وظيفة إفتاء الديار المصرية،و أخطرنا الباشا رئيس 

اوستقل منصب الفتاء عن منصب مشيخة الجامع الزهر،وصار الشيخ محمد عبده أول مفتي مستقل
.وبلغم1905 وسنوات اي حتى وفاته عام 6لمصر معين من قبل الخديوي عباس حلمي وبقي بمنصبه 

 صفحة ومنها.فتاوى عن159صفحة والثالث في 198 فتوى تم نشرها بالمجلد الثانيب944عدد فتاوىه 
 ومشكلته،والمعاملت ذات الطابع المالي والثار القتصادية،مثل البيعوالميراث وقضاياه،الوقف

 والشركةوالحجر والحكر والولية على القصر،والشفعة والبداع،والوصاية والرهنوالشراء،والجازة 
. وفتاوى عنفتوى 728 والديون واوستقلل المرأة المالي والقتصادي و عددها  ووضع اليدوإبراء الذمة،

،والقرار بالغلم المجهولوالحضانة والرضاع والنفقة والطلقمشاكل الوسرة وقضاياها،من الزواج، 
 فتوى. وفتاوى في موضوعات29،و عددها والقصاص فتوى. وفتاوى عن القود والقتل 100،وعددها  

 من الفتاوي تتعلق بمشكلت خاصة بالحياة80 فتوى. ويلحظ بأن /87متنوعة ومختلفة،وعددها 
 و إصلحجمال الدين الفغاني مع معلمه العروة الوثقى-من مؤلفاته 5المالية والقتصادية وقضاياها.و

 وتحقيق وشرح (دلئلللطووسي)المحاكم الشرعية.وروسالة التوحيد.وتحقيق وشرح (البصائر القصيرية 
والوسلم والنصرانية.Hanotou. وكتاب الرد على الفرنسي للجرجانيالعجاز وأوسرار البلغة بالقرئان)  

نهج البلغة.وشرح م1902 عام Ernest Renenبين العلم والمدنية (ردا على اليووسوعي الفرنسي 
 الذي قال فيهحافظ إبراهيم وشاعر النيل محمد رشيد رضا-من تلميذه.6 وعلي بن أبي طالبللمام 

عز الدينمرثية روسم فيها صورة صادقة لشخصية العالم المؤمن والوطني والنزيه والشيخ الشهيد 
محمد مصطفى وشيخ الزهر فلسطين كان أول من نادى بالثورة على النكليز والصهاينة في القسام

والحقوقي محمد محيي الدين عبد الحميد وشيخ العروبة مصطفى عبد الرازق وشيخ الزهر المراغي
قاوسم أمينوالحقوقي و ورئيسا لحزب الوفد 1919 صارزعيم الحركة الوستقللية في عام وسعد زغلول

-7 ,وطه حسينوالديب المبدع الضرير  محمد لطفي جمعةوالذي صار من رواد الدعوة لتحرير المرئة 
 بعدبالوسكندرية  هـ1323  جمادى الولى7 / م1905 عام  يوليو11توفي محمد عبده بمساء يوم 

 ورثاه العديد من الشعراء.بالقاهرة عن وسبع وخمسين وسنة،ودفن السرطانمعاناة من مرض 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1323_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/1905
https://ar.wikipedia.org/wiki/11_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%87_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%8A_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%B2%D8%BA%D9%84%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%8A%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF
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1905/1849الشيخ محمد عبده عاش بين 

و اجهض الثورة المصرية بقيادة1892/1879 محمد توفيق بن اسماعيل بين -الخديويVو
للحتلل البريطاني وصارت احدى اهم1882وخضعت مصر عام 1882عرابي لعام 

قواعدها بالشرق العربي الفرو اسيوي المؤدي لشبه القارة الهندية درة التاج البريطاني
 الخرطوم بين يدي ثوار الحركة المهدية ومقتل العقيد البريطاني1884وسقطت عام 
George Gordan التينور هانم شفق من مستولدته للخديوي إسماعيلوهو البن الكبر 

لم تكن ضمن زوجاته( القانونيات ) الربع،وربما يفسر ذلك سوء علقته بوالده وعدم
 وتجلت تلك العلقهأوروبةإرساله مع بقية  ابنائه باحدى البعثات للدراسة ب احدى دول 

السيئة بينه وبين أبيه الذي تم عزله فحل محله فمارس سياسةالنتقام وإقصاءاغلب
الذين كانوا بجانب ابيه

 تولي محمد توفيق الحكم فاوستقالت نظارة( حكومة ) شريف الثانية التي1879 حزيران 36وفي 
 من اب بتشكيل (نظارته الثالثة) فشكلها من كل ذي الفقار باشا لنظارة الحقانية /18فكلفه في 

العدلية وعثمان رفقي( الشركسي ) للجهادية والبحرية ومصطفى رياض باشا لنظارة الخارجية
ومنصور باشا لنظارة الداخلية وعلي ابراهيم باشا لنظارة المعارف وعلي حيدر باشا لنظارة المالية

ومحمد مرعشي باشا لنظارة الشغال العامة ومحود وسامي البارودي باشا لنظارة الوقاف ووضعت
مسودة دوستور جديد يقضي بوجود مجلس الشعب ( مجلس النواب ) تكون له رقابة على إدارة

مما1879 من ايلول من نفس عام 21الدولة،رفضه الخديوي توفيق فاوستقالت نظارة شريف باشا. في 
اوجد ازمة وسياوسية داخلية اظيفت لزمات اقتصادية كانت قائمة وألغى اعمال السخرة، وألغى

مخصصات والدته وحرمه،واكتفى بمبلغ مائة ألف جنيه لمخصصاته السنوية. وهو أول من تنازل من
 وافق على1880 مايس 27أفراد الوسرة المالكة عن أطيانه،لدفع الدين المطلوب من الحكومة. وفي 

مروسوم لتأليف المجلس العلى للمعارف الذي اوصى بتأوسيس مدروسة عليا للمعلمينافتتحت
تئاوسست شركة الراضي والرهونات والبنك العقاري1880بعهده،وأنشئت مدروسة مسائية وفي عام 

 تشكلت بعهد الخديوي توفيق عشرة نظارات /1892 يناير 8 إلى 1879 يونيو 26المصري،وبين 
-نظارة2 و1879 اغسطس 18 / 1879 يوليو 5 الثانية بينمحمد شريف باشاحكومات هي نظارة 

مصطفى رياض باشا-نظارة 3 .و1879 وسبتمبر 21 / 1879 اغسطس 18محمد شريف الثالثة بين 
وسبتمبر14 الرابعة بين محمد شريف باشا-نظارة 4.و1881 وسبتمبر 10 / 1879 وسبتمبر 21الولى بين

-6 و1882 مايو 26 / 1882 فبراير 4 باشا بينمحمود وسامي البارودي-نظارة 5 و1882 فبراير 4 / 1881
محمد شريف باشا-نظارة 7.و1882 اغسطس .21 / 1882 مايو 26 بين إوسماعيل راغب باشانظارة 

9 و1884 يناير 10 الثانية بين نوبار باشا-نظارة 8.و1884 يناير 7 / 1882 اغسطس 21الرابعة بين 
-نظارة10.و1891 مايو 12 / 1888 يونيه 9 الثانية بين مصطفى رياض باشا-نظارة 9.و1888يونيه 

 1892 يناير 17 / 1891 مايو 14  بين مصطفى فهمي باشا

15 البالغة /السويسباع الخديوي محمد توفيق ما تبقى من رباح مصر بقناة1880وفي عام 
وكانت مرهونة لبعض المستثمرين الفرنسيين بعهد إوسماعيل،وبذلك فقدت مصر كل ما تبقى
لها من القناة.التي هي بئارضها وبحرها وبنيت بئاكتاف وبعض عقول مواطنيها وبذلك وسيطرت
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بريطتنية بغالبية رؤوس اموال وارباح الشركة ومعهم بدرجة اقل الفرنسيين الذين وساهموا هم
كما حاول الخديوي توفيق اوسترضاءايظا بالهيمنة على اقتصاد وتجارةوثقلفة ووسياوسة مصر  

، وعندما تذمرجمال الدين الفغانيالنكليز فنفى كل من المصلح محمد عبده و المصلح السياوسي 
بعض الضباط المصريين من السياوسة المزدوجىة لعثمان رفقي وزير الجهادية (الحربية) الجركسي

مذكرة1881،بتفضيله الجراكسة والتراك على الضباط من اصول وسودانية ومصرية فقدموا في شباط 
 رئيس الحكومة ( النظار )طالبوا بعزله.وامر بالقبض عليهم غير أن زملءهم إطلقوالمصطفى رياض

 وطلبوا من الخديوي عزل وزير الحربية، فاضطر لعزله، وتعيينقصر عابدينوسراحهم،وذهبوا جميعا إلى 
بوروسعيدقام الخديوي توفيق بزيارة لمدينة 1881 وزيراا للحربية.وفي عام محمود وسامي البارودي

المدخل الشمالي لقناة السويسورأى مسجد القرية صغيرا وقديما فأصدر أمراا لديوان الوقاف بإنشاء
تئاوسست شركة1881 وإنشاء مدروسة ملحقة به وفي عام المسجد التوفيقىمسجد آخر وسمي 

ترام، وشركة ترام القاهرة،وشركة والوسكندرية القاهرةالهاتف المساهمةالمريكية للهاتف بين 
،ووسكة حديد الدلتا،وشركة البواخر النيليةالوسكندرية

.

 ثورة طالبت بعزلأحمد عرابي ثورة 1881من ايلول14/9الثورة العرابية بين 
،وتشكيل مجلس النواب،وزيادة عدد الجيشرياض باشاحكومة ( نظارة ) مصطفى 

 ألف جندي18إلى 

 بميدان عابدين./ القاهرة1881أحمد عرابي يسلم الخديوي توفيق مطالب الشعب فيايلول 

 الذي وسبق وان شكل حكومتين لفترتين قصيرتين فشكلشريف باشافوافق الخديوي توفيق وكلف 
 ما وسمي نظارة (وزارة وطنية ) وبدأت الوستعدادات لوضع مسودة دوستورجديد1881من ايلول 14في 

يتضمن تووسيع اختصاصات مجلس النواب الذي وسينتخب وتكون الوزارة مسئولة أمامه،(عدا مناقشة
الميزانية) وهو ما طالب به المراقبانالنكليزي والفرنسي لكيل يؤدى ذلك لفضح نفوذ بلدهما المالي

مما وسيدفع الشعب للغضب والتمرد والثورة فيما اصر بعض النواب على حقهم بمناقشة الميزانية
فأروسل المندوبان البريطاني والفرنسي مذكرة مشتركة للخديوي توفيق يبلغانه بعدم موافقتهما على

 محمود وسامي الباروديطلب مجلس النواب فقدم شريف باشا اوستقالته للخديوي توفيق الذي كلف
اأعلن فيه عن عزمه على تصديق الدوستور ا للحربية،ووضع برنامجا بتأليفها وظم لها  أحمد عرابي وزيرا

/1841عاش بين أحمد عرابي،من الميرالقرر توفيق اعتقال كل  1881وفي شباط الذي أقره النواب,
مانمما اقلق قادة الجيش الخرين الذين طالبوا بعزل ناظر الحربية ( وزير الدفا عثث وعولي فهميوعبد العال   1911
.المقرب من احمد عرابي فاضطر توفيق للموافقة بدل منه محمود سامي البارودي وتعيين رفقي

لم تعد حركةتمرد عسكري بل انظمت للجيش بعض القوى الدينية1881من ايلول  9وفي 
والمدنيةمن الفئات المتضررة والعاطلة عن العمل الذين كانوا يرون الجنبي منتفع بثروات

الجيشافراد  زيادة عددبلدهم وهم غرباء فيه فساندو المطاليب التي اعلنها احمد عرابي ومنها 

وتبدبل وزارة رياض باشا فرفض توفيق وقال.على النسق الوروبي مجلس شورى النواب وتشكيلمحترف جندي  الف18

لقد خلقنا ا أحرارا ولم يخلقنا تراثا أوعقار فوا: عرابي قالفرد عليه  ,,ل حق لكم فيها وما أنتم إل عبيدا
مما اضطر توفيق للموافقة على تلك المطالب وعزل رياض باشا وعهد بها.لن نورث ولن نستعبد بعد اليوم

هـ وصار محمود سامى 1298شوال  19م/ 1881  من ايلول14لشريف باشالستقامته فألفها في 
البارودى وزيرا للحربية بها ووضعت الحكومة مسودة دستورعرضته على  مجلس النواب الذي أقر معظم
مواده،بما فيها مناقشة الميزانية والتصويت عليها مما يعني معرفة النفوذ المالي لكل من بريطانية وفرنسة
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 وهو ما يصادف1882كانون الثاني 7اللتان رفض ممثلهما بالوزارة الموضوع وارسلت حكومتهما معا قي 
مرور عدة اشهر على الغزو الفرنسي لتونس بموافقة بريطانية مذكرة تحذير أعلنتا فيها مساندتهما للخديوي

شباط 2توفيق على الرغم من علمهما ئبانه يحكم بطريقة ارستقراطية مستبدة فئاستقال شريف باشا
وتشكلت حكومة برئاسة محمود سامي البارودي وبقي فيهاعرابي  هجري1299ربيع الخر  2 /1882

وزيرا للحربية وقوبلت بالرتياح وسميت وزارة الثوره واعلنت الدستورالذي صدربمرسوم الخديوي توفيق
هـ  1299ربيع الول  18 /1882  شياط7 في

ورئيس1901/1837اروسلت كل من بريطانيةالملكة فكتورية حكمت بين 1882مايو / مايس 25وفي 
.وهو الوحيد الذي رأس أربع حكومات،وعندما1898/ 1809 عاش بين William Gladstoneوزراؤها 

-1 فهو أكبر من تولى هذا المنصب حيث تولها 82،كان عمره 1892اوستلم رئاوسة وزارته الخيرة عام 
.حيث قامت بريطانية بغزو1885  يونيو9/ 1880  أبريل23- 2. و1874  فبراير17 / 1868  ديسمبر3بين
. 1894  مارس2 / 1892 أغسطس   15-بين 4. و1886 من عام  يوليو20/  فبراير1-بين 3.ومصر

وليلم غلدوستون

التي روستوقررا اروسال اوسطوليهما 1887/1879 حكم بين Jules Grevy وفرنسة بعد الرئيس 
بشواطئ الوسكندرية،وقدمتا مذكرة جديدة طالبتا الخديوي فيهاإبعاد الضباط أحمد عرابي وعبد العال
حلمي وعلي فهمي للرياف.واقالة حكومة البارودي فوافق الخديوي فئاوستقال البارودي محتجا فيما

رفض الضباط الثلثةمغادرة القاهرة،وطالب رؤوساء الديان الخديوي بعدم نفيهم .فاضطر الخديوي
لبقائهم بمراكزهموتكليف راغب باشا بتشكيل الوزارة التي بقي فيها الجنرال احمد عرابي وزيرا

يوليو11مما اعتبره النكليز والفرنسيون تحديا لمصالحهم ( غير المشروعة بمصر )وبدؤوا في للحربية,,
 (مذبحةيقصفون بعض المنشئات العسكرية المصرية بالسكندرية فحصل ما يعرف ب1882/تموز 

 وفشلت الحكومة الجديدة بالدفاع عن السكندرية حيث أقام احمد عرابي تحصينات في دمنهورالسكندرية )
De Lessepseوكفر الدوار وعزم على ردم قناة السويس لمنع دخول النكليز ولكن الفرنسي ديليسبس 

وعده بمنع السطول النكليزي من المرور فيها على اعتبر انها حيادية غير انه لم يف بوعده،فنقل عرابي
تحصيانته لمنطقة ( التل الكبير ) على امل منع تقدم النكليز الذين وصلوا  للسماعيلية.كما ان السلطان

وقف سلبيا من النتفاظة ومثله الخديوي توفيق الذي1909/1876العثماني عبد الحميد الثاني حكم بين 
أعلن عزل احمد عرابي ولم يدين التدخل البريطاني مما انهارت فيه معنويات الجنود وخيانة بعض الضباط

،فئاضطر عرابي للستسلم وبدئا1882 ايلول 14سهل للقوات النكليزية دحول القاهرة بدون مقاومة في 
الحتلل العسكري البريطاني لمصر 

اشا وهي حكومته السادسة بحكومةإوسماعيل راغبب غيرالخديوي توفيق حكومة 1882 حزيران26وفي 

غير ان بريطانية شككت 1884 يناير 7 / 1882 اغسطس 21 الرابعة بين محمد شريف باشانظارة (

بقدرة الحكومة الجديدة على الحفاظ على ما اسمته المن والستقرار وبدأت باختلق الذرائع لحتلل مصرعسكريا بعد ان

وجه الميرالهـ  1299شعبان  /1882احتلته ماليا عن طرق تملكها رؤوس اموال قناة السويس وفي تموز 
Boshamp Symor بعهد حكومة وعهد  قائد السطول البريطاني المرابط بالسكندرية و

بوقف ب )8 ( تئامرهحامية السكندرية  انذارا لقائد1901/1837 الملكة فكتورية حكمت بين 

ولما لم.ضرب السكندرية بالمدافع., ساعة وإل فسيتم 24عمليات التحصينات وسحب المدافع الموجودة بها خلل 
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 التالي  اسطوله بضرب السكندرية وتدمير اجزاء من احيائها واضطر الكثير من الهالى الهروبباليوم تستجب الحكومة امر

 لحمد عرابي بكفر الدوار ارسللقصر الخديوي الذيارسل حماية خاصة ومنها فاضطرت حاميتها للستسلم له

فرفض عرابي.يأمره بالكف عن الستعدادات الحربية والمثول امامه بققصر رأس التين؛بالسكندرية ليتلقى منه تعليماته

النصياع للخديوي توفيق الذي لم يستنكر ضرب القوات البريطانية لميناء السكندرية مما يعني  عدم قدرته على اتخذا موقف

وطني واضح   كما بعث عرابي برقيات لجميع امري الوحدات العسكرية ورؤساء القاليم يطلب منهم عدم النصياع لوامر

 من أعيان وعلماء البلد جمعية وطنية يطلب منه عقد نظارة الجهادية وكيل الخديوي وأرسل الى يعقوب سامي باشا 

هـ اربعمائة منهم حيث غاب بعض المتخاذلين1299/غرة رمضان 1882 تموز 17للنظرفيما يجب عمله..فاجتمع في

والمتعاطفين مع الخديوي والنكليز وأجمعوا على ضرورة استمرار الستعدادات الحربية لمقاومة البوارج النكليزية بشواطئ

،حضرهوزارة الداخليةانعقد اجتماع ب هـ 1299 رمضان 6 /1882تموز 23السكندرية واجبارها على المغادرة ,وفي

ونقيب الشراف وحاخام يهود مصروقاضي القضاة،بطريرك القباطو محمد عبدوشيخ الزهرخمسمائة شخصية يتقدمهم 

وعدد من مديرو المديريات،والعيان وبعض العمد، وثلثة من أمراء السرة الخديوية وافتى ثلثةوكثير من النواب والقضاة  

بخروج  الخديوي عن الدين؛ لنحيازه لجيش بريطانية  والخلفاوي،وحسن العدويمحمدعليش  من شيوخ الزهر وهم

الغازية واعلنوا تئاييدهم  للمقاومة التي يقودها احمد عرابي وقيادات عسكرية وسياسية ودعوا للجهاد بالمال والرجال وجمع

 من سليمان زكي من اعيان مركز طوخ و40فرس منها  140السلح والخيول من كل انحاء مصر فتجمع ستمائة مقاتل و

وكان رد فعل الخديوي توفيق عزل عرابي من منصبه، ميت غمر مأمور مركز أحمد حسنى من 33بندقية منها  74

أب 28في ووواجه ومعه مساعده طلبة عصمت ,محافظ السكندرية بدل منه،ولكن عرابي لم يمتثل للقرار عمر لطفي وتعيين

هجري جائت قوات بريطانية اضافية لمحافظة السماعيلية بقيادة1299/ شوال 1882
ل فطلب قوة اضافية وجائته بسرعة  مكنته من توجيه نيرانها نحو Graham الجنرال الذي حوصر من قبل الهالي العزع

.الذين استشهد عددا منهم الهالي

صباحا جرت بمنطقة (التل الكبير ) مواجهة لم تدم اكثر من 1:30 وفي الساعة  هـ1299م/ شوال 1882 من ايلول29في و

واعتقال احمد عرابي قبل أن يكمل ارتداء حذائه العسكري حسب.تم حللها تحجيم قوات كفر الدوار دقيقة 30

حيث تم احتجازه بثكنة العباسية بالقاهرة مع نائبه طلبة باشا وعددا من القادة العسكريين والمدنيين وتمت اولىاعترافه 

الخديوي توفيق من السكندرية للقاهرة يوما من عودة 11 وقبل 1882من ايلول 14في جلسات محاكمتهم 

والعمد وبعض  صدرت احكاما متفاوتة ضد من اطلق عليهم(اعوان احمد عرابي ) منهم الشيخ1882  كانون اول3وفي 

ليس لنهمالعمد والنواب والعيان  كما صدر حكم العدام بحق كل من احمد عرابي وسامي البارودي وعبد ا النديم 
 بنصيحةقاوموالغزاة النكليز بل لنهم تمردوا على السلطة اللهية للخديوي الذي تفضل (

من قوى الحتلل التي تجيد فن السياسة الميكافيلية التي توصي بعدم اليغال بايذاء الخصم ان تمكنت منه ) بتخفيضه لمؤبد

التي عا دمنها سامي)   /سريلنكة الحاليةجزيرة سيلن( Srindip سرنديبونفيهم بباخرة بريطانية لجزيرة 

 1912ليتوفى عام 1902 وفاته فيما عاد احمد عرابي عام لمرضه واصابته بالعمى ولقرب1900البارودي عام 

1912/1841احمد عرابي ناظر الجهادية ( الدفاع) عش بين 
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قائد القوات البريطانية بئان معركة التل  خطط لها Garant Wisly  وكتب لحقا الجنرال
بعناية بلندن حيث اعتمدت على المباغتة وكثافة النيران والتنفيذ الدقيق على الرغم من أن

انفصلت السودان عن مصر واصبحت1884وفي عام المصريين أبلوا بلء  حسنا  وهم شبه عزل ,

 صادق على قوانين مجلس شورى القوانين ومجالس1883تحت الحتلل البريطاني وفي عام 
حيث تم حفر قنطرةالقناطر  اقترض الخديوي توفيق مليون جنيه لصلح 1887المديريات وفي عام 

الرياح وقنطرة فم الرياح كما تم انشاء فروع بعض البنوك الجنبية بالقاهرة والوسكندرية منها البنك
البريطاني / المصري والبنك اليطالي المصري  وشركة أبو قير لردم أراضي بحيرة أبو قير وإعدادها

للزراعة،
كما تزوج الخديوي توفيق من 

أمينة إلهامي ثم قرينته الميرة الميرة نعمتالخديوي توفيق يتووسط أوسرته ويظهر على يمينه 
 ثم الميرة خديجةالمير محمد علي، وعلى اليسار الخديوي عباس حلميوجلس أمامهما 

عباس حلمي ابنة إبراهيم إلهامي باشا ابن لميرة أمينة هانم إلهامي تزوج من ا1873وفي عام 
. والميرعباس حلمي الثاني الخديوي وأنجب منها:محمد علي باشا بن أحمد طووسون باشا بن الول

. والميرة نازلي هانم. والميرة خديجة هانم. والميرة نعمة ا. محمد علي

أمينة إلهاميالخديوي توفيق وقرينته 

م حيث امررئيس وزراء بريطانية 1932/1882الحتلل البريطاني لمصر بين -IXو
William Gladstone وهو الوحيد الذي رأس أربع حكومات،ى1898/ 1809 عاش بين.
/1880  أبريل23- بين 2. و1874  فبراير17 / 1868  ديسمبر3-بين1هذا المنصب حيث تولها 

 ليس كسفيرلدى الباب العالي باسطانبول للقاهرةالسفيرالبريطاني  Lord Doferبنقل  1885  يونيو9
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بل مندوب سامي ليحكم هو ومن جاء من بعده
 Evelyn BaringCromerوكان  بشبه القارة الهندية درس خللها مناهج1917/ 1841 عاش بين

 لمصر كممثل للحكومة البريطانيةبلجنة الديون المصرية وصار1877الستعمار البريطاني هناك وجاء عام 
م اي انه عاش بمصر ثلثين عاما اثبت خللها عن حقده واحتقاره1906/1882مندوبا ساميا بين 

واحاط نفسه بفئة من المصرين(المستغربين ) لنهم كا يصفهمللحضارةالمصرية وللعروبة والسلم  

هم حلفاء الوربي المصلح,ويدعون لوستقلل بلدهم تدريجيا  لن النكليز والفرنسين بالجزائر مثل
( جاؤوا لتمدين العرب والمسلمين باوسية وافريقية وان الوطنية ليست انفعالت وعواطف وتمردات

وثورات وانما هي مصالح مشتركة بين الدول  وهم ( اخلص)من أتباع الشيخ محمد عبده الذين
يرفضون الوستعمار وخلق تيارا صار يطلق عليه نفسه مثقفي العتدال والووسطية واتباع وسياوسة خذ

وطالب مع النكليز وتقبلهم على أنهم حقيقة و أن التخلص منهم يحتاج إلى قوة ليست موجودة لدى
المصريين,وأن الدعوةلمقاومتهم هو ضياعا للوقت فكانوا يروجون لفكرة القليمية الضيقة,ومصر

 اليطاليون1911للمصريين,ونحن لسنا عرباا وليجوز لنا أن نشارك بمعارك طرابلس عندما غزاها عام 
ورثة الرومان ,كما روجوا لفكرة ماروسها من قبل الفراعنة وتبناها البرتغاليون والوسبان والهولنديون
والنكليز والفرنسيون كمستعمرين وبعض الخدويين ما بعد محمد علي وولده ابراهيم بان التعليم

يفضل ان للفئات الثرية التي تتأهل لدارة البلد واما أبناء الفقراء والفلحين والعمالفيمكن ان يكتفوا
بالتعليم الملئي ( الكتاتيب ) الولي (لفك الخط.)

كما روجوا لتعلم واتقان اللغات الجنبية وخاصة النكليزية والفرنسية واليطالية واللمانية بينما اعتبروا
بان( اللغة العربية الفصحى) مصدرا للتخلف ولذلك لبد من تعميم اللهجات العامية بالقرائة والكتابة

وقدتم الترويج لمثل هذه الفكارالوستعمارية والمتخاذلة على السنة ذمموالكتابة.
عدد من الصحفيين والصحف والمجلات منها خاصة صحيفة المقطم لصاحبها
يعقوب صروف وصحيفة مرئاة الشرق برئاوسةوسليم العنجوي ومجلة السلطنة

جرجي زيدان 1892برئاوسة إوسكندر شلهوب ومجلة الهلل التي اصدرها عام 
محمد عباس حلمي الثاني بن الخديويوكان اول رئيس وزراء مصري بعهد الخديوي 

 والمندوب السامي1914  ديسمبر19 و عزله في 1892  يناير8 بين إسماعيل بن توفيق
1906/1882البريطاني كرومر  بين 

م/1825 بتركيةعام وسميرناورئيس الوزراء الرمني بوغوص نوبار باشا من مواليد 
، وكان والده ( نوباريان)بتركيا إزميرهاجر جده إلى  . هـ1317 / م1899 وتوفي عام  هـ1240

)،1833 – 1831 أثناء الحملة المصرية الولى على وسوريا (الناضول في لمحمد علي باشامعتمد  
 معتمداا مصرياا في باريس،وتوفى فيها والتحق ولده نوبار باشا1839وعمل خلل الحملة الثانية عام 

 (المبراطور نابليوننابليون السويسرية،وتزامل مع المير جنيفبمدينة 1840/1836بمدروسة بين 
الثالث فيما بعد)،ودعاه خاله بوغوص بك يووسفيان للحضور لمصر حيث كان يشغل بصفة وزيراا للتجارة

 فصاهرة أوسرةبالوستانةوالعلقات الخارجية.بعهد محمد علي باشا وعند عودته لمصر وطد  علقته 
كيفورك بك أرمينيان التي كانت على صلة وثيقة بالسلطان العثماني وساعده ذلك على القيام بمهام

عديدة والحصول على عديد من الرتب والنياشين وتوثقت هذه العلقة أكثر عن طريق أبراهام صهر
 حيث أصبح كيفورك كبير صرافيه،ويتقن اللغات الرمنيةالسلطان عبد العزيزنوبار،الذي كان مقرباا من 

 شكل نوبار أول1878من اب 28والغريقية والفرنسية والنكليزية والتركية وقليل من العربية ,وفي 
19نظارة وسميت بالنظارة الوروبية نظراا لوجود وزيرين أوروبيين بها احتفظ فيها بنظارة الخارجية، حتى 

)، شكلت بعد الحتلل وخضعت1888 يونيو 7 / 1884 يناير 10) وفي نظارته الثانية بين1879فبراير 

على وبناء الذي يمثل ضعف مساحة مصر البالغة مليون كم السودانللهيمنة النكليزية،وتنازلت عن  
نظارته الثالثة و اوستسلم1894ابريل/ نيسان 16،شكل في اللورد كرومرترشيح المعتمد البريطاني 

 وبلغت حيازة نوبار باشا من الراضي الخديوي عباس الثانيفيها تماماا للنفوذ النكليزي.حدث ومثله 
  الفين ومائة فدانا 1875/ 1852في مصر بين عام 
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1906بوعوس نوبار 

واختلف 1911 وتوفي فيها 1834 عاش ولد بالقاهرة عاممصطفى رياضا باشاورئيس الورزاء 
 ينتمي لوسرة منوسميرناالمؤرخون بجنسية مصطفى رياض باشا  فيرى بعضهم أنه يهودياا من 

المرابين ووزاني الذهب تعرف باوسم الوزان،وأن اوسمه الحقيقي يعقوب،بينما يرى آخرون أنه نجل ناظر
الضربخانة المصرية (وسك العملة) تركي مسلم وتخرج من مدروسة المفروزة العسكرية.واقترن بابنة

21وشك ل وزارته الولى بين حسين طبوزاده، وهو تركي من البلقان حضر لمصر مع محمد علي.
 وتولى فيها منصب نظارة الداخلية و ناظر المالية،و النظار  الثانية1881  وسبتمبر10 / 1879 وسبتمبر

 المعتمد البريطانياللورد كرومر ولم يقف هو الخر بحزم  ضد قرار 1891  مايو12-/ 1888  يونيو9بين 
 وصار ناظراا1894  إبريل15-/ 1893  يناير19لتتنازل مصر عن السودان،وشكل النظارة الثالثة بين

 الذي انتقد فيه1894وعزم على الوستقالة عقب حادث الحدود عام للمعارف اضافة لرئاوسة الحكومة 
 السردان غير ان اللوردكتشنر نظام الجيش المصري،الذي كان يقوده البريطاني عباس الثاني

كرومرطلب منه ان يطلب من  الخديو ي عباس الثاني ان ينشر بجريدة الوقائع المصرية ما يشبه
العتذار من خلل الشادة  بالجيش ووسرواره البريطاني وفعل الخديوي ذلك  وقدم هو  اوستقالته نظرا

للهانة التي لحقت بالخديوي وبه.

 وتوفي في ايلول1840 عام كريت مواليد جزيرة ورئيس الوزراءمصطفى فهمي باشا
 وتولى مصطفى باشا منصب رئيس وزراء مرتينصفية زوجة وسعد زغلول وهو والد 1914

 خلفا الى1908،/ 1893،والثانية بين لمصطفى رياض باشا خلفا 1893 / 1891الولى بين 
واطلق كثير من المصريين على مصطفى باشا لقب رجل النكليز وترأسبوغوص نوبار باشا

بمدينة اوسيوط  المؤتمر القبطي الذي وسمي المؤتمر المصري.1911عام 

Lord Cromer 1906/1882 وصار حاكما لمصر بين 1917/1841,عاش بين
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1892  يناير8 حكم بين إسماعيل بن محمد توفيق عباس حلمي الثاني بن -الخديويVIو

1914  ديسمبر19وعزله في 

 لمصرخديوي وكان آخر 1944 ر /1874 عاش بين إسماعيل بن الخديوي توفيق-هو أكبر أولد 1
1892اول خديوي يحكم بظل الحتلل البريطاني حيث حكم بين كانون الثاني والسودان.و 
-بعد عام2 اي بعد خمسة اشهر من بدئ الحرب العالمية الولى  ,و1914كانون اول 19وعزله في 

لورد البريطاني،فحصلت أزمة مع المندوب السامي مصطفى فهمي باشامن توليه الحكم أقال وزارة 
 مما ادى لزيادة شعبيته لن الشعب بشكل عام يكره الحتلل ويكره الخاضعين لهم كلياكرومر

 دوت الهتافات بحياتهمسجد الحسينفي لصلة الجمعة   1893 كانون الثاني 11فعندما ذهب في 
 الذي اشتكاه لوزارة خارجية بلدهلورد كرومروارتفع صوت الدعاء له وعبر الجميع عن حبهم له.فانزعج 

 وشرفها مقيد بهذا الوعد وبدئا يتحدث بهمصربأن الخديو ي عباس قال له إن انكلترة وعدت بترك 
لبعض الوزراء والنواب ولبعض رجال الدين 

 على الثقة التي أولها له ولينالالسلطان عبد المجيد ليشكر للوستانة-وسافر الخديوي عباس 3و
تأيدة على عودة مصر للخلفة وعندما عاد واصل وسياوسة محاولة عدم النصياع لكل اوامر كرومر

 فيماللجيش البريطانيوبإيعاز منه قررت لجنة مجلس شورى قوانين رفض زيادة العتماد المخصص 
اقروا تخفيض ضرائب الطيان( الملك بالمدن والقصبات ) وتعميم التعليم البتدائي فثارت ثورة كرومر

 للرضوخ بزيادة اعتمادات.الجيش البريطاني بمصرممامصطفى رياض باشاواجبر نظارة ( حكومة ) 
يعني اهانة للخديوي

هربرت كتشنر قام بزيارةلمدينة اسوان واستقبله 1894  كانون الثاني/يناير15-في 4و
الجيش البريطانيقائدالوحدات العسكرية فيها وابدى بعض الملحظات حول عدم اهتمام 

زارةو الذي أبلغلورد كرومر إهانة وأبلغ المندوب السامي كتشنربقضايا مصر فاعتبرها 
خارجية بلده فثارت ضجة هناك وقالت بعض الصحفالبريطانية ( الدمقراطية ) بإن

الخديوي عباس يعاملنا معاملة العداء وطالبت بخلعه.وكتبت وزارة الخارجية البريطانية
،فاصدرهالجيش لن يطاب من الخديوي لن يصدر بيانا خديويا يثنى فيه على لورد كرومرل

.نوبار باشا.وغير نظارةنظارة مصطفى فهمي بنظارة 1894  يناير21في 

- اشتبك بعض صياديي وبائعي ومشتري السمك مع بعض البحارة النكليز فطلب فطلب كرومة5و
 شهور. 8 / 3تشكيل محكمة خاصةلمعاقبة من اوساء الدب للنكليز وأصدرت أحكامها بين الحبس 

-ولما شعر الخديوي عباس بانه غير قادر علىالوقوف امام طغيان كرومر الذي احاط نفسه بعددكبير6و
 وتنصيب شيخالزهرمن العملء والنتهازيين حاول ( متئاخرا) ان يستعين بالمؤوسسات الدينية وإصلح 

. الكعبةجديد وإروسال كسوة 

عاد الصدام حيث اشتبك  ونظارته ونوبار باشالوسباب صحية اوستقال 1897من ايلول 19-في 7و
 مع كتيبة انكليزية حاصرت البلدة.قليوبالهالي بمنطقة 

ن الخديوي عباس تخصيص الموال اللزمة من الخزينة المصرية وجنود مصريين منم-طلب كرومر 8و
 من قبل بريطانية مما زاد من كراهيةالسودانليكون تحت امرة قيادات بريطانية لضمان احتلل 

 معمصر مقالة بجريدة اللواء دعا لوحدة مصطفى كامل للنكليز وكتب المناضل الحقوقي المصريين
.دولة الخلفة

 وتعين قاضيا مصريا..فاوستقبله الخديوي عباس واخبرهالعثماني-حاول كرومر إقالة قاضي القضاة 9و
 ليس من وسلطته بل من وسلطة الخليفة مصربأن تعين قاضي شرعي في 

 وقعت حكومتا بريطانية وفرنسةاتفاق تفاهم بمقتضاه اطلقت بيرطانية يدي فرنسة1904-في 10و
 فيما تغض النظر1830بمقاطعة مراكش ( بالمغرب) باعتباروسبق لها ون احتلت الجزائر منذ عام 

فرنسة عن النفوذ البريطاني بمصر والسودان

 )احدىDanshoiy وقعت (جريمة انكليزية ببلديةدنشوائ  1906في عام -11و
 حمامها  المشهورة بكثرة) دنشواى( خمسة ضباط انكليز  يتصيدون حماما ببلدة لقرى المصرية حيث كانا
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وخاصة عندما يبدئا الفلحون بنثر الحبوب لزراعتها فجاء امام جامع القرية يرجوهم عدم الصيد بالمنطقة
لن المزارع مسقية بالمياه وتتعرض حبوبها للتلف لكنهم لم يفهموا منه ماقال ولربمااعتبروه يحاول منعهم
فأطلق احدهم طلقات صيد وقتل (ام صابر زوجة شقيقه)فبدئا الرجل يصرخ فئاقبل الطفال والنسوة والرجال
بمن فيهم شيخ الغفر الذي اطلق عليه احد الضباط النار وارداه قتيل ايظا فهجم عليهم الناس واستولوا على

اسلحة ثلثة منهم فيماهرب رابعهم الذي توفي بالطريق بعد ان قطع ثمان كم فيما وصل خامسهم الطبيب
فجاؤوا حرروا رفاقهم وقتلوا معسكره وصاح بالعساكر اركضوا لنقاذ وازملءكم بمنطقة دنشواي

قررفلحا اخر حاول الهرب ليصبح عدد القتلى امرئةورجلين ومع ذلك لم يكتف النكليز بل 
Lord Crmer ,, نم تشكلت محكمة 1908 حزيران17وفي  الحاكم العام على محاكمتهم

 باشا الخ الصغر لسعد زغول الذي لم يوافق اخاه فنحيوأحمد فتحي زغلولبطرس غالي 
على النصياع لوامر النكليز ومدعي النيابة إبراهيم الهلباوى باشا حيث تمت محاكمة اثنين وتسعين فلحا
وادين ستة وثلثين منهم  بتهم مختلفة تتراوح بين الجلد والحكام الوسطى والمؤبدة واربعة منهم بالعدام

ليصبح عدد شهداء مصر بهذه الحادثة امرئة وسنة رجال فيما تمت  تبرئة القتلة المجرمين.

وبعيد جريمة قرية دنشواي قررت الحكومةالبريطانية انهاء خدمات اللورد1906في عام -12و
 اي بعد وسنتين من مغادرة مصر كتب كتب كتابا بعنوان 1908وفي عام .Lord Cromerكورمر

 Modern Egypt  طبع مؤوسسة.The Macmillan companyوهو خلصة تقاريه.
 بين كبار من يريد تزوير التاريخ حيث بإن المصريينالسرية والعلنية ظهر فيه على انه كان

كانوا خاضعين أكثرد زمانهم..حيث حكمهم الفرس ثم اليونان ثم الرومان ثم عرب شبه جزيرةالعرب والمويين بدمشق
والعباسيين  ببغداد، ثم الجراكسة السويين ثم  العثمانين والفرنسييين قبل ان يحكمهم النكليز ولم يجرء ان يقول بان
الحضارة الفرعون هي من بين اولى الحضارات العالمية ومن بين اوائل من هاجم الحكومة السلمية،ووصفها بأنها

ا إل للبيئة والزمان الذين وجدالثيوقراطيةنموذج للحكومة  .وان السلم, مناف للمدنية ولم يكن صالح 
ولذلك فان المسلمين ل يمكنهم أن يرقوا بسلم الحضارة والتمدن إل بعد أن يتركوا تعاليمفيهما.

القرآن لنه يأمرهم بالخمول والتعصب ويبث فيهم روح البغض لمن يخالفهم ويحثهم على
النتقام وان يناقض مدنية هذا العصر من حيث تحريم الرقيق وتحرير المرأة التي يضعها بمركز

متخلف وإنه ينافي العمران ويحلل الطلق ويحرم الربا والخمور وانتقد السياوسات الرجعية
للسلطة العثمانية باعتبارها ( خلفة اوسلمية) ودعا حكومته والحكومات الوربية لروساليات

والمبشرين في مصر والسودان وأن ينشئوا مداروسهم.كما ادعى بأن الشباب المصري
المسلم أثناء دراوستهم باحدى الوربية يفقدون كثيرا من مماروساتهم الوسلمية ويفقدون

صلتهم الثقافية والروحية بوطنهم,ول يستطيعون بنفس الوقت لثقافة أوروبة فيتأرجحون
)1908وعندما صدر كتاب مصر الحديثة (مارس بالووسط ويتحولون لمخلوقات ممزقة نفسياا.,

 والشيخ رشيد رضا ومحمد عبدوا ةجمالومصطفى الغليينيفريد وجدي تصدى له عدة كتاب منهم 
التيالدين الفغاني وكتبوا مقالت بعدة مجلت وصحف منها مجلة المنار وصحيفتي اللواء والمؤيد 

كتبت  (لم يكن اللورد كرومر من رجال العلم والفلسفة ول من رجال التأليف,إنما كان جندي ا
يؤمن بمجد امبراطورية بلده ونظرته الستعمارية تنبع من وجهة نظر سيطرة بريطانية القائمة

على كراهية الشرق ومنهم الهنود والصينيين والعرب والمسلمين واحتقارهم واليمان بأن
الرجل البيض له حق تمدينهم)

 حزيران5 وتوفي 1850 مواليد حزيران Field MarshalHerbert Kitchener-مجيئ13و 
وبدأ. ألمانيغرقا بباخرة نتيجة تحطم وغرق سفينة كانت تقله لروسية بواسطة لغم 1916

البحر صار حاكما  على المستعمرات البريطانية بمنطقة 1886كضابط بسلح المهندسين الملكي وفي عام 
القائدالعام  للقوات البريطانية والمصرية صار 1892.وفي عام الحم التي منها جيبوتي وعدن 
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%8A_%D8%B2%D8%BA%D9%84%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D8%B3_%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%8A


قاد كتشنر الجيش البريطاني والمصري بغزوة ثانية ضد الثورة المهدية حيث1898والسودانية , وفي عام 
22.000 ) التي أسفرت عن نهاية الدولة المهدية ومقتل معركة كرريقضى على ثورة المهدي في  ( 

 أسيرا   وانشئا كلية الكولونيل غردون ( جامعة الخرطوم5.000 جريحا  و22.000شهيدا  من السودانيين و
حاليا ) واسس وسكة حديد تربط بين معظم مدن السودان و جسور بين الخرطوم وام درمان وبين الخرطوم
والخرطوم بحري ومقر الحكومة ليزال يستعمل كمقر لرؤساء لجمهورية و مباني ادارات محلية بكل مدن

السودان .وقام بتدمير قبر المهدي بامدرمان 

بئامر من الجنرال البريطاني1898كانون اول 3قبر المهدى بام درمان بعد القصف الذي تعرض له في 
هيربر كسنر

 عادمن الهند لبلده وصار قائدااعاما  للقوات البريطانية بالهند.وهنالك انضم للحركةم1902وفي عام 
  وحصل على رتبة مارشال1906 التي نشئات منذ في بريطانية .وبقي بالهند حتى عام  الماوسونية

 صار الحاكم العام بمصر 1914/1906وبين 
 اندلعت الحرب العالمية الولى فاوستدعنه حكومته ليكون وزيرا للحرب وتوفي عام1914وفي عام 

 اندلعت الحرب1914- وفي اب13و.ألماني إثر تحطم وغرق وسفينة كانت تقله لرووسية بواوسطة لغم 1916
العالمية الولى التي انظنت بها بريطانية وفرنسة ضد النمسة / هنغارية والمانية وقررت انكلترة جعل رجال مصرواقتصادها

وشواطئها وسمائها بخدمة الحرب البريطانية المر الذي حاول فيه الخديوي اسماعيل ان يعمل على حياد مصر فقررت
 أنهبريطانيا العظمىوزارةالخارجية عزله ببيان اصدره وزيرها تشرشل جاء فيه (يعلن وزير الخارجية لدى جللة ملك 

 السابق على النضمام لعداء جللة الملك رأت حكومة جللته خلعه منمصربالنظر لقدام سمو عباس حلمي باشا خديوي 
 فيها1944منصب الخديوي اسماعيل حلمي فصارت مصر محمية بريطانية وذهب لسويسرة وتوفى  في  كانون الول  

 ديسمبر19 حكم بين الخديوي إسماعيلحسين كامل ابن اخ السلطان )-الخديوي (VIIو

 وهو اول خديوي توفى بمنصبه بعد وفاة محمد1917 تشرين اول 9ووفاته في 1914
1848علي باشا عام 

 تولى نظارة الشغال العمومية ووساهم بانشاءمصر.وقبل توليه السلطة في 1917 / 1853-عاش 1
-بعيد نصيبه في2، ثم نظارة المالية فرئاوسة مجلس شورى القوانين.وحلوان - القاهرة وسكة حديد

 محميةمصر وأعلنوا عباس حلمي الثاني بعيد عزل ابن أخيه الخديوي 1914كانون الول / ديسمبر 
 تلقب بالسلطان الذي يحمله السلطان العثماني لنهاء العلقة الروحية بين البلدين  بريطانية

حادثة من المحكوم عليهم بالشغال الشاقة المؤبدة في 9 أعلن العفو عن 1908  يناير7-فى 3و
 حق تشكيل حكومة نيابية ذاتمصر منح البريطانية أروسل وفدا يطلب من وزارة الخارجية و.دنشواي

قناة-بإيعاز من السلطان حسين كامل رفض البرلمان والحكومة تمديد امتياز 4وسلطات معينة.و
1914  يناير22-في 5 مليون جنية. و130 مقدارة مصر على أوساس إن هناك غبن وقع على السويس

ا لها.ووسعد زغلولوافق السلطان حسين كامل على تئاليف جمعيةوطنية وتعين  -وافق بنائا6 رئيسا
 وتعيينمصطفى فهمي باشا بتغيير رئيس الوزراء هربرت كتشنرعلى طلب ( امر) الحاكم البريطاني 
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 توفي السلطان حسين كامل 1917  أكتوبر9في و.حسين رشدي باشا

السلطان حسين كامل

 بين.محمد علي باشا بن إبراهيم باشا بن إوسماعيلبن فؤاد الول - السلطان( الملك ) VIIIو 

1936 ووفاته في نيسان 1917

وتوفيوالدته  فريال هانم الزوجة الثالثة للخديوي اسماعيل.  بالقاهرة 1868-ولد في اذار 1

قصر-عند بلوغه السابعة من عمره ألحقه والده بالمدرسة الخاصة في 2و 1936في نيسان

 التي أنشاها لتعليم أنجاله ودرس فيها ثلث سنوات مبادئ العلوم والتربية وفيعابدين

 ورحيله ليطالية فذهبالخديوي إوسماعيلقرر الحاكم البريطاني العام عزل والده 1879عام 

 ثم أنتقلتورينومعه ولده فؤاد ظمن بقية افراد العائلة فئالتحق بالمدرسة العدادية بمدينة 

) هناك  ثممدفعية الميدانلمدرسة عسكرية وتخرج ضابطا وألتحق بالفرقة الثالثة عشر (

،وعينه السلطانالبووسفورانتقل لسطانبول مع والده الذي اشترى قصرا  على مضيق 

فيينة بو ظيفة ( ياور فخري)ثم ملحق ا حربي ا لسفارة العثمانية في  عبد الحميد الثاني

 عاد المير فؤاد لمصر بعهد1890-في عام 3عاصمة المبراطورية النمساوية الهنغارية  ,و

وصار بعدها رئيس1893،وتولى منصب كبير الياوريةحتى عباس حلمي الثانيالخديوي 

لجنة تئاسيس جامعة مصر الهلية وساهم بئارسال بعض الطلبةللدراسة بانكلترة

 تعرض لعتداء من المير أحمد1898 من عام مايو-في 4وفرنسة والنمية وايطالية , و

سيف الدين الذي أطلق عليه النار في نادي محمد علي بسبب نزاع بينه وبين زوجته

 فئاستنجدت بأخيها أحمد سيف الدين،الذي قام بإطلق النارشويكار خانم أفنديالميرة 

اوسس الجمعية1909-في نيسان عام 5وعليهواصيب بحنجرته وسببت له ضخامة في الصوت. 

تئاسست1916-في مايس عام 6والمصرية للقتصاد والتشريع وجمعيةالثار و السياحةالمصرية

حسين كامل توفي السلطان 1917-وفي عام 7وجمعية الهلل الحمر المصريةوصار رئيسها 
1919في عام - 8و بدلا منه مصر أن يخلفه،فاعتلى فؤاد عرش المير كمال الدين حسينرفض ابنه 

انعقدمؤتمر فرساي بباريس وحضره قيادات من عدة دول مستعمرة منها سورية حيث الملك
فيصل الول بن الشريف حسين الذي طرده الفرنسيون منها ومن لبنان بعض رجال الدين

 أبرز زعماء مصرويعتبر1927/ 1858وسعد زغلول عاش بين الموارنة ومصر بقيادة 

مديرية الغربية حاليا) مطوبس وسابقا(فوة التابعة لمركز إبيأنة بقرية 1860المعاصرين ولدفي حزيران 

 حاليا). وكان والده رئيس مشيخة القرية وتوفي وعمر وسعد خمس وسنواتمحافظة كفر الشيخوسابقا(
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.لعائلة من الفلحين من الطبقة المتووسطة بقرى دلتا النيل.وتلقىأحمد زغلولفنشأ هو وأخوه 

 وتعلم على يدي الشيخ محمد عبده رئيس1873تعليمه عند (كتاب القرية ) ثم التحق بالزهر عام 

 الذي التف حوله كثير من الطلبة ثم عمل معه بجريدة الوقائعجمال الدين الفغانيالزهر والسيد 

1882/1881المصريةوانتقل لوظيفة معاون بنظارة الداخلية و فصل منها لشتراكه في ثورة عرابى عام 

فئاشتغل بالمحاماة .

 تعرض للعتقال ثلثة اشهر بتهمة الشتراك بـ (جمعية النتقام من النكليز1883وفي عام 
فعاد للعمل بالمحاماة وتعرف على الميرة نازلي التي شجعته لتعلم النكليزيةواعوانهم ).

 رئيسمصطفى فهمي باشاتزوج من صفية بنت 1895والنظمام( لجمعية أصدقاء النكليز) وفي عام 
وزراء مصر لمرتين.وكانت مثقفةناشطة وسياوسية.ثم تعلم الفرنسية ليزيد من ثقافته.وصار وكيل نيابة

وتواصل مع المصلح الجتماعي قاوسم امين الذي دعا وكتب كتابا بئاوسم ( تحرير المرئة ) ثم صار
 حصل على1897صار قاضيا بمحكمة الوستئناف وفي عام 1892رئيس نيابة ورتبة البيكوية،وفي عام 

حصل ليسانس حقوق وكتب عدة مقالت ذات طبيعة وسياوسية ب(مجلة  المنار) برئاوسة المصلح
رشيد رضا الذي كان على تواصل مع أزهريين وأدباء ووسياوسيين ومصلحين اجتماعيين واشترك

مع كل1907صار وسعد زغلول ناظرا للمعارف وكان عام 1909 /1906بحملةنشاء الجامعة المصرية.وبين 
من:محمد عبده ومحمد فريد،وقاوسم أمين ولطفي السيد من واضعي الحجر الوساس للجامعة

 )وهو الجامعة المريكية حاليا وتم تعيين أحمد لطفيقصر جناكليسالمصرية التي تم أنشائها في (
 وتولى رئاوسته كما1907 بتأوسيس النادي الهلي عام 1907السيدأول رئيس لها.ووساهم بنفس عام 

 /1910صار وسعد نائبا عن دائرتين من دوائر القاهرة وفاز بمنصب الوكيل المنتخب للجمعية وفي بين 
تم انتخابه نائبا من القاهرة بالجمعية التشريعية1913/1912 صارناظرا للحقانية.( العدلية ).وبين1912

( البرلمان)وصارت له فرصةاكبر  لنتقاد الحكومة. 

كان وسعد زغلول والعديد من أعضاء الجمعيةالتشريعية1918/1914وفي اثناء الحرب العالمية الولى 
من الجماعات الناشطة  التي شكلت هياكل تشريعيا بأنحاء مصر حيث أدت الحرب كثير من الصعاب

القتصادية والبشرية على السكان المصريين،بسبب العديد من القيود البريطانية.

تم العلن عن نهاية الحرب فدعا وسعد زغلول بعض زملئه من النواب منهم1918 تشرين اول 13وفي 

 المناظلة المصرية انخرطهدى شعراوي أحد اعيان محافظة المنيا وزوج علي باشا شعراوي
في العمل السياوسي منذ شبابه حيث وساعده على ذلك خالة محمد وسلطان باشا الذي كان أحد

 وكان هو القائم مقام الخديوي في صعيدالخديوي توفيقاعضاء المجلس النيابي الول في عهد 
 وتم نفي عليوعبد العزيز فهمى وسعد زغلول مع حزب الوفد أحد مؤوسسي 1919مصروصار عام 

1919 وادت لنفجا ثورة 1919 مارس 8 بالبحر المتووسط  في مالطةشعراوي مع وسعد زغلول لجزيرة 
نكلترة الي عزل الحاكم البريطاني وأفرجوا عن وسعد زغلول وزملئه ووسمحت لهماالتي اضطرت 

.مصربرئاوسة وسعد زغلول السفر لمؤتمر الصلح في باريس ليعرضوا قضية اوستقلل 

بمحافظة المنوفية كفر المصيلحةولد في  .والحقوقي والشاعرعبد العزيز فهمي باشا
 تلقى تعليمه الول في بلدته,وقرئا القرآن وأروسله والده لجامع السيد1951 وتوفي عام 1870عام 

 ليتعلم التجويد,ثم انتقل للزهر حيث تعلم على يدي مشايخه,ثم لمدارس علمانيةبطنطاالبدوي 
على الليسانس وعمل1890حصل على البتدائية ثم الثانوية.ولمدروسة (كلية) الحقوق وحصل عام 

ا بنظارة الشغال ثم عمل بعيد تخرجه معاوناا للدارة وهو بالسنة الثانية بمدروسة الحقوق مترجما
أحمد لطفي السيد وهناك التقى صديقه بني وسويفبالدقهلية ثم كاتباا بمحكمة طنطا,وعمل بنيابة 

 1903 صاروكيلا للمستشار القضائي للوقاف واوستقال عام1897الذي كان عضواا بنيابتها. وفي عام 

تم انشاء الجمعية التشريعية النيابية (لتحل محل مجلس شورى القوانين1913وفي تموز عام 
 قويسناوالجمعية العمومية) وانتخب عبد العزيز فهمي نائباا عن دائرة 
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وسعد زغلول عضوا بالوفد الذي قاده الوجه البحري كان عبد العزيز فهمي باشا ممثل 1919وفي عام 
 الذين وسافروا ثلثتهم إلىالوجه القبلي نائباا عن علي شعراويممثل القاهرة لفرنسة وشاركه مع 

 لعرض المطالب المصرية لندن

وعلي شعراوي اجتمع كل من وسعد زغلول وعبد العزيز فهمي الحرب العالمية الولىوبعيد انتهاء 
,الذي اقترح كما قلنا البدئ بمناقشة وسبل السعي للحصول على اوستقللمحمد محمود باشابمنزل 

 وتموسعد زغلولمصر وتأليف (وفد) لذهاب لباريس لحظور مؤتمرفروساي ثم توالت الجتماعات ببيت 
 وكان وسفر الوفد يقتضي تصريحاا من الحاكمالوفد المصريالتفاق على الشخاص الذين يتألف منهم 

حتجاجا ونسخا منه لبعض معتمدي الدولاالبريطاني بمصر الذي لم يمنحهم التصريح، فقدم له الوفد
ثورة وبعض رفاقه فأدى ذلك لقيام وسعد زغلولالجبنية بالقاهرة  ممادفع الحاكم البريطاني اعتقال 

.وفيباريس ومنها إلى لندن, التي ترتب عليها الفراج عن المعتقلين والسماح لهم بسفر إلى 1919
 فعكف علىالدوستور المصري كلف وسعد زغلول عبد العزيز فهمي بوضع مشروع 1920مطلع عام 

 اعترض علىوسعددراوسة بعض الدوساتيرالوربية واجتمع اعضاء الوفد لقراءة ما أعده فهمي إل أن 
 شباط28في لخلفات بوجهات النظر و1920  ديسمبر  29بعض مواده فئاوستقال عبد العزيز في 

صدر تصريح من وزارة المستعمرات البريطانيةيقضي بمنح مصر استقلل منقوصا1920
وشكلحيث بقيت الشؤون الخارجية والعسكرية والقتصادية بين يدى الحكومة البريطانية 

 وصار رئيسه وفاز بالنتخابات البرلمانية نيابة عن حزبه ثمحزب الحرار الدوستوريين)عبد العزيز فهمي (
يحيى على أعقاب خلف مع 1925  وسبتمبر5،وأقيل يوم زيور باشاتولى وزارة الحقانية(العدل) بوزارة 

 تنازل فهمي عن رئاوسة الحزب وتفرغ للمحاماة1926 رئيس الوزراء بالنابة وفي عام باشا إبراهيم
1930وصاررئيساا لمحكمة الوستئناف وكان وقتها يلقب شيخ القضاة واوستقال عام 1926حتى عام .

بعد أن قرأ بإحدى الصحف أن عضواا بمجلس النواب تسائل كيف يتساوى راتب رئيس محكمة
؛لنه اعتبرتسائل اعضاء البرلمان تدخلافؤاد الولالوستئناف مع راتب الوزير؟ فقدم اوستقالته للملك 

بالسلطة القضائية ثم صار رئيسا لمحكمة الوستئناف (النقض) واختتم حياته القضائية برئاوستها وعاد
لمهنة المحاماة وصار عبد العزيز فهمي ثاني نقيب للمحامين وأصغر من تولى هذا المنصب وهو الذي

واة  د  قل ا م نن باعن لاها زن اختار اوسم محكمة النقض، الذي اوستوحاه من الية("والا تاكلونلوا كاالات ي ناقاضاتن غا
أاننكااثاا") وابتدع بعض المصطلحات القضائية مثل (أوجه النفى للدللة على أوسباب الطعن) و اوستحدث
نظرية القدر المتيقن بالقانون الجنائى,وكتب عبد العزيز باشا عشرات المقالت والبحوث و ترجم عام

دار بالقانون الروماني وهذه حياتي (وسيرة ذاتية) ـLe Code de Justinien مدونة جووستنيان1946
 1963 القاهرة، الهلل

 بمدينة قنا بصعيد مصر1889 ولد عام والحقوقي الخطيب الرورذودوكسي مكرم عبيد باشا
كان ظمن البعثات المصرية لبريطانية حيث درس القانون بجامعة1912 /1908 وبين 1961 وتوفي عام

اوكسفورد وعمل وسكرتيرا لصحيفة الوقائع المصرية ثم وسكرتيرا للمستشار النكليزى اثناء الحرب
صار ظمن الوفد المصاحب1919العالمية الولى ثم عمل بالمحاماه وأختير نقيبا للمحامين،.وفي عام 

حزب،وصار من رموز 1919  ثورة  باشا وتم نفيه مع الخرين إلى جزيرة مالطة وعادوا بعد لسعد زغلول
فاز عنه عضواو تولى وسكرتاريته 1927،وبعد وفاة وسعد زغلول عام 1918 بعد تأوسيسه عام الوفد

صار وسكرتيرا عاما1935 صاروزيراا   للمواصلت ،وفي عام 1928،.وفي عام 1946بالبرلمان حتى عام 
 صاروزيراا للمالية،وحصل على البشوية،وشارك بالوزارات الثلثة   برئاوسة كل1936للوفد،وبعد معاهدة 

 ..وبعد خلفات دبت داخل حزب الوفد قرر النفصال وتأوسيس1946من أحمد ماهر والنقراشي عام 
(الكتلة الوفدية )وقدم عريضة تضم مخالفات مالية بمجلس النواب تعرف ب(الكتاب الوسود) تسببت

بتجريد عضويته من مجلس النواب واعتقاله.ويلعد من دعاة تئاوسيس النقابات العمالية وتكوينها،وواضع
للحد الدنى للجور وتوفير التأمين الجتماعي ونظام التسليف العقاري ونظام الضريبة التصاعدية

.1961للدخل،وتوفي عام 
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1961/1889الورذودوكسي الحقوقي وعضو الوفد المرافق لسعد زغلول وعاش بين

بمحافظة الدقهلية السنبلوين،مركز برقين بقرية 1872 ولد عام والحقوقي أحمد لطفي السيد 
 وتأثر بأفكاره.محمد عبده م.وتعرف أثناء دراوسته على المام 1894وتخرج من مدروسة الحقوق وسنة 

 مدة في اوستنبول،وبقراءة كتب أروسطو،ونقل بعضها للعربية.وفي كانونجمال الدين الفغانيولزم 
 وشعاره مصر للمصرين والمطالبة بالوستقلل التامودعا للقوميةحزب المة المصريأوسس  1907الول 

المصرية ورفض ربط مصر بالعالم العربي أو تركية أو العالم الوسلمي كما دعا لوستعمال اللغة العامية
.ومع ذلك تم انتخابه رئيسا لمجمع اللغة ال عربية وعمل وزيراالعربية الفصحىالمصرية بدل من 

 ونائبا في مجلس الشيوخإوسماعيل صدقيللمعارف ثم للخارجية ثم نائبا لرئيس الوزراء بوزارة 
حملة التبرعات1908قاد عام للجامعة المصريةو،ومديرا لدار الكتب المصريةالمصري كما عمل رئيسا 

جامعة القاهرة لحكومية بئاوسم جامعة فؤاد الول ثم 1928لنشاء أول جامعة أهلية التي تحولت عام 
 تخرجت بعهد رئاوسته للجامعة أول دفعة من الطالبات1932فيما بعدو نادى بتعليم المرأة وفي عام 

. كما قدم1932 عن الجامعة عام طه حسينودعا لوستقلل الجامعة،وقدم اوستقالته حين تم إقصاء 
.كما كان ضد إنشاء المدارس1937اوستقالته مرة أخرى حين اقتحمت الشرطة حرم الجامعة عام 

الدينية وسواء إوسلمية أو إروساليات مسيحية اومدارس الجنبية بمصر.فيما دعا لدراوسة الفلسفات
 رفض عرض عليه الضباط الحرارليكون رئيسا لمصر1952  يوليو23  ثورة اليونانية،والقتباس منها، وبعيد 

اوستاذةعفاف لطفي السيد.وله ابنة واحدة هي بالقاهرةتوفي أحمد لطفي السيد 1963,وفي مايس 
. ,وللطفي السيد  مؤلفاتبالوليات المتحدة المريكيةبيركلي بكاليفورنية بجامعة  العلوم السياوسية

منها صفحات مطوية من تاريخ الحركة الوستقلليةوتئاملت في الفلسفة والدب والسياوسة والجتماع
مذكراته و علم الطبيعة والسياوسة و علم الخلق إلى نيقوماخوس منها لروسطووترجم عدة مؤلفات 

، أبو الليبرالية المصرية ووأستاذ الجيل بأنه بحق أفلطون الدب العربي عباس العقادووصفه 

1963/1872احمد لطفي السيد عاش بين 
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) من وسياوسي مصربالقرن العشرين ولدفي1965  / 1879 باشا عاش بين ومصطفى النحاس
، لوسرة ميسورة الحال والده محمد النحاس أحد تجار الخشاب وله وسبعةمحافظة الغربية، وسمنود

 اروسله والده بسن الحادية عشرومن الخوة والخوات.وتلقى تعليمه الوساوسي في كتاب القرية 
 المحلي،ونال إعجاب من في المكتب إتقانه لطريقة الروسال والوستقبالالتلغرافللعمل بمكتب 

.التيالقاهرةوترجمةالرموز.فوصل خبره لحد المستشارين الدائرة وذهب لوالده ليروسله لمدارس 
بالمدروسة الخديوية 1892  وحصل على البتدائية،ثم التحق عام بالمدروسة الناصريةانتقل لها والتحق 

 منها وفضل العمل كمحامي.حتي1896 وتخرج عام بمدروسة الحقوق 1896الثانوية،ثم التحق عام 
حسين رشدي باشا العمل بالقضاء ضمن وزارة عبد الخالق ثروت باشا.حيث عرض عليه 1903عام 

ا للحقانية..فكان أول تعين له قاضيا بمحكمة  ثم تسعة1908 حتى وأوسوان الهلية قناعندما كان وزيرا
ا لمحكمتها وحصل على رتبةوطنطابين مدن الدلتا والقاهرة 1917/1908تنقل بين   التي كان رئيسا

وبينما كانت الحرب العالمية مستعرة وتشارك بها بريطانية وفرنسة والوليات1917البيكوية,وفي عام 
المتحدة ضد المانية والنمسة والدولة العثمانية وكانت مصرككل الدول العربية واوسلمية من وساحاتها

1917والمتضررة برشيا واقتصاديا فيها على الرغم من انها كانت اكثر المتضررين فيها ومنها ,وفي عام 
 مادة كانت بمثابة خطة ليقاف الحربربعة عشر اعلنا من اوودرو ويلسوناعلن الرئيس المريكي 

حيث جائت احدى مواده تنادي ( بحق الشعوب الصغيرة بتقرير مصائ رها.) فأثر هذا  بالكثير من
المفكرين والسياوسيين العرب والمسلمين الذين كانوا يعانون من نير الوستعمار الفرنسي والنكليزي
والهولندي والرووسي واليطالي وكان كل منهم يدين ويقاوم على طريقته هذه الحتللت بالسيف او

الحرب العالمية الولىوعلى صعيد فقد عانى الشعب المصري من جراء القلم. 
رف ية الوصاية على مصر وفرضت 1914الكثير حيث بريطانيةمنذ عام  الحكام العل

حسين وتعين عباس حلمي وعزلت الخديوي مجلس شورى القوانينوعطلت 
لطانا وفصلت مصر عن كامل  وتم اعتقال ونفي العشرات منالدولة العثمانية وسل

رجال الدين والقضاء وقيادات حزبي الوطني والمة اللذان ضفعا ولم يستطيعا
وفيما يتعلق بالنحاس الذي كان  وقتها يعمل قاضياا بمدينة طنطا، ويلتقي ببعضمواجهة الحداث 

أصدقائه بالقاهرة بمكتب المحامي أحمد بك عبد اللطيف وهو من المؤيدين لفكر الحزب
الوطني.فانشغلوا كحقوقيين  بالتفكيربكيفية إيصال صوت مصر التي كانت خاضعة للحتلل البريطاني

، نائب رئيس الجمعية التشرعية( البرلمان) فتطوع النحاسوسعد زغلولللعالم،وقررت التواصل مع 
التواصل مع عبد العزيز فهمي عضو الجمعية الذي أخبره بأن هناك نية لتشكيل وفد مصري يتحدث
بئاوسم مصر وهناك توجه بدمج كافة فصائل المجتمع الوطنية السياوسية والدينية حتيتكون له صفة

وافق سعد زغلول على ان يضاف1918 تشرين ثاني 20,وفي وطنية وليست حزبية متطرفة 
لمجموعة الوفد الخمسة( سعد وعلي باشا وعزيز فهمي وشعراوي و مكرم مع اثنين

حزبفكون أفراد من حزب المة حزبا جديدا باوسم  اخرين هما مصطفى النحاس وحافظ عفيفي
،بزعامة وسعد زغلول.وضم مجموعة من أعضاء حزب المة والحزب الوطني والجمعية التشريعيةالوفد

ا  للحزب الجديد.الذي ظم بقيادته ( لجنته الوطنية البرلمان ومصطفى النحاس الذي صار وسكرتيرا
 (حزب المة)أحمد لطفي السيدو (الجمعية التشريعية/ البرلمان ) عبد العزيز فهميالمركزية كل من 

 (الحزب الوطني)وسينوت حناو (حزب الوطني) حافظ عفيفيو (حزب المة) علي شعراويو
 ,إوسماعيل صدقيو

.دار الهلل. /دراوسه في الزعامه السياوسية المصرية:مصطفي النحاسيلحظ/ علء الحديدي، 
.ورفعت1982. مطابع العرب/ما ل يعرفة الناس عن الزعيم مصطفى النحاسوعلي، وسلمة ( 1993

ثورةورفعت السعيد، . دار القضايا، بيروت السياوسي والزعيم والمناضل:مصطفي النحاسالسعيد، 
2009طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب / القاهرة عام :1919

وجمع هاؤلء جمعوا تواقيعا من شخصيات وسياوسية ودينية واعلمية بقصد إثبات (صفتهم التمثيلية )
( نحن الموقعين على هذا.قد أنبنا عناكل من  حضرات:سعدعلى صيغةاعدوها جاء فيها 

زغلول وعبد العزيز فهمي وعلي شعراوي في أن يسعوا بالطرق السلمية المشروعة
حيثما وجدوا للسعي سبيل في استقلل مصر تطبيقا لمبادئ الحرية والعدل التي تنشر

 العظمى)بريطانيارايتها دولة 
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 ليعرضباريسووسمحت انكلترة للوفد المصري برئاوسة وسعد زغلول بالسفر إلي مؤتمر الصلح في 
عليه قضية اوستقلل مصر. ولم يستجب أعضاء مؤتمر الصلح الذي يهيمن عليه تشرشل وكليمنصو

الفرنسي والدو اليطالي  لمطالب الوفد المصري الذي عاد لمصر حي ثاوستقبل من جديد بتظاهرات
التقى وسعد زعلول1920منددة بالسياوسات البريطانية التي قاطع الشعب بعض بضائعها  وفي عام 

 الذي حاول ان يخدعه باتفاق غامظ فرفضه وعاد لمصرLord Milnerمع وزير المستعمرات البريطاني.
صار لسعد زغلول نفوذا كبيرا حيث تمكن من1921واوستقبلته الجماهير بئاعتباره بطل قوميا وفي عام 

عرقلة  تشكيل الحكومة  فقرر المندوب السامي الجنرال اللنبي نفيه مرة أخرى وهذه المرة لجزيرة
 في المحيط الهندي،فازداد هياج الجماهير المصريةفاضطرت الحكومة البريطانية اعادته لمصروسيشل

حيث اوستقبلته من جديد الجماهير القاهرية التي صار بنظرها افضل من يمثلها

وتم وضع أولقررت الحكومة البريطانية انهاء الوصاية على مملكة مصر 1922 شباط 28و في 
حقهاهي   غير ان بريطانية احتفظت بأربع ا متيازات لها 1923دستور للبلد عام 

بتأمين مواصلت امبراطوريتها في مصر وحقهافي الدفاع عن مصر ضد أي اعتداء أو تدخل
اجنبى ( لو لم تطلب منها مصر ذلك )وحق حماية المصالحالوربية والقليات الدينية وحقها

باوستمرار تواجدها بالسودان كما شارنا ولذلك لم توافق للملك فؤاد بلقب ملك مصر والسودان
إذ وضع نص صريح في الدوستور في باب الحكام النتقالية يوضح إن لقب الملك فؤاد يتحدد

حسبما ينتهى النكليز من تقرير وضع السودان بعدها تلقب بحضرة صاحب الجللة الملك فؤاد
 صار فؤاد الول1922/ اذار  مارس15وفي الول ملك مصر ووسيد النوبة وكردفان ودارفور ,

القانون رقم أصدر 1922 إبريل 13واصدر-فى  ووسيد النوبة وكردفان ودارفور مصريلقب ملك 
عاد وسعدزغلول من1923وفي , الخاص بوضع نظام لوراثة العرش لوسرة محمد على1922   لسنة 25

من اصوات الناخبين90منفاه وشارك بالنتخابات النيابية باوسم حزب الوفد الذي فاز اعضاؤه بنسبة /

،اول دستور1924واصدرت حكومته في  1925  رئيسا للوزراءحتى عام 1924فصارفي عام 
تحقيق الستقلل الكامل.دون ملكي وراثي بمصر وقانون النتخابات وألغيت الحكام العرفية

صار وسعد زغلول رئيسا1926وفي عام . متنفذة في مصر1954حيث بقيت بريطانية حتى عام 
بالقاهرة وكانت جنازته ل يماثلها ال جنازة ابراهيم باشا وابيه1927من اب 23للبرلمان حتى وفاته في 

محمد علي باشا ومن بعدهم جمال عبد الناصر 

 ووساهم بثورة1927واب 1857المحامي وسعد وسغلول عاش بين تموز 
 وكان اول رئيس وزراء بعهد فؤاد الول 1919

LeBaron Milz Lampsonجاء لمصر والسودان مندوبا وساميا بريطانيا جديدا هو 1934وفي عام 
وهو دبلوماسي 1964    وتوفي بايلول1880 أغسطس البريطانية في أوسكتلندةمواليد

 وفي1910/1908وخدم بعدة دول منها سكرتير ثاني باليابان بين 1903بريطاني. منذ عام 
وسفيرا فيها بين1920/1916 وسكرتير اول بالصين بين1915/1911بلغارية بين 

 ثم سفيرا بمصر بين1936/1934والمندوب السامي بمصر والسودان بين 1933/1926
1997طبع جامعة أوكسفورد / تلحظ مذكراته1939/1939
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 وقبيل ارتقاء إبنه الملك فاروق العرش تم1936من أبريل 28وقبيل وفاة الملك فؤاد في 
 برئاسة مصطفى النحاسحزب الوفدتعيين مجلس وصاية نظرا لصغر سنه وثم شكل 

 بشأنبريطانياالوزارة نظرا لفوزه بالنتخابات البرلمانية وطالب بإجراء مفاوضات مع 
دستورالتحفظات الربعة ولكن الحكومة البريطانية تهربت فتألفت جبهة وطنية لعادة 

 الدخول بفاوضات بقيادةالمندوب بريطانية و لذلك اضطرت1930 بدل من دستور 1923
 ومعاونيه مع هيئة المفاوضات المصريةMIlz Lampsonالسامي السير مايلز لمبسون

واشترطت أن تكون المفاوضات مع كل الحزاب حتى تضمن موافقة جميع الحزاب
وبالفعل شاركت الحزاب عدا الحزب الوطني الذي رفع شعار (ل مفاوضة إل بعد الجلء)

 وانتهت بلندن بوضع1936 مارس2 في قصر الزعفران في القاهرةوبدأت المفاوضات في 
-انتقال القوات المسلحة  من1 )واهم بنودها.1936 من أغسطس 26(معاهدة جديدة
-تحديد عدد2 .والسودان في الجنود البريطانيين وبقاء قناة السويسالمدن لمنطقة 

 طيار مع الموظفين اللزمين400 آلف جندي و 10القوات البريطانية بمصر بحيث ب 
لعمالهم الدارية و الفنية وفي حالة فلبريطانيةحق زيادة العدد ما تقتضيه الظروف
وتلتزم الحكومة المصرية بتقديم كل التسهيلت و المساعدات للقوات البريطانية و

-تبقى3للبريطانيين حق استخدام مواني مصر و مطاراتها و طرق المواصلت بها .و
.و1944 سنوات من تاريخ بدء المعاهدة اي حتى عام 8 السكندريةالقوات البريطانية في 

-حق المملكة المصر ية بإنشاء جيش نظامى الذي تم تسريحه منذ احتلل مصر عام4
يبحث1956 عام من هذه المعاهدة اي عام 20-بعد مرور 5 والخديوى توفيق بعهد 1882

الطرفان فيما إذا كان وجود القوات البريطانية ضروريا لن الجيش المصر سيكون قادرا
على حرية الملحة بقناة السويس وسلمتها فإذا قام خلف بينهما فيجوز عرضة على

28-إلغاء جميع التفاقيات المنافية لحكام هذه المعاهدة ومنها تصريح 6عصبة المم.و
 .والعترافللسودان الجيش المصريبتحفظاته الربعة .وهي تحويل إرجاع 1922 فبراير

بالدارة المشتركة لها كما أعطت المعاهدة الحق بعقد معاهدات مع دول اجنبية غير
بتحفظاته الربعة وتبادل السفراء مع بين1922 فبراير 28معادية لنكلترة وإلغاء تصريح 

م لبيان مدى قدرة الجيش1956 سنةاي عام 20البلدين وأن يتم مراجعة هذه الوضع بعد 
 وصاربريطانيا العظمىالمصري على سلمة الملحة بقناة السويس.وتبادل السفراء مع 

Milz Lampson1939/1936 سفيرا بين

وطبقا لهذه التفاقية فقد1936  مصطفى النحاس يوقع  على معاهدة 
 للمانية كئاول ملك عربي واوستقبله هتلر1936وسافرالملك فؤاد عام 

زيارة الملك فؤاد لبرلين بالمانية حيث اوستقبله ادولف هتلر
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 توفي الملك فؤاد بعد ان خلف من زوجته الولى شويكار خانم وانجبت المير1936وفي نيسان
اوسماعيل والميرة فوقية وزوجته الثانية الملكة نازلي وانجبت كل من فاروق والميرات فوزية و فائزة

وفائقة وفتحية 

1936ووفاته في نيسان 1917 وحكم بين تشرين اول 1868الملك فؤاد الول مواليد اذذار 

 
 1952وعزله عام1936 فاروق بين -الملكXو

 برومة ودفن1965  مارس18 -بالقاهرة وتوفي في  1920 فبراير-الملك فاروق مواليد 1
بمقابر إبراهيم باشا بمنطقة المام الشافعي ثم نقلت رفاته بعهد الرئيس محمد أنور

 تنفيذا لوصيته.وهو آخر ملوكبالقاهرة بمسجد الرفاعيالسادات للمقبرة الملكية 
أحمد لن ابنه الطفل 1848/1805الخديوية احفاد محمد علي باشا الذي حكم مصر بين 

-عندما بلغ( المير فاروق)2و 1953 يونيو 18  كان عمرهستة اشهروتم  خلعه في فؤاد
 على وسفره بنائا على طلب والده فؤاد لبريطانيةSir Lampssonعاما وافق السفير البريطاني 14

والتحق بكلية ( وولوتش العسكرية ) ولنهلم يكن قد بلغ الثامنة عشر وهو أحد شروط اللتحاق بتلك
الكلية فقدتقرر ان يكون تعليمه خارج الكلية على يد مدروسين من نفس الكلية ورافقه بعثه برئاوسة

الرائد ( أحمد حسنين ) و عزيز المصري و عمر فتحى حاروسا وكبير الياوران والطبيب عباس الكفراوى
وصالح هاشم اوستاذ اللغة العربية و حسين حسنى باشا وسكرتير ا ووسهل له أحمد باشا حسنين

ليس للهتمام بالدراوسة بل شجعه على الذهاب للمسارح والسينمات ومصاحبة النساء و لعب القمار
بينما على الرفم من اعتراضات غالبية اعضاء البعثة الذين كانوا يطمحون لن يتعلم ملكهم المقبل

-في اثناء وجود المير فاروق في بريطانيةللدراوسة  اشتد المرض على3وبعضا من العلوم العسكرية  
والده الملك فؤادفتشكل مجلس وصاية ثلثي من المير محمد على توفيق ابن عم المير فاروق وكان

ذو ميول إنكليزية ويرى بانه احق بعرش مصر وتوفيق نسيم باشا احد رؤوساء الوزراء السابقين ومن
1936 سنة  مايو6-في 4و  .1936 وسنة  ابريل28رجال القصر و لشيخ المراغى وتوفي فؤاد في 

 ا فؤاد بنفسهوفقالنظام وراثة العرش وضعهعاد المير ( الملك فاروق) وتم تنصيبه ملكا  
تنص على أنه بلغ الملك وسن الرشد إذا اكتمل حيث كانت المادة الثامنة منهبالتفاهم مع النكليز 

:يكون للملك القاصر له من العمر ثمانى عشرة وسنة هللية( قمرية )ونصت المادة التاوسعة على أنه
هيئة وصاية للعرش لتولى وسلطة الملك حتى يبلغ وسن الرشد.و حددت المادة العاشرة طريقة

تؤلف هيئة وصاية العرش من ثلثة يختارهم الملك لولى العهد تشكيل مجلس الوصاية كما يلى
القاصر بوثيقة تحرر من أصلين يودع أحدهما بديوان الملك والخر برياوسة مجلس الوزراء وتحفظ الوثيقة

في ظرف مختوم ول يفتح الظرف ول تعلن الوثيقة إل بعد وفاته وأمام البرلمانويجب فيمن يعين في
مصريا مسلما وأن يختار من الطبقات التى ذكرها.أمراء الوسرة المالكة هيئة الوصاية أن يكون

وأصهارهم القربون و رؤوساء مجلس النواب الحالى والسابقون و. الوزراء أو من تولوا مناصب الوزراء
مجلس نص الدوستور على إنشاء .ورئيس وأعضاء مجلس العيان وكذا رؤوساؤه السابقون وهذا إذا
أعيان على أن هذه الختيار ل ينفذ إل إذا وافق عليه البرلمان.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB_%D8%B9%D8%B1%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%89_%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%89
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 تم فيها تسمية1936 مايو 8وتم فتح الوثيقتان والتأكد من مطابقتهما في جلسة برلمانية في 
 وسناا والذىالوسرة العلوية أكبر أمراء محمد علي توفيق:.المير  مجلس الوصياء على العرش وهم

 .و شريفأحمد فؤادأصبح وليا للعرش كذلك وظل يشغل هذا المنصب حتى ولدة ابن فاروق الول 
 (وزير الخارجية وقتها وأولعزيز عزت باشا أى خال فاروق .و الملكة نازلىصبرى باشا وهو شقيق 

وسكيرتيراالدكتور حسين باشا - منذ تولي فاروق الحكم عين 5وسفير لمصر لدى المملكة المتحدة و
هجري1356جمادي الول 21م/1937 يوليو 29- في 6خاصاوبقي معه  وحتى تنازله عن العرش.و
 وسنة هللية وتم تتويجه..وكت بالدكتور حسين18انتهت  مدة الوصاية حيث أتم الملك فاروق 

حسنى باشا وسكرتير الملك فاروق بكتابه ( وسنوات مع الملك فاروق ) (..لقد كانت حفلت تولية
الملك عيدا بل مهرجانا متواصل لم تر البلد له مثيل من قبل ولم يسبق ان ذخرت العاصمة بمثل
مااحتشد فيها خللها من جموع الوافدين اليها من أقصى انحاء البلد ومن الخارج للمشاركة في
الحتفاء بالملك الشاب او لمجرد رؤية موكبه للذهاب إلى البرلمان ولتأدية الصلةاو لحضور العرض

العسكرى او لجتلء الزينات التى اقيمت في الشوارع والميادين وعلى المبانى العامة والخاصة كما
شهد القصر فيها مالم يشهده من قبل من ازدحام فاضت به جوانبه وجوانب السرادق الكبير الذى

اقيم في وساحته لوستقبال المهنئين يوم التشريفات التى امتدت وساعتين اطول مما كان مقدرا لها ،
وظل الملك خللها واقفا على قدميه لمصافحة كل فرد من المهنئين مما جعله يطلب فترة قصيرة

للراحة ثم دعاهم لحفلة الشاى التى اقيمت بحديقة القصر واخذ يتنقل بين الموائد المختلفة لتحية
1936 عام الملك فؤاد-بعيد وفاة 7المدعوين قبل ان يأخذ مكانه على المائده الكبرى ووسطهم  ).و 

تولى ولده الملك فاروق وبقي لقبة ملك مصر وصاحب السودان وكردفان ودارفور وليس ملك مصر
شكل عشر رؤساء وزراء خمسة عشر وزارة1952/1936-بعهد فاروق بين 8 ووالسودان

بعضها دام اسابيعا او اشهر وهم  

ملحظاتإلىمنرئيس الوزارة

ديسمبر1936مايو نحاسمصطفى 
1937

1952/ ويناير  1950كما شكل حكومة اخرى بين يناير 
ووسقطت إثر حريق القاهرة في1936والغت اتفاقية عام 

1952 يناير 26

محمد محمود
ديسمبر

1939اب1937

اغسطسعلي ماهر
1939

140يونيو 
وهي1952-وشكل حكومة ثانية لثلثة اشهر من عام 

اخر وزارة بعهد فاروق حيث وسقطت بعيد اعلن الثورة
الجمهورية 

1940يونيوحسن صبري
ونوفمبر

1940
 بالبرلمان أثناء إلقائهحسن صبري باشاانتهت بوفاة 

خطاب العرش يوم إفتتاح البرلمان

1942فبراير1940نوفمبرحسن وسري
وثالثة دامت1950ويناير 1949وشكل حكومة بين يوليو 

1952 يوما من تموز 20
باغتياله بمنى البرلمان1945 فبراير 24انتهت في 1945فبراير1944اوكتوبراحمد ماهر

1946فبراير1945فبرايرمحمود فهمي
28واغتيل في1946-وشكل وزارة اخرى في كانون اول 

بمقر وزارة الداخلية. 1948كانون اول 
اوسماعيل

1946فبرايرصدقي
ديسمبر

1946

ابراهيم  الهادي
بين ديسمبر

 اعلن دولة اوسرائيل 1948 مايس 15وبعهده تم في1949يوليو  1948

1952مارساحمد نجيب
 يوليو23و

 اخر وزارة بعهد فاروق حيث اعلنت الثورةالجمهورية 1952

.وافق الملك فاروق بالتفاق مع رئيس وزرائه مصطفى النحاس على ابعاد جميع1936-في عام 9و
العاملين النكليز بخدمة القصر بمن فيهم وسائقه وحروسه وابقى الصيدلى الول حتى نهاية عقده

ومربيات شقيقاته الميرات وبناته والغاء المتيازات الوستثنائية التى كان يتمتع بها السفير البريطانى
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82


الذي كانبمثابة حكم مصر ووسفير السفراء مثل الحرس العسكري البريطانية للسفارة وفتح الباب
الملكى بمحطة وسكةحديدية عند وسفرة او قدومه وتخصيص قطار خاص له اوستقباله بشكل روسمي

عند قدومه ومغادرته واحاطة وسيارته بحرس خاص وهى امتيازات كان يتمتع بها المندوب السامى
 1882البريطانى منذ عام 

السيارة التي أهداها هتلر للملك فاروق بمناوسبة زواجه كالتي اهداها لملك العراق الشهيد غازي 

 جنيها لكل من الجمعية الخيرية4325 تبرع الملك فاروق بمبلغ 1937-في اب/ اغسطس 10و
الوسلمية بالقاهره وجمعية المواوساه الوسلمية بالوسكندريه وجمعية التوفيق القبطية والمستشفى

الوسرائيلى وبقي طوال فترة حكمه يتبرع من( أمواله الخاصة )للفقراء وخلل زياراته للمساجدو
المصانع ويوافق على قبول دراوسة طلبة عرب و افارقة للدراوسة بالزهر علي نفقته الخاصة وإنشاء

 لكلية الطيران الملكية 1948الكلية الجوية (مدروسة الطيران العالي بألماظةوتحولت عام 

.أهدى الملك فاروق لمسلمي الصين مئات من الكتب ووافق على اوستقبال1938-في عام 11و
عشرين طالبا منها للدراوسة بالمؤوسسات الدينية المصرية ليتعلمواعلي نفقته الخاصة.ووضع حجر

 وتمصير قيادة الجيش.وتوقيع اتفاقية مونتريه1939الوساس لمبنى نقابة المحامين،الذي افتلتح عام 
Montrial المتيازات عاصمة كندة للغاءTheCapitulations الجنبيةالتي اوستقرضها بفوائد مالية

رابع دولة بعدك.عصبة المم إلى مصروانضمام ووسياوسية بعض الخديوييين من المصارف 
اليمن ومملكة نجد والحجاز ومملكة العراق .واما الدول الوسلمية فكانت فيها كل من افغانستان واران

 (الوسكندرية) كئامتدادجامعة فاروق الولوتركية .وافتتح المتحف الزراعي ووضع حجر الوساس ل
تشرين اول / اوكتوبر11/7 جامعة مستقلة  وفي 1942 (القاهرة) وصارت منذ عام لجامعة فؤاد الول

 رعى فاروق بالقاهرة أول مؤتمر برلماني للبلد العربية والوسلمية من أجل دعم النتفاضة1938
 يدعم لستقبال مها جرين يهود من اوربة ويحاصر1948/1917 حيث النتداب البريطاني بين فلسطينب

الشعب الفلسطين بارضه ومياهه 

 تزوج الملك فاروق الملكة فريدة بعد قصة حب جمعت بينهما بعد رحلة لوروبة في1938وفي يناير 
1948 وسنة  نوفمبر17  وطلقها فى وفادية وفوزية الميرات فريال وانجبت ثلثة بنات هن 1937عام  

ا للعرش،وانتقد الكثيرمن الناس الطلق حيث طافت مظاهرات بالشوارع تهتف لعدم إنجابها وريثا
(خرجت الفضيلة من بيت الرذيلة).

.تم إنشاء وزارة الشؤون الجتماعية وكان اول وزير لها عبد السلم الشاذلى باشا1939-في عام 12و
على تئاوسيس انشاء بناية نقابة1979نوفمبر 7 صادق على قرار مجلس الوزراء في 1939  نوفمبر7و 

 .وإنشاء ( الجيش المرابط )كقوات شبه عسكرية لمعاونة الجيش1941الصحفيين التي افتتحهاعام 
بداخل المدن وصدر قانون الضرائب على الرباح التجارية والصناعية وافتتاح قناطر اوسيوط وإنشاء قناطر

الدلتا ( محمد على ) . 

 لمصرحيث تم1939حيث وصلت اضرار الحرب العالمية الثانية التي بدئات عام 1940-في عام13و
ارتفعت الوسعار فقررتووضع الجيش والمؤوسسات المصرية تحت الهيمنة البريطانية فقل النتاج 

 لضمان توفير حصص المواد الغذائيةالوساوسية للمواطنين وكان اول وزيروزراة التموبنالحكومة إنشاء 
لها صليب باشا وسامى .

إنشاء مطعم فاروق الخيرى لصرف وجبات الناس تم  حيث اثقلت الحرب على1941-في عام 14و
 .دار الحكمةمجانية للفقراء وإفتتاح مستشفى صيدناوى وإفتتاح 

يسمى جهازالمحاوسبة المركزى1964انشاء ديوان الرقابة المالية صار منذ عام 1942-في عام 15 و
وانشاء نقابة ممثلى المسرح والسينما والمهن التمثيلية بالوسكندرية .وقانون زيادة اجور العاملين

بالدولة نتيجة لزيادة الوسعار وانخفاض القوة الشرائية 
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  حيث كانت الحرب العالمية مشتعلة والقوات اللمانية تحاصرهم1942  فبراير4وفي 
 الذي حاصرArvin Romelبمنطقة العلمين على الحدود المصرية مع ليبية بقيادة الجنرال 

بقصر عابدين بمحاصرته القوات البريطانية قامت MontGomryقوات الجنرال البريطاني
 الملك فاروق1965/1883 عاش بين Milz Lampson  البريطانيبالقاهرة وأجبرالسفير 

باعتباره لتشكيل الحكومةمصطفى النحاس حزب الوفدعلى توقيع  قرار باستدعاء زعيم 
مقبول من غالبية الناس ورئيس حزب الوفد الذي له أغلبية بالبرلمان ويمكنه ضبط المن

 لتتفرغ القوات البريطانية1936الداخلي لمساندة القوات البريطانية طبقا لمعاهدة 
ولذلك اضطرأويتنازل عن العرش.،1942  فبراير3 وأن يتم تشكيلهابموعد أقصاه لمقاتلة اللمان 

الملك فارو لوستدعاء قادة الحزاب السياوسية  لتشكيل وزارة قومية أو ائتلفية،وحضر معظم قادة
 أنمايلز لمبسونلحكومة البريطانية من (وسفيرها) السير ا، فطلبتمصطفى النحاسالحزاب ما عدا 

يلوح للملك باوستخدام القوة أ

 ووسلمه إنذارااأحمد حسنين باشا طلب مقابلة رئيس الديوان الملكي 1942  فبراير4وفي صباح  
مصطفى النحاسموجه للملك ههده فيه بإنه إذا لم يعلم قبل الساعة السادوسة مساءا بإنه كلف 

محمد علي المير ولي العهدبتشكيل الحكومة فإنه يجب عليه أن باننا وسنجبره على التنازل وتولية 
 وسناا،وعندما قام احمدأوسرة محمد علي الذي كان حلم اعتلء اعرش يراوده باعتباره أكبر أفراد توفيق

 بالمر رفض النذار.ووساند الملكمصطفى النحاس حزب الوفدحسين بابلغ زعيم 

Le  مصر في القوات البريطانية توجه السفيرالبريطاني ومعه قائد 1942  فبراير4وفي مساء هذا اليوم 
G eneral Ston  بالدبابات ودخلقصر عابدينومعهما عدد من الضباط والجنود المسلحين وحاصروا 

،ووضعا أمامة وثيقة تنازله عنأحمد حسنين باشالمكتب الملك فاروق وكان معه رئيس الديوان 
العرش،جاء فيها

 
 

ا منا لمصالح بلدنا فإننا هنا نتنازل عن العرش ونتخلى عن أين حن فاروق الول ملك مصر تقديرا
حق فيه لنفسنا ولذريتنا،ونتنازل عن كل الحقوق والمتيازات والصلحيات التي كانت عندنا
ا نحل رعايانا من يمين الولء لشخصنا. صدر في  قصربحكم الجلوس على العرش،ونحن هنا أيضا

. 1942 الرابع من فبراير في هذا اليوم عابدين

 باحدى تقاريره ومذكراته بإنه عندما وضع وثيقة التنازل أمام الملكالسير لمبسونويقول 
  قال له بالعربيةأحمد حسنين باشاأحس بإن الملك سيوقعها لكن رئيس الديوان الملكي 

  الذي وافق على تشكيلها مصطفى النحاستوقع وطلب  اجرا ءمحاولة أخرى مع  

 لسنة . 66 صدور قانون السلطة القضائية بشأن إوستقلل القضاء قانون رقم 1943-في عام 16و

  هتلر وتعرض1936كما تعرض الملك فاروق الذي كان يقود السيارة التى اهداها له عام 
لصطدام بجوار ترعة السماعيلية من قبل مقطورة انكليزية قادمة من بنى غازى و

انحرفت يسارا وسدت الطريق امامه لكى تدخل المعسكر وقام الملك بالنحراف لتفادى
السقوط واصطدمت مقدمة المقطورة بسيارته وطارت عجلتها الماميةوحطمت الباب
المامى ووقع الملك فاروق وسط الطريق وسرعان ماانتشر الخبر وتجمعت  الجماهير

امام مستشفى القصاصين طوال علجه وسرت شائعات بأن الحادث مدبرا للتخلص منه
وحصار1942 فبراير 4بسبب تفاقم الخلف بينه وبين السفير السير مايلز لمبسون  منذ 

الدبابات البريطانية لقصر عابدين

.تم إنشاء المعهد العالى للفنون المسرحية .ووقام الملك فاروق بافتتاح مصنع1944-في عام 17و
الغزل والنسيج ودعا بعض العمال جلوس معه لوستكمال الحديث وطلب من نقيب العمال الركوب معه

 وتكريم الخريجين الذى بدا العلملزيارة نادى العمال وتبرع له بالف جنيه ووافق على الحتفال بيوم
.وتمللحتفال بهم بمراكز المدن وتوزيع جوائزللمتفوقين وافتتح مكتبة الميرة فريال بمصر الجديدة 

 التي عقدت مؤتمرها التشاوري الذي عقده ممثلون وسبعةجامعة الدول العربيةتوقيع وثائق تئاوسيس 

 والعراق ووسورية ولبنان والردن دول عربية هي مصر واليمن ونجد والحجاز
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صارت القاهرة مقر منظمة الدول العربية1945في اذار عام .1945-في عام 18و
المستقلة وهم مملكة مصر والسودان ومملكة اليمن والمملكة السعودية ومملكة العراق

ومملكة الردن والجمهورية السورية والجمهورية اللبنانية

 كانت مملكة مصر والسودان احدى الدول الحادية والخمسيين1945وفي ايلول 
المؤسسة لمنظمة المم المتحدة 

وصدور قانون حفظ الثار وإنشاء معهد الوثائق والمكتبات و.تئاوسست الجمعية المصرية للدراوسات
التاريخية لنشر الوعى التاريخى بين المواطنين وثم انشأء هيئة المعارض وانشاء معهدي الدراوسات

. وإفتتاح مدينةجامعة فؤاد الول لطلبة القاهرةقناطرمدينة  اوسنةالوسلمية بمدريد والجزائر وافتتاح 

 .حيث كانت احد وسبعة دول عربيةبتئاوسيس المم المتحدةمصر ومشاركة
وعي اليمن ونجد والحجاز والعراق ووسورية ولبنان والردن ومعهم افغانستان

وايران وتركية مع واحد واربعين دولة اخرى 
 ومجلس مكافحةالكلية البحرية و مجلس الدولة.تم إنشاء مؤوسسة العقارى و 1946-في عام 19و

الفقر والجهل والمرض حيث ذهب فاروق لمجلس الوزراء واجتمع برئيسه واعضائه وقال جئت لطالبكم
بحماية الفقير من الفقر والجهل والمرض وان يساهم كل منكم بملكة الخاص .وتم اعداد معاهدة

الجلء بين رئيسي الوزراء المصري اوسماعيل صدقى حكم بين شباط وكانون اول من العام ورئيس
 بجلء القوات البريطانية1949 والتى كانت وستتيح خلل ثلث وسنواتBevinالوزراء البريطاني بيفن 

م اوستقبال الحاج امين1946غير انها لم توقع بسبب رفض مصر التخلى عن السودان كما تم عام 
الحسينى مفتي فلسطين بعد ان طردته السلطات البريطانية بفلسطين

1946الملك فاروق مع الرئيس المريكي روزفلت عام 

 .وإروسال معوناتالرصاد الجوية .ومصلحة خزان أوسوان..تم اقامة مشروع كهرباء 1947 في عام 20و
 لمساعدتهم لهم بالمحنة التى نزلت بهم .ونجاح الدكتور مهندستونسمن القمح والغذية لمواطنى 

بحرى فؤاد بهجت بتصميم وانتاج اول غواصة صغيرة .ونجاح الدكتور فريد حسنى بعمل لفات مانجو
( مثل قمر الدين ) طويلة الصلحية و عمل مسحوق طماطم وسريع الذوبان والقهوة وسريعة الذوبان

( مثل النيسكافيه ) ومنح حق اللجو ء السياوسي للمناضل المغربي المير عبد الكريم الخطابى الذي
طردته فرنسة من بلده بعد ان قضت مع قوات اوسبانية على مقاومته  

 كانت مصر احدى الدول الثلثة عشر التي صوتت ضد القرار1947 تشرين الثاني 29وفي 
 الصادر من الجمعية العامة للمم المتحدة الخاص بتقسيم فلسطين والذي حضي181

بثمانية وعشرين صوتا وغياب عشرة اصوات 

 بالوسكندريةمسجد القائد إبراهيم. صدور القانون المدني المصري وتم انشاء 1948-في عام 21و 
 بتوزيعمشروع الصلح الزراعى.وإفتتاح دار فاروق الول لرعاية اطفال العمال بالمحله الكبرى .وبدء 

 أوسرة ) خمسة فدان600الرض على الفلحين بقرية كفر وسعد بدمياط حيث ألعطيت كل أوسرة ( 
من أراضي الدولة  

 تم العلن عن ميلد دولة اوسرئيل وفي اب من نفس العام1948 مايس 15وفي 
شاركت مصر مع كل من الردن ووسورية ولبنان باول حرب ضدا ودحرتهم جميعا حيث
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حيث احتلت القدس التي كانت تحت ادارة ملك الردن عبد ا الول الذي اغتيل
واحتلت غزة التي كانت تحت الدارة المصرية واحتلت اراض من1951بالقدس عام 

 لوقف القتال وسورية ولبنان واجبرتهم على التعجيل بطلب هدنة صارت شبه دائمة
والذي بعده1949وتموز 1948 تم بعهد حكومة ابراهيم عبد الهادي بين كانون اول 1949-في عام 22و

اولى الحروب ضد اوسرائيل وتم توقيع إتفاق معاهدة الدفاع المشترك مع جمهورية وسورية.بعد الرئيس
،وتطبيق القوانينMontrialشكري القوتلي وإنتهاء عمل المحاكم المختلطة طبقا لتفاقية مونتريه 

المدنية المصرية على جميع المقيمين على أرض مصر وصدور قانون محاكمة الوزراء وقانون الكسب
غير المشروع ( من أين لك هذا ) ونجاح تجربة اطلق اول صاروخ مصري لمدة كيلو متر بمساعدة

خبراء المان 

 حركة1928 واسس عام 1908اغتيل بمصر السيد حسن البناء مواليد 1949وفي شباط
الخوان المسلمين 

.تم تطوير مؤوسسة وسك النقود وإنشاء وزارة الشئون البلدية والقروية ( الدارة1950-في عام 23و
 التيجامعة إبراهيم محمد علي باشاالمحلية ) ووزارة القتصاد ومعهد فؤاد الول لبحوث الصحراء و 

الجيش المصريصارت تسمى عين شمس وإنشاء جامعة ( محمد علي ) بأوسيوط .ومشروع تطوير 
الذي اندحر باول مواجهة مع القوات الوسرئيلية التي كانت عبارة عن ميليشيلت اوربية 

 بصفته رئيسا1936 طالب مصطفى النحاس رئيس الوزراء الذي وقع عام 1950وفي اذار/ مارس 
 شهور ظهر فيها تشدد9 حكومة بريطانية (بمفاوضات جديدة ) اوستمرت  1936للوزراء اتفاقية عام 

 واتفاقتى السودان وقدم للبرلمان1936الجانب البريطاني مما دفع النحاس لقطعها وإلغاء معاهدة 
مشروعات قوانين لهذا اللغاء فناقشها وصادق عليها مما يعني انهاء التحالف مع بريطانية واعتبرت

مصر وجود القوات البريطانية بمنطقة القناة قوات احتلل يجب مغادرتها مما اعتبرته بريطانية تحديا لها
خاصة بعد ان واجهت قواتها بعض المقاومة الطفيفة التي قامت بها بعض الحزاب السياوسية وخاصة
فدائيي الخوان المسلمين التي قابلها النكليز بمجازروحشية بالقرى المحيطة بمعسكراتهم ولحقا

 التي قتل فيها مئات من رجال الشرطة 1952 يناير وسنة 25مذبحة الوسماعيلية في 

 تفجرت ازمة وسياوسية بسبب تقرير ديوان المحاوسبة (الجهاز المركزي1950وفي أوائل عام 
 /1948للمحاوسبة ) الذي ورد فيه مخالفات مالية لصفقات أوسلحة للجيش تم شرائها في عامي 

 الضغط علي رئيس الديوان لحذف ما يتعلق بهامصطفي النحاس وحاولت حكومة الوفد برئاوسة 1949
قدم النائب (مصطفي مرعي) اوستجوابا للحكومة1950 مايس / مايو 29قرفض و قدم اوستقالته وف ي

عن اوسباب الوستقالة واوستخدمت الحكومة والملك فاروق كل الووسائل غير المشروعة لوسكات
احسان عبدأصوات المعارضة التي أرادت كشف المتورطين فيها و يرجع الفضل إلي الصحفي الشاب 

) التي كانت تصدر باوسم والدته التي تحمل نفس الوسم أن كتبت عنهاروزاليووسف ومجلته( القدوس
 واطلع العديد من الناس على بعض الفساد الذي اوستشريم1950  يونيو20 بتاريخ 149بعدد هارقم 

 فطلب وزير الحربية(مصطفي1948ووصل للمتاجرة بدماء جنود مصر بئاول معركة ضد اوسرائيل في اب 
 فتح تحقيق بالقضية التي توجهت التهامات فيها لبعض أفرادمحمود عزمي النائب العامنصرت) من 

 وتحت ضغط الملك1951 مارس 27الحاشية المالكة بعلم من الملك فاروق فقرر النائب العام في 
والحكومة حفظ التحقيق فيها وأما المتهمين من رجال الجيش و المدنيين فقد تم إحالتهم للمحكمة و

 بحوالي وسنةثورة يوليو أي بعد قيام 1953  يونيو10اوستمرت جلسات المماطلة والتسويف فيها حتي
صدرت الحكام بادانة اثنين فقط هما.القائمقام عبد الغفار عثمان و البكباشي حسين مصطفي منصور

بالحكم عليهما بغرامة رمزية قدرها مائة جنيه لكل منهما واوستغرب الناس عن هذه التهم الرمزية
ويبدوا ان كثيرا من الوثائق اخفيت من وسجلت القضاء و لم تظهر حتي الن.

ان الجيش المصري ومثله العراقي والردني قاتلوا باسلحة رديئة وقديمة وذلك للسباب
 من قبل1882بحكم كون الجيش المصري قد تفكك بعيد احتلل مصر عام 1التالية 

بريطانية التي قضت على ما بقي من قدرات كبيرة للجيش المصري الذي انتر بعدة
و عهد السللة اللبانية1517/1260معارك بعد المماليك السيويين الذين حكموا مصر بين 

- تم تجميع2 على يدي محمد علي وولده ابراهيم كما اشرنا و1815الخديوية منذ عام 
 حيثالصحراء الغربية في الحرب العالمية الثانيةبعض السلحة و المعدات من مخلفات 

دارت المعرك بين الجيشين البريطاني / مونتغومري واللماني رومل كما اشرنا حيث

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1953
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https://ar.wikipedia.org/wiki/1950
https://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1949
https://ar.wikipedia.org/wiki/1948
https://ar.wikipedia.org/wiki/1950
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1950
https://ar.wikipedia.org/wiki/1949


 رطل ،التي ثبت بالتحقيق20عيار تسلم الجيش المصري بأرض المعركة ذخيرة مدافع 
، وأدي لمقتلم1948  يوليو12 و 7كانت غير صالحة للستعمال انفجر أربعة منها يومي 

 وتستعمر1936/1882 التي احتلت مصر بين بريطانية-كانت 3جنديين و جرح ثمانية. و
 كانت ترفض على الدوام أن تبيع دبابات للجيش المصري1948/1917فلسطين بين 

والعراقي والردني لذلك قامت لجنة الحتياجات بارسال ضباط بزي مدني لشراء دبابات
إنكليزية من طراز لوكاست تباع خردة بالمزاد العلني في معسكرات النكليز بقناة

السويس بعد نسف فوهات مدافعها و كان مدي اطلق كل مدفع يختلف حسب الطول
المتبقي من فوهته،وأدي استخدام هذه المدافع بميدان المعركة لسقوط قتلي  بالوقت
-4الذي كان فيه الجيش السرائيلي مزود بأحدث الدبابات.الوربية ومنها خاصة الجيكية  و

 تعرض النقيب مختار الدسوقي لجروح بسبب استعماله قنابل يدوية1949 يناير 4في 
 الصنع استوردها أحد سماسرة الجيش المصري وتعد صفقة السلح الوحيدةإيطالية

-لم يستلم الجيش المصري بساحات5المشبوهة التي ظهر ضررها بأرض المعركة. و
القتال معظم السلحة التي يفترض ان يستلمها حيث بقي   معظمها بصناديقها بالمخازن

وكانت غير صالحةالجيش  اليطالية التي استخدمها القنابل اليدويةفيما عدا صفقة 
للستعمال و أحدثت أصابات 

- ان هذه السلحة الفاسدة كلفت الشعب المصري مبالغاتفوق اسعارها الصلية6و
-ويجدر الشارة أيضا  بأن( لجنة احتياجات الجيش من السلحة ) قد نجحت لحدما7بكثيرو

 من هزيمة اقل و منهاالجيش المصريئباستيراد أسلحة أخري متطورة نسبيا أنقذت 
- كما ان بعض الفدائيين8 اليطالية وFiatt و Maqui  البريطانية و Speed Fiyerالطائرات

المصريين في السماعيلية بزعامة عبد الحميد صادق قاموا بسرقة وشراء اسلحة من
ومات و جرح الكثيرون منهم بهذه المحاولتالجيش البريطاني بقناة السويس مخازن 

حيث زودوا الجيش المصري اسلحةبمبلغ سنة مليين جنيه.

 للحرب ضد دولة اوسرائيل التي1948الملك فاروق مع مجموعة من الضباط قبل إروسالهم في اب 
 رئيس أركان القواتوسعد الدين الشاذلي مايس من نفس العام ويظهر( الفريق) 15تكونت في 

1973 حرب أكتوبرالمسلحة خلل 

.تم البدئ بمشروع فاروق لوسكان الفقراء وبدءإنشاء المصانع الحربية التي1951-في عام 24و
 وانتاج اول طائرة تدريب مصرية بمحركات توربينية واقرار مجانية التعليم قبل1953إفتلتحت عام 

.وبعهد رئيس الوزراء مصطفىالجامعى وإفتتاح قناطر إدفينا .وبدئ البث التلفزيوني بالقاهرة 
/1950و شكل حكومة اخرى بين يناير 1937/1936النحاس الذي شكل اول حكومة بين 

1952 يناير 26ووسقطت إثر حريق القاهرة في 1936والغت اتفاقية عام 1952ويناير 
 ولذا كان1952 وسنة  يناير16 صادق وانجبت في بالملكة ناريمانتزوج الملك فاروق 1951وفي مايس 

 اندلعت بعد ولدة وريث العرش بستة أشهر فقط ثورة يوليويتمناه ليكون وريثا لعرش مصرغير ان 

.إنشاء المجلس العلى للبحوث العلمية والصناعية ( المركز القومى للبحوث) د )1952-في عام 25و
 .وبنك القاهرةوديوان الموظفين ( الجهاز المركزى للتنظيم والدارة ) وحفر ترعة النوبارية وإفتتاح 

مبنى الغرف التجارية  

 بعهد الملك فاروق واخر حكومة لمصطفى النحاس1952 يناير 26وفي الثانية فجرا من يوم السبت 
 ضمن حريق القاهرة بعد ان رفض عمال الطيران فيوسينما ريفوليبرئاوسة النحاس.شب حريق في 

مطار ألماظة ( القاهرة ) تقديم الخدمات لربع طائرات تابعة للخطوط الجوية النكليزية فلم تستطع

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1952
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1952
https://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1951
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B0%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1948
https://ar.wikipedia.org/wiki/12_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:ModernEgypt,_Farouk_I_in_Military_Uniform,_DHP13655-10-8_01.jpg


المغادرة وتبعها تمرد بعض قوات الشرطة بالعباوسية تضامنا مع زملئهم الذين تعرضوا للقتل والوسر
وانظم لهم بعض الطلبة و اتجهوا لمبني رئيس الوزراء مطالبين بقطع العلقات الدبلوماوسية مع

 يرغبالوفدبريطانية و إعلن الحرب عليها .فأجابهم عبد الفتاح حسن وزير الشئون الجتماعية بأن 
 و انضم لهم بعض طلبة الزهر فتجمعتقصر عابدينبذلك و لكن الملك يرفض ،فقصد المتظاهرون 

حشود الساخطين علي الملك فاروق و أعوانه و النكليز , 

وعند الظهر بدأت الشرارة الولي للحريق في كازينو أوبرا و انتشرت النيران بفندق شبرد و نادي
  وملهي ليلية ارتبطت بارتياد فاروق لها وفنادقالسيارات وبنك بركليز ومتاجر ومكاتب شركات و

 وميدان التحرير و القلعة و الظاهر و الفجالةمؤوسسات ذات علقة بمصالح بريطانية وامتدت لحياء 
ميدان محطة مصر فسادتفوضي و أعمال وسلب ونهب فنزلت فرق عسكرية إلي الشوارع قبيل الغروب

 فحصل هدوء نسبي على الرغم من انهلم يتم القبض علي أيالحكام العرفيةوأعلنت الحكومة 
شخص 

 شخصا قتلوا في ذلك اليوم26 والقتلى كانوا  552واختلفت روايات عن عدد الجرحى الذين كانوا كان 
700 في الترف كلو ب واربعة داخل بعض المباني و الشوارع وتدمير 9 ببنك باركليز و13منهم 

 دار وسينما40 مقهى ومطعم وصالة و73 حانة و92 مكاتب أعمال وشقق وسكنية و117منشأةمنها
ا مثل شبرد ومتروبوليتان وفيكتوريا و13 ناديااو16منها ريفولي وراديو ومترو وديانا وميامي و  فندقاا كبيرا

 محلت ومعارض وسيارات  أي أن النيران أحرقت الكثير من مظاهرالقاهرة وشلت8 متاجر للسلحو10
كل مراكز التجارة بها 

 آنذاكوزير الداخلية فؤاد وسراج الدينوالغريب أنه بنفس التوقيت كانت هناك حفلة ملكية واتصل 
بالملك يطلب منه الوستعانة بالجيش للسيطرة على الحريق لن المر أصبح فوق طاقة الحكومة

والغرب أن حيدر باشا وزير الحربية تلكأ بامر القوات المسلحة لوستعمال تقنياتها للمساهمة باطفال
الحرائق لنه كان على خلف مع بعض الوزراء بحكومة مصطفى النحاس وترك الموقف يتفاقم أكثر من

وسيطرتها ,

  فهناك من يقول أن الملك فاروق كان1952 لعام حريق القاهرةواختلف المؤرخون عمن كان وراء 
وراءها ليتخلص من وزارة مصطفى النحاس بدليل انه اقاله وحكومته ومن يقول بان النكليز وراء ذلك

الخوان و حزب مصر الفتاةومن يقول بئان 1936 التي نحجت بالغاء معاهدة النحاسللتخلص من وزارة 
 رئيسهم ( الشهيد حسن البناء ) ولم تظهر (حتي الن) أدلة مادية1949 الذين اغتيل عام المسلمين

تدين أي طرفب هذا الحرائق لذلك ليزال لغزاا و أكثر الحوادث غموضا بتاريخ مصر المعاصرعلى الرغم
 قال ( أنا غير معتقد بإن عملية حريق القاهرة بدأت بتدبير مقصودحسنين هيكل  محمد من ان الكاتب 

بل اعتقد إنه كان بسبب ركام اووساخ .وليلتها اجتمع مجلس الوزراء برئاوسة مصطفى النحاس وقرر
مواجهة الموقف بإعلن الحكام العرفية في جميع أنحاء البلد ووقف الدراوسة بالمدارس والجامعات
ا ويعتبر حريق القاهرة احد لجل غير مسمى و تعيين مصطفى النحاس باشا حاكماا عسكرياا عاما
الوسباب التي وسهلت للملك فاروق اوسقاط اخر حكومات مصطفى النحاس وتسمية تحمد نجيب

 بالعهد الملكي ووساعدت الضباط1952 يوليو/ تموز 23و1952ليكون اخر رئيس وزراء بين مارس / اذار 
الحرار للقيام بالثورة بعد أقل من وستة شهور.من اندلعه

1952حريق القاهرة
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A9
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Cairo_Fire_1952_Revoli_Cinema.jpg


 قررمعظم ضباط حركة الضباط الحرار توجيه انذار للملك فاروق يطالبه1952تموز/ يوليو 23- في 26و
بالتنازل ونفيه من مصر بينما أراد بعضهم محاكمته و إعدامه كما فعلت ثورات أخرى مع ملوكها .وكان

نص النذار الموجه إليه

 
 

 ورجاله,,,الى الملك فاروقالجيش بئاوسم ضباط محمد نجيبمن اللواء أركان حرب 
ا لما لقته البلد في العهد الخير من فوضى شاملة عمت جميع المرافق الول.أنه نظرا
نتيجة وسوء تصرفكم وعبثكم بالدوستور وامتهانكم لرادة الشعب حتى أصبح كل فرد من

 بين شعوب العالممصرأفراده ليطمئن على حياته أو ماله أو كرامته. ولقد وساءت وسمعة 
من تماديكم في هذا المسلك حتى أصبح الخونة والمرتشون يجدون في ظلكم الحماية
والمن والثراء الفاحش والوسراف الماجن على حساب الشعب الجائع الفقير،ولقد تجلت

 وما تبعها من فضائح الوسلحة الفاوسدة وما ترتب عليها منحرب فلسطينآية ذلك في 
محاكمات تعرضت لتدخلكم السافر مما أفسد الحقائق وزعزع الثقة في العدالة ووساعد
الخونة على تروسم هذا الخطأ فأثرى من أثرى وفجر من فجر وكيف ل والناس على دين

 الممثل لقوة الشعب أن أطلب من جللتكم التنازل عنالجيشملوكهم.لذلك قد فوضني 
 على أن يتم ذلك في موعد غايته الساعةالمير أحمد فؤادالعرش لسمو ولي عهدكم 

1371 والرابع من ذي القعدة 1952  يوليو26الثانية عشرة من ظهر اليوم السبت الموافق 
هجري ومغادرة البلد قبل الساعة السادوسة من مساء اليوم نفسه .والجيش يحمل

جللتكم كل ما يترتب على عدم النزول على رغبة الشعب من نتائج .

1371 من ذي القعدة 4 في يوم السبت الوسكندرية محمد نجيبالتوقيع فريق أركان حرب 
 ميلدية.1952 وسنة  يوليو26هـ، 

 
 

 الذي ذكر لهعلي ماهر باشاوتم اروساله له عن طريق وسليمان حافظ بايصالها له برفقة رئيس الوزراء 
 وعرضت علىعبد الرازق السنهوري وكتبت من قبل الدكتور الفقيه بلجيكةإنها مثل وثيقة تنازل ملك 

 إضافة عبارة (ونزولا على إرادة الشعب) على صيغةجمال وسالم فوافق عليها،واقترح محمد نجيب
الوثيقة وتم تكليف وسليمان حافظ بحمل الوثيقة له لوقيعها وقرأها أكثر من مرة،وأراد إضافة كلمة
(وإرادتنا) عقب عبارة ونزولا على إرادة الشعب،لكن وسليمان أفهمه أن صياغة الوثيقة بصورة أمر

ملكي ووقعها وهو بحالة نفسية وسيئة.

1952وثيقة تنازل الملك فاروق عن عرش مصرعام 

 الذيكان عمره وستة أشهربموجبأحمد فؤاد-تنازل الملك فاروق على العرش لبنه الطفل 27و
..لماوالسودان مصر الذي جاء فيه ( نحن فاروق الول ملك 1952 لسنة 65المر الملكي رقم 

كنا نتطلب الخير دائما لمتنا ونبتغي وسعادتها ورقيه.ولما كنا نرغب رغبة أكيدة في تجنيب
البلد المصاعب التي تواجهها في هذه الظروف الدقيقة ونزول على إرادة الشعب.قررنا النزول

 وأصدرنا أمرنا بهذا إلى حضرة صاحب المقام الرفيعالمير أحمد فؤادعن العرش لولي عهدنا 
 ذي القعدة4 رئيس مجلس الوزراء للعمل بمقتضاه..صدر بقصر رأس التين في علي ماهر باشا

1952  يوليو26 الموافق  هـ1371

-يرى البعض بإن فاروق عاش حياة بذخ وسهر بمنفاه بايطالية مثلما كان بشابه28و
.وأثبت الشهود بالمحكمة Barbara Skiltonبانكلترة وكان له عشيقات منهم البريطانية 

 حقيبة ملبسه وزوجته22معه   التي عقدتها الثورة لمحاكمة حاشيته ومعاونيه أنه حمل
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ا بأن حسابه في5000ناريمان وملبس الميرات الصغيرات ومبلغ   جنيه مصري علم 
الملكة ألف جنيه. ,وبعدعامين من وجوده بايطاليةعادت زوجته 20 كان به سويسرا
دون موافقته وطلبت طلقها من محكمة الحوال المدنية التي منحتهامصر إلى ناريمان

 جنسية1960 ومنحه عام Rene  المير حق الطلق الذي تم نشره بالصحف كما استقبله 
 في برنامج تليفزيونيالميرة فريال وجواز سفر دبلوماسي ,وكشفت ابنته الكبرى موناكو

السرة أن والدها كان يتلقى إعانات مالية من 2007 في سبتمبر من عام MBCمع محطة
ا للصداقة التي كانت تربطه بمؤسس المملكة الملك المالكة السعودية عبد العزيز آل نظر 

.ولنه بقي ضد الثورة الجمهورية بمصر سعود

،توفي بعد تناوله لعشاء دسم في (مطعم ايل دي فرانس)1965  مارس18-بفجر 29و
بطاطة مع العجل وشريحتين من لحم وجراد البحر المحار يتكون من ست قطع  من برومة

 واحمرار بالوجه وحملتهتنفس فشعر بضيق  والفاكهة بالمربي المحشو الكعكوكمية من 
بأن موته حالة طبيعيةاليطاليونسيارة اسعاف للمستشفى حيث توفي وكتب الطباء 

.ورفضتالطعامدم المرتفع وضيق شرايين فلبد أن يقتله ضغط لنه رجل بدين ويعاني 
 في مذكراتها اعترافاعتماد خورشيدبينما روت  جثته مؤكدة انه مات من التخمة.تشريحأسرته 

 لها بتخطيطه لعمليه القتل،ولم يتم التحقق من ذلك ذلكصلح نصر

جمال- كان من المفروض ان يدفن مع ابيه واجداده بمسجد الرفاعى.غير ان الرئيس 30و
فيصل بن عبد رفض ببداية المر استقبال جثته ثم استجاب لوساطة الملك عبد الناصر

 مارس31.فوصلت جثته ليلة مسجد الرفاعي شريطة أل يدفن بمدافن العزيز آل سعود
 بمنطقةإبراهيم باشا بن محمد على باشا ودفن بتكتم بمقبرة جده مصر إلى 1965

الرفاعي  مسجد  بنقل رفاته إلى محمد أنور الساداتوبعد وفاة عبد الناصر وسمح الرئيس ..الشافعي
الخديوي وجده الملك فؤاد بالمسجد ودفن بجانب أبيه المقبرة الملكيةليلا تحت الحراوسة إلى 

.إوسماعيل

/ القاهرة1952/1936يلحظ/د.لطيفة محمد صالح .فاروق وسقوط ملكية 

تئاسيس حركة الضباط الحرار بمصر عدد محدود من-1952/1949 -بينXو
الضباط هم,

وعملوا جهدهم على افقارها من الفكر1882/1936اشرنا الى ان النكليز احتلوا مصر بين 
حيث اعتقلوا ونفوا بعض مفكريها منهم محمد عبده ومصطفى كامل واضعافهااقتصاديا
من خلل الهيمنة على ثرواتها  واضعافها عسكريا وخلق صراعات دينية وقومية وفصل

السودان عنها 
Le Generalكانت مصر احدى اكبر مسارحها بين النكليز بقيادة1944/ 1939وبين

Montgomry واللمان بقيادة Romelوحاول بعض الوطنيين المصريين كما حصل بالعراق 
منهم( اللواء الركن عزيز علي المصري) عاش بينالنحياز لللمان 1941/1940عام 

تشرين اول28وشارك بعدة حروب بالجيش العثماني بالبانية وليبية .وفي 1965 / 1881
 اسس جمعية سرية بئاسم (جمعية العهد) وحكم عليه التحاديون الطورانيون1911

التراك بالعدام ونفوه لمصرثم ذهب للحجاز للعمل مع الشريف حسين لقيادة ما سمي
الجيش العربي بالحجاز غير انه سرعان مالحظ هيمنة النكليز على المقررات فترك

 عينه الملك فاروق رئيس اركان الجيش وحاول بين1936وفي عام الحجاز وعاد لمصر .
 الثورة ضدالنكليز والتعاطف مع1941وكما فعل قادة الحيش العراقي عام 1940/ 1944

اللمان ودحرهم النكليز الذين نجحو ايظا بنفي عزيز علي لسيلن بشبه القارة الهندية
وعاد لمصر بعد انتهاء الحرب وبقي قريبا من الضباط الحرار الذي قاموا بالثورة الجمهورية

 1952لعام 

والملزم الول انور السادات الذي تعرض للعتقال والتشرد كما سنشير 
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 كانت اولى حروب سبعة دول عربية مستقلة منها اربعة محيطة بفلسطين1948وفي اب 
وهي مصر وسورية ولبنان والردن واندحرت لكها ومعها العراق بئاول حرب لهم ضد

 اكثر من ثلثة اشهر مما خلق1948 مايس 15اسرائيل التي لم يمظ على اعلنها في 
مرارة نفسية وشعور بالنقمةعلى النظمة العربية لدى العديد من المفركين الدينيين

والسياسييين والعسكريين 

بدئات  تتشكل بمصر نواة ( حركة الضباط الحرار ) و تكونت مل1950/1949وفي عام 
 صديقوسيف عبد الحكيم عامرو جمال عبد الناصرمن  المشاة.فعاليات الجيش منهم 

خالد محيي:لمدرعات اومن أمين شاكرو ومن سلح الشارة محمدانورالسادات كمال الدين حسينو المدفعيةومن 

عبدو ؤوفرعبد المنعم  ومن القوة الجوية مجدي حسنين:) المدادومن التموين والعينة (لدين وحسين الشافعي ا

جمال سالو حسن إبراهيمو اللطيف البغدادي

•

رادممصطفي كامل  و أباظة  وجيه و جمال حمادو حمدي عبيد و أحمد شوقي انظم لها كل من 1952/1951وبين •

 كلهم من الضباط الصغار بالرتب حيث ان اغلبهم بين بكباشي اي عقيد ونازل ويلحظ بانه لم يكن معهمووصبري القاضي 

ضباطا من سلح البحرية 

يصل عدد الضباط الحرار لثلثمائة صلح نصربقائمة  واختلفت القائمتان اللتان اشارتا لسماء الضباط الحرار

كما لم يكن بينهم احد القادة من الزعماء وقادة الفرق فتوجهوا كما هو حال الضباط الحرار بالعراق عاموخمسين،ضابطا,

 عندما استعانوا بالفريق محمد نجيب الربيعي فهؤلء اعتمدوا على اللواء محمد نجيب اللواء مواليد الخرطوم عام1958

من ام سودانية واب موظف مصري ومن قادة الجيش المعروفين بسمعته الوطنية ونزاهته حيث تشكل مجلس قيادة1901

،حسن إبراهيم،وأنور الساداتوالناصرجمال عبد  وظم كل من 1953الثورة برئاسته حتى ابعاده مع خالد محي الدين عام 

لبغدادياعبد اللطيف  عبد الحكيم عامروو صلح سالم،وزكريا محيي الدين،وجمال سالم وحسين الشافعيو

. فيما بلغت مائتين بقائمةوعبد الرؤوف  عبد المنعم ،وعبد المنعم أمين،ويوسف صديق،وحسين  كمال الدين و

 بعدما حذف واذاف لمن يود ول يود حيث خصص لهم  معاشا شهريا1981/ 1970انورالسادات الذي عندما صاررئيسا بين

بعد ان صنفهم لصنفين  الول يتقاضى بجانب معاشه الصلي معاش وزير فيما يتقاضى الصنف الخر بجانب المعاش

الصلي.مبلفا مقطوعا

..1953 تموز 18و1952 يوليو /تموز 23الجمهورية المصرية الولى بين -XIو

يوليو / تموز23 محمد نجيب اول رئيس لجمهورية مصر بين الرئيس اللواء أركان حرب
1954 نيسان 18 وعزله في 1952
نجيب يوسف قطبواب مصري اوسمه  اسمها زهرة محمد عثمان  بالسودان من ام وسودانية 1902ولدعام 

 وتزوج يووسفبمحافظة الغربية كفر الزياتكان موظفا بالسودان وبدأ حياته مزارعاا بقرية بمركز القشلن 

نجيب من وسودانية اوسمها وسيدة محمد الشريف وأنجب منها ابنه الول عباس ثم طلقها وبعدها تزوج
 وقتلأم درمان تعيش أوسرته في 1900من السيدة زهرة بنت الميرالي محمد بك عثمان في عام 

 .وأنجب يووسف من السيدة زهرة ثلثة أبناء هم محمد وعليالثورة المهديةبأحدي المعارك ضد 
 التحق  بكلية الغوردون وتوفي والده،1913 التحق بالمدرسة البتدائية وفي عام 1908وفي عام ومحمود و وستة بنات. 

ويقول بمذكراته:(في كلية جوردنتاركا  وراءه عشرة أفراد فأحس بالمسؤولية مبكرا ،ولم يكن أمامه إل الجتهاد في 
Sampson حيث اندلعت الحرب العالمية الولى وكنت بالسنة الثانية بالكلية وجاء المستر ،1914عام 

 يحكمها البريطانيون فنهضت وقلت له:ل يا وسيديمصرمدرس النكليزية يملي علينا نصا جاء فيها:أن 
 فغضب وأصر علي أن أذهب لمكتبه وأمرلتركية ولكنها مستقلة داخلياا وتابعة بريطانية تحتلها مصر
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تخرج من الكلية والتحق بمعهد البحاث الوستوائية ليتدرب علي1915بجلدي عشر جلدات ,وفي عام 
اللة الكاتبةحيث كان يجيد اللغات النجليزية والفرنسية واليطالية واللمانية تعلم العبرية أيضاا فقدكان

1918 عام السودان التحق بالمدروسة العسكرية بمصر ووسافر إلى 1917شغوفاا بالمعرفة,وفي عام  
الجيش المصريحيث التحق بذات الكتيبة المصرية التي كان يعمل بها والده ليبدأ حياته كضابط ب

 بالقاهرةوالوسكندرية أصر علي المشاركة فيها علي1919  ثورة  مشاة.,وعندما اندلعت 17بالكتيبة 
 وجلس علي وسللم مجس المة حاملاالقاهرةالرغم من مخالفة ذلك لقواعد الجيش،فسافر إلي 

 لفرقة العربة الغربية بالقاهرة ثم انتقل1921علم مصر وبجواره مجموعة من الضباط الصغار.وانتقل عام 
 بسبب تأييده للمناضلينبالمعادي للحرس الملكي بالقاهرة ثم نقل للفرقة الثامنة 1923عام 

1927  وفي عام ملزم أول لرتبة 1924السودانيين وحصل بنفس العام على الباكلوريةورقي عام 
على دبلوم1929 يحصل عليها وفي عام الجيش المصريحصل على ليسانس حقوق كأول ضابط في 

حزب لن أغلبية أعضائه كانوا من البرلمان حل الملك فؤاد قرر 1929دراوسات بالقتصاد,وفي نفس عام 
 الذي كان دائم الصطدام بالملك فتخفى محمد نجيب بملبس خادم نوبي وقفز فوق وسطحالوفد
،وعرض عليه تدخل الجيش لجبار الملك على الغاء قراره لكن النحاس قال له:مصطفى النحاسمنزل 

أنأ أفضل أن يكون الجيش بعيداا عن السياوسة،وأن تكون المة هي مصدر السلطات، وكان هذا الجواب
، وهو ما ارادالديمقراطيةدروساا  تعلمه واقتنع به وهو ضرورة فصل السلطات واحترام الحياة النيابية 

 الخاص وصارالقانون حصل على دبلوم دراوسات عليا في 1931في عام و.,1954تطبيقه بعد ذلك عام 
،و ضمن اللجنة التي أشرفت علىالعريش) بسلح الحدود عام في نقيببنفس العام يوزباشي (

الجيش المصريمجلة 1937 و اوسس عام 1936  معاهدة  بعد الخرطومتنظيم الجيش المصري في 
الملك فاروق حيث حاصرت دبابات بريطانية قصر 1942  فبراير4وفي  , )ارائد صارصاغا (1938وفي عام 

 لرئاوسة الوزراء قدم اوستقالته مبررا ذلك بانه لم يتمكن منمصطفى النحاسلجباره على إعادة 
صار1944حماية ملكه الذي أقسم له يمين الولءوشكره المسؤولون ورفضوا قبول اوستقالته،وفي عام 

حربشارك في 1948) ,وفي اب عميد صاراميرالي (1947)وحاكماا لسيناء،وفي عامعقيدقائمقام (
 مرات وحصل مع عدد من الضباط المشاركين معه على نجمة فؤاد7 وأصيب بجروح متنوعة فلسطين

صار قائدا لمدرسة الضباط وايقن كغيرهم منوالعسكرية الولي تقديراا لشجاعتهم وحصل على لقب الباكوية،

الف المهتمين بشؤون السياسة بأن العدو الرئيسي ليس  فقط النكليز والصهاينة بل الذين يرتكبون الثام والموبقات وأن

 أركان حرب للواء محمد نجيب،واخبرعبد الحكيم عامر، وكان الصاغ فلسطين وليست في مصرالمعركة الحقيقة في 

عن بعض افكارقائدهم  محمد نجيب  وقال له لقد عثرت علي كنز عظيم وعليك ا نتكسب ثقتهجمال عبد الناصرصديقه 

1949 منذ عام الضباط الحرار بدأ بتشكيل تنظيم جمال عبدالناصرحيث ان البكباشي وتتقرب منه اكثر 
ثروت عكاشةاتفقا على العمل وسوية لوسقاط النظام الملكي ويقول ووالتقى بالميرال محمد نجيب 

أحد الضباط الحرار بكتابه .مذكراتي بين السياوسة والثقافة. (كان اللواء محمد نجيب أحد قادة الجيش
 التي نال بها إعجابفلسطينالمرموقين لخلقياته الرفيعة،وثقافته الواوسعة وشجاعته في حرب 

 أحد الضباط الحرار أن الحركة لم تكن لتنجح لول انضمام محمد نجيبجمال حماد.وقال اللواء )الضباط 
إليها لما كان له من وسمعة طيبةو منصبه ذو أهمية إذ أن باقي الضباط الحرار كانوا ذوو رتب صغيرة

وغير معروفين.
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1951محمد نجيب بنادي الضباط بالقاهرة

 أجتمعت اللجنة العليا للظباط الحرار ولم يحضرها محمد نجيب الذي كان مدير1952 يوليو 19وفي
وسلح المشاة حتى ل يلفت أنظار الجهات المنية،و تم اطلعه  لحقا على الخطةالتي تشير بان

  بقيام المجموعةلعسكرية الملكفة بالتحرك للوستيلء على1952 اب 8الحركة وسيتم تنيذها في 
القصر الملكي .غير ان محمد نجيب كان له موعد بنفسوقيادات الجيش والهيئات الحكومية والذاعة 
 يوليو وعلم اللواء حسن فريد رئيس أركان الجيش23 أو 22اليوم مع وزير الداخلية  فتقرر تنفيذها في  

بوجود تحركات من جانب بعض الظباط وعقد اجتماع في الساعة العاشرة مساءاا بحضور قيادات
الجيش باوستثناء اللواء محمد لشكوكهم بأنه على صلة بهذا التنظيم،لكن محمد نجيب علم بهذا

 قائد كتيبةيووسف صديقالجتماع واصدر أوامره لعبد الحكيم عامر باعتقالهم فيما اعقتل المقدم 
 وكاناعبد الحكيم عامر وعبد الناصرالمدفعية الولى اثنين من القيادات،والتقى بكل من المقدمين 

بملبس مدنية وعرف منهما تغيرات الخطة، فتوجه قواته نحو القيادة العامةوتوافدت القوات تباعاا فتم
إعتقال باقي القيادات والسيطرة على الجيش،فيما كان محمد نجيب بمنزله على أهبة الوستعداد

لتخاذ خطوات بديلة في حال فشل عملية السيطرة، وقام  المقدم جمال حماد بالتصال ببه ليخبره
بالوستيلء على القيادة العامة،ومركز التصالت، وتحركت المدرعات ودخلت القاهرة، فانتقل اللواء

محمد نجيب لمبنى القيادة العامة.

1952يوليو 23محمد نجيب يحيي الجماهير عقب إندلع حركة الظباط في 

 أذاع الصاغ محمد أنور السادات بياناا للشعب المصري أعلن فيه1952تموز 23وفي السابعة من صباح
اندلع حركة وسلمية بدون دماء قامت بها القوات المسلحة من أجل المن القومي على أوساس

الشرعية الثورية،وتصدرت صورة اللواء محمد نجيب الصفحة الولي لجريدة المصري وفوقها مانشيت:
. وكان الملك فاروق وقتها يقيم بالوسكندرية وكان عددالجيشاللواء نجيب يقوم بحركة تطهيرية في 

من الوزراء يؤدون القسم امام رئيس الحكومة الجديدة برئاوسة نجيب الهللي الذي ابلغه اللواء نجيب،
 بتشكيل الحكومة -وتعيين محمد نجيب قائداا عاما للقواتعلي باشا ماهرمطالب الثورة وهي:تكليف 

المسلحة-وإبعاد الحاشية الملكية والمستشارين عن القصر الملكي.وكانت مطالب جس نبض للملك
للتعرف عما إذا كان موقفه قويااو ضعيفا حيث كانت حركة الجيش تحظى بتأييد تنظيمات وسياوسية

،والشيوعين والقوى الدمقراطية ولم يجد الملك وسوى الرضوخ لمطالبهم وقبلالخوان المسلمينمنها 
اوستقالت حكومة نجيب الهللي باشا وكلف علي ماهرباشا بتشكيل حكومة جديدة،ومنح محمد

نجيب رتبة فريق وعينه قائداا عاماا للقوات المسلحة فسمح لبعض القوات محاصرة قصر الملك في
 تمهيداا لعزله،بتكتم نظراا لن قوات الحرس الملكي،والبحريةبالوسكندرية لم تعلن موقفهاالوسكندرية

 قد يستعينالملك فاروقبعد من الحركة النقلبية كما لمح مرتضى المراغي بالتلميح إلى نجيب بأن 
طريق القاهرة السويسبالقوات النكليزية المتواجدة بمنطقة القناة، مما دفع ببعض القوات محاصرة 

للتصدي لي تحركات باتجاه القاهرة.

1952 يوليو 27الملك فاروق عند خروجه من قصر رأس التين بعد تنازله عن العرش في 
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ولم تثمر جهود الملك بالوستعانة بالبريطانيين او المريكيين ووصلت تشكيلت عسكريةمن
25 يوليو ادت القسم حكومة علي ماهرالذي ابلغه في يوم 24الوسكندرية مساندةللثورة ,وفي 

أحمد فؤاد الثاني عن العرش لولي عهده المير الملك فاروقمحمد نجيب بمطالب الجيش منها تنازل 
ومغادرة البلد قبل الساعة السادوسة مساءاا ،كما أن محمد نجيب طمئان السفير المريكي بأناطلق
النار بالقصر الملكي نتج عن تصرف خاطئ من قوات الحرس الملكي، وكلف محمد نجيب المستشار

 رئيس مجلس الدولة بإعداد وثيقة التنازل عن العرش،وتم تسليمها لعلي ماهرعبد الرازق السنهوري
الذي عرضها على الملك الذي وافق عليها لكونها وستحافظ على العرش بأوسرته،شرط أن يصطحب
معه زوجته وأبناءه و أن يتم توديعه بصورة تليق به كملك وأن تشترك الحكومة وقيادة الجيش بهذا

التوديع،وأن تقوم بعض قطع الوسطول المصري بحراوسة الباخرة التي وسيستقلها حتى وصوله ليطالية

 وكان في وداعه رجال الدولة وضباطلسفينة الملكيةاوفي مساء اليوم غادر الملك فاروق على متن 
 طلقة وعزف السلم الملكي وكان محمد نجيب يريد أن يكون بصفوف21من الجيش وأطلقت البحرية 

المودعين إل أن الحشود بالشوارع أخرت وصوله،وصعد مع بعض زملئه على وسطح المحرووسةودعوه 

وتم بعدها اذاعة بيان تنازله عن العرش لولى عهده،كما اعلن محمد نجيب تنازله عن رتبة الفريق
التي حصل عليها لتقليل رابته

وصلح وسالم جمال عبدالناصر وفي الصورة مجلس قيادة الثورةمحمد نجيب رافعا يديه مع أعضاء 

 باشا والقائممقامبهي الدين بركات كرئيس،و المير محمد عبد المنعموتم تشكيل مجلس وصاية من 
 ،وصدرت عدة تشريعات منها إلغاء اللقاب المدنيةمن قبل حكومة علي ماهر التي اوستقالةرشاد مهنا

فتشكلت وزارة جديدة من 1952 من ايلول من نفس عام 17يوما من مغادرة فاروق ايفي 50بعد 
ثلثة عشر وزيرا بمن فيهم رئيسها محمد نجيب أول رئيس وزراء غير مدني،منذ

 أصدرت وزارة نجيب قانون الصلح الزراعي  وفي1952 وسبتمبر9وفي ,1936اوستقلل مصر عام 
 اصدرت مروسوما بحل الحزاب1952 ديسمبر عام 10 منه صدر قانون تحديد الملكية الزراعية.و في 21

1923السياوسية وهي خاصة الحزب الوطني وحزب الوفد وحزب الخوان المسلمين وقرار الغاء دوستور 
و تشكيل لجنة من خمسين عضو ا برئاوسة على ماهر واعدت مسودة دوستور جمهوري مؤقت صودق

 ينص على وسلطات واوسعة لمجلس قيادة الثورة.1953عليه من قبل مجلس قيادة الثورة  في فبراير 

 للمطالبة بحقوق العمال،كفر الدوار أندلعت مظاهراب شركة الغزل والنسيج ب1952وفي أغسطس 
وأشعل بعض العمال النار ببعض وسيارات الشركة وحدثت اشتباكات بين بعض رجال الشرطة

والمتظاهرين فتدخلت قوات من الجيش، واوسفر الحداث عن مصرع ثمانية  جنود وخمسة عمال
وإصابة ثمانية وعشرين منهم وبررت هذه الحادثة للجيش بحملة إعتقالت للشيوعيين،وتشكلت

الخوان برئاوسة البكباشي عبد المنعم امين (عضو جماعة كفر الدوارمحاكمة عسكرية في 
 وأصدرت حكم بالعدام على كلا من:مصطفى خميس ومحمد حسن البقري و أحكاماالمسلمين

بسجن احد عشر شخصاا وكان محمدنجيب متردد بالتصديق على الحكم ،وطلب مقابلة المحكومين
بالعدام  على امل ان يعرف منهما المزيد من المعلومات عن المتعاونين معهم غير انهما رفضا ان

،1952 وسبتمبر 7يقدما اية معلومات اضافية فصادق نجيب على حكم العدام الذي تم تنفيذه في 
قال نجيب في مذكراته ( التقيت بهما وكنت مقتنعا ببرائتهما بل كنت معجبا بشجاعتهما ولكن
صادقت على  إعدامهما تحت ضغط وزير الداخلية جمال عبد الناصر بحجة منع تكرار مثل هذه

الحداث) واثارت هذه المحاكمة ونتاؤجها كثيرا من ردود الفعال المحلية والدولية وأدت لهتزاز صورة
الجيش والحركة التصحيحية  التي حظيت بتأييد شعبي واوسع

 تم إعلن الجمهورية وإلغاء الملكية  وتسميةمحمد نجيب رئيسا للجمهورية لضافة لمنصبه1953 يونيو 18وفي 
رئيس للوزراء مع تخليه عن منصب وزير الحربية وقيادة الجيش.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_(%D9%8A%D8%AE%D8%AA)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Junta.jpg


1953الرئيس محمد نجيب عام 

وكانت أولى قرارات نجيب إنشاء قوات الحرس الوطني القائمة على التطو ع الشعبى كي تكون عون
عبد الحكيم عامرللجيش النظامى وبدئات الصراعات تظهر عندما اصر عبد الناصر على تعيين صديقه 

قائدا عاما للقوات المسلحة،وهو ما يتعارض مع القواعد العسكرية حيث وسيتم ترقيته مباشرة من
رتبة صاغ إلى رتبة لواء متخطياا العديد من الرتب ونظام القدمية المتبع  فرفض محمد نجيب اول المر

 كان الخلف على تعيين عبد الحكيم عامر نقطة تحول بالنسبة لنجيب حيثوواضطر بعد ثلثة أوسابيع 
وجد أن السلطات صارت تتمركز بين يدي بعض الضباط الذين ظهرت عند بعظهم تطلعات وطموحات

ووسلوكيات ذات طبيعة شخصية حتي شاع بين ضباط اخرين من خارج الضباط الحرار ومن القوى
السياوسية بئان الثورة طردت ملك وجاءت بثلثة عشر ملكا،وقال محمد نجيب بمذكراته( خرج الجيش

من الثكنات وانتشربكل المصالح والوزارات المدنية فوقعت الكارثة التي ل نزال نعاني منها إلي الن
، كان كل ضابط من ضباط القيادة يريد أن يكون قويا.فأصبح لكل منهم «شلة» وكانت هذهمصرفي 

الشلة غالبا من المنافقين الذين لم يلعبوا دورا ل في التحضير للثورة ول في القيام بهاوادعي أيضاا أنه
رصد بعض السلوكيات الخاطئة التي يرتكبها بعض الضباط في حق الثورة وفي حق الشعب الذي وثق

 وركبوا وسيارات الصالون الفاخرة،الجيب أنهم غيروا وسياراتهم ضباط القيادةبهم. فكان أول شيء فعله 
وترك أحدهم شقته المتواضعة واوستولي علي قصر من قصور المراء حتي يكون قريبا من أحدي

الميرات التي كان قصرها قريبا من القصر الذي اوستولي عليه وترك ضابط آخر من ضباط القيادة الحبل
على الغارب لزوجته التي كانت تعرف كل ما يدور بمجلس القياده وتستغل هذا لصالحها ولصالحه

وطارد آخر ناهد رشاد زوجة الطبيب بحرى يووسف طبيب الملك فاروق الخاص وصدمت هذه التصرفات
باقي الضباط الحرار الذين يتصفون بالمثالية فحمل بعضهم هذه الفضائح وواجهوا بها ضباط القيادة.
لكنهم وسمعوهم وقرروا التخلص منهم مثلما حدث مع ضباط المدفعية.,كما ظهر خلف بين محمد
نجيب وغالبية اعضاء مجلس الوزراء على تشكيل محكمة الثورة وصلحياته لمحاكمة زعماء العهد

لذي رفض محمد نجيب اعتقاله غير انهمصطفى النحاوساالملكي،من عسكرين ومدنيين من بينهم 
فوجئ بان اوسمه اضيف بعد توقيعيه على قائمة المعتقلين,كما أصدرت المحكمة بعض قرارات ذات

زينب فدانا من أملك السيدة 322طبيعة متعسفة ممازادمن انتقاد الكثيريين لقراراتها منها مصادرة 
 زوجة مصطفى النحاس وحكمت علي أربعة من الصحفيين بالمؤبد وبمصادرة صحفهم بتهمةالوكيل

إفساد الحياة السياوسية.,كما رفض محمد نجيب التوقيع توصية من وزارة الداخلية بسحب الجنسية
,كما اكتشف بان عبد الناصر وعبد الحكيم عامرواخرين بدواالخوان المسلمينمن وستة مصريين من 

 تئادية اليمينزكريا محي الدينينقلون بعض الضباط لوحدات اخرى دون علمه ورفض المقدم 
.,واكتشف بأن بعض ضباطجمال وسالمالدوستوري أمامه بعد تعيينه وزيرا للداخلية وكذلك رفض المقدم 

 اوستقالته التي جاء فيها ( بسم1954 فبراير 22الثورة  عقدو اجتماعات بدونه مما دفعه لن يقدمفي 
ا الرحمن الرحيم السادة أعضاء مجلس قيادة الثورة .بعد تقديم وافر الحترام. يحزنني أن أعلن

لوسباب ل يمكنني أن أذكرها الن أنني ل يمكن أن أتحمل من الن مسؤوليتي في الحكم بالصورة
المناوسبة التي ترتضيها المصالح القومية. ولذلك فإني أطلب قبول اوستقالتي من المهام التي

أشغلها. وأني إذ أشكركم علي تعاونكم معي أوسأل ا القدير أن يوفقنا إلي خدمه بلدنا بروح التعاون
 أصدر مجلس القيادة بيان أقاله محمد نجيب مشيرا بأن محمد نجيب طلب فبراير25والخوة.)وفي 

وسلطات أكبر من وسلطات أعضاء المجلس وأن يكون له حق العتراض علي قرارات المجلس حتي ولو
كانت هذه القرارات قد أخذت بالجماع،وادعي أنه اختير قائدا للثورة قبل قيامها بشهرين،في حين انه

 من مكالمة تليفونية من وزير الداخلية فتحرك إلي مبني القيادة وهناك يوليو23علم بقيام الثورة ليلة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D9%85%D8%AD%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8#cite_note-90
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Muhammad_Naguib_1953.jpg


تقابل مع عبد الناصر الذي وافق علي ضمه وتنازل له عن رئاوسة المجلس,وبعيد إذاعة بيان إقالته
بالراديو ونشره بالصحف علي المل خرجت جماهير غفيرة تحتج عليه وانهالت البرقيات علي المجلس

 والقاليم لمدة ثلثة أيام وتهتف (محمد نجيب أو الثورة)القاهرةودور الصحف واندلعت مظاهرات في 
 اندلعت مظاهرات تهتف (ل وحدة بل نجيب)،وانقسم الجيش بين المناصرين لمجلسالسودانوفي 

 المتعاطف مع محمدوسلح الفروسانقيادة الثورة.وبين مؤيد لعودته وإقرار الحياة النيابيةومنهم ضباط 
 جاء فيه (حفاظا علي1954  فبراير27، وتداركا للموقف أصدر مجلس القيادة بيانافي مساء نجيب

وحدة المة يعلن مجلس قيادة الثورة عودة محمد نجيب رئيسا للجمهورية وقد وافق وسيادته علي
ذلك)..وعاد محمد نجيب مجدداا لمنصبه كرئيس للجمهورية.غير ان الصراعات لم تنته بل ازدادت لنه

 مارس5وفي ليلة  بدئا يطرح علنا ظرورة عودة الجيش لثكناته واقرار الحياة السايسية المدنية
صدرت قرارات ركزت على ضرورة عقد جمعية لمناقشة الدوستور الجديد  وإلغاء الحكام العرفية1954

 قرار1954  مارس25والرقابة على الصحف والفراج عن جميع المعتقلين السياوسيين.وصدر  في 
 ل يؤلف حزبا حتي ل يكون لهمجلس قيادة الثورةمجلس قيادة الثورة يشير باقراره قانون الحزاب وان 

تأثير علي النتخابات،النيابية 

محمد نجيب وبيساره جمال خلل الحتفالت بالذكرى السنوية
.1952الثانية لثورة 

 قرر مجلس الثورة حل نفسه بئاعتباران الثورة انتهت ووستسلم البلد لممثلي1954 يوليو 24وفي 
المة،الذين ينتخبون جمعية تأوسيسية تقوم بانتخاب رئيس الجمهورية بعيد اجتماعها الول

 رئيسعبد الرازق السنهوريالرئيس محمد نجيب مع الدكتور 
  وتم العتداء عليه إثناء المظاهرات بئاعتباره من دعاة الحياة المدنية والحريةمجلس الدولة

 الذي زار نشرتالملك وسعود بن عبد العزيزوالدمقراطيةوبينما كان محمد نجيب منشغل باوستقبال 
 بأن محمد نجيب يقسم اتصالت وسرية مع جماعة حزب الوفد الصحفبعض 

1954عام وسعود بن عبد العزيزمحمد نجيب عند اوستقباله الملك 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1954
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وتمكن عبد الناصر ومجموعته احتواء صاوي أحمد صاوي رئيس اتحاد عمال النقل وشجعوه لفتعال
،وشاركهم عدد من النقابات العمالية1954 مارس 25إضراب يشل حركة المواصلت الذي حصل في 

وخرج المتظاهرون يهتفون (تسقط الديمقراطيةو تسقط الحرية)، فقد اعترف الصاوي لحقا بأنه حصل
 مقابل تدبير هذه المظاهراتجنية آلف 4علي مبلغ 

 مارس  فقدم محمد نجيب اوستقالته من جديد5 مارس قرر اعضاء مجلس ثيادة الثورة قرارات 28وفي 
، فوافق1954 فبرايرلكن عبد الناصر عارض اوستقالة نجيب خشية أن تندلع مظاهرات مثلما حدث في 

.السودان ومحاولة إتمام الوحدة مع حرب أهليةمحمد نجيب علي الوستمرار انقاذا للبلد من 

بقصر توجه محمد نجيب من بيته في شارع وسعيد بحلمية الزيتون إلى مكتبه 1954 نوفمبر 14وفي  
 ولحظ عدم أداء ضباط الحرس التحية العسكرية،وعندما نزل من وسيارته داخل القصر فوجئعابدين

 جنود يحملون الرشاشات يحيطون به،و10بالصاغ حسين عرفة من البوليس الحربي ومعه ضابطان و
لحظ  وجود ضابطين من البوليس الحربي يتبعانه أثناء صعوده لمكتبه وقال له إن لديهما امر بالدخول
من الميرالي حسن كمال،كبير الياوران، فئاتصل هاتفيا بجمال عبدالناصر يشرح له ما حدث، فأجابه

الحكيم عامر  عبد  القائد العام للقوات المسلحة ليعالج الموقف وجاء عبد الحكيم عامربأنه وسيروسل 
 قرر إعفاءكم من منصب رئاوسة الجمهورية). فرد عليه «أنا ل أوستقيلمجلس قيادة الثورةوقال له (أن 

 أما أذا كان المر إقالة فمرحبا). وأقسمه  له اللواءالسودانالن لني بذلك وسأصبح مسؤول عن ضياع 
 لن تزيد عن بضعة أيام ليعود بعدها إلي بيته،وخرجزينب الوكيل بأن إقامته في فيل عبد الحكيم عامر

 بسيارة حزن علي الطريقة التي خرج بها حيث لم تؤدي لهحسن إبراهيممحمد نجيب من مكتبه مع 
 طلقة21التحية العسكرية ولم يطلق البروجي لتحيته، وقارن بين وداعه للملك فاروق الذي أطلق له 

وبين طريقة وداعه.

وعندما وصل إلي فيل زينب الوكيل بضاحية المرج ،وسارع الضباط والعساكر بقطف ثمار الفاكهة من
الحديقه. وحملوا من داخل الفيل كل ما بها من أثاث ووسجاجيد ولوحات وتحف وتركوها خالية تماماا ،
وكما صادروا أثاث فيل زينب الوكيل صادروا أوراق اللواء نجيب وتحفه ونياشينه ونقوده التي كانت في

بيته. ومنعه تماما من الخروج أو من مقابلة أيا من كان حتى عائلته.وأقيمت حول الفيل حراوسة
،و عليهم أن يغلقواالشروق إلي الغروبمشددة، وفرض على جميع من بالمنزل عدم الخروج من 

 الذي يسببه الجنود،الذين يطلقون صراخا و رصاصا بمنتصف الليلللصداعالنوافذ في عز الصيف تجنبا 
 فيصلون متأخرىن ول تصل العربة لهم للمدروسةالمدروسة،ويؤخرون عربة نقل الولد إلي الفجروفي 

إل بعد مدة  من انصراف كل من المدروسة

 الموضوعة عليه،الكتب متواضع يكاد يختفي من كثرة وسريروكانت غرفته في فيل المرج مهملة بها 
كتبا بعنوان1943وكان يقضي معظم أوقاته فيها يقرئا بالتاريخ والطب والفلك فقد وسبق وان كتب عام 

كلمتي للتاريخ وفي عام1975مصير مصر بالنكليزية وفي عام 1955روسالة عن السودان وفي عام 
 كتب مذكراته ( كنت رئيسا لمصر) يلحظ بانه لم يوجه التهام لي ممن وساهموا باعتقاله1984

   إلي  مدينة طما المرج تم نقله  من   معتقل  1956   في تشرين اول  مصر  علي  العدوان الثلثيوفي أثناء  
    وذلك   بعد   أن  القاهرة  لنكليزا  بصعيد مصر  وقيل   إنه   كان   من   المقرر   قتله   في   حاله   دخول  وسوهاجفي 

ان انكلترة    وستسقط   بعض   جنود   المظلت   علي   فيل زينب   الوكيل في   المرج ب وسرت   إشاعه   قوية   تقول 
 جمال عبدالناصر لختطاف   محمد نجيب   وإعادة   فرضه   رئيسا   للجمهورية     بدل   من   الرئيس  

وبعد فشل العدوان تم إعادته إلى معتقل المرج. وجري التنكيل به حتي إن أحد الحراس ضربه علي
 مما وسبب له حزنا وفي أثناء نكسة1948  حرب صدره في نفس مكان الصابة التي تعرض لها في 

 بئااوسمالجيش يطلب منه السماح له بالخروج في صفوف لجمال عبدالناصر برقية اروسل 1967
مستعار ال انه لم يتلق ردا.

 اي بعد عام من وفاة عبد الناصر قرر السادات اطلق وسراحه مع تجاهله كما تجاهله1971وفي عام 
:أنت حر طليق ،السادات. يقول محمد نجيب في مذكراته:( قال لي مجلس قيادة الثورةباقي أعضاء 

 بل تصنت؟ هل اوستطيع انالهاتففلم أصدق هل أوستطيع ان اخرج وادخل بل حراوسة و اتكلم في 
اوستقبل الناس بل رقيب ؟  فقدكنت اخشى ان اقترب من أحد حتى ل يختفي. واتحاشى زيارة الهل
والصدقاء حتى ل يتعكر صفو حياتهم. وابتعد عن الماكن العامة حتى ل يلتف الناس حولي، فيذهبون

 .وبالتدريج عدت إلى حريتي وعدت إلى الناس وعدت إلى الحياة العامة،وياليتني ماالشمسوراء 
عدت. فالناس جميعا كان بافواههاا مرارة من الهزيمة والحتلل.وحديثهم كل شكوى وألم ويأس من

طرد المحتل الوسرائيلي. و هناك أنات ضحايا الثورة. الذين خرجوا من السجون والمعتقلت ضحايا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1967
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_1948
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/1956
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_(%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1954
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1954
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%A9


القهر والتلفيق والتعذيب. وحتى الذين لم يدخلوا السجون ولم يجربوالمعتقلت،ولم يذوقوا التعذيب
وعرفت وساعتها كم كانت جريمةوالهوان كانوا يشعرون بالخوف،ويتحسبون الخطى والكلمات. 

وكان محمد نجيب طوال وسنوات القامة الجبرية فيالثورة في حق النسان المصري بشعة)
 واحتفظ نجيب بصورة نادرة لكلبهالبشر.التي اعتبرها   أكثر وفاء من والكلب القطط قد صادق  المرج

 أكثر ليونة ورقةالحيواناتترقد علي جنبها وترضع منها قطة فقدت أمها، وهذه الصورة دليل علي أن 
. وكانوا اصدقاء اوفياء لي بوحدتي في وسنوات الوحدة تلكالبشرفي التخلص من شراوستها من 

السنوات المرةوحينما توفي أحد كلبه دفنه في الحديقة وكتب علي شاهد القبر: هنا يرقد أعز
. وقرأته بعيني في بكتاب ضباطالعالمأصدقائي.كما قال لقد وسمعت باذني خبروفاتي من إذاعات 

الجيش في السياوسة والمجتمع والذي وضعه كاتب إوسرائيلي يدعى اليزير بيير أن محمد نجيب توفي
حسني أمرالرئيس 1983  أبريل21 وكان يردد: ( ماذا جنيت لكي يفعلوا بي كل هذا؟)وفي  1966عام 

 بالقاهرة لقامة محمد نجيب، بعدما صار مهدداقصر القبة تخصيص فيل في حي القبة بمنطقة مبارك
 نتيجة لحكم المحكمة لمصلحة ورثتها الذين كانوا يطالبون بالقصر،وهوزينب الوكيلبالطرد من قصر 

 وسنة وهو معتقل.ومات اثنان من أولده ولم يبق غير17 وسنة منها 29القصر الذي عاش فيه لمدة 
واحد منهم،

وهي1950 من زينب أحمد وأنجبت وسميحه التي توفيت عام 1920وكان محمد نجيب قدتزوج عام 
 تطلق من زوجته الولى وتزوج من عائشة محمد لبيب1933بالسنة النهائية بكلية الحقوق وفي عام 

وأنجب منها ثلث أبناء فاروق وعلي.الذي درس بالمانية وكان له نشاط ضد الصهاينة وفي ليلة كان
، ونقل جثمانهالموتيوصل زميل له فهجمت عليهم عربة جيب بها ثلثة رجال وامرأة وضربونه حتي 

 فطلب ان يخرج من معتقله ليستقبل نعش ابنه ويشارك في دفنه لكن عبد الناصر1968عام مصرإلي 
 لنفس المصير، فقد اوستفزه أحد المخبرين الذين كانوا يتابعونهفاروقلم يوافق كما تعرض ابنه الول 

وقال له لم يفعل أبوك شيئا للثورة.أنه لم يكن أكثر من خيال مآتة وواجهة .فلم يتحمل فضرب
المخبر،فاعتقل  يسجن طره خمسة أشهر ونصف خرج بعدها منهارا ومريضا بالقلب وتوفي بعد فترة

 وتم فصله بقرار منبالوسكندرية شركة المقاولون العربقليلة وأما البن الثالث يووسف كان يعمل في 
.1988عبد الناصر،وعمل وسائق تاكسي وتوفي عام 

  العسكري بالقاهرة،ولم يكنالمعاديتلوفي محمد نجيب بمستشفى 1984 اغسطس 28وفي 
 بجانب أبيه،إلالسودان. وعلى الرغم من انه اوصى أن يدفن في الشيخوخةيعاني من أمراض عدى 

مسجد رابعة عسكرية مهيبة، من جنازة بمقابر شهداء القوات المسلحة في مصرأنه دفن في 
حسني مبارك،و تقدم الجنازة الرئيس المصري مدفع وحمل جثمانه على عربة بمدينة نصر العدوية

 الباقين على قيد الحياة مجلس قيادة الثورةشخصيا وأعضاء 

طبع المؤوسسة العربية1ج 1952 يوليو 23وكتب عنه عدة كتب منها..احمد حمروش /قصة ثورة 
 المكتب المصري / القاهرة و الفريق خالد1ج 1977 وعبد اللطيف البغدادي / مذكرات 1977بيروت /

.ورياض وسامي / شاهد على عصر1995محي الدين بكتاب الن اتكلم مركز الهرام للنشر عام 
، عامالوراق السرية لمحمد نجيب ومحمد ثروت /2002الرئيس محمد نجيب/ المكتب المصري 

، دار الحياة 2013

XII- 2011/1953الجمهورية الثانية  بين
وحكم فيها 

 ايلول28 ووفاته في1954 الرئيس العقيد الركن ( البكباشي ) جمال عبد الناصر بين تشرين الثاني اول-
،وانتقل للسكندريةمحافظة أسيوط في بني مرمن أصول صعيدية،حيث ولد والده عبد الناصر بقرية عاما.,,52عن 1970

 وأنجبا ثلثة اولدهم جمالبالمنية ملوي السيدة فهيمة التي ولدت بمدينة 1917 وتزوج عام باكوسوعمل وكيل  لمكتب بريد 

 بأنrobert Steven وسعيد أبو الريش وعز العرب والليثي. ويقول كعتمأب سيرة عبد الناصرومنهم  م1918 يناير 15في 

عائلة عبد الناصر كانت مؤمنة بفكرة المجد العربي ويتضح ذلك من اسم شقيق عبد الناصر،وهو عز العرب،وهو اسم نادر 

.حيثالخطاطبة لمدينة 1923،انتقلت عائلة عبد الناصر لمدينة اوسيوط ثم في عام 1921وفي عام 
 انتقل جمال لمدروسة النحاوسين1925.وفي عام  1924 /و1923التحق عبد الناصربمدروستها بين 
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البتدائية بالجمالية بالقاهرة حيث أقام عند عمه خليل حسين لمدة ثلث وسنوات،ويسافر لزيارة
،1926 أبريلأوسرته بالوسكندرية أثناء العطل الدراوسية.ويتبادل الروسائل مع والدته،التي توفيت في 

وبعد ان أتم السنة الثالثة1928بالخطاطبة بعد أوسابيع من ولدتها أخيه الثالث الليثي وفي صيف 
بمدروسة النحاوسين بالقاهرة،أروسله والده عند جده لوالدته فقضى السنة الرابعة البتدائية بمدروسة

1930 الثانوية وانتقل عام  حلوانالعطارين بالوسكندرية.ثم قضى عاما بالقسم الداخلي بمدروسة 
 رأى جمال1930وفي عام لمدروسة رأس التين بالوسكندرية بعد أن انتقل والده للعمل ببريدها.

مظاهرة بميدان المنشية بالوسكندرية فءانضم لها دون أن يعلم مطالبها وعلم بعد ذلك كانت من
إوسماعيل صدقي تندد بالوستعمارالنكليزي بئاعقاب قرار من رئيس الوزراء مصر الفتاةتنظيم جمعية 

وألقي القبض على عبد الناصر واحتجز لليلة واحدةوبدئا مشواره الوطني وعمره1923  دوستور بإلغاء 
اثني عشر وسنة 

 فالتحق بمدرسة النهضة الثانوية بحي الظاهر وشارك بعدة مسرحيات مدرسية، وكتبالقاهرة نقل والده إلى 1933وفي عام 

،شارك ناصر1935 نوفمبر 13  وفي فولتيرخواطرا بمجلة المدرسة، منها  بعنوان فيلسوف الحرية الفرنسي  

 وزير الخارجية البريطاني قبلSamuel Hueبقيادةمظاهرة طلبية ضد الحتلل البريطاني احتجاجا على البيان الذي أدلى به 

أربعة أيام،عن رفض بريطانيةلعودة الحياة الدستورية بمصر.وقتل اثنان من المتظاهرين وأصيب عبد الناصر بجرح بجبينه

برصاصة من ضابط إنكليزي وأسرع به زملؤه ل جريدة الجهاد القريبة  وتم نشر اسمه بالعدد الذي صدر باليوم التالي بين

وانشغل عن دراوسته،قرارا  بإعادة الدستور.فاروق أصدر الملك الجديد، 1935،ديسمبر 12أسماء الجرحى.,وفي 
 يوماا من دراوسته بالسنة الخيرة بالثانوية وكان من بين45باللقائات الطلبية حيث أنه لم يحضر وسوى 

،التي تنص على اوستمرار وجود قوات  بريطانية 1936   البريطانية المصرية لسنة معارضي المعاهدة

وبدئاجمال  يقرئا هو الخر كتبا ذات طبيعة سياسية وتاريخية عن كبار القادة العرب الوائل مثل سعد بن ابي وقاص وعمرو

بن العاص الذي فتح مصر وطارق بن زياد وموسى بن نصير فاتحا الندلس وقتيبة بن مسلم الباهلي الذي وصلت قواته لرض

الصين وصلح الدين اليوبي محرر القدس من الصليبيين بمعركة حطين والظاهر بيبرز الذي قضى على المغول بمعركةعين

جالوت ومحمد علي باشا وولده ابراهيم وجمال اتاتورك تركية والمبراطور اللماني اوتو فون ومستشاره بسمارك وغاريبالدي

اليطالي وتشرشل البريطاني و جمال الدين الفغاني ومن مصر مصطفى كامل والديب الشاعر احمد شوقي ومحمد عبه وسعد

 برواية (عودة الروح) التيزغلول ومصطفى النحاس واستاذه اللواء عزيز علي المصري وطه حسين وتوفيق الحكيم 
قال فيها أن الشعب المصري بحاجة إلى النسان الذي وسيمثل جميع مشاعرهم ورغباتهم، والذي

ومن الغريب بان توفيق الحكيم سيكون من بين انتقد سياسات عبد الناصركما)وسيكون بالنسبة لهم رمزا لهدفهم

 وهيمنت1882 وقعت حكومة مصطفى النحاس اتفاقيةاستقلل مصر مع بريطانية التي احتلتها عام  1936سنشير وفي عام 

من رؤوس اموال شركة قناة السويس و تحتفظ بعشرة الف عسكري لحمايتها75على كل مقدراتها.غير انها  بقت تملك /

،لم يتم قبوله بالكلية العسكرية،لن جله لدى الشرطة يشير لنه  شارك1937في اذار عام و
 )وتركها بعدالقاهرة  جامعة باحتجاجات مناهضة للحكومة،فئالتحق بكلية الحقوق بجامعة الملك فؤاد (

فصل دراوسي .وقابل وزير الحربية إبراهيم خيرى باشا،الذي وافق على ظمه للكلية العسكرية حيث
،اللذان بقيى يتواصل معهما حتى بعيدوأنور السادات بعدد من زملئه ومنهم عبد الحكيم عامرالتقى 

حيث صار ملزما بسلح المشاة.1937تخرجه في شهر يوليو 
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1938ناصر (على اليمين)،مع احد رفاقه في الجيش.عام 

،كانت الحرب العالمية الثانية قد طالت ارض مصر التي صارت وساحةلمعارك برية1941وفي عام 
 التي كانت والسودانوبحرية بين النكليز واللمان كما اشرنا كان ظمن الضباط الذين تم نقلهم إلى 

 وعمل مدروسا بالكاديمية العسكرية1942 وسبتمبر عادمنها ف و عبد الحكيم عا رالتقى مجددا  ب
 السفير البريطاني مع قائد قوات بلده بالقاهرة إلىMiltz Lampson وسار 1942بالقاهرة وفي عام 

حسين وسريقصر الملك فاروقوحاصرت دبابات بلدهما قصره واجبرته على اقالة حكومة رئيس الوزراء 
، بتهمة محاولته تحييد مصر عن الحرب واوستجاب لهما الملك مما كان يعني بنظر  الوطنيينباشا

تحية،تزوج عبد الناصرالسيدة 1944وفي وسنة  بمصر بمن فيهم عبد الناصر انتهاك للسيادة المصرية،
عليه من1943،بنت احد الثرياء اليرانيين وأم مصرية،وتوفيا عندما كانت صغيرة.وتعرفت عام كاظم

خلل شقيقها، عبد الحميد وعاشا بعيد زواجهما  طوال حياتهما بمنزل متواضع بمحلة المنشية
البكري،احدى من ضواحي القاهرة وانجبا بنتين هما هدى ومنى وثلثة اولدهم خالد وعبد الحميد
وعبد الحكيم وكان عبد الناصر رجل نزيها ومخلصا وصادقا و ليتظاهر بالتدين ويؤمن بفصل الدين عن

،ومشاهدة الفلمالشطرنجالدولة غير ان السياوسة اجبرته للحج مرتين ومن هواياته التصوير،و 
لنكليزية والفرنسية،والوستماع للمووسيقى خاصة الكروسيكيةاالمريكية،وقراءة الداب العربية،و 

غير انه كان يدخن ويعمل ساعات طويلة ونادرا ما كان يتمتع بعطلة حيث لم يحصل ان غادرمصر مع عائلته متمتعا بهامنها
 لنوبتين1969 و1966 وتصلب الشرايين،وارتفاع ضغط الدم. ومراض القلب حيث تعرض عامي السكريواصيب بداء 

اضطرته الثانية  التوقف النسبي عن اعماله  لستة أسابيع قيل خللها تعرض لزكام حاد

 ساهمت بريطانية وفرنسة بانشاء منظمة  الجامعة العربية بين الدول العربية السبعة المستقلة وهي اليمن1945وفي اذار 
ونجد والحجاز والعراق وسورية ولبنان والردنومصر التي صارت مقرا لها  مع وجود ممثل فلسطين ( احمد الشقيري).مما
خلق بمصر حركة وطنية ذات طبيعة عربية وليست فقط دينية وبدئا الكتاب والشعراء والصحفيون يكتبون عن علقة السلم

 دولة اعترضت على قرار (13كانت مصر من بين 1947بالعروبة التي تحتظن كل الديان وليس السلم وحده ,وفي عام 
 والخاص بتقسيم فلسطين بين العرب من المسيحيين1945) من الجمعية العامة للمم المتحدة التي تئاست عام 181

/ منها لليهود مع بقاء القدس تحت اشراف المم المتحدة مما كان لذلك رد فعل كبيرمن القوى17والمسلمين بئاسم فلسطين و 
الدينية والسياسية بالعديد من الدول العربية والسلمية وبمقدمتهم مصر ضد بريطانية التي كانت تحكم فلسطين منذ عام

 عن قيام1948 مايس 15 مما سهل لليهود الذين سهلت قدومهم من اوربة لن يعلنوا في 1948وغادرتها في مايس 1917
دولة اسرائيلية بفلسطين

 شاركت كل من فلسطين والردن ولبنان وسورية والعراق ومصر باول حرب ضد دولة اسرائيل1948وبين يوليو وكانون اول 
التي لم يمض على ولدتها اكثر من ثلثة اشهر..ومع ذلك انتصرت عسكريا على كل جيوش هذه البلدان التي اضطرت لتطلب

  حيث استمرت اسرائيل تستقطع ارضا من كل )Armistice-لستسلم دائم  تحولت بمرور الزمنTreve(لهدنة مؤقة 
جيرانها الخمسة ( فلسطين والردن ولبنان وسورية ومصر ) التي كانت كلها خاضعة بشكل غيرمباشر لنفوذ بريطاني وفرنسي
ول يمتلك معظم حكامها الرادات الوطنية وساهمت بئاضعاف جيوشها التي شعر الكثير من ضباطها الصغار بالمهانة والهانة

والهزيمة امام ميليشات اسرائيل ذات التدريب العالي والسلحة متطورة من كل الدول الوربية التي تتنفذ بالبلد العربية سياسيا
واقتصاديا وعسكريا 

.وأصيب هوالفالوجةكان الملزم الول عبد الناصر مساعد قائد القوات المصرية المسؤولة عن تأمين و
بجروح طفيفة مثل العقيد محمد نجيب مثل مئات من الضباط العرب الذين1948يوليو 12الخر في 

شعروا بان معركتهم مزدوجة ضد انظمتهم الوطنية والقوى الستعمارية والرتكان على الشعوب كماشاركوا بالحرب و
كان عبد الناصر مع وحدته محاصرين من قبل الجيش1948وفي أغسطس، اشرنا اكثر من مرة,

الوسرائيلي وانسحب منها بعد مفاوضات بشكل غير مباشر بين الحكومتين المصرية و الوسرائيلية
عاد عبد الناصر مع من بقي من1948 وغيرها من الراضي .وفي اكتوبر الفالوجةالتي اوستولت على  

جماعة الخوانالجيش المصري وعمل مدروساا بالكاديمية  العسكرية،وبدئا يتواصل مع بعض قيادات 

،الذين كانوا يمثلون القوة الرئيسية المقاومة للمشاريع البريطانية .غير انه لحظ كغيره بئانالمسلمين

لخوان المسلمين( كبقية الحزاب الدينية والمذهبية والطائفية ) ينطلقون من معتقداتال
1949وفي فبراير  ,دينية اكثر منها عروبية التي تعني مسيحي العالم العربي واكراده وبربره

 باليونان التي انتهتRhodseكان عبد الناصر عضوا بالوفد المصري الذي فاوض اوسرائيل بمنطقة ردوس
 احتلل ميناء1949التي ظمنتفي مارس  )جائت لصالح اوسرائيل Rhodesبئاتفاقية بئاوسم ( اتفاقية 

لعربية ا على البحر الحمر اثناء مفاوضاتها مع ممثلي النظمة Eylat  إيلت
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 كثاني محاولة انقلبية بالدول العربية بعدسورية في حسني الزعيم العقيد  انقلبحصل 1949وفي عام 
ما اوحى للعديد من الضباط بمصروالعراق بانهم) بالعراق  التي قام (العقيد بكر صدقي 1937محاولة 

يمكنهم ان يستعملوا  قدراتهم العسكرية للقيام بانقلب اوثورة .وفي مصربدئات الشكوك تحوم حول بعض
 استدعاءإبراهيم عبد الهاديالضباط الذين ادانوا سياسة حكومتهم اثناءحرب فلسطين فقرر رئيس الوزراء 

عبد الناصرالذين كان ابرز اولئك الضباط  وسئاله بلغة (التحذير والتهديد) عن مواقف الضباط تجاه الملك
م/1949شباط12فاروق واشعره عبد الناصر بان الجيش مخلص للملك وبدئا يتحوط اكثر خاصة بعيد 

هجري حيث اغتييل حسن البناء رئيس حركة الخوان المسلمين الكثر خطرا على السلطة1368

1949 واغتيل عام 1906الشهيد حسن البنا ولد عام

 )و تألفت ببدايةحركة الضباط الحرارقررت (جماعة الضباط الحرار ) تسمية نفسها  (1950وفي عام 
المر من تسعين عضوا وفقا لمذكرات العقيد خالد محي الدين ولجنتها العليا والسياوسية من أربعة

ضابطا من مختلف الخلفيات السياوسية والجتماعية،بمن فيم الخوان المسلمين،والحزب الشيوعي
المصري،والطبقة الروستقراطية.وتم بالجماع انتخاب ناصر رئيسا للحركة ولجنتها السياوسية 

جرت انتخابات برلمانية قاطعتها حركة الخوان المسلمين مما وسهل لحزب الوفد1950وفي نفس عام 
ان يفوز بالغلبية على الرغم من تعرض معظم قياداته لنتقادات وسوء اوستعمال السلطة مما وسهل

لحركة الضباط الحراران تنتشر وتنشط اكثر  

،ألغت حكومة الوفدبرئاوسة مصطفى النحاس المعاهدة البريطانية المصرية1951 وسنة  أكتوبر11وفي 
.1956 حتى عام قناة السويس،والتي أعطت السيطرة لبريطانية على 1936لعام 

،اعتمدت حركة الضباط الحرار وسياوسة الغتيالت لبعض رجال السلطة لضعافها1952 عام ينايروفي 
المقرب من الملك فاروقحسين وسري عامرغير ان كل من عبد الناصر وحسن إبراهيم فشل من قتل 

،غير انهما لم يصيباه بل أصابا امرأةالقاهرةاذيرشح نفسهه لرئاوسة ناديالضباط  وهو يقود وسيارت  ب
.فتخلوا عن اوسلوب الغتيالت وقرروا الوستعانة باللواء  الحقوقي محمد نجيب الذي يجمع بين
السودان لمه ومصر لبيه والمعروف بثقافته الواوسعة ووسمعته الوطنيةحيث وسبق له وان قدم

عندما حاولت القوات البريطانية ان تهين الملك واثبت شجاعة هو الخر بحرب1942اوستقالت عام 
 وكان اعلى رتبة من كل بقية الضباط الحراروكان عبد الحكيم عامر احد الضباط1948فلسطن عام 

الحرار على تواصل معه ويتفق مع بكثير من افكاره وعرض عليه رغبة الضباط الحرار مساندته لن
يكون رئيسا لنادي الضباط فوافق وفاز باغلبية كبيرة وصار يمثل ثقلجتماعي وثقافي بالنادي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%B3%D8%B1%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1952
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1956
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1936
https://ar.wikipedia.org/wiki/1951
https://ar.wikipedia.org/wiki/11_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8


 أدت لمقتل أربعين من  الشرطة ودارتالوسماعيلية، حدثت مواجهة بين القوات البريطانية وشرطة 1952  يناير25وفي 

 لصاحبها روز اليوسف روز اليووسف شخصا.و نشرت مجلة 76أعمال شغب بالقاهرة في اليوم التالي،أسفر عن مقتل 

 لصالحالقطاعوولدها احسان وكانت ذات توجهات وطنية ونشرت موضوعا يتعلق  بظرورة انهاء النفوذ البريطاني و

الفلحين واقامة نظمام سياسي مستقل يقوم على علقات مصرية متوازنة مع افريقية باعتبارها دولة افريقية ومع الدول

العربية والسلميةباعتبارها دولة عربية واسلمية وعلقات دولية تقوم على المصالح والمنافع المشتركة وعلمت المخابرات

البريطانية والمصرية بان ما كتبته المجلة يمثل خطة انقلبية يروج لها بعض الضباط الذين شعروا بخطر احتمال القبض عليهم

 التحرك السريع لتطبيق ما يعرف بسياسة( الستباق) فكلفو العقيد1952يوليو 22قبل قيامهم بتنفيذ انقلبهم فقرروا في 

زكرية محي الدين الذين كان بحامية القاهرة التحرك للستيلء على رئيس الوزراء (على ماهر)واعضاء حكومته  وشارك

على جميع مباني الحكومة،ومحطات الذاعية،ومراكز زكرية بعض الضبط الحرار وتحركوا للسيطرة

. وارتدى بعظهم ومنهم ناصر وعامر ملبسا مدنية لتجنبالقاهرةالشرطة،ومقر قيادة الجيش في 
القبض عليهماو اغتيالهم من قبل القوى المساندة للنكليز والملك فاروق ومصطفى نحاس 

 اي قبل يومين من تحركهم النقلبي ومن خلل1952 يوليو 21ومن الغريب بئان عبد الناصر قام في 
طرف ثاني وسفيرا بريطانية والوليات المتحدة بنيتهم بالقيام بانقلبليس ضد مصالحهم بل ضد الملك

فاروق ودعاهما لمساندتهم واشترطا على حركتهم على ظمان حياته ونفيه ليطالية فوافق وتم ذلك
50/49/47حيث شارك الفريق محمد نجسب بتوديعه كما اشرنا .

جمال عبدالناصر مع الرئيس محمد نجيب

قرر مجلس قيادة الثورة إلغاء النظام الملكي وأعلن قيام الجمهورية وصار نجيب أول1953 يونيو18وفي
 قيامه باعادة تشكيل مجلس الوزراء بأكمله منعلي ماهر لها،وطلبوا من رئيس الوزراء السابق رئيس

مجلس قيادة الثورة)المدنيين.فيما صارت حركة الضباط بمثابة مجلس قيادة الثورة التشريعيةبئاوسم (
 وجمال عبد الناصر نائباووافق مجلس قيادو الثورة على العديد من الصلحات منهامحمد نجيببقيادة 

.منوسبتمبر 7،وإلغاء النظام الملكي،وقانون الحزاب السياوسية ثم اقالوا في قانون الصلح الزراعي
نفس العام حكومة علي ماهر وتولها الفريق محمد نجيب بالضافة  لرئاوسة الجمهورية وعبد الناصر

،اندلعت تظاهرة نقابيةبمصانع الغزل1952 عام أغسطسوفي شهر نائباا رئيس الوزراء.,
، مما أدى لشتباك الجيش معهم مما أوسفر عن مقتل تسعةكفر الدواروالنسيج في 

أشخاص.واتهم مجلس قيادة الثورة  الشيوعيين بالقيام بها وأصروا بمعظهم على إعدام
اثنين منهم وعينوا وزيرين من حركة الخوان المسلمين بالحكومة لكسب الشارع الذي

،قرر عبد الناصر حل الحزاب السياوسية،1953 ينايريتعاطف معهم بئاغلبيته وفي 

،قاد عبد ناصر وفدالتفاوض لنسحاب القوات البريطانية من قناة1953 وسنة مارسوفي 
بدئا عبد الناصر وعبد الحكيم عامر ومعهم بعض الضباط  وسياوسة الهيمة1953وفي يوليو السويس.

على السلطة المدنية  حيث تم عزل وسليمان حافظ وزير الداخلية المقرب من الرئيس محمد نجيب
وحل محله عبد الناصر ليتمكن من الهيمنةعلى الشرطة والبوليس واعتقال من يشاء دون علم رئيس

 عقد عبد الناصر بصفته نائبا لرئيس مجلس قيادة الثورة اجتماعا1954  فبراير25الجمهورية.,وفي 
للمجلس دون علم رئيسه ورئيس الجمهورية محمد نجيب الذي ل حظ بانه لم يعد قادرا على العمل

،وقرر عبد الناصر باروسال فبراير26مع وسياوسة التئامر فقدم اوستقالته من المجلس الذي قبلها في 
شلة من الضباط للقصر الجمهوري بقيادة عبد الحكم عامر احد تلميذ محمد نجيب لعتقاله ووضعه
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تحت القامة الجبرية وحل محله عبد الناصر رئيسا لمجلس قيادة الثورةورئيسا للوزراء على أن يبقى
منصب رئيس الجمهورية شاغراا.فتمرد بعض ضباط الجيش،وطالبوا بإعادة نجيب وحل مجلس قيادة
فتصدى لهم أنصار عبد الناصر بينما تظاهرت بالسودان قوى مدنية وعسكرية هددت بالنفصال فيما

 وقوىجماعة الخوان المسلمينقامت بالقاهرة والوسكندرية ومدن اخرى مظاهرات شارك بها أعضاء 
معتدلة ودمقراطية وخاصة البكباشي خالد محي الدين ودعوا لعودة نجيب و اعتقال عبد الناصر.الذي

اضطر الذعان لمطالبهم،ولكنه قام بتعيين عبد الحكيم عامر قائداا للقوات المسلحةبدل من محمد
 قرر وزير الداخلية عبد الناصر اعتقال1954، مارس5لذي لم يبق له ال رئاوسة الجمهورية وفي انجيب 

آلف من الذين شاركوا بالمظاهرات الداعية لعودة نجيب.وإثارة المستفيدين العديد من العمال
والفلحين،والبرجوازيين الصغار بتنظيم مظاهرات معادية لمحمد نجيب واتهامه بانه صار معرقا

 مارس تمكن كل من ناصر وحكيم عامر من29وفي للصلحات التي يريد بقية الضباط الحرار اتخاذها 
نقل وتجميد عشرات من الضباط المتعاطفين مع محمد نجيب ومنهم خالد محي الدين الذي تم نفيه

 بن وسعود بزيارة لمصر بمحاولة تهدئة العلقات بين محمد نجيب وعبدالملك وسعودوقام لسويسرة 
جماعة،حاول محمود عبد اللطيف أحد أعضاء 1954  أكتوبر26الناصر ونجيب، ولكن دون جدوى.وفي 

 متر)،وأطلق ضده ثماني طلقات7.6 قدم (25 المسلح بمسدس ويبعد عن ناصر الخوان المسلمين
لم تصب ناصر.الذي رفع صوته وطلب من الجماهير الهدوء،وصاح .(.ايها المواطنون ليبق كل بمكانه .اذا

كان يجب ان يموت جمال عبد الناصر فكل منهكم جمال عبد الناصر) فتعالت صيحات التشجيع لعبد
الناصر الذي بعيد عودته للقاهرة أمر عبد الناصر بحملة اعتقال الف من المعارضين،ومعظمهم من

وحكم على ثمانية من قادة الخوان بالعدام. والشيوعيين،الخوان المسلمين  جماعة أعضاء 
 من رئاوسة الجمهورية ووضعه تحت القامةمحمد نجيب ضابطا مواليااوتنحية 140وإقالة 

.وقام بإلقاء عدة خطب بعدة مدنالجبريةكما اشرنا وأصبح عبد الناصر الحاكم الوحد لمصر
، وعبد الوهابوعبد الحليم حافظللترويج لنفسه وفرض قيوداعلى الصحافة،وغنى كل من أم كلثوم 

وفائدة كامل وشادية وغيرهن /غيرهم أغاني تشيد بعبد الناصر.وأنتجت عدة مسرحيات تشوه وسمعة
خصومه السياوسيين.

 صار عبد الناصر رئيساا لمجلس قيادة الثورة.اضافة لرئاوسة1955 ينايروفي 
 هاجمت القوات الوسرائيلية قطاع غزة، الذي1955 فبراير 28وفي الجمهورية ورئاوسة الوزراء 

كانت تسيطر عليه مصر وأعلنت  أن هدفها هو القضاء على الغارات الفدائية الفلسطينية.ولكن  عبد
مامالناصرلم يتحرك لته يعلم مثل ملكه فاروق بأن الجيش المصري لم يكن على اوستعداد للمواجهة 

افقده بريقه بين الكثيرين من الفلسطينييين وخاصة الغزاويين منهم 

 نشرت اوسرائيل قواتها بمنطقة ( عوجة الحفير) لتظمن مرور السفن1955وسبتمبر 12وفي 
Tyran.مضيق تيرانالوسرائيلية في 

 بين كل من العراق وتركية وايران بقيادة بريطانية والولياتحلف بغدادتم تشكيل 1955وفي عام 
المتحدة وكان لصالح اوسرائيل .فقام عبد الناصر بحملة مضادة له وتمكن من اقناع كل من وسورية

27ولبنان والردن والسعودية لعدم انظمامه له واتجه لمووسكو حيث رحب به خروشيف ووسهل له في 
مليون دولر مع جمهورية جيكووسلوفاكية التي وسبق لها320توقيع صفقة اوسلحة بمبلغ 1955وسبتمبر 

وان جهزت وسورية بصفقة مماثلة  

قام عبد الناصر بزيارة باكستان والهند حيث عقد معاهدة صداقة مع نهرو وانتقل1955 نيسان 9وفي 
لبورمة ( وسيلن)وافغانستان قبل ان يذهب لندونيسية لحظور (مؤتمر باندونغ) الذي حظره ايضا 

المام احمد من شمال اليمن والمير السعودي فيصل الول وامين الحسيني مفتي فلسطين
وحسين اية احمدمن الجزائر وشكري القوتلي وممثل من لبنان وتونس والعراق حيث التقوا بالرؤوساء
احمد وسوكارنو ونهرو الهند وشو ان لي الصين وتيتو جمهوريات يوغولفية التحادية ومكاريوس قبرص

وممثلي بورمة وافغانستان 

 وضع عبد النصردوستورا جديدا ضاعف فيه صلحياته وتضمن إنشاء نظام الحزب1956حزيران23وفي 
 يونيو ل وستفتاءعام مزيف مع ترشيحه رئيسا للجمهورية وحاز23 وعرضه في )الواحد (التحاد الوطني

 عضوا.من350 من مجلس المة)..كما تم انشاء 99كلهما( بالتزوير ) على الموافقة بأغلبية خيالية (/
الرجال والنساء تم اختيارهم بعناية وفقا لكوتة من الفلحين والعمال والضباط المتقاعدين والموظفين 

ليكونوا ابواقا للنظام .وقرر عبد الناصر حل مجلس قيادة الثورة لتقليل دور بقية الضباط الذي صار

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1#cite_note-Jankowski67-88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D9%81_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_(%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1#cite_note-Dekmeijan44-77
https://ar.wikipedia.org/wiki/1955
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/28
https://ar.wikipedia.org/wiki/1955
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1954
https://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/5_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1#cite_note-.D8.A3.D8.A8.D9.88_.D8.A7.D9.84.D8.B1.D9.8A.D8.B452-66
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86


معظمهم وزراء او احيلوا على التقاعد .

وخلل مناقشات تشكيل الحكومة الجديدة،مارس ناصر عملية تهميش لبقية منافسيه من بين الضباط
الحرار الصليين،بينما رفع حلفائه لمناصب رفيعة المستوى بالجيش و الحكومة.

 اصطدمت وسياوساته الخارجية والداخلية مع مصالح كل من 1956ومنذ مطلع عام 

 كل من المغرب1956فرنسة.التي كانت تحتل كل دول شمال افريقية الثلثة  التي اوستقلت عام 
وتونس فيما بقي الجزائر خاضعة لها وكذلك موريتانيةودول اوسلمية افريقية اخرى 

وبريطانية التي كان ليزال لها نفوذ اقتصادي وعسكري بقناة السويس وتواجد عسكري بميناء عدن
 قلقةأنطوني إيدنواوسثمارات واوسعة بنفوط دول وامارات ومشايخ شبه جزيرة العرب وكانت حكومة 

من انتقاداته لحلف بغداد ودعوته للحياد بين المعسكرين واقامته علقات مع الصين الشعبية كثاني
دولة بعد وسورية  

واوسرائيل والوليات المتحدة اللتان كانتا الكثر قلقا من صفقة الوسلحة المصرية مع جيكووسلوفاكية
 وسحبت الوليات المتحدة وبريطانيةعرضهما لتمويل بناء وسد أوسوان حيث اوستمرا1956 تموز 19وفي 

بمماروسة وسياوسات اغراق القتصاد المصري بالديون 

ذهب عبد الناصر للوسكندرية والقى خطابا أعلن فيه تأميم1956  يوليو26وفي 
 مصري120,000شركة قناة السويس التي مات لبنائها 

 واتخذ قرارا بالعتراف بحق مصر في السيطرةمجلس أمن المم المتحدةوفي أوائل أكتوبر،اجتمع 
على القناة طالما أنها اوستمرت بالسماح بمرور السفن الجنبية فيها..ومع ذلك،تمكنت حكومة بن

1958/1954 حكم بين Rene Cote بعهد الرئيس Mande Franceغوريون الوسرائيلية اقناع حكومة 
وحكومة انطوني ايدن البريطاني للقيام بعملية عسكرية ثلثية للوستيلء على قناة السويس،

نصيب محمد نجيب الذي بقي محترما من الشعب وواحتلل أجزاء من مصر،وإوسقاط عبد الناصر.

،تقدمت دون مقاومة لهدافها.و بعدوسيناء،عبرت قوات اوسرائيلية شبه جزيرة 1956  أكتوبر29وفي 
نوفمبر قوات مظلت6/5ذلك بيومين،قصفت الطائرات الفرنسية والبريطانية مطار القناة.وهبطت في 

) بوروسعيداوسرائيلية وبريطانية وفرنسية بميناء  

وعلى الرغم من ان عبد الناصر امر بسحب قواته من صحراء وسيناءغير انها فقدت الفي قتيل خلل
اشتباكها وهي تتراجع امام القوات الوسرائيلية التي اوسرت ايظا خمسة الف جندي فئاقترح المشير
عبد الحكيم عامر الذي بقي عبد الناصر يعتمد عليه حتى وفاته العلن عن رغبة مصر بوقف إطلق

النار،وتسليم نفسه للقوات البريطانية. فردبانه لن يستسلم. لنه كان يعلم بانه كثير من رفاقه
وسيشتفون به واولهم اوستاذه ومعلمه محمد نجيب ..فتولى القيادة العسكرية.وامر بتوزيع اربعمائة

لذين كانوا يكرهون الوستعماراكثر من حبهم لعبد الناصر الذي وسافر معاالف بندقية على المتطوعين 
عبد اللطيف البغدادي لمنطقة القناة لرفع معنويات المتطوعين حيث اشار البغدادي،بمذكراته بئان

6-5الجيش المصري كان (محطما) عندما هبطت القوات البريطانية والفرنسية في بوروسعيد في 
وتمكنت القوات البريطانية لوقف إطلق النار،لقبولنوفمبروكان قائد الجيش يستعد 
 نوفمبر على معظم مدينة بوروسعيد التي خسرت الف7والفرنسية الوستيلء في 

شهيد (معركة بوروسعيد) التي برزت فيهاالمقاومة الشعبية التي كانت مضطرة
وأدان الرئيس خروشوف والرئيس أيزنهاورلن تدافع عن بيوتها واعراضها من شارع لخر 

الغزو الثلثي،ودعمتا قرارات المم المتحدة المطالبة بسحب قوات الدول الثلثة الغازية.وشكرعبد ال
ناصر أيزنهاورمشيرا إلى أنه لعب(أكبر الدوار وأكثرها حسما لوقف المؤامرة الثلثية)

انسحبت القوات البريطانية والفرنسية من الراضي المصريةبينما لم تنسحب1956وبنهاية ديسمبر
 المصريين.أوسرى الحرب وأطلقت وسراح جميع 1957القوات الوسرائيلية ال في مارس 

وبعيد انتهاء العدوان الثلثي أصدر ناصر مجموعة لوائح ضد اليهود الذين عادروا بمعظمهم لوسرائيل 

 أعيد فتح القناة،وتعززموقف عبد الناصر بسبب فشل الغزو ومحاولة الطاحة به.1957، أبريل8وفي 
 أن الزمةالسويس جعلت ناصررئيسا بل منازع لمصروكزعيم عربي ومسلمAnthony Notihngويقول

تصدى لغزو اوستعماري ثلثي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%AD%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1#cite_note-Alexander94-107
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/29_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1#cite_note-103
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%B7%D9%88%D9%86%D9%8A_%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D9%86


 كمحاولة لتقليل انتشار الشيوعية بالبلدانمبدأ أيزنهاور،اعتمدت الوليات المتحدة 1957وفي يناير 
العربية والوسلمية خاصة لكي تبقى تحت الهيمنة القتصادية والسياوسية والعسكرية المريكية

والوسرائيلية وبعض دول اوربة الغربية وحاول أيزنهاور تقليل نفوذ عبد الناصر ذي التوجهات العروبية
على طريقة محمد علي باشا وولده ابراهيم وابراز الملك وسعودبحكم كونه يحكم مكة والمدينة

ن يكون خصما له .غير ان التقارب السوري المصري ومجيئ حكومة عبداوايرادات نفطية كبيرة 
 لن يوقع عبد الناصر مع صيري العسلي رئيس ج1957السلم النابلسي بالردن وساعدت عام 

وسورية وملك الحسين ملك الردن ورئيس وزرائه وسليمان النابلسي وملك وسعود على اتفاقية دفاع
مشترك بقيت حبرا على ورق لنها وسرعات ما اجهضت بسبب الضغوط الوسرائيلية والمريكية  

،و عبد الناصر،وسعودالملك حسين ملك الردنو،و وسليمان النابلسيمن اليسار رئيس وزراء الردن 
 عند التوقيع معاهدة الدفاع المشترك بينهمصبري العسليو

 تحجج الملك حسين بئان ناصر يعمل على اوسقاطه فعزل رئيس وزراءه عبد السلم1957وفي أبريل
 كماوسائت)النابلسي فئانتقده عبد الناصر بوقت لحق من خلل راديو القاهرة،بأنه (أداة للمبريالية

يما كان النظامفعلقات ناصر مع الملك وسعود الذي بدئا يخشى من انتشار الفكار التحررية الناصرية 
الملكي بالعراق ورئيس الوزراء المخضرم نوري السعيد يقود علنا كل القوى المناهظة لعبد الناصر

،والتي فيها اوسهما لعدة دول اوربيةوالفووسفات والدوية،والوسمنت التبغ،مصانع 1957الذي امم نهاية
وخاصة بريطانية وفرنسة وايطالية ونشاء مصانع الصلب بحلوان التي وفرت عشرات الف فرص العمل 

وقررعبد الناصر التوجه للتحاد السوفيتي حيث اوستجاب له خروشوف للتمويل المالي
 كبديل للوليات المتحدة التي وسحبت تمويلهاوسد أوسوانوالتقني لبناء 

وعضو حلف بغداد منذ1952،احتشت قوات تركية عضو حلف الطلسي منذ عام 1957وفي وسبتمبر 
 على الحدود السورية فأروسل عبد الناصر ناصر بعض الوحدات لسورية كعرض رمزي1955عام 

،تمكن الوفد السوري الثاني من إقناع1958.وفي يناير عام السوريينللتضامن،مما رفع مكانته بين 
ناصر باحتمال اوستيلء الشيوعيين على وسورية وما يترتب عليه من انزلقها في حرب أهلية وان

الوحدة بين البلدين تضعفهم غير ان عبد الناصر  اشترط لقيام الوحدة حل حزب البعث، فوافق الوفد
 على ان يتنازل عن الرئاسة لعبدشكري القوتلي كما وافق الرئيس السوري  السوري
،بين القطرينالجمهورية العربية المتحدة تم العلن عن ميلد 1958وفي الول من فبرايرالناصر ,

م636قم و 63اللذان كانا منذ فترات قديمة وطويلة يخضعان لسلطة واحدة منها العد الروماني بين 
وأمر ر بشن حملة ضد الشيوعيين السوريين،و نافيا العديد منهم وطرد الكثيرن منهم من وظائفهم

الوحدة مريظة وعرجاء ىنها فقدت اهم عناصر حمايتها وهم القوى السياوسية منالحكومية فولدت 
الخوان المسلمين والبعثيين والشيوعيين 

1958 يتووسط عبد الناصر وشكري القوتلي فبراير محمد البدر حميد الدينولي عهد شمال اليمن 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1#cite_note-.D8.A3.D8.A8.D9.88_.D8.A7.D9.84.D8.B1.D9.8A.D8.B4_135-136-117
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1#cite_note-.D8.A3.D8.A8.D9.88_.D8.A7.D9.84.D8.B1.D9.8A.D8.B4_130-131-125
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A8%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
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 للحتفال بالوحدة.وكان باوستقباله مئات اللف واصحبدمشق وسافر ناصر إلى 1958، فبراير24وفي 
 في شمال اليمن الذي وافق على إنشاء اتحاد فدرالي مع اليمن ليسمىالمام بدرمعه ولي عهد 

".أعلن عبد الناصر صدور الدوستور المؤقت الجديد الذي أعدته الجمعية الوطنيةالدول العربية المتحدة"
 من وسورية) والغى الحزاب وعين نائبين للرئيس:عبد200 من مصر و400 عضو (600المكونة من 

 فيوأكرم الحوراني وصبري العسلياللطيف البغدادي والمشير عبد الحكيم عامر في مصر،
.الذي ضغط عليه لرفع الحظر على الحزبنيكيتا خروتشوفوسورية..ثم غادر إلى مووسكو للجتماع مع 

الشيوعي ولكن ناصر رفض، مشيرا إلى أنه شأن داخلي وليس موضوعا للمناقشة وفوجئ
خروتشوف لجوابه ولم يكمل حديثه معه لن خروشوف كان بحاجة لحليف بالشرق العربي ولو رمزيا

 غادر عبد الناصر التحاد السوفياتي بطائرة متوجها لبلغراد للقاء الرئيس تيتو1958تموز 14/13وفي 
وتم ابلغه بالطائرة بان الضباط الحرار بالعراق قاموا بنقلبا على الملكية ونوري وسعيد الرجل الكثر
تئاثرا بريطانية  ومرت طائرته بالجواء العراقية واروسل برقية تهنئة جاء فيها .ان المسيرة المقدوسة

التي تصر عليها المةالعربية وسوف تنقلنا من فوز لخر علم الحرية الذي يرفرف فوق بغداد اليوم وسوف
يحلق فوق عمان والرياض 

 بين1958،حدثت اشتباكات منذ قيام الوحدة المصرية السورية في الول من شباط وفي لبنان
. ولعبد الناصر الذي طالب مساندوه النضمام للجمهوريةكميل شمعونالفصائل المؤيدة للرئيس 

العربية المتحدة،فكلف ناصر العقيد الركن عبد الحميد السراج تقديم مايمكنه من مال،واوسلحة خفيفة 

عبد الكريم قامت حركة الضباط الحرار بالعراق برئاوسة كل من الزعيم الركن 1958 يوليو،14وفي
 باوسقاط النظام الملكي العراقي ومقتل الملك والوصي ونوريوالعقيد الركن عبد السلم عارف قاوسم

السعيد فاعلن عبد الناصر دعمه للثورة العراقية وقال إن "أي هجوم على العراق بمثابة هجوم على
الجمهورية العربية المتحدة

 يوليو، هبطت بشواطئ بيروت قوات من الوسطول السادس المريكي مما اضعف القوى15وفي 
مع عبد الناصر1959مارس 25حيث صار فؤاد شهاب رئيساو التقى في 1959الناصرية. حتى وسبتمر  

 فيما هبطت القواتالزمة في لبنانبحوور نائبه اكرم الحوراني عند الحدود السورية اللبنانية وانتهاء  
 بمطار عمان لمنعهما من السقوط بيدي القوى الموالية لناصر 1958 تموز 15الخاصة البريطانية في 

 أعلن عبد الناصر أنه يدعو حركة الضباط الحرار بالعراق باوسم الجمهورية العربية1958 يوليو19وفي 
المتحدة بانه يدعو  (لتحاد مع العراق  )في حين دعاعبد الكريم قاوسم (لتضامن عربي )وسانده فيه

الشيوعيون والكراد بينما كان البعثيون والقوميون يدعون ( لوحدة فورية ) مما انقسم فيه الشارع
العراقي ووسالت دماء كثيرة ولم يتحق قاي من هذه الشعارات البراقة لعدم وجود نوايا صادقة ولن

 شكل1958السلطة كانت ول زالت الشغل الشاغل لكل المسؤولين بكل الدول العربية ,وفي خريف 
 للشراف على التطورات بسورية بعدوصلح البيطارناصر لجنة ثلثية من زكريا محي الدين و الحوراني،

لتي حولهااان قرر ان يكون عملها بالقاهرة مما يعني محاولة منه لضعاف الحركة البعثية بسورية 
 من خلل وسجن ونفي بعض  اصحاب الراضي الذين اعترضوالدولة بوليسيةالسراج وهو بعثي ايظا  

 قدم1959لشيوعية,وفي عام اعلى إدخال الصلح الزراعي المصريلسوريةواعتقال بعض القيادات  
عبد الناصر جوائز اكاديمية للعديد من الدباء والعلماء منهم عميد الدب العربي المعاصر طه حسين 

عبد الناصر يقدم جائزة وطنية في الداب للكاتب الضرير طه حسين 
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قام عبد الناصر بزيارة للمنصورة التي اوستقبلته جماهيرها بترحيب عارم كما بالصورة 1960وفي عام 

 زار عبد الناصر دمش واوستقبلته الف الجماهير 1960في اوكتوبر و

،أمم ناصر الصحافة المصرية،التي بدئات تنقد كل القوى التي تنتقد وسياوسات عبد1960وفي وسنة 
الناصر ومنهم  الخوان المسلمين و الشيوعيين والبعثيين ومووست وسياوسة التعذيب ضد بعظهم مما

تزايد تدريجيا خصوم واعداء الوحدة المصرية السورية 

 عاصر عبد الناصر انجاز السوفييت بناءبحيرة السد العالي بجنوب مصر1971/1960وبين 
م ومساحته111م وارتفاعه 85م وعمقه 980م وعرضه 3830باتجاه السودان وطوله 

الف هكتار ويتسع لخزن ثلثة واربعين مليون متر مكعب من الماء ويمكن أن يمر خلل650
ويكفي لوسقاء متر مكعب من الماء بالثانية الواحدة.11,000السد تدفق مائي يصل إلى 

نهر النيل على وسد مائيوهو  ميكاواط 2100الف هكتار زراعي وتوليد طاقة كهبائية بمقدار 700
توجد محطة كهرباء عند مخارج النفاق حيث يتفرع كل نفق لفرعين مركب علىبجنوب مصر. كما 

 ميجاوات والقدرة175 توربينة قدرةكل منها  12كل منهما توربينة لتوليد الكهرباء: وعدد التوربينات 
 مليار كيلووات وساعة/ 10 ميجاوات و الطاقة الكهربا ئية الجمالية المنتجة 2100الجمالية للمحطة 

 بمساعدة الرئيس السوفياتي الوكراني الصلجمال عبد الناصروتم انشاؤه بعهد 
 شبهخروشوف و ساعد السد التحكم اكثر بتدفق المياه والتخفيف من آثار الفيضانات 

 ويستخدم لتوليد الكهرباء وعمل ببنائه اربعمائة خبير وتقني سوفياتيالسنوية للنيل
.وكانت1971 وافتتح عام 1970 مولد كهربائي عام  12.واضيفت له1968وأكمل بناؤه عام 

منها من قبل3/1تكاليفه الجمالية مليار دولر تحملها التحاد السوفيتي وتنازل عن 
التحاد السوفييتي.

,

بحيرة السد العالي

 مشروعا122واشارت الهيئة الدولية للسدود والشركات الكبري بئان مشروع السد العالي واحد من 
عملقا هندوسيا بالقرن العشرين.منها نفق المانش الذي يربط بين بريطانية وفرنسة  ومطار شك لب

 منالنيلــحيث وفر لمصر رصيدها الوستراتيجي من المياه بعد أن كانت مياه هونج كونجكوك في 
.2001أشهر الفيضانات تذهب للبحر البيض عدا خمسة مليارات متر مكعب تم احتجازها.عام .

أدى السد العالي إلتقليل خصوبة نهر النيل وعدم The Environmentومن وجهة نظر البيئة  

تعويض المصبات بدمياط ورأس البر بالطمي ( الغرين او الدلتا) مما يهدد بغرق الدلتا بعد
نحو أكثر من مائة عام وبسبب  الحتباس الحراري وذوبان الجليد بالقطبين الشمالي

والجنوبي سبب تئاثيره  السلبي على طبقة الوزون.الجوية 
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الحسن بنوتجدر الشارة إلى أن أول من اشار لبناء مثل هذا السد العالم المصري 
م).و لم يستطع تنفيذه لعدم توفر1029م وتوفى عام 965 ولد عام الحسن بن الهيثم

اللت والرادة اللزمة

،وسعى عبد الناصرلتروسيخ مكانته كقائد للعالم العربي والوسلمي من خلل للترويج1961وفي عام
لفكرة جدلية وترابط العروبة كقومية والوسلم كفكر وانهما ل يتعارضان مع القوميات والديان الخرى

ول مع الصلحيات الجتماعية والسياوسية والقتصادية 

م/972هجري و359م/970 الذي تئاوسس بين الزهرومن اجل الترويج لهذه الفكرة توجه لمؤوسسة 
هجري من قبل (الجنرال جوهر الصقلي )لصالح الخليفة المعز لدين ا الفاطمي ولد بالمهدية361

م وصار الخليفة الفاطمي الرابع بئا فريقيةحيث بدئات975وتوفي بالقاهرة عام 932بتونس عام 
وحكمها حتى وفاته ويعتبرايظا المام الرابع935م والول بمصر حيث وصلها عام 909حركتهم فيها عام 

عشر من ائمة الشيعة الوسماعيلية ( النزارية الدرزية بسورية ولبنان )كما اشرنا

 وسقط الفاطميون وصار الزهر بعد وسقوطهم يخضع للمذهب الشافعي السني1171وفي عام 
.المعتدل الذي انتشر بكل دول بلدالشام ومثلهالمذهب الزيدي باليمن و المذهب الباضي الخارجي

بسلطنة عمان وهو الخر كمذهب المالكي بدول شمال افريقية والمذهبين الحنفي والجعفري
 المذهب الصفوي بايران وهو غير مذهب جعفرالشيعي بالعراق مذاهبا معتدلة نسبيا بالمقارنة مع

كالمذهبين الكثر محافظة وتزمتا الحنبلي والوهابي بالسعودية والكويتالصادق بل مذهب متطرف 
والمارات والبحرين وقطر فئاتجه عبد الناصر لعلماء الزهر كثقل موازن لنفوذ الخوان

المسلمين،فاعطى توجياته لوزارات الوقاف والداخلية والتعليم والعلم للعمل مع علماء الزهر على
اجراء تغيير وتطوير وتجديد وتحديث بمناهجه التي كانت متدنية كثيرا،وتضمنت خطته إنشاء مدارس

مج المحاكم الدينية والمدنية.وانشاء معاهد هندوسة وطب ولغة وتاريخ وجغرافية واثار ودمختلطة
وعدم الهتمام فقط بالفقه

هجري بعهد السلطان العثماني وسليمان1090م/1679واقنع شيخ الزهر وهو منصب نشئا عام 
 ليتولى رئاوسة علمائه،ويشرف على شئونه الداريةوقرر ان يكون اول1691/1687الثالث حكم بين 

هجري وفاته1090م/1679مفت للزهر هو محمد الخراش كان على المذهب المالكي وتمشيخ بين 
 ثم1908هجري.وصار مفتي الزهر يسمى بفرمان من السلطان العثماني حتى عام 1101م/1690

 وهو محمد39صار الشيخ رقم 1952يوليو 1بقرار وسلطان بعهد الخديوية الزهر.ومنذ ثورة 
هجري1373م/1954هجري و 1371م/1952الخضرحسنبين 

هجري و1377م1958 كان الشيخ الحادي والربعون وهو محمود شلتوت حكم بين 1961وفي عام 
 مذهبينوالدروز العلويين اعتبر فيها طائفيتي فتوىهجري واقنعه عبد الناصرواصدر 1383م/1963

اوسلميين حيث كان تعتبران من العديد من المذاهب الوسلمية ماعدى مذاهب الزيدية والجعفرية
والباظية على انهما من مذاهب الزندقة علما بان مفتي الزهر الحالي وهو المفتي ثمانية والربعين

هجري 1431م/ربيع الثاني 2010فهو د احمد الطيب منذ مارس 

 فرض عبد الناصر تدابيرا ذات طبيعة اشتراكية منها تأميم قطاعات واوسعة من1961وفي يوليو 
القتصاد السوري بمحاولة منه لضعاف القوى البرجوازية مما تسبب في أزمة اقتصادية.

 شنت وحدات انفصالية من الجيش بقيادة مدير مكتب المشير عامر1961  وسبتمبر28وفي
 انقلبا بدمشق،معلنة انفصال وسوريا عن الجمهورية العربية المتحدة،عبد الكريم النحلوي

واشتبكت معهم وحدات الجيش الموالية للتحاد بشمال وسورية وحدثت مظاهرات مؤيدة
 لدعم حلفائهاللذقية أروسل ناصرقوات خاصة لمصرية إلى ولناصر بالمدن السورية الكبرى 

لكنه انسحب منها بعد يومين،معلل ذلك برغبته عدم حدوث قتال بين الدول العربية.وقبل
 أكتوبر،واعترف بالحكومة السورية وألقى5انفصال وسوريا عن الجمهورية العربية المتحدة يوم 

اللوم بانهيارها التدخل من قبل بعض الحكومات العربية واوسرائيل وعانى ناصر كما يقول هيكل
ما يشبه النهيار العصبي وبدأت صحته بالتدهور وبدأ التدخين بشكل اكثر

،أصدر ناصر مروسوما يقضي بسحب بعض صلحيات تنصيب ونقل القيادات1961وفي أواخر
العسكرية من زميله عبد الحكيم عامر الذي ثبت تقاعسه ومواقفه النفعالية والمترددة  و

يكون معاييرالترقية تقوم على القدمية والكفائة غير ان ناصر تخلى عنها بسبب تقيام

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B0%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1#cite_note-.D8.AF.D9.88.D9.8A.D8.B4.D8.A7231-148
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%8A%D9%88%D9%86_(%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AB%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AB%D9%85


عامربتئاليب عدد من الضباط ضد ناصر الذب كان ضعيفا تجاه عامر 

 و الرئيس اليوغسلفي تيتو،وسوكارنو،قام كل من عبد الناصر و الرئيس الندونيسي 1961وفي عام 
) التي كان هدفها تروسيخ عدم النحيازNAM (حركة عدم النحيازوالرئيس الهندي نهرو بتأوسيس 

وتعزيز السلم العالمي ومكافحة الوستعمار،وزيادة التعاون القتصادي فيما بين البلدان النامية.وفي
صار رئيسا لها عندماانعقد المؤتمر الثاني للمنظمة بالقاهرة.1964وسنة 

،بدأ عبد الناصر برنامجا لتأميم بعض المنشئات لعتبارات وسياوسية اكثر1961وفي تشرين الول وسنة 
منها اقتصادية معتبرا ان اعتماد قراراته الشتراكية وسيكون حل لبعض مشاكل بلده.من أجل تروسيخ

51قاعدته الشعبية ومواجهة نفوذبعض الضباط المتذمرين فوصلت ملكية الحكومة من الشركات   /

ةل قت دعما من عبد1899اوستقلت امارة الكويت من بريطانية التي احتلتها عام 1961وفي عام 
الناصر عندما اراد الزعيم عبد الكريم قاوسم غزوها 

 وضع عبد الناصر دوستورا جديدا وميثاقا وطنيا تعهد فيه بسعيه لضمان للرعاية  وبناء1962وفي عام
مساكن بأوسعار معقولة،ومدارس مهنية،ومزيد من الحقوق للمرأة و تووسيع قناة السويس.وأصدررقانون
تحدد الحد الدنى لجور العمال،وتحديد نسبة لهم من الرباح،والتعليم المجاني وتخفيض عدد وساعات
العمل، وتشجيع مشاركتهم بادارا المصانع .و الترويج للنمو الزراعي،للحد من الفقربالريف .وغير اوسم

.الذي ظم عناصرا انتهازية ومصلحية ومسلكية ووساهمالتحاد الشتراكي العربيالتحاد الوطني إلى 
،بمن فيهم من ضباط الجيش. ممادفعالوسلميينبئاضعاف بقية القوى السياوسية ووسجن آلف من 

 إلى تقديم اوستقالتهم احتجاجا وحسين الشافعيمساعداه عبد اللطيف البغدادي 

 واعتبر ناصر اوستقللها1830 بعد اوستعمار فرنسي بدئا عام اوستقلت الجزائر،1962 في تموز وسنة 5و
صرا لجهوده بدعمها ماديا ومعنويا ن

تمكنت حركة الضباط الحرار باليمن الشمالي برئاوسة العقيدعبد ا السلل1962 من ايلول 27وفي 
1829 خاضها لبريطانية منذ عام 1967عزل المام بدر ملك شمال اليمن حيث كان جنوبه حتى عام 

والتجئا البدر وأنصاره من القبائل للمملكة العربية السعودية التيمدتهم بالسلح المر الذي اضطر فيه
-طلب مساعدة مصرالتي تورطت بحرب اهلية طويلة وذات طبيعة قبلية1962 وسبتمبر 30السللفي 

بأن1968 وسحب قواته منها بعد خسائر بشرية ومعنوية كبيرة قال عنها 1967باليمن واضطر عام 
التدخل باليمن كان وسوء تقديروستراتيجي

.1964الرئيس عبد ا السلل وعبد الناصر عند وصوله إلى صنعاء،في أبريل 

 أطاح انقلب عسكري في العراق بقيادة تحالف بعثي-ناصري بعبد الكريم قاوسم1963   شباط 8وفي 
الذي قتل باليوم الثاني وجيئ بخصمه العقيد عبد السلم عارف الذي كان معتقل من قبل قاوسم

بسبب دعوته للوحدة مع عبد الناصر وعند اوستلمه للسلطة تنكر للوحدة وتجاهله عبد الناصر بعدما
رئاي فيه رجل وسلطويا فقط وطائفيا وانتقاميا  

لنفصالية غير انا اطاح تحالف بعثي ناصري بالحكومة السورية 1963 مارس من نفس عام 8وفي 
البعثيين السوريين الجدد لم يعيدوا طرح فكرةالوحدة مع عبد الناصر الذي لم يفكر هو الخر بها 

 أروسلت الحكومتان البعثيتان العراقية والسورية بشكل منفرد1963 مارس من نفس عام 14ففي 
وفودا لمصر ( للتشرف) بمقابة عبد الناصر ورجاؤه للموافقة على اقامة  ليس وحدة بل (اتحادا عربيا

وخلل اجتماعاته به بكل منهما ظهر ناصر منتصرا1963 نيسان من نفس عام 17/15جديدا.وفي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1#cite_note-158
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_8_%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B7_1963
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1#cite_note-.D8.A3.D8.A8.D9.88_.D8.A7.D9.84.D8.B1.D9.8A.D8.B4209-156
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B3%D9%88%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Nasser_and_Sallal_in_Sanaa.jpg


ومنتقدا1961وواعظا ومنتقدا بعثي وسورية لمساهمتهم بالتعجيل بانفصال وسورية عن مصر في ايلول 
بعثي العراق على انهم فشلوا بئاقامة علقة متوازنة مع اكراد بلدهم الذين اعادوا لتمردهم بنفس

 ابريل17 واتفق واياهما على صيغة ( وحدة  فيدرالي) يكون هو لولبها فوافقوا ووقعوا في 1963عام 
) ولكنه بقي حبرا على ورق عندما تخلى بعثيو وسوريةعنه1963ما وسمي ( اتفاق ابرل نيسان 

18وانشغال بعثيو العراق بتصفية الشيوعين فوصفهم عبد الناصر (الفاشيين) ووسقط بعثيو العراق في 
 بئانقلب قادع العقيد الركن عبد السلم الذي كان من دعاة الوحدة1963تشرين ثاني من عام 

 فيما لم يستطع1963 شباط 9الفورية مع( ج ع م )ولم يوافقه عبد الكريم قاوسم الذي اغتيل في 
 بسقوط1966 نيسان 16عبد السلم باقمة اي نوع من التنسيق مع عبد الناصر حتى وفاته في 

طائرة الهليوكوبتر التي كانت تقله مع عدد من الوزراء والمسؤولين المدنين والعسكرين بالبصرة و

 وساهم عبد الناصر بتئاوسيس منظمة الوحدة الفريقية التي صار مقرها اديس1963مايس 22وفي 
ابابا بالحبشة / اثيوبية ولم ينجح بجعل مقرها القاهرة على الرغم من ان غالبية الدول الفريقية التي

كانت مستقلة حتى حينه هي عربية واوسلمية منها  ( مصر والسودان وليبية وتونس والمغرب
والجزائر وموريتانية وتشاد ومالي والسنيغال والصومال ) 

 بالقاهرة،على امل وضع وستاتيجية عربيةقمة الجامعة العربية،دعا عبد الناصر لعقد 1964وفي يناير 
 وحرمان الردن منه واعتباره مننهر الردنموحدة ضد خطط إوسرائيل لوستحواذها على معظم مياه 

اعمال الحرب وابدى توددا للملك حسين وللملك السعودي فيصل ولملك المغرب محمد الخامس
واشار بالجتماع مشيرا بئان اوسرائيل لم تكن لتجرئ على القيام بمثل هذه الجريمة القتصادية

لذي وصل لمرحلة كارثية وتم التفاق على عدم اعلناوالسياوسية لول الضعف والنقسام العربي 
) ودعا لتشجيع1948حرب عسكرية روسمية ضدها (وكئانه يقول بئانها وستنتصركما انتصرت عام 

( حرب العصابات ) على حدودها المصرية والسورية والردنية واللبنانية وتشجيع المنظمات
الفلسطينية على العمل الفدائي بحظور ممثل فلسطين احمد الشقيري الذي خلف امين الحسيني 

 اثناء قمة جامعةعبد السلم عارف وعبد الناصر والرئيس العراقي أحمد بن بلةالرئيس الجزائري 
.1964الدول العربية بالوسكندرية،بسبتمبر 

.بالكويت على يدي عدد من الفلسطينيينمنظمة التحرير الفلسطينية ظهرت 1964وفي مايو
المقيمين فيها برئاوسة ياوسر عرفات 

 شكلي معروفةاوستفتاء( اعاد عبد الناصر انتخاب نفسه رئيسا للجمهورية )بعد 1965مارس 25وفي 
نتيجيته وسلفا لصالح لنه كان المرشح الوحيد حيث حظر القانون ترشح جميع خصومه السياوسيين

إبراهيم الشاذلي البن الول لمه بعد أخت تكبره بثلث سنوات وأخبمن فيهم وسيد قطب 
ولد وسيد قطبمن أبيه غير شقيق يكبره بجيل كامل .وكان أبوه عضو ا بالحزب الوطني .

 وبها تلقى تعليمه الولي والتحقمحافظة أوسيوط إحدى قرى موشا بقرية 1906اكتوبر / تشرين 
 و عمل هـ1352 م /1933 وتخرج عامبدار العلوم ثم التحق بالقاهرةبمدروسة المعلمين الولية 
كان ظمن بعثة وزارة1949/1947كان عضوا بحزب الوفد وبين 1946/1936بوظائف تربوية وإدارية وبين 

 وخاضالخوان المسلمينهجري.وانضم لجماعة 1370   /م1950التربية للوليات المتحدة وعاد عام 
 وانتهت بالقبض عليه ومحاكمته بتهمة م1954معهم محنتهم التي بدأت مع عبد الناصر منذ عام 

 وله العديد من هـ1385 / م1966 من اب28التآمر على نظام الحكم وادين بالعدام وتنفذ فيه في
 والفكر الوسلمي.الحضارة الوسلميةالمؤلفات والكتابات حول 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1385_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1966
https://ar.wikipedia.org/wiki/1954
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1950
https://ar.wikipedia.org/wiki/1352_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B4%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_1965
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1#cite_note-.D8.A3.D8.A8.D9.88_.D8.A7.D9.84.D8.B1.D9.8A.D8.B4_222-223-164
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_1964_(%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Nasser,_Arif_and_Ben_Bella.jpg


1966وسيد قطب بإحدى جلسات المحاكمةبالقاهرة عام 

،حذرالرئيس السوفييتي بريجنيف عبد الناصر من هجوم إوسرائيلي وشيك على1967وفي أوائل وسنة 
 قال بئان التحذير ل أوساس له من الصحة"محمد فوزيوسورية على الرغم من أن رئيس هيئة الركان 

 مايس قام الملك حسين13ومع ذلك اوستخدم عبد الناصر التحذيرات الوسرائيلية ضد وسورية ,وفي 
الذي كان ناصر يتهمه بعدم اوستعداده للمشاركة بحرب ضد اوسرائيل معركة مع إوسرائيل بابلغ
14السفارة المصرية بعمان بوجود تواطئ امريكي واوسرائيلي لجر مصر لحرب فاروسل ناصر في  
21مايو،قواته نحو شمال وسيناء وطالب بسحب قوات الطوارئ الدولية من شمال وسيناء.,وفي 

Le Detrot de،أمر المشير عبد الحكيم عامر تحريك قطعات عسكرية لمحاصرة مضيق تيرانمايو
Teran الكفاءومع ذلكللطيارين،على البحر الحمر ودون علم عبد الناصر و قال أن وسلح الجو يفتقر 

قال إذا هاجمت إوسرائيل،وستكون لمصر ميزة كثرة عددالقوى االقوات المسلحة مما يمكنها الوقوف
بوجه القوات الوسرائيلية لمدة أوسبوعين على القل،مع ضغوط الجماهير والحكومات العربية .مما

 أعلن عبد الناصر أن1967 مايو26وسيسمح ببدء الجهود الدبلوماوسية لوقف إطلق النار.,وفي 
 اعلن حسين ملك الردن عن تضامنه مع كل مايو30هدفناتدمير القدرات العسكرية الوسرائيلية "وفي 

2 صدام للهجوم على ايران وفي 1980من وسورية ومصر ضد التهديداتالوسرائيلية .مثلما وساند عام 
 لغزو الكويت من اجل تحطيم القدرات العسكرية والقتصادية العراقية 1990من اب 

 ملك الردن بمقر القيادة العليا للقوات المسلحة بالقاهرة قبل توقيع المشير عامر وناصر وحسين
.1967 مايو 30معاهدة دفاع مشترك،

 من القدرات75 المريكي الصنع من تحطيم /وسلح الجو الوسرائيلي تمكن 1967، يونيو5وفي فجر 
الجوية المصرية من مطارات وطائرات وسوفيتية الصنع قبل ان يصل الطياريين المصريين لمواقع وحداتهم

.العريشواخترقت وحدات مدرعة إوسرائيلية خطوط الدفاع المصرية واوستولت على مدينة 

وفي اليوم التالي،أمر المشير عامر انسحاب فوري للقوات المصرية من وسيناء، مما تسبب بسقوط
قتل الف الجنود وهم بحالت انسحاب وهزيمة نفسية,وكما يقول السادات بان عبد الناصر لم يعلم
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https://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
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.فئاوسرع لمقرشرم الشيخبخطورة الوضع الحالي إل عندما اعلن الوسرائيليون بانهم وسيطروا على 
قيادة الجيش للوستفسار عن الوضع العسكري.حيث بدئا ناصر يصرخ كيف يحصل هذاالتراجع  يا

عامر ؟ الذي يجيبه انها الحرب ياجمال 

وهضبة من الردن،والضفة الغربية من مصر وقطاع غزةثم اوستولت إوسرائيل بسهولة على وسيناء 
 من وسورية، وبالرغم من ذلك كان الكثير من العرب يودون لويصدقوا ما يذيعه باذاعة القاهرةالجولن

الصحفي المهرج احمد وسعيد بئان القوات المصرية مستمرة بالحاق هزائم بالقوات الوسرائيلية
المهاجمة 

أعلن ناصر على شاشات التلفزيون للمواطنين هزيمة بلدهم.وأعلن مسؤوليته1967 يونيو، 9وفي 
خرج،الذي رفض المنصب..فزكريا محيي الدينعلى الهزيمة واعلن اوستقالته من الحكم لنائبه آنذاك 

واغلبهم من الفلحينمئات اللف من المتعاطفين مع ناصر بمظاهرات حاشدة بجميع أنحاء مصر
الميين والعمال العاطلين عن العمل وبعض المثقفين الذين كانوا ل يزالوا يرون فيه قائدا

وليس حاكما جائرا ونزيها وليس مستغل وسارقا وشجاعا ومثقفا ولزال ممكنا له ان يئاخذ
بيديها نحو مستقبل افضل .فنزلت لشوارع المدن الكبرى بمصر بشكل طوعي وعفوي

على ان يبقى بمنصبه مما لم يعد لئاي عسكري او سياسي مصري ان يتجاهل حب
 وشاركتهم)وهم يهتفون (نحن جنودك،يا جمال!الشعب لعبد الناصر حتى مع جوعه وعوزه .

جماهير ببعض بعض العواصم العربيةوخاصة بغزة ودمشق وبيروت وعمان / الردن وبغداد وصنعاء 

1967 يونيو 9متظاهرون مصريون يحتجون على اوستقالة عبد الناصر،في 

،تعيين ناصر اللواء الركن محمد يوليو11فتراجع عبد الناصر بمساء نفس اليوم عن اوستقالته وقرر في 
فوزي قائدا عام للقوات المسلحة بديل عن عامر.الذي قام وستمائة من اتباعه وطالبوا بإعادته فرفض
عبد الناصر وقرر إقالة ثلثين من القيادات العسكرية الموالية لعامر الذي اعد خطة لغتيال عبد الناصر

 وتئاوسى عبد الناصر لفقدانه لقرب1967 وسبتمبر 17او الطاحة به فلم تنجح (فئانتحراو اغتيل ) في 
شخص له غير  انه اضاف لنفسه منصب القائد العام للقوات المسلحة الذي كان يحتله عامر  وامر

مباشرة باعتقال عشرات من ضباط الجيش والمخابرات الموالين لعامر.وكئانه يتهمهم ليس فقط
بالئاهمال بل لربما بالتواطئ والخيانة 

 في الخرطوم حيث ظهر دور الملكقمة جامعة الدول العربية تم انعقاد 1967 اغسطس 29وفي 
.) وهي  ل الخرطومالسعودي الذي أعلن وقف إطلق النار باليمن واختتمت القمة بما يسمى (بلئات

تفاوض ول صلح ول اعتراف باوسرائيل ) وموافقة اعضاء القمة على تمويل مصر للوستمرار باوستيراد
اوسلحة من التحاد السوفيتي وقطع العلقات الدبلوماوسية مع الوليات المتحدة وقرار ايقاف ضخ النفط

 التي اوستمرتThe Petrol Clashلمدة اوسبوع للدول الوربية الغربية وعرف ما وسمي بازمة البترول 
العديد من الدول الوربية تبرر انكماش نمو اقتصادياتها و زيادة البطالةفيها بسبب المقاطعة البترولية

التي فرضها العرب على الغرب..كما ان وزير خارجية نكسون وخليفته ريكان وهو اليهود اللماني
مع1938 بمدينة فورث بالمانية لب معلم هرب عام 1923ولد في مايس Henz Alfred Kisingerالصل 

, وحصل على الجنسيةنيويوركعائلته  للوليات المتحدةو التحق كيسنجر بمعهد جورج واشنطن في 
 فئالتحق بالجيش بصفة خبير وشغل منصب وزير الخارجية المريكيةومستشار1948المريكية عام 

.حيث لعب دورا بارزا باقامة علقات الولياتريتشارد نيكسون بحكومة 1977/ 1973المن القومي بين 
  التي يتعطف معها بشكل كامل وبين مصر والردنإوسرائيل وزياراته المكوكية بين الصينالمتحدة مع 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D9%85%D8%AD%D9%8A%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
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 رئيساا1983. كما عينه الرئيس رونالد ريغان عام 1978 عام باتفاقية كامب ديفيدووسورية وانتهت 
عينه الرئيس2001للهيئة الفيدرالية لتطوير السياوسة الميركية مع دول امريكة الووسطى. وفي عام 

2001جورج بوش (البن) رئيساا للجنة التحقيق بأوسباب هجمات الحادي عشر من وسبتمبر/أيلول 

، الذي دعا لنسحاب إسرائيل من242  قرار مجلس المن رقم  صدر 1967نوفمبر،22وفي 
 حزيران فوافق عليه ناصر والحكومة السورية والحكومة الردنية5الراضي المحتلة بعد 

 لنها لزالت تحتل الراضي السورية 2016فيمالم تطبقه اسرائيل حتى الن 

1839 اوستقلت اليمن الجنوبي وغادر ميناء عدن اخر جندي بريطانيتواجد فيها منذ عام 1967وفي عام 

 ضد اوسرئيل على امل وستعادة الراضي التيحرب الوستنزاف،شجع عبد الناصر  1968وفي يناير 
احتلتها ونظم وحدات لشن هجمات ضد مواقع إوسرائيلية شرق قناة السويس

 بالوسلحة والموال بعد أدائهم ضد القوات الوسرائيلية فيحركة فتحمد عبد الناصر 1968 وفي مارس 
 في ذلك الشهر.فردت إوسرائيل على القصف المصري بغارات الكوماندوز،بقصف مدفعيمعركة الكرامة

وغارات جوية.مما ادنى نزوح مدنيين من المدن المصرية على طول الضفة الغربية لقناة السويس
فأوقف ناصر جميع النشطة العسكرية ضد اوسرائيل ونصح ياوسر عرفات بالبحث عن مطالب معقولة

 تضم الضفة الغربية وقطاع غزة.مما يعني بئانه امن بئاندولة فلسطينيةللتفاوض مع إوسرائيل لقامة 
القضية الفلسطينية يجب ان تكون بين يدي قيادات فلسطينية وان ياوسر عرفات اقرب القادة

أصدرعبد الناصر بيانا نص على اوستعادة الحريات المدنية وزيادة1968، مارس30الفلسطين له ,وفي 
  عن السلطة التنفيذية ومحاولة التخلص من العناصر الفاوسدة.وتعيين ثمانية وزراءالبرلماناوستقلل 

مدنيين بدل من العديد من أعضاء التحاد الشتراكي العربي الذين غالبيتهم من النتهازيين 

عينكل من انور السادات وحسين الشافعي بمنصبي نائب الرئيس بدل من نائبه1968وفي ديسمبر 
صبري فيما توترت علقاته مع رفيقيه العقيدين خالد محي الدين وزكريا محي الدين

 أطاح بالنظام الملكي الليبي واعتبر ناصر رمزه غير انهمعمر القذافي تمكن العقيد 1969وفي عام 
2012انتهى دكتاتوريا وقتل وهو متخفيا عام 

اوستولى العقيد جعفرالنميري على السلطة بالسودان وقتل معظم القيادات الشيوعية1969وفي عام
بظل صمت عبد الناصر وانتهى بهروبه لمصر

حدث اقتتال بين اللجئين الفلسطين بلبنان ضد قوات مسيحية مارونية خاصة1969وفي مارس 
 بين منظمةاتفاق وتم عقد 1968برئاوسة بشير جميل ووسمير جعجع وتدخل عبد الناصر في نوفمبر

 الذي منح المقاتلين الفلسطينيين حق اوستخدام اراضي جنوبوالجيش اللبنانيالتحرير الفلسطينية 
لبنان  لمهاجمة إوسرائيل

William Rogersالرئيس المريكي على لسان وزير خارجيته مبادرة،قبل عبد الناصر 1970وفي حزيران 

,نيكسونوعمل ايظا وزير خارجية الوليات المتحدة بحكومة الرئيس الجمهوري 2001/1913عاش بين 
وتظمنت وضع حد للعمال.هنري كيسنجر واضمحل دوره لصالح  1973  وسبتمبر /1969من يناير 

العسكريةالفلسطينية ضد اوسرائيل مقابل انسحابها من الراضي المصرية ولم تشر لهضبة الجولن
السورية فلم يوافق عليها حافظ الوسد ول ياوسر عرفات بينما وافق عليها الملك حسين وعبد الناصر

فوافقت إوسرائيل على وقف إطلق النار،على الجبهة المصرية 

وبدأت توترات بين معظم قيادات منظمة التحرير الفلسطينية التي التجئات لسورية ضد الحكومة
لردنية ا

و مساعدة المخابرات والتقنيات السرائيلية والمريكية قام1970 سبتمبر/ ايلول 27وفي 
ملك الردن الحسين بن طلل بورئيس وزراؤه وصفي التل بالتصدي للحركات والمنظمات

الفلسطينية المقيمة بالردن وقتل واعتقل ونفي الغالبية العظمى من كوادرها التي ترى
بجمال عبد الناصر نصيرا لها خاصة وان الرئيس السوري صلح جديد لم يستطع عمل شيئا

لن حافظ السد الذي كان وزيرا للدفاع لم يقبل الدخول بصراع مع الردن ومثله احمد
حسن البكر وصدام ووزير الدفاع حردان التكريتي بينما كان  عبد الناصر يرى بالحركات

والمنظمات الفلسطينية احد العوامل الساسية لمشاغلة اسرائيل التي ل يمكن النتصار
عليها من خلل الجيوش النظامية التي تفتقر للتقنيات التي تتوفر بكثرة وعلى الدوام

لسرائيل ..فتدخل عبد الناصر علنا واستدعى بعض القيادات الفلسطينية ورئيس الوزراء
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%81%D8%AA%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%B1%D9%82%D9%85_242
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8_%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF


 1970 تشرين الثاني  28الردني وصفي التل للقاهرة التي اغتيل فيها في 

،عقد عبد الناصر قمة بالقاهرة ظمت كل الملك حسين وياوسر عرفات--1970 وسبتمبر 27وفي

-- 

 حسين ملك الدن وناصر وعرفات وياسر عرفات وفيصل الول وجمال عبد الناصر 

.تم نشره1949/1948 حرب فلسطين  بومن مؤلفات عبد الناصر المنشورة :هي يومياتي 
1955 منشورات دار المعارف عام فلسفة الثورةو بمطبوعات مجلة آخر ساعة 1955عام 

 1959وفي سبيل الحرية منشورات الشركة العربيةعام 

تعرض عبد الناصر لنوبة قلبية.ونقل لمنزله، حيث فحصه طبيبه الصاوي 1970من ايلول 28وفي 
،ومضاعفات من مرض السكريوالدوالي،تصلب الشرايينحبيبي .وتوفي بعد عدة وساعات بسبب 

شبه الوراثي حيث وسبق وان توفي بالخمسينان اثنان من اشقائه بأمراض القلب وكان من بين
الحاضرين كل من زوجته تحية وبناته واولده وانور السادات ومحمد حسنين هيكل ,وبعيد العلن عن
وفاة عبد الناصر،عمت حالة من الصدمة بالدول العربية والوسلمية وبئاوسرائيل نفسها وحضر جنازته

 تشرين الول محمولة على عربة عسكرية وملفوفة بالعلم المصري وتعزف المووسيقى1بالقاهرة في 
العسكرية الحانا جنائزية و تقدم المودعين الرئيس انور السادات و رؤوساء وملوك وامراء الدول العربية

منظمة.والبكر وصدام وبكاه الملك حسين ورئيس الملك فيصلبئاوستثناء كل من العاهل السعودي 
 مرتين وحضر عدد قليل منمعمر القذافي علنا،وأغمي على ياوسر عرفات التحرير الفلسطينية

 ورئيس الوزراء الفرنسيأليكسي كووسيغينالشخصيات غير العربية منها رئيس الوزراء السوفيتي 
وبكته الجماهير العربية التي لم تبك قبله على اي خليفة اوملك. جاك شابان دلماس

اوحاكم او امير بل بكت على قيادات منها سعد بن ابي وقا وعمرو بن العاص وخالد بن
الوليد وموسى بن نصير وطارق بن زياد وصلح الدين اليوبي وقطز وبيبرز ومحمد علي
باشا وابنه ابراهيم والعقيد يوسف العظمبسورية  وسعد زغلول وعبد الكريم قاسم وبن

ووسارت خلف جنازته جماهير غفيرة قدرت بين خمسة /وسبعة مليين من المشيعين من النساءبيل.
،ناصر حبيب ا وكلنا ناصر).و حاولت الشرطة دوناوالرجال والشباب والشابات يهتفون:(ل إله إل 

تهدئة الحشود، ونتيجة لذلك،تم إجلء معظم الشخصيات الجنبية.وكان المقصد النهائي للموكب هو
مسجد النصر،الذي تم تغيير اوسمه فيما بعدليصبح مسجد عبد الناصر،حيث دفن عبد الناصر.

,,,,,

.وقبره بالقاهرة1970 أكتوبر 1موكب جنازة عبد الناصر حضرها خمسة مليين مشيع بالقاهرة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_(%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%83_%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%B3%D9%8A_%D9%83%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1_%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%84%D8%A8_%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
http://www.palestine-studies.org/enakba/Memoirs/Nasser,%20Memoirs%20of%20the%20First%20Palestine%20War.pdf
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Nasser_brokering_ceasefire_with_Chairman_Arafat_and_King_Hussein.jpg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Nasser%27s_Funeral_Procession.png
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Gamal_Abdel_Nasser_Mosque1.jpg


تدفق اللف من الناس لشوارع  كان رد الفعل العربي عامة هو الحدادحيثNotihghووفقا للصحفي.
المدن الرئيسية بمعظم الدول العربية منها خاصة بيروت التي قتل فيها عشرة أشخاص نتيجة

 يهتفون (ناصر لنالبلدة القديمة عربي خلل 75،000،وسار ما يقرب من القدسللفوضى،وفي 
،السجين السياوسي وسابقا،ومدروسابجامعة ولية أريزونا بعهد جمال عبدشريف حتاتةيموت ).و 

الناصرقال أن:اعظم انجاز عبد الناصر كانت جنازته لن العالم لم ير مرة اخرى جنازة مشى خلفها
خمسة او وستة او وسبعة مليين وهم يبكون طوعا وصدقا 

فكرين العرب منهم: عراء والمل  الذي قال:نزار قبانيكمارثى عبد الناصر العديد من الشل

قــــــتلنــــــــاك.. يا جــــــبــــــلا 
الــــكبــــــريـــــــــاء وآخـــــرا قــنديل 
زيت

يـــــــضــــــــيءل لــــــنـــــــــا، في لــــــيـــــــالي
الـــــشتــــــاء

وآخر وســــيـــف  مــــــن القادوسية 
قتلناك نحن بكلتا يدينا..

وقـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــا:
الـــــــــــــمــــــــــــــنيـــــــــــــــــة

لـــــــــــــــمــــــــــــــاذا 
قـــــــــــبـــــــلـــــــــتا 
الــــــــــــــــمـــــــــــــــجــــــــــــــــ
يء إلــــــــــيـــــــنــــــــــــا؟

فــــــــــــــمـــــــــــــــثـــــــلك كــــــــــــان كــــــثيــــــــراا
عـــلـــينا..

وســـــــــــــقينـــــــــــــاكا 
وســـــــــــــــما 
الـــــــــعـــــــروبـــــــــــــة، حتى 
شــــبعـــــــت..

، حتى احترقت ــــماـــانا رمـــــيـــــنـــاك في نـــــــار  عا

أريـــــــــــــنـــــــــــــاك غــــــــــــــدر
الــــــــــعــــــــــروبــــــــــــة، حتى 
كـــــــــــفــــــــــــرت

لــمـاذا ظــهرت بأرض النفاق.. لماذا ظهرت؟

 قائل ( مات جمال وليس بعجيب أن يموت،فالناس كلهممحمد متولي الشعراويكما رثاة الشيخ 
يموتون،لكن العجيب وليس الزعيم الذى يعمل لك بنفسه طوال عمره لنهاية أجله،لكن الزعيم الذى
يعلمك أن تعمل بنفسك لنفسك طوال عمرك إلى نهاية أجلك،وعلى مقدار تسلسل الخير فيه يكون

)خلود عمره...

Joelشهدت مصر (العصر الذهبي) للثقافة خلل رئاوسة عبد الناصر،وفقا للمؤرخ  1970وحتى عام  
Gordon والمووسيقى،والفنون الجميلة،والدابوالتلفزيون والذاعة، ة  السينم،بمجالت المسرح و.]

 الوسبوعية المريكية بأنه على الرغم من أخطاء وأوجه قصورعبد الناصر غير انهمجلة التايموقالت 
 عاما400أضفى شعورا بالقيمة الشخصية والكرامة الوطنية،التي غابت عن  المصريين والعرب منذ 

 عن1993 وسنة دموع صاحبة الجللةوكتبت عن عبد الناصر قصص ومسرحيات وافلم منها مسلسل 
نبيل الممثل جمال عبد الناصر.وقام بدور فاروق الفيشاوي بطولة مووسى صبريقصة للكاتب 

 بطولة1999 وسنة جمال عبد الناصر. وفيلم أحمد زكي بطولة 1995 وسنة 56  ناصر  وفيلم الحلفاوي
محمد بطولة يووسف السباعي عن حياة 2003 وسنة فارس الرومانسية. ومسلسل خالد الصاوي

 عن1999 وسنة أم كلثوم.ومسلسل ياوسر علي ماهر الممثل جمال عبد الناصر..وقام بدور رياض
.رياض الخولي الممثل جمال عبد الناصر..وقام بدور صابرين بطولة أم كلثومقصة حياة المطربة 

نبيل الحلفاوي الممثل جمال عبد الناصر..وقام بدور صلح السعدنيومسلسل أوراق مصرية بطولة 
أحمد زكي من بطولة محمد أنور السادات عن قصة حياة الرئيس 2001 وسنة أيام الساداتوفيلم 

2006 وسنة العندليب حكاية شعب الممثل محمود الخولي. ومسلسل جمال عبد الناصر،وقام بدور 
مجدي الممثل جمال عبد الناصر بطولة شادي شامل وقام بدور عبد الحليم حافظعن قصة حياة 

 عن قصة حياة2012 وسنة كاريوكا.ومسلسل مجدي كامل بطولة 2008 وسنة ناصر. ومسلسل كامل
صديق الممثل حمادة بركات ومسلسل جمال عبد الناصر..وقام بدور وفاء عامر بطولة تحية كاريوكا

جمال..وقام بدور وباوسم وسمرة جمال وسليمان عن أحداث فترة الستينات بطولة 2014 وسنة العمر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%B3%D9%85%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/2014
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1_(%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1_(%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A1_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/2012
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%83%D8%A7_(%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%8A_%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/2008
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_(%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%8A_%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%8A_%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8
https://ar.wikipedia.org/wiki/2006
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A8_%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B4%D8%B9%D8%A8_(%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B2%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/2001
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85_%D9%83%D9%84%D8%AB%D9%88%D9%85_(%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%A8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/1999
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85_%D9%83%D9%84%D8%AB%D9%88%D9%85_(%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1
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 بدور الرئيسلويس جووست جونيور، من بطولة وسادات وفيلم جمال وسليمان الممثل عبد الناصر
. جون رايز-ديفيس الويلزي الممثل جمال عبد الناصر، وقام بدور الساداتمحمد أنور 

ومن النتقاد التي وجهت لعبد الناصر جائت مناطراف عديدة منها
 ويقول السياوسي المصري علء الدوسوقي أن أكبر أوجه1922حزب الوفد..الذي حكم البلد منذ عام 

،أصدر وزير الرشاد قرارا بإلغاء تراخيص1954 هو عدم وجود الدمقراطية..ففي عام 1952القصور بثورة 
اثنين واربعين صحيفة ومجلة ,وقمع عبد الناصر الصحافة وجعلها بوقا لسياوساته حيث أقال وحبس

صحيفة (مؤوسس مصطفى أمينصحفيين انتقدوه أو خالفوا وسياوساته حتى المقربين منهم له مثل 
) وأحمد أبو الفتحدار الهلل ورئيس مجلس إدارة المصور (رئيس تحرير وفكري أباظة) أخبار اليوم

(مؤوسس جريدة المصري).وكتب المؤرخ عبد العظيم رمضان أن عبد الناصر كان زعيما غير عقلني
لنه اعتمد على عناصر غير كفوئةل.1967  حرب وغير مسؤول،وهو المسؤول عن هزيمة مصر في 

 

ومن الخوان المسلمين الذين منعهم من مماروسة انشطتهم السياوسية واعتقل العشراات منهم
واعدم بعضا من اعضائهم وخاصة الخوان المسلمين الذين يصفون حكمه بالمستبد والشيطاني

ومن البعثين السوريين الذين تعرضوا للتعذيب وإذابة جثث المعارضين بمادة حامظ الوسيد-لخفاء
اثارها مما كانت أحد الوسباب الرئيسية التي عجلت لنفصال وسورية التي كان بعثيوها هم الذين نادوا

وضحوا من اجلها ,كما ان الفريق محمد نجيب الذي اوستغل ناصر وجماعته من الضباط الحرار رتبته
العسكرية الكبيرة وثقافته اللية ووسمعته بين الضباط والمجتمع وصار اول رئيس للوزراء والجمهورية

 وفرض عليه اقامة جبرية بقي فيها1954 غير ان ناصر ناصبه العداء واقصاه من الحكم عام 1952عام 
حتى بعد وفاة عبد الناصر وكتب الرئيس نجيب بمذكراته بأن عبد الناصر تساهل بتوقيع اتفاقية الجلء

مع النكليز وأعطى لهم امتيازات عسكرية واقتصادية مقابل الحصول على دعم بريطاني وأمريكي
 الذي كانت له معهMilz KOplanبصراعه ضد واكد هذه التهم حسن التهامي عن طريق مايلز كوبلند

علقات شخصية.كما جائته انتقادات من بعض الكتاب ومنهم توفيق الحكيم الذي كان احد الذين قرئا
لهم كما اشرنا ومع ذلك فان توفيق الحكيم وصف عبد الناصر بأنه (وسلطان الخلط) الذي يتقن فن

الخطابة،ولكن ليس لديه خطة فعلية لتحقيق أهدافه المعلنة,ويرى أوستاذ العلوم السياوسية المريكي
Marc Cooperتركة عبد الناصر تمثلت في  ( عدم الوستقرار) بسبب اعتماده على السلطة بئان 

الشخصية وعدم وجود مؤوسسات تتمتع باوستقلل حقيقي بما فيها المؤوسسات القضائية 

 واغتياله في1971الرئيس المشير الركن انور السادات بين و ثانيا-
1981تشرين اول 6

تزوجها  دنقلمن مدينة  )ست البرين( سنة من أم مصرية تدعى بمحافظة المنوفية ميت أبو الكوم  بقرية1918ولد عام 
والده حينما كان يعمل مع الفريق الطبي البريطاني بالسودان، وكان السادات يفخر بأن يكون بصحبة جدته التي كان الرجال
يقفون لتحيتها حينما تكون مارة رغم أميتها،إل أنها كانت تملك حكمة حتى أن بعض النسوة والرجال اللواتي والذين لديهم

وكانت جدته ووالدته تحكيان له قصصا.مشاكل تأخذ بنصيحتها خاصة وانها تملك مهارة بتقديم وصفات اعشاب لبعض المرضى
دس السم لمصطفى عن مآثرالحروب القديمةوعن بعض المناضلين المعاصرين ونضالهم من أجل الستقلل الوطني، مثل (قصة

بواسطة البريطانيين) الذين أرادو اخماد رفض الشعب لحتللهم لمصر،فتعلم بأن البريطانيين أشرار وانتهت القرية كامل
وانسحاب القوات المصرية من المنطقة Lee Stark بالنسبة للسادات مع رجوع والده من السودان،حيث فقد عمله أثراغتيال

 لمنزل صغير اخا واختا لنور13فانتقلت اسرته المكونة من والده وزوجاته الثلث وأطفالهن الذين صار مجموعهم 
,وفي عام1935ودرس البتدائة والمتوسطة والثانوية التي تخرج منها عام وكان عمره ست سنوات، بالقاهرة بكوبري القبة

 وقع رئيس الوزراء مصطفى الناس اتفاقية مع النكليز سمحت بزيادة عدد القوات المصرية فالتحق انور بالكية1936
إقبال عفيفي)(وتزوج انور لول مرة من السيدة .,مصر جنوب منقباد وتم تعيينه بمدينة1938العسكرية وتخرج ملزما عام 
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التي تنتمي لصول تركيةوتربطها قرابة مع الخديوي عباس،وتمتلك أسرتها واستمرزواجهماعشر سنوات،وأنجبا ثلثة بنات
،كان السادات يكثر من أحاديثه عن الوجود العسكري البريطاني وماله من سلطات1938هن رقية وراوية وكاملية ,وفي عام 

واسعة وعن كباربعض ضباط الجيش من المصريين وانسياقهم لما يأمر به النكليز ورغم إعجاب السادات بغاندي إل أن مثله
اختارته القيادة للحصول على فرقة إشارة بمدرسة الشارة 1939العلى كان مصطفى كمال أتاتورك، ,وفى أوائل 

ووقع عليه الختياربنهاية الدورة للقاء كلمة نيابة عن زملئهجمال عبد الناصر هو ومجموعة أخرى كان منها  بالمعادي 
وكانت هادفة وبليغة  وقدرته على اللقاء دون الستعانة كثيرا بالورق المكتوب،مما لفت نظر المير الى إسكندر فهم و تم نقله

للعمل بسلح الشارة( البرق واللسلكي) وكانت الفرصة التي كان السادات ينتظرها لتتسع دائرة نشاطه من خلل سهولة
 تعدد انتصارات اللمان ضد النكليزالذين كانوا1944/1939اتصاله بكل أسلحة الجيش,وفي اثناء الحرب العالمية الثانية بين 

عندما عبرت1942يونيو / حزيران22أنيشارك معهم بمعركة مرسي مطروح التي حدثت في  المصرييريدون من الجيش 
القوات اللمانية المتواجدة بليبية التي كانت خاضعة ليطالية حليفة اللمان وتقع غرب مصر وقادها الفريق اللماني

Romel ليعلن رغبة رئيس الوزراء ماهر  على واعلن  بسبب نقص الوقود، , يونيو24وتوقفت في يوم
مصرالوقوف على الحياد لتجنيب مصر ويلت الحرب ووافق على ذلك البرلمان بالجماع فصدرت الوامر للضباط المصريين

بمنطقة مرسى مطروح النسحاب مما أغضب النكليز فطلبوا من الضباط المصريين تسليم أسلحتهم قبل أنسحابهم فرفضوا ذلك
ثم اوستئانفت القوات اللمانية تقدمها بعدفسمح لهم قائد القوات البريطانية النسحاب باسلحتهم يعتبر إهانة عسكرية،

ميل30عثورها على مخزن وقود بريطاني بمحطة وسكة حديدية،ووصلت لمنطقة صحراوية مساحتها 
 بهدف السيطرة على الحامية البريطانية المتواجدة فيها لكنمروسى مطروحكم وتقع غرب من 48

Claud Oncnilk قرر تنحية 1941 قائد القوات البريطانية قرر منذ تشرين الثاني Nill Ritchyقائد الفيلق 
الثامن وتولى بنفسه قيادته،فئامر تراجع الفيلق شرقا لنقاذ القسم الكبر من قواته من الوقوع

بالوسر. 

قام الطيران البريطاني بقصف خزانات الوقود التي وسيطر عليها اللمان الذين قلت1941  يونيو26وفي 
كم عن200ميل/125 كم) غرب مرس مطروح.و 25 ميلا (16قدرتهم على الحركة ووصلوا على بعد 

 يونيو معركة بين ما تبقى من القوات البريطانية ( الهندية و29-28الوسكندرية حيث دارت بليلة  
 يونيو رمل تحجميها و أوسروسبعة الف منهم مع مؤدن ومعدات حربية29النيوزيلندية ) اوستطاع في

وواصل رومل تقدمه نحو (قرية العلمين ) على وساحل المتووسط بئاتجاه الوسكندرية حيث هناك قوات
كم مما يعتبر نصراا،592بريطانية اخرى مبتعدا عن نقطة امظلقه من شواطئ طبرق الليببي بمقدار 

غير انلم يضع بستراتيجيته ظمان المدادت لجيشه لن الطاقة الوستيعابية لميناء طبرق لم تكن
 كم عن الجبهةالتي هو فيها1050،التي تبعد بنغازيكافية، فكانت بعض المدادات تصله عن طريق 

وبقيت قواته تعاني من تلك المشكلة اربعة اشهر.ومثله قائد القوات النكليزية الذي يبعد عنه ميناء
1942كم ولم يكن ميناء المدادات الرئيسي له وطوال شهر يوليو/ تموز  344ميل /215،ب السويس

وقعت اربعة  مواجهات/معاركالمانية / بريطانية بمنطقة العلمين،

جنوبدير الشين حيث بدئات قوات رومل هجومها في منطقة ( يوليو 3/1المعركة الولى بين 
 افريقة تمييزا له عن فيلقفيلق التابعة للفيلق البريطاني الثامن المسمى (21العلمين)،ضد الفرقة 

والمكون هو الخر من جنود اغلبهم من افريقية وشبه القارة الهندية واحتلتقوات رومل الجزءاوسية ) 
الكبر منها بنفس اليوم على الرغم من كثرة الغام التي اعاقت قواته لبعض الوقت 

 بالتقدم نحو العلمين حيث واجهت نيران بريطانية كثيفة90يوليو قامت الفرقة اللمانية 4/3وفي 
أجبرها على التوقف بعد انقاذ ما تبقى من فرقة أريتي اليطالية التي واجهت قوات نيوزيلدية مما اجبر

يوليو قوات بريطانية 8/4رومل على إيقاف هجومه واكتفى بصدم هجومات قامت بها بين 

 احتلت فرقة ليتوريو اليطالية منطقة كان يحتلها يوليو حيث17-9والمعركة الثانية بين 
 يوليو انهارت فرقة وسابراتا اليطالية فئاضطر رومل من جديد إروسال وحدات10النيوزلنديون،وفي 

ألمانيةلنقاذ ماتبقي منهاوفعل نفس الشيئ عندما انقذ ما تبقى من فرقة تريستا اليطالية،وامر في
 يوليو قام الجيش البريطاني15-14 يوليو شن هجوم تراجع أمام الوحدات أوسترالية..وفي ليلة 13

 اوستولى يوليو15بهجوم  على فرقة بريسكا اليطاليةالتي انهارت وانقذ ماتبقى منها رومل وفي يوم 
الجيش البريطاني عل( دير الشين،) وفي اليوم التالي هجم على بقايا فرقة وسابراتا اليطالية،واوسر

 هاجمت وحدات اوسترالية وحدات إيطالية واوستطاعوا اختراقها وأوسر يوليو17كثيرا من جنودها.وفي 
 لم تجر مناوشات بين الطرفين21/18عددامن جنودها،فيما تراجعت امامه فرقة ترينتو اليطالية وبين 
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 قام الجيش البريطاني بهجوم تمكنت صدهت القوات اللمانية و1942-يوليو21والمعركة الثالثة بليلة 
 دبابة140،واخترق القوات اللمانية التي كبدته تحطيم  يوليو22تجدد الهجوم البريطاني فجر

 يوليو قامت به وحدات أوسترالية ومساندة جوية بريطانية بمنطقة ( العلمين-أبو26والمعركة الرابعة 
دويس،) أجبرتهم القوات اللمانية واليطالية 

وعلى الرغم من ان الجنرال البريطاني (أوكنلك) نجح بإيقاف تقدم القوات اللمانية من الوسكندرية
 عزل في أغسطسونستون تشرشل غير ان رئيس الوزراء البريطاني وقناة السويس،الوسكندرية

 اللذان اعادا تنظيم صفوفهارولد ألكسندر و برنارد مونتغمري،  أوكنلك واوستبداله بجنرالين هما1942
بشن هجومه جديد1942اب 31قواتهما وانتضرا كيف وستيصرف الجنرال اللماني رومل الذي قام في 

اوكتوبر انتصر فيه انتصارا23 اندحر امان قوات مونتغمري الذي قام بدوره في معركة علم حلفاباوسم 
 جرى ذلك على حدود مصر/ ليبيةمعركة العلمين الثانيةنهائيا على قوات رومل وهو ما يعرف بئاوسم 

.دون علم وموافقة ومشاركة السلطات المصرية مما كان يحز بنفوس القوى السياوسية والعسكرية 

قام الملزم الول السادات بمحاولة تقضى بأن كل القوات المنسحبة من مرسى مطروح سوف تتقابل 1941وفى صيف 

بالقرب من الهرامات، ليسيرون للقاهرة ويطالبون الملك فاروق وحكومة على ماهر لخراج البريطانيين من مينا هاوس بفندق

المصريين،ووصل السادات   انتظرطويل ولم يئات الخرين بل جائت قوات امنية لتعتقل السادات الذي شعربانه سيتعرض

هارباومعتقل وعمل عتال على عربة احد اصدقائه المدعو ( حسن عزت،) وقضى ثلث194للعتقال فهرب وعاش منذ 

حيث صدر عفوا عاما عن العسكريين المصريين الهاربين من الخدمة اثناء الحرب 1945سنوات بل مأوى ثابت حتى عام 

على أشدها،وبقي يدعو مع الكثيرين من الحرب العالمية الثانية كانت .حيث1942 السادات لسرته ,,وفي شباط/ فبرايرفعاد

لذين ساهموا باتهمه على انه يتعطف مع القوى اللمانية التي تقاتل النكليز فتم عاماالعسكرين والمدنيين إخراج النكليز

وعمل أثناء فترة هروبه عتال  على سيارة نقل.حسن عزتلكنه استطاع الهرب من المعتقل،مع رفيقه  اعتقاله من جديد1943

 محمدتحت اسم حاج

1945/1941السادات ( الحاج محمد)اثناء اعتقاله واختفائه بين 

والغيت  الحكام وبعد ثلثة سنوات من المطاردة والتشرد الحرب العالمية الثانية وبعيد انتهاء 1945 وفي عام

 يناير5.والتقى ببعض الشخاص المناوئين للملك والنكليز وقررفي العرفية،عاد السادات لهله 

وكان وزير مالية1898،المشاركة مع حسين توفيق باغتيال امين عثمان باشا مواليد 1946
وكان من بين  اشد المطالبين ببقاء القواتورئيس جمعية الصداقة المصرية البريطانية  بحكومة مصطفى النحاس

وعاد مرة أخرى للسجنالنكليزية بمصرويعلن بئان العلقة المصرية البريطانية تشبه زواج كاثوليكي ل طلق فيه،وتم اعتقاله 

 واعلن الحرب العربية الولى المندحرة ضدها كان السادات ل يزال معتقل1948 مايس 15وبعيد اعلن دولة اسرائيل في 

وقائد قوات الجيش الردني وعلم بان النصر كاد يمكن ان يكون للعرب لول خيانة وتواطئ كل من عبد ا ملك الردن

وفى اب/البريطاني كلوب باشا وخيانة عبد الله الوصي على عرش العراق وخيانة وتواطئ الملك فاروق مع النكليز,
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لكي بحلوان وتم الفراج عنه، وأقام في بنسيون( فندق بسيط) مقتل أمين عثمان  تم الحكم ببراءة السادات من1948اغسطس 

وعمل لبعض الوقت مراجع اباللغة العربية بمجلة المصور ثم عمليتمكن من علج معدته من آثار السجن بمياه حلوان المعدنية

يووسف رشاد بمساعدة زميله الدكتور بالجيش عاد لعمله 1950وفي عام. حسن عزت بعدها بالعمال الحرة مع صديقة
3تزوج السادات للمرة الثانية من السيدة جيهان رؤوف صفوت التي أنجبت  1951للملك فاروق,وفي عام الطبيب الخاص  

وبين.فانضم لها الهيئة التأسيسية لتنظيم حركة الضباط الحرار تكونت 1951 وفي عام.بنات هن لبنى ونهى وجيهان وجمال

 الخطير فاقال الملك فاروق في كانون حريق القاهرة وبعدها اندلع 1936معاهدة  الوفد ،ألغت حكومة1952 / 1951

جمالله  بعث 1952  يوليو 21 وفي اخر وزارة لمصطفى النحاس وتعيين حكومة علي ماهر باشا كما اشرنا  1952 لثاني
وأذاع بصوته بيان لنكليزوا الملك يطلب منه الحضور  للقاهرة للمشاركة بثورة الجيش على بالعريش لوحدته الناصر  عبد 

وأسند جريدة الجمهورية أنشأ مجلس قيادة الثورة 1953 وفي عامللملك , بحمل وثيقة التنازل عن العرش . وتكفل الثورة

رئيس تحرير جريدة الجمهورية وبأول حكومة بعيد الثورة شغل منصب 1954 له رئاسة تحريرها وفي عام

1953عام  محمد نجيبالسادات مع الرئيس 

كان السادات رئيسا لدورتين برلمانيتين ورئيسا للمؤتمرالفرو اسيوي1968/1960وبين 
نائبا  له،وظل بالمنصب حتى وفاة عبد الناصر في جمال عبد الناصر اختاره 1969 وفي عامالذي كانمقره القاهرة 

اتخذ السادات قرارات سماها 1971 مايو 15 و في.فصارهو رئيسا للجمهورية.1970 من ايلول 28
لثورة التصحيحية ممايعني بانه كان على خلف صامت مع عبد الناصر والمقربيناالقضاء على ( مراكز القوى ) او 

ا جديد ا لمصر أصدر1971وفي نفس عام منه   ابلغ1972وفي عام .زاد فيه من صلحيات الرئيس ,دستور 

 سبعة عشر الف خبيرا وفنيا وعسكريا سوفياتيا من مصر خلل اسبوعالسادات  حكومة الرئيس السوفياتي بريجنيف بسحب 

 وخسارة مصر1973متهما  فشل الطيارين السوفييت عن الدفاع عن سماء مصر عندما تعرض مطار بني سويف بمطلع عام 

الشارة للدوربينما كانت الحقيقة رغبته بعدم ) روسية الصنع  لهجوم طياريين اسرائيليين .21ستة طائرت( ميغ

)  ضد اسرئيل مما يعني تحول مباشرا نحو الوليات المتحدة التي1973 تشرين اول 6السوفياتي ب(خطته اللحقة ) بحرب 

كمال احال العديد من القيادات العسكرية المصريةكان عبد الناصر يعمل على تقليل اعتماده عليها لنحيازهاالمطلق لسرئيل 

قرر السادات وبئاتفاق ظمني مع الدارة 1973 أكتوبر 6 وفيذات التخصصات والدورات السوفياتية ,

المريكية بعهد الرئيس كارتر على شن حرب محدودة على حدود بلده المحتلة من قبل
وحقق اول انتصار عسكري جزئي ضد اسرائيلوعبورقناة السويس  خط بارليف) ( استطاع الجيش تجاوزاسرائيل حيث 

1948منذ عام 
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1973عام  حرب أكتوبرالسادات مع قادة 
اظهر السادات عن رغبيته بما اسماه اعادة الحريات السياسية والدمقراطية التي غيبت بعهد عبد الناصر 1974 وفي عام

 وكان اسمه بالبداية حزب مصر و صار بديلعنالحزب الوطني الديمقراطي .فظهر أول حزب سياسي حكومي برئاسته هو

 وصار حزبا ممنوعا من النشاط السياسي2011التحاد الشتراكي الناصري الساداتي وورثه من بعده مبارك حتى اسقاطه عام 

حزب الوفد ,,كما ظهرت احزاب أخرى بمصر منها 2003كبقية الحزاب التي انفردت بالسلطة لحزب البعث بالعراق منذ عام 
واحزاب  صغيرة فيما بقيت حركة الخوان النشطة بالشارع شبه ممنوعة  التجمع الوحدوي التقدمي وحزب الجديد

,قام الرئيس السادات ونائبه حسني مبارك ووزير خارجيته بطرس بطرس1977 تشرين الثاني/نوفمبر 19وفي مساء السبت  

غالي وعدد من القيادات العسكرية والسياسية بزيارة لتل ابيب وحل ضيفا ( ثقيل * على رئيس الوزراء مناحيم / بيكن / بيغن

ووزيرة خارجيته كولدا مائير وبات ليتين وزار القدس والقى خطابا بالبرلمان السرائيلي اعلن فيه صراحة رغبته بسلم دائم

مما وضع القيادات السرائيلية التي ل ترغب بالسلم اصل1967مع اسرائيل التي عليها ان تعيد له ما احتلته منها منذ عام 

امام وضع سياسي حرج امام القوى اليرو امريكية التي تحثها على ايجاد تفاهمات سلمية مع الفلسطينيين وبقية جيرانها من

العرب .غيران السادات واجه معارضة غبية وجبانة من بعض النظمة العربية وخاصة نظام حافظ السد الذي لم يفعل شيئا

 ومن ملك الردن حسين الذي تخلى جده عبد ا  القدس واجزاء اخرى من فلسطين1967لسترداع اراضيه المحتلة منذ عام 

و من نظام البكر / صدام اللذان  كانا يتمشدقان  بالعروبة ونظام القذافي الرعن  ونظام الملك السعودي فهد وياسر عرفات

الذي كان موزعا بين العراق وسورية فتوافقوا على عقد مؤتمر طارئ للجامعة العربية ببغداد تقرر فيه قطع علقات هذه الدول

مع مصر ونقل الجامعة العربية لتونس وتشكيل ما سمي (جبهة رفض تطبيع العلقات المصرية السرائيلية )على الرغم من

عدم موافقة كل من الحسن الثاني ملك المغرب وقابوس سلطان عمان..ولم تقم هذه الجبهة بئاي جهد تعبوي ضد اسرائيل بل

انشغلت بحساباتها السياسية الضيقة .كما ان السادات وحكومته وخبرائه السياسيين والعسكريين وبعض قطاعات برجوازية

ورجعية لم يتراجعوا  عن مواقفهم السلمية واستعاظوا عن المساعدات النقدية السعوديةوترحيل بعض العمالة المصرية من

السعودية وليبية بمساعدات عسكرية ونقدية ايرو امريكية فيما بقيت الحركات الناصرية والسلمية تعارض ما سمي بالتطبيع

بين مصر واسرائيل 

 قام السادات بزيارة رسميةللوليات المتحدة واستقبله الرئيس1978وفي عام 
الدمقراطي حيمي كارتر الذي استقبل ايظا مناحيم بيغن رئيس الوزراء السرائيلي

واقنعهما بعد مفاوضات مطولة ومعقدة بئاتفاق سلم منفرد مع اسرائيل سمي باتفاق
 الذي نص على موافقة اسرائيل اعادة الراضي المصرية1979سلم كامب ديفيد لعام 

( سيناء ) لمصر التي تعهدت بئاقامة علقات دبلوماسية واقتصادية وامنية معها 

 1978 بيج ن بمباركة الرئيس المريكي كارتر بعد توقيع اتفاقية كمب ديفيديصافحأنور السادات 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1978
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/1974
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Sadat-Octoper-War_Staff.jpg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Camp_David,_Menachem_Begin,_Anwar_Sadat,_1978.jpg


جائزة نوبل للسلم على مناحيم بيجنوحصل السادات مناصفة مع رئيس الوزراء الوسرائيلي 
لجهودهما لتحقيق السلم بينهما

قررت حكومة بيغن/ بيكن إرجاع الراضي المصرية المحتلة لقاء اتفاقيات اقتصادية ودبلوماسية وامنية 1979 عاموفي 

( منفردة ) لصالح اسرائيل التي ظمنت هدوء جبهتاها العسكرية مع مصر ول زالت هذه التفاقيات نافذة المفعول على الصعيد

تصدى السادات لبعض الصوات المعارضة لسياساتها 1981اول  تشرين 6المصري  وفي 
 قرر السادات اعتقالت واسعة شملت1981ة..وبحلول خريف عام المهادنة جدا لسرائيل والوليات المتحد

 وبعض الكتاب والصحفيين وبعض مفكرينالقبطية ومسئولي الكنيسة الوسلميةالعديد من قادة وناشطي المنظمات 

 شخصا متهمين برفضهم لسياسات التطبيع1536عدد المعتقلين    1981 حيث وصل حتى نهاية عام وليبراليينيساريين 

مع اسرائيل التي فرضها السادات 

انتصاره الجزئي  تم اغتيال السادات اثناءاخر استعراض عسكري كان يقام بمناسبة ذكرى1981 تشرين اول 4وفي 
 كان جالسا مع نائبه وقياداته العسكرية والمدنية بساحة الستراض بالقاهرة فهبط حيث 1973 تشرين اول 6بحرب 

 الوسلمبولي  خالد من احدى سيارات الجيب العسكرية عددا من الجنود يحملون رشاشاتهم ويتقدمهم كل من 
اتفاقية التي كانت تعارض بشدة للمنظمة الجهاد السلمي وحسين عباس وعطا طايل وعبد الحميد عبد السلم التابعين

،وقاموا بإطلق الرصاص عليه فئاصابته رصاصة برقبته واخرى بصدره وثالثة بقلبه مما أديإسرائيل مع السلم
 لمشيرلوفاته قبل وصوله المستشفى بعد هرج ومرج علما بئان اغتيال السادات جاء بعد عدة أشهرمن اغتيال كل من ا

بشكل غامض جدا،مما فتح باب الشكوك حول وجود الهليكوبتروبعض القيادات العسكرية بتحطم طائرتهم  أحمد بدوي
 شارك بها مبارك وقوى اخرى ةمؤامر

1981 تشرين اول4السادات قبل دقائق من اغتياله في 
 وثورةيا ولدي( جمال) هذا عمك جمالوقصة الثورة و البحث عن الذاتومن مؤلفات السادات 

 شهرا في السجن30  والقاعدة الشعبية.وRevolt on the Nileعلى النيل تمت ترجمته للنكليزية 
 Those I have knownومعنى التحاد القومى.ونحو (بعث) جديد.و

وتنحيته1981تشرين اول/ اوكتوبر 14وثالثا-الرئيس اللواء الطيارمحمد حسني مبارك بين 
..2011 فبراير11في 

وأنهى مرحلة التعليم الثانوي بمدرسة المساعي الثانوية1928 / مايس مايوولد في 
،برتبة ملزم ثان.بسلح المشاة1949،والتحق بالكلية العسكرية وتخرج عام  بشبين الكوم

 شهور وتقدم مع أحد عشر ضابطا   لكلية الطيران فقبلتهم وتخرجوا كضباط طيران3لمدة 
/1953، وبينوجمال علء ولهما ولدان هما سوزان صالح ثابت. وتزوج مبارك من 1950عام 

مروحية عمل مدرسا بالكلية الجوية وتأسر مع ضباط مصريين وهم على متن 1959

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/1950
https://ar.wikipedia.org/wiki/1949
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/1928
https://ar.wikipedia.org/wiki/4_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
http://www.mediafire.com/download.php?gnhy5jzm1wh
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http://www.mediafire.com/download.php?itwkj4zkqnh
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA#cite_note-2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%AA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8_%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8_%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/1981
http://ar.wikipedia.org/wiki/1981
http://ar.wikipedia.org/wiki/1979
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A9.jpg&filetimestamp=20090801085241&


شارك بدورة1965 / 1964بالمغرب خلل حربهاضد الجزائر التي دعمها عبد الناصر ,وبين 
،كان كغيره من الضباط الذين1967  يونيو5وفي يوم  بالتحاد السوفياتيبأكاديمية فرونز الجوية 

من الطائرت الحربية المصرية وهي80لم يلعبوا اي دور ايجابي لن الطيران الوسائيلي   قصف /
عينه عبد الناصر بمنصب رئيس1969 يونيه 2 صارمديراا للكلية الجوية وفي 1968بمخادعها وفي عام 

عينه الرئيس انور السادات صارقائداا للقوات الجوية1972أركان حرب القوات الجوية، وفي ابرل نيسان 
شارك كغيره من الطيارين بها بشكل1973 اوكتوبر5وبنفس العام صار نائباا لوزير الحربية.وفي حرب 

 نائباا لرئيسمحمد أنور الساداتعينه 1981/ 1975 ترقيته لفريق وبين 1974محدودفيها وفي عام 
 برئاوسته ليكونالحزب الوطني الديموقراطيتشكيل 1978الجمهورية .وعندما قرر السادات في يوليو 

حزب الحكومة بدلا من حزب مصر،صار حسني مبارك نائباا لرئيس الحزب. 
اغتيل الرئيس انور السادات وخلفه حسني مبارك رئيسا للجمهورية1981 اكتوبر 6وفي 

ورئيسا  للحزب الوطني الدموقراطي 

 قررت اسرائيل النسحاب من سيناءولم تنسحب من منطقة1982 ابريل عام 25وفي
TABA حيث حدثت ازمة اقتصادية إذ ازادادت معدلت التضخم1989 مارس 19 الفي،

بتحرير عاطف عبيدبصورة ضخمة  وتضاعفت السعار بسبب قرار اتخذه رئيس الوزراء 
 اعيد بطرق2005و1999و1993و1987. مع بقاء قوانين الطوارئ ساريةوبين سعر الدولر

:صادق على قانونم2003وفي وسبتمبر التزوير انتخاب مبارك رئيسا لخمسة دورات متتالية 
وفي شباط/جديد يسمح لكل مصرية متزوجة من أجنبي حصول أبنائها على الجنسية المصرية.

 والتي تنظم كيفية اختيارالدستور المصري من 76 دعا مبارك لتعديل المادة 2005فبراير 
رئيس الجمهورية وصوت مجلس الشعب لصالح تعديلها ليصبح انتخاب رئيس الجمهورية

بشكل مباشرمن المواطنين وهو ما حصل لول مرة بمصر وليس بالستفتاء الذي كان
متبعا وكان قصده من هذا هو ظهور بعض النواب من بعض القوى السياسيةة يعترضون

علي التجديد له بينما يمكنه شراء ذمم الناس بوسائل مختلفة وكئامتداد لمهزلة النتخاب
المباشر من الشعب مع وجود مرشحين اخرين حيث رشح ضده كل ايمن نور ونعمان

جمعة اللذان لم يكن لكل منهما حضا للحصول على ما يكفي من السماء لمنافسته .ومع
 من المواطنين الذين يحق4/1 فقط اي اقل من 23ذلك لم يشارك بتلك النتخابات ال /

كفايةلهم النتخاب مما ووجهت له انتقادات كثيرة من عدة حركات  معارضة مثل حركة  
 لمحكمةالخوان المسلمين:احال مبارك اربعين من قيادات م2006وفي ديسمبر لتمسكه بالحكم ,

المستشار محمد الحسني نائب رئيس محكمة القضاء2007عسكرية واعترض عليه في مايس 
 تبرعت بتمويلة السعوديةناء جسر بري عارض مبارك مشروع ب2007وفي مايو الداري 

تبوك بين رأس حميد في خليج العقبة في جزيرة تيرانيربطها بحريا مع مصر عبر 
 المصري لتسيير حركة تنقل الحجاج ونقلشرم الشيخ،ومنتجع السعوديةشمال 

 التيشرم الشيخالبضائع بين البلدين حتى ل يؤثر على المنتجعات السياحية بمدينة 
وشهدصارت  بمثابة كامب ديفد يلتقي بها بمن يشاء من القيادات الوسرائيلية خاصة 

عصر مبارك تزايدت الضرابات العمالية ومعها نشطت ظاهرة التعذيب، واوستفحال ظاهرة العنف وازداد
عدد المعتقلين السياوسيين إلى ثمانية عشر ألف معتقل إداريا اي بدون تهم حقيقية وبدون محاكمات

 مليون ضابط1.7 وصل عدد العاملين بالجيش بعهد مبارك  عبد الحليم قنديلوحسب كتاب الصحفي 
 مواطن مصري47وجندي ومخبر،اي عسكري لكل  

 المريكية كان حسني مباركBardy Revue وحسب استفتاء مجلة 2008وفي عام 
 وحسب استفتاء2009الدكتاتور السابع عشر السوئا على المستوى العالمي وفي عام 

 نفس المجلة احتل المرتبة العشرين السوئا بالعالم

محمد حسني مبارك المريكية احتل FPالخارجيةوحسب تصنيف مجلة السياوسة 2010وفي عام 
المركز الخامس عشر من الرؤوساء الوسوئا بالعالم وتصفه كحاكم مطلق مستبد يعاني داء العظمة

 بقانون الطوارئ1981وشغله الشاغل أن يستمر بمنصبه،على الرغم من انه يحكم البلد منذ عام 
2005لخماد أي نشاط للمعارضة ويهيئ ابنه جمال لخلفته واضافت بأنه ل عجب عندما صوت عام 

لصالحه 23فقط /

961مليون يعيشون في 95وبعهده الطويل بلغ عدد الفقراءخمسة عشر مليون مواطن من اصل 
 من اجمالي الدخل القومي وبلغ اجمالي الدين40 من المصريين في /2منطقة عشوائيةفيما يتحكم/ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%85_%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/2007
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/2006
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/2003
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%B3%D8%B9%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81_%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/1967
https://ar.wikipedia.org/wiki/5_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%8A


 مليار جنيه و فوائدها /350 من اجمالي الموازنة و الدين الداخلي 27 مليار جنيه،ويشكل /34العام  
25 مليار جنيه،مما وضع مصر في قائمة الدول 2.5 مليار دولر وفوائده بمقدار 30 والدين الخارجي 30

25والمية /35الكثر فساداوارتفعت البطالة بنسبة/ 

حصل حسني مبارك على ميداليات2011/1981وخلل حكمه الطويل الذي امتد بين 
في عامواووسمة تثمينا لتواطئه مع الصهاينة ضد الفلسطين والعراق ووسورية منها ,,

مداليات من الملك عبد العزيز1974وفي عام ميدالية من رئيس جمهورية تونس الحبيب بورقيبة,1972
 ميداليات من1975ال وسعود ومميدالية الهمايون الفاروسية من الشاهمحمد رضى بهلوي وفي عام 

امير الكويت ومن رئيس جمهورية النمسة ومن رئيسة جمهورية فرنسة جسكار دوستان ومن رئيس
 ميداليات من رئيس1976جمهورية بلغارية شاووسيسكو ومن رئيس جمهورية المكسيك وفي عام

جمهورية اليونان ومن رئيس جمهورية اليمن عبد ا صالح ومن قابوس وسلطان عمان ومن الرئيس
 ميداليات من ملك اوسبانية اخوان كارلوس ومن رئيس جمهورية1977وفي عام السوري حافظ الوسد 

ميدالية1982 ميدالية من ملك النيبال وفي عام1981توغو ومن رئيس جمهورية اندونيسية وفي عام 
ميداليات من رئيس جمهورية البرتغال ومن ملك اليابان1983من رئيس جمهورية ايطالية  وفي عام

ميداليات من1984ومن رئيس جمهورية كورية الدمقراطية ومن رئيس جمهورية النيجر وفي عام 
رئيس جمهورية زائير ومن رئيس جمهورية مالي ومن رئيس جمهورية افريقية الووسطى ومن رئيس

 ميداليات من رئيس المانية الغربية ومن ملكة بريطانية اليزابث الثانية1985دولة برونايوفي عام 
مداليتين من ملك السويد ومن رئيس جمهورية السويدوفي عام1986ورئيس جمهورية الهندوفي عام 

. للسلمالمم المتحدة جائزة 1994 مدالية من رئيس جمهورية السودان عمر البشيروفي عام 1989
 كان اخر اجتماع لمبارك مع الرئيس2011 جائزةالسلم الفرو آوسيوية ,وفي عام 2002وفي عام

،ووزيةر الخارجية المريكية السابقنتنياهو، ورئيس الوزراء الوسرائيلي محمود عباسالفلسطيني 
 على البحر الحمر على الحدود مع اوسرائيل شرم الشيخ،بمنتجع ( مصيف) هيلري كلينتون

،ووزيرة الخارجيةنتنياهو،ورئيس الوزراء الوسرائيلي محمود عباسمبارك مع الرئيس الفلسطيني 
 شرم الشيخ،بمنتجع ( مصيف) هيلري كلينتونالمريكية 

,, تشويه للثورات العفوية الشبابية العربية 2011 يناير25تنحيةمبارك  في 
•

 بدأت موجة التظاهرات بالقاهرة والوسكندرية والسويس ومدن اخرى بلغت أوجها2011 يناير 25في 
ر عدد المشاركين فيها بثمانية مليين بأنحاء مصر،ومع ذلك واجهها28بيوم الجمعة  د   يناير حيث قل

مبارك بعنف أدى لمصرع المئات خاص ة بمدينة السويس،وتزايد عدد المتظاهرين و التظاهرات إلى أن
 /يناير) كانون الثاني28تم وسحب قوات الشرطة والمن المركزي من الشوارع باليوم الرابع (الجمعة 

حيث تم إنزال الجيش داخل المدن وأعلن وزير الدفاع الجنرالمحمد حسين طمطاوي بئان القيادات
العسكرية قررت عدم التعرض للمتظاهرين وهو ما لم يعجب مبارك الذي شعر بانه لم يعد امامه حل

اخر خاصة وان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي اضطر قبل ايام على مغادرة تونس التي
تظاهرت لعدة ايام وانظم الجيش مع المتظاهرين فألقى كلمتين خلل الحداث،أعلن بالولى عن

مجموعة قرارات وصفها بإصلحات( تنازلية ) وتعهد بالثانية كما تعهد قبل بن علي التونسي بانه لن
يرشح نفسه لفترة رئاوسية وسادوسة وانه لن يتنحى حتى يكمل مدته وبدأت بعدها مباشرة مظاهرات

من بعض القوى المساندة له واغلبهم من المن والشرطة والمخابرات والمرتزقة ويطلق عليهم
(البلطجية ) تهتف باوسمه واشتبكت مع المعتصمين المطالبين بإوسقاطه بعد ة مدن منها (ميدان

 لم يظهر2011 فبراير4التحرير ووسط القاهرة ) التي كان الجيش لم يتدخل فيها وفي يوم الجمعة 
بلطجية مبارك فيما تجمع منذ وساعات الصباح مئات اللف بأنحاء مصر بمظاهرات تهتف باوسقاطه

https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/2002
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1994
https://ar.wikipedia.org/wiki/1989
https://ar.wikipedia.org/wiki/1985
https://ar.wikipedia.org/wiki/1983
https://ar.wikipedia.org/wiki/1982
https://ar.wikipedia.org/wiki/1981
https://ar.wikipedia.org/wiki/1977
https://ar.wikipedia.org/wiki/1976
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Sharm_El_Sheikh,_Egypt,_on_September_14,_2010.jpg


 وهو الثاني بعد حظرحظر التجوال:فرض مبارك قانون 2011  يناير28وفي وانضم لها شخصيات بارزة.
. 1986 بعد أحداث المن المركزي لعام 1981

 الذي توفي بصورة مفاجئةعمر وسليمان:كلف مبارك لنيابة رئاوسة الجمهورية 2011  يناير29وفي 
 ليكون اخر رؤساء2011 مارس 3و2011 يناير 29فيما كلف الجنرال احمد شفيق بين 
 كانوا كادوات تنفيذية ول يمثلون اية2011/1981وزاراؤه الثمانية بعهده الطويل بين 

-كمال حسن علي بين2و1984/1982-احمد محي الدين بين 1سلطات حقيقية هم 
-عاطف محمد صدقي بين4 و1986/1985-علي لطفي محمود بين 3و1985/1984
-احمد7و2004/1999-عاطف عبيد 6 و1999/1996-كمال الجنزوري بين 5و1996/1986

 بالقاء بيان على انهعمر وسليمان قام الجنرال المخابراتي 2011 فبراير 10وفي  2011/2004نظيف 
وسيتولى ادارة البلد بالتفاق مع الرئيس مبارك غير ان بيانه لم يلق قبول فاشتدت وتووسعت

التظاهرات المليونية من الرجال والنساء ومن رجال دين ووسياوسيين ومثقفين للشوارع مطالبين
 وبعد مماطلة لثمانية عشر يوماا تنحى مبارم عن الرئاوسة تحت2011فبراير / شباط 11برحيله،وفي 

 ووسلم الحكم للمجلس العلى للقوات المسلحة المصرية.وتدفق المليين2011  يناير25  ثورة ضغوط 
 وبقية المدن العربية احتفالا برحيله،القاهرةحينها لشوارع 

2011 فبراير 9احدى المظاهرات المليونية ميدان التحرير بالقاهرة في •

مهزلة محاكمة مبارك
 عاما ولم يتم اعتقالهبل غادر لقصره الخاص بمنتجع82 كان عمر مبارك 2011  فبراير11في يوم 

13وفي  حيث اعتاد اوستضافة الشخصيات المفضلة له جنوب وسيناء/مستشفى شرم الشيخ في 
قرر النائب العام اعتقاله وحبسه خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق باتهامات تتعلق 2011 أبريل

 أبريل15وفي   يناير25  ثورة ثانويةتتعلق بالتربح واوستغلل النفوذ و إصداره أوامر بقتل المتظاهرين أثناء 
قررالنائب العام 2011  أبريل22وفي :قرر النائب العام نقله لحدى المستشفيات العسكرية. 2011

تجديد اعتقاله خمسة عشر يوما قضاها مستخفا بالمحكمة بمستشفى شرم الشيخ و اعلن
 كذبتوزارة الصحةمحاميه  فريد الديب بأنه ل يقوى على السير وأن زوجته تلزمه على الرغم من ان 

صرح وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندي أنه وسيتم 2011  يوليو28وفي خطورة امراضه 
 لمحاكمة حسني مبارك ونجليهالقاهرة في بمدينة نصراغسطس تجهيز قاعة بأرض المعارض 3في 

 من مساعديه بقضية قتل المتظاهرين،الذين وسيحظر6علء وجمال ووزير الداخلية حبيب العادلي و
أكاديمية الشرطةتقرر نقل المحاكمة إلى  2011  يوليو31وفي ذويهم للمحاكمة التي وستكون علنية 

بدأت محاكمته وهو يتمدد على وسرير طبي متحرك 2011  أغسطس3 لوسباب أمنية،وفي القاهرةب
بالقتل العمد وآخرين و وجهت إلهم تهم حبيب العادليوزير داخليته وعلء و جمال مباركمع نجليه 
حكمت محكمة جنايات القاهرة بالسجن 2012  يونيو2فيو، و أنكر جميع التهم الموجهةلهموالفساد

.ونجليه جمال وعلء وحسين وسالمحبيب العادليالمؤبد على محمد حسني مبارك ووزير داخليته 
قررت (غرفة المشورة 2013  أغسطس21وفيعشر وسنوات.قابلة للنقض الذي قبل بعد اوسبوعين 

 قرار وضعهحازم الببلويبمحكمة الجنحة) اخلء وسبيله ولكنه لم يخل وسبيله حيث اصدر القاضي 
تحت القامة الجبرية( لوسباب امنية )مما يدل على قوة نفوذ الصهاينة لمناصرته كعميل طوعي لهم ,

 وسيطلق وسراحه مع ولديه بعد ان يدفعوا مبلغ خمسة عشر مليون دول لخزينة الدولة2016وفي عام 
التي وسرق مه زوجته واولده وحاشيته منها اكثر من هذا المبلغ بكثير جدا 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/2011
https://ar.wikipedia.org/wiki/3_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
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https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
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https://ar.wikipedia.org/wiki/2011
https://ar.wikipedia.org/wiki/22_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/2011
https://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_25_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2011
https://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
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,,,
حسني مبارك أثناء محاكمته ,جمال حسني مبارك

 \2011 الجمهورية المصرية الثالثة منذ  عام -XIVو

 لوسرة مصرية من النوبة1935 محمد حسين طنطاوي. مواليد عام  المشيراول-الرئيس 
السودانية,
 حزيران6 تخرج من الكلية الحربية،بمصر ثم من كلية القيادة والركان.وشارك في حرب1956وفي عام 

 حيث كان قائد وحده مقاتله بسلح المشاة.وحصل على نوط الشجاعة1973 أكتوبر 5 وحرب 1967
 صار1991.وفي عام أفغانستان ثم في باكستان عمل ملحقا عسكريا في 1975العسكري وفي عام 
 حصل على رتبة مشير وصار رئيس المجلس العلى للقوات المسلحة 1993وزير الدفاع  وفي عام

فبراير من نفس العام حيث كانت المظاهرات بالقاهرة والوسكندرية11 وحتى 2011 يناير 25وبين  
والسويس ومدن اخرىتطالب باوسقاط حسني مبارك اعلن المشير محمد طنطاوي بانه يتعاطف مع

 وبعيد تنحية حسني2011 فبراير 11المتظاهرين ويعمل على حمايتهم من بلطجية النظام وفي 
 حيث تسلم الرئيس الجديد2012 يوليو 1مبارك تولى المشير طنطاوي رئاوسة الجمهورية حتي 

قلدة،على التقاعد بعد ان منحه 2012  أغسطس12الدكتور المهندس رئاوسة الجمهورية واحاله في 
ا لرئيس الجمهورية. النيل  و عينه مستشارا

 الفريق الركن محمد حسين طهطاوي وزير الدفاع والرئيس المؤقت للجمهورية بعيد اوسفاط حسني
مبارك 

2013واسقاطه واعتقاله عام 2011وثانيا-الدكتور المهندس محمد مرسي بين 

2005/2000 .وهو نائب بين  يناير25  ثورة  بعد لجمهورية مصر العربية الرئيس الخامسهو 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_25_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
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https://ar.wikipedia.org/wiki/1975
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
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وعن حركة الخوان المسلمين وشارك بالنتخابات الرئاسية ممثل م حزب الحرية العدالة
2012  يونيو24 في 52وأول رئيس مدني منتخب دمقراطيا بشكل شبه كلمل بنسبة /

مليون مصري وتولى منصبه  في90مليون من اصل 60من أصوات الناخبين البالغ عددهم 
هو البن الكبر لثلثة اخوةو 2013  انقلب عسكري في  حتى عزله في 2012  يونيو30

بمحافظة ههيا،مركز العدوة بقرية 1951  أغسطسواختين لب فلح وأم ربة منزل ولد في
نجلء محمودتزوج مرسي من السيدة 1978.التي تعلمهابمدارسها ,وفي عام الشرقية

ولهما خمسة اربعة اولد هم: الطبيب أحمد والحقوقي أسامة وعمربكالوريوس تجارة
والطالب عبد ا.وبنت واحدة هي شيماء بكالوريوس علوم من جامعة الزقازيق ورفضت
زوجته لقب(سيدة مصر الولى)وشددت على أنه لتوجد من تسمى سيدة مصر باستثناء

كليوباترة السابعة بل يوجد خادمة مصر الولى

نجلء علي محمود،زوجة الرئيس محمد مروسي.

حيث حصل انتقل للقاهرة للدراسة الجامعية 1970ففي عام وعلى صعيد الدراوسة الجامعية 
 فلزات ومنحته جامعة القاهرةهندوسة ماجستير شرف هندوسة ثم حصل على بكالوريو سعلى 

نيةوعاد لبلده وعملجامعة جنوب كاليفورمنحة لدكتورا هندوسة بالوليات المتحدة وحصل عليها من  
ا بكلية الهندوسة  ا مساعدا ا ومدروسا عمل مدروسا بجامعة1982/1980،,وبين جامعة القاهرةمعيدا

عمل2010/1985 ,وبين والفلزات الخارجي وذلك لخبرته في التعدين للفضاء ناوسا وشركةكاليفورنية 
 وله بحوثليبيا في طرابلس في وجامعة الفاتح جامعة الزقازيقأوستاذ هندوسة مواد بكلية الهندوسة  

للصواريخ ودرجة تحملها للحرارة الشديدة الناتجة عن السرعة العالية معالجة أوسطح المعادنفي 
العابرة للفضاء الكوني

1992انتمى لحركة الخوان المسلمين ووساهم عام 1979في عام وعلى صعيد السياوسية ,,
 شارك بالنتخابات النيابية2005/1995بتئاوسيس المكتب العقائدي والسياوسي للحركة,وبين

،وصار الناطق الروسمي بئاوسم المجموعة البرلمانية1995 مجلس الشعبالبرلمانيةن وصار عضوا ب
لحركة الخوان التي كانت ظمن قوى المعارضة لسياوسات حسني مبارك وكان من أنشط أعضاء

،وأدان الحكومة وخرجت الصحفقطار الصعيدمجلس الشعب وصاحب أشهر اوستجواب عن حادثة 
 بمحافظة الشرقيةوعضوالصهيونيةحتى الحكومية منها تشيد باوستجوابه.وكان عضواا بلجنة مقاومة 

 كان عضو امؤوسسا2004مؤوسس باللجنة المصرية لمقاومة المشروع الصهيوني بالبرلمان وفي عام 
تعرضمع خمسمائة من حركة2006 مايو  18,وفيعزيز صدقي مع د.الجبهة الوطنية للتغييرفي 

الخوان للعتقال والمحاكمة أمام محكمة شمال القاهرة بتهمة مشاركته بمظاهرات شعبية تند  د
 للمسائلة بسبب موقفهما من تزويروهشام البسطاويسي محمود مكيبتعرض  المستشارين 

صار عضوا2011،,وفي عام 2006  ديسمبر10وأفرج عنه في 2005انتخابات مجلس الشعب عام
اختاره2011 حزباا وتياراا ,وفي نيسان 40 والذي ضم التحالف الديمقراطي من أجل مصرمؤوسسا في 

ا ومؤوسسا   الذي أنشأته الجماعة وان يكونلحزب الحرية والعدالةمجلس شورى الخوان ليكون رئيسا
وساهم2011 يناير 25 أميناا عاماا للحزب.,وفي ومحمد وسعد الكتاتني نائباا له عصام العريانالحقوقي 

محمد مروسي مع المليين بالتظاهرات التي اندلعت بمعظم المدن المصرية تطالب بتنحية حسني
مبارك

 كانون الثاني يناير (جمعة الغضب ) تعرض محمد حسني للعتقال مع اربعة وثلثين من28وفي 
 يناير الهالي بعدان هرب الكثير من30 وحررهم في وسجن وادي النطرونقيادات حركة الخوان في 

رجال المن والسجانون لكن مروسي رفض مغادرة زنزانته واتصل بعدة ووسائل إعلم يطالب الجهات
القضائية بالنتقال لمقر   السجن والتحقق من موقفهم القانوني وأوسباب اعتقالهم،قبل أن يغادر
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2السجن؛ لعدم وصول أي جهة قضائية إليهم.كماتعرض ثلثة من أبناءه لحوادث أثناء الثورة، ففي  
 بداخل جامع، وطلبوا فدية.جاء بها اخوه70 ابنه عبد ا و معه البلطجية من 300،احتجز 2011 فبراير

أوسامة،ووسار مشياا ومعه الفدية لعدم توفر مواصلت آنذاك،فمسكه رجال أمن،وربطوه بشجرة داخل
مر35 لمدة بالزقازيقمعسكر أمن   وساعة، وكسروا عظامه ووسرقوا الفدية ووثائقه فيمل كان اخوهما عل

رز ي طت له غل ا بمظاهرة فطاردهم  بلطجية ورجال أمن ووقع، فانهالوا عليه ضرباا بالهراوة،وخل مشاركا
برأوسه،وجلس بالبيت مدة أوسبوعين على السرير،

فقررت حركة الخوان المسلمين و حزب الحرية انتخابات الرئاوسة المصريةجرت 2012 ابريل 7وفي 
1950  مايو مواليدالمهندس المدني ورجل اعمال محمد خيرت الشاطروالعدالة على ترشيح 

ا احتياطياا للشاطر كإجراءجماعة الخوان المسلمينونائب اول لمرشد  .والدكتور محمد مروسي مرشحا
ا من احتمالية وجود معوقات قانونية تمنع ترشح الشاطر.الذي فعل قررتاللجنة العليا احترازي خوفا

 جرى2013يوليو 3 ابريل اوستبعاده مع تسعة مرشحين آخرين وتم في 17 في  الرئاوسيةللنتخابات
انقلب عسكري ضد رئيس الجمهورية محمد مروسي وتم اعتقاله واعتقال خيرت الشاطر  ووجهت

لهما تهمة التحريض على القتلواعتمدت اللجنة العليا للنتخابات أوراق د مهندس محمد مروسي
ا وسلمياواصدر حزب الحرية  والعدالة وحركة الخوان بيانا مشتركا جا ءفيه (إنه إدراكاا منامرشحا

جماعة الخوان المسلمين،وحزب الحرية والعدالة،بخطورة المرحلة وأهميتها،فإنهما يعلنان بأنهما
ماضيان بالمنافسة على منصب رئاوسة الجمهورية، من خلل مرشحهما الدكتور المهندس محمد
مروسي،بنفس المنهج والبرنامج،وبما يحقق المصالح العليا للوطن ورعاية حقوق الشعب)،وتصدر

الجولة الولى كل من محمد مروسي والجنرال المتقاعد ورئيس الوزراء الذي عينه مبارك قبيل تنحيته
) لن كل القوى51أحمد شفيق ولم يحصل أي منهما على ما يسمى النسبة المطلقة ( اي /

غيرالوسلمية والمناصرة لحسني مبارك التفت حول احمد شفيق لتقف وسدا ضد مرشح حركة
الخوان مما اقتضى( إجراء جولة انتخابية ثانية.) جرى تئاجيلها لعدة ايام كمحاولة من بعض القوى
الفاعلة بالدولة بالتلعب بالرقامواعلن فوز احمد شفيق غير انها لم تستطع لن ووسائل العلم

المحلية والدولية لحظت  طوابير من الناخبين من الفرحين والعمال والكسبة تنتظر لتدلي باصواتها
لمرشح الوسلميين 

 أعلنت لجنة النتخابات الرئاوسيةالعليا بئان د المهندس محمد مروسي فاز2012  يونيو24وفي 
 لحمد شفيق. وبعد وساعات من فوزه ألعلن د المهندس48 ضد /52بالجولة الثانية بنسبة/ 

محمدمروسي اوستقالته من رئاوسة حزب الحرية والعدالة ومن عضوية مكتب الرشاد بجماعة الخوان
المسلمين باعتباره صار ريسا لمصر والمصريين .

المحكمة قام د.المهندس محمد مروسي بتئادية اليمين الجمهوري أمام 2012  يونيو30وفي 
1952 بالقاهرة بحضور الرؤوساء والقضاة.ليصبح خامس رئيس جمهورية لمصر بعد عام الدوستورية العليا

 بموكب رئاوسي ليلتقى بقيادات الدولة والشخصياتجامعة القاهرةواول رئيس مدني.وتوجه إلى 
،لحضور حفل القواتالهايكستيبالعامة ووسفراء الدول وغيرهم وإلقى خطابا.رئاوسيا ثم توجه لمنطقة 

،رئيس المجلس العلى للقوات المسلحة ونائبهالمشير محمد حسين طنطاويالمسلحة،بحضور 
 وعدد من قيادات الجيش ومنهم الجنرال عبد الفتاح السيسي وسامي عنانالفريق 

 في إيران.التي كانت الولىقمة عدم النحياز حضر الرئيس مروسي 2012  أغسطس30 وفي 
.مما اثار فزع اوسرائيل والوليات المتحدة والعربية1979لرئيس مصري منذ الثورة الوسلمية عام 

السعودية وفرح له الرئيس السوري بشار وسورية 

عندما قامت اوسرائيل بشن غارات جوية ومدافع ثقيلة ضد غزة واهلها وقتلت الكثيرن2012وفي عام 
منهم وهدمت الحجار والحيوانات قال الرئيس محمد مروسي:(لن نترك غزة وحدها.وإن مصر اليوم

مختلفة تماما عن مصر المس ونقول للمعتدي إن هذه الدماء وستكون لعنة عليكم ووستكون محركا
لكل شعوب المنطقة ضدكم أوقفوا هذه المهزلة فورا وإل فغضبناشعبا وقيادات  لن تستطيعوا أبدا أن )

كما تغاضت حكومة محمد مروسي الذي لم يمض عليها وسنة وعلى عكس حكومات حسني مبارك
عن كثير من النفاق الغزاوية مع مصر لنقل بعض الدوية والغذية وبعض الوسلحة الخفيفة  وأروسل

رئيس الوزراء (هشام قنديل )على رأس وفد مصري روسمي وشعبي لتقديم كل العون الممكن
لهالي القطاع,ولحقا اوستقبل محمد مروسي كل من محمود عباس رئيس دولة فلسطين و

إوسماعيلالمهندس خالد مشعل رئيس المكتب السياوسي لحركةحماس ورئيس حكومتها 
مما اغضب اسرائيل وكل حلفائها،وحصل تعاون  على المستوى القتصادي والمني هنية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/2012
https://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/2012
https://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/2012
https://ar.wikipedia.org/wiki/24_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A#cite_note-25
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9_2012
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1950
https://ar.wikipedia.org/wiki/4_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_2012
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%82%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%B7%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/2011
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1


الكثيرين من المريكان والوربيين وبعض الحكام العرب وبدئا الجميع يضعون العصي امام
مسيرة اول حكومة مصرية ذات طبيعةاسلمية سياسية 

 وزير الدفاع مبعوثا من الرئيس بارك اوباما لمعرفة ما يجري بمصرتشاك هيغلحظر 2013ابريل 24وفي 
واوستقبله الرئيس مروسي ووزير دفاعه عبد الفتاح السيسي مما يعني بان الزمة بمصر اخذت بعدا
دوليا واوكلت اوسرائيل للوليات المتحدة لشعار القيادات العسكرية المصرية بانها ل تمانع من تنحية

الرئيس الدكتور المهندس محمدمروسي ذو التوجهات الوسلمية المقلقة ليس فقط للقباط واوسرائيل
بل للسعودية ايظا 

تشاك ووزير الدفاع المريكي عبد الفتاح السيسيالرئيس محمد مروسي مع وزير الدفاع المصري 
2013 ابريل 24، القاهرة، هيغل

حركة وسياوسية مصريةمتعددة الطراف اليمنية واليسارية مناهظة نشطت 2013 أبريلوفي نهاية 
لحكومة الرئيس محمد مروسي متهمتةاياها باتباع وسياوسات حزبية ضيقة و تدعو لسحب الثقة منها
وتطالب بئاجراء انتخابات رئاوسية مبكرة وادعت بئانها جمعت اثنين وعشرين مليون توقيعالذلك وهو

ادعاء كاذب 

 تضاهر مليين من القاهريين ضد محمد مرسي مثلما تظاهروا قبل2013 يونيو 30وفي 
عام ضد حسني مبارك كما صارت الجواء الشعبية والقليمية مهيئة لععد من الضباط

للقيام بانقلب على اول حكومة مدنية ومنتخبة بطريقة دمقراطية عالية الشفافية 

صدر بيان من قيادة القوات المسلحة يمهل بطريقة تعجيزية واوستفزازية2013وفي الول من يوليو
 يونيو30  مظاهرات الرئيس محمد مروسي وحكومته (اوسبوعا ) لتلبية مطالب الشعب التي اعلنت في 

 (لن تكون طرفااالقوات المسلحةوكانه المجلس هو الذي اوحى لها وبها .وقال البيان ( مخادعا) بئان 
بدائرة السياوسة أو الحكم،ول ترضى أن تخرج عن دورها المروسوم لها بالفكر الدمقراطى الصيل النابع

من إرادة الشعب).غير أن القيادة العسكرية  (اوستشعرت مبكراا خطورة الظرف الراهن،و وسبق أن
حددت مهلة أوسبوعاا لكل القوى السياوسية بالبلد للتوافق والخروج من الزمة( دون ان تحدد طبيعتها
ودون ان تضع مقترحات وحلول لها ) غير انها قالت بأن الشعب «عانى ولم يجد من يرفق به أو يحنو
عليه،وهو ما يلقي بعبء أخلقي ونفسي على القوات المسلحة،التي تجد لزاماا أن يتوقف الجميع

عن أي شىء بخلف احتضان هذا الشعب البي،الذي برهن على اوستعداده لتحقيق المستحيل إذا
شعر بالخلص والتفاني من أجله).,واصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة (بيانا ثانيا) تمت اذاعته

ايظا بكل ووسائل العلم المصرية انذرت الرئيس وحكومته( ثمانية واربعين وساعة) حيث  قالت فيه
( أن الوسبوع مضى دون ظهور أي بادرة أو فعل،وهو ما أدى لخروج الشعب بتصميم وإصرار، وبكامل

حريته على هذا النحو الباهر، الذي أثار العجاب والتقدير والهتمام على المستوى الداخلي
ا من النقسام والتصارع،الذي حذرنا والقليمي والدولي..و أن ضياع مزيد من الوقت لن يحقق إل مزيدا

ومازلنا نحذر منه وإنها تعيد وتكرر الدعوة لتلبية مطالب الشعب،وتمهل (الجميع) وتقصد بمن فيهم
 وساعة كفرصة أخيرة لتحمل أعباء الظرف التاريخي الذي يمر به الوطن،والذي لن48رئيس الجمهورية 

يتسامح أو يغفر لي قوى تقصر في تحمل مسؤولياتها .وإذا لم تتحقق مطالب الشعب خلل المهلة
المحددة وسوف يكون لزاماا على القوات المسلحة اوستناداا لمسؤوليتها الوطنية والتاريخية،واحتراماا

لمطالب شعب مصر العظيم أن تعلن عن (خارطة مستقبل،وإجراءات تشرف على تنفيذها بمشاركة
جميع الطياف والتجاهات الوطنية المخلصة بما فيها الشباب الذي كان ول يزال مفجراا لثورته

المجيدة،ودون إقصاء أو اوستبعاد لحد).

وبعيد صدور البيان الثاني التهديدي للقوات المسلحة الذي كان يوحي بشكل غير مباشر دعوته
للجماهير لكي تتظاهر ضد السلطة لكي تبرر للنقلب الذي كان ينوي بعض الضباط القيام به 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA_30_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/2013
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%83_%D9%87%D9%8A%D8%BA%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%83_%D9%87%D9%8A%D8%BA%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%83_%D9%87%D9%8A%D8%BA%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Secretary_of_Defense_Chuck_Hagel_meets_with_Egyptian_President_Mohamed_Morsy_in_Cairo,_Egypt,_April_24,_2013.jpg


 مطالبة بشكل مباشر برحيل الرئيس محمد مروسي وحكومته  مظاهرات حاشدةفئاندلعت 

وفي اليوم التالي أصدرت قيادات القوات المسلحة (بيانااثالثا ) اعتبرته قوى المعارضة إنذاراامباشرا
 يوليو2للرئيس مروسي بالتنحي وهو مل يعني تدخل مباشر للجيش فأصدر رئيس الجمهورية في  

قال فيه أنه يترى بأن بعض العباراتببيان الجيش دللت  يمكن أن يتسبب بحدوث إرباك للمشهد
الوطني المركب.)

 تحركت وحدات عسكرية برئاسة الفريق عبد الفتاح السيسي2013يوليو / تموز 3وفي 
وزير الدفاع بحكومة محمد مرسي التوجه لمقر الرئاسة وامر جنوده باعتقال رئيس

 أحالت النيابة العامة محمد مروسي لمحكمة الجنايات2013/ أيلول وسبتمبروفي مطلع الجمهورية 
قصر وأعمال العنف خلل المظاهرات التي جرت أمام القتلووجهت له اتهامات بالتحريض على 

، وشهدت أعمال عنف بين أنصاره ومعارضيه أوسفرت عن مقتل2012 الرئاوسي نهاية عام التحادية
وسبعة أشخاص ورفض الرئيس محمد مروسي الرد على أوسئلة المحققين،متمسكا بكونه الرئيس

الشرعي المنتخب للبلد، وإنه ل يمكن محاكمته إل بمقتضى أحكام الدوستور.

الرئيس د المهندس محمدمروسي خلف القضبان

محكمة عسكرية أحالت النيابه العامه الدكتور المهندس محمد مروسي إلى م2015 فبراير 17وفي  
وبعد وساعات قليلة  تم العلن عن اوستبعاد محاكمته أمام امحكمة عسكرية

 أصدرت المحكمة حكما بسجن رئيس الجمهورية محمد مروسي عشرين وسنة2015 أبريل 21وفي 
فيما تم بنفس الوسبوع العلن عن تبرئة الرئيس المخلوع شعبيا حسني مبارك من جميع التهم

 مما اثار غضب الجماهير المصرية الغفيرة2011/1981الموجه له خلل حكمه الطويل الذي امتد بين 
المتعاطفة مع حركة الخوان المسلمين التي تعتبر من اقدم الحركات السياوسية التي تئاوسست منذ

 بمصر وادت ادوارا معروفةبالنضال الوطني وقدمت شهدائا منهم مؤوسسها الول حسن البنا1928عام 
  كما اشرنا مما يجعلها1964 ومرشدها الثاني وسيد قطب الذي اعدم عام 1949الذي اغتيل عام 

اللئحة الداخليةبحق ان تكون الحركة السياوسية الكبر ولربما القدم بمصر والعالم الوسلمي /انظر
/ موقع حزب الحرية والعدالة في (الويكيبيديا)  ووجه الرئيس مروسي ( من خلفلحزب الحرية والعدالة

أكتوبر 25القضبان ) عدة روسائل للشعب المصري كان منها روسالته التي نشرت له وباوسمه  في 
 شعب مصر العظيم..أهنئكم بالعام الهجري الجديد..جاء فيها (..ياFace Book على صفحته في 2014

والوطن بذروة ثورته ،وشبابه بأوج عزمهم ونفاذ كلمتهم ، أهنئكم وقد أثلج صدري اوستمرار ثورتكم ضد
هذا (النقلب الكسيح وقياداته الذين يريدون إخضاع الوطن وهيهات لهم ذلك لنهم خائفين من مصير
أوسود عقابا لهم على ما اقترفته أيديهم من جرائم بحقكم ).ول يفوتني أن أعلن بأنني رفضت ولزلت

أرفض كل محاولت التفاوض على ثوابت الثورة ودماء الشهداء ..وإنني أشدد تعليماتي لكل الثوار
الفاعلين على الرض بقياداتهم ومجالسهم وتحالفاتهم ورموزهم ومفكريهم وطلبهم أنه(ل اعتراف
بالنقلب و ل تراجع عن الثورة ول تفاوض على دماء الشهداء)..وإن شاء ا لن أغادر وسجني قبل

أبنائي المعتقلين ولن أدخل داري قبل بناتي الطاهرات المعتقلت وليست حياتي أغلى من شهداء
الثورة البرار وقد اوستقت عزمي من عزم الشباب المبدع .فاوستبشروا خيرا واوستكملوا ثورتكم وا

ناصر الحق ولن يتركم أعمالكم..وإن شاء ا نلتقي قريبا والثورة قد تمت كلمتها وعلت إرادتها.)

وتفاوت ردودالفعال على هذه الروسالة،حيث جلبت وسخرية المعارضين له فيما أوستدرت عطف انصاره
ومريديه الذين ل يزالون يماروسون بطرق متععدة عضها ارهابي لمواجهة السطة العسكرية التي

تمارس وسياوسة القوة للتصدي لمعارضيها مما ادخل مصر منذ تنحية الرئيس مروسي بمرحلة عدم
اوستقرار وسياوسي ووسياحي واقتصادي حيث تضخم الجنيه المصري وكثر الفقر ول زالت حكومة

الجنرال السيسي تواجه مقاومة حقيقية من حركة الخوان المسلمين ومسانديها 
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.العدويةبالقاهرةرابعة الرئيس محمد مروسي بمظاهرة بساحة صورة يلبس متظاهر

 2014 يونيو 8 و 2013 يوليو 4لرئيس التوافقي الحقوقي عدلي محمود منصور بين وثالثا- ا

 من جامعة الهرة ودبلوم دراوسات علياحقوق ليسانسحصل على 1967.وفي عام 1945مواليد عام 
 أعير للعمل1990 /1983بين و .بمجلس الدولة وعمل 1970بالقانون العاموالقانون الداري عام 

 صار نائب1992 ديسمبر .وفي المملكة العربية السعوديةكمستشارلوزارة التجارة والصناعة في 
 المحكمة الدوستورية العليارئيس 

 قامت بعض القوى العسكرية بقيادة الجنرال عبد الفتاح السياوسي بتنحية الرئيس2014 يوليو4وفي 
،  ولكيل يستلم الجنرال السيسي  السلطة2012  بدوستور الدكتور محمد مروسي.وقرر تعطيل العمل 

مباشرة قرر الوستعانة بالمستشار عدلي منصور ليكون رئيسا مؤقتا للجمهورية ليعطي لنفسه الوقت
المناوسب لكي يرتب امور حلفاءه وتحجيم خصومه من العسكرين والمدنيين وتقريب لبعض الوقت

بابا الوسكندرية وتواضروس الثاني المام الكبر أحمد الطيببعض حلفائه منهمشيخ الزهر الدكتور 
 وبعض الرموز السياوسية منهم عمرو مووسىوممثل حزب النور خطاباتوبطريرك الكرازة المرقسية

 صار المستشار عدلي منصور اليمين رئيسا2013 يوليو  4قصيرة تؤكدتئاييدهم للنقلب ,وفي 
للمحكمةالدوستورية العليا قبل دقائق  من تئاديته اليمين رئيسا (مؤقتا) للجمهورية وبذلك صار الرئيس

السلطة كرئيس للمحكمة الدوستورية والسلطة القضائيةعدلي يحمل صلحيات السلطات الثلث"
كرئيس للجمهورية.وأصدر قراراا جمهوريااالسلطة التنفيذية بعد حل مجلس الشورى والتشريعية

 قانونيين بهدف تعديل الدوستور.و قراراا جمهورياا بتغييرصيغة يمين الطاعة10بتشكيل لجنة خبراء من 
وعلىالذي يؤديه أفراد القوات المسلحة حيث الغيت منه عبارة (أن أكون مخلصاا لرئيس الجمهورية),

الرغم من ان قيادة الجيش كانت تشجع المظاهرت ضد حكومة الرئيس محمد مروسي
 على2013غير انه فرضت على الرئيس الجديدالقاضي العدليلن يصادق في نوفمبر 

26وفي  يتيح لوزير الداخلية منع المظاهرة إذا كانت تشكل تهديدا للمن,,قانون للتظاهر
 بتعيينالمجلس العلى للقوات المسلحة، أصدر العدلي قراراا جمهورياا يشترط موافقة 2014فبراير، 

ا برفع قيمة راتب رئيس2014 مايو 18وزير الدفاع، وأن يكون لفترتين رئاوسيتين وفي  ،أصدر قرارا
42 ألف جنيه ومثله بدل التمثيل،مايجعل ما يحصل عليه الرئيس 21 ألف جنيه إلى 12الجمهورية من 

ألف جنيه شهريااوان تطبق هذه الزيادة على الرئيس القادم.اي السيسي حصراالذي جاء متلهفا
للسلطة والمال والوستبداد 
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..انشغل بمقاتلة2014ورابعا-الفريق الركن النقلبي  عبد الفتاح السيسي منذ عام 
الخوان واقامة علقات مع كل خصومهم,

 بمدينة القاهرة،وترجع أصوله لعائلة من1954ولد عبد الفتاح سعيدالسيسي في نوفمبر 
على ماجستير من1987التحق بالكلية العسكرية ثم حصل عام 1970وفي عام .محافظة المنوفية

 ولديهم ثلثة أولد هم محمود رائد مخابرات ومصطفىانتصار عامركلية الركان وتزوج السيسي من 
محافظ خالد فودةموظفا  وحسن يعمل بشركة بترول،وابنة واحدة هي آيه متزوجة من نجل اللواء 

حصل على درجة علوم عسكرية من احدى الكليات البريطانية 1992/1991.وبين جنوب وسيناء

كان أصغر أعضاء2010ومنذ عام شارك بدورة عسكرية بالوليات المتحدة 2006/2005وبين 
  بصفته رئيس المخابرات والستظلع خلفا للجنرالالمجلس العلى للقوات المسلحة

 أغسطس12وفي عمر سليمان وكان ممن يتعاطفوت مع حركة الخوان المسلمين ,
 وعينه خلفافريق أول إلى رتبة لواء شموله بالترقية من رتبة محمد مروسي،قرر الرئيس آنذاك 2012

حزب الحرية،بعد زكاه وقائدا عاما للقوات المسلحة وزيرا للدفاع محمد حسين طنطاوي للمشير
 قاد انقلبا على رئيسه الرئيس2013تموز 3 ووصفه بانه( وزير دفاع بنكهة الثورة) ,وفي والعدالة

المهندس د محمد مروسي واودعه العتقال ونصب   بدله بصولرة مؤقتة المستشار عدلي منصور
 وضاعف راتبه وهو لم يفعله عبدمشير وبنائا على اوامره هو بترقيته لرتبة 2014 يناير 27الذي وافق 

 بترشيحه لرئاوسةلمجلس العلى للقوات المسلحة قرر ا2014مارس 26الناصر و السادات ,وفي 
صدقي صبحي الفريقالجمهورية فئاوستقال ليمثل مسرحيةترشيحه لرئاوسة الجمهوريةوتمت ترقية 

 قدم وثائق ترشيحه وتضمنت2014 من نفس عامأبريل ليحل محله وزيرا للدفاع ,وفي فريق أولإلى 
تنافس2014 ألف توكيل جمعها بئاوساليب الغش التي ماروسها قبله حسني مبارك ,وفي مايو 188

 فقط وادعت اللهيئة العليا غيرحمدين صباحيبالنتخابات الصورية والهزلية التي كان يجريها مبارك مع 
 من الصوات96.9 مليون صوت ويساوي / 23 780.104النزيهة للنتخابات بئان السيسي حصل على 

وهي نسبة كان يعلن عنها مبارك وصدام والقذافي وزين العابدين وعلي صالح وبشار الوسد الوسد
وغيرهم من الرؤوساء العرب الذين ماتت ظمائرهم الوطنية وفقدوا مفاهيم الخجل والشهامة ومنذ
اليوم الول لتوليه السلطة واجهته معارضة شعبية حقيقة تقودها حركة الخوان المسلمين وهي

الحركة الكبر عددا وتئاثيرا بالشارع المصر يبعد ان تعرضت معظم قياداتها للعتقال بمن فيهم الرئيس
محمد مروسي فواجههم الرئيس ( المتمرد والثوري المشير السيسي بالحديد والنار ,وبالفترة القصيرة

 بلغ عدد الذين صدرت بحقهم2014وحتى نهاية عام 2013 يوليو 3التي حكم فيها السيسي منذ 
عقوبات اعدام خمسائة وتسعة وهو اكبر عدد بكل تاريخ مصر وبلغ عدد الصحفيين المعتقلين عشرين

، علما بئانهأنور السادات الرئيس 1981صحفيا وهو الكبر منذ العتقالت التي امرها في وسبتمبر عام 
 قتل تسعةعدلي منصوربعهد الرئيس محمد مروسي اغتيل صحفي واحد وبعهد الرئيس المؤقت 

أعلن الرئيس السيسي تكليف عدة شركات متعددة الجنسيات مع2014وفي اغسطس صحفيين.,
4 أنفاق أوسفل قناة السويس منها 7 و حفر قناة السويس الجديدةشركات مصرية بدئ مشروع حفر 

لمجاورة لها بهدف مضاعفة قدرة قناة السويسالمناطق ا. لتنمية ببوروسعيد في 3بالوسماعيلية،و
 ومن المتوقع250 وعلى امل زيادة ايرادات روسوم عبور السفن الى /49 وسفينة بدل من97لوستيعاب

وفي مليار دولر وسنويا,ومن المتوقع النتهاء منها خلل عام واحد فقط ,100أن تصل عائداتها إلى 
 قام بزيارة للوليات المتحدةليطمئن ادارتها بان مصر ليس لها اية نية لتعديل اتفاقيات2014وسبتمبر 

ول تعديل التفاقيات القتصادية بما فيها اتفاقية تجهيز اوسرائيل بالغاز المصري1978كامبد ديفد لعام 
وهي اتفاقيات اعلن الرئيس محمد مروسي عن نيته لعادة النظر بها يما يعزز من حقوق مصر

القتصادية كانت من بين اوائل اوسباب اوسقاطه 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1_%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82_%D8%A3%D9%88%D9%84_(%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9_%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%8A_%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82_(%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9_%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B1_(%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9_%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/2014
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B1_(%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9_%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82_%D8%A3%D9%88%D9%84_(%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9_%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1_(%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9_%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/2012
https://ar.wikipedia.org/wiki/12_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D9%81%D9%88%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9


الجنرال عبد الفتاح السيسي أثناء تئادية يمينه الدوستوري بمنصب وزير الدفاع بحكومة د ,محمد
  وانقلب عليه بعد بعد فترة قصيرة متناوسيا قسمه السماوي والخلقي 2013مروسي عام 

الحزاب السياسيةبمصر -XXو

هجري تئاسس بالكسندرية الحزب الوطني الذي1323رمضان 1970/16اوكتوبر 22في 
كان من اهدافه نشر الوعي الوطني بين المواطنين والدعوة لوضع نظام دستوري وجلء

1326 م/ 1908 هـ و 1291م 1874 باشا عاش بينمصطفى كاملالنكليز من مصروكان برئاسة 
هـ  كمااوسس جريدة اللواء. 

وشارك بعدة1965 / 1881كان اللواء الركن عزيز علي المصري عاش بين 1913وفي عام 
تشرين اول اسس جمعية سرية بئاسم28حروب بالجيش العثماني بالبانية وليبية .وفي 

(جمعية العهد).

تئاسس الحزب الشيوعي بمصر والسودان برئاسة حسين العرابي1922وفي عام 
 الذي اغتيل لحقا بباريس التي يقيم فيها الن ولدهKorelوانطوان مارون وجوزيف روزنتال 

Alain Greche حيث انقسم لقسمين1953 المناصر للقضايا العربية وبقي الحزب حتى عام 
مصري صار ضعيفا وسوداني صار قويا وتعرض لضطهادات كبيرة .

 تئاسس حزب الوفد برئاسة سعد زعلول ول يزال الحزب قائما 1924وفي عام 

 برئاسة الشهيد حسن البناءمواليدجماعة الخوان المسلمونتئاسست 1928وفي عام 
م1964وظهرت فيها قيادات عديدة منهاسيد قطب تم اعدامه عام 1949و اغتيل عام 1909

 واستلمت الحكمبديع  محمد وصارت رمزا لحركات اسلمية بمعظم الدول العربية ويرئأسها 
برئاسة الدكتورالمهندس محمد مرسي الذي لميحكم ال عاما واحدا ولم2011بمصر عام 

يثبت حزبه مقدرة على الحكم وطنيا على صعيد مصر بمسلميها ومسيحييها بل بقي حزبا
اسالميا فحصل ضده انقلبا قاده الجنرال عبد الفتاح السيسي الذي كان وزير دفاع

بحكومته كما قررالسيسي اعتقال غالبية قيادات الحزب السلمي وتحريم
ممارسةحزبهم العمل السياسي 

إبراهيم شكري برئاسة حزب العمل المصريتئاسس 1978وفي عام 

حسنين  أحمد  برئاسة حزب مصر الفتاةتئاسس 1990وفي عام 
لعربي والحزب اأنور عفيفي برئاسة مقراطي  الد  حزب الشعب تئاسس 1992وفي عام 

الناصري  مقراطي   الد
 محمد عبدالعالبرئاسة حزب العدالة تئاسس 1993وفي عام 
حزب التكافل الجتماعي تئاسس 1995وفي عام 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%B9%D9%81%D9%8A%D9%81%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:General_Al_Sisi.jpg


.أسامة رشدي كتجمع إسلمي برئاسةجبهة إنقاذ مصر تئاسست بلندن 2005وفي عام 
 للعمل داخل مصر2011انون  ك25      ثورةوانتقلت الحركة بعد نجاح 

 حزب قبطي يعمل من لندن .عماد سعدا يرئأسه الحزب الليبراليو
 برئاسة المهندس محمود مهران حزب مصر الثورةو
 برئاسة عبدا الناصر حلمى .حزب البيت المصرىو

 وهو تاريخ بدء النتفاضة بمصرضد حسني مبارك تم2011كانون الثاني ( يناير ) 25وفي 
حل الحزب الوطني الحاكم كما حصل من قبل لحزب البعث بالعراق والحزب الدستوري

بتونس  وتئاسست عدة احزاب منها
 (اسلمي ) حرية والعدالةحزب ال 

 ( اسلمي ) .حزب الوسط الجديدو 
 (اسلمي)  الصالةوحزب 

 السلمية حزب الصلح والنهضةو
 محافظ حزب مصر الثورةو

والتنظيمات الناصرية 
وعشرات الحزاب الصغيرة 

 (النور) وحزب 222 (الحرية والعدالة بمجلس الشعب هي 2012واحزاب ممثلة منذ عام 
البناء) و15 (المصريين الحرار) و16 (الديمقراطي الجتماعي) و39 (الوفد الجديد) و112

التحالف الشعبي) 9 (الصلح والتنمية مصرنا ) وحزب10 (الوسط) وحزب·13 (والتنمية
)4 (المواطن المصري) 5 (مصر القومي) 5 (حزب الحريةو ) 6 (الكرامة) 7 (الشتراكي

مصر) و1 (العمل) و 2 (الحضارة) 2 (غد الثورة) و3 (التحاد ) و3 (الصالة)  3 (التجمع
 (الصلح) و 1 (السلم الديمقراطي) 1 (مصر الحرية) 1 (العدل) و 1 (العربي الشتراكي

) 1 (جبهة التحرير القومية) 1 (التحاد المصري العربي) و 1

واحزاب ممنوعة من العمل السياسي وهي حزب الستقلل والحزب الوطني الذي كان
برئاسة السادات وصار برئاسة مبارك وحزب الحرية والعدالةبرئاسة الدكتور المهندس

الرئيس المعتقل محمد مرسي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%86%D8%A7
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 Au Soudan du Nord السياسة -Chapitre IIالفصل الثاني 

 ومنوإريتريا إثيوبيا تحدها من الشرق أفريقيا احدى دول شمال شرق السودان-جمهورية 1
جنوب ومن الجنوب جمهورية وجمهورية أفريقيا الووسطى تشاد ومن الغرب   وليبيةمصرالشمال 
 أراضي السودان لشطرين شرقينهر النيلويقسم 2011.التي اوستقلت عام في كانون السودان

 ويتووسط السودان حوض وادي البيض والزرق عندملتقى النيلين الخرطوموغربي وتقع العاصمة 
 مليون كم بعد انفصال جنوب السودان التي صارت مساحتها1,866ومساحتها الكلية  

بعد الجزائر والكونفو الدموقراطية،والثالثبافريقية وهو بذلك ثالث أكبر بلد الف كم 135
الجزائر والمملكة العربية السعودية،والسادسكل من بعد البلد العبية الفرو اسيوية ب

 قبل انفصالوأفريقيا العالم العربيكان الكبر مساحة في ( العالمعشر على نطاق 
). مربع تقريبا كيلو متر مليون 2، العاشر عالميا ، بمساحة قدرها 2011الجنوب في عام 

 وبعيد انفصال جمهورية السودان الجنوبية وعاصمتها جوبة2011 كانون الثاني 9-منذ 11و
مليون  كم2الف كم قلت مساحة جمهورية السودان الشمالي فصارت 620ومساحتها 

العالم العربيوكان ثالث أكبر بلد بافريقية بعد الجزائر والكونفو الديموقراطية،والثالث في 
 قبل انفصالالعالمبعد الجزائر والمملكة العربية السعودية، والسادس عشر على نطاق 

  مليون   30 كم ونفوسها مليون 2،صار العاشر عالميا  بمساحة قدرها 2011الجنوب  عام 

وليات السودان المعاصر 

قم  كما تشيرنقوش وعضام بعض المقابر بمقاطعات3500منذيبدأ التاريخ الموثق اثاريا عن السودان -111و
La Nouba خاصة وان الهيكل العظمي شبه الكامل للنسةالسودان  وبعض الجهات من

Lucy مليون سنة وجدت بالحبشة الجارة الشرقية3.5 التي يعود تاريخها الى
La Prehisoire, Petit Guide, N 20, Ed. 2008للسوان والغربية لليمن  

 قم حيث وجدت جماجم تعود لجنس زنجي8000-يبدئا تاريخ اوسيطان النسان بالسودان منذ 1Vو
 ازدهرتللنيلالشهيناب) على الضفة الغربية   واخر وسكن منطقة(الخرطوممتحضر وسكن منطقة 

،بولية النيل الزرق وسنجةعلى هيكل لجمجمة إنسان في 1928 قم وعثر عام 3800حضارتاهما منذ 
إنسان) وتزامن مع وجود Pleistocene  (العصر الحجري)،عاش في Singa skullعرف بإنسان وسنجة (

نياندرتال
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 عند الشلللنهر النيل علي الجانب الشرقي كرمةقم بعاصمتها 1500/2400 بين مملكة كرمة Vو
 وورثت ثقافة المجموعة الثالثة وتعد من أقدم الممالكمصر  السفى  بالنوبةالثالث ومدت نفوذها الي 

).الذهباللغة المصرية القديمة تعني (بلد f) نوبة.وكلمة (مصرالفريقية التي نافست 

الوسرة- النفوذ الفرعوني المصري.أول محاولة جادة لحتلل النوبة من قبل الفراعنة كانت بعهد VIو

 الذين غزوا النوبة حتى منطقة سمنة وبنوا فيها العديد من الحصون والقلع لتأمينالمصرية الثانية عشر
 عاما تمكنت خللها الحتفاظ بهويتها الثقافية.حيث انتهت250حدودهم الجنوبية.وخضعت للنفوذ المصري 

 علىمملكة كرمةقم مما شجع 1700هذه (لسيطرة الولي )عندما تفككت المملكة المصرية الوسطى عام 
مد نفوذها شمالها وضم منطقة النوبة السفلى.

أحمس على يدي الفرعون الهكسوس قم بعد طرد 1100 / 1550والسيطرة المصرية( الثانية) بين 
تحتمس وتوالت المحاولت لغزوشمالها و إخضاعها حتى الشلل الرابع بعهد الوسرة الثامنة عشرمؤسس 

. عندما بدأت الثقافة النوبية في التغيراثر دخول مجموعاتبحضارة إكس م.وعرف 550 وحتي الثالث
بشرية جديدة لوادي النيل حيث دفن الملوك بمدافن ضخمة مع قرابين من الرعايا والخيول والحمير والجمال

وغيرها من الحيوانات.

 السودان ووسط مدينة الكوة بجسد الوسد من منطقة الفرعون السوداني طهارقة ابيدماكالله 

 التي صورت على شكل إنسان برأس كبش بالمعابد النوبيةالله آمونوفي النوبة تطورت عبادة 
لوسيما بمملكة مروي حيث ظهر التمثيل التشبيهى النسانى لمون بالثار الكوشياة حتى نهاية

مملكة مروى نتيجة اقتباس هذا الشكل من التصوير اليقونى له في طيبة بمصر ولوسيما عندما كانت
 خاضعة للملكة الحديثة المصرية.واعتبروا (آمون النباتي) من الشكال التعبدية لمون طيبةكوش

بوصفه إله دولة مصر.وتم اعتبار آمون بالنوبة (كاءا روح) لمون في طيبة إنما تدعم فكرة التواصل لعبادة
 ل(آمون الكبشى الرأس) مما يدل أنه صارIconsآمون بمصر. كما ظهربالمعبد الرئيسي للنوبة أيقونات 

إلها روسميا بعباداتها كما ظهرت تماثيله بشكل( آمون الكبشى الرأس مع قرص الشمس والصل على
 مرتبطاا بالوزة18 الوسرةالرأس ) بمعابد  بى وسمبل والمعابد السودانية . وكان الله آمون ظهر قبل 

أو الحياة وليس بالكبش التي تم العثوربمقابر كرمة كقرابين على حملن ونعاج وكباش. مما يعني
(إتحاد آله مصر آمون مع إله كوش الكبش النوبي وخلق أشكال جديدة لمون.منذ حكم (وسللة

الرعامسة ) وتووسعت عبادة آمون بعد دخولها للنوبة. 

 يلحظ صل ضخم امام آمون.و لم يلحظ بالمعابد الخرى بمصر وأصبح الصلمعبد أبووسمبلففي 
الضخم وسمة نوبية مميزة لمون وبقي آمون البشري معبودا بمصر فيما بقي آمون الكبشي معبودا

للنوبة،التي تركت الصل المصري لمون،حيث اختفت كثيرا من أشكاله المصرية ووضع العديد من
الصور اليقونية الجديدة لمون كوش) الكبشي بالمعابد والبيئة السودانياة والتشابه بين صور آمون بكل
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من مصر والنوبة وسبباا للتئاثير والحلل المتبادل .

  .حورس تم اعادة احتلل النوبة السفلي وتشييد هياكل بالقلع المصرية للله أمنوحتب الولوبعهد 
 أدخلت معابد جديدة منها المعبد المزدوجوأمنحوتب الثاني وتحتمس الثالث حتشبسوتوأيام حكم 

لمون رع ،و رع حارختي).وتم إدماج حورس وسيد النوبة مع آمون رع. وغيرها من اللهة الندماجية 

 انتشرت تماثيله وبجواره اللهة الثلثة( آمون رع، ورع  حاراختى،وبتاح -رمسيس الثانيوفي عهد 
تاتجينان)  

 معبوداا رئيساا حيثالشلل الثاني بالنوبة بجنوب آمون-رع،بقي 19  والوسرة  18  الوسرة وفى أواخر 
 مدنا حضاريةالكوشية بالنوبة.وتعتبر الربع مدن حورسصورت آلهة مصر وآمون بالمقدمة ويتبعه آلهة 

 الذي قام تووسيعهاالرا النوبي قمامبراطورية بعد الملك 730حيث اوسست الوسرة الكوشية عام 
وفلسطين والردن بمصر مرورا تركيا إلى جنوب بالسودان الولية الشمالية في كوشلتمتد من 

والشوريين الفرس وبقية الملوك حروبا ضروس ضد وطهراقه.و خاض كل من بعنخى ولبنان ووسوريا
.الفراعنة السود وأطلق علي الملوك الكوشيين اوسم والرومان

وبين القرون الثامن قم و القرن الرابع م ظهرت كتابات سودانية علي جدران معابدهم بالشمال وبالهرامات بجبلي
وسنار وادى حلفا، والثار علي ضفتى النيل ما بين ومروي نبتةالبركل ونوري التي بناها ملوك 

جبل البركل وفرس وفركة وجنوب وادى حلفا والكوة وبكرمة بمنطقة دنقلة، وبمنطقة بوهينوبمنطقة 
 علي الضفةالشهينابوالهرام الملكية بالبجراوية والحصون التي شيدت بعصر إمبراطورية مروي وبقرية 

 غربوادى حلفا بالقرب من مدينة مروي الحديثة.وودير الغزالةالغربية من النيل وسوبـا قرب الخرطوم،
 مدينتان فيهما معابد من الحجر الرملى  وسيسي

 بمعبد جبل البركل،بالسودان طهراقاالملك 

 والشواطئ العربيةوشبه الجزيرة العربية السودانكان بين -التفاعل مع شبه الجزيرة العربية.VIIو

 بينوالذهب والبخور والعاج الصمغ.حيث ازدهرت تجارة البحر الحمر صلت قديمة عبر والفريقيـة
 وسنة م احتلت2000 من ناحية وبين موانئ الجزيرة العربية من ناحية أخرى.ومنذ والحبشةالسودان 

 فيالنوبة كما حدثت هجرات عربية من شبة الجزيرة العربية لرض اليمنإمبراطورية الحبشة بلد 
شمال السودان.
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مجتمعاتقم منطقة رعوية تسقط بها المطار الصيفية وقطنتها 200/747 بينNapata-مملكة VIIIو
 بئر بالمياه تحت وسطح بلطات بناء كبير عبارة عن تمثال يشبه18 من بينها قرية كان يمدها وسكانية

 كثيرة للمواشي حيث عثرمدافن بيتا وبها 18 نحت من صخرة كبيرة،وكانت تتكون القرية من بقرة
نعامعلي هياكلها بغرف من الطين،ووجد مواقد وعظام غزلن وأرانب برية وشقف فخار وقشر بيض 

مزخرف،ولم يتم العثورعلى مدافن بشرية فيها مما يدل على أن البدو كانوا رحل يأتون لنبتة كل صيف
 حيث الماء والكل والزواج والتجارة وإقامة الطقوس الدينية 

 )بأسوانمتحف النوبة (قائمة ملوك نبتة 

بمملكةوعلى انقاض منطقة نبتة بالنوبة العليا ظهرت بوادر حضارة جديدة تمثلت بقيام مملكة  عرفت 
 وكانت عاصمتها كرمه ونتيجة للزحف الصحراوي غيرت العاصمة الى ( نبته).بالجنوب كوش

 أول ملوكالرا النوبي واتخذت هذا الوسم ابان تتويج كوش بن حام تنسب إلى -مملكة كوشIXو
 الواقعة داخل الحدودبالنوبة.ومملكةكوش تعرف مصر  الذي اخضعالنوبية الوسرة الخامسة والعشرون

مملكة كوش وكانت موطنا لثلث ممالك كوشية وتم تعريف مصر وأجزاء من للسودانالحالية 
 بين القرنين الثامن والرابع قبل والميلد، امتدتقوة عظمىكانت   علي انهااليونسكوبواوسطة 

، جاعلة من مناطقأفريقيا الي اعماق البحر البيض المتووسطإمبراطوريتها الشاوسعة من وسواحل 
 لقرن ونيف وتركت اثاراا هائلةمصر واللغات والديان، وحكمت والهندوسة للفنوننفوذها مساحة تبادل 

 وبني ملوك كوش اكثر من. والمنشأت الكبري التي تم ربطها بشبكات المياهوالمعابد الهراماتمن 
اباداماك هرما بالعاصمة مروي والعديد من المعابد اهمها معبد الله الوسد 240

الهرم و شيد كوشي أو نوبي ملك قم ظهر الفرعو ن(تبتة سنكامانسكن620/640 -بينXو
 ويحتمل ان يكون مخبأا بسبب الهجومجبل البركل ،وعثر علي تمثاله مدفون في نوري في 3رقم 

من الملكةسنكامانسكن  قم وتزوج 592  عام نبتة علي بسماتيك الثانيالذي قام به الفرعون 
 الملك أسبالتا و الملك انلماني وانجب منها نسالسا
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:GD-EG-Mus%C3%A9e_Nubien007.JPG


اوشبتي للملك وسنكامانسكن

 بجانب العديدمروي في سنكامانسكن منقوشاا عليه اوسم الملك لبو الهولكما عثر علي مجسم 
 للهمية بعد هجوم الفرعون بسماتيكنبتةمن المجسمات التي تحمل اوسمه وهذا يشير عاى فقدان 

 قم592 بعد عام للمملكة الكوشية لتصبح العاصمة السياوسية مرويالثاني عليها و إرتفاع مرتبة 

 م اي دامت وستمائة300قم و 300 في شمال السودان وجنوب مصر بينمروي مملكة -مملكةXIو
عاما وكلها تأثرت ثقافياو اقتصاديا،و وسياوسيا وعسكريا بالمبراطورية الفرعونية الشمالية و تنافست

الوسرة الخامسةوالعشرين على مصر الموحدة ذاتها، وحكموا كفراعنة ملوك كوش ونبتةمعها ووسيطر 
.واوستمدت حضارتها من حضارة (نباتا ) التي كانت تمثل نهضة حضارية تلت قروناا من الحياة البدائية

وبلغت حضارة مروي ذروتها في القرن الول أي بعد أفول حضارة ( نباتا)بفترة طويلة وبعد انتقال مراكز
 والنوبةمصر القديمة جنوب وحصل التصال المباشر بين وسكان جنوب كوشالقوة والثراء من مدينة 

 فجلبت المواد الخام والبنوس وكافة المواد اللزمة لصناعةالتجارةالسفلى بشكل رئيسي على 
الواني والتمائم والتماثيل الصغيرةالتي تأتي من الجنوب بطريقهالمصر،و اشتغل النوبيون كووسطاء

بها.وطريقة دفن الموتى بالنوبة كانت تشبه طريقة الفراعنة حيث أن الميت كان يدفن بحفرة بيضاوية
الشكل على جانبه اليمن متخذاا شكل الجنين جهة الغرب,ويلدفن ملوك النوبة مع بعض الذهب

بنعوشهم ويكسى النعش بالذهب لكيل يصدأ.كما يعتقدون ويتضح ذلك من الموجودات التي وجدت
ب(أهرامات مروي) ثرائا يدعو للعتقاد بوجود ممالك قوية واتخذوا التاج البيض وصقر حوس الشهير

رمزاا لهم قبل زمن من ملوك الفراعنة الذين كانوا يسمون النوبة باوسم (تاوسيتيأي أرض القواس)
لمهارتهم بالرماية وكانت أول محاولة لحتلل مناطق النوبةبعهد الوسرة المصرية الثانية عشرة الذين
غزو  النوبة حتى منطقة وسمنة وبنوا فيها عدد امن الحصون والقلع لتأمين حدودهم الجنوبية،ومنذ

 وسنة غير انها تمكنت من الحتفاظ بهويتها250ذلك التاريخ خضعت النوبة للنفوذ المصري لمدة 
وتعتبر متحفاا تمثل بأهرامات مملكة مرويقم انهارت مملكة مروي.300الثقافية.وفي عام 

فصارت منطقة وسياحية.و أرض قبائل (الجعليين والشوايقة والرباطاب والدناقلة والمحس
 تقع بالجانب السوداني منومدينة مرويوغيرهم من القبائل العربية التي وسكنت ولزالت .

خزان مروي) الشمالية وتربط بين السودان ومصر واشتهرت اكثر(بالنوبةمنطقة 

 م ويقع بمنطقة60. م على ضفتي نهر النيل وارتفاع 9228جانب من وسد مدينة مروي بطول 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83_%D9%83%D9%88%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%8A_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D9%83%D9%88%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%AA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Funerary_figure_of_King_Senkamanisken.jpg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:%D8%B3%D8%AF_%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%8A.JPG


350 على بعد بالسودان كم عن ولية مروى الشمالية 40كم من مدينة نوري و30الحمداب تبعد و
 تمت دراوسة جدواه بواوسطة المهندوسين السويدي وسويكو1993 وفي عام الخرطومكيلومتر شمال 

م. 2001والكندي موننكو ووافق البنك الدولي على تمويله عام 

.وجنوب مصروعاصمةالسودانم مملكة كانت شمال 350/800 (أو المكر ة)  بين المقرية-ملكةXIIو

800( دقلة) وكانت واحدة من الممالك النوبية التي ظهرت بعد وسقوط مملكة مروي التي عاشت بين 
 م.و امتدت بمحاذاة نهر النيل بين الشللت الثالث حتى السادس، ووسيطرت على طرق350قم. و 

التجارة والمناجم وبعض الواحات غربا وشرقا
 .

دخلت المسيحية السودان مقاطعة النوبة ) بعهد المبراطور الروماني القرن السادس -فيXIIIو

،واعتنقت (مملكة المغرة المذهب الملكاني) في حين اتبعت (مملكتاثيودورا وزوجته جستينيان الول
.ثيودوراالمذهب اليعقوبي الذي عمته زوجته المعاصرتين للمقرة شمالا وجنوباا نبتة وعلوة النوبيتين ) 

واوستقبلهم الملك النوبينوباتيا ، وملك البجةواتفقوا مع ملك بمدينة وسوبة عاصمة مملكة علوه 
.وهو الذي يدين به المصريون.نوباتياواعتنق النصرانية على مذهب اليعاقبة أوسوة بمملكة 

 ووصلت النوبة قوة مجدها بالقرن العاشر م وكانوالمغرة النوباطيينم إتحدت مملكتا 710/650وبين 
 مملكة علوةابن حوقل. ووصف الكنيسة المرقسية بالوسكندريةملك النوبة المدافع الول عن بطريرك 

بأنها أكبر الممالك المسيحية الثلث مساحة إذ تمتد حدودها حتى أطراف الحبشة بالجنوب الشرقي
وكردفان غرباا و أكثرها ثراء وقوة

الممالك المسيحية بالسودان 

،ومن بعده عمرعثمان بن عفانبعهد الخليفة هجري دخل الوسلم لمصر 20 م/ 641 عام -فيXIVو

 التي ابرمهاالبقط،كما تدل الوثائق القديمة ومن بينها اتفاقية عمرو بن العاصبن الخطاب ووالي مصر 
 والسودان،وقيل قبلمصر هجرية لتأمين التجارة بين 31 في وسنة النوبة مع عبد ا بن أبي السرح

الفتوحات كما وسنشير وإزدادت الهجرات العربية إبان دنقلذلك لن التفاقية تضمنت العتناء بمسجد 
 وتواصلت محاولت اخضاععمر بن الخطاب بعهدالخليفة الثاني  عمرو بن العاص على يدي ،الوسلمية

 بعث عقبة بن نافع الفهري،وكان نافع أخا العاص لمه. فدخلعمرو بن العاصبلد النوبة حيث أن 
 قتال شديدا.حيث لقوهم فرشقوهمبالنوبةالمسلمون أرض النوبة، ويقول البلذري:(لقي المسلمون 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%88%D9%82%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D9%82%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D8%B1%D8%AB%D9%88%D8%B0%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%8C&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7_(%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7_(%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Christian_Nubia.png


بالنبل حتى جرح عامتهم،فانصرفوا بجراحات كثيرة وحدق مفقوءة،فاطلقوا على اهل النوبة برماة
الحدق).وتم عقد هدنة بين الطرفين غير ان النوبيين قاموا بغارات على الحدود والقوافل،فانتهت

 و قرر وضع30م/651هجري و 20م/641الهدنة .وقام عبد ا بن وسعد بن ابي السرح،بحملتين بين 
حدا لتهديدات النوبة، فجرد جيوشه للنوبة ووصل الى دنقلة وحاصرها ورماها بالمنجنيق الذي أفزع

النوبيين،فطلب الصلح  الملك (قليدروت) و تم توقيع (اتفاقية البقط او بقت)وهي كما يقول ابن الحكم،
هدنة امان ل عهد ول ميثاق.و أقرب لمعاهدة تجارية ووسياوسية أو مجرد معاهدة حسن جوار تضمن
حرية الحركة والتجارة بين البلدين. وهي تختلف عن كل اشكال المعاهدات الخرى التي عقدت بين
المسلمين بمصر الوسلمية و(مملكة دنقل المسيحية) وجاءفيهابان المسلمينيظمنون للمسيحيين

 نتيجة اقتناع عبد ا بن وسعد بحاجتهموالملبس الحبوب بكمية من حقهم بعباداتهم وان يزودهم 
.حتى نهاية القرن الثالث عشر حيث لم يلتزمالمسلمينفصارتقليدا  اتبعه كل من جاء بعده من ولة 

  بتمويلهم بالحبوبالمسلمون
) بألغارة على صعيد مصر فصالحهم اميرها ( ابن الحباب) وكتبالبجام  قام وسكان( 725وفي عام 

 الصغيرة، وعلى أن يجتازوا الريف تجارا غيرالبللهم (عهدا ) نص على أن يدفعوا ثلثمائة من 
. ولكن) أو ذميا وأل يأووا عبيد المسلمين،ويبقى وكيلهم بالريف،رهينة مسلمامقيمين،وال يقتلوا 

 بمنطقة أوسوان.لذلك وجه الخليفة العباوسي المأمون حكمالمسلميناهل البجا اغروا على قوافل 
ضدهم حملة بقيادة عبد ا بن الجهم انتهت بمعاهدة جديدة وهي الثالثة مع رئيسهم833/813بين 

-بأل تكون بلد البجة من حد أوسوان الى حد دهلك (مصوع)بارتيرية1(كنون بن عبد العزيز، )وجاء فيها:
وباضع (جزيرة الريح) تابعة للخلفة وأن كنون بن عبد العزيز وأهل بلده من رعياها و ان يبقى كنون

- أن يحترم اهل البجة2.ولبيت المال دينار 300 عليهم أن يؤدي الخراج كل عام مائة من البل أوملكا
،النوبة أو مصر البجة أو في أرض أو ذميا حرا أو عبدا في مسلما ول يذكروه بسوء،وأل يقتلوا الوسلم

-وعلى كنون أن يظمن وسلمة4  المساجد و- أل يهدموا شيئاا من 3.والمسلمينوأل يعينوا أحدا على 
.),وهذه المعاهدة مختلفه هي الخرىالبجة لجمع الخراج ممن أوسلم من البجة بلدلخليفة اعمال 

الدولة حتى مصوع جزءا من البجة حيث صارت مقاطعة  النوبةعن المعاهدتين اللتين وسبقتها مع 
 فيهامسلمين المفتوحة،بدليل فرض الخراج.مما يدل على وجود البلد،وتطبق عليها شروط الوسلمية

 القائمة.مماالمساجد،وحفظ المسلمين بأذى،وجمع الصدقات من للمسلمينو شروط عدم التعرض 
.غير ان علقة النوبيين معالبجةيعني دخول جماعات إوسلمية لوسباب مختلفة وبطرق شتى لبلد 

،النوبة بقيت متوترة مما أث ر على اوستقرار بلد المسلمين

 حصل النوبيون على اوستثناء يقضي على أن842 ــ 833وبعهد الخليفة العباوسي المعتصم حكم بين 
 بايام855يؤدي البقط الخراج كل ثلث وسنوات حسب ادعاء النوبيين.واعقبت ذلك حروب انتقاميةعام 

 حيث ظهرت وسللة الكراد الطولونية علي يدي أحمد بن طولون861/647الخليفة المتوكل حكم بين 
حملة بقيادة ( العمري.) الذي كان الذين يدعو  النوبة والبجة بالوسلم. غير انه868والذي أعد عام 

عندما علم بوجود مناجم الذهب بالنوبة تحول من رجل دين لمغامر حيث جمع عددا من طلب
المعدن،ووسار بهم لبلد النوبة وأرض البجة..

 بمصر واوستمروا بنفس حماس وسابقيهم بجباية (رقيق البقط)الخشيديون حكم 969/931وبين 
ووسيروا عددا من الغزوات على النوبة الذين شعروا بضعف الدولة الوسلمية بالشمال فتمردوا عليها

عدة مرات ورفضوا دفع البقط.

 قام اهل النوبة974 ـ/ 946 و بعهد (المطيع ل) الخليفة العباوسي الرابع عشرحكم بين 951وفي عام
م حيث قتل ملك النوبة956بالغارة على الواحة الخارجة واتبعوها بحملة أخرى على أوسوان عام 

جمعا من المسلمين.ووسيار الخشيديون بالعام التالي حملة بقيادة محمد بن عبد ا  الخازن على
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عسكر مصر، وهزم النوبيين و ابريم ووسبى كثيرا من اهلها واصطحبهم لمصر. غير أن هذه الهزيمة لم
تضع حدا لهجمات النوبيين على حدود مصر من ناحية الجنوب فتجددتغاراتهم على صعيد مصر بعهد

(كافور،) وتقدموا شمال حتى ادفو منتهزين فرصة اضطراب الحوال بمصر،وظهورالمجاعة فيها بسبب
انخفاض مياه النيل وتعرضها من الشرق لتهديد القرامطة.والفاطميين لضعاف الدارة المصرية التابعة

للخلفة العباوسية ببغداد وحتى ل تركز جهودها ضد الغزو  الفاطمي من تونس من الغرب لمصر . حيث
  أقل توترا مع النوبيين،رغم اوستمرار الفاطميين بالمطالبة1171ــ 969كان عهد الفاطميين بمصر بين

بدفع البقط. حيث ان (جوهر الصقلي) قائد الخليفة المعز لدين ا الفاطمي وفتح مصر أروسل أحمد
بن وسليم الوسواني الى (جورج الثاني ملك النوبة،) مطالبا بالبقط على أوساس أن الفاطميين هم
حكام مصر.واوستجاب ملك النوبةخشية من قوة الفاطميين. ورغم ذلك، اوستمرت العلقة ودية بين

الطرفين، لن الفاطميين لم يروا خطرا حقيقيا بوجود دولة مسيحية على حدودهم الجنوبية. يضاف
الى ذلك، أن الفاطميين اقاموا بصورة دائمة في ثغر اوسوان من جهة الشلل الول.حيث قام فيها  من

قبلهم زعيم من عشيرة ربيعة.العربية التي كونت طبقة حاكمة خضع لها النوبيون ب(مدينة مريس)
بعد زوال السلطان الفعلي لملك النوبة المسيحي، وتحول معظم السكان تدريجيا للوسلم

الممالك والمارات السلميةبالسودان ,,بحكم كون السودان كبير بمساحته فكان لفترات
طويلة ولربما حتى الن ل توجد فيه سلطة مركزية , فظهرت فيه العديد من المارات

والممالك والمبراطوريات قبل السلم وبالعهد المسيح منها 

)Sunnarوعاصمتها (   1820/1505 بين AL Fong -مملكة/ وسلطنة وسنار الزرقاء او الفونج1
 ومن بني اميةالعرب الووسط و الشمالي يرجعون باصولهم الى السودان وسكانهم كمعظم و

م اخر خلفائهم بمصر750القريشيين الذين هربوا من مصر الى بلد النوبة و البجة عندما قتل في 
مروان بن محمد كما تشير مخطوطة الشيخ أحمد كاتب الشونة الذي عاصر أواخر عهد الفونج و أوائل

وهيعهد الحكم التركي المصري و عمل حينا في شونة الخرطوم و لذلك وسمي بكاتب الشونة 
عبد ا بقيادة العبدلبتحالف بين قبائل الفونج في جنوب شرق النيل الزرق بقيادة عمارة دنقس و قبائل 

 و تعرف أيضا ب(مملكة الفعنج) و(السلطنة الزرقاء) و (الدولة السنارية) ويطلق علي رعاياها لقبجماع
 بعد انتشار السلم واللغة العربية فيهاالسودان(السنانير.) وتعتبر أول دولة عربية إسلمية قامت في بلد 

واهتم ملوك وسنار بالعلم حيث اقاموانتيجة لتزايد الوجود العربي والتصاهر بين العرب والنوبة في الشمال.

الخلوي بالقاهرةوانتشرت (مداروسهم الملئية ) بشتى ربوع مملكة وسنار الزهررواق السنارية في 
وأنشأ السلطان السنارياللغة  وعلوم الفقهالتي تعرف أيضا بالكتاتيب لتحفيظ القران الكريم ودراوسة 

 لوستقبال الزوار من مملكته عند زيارتهم للحج والعمرةالحجاز في بالمدينة المنورةبادي الحمر وقفا 
  شعب أسود قدم منAL Fongعلما بان أصل كلمة الفنج ول يزال جزء من آثار هذه الوقاف قائمة

 وسيطر على الجزء الجنوبي من الجزيرة، ثم امتد نفوذه على العرب الذين سبق لهمالنيل الزرقأعالي 
وقاوم حكام الفونج الغزاة بدرجاتم) 1504 في أعقاب هجرتهم(والمقرة علوةالسيطرة على مملكتي 

. و ثورة (الشريف أحمد ود طه) بمنطقتي رفاعة وأبو حراز وبعهدالثورة المهديةمتفاوتة حتى قيام 
 واثناء المجاعة والمطامع الخارجية حاول (تور الجودي) النفصال بتلكعبد ا التعايشيالملك 

المنطقة وعدم دفع الضرائب والروسوم و قام (تور الجودي ) بإهداء نصف المنطقة لصديقه الملك
 وحتىوقيسان ) رداا لهدايا اقتصادية وعتاد وأصبحت المنطقة الواقعة بين الكرمك منليكالحبشي( 

) خاضعة اداريا للحبشية دون النتماءمن ناحيةالصل والتقاليد واللغةفيما بقيت مقاطعةاصوصامدينة (
 وسودانية لعدم وجود فواصل طبيعية وبيئية تفصلهما ,بني شنقول
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1533/4-1503 عمارة دنقسالسلطان  عدة سلطين هم ,,1حكام بمملكة سنارعدة ملوك اهمهم  1821/1504وبين 
)AH 940مؤوسس السلطنة وكان يدين بلوسلم بينما كان معظم رعاياه من المسيحيين والوثنيين (

-(AH 957 (1550/1 عبد القادر الولوالسلطان ) .AH 957) AH 940)-1550/1 (1533/4 نايلوالسلطان 
1557/8 (AH 965 ( 1557/8 عمارة أبو وسكاكينوالسلطان) AH 965)-1568.  دقن ود نايلوالسلطان

1568-1585/6) AH 994 (1585/6 دورة) .والساطانة AH 994)-1587/8 (AH 996. ( الطيبوالسلطان
1587/8) AH 996)-1591. 1603/4-1591 والسلطان ونسة الول) AH 1012. ( عبد القادروالسلطان
باديوالسلطان ) .AH 1020 (1611/2-1606 عدلن الولوالسلطان  .AH 1012)-1606 (1603/4 الثاني

-(AH 1025 (1616/7 رباط الولوالسلطان ).AH 1025) AH 1020)-1616/7 (1611/2 الول وسيد القوم
1692-1681 ونسة الثانيوالسلطان  .1681-1644/5 (أبو دقن) بادي الثانيوالساطان  .1644/5

-1720 نولوالسلطان  .1720-1719 ونسة الثالثوالسلطان  .1716-1692 بادي الثالثوالسلطان 
-1768 إوسماعيلوالسلطان  .1769-1762 ناصر .والسلطان 1762-1724 بادي الرابعوالسلطان  1724
الطيب الثانيوالسلطان  .1788-1787 أوكلوالسلطان  .1789-1776 عدلن الثانيوالسلطان  .1776
بادي السادسوالسلطان  1791-1790 نواروالسلطان  .1789 بادي الخامسوالسلطان  1788-1790
بادي السابعوالسلطان  .1805-1804 عقبانوالسلطان  1804-1798 رانفيوالسلطان  1791-1798
 و جعل إسماعيل كامل باشا،محمد علي باشاعلى يد قادة حملة   حيث وسقطت السلطنة 1805-1821

 ميل  وشيمد فيها435  الخرطومقائد الحملة والبن الثالث لمحمد على باشا،مقره (بلدة فامكة،) التي تبعد عن 
 كان سببا  في نشوء صراع حول المعدن النفيس والرقيق الذهبقصرا  ومعمل  لستخراج 

1821احد وسلطين وسنار عام 

 جاءأبي البقاء الرندي  فقال بقصيدة اوستعار فيها عبارات فرح تكتوكورثا انتهاء وسلطنة وسنار الشاعر، 
فيها:

أبصرت نقصاا به في الحال إجهارا     وكل شيء إذا مـا تم غـايته
لن إحسـانـه ما زال غـرارا     فل يغر بصفو العيش مرتـشد

وأين فرعون والنمرود إذا جارا     فأين عاد وشداد وما مـلكوا

وسنارا دار الفنـجأعني بذلك      آه على بـلدة الخـيرات منـشـئنا
لم نسلها أينما حـللـنا أقطارا     آه عليـها وآه من مصـيـبـتـها

عنها الماثل بدواناا وحضارا     فأوحشت بعد ذاك النس وارتحلت

,ودنقل  تقرئا بظم حرف الدال وتسكين1821/1570  بين Dacla-مملكة تقلة/  3 و

النون ورفع القاف وهو الطوب الحمر باللغات النوبية ولربما لحاكم يسمى دنقل بجبال
النوبة المرتفة نسبيا وتقع  شمال السودان على الضفة الغربية من النيل وصارت

العاصمة الشمالية وتعد من اقدم المدن الثارية السودانية وهي اكبر الوليات السودانية
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 الف كم ثم بو سودان290ميل وتلييها دار فور 330الف كم /530حيث تبلغ مساحتها 
1821الف كم  وصارت مركزا اداريا بعيد الغزو المصلري للسودان عام 213

ويقع علىوكلمة (فور ) هي اكبر قبيلة بالمنطقة م،,,1875-1637 بين Dar fouمملكة  -3و

الشمال الغربي لليبية وغرب تشاد فيما تقع بجنوبه الغربي جمهورية افريقية الوسطى
 ينقسم  إداريااوالف كم 493فيما تقع جنوبه جمهورية جنوب السودان ومساحة القليم 

 وعاصمتهاولية جنوب دارفور.و)الفاشر وعاصمتها مدينة (ولية شمال دارفور-هي خمس ولياتل
ولية.و) الضعين ( وعاصمتهاولية شرق دارفور.)والجنينة وعاصمتها (ولية غرب دارفور.نيال) امدينة (

)زالنجي ( وعاصمتهاووسط دارفور

و تقع تحت سيطرة (مملكة الداجو )) Kurdufan-مملكة (المسبعات او مملكة4و

 قام سلطان سنار بادي أبودقن بغزوووكان( التكنجر آخر الحكام الوثنيين) الذين حكموها.
(مملكة تقلة) الواقعة جنوب المسبعات،وترك مملكة المسبعات بالشمال تحت إشراف

( زعيم عرب الغديات) ومنحه (لقب المانجل )مقابل دفع جباية سنوية لسلطنة سنار
وبذلك خضعت مملكة المسبعات للسيطرة السمية لملوك الفونج واسم سلطين

المسبعات الذي يطليق على حكام اقليم كردفان تمييزا لهم عن (سلطين الفور) الذين
 بكتابه1857ينحدرون من أصل واحد.وفقا  للمؤرخ محمد بن عمر التونسي المتوفي عام 

( تشحيذ الذهان بسيرة بلد العرب و السودان) وايده المؤرخ الصديق بن احمد المحسي
 أول سلطين الفور كان له أخ يودعيوسليمان وسولونق بأن السلطان 1918المتوفي عام 

( الموسبع)،وحكم كردفان و تعاهدا بأل يخونا بعظهما وبقيا كذلك،حتى عهد السلطان
محمد تيراب.حيث كان حاكم كردفال هاشم ابن المسبعاوي وهم مجموعة من قبائل
العرب بالسودان منهم في الشمال قبائل ( الكبابيش وبني جرار ودار حامد والمعاليا

 ، وفي الوسط  قبائل (الغديات والبديرية والجوامعةالبلوالمجانين) وكانوا يمارسون تربية 
والشويحات والتكمام والجيمع )وفي الجزء الجنوبي منها قبائل (الحامدة والحوازمة و

 )وغيرهم من العرب الرحل الذين كانوا يمارسون تربية البقار لجانب قبائل النوبةالكواهلة
باقصي جنوب المنطقة. 

 تمكن (السلطان أحمد المعقور العباسي الغدياتي) بسط نفوذه على1446وفي عام 
مناطق دارفور وكردفان.وبعد أن أشتد الصراع بين عرب السهول بالمسبعات وسكان
الجبال من النوبة،تدخل امراء الفونج وارسلوا قوة لغزو كردفان وإخضاعها لسيطرتهم

وبعد وفاة (عمارة دنقس سلطان الفونج) قام (إبراهيم دليل سلطان دارفور) وبمعاونة
عرب الغديات والتكمام بغزو المسبعات و إحتلل عاصمتها( الوبيييض) ولم يدم غزوها طويل

بسبب الصراع الذي نشب بين حليفيه حيث سعى كل منهماالنفراد بحكمها

تمكن السلطان السناري الفونجي / الزرقاوي ( بادي ابو دقن ) حكم بين1650وفي عام 
 غزا مملكة المسبعات بدعم زعماء الغديات الذين تنفذوا فيها نيابة عنه حيث1680 /1644

 القريبة من البيضكازقيلحصل زعيم الغديات (الليسي لقب شيخ الجبال) واتخذ من 
عاصمة له. /كما يروي المؤرخ السوداني يوسف فضل ,وحصل صراع بين (الفونج)

و(الفور)م للسيطرة على كردفان فانقسمت قبائل المسبعات  مثل الغديات الذين ايدوا
قبائل الفونج وامتد نفوذهم لمناطق شرق البييض وكازقيل،فيما تحالفت قبائل اخرى مع
(قبائل الفور) وسيطرت على القاليم الغربية لكردفان.وحاول المير (جنقل المسبعاوي )

روج .اقالة سلطان الفونج موسى بن بمساعدة عرب البديرية القاطنين حول جبل السي
حيث قاد (جنقل المسبعاوي) جيشا  نحو البييض1680-1660سليمان سولونق حكم بين 
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ولقى حتقه على يدي (دكين الفونجاوي) الذي خلف الليسي على زعامة الغديات.) وأدى
مقتل جنقلت المسبعاوي لتأمين نفوذ الفونج بكردفان لفترة طويلة كما اشارالمؤرخ

 طبقات ود ضيف االسوداني (ود ضيف ا ) بكتابه 

 م قام السلطان موسى بن سليمان بن سولونق بغزو كردفان1700وفي عامة 
وهرب1762-1734 بينالسلطان بادي أبوشلوخالمسبعات إلى سنار التي كان يحكمها 

امراؤها منهم ( المير خميس بن جنقل) وحشد الفونج جيشا  لستعادة كردفان من هيمنة
الفور بمساعدة كل من الوزير (محمد ولد تومة ومحمد أبو لكيلك والمانجل الشيخ عبد ا

 ودارت1749رأس تيره وأخوه الرباب شمام ود عجيب.) وتواجها جيشا الفونج و الفور عام 
بينهما معركةبمنطقة قحيف بالقرب من التيارة الواقعة شمال شرق كردفان واندحر جيش

الفور بباديء المر ثم استجمع قوته وأوقع هزيمة بالفونج،ثم التقى الجيشان بمنطقة
( معكرة شمقتا غرب كردفان) حيث انهزم من جديد جيش الفونج  وغادر من بقي منهم
المنطقة يصحبها علي الكرار والنور شمية،من أبناء زعيم الغديات وبذلك حكم عيساوي

1851بكردفان يعاونه المير سليمان بن أحمد بكر( الفوراني ) الذي حرضه عيساوي عام 
على التمرد على سلطان الفور عمر محمد دورة لقتل المير سليمان ,غير ان عمر محمد

)  فنشب صراع بين ابنائه على السلطةودايدورة  الفوراني) قتل بحرب ضد( سلطنة 
.و1755وحاول عيساوي التحرر من نفوذ الفور مرة اخرى لكن محاولته انتهت بمقتله عام 

قام سلطان الفور الجديد بتنصيب على امارة كردفان (المير هاشم) الذي حارب( قبائل
الغديات) وقتل زعيمهم (عبد ا جدي بن بلولة) بمنطقة ملبس جنوب النيل البيض. لكن

 على1780الفونج حلفاء الغديات كانوا له بالمرصاد فتوجه الشيخ رجب بن محمد عام 
رأس جيش إلى كردفان للتيخلص من حكم الموسبيعات،فانسحب السلطان هاشم وبقي

 م حيث قررالعودة إلى سنار لمواجهة1786رجب يسيطر على شرق كردفان حتى عام 
احداث محلية التي وقعت فيها.فسنحت الفرصة للمسبعاوي هاشم العودة والستيلء

 بشن حملت عسكرية على (جبال النوبا1787على البيض عاصمة المسبعات وقام عام 
 والشايقيةبجنوب كردفان للحصول على الرقيق الذين جمع منهم عشرة الف من قبائل  

 شعر السلطان هاشمو حتى صار له جيش كبير الرزيقات وعرب الكبابيش و الدناقلة
بتزايد قوته المادية والبشرية واستغل إنشغال (سلطين الفونج )بمشاكلهم الداخلية

وتراجع أطماع (سلطين الفور) على مملكته فبدأ يهددهم من حدودهم الشرقية ( دارفور
)فكتب له السلطان محمد تيراب يرجوه الكف عن إرسال قواته إلى دار فور وسلب أموال
المسلمين فيها لكن هاشم فسرها بأنها مؤشر ضعف فئاستمربمنواشاته فخرج له محمد

 )فدانتدنقلتيراب واجبره على النسحاب والهروب مع عائلته وبعض اتباعه شمال  إلى( 
كردفان مرة أخرى لحكم سلطين الفورثم غادر هاشم دنقل وتقريب مرة أخرى إلى

(سلطين السلطنة الزرقاء في سنار) وأخذ يعد الخطط في كردفان ويقيم التحالفات مع
ملوك وحكام المناطق الخرى المحيطة بها منهم (صبير ملك الشايقية) الذي زوج ابنته

للسلطان هاشم الذي اتصل ايظا (بشندي ملك السعداب)في محاولة لتوسيع دائرة
 قرر هاشم العودة لكردفان لكن السلطان عبد1896صداقاته وتحالفاته. وفي عام 

لطانالمقدوم مسلم الكردفانية كليف باراالرحمن الريشيد حاكم   بالتصدي له فعاد السي
هاشم إلى سنار.

XV -وتبدأ بغزو محمد علي1885/1821حتلل المصر ي/ العثماني  للسودان بين  ال 
م على1885  عام الخرطومباشا للسودان و تدميره للسلطنة الزرقاء وحتى سقوط 

. محمد أحمد المهدييدي  

 قررت الدولة العثمانية تعيين اللباني محمد علي واليا على مصر للتصدي لطماع كل من فرنسةالتي غزت1805في عام 

لكنهمصر وحملة بهدف غزو  Frizer قاد الكابتن البريطاني 1807ففي عام  وبريطانية بمصر 1801/1789مصر بين 

مما اعطى لمحمد علي باشا حجة لتشكيل جيش نظامي) على المتوسط  رشيد اندحر ب (ميناء
مبني ليس فقط على الحنود المكلفين بل على( التطوع الدائم على النمط العثماني والوربي ) واشترى اسلحة من عدة دول

واسس معاهدا مهنية وحرفية وتربوية وارسل مائتي طالب بعثة لفرنسة بمختلف التخصصات حيث ظهرت نهظة عامة بمصر
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كانت العملة السائدة(ألف ر  يحمل هدايا ثمنيةمنها اربعة  ارسل محمد علي للسودان وفدا 1813كما اشرنا,وفي عام 

علي  الذي ارسل لمحمدAL Fongلسلطان  )بالسودان في ذلك الوقت الر النمساوي أوالسباني أو المكسيكي

فقررمحمد علي.هدايا اثمن منها و أهم ما حمله الوفد التقارير التي اشارت لضعف السلطنة وخلو السودان من السلحة النارية

أن يستجلب منهم جنودا لقوة ابدان رجاله 

بمساحاتوالزراعة ،والبنوس وريش النعام والجلود العاجعظام كما ان السودان وبحكم ارضه فيه معادن عديدة منها الذهب و

حيث  كانت الحبشة / اثيوبيةوتئامين مجرى النيل المصدر الوحيد لري الراضي المصرية.واسعة تفوق ما لدى مصر منها

تتطلع على الدوام على ايجاد مناطق نفوذ ديني واقتصادي على المناطق الحدودية لها مع السودان تطلعاتها لتحويل مجرى نهر

النيل بما يظمن لها حصصا مائية اكبر مما يجعلها تبحث عن ايجاد علقات مع احدى او اكثر من دولة اوربية متقدمة تقنيا

 سياسة الستباق ليؤخر( قدرالمكان والطموحات الحبشية ) من خلل فرض نفوذه محمد عليتساعدها لتحقيق ذلك فمارس

القتصادي والعسكري على السودان ايظا مما ضاعف من خصومه العثمانيين والنكليز والفرنسيين 

تها  سنار (الحملة الولى) احتلل سلطة الزرقاء / الفونج وعاصم1821وفي يوليو 
 اروسال جيشين لبلدالمبراطورية العثمانية ووكيل مصر خديوي محمد علي باشاقرر 1821ففي عام 

 عاصمةوسنارالسودان لضمها لمصر ووسار أحد الجيشان بقيادة إبنه أوسماعيل كامل باشا بإتجاه 
 بينما أتجه الجيش الخر بقيادة محمد بك الدفتردار صهر محمد علي نحو كردفانوسلطنة الفونج

مستخدما المراكب بعد أن فرغ إوسماعيل من اوستخدامها وولج نحو (دنقل وأبي قيس والدبة ومنها
عبر الصحراء إلى بارا ومن ثم إلى البيض).وكانت الرحلة لكردفان شاقة على الجنودالذين وساروا

وسبعة ايام متوالية بصحراء قاحلة وقبل أن يصل الدفتردار إلى البيض أروسل روسالة لحاكمها (المقدم
مسلم )ينصحه بالتسليم .فرد بروسالة إعتراض قال فيها:(إلى حضرة دفتردار تابع باشي محمد علي،
مني إليك جزيل السلم ومزيد من التحية والكرام. أما بعد،فخطابك الذي أروسلته إلينا فهمناه،وما فيه

من جهة السيال والظمأ وغير ذلك فهمناه..ونحن ببلدنا مسلمين وتابعين كتاب ا ووسنة روسوله
و.أنتم أهل بحر ونحن أهل بر ول نحن تحت ملككم من زمان السابق.كل وسلطان يحكم رعيته بما قال

ا وهو المسؤول. وأما أنتم فغير مسؤولين عن حكم ديار الغير.ول عهد ا لكم بقدوم بلدنا أنتم
).وصمم المقدم غاصبين ظالمين ونحن إن متنا في ديارنا متنا مظلومين وشهداء بين يدي ا

 اشتبك الفريقان بواقعة دموية1821ممسلم على المقاومة بدل عن التسليم،وفي نيسان / ابريل 
 شمال البيض انتهت بانتصار جيش الدفتردار الذي اوستخدم السلح الناري ضد رماح مقاتليباراببلدة 

المسبعات ووسيوف وفروسانهم ووسقطت البيض عاصمة كردفان وانتهى حكم المسبعات ودانت
كردفان للحكم المصري العثماني 

 لضم غربمحمد بك الدفتردارحيث روسل محمد علي جيشا آخر بقيادة صهره  -ضد كردفان ودارفوروالحملة الثانية
السودان لملك مصر. و أمدقبيلة الكبابيش التي تقطن بين مصر والمناطق الغربية للسودان واكانت تحمل

البضائع من وإلى مصر من تلك المناطق مدت جيش الدفتردار بما احتاج له من جمال لنقل العتاد لغرب
السودان و دليل لتحديد أماكن البار ومناطق المعسكرات. ووسار جيش الدفتردار عقب انطلق الجيش الول

أما علمت أن عندنا أروسل لسلطانها (محمد الفضل) بالتسليم فرد ل: الفوروقبل أن يصل إلى البيض عاصمة 
العباد والزهاد، والقطاب والولياء الصالحين من ظهرت لهم الكرامات في وقتنا هذا وهم بيننا يدفعون شر

.فتقدم الدفتردار إلى كردفان دون أن يعترضه أيناركم، فتصير رمادا، ويرجع إلى أهله وا يكفي شر الظالمين
معترض فلما علم محمد الفضل وسلطان دارفو الذي عين المقدم مسلم واليا على كردوفان وامره بمواجه

حيث التقى جيش محمد الدفتردار مع)Bara فيما يعرف ( واقعة بم1821 أبريل 16الجيش الغازي.والتقيا في 
 الذي جهز جيشه ومعتقدا بانه وسينتصر كما انتصر ضد قبيلة (الشايقية)لكنه تفاجئاالمقدوم مسلمجيش 

 بين يدي الدفتردار قبلكردفانبسقوط جنده برصاص حي ثان اغلبهم يحملون السيوف والرماح. فسقطت 
الفاشروسقوط (وسنار )من قبل إوسماعيل باشا. لم يحاول السلطان ( محمد الفضل )المقاومة بل نزح لمنطقة ( 

) ولم يتقدم الدفتردار أبعد من البيض لندرة المياه بتلك المناطق وعلن محمد علي باشا عدم رغبته بفتح
 )بل اكتفى بمقاطعة كرفان من وسلطنة الفور.التي كانت تحت امرة ملوك دارفور منذ عهد (السلطاندارفور(

تيراب) الذي كان عاصمته (شوبا احدى ضواحى مدينة كبكابيه وبه اثار مسجده) وفرض محمد علي باشا
 ر50،000 ر إلى 35،000باوسم السلطان العثماني  على اهل دارفور الجعليين  ضرائبا باهظةبلغت بين  

وكذلك أراضي الجعليين.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1821
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%B1_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%AC


طلب حظورشندي) و (لمدينة باشا  عليعيل محمد سماوصل ا1822وفي ديسمبر 
ذهب و أوقية 1000وانبه واتهمه بإثارة القلقل و أمره أن يدفع غرامة فدرها ((الملك نمر) 

والضأن البقرألفي عبد واربعة آلف امرئة و ألف جمل ومثلها من 

وعندما راى( السيدة سعيدة زوجة الملك نمر) اعجب بجمالها فطلبها هي أيضا.فرفض
الملك  فأهانه الباشا وضربه بغليونه أمام الحاضرين مما اضطر المك رفع سيفه بوجهه

 (التي عرفوها عن طريق التجارة معاللغة الهدندوية )وتحدث معه الملك مساعدفأوقفه( 
سكان البحر الحمر) فأبدى الملك رضوخه وأظهر خضوعه ودعااسماعيل الباشا للعشاء

وذبح له الضأن وهيأ له الحرس وبالغ بخدمته وأخبره أن الغرامة ستدفع بصباح اليوم
التالي  وبتلك الثناء طوق الجعليون الحفل بالقش من كل مكان مخبرين رجال اسماعيل
الباشا أنها للماشية التيستقدم كغرامة  وقبيل انفضاض الحفل شعلوا الناربالقش فمات

إسماعيل باشا ورجاله خنقا وحرقا.مما دفع الجيش العثماني المصري ان يقتل ثلثين الفا
من الجعليين.مع محاولة الملك نمر الغارة على جند الدفتردرا الذي اوقع برجال نمر

خسائرا اضافية فهاجر الملك نمر ومعه عددا من الفبيلة لحدود الحبشة حيث خطط مدينة
أسماها ( المتمة) ومات فيها فيمااستمر الدفتردار يحكم السودان واستمرت مجازره

كما أن جنوده لم يتسلموا مرتباتهم لمدة ثمانية أشهر فبدءوا بالبطش والنهب ليجدوا
متطلبات حياتهم،مما اساؤوا كثيرا لحياةواملك الناس مما اجبر محمد عليان يئامر عام

1926/1824 بعودة الدفتردار ليخلفه بالسودان ( عثمان باشا)ولم يبق ال عاميي 1824
 )و جعلها عاصمة للسودان إل أن أمطارها الخريفية وكثرتSunnarودخل لمدينة ( 

المراض فيها اضطرتهم لتغييرها إلى( ودمدني ) التي يقترن فيها النيل البيض بالزرق
فبنى فيها قلعة واتخذها عاصمة له.فكانت بداية لظهور (مدينة الخرطوم) التي ازدهرت

 ألف نصفهم من المصريين واللبنانيين والسوريين واليونانيين من60وصار عدد سكنها 
مدينة مقدونية ومن مدن البانية 

 ) الذي اهتم بإنشاء المنشآت وخورشيد باشاجاء للسودان الوالي ( 1838/1826وبين 
شهدت الخرطوم بعهده نوعا جديدا من الحكم حيث  اشرك عددا من السودانيين بالدارات

 مستشارا وساعده بحل كثير من المور منها محاولةعبد القادر ود الزينوعين الشيخ 
تقليل ظاهرة هجرة السودانيين لمناطق متاخمة للحبشة والبحر الحمر هربا من البطش

ورجال الدين الفقهاءوالضرائب فساهم باعفاء المتأخرات على من يعنيه المر وأعفى 
ورؤوس القبائل من الضرائب فبدأت حركات الهجرة نحو الحدود الثوبية تقل 

 تم تقسيم السودان لسبع مديريات:هي1848/1805وبعهد محمد علي باشا بين 
 والتاكا ) وأطلق محمد علي اسموفازوغلي(الخرطوم وسنار وكردوفان ودنقلة،وبربر، 

الحكمدار لحاكم السودان وأعطيت له سلطات ادارية،وتشريعيةوتنفيذية وعسكرية.واول
 (أبو ودان) الذي كان طموحا وأراد أن يستقلأحمد باشا شركسمن شغله هوالحكمدار 

بالسودان عن طريق فرمان من الباب العالي باسطانبول 

 الذي خلف محمد علي باشا،اهتم1854-48وبعهد الخديوي عباس حلمي الول بين 
بالنواحي الدارية وحاول معالجةالفساد المالي والضرائبي وأعاد تقسيم المديريات

بفتح أول مدرسة1853 الغربي لمعالجة الجنود والموظفين و امر عام الطبوأدخل 
.لبناء الضباط والموظفين وظهرت القنصليتانرفاعة بك الطهطاويبالخرطوم على يدي 

 و مع التجار الوروبيين الذين كان الكثيرمنهمالعاجالبريطانية والفرنسية وتاجروا بالذهب و 
 حيث أرسل الكثير منالمسيحية .و بدأت الحملت التبشيرية ل الرقيقيتاجرون في 

  كما فعل محمد علي باشاالقباطالموظفين والمحاسبين 

الذي اهتم برفاهية الشعب السوداني1863-54وبعهد الخديوي محمد سعيد باشا بين 
 وحاول تحسين النظام الداري وإشراك السودانيين بالحكم الذيتجارة الرقيقوحارب 
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جعله لمركزي لتيسير عمل المديريات وسرعة تنفيذ مشاريعها،وألغى الحكمدارية و عزز
مكانة مشايخ القبائل وجعلهم ينوبون عن المديرين بجمع الضرائب التي خففها عنهم بعد
زيارته للسودان ومقابلته للمواطنين الذين شكوا له ثقل الضرائب على عواتقهم،غير ان

جشع المديرين(الذين اعتبروا السودان منفى لجمع الثروة) مع وطنية المشايخ أدى
 عين الخديوي1857لخفاق النظام اللمركزي فأعاد الحكمدارية للسودان. وفي عام 

 مديرا للخرطوم فثار السودانيون على تعيين مدير مسيحيأراكيل بكمحمد سعيد ( 
عليهم وطالبوا باستبداله مما دفعه ان يعتقل عددا منهم و أرسلهم لمصر إل أنهم أعيدوا

لبلدهم 

الذي أنشأ العديد من المدارس1879 – 1863وبعهدالخديوي إسماعيل باشا الثاني بين 
 وكانت ليس فقط لبناءوكسل بربر،و ،البيضوودنقلالبتدائية بالمدن الكبرى كالخرطوم 

الضباط والموظفين بل لمن يرغب من السودانيين وانتشرت ( الخلوي والزوايا والكتاتيب
التي انتشرت بمختلف بقاع السودان والتي تتفاوتبأهميتها حسب شهرة المشايخ

والفقهاء وكان إسماعيل باشا بدفع مرتبات شهرية للشيوخ)،واهتم الباشا إسماعيل أيضا
بقطاعي الزراعة والمواصلت (نهرية،وتلغرافات وسككك حديد )واتفق مع الرحالة

 مقابل مرتب سنوي كبير،ومنابع النيلحوض  لتوسيع استثمار Samuel Beekالنكليزي 
ونجح صمويل بإخضاع مساحة شاسعة من الجنوب تحت حكم الخديوي بعد معارك ضارية
مع القبائل بتلك المناطق.وترك صمويل البلد مخلفا حقد المواطنين بسبب وحشية تعامله

 الذي نجح بمهمته أكثر مما فعل صمويلCharles Gorden.فخلفه الضابط النكليزي 
 وعادمديرية الستوائيةبيكروكسب ود العديد من القبائل وحارب تجار الرقيق وصارحاكم ال

 واقترح عليه أن يكون (حكمدار السودان )فوافق1877لوطنه  فاتصل به الخديوي عام 
وعمل غردون على إيجاد طريقة فعالة لمحاربة الفساد و تجارة الرقيق، فواجه العديد من
الثورات منها تلك التي قام بها (الزبير باشا بالمنطقة الغربية وتأليب فبائل الفور حيث خرج

 بجيش من جبل وقتل اثناء مواجهة ضد قوات الحكومةالسلطان هارون1879باوائل عام 
 سنة وأن يكون للحكومة12واتفق غردون مع الملك على أن يسمح لهم بتملكهم لمدة 

حق بالتدخل بشؤونهم إن دعت الحاجة وأعطى كل منهم مستندات تفيد ذلك وسجل
أسماء وأوصاف الرقيق لضمان عدم تعرضهم للبيع  

 احتلل مصر1882 حصل عام 1892/1879وبعد الخديوي توفيق باشا بين 

 المهدية وحروب الستقلل ,-الثورةXVIو
 وكان شغوفالدنقلبجزيرة  لبب إحدى الجزر المجاورة 1844 عام محمد احمد بن عبد ا المهدىولد 

 بدأها بكرري ثمخلويبالعلوم الدينية رغم أن والده وإخوانه اشتغلوا ببناء المراكب، والتحق بعدة 
الطريقةالتحق ( محمدشريف نور الدائم ) أحد شيوخ 1861الخرطوم ومن ثم عادللشمالية،وفي عام 

 فصاريحمل الحطب لصحابه وحمل اللبنات عند البناء وكان كثير التهجد والبكاء حتى رضيالسمانية
 ) فوجد فيها غاراجزيرة أبا أعوام من الدراوسة،ثم انتقل إلى(7عنه شيخه فمنحه الوستاذية بعد 

فالتجأله واوستثمر وقته للتعليم فاشتهرت مدروسته بين الناس الذين بدؤوا يروسلون ابناءهم ليتعلموا
عنده ويتبركوا بزيارته وقام بزيارة لشيخه محمد شريف ورآه يسمح للنساء بتقبيل يديه فلم يقبل منه
ذلك ورأه يسمح بالطبل والغناء باحتفال لختان أنجاله،فئاعترض على شيخه الذي غضب عليه وذهب

محمد للشيخ القرشي خليفة شيخ (الطريقة الصوفية السمانية ) وجدد له البيعة وحظر جنازته و
 وهناكجزيرة أباهجري الى 1298م/1881،الذي اصحبه معه عام عبد ا التعايشيالتقى بالشيخ  

أوسر الشيخ بأنه صار يرى الروسول محمد وأخبره بأنه المهدي المنتظر وبايعه تلميذه ومناصريه على
نصرة المهدية وذهب لمنطقةكردفان التي كان يرى فيها افضل مكان لبدئ دعوته وكتب لكل فقهاء

 رمضان15م 1881وزعماء القبائل يدعوهم بالجهاد المر الذي دفع الحكمدار لعداد حملة في عام 
) حيثجزيرة أباهجري  لمنطة ( ابا)بارشاف ابي السعود لمحاصرة المهدي و نزل الجنود إلى( 1298

 رمضان وهو ما يوافق( معركة بدر ) اول معركة بدر وهي اول معركة17باغتهم المهدي ورجاله في 
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قادها محمد وانتصر بها ضد قريش بأوسلحتهم البسيطة،وقتلوا معظم الجنود وفر البقية عائدين
للخرطوم حاملين معهم نبأ أول هزيمة للحكومة منذ الحتلل المصري العثماني ولجئا المهدي لجبال

 ) الذي كان مديراراشد بك أيمنجيشا برئاوسة( 1881النوبة وقرر الحكمدار ان يوجه في ديسمير 
 جزء من مديريته وقاد اربعمائة وعشرين جنديا واراد أن يفاجئ المهديجبال النوبة وفاشودةعلى 

  التي كانت من مريدي المهديرابحة الكنانيةبهجوم وسريع لكن أثناء تحركه مع جنوده رأتهم السيدة 
فأوسرعت تواصل الليل بالنهار حتى أبلغت المهدي الذي الذي باغت راشد ورجاله قبل أن يصلواله ولم

يصبح الصبح حتى قتل راشد بك ومن حوله جثث غالبية جنده إل من فر منهم ليبلغ الخرطوم
بالمجزرة.مما عزز اعتقاد الناس به إذ اعتبروا ما حدث هو معجزة،كما أن مدير كردفان حاول الهجوم
لكن صوت الطلقات التي كان يطلقها رجال المهدي ليل أرهبه فهرب بجنده و أروسل الحكمدار إلى

 إروسال أيةأحمد عرابي ولم يستطع الثورة العرابيةمصر لطلب المدد لكن مصر كانت مشغولة ب 
إمدادات للسودان لتخوفه من هجوم النكليز فحصل المهدي على مزيد من الوقت لمضاعفة قوته

 اروسل الحكمدارالقائد يووسف باشا الشللي لقيادة وستة الف جندي ومعهم1882وأتباعه.,وفي مايو 
، لمهاجمة المهدي الذي حاول ان يهادنهم حيث أروسللهم اثنين من اتباعه للتفاوضالبيضكتائب من 

غير   أن الشللي قتلهم وواصل تقدمه ووصل( لمنطقة قدير ) التي يقيم فيها المهدي حيث بدأت
المعركة منذ الصباح ولم تنته إلباندحار جيش الشللي وهو النتصار الثالث للمهدي الذي حصل بهذه

المعركة على كثير من العتاد والوسلحة النارية وزاد عددمؤيديه بسبب البطش الحكومي والضرائب 

XV حيث بدئا بعهد الخديوي عباس الثاني1932/1896-الحتلل البريطاني للسودان بين
1914/1892بين 

 اروسلت الحكومة البريطانية والفرنسية  قوة مشتركة مع قوات مصرية لحتلل1896ففي عام 
 قوات الخليفة1898 الذي دحر في الثاني من وسبتمبرHurbert Kitchnerالسودان بقيادة اللورد

مدينة كردوفان  حيث مقر1900 كما وسقطت نهاية عام الخرطوم ووسقطت أم درمان بمدينة التعايشي
محمد المهدي ويقيت فقط مقاطعة دارفور تحت حكم (علي دينار) الذي اعلن خضوعه للنكليز حتى

 ميل وتنوعت ووسائل نقله بين وسكك حديدية و800قيام الحرب العالمية الولى.وبلغت خطوط إمداده  
 قررت الحكومة البريطانية إروسال بعثة عسكرية1896مارس 12بواخر نيلية و قوارب الشراعيةوفي 

لعادة احتلل (مديرية دنقلة) بدعوى تخفيف الضغط عن اليطاليين بمقاطعة كسلة بشرق السودان
1896 مارس 18 وفي Marchandوالتحوط من قيام الفرنسيين المتواجدين بالكونغو بقيادة الميجر 

 و حولها لمعسكر جمع فيه تسعة الفعكاشةأروسل كتشنر وحدات صغيرة قامت باحتلل مدينة 
 رجل لمد خط حديدي800رجل وعملت كتيبة من 

قواته عشرة الف مقاتل بمدينة ( دنقلة) بقيادة محمود بشارةفقد بلغت وأما بالنسبة للمهدي 
 )بقيادة حمودة إدريس.صواردةوالفي مقاتل بمدينة ( 

بدئات ( معركة فركة )و قاتل المهديون بشجاعة وانتهت1896 يونيو 7وفي صباح 
91 قتيل و 22 مقابل 600المعركة لغير صالحهم حيث خسروا الف قتيل و أسر 

 مدفع و أربعة زوارق مدفعية.22 جنديا و 13.000التي صار تعدادها من القوات البريطانيةجريحا

 تقدم كشنر لمدينة ( كرمة )ليجد ان قوات المهدية قد تحصنت ببمنطقة1896 وسبتمبر 19وفي 
(الحفير)بالضفة المقابلة لمنع الجيش االبريطاني من عبور النهر الى دنقل.و أشاع أنه وسيتقدم

بالزوارق لحتلل دنقل دون عبور النهر.واروسل زوارقه لتتقدم تحت نيران المهديين.الذين انسحبوا
خلل الليل بلقتال نحو دنقل.فعبر كتشنر النهر بل مقاومة.,وكانت (دنقله) آخر مواقع المهدي  الذين
انسحبوا مرة اخرى أخرى بدون قتال بعد ان اوستسلم ثلثة الف منهم و تشتت قواته بالصحراء حيث

عانوا كثيرا و مات عطشا كثيرون من جنده وهم بطريقهم الى ( المتمة) بالصحراء فيما واصل
) بل مقاومة أيضاا وإنشاء إداررات مدنية وعسكرية بكل من دنقلةمرويكشنرتقدمه واحتل مقاطعة ( 

 جريحا فيما اوستولى على122 و مروي.ولم يخسر الوسبعة واربعين قتيل و كورتي و والدبةوالخندق 
عادكشنرللسودان مكلفا من حكومته باحتلل العاصمة1896 ميل اضافيا من النيل,وفي ديسمبر450

 ميل عن مدينة (مروى) وهي أقصى منطقة كان قد الجيش503السودانية ( ام درمان)التي تبعد 
البريطاني 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D8%A9_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%8A_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9_(%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9_(%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85_%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%B4%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1896
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF_%D8%A8%D9%83_%D8%A3%D9%8A%D9%85%D9%86&action=edit&redlink=1


وطبقا لما يتوفر للجنرال كشنر من قدرات تقنية ( مهندسين وفنين1897وفي يناير 
ومعدات تقنية بريطانية الصنع واموال سودانية فقد قرر مد خط سكة حديد من حلفا عبر

 ميل بصحراء حارقة  واكمله الى  (دنقل) بشهر مايو200.بمسافة أبوحمدالصحراء إلى 
 و هنا فاتأبو حمدمن نفس العام و عثرعلى مياه بمكانين  على الطريق. واحتل منطقة 

عن بال المهدي ورجاله الذين كانوا منشغلين بالدعية والذكر والصوات القيام باية عملية
  لهذا الخط الصحراوي لنهم كانوا بعيدين عن استعمال اساليب العلم  Sabotageتخريب  

كان جيش المهدي في ( لم درمان)مؤلفا من عشرة الف بقيادة (محمود ود أحمد)1897وفي مايو 
وامره المهدي التقدم إلى مدينة( المتمة)التي وصلها في يونيو واوستدعي عبد ا ود وسعد كبير

 للقاء الخليفة  وطلب منه أن يخلي المتمة للجيش. فعاد عبد ا إلى المتمة للتشاور معالجعليين
شيوخ قبيلته و اتفقوا على (تحدي الخليفة و رفضوا إخلء المتمة وشرعوا في تحصينها و أروسلوا في

 طالبين الدعم العسكري من الجنرال كوشنر الذي اروسل لهم ألف ومائة بندقية1897 يونيو 24
Ramintoge 1897 يونيو 30 لم تصل بالوقت المناوسب.حيث وصل جيش محمود إلى( المتمة) في

وحاول الجعليون التصدي له بأقل من ألفي مقاتل يحملون القليل من البنادق. فئاوستباح ( محمود ود
احمد) المتمة وقتل المقاومين و السكانوعرفت الحادثة بالتراث الشعبي السوداني(كتلة عبد ا ود

 منHinter ثلثة الفووستمائة جنديا بقيادة الجنرال هنترKitchnerأروسل 1897يوليو 29وفي)وسعد".
 مقاتل لم يستطيعوا الصمودحيث700مروي لحتلل منطقة (أبو حمد ).التي كان للمهدي فيها فقط  

 بدأ كتشنرو 1897 أغسطس 7منهم واوستسلم الخرون فتم احتلل أبو حمد في 250اوستشهد 
 من29باوستخدام وستة زوارق مدفعية عبر الشلل فقدمنها واحدا ووصلت خمسة الى( أبو حمد) 

 للحكومة المصرية و انسحبواكسلوسلم اليطاليون مقاطعة 1897 ديسمبر 24أغسطس.,وفي 
 تحرك محمود ود أحمد بجيش من المتمة وانضم له1898مارس18نحوارتيرية  مستعمرتهم ,وفي

 .فيما عسكر كتشنر بمنطقة رأسنهر عطبرة من الشرق و عسكر ا بالنخيلة على عثمان دقنة
 ميل من النخيلة. وبدئات زوارق كتشنر تقصف المتمة ودمرت مستودعات الغلل20الهودي على بعد 

 الذينالجعليين هم أوسرى 650لجيش محمود و بدأ الجوع يؤثر بجيش انصار المهدي فاطلقوا وسراح 
الف مقاتل قتل12 ابريل هاجم كشنر معسكر النصارالمؤلف من 18أوسروا بعد مذبحة المتمة.,وفي 

  من جند كشنر الذي اعتقل محمودود احمد فيما انسحب عثمان560ثلثهم خلل وساعتين مقابل 
,وتقدم الجنرال كتشنر حتى وصل شمال امالقضارفدقنة مع اربعة آلف ممن بقي رجاله لمنطقة 

 قرر جيش1898 وسبتمبر 2درمان وبدأ بقصفها ودمر جزئا من قبة المهدي و عسكر وفي صباح يوم 
النصار الذي كان تعداده وستين الفا التقدم باتجاه جند كتشنر المسلحين باحدث الوسلحة و التدريب

العالي ووجهوا بنادقهم ومدافعهم نحو صدور المهديين الذين وسقط منهم الكثير فانسحب الخليفة
 اومعركة امدرمان )بمعركة كرريجنوبا و احتل كتشنر الخرطوم و ام درمان.( وعرفت 

وقعت الحكومتان المصرية والبريطانية (اتفاقية بطرس كرومر )تقضي بالسيادة1899  يناير19وفي 
المشتركة على السودان (الذي وسمي بالسودان المصري النكليزي ) اعترفت بالجهود المشتركة"
ماليا و عسكريا التي ادت لحتلل السودان. و بالعتراف بالحقوق البريطانية فيه ويتم رفع العلمان

المصري و البريطاني معاا بالسودان. وبترشيح حاكم بريطاني عام يتم تعيينه بمروسوم ملكي مصري.
وله كل السلطات التشريعية و المالية على البلد.مما جعل السودان دولة خاضعة لدولتين غير

متوازيتين بالنفوذ لن النكليز تحكموا بالهيمنة العسكرية والسياوسية والقتصادية والتشريعية فيما
انحصر دور مصر بانشطة ادارية تنفيذية وتعليمية 

1954/1899العلم المصري الذي تم اوستخدامه بالسودان. بين

 تسابق الجيشان البريطاني والفرنسي،لتأكيد ادعاء دولتيهما ملكيتها1898وفي يوليو 
 الفرنسي جنوب السودان،Le Colonel Marchandلبلد السودان والساحل.فقد دخل 

 بالوقت الذيFachoudaيقودجيشاغالبيتهم العظمى من الفارقة واستولى على منطقة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1899
https://ar.wikipedia.org/wiki/19_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%83%D8%B1%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%81_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%B9%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%82%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B3%D9%84%D8%A7_(%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%87)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A#cite_note-.D8.A7.D9.84.D9.85.D9.87.D8.AF.D9.8A.D8.A9-2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A#cite_note-.D8.A7.D9.84.D9.85.D9.87.D8.AF.D9.8A.D8.A9-2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D9%85%D8%AF_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D9%85%D8%AF_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Egypt_%281793-1844%29.svg


كان الجيش البريطاني والمصري بقيادة الجنرال كتشنر يحتل غالبية شمال السودان
 وكاد ان يقع اقتتال بينهما غير ان حكومةFachouda.والتقى الجيشان و القائدان بمنطقة  

 امر بانسحاب قوات بلده من1899/1895 حكم بين Felix Faureالرئيس الفرنسي 
بعد التهديدات التي.وتخلت فرنسا عن دعاواها بأعالي النيل.1898 نوفمبر 3 في السودان

وحكم مرتين بين1903/1830 عاش بين Ropert Cicilتقاها من رئيس الوزرء البريطاني 
بعهد الملك ادورارد السابع 1902/1895 بعهد الملكة فكتورية والثانية ين 1885/1882

 تم توقيع معاهدة تنظيم مياه النيل بين مصر والسودان بئاشراف بريطانية1899وفي عام 
 بمعاهدة اخرى بين شريكي الحكم.1936واستبدلت عام 

وبعد شهرين من معركة ( كري ) التي قتل فيها الجنرال1899وفي كانون الثاني/ يناير 
السودان تخليداf لنشاء مؤسسة للتعليم Kitchner دعا خليفته الجنرالGordinالبريطاني 

لذكراه و نشر ندئا بالصحف البريطانيةلجمع  مائة ألف جنيه استرليني للمشروع.و جمع
  الحاكم البرطاني بمصلر حجر الساسKromer ألف حنيه بستة أسابيع. ووضه اللورد120
 جامعة الخرطومباسم 1932. وصارتتسمى منذ عام 1899 يناير 5في 

بدئات القوات البريطانية بإنشاء خطوط وسكة حديد لدعم الحملة العسكرية لغزو1899وفي ديسمبر 
 تم إنشاء خط1909/1904 ميل بالوصول للنيل. وبين 779السودان. وصلت  للخرطوم و بلغ طولها 

حديديصل إلى بورتسودان على البحر الحمر للوستعاضة عن التصدير و الوستيراد عبر بوروسعيد. 

.تم افتتاح كبري( جسر) الخرطوم بحري (القوات المسلحة حاليا) وكبري كووستي  عام1909وفي 
 ميل.و1500 محطة بطول الخط 108 بلغ عدد محطات وسكك الحديد 1954.وحتى عام 1910

-انهاء حكم1الخطوط العامة لدارة السودان:جاء فيها   Kitchner أصدر الجنرال 1899وفي عام  
-القوانين و اللوائح2الدراويش اتاحت لنا الفرصة لقامة نظام إداري يتناوسب مع متطلبات السودان. و

-يجب إروساء الطر3الضرورية للحكم تصدر تباعا حسب الحاجة والهدف وتطبيق الحكم الرشيد  و
القانونية تدريجيا و التأكد من اللتزام بهابجميع أنحاء البلد مع البتعاد عن كل ما يمكن أخذه كدللة

-على5-مهمتنا كسب ثقة المواطنين و تنمية ثرواتهم و الرتقاء بهم و4على ضعف الحكومة .و
الموظفين التنفيذيين التصال بالطبقة النافذة من المواطنين و من خللهم يمكن التأثير على الشعب.

-على مدراء المديريات و المفتشين الحتفاظ بصلت مباشرة مع الشخصيات المؤثرةبمناطقهم و6و
-يجب أن يعلم المواطنون أننا نتوقع منهم الصراحة و الصدق ل7كسب ثقتهم و الهتمام بمصالحهم. و

-يعاد بناء المساجد9.ويجب مراعاة المشاعر الدينية و احترام الوسلم -8الكذب و التملق و
بكل مدن البلد ول يسمح ببناء القباب أو الزوايا أو التكايا والمساجد الصغيرة منعا لوستخدامها بنشر

الرق غير معترف به إل أننا لن-10التعصب و تعالج طلبات بنائها على المستوى المركزي .و
نتدخل ما دام الرقاء يؤدون خدماتهم طوعالسادتهم و وسنتدخل بحزم عند إوساءة

-تحديد ملكية الرض و تسجيلها و نظام فصل نزاعات11ومعاملة الرقاء من قبل اوسيادهم 
الملكية الموروثة من المهدية.وانتشار المآمورين و المفتشين لمسح الراضي .ولم يتم منح أي أرض

-إنشاء نظام ضريبي بسيط غير تزايدي.12للنكليز كما حدث ببعض مستعمرات اخرى خضعت لهم و
على الراضي الزراعية وأشجار النخيل و القطعان.وتجنبا لرهاق الهالي (أو إغضابهم) فقد خول

-اصدر قانون العقوبات السوداني13والموظفين المحليين لعفاء الضرائب حال العسار أو الجدب.
- فتح15-الصحة العامة و14على القانون الهندي بعد مراجعته و التأكد من صلحيته للتطبيق. و

مدارس ابتدائية بكل المديريات 

Emile l وقعت كل من بريطانية بعهد الملك ادوارد السابع ورئيس جمهورية فرنسية 1904وفي عام 
Loubet ما وسمي (التفاق الودي) حول مقاطعة فاشودة التي تحول اوسمها1906/1899 حكم بين 

 )لمحو ذكرى امكانية التصادم بينهما Kodokالى إلى (كدوك

 )التي كانت جزءأ من السودان تحت الحكمدارفورقررت بريطانية ظم مقاطعة (1916مايو 22وفي 
 لها.و صارت جزءا مندائرة نفوذ المهدي منذ اوستسلمالزبير باشاالعثماني / الخديوي منذان فتحها 

 ) واحتفظ بعلقات طيبة معمعركة كرري أحد أحفادهم حكمها بعد( علي دينار الفور) وأن وسلطين(
.حيث لمست منه تعاطفا مع الدولة العثمانيةالحرب العالمية الولىقوات الحتلل البريطاني  حتى 

فقامت بغزو دارفور ومقتل علي دينار بحلول نوفمبر من العام نفسه.

كان علي عبد الكريم من أوسرة المهدي في إم درمان قد (ادعى المهدية ووسمى1900وفي عام 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
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 حتى ماتبحلفاجماعته عباد ا وود الكريم)و حكم عليه وأتباعه السبعة و عشرين بالبعاد و وسجن 
بعد الحرب العالمية الولى.

تم افتتاح عدة مستوصفات مستشفيات صغيرة بكل من:ام درمان و الخرطوم1920 / 1901وبين 
ووادي حلفاو بربر،ودنقلةو وسواكن و كسلة.و عطبرة و بورتسودان و كلكال و وسنار،والحاج عبد ا و

جبل أولياء. و افتتحت مدروسة القابلت بأم درمان.ولك تفتح كلية طب 

 أجار)من اغتيال ضابط بريطاني فأروسلت الحكومة قوات قتلت وجهاء البلدةدينكاتمكن (1901وفي عام 
وحرقت بيوتهم و صادرت مواشيهم. 

 الفكي محمد الخزين ) بانه المهدي وقبض عليه النكليز واعدومه  البرنو ادعى ( 1902وفي عام  

1905 ) و هاجم فصيلعسكريا تمكن عام يامبيو ثار السلطان (ريكتا ابن وسلطان 1903وفي نفس عام
.1916 على ابنه و أبعد للخرطوم حيث توفي عام 1914قتل السلطان والقي القبض عام 

بالعهد العثماني والمهديين والنكليز فكانت شبه مستقلة AL Nubaوفيما يتعلق بمقاطعة 
تلودي)( جبل براني قرب 1908 في( جبل الداير) وفي عام 1903الذين واجهوا ثوراتعام 

 وفي ( الطير الخضر)1911 و في (هيبان) عام 1910 وفي( رقيق ) (توقوي) عام 1908
) و(مندال) و( كاندرو) و( فاندو )الدلنجو ( كادوقلي) و (شط الضافية) و( ميري) و( 

و( كيل كيدو) و(تيمة) و (سيبي ) و (ذلمار) وغيرها من المقاطعات وبأعوام عديدة حتى
.1929عام 

بعملية تطهير مجرى النيل و فتح الممر النهري عبر قررت قوى الحتلل البريطاني 1903وفي عام 
ستعينين بعدد من المراكب البخارية و المساجين و مMathiosمنطقة السدود بقيادة المهندس  

نجحوا ب تطهير المسار حتى منطقتي لرجاف وواو  

 شار فيه لوجود مناطق بالسودان مناوسبةتقريراW Jariston. كتب البريطاني السير 1903وفي عام 
 لمصر حديقةJumelلزراعة القطن وذكربإن السودان هو المصدر القطن المصري التي جلبها المسيو

أحد الموظفين ب السودان. فبدأت تجربة زراعة القطن في (دلتا طوكر و دلتا القاش في شرق
 بزراعة القطن بمنطقةLee Hintاوستثمر المريكي1904السودان) وجاءت بنتائج مبشرة..وفي عام 

كتب مدير1908(الزيداب شمال الخرطوم ونجح و أنشأ شركة السودان للمزارع التجريبية..وفي عام 
3 بمذكرة عن الري بالقنوات بالجزيرة وإنشاء خزان قرب وسنار.يمكنه ري حوالي Doipuisالري مستر 

على قانون قرض1913 مليين جنيه اوسترليني وصادق البرلمان البريطاني عام 3مليين فدان.ويكلف 
1914 مليون جنيه.وظهرعام 13.5حكومة السودان،ثرثة مريين جنيه رفعت بتعديلت لحقة إلى 

1918/ /1914 فدان) وتئاخرت كل المشاريع اثناء الحرب العالمية الولى بين6000(مشروع طيبة (
.1919واعيد تنفيذ بعضها تباعا منذ عام 

بعملية تطهير مجرى النيل و فتح الممر النهري عبر قررت قوى الحتلل البريطاني 1903وفي عام 
ستعينين بعدد من المراكب البخارية و المساجين و مMathiosمنطقة السدود بقيادة المهندس  

نجحوا ب تطهير المسار حتى منطقتي لرجاف وواو  

النيلتم انشاء ( مدينة الخرطوم ) من عدة مباني بريطانية ومصرية  على واجهة 1905/1904وبين 
) قرب وسراي الحاكم العام (القصر الجمهوري حالياا) و مساكن الموظفين بالمنطقةالخرطوم ( الزرق

 (الخرطوم حاليا) و بنك مصر و ثكنات الجيش.وبناء كلية غردونوبنك باركليزالمحيطة.ومسجد الكبير 
وصارت الخرطوم هي العاصمةبدل من ام درمان التي ل تبعد عنها كثيرا 

تم افتتاح خطوط تلغراف بالسودان بطول أربعة آلف ميل بين المدن المهمة ويشرف على1905وفي 
 عامل فنيا 73صيانتها 

.وترويضبحيرة ألبرتتم التفكير وانشاء مشاري ري منها .مشروع خزان للتحكم في 1904وفي عام 
. وخزان على النيل البيضقناة جونقلي (النيل البيض) في منطقة السدود و هو مشروع  بحر الجبل

 جنوب الخرطوم. وخزان على النيل الزرق قرب وسنار لريخزان جبل أولياءقرب مقرن النيلين و هو 
 بإثيوبيا.وخزان وسنار الذي يروي مشروع الجزيرةبحيرة تانا.وخزان للتحكم في خزان وسنار وهو الجزيرة

لتوفير المياه لمصر.
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النيلتم انشاء ( مدينة الخرطوم ) من عدة مباني بريطانية ومصرية  على واجهة 1905/1904وبين 
) قرب وسراي الحاكم العام (القصر الجمهوري حالياا) و مساكن الموظفين بالمنطقةالخرطوم ( الزرق

 (الخرطوم حاليا) و بنك مصر و ثكنات الجيش.وبناء كلية غردونوبنك باركليزالمحيطة.ومسجد الكبير 
وصارت الخرطوم هي العاصمةبدل من ام درمان التي ل تبعد عنها كثيرا 

تم افتتاح خطوط تلغراف بالسودان بطول أربعة آلف ميل بين المدن المهمة ويشرف على1905وفي 
 عامل فنيا 73صيانتها 

 ) بمنطقة الحلوين بالجزيرة وأعدم عبد القادر ود حبوبة ثار( 1908وفي عام 

تمرد( دينكا أتوات على نهر لو ) 1910و 1608وبين 

 وأعدم.1910 وتم القبض عليه وسنار دعى (الفكي نجم الدين ( الثورة بمنطقة  1910وفي عام 

 ادعى (محمد ود آدم ) بمنطقة وسنار بانه المهدي الجديد و هاجم قوة للبوليس وقتل1910وفي عام 
بعض افرادها منها و قتلته بالشتباك.كما ادعى ( الشريف مختار ود)من الشنابلة بانه المهدي 

وقبض عليه و أعدم.

 و قبض عليه و أعدم.كردفان.ثار ( الفكي عكاشة أحمد) بمقاطعة 1912وفي عام 

) و قبائل( النواك ) و (قبائلالنوير تمردت بشكل منفردكل من  ( قبائل 1917/1913وبين العوام
 )و(قبيلة التبووسا) الشلك

 حين اخضعت كل القبائل المتمردة1926ولم يستقر السودان نسبياوخاصة جنوبه  ال بعد عام  

حيث كانت مصر والسودان احدى1917وعزله عام  1914وبعهد الخديوي حسين كامل بين 
مسارح الحرب العالمية الولى 

 من وسوكوت بمنطقة دارفوربئانه المهدي ووقبض عليهالفلتة أعلن أحمد عمر من 1915وفي عام 
النكليز واعدموه  

,XVI- 1917وكان بعهد الخديوي فؤاد الول بين1932استقلل مصر والسودان عام
 بمصر غير1919  ثورة عام وبعد فشل 1919ففي عام حصل اوستقلل مصر والسودان ,,1936/7

الخديوي فؤاد الول لقبه إلى (ملك مصر بدل عن ملك مصر والسودان) دللة  على اوسقاط السيادة
المصرية على السودان وانفراد بريطانية به فيما بقيت قوات مصرية بالسودان بعد اغتيال الحاكم

 بالقاهرة.حيث كان يقوم بزيارة للحاكم البريطاني فيهاLe General Lee Stackالبريطاني العام للسودان 
1947/ 1867 من حزب المحافطين عاش بينStanly Balduineحيث أمهلت حكومة بريطانية برئاوسة 

 وساعة لسحب قواتها و24 بعهد الملك جورج الخا مس الحكومة المصرية  1929/1924وحكم بين 
 لحركة عسكرية وسودانية محدودة قامت بها الكتيبة1924موظفيها من السودان مما ادى في عام 

الحادية عشرة اجهضتها القوات البريطانية ,واوستتب المن بجميع انحاء السودان نسبيا ولم يحصل ال
 قادها (محمد السيد حامد ابن اخت محمد المهدي ) بمقاطعة  (الفونج) وادعى بانه1919ثورة عام 

 الحاكم العام البريطانيHinterالمهدي الجديد فتم تحجيم قواته والقبض عليه وأعدامه,,وبقي الجنرال 
لحدى وقام بتنظيم السودان اداريا بشكل ل مركزي وقسمه Kitchenrبالسودان خلفا للجنرال كتشنر 

عشرة ولية يقود كل منها حاكما بريطانيا يعاونه ضابط شرطة و وستة عشرشرطيا منهم أربعة
-.إن1خيالة.وحدد هنتر واجباتهم و التحديات التي وسوف يواجهونها و طرق التعامل مع الهالي.منها.

-وتذكر أنك تمثل حكومة عادلة و رحيمة فعليك ان2وظيفتك الجديدة هي وظيفة هامة و مسئولة. 
-يجب أن تعمل بكل ما بووسعك لتكسب3تكون مثالا للعدل يسعى إليه المواطنون لرفع الظلم عنهم و

تذكر أن المواطنين قد تخلصوا حديثا من اضطهاد نظام طاغ وظالم-4ثقة واحترام المواطنين و
أصل فيهم شعور الخوف و عليه يجب أن تشعر الهالي ببزوغ عهد جديد من العدل و

المعاملة الكريمة وفي نفس الوقت يجب أن تتعامل مع الجرائم و المجرمين بحزم وقوة
-وسيحاول الهالي رشوتك! يجب أن ترد الرشى بصورة5و يجعلها من ذكريات أيام الدراويش

حاوسمة و قطعية.أن يفهم الهالي أن الرشى لن تجلب عليهم وسوى العقوبات ل يجب أن يؤخذ أي
-إذا ثبت أنك أو أي من موظفيك قد أخذ أي (بقشيش)من6شيء من الهالي دون دفع مقابله. و
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-عليك أن تشجع التووسع بالزراعة7المواطنين فسوف يتم فصلك و تقديمك لمحاكمة عسكرية و
-يمكنك معاقبة المستحقين بما ل يتجاوز9وتحارب إوساءة معاملة النساء -عليك أن 8بمنطقتك و

-يمكنك رفع أي10يوما واحدا بالحبس.لعقوبات أكبر يجب عليك إحالة المر لقرب وسلطة عسكرية .و
إشكال لقرب قائد عسكري لمنطقتك و يجب عليك العمل بتوجيهاته 

قوة لم يعد لمصر بالسودان إل النفوذ الوسمي الذي يمثله رفع علمها بعد تكوين 1925 يناير 17وفي
خزان التي حلت محل القوات المصرية و انحصر تمثيلها بمكاتب الري المصري لدارة دفاع السودان

 و جمع البيانات عن النيل.جبل أولياء

 أعطي شيوخ القبائل وسلطات قضائية.و قام النكليز بدعم الشيوخ ماديا وسواء بالمال أو1928وفي 
غيره كتعليم أبنائهم وتوزيع كساوي الشرف عليهم.وووسعت مسئولياتهم لتشمل تئامين حراوساتهم

للمنشئات المحلية بمدنهم و الطرق.العامة 

 تتكون من الصمغ1900وعلى صعيد المال والقتصاد فكانت صادرات السودان بشكل أوساس قبل عام 
العربي وريش النعام والعاج والمطاط الهندي.وبسبب القيود التي وضعها المهديون على التجارة

 ألف قنطارعام220 ثم ارتفع إلى 1899 ألف قنطارعام 42 ألف قنطار إلى 151انخفض حجم الصادر من 
.وشهدت السنين الولى من الحكم البريطاني عددا من الوستثمارات الفاشلة التي أدت بعدد1902

من المغامرين الوروبيين للفلس،مثل إنتاج الورق من نباتات السدودو محاولة إنتاج الفحم من نفس
النباتات أو محاولت البحث عن الذهب. و وسرعان ما اتضح للنكليز بان طريق السودان  للرفاه يكمن

بزراعة السهول الطينية المنبسطة التي تغلب على أراضيه.

كما ان قوات الحتلل البريطاني اعتمدت على المصرية بتمويل أنشطتها ومع ذلك زادت اليرادات
1912السودانية عن المصروفات عام 

 ألف500 مليون جنيه اوسترليني مقابل  7.5 ارتفعت قيمة الصادرات السودانية إلى 1919وفي عام 
.1908جنيه في 

بدئات السلطات البريطانية تووسيع وتطوير التعليم حيث فلم تكن بالبلد وسوى1919ومنذ عام 
 وظهرت الحاجة للمعلمين الذين تم جلبهم من الهندوادي حلفا و بسواكنمدروستين مصريتين هما 

خاصة لنشر اللغة البريطانية 

وقعت الحكومة البريطانية مع الحكومة المصرية بعهد الملك فؤاد الول1936وفي عام 
حيث صارت مصر شريكا مع بريطانية لحكم السودان 1899على اتفاقية معدلة لتفاقية 

1956/1936-السودان تحت الحتلل المصري بين XVIIو

 جنيه اوسترليني5,414,525 وافقت الحكومة السودانية على دفع مبلغ 1941ففي عام 
للحكومة المصرية عن كل مصروفاتها بالسودان منذ إعادة إحتلله.أمابالنسبة للحكومة

البريطانية فلم تعتبر السودان مستعمرة ولم يتحمل دافع الضرائب البريطاني أي تكاليف
متعلقة بالسودان 

 تفاوضت مصر وبريطانيا بشأن تعديل وتنقيح معاهدة عامالحرب العالمية الثانية وبعد 1946وفي عام 
،وطالبت الحكومة المصرية بريطانية بالنسحاب من السودان،واقترح البريطانيون بعض التعديلت1936

ولكن المفاوضات أفضت لطريق مسدود.

 وبعد مشاورات مع بعض المسئولين بشمال السودان وافق الحاكم البريطاني1948  يونيو19وفي 
1951على منح شمال السودان الحكم الذاتى وتم انتخاب مجلس الشعب في نوفمبر وفي عام 

 الشمالي بريطانيةمنح السودان اوستقللهمجلس الشعب السودانيطالب 

جلس الشعب السوداني الشمالي اتفاقية السيادة المشتركة بين مصرم شجب 1951وفي أكتوبر 
.1936وبريطانيا بموجب معاهدة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1936
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/1948
https://ar.wikipedia.org/wiki/19_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1936
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1946
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%AD%D9%84%D9%81%D8%A7_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%83%D9%86_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9


 قام مصطفى النحاس رئيس الوزراء المصري بعهد الملك1951وفي نفس الشهرلعام 
21وفي ولم تعترف بريطانية به 1936وتعديلتها بمعاهدة 1899بالغاء معاهدة  فؤاد الول

حق تقرير وقعت الحكومتان المصرية والبريطانيةعلى  اتفاقية منح السودان 1953 فبراير
 خلل ثلث سنواتالمصير

وحكم فيها  1956-جمهورية السودان منذ عام XVIIIو

,,الحقوقي إسماعيل الزهرياول-

 من قبل1956 وتنحيته عام 1954بعد استقلله عن الستعمار النكليزي بين  السودانأول رئيس للوزراء  
 واعتقاله من قبل الجنرال النقلبي1969/1965الميرلي عبد ا خليل .وعاد الزهري للسلطة بين  

بعائلة متعلمة ومتدينة و تلقى1901ولد اوسماعيل عام ابراهيم عبود ووفاته بالمعتقل بنفس العام ,

 ولم يكمل تعليمه وعملبكلية غردون1917،وكان متفوقاا،ثم التحق عام بواد مدنيتعليمه الووسط 
 حصل على بعثة دراوسية للدراوسة1930/1927،وبينوأم درمان الووسطي عطبرةبالتدريس بمدروستي 

 وعاد لبلده وعمل بكلية غردون وأوسس بها جمعية الداب والمناظرةالجامعة الميركية في بيروتفي 
 صار رئيساا1943 وأنتخب أميناا عاماا له وفي عام مؤتمر الخريجين شارك بتئاوسيس 1937وفي عام 

لحزب الشقاء الذي يعتبر من الحزاب السودانية التي ناهضت الوستعمار النكليزي واندمج بالحزب
الوطني التحادي الذي بقي رئيسه و درس الزهري تعليمه الولي والثانوي بكلية غوردن وصار معلما

درس بالجامعةالمريكية ببيروت والتقى بعدد من الطلبة العرب من لبنان ووسورية1930/1927وبين
صاررئيساا لحزب الشقاء الذي يعتبر من الحزاب السودانية التي1943والعراق واليمن وفي عام 

مع الحزب الوطني التحادي الذي1952ناهضت الوستعمار النكليزي حتي اندماجه في ديسمبر عام 
حضر للقاهرة بصفته رئيس وفد الحزاب السودانية لحضور مفاوضات1946صار رئيسه ايظاوفي عام 
شارك بانشاء اول جمعية تشريعية بالسودان باعتياره منتخبا من1948مصير السودان ,وفي عام 

 بعد قيادته مظاهرة ضد النكليز لمطالبتهم1948مدينة ام درمان واعتقل في نوفمبر من نفس عام 
وبعيد نجاح حركة الضباط الحرار بمصر بالقيام بحركة انقلبية1952بمنح السودان اوستقللهوفي عام 

ونفو الملك فاروق خارج مصر واعلنوا الجمهورية بقيادة الفريق محمد نجيب نصف السوداني كان
 وانتخب رئيساا 1952الزهري من بين مسانديها ونجح بقيام الحزب الوطني التحادي في ديسمبر 

تم توقيع اتفاقية بين مصر وبريطانيةلتقرير مصير السودان الذي خضع للدارة المصرية1953وفي فبراير 

شارك الزهري بئاول انتخابات برلمانية وفاز هو وبعض اعضاء حزب الوطني1953وفي ديسمبر 
التحادي بالغلبيةوكان هومن بين الفائزين من مدينة ام درمان ضد منافسه عبد ا فاضل المهدي

 اول1954وكون عام كما فاز بعض اعضاء حزبه الوطني التحادي الذي حصل على الغلبية 
قاد الزهري1955وفي عام حكومة وطنية اغلب اعضائها من حزبه مع ممثل من الجنوب 

وفد السودان لمؤتمر باندونغ والتقى بقيادات وسياوسية اضافة لقادة حركات تحررية من فلسطين
والجزائر وانغولة وفيتنام وقبرص وغيرها 

1956 اعلن البرلمان السودان دولة مستقلة اعتبارا من الول من يناير 1955ديسمبر19وفي 

تقرير بدأت مفاوضات بين حكومتي مصر وانكلترة بشأن تشكيل لجنة دولية تشرف على 1955وفي عام 
جمهورية وسويسرة والنرويج وتشكوسلوفاكية(والهند والسويد باكستانصير السودان. وضمت كل من م

 1990 حاليا) ويوغوسلفية التحادية قبل تفككها عام لوفاكيةوس  و التشيك

 السوداني واعتمد اربع توصيات حددت مطالب البلد وهي:اعلن الستقللالبرلماناجتمع 1955وفي عام 
وتكوين جمعية تشريعية ( برلمان) واعلن الستقلل ةالموافقة على الحكم الذاتي المحافظات الجنوبية الثلثة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82_%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82_%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1955
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85_%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82_%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82_%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1


 (بحر الغزال وأعالي النيل والوستوائية)وانتخب البرلمان لجنة من خمسة نواب برئاوسة اوسماعيل
الزهري وأحدهم من مسيحي من الجنوب لتمارس وسلطات رئيس الدولة بموجب احكام دوستور

 أولالحدمؤقت يقره البرلمان حتى يتم انتخاب رئيس للدولة بمقتضى احكام دوستور دائم. وفي صباح 
 المصري والبريطاني من وسارية وسرايالحكم الثنائي تم إنزال علمي 1956 كانون الثاني / يناير

الحاكم العام (القصر الجمهوري، لحقا) ورفع مكانهما علم جمهورية السودان أمام حشد كبير من
السودانيين.

علمفي كانون الثاني / يناير رفع إوسماعيل الزهري ومحمد أحمد محجوب زعيم الحزب الشيوعي 
الستقلل بالوانه الخضر والصفر والزرق 

عدة تيارات سياسية كانت تشكل غالبية الحزاب السياسية بالسودان وهيوشارك معه وصار الزهري رئيسا للوزراء 
الذي أصبح فيما بعد وحزب الشقاء  الذي شهد عدة انقسامات لحقا )عبد الرحمن المهديبزعامة ( حزب المة 

وحزب جبهة الميثاقلدمقراطي احزب الشعب  قبل أن ينشق عنه )علي الميرغني برعاية ( الحزب الوطني التحادي 
برئاسة حزب المؤتمر الشعبي و حزب المؤتمرالوطني السلمية الذي صار اسمه الجبهة السلمية القومية ثم

محمود محمد طه) والحركة الجمهورية برئاسة(الحزب الشيوعي برئاسة (محمد محجوب) و )حسن الترابي(الدكتور الفقيه 
 وقوى سياسية مسيحية من الجنوب برئاسة العقيد جون قرنق

 صارت السودان عضوا ثامنا بالجامعة العربية بعد كل من ( اليمن1956وفي عام 
والسعودية والعراق ومصر وسورية ولبنان والردن مع احمد الشقيري ممثل دولة

فلسطين )ثم صارت عضوا بمنظمة المم المتحدة

 كل منظمكما جرى تعديل قانون الحكم الذاتي،ليكون هوالدستورالذي نص على تكوين ( مجلس سيادة دستوري سداسي   
من(Sercio Iyryومحمد احمد ياسين واحمد محمد صالح ومحمد عثمان الدرديري و عبدالفتاح محمد المغربي الزهري و
 لتفاق على (صيغة توفيقية) حول الدستور ونظام الحكم والحكم).غير ان هذه القوى لم تتوصلجنوب السودان

الذاتي لجنوب السودان ذي الغالبية المسيحية 

بانقلب قاده الفريق1965سقطت الحكومة الولى للزهري بانقلب قاده الميرلي عبد خليل الذي سقط عام 1956وفي عام 

 انتخابه للجمعية التاسيسيةتم 1965وفي عام  وصار رئيسا لمجلس 1965جعفر النميري ثم عاد الزهري للحكم عام 
عن دائرة ام درمان الغربية وانتخبه البرلمان كاول رئيس دائم 

بام درمان1892ولد عام ,1958/1956الرئيس المهندس الميرلي عبد ا خليل بين وثانيا-

كان من1924. وفي عام أمير آليوتخرج ضابطا من كلية غردون قسم المهندوسين  وحصل على رتبة 
) وقادوا تمردا ضد الحاكمالفنديةأعضاء جمعية اللواء البيض التي كان تظم عددا من المثقفين (

 الذي اجهضها وصارعبد ا خليل بعدها من دعاة الوستقلل وكان من أبرزHinterالعسكري البريطاني 

1958  نوفمبر17 و1956 وصار عبد ا خليل أول وسكرتير عام له.وبين يوليو حزب المةمؤوسسي 
صاررئيسا للوزراء خلفا لوسماعيل الزهري الذي تعرض لنقلب قاده الفريق عبودوتوفي المهندس

.م1970عبد ا خليل عام 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1970
https://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1965
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82_%D9%85%D8%AD%D8%AC%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%BA%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1956
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Sudan_independence.png


..1964/1958لرئيس الفريق النقلبي ابراهيم عبود بين وثالثا- ا

كلية غوردون من 1917،وتخرج عام قبيلة الشايقية بشمالي السودان من 1900ولدعام 
 وعمل بسلح الشغال1918 ا) ثم التحق بالمدرسة الحربية وتخرج عام جامعة الخرطوم(

 فئانضم للجيش السوداني بفرقة العرب1924بجيش مصربالسودان الذي انسحب عام 
لرتبة أميرالي وصار عضوا برئاسة الركان وصار عام1951الشرقية والبيادة.وترقى عام 

 بالسودانعسكري انقلبقاد أول 1958 اتشرين الثاني 17 نائب القائد العام ,وفي1954
 وعطل العمل بالدستور والغى البرلمانعبد ا خليلعلى رئيس الوزراء الميرلي 

واعطى صلحيات اوسع للدارات المحلية ومنع نشاط احزاب كل من حزب المة برئاسة
علي زعيم حزب النصار،و عبد الرحمن المهدي فيما وسانده بعض رجال الدين وخاصة الصديق المهدي

.كما اتبع الجنرال عبود وسياوسة دينية ضيقة تجاه جنوب السودان ذوالختمية زعيم حركة الميرغني
 وتعريب الجنوبوحصلت مضظاهرات ضده واضطر لتسليمأوسلمةالغالبية المسيحية حيث عمل على 

 1983 لحكومة انتقالية قادها اوسماعيل الزهري  لتوفي الجنرال عبودعام 1964السلطة في اوكتوبر 

 1969 /1964عودة اسماعيل الزهري بين ورابعا-

 ).وخرج الزهري من العتقال1964 أكتوبر(ثورة  انتهى حكم الفريق ابراهيم عبود بعدما يسمى1964 اشرين اول 30في

.غاب الشيوعيون عنها  فيما ظهرنواب من جنوب السودان من حزبي انتخابات عامةوجرت
SANUحصل على  خمسة عشرمقعد ا وجبهة الجنوب Uinion South بالشرقمؤتمر البجا(  عشرة مقاعد و حصل

تحت اسم (التحاد الدمقراطي) فيما انقسم الختمية مع الحركة جنوب كردفان على عشرة مقاعدايظا  وإتحد جبال النوبة في

)فيما فاز حزب الزهريعم الصادق( الهادي المهدي وجناح المام الصادق المهدي جناح: لجناحين حزب المة 
 انتخابه هذه المرة ليس رئيسا للوزراء بل ( رئيسا لمجلس1964وتم في تشرين اول عام بالغلبية

شارك الزهري بمؤتمر القمة بالقاهرة 1968السيادةالمكون من خمسة اعضاء ) وفي عام 

  

وعبد الرحمن عارف وهواري بومدين ونور الدين التاوسي جمال عبد الناصرإوسماعيل الزهري برفقة 
 لحضور مؤتمر القمة 1968عام 

 تم الطاحة بالزهري ثانية وهذه المرة من  قبل الفريق جعفرالنميري الذي امر باعتقاله بسجن كوبر وعند1969وفي مايس 

كتاب بعنوان:(الطريق إلى البرلمان) صدر عن..وله 1969 في اب اشتداد مرضه نقل لمستشفى إلى أن توفي بها.
وكان متزوجا  من السيدة مريم مصطفى سلمة.وله خمسة بنات وولددار الثقافة ببيروت.

 بشمالي1900,, ولدعام 1964واسقاطه عام 1958الفريق ابراهيم عبود بين وحامسا-الرئيس 
ثم التحق بالمدرسة الحربية وتخرجكلية غوردون من 1917تخرج عام قبيلة الشايقية والسودان من 

 فعمل بالجيش السوداني1924عمل بقسم الشغال بالجيش المصري حتى انسحابه عام و1918عام 
 لميرالي وصار احد قادة الركان ثم ترقى عام1951بفرقة العرب الشرقية والبيادة.وترقى عام 

عبد ا ضد رئيس الميرلي عسكري انقلبقاد أول 1958 لنائب القائد العام ,وفي نوفمبر 1954

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B4_(%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/1924
https://ar.wikipedia.org/wiki/1918
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%BA%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1968
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%81%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AC%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1964
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1983
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%BA%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%BA%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B4_(%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/1924
https://ar.wikipedia.org/wiki/1918
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%BA%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Nasser,_Aref,_Atassi,_Boumeiddin.jpg


، ومنع الحزابالبرلمانوبعيد اوستلمه للسلطة قرر عبود ايقاف العمل بالدوستور،وألغى  ,خليل

عبد الرحمنالسياوسة  وبارك انقلبه كالمعتادالقادة الدينيون لكبر جماعتين دينيتين:هما السيد 
.فيما انخرط بمعارضته معظمالختمية زعيم حركة علي الميرغني زعيم النصار، والسيد المهدي

 والحزب الشيوعي برئاوسةالصديق المهديالحزاب السودانية ومنهم حزب المة برئاوسة  السيد 
محمد محجوب ,واتبع وسياوسة التصدي للحركات بالجنوب والعمل على اوسلمتها ونشر العربية لتكون

 ولم تتطور  الزراعة عن النفط المريكية للتنقيب شيفرون ولم يحسم عقد التعاقد مع شركةالولى  قبل النكليزية 

ولموارتفعت السعار وساد التضخم  60والمية تصل الى /40والصناعات البسيطة وبقيت البطالة تزيد عن /
 واستجاب لضغط1964 أكتوبرفواجه عبودانتفاضةتعالج مشكلة الجنوب التي اندلع بها تمرد 

الجماهير بتسليم السلطة لحكومة انتقالية كونتها جبهة الهيئات.و توفي الجنرال عبود
 1983عام 

1985واسقاطه عام 1969الرئيس الفريق جعفر محمد النميري بينووسادوسا 

 والووسطى بمدروسة ودبأم درمان درس النميري بمدروسة الهجرة 2009وتوفي عام 1930ولد عام 
1955وفي عام 1952مدني ثم مدروسة حنتوب ثم التحق بالكلية العسكرية لوسباب مادية.وتخرج عام 

حصل1966كان المقدم خالد الكدمن بين المتهمين بتدبير انقلب على النظام الديمقراطي،وفي عام 
 بأركنساس الوليات المتحدة الميركية فورت ليفنورثعلى ماجستير علوم عسكرية من طلية 

 بيانال للعقيد أركان حرب جعفر محمد نميري معلنااأم درمان م بثت إذاعة 1969 أيار / مايو 25وفي 
 على السلطة وتم تكوين مجلسين هما:مجلس قيادة الثورةالقوات المسلحة السودانيةاوستيلء 

برئاوسته بعدان رقى نفسه لرتبة لواء وبعد عام لرتبة مشير ومعه تسعة ضباط  ومجلس الوزراء
 حيث  يحملتكنوقراط) وزيراا اطلق عليها حكومة 20برئاوسته اضافة لحتفاضه بوزارة الدفاع وضم (

أعضائها درجات اكاديمية منهم الدكتور موريس وسدرةأخصائي الطب الباطني / وزارة الصحة والدكتور
 آنذاك)،/ للزراعة والغابات والوستاذ محجوببجامعة الخرطوممحمد عبد ا نور (عميد كلية الزراعة 

 اليام حينذاك) / للرشاد والمحامي أمين الطاهر الشبلي / للعدلجريدةعثمان (نائب رئيس تحرير 
منصوروالمحامي فاروق أبو عيسى (نقيب اتحاد المحامين العرب السابق) / للرئاوسة  و الدكتور 

،والقاضي أبيل اليرللتموين، / جوزيف قرنق،الوستاذ بجامعة كلورادو، / للشباب.و الدكتورالحقوقي خالد
وأصبح /للوسكان.ووصفت الحكومة على انها حكو قومية ويسارية 

 قام العقيد الشيوعي هشام عطا بمحاولة انقلبية تم اجهاضها وقرر1971وفي عام 
عبدالنميري محاكمة المتورطين بها واعدم كل من:هاشم عطا وسكرتير الحزب الشيوعي 

،وفاروق حمد ا والشفيع أحمد الشيخ،وقائمة من المدنيين والعسكريينالخالق محجوب
جا بالباقي بالسجون،لتبدأ مرحلة العداء الممتد بين الشيوعيين ونظام نميري. فيما وزو

 مع المتمردين الجنوبيين تحت ووساطةإتفاقية أديس أباباصادق النميري على 1972مارس3 وفي 
إثيوبية ومجلس الكنائس العالمي ومجلس كنائيس عموم أفريقيةونصت على وقف لطلق النار واقرار

 ومجلس تنفيذي عال،ومؤوسسات حكم إقليميجمعية تشريعية إقليمي تضمن إنشاء لحكم ذاتي
لقوات المسلحة) اي الفعى السوداء باANYANYA النيانياواوستيعاب وستة آلف من قوات (حركة 

.ومؤوسسات الدولة وان تكون اللغة العربية لغة روسمية بالضافةللنجليزية كلغة عمل رئيسية في
 وحرية العقيدة وإقامة مؤوسسات دينية بحدود المصلحة المشتركة بإطار القوانينجنوب السودان

لجبال النوبةالمحلية. وواجهت التفاقية معارضة من قبل بعض القوى السياوسية أبرزها التحاد العام 
 )بأنها تمثل خيانة لقضيةجنوب السودانفيليب عباس غبوشالذي وصفها على لسان زعيمه (الب 

القوميون العربكما انتقدها دعاة النفصال من الجنوبيين لنها لم تلب كل مطامحهم كما انتقدها أيضا 
 الذي يتمتع به رئيس الجمهورية ضد أي مشروع قرار صادر عنحق الفيتومن السودانيين.لعدم وجود 

 يرى بأنه يتعارض مع نصوص الدوستور الوطني,جنوب السودانحكومة 

 داخل الجمعية التشريعيةجنوب السودانوعندما تم وضع التفاقية موضع التنفيذ دب والصراع في 
فيالمواردالقليمية نفسها ذات ابعاد شخصية و نعرة قبلية إلى جانب العجز بالكوادر الدارية والنقص 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%B3_%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82_%D9%85%D8%AD%D8%AC%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82_%D9%85%D8%AD%D8%AC%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%81_%D9%82%D8%B1%D9%86%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7
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جنوب والمادية ووسوء الدارة وانعدام الرقابة مما أدى بفشل كافة المشاريع التنموية في البشرية
 دون توصية مننميري )رئيس المجلس التنفيذي الذي عينه الأبيل الير و وساءت العلقة بين( السودان

. ) كما أدت فتح الباب على مصراعيهجوزيف لقوالمجلس التشريعي القليمي وزعيم المتمردين ( 
 مماالشريعة الوسلميةأمام البعثات التبشيرية الغربية ومنظمات الدعوة الوسلمية لتطبيق قوانين 

الشريعةزداد التذمر ووسط الجنوبيين بما في ذلك الكنيسة ولم تفلح محاولتحكومة نميري  بأن 
 لتمس حقوقهم.الوسلمية

 قضى النميري بسهولة على النقلب الثاني بقيادة الضابط حسن حسين واعداد1975وفي وسبتمبر 
قليلة من الجنود وصغار الجنود يجمعهم انتماؤهم العنصري لمنطقة واحدة.

والحزب وحزب المة خططت المعارضة السودانية من الخارج وظمت الحزب الشيوعي 1976وفي عام 
 والخوان المسلمين بالتعاون مع السلطات الليبية لنقلب عسكري ضد نميريالتحادي الديمقراطي

عن طريق غزو الخرطوم بقوات وسودانية تدربت بليبية بقيادة (العقيد محمد نور وسعد) وكاد يستولي
على السلطة، ولكن النميري تصدى لهم ،وقتل المشاركين بمن فيهم قائدهم

،استقال عدد من القضاة احتجاجا  على تدخل حكومة النميري بشؤونهم فهاجمهم النميري واصفا اياهم1980 شباط وفي

بعديمي الذمة والخلق واحال بعظهم على التقاعد وعزل اخرين فنظم معظم القضاة عن
العمل لفترة اربكت انشطت الدولة ولم يستطع النميري حلها على الرغم من انه استئاجر

عقوبات قاسية واصدرثلثة عشر قانونا منها قانون العقوبات الذي تظمن بعض افضاة من مصر

 بلغ الحتقان ذروته بالجنوب عندما رفضت فرقة عسكرية بمدينة أكوبو بشرق أعالي1983وفي عام 
النيل بالجنوب الوامر الصادرة لها بالنتقال للشمال واغتالت الضباط الشماليين وفرت بعتادها للغابة

 الثاني وأروسلت الحكومة العقيد (التمردمطلقة على نفسها اوسم حركة (انيانيا ـ) ووهو ما يعرف  
 ) لمحاولة حث الفرقة المتمردة على انهاء تمردها غير انه  انضم لهم  وانشئا(جون قرنق دي مابيور

,وفي عام. الحركة الشعبية لتحرير السودان) وجناحها المدني الجيش الشعبي لتحرير السودان
 من اثيوبية لسرائيلالفلشاساهم جعفر النميري بأول عملية تهجير لللف من 1984

اطلق عليها اسم(عملية موسى). وتواصلت فيما بعد عمليات تهجير هم حيث هاجر أكثر
جورج بوش الب ( عملية سبأ )من خلل التنسيق بين النميري و 1985 ألفا عام 20من 

نائب الرئيس ريكان و زار الخرطوم من أجل طمأنة النميري لنجاح العملية ووافق النميري
شرط عدم توجه الطائرات المريكية التي ستنقل المهاجرين لتل أبيب مباشرة بل عبر

(مطار العزازا شرق السودان) بالقرب من مراكز تجمع الفلشا،ولم يلتزم بوش ورجاله بما
طلبه منهم النميري بل نقلتهم طائرات عسكرية امريكية  لمطار عسكري إسرائيلي

بمنطقة النقب.
أصدرالحزب الجمهوري منشورا بعنوان (هذا أوالطوفان) تعبيرا عن نقده لقوانين النميري الذي 1984 ايلول 25وفي 

اعتقل خمسين منهم محمود محمد طه الذي كتب كتابا بعنوان الهوس الديني واعتقل معه أربعة من تلميذه وقدموا للمحاكمة

 بتهمة أثارة الكراهية ضد الدولة وتم تنفيذ حكم العدام بهم وحكم عليهم بالعدام1985 كانون الثاني 7في 

.1985  كانون الثاني 18بيوم الجمعة 

سافر نميري للعلج لواشنطن ،وجاء خبر عودته للسوان على متن طائرةخاصة فخرج الناس للشوارع1985وفي مارس 

تقودهم النقابات والتحادات والحزاب بصورة أعيت حيل أعتى نظام أمني بناه نميري في سنوات حكمه،فأعلن وزير دفاع

،انحيازالقوات المسلحة للشعب،وابلغ قوات المطارليبلغوا طائرة النميري بانعبد الرحمن سوار الذهبالنظام الفريق 

 2009  مايو30 ضيفا على حسني بمارك وتوفي يوم السبت الموافق 2000/1985تتوجه للقاهرة التي بقي فيها بين 

 1995معهد البحوث والدراسات الجتماعية، الخرطوم (1985/-1969يلحظ عبد اللطيف البوني: تجربة النميري بين 

 ابريل6حكومة المشير( عبد الرحمن سوارالذهب النبيل)العسكرية المدنية النتقالية بينوسابعا--
 ,1986  مايو6 و./1985
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. وتقلد عدمة مناصب عسكرية1955وتخرج منها عام الكلية الحربية ابيض والتحق في   بمدينة1935من مواليد

 إبعاده عن الخدمة (تعسفيا) لمارة قطر وعمل بها مستشارا للشئون العسكرية والشرطوية1972وصاروزيردفاع و تم عام 

 .وعمل على تئاسيس كياني قوات مسلحة وشرطة وعاد بعد ان رضي عنه المايويينخليفة بن حمد آل ثانيعند الشيخ 

 كان من بين الضباط الذين1971صار وزيرا للدفاع بحكومة النميري و في عام 1969وصاررئيس هيئة الركان وفي عام 

صاررئيسا لركان الجيش ثم1972رفضوا الحركة النقلبية الماركسية التي قادها الشيوعي  الرائد هاشم عطا  ,وفي عام 

 اتفق مع بعض القيادات السياسية منهم الصادق المهدي واحمد1985نيسان6وفيوزيرا للدفاع بعهد الرئيس جعفرالنميري ,

الميرغني والعسكرية منهم اللواء حماده عبدالعظيم والعميد عبدالعزيزالمين و العميد فضل ا ناصر وقرروا منع هبوط

الطائرة التي تقل الرئيس النميري القادمة من الوليات المتحدة واضطرلن يذهب لمصروجاء بالبيان الذي اصدره الضباط  بأن

قوات الشعب المسلحة وبعد أن ظلت تراقب الموقف المني المتردي،بانحاءالوطن وما وصل له من أزمة سياسية بالغة

التعقيد،قررت بالجماع أن تقف بجانب الشعب واختياره وأن تستجيب لرغبته بالستيلء على السلطة ونقلها له عبر فترة

 مجلسا عسكريا انتقاليا لممارسة السلطتين السلطة التشريعية والتنفيذيةشكلوا 1985 نيسان  6وفي انتقالية محددة ,

والفريق أول تاج الدين عبد ا فضل نائبا له،وعضوية ضابطا بينهم اثنين من عبد الرحمن سوارالذهب برئاسة الفريق أول

.) الذي اشرف على انتخاباتالجزولي دفع االحقوقي ( كما تم تشكيل حكومة مدنية برئاسة.جنوب السودان أبناء
برلمانية شبه دمقراطية حسن الترابي,

 

الفريق سوار الذهب

وثامنا- الرئيس الجنرال عمر البشير

،و ماجستير علوم1981 ثم نال ماجستير علوم عسكرية عام 1967ن الكلية العسكرية عام متخرج ,

صارقائداا للواء1989/1987،وعمل مستشار عسكريا بالمارات وبين 1983 عام ن ماليزيةمعسكرية 
1989يونيو  30الثامن مشاة وقام بالتفاق مع حسن الترابي رئيس حزب المؤتمر الشعبي في 

الصادقبانقلب عسكري على حكومة الحكومة الدمقراطية المتعددة الحزاب برئاوسة رئيس الوزراء 
) وصا ررئيسا لمجلس قيادة الثورة ورئيسا للجمهورية النقاذ الوطني،بما اوسماه ( حركةالمهدي

 اجرى انتخابات برلمانية فاز بها حزب الدطتور الفقيه حسن الترابي1990ورئيسا للوزراء وفي عام 
 وصار من بين معارضي البشير1999بالغلبية النسبية وصار رئيسا للبرلمان حتى عزله واعتقاله عام 

 تعرض البشير او فبرك موضوع انقلب بقيادة كل من الفريق خالد الزين نمر واللواء1990وفي عام 
الركن عثمان إدريس،واللواء حسن عبد القادر الكدرو،والعميد طيار محمد عثمان كرار حامد،وألقي

 ضابطاا،إعدمهم بعد محاكمات عسكرية.28القبض على 
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والذي لم يطبق في حينه من اجل اشغال الشباب بنشاط1984 قرر البشير العودة لقانون الدفاع الشعبي لعام 1990وفي عام  

ليس من اختصاصهم ويربك عمل المؤسسات العسكرية حيث يقود لنتشار السلح بين الناس مما قد يؤدي لمزالق 

ضعف الدعم ال ذي كانت  تتلقاه قياداتوبعد سقوط نظام العقيد الماركسي منغستو  باثيوبية  1991وفي أب 

الحركةالنفصالية بجتوب السودان.

جون قرنقوقع الجنرال عمر البشير والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة العقيد د.2005وفي عام 
بجنوب السودان والتي تعتبر اطول حرب اهليةالحرب   على امل انهاءNivacha اتفاقية نيفاشة( 

وفي عامبافريقية وقادت لنفصال الجنوب ذي غالبية مسيحية عن الشمال ذي غالبية اوسلمية ,
 شارك عمرالبشير صوريا بالنتخابات الرئاسية وفاز بها مجددا2010

 انفصل جنوب السودان ذو الغالبية المسيحية بجمهورة مستقلة عن السودان الشمالي ذي2011وفي عام 
 التي تعمل على النفصال ويتصدى لهم البشير الذي يعتبر البشير أولDarfourالغالبية السلمية  وولية 

رئيس دولةعربية  يتم ملحقته دوليا لتهامه بارتكاب جرائم حرب  ضد النسانية بمقاطعة دارفور 

المناضل لشعبه ودينه العقيد الشهيدجون قرنق

 كانون9فيما يتعلق بالسودان الجنوبي ذو الغالبية المسحية الذي انفصل في - XIXو
620 من الشمال بعاصمته جوبة ومجموعاته العرقية هي الدنك ومساحته 2011الثاني

ميل و اختارت النكليزية لغة ثانية قبل اللغات المحلية التي ليس منها240الف كم /
العربية وبرئاسة السيد (سلفا كيري) ,,لم يكن النفصال او الستقلل قدرا حتميا بل ل

سباب سياسية ذات طابع ديني ساهم به الرجعيين المسلمين والمسيحيين السودانيين
وحكامهم الطغاة اظافة لقوى دوليةهي الدول اليرو امريكية, ولم ينظم السودان

الجنوبي حتى الن  للجامعة العربية التي ل تزال معضها ل تقيم علقات طبيعية معه بل
انظم لمنظمة الوحدة الفريقية وصارت اسرائيل اكبر مصدر له ومستورد منه وقاعدتها

حركة تحريرالكبيرة بافريقية ,وفي السودان الجنوبي  عدة حركات سياسية  اهمها 
والحزب الشيوعي حركة تحرير شرق السودان السودانو السودان

الحزاب بالسودان الشمالي ذي الغالبية السلمية -XXو
ظهر1953منذ  عام وحزب المة للصلح والتنمية ظهر ت الحركة المهدية التي صار وريثها 

 محمد محجوب الذي تعرض مع كلبرئاسةالحزب الشيوعي  كامتداد لخيه المصري 
الحزب الشتراكي الدمقراطيلجنته المركزية للموت على يدي الجنرال جعفر النميري و

الخوان المسلمونو حزب المة القوميو . الليبرالي الموحد  مقراطي  الد  الحزب والوحدوي 
حركةو حزب وحدة وادي النيلو المؤتمر الشعبي  حزب و مقراطي  الد  الحزب التحادي و

حزبو تنظيم القوى المستقلة الحرةو .حركة كوشو . النوبة   جبال  منبر .ووالمساواة  العدل 
واحزاب اخرى ذات طبيعة قبلية او قومية .وحزب البعث الشعب 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%83%D9%88%D8%B4&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%B4%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%82%D8%B1%D9%86%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:John_Garang_of_Sudan.jpg
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مليون كمو وهي رابع دولة بالمساحة بافريقية بعد الجزائر التي مساحتها1,760 احدى دول شمال افريقية ومساحتها -1

 ثممليون كم وهي اكبر مساحة بافريقية وبالدول السيوية العضاء بالجامعة العربية والدولة العاشرة على الصعيد العالمي2,5

مليون كم ,ويحدها من الجنوب البحر1,3مليون كم ثم تشاد بمساحة 2تئاتي السودان قبل تقسميها حيث كانت بمساحة 

ومنكم ر1150  مصر بطول كم  وهو اطول من شواطئ المغرب وتونس والجزائر ومن الشرق 1950المتوسط بطول 

 بطولوالنيجر كم 1055بطول تشاد،ومن الجنوب كل من  كم 383 بطول السودانالجنوب الشرقي 

. كم 460 بطول تونس ومن الشمال الغربي كم982 بطول الجزائر ومن الغرب كم 354

 مليين ومن عدةقبائل اهمها ا7- والشعوب الليبية المعاصرة تتكون من 11و

- (قبيلةالليبو) الليبية التي تعيش بالمنطقة المتاخمة لمصر هي التي استق منها1

وأثروا في المصريين وتأثروا بهم حيت نجد أغلب مصر تقيم قريبا من الحدود الشرقيية مع) حيث الفراعنة اسم ليبية

عادات الطرفين فيها

 درنة غرب من مدينة) وجزيرة كرسة( حتى جزيرة إفروديسياس جليجاماي.) تقيم شرقا-(قبيلة ال2و

 الذين. بالمناطق الساحلية  القورنائيين فيما يقيم قورينة تقع غرب  قبيلة الجليجاماى ومدينةلسبوستاي.).-(قبيلة ا3و

اشتهروا بالعربات التي تجر بواسطة أربعة خيول 

وتمتد نحو الغرب حتى) المرج(برقة  تقطن غرب قبيلة الدروماخيداى و تضم مدينةالمارماريداي.)-(قبيلة 4و

 توسعت بالعصر الروماني حتى شواطئ مرسى مطروح المصرية.وسرت خليج

وتمتد نحو الغرب حتى الشاطئ حيث مدينة) المرج(برقة  تقع عند المناطق الداخلية من مدينةالوسخيساي )-(قبيلة 5و

).بنغازي(يوسبيريدس

 عرفت لحقا بأسماء.ولغرب من موطن قبيلة الوسخيساى ويتكلمون البربرية.).تقطن النسامونيس-(قبيلة 6و

وكان الرومان يحسبون لها حسابا حيث كانوا يضايقونهم  بالتعرض لطرق.) ( الصنهاجه ولواته وهي الن من مدن الجزائر 

استهدفت القضاء على قوتهم بئامر توجيه حملة ضدهم التجارة بالدواخل ومهاجمة السفن المرالذي  دفع الرومان 

  برئاسة  المبراطور96/69 حكمت بين Flavieneمن المبراطور الروماني الحادي عشر ( دوميتيان اغسطس) من سللة 

Vispasin وولده الكبرر 79/69  حكم بين Titus وشقيقه 81/79حكم بين Domentien96/81الذي حكم بين

يجرى عبر).الذي  وادي كعام)(كينيبس(تقع أرضهم غرب  قبيلة النسامونيس وتنتهي عند نهرالمكاي.).-(قبيلة 7و

أراضيهم نحو البحرشمال وكانت منطقة  غابات كثيفة 

تقع على البحر وغرب قبيلة الجيندانيس،التي تلي قبيلة المكاي .).آكلة اللوتس-(قبيلة 8و

ويملكون العربات التي تجر بواسطــة أربعــة خيول يطاردون. جنوب موطن آكلة اللوتس.تقع )الجرامنت-(قبيلة 9و

بها سكان الكهــوف الثيوبيين وكانوا يغطون الراضي المالحة بالتراب ثم يزرعونها

و تمتد جنوبا حتى أطراف ( الجزائر ) نوميدياة  ) منتشرة جنوب ممتلكات قرطاجة، ومملكةالجيتول-(قبيلة 10و

 الصحراء من الشمال

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AC_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1


نة وبرقةر  قو(،والمدن الخمس )لبدة وأويا وصبراتة( ضد المدن الثلث -) كانت تقوم بغزواتالستوريون-قبيلة 11و(

)بطوليمايس وتوخيرا ويوسبيريدس

 ويبدو أن) شرقاملوية(غربا ووادي مولوكا المحيط الطلسيتقع بين .)Moore-(قبيلة المور 12و

. أو مــوروسية اشتــق مــن اسـم هذه القبيلة الواسعة النتشار مــوريتانية اسم

كانت (قبيلةالليبو) الليبية التي تعيش بالمنطقة المتاخمة لمصر هي-دور الفراعنة بليبية .111و
التي اوستق منهاالفراعنة اوسم ليبية وحيث ورد ذكر ها لول مرة بنصوص تنسب للملك/ الفرعون

تبنى هذا الوسم الغريق الذين اطلقوهو) من الوسرة التاوسعة عشرة بالقرن الثالث عشر قم مرنبتاح(
 الذي زار ليبية ببدايةهيرودوتعلى كل شعوب شمال أفريقية الواقعة غرب من مصر وهكذا ورد عند 

قد بلغت بعض القبائل الليبية درجة من القوة مكنتها منوالنصف الثاني من القرن الخامس قم 
 التي احتفظت بالعرش منالوسرة الثانية والعشروندخول مصر وتكوين أوسرة حاكمة هي 

 الول) الذي وحد مصر،وجتاحشيشنقالقرن الثامن للعاشر قم بقيادة مؤوسسهم الملك (
 واوستولي على عدد من المدن ورجع بغنائم كثيرة. فلسطين

-النفوذ الفينقي..111و

ظهر الفينيقيون الكنعانيون قوة تجارية بالشواطئ الجنوبية على المتوسط اتخذوا من
فلطاجة التونسية مركزا لهم ومنها توسعوا تجاريا وسياسيا واحتلوا اسبانية وجزيرة

'Tripolie de lكريت وبعض السواحل الليبية وبنوا بالقرن السابع قم مدينة طرابلس الغرب

Ouestتيمنا بطرابلس الشرق اللبنانية حيث كانت احدى محطاتهم التجارية وسوق 
لتصريف االبضائع التي يتاجرون بها بين مدن اسيوية واوربية وافريقيةحيث امتدنفوذهم

قم قررت قرطاجة التوسع نحو جزيرة صقليةاليطلية فوقع صدام بين الطرفين480وفي عام وغطي بلد السودان.

كان لصالح القرطاجيين الذين فرضوا هيمنتهم على الشواطئ الغربية لصقلية واستمرالصراع بين الطرفين حتى ظهر نفوذ

ووفاته العامظة ببابل عام333المقدونى الذي لم يحكم ال فترة قصيرة امتدت بين  السكندرمدينة مقدونية الغريقية على يدي 

قم ولم يستطع الوصول لشمال افريقية على الرغم من انه وصل للسكندرية بمصر فبقيت قرطاجة متنفذة بشمال افريقية321

كما وسميت باوسم (أأوياتبيلت ماكار اي أويات بلدة الله ملقارت)،واكتشف بمدينةوبجزيرة ايبرية 
.كما بنى الفينيقيونالفخار،ومصنع فينيقي لنتاج والبونيقية الفينيقيةطرابلس العديد من القبور و

، ثم الوندال الذين دمروها كغيرها منالرومان ثم خضعت بدورها لسيطرة ) صبراتا /صبراتة( مدينة 

المدن التي طالتها أيديهم،ثم احتلها البيزنطيون فأعادوا تعميرها  

,,,,

-فسيفساء واثار رومانية بمدينة صبراتة ( صبرة )3و2-اثار فينيقية بمدينة.لبدة و1
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وفي أوائل القرن الثاني قم صارت مدينة ( لبدة ) تابعة للنوميديين( الجزائرين ) الذين فرضوا عليها
 قم ضد الرومان ,وفي149 قم،و عام 218الجزية بسب انشغتال الفينيقين القرطاجنتين بحربي عام 

 قم أروسلت مدينة لبدة وفدا لرومة مستنجدة للتخلص من حكم النوميديين،ومدتها رومة111وسنة 
قم بنجدة طردت النوميديين واخذت مكانهم فيما بقي النوميديون يتنفذون خارج السواحل107عام 

حتى أوائل القرن الثالث م،حيث اقام الرومان خط دفاع وسموه (ليمس تريبوليتانوس) ضدهم 

قم تعرضت لبدة لغارات قبائل الوندال الجرمانية الذين اوستعانوا بقبائل من الجنوب،يقطنون17/24وبين 
(مدينة اويا) وهاجموامدينة لبدة وتغلبوا عليها وخربوا ضواحيها،وانقذ اهلها(فاليريوفيستو) بجيشه

وطرد الوندال واعاد الهدوءفيها 

م ظهر بمدينة لبدة (وستيميو وسيفير) من إحدى عوائلها وتولى عرشها وعنى146وفي عام
بشؤونهاونشر فيها العلم والمن،وأمعن بمطاردة قبائل الجنوب وتقديرا لشجاعة هذا الرجل تيمن

 والغريق و عددهم ثمانين ألفا.فيما كانتالسكان وهم مزيج من الليبيين والقرطاجنيين والروم
(أويا /طرابلس) لم تبلغ مستوى مدينة لبدة بالنفوذ والسلطان. بئاوسم(الستيميين)

تيمنا بئاوسم وستيميو،الذي وسنتحدث عنه عند الحديث النفوذ الروماني 

هي الجزء الشرقي من ليبية تأسست بمنتصف القرن السادس قم.من قبل الغريقو(مدينة برقة) 

وتسكن برقة قبائل . وهو اسم فينقيBarcaiaالذين اعطوها هذا السم الغريقي من إقليم يسمى 

الوسبست والدروماخيد المنتشرين بين مرتفعات برقة ووسفوحها وتمتد للصحراء جنوباا وجنوب غرب
نهر النيل شرقاا،وشهدت برقة المراحل التي عرفها شمال إفريقية منها محاولة الوستيطان من قبل

) وCyrenaica:سيرنايكاالفينيقيين أولا،ثم خضعت برقة لنفوذالرومان،الذين اطلقوا على برقة اوسم 
 شرق ليبيا علىالجبل الخضر في الغريق أوسسها شحات) مدينة Cyrene (قورينااشتق من اوسم 

،كما وسميت برقة من قبل بعض  المؤرخين بئاوسم (قورينائية")البيضاء كم شرق مدينة 10بعد 

 قم صار20 مع مقاطعة .وفي عام كريت دمج مقاطعة فورينا/ مع جزيرة الرومانقرر قم 78وفي عام 
فريقية) المجاورةلها من جهة الغرب وخضعتمقاطعة المقاطعة (وسيناتورية) مجلسها الخاص مثل (

 م.قسم الرومان مقاطعة برقة إلي قسمين (ليبيا الساحلية) و(ليبيا السفلي) و296لرومة,وفي عام 
) دينيا تابعا  لبطريركيةإقليم طرابلس /تريبوليتانياصارتا دينيا تابعين لبطريركية مصر.فيما صار (إقليم 

،/ تونس قرطاجأفريقية في 

 

 قم96/514-نفوذ المدن الغريقية بليبية بين 1Vو
كان يعتقد بئاحقيتهاليونانية سبارطةمدينة   البن الثاني لملكDoriose  بئانHerodote حيث يذكر المؤرخ الغريقي 

 المختل عقليا.. فجمع دوريوس فريقا من الشباب السبارطى ورحل بهمCliomenisبالسلطة وغضب عندما انتقلت لخيه 

بالقرب من( مدينة لبدة) على نهرالكتبسة اخصب بقاع ليبية واطلقوا عليها اسم قم 514الغربية ونزل عام ليبية نحو سواحل

)Thapoliseوكانت تقطنها قبيلة مكاي(  Macaiالليبية التي تحالفت مع القرطاجيين واجبرت السبارطيين على لمغادرتها 

وفينيقي قرطاجة ( برقة اسيارطي وتجددالصراع بينبعد ثلث سنوات من تواجدهم فيها ورحل السبارطيون ل(مدينة كبس )

الشام تونس ) الذين ضعف تواصلهم التجاري مع وطنهم الم صور وصيدة وشواطئهم بفلسطين بعيد الغزو الشورى لبلد

فركزت قرطاجة وهي أكبر مدن فينيقية بشمال أفريقية  تجارتها على شواطئ شمال افريقية و(حزيرة ايبريةاي اسبانية

قم نزل المهاجرون الغريق631وفي عام والبرتغال) على الرغم من تعرضها لمنافس اخر هو سبارطة الغريقية  ,
علي (ساحل برقة الليبية على المتوسط )التي ل Corni نسبة لمدينة اليونانيةLe Corini Patos Iبقيادة 

 ) شحاتوهي  قوريني مدينة(أسسوا  حيث تبعد كثيرا عن مدنهم اليونانية ) اثينة وسبارطة وغيرها )

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/296
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1_(%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1_(%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D8%AA


وبدؤوا يزاحمون اهل.) نزح عدد من المهاجرين الغريق واستقروا ب(ميناء القلي) Patos IIوبعهد (

 الذي دخلوا بحرب معهم من أجل الدفاع عن وجودهم وأراضيهم التي زاحمهم الوافدون فيها البلد

رابع ملوك اليونانيين القوريني) ترك بعض الغريق (مدينة قوريني) ليؤسسوا مع Arkislaios( وبعهد
،)سوسة/ أبولونيا( وميناء).بنغازي/ ميناء (يوهسيبريديس )والليبيين ميناء(المرج / برقة 

.مصرالخميين بعهد قمبيز الول بعث ملك قوريني وفدا للملك الفارسي معلنا خضوع إقليم موريتانية الفرسوعندما غزا 
وعلى الرغم من ان  فترة حكم أسرة باتوس دامت قرنين إل أنها عاشت بصراع مع قبائلللوالي الفارسي بمصر ,

آخرملوك أسرة باتوس بمدينة يوهسيبريديس، وازدادت هجمات القبائل الليبيةقم اغتيل 440 عام البربر الليبية .ففي 

علىالذين خلفوه  Les Ptolemeedواستولى الجنرالت المقدونيون البطالمة  قم 332مصر السكندر المقدوني حتى غزا

Pintq  أرض المدن الخمسة )،أيPintapolis وأصبحت مدنها تعرف ( بئاسم  قم 96/332بينحكم مصر وإقليم قورينائية 

polis وتظم Corina  (بنغازي )برنيق حاليا)،ويوسبريديس ووسووسة (أبولونيامع مينائها 
البطالمة وإنضمت لحقا تحت حكم الوسكندر الكبر ) التي فتحها طلميثة (وبطولوميس باركيو
Magas of،وتخللها فترة من الستقلل عن البطالمة من قبل ماجس القوريني (مصرب

Cyrene ،( قم لصالح الرومان 96وبقيت  قورينائية تحت الحكم البطلمي المقدوني حتى سقوطهم عام

م395قم و 96- النفوذ الروماني الغربي بليبية بين Vو

 الذيMacos Ouriliosقم تنفذ الرومانب بعض الشواطئ الليبية التي ظهر فيها المبراطور96في عام 

بفينة / عاصمة النمسةوهو البن الوحيد لدوميتية لووسيل وهي من180 وقتل عام 121ولدبرومة عام 
أوسرة ثرية كانوا من رتبة القناصل.اما والده فهو أوسباني من عائلة ملكية وكان حقوقيا / محاميا توفي

 وسنوات.فجدته لبيه (روبيلة فاووستينا) كانت المبراطورة الرومانية،وزوجة المبراطور3وعمر ماركوس 
.واخت غير شقيقة (لفيبيا وسابينا) وابنتي وسالونينا ماتيديا بنت أخ المبراطورهادريانالروماني 
.وعمته فاووستينة زوجة للمبراطور انطونيو بيوس.كما انه ماركوس هو ابن اختتراجانالروماني 

.الذي صار لحقا امبراطورا وتبنى ماركوس الذي صار يسمى ( ماركوس اوريليوسانطونيوس بيوس
.وخاض ماركوس اوريليوس حروبا على الجبهتين الشمالية الشرقية145انطونيوس) وزو جه ابنته عام 

 مبعوثااالخليج العربي و أروسل من وسوريةم هجمات البارثيين الفرس على اراضي 166حيث رد عام 
 واعتبرها تهديدا للمبراطورية.و اشتهر بكتابه الفلسفي باللغةالمسيحية.كما انه ناهض الصينإلى 

اليونانية بعنوان( تئاملت عن الفلسفة اليونانية الرواقية ) التي تعني بأن الحياة السوية تفضي
 صار ماركوس امبراطوراا،حتى161للسكينة والطمأنينةوفضائل الحكمة والعدالة والعتدال وفي عام 

مدينة فينه / النمسةربة بوم من قبل ابنه كومودوس  اثناءحملة بشمال ووسط ا180مقتله عام 

 الليبية،بحي باب البحر.يعتبر من الثار الرومانية التيطرابلسقوس ماركوس اوريليوس بمدينة ويات/ 
.ويرى الباحثون بأنوصبراته (لبتيس ماغنا) ولبدة الكبرى شحات ليبية منهاتزخر بها مدن وساحلية 
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اتجاهات أبواب قوس ماركوس اوريليوس تمثل اتجاهات المدينة الفينيقيةالقديمة التي اقيمت عليها
مدينة رومانية بطرابلس. 

م.211/145 عاش بين Lucius Septimius Severus I  والمبراطور( البونيقي الحادي والعشرون
 الغرب ( الليبية )التي كانت ضمنطرابلس ) بمدينة( لبده)  التي كانت عاصمة بونيقيةولد لعائلة (

م وكان جده فاروساا و أحد اقاربه مسئولا (بالولية الرومانية201/193فريقية وحكم بين ا  مقاطعة 
 لغته الم ولغة العلم والثقافةالبونيقيةالفريقية) ودرس باثينة ورومة فصار يتحدث عدة لغات بينها 

 واشتغلالمبراطورية الرومانية بالنسبة له لغة أجنبية تعلامهاكلغة اللتينيةبشمال إفريقية فيماكانت 
 ثم عاد لفريقيةاوسبانية( الندلس )كمحاميا وشغل عدة مناصب ادارية منها صار حاكما لولية جنوب 

 م173كممثل للمبراطور ثم كممثل عن العامة (غير النبلء) في مجلس الشيوخ برومة .وفي عام 
 تزوج175،,وفي عام Marcus Aureliusصار عضوا بمجلس الشيوخ الروماني بدعم من المبراطور 

 م) صار قائدا للقوات الرومانية المرابطة179من( باشية مارشيانا) الحمصية / السورية. وفي عام (
وفي صقلية بفرنسه) الغالبمدينة صور اللبنانية الساحلية ونائبا لقنصل وسورية وحاكم منطقة( 

 من مدينة حمص بشمال شرق دومناجولية تزوج ثانية من 187وفي عام  .وفي النمسةاليطالية 
189 ) و الثاني ولد عام كاراكل وصار امبراطورا باوسم (188وسورية ولهما ولدين باوسيانوس ولد عام 

امبراطورا وبقي يتكلم اليونانيةLucius Septimius Severus Iم صار  211/193.) وبين غيتاواوسمه( 
 مما وسبب له انتقادا من خصومهالبونيقيةبلكنة أفريقية وعندما زراته أخته برومة كان يحادثها باللغة 

 وأخته لتتحدث لغة الرومانرومانيكونه امبراطور 

م2011/145المبراطورالبونيقي الليبي الصل وسيفروس الول عش بين

 وهو البن الكبر217واغتياله عام 217/211وحكم بين 188 ولدعام Caracalaوالمبراطور ( اليونيقي) 
 وامه جولية دومنا الحمصية السورية ذات نفوذ بالمبراطورية ،وولد عامبونيقيةللمبرراطور وسيفروس ال

) وتلقب كاراكلنسبة لزاره البورنسي الذي صار موديل.وكان(مريضفرنسة في (لوغدنوم  ليون، 188
 مروسوما  جعل بموجبه جميع وسكان المبراطورية يتمتعون بالجنسية الرومانية212نفسيا) وأصدر عام 

 من اجل دفع رواتب الجنود25و يخضعون لقانون ضريبة موحد .وخفض قيمة عملة الفضية بنسبة/ 
وشييد حمامات كبيرة خارج رومه،ل تزال بعضه آثارها قائمة تمتد على مساحة احد عشر هكتارا،و
تتسع للف ووستمائة وسابح غير انه كان مستبدا حيث دخل مرة بحصانه لمجلس الشيوخ الذينن

طالبه بالتصفيق له ولحصانه مما غضب بعظهم وانهالوا عليه ضربا حتى قتلوه

.من اوسرةروماني وسكتوس فاريوس ماروسيليوسالأبيه من 203,مواليد Elagabalus والمبراطور 
 ميزاالحمصية (جولية بفضل جدته و الحكم،ماركينوس اوستلم كركلبعد مقتل المبراطور و, وسيفروس

هزيمة ماركينوس ب(معركة انطاكية )في تم مصيافالثالث المرابط قرب الجيش الروماني وبدعم من )
خرجااعتبرت بمثابة واتخذ قرارات  اربعة عشر عاما هعمروكان  على العرش هتنصيب و218 حزيران 18

التيعبادة الشمس ب اوستبدل عبادتهم (الله جوبيتر )تزوج خمس مرات وحيث لتقاليدالرومانيةعلى ا
  واجبر العديد منكانت تعبد بشبه جزيرة العرب وبمعظم بلد الشاممن امه الحمصية السورية وخذها 
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ورميت جتثيتهما بنهر التيبر مع والدته 222عام فاغتيل . مما الب الكثيرن ضده القادة الرومان بعبادته
ابن خالته,,برومة وخلفه 

) افيتا ماماياجولية (والدته الحمصية السورية  208.اغسطس, مواليدالكسندر وسيفيروس المبراطور  
قليمرومانيا لكان حاكما الذي ماركوس يوليوس والده .)و ميزاجولية(البنة الثانية للسورية الحمصية 

ورموا ووالدته من قبل الحرس البريتوري Elagabaluالكسندر وسيفيروسل ابن خالته  اغتياة,وبعيدوسوري
.وسيفيروس  وسيبتيموس آخر امبراطور من وسللة جيئ به امبراطورا كحل ووسط كنهر التيبر بجثتيهما 

م وقضى معظم حياته2,45وكان بطول 173 ,وخلفه المبراطور ماكسيمين مواليد 238/222وحكم بين
من قبل جنده وخلفه  المبراطور 238 واغتياله عام 2358بالعسكرية وصارا امبراطورا بين 

Marcus Gordianus Augustus لمه ( انطونية غورديانا)بنت غورديان الول ووالده وسيناتور225 مواليد 
 وسنة حيث13وجده المبراطور غورديان الثالث وخاله المبراطور غورديان الثاني وصار ابراطورا وعمره 

 وشارك بمحاربة الفرس الساوسانيين وخلفه المبراطور244/238كان اصغر امبراطور يتولى العرش بين
Marcus Julius Philippus وهو ليسجوليوس مارينوس  الملقب فيليب العربي الول ,وهو ابن الروماني

عربيا بل رومانيا ولد بمدينة ( شهيا)السورية بالقرب من مدينة بصري و صار قائدا للجيش الروماني
بسورية ,وبعيد اوستلمه الحكم تسامح مع المسيحيين لنه لحظ انتشارهم ببلد الشام مهبط

وسمحاحتفال بمرور الف عام على انشاء رومة ,248المسيحية وعقدا صلحا مع الفرس ,واقام عام 
من اوسرة أوتا وسيل وسيفيرا ينا مار(تزوج فيليب مندون ان يعتنقها و للمسيحيين بحرية العبادة 

وشاركته بالحكم حيث ظهر اوسمها على بعضوأنجبت له مولوداا عرف باوسم فيليب الثاني وسيفروس 
النقود الرومانية واروسل الجنرال دقيوس لمقاتلة قبائل الدانوب واعلن عن نفسه امبراطورا ووسار بجنده

 المبراطورهناك ,وخلفه249نحو رومة فلقاهم فيليب الول بمدينة فيرونة اليطالية حيث قتل عام 
Trianos Decius مع ولده بمعركة 251 ومقتله عام 249 وحكم بين 201مواليدAbritusوعلى الرغم 

من تووسع نفوذ الساوسانيين بلد الرافدين وبلد الشام فقدبدئا عهده بئاضطهاد مسيحي رومة خاصة
شهادةاعتراف لمسيحيينوستة وأربعون وتم نشر  بتزايدلنهم كانوا ابذلك مروسوم 250عام اصدر حيث 
 ووسكبتالمبراطورضحيت طبقاا لمروسوم وحضوركم بالن وو جوبيتر أضحى لللهة لكنت تقول (

لللهأشهد أنى رأيته يقدم ذبيحة .ويكتب ممثله المبراطور ( والتمس أن تشهدوا بذلك ) السكائب
وهذه المماروسات قرية جزيرة اوسكندربمن هذه العترافات القسرية اربعة وقد عثر على ),جوبيتر

الضطهادية الدينية المتداخلة مع السياوسة موروست قبل المبراطور الروماني ديكوس ضد ابراهيم
السومري وضد مووسى مصر من قبل الفرعون رعمسيس الثاني من السللة التاوسعة عشرة وحكم

1610/1492 وماروسها بعده اوساقفة ومسيحيو اوسبانية ضد مسلمي الندلس بين 1237/1304بين 
 ضد يزيدي ومسيحي ابناء محافظة الموصل2014وماروسهاقاعديو افغانستان و داعشيوا العراق عام 

وخلفوالبوكو حراميين النيجيريين باوسم الوسلم وموروست هناك وهناك وقد تمارس هنا وهناك, 
الرتب العسكرية حتى وصلببيئة  متواضعة وتدرج ب 214  ولد عام Aurelianus Augustus المبراطور 

عهده و عد حرب  طاحنة باوستطاع و 270. وحكم حتى وفاته عام المبراطورية الرومانيةعرش  ل270عام 
بلدقام بغزو و .والكاربيين،السارماتيين و اليوتونجيين و،الواندال و،القوط من  جرمانية قبائلالأن يهزم 

وتلقب)ل يزال موجودا الوسوار الوريليانية وبنى وسورا حول رومة وسمي بئاوسم ( ( فرنسة )الغال
عيد العالم)بلقب(  لقبيكان أول من أمر بأن الذي  دوميتيان المبراطور متجاوزا .المستنداتوتكتب ب،.مل

dominus et dues) السيد و الرب (

 ) (سرا) ليكونآموناسك وصل  بعهده ( و313/305  بين Aurelianus Augustus وبعهد المبراطور 
286 شريك دقلديانوس حيث كان حاكم المقاطعات الوربية منذ عام Aurelianusاسقف لمقاطعة برقة وكان اول 

 مسيحيي المبراطوريةليس مسيحي رومة وحدها بل  منشورا يقضي بإرغام 303أبريل عام  30 واصدر بدوره في
م قبل مجيء323/ 313ليكينيوس حكم بينالرومانية جوبيتر,,وخلفه المبراطور بالتبخير والتضحية لللهة

 لمه( هيلين) التي كانت قد272 وهو من مواليد عام 337/323  بين Aurelius Constantinusالمبراطور 
اعتنقت المسيحية سرا واثرت عليه بشكل غير مباشر ليتسامح ويغظ النظر عن معتنقيها  وعندما كان حاكما على

المبراطورية الرومانيةأعلن فيه حياد  Edict Milano ما يطلق عليه قرار ميلنو 313ميلنو اصدرعام 
واعتنقهاالكنيسةإعادة أملك و إلغاء العقوبات المفروضة على من يعتنق المسيحية وبشؤون العبادة 

كنيسة منها الكنائس الفخمة .وانشئا  للمسيحية الدينيةمما أزال العقبات أمام المماروسات بدوره 
القسطنطينيةبكنيسة آيا صوفيا وكنيسة القديس وسمعان العمودي قرب حلب والقدس بالقيامة 

الجرمانيون الغزاة على القسمفيما اوستولى وتشك لت روسمياا البطريركيات والليتورجيات الكبرى،
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 قرر تحويل مدينة بيزنطة لتكون بمثابة رومة ثانية دينيا وفي عام324, و في عام من المبراطوريةالغربي 
 حضره أساقفة من مدن (البنتابوليس) اي الخمسة) نيقية بمدينة (عقد أول مجمع مسكوني لدعا 325

 توفي المبراطور قسطنطين وتم تغيير اسم337الليبية,  وفي عامبرقةمقاطعة الليبية برئاسة سينسيوس القوريني اسقف 
مدينة بيزنطة ئباسم القسطنطينية تخليدا لذكراه وبقيت عاصمة للمبراطورية الرومانية الشرقية البيزنطية حتى اسقاطها عام

 لصالح السلطان العثماني محمد الفاتح 1453

وكان حاكما على بلد الغال ( فرنسة ) وبريطانية واسبانية361/337وخلف قسطنطين الول ولده (قسطنطين الثاني )  بين 
361/337وحكم بين 

 وعم المبراطورجراتيان الصغر وعم المبراطور فالنتينيان الولشقيق المبراطور  و(المبراطور فالنس اغسطس) 
 غزا بعض البحارة اللمان من قبيلة ( الوستريانون) على (ولية,و378/361. وحكم  بين فالنتينيان الثاني

لبدة الليبية )فألحقوا بها أضرارا بالغة،,

وهو اخر اباطرة المبراطورية الرومانية الموحدة395/378 وحكم بين 347 مواليد Theodose I وخلفه(المبراطور 
 تم تقسيم395و بعيد وفاته عام برومة وجميع أقاليم المبراطورية جعل المسيحية الدين الوحد قرارا  م اصدر392وفي عام 

المبراطورية الرومانية لقسمين  ,

وظمت كل المقاطعات الوربية التي كانت( هونوريوس )عاصمتها ميلنو برئاسة المبراطور المبراطورية الغربية 
 وفي النصف الول من القرن الرابع الميلدي سادت المبراطورية الرومانية حالة من الفوضىخاضعة للمبراطورية ,

م فريسة لقبائل الوندال الجرمانية التي فرضت هيمنتها ايظا على476والحروب  الهلية المر الذي سهل وقوعها عام 
مقاطعات شمال افريقية بما فيها ليبية حيث استولت على إقليم طرابلس الذي عاني الخراب والدمار علي أيديهم 

مت كل المقاطعات الفرو اوسيوية وهيوظ القسطنطينية عاصمتها المبراطورية الرومانية الشرقيةو
مواليد اركاديوس الثاني) ( لثيودووسيوس الولالبن الكبر   بلد الشام وشمال افريقية ومصر وليبية برئاوسة 

 اعماله تحصين القسطنطينية بسور ضخم يقع على حوالي الميلى اولتكانو 408/395 و بين 377
كما حصل بعهده( ثاني انقسام كنسي) كالذي حصل عام.من الحدود الغربية وما يزال معظمه قائماا 

م حيث انشق بعهده ( اوطيخا) الذي كان اكبر رهابنة القسطنطينية ومعه ثلثمائة راهبا333
والوسقف (نسطور )من شمال شرق العراق وهو من اصول يهودية كما يشير د احمد وسووسة بكتابه

  بئان يكون كل من ( يوبينالينوس) اسقف   اركاديوس الثاني)  (  كما امر ,588و234و227المشار له وسابقا ص 
اورشليم و( تلسيوس) اسقف قيصرية كبادوكية شريكين الى ( ديوسقورس) اسقف رومه الذي كانت بله

خاضعة لقبائل الوندال الجرمانية ,, 
 وكان قد أمضى وقتا طويل457   /450   وحكم بين  390   ولد عام   )Marqian  وخلفه( المبراطور :

 للسر بمدينة مارقيان التي ولد فيها431  بالجيش  وساهم بحروب ضد الفرس.الساسانيين وتعرض عام  
والواقعة بين اسية الصغرى واليونان من قبل الواندل،الجرمان واطلق سراحه ملكهم جيسيريك بعد ان اقسم
بعدم القيام باي هجوم جديد على الواندل الذين كانوا يحكمون رومة وبعض المقاطعات الوربية وعندما صار

. المجمع المسكوني بخلقدونيا وحصل انشقاق جديد اكبر من451   يوليو 28  مارقيان امبراطورا انعقد في 
سابقهولسباب متداخلة عقائدية / دينية وسياسية  حيث تميزت  الكنائس الشرقيمة (القبطيمة بمصر والحبشة

والسريانية ببلد الرافدين وبعضا من سورية والرمنيمة السيوية) عن الكنيستين الرومانية والبيزنطيمة.التتان
ارادتا الهيمنة ليس فقط دينيا بل سياسيا لذلك أمر بإلقاء القبض على بطريرك الكنيسة القبطية، ديوسقورس

 حيث646  .وبقي القباط مضطهدون حتى عام 457  الول، نفاه لجزيرة جانجرا وعذبه حتى استشهد عام 
جاءهم الغزو السلمي الي رحبوا به ضد البيزنطيين ولنه اعتبرهم مع اليهود والصابئة ممن اطلق عليهم
القرئان ( الذميون او اهل الذمة اي العهد لنهم كتابيون اي لديهم كتبا مقدسة طبقا للمفهوم القرئاني وفي

حتلت قبائل الوندال الجرمانية (مدينة لبده الليبية ) وعمت فيها الفوضى وظهرت فيها قبائل  ا   455  عام  
 فحطم الجسور والسوار،فأهمل شأنها  وادي عين كعام  .) و أصيبت بفيضان من   لواتة  بربرية منها (قبيلة 

وزحفت عليها الرمال ودبت روح التمرد بين القبائل القاطنة فيها وحولها.

 وخلفه المبراطور ليون الثاني الذي لم474/457   ليون الول وحكم بين    المبراطورMarqian  وخلف 
 وخلفه انستاس الول حكم بين491/474  يحكم ال عدة اشهر حيث توفي  المبراطور زينون حكم بين 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D9%83%D8%B9%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%86%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84


حيث تزوجته ارملة المبراطور زينون  وحضى بشعبية عندما اعفى بعض الضرائب على518/491
 وكان اميا وحكم450  الفلحين وبعض الحرف والمهن الخرى , وخلفه المبراطور (جستين الول ) مواليد 

عن عمر سبعين سنة ,وخلفه المبراطور ( جستنيان الول) حكم بين527  ووفاته عام 518  بين 
واشتهر باصلحاته الدارية  شكل لجنة قانونية جمعت القوانين الرومانية وسميت باسمه 565/527

 بطرد الوندال.والسيلء على المدن الليبيةCapawin   والقائد الليبي Justinien I      نجح المبراطور    533وفي عام
 الول كثيرا مما امتدتجووستنيان مقرا للحاكم العسكري،كما أصلح المبراطور حيث صارت مدينة ( لبدة )

 بعضا من فنون العمارة والزخرفة مما زاد من ضخامتها وجمالها.الرومله أيدي الفساد وأدخل عليها 
 غزا جستنيان الول مقاطعات شمال افريقية التي كانت خاضعة لقبائل الوندال الجرمانية532  ,وفي عام 

 غزا شمال اسبانية وضيق على تواجد قبائل الغوط الجرمان الذين استمروا554  وانهى نفوذهم ,وفي عام 
م ,كما مد نفوذه لليمن في شبه جزيرة العرب وحرر بلد الشام من النفوذ711  يحتلون جنوبها حتى عام 

وخلفه ابن اخيه المبراطورالفرس ويعتبر بنظر الكنسية الورذودوكسية وليس الكاثوليكية قديسا , 
 وهو ما يصادف ميلد محمد بن عبد ا بمكة وتميز578/565وحكم بين 520جستنيان الثاني مواليد 

عهده بتجدد الحرب ضد الفرس الساوسانيين ,,كما تعرض للجنون فخلفه صديقه ( تيبريوس الثاني)
 من غزو ارمينية وطرد الفرس الساوسانيين منها وخلفه المبراطور578وتمكن عام 582/574وحكم بين 

  وقاد عام602/582(موريسيوس) الذي تزوج بنت المبراطور تيبريوس الثاني وخلفه بالحكم بين 
 حربا ضد الفرس وساعد ( خسرو الثاني ) لن يعيد عرشه وزوجه مارية بنت590

المبراطور موريس لقاء تنازله عن غرب بلد الرافدين ,وخلفه المبراطور ( فوكاس) مواليد
هرقل وقتله وخلفه بالحكم610وتصدى له عام 602 واستولى على الحكم عام 547

Herculus من اصول ارمنية وكان جنرال بعهد المبراطور ( موريس) الذي575 وهو مواليد 
تعرض لنقلب قاده (فوكاس) الذي اعلن عن نفسه امبراطورا فثار عليه هرقل وانتصر

 حربا627, وكان قد قاد عام 640واعلن نفسه امبراطورا حتى وفاته عام 610عليه عام 
ضد الساسانيين وانتصر على على ( خسرو الثاني) الذي ازيح من الحكم  واضطر

على اتفاقية سلم , كما انه تعاون مع البابا629الساسانيون على ان يوقعوا معه عام 
 على ان يرسل مبشرين لمفدونية وبلد642/640الكاثوليكي يو حنا الرابع حكم بين

 رسالة بعثه لها محمد واندحر جيشه630البلقان واوكرانية, كما انه رفض ان يستلم عام 
 بعدة معارك منها معارك دمشق واليرموك حيث انتهى النفوذ636ببلد الشام عام 

البيزنطي على كل بلد الشام  

قم 424 /484عاش بين Hyrodoteالمؤلف اليوناني ة,, بعض المصادر التي تحدثت عن ليبية وشمال افريقي

 الرابع منه يخص ليبية وتحدث عن القبائل الليبية المتواجدة على المنطقةمن غرب منطقة وادي النسل حتى سواحلبالجزء

الطلسي

• 

Hyrodoteخريطة •

بكتابه التاريخ الطبيعي تحدث عن ليبية واشارلوجود نبات. م 79 /23عاش بين  Bilini le Grandوالمؤرخ اليطالي 

وكتابه المكتبة التاريخية تحدث.م 40 توفي عام Diodorosوالمؤرخ الصقلي .,السيلفيوم الذي يشار له باسم الذهب الخضر

ولد بقيصرية بفلسطين وتوفى عام Brokopios المؤرخ الفلسطيني ومن كتابه الثالث عن ليبية وقبائلها , 49الفقرة ب

أشار.وم 527/565 بين عاشJustinien Iا م تحدث بكتابه العمائر عن أهم المنشآت التي شيدها المبراطور 562

 باوربة الغربية وببلد الشام وبلد555/545بين صبراتة وحملته ) وطرابلس(للمنشآت التي شيدت بمدن لبدة وأويا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/533


 وينسب له ملحمتي الولىم بالمغرب 6 مواليد قرن Koripiosوالشاعر وشمال إفريقية . فارسالرافدين وبلد 

 م.567 /565 بين Justine II م.والثانية بمدح بها المبراطور 548 /-546حول الحرب الليبية الرومانية بين 

•

م 650-الغزو السلمي منذ عام VIو

هجري  وصلت لليبية طلئع العرب المسلمين, ولم تجد بمدينة لبدة من العمران إل بقايا من قصورها23م/ 643في عام 

هجري لليبية الجنرال30م/650وفي عام ودورها،وبقايا من السكان من أجناس متعددة يعيشون فيما بقي من خرائب ,
 هجري قادما من مصر ومن تونس وفتح63م/683هجري وتوفي عام 1م/622(عقبة بن نافع )عاش بين 

 كم جنوبا  والتي ووصفها400 حوالي بنغازي(مدينة أوجله/ اوجيل المازيغية) التي تبعد عن مدينة 
5000الجغرافي المغربي الدريسي بقوله بانها  تعتبر من أعرق المناطق الليبية،حيث يعود تاريخها إلى 

 وحمل المسلمون الوائل  شعاراتسنة وهي مدينة متحضرة فيها ساكنون كثيون وتنشط بها التجارة 
اليمان والعدالة والتئاخي بين البشر فئاستحاب لهم بعض الليبيين الذين قاموا هم بنشرالدعوة

السلمية بليبية بدون قتال,

هجري صارت ليبية مثل تونس والمغرب132م/750هجري و 41م/661لدولة الموية بين -بعهد اVIIو
والجزائر احدى مقاطعات شمال افريقية ( تونس والمغرب والجزائر ومصر والسودان) تابعة لهم بمقرهم

 مثلما كان والي العراقيين يحكم كل الشرقبدمشق ويحكمها (والي رئيسي يرتبط به ولةمساعدين) 
ووالي دمشق يحكم كل وليات بلد الشام 

هجري بقيت  ليبية مثل بقيةمقاطعة656م/1258هجري و 132م/750-في العهد العباسي بين VIIIو
شمال افر يقية تابعة اداريا وضرائبيا للدولة العباسية التي كان مركزها بغداد ويحكمها (والي رئيسي  يرتبط

بولية أفريقة وأصبحت تبعيته وليات شمال إبراهيم بن الغلب م استقل800وفي عام به ولة مساعدين) 
م بغداد على انقاض الدولة الموية التي سقطت750افريقيةمنفصلة عن الخلفة العباسية التي بدئات عام 

 بالندلس,وأسس ابراهيم ابن الغلب أسرة ظلت تحكم بشمال افريقية750ببلد الشام فيما استمرت منذ عام 
الفاطمي نسبة لفاطمة بنت محمد وزجة ابن عمه علي بن ابي طالب بما فيها ليبية حتى قيام الدولة

نشطوا بافريقيةبما فيهاحيث  لمصر  قبل انتقالهم1117 /909بين  التوجهات الشيعية اتذ
م على الحاكم910 للعباسيين حيث ثارواعامليبية وصاروا من القوى العديدة المناوئة

الغلبي،وانتزعوا تونس من منهم  وعملوا على توطيد أركان حكمهم وأخذ أمراؤهم يلقبون بلقب
ين الخليفة العباسي ي ده تدحد ، بغدادخليفة،مع

بئاحتلل معزالدين بال قائد جيوش الخليفة العبيدي الفاطمي الرابع جوهر الصقلي نجح م 969وفي سنة 
 التي صارت عاصمة الدولة الفاطمية وانتقلالقاهرة ،وبنى جامع الزهر ومدينةالخشيديين مصر من سللة

 عزلقرر)الذي  بلكين بن زيري (وتركواواليا على ليبية وشمال أفريقية  م 973عام  المعز لدين الها
واعتقال الشخاص الذين تركهم الخليفة الفاطي وأرسل خطابا للمعزالذي مات وخلفه العزيز الذي اعترف

وكانت بحالة فوضى 1145حتى عام  زيري  بني  بالمرالواقع وأقره على ولية ليبية التي بقيت بئايدي
القاطنتين بصعيد مصر) سليم وبني هلل بعد أن انتقم الخليفة الفاطمي من ابن زيري بارسال (قبيلتي بني

الذين انطلقوا من قواعدهم بصقلية واحتلوا النورمانديين حيث عبثتا بامن الناس والقتصاد مما سهل على

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/973
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2_%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%B4%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2_%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%82%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/969
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)


1158حتى عام الشواطئ الليبية 

من طرابلس وتعزيز مكانتهم بوليات النورمانديين بطرد لموحدونالبربرالمازيغبة  نجح م1158وفي عام 
بحكم طرابلس التي تولى ادارتها عبدوشاركهم الحفصيوت  م1230شمال افريقية بما فيها ليبية حتى عام 

 , عاما من الستقرار 25.حكم فيها الواحد بن حفص نائبا عن حاكم تونس عبد العزيز بن حفص

 

1530/1511.لليبية.بين الحتلل السباني-IXو

م حصل خلف بين الناصرالحفصي وولده أحمد الذي ذهب لمسيحي شماال اسبانية ضد916وفي عام 
وفئاستغل السبان المرواستجابوا له وارسلوا عدة سفن اسبانية لميناء طرابلس،واستضافهم رجل.والده

بطبطيخ وأخرج ياقوتة ثمينة فدقها دقا ناعما بمرأى منهم وذرها على طعامهم فبهتوا ثم قدم لهم صحنا مليئا 
ولما عادوافطلبوا سكينا لقطعه فلم تكن بداره واحدة منها وكذا دار جاره فجلبواواحدة من السوق ,

فئاستعد) ما رأينا أكثر من أهلها مال وأقل سلحا،وأعجزدفاعا( سألهم ملكهم عن حالهاواحوال اهلها  فقالوالديارهم 

قطعة بحرية تم  شحنها بخمسة عشرألف جندي من السبان،وثلثة آلف من اليطاليين 120السبان لغزو طرابلس وجهزوا 

صقليةهـ،بإشراف نائب ملك 916ربيع الخر  8في الذي ابحر Navarro حيث تجمع السطول بقيادة السبانيوالمالطيين
 تنزل بالقوارب وتطلق مدافعهاالسبانيةوبدئات الجيوش وانظم لهم مالطي اسمه (جوليانو بيل،) له معرفة بطرابلس 

رغم استبسالونفذوا للداخل .على أسوارالمدينة فاحتلوا البرج القائم على باب العرب وبعض السوار

خمسة آلف،مقابل ثلثمائة فقط من المهاجمين السباناستشهد منهم الطرابلسيين شبع العزل من السلحة الحديثة الذين 

م،واخذوهم أسرى916منهم اميرال السطول,فيما اسروا هم الشيخ (عبد ا بن شرف وزوجه وأبناؤه في ربيع الخر سنة 

وأرسل. بجنوب ايطالية وبقواعشر سنوات وأقام نائب البابا احتفالت بسقوط طرابلس الغرب العربية Palermoلمدينة 

( أمريكودامبواس) رئيس منظمة فرسان القديس يوحنا لفرديناند ملك أسبانيا مهنئا ويحثه على  توسيع فتوحاته بئافريقية

غيران الطرابلسين الليبيين لم يستسلموا وكلف (محمد بن حسن الحفصي) القائد محمد أبيالعربية السلمية ,,
الحداد بقيادة جيش وصل به اسوار طرابلس حيث انظم له محاربون طرابلسيون،وهاجموا المدينة عام

حصلت مبارزة بين أبي الحداد وأحد قواد السبان،الذي اسره ابن الحداد الذيحيث هـ، 916م/ 1511
 منح وم1530 من اسبانيةعام بعد ان جائت امداداتقبل ان ينسحب منها حاصر المدينة سبعة اشهر 

Charles Quint الذين فرسان القديس يوحنا( بحكم الجرافية ) ل ليبية   الرومانية إمبراطور المبراطورية
من هـ929صفرم/ 1523في كانون الثانيالذين جاؤوها  Les Chevaliers de Malte.يطلق عليهم

 1534/1523الذي حكم بين Clement VIIالبابا   منليطالية بدعوة ارودسو جزيرة

هجري حيث جاء لطرابلس( فرديناند958م /1551 و/هجري937/ م1530 بين-مالطة تحل محل اسبانية باحتلل ليبية Xو

 الجهة الغربيةو،وصبراته  والزاوية  والمنصورية والماية والحشان جنزور واستولى الفرسان علي  شواطئ  ألركون)

 بخلف الجهة الشرقيةمنم1551.وبقوا يحكمونها حتى عام وقاموا بجباية المغارم واخذوا رهائنا خوفا من النتفاض عليهم

 بالتفاقات السبانية1566/1520ليبية التي احتفظت بمشايخها,ولما علم السلطان العثماني سليمان القانوني حكم بين 

م1470  ولدعام Khayr ad-Din Barberousse المالطية الفاتيكانية حول توزيع نفوذهم بليبية قررتكليف اميرالبحر

التونسي ) وعزل تاجوراءوالذي جهزأسطول ونزل (بشاطئ بئاسطانبول م 1546اليوناني واغتيل غدرا عام  Lesbos بميناء

اميرها الحسن وعين بدله خيرالدين كرمان،احد قواده وأعلن الحربد على الفرسان بليبية واستولى على سفينتين وما

وسمع الحسن أمير تونس وغيرهم دفع الضرائبلهم جنزور نفوذهم خارج السورحيث امتنع سكان فيهما،فئاضعف

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://www.google.fr/search?rlz=1C1PRFC_enFR554FR566&espv=2&biw=1366&bih=643&q=lesbos&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgxUHnxCnfq6-QUp2kVGREphpXmKWZKKlkJ1spV-Qml-Qkwqkiorz86wKchKTUxXy0xSSMotKMn5e2CnTIn5j5-SHAUv3SkmfkvkvGwAAVGWAplcAAAA&sa=X&ei=zyZnVJucLdevaZTlgKAE&ved=0CLQBEJsTKAIwFQ
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_(%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1535
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7_%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=929%D9%87&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=929%D9%87&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/18_%D8%B5%D9%81%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B3_%D9%8A%D9%88%D8%AD%D9%86%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%88%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)


جيشا قاده بنفسه وتقدمم 938م وجمادى الخرة 1532بوصول خير الدين كرمان لتاجورة فجهزبكانون الثاني 

جاءت نجدة لخيرفيما وحاصر جيش خيرالدين كرمان وبعث لوالي طرابلس يطلب منه النجدة، فلم ينجده نحو طرابلس الليبية 

قبل.قطعة كبيرة،واستطاع كرمان أن يدافع عن تاجورة 15الدين كرمان من خيرالدين برباروسة وصاراسطوله في تاجورة 

هـ،940م/ شوال 1534واحتلها في نيسان   التونسية صفاقسمجيئ خيرالدين برباروسة بحملة كبيرة وحط بشواطئ 

للستانة حيث كرمه السلطان سليمان القانوني وأسند له قيادة السطول العثماني فخرج بارباروس وانتصرعليهم وذهب 

.الغرب حيث واحتل تونس،وعين حسن آغا على قسم من السطول وارسله لطرابلسإيطالية بأسطوله على سواحل

 وانضم له بعض المتطوعين ونشبت الحرب،واختلطت أصوات التكبير.انتشرت  قوات خير الدين باربروس بشواطئ طرابلس

غير. والتهليل بأصوات البنادق والمدافع ونصبت السللم على السوار وكاد ان يندحرالفرسان ورفعو اعلما بيضاء للستسلم

م خبر( اغتيال) خير الدين باربروس بين الجنود الذين ضعفت عزيمتهم وبدؤوا يتسللون تاركين مواقع1546انه انتشر عام 

الدفاع ليتحصنوا بقلعة الظهرة، فئاستعاد الفرسان الثقة بانفسهم وتواطئا معهم بعض ضعاف النفوس والجبناء وكسبو المعركة

  مساعدات عسكرية ولم يحاول خير الدين كرمان أن يتعرض لزحف الفرسان وخلى بينهم وبين القلعة فئاشتدقبل وصول

الحصار عليها،فتعرضوا لشبه ابادة جماعية بعد ان تعرضت مواقعهم لنيران مالطية كثيرة ولم يبق أمام الفرسان إل خيرالدين

وحكم الفرسانوقتلوه كرمان الذي كان يعسكر في قبيلة أدبوس،وانتقل لتاجورة،التي تقدم الفرسان لها وأسروا من فيها

لتخضع للعثمانيين 1551المالطيون طرابلس الغرب إحدى وعشرين سنة،حتى عام 

.1871/1551لنفوذ العثماني بين-اXIو

م وحسن1546/1470كان انشغال العثمانيون وقائدهم (خير الدين بربروسة) عاش بين 
الطوشي بمحاربة السبان بشمال افريقية قد جعلت فرسان مالطة ينفردون بغزو ليبية

واجتللها حتى  اغتيال خير الدين باربروس فقرر السلطان العثماني سليمان القانوني
باشا قبطان السطول العثماني.مع سنان باشاTarghod تكليف 1566/1520حكم بين 

والي مصر بئاعداد خطة لتحرير ليبية من فرسان مالطة بهجوم بري من الشرق يقوده
سنان باشا وهجوم بحري يقوم به طرغود باشا بالساطيل العثمانية من الشمال،ففرضا

12م/1551 من اب 15عليها حصارا دام أسبوعا  و استطاع العثمانيون تحرير ليبية  في 
هـ وتم تعيين والي عثماني يحكم بليبية التي كانت تظم طرابلس الغرب958شعبان سنة 

وبرقة وفزان وما يرتبط بها..غير ان الدولة العثمانية بتوسعها الجغرافي بئاوربة الجنوبية
البلقانية ( اليونان ومقدونية و البانية والبوسنة والهرسك وكوسوفو )وبئاوربة الشرقية
( بلغارية ورومانية وهنغارية )وبئاسيةالوسطى ( اذربيجان وتركمانستان وطاجكستان

واوزبلكستان وقيرقيزية وجورجية وارمنية) وبشمال غرب اسية ( شبه جزيرة العرب
بئاستثناء سلطنة عمان والبحرين التي كانت خاضعة للنفوذ الفارسي والبرتغالي  ) وبلد

الرافدين وبلد الشام ) وبشمال افريقية (مصر والسودان وليبية وموريتانية وتونس
والجزائر و(لم تصل للمغرب الذي استنجد باسبانية ضدها ) فصارت امبراطورية واسعة
جغرافيا ومتعددة العراق والديان ,ولم تضع السلطات المركزية العثمانية بئاسطانبول

سياسة اجتماعية وتعليمية وصحية واقتصادية لمستعمراتها بل ركزت على جمع الموال
( الضرائب)وتحشيد الجنود بحروب متفرقة ومتعددة ,,مما شتت جهودها وضاعف من

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%B3


خصومها بمن فيهم الكثير( من المسلمين )الذين رؤوا  على انها سلطات احتلل وليس
سلطات بناء وتطوير واصلح ,,فيما يرى بها من الخاضعين لها من (غير المسلمين) على

انها سلطة احتلل سياسي وديني ,فكثر خصومها من القوى الخرى وخاصة روسية
بالشرق وايطالية واسبانية وفرنسة وبريطانية بالغرب الذين قاتلوها لسباب دينية

اليونانيينبالقوى والشعوب الخاضعة لها والتي لم تحض بالعدل والتقدم ومنهم واقتصادية مستعينين 
والبلغار والرمن واليوغسلف فصارت حكومة الخلفة العثمانية عاجزة عن حماية ولياتها والتنسيق العادل
مع الولة الذين صارواشبه مستقلين ماليا واداريا وكان هم غالبيتهم جمع المال واضطهاد الخصوم والتضييق
على القليات الدينية والمذهبية بمن فيها السلمية,وفي كثير من الحيان لم يبق الوالي في منصبه أكثر من

تولى أربعة وعشرون واليا  على ليبية وحدها ولربما اكثر م 1711-/ 1672عام  حتى أنه بالفترة بين 
منهم بوليات عثمانية اخرى،مثلما صار قادة الرومان بئايام ضعفهم ينصبون ويعزلون حسب علقاتهم مع

جندهم ووجهاء البلد الذين يحكمونه والمستشاريين السياسين والقناصل الوربيين الموجودين فيه بجو
مشحون بالمؤامرات والعنف والفقار القتصادي والصحي والتعليمي 

م1835/1711بليبية بين سلطة احمد القره مانلية -XIIو

)حركة انقلبية أطاحت بالوالي العثماني،بليبية القره مانلي أحمدالضابط العثماني ( قاد م 1711وفي عام 
واعلن انفصاله عن الدولة العثمانية بعدم دفع الضرائب والخراج لها وسانده بعض وجهاء ليبية ظنا منهم

العتراف بوليته لتقليل1730/1703بانه  سينصفهم واضطر السلطان العثماني احمد الثالث حكم بين 
وكما قام الولة المماليك بالعراق والخديوية بمصرالخسائر المعنوية للمبراطورية العثمانية 

وفرض رسوم المرور.أحمد القره مانلي توريث الخكم لبنائه واحفادهتئاسيس سللت وراثية فقد قررالوالي 

لبريطانية السفن الوسبانية والبرتغالية واى  البحرالبيض المتوسط على كافة عبرالشواطئ الليبية الواسعة عل
حيث طالب  عامأبرز ولة اسرةاحمد القرنمانلي ) يوسف باشاويعتبر(والهولندية واليطاية والسويدية وغيرها ,,

بالشواطئ الليبية الطويلةمن بزيادة الرسوم على (السفن المريكية ) تأمينا لسلمتها عند مرورها م1803 
. قرر الستيلء على إحدى سفنهاالمر الذي دفع الرئيس المريكي  الوليات المتحدة رفضتالقراصنة ولما 

Thomas Jeferrson مواجهة يوسف باشا وأخيه حميد القرمانليم 1809/1803حكم بين
.احمد القره مانليحد لسياسة  بحرية بهدف وضع  بقوةWilliam Thon القائد 1804 وارسل عام

 حجز سفينة1805فرضت حصارا  على طرابلس وضربها بالقنابل وتمكنت القوات الليبية ة عام و
مع كامل بحارتها وجنودها المر الذي جعل الرئيس المريكي يوافق على مطالب) المريكية فيلديلفيا(

ألف دولر 60اتفاقا  مع يوسف باشا يطلق بموجبه سراح الرهائن الميركيين مقابل مبلغ  ليبية وعقد 
وبذلك استطاع يوسف باشا أن يجمع الكثيرمن الموال التي كانت تدفعها الدول البحرية تأمينا  لسلمة.أميركي

سفنها،ولكنه أهمل شؤون ليبية وانغمس بالملذات والترف والستدانة من بعض الدول الوروبية ورفض
 بمساعدة الدولة العثمانية في حربها ضد1839/1808طلب السلطان العثماني محمود الثاني حكم بين 

 م1829اليونانيين الذين اعلنوا استقللهم عام 

،فرض ضرائبا جديدة وأرغموه.لنهعبد الجليل سيف النصر  ضد يوسف القره بقيادةكما قامت انتفاضة 
 كوالي لليبيةاعترف به السلطان محمود الثانيالذي ليرثه ولده (علي القره ) 1832على الستقالة عام 

من قبل 1830 نموز 5المحافظة على ما تبقى من ممتلكات الدولة العثمانية خاصة بعد احتلل الجزائر في بهدف 
قررالسلطان العثماني التدخل  لعادة النفوذ العثماني على ليبية فئارسل اسطول لشواطئ1835 مايس 26وفي فرنسة 

طرابلس والقي القبض على الوالي (علي باشا )ونقله لسطانبول،وانتهى حكم القره مانليين بليبية,وتفاءل الليبيون خيرا  بعودة

العثمانيين كحماة لهم ضد مخاطرالتهديد اليطالي والمالطي والسابني والفرنسي وتعاظم قوة الدولة المصرية بعهد محمد علي

 خاصة بعد أن استطاع إبراهيم باشا دحر الجيوش العثمانية من الشام وتعقبها)1849 / 1805(باشا وابنه إبراهيم باشا 
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  مقاطعة كوتاهية, 1833/1832حتي هضبة الناضول حيث عبر جبال طوروس ودخل عام 

انتصر الجيش المصري بقيادة إبراهيم باشا علي الجيش العثماني ب(موقعة نزيب )واستسلم  قائده 1839وفي حزيران  

للجيش المصري  .وبسبب تدخل بريطانية وروسية وفرنسة بجانب الدولة العثمانية المتهالكة والتي كانت تسمي (برجل أوروبه

المريض) ،قرر محمد علي باشا  عدم المواجهة حتي ل يدمر جيش مصر وتخلي عن فتوحاته داخل تركية وتراجع حتي حدود

حيث تخلت مصر يعهد أبناءه من بعده 1849الشام التي ظلت تحت حكمه بجانب مصر والسودان والحجاز حتي وفاته عام 

عن حكم الشام والحجاز لصالح الدولة العثمانية وتحت ضغط وتهديد الدول الستعمارية

1943/1911-الستعمار اليطالي لليبية بين XIVو

 توحدت الممالك والجمهوريات اليطالية بمملكة واحدة كما اشرنا بكتابنا الثاني الخاص بالسياسات الدولية 1870في عام 

قادت ايطالية الكاثوليكة اولى غزوتيها ضد (ارتيرية والحبشةذاتا الغالبية القبطية والورذودوكسية وبعض شواطئ1889  وفي 

الصومال) لتئاخذ حصتها من التوسع الستعماري لسبانية والبرتغال وبريطانية وفرنسة وهولندة وبلجيكة وروسية ..غيران

) بعهد ملك ايطالية عمائويل الول  كمحاولة للتحكمAdwa  ب (معركة 1896  القوات اليطالية اندحرت في الول من اذار 

حيث1875   من ر\اسمال قناتها عام 4/3   على مصر وعلى 1882   عام   بريطانيا   بعد أن استولت   البحر الحمر  بمدخل 

كانت هذة   بريطانية وبضباط انكليز لتدريب قواتهم التي الحقت  الهزيمة اليطالية و  بأسلحة  استعان الثيوبيون 
المعركة هي اول انتصارلدولة افريقية قبطية على الفاتيكان الكاثوليكي وايطالية التي

, اي انها كانتFrancisco Cripsi  تحجم دورها كدولة استعمارية ,واستقال رئيس وزراؤها 

بين قوى اوربية تتنافس على التوسع التجاري والسياسي والديني  )  معركة بالنيابة   (
بالقارات الثلثة وظمنت السيطرة البريطانية شبه الكاملة على البحر الحمر الذي تمركزت

 والبحر المتوسط ,وظمنت استقلل  خاصا لثيوبية التي كانت مع دولة1839  به منذ عام 
ليبرية الدولتين الوحيديتين المستقلتين بئافريقية قبل ان تستقل دولة جنوب افريقية ثم

 بغزوةجديدة ضد اثوبية واندحر اكثر1936  ..علما \بان موسوليني قام عام 1932  مصر عام 
مما اندهر سابقوه 

بتحديد1939/1922 حكم بين Pie مع البابا  Litranعندما قام موسوليني بتوقيع اتفاقية 1929وفي عام 
من خللادوارها كمؤسسة دينية تبشرية وليست سياسية في حين كانت قبل ذلك تقوم باداور مزدوجة 

التبشير السياسي بفتح مدارس ومراكز صحية بالعديد من الدول الفريقية التي لم تكن المسيحية قد انتشرت
ال ببعض دولها ( مصر وشمال افريقيىة واثيوبية وليبرية ودولة جنوب افريقية),

  اللتان صا رتاوطرابلس بنغازيوعلى صعيد ليبية فقد بدئا النشاط التبشيري اليطالي الكاثوليكي بمقاطعات 
 بعهدإليطاليةالحكومة  وجهت1911 ايلول 27 وفيبهدف احتلل ليبية , للدعاية والتجسس،من مقرات 

بانها ل1909 / 1918إنذارا  للسلطان العثماني باسطانبول محمد الخامس حكم بين الملك عمانوئيل الول 
 كانذار1911 ايلول28تغض النظر عن المضايقات التي يتعرض لها رعايا ومبشري ايطالية وحددت يوم 

نهائي لكي يعلن السلطان اسفه .ولما لم يرد السلطان على انذارها ودون ان يتخذ تدابير عسكرية احترازية
 وبموافقة بريطانية وفرنسة واسبانية اللواتي كان لكل منها نفوذا1911اعلنت الحكومة اليطالية.في ايلول 

استعماريا بئاكثر من دولة من دول العربية والسلمية الفرو اسيوية كما اشرنا وسنشير بانها ستقوم بغزو
 وألف سياره و خمسين حصان  آلف وسنة جندي الف 39حيث كانت القوات اليطالية مؤلفة من ليبية 
الفي 1911  تشرين اول 3 في من سفن حربية وانزلت  طرابلس ميدان وبدؤوا قصف ميناء ومدينة  مدفع
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ليبي الف 15على الرغم من ان عدد المتطوعين بلغ.بعد مقاومة ضعيفة طرابلس وتمكنت من احتلل مدينة  جندي 

والشهيد عبد السنوسي احمد الشريف و احمد سيف نائب الجبل الغربي والشيخ سليمان الباروني منهم الشيخ 

. كما اندحرت معهم معظم القوات العثمانية غير الوجلىالفضيل بوعرم والشهيديوسف بورحيل  القادر
 لعلن الستسلم للقوى اليطاليةواضطرت السلطات العثمانيةالمسلحة تسليحا جيدا وغير المتجانسة  

وانتشرت 1912  تشرين الول18  أبرمت بين الدولتين في) التيAUCHIالغازية بموجب (معاهدة ه
القوات اليطالية على السواحل والمدن الكبرى وبدئات تقضي على القليل من النشطة القتصادية والدارية

والثقافية العثمانية والليبيىة

بطرابلسأصول المصرف العثماني الزراعي قررت سلطات الحتلل اليطالية تصفية 1912تموز24وفي 
 وتحويلها لبنك ايطالية , وبرقةالغرب 

 التي انظمت فيها ايطاليةلبجانب بريطانية وفرنسة ضد1918/1914 وفي اثناء الحرب العالمية الولى بين 
الدولة العثمانية على1915كل  من المبراطوريتين اللمانية والنمساوية الهنغارية اللتين انظمت لهما عام 

حركة وهي امل استعادت بعض مراكز نفوذها ومنها ليبية واستعانت بقيادات (الحركة الصوفية السنوسية) 
) الذين حكموا بالمغرب بين الدارسةرجع أصلها (لسللة وي1837تأسست ب مكة عام  اسلمية إصلحية 

وظهر فيها عدة قيادات 1843 عامانتلقت لليبية وعمت مراكزها شمال افريقية والسودان,و م974/789
م/1859هحري و 1202م/1787 بين )الشيخ (محمد بن علي السنووسيروحية وسياسية منها 

واليمن ومكة ومصر وليبيةجري ولد بالجزائر ودرس ب مسجد القرويين بالمغرب وزار تونس 1276
.وأسس زاويةاواتجاهاالدرر السنية في أخبار السللة الدريسية : أربعين كتابا  ورسالة منها.وكتببالحجاز

 بمصرودخلت ميليشيات الحركة السنوسية بقتال ضد القوات النكليزية التي كانتفقهيا سماها (السنوسية).
الذي قاد المقاومة  بطرابلس ومعه كل من السنوسي وقدمت خسائرا بشرية فتنازل قائدها احمد لدريس

و السويحلي والمريض وسوف المحمودي  البارونيوسليمان باشا 

هـ وعاصرهجمة1290م/ 1873السنوسي ابن عم المهدي ولد عام  الشيخ أحمدوفي برقة كان  
م لسطانبول طالبا نجدته فلم ينجده الجنرالت1917 فذهب عام 1911الستعماراليطالي على ليبية عام 

 لدمشق1923النقلبيون  شوكت وانور وطلعتلنهم كانوا ذوي توجهات قومية تركية طورانية فغادرهاعام
حيث رفضت حكومة النتداب الفرنسي بقاءه فيها فغادر لمكه ليموت فيها ,

الستحواذعلى اراضي الثوار وكل الراضي الغتية Folbi الجنرال  قرر الحاكم اليطالي 1922وفي عام 
والقريبة من اهاليها وتسليمها لوافدين ايطاليين من صقلية ونابولي وغيرها كما فعل البرتغاليين والسبان
النكليز والفرنسيين والهولنديين والبلجيك وقبلهم البابليون والشوريون والفينيقيون والفرس والغريق

ولد باحدى قرى طبرق )الشيخ الشهيدعمرالمختارومع ذلك قاومهم( والرومان و العرب بمستعمراتهم ,,
هجري بعد ان  قاد منذ عام1350م/1931هجري واستشهد عام 1275م/1856 بسنجق بنغازي عام 

قبضوا عليه وحاكموه ونف.ذ فيه حكم العدامهجري حركة المقاومة ضد الطليان الذين 1330م/1911

صورة  احد اليطاليين للبطل الشهيد عمر المختار قبيل اعدامه
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 الستحواذ على المزيد من الراضي1940/1896 عاش بين Attalo Palpo قرر الحاكم اليطالي الجديد 1933وفي عام 

الليبية من اصحابها وتوزيعها على الوافدين حيث توسعت رقعة الراضي المملكة من قبل اليطاليين من نصف مليون هكتارا،

 بلغ عدد اليطالين المقيمين1943هكتارا وحتى اندحارايطالية عام  738,316 بمقدار 1939 صارت عام 1933عام 

.1940لعام  للمعهد الفاشيستي ليطالية الفريقيمة  حسب إحصاء 800,223 عدد سكان ليبية مقابل 108,405بليبية

1951/1943ليبية تحت الحتلل البريطاني بين-XIIIو

.قررتتفتيت ليبية بحكم وسقوط كل من بنغازي وطرابلس بأيدي القوات البريطانيةبعيد اندحار ايطالية
لفرنسة لنها يقع فزانمقاطعة   برقة عن طرابلس ومنححجمها الجغرافي وغلبة الصحراء عليها ففصلت

حكما ذاتيا غيران الليبين طالبوا باستقلل كل بلدهم برقةعلى الحدود مع تونس التي كانت خاضعة لها ومنحت بريطانية اقليم 

وتمكنوا من اثارة الموضوع امام الجمعية العامة للمم المتحدة 

على فرض Seforsaواليطالي Beven اتفاق رئيسا الوزراء البريطاني 1949اذار 10وفي 

،على أن تمنح ليبية الستقلل بعدفزان والوصاية الفرنسية على برقة والبريطانية على اقليم طرابلس الوصاية اليطالية على

عشر سنوات من تاريخ الوصاية،ولكن المشروع باء بالفشل لحصوله على عدد قليل من الصوات المؤيدة بالجمعية العامة

للمم المتحدة،نتيجة للجهود التي قام بها وفد ليبي برئاسة (عمر فائق شنيب )الذي طالب بوحدة واستقلل بلده ودعم  الدول

)289القرار( الجمعية العامة للمم المتحدة  العربية السبعة  والسلمية الربعة ودول اخرى اعضاء بالمم المتحدة فأصدرت
وشكلت لجنة لتنفيذه 1952يقضي بمنح ليبية استقللها بالول من كانون الثاني  1949 تشرين الثاني 21في 

.1969/1951الملكية بليبية بين -XIVو

1983وتوفي في مايس1890ولد باذار ( السنوسي )   الملك محمد بن علي الملقب إدريس الول كان1952منذ عام 

قوات وبقي خاضعا للحتلل البريطاني تحت اسم  1943عام ايطالية  بعد الستقلل عن لليبية وصاراول حاكم ثم ملك 
 1969عزله بحركة انقلبية في الول من ايلول   وحتى 1951كانون الول /ديسمبر 24  حتى الحلفاء

. 1969 عام  من وسبتمبر واوسقاطه في الول1951إدريس السنووسي،ملك ليبية بين 

( طرابلس وبرقةتكونت جمعية تأسيسية من ستين عضوا  يمثلون بالتساوي أقاليم ليبية الثلثة  1950 وفي تشرين الول

،وقررت بالغلبية ان يكون نظام الحكم (ملكيا اتحاديا فدراليا) على الرغم من اعتراض ممثلي ولية طرابلس الذينوفزان )

http://ar.wikipedia.org/wiki/1950
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%AD_%D9%85%D9%86_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1969
http://ar.wikipedia.org/wiki/1951
http://ar.wikipedia.org/wiki/24_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/24_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1_(%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1_(%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B2%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B2%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/1938
http://ar.wikipedia.org/wiki/1938
http://ar.wikipedia.org/wiki/1938
http://ar.wikipedia.org/wiki/1938
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:King_Idris_I_of_Libya_August_15,_1965.jpg


 كانون اول من نفس عام24 لجنة لصياغة دستورتم التصديق عليه في 1951كانوا يريدون وحدة مركزية وكلفت في ايلول 

 وبقي كغيره من دساتير الدول العربية حبرا على ورق 1951

 مامقرها طرابلس الغربمحمود المنتصرو شكلت الجمعية التأسيسية (حكومة اتحادية مؤقتة ) برئاسة 1951  اذار29في و

عدا وزارات الدفاع والخارجية والمالية،التي بقيت خاضعة لبريطانية 

 صارت المملكة الليبية العضوالثامن بعد السودان بالجامعة العربية وعضوا1952وفي عام 
المم المتحدة 

 اليطالية من اكتشاف وانتاجENI  البريطانية وشركةBPتمكنت شركة 1955وفي عام 
   تصدير اول شحنة منه1959 وتم عام  واستثمار النفط بليبية بكميات كبيرة ورخيصة التكاليف

انظمت مملكة ليبية لمنظمة القطار المصدرة للنفط لتكون سابع دولة بعدالدول المؤسسة1962وفي نيسان 
 1961الخمسة وهي العراق والسعوديية والكويت وايران وفنزويلة وبعد قطر التي انظمت عام 

وعاصمتها بنغازي   المملكة الليبية دستور ليبية بقانون لتكوين قرر تعديل 1963 نيسان 26وفي 

كانت المملكة الليبية احدى الدول التي وقعت على ميثاق منظمة الوحدة الفريقية التي صار1963وفي عام 
 تم تبديل النظام الفيدرالي بنظام مركزي وتشكلت حكومة1963مقرها اديس اباب باثيوبية ,وفي نفس عام 

مركزية عاشت صراعات مع دعاة الفدرالية,,فبعث السفيرالبريطاني بليبية رساله لحكومته يحثها على وجوب
 علىمخاطرإعادة النظربمخططاتها بليبية وال فستتعرض لصراعات بين اقاليمها وما سوف تعكسه من 

المصالح النفطية الوربية فيها 

2011/1969النقلب الجمهوري الول بين- XVو

20 ومقتله بانقلب في 1942عاش بين يونيو عمرالقذافي  م قام العقيد1969في الول من ايلول 
مجموعة من الضباط من ذوي الرتب الصغيرة اطلقوا علي انفسهم ومعه 2011اوكتوبر 

المدعومة من اجهزة استخبارات دول شركات النفط البريطانية واليطالية والفرنسيةوالضباط الحرا ر
العاملة بليبية بانقلب ضد الملك ادريس السنوسي وعزلوه دون قتله واعلنوا الجمهورية وشكلوا مجلس قيادة ثورة تيمنا

 بقيادة اللواء الركن محمد نجيب الذي اطاح به عام1952 تموز 23بالحركة النقلبية بمصر التي قام بها عدد من الضباط في 

كانون27المقدم جمال عبد الناصر وطرح الضباط النقليون اللبيون الصغار  شعارات قومية وثورية حيث وافقوا في 1953

ودون استفتاء شعبي ببلدهم على ميثاق طرابلس الوحدوي الثلثي مع الجمهورية المصرية1969الول من نفس عام 

لسودانية وبقي هو الخر  حبرا على ورق على الرغم من الف المقالت والخطابات التي قيلت فيه وعنه ,اوالجمهورية 

. 1969 عام جمال عبد الناصرمعمر القذافي بجانب 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1951
http://ar.wikipedia.org/wiki/29_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Nasser_Gaddafi_1969.jpg


أحمد وسعيد قام القذافي باول عملية تحجيم لبعض رفاقه وزملئه عندما قرراعتقال 1969وفي كانون الول / ديسمبر 
.) وشكل وزارة جديدة احتفظ فيها بمنصبهلنقلب( بتهمة التخطيط وزير الداخلية ومووسى أحمد،وزير الدفاع حواز

عبدكرئيس مجلس قيادة الثورةواضاف لها رئاسة الوزراء والقائد العلى للقوات المسلحة.وابقى معه  لبعض الوقت الرائد 
 وضمتوزيرا للدفاع أبوبكر يونس الذي صار نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية فيماصار  النقيب السلم جلود

ا منهم فقط خمسة من رفاقه أعضاء مجلس الثورة. وبذلك بدئا تراجع شعارات القذافي  االحكومة الجديدة ثلثة عشر عضو 

 بدأت القوات المريكية بالنسحاب من ( قاعدة ويلوس الجوية ) بنائا على اتفاق سابق مع النظام1970 يونيو 11وفي 

 ) وبدئا يقيم علقات دبلوماسية وعسكرية1969السابق واستغل القذافي المر واعتبره (عطلة اضافة ليوم الول من ايلول 

  يعتمد بتسليحه الجديد من التحادالجيش الليبي وعدة بلدان شرقية أخرى حيث صار التحاد السوفييتيمع 

عبد ا قام القذافي بعملية تحجيم وتصفية جديدة لبعض معارضيه حيث اعتقل  كل من 1970السوفييتي. ,وفي يوليو 
 متهمهما بتدبير محاولة انقلبية.الملك إدريس وهما أبناء عم وأحمد السنووسي عبيد السنووسي

  كل1951 قرر القذافي  طرد من بقي من الجالية اليهودية الليبية وصودرت ملكياتهم كما فعل قبله عام 1970وفي اوكتوبر 

من نوري السعيدبالعراق والملك فاروق بمصر وهو مانت تتنماه اسرائيل  التي كانت تبحث عن رجال يصبحون مواطنيها

ويعادون جيرانها  العرب  

1970والملك فيصل بن سعود عام معمر القذافي 

وأعضاء الوسرة الملك إدريس،احال القذافي مائتي مسئول وسابق بليبية منهم 1972 /1971وبين 
 ووسبعة رؤوساء وزراء وعدة وزراء للمحاكمة بتهمة (خيانة الشعب ووسرقة ثرواته) وحوكموا منالمالكة

ا على خمسة أشخاصمحاكمةوجرت محكمة شعبية قبل   بعظهم غيابيا حيث صدرحكم العدام شنقا
 وولي العهدالملكة فاطمة وسنوات بحق 3حوكموا غياباا بضمنهم الملك إدريس.وفيما صدر بحكم لمدة 

 وسنة وغرامات مالية ضخمة.و تم15 فيما صدرت احكاما على آخرين بالسجن لمدة الحسن الرضا
 اوسمها إلى حزب وسماه (التحادحركة الضباط الحرار،غيرالقذافي اوسم 1971تبرئة بعظهم,وفي عام 

الشتراكي العربي) تيمنا بمثيل له بمصر بعهد عبد الناصر وصار هو الخر الحزب القانوني الوحيد
بالبلد.وظم له (قسرا) اتحادات العمال الذين منعوا من حق الضرابات.التي صارت بنظرهم خيانة

  وبعد عدة اشهر من وفاة جمال عبد الناصر واستلم العقيد انور السادات1971   نيسان  17وفي للثورة ,
على (ميثاق الوحدة الندماجية مع1972 وقع بنهاية عام .بل م يعد القذافي يطرح شعارات وحدويةالسلطة ل

1973 تشرين اول 6السادات غير انه بقي متمسكا بسلطاته الدستورية كرئيس لليبية على الرغم من ان السادات حقق في 
نوعا من النتصار العسكري ضد اسرائيل )بل توقف عن دعم السادات 

.الذي ولد ميتا1971 أثناء توقيع التحالف الثلثي عام والمصري أنور السادات،حافظ السدالقذافي بين الرئيس السوري 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%B3%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%B3%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%B3%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%B3%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:King_Faisal_with_Qathafi_1970s.jpg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Sadat_Qaddafi_Assad_1971.jpg


 قرر القذافي ارسال ثلثة الف جندي لتنظم للقوات الفرنسية لجمهورية اوغندة  لحماية الدكتاتورعيدي1973 مايس 15وفي 

.) رئيس جمهورية تنزانية المجاورة لهم معنيريري  جوليوس  طرده من الحكم متمردون اوغنديون ساندهم ( الذيامين 

واضطرعيدي امين للهروب للليبية ليتبارك بالقذافي الذي اغراه ماليا بدولرات النفط لكي يعلن لبعضقوى دولية بتسليحهم 

الوقت بانه صار مسلما  وتنكر لذلك قبل وفاته بفرنسة 

 أعلن فيه ماا سماها (الثورة الثقافية)زوارة وبمناسبة المولد النبوي القى القذافي خطابا بمدينة1973نيسان 115وفي 

كتقليد بدائي لحركة وتوجه بنفس السم اعلنه الرئيس الصيني (ماتسيتونغ.)الذي
1949 بئانشاء حزب ماركسي صيني مناضل وتمكن مع رفاقه عام 1920ساهم منذ عام 

على تحرير اكبر دولة اسيوية وفيها حركات نقابية وجمعيات زراعية وصناعية متطورة
نسبيا ,فيما اعلن القذافي عن تعطليه وتجميده للدستور والقوانين والنظمة وصار يحكم

وبرر لنفسه ما اسماه تطهير بلده ممن سماهم المرضى سياسيا  وأعداء الثورةكئامبراطور غير ملتزم بئاي شي 

 وألغى وظائفا سياسية وإدارية مما جعل الدولة شركة كبرى تدارومعظمهم ممن شاركوه باعلنها وتحريكها

.ورئيس الوزراء من قبله كرئيس الدولة ورئيس الركان

 أمم القذافي انشطة الشركات البريطانية واليطالية والمريكية المشرفةعلى استكشاف واستخراج النفط1973وفي ديسمبر•

مع بقائها كلهاتقوم  بانشطة استكشاف واستخراج وتسويق  وتسعير النفط الليبي 

قرر العقيد القذافي ان يتوجه( قوميا ) نحو احد جيرانه الخرين من العرب والمسلمين وهي تونس حيث1974 نيسان 12وفي 

الرئيس الحبيب بورقيبة المعتدل بسياساته ووقع واياه (بيان جربة ) بقي هو الخر حبر على الورق باستثناء موافقته على

استقبال عدة الف من العاملين التونسيين بليبية والذين تعرضوا لمساوماته وابتزازه

انتخاب ممثليهم في رابطة جامعة بنغازي وكانت نتائجها ضد رغبة جامعة بنغازي ،استكمل طلب1975ايلول  21وفي 

القذافي الذي اعلن رفضه للمؤسسات الطلبية المستقلة بسبب صعوبة السيطرة عليها واحتوائها.فئامر باعتقال أمين إعلم

الرابطة وعدد من القيادات الطلبية،الذين تعرضوا للتعذيب وحرقت مطبوعاتهم ونشرياتهم الكاديمية 

Livre Vert/Green Bookأصدر القذافي اول كراس من ثلثة كتيبات صغيرة سماه الكتاب  الخضر 1976وفي مطلع عام 

والبيان الشيوعي الذي اصدره كل1789علن حقوق النسان والمواطنة الذي اصدره الفرنسيون عام كتقليد بائس ومتخلف ل

واعلن ولسن الرئيس المريكي لعام ومشروع السلم للمفكر كانت اللماني 1848من ماركس وانجلس عام 
وكتب  لينين وتروتسكي وماو تسي تونغ وغاندي ونهرو وجمالبشئان ايقاف الحرب العالمية الولى 1917

 وهوLa Troisime Chouman(النظرية العالمية الثالثة)عبد الناصر بكتابه الصغير ( فلسفة الثورة ) واطلق على كتابه 

 وغيرها من البيانات الشمولية المحددة1945 وميثاق المم المتحدة لعام عنوان غريب ل يماثله

بئاطر قانونية وليست فوضوية علما بئانه باجزائه الصغار الثلثة كا ترديدا ليات قرئانية
وقالت عنه صحفيةواحاديث نبوية واجتهادات مفسرين وفقهاء ومصلحين وسياسيين 

ايطالية قامت بزيارة لمقابلة القذافي بئانها قرئاته باللغة اليطالية التي ترجم اليها
ولغيرها من عشرات اللغات بئانها قرئاته بالطائرة ورئات بئان ما قاله عمر المختار بمحانته

الذي الغى مؤسسات الدولة التي تحتاجها كلامام اليطاليين قبل اعدامه اكثر نفاذا من ثرثرة القذافي 

السلطات الشعبية المباشرة) (النظمة الشتراكية والرئاسمالية وابدلها (بلجان قبلية وعشائرية تحت اسم خادع وفضفاض

 مليون ولم يكن للنساء دور4/1وهو ما كان يجري بالقرن الخامس قم بمدينة اثينة اليونانية التي كان عدد سكانها ل يزيد عن

منهم 3/1 مليين تنتشرالمية بين 5بها ول للمواطنيين اليونانيين من خارج اثنية في حين ان الشعب الليبي هو بحدود

حصل تململ طلبي بسيط بجامعة طرابلس الغرب وبنعازي مما اعطى للقذافي حجة اضافية لعتقال1976نيسان 7وفي 

العشرات من الطلبة والساتذة من الشيوعيين والماركسين والقوميين العرب  والناصرين ودعاة افريقية للفريقيين واتهمهم

.بالرجعية والعمالة والوقوف بوجة الثورة القذافية وقرر تشديد الرقابة على كل من يعتقد بانه ل يصفق كثيرا له ولولده

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B3_%D9%86%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B3_%D9%86%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A


مدججين بالسلح والعصي والسكاكين جامعة بنغازياقتحم أكثر من سبعين مسلحا من ازلم النظام حرم  1976وفي ايلول  

والسلسل،وقاموا بضرب الطلبة والطالبات  كما قام بعضهم بحرق بعض سيارات الطلب وهددوا قيادة التحاد بالتصفية إذا لم

.يعلنوا تخليهم عن فكرة التحاد العام لطلبة ليبيا

 افتتح وزيرالتعليم والتربية المؤتمر التأسيسي ل(اتحاد الطلبة الحكومي) الذي قاطعته1976وفي نفس شهر ايلول من عام 

العديد الروابط الطلبية بالكليات،و قام بعض طلبة جامعة بنغازي بالعتصام بالحرم الجامعي منددين بالجرائم التي ارتكبتها

كما قامت المباحث العامةالشرطة التي قامت بالتصدي لهم من جديد وتعرض بعظهم للضرب وتوفي احد الطلبة بالمستشفى 

 , كما منعت الحكومة سفر بعض طلبة جامعة1977 نيسان 7منهم في بئاعتقال قيادات الحركة الطلبية واعادام اثنين 

طرابلس الى بنغازي تظامنا مع المعتقلين وقررت اخراج مظاهرات طلبية تؤيد فلسفة العقيد التعليمية

الخويلدي الحميدي كما ان بعض طلبة طرابلس ارادوا التظاهر بعيد صلة الجمعة في الجامع المركزي فرجاهم الرائد
فاستجابوا فيما قام بعض الطلبة الليبيين الدارسين بمصروبريطانية والوليات المتحدة مطالبين إطلق سراح المعتقلينالبفعلوا 

ورفع الوصاية على العمل الطلبي والنقابي فقررالقذافي قطع المنح الدراسية عن كل طالب وطالبة شارك اويشارك باي نشاط

معاد لنظامه

العربية الليبية الجماهيرية قرر القذافي تغيير اسم الجمهورية الليبية الى 1977وفي الثاني من اذار 

الشعبية الشتراكية والوزارات الى لجان شعبية فضوية عشائرية ولئية ليست بالضرورة متخصصة وتحويل سلطته من رئيس

 بها على عباده التعساء, وصار يطلقجمهورية لرئيس منتخب من قبل الشعب بصفة ابدية وكئانه هبة سماوية انعم ا
على نفسه بعض اسماء ايات ا الحسنى كما هو حال صدام وكل الطغاة الذين يطلقون على انفسهم القائد

الوحد والملهم والظرورة وابن الشعب البار والتاريخي الخ 

قام السادات بزيارة علنية لسرائيل فتعالت اصوات البكر وصدام بالعراق والفريق الطيار حافظ1977 تشرين الثاني 9وفي 

السد بسورية والحكومة الجزائرية وقادة منظمة التحرير وملك وبعض امراء ال سعود واليمن الجنوبي الماركسي برئاسة علي

البيض والعقيد القذافي وقرروا وبسرعة وبوبدون ستراتيجية واضحة  مفاطعة مصر / السادات وطالبوا ونجحوا بنقل مقر

الجامعة العربية لتونس بورقيبة وتم تعيين التونسي الشاذلي القليبي امينا عاما لها بدل من المصري محمود رياض وشكلوا ما

اسموه( جبهة الصمود والتصدي )وهي جبهة الخنوع والتصدع وعقدت هذه الدول اولى مؤتمراتها بطرابلس الغرب حيث

انبرى القذافي ينظرعن الحرية والوحدة ومحاربة الستعمار والصهيونية وتجمع اللف الصحفيين بطرابلس حيث استضيفوا

بدعوات مجانية ذهابا وايابا مع مجانية نومهم واكلهم وشربهم ومنحهم هدايا نقدية لكي يظهروا القذافي على انه قائد العرب

ضد الصهيونية علما بانه لم يكن ل هو ول كل المؤتمرين كذلك بل ان السادات كان اصدق واخلص منهم لمصر ولفلسطين,,

كما قرر صدام بدورة باعتباره يملك خزائن دولرات النفط العراق ان يستضيف بنفس العام ببغداد قمة ثانية كانت ( اكثر تهريجا

) من قمة القذافي 

 جزئا هاما من بلده فئانه لقلة دولراته لم يستضيف المؤتمرين بل1973.واما حافظ السد الذي كانت اسرائيل  تحتل منذ عام 

كان يكتفي بارسال ممثلين عنه لحضورها بليبية وبغداد ورومة حيث كان سفيره فاروق الشرع بارزا اثناء انعقاد ندوة عن

الصمود والتصدي وحظرها نعيم حداد عضو قيادةقومية من العراق ومعه الرفاق فاضل الشاهر وماجد السامرائي وانا بصفتي

عضو منظمة الحزب ومستشار صحفي برومة ومن ليبية عمر الحامدي وجمعة الفزاني ومن الجزائر ممثل عن سفارتها ونمر

حماد مدير مكتب منظمة التحرير الفلسطينية برومة..

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1977
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Gaddagi_with_Yasser_arafat_1977.jpg


 بطرابلس الغرب ياوسر عرفات  ليعطيه بعضا من دولرات النفط1977القذافي يستقبل عام 
وليستخدمه كدعاية على انه يتعاطف مثل عبد الناصر معه ومع وطنه فلسطين 

التي كانت محل نقد وادانة من كثير من الليبين لنها كانت لجانااللجان الثوري)ة،قر القذافي إنشاء (1979وفي اذار 
بوليسية يشرف عليها ابناؤه واقرباؤه والمقربين منه ليظمن المزيد من الهيمنة القتصادية والمالية على الناس
المعارضين للطغيان والفساد والستغلل والنفراد بالسلطة وهي تشبه كل الميليشيات التي انشئاها الحكام العرب

والمسلمين لممارسة المزيد من اضطهاد و قهر الناس 

 اغتيل السادات وجاء بعده نائبه حسني مبارك فقرر(الصامدون) تسليم مصائرهم لمبارك الذي كان1981وفي عام 
متعاطفا مع السرائيليين اكثر من تعاطفه مع شعب مصر الفقير والجائع .

،التي تقع أقصىOuzoمقاطعة انشغل القذافيبحرب  بمقاتلة جمهورية تشاد السلمية احدى جيرانه حول 1987/1978وبين 

بموجب اتفاقية فرنسية / ايطالية ولم يصادق عليها برلمانيهما.وهي واحدة من عشرات1935شمال تشاد ومنحت له عام 

التفاقيات الباطلة التي يطلق عليها (وهب من ل يملك لمن ل يستحق) كما ينطبق عليها خلق بؤر توتر شبه دائمة بين البلدان

الحاضعة للستعمار لكي تبقى تعاني من صراعات جغرافية وعسكرية وتدخلت القوات الفرنسية بعهد كل من جسكار دستان بين

 لصالح تشاد من خلل قواتها الجوية والبرية المرابطة بها قبل استقللها1995 /1981وخليفته متران بين 1981/1974

مثلما تستعمل قاعدتها  ول زالت حيث تستخدمها فرنسة لقمع اية حركة مناهضة لها بدول  افريقية الوسطى1960عام  

وانتهت المعارك لصالح تشاد عندما اتحدت كل قواتها بما فيها قواتبجمهورية جيبوتي كقوة ضاربة ضد دول افريقية الشرقية 

الرئيس السابق( حسين بري) تحت اشراف فرنسي على مقاومة التدخل الليبي بشمال تشاد حيث وجد الجيش الليبي نفسه امام

جيش تشادي عالي التدريب والحركة ومزود  بصواريخ فرنسية متطورة مضادة للدبابات والطائرات،مما حجم التفوق الكمي

للنيران الليبية 

اتهمت المخابرات المريكية العقيد القذافي بئانه وراء تغجير ملهى1986 نيسان 15وفي 
 توجيه ضربة جوية لحدى مقرات القذافيReganليلي ببرلين فقرر الرئيس الجمهوري

 فاستغل الغذافي ذلك وكئانه شرف له معادات المريكان الذين ليس من مصلحةقتيل 37بطرابلس قتلت خللها 

العرب مغاداتهم بل ايجاد لغة مصالح مشتركة معهم ومع غيرهم وعدم دفعهم للنحياز التام لخصوم العرب والمسلمين 

 السكتلندية)Locarby فوق قرية PANAM تابعة لشركة 747انفجرت طائرة بوينغ ( 1988دكانون الول  21وفي  

وتم اتهام القذافي واجهزته بذلك وتحمل الشعب الليبي من وراء تلك الجريمة عقوبات اقتصادية وطبية بموجب قرارمجلس

أصوات بينها دولة عربية 10بأغلبية  748اصدر مجلس المن القرار   1992 اذار 31وفي ,1988 لعام 31المن 

تسليم المتهمين بالتفجير وال ستتعرض بلده لمزيد من الحصارأعضاء عن التصويت، يلزم حكومة القذافي  5وامتناع 

على ان يسلم للمحكمة الدولية بهولندة اثنين من رجال1998من اب 24فئاعترف بمسؤوليته عن الجريمة ووافق قي 

برئت المحكمة (المين فحيمة وادانت عبد الباسطمخابراته الذين صاروا غيرمرغوبين لديه حيث 
المقراحي) مع تعويض ضحايا الطائرة بعشرة مليين دولر لكل منهم مع ثمن الطائرة

Aulricht Lambertالشاهد وتبين ان التهمة كاذبة كما اعترف 

،) وفتحت النيران على سجناء عزل موقوفين لنتمائهمسجن بوسليم(  قامت قوات ليبية بمداهمة1996 حزيران 29وفي 

سيف عندما أعلن 2009 تلك القضية شبه سرية  حتى عام.وبقيت سجينا 1200لجماعات إسلمية،وقتلت 
ومنذ ذلك التاريخ.نجل القذافي أن مسؤولي الشرطة بسجن بوسليم سيقدمون للمحاكمة بسبب تلك الحادثة السلم

ولم يحصلوا شيئا الدفاع عنهم  فتحي تربل استمرذوو الضحايا في بنغازي يطالبون بمحاكمات لقتلى ابناءهم وتولى المحامي

التحاد الفريقي تم انشاء( التحاد العربي لدول شمال افريقية تحت اسم 1999 نيسان 9وفي

الذي ظم كل من ليبية وموريتانية وتونس والجزائروالمغرب) ولكنه ولد هوالخر ميتا مثل بقية التحادات الضيقة بين بعض

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%8A_%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A
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تقف على ىرجليها لتقوم بواجباتها واهدافها كما ينبغي دول الجامعة العربية التي على الرغم من عمرها الطويل لزالت لم 

 بدئا القذافي يتنكر لكل ما هو عربي ولربما مسلم وبدئا يؤكد على الهوية الجغرافية الفريقية لليبية وسمى1997ومنذ عام 

نفسه ملك ملوك افريقية ووقع اتفاقيات ثنائية مع عشرة دول افريقية 

،قام القذافي بزيارة لدولة جنوب افريقية ليلتقي بالرئيس الوطني والدمقراطي والتسامحي والتعايشي1999.وفي حزيران 

نيلسون مانديل

الوليات المتحدةحظر القذافي قمة منظمة الوحدة الفريقية بالجزائرودعا بطريقة فوضوية لتئاسيس 1999وفي تموز 
2002دون ان يتجاوب ويتعاطف معه احد من رؤسائها البعض من اغرقهم بالمنح والعطايا عندما عقد في تموز  الفريقية

مؤتمر القمة الفريقي بطرابلس الغرب 

 قررالقذافي ان يبعثر اموال كثيرة على ما يتخيله بانه يجعل منه قوة عضمى من خلل ( شراء ما يسمى2003وفي عام 

اسلحة ننوية او قنبلة ذرية لنه يعتقد بانه يمكن شراءها ووضعها بصندوق واستعمالها وقت الحاجة ضد اخ عربي او مسلم

فجاؤه سماسرة التكنولوجية واقنعوه لن يشتري باسعار خيالية بعض مفردات التقنيات العالية لكي يقولون بان القذافي يريد ان

ينتج اسلحة دمارقاتل كما تخيل قبله لصدام وبعده ايران الخميميني .وبعد ان تعرض لضغوطات ايرو امريكية اضافية ومقتل

صدام فئاعلن القذافي بانه تخلى عن طموحاته الننوية غير الموجودة اصل 

 قررمجلس المن ودول التحاد الوربي رفع الحصارالقتصادي  عن ليبية  بعد تخلي القذافي عن سلحه2004/2003وبين 

النووي وتعويضه لضحايا(طائرة لوكربي ) وانخراطه فيما بعد في مكافحة  المتطرفين والعمل على تقليص الهجرة السريةلعدد

 لسوق هائلة تدرم الكثير من الرباح لمنتجي السلحةليبيةمن الدول الوربية الجنوبية والوسطى والغربية وتحولت 

والمخابرات الصهيونية والمريكية,كما زار القذافي العديد من رؤساء دول وحكومات غربيين مثل الرئيس الفرنسي ساركوزي

بوتين الروسي ويرافق كلوورئيس الوزراءاليطالي برلسكوني وورئيس الوزراء البريطاني بلير ورئيس الجمهورية الروسية 

منهم ممثلي مصانع اسلحة وتجار نفوط وادوية بحثا عن صفقات مع ليبية حيث نظم القذافي في نوفمبر/ تشرين ثاني

،انظم القذافي للسوق المشتركة لدول  شرق وجنوب أفريقية (2005صالون تئاهيل تسليح الجيش الليبي  ,وفي تموز 2010

ALCOMISA لقب القذافي نفسه بلقب (ملك ملوكافريقية ) وهو لقب كان يحمله بعض الفراعنة وملوك2008),وفي اب 

اثيوبية بئاسم هيل سي لسي ونسي ادعائاته بانه اشتراكي ويقود جماهيرية شعبية 

مسدس براونينج امريكي الصنع مرصع بالذهب الخالص بيد القذافي

وهاجم  الرؤساء العرب واتهمهم بالتآمر على بعضهم وانهم حضر القذافي مؤتمر القمة العربية بدمشق 2009وفي عام 

يكرهون بعضهم وليتمنون الخير لبعضهم وحذر بكلمته التي قوبلت بالضحك من قبل الحاضرين،الزعماء العرب المقربين من

2006كانون الول 31/30الذي اعدم في  صدام حسين الوليات المتحدة كما وصفهم من مواجهة مصيرالرئيس العراقي 

.وهي فكرة صحيحة لنها بلد مجاور ومسلم وأنه ليس من مصلحة العرب معاداتها ايران وطالبهم بتوطيد العلقات مع
للمؤتمر السنوي للجمعية العامة للمم المتحدة1969 حضر القذافي لول مرة منذ تسلمه الحكم عام 2009وفي نفس عام 

استهله بان بلده ل تعترف بميثاق المم المتحدة وانه يمثل.والقى خطابا استغرق ساعة وخمسة وثلثين دقيقةبنيويورك 

 ترليون كتعويضات منالدول الستعمارية التياستعمرت افريقية ومدح الرئيس7.77مملكة افريقية وطالببمبلغ  1000

المريكي الدمقراطي باراك حسين اوباما وطالب المريكان ان يبقوه رئيسا مدى الحياة اسوة بما قرره الشعب الليبي له وتعهد

بانه مستعد للتعامل والتعاون معه كما اشار بخطابه بان العرب ليس عندهم عداوة مع اليهود فهم ابناء عمومتهم،ويعيشون هم

منذ زمن طويل بسلم وهي فكرة صحيحة ايظا واياهم 
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:%D9%85%D8%B3%D8%AF%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A.jpg&filetimestamp=20130603220024&


 كانون18في ,,2011تشرين اول20 ومقتله في 2010 كانون اول 18عمليات اسقاط القذافي بين-XXVو

فتضاهر الناس ضد الرئيس زين.النار بنفسه )محمد البوعزيزياضرم التونسي ( 2010 الول 

وكان للهرب للسعودية 2011 كانون الثاني 14 في و اضطر1987العابدين بن علي حكم منذ عام 

رد فعل القذافي سلبيا تجاه الثورة التونسية وقال إن التونسيين اخطئاؤوا تجاهه

هي الولي من نوعها بليبيا على الوضاع المعيشية  مدينة البيضاء  حصلت مظاهرة بمدينة2011 كانون الثاني 14في و

الذي كان يتولى الدفاع في) عاما 39( فتحي تربل اعتقال المحامي قرر القذافي 2011 كانون الثاني 15وفي 

.علىكان القبض عليه بمثابة شرارة الحتجاجات التي اندلعت.وقبل أيام من اندلع الثورة مجزرة سجن أبو سليم قضية
 التمرد بولية بنغازي وارتفعت اصوات مطالبةسراحه باليوم الثالي وصار عضوا بحركةالرغم من اطلق 

بإسقاط  تظام القذافي مما دعا الشرطة لستخدام العنف ضد المتظاهرين واستمرت المظاهرات حتى صباح اليوم التالي.حيث

انتفضت مدن زوارة والزاوية في غرب البلد

 فبراير شهدت مدينة البيضاء سقوط أول شهداءها فاطلق رجال المن الرصاص وقتلوا بعض المتظاهرين،فخرجت16وفي 

 وقام متظاهرون في الزنتان بحرق مقر اللجان الثورية،وكذلكوالرجبان ونالوت ويفرنبنفس اليوم مظاهرات بمدن نفوسة 

مركز الشرطة المحلي ومبني المصرف العقاري بالمدينة وازدادت الحتجاجات اليوم التالي وسقط المزيد من الضحايا 

بالثورةحدثت مظاهرات مليونية  بكل المدن المصرية متعاطفة ومتئاثرة  2011من نفس عام  كانون الثاني 25في و

 يوما من اندلعها وتقديمها شهدائا إسقاط أقوى النظمة18م اي خلل 2011 شباط 11.واستطاعت في  الشعبية التونسية

وكان رد فعل القذافي تجاهها سلبيا ايظا فقد اتصل هاتفياالذي هرب هو الخر  حسني مباركالعربية واقدم رئيس فيها وهو 

بحسني مبارك وبعث له برسالة تضامن 

 ظهرت انتفاضات شملت بعض المدن بالمنطقة الشرقية فكبرت الحتجاجات بعد سقوط أكثر2011/شباط عام  فبراير17وفي 

 بين قتيل وجريح برصاص قوات المن ومرتزقة ,400من 

دور إسرائيل بجلب المرتزقةالفارقة لتشويه الثورة وتوجييها توجها تدميريا
 كانت اوسرائيل ول زالت ووستبقى تعمل كل ما يسيئ للفلسطينيين وللعرب والمسلمين ..وتخريبيا

وعلى الرغم من ان القذافي كان احد المتعاطفين مع وسياوساتها الجرامية ال انها فرضت نفسها
تشير عدة مصادر بءان السلطات اللسرائيلية لم تكن بعيدةلنهائه وتخريب الحركة البديلة التي تئاتي بعده حيث 

بنيامينبأن رئيس الوزراء الوسرائيلي  كشفت مصادر 2011عما جرى بالعراق ومصر وليبية وغيرها .ففي نوفمبر 
 تكليف2011/شباط  فبراير18 قرروا في أفيغدور ليبرمان ووزير الخارجية إيهود باراك ووزيرالدفاع نتنياهو

) وتنشط بالعديد من الدولGlobal C S Tالجنرال يسرائيل زيف مدير مؤوسسة أمنية تسمى (

فريقيةوجمهورية ا وتشادالفريقية-بتهيئة مجموعات مرتزقة شبه عسكرية من بلدان غينية ونيجيرية 
 ليضعهم بخدمةجنوب السودان في إقليم دارفور ومن الحركات المتمردة في والسنغالالووسطى 

القذافيلكي يقمعوا الثوار لكي يحتدم الصراع بحيث لم يكن ممكنا فيه ال اوسقاط القذافي وتخريب
حيث قام كل من (الجنرالمؤوسسات الدولة كما حصل بالعراق وخلق صراعات قبلية بين القيادات الثورية 

  والسفير السرائيليشلومو بن عامييسرائيل زيف والجنرال يوسي كوبرساور ووزير الخارجية السرائيلي السابق 

 مدير الستخباراتعبد ا السنووسي التقوا مع الجنرال السنغالالسابق بباريس نسيم زويلي الذي كان موجودا في 

عرض  على زيف مده بمجموعات عسكرية أفريقيةو. إنجميناالليبية بقاعدة عسكرية فرنسية بالعاصمة التشادية 

ومستشارين ومدربين عسكريين للتدريب على قتال الحروب الهلية.وحروب الشوارع لقاء خمسة مليارات دولر قابلة للزيادة

 ونقلهم  بطائرات ليبية أو تشادية لعدة مدنتشادإذا ما برهن مرتزقيهم  على فاعليتهم بالتصدي للثوارالليبيين.وتم تجميعهم 

 بالشمال.ليقاتلوا بجانب قوات القذافي كما أكد رئيس شعبةووسرت بالجنوب وسبهاليبية،منها  طرابلس بالوسط و 
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الستخبارات العسكرية (الجنرال آفيف كوخفي) بأن السلطات السرائيلية قررت ان يكون بديل نظام القذافي  (نظاما إسلميا

  لكي تكون على شاكلة النظام الرجعي السعوديوالردنوالسودان مصر في الخوان المسلمينرجعيا) مما يدعم حركات 

الوهابي بشه جزيرة العرب والصفوي بطهران وببغداد  

 النار علىالمغاوير خرجت مسيرة بمدينة بنغازي لتشييع قتلى اليومين السابقين، فأطلقت مجموعات من  فبراير17وفي 

حتجين باسلحةثقيلة   قتيل في بنغازي وحدها منذ بداية الحتجاجات و300 مما أدى إلى سعقوط  ومضادات الطائراتالمع

 مصراتةقتيل في مدينة البيضاء و قتيل آخر في 150 جريحمع 1,000

الدورالسيئ الدائم للمم المتحدة ومجلس المن تجاه الدول الضعيفة 
 لم تتخذ منظمة المم المتحدة ومجلس المن باعضائة الخمسة الدائمين اي موقف ايجابي لصالح اية1947منذ عام 

المملكة المتحدة الذي تبنته كل 1973 القرارمجلس المن الدولي تبنى 2011 اذار 17قضيةعربية عادلة ,وفي 
 فيما تحفظت عليهولم تعارضه كل من رووسيةوالصين كما وافقت عليه لبنانوالوليات المتحدة  وفرنسة

.وكان ظمن ما يسمىمن العضاء العشرة غيرالدائمين الذين منهم في حينها المانية والهند والبرازيل 

( البند السابع ) تحت ذريعة حماية المواطنين من طيران القذافي واستثنت طائرات الغاثة و(المخابراتية اليروامريكية )حيث

ساهم بقصف ليبية كل من

 في( قاعدة وسيغونيل) بجزيرة16 وأف 15:بعهد الرئيس اوباما الذي امرطائرات أف الوليات المتحدة
صقلية،وحاملة المروحيات (باتان) ووسفينتين،ومدمرتين (باري ووستاوت) مجهزتين بصواريخ توماهوك

تجوب البحر المتووسط وشاركت بضرب القوات الليبية 
 و( مسترال)رادار أواكس،و2000وفرنسة بعهدالرئيس وساركوزي الذي كلف طائرات رافال وميراج 

حاملة مروحيات ووضعت بجزيرة الكورس وجمهوريةتشاد و أروسلت حاملة الطائرات شارل ديغول
للسواحل الليبية.وبدئات تقصف بحرا وجوا القوات القذافية واصابت القذافي نفسه وقام وساركوزي

بزيارة لليبية مهنئا الثواربئانتصارهم بثورة وساهم هو والصهاينة بصنعها ليخفي منافعه الشخصية منه 
 بعهد رئيس الوزراء ديفدكامرون الذي امر نشر طائرات قتال من طراز(تورنيدو و يوروفايتر)بريطانيةو

 بقبرصرادار أواكسبالقواعد القريبة من ليبية و قاعدتها العسكرية بمالطة مع ثلث طائرات 
لكنها رفضت اوستخدامها بالعمليات،

.صقلية لها وسبع قواعد جوية،أهمها في طاليةواي
وحلف وسهلت اوستخدام (قاعدة روتاالبحرية الجوية)،التي تقدم دعما للقوات الميركية إوسبانيةو

 إشبيلية و(قاعدةمورون) جنوب مضيق جبل طارق،وتقع قرب شمال الطلسي
 بإطارالناتو ووسفينة لتفكيك اللغام.16 طائرات أف 6 شاركت في بلجيكةو
 وطائرة نقل.16 وضعت حت تصرف الناتو وست طائرات أف الدانماركو
 16:وضعت طائرات نقل من هركيوليس و مقاتلة أف-النرويجو

ضعف وخيانة دول الجامعة العربية والمؤتمر الوسلمي ومنظمة الوحدة
 ان بعض الدول العربيةالتي سبق لها وان ساهمت باسقاط صدام  ساهمت باسقاط القذافي ومنها الفريقية 

مصرالتي خصصت قاعدة مرسى مطروح الجوية القريبة من ليبية محطة لتزويد  الطائرت الوربية بالوقود.

:بقيادة عمر البشير الذي إرسل عناصر من الجيش  لتدريب الثوار مع عدد من الطباء والدوية إلى بنغازيالسودانو

للمساهمة بعمليات انقاذ الجرحى والمصابين،واعترف بالمجلس النتقالي مباشرة لن القذافي كان  يوفر العتاد  لمتمردي

دارفورالذين يحاربون الحكومة السودانية.

أرسلت سربين من الطائرات العربية التي ليس لها علقة بالقذافة غير انها تنفذ سياسات اسرائيلية وامريكية ف المارا تو

المريكية وطائرات أباتشي وشينوك وطواقم بالبحث والنقاذ.

 المريكية30 و 17: التي تحتظن  قاعدة العديد المريكية السرئيلية نقلت تجهيزات وقوات عبر طائرات سي قطرو
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:التي كانت و لزالت تنفذ مخططات ايرو امريكية اعلنت دعمها بتموين قوات حلف شمال الطلسي وكانت  ثانيالكويتو

الدول العربية التي اعترفت بالمجلس النتقالي.بمدينة بنغازي 

: الذي يقف دائما ضد اية حركة وطنيةويساند السياسات اليرو امريكية تعهد بتقديم الدعم اللوجيستي وتوفير الدويةالردنو

ونقل المصابين للراضي الردنية ليتلقو العلج، كماكان اول من اعترف ابالمجلس الوطني الليبي 

أعترفت بالمجلس النتقالي في بنغازي كممثل شرعي للشعب الليبي  غامبيةوجمهورية 

 واما منظمة الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر السلمي ومنظمة الوحدة الفريقية فانها جميعا لم تقم باية مبادرة سلمية ل

بتونس ول بمصر ول بليبية 

والقبة وطبرق والمرج مدينة هي بنغازي والبيضاءو طبرق ودرنة وأجدابيا 16 فبرايرصار عدد المدن المحتجة18وفي 
ووسوق الجمعة تاجوراء وطرابلس (في وكاباو وزوارة والرجبان وجادو ونالوت والزاوية والزنتان ويفرن وشحات
تظاهرون -خصوصا  في بنغازي أعمال حرق المباني الحكومية وتم شنق شرطي.ين بمدينةوجنزور وفشلوم رد المع ).وكر.

صاص ضد المتضاهرين، فسقطد   قتيل  موزعين على24البيضاء.فاستخدمت قوات القذافي التي فقدت السيطرة على الشارع الر.

مدن بنغازي والبيضاء ودرنة وتمكن المتظاهرون- بعدد انضمام المن والشرطة لهم  طرد أنصار القذافي من المدينتين

ت الحتجاجات  في بنغازي فهاجمهم معسلحون وتسب.بوا بسعقوط  فبراير20 وفي  ات50 استمر.  قتيل .وبعدد  اشتباكات أعلنت قو.

من المن والجيش انضمامها إلى المحتجين،وسلمتهم مبنى مديرية المن بالمدينة فنهبوه وأحرقوه.واضطر. أنصار القذافي

والموالون له النسحاب من المدينة، التي أصبحت تحتد سيطرة المحتجين هيد الخرى مثل البيضاء والزنتان  

ات المن والشرطةالعاصمة طرابلسوفي  ظاهرات في منطقتي سوق الجمعة والدهان شرقي المدينة،وانشقت قو.  خرجت مع

ات الجيش في  تظاهرين فانسحبد أنصار القذافي،وأعلنت قو. لتحقة بالمع جاورة انشقاقها أيضا قاعدة معيتيقة الجويةمع  المع

وا التوجه نحود  حتجين،الذين حاصروا مقر. الذاعة وقر   وسطد العاصمة حيثعالساحة الخضراءا ،فوقعدت المنطقة في قبضة المع

ظاهرة مناصرة للقذافي واصطدمت بالمتظاهرين عتصمين،ثم. انطلقت مع اصطدموا بمرتزقة أجانب بدؤوا بإطلق النار على المع
 بخطاب متلفز للمراة الولى منذ اندلع الحتجاجات،محذرا مماوسيف الوسلم القذافيكما ظهرا 

اهلية ووعدا بسن قوانين إصلحية وتعديل الدوستوروان المجتمع الليبي مجتمع قبلياوسماه حربا 
يختلف كما قال عن تونس ومصر اللتان كانت تجري فيهما احداث ثورية وسميت بالربيع العربي الذي

صارت ووسائل العلم الدولية تروج لها ,غير انه خطابه أجج الملظاهرات التي تزايديت وتووسعت
ختلفة من العاصمة،من ضمنها شارع الشهيد عمر المختار وقامت الحشود الغاضبة بإحراق بماناطق مل

) أكبر قبيلة بتعداد يابلغ مليونورفلةالعديد من المباني الحكومية كما أعلن شيوخ ورؤوساء (قبيلة 
الجيش )ثاني أكبر قبيلة بنفس التعداد تقريباا والتي يانتسب إليها معظم جنود و(قبلة ترهونةنسمة 

انحيازهما للمحتجين وتخليهما عن نظام القذافي و(قبيلة الزوي)بمناطق حقول النفط بالجنوب اعلنت
 وساعة إن لم ياتوقف وسفك الدم الليبي وانتشر خبر اوستقالاة24بأنها وستلوقف ضخا النفط للعالم خلل 

 معبراا عن انحيازه إلى (الثورة الشعبية ) الجامعة العربيةمندوب ليبيا في 

وخمس مصراتة بالشرق ومدن طبرق فقدت قوات القذافي وسيطرتها على مدينة  فبراير21وفي
 في الغرب.وزوارة والزاوية

وفي طرابلس دعا ناشطون لمسيرة مليونية بمشاركة المدن الملحيطة التي اتلفق أن تتوجه
القوات المسلحةطرابلس،ولم تتحق حيث بدأت (قواات المرتزقة) بارتكاب مجزرة بعدا التحاق غالبية 

تظاهرين حاصرتها،وتم قصف المل بالمحتجين وتم قطع الكهرباء والماء والتصالت عن المدينة ومل
 وحيفشلوم والليات الثقيلة ونفذ إنزال جوي للمرتزقة وبدؤوا بقصف المدنيين بمنطقة بالمروحيات

 مدنياا 250الندلس،وإطلق النار على كل من يامشي بكافة أنحاء العاصمة،وانتهت بمقتل 

وأما المدن التي كانت تلحاول الحشود فيها السير نحوا طرابلس كمصراتة فقد تعراض الملحتجون فيها
 لجبارهم على التراجع،مما أوقعا الكثير من الخسائر بصفوف المتظاهرين.بالطائرات العسكرياةللقصف 

بنغلدشو  وإندونيسية  والهند والصين أعلنا وستة وسفراء ليبيين بانكلترة وبولونية 2011 فبراير21وفي 
مصطفىاوستقالتهم فيما أعلن وزيرا العدل وفرنسة واذربيجان ومنظمتي اليونسكو والمم المتحدة 

 وعلي الريشي وزير شؤون الهجرة والمغتربين وعبد الفتاح العبيدي وزير الداخليةعبد الجليل
اوستقالتهم احتجاجاا على العنف بقمع الحتجاجات
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عظم المكاتب المنيةصبراتةفبراير خرجت ملظاهرات بمدينة 22وفي    أحرق خللها الملحتجون مل
بالمدينة،فئأروسلت السلطات وحدات من الجيش للتصدي

وفي العاصمة ألقى القذافي (خطابه الثاني،) الذي حذر فيه من أنه وسياسحق (المتمردين كالجرذان،

وبعيد خطابه التهديدي اندلعت اشتباكات بحي بن عاشور،فيما حاصرت قواات المرتزقة المدينة من كل
أجدابيا شرقاا قربا الحدود حتى طبرقالجهات.فيما أصبحا شرق ليبية تحتا وسيطرة الملحتجين،من 

 وقبضاالجبل الخضر في الجيش الليبي والبيضاء وبنغازي،وانقسمت كتائب والمرج بدرنةغرباا مروراا 
 مرتزق افريقي كانوا يلحاولون قمع الحتجاجات 400 على مدينة البيضاءأهالي 

 مضادة للطائرات علىبرشاشات وأطلقت النار الزاويةفبراير اقتحمت كتائب القذافي مدينة 24 وفي 
عتصمين بساحتها،فسقطا  قتيل20المل

وجادو الزنتان تصدى الهالي لغارات كتائب القذافي على مدن الزاوية ومصراتة و فبراير25وفي 
قتيل75.والتي خسرت جميعها ونالوت

قوبات على نظام1970   رقم ، القرارمجلس المن الدولي فبراير اصدرا 26وفي   الذي فرض عدداا من العل
القذافي وقياداته وأوسرته وأدان بشدة قمع الحتجاجات

 بشرق ليبية بالمدن التيالمجلس الوطني النتقالي تم تأوسيس 2011  فبراير27وفي 
 عبر الحدود إلىالبغدادي المحمودي فيماهرب رئيس الوزراء الليبي وسيطرا عليها الملحتجون

تونس وتم العتراف به من قبل معظم الدول الوربية وبعض الدول العربية  

ضت لهجوم من كتيبة  فبراير28وفي  طائرة وتمكنوا من إسقاط خميس القذافي دافع الثوار عن مدينة مصراتة،التي تعر.
أجدابيا استخدموا المدفعية المضادة للطائرات بمدينة حربية

علما بيدي الثوارالذين صد. هجمات كتائب القذافي بمصراتة ويفرن والزاوية والزنتان .الكفره سقطت مدينة  فبراير29وفي 
بكر عن وسيطرة القذافي واوستولى الثوار على مخازن وسلحة  بئان مدن الشرق الليبي خرجت بوقت مل

تطوعين بمدينة  مارس1وفي   مقاتل.10,000 أجدابيا صار عدد المل

معركة البريقة،)فبدأت البريقة آلية عسكرية من كتائب القذافي (مدينة 500 اجتاحت  مارس2وفي 
قوط الولى  قتيلا 18 التي انتهت بعد وساعات بتمكن الثوار من صد   الكتائب و وسل

  ووسيطروارأس لنوف ) ومنهما لمدينة وغراميد العقيلة وسيطرا الثوار على (بلدتي  مارس4وفي 
 واوستطاعت قواات القذافي في مدينة الزاوية قتيلا 50،وراحا معركة عنيفة في المدينةعليها بعدا 

 لصالحها بعدا قمع انتفاضة المدينة في يوممعركة الزاوية الولىالسيطرة على مدينة الزاوية وإنهاء 
يطرة بدحر الثوارمعركة بن جواد الولى مثلما تمكنت شرقاا من النتصار في  مارس10الخميس   بالسا

 بعدا أن بلغتها كتائب مارس13 في اشتباكات شديدة في البريقة،واندلعت  مارس11في 
جاورة لها لقصفمارس   14القذافي،وبحلول يوم    كانت البريقة تحتا وسيطرة الثوار وتعراضت أجدابيا المل

،وانتصرت الكتائب على الثوار في   بغرب البلدمعركة زوارةجوي 

قوط   مارس16وفي   قتيل مابين ثوار ومرتزقة فيما اوستخدما100 نشبت معارك في مصراتة انتهت بسل
 للمراة الولى وأغرقوا  ثلث وسفن وتفجير عددامن الليات وانتهتالطيران الحربيالثوار بدورهم 

قوط   قتيلا بين الطرفين.50بسل

 وبدأت تقد مها نحود بنغازي عاصمة الثوارمعركة أجدابيا الولى انتصرت كتائب القذافي في  مارس19وفي يوم السبت 
معركة بنغازي الثانيةبادئة بذلك 

 بعدةالحظر الجوي على ليبيا وبدء 1973  قرار مجلس المن الدولي رقم  مارس صدر 19وفي 
رت  تمركزة حول مدينة بنغازي.ودم.  دبابة مما أدى15ضربات جوية من قبل الطيران الفرنسي والمريكي استهدفت الكتائب المع

26 و  مارس21 بين لمعركة عنيفةإلى انسحاب الكتائب نحود مدينة أجدابيا غربا  فصارت المدينة بعدد ذلك مسرحا  
 فقد شهدت خلل هذه اليامالزنتان قتيل  خلل الشتباكات كما ان  مدينة 180 عندما انتصرد الثواربعدد سعقوط  مارس
 قتيل ،وتمكن الثوار من إجبارالكتائب على النسحاب16 أسفرت عن سعقوط معارك عنيفة وقصفا  بالدباباتالستة 

وفك الحصار عن المدينة  
 مارس وتحتد  قصف لمدة اسبوع قامت به الطائرات الفرنسية خاصة على قوات القذافي التي اضطرت على التقهقر26وفي  

عبرد الساحل الليبي والنسحاب من مدنه واحدة تلود الخرى،فانطلق الثوارومعهم مستشارين عرب وافارقة لهم صلت مع
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28،في النوفلية،وعلى بلدة فبن جواد فرأس لنوف فالعقيلة البريقةالصهاينة من أجدابيا وبسطوا سيطرتهم على 
 اذار مدينتا بن جواد ورأس لنوف،بيدي كتائب القذافي،29مارس فيما سقطت في 

قوط 4 مارس و 27وبين   قتيلا بين المدني ين،وتمكن160 ابريل دارت معارك بمدينة مصراتة،ادى لسل
 أبريل4 فقد أحكمت كتائب القذافي في الجبل الغربيالثوار من صد هجمات كتائب القذافي.أما في 

 فيما اشتبكت مع أبريل6  التي وسيطرعليها الثوار في ككلةوسيطرتها على منطقتي تاغمة و 
 من قبل كتائبحصارها مع قصف مدفعي   فاوستمرا الزنتان،وأمامدينة ويفرن القلعةالثواربمدينتي 

القذافي 

 وصلت  كتائب القذافي مدينة البريقة على طول ساحل البلد الشرقي،و استعادت كل الراضي التي2011   مارس31وفي 
 شرقا أجدابيا اندحر فيها الثواروهربو  إلى معركة البريقة الثالثةكانتبين يديها سابقا ودخلت مدينة البريقة فكانت 

 صد تقدم كتائب القذافي التقدم نحوأجدابيا،على الرغم من عدم تمكنهم من العودة إلى البريقة، أبريل1وتمكنوا في  
.

 قتيل  بين الطرفين ثم تراجعوا ثم20 عادد الثواإلى البريقة بعد اشتباكات عنيفة سقط  فيها  أبريل2وفي 
.ثم أجبروا على النسحاب من البريقة تحت وطأة أبريل4استعادوا السيطرةعليها مرة أخرى يوم الحد 

 ثم عادوا باليوم التالي. أبريل5القصف العنيف في 

 من الثواربغارتين خاطئتين وتجدد قصف45 دارت الشتباكات في البريقة،وقتل الطيران الفرنسي والبريطاني  أبريل7وفي 
الكتائب وكان آخر معركة بمدينة البريقة طوال الشهور الربعة من الحرب الهلية

 الجبل الغربي في والزنتان والرجبان يفرنابريل قصفت كتائب القذافي مدن 9وفي 

 قتلت خمسين شخصاوفي اليومصاروخ غراد 200 بـميناء مصراتة قصفت الكتائب  أبريل14وفي 
 ثوار 7 (جنوبا القلعة) بصواريخ أدت إلى مقتل ظاهر يفرنالتالي قصفت قوات القذافي مدينة 

 بدأت الكتائب هجوماا مضاداا على ثوار أجدابيا وأجبرتهم على التراجع على الرغم من أبريل17وفي 
الضربات الجوية للناتو 

 شخصا 110،وقتلت ونالوت يفرن قصفت كتائب القذافي مدينتي  أبريل19      و 18وفي يومي 

الحدودالليبية / التونسية أبريل اندلعت معارك بين الثوار والكتائب عند (معبر وازن على 21 و20وفي 
تمكن الثوارمن دحر الكتائب والسيطرة على المعبر وعلى بلدة وازن و أجبرت كتيبة تابعة لقوات

،الراضي التونسية عسكري  الفرار نحو 200القذافي من 

باب شن طيران حلف الناتو غارة جوياة على مسكن القذافي في  أبريل30وفي ليلة 
 أصغر أبناء معمر القذافي وعمرهوسيف العرب القذافي بالعاصمة طرابلس وقتل العزيزية

وسنة وثلثة أحفاد للقذافي الذي صارت تنحيته او مقتله مسئالة وقت.29
 )الجنوبية .الكفرة مايو اعلن الثوار وسيطرتهم على (مدينة 5وفي 

 بدأ الثوار نشاطا بضواحي العاصمة طرابلس حيث يقيم العقيد معمار القذافي،وانظم بعض مايو8وفي 
ضبااط من الجهزة المنية فيهاووسلاموا ما ياملكونه من أوسلحة خفيفة للثوار،اوستعملوها بمناطق

 بالشرق،وتاجوراء بالغرب جنزور

قوط 9وفي  قتيلا من الكتائب وتدمير57 مايو اندلعت معركة في اجدابيا على جبهة الشرق انتهت بسل
 عربة 17

 شرق طرابلس.قاعدة معيتيقة الجوية أعلنا الثوار وسيطرتهم على   مايو10وفي 

 التي هيمنوا عليها بعدا اشهر من القتالمطار مدينة مصراتة أعلنا الثوار وسيطرتهم على  مايو11وفي 
مما يعد نصراا لهم،على الرغم من مقاومة كتائب القذافي التي قيل ان بعض افرادها اغتصبت

خمسين فتاتا 

 غرباا    الدافنية وسيطرالثوار على بلدة  مايو15وفي 

 هرب وزير النفط شكري غانم إلى تونس متخلياا عن نظام القذافي. مايو16وفي 

والخمسشن اطيران حلف لناتو غارات على موانئ طرابلس 2011  مايو20وفي 
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،واغرق ثمانية طرادات صغيرة ليبية وفقا بيانات الحلف الروسمية./كما نشرتووسرت
2011مايس 20اذاعة البي بي وسي / القسم العربي في 

 ضابطاا ليبياا نحو تونس مما يعني بدئ تصدع القوات الموالية للقذافي.43هرب2011  مايو28وفي 

 البترولية التي تقعمدينة الزاوية وبعد معارك لعدةاوسابيع وسيطر الثوار على 2011 أغسطس 19وفي 
 طرابلسكم من العاصمة 60على بعد 

 وبغطاء جوي من حلف الناتو تحرك الثوار بتوجيه من مخططين صهاينة منهم2011 أغسطس 20وفي 
100،ووسقط مناوشات قتل فيها طرابلسالصهيوني الفرنسي برنار ليفي للسيطرة على العاصمة 

،و وسيطروا على قاعدة معيتيقة واقتحموا منزلكتائب القذافيقتيل من الطرفين و اوسر عشرات من 
) قائد الكتائب المنية فيما عقد مووسى إبراهيم المتحدث باوسم الحكومة الليبية مؤتمرامنصور ضو(

 شنمعمر القذافيصحفيااشار فيه الى ان العاصمة(امنة جدا) و بث التلفزيون الليبي كلمة للعقيد 
وتعهدالنصارى)فيها هجوما على الثوار وصفهم بالخونة والعملء و باوستخدام المساجد لخدمة (

بالقتال حتى النهاية وانه وسيخرج منتصرا 

 مقر اقامة القذافي بظل القصف الجويباب العزيزية أغسطس دخل الثوار لبيت الصمود في 23وفي 
المكثف لطيران الناتو،وتعرضوا لطلق نار من قبل القناصة المتمركزين حول الساحة الخضراء التي تم

 عبر الحدود إلىالبغدادي المحموديتسميتها (وساحة الشهداء) فيما هرب رئيس الوزراء الليبي 
 الرجلعبد السلم جلود ان إيطالية البن الكبر للقذافي و اعلنت محمد القذافيتونس،وتم اعتقال 

الثاني بنظام القذافي طلب اللجوء وصرح بان القذافي وسوف يقاتل حتى النهاية.علما بان عدد قوات
 تتئالفبلندن المعهد الدولي للدراوسات الوستراتيجيةالقذافي داخل العاصمة طرابلس حسب تقديرات 

من آلف المقاتلين من القبائل و الحرس الجمهوري وخمسين الف عسكري منهم خمسة وعشرين
 طائرات قاذفة6 فرنسية و1 طائرة قديمة من بينها وست طائرات مقاتلة ميراج أف 40الف بالعاصمة و 

.و مروحيات نقل طراز23 مقاتلة ميغ 12 إلى 8 و 22 قاذفة وسوخوي 12 إلى 8 رووسية و 24وسوخوي 
 دبابة ثقيلة مصفحة من طراز160. مع 24 ومروحيات قتالية رووسية من طراز أم آي 17 وأم آي 8أم آي 

) ومدافع1 ناقلة جنود خفيفة (معظمها وسوفياتية من طراز بي أم بي 160 و 55 وتي 72تي 
4 وسوفياتية و2  طراز أووسا متعددة .وغواصتي ديزل من طراز فوكستروت السوفياتية وفرقاطة من 

ومروحيتين  دمرتهما كتائب القذافي مع 23قوارب دورية قتالية فرنسية فيما وسيطر الثوار على طائرتين ميغ 
 وفرقاطة وسوفياتية طراز كونيطائرة منعتها قوات التحالف من الطيران لسباب تتعلق بسلمة الطياريين اليرو امريكان

 وعدة مدافع ثقيلة.بعضها ايطالي الصنع1 وناقلة جنود مصفحة طراز بي أم بي 55 دبابات طراز تي 3و
مما جعل قوات القذافي ضعيفة امام التقنيات العالية لدى كل من الوليات المتحدة وبريطانية وفرنسة

2011نيسان 21والمانية/الجزيرة نت ليوم 

 متأثرا  بجراحه بعد عاما69 هجري قتل القذاافي عن عمر 1432من لشهرالتاسع عام 20م /2011من تشرين الول 20وفي 
أسره من قبل الثواربمدينة في( مدينة سرت) مسقط رئاسه كما قتل معه ولده المعتصم،ووزيردفاعه ابو بكر يونس وحراسهما

حيث تختبئا القذافي بانبوب لنقل مياه الصرف الصحيإثرهروبهم من غارة جوية فرنسية استهدفت السيارات التي تقلهم 
 الذيBernard Henry Levyاوالمطار بضربات من قوات جوية فرنسية شارك بها اليهودي الصهيوني الفرنسي

9ظهروكئانه قائد يتجول بين من اطلق عليهم الثوارالذين كانوا ل يقلون عمالة عمن جاؤواللعراق بعيد صدام الذي هرب في 
 وبقي مختبئا لبعض الوقت قبل القاء القبض عليه ومحاكمته من قبل محكمة عراقية اعدها المريكان له وقررو2003نيسان 

اعدامه ووقع على تنفيذه نوري المالكي رئيس الوزراء ورئيس حزب الدعوة واشرف على اعدامه عدد من القادة الشيعة منهم
مقتدى الصدرانتقاما لمئات الشهداء الشيعة.

ومن مؤلفات القذافي .آراء جديدة في السوق والتعبئة ومبادئ الحرب وهو خليط متناقض من الفكار الولية القتصادية

والكتاب الخضر الذي صار بمثابة قران جديد وله مؤوسسة بئاوسم المركز العالميوالسياسية والعسكرية 
لدراوسات وأبحاث وشروح الكتاب الخضر.وتحيا دولة الحقراء (ويقصد الفقراء) واوسراطين ويقصد بها
اوسرائيل وفلسطين يقدم فيه حلول رومانسية والسجل القومي يتضمن أحاديث وخطب وحوارات
ولقاءات القذافي صدر منه عن المركز العالمي لدراوسات وأبحاث الكتاب الخضر وستة وثلثين جزئا

 وعشبة الخلعة والشجرة الملعونة. 2011حتى مقتله عام 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%B6%D9%88&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%AA


حكم فيها كل من 2011تشرين اول20الجمهورية الليبية الثانية منذ مقتل القذافي في -XIXو

الواقعة شرق ليبية ودرس فيها المراحل البيضا  بمدينة1952 مواليد عام -الحقوقي مصطفى محمد عبد الجليل,,1

 من قسم الشريعة1975وتخرج عام   انتقل للدراسة الجامعية بمدينة بنغازي1970وفي عام .البتدائية والعدادية والثانوية

1978   ثم قاضيا عام بمدينتهوالدراسات السلمية بتقديرممتاز وبعيد تخرجه عمل  وكيل نيابة اللغة العربية والقانون بكلية
 البيضاء  لمحكمة لمحكمة الستئناف،ثم رئيسا  تم تعيينه رئيسا 2002 وفي عام 1996 ثم مستشارا عام 

شباط 17ثورة   وبعيد اندلع)وزيرا  للعدل(أمينا للجنة الشعبية العامة للعدل لقذافي ا 2007 قبل أن يختاره عام  2006 عام

21 في يوم القذافيأول مسؤول كبير يعلن استقالته من نظام مصطفى محمد عبد الجليل كان   القذافيضد نظام 2011
. وتبعهضد المتظاهرين بمدينة البيضاء محتجا على الوضاع الدامية واستعمال العنف المفرط 2011شباط

2011 شباط 23حيث اجرى في عسكريون ومدنيون خارج ليبية مما اكسبه سمعة محلية ودولية 

هوالذي أمر معمرالقذافي مقابلة نشرتها صحيفة إكسبريسي السويدية اشار فيها بانه بصفته وزيرا للعدل يملك أدلة على أن

 ةباوسكتلند لوكربيفوق قرية  Pan americanمواطنه (عبد الباسط المقراحي ) بتدبير تفجير طائرة الركاب الميركية

لخفاء عبد الباسط المقرحيشخصا غالبيتهم من الميركيين وفعل كل ما في وسعه لعادة  270أودى بحياة و 1988عام

 صار عبد الجليل اول رئيس للمجلس النتقالي الجمهوري الول2012 من اب 8و2011 من اذار 5وبين دوره عن التفجير 

بعيد مقتل القذافي 

 امتثال  لقانون العزل2013 واستقالته في مايس 2012بين اب السيد محمد يوسف المقريف -11و
المؤتمر ،وصارمؤرخا ودبلوماسيا وكان رئيسبنغازيبمدينة 1940 السياسي.وهو من مواليد

 قدم استقالته من منصبه كسفير بالهند احتجاجا على انتهاكات حقوق النسان1980ومنذ الوطني 
وانتمى لحزب الجبهة الوطنية لنقاذ ليبية وتدمير مؤسسات البلد.

28 الذي اقيل  في يووسف المقريف  لمحمد .وكان نائبا 2013 مايس 28.منذ  -الدكتورالحقوقي جمعة أحمد عتيقة111و

 وتم اعتقاله بسبب نشاطه السياسي وبعيد خروجه سافر ليطالية ودرس بجامعةالعزل السياسي طبقا لقانون 2013 مايو

 بمركز البحوث القانونيةعمل باحثا1990/  1986 وبين على دكتورا بالقانون الجنائي 1983رومة حيث حصل عام 

.بالعراق, و محاضرا بالمعهد القضائي بوزارة العدل

غيران الثورة الجماهيرية ما بعد القذافي ل زالت تعاني صراعات داخلية لن بعض ابناء القذافي ل يزالون
يمارسون نفوذهم المالي وهم بالسجن او خارجه كما ان عدم وجود مؤسسات دولة وتقاليد سياسية تساهم

بدورها بظهورالعشائرية والمناطقية كما ان النفوذ الجنبي المركب السرائيلي واليطالي والفرنسي
والبريطاني والمريكي والروسي والمصري يؤثر على  عدم استقرار الوضاع 

-الحزاب بليبيةXXو
 بطرابلس بزعامة احمد الفقيه حسن كتنظيمتئاسس الحزب الوطني1944-في عام 1

سري وانبثق عنه نادي ثقافي بئاسم النادي الدبي وكان يهدف للستقلل او وصاية
مصرية.ونشب خلف حول موضوع الوصاية أدى لتولي مصطفى ميزران رئاسته واسس

احمد الفقيه الذي كانت ميوله جمهورية ورفض زعامة إدريس السنوسي. حزب الكتلة
الوطنية

تئاسس حزب الجبهة الوطنية المتحدة برئاسة سالم المنتصر1946-في كانون الثاني  2و
وظم عددا من وجهاء طرابلس وبعض المناطق القريبة مثل ترهونة و زوارة. ودعا

http://ar.wikipedia.org/wiki/1986
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/2013
http://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%8A%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%8A%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85_(%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85_(%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%AD%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/1988
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/2011
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_17_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_17_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/2006
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1_(%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/2002
http://ar.wikipedia.org/wiki/1996
http://ar.wikipedia.org/wiki/1978
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1_(%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7)


للستقلل تحت زعامة إدريس السنوسي واشترط عدم توريث الزعامة بعده فنشأت
خلفات أدت لنشقاق سالم المنتصر من الحزب و أسيس حزبا آخر.

حزب التحاد المصري الطرابلسي برئاسة الحاج يوسف1946-في ايلول تئاسس 3.و
المشيرقي و علي رجب و دعا للستقلل تحت التاج المصري،و لم يلق تجاوبا بالداخل و

الخارج.

-تئاسس حزب العمال بزعامة بشير بن حمزة بعد فصله من حزب1947-في عام 4و
الكتلة الوطنية و دعا للستقلل تحت زعامة ادريس السنوسي..

تئاسس حزب الحرار بزعامة الصادق بن زراع و دعا للستقلل تحت أمرة1947- عام 5.و
إدريس السنوسي.و لم ينرك أثرا بالحياة السياسية.

 تشكلت هيئة تحرير ليبية بالقاهرة بزعامة بشير السعداوي وتأييد من1947-في اذار6و
الجامعة العربية ودعت للستقلل وثم اقناع السعداوي بأهمية الدور السنوسي 

تئاسس حزب الستقلل برئاسة سالم المنتصر مع عدد من أعضاء1948-في عام 7.و
حزب الجبهة الوطنية الذين انشقوا عنها. و دعا للستقلل  و التفاهم مع إيطالية مما

أكسبه تأييد الجالية اليطالية الكبيرة التي كانت متنفذة  وصار لها دور بنشاطه .

تئاسس حزب المؤتمر الوطني الطرابلسي من اندماج الحزب1949-في مايس عام 8و
الوطني و الجبهة الوطنية المتحدة بزعامة بشير السعداوي وصار له حضور بالقاليم

 بعد الستقلل و أسفرت النتائج عن فوز1952وشارك بأول انتخابات نيابية.في شباط
جبهة الحكومة بأغلبية ساحقة حيث تدخلت أجهزة الدولة لصالحهم و حدثت اضطرابات

بطرابلس و مصراتة وواجهتها قوات البوليس التي دربها النجليز بعنف أدى لمقتل عشرة
 ونفي بشير السعداوي لمصر. ووجه المؤتمر الوطني نداء للملك قال110أشخاص و جرح 

فيه"إن الشعب الليبي يرى بهذه النتائج تأكيدا للنوايا السيئة لتلمذة النظام الفاشي و
عصر المبريالية السابقين الذين عانت البلد من حكمهم اللم والحرمان لثلثين سنة 

تم افتتاح أول برلمان ليبي بحضور الملك إدريس الول بمدينة1952 مارس سنة 25وفي 
بنغازي و ألقى محمود المنتصر رئيس الوزراء أول خطاب عرش بعهد الستقلل غير ان

حكومة المنتصر اغتالت الدمقراطية قبل أن يجف حبر إعلن الستقلل وبدئا عملء إيطالية
وتلميذ النكليز يتسربون لجهزة الدولة  الفتية وتم تحوبل بعض العناصر الوطنية للمحاكم

وحل الحزاب 

 عطل وجمد القذافي الحزاب السياسة وانفرد بالسلطةوشكل2011/1969 -بين 9و
تنظيمات هزلية تحت مسميات عريظة 

وبعيد سقوط القذافي ظهرت احزاب عديدة منها..حزب العدالة2011-في عام 10و
حزب العدالة و البناء والمستقبل  ليبية   حزب وحزب الوفاق والتقدم.والحزب لدمقراطي و

حزبوحزب التنمية والرخاء .والحزب الوطني  .والوطنية  الجبهة   حزب  وحزب الوطنو
حزب و.حزب التغييروالتضامن   حزب يبية وحزب شباب ل.وحزب الوسط  ولستقللا

 .وغالبيتها احزاب مناطقية وقبليةل زالت تتقاتل فيما بينها حزب القمة.والليبيين الحرار 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
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http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_(%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1_(%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1


 Tunisie- السياسة Chapitre IVالفصل الرابع

تونس كاحدى مقاطعات/بلدان / دول  شمال افريقية وبحكم موقعها الستراتيجي كدول متشاطئة على-1
حضارة القبصي)ساعدها على التواصل مع بقية شعوبها و( الذي المتوسط  البحر البيض  حوض

من بين أولى مظاهرقم وكانت 4500/ 6.800بينالتي عاشت  المهاجرة من ليبية  يغيةالمازالبربرية 
المجتمعات النسانية المنظمة بدول شمال افريقية 

ينيقية  قم وعلى إثراضطرابات نشبت بين مدن سور وصيدة  وجبيل  وبعض الشواطئ الف814-في عامIIو
Cart مجموعة من البحارة الفينيقيين الذين وصلوا للشواطئ التونسية وبنوا مدينة ( بلبنان المعاصر)هربت

age )حيث إنشؤوا مرفئا (ميناء اوتيكة )لتبادل على الساحل الشمالي الشرقي للمتوسط)قرط جدشت
.وقاموا تدريجيا بتوسيع رقعة انتشارهم لتشمل جزءا هاما لسواحل المتوسط،البضائع عن طريق المقايضة 

 شكل التوسع القرطاجي خطرا على مصالح  الفراعنة والغريق اليونانيين ( الثينيين والسبارطينحيث 
.ومرت فينيقية بعدة مراحل منها والمقدونيين وغيرهم )

 قم كانت عبارة عن امتداد للنظام الفينيقي بصور وصيدة حيث تقوم550-/814 اول-بين  
السر الغنية بئاختيار الملك والنفاق على الجيش والسطول وحملت الستكشاف

للبحث عن المواد الخام والسواق الجديدة. واسست موانئا ومحطات بشواطئ  كل من
Sardinie اليطالية وشبه جزيرة Ibereوشمال أفريقي ومن أشهر) ( اسبانية والبرتغال 

 قم760-814لملكة عليسة) عاشت بين املوك هذه الفترة (

قم واسست مملكة قرطاجة بتونس 760/841الملكةالفينيقية ( عليسه)عاشت بين 

) التي تتابع أفرادها على حكم قرطاجMaqon قم ظهرت بقرطاج أوسرة (ماقون480-550وثانيا-بين
.) وجرت خللها (معارك ضد صقلية.) ومدتصدر بعل وأملكار حتى ولديه (ماقونطيلة ثلثة أجيال من 

 بقرب نيس ونشاتHimiraقرطاج نفوذهالمساحات واوسعة قبل أن تندحر قواتها قرب شواطئ .
بقرطاج طبقة من ملك الرض الذين صاروا شبه مستقلين بمقاطعاتهم وصاروا يضغطون لتقليص

وسلطة الملك وإرغامه على مشاركتهم بالحكم.

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%B9%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%82%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=6.800_%D9%82.%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%82%D8%A8%D8%B5%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%82%D8%A8%D8%B5%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7


 قم مرحلة الحرب الولى بين  رومة وقرطاجه التي وسحبت اوسطولها من جبهة290-480 وثالثا-بين
البحر المتووسط،و(تقليص الحكم الماقوني الفردي)وظهرت خمسة هيئات وسياوسية تولت أمور الدولة

بدل من أوسرة ماقون هي:

-الملكان أو السبطان (الشوفطان)يتم انتخابهما من أوسرتين مختلفتين على غرار الملكين الذين كانا1
،والقنصلن اللذان كانا يتقاوسمان السلطة برومة حيث يحكما مدةاليونانيحكمان مدينة وسبارطة في 

-مجلس الشيوخ:يتكون من2وسنة ويرئسان مجلس الشيوخ،ويقودان الجيوش وينظران بامور القضاء. و
 عضو يتم اختيارهم لمدى الحياة من بين الطبقة الثرية.وهو أبرز الهيئات وأعلها شأنا،ويتولى300

-محكمة المائة:تتكون3جميع الشؤون العليا،ويقرر أمور السلم والحرب ويولي قواد الجيش ويعزلهم,و
 أعضاء يتم انتخابهم حسبما أظهروه من كفائة.وتكون مهمتها مراقبة الملوك وجميع الحكام104من 

-الجمعيات:الدينية والسياوسية وهي هيئات انتخابية.حيث ان4وتقديمهم للقضاء إذا أخلوا بواجباتهم. و
-5كل عضو فيها ينتخب داخل جمعيته وينظر أعضاؤها بشؤون الدولةواعمال المجالس الشعبية. و

الشعب:/وهم هيئة منتخبة من المواطنيين تعرض عليها جميع المسائل التي لم يحصل بشأنها
توافق بين الملكين ومجلس الشيوخ ويرحج موقفها القرارات مما يعني بان قرطاج كانت مع وسبارطة

ورومة من أوائل الدول التي عرفت تجربة النظم الدمقراطية ولكنها لم تستمر طويل 

 قم حصل تراجع اجتماعي وعسكري وسياسي بفينيقية حيث تركزت السلطة بين146 / 290ورابعا-بين 
يدي( آل بركة،) الذين الغوا (لقب ملك ) فيما بقيت عمليا.السلطات بين ايديهم مع مجلس شيوخ:صارشبيها

مشوها لمجلس الشيوخ اليطالي لن صلحيته وسلطاته صارت أضيق لن الحكام صاروا يدعون بانهم
يعتمدون على قاعدة شعبية بدل من الثرياء وأصحاب اقطاعيات، فيما صارت (الهيئات الشعبية) التي أعتمد

-من أملكار إلى حنبعل-وأبرزها (مجلس الثلثين) الذي يتولى فرض الضرائب والموازنةبركةعليها آل 
المالية،و(مجلس العشرة) الذي يتولى شؤون المعابد والقضاء والداخلية.لم يستطيعا مقاومة القوات

الرومانية التي احتلت بلدهم وخربتها وقضت على الكثيرين منهم ,

وسميت قم 241 / 264 حروب ,,الولى بين 3قرطاجة ضد رومة بثلثة  قم دخلت241/264 -بين11Iو 
خللهاقم عبر201/2019والثانية بين  ,Hanibaal حنبعلبحرب صقلية قادها القائد الفينيقي هاني بعل /

وهدد ضواحي رومة التي حشدت قواها فيلتهوبخيوله وبغاله  واللب البيرينيهاني بعل سلسلتي جبال 
 بينانتهت بهزيمة القرطاجيين واضعفتهم هم بشكل كبيرمما مهد الطريق لحرب ثالثةوتصدى له كغازي و

Z  معركة قم ب 146الذي انتصر عام  Scipion وهي حرب هجومية قادها الجنرال الروماني قم146/ 149

AMA كما سيخرب غيره من الجنرالت الرومان اثينة ومدنا يونانية اخرى كما وساهم  بتدمير قرطاج
اشرنا عندما تحدثنا عن رومةوايطالية 

الجنرال القرطاجي هاني بعل ساهم مع والده بئاحتلل اسبانية وحاصر مع اخيه رومة التي دحرتهما ومات مسموما من قبل

البطالسة الغريق بانطاكية بشمال غرب سورية   

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%A8%D8%B9%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86


 المبراطورالرومانيقم وافق ر44في عام م النفوذ الروماني بدول شمال افريقية ,,431قم و44بين-IVو
Yolious/ Cesar فبدأت فترة قرطاجة اعادة بناء مدينةمشروع   علىقم37     قبل اغتياله عام

ازدهارشمال افريقية بما فيها موريتانية وليبية ومصرحيث صارت مقاطعات / وليات شمال أفريقية( درة
التاج الروماني) من حيث الثروات الزراعية والبحرية والمعدنية وازدهرت ليس فقط قرطاجة التي صارت ا
حدى المدن / الموانئ الرومانية الهامة ومنها القسطنطينية والسكندرية وغزة بفلسطين وانطاكية بسورية

 بتونس بولية المهدية  والجم بولية باجة دقة وصور بلبنان ومدن افريقية اخرى منها

بوليات شمال افريقية بعد ان لقى معارضة بالقرن الخامس المسيحيةوبالقرن الثالث بعد الميلد بدأ انتشار
وأصبحت عاصمة للولية الرومانية التيوأصبحت قرطاجة إحدى العواصم الروحية الهامة بشمال افريقية 

إزدهرت المنطقةووشملت مقاطعة تونس و جزئا من شرق الجزائر  La Provence Romaineسميت 
خلل العهد الروماني على جميع الصعده.

)سوسة(مدينة معالمها الررومانية المعروفة منها هدرومتوم  200ففي تونس مثل يوجد أكثرمن 
تيسدروس)و أوذنة  أوينا ()والكاف ( سيكا فينيريا ) ومكثر(مكتريس )ودقة (توقا )ونابل (نيابوليس و
وغيرها من المدن التي أنشات أوأعيد بنائها على النمط الروماني لتوطين الجيوش وعوائلهم) الجم ( 

 قرطاجة ثالث مدينة رومانية بعد رومة والقسطنطينية من حيث الحجم.وصارتوالمهاجرين اليطاليين
هكتاروتعد حوالي مليون ساكنا بأواخر القرن الثاني الميلدي واحتوت 315وعدد السكان فهي بمساحة 

وحمامات و مسارح) معبد الديانة الرسمية الرومانية ( والكابيتوليم ) الساحة العمومية ( على  فوروم 
وإتتشرت اللوحات الفسيفسائية بكامل مدن الولية وتنافس.نصف دائرية و دائرية كمسرح مدينة تيسدروس 

الثرياء فيما بينهم على  تزيين بلطات منازلهم باللوحات الفسيفسائية وتنوعت المواضيع التي جسدتها هذه
اللوحات إذ يوجد بالمتاحف التونسية لوحات تمثل مشاهد صيد ومشاهد مصارعة ولوحات عن الحياة اليومية

وبفضل التقاليد الفلحية المكتسبة منذ,وعن الزراعة والعمال الفلحية ولوحات تبرز المعتقدات واللهة 
العهد القرطاجي وتعدد التشريعات والقوانين المشجعة على العمل في الفلحة أضحت مقاطعات شمال افريقية
توفرالكثير من حاجيات رومة الغذائية حيث قدرت صادرات قرطاجة مثل من الحبوب لرومة حسب المصادر

مليون قنطار بالضافة لمنتوجات اخرى كالزيوت والخمور  1.2الرومانية بحوالي 

 من أصل إفريقيApolosوفي مجال الفكر كان لقرطاجة إسهاماتها بئإثراء الحضارة الرومانية ,,فروائع 
ووضع بعض القواعد الفلسفة المسيحية  430/354 عاش بين Le St Augustinأووالقديس 

في مجال السياسة والحكم كان لولية إفريقية ومركزها قرطاجة دورها,, فالعائلة المبراطورية الرومانيةو
Septime Sever هي من أصل ليبي /إفريقي منهم المبرطور La Dynastie des  Seversالسيفيرية 
م الذي تحدثنا عنه  211/ 193حكم بين 

الذي جاؤوا من اوربة الشماليةالجرمانية  Les Windalesم فترة نفوذ قبائل 533 / 429بين-Vو
م على المبراطورية476السكندنافية وخاصة من الدانيمارك بئاسطولهم التجاري/ العسكري وقضوا عام 

الرومانية،الغربية بعد احتللهم لرومة واحتلو اسبانية والبرتغال وغادروها تحت ضغط قبائل جرمانية اخرى
م لشواطئ شمال افريقية بقيادة ملكهم429 فانتقلوا عام Les Ghotes Occidentauxهي قبائل 

Ginseriqueقبائل   وقد تبنت Les Windale ) الريوسي  المذهب La Doctrine d'Ariousالذي( 

http://ar.wikipedia.org/wiki/533
http://ar.wikipedia.org/wiki/431
http://ar.wikipedia.org/wiki/431
http://ar.wikipedia.org/wiki/431
http://ar.wikipedia.org/wiki/431
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%91
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%82%D8%A9_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D8%AC


 التي اعتنقت المسيحية عامالكاثوليكية يقربطبيعة واحدة بشرية للمسيح وليس طبيعتين مثلما تقرالكنيسة
Des الهراطقةاعتبرتهم من معتنقي مذاهب وفرق الكفرة او وConstantin Iقم على يدي المبراطور313

Heredites الذين عرفو المسيحية من خلل مواطنهم   فيما تعاطفت معهم شعوب شمال افريقية

  من430 / 354 عاش بينSaint Augustinم اعتنق المبراطور القس الجزائري 313وفي عام 
مواليد جبال الوراس بالجزائرودرس بقرطاجة وبدئا يبشربالمسيحية بشمال إفريقية.واعتبر شعوب شمال

 محررين وعلى امل ان يتخلصوا من الضرائب الكثيرة التي فرضهاعليهمLes Windalesافريقية قبائل 
 سيطروا على349كل من الرومان وقبائل الغوط عليهم فئاستولى الوندال بسهولة على تونس وفي عام 

 مقرالهم وبدؤوا يفرضونBounaمراكش وعلى نوميدية (الجزائر) وما يليها غربا  واتخذوا ميناء 
م من533معتقداتهم المذهبية وفرضوا ضرائبا جديدة على الناس الذين بدؤوا يتمردون عليهم وتمكنوا عام 

طردهم من شواطئ شمال افريقية 

 م الفترة البيزنطية بشمال افريقية حيث انتصرالجيش البيزنطي الذي كان أغلبه647/534- بين VIو
م آخرملك وندالي لشمال افريقية وهرب بعظهم نحو534على الوندالييين الذين استسلم عام  المرتزقة من

الشرق وبعظهم التحق بالجيش البيزنطي واخرين استقروا ببعض مقاطعات.شمال افريقية يعملون بالصيد
فرضوا بدورهم ووالحرف المختلفة وحل محلهم البيزنطينيون الذين تحكموا بسواحل شمال إفريقية

مذهبهم الورذودوكسي الذي يقر بطبيعة واحدة للمسيح.و ضرائبا كثيرة فبدئا الناس من
جديد تمردون عليهم 

 عامم بدء الفتح السلمي لدول شمال افريقية,,ففي647-في عام V1Iو

هجري تقدم بجنده وفتح22م/ 647هجري اكمل القائد (عمرو بن العاص) فتح مصر,, وفي عام 21م/ 640

هجري ( طرابلس الغرب) التي سماها الفينيقيون تمييزا لها32م/441مدينة (برقةالليبية)  قبل ان  يفتح عام 

وترك جزءا من جيشه للحفاظ على البلد المفتوحة ونشر السلم بين عن طرابلس الشرق  بفينيقية / لبنان 

وكان ضمن الحملة (عقبة بن نافع الفهري ) .ولما شارف عمرو بن العاص على إفريقية. من رغب فيه

ليفتحها أرسل يستشير (الخليفة الثاني )عمربن الخطاب ويقترح عليه مدة بالرجال .ولما كان /) تونس(

من شباب المدينة ومكة واليمن من الذين اسلموا والتحقوا بالجيوش العربية وهم بئاعمار تتراوح بين70

 سنة وموزعين بين العراق وبلد فارس ويلد الشام وهي مساحات كبيرة ولم يكن ممكنا تهيئة جيش60/15

 اشهر كان جواب عمربعدم الموافقة وطالب عامله عمربن6/3 الف مقاتل ,,وخلل 10/5قوامه بين  

العاص بعدم التقدم اكثروان يعود بجنده لمصرمعلل ذلك بئان التقدم اكثر ببلد مفتوحة وبجند قليل يعرض

الجند ورسالتهم للمهالك وهي نفس الفكرة التي تبناها قادة جند السكندر بئاحدى مقاطعات شبه القارة

فوافقهم مضطراالهندية واقنعوه لكي يعود بجند مكتفيا بما افتتحه 

هجري تعرض عمر بن الخطاب وهوبجامع المدينة بالحجاز27ذي الحجة 27م/644تشرين ثاني 3وفي 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B2%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D8%B7%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9


أبي لؤلؤة المجوسي الذي تم قتله مع ابنته لؤلئةلطعنة خنجر قاتلة من قبل الفارسي 

هجري عزل27م /648هجري صار (عثمان بن عفان )خليفة فقررعام24م/محرم 644وفي تشرين الثاني 
عمرو بن العاص عن ولية مصر وولى(عبد ا بن أبي سرح القرشي العامري) الذي سافرومعه عقبة بن

نافع الفهري على رأس جيش يضم عشرين ألفا كما اشارالمؤرخ الطبري منهم عشرة آلف من قريش
وعشرة من اهل المدينة (النصاروالمهاجرين) وعرفت ب(غزوة العبادلة السبع) حيث قتل المسلمون

(حرجير) قائد الجيش البربري واسرو ابنته وحصلوا على غنائم ل تقل عما حصلوا عليه من فتوحاتهم ببلد
فارس وما وراءها شرقا ودول بلد الشام 

 لم يرسل اية حملة حربية661/658 وبعهد الخخليفة الرابع علي بن ابي  طالب حكم بين 

 حيث661عام م كان الخليفة الموي الول معاوية اول من ارسل 750/661 وبالعهد الموي بدمشق بين 
م ارسل معاوية بن670وفي عام  التونسي بنزرتكانت ال حملة السلمية الثانية وسيطرت على ميناء 

التي صارت القاعدة المامية القيروان  الذي قام ببناء مدينة نافع  عقبة بن  ابي سفيان حملة ثانية بقيادة
 عقبة بن نافع وتعرضت مقتل683حيث تم عام التي قاوم اهلها  إفريقيةللحملت اللحقة بشمال 

م التي693الغزوة السلمية  لخسائربشرية كادت تقضي على الفتح السلمي لول الحملة الرابعة لعام 
م قرطاجة695حسان بن نعمان الذي احتل  م بقيادة705/865ارسلها عبد الملك بن مروان حكم بين 

. )الكاهنة( رغم المقاومة التي قادها مسيحيون البربربقيادة وفرض سيطرته على تونس والمغرب والجزائر
هجري74 م /698تحريرقرطاجة غيران المسلمين عادواعام   696  البيزنطيين الذين اعادواعامالتي استعانت ب

او القديسة )بمعركة قرطاج (تونس),.الكاهنة وقتلو(وسيطروا عليها

ولم يكتف الفاتحون المسلمون كما فعل الوندال والرومان والبيزنطينيون بالسيطرة على السواحل بل أتجهوا
برا ونشروا بصفوف البربرالسلم الذي يدعو للمساواة بين بني البشرحيث يشيربئانه ل يفرق بين عربي

و(اعجمي) اي غيرعربي .بل كلهم متساوون كئاسنان المشط وان افضلهم عند ا اتقاهم واعدلهم واخلصهم
.غير ان ذلك لم يمنع المقاومة التي ابدتها شعوب شمال افريقية الذين وكما اشارالطبري كانوا  أحسن) 

شعوب امنت تدريجيا معظمها بالسلم واخلصت له 

 هـ اول ولة شمال97م/ 716 هـ/و-19م/ 640 بن عبد الرحمن عاش بين موسى بن نصيروكان 

افريقية وهناك اختلف على أصوله مووسى بن نصير،فذكر بعض المؤرخين بأن أباه كان مولى من
لذي كان والياا على بلد الشام بخلفةمعاوية بن أبي وسفيان ا،وكان على حرس لخمموالي قبيلة 

ا وعثمان عمر بني بكر،الذي أعتقه.وذكر آخرون بأنه ينتسب إلى لعبد العزيز بن مروان،ثم صار وصيفا
 هـ.وذكر آخرون أنه12) عام معركة عين التمر في( خالد بن الوليد،وأن أباه من الذين أوسرهم بن وائل

 وسبي أبوه من جبل الخليل من الشام بعهد ابي بكر,واضهر كفائة حيث تولى حملةبليمن قبيلة 
،واخذالبصرة من قيادة جندمصر إلى بشر أخاه عبد الملك بن مروان هـ، نقل 73. وفي عام قبرصغزو 

 البصرة،اتهم( جزافا) مووسى ئباختلسالحجاجمووسى معه لمعاونته،على خراج البصرة.ولما ولي 
جزئا من خراج البصرة،فغضب عليه  عبد الملك بن مروان وأغرمه ووساهم عبد العزيز بن مروان بدفع

،الليبيةبرقة هـ بقيادة حملة على مقاطعة 84جزئا من الغرامة وأخذه معه لوليته مصر وكلفه عام 
ا إفريقيةهجري كلفه الخليفة عبد العزيز بن مروان ليكون واليا على 78ففتحها.وفي عام  لحسان خلفا

 واوستطاع أن يخمد ثورات البربر المتعاقبة،واعاد اخضاع  المناطق التي انتزعوها بعد فتحهابن النعمان
،فسكن غضبه كما اهتمعبد الملك بن مروانوبعث بالغنائم إلى عبد العزيز الذي بعثها بدوره للخليفة 

ا،فئانضم لجيشه الف منهم بعد إوسلمهم مووسى بمهادنة امراء البربر ليضمن أل يثوروا مجددا
دار صناعةووساهموا معه بالحاق الهزائم بجيوش البيزنطييين البرية و البحرية.بعد ان بنى مووسى( 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%8A_(%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D9%84%D8%AE%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/696
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%B2%D8%B1%D8%AA


 الذي بقي لبعض الوقتوسبتة ولم يبق من المغرب القصى وسوى ميناء قرطاجنةالسفن ) بميناء 
جزر ا هـ،كلف مووسى ولده عبد ا لغزو 89.الجرماني وفي عام القوطي  يوليان تحت وسيطرة الكونت 

the Ils Of Baleasr( ايبرية الوسبانية والبرتغالية ) غرب المتووسط قرب الساحل الشرقي لشبه جزيرة  

وجزيرتي وسردينيةوصقلية اليطاليتين 

م, من بين افضل نماذج الستعمار بالتاريخ كما يشير1492/711الغزو السلمي للندس بين -VIIو
1972 المطبوع عامL' Inquisition espagnoleبكتابه Franco Martinelliالمؤرخ اليطالي 

L'esprit de large (12 حيث يقول في ص Jean Mangaبرومة  والمترجم للفرنسية من قبل ,
tolerance dont firent prevuve les Musulmans au cours de leur domination de l'

Andaluseentre 711/1492 contribua surement a creer l'harmonie parfaite qui
regnait entre les divers communautes religieuses , juive, chretienne, et

musulmane, et a part quelques sporadiques expolsions de haine populaire ,dues
a des raisons economiques contigents plus qu'a des raisons raciales ou

religieuses, la paix y restait entiere( 

. )بواوسطة قائده بميناءالقوطي  يوليان  هـ، اوستلم مووسى بن نصير روسالة من (الكونت (90ففي عام 
.).فكتب مووسىالقوط ملك رودريك يحثهم لغزو الندلس،لينتقم من خصمه( طارق بن زيادوسبتة  

للخليفة الموي الوليد يخبره بالقرار فأمره بئاختبارها بالسرايا،( المناوشات الصغيرة ) لكيل يقع
المسلمين بخدعة بعيد عبور البحر المتووسط  فئاجابه مووسى مطمئنا بأنه ليس بحراا وإنما خليجا
ا يجب اتباع اوسلوب السرايا.فأروسل مووسى في رمضان   هـ91( مضيقا) ,,فرد الوليد بأنه وإن كان خليجا

 وسميت وبعدها بجزيرة طريفجزيرة،فنزلوا طريف بن مالك مقاتل ومائة فارس بقيادة 400وسرية من 
ا من92م/711فأصابت مغانما كثيرة.وخسائرا قليلة مما شجع مووسى لن يجهز عام  هجري جيشا

 رجب5 لعبور الخليج / المضيق الذي عبروه  في طارق بن زياد معظمه من البربر وولى قيادته 7,000
.Gibraltar الذي ينسب له  الجبل هـ ونزلوا بموضع 92

.طلب جنودا اضافيينطليطلةوحينما بلغ  طارق بان رودريك جهز مائة ألف مقاتل،ووسار به من عاصمته 
92 رمضان 28 م/ 711 يوليو 17 ,وفي12,000فئامده مووسى بخمسة آلف مقاتل،ليصبح جيشه 

 جنوب بحيرة خندة عند (وادي لكة)،فهزم المسلمون جيششذونةهجري التقى الجيشان قرب 
رودريك،الذي لم يظهر مرة أخرى,وقام طارق بتوزيع جيشه ,,فبعث مغيث الرومي مولى الوليد بن عبد

،وتمكنت كل منها فتحالمدينةورية إلبيرةالملك بسبعمائة فارس لقرطبة  ووحدتين لكل من  مدينتي 
التي توجهت لها فيما توجه هو بباقي الجيش لطليطلة.حيث دارت معركة صغيرة بينه وبين قوات

.وأروسل طارق لوالي شمال افريقيةتدمير بينه وبين قائد القوط معاهدة،)نتج عنها تدميرالقوط في( 
مووسى بن نصير يلعلمه بالفتح. فأروسل مووسى للوليد بن عبد الملك يبشره،وإلى طارق يأمره بأن

،وعبر فيالقيروانليستكمل الفتح ويبقى بقرطبة حتى يلحق به.بعد ان اوستخلف ابنه عبد ا على 
ا غير الذي وسلكه طارق،وافتتح مدن شذونة وقرمونة وباجة ومارد واشبيلة93رجب   هـ. ووسلك طريقا

عبد العزيزالتي ثار أهلها على من وصلها من المسلمين وقتلوا معظمهم ،فأروسل لهم مووسى ولده 
،,,وبدلطلبيرة.ثم وسار مووسى الى طليطلة،فلقيه طارق في لبلةفأعاد فتحها،ومنها افتتح عبد العزيز 

ا إلى طليطلةوأروسل مووسى من من ان  يهنئه على نجاحاته انبه لن خالف بعض اوامره ووسارا معا
 هـ، بعث الخليفة الوليد روسالة لمووسى يطلبه بالقدوم هو95 ومدنها.,وفي عام وسرقسطةافتتح 

وطارق ومغيث الرومي لدمشق فئاوستخلف مووسى ولده عبد العزيز الذي اتخذ إشبيلية مقرا.وعندما
وسليمان بن عبد الملكهجري كان الخليفة عبد الملك قد مات وخلفه اخوه 96وصلوا لدمشق عام 

يزيد بن المهلبفاتهم من جديد مووسى باختلس أموال ووسجنه وأغرمه،ولم ينقذه وسوى شفاعة 
وسليمان بن عبدهجري خرج مووسى مع الخليفة 97الذي كانت له حظوة عند وسليمان.وفي عام 

 مسلمة بن عبد الملك للحج ومات بوادي القرى وصلى عليه الملك

هجري توفي منفيا50م/670ولد بالمغرب الوسط اي بالجزائرعام وقد كان  (طارق بن زياد البربري) الذي  
صلح الدين اليوبي الكردي )ولد بتكريتهجري ضحية الغدر والخيانة الموية ومثله (120م /720بحماة عام 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%84%D8%A8
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هجري بدمشق589م/1193 هجري و توفي عام  532م/1138شمال شرق بغداد عام 
 )م من الصليبيين و(قطز  البيرقداري المملوكي الخوارزمي1187وحرر القدس عام 

بالتصدي للمغول الذين1260 وساهم عام تظم بخارى وسمرقندبوسط  اسية التي 
معانتشروابالشرق السلمي وتحالفوا و  1224 1218بين جنكيز خان ظهروا بقيادة 

لكاثوليك من بلد الشام وكانواالوربيين ومعهم بعض العرب المسيحيين االصليبيين 
يريدون توسع احتللهم ليس  فقط لبلد فارس والعراق وبلد الشام بل حاولوا الوصول

م بمعركة ( عين جالوت ) بانتصار الخوارزميين1260لمصر لكنهم اندحروا جميعا عام 
م/1260)بطل (معركة عين جالوت) عام Qutizبقيادة اميرهم الرابع الخوارزمي (قطز

ولد عام )الذي Bybars 1هجري واغتيل بنفس العام من قبل رفيقه وابن وطنه( 658
وصار سلطانا بالقاهرة  وطردو الصليبيين القدس ودخل مع قومه هو ايظابخوارزم1223
ومثلهما بقية المماليك الذين حكموا بمصر وبلد الشام وابقوا1277واغتياله عام 1260بين 

 العثمانيون ,1517على الخلفاء العباسيين كرموز روحية حتى سرقها منهم عام 

,,,,,,,,,,,
هجري97م/716هجري وتوفي عام 19م/640رسم تخيلي لموسى بن نصيراللخمي ولد عام 

 كما يشير المؤرخ عبد ا العروي بكتابه800/648لقد تعاقب على حكم مقاطعات شمال افريقيةمن مقاطعة القيروان بين 
م/665هجري,ومعاوية بن حديج بين 45م/665هجري/ 27م/647عبد ا بن سعد بين /تاريخ شمال افريقية عدة ولة منهم 

م/674هجري وعاد بين /55م/674هجري / 50م/670هجري,وعقبة بن نافع للمرة الولى بين 60م/670هجري / 45
هجري,وزهيربن قيس البلوي بين55 م/674هجري و 50م/ 670هجري ,ودينارابوالمهاجربين 62م/681هجري/ 55

هجري,ومحمد بن يزيد القريشي96م/715هجري و69م/ 688هجري,وموسى بن نصير بين 69م/688هجري و /62م/681
 هجري ,وبشربن102م/720هجري و100م/718هجري,واسماعيل بن ابي مسلم بين100م/718هجري و96م715

م/741هجري و117م/735هجري ,وعبيد ا بن الحباب بين 117م/735هجري و 102م/720صفوان الكلبي بين 
م/745هجري/124م/742هجري ,وحنظلة بن صفوان الكلبي بين 123م/741هجري,وكلثوم بن اياد القريشي عام 123
هجري148م/765هجري و127م/745هجري كما حكم خمسة,ولة منحدرين من عقبة بن نافع بين 127

م768م حكم بوليات شمال افريقية  سبعة ولة منحدرين من بني المهلب بين 1258/750وبالعهد العباسي الذي امتد بين 

هجري 183م/799هجري و151

بقيت القيروانهجري 296 م/909هجري و 184م/800بين  les Aghalabidesامارة الغالبة-VIIIو

ثم الدولة   م644 /658لدولة الخلفةالسلمية  الولى بالمدينة بالحجاز بين  التي صارت تابعة فريقيةا عاصمة لولية
/711حيث شهد مقاطعات شمال افريقية صراعا بين اموي الندلس الذين حكموا بينم 750/ 661بالشام بين  الموية

م الذين استمروا بعهد خلفاء ابوالعباس السفاح وجعفر المنصور والمهدي1258/750م والدولة العباسية ببغداد بين 1492

هجري183م/799هجري و151م768سبعة ولة منحدرين من بني المهلب بين والهادي بتعيين 
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https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:Musa_bin_Nusayr_-_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%B1.png&filetimestamp=20130612124223&


ولية شمال افريقية إبراهيم ابن الغلبم منح 800م وقرر عام 809/786وبعهد الخليفة الخامس هارون الرشيد حكم  

184م/800.وحكم بين ومنحه سلطة التصدي للحركات المناوئة للعباسين بغرب أفريقية حيث انتشرالفكرالخارجي
296م/909هجري وخلفه عشرة من ابنائه واحفادهم حتى عام 197م/812هجري و 

سنة ازدهرت خلله الحياة الثقافية وتم تأسيس أسطول بحري تجاري وحربي 109حيث دام حكم الغالبة هجري 

.الذي غزا جزيرة صقلية الفرات  أوسد بن  بقيادة

 ( بالمغرب) وفرضت هيمنتها علىFes بمدينة فاس les Idrisides-امارة الدارسة IXو
م/959هجري و172م/788معظم مقاطعات شمال افريقية الثلثة بما فيها تونس بين 

م/793هجري و 172م/788هجري برئاسة ادريس الول بن عبد ا حكم بين 348
هجري وحكم من بعده احد عشرا واليا  كما سنشير عند الحديث عن  المغرب 177

 الذين فرضوا هيمنتهم على معظم وليات شمالLes Maghrawa-سللةالبربر المغراوةXو
هجري 462م/1069هجري و377م/987افريقية بما فيها تونس  بين 

م/972هجري و 297م/910 بتونس وبعض اجزاء شمال افريقية بين Les Fatimides- امارة الفاطميين XIو

لذيا والحسينالذي مات سما بعهد معاوية  الحسن لفاطمة الزهراء بنت محمد وزوجة علي ووالدة هجري نسبة361

.وعبد ا بن الزبير الذي قتل بعهد عبد الملك بنقتل بكربلء بغرب الفرات بالعراق بعهد يزيد بن معاوية 

مروان 

سماعيل بن جعفرظهرت (فرقة السماعلية )بعيد وفاة ا الخليفة المنصور وبالعهد العباسي استمرت معاناة العلويين,,فبعهد

والتقي الوافي أحمد بدأت فترة( الئمة المستورين اي المختفين) الذين ابتعدوا عن الحياة السياسية وهم.حيث الصادق

بمساعدة بعض شمال إفريقية سنوات الستيلء على أغلب مناطق 7الذي استطاع خلل لشسعي ا اوالزكي عبد  محمد

في  الجيش الغلبي ودخل القيروان عبيد ا المهدي. وانتصروا علىالمذهب السماعيلي القبائل البربرية التي اعتنقت

كان اخرهم معاد معزهجري وخلفه ثلثة من سللته 322م/934 وحكم حتى هـ 296  الثانيربيعم و 909كانون الثاني 

عاماقبل ان يرحلوا مجبرين لمصر 62دام حكم الفاطميين بتونس حيث هجري 361م/972هجري و 341م/953حكم بين 

م وبنوالقاهرة والجامع الزهر كما اشرنا عند الحديث عن مصر 1171/973ويحكمونها بين 

هجري566م/1171هجري و 561م/972 بين Les Zirides-سللة البربر الزيريديونXIIو
373م/984هجري و 361م/972 حكم بين Buluggin Bin Ziriبرئاسة بلغان بن زيري  

هجري وحكم منهم بوليات شمال افريقية   سبعة امراء كان اخرهم الحسن بن علي بن
هجري566م/1171هجري و 543م/1148زيري 

هجري و398م/1007 بالمغرب بين Les Hammadites-سللة البربر الحماديون XIIIو

م/1023هجري و 398م/1007هجري برئاسة حماد بن بلغان حكم بين 558م/1168
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م/1152هجري وحكم من بعهده ثمانية من سللته كان اخرهم يحى بن العزيز بين419
هجري558م/1168هجري و 547

بعد غزو قبيلتي بني هلل وبني م..1135 /1045امارة بنو هلل وبنو سليم بين -XIVو
بمدينة بنوالرند،وامارة بنزرتبمدينة  بنوالورد وامارة تونسبمدينة  بنوخروسان  إمارة سليم المصريتين لتونس انقسمت

انهيار امارة النورمانلحظ  1060 وفي عام.عاصمة لهم المهدية وإتخذو الساحل على الصنهاجيون فيما حافظ قفصة

Rogersالملك  غزا1135 وفي عام بجنوب ايطالية التي كانت بيدي المسلمين  صقليةالفاطميين الصنهاجية فغزوا جزيرة 

II التونسية على المتوسط واتبعها بئاحتلل مدن سوسة وصفاقس والمهدية عاصمتهم مما دعا اميرهم الحسن جزيرة جربة

القادمين من موريتانية وهيمنوا على المغربلموحدين اامير  المؤمن بن عليلن يستنجد بعبد بن علي الصنهاجي

المغرب ) واستطاع هوومن تبعه تحريرالراضي التونسية من النورمانديين والسيطرة على معظم أجزاء  لمغرباالقصى ( 
.الندلس وجزئا من وليات شمال افريقية  ايالكبير

114هجري و 465م/1078 بالمغرب بينLes Almravides-سللة البربر المرابطونXVو
هجري و465م/1078 حكم بين Tashfinهجري برئاسة يوسف بن تاشفين 541م/6

هجري وخلفه اربعةامراء 500م/1106

م/1276هجري و 524م/1130 بالمغرب بين Almohades-سللة البربر الموحدون XVIو
558م/1163هجري و 524م/1130هجري برئاسة عبد المؤمن بن علي حكم بين 674

هجري و668م/1269هجري وخلفه ثلثة عشر اميرا اخرهم اسحاق المرتضى حكم بين 
هجري 674م/1276

م/1574هجري و 603م/1207بتونس بين Les Hafsides- سللةالبربر بنو حفصXVIIو
هجري618م/1221هجريو 608م1207برئاسة عبد الواحد بن ابي حفص حكم بين 981

محمد بن  برفقة  حفص   يحى بن عبد الواحد  كان الميرالموحدي1228وفي عاموخلفه ستة وعشرون اميرا ,

وفيعاصمة له .  مدينة تونسإتخذ .واستقلله عن الموحدين النفراد بالسلطة وأعلنم 1229قررعام وأثناء  تومرت

لغزوة صليبية1270وتصدى عام ولقب نفسه المستنصر خليفة وأعلن نفسه خلف يحى بن حفص ولده محمد  1249 عام

من جنده4/3 الذي تعرض لهزيمة على شواطئ تونس توفي خللها وخسرولده و Louis IX قادها من جديد ملك فرنسة 

لتتعرض امارات / وليات شمال 1277 وبقي الخليفة محمد المستنصريحكم كل شمال افريقية حتى وفاته عام 
قبائل جنوب البلد.ولم تسترجع الدولةافريقية من جديد لتنافس وصراعات على الخلفة شاركت بها 

الذان شهدت البلد بعهدهما ازدهارتجاريا )أبو فارس عبد العزيز ( واحمد (ابو العباس )  وحدتها بعهد

واخيه الصغر1543/1526الحسن  حكم بين   بتنافس على الخلفة بين السلطانالدولة الحفصية م دخلت1535في عام و

.الذي استنجدبالسلطان العثماني سليمان الول الذي كلف اسطوله البحري بقيادةرشيد
استنجد الحسن فيما لنجدته فئاحتل الشواطئ التونسية ,غيرانه لم ينصب رشيدا على العرش خيرالدين بارباروس )العثماني (

جمهورية و1572 /1585 حكم بين Gregoire XIIIالبابا   الذي تحالف معCharles Quint -Vبملك اسبانية  
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لشمالم 1574 حزيران 16ووصلوا في  سفينة 400الف مقاتل و 33وحاميتهم بمالطة حيث تجمع له   جنوة

 تموزواعادوا لبعض الوقت حسن لعرشه بعد ان21تونس واستولوا على ميناءالوادي الكبير ودخلوا العاصمة في 

اضطرلتوقيع معاهدة تضع تونس وبقية مقاطعات شمال افريقية تحت حمايةاسبانية التي استمرت تتنافس مع العثمانيين

.)معركة ميناء تونس من هزيمة السبان ب( 1574 نهاية عامالذين تمكنوا 

1882/ 1574-الحكم العثماني بينXVIIIو

مصرواسقطو اخررموزالخلفاء العباسيين الذي كانوا1517وليات/ مقاطعات بلد الشام الربعة وفي عام 1516 في عام  

م  1534يعيشون فيها بظل المماليك السيويين ودخلوا بصراع مع الفرس لضمان نفوذهم بالعراق الذي احتلوه عام 

 المقيم باسطانبول ويساعده مجلس استشاري من كبار ضباطالسلطانصارت تونس ايظا تحكم من قبل ممثل 1574وفي عام 

ولم  يتمكن.وليس مالكي او فاطمي شيعي , حنفي فيما آلت المورالقضائية والدينية لقاضي النكشاري الجيش

العثمانيون من السيطرة كل مقاطعات شمال افريقية بل بقيت مقاطعة المغرب خارج سلطتهم لنها استعانت  وفضلت الخضوع

الحفصي بمحاولة للتصدي للعثمانيين بقوات بحرية قادمة من شواطئ أحمد بن محمد قام1581 وفيللسبان
وانتصرعلى القوات العثمانية دون ان يتمكن من الوصول لميناء  قابسسردينية وايطالية ووصل لخليج 

تونس 

قام عدد من صغارالضباط التراك ممن يطلق عليهم ( النكشارية ) الذين 1591 تشرين الول وفي
سنتحدث عنهم عند الحديث عن الدولة العثمانية  بتمرد على الباشا العثماني واجروا تغييرات على تركيبة

ارت سلطته رمزية وكئانه ملك يملك ول يحكم بل الذي صدايا)الحكم الذي صارباشراف الديوان الذي انتخب (
بمثابة حلقة وصل مع الستانة التي يهمها ان تصلها الضرائب بانتظام ..

قررت اسبانية  بعهد  ملك اسبانية والمبراطور الروماني الجرماني ( فيليب الثالث  )1609 نيسان 9وفي 
طرد مابقي من المسلمين فيها فجاء لتونس ثلثمائة الف  اندلسي مسلم وجلبوا معهم بعضا من ممتلكاتهم

فازدهرت بعض النشطة المعمارية والتجارية والصناعات اليدوية بتونس  مثلما ذهبت اعداد منهموخبراتهم 
للمغرب والجزائر وجلبت معها بعض ما بقي لها من الخبرات العلمية والهندسية 

Le 9 avril 1609, PhilippeIII decreta l'expulsion de trois cent mille musulmans dits les

( Moricos)et dans beacoup de regions constuaient la seule main -d'ouvre agricole,

et hommes de metiers 

 ,voire, Franco Martinelle, l' Inquisition espagnole, editions Mario Ponzio Pavie, Italie

en 1972, t,del' Italie par jean Manga, editions De Vecchi, Paris 1972, p262

1698/1613-مرحلة الديايات بتونس  بين XIXو

ي)غيران هذا النمط (شبه الدمقراطويوسف  عثمانوتوالى على حكم تونس عدة( دايات )منهم الدايين 
لم يدم طويل إذ سرعان ما انفردمن الحكم الذي يمثله داي منتخب من مجلس بلدي 

قررالسلطان العثماني احمد الول حكم بين1613 عاموفي بعض الدايات بالسلطة ,

بعيد قته ثدايا على تونس بعد ان كسب )   Jaques Santiتسميةالمملوكي الكورس  ( 1617/1603

) تونس التي حكمها من بعده ولده (حمودة باشا لرتبة باشا وورثه ولية 1613   إخماده عدة حركات تمرد قبلية فرفعه عام

 فرض نفوذه على باقي اطراف تونس بفضل التسهيلت.حيثعاما استطاع فيها تدعيم سلطته  35الذي استمر بمنصب الباي 
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شهدت البلد بعهده.والتي ابداها بطريقة ونسب جباية الضرائب وانفتاحه على شيوخ التجمعات الداخلية وتحالفه مع القبائل

, الباي حمودة باشا     دارجامع ونهضة عمرانية وإنشاء 

بعد وفاة.والذي حاول إزاحته حاج علي لوز الذي تغلب على الداي مراد باي الثاني)خلفه ولده (1666 وبعد وفات حموده عام

/1675بينمحمد الثاني و.1698 /1675 لعلي الول بينانتقلت  مرادباي الثاني  تنافس أولده الثلثة على السلطة التي 

من قبل ابن اخيه مراد1698واسقاطه عام 1695بينلمرادي ارمضان  ثم انتقلت ل1695/1688لثالث بين امحمد .و1688

كافئاه السلطان العثماني احمد الثاني حكم الصهانجة الذي  اغا إبراهيم الشريفالذي لم يستمرطويل حيث اغتيل من قبل الثالث 

بتعيينه بايا ودايا بنفس الوقت وبقي محافظا على الحكم حتى قبض عليه داي الجزائر  1695/1691بين 

1957/ 1698-البايات الحسينيين بينXXو

الذي ينحدرمن جهة والده حسين بن علي حصل فراغ بالسلطة بتونس استغله مساعده1698مراد الثالث عام  بعيد مقتل الداي

1705 تموز تولى الحكم في. ومه من قبيلة الشنوف العربية،ولية العثمانية  للمبراطور  التي كانت تابعة كريت لجزيرة
عرفت بعهده تمرد ابن أخيه .التياعتمد ببداية المرعلى العناصرالتركية قبل ان يحصل تدريجيا على ثقة بعض أعيان البلدو

 بين1957وتمكن من قتل حسين بن علي .,وبقيت السلطة بتونس تتوارت حتى عام بداي الجزائر الذي استعان علي باشا

 الحكم بعد مقتل علي باي الول كلالحسني. .حيث تولىالكبر سنا من العائلية الحسينية بغض النظرعن درجة قرابتهم بالباي 

بين حمودة باشاالباي  ثم 1782/1759بين  والباي علي بن حسين 1759/1756بين محمد الرشيد بن حسينمن الباي 

الذي شهدت (ايالة تونس ) بعهده ازدهاراعمرانيا وتمتعت هي الخرى بئاستقللية مالية وادارية وشبه1814/1782

 روسيةبدئاتتصغر ئباسية الوسطى حيث  وعسكرية عن السلطة المركزية بئاسطانبول التي بدئات هي الخرى تتراخى 

تنهش بممتلكاتها متسابقة مع فرنسة وبريطانية وايطالية .1875القيصرية منذ عام 

والباي 1837/  1835 محمد بين والباي مصطفى 1835/1834بينوالباي حسين بن محمد 

محمد بين  والباي  ,الجيش فئاهدراموال كثيرة وافقرالناس اكثرحاول دون نجاح تطوير الذي 1855/1837بينحمد ا

كأول وثيقة تونسية اسلمية متئاثرة بما سمي بالتنظيمات والصلحات     عهد المان  (   1859  الذي اصدر عام 1861/1855

 وتدعي كل منها ضمان1789   ومتئاثرة كل منها بشعارات الثورة الفرنسية لعام 1860/1830  العثمانية التي جرت بين 

الحقوق الدنيا للمواطنة.

الوسلمي التجاري   عاشت تونس فترات عصيبية بسبب انحسارالتواصل 1882/1859  الصادق بين والباي محمد 
1861و تمرد جند النكشارية ضد السلطات العثمانية باكثرمن سنجق وولية وايالة.واصدر عام  البحري     والعسكري

 الدستورالذي اصدره السلطان عبد الحميد الثاني واوقف العمل بهما بكل من الستانة وتونسوثيقة ذات طبيعة دستورية  تشبه

الزمة المالية والسياسيةالحكومي مما عمق  الفساد وتفشي  بعيد مضاعفة الضرائبتمرد1864 التي اندلع فيهاعام

سياسية / مالية فرنسية / ايطالية بحجة عدم قدرة الحكومة تسديد ديونها Comissionحيث صارت تونس خاضعة للجنة 

 كما1882وهي نفس الحجة التي استعملتها بريطانية ضد مصرلحتللها عامالخارجية 
وما عملته كلهماضد الدولة العثمانية لكثرة ديونها1881ستفعله فرنسة مع تونس عام 

 ولدخيرالدين باشاكما لم تنجح المحاولت الصلحية الصادقة التي قام بها الصلحي الوزيرالول ( رئيس الوزراء ) لهما  

الباي صادق 1877وعزله 1873 باسطانبول وصاررئيسا للوزراء بين1890بجبال القوقازوتوفي عام 1820عام 

الملقب بابن خلدون الثاني 1890/1820المصلح خير الدين عاش بين 
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1882مثلما لم تنجح بعده اصلحات الدكتورالقتصادي ورئيس الوزراء اليراني الدكتورالقتصادي محمد مصدق عاش بين

 فخيرالدين لم ينجح باقناع الباي صادق بتقليل النفقات العامة1953واسقاطه عام 1951/ وصاررئيسا لوزراء بين1967

وتخفيض الضرائب ولم يوافقه الفرنسيون واليطاليون بتخفيض فؤائد ديونهما لبلده بل اتهموه بعرقلة  المحادثات والسائة

للعلقات التونسية الوربية فتم عزل خيرالدين الذي هاجر لسطانبول ليموت فيها مكرما.

.1956 /1881الستعمارالستيطاني الفرنسي بين -XXIو

الجزائروفرضت هيمنتها1830)التي غزت عام 1848/1815.لم تكن السياسة الستعمارية والتوسعية (لفرنسة الملكية بين 

و (عودة الجمهورية) التي لم تكن اقل طمعا وطموحا1848عليها بعد مقاومة متقطعة دامت حتى سقوط الملكية بفرنسية عام 

ورغبة باستعمارالجزائروالهيمنة على جارتيها وشقيقتيها العربيتين المسلمتين تونس والمغرب مثلما كانت اسبانية تطمح منذ

بان تحتل المغرب وفعلت ببعض شواطئه حتى الن..1492ان حررت الندلس عام 

الذي1887/ 1878 حكم بينJulesGrevy وبعهد رئيسها الثالث 1940 /1871 وبعهد الجمهورية الثالثة التي عاشت بين 

استغل المناوشات على الحدود التونسية الجزائرية فقامت قوة بحرية فرنسة واحتلت (ميناء بنزرت التونسي) دون ان تلقي

اية مقاومة حيث( لم يكن لتونس ولن يكن لها حتى الن اسطول بحريا) بل زوارقا صغيرة  لصيد السماك ونقل السلع

والبضائع الخفيفة , كما دخلت قوات برية فرنسة من الحدود الجزائرية لمدينة الكاف التونسية ولن تجد ايظا اية مقاومة لنه لم

عاما فتابعت القوات الفرنسية سيرها دون مقاومة50يكن لها قوات عسكرية منتظمة على الرغم من فرنسة تحتل الجزائر منذ 

1881مايس12 ضاحية باردوحيث قصرالباي محمد صادق وأرغمته فيحقيقية نحوتونس العاصمة،وحاصرت( 

)Le Traite de Bardo.على توقيع معاهدة سميت بئاسم قصره 

1881 مايس 21 في Camponالباي محمد الصادق مع الجنرال الفرنسي 

 /1904حكم بين Arnault Fallieresمثلماسيستغل الرئيس التاسع للجمهورية الثالثة 
مساومات وتفاهمات مع بريطانية واسبانية وايطالية وبمباركة امريكية لحتلل1913

كماسنشير1912المغرب عام 

8ولم تكتفه فرنسة بتلك التفاقية العسكرية بل قررت كما بالجزائرفرض وجودها المطلق على تونس فأجبرت الباي صادق في 

على توقيع اتفاقية ثانية بئاسم (اتفاقية المرسى الكبير) التي تخلي بموجبها عن سلطاته وصلحياته ليبقى ( بايا1883حزيران 

 الذي اقام بالعاصمة التونسية وصار الحكومةLe General Camponواميرا واميرا وشيخا ) بظل الحاكم العسكري العام 

وبدئاهو ومن جاء بعده تمارس فرنسة من خللهمالفعلية وحارس حدودها مع الجزائر التي تحتلها بلده 
بتونس كما بالجزائر سياسة التهميش والقصاء والستيطان بجلب المزيد من الجنود و
الفلحين الفرنسيين الذي استحوذوا على افضل واغنى الراضي والموانئ التونسية

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Trait%C3%A9_du_Bardo.jpg


فيما تراجع وانزوى ابناء الوطن للخلف ونحو الصحراء وبالمناطق الفقيرة بالماء والزرع
والضرع وانتشرت بينهم البطالة والميةوانحسرت العربية والبربرية لصالح الفرنسية  

م وحكم معهم بالسم1956 وانفردوا بالسلطة حتى عام 1882وحكم بعد الباي محمد الصادق الذي عزله الفرنسيون عام 

والباي1906/1902والباي محمد الهادي بين 1902/1883سبعة بايات هم شقيق محمد الصادق الباي علي الصادق بين 

والباي محمد الحبيب بن مئامون بن حسين الثاني حكم1922/1906محمد الناصر بن محمد بن الباي حسين الثاني حكم بين 

والباي المين1943/1942 الباي محمد المنصف بن الناصر بين 1942/1922والباي احمد الثاني بين 1929/1922بين 

هجري 1378م/1958هجري و 1362م/1943بين 

-المقاومة التونسية XXIIو

قاد المقاومة بتونس وبغيرها من دول شمال افريقية (بعض رجال الدين )بالدرجة الولى لشعورهم بالمسؤولية الخلقية

 م700عام حسان بن النعمانالوالي والروحية ,وعلى صعيد تونس فقد كان بعض رجال الدين( بجامع الزيتونة ) الذي بناه 

بعد هـ 116 م /736بإتمامه عام عبيد ا بن الحبحاب هجري وقام86م/705هجري و73م/692 حيث حكم بين  هـ 79

العاصمة ومنها تونس عن كم 160بنائهم اول جامع بتونس وهو (المسجد الجامع لعقبة بن نافع بالقيروان) التي  تبعد

 مقابر لعدد من الصحابةالوائل الغربية وفيهاوأفريقية نية اوإسب  والمغربللجزائرانطلقت الفتوحات / الغزوات السلمية 

بعد مكة والمدينة والقدس لنه يعتبرثاني جامع بافريقية وتابعيهم ويطلق فقهاء تونس على مسجد وجامع قرطبة رابع الثلث

بعد جامع الفسطاط بمصر ,كما انه ثالث جامع بافريقية حيث سبقته جوامع (مكة حيث بيت ا ونبيه التوحيدي / الموحدي

وجامع قبة الصخرةقبورمحمد وابي بكر وعمر والف من الصحابة والصحابيات حيث المدينة ابراهيم الخليل ) وجامع 

 صنعاء باليمن وجامع مسقط بعمان وجامع البصرة وجامع الكوفة بالعراق حيث  يحتظن كل منها الف.وجامع بالقدس

الصحابيين وجامع النجف حيث مرقدالخليفة الرابع والمام الثني عشري الول علي وجامع دمشق حيث الف الصحابيين

وجامع قبة الصخرة بالقدس وجامع قم بايران حيث المام الرضا وجامع سامراء حيث الئمة الحسن العسكري والهادي

والمهدي وغيرها من الجوامع ببلد فارس واسية الوسطى والصغرى اللواتي احتضن اوائل الفاتحين المسلمين  

وكان بعض رجال الدين بجامعي القيروان والزيتونة وغيرها من الجوامع التي انتشرت بكثرة بتونس وبالوليات السلمية

وليس المستشفيات والمراكزالصحية والمدارس والكاديميات والمعاهد العلمية والبحثية لنها ل تحتاج جهدا علميا رصينا بل

يكف يان يتوفر رجل ملتحيا ومعمما ويقرئا ويكتب ولديه بعض الوقت الضائع ليقوم بوظيفة امام ومدير ومسؤول الجامع الذي

تحول (بشكل عام) شئانه شئان معظم الكنائس والمراكزلمختلف الديان لوكار للصوص كما قال عيسى لحبار يهود القدس

 فمعظم رجال الدين المسلمين كانوا و ل زا لوا من اوائل من يرفض ويدينالذين حولوا المعبد للمتاجرة والشعوذة 
بل ويفتي( روحيا وعاطقيا )الظلم والستبداد والغزو والحتلل  لبلدهم ووصفهم له بانه محتل ( كافر ) 

بعظهم بان ( الحاكم الكافرالعادل افضل من المسلم الظالم ) بينما يقول اخرون ( بان طاعة الحاكم واجبة كطاعة ا ) فيما يقول

اخرون بان ( الخروج والتمرد والعصيان على الحاكم الظالم واجب شرعي وجزء من اليمان )غير انهم جميعا قلما يضعون

خطا وبرامجا ووسائل وستراتيجيات لمقاومه الظلم والظالمين والحتلل والمحتلين .

وعلى صعيد تونس فقد افتى بعظهم برفض دفن قتلى الجنود الفرنسيين بمقابراسلمية وهو رفض سلبي ليس له قيمة نضالية

حركة أعيان تونس) العاصمة عريضة احتجاج وقع عليها عددا منزعيم ( قدم (محمد السنوسي)1883وفي عام ووطنية 

الوجهاء للباي منصف على ما تقوم به الدارة الفرنسية من اجرائات ادارية وتستولي على الراضي وتمارس طقوسها الدينية

 نفي السنوسي ومعاقبةالموقعين على العريضة،نسيبشكل علني بقصد اهانة المسلمين فقررالحاكم الفر

التي تناولت موضوعات تراثية وادبية وتاريخية ودينية ليقاظ كما أصدرت مجموعة من المثقفين التونسيين (جريدة الحاضرة)

.)الفتاة وأصدرت جريدة أسبوعية بئاسم( التونسي الوعي التونسي كما ظهرت حركة تونس
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والبشير علي باش حانبةظهربتونس عدد من المناضلين الذين بدؤوا يشيرون لمساوئ الحتلل ومنهم 1907وفي عام 

بعد ان دعوا عامالفرنسي  تصدت لهما السلطات .ولتدافع عن حقوق التونسيين ركة شباب تونس )ح انشئا(فر اللذانص

الذي اشرفت عليه شركة فرنسية  Tramway Tunis    بمقاطعة استعمال1911 

لجزائروتونساوكما اشرنا من قبل خصعت المغرب لفرنسة التي صارت تحكم كل وليات شمال افريقية الثلثة 1912وفي عام 

ليطالية1940/1911التي خضعت بين ليبية ومملكة /جمهورية 1890والمغرب وموريتانية التي احتلتها فرنسة عام 

من اسبانية ولزالت تعاني حصارا من بعض اشقائها 1975وجمهورية الصحراء المغاربية التي استقلت عام 

،ومساحاتها مجتمعة  المحيط الطلسي  و     البحرالبيض المتوسط     وتمتد حدود الدول الستة بشمال أفريقية على ساحل
40  ومنها /  بمافيها جمهورية الصحراء المغاربية والمناطق المتنازع عليها مع اسبانية      كلم  مليون 6.5  حوالي 

كلم،أي /     الف7      من مساحة الدول الستة ويبلغ طول سواحلها مجتمعة     مليون كم2.250  للجزائرالتي تبلغ مساحتها 
يبلغ عدد سكان  ول الجامعة العربية الفرو اسيوية و  د   من مساحة42  .وتشكل /   من سواحل الوطن العربي بأكمله   30

وفي عام  .    من إجمالي سكان الوطن العربي30  أي /      2015  مليون نسمة حتى عام 100  دول المغرب العربي الستة 
شكلت خمسة منها بئاستثناء جمهورية الصحراء اتحادا ولد ميتا لنه ليس له قادة مخلصين  يعملون على1987

تنميته وتطويره 

جندت فرنسة اللف من مواطني الجزائروتونس والمغرب وبقية مستعمراتها الفرو اسيوية الحرب العالمية الولى وفي أثناء

مثلما فعلت بريطانية والدولة العثمانية وروسية وغيرها واستشهد اللف منهم بمواقع وساحات خارج اوطانهم ولمصالح

واهداف ل تخصها

 عاماعلنهاانعقد مؤتمرفرساي الذي اعتمد على البنود الربعةعشرالتي 1919وفي عام 
كمشروع ليقاف الحرب ..غير ان التفاقيات التي فرضها Wilson الرئيس المريكي 1917

رؤساء الوزراء كليمنصو فرنسة وتشرشل بريطانية واورلندو ايطالية على الشعوب
الخرى كانت قاسية ومهينة 

برئاسة  كل من عبد العزيز الثعالبي ومحمود الماطري  و طالبالحزب الحرالدستوري ( تئاسس بتونس1920وفي اذار 

الحزب الحر ب(الحزب الدستوري القديم مقابل 1934باصلحات ادارية واجتماعية وصجية  وصار يعرف بعدعام مارس 
 وعدد من زملئه  الحبيب بورقيبة الذي أسسه الدوستوري الجدي) د

محمد عليأول نقابة تونسية لم تعمرطويل لن السلطات الفرنسية منعت انشطتها ونفت قائدها  ظهرت1924 وفي
.لخارجبالثعالبي با الذي التحق الحامي

 هجري كتب المناضل الشاعر ابو القاسم الشابي1352م/جمادي الول 1933وفي ايلول 
قصيدة وطنية وعاطفية حماسية صارت تتداول بين غالبية مناضلين1934/1909عاش بين 

 النشيد الوطني لتونس وهي بعنوان,,1956العرب وصارت عام 

 فل بد أن يستجيب القدر الحياة..   أراد     يوما     الشعب إذا

 ولبد لليل أن ينجلي ولبد للقيد أن ينكسر

 تبخر في جوها واندثر الحياة ومن لم يعانقه شوق

 كذلك قالت لي الكائنات وحدثني روحها المستتر

ودمدمت الريح بين الفجاج وفوق الجبال وتحت 

 إذا ما طمحت إلى غاية ركبت المنى ونسيت الحذر

 ومن ل يحب صعود الجبال يعش ابد الدهر بين الحفر

 فعجت بقلبي دماء الشباب وضجت بصدري رياح أخر

 وأطرقت أصغى لقصف الرعود وعزف الرياح ووقع المطر
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يا أم هل تكرهين البشر ؟: وقالت لي الرض لما سئالت

 أبارك في الناس أهل الطموح ومن يستلذ ركوب الخطر

 وألعن من ليماشي الزمان ويقنع بالعيش عيش الحجر

 ويحتقر الميت مهما كبر الحياة هوالكون حي يحب

 وهي ل تقل عن قصائد طاغور الهند وحكمت تركية وحافظ ابراهيم مصر وجواهري 
وسياب وبياتي وبلند ونواب العراق, وصارت تغنى وتنشد بالشوارع والمقاهي ومقرات
الحركات السياسية والمهنية وانتقلت ليس فقط للدول العربيةالفرو اسيوية بل ولدول

اوربية ومنها فرنسة

,

Abul Kasim AL Shabbi,1909/1934, Le Poete de la Liberte

شباب،والمنجي سليم  و يوسف  صالح بن  الحقوقي الحبيب بورقيبة وقرر كل من 1934في اذارو

اخرين النشقاق عن الحزب الدستوري المحافظ / المعتدل وشكلوا حزبا جديدا بئاسم(
.)ونادى بالحكم الذاتي وتعاطف معه بعض الشباب المتحمسينالحزب الحرالدستوري الجديد

الذين ضايقتهم القوات الفرنسية حيث تم اعتقال بورقيبية وعدد من رفاقه وابعدتهم بين
حصلت مظاهرات1938 نيسان 9وفي لجنوب تونس حيث المناطق الصحراوية., 1936/ 1934

بالعاصمة تونس تطالب بئاصلحات ادارية ومالية وتعليمية وتصدت لها الشرطة الفرنسية
وجرحت عددا واعتقلت اخر منهم بورقيبة الذي برز كئاحد رموز المقاومة بتونس التي

كانت تتناغم مع المقاومة بالجارةالجزائر 

 خضعت فرنسة للحتلل اللماني مما شجع الجزائريين والتونسيين1944/1939وفي اثناء الحرب العالمية الثانية بين 

والمغاربة للمشاركة بالمقاومة ضد الوجود الفرنسي فيها وطالبت كل منها باصلحات سياسية وحكم ذاتي 

لمنسحبة من ليبية  لتونس التي صارت احدى ساحات الحروبا اللمانية واليطالية دخلت القوات1942وفي عام 

وتم عزل الباي1943 الذين دخلوا تونس العاصمة في مايس  بالنيابة بين المانية وحلفائها ضد انكلترة وحلفائها

يقاتل النكليزحلفاء فرنسة التي  رحب بالجيش اللماني اليطالي على انه   المنصف لنه 
المنجي سليم و صالح بن يوسف فيما هرب بورقيبة لمصروخلفه بقيادة الحزبعينوا بدله ال مين بايا تحتل بلده و

ولد عامبقيادة النقابي( فرحات شحاد ) التحاد العام التونسي للشغلظهرت بدايات التنظيم النقابي الذي سمي 1946وفي عام 

 ديسمبر عام5 أول سكرتير عام للتحاد العام للعمال التونسي حتي اغتياله في1949 بتونس العاصمة, صار عام 1914

التي أوحت لعصابة اليدي الحمراء بمنزله بالضاحية الجنوبية من تونس العاصمة من قبل السلطات الفرنسية 1952

الفرنسية من المقيمين بتونس لغتياله مخلفا ولدين وبنت  
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1952واغتياله عام 1914الشهيد المناضل النقابي التونسي فرحات حشاد عاش بين 

قررت الحكومة الفرنسية اجراء مفاوضات مع اخر بايات تونس وهو الباي1950 وفي عام
 وشارك فيها الحزب الحر الدستوري الجديد دون التوصل لتفاق مقبول من الطرفين مما ادى لظهورانتفاظة كانونالمين

اعتقلت بعض زعامات الحزب الدستوري منهم الحبيب التي قمعتها القوات الفرنسية بالقوة و1952الثاني 

ومنذ عام كما اشرنا,فرحات حشاد )التابعة للمخابرات الفرنسية بئاغتيال النقابي  الحمراء  اليد  بورقيبة،فيما قامت (منظمة

صار موضوع استقلل تونس من المواضيع التي تم عرضتها امام الهيئة المم المتحدة من قبل بعض اعضائها من1952

ومصر والسودان والعراق وليبية واليمن والسعودية والدول السلميةوهي اندونيسية الدول العربية وهم سورية ولبنان

وايران وتركية وافغانستان وباكستان والبانية على الرغم من معارضة فرنسة احد العضاء الخمسة الدائميين بمجلس المن

الذين لهم حق نقض قراراتها.

والباهي الحبيب بورقيبة البنصالح بن يووسف و على يمينه 
1952 المين العام للمم المتحدة الذي اوستقبلهم بنيويورك عام يو ثانت وعلى يساره الدغم

Piere Mendece Franceاليهودي  أمام تنامي المقاومة بالجزائر أعلن رئيس الوزراء الفرنسيو1954وفي حزيران 

وسمحت بمطلععن رغبة بلده لمنح كل من تونس والمغرب حكما ذاتيا 1958/1954 حكم بيت Rene Contyبعهد الرئيس 

لبي رقيبة وصالح بن يوسف ورفاقهمابالعودة من منفاهم1955حزيران 

 من منفاهما 1953صالح بن يوسف والحبيب بورقيبة عند عودتهما عام  
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1955ايلول من نقس عام 18وشكل في  الستقلل الداخلي وقع بورقيبية على اتفاقية1955 حزيران 3وفي 
 أمين عام الحزب صالح بن يوسف الذي طالب باستقلل كامل.فيما عارضها جديدة شارك فيها أنصار بورقيبةحكومة

 ودخل بصراع مفتوح مع بورقيبةاكثرمن صراعهما ضد فرنسة  1954ودعم الثورة الجزائرية التي اندلعت بمطلع عام 

وتمكن بمكيافيليته اقناع غالبية صفاقس بورقيبة مؤتمرالحزب الدستوري الجديد بمدينة حضر1955وفي تشرين ثاني 

 بفكرة خذ وطالب وعصفورباليد افضل من عشرة على الشجرة).والمؤتمرين بسياسته المعتمدة على (سياسة المراحل

يوسف وجماعته يشكلون اقلية متطرفة وأجبره بورقيبة على مغادرة البلد حيث ذهب للمانية ليتم اغتيالهوصارصالح بن 

تولى المانة العامة والحركة الوطنية التونسية  سنة وكان أحد قادة54عن عم 1961حزيران عام 12بفرانكفورت في 

1952/ 1950 التفاوضية بين محمد شنيق كما تولى وزارة العدل بحكومة الدستوري الجديد  للحزب الحر  
بالحزب الدستوري ورغم.وانقسام مما أدى لحدوث صدام بينهما بورقيبة الستقلل الداخلي الذي قبل به1955 عارض سنةو

 لمصر1956  في حزيران . وغادرحصوله على تأييد عدد كبير من الكوادر الحزبية  فقد تمكن بورقيبة فصله من الحزب

  1961 للمانية التي اغتيل فيها في حزيران 1961بعبد الناصر ثم غادرها قبيل انفصال سورية عنها في ايلول والتقى 

 بتونس1907  أكتوبر11الشهيد الحقوقي صالح بن يووسف عاش 
 من قبل المخابرات التونسيةواتهم بورقيبة بذلك اللمانية  فرانكفورتبمدينة 1961 حزيران 12واغتياله في 

2010 كانون الثاني عام 14و 1956اذار 20-الجمهورية التونسية الولى بين XXI1Iو

وبينما كانت حرب التحرير الجزائرية توقع خسائرا بشرية بالوجود 1956 شباط  29 في
 لتنتهي حقبةذارلمنح تونس الستقلل ا20 افتتحت بباريس مفاوضات أفضت فيالفرنسي بالجزائر 

 استقلل للمغرب لتواجه شعب الجزائر1956.ومنحت بنفس عام عاما 75الحماية التي دامت 

 رئيسان هما .2010/1956الذي صمم على التحرير والحرية وحكم في تونس بين 

 انفرد الحبيب بورقيبة بالسلطةحيث 1987واسقاطه عام 1956الرئيس الحبيب بورقيبة بين اول-

حكومة برئاسته الفوالمجلس  مقاعد جرت انتخابات برلمانية فاز حزبه الحزب الدستوري الجديد بكل 1956 اذار25 ففي 

استمالته باعتباره كان يمثل اهم القوى المعارضة والعمالةشارك معه اربع وزراء من التحاد العام لعمال تونس بقصد و

 تم1956 وفي حزيران وليعوض عن ابعاد العديد من رفاق  الحزب ومنهم صالح بن يوسف ,بالشواطئ والحرف المختلفة 

قررت حكومة بورقيبة منع تعدد الزوجات ال بحالت خاصة وبموافقة1956وفي اب تئاسيس وحدات شرطوية وعسكرية ,

1957 حزيران 25في و.1928الطرفين  مما اعتبر اصلحا اجتماعيا هاما لم يسبقه له ال مصطفى كمال بتركية عام 

تقررالغاء التعليم الملئي1958 وفي عام . رئيسا للجمهورية وتسمية بورقيبةقررمجلس النواب والحكومة الغاء وظيفة الباي 

تم انشاء1958ايلول  الذي كان سائدا بجوامع القيروان والزيتونة وغيرها وظم الطلبة لمدارس الدولة على قلتها ,وفي
صدراول دستورجمهوري برلماني1959كعملة وطنية,وفي حزيران  الدينا رالتونسي الذي أوكلت له مهمة صك البنك المركزي
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حيث لم يكن من99.9العربية السلمية بنسبة /)Piblicite البيعات (رئاسي تونسي وتم انتخاب بورقيبة رئيسا على طريقة 

ينافسه وبقي  حزبه الحزب الدستوري الجديد بقي حزبا وحيدا منفردا بكل مقاعد مجلس النواب الذي حل محل اامجلس

  بعهد الرئيسوبعد ان استقلت الجزائر طلب  اضطر بورقيبة لن يطلب من الحكومة الفرنسية1962وفي عام التئاسيس ,

إجلء ماتبقى من قواتها من شواطئ بنزرت مما دعا  ديكول الذي تعرض لنتقادات كبيرة1969/1958شارل ديكول حكم بين 

من بعض المنظمات السياسية والدينية والعسكرية التي اتهمته بالخيانة لنه وافق على التفاوض مع القيادات الجزائرية ومنح

تسبب بمقتل المئات من المدنيين، ولم بنزرتبلدهم  الستقلل لن يرد على طلب بورقيبة ردا عسكريا بميناء 

ولكسب1962من اذار 23وفي  ,بعد مباحثات طويلة 1963تشرين اول 15 آخر جنودها من تونس إل في باريس تخل

ادعى بورقيبة 1962وفي كانون الول الشارع المحلي قرربورقيبةتنبي النهج الشتراكي الذي لم يعمر طويل ,
بانه هناك محاولة انقلبية واتهم عسكريين ومدنيين وشيوعيين مناوئين

 الحزب الشيوعي التونسي .ومنع نشاط وحكم على اغلبهم بالعداملسياساته النفرادية 
وبعض شخصيات.ضعيفة واصبحت المعارضة تقتصر على  تنظيمات الحزب الدستوري القديموماتبقى من 

أحمد  بورقيبة اسم الحزب الدستوري الجديد لسم الحزب الشتراكي وكلف غير 1964 وفي0مقيمة وهاربة  بالخارج

تطبيق نظام تعاضدي بالقطاعين الزراعي.على امل حقائب وزارية 6 برئاسته ورئاسة الوزارة واسندت له  بن صالح

والبنية والصحة التعليموالتجاري إل أن التجربة مالبثت أن باءت بالفشل وتراكمت الديون رغم التطور النسبي الذي شمل 

رئيسا للوزراء الباهي الدغموتسمية .قرربورقيبة سجن احمد  بن صالح 1969 التحتية والتنظيم العائلي  , وفي عام

ابعطالذي نجحت حكومته باتخاذه جملة اجراء ات ذات  لهادي نويرةاوعزله بعد عام وعين بدله مديرعام البنك المركزي 

12الداعم لمؤسسات التصديرالتي زادت صادراته بالعام التالي / 1972منها قانون نيسان لبرالي 

د المستيريأحمنادى الوزير الحزب الشتراكي الدستوريتم انعقاد مؤتمر1974وفي كانون الثاني عام 
وغالبية اعضاء الحزب بالتعددية السياسية إل أن بورقيبة رفض نتائجه وعقدا مؤتمرا ثانيا بنفس العام
واقنعهم بئاساليب التهديد والوعيد على الستمرار بسياسة الحزب الواحد وبقاؤه هو على رئاس الدولة

وفاجئا المؤتمرون بانه وقع مع العقيد القذافي على وثيقةوحدة بين.وتمكن ان يحجم ويفصل عددا اخر من رفاقه 

تونس وليبية بعد ان وعده القذافي بمده بالمال والسماح لنصف مليون عامل تونسي للعمل بليبية شريطة ال ينتقد غياب اية

1980  الثاني  كانون26 اصلحات دمقراطية ونقابية بليبية غيرانه تراجع عنها فتوترت علقته مع القذافي الذي حاول في

1975 بمحاولة فاشلة لزعزعة استقرارتونس بانزال جماعات بمدينة قفصة وطرد معظم العمال التونسيين ,وفي عام
 دستور جديد  يظمن له البقاء بالسلطة مدى الحياة فيما اصبح الوزيرالول  الهادي نويرةصادق بورقيبة على

كرجال حكم مقابل القوى المعارضة التي كان يقودها الصي اح  محمد  و سكرتير عام الحزب فرحات  عبد ا و وزيرالدفاع

مما قادفي. والوزراء المقربين منها بورقيبة  زوجة   ووسيلة  أمين التحاد العام التونسي للشغل رالحبيب عاشو

الجيش وسقط عددا من الضحايا  لضراب عام تصدى لهلثاني  كانون ا26

فقررت بعض الدول العربية التي سمت نفسها قام انور السادات بزيارة اسرائيل 1978وفي عام 
( رافضة الزيارة ) بمقاطعة مصرومنها تونس التي تقرر نقل الجامعة العربيةلها واختيار

التونسي الشاذلي القليبي رئيسا لها بدلمن المصري 

المؤتمرالعاشرللحزب الشتراكي الدستوري الذى اوصى مجددا بالعمر المديد لبي رقيبةتم انعقاد  1979 وبنفس عام

وبقائة رئيسا مدى الحياة  كما هو حال كل الجبابرة والطغاة وأقيل عبد ا  فرحات من الحزب ومواقعه السياسية وقوي موقع

اقعدته على العمل فخلفه برئاسة الوزارة وزير  دماغية لجلطة 1980رئي سالوزراء الهادي نويرة الذي تعرض في شباط 

تمحيث ) انتخابات تشريعية تعددية( 1981رفع شعارالنفتاح ونظم في تشرين ثاني .الذي محمد مزاليالتربية السابق 

وسجن بعض قادتها.. لممارسة نشاطها حركة التجاه السلميةبنيما لم ترخص  الحزب الشيوعي ارفع الحظرعن

وبسبب التزوير الذي حصل بالنتخابات لم يتم انتخاب اي حزب بالبرلمان الذي بقي احادي التوجه

لفوسفاتاوتراجع سعرلخبزاالمحروقات ومضاعفة الحكومة لسعرولدولرا بعد ارتفاع قيمة و1984في كانون الثاني  و
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/1962
http://ar.wikipedia.org/wiki/1963
http://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB_%D8%A8%D9%86%D8%B2%D8%B1%D8%AA


بتعطيل عمل قوات إدريس قيقة حدثت ما سمي (مظاهرات الخبز ) فاتهم وزيرالداخليةلتونسية مما زاد من عدد العاطلين وا

طرد القذافي1985 وفي عام. المن لتأزيم الوضع لغايات سياسية وخطب بورقيبة خطابا مختصرا لتهدئة الشارع
الفا اخرى من العمال بقصد مضايقة الحكومة التونسية 

 الذينAL Mosad  المووساد قام عشرون ارهابيا من عصابات 1988       أبريل16وفي مساء 
 أربع سفن وغواصتين وزوارق مطاطية وطائرتين عموديتين للمساندة علىجلبتهم  

،وبدعم من عملء تونسيين وبئإستخدام بطاقاتتونس في ميناء قرطاجشاطئ الرواد قرب 
هوية لصيادين لبنانيين خطفواليصلوا لمقر منظمة التحرير.بتونس التي كان يتواجد فيها

 وانتظروه ليغادر لداره فتبعوه وقتلوا حراسه بطلقات1935(خليل ابراهيم الوزير) مواليد 
صامتة وتوجه اربع منهم لغرفته وأطلقوا عليه اكثر من مائة طلقة اصابته سبعون منها
وبحظور زوجته وإبنه نضال ولم تقم اية دولة اوربية او امريكية بادانة هذا العمل الرهابي الجرامي

الذي تعرضت له تونس واحد القادة الفلسطينيين .

القائد خليل الوزير واحد من الف شهداء فلسطين

رشيدالزمة القتصادية  فاقال ابو رقيبة ورئيس وزراءه  محمد مزالي وعين القتصادي استمرت 1986 في نيسان عامو

وزيرا للداخلية وطلق  بورقيبة زوجته الوسيلة وإبعد ولده زين العابدين بن عليفيما صار صفرالذي كان وزيرا للقتصاد 

استطاع فرض سيطرته على لذي. االمقربة من بن علي وساوسي  وسعيدة  وبعض مستشاريه فيما تضاعف نفوذ بنت أخته

1987تشرين الول  2 ،,وفيحركة التجاه السلمي الجهزة المنية ليجد نفسه الرجل القوي بظل تصاعد الصدام مع
وزيرا أول( رئيسا للوزراء ) وأمينا عاما للحزب مع ابقاءه وزيراقرربورقيبة تعين زين العبدين بن علي 

.مما مكنه لن يقوم بانقلب ابيض ضد الرئيس الحيبيب بورقيبة بانه اعلن عن عزلهللداخلية

بسبب مرضه ,

 كانون الثاني عام14 واسقاطه في 1987الرئيس الجنرال الشرطوي زين العابدين بن على بين وثانيا- 
2010,,

 بئان الرئيس بورقيبة لم يعد قادرا على علي أعلن وزير الداخلية زين العابدين بن 1987  تشرين الثاني7في 

ممارسة صلحياته نظرا لمرضه المزمن ولكي ل تقع البلد فريسة الفوضى للطامعين بالسلطة فانه تشاورمع قيادات الحزب

وادمى القسم بنفس اليوماجراء انتخابات جديدة .الشتراكي الدستوري  الذين لم يسميهم بئانهم منحوه ثقة قيادة البلد لحين 

 نيسان6في امام رئيس المحكمة الدستورية وفرض اقامة جبرية على بورقيبة ولم يسمح لحد زيارته حتى وفاته عام 

وافرج عن محكمة أمن الدولة واعلن بانه الغى مبدئا الرئاسة مدى الحياة  وألغىعن عمر سبعة وتسعين سنة 2000

المعارضين من السلميين والنقابيين المعتقلين في حين حافظ على نفس التركيبة الحكومية بئاستثناء الوزارات التي كان

. الذي اجبرعلى البتعاد عن الحياة السياسية كمحمد الصيماح يتولها منافسوه

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%91%D8%A7%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3)&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_7_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1_1987
http://ar.wikipedia.org/wiki/1987
http://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/1986
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/1988
https://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/1985
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Abu_Jihad_al-Wazir.jpg


التجمع الدستوري الدمقراطي  إلى يالحزب الشتراكي الدوستور زين العابدين بدوره اسم بد ل 1988 في شباطو

 عدل بدوره الدستور الذي عدله قبله بورقيبة ليوسع من صلحياته1988 وفي تموز 

انتخابات رئاسية جائت نتائجها  لصالحه ومثلها النتخابات البرلمانية التي فاز حزبه باغلبيتها ولمنظم 1989في نيسان و

يحصل على أي مقعد مرشحو الحزاب الخرى فانسحب احمد المستيري من الحياة العامة وغادركل من رئيس الحركة

 لفرنسة فيما عيمن مقربيين له بأهموالطبيب الجراح المنصف المرزوقيالسلمية الدكتور المؤرخ راشد الغنوشي لبريطانية 

حركةقادتها معارضةسياسيةفبدأت بوادر  .مفاصل الدولة وجدمد هياكل الحزب التجمع بإدخال آلف من المنخرطين الجدد

لتي دخلت يصراع جديد مع بن علي الذي اتهمها بمحاولة قلباالسم الجديد للتجاه السلمي بقيادة الغنوشي وهو النهضة

النظام وبأحداث عنف متفرقة فلحق أعضاءها وحاكم بعض قادتها أمام القضاء العسكري فيما اختفى اوهرب من استطاع

.لخارج البلد

 بن علي نفسهرشح1999 وفي عام.99.99/بن علي رئيسا  بدون منافس بنسبة عيد انتخاب ا1994وفي عام 

 مما يعني بئان بن علي99للمرة الرابعة للرئاسة ورغم وجود مرشحين آخرين فقد فاز مرة أخرى بنسبة فاقت/
.وليس له أي نية للصلحكان مصمما على البقاء بالسلطة كسابقه بورقيبة مدى الحياة 

احتجاجا إضرابا عن الطعام توفيق بن بريك مظاهرات ذات طابع اجتماعي وخاض الصحفيتم تنظيم  2000 في شباطو

تغييرات بمواقفها المساندة حركة التجديد واظهرت المؤتمر من أجل الجمهورية وأسس حزبحرية التعبير على غياب

 لحداث تعديلت دستورية لتمديد وليتهستفتائا ا نظم 2002للسياسات المتغطرسة لبن علي الذي قرر عام 

ومروان بلحسن واخوتها )الطرابلسي  ليلى بدئا يتزايد نفوذ الزوجة الثانية للرئيس بن علي (2003 وفي مطلع عام 

الذين اصبحوا يسيطرون على قطاعات شاسعة من سليم شيبوب وصهره الول وصخرالماطري وعماد الطرابلسي المبروك

القتصاد حيث صارت القرارات الهامة كما بالعراق بعهد صدام وبمصر بعهد حسني مبارك وسورية /بشاروليبية/ القذافي وعلي

من قبل اشخاص مرتبطين صالح / اليمن وجزائر/بوتفليقة وغيرهم من الحكام العرب والمسلمين بئافريقية واسية تقرر

بالرؤساء والملوك  وعوائلهم والمقربين منهم وليس من خلل البرلمانات والحكومات  

التونسية لجنة طالبت بإصلحات ادارية وضرائبية وسياسية ولم يستجب لها  شكلت المعارضة 2005 تشرين اول 18فيو

 بدئا بن علي يعد العدة لخوض انتخابات رئاسية سادسة يكون هوالمرشح الوحيد فيها جوبهت بحملة مضادة2010 وفي عام

ضدالتمديد .

20111كانون الثاني 4بدئ الثورةفي 

 مواليد منطقة سيدي9كان البائع المتجول طلرق الطيب الملقب ( محمد البو عزيزي2010 كانون الول 17في فجر الجمعة

وحاولوا يجر عربته الملئا بالخظر والفواكه متوجها بها للسوق فاعترضه بعض عناصر الشرطة 1984 اذار 29بو زيد في 

حاول إقناعف الواقعة هعم. فرئا مصادرة بضاعتهمنعه من الذهاب للسوق لشدة الزدحام كما حاولوا 
مأمورلذهب العم ف.فلم يوافقوا سوق طلبا للرزقللعناصر الشرطة بأن يدعوا الرجل يكمل طريقه 

 برفقة شرطيينكانت التي )فادية حمدي (الشرطة وطلب مساعدته، واوستجاب وطلب من الشرطية
ولكنها اوستشاطت غضبا لتصال عم البوعزيزي( مجبرة )اول المر اوستجابت ف.آخرين أن تدعه وشأنه

لسوق مرة أخرى وبدأت مصادرة بضاعة البوعزيزي ووضعت أولع زميلها لمواعترضته ثانية .بالمأمور
حمل الثانية اعترضها البوعزيزي فدفعته وضربتهبوعندما شرعت الشرطوية سيارتها بوسلة فاكهة 

دفعته هي ورفيقاها فأوقعوه أرضاا وأخذوا الميزانف وحاول مرة أخرى منعها،ه ميزاناخذحاولت و.بهراوتها
 نفسه وانفجرهعز ت علىف. شاهدا 50بتوجيه صفعة على وجهه أمام حوالي فادية قامت الشرطية ثم 

لماذا تفعلين:  صاح قائلشهوداوبحسب الباعة وباقي الشهود الذين كانوا .يبكي من شدة الخجل
.حاول أن يلتقى بأحد المسؤولين لكن دون جدوىو هذا بي؟ أنا إنسان بسيط، ل أريد وسوى أن أعمل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/2010
http://ar.wikipedia.org/wiki/2005
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B4%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AE%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1_2002_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D9%85%D9%86_%D8%A3%D8%AC%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82_%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/2000
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%81%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/1999
http://ar.wikipedia.org/wiki/1994
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%82%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/1989
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%81%D8%B1%D9%8A


فسه ولكنهم لم يأخذوا كلمه على محملللسوق وأخبر زملءه الباعة بأنه وسوف يشعل النارلثم عاد
.جسدهبوأضرم النار ) ثنر(أمام مبنى البلدية ووسكب على نفسه مخفف الصباغ . غير انه ذهب الجد

ولم.لم يأت أحدواتصلوا بالشرطة .فات الحريق ولكنها كانت فارغةئطفبعض موأوسرع الناس وأحضروا
نقلهوتم  بعد ان احترقت معظم ملبسه وبعض اطرافه تصل وسيارة الوسعاف إل بعد وساعة ونصف 

 في محاولة لتهدئةزين العابدين بن عليحيث زاره ,مركز الصابات والحروق البليغة ببنعروسإلى 
. الوضاع وإمتصاص الغضب الشعبي

 

.المشفى لتهدئة الحتجاجاتب يزور محمد البوعزيزي زين العابدين بن عليالرئيس  المخلوع 

 مما ادى لخروج آلف التونسيين الذين يوما17 توفي محمد البوعزيزي اي بعد 2011 كانون الثاني 4و في 

يشعرون بالظلم والحرمان والبطالة وعدم المساواة بالفرص المختلفة والستبداد والنفراد بالسلطة وتصدت لهم شرطة بن علي

وقتلت بعضا منهم وجرحت اخرين غير ان المتظاهرين كانوا بتزايد ليس فقط بالعاصمة بل بكل المدن التونسية الكبرى مما

2014 على إقالة وزيرالداخلية واقسم بانه لن يرشح نفسه لنتخابات الرئاسة عام زين العابدين بن علي أجبرت الرئيس
لكن  على مواقع النترنيت و خفض أسعار بعض المنتجات الغذائية الساسية 2005والغى الحجب الذي فرضه منذ عام 

الحتجاجات توسعت وازدادت شدتها وحطمت بعض المباني الحزب الحاكم وتعاطفت مع الثوار المتطاهرين من الرجال والنساء

  كانون الثاني14 يوم الجمعة بعض القيادات الشرطوية والعسكرية  التي نصحت الرئيس بن على التخلي عن السلطة

للسعوديةبعد ان اخذوا الكثير مما خف وزنه وزاد ثمنهوغادر البلد سرامع زوجته .2011

( ثورة الياسمين اوقورة2011 كانون الثاني 14-الجمهورية التونسية الثانية في XXIVو
الحرية والكرامة لربيع العربي المزهر بتونس فقط )

اخر رئيس وزراء بن علي وبصفة مؤقنة رئاسة الجمهورية حسب محمد الغنوشي تولى 2014 كانون الثاني 14في نفس يوم 

اعلن ( فراغ السلطة السياسية العليا المجلس الدستوري لكن. وحظرالتجول حالة الطوارئ واعلن الدستور من 56المادة  

وبصورة مؤقتة ايظا لحينرئاسة الجمهورية  مجلس النواب بعيد هروب الرئيس وقرربان  يتولي (فؤاد المبزع) رئيس

ا 60  /45إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلل فترة من  .وتم اطلق سراح المعتقلين السياسينيوم 
وحل الباجي قائد السيسي  محل محمد الغنوشي برئاسة الوزراء  وعودة المنفيين منهم 

 الحاكم ومنع من ممارسة العمل السياسي كمامقراطيالدالتجمع الدستوري  حل حزبتقرر  2011 من اذار9في و

 والحزب الوطني وحركة الخوان المسلمين بمصر وهي سياسة اقصاء خاطئة وتعبر2003حصل لحزب البعث بالعراق عام 

المقصرين كله على خطئا بل يجب تحديد المسؤولية ومحاسبة عن ردود افعال لنه ل يوجد حزب او دين او شعب

لكي ل يحترق الخضر بسعير اليابس 

الهيئة العليا من ممثلي كافة الحزاب السياسية والنقابات إنشاءتم  2011 ن اذارم 15 فيو
 اذار من  23 فيالتي قررت والجمعيات المدنية بئاعتبارها وسلطة تشريعية   والهيئات والمنظمات 

.وتعديلته المتكررة وتكليف لجنة لعداد دستور جديد1959بدستور تونس  العملتجميد  2011

اكثر عدل وتحررا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_1959
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_1959
http://ar.wikipedia.org/wiki/2011
http://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7_%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82_%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7_%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82_%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7_%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82_%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/2011
http://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/2011
http://ar.wikipedia.org/wiki/9_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8_(%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/2011
http://ar.wikipedia.org/wiki/2014
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A
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https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%81%D9%89.jpg&filetimestamp=20110115184225&


التي ستنظم وتشرف على أول الهيئة العليا المستقلة للنتخابات إنشاءقررت الهيئة العليا  2011 نيسان18وفي 

وفازالمجلس الوطني التأسيسي أول انتخابات لعضاء  2011اول  تشرين 23 انتخابات برلمانية ورئاسية حرة جرت في

 اول كانون10في وبأغلبية غير مطلقة وقررت تشكيل ن ائتلف ثلثي بينها وبين حزبين أخرين , حركة النهضة مرشحو

ول دستور تونسي يقر مبدئا( فصل السلطات)اصادق مجلس النواب على 2011
1924كثاني دولة بعد تركية التي طبقته من ذعام •

 المناضلقرر اغلبية نواب المجلس التئاسيسي الول بالغلبية انتخاب2010انون الول ك 13  وفي

انونك 24 اول رئيس  للجمهورية بعد الثورة واعيد انتخابه بالغلبية البرلمانية ,وفي المنصف المرزوقيوالطبيب الجراح 

النهظةحركة من  حمادي الجبالي وافق نواب المجلس التئاسيسي بالغلبية تسمية  1 201 الول

 وكان المين العام1964 مواليد  شكري بلعيد إغتيال الحقوقي الماركسي  تم 2013 شباط 6وفي رئيسا للوزراء ,

الحكومة ومن بين أشدم منتقدي آداء الجبهة الشعبية.وأحد مؤسسي لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموح د
.وانا اتوقع ان تكونوزارة الداخلية حسبأنصار الشريعة منتمين لتيار فاغتيل أمام منزله من قبل مجهولين الئتلفية 

قامت مظاهرات عارمة بالبلدالصهيونية والمخابرات الفرنسية وبعض العملء والرجعين وراء ذلك.و

 اضرابا عاما العام التونسي للشغل  التحاد واعلن 

•

2013/1964الشهيد المناضل شكري بلعيد عاش بين 

رئيس احركة النهضةمن ) علي العريضوافق مجلس النواب على استقالة حمادي الجبالي وتسمية ( 2013ن ذار م 15 وفي

من قبل تونس العاصمة أمام منزله في محمد ابراهمي إغتيال المعارض اليساريتم  2013 حزيران 25 للوزراء ,وفي

. وانا اتوقع ان تكون المخابرات الصهيونيةوزارة الداخلية حسب أنصار الشريعةالمنتمي لتيار بوبكر الحكيم 
دستور   التئاسيسي علىمن اعضاء216/200صادق 2014  كانون الثاني 26في والفرنسية وراء ذلك, 

وافق غالبية نواب حركة النهضة  ومعهم 2014 كانون الثاني 29وفي لتونسية بعد الثورة ,الجمهورية ا
ا للوزراء مما يدل على ان حركة ) جمعة  مهدي (نواب اخرين على تسمية الحقوقي المستقل  رئيس 

النهضة برئيسها الغنوشي وكوادرها ادركوا بئان العبرة ليس النفراد بالسلطة ول قيادتها بل المشاركة بها وهذا دليل وعي

ستراتيجي لم يعده السلميون العرب حتى الن وخاصة حركة الخوان المسلمين التي ضيعت فرصتها بخدمة مصر والمصريين

 وحتى الن مثلما اخطئا حزب البعث بالعراق ويخطئا حتى الن حزب البعث بسورية وحزب1928التي نشئات بينهم منذ عام 

الدعوة بمحاولته الهيمنة على السلطة بالعراق  

الرئيس الطبيب منصف  المنصف المرزوقي 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_(2014)
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http://ar.wikipedia.org/wiki/2014
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
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http://ar.wikipedia.org/wiki/2013
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3)
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%83%D8%A7_(%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3)
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3)
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 انعكاسات الثورةالشعبية  الفرنسية 
.ومنها مصر التيبعدد من الدول العربية الحتجاجات والثورات كما  كانت الثورة التونسية المفجر الرئيسي لسلسلة من

اطاحت باللواء الطيار حسني مبارك الذي احيل هو وولديه ومعظم حكومته للمحاكم
ومعمر القذافي الذي اغتيل مع عدد من ابنائه وازلمه وباليمن حيث تم هروب العقيد علي
صالح للسعودية ملتحقا بزين العابدين بن علي وبسورية حيث يواجه الطبيب بشار السد
مقاومة شعبية تحولت لصراع دولي بين اسرائيل ومعها الوليات المتحدة والدول الوربية

الغربية اعضاء حلف الطلسي ومعهم حكام السعودية وقطر من جهة ومن جهة اخرى
ايران والعراق وحزب ا اوالتحاد السوفياتي الذين يدعمون السد الذي ل يقل بؤسا عن

المبراطور نيرون الذي احرق رومة وجلس على مرتفع يتفرج عليها .وهو ما يحصل الن
بدمشق وحلب والرقة وغيرها وهي تحرق بنيران معادية اسرائيلية امريكية وصديقة

سعودية/ قطرية / اردنية,

حيث فاز بفارق طفيف2015وثانيا -الرئيس التونسي الباجي سيسي,, منذ مطلع عام 
على الرئيس المرزوقي الذي دعمته حركة النهظة برئاسة الفيلسوف السلمي (راشد

الغنوشي) الذي استوعب جيدا عيوب الستبداد والنفراد بالسلطة ويؤمن بئان السلم ل
يتعارض مطلقا مع الحريات العامة والخاصة والشورى والتشاور التي لها اسماء عديدة

منها الدمقراطية وان العبرة بالحكم هو خدمة الرض والبشر قبل خدمة ا الفردية
والخاصة .ولذلك فان حركة النهظة بتونس تشبه بتوجهاتها الصلحية والنفتاحية

والتعايشية مع القوى المحلية والقليمية والدولية بما قد يفوق توجهات حزب العدالة
والحرية بتركية برئاسة اوردوغان وفريقه الذين يحكمون تركية بنوع من الدمقراطية

الهادئة تفوق كثيرا بانفتاحها على القوى والشعوب الخرى عن ولية الفقيه بايران وتجربة
وحتى الن .ومتجاوزة تخلف ورجعية الحركة2003الحزاب الشيعية بالعراق منذ عام 

الوهابية بالسعودية والحركة الزيدية باليمن والحركة الباظية بسلطنة عمان وحزب البعث
بسورية 

-الحزاب السياسية بتونس .XXVو
تئاسس الحزب الدستوري 1920في عام 
و1956تئاسس الحزب الدستوري الجديد برئاسة الحبيب بورقيبة حكم بين 1934وفي اذار

remplacement du Parti socialisteو ابدله باسم 1987اسقاطه من قبل الجنرال بن علي عام 
destourien الغاء الحزب  2011اذار 9 وتم في 2011 وبقي يحكم البلد حتى اسقاطه عامil

est dissous le 9 mars  2011suite à la révolution   tunisienne. 
 تئاسست حركة النهظة السلمية برئاسةراشد الغنوشي 1972وفي عام 
تئاسست حركة الوحدة الشعبية برئاسة احمد بن صالح .1973وفي عام 
 تاسست كل من حركة الشتراكين الديمقراطيين .وحزب الوحدة1983وفي عام 
الشعبيية. 
تئاسس حزبا التحاد الدمقراطي الوحدوي .والحزب الجتماعي التحرري .1988وفي عام 
التكتل الدمقراطي من أجل العمل والحريات . تئاسس 2002وفي عام 
 . حزب البعثتئاسس 2005وفي عام 
حزب تونس الخضرراء.و الحزب الشتراكي وحزب العمل . تئاسس كل من 2006وفي عام 
 حركة الجمهورية برئاسة طارق المكي ..2007تئاسست بكندة 2007وفي عام 

 كان هناك مائة واربعة عشر حزبا وحركة2011 كانون الثاني 14وقبل ثورة ( البنفسج ) 
 وتنظيما سريا غير معترف بها من النظام السابق 

  Partis politiques non reconnus sous le régime du président Ben Ali 
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-3-حزب الشباب الدمقراطي و 2-حزب الكرامة والمساواة و1وتم العتراف بها اهمها 
-الحركة الوطنية5-حركة الصلح والعدالة الجتماعية .و4حزب حركةالعدالة والمساوات و

-حركة9-حركة احرار تونس .و8-حركة الشباب و7-حزب الوطن .و6وللعدالة والتنمية 
-حزب12-حركة شاب تونس و11-حزب الحرية من اجل العدالة و10الحرية والتنمية .و 

-حزب13المؤتمر من اجل الجمهورية وهو حزب الرئيس الطبيب منصف المرزوقي .و
-حزب16-حزب الوطنيين الدمقراطيين .و15-حزب العدالة والحرية .و14المستقبل .و
 -حزب العمال1986 عام 19-الحزب الجمهوري.و18-حزب الكرامة .و17شاب الثورة و

-حزب21-الحزب الجمهوري للحرية والعدالة .و20الشيوعيين برئاسة حمة الحمامي و
-حزب الكرامة24-حزب الطليعة العربي و 23حزب العدلة والتنمية و22اللقاء الشبابي .و 

-حزب اليسار الحديث .و27-حركة الشعب الوحدي .و26-حزب النضال النقدمي .و25و 
-31-الحزب الشعبي للحرية .و 30-اللقاء الصلحي .و29-الحزب اللبرالي المغاربي و28

-34-حزب اقاق تونس .و 33.وحزب المجد .و 2011 كانون الثاني (جانفي ) 14حزب قوى 
-حزب التحاد الشعبي الجمهوري .و36-حزب الكرامة والديمقراطية .و35حزب المبادرة .و 

40-حزب الصلالدستوري ,و39-الجبهة الشعبية .و38-التحالف الوطني للسلم .و 37
-التحالف من43-حزب الستقلل .و 42-حزب الجمهوريين و 41حزب الصلح الحتماعي  ,و

-حزب47-حزب العمل .و46-حزب الوفاق .و45-حزب العدالة والتنمية .و44اجل تونس .و 
-الحركة الصلحية50-الحركة الديمقراطية و49 حزب الوفاء لتونس .و 48تونس الكرامة و

-حزب الشعب .و54حزب الكرامة و 53-حزب الوحدة والصلح و 52-حركة الفضيلة .و 51,و
-حركة59-حزب الرادة .و58-حزب المة .و 57-حركة التقدم .و56-حركة بلدي .و55

 -الحزب63-حزب المسؤولية .و 62-حزب التحاد .و61-حزب العدالة .و60مواطنة و
-حزب تونس الحديثة .و66-حزب المانة .و 65-الحزب الدستوري الحر .و 64الدمقراطي .و

-الحزب التقدمي69-حزب صوت الجمهورية .و 68-الحركة التونسية للعمل المغاربي و 67
-74-حزب المة  و73-تيارالغد .و 72-المؤتمر الوطني و 71-حركة تونس الجديدة و 70و

-الحركة الماركسية 75حركة الثقافة و

 .وحزب السلم والحزبتونس  حزب التحرير كما توجد احزاب  لم يتم ترخيصها وهي 
السني والحزب الحر الشعبي الديمقراطي والحزب الدمقراطي الليبرالي.وحزب الحرية

والكرامة وحزب الوحدة العربية والسلمية وحزب العدالة والتنمية وحزب التوحيد والصلح
.علما بان الشعب ليعرف الغالبية العظمى لهذه الحزاب المدعوة للتعريف بنفسها إن

أرادت الستمراربالعمل  
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Le السياسة بالمملكة المغربية (المغرب القصى ).Chapitre Vالفصل الخامس -
Maroc

-ل ينفصل تاريع المغرب ( المغرب القصى )عن دول شمال افريقية وهي موريتانية اقصى شمال افريقيةوالجزائر ( المغرب1
الوسط ) وتونس (المغرب الدنى ) 

45من البربر والقبيل وشعوب افريقية اخرى و /55-سكانها الحاليون .,,مليون منهم /IIو
من العرب المهاجرين لها منذاواسط القرن السابع الميلد 

05.و /بكل شمال وغرب افريقية f مع شيوع المذهب المالكي99-اديانها.,,السلم/IIIو
من اليهود, 05من المسيحيين و /

ولغاتها البربرية والعربية والفرنسية التي هي الكثر انتشار•
•

-ثرواتها.,,الزراعة والصيد البحري المتوسطي والمحيطي( الطلسي) والفوسفاتIVو
والمعادن الخرى 

-تاريخها ,,,يمتد هو الخر طويل حيث اشارت بعض حفرياتها بجبال الطلس القصىVو
الف سنة قم3بان النسان قطنها منذ 

قم خضعت شواطئها لنفوذ الفينيقيين الذين بنوا عدة محطات بحرية42/814-بين VIو
على بحري الحمر والمتوسط بشواطئ موطنهم صور بلبنان ومنه نشطوا تجاريابشواطئ

سورية وفلسطين ومصر وجعلوا من قرطاجة التونسية مقرا لهم لنشرنفوذهم التجاري
والسياسي على بعض بلدان اوربة وخاصة اسبانية وايطالية التي دخلوا معها بمعارك

عديدة قادها (حامي الكار وولده هانيبعل) الذي وصل بجنده لضواحي رومةالتي توحدت
ضده واجبرته على التراجع ولحقت جنده حتى قرطاجة التي حطمها الرومان كما حكموا

من قبلها (انتقاماايظا) مدن اثينة وسبارطة ومقدونيةاليونانية.كما اشرنا

)موريتانيةمملكة ة ( منها امارقم ظهر امارات / ممالك بربرية (امازيغية)284/46-بين VIIو
وظهرت فيها عدةمدن منها طنجة وتاموسيدة وزليل وليلى وسالة 

م خضعت المغرب ودول شمال افريقية للرومان الذين فرضوا على429قم و 42-بين VIIIو
من المحصولت الزراعية والحيوانية .10/1اهلها ضريبة العشر اي 

م عاش الفيلسوف البربري المازيغي الجزائري المسيحي القديس430/354-بين IXو
Augustan ونشر المسيحية بدول شمال افريقية.
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الجرمانية الذينLes Windals خضعت دول شمال افريقية لقبائل  534/429-بين Xو•
م رومة ونشروا نفوذهم على معظم اجزاء ايطالية وتبنوا المذهب476اسقطوا عام 

(اريوس ) القائم على فكرة /نظرية / مبدئا/ عقيدة كون السيد المسيح عيسى ابن مريم
هو ابن يوسف النجار وله طبيعة واحدة بشرية ويتمتع شئانه شئان كل الرسل والنبياء
بقدرات عقلية وفلسفية وروحية متفوقة اقلقت خصومه اليهود والرومان الذين ساهموا
باعدامه .وهو ما ليقره القرئان الذي يرى بئانه ولد من مريم (العذراء) وانه لم يصلب هو

بل صلب شخص شبيه له فيما صعد هو للسماء دون ان يحدد بئاية طبقة منها .

م انقسمت المبراطورية الرومانية لقسمين هما .395-في عام XIو

م دول بلد الشام395قم و 63المبراطورية الرومانية الغربية عاصمتها رومة وحكمت بين •
الربعة وبلد النيل وليبية ودول شمال افريقية الربعة ومقاطعات اوربية بفرنسة واسبانية

م القبائل الجرمانية الوندالية476ولم تستمر طويل حيث اسقطتها عام 
•

/395والمبراطورية الرومانية الشرقية البيزنطية عاصمتها القسطنطينية وحكمت بين
م مقاطعات شمال افريقيةومقاطعات بلد الشام وعاشت حتى سقوطها على يدي648

 1453العثمانيين عام 

م جاء السلم من موانئ السكندرية المصري على المتوسط من648في عام -XIIو
خلل حملة عسكرية وحطت بشواطئ دول شمال افريقية بعهد الخليفة عثمان بن عفان

م وصارت المغرب مع تونس والجزائر ولية اسلمية وحكمها عدة ولة658/644حكم بين 
م656/622يتم تعيينهم من المدينة بالحجازحيث كانت مقر الحكم السلمي الول بين 

مكما1258/750م ومن بغداد بين 750/660م ومن دمشق بين 660/656ومن الكوفة بين 
اشرنا عند الحديث عن تونس و قبل ظهور النفوذ العثماني بمعظم الدول العربية بين

ولم يطئا المغرب التي فضلت السبان على العثمانيين 1918/1517

86 / م705 م وبعهد الخليفة الموي الوليد بن عبد الملك حكم بين711-في عام XIIIو
عبرت مينائي طنجة وسبتةبئاقصى شمال افريقية ( المغرب)هجري 96 /م715وهجري 

الف مقاتل وببواخر13بقيادة موسى بن نصير وطارق بن زياد البربري ومعهما حوالي 
بسيطة وقديمة وغبروا للجهة الخرى من المتوسط حيث يقع جبل سمي ول يزال بئاسم

(جبل طارق ),ودخوا ما يسمى (شواطئ شبه جزيرة ايبريةاي اسبانية والبرتغال )
مساحة اسبانية4/3واستقروا بالمقاطعات الجنوبية منها وهي (الندلس) التي تشكل 

وكان معظم هؤلء الجنود الفاتحين من ابناء البربرية من بلدان شمال افريقية وخاصة من
المغرب والجزائر من قبائل (البكوريين والميرييين والوطاسيينن والزيريين والصنهاجيين

والمرابطين والموحدين) وغيرهم
•

-كمعظم الوليات السلمية البعيدة عن المركز وهو العهد الموي بدمشق بينXIVو
م ولسوء ادارتيهما ظهرت بوليات شمال1258 /750 ثم العباسي بغداد بين 750/661

افريقية هي الخرى كما ظهرت ببلد فارس وما وراءها شرقا وبلد النيل حركات مذهبية
او قومية منها,,

•

م برئاسة عبد الرحمن وهو من اصول جزائرية874/776-حركة الخوارج الباظية بين 1
م وخلفه784/776م واليا على القيروان بتونس و بويع امامابين 758امازيغية كان منذ عام 
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م وابو حاتم الباضي حتى868م ثم ابو سعيد حتى عام 825ولده محمد العباب حتى عام 
م.وهي امتداد لحركة الخوارج بجنوب العراق والبحرين ومن بقياها حتى الن بسلطة874

عمان 

للمغرب788م برئاسة ادريس الول الذي وصل عام 979/788-امارة الدارسة.بين 2و
ولقى تعاطفا بعيد سقوط الدولة الموية بالشام وبقائها بالندلس و لحظ تنكر العباسيين

م بتدبير من803لبناء اعمامهم العلويين فئاعلن عن نفسه اميرا غير انه اغتيل عام 
م فخلفه ولده ادريس الثاني809/786الخليفة العباسي هارون الرشيد الذي حكم بين 

الذي بنى مدينة فاس بالمغرب ومد نفوذه حتى مدينة تلمسان الجزائرية 
•

 هجري قبيلةارسلها هارون الرشيد296م/ 909هجري و 184م/800-امارة الغالبةبين 3و
العباسي ليقضون على الدارة والحركات المناوئة لهم 

•

هجري. نسبة لفاطمة بنت359م/969هجري و 351م/909-امارة الفاطميين بين 4و
محمد وهي حركة مناوئة للعباسيين بقيادة عبد ا الملقب (ىالشيعي )وصار لهم نفوذ

هجري حيث امرالخليفة العباسي التصدي359م/969واسع بشمال افريقية حتى عام 
هجري.507م/1172/969لهم فهربوا لمصر وحكموا فيها بين 

• 
الذين Les Ziritesم كفرع قبيلة 1151/1007-امارة الجادية الصنهاجية المازيعية بين 5و

 م1554/1235حكموا هم ايظا بين 

أول دولة بوليات موريتانيةم 1147/1058ادارة المرابطون المازيغون مركزهم مراكش بين -6و
بعد تحالف عدد من قبائلها و سيطرتها على الطرق التجارية وتبنت  العصبية القومية اعتمدت علىووالمعرب وتونس 

.) وسيطرت على مساحاتواطلقت على نفسها (دولة الرباط والصلحالسني المذهب المالكي الشعري 
جنوب ا،وعرفت أوجنهرالسنغال  وحوض شنقيط غربا وبلد  المحيط الطلسيبين جغرافية واسعة تمتد

معركةواتخذها عاصمة ودخل الندلس وأخضعها بعد(  مراكش) الذي أسس  يوسف بن تاشفين امتدادها بعهد المير (
وجنوبا وبنو حماد بنو زيري  واراغون والنفاروالمسيحية وشرقاممالك قشتالةوتجاوزسلطانه شمال ) الزلقة
.،كل من امبراطوريتي مالي وغانة بحكم المرالواقعالصحراء،

 بلدان شمال افريقيةموريتانية والمغرب حكمت ألمازيغيةمن القبائل م 1271/1121-قئل الموحدون بين7و
بن علي الكومي  عبد المؤمن وصار اميره  محمد بن تومرتأتباع هم   ووالجزائر وتونس وليبية ومعهن الندلس

1147 واحتل عامالمغرب القصى  على1133 يستحوذ عام واستطاع انم1163 /1130اش بين ع
1154 /1146بين والندلس1160 عامليبية تونس وومن ثم على (الجزائر ) والمغرب الوسطمراكش 
1163/1130عبد المؤمن ين علي حكم بين .برئاسة مقر تواجد الوالي الموحدي إشبيلية وصارت 

ويعقوب الملقب المنصور بين1184/1163وحكم من بعد كل من ولده يوسف الول بين 
وعبد1224/1213 ويوسف المستنصر بين 1213/1199 ومحمد الناصر بين 1199/1184

 ويحى المعتصم بين1127/1224 وعبد ا العادل بين 1124الواحد الذي تم عزله عام 
1242/1232 وعبد الواحد الرشيد بين 1232/1230وادريس المئامون بين 1230/1227

 وادريس الواثق1266/ 1248 وعمر المرتضى بين1248//1242وسعيد ابو الحسن بين 
1272/1266بين 

 

-الطماع السبانيةبالمغرب وبقية دول شمال افريقية .XVIIو
م سقطت امارة بني الحمر اليمنيين بفرناطة وهي اخر الدويلت السبعة1492في عام 

وسقوطهم عام711عشر واخر معاقل المسلمين بالندلس التي حكمها المويون بين 
م بسبب استمرارهم باتباع سياسة الوراثة والعصبية القبلية ومعاد كل ما يتصل1031

 الملكة (المؤمنة الكاثوليكية )Izabellaبابناء عمومتهم الهاشمين وبدئا السبان على يدي 
ملك الراغون وتعاهدا بانهما سيخلصانFerdinandالتي ورثت عرش قشتالة وتزوجت من 

لحبهما ولوطنهما وسيحررانه من رزج الغزاة العرب والمسلمين الذين على الرغم من انهم

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1146
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/1160
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/1163
http://ar.wikipedia.org/wiki/1163
http://ar.wikipedia.org/wiki/1130
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A8%D9%86_%D8%AA%D8%A7%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%A9


تركوا اثارا معمارية وزراعية وثقافية وتسامحية ال انهما انشغلوا بتعدد الزوجات وخاصة
السبانيات الحنطاويات وتمزقوا فيما بينهم قبل ان تتصوب لصدورهم سيوف وسهام

السبان الذين كانوا قد انحصروا بالشمال بامارات( ليون و قشتالة واراغون) غير انهم
ابقوا على حد ادنى من العلقات فيما بينهم واداموا التواصل مع البابوية برومة التي

ساعدتهم واعتبرت ان الحرب الصليبية ل تعني فقط وليس بالظرورة تحرير القدس من
المسلمين بل محاربتهم باي مكان وخاصة بالندلس السبانية لكي ل يمدوا نفوذهم

 الوالي (عبد الرحمن الغافقي) الذي غزا732بمقاطات اوربية اخرى كما فعل واندحر عام 
 الذي يعتبر بمثابة صلح الدين العربCharles Martelجنوب غرب فرنسة وتصدى له بطلهم 

والمسلمين الذي وضع حدا للتقدم الصليبي بالشرق وشارل وضع حدا للتقدم السلمي
باوربة الغربية والشمالية.كما طبقت ايزابيلة وفرديناند ومن ورثهما نظرية / فكرية /

ستراتيجية تقوية الحدود و مطاردة العداء العرب والسمليمن ( المغاربة والجزائرين خاصة
12) من حيث اتى بهم البربري طارق بن زياد وداخل اراضيهم حيث تفصل بينهم مسافة 

ميل فقط بحرا لكي ل يكون هناك طارق زياد اخر بالمستقبل ولذلك امرت مع زوجها
م710جندهما ليعبرا للضفة الخرى من المتوسط وليحتل الشواطئ التي عبر منها عام 

ثلثة عشر الف مسلم للندلس ولتزال القوات السبانية حتى الن بشواطئ سبتة
وميليلة وليلى وغيرها حيث يقترب التواجد السباني بئاكثر من مليون مواطن عسكري

وصناعي وثقافي وتجاري .
 الذي قصف موانئ طنجة بالمغربPirona Farooكانت حملة الجنرال 1516/ 1506وبين 

وموانئ الجزائر منهاالمرسى الكبير ووهران وبيجة وعنابة .
Don Hoghor Moncar وتبعتها حملة Livoda Vera كانت حملة  الجنرال 1519/1516وبين 

Andre كانت حملة الجنرال 1531هاجممل منهما ميناء مدينةالجزائر .وفي عام 
Dorla كانت حملة الجنرال1541هاجمت ميناء سرشال الجزائري ,وفي عامChikhan

م واشتركت بها اساطيل ايطالية وصقلية1549/1534 حكم بين Paul IIIوباركها البابا 
ومالطة وهاجمت ميناء الجزائر وحطمت كل ما تمكنت تدميره 

م بارك حملة شارك بها اسطول مالطة وصقلية1572/1560 حكم بين Pie Vكما ان البابا 
كانت حملة1561/1555وبين المر الذي قدسته الكنيسة لخدماته في سبيل الدين 

الجيش السباني ضد الجزائر التي بقيت تقاوم منفردة لن كل من المغرب وتونس انشغل
كل منهما منفردين بمواجهة هجمات مماثلةاسبانية وايطالية ومالطية 

•

•

 من سللة الحسن بن علي بنم ظهرت بالمغرب السللة العلوية1666-في عام XVIIIو
.ومولي اسماعيل1672/1666وحكم فيها كل من مولي رشد بينابي طالب الهاشمي 

.ومولي عبد الملك لعام1728/1727.ومولي احمد بين 1727/1672بن الشريف بين 
 /1728.ومولي احمد بين 1728.ومولي عبد الملك لعام 1728.ومولي احمد لعام 1729
 ومولي عبد ا1736/1735 ومولي علي بين 1735/1729 ومولي عبد ا بين 1728

/1739 ومولي المستضيئ بين1738/1736 ومولي محمد الثاني بين 1736الثاني لعام 
ومولي1745ومولي زين العابدين لعام 1745/1740 ومولي عبد ا الثالث بين 1740

.ومولي البريد بين1790/1757.ومولي محمد الثالث بين 1757/1745عبد ا الثالث بين 
1859/1822و مولي عبد الرحمن بين 1822/1792.ومولي سلمان بين 1792/1790

 ومولي عبد1894/1873 ومولي الحسن الول بين 1873/1860ومولي محمد الرابع بين 
وبعهده جرى النتداب1912/1908,ومولي عبد الحقيظ بين 1908/1894العزيز بين 

اتفاقية الحمايةالذي وقع 1927/1912الفرنسي على المغرب,ومولي يوسف بين 
على الرغم من الثورة التي انطلقت 1956التي استمرت حتى عام الفرنسية للمغرب 

قوات مشتركة عبد الكريم الخطابي الذي واجه محمد  بالريف الشمالي المغربي بقيادة
فرنسية واسبانية قادها الجنرال فرانكووقضت على معظم المشاركين معه ليبدئا عهد

1882 الجزائر و عام 1830خضوع المغرب لئانتداب فرنسة التي سبق ان احتلت عام 
احتلت تونس وهي السنة التي احتلت بها بريطانية مصر فيما حضعت موريتانيةلفرنسة

1492 فيما كانت ول زالت اسبانية تحتل بعض الشواطئ المغربية منذ عام 1890عام 
 ليبية  911فيمااحتلت ايطاليةعام 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%8A


الحماية الفرنسية للمغرب .كما اشرنا بئانه بعهد مولي عبد1956/1912-بين XIXو

1912تم عام 1927/1912وخليفته مولي يوسف حكم بين 1912/1908الحفيظ حكم بين 

1956فرض الحماية الفرنسية على المغرب ودامت حتى استقلله عام 

وبعهد الئانتداب الفرنسي ورث (السلطة العلوية بالمغرب) مولي محمد1927وفي عام 
وهو بسن الثامنة عشر ولقب نفسه ملكا بئاسم (محمد الخامس) على الرغم من ان

 نفيه لمدغشقر التي1953فرنسة دولة جمهورية  والذي قررت الحكومة الفرنسية عام 
 لبله بعد ودخلت معه بمفاوضات شكلية  معه و مع1955كانت تحت نفوذها واعادته عام 

باي تونس لمنحهما الستقلل لتنفرد بالجزائر 

 قررت فرنسة استقلل كل من المغرب كمملكة وليس كجمهورية1956-في عام XXو
وحكمها كل من 

•

مغ بقاء بعض1963 ووفاته عام 1956اول-المير محمد الخامس اول ملك لهاوحكم بين •
 من قبل اسبانية وهي خاصة شواطئ سبتة ومليلية1492شواطئه محتلةمنذ عام 

والجعفرية وافني وجزر ليلى وغيرها ول تزال محتلة حتى الن حيث ل يزال لسبانية
وجودا عسكريا واداريا بكل المواقع التي عبرته الجيوش السلمية للندلس بقيادة طارق

واقام الملك محمد الخامس علقات سياسية واقتصادية وثقافيةم 711بن زياد عام 
وعسكرية مع فرنسة وهادنها وتغاضى عن  سياساتها الجرامية بحق الشعب الجزائري

الذي كان يقود حربا ضروسا ضد تواجدها البشري المدني والعسكري الذي يزيد عن ثلثة
مليين يتحكمون بكل مرافق الدولة  كما منحت تونس الستقلل كجمهوريةبرئاسة

 حصلت انتفاضةبالريف بشمال المغرب موطن المناضل1958وفي عام بورقيبة كما اشرنا 
والشهيد عبد الكريم الخطابي الذي قاتل السبان والفرنسيين معا وطالب سكانه

باصلحات زراعية وضرائبية وتصدى لهم جيش الملك محمد الخامس بقيادة ولده وولي
عهده المير الحسن والجنرال بوفقير

• 

لم يكن افضل من ابيه1999/1963بين  لثاني بن محمد الخامسلحسن اوثانيا الملك ا
وبينما كانت الجزائر لم تكمل سنة على استقللها الدموي اعلن1963ففي مطلع عام 

الملك الحسن الثاني الحرب عليها مطالبا بتوسيع حدود بلده معها ب(منطقة بندوف )
وسالت دماء (مغاربية اي مغربية وجزائرية )بايدي مغاربية وليس بئايدي اسبانية او

.ومارس الملك الشاب كئابيه عندما كان شابا استبدادا وظلما ضد شعبه الذيفرنسية
مع بقائه منشدا للغة والثقافة الفرنسية 70بقيت المية فيه حتى نهاية عهده تفوق /

•

لجنرال تعرض الملك الحسن الثاني لمحاولة انقلبية فاشلة قام بها ا1972وفي تموز 
لمحاولة انقلبية اخرى قام بها1972 كماتعرض بنفس عام  أعبابومحمد  والعقيدالمدبو ح

الجيش بقيادة الجنرال بوفقير 
وبموجب اتفاقية مدريد بين اسبانيةوالمغرب وموريتانية وافقت اسبانية1975وفي عام 

على انهاء احتللها للصحراء الغربية المطلة على الطلسي وحاول الحسن الثاني ظمها
لبلده بالقوة واستعمل الحسن الثاني القوة لضمها وقاومته قواتها فيما طالب شعبها

بدولة مستقلة
•

حقنا للدماء وتعاطفا1960 قررت جمهورية موريتانية التي استقلت عام 1979وفي عام 
مع شعب جمهورية الصحراء المغاربية التخلي عن مطليها الجغرافي فيها فيما استمر
الحسن الثاني يطالب بها وليزال الصراع بين البلدين الجارين الشقيقين قائما كما هو

بمناطق حدودية عربية واسلمية اخرى كثيرة لن معظم الحكام العرب والمسلمين

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%84_%D8%A3%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%84_%D8%A3%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%88%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%88%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF


يعتقدون بئان الحكم هو بالكم وليس بالكيف والنوع والعدل والنزاهة 
•

تم انعقاد اجتماع خماسي بين كل من الملك الحسن الثاني والعقيد1989وفي عام 
القذافي وزين العبدين رئيس ج التونسية ورئيس الجمهورية الجزائرية ورئيس جمهورية

موريتانية واتفقوا على تئاسيس( اتحاد دول شمال افريقية كئاتحاد سياسي ومالي لدول
شمال افريقية العربيةالخمسة) ولكنه ولد ميتا مثل اتحاد مجلس التعاون الخليجي لعام

 بين ستة دول من شبه جزيرةالعرب واستثنى امها وابيها وهو اليمن ومثل اتحاد1972
بين صدام حسين وحسني مبارك وملك حسين الردني وعلي1990مجلس التعاون لعام 

وافق الملك الحسن الثاني على ايقاف القتال ضد1991وفي عام عبد ا صالخ اليمني,
جمهورية الصحراء الغربية مع بقائه يطالب بضمها للمغرب 

1999 الملك محمد السادس منذ عام ثالثاعهدو
الملك محمد السادس على انشاء معهد الملكي للغة وافق2001في تشرين الول 

 حصل المغرب على بعض التسهيلت التجارية مغ بعض دول2008وفي عام المازيعية  
الوحدة الوربية لن معظم الشركات المستثمرة بالزراعة والتجارة وصيد السمال

لشواطئ المغرب على ضفتي البحرالبيض والمحيط الطلسي فيها مساهمين اسبان
وفرنسيين ويهود 

من الشخصيات البارزة بتاريخ المغرب يمكن ان نشير لكل من XXIو

 هـ بحمص101م/721 بالمغرب وتوفي عام هـ55م/ 675 عاش بين-الجنرال طارق بن زياد1
 ومن يرىكابن خلكان عربيبسورية واختلف المؤرخون حول أصول طارق بن زياد،فمنهم من قال أناه 

م711،وهو الكثر دقة وصاراحد القادة المسلمين الذين وساهموا عام كابن عذاري بربري أمازيغيبانه 
الوليد بن الموي الخليفة بعهد أفريقية والي مووسى بن نصيربغزو الندلس بجنوب اوسبانية بمشاركة 

 الذي عبرجبل طارق) باوسبانية ووسمى على اوسمه(القوط الغربيين. ووساهم بإنهاء حكم عبد الملك
من أشهر القادة التسراتيجيين بالتاريخين اليبيري والوسلمي واختلف المؤرخون له جيشه.ويلعتبرل
حول نهايته ومن المعروف أناه ذهب لدمشق بصحبة مووسى بن نصير بعد أن اوستدعاهما الخليفة

زلهما وأمضى أواخر أياامه بدمشق حتى وفاته عام وترك طارق بن زياد إرثاا الوليد بن عبد الملك،و عل
 ألطلق اوسمه على عددو قرون،8 تحت حكم المسلمين زهاء شبه الجزيرة اليبيرياةكبيراا تمثال ببقاء 

.المغرب العربيمن المواقع بالبلدان الوسلمياة وخاصة في دول 

 ينتمي لعائلة مغربيةArmen Firman  باللتينية-المهندس عباس بن فرناس بن ورداس 2و
 ودرس بها،وعاصرقرطبة باوسبانية  ثم نشأ في رندةبمنطقة تاكرناالتابعة لمقاطعة امازيغية ولد 

 وكان مووسيقيا يضرب على العود واديبا حيث درس كتابعبد الرحمن وابنه الحكم بن هشامالمراء 
بالمسجد الجامعالعروض لحمد الفراهيدي وصارمن شعراء البلط، واتهم بالزندقة وجرت محاكمته 

أمام العامة،وانتهت بتبرئته لما كان في التهامات من مبالغات وقد توفي بأواخر عهد المير محمد بن
ا له لعلم الفلك.واطلق عليه لقب (حكيم الندلس) وصمم ابن فرناس عبد الرحمن.الذي اتخذه معلما

رفت بئاوسم (الميقاتة) وتوصل لطريقة لتصنيع وساعة مائية  الشفاف من الحجارة،وصنعالزجاج عل
 التي تتكون من وسلسلة من الحلقات تمثل محاكاة لحركة الكواكبذات الحلق، والة نظارات طبية

 لتقطيعها.وصنعمصر في الندلس عوضاا عن إروسالها إلى المرووالنجوم،وطو ر طريقة لتقطيع أحجار 
أول قلم حبر من أوسطوانة متصلة بحاوية صغيرة يتدفق عبرها الحبر لنهاية الوسطوانة المتصلة بحافة

.وبنى بمنزله الريفي غرفة يحاكي فيها السماء،ويرىبندول اليقاعمدببة للكتابة.وابتكر بعض أنواع 
فيها الزائر النجوم والسحاب والصواعق والبرق،التي صنعها من تقنيات يديرها من معمله بأوسفل
منزله.وصنع جناحين حاول بهما الطيران بالقرب من قصر الرلصافة واشار لتجربته المؤرخ على بن

هـ بكتابه المغرب( في حلى المغرب)،وحققه: د.685مووسى بن وسعيد المغربي الندلسي المتوفى: 
 القرشيوأحمد بن محمد بن أحمد،1955 بجزئين /3شوقي ضيف،وتم نشره دار المعارف القاهرة، ط.

،ومن أشهربالقاهرة م1631 الجزائرية وتوفي عام تلمسانبمدينة  1578ولد عام المعروف بالمقري 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1631
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88_(%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_-_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82_(%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%B7_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/50%D9%87%D9%80


 الذي يعد أحد أبرز المراجع العربية المكتوبة حول تاريخنفح الطيب من غصن الندلس الرطيبكتبه 
دار صادر/ بيروت.مما يعني بان ابن فرناس وسبق محاولة1988.طبع عام  المجلد الثالث .الندلس

NASA-م كما قررت مؤوسسة 1005 عام بطائرة شراعيةللطيران Almart Malisboryالبريطاني  
.كما امرالرئيس احمد حسن البكر بعمل تمثال له بمدخل مطاربئاوسمه فوهة قمرية تسمية 

 من قبل قوات الحتلل اليرو2003بغداد،كتب عليه (أول طيار عربي ولد بالندلس.وتم تحطيمه عام 
ا بريديا بئاوسمه،وأطلق امريكية ووسمي مطار آخر شمال بغداد باوسمه. كما اصدر العقيد القذافي طابعا

،وفي مسقط رئاوسه بمدينة رنده افتتحت البلدية بئاوسمه مركزا فلكياطرابلساوسمه على فندق مطار 
،افتتحت بلدية قرطبة بئاوسمه جسرا على نهر الوادي الكبير،ووضعت بمنتصفه2011 يناير 14وفي 

تمثال لبن فرناس مثب ت فيه جناحين يمتدان إلى نهايتي الجسر،من تصميم المهندس (خووسيه
مانثاناريس خابون.)

,جسر عباس بن فرناس بقرطبة بالندلس
Abbas Ibn Firnas". John H. Lienhard. The Engines of Our Ingenuity. NPR. KUHF-FM Houston.

2004. No. 1910. Transcript. Retrieved on 2009-08-31 .

م واشتهر بخرائطه التي ل1160/1099-الجغرافي المرابطي /الدريسي عاش بين 3و
زالت احداها معلقة على قاعة سلفستر الثاني بمدينة بالرمو بجنوب ايطالية 

 
 بقرطبة1126-الفليلسوف  محمد بن احمد الحافظ الملقب ابن رشد  ولد عام 4و

 بمراكش وهو مع ابن سناء من اكبرفل سفة العربب1198بالندلس وتوفي عام 
والمسلمين  حيث ل يزال ان يتصدران  الفكر العقلني القائم على تزاوج العلوم والديان

وليس من تعارض بينهم, 

الفيلسوف ابن رشد  

http://www.uh.edu/engines/epi1910.htm
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B3_(%D9%81%D9%88%D9%87%D8%A9_%D9%82%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%87%D8%A9_%D9%82%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8_%D9%85%D9%86_%D8%BA%D8%B5%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B7%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Puente_de_Abbas_Ibn_Firnas.jpg
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:Al-idrisi.jpg&filetimestamp=20121228102847&


طكوطدة المعروف -الجغرافي الجوال محمد بن عبد ا بن محمد اللواتي الطنجي5و بابن بـد
) هو رحالة ومؤرخ واديب وقاضهـ779 م 1377 وتوفي عام بطنجةهجري 703 م  1304 ر(ولد عام

725 وكان يجيد اللغات المازيغية والعربية والتركية والفاروسية حيث خرج من طنجة وسنة مغربيوفقيه 
لشام بما فيها فلسطينا  وبلد  والسودان ومصر المغرب وبرحلته الولى طاف ببلدان كثيرة منها هـ

( بلدان اوسية الووسطى ) وبعضا منوما وراء النهر وتركستان والبحرين وعمان واليمن وفارس والعراق
ثم عاد وجاوة باندونيسية وأواوسط افريقية وإتصل بكثير من الملوك والمراء التتار و والصين الهندبلد 

مسقط رئاوسه وغادرهاللحجاز حيث كتب ( غادرت طنجة مسقط رئاوسي في يوملبلده طنجة 
المدينة لزيارة قبر الروسول محمدو بيت ا الحرام معتمدا حج م1324/  هـ   725 رجب   2 الخميس

,لباعث على النفس شديد العزائم, وراكب أكون في جملته,منفردا عن رفيق آنس بصحبته,) (ص
فحزمت أمري على هجر الحباب من الناث. وشوق إلى تلك المعاهد الشريفة كامن في الحيازم

ولقيت,وكان والداي بقيد الحياة فتحملت لبعدهما واصاباا,وفارقت وطني مفارقة الطيور للوكور,والذكور
) بطنجةبني مرين (من ملوك أبي عناناقام عندالسلطان المغرب القصى ووعاد إلى .)..كما لقيا ناصاباا

تحفة النظار ووسماها فاس بمدينة محمد بن جزي الكلبيهجري على 756وأملى أخبار رحلته عام 
 حيث يوجد ضريحهم1377/ هـ779 وسنة طنجة.ومات في في غرائب المصار وعجائب الوسفار

واللمانيةو تلقبه،والنجليزية والفرنسية البرتغاليةوترجمت إلى اللغات بالمدينة القديمة.
ويعد ابن بطوطة أحد أهم. أمير الرحالة المسلمين بكتبها وأطالسها بـجامعة كامبريدج

75000عاما وقطع مسافة 27 اي م1352-1325رحالة عالمي حيث استغرقت رحلته بين 
م1775كم وهو رقم لم يبلغه رحالة منفرد حتى ظهور النقل البخاري،عام 121000ميل /

عاما 450اي قبل

 واشتهرموحند عبد لكريم لخطابي:بالمازيغية و-المقاتل محمد بن عبد الكريم الخطابي6و 
وهو1963بمنطقة أجدير،بالمغرب و توفي بالقاهرة،في فبراير 1882؛ولدعام بئاسم مولي موحمد

امير وقائد مغربي من منطقة الريف،وقادالمقاومة الريفية ضد الوستعمارين الوسباني والفرنسي
ب(معركة انوال)وتم نفيه لمصر1926،واندحر عام عام جمهورية الريف 1926/1921للمغرب.واعلن بين 

وتوفي بالقاهرة ويعتبر من قادة حركات التحرر بافريقية

1923عبد الكريم الخطابي المازيغي المغربي عام ,,,,

علم جمهورية الريف لعبد الكريم الخطابي

 كان اصغر موقعي1944 يناير 11 وفي بالرباط 1920- المفكر المهدي بن بركة ولد عام  7و

https://ar.wikipedia.org/wiki/1944
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1920
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/1963
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1352
https://ar.wikipedia.org/wiki/1325
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%AC
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 الذي اعتقل اغلبهم ومنهممحمد الخامس(وثيقة تطالب باستقلل المغرب وقدمو ها للملك 
 صاررئيساا لحزب الوستقلل الذي كان اكبرحزب بالمغرب والذي قاد الحركة النضالية1945وفي عام 

 قدم تقريرا عن أوضاع حقوق النسان1948من اجل الوستقلل ورئيسالتحرير جريدة العلم وفي عام 
 أمر1951بالمغرب للجمعية العمومية للمم المتحدة المنعقدة (بقصر شايو )بباريس وفي فبراير

الحاكم الفرنسي العام الجنرال جوان بئاعتقال المهدي بن بركة باعتباره من أخطر أعداء الحماية
 أطلق وسراحه وشرع بإعادة تنظيم حزب1954الفرنسية بالمغرب.وبقي رهن القامةحتى أكتوبر 

الوستقلل على أوساس تمثين العلقات مع النقابات وحركة المقاومة المسلحة التي أصبحتماضحة
بابعاد الملك محمد الخامس باعتباره اهانة للوطن1953العالم منذقرار قوى الحتلل الفرنسي عام 

. )بفرنسة وفيمشاورات إيكس ليبان صار عضوا بوفد حزب الوستقلل المشارك في (1955وفي اب 
وساهم بألشراف على تكوين (مليشية شعبية ) التي قامت بالمساهمة1955تشرين اول / نوفمبر 

 تم انتخابه1956 نوفمبر 16بحفظ  المن والنظام حتى عودة الملك محمد الخامس من منفاه وفي
 أشرف على مشروع بناء1957.وفي عام  1959رئيسا للمجلس الوستشاري.حتى انحلله عام 

 قدم المهدي1959 يناير 25 بمشاركة إثنى عشر ألفا من المتطوعين الشباب.وفي طريق الوحدة
اوستقالته من حزب الوستقلل لشارك بالتحولت السياوسية التي تمخض عنها ظهور حزب التحاد

 قام بن بركة1959الوطني للقوات الشعبية كقوة وسياوسية تهدف لوستمرار روح المقاومة  وفي عام 
تعرض1962نوفمبر16بجولة لكل من مصر ولبنان وفرنسة واوسبانية والهند والصين الشعبية وفي

لمحاولة اغتيال واصيبت ثلثة فقرات من عنقه ووسافر للمانية الغربية لن المانية الشرقية لم يكن لها
 تم انتخابه نائبا عن دائرة الحي الشعبي بالرباط1963علقات دبلوماوسية مع المغرب وفي مايس 

حكم عليه غيابيا بالعدام بتهمة بالمشاركة فيما وسمي (مؤامرة و محاولة1963.وفي جونيه حزيران 
 قام شخصان بلباس شرطة باريسية باجبار المهديبن بركة بالحي1965 أكتوبر 29اغتيال الملك وفي

 بان الشرطين2006اللتيني بالعاصمة الفرنسية للسير معهما ولم يظهر له بعدا اي اثر وتبين عام  
 اللتان مانتا متفقتين مع مخابرات الملكووسي آي آيه الوسرائيلي المووسادالمزعومان هما من 

، .الحسن الثاني

 المهدي بن بركة باحدى المؤتمرت بالمغرب 

-الحزاب السياسة بالمغربXXIIو
تئاسس الحزب الشيوعي المغربي بدعم من الحزب الشيوعي1943-في عام 1

 ليصبح رئيسه1974 )حتى وفاته عام علي يعتهالفرنسي ويهود من المغرب وقاده( 
إسماعيل العلوي ثم الخياري التهامي الذي ابدل اسمه منذ سقوط التحاد السوفياتي

1997 وتخلى عن النهج الشيوعي وحصل بانتخابات حزب التقدم والشتراكية  ل1990
 مقعدا .17على 

هـ تئاسس حزب الستقلل برئاسة أحمد بلفريج الذي ساهم1363/ 1943-في عام2و
الفاسي  علل باستقلل البلد عن فرنسة التي نفته لجزيرة كورسيكا التابعة لها وخلفه 

عباس الفاسي فصار رئيسه 1998 حتى محمد بوسته ثم ترأسه 1972حتى وفاته عام 
 ثم تحالف مع أحزاب المعارضة1980/1965وشارك الحزب بعدةحكومات متعاقبة بين 

لجانب التحاد الشتراكي للقوات الشعبية. وأصبح بالنتخابات التشريعية التي جرت عام
 مقعدا من32 من الصوات (أي 13ثاني أكبر حزب مغربي بحصوله على نسبة /1997

 اليوسفي  عبد الرحمن بحكومة 1998وشارك عام النواب   مجلس مقاعد 

 شبه معارض كانشقاق عنللقوات المغربية  التحاد الوطني تئاسس 1959-في عام 3و
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ومحمدبصري الرحيم بوعبيد  وعبد  المهدي بن بركةحزب الستقلل برئاسة الشهيد 
للقوات  الشتراكي   التحاد  لنشقاق جناحه اليساري الذي أسس 1974.وتعرض عام 

 .الشعبية

وعبد الكريم المحجوبي أحرضان برئاسة الحركة الشعبيةتئاسست 1959.في عام 4و
فانقسمت الحركة حيث احتفظ أحرضان بالحزب وخرج1966 قبل أن يختلفا عام الخطيب

 انعقد المؤتمر الستثنائي للحزب الذي أقال أحرضان1986الخطيب. وفي تشرين اول 
 رئيسالها.محمد العنصرليصبح 

 وتمثل امتدادا للمنظمة المغربيةالدمقراطي  النهج تئاسست حركة 1970-في عام 5و
الماوية( للمام)كئانشقاق عن حزب التقدم والشتراكية بقيادة عبد ا الحريف.

برئاسة عبد الرحمن الصنهاجي،حتى وفاته عامحزب العمل تائسس 1974-في عام 6و
 وخلفه محمد الدريسي .وشارك الحزب بجميع الدورات النتخابية.1986

 وهو اكبر واقوى تجمعللقوات الشعبية  الشتراكي   التحاد تئاسس 1975-في عام 7و
من14 بنسبة/1997نقابي مغربي وفازبالنتخابات التشريعية في /تشرين الثاني 

 امينهعبد الرحمن اليوسفي من مجموع مقاعد مجلس النواب فصار 57الصوات (أي 
.1998العام رئيسا للوزراء منذ 

 رئيس الوزراءأحمد عصمانبرئاسة للحرار  التجمع الوطني تئاسس 1978-في عام 8و
السابق وصهر الملك الحسن الثاني وهو حزب يمثل البرجوازية الصناعية والتجارية حيث

 من رجال أعمال وفازبانتخابات مزورة على25 من أعضاء مكتبه السياسي البالغ 15أن 
على1997 نائبامن اعضاء البرلمان في حين حصل بانتخابات عام 141اغلبية مطلقة بلغت 

 من مقاعد مجلس النواب) وهي أكبر نسبة حصل عليها حزب وشارك46 أي (8نسبة/
التجمع بحكومة التناوب (التي تجمع بين أحزاب الكتلة وأحزاب الوسط) برئاسة اليوسفي

 بزعامة محمد أرسلن الجديديالدمقراطي  الحزب الوطني تئاسس 1981-في عام 9و
كئانشقاق عن التجمع الوطني للحرار. و اعتمد عليه القصرالملكي أثناء توليه رئاسة

بعد ان حصل على عشرة من مقاعد1981الحكومة لسنتين بدئا من تشرين الثاني 
. ومنذ وفاة أرسلن الجديدي خلفه عبد الحميد قادري 1997بانتخابات عام 

 كحزب يميني أسسه برئاسة رئيسالتحاد الدستوريتئاسس 1983-في عام 10و
و1984الوزراء السابق المعطي بوعبيد بإيعاز من القصرالملكي أثناء التحضير لنتخابات 
ترأسه بعد ذلك جلل السعيد،ثم عبد اللطيف السمللي ويرأسه الن محمد عبيد

 برئاسة المحجوبي أحرضانالشعبية  الحركة الوطنية تئاسست 1991-في عام 11و
 مقعدا من مقاعد مجلس النواب)و40 (أي 1997 من الصوات بانتخابات10وحصلت على /

شاركت بحكومة التناوب (التي جمعت أحزاب الوسط المعتدل برئاسة صالح اليوسفي.

 بعد اتهامه بالمشاركة2008ومنع من العمل عام حزب البديل تئاسس 1995.في عام 12و
 حصل على ترخيص وصرح رئيسه محمد2005 وفي حزيران 2008 سنة ارهابيةباعمال 

امين بأن الحزب ينهل عقيدته من المرجعية السلمية و الحكمة النسانية .

1997 حصلت بئانتخابات عام لدمقراطي وا  منظمة العمل  تئاسست 1996.في عام 13و

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/2008
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_(%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_(%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%B5%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1986
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AC%D9%88%D8%A8%D9%8A_%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A9


1998 من الصوات أي أربعة مقاعد وتساند حكومة اليوسفي وتعرضت عام 8على/
عيسىلنقسام بين محمد بن سعيد الذي ظل محتفظا باسم المنظمة والثاني بزعامة 

مع الحركة من أجل الدمقراطية والدمقراطيون المستقلون2002 الذي توحد عام الورديغي
 الموحد  الشتراكي   الحزب والفعاليات اليسارية وشكلو

-يؤمن بالفكر السلمي المتنور والمتطور وبملكية دستورية حزب العدالة والتنمية-14و

 كحركة يمينية برئاسةالحركة الدمقراطية الجتماعية تئاسست 1997-في عام 15و
32محمود عرشان كئانشقاق عن الحركة الشعبية برئاسة المحجوبي وحصل على 

1997مقعدا بانتخابات عام 

 كحزب يميني برئاسة عبد الرحيم الحجوجيالمواطنةتئاسس حزب 2001-في اذار 16و
الذي يقارن ببرلسكوني بإيطالية

 برئاسةاليهودي عبد الرحمنحزب الصلح والتنمية تئاسس 2001-في نيسان 17و
الكوهن كانشقاق عن تجمع الحراروله نفوذ واسع بالوساط التجارية والصناعية 

 برئاسة محمد نوبير الموي و تعتبرالتحادي   لمؤتمرا  حزب  تئاسس 2001-في مايس 18و
أهم تشكيلة نقابية بالمغرب كجناح نقابي للتحاد الشتراكي للقوات الشعبية

 برئاسةعلي بلحاج .رابطة الحرياتتئاسست 2002-في ادار 19و

 يرئأسة محمد بنحمو كانشقاقللتنمية  المبادرة الوطنية  تئاسست 2002-في اذار 20و 
عن الحركة الوطنية الشعبية

 يرأسه النقابي نجيب الوزاني المنشق عنحزب العهد تئاسس 2002-في اذار 21و
الحركة الشعبية التي يرأسها محمد العنصر 

 برئاسة شاكر أشبهاروالنصاف  التجديد   حزب تئاسس 2002-في نيسان 22و

 برئاسة الطبيب أحمد العلمي حزب البيئة تئاسس 2002-في مايس 23و

و طابع اسلمي بقيادة محمدوالفضيلةذ  حزب النهضة تئاسس 2005-في عام 24و
خليدي.ويدعو للدمقراطية وإقامة دولةالقانون 

 تئاسس حزب النهضة برئاسة السيد شكيب بن سودة،2006-في عام 25و

.كحزب قومي .الحزب المازيغي 26و

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B5%D8%A7%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B5%D8%A7%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B5%D8%A7%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%BA%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%BA%D9%8A&action=edit&redlink=1


 ( فيتنام العربAlgerire-السياسة بجمهورية  Chapitre VIالفصل السادس
والمسلمين   )

-احدى دول شمال افريقية الخمسة ( تونس والمغرب وجمهورية الصحراء الغربية1
وموريتانية ) وتسمى الجزائر المغرب الوسط فيما يسمى المغرب وموريتانية المغرب

مليون كم 2.4القصى وتونس المغرب الدني ومساحتها الحالية 

من البربر والقبيل وشعوب افريقية اخرى و55 ليون منهم /40 الحاليون بحدود -سكانها2و
من اصول اوربية ايطالية5من العرب المهاجرين اليها منذ القرن السابع الميلد و/40/

واسبانبة وفرنسية 

من05من اليهود و /05. و /99-اديانها..السلم مع شيوع المذهب المالكي بنسبة /3و
المسيحيين ولغاتها البربرية والعربية والفرنسية التي هي الكثر انتشار

-ثرواتها., الزراعة والصيد البحري المتوسطي والنفط والمعادن الخرى 4و

-تاريخها يمتد هو الخر طويل حيث اشارت بعض حفرياتها بجبال الوراس بئان النسان5و
الف سنة قم 3قطنها منذ 

لنفوذ الفينيقيين الذين بنوا عدة قم خضعت شواطئ الجزائر ايظا42/814-بين IIو
محطات بحرية على بحري الحمر والمتوسط بشواطئ موطنهم صور بلبنان ومنه نشطوا

تجاريابشواطئ سورية وفلسطين ومصر وجعلوا من قرطاجة التونسية مقرا لهم لنشر
نفوذهم التجاري والسياسي على بعض بلدان اوربة وخاصة اسبانية وايطالية التي دخلوا
معها بمعارك عديدة قادها (حامي الكار وولده هانيبعل) الذي وصل بجنده لضواحي رومة

التي توحدت ضده واجبرته على التراجع ولحقت جنده حتى قرطاجة التي حطمها
الرومان كما حطموا من قبلها (انتقاماايظا) مدن اثينة وسبارطة ومقدونيةاليونانية.

قم ظهرت بعهد الفينيقيين امارات / ممالك جزائرية بربرية (امازيغية)284/46-بين IIIو
 متفرقة قسمهم بعض نسابة العرب لفرقتين هما بنووطوائفوهم قبائل وشعوب جمة 

برنس بن بربر،وفرقة البتر،وهم بنو مادغيش البتر بن بربر.وبعضهم أرجعهم لعشرة أصول
،وهسكورة،لمطة، وأوريغة ووصنهاجة،وعجيبة،وكتامة وأوربة،ومصمودةهي إردواحة 

 على مناليونانيون أطلقها إغريقيةواختلف المؤرخون العرب بأصل تسمية البربر ويشاع بانها وجزولة.
 ونهجالفرس،كلمة البربر على هيرودوت حيث اطلق المؤرخ اليوناني الغريقيةلينتمي للغتهم 

،فان البربرلغة العرب نفس الغريق حيث اطلقوا لفظ البربر على كل من لينتمي للغتهم وفي الرومان
يعني ( ثرثرة ) ومن مشاهير المازيغية لكل من ,,

صدربعل عاما مع 17 قم. وشارك وهو ذو 148 238 وعاش بينغايا هو ابن الملك Massenesa-الملك 1
 بهزيمة صيفاقس الولى.وحارب ضد اوسبانية بجانب هاني بعل القرطاجي الذي اندحر تجاهجيسكو

معركة الذي دحر هاني بعل في (وسكيبيو الفريقيالوسبان وتخلى عنه وقاتل مع القائد الروماني 
 ولم يف بوعده فقاد حرب عصابات ناجحة ضد الوجود الرومانينوميدية بعد ان وعده بمنحه ولية زاما)

 )قسنطينة (وسيرتالتي وحدتها وجعل عاصمتها ابولية نوميدية 
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 ماسينيسا  اسمه بالحروف المازيغية و اللتينية

 ملك نوميدي ولدمكيبسا وابن مستنبعل أخ نوميديا ملك ماوسينيسا.هو حفيد Yughrita-الملك  2و
 مارس الفرووسية ورمي الجريد و القنص وكاننوميديا ) عاصمة قسنطينة ( بسيرتاقم بمدينة 160عام 

قم لحصار( مقاطعة134أول امازيزي يجرح أوسدا وحاول عمه الملك أن يتخلص منه فأروسله عام 
اوسبانية ليحارب بجانب الرومان واظهرشجاعةوحكمة باوسداء المشورة .فقررالقائد الرومانيب نومانتية

 )وعزربعل حفصبعل ليعتمد علىه ليتقاوسم الحكم مع ولديه عمه (مكيبساقم اقناع عمه 120عام 
 العاصمهالتي منعه الرومان منوسيرتااللذان كانا كوالدهما حاضعين للرومان فقام بغزو بلده وحاصر 

 عند مجلسعزربعل فاشتكاه حفصبعل قام يوغرطة باغتيال مكيبسااحتللها   وعندما مات عمه 
الشيوخ الروماني الذي قرر تقسم نوميدية بينهما حيث أخذ يوغرطة الجزء الغربي منها الذي فيه

 وأتباعه قرب أوسوار العاصمة وقتل بعض التجارعزربعلقم باغتيال 113 ثم امر عام وسيرتاالعاصمة 
فتعززت قوة يوغرطة على رومة التيمن بين وسانده  ملك موريتانية بوكوسالرومانيين وكان ابو زوجته 

 فانتقموا من وسكان الرياف بذبح جميع من يستطيع حملوسيرتالم تستطع قواته احتلل العاصمة 
غايوس ماريوسالسلح فيهم.مماجعل رومة تفشل معنويا فاتخذت أوسلوبا أكثر دنائة فئاتصل القنصل 

قم باوستدراج104 وأغراه بوعود وسخية على أن يتخلى عن يوغرطة فقامعام ببوكوسالروماني 
 وأخذهو واثنين من ابنائه اوسرى الرومة وطيف بهموسوليوغرطة لمكان ووسلمه للجنرال الروماني 

 ثم قطع الحراس أذنيه لخذ حلقات الذهب المعلقة فيهما.ليتوفى معغايوس ماريوسبموكب نصر 
 مكافحة الوستعمار.بذاكرة شعوباحد رموزويعد يوغرطة ولديه باحد وسجون رومة 

.حروب يوغرطة كتابا بعنوان وسالووستوكتب عنه المؤرخ الروماني شمال افريقية 

Joachin Ibarraلوحة تبين القبض على يوغورطة بريشة 

 و عاصمتهنوميدي م وصار ملك 23 قم و 52اش بين يوبا الول ع ابن جوبا الثانيأو -الملك يوبا 3و
 التي تمتد شرق الجزائر و شمال المغرب القصى وكان متعلما و اتقنوريتانيةم مملكة شرشال(

الرومانية والغريقية وازدهرت بعهده العلوم والفنون والعمران،وبرزت بعهده مدن نوميدية وموريتانية
 بشكلالجزائر العاصمة كلم غرب 60 تيبازةرومانية المظهر.ودفن مع زوجته كليوباتره وسليني بمدينة 

هرم مستدير فيه تزاوج بين الهندوسة الغريقية المصرية والمازيغية ويعد من معالم التراث العالمي.
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م خضعت الجزائر ودول شمال افريقية للرومان الذين فرضوا على429قم و 42-بين IVو
من المحصولت الزراعية والحيوانية .10/1اهلها ضريبة العشر اي 

القديس أغسطينوس)م عاش الفيلسوف البربري المازيعي الجزائري (430/364-بين Vو
 وأبيهالقديسة مونيكالعاصمة من أمه المازيغية لجزائرا،باوسوق أهراسم في 354ولد عام 

وعندما بلغ الحادية عشرة من عمره أروسلته أوسرته لمدينة. الفريقي-اللتينيالوثني باتريسيوس 
للغة حيثعلم ا لتمام دراوسة قرطاج ذهب ل361. في وفي عام تاغست،النوميدية جنوب مداوروش

  و عمل اغسطينوسAdeodatus عاما.  ولدت له ابنا حمل اوسم  15صارت علقة مع امرأة لمدة 
 لرومة لتصوره بانها وستزيد من معارفه اللغوية و383 ثم انتقل عام وقرطاج تاغستبالتدريس في 

 مدروسا لغويا بجامعة ميلنو،حيث بدئا يفكر بطريقة384وسرعان ما خاب ظنه من مداروسها وعمل عام 
،ومتئاثراقرطاجفلسفية عن معنى الحياة وبدأ يبتعد المعتقدات المانوية التي اعتنقها منذ ان كان في 

للفلطونيةبباوسقف ميلنو أمبرووسيوس الذي لم يستطع اقناعه بان يكون مسيحيا بل صار متحمسا 
 المسيحية فقام378) وتأثره بها واعتنق في عام أنطونيوس الكبير،قرئا وسيرة (القديس 386وفي عام 

امبرووسيوس بتعميده وتعميد ولده وترك علم البيان ومنصبه في جامعة ميلنو ودخل بسلك الكهنة
كاهنا تمت تسميته 391 عاد لفريقية وتوفيت أمه وولده بطريق العودة .و في عام 388وفي عام 

 موعظة وحارب المانوية التي وسبق350 بالجزائر).وأصبح واعظا حيث وسجلت له عنابةبإقليم هيبو ( 
 الجرمانيةالتي كانتالفاندال بينما كانت قبيلة 430واعتنقها وكتب كتاب العترافات وتوفي عام  

 (بابن الدموع) نسبة لدموعالقديس أوغسطين تحاصر مدينة هيبو ويلقب الريووسيتعتنق المذهب 
ويعد أحد الشخصياتأمه التي كانت تذرف لمدة عشرين وسنة رغبه منها لرجوعه للمسيحية .

 أحد منابعالكالفنيون،البروتستانتو يعتبره والنغليكانية المسيحيةالغربيةالكاثوليكية المؤثرة ب
 قديسا.الكنيسة القبطية الرثوذكسية.وتعتبره  والخلص النعمة حول الصلح البروتستانتي

الذينLes Windalsم خضعت دول شمال افريقية للقبائل الجرمانية  534/429-بين VIو
م رومة ونشروا نفوذهم على معظم اجزاء ايطالية وتبوا المذهب476اسقطوا عام 

الريوس القبطي القائم على فكرة /نظرية / مبدئا/ عقيدة كون السيد المسيح عيسى
ابن مريم هو ابن يوسف النجار وله طبيعة واحدة بشرية ويتمتع شئانه شئان كل الرسل
والنبياء بقدرات عقلية وفلسفية وروحية متفوقة اقلقت خصومه اليهود والرومان الذين
ساهموا باعدامه .وهو ما ل يقره القرئان الذي يرى بانه ولد من مريم (العذراء) وانه لم

يصلب هو بل صلب شخص شبيه له فيما صعد هو للسماء دون ان يحدد باية طبقة منها .

م خضعت مقاطعات شمال افريقيةمع مفاطعات بلد الشام بين640/534-بين VIIو
 للمبراطورية الرومانية الشرقية ( بيزنطة ) عاصمتها القسطنطينية واستمرت636/395
م لقسمين. ثانيتها هي395م بعدان تم تقسم المبراطورية الرومانية عام 1453حتى عام 

المبراطورية الرومانية الغربية عاصمتها رومةبقيت مشرفة على المقاطعات الوربية
م476بفرنسة واسبانية ولم تستمر طويل حيث اسقطت عام 

بدئا الفتح683/680م وبعهد الحليفة الموي يزيد الول حكم بين 680-في عام VIIIو
السلمي للجزائر قادما من تونس على الفاتح السلمي الرابع لفريقية عقبة بن نافع

هجري وتصدى له البربر المازيغية ومنهم ..62م/681هجري و 50م/670حكم بين 

 وأجزائا من تونسالجزائرم بالقيروان و حكم 686 وقتل عام خنشلةبمدينة 650 ولد كسيلة المير 
 بالشرق.وبين /القيروان غربا وتلمسان و وهران ) وتيارت (تاهرتحيث كانت مملكته تضم وليات 

 وقيس بنعقبة بن نافعهجري تصدى للقوات الوسلمية الغازية بقيادة 54م/674هجري 50م /670
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ا تسبب بتأخير فتوحات المسلمين في  واوسبانية   افريقيةشمالزهير البلوى،مما

 أدتالمازيغ واتبع وسياوسة مرنة مع القيروان م جاء الوالي (أبو المهاجر دينار) لمدينة 681/674وبين 
م اعادة عقبة684/683لنقص الجباية والغنائمالتي تصل لدمشق فقررالخليفة معاوية الثاني حكم بين 

م واليا لشمال افريقية وجاء لمدينة القيروان التونسية وقبض على أبي المهاجر688/681بن نافع بين 
هجري بخمسين الف مقاتل64م/684دينار وتصفيده بالحديدو أوساء للملك كسيلةالذي تصدى له عام 

 جنوب جبال أوراس ) وانهزم المسلمون وقتل عقبة بن نافع واوستولى على القيروانبسكرة(بمعركة 
بسهولة،وبقي يحكمهاخمس وسنوات.و أوسس مملكة واوسعة تمتد من الجزائر إلى تونس،أي من

 إلى القيروان عاصمة تونس القديمة واقام كسيلة اتصالا مع الرومضدبقسنطينةجبال الوراس فمروراا 
المسلمين فتنبه الخليفة عبد الملك بن مروان لذلك مع انشغاله باخماد ثورة ابن الزبير وتمرد الضحاك
بن قيس بدمشق وبقيت وليات شمال الشمالية بدون وال  اوسلمي مدة خمس وسنوات.وارتد الكثير
من المازيغ عن الوسلم كما يقول ابن خلدون اثنتي عشرة مرة بسبب تعسف الولة، فقررالخليفة

عبد الملك بن مروان،اروسال القائد زهير بن قيس البلوي الذي وصل لمدينة برقة ومعه أربعة آلف
عربي وألفين من المازيغ المسلمين لمدينة برقة بالشرق الدنى لليبية ووساوروا نحو القيروان حيث

تصدى لهم كسيلة ونشبت معركة جديدة بينه وبين قوات كسيلة ب(منطقة ممش قرب القيروان)
 ينتظر امدادات عسكريةببرقةفانسحب زهير بن قيس البلوي مع من بقي له من جند وعادوا لمدينة 

فيما جمع كسيلة جميع أهل الجزائر من المازيغ المسلمين،وتوجه للقيروان فهرب منها العرب شرقا
 بالمددعبد الملك بن مروان مقيماا ببرقة علم بوفاة عقبة فبعث له الخليفة زهير بن قيسوعندما كان 

م شرق مدينة القيروان وتم مقتل كسلية.وعدد من جنده 686و التقى الجيشان في 

 م712 / 585 عاشت بين بنت تابنةوالمعروفة بئاسم ( الكاهنة ) أوالداهية والملكة ديهيا
 وعاصمتها مدينةوليبية والمغرب وتونس الجزائر وحكمت جزئا من المازيغ بحكم الملك أكسيلخلفت 

والبيزنطيين الرومان وقادت هي الخرى عد ة حملت ومعارك ضد الوراس ) في خنشلة (ماوسكول
والعرب لوستعادة وتحرير الراضي المازيغية التي أوستولى عليهاكل منهم تباعا منذ القرن الثاني قم  

 بعدخنشلةفقدتمكنت توحيد معظم القبائل المازيغية وأوستعادةمعظم أراضي مملكتهابما فيها مدينة 
حسان بن النعمانم بجند المسلمين وقائدهم 693 مثلما الحقت هزيمةعام الرومانأن هزمت 

وهربوا غربا نحو ليبية واقامواتونس  )و أخرجتهم من بوادي مسكيانةوطاردتهم عندما صدت قواتهم (
 المتواجدين بهاأو تقوم بالتنكيل بهم ثأراالمسلمين ولم تقتل القيروان لم تئامر بتخريب وبمدينة برقة 

وانتقاما وأفرجتالوسرى وهم ثمانون أوسيرا بعد أن رأت وسلوكهم وتعاملهم البسيط الموافق لفطرة
مع( العبسي).الذي كان معاونا لحسان وأقام عندها وعاش خالد بن يزيد القيسيالمازيغ فيما تبنت 

إبن عبد وعادت برجالها لعاصمتها بالوراس،كما اشار المؤرخ التونسي  تبنتهماامازيغي ويوناني
 كانت غير تووسعية بل تحررية تهدف طردثورتهامما يعني أن بكتابه فتوح أفريقية والندلس :الحكم

لمدة خمس وسنوات حيثشمال إفريقية.ووسيطرت على أفريقيةالمسلمين من بلدها خارج شمال 
ليبيةو والمغرب وتونس الجزائرصارت مملكتها هي الخرى تظم جزئا من 

الخليفة واقامته بميدنة برقة الليبية كتب إلى حسان بن النعمانوبعد خمس وسنوات من انهزام 
 بقيادة ملكتهم الداهية قائلالوراس يشرح أوسباب إنكساره أمام أهل الموي عبد الملك بن مروان

إن أمم بلد المغرب ليس لها غاية،وليقف أحد منها على نهاية،كلما بادت أمة خلفتها(
عائشة كنتوري بكتابها عن الفتح الوسلمي لشمال افريقيةكما ورد على لسان الكاتبة  أمم)

يطلب مده بالرجال, و

وعلى الرغم من ان عبد الملك كان منشغل بإخمادحركات التمرد بالعراق والحجاز ودمشق نفسها
فقد اروسل خمسة الف مقاتل لتنظم لجند حسان الذي قرر التوجه من جديد لتونس ومنها صوب

مملكة الوراس لمنازلتها بعد أن وصلته معلومات عن اوضاع البلد القتصادية والعسكرية من معاونه
خالد بن يزيد الذي اصحبته الكاهنة معها لصمتها كما اشرنا 

 بتخريب الراضي الرض المحروقةقتلته والتجئت لسياوسة خالد بن يزيدولما علمت الداهية بخيانة 
إن العرب ليريدون من بلدنا إل الذهب والفضة والمعدن،ونحن(التي يطمع بها العدو وقالت لنصارها:

تكفينا منها المزارع والمراعي،فل نرى إل خراب بلد أفريقية كلها حتى ييأوسوا منها فل يكون لهم
ل ف.) كما جاء بكتاب المؤرخ المراكشي احمد بن محمد بن عذارى رجوع لها إبن عذاري الذي اختل

المؤرخون باوسمه وتاريخي ميلده ووفاته ونسبه،حيث يقول إوسماعيل البغدادي ان (محمد بن عذاري
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م فيما يقول عباس بن إبراهيم بانه:(محمد بن عذاري695الندلسي ثم المراكشي توفي عام 
هـ).والمهم هو712المراكشي)،ويخلط بينه وبين (ابن عذاري البلنسي محمد بن علي.الذي توفيعام 

نشأبمراكش،وعاصر نهاية الدولة الموحدية وشطراا من العهد المريني،بدءاا بيعقوب ونجله يووسفانه 
،وابن آجروم النحوي وابن رشيدمالك بن المرحلوانتهائا بأبي ربيع وأبي وسعيد عثمان،وعاصر الباحث 

المحدث الديب،وابن بناء الرياضي،واشتهرابن العذارى ب(كتاب البيان المغرب في اختصار أخبار ملوك
الندلس والمغرب ) وهو من أفضل المصادر وأوثقها بموضوعه.منذ الفتح العربي الوسلمي حتى وسنة

هـ. وقال بمقدمته إنه667هـ فيما يتعلق بأخبار الندلس، وفيما يتعلق بأخبار المغرب حتى وسنة 478
هـ ـوقسمه ثلثة أجزاء الول:اشتمل على أنظمة المغرب667وصل بالجزء الثالث منه لخبار عام  

هـ لنهاية الصنهاجيين بإفريقية وبداية المرابطين بالنصف27الكبير،منذ الفتح العربي الوسلمي وسنة 
الغربي.إذ يقول عنه (فاختصرت فيه أخبار إفريقية من حين الفتح الول إلى حين ابتداء الدولة اللمتونية

بئان (جميع من بأفريقيةمن الرومان منها خائفون وجميع المازيغ لهاوقال فيهعن الكاهنة المرابطية)
.والثاني:شمل تاريخ الندلس منذ الفتح العربي الوسلمي لعصر الطوائف.حيث يقول عنه: مطيعون)

(اختصرت فيه أخبار جزيرة الندلس وقيام الفتنة البربرية،و أخبار ملوك الطوائف وحتى دخول قبائل
)..والثالث:تحدث فيه عن المرابطين باختصاروالموحدين بشيء من478لمتونة للندلس وسنة 

التفصيل،مع نبذة عن الحفصيين بإفريقية وبني هود وبني الحمر بالندلس،وركز على الموحدين على
الرغم من انه كتب كتاب (البيان) بعد أكثر من أربعة عقود على وسقوط مراكش بيدي المرينين،و هو

أهم مصدر للعصر الموحدي حيث يقول عنه:(اختصرت فيه أخبار الدولة المرابطية وابتداء الدولة
عبد الرحمن بن محمد،فيما قال عنها لحقا مؤوسس علم الجتماع التونسي ).667الموحدية لعام 

فارسةم بالجزء السابع من كتابه العبر ( انها 1406 / 1332 ( ابو زيد) الشبيلي عاش بين ابن خلدون
المازيغ التي لم يأت بمثلها زمان كانت تركب حصانا وتسعى بين القوم من الوراس إلى

كانت تعبد صنما خشبيا تحمله على جمل تحمل السلح لتدافع عن أرض أجدادها و طرابلس
بكل معركة وتبخ ره وترقص حوله فسماها العرب الكاهنة أي (التفازة)

  ,,,, 

م وهي تدافع عن ارضها712واوستشهادها عام 680وحكمت بين 585الداهية ملكة الوراس مواليد 
. بمقاطعة جبال الوراس بالجزائرخنشلةوتمثالها بووسط مدينة على يدي حسان بن النعمان 

 ثم بغداد بين750/661 الوليات السلمية البعيدة عن المركز بدمشق بين -كمعظمIXو
 ولسوء ادارتيهما ظهرت بوليات شمال افريقية كما ظهرت ببلد فارس وما1258 /750

وراءها شرقا وبلد النيل حركات مذهبية او قومية منها

مبرئاسة عبد الرحمن وهو من اصول جزائرية874/776-حركة الخوارج الباظية بين 1 
م وخلفه784/776م واليا على القيروان بتونس وبويع امامابين 758امازيغية كان منذ عام 

م وابو حاتم الباضي حتى868م ثم ابو سعيد حتى عام 825ولده محمد العباب حتى عام 
م.874

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%86%D8%B4%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Statue_of_Dyhia_in_Khenchela_%28Algeria%29.jpg


للمغرب788م برئاسة ادريس الول الذي وصل عام 979/788-امارة الدارسةبين 2و
ولقى تعاطفا بعيد سقوط الدولة الموية بالشام وبقائها بالندلس ولنه لحظ تنكر

م بتدبير803العباسيين لبناء اعمامهم العلويين فئاعلن عن نفسه اميرا غير انه اغتيل عام 
 وحلفه ولده ادريس الثاني809/786من الخليفة العباسي هارون الرشيد الذي حكم بين 

الذي بنى مدينة فاس بالمغرب ومد نفوذه حتى مدينة تلمسان الجزائرية .

هجري ارسلهم هارون الرشيد296م / 909هجري و 184م/800-امارة الغالبة بين 3و
ليقضون على الدارة والحركات المناوئة للعباسيين 

هجري نسبة لفاطمة بنت محمد359م/969هجري و 351م/909-امارة الفاطيينبين 4و
وهي حركة مناوئة للعباسيين بقيادة عبد ا الملقب ( ىالشيعي )وصار لهم نفوذ واسع

هجري حيث امر الخليفة العباسي التصدي لهم359م/969بشمال افريقية حتى عام 
هجري.507م/1172/969فهربوا لمصر وحكموا فيها بين 

Les Ziritesم وهم فرع قبيلة 1151/1007-امارة الجادية الصنهاجية المازيعية بين 5و
 م1554/1235الذين حكموا هم ايظا بين 

أول دولة بولياتم مركزهم مراكش / 1147/1058-امارة المرابطون) المازيريون ) بين 6و
من.بعد تحالف عدد من قبائلها الكبيرة العصبية الصنهاجية اعتمدت الدولة علىوموريتانية والمعرب وتونس 

واطلقت على نفسها دولةلشعري السني ا المذهب الماكلي وتبتتخلل سيطرتها على الطرق التجارية 
نهر غربا وحوض  المحيط الطلسي وامتدت على مستوى منطقة تسيطرجغرافي ا من.الرباط والصلح

واتخذها عاصمة مراكش ) الذي أسس يوسف بن تاشفين وعرفت أوج امتدادها بعهد المير ( جنوب االسنغال 
ممالك وتجاورسلطانه شمال وشملت كل من )معركة الزلقةودخل الندلس وأخضعها بعد(  للدولة
وفي جنوب الصحراء كل من ممالك بامبوك وبنو حماد بنو زيري وفي الشرق واراغون والنفارو قشتالة

.وبوري ولوبيو امبراطوريتي مالي وغانة 

بلدان شمال افريقيةموريتانية حكمت ألمازيغيةمن القبائل م 1261/1121-الموحدون بين7و
عبد المؤمنوصار اميرهم  محمد بن تومرتأتباع هم من  ووالمغرب والجزائروتونس وليبية ومعهن الندلس

المغرب القصى على1133 واستحوذ عام م1163 /1130اش بين  عبن علي الكومي
ليبةو تونسومن ثم على ( الجزائر ) والمغرب الوسط مراكش 1147واحتل عام

وحكم من.مقر تواجد الوالي الموحدي إشبيلية  وصارت م1154 /1146بين والندلس م1160 عام
بعده عدة امراء اشرنا لهم عند الحديث عن المغرب

 

 
-الطماع السبانيةبالجزائر .Xو

م سقطت امارة بني الحمر اليمنيين بفرناطة وهي اخر الدويلت السبعة1492في عام 
و سقوطهم عام711عشر واخر معاقل المسلمين بالندلس التي حكمها المويون بين 

 بسبب استمرارهم بئاتباع سياسة الوراثة والعصبية القبلية ومعاداتهم لكل ما1031
 الملكة ( المؤمنةIzabellaيتصل بابناء عمومتعم الهاشمين  وبدئا السبان على يدي 

ملك الراغون وتعاهداFerdinandالكاثوليكية ) التي ورثت عرش قشتالة وتزوجت من 
بئانهما سيخلصان لحبهما ولوطنهما وسيحررانه من رزج الغزاة العرب والمسلمين الذين

على الرغم من انهم تركوا اثارا معمارية وزراعية وثقافية وتسامحية ال انهما انشغلوا
بتعدد الزوجات وخاصة السبانيات الحنطاويات وتمزقوا فيما بينهم قبل ان تتصوب
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لصدورهم سيوف وسهام السبان الذين كانوا قد انحصروا بالشمال بئامارات ليون و
قشتالة وارغون غير انهم ابقوا على حد ادنى العلقات فيما بينهم واداموا التواصل مع
البابوية برومة التي ساعدتهم واعتبرت الحرب الصليبية ل تعني فقط وليس بالظرورة

تحرير القدس من المسلمين بل محاربتهم بئاي مكان وخاصة بالندلس السبانية لكي ل
 الوالي عبد الرحمن732يمدوا نفوذهم بمقاطات اوربية اخرى كما فعل واندحر عام 
 الذي يعتبرCharles Martelالغافقي الذي غزا جنوب غرب فرنسة وتصدى لهم بطلهم 

بمثابة صلح الدين العرب والمسلمين الذي وضع حدا للتقدم الصليبي بالشرق وشارل
وضع حدا للتقدم السلمي باوربة الغربية والشمالية.,كما طبقت ايزابيلة واراغون ومن
ورثهما نظرية / فكرية / ستراتيجية تقوية الحدود و مطاردة العداء العرب والمسلمين

( المغاربة والجزائرين خاصة ) من حيث اتى بهم البربري طارق بن زياد وداخل اراضيهم
 ميل فقط بحرا لكي ليكون هناك طارق زياد اخر بالمستقبل12حيث تفصل بينهم مسافة 

ولذلك امرت مع زوجها جندهما ليعبرا للضفة الخرى من المتوسط وليحتل الشواطئ
التي عبر ثلثون الف مسلم  منها للندلس ول تزال القوات السبانية حتى الن بشواطئ

سبتة وميليلة وليلى وغيرها حيث يقترب التواجد السباني باكثر من مليون مواطن
عسكري وصناعي وثقافي وتجاري 

 حملة بقيادة1516/ 1506وعلى صعيد الجزائر فقد تعرضت لعدة حملت اسبانية منها بين 
Pirona Farooالذي قصف موانئ الجزائر بالمرسى الكبير ووهران وبيجة وعنابة .وبين 
 هاجمتا ميناء الجزائر .وفي عامDon Hoghor Moncarوحملة Livoda Veraحملة 1519/1516

Chikhanحملة 1541هاجمت ميناء سرشال الجزائري ,وفي عام Andre Dorla حملة 1531
م واشتركت بها اساطيل ايطالية وصقلية1549/1534 حكم بين Paul IIIباركها البابا 

ومالطة وهاجمت ميناء الجزائر وحطمت كل ما تمكنت تدميره بالعمق الرضي ايظا .كما
م قاد حملة شارك بها اسطول مالطة وصقلية المر1572/1560حكم بين Pie Vان البابا 

/حملة قادها الجيش1561 1555الذي قدسته الكنيسة لجهاده في سبيل الدين ,وبين
السباني ضد الجزائر التي بقيت تقاوم منفردة لن كل من المغرب وتونس قد انشغل كل

منهما منفردين بمواجهة هجمات مماثلةاسبانية وايطالية ومالطية 

م1830/1516-النفوذ العثماني بين XIو
امام هذ الضعف والتمزق الذي شمل دول بلدان شمال افريقية السلمية وضعف القدرات

حيث1516الحربية للمماليك الذين كانوا يحكمون وليات بلد الشام ومصر حتى عام 
 عزو اجنوب1358اسقطهم العثمانيون الذين برزوا كقوة اسلمية ناهظة تمكنت منذ عام 

اوربة واحتلل كوسوفة والبوسنة / الهرسك والبانية التي بقيت كلها دول ذات غالبية
 واصبحت1453 واسقطت القسطنطينية عام 1829اسلمية كما احتلت اليونان حتى عام 

فيما اسموه هم بالبحر Nostra Mareسيدة البحر الذي كان يطلق عليه اليطاليون بحرنا 
البيض تمييزا له عن بحور الحمر والسود ,وكان السلطان العثماني سليم الول حكم

وغزا بلد الشام ومصر ووجد الفرصة مناسبة للتقدم بالبحر لنجدة اخوته1520 /1512بين 
بالدين بشمال افريقية بقيادة القبطان (باربيروس الصقلي الصل) الذي اعتنق السلم

وتلقب بئاسم خير الدين باشا الذي صار واليا على الجزائر وبالعهد العثماني تنوعت انماط
كان هناك من يطلق عليهم البايات /البيك1659/1587السلطات بالوليات العثمانية..فبين 

/Bayوعددهم اربعة وخمسين عثمانيا كانوا يئاتون من اسطانبول

م صار يطلق عليهم (الغوات) وكان عددهم اربعة .1671/1659وبين 

وهنا ايظا كما بالعراق ووليات بلد الشام ومصر),,Dayكان عهد (الدايات 1830/1672وبين 
وشبه جزيرة العرب وغيرها من الوليات العثمانية بباوربةالجنوبية لم يطور العثمانيون

الحياة الزراعيةوالتعليمية والصحيةوالخدمية وطرق المواصلت التجارية والصناعات
المحلية ولم يطوروا السطول اللبناني والسوري والفلسطيني واليمني والمصري

والجزائري او التونسي ولم يجدوا صيغا للتعاون مع بلد فارس /ايران التي كانت تمثل



قوة بئاسية الشرقية بل انشغلوا بجمع المال والضرائب وضعفت دولتهم التي فقدت /
 حيث تنفذت بممتلكاتها دول1924من ممتلكاتها قبل ان تسقط وتختفي نهائيا عام 75

اخرى وخاصة روسية تنفذت بوليات ودول سية الوسطى السلمية وبئاوربة الجنوبية
والشرقيةالتي كات خاضعة للدولة العمانية فيما انغردت بريطانية بالصومال و مصر وشبه
جزيرة العرب والعراق والردن فيما احتلت فرنسة كل دول شمال افريقيةالربعة وجيبوتي

وسورية ولبنان فيما انفردت ايطالية بارتيرية و ليبية .

 ..1962 تموز 5و 1830 تموز 5-النفوذ الفرنسي بين XIIو
 غزا المويون الندلس جنوب اسبانية الواقعة على الحدود الجنوبية الغربية711في عام 

م تعرض جنوب فرنسة لغزوة قام بها عبد الرحمن الغافقي ودحره732لفرنسة  وفي عام 
شارل مارتيل كما اشرنا.

م وصار ملكا جرمانيا وامبراطورا ايطاليا814 / 768وبعهدالمبراطور شارلمان حكم بين 
جرمانيا على فرنسة ايظا بصفته حامي حمى الكاثوليكية تعقدت العلقات بين فرنسة

والعالم السلمي حيث تقرب له الخليفة العباسي ببغداد هارون الرشيد الذي كان يناوئ
بيزنطييي اورذودوكس القسطنطينية والمارة الموية بالندلس الذين كانت تناوؤهم

البابوية والمرتبطين بها من امراء وملوك اسبنية والبرتغال مما صار الدين هنا ايظا بخدمة
السياسة 

شاركت فرنسة وبريطانية والمانية بالحملت الصليبية الثمانية ضد1300/1089.وبين 
الشرق العربي السلمي تحت ذريعة تحرير القدس ولم تتوجه لتحرير الندلس ال لحقا.

 على شوا طئ تونس قد1270ومقتله عام 1223 حكم بين Louis IXحيث كان الملك 
منحته البابوية لقب قديس لنه قدم خدمات جليلة للكنيسة ضد السلم والمسلمين 

كان السلطان العثماني سليمان الول قد منح ملك فرنسة فرانسوا الول1525وفي عام 
 (حماية مسيحيي الشرق السلمي الخاضعين للنفوذ العثماني تكريماCapitulationامتياز

الذي) Charles )Quintوتشجيعا له لنه يناوئ البابوية والمبراطور الجرماني اليطالي 
انتصر مرتين على فرنسوا الول واعتقله ولم يطلق سراحه البقدية مالية كبيرة جدا

شارك الشعب الفرنسي بجمعها لطلق سراحه وقاد شارل الخامس والبابوية و النمسة
) لمحاربة العثمانيين الذين حاولوا مرتين غزوLa Ligue Sacreeبماسمي (الرابطة المقدسة

فينة عاصمة النمسة .

تمكنت اساطيل ايطالية والنمسة تحطيم ما تبقى من السطول1571 تشرين اول 7وفي 
 اليوناني.Le Panteميناءبالبحري العثماني  

وهو عام الثورة الجمهورية الفرنسية قام الجنرال نابليون الول وقبل ان1789وفي عام 
Kleberقام بغزوة لمصر انتهت بئاغتيال نائبه الجنرال 1814/1800يصبح امبراطورا عابين 

اندحاره من قبل النكليز .و

سقطت الحمهورية الفرنسية وعادت الملكية على يدي الملكين1848/11814وبين 
وقام بتصفية1830/1824و شارل العاشرحكم بين 1824/1814لويس الثامن عشر بين 

الكثير من الجمهوريين واعادة الحقوق للذين سلبت منهم الثورة ثرواتهم واراضيهم وقرر
 هجري بارسال سبعة وثلثين الف جندي بسقن1246 ذي الحجة 23م/ 1830 تموز 5في 

جربية حديثة واسلحة احدث غادرت من مارسلية ووصلت لشواطئ سيدي فرج الجزائري
وبدئات بفتح نيرانها بشكل مكثف ودائم نحو البشر والحجر ولم يكن الداي العثماني

باسلحته المتواضعة وبسياسته الهشة القائمة على الشك بالناس واستغللهم  قادرا
على التصدي لهافانهارت ولية الجزائر لمام الغزو الفرنسي خلل اربعين من المقاومة

المتقطعة والضعيفة بالتقنيات وبدئات السلطات الفرنسية ترسل المزيد من الجنود
والسجناء والمومسات وقطاع الطرق مع رجال دين للجزائر لفرنستهاحتى هيمنوا على
كل مؤسات وانشطة وثروات واقتصاديات والموارد المائية والزراعية والمعدنية الكثيرة 



ثار الفرنسيون ضد الملكية التي جائت بعد الجمهورية الولى بين1848 وفي تموز 
 واسقاطها لصالح (الجمهورية الثانية)1814ولم تعمر طويل حيث عاشت بين1814 /1789

واسقطه واعتقله اللمان1948وحكم فيها لويس نابليون ابن اخ نابليون الول وحكم بين 
 وسقوطها1870لتئاتي ماسمي الجمهورية الفرنسية الثالثة التي امتدت بين 1870عام 

 وحكم فيها اربعة عشر رئيساكانوا1944/1939واحتلل فرنسة ثانية من قبل اللمان بين 
كلهم بيمينهم ويسارهم وخاصة الشتراكيين منهم واغلبهم من الصهاينة والمتصهينين
ووسطهم يعملون على بقاء الجزائر فرنسية مثلما كانت القلية البيضاء التي تشكل /

على بقاء دولة جنوب افريقية تحت هيمنها 1850بجنوب افريقية تصر منذ عام 12

-المقاومة الجزائريةومليونها بين شهيد وجريح ومهاجر..ظهرت المقاومة الجزائريةXIIIو
بشكل عفوي وتلقائي لسباب وطنية ودينية غلى ايدي عدد كبير من الرجال والنساء

الذين/ اللواتي ابقوالمقاومة شبه دائمة على الرغم من مرورها بفترات مد وجز مع
استمرار فرنسة بئارسال المزيد من المقاتلين والمستوطنين ليصل عددهم حتى عام

خمسة مليين فرضوا تواجدهم على معظم الراضي التي استحوذوا عليها1962
واعتبروها ملكا لهم وبدؤوا يوزعون الجيد منها على مواطنيهم وصار الجزائري مواطن

الذين Les Sefaradesغريب بوطنه ومن الدرجة الثانية بئاستثناء اليهود الجزائرين الشرقيين 
مثلما تعاونوا وتهادنوا مع العرب بالندس فئانهم تعاونوا وتهادنوا مع الفرنسين الذبن

 المواطنة1870عام  Grimeuمنحوهم بموجب قانون وزير الداخلية الفرنسي اليهودي 
الفرنسية وصارت الجزائر درة التاج الفرنسي كما هو شبه القارة الهندية الذي كان بين

 درةالتاج البريطاني والكونغو درة التاج البلجيكي1947/1875
و من بين القيادات الجزائرية التي تشرفت بالنضال الوطني 

-المقاوم الميرالشاعر والفيلسوف الصوفي عبد القادر الجزائري ينتسب للسادة1
هجري بمدينة1223م/ 1808 ولد عام القرن التاسعالدارسة الذين  حكموا المغرب ب

 للدراسة على يديوهرانإلى 1823/1821بغرب الجزائر وارسله والده بين  معسكر
الشيخين أحمد بن الخوجة و احمد بم طاهرالبطيوي فدرس الفقه وتعلم الحساب

وفيثاغورسرسائل إخوان الصفاوالجغرافية والتاريخ ودرس صحيحي البخاري ومسلم و
هجري خرج1241م/1825وفي عام  ) وعاد لمنطقته وتزوج من للة بنت عمه أرسطوطاليسو

البلد الشامية الحجازو مصرو و تونس واصطحب ابنه عبد القادرالذي زارالحجمحي الدين لفريضة 
 فكانت1828،والعودة للجزائر عام تونس ثم وطرابلس وبرقة بمصر والعودة للحجاز ومنها مر بغدادو

 يوليو5وفي رحلة تعلم ومشاهدة ومعايشة للوطن العربي واوستقر مع والده ب( قرية قيطنة) ,
،جائت الحملة البحرية الفرنسية من اثني عشر الف جندي وحطت بميناء الجزائرم1830

الدايوبدئات تمطر مينائها ومؤسسات بمدافعها الثقيلة واستسلم الحاكم العثماني 
 عقد ( اتفاقيةدي1834واضطرت فرنسة عام ،فتصدى محي الدين وولده عبد القادر لها حسين

ميشيل) التي بموجبها اعترفت فرنسةبالمير عبد القادركرئيس جديد للجزائر بدل من الوالي
العثماني وبدأ المير ينظم شؤونها ونجحباداراته امنيا واقتصاديا وعسكريا كما اشار مؤرخ فرنسي

ا، على رأوسه تاج من ذهب،دون أن يصيبه أذى!!).وانشئا بقوله:(يستطيع الطفل أن يطوف ملكه منفردا
 بعد ان احتل الجنرال الفرنسي (كلوزيل ) عاصمته (معسكر) حيثالزمالة)عاصمة متنقلة وسميت( 

.)تكدمت(انسحب الميرلطراف الصحراء لقامة آخر خطوطه الدفاعية وهناك شيد عاصمته الصحراوية 
وشيد فيها ثلث حصونوبداخلها المباني والمرافق المدنية والمساجد والوسواق  وأموال الدولة واوسكن

فيها قبائل الكلغوليين ووسكان آرزيو ومستغانم ومسرغين والمدية.وقبل أن يمر عام على التفاقية
 بعد ان اشترى ذمم واجبر بعض القبائل لمناصرتهتريزيل)نقض الهدنة (الجنرال قائد الحملة الفرنسية 

ضد عبد القادر،الذي نادى ( حي على الجهاد) ونظم المقاتلين  الذين انتصروا ب(موقعة المقطع) حيث
 وقتلت الكثيرنمعسكر الذي وصلته قوات اضافيه اوستطاعت دخول عاصمته (تريزيلهزم قوات الجنرال 

من اهلها من النساء والرجال واشعلت فيها النيران التي اضعفت تئاثيرها المطارالتي هبطت بتلك
 اندحر ب( موقعةبيجو)الثناء  غير ان المير بقي يقاوم فاروسلت الحكومة الفرنسية الجنرال الجرامي 

 نقض الجنرال بيجو هو الخر1839 لعقد (معاهده تافنة)..وفي عام 1837وادي تافنة) واضطر عام 
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المعاهدة وبدأ يستعمل الوساليب الجرامية ضد المدنيين والنساء والطفال والشيوخ،وحرق محاصيل
 ب(معركة الزمالة)ضد قوات1943القرى والمدن التي تساند المير،الذي انتصر عليه مجددافي ماياس 

الجنرال بيجو

 مايو16بقيادة المير عبد القادر في معركة الزمالةلوحة للفنان هوراس فيرني تبيين 
1843

،وتابعتهالمغرب القصىغير ان الجنرال بيجو اوستعان بقوات جديدة اجبرت عبد القادر الى اللجوء الى 
 مما اضطراحمد الول وسلطان المغرب بينوبوغادور طنجةقوات فرنسية وقصفت بحرا مدنا وشواطئ 

 والتي بموجبها طرد الميرعبد القادر1847 ديسمبر 23 لتوقيع (معاهدة لله مغنية)في 1855/1837
.وقبضت عليه السلطات الفرنسية المحتلالمغرب القصىمن 

,,,
.روسم أوغسطين ريجيس واقتيد في ديسمبر1847  ديسمبر23 اوستسلم المير عبد القادر،في 

 1952 عام فرسايرسم للمير عبد القادر بمتحف  لحد السجون بفرنسة و,1847

اندلعت ثورة ضد الملكية بفرنسة وجائت بلويس نابليون بونابرت ليكون رئيسا1948وفي تموز 
وقرر ان يفرج عن المير عبد القادر لقاء تعهد خطي بل يعود1852/1848للجمهورية الثانية بين 

لمحاربة فرنسة والسماح له بالسفر لوسطانبول التي كان عليها السلطان عبد المجيد الثاني حكم
 وبعهده تم احتلل الجزائر1839/1808وجاء خلفا للسلطان محمود الثاني حكم بين 1839/1861بين 

1883 ذهب مع بعضا من عائلته من اوسطانبول لدمشق وبقي فيها حتى وفاته عام1855وفي عام 
وأوسس ما عرف (برابطة المغاربة بحي السويقة)وصار له حظور بين علماء ووجهاء الشام،وعمل

مدروسا بالمدروسة الشرفية ثم الجامع الموي الذي يتعبر أكبرجامع و مدروسة دينيةبدمشق ووسافر
3 تم نقل رفاته للجزائر وفي 1963 وفي عام 1883للحج وعاد لدمشق التي توفي فيها في مايو 

 م افتتحت المفوضة السامية لحقوق النسان بجنيف معرضاا خاصاا لهبجنيف إحياءا2006إبريل 
لذكراه،كما شرعت وسورية في ترميم وإعداد منزله  بدمشق ليكون متحفاا يلجسد تجربته من أجل

اوستقلل بلده

 مقاومة1849 /1844 مقاومة (احمد باي) بمقاطعة قسنطينة. وبين 1848 / 1837وبين 
مقاومة (محمد البو معزة1847/1845 وبين والوراس  بسكرة(بوزيان بو عمار) بمقاطعتي (

 مقاومة1857/1851بمناطق الشلف والحضنة والتيطري.وبين 1847 /1945) بين 
 مقاومة (الشريف محمد بن عبد1854/1852الشريف بوبغلة) بمقاطعة العذاروة  وبين 

 واسمهاا بن سليمان. )بمقاطعتي  الغواط وتقرت,ومقاومة( السيدة للة فاطمة )
الحقيقي فاطمة سيد محمد عيسى) مقدم زاوية الشيخ سيدي أحمد أومزيان شيخ

الطريقة الرحمانية.و أمها لل خديجة و(للة لفظة أمازيغي يعني السيدة) (ولدت بقرية
،أبوهاالطريقة الرحمانيةهجري لسرة تنتمي إلى 1246 م/1830 عام  عين الحمامويرجة قرب 

محمد بن عيسى مقدم زاوية الشيخ سيدي أحمد أومزيان شيخ الطريقة الرحمانية.و أمها
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وفي السادوسة عشر من عمرها تزوجتللة خديجة،وكان لها أربعة إخوة أكبرهم سي الطاهر.
من يحيى ناث إيخولف،من بني أخوالها وعندما زفت له تظاهرت بالمرض فأعادها لهلها ورفض أن

 وتولت شؤون الزاوية الرحمانيةالدينيطلقها فبقيت و آثرت حياة التنسك والعبادة،والتفقه بعلوم 
بورجة. وبعيد وفاة أبيها وجدت نفسها وحيدة فتركت مسقط رأوسها وتوجهت إلى لقرية وسومر حيث

واتصلت فاطمة نسومر بالزعيم الجزائري المقاوم أبي بغلةيقيم أخوها الكبر وسي الطاهر، 
(محمد بن عبد ا) دفاعا عن منطقة جرجرة، فشاركا معا بمعارك عديدة،وجرح أبو بغلة

في إحدى المعارك فأنقذت فاطمة حياته 

25 منهم قتيل اشتركت بمعركة انهزم بها الفرنسيون مخلفين ثمانمائة 1854 يوليو/تموز 18وفي 
 وئانضم لها عدد من قادة العراش وشيوخ القرى فراحت تشاغل جيوش الحتلل وتهاجمهاضابطا

ويقال بإنها هي التي فتكت ب(الخائن وسي الجودي) وانقذت الشريف بوبغلة بقرية وسومر إثر مواجهة
 والسكان الذين اوستشهد منهمMaissiatاولى التي وقعت في( قرية تزروتس) بين قوات الجنرال 

الكثير بعد مقاومة عنيفة،رغم عدم تكافؤ القوى،عدة  ولما كان على الجنرال أن يجتاز نقطتين
(ثشكيرت وثيري بويران) حيث كانت للة فاطمة نسومر تقود مجموعة من النساء صعبتين،هما

واقفات على قمة قريبة من مكان المعركة وهن يحمسن الرجال بالزغاريد والنداءات المختلفة،مما
جعل الثوار يستميتون بالقتال.بقيادة الشريف أبو بغلةالذي جرح فيها

كما حققت (للة) انتصارات أخرى بنواحي (إيللتي وتحليجت ناث وبورجة،وتاوريرت مووسى وتيزي
 ا الذي أتاهMac Mahon ومعاونه ( المارشالRondon الجنرال الفرنسي قاد 1857بوايبر) وفي عام 

 مقاتل واتجها به صوب (قرية آيت تسورغ) حيثألفخمسة واربعين ,وقادا )قسنطينةبالعتاد من 
 ضباط برتب عالية10يتمركز وسبعة الف مقاتل وعدد من النساء منهن فاطمة التي قتلت 

 هجري تم تئاوسير البطلة للةفاطمة مع عدد من النساء.1273 ذي القعدة 19م /1857يوليو 11وفي 

 كليلومتر عن مدينة تابلط التي تحتضن الزاوية15ووسجنها ب( تورثاثين) بمنطقة العيساوية التي تبعد
العيساوية التي كان يديرها الباي محي الدين كسجن اختارته للتعبد والدراوسة حتى مرضت وتوفيت

 وسنة.ويقال ماتت مسمومة من قبل قوات الحتلل التي وصفها الجنرال33عمرها 1863في وسبتمبر 
1995راندون.بانها جاندراك الجزائر وتم دفنها بمقبرة وسيدي عبد ا  قبل أن يتم نقل رفاتها عام 

لمربع الشهداء بمقبرة العالية الذي صار متحفا باوسمها,وتقديرا لدور للة فاطمة نسومر أطلق اوسمها
  اوسم (فاطمة نسومر) علىالجزائرعلى جمعيات نسوية،والفت عنها أعمال أدبية وفنية، وأطلقت 

عدة في   الغاز لنقل اليابانإحدى بواخرها العملقة المل

.بتيزي الجمعةتمثال  وصورة (للة فاطمة نسومر)  

 وبعدان فرضت قوات الحتلل وسيطرتها العسكرية على كل انواع المقاومة اصدرت1871وفي عام 
(قانون الرعايا ) كمجموعة إجراءات اقتصادية وثقافية وعسكرية تعسفية مبنية على وسياوسة فرض

الظلم والجور والقهر والحرمان لهل البلدبقصد القضاء على نظام الجماعة الذي يسير شؤون
المواطنين بمقتضى العرف والتقاليد والقوانين الوسلمية والحد من حرية تنقل المواطنين بوطنهم إل

برخصة يقدمها المستعمر وفرضوا ضريبة مجحفة على الجزائريين شمل النساء والقطط والكانون
] وتقطيع الراضي وتوزيعها على الجاليات الوربية التي بدئات تتوافد على الجزائر4والبرمة (القدر)[

 بعض شواطئ المغرب و( كوروسيكيين1492بعيد هيمنة الفرنسيين من اوسبان الذين يحتلون منذ عام 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%8A%D8%B2%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Statue_de_Lalla_Fatma_N%27Soumer_%C3%A0_Tizi-Ldjama_%28Alg%C3%A9rie%29.jpg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Photo-Fatma_N%27Soumer.jpg


فرنسيين )ومالطيين يتحدثون الفرنسية وإيطاليين يعملون بالخدمات والتبشير حيث تم تقسيم
: الراضي لثلثة أقسام

 للسلطات الفرنسية ويشما افضل واغنى واقرب الراضي على الطرق والقصبات والمدن ففي3/1
 هكتار كأملك عامة حسب تعبير الحاكم العام500.000 م اوستولت القوات الفرنسية على 1871عام 

De Geydon بغلت ـ1871/1870 بلدية قام وساكنوها بثورات بين 298 وفرض غرامات مالية على 
 هكتار.2.639.600 بلدية مساحتها بـ313 فرنك وصادرت أراضي 36.282.298

 للعملء والقادة 3/1و

-امن الراضي غير الصالحة وأغلبها قرب الجبال أو داخلها بور صار لهل البلد بقصد المعان3/1و
بافقارهم وتحجيم انشطتهم ومحاولة لطمس هوية المجتمع العربي المسلم،والحد قدر المكان من

حرية الجزائري ومراقبته وتكبيل حركته حتى يفسح المجال للوربي المحتل لمزيد من اوستغلل ثروات
البلد فل النسان ول الحيوان حر بتحركاته بل كاد يكون الجماد مقيدا

كما شرعت السلطات الفرنسية  قانونا زراعيا يهدف لمكننة الزراعات الصناعية وتلقين الفلحين
الجزائريين طرق وووسائل الفلحةليكون المردود لصالح المستعمر كمااشار الدكتور صالح فركوس

مما زاد الوضع القتصادي والجتماعي تعقيدا وانتشرت الوبئة مقابل توافد الف من المهاجرين الجدد
كما اشار (عمار بوحوش) ببحثه في برنامج المستوطنين المر الذي ضاعف من الثورات بعدة مناطق

فلحية  بالجزائر منها

 بواحة البيض وجبل عمور ومنطقة التيطري،ووسور الغزلنأولد وسيدي الشيخمقاومة 1880/1864بين
والعذاورة وتيارت بقيادة وسليمان بن حمزة،وأحمد بن حمزة،و وسي لتعلي. 

 بمناطق برج بوعريريج ومجانةو وسطيفوتيزي اوزو و ذراعمقاومة الشيخ المقراني1872/1871وبين
 والحضنة.العذاورةالميزان وباتنة،ووسور الغزلن و

  مقاومة مقاطعة جيجل( مسقط رئاس فرحات عباس والشمال القسنطيني1873وفي عام 

 وشملت مدن وقرى عين الصفراء،وتيارتو وسعيدة،وعينمقاومة الشيخ بوعمامة1883/1881وبين 
صالح.

  يمكن للعرب المقصود1873/1871 أول رئيس للجمهورية الثالثة حكم بين Adolphe Thiersوقال  
الجزائريين أن يقوموا بثورات لكن وسيتم احتوائهم أو ابتلعهم 

شارك اللف من ابناء الجزائر وتونس والمغرب وموريتانية وكل1918/1914وبين 
المستعمرات الفريقية الفرنسية بالقتال بجانب فرنسة مثلما جندت بريطانية رعاياها

المسلمين من افريقية واسية.

مقاومة اربعة قبائل التوارق بمناطق بتاغيتو الهقارو جانت و ميزاب،1919/1916وبن 
وورقلة،بقيادة الشيخ أمود. 

 انعقد مؤتمر فرساي الذي تنفذ فيه النكليز والفرنسيون واليطاليون والنكليز1919وفي 
برعاية امريكية ولم يئات ذكر لحقوق الشعوب التي تستعمرها كل منها بل اشار لبعض

حقوق بعض الشعوب من الدول المندحرة وهي خاصة الدولة العثمانية والتي وقعت
فريسة النتداب النكلو بريطاني كما اشرت الكثر من مرة ولم يعد امام الجزائرين وغيرهم
من الشعوب المستعمرة ال الستمرار بالنضال بئاشكال مختلفة ومنها السياسة والعلم 

اسس المناضل النقابي الجزائري ( احمد مصالي الحاج) حزب نجمة1926وفي عام 
شمال افريقية ويقصد به الجزائر وانظم لة الف العمال الجزائريين العاملين بفرنسة وقام

بجمع الموال والسلح والدعاية لدعم المقاومة وهو من أب تركي كان اسكافيا ومزارعا
 تم تجنيده مع الف1918/1914,وبين 1898بمدينةتلمسان عام ولدبقرية عين زعطوط بالرحيبة 

من الجزائررين ومن ابناء تونس والمغرب وموريتانية ومالي والسينغال وبقية المستعمرات الفرنسية
وزاول بعض العمال بمصانع 1919 ثم اوستقر بفرنسة منذ عام الحرب العالمية الولىاثناء 

السيارات باريس،وبدأ نشاطه من خلل النقابات، واكتسب تجربة العمل السياسي
الحزبمستفيدا من خبرات الدارة والتنظيم والتصال والقيادة. بعد اقترب من تنظيمات 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/1898
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_1871_%D9%81%D9%8A_%D8%AC%D9%8A%D8%AC%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B0%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE


 أوسس مع بعض زملئه الجزائريين (حزب1926وفي جوان / حزيران  بباريس ,الشيوعي الفرنسي
فريقيةوتولى كتابته العامة وصار بالعام القادم رئيسه وكان حزبا مفتوحا أمام أقطار شمال انجم

،وكان اول حزبوالمغرب والجزائر تونس الثلثة،كانت كانت مطاليبه تهم القطار الثلثة المغرب العربي
من شمال افريقية متواجد بباريس يرفع شعار الوستقلل الوطني لدول شمال افريقية اثناء مشاركة

 ولذاالمؤتمر المناهض للمبريالية ب1927 الذي مثله عام الشاذلي خير ااحد قيادته التونسي 
يعتبر مصالي الحاج اول من طالب روسميا باوستقلل.الجزائر وتعرض للسجن أكثر من مرة،وتم حل

،قبيل بضعة أشهر من احتفال فرنسةبمرور مائة عام على احتللها1929حزبه في تشرين ثاني  
 مذكرة مدعمةعصبة الممالجزائر فتحول الكثير من أعضائه للعمل السري.ووجه مصالي لمنظمة 

 أضيفت عبارة1933وفي عام المةبالرقام تدين اوساليب الوستعمار الفرنسي  نشرتها جريدة الحزب، 
 شارك حزب النجم بالمظاهرات1934(المظفر) لوسم حزب النجم وعاد للنشاط من جديد,وفي شباط  

المضادة للفاشية التي نظمتها القوى اليسارية والعمالية الفرنسية،وألقي القبض على مصالي الحاج
التحاد الوطني من نفس السنة وحكم عليه بستة أشهر وقرر حل الحزب وشكل  نوفمبر1في

،وتعرض في ماي من نفس السنة،1935 وانتخب رئيسا له في شباط لمسلمي شمال إفريقية
شكيب أروسلنللمسائلة القضائية بباريس ثم هرب لسويسرة حيث التقى بالمناضل الدرزي اللبناني 

 بحل1937  جانفي25 وسافر للجزائر حيث قررت السلطات الفرنسية بالجزائر في 1936وفي اوت/ اب 
 وحزب الشعب الجزائري 1937  مارس11التحاد الوطني لمسلمي شمال افريقية  فأوسس في  

،و حل1939  أوت27 لمدة عامين وأطلق وسراحه في 1937تعرض مصالي للسجن مرة أخرى عام 
حزب الشعب الجزائري وألقي عليه القبض من جديد وحوكم بست عشرة وسنة أشغال شاقة من

 تحت القامة الجبرية مع الوعدالحلفاء وضع من قبل قوات 1943  أفريل23قبل حكومة فيشي،وفي 
 ضم مصالي حزبه المحظور إلى حزب1944بإطلق وسراحه بعد شهرين ولكن لم يتم ذلك وفي عام 

 عاصمة الكونغوبرازافيلتم نفيه لمدينة 1945.وفي عام لفرحات عباس حركة أصدقاء البيان والحرية
 التي راح1945 عام وسطيفالفرنسية تميزا لها عن كينشاوسة عاصمة الكونغو البلجيكية,وبعيد مجزرة 

الف شهيد جزائري واصدر بيانا باللغة الفرنسية طالب السلطات الفرنسية مجددا كما45ضحيتها 
التي قامت بتأطيرحركة انتصار الحريات  1946بمنح الجزائر اوستقللها وأوسس عام 1927طالبها عام 

 على أغلبية الصوات ومع ذلك تم1948نضال الشعب الجزائري،وحصلت خلل النتخابات البلدية لعام 
 الجزائريةحلها هي الخرى من قبل الحكومة الفرنسية.وظم العديد من الشبان الذين وساهموابالثورة

 الذي كان الحزب الوحيد الذي لم ينخرط الحركة الوطنية الجزائرية اوسس حزب 1954وفي عام 

 وسواء بالجزائر أو بفرنسة وتعرضجبهة التحرير الوطنيفحصلت مواجهات دامية بين هذا الحزب وحزب 
) غرب فرنسةCharente) شمال باريس ثم بمدينة (Angoulêmeمصالي الحاج لقامة الجبرية بمدينة  (

 حاولت فرنسة الوستفادة من انقسام الوطنيين الجزائريين،1961وفقد شيئا فشيئا تأثيره. وفي عام 
بإشراك ممثل مصالي وحزبه (الحركة الوطنية الجزائرية ) بالمفاوضات،فرفضت جبهة التحرير وقال

مصالي جملته الشهيرة (هذه الرض الجزائر ليست للبيع).وتصاعدت التصفيات بين المنظمتين ولم
3 في باريسيشارك مصالي بمحادثات  ايفيان وغادر الزاجائر  لباروسي    التي عاش فيها حتى  ب

،وتم نقل جثمانة للجزائر ودفن بمقبرة الشيخ السنووسي بمسقط رأوسه 1974 جوان

 مصالي الحاجالمناضل النقابي 

تئاسست (هيئة علماء المسلمين بالجزائر) وشعارها (الجزائر وطننا و1931وفي عام 
السلم ديننا والعربية لغتنا وفرنسة عدوتنا) وصار شعارا تبنته كل القوى الوطنية بالجزائر

وقادهاعدد من العلماء منهم ,,,.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/1974
https://ar.wikipedia.org/wiki/3_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/3_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1961
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1954
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1948
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1946
https://ar.wikipedia.org/wiki/1945
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%84
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جد ه الول  مناد بن حميد بن باديسلعبد الحميد مصطفى بن باديس الذي ينتمي 
 ابن الميرالمعز لدين ا بن باديس الشيخ عبد ال الملكانياو التلكاني الصنهاجي المازيغي التي منها

) سليل الميرم996-984 هـ/386-373 (حكم: والمغرب الوسط والي إفريقيا باديس بن منصور
 هـ/373-361 بن مناد المكنى بأبي الفتوح والملقب بسيف العزيز بال الذي تولى المارة (بلكين بن زيري

)م1062-1016/هـ454-406حكم: وصار مؤسس الدولة الصنهاجية و) إبان حكم الفاطمين م971-984
قسنطينةبمدينة هجري 1307م/1889ولدعبد الحميد بن باديس عام  مذهب أهل السنة والجماعة ,وتبنى

الزبيركان اكبر اخوته الستة الحقوقي والصحفي و 1358م/1940وتوفي عام عاصمة الشرق الجزائري،
نفيسة،وأختاه والباحث الجتماعي عبد الحق ومحمود وعبد الملك ووسليم والعربيالمدعو المولود 

، وامهم/ امهن زهيرة بنت محمد بن عبد الجليل من( قبيلة بني معاف) المشهورة بجبالوالبتول
 وكان مندوبا1951 وتوفى العثمانيين بعهد التراك قسنطينة.ووالده مصطفى الذي انتقل إلى الوراس

 ومستشارا بلديا بمدينة قسنطينة وبعد الغزو الفرنسي لموباش آغاماليا وعضوا بالمجلس العلى 
 فمنحته قوات الحتلل الفرنسيةواد الزناتي بمنطقة 1945 مايو 8يشارك بالمقاومة بل اوستسلم في 

)،Chevalier de la Légion d’honneur(ووسام الشرف  
 وشج ع إحياء فن العمارة1927 / 1857 عاش بين Charles Jonnartصار الجنرال 1908/1900وبين 

الوسلمية،وتقر ب من المشايخ التقليديين وشجعهم على إقامة الدروس بالمساجد ونشر الكتب
) بحي القصبةعبد الرحمن الثعالبي المدروسة الثعالبيةبجوار مقام وسيدي 1904الثراثية وفتح عام

أبو القاوسمبالعاصمة الجزائرية،وأمر بنشر كتاب:تعريف الخلف برجال السلف الذي صن فه الشيخ 
محمد ابنونشره لبن مريم  وكتاب البستان بذكر الولياء والعلماء بتلمسان 1907 وطبع عام الحفناوي

 وعلى الرغم من الحصار1903 ,وفي عامم1908 وطبع عام  بالمدروسة الثعالبية،المدر  س أبي شنب
 زار الشيخ1882الشامل الذي فرضته قوات الحتلل الفرنسية على الجزائر وتونس التي احتلتها عام 

محمد بن  واجتمع بعدد من علمائها،منهم الشيخ الجزائر -تلميذ الوستاذ جمال الدين-محمد عبده
 التي يصدرها المصلح جمالالعروة الوثقى، كما كان لمجلة عبد الحليم بن وسماية، والشيخ الخوجة

لتي يصدرها المصلح اللبناني رشيد رضا وكتب فيها الفغاني ومحمدومجلة المناراالدين الفغاني 
عبدو وغيرهما بمثابة حبل الوريد الذي يربط متعلمي ومشايخ الجزائر بالعالم العربي واوستمر هذا

عمر بن قدور الشيخ 1914التواصل الفكري بين الجزائر وغيرها من البلد الوسلمية  فقد كتب عام 
 حيث اكنت هذه الجرائد والمجلتبمصر،و(اللواء) و(المؤيد) بالوستانةالجزائري بجريدة (الحضارة) 

تلقى مبادئ العلوم العربية والوسلمية بجامع وسيدي1903 والمسلمين وفي عام العربتدعولنهضة 
 الذي اوصاه بان يقرأ العلم للعلم لحمدان الونيسي القسنطينيعبد المؤمن على يدي الشيخ 

 التحق عبد1327م/ 1908للوظيفةوأخذ عليه عهداا أل يعمل مع المؤوسسات الفرنسية ,وفي عام 
، فأخذ عن جماعة من كبار علمائها الجل ء، منهم (محم د النخلي القيرواني)بجامع الزيتونةالحميد 

البشير و1393م  1973 المتوفى عاممحمد الطاهر بن عاشور والشيخ 1342م/1923المتوفى عام 
،ووسعد العياض السطايفي،ومحم د بن القاضي وغيرهم، و وسمحت له هذه الفترة بالطلع علىصفر

الشامالعلوم الحديثة وعلى ما يجري من تطورات دينية ووسياوسية،بمصر والسودان وبلد الشام 
 واتصلالزهررحل عبد الحميد بن باديس إلى مصر حيث زار 1913وشبه جزيرة العرب,وفي عام 

 حاملا له روسالة من الشيخ الونيس. ومنها لدمشق وفلسطين ومنهابخيت المطيعيبالشيخ 
للحجازحيث مكة والمدينة حيث التقى بعدد من المشايخ الجزائريين والتوانسة منهم أوستاذه الول
حمدان الونيسي القسطيني الذي أقام بها،و الشيخ حسين أحمد الفيض أبادي الهندي،والشيخ

 المقيم مع والديه في المدينة  وألقى بحضورهم دروسامحمد البشير البراهيميالوزير التونسي،و
 قال له:إرجع لوطنك ياحسين أحمد الهنديلكن الشيخ بالمدينة بلحرم النبوي وأبدى رغبته بالبقاء 

بني فهو بحاجة إليك وإلى أمثالك، فالعلماء هنا كثيرون،يغنون عنك،ولكنهم بوطنك وبمستوى وطنيتك
وعلمك قليلون بسبب الهمجية الفرنسية التي تحارب الدين واللغة وخدمة الوسلم هناك أجدر لك

عاد بن باديس للجزائر واقام بمدينة1913وأنفع لها من بقائك هنا.فقرر الرجوع للوطن .وفي عام 
 وامتهن العمل التربوي والتعليمي حيث  بدأ بدروس للصغار وللكبار،بمسجد المدينة  ,وفيقسنطينة

 وكان شعارها (الحق فوق كل أحد والوطن قبل كلجريدة يومية باوسم المنتقدأصدر 1925عام 
 ثم1929 اوستمرت حتى عام جريدة الشهاب الوسبوعيةشيء"واصدر منهاثمانية عشر عددا حيث 

مجلت البصائر والسنة والشريعة والصراط التي كان شعارها مقولة المام مالك( إمام دار الهجرة:ل
 وساهم بن باديس بتئاوسيس (نادي الترقي1931يصلح آخر هذه المة إل بما صلح به أولها),وفي عام 

 هـ بسبب اندلع1328م/ شعبان 1939.واوقف اصدار مجلته الصراط بشهر وسبتمبر بالجزائر العاصمة)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1931
https://ar.wikipedia.org/wiki/1929
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%AE%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%8A%D8%B9%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1_%D8%B5%D9%81%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1_%D8%B5%D9%81%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D9%82%D8%AF%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%82%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/1908
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B4%D9%86%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B4%D9%86%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1907
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A
https://fr.wikipedia.org/wiki/1927
https://fr.wikipedia.org/wiki/1857
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1945
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B4_%D8%A2%D8%BA%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1951
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1062
https://ar.wikipedia.org/wiki/1016
https://ar.wikipedia.org/wiki/454
https://ar.wikipedia.org/wiki/406
https://ar.wikipedia.org/wiki/984
https://ar.wikipedia.org/wiki/971
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/996
https://ar.wikipedia.org/wiki/984
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2_%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B3&action=edit&redlink=1


،لكيل يكتب فيها أي شيء لصالح فرنسة التي خضعت للحتلل اللماني بينالحرب العالمية الثانية
 فيما بقيت قواتها بكل من وسورية ولبنان وافريقية الغربية والشمالية تسرح وتمرح 1939/1944

  دعا بن باديس لمؤتمر يضم التنظيمات العربية والوسلمية الدينية والسياوسية1936وفي عام 
 التي تصدر بالفرنسية،واوستجابت العديدمنLa Defance،ونشر دعوته جريدة الجزائرلدراوسة قضية 

التنظيمات السياوسية لدعوته وكذلك بعض الشخصيات المستقلة،وأوسفر المؤتمر عن المطالبة ببعض
 لباريسوالطيب العقبي ومحمد بشير البراهيميالحقوق للجزائر،وتشكيل وفدثلثي ظم ابن باديس 

Leon Blumوهو الشتراكي الصهيوني 144 ورئيس وزاؤه رقم Albert Lebrun اليساري عهد الرئيسب
يستجبا لي مطلب اجتماعي اوثقافي اومالي اوواللذان لم 1937حزيران 22و 1936حزيران 4بين 

 صحافة جزائرية  عالجت كثيراا من الموضوعات منها:دعوةالجزائرظهرت في 1945/1939اداري ,وبين 
قوات الحتلل الفرنسي للسماح بانشاء مدارس عربية لبناء المسلمين،اوسوة بالفرنسية واليهودية

ونددت بالوساليب والمماروسات اللخلقية التي تماروسها قوات الحتلل تجاه الفلحين والعمال
 يجلجل) يقول:يجب أن نتعلم لكي نشعرعمر راوسموالكسبة وليس فقط مع المقاومة حيث كتب (

بأننا ضعفاءويجب أن نتعلم لكي نعرف كيف نرفع أصواتنا بوجه الظلم.ويجب أن نتعلم لكي ندافع عن
الحق،وتأبى نفووسنا الضيم،لكي نطلب العدل والمساواة بين الناس بلحقوق الطبيعية،لكي نموت

عبد الحليم،والشيخ المولود بن الموهوبأعزاء شرفاء ول نعيش أذلء جبناء).كما كتب كل من الشيخ 
 وغيرهممقالت دعوتية وتعبوية وادانات لقوى الغزو والوستعمار .عمر بن قدور،والوستاذ بن وسماية

ومن اشعار عبد الحميد بن باديس 
هجري ارتجل الشيخ عبد الحميد بن باديس بحفل أقامته مدروسة1356 رمضان 27 في ليلة القدر في 

 قصيدة جا ءفيهابقسنطينةالتربية والتعليم 

اشهدي ياوسما واكتبن يا وجود,, اننا للحما وسنكون الجنود

وسنزيح  البل ونفك القيود,, ونذيق الردى  كل عاد كنود

 وفي قصيدة اخرى قال 

شعب الجزا\ر مسلم والى العروبة ينتسب

من قال حاد عن اصله,,او قال مات فقد كذب 

 خذ الحياة وسلحها ,وخض الخطوب ول تهب

واذق نفوس الظالمين  وسما يمزج بالرهب

واقلع  جذور الخائنين   فمنهم كل عطب

واحزر نفوس الجامدين   فربما يحيى الخشب

كونوا له يكن لكم  والى المام ابناء واب

 نحن الولى عرف الزمان قديمنا  الجم الحسب

من كان يبغي ودنا   فعلى الكرامة والرحب

 ومن كان يبغي ذلنا   فله المهانة والحرب 

هذا عهدي به  حتى اووسد الترب

فاذاهلكت فصيحتي  تحيا الجزائر والعرب 

هجري توفي عبد الحميد بن باديس  بمسقط رأوسه بمدينة1359م/ربيع الول  1940 ابريل 16وفي  
قسنطينة، التي اتخذها في حياته مركزا لنشاطه التربوي،والصلحي، والسياوسي، والصحافي. وفي
يوم تشييعه خرج الكثير من اهل قسنطينة تودعه مع وفود من معظم المدن الجزائرية ودفن بمقبرة آل

يخ عبد الحميد بن باديس في جهاده وأعماله يخ العربي التبسي بتأبينه ( كان الش  باديس وقال الش 
هو الجزائر كلها  فلتجتهد الجزائر بعد وفاته أن تكون هي هو وقال شاعر الجزائر محمد العيد آل

خليفة:

هل أنت بالضيف العزيز خبير ؟يا قبر طبت وطاب فيك عبير
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إلى حماك يصير) عبد الحميد(المام المرتضى) ابن باديس(هـذا 
ـ ـيت  بأطراف البلد كبيرالعالم الفذ الذي لعلومه صي
فالشعب فيها بالحياة يصيربعث الجزائر بعد طول سباتها

وأروسل الشيخ محمد البشير البراهيمي من منفاه بالسعودية روسالة للوستاذ أحمد توفيق المدني
روسالة جاء فيها ( الخ الوستاذ أحمد حفظه ا أعتقد أن الراحل أخي العزيز لم يكن لحد دون أحد،
بل كان كالشمس لجميع الناس، وأعتقد أن فقده ل يحزن قريبا دون بعيد، وأن أوفر الناس حظا من

الوسى لهذا الخطب هم أعرف الناس بقيمة الفقيد وبقيمة الخسارة بفقده للعلم والوسلم وللجزائر
فلهذا بعثت أعزيكم على فقد ذلك البحر الذي غاض،بعد أن فاض،ببقاء آثاره في الحياض،وأنهاره

بالرياض،كما يعزى على مغيب الشمس بشفقها وعلى ذبول غضارة الشباب ببقاء رونقها،وإن كانت
التعازي تعاليل،ل تطفئ الغليل،ولكنها تحمل بعض الروح من كيد تتلظى شجنا،لكبد تتنزى حزنا.

عاز لول معزاى.وإنا لفقدك يا عبد الحميد لمحزونون. وظني بأخي أنه لو كان يعرف عنواني لكان أول مل

. 1938المجلس الداري لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين عام 

تئاسس حزب الشعب برئاسة الصيدلي (فرحات عباس )الذي نشر بيانا1937وفي عام 
للشعب الفرنسي يطالبه بال يوغل ويتمادى بئاضطهاد واستغلل الشعب الجزائري

وشعوب شمال افريقية وهو ما يناقض تمشدق وادعائات الفرنسيين بشعارات تورتهم
 بالحرية والمساواة والخاء وبحقوق النسان حيث صموا اذانهم واجمعوا1789لعام 

قواهم العسكرية والسياسية والدينية الكاثوليكية والبروتستانتية والورذودوكسية
واليهودية على استعباد الشعب الجزائري الذي لم يعد امامه من الخيار ال الكفاح المسلح

 بدوار الشحنة الواقعة1899 أوتالدموي الطويل .ولد فرحات سعيد عباس مكي في 
الطاهيربمنطقة بني عافر الجبلية وهي منطقة فقيرة ومعزولةتابعة إداريا لبلدية 

.والده سعيد بن احمد وامه معزة بنت مسعود بنت عليبالجزائر بولية جيجلالمختلطة 
و وسبع اخوات وخمسة اخوة فقد كتب فرحات عباسمن وسط فلحي متوسط الحال وجد وجدة 

(:إنني من عائلة تعود لعراقي من قبيلة بني بكتاب ليل الوستعمار حيث تحدث عن طفولته قائل
عمران او العامري جائت للجزائر بالعهد العباوسي منذ القرن الثامن وكان احد افرادها قتل بالقرن
السادس عشر أحد جنود( فرقة الوجاق العثمانية ) وهرب لقرية جيجل وتعمل عائلتي بالزراعة

وووسط الفلحين الذين لينال الفقر من شجاعتهم ولمن انفاتهم وبدوار وضيع من بلدية متوحشة
جرداءحيث قضيت طفولتي كلها بووسط مجتمع وضيع ووساذج لكنه كريم.وكان مصير عائلته التهجير من

كان1871) ,وفي عام les colonsارضهم واوستبدالهم بالفرنسيين الذين اطلق عليهم المستعمرين (
جد فرحات عباس المدعو احمد بن الضاوي الذي شارك بها برفقة (قبيلة بني عمران ) قد وساهم ام

بثورة (المقراني ) وما نتج عنها من انعكاوسات على المجتمع الجزائري حيث اصدرت السلطات1871
الفرنسية جملة قرارات جائرة أدت لمصادرة الراضي الزراعية وتغريم الفلحين الذين شاركوا أو تعاطفوا
معه وإعدام الكثير من الناس ظمن عقوبات جماعية فورية ونفي زعامات لمستعمرات فرنسية لما وراء

البحار.وكان والده قدتعرض هو الخر كغيره لمصادرة أملكه وأراضيه ليتحول لفلح صغير فصرت أتردد
على المدروسة القرآنية حافيا مرتديا جلبية أبناء الفلحين واوستطاع والده بمرور الوقت أن ينتقل من
وضعه كفلح لتاجر بمنطقة الشحنة وتواصل مع حاكم مدينة جيجل و اشترك معه بتجارة المواشي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%AC%D9%8A%D8%AC%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1899
https://ar.wikipedia.org/wiki/24_%D8%A3%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Associaiondesoul%C3%A9mas.jpg


لئتامينها للجيوش الفرنسية فصار ملكا وصار ظمن القوات الفرنسية مسؤول عن (دوار بني عافر ),
التحق فرحات عباس بالمدروسة القرآنية لتلقي مبادئ القران والمحافظة على القيم1907وفي عام 

بوكفوس وكانت وسعادته الوسلمية والعربية خوفا من الذوبان بدين الغزاة وكان من بين معلميه الشيخ
عندما يعودللبيت ويعرض على والدته ما حفظ من آيات قرآنية غير انه ليجيد التحدث بالعربية بل

ببعض مفرداتها البسيطة أما والده فكان آميا لكنه متحمس لروسال أبنائه الذكور للمدارس الفرنسية
وعندما صار فرحات شابا بدئا يعرف بان والده من بين المهادنين للفرنسيين ويقول ( إن مشهد جمع
الضرائب من قبل الفرنسيين بمنتصف وسبتمبر حيث كان ابي يشارك (الخز ناجي) القادم مع حروسه
لجمع الضرائب كانوا يمكثون عندنا طيلة عشرة أيام و،كنت أرى الفلحين الفقراء الذين ل يملكون أي

شيء لتسديد ضرائبهم يجلسون لساعات طويلة تحت الشمس عقابا لهم وكانت أياديهم مكبلة
وكنت أوسئال رئيس المشتة عن أوسباب عقوبتهم وحدث أن اوسرق من والدي امول وأعطيها لهم

1923/1921 كان متعاطفا مع منظمةحرمة الشبان الجزائريين,وبين 1908ووسائت علقته به وفي عام 
ادى  خدمته العسكرية تحت العلم الفرنسي ثم انتقل للعاصمة لكمال تعليمه الجامعي .حيث درس

 بالجزائروحصل عامجمعية طلبة شمال أفريقيا المسلمين صيدلة ووساهم بتئاوسيس 1931/1926بين
مجموعة1931 وأصدر عام وسطيف صيدلية بمدينة 1932 على ليسانس صيدلة و فتح عام 1931

1931مقالت صحفية بكتيب (الشاب الجزائري) عبر فيه عن أفكاره الصلحية و التجديدية و انضم عام 
لفيدرالية النواب المسلمين الجزائريين التي أوسسها الدكتور بن جلول وكانت تهدف لجعل الجزائر

مقاطعة فرنسية
 كتب فرحات ب(جريدة الوفاق الفرنسية )مقال تحت عنوان ('فرنسة هي أنا') أكد فيه1936وفي عام 

دعوته للندماج معها مستنكرا وجود المة الجزائرية،حيث قال:(لو كنت قد اكتشفت أمة جزائرية لكنت
وطنيا ولم أخجل من جريمتي،فلن أموت من أجل الوطن الجزائري لن هذا الوطن غير موجود،لقد

بحثت عنه بالتاريخ فلم أجده ووسألت عنه الحياء والموات وزرت المقابر دون جدوى)

.إتصل1942  نوفمبر8 الجزائر في الجيش المريكيو دخول 1944/1939 الحرب العالمية الثانيةوخلل 
 لشمال أفريقيةفرانكلين روزفلت،المبعوث الشخصي للرئيس المريكي بروبرت ميرفيفرحات عباس 

20وطلب منه مساندة الجزائروتونس والمغرب للحصول على تقرير المصير بعدانتهاء  الحرب.وفي 
،أروسل فرحات عباس ومجموعة من الجزائريين روسالة لقوات الحلفاء يرحبون بهم1942 نوفمبر

ويعرضون باوسم شعب الجزائر القيام بتضحيات بشرية ومادية،لدعم الحلفاء حتى يتحقق النصر الكامل
 وجه فرحات عباس روسالة للسلطات الفرنسية و الحلفاء1942  ديسمبر22".وفي دول المحورعلى 

طالب فيها بإدخال إصلحات جذرية على الوضاع العامة التي يعيشها الشعب الجزائري،(وصياغة
وفي  اصدر بيان الشعب الجزائري,1943دوستور جديد للجزائر، ضمن التحاد الفرنسي،).وفي  شباط 

و بعيد تحرير فرنسة من قبل كل من الوليات المتحدة وبريطانية واسترالية1944اب 
 رئيس1946 / 1944وكندة عاد الجنرال ديكول مع القوات الجنبية لبلده وصاربين 

الحكومة الفرنسية المؤقتة.غير انه واجه معارضة من قبل القوى التي تسمي نفسها
الصهيوني الذي خلف ديكولLeon Blumيسارية واشتراكية وشيوعية برئاسة اليهودي 

 ولم يقتنع هو ايظابمنح الدول الخاضعة1947/1946بين كرئيس للحكومة المؤقنة 
لفرنسة حكما ذاتيا او ستقلل .

تشكل بفرنسة ما سمي الجمهورية الرابعة وحكم فيها رئيسان1958 /1947وبين 
الذي لم يقتنع هو ايظا بمنح اي1954 /1947بين Vincent Aurielالرئيس(اشتراكيان)هما

(حرب الهند1954/1946حكما ذاتيا او استقلل فئاندلعت بين من المستعمرات الفرنسية 
بسورية ولبنان1945الصينية )ضد القوات الفرنسية التي انهزمت هناك مثلما انهزمت عام 

 لم يقتنع هو الخر1958/1954 حكم بين Rene Coty وتتلقت ضربات بالجزائر,والرئيس
لتي اعلن الثوار فيها بالول منبتقديم اية (تنازلت او تسهيلت سياسية وادارية )للجزائر ا

 ) التيFLN البدء بحرب تحرير شاملة قادتها (جبهة التحرير الوطني 1954تشرين الثاني 
عضوا اختاروا من بينهم ستة صاروا قيادة عسكرية22من 1954من اذار 23تئاسست في 

واعلمية وحكومة مصغرة وهم احمد بن بلورابح بيطاط وحسين اية احمد وشريف
بلقاسم  والشرم ومحمد ابو ضياف وانظم لهم ثلثة الف مقاتل توزعوا بكل الوليات

الجزائرية التي يكثر فيها الوجود الفرنسي واوقعوا فيه اصابات متعددة خلقت رعبا داخل
فرنسةالتي ضاعفت امداداتها العسكرية التي بلغت مليون جندي بالجزائر حيث ل توجد

سنة من احتلل الجزائر لتفتخر بانه كان لها ولدا او اكثر تشرف130عائلة فرنسية خلل 
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هو ولربما ابيه او جده وتصدوا كلهم وبكل الوسائل القتالية لتطلعات الشعب الجزائري
الذي ضحى بمليون مواطن بين شهيد وجريح وسجين ومهاجروفقد لغتيه العربية

والمازيغية وصار مهددا بدينه من خلل حركات التبشير والكنائس والكاتدراليات التي
حتى عام98بدئات تبنى بالمدن الجزائرية الكبرى وانتشرت المية بين مواطنيه بنسبة /

 للفرنسيين 15مقابل /1954
، بهدف الدعايةحركة أحباب البيان والحرية وساهم فرحات عباس بتئاوسيس حزب 1944وفي مارس 

 بمدينة وسطيف التي1945/ مايس 17/8وإثرمجازر اليام بين لفكرة المة الجزائرية 
,,1150راح ضحيتها خمسين الف شهيدابينما ادعت السلطات الفرنسية بانهم 

Jaques Duquesne, la geurre d' Algerie, editions Perrin, 2003 p 293ينظر 

 وادانفأدرك الشعب الجزائري أنه ل حرية له ول اوستقلل غير الكفاح المسلح.
 حيث1946فرحات تلك الجريمة وقررت السلطات الفرنسية حل حزبه و القبض عليه حتى عام 

التحاد الديمقراطي للبيانصدرقانون العفو العام عن المساجين السياوسيين، فئاوسس حزب 
،عب ر فيه عن أهداف ومبادئ حزبه التي لخصها في بتكوين دولة جزائرية مستقلة داخلالجزائري

 تأوسست (اللجنة الثورية لوحدة العمل، )بمبادرة من اعضاء1954  مارس23التحاد الفرنسي ,وفي 
،كرد فعل علىلحركة انتصار الحريات الديمقراطيةالمنظمة السرية، وبعض أعضاء اللجنة المركزية 

النقاش الذي كان يدور حول الشروع بالكفاح المسلح اوانتظار ظروف أكثر ملئمة.وعينوا لجنة مكونة
 أعضاء حددوا6 عضوا اقروا مبدئا وفكرة واوسلوب الكفاح المسلح،وانبثقت منها لجنة قيادية من 22من 

 موعد النطلق الثورة التحريرية وأصدروا بيانا يوضح أوسبابها وأهدافها ,وفي1954تاريخ أول نوفمبر 
 شن ثلثة مجاهد ثلثين هجوما توزعت على معظم أنحاء الجزائر1954ليلة الفاتح من نوفمبر 

لتشتيت قوات الحتلل وتفويت الفرصة عليها لكي ل تعرف بسهولة مراكز تجمع الوحجدات القتالية
) وتم إصدار بيان يشرحFLNجيش وجبهة الحرير الوطنيوعشية اندلع الثورة أعلن عن ميلد (

طبيعة تلك الحداث واهدف الثورة،وهو اوستعادة الوستقلل وبناء الدولة الجزائرية. فكتب فرحات عباس
 ( اننا وسنبقي مقتنعين بأن العنف ليساوي46 العدد الجمهورية: بصحيفة 1954  نوفمبر12بتاريخ 

 ليلتقي بببعض قادة الثورة ومن بينهمالقاهرةشيئا) .ولكنه ما لبث أن غير موقفه حيث توجه إلى 
  وفي صيفجبهة التحرير الوطني بحل حزبه وانضم لصفوف حزب 1956،و قام بأفريل أحمد بن بلة

 ( كوبةوفنزويلة اللتينيةامريكة بعدد من دول للثورة الجزائرية قام فرحات بجولة دعائية 1956
) الذي قررت فيه قبولمؤتمر الصومامعقد قادت منظمة التحرير (1958والرجنتين ,وفي مطلع عام 

وفد الجزائر في1958افريل 30/27فرحات عباس  عضوا بالمجلس الوطني للثورة الجزائرية،وقادبين 
 صار فرحات عباس رئيسا للحكومة1958  وسبتمبر19،.وفي مغاربية الذي حضرته قيادات مؤتمر طنجة

 كل من مووسكو1960المؤقتة للجمهورية الجزائرية واوستمر على برئاوستها حيث كان قد زار عام 
 بعد أن اشتدت خلفاته بينه وبين بعض القيادة العامة لجيش التحرير1961وبكين واوستقالفي أوت 

 حيث حصلت الجزائر على1962 جويليه/ تموز 5،الذي بقي حتى بن يووسف بن خدةوحل محله 
 جرت انتخابات المجلس الوطني،وتم انتخاب فرحات رئيسا1962  وسبتمبر26اوستقللها ,وفي 

 نتيجة خلفه مع بن بلة الذي تمكن1963  وسبتمبر13للمجلس غير أنه ما لبث أن قدم اوستقالته في 
 بالجنوب الجزائري ولم يطلق وسراحهأدرارمن اقناع غالبية اعضائها بطرد فرحات منها ووسجنه (بسجن 

 وقع1976،).وفي مارس 1965إلبعيد اوسقاط بن بيل من قبل بومدين الذي اطلق وسراحه في ماي 
هواريعلى نداء إلى الشعب الجزائريندد فيه بالحكم الفردي و بالميثاق الوطني الذي صاغه 

 بالجزائر1985 ديسمبر 24.القامة الجبرية وتوفي في 1978  جوان13.الذي فرض عليه في بومدين
 بمقبرة العاليةودفن 

J’accuse l’Europe.و1930 (الشاب الجزائري)،عام Le Jeune Algérien ,,ومؤلفات فرحات عباس
 (الحرب والثورة:ليلGuerre et révolution ,La nuit coloniale. Julliard, Paris.و1944(أتهم أوروبة)،عام 
 عن دار (1984,الوستقلل المغتصب عام Indépendance confisquée.و1962الوستعمار)،باريس 

Flammarionبباريس.و (Autopsie D'une Guerre :L'aurore (تشريح الثورة:الفجر) منشورات Carnier
ماجستير ل عباس محمد الصغير بعنوانوكتب عنه عدة اطروحات منها  ,1980 باريس

 إلى الجزائر الجزائرية  ملف بي دي أف1962/1830  فرحات عباس الجزائر الفرنسية بين 
و غدا يطلع النهار ماجيستر بعنوان فرحات عباس ودوره في الحركة الوطنية و
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هم احمد بن بيل ورابح بيطاط وحسينتم تئاسير ستة من قادة الثورة .و1962/1954وبين 
احمد والطرش و وقد انزلتهم طائرة عسكرية فرلنسية وهم قادمون من المغرب لتونس

 حيث كان اعتقالهم عامل اضافيا1962حتى الستقلل عام  1956وبقوا معتقلين منذ عام 
لنمو واتساع الثورة 

 اثر وشاية تجسسية من المغرب تم اعتقال القادة الستة لحزب جبهة التحرير الوطني بن بلة و
 (القيادات التاريخية للثورة الجزائرية) والصحفيومحمد خيضر وحسين آيت أحمد محمد بوضياف

،حيثAir Atlasوهم بطريقهم لتونس على متن طائرة مغربية 1956اوكتوبر 20مصطفى لشرف في
أقدم طيران الجيش الفرنسي على اجبار الطائرة على الهبوط وهي أول عملية قرصنة جوية بالتاريخ.

وبذلك أفشل الجيش الفرنسي المفاوضات بووساطة تونسية-مغربيةوحقق رئيس الركان الفرنسي
مع القادة وحاول إجراء مفاوضات جديدة مع الجيش الفرنسي غير أنهم رفضوا.

والنسة (جميلة بوحيرد التي تم اعتقالها هي الخرى وصار اسمها علما للمليين من
العربيات والمسلمات اللواتي ولدن بعيد اعتقالها 

اقتنع الرئاي العام الفرنسي اليمني والوسطي( غير الشتراكي1958 عام -فيXIVو
عموما ومعظم الشيوعيين المتهصيين )بئان عودة ديكول للحكم صارت ظرورة وطنية
ومطلبا جماهيرا لمواجهة (المتمردين والعصاة الجزائرييين )التي صارت انتصاراتهم

اليومية ضد القوات الفرنسية تتصدر الخبار العالمية .ورشح الجنرال ديكول نفسه وفاز
بالقتراع العام المباشر ووضع دستورا جديدا لفرنسة اقر صلحيات للرئيس المنتخب

مباشرة من الشعب تفوق صلحيات رئيس الوزراء الذي يسمى من بين الحزاب الفائزة
بالنتخابات وصارت تسمى (الجمهورية الخامسة ),وبعيد فوزه قام ديكول بزيارة للجزائر

والتقى بقياداته العسكرييين والمدنيين والجالية الفرنسية الكبيرة التي هتفت امامه
بالجزائر وبقسنطينة وغيرها ( الجزائر فرنسية الجزائر فرنسية )واجابهم (بئانني افهمكم
واتفهمكم .غير انه بقرارة نفسيه كعسكري وكرجل عاش المنفى ايام احتلل بلده التي

طالب بتحررها وامام اللف القتلى والجرحى من الطرفين بالجزائر والفوارق الطبقية
والجتماعية بين الفرنسي المستعمر بالجزائر المنتفع بالمتيازات القتصادية والصحية

والسياسية وبين المواطن الجزائري ابن البلد المحروم من غالبيتها ولتدهور سمعة
فرنسة بالعديد من دول العالم وخاصة التحاد السوفياتي والمجموعة الشتراكية ودول

الذي استقبل ممثل1955التي حضرت مؤتم باندونغ لعام 25بئامريكة اللتينية والدول ال 
الوفد الجزائري برئاسة حسين اية احمد ودول الجامعة العربية الثنا عشر التي كانت

اوالتي فتحت كلها مكاتبا اعلمية بعواصمها لممثلي (الحكومة1962مستقلة حتى عام 
 برئاسة فرحات عباس ) .1958المؤقتة الجزائرية التي تشكلت عام 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A2%D9%8A%D8%AA_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Six_chefs_FLN_-_1954.jpg


.قرر ديكول بشجاعته وحبه لوطنه وبعكس الغالبية العظمى1962 مارس 18 و 7و بين 
من الفرنسيين ومنهم الصهاينة والشتراكيين المتصهينين والرجعيين بالوطن الم لن

يتخذ ما يسمى (الجنح للسلم وتجنب سفك المزيد من الدماء واحلل سلم الشجعان )
فقرر ورغم عدم رضى دولة اسرائيل واعوانها الصهاينة بالعالم اجمع وحتى بعض الحكام

العرب القريبين والبعيدن من الجزائر تكليف لجنة فرنسية برئاسة جسكار دستانت وزير
المالية وعدد من رجال الجيش والمخابرات اجراء (مفاوضات مع قادة حرب التحرير بمدينة

Evianلواقعة على حدود فرنسة الشمالية الشرقية مع سويسرة حيث يوجد السويسرية ا
 للجزائريين مكتب اعلمي 

.انتهت بالتوقيع علىوبظل تصاعد وتائر القتال والخسائر البشرية من الطرفين بالجزائر
 بالساعة1962 مارس 19(اتفاقية ايفيان )بوفق إطلق النار الذي دخل حيز التنفيذ يوم 

  حول مصير الجزائر  حيث تجلى1962 ان يتم تنظيم  استفتائا حول  حزيران  ظهرا.و12
عزم الشعب الجزائري على نيل الستقلل عبر نتائج

 بالمئة نعم.وتم99.7 جرى الستفتاء الذي كانت نسبتها 1962وبالفاتح من جويلية / تموز 
 عيدا1962 جويلية 5 واختير يوم 1962 جويلية 3العلن عن استقلل الجزائر يوم 

وهو نفس اليوم الذي جطت به القوات الفرنسية شواطئ وارض الجزائر ..كماللستقلل 
تقرران يتم خلل ثلثة اشهر (جلء / رحيل) كل الفرنسيين من الذين يطلق عليهم ( ذوي

) وهم بحدود ثلثةLes Hommes des Pieds Noirs/ The Blac Choss' Mensالحذية السوداء 
مليين ال من رغب منهم ان يتنازل عن جنسيته الفرنسية مقابل الجزائرية ويغادر معهم

 وهم بحدود نصف مليون وان يخرجوا بمازادت قيمته وخفLes Harkisالعملء الحركيين
من1495حمله .وهو اكبر انتصار تحرري بالعالم المعاصر ليماثلهم التحرير الندلس عام 

 وكانوا بحدود ثلثينLes Sefaradesالمسلمين والعرب بمن فيهم اليهود العرب الشرقيين 
الف خرجوا مع المسلمين بخفي حنين ايظاوقطنوا بغالبيتهم العظمى بالمغرب وتونس

والجزائر وقليل منهم ذهب لمصر ولم يذهب اي منهم لفلسطين ال حاجا.وفي عام
خرج من الندلس من بقي من المسلمين واليهود ممن لم يقبل ان يعتتنق1609

المسيحية  .

 

 
..1962 تموز 5-حمهورية الحزائر الدمقراطية منذ XVو

كان وليزال امام الجزائر فرصةسياسية واقتصادية لن تكون(رمزا للمقاومة السلمية
وفيتنام افريقية  ) ولكن قادتها حكموا على الطريقة العربية السلمية بثوب ماركسي

احادي الرؤيا وحكم فيها حتى الن كل من 

1962 /1958م وحكم بين 1899 /1985اول-الرئيس الصيدلي فرحات عباس عاش بين 
بئاسم جكومة الجمهورية الجزائرية المؤقتة 

,,,,
وصورة لول حكومة1961/ 1958الصيدلي فرحات عباس صاررئيس الحكومة المؤقتة بالمنفى بين 

 1962 تموز  5جزائرية بعد الوستقلل في 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Ferhat_Abbas_-_algerischer_Staatspr%C3%A4sident.jpg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:1st-algerian-government-1962.jpg


خلفاللحكومة المؤقتةوثانيا-الرئيس الدكتور الصيدلي بن يوسف بن خدة وصاررئيسا 
،المديةبمدينة البرواقية بولية 1920,,ولدعام 1962/1961للرئيس فرحات عباس.بين 

 بالصيدلة.وكان بنالدكتوراةوانتقل للعاصمة الجزائرية واكمل دراسته وحصل على 
 فرع البليدة ومن متتبعينجم شمال إفريقيايوسف بن خدة على اتصال دائم بمناضلي 

 ألقي عليه القبض بتهمة الدعاية ضد التجنيد1943لجريدة  المة لسان حاله وفي عام 
 عمل1946 أشهر وتم تجنيده إجباريا وفي عام 8تحت العلم الفرنسي واطلق سراحه بعد 

1947فيفري 16/15 التي يرسئها مصالي الحاج .وبين جريدة المةضمن لجنة تحرير 
 حيث انتخب عضوا بلجنتها المركزية ثممقراطية   الد  حركة انتصار الحريات شارك بمؤتمر 

 اعتقل من قبل السلطات1955/1954 ,وبين حسين لحولأمينها العام خلفا للسيد 
 ) الذي نظمه الثوارمؤتمر الصومامالفرنسية وبعيد اطلق سراحه التحق بالثورة وبعيد (

 وبلجنة التنسيق والتنفيذ،وعلى إثر اعتقال الوطني للثورة الجزائريةصار عضوابالمجلس
 رفقةتونس غادر بن يوسف الجزائر متوجها ل1957 في فبراير العربي بن مهيديالشهيد 

 فتقرر ابعاده من عضوية لجنة التنسيق والتنفيذ رفقةالقاهرة و منها إلى كريم بلقاسم
 إلي أنه احتفظ بعضويته بالمجلس الوطني للثورة الجزائرية، وترأسه لوفدسعد دحلب

1958 للتعريف بالقضية الجزائرية وفي عام ولندن بلغراد لكل من جبهة التحرير الوطني
1961 أوت 28 وفي للجمهورية صار وزيرا للشؤون الجتماعية بئاول حكومة مؤقتة 

.وانسحب بن خدة منلفرحات عباسصار رئيسا للحكومة المؤقتة خلفا 1962وسبتمبر 
. 2003ام ع ليتفرغ لمهنته كصيدلي حتى وفاته 1962 سبتمبرالحياة السياسية في 

و1961 اب 9الرئيس  الصيدلي يوسف بن خدة الرئيس المؤقت لجمهورية الجزائر بين 
1962تموز 3

 جنوبمغنية بمدينة 1917 ,,ولدعام 2012 /1917وثالثا-الرئيس احمد بن بلة عاش بين 
 وبدأ تعليمه باحدىمراكش بالغرب الجزائري لعائلة بسيطة قدمت من وهرانمدينة 

الزوايى القرآنية التي كان والده مقدما فيها، لجانب دراسته بالمدرسة البتدائية الفرنسية
 رسخ بذهنه موقفو.تلمساننال شهادة البتدائية ثم واصل تعليمه العدادي بمدينة 

أستاذه المعادي للسلم وعجزه عن الرد عليه ولم يحصل على دبلوم الثانوية العامة
أولمبيك لعب لنادي 1940/1939 متر عدو.,وبين 400واتجه للرياظةفكان بطل في فئة 

29 لحساب كأس فرنسة جرت في FC Antibes لعب وسط وظهر بمباراة ضد مارسيلية
 وتمكن من تسجيل هدف وعرض عليه مسؤولو النادي الستمراركان بمدينة 1940 أبريل

 التحق بالخدمة1940/1939للعب معهم فرفض العرض المغري وعاد للوطن ,وبين 
)141العسكرية اللزامية بالجيش الفرنسي وأصبح رقيبا ب(كتيبة مشاة اللب رقم 
 بميناءstukaبمارسلية ونال وسام صليب الحرب لتمكنه من إسقاط طائرة المانية من طراز 

 من الجيش وعاد للجزائر بعد خضوع فرنسة للحتلل1940المدينة.وتشرح بنهاية 
تم اوستدعاؤه مرة ثانية لمشاركة الفرنسيين والحلفاء بحربهم ضد ايطالية1942وفي عام اللماني.,

 (وكان الجزائري الوحيد بينهم) للصفوف الولى لجبهة القتالالمغاربةوالمانية و أروسل ضمن مجموعة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1940
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%83%D8%B1%D8%B3_%D9%8A%D9%88_87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%86_(%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/1940
https://ar.wikipedia.org/wiki/29_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/29_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A3%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%A8_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%83_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%83_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D9%84%D8%A9#cite_note-etudescoloniales.canalblog.com-6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A9_(%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/2003
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%81%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1962
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%AF%D8%AD%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%85_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Benkhedda_19march62.jpg


.حيث تميزمساعد ثم رقيب أولبإيطالية ضمن الكتيبة الخامسة للقناصين،وحمل بن بلة رتبة 
.ونظرا لما ظهرOffel de Villaucourtنجدة قائده   ) تمكن مرتينMontiCasino  معركة بالشجاعة، وفي (

 (الميدالية العسكرية).وهو أعلى ووسام فرنسي وكان العربيديغولمنه،من شجاعة قلده الجنرال 
بالضافة وهو رابع ووسام عسكري يحصل عليه ،1944الوحيد الذي حصل عليه بعد تحرير رومة 

) والميدالية العسكريةCroix de Guerreلوسام صليب الحرب ( 

,,,,,,

 1944ووسام الخدمة العسكرية بالجيش الفرنسي عام 

 وغيرهما من المدنوخراطة سطيف في 1945   مايو 8  مجازر وصادف عودته للجزائر،
واستشهاد خمسة واربعين الف مواطن جزائري تأثر بن بلة بعمق هذه المجازر فئايقن بن

حزببلة أن هذا الستعمار الفرنسي لن يزول بغير القوة التي يمارسها  فئاشترك في 
.وانتخب فيمصالي الحاج بزعامة حركة انتصار الحريات الديمقراطية ثم الشعب الجزائري

ا لبلدية 1947أكتوبر  .وأدهش الدارة الفرنسية بخططه التنظيمية وجهودهمغنية مستشار 
الستثنائية لخدمة المواطنين

وحركة حزب الشعب مؤتمر ضم أعضاء من بمدينة بوزريعة،انعقد 1947 فبراير 15وفي 
. وتم تأسيس تنظيم شبه عسكري سمي (المنظمة الخاصة)انتصار الحريات الديمقراطية

 وبن بلةالذي تكلف بجهةومهساس أيت أحمد ويساعده حسين محمد بلوزدادبقيادة 
ثم انتقل وسرا للعاصمة بعد أنوهران.لجمع السلح وتدريب الرجال تحضيرا للنضال العسكري.

وصار مسؤول عسكرياعن خمسة آلف1949ترك مدينة مغنية تحت ضغط الفرنسيين.وفي ديسمبر 
 التيصارت)CRUA   الثورية للوحدة والعمل (مجاهدورئيسا للمنظمة الخاصة التي تحولت الى اللجنة

لها قيادة من تسعة برئاوسة بن بيل 

وكانت اللجنة السرية بحاجة لموال لتنفيذ أهدافها. وكان جلول نميش (المدعو بختي)
 اقترح على بن بلة عمليتي سطو أحدها على قطار نقل الموال بينوهرانعامل في بريد 

 والثانية على مركز بريد وهران. فاستقر اتفاق أعضاء المنظمة على القتراحوبشاروهران 
الثاني لصعوبة الول. 

) (الذي ذاع صيته Pierrot le fouوقع الهجوم وكأن منفذه الوروبي (بييرو المجنون1949 ابريل 5وفي 
كلص محترف)،ونجح الهجوم بفضل معلومات بختي الدقيقة وقيادة بن بلة لمجموعة الكوماندوس التي

 مليون فرنك30.وكان من المتوقع الوستيلء على وسويداني بوجمعةشنت الهجوم بمشاركة 
 بنقلمحمد خيضر مليون فرنك فرنسي وتم تكليف 3.170فرنسي.في حين أن الحصيلة كانت  

.الوراسو هربت لجبال ليبية الموال للجزائر نظرا لحصانته كنائب و اوستعملت لشراء أوسلحة من 

عرف الفرنسيون المنظمة السرية اثر اعتقال احد اعضائه واعترافه فاعتقلوا1950 مارس 18وفي 
الكثير من أعضائها من بينهم بن بلة ورفاقه وجرت محاكمتهم كعصابة وسرقة وحولوا المحاكمة

 الهروب رفقة1952  مارس16لمحاكمة الوستعمار.وحكم على بن بلة بسبع وسنوات و اوستطاع في 
 مدة أشهر.حتى تمكنالبليدة من وسجن البليدةوتنتقل بن بلة بين عدة أماكن في أحمد مهساس

 من تهريبه لفرنسة عبر البحر بجواز وسفر مزور، حيث بقي أربع أشهر تحت رعاية شبكةديدوش مراد
،بعلي مهساس وبوضياف،وكلف بوضياف1952 وسنة باريسمنظمة الجزائريين.واجتمع بن بلة، في 

 حل المنظمة السرية.ثم انتقل إلىالحزببلم شمل أعضاء النظام السري في الجزائر بعد أن قرر 
.للقاهرة حيث التحق1953 بصفة عامل حيث بقي شهر ونصف ثم وصل في أغسطس وسويسرا

 رئيسعبد الكريم الخطابي. كما التقى حركة انتصار الحريات الديمقراطيةبخيضر وأيت أحمد لتمثيل 
 الذي اوستقبله كئاول جزائري مقاوم ووسمح له نقل الوسلحةوجمال عبد الناصرمكتب المغرب العربي 

والذخيرة للبلد لتحضير لنطلق الثورة من مصر لمدة وسنتين ونصف حيث تمت أول عملية نقل
 وكان بن بلةباوستقبالليبية إلى مصر بئاوستعمال (يخت فخر البحار من 1954للسلح في فبراير 
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 لرفضهبورقيبة الشحنة مع العقيد عبد الحميد درنة.مدير المخابرات الليبية .غير أنه واجه مشاكل مع 
عبور السلح باراضيه ووصل المر لشتباك مسلح. 

 الصف الول على اليمين -بن مهيدياجتماع تحضيري لنقل أوسلحة من مصر للثوار بالجزائر،بالصورة 
 الصف الول بجانب أيتفتحي الديب الصف الول على اليسارو بن بلة خلف أيت أحمد و آيت أحمد

 خلف بن مهيدي بوضيافأحمدو
،وعملعين شمسكماتخصص بن بلة بالتدريب العسكري.فأنشأ معسكرا تدريبيا في 

هواري،ومنهم( محمد بوخروبة الذي صاريكنى الزهرعلى تجنيد الجزائريين من طلبة 
وصار بن بلة يمثل خطرا على السلطات الوستعمارية الفرنسية.فسعت لغتياله،وتعرض) بومدين

 بتدبير من منظمة (اليد الحمراء1955 الليبية وسنة طرابلسلمحاولتين احداها في القاهرة وأخرى في 
.فرحات حشادالتي اغتالت المناضل التونسي 

 بقيادة حزب جديد هو حزبالثورة الجزائرية، انطلق شرارة 1954 الفاتح من نوفمبروفي 
جبهة التحرير الوطني. بعد فشل كل السبل السياسية. بالجزائر وتم توزيع منشورات

. القاهرةاذاعتيلبيان أول نوفمبر،ومن القاهرة كان بن بلة أول من تل هذا البيان عبر  
من اذاعة ال بي بي1940 حزران 18وصوت العرب مقلدا النداء الذي اذاعه ديكول في 

سي البريطانيةوكان بوضياف هو منسق الثورة غير أنه أصيب بمرض السل، فاخذ بن
بلةزمام المبادرة.وشهدت جبال الوراس عددا اكبر من العمليات مقارنة مع المناطق

الخرى،  لتواجد السلح بها وصعوبة التضاريس التي كانت مساعدة للثوار. سنةشملت
كانت اكبر عمليات التهريب التي1955 يناير 20وفي العمليات القتالية معظم أنحاء الجزائر. 

فتحي الديباوستعملت (يخت الملكة دينا) وكان قائده بحار يوغسلفي حيث جرى اجتماع في منزل 
لنهاء ترتيبات إروسال شحنة من الوسلحة إلى الثوار على بحضوربوضياف وبن بلة الذي وسافر في

 لوسبانية لوستقبال الشحنة، وانطلق اليخت من ميناء بور وسعيد المصري في1955منتصف مارس 
 جزائريين كان هواري بومدين أحدهم. 7 باتجاه مدينة الناظور المغربية وعلى متنه  مارس27

 بالجزائر بظروف معقدة.لن عددا كبيرا من القادةمؤتمر الصومام تم انعقاد 1956  أغسطس20وفي 
الوائل من العسكريين والمدنيين كانوا  غائبين إما لوستشهادهم أو اعتقالهم أو عدم تمكنهم من
الحظورمنهم بو ضياف وبن بلة.فكانت مقررات المؤتمر من وجهة نظر بعض الثوار الجزائريين  خنجرا
]بصدر الثورة. حيث اعتبرها بن بلة أول ردة وخيانة للتوجهات العروبية والوسلمية للثورة الجزائرية

وبداية الغتيالت فكان من بين من رفض مقرراته.

تمكنت السلطات الفرنسية بمساعدة الوستخبارات الوسرائيلية احتجاز الباخرة1956  وسبتمبر25وفي 
 وعلى متنها أوسلحة موجهةمن مصر للثوار الجزائريين. مماالبحر البيض المتووسطلوتس في عرض 

أدى لتدهور العلقات المصرية الفرنسية.

 كانت بداية اتصالت لمدة ثمانية اشهر متقطعةبين خيضر واليزيد1956وبمطلع عام 
 وايطالية وتمويوغسلفية مصرممثلي جبهة التحرير والحكومة الفرنسية جرت في 

التوصل لصيغة اتفاق اولي .فقررالثقادة الجزائريون اطلع كل من حكومتي المغرب
وتونس على نتاجئها. وفي شهر أكتوبر،أعلم بن بلة مضيفه جمال عبد الناصر بذهابه

 مرات3 (ورددها الرباطلمدريد للجتماع مع القادة الخرين فرد عليه عبد الناصر (مش 
 بدعوةالرباطوكأنه يحذر بن بلة). وعند وصول بن بلة لمدريد وجد أن زملؤه قد انتقلوا إلى 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%BA%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1956
https://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D9%84%D8%A9#cite_note-.D8.B2.D8.A8.D9.8A.D8.B1.D9.8A-2-73-40
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/1956
https://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1954
https://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D8%B4%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/1955
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A2%D9%8A%D8%AA_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Arm_transport_meeting_FLN.jpg


 على أن ينتقلوا من هناك بمعيته لتونس.الملك محمد الخامسمن 

 اكتوبر قرروا الذهب لتونس لم يذهب معه محمد الخامس او اي مسول مغربي20وفي 
بل منحهم طائرة مغربية واعترضتها قاتلت فرنسية واجبرتها على الهبوط الضطراري

ومحمد وحسين آيت أحمد محمد بوضيافبالجزائر وكان على متنها ستة منهم بن بلة و 
 (القيادات التاريخية للثورة الجزائرية) والصحفي مصطفى لشرف وهي اول عمليةخيضر

قرصنة جوية بالتاريخ.وبذلك أفشل الجيش الفرنسي المفاوضات مع الحكومة فرنسا
بوساطة تونسية-مغربية.وحقق رئيس الركان الفرنسي مع القادة وحاول إجراء مفاوضات

جديدة معهم فرفضوا.

القادة الجزائريون الخمسة قبل اقلع الطائرة من المغرب باتجاه تونس 

 بجزيرة  (La Santé  وسجن  وتم اعتقال المختطفون بمركز شرطة الجزائر لمدة أوسبوع قبل نقلهم إلى 
Aix حيث قضوا وسنتين ونصف وتم نقلهم  باذار لقلعة (Truquantبقرار من ديغول الذي اعتبرهم 

.وكان مسموحا فقط للمحامين بزيارتهم. 1962  مارس18 وبقوا حتى  Aulnoyمعتقلين عسكريين ثم  

 

الدول العربية والوسلمية ودول الحيادووكان لختطافهم ردود فعل وغضب بالمغرب وتونس والجزائر
 دولة من أفريقية وأوسية بالمم المتحدة عبروا فيه عن25اليجابي  وصدر بيان عقب اجتماع ممثلي 

اوستنكارهم لعتقال الزعماء الجزائريين وطالبوا بعرض مشكلة الجزائر على الجمعية العامة للمم
. 1956المتحدة للمرة الثانية خلل نفس السنة 

 بقيادة اوسرائيل ومشاركة كل من فرنسةالعدوان الثلثي على مصر،وقع 1956  أكتوبر28وفي 
وبريطانية

 بالمنفى. برئاسة الصيدليحكومة جزائرية مؤقتة،تم تشكيل أول 1958  سبتمبر19وفي 
 نائبين وهما بالمعتقل.وكان العراقبعهد الزعيمومحمد بوضياف وعين بن بلة فرحات عباس

الركن عبد الكريم قاسم ووزير خارجيته د الحقوقي عبد الجبار الجومرد أول الدول التي
اعترفت بها وبقي بن بلة وبو ضياف نائبا لرئيس المجلس الوزاري بحكومتي فرحات

1961 وحكومة بن خدة 1959 /1958عباس 

 على جبهة التحرير.التفاوض وجاء ردالجنرال ديغول،عرض الرئيس الفرنسي 1959  نوفمبر10وفي 
 وأيت أحمد وخيضر وبوضياف بإجراءوبيطاط بقبول العرض وفوضت بن بلة 1959  نوفمبر20الجبهة في 

المفاوضاتغير أن ديغول رفض مشاركة بن بلة 

الجيش بقيادة هواري بومدين،اجتمع المجلس الوطني بطرابلس بليبية وكلف 1959  ديسمبر16وفي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1958
https://ar.wikipedia.org/wiki/19_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1956
https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
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https://ar.wikipedia.org/wiki/1962
https://ar.wikipedia.org/wiki/18_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D9%8A%D8%B6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D9%8A%D8%B6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A2%D9%8A%D8%AA_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Avion_des_rebelles_alg%C3%A9riens_%2822-10-1956%29.jpg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Ahmed_Ben_Bella_interrog%C3%A9_dans_les_locaux_de_la_DST_%C3%A0_Alger.jpg


 لكريم بلقاوسمخلفاا 

،دعا الرئيس ديكول من جديد قادة الثورة الجزائرية بالتفاوض.التي بدأت بمدينة1960  يونيو14وفي 
 وزير خارجية الحكومةبوتفليقة.وكان لتفاقية إيفيانميلون بنفس الشهر واوستمرت حتى تم التوصل 

القادة المعتقلين    1961الجزائرية اول مسؤول جزائري يلتقي عام 

وطبقا لتفاقية ايفيان بدئا وسريان وقف إطلق النار وإطلق وسراح القادة1962مارس 19وفي 
المسجونين وقاموا بجولة في وسويسرة والمغرب ومصر ثم تونس قبل وصولهم للجزائر حيث كان

،مما دفعمحمد بوضياف.ولوحظ غياب 1962  أبريل14 بئاوستقبالهم بمطار العاصمة في هواري بومدين
البعض للوستنتاج بوجود خلفات بين القادة المفرج عنهم واخرين

واقترح بن بلة عدد من القادة الخرين عقد دورة للمجلس الوطني للثورة الجزائرية من
أجل مناقشة المشاكل والوصول لتوافق يخدم الدولة التي هي على وشك الولدة. وتم

حيثبطرابلس الليبية وبحضور ثلثا أعضاء المجلس 1962 مايو 22 / 21عقد الدورة بين 
كان القذافي يعمل على التئاثير على بعظهم وتم انتخاب مكتب سياسي برئاسة بن بلة

وست أعضاء آخرين.

تم العلن عن ميلد الجمهورية الجزائريةبعد أن أيد الجزائريون بقوة الوستقلل1962 يوليو5وفي
بئاوستفتاء لتقرير المصير. لكن الطبقة السياوسية كانت تعيش صراعات وتحالفات بين الحكومة المؤقتة
وأركان الجيش.فلحت بالفق أزمة اصطلح على تسميتهما ب(مجموعة تلمسان وعلى رأوسها بن بلة

 كانت من نتيجتها دفعووبومدين من جهة ومجموعة تيزي وزو وعلى رأوسها بوضياف وكريم بلقاوسم
جيش الحدود للوستيلء على العاصمة. المر الذي رجح كفةبن بلة-بومدين

 معارض. ونالت حكومة13 صوت مقابل 141،نال ثقة المجلس الوطني التأوسيسي بـ 1962 وسبتمبر 26وفي  
 بعد1962  وسبتمبر29 وسبتمبر.وبذلك صار بن بيل رئيسا للحكومة الجزائرية في 28بن بلة الثقة في يوم 

. ليصبح ثالث رئيس لجزائر واول رئيس للجمهورية الجزائرية الدموقراطيةبن يووسف بن خدةاوستقالة الرئيس 
الشعبية بعيد اوستقللها وبعد أن وافق الشعب الجزائري على الدوستور الول للبلد،رشح بن بلة نفسه لرئاوسة

)Militanالجمهورية تحت شعار (مناضل

ول يوجد فيها اية كلمة عربية 1963اعلن ترشح أحمد بن بلة لمنصب الرئيس عام 

.تم انتخاب بن بله رئيسا للجمهورية بأغلبية وساحقة بئاوستفتاءمباشرواتخذ فيل1963  أكتوبر15وفي 
تم انعقاد مؤتمر حزب جبهة1964جولي (حاليا مقر بنك الجزائر المركزي) مقرا للرئاوسة,وفي ابريل 
فصار يجمع رئاوسة السلطتينالتحرير الوطني تم انتخاب بن بلة أمينا عاما للمكتب السياوسي.

وواجهت الحكومة صعوبات مالية وادارية  حيث النقص بالكوادر المتخصصة بعيدالتنفيذية والتشريعية 
 طالب منهم500رحيل الفرنسيين حيث كانت هناك جامعة واحدة هي جامعة الجزائر فيها  

 طبيبا وصيدلية واحدة لكل الجزائرالعاصمة.وأول المشاكل التي120مهندوسين معماريين اثنينفقط و
واجهت الحكومة هي الميزانية  التي تم حلها ليس باموال عربية بل بالتنسيق مع الحكومة الفرنسية

برئاوسة ديكول و بدئ العام الدراوسي 

،بدأت حكومة بن بلة بتأميم الراضي الزراعيةالتي كان قد اوستحوذ عليها1963وفي مارس 
الفرنسيون واعد اغلبها لهلها ولغيرهم من المستحقين وعقد بعد بضعة شهور المؤتمر الول

للفلحينبإطار وسياوسة فلحية وسميت ب(التسيير الذاتي يشرف عليها الديوان الوطني لعادة الهيكلة
لعام والغى بنا) الذي تم أنشاؤه بنفس Office National de la Réforme Agraire : ONRAالفلحية (

بلة  على مهنة ماوسحي الحذية.وأولى للمرأة الجزائرية جانبا من الهتمام، كما تقول الناشطة (آني
)وستينر ) أن «بن بلة قدم كل المكانيات للمرأة وانقلب بومدين عصف بكل شيء

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D9%84%D8%A9#cite_note-elkhabar282662-63
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D9%84%D8%A9#cite_note-Larousse-8
https://ar.wikipedia.org/wiki/1963
https://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1962
https://ar.wikipedia.org/wiki/29_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D9%84%D8%A9#cite_note-.D8.B2.D8.A8.D9.8A.D8.B1.D9.8A-2-14-55
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/1962
https://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1960
https://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
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منظمةوعلى الصعيد الدولي،عمل بن بلة على انضمام الجزائر لكل المحافل الدولية.فانضمت إلى 
PAC و ANC  .كما مدت يد العون لعدد من حركات التحرربافريقية مثل1963 في أكتوبر المم المتحدة

.أنغول في MPLA  زمبابوي في ZAPU و ZANU بجنوب غرب أفريقية و SWAPO و جنوب أفريقيةفي 

,,,,

ناصر يتووسط بورقيبة وبن بل وبن بل يزورالمم المتحدة بنيويورك واوستقبله الرئيس جون كندي
بواشطن كما زار التحاد السوفياتي والتقى بالرئيس خروشوف ومنحه ميداليات كريمية

,,,

ميدالية لينين للسلم

اي بعد ثلثة اشهر من اعلن الجمهورية الفرنسية قررت الحكومة المغربية وبئامر1963اوكتوبر 8وفي 
 والخاضع كوالده1999حتى وفاته عام 1961من الملك المغربي الحسن الثاني الذي بدئا عهده عام 

محمد الخامس لنفوذ صهيوني وفرنسي وضع العراقيل امامها وطالب باراض ادعى بئانها مغربية لم
يستطع الدفاع عنها عندما كانت الجزائر تحتل قصره وتتدخل بيومياته 

وعلى الرغم من ان الحكومة الجزائرية وافقت من حيث المبدئا مناقشة الموضوع مع المغرب ودخلت
بمفاوضات (حول الحدود بمدينة وجدة)  قامت القوات المغربية الحدودية مع الجزائر بفتح نيرانها عليها

 إلى الجزائرالحسن الثانيوتطورت الشتباكات التي عرفت ب(حرب الرمال) خاصة بعد فشل مبعوث 
 بموجب اتفاق تم التوصل إليه بمؤتمر عقد نوفمبر2.حيث اوستمرت حتى توقفت في  أكتوبر10في 
.واروسل عبد الناصر الجزائر بستةمنظمة الوحدة الفريقية أكتوبر تحت اشراف 30 /29 بين باماكوفي 

طائرات ميك رووسية مع طياريها لم تستخدمها الجزائر و وقرر الرئيس الكوبي فيديل كاوسترو ثلثة
وسفن محملة بالسلح وصلت أوسبوع بعدتوقف الحرب التي كانت لصالح القوات المغاربية واوستغل بن

بل المربقوله ( حقرونا اخواتنا المغاربة ) فئانضمت إلى الجيش قوات القبائل التي اعلن قائدها أن
الجزائر أول قبل كل شيء).,,كما واجهت حكومة بن بيل منذ البداية،معارضة بعض القيادات السياوسية

ومنها محمد بوضياف وحسين اية احمد واخرين بدعوى أن كل منهما هو الجدر والحق برئاوسة
الجمهورية وليس بن بن بيل الذي وسيطر على كل المور وصار دكتاتورافبدءا عدد خصومه يكثر بالكم
والكيف واوستمروا بتنظيم تجمعات شعبيةوعسكرية معارضة منهم بالعقيد محند اولحاج المتمرد مع

جنوده في جبال القبائل منذ الوستقلل فقرر بن بل اعتقال رفيقه محمد بوضياف فأعلن آيت أحمد في
 تمرده عن الحكم والتحاقه بالعقيد محند اولحاج المتمرد مع جنوده في جبال القبائل1963  يوليو9

وانظم له معظم الزعامات والقيادات بمنطقة القبائل (عدا العقيدين محمدي السعيد وإيعزوزن) ماروسوا
 أكتوبر17وسياوسات اوسقاط بن بيل ولو بالقوة. رغم أنسحاب العقيد محند اولحاج. فقرر بن بل في 

اعتقال حسين ايت احمد وجرت محاكمته وحكم عليه بالعدام ولم ينفذه بن بيل لنه يعلم1964
اهمية ايت احمد بين ابناء جبال الوراس .ولم يقف التمرد ضد بن بيل بين القبائل الشمالية بل انتقل
للجنوب حيث تمرد العقيد ( شعباني) الذي كان على خلف مع العقيد بومدين حول الضباط الفارين
من الجيش الفرنسي لتشكيكه  بإخلصهم. فقرربن بل اعتقال العقيد شعباني ومحاكمته والحكم

 بجنوبأدرار الذي كان يدعو لقامة نظاما ليبراليا.تحت قامة جبرية في  عباسبإعدامه.ووضع فرحات
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البلدوهروب عددا اخر للمغرب او تونس او فرنسة مما زاد عدد معارضي بن بل بالكم والكيف علما بان
بن بيل كان يعتقد بان مرحلة التئاوسيس تتطلب ليس الحريات والدمقراطية (وهي الظمن) بل الحزم

وان تطبيق الصلح الزراعي وهو بحده الدنى على الفلحين الذين هم غالبية الشعب الجزائري
وستساعده للوقوق بوجه بعض القيادات المناظلة المعارضة التي لن يعمل على التعاون معها

والوستفادة من اخلصها وقدراته .كما انه انشغل بتصريف الشؤون اليومية متناوسيا اعتماد خطة
وستراتيجية للبلد 

 مليون2.5عاما 65/18عدد العاطلين عن العمل باعمار 1964وفي الجانب القتصادي، فقد كان عام 
 مليون عدد وسكان الجزائربمن فيهم الطفال والشيوخ وفشل التسيير الذاتي بإعطاء نتائج11من 

إيجابية.و زاد نزوح وسكان الرياف للمدن بحثا عن خدمات تعليمية وصحية افضل وصرح بأنه ل يجب
 عملء الحتلل الفرنسي) بما فعل آباؤهم.وكان أمله أن الجزائر تخرج..منالحركىمؤاخذة (أبناء 

الزمة اللي تعاني منها وترجع للصف العربي الوسلمي وتقوم بدورها  داخل  المنظومة العربية
الوسلمية وترجع لتاريخها 

أحمد بن بلة من اليساربرفقة هواري بومدين

تم انعقاد مؤتمر حزب جبهة التحرير الذي ظهرت بعده خلفات بين الرئيس وقائد1964ابريل14وفي
الجيش بومدين الذي  لوح هذا الخير بالوستقالة لنه كان من بين المعترضين على عقده حيث

وبدأتلذين يردون ان يخيمنوا على حزب جبهة التحرير احصلت انتقادات ضده وضد قيادة الجيش.
معالم صراع حول السلطة بين الرئيس بن بلة وحليفه بومدين الممسك بالجيش. خاصة بعدان شكل

 حكومة جديدة احتفظ فيها بحقائب الداخلية والمالية والخبار. وصار بومدين1964بن بلة في ديسمبر 
متيقنا أن بن بلة يعمل على إزاحته,

،بدأ بومدين وحاشيته بالتخطيط للطاحة ببن بلة لما ظهر منه وكأنه إبعاد لهم عن1965وفي بداية 
 الذي صار رئيسا لحقا بمذكراته بأن النقلب ضد بنالشاذلي بن جديدمقاليد الحكم.ويذكرالعقيد  

بيل كان مبرمجا بعد تردي العلقات مع بومدين.الذي اوستطاع  إقناع بعض قادة الركان بضرورة تنحية
 بالقصر1965 يونيو 18بن بلة و تولى الطاهر زبيري (قائد الركان) أمر اعتقال بن بلة في ليلة 

وفاجأ بن بلة معتقليه بهدوئه وثباته،في حين كان العسكر الذين يقتدونه )الجمهوري (فيل جولي.
إلى مستقبل مجهول متخوفون منه ومتوجسون من أي حركة يقوم بها لتحرير نفسه خاصة وهو

العسكري السابق والرياضي المعروف. وأعلن بومدبن عن النقلب بالراديو في خطاب حاول من خلله
 و اشارفيه لسلبيات  حكم بن بلة. وخروجه عن خط الثورة)تبرير ما وسمي ب(التصحيح الثوري

الجزائرية واوستأثر بالسلطة واتهمه بالدكتاتورية والشوفينية.و احتكاره لتسعة مناصب حساوسة ,ولم
 قتيل من38 إثر النقلب و أوسفرت عن وسقوط عنابةتكن ردة فعل الشعب قوية بل خرجت مظاهرات 

 بعض التفاصيل حول عدد1965مؤيدي بن بلة.كما أوردت جريدة لوموند الفرنسية في أغسطس 
.وبرر بلةعنابة قتيل في 40 و وهران قتلى في 9 وتبسة وقتيلن في وسكيكدةالقتلى :قتيل في 

ضعف ردة فعل الشعب الجزائريالذي كان دائما ما يردد أن غالبية من الشعب معه،لكون الشعب ليزال
مصرمجروحا..وهنا تناقض بكلمه لنه لم يساهم بمداوته,كما نظمت بعض المظاهرات في 

.كما انتقد عدة رؤوساء1967  حرب يونيو .واوستمرت عزلة الجزائر غير الروسمية عربيا إلى غاية والردن
 وتيتو فيدل كاوسترودول النقلب مثل 

ولم يقم بو مدين بإصدار الكتاب البيض المدين لحكم بن بلةكما اعلن بل الغى بعض المؤوسسات
التي أنشئت بعهد بن بلة.واتضح لحقا لبعض من وساهم بالنقلب منهم العقيد زبيري قائد الركان

وقالوا  خلعناد يكتاتورا ونصبنا ديكتاتورا آخر. فسعى بعضهم وسعى للطاحة بالرئيس بومدين من خلل
محاولة انقلب عليه او اغتياله 

وعشية النقلب على أحمد بن بلة تم اعتقاله( في فيل) خاصة بمنطقة شبه معزولة ولم يسمح

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%81_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%AA%D9%8A%D8%AA%D9%88
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_1967
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لحد بزيارته،تم تم نقله لوزارة الدفاع.واعتقل فيها ثم صارتنقل بين ثكنتي الصومعة ومدية.ووسط
حراوسة مشددة. وانحصرت زيارته اول المر على رئيس المنطقة العقيد وسعيد عبيد وخليفته بلهوشات

ومسموحا له براديو وبصحيفة أو اثنتين منهاجريدة لوموند الفرنسية ولم يستجب بو مدين لتووسطات
 الذي أروسل المشير عبد الحكيم عامرجمال عبد الناصرزعماء عدين باطلق وسراحه منهم تدخلت 

 والرئيس الغيني وسيكوتوريوالصحفي محمد حسنين هيكل للطلع على وضع بن بلة.

. الذي لم يترك لقاء معوالرئيس الكوبي كاوسترو ديغول والجنرال الفرنسي  نيريريوالرئيس التنزاني
بومدين إل وفاتحه بالموضوع غير أن بومدين اشترط شروطا رفضها بن بلة وطلب الرئيس المالي

 فيمنظمة الوحدة الفريقية من وزير خارجيته إدراج قضية بن بلة باجتماع لوزراء خارجية موديبو كيتا
 طلب وسحب الموضوع مقابل تعهده خطيا بالسماح لولعبد العزيز بوتفليقة ولكن 1967 وسنة أكرا

رئيس يزور الجزائر بملقاة بن بلة. فبقي وسجينا مدة خمسة عشر تجاوزت رئاوسة بومدين ولم يطلق
وسراحه اا الرئيس عبد العزيز بوتفيلقة مما يعني بانه لم يكن مرغوبا لعودته للعمل السياوسي

واوستفادهو من هذه المدة الطويلة بالمطالعة وبدأ يتعرف على الفكر الوسلمي وغيره وبقيت والدة بن
 أشهر قبل أن يسمح لها برؤية ابنها.واقترحت عليه الزواج بالسجن.من  (زهرة وسلمي)8بلة تنتظر 

الصحفية بمجلة الثورة الفريقية وكانت ماوية التوجهات السياوسية ومعارضة له لصالح محمد بو ضياف
،قبل وسنتين من وفاة والدته التي لم يحظر جنازتها والتحقت1971 مايو عام 25فتزوجت بن بيل في 

زهرة بزوجها بالسجن لسبع وسنوات ونصف،حيث كانت تخرج من حين لخر لزيارة عائلتها.وكلما
خرجت أو دخلت تتعرض لتفتيش. وكان السجن مزروعا بأجهزة تنصت وكامرات فقررت الخروج من

السجن ومعاودته من وقت لخر خاصة وانا لم ترزق باطفال ,

 و قرر وضع بن بلة بإقامة جبريةالشاذلي بن جديد صار رئيسا للجمهورية العقيد 1979 يوليو 4وفي 
 اصدر عفو ا عنه وعن بعض المعارضين1980   اوكتوبر  30      وفي مسقط رأس زوجته.مسيلةفي 

. لكنه غادربالجزائر العاصمة بولوغين وفيل في دينار جزائري ألف 12 ومنحه راتبا شهريا ب [الخرين.
صار رئيسا للجنة الوسلمية1981الجزائر بشهر نوفمبر من نفس السنة متجها لباريس. وفي عام 

حزبا وسياوسيا معارضا هو (الحركة من أجل الدمقراطية) وأصدر1984الدولية لحقوق النسانوفي عام 
.وشكل معارضة صريحة1988مجلتين هما البديل و منبر أكتوبر تيمنا بانتفاضة أكتوبر الجزائرية وسنة 

 (الذي كان من بين المؤوسسين له) ولموحزب جبهة التحرير الوطني الشاذلي بن جديدلنظام 
 وسويسرا في لوزان لنشاط بن بلة السياوسي على أراضيها، فغادرها الى فرنسةتستسغ 

تصالح بن بلة مع أيت أحمد في المنفى، وطالبا معا بإصلحات دوستورية لضمان1985وفي عام 
 وبسبب الزمة القتصادية والحتقان1985 اوكتوبر 5وفيالحقوق السياوسية بالجزائر

السياوسي اللذان شهدتهما الجزائر حدثت انتفاضة شعبية وسميت (خريف الغضب )
 دوستورا جديدا يقر النتقال من القتصاد1989 لن يضع عامالشاذلي بن جديداجبرت 

الشتراكي لقتصاد الحر والتعددية السياوسية
 وبرفقته مئاتأوسبانيا عاد أحمد بن بلة إلى الجزائر على متن باخرة أقلعت من 1990وفي وسبتمبر 

حركة من أجلالشخصيات الجزائرية والعربية والجنبية.وواصل معارضته للنظام الجزائري من خلل 
الدمقراطية

 التشريعية شارك حزبه فيها ولم يحقق أي نجاح بينما حققت فيها حزب1991  ديسمبروبانتخابات
  الذي قرر الرئيس بن جديد منعها من العملFron Islamique de Salut  الجبهة الوسلمية للنقاذ

السياوسي نتيجة ضغوط صهيونية وفرنسية ادان ذلك بن بيل وغادر الجزائر مجددا متوجه إلى
. وبقي ينادي ويطالب بالمصالحة الوطنية كحل لخراج البلد من أزمتها السياوسية والمنية.وسويسرا

 شارك بن بل في رومة  ب(حوارات وسانت إيجيديو ) للبحث عن صيغة لحل1984وفي اواخر عام 
المشكلة السياوسية في الجزائروكان من بين موقعي ما يسمى ( توصيات رومة) التي  تتضمن دعوة

للنظام الجزائري للتحاورمع كل القوى السياوسية بالبلد والتصالح معها  

احزابولدمقراطية ا  حركة من أجل وهي ،قرر الساطات الجزائرية حل حزب بن بلة 1997وفي عام 
اخرى ,,

 لسدةالرئاوسة بالجزائرانتهج وسياوسة المصالحة بين القوى السياوسيةعبد العزيز بوتفليقةوبقدوم 
 بترك اوساليب العنف وتجنب نقدجبهة النقاذفناصره بن بلة وعاد مجددا للبلد ووساهم باقناع 

السياوسة الداخلية لبلده،وراح يدافع عن قضايا دولية مثل كوبة االتي كانت تتعرض لحصار امريكي
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9
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 بقرار من الرئيس المريكي باراك حسين اوباما .و عن قضايا2015 والغي عام 1961شامل منذ عام 
، كما دافع عنلمحكمة راوسل حول فلسطينعربية مثل فلسطين.حيث كان عضوا بلجنة الرعاية 

وقابل رئيس مجلس السيادة نجيب الربيعي وعضوي مجلس1962العراق الذي وسبق له وان زاره عام 
عامزار العراق  كما 1963شباط 9السيادةورئيس الوزراء الزعيم الركن عبد الكريم قاوسم الذي قتل في 

 و طالب برفع الحظر المفروض عليه 2008.الذي اعدم عام صدام حسين وقابل الرئيس 1991

لتي كان يمنحها القذافي للمروجين لسياوساته الرعناء منذ قيامهاوترأس لجنةجائزة حقوق النسان 
افريقيةالتابعةلجنة حكماء .وانتخب ضمن 2011وحتى مقتله عام 1969بالنقلب الجمهوري عام 
.المؤتمر القومي العربي.و شارك بن بلة ببعض انشطة 2007 وترأوسها وسنة لمنظمة التحاد الفريقي

خطاب بالمؤتمر الول للحركة من أجل الدمقراطية بالجزائر طبع داروالف بن بلة عدة كتب منها..
 (تشي بدار البديل مونتروي وتحية ل Itinéraire وطبع بالفرنسية بعنوان 1987 بيروتالوحدة 

Hommage au Che وأي دور للوسلم1989 وحول الوسلم والنظام العالمي الجديدعام  1987) عام 
) عامL'islam et la révolution algérienne م والوسلم والثورة الجزائرية  (1989بولدة العالم الجديد 

 1994») وحوار الشمال والجنوب La filiation maudite م («1989والنسل الملعون 1989

 بمدينة الجزائر عاما بمنزل أوسرته 96 في الجزائر عن 2012  أبريل11وتوفي أحمد بن بلة في 

وكانتا لجانبه ابنتاه (بالتبني) مهدية ونورية ونقل جثمانه لمجلس الشعب حتى يتسنى لرفقائه
 بالجزائر العاصمةبمقبرة العاليةومحبيه من إلقاء النظر الخيرة. وتم دفنه بعد ذلك بمربع الشهداء 

. و أعلنت الحكومة الجزائرية الحداد في البلد لمدة ثمانية أيام و كتبتالمير عبد القادرحيث مثوى 
عن تئابينا بمدونتي 

 ثاني أكبرمطار وهران الدولي اوسم أحمد بن بلة على عبد العزيز بوتفليقةوأطلق الرئيس الجزائري 
.هواري بومدين والذي بدوره يحمل اوسم الرئيس مطار الجزائر الدوليمطارات الجزائر بعد 

 أنه «ل يرتاح لبن بلة ولملبن جديد جيدة،حتى أنه أوسر بالحبيب بورقيبةولم تكن علقات بن بيل مع 
يثق به يوما  وكان خطاب بن بلة الذي ألقاه عند اوستقباله في مطار تونس بعد إطلق وسراحه وسنة

 وعبارته الشهيرة (نحن عرب) قد أثار حفيظة بورقيبة.فبن بلة يعتبر بورقيبة غربي محض . بينما1962
   غير أنمحمد الخامسكانت علقة بن بلة بحسن ثاني جيدة قبل الوستقلل،كماكانت مع والده 

العلقات وساءت بعد الوستقلل.ورفض بن بلة التعليق حول وجود مؤامرة أو خيانة، من بعض الجهات
فيما كان لبناعتقاله مع اربعة من رفاقه وصحفي جزائري وخاصة من المغرب، أدت لختطاف الطائرة.

بلة علقات طيبةعبد الناصر وعبد الكريم قاوسم بالعراق والحكومة السورية وعلقات حسنة مع كل
، خاصة بعدفيديل كاوسترو واحترام شديد من تشي غيفاراخروشيف وماتسي تونغ وأخوية مع 

الموقف الشجاع لبن بلة عندما رفض طلب الرئيس كندي بعدم التوجه لكوبة مباشرة بعد زيارةالمم
،قائل (جئتكم وأنا رئيس دولة صديقة ولكنني أذهب أينما أريد) نيويوركالمتحدة في 

,,,,
وبن بلة برفقة كاوستر و بهافانة / كوبة 1964 عام وعبد السلم عارف جمال عبد الناصربن بلة برفقة 

وكتب عنه عدة كتاب منهم محمد بن الحاج كتب وسيرة بن بيل 

 التي انتهجها مختلفة عن الشتراكية الشيوعية الماركسية،الشتراكيةكنت ناصريا،وأن ومن أقواله 
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وإنما هي اشتراكية مبنية على التراث العربي الوسلمي وأنظمة الزكاة والصدقات والوقاف تمثل
 عندما زار و آمن أن الثورة الزراعية يجب أن تسبقلخروتشوفحلول صالحة.المر الذي صرح به حتى 

الثورة الصناعيةالتي يجيء دورها بعد تلبية الحاجات الوساوسية وعلى رأوسها لقمة العيش. وهذا ما
وسعى لتنفيذه عندما تسلم زمام الحكم. وكان تأميم الراضي الفلحية ضرورة لتحقيق ذلك  . 

وعن فترة حكمه،قال بن بلة أنها قصيرة (وسنتين ونصف) تم تنظيم انتخابات للدوستور وللبرلمان الول
ثم البرلمان الثاني ومؤتمر لحزب جبهة التحرير ومؤتمرات للمزارعين وأخرى للصناعة. وهي أشياء

يعتبرها هامة.ورغم ذلك يقر أنه ارتكب أخطاء لنه غير معصوم. وقال انا لست ليكيا( علمانيا) ومن
يدعو لذلك يريد أن يلبس جلدا غربيا لجسد إوسلمي وانني أرفض احكام الفقهاء واقبل بالحكام

المدنية وأشعر بأنني قريب جدا من شي غيفارا.ولكن ل يمكننا البقاء بثورة للبد.

 القى كلمة امام الجمعية العامة للمم المتحدة جاء فيها عقيدة الجزائر السياوسية1962وفي عام 
ونشاطها الدبلوماوسي موجهان من أجل تصفية الوستعمار بشكليه الكلوسيكي والمقنع)كما اورداها

Hakim Adi و Marika Sherwood بكتبهما Pan-African History 2003 لعام .

 قال (هذا البلد الجميل عاش وسبعة وسنين من الحرب وفقد مليون شهيد،و ل1965 يونيو 19وفي 
تزال جراحه دامية وشعبه يعاني من الفقر.كل جزائري هو مقاوم محتمل إذا اوستطاع الحصول على
وسلح و وسيعيد بناء نفسه على أوسس جديدة من أعله إلى أوسفله.وأتمنى أن أمنح الوقت لفعل

,New York,طبع  Memoires d'Ahmed Ben Bella بكتابه Robert Merle'sذلك).كما جاء على لسان 
Walker and Co  منشورات دار الداب. )العفيف الخضر: ترجمها و1967.لعام .

وقالوا عنه,,

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة .(الجزائريون يبكون اليوم رجلا عظيما أضاء بحكمته وبصيرته
الطريق إلى الحرية وبناء دولة الجزائر

والجامعة العربية ( كان ابن بلة قائداا فذا ومجاهدا صلدا وبطل شجاعاا بمقاومة الوستعمار). نعي
الجامعة العربية.,

والرئيس التونسي زين العابدين أن (المغرب الكبير كما المة العربية فقدا أحمد بن بلة،أحد رموز العالم
الثالث) والعقيد الطاهر زبيري الذي وساهم باوسقاط بن بيلكتب عنه قائل.كان رجلا طيباا فوق الطيبة

مذكرات الشاذلي بنونظيف اليدين فلم يشهد له أنه وسرق أموال الشعب.لذلك نعترف له بالجميل.و
.و وسعد بن البشير العمامرة.بعنوان2011بالعربية.دار القصبة للنشر .1979-1929  الجزء الول جديد

مذكرات العقيد الطاهر زبيري قائد اركان الجيش بالعربيةو 1972-1932هواري بومدين الرئيس القائد 
 بالعربية طبع الشروق للعلمالجزائري  بعنوان نصف قرن من الكفاح مذكرات قائد أركان جزائري

Éditos Crepsبالعربية  قصة وتاريخ الحضارات العربية  وعاطف عيد وحليم ميشال حداد. 2011والنشر 
.Hocine Ait-Ahmed و2002 (باللغة العربية) دار الريحانة للنشر .موجزتاريخ الجزائروعمورة عمار. 

éditions بالفرنسية  Mémoires d'un combattant, L'esprit d’indépendance 1942-1952بكتابه 
Barzakh ,2002 شاهد على العصر:..وأحمد منصور اوستظاف بن بلة بقناة الجزيرة ببرنامجه الوسبوعي

.دقيقةلكل منها 45 تلفزيونيةبطول  حلقة13

وثالثا-العقيد الرئيس هواري بو مدين اسمه الحقيقي محمد إبراهيم بوخروبة  عاش بين
 وهو من قادة جبهة التحرير الوطني1975ووفاته عام 1965وحكم بين1978/1932

ورئيس المكتب العسكري فيها ولم تطئا قدماه ارض فرنسة  ويعتبر عهده افضل عهود
حكم الجزائر الحديثة ,,وهو ابن فلح بسيط من عائلة كبيرة العدد ومتواضعة الحال تنتمي

إلى عرش بني فوغال التي نزحت من ولية جيجل (منطقة القبائل) عند بداية الحتلل
 بدويار بني عدي (العرعرة) مقابل جبل دباغ،بلدية مجاز عمار1932الفرنسي ولد عام 

. ومنذ ان كان عمره خمسة سنوات قرري تعليمه فدخل كمعظم ابناءقالمةغرب مدينة 
القرى والقصبات الصغيرة النائية القادرين بالمدرسة القرأنية ) بالقرية التي ولد فيها،

 و تحمل اليوم اسم مدرسة محمدقالمة دخل مدرسة ألمابير بمدينة 1938وفي عام 
الحطب أو القمح أو الفحمعبده،ووسكن لمدة سنتين عند عائلة بني إسماعيل  مقابل 

ثم لعائلة بامسعود بدار وسعيد بن خلوف في بذلك الوقت .المدن سكانوهي اشياء يحتاجها 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AD%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1932
http://www.aljazeera.net/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%81


 بذلك الوقت (شارع ديابي حاليا) وطيلة لسنوات الثمانية كانلليهودحي مقادور الذي كان حيا  
ر س أبناء1948بومدين يدرس بالمدروسة الفرنسية ويواصل الكت اب حيث ختم القرئان عام    وصار يلدا

، واللغة العربية القرأن الكريمقاريت ه 
 ترك محمد بوخروبة (هواري بومدين) أهله مجددا وتوجه للمدروسة الكتانية بمدينة1949وفي عام 
ومون بأعباء الطبخ والتنظيف.وفي تلكقسنطينة  بشرق الجزائر،بالقسم الداخلي حيث كان الطلبة ياقل

الونة كان عمه الحاج الطيب بوخروبة عاد من أداء فريضة الحج  مشيا على القدام،وذهب محمد
(هواري بومدين) ليقدم  له التهاني،و وسأله عن وسفره للديار المقدوسةوعودته وما لقاه من مصاعب

واخبره كيف يحاول الحجاج يتهربون من الجمارك والشرطة بالحدود والطرق التي يسلكها الحج اج،
وأطلع بومدبن ثلثة من زملئه بالمدروسة الكتانية على نيته بالسفر واطلعهم على خريطة الهروب

بدون جواز وسفر .

 بلغ وسن الرشد كان عليه اللتحاق بالثكنات الفرنسية لكن ه كان من بين الذين ل1950وفي عام 
يريدون اللتحاق بجيش العدو ولذلك رأى أن  المخرج هو الفرار والسفر،واقنع رفاقه وباعوا ثيابهم وهربوا

بجامع الزهر الشريفباتجاه تونس.ومنهاتوجه بومدين وصديقه بن شيروف لليبية ومنها لمصر والتحقا 
م وقته بين الدراوسة والنضال السياوسي حيث كان منخرطا في  حزبحيث درس وتفوق بدراوسته،وقس 

ه زعماء مغاربة وتونسيونالمغرب العربي،ويتواصل مع مكتب الشعب الجزائري  الكبير الذي أوسس 
 وأية أحمد منوأحمد بن بلة تونس من صالح بن يووسف و المغرب من علل الفاوسيوجزائريون منهم 

 الذين يدروسون بالخارج .وتلقى تدريبات عسكريةالمغرب العربي وكان المكتب يهيكل طلبة الجزائر
بمصر تحت اشراف بن بل بحكم خبراته العسكرية واروسله مع وستة اخرين للجزائر برفقة شحنة

اوسلحة مصرية للجزائر كما اشرنا 

جيش التحرير الوطني، انضم بو مدين إلى 1954 الفاتح من تشرين الثاني/نوفمبروفي 
صار قائد 1958وفيأشرف على تدريب وتشكيل خليا عسكرية، 1956وفي عام بالمنطقة الغربية :

أشرف على تنظيم جبهة التحرير الوطني عسكرياوصارقائد الركان.  1960وفي عام الركان الغربية.

صار رئيس الركان من وصار وزيرا للدفاع ونائبا1962/1960 وبين وهران تولى قيادة 1960/1957وبين 
 باول حكومة مؤقتة برئاوسة الصيدلي عباس فرحات لرئيس مجلس الوزراء

 وجماعة وجدةوبقي بو مدين وزيرا للدفاع بحكومة بن خدة وحكومة بن بل الذي حاول تقليص نفوذ 
 وضباط اخرين والتصرف بروح فردية كما يقولون وقرروا عزله طاهر زبيريعلى رأوسهم هواري بومدين و

ببيت هواري بومدين وقررو1965 جوان 18وقبل أيام من انعقاد المؤتمر الفرو آوسيوي اجتمعوا في ليلة 
الطاحة بـا بن بلة.

 والرائدطاهر زبيريوفي فجر اليوم التالي كان بن بله ببيته ( في فيل جولي )عندما جائؤه كل من  
محمد صالح يحياوي والرائد وسعيد عبيد والرائد عبد الرحمان بن وسالمو و بعض الجنودواقتادوه دون

,المير عبد القادرمقاومة لوزارة الدفاع  بعد أن كان يعتبر نفسه المؤوسس الثاني للدولة الجزائرية بعد 
وتم ابلغ بومدين الذي كان يقيم في وزارة الدفاع بإتمام العملية التي اصطلحوا عليها تسميته

.التصحيح الثوري

 منأحمد بن بلة عن طريق انقلب عسكري على الرئيس المدني الجزائروتولى بومدين الحكم في 
.و شرع بتقوية الدولة من خلل الزراعة1978 حتى وفاته كانون الول/ديسمبر 1965  حزيران/جوان19

حيث قام بتوزيع آلف الهكتارات على الفلحين الذين وفر لهم المساكن من خلل (مشروع ألف قرية
وسكنية للفلحين) وأجهز على معظم البيوت القصديرية والكواخ التي كان يقطنها الفلحون،وأمد 

الفلحين بالووسائل والمكانات التي يحتاجونها والتصدي للتصحر التصحر وإقامة حواجزا من الشجار
 للفصل بين المناطق الصحراوية والمناطق الصالحة للزراعة حيث أوكلت هذهالسد الخضرأهمها 

 نسبياالقطاع الزراعيلعسكريةفازدهر بالخدمة االمهمة للشباب الجزائريين الذين كانوا يقومون 
 المحتلة تصد ر ثمانينالجزائر عندما كانت الوستعمار الفرنسيواوسترجع حيويته التي كان عليها أيام 

بالمائة من الحبوب إلى لدةل اوربة الغربية 

 اجتمع مجلس الثورة و مجلس الوزراء برئاوسة بومدين لدراوسة صيغة1971 جويلية من وسنة 14و في 
(ميثاق الثورة الزراعية).تظمنت افكارا ونظريات وطموحات وآفاقا مستقبلية كونها لم تقتصر على

عمليات اوستصلح ومنح الراضي فقط بل العمل على توفير الظروف الملئمة للتنمية الريفية

وعلى صعيد الصناعة قرر بومدين إنشاء مئات المصانع التي وساهم بالشراف عليها خبراء من دول

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1978
https://ar.wikipedia.org/wiki/1965
https://ar.wikipedia.org/wiki/19_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D9%88%D8%AC%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1960
https://ar.wikipedia.org/wiki/1958
https://ar.wikipedia.org/wiki/1956
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1954
https://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1949
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/1948
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF


الكتلة الشتراكية ومن الغرب 

البحث عنه واوستخراجه1947وفيما يتعلق بقطاع الطاقةوالنفط فقد كانت فرنسة تحتكر منذ عام 
وتصديره وتسويقه فقرر بومدين تأميمه مما ادى لتوفير وسيولة للجزائر وساهمت بدعم بقية القطاعات

 OPEC بمنظمة الدول المصدرة للنفطعضوا 1969الصناعية والزراعية.وصارت الجزائر منذ عام 

وفيما يتعلق بالتنمية السياوسة فقام بومدين بالمصادقةعلى دوستور وساهمت الجماهير بالتصويت
عليه ويقر فصل السلطات والتعددية السياوسية غير ان حزب جبهة الحرير الوطني الجزائرية ماروست

 والدول الوربية الشتراكية1990/1917وسياوسة الحزب الواحد كما كان المر بالتحاد السوفياتي بين 
..كما ان بو مدين بقي رئيسا لفترتين حتى وفاته1990/1945بين 

تم انعقادمؤتمر الفروأوسيوي بالجزائر تالق فيه بو مدين كزعيم تقدمي افريقي1973من ايلول 3وفي 
حظر القمة العربية بالرباط  كان من طارحي شعار ل تفاوض ول تطبيع ول تعامل مع1974وفي عام 

العدو وقال بومدين ان اليوم الي  يقبل به العرب دفع ثمن الحرية هو اليوم الذي تتحرر فيه فلسطين

هجريف قد صرحت كاميلية بنت الرئيس أنور السادات1393 رمضان 10في 1973 اوكتوبر 6وفي حرب 
 بإن جزءاا كبيراا من الفضل بالنتصار1973 أكتوبر 6بقناة الحياة الفضائية المصرية بمناوسبة ذكرى حرب 

الذي حققته مصر بحرب أكتوبر بعد ا عز وجل يعودللملك فيصل بن عبد العزيز عاهل السعودية
والرئيس الجزائري هواري بومدين حيث شاركت الجزائر على الجبهة المصرية بالفوج الثامن للمشاة
الميكانيكية و طلب بو مدين من الرئيس السوفياتي بريجنيف شراء طائرات وأوسلحة للجزائر لروسالها

لمصر عقب وصول معلومات من جاوسوس جزائريب أوروبة قبل الحرب مفادها أن إوسرائيل تنوي الهجوم
على مصر وباشر اتصالته لكن السوفييت طلبوا مبالغ ضخمة فأعطاهم شيكا فارغا وقال لهم أكتبوا
المبلغ الذي تريدونه وهكذا تم شراء الطائرات والعتاد اللزم وثم إروساله لمصر مما يعني بان الجزائر

1973 اوكتوبر6حرب بكانت هي ثاني دولة بعد السعودية بدعم مصر  

كما دعم بو مدين مطالب غالبية شعب جمهورية الصحراء الغربية بالوستقلل من منطلق مبدئا تقرير
 دولةبهاعلى الرغم من عدم موافقة المغرب على ذلك98المصير ونتج عن ذلك أن اعترفت حتى الن 

 انعقد بالجزائر مؤتمر دول عدم النحياز وحظرته وفود كثيرة منها الوفد1975نارس / اذار عام 6وفي 
اليراني برئاوسة محمد رضا شاه وصدام حسين نائب رئيس مجلس قيادةالثورة وتمكن بو مدين ان

يجمعهما ويتفقا على ما وسمي (اتفاقية الجزائر ) التي بموجبها تعهد الشاه بايقاف دعم للمل
مصطفى البرزاني ائد الحركات الكردية العراقية مقابل تنازل صدام عن مطالبة بلده بئاتفاقيتي

 و هي النقطة التي يكون الشط فيهاشط العرب اللتان تعتبر نقطة خط القعر في 1937وعام 1913
 الذينوالعثمانيين إيران كل من بلد فارس / 1913باشد حالت انحداره والتي اتفقا عليه عام 

بمثابة الحدود الروسمية.وتعني مشاركة ايران بمياه شط العرب1917/11520كانويحكمون العراق بيم 
 مياه عراقية متنكرا لتفاقية عامشط العرب بان جانبي اليرانية الحكومة العراق أبلغ 1969وفي عام 

1913

1975 اذار 6بومدين يتووسط صدام حسين وشاه ايرانبمدينة الجزائرفي 

 بعيد وسقوط1980وجدد اللغاء صدام 1913 اتفاقية عام 1969 ألغىاعام صدام حسينلكن البكر وصدام 
.فيمااعترف بها الرئيسحرب الخليج الولى للحكم،المر الذي أشعل الخمينيحكم الشاه ووصول 

 توفي الرئيس بومدين1978  ديسمبر27وفي العراقي جلل الطالباني 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1978
https://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1980
https://ar.wikipedia.org/wiki/1980
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/1937
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86#cite_note-.D8.A7.D9.84.D8.B9.D8.B1.D8.A8.D9.8A.D8.A9-3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:1975_Algiers_Agreement.jpg


..2000 /1925 ورابعا-الرئيس رابح بيطاط عاش بين 

كان من بين القادة التاريخيين الثنين بشرق الجزائروقسنطينةولد بقرية عين الكرمة بولية 
 التحريرية. وصارمسؤول عنالثورة الجزائريةوالعشرين ومجموعة الستة الذين أعطو إشارة انطلق 

 ظمن القادة الخمسة الذين ازلت طائرتهم القادمة من المغرب1955المنطقة الرابعة (الجزائر). وفي 
لتونس واجبرتهم وحدة من الطيران العسكري الفرنسي للهبوط بالجزائر واعتقلتهم وحكمت عليهم

،صار1962 وسبتمبر 27. وفي1962 مارسبالسجن المؤبد ليطلق وسراحهم بعد وقف إطلق النار في 
وغادر لباريس . وصار من معارضي بن بيل1963نائبا للرئيس احمد بن بيل و اوستقال في نوفمبر 

صار وزيرا للنقل1970 انقلب العقيد بومدين الذي عينه وزير دولة ,وفي تموز 1965يونيو 19ووساندفي 
27،حيث صار اول رئيس المؤتمر الشعبي الوطني وبعيد وفاة هواري بومدين 1977 مارس 5حتى 

 يوما المنصوص عليهابالدوستور لتنظيم45،صار مؤقتا رئيسا للجمهورية خلل ال 1978ديسمبر 
و1982انتخابات رئاوسية جديدة.وأعيد انتخابه رئيسا للجمعية الوطنية ( البرلمان)لربعة دورات بالعوام 

. واعتزلالشاذلي بن جديد لختلفه مع وسياوسات الرئيس 1990 أكتوبر 3واوستقال في 1989و 1987
 لرئاوسة الجمهورية وعينه مبعوثا خاصا لعدةعبد العزيز بوتفليقةوساندترشيح 1999السياوسة وفي عام 

 بدولةتابو إيمبيكيبعثات منها كان ممثله الشخصي (بسبب مرضه )بحفل تنصيب رئيس الرئيس 
وبمناوسة الذكرى السابعة والثلثين لعيد1999يوليو 6جنوب افريقية خلفا لنلسن مندل,وفي 

الوستقللكان رابح بن بيطاط من المناضلين والمناضلت الذين تقلدوا أعلى ووسام في الدولة وتوفي
 بباريس. مثل الكثير من قادة وحكام دول شمالBrousaisبمستشفى .2000  أبريل10يوم 

وغرب الفرنسية لنهم ل يثقون بما لديهم من خدمات طبية لقتلها وردائتها مما يدل على
فشلهم هم لعدم قدرتهم على توفيرها وعدم توفير مدارسا ومؤسسات  تعليمية وثقافية

وسياسية 

 ومحمد بوضياف وديدوش مراد ومصطفى بن بولعيد من اليمين لليسار رابح بيطاط و1954صورةعام 
 العربي بن مهيدي وكريم بلقاوسمالجالسين:

.1992 /1979وخامسا-الرئيس العقيد الشاذلي بن جديدبين 
 وانضم للجيش الفرنسي كضابط وحارب بالهندبولية الطارف بقرية بوثلجة 1929ولد عام

وهران) وقيادة مقاطعة FLN ( التحرير الوطنياصار عضوا بجبهة1954الصينية.وفي عام 
.صار عقيدا و كان بن جديد من القادة الجزائريينالذين يءيدون1962وبعيد الستقلل عام 

ا للدفاع بحكومة الرئيس بومدين1979/1978اتباع الدمقراطية الوربية وبين  صارجديد وزير 
وبحكم كونه يؤمن (اكثر من غيره )ممن وسبقه من. ,محمد صالح يحياويوخلفه بعيد وفاته ضد 

الرؤوساء بالدمقراطية الوربية فقد اتخذ عدة اجرائات اقتصادية خففت من تدخل الحكومة به واجرئات
وسياوسية خفف فيها المراقبة المنية على المواطنين.فزاد التوتربين أجنحة النظام الداعمين لسياوسته

( النفتاحية اللبرالية ) وبين المطالبين بالعودة للمنهج لما يسمى الشتراكي غير الشيوعي . 
،اندلعت احتجاجات شبابية بمدن وهران،وعنابة،وغيرها ضد1988أكتوبر/تشرين الول 5وفي 

السياوسات التقشفية التي اتخذها الرئيس بن جديد الذي امرووافق (خلفا لقناعاته بالدمقراطية )
الجيش لقمعها بشكل وحشي ومقتل المئات.,وفي وسعيه للبقاء بالسلطة لدورة رئاوسية جديدة دعا

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/1929
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%88%D8%B4_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/2000
https://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88_%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B0%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/1962
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1955
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Six_chefs_FLN_-_1954.jpg


Le Frantلتطبيق الدمقراطية السياوسية والتعددية الحزبية مما وسمح لحكة الجبهة الوسلمية للنقاذ 
National de  Salut -FIS بعدالتعديل الدوستوري وإدخال التعددية1989  فبراير18 لن تساهم بها في 

الحزبية الذي فرضتهما النتفاضة الشعبية 

 برئاوسة كل1989  وسبتمبر6.واعترفت الحكومة الجزائريةبها وشاركت بانتخابات  1988  أكتوبر5وفي 
 عاماا) ومحفوظ نحناح،وعباوسي مدني،وعبد ا83من (الشيخ أحمد وسحنون) لكبر وسنه (كان عمره 

جاب ا،وعلي بلحاج،ومحمد السعيد. 

 مجلسا بلديا953إذ حصلت على شاركت بأول انتخابات بلدية وفازت باغلبيتها 1989يناير 12وفي 
على الرغم من تدخلت بعض مجلس ولئي 48 مجلسا ولئيا من اصل 32 و1539من اصل 

 بمصر لحركة اخوان المسلمين ونتج عن ذلك2012القيادات العسكرية ضدها كما وسيحصل عام 
 جرت انتخابات1991 ديسمبر 26بالجزائر كمابمصراغتيالت لشخصيات عسكرية ومدنية ,وفي 

 حيث82تشريعية برلمانية فازت ايظا حركة جبهة النقاذ الوسلمية بأغلبية وساحقة وصلت إلى /
 مقعداوهو ما خولها لن تصل لحد مراكز صنع القرار.وهو البرلمان الذي23من اصل 188حصلت على  

 عبد العزيز بلخادمصار يرئاوسه 

 يناير11واتبعه في يوم  قرر الرئيس الشاذلي حل المجلس الشعبي( البرلمان) 1992 يناير 04وفي 
 باعلن اوستقالته هو من رئاوسة الجمهورية بضغوط من بعض الجنرالت الكثر قربا من دوائر1992

المخابرات الفرنسية الخاضعة اصل للمؤوسسات الوسرائيلية وصارت وسلطة الرئاوسة بالجزائر شاغرة
دوستوريا لصالح المجلس العسكري العلى للمن

•

 يونيو من29 واغتياله في 1992 يناير 16وسادسا-الرئيس محمد بو ضياف عاش بين
،ثمبوسعادة..ودرس محمد بوضياف تعليمه البتدائي بمدرسة شالون بـ 1992نفس عام 

 بينالحرب العالمية الثانية، وخلل جيجلاشتغل بمصالح تحصيل الضرائب بمدينة 
 سنة18قاتل هو الخر مثل غالبية شباب المستعمرات الفرنسية البالغين 1945/1939

عاما بصفوف القوات الفرنسيةالتي اندحرت بعد ثلثة اسابيع من اندلع الحرب50وحتى 
 صار عضوا بحزب الشعب الذي اسسه1947حيث احتلت المانية فرنسة .وفي أواخر عام 

 قسنطينةمصالي الحاج وفرحات عباس وصار عضوا بالمنظمة السرية الجهاديةبمقاطعة 
 حوكم غيابيا مرتين وصدر عليه حكم بثماني سنوات سجنا وتعرض للسجن1950وفي 

 صارعضوا في تم اطلق وسراحه وعاد للجزائر 1953وفي عام بفرنسة مع عدد من رفاقه 
اللجنة وساهم وتئراس محمد بوضياف بتنظيم 1954وفي عام  مقطراطيةحركة انتصار الحريات الد

.ثورة التحرير الجزائرية التي كانت تضم اثنين وعشرين عضوا وقامت بتفجير الثورية للوحدة والعمل

ومحمد خيضر أحمد بن بلة،كان رفقة كل من حسين أيت أحمد 1956  أكتوبر22وفي 
تونس إلى الرباط الذين كانوا على متن الطائرة المتوجهة من مصطفى الشرفوالكاتب 

والذين اختطفتهم السلطات الستعمارية الفرنسية بالجو

مصطفى بن ورابح بيطاط من اليمين لليسار 1954صورة لمجموعة الستة قبل إعلن ثورة نوفمبر 
العربي بن مهيدي و كريم بلقاوسم ومحمد بوضياف والجالسين:ديدوش مراد وبولعيد

حصلت الجزائر على اوستقللها تم اطلق وسرحه مع رفاقه الخمسة وانتخب في1962 يوليو 5وفي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF%D9%8A
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D9%8A%D8%B6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1956
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1950
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1947
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%AC%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A8%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/1989
https://ar.wikipedia.org/wiki/6_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1988
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وسبتمبر من نفس العام عضوا بالمجلس التأوسيسي عن دائرة وسطيف وبدئا بوضياف يصرح بان مهمة
جبهة التحرير الوطني قدانتهت بالحصول على الوستقلل،ويجب فسح المجال أمام التعددية

وصارنائب الرئيس احمد بن بيل ودعا لعدم لم يوافقه معظم رفاقه السابقين السياوسية مما
انفراد قادة مناضلي / مجاهدي جبهة التحرير بالسلطة لكي ل يكرروا تجربة التحاد

1952السوفياتي والصين الشعبية والنقلبات العسكرية الجمهورية ومنها بمصرعام 
بل يفتحوا المجال للقوى السياسية المشاركة بالسلطة السياسية فلم1958والعراق 

فتم.حزب الثورة الشتراكية أوسس محمد بوضياف 1962وفي وسبتمبر يستجاب له فترك السلطة ,
من قبل بن بل بتهمة التئامر  وحكم عليه مؤبدا واعفى عنه عام1963اعتقاله في حزيران 

 فهاجر لباريس التي تعتبر كعبة قادة المستعمرات الفرنسية مثل مثيلتها لندن كعبة1972
المستعمرات البريطانية ومدريد كعبة المستعمرات الفرنسية ولشبونة كعبة المستعمرات البرتغالية

ومووسكو كعبة المستعمرات الرووسية ومكمة كعبة المستعمرات العربية وتل ابيب كعبة اليهود
لتي عاش بينها وبين فرنسة باطار نشاطها انتقل للمغرب 1972والصهاينة ,وفي نفس عام 

،قام بحل حزبهواري بومدين وبعدوفاة الرئيس 1979السياوسي ورئاوسته لمجلة الجريدة.وفي عام 
المملكة في القنيطرةالثورة الشتراكية وتفرغ لعماله الصناعية،إذكان يدير مصنعا للجر بمدينة 

 من المغرب وصار ( بصورة مؤقتة )محمد بوضياف عاد 1992يناير عام 16وفي .,المغربية
 وقع محمد بوضياف على مروسوم حالة1992 فبراير 9وفيوترئاس  المجلس العلى للدولة،

الطوارئ،رغم أن الدوستور الجزائري ل يمنحه صلحية توقيع المراوسيم الرئاوسية مما برر شن حملة
 الف مواطن ببضعة ايام فقط20اعتقالت لقادة ونشطاءالحزب الوسلمي  حيث تم اعتقال حوالي 

أغلبهم من اعضاء جبهة النقاذاضافة لعدد أخر من المواطنين ليسوا من الجبهة الوسلمية وتم
 مما قاد عدد من نشطاء الجبهةومعتقل عين امقل معتقل رقانتوزيعهم بمعتقلت صحراوية منها 

للجهادلصعودهم للجبال حيث كونوا تنظيمات عسكرية تشبه تلك التي شكلها اباؤهم واخوتهم عام
.)وقاموا بعمليات عسكرية ضدرموز النظامالجيش الوسلمي للنقاذ ضد فرنسة واطلقوا عليه( 1954

العسكري اوستمرت لعشرة وسنوات  وخلفت مائتي الف قتيل وخسائر مادية بمليارات الدولرات نتيجة
 يونيو29التخريب والتدمير الذي مس البنية التحتية وركود القتصاد والعديد من مرافق  الحياة. وفي 

وهو يلقي خطاب تنصيبه رئيسا .وفيعنابة تعرض الرئيس محمد بوضياف لعملية اغتيال بمدينة 1992
 قرر المجلس العسكري حل الحزب الوسلمي للنقاذ ومنعه من المشاركة بالحياة1992مارس 

2015السياوسية وليزال القرار وساري المفعول حتى الن. 

 شكل1992 يناير 14وسابعا- الرئيس علي كافي ,,حكم بعيد اغتيال الرئيس بوضياف في 
المجلس العسكري العلى مااسماه ( المجلس العلى للدولة ليقوم بمهام رئيس

 وعلي الكافي رئيساتيجاني هدام و وخالد نزار علي هارونالجمهورية من خمسة (هم 
حيث استلم السلطة العقيد المين زروال 1994جنفي / كانون الثاني 30له حتى 

.من عائلة ريفية تنتمي للزاوية الرحمانية ودرسبولية وسكيكدة بالحروش 1928 أكتوبر 7ولدعلي  في 
.وبدأ دراوسته بالمدروسة الكتانية فيهواري بومدينالقرآن على يدي والده وكان معه بالمدروسة 

 ليدخل الحياة السياوسية1952انتقل لجامعة الزيتونة وعاد للجزائر وسنة 1950 .وفي عام قسنطينة
حزب الشعبلنه كان عضوا في بعد طرده من قبل السلطات الفرنسية مع مجموعة من زملئه.

1953وفي وساهم بالنضال فيه حتى أصبح مسؤول خلية ومن بعدها مسئول مجموعة.
بسكيكدصار مدروسا بمدروسة اهليةبمدينته 

,,

 علي كافي أثناء حرب التحرير الجزائرية 
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عبد العزيزالرائد : 1:) مجموعة وجدةوصورة لبعض كبار قادة الثورة،منهم من وسيعرف لحقا ب ('
:5 وعبد الحفيظ بوصوفالعقيد : 4العقيد علي كافي و: 3 و هواري بومدينالعقيد : 2،وبوتفليقة
 المدعومحمد روايالرائد : 7 المدعو لطفي ودغين بودغنالعقيد : 6 ومصطفى بن عودةالعقيد 

 المدعو منصور،محمد بوداود:10السفير لعلى،و : 9الرائد رشيد المدعو مستغانمي،و: 8توفيق، و

كانت بدايةو بديدوش مراد من خلل اتصاله بالثورة الجزائريةوساهم على كافي 1954وفي نوفمبر 
 وبعدها التحق بجبال الشمال القسنطيني.وشارك بمعاركوسكيكدةمشاركته على مستوى مدينة 

 حيث كان عضوامؤتمر الصومام شارك في (1956 أوت. وفي زيغود يووسف تحت قيادة 1955 أوت
.1959 و 1957مندوبا عن المنطقة الثانية).وصارقائدا لمنطقة الثانية بين أعوام 

 حيث كان احد  الشخصيات العشر التي قامت بتنظيم الهيئتينبتونس التحق 1959 مايووفي 
الرئيسيتين للثورة (الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية والمجلس الوطني للثورة الجزائرية).

 وبعدها فيمصر ثم تونس صار علي كافي وسفيرا في 1962 يوليو / تموز 5وبعيد الوستقلل في 
 إنهيت مهام علي كافي الدبلوماوسية.بعهد الرئيس الشاذلي بنوايطاليةو والعراق ولبنانوسورية 

 للمنظمة الوطنية للمجاهدينأمينا عاما 1990جديد حيث صار عام 

 شكل المجلس العسكري العلى مااوسماه1992 يناير 14وبعيد اغتيال الرئيس بوضياف في 
علي هارون( المجلس العلى للدولة) ليقوم بمهام رئيس الجمهورية من خمسة اشخاص (هم 

حيث اوستلم1994جنفي / كانون الثاني 30 وعلي الكافي رئيسا له حتى تيجاني هدام و وخالد نزار
السلطة العقيد المين زروال .فئابتعد علي كافي عن النظار و لم يتدخل ل بالسياوسة و لبالعلم بل

ياسي وقائد عسكري بينبعنوان 1999انشغل بكتابة مذكراته نشرها وسنة  مذكرات مناضل سي
 الدمقراطيينالمصاليين والصراع الذي قام بين جماعتي (ثورة نوفمبروتناولت اوسباب قيام 1946-1962

 و ذكر فيها أحداثاا1959 اغسطس 20 كانت في للثورةلمركزية ) ويعتبر ان النطلقة الحقيقية اودعاة 
اخلية و رئيس جمعية قدامى مجاهدي وزارة التسليح و التصالت (  دحوأزعجت البعض منهم وزير الد 

،حيث اشار إن عب ان رمضان)  الذي فن د ما جاء ببعض أجزاء الكتاب المتعل قة بقضية الشهيد ولد قابلية
ا إلى تسوية  ما مع عبان رمضان   كما أن  عليالثورة خفيةا عن هيئات الحكومة الفرنسية لم يسعا أبدا

حياة بعنوان  (عميروش 2010 الذي نشره وسنة وسعيد وسعديكافي رد  على بدوره ما جاء بكتاب 
 غير مسؤولين عن قضية اوستشهاد كل منبومدين وا بوصوف،وميتتان ووصية)  حيث أك د بأن  الر احلينن 

 على مكانهما، كماالسلطات الفرنسية و لم يدل  1959 وسنة وسي الحواس وا عميروشالعقيدين 
كشفت المذكرات عن تغلغل عدد مما يعرفون بالجزائر بـ(ضباط فرنسة) وهم الجزائريين الذين كانوا

،واوستلموا بوقت وسريع  مناصبابالثورة الجزائريةمنخرطين بالجيش الفرنسي والتحقوا بوقت متأخر 
.واثروا وسلبيا على التوجهات السياوسيةالوستقللحساوسة بقيادة الثورة وتحكموا بالسلطة بعد 

، والتيالجزائر لرفع دعوى قضائية بمحكمة خالد نزار،ما دفع وزير الدفاع الجزائري السابق للجزائر
أصدرت حكماا بسحب الكتاب من المكتبات،وإعادة طبعه بعد إلغاء الصفحات المثيرة للجدل

 أيام8 توفي العقيد والرئيس علي الكافي وأعلنت الجزائر حدادا عاما لمدة 2013 افريل 16وفي  
حيدرةتنكس فيها العلم بعيد إعلن وفاته بفرنسة ونقل جثمانه من المطار لبيته الكائن في حي 

 بقصر الشعب ثم ثم دفنه بنفس اليوم2013 أفريل 17 و عرض في اليوم الموالي بالجزائر العاصمة
 في الجزائر العاصمة.,وبوفاته فقدت الجزائر وستة رؤوساءبمقبرة العاليةبعد صلة الظهر بمربع الشهداء 

 فيأحمد بن بلةفرحات عباس وبن خدة وبو مدين وبأقل من عام،خسرت الجزائر ثلثة رؤوساء أولهم 
، وعلي كافي بتاريخ وفاته. 2012 أكتوبر 06 في الشاذلي بن جديد،ثم 2012 أبريل 11

باتنة ب(مدينة 1941 ,مواليد1999/1994وثامنا-الرئيس العقيد المين زروال حكم بين 
16اي بعمر 1947 وفي عام ثورة التحرير الجزائرية) التي شهدت اندلع الوراسعاصمة 

 كان العقيد زروال ظمن1962   وبعيد الستقلل عام بجيش التحرير الوطنيستة التحق 
التحق ايظا بالمدرسة العسكرية1974بعثة عسكرية للتحاد السوفياتي وفي عام 

للمدرسةلوطني حيث اختير قائدا  االفرنسية مما أتاح له تقلد عدة مسؤوليات بالجيش
 ثم تولى قيادة القوات العسكريةالعسكرية بـشرشال  فالكاديمية  العسكرية بـباتنة

 وبسبب خلفات1989وفي عام بالوليات السادسةوالثالثة والخامسة.ثم قائدا للقوات البرية 
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 حول اوساليب وووسائل تحديث الجيش قدم اوستقالته،وتمالشاذلي بن جديدله مع الرئيس العقيد 
.وزيرا للدفاع1993  يوليو10.فتم  تعينه في 1991تعيينه وسفيرا برومانية و قدم اوستقالته من جديدعام 

.صار زروال رئيسا( مرحليا) للدولة1994  يناير30.وعندما اوستقال الرئيس الشاذلي بن جديد في 
 انتخاب العقيد1995 نوفمبر 16لتسيير شؤون البلد خلل فترة اجراء النتخابات الرئاوسية حيث تم في 

1989فبراير 17وفي المين زروال الذي يعد أول رئيس للجمهورية انتخب بطريقة شبه دمقراطية ,
)،بمدينة مراكش بالمغرب،وتألف منUMA (ا م ع) (وساهم زروال بتشكيل التحاد المغرب العربي

خمسة دول هي كل من الجزائر وتونس والمغرب وليبية وموريتانية غير انه ولد هو لخر ميتا شئانه
شئان التحاد الذي اقامه صدام مع كل من مبارك وعلي عبد ا اليمني ومثلهم تقريبا مجلس

التعاون الخليجي لنها كلها هي محاولة لتمويت الجامعة العربية التي تعيش امراضا قانونية ووسياوسية
ولم يتمسك الرئيس المين زروال بالسلطة بل1945واقتصادية وعسكرية مزمنة منذ نشئاتها في اذار

باقامتها وجائت بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة 1998وسبتمبر 11وسمح في  

العقيد المين زروال قائد اركان الجيش الوطني الجزائري

وحتى الن2000و تاسعا-الرئيس ( الكسيح)المازيغي عبد العزيز بو تفليقة منذ عام 
 المغربيةوجدةبمدينة 1937 حيث حكم للمرة الرابعة ,,من اصول امازيغية ولد عام 2015

   وفيجيش التحرير الوطني  التحق بصفوف 1956وبعد ان انهى دراسته الثانويةعام 
 مهمة الرقابة على1960صارمراقبا عاما للولية الخامسةواضيفت له عام 1958عام 

 تموز5الوليتين الولى والثانية ولقب بلقب (عبد القادر المالي"),وبعيد الستقلل في 
 صار عضوا بأول مجلس تأسيسي وطني، ثم تولى وزارة الشباب والرياضة1962

حزب جبهة انتخبه مؤتمر 1964 صار وزيرا  للخارجية.وفي عام 1963والسياحة ,وفي سنة 
 كان بو1965 جوان 19وفي  عضوا باللجنة المركزية والمكتب السياسي.,التحرير الوطني

 وبقي بوتفليقةأحمد بن بلة ضد الرئيس هواري بومدينتفليقة من بين الذين ايدوا النقلب الذي قاده 
2003 عطلة روسمية حتى الغائة عام 1965 جوان 19بنصبه وزيرا للخارجية كما صار يوم

وبعيد وفاة بو مدين ألقى بوتفليقة خبر وفاته وابعد من السلطة بعهد الرئيس الشاذلي
 كغيره ممن يطلق عليهم1992  يناير11 و 1979 فبرايربن جديد الذي حكم بين 

،قبل ان يتم توجيه تهمة له بعمليات اختلس بين1981فغادر بوتفليقة الجزائر عام (البومدينيين )
 قدرت بستة مليين دينار جزائري كما اشارالمر القضائي بتوقيفه تم نشره بجريدة1978 / 1965

 وعاش بين فرنسة والمارات العربية ثم أوسدل الستار على تلك القضية بعد1983 أوت 09المجاهد 
  الرئيس الشاذلي بن جديد وعاد للجزائر في يناير/ كانون الثاني1986مساومات حيث عفا عنه عام 

 صار عضواا بالجنة المركزية.لحزب جبهة التحرير التي صارت تشبه1989وفي عام  ,1987
الحزاب الشيوعية السوفياتية ودول اوربة الشرقية عبارة عن جماعات منتفعة

 كان بوتفليقة بين1998وفي ديسمبر ومستلغة ومتحجرة بئاوسم ( النضال التاريخي )
المرشحين لرئاسة الجمورية خلفا للعقيد المين زروال مع ستة مرشحين من القيادات

أحمد طالب البراهيمي،ومقداد سيفيومولودحمروش ،وحسين آيت أحمدالتاريخية هم 
 الذين انسحبوا جميعهم بصورة مبهمة وغامظة قبليوسف الخطيب،وعبد ا جاب او

ليلة واحدة من إجراء النتخابات لنه كان مفضل ومرغوبا من الصهاينة اول والفرنسيين
ثانيا وبعض القادة الجزائريين المتنفذين بالجيش وبالحزب والمال لنه رجل يميل حيث

الهواء تميل ويمكن التئاثير عليه لتنفيذ مصالحا واهدافا غير وطنية فصار بو تفليقة
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المرشح الوحيد للنتخابات الرئاسية . الذي وصفته بعض القوى بانه مرشح ومستورد
 الذي اغتالته حيتان وكواسربوضيافضعيف ل يشبه الرئيس الشهيد المناضل محمد

وضفادع تحب المال والسلطة والعمالة التي تئاخذ اشكال متنوعة منها ان يدفع العميل
 كان فوز بو1999 أبريلاموال لكي يكون عميل يرضى عليه من يعتقد بئانهم اسياده,وفي 

تفليقة تحصيل حاصل على الرغم من ضعف وتضائل شعبيته بين اجيال الشباب الذين
يريدون ان ينالون حقهم ونصيبهم ببناء بلدهم وفق معطيات ما بعد التحرير 

مشاكل سياسيةومحاباة بئاختيار2004/1999وشهدت فترة رئاسته الولى  ين 
ومساومات باختيار الوزراء وفق صفقات اقليمية ودولية مشبوهة ومشاكل اقتصادية
وفضائح المال العام مع (بنك خليفة )و التلعب بالمناقصات من أجل شركات اتصلت

 لغة وطنيةمرادفة للعربيةالمازيغيةغير ان بوتفليقة المازيغي نحج باعتبار للهواتف المحمولة .
 من أصوات98والفرنسية .وباشر بمسار تشريعي للوئام المدني عن طريق اوستفتاء شعبي نال / 

التحادوقع بوتفليقة ما وسمي (اتفاق شراكة مع 2001ابريل22الناخبين.غير انه وئام بقي هشا وفي 
 ) وهو اضعف كثيرا من اتفاق مماثل عقده التحاد الوربي مع المغرب وتونس وتركية واضعفالوروبي

بكثير عما خص به التحاد اوسرائيل ,,

 طرح شعارات مراجعة قانون الوسرة لكي يصل2009/2004وبفترة رئاوست بوتفليقية الثانية 
والدعوة الخجولة لمحاربة الفساد،وأعيد انتخابه1960لمستوى يتقارب مع مع ما اقره بورقيبة منذ عام 

 تم ( اختيار) بوتفليقة من قبل المؤتمر2005 ينايروفي  من الصوات.85 ب/ 2004  أبريل8يوم 
الثامن لحزب جبهة التحرير الوطني رئيسا لهمما اضاف لمسؤلياته السياسية كرئيس
للجمهورية مسؤولية ذات طبيعةتنظيمية وعقائدية ل يقوى على القيام بها وهو بسن

متقدمةنسبيا  

 مرض بو تفليقة ولم يداوي نفسه باحدى مستشفيات بلده بل باحدى2005  نوفمبر26وفي 
من اطبائاها وليتمتع بخدمات2المستشفيات الفرنسية التي يشكل الطباء الجزائريون حوالي /
.اي لمدة وسبعة2005  ديسمبر31مجانية لنه يمتلك جنسية فرنسية وبقي بالمستشفى حتى 

وثلثين يوما مما يعني بانه حالته ليس وعكة بل مرضا قيل انها قرحة معدية،بينما نسبت الصحف
6وفي  بانه كان بخطر كاد يؤدي بحياته ,نيكول وساركوزي لمرافقة اليهودي والصهيوني الفرنسية
 كم عن400 ) الواقعة على بعد باتنة ب( مدينة اغتيال تعرض لمحاولة 2007 سبتمبر

 دقيقة من وصوله لمنصة الشرف خلل جولة له40العاصمة حيث حصل انفجار قبل 
شرق البلد،تم بواسطة انتحاري يحمل حزاما ناسفا تمت مشاهدته من قبل شرطي وهو

 71وجرح 15يهرب للجمهور الذين ينتظرون الرئيس ففجر نفسه بينهم وتسبب بمقتل 

 اتنهت وليته الثانية وهي المسموح بها الدستور غير ان بوتفليقه2009 ابريل 9وفي 
الذي يدعي بانه كان من جيل الشباب ويجيد الفرنسية افضل من العربية غير انه (ارغم)

على ان يوافق على تعديل الدستور ويرشح نفسه رغما عنه لفترة رئاسته ثالثة بين
عن نتائج الرئاسة5من الصوات اي بزيادة /90فاز بها هذه المرة بنشبة /2014 /2009

 ليصبحهواري بومدين تجاوز بمدة حكمه مدة حكم الرئيس 2012الثانية ,وفي نوفمبر 
عبد المالك سلل أعلن وزيره الول 2014 فبراير 23أطول رؤساء الجزائر حكما  ,وفي 

ترشح بوتفليقة لفترة رئاسية رابعة وسط جدال حاد حول صحته و مدي قدرته على القيام
51, بالمائة وهو ما يساوي /82 بنسبة / 2014  أبريل17بمهامه كرئيس دولة ,وفاز في  

من مجموع الناخبين المسجلين، بالرغم من حالته الصحية المتردية عند دخوله مركز
  ابريل17. ,وفيحيث كان يتنقل بئاوستخدام كروسي متحركالقتراع وأدائه للقسم،

 تعرض بوتفليقة ثانية للمرض وهذه المرة( جلطة دماغية) ،و نقل مباشرة كما2013
بالمرة الولى   لمستشفى (فال دو قراس العسكري ) ومنها تم نقله  ل (مصحة

 اي2013 يوليو 17ليزانفاليد بباريس) ولم يعد لبلده (على كرسي متحرك) ال في يوم 
قضى بالمستشفى تسعين يوما غاب خللها عن عدة مناسبات تعود على حضورها
أهمها:ذكرى عيد الستقلل،ونهائي كأس الجزائر، وتخرج  دفعات بأكاديمية شرشال

العسكريةوليلة القدر،وصلة عيد الفطر.,ولم يسبقه بغيابه عن السلطة مريظا ال رئيس
غاب خللها اكثر من2012/2004الجمهورية العراقية جلل الطالباني الذي حكم بين 

سنتين بالمستشفيات اللمانية وغيرها مما جعل بوتفليقة وجعل الجزائر اضحوكة ومهزلة

https://ar.wikipedia.org/wiki/2014
https://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/2014
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/2012
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/2007
https://ar.wikipedia.org/wiki/6_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/6_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D8%A7_%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/2005
https://ar.wikipedia.org/wiki/31_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2005
https://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2005
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2004
https://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1999
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D9%81


امام الفرنسيين الذين يتساءلون كيف لبلد حاربنا وطردنا وعاجز ان يجد مستشفى ببلده
يتداوى فيها هو وغيره من الناس ؟وكيف صارت الجزائر البلد الزراعي والنفطي بلد تفوق

فيه البطالة عما هي عليه بتونس والمغرب ويتمنى المليين من شبابها مغادرتها بحثا عن
رزق او علم؟,,لقد خيبت الجزائر امال كل ثوار ومجاهدي افريقيةالسلمية ولم يكونون

كثوار دولة جنوب افريقية برئاسة نلسن مندل ول بصدقية واخلص ثوار فيتنام الذين
وحدوا بلدهم التي تسير للمام

  

 احسن حال2003ولم يكن حال رئاسةجمهورية العراق بعد الحتلل المريكي منذ عام 
 الرئيس المري جلل2012/2005من الرئاسة الجزائرية المريضة حيث حكمها بين 

الطالباني

-الحزاب بالجزائر .XVIْو
 منه التي تقول42 يسمح بئإنشاء الحزاب السياسية بشروط المادة دستور الجزائران 

(حق انشاء الحزاب السياسية ليمكن التذرع بهالضرب الحريات الساسية،والقيم
والمكونات الساسية للهوية والوحدة الوطنية،وأمن التراب الوطني وسلمته،واستقلل
البلد،وسيادة الشعب وكذا الطابع الدمقراطي والجمهوري للدولة وبظل احترام أحكام

الدستور ليجوز تأسيس الحزاب على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو
مهني أو جهوي.ويحظر عليها كل أشكال التبعية للمصالح أو الجهات الجنبية.وليجوز أن

يلجأ أي حزب سياسي لستعمال العنف أو الكراه مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما.)
 اهمها L’Algérie compte officiellement 47 partis   p  olitiquesحزبا47ويوجد بالجزائر حاليا 

 التي تشرفت بقيادة النضال التحريري وتحتكر السلطة  .وFLN-جبهة التحرير الوطني1
-6حزب العمل الشتراكي .و5-حركة النهضة .و4-حزب النور .و3-الحركة الشعبية .و2

-10-جبهة العدالة والتنمية .و9-جبهة المستقبل و8-حركة النفتاح .و7.و1954حزب عهد 
-13-جبهة التغيير .و12الحزب الجمهوري التقدمي .و-11حركة المواطنين الحرار. و
-حركة16-حركة الوفاق الوطني .و15-التجمع الوطني و14الجبهة الوطنية للحريات .و

-جبهة الحكم19-حزب العدل والبيان .و18-الحزب الوطني الحر .و17مجتمع السلم .و
-حزب الحرية23-حزب الشباب .و22-الجيل الجديد .و21-التحالف الوطني .و20الرشيد .و

-تكتل26-حزب العمال .و25-اتحاد القوى الد مقراطية والجتماعية .و24والعدالة .و
-التجمع30-حركة الصلح .و29-جبهة الوئام الوطنية .و28-حزب الكرامة .و27الخضر .و

-حزب33-حركةالحرار الوطنيين .و32-الجبهة الوطنية الدمقراطية .و31الدمقراطي .و
-حزب الفجر36و-حركة المل .35-حزب التضامن والتنمية .و34الشباب الد مقراطي .و

جبهة القوى الشتراكية و39التجمع الوطني ,و-38جبهة الجزائر الجديدة. و-37الجديد .و
-التجمع الثقافي الدمقراطي.وجبهة النقاذ الوطني41-حركة الشبيبة الدمقراطية.و40

)برئاسة عباس مدني التي فازت بالنتخابات البلديةFront Islamic de Salut  (FISالسلمي 
والبرلمانية بالغالبية المطلقة وتم منعها من تشكيل الحكومة مما ولد اوضاعا سياسية

مضطربة ل زالت تعاني منهاالجزائر  

http://www.dna-algerie.com/interieure/l-algerie-compte-officiellement-47-partis-politiques-le-pluralisme-ne-connait-pas-la-crise-2
http://www.dna-algerie.com/interieure/l-algerie-compte-officiellement-47-partis-politiques-le-pluralisme-ne-connait-pas-la-crise-2
http://www.dna-algerie.com/interieure/l-algerie-compte-officiellement-47-partis-politiques-le-pluralisme-ne-connait-pas-la-crise-2
http://www.dna-algerie.com/interieure/l-algerie-compte-officiellement-47-partis-politiques-le-pluralisme-ne-connait-pas-la-crise-2
http://www.dna-algerie.com/interieure/l-algerie-compte-officiellement-47-partis-politiques-le-pluralisme-ne-connait-pas-la-crise-2
http://www.dna-algerie.com/interieure/l-algerie-compte-officiellement-47-partis-politiques-le-pluralisme-ne-connait-pas-la-crise-2
http://www.dna-algerie.com/interieure/l-algerie-compte-officiellement-47-partis-politiques-le-pluralisme-ne-connait-pas-la-crise-2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1


 ..Muretanieالسياسة بجمهورية-Chapitre VIIوالفصل السابع 

-احدى دول شمال افريقية واقصى دول افريقية الشمالية ومساحتهامليون كمم فيها /1
كم وحدود مع754المحيط الطلسي من الغرب بطول  من الصحراء ولها ساحل على80

كم ومع الجزائر ب1560كم وجمهورية الصحراء الغربية ب 2237جمهورية مالي بطول 
 البربرية الذين همصنهاجةكم والسنغال كلمة محرفة عن قبائل 465كمم.والسنغال 475

  حيث شكلت موريتانية عبر العصورنهر السنغالغالبية سكان موريتانية ويفصل البلدين 
نقطة جسرا تجاريا ربط ما بين الشمال والغرب الفريقيين وتشكل (تجارة قوافل الجمال)

و بجمهورية مالي وسجلماسة بالجزائر ) بين مدينتي (تمبكتو

-القتصاد الموريتاني..يعتمد على الصيد المحيطي حيث انها تمتلك ساحل بطول11و
  كم على الطلسي  وتربية الحيوانات وانتاج الفوسفات ويخضع بشكل كبير754

للقتصادين الصيني والفرنسي حيث ل زالت اللغة الفرنسية هي الطاغية حتى داخل
الجوامع والحسينيات الموريتانية والدول السلمية بشمال وغرب افريقية ومثلها

النكليزية ببقية الدول الفريقية السلمية ومنها جمهورية نيجيرية ذات الثقل البشري
السلمي الكبر بئافريقية .

 .فالثار المنقوشة على صخورها تبدوا فيهاصحراويةلم تكن المنطقة المعروفة اليوم بموريتانية -I11و
أشكال مختلفة من الدوات ال تي اوستعملها النسان القديم تؤكد أن  البلد كانت تتساقط فيها المطار

وبها أنهارجفت بمرور الزمن بفعل التغيرات المناخية اللحقة فهجرها النسان نحو الشرق والجنوب
للمناطق الكثر خصوبة حيث كان النسان بالعصر الحجري الحديث يعتمد أكثر على الز راعة بتلك

المحاذية للنهرالمنطقة.وبالعصر الحجري الووسيط اوستقرت بها قبائل من المناطق السودانية الجنوبية 
صنهاجة متفرعة من قبائل أمازيغية ,ومنذ القرن الثالث الميلدي اوستوطنتها قبائل بربرية والووسط

 وشكلت اكبر عدد من وسكانالنيجر و ماليالمغاربية ( اي المغرب والجزائر) التي امتدت شرقا إلى 
  وبجنوبهاتكانت و آدرار التي تمتد بين منطقتي لمتونةموريتانية ومنهم بغرب موريتانية قطنتها قبيلة 

 وصار اوسمها ( مشظوف)مسوفة  وبشرقها قطنتها قبيلة نهر السنغال وتمتد لإكدالةقطنتها قبيلة 
ووسيطرت قبائل صنهاجة ردحا من الزمن على طرق التجارة اليوم وريتانيةم   شرقوهي من اكبر قبائل 

وبين شمال وغرب افريقية , جنوبا أوداغست شمال إلى وسجلماوسةبين 

 وقصدوا بها كل شمال افريقية .حيث كانت  دولتانMauretanie-سماها الرومان IVو
بشمال إفريقية تحملن هذا السم هما وطنجة الموريتانية وموريتانية الرومانية القيصرية 

 وكانت تسمى من قبل الرحالة العربأرض الرجال السمرومعنى كلمة موريتانيا تعني 
 .أما عامة سكانها فكانوابلد لمتونة و صحراء الملثمين وبلد شنقيطالقادمين من اسية 

يسمونها (أرض البيضان) تمييزا لها عن (أرض السودان الواقعة جنوبها. 

 ويتكلم هذانالحراطين) والعرب البيضان  عرب (80 مليين منهم / 4-نفوسها ,, جاليا بحدود Vو
.البولر والسننكي والولوف أفارقة زنوج وتضم مجاميع 20) و/الحسانيةالعرقيان نفس اللهجةالعربية  (

وتعود أصول معظمهم لدولة السنغال رغم تجنسهم موريتانيين،و لزالت موريتانية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AB%D9%85%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%BA%D8%B3%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AC%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D9%83%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B1_(%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%A9


 ويعيشون بشكل عام بمناطق شبهالبيضانمقسمة لمجموعتين سكانيتين هما 
صحراوية لنهم من جماعات شبه بدوية 

 سوق البل بمدينة نواكشوط 

فيما يسكن الفارقةالسود،بمحاذاة النهر لنهم مزارعون لذلك لم يمتزجا فنشأتتجمعات
سكانية ذات ثقافات شبه متباينة عنصريا ولغويا ويجمعهما السلم.كقاسم مشترك،حيث

يعتنقه الغالبية العظمى كما هو الحال جمهورية مالي واغلبهم على المذهب السني
والعقيدة الشعرية،واختار أغلبهم الفقه المالكي.

 كما توجد (جاليات مسيحية غربية) بالمدن الكبرى كالعاصمة نواكشوط. وتمارس دياناتها
بحرية بالماكن المخصصة لها.

 الولفية والبولرية  السوننكيةو-لغاتها-,العربية والفرنسية اضافة للغات محلية هي VIو
اللهجة العربية السائدة بموريتانية وهي من أقرب اللهجات العربية للعربية الحسانيةولهجات 

لهجة زنجية السوننكيةو لهجة زنجية تتكلمها أقلية قبيلة البولر (الفولني).البولريةوالفصحى.
هي اللهجة الزنجية السارية بالسنغال الولوفيةوتتكلمها أقلية قبيلة السونونكي (السراغولي).

:لهجة أمازيغية شبه منقرضةلهجة آزناكووتتكلمها أقلية قبيلة الولف السنغالية المتجنسة بموريتانية.
كانت بالصل لغة القبائل المازيغية الموريتانية،وليتحدثها الن وسوى مئات بأقصى غرب موريتانية.

 اللهجة الزنجية السائدة بدولة مالي حيث يتكلمها القليل من السكان وبالمناطقالبمباريةو
الموريتانية المحاذية لجمهورية مالي 

احدى المدارس  القرآنية البدائية بموريتانية حيث ان المدارس النظامية نادرة حتى الن

هجري دخلها السلم أثر غزوة المير (حبيب بن أبي عبيدة بن116م / 734في عام -V1Iو
 القيسي الذي كانالحبحاب) للمغرب القصى وولية المير عبيد ا بن عقبة بن نافع

هـ نقله116هـ ,وفي عام 111 سنة مصرمولى لبني سلول ونشأ كاتبا وولي على 
حبيب بقيادة صقلية لفريقية وضبط أمورها وسير حملة إلى هشام بن عبد الملكالخليفة 

،ثم وجه جيشا بقيادة ولده إسماعيل ففتح بلد السودان(السنغال)،بن أبي عبيدة الفهري
 فوطد الحكم فيها. واتخذالقيروانبلد السوسكما وجه جيشا بقيادة ابنه عبد الرحمن إلى 

. وانتشر بأيامه  بينجامع الزيتونةفي (تونس) دارا لصناعة السفن الحربية وبنى فيها 
برابرة المغرب مذهب الباضية الذي ظهر بعيد معركة صفين بين الخليفة علي بن ابي

طالب وبين الخوارج الذين انشقوا عليه لعدم موافقتهم على قبوله لمبدئا وفكرة التحكيم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%87%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%87%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%A9_%D8%A2%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%86%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%88%D9%84%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D9%86%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Nouakchott_camel_market2.jpg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Madrasah_pupils_in_Mauritania.jpg


مع المتمرد / المنشق والي بلد الشام معاوية بن ابي سفيان واغتيال علي بن ابي
م بعهد الخليفة الموي684هجري وظهور ابن اباض البصري عام  56م/ 661طالب عام 

عبد الملك بن مروانواستقرو اول بالبصرة ومنها هربوا لقصى جنوب شبه جزيرة العرب
وهي امارة / سلطنة عمان 

والمذهب الباضي هو ( رسميا وفكريا) هو اكثر المذاهب السلمية تحررا ودمقراطية لنه
يدعو ( نظريا)للمساوات بين المسلمين ول يفرق بين عربي واعجمي ( بمن فيهم الفرس

والكراد والمازيغية وغيرهم ) غير انه لم يطبق فعل
عمر بن عبد اوكان بعض عمال الوالي عبد ا بن الحبحاب منهم عامله على طنجة 

ميسرة بزعامة المازيغهجري امراء 122،الذي اساء السلوك واستبد,فثار عام المرادي
 جيشا ذا غالبية عربيةالقيروان وقتلوه واستولوا عليها فأعد ابن الحبحاب من المدغري

( سميت غزوة الشراف)لقمع جيش المازيغ بطنجة بقيادة ميسرة الذي انتصر عليهم 

 بهذه الواقعة وما أصاب العرب فيها اقسم قائلهشام بن عبد الملكولما علم الخليفة 
( وا لغضبن لهم غضبة عربية ولبعثن لهم جيشا أوله عندهم وأخره عندي و اترك

حصنا بربريا إل وجعلت بجانبه خيمة قيسي او يميني) واستدعى عبيد ا بن الحبحاب
 الذي جائتهكلثوم بن عياض القشيريهجري القيروان وخلفه بالمارة 123الذي غادر عام 

المدد العسكرية وقادها وانتصر على ميسرة المدغري الصهناجي وجنده مما ( اجبر)
 و اسسوالمتونةالصنهاجيون الملثمون لعتناق السلم وصارت الرئاسة فيهم لقبيلة 

سللة جاهدت ضد ملوك السودان( اي السنغال الذي يحدهم من الجنوب,
  

ومن ملوك قبائل لمتونة بموريتانية 
 بالقرن الحاديأوداغست على مملكة المازيغية صنهاجةأول ملك لتحاد قبائل  تلگاگينالملك 

 هـ وهو جد أبو بكر بن عمر اللمتوني توفي عام222حيث توفي عام عشرة ميلدي 
يحيى بن بعد أخيه المير المغرب في المرابطينهجري وهو أمير جماعة 480م/1087

. عمر اللمتوني

.حركة دعوية أسست أولAL Murabitounم ظهرت بها حركة 1145/1056-بين VI1Iو
 الذي كان قبل ظهور هذه)سللة بشمال افريقية الذي يسمى (المغرب السلمي 

الحركة إمارات ومبعثرة 
وحكم فيها ثمانية امراء هم

هجري و432م/ 1043هجري و424م/  1035-المير يحى بن ابراهيم الجدالي حكم بين 1
 التي تحدثت عنه عن نشأته ول تاريخ ولدته،ووفاته،واكتفت ببالشارةالمصادرلم تشر 

بئانه من ابناء الصحراء الغربية من (قبيلة جدالة) احدى قبائل صنهاجة البربرية بصحراء
موريتانية،وتظم عدة قبائل اهمها قبيلتي جدالة و لمتونة وربطت ترجمته بدئا من عام

لداء ) ومخلفا الحكم لبنه إبراهيم،الملثمينمن ديار (هجري التي خرج فيها 424م/ 1035
 هجري مارا440م/ 1051كان بذلك الوقت-رحلة بطلب العلم والمعرفة .وعاد عام ،الذي فريضة الحج

 التي كانت بذلك الوقت المركز الثقافي لوليات شمال افريقية والندلس خاصة بعدمدينة القيروانب
(ان تحررت لتوها ) من نفوذ الفاطميين الذين تم اجبارهم على مغادرتها لمصم مما كانيعني نصر

. فحضر ( الحاج يحى بن ابراهيم الجدالي ) بها بعضوالزيري الفاطمييالفقه  ضد فقهاء المالكيةل
،الذي لحظ بان مسلمي الصحراءأبو عمران الفاوسي الفقيهلعلم باشراف امجالس الذكر وحلقات 

الغربية مسلمون محمديون بدون مذاهب ومدارس فقهيةكما قال يحى بن ابراهيم (نحن مسلمون ما
 من المذاهب لننا بالصحراء منقطعين ليصل إلينا إل بعض التجارحرفتهممذهبلنا علم غيره ول

الشتغال بالبيع والشراء وليس لديهم علما كثيرا.فقررالفقيه أبو عمران الفاوسي ان يروسل معه الفقيه
،(أوسماهبمدينة نفيس من بلد السوس بأقصى المغرب،الذي كان يقيم برباط جاج بن زلو اللمطيال

 والرباط جمع ربط وأربطة،الية:{يأيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا ا لعلكمالمرابطين)دار 
 /الرباط هي أبنية وحصن وموانع ومواقع دفاعية وحراوسة الحدود للتصدي وملقاةالربطتفلحون}.و

:هم التقياء،والمجاهدون ضد المعتدين المرابطونالعدو الذي يحاول أن يغير على ثغور البلد.و 
 روسالة قال له فيها( ابعث لبلده من يثق بدينه وورعه وكثرة علمهأبو عمران الفاوسي الشيخفأعطاه 

المالكي نسبة للفقيه مالكالمذهب )ووسياوسته ليعلمهم القرئان وشرائع الوسلم ويفقههم على 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AC_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%84%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%82%D9%87%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%B6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AB%D9%85%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%BA%D8%B3%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D8%AB%D9%88%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%BA%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%BA%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA
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بالمدينة بالحجاز بشبه جزيرة العرب( وهو مذهب محافظ796/711ابن انس الذي عاش 
(نسبيا )يقترب من فقه احمد بن حنبل البغدادي ومن المذهب الوهابي اللحق فيما

ويتراجع امام مذاهب الشافعية ببلد الشام ومصر والمذهب الحنفي بالعراق ودول اسية
فرحل يحي بن إبراهيم لقصىالوسطى والصغرى والمذهب الجعفري بالعراق وبلد فارس  

 ) مريديهوجاج بن زلو اللمطي، واجتمع مع وجاج وأعطاه كتاب أبو عمران فجمع (الفقيه المغرب
صنهاجة.الذي رحل لبلد عبد ا بن ياوسين،وانتدب لتلك المهمة القيروانوأطلعهم على كتاب إمام 

عبدلبربرية ) التي اكرمتهما فأخذ لمتونةا قبيلةبصحبة زعيمها يحي بن إبراهيم ونزل ضيفان على (
 ومنها المرهم بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم الزواج بأكثر منالوسلم يبث تعاليم ا بن ياوسين

عبد اأربع وتحريم الغش والربا والقتل العمدوغيرها فضاقوا عليه وأخذوا يجافونه وينفرون منه فرحل 
،ووسمع بهم كثير منالصحراء،لرباط ناء بأقاصي صنهاجة وخرج معه المير يحي وثلة من بن ياوسين

معه المير يحىعبد ا بن ياوسين و فسموهم (المرابطين ) وخطب فيهم الفقيه صنهاجةاهل 
 )الذي لم يكن صحيحا ايظا لن الجهاد يكون ضد خصوم الدين وليسالجهاد( بضرورة

لهل الدين الذين قد يجهلون بعضه وبهذه الحالة تصح مهمة التعليم بينهم وليس فرض
.غير انهم قاموا بفرضعقائد فقهية خاصة عليهم ( قد) تتعارض مع الدوستور اي القرئان

 واوستمروابالتووسعجدالةمعتقداتهم الملكية على قبائل صنهاجة الواحدة تلو الخرى فقوي أمر قبيلة 
حتى دانت لهم بالقوة كل بلد المغرب,/يلحظ حسين حمدي .بكتابه التاريخ السياوسي والحضاري

 1997للمغرب والندلس بعصر المرابطين؛دار المعرفة الجامعية،

 ولد هـ451م/1055 ومقتله عام 1043-المير عبد ا بن ياسين الجزولي ,, حكم بين 2و
.)وصار داعية سوسيا مالكيامن أبتمنارت  إقليم بمدينة بتخوم صحراء سوس بالمغرب( ب

 بالمغربدولة المرابطينوهو الذي وضع بدايات مكوك بن مسير صنهاجي ملثم يدعى 
ودرس عبد ا بن يسين الجزولي، 1059  يوليو7 /  هـ451  جمادى الولى24القصى وتوفي في 

دار المرابطين،الفقيه المغربي على يدي (أبي عمران الفاوسي،) ووسماها وجاج بن زلو اللمطيعند 
،وأقام بقرطبة وسبع وسنين،واجتهد بتحصيلملوك الطوائفورحل عبد ا ابن ياوسين للندلس بعهد 

 بشيخأبي عمران الفاوسيالعلوم الوسلمية،فصار من خيرة طلب الفقيه وجاج.بن زلو اللمطي.وبعث 
،لرباط وجاج بعدوة المغرب يطلب منه أن يزوده بفقيه يجدد الوسلميحيى بن إبراهيمقبيلة جدالة،

لهل جدالة وصنهاجة.ووقع الختيار على ابن ياوسين ليرحل مع يحيي ابن إبراهيم لقبيلته بالصحراء
وبدأ عبد ا بن ياوسين رحلته الدعوية بنصيحة وارشاد القبائل لتباع العقيدة الوسلمية السليمة منها

(فرض القصاصوالعقاب) التي حاول بعظهم تجاهلهما بالقتل العمد والسرقة والزنا.واوستجاب الكثير
لدعوته غير أن معارضيها أجهضوها،حيث قالوا أما الصلة والزكاة فقريب،وأمامن قتل عمدا يقتل،ومن

يسرق المال الم الخاص تقطع احدى يديه ومن زنا يجلد،فل نلتزمه،وهددوه بالموت إن لم يترك
 الجدالي،ومعهما وسبعة نفر من جدالة،ودخلوايحيى بن إبراهيمالبلد .فرحل لبلد السودان،ومعه 
 حيث توجد بعرضه جزر صغرى أقاموا رابطهم بإحداها.نهر السينغالارضا والغالب أنه كان على مصب 

وانتشر خبرهم بين الناس فكثر الوارد عليهم،حتى اجتمع له من تلميذه نحو ألف رجل من صنهاجة،
فسموهم المرابطين،فبدأ عبد ا بن ياوسين بتوجيههم لقبائلهم لدعوتهم للوسلم،فخاض هؤلء
المرابطون عدة معارك ضد القبائل الوسلمية الصنهاجية كجدالة ولمثونة ومسوفة،واوستمروا فيما

اوسموه (محاربة الخارجين )عليهم ومنعهم من السيطرة  على بلد الصحراء.الغربية الفريقية وجمعوا
مال كثيرا من الزكاة والعشار والخماس وصرفوا بعضهاعلى طلبة بلد المصامدة وقضاتها. وبعضه

وزعوه فيما بينهم ولما توفي يحيى بن إبراهيم الكدالي جمع عبد ا بن ياوسين رؤوساء القبائل من
صنهاجة،وفرض عليهم (يحيى بن عمر اللمثوني،) فيمابقيت السلطة الدينية لعبد ا بن ياوسين،

 لم يستطع الصنهاجيون مواجهتها.مما جعلمملكة غانةوالسلطة السياوسية لمراء صنهاجة ,ولقوة 
،حيثوسجلماوسةالمرابطين يتراجعون للشمال واوستغلوا اضطراب الحوال السياوسية ودخلوا لمدينة 

وسبق وأن كتب لبن ياوسين بعض فقهائها يرغبونه مساعدتهم ضد نفوذ مسعود بن واندين زعيم قبيلة
،وباعتبارها احدى المسالك التجارية بمنطقة (أودغشت ) الجنوبية فغزا المرابطونالمغراويينزناتة 

،ووصلت أخبارهم  لمسعودالذي أعد عشرة آلف لقتالهم لكننهم لم يصمدوامامهم فقتلبوادي درعة
أميرهم مسعود،وتراجع من بقي من جنده بمدينة وسجلماوسة وحصنوا أنفسهم ولحقهم المرابطون

وانقضوا عليهم بالسيوف وترك عبد ا قوة بمدينة وسجلماوسة واتجه للصحراء للقضاء على (ثورة
الزنوج.) فئاوستغل المغراويون الفرصة وانقضوا على قوة وسجلماوسة المر الذي أغضب عبد ا فرجع
وقضى عليهم وثبات أقدام جيشه.بطريقة دموية ليس لها علقة بالوسلم ولبال نسانية وأمر بإزالة
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وتحطيم مااوسماه رموز  تخالف الشريعة،التي يجهل هو الكثير منها وفرض عليهم ضرائبا فادحة وهذا
هو احد القضايا المخالفة للوسلم وحرق الديار التي تبيع ( النبيذ) الذي كان يتعاطاه الكثيرين من
الخلفاء العباوسيين وندماؤهم وتفريق الخماس على المرابطين وفقهائهم واختار عامل من قبيلة

 )تارودانت غزا عبد ا بلد جزولة وماوسة ومدينة ( هـ484لمتونة لحكم وسجلماوسة.,وفي وسنة 
عاصمة السوس وكان بها طائفة من الشيعة يقال لها البجلية نسبة لمؤوسسها عبد ا  البجلي

واتجهقبائل برغواطة. ( المهدي)الذين قدموا لها بفترة حكم الفاطميين بالمغرب.وقاتلهم مثلما قاتل 
. ) وتابعتادل وتابع ما تبقى من فلول البرغواطي،الذين اجبروه على التوجه نحو مدينة( أغماتإلى 

هجري القضاء على (المارات الزناتية بإقليم الجنوب) واتخذا450عبد ا المرابطي تقدمه وتمكن عام 
مدينة (أغمات) معسكرا ومنها وسيطر على مدن فازار،ولوانه،ومكناوسة. فقررت (قبائل المصامدة )

 حتى واديوشفشاوة وسوس القصىالنضمام لهم فتمكن عبد ا المرابطي الوستيلء على إقليم 
التجمع القبلي تحت شعار (وتامسنا.واوستمر بحملت بين مقاطعات تادلة مراكشتانسيفت،و 
 جنوبا،وكانت لهم قاعدةنهر أم الربيع شمال لمصب نهر أبي رقراق،) يمتد من مصب البرغواطي

بشالة،وامتدت بمنطقة تادلة ومنطقة دكالة وكانوا يتهمونهم المرابطون ب(اتهامات شكلية) منها
ادعائهم بئانهم تعاملون بالسحر،ويحرمون أكل رأس البهائم،والدجاج.مما بالغ فيه عبد ا يسين

 هـ451م/  1055بمحاربة خصومه من المسلمين الخرين الذين ل يتفقون معه فلقى مصرعه عام 
،بين الرباط والرماني،ولزال مزاره بئاوسم وسيدي عبد ا ,بكريفلةودفن 

م وتولى أمر1071/ومقتله 1055- المير علي ابو بكر بن عمراللمتوني  حكم بين 3و
.والذي توفي عاميحيى بن عمر اللمتوني بعد أخيه المير المغرب في المرابطينجماعة 

 هجري تمكن أبو بكر بن عمر على ومعه ابن عمه461م / 1068وفي عام هجري,480م/1087
 فرض وسيطرة المرابطين على السهل الفسيح لوادي تنسيفت وانشئاوا مدينةيووسف بن تاشفين

الوستقصا لخبار دولمراكش التي صارت عاصمة لهم كما جاء بكتاب أحمد بن خالد الناصري بعنوان 
20-ص 2 تحقيق وتعليق ولدي المؤلف-ج 1954 (طبعة مطبعة دار الكتاب الدار البيضاء-المغرب القصى

بأغمات )وأقام زينب بنت إوسحاق النفزاوية:وكان الميرعلي أبو بكر بن عمر اللمتوني قد تزوج من (
ثلثة أشهر،حيث اراد الذهاب للصحراء ولم تقبل مرافقته فطلقها وتزوجت بعد ثلثة اشهر من انتهاء

 الذي كان قد اوستفحل أمره أيضايووسف بن تاشفينعدتها وهي فترة الخصوبة من ابن عمه ووكيله 
يووسف بن،حيث اوستولى على أكثر بلده.,ولما وسمع المير أبو بكر بن عمر بزواج ابن عمه بالمغرب
 من طليقته زينب مما اثار غيرته الجنسية وعاد من الصحراء يريد مقاتلته.فشاور يووسف زوجتهتاشفين

زينب بنت اوسحق التي احبته وفضلته على طليقها فقالت له إذا لقيته أظهر  الترفع والوستبداد حتى
كأنك مساو له،ولطفه بالموال والخلع فإنه بأرض صحراء فلما قرب أبو بكر بن عمر من أعمال المغرب

 فذهب للقائه خارج المدينة ومعه عدد من الفروسان باوسلحتهم ووسلميووسف بن تاشفينخرج إليه 
يا يووسف لم جئت بهؤلء الفروسان  ؟  عليه وهو راكبا جواده فنظرأبو بكر لكثرة رجال ابن عمه فقال له

يووسف أوستعين بها على من يخالفني  قال

ثم قال له وما هذه البل الموقرة؟ 

يووسف أيها المير اني قد جئتك بكل ما معي من مال وأثاث و طعام وإدام لتستعين به على بلد قال
الصحراء  

وعاد ابو بكرتحت التهديد انزل من جوادك لوصيك،فنزل وجلسا وتعاتبا قليل فقال أبو بكر يابن عم
م /1071لصحرائه يقاتل من يطلق عليهم جزافا (كفار السودان.).حيث قتل بسهم مسموم أصابه عام

 (وثائق المرابطين و الموحدين)عبد الواحد المراكشي محقق كتاب حسين مؤنسهجري/ينظر 480

1106/1071-المير يوسف بن تاشفين بن ابراهيم اللمتوني الملقب ابو يعقوب بين 4و
صنهاجية قبيلة،وينتمي لقبيلة لمتونة لمثونة نسبة للثام،وبنو تلميت هي موريتانية نشأ في 

الجزائر،والمغربمتمركزة شمال غرب افريقية بالمغرب القصى ولزالت منتشرةبين حدود (
.الطوارق وجزء منها اندمجوا مع وموريتانية

هجري على يدي عبد ا بن ياوسين كما445وبعد عشر وسنوات من تئاوسيس حركة المرابطة عام 
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،) الذي بدأ بتعمير البلد وكان يختار رجالا من أهليوسف بن تاشفيناشرنا تسلم قيادة الحركة (
الفقه والقضاء لتطبيق الوسلم على الناس،واهتم ببناء المساجد باعتبارها مراكز دعوة وانطلق

وتوحيد المسلمين وبدأ يتووسع شرقاا وجنوباا وشمالا فكانت المواجهة بينه وبين إمارة البرغواطية التي
 أحد أمراء الندلس الذيبالمعتمد بن عبادتتهم بالظلل لنها تبنت مذهبا شيعيا مستعينا ببداية المر 

هجري وتمكن توحيد كل المغرب بما فيها مدينة476أمد ه بقوة بحرية وساعدته للقضاء عليها عام 
الجزائر شرقاا،و غانةجنوباا. ,وبعد أن قوي وساعدبن تاشفين  واوستقرت وتووسعت دولته بينما كان

مسلمو الندلس وملوك الطوائف لقبوا أنفسهم خلفائا وخطبوا لنفسهم على المنابر،وضربوا النقود
بأوسمائهم،وصار كل منهم يسعى للوستيلء على ممتلكات صاحبه،ول يضره الوستعانة بنصارى

الوسبان لتحقيق أهدافه،لقاء تنازلهم  لهم عن مداخل البلد ومخارجها.وصار مسيحيو اوسبانية يقوون
ويطلبون منهم المزيدمن التنازلت. كما حصل لبعض المارات بدول بلد الشام واوستجاب ابن تاشفين

: (فلب أهم أمير المسلمين يووسف بن تاشفين واوستولى علىابن العربيلطلبهم حيث يقول الفقيه 
من قدر عليه من الرؤوساء من البلد والمعاقل،وبقيت طائفة من رؤوساء الثغر الشرقي للندلس تحالفوا
مع النصارى،فدعاهم للجهاد فقالوا:ل جهاد إل مع إمام من قريش ولستا به،أو مع نائبه فقال:أنا خادم
المام العباوسي،فقالوا له:أظهر لنا تقديمه إليك،فقال:أو ليست الخطبة ببلدي له؟ فقالوا:ذلك احتيال)

م يطلب أن يقلده على ما1094/ 1075هجري للخليفة العباوسي المقتدى حكم بين970فأروسل عام 
ر به فقهاء لاعا والاعلم ولق به أمير المسلمين،ففرح بذلك ووسل بيده من البلد فبعث لهالتقليد و الـخل

 بكتابه تاريخ الخلفاءالسيوطيالمغرب) كما اشار 

لا عنهالمعتمد بن عبادوبعد أن زاد ضغط نصارى الوسبان القاطنين شمال اوستنجد بابن تاشفين  ، ونلق 
 أنه قال: (رعي الـج مال عندي خير من رعيوالندلسبكتاب دراوسات بالدولة العربية بالمغرب 

الخنازير) كناية عن تفضيله للسيادة الوسلمية على المسيحية ودخل المعتمد مع ابن تاشفين
واندحرAL Zulaca الزلقةالندلس شمالا وقادا الجيوش الوسلمية وقاتل النصارىالذين اندحروا بموقعة 

لاعا ابنل تاشفين جميعا ملوك الطوائف من مناصبهم ووح د الندلس معAL Phonso VIملكهم  معهم   وخا
المغرب بولية واحدة تحت امرته التي صارت أكبر ولية إوسلمية بدولة الخلفة.

ي ة:المجهول (ولما ضخمت مملكة يووسف بن تاشفين واتسعت لال الـماونش  يقول صاحب كتاب الحل
عمالته،اجتمع له أشياع قبيلته،وأعيان دولته،وقالوا له أنت خليفة ا في أرضه،وحقك أكبر من أن

تدعى بالمير،بل ندعوك ب(أمير المؤمنين.) فقال لهم:حاشا للـه أن نتسمى بهذا الوسم، إنما
يتسمى به خلفاء بني العباس لكونهم من تلك السللة الكريمة،ولنهم ملوك الحرمين مكة والمدينة،

وأنا راجلهم والقائم بدعوتهم. فقالوا له:لبد من اوسم تمتاز به،فاختار اوسم (أمير المسلمين وناصر
واتاينن أي المغرب والندلس ).ويقول السلمي الناصري دن الدين) وخطب له بالمنابر وخوطب به من العل

بكتاب الوستقصاء لخبار دول المغرب القصى:(إنما احتاج أمير المسلمين لتقليد من الخليفة
العباوسي مع أنه كان بعيداا عنه،وأقوى شوكة منه،لتكون وليته مستندة للشرع وإنما تسمى بأمير
المسلمين دون أمير المؤمنين أدباا مع الخليفة حتى ل يشاركه بلقبه،لن لقب أمير المؤمنين خاص
بالخليفة،والخليفة من قريش) كما يقول ابن الخطيب بكتابه الحاطة:(كان درهم يووسف بن تاشفين
فضة،وديناره تبراا محضاا،بإحدى صفحتيه (ل إله إل ا محمد روسول ا)،وتحت ذلك (أمير المسلمين

يووسف بن تاشفين وبالدائره عبارة من يبتغ غير الوسلم ديناا فلن يقبل منه وهو في الخرة من
الخاوسرين) وفي الصفحة الخرى (المام عبد اللـه أمير المؤمنين) وبالدائرة (تاريخ ضربه وموضع

وسكه).علما بان عبد ا هوكنية لكل مؤمن وخليفة كما اتخذ يووسف السواد شعاراا للمرابطين،وهو
لون راية روسول ا وهو نفس شعار الدولة العباوسية،وذاع صيت ابن تاشفين بين العلماء والقضاة

بشكل خاص وبين الناس بشكل عام فتناقلو أخباره وصفاته،وتواتر عنهم نقل صفات الجهاد والعدل
والزهد والخلص للوسلم ولدولة المسلمين الشرعية،وأثنى عليه معظم علماء وفقهاء.امارته

 واوسمه عبد ا بن عمر:(ان المير أبو يعقوب بن تاشفينبابن العربيوجاء بروسالة الفقيه المعروف 
المتحرك بالجهاد والمتجهز للمسلمين بئاوستئصال فئة العناد،ولمة الفساد،وقام بدعوة المامة

العباوسية والناس أشياع،وقد غلب عليهم قوم دعوا لنفسهم ليسوا من الرهط الكريم ول من شعبه
الطاهر الصميم،فنب ه جميع من كان بأفق قيامه بالدعوة المامية العباوسية،وقاتل من توقف عنها منذ

أربعين عاماا إلى أن صار جميع من في جهة المغارب على وسعتها وامتدادها له طاعة،واجتمعت
على دعوته الجماعة،ويخطب للخلفة،بسط ا أنوارها،وأعلى منارها لكثر من ألفي وخمسمائة

منبر،فإن طاعته ضاعفها ا من أول بلد ا الفرنج،اوستأصل اللـه شأفتهم،ودم ر جملتهم لخر بلد
السوس مما يلي غانة،وهي بلد معادن الذهب،والحافة بين الحدين المذكورين مسيرة خمسة
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أشهر،وله وقائع بجميع أصناف الشرك من الفرنج وغيرهم، قد فللت غربهم،وقللت حزبهم،وألفت
مجموعة حربهم،وهو مستمر على مجاهدتهم ومضايقتهم بكل أفق،وعلى كل الطرق،ولقد وصل إلى
ديار المشرق بهذا العام قاض  من قضاة المغرب يعرف بابن القاوسم،ذكر من حال هذا الميرما يؤكد ما
ذكرته،ويؤيد ما شرحته، وخص ه ا بفضائل،منها الدين المتين،والعدل المستبين،وطاعة المام،وابتداء

جهاده بالمحاربة على إظهار دعوته،وجمع المسلمين لطاعته  والرتباط بحماية الثغور،وهو ممن
يقسم بالسوية،ويعدل بالرعية،وواللـه ما بطاعته مع وسعتها دان  منه،ولناء  عنه من البلد ما يجري

فيه على أحد من المسلمين روسم ماكنس ،ووسبل المسلمين آمنة،ونقوده من الذهب والفضة وسليمة
من الشرب،مطرزة باوسم الخلفة ضاعف اللـه تعظيمها وجللها.هذه حقيقة حاله واللـه يعلم أني ما

أوسهبت ول لغوت بل لعلي أغفلت أو قصرت).وجاء رد الخليفة بخط يده وبمداد ممسك:( إن ذلك الولي
الذي أضحى بحبل الخلص معتصماا،ولشرطه ملتزماا،ولداء فروضه مسابقاا،وكل فعله فيما هو بصدده

للتوفيق مساوقاا،لريبة بئاعتقاده،ول شك بتقلده من الولء،طويل نجاده،إذا كان من غدا بالدين
تمسكه،وفي الزيادة عنه مسلكه،حقيقاا بأن يستتب صلح النظام على يده،ويستشف من يومه

حسن العقبى بغده،وعليه من الجتهاد دار رحاه،جهاد من يليه من( الكفار،)وإتيان ما يقضي عليهم
:﴿قاتلوا الذين يلونكم من الكفار﴾ فهذا الواجب اعتماده،الذي يقوم بهالقرآنبالجتياح والبوار،اتباعاا لقول 

الشرع عماده)

 منه لفتوى بحقه نقتبس منه:(لقد وسمعت من ابنابن العربيوللغزالي قول فيه رد على طلب 
العربي-الذي يستغنى مع شهادته عن غيره،وعن طبقة من ثقاة المغرب الفقهاء وغيرهم من وسيرة
هذا المير أكثر ا من المراء أمثاله،ما أوجب الدعاء لمثاله،فلقد أصاب الحق بإظهار الشعار المام
المستظهري،وإذا نادى الملك المستولي بشعار الخلفة العباوسية وجب على كل الرعايا والرؤوساء
الذعان والنقياد،ولزمهم السمع والطاعة،وعليهم أن يعتقدوا أن طاعته هي طاعة المام،ومخالفته
مخالفة المام،وكل من تمرد واوستعصى ووسل يده عن الطاعة فحكمه حكم الباغي،وقد قال اللـه

ا:﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الخرى فقاتلوا التي
تبغي حتى تفيء إلى أمر ا﴾ والفيئة إلى أمر ا الرجوع إلى السلطان العادل المتمسك بولء

المام الحق المنتسب للخلفة العباوسية،فكل متمرد على الحق فإنه مردود بالسيف للحق،فيجب
على المير وأشياعه قتال هؤلء المتمردة عن طاعته ل وسيما وقد اوستنجدوا بالنصارى المشركين
أوليائهم وهم أعداء ا بمقابلة المسلمين الذين هم أولياء اللـه،فمن أعظم القربات قتالهم حتى
يعودوا لطاعة المير العادل المتمسك بطاعة الخلفة العباوسية،ومهما تركوا المخالفة وجب الكف

عنهم،وإذا قاتلوا لم يجز أن يتبع مدبرهم،ول أن (ينزف) على جريحهم وأما من يظفر به من أموالهم
فمردود عليهم أو على ورثتهم،وما يؤخذ من نسائهم وذراريهم بالقتال مهدرة لضمان فيها ويجب على
حضرة الخليفة التقليد فإن المام الحق عاقلة أهل الوسلم،ول يحل له أن يترك في أقطار الرض فتنة
ثائرة إل ويسعى في إطفائها بكل ممكن. قال عمر بن الخطاب (لو تركت جرباء على ضفة الفرات لم

طر-فأنا المسؤول عنها يوم القيامة). فقال عمر بن عبد العزيز:(خصماؤك يا أمير تلطل بالهناء -الق 
المؤمنين) يعني أنك مسؤول عن كل واحد منهم إن ضيعت حق اللـه فيهم أو أقمته فل رخصة في

ويووسف بن تاشفين ليقل اهمية عنالتوقف عن إطفاء الفتنة بقرية تحوي عشرة فكيف بأقاليم).,
يووسف بن أيوب الملقب بصلح الدين اليوبي الذي ذاع صيته بالمشرق الوسلمي يقارع الصليبيين

ويوحد المسلمين،ويووسف بن تاشفين ذاع صيته بشمال افريقية وقارع الوسبان وومن يسميهم
المارقين عن الدين من المسلمين وملوك الطوائف وفرض عليهم لبعض الوقت الوحدة حيث كانت

الخلفة العباوسية ببغداد من الضعف بمكان بحيث ل تسيطر على معظم ولياتها. 

ففي مصر وساد الحكم الفاطمي،وفي بلد الشام بدأت بواكير الحملت الصليبية بالنزول بسواحل
الشام،وبالندلس اوستعرت الخصومة وعم الفساد بين ملوك طوائفها،وفي بلد المغرب حيث ظهرت

قبائل يطلق عليها جزافا وخطئا ( مارقة )عن الدين وتتحصن بمواقعها بالمدن الساحلية كسبتة
وطنجة ومليلة،وهي من آثار (الدولة العبيدية الفاطمية ) التي تركت افكارا يطلق عليها البعض

( عقائدا منحرفة ) تمثلت بجزء منها بإمارة البرغواطية التي وسيطرت على شمال المغرب وبنت
.وخـلطب له بالندلس والمغربمضيق جبل طارقأوسطولا قوياا وحصنت قواتها البحرية المطلة على 

على ألف وتسعمائة منبر.وكان ملكه يمتد من مدينة افراغة أول بلد الفرنج قاصية شرق بلد
الندلس لخر عمل شنترين والشبونة على البحر المحيط من بلد غرب الندلس.وملك بالمغرب من
بلد العدوة من جزائر بني مزغنة لطنجة لخر السوس القصى،لجبل الذهب من بلد السودان.) كما

روض القرطاس بكتاب ابن أبي زرعاشار 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B2%D8%B1%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82_%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86


,,,,,
1107 ومخطوطة عام المغرب مراكشعملة يووسف بن تاشفين وضريح يووسف بن تاشفين بمدينة 

،بمكتبة علي بن يووسف بن تاشفينموطأ مالكم(كتاب الصيام) من 

 
يووسف ووسار على نهجهخلف والده 1143/1107-المير على بن يوسف تاشفين بين 5و

وحكم المغرب والندلس،وقاوم الحملت مسيحي اسبانية على الندلس. 

هجري537م/ 1143-الميرتاشفين بن علي بن يوسف الصنهاجي اللمتوني حكم بين 6و
هجري وكان بعهد والده عبر البحر المتوسط وافتتح حصونا من539م/1145ومقتله عام 

طليطلةوانتصربمعركة (فحص الصباب) واحتل مدن (كركي) و(أشكونبة) وعادلمراكش.
هجري بويع له .وبدئا عهده بتصاعد حكركة بربرية اخرى هي537ولما توفي والده عام 

 وتبنت طروحات مماثلة للمرابطين برئاسة1269/1130 بين Les Mohadesحركةالموحدون 
وتوغل بالمغرب،ووصل1163/1130اميرهم عبد المؤمن بن علي ( الموحدي) حكم بين 

 حيث لم يستطع التصدي تاشفين الذي قتل بمدينة وهران حيث باغتهوهرانلتلمسان و
امير الموحدين عبد المؤمن ليل وأضرم النار حول حصنه،فركب يريد النجاة فئانقلب به
جواده فسقط قتيل.كما يشير الزركلي بكتابه العلم وابن خلكان بكتاب وفيات العيان

والحلة السيراء لبن العبار والستقصاءللسلوي ورقم الحلل لبن الخطيب والحلل
الموشية لمؤلف مجهول وجذوة القتباس لبن القاضي

540م/.1146هجري و 539م/ 1145-المير ابراهيم بن تاشفين بن علي حكم بين 7و
عندما تمكن الموحدون بقيادة اميرهم عبد المؤمن  من هجري كان هو بمراكش المغربية  

قتل والده بمدينة وهران الجزائرية فقررامراء المرابطون بمراكش تعيين ابنه إبراهيم الذي
 عاما.وسط حالة اضطراب واندحار المرابطين امام الموحدين الذين14كان له من العمر

عبد المؤمن بنكانوا قد سيطروا على معظم مدن الجزائر والمغرب عدا مراكش،حيث كان 
،ومكناس حتى وصل أسوارفاس ثم كرسيف و وجدة قد تقدم من وهران لتلمسان،ثم علي

مراكش،التي قاوم سكانها بما لديهم من قدرات  كما ان اسحق بن علي بن تاشفين
هجري541 شوال 18م/1147مارس 24استغل الوضع وادعى السلطة لنفسه وقرر في 

عزل المير الطفل ابراهيم بظل حصار دام عشرة اشهر فرضه الموحدون على مدينة
مراكش حيث قليت المؤن وتساقط اللف صرعى من الجوع.حينئذ دخل الموحدون مراكش

واستباحوها لمدة ثلثة ايام ففتكوا بالناس وقتلوا ما تبقى من نسل المراء المرابطين
 عاما90انقرض عهد امراء المرابطين،الذي دام بمن فيهم الميرين ابراهيم وإسحاق وبموتهما 

شنقيط غربا وبلد المحيط الطلسيامتدنفوذ المرابطون من حيث  عاما بالندلس.56بالمغرب بظمنها
 ( غانم)إمبراطورية كانم جنوباا،وهو مكان نشوءالحركةالتي امتدت شرقا محاذياة نهر السنغالوحوض 

 مخترقاالبحر البيض المتووسط وجبال الطلسيبالصحراء الكبرى وشمال مخترقا بحيرة تشادعلى 
.و عبروا للمغربالندلسالبرتغال ووسبانية ) ووسيطروا على شبه الجزيرة اليبيرية (مياهه ودخلوا 

 التي جعلها عاصمة لدولة.المرابطين التيمراكش مدينة يووسف بن تاشفينحيث اوسس اميرهم 
 المسيحية وشرقاومملكة أراغون نافارا  ومملكة  مملكة قشتالةكانت تجاور وسلطانهم شمالكل من 

مالي وجنوبا الصحراءالغربية مع خضوع ممالك بامبوك،وبوري ولوبي وإمبراطوريتي وبنو حماد بنو زيري
كما اشار خير الدين الزركلي بكتابه العلم وغانة..

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D9%82%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A8%D9%86_%D8%AA%D8%A7%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AC%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A8%D9%86_%D8%AA%D8%A7%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B7%D8%A3_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Qirat_imperio_almor%C3%A1vide_tasfin_7986.jpg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Yusuf-bin-Tashfin-tomb.jpg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Muw.Ibn_Tashfin.JPG


ومن مظاهر المرابطين بالجزائر و المغرب والندلس 

,,,,,,,,
هدمه الموحدون بعد  ,وبقايامسجد علي بن يووسف بمراكشفاسم،بمدينة 859،بنيت عام  الجنودباب

 للجغرافيخريطة العالمو.ب إشبيليةاوستيلئهم علىيها ومن(أوسوار ماكارينا)،من آثار المرابطين ب
،وروجر الثاني خلل فترة المرابطين،روسمها   لملك صقلية 1162-1100 عاش بالمغرب بين الدريسي

.م بقي متقدماعلى العملت المسيحية المتداولة حتى1116 المرابطي،بإشبيلية عام الدينار الذهبي
 ومصدره دولة غانة التي تاحكم96بعد وسقوط الدولة المرابطية،لنه دينار ذهبي درجة نقائه إلى/ 

 المتحف البريطانيالمرابطون بمناجمها وطرق تجارتها وموجود ب

-بين القرون الرابع عشر ونهاية القرن الثامن عشر بقيت موريتانية تعيش حالت منIXو
التمزق السياسي والداري والقتصادي والعسكري وتركز نفوذ رجال الدين المتخلفين

ونصف الميين والتجار الجشعين والمستغلين 

خضعت موريتانية لفرنسة التي كانت قد هيمنت على دول شمال1961/1890-بين Xو 
1956/1911 والمغرب 1882 /1956 وتونس بين 1962/1830افريقية الثلثة الجزائربين 

وعلى معظم دول غرب افريقية ومعظمها اسلمية ومنها ج مالي و ج تشاد وج السنغال
وشاركتها بريطانية وايطالية على بعض الدول السلمية الفربقية واسبانية على بعض

كزافييه صارالجنرال 1889 وفي أبريل شواطئ المغرب وجمهورية الصحراء الغربية .
 وهو من اصل كورسيكي /ايطالي موظفا ببلدية وادLe General Xavier Coppolani  كابولني

 صارظمن الجهاز السياسي والعسكري الفرنسي1895شرق الجزائر. وفي ديسمبر 
 قوات فرنسية وغزا موريتانية الذيXazaviet Capolani قادالجنرال 1890بالجزائر وفي عام 

 ،وفي يوليووالسنغال المغربصار لبعض الوقت يطلقه الفرنسيون  على البلد الواقعة بين 
) كتابا بئاسم الطرق الصوفية السلميةDupont بالتعاون مع (Xavier Coppolaniنشر 1896

 كلفته1899/1898وبين وكان له وقع خاص بين من يطلق عليهم مستشرقو فرنسة ,
السلطات الفرنسية بمهمة اوستخبارية واجتماعية للتعرف على مالي التي اطلق عليه ( السودان

 )حيث تعرف على قادة بعض القبائل الموريتانية الشرقية منهم محمدماليالغربي ويقصدون به 
 ) واوستطاع بحكم احتكاكه بمن اطلقوتيشيت ولتةالمختار بن محمد أمير مشظوف ووصل لوليتي (

عليهم (الموريتانيين البيضان) تمييزا لهم عن وسوداني السودان ودول افريقية اخرى ,وقدم تقريرا عن
مجتمع البيضان الموريتاني التي اطلق عليها ( بلد الشنقيطية )وعرفها بانها يحدها غربا المحيط

 ومنطقة المبروك وتنبكتو وجنوبا منطقةحوض تاودني وشرقا وتندوف وادي درعةالطلسي وشمال 
.ونهر السنغال وخاي انيورو

كمااشار للطرق الملئمة لحتللها ووصل تقريره لوزير المستعمرات الفرنسية الذي أعجب به وقدمه
بدوره لحكومته بئاوسم (مشروع احتلل موريتانية الغربيةاي جمهورية مالي ) ,وبعد1899في ديسمبر 

مشاورات بين وزارتي المستعمرات والخارجية الفرنسية والدارة الفرنسية بدكار عاصمة السنغال
إمارةالتي كانت عاصمة (إفريقية الغربية الفرنسية )وحيث كان الصراع على أشده داخل أوسرة 

محمد فال بن ابني وأحمد ولد الديد وأبناء عمه وسيدي وسالم بن اعلي  أحمد  بين المير الترارزة
لمعروفا وهو من الشخصيات الموريتانيةالبييري بابه بن الشيخ وسيديا.ووسيدي بن محمد الحبيب

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%81%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%81%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%88%D9%84%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A9
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بمستوى تعليمي وورث جده الشيخ وسيديا الكبير وأبيه الشيخ وسيدي محمد وكان بابه بن الشيخ
وسيديا قلقا على الوضاع المنية الموريتانية المتردية وانتشار النهب والنقسامات القبلية و(توقع

وسذاجة كمعظم المراء المسلمين العرب والمسلمين )بئان التحالف مع الجانب (الفرنسيين) الذين
عندهم قوة عسكرية ومادية أولى من ترك البلد أوسيرة النهب والسلب والحروب القبلية. كما كان

-السنغالللشيخ وسعد بن الشيخ محمد وهو من الشخصيات الصوفية الموريتانية وذو تأثير ديني في 
 تكليف كبلني بقيادة حملةلحتلل موريتانية فحل عام1901علقات شخصية مع كبلني ,وفي عام 

 السنغالية لتنفيذ غزوته بدءا من (منطقة الترارزة الموريتانية المتاخمةوسان لويسبمدينة 1902
 عبر كبلني بقواته لموريتانية1902 ديسمبر 14للسنغال )وذات صلت تجارية مع الفرنسيين. ,وفي 

) والتقى مع أمير الترارزة أحمد وسالم بن اعلي.ومعه الترجمان السنغاليPodorحيث حل بدكانة (
 ووقعوأخيارهم بن المختار بن وسيدي والشيخ وسيديا بابه والشيخ وسعد بوه محمدن ولد أبنو المقداد

مع أحمد وسالم بن اعلي ما وسماه (اتفاقية مشتركة ) دخلت بموجبها مقاطعة الترارزة تحت الحماية
الفرنسية وطلب كبلني من الشيخ وسيديا بابه التووسط لدى وسيدي بن محمد فال بن وسيدي ومعه

1902 ديسمبر 19 قبيلة إمارة الترارزة) للموافقة على التفاقيةوفي يوم أولد أحمد بن دمانمعظم 
صار كبلني في كرك قرب روصو ووسهوة الماء (الركيز) حيث قضى شهرا التقى خلله بأغلب رؤوساء

 )بئر خروفة قام كبلني باقامة مقرا عسكريا عند (1903 يناير 24ووجهاء القبائل بمنقطة الترارزة.وفي 
:الديماني محمذن بن محمد فال بمنطقة الترارزة. حيث يقول إكيديبووسط 

قد طلع الحاكم كبــلنــيفي عام شاكس على البيظان
رلوفا بالنصـارى وموطن لهم هناك صـاراحتى أتى اخن

يخافها كل فتى فطـيــنوقد بنوا بها ديار الطين

 واجه الفرنسيون  مقاومة من بعض القبائل الموريتانية وخاضوا ضدهم1902وفي عام
عددا من المعارك منها(معركة رأس الفيل) التي قتل فيها أمير تكانت 

 وافق وسيدي بن محمد فال بن وسيدي على احتلل فرنسة لمنطقة الترارزة فتم1903 فبراير 5وفي 
لكبلني من خلل الرشاوي والوعود المالية والسياوسية الكاذبة من منطلق (وهب من ليملك لمن ل

  ألف فرنك.25يستحق عندما يخون وطنه) دخول هذه المنطقة دون إطلق رصاصة واحدة وبتكلفة 
 تحول المير أحمد وسالم بن اعلي لصفوف معارضة وجود النفوذ الفرنسي بعدما1903وبنهاية عام 

لحظ بان كبلني بدئا يتووسع جغرافيا ( شرقا)وكئانه فئارا يئاكل جبنا او نارا تلتهم هشيما بتووسعه
 ) بعد أن وقع اتفاقا معلبراكنة بووسط منطقة ألك مركزا بمدية ( 1903 مايوحيث أوسس بمنتصف 
 أمير لبراكنة مشابها للتفاق الذي وقعه قبل وستة أشهر مع أحمد وسالم بنأحمد بن وسيدي اعلي

اعلي أمير الترارزة. كما انظم أحمد وسالم بن اعلي.لخيه أحمدل بن وسيدي اعلي بينما ثبت كبلني
وسهوةوجود قواته بعده مواقع من مقاطعتي الترارزة والبراكنة بإقامة مراكز عسكرية بمناطق (

 )تكانتنحو (جبل 1905 ) وتقدم بمنتصف شباطر أماينتن مال و وألك،ونواكشوط،واخروفة،والماء
وشجعه على ذلك خضوع الترارزة والبراكنة السريع للغزو الفرنسي 

 اسس (الجنرال  كبلني ) مركزا غير بعيد من شاطئ الطلسي1905 شباط6وفي 
..نواكشوطليكون مينائا للسفن الفرنسية وصار لحقا بمدينة 

 إلذىفريرجانوقعت عند موقع دركل مناوشات بين الفرنسيين بقيادة الضابط 1905 فبراير 20وفي 
 ) بقيادة المير المسنإدوعيشوبين (جماعة 1905لول من نيسان  ا فجربوكادوم عند بالحلةالتحق 

 الذي اوستشهدبالمعركة .بكار بن اوسويد أحمد

 ومعهوسيدي بن مولي الزين تسلل المجاهد الشهيد الشريف 1905 مايو 12وفي ليلة الربعاء 
 ) حيث الجنرالب بمنطقة (تجكجة لداخل الحامية الفرنسية إديشليمجموعة من شجعان قبيلة 

الفرنسي( كبلني) ورفع ابن ملي الزين صوته بالتكبير تلتها اطلق رصاص من رجاله ضدهم حيث
أصيب كبلني برصاصتين إحداهما كسرت ذراعه اليمن والثانية اوستقرت بصدره فسقط ميتا.مع اربعة

).وسيدي بن مولي الزين و اربعة منEtiévautمن اركانه وجرح عشرة فيما اصاب الضابط الفرنسي (
من رجاله وجريح واحد واوستشهد بعدما أعدمه فريرجان شنقا.

 وسجلت المقاومة الموريتانية ضدLe General Xavier Coppolani وبمقتل قائد الحملة الفرنسي  
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الوستعمار الفرنسي صفحة من أبرز صفحاتها النضالية,على الرغم من ان الحكومة الفرنية كثفت من
 وقعت ( معركة1932 اغسطس 18وفي تواجدها العسكري وحجمت كثيرا المقاومة الموريتانية  

 على الطريق الذي يصلها بمدينةنواكشوط كلم شمال 80 )مدينة تقع ام التونسي
هي آخر مواجه عسكرية بين ابطال المقاومة المجاهدين من أرض الساحلو  اكجوجت

 حيث تكبد فيها المستعمرأولد الدليموالصحراء الغربية بقيادة مجموعة من فرسان 
فقد صدرت اوامرخسائر مادية و بشريةلقواد ومجندين عرب وزنوج-ك وميات-وعتاد ودخيرة , 

لقائد مفرزة فرنسية بالتوجه لعتراض المقاومين فاتجهت نحو الشمال ومرت ب(ناحية أم التونسي)
فئاكتشفها المقاومون فكمنوا لها ووسط شجر الفرنان حتى اقتربت منهم فاطبقوا عليها من كل

الجهات وقتلو الضباط الوروبيين الستة الذين كانوا على رأوسها منهم ملزم نجل الرئيس الفرنسي
كما.وصار ل حقا رئيسا للجمهورية .1879/ 1873 حكم بينMacmahonالجنرال وسيئ الصيت بالجزائر  

 عدد المقاومين الذين شاركواروي المجاهد وسلمنه بن عبيد ا أحد المشاركين بالمعركة بأن
بالمعركة كان مائة وعشرين مجاهدا منهم مائة من (أولد ادليم) والباقي من مختلف القبائل بقيادة

 وابراهيم السالم بن ميشان ووسيدي أحمد بن الكوري بن     كل من وسيدي بن الشيخ بن العرووسي
اعلي .ونزلوا ووسط (شجر الفرنان ) المرالذي مكنهم من مباغتة فرقة الترارزة وهزموها بعد ان خسر
المجاهدون وسبعة عشرشهيدا بينهم وسيدي بن الشيخ أحد زعماء الغزوة مقابل مقتل أربعين منهم

وستة فرنسيين وعشرة رماة وسينغاليين وثلثين من كوميات البيضان) وجرح عشرون منهم المعلوم بن
التوينسي وابراهيم بن اعيمر ومحمد وسالم بن وسيدي بن المختار الذي اوسروه اول ثم شفع فيه
محمد بن طينش فاطلقوا وسراحه مع مقتل عشرة جمال والوستيلء على خمسين جمل و مدفعا

واضاف وسلمنه بأن المعركة تميزت بالسرعة والشجاعة وبمقدمتهم ابراهيم السالم بنرشاشا..
ميشان الذي التف من الخلف على جنود الفرقة الفرنسية فقتل ثلثة فرنسيين ووسبعة رماة و قتل

عثمان بن أحمد أحد اشد مقاتلي فرقة الترارزة .و أوستشهد وسبعة عشر من مقاطعة لوديكات
ووسيدي بن الشيخ بن العرووسي.واوسويليمة بن الفراح بن باهيه.وكنه بن الشيخ بن العرووسي.

وحمادي بن أمبارك.وعبد ا بن الخطاط وعلي بن البن بن أحمين ,ومن اولد لخليكة كل من وسعيد
بن أحمد بن أعمر وابراهيم بن أبيه .والشيخ بن بكار.والشيخ بن أحنان ,ومن أولد أبي السباع

أوستشهد وسيدي محمد بن أحمد بابا بن الشيخ المختار الملقب أنوينو ,ومن أولد اللب أوستشهد
ومن الرقيبات السواعد أوستشهد المصطفى بن أهويدي ,ومن,محمد بن الكوري ووسيدي بن الغاظي 

الزركيين تكنة أوستشهد حمدناه بن خطاري ,ومن أولد أدليم .لوديكات ابراهيم السالم بن الخطاط
وعبداتي بن الخطاط.وأحمد بن الخطاط.ومحمد المين بن أحمد بابا بن الخطاط ومحمد بن باهية
والسود بن أمبارك..ومن اولد لخليكةحمدي بن بووسيف والسيد بن بووسيف والدو بن ألمين بن

بووسيف ووسيدي محمد بن أبيه بن بكاروأحمد بن وسيدي أحمد بن ميشان وأوسويدات بن الناجم
واعلي بن أمبيريك.ومن اولد بعمر حمادي بن أحمد بابا.ومن السرحنة.حمد بن الصلي و لشيباني

بن بوبكر.

كما جرح من أولد أبي السباع:خطري بن وسيدي أحمد بن صنبه وأحمد بن أبوه الذي قتل عام
بمدينة انواكشوط اثر نزاع مع الدارة المحلية التي رفضت تسجيل قطعة ارض كان يقيم بها مع1995

عائلته وحاولوا طرده منها .وجرح من أولد اللب محمد بن طينش وأحمد بن بهده المجاهد الوحيد
 وأحمد وسالم بن دينه وجرح من كنتة:ومحمد بن وسيد2009الذي كرم بووسام بتاريخ موريتانية عام 

المين ومن.أولد لخليكة:ابراهيم السالم بن اعلي بن ميشان والفقير بن أعمر وباهية بن عيني بن
شكاف ومحمد بن علي وعالي بن مشنان ومحمد عالي بن البيكم والكوري بن أعلي بن ميشان

الشيخ بن بكار وبركة بن أعمر وألمين بن أميمو ومحمد بن عبد ا بن الناجم وابراهيم بن ابيه وباهية
بن الحافظ فاضل بن بووسيف ومن أولد الدليم .اولد بعمر:وسيدي أحمد بن الكوري بن أعلي ووسيدي
أحمد بن البشير بن وسيدي أحمد بن الحاج والصديق بن السمللي والشيخ بن المحبوب ومحمد بن

المحبوب الملقب السنكير ووسيدي بن الجيرب وبنها بن الرميثي وأعلي بن الحسن ومن أولد
(الوديكات):محمد بن وسيدي بابا واحمد وسالم بن اكريميش ومحمد بن عند ا ومحمد بن باهية

وحمادي بن امبارك وعبد الصمد بن امبارك ومربيه بن امبارك وحم ألمين بن باهية وكبادي بن المهدي
وبيحنه بن ابهايه ومحمد بن اوسكنه واحمد بن الديش بن الحبيب ومحمد بن أحمد بن هنون ومحمد

وسالم بن محمد بن ابهايه ومحمد بن البخاري ومحمد وسالم بن ابهايه ووسيدي أحمد بن الشين
والسالك بن أمحمد.ومن أولد الدليم (السرحنة) الشيعة بن أعبيد وأعمر بن وسالم وأحمد بن حمو
وعبد الفتاح بن حمو ومحمد بن النيسابوري ,ومن أولد اللب محمد بن طينش وفنانة بن محمد بن

اعلي  ومحمد صالح بن بوعله ومحمد بن أحمد مرحبا وعمير بن اعلي بن احمد ومن أولد أبي
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السباع بابا بن عبد ا ومن الرقيبات.وسيدي محمد بن عمار بن امحمد ويسلم بن الفاظل واللوه بن
برهاه وجد أهلو خطاري بن برهاه ,ومن العرووسيين:الكيحل بن التروزري والحبيب بن حميه ومحمد

العرووسي بن اوسويدي ومن تكنة .ايت لحسن وعللي بن رمظان ولفظيل بن عمار بن أحميده وأعلي
وسالم بن أوسعيد ومن السكارنة محمد بن بوكراع,

لقد اثبتت ملحمة أم التونسي أن الشعب الموريتاني الممتد من الصحراء للصحراء وريث الطوارق
والمرابطون والموحدون ليستكين للذل وأنه يتناوسى خلفاته ليتوحد بوجه كل معتد أثم يسعى

بإحتلل أرضه والمس بمعتقداته الدينية وقيمه الخلقية

ينظركتاب الشيخ ماء العينين بعنوان علماء وأمراء بمواجهة الوستعمار الوروبي نواكشوط الجزء//
الثاني 

ة) للمارة بطلب من 1913 أكتوبر وفي  يندا  ووقعواأولد غيلن أعاد الفرنسيون (المختار بن أحمد بن عا
معه اتفاقيةتسمح لهم بالتووسع والنتشار داخل المدن الكبرى والسواحل الموريتانية .و بدأت علقاته

تضطرب مع الفرنسيين الذين اتهموه بإقامة علقات مع المقاومة بالشمال فضل عن1918منذ عام 
 فاوستدعوه لمدينة اندر وفرضوا عليه إقامة جبرية لسنتين.وإديشليمحاولتهم اوستمالة أولد غيلن 

وعاد إلى آدرار ولحظ أن صلحياته السابقة لم يبق لها أثر.حيث برزت شخصيات على الساحة
السياوسية منهاأحمد بن كركوب العمني وعثمان بن عثمان العمني مما جعله بشبه عزلة. وفي

 ابتعد المختار بن احمدبن عيدة نحو (وسهول مقطير )بهدف اللتحاق بالمقاومين.1932مطلع وسنة 
).لوسترجاعه فتمكن بعضا منMoussatفأروسلت الدارة الفرنسية فرقة برئاوسة الملزم أول (مووسات

رجاله  اغتيال الضابط الفرنسي حيث جلس بقربه (محمد بن اخطور العمني )ينظف وسلحه وصاح
حمدي بن الگرع  قائل:(أيها المير أروسل أحدا يحضر لنا كبشا نذبحه) فأجابه المير نعم آن الوان
حيث كانت إشارة البدء بالهجوم على الفرنسيين، فسدد ابن اخطور وسلحه نحو الملزم وأصابه،

 )Lucokوحمل عليه المير فأنهاه. وهرب ومن معه شمال فجهزت السلطات الفرنسية كتبية بقيادة ( 
 أميروسيدأحمد ولد أحمد عيدةفلحقت بهم عند الگلب الخضر قرب وديان الخروب فئاوستشهد المير 

(معركةهجري في1332.م/1932 وضعفت المقاومة المسلحه ضد المستعمر ومن معه عام آدرار
//ينظر الدكتور محمد وسالم إديدبي،بكتابه موريتنيةـ ثراء أمة،طبع دار)وديان الخروب

. 2011المنار،نواكشوط، 

قادها) وديان الخروبهجري كانت معركة اخرى هي  (معركة 1332 / 1932وفي عام 
 الذي كان أبوه قد توفي بعد سقوط الدار عليه وهو)سيدأحمد ولد أحمد عيدةالشهيد (

أولد غيلنحيث حلت مجموعة من 1904صبي فتربى عند الشيخ ماء العينين حتى عام 
ضيوفا عنده  فنصحهم باصطحاب الفتى سيدي أحمد بن أحمد وتنصيبه لحقا أميرا على
آدرار. وقد تبنى أولد غيلن وصية الشيخ ماء العينين،خاصة وأن (إمارة آدرار )كانت تمر

ة لم يستطع فرض نفسه على قبائلها فتولى ْيدا بازمة فالمير القائم المختار بن أحمد بن عد
أهل عثمان بنهـ/ وصار عاشر أمراء 1321 م / 1903سيدي أحمد بن أحمد الولية بين

 وأحبه أهلها و شارك بالعديد من المعارك ضدالفرنسيين شأنه شأن كل منالفظيل
يم الكشاري الجعفري,ومحمد ولد المعيوف الملقب فياه الشيخ أحمد ولد أعلي ولد ْخدد
الكشاري,وعثمان ولد كركوب العمني,و عبد ا ولد أحمد لعمى العمني,و غيلني ولد
النانة الكشاري,وخريدة ولد أعلي باب الكشاري,و محمد ولد هيبة الكوشاط العمني.و

بكار ولد العمار ولد كليب و أخيه محمد الكشاريين,وحمدي ولد لكرع و الشيخ الكوري ولد
المشظوفي وأخيه ومحمد أحمد ولد خطور العمني.ومن إديشلي كل من الخوين أحمد و

سيدي ولد أييه و محمد سالم ولد أعلي ,

صارت موريتانية احدى المقاطعات الفرنسية لفريقية العربية لما اوسمته ما وراء البحار 1946وفي عام 

وعندمات اوستقلت كل من جمهورتي تونس والمغرب حصلت موريتانية على الحكم1956وفي عام 
 ) تم إعلن الجمهورية الوسلميةمؤتمر ألگ وبعد انعقاد (1958الذاتي وعاصمتها نواكشوط,وفي عام 

الموريتانية وإنشاء الجيش الموريتاني واختير المختار ولد داداه رئيسا للوزراء.
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حصلت موريتانية مع عدد من دول يطلق عليها1960 نوفمبر 28وفي جمهورية موريتانية,,- X1و
(افريقية الفرنسية )وافريقية البريطانية وافريقية البرتغالية وافريقية البلجيكية على اوستقللتها

وحكم فها كل من ,,

اول رئيس لها حتى اوسقاطها عاموهو 2003/1924عاش بين  الرئيس العقيد المختار دادة اول- 
1978,,

انظم للتحاد التقدمي الموريتاني وهو حزب معتدل ويدعو للتعايش مع الوجود1948في عام 
الفرنسي على عكس حزب الوئام بزعامة احمد ولد حرمة اول نائب موريتاني بالبرلماني الفرنسي
ومن دعاة النظمام للمغرب بينما تدعو الجماعات الزنجية الموريتانية للنظمام لكونفدرالية افريقية

تزوج من السيدة مريم1950الغربية بقيادة فرنسةوتظم السنغال والكامرون وتشاد ومالي ,وفي عام 
وساهم بتئاوسيس1959دادة  التي تحمل الجنسية  واللغة الفرنسية ولهما ولدين وبنت, وفي عام 

 بانتخابات1957حزب التجمع الموريتاني الذي يدعو لن تكون موريتانيةدولة افريقية عربية وشارك عام 
محلية فاز بها بدعم من المؤوسسات العسكرية والثقافية والقتصاديةالفرنسية  واتخذ من مدينة

منح الرئيس ديكول موريتانية اوستقللها1960 تشرين اول 28نواكشوط التي بنيت حديثا عاصمة ,وفي 
فصار هو رئيسهاولم يعترف بها الملك محمد الخامس طوال حياته بل طالب اخضاعها له ولم يعترف

 على الرغم منها صارت عام1969بهاحتى وفاته وورثه ولده الحسن الثاني الذي اعترف بها عام 
 عضوة بالمم المتحدة فيما بقي الحسن الثاني يطالب بظم جمهورية الصحراء وكذلك خليفته1961

ولده محمد السادس 
 لكي تصبح موريتانية عضوا بجامعة الدول العربية لن الملك1973  وكان ينبغي النتظار حتى عام  

الحسن الثاني كان يعارض قبولها لنه كان يعتبر موريتانية جزءا من مملكته.مثلما كان هو وخليفته
ولده محمد السادس يعارض قبول جمهورية الصحراء الغربية عضوا بالمنظمات القليمية والدولية علما
بان مثل هذه الدعائات الجغرافية والتاريخية مردودة ,,ولكنها ادعائات بقيت مقبولة لن نظام الجامعة

ولمالعربية يتطلب ( الجماع) لكي يتم تنفيذه والمنظمات الدولية تخضع لتئاثيرات وسياوسية دولية 
تساهم موريتانية هي الخرى كما هو حال الجزائر وتونس والمغرب التي تصر ومعها

اسبانية و فرنسة واسرائيل والوليات المتحدة بقبول الستفتاء الذي اجري اكثر من مرة
بجمهورية الصحراء الغربية التي تريد ان تعيش دولة مستقلة لتخضع لي من جيرانها

التضامن لن وحدة المم بالعصربشمال افريقية بل لتعيش واياهم على المساواة و
الحديث ل تبنى بالقوة والقصر والزواجات بل بالحرية والدمقراطية ..فهناك عشرات من
المقاطعات الوربية ذات الطبيعة القوميةالحاصة تريد لنفسها حكومات محلية او اوطان
مستقلة منها الكوروس والروينيون والكوادلوب والباسك والبريتون الفرنسية والباسك

السبانية والقوميتين بلجيكة واليكوس البريطانية وهونك كونك الصينيةوالشيشان
الروسية واكراد العراق وايران وتركية ومقاطعات افريقية واسيوية اخرى  .

تم انعفاد ( قمة نواذبيو) بين الرئيس الموريتاني ولد دادة والرئيس1970وفي ايلول 
الجزائري هواري بو مدين وملك المغرب الحسن الثاني واتفقوا على دعم جبهة

البلوليساريو بالساقية الحمراء ووادي الذهب والساقية والصحراء الغربية ضد احتلل
 بموجب( اتفاقية مدريد) على النسحاب1975 تشرين ثاني 14اسبانية التي وافقت في 

فقامت موريتانية باحتلل وادي الذهي واحتلت المغرب الساقية الحمراء والصحراء فيما
رفضت جبهة بوليسارية ذلك وطالبت بتشكيل جمهورية مستقلة وايدتهم الجزائر مما خلق
حربا بين دول شمال افريقية الثللثة ولم تشاركهم تونس لسباب جغرافية حيث ليس لها

تعرض الرئيس ولد دادة لنقلب وتم سجنه ثم نفيه في1978حدود معها ,وفي تموز 
2001 لفرنسة حيث اقام بمدينة نيس على البحر المتوسط وعاد لبلده عام 1979تشرين 

2003حيث توفي عام 

1978وحكم بين تموز 2012/1936 وثانيا-الرئيس النقلبي العقيد مصطفى ولد محمدعاش بين 
/1981 من قبل ما يسمى اللجنة العسكرية لخلص الوطني التي اعتقلته بين1979واوسقاطه عام 

1984
.



حيث رئيسا1980وكانون ثاني 1979وثالثا- الرئيس العقيد النقلبي محمد ولد لولي بين حزيران 
ا نقلبالتي قادت  ) الوطنياو الخلص جنة الوطنية للنقاذ ما يسمى (الل يكن أحد امرحليا لنه لم 

المختار ولدالرئيس ضد  المصطفي ولد محمد السالكبقيادة قائد الجيش  1978 يوليو 10 في اأبيض
 بعدالدولة رئاوسة  1979يونيو  3 في حيث تولى. أحدأهم وانشط اعضائهاوساندها وصار ولكنه داداه

 بسبب تبعات أزمة حرب الصحراء الغربية و ماكانت البلد تتخبطالمصطفي ولد محمد السالكاوستقالة 
4بعد وسبعة أشهر من الحكم أي في  ضباطال بين كبارفيه من مشاكل داخلية والصراع على السلطة 

لصالح العقيد محمد خونة هيدالةعن السلطة مجبرا تنازل ولد أحمد لولى بدوره حيث  1980يناير 
اللغاءالذي يعود له الفضل ب1984/1980 وحكم بين ي صار( الرئيس الرابع )لموريتانيةالذ

(الروسميوليس الفعلي ) للرقيق الذي مورس ضد شعوب افريقية منذ مطلع القرن
السادس عشر من قبل البرتغاليين والوسبان والفرنسيين والنكليز ووساهمت به

 كل من1848  الكنائس المسيحية وامراء وشيوخ وتجار مسلمون والغته من عام 
 ,,ومما يروسف له بان الرقيق ل يزال يمارس بعدد من الدول العربيةالوليات المتحدة وبريطانية

والوسلمية منها خاصة موريتانية وتشاد ومالي والعربية السعودية ومسقط والمارات وقطر وغيرها 
كما ان الرئيس  محمد لولي تاجر هو الخربالشريعة الوسلمية ودعا لتطبيقها وهو يعلم انها تعني

العدل والعدل والعدل الشتراكي والجتماعي والسياوسي وليس التسلط والوستبداد والتجهيل وقهر
النساء  ,,كما انه بالغ برفضه لقبول قروض ومساعدات من بعض المصارف الدولية على الرغم منحاجة

موريتانةلها بدعوى انها شركات احتكارية وصهيونية وهو يعلم وكان يجب عليهان يعلم بان الصهيونية
موجودةبالكثير مما نئاكل ونشرب ونلبس ,, وانشئا متئاخرا جدا شركة صيد اوسماك من المحيط

الطلسي الذي تتشرف موريتانية بان تكون احدى الدول المتشاطئة عليه  

1985وحكم بين 1941 ,مواليد لطائعا  معاوية ولدلرئيس النقلبي العقيد سيدي وخامسا-ا
لموريتانية السنغالية وطرد كل من البلدينا:توترت العلقات 1989في عام ,,,2005واسقاطه عام 

 وضع العقيد معاوية ولد الطائع دوستورا جديدا (نص على نظام1991جالية البلد الخر. وفي عام 
بانتخابات مزورة وبقي يحكم بطريقة اوستبدادية1997التعددية الحزبية), غير انه فاز هو عام 

 التي قامت بها مجموعة من2003يونيو 5واوستغللية حتى بعيد المحاولة الفاشلة لوسقاطه في 
الضباط بقيادة كل من (صالح ولد حنن ه ومحمد ولد شيخنا) وضباط صغار بالمدرعات والقوة الجوية
ووسيطروا على العاصمة غير انهم فشلوا باعتقال الرئيس فهرب بعظهم للخارج واوستمروا يناوؤونه

 بعملية انقلبية ناجحة ضده,2005اغسطس3وقاموا من جديد في

 
 كان مدير المن1950, مواليد 2007/2005  بيناعلي ولد محمد فال-الرئيس  العقيد  ووسادوسا

 ونيسان2005الوطني وشارك باللجنة العسكرية التي وسمت نفسها لجنة النقاذ الوطني وحكم بين اب 
 ,بعد ان ابدل اوسم اللجنة بئاوسم (المجلس العسكري للعدالة والدمقراطية ) وهو لم يكن ل2007

للعدالة ول للدمقراطية حيث قرر حل البرلمان وأعلن ا برنامجا انتقاليا على امل اقامة نظام دمقراطي
جرت اول انتخابات بلدية وبرلمانية بموريتانية ذات طبيعة شبه2006 نوفمبر21 شهرا,وفي 18خلل 

دمقراطية فازبها حزب التحالف الشعبي التقدمي برئاوسة مسعود ولد بوالخير و حزب تكتل القوى
الدمقراطية برئاوسة الزين ولد زيدان. واتحاد قوى التقدم بالعاصمة والمدن الكبرى و اتهمها العسكريون

على انهاواجهات لبعض اعضاء المجلس العسكري على الرغم من انها ألكثر  تمثيلبالبرلمان,

2007 وحكم بين نيسان 1938الرئيس المدني وسيدي محمد ولد الشيخ  مواليد  ووسابعا-
 جرت انتخابات رئاوسية توفرت فيها حدا ادنى من الدمقراطية2007 في اذار,,2009واوسقاطه في اب 

بين كل من وسيدي ولد الشيخ عبد ا واحمد ولد دادة ولم يحصل اي منهما بالجولة الولى على /
 المدعوم من العسكروسيدي ولد الشيخ عبد الصالح 53مما تطلب اجراء جولة ثانية جائت بنسبة /51

 و تم (انتخاب ) مسعود ولد بوالخير رئيس حزب1961الذي صاراول رئيس مدني بموريتانية منذ عام 
التحالف الشعبي التقدمي رئيسا للجمعية الوطنية، فيما شكل الزين ولد زيدان.حكومة ائتلفية لم

يسبق مثلها بموريتانية,, غير انها لم تدم طويل لن رئيسا تم اجباره على التنازل عن السلطة للعسكر 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D9%88%D9%84%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D9%88%D9%84%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%81%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/1989
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D9%84%D8%AF_%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%8A%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D9%84%D8%AF_%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%8A%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%8A_%D9%88%D9%84%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D9%88%D9%84%D8%AF_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D9%88%D9%84%D8%AF_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%8A_%D9%88%D9%84%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88


2009 واوسقاطه عام 20097الرئيس الموريتناني السابع وسيدي محمد ولد الشيخ حكم بين 

 حتى اشعار اخر ,مواليد2009,, منذ عام الرئيس الجنرال النقلبي محمد ولد عبد العزيزوثامنا-
وسيدي محمد ولدوكان قائد كتيبة الحرس الرئاوسي ومدير الديوان العسكري لرئيس الجمهورية 1956

الذي اضطر لن يتنازل عن الرئاوسة مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء،وعدد من النوابالشيخ عبد الله
 عن اجراء انتخابات رئاوسية مزورة2009ورؤوساء البلديات لصالح النقلبي مجمد عبد العزيز ,وفي  عام 

لكي يشرع وسلطته حيث فاز فوزا كاوسحا باطل. شككت قوى المعارضة بنزاهتهاوطالبت بتكوين لجنة
محايدة للنظر بصدقيتها لم يوافق عليها الرئيس الجنرال الذي مارس ضد خصومه اوساليب العتقال

والسجن الذي ل يزال يظم هو الخر كما هو الحال بغالبية الدول العربية والوسلمية العشرات بل المئات
من المعتقلين السياوسيين وليس السراق والطغاة والعملء والخونةمما يوفر اجوائا للقوى الرجعية

والرهابية النتعاش لخلق حالت عدم اوستقرار وسياوسي واقتصادي واجتماعي وثقافي بكل دولة عربية
اوسلمية على حدة مما يجعلها ان تتئاخر جميعا بكل الميادين وتصبح خاضعة بطرق مختلفة للقوى

 بعدة قضايا فساد من أبرزها مصدره النائبمتهمم محمد ولد عبد العزيز الكبرى, كما ان الرئيس العقيد 
فدشن الرئيس ضغوطا وسياوسية علىة غرب إفريقيب بأنه عراب المخدرات هالذي اتهم Mamerالفرنسي

النائب الفرنسي حتى اعتذر ليعيد نفس التهامات عميل اوستخباراتي فرنسي من أصل مالي ويعرض
شريطا مسجل يحرض فيه الرئيس الموريتاني مواطنا عراقيا على تزوير بعض الوثائق و العملت يخبره أن
ينهي علقته بجماعة أطلق عليها مصطلح الناس مما يوحي بأنهم عصابه منظمة محترف جعل بعضهم

-http://www.lechallenger.com/hamed-oumar-consultant-en-securite-abdel-aziz الدولية ةيزعم أنها المافي
ma-mele-a-des-affaires-plutot-illicites/ 

و

-الحزاب بموريتانية..X1Iو
على الرغم من هيمنة العسكر على الحياة السياسية غير ان المجتمع الموريتاني يتميز

مسعود ولد برئاسة التحالف الشعبي التقدمي-1بحيوية تشاركية وسياسية وحزبية اهمها .
 الجمهوري للدمقراطيةوالتجديد  الحزب-3 برئاسة محمد ولد مولود.وتحاد قوى التقدم-ا2.وبلخير

محمد جميل برئاسة حزب التجمع الوطني للصلح والتنمية-4.وفال  أقرين ولد محمد رئاسة ب
 برئاسة الدكتورحزب الصواب 6.وحننا  صالح ولد  برئاسة حزب التحاد والتغيير-5.ومنصور

.ولد حرمة  عبد السلم 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88%D9%84%D8%AF_%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88%D9%84%D8%AF_%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D9%88%D9%84%D8%AF_%D8%AD%D9%86%D9%86%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D9%88%D9%84%D8%AF_%D8%AD%D9%86%D9%86%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84_%D9%88%D9%84%D8%AF_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84_%D9%88%D9%84%D8%AF_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%82%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D9%88%D9%84%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%81%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%82%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D9%88%D9%84%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%81%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D9%82%D9%88%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D9%88%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D9%88%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%88%D9%84%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%88%D9%84%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87


 La Somalieالسياسية بجمهورية  Chapitre VIIIالفصل الثامن 

-احدى دول القرن الفريقي( الحبشة وارتيرية وجيبوتي ) واحدى دول شرق افريقية.1
تحدها الحبشة/اثبوبيةمن الغرب والشمال الغربي وجمهورية كينية من الجموب الغربي
وخليج عدن اليمني من الشمال فيما يحدها من الشرق المحيط الهندي الذي تحتل ثلثة
الف كم من شاطئه كئاطول دولة افريقية تمتلك هذه الخاصية  والتي لم تنتفع بها ومنها

 الف كم 650حتى الن ,ومساحتها 

 

 
من قبائل اثيوبية15من القبائل الصومالية و/85-سكانها حاليا عشرة مليين فيهم /IIو

وارتيرية وكينية وعربية يمنية .

والعربية ثم النكليزية واليطالية  كما Maay and Maxaatiriولغاتها الصومالية المسماة 
According to article 7 of Theتشير  المادة السابعة من وثيقة الصومال الفدرالية ,,

Transitional Federal Charter of the Somali Republic: The official languages of the Somali
Republic shall be Somali (Maay and Maxaatiri) and Arabic. The second languages of the

Transitional Federal Government shall be English and Italian. 

-وتاريخيا ,,كانت الصومال ,منذ الزل ممرا تجاريا بين افريقية واسية حيث ترتبطI11و
شواطئها المحيطية الهندية بالبحر الحمر عبر (مضيق باب المندب اليمني) نحو شبه

حيث هناك اثار متناثرة ,,Punt/Pwnt  Kindoomمملكة القارة الهنديةوالصين وظهرت فيها 
على جنبات الصومال مثل بقايا مباني هرمية ومقابر وأطلل واسوار مثل (سور ورجادي )

 ) لتلك الحضارةنظام كتابة مترا.وأثبتت الحفريات الثارية على وجود( 230الذي يرتفع الى 
لم يتم بعد فك رموزه وطلسمه  على الرغم من انه ل يوجد إجماع بين العلماء على
مكانها وألغلب بالنسبة لغالبيتهم هو وجودها على سواحل شمال غرب الصومال .

على البحر الحمر وطرق التجارة البحرية والبرية. Puntمواقع محتملة لمملكة بنط 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://www.chr.up.ac.za/hr_docs/countries/docs/charterfeb04.pdf
http://www.chr.up.ac.za/hr_docs/countries/docs/charterfeb04.pdf
http://www.chr.up.ac.za/hr_docs/countries/docs/charterfeb04.pdf
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:NC_Punt.jpg


 ادرك الفراعنة سادة افريقية اهميتهاقبل ان يعرفها الفينيقيون والغريق والرومان-IVو
واليمنيون والعمانيون قبل ان يصلها  البرتغاليون والنكليز وبشكل مباشر العثمانيين حيث

 علي صلة تجارية بها لنهم كانوا يتبادلون السلع مع شبه جزيرةقدماء المصريينكان 
 ) التي كانتقفط عند (مدينة البحر الحمرالعرب من خلل ممر قصير بين النيل وشاطيء 

وكانت أول بعثاتمركزا تجارياتستطيع (قافلة بحريةمصرية) الوصول لها خلل خمسة أيام .
 قم,وبعثة2475–2487 حكم بين وساحورعفرعونية مسجلة لبلد بنط الصومالية  هي بعثة الفرعون 

قم قام بها (القبطان با ورجد )بعهد الوسرة / السللة2375/2414 )ح بينجد كا رعالفرعون (
الدولة السادوسة  والرابعةو  الثالثةالوسر قم وكونت مع 2345/ 2494الفرعونية الخامسة حكمت بين

 برئاوسة  (القبطانمنتوحتب الثالث كما اشرنا عند الحديث عن مصر وبعثة الملك المصرية القديمة
يدعى حنينو) بقصد اوستيراد اخشاب وحيوانات من دول افريقية اخرى مثل النمور وفرائها والطاووس

 اللذان يقدمان يوميا لللهة من قبلالبخوروالنسانيس وغيرها والقرنفل واللبان ونبات المر ( الصبر) و
الكهنةو الفرعون بنفسه باحتفال ديني واشتهرت قصة البحار الذي غرقت به وسفينته وروسى على

قم وأشهر البعثات1759/1991 ح.بين الوسرة الثانية عشر )بعهد قصة وسنوحيأرض غريبة ممثلة (ب
طبقا لنقوش علىملك مملكة البونت )التجارية بين مملكة بونت الصومالية بعهد (باراحو والملكة أتي.

 وتعني (انبل السيدات) وهي الفرعون الخامسة من الوسرةحتشبسوت والملكة الدير البحريمعبد 
 ) لجلب اشجار الرز من بعضنحسي قم والتي قام بها (القبطان 1458-1508الثانية عشرة ح بين 

  البحرالمدن الفينيقية (بلبنان المعاصر ) ونبات المر والبخور حيث تم توثيقها على جدران معبدها بدير

,,,
صورة أحد السفن التي أروسلتها الفرعونةحتشبسوت إلى بنط. موجودة بمعبدها,وجنود مصريون

بصحبة البعثة التجارية لبلد بنط الصومالية.من معبد حتشبسوت بدير البحر. 

،مثلما تتاجروا بمنتجاتوالماشية وخشب البنوس البخوروتتاجرالصوماليون البونتيون بمنتجاتهم في 
 وجلود الحيواناتوالعاج الذهبمناطق  مجاورة لهم مثل 

 بالفترة مابين اللفيتين الثالثة و الثانية قم عنالجمال اوستئناس كما تمكن الصوماليون البونتيون من 
افريقية. وبأزمنة متعاقبة تمكنت العديد من المدن والدويلت الصوماليةوشمال طرق مصر الفرعونية

ومصرمنها(ممالك رأس قصير وحافون ومالو وتاباي )من تكوين شبكات تجارية مع تجار من فينيقية 
 بين الردن وفلسطين ولبنانمملكة النباطاليمنية و وسبأ  ومملكة  وإيران البارثية والغريق البطلمية
 الغربية والشرقية واوستخدم تجار الممالك الصومالية الحاويات المعروفةوالمبراطورية الرومانيةالمعاصر 

بئاوسم (البيدن) لنقل بضائعهم.

القرصنة لمواجهة ما اوسموه عدن وشواطئ خليج النباطوبعد غزو الرومان الغربيون لمبراطورية 
 اتفاقيات فيما بينهموالصوماليون العربلتأمين الطرق التجارية من شرق اوسية لبلدهم فقد عقد 

 لقربها من التواجدالروماني منذ عامشبه الجزيرة العربية من الروسو بموانئ الهنديةلمنع السفن 
قم ببلد الشام ومصر وشمال افريقية فيما كانوا يسمحون لها بالروسو والتجار بالموانئ المنتشرة64

 والتي كانت تخلو من النفوذ الروماني الذي كانت تشاغله الحبشة وارتيريةشبه جزيرة الصومالفي 
لحماية وتغطية الصفقات التجارية التي كان يعقدها التجار العرب والصوماليون (خفية من الرومان الذين

 ,البحر المتووسط ووساحل البحر الحمرينتشر نفوذهم على جانبي وساحل 

 بتمويل أقرانهم بالصومال وشبه الجزيرة العربية بكميات من مواد (الهنودولقرون عديدة قام التجار 
 والصين ودول اخرى فيوسيلن والبخور والسيوف وغيرها من المواد التي تجلب بعضها من القرفة

باقصى شرق اوسية المر الذي تصور فيه كل من الرومان والغريق بان مصدر القرفة مثل هو الصومال
بينماكانت تأتي للصومال عن طريق السفن الهندية. عن طريق التجار العرب والصوماليين عرفت

 شمال غرب وشرق اوسية وشرق افريقية واوربيةشمال إفريقية(القرفة الهندية والصينية طريقها إلى 
الجنوبية مما جعل تجارة القرفة لفترات طويلة أحد أهم مصادر الموارد تجارة الصوماليين الذين قاموا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%81%D8%A9
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B5%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%86
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%B3%D8%A8%D8%A3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%B3%D8%A8%D8%A3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A9
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%87%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A9
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%B1
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https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%AD%D8%B3%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AA%D8%B4%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84#cite_note-33
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B5%D8%A9_%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%AD%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%B1
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
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بتوريد كميات منها معتمدين على الطرق البرية والبحرية التي تربطهم بالوسواق التجارية الخرى 

 دار العلم للمليين بيروت,و د,1946ينظر. فيليب حتى.تاريخ العرب قبل السلم ط, //.
 بغداد و د ,فيصل السامر1978علي جواد الطاهر بكتابه تاريخ العرب قبل السلم.طبع 

بغداد و1986بكتابه الصول التاريخية للحضارة العربية السلمية بالشرق القصى,ط/
Hess, Robert و Italian Colonialism in Somalia. Chicago: Uni. of Chicago, 1966و.Tripodi, Paolo.

The Colonial Legacy in Somalia. New York.1999و .Mwakikagile, Godfrey. The Modern African
State: Quest for Transformation, و Neville Chittick, The Commerce Between the Roman and

India Empire و Biegon, Rubrick, Somali Piracy , Oxford Ui.Pr, 1992.

( اليونانأوروبة من الصين والهند واوسية الووسطى وبلد فارس وشبه جزيرة العرب لجنوب ريق الحريرط
وقبرص وايطالية )

-قبل وبعد انهيار (سد مئارب اليمني )هاجرت للصومال  كما هاجرت لرتيرية وجيبوتيVو
والحبشة قبائل يمنية وسكنت ببعض المدن الصومالية الساحلية منها مقديشو وزيلغ
وبيردة وبركة واوغادين واستمروا بئاقامة علقاتهم التجارية مع وطنهم الم وجيرانها

اثيوبية وجيبوتي وكينية واليمن ومصروايطالية . 

-منذ القرن السابع الميلدي دخلها السلم عن طريق التجاراليمنيين والعمانيينVIو
وتشكلت فيها عدة امارات منها والرتيرييين والمصريين والتنزانيين .

805م/1402 )حتى عام إيفات-سلطنة عدل ,,وعاصمتها زيلع وكانت من أقاليم (سلطنة 
 حلت محلها.وتوسعت بعهد السلطان (عمر دين بن محمد ) إيفاتهـ  وعندما سقطت 

1543م ومقتله عام 1529وحكم بين 1507 ولدعام المام أحمد بن إبراهيم الغازيوبعهد 
بغزوة للحبشة حيث هزم العديد من اباطرة اثيوبية،وقتل ملكها  ( لبنا دبنجل المهري.)

 من اراضيهاوكاد يحتلها كلها لول التدخل البريطاني والبرتغالي بقيادة4/3واخضع 
Christopher de Vasco de Gamaم فضعت1543ستشهد هو عام  الذي قتل بالمعركة قبل ان ي

 مثل (ممالك فطجار ودواروالوسلميةسلطنة هرر وانفصلت عنها بعض الممالك والمارات 
ومملكة بالي،وسلطنة عروسى,وهدية وسندفا) وكلها بالقاليم الشرقية والوسطي لما

 داخل أفريقية الشرقيةالوسلمولعبت هذه الممالك ادوارا  بنشر  / اثيوبية يعرف بالحبشة
. واستمر الحكم السلمي بالصومال حتى بعد مجيئالبحيرات العظميحتى وصلت إلى 

المصريةالستعمار الوروبي بنهاية القرن الثامن عشر الميلدي.حيث كانت تتولى الحامية 
 حيث  أجبر تها القوى الستعمارية البريطانيةعلى الخروج1887أمور المنطقة حتى عام

 العاصمة التاريخية للصومال بأيدي الحباش الذين حولواهررمنها بعيد احتللها مدينة 
ول تزال هرر واوغادين ومدنا صومالية اخرى معالجامع الذي بناه المصريون لكنيسة .

سكانها  يخضعون للنفوذ الحبشي وولدت وتولد صرعات وحروبا 
 

 ,,لقد سيطرت بريطانية1960/ 1827 .بين عام Somalia Land-الصومال البريطاني VIIو
 على مينا ءعدن ومضيق باب المندب اليمني ومنه وتدريجيا على معظم امارات1839عام 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Silk_route.jpg


من حصص مصر بشركة55شترت حكومة دزرائيل /ا 1875شبه جزيرة العرب وفي عام 
 للحتلل ومعها بوقت قصير بلد السودان1882قناة السويس بمصر التي خضعت عام 

 ان تتواجد على بعض شواطئ1827فصارت شبه سيدة بالبحر الحمر وتمكنت عام 
 ليعملوا بمزارع الموزAL Puntoمائة الف مواطن من قبيلة 900الصومال وجلبت لها 

والقهوة التي كان يشرف عليها التجار اليهود من حملة الجنسية البريطانية فيما احتلت
بئاحتلل مضيق باب المندب1839 الجزائر وتبعتها بريطانية عام 1830فرنسة عام 

اليمني .والصومال البريطاني جزء من افريقية الشرقية وجزئا من شمال غرب الصومال
 شرق ,خليج عدنوجنوب 

الصومال البريطاني وعاصمته هرجيسة ولغته الصومالية والنكليزية ودياناته السلم
والمسحية القبطية المصرية والحبشية والبروتستانتية البريطانية ,

وظم الصومال البريطاني عدة ممالك وامارات منها 

1896 بينThe Dervish State  وبالنكليزيةDawlada Daraawiish:بالصومالية-دولة الدراويش و
 من بطون بهجري أحدى بطونمحمد عبد ا حسنوعاصمتها (تايح) واوسسها الشيخ ,1920/ 

 هجري (قرية1273م /1856(قبائل الوجادين وأمه من (قبيلة الدولبهنتا ) قرب ولورال وواردير.).ولد 
وبدأ محمد حسن حياته مع1921فوب فردوت ناحية نقال منطقة حوافر الخيل) واوستشهد جريحا عام 

أخوانه بقرائة القرآن وحفظ الكثير من المتون على يدي شيوخ الوجادين. وبعد وفاة والده انتقل مع
) وهو (الصومال البريطاني ) حيث عاش عند أخواله فترة من الزمن،تعلمSomal Landوالدته لمقاطعة (

خللها على يدي أوساتذة من العرب والصوماليين فعرف بعض العلوم الرياضية والفلكية، وأجاد العربية
ثم ارتحل لمقاطعة الوجادين ليتعلم أصول الفقه والتشريع والسيرة على يدي شيوخها. ثم اشتغل

بالتدريس في الصومالند فئاشتهر بين المعلمين بسعة الطلع و تلقب بالفقيه و تحول مرة أخرى
لطلب العلم بمساجد مقدشو التي كانت ذات شهرة على المحيط الهندي لطلب العلوم الدينية،

،أراد أن يقوم بتأدية فريضة الحج فاتفق مع نفر من شيوخ1890ووصل لمرتبة الشيوخ وفي عام 
مقدوشيه بالوقت الذي جائت وسفينة بريطانية بئاشخاص بصفة تجار انزلتهم(في وساحل بربرة )دون
علم وموافقة أهلها وأخذت تبني كنائسا وتنشر المسيحية،بعد أن انسحبت السلطات المصرية عام

من الصومال التي كانت ولية من وليات الخلفة الوسلمية. 1887
،تعرف على الفقيه الشيخ صالحالمدينة المنورة و مكة المكرمةوخلل إقامة محمدعبد ا حسن في 

السوداني مؤوسس (الطريقة الصالحية) وتتلمذ على يديه وصار الشيخان يتتبعان أخبار (ثورة المهدي
1896بالسودان،وثورة العرابيين بمصر ضد الظلم والطغيان والوستعمار والتبشيرالبريطاني ,وفي عام 

 الحجاز عن طريق عدن التي اقام فيها وستة أشهر ومنه لميناءمحمد عبد ا حسنغادرالشيخ 
ل(ميناء بربره الصومالي ).واوستقر بهاوأنشأ واخذ ينشر تعاليم الطريقة الصالحيةبين مريديه موضحاا

معاني القرئان واحاديث محمد ويدعوهم لنبذ الفتن والصراعات القبلية والعصبية وحب الوطن
ومشروعية مقاتلة الغزاة وجمع عدداا من المواطنين اطلقوا على انفسهم (الدراويش.) ونتقل بين

مدن بربره وكيرت وكوب فاراوود بوادي السنولي موطن والده وانشئا بكل منها مسجدا للعبادة. وتعليم
القرئان  وأدرك بأن نجاح دعوته الوسلمية تكتمل بالدعوة الوطنية لوحدة الصومال  الموحدةو المتحررة

ونظم من (قبيلة هبرجدابوروسي)ميليشيات وسماها (حجا توأي الخداشون) ومن (قبيلة ميكاطيل)
وسماها (حنوجر أي الصياد) ومن (قبيلة الطولبهنتا ) وسماها (القيادة ) ولكنه لم يواصل بهذا النمط من

التنظيم شبه العسكري والديني بسبب الفتن التي ظهرت بين شيوخ القبائل الذين مالوا للطامعين
بالصومال من الثيوبيين والكينيين واليطاليين والنكليز والمبشرين الذين رشوهم بالمال والهدايا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%B9%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:LocationBrSomaliland.png


 لساحل بربره مبشرين انكليز وافتتحوا مركزين للتبشير على1897والمرتبات الشهرية،حيث وصل عام
Somalandeوسواحل مدينتي بربره وديمولي،فقدم محمدعبد ا  حسن شكوى للدارة البريطانية في

لبعاد المبشرين عن الصومال وعن مراكز تجمعات الصوماليين ذي الغالبية العظمى من المسلمين
,,ولم تتجب له السلطات النكليزيةالتي تمادت برعايتهم حتى ان احد القسسة النكليز وسكن بجوار
أحد المساجد في بربره، ووسمع بفجر احد اليام مؤذا يؤذن لصلة الفجرفاطلق عليه عياراا نارياا وارداه
قتيل مما اثارغضب الصوماليين وانطلق الشرارة الولى لثورة صومالية ضد المبشرين بقيادة الشيخ

 الذي قادهم إلى (مركز ديمولي وإلى بربره الذي لجأ لها القس وتلميذه)محمد عبد ا حسن
وحاصروه وتصدت لهم القوات البريطانية الموجودة وحالت بينهم وبين المبشرالعنصري وتلميذه

وهربتهم على ظهر وسفينة إلى عدن.ووعدت الدارة البريطانية بأنه وسوف لن يكون بالصومال
الشمالي لتبشير ول مدارس وأدرك البريطانيون بأن الدرويش محمد حسن هو محرك ( الشغب) فلم

يعتقلوه بل وجهوا له إنذاراا بسرعة الرحيل عن بربرة،فخرج من إلى نقال حيث قام بشراء عشرين
بندقية فرنسية وتابع وسيره مع نفر من مريديه إلى (ناحية أغادينا )ونشر دعوته بين وسكان

(غرومي ).

معركة ضد عدد من (الجنود الحباش ) الذينمحمد عبد ا حسن  قاد الشيخ 1989وفي عام 
دخلوا لمدينة (جججة الصومالية) وقاموا بنهب المنازل،والمساجد و محاصيل وحيوانات، فتقدم مع

انصاره لمشارف المدينة وقاموا بغزوة  على معسكر للحباش،وغنموا هم ايظا اوسلحة وعتادا ايطالي
إلى (مدينة فطوين )حيثمحمد عبد ا حسن الصنع وعادوا إلى أغادينا،ومنها اتجه الشيخ 

اوستمر بالدعوة لتوحيد القوى الصومالية ضد المستعمرين،واصطدم مجددا مع بعض زعماء القبائل
الذين لم يكونوا على درجة كافية من الوعي الوطني ول يريدون ان يخرج عن طاعتهم ابناء قبائلهم

لنها وستؤدي لضعاف نفوذهم فادرك لحدما كغيره من المصلحين الدينيين والسياوسين بئان الجهل
والمية والبطالة والعصبية القبلية والمذهبية هي المراض الخطيرة للمجتمع الذي يخضع بسهولة لي

غازي اجنبي قريبا او بعيدا فبعث بروسائل متعددة لسلطين وامراء وشيوخ الصومال،يدعو لتوحيد
الصفوف والجهاد .منها الروسالة التي وجهها للسلطان عثمان محمود .جاء فيها(بسم ا الرحمن

الرحيم الحمد ل وحده وصلى ا على محمد وعلى اله وصحبه والتابعين وبعد.. الى جناب المجاهد
السلطان (عثمان بن محمود وسلطان المجرتين) أيده ا ووفقه ونصره أبعث لكم كتابين تباعاا تنفيذاا

لقول النبي محمد  صلى ا عليه ووسلم،((الدين النصيحة ل ولروسوله ولخاصة المسلمين وعامتهم)
وبينت فيهما ما يفترضه الواجب الديني لمعالجة المطامع المسلطة على بلدهم من دولة إيطالية

(الكافرة،)الظالمة القاوسية،ووضحت لعظمتكم أن ا تعهد بنصر المؤمنين،وتكفل بأل يجعل للكافرين
على المؤمنين وسبيلا إذا قاموا بتأييد دينهم، والسير على وسنن قرآنهم،فإنه قال ((ما فرطنا في

الكتاب من شيء)).وقال بسورة النفال ((وأعدوا لهم ما اوستطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به
 )ضد إيطالية بطرابلس الغربالسيد السنووسيعدو ا وعدوكم)) وعلى هذه السنن نهج (

 )الذي خرج لوحده والتحق به مائتا الف مقاتل قاتلوا طويلعبد الكريم الخطابي بالمغرب،و(
ضد دولة فرنسة،وسلطان باشا الطرش الدرزي بالديار الشامية) الوسبان والفرنسيين و مثل (

وعلى هذه الخطة يسير كل حاكم مسلم حكيم. وكل من وله ا حاكماا على طائفة من المسلمين
واجب عليه أن يتزود ويستعد بما يرفع عن أمته الويل، وإذا لم يفعل  فإنه يكون عاصياا ومسئولا يوم

الفزع الكبر أمام رب العزة. ولقد تعهدت لمقامكم المهيب أنكم إذا أردتم السبيل الواضح الموصل إلى
النتصار السريع فلبد من الوستعداد،وإعداد القوة والرجال لمقاومة خصومكم المثل بالمثل،وذلك ليس

من الصعب ول من المستحيل بل يتوقف على توجيه إرادتكم القوية نحو ذلك بعد مشيئة ا. وأؤكد
لكم صدقاا في كتابي هذا المروسل مع أحد خاصتكم (عمرجامع )مع ماوسبق بكتبي السابقةوالسلم)

,إمضاء محمد عبد ا حسن

روسالة لكل من الشيخ حسن بن الشيخ آدم.و الشيخ عبدمحمد عبد ا حسن كما بعث الشيخ 
ا بن عيداروس والشيخ الحاج يووسف بن عبدي والشيخ المعلم إبراهيم جاء فيها.(وسلم ا عليكم

وعلى من حضر لديكم.حيث أنكم من العلماء العلم الذين هم الهداة اطلب منكم أن تقوموا لعلء
كلمة الدين الوسلمي.وتوحيد صفوف (أمتنا الصومالية) لمقاومة العداء الذين يحتلون بلدنا،ويهينون
شرفنا وعزتنا،ويحاولون إذلل ديننا و تكفيرهم لنا ولنقاذ بلدنا من براثن العداء (الكافرين) ومخالب

أعوانهم المنافقين . )علينا ان نتكاتف ونتضامن ,,كما ان محمد عبدا حسن وضع خطة حربية
ميليشياتية تقوم على ما يلي



-جعل الصفوة من أبناء القبائل2-تنظيم وتدريب المقاتلين  على أحدثطرق القتال الفردي والجماعي. 1
-العتماد على بعض التجار العرب بتوريد الوسلحة عبر مواني بربره3الموالية له قادة مجاميعهم .و 

-بناء مخازن ومستودعات بمغارات الجبال ل يعرف مناطقها4وزيلع بمعسكرات الجيش الصومالي.. و
-حفر عدد من البار على طول جبهات الحدود مع القوات اليطالية والحدود5غير المسئولين عنها. و

-التنبيه على القائمين بالعمال الزراعية6البريطانية.و-توزيع صهاريج مياه على بعض المقاطعات و
-إروسال الوفود للبلد7بمضاعفة النتاج لسد حاجة المقاتلين وتوفير المؤنة اللزمة بأحرج الوقات. و

العربية لجمع  اوسلحةوذخائر وطلب مساعدات طبية وغيرها.

 أول بيان (لعلن الجهاد ) ضد المستعمرين والمبشرينمحمد عبد ا حسنكما أصدر الشيخ 
جاء فيه ( بسم ا الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى ا على محمد وآله

وصحبه ووسلم. أما بعد ..فاعلموا يا أخواني وفقني ا وإياكم لطاعته،أن ا لم يخلقنا عبثاا،وإنما
خلقنا لحكمة يعلمها وهى عبادته وطاعته.فقال (وما خلقت الجن والنس إل ليعبدون) ويثبت لنا هذا

نبينا الذي أرشدنا إلى دينه القويم وأوجب علينا اتباعه ونهانا عن مخالفته فقال (وما آتاكم الروسول
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)  وأيده بكتاب ل يأتيه الباطل من بين يديه ول من خلفه تنزيل من حكيم

حميد، ل يغادر صغيرة ول كبيرة إل أحصاها،ولم يترك من أمور الدنيا والخرة شيئاا إل بينه. وما وسار
النسان على وفق أوامره ونواهيه إل بلغ أقصى مناه،ونال ما يتمناه نحمدك اللهم على هدايتك وما

كنا لنتهدي لول أن هدانا ا.ان أجل طاعة ل تتمثل في نصرة دينه،والجهاد ضد أعدائه،وقد جاء
(البادريون المبشرون) لبلدنا وليس لهم غرض إل إفساد عقيدتنا،وانتقاص أبنائنا،ونشر المسيحية

بأراضينا،والسكوت على هذا معناه الرضا.بالكفر كفرالذي ليحل إل على القوم الكافرين. وعليكم أن
تقوموا بواجبكم الديني وأن تدفعوا شر هؤلء قبل أن يستفحل الداء ويعز الدواء،, أن زعماء الكفار قد

غزوكم و يريدون إفسادكم،وإجباركم على اعتناق مسيحيتهم،معتمدين على حماية حكوماتهم،وعلى
مالديهم من وسلح وعتاد،فحسبكم من وسلحكم إيمانكم بال،وقوة عزيمتكم فل ترهبوا جنودهم ول

كثرة وسلحهم فال أقوى منهم وأكثر. وكونوا صابرين على الشدائد،وموطدين العزم على التقوى طول
أيام الجهاد في وسبيل ا والعقيدة.,,فقد قال تعالى (إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله،

ولتهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من ا ماليرجون وكان ا
حكيماا).وإياكم والضجر إذا توالت عليكم الهزائم فإن الحرب وسجال،وقد تكون الهزيمة اختياراا لكم على
صدقكم وقوة عزيمتكم.فقال تعالى (ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين) وإذا رأيتم من

المسلمين من يعينون الكفار بأن دلوهم على الطرق وأماكن المياه أوكانوا لهم عيوناا أو جواوسيس
(من حمل السلح علينا فليس فاقتلوهم حيث وجدتموهم فليسوا بمسلمين.قال صلوات ا عليه

منا ).لقد أعلنت جهادي أنا ومن اتبعني على الحكومة النجليزية التي تظل بكنفها المبشرين
(البادرين) مستعيناا بال متوكلا عليه،ول يمنعني من جهادها مانع،ول أعلم ما ا بعد ذلك صانع.
ولكن المل منه أن يحقق المراد،وأني لرجو أحد الفوزين أن أموت شهيداا أو أطهر البلد من درن

الكفار،وا ولينا حسبنا ونعم الوكيل.

محمد عبد ا حسن لم يبادر هو ويبدئا بشن غارت ضدغير ان الشيخ الدرويش الشيخ 
 قررت1901ففي أبريل النكليز او الطليان بل كانت حروبه ردود افعال ودفاع عن النفس ,,

الحكومة البريطانية القيام بعمليات اوستباقية لتحجيم انشطته فاصدر امر قواتها بالصومال ومقرها
 قوات من قاعدة بربره ل(مدينة أفبكيلي،) بعد ان بقيادةSoiyenمدينة بربرة تكليف الكابتن وسواين 

 جمع (دراويشه ) فيها لمحاولةمحمد عبد ا حسنعلموا من مصادرهم المتعددة بئان الشيخ 
التغلغل لداخل ثكنات الجيش البريطاني بمنطقة  بربره، للحصول على أوسلحة وصلت حديثاا للميناء.
فتحرك (الكابتن وسواين )بجنوده نحو الداخل،وعلم الشيخ محمد حسن على بدوره من خلل مريديه

بتحركات الجيش النكليزي فانسحب ليل مع من معه من (مدينة أفبكيلي)،وفاجأهم برجاله بصباح
 (معركة بهر طبغ أو ئباوسمالثالث من مايو،وكان له ولمريدهنصرا ضد النكليز ووسميت اول معركة له 

حوض الدم لكثرة دماء جند النكليز) وهرب ومن معه(لناحية لس عانو) حيث علم  بأن البريطانيين
بعثوا بحملة أخرى أكثر عدداا وعدة تحت قيادة الكابتن وسواين للثأر من محمد حسن  حيث تقابل

 بمكان يدعي (قرطدن )على بعد خمسين ميل من لس عانو بنجو  وكان1901 يوليو 16الطرفان في 
النصر فيها للمسلمين ايظا

 اوستمع البرلمان البريطاني لتقرير ونستون تشرشل وزير المستعمرات عن1902وفي مارس عام 
حاكمSir Rignald Wigintحالة عما اوسماه شرق أفريقيةوقرر بنئا على توصيه  اروسال وفدابرئاوسة 

السودان العام للسفر للصومال للطلع على الوضاع وتقديم مقترحات لزمة الصومال,

https://ar.wikipedia.org/wiki/1901


19كان في مقترحاا القضاء على محمدعبدا حسن  الذي  كتب Sir Rignald Wigint وبعد زيارة  
 مع رجاله ب(منطقة مدق داخل نطاق الصومال الذي احتلته ايطالية بموجب اتفاقية عام1902اوكتوبر 

مع  (السلطان يووسف علي)1889

 تحركت قوات بريطانية من قاعدة بربره الشمالية لمنطقة مدق على ان تشاركها1903 إبريل 17وفي 
قوات اخرى من الجنوب.بغزوة مشتركة شرقاووسمح اليطاليون للجنود البريطانيين العبور رغم احتجاج

السلطان يووسف على الذي نفاه اليطاليون لوسمرة.عاصمة ارتيرية غير ان الشيخ محمد عبد ا
حسن انسحب لمنطقة ( عفاروينه ) حيث تمكن أن يلحق بهممن جديد خسائرا أكثر من أي معركة

 ,وفي اليوم التالي تعرض هو ورجاله لهجوم قوات إنكليزية قادمة من (ناحية هود )1901منذعام 
وتمكن هو وصحبه هزيمتها ب(معركة درتولي) ,

كما علم محمد عبد ا حسن بأن امبراطور الحبشة (منليك )بعث بجيش تحت أمرة ضباط بريطانيين
 غير أنه تراجع حينما بلغته اخبارخسائر القوات النكليزية (Oughadineلمهاجمته بمقاطعة (اوجادين 

واليطالية بمعركتي عفارونيه ودرتولي.

 بلغ عدد قتلى النكليز عشرة أضعاف خسائرها بأول معركة مع1904وفي عام 
رغم المساعدات التي قدمتها إيطالية من حين إلى آخر مما1901الصوماليين عام 

 وقعت كل1905يناير 13وفي اقلق الرأي العام البريطاني للخسائر الفادحة بالرواح والعتاد ,
 تقضي بالعتراف بريطانية بمحمية الصومال اليطالي مقابل أن1905من بريطانية وايطالية معاهدة 

اعتراف إيطالية لبريطانية محمية الصومال بمقاطعتي (جوبالند وكينية).وتصفية شئون وسلطان زنجبار
على وساحل الصومال،ومن بنودها كماء جاء بروسالة المركيز لندس داون البريطاني للسنيور باتا

 ألف ليرة إيطالية أو ما يماثلها بالعملة144-تدفع الحكومة اليطالية مبلغ  1اليطالي ,,مادة
الوسترلينية في بنك إنكلترا لحساب حكومة زنجبار خلل ثلثة شهور من تبادل الوثائق.على أن

تستمر إيطالية بدفع  اليجار المتفق عليه حتى ينتهي ثمن الشراء وبذلك تنتهي حقوق السلطان
بشأن إدارة المدن والمواني والمقاطعات على (وساحل بنادر) التي1896و1892بمقتضى اتفاقيتي 

تقوم بإدارتها الشركة اليطالية، على أن يكون لرعايا السطان وبريطانيةكافة المتيازات المتفق عليها
:بحالة تخلي الحكومة اليطالية عن حقوقها القليمية وسواء بمقتضى معاهدات واتفاقيات أو2ومادة 

عرف أو ما شبه بالمستعمرات الخرى لسلطان زنجبار،فإنها تصبح تحت وسلطة صاحبة اللبريطانية
:تتعهد الحكومة اليطالية في حال تخليها عن أي جزء من3م.ومادة 1987بحكم أن زنجبار منذ عام 

الراضي المذكورة بأي وقت فإن لبريطانية حق تملكها بالشفعة. 

دخلت بريطانية مع إيطالية بمفاوضات للقضاء على1905وفي الشهر الثاني من تاريخ إبرام معاهدة 
قوات الشيخ محمدعبد ا حسن،بعد ان طلبتا من فرنسة غلق موانيها وطرقها ضد تسرب الوسلحة

له.حيث  كان مع رجاله معسكرين ب(ناحية أيل) حينما وصل( الكومنداتور إلي اليج )على وساحل
./ذي الحجة1905المحيط الهندي وعرض علىيه مسودة اتفاقية صلح ووسلم تم توقيها بمارس 

هجري ,وتضمت المادة الولي: الصلح الدائم بين محمد حسن عبد ا وأتباعه،والحكومة1322
اليطالية والتابعين لها من الصوماليين،وكذا الحال مع بريطانيةوالحبشة. وإن كل نزاع أو اختلف ينشب

بينه وبينهم  يعرض بطريقة وسلمية عن طريق مبعوثين من الطرفين تحت رئاوسة المندوب السامي
اليطالي أو المندوب النكليزي,والمادة الثانية:تحديد منطقة إقامته وأتباعه مابين رأس جاراد ورأس
حابي بموافقة وسلطان هوبيا ووسلطان مجرتنيا الخاضعين ليطالية التي لها حق تعيين مندوب عنها

بأي وقت كحاكم على المنطقة،ويساعده كوكيل لعمال إيطالية لحين يعين مندوب إيطالي.

والمادة الثالثة:حرية التجارة بالمنطقة الخاضعة لنفوذ ه وأن يتعهد بمنع مرور الوسلحة من البر أو
البحر،أو اوسترادها،ومنع تجارة الرقيق ,وأن المخالف لهذه القوانين يقع عليه عقاب تحدده الحكومة
اليطالية  .والمادة الرابعة: أن المنطقة المخصصةله ولتباعه هي (منطقة نوقال وهود) ولهم حق
الرعي بالمناطق الجنوبية من محمية الصومالند البريطانية على أل تتعدي الحركة الرعوية خط ابار

(هالين -هودين) و(هودين -نقال) و (نقال -دانوت).وله حق الرعي لجنوب نطاقهم،و أن يحصل على
موافقة من أصحاب الراضي في مجرتنيا ومدق،وأن المنازعات التي تتعلق بالمراعي أو وسكان هذه

الجهات ترفع للسلطات اليطالية التي تقوم بحلها,

وفهم الشيخ محمد حسن بئان التفاقية اليطالية،وما قام به البريطانيون من تعديلت عليها أدرك أنها
تهدف لتحديد نطاق حركته بين المحمية البريطانية والمحمية اليطالية وانهاإهانة لشخصيته،إذصورته

(كوكيل للحكومة اليطاليةببلده ) كما انها تحد من تسليح الشعب لتحرير بلده من الدخلء.فأعلن



عدم اعترافه بها لنها لتتفق مع آمال الصوماليين بالحرية والوستقلل مستنداا لقوله تعالي (و أما
تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على وسواء إن ا ليحب الخائنين) ونقل مركز القيادة من أيل إلي

(تاليح ) لحصانتها ووسهولة التصال مع بقية المراكز الدفاعية الصومالية.

 صدرت الوامر من الحكومة البريطانية بانسحاب وحدات الجيش للسواحل وترك المدن1910وفي عام 
 وكتب الجنرالالداخلية له وأتباعه  لكسب الوقت لحضار فرق عسكرية جديدة من الهندوكينيية 

Richard Cornfild.القائد العام للقوات البريطانية بمحمية الصومالند روسالة تهديدللشيخ  محمد حسن 
جاء فيها.(من قائد القوات البريطانية بالصومال إلي (قائد قوات الدراويش ). أما بعد.لقد نصحناك

وأنذرناك من وسوء العاقبة،ولم تقبل نصيحتنا، ولهذا فقد تكون عرضة لهجوم حكومة أكبر منك
قوة،ووسننسفك نسفاا أنت ومن معك،إذا لم ترجع عن غيك،وتخمد ثورتك الجنونية واعلم أن دولة

صاحبة العظيمة ل يستطيع مجنون مثلك أن بنال منها شيئاا،فارجع عما أنت فيه،وعدلصوابك قبل أن
تقع عليك المصيبة،وتندم على أعمالك السيئة،والموت ينتظرك متى أصررت على عنادك). 

قائد Richard Cornfildوإجابه  (من محمد عبد ا حسن قائد قوات الدراويش الوسلمية إلي الجنرال  
قوات الشيطان. أطلعت على روسالتك،وفهمت منها جميع أغراضك الدنيئة وأغراض حكومتك

الوضيعة،واعلم أن قواتكم التي تفاخرون بها ل تساوي لدي شيئاا،وأعلمك أيضاا أنكم إذا كنتم تحاربون
بقواتكم الهائلة،فإنني اقاتلكم بنيتي الوطنية،وإيماني القوى،وعزيمتي المتينة التي ل تعرف

الملل،مهما تكن الظروف فلن اوستسلم ولن أكون للشرك عبداا).

Le General Richardوأدركت بريطانيا أن إوسلوب التهديد ل يجدي معه فقررت أن تقاتله فخولت  
Cornfildلوستدعاء الضباط والجنود للدخول بمعركة الثأر للشرف البريطاني الذي اوستهزأ به ويقضي 

على ما وسموه ب(العصابات وقطاع الطرق) وأن يترأس القوات المسلحة بما فيها القوات النكليزية
وتوجه1913القادمة من ميناء عدن والهند والصومال وزنجبار وكينية).فجمع قواته بمطلع اوكتوبر  

 حرب وقتل ببدايتهاالجنرال1913لمدينة تاليح معقل الشيخ محمد حسن ودراويشه ودارت في أكتوبر 
Le General Richard Cornfild( دولمادوب) مع عدد من ضباطه وجنوده وتئاوسير بعظهم عندمنطقة 

فتراجعت قواته نحو السواحل وغنم الصوماليون كما كبيرا من الغنائم من الوسلحة والعتاد الحربي
ضد1913  في اوكتوبر   وكان انتصار الصوماليون في (معركة دلمادوب).اوستعملوها بانتصارات متتالية

  اهم منLe General Richard Cornfild      النكليزومقتل القائد العام للقوات البريطانية في الصومال
 الف قتيل مع  وقتل قائدهم من قبل15       التي خسر اليطاليون1886  (معركة عدوه)في مارس 

 الف17  الحباش الذين حصلوا على اوسلحة بالشراء من اليطاليين واوستخدموها ضدهم وخسروا 
بعد وساعة من وسماه الخبر بالول  قتيل واوستقالت حكومة رئيس الوزراء اليطالي فرنشسكو كيسي 

 بينما كان انتصار الصوماليين بمعركة دلمادوب بئاوسلحة غنموها من النكليز بمعارك1886  من مارس 
/1908وحكم بين1928/1852 عاش بين Hirbert Asquitوأدركت حكومة حزب الحرار برئاوسة    وسابقة
بأن وسياوسة الصلح او الحرب لم تجد قبولا عند الشيخ محمدعبد ا حسن،.فاتبعت وسياوسة1916

المهادنة والغراء والهدايا والرشوى لشراء الذمم وتجزئة المقاتلين واعلن المان له ولتباعه والدخول
معه بمفاوضات بحظور نائب الملك بالهند , فبعث القائد الجديد روسالة للشيخ محمد حسن يناشده أن

يلبي نداءه ويجتمع بمكان( قريب من لس عانود ).فئاوستجاب بئامل ان تؤدي المفاوضات بئاوستقلل
 وحكومته وشعبها,,وخللGeorge Vوطنه..وقدم نائب ملك الهند له هدية بئاوسم ملكة بريطانية

الحديث أدرك الشيخ محمد عبد ا حسن بئان محور الحوار،هو أن يلقي الدراويش وسلحهم مقابل
أن تعترف الحكومة البريطانية والدول الصديقة له كملك على الصومال،و تضمن له اعتراف الدول به

كملك ,,فأمر الشيخ محمد عبد ا حسنمرافقيه برفض الهدايا وقال كلمته  التي تعتبر دوستوراا لمانة
النضال والصدق بالقيادة وهى (أني لم أفكر في أن أكون ملكاا،ولم يكن ذلك هدفي لفي الحاضر ول
المستقبل،ولكن هدفي الوحيد هو أن أطهر بلدي من الوستعمار،واعيد حقها المغتصبة،واطهرها من

الشرك والنفاق ولست أبالي بعد ذلك أن أحيا أو أموت).وعاد الوفد لمناطق تجمع قواته ليروي لهم
مكيافيلية السياوسة البريطانية  لدامة الوستعمار والعبودية.وقام بتوزيع قواته على ثلث جبهات(.جبهة
لمحاصرة القوات النكليزية على النطاق الساحلي،وجبهة لمحاصرة منطقة بنادر لتحول دون تقدم أي
فرق إيطالية إلي مدق أو مجرتنيا،وجبهة بمقاطعة اوغادين لمنع وقوع اعتداء حبشي ) فيما وسارعت

حكومة بريطانية التي كانت تعاني من حرب بالسودان يقودها شيوخ مهديون وصوفيون لعقد
اجتماعات بلندن و رومة وأديس أبابا للتشاور بمسألة الصومال،وكيفية القضاء على الشيخ

محمدحسن وأتباعه و تقسيم الصومال بين بريطانية وايطالية وفرنسة والحبشة، وكان الشيخ محمد
 وفداا برئاوسة (الشيخ أحمد بن1913حسن يعلم بانه ل يملك اوسلحة كافية لمواجتهم فأروسل عام 



محمود الصومالي) لوسطانبول وخوله التفاوض وتوقيع معاهدة الحماية العثمانية للصومال حيث كان
 بظل الحركة النقلبية التي قام بها1918/1909السلطان العثماني محمد الخامس الذي حكم بين 

1876جنرالت من حزب الوحدة والتقدم ضد السلطان عبد الحميد الثاني الذي حكم منذ عام 
واوسقطوه لتهامه بالوستبداد لعدم موافقته على تطبيق الدوستور والصلحات الدارية والمالية

 موافقاا1335 محرم الحرام 9والعسكرية ووافق السلطان على طلب المير الصومالي ووقع في 
).وجاء فيها ( بسم ا1936 منشورة بكتاب (الحديد والنار) لكرووسيللي عام  (1913تشرين الول 

 الموقع على هذه الحماية1931موافقاا تشرين الول 1335 محرم الحرام 9الرحمن الرحيم حرر في 
السنية بدولة العلية العثمانية أيده ا بفتحه وبنعمته وبعزه الشيخ أحمد مشروع بن محمود
الصومالي المندوب المفوض المطلق المأمور بالتوقيع على حجة الحماية السنية بدولة العلية

العثمانية من حضرة محمد بن عبد ا حسن نور أمير قبائل الصومال بأفريقية الصومالية الغربية
الشمالية النائب عن القائم مقامه بالنيابة المقبولة المعتمدة عن المير السيد المشار إليه، وعن

العلماء ومشايخ القبائل والتابعين لهم على العموم بقوله:إننا نقر ونعترف لخليفة المسلمين السلطان
العظم محمد رشاد خان الخامس وللدولة العلية العثمانية أيدها ا بالحماية المطلقة واليد الطولي

القوية لننا من التابعين لها، المتمكن من عرش اللوسلمية العثمانية ووسلطينها من آل عثمان
العظام أيدهم ا مدي الزمان.و أننا ل نعترف لغير خليفة المسلمين بتبعية دينية، أو علقة وسياوسية
ونرفض رفضاا كلياا ما تزعم به دول النكليز والطليان علينا،أو على أرضينا من المزاعم الوهمية التي ل
ظل لها من الحقيقة،بل نعلن عليهما الحروب المستمرة وقد زحزحنا جيوشهما في الحروب السابقة

المشهورة بيننا وبينهم،وأننا ل نعترف لها بحق،ول غيرهما عنها،والقائمين مقامها، المستقلين بأرضنا
النافذة فيها أحكامنا من دول الوستعمار بأرضنا غير الدولة العلية العثمانية نحن النائبين في حدودنا

المعروفة الواقع مركزها غربي شمالي من أفريقيا الصومالية من حدودها الربعة:شرقاا قبائل المجرتين
من الصومال والبحر، وغرباا:حدود الحبشة،وجنوباا:مقدشو،وشمال: قبائل وأروسنجلي والبحر. هذه

 الزمان المحتوية على جبال ورمال ووديان ووسهول ووعر،شعوبقديمحدود أرضنا المستقلين بها من 
وقبائل شتي من الصومال.وبناء على إعلن خليفة المسلمين الجهاد المقدس بهذه الحرب العمومية
على دولة النكليز والطليان والمتفقين معهما نعلن أيضا جهادنا الن عليهما،ونوجب عليها القيام التام
بحقوق الدولة العلية العثمانية،وما وجب لها وعلى كل من قام بمخالفة خلفة المسلمين. ومن الن

فصاعداا نلزم أنفسنا ونوجب عليها القيام التام بحقوق الدولة العلية العثمانية،وما وجب لها ديناا
ووسياوسة من رفع أعلمها،وموالة من والها ومعاداة من عاداها على حسب ما توجبه علينا ديانتنا
الوسلمية بمقتضي الفتوي الشرعية،وأن نراعي رضاها،ونتجنب كل مداخله أو مخالفة أو مصادقة

أجنبية ل توجبها على التأمين. هذا عنا وعن أبنائنا وأتباعاا ما دمنا ودامت الدولة العلية العثمانية في
الوجود،.ثم إننا نلتمس من رجال دولتنا العلية العثمانية أيدها ا إعلن حمايتنا،ونشرها إلي جميع

الدول الوروبية ليعلموا حقيقة احتمائنا بالدولة العلية العثمانية ليؤيدوا ذلك ويثبتوه قياماا بواجب العدالة
والحرية الواجبتين على كل دولة متمدنة. وقد أخذنا هذا على أنفسنا،ومما هدانا ا إلي القيام به
لقوله تعالي(و أوفوا بالعهد إن العهد كان مسئول) ارتضاه وقبل العمل بمقضاه الشيخ أحمد مشروع

بن محمود),,ووقع بختم (ختم أحمد مشروع بن محمود) بناء على حجة الحماية السنية بالدولة العلية
العثمانية أيدها ا وأعلها تعهدنا نحن العثمانية بلحج أمير اللواء على وسعيد باشا المفوض من طرف

الدولة العلية العثمانية للشيخ أحمد مشروع بن محمود الصومالي المفوض بالنيابة عن المير محمد
بن عبد ا حسن نور أمير قبائل الصومال المقيم بالمربعة الصومالية الغربية الشمالية والتابعين
لحكامه من العلماء ومشايخ الصومال على العموم بحماية أنفسهم وأتباعهم وأموالهم وأرضهم

وسهولها ونجودها وما اشتملت عليه حدودها المذكورة أعله من كل عدوان واعتساف من أي دولة
كانت بعد حصول الصلح من هذه الحرب العمومية من الدول،وواجب تعهده على الدولة العثمانية أيدها

ا القيام التام بحقوق الحماية حسب ما توجبه عليها قواعد الدول المتمدنة. قائد القوة العثمانية
بلحج (ختم أمير اللواء على وسيعد) ,غير أن هذه التفاقية وقعت بيدي البريطانيين على وساحل

الصومال الشمالي مع الوفد الذي قام بالمفاوضة بشأنها وعلى أية حال وصلت المدادات الحربية
والموينية للثوار الصوماليين عبر مواني الساحل الفريقي.ونادي مسلمو العالم بحق مسلمي

الصومال بالوستقلل وقدم التجار العرب المسلمين تسهيلت لوستحضار الوسلحة،كما أعانوا الفرق
الوسلمية الصومالية بالمال ومواد التموين،والتحق بعضهم بصفوف المجهادين 

صد الشيخ محمد عبد ا حسن اربعة مرات هجوم الوسطول البحري البريطاني1913/1901وبين 
 اكبر اوسطول بحري بعد ان هزم الوسطول الوسباني الذي1918 حتى عام 1588الذي صار منذ عام 

 وسفينة حربية127 )اي الذي ل يقهر ويتكون من Armada بئاوسم ( ارمادةفيليب الثانيوسماه الملك 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A


لدينية / المذهبيةالحروب ا لغزو انكلترة خلل 1588، وتم تجميعه عام مدينا وسيدوناتحت قيادة دوق 
ودامت بينبين كاثوليك اوسبانية وبناتهم اللواتي تزوجن من ملوك وامراء انكليز تبنو البروتسانتية 

حيث اصطدمت بالوسطول البحري النكليزي ووساندهكما اشرنا بكتابنا الثاني .م1604/-1585
50 وخسر الوسطول الوسبانيبحر الشمال وسفينة),في 200الوسطول الهولندي وصارا معا (

 حصلت بين الطرفين بحروبهمامعركةوسفينةضد وسبع وسفن انكليزية وتعتبر هذه الموقعة أكبر 

 كانت مملكة الدراويش هي المملكة الوسلمية الوحيدة1918/1914وباثناء الحرب العالمية الولى 
 والدولة العثمانيةبافريقية واوسية لم تخضع مباشرة لنفوذ القوى المتحاربة حيث اعترفت بها كل من 

 كحليف لهما خلل الحرب غير ان بريطانية التي كانت مع فرنسة وايطالية منالمبراطورية اللمانية
 ( حق الغلبة ) على المم المندحرة1919بين اكبر المنتصرين بالحرب ووفر لهم مؤتمر فروساي لعام 

وخاصة المبراطوريتين اللمانية والعثمانية ووفرت لها من خلل منظمة عصبة المم التي تشكلت
كئاحدى قرارات مؤتمر فروساي حقوقا اخرى ( للوستعمار او النتداب او الوصاية ) مما جعل هذه1920

الدول تتووسع اكثر جغرافيا ووسياوسيا 

 علم محمدعبد ا  حسن ورجاله أن الحكومة البريطانية قررت اعدت جيشاا برياا1919وفي أؤائل عام 
من عشرة الف مقاتل مزوداا بالعربات المصفحة والمدافع الرشاشة السريعة الطلقات،تساندهم

طائرت مقاتلة بقصد مقاتلة الشيخ محمد حسن ومقاتليه وتفادي الخسائر التي قد تصيبهم من جراء
المفرقعات التي يضعها الفدائيون الدراويش حيث تعرض الكثير منهم للموت بسببها و كان محمدعبد
ا حسن يعسكر مع الدراويش بمكان قريب من (عرجابو )حينما وصلته انباء الحشود من قبل تاجر
عربي.فانسحب بمقاتليه إلمدينة ( تاليح) المركز العام للقيادة الصومالية لمتانة التحصن بها،فسارت
نحوها القوات البريطانية  ولما علم الشيخ محمد حسن والدراويش  اتجه برجاله  نحو (ناحية نقال)
قاصدين نهر شبيلي للنضمام للقوات الصومالية المرابطة هناك برأوسة أخيه خليفة عبد ا حسن

 وخلل ثمانية شهور ظهر وباء مميت بين قواته  حمل جراثيمه رجلن من عملء الوستعمار
النكليزي،وألقوا به بآبار منطقة هروشكح التي يعسكر فيها الدراويش فكثرت الوفيات ،

 خاض الشيخ محمدعبد ا حسن معركةجديدةهي ((معركة هروشكح ) التي خسر1920وفي عام 
فيها عددا من قواته تفوقخسائر النكليز الذين اوستعملو المدافع التي ألقت منها القوات البريطانية أكثر

من مائة على حصن تاليح كادت تحطمه وامتلئات وسماء تاليح بطائرات مقاتله .,وأمام هذا الضغط
الحربي تعرض الشيخ محمد حسن لصابة و اصدر أوامره بالتفرق السريع والتوغل بالبلد تفادياا لوقوع

 متأثراا بجراحه ,وبحث البريطانيون بنهاية المعركة التي1921المزيد من الخسائر وتوفي بنهاية عام 
انتصروا فيها عن جثمانه،ليفعلوا بها كما فعلوا برأس الشهيد محمد المهدي بالسودان حيث جعلوا من
جمجمته منفضة وسجائر لملكة بريطانية غير أنهم لم يتمكنوا من ذلك فقد نجح من بقي من مقاتليه

الدراويش أن يدفنوه بمكان ليعرفه إلهم.وقال المؤرخ البريطاني الروسمي لحروب الصومال (أن الشيخ
محمدعبدا  حسن  وسيعيش بقلوب مواطنيه إلي البد كرجل وطني وزعيم خالد الذكرى،بلغ الذورة

,Abdi Sheik, Mohammed Abdulle Hassan (1856-1920), Zed Books ,Londonينظر  بالبطولة.).
1993 

1921واستشهاده عام 1856الشيخ الشهيد محمد حسن عاش بين 

 استعادت الحكومة البريطانية سيطرتهاعلى الصومال الشمالي1921وبعد عام 
كمستعمرة تابعة للمبراطورية البريطانية.التي كانت قد حكمت من قبل اليمن الجنوبي

 ونيجيرية وغانا1882ومعها بقية امارات وممالك شبه جزيرة العرب ومصر عام 1839عام 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9
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https://ar.wikipedia.org/wiki/1588
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 وسقوط نظام موسوليني1940ومنذ عام  ,1917وغينية وفلسطين والردن والعراق 
بايطالية انفرد النكليز بحكم الصومال البريطانية و الصومال اليطالية حتى استقللهما

 بجمهورية مستقلة 1960معا عام 

,,كما ان ايطالية التي سبق لها وان اندحرت1940/1889-الصومال اليطالي بينVIIIو
1911 ب(معركة عدوة) ضد ارتيرية والحبشة واحتلت عام 1896بالول من مارس / اذر 

ليبية ارادت بدورها ان تئاخذ حصة من الصومال 

 
)Dhulka Talyaaniga: بالصومالية،و Somalia Italiana: باليطالية(جنوب الصومال) اليطالي (

وهو  (سلطنة هوبيو) وسلطنة (ماجرتين).

 قد تمكن من تكوين مستعمرة دينية وشبه عسكريةSabitoكان المبشر اليطالي 1869وفي عام 
ب(ميناء مصوع )بساحل ارتيرية 

 اقرالبرلمان اليطالي احتلل (ميناءعصب) وأوسرعت بمد وسلطانها شمال وجنوبا1882وفي يوليو 
 وتهيئاوا1885 يناير 25منتهزة انسحاب المصريين من منطقة (بيلول )فأروسلت فرقة بحرية احتلها في 

لحتلل (ميناء مصوع ) بئاعتباره مخرج طبيعي لقليم الحبشة الشمالية،وان مفاتيح البحر البيض
هي بالبحر الحمر ,وأما بريطانية فحكمت ما اوسمته (الصومال الساحلي  البريطاني) الذي تكون من

مقاطعات بربره،وزيلع وبلحار) واجبرت القوات المصرية لمغادرةالسودان الذي اخضعته لنفوذها .

كماأن بريطانية وفرنسة  شجعتا إيطالية لغزو (ارترية) والسيطرةعلى (ميناء مصوع) فانتهز وزير
 وسفير بلده بايطالية واجتمعا مع وزير الخارجية اليطاليDiquet ومعه Jules Feryالخارجية الفرنسي 

Minaberiaبأن فرنسة فهمت المبررات التي ذكرهاالمسؤولون اليطاليون لروسال قوات وابلغاه 
عسكرية إيطالية للسواحل الغربية للبحر الحمر،وهيمنوا عليها

 خاضت القوات اليطالية المتواجدة بالصومال معركة ضد الحركة الوطنية بئارتيرية1887وفي يناير 
بقيادة المناضل (رأس علولة) الذي انتصر عليهم هو الخر حيث خسروا خمسمائة جنديا واوستقال

الذيFranchiscoCrisi بسبب هذه الهزيمة الجديدة وخلفه   AugustinoDiberistرئيس وزراء ايطالية
وضع خططا لخلق مجالت جديدة للمزيد من هجرة اليطاليين.للصومال واريتيرية  

 وقع  (يوسف علي كيناديض سلطان سلطنةهوبيو ) على معاهدة1888وفي اواخرعام 
 بمعركة عدوة كما اشرنا1886خضوع سلطنته  لليطاليين الذين اندحروا بالحبشة عام 

وسلطان زنجبارلنه كان يطمح بعقلية غبية وجبانة بان اليطاليين سيساعدونه ضد 
واراكيش الساحلية،وضد بوقور عثمان محمود سلطان ماجرتين 

 وقع (بوقور عثمان محمود وسلطان وسلطنة (ماجرتين) معاهدةخضوع مماثلة مع1889وفي عام  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1
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اليطاليين الذين اوهموه بئانهم يساندونه ضد خصمه يووسف علي كيناديض الذي وسرعان ماتوتر
علقته باليطاليين لنه رفض طلب ليطاليين للسماح للقوات البريطانية النزول بسلطنته،لمتابعة

محمد عبد ا حسنمعركتهم ضد القوات الصومالية الدينية والقومية لدولة الدراويش وزعيمها 
 فنفوه لعدن اليمن الخاضعة لبريطانية ومنها لريتريةالخاضعة ليطالية وتنصيب ولده هد عليدرويش

قررت الحكومة اليطالية وضع وسلطنة اوبية تحت وسيطرتها1889يووسف عرشه وليا للعهد,وفي عام 

،امبراطور الحبشة / اثيوبية معاهدة وسلم مع ايطالية التي تنكرتمنليك الثاني وقع 1889 مايو 2وفي 
د الحبشة من اريترية والصومال انتهتأولى حروبها ضحيث أطلقت إيطالية 1895لتلك التفاقية عام 

 أصدرت1890 فوز إثيوبيا.,وفي عام (معركة عدوة) ب1886مجددا بانتصارالحبشة كما انتصرت عام 
الحكومة اليطالية مروسوما بتوحيد (الممتلكات اليطالية) بالبحر الحمر بئاوسم إرترية.وكونت إيطالية ما

عرف ب(الصومال اليطالي) وشمل الراضي الواقعة على الجزء الجنوبي من وسلطنة اوبية وبعد ان
قامت القوات اليطالية بئاجبارالشيوخ المحليين الصوماليين لتوقيع عدة اتفاقات لفرض الحماية على

 وقعت كل من بريطانية وايطالية معاهدة تقضي بالعتراف بريطانية1905يناير 13أراضيهم،وفي 
بمحمية الصومال اليطالي مقابل اعتراف إيطالية لبريطانية محمية الصومال بمقاطعتي (جوبالند

وكينية).  وتصفية شئون وسلطان زنجبار على وساحل الصومال،جائت على شكل روسالة بعثها  المركيز
Landis Dawn البريطاني للسنيور Pata144-تدفع الحكومة اليطالية مبلغ  1اليطالي وجاء فيها  مادة

ألف ليرة إيطالية أو ما يماثلها بالعملة الوسترلينية في بنك إنكلترا لحساب حكومة زنجبار في خلل
ثلثة شهور من تبادل الوثائق.على أن تستمر إيطالية بدفع  اليجار المتفق عليه حتى ينتهي ثمن

بشأن إدارة المدن والمواني1896و1892الشراء وبذلك تنتهي حقوق السلطان بمقتضى اتفاقيتي 
والمقاطعات على (وساحل بنادر) التي تقوم بإدارتها الشركة اليطالية، على أن يكون لرعايا السطان

:بحالة تخلي الحكومة اليطالية عن حقوقها القليمية2وبريطانيةكافة المتيازات المتفق عليها ومادة 
وسواء بمقتضى معاهدات واتفاقيات أو عرف أو ما شبه بالمستعمرات الخرى لسلطان زنجبار،فإنها

:تتعهد الحكومة اليطالية3.ومادة 1987تصبح تحت وسلطة صاحبة اللبريطانية بحكم أن زنجبار منذ عام 
في حال تخليها عن أي جزء من الراضي المذكورة بأي وقت فإن لبريطانية حق تملكها بالشفعة. 

دخلت بريطانية مع إيطالية بمفاوضات للقضاء على1905وفي الشهر الثاني من تاريخ إبرام معاهدة 
قوات الشيخ محمدعبد ا حسن،بعد ان طلبتا من فرنسة غلق موانيها وطرقها ضد تسرب الوسلحة

له.حيث كان مع رجاله معسكرين ب(ناحية أيل) حينما وصل( الكومنداتور إلي اليج )على وساحل
./ذي الحجة1905المحيط الهندي وعرض علىيه مسودة اتفاقية صلح ووسلم تم توقيعها بمارس 

هجري وتضمت المادة الولي: الصلح الدائم بين محمد حسن عبد ا وأتباعه،والحكومة1322
اليطالية والتابعين لها من الصوماليين،وكذا الحال مع بريطانيةوالحبشة. وإن كل نزاع أو اختلف ينشب

بينه وبينهم  يعرض بطريقة وسلمية عن طريق مبعوثين من الطرفين تحت رئاوسة المندوب السامي
اليطالي أو المندوب النكليزي,والمادة الثانية:تحديد منطقة إقامته وأتباعه مابين رأس جاراد ورأس
حابي بموافقة وسلطان هوبيا ووسلطان مجرتنيا الخاضعين ليطالية التي لها حق تعيين مندوب عنها

بأي وقت كحاكم على المنطقة،ويساعده كوكيل لعمال إيطالية لحين يعين مندوب إيطالي.,والمادة
الثالثة:حرية التجارة بالمنطقة الخاضعة لنفوذ ه وأن يتعهد بمنع مرور الوسلحة من البر أو البحر،أو

والمادة الرابعة:اوسترادها،ومنع تجارة الرقيق ,وأن المخالف يقع عليه عقاب تحدده الحكومة اليطالية  .
أن المنطقة المخصصةله ولتباعه هي (منطقة نوقال وهود) ولهم حق الرعي بالمناطق الجنوبية من
محمية الصومالند البريطانية على أل تتعدي الحركة الرعوية خط ابار (هالين -هودين) و(هودين -نقال)

و (نقال -دانوت).وله حق الرعي لجنوب نطاقهم،و أن يحصل على موافقة من أصحاب الراضي في
مجرتنيا ومدق،وأن المنازعات التي تتعلق بالمراعي ووسكان هذه الجهات ترفع للسلطات اليطالية

 وافق البرلمان اليطالي على قانون لتوحيد أجزاء جنوب الصومال بئاوسم (الصومال1908 أبريل 5وفي 
وتعاون مع النكليز للقاضاء على المقاومة البطولية التي1920اليطالي) يديرها حاكم ايطالي عام 

 كما اشرنا 1921الذي اوستشهد جريحا عام محمد عبد ا حسنقادها الشيخ الدرويش 

 Le general Tomaso Carlatiحكم الصومال اليطالي الجنرال اليطالي 1910/1908و بين 

 تم توقيع (بروتوكول رومة) بين فرنسة وايطالية لتحديدحدود (الصومال1910يوليو/ تموز 10وفي
اليطالي ) 

1916/1910 بين Le General Giago Martini entre حكمها 1916/1910وبين 

،التي شاركت بها ايطالية بجانب بريطانية وفرنسة وانتصروا1918/1914وباثناء الحرب العالمية الولى
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 لصالحهم فحصلت ايطالية على1919على كل من  المانية والدولة العثمانية وجاء مؤتمر فروساي عام 
1919/1916 وبين  البريطانية).شرق أفريقية( مكافئة )ظم مقاطعة (جوبالندالتي كانت جزءا من 

 بمقاطعةLuigi Amdeio،اوستثمر اليطالي 1920وفي عام  Le General Jouvani Veroniحكمها  
 كم تمتد114 قرية بطول 16،تظم1926 لنتاج القطن،والموز والسكر.حيث صارت حتى عام جوهر

 بجوارمقديشو. 

Le General  Luigi Amidio

تمكنت ايطالية بموافقة انكلترة السيطرة على (جنوب الصومال) حيث قام1927وفي عام 
 امام ارتيرية والحبشة ,واستمر1936موسوليني بغزوة جديدة لها فيما اندحر عام 

 من قبل القوات1942الحتلل اليطالي ل(جنوب الصومال) حتى اسقاطها عام
البريطانية حيث تم استبدال الحكم العسكري اليطالي بالحكم العسكري البريطاني

حيث تم توحيد شطري الصومال تحت إسم1960بئاسم (الوصاية البريطانية) حتى عام 
جمهورية الصومال الدمقراطية.

،كان مووسوليني يطمح كمعظم وسابقيه من اباطرة وملوك الرومان التووسع1930وفي أوائل عام 
Le  و le General Ghido Corniبئافريقية وطلب من  الحكام اليطاليين الجدد،بارتيرية والصومال منهم  

General Rafa Moristioلتسجيل العديد من الصوماليين بالقوات اليطالية. كما جاء من ايطالية آلف 
،التي أصبحت مركزا تجاريا وبعض شركات التصنيع الصغيرة، مقديشومن المستوطنين للعيش في 

 ألفا  ايطاليا يعيشون بالصومال اليطالي نصفهم بالعاصمة25000 كان 1943فحتى عام 
مقديشو وكانوا يقودون ويشرفون على كل النشطة العسكرية القتصادية والزراعية

والتجارية والصحية والتعليمية

 تكليف القوات اليطالية بالصومال الجنوبي بقيادة الجنرالMegnisto Mossoliniقرر 1935وفي أكتوبر 
Rodolfo Grathsiani بحرب جديدة ضد الحبشة / إثيوبية التي خضعت لهم لبعض الوقت

 دمج سلطنتا ( هوبيو وماجرتين)اللتان كانت تسمىMossolini قرر 1936وفي عام  
أفريقياتسمى 1943وصارالصومال الجنوبي وارتيرية والحبشة / اثيوبية حتى عام الصومال اليطالية 

.الشرقية اليطالية
 ( جوبالند) وفيالصومال البريطاني،غزت القوات اليطالية أرض 1940وفي النصف الثاني من عام 

 امام مجموعة من الصوماليين برومة بئان قوات بلده ظمتبينيتو مووسولينيتفاخر 1940أغسطس 
تحت حكمه غير ان احلمه انهارت).الصومال الكبيرالصومال البريطاني للصومال اليطالي لتحقيق (

  بعد قتال لمدة ثلثة اشهر ضد القوات اليطالية1941حيث ان بريطانية تمكنت في ربيع عام بسرعة 
Regio Corpo Truppeالتي كانت تكون من جيش بئاوسم فيلق القوات المستعمر الملكي (باليطالية:

Coloniali.) اضافة لقوات إيطالية غير نظامية بئاوسم ب (Band Arijolariمنقوات الدرك500) و
) المفضلة لمرافقة الحاكم العام فضل عن الف شرطي حراوسات بالمناطق الداريةZaptié(باليطالية:

1941المختلفة اضافة لجنود من الصوماليين والحباش والرتيريين بئاوسم (دوباتس،وزابيت) صار عام 
 كما تلقتLe Colonel AlefredoSiranti جنديا من قوات الزابيت شكلت كتيبة بقيادة 2800عددهم  

جميع وحدات الشرطة اليطالية،و القوات الصوماليةوالثيوبية أووسمة عسكرية من البريطانيين.
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 1938صومالي من كتيبة الدوباتس بالصومال اليطالية عام 

اوستعادت بريطانية السيطرة على أرض الصومال البريطاني و غزت الصومال اليطالي1943وفي عام 
،على الرغم من وجود عصابات إيطالية بمناطق شرق أفريقية اليطالية.أوغادينمع مقاطعة 

 تحت الوصاية1960/1950 حيث عادت بين 1949وبقيت الدارة البريطانيةفيها حتى عام 
اليطالية .

استقل الصومال1960 يوليو /تموز 26في -ميلد جمهورية الصومال الموحدة..Xو
الشرقي الذي كان تحت الحتلل البريطاني وبعد اسبوع استقل جنوبه الذي كان تحت

الحتلل اليطالي وتوحد غربه وجنوبه بئاسم  (جمهورية الصومال )وحكم كل من 

,,صارت الصومال بعهده عضوة1967 / 1960اول-الرئيس ادم عبد ا عثمان حكم بين 
بلد وينبمدينة 1908ولد ادم عبد ا عثمان عام بمنظمة المم المتحدة ومؤسساتها الفرعية,, 

عصبة الشباب الصومالي.وأمضى وسنوات عديدة على رأس اثيوبيةبووسط الصومال قرب حدودها مع 
وهو حزب قومي ناضل طويل من أجل جلء الحتلل اليطالي عن الجزء الذي كان يحتله من الصومال

 فازليصبح أول رئيس للصومال عقب اوستقللها،حيث تولى منصبه1960وفي انتخابات الرئاوسية لعام 
٠واوسندت رئاوسة الجمعية الوطنية للحاج بشير إوسماعيل1960  يوليو1في 

 وبعد مماطلة كينية بدعم من بريطانية لنهاهي التي الحقت جنوب الصومال وهو1963وفي عام 
1948 اختصار الذي وضع تحت بدءا من عام ENFDشمال شرق جمهورية كينية والمسمى ب 

وصايتها لمدة عشر وسنوات ولكنه لم يعد للصومال بل صارت دولة (خارج نطاق الصومال).فتقرر إقامة
اوستفتاء شعبي جاء لصالح موافقة شعب الصومال بتلك المقاطعة على النضمام للوطن الم ولكن

كينية واوسرائيل واثيوبية وكينيةوايطالية والفاتيكان وبريطانية وفرنسة والوليات المتحدة والبرتغال
واوسبانية على تنفيذ القرار وقامت الشرطة الكينية بقمع مظاهرة ابناء اقليم الصومال المحتل وارتكاب

فيما بقي غرب الصومال تحت سيطرة إثيوبية ) راح ضحيتها اللف واجير(مجزرة بمدينة 
دولة صومالية اتحادية /1960بموافقة بريطانية وأقصى جنوب صومال ) لتشكيل منذ عام 

ساهمت الصومال مع بقية الدول الفريقية1964فدرالية ذات غالبية اسلمية ,وفي عام 
المستقلة انذلك بتئاسيس منظمة الوحدة الفريقية التي صار مقرها اديس ابابا عاصمة

لم يفز الرئيس ادام بانتخابات الرئاوسة فتخلى عن السلطة بطريقة وسلمية1967وفي عام اثيوبية .,
.1969 الذي اغتيل عام عبد الرشيد علي شرماكيه لصالح خلفه الرئيس 1967  يونيو10في 

 مع خمسين سياسيا  وبعيد الفراج عنهسياد بريوتعرض ادم عثمان للعتقال بعهد الرئيس 
 وعندما عمت الفوضى1990 بجنوب الصومال.وفي عام جانالاعتزل  السياسة واختار العيش في 

والحرب الهلية إثر انهيار السلطة المركزية كان الرئيس السابق ادم عثمان ضمن المائة الذين
نيروبي مهاجرافي 2007وقعوا على بيان تضامني مع اللجئين والحرب الهلية.وتوفي عام 

 يوما  وحظى بجنازة رئاسية.واعادت تسمية21بجمهورية كينية وأعلنت الحكومة النتقالية الحداد 
 بئاسمه.مطار مقديشيو الدولي
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1967 / 1960 الرئيس ادم عبد ا عثمان حكم بين 

وهو من قبيلة1969 واغتياله عام 1967الرئيس عبد الرحمن علي شيرماركي بين -وثانيا
 بالصومال و تلقى تعليمهمودج ببلدة تقع شمال مدينة 1919الدارود لد شيرماركيه عام 

 كان من بين من1943وفي عام .,1953بالكتاتيب وتابع الدراسة و حصل على الثانوية عام 
الشباب الصومالي) وبعد اندحار إيطالية بالحرب العالمية الثانيةلحزب اتحاد وساهموا بتئاوسيس 

وسافر للدراوسة1952واوستيلء بريطانية على (جنوب الصومال اليطالي ) عمل مع اداراتها وفي عام 
عاد1958من جامعتها بعد ان حصل على دبلوم بالعلوم السياوسية وفي عام 1957لرومة وتخرج عام 

1 في الصومالللصومال وتم انتخابه عضوا بالجمعية التشريعية بعهد الوصاية اليطالية.وبعد اوستقلل 
صارعضوا بئاول برلمان1964 ليكون رئيسا للوزراء، وفي مارس عبد ا ادناختاره الرئيس 1961  يوليو 

 بالنتخابات الرئاوسية وفازبها ضد منافسه الرئيس السابق فصار ثاني1967صومالي كماشارك عام 
.كمافاز حزبه (حزب اتحادالشباب الصومالي) بالغلبية البرلمانية فعي ن محمدلجمهورية الصومالرئيس 

 تعرض شرماكيلصعانود وأثناء قيامه بزيارة لمدينة 1959 اوكتوبر 15إبراهيم عغال رئيسا للوزراء،وفي 
اغتيل بطلقات بندقية من احد حراوسه لوساب عائلية 

1969 واغتياله عام 1967عبد الرحمن شيرماركي بين 

وفي عام 1995 /1919,عاش بين1991/1969-الجنرال محمد سياد بري حكم بين وثالثا
بدأ حياته جنديا بالقوات المنية الصومالية قبل تأوسيس الجيش الصومالي،وكان ضمن البعثة1937

العسكرية الولي التي تلقت تعليمها وتدريبها بئايطاليةوترقى ووصل لرتبة جنرال وقائدا للجيش
 اغتيل الرئيس الصومالي عبدالرشيد علي شرماركي أثناء زيارته لمدينة1969الصومالي ،وفي عام 

لس عانود على يد ي أحد حراوسه له لوسباب عائلية،وفشل البرلمان بئاختيار رئيس جديد،بسبب
الخلفات القبلية والحزبية ودخلت البلد بدوامة،فقررالجيش الصومالي التدخل حيث قاد وسياد بري

قائد الجيش  (انقلبا أبيضا وشك ل مجلسا لقيادة الثورة برئاوسته ) وحل  الحزاب والبرلمان ومنع معظم
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السياوسيين من النشاط السياوسي واعتقل خمسين واحدا منهم بقصد تحقيق حدا ادنى من
وحكم الرئيس برى عن طريق حزب اسسه سماه الحزب الشتراكىالوستقرار والمن 

الثورى الصومالي  فصار رئيس الدولة وقائد للجيس وزعيم الحزب الحاكم ورئيس
المحكمة العليا ورئيسا للجنة المن والدفاع بالحزب الحاكم و له حق وقف أي قرار يصدر

من مجالس الدولة المختلفة.وبدل اسم الجمهوية بئاسم الجمهورية الصوماليةالشتراكية
وتواصل مع التحاد السوفياتي بعهد بريجنيف الذي استمر بئاتباع نهج القياصرة ولينين

ستالين وخروشوف حيث ساند الحركات الشتراكية بئافريقية وخاصةبمصر وانغولة
واثيوبية والصومال واليمن الجنوبي وغيرها .كما قامت حكومة سياد بري بمشاريع مهمة

بالصومال منها إنشاء عددامن البنوك والسواق التجارية بكل المدن الرئيسية وإقام
صناعات اولية منها السمنت بمدينة بربرة والسماك بميناء سقوري  والمنسوجات بمدينة
بلعد والسكر بمدينة مريري واللحوم والخضار بمدينة كسمايو والكيماويات واللبان بمدينة
مقديشو وقاد مشروع كتابة اللغة الصومالية التي كانت تونطق ول تكتب،وبرامج مكافحة

الجفاف والميـية وربط جميع المدن الرئيسية بشبكة من الطرق الحديثة بدعم من
جمهورية الصين،وتوصيل الكهرباء والماء والمدارس والمراكز الطبية والتصالت لجميع

المحافظات،وتبنت حملت لدعم الثقافة والفنون وحقوق المرأة،وارسل الف من الطلبة
للجامعات العربية والجنبية، واستقدمت  مئات من المدرسين والطباء والخبراء من مصر

والهند وإيطالية والوليات المتحدة كما قامت الدولة بتطوير عشرة مطارات منها ثلثة
دولية وخمسة عشر مينائا محيطيا منها ميناء مقديشو وميناء بربرة وميناء كسمايو)،

، كما استطاعتSOMALI AIRLINESوازهرت الشركة الوطنية للملحة،وشركة الطيران  
حكومة سياد بري تحقيق اكتفاء  ذاتيا بالطباء والممرضات والمهندسين والمدرسين،

وفائضا لبعض المواد الغذائية،حيث قامت بتصدير لحوم وجلود وخضروات وفواكه و سكر
وا سماك و منتجات بحرية وجلدية وصمغ عربي لبعض الدول الوربية والفريقية ودول

الخليج العربي/ الفارسي. 

 انظمت للجامعة1974انظمت الصومال لمنظمة المؤتمر السلمي وفي1970وفي عام 
العربية

 استقلت جمهورية جيبوتي ( الصومال الفرنسي) التي كانت1977وفي الول من تموز 
غالبية جماهيرها وغالبية جماهير الصومال يتمنون لو توحدوا مع ارتيرية ( غير ان اسرائيل

واثيوبية وكينيةوايطالية والفاتيكان وفرنسة وبريطانية والوليات المتحدة والبرتغال
واسبانية لم تسمح بتحقيق امال الشعب الصومالي مثلما لم تسمح من قبل للوالي

محمد علي باشا بتحقيق وحدة ادارية ومالية لمصر ودول بلد الشام وشبه جزيرة العرب
لسباب1961/1958مثلما اجهظت تجربة الوحدة المصرية السورية التي عاشت بين 

داخلية وخارجية اهمها النفوذ السرائيلي

 التي تحتلها اثوبيةOugadenعندما طالبت الصومال بمقاطعة اوغادين1977وفي عام 
التي حصلت بها ايظا حركة انقلبية عسكرية ماركسية بقيادة العقيد مغنيستو واسقطت

 وتبنت1975وتوفي عام 1930 المبراطور هيلسي الذي حكم منذ عام 1974عام
خبيرا عسكريا1500الشتركية هي الخرى فئانحاز التحاد السوفياتي لها وارسل 

واستعان بكوبة التي ارسلت عشرين الف جندي والفين من الرئيس اليساري علي
عبدا البيض بجنوب اليمن ليقاتلوا بجانب اثيوبية التي انتصرت بالحرب وتمكست

،ودعم1977بئاحتللها لوغادين وساهم سياد بري بدعم استقلل جمهورية جيبوتي عام 
الثورة الرتيرية  كما كان سياد بري مع ملك المغرب الحسن الثاني سلطان قابوس من
معارضي والشيخ زايد الماراتي ضد المقاطعة التي قررتها بعض دول الجامعة العربية

 لسرائيل فصار يتمتع بعلقات وثيقة مع الرئيس1978ضد مصر بعيد زيارة السادات لعام 
المصري أنور السادات والسوداني جعفر النميري والماراتي الشيخ زايد والسعودي

الملك فهد  والمريكي رونالد ريكان .بينما كانت علقته سيئة مع النظمةالسورية / حافظ
السد والعراق / البكر وصدام والجزائر والرئيس الفلسطيني ياسر عرفات خاصة بعد ان

إ1983اقتحكم الماني طائرة ألمانية اختطفها فلسطينيون إلى مطار مقديشو   ,وفي عام 
انهار نطام الجنرال محمد1991وفي عام تم اشئاء التلفزيون الصومالي بدعم من دولة الكويت ,

وسياد برى اثر تمرد قامت به جهات مسلحة مدعومة من اثيوبية بقيادة كل من اللواء محمد فارح
عيديد والعقيد أحمد عمر جيس مما اجبر الرئيس وسياد بري للهروب لجمهورية نيجيرية التي توفي



فيهاتاركا ولدين هما مصلح وفاطمه 1995عام 

الرئيس وسياد بري

 
بمدينة عدلي إحدى قرى1938,,ولد عام 1995 /1991ورابعا-الرئيس علي مهدي بين

 من أسرة صوفية، فوالده أحد متبعي الطريقة الدريسية.ومنشبيلي الوسطىمحافظة 
،مقديشووالتحق بالمدروسة البتدائية والعدادية في  الصومالية.قبائل الهوية أحد فروع ابغال

 التابعة للدارة اليطالية الوصية على الحكومة الصومالية آنذاك،ثم وسافر للقاهرة ودرسبنادربمدروسة 
 لمقديشو وفي عام1959بجامعتها بكلية القتصاد وعاد لمسقط رأوسه لزيارة أوسرته ثم انتقل عام 

 اوستقلت الصومال اليطاليةوتم انتخابه كئاصغر عضوا بالبرلمان الذي تأوسس بسنة الوستقلل1960
1969 واغتيل عام 1967الرئيس عبد الرحمن شيرماركي حكم بين  اغتيل 1969.وفي عام 

وتسلم الجيش للسلطة برئاوسة الجنرال وسيادبري الذي حل البرلمان والحزاب ومنها الحزب الثوري
مصر وبعد فترةعلي مهدي لالصومالي واعتقل عدد من القادة السياوسيين لحزب الثوري فعاد  

وجيزة اد للصومال وعمل موظفا بوزارة الصحة وتدرج بالمناصب وصاروكيل للوزارة ثم اوستقال وتفرغ
للعمل بالتجارة واهتم بالثقافة حيث وساهم بتئاوسيس جماعة مثقفين واكادميين صوماليين ووقعوا
على عريضة تطالب الرئيس وسياد بري بإصلحات فتم اعتقال بعض من وقعها فيما هرب اخرون من

 القومي  الصومال  حزب بينهم علي مهدي لثيوبية الخصم الجغرافي للصومال وهناك إنضم إلى 
1991 .وفي عام محمد وسياد بري من الطاحة بنظام الرئيس 1990،الذي تمكن بنهاية عام المتحد

 حظره علي مهدي محمد الذيجيبوتيعقد حزب الصومال القوي المتحد مؤتمرا للمصالحة بجمهورية 
 عصيانا ادت لحرب قبلية انتهتمحمد فارح عيديد قاد 1992 مرشحين.وفي عام 5تم انتخابه من بين 

عاشت الصومال بدون حكومة بل تحكمها ميليشيات باوستقالة علي مهدي و1995عام 
 /1991علي مهدي بينوبعهد الرئيس ,1996برئاسة محمد عيديد الذي اغتيل في حزيران 

ادت لمقتلبدئات حروب اهلية بين قوى قبلية ووسياوسية وعسكرية بقيادة محمد فرح عيديد 1995
ثلثين ألف مدني صومالي ماتوا جوعابجنوب الصومال خصوصا بالعام الول للحرب الهلية,وفي عام

م قام مواطنو جمهورية الصومال البريطانيةباوستفتاء حول النفصال عن الصومال اليطالية وجاء1991
 لكنها لم تلق أي اعتراف دبلوماوسي حتى الن97لصالح النفصال بنسبة /

م.1993 عام لمحمد فرح عيديدمسلحين تابعون 

فئاضطر محلس المن لوسباب امنية تتعلق بظمان مرور السفن بالمحيط الهندي للتدخل فئاصدر عام
)التي هدفتUNOSOM 1 )حيث تشكلت قوات دولية اغلبها افريقية بئاوسم -746 و733القرارين( 
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https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF&action=edit&redlink=1
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إعادة النظام  للصومال بعد انهيار حكومته المركزية. 

 ) الذي نص على تكوين794وافق مجلس المن الدولي بالجماع على القرار ( 1992 ديسمبر 3وفي 
قوة حفظ وسلم بقيادة الوليات المتحدة المريكية حيث كانت القوات المريكية هي العمود الفقري

 )Hope Operation (لقوات المم المتحدة واوسمتها ادارة الرئيس الجمهوري جورج بوش الب بئاوسم 
لمدة وسنتين بالجنوب لمحاولة علج الظروف المأوساوية ووصلت طلئع قوات المم المتحدة النسانية

 ومعهم جنود امريكان على أوساس أنها مهمة إنسانية قصيرة المدى كما قال لينهو1993أوائل عام 
المجاعة ويرحلوا وكئانهم يتصور بئان هم وسيقومون بمعجزة ولذلك تم اقناع خليفته الرئيس الجمهوري

بيل كلينتون أن يمدد مهمة قوات بلده للمساهمةباقامة حكم مدني بينما كان متمردوالصومال بان
القوات المريكية لم تئات لهداف إنسانية بل لتأخذ الوليات المتحدة حصة الوسدمن  التجارة البترولية

حيث حينما أطيح بسياد بري كانت ثلثي الرض الصومالية قدمت تنازلت للشركات المريكية
CONOCOو AMOUCOUو CHEVROUNو PHILIPPES مع أن الصومال ل تعتبر ذات مصادر بترولية

 توحي بوجود كميات نفطية كبيرة بالصومال ولم يزل موضعPont Landكبيرة غير ان المعلومات لدى 
جدل خاصة أن (الحكومة الصومالية المتمردة ) حذرت المستثمرين إل مع عودة الوستقرار لها 

وفي البداية كانت غالبية الصوماليون متفائلون بقدوم قوات المم المتحدة مع المعونات الغذائية التي
كان يقدمها الجنود المريكيون للكثير من الفقراء والمحتاجين والمهجرين وتحول التفائل الصومالي

لكراهية مع تنامي اشاعات من القوى التي لم تكن ترغب بمجيئهم وبمقدمتهم العقيد المتمرد محمد
فارح عيديد أحدقاد الحروب الصومال الذي كان اعتقاله من المهام الوساوسية للمريكان بئان المريكان

جاءوا للتبشير بالبروتستانتية ولذلك بدأت بعض الفئات الصومالية تمارس بشكل متقطع المقاومة 

 وقعت بالعاصمة مقديشو اشتباكات بين المقاومين المحليين وبعض وحدات حفظ1993أكتوبر 3وفي 
 أمريكيا31 أمريكيا من بين 19 باكستانيا و24السلم أوسفرت عن مقتل الف صومالي مقابل مقتل 

قتلوا بالصومال واوسقاط مروحيتين أمريكيتين من طراز بلك هوك وطوردت طواقمهما بالشوارع وقتلوا
 وسحب القوات كل1994مارس 24ووسحلوا بشوارع مقديشو المر الذي قرر فيه الرئيس كلنت في 

وبينما كان الجنود المريكيون يبحثون عن محمد فرح عيديد لم يعلموا بان رئيسهم ,القوات المريكة
كلينتون نصح خليفته الرئيس الدمقراطي جيمي كارتر للتفاوض مغ نفس الشخص.وانتهت مهمة

 بفشل ذريع فل المن عاد ول الحكومة تشكلت.كما أن كثيرا1995 مارس 3قوات المم المتحدة في 
من المساعدات النسانية إما نهبت أو بيعت فلم تصل لمستحقيها.

قررت المم المتحدة أنشاء مكتبا لمساعدات شعوب الصومال بجمهورية كينية1995وفي نهاية عام 
احدى الدول المجاورة للصومال لمتابعة الوضع المتردي غذائيا وامنيا وصحيا وتعليميا بالصومال وقرر
المريكان اقحام قوات افريقية بموضوع الصومال بئإشراف( منظمة الوحدة الفريقية للسيطرة على

الوضع فيها)

عرض (عمر إوسماعيل جيله ) رئيس جمهورية جيبوتي خطة وسلم بوقت كانت1999وفي عام 
الصومال تدار من قبل ( الهيئة الحكومية للتنمية غير الكفء والمقسمة.) حيث توجدعدة (كيانات ذاتية

ذات تطلعات انفصالية منها 

(امارة مقاطعة (بونت لند ) أعلنت انفصال من جانب واعلنت بأنها وستشارك باية مصالحة تؤدي لعادة
(تكوين حكومة مركزية ).وجيش راحانوين للمقاومة ب(مناطق باي وباكوول بجنوب وووسط الصومال.) 

 تم انعقاد اجتماع لعدد من (المثقفين والعلمانيين الصوماليين) وتباحث والوضع خطة2000وفي مارس 
وسلم أوسفرت عن تكوين (حكومة ائتلفية انتقالية ) حاولت ضم جميع الحزاب وتطبق أفضل النظم

وأعدلها على المستوى السياوسي والقتصادي ولكنها لم تتمتع بأي وسلطة على أرض الواقع مع
تعددالحركات والجماعات والميليشيات

عبد القاسم صلد تم انعقاد مؤتمر للمصالحة وتم اختيار الرئيس 2000-في عام وخامسا
 خلفا للرئيس علي مهدي محمدصار رجل سلم حيث اشرف عام2004 حتى عام حسن
 على مؤتمر وطني مصالحة بين القبائل الصومالية بمقديشو 2007

تشكلت حكومة صومالية2004في عام  ,,2008/2004وسادسا الرئيس عبد ا يوسف بين 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86


بعد اجتماعات عقدت بين بعض القيسادات الصومالية في نيروبي عاصمة جمهورية كينية وكان دخولها
 تأوسس2006لمقديشو أمرا صعبا لوستمرار وسيطرة أمراء الحروب والصراعات القبلية . وفي عام 

(اتحاد إعادة السلم ومكافحة الرهاب) من أمراء الحرب بمقديشو لمجابهة القوة المتنامية لتحاد
المحاكم الوسلمية،التي كانت تدعي تطبيق الشريعة الوسلمية وتتلقى مساعدات من المخابرات

 السيطرة على مقديشو وطرد اتحاد إعادة السلم منها2006المريكية واوستطاعت في يوليو من عام 
واجبروا قياداته النضمام لهم وتووسعت المحاكم حتى وصلت لحدود بونت لند ووسيطرت جنوبا على

جنوب وووسط جوبا لند وطبقت الشريعة الوسلمية وكان لها (دور محمود) برفع الظلم ولو بشكل
جزئي بعد وسنوات من العناء للشعب الصومالي الجريح  غير ان  القوة المتنامية للمحاكم الوسلمية

لم تعجب لالحكومة الفيدرالية ول (بونت لند ول جالمدونج )التي تأوسست أصل لمجابهة النمو
الوسلمي ولاثيوبية التي كانت تدعم من يطلق عليهم( المثقفين و العلمانيين ).في حين حصلت
على دعم جمهورية ارتيرية المدعومة اصل من اوسرائيل فأعلنت المحاكم الجهاد ضد أثيوبية التي

احتلت (مقاطعة جيدو وبيدوا )بدعم وتكليف أمريكي واندلع القتال بين المحاكم الوسلمية من جهة
والحكومة الفيدرالية والثيوبيين من جهة أخرى وواجهت المحاكم وسلسلة هزائم بمعاركها وتراجعت

في (معركة جوهر ) ,كما اوستسلم كبار قادتها بعد (معركة2006ديسمبر 27لمقديشو حيث اندحرت 
 حيث وسقطت كسمايو بيدي الحكومة منهية بذلك عهد المحاكم2006 ديسمبر 31جيليب )في 
 ظهرت كل من امارة منطقة جوبا لند ومقاطعة جالمودج عام2006وفي عام الوسلمية. ,

كرد على تنامي قوة (جماعات اتحاد المحاكم السلمية) بالضافة  ل(جمهورية أرض
 قررت  الرئيس الجمهوري بوش2007وفي يناير الصومال) التي اتخذت خطوات جادة للنفصال , 

 حيث قامت مقاتلتها بهجوم اوستهدف1992البن التدخل بالصومال هو الثاني بعد خسارتها عام 
أعضاء منظمة القاعدة بمنطقة رأس كامبوني. فدخل الصومالمن جديد بحرب تعددت أطرافها الخارجية

بينما كان ضحاياها هم الصوماليون

 انسحب الجنود الثيوبيون من2009في يناير   ,,2012 / 2009وسابعا الرئيس شريف احمد بين 
الصومال وتركوالفا من قوات التحادالفريقي تساعد الحكومة الئتلفية الضعيفة لفرض وسلطتها.غير

انها لم تستطع ان تفعل شيئا كثيرا حيث وسقط النصف الجنوبي من الدولة بسرعة يأيدي الوسلميين
وهزموا بسرعة قوات الحكومة وقوات التحاد الفريقي بعدة مناطق وفرضوا ما يطلقون عليه (الشريعة

/مايو هاجموا مقديشو لكنهم فشلوا أيار7الوسلمية) بالمناطق الواقعة تحت وسيطرتهم. وفي 
بإوسقاط الحكومة التي بقيت تسيطر على بضعة كيلومترات مربعة من المدينة.

1955.ومن مواليد هوية.ينحدر من قبيلة 2012وثامنا-الرئيس الثامن حسن احمد منذ عام 
ا2012ورئيس حزب السلم والتنميةوفي سبتمبر  تم انتخابه البرلمان الصومالي رئيس 

 صوت ا في الدورة الثانية من النتخابات،متغلب ا190 بعد أن حصل على 2012للجمهورية  
وللرئيس حسن صوت ا.79 الذي حصل على شريف شيخ أحمدعلى الرئيس المنتهية وليته 

 بالصومال حيث تعاون معهم في عدةالخوان المسلمين وهي فرع حركة الصلحعلقات وطيده مع 
مشاريع خيرية كبناء مدارس التعليم الوساوسي والثانوى،ومرافق بالجامعات ومستشفيات البحاث

 من بين خمسة شخصيات افريقية ومائة اشخصية الكثر تأثيرابالعالممجلة تايموصنفته 

2012حسن احمد الرئيس الثامن للسودان منذ عام 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_(%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/2012
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9_(%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Hassan_Sheikh_Mohamud--StateDept_Portrait--.jpg


 ومع الحرب الهلية بالصومال ظهر ما يسمى القرصنة بالشواطئ1991-ومنذ عام XIو
.وبلغ عددوالمحيط الهندي خليج عدن ألف كم على 200 كم و3025 تصل إلى الصوالية التي تصل

 وستين وسفينة في خليج عدن والمحيط2008السفن التي هاحمها القراصنة صوماليين منذ بداية عام 
 قبالة الساحل الشرقي لكينية لناقلة نفط وسعودية محملة بنحو2008  نوفمبر الهندي بمنتصف شهر 

 مليون دولر25 شخصاا،وطالبوا بفدية قدرها 25مليوني برميل من النفط، وعلى متنها طاقم مكون من 
للفراج عنها واوستغلت من المخابرات والوساطيل الوسرائيلية والوربية ان تكثف من تواجدها بشواطئ
الصومال وبخليج عدن لمحاصرة الصومال وارتيرية والحبشة وجيبوتي ومصر واليمن وشبه جزيرة العرب

أحد قراصنة الصوماليين 

.les Partis politiques n'y sont pas institutionnalisés-ليس بالصومال احزابا رسمية. XI1و
La plupart sont organisés sous la forme deوالموجود منها قائم على اسس قبلية ومذهبية 

Clans Tribaux ou de Milices..حزب3-الحركة الوطنية .و 2-الحركة الدمقراطية.و1 منها-
-مؤتمر6-جبهة النقاذالدمقراطي.و5-الحزب الشتراكي الثوري .و4السلم والتقدم .و

-حركات الشباب الطالباينة والقاعدية7 .وميةkوالتالصومال الموحد.وحزب السلم 
اسرائيلية,,الخاضعة لقوى عربية خليجية و 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Milice
http://fr.wikipedia.org/wiki/Milice
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1_2008
https://ar.wikipedia.org/wiki/2008
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%B9%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Sompirgnbt.jpg


 Djibuti- السياسية بجمهورية  Chapitre IXالفصل التاسع-

الف كم , وهي احدى الدول المتشاطئة على البحر الحمر واحدى دول23-مساحتها 1
و تقع على الشاطئ الغربي Le Corn d' Afrique القرن الفريقيشمالشرق افريقية و
من الغربجمهورية اثيوبية ومن الشمال  ارتيرية ،وتحدها جمهوريةلمضيق باب المندب

البحر الحمر من الجنوب الشرقي فيما تطل شرقا على الصومالوجمهورية والجنوب 
 كيلومترا فقط ولها شاطئ على20.اليمني الذي تبعد سواحله عنها بمقدار وخليج عدن

كم .كما ان مصرتقع على جنوب البحر الحمر مما جعل من800البحر الحمر بطول 
جيبوتي احدى المحطات البحرية الفرو اسيوية والعالمية منذ الزل حيث ادركها الفراعنة

من اللف الثالث قم 

نفوسها ,مليون نسمة معظمهم من المسلمين-11 و 

-يعتبر الفراعنة أول من أقام علقات مع دول القرن الفريقي حيث أن أول بعثة111و
 ستي الول حكم بينمصر فرعونمصرية بحريية كانت باللف الثالث قم خلل حكم 

قم ,كما ان1186/1292وهو ثاني ملوك السرة التاسعة التي حكمت بين 1279/1290
 كانت هي الخرى قد طورتشبه الجزيرة العربيةبلد اليمن التي تقع جنوب غربي 

علقات تجارية من مضيق باب المندب على البحر الحمر مع كل من ارتيرية والحبشة
 من جنوبي الجزيرة العربيةقبائل عربية ساميةوالصومال وجيبوتي ومصر كمانزحت 

،واستقرت بئارتيرية حيث بنتالبحر الحمر( حضرموت وعمان )بموجات متعاقبة عبر 
.)ووصلوا للبلدان الواقعة لجنوب المضيق،منها بلدأكسوم(ميناء مصوع) وشكلت (حضارة 

الدناقل شمال  إلى موزمبيق وجزيرة مدغشقر جنوبا . وكان التبادل التجاري وسيلة
 وساعدهم على ذلك (الرياحإفريقيةالتصال بين عرب شبه جزيرة العرب وبين شرق  

الموسمية،وموقع بلد العرب الجغرافي على طريق التجارة بين الشرق والغرب،حيث أقام
العرب محطات لتموين مراكبهم وتخزين بضائعهم التي كانت تأتي من داخل القارة،كما

عرف هذه الدول المطلة على البحر الحمر الفينيقيون والغريق والرومان 

-وعندما ظهرت المسيحية بفلسطين وواجهت مواجة مع اليهود والرومان خرج دعاتها1Vو
ومبشرون يجوبون المصار وكانت بلد النيل وارتيرية والحبشة وجيبوتي وبعض مناطق

شبه جزيرة العرب من محطاتها 

م اي بعد عشر سنوات من ظهور السلم كانت ارتيرية وجيبوتي620- في عام Vو
والحبشة اول الدول التي وصلتها طلئع المسلمين الهاربين من اضطهاد مشايخ واماء لهم

بمكة فنصحهم النبي محمد بالهرة ( السياسية / الدينية ) للحبشة التي كان فيها ملكا
مسيحيا (قبطيا) ل يظلم عنده احدا ,,فهاجر مائة شخص منهم بمن فيهم بعض نسائهم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%B9%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82_%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A


وكان منهم جعفر بن ابي طالب وعثمان بن عفان وقد بقي بعظهم هناك حتى بعد ان
 لليثرب التي جعلها عاصمته وسماها (المدينة) فصار من بقي من620انتقل محمد عام 

المسلمين القريشيين الوائل هم ظلئع السلم بشمال وجنوب شرق افريقية
عدلإمارة م و1415/1285امارة عفات بين واوسسوا وسلطنات وممالك إوسلمية منها ,

م التي يفخر شعب جيبوتي لكونها إمارة أجدادهم.واشرنا1577/1415بالصومال بين 
لها عندما تحدثنا عن الصومال الذي خضع لبريطانية  

التي تطل على البحر الحمر.وكانت تتكون من موانئ 1867/1554-ايالة الحبشة ( العثمانية)بين VIو
وأرض الصومال زيلع ميناء 1920 والمناطق النائية التابعة لهم.وظموا لها عام وسواكن وحرقيقو  مصوع و

مع ممثل الشيخ1918/1909الغربيةبموجب اتفاقية وقعها السلطان محمد رشاد الخامس حكم بين 
الدرويش محمد حسن كما اشرنا عند الحديث عن الصومال الذي كان تحت الحتلل البريطاني  كما

1882 الواقعة حالياا بئاثيوبية بعدان انتقلت علم هررظمت الدولة العثمانية (لبعض الوقت) مقاطعة 
ادارة ايالة الحبشة لمصرالتي خضعت لبريطانية فيما بقيت الدارة العثمانية تمتلك حاميات ضعيفة في

،بالضافة لتواجده ببلد الشام بما فيها الموانئ الفلسطينيةوالحساء البحرينشمال اليمن و

 
بسواحل البحرين البيض والحمر وتظهر فيها1867/1554خريطة تبين دائرة النفوذ العثماني بين 

شواطئ الصومال وارتيرية والحبشة وجيبوتي والصومال ومصر 

بئاحتلل مضيق1839كانت بريطانية قد احتلت الصومال واتبعته عام 1827-في عام VIIو 
باب المندب اليمني لتفرض هيمنتها على كل بلدان وامارات ومشايخ شبه جزيرة العرب

بشركة قناة السويس التي اشرفت55 اشترت كل حصة مصر البالغة /1875وفي عام 
1882شركة فرنسة ,كما قامت بريطانية عام 1869وافتتاحها عام 1859على حفرها عام 

باحتلل مصر مما ضيقت الخناق بالبحر الحمر على فرنسة التي تعتبر احدى دول البحر
المتوسط الذي ليس لبريطانية ول للمانية وللروسية وجود جغرافي فيه .

ببعض.1967/ 1883 بين)Côte française de Somalieالصومال الفرنسي )-(ساحل  V11Iو
شواطئ دول القرن الفريقي تأوسست بعد عدة معاهدات بينها وبين كل من بريطانية وايطالية

ألراضي الفرنسية لما وراء تسمى 1967 وصارت عام1946 /1883ووسلطين صوماليين بين 
1977 الفرنسية).لتصبح عام IssaوAffar بئاسم (أراضي  1977/1967 وسميت بين البحار

. جيبوتيبلدا مستقل بئاسم جمهورية 

1977/1896 ارض الصومال الفرنسي بين

 بدئات بعثات تبشيرية بافريقية1848/ 1830حكم بين  Louis Philippeوبعهد الملك 
بعثتي1853/1837الشرقية وشواطئ البحر الحمر لمنافسة التواجد البريطاني منها بين 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A3%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85_%D9%85%D8%A7_%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A3%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85_%D9%85%D8%A7_%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%84%D8%B9
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/1839وبين Roget و Jallini،و Fretبعثات 1842/1839 وبين Tmoser وبعثة Compeكومب
 ببعض مناطق شرق أفريقية وكتب عن عاداتAntoine Dadi تجول الفرنسي 1848

السكان وعن اكتشافاته بالمنطقة ودعا حكومته لضرورة الهتمام بها

من قبل اللمان قد1870 واعتقاله عام 1848وبعهد الرئيس والمبراطور نابليون الثالث الذي حكم بين 
  قنصل بافريقية الشرقية ووصل إلى (خليج تاجورة )Henry Lampert على تعيين  1857وافق عام 

وبدئا يمارس السياوسة المعهودة وهي اما تهديد او قتل او اغراء بعض القيادات والزعماء المحليين
الذين كان منهم ( احمد أبي بكر  زعيم ميناء تاجورة ) و(ديني وسلطان رهيطة )الذي وافق على

السماح لفرنسة لوستخدامه ولكن تسليم الميناء لم يتم لن( الشيخ علي شرماكي)حاكم زيلع قتل
Henry Lampert مما برر لنابليون الثالث اروسال قوة بحرية بقيادة  1859 يونيو 4 في L' Meral Flirio de

Langilوبدئا بسياوسة شراء الذم والبحث عن منافسي وخصوم  الشيخ علي شرماكي حاكم زيلع 
للقبض عليه ووساعده بذلك العميل ( احمد ابو بكر) للقبض عليه ومقتله وارغام وسكان زيلع لدفع فدية

لوسرة لمبير وفرض أبا بكر إبراهيم حاكما على زيلع.

 وقواته يقومون بمحاصرة وسكان مدينة زيلع اوستسلم له بعضL' Meral Flirio de Langilوبينما كان
شيوخها وبعض شيوخ ميناءالدنقل وطلبوا منه أن يشملهم نابليون بحمايته فاصطحب معه،لباريس

 مع الحكومة الفرنيسة معاهدة اذلل1862مارس/ اذار 11 رهيطة وقع في أحمد أبو بكر،سلطان
غير متكافئة نصت على أن يتنازله ليس فقط هو بل والسلطان ديني وسلطان رهيطة عن ميناء وخليج

 والمنطقة الممتدة من رأس علي جنوبا إلى رأس دوميرا شمال مقابل مبلغا رمزياOuboukاوبوك
 تم رفع1862 مايو 20وتافها مقداره (عشرة الف تاليزي فرنسي وهي عملة نابليون الثالث وفي 

الحاكم البريطاني لميناء وخليج عدنPlayfarفيما احتج  Ouboukالعلم الفرنسي بميناء وخليج اوبوك
 وكتب للحكومة1865/1859 بين الثانية بحكومته Palmarstonوحكومة رئيس وزراء حزب الحرار 

الفرنسية مذكرة احتجاج مفادها ان الفرنسيين اوستولوا على أراضي تابعة للمبارطورية العثمانية
حتى وان كانت غائبة  فل يستطيع أن ينكر أنها صاحبة السيادة على كل اراضيها بما فيها جيبوتي 

 وبتشجيع من الحكومة البريطانية احتج احمد باشا والي مدينة الحديدة اليمنية ضد التواجد الفرنسي
مؤكدا السيادة العثمانية على هذه المنطقة.ونهج نهجا مماثل لنهج وسابقهم للتحفظ ضد الوجود

منJhon Russelالفرنسي بالقرن الفريقي ومنهم رؤوساء الوزراء البريطانيون والحكومةالثانية برئاوسة 
وحكومة1868/1865 بين S.Stanlyوخلفته حكومة المحافظ .1866/1865حزب الحرار حكم بين 

ولكن نابليون الثالث تلقى طلبا من المبراطور الحبشي يعرض.1874/1886 بين Gladstonاللبرالي 
عليه اوستعداد بلده للتعاون معه ومنحه أراضي على الساحل،لقاء معونات عسكرية ومالية

 قرر نابليون الثالث ايفاد الكابتن1859 أكتوبر 13ليستعملها ضد ايطالية التي تناصبه العداء  ,وفي 
 الذي زار موانئ مصوع وعصب وأوبوك،وتاجورة ووقع معاهدة مع النجاشيLe Capitain Rossulرووسل

 قررت حكومة1862الذي أبدى اوستعداده للتنازل عن شاطئ خليج عادولي بمواجهة زيلع،وفي عام 
وبينما كان نابليون الثالث منشغل بحروبه ضد1868وفي عام Ouboukنابليون الثالث( شراء ميناء 

مذكرة لبلده Denis De Refourايطالية ويستعد لحرب ضد برووسية اللمانية كتب القس الفرنسي  
ينصحها بالكثار من تواجدها اللغوي والتجاري و الحربي مذكرها بانها ان ارادت تقوية وسيطرتها علىدول

شمال افريقية ودول الهند الصينية فلبد لها من دعم وجودها بشواطئ البحر الحمر وخاصة بمناء
Oubouk وقيام الجمهورية الثالثة قررئيسها الثالث 1870 ، وبعد وسقوط نابليون الثالث عام Jules Grevy

جمعية ثقافية ووسياوسية وعلى انشاء وكالتين تجاريتين1881 ان يوافق عام 1887/1879حكم بين 
الذي قررانشاء محطة للفحم،تحسبا لعدم مساعدةPaul Soliet بئاشراف  Ouboukفرنسية في 

بريطانيةلهم من مخازنها بعدن.وبدأت البوارج الفرنسية تكثر في مياه خليج عدن وفي أثناء الحرب
) اتخذت فنسا من أوبوك محطة للفحم والذخائر لتموين السفن الحربية المتجهة1885-1881الصينية (

Oubouk قررت الحكومة الفرنسية اروسال اوسطولها لحتلل ميناء 1881إلى الشرق القصى.وفي عام 
التنازل لها عن بقية ممتلكاتهأحمد أبو بكروسلطان رهيطة واجبرته على وتنكرت للسلطان  

 عهدت الحكومة الفرنسية1884 يونيو 24المحيطة به مع وسواحل خليج تاجورة حتى ميناء هرار  وفي 
دخل بمفاوضات مع الزعماء وOuboukلحتلل المنطقة وتأوسيس مستعمرة   Louis Lagardإلى  

 رهيطة و وسلطان تاجورة،اتفاقيتين وافقاأحمد أبو وسلطان وسلطانالمحليين،ووقع بنفس العام مع 
على تدعيم وسيطرة بلده Louis Lagardفيهما على وضع أراضيهما تحت الحماية الفرنسية.وعمل  

في جيبوتي، بعد ان تنبه لضرورة تغيير مركز الحكم من أوبوك حيث كان مينائها غير مهيئا للسفن
الكبرى مما تعرض من الشمال لمضايقات اليطاليين  من المتواجدين بميناء ( رأس دوميرا،) وكانوا



مكانا يقع Louis Lagardيقومون بتشجيع  قبائل الدناقل لكي ل يعملوا مع السلطات الفرنسية فئاختار 
فئاختار جيبوتيعلى طريق القوافل وبعيدا عن اليطاليين والدناقل،ويصلح بمستوى افضل للملحة 

Djibouti ومأهولة بالسكان ويعيش مهاجرين من اليمنالتي تقع ببلد العيسى،بالصومال،
بعد أن ظمنت فرنسة هيمنتها على وسلطنتي تاجورة1885وفي يناير ومصر والعثمانيين والهنود  
 ليترك خضوعهوسلطان جوباد السلطان أحمد لهيطةفيها على اغراء Lagardوأبوك التي عمل ممثلها 

 لنفوذه، وفرضعليه معاهدة مذلة جاء فيها,,خورانجارليطالية مقابل أن تساعده فرنسا على عودة 

لتعزيزروابط الصداقة التي تربط فرنسة بالسلطان أحمد لهيطة شخصياا وبالنيابة عن ورثته:1مادة 
يتعهد السلطان لهيطة بأليبرم أي معاهدة أو:2ومادة يمنح إقليمية لحكومة الجمهورية الفرنسية.

تتعهد:3ومادة اتفاق مع أي شخص دون اوستشارة ممثل فرنسو والحصول على موافقة تحريرية منه.
إذا ماوجدت الحكومة الفرنسية أن من:4ومادة الحكومة الفرنسية بحماية السلطان من (الجانب.).

المناوسب إقامة قافلة تنتهي عند قبة الخراب يتعهد وسلطان لهيطة بتحمل مسئولية حماية  القافلة،
في حالة الختلف بتفسير: 5ومادة وأن يتعاون مع ممثل الحكومة  بتنظيمها ورحيلها النظم.

حاكم أبوك وختم السلطان أحمد لهيطة Lagardمضاء-المعاهدة يلجأ للنص الفرنسي.

جاءمن رؤساء قبائل العيسي الصومالية13معاهدة مع  Lagard وقع 1885 مارس 26وفي 
 موافقة زعماء القبائل على وضع بلدهم تحت الحماية الفرنسية.:2ومادة  صداقة..:1مادة فيها.
: تتعهد الحكومة الفرنسية من جانبها بتسهيل حركة التجارة على الساحل وخاصة في3 ومادة
:تتعهد قبائل العيسي من جانبها بتقديم المساعدات بئاوستمرار لفرنسة،وعدم4 ومادة..أمبادو

التوقيع على أى معاهدة أو أى اتفاق بأىة صورة كانت دون موافقة حاكم أبوك ، وإلتعتبرالمعاهدة
 حاكم المستعمرة و(بصمات حكام القبائل وعددهم ثلثة عشر حاكماا )Lagardملغاة.امضاء. 

ولما كانت بريطانية قد اوستولت على مقاطعتي زيلع وبربرة،وايطالية بارتيرية ومناطق اخرى فقد
واتخذتها منطلقا للوستيلءعلى قبة الخراب Ouboukعملت فرنسة بدورها على التووسع في  

وتاجورةبظل غياب الصوماليين والرتيريين والحباش واليمنيين والمصريين والعثمانيين فوقع تنافس
بينها انتهى بحصول فرنسة على جيبوتي والساحل الجنوبي لتاجورة من قبة الخراب حتى رءاس

جيبوتي مقابل اعتراف فرنسة بنفوذ بريطانية على مناطق زيلع وشرقها واعدت وزارة الخارجية
Salisbury من قبل1888 فبراير 9البريطانية وثائق تحديد حدود الصومال تم توقيعها فيما بينهما في 

 الفرنسي ببريطانيةحيث تعهدت الدولتان بعدم التدخللسفيرWadgtonووزير الخارجية البريطاني 
من قبلهما وفتح طريق القوافل من زيلع إلى هررشواطئ هرربمناطق نفوذ كل منهماو عدم ضم 

Salisburوحسن معاملة الشيوخ والزعماء والقبائل الموالين والمؤيدين وتحجيم المتطرفين وأكد اللورد 
y  للسفير الفرنسيبلندن Wadgtonبأن حكومة بريطانيةوستعمل على تطمين السلطات العثمانية بانها 

وفرنسة وايطالية ل يتدخلون بشؤونها على الرغم من المياه الوسنة اغرقت عرش السلطين
العثمانيين   

 اتفقت كل من فرنسة وبريطانية على عدم تصدير الوسلحة الي (ملك مقاطعة شوا1886وفي عام 
باعت1888/1885لكي لتقع بين يدي قبائل تستعملها ضد وجودهما ولكن فرنسة لم تأخذ بها .فبين

 ألف خوذة حديدة وثلثة ألف غدارة نارية لمشاة و600  الشاعرArthure   و  التاجرSaforaله من خلل  
 بظرورة تقوية العلقات معه ليتمكن Rocheir ألف بندقية،مستفيدةمن توصيات الرحالة الفرنسي 30

من السيطرة على منافسيه من ملوك الحبشة ولضمان بقاء الفرنسيين بالصومال فكانت فرنسة
أوسرع من بريطانية وايطالية بتدعيم وسلطتها وتووسيع نفوذها على طول خليج تاجورة من ناحية،

وبدأت تووسع نفوذها جنوبا حتي )ىاحدى مقاطعات الحبشةملك (مقاطعة شوا منليكوكسب ود 
 القنصل الفرنسي في هرر وقع وسرا مع حاكمها ( أبيHenriزيلع،الخاضعة للنفوذ البريطاني حيث ان 

بكرباشا ) (معاهدة )حماية فرنسية نظير مبلغ من المال وعلم بها القنصل النكليزي فأمر بألقاء
القبض على أبي بكر باشا الذي لجأ للقنصلية الفرنسية التي أعلنت الحماية عليه، فتأزمت العلقات

بين القنصلين وكادت تنشب حرب بين الدولتيين بشأن مقاطعة زيلع فتبادلت وزارتا خارجية بلديهما
 والساحل الصومالي خليج تاجورةمذكرات بشأن 1888في فبراير 

 Salisbury -Ministre des Affaires Exterieres -London  
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وسيادة الماركيز,,كان لي الشرف في الحديث مع وسيادتكم بشأن حقوق كل من فرنسة
وبريطانية في خليج تاجورة ووسواحل الصومال بناء على رغبة حكومة المبراطورية الفرنسية
وحكومة جللة المبراطورة البريطانية،وبعد أن تبادلنا وجهات النظر بجو من المودة والصداقة

 اعتبار الخط المستقيم الذي يبدأ من الساحل من1تمكنا  الوصول للتفاق على المور التالية..
،بيوكابويا،ومنها يتابع الخط وسيره لطريق القوافل عند أياوسويننقطة مقابلة لبار هارد حتي 

ومنها يساير طريق القوافل -زيلع- هرر-مارا بجلدبسيا،على أن يكون فاصلا بين الراضى التي
 مشاعااأبارهاردتحت الحماية الفرنسية،وتلك التي تحت الحماية البريطانية،واعتبار منطقة 

 -تعترف الحكومة البريطانية بمحميات فرنسة على وسواحل تاجورة الواقعة للغرب2بينهما .و
من الخط المذكور بما في ذلك جزر موشا،وجزيرة باب الواقعة  بالخليج وعلى القبائل والفروع
بالمنطقة المحدودة وسابقاا .كما تعترف الحكومة الفرنسية بمحميات بريطانية على الساحل

3الواقع شرق هذا الخط حتي بندر زياد وعلى القبائل والفروع بالمنقطة المحددة وسابقاا.و
4تتعهد حكومة فرنسة بمنع أى تدخل بشرق الخط المذكور كما تتعهد بريطانية اللتزام به و
-تتعهد الحكومتان بأل تحاول أحدهما ضم مقاطعة هرر ولتتخلي الحكومتان عن مقاومة اية

 -حرية التجارة على طريق القوافل من5محاولت من دولة أخرى للحصول على حقوق فيها.و
 تتعهد الدولتان بعمل اللزم لمنع تجارة الرقيق ومنع6زيلع الي هرر للدولتين وللهالى.و

 -تتعهد حكومة بريطانية بإحترام معاملة الشخاص7اوستيراد الوسلحة الخاضعة لسلطانهم.و
الذين تحت حمايتها وسواء كانوا رؤوساء أو أفراد قبائل ممن وسبق أن كانوا تحت الحماية

الفرنسية كما تتعهد حكومة فرنسة من جانبها بحماية الرعايا والقبائل الذين تحت حمايتها.
وفي حالة الموافقة على ما جاء بهذه المذكرة أكون شاكراا لو تفضلتم بتوقيعها والعمل على

 -1888 فبراير 9 السفير الفرنسي بلندن Wadinigtonتصديقها 

 وضعت فرنسة مستعمراتها في بشرق أفريقية تحت دارة موحدة ومقرها1896وفي عام 
الصومال الفرنسي واتخذت جيبوتي مقرا للحاكم الفرنسي يعاونه موطفون ويخضعون جميعا
لوزارة المستعمرات الفرنسية،واتسمت الدارة الفرنسية كما بمستعمراتها بشرق أفريقية
وعلى عكس النكليز بئاوستخدام القسوة ضد الهالي الذين حرموا من الحقوق السياوسية

( اللغوية والثقافية و الملكية ومن والشتراك بإدارة بلد هم واتبعت هنا ايظا ما تسميه
  اي فرض اللغة والثقافة والتقاليد والنظم والتاريخ بما تسميهIntegrationوسياوسة الندماج

بفرنسة الم وفرنسة الكبرى بهدف طمس ثقافات وحضارات الشعوب المغلوبة على امرها
وتكوين نخب محلية انتهازية وعميلة تقبل نفسياتها التراث والقيم الفرنسية .ولكنها لم تنجح
حيث لقت رفضا ومقاومة متعددة الشكال من رعاياها اهل البلد الصليين ومن بعض الكتاب

. الذي دعا لما عرف بسياوسة المشاركة جول هارموندالذين يطلق عليهم يساريون منهم 

تشرفت بئاوستلم مذكرة وسعادتكم بشأن التنظيمات التي  Wadinigtonالسيد السفير  
اتفقنا عليها بخصوص حقوق كل من بريطانية العظمى وفرنسة بخليج تاجورة والساحل

الصومالي.ونص (التفاقية هي:نفس البنود السابقة )ويسرنى اعلمكم بأن حكومة جللة
الملكة وافقت عليها ووستعتبر ارتباطاا بين الدولتين من وقتنا هذا.وبناء عليه اوستطيع أن أوسجل

أنني أدركت أن المادة الثالثة من التفاقية تخول حماية أى من الفريقين للمواطنين الذين
بحماية الفريق الخر،وأن وسيادتكم موافقون معي على هذه النقطة كما بدا بالحديث الودى

Salisburyبيننا.

 خضعت فرنسة للحتلل اللماني مما دفع كل الحركات الوطنية1944/1939وبين 
للشعوب الخاضعة لها ان تتحرك مطالبة بئاصلحات ادارية او حكم ذاتي او استقلل
وكانت الحركة الوطنية بجيبوتي برئاسة (محمود فرح الحربي) قد طالبت بئاصلحات

ثقافية وارضية و سياسية وادارية 

 صار الجنرال ديكول رئيسا للجمهورية واعد دستورا فرنسيا جديدا اكثر1958وفي عام 
انفتاحا على المستعمرات التي خيرها بالبقاء داخل فرنسة اوالستقلل ولحظ بئان

غالبية الشعوب تطالب بالستقلل مما عانى من صراع كبير مع القوى اليمينية بلده التي
رفضت الستجابة لمطالب الشعوب فاندلعت حروب تحرير عديدة ضد فرنسة بالهند

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D9%84_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1


 مع شطرها الجنوبي وكوريه1975الصينية (كمبودية وفيتنام الشمالية قبل توحدها عام 
الشمالية التي ل زالت تناب العداء شقيقتها كورية الجنوبية ) وبشمال افريقية ( الجزائر

وتو نس والمغرب وموريتانية) ودول من افريقية الغربية 

وعلى صعيد الصومال الفرنسي ( العفر والعيسى او جيبوتي) جيبوتي فقد قررت فرنسة
اجراء استفتاء لنتخاب من يمثلها بالبرلمان الفرنسي بباريس الذي كان يشبه1958عام 

1918/1908مجلس المبعوثيين العثماني الذي اقره حزب الوحدة والتركي العثماني بين 
لنتخاب نواب من الوليات التابعة لهم ليحضروا للبرلمان العثماني باسطانبول كما

سنشير لذلك عند الحديث عن الدولة العثمانية فاز(محمود فرح الحربي )لينظم لنواب
المستعمرات الفرنسية بباريس فيما فاز محمد فتحي ليكون ممثلها بمجلس الشيوخ

الفرنسي باريس  

 التي كانت تعرفجيبوتي،قررت الدارة الفرنسية اقامة استفتاء في 1958وفي عام 
 حول النضمام لدولة الصومال أو البقاء تحت الحماية الفرنسية،وجاءتالصومال الفرنسي

عفارنتيجة الستفتاء برغبة غالبية الشعب بالبقاء تحت الحماية الفرنسية.لكون ( عشيرة 
العربية ) التي تكون غالبية سكان جيبوتي،والسكان الهنود و الوروبيين صوتوا لصالح

بقائها تحت الحماية الفرنسية في حين كانت اغلب الصوات التي صوتت ضد البقاء تحت
السيادة الفرنسية من أبناء الصومال الراغبين بحقيق وحدة كبرى للراضي الصومالية

المتفرقة وكان يقودهم (محمود فرح الحربي) رئيس وزراء ونائب رئيس الحاكم الفرنسي
،و(اغتيل بعد عامين منعشيرة عيسىالعام الصومال الفرنسي،وهو صومالي ومن 

الستفتاء بحادث مدبر بتحطم طائرة.

استبدل الفرنسيون اسم جيبوتي لسم العفر والعيسى وهما اسمان1977/1967وبين 
قررت الدارة الفرنسية بعهد1977لقبيلتين عربيتين واستمروا يحكمونها وفي مايس 

استفتاء حول بقاء او استقلل1981/1974  حكم بين Giscard D'Estainالرئيس اليميني 
الصومال الفرنسي عن فرنسة وجاء الجواب هذه المرة بصالح الستقلل الذي صادق

By Bethwell Ogot,Estrain Africa.//انظر1977حزيران 27عليه البرلمان الفرنسي في 
from the sixteenth to the eighteenth century

`بئاقاليمها الخمسةحيث جرت انتخابات1977 حزيران 27- جمهورية جيبوتي منذ IXو
سنوات وانتخاب رئيسا للجمهورية بشكل مباشر. وصار5عضوا لمدة 65برلمانية لنتخاب 

،وهو صومالي من عشيرة العيسى ومدعوم من فرنسة،أول رئيسحسن جوليد أبتيدون
1991لجمهورية جيبوتي وبقى يحكم حتى عام 

أقاليم جيبوتي الدارية 

السلمي  انظمت جمهورية جيبوتي للجامعة العربيةو ومنظمة المؤتمر 1976  وفي عام 
فرنسي وامريكي مزدوج  منظمة الوحدة الفريقية..غير انها بقيت تخضع عسكريا لنفوذ 

يتمثل بوجود قاعدتين عسكريتين دائمين على شواطئه تراقب الشاردة والواردة التي قد
تجرء على مضايقة اسرائيل .

اهم الحزاب بجيبوتي هي .حزب التجمع الشعبي من أجل التقدم .والحزب-Xو
الجمهوري .و الحزب الوطني الدمقراطي .و حزب التجديد الدمقراطي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1991
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%AC%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%A3%D8%A8%D8%AA%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Bethwell_A._Ogot&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Bethwell_A._Ogot&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1958
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Djibouti-regions-ar.png


La Repebublique Federale des.السياسة بجمهورية جزر القمر  Chapitre Xوالفصل العاشر 
Comoros,,

-تقع على الجنوب الشرقي من المحيط الهندي على مقربة من قناة موزمبيق و1
موهيلي،وأنجوان  القمر الكبرى ومدغشقر والسيشيل وتتكون من اربع جزر رئيسية هي 

.الجزيرة التي فضلت البقاء تحت السلطة الفرنسية لوسباب اقتصادية ومايوت

ارخبيل جزر القمر 

وهي ثاني اصغر دولة افريقية بعد الرئاس الخضروعاصمتها كمم1870-مساحتها IIو
موروني 

الف ويتكونون من افارقة وهنود وعرب وفيها جالية كاثوليكية فرنسة .750-سكانها IIIو

-لغاتها.القمرية مجموعةلهجات اقرب للسواحيلية والعربية اللغة الثانية الرسميةIVو
والفرنسية لغة السياسيين والمثقفين والتجار تعتمد على الصيد والغابات ونسبة البطالة

40فيها /

 بئان النسان وصلها منذ القرن السادس م حيثأنجوان-يشير أول موقع أثري بجزيرة Vو
 واندونيسيةماليزيةسكانها الوائل بحارة وصيادون من العرب الذين أبحروا من اليمن و

) وصارالسواحليون.وسلطنة عمان ومن سواحل افريقية الشرقية (ومدغشقر المليوو
لهم ثقل ونفوذا يسمى (النفوذ السواحلى والستيطان )بمرحلة الدمبيني بين القرنين

مستقلة ,وبين القرون الحادي عشر للخامسالتاسع و العاشر م وكانت كل جزيرة قرية 
 وتجار وسلطنة مسقط وعمان وتوسعتمدغشقرعشر، ازدهرت التجارة مع جزيرة 

المدن,

 بهذه الجزر.حيث مثلالسلم-التجار المسلمون العرب والفارقة هم الذين نشرو VIو
غيرها من المناطق الساحلية من محطات طرق التجارة السلمية الولى لنها تقع على

 وزداد النفوذزميبابوي ومنفذ لذهب وموزمبيق كيلواطريق البحر الرئيسي بين طول 
مان تحت حكم سلطنةزنجبارالعربي فيها مع توسع دور   عو

1975/ 1841-خضعت جزر القمر لفرنسة بينV1Iو

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%BA%D8%B4%D9%82%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%BA%D8%B4%D9%82%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%88%D9%86_(%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88%D8%AA
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مدغشقر بدأ بعض المحاربين من 1793م مرت بها بعض السفن البرتغالية وفي عام 1505في عام 
بشن غارات على الجزر من أجل الحصول على الرقيق ثم قاموا بالوستيطان بالكثير من المواقع.

 وقام بغزو الجزائر بدأ ظهور السفن1848/1830حكم بين  Louis Philippe وبعهدالملك1841وفي عام 
التجارية الفرنسية ببعض شواطئ جزر القمروخاصة (جزيرة مايوت ) بعهد الملك المالجاشي تمكن

Anderien Tssoli اتفاقية عليه تنازل بموجبها عن الجزيرة  لفرنسية فرض 1841 في ابريل/ نيسان

 تم اضافة (جزيرة موهيلي) للحماية الفرنسية بعهد ملكة الجزيرة ( وساليمبا1886وفي عام 
 وافق السلطان وسعيد علي التنازل عن (جزيرة القمر الكبرى) للقوات1886موشيمبا.) وبنفس عام 

.التي تنازل ايظا عن جزيرة أنجوان للنفوذ الفرنسي.1909الفرنسية وبقي يحكم رمزيا حتى عام 

1897 السلطان وسعيد علي عمر وسلطان جزر القمر الموحد عام 

:بالفرنسية جزر القمر (صارت1913/1906 حكم بين Armand Fallieres وبعهد الرئيس 1912وفي عام 
Les Comores  مستعمرة فرنسية (

تم وضعها تحت ادارة الحاكم العام الفرنسي بمدغشقر حيث صارت جزر القمر محطة1941وفي عام 
حيث قللت1869 عام قناة السويسللسفن الفرنسية العاملة مع الشرق القصى والهند حتى افتتاح 

بشكل كبير عبور السفن خلل (قناة موزمبيق.) وكانت السلعة الرئيسية التي تصدرها جزر القمر هي
  والسيزال ،والكاكاو والبن والفانيليا إيلنج.قبل تشجيع زراعة جوز الهند

وبعهد1973ففي عام كجمهورية فدرالية. 1975سبتمبر / ايلول5 في -استقللهاVI1Iو
 توصلت السلطات الفرنسية مع سلطين جزر1974/1969الرئيس بومبيدو حكم بين 

اعلن1975يوليو 6 .غيران البرلمان المحلي للجزر قرر في 1978القمر لستقللها عام 
 عن التصويت. مايوتعلى استقللها حيث امتنع نواب جزيرة 75استقللها بئاغلبية /

وعندما تم إجراء الستفتاءات بالجزر الربعة.وصوتت ثلثة منها لصالح الستقلل فيما
صوتت مايوت ضد ه وبقيت تحت الحكم الفرنسي.فأعلن أحمد عبد ا استقلل (جمهورية

بالخامس من République Fédérale Islamique des Comores(جزر القمرالسلمية الفدرالية 
1984/1974 بعهد الرئيس اليميني جسكار دستانت حكم بين  1975سبتمبر من عام 

Jaquesبمساعدة من Bob Denard قام المرتزق الفرنسي 1975وفي أغسطس من عام 
Foucard من منصبه عن طريق انقلبأحمد عبد ا والحكومة الفرنسية بخلع الرئيس 

الذي تم خلعه.سعيد محمد جعفرمسلح واستبداله بعضو الجبهة الوطنية المتحدة المير 
علي صويلح لصالح وزير الدفاع 1976في يناير 

من صوت سكان مقاطعة مايوت ضد64 جرى استفتاء وصوت /1974وفي ديسمير 
الستقلل عن فرنسا ،

. المم المتحدة بمنظمة 143 أصبحت جزر القمر العضو  1975وفي نوفمبر عام 
كما صارت عضوا بجامعة الدول العربية والمؤتمر السلمي ومنظمة الوحدة الفريقية 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDsQFjADahUKEwjGwJiCorPHAhWFuBQKHdCiDLw&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FBob_Denard&ei=_3nTVYbFC4XxUtDFsuAL&usg=AFQjCNH7p8O-YlE596aeSIqOyH130mtOug&bvm=bv.99804247,d.d24&cad=rja
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%83%D8%A7%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D9%8A%D9%84%D9%86%D8%AC_%D8%A5%D9%8A%D9%84%D9%86%D8%AC&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1909
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%BA%D8%B4%D9%82%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1793
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Franz_Sikora_038.jpg


99,4 كان الستفتاء الثاني الذي صوتت فيهبقية الجزر الثلثة بأغلبية /1976وفي فبراير 
لجرئات سميتالصالح الستقلل برئاسة العقيد علي صويلح الذي اتخذ عددا من 

 قررت حكومة الرئيس جسكار دستان1978 مايو 13اصلحية اغضبت فرنسة,وفي 
 للطاحة بالرئيسPob Dinardوبالتنسيق مع حكومة جنوب افريقية العنصرية عادةتكليف   

صويلح وإعادة الرئيس عبد ا الذي شهد عهده القصير سبع محاولت انقلب لسياساتها
République Fédérale(الستبدادية والرجعية بئاسم السلم حيث غير اسم الدولة إلى 

Islamique des Comores( واستمر بالحكم حتى عامجمهورية القمر التحادية السلمية أي.
 بنزع سلحPob Dinard عندما خشي من حدوث انقلب فقام فكلف امر حرسه 1989

القوات المسلحة. فئاغتيل بإطلق صاروخ مضاد للدبابات على غرفة نومه وقرر
جنوب إفريقية  لدولة Bob Denardالفرنسيون نفي  

صار سعيد جوهر الخ الكبر غير الشقيق لصويلح ريئسا حتى عام1995/1989وبين 
وحاول القيام بئانقلب آخر. فئارسلت حكومة الرئيس Bob Denardحيث عادالمرتزق   1995

 وبعهد1993 الفرنسية وفي عام )واعتقلوه ونفوه لمقاطعة ( ريونيونمتران جنودا 
الرئيس سعيد جوهور انظمت جمهورية جزر القمر لمنظمة جامعة الدول العربية لتكون

العضو الثاني والعشرين والخير فيها حتى الن كما موضح بالجدول بادناه

ا عن طريق انتخابات.شكلية وحكم منذ عام محمد تقي عبد الكريموالرئيس  1996 رئيس 
تاج الدين بن سعيد.وخلفه الرئيس المؤقت 1998حتى وفاته في نوفمبر عام 

2004/1938.عاش بين مسوندي

2007/1929عاش بين Bob Denardالمرتزق الفرنسي 

موهيلي وجزيرة أنجوان وبعهد الرئيس الفرنسي شيراك أعلنت جزيرة 1997وفي عام 
استقللهما عن جزر القمر وطالبت البقاء تحت الحكم الفرنسي لكن شيراك رفض طلبهما

مما أدى لمواجهات دموية بين القوات التحادية والنفصالية

 رئيس أركان الجيش بئانقلب واستولى علىغزالي عثماني قام العقيد 1999وفي أبريل 
ا بالرئيس المؤقت مسوندي وهو النقلب الثامن عشر بجزر القمر منذ السلطة مطيح 

 بيد أن غزالي فشل بتعزيز سلطته وإعادة فرض السيطرة على1975الستقلل عام 
،بفرضإمبيكي تحت رعاية رئيس جنوب إفريقية التحاد الفريقيالجزر وقامت منظمة 

عقوبات على أنجوان للمساعدة بعقد المفاوضات والتوصل للصلح.وتم اعادة تغيير السم
الرسمي للدولة إلى (اتحاد جزر القمر) اي رفع اسم السلم عنها وتم اقرار نظام

سياسي يقر مبدئا اللمركزية و الحكم الذاتي لكل جزيرة بالضافة للحكومة التحادية
بئانتخابات على2004/1939شارك غزالي عثماني عاش بين 2000للثلث جزر. وفي عام 

 حكم خللها بطريقة استبدادية وقام2006منصب رئيس الجمهورية وفاز فيها.حتى عام 
 لصالح 2006بتغيرات دستورية على امل انتخابه من جديد غير انه فشل بئانتخابات عام 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%83%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%87%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDsQFjADahUKEwjGwJiCorPHAhWFuBQKHdCiDLw&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FBob_Denard&ei=_3nTVYbFC4XxUtDFsuAL&usg=AFQjCNH7p8O-YlE596aeSIqOyH130mtOug&bvm=bv.99804247,d.d24&cad=rja
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AA%D9%82%D9%8A_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85&action=edit&redlink=1
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDsQFjADahUKEwjGwJiCorPHAhWFuBQKHdCiDLw&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FBob_Denard&ei=_3nTVYbFC4XxUtDFsuAL&usg=AFQjCNH7p8O-YlE596aeSIqOyH130mtOug&bvm=bv.99804247,d.d24&cad=rja
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9


 بمقاطعة1958وهو من مواليد 2011/2006 .حكم بين أحمد عبد ا محمد وسامبيوالرئيس 
 لمدة عام.واستطاعبالسودان أم درمان سنوات بمكة وفي جامعة 4انجوان ودرس لمدة 

لجزر القمرأن يجمع حوله قاعدة جماهيرية تمكين من خللها أن يصبح (أول رئيس منتخب 
 اعلن بأن المذهب الجعفري بجزر القمرهو2008) .وفي عام 1975منذ استقللهاعام 

المذهب الرسمي  . 
 

 وزوجتيهماأحمد سامبي والرئيس باراك أوباماالرئيس المريكي 

الذي كان يعمل مع الشرطة الفرنسيةمحمد بكار استولى العقيدالمتقاعد 2001وفي عام 
بمقاطعة امجوان على السلطة الرئاسية .وقام بتعذيب مئات الشخاص خلل فترة

 ليؤكد شرعيته التي رفضتها الحكومة2007رئاسته .كماقام بإجراء تصويت في يونيو 
التحادية  والتحاد الفريقي 

 قام مئات من جنودجزر القمر و التحاد الفريقي بالستيلء على2008 مارس 25وفي
جزيرة أنجوان التي يحكمها المتمردون،ولقوا ترحيبا من السكان على الرغم من مقتل

وجرح بعض المتمردين وهرب محمد بكاربزورق بخاري سريع لجزيرة مايوت الخاضعة
لفرنسة بالمحيط الهنديمما اثار انتقادات  لفرنسة

 بجزيرة موهيلي1962 وهو من مواليد 2011والرئيس الصيدلي  (خليل ظنين)  منذ عام 
وحصل على ليسانس صيدلة من فرنسة وكان رئيسا لجزيرة انجوان ونائباللرئيس وفي

28 شارك بالنتخابات الرئاوسية وحصل بالجولة الولى على أعلى نسبة وهي /2011مايو/ مايس 
 وصارأول رئيس لجزر61وبالدورة الثانية واجه كل من محمد وسعيد فضل وعبد الجبار وحصل على /

جزيرة موهيليالقمر من 

 ذات الغالبية السلمية وفيها حواليMayotteانفصلت منهاحزيرة 2011-في عام VIIIو
 لفرنسة حيث اصبحت احدى محافظاتهاوتشرف عليها الدارةمائة الف نسمةوانظمت

La Reunionالفرنسية بمقاطعة  

-الحزاب بجزر القمر  حزب الستقلل الجبهة الوطنية المتحدة والتحاد الدمقراطيIXو
والتجمع من اجل الدمقراطية والتجديد والحزب الجمهوري وحركة( باوباب)

 دول الجامعة العربية الثلثة والعشرين

الدولةالرقم
 السكان

2015مليون  
مساحه

كم
سنة

النضمام

1945م ك1م90,000 .مصر ج1

450،0001945م35،000 العراقج 2

185،0001945م23،000ج.وسورية3

11،0001945م4،500ج.لبنان4

92،0001945م6،500م.الردن 5

2،2501945م31,5 سع   م.6

528،0001945م23,5 ا ج اليمن7

6،6001،7501953ج.ليبية8

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%87%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1962
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%83_%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85_%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1958
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Ahmed_Abdallah_Mohamed_Sambi_with_Obamas.jpg


9
ج س

الشمالي.
عد انفصالب

1956م ك1،900مليون31

710،0001958مليون34 المغربم10

163،6101958م11،000ج تونس11

12
امارة
17،5001961م3،000الكويت

1962مليون392،500ج.الجزائر13

1971الف700الف738م البحرين14

1971الف11مليوندولة قطر 15

16
ا ع م
85،0001971م2,5السبعة

17
وسلطنة 

مان 310،0001971م3عل

18
ج 

1973م ك3،5001،000موريتانية

19
ج 

10،250638،0001974الصومال

20
دولة 

28،0001976الف6،550فلسطين

21
ج

75023،2501977 جيبوتي

22
ج .ج

775،0002،2001993 القمر 

المجموع
.مليون.400

تقديرات(
2015(

 م كم15,5

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%8F%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%8F%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86


..السياسة ببعض الدول السلميةLa QUATRIEME PARTE-.الباب الرابع 



Pers/Iran السياسة ببلد فارس / ايران.Chapitre Iالفصل الول-

I- ايران و تعتبراحد المواطن الرئيسة للشعوب الرية التي تسمى ايراسية اوالوربية1935بلد فارس التي سميت منذ عام
أذربيجانو ميل مربع.ويحدها من الشمال كل من ارمينة 650كمم /1500ومساحتها الحالية ,Eurasiaالسيوية 

/1875التي كانت تابعة بين كازاخستان بحر داخلي) وتحدهامن الشمال الشرقي ( بحر قزوينوتطل على  وتركمانستان
وخليج/ الفارسي الخليج العربيومن الجنوب  وباكستان  أفغانستانمن الشرق كل من  ولروسي1991
ومن الشمال الغربي تركية  العراق ،ومن الغربعمان

  وهم من عدة قوميات اهمها الفارسية والكردية والفغانية والعربية والمغولية2015مليون حتى عام 75-سكانها 11و
والتركية 

- الديان .متعددة منهم I11و

 الذي عاش بالقرن السادس قم وشملت شمال غربZarathoustra/Zoroastreاول-االزرادشتية ,التي دعا لها زرادشت  
)  وكتبت بلغة( افيستك اوالزند ) ,وهو علىL' Avestaبلد فارس والتي هي الن افغانستان واوزبكستان وكتب كتابا سمي (

Il est (اله العقل خالق الكون والشياء الجميلة والخير )وملئكته الستةAhura Mazdaشكل حوارات مع الله
entourne par six entites dits les Amesha Spenta وتبنى الفكر والمعتقدات الزرادشيتة المير Ohrmazd fils

de Zurvanللتصدي لخيه ه  Ahriman وهو اخيه توءمه الذي يمثل عنصر الشر Prince du mal وتم اتلف معظم L'
Avesta قم وبقي يتداول شفهيا حيث تبناه الساسانيون بعهد شاهبورالثاني الذي حكم333 اثناء غزو السكنر لبلد فارس عام

 على جمع وكتابة ما انفقد منLe Clerc Mazdeenم شجع رجال الدين المزدكية 325 وشجع منذ عام 379/310بين  
 يضطهدون المسيحيين الذين اعتبروهم عملء337كتابه السابق فكتوبو اثني عشر جزئا تمثل شرحا لهوبدؤوا منذ عام 

للمبراطورية الرومانية الغربية التي كانوا بصراع جغرافي وثقافي معها حيث كان شاهبورالثاني نفسه قد قام  بمحاصرة مدينة
 بالقسطنطينية وصار331  ولد عام Julien l وConstance IIوتصدى للمبراطور350و 346و338نصيبين بالعوام 
 على الضفاف الغربية لنهر دجلةوبالقرب من عاصمة الساسانيين المدائن بجنوب غرب363 وقتل عام 361امبراطزرا عام 

 المبراطور  الذي وقع اتفاقية سلم مع شاهبو الثاني الذي حصل على خمسة مقاطعات من بلدJovienبغداد  وحل محله
 لقبائل الهون بالقوقاز377الشام واسية الوسطى والجزء الشرقي من بلد الرافدين والهيمنة على ارمينية وتصدى عام 

واضطهد المسيحيين على انهم عملء المبرطورية الرومانية وبقيت الزرادشتية ديانة بلد فارس حتى احتللها من قبل العرب
الفيلسوف اللماني منNietzcheم ولم يبق منهم ال اعداد قليلة ل تتجاوز الخمسين الف وقد استلهم 636المسلمين عام 

 كما اشرنا بالباب الولAinsi parlait Zarathoustraالفركر الزرادشتي وكتب كتابا فلسفيا سماه هكذا تكلم زرادشت 

قم حيث احتل الملك الفارسي الخميني( قورش الول ) بلد بابل وقضى على539 وثانيا-اليهود,,الذين تواجدوا فيها بعيد عام 
قم نبوخذ597قم وسمح لمن يرغب من اليهود الذين سباهم عام 331/539الدولة الكلدانية وبقيت متنفذة ببلد الرافدين بين 

قم حيث احتل بلد الشام بما فيها فلسطين التي فيها عددة ممالك منها (مملكتي يهوذا واورشليم)597نصر بحملته الولى عام 
قم بما يعرف (السبي البابلي) واسكنوهم بمملكتيهما وتم نفي اليهود بعدة مناطق منها بشمال شرق586وفي حملته الثانية لعام 

العراق منها خاصة 

 موسماها الراميون باسم ( اورهي) واليونانيون (كاليرهو اي215قم 600(الحيرة )بشمال غرب بلد الرافدين وعاشت بين
م اسقطها المبراطور الروماني( كاكال) الذي اخضعها لرومة وهي الن جزء من جنوب شرق تركية216الحسناء), وفي عام 

قم وتبعه127/132قم صارت الرها مملكة على يدي اريو الملك (اريواي السد)حكمها بين 132وتسمى( اورفة ) وفي عام 
ستة ملوك هم عبدو بن مزعور وايراداشت وبكرو الول وبكرو الثاني وابجرالول والثاني والثالث والرابع و(ابجر الخامس)

 بعدالميلد وكان مريظا وسمع بان المسيح يشفى المرضى فكتب له يدعوه لزيارة مملكته وكتب له المسيح50قم و4عاش بين 
 وحكم بعده  خمسة عشر ملكا166/164ابجرالثامن) حكم بين (بانه سيرسل له احد تلميذه وصارت مسيحية حيث ان ملكها 

(العمادية ) التيم وكانت من بين المدن التي ادخلها المؤرخ بلينيوس من المدن العربية المضرية وتسمى ايظا 216حتى عام 
ومنها (امارة كم شرق الموصل وكانت بقعلتها المشهورة حصنا للكراد 180 وتبعهد Amatكانت تسمى بالعصرالشوري

م ملها معتز الذي اندحر امام المبراطور الوماني تراجان و(امارة حمص) على نهر العاصي115سنجار) التي حكمها عام 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86


و(امارة ميشان )او ميسان باسفل البصرة ,ويتركزوجوداليهود ببلد فارس / ايران  بعدة مدن منها صفهان وطهران خاصة ول
 الف يتركز نشاط اغلبهم بالحقول العلمية بما فيها الطب والصيدلة والثار والداب 50يزال منهم حتى الن اكثر من 

 باسية الصغرى التي كانت تابعة1179 / يلحظ  الجغرافي يعقوب عبد ا الملقب  شهاب الدين الرومي( الحموي) ولد عام 
للمبراطورية البيزنطيةوقام بجولت بحثية بكل من من شبه جزيرة العرب وبلد الشام وخاصة حلب ومصروالعراق وخاصة

Dictionnaires desومعجم الدباء  Dictionnaire  des Paysالموصل وخراسان وخوارزم بكتابيه معجم البلدان 
Lettres ونقل عن د, احمد سوسة بكتابه مفصل854 / انظر سورديل بكتابه قاموس تاريخ السلم ص 1229 وتوفي عام

,ود,جواد علي بكتابه المفصل بتاريخ العرب قبل السلم ود, صالح احمد743و 589تاريخ العرب واليهود مصدر سابق  ص 
علي بكتابه محاضرات في تاريخ العرب ,وجورجي زيدان بكتاب تاريخ العرب قبل السلم وسليمان الصايغ بكتابه تاريخ

الموصل 

قم صارت الرها مملكة على يدي اريو الملك132ميلدي ,,ففي عام 50 وثالثا- المسيحيون ( النساطرة خاصة ) منذ عام 
قم وتبعه ستة ملوك هم عبدو بن مزعور وايراداشت وبكرو الول وبكرو الثاني127/132(اريواي السد)حكمها بين 

 بعدالميلد وكان مريظا وسمع بان المسيح يشفى50قم و4وابجرالول والثاني والثالث والرابع و(ابجر الخامس) عاش بين 
المرضى فكتب له يدعوه لزيارة مملكته وكتب له المسيح بانه سيرسل له احد تلميذه وانتشرت فيها المسيحية حتى ان ملكها

م  ويشير المؤرخ الطبري بئان216 صار مسحيا وحكم بعده  خمسة عشر ملكا حتى عام 166/164ابجرالثامن) حكم بين (
م كان اول من تنصر من ملوك العرب من بني لكندة بالحيرة ونشط النساطرة بعهد328/288الشاعر امرؤ القيس عاش بين 

م وتزوج من هند النصرانية كما ان ولده النعمان بن المنذرعاش بين562/513الملك المنذر بن ماء السماء عاش بين 
م اعتنق المسيحية وساهم بنشر المسيحية ببلده التي بنيت فيها عشرين مقرا دينيا وشكلوا( اسقفية الحيرة )506/583

ارتبطت ب(بطريرياركية النساطرة بمدينة طيسفون) جنوب بغداد على الضفة الشرقية لنهر دجلة , كما نشطت بالحيرة حركة
م418واشتهر من ابنية المناذرة( قصرالخورنق )الذي بناه عام الترجمة من اليونانية للسريانية التي كان يتكلم بها النساطره 

(المهندس الرومي الشهيد سنمار ) بئاسم النعمان اللخمي لموله الساساني وهول يقل جمال عن (قصرالسدير )الذي كتب
عنهما شعراء الجاهلية العرب واعتبروهما من عجائب الدنيا الثلثين وبقي سبايا بابل اواليهود النساطرة ويتكلمون اضافة
للكردية (اللهجة الرامية الغربية) التي كانوا يتكلمون لها قبل سبيهم ولذلك اهتمت المؤسسات الصهيونية ودولة اسرائيل

ومسيحيو 2003 واكملت من بقي منهم بعيد غزو العراق عام 1950يعملون على اعادتهم كلهم اوبعضهم لفلسطين منذ عام 
بلد فارس الن هم  بحدود نصف مليون من كل المذاهب السريانية والكلدانيةوالكاثوليكية 

 من الذين تشيعوامنذ القرن75منهم /98بعد الميلد وهم بنسة /636ورابعا المسلمون ,,منذ الغزو السلمي لبلد فارس عام 

السادس عشر 

وخامسا -السماعلية,الفاطميين وهم قلةايظا 

وسدادسا -البهائية ,وهي دين جديد يدعو لنبي جديد هو البهاء وهي دين ممنوع بايران 

 اعراقا متعددة منها الفرس والبلوش والفغان والمغول بشمال بشرق البلد-شعوبها,,بحكم قدمها تظم بلد فارس IVو
والكراد بشمال غربها والتركمان والعرب بجنوب غربها وجورجيون وارمن وغيرهم 

 طغت على اللغاتلغة غيرمعترف بغالبيتها لن الفارسية الجديدة  لغاتها ,يوجد حاليا بئايران أكثر من ثلثين-Vو
 للغات الذرية والتركمانستانية والبلوشية والسيستانيةاضافة. والبلوشية مع النتعاش النسبي للكردية والعربية الخرى

والعبرانية،والرمينة والناتية والشورية،والكلدنية،والمندائية والبختارية المازندرانية) الخليجية(والقشقاية واللرية والبندرية 

.والديلية والتالشية،واللكية،والكلكية

 اهم ممالك / سللت ببلد فارس/ ايران-VIو

 انتشرت بمنطقةحضارةبمعنى الرض العالية  عيلمقم .539/2700بين  Les Elamitesالعيلميوناول-

( خوزستان ) بالعربي والحوازبالفارسي الواقعة جنوب غرب بلد فارس الملصقة لبلد سومر ببلد الرافدين حيت تتشاطئا

الحضارتان على ملتقى نهري دجلة والفرات اللذان يصبان نهرا واحدا ثم يصبان بالخليج المتصل بالبحرالحمر وبحرعمان

ومنهما للمحيط الهندي..,ومثلما كانت بلد سومر فيها عدة مدن/امارة شبه مستقلة عاصمتها الرئيسية (الوركاء.) كانت

لغةيتحدثون   وكانوا).Sousaسوسة( شوشان  وعاصمتها مدينةة مدنالمارات العيلمية هي الخرى تشتمل على عد

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%85%D8%B9%D8%B2%D9%88%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A9


لتمت بصلة باللغة السومريةعلى الرغم من احتكاكها جغرافيا وتجاريا وعسكريا ولم يتركوا اثارا علمية وادبية وفنية معزولة

على عكس بلد سومر وبابل ,وكان العيلميون بحكم الجغرافية من خصوم سومر حيت استمرت الحروب بينهم سنينا طويلة

منها مشاركة ملكهم (كوداعومر) مع  شنعار ملك بابل بهاجموا بلد كنعان اي فلسطين بالقرن التاسع عشر قم غير انهم

854اندحروا وانسحبوا / انظر د, احمد سوسة بكتاب العرب واليهود بالتاريخ ص 

خارطة المبراطورية العيلمية 

من القوام الهندية الوربية استوطنوا بوسط جبال زاغروس بالمنطقةقم ,1162 /1595وثانيا -الكاشيون بين 

المعروفة بلورستان بجنوب همدان وجاوا بعد الكوتيين واستغلوا ضعف بلد بابل وضعف الحيثيين فاحتلوا بابل بقيادة زعيمهم(

كنداش واسسو السللة الكاشية التي ورثت  ممتلكات دولة بابل ,وحكم من سللة الكاشيين ستة وثلثين ملكا بين

قم الذي اسس عاصمة جديدةوهي ( عكركوف)1324/ 1345قم اشتهر منهم الملك (كوركالزو الثاني )بين1162/1595

862كم غرب بغداد /د. احمد سوسة بكتابه العرب واليهود بالتاريخ ص 25الواقعة على بعد 

شعوب هندو أوربية ولم يكونوا خاضعين لسيطرة المبراطوريات ,  قم616–850 بين وثالثا -الحضارة المانية

المجاورة واستوطنو الراضي التي تعرف حاليا ب(أذربيجان) التي كانت خاضعة لبلد فارس بين القرون العاشروالسابع قم

)1948 - 1880 (محمد أمين زكيويشيرالمؤرخ الكردي  ,وجاء ذكر اسم العيلميون بالتوراة بانهم قساة وقتلة

بكتابه خلصة تاريخ الكرد  على إن الشعب الكردي يتألف من الشعوب التي كانت تقطن كردوستان
ويسميها ( شعوب جبال زاكروس وهي هندو -أوروبية )وامتزجت مع الشعوب الهندو- أوربية الخرى

 بالقرن العاشرقم واوستوطنت كردوستان مع شعوبهاكردوستان التي هاجرت إلى الميديينمثل 
الصلية.وكانوا يعتمدون على الزراعة وتربية المواشي.و تشكلت من عدة (قبائل منها لولو وكوتي

، ونايري.بالقرن الثامن قمهوريوسوباري وخالدي وميتاني وكاوساي و،وجودي،وجوتيوكورتي،و 
 قم ثم ظهر صراع بينهم وبين720 / 725وإتخذوا مدينة( زرته )عاصمة لهم ووصلوا لوج قوتهم بين  

قم على حكمهم  616 الذي قضى عام وسرجون الثالث بعهد الملك الشوري الشوريين

أذربيجان وكان موطنهم يشمل إيراناقوام هندية اوربية استوطنوا شمال غرب  , قم550 /–678ورابعا-الميديون بين

 ,وهم ستة قبائل رئيسية هم (الفيلية وباريتاك وستروخات وآريا وبودي وموغي)  ودفع الميديون الجزيةكاردوخومنطقة 

 زعيم)دياكو يقول بئان اصل الميدين يعود لشخص اسمه( هيرودوت والمؤرخ الغريقي شلمنصر الثالثللملك الشوري 

قم ظهرالملك الميدي (سياكسريس )ووحد امارات بلده واستولى على القاليم593/625 وبينجبال زاكروسقبائل منطقة 

قم العاصمة الشورية نينوى بالتعاون مع الكلدانيين ثم استولى على ارمينية وبموته612الشورية شرق دجلة واحتل عام 

قم قورش الخميني الذي قضى على الدولة الكلدانية ايظا / ينظر د. احمد سوسة550ضعفت سللة الميديين واخضعها عام 

 876 ص
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2000 واستنادا للمؤرخ اليراني.(زيار) بكتابه (إيران ال.ثورة  لعام نوحواستنادا للتوراة فإن الميديين هم من سللة يافث بن 

قطنت قبيلةو بحر قزوين شمال نهرالفولغا قم هاجرت قبيلتا فارس وميدية الريتين من 1500.بانه عام باكستانفي 

فارس بالجنوبو أطلق عليها الغريق فيما بعد اسم( بارسيس)  ومنها اشتق اسم فارس.والميديون بالشمال الغربي وشكلوا

ويعتقد الكراد بأن الميديين هم ., التي تعني (ارض الريين)إيران( مملكة ميدية.) واطلقتا على بلدهم الجديدة اسم 

اجداد الشعب الكردي حيث يوجد بالنشيد الوطني الكردي اشارة إلى إن الكراد هم(أبناء الميديين)
 بكتابه بعنوان (خلصة تاريخ1948 / 1880 عاش بين محمد أمين زكيواوستنادا للمؤرخ الكردي 

الكرد ) فإن الميديين وإن لم يكونوا نواتا اوساوسية للشعب الكردي فإنهم إنضموا له وشكلوا حسب
 قم أولمارة /مملكة / امبرطورية امتدت بين633 / 665 حكم فرورتيشتعبيره (المة الكردية).وشكل 

 قم نينوى612 الذي دمر عام هووخشتره وجاء بعده ابنه الفرس واندمجوا مع وأفغانستان  أذربيجان
نبوخذ مما اقلق البابليون عجلوا لعقد صلحا معهم و تزوج الملك البابلي لشوريةاعاصمة المبراطورية 

قم حيث553 من وسياخاريس ابنة امبراطور الميديين واوستمر نفوذ الميديين بالمنطقة حتى عام نصر
 الول اخضاعهم ويعتبر الكثير من الشعوب الفاروسية انهم امتدادكورشتمكن الملك الفاروسي 

الزردشتيةواعتنق الميديون الديانة  والذريين والصفهانيين واللر الكرادللميديين ومنهم 

  وحلواهندوأوروبية متنقل ينحدر من أصول بدويهم شعب  ,Scythia لوسكيثيون أو الصقوثورابعا-مملكة ا
 شمال البحر السود حيثالفولجا قم واستقروا غرب نهر 8 القرن في رووسية الذين جاؤا من سهول السيريينمحل 

 واسسوا  إمبراطورية استمرت عدة قرون قبل أنبشبه جزيرة القرمكانوا علي صلة بالمستعمرات الغريقية وتعرف اليوم 
 بين القرنين الرابع والثالث قم ويعدهم بعض المؤرخين بانهم امة ياجوج وماجوج وانتشروا ببلدللسارماتيينيخضعوا 

المغول ويكثر حرف الجيم بلغتهم وتحالفوا مع الشوريين ضد الميدين والكلدان غير انهم تنكروا لعهدهم وغدروا بملوك
قم والقائد المغولي (باجو) الذي شارك مع هولكو لحتلل بغداد منهم / انظر612اشوروشاركوا باسقاط عاصمتهم نينوى عام 

قم صد الجيش513وفي عام ,843د احمد سوسة بكتابع العرب واليهود بالتاريخ المشارله سابقا ص 
م قتل (اتياس )ملك  ق339 .وفي عام  داريوس الول الفاروسيالوسكيثيونيين غزو الملك 

 وانتهت المبراطورية السكوثيةبالقرن الثانيفيليب الثانيالوسكيثيونيين بمعركة ضد الملك المقدوني 
.قم 

 قم 100 عام والمملكة البارثيةمملكة السكوثيين 

ة، واستقروا جنوب شرق مقاطعة سوسة،الواقعة بئاقليمبالقرن السابع.قم.331/.675 بين السللة الخمينية وخامسا-

 وظهر فيهم الملوكقم )645-675شيرازبرئاسة أميرها (تشاهبيش حكم بين 

)الميرة ماندان بنت أدستياج ملك الميديين،وانجبا ( قوروش الثاني قم من 560-600 عاش بين الملك قمبيرالول
ولقب نفسه وفرض نفوذه على مقاطعات شمال بلد فارس واستطاع إعادة وحدة السرة الخمينية

ملك ملوك الفرس,

 بنجيشبيش بن كورش بن كمبوجية واسمه كورش بن  الخمينية والملك( قورش الول )من سللة 

 بمنطقة ماساجت ودفنبحر قزوين قم أثناء حمله شرق 529 ومقتله عام 560 وحكم بين أنشانوصار ملك  هخامنش

 قورش الولقم فتح539و قد استولى على مملكة الميديين واسية الصغرى / تركية الحالية .وفي عام بمنطقة باساركاد 
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أسس أمبراطوريةمدينة بابل وقضى على الدولة الكلدانية ببابل وسمح لمن يرغب من سبايا اليهود بالعودة لورشليم و
 ثانيفارسقم حيث صارت بلد 331ظمت بلد الشام حتى سقوط الدولة الخمينية عام 

اكبر امبراطورية بعد الرومان واعتمد قورش سياسة اللمركزية بالمقاطعات التي اخضعها
حكاما إقطاعيين استولوا على الراضي وفلحيها ويجندون الجيوش والفوا طبقة أرستقراطية شغل كبارها الوظائفوعين 

حصل زعماء القبائل الرئيسية على امتيازات أضحت لها مع مرور. كما بقيادة الجيش والوزارة والقضاء والدارة والولية

(،.الزمن صفة وراثية  )يكلف بقيادة الجيش بوليته والمحافظة على النظام والمن وجمعSitrapeوعين بكل وليةوال 

.كماكانت البلدان المغلوبة تقدم2 حيث توسعت دولتهم على مساحة خمسة مليين كم.الضرائب والهبات والغنائم
حيث كان الجيش الخميني يتئالف بشكل دائم من عشرة آلف من.الذين يتم اعفائهم من الضرائب الضرائب والجنود  

حملة القواس والقنماصين ,

لثاني الذي حكم لمدة اربع سنوات امتدت بينا وخلف الملك  قورش الول ولده قمبيز
 قم وقتل الفي من سكان مدينة (منف525 عام مصر و غزا خللها  525/ وانتحاره عام 529

)انتقاما من اهلها الذن قتلوا طاقم السفينة الفارسية الذين  كان عددهم مائتى رجل
ركبوا سفينة بنهر النيل لمدينة منف لعرض شروط الستسلم ,كما ارتكب جريمة اخرى

 حيث أمر بإخراجالثاني  احمس (وسايس) حيث قام بعمل مشين وهو عبثه بجثة الفرعون بمدينة 
الجثة وضربها بالعصى وامر بأن ينزعوا شعر بدنه ورأوسه وينكلوا به أقبح تنكيل ولكنهم لم يقدروا على

هذا الجسد لنه حنط تحنيطا جيدا فأمر باحراقه غير مراع لحترام الدين على وان الفرس يعتقدون
بأن( النار اله )وليس مسموحا لهم أن تحرق الموتى حيث ل يصح لله أن يطعم بجثة إنسان وهذا
المنع موجود أيضا عند المصريين الذين كانوا يعتقدون بأن( النار وحش ضارى يفترس كل ما يقدم له

وبعد أن يشبع منه يموت هو أيضا مع الذي أحرقه ) وبهذا العمل يكون قمبيز قد قام بعمل مشين ضد
 بالحديد والنار وهدمها وحرقها منهليوبوليسالديانتين المصرية والفاروسية,كما قام قمبيز بضرب معابد 

) بمعبدهبتاحكل ناحية كما فعل ذلك بالمسلت حيث اتلف اثنتين منهما واوستهزئا من شكل (اللهة 
ودخل أماكن محظور الدخول إليها وسوى للكهنة فقط ووسبب أضرارا جسيمة بمدينة طيبة حيث روى

الرمسيوم في أوزمانديس قرصا كبيرا من الذهب من مقبرة فارس بان قمبير حمل إلى ديودورالمؤرخ 
وتلقب باللقاب المصريةكان مدون عليها أيام السنة ومعلومات بخصوص ظهور واختفاء النجوم. 

 ) دليل علىحورس موحد الرضينمثل ملك الشمال والجنوب وابن رع واتخذ لنفسه لقب (
قوة التقاليد المصرية وضرورتها حتى يستطيع الملك ان يملك المرحيث,كماحاول قمبيز
ان يغزو فينيقية غير انه لم ينجح لن  أفضل بحارته كانوا من الفينيقيون ولما علموا أنهم

سوف يحاربوا ضد أبناء عمومتهم واخوانهم رفضوا  ,كما قام قمبيز بغزو ة برية فاشلة
لمملكة (نبتة ببلد النوبة )بجنوب مصر طمعا بذهبها استغرقت  اثنين وخمسين يوما

مرورا بالطريق الصحراوي اليمن وابتعد عن طريق النهر ووصل بصعوبة بالغة للشلل
الخامس وانتهت مؤونته ولم يحصل على ما كان يطمع به من ذهبها  ولذلك اضطر الجنود
لكل العشب ثم أكل بعضهم بعضا فسارع للوصول بمن بقي معه للطريق النهري عائدا
لمصرحيث وجد المصريين يحتفلون بظهور (آبيس جديد لهم) فظن انهم فرحون لفشله

بحملته الثلث فئاستدعى حكام (منف) وسألهم عن سبب فرحهم فاخبروه بئان الههم لم
يظهر منذ مدة طويلة وقد ظهر ) ,وظن أنم يكذبون فأمربقتلهم واستدعى الكهنة فأجابوه
نفس الجابة فأمرهم بأن يأتوا بآبيس ليشاهده وتبين بئان ( البيس عجل صغير ل تحبل

أمه بغيره لتعرضها لبرق ورعد فتحبل به ويعرف ببعض العلمات فيكون شعره أسود
وعلى جبهته بقعة مثلثة وعلى ظهره نسر وتحت لسانه صورة عجل وشعر ذنبه مضاعف)

فارتكب قمبيز جرماجديدا إذ استل سهمه ليشق بطن آبيس الذي رفسه بفخذه فالتفت
للكهنة وقال ,,(أيها اللصوص هل تكون اللهة من لحم ودم وهل تشعر بئالصابة؟ ) و أمر
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أن يضرب الكهنة بالعصى وأن يقبض على كل المصريين الذين كانوا يوجدون بساحات
الفرح ,,أما آبيس فمرض مدة بسبب الجرح بفخذه ومات ودفنه الكهنة بدون علم قمبيز

الذي قرر العودة لبلده بعد ان وسماعه انبائا  بوجودتمرد فيها ووصل لسورية.وعندماهم ليركب جواده
أصابه نصل وسيفه بفخذه كما أصاب العجل (آبيس) وبعد عشرين يوما جمع قواده واعترف أنه قتل اخاه

وعلى الرغم من  ان مصر الفرعونية خضعت للفرس(وسمردس )وتوفى متأثرا بجرحه الذي تسمم.
وبين   456  -460  وبين    485/486  بين   عاما غير انها تمردت عليهم عدة مرات منها 181  الخمينيين  

قم  كما اشرنا عند الحديث عن مصر 343  -405

لتوسع شرقا ووصل لحوض نهرالسندقم واستمر با486-521 وحكم بين ويشتاوسب  ابنDarious Iوالملك 

بالغ هوالخربفرض ووتصادم مع الكهنة الزرادشتيين واخضعهم لسلطته وشكل جيشا كبيرا. وغربا  لضفاف نهرالدانوب

 الغريقية  الفارسية/ قم للحروب493-499الضرائب على الغريق المقيمين على سواحل اسية الوسطى بين 

. بروسيبوليسنقش لداريوس الول بالعاصمة الفاروسية  

 قم.وكان المبراطور338 - 425 حكم بين أردشير الثانيوالملك اردشير الثالث آخوس وهو ابن وخليفةا 
 الول للسللة الحادية والثلثين من فراعنةالفرعون،كما كان السللة الخمينيةالثالث عشر من 

فيليب الثانيبئاوسم أردشير الرابع.وتزامنت فترة حكمه مع أروسيس مصر.وخلفه من بعده ابنه 
وكان اغتيال الملك الخميني ( حشويرش ) داخل قصره على أيدي بمصر.نختورحيب الثانيبمقدونية والفرعون 

قم424 واغتياله هو الخر عام 465حاشيته لصالح ولده الذي ورثه بئاسم الملك ( أرتا حشويرش ) حكم بين 
بوساطة قائد حرسه الذي قتل أيضا .

وخلف (أرتا حشويرش الول)  ثمانية عشرولدا ،وورث العرش (حشويرش الثاني) لمدة خمسة وأربعين يوما  وانتهت حياته

404-423 حكم بين ) داريوس الثاني(مسموما  على يد مغتصب لم يحتفظ بالعرش أكثر من ستة أشهر إذ قتل على يدي

.تخلمص من إخوته وجعل أخته تحكم معه وتزوج باريزاتيس قم و

وكان ضعيفا واغتاله اخوه قم 358-404وعندما مات داريوس الثاني ورثه ابنه البكر ( أرتا حشويرش الثاني ) حكم بين 

. قم قرب بابل401قوروش الذي تآمرت عليه زوجة أبيه باريزاتيس،وجهز المير الفتي جيشا   للطاحة بأخيه ولكنه قتل عام 
وتشتت قواته وتمكن عشرة آلف منهم وهم من المرتزقة اليونانيين النسحاب ووصل معظمهم شواطئ البحر السود بعد

،.وهو انسحابAnabasis الصعود) لذلك بكتابه م.ق355-430(وقد اشار المؤرخ كزينوفون .مسيرسبعة أشهر

يشبه انسحابات اخرى منها من بقي من جند هانيبعل الذي حاصررومة وانسحاب نابليون الول الذي حاصر موسكو 

وقد انجب الملك الخميني ( لرتا حشويرش) مائة خمسة عشر ولدا  من ثلثمئة وستين جارية وهن يشكلن ثلث ماكان للنبي /

اء ذلك حيث قتل ابنه البكر،وتمكمن ولد الملك سليمان بالقدس وحصلت بين الخوة تنافسات على السلطة فحصلت فواجع من جرم

قم338-358)عاش بين ( أرتا حشويرش الثالث آخر من اعتلء العرش بعد قتل اثنين من إخوته وتلقب  بئاسم

-346واشتهرهو الخر بقسوته وفظاظته فقتل عددا من المراء والولة المتطلعين للستقلل كما قامت ضده ثورة بمصر

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%AE%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AE%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Darius_In_Parse.JPG


الملك المقدوني ( فيليب الثاني )ملك مقدونية اليونانية ضد حكومة مديني اثينة وسبارطةقم فيما تقرب من 343

 )الذيالملك اللخمي ( أوراسيسولكنه اغتيل هو الخر مسموما  على يدي الخصي (باجواس) العاملين بالقصر ليئاتي 

 قم336-338اغتيل مسموما ايظا بعد ان حكم بين 

قم وإ وسمه الصلي380 مواليد بلد فارس في الخمينية آخر ملوك السللة والملك داريوش الثالث
وبعهده الخصي المتآمر بتجرع السم الذي أعده لقتل ملكه وامر ) ويدعونه اليونانيون (كودومانوس).آرتاشتا( 

قم إرسال جيش لتخليص آسية الصغرى من نفوذ الخميني الفارسي336 فيليب الثاني قبيل اغتيالة عامحاول المقدوني
فورثه (ولده السكندر) الذي قررالنتقام من النفوذ الفارسي ليس فقط بطردهم من المدن اليونانية بل لمتابعتهم بمستعمراتهم

 وهرب من المعركة لمقاطعة بلخ تاركا وراءه افرادقم بمعركة اربيل 331الفرو اسيوية حيث انتصر عليه عام 
على يدي أحد الولة قم 330عام عائلته الذين أخذوا وسبايا.وعاملهم الوسكندر معاملة الملوك.واغتيل 

المحليين الذي كان يأمل بمكافأة السكندر الذي قتله بباعتباره قتل ملكا كان يريد هو قتله اواخذه سبيا لبلده ليفاخر بانتصاراته
.وكان لداريوس الثالث اثنتا عشر بنتا تزوج الوسكندر كبراهنلسقاط المبراطوريةالخمينية 

قم ضد السكندرالمقدوني 330داريوش الثالث بمعركة مندحرة عام 

 قم بما490هيرودوت وتوقيديدس وكزينوفونو  ع ن معارك بلدهم ضد الفرس  عام لقد اشارالمؤرخون الغريق كل من  

قم التي قادتها بعض479.عام Plataia معركةقم و480البحرية عام  Salamisثم بمعركة Marathonسمي معركة 

  Atheneالمدن الغريقية بزعامة مدينتهم الرئيسية 

 وهو(اول نفوذ اجنبي ببلدقم63/312مرحلة النفوذ (الغريقي المقدوني والسلوقي) ببلد فارس بين سادسا -و-

فارس ولم يكن الخير) حيث غزاها السكندر المقدوني,و دخل عاصمتها بيرسيبوليس مثلما احتل بابل التي توفي فيها عام

قم وخلفه جنرلته الذين توزعوا الحكم فيما بينهم حيث ان الجنرال بطليموس احتل مصر وكون سللة البطالسة بين323

الذي حكم ببلد الشام وبلد الرافدين وبلد فارس وكون, سلوقس الول نيكاتورقم والجنرال سلوقس  42/323

. بصراع مع اخوته البطاسة  ببلد انلنيل على وبلد الشام حيثأنطيوخوس الثالث الكبيرسللة السوقيين,, ودخل 

قم سميت  لمصرية / السورية او البطلسية ا/ السلوقية 188/192جرت بينهم حروب بين 

قم  تواجد أكثر125وبعهد حكم (أنطيوخوس السابع) خضعت الدولة السلوقية لنفوذ وتدخل الممالك المجاورة،حيث بدأ منذ عام 

من ملك بنفس الوقت للدولة، فكان البطالمة يتحالفون مع الطامحين بالسلطة  بقصد إضعاف الملوك الموجودين على العرش،

 قم حيث أستغل ملك83وزادت الصراعات الداخلية بالبيت الملكي بين الخوة وأبناء العمومة.وبقي الحال  ذلك حتى العام 

 قم هذه الفوضى وقام بمهاجمة السلوقيين وسيطر على جزء من مملكتهم69- 83 حكم بين ديكرانوس الثانيرمينة ا

64- 69) وحكم بين Antiochus XIII Asiaticusقم امام البطالسة وعاد الملك السلوقي  (69بسورية ولكنه اندحر عام 

 الذي أنهى الحكمبومبي قم من قبل الجنرال الروماني 63-واسقاطه عام 65قم  وكان ينافسه ولده فيبيب الثاني حكم بين 

م حيث حل محل الرومان الغربيون اخوتهم الرومان395السلوقي وجعل دمشق مركزا للنفوذ الروماني بياسية حتى عام 

وكان السلوقيين  ,م تجاه العرب المسلمين634الشرقيون / البيزنطيون الذي حكموا سورية حتى اندحارهم عام 

والبطالسة دور بتبادل الفكار السياسية والدارية والعسكرية والدينية بين مراكز التمدن
ببلد الرافدين وبلد الشامبما فيها المدن ( الفينيقية)  ومصر الفرعونية في طيبة  وفي

بلد فارس في بيرسبوليس  وبين مدن اثينية وسبارطة وطيبة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A_(%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF_%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%88%D8%AE%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%82%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AE%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Darius_III.jpg


داخل حدود ما قبل امبراطوية قبلتئاسست . بعد الميلد,,651 /226المبراطورية الساسانية بين -وسابعا-

م476الخمينيين  تجاورغربا وشمال المبراطورية الرومانية الشرقية البيزنطية التي مركزها القسطنينية بعدما سقطت عام 

المبراطورية الرومانية الغربية برومة وصارت المبراطوريتان الساسانية والبيزنطية لربعة قرون اكبر قويتين ايرواسيوية

وانشغلتا بالتوسع ببلد الشام وبلد النيل وشمال افريقية بالنسبة للمبراطورية البيزنطية فيما استحوذ الساسانيون على معظم

شرق بلد الرافدين ومعظم شبه جزيرة العرب التي تعرضت (لنفوذ اخر)وهو نفوذ امبراطورية الحبشة كما اشرنا سابقا كما

قبل ان تسقط عامدخل الساسانيون بحروب مندحرة ضد بعض المارات الروسية التي فرضت هيمنتها على دول اسية الوسطى 

.واهم الملوك السانيون م على ايدي العرب المسلمين ,651

 على ملك220مؤسس السللة الساسانية بعد ان انتصرعام  ويعتبر الميلد بعد 241 /226حكم بين  اردشيرالول )الملك (

عامودخل بصراع ضد أخيه الكبر شاهبورواغتاله  ارابجيردحاكم مقاطعة . مابين النهرينه بلدفولجاسيس ب البارتيين  

اه وانتقل لجنوب بيرسيس وبنى مدينةم 222 كرمانوسط الجباله  لتكون عاصمته وطالب أمراء مقاطعات أردشيرخوار.
الملك البارتي (ارتبانوسحقق نصرا على 224وفي عام علن الولء له  لميسينية،وسوسينيةأصفهان و،و

ابع )الذي قتل بالمعركة واستمربالتوسع غربا وتتوج  واخضع يتوسع شرقا  واستمر على المارات الفارسية 226الرم

 ,كما اتجه للجنوب الشرقي واخضع مقاطعتي خراسانخوارزمو بلخو  مرجياناو سيستان، وجرجانمقاطعات 

أووملك الملوك) شاهنشاه(ولقب نفسه .البحرين  وعلى الضفة الشرقية من البصرة كما احتل مقاطعة جنوب شرق بلد الرافدين

كم جنوب بغداد وعلى الضفة الشرقية لنهر دجلة وصارت20)بمدينة طيسفون الواقعة على بعد ك)

عاصمة صيفية لملوك الدولة الساوسانية

لمبمدينة المدائن جنوب غرب بغداد على الضفة الشرقية من دجلة م 241 /226حكم بين اردشيرالول طاق كسرى الفرس 
يهدمه الفاتحون المسلمون الوائل ومثله اهرامات مصر وما وجدوه من اثار بالقدس وغيرها دليل على

احترامهم لثراثات الشعوب التي غزوها وكانوا  ارقى وانقى من كثير من الجيال الوسلمية اللحقة
( الطالحة )التي تدعي نفاقا  بئانها تقتدي بالسلف الصالح 

 افغانستان)باكترية اي واستطاع اخضاع ( م272-241حكم بين  والملك( شاهبورالول )بن اردشيرالول

�क: سنسكريتيةكوشان.الهندية (و ष�ण र�ज Rājavaṃśaالتي كانت تحت قيادة (كوجول كادفيسي) وتركزت حول نهر ;

Amu Darya بهدف طرد قبائل من اسيةوادي نهر كابلوامتدت ممملكته حتى أفغانستان،كابول  بالقرب من 

فتح يحكمونها والبارثينيون الشماليةو الوسطى التي كان الهضبة اليرانيةالوسطى سبق لها وان غزت أجزاء  من 
طريق من قاندهار للصين فصارلباطرة كوشان بشكل غير مباشر علقات دبلوماسية مع

دمة حملت ضدم المبراطورية الرومانية التي دامت بين  ,المبراطورية الرومانية  م476قم و43كما قاد شاهبورعه

م حيث غزا مقاطعة انتاشية بسورية واستطاع هزيمة ثلثة253وتحتل بلد الشام وبلد النيل ودول شمال افريقية منها عام 

)260-253( فاليريون و249- 244 وفيليب العربي 244- 238 جورديان الثمالثمن الباطرة الرومان الغربيين هم 
333اديسية) التي تشبه هزيمة سللة الخميين امام الغريق المقدونيين عام  م اسره بعد (معركةه  259 الذي تم عام

العربية) الذي كانالسورية (تدم ر  ) ملك مملكة أودينثوسم تراجع شابورالول امام الملك العربي ( 263/ 260 قم.وبين

حاضعا  للرومان الغربيين واستطاع استعادة الشرق الروماني الذي احتله الفرس الساسانيين 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AF%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%AB%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/263
http://ar.wikipedia.org/wiki/260
http://ar.wikipedia.org/wiki/259
http://ar.wikipedia.org/wiki/260
http://ar.wikipedia.org/wiki/253
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/249
http://ar.wikipedia.org/wiki/244
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/244
http://ar.wikipedia.org/wiki/238
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%91%D8%A7%D9%84%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B6%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B3%D9%86%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/272
http://ar.wikipedia.org/wiki/241
http://ar.wikipedia.org/wiki/226
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D8%B1_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8E%D9%91%D8%A7%D9%87&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%AF&action=edit&redlink=1
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 بتهمة م216عام  ولد Mani  قتل الفيلسوف  وم276-273ل) وحكم  بين بهرام الول ابن شاهبورالو(والملك 

 وكتب ماني عدة كتب من بينها المسيحيةالمجوسية ولنه ل يقر بنبوة موسى بل حاول الربط بين الزرادشتية والبوذية و

 وابقى الملك بهرام الول على الديانة الزرادشتية نسبةللناجيل المسيحية الداعية للسلم  (إنجيله) الذي أراده أن يكون نظيرا

مثنوية الفارسي إلى اللهة  مجمع  عندما قام بتبسيط المبراطورية الخمينية  الشرقية من قم بالمنطقة1500،منذزرادشتل
(الحكمة المضيئة). اهورامزدا (قوى الظلم أو الشر) تحت إله واحد وهو وأنكرامينو(العقليةالتقدمية )  سبتامينو  كونية

وكوانو ضعيفا  وفقد عدة  مقاطعات غربية استولى عليها 293-276 )ابن بهرام الول حكم(بهرام الثاني والملك 

كمم) الفارسي) لها،حيث استولى 283-282حكم بين  كاريوسالمبراطور) الروماني  ن  الحم ف) قرن م) وخسرغلب بلد ارمينة بعد ن)ص 

.305-284  حكم بيندياقلوس  عليها المبراطورالروماني

ب كالينيكوم على  بمعركة296واندحرعام  302-293بين حكم  (نبرسية )والملك  الذيجاليريوس ضد المبراطور الفرات قمر 

حكم بينوخلف الملك (الوسير) نيروسي ولده هرمز الثاني ونفاه لرمينة التي صارت تحت النفوذ الروماني اسره 

واجه حركات تمرد قمعها بينما كان يمارس هواية الصيد ومعه الغلمان والمغنيات على الرغم من انه 309 واغتياله عام 302

وحكمت بئاسمه )شاهبور الثانيوخلف الملك القتيل هرمز الثاني زوجته الحامل التي انجبت(  وكوشان سيستانبمقاطعتي 

من الرومان والسيويين الذين يعمل كل منهم للتخلص من مما سهل للقوى المنافسة للساسانيين م379-309بين 

 عاما طبقا لعراف وتقاليد الشعوب18/15 الذي يبدئا بين نفوذالفرس المالي والعسكري قبل ان يبلغ شاهبورالثاني سن الرشد

فرض شاهبور الثاني حصارارضد مقاطعة سنجارشمال شرق بلد الرافدين حيث تصدى له الكراد..كما اضطر 314وفي عام  

ووافقد الطرفان م361-353حكم بين  كوستنتيوس الثانيلتوقيع معاهدة سلم مع المبراطورالروماني الشرقي البيزنطي 

م جيشه شرقا نحو359على ال يهاجم احدهما الخر لمدة عشرة سنوات. غيران  شاهبورالثماني لم يلتزم بهاحيث قاد عام 

)لمقاتلة القبائل السيوية التركية ومنها تركستان بعهد حاكمها (جرمباتيس )الذي شارك  بحملة مشتركة ترانسوكسيانا (

 م  وخلفه المبراطور371كما اشرنا عام 363 وقتل عام 361ناجحة ضد الرومان  بعد المبراطور جوليان حكم عام 

Valence الذي بسبب الخطر المحتمل من قبائل القوط،لم يكن يرغب القيام بحرب ضد الساسانيم 378/364حكم بين

 وانتصرعلى شاهبور الثاني ببلد فارس غيرانه لم373 عام الفرات Valence الذي احتل ارمينية فعبرشاهبور الثاني

يحقق عليه  نصرا حاسما فعاد لنطاكية بشتاء تلك السنة حيث اضطهد من اطلق عليهم السحرة وأناسا آخرين ظنا منه بانهم

معاهدةمع شاهبور الثاني بشروط لمصلحة الساسانيين حيث (خسرلبعضValence قم وقع 377يهددون حياته  وفي عام 

كما قررالملك شاهبورالثماني بدورهالوقت) خمسة مقاطعات كانت تابعة للرومان منها أرمينية والمناطق المجاورة .
عددا من اتباع معاقبة كل من يخرج عن الديانة الزرادشتية بئاعتبارها دينيا رسميا للبلد وشمل اضطهاد

م بعهد المبراطورالروماني الشرقي333المانية وبعض الطائف والفئات المسيحية التي اعتنقتها عام 
،معشاهبورالول بينما تعاطف شاهبورالثماني كسابقه 337-324حكم بين  قسطنطين الكبيرالبيزنطي 

الذين عاشوا طيلة العهود الخميني والمانية والساسانية بممارسة معتقداتهم بحرية شبه تامة  اليهود

 ولم يكن ذكيا383/379بين حكم  )أردشيرالثاني( م ورثه اخوه غيرالشمقيقه الملك379وبعيد وفاة الملك شاهبورالثاني عام 

ابع) حكم بين  حكم) يزدجرد الول ،وكان اضعف من سابقه فخلفه ولده الملك(399-383ولشجاعا وخلفه الملك (بهرام الرم

 التسامح الديني مع اليهود وتزوج احدى بناتهمو انجبت له ولداسمه لنه اتبع سياسة421ومقتله عام 399بين 

( نيرسيه) فيما اضطهد المسيحيين وعاقبد النبلء والكهنة الزادشتيين ووقع مع الرومان البيزنطينيين الشرقيين هدنة بعهد

 450-401حكم بين  ثيودوسيوس الثاني المبراطورالبيزنطي الشاب
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رغم معارضةه النبلء لذين 438-واغتياله عام 421) هوابن يزدجر من امه اليهودية وحكم بين  بهرام الخامس( والملك

 الذي صار له تئاثير واضح ببلد كسرى كماالمنذر بن النعمان)( كانوا يساندون اخاه فيما لقيهو  مساندة ملك الحيرة العربي

لعد ملك أرمينية التي حولها لمقاطعة تابعة مباشرة لنفوذه من حلل حاكم فارسي هو حال الملك الغساني بالشام ببلط هرقل وخد

وانشغل بهرام الخامس بالصيد البري حيث يرافقه رتل من الجواري حيث يلهون اينما نزلوا

وبعهد الملك بهرام الخامس كعتهبدت أفضل قهطدعه الدبه الساساني مثل البولوة واللعاب الرياضية التي تئاثرت بما كان منها لدى 

الثينيين والسبارطيين والمقدونيين  

اميرة هندية بمقصورة كمانشرها الشاعر نظامي بخماسياته معبهرام الخامس 

مالشعرية بمنتصف القرن السادس عشر

المسيحيين  واتبع  سياسة  متشددة تجاه457-438حكم بين  يزدجرد الثاني وخلف الملك القتيل بهرام الخامس ولده الملك

وبعهده الملك يزدجرد الثماني كان جيش. تجاه الفراد والدولة معا,بتحريض من اليهود الذين كان لهم  نفوذ مالي وربوي واسع

المبراطورية الساسانية يظم عربا وقوقازيين وهنودا وتقدم بئاتجاه مناطق النفوذ الروماني البيزنطي فئاعلن المبراطور

اتفقا على ال تدبرني أيم تحصينات جديدة على الحدود ) حيث معاهدة سلم م (441البيزنطي ثيودوسيوس الثماني عقد عام 

واستمر يزدجر الثاني بئاضطهاد المسيحيين الذين اتهمهم بئانهم كانوا طابورا خامسا للبيزنطيين. مثلما سيقاتلهم المبراطور

م  انتفاظة من قبل الرمن الذين451الروماني نيرون مع بقائه يحابي اليهود الذين كانوا يدعمونه ماليا ومع ذلك واجه عام 

م457دافعوا عن معتقداتهم حتى بعد وفاة يزدجر عام 

الذي فيروزاخيه الكبرهم من قبل 459 ومقتله عام 457حكم بين )  هرمز الثمالثوبعيد وفاة يزدجر الثاني خلفه ولده الثاني (

واجه حيث 484ومقتله عام 459حكم بين )  فيروز الول( كداند مدعوما  من طبقة النبلء ورجال الدين  فحلفه الملك

وسيطرت على أجزاءد مننصرا ضد جند الساسانيين  483التي حققت عام عزوا من الشرق قادته قبائل الهون 

وقتلوه وابادوا غالبيةشرق بلد فارس لسنتينه وقامت بمحاصرة الملك فيرزالول وجيشه بصحراء مقاطعة هرات 
وا لمدينة هراة، وعاش الساسانيون مرحلة سياسية وعسكرية معقدة جدا جيشه وتدقديمد

تشبه مراحل اخرى مروا بها وسيمرون بها لحقا ,

الذي حاول تجديد ما تحطم من الجيش الساساني ونصب (بالش أحد إخوة فيروز ملكا ) وحكم )زارميهر  (ظهر الجنرالو

وقدم بعض التنازلتد للمسيحيين،ولم يتخذ الملك بالش أي إجراء ضدم قبائل الهون واتهم بالضعف فخلعه 488-484بين 

 )المزدكيةدعم (الطائفةه الباحية  و531/488)الذي حكم بين  قباذ الول النبلء وقادة الجيش ونصبواعلى العرش ابن أخيه(

فيما عارضه رجال الدين الزرادشتيين( مزدك بن بامدادك) الذي يشجع على  تبادل النساء بين الغتياء والفقراء  التي أدسمسها

تمكن عامبمقاطعة الشوش غيرانه م بقلعة نهر نيسيا 496واليهود والمسيحيين والغنياء وقيادات عسكرية واعتقلوه عام 

م497الذي اواه حتى وفاته عام  ولجئا  لملك الهون  ب مساعدة بعض اعوانه من الهرب488

بمساعدة النبلء مودعا  بذلك حكم أخيه 498-496بين حكم ) جماوسب الملكوجاء بعد الملك الهارب قباذ الول ( 

،وانتهى عهدهوالفقراءالفلحين  عن الضرائبالكبرالملك قباذ الول،وكداند هو الخر من معتنقي المزدكية وخفمضد بعض 
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  وكان مسالما  واحبه488- 484الذي يعرف عند الوربيين بئاسم( قعلوجسس ) وحكم بين (الملك بلش )عندما جاء

وكانت مملكة الساوسانيين بعهده مستكينة بما أصابها على أيدىالنصارى من رعاياه فيما كرهه المحبوس.
 الذي فرضو على الكسرويين الجزية لسنتين،مماممكن الجنرال (وسوفازاى) التفاق معهمالهياطلة)(

  الشهيرة وتختلف الرواياتمرو( وساباط) ومدينة بلشاباذلهدنة ,ومن آثار الملك بلش بناء مدينة 
بنهاية الملك بلش  هل تم خلعه ام قتل أم بقى ملكا حتى مماته؟,

روان  كسرى الولوبعيد وفاةالملك (بلش )اعتلى العرش ولده ( -532وحكم بين ،)الروحه الخالدةاي صاحب المعروف بأنوشه

هو الكثرشهرة  بين ملوك الساسانيين بسبب إصلحاتهه الدارية وتصديه لمعتنقي ديانة المزدكية التي تتهم بالباحية و579

والفرسان وجعلهم كوكلء) نبلء القرى(وشق بعض الطرق وقلل من نفوذ بعض كبار النبلء  وانشئا قوة جديدة للدهاقنة 

وموظفين بالدولة وساهم بتسليحهم فولم يعد تجهيز الجيش الساساني مسؤولية النبلءالذين يستخدمونهم بحقولهم ويلزمونهم

المبراطور واجه كسرى الول 540بوزيره وبقياداته ,وفي عام بالعمل كخدم باوقات السلم  بل قرركسرى الول ربط الجيشد 

افدظدةعلى الهدنة بين 440ددفعد   على532الذي وافق عام  جوستينيان الولالبيزنطي  حد ة من الذهبه للمع ألف قهطدعه

م قررالملك كسرى الول انتهاكها  وغدزا بلد الشام و حاصر بشكل مؤقت ميناء 540المبراطوريتين غير انه في عام 

واجه مقاومة اجبرته على التراجع بعد ان قام جنده بعمليات قتل وسلب ونهب ذهابا وايابا للعديد منو على المتوسط أنطاكية

المدن والبلدات والقرى التي مروا بهاكما فعل بهم السكندرالول وما سيغعل بهم اقوام اسيوية غزتهم على مراحل كما سنرى 

لدفدهع توفي م565 وفي سنة خد إيقاف وقرر 578-565بين  جستين الثماني المبراطورالبيزنطي جوستينيان الول ود

نهم سورية مد اجد هد العانات الماليةه والعسكرية لبعض المراء العرب ومنهم المنذر ببلد الرافدين الخاضعين للنفوذ الفارسي لمع

)الخ سيف بن ذي يزن معد يكربم وهو عام ميلد محمد بن عبد ا القريشي بمكة و كان الميرالمنذري ( 570وفي عام 

الذي غزا بلد اليمن والحجاز واعلن نفسه ملكا عليها وناصره أبرهة الذي خلعه القائد الحبشي  اليمن غير الشمقيق لملكه

مسيحيوها وليس يهودها وهم كثيرون فذهب لكسرى الول مستنجدا.بصفته اكبر قوة بعد البيزنطيين المتنفذين هم ايظا بئارض

العرب ببلد الشام وبلد النيل وشمال افريقية ووجد كسرى بئان الفرصة لتعوض من التوسع غربا بئاقصى شبه جزيرة العرب

خاصة وان امبراطوريته لها علقات نفوذ مع امارات وممالك بلد الرافدين وبمقدمتهم ملوك بني المنذر فأرسل كسرى الول

كسب الساسانيونولواقهة على الشواطئ الشرقية للبحر ايرافقه معد يكرب وحط على شواطئ عدن  فاهريز جيشا  بحريا بقيادة

حليفا  باليمن مما جعلهم قادرين على الحركة التجارية بين الخليج الفارسي العربي والبحرالحمروبحر عمان ومنه للمحيط

م622الهندي حيث كان المتوسط حكرا على البيزنطينيين  وبقي النفوذ الساساني باليمن حتى عام 

زالرابع بن كسرى بن قباذ الول ) حكم بين  وعندما590 ومقتله عام 579وجاء بعد الملك كسرى الول ولده (الملك هعرمع
 )،حملة ضد التراكبهرام تشوبين قاد جنرال هرمز الرابع،(588وصل للعرش قتل أخوته.وفي عام 

 من قبل المبراطور الروماني (تيبريوس الثاني) وقام امراءكسرويون589وهزمهم ولكنه اندحرعام  
وكهنة بخلع وإعماء الملك هرمز الرابع .وتم مقتله بواوسطة خدمه.

م و610حيث عاصر ظهور الدعوة السلمية عام م 628واغتياله عام 590حكم بين  )كسرى الثانيوالملك (
 انتصربها كسرىبرهام الخامس الملكبعهد  برهام تشوبينواجه عدة صراعات داخلية منها عصيان الجنرال 

حسائر بشرية وماديةكثيرةالثاني 

م كانت هناك مملكة / امارة عربية بئاسم (المملكة المنذرية ) التي ل زالت عاصمتها (الحيرة ) على609وفي عام 
الفرات واحدى القائممقاميات ضاقت ضرعا بالسياسات الضرائبية والتعسفية التي مارسها ضدهم كسروات

الساسانيين واستعملوهم اكثرمن مرة جنودا ليقاتلون بجانبهم ضد البيزنطيين والعرب الغساسنة الخاضعين لهم ايظا
كسرىم على الساساني 602الذي تمرد عام لمنذرالنعمان بن ا بسورية ولبنان خاصة وظهر من بين ملوك المناذر

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B3%D8%B1%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B0%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B4%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B3%D8%B1%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/589
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B4%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/588
https://ar.wikipedia.org/wiki/579
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%B2&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%81_%D8%A8%D9%86_%D8%B0%D9%8A_%D9%8A%D8%B2%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%AF_%D9%8A%D9%83%D8%B1%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/570
http://ar.wikipedia.org/wiki/578
http://ar.wikipedia.org/wiki/565
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%91%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/565
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/540
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/579
http://ar.wikipedia.org/wiki/532
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B3%D8%B1%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B0&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A9&action=edit&redlink=1


( معركة مقاطعة ذي قارم بمعركة منتصرة سميت 609(أبرويز) ورفض زواج احدى بناته منه وواجه عام  الثاني
 مما شكل اول انتصار عسكري لمملكة عراقية عربية صغيرة على جند كسرى كسرى الثانيجنوب غرب العراق )

ايرويز الذي اغتيل من قبل قومه ,مما اضعف هيبة الكسروات الذين خلفوه ليس فقط امام العرب بل امام اباطرة
/636المبراطورية الرومانية الشرقية البيزنطية ما صاروا فيه هدفا سهل للعرب المسلمين الذين اسقطوهم بين بين 

 سنثير م كما651

حكم بين هرقلولكي يدعم شرعيته قاد (كسرى الثاني ) حملة ضد القسطنطينيةالتي كان عليها المبراطور
رةه عن طريق  فارس وهاجم بلد الذي غادرعاصمته المحاصرة 610-641 نر المؤخم ،مماالبحرالسودمه

و قائده(راهازاك) الذي شعر بئان كسرى يريد قتله فلم يشارك مع قواته بالحرب فخسر اربك كسرى الثاني
الساسانيون اخرمعاركهم مع البيزنطيين وانهارت معنويات الملك كسرى الثاني وجنراله ( راهزاك ) ومن
بقي معهما بعد ان حقق هرقل خلل خمسة عشر سنة عدة انتصارات  ضد الساسانيين انتهت بانتصاره

بدون مساعدة الترك القوقازيين و تقدم هو الخر كسابقه السكندرحتى ،حيث انتصرهرقل  نينوىبمعركة
اغتياله الملك كسرى الثاني غربه بلد فارس النهرين   ما بين  المقدوني داخل بلد قبل ان تصله أخبارد

 بمدينة610عاصرظهورالدعوة السلمية عام 628/590كما ان عهد الملك كسرى الثاني 
مكة وكان من بين الملوك الذين ارسل لهم محمد رسائل وصفت دبلوماسيا على انها رسائل
ترغيب بالدعوة للسلم وترهيب بدفع جزية اوالتهديد بالحرب.ولم يستجب لها كما هو حال

المبراطورالبيزنطي هرقل ,

م انتشرت الفوضى والوهن داخل الدولة الساسانية حيث628وبعيد اغتياله الملك كسرى الثماني عام 
ملكا ساسانيا منهم651 وسقوط المبراطورية الساسانية عام 628حكم بعيد اغتياله عام  م اثنا عشرد

حفيديزدجر الثالث واخرهم الشاب المجهول بنتين من بناته كسرى الثاني براندخت وازرميدخت،
م حيث تعرض بنفس العام للحملت651 واغتياله هوالخر عام 632كم بين حالذي  كسرى الثاني

السلمية التي انتهت بتحرير العراق واحتلل بلده واغتياله من قبل ابناء قومه لتهامهالعربية 
بالجبن كما حصل لداريوس الثالث الذي اندحر امام السكندرالمقدوني وكما حصل لبعض امراء بلد

 فارس امام القوات المغولية والتيمورلنكية والقاجارية وغيرها, 

-الغزو والحكم السلمي على معظم مقاطعات ووليات بلد فارس لحكم العرب المسلمين منذ عامVI1Iو
م651

عدة630/628 م و ارسل بين 622 وهرب / هاجر للمدينة عام 610 اشرنا بان النبي محمد الذي بدئا بدعوته للسلم عام 

رسائل لمقوس القباط بمصر ولملك الحباش القبطي ولهرقل الروم البيزنطيين الورذودوكسي ولكسرى الثاني الساساني

الزرادشتي رسائل دبلوماسية تتظمن الترغيب ودعونهم لليمان بالدين الجديد اومهادنته بدفع ما اسماه جزية لقاء امنهم

م كان احد المراء الفرس هوروزبه بن يوذخشان بن630/629وفي عام وسلمتهم اوالحتكام للحرب ولم يستجب له اي منهم ,

د ذهب للمدينة) ق سلمانوصار اوسمه (م  568مورشل بن بهبوذان بن فيروز بن شهركما اشارابن عساكرمواليد 
والتقى مع محمد وصار مع بلل الرتيري / الحبشي وصهيب الرومي من بين مستشاريه

قترح حفر خندق حول المدينة لمواجهة احتمال غزوة يقوم بها قريش مكة ضدهمحيث كان سلمان قد ا غير العرب

 واخر يقول أنا قيسي وثالث يقول:أناقرشيوقيل أنه لما اجتمع سلمان الفارسي مع نفر من العراب حيث يقولحدهم:أنا .

  ولما سئالوه وهم يعلمون بانه غريب عنهم ولكنتهم غير لكنتهم فئاجابهم  ابي السلم ل اب لي سواه اذا افتخرواتميمي

سلمان منا اهلولما سمع محمد بما دار بين سلمان وبين بعض الشخاص الذين استمروا يتنابزون باللقاب قال (بقيس او تميم 

 مع حذيفة اليماني ولزالهـ 36 ـم/644البيت فسمي (سلمان المحمدي) وشارك سلمان بحملة فتح العراق حيث قتل عام

http://ar.wikipedia.org/wiki/36_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/36_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B4%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B3%D8%B1%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B2%D8%AF%D8%AC%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%90
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%90
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%86%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/641
http://ar.wikipedia.org/wiki/610
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%82%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B3%D8%B1%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A


كم حتوب غرب بغداد حيث كانت العاصمة الساسانية الصيفية التي تسمى25قبراهما بمدينة سلمان الفارسي التي تقع على بعد 

( دار / طاق كسرى )كما اشرنا

م كانت اولى الحملت السلميةالتي انطلقت من المدينة634م حصل الغزو السلمي لبلد فارس .ففي عام 651/634وبين 

بالحجاز ضد بلد فارس التي اندحرت بما يسمى معركة الجسر على نهر  دجلة  غير ان الحملة السلمية لم تتوقف بقيادة

لقيادة الجيش العربي السلمي وتمكنابن عمر بن الخطاب الذي اختاره الخليفة الصحابة أحد المير(سعد بن ابي وقاص)

 عركة القادسيةبم )روستم فروخزاد( م هزيمةالجيش الساساني الكبير الذي كان بقيادة الجنراله الساساني637وقاص عام 

على الظفة الشرقية من نهر المدائنبوهواسم لموقع ليزال بمحافظة المثنى وتم محاصرةو اسقاط  العاصمة الساسانية  الثانية 

دجلة جنوب غرب بغداد فهدرب منها الملك يزدجرد الثالث شرقا  مثلما هرب من قبله الملك داريوس الثالث امام جند السكندر

حيث وقعتالمقدوني كما اشرنا وفرض المسلمون العرب هم ايظا وجودهم العسكري ليس فقط بجنوب العراق بل توغلوا شرقا 

 التي ل زالت احدى مناطق المقدادية وشهربان بمجافظة ديالىو انتصر بهامن جديد) معركة  نهاوندمعركة  اخرى هي (

العرب المسلمون  وانهزمت امامهم كل التجمعات العسكرية الساسانية التي اصابها انهيار يماثل ما اصابها امام السكندر وما

 ,سيصيبها امام المغول وتيمورلنك 

م من قبل الفارسي (فيرز النهاوندي الملقب  ابي  لؤلئة)645 واغتياله عام 634 بين 645/634وبعهد الخليفة عمر حكم بين 

 بلغت جيوش المسلمين اكثر من خمسين الف غالبيتهم منالذي قتل بالمدينة ويعتبر بطل وطنيا ببلد فارس  
اليمن والمدينة ومكة واصبحت بلد فارس بعد العراق من بين اهم مصادر واردات الخراج والجزية التي

تئاتي للمدينة ومكة وتم الوستحواذ على كثير من اراضي الشعوب الفاروسية لصالح المراء العرب
وجنودهمم على الرغم من محاولت عمر بن الخطاب بمنع الوستحواذ عليها والكتفاء بئاخذ الخراج
والعشر والجزية ممن لم يسلملكيل تظهر بطالة بين الناس ولكيل يصير الجنود المسلمون ملكين

جددعلى حساب اهل الرض الذين وسينقمون ويحقدون  ,,غير ان وسياوسة عمر بن الخطاب لم تنجح
كثيرا مما ولد  بداية نقمة اقتصادية وثقافية داخل الشعوب الفاروسية التي ماروست اشكال متعددة من

وهو( فيروزالمقاومة انتهت ببداية الئامر بئاغتيال عمربن الخطاب من قبل احد الوسرى الفرس بالمدينة 

ويكنى بئاسم انبته (لؤلؤة) .وكان شجاعا وشارك بحرب ضد البيزنطيين الروم الذين اسروه و قبل ان يتم تئاسيره النهاوندي 

المغيرة بن  هجريةمع بقية السبايا للمدينة بالحجازوصار من رجال القائد21من قبل العرب المسلمين الذين نقلوه عام 
،وليزال ما قام به من عملية اغتيال عمرو ثم قتله هو ايظا مع ابنته محل جدل فلسفي حول وطنيته وايمانه..فمعظم شعبة

السنة وبعضا من الشيعة يرون فيه مجرما فيما يرى فيه الكثير من الفرس اليرانيين رجل وطنيا انتقم لما تعرضت له بلده من

اجتاح ونهب وسلب اقتصادي وبشري وهو ما اقرته معظم الحكومات الفارسية اللحقة التي تحررت تدريجيا من النفوذ

تحويل الفرس بالقوة للديانةمما يعني بئانه عندما تمت عمليات السياسي العربي واقامت له قبرا بنهاوند على انه احد ابطالها 

,السلمية وتسميتهم بئاسم ( الموالين ) وفرض اللغة العربية عليهم المتهم مثلما المهم اندحارهم تجاه السكندرالمقدوني 

ة  بثورة عربية (عراقية ومصرية ) على الرغم من ان656ومقتله عام 464وبعهد عثمان بن عفان حكم بين  
الفتوحات بزمانه امتدت  شرقا وغربا ,

م )خف الضغط الضرائبي على الفرس لنه حول عاصمته من660/656 حكم بين (علي بن ابي طالبو-بعهد الخليفة الرابع 

المدينة الفقيرة والمجدبة للكوفة على ضفتي نهر الفرات غرب / وسط العراق حيث الزرع والضرع ولم يكن له الكوادر المالية

الكافية لجمع خراجها وجزيتها ,ولئانه اراد استمالة الفرس  بصراعه مع والي الشام معاوية الذي تمرد عليه ولم يعترف

معاذبخلفته وانتهى الصراع بقيام عبد الرححمن بن ملجم الذي تربى  بكنف علي ابن أبي طالب، وهاجر للمدينة وقرأ على 
. وهو ممن حارب مع جندعلي علي وتعرض العشرات منهم للقتل (بمعركة النهروان ) وكان ظمن الذن انشقواجبل  بن 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B0_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B0_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%A8%D9%84
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9%D9%90_%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9


/خرجوا عليه لنهم اعتبروا قبوله التفاوض والتحاكم بين ممثله موسى الشعري ومثل معاوية عمرو بن العاص بمثابة اعتراف

وقعة فذكروا قتلهم في مكة في ) الخوارجمنه بسلطة معاوية مما يعني وجود سلطتين متصارعتين .فئاجتمع مع نفر من (
 وقال بعضهم:لوأننا شرينا أنفسنا ل فأتينا أئمة الضللة على غرة فقتلناهم فأرحنا العباد منهم،وثأرنا لخوانناالنهروان

 بقتلعمرو بن بكر التميمي،وتعهد معاوية المعروف بئاسم (البرك) بقتل الحجاج التميميالشهداء. وتعهد كل من 

رمضان من شهر 18في  ولم ينجحا بقتلهما فيما نجح عبد الرحمن بن ملجم بتنفيذ جريمته ضد علي عمرو بن العاص
بئاغتيال علي بن ابي طالب.  هـ40وسنة 

,, تعرض الفرس لمزيد من الستغلل الضرائبيم750/660العهد الموي بالشام بين  بلد فارس ب-IXو

والعشري والجزية التي شملت حتى بعض من اعلن اسلمه وامعنوا بئاهانتهم وامتحان ايمانهم من خلل اجبارهم على ترتيل

ايات طوال من (القرئان بلغته الم العربية قبل ان يترجم لحقا للفارسية )..ولم ينصفهم من الخلفاء المويين السفيانيين

والمروانيين الربعة عشر بالشام ال الخليفة عمربن عبد العزيز وبشكل قليل وقصير نسبيا لنه لم يحكم لكثر من سنتين

ودعا لشاعة وتطبيق العدل  )  محمدا لم يئات جابيا للموال بل هاديا لليمانانب(استثنائيتين وقال جملته المشهورة 

بين كل المسلمين بعض النظر عن عنصريتهم القومية مما اوجد ووسع لدى العديد من القبائل الفارسية الرفض والمقاومة لهم

ابراهيم بن خلكان بن ونداد الذي تسمىوالتعاون مع كل خصومهم وقاد تلك المقاومة العسكرية القائد الفارسي 
 ( ابو اسحق ) وهو من احفاد الكاسرة الساسانيين ولد عامبئاسم عبد الرحمن الملقب (ابومسلم الخراساني)

م بالكوفةمن قبل ابي العباس السفاح  وكان هوالخر يحز بنفسه ان تنهار بلده امام755بمقاطعة نهاوند واغتيل عام 700

غزو عربي بئاسم السلم فناصر العباسيين الذين هم ايظا عربا وقريشا ونابوا العداء لبني امية لسباب سياسية  وناصروا بني

هاشم الذين تعرضوا ايضا لتصفيات اكثر  

 بمعركة مدينة القادسية بجنوب غرب636ويروي المؤرخ الفقيه ابن عباس بكتابه المقتضب بئانه عندما اندحر الفرس عام 

ها أنا ذا: العراق  وخسرو ا لف قتيل بمن فيهم  يزدجرد مع بعض من حاشيته  وقف ابو مسلم  بباب ايوان،كسرى وقال

وتمكن ابو مسلم كسب ثقة الدعة. منصرف عنك وراجع إليك، أنا أو رجل اخر من ولدي لم يدن زمانه ول آن أوانه

والمقاوميين العباسيين وخاصة امامهم (ابراهيم المام) الذي كان يقيم بمنطقة الحميمة  بشمال شرق سورية الذي اوصاه

وصية اجرامية بان يقتل كل من ينطق بالعربية ويدعو للمويين ببلد فارس ,وتمكن ابو مسلم لن يكون قائد  جند للعباسيين

الذين سحقوا ابناء عمومتهم المويين ب(معركة نهرالزاب الكبير) شمال شرق كما اشرنا عند الحديث عن الدولة الموية

وفتح القادة العباسيون الوائل بيوتهم وبلطهم للقائد ابي مسلم ولغيره من الفرس فيما تنكروا لهم خليفتهمبسورية , 
هجري  اغتيال ابي مسلم الخراساني وهو لم يتجاوز من العمر ال132م/755الثاني ابو جعفر المنصورالذي امرعام  

)سنباذ(  عاما مما اغضب قطاعات واسعة من جند الفرس الذين سبق وان عملوا تحت قيادته وقادهم هذه المرة 55
هجري142م/759مثلما اغتال ابو جعفرالمنصور عام هجري 137م/758الذي قتل هوايظا وعدد من اصحابه عام 

هجري وهواديب حيث الف عدة كتب منها106م/724(عبدا ابن المقفع واسمه بالفارسية (رةزبه داذويه) ولد عام 
مزدك وباري ترمينياس.وأيين نامة بعادات الفرس. والتاج فيوالدرة الثمينة والجوهرة المكنونة. 

سيرة شروان .وأيساغوجي المدخل.وميلية سامي ووشتاتي حسام وعمراني نوفل
والدب الكبير ومختصره الدب الصغير و ترجم من البلهلوية للعربية كتاب (بيدبا الهندي )بئاسم كليلة ودمنة وتعتبرثالث

ترجمه لهذا الكتاب الفلسفي والسياسي الذي ل يزال يعتبراحد اهم مصادر الفكر الدبي / السياسي  

XIوكان العصر الذهبي للعباسين والدموي الفارسي بين,,1258/750بالعهد العباسي الول الذي دام بين -و 

م حيث تنفذوا عسكريا واداريا بشكل كبير منذ عهد الخليفة العباسي الثالث المهدي وولده الهادي ثم هارون الرشيد850/750

الذي تزوج من (الخيزان )احدى الفارسيات التي انجبت ولده الثاني المئامون وتوفي بمدينة الري بلد فارس حيث تربى وتعلم

https://ar.wikipedia.org/wiki/40_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AC


 من يناير29مع عائلة (يحى البرمكي اي ( الكريم الفارسي ) وولديه جعفر وخالد اللذان رافقاه بشبابه وغدربهما ايظا في 

هجري حيث امرالرشيد رجاله بالقبض علىهم وأخذ أموالهم ودورهم وضياعهم.وانتهت بساعات187م/ الول من صفر 803

 التي اصطعلح على تسميتها ب (نكبة البرامكة) عائلة البرامكة

كماان اصرارالمين ابن الرشيد من امه( زبيدة )العربية التنكرلوصية والده بئان يتولى من بعده اخيه المئامون الفارسي الم

ليورثها لبنه الرضيع مما دفع المئامون  و(هو على حق)رفض المر واستعان بئ)ابناء اخواله الفرس ضد اخيه المين (الذي

لذينقتل بساحة المعركة ليحكم المئامون الذي لم يكن من امامه من خياراخر ال استمراره بالتعاون والتهادن مع الفرس ا

عملية التحويل الفرس بالقوة للديانة السلمية وتسميتهم بئسم ( الموالين ) وفرض اللغة العربية عليهمشعروا بمعظمهم بان 

قد المتهموهانتهم  مثلما المهم واثر فيهم  من قبل اندحارهم تجاه السكندرالمقدوني ,, غير انه سيندحرون مرات اخرى من قبل

قوى غير عربية 

-ظهرت ببلد فارس عدة سللت مارست انواعا من الستقلل الضرائبي والداري والسيطره بعدة مقاطعات من بلدX1Iو

فارس ول تخضع  للخلفة ببغداد ال اسميا وماليا منها 

I م/867-سللة (الطاهريون العربية الخزاعية حكمت بخراسان وشرق تركمانستان) بين

الذي قرر تسمية المأمون العباسي بعهد الخليفةهجري ومركزهم (نيسابور )259م/926هجري و 6/205

أصبحت الدولة الطاهرية أكثراستقللية مع تولى ولديه طلحة.وخراسان واليا على هـ208-205بين  طاهربن الحسين قائده

وتمكن هؤلء القادة العرب وقادوا لصالح الخليفة العباسي المئامون هـ230-213بين  عبد ا ثم هجري  208-213

هـ أخذ الطاهريون يفقدون السيطرة على253منذ عام ..و هـ212حملت عسكريةبمصر حيث استولوا على السكندريةعام 

.هـ انهاء حكم الطاهريين 259الذين استطاعوا عام .العربية الصفاريينسللة  مناطقهم لصالح

م, نسبة لمهنته وحرفته912/861-سللةالفارسي يعقوب بن ليث (الصفار) بين 2و
ماوراء النهر،وأفغانستان وأجزاء من فارسبصناعة الصفر والنحاس وصهر الحديد حكمت في 

وتقول الروايات أن ليث ينحدر من جبال شرق فارس،وله ثلثة إخوة (عمر و طاهروعلى) فئانضموا
لخالهم (كثير بن دقاق) وكو نوا (عصابة لقطع الطرق للعتراض على وسوء ألحوال بقيادة صالح بن

النضير الكنانى) وقاموا بعدة عمليات ضد خوارج مدينة ( وسجستان ) التي اضطر واليها (إبراهيم بن
الحسين) الهروب ليحل محله (درهم بن الحسين) وكلف يعقوب بن الليث الصفار على ولية مدينة
(بست) ونجح بمهمته فذاع صيته والتف حوله الناس حتى أن أهل خراوسان أروسلوا يستنجدون به

بعهد وسللة الطاهرية وعندما تنازل (درهم بن الحسين) عن وليته وسجستان.فحل محله يعقوب بن
م أعلن نفسه867الليث فئاهتم بتدبير أمور مملكته وتحصينها وعمارة أرضها فكرثت أمواله .وفي عام 

م868 (بلوشستان).ضم له المقاطعات التي حكمها منذ عام وسجستانحاكما على موطنه في 
خراوسانم بإجلئهم عن 873).و قام عام طخروستان وبلخ،وشيراز،وفارس،وهراة وهي (الطاهريون

م تعيينه واليا على المناطق892/870م قررالخليفة المعتمد حكم بين 871. وفي عام وأفغانستان
  المناطق التي900-879.فيما حكم أخوه عمرو بين بغداد م حملة على 876الشرقية.وقاد عام

. إل أنه اندحر وتمماوراء النهراوستولى عليها يعقوب واعترف به الخليفة المعتمد هو أيضا واليا على 
م) أن يستعيد909-900 وأراد حفيده الطاهر بن محمد(السامانيينم من قبل وسللة 900تئاوسيره عام 

م فحكم خليفته كوال على903 واندحر عام وسستانأملك أجداده،فجهز جملة من قاعدته في 
السلجقة لسلطة 1383/1068 وخضع هو ومن جاء من بعده من وسللته الذين حكموا بين وسستان

 على اخر امراء بني الصفر الموضح باخر الجدول تيمورلنكالذين قضى 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86


الحكم الحاكم  

 861-879 يعقوب بن الليث الصف ار1

 879-900 عمرو بن الليث2

 900-909  طاهر بن محمد بن عمرو3

 909-910 الليث بن علي بن الليث4

 910-910  محمد بن علي5

 910-911 المعدل بن علي6

 911-912 عمرو بن يعقوب7

جرجانحكمت بشمال إيران (1090/928-سللة الزياريون الفارسية الديلمية بين 3و
آمل وأوسترآباد (ببلد فارس ).برئاوسة مؤوسس السللة القائد) ومركزهم وطبروستان(گرگان) 
 وطبروستان.بساحلجرجان بعد ان قام بغزو مقاطعتي 935-928 )حكم بين مردويه بن زيارالديلمي (

العراق بلد فارس وبحر قزوين وشكل.وسللة بئاوسم (الزياريين) تحكم بطريق القوافل التجارية بين 
967 / 935 حكم بين وشمجيروخراوسان من جهة وتركستان وبووسط آوسية,,وجاء بعد مردويه أخوه 

،الذي عرف بتشجيعه للعلوم1013-977 )حكم بين شمس المعالي قابوسوثبت اركان دولته..وخلفه (
.كما صارمنالغزنويين.وانتهى بوضع نفسه تحت حماية وسللة البويهيينوالفنون.وواجه ضغوطا من 

.محمود الغزنوي وصار صهرا للسلطان 1043-1013 )حكم بين منوشهربعده (فلك المعالي 
، حيث تنازلوا لصالحهم عن العديد من المناطق.وتمالسلجقةم صار الزياريون تحت وسلطة 1041ومنذ 

 )الذي اوستولىالوسماعيليةم،من قبل (حسن الصباح زعيم 1090إجلئهم نهائيا عن المنطقة عام 
.. كما تظهرقائمة وسللة الزياريونطبروستانعلى منطقة 

الحكم الحاكم  

 -935 927 مردويه بن زي ار1

 -967 .935 شمجهر بن زي ار2

 -978 967 شمس المعالي قابوس3

1030/.978 فلك المعالي مانو4

 1043/-  1030 انو شروان بن قابوس5

 1049/-  ..1043 كيكاوس6

 1090/- 1050 .غيلنبن كيكاوس7

-سللة بنو الساج من اقليم اشروسنةالواقعة ببلد ما وراء النهر وتحكمت بمقاطعات4و
العباوسيونهجري وهي السنة التي استرد فيها 315/318 بينوبردع وأردبيل ومراغة أذربيجان

 بواوسطة بني وسياج الذين وسرعان ما تغير موقف امراء السياج منالحكم على هذه المقاطعات
،واوسسوا أوسرة شبه مستقلة عنوأذربيجان أرمينيةالخلفة واوستطاعت السيطرة على وليات 

الخلفة العباوسية.وحكم منهم خمسة امراء كما بالجدول المرفق

 فترة الحكمالحاكم

 ديوداد الول بن ديودوست
266 /318حكم بين 

هجري

هجري288/266بين محمد بن ديوداد الملقب الفشيني 

هجري288-ديوداد الثاني بن محمد

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%A9_(%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%88%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B4%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%8A%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86


هجري288- يووسف بن ديوداد

 هـ315/288بين -فتح بن محمدالفشين

معجم النساب والسر الحاكمة في التاريخ هـ). 1400 (لمستشرق زامباور/يلحظ ا
. بيروت:دار الرائد العربي -السلمي

ظهرهجري, و170م / 1055هجري و45 م /932-سللة الفرس (البويهيون) بين5و
نفوذهم اثناء تولي المعتصم بن هارون الرشيدلمه التركية (الجلفة) وقراره بنقل

كم شمال شرق بغداد واستعان هو الئاخر70العاصمة من بغداد لسامراء التي تقع 
بئاخواله الترك الذين ظهر فيهم بعض القادة العسكريين ومنهم (الشرابي وبغا) الذين

اساؤوا هم ايظا للخلفة العباسية فضعفت هيبة بغداد وحصل فيها فراغ سياسي شغله
هم من وسكنة أعالي جبال الديلم الفاروسية ويرجعو الفرس البويهون ببغداد وبلد فارس نفسها 

نسبهم حسب ادعائهم للساوسانيين واوسمهم يعود لبي شجاع بويه،الذي لمع اوسمه أثناء عهد
. واوستطاع ثلثة من أبنائه الوستيلء على السلطة ببلد فارس وووسطالزيارية و السامانيةالدولتين 

وجنوب العراق ,وهم 
 م على بلد فارس وأوسس وسللةدامت حتى949-932 )حكم بين علي بن بويه الملقب (عماد الدولة

  واوستولى على976-932) حكمركن الدولة م. والبن الثاني حسن بن بويه الملقب( 1062عام  
 .,والبن الثالث أحمد بن بويه1023 وأصفهان ودامت وسللته حتى وسنة وهمذانمقاطعات الري 

م ووسيطر على مقاطعات الحواز (خوزوستان )بجنوب غرب بلد967-932 حكم معز الدولةالملقب 
م وأعلن بئانه حامي الخليفة949 على بغداد حتى عام 945فارس ومقاطعة كرمان.بعدان وسيطر عام

 حيث حكم من بعهده1055م واوستمرت وسللته حتى عام  946/945المستكفي الذي حكم بين 
 واوستطاع ان يفرض وسيطرته على كل العراق983-949 بين عضد الدولةعلي بن خسرو الملقب 

.ثم تصارع البويهيون فيما991/974 والطائع بين 974/946بعهد الخليفتين العباوسيين المطيع حكم بين 
بينهم فعمت الضطرابات أرجاء الدولة.وانتهى المر بأن انقسمت وسللة البويهيين لعدة امارات هي 

 حيث قضى عليهم السلجقة التراك وحلوا محلهم ببغداد1055-1020بويهيون بالعراق حكموا بين 

م وسللة الغزنويون التي انتهت بدورها لصالح1023وبويهيون بمقاطعة الري قضىت عليهم عام 
م وهم آخر وسللة1055 / 1012 الذين احتلوا ببغداد. وبويهيو ن مقاطعة كرمان بين السلجقة
للبويهيين 

رئاوسةمحمد بن اياس ببمقاطعة كرمان,حكمت 968/932-سللة بنو اياس الفارسية بين 6و
هجري ووسليمان بن358/355هجري وخلفه اليسع بن محمد بين 355/317الصلغدي. الذي حكم بين 

هجري  364/358محمد بين 

 ما وراءببلد1187/961 غزنویان ) حكمت بين باللغة الفاروسية التركيةالغزنوية (-السللة 7و
 )التي توجد الن داخلغزنة،واطلقوا على عاصمتهم اسمهم ( وخراوسان الهند وشمال،النهر

 الفرس الذين كان لهمالسامانيين.وقبل أن يحكموها كانوا خاضعين لحكم أفغانستاندولة 
ا على ثقافة وسياسة تلك المنطقة،وأدى لندماج التراك الغزنويين بتلك ا كبير  تأثير 

) الذي كان من قوادألب تكينوكان اول امراؤهم  ( المنطقة بمرور الزمن مع السامانيين 
إوسحاقابي م.وخلفه كل من 963-961الساماني،إل أنه لم يحكم طويل بل لعامين امتدت بين

) الذي كان997-977 (وسبكتكينو).977-975 (بوري تكينو).975-966 (بيلجا تكينو).966-963 (إبراهيم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%83%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D8%AA%D9%83%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%AC%D8%A7_%D8%AA%D9%83%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_(%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%88%D9%8A)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_(%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%88%D9%8A)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D8%A8_%D8%AA%D9%83%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%A7_%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%A7_%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%83%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1


–998من عبيد ألب تكين،وأنقذهم من نفوذ السامانيين وخلفه ابنه محمود الغزنوي بن وسبكتكين (
،ومنه للمحيط السند لنهرجيحونم) الذي بعهده تووسعت حدود الدولة الغزنوية من نهر 1030

. همدان والري،وظمت مقاطعات الهندي

السلطان محمود الغزنوي ,والسلطان محمود الغزنوي يرتدي زي خليفة 
 

).صدرت عملة ذهبية بئاوسمه1041–1031 (مسعود بن محمود الغزنويوبعهد 

 في (معركة دانقان ) فقدت1157)الذي اندحر عام 1157-1117 (بهرام شاه الغزنويوبعهد السلطان 
ا من أراضيهم الجنوبية بافغانسان وبلوشستان والبنجاب ا كبيرا وسلطنة الغزنويين كثيرا من قوتهم وجزءا

 ووسيطر عليها السلجقةالهند داخل مقاطعات متعددة من الوسلم(بنغلدش) حيث نشر الغزنويون 
م وفقدالغزنويون مدينة غزنة عاصمتهم وبدأ حكمهم بالتراجع والنسحاب1157الذين انتصروا عام 

 أخر حكام الغزنويين ووسقوطحووسرف ماليك،تمكن الغوريون اعتقال م1186 .وفي عام لهورلمدينة 
و كان للمراء والسلطين الغزنويي دور بنمو الداب والعلوم.الدولة الغزنوية بشكل  نهائي.

 الذي أوسره الغزنويونوالرياضيات الفلك في أبو الريحان البيرونيالتي قام بها العالم 
وعاش عشر وسنوات بعاصمتهم غزنة.. 

بيلجاو).966-963 (أبو إوسحاق إبراهيمو).963-961 (ألب تكينواهم السلطين الغزنويون هم كل من 
)998-997 (إوسماعيل الغزنويو).997-977 (وسبكتكينو).977-975 (بوري تكينو).975-966 (تكين

–1031 (مسعود بن محمود الغزنويو).1031-1030 (محمد الغزنويو).1030-998 (محمود الغزنويو
مسعود الثانيو).1049-1041 (مودود الغزنويو) (المرة الثانية).1041 (محمد الغزنويو). 1041

 (طغرل بوظانو).1052-1050 (عبدالرشيد بن محمودو).1050 (على بن مسعودو).1049 (الغزنوي
 (مسعود بن إبراهيم الغزنويو).1099-1059 (إبراهيم بن مسعودو).1059-1052 (فرروح زادو). 1052
).1157-1117 (بهرام شاه الغزنويو).1117-1116 (أروسلن شاهو).1116-1115 (شرزادو).1099-1115

). 1186-1160 (خسرو مالكو).1160-1157 (خسرو شاهو

القرنين الرابعالقرن ب في وهمدان أصبهان-سللة بنو كاكوية حكمت بمقاطعتي 8و
.( كعمال) وهم الغزنويينوالخامس وكانوا تابعين للبويهيين ثم 

هجري398/388علء الدولة [عضد الدين] محمد بن دشمنزار حكم بين 

هجري 438/398  حكم بين السلجقةظهير الدين فرامرز عامل 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%88%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_5_%D9%87%D9%80
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هجري438//443حكم بين ونهاوندعلء الدولة گرشاوسب حكم بهمدان 

هجري488/443 بين يزدعلي فرامرز عامل بمدينة 

 

ينتمون لقبيلة (قنق)إحدى عشائرقبيلةم 1194/1037-نفوذ سللة السلجقة التراك بين 9و
م بعهد زعيمها (وسلجوق) وسابقين اعتناق بعض القبائل960 عام الوسلم(الغز التركية) التي اعتنقت 

 (قره خانات) البلد التي يطلق عليهاالقراخاناتعاما ودخلوا بعدها بخدمة 28الرووسية للورذودوكسية 
.كازاخستان وجنوب غرب  أفغانستان(ما وراء نهرجيحون وهي وهي جزء من اوسية الووسطى وتشمل 

وبالقرن الول الهجريوتسمى باللتينية ما وراء( نهر الوكسوس) وبالفاروسية القديمة (فرارود),
وصلها العرب المسلمون قادمين من بلد فارس حيث كانت قد انتشرت  ببلد ما وراء النهر

 ( ذات الجذور اليهودية كما اشرنا)وصار السلم منذ القرنوالمسيحية النسطورية البوذية
اوسم (بلد ما وراء النهر)الثامن الميلدي الديانة الغالبةفيهاواطلق عليها العرب المسلمون 

ونهر المور داريا كم 2212 )نهر السير دارياإشارة للنهرين العظيمين الذين يحدانها شرقا وغربا:وهما (
ومقاطعات بلد ما وراء النهر هي (خراوسان انجبت ابن وسينا وخوارزم  كم وأهم مدن1415بطول 

انجبت الخوارزمي والبيروني وبخارى انجبت البخاري ووسجستان التي انجبت السجساتي وجرجان
انجبت الترمذي واصفهان انجبت ابا فرج اضافة   مذ  ترانجبت الجرجاني وفاراب انجبت الفارابي و

 والفغان والفرس والمغولالكازاخ الوزبك و,ويشكل اقوام طشقند و فرغانة ووسمرقندلمقاطعات مرو و
Transquaniaترانساوكسانيا بئاوسم وتسمى ببعض اللغات الوربية اغلب شعوبها 

والعراق ووسورية ) الناضول وأجزائا مناسية الوسطى  (وإيران أفغانستانوحكم السلجقة في 
 م ومركزهم الرئيس مقاطعة (مرو )ثم1194 1157 ثم بينم1157-1038 بين والجزيرة العربية

-1038 بيك (وجغري ) 1063-1038 (طغرل بيك وهما وسلجوق) تمكن (حفيدا 1040وفي عام .اصفهان
 م)1060

 وقسما مملكتيهما لقسميندنكان بالقرب من الغزنويينالنتصارعلى وسللة 

فارس بلد 1042 ,,ومركزه مرو بقيادة (جغري بيك )حيث ضمت عام القسم السلجوقي الشرقي
 ذات الغالبية المسيحية أرمينيةعلى مقاطعة 1064وبعض اجزاء من الناضول،كما اوستولى عام 

من1055 ,,ومركزه اصفهان بقيادة طغرل بيك اتجه غربا وتمكن عاموالقسم السلوقي الغربي
 رمضان25 م./1055  ديسمبر23 في بغدادلبويهيين ببغداد التي دخلها طغرل بك االقضاء على 

 الذي لم يبق له وللمن جاء بعده وسوى بعض1075/1031هجري بعهد الخليفة القائم بين 447
ألب أروسلنالمظاهر والروسوم.والطقوس حيث خلع القائم لقب السلطان على طغرل بيك والسلطان 

 م) 1060/63-1072(

 م)الذي إنشاء العديد من1092-1060/65 (نظام الملك م) ووزيره 1092-1072 (ملك شاهوالسلطان 
) بنيت باكثر من مدينة خاضعة لهم بما فيها بغداد وتبنوالمدارس النظامية التي وسميت (المدارس

المذهب السني خلفا للمذهب الشيعي الذي فرضه البويهيون  من قبلهم ثم وسطر السلجقة  عام
معركة ملذكرد) ب(البيزنطيين انتصاراا ضد1071 والماكن المقدوسة وحققوا عام الحجازم على 1070

 م وبسبب كثرة المتصارعين بين أفراد العائلة،صارت السللةالسلجوقية عدة ممالك1092وفي عام 
 م) بتوحيدها لبعض الوقت وانقسمت مجددا الى 1118-1105وتمكن محمود (

 م.1194 دامت حتى عام وإيران العراقمملكة وسلجوقية في 

 م) ولم تعمر طويلا بعده.1157-1118 (أحمد وسنجر برئاوسة السلطان الشرقومملكة وسلجوقية في 
 (خوارزمشاهات) شاهات خوارزمم 1194حيث قضى عليهم عام 
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 م)؛مقرها بردشير،1187-1041 (كرمانفيما قامت ممالك وسلجوقيةاخرى بمقاطعة 

حلب ثم دمشق م)؛مقرها 1117-1094ومملكة وسلجوقية ببلد الشام (

قونية ) ثم إزنيق (نيقية م)مقر ها 1308-1077ومملكة وسلجوقية  الناضول (

 خضعت لسلطةالمغولم القرن السابع لهجري1141/1008-سللة ألكاكويهية بين 10و
برئاوسة (وسام بن وردان )الذي نصبه السلطان وسنجر السلجوقي والياا علىها .)يزدوحكمت بمدينة( 

وردان بن لشكر )بين0هجري و604/590وخلفه أفراد أوسرته كل من (عز الدين لشكر بن وردان )بين 
670/629وعلءبن طغانشاه بين هجري 629/616هجري و(محمود بن وسيهالر) بين 616/604

.اليلخانيونهجري حيث قضى عليها 715/685هجري و يوسف بن طغان بين 

 المذهب وحكموسنية تركية وسللة. هي 1220/1077-شاهات خوارزم التركية بين 11و
منهم 

لسلجوقياالتركي  وكان صارجنرال عند 1097ووفاته عام 1077 حكم بينأنوشطغين-المملوك 1 
.ونجح خلل عشرينخوارزم وعينه هؤلء والياا علي مقاطعة 1128/1097قطب الدين محمد حكم بين 

وسنة من حكمه بادارتها وتمتعت بعهده بنوع من الوستقللية الدارية والمالية والعسكرية  

كان هو الخركئابيه على1127-ووفاته 1097 بن انوشطغين و.حكم بين قطب الدين محمد- 2و
ا،ونجح بتثبيت وسلطانه،ومد نفوذه على مقدرة وكفاية فحكم بئاوسم الدولة السلجوقية ثلثين عاما

،خراوسانمناطق مجاورة منها 

.السلطين الخوارزمية ثالث أنوش طغين بن قطب الدين محمد بن -الشاه علء الدين أتسز3و

 وتمرد عليه واجبره السلطان وسنجر على العتراف بتبعيته وبقيوسنجر السلجوقي-عهدالسلطان 4و
/هـ551م1156ووفاته عام 1128يحكم خوارزم تحت وسيادة السلجقة بين 

وسلطان شاه-6و 1172-1156 بين إل أروسلن- خلف الشاه علء الدين اتسر الخوارزمي كل من 5و
-ووفاته عام1200 بين علء الدين محمد- 8 و1200-1172  بينعلء الدين تكش- 7و 1193-1172بين 

 ولم ينج من أسرته سوى ثلثة من أبنائه بعد أنبحر قزوين في جزيرة نائية في 1220
،وقوتل نساؤه وأطفاله المغولوقعت أمه في أسر 

628م/1231ومقتله عام 1220-الشاه الخوارزمي( جلل الدنيا والدين) حكم بين 8و
وهو آخر وسلطانهجري بمدينة الماد/ العمادية على يدي رجل كردي انتقاما لخيه..

ولى الحكم بعد أبيه السلطان علء الدين واستلم السلطة بظروف قاسية وكانخوارزمي ت
ستراتيجا لكن الظروف الحربية والسياسية كانت أقوى منه حيث استلم الحكم وجنكيز
خان المغولي يسيطر على بلد ما وراء النهر،التي تعد أهم أجزاء دولته وامتلكوا إقليم

وتبريز وقزوين الري(مازندران) على الرغم من موقعه الحصين وسيطروا على مقاطعات 
وارسل عاموخوارزم   خراوسان  وبلد الكرج ( جورجية )فشرع بالسيطرة على أذربيجانعاصمة 

 التي استسلمتبلخ وقصد مدينة نهر جيحون هـ جيشين عبر أحدهما 618م/ 1220
صلحا،فلم يتعرض لها المغول بالسلب والنهب على غير عادة اهلها وواصل تقدمه ببلد

خراسان فسقطت مدنها واحدة بعد أخرى،ثم حاصر مدينة مرو حاضرة الدولة الخوارزمية
حتى استسلمت،واهلك سكانها جميعا رجال ونساء وولدانا،وكانوا سبعمائة الف ثم

استولى الجيش المغولي على ولية نيسابور وارتكبوا فيها من الفظائع ما ارتكبوه مع
غيرها من المدن،ثم احتلوا مدينة طوس فأخذوها دون عناء ثم بسطوا سيطرتهم على

مدينة هراة. 

وأما الجيش الخر فقد اتجه لخوارزم، لكنه لقي مقاومة عنيدة من أهلها بعد أن لبسوا ثياب الصبر
تل من الفريقين أعداد هائلة،ولم يجد والثبات وصمد لخمسة أشهر دارت خللها معارك عنيفة قو

المغول بدا من طلب العون والمدد فأمدهم جنكيزخان بما يطلبون؛فمكنهم ذلك من الستيلء على
المدينة التي قتل المغول أهلها جميعا،وفتحوا ماء جيحون فأغرقوها،فمن سلم من السيف غرق
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بالماء.

واما السلطان جلل الدين فقد بدئا عهده ب(مدينة غزنة ) التي كان واليها بعهد أبيه السلطان محمد
خوارزم شاه، وكان أهلها يجلونه ويقدرونه،واوستطاع أن يعد جيشا من وسبعين ألف مقاتل من اغلبهم
من الهاربين من المغول،وممن أخذتهم الغيرة على الوسلم وجاءته اموال من اثرياء وفقراء المسلمين

لتسليحها والنفاق عليها.وكان المغول يتعقبونه ,,وعندمابدأت طلئع جيشهم تتقدم نحو غزنة فاجأهم
 ههجري وقتل ألفا منهم؛وكان ذلك اول نصر يتحقق ضد جند المغول618م/1221جلل الدين عام 

ببلد فارس وتصدى لها ثانية وألحق بها هزيمة وول ى فروسانها الدبار،وجنوده يتعقبونهم قتل واوسرا.
وما كادت أنباء هذا النصر تصل لبعض المدن الوسلمية التي كانت بأيدي المغول حتى ثارت بوجوههم

وخاصة مدينة (هراةالفغانية ) التي تحول فرحها لمأوساة إذ قدم عليها جنكيزخان واوستعاد وسيطرته
عليها وقتل الكثير من أهلهارجال ونسائا .مما ادخل الرعب بجيش جلل الدين الذي انسحب منه أحد
القادة بقسم كبيرمن الجيش الخوارزمي وغادر غزنة دون أن يستجيب لتووسلت السلطان الذي بكى
بين يديه فوجد نفسه في قوات ل تقدر على مقاومة إعصار المغول؛فئانسحب بها لسهل يقع غربي

نهر السند حين علم بقدوم جنكيزخان لقليم غزنة للنتقام من جلل الدين منكبرتي الذي جمع وسفنا
ليعبر بها لنهر السند هو ومن بقي معه من جنده للهند لعله يجد فيها مأمنه،ولكن بح ارة السفن لذوا
بالفرار حين علموا بقدوم جنكيز خان تاركين السلطان وجنوده على الشاطئ،فاضطروا لخوض معركة

لم يستعدوا لها وقاوم جلل الدين وميمنته لكن ميسرة جيشه لم تتحمل ضربات المغول فانهارت ولم
يبق مع جلل الدين ال وسبعة الف مقاتل قاتلوا ببسالة وثبات ولكن دون جدوى،واضطرلقذف نفسه

ومن بقي معه من جنده بالنهر وتبعه وعبروا النهر للضفة الخرى،فيما وقع بالوسر والدته وحريمه وابنه
ذي الثمان وسنوات أمر جنكيز خان باغراقهن واتجه جلل الدين للهند مع الناجين من رجاله وكانوا

أربعة آلف وكانوا بهيئة مزرية،وحفاة عراة  وهاموا على وجوههم يبحثون عن مأوى فأغاروا على بعض
البلد وأحدثوا بها خرابا وتدميرا وفرضوا إتاوات على أهلها.وقضى جلل الدين بالهند ثلث وسنوات جمع
فيها قوة كبيرة من الجند الفارين من وجه المغول وانضم له كثير من الخوارزميين وآلف من المتطوعين
المسلمين ونجح بمهاجمة بعض القاليم الهندية الواقعة في حوض نهر السند وغنم منها غنائم كثيرة
وأخضعها لسلطانه. غير أن ازدياد قوته واوستفحال خطره جعل حكام السند يقفون بوجهه ويطلبون منه

هجري انسحب جنكيز خان عائدا لمنغولية فئانتهز (غياث الدين621م/1224مغادرة بلدهم، وفي عام 
بن محمد خوارزم شاه أخو السلطان جلل الدين هذه الفرصة،ونجح باوسترداد أقاليم الدولة الخوارزمية

م/1225ما عدا إقليم ما وراء النهر،ولسوء وسياوسته وسادت تلك القاليم الفوضى والضطرابات،وفي 
 هـ عبر السلطان الهرب جلل الدين ومن معه نهر السن عائدا لبلده..وبدل من ان يعلن ولءه622

لخيه ويعيش تحت ادارته قررمواجهته  فئاوستولى على مدينتي غزنة وكرمان،وفارس وخراوسان
ومازندران و نجح بالتئامر بهزيمة أخيه غيات واوسترد ما كان تحت يديه من مدن واقاليم، وتوافد عليه
قواد الدولة الخوارزمية الذين كانوا تحت إمرة أخيه وأعلنوا تبعيتهم له ومبايعته وسلطانا على الدولة

الخوارزمية.

هجري توفي جنكيز خان وخلق حالة من القلق والفوضى بين624م/1227وفي عام 
قيادات المغول فانتهز جلل الدين فرصة انشغال المغول باختيار خليفة لجنكيزخان

واشتبك مع قوة مغولية توغلت  باراضي الدولة الخوارزمية وأصبحت على مقربة من
م /128مدينة الري،ونجح السلطان ببادتها تماما،وانتصر  بمعركة أخرى قرب أصفهان عام 

 هـ .غير انه لم ينجح بالتصدي للحملة المغولية التي بعثها (أوكتاي خاقان المغول625
خليفة جنكيز خان )والذي أرسل ثلثين ألف مقاتل فعبر جلل الدين نهر جيحون ووصل
للقاليم الغربية من الدولة الخوارزمية واستولى على الري وهمدان ومابينهما،ووصل

 هـ وجند المغول يلحقونه وذهب لتبريز وكانوا وراءه،وأرغموه628م/1231لذربيجان عام 
على التقهقر لسهل موقان المجاور للساحل الغربي من بحر قزوين واستنجد باخر الخلفاء

 من قبل هولكو المغولي فوصل1258 ومقتله عام 1242العباسيين ببغداد حكم بين 
جلل الدين لمدينة ( آمداو العمادية ) بأعالي نهر دجلة لحق به المغول وقتلوا كثيرا من
جنده فلجأ لجبال كردستان بشمال شرق العراق هائما على وجهه حتى عثر عليه رجل

كردي وأخبره أنه هو السلطان جلل الدين،فأخذه لمنزله، وخرج ليدبر له بغل لرجوعه
ا له باحدى غزواته، لبلده،فأتى كردي آخرللمنزل فعرف جلل الدين الذي كان قد قتل أخ 



15م/ 1231 تشرين اول 9فضربه بحربه كانت بيده وسقط السلطان جلل الدين قتيل،في 
 هـ..وبمقتله سقطت الدولة الخوارزمية أمام المغول الذين سيطروا على628شوال 

أراضيها،وبدأت مرحلة جديدة للغزو المغولي قادها هولكو حفيد جنكيزخان فقضى على
الخلفة العباسية ببغداد وسقطت بيديه مدن حلب ودمشق قبل ان يندحر جنده عام

 ب(معركة عين جالوت) بغزة فلسطين على يدي قادة ممن مماليك اسية الوسطى1261
وبعظهم من خوارزم ,

فؤاد عبد المعطيوهـ 1399م/ 1979-دار صادربيروت-الكامل في التاريخ: ابن الثيريلحظ 
تاريخ الدولة المغوليةعبد السلم عبد العزيز وم.1970-بيروت- دار النهضة العربية:المغول في التاريخ-

حافظ: وسيرة جلل الدين المنكبرتي-تحقيق النسويوم.198-القاهرة- دار المعارفببلد فارس-
. 1953-دار الفكر العربي-القاهرة- حمدي

م وهي نتاج توحيد قبائل1215/1148 بين Les Mongoles-نفوذ امبراطوريةالمغولXIIو

،وحكم فيها   منغوليا بمايسمى حاليا والترك المغول
 على منغولية1206حيث سيطر عام  1227/1206) حكم بين Gin kis Khan (بتيموجين-1

 التي تشمل أراضي ضخمة من الشمالشيا الغربيةتمكن من اخضاع مملكة (1210 / 1207 وبين
لذين اندمجوا بالدولةالمغولية وتقلدوامراكزاالترك ا الويغور وخضع له التبتالغربي للصين وجزء من 

Jine مملكة جين واحتل صحراء غوبيعبر جنكيز خان بجيوشه 12151/1211وبين عسكرية وادارية ,

وفي عام. وكاشغر وحوض تاريمزيتسو اخضع جنكيز خان مقاطعات 1218في عام وبشماللصين 
 قام محمدشاه الرعن وسلطان خوارزم بقتل مبعوث جنكيز خان الذي على الرغم من انشغاله1218

بتجهيز جيش والتوجه به غربا للبحث عن السلطان محمد فعبرجنده1219بغزو شمال الصين امر عام 
 الذيالسلطان محمد.بما فيها خوارزم ولم يعثروا على بلد ما وراء النهر واحتل مقاطعات وسيحوننهر 

تمكنت قوات مغولية بقيادة وسوبوتاي القيام باول1223.وفي عام بحر قزوينهرب وقتل بجزيرة في 
توفي1227غزوة للمقاطعات الرووسية السلفية والنتصار على جيشها ب(معركة نهر كالكا),وفي عام 

مبراطورية الرومان مليون كمم وأكبر أربع مرات ا26المبرطور جنكيز خان وصارت مساحة امبراطوريته 
،حاول(موقالي)آوسيا الووسطىأو إمبراطورية الوسكندر  ,وعندما كان جنكيز خان يقوم بغزواته على 

احد قواده أن يلنشأ عدد من المحافظات،وبضعة فروع للدارات الخاصة بتولي شؤون الدولة،إل أن
 مقاطعات بناءا على اقتراح ( يلو شوكاي)10 عاد وألغاها وقام بتقسيم شمال الصين إلى أوقطاي خان

 كما قام بتقسيم المبراطورية لبضعة إدارات منها بشبالق ويانجينغ،وأبقىالكونفشيووسيوزيره 
.أعيدجيحون إداري ا،وفي اواخر عهده تم إنشاء إدارة لقراقورم تابعة ومنشورية وسيبيريةجنوب منغوليا و

.مونكو خانتسمية هذه الدارات لتصبح (الفروع الدارية) خلل عهد 

. تايوان،تايبيه في متحف القصر الوطني في جنكيز خانروسم 

 وبعيد وفاة الخان العظيم قائد المغول جنكيز خان عاد جميع القوادل(مجلس الحكم1227-في عام 2و
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 الذي قاد عامالقبيلة الذهبيةخان) مؤوسس  Batu )بالعاصمة المنغوليةوخلفه (حفيده قوريلتاي

 من احتلل مدينة كييف1240 وتمكن عام الروسجيشا واتجه بهم غربا للوستمرار باخضاع  1237
الهنغارية وسحق الجيوش 1241 ,وفي عام كوريةحملة لغزو 1240عاصمة اوكرانية واروسل بنفس عام 

والبروس الفرسان التويتونيين وفروسان الهيكل مع والبولنديين،) ب(معركة ساجو والكرواتية
 غزا باتو خان بلغارية وإجبر شعبها على دفع الجزية1242-1241وبين .) ب(معركة ليغنيتسا

 السنوية والخضوع  للمغول.
 
)خان المغول العظيمMongoصار(  1251-وفي عام 3و

.واوستمر جنده يتقدمون غربا نحو بلدونهبها )من احتلل بغداد Hulago تمكن( 1258-في عام 4و

.بغزة / فلسطين معركة عين جالوت في (قطز بقيادة المماليك أمام 1260 الشام واندحروا عام 

خاقان المغول.) فظهرت بدايات تمزقالقبيلة الذهبيةخان من  Kupulaiصار ( 1260-في عام5و
المبراطورية المغولية على وراثة الحكم بينه وبين (خانات الجاكاتاي) الذين ابدوا عدم رغبتهم الخضوع

،بتعديلت جذرية على المقاطعات والمحافظات التي وجدتقوبلي خان وقام 1294له حتى وفاته عام 
  (وسللة يوان) واتخذ لقب إمبراطور الصين وعندما تغلبت قواته على1271منذ أيام أجداده، فأنشأعام 

(أوسرة وسونغ الجنوبية) واحتلت جنوب البلد،حتى خلع على نفسه لقب إمبراطور كل الصين، لكنه
بالمقابل كان فقد السيطرة على الخانات الغربية.

,,,
روسالة من( قوبلي خان) إلى البابا غريغوري العاشر . 1271نيكولو ومافيو بولو، يلسلمان عام 

،من خان بالقأرغون واللخان قوبليرحلة (رابان بار وساوما)وسفير الخان الكبير 1288/1287وبين 
 بالغرب،حيث التقى بمعظم المراء والملوكوبوردو،باريسبالشرق،لرومة و

بقيت الوحدة اللغوية والروحية الدينية ( البوذية )للمبراطورية غير انها1294عام Kupulai-بعيد وفاة6و
نقسمت لربعة خانات أو إمبراطوريات هي 

خان إلى قراقورم-(خانات أوسرة يوان الكبار)حكموا شرقا وتلقبوا أباطرة الصين ونقلوا عاصمتهم من 1
 حالي ا).بكين (بالق

 مع1304وب-الخانات الثلثة الغربية تمتعت بئاوستقلل اداري ومالي وعسكري تام تقريبا ووقعوا عام 
خانات الصين معاهدة وسلم اعترفوا لهم بها بلقب الباطرة واوستمروا يحكمون منغولية حتى نهاية

القرن التاوسع عشر فيما انتهت وتفككت بنهاية القرن الرابع عشر الخانات الثلثة 

صار بعظهم من ولكنائس المشرقيةا-ومنذ القرن السابع تأثر بعض المغول بتعاليم مبشري 7و
 على يدي المبشر (يوحنا المونتيكورفيني) الذي اروسلته البابويةالمذهب الكاثوليكيمعتنقي  

كما ترب ى بعض امراء الخانات على أيدي( أمهات مسيحيات) منهن.(وسورغاغتاني بكي) زوجة ابن
،وعريق بوكه؛ووسرتاق خان القبيلةهولكو،و،قوبلي  مونكوجنكيز خان،ووالدة كل من الخاقانات الكبار،

 الذي تحالف معبلد الشام،قائد المغول في كتبغا أباقا خانوالذهبية،و(دوقوز خاتون) والدة كل من 
. المسلمين العرب لمحاربة الصليبين

كانت عددا من (المصاهرات ) مع حكام غربيين،منها زواج أباقا من السيدة (ماريا1265وفي عام 
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.كما تزوج غيره من الخانات بنساء غربيات.ميخائيل الثامن باليولوجباليولوج،ابنة المبراطور البيزنطي 
الكنيسة الرثوذكسيةالشرقيةالمرالذي صارت فيه المبراطورية المغولية على علقة حسنةمع رجال 

.,كما كانت أول تحالفوبلد فارس الووسطى واوسية  بارمينيةالكنيسة الكاثوليكية،ووالقوقازفي رووسية 
 حيث أروسلالراضي المقدوسةمغولي فرنسي،حيث تبادل الطرفان السفراء والتعاون العسكري في 

 تم انتخاب1281، وفي عام 1271 عام الحملة الصليبية التاوسعة(اللخان أباقا )وحدة عسكرية لدعم 
كاهن قوبلي خان،(مار يابل ها الثالث) رئيسا للكنيسة الشرقية وأخذت الروسالي ات الكاثوليكية تتوافد

زار الرحالة المغولي النسطوري (ربان بار صوما)بعض1288/1287على جميع العواصم المغولية.وبين 
البلطات الوروبية 

 بعد أن ثار عليهجايخاتو .وسادس إلخانات،وخلف  ) بن طرقاي بن هولكوBadou-الخان (8و

 لخمس شهور.واغتيل لنه اوستهل عهده القصير بالتخلص من المراءهـ694م/ 1295وقتله،وحكم عام 
الذين وساندوا جايخاتو،وأروسل فرمانات لطراف المملكة يعلمهم بمقتل اللخان جايخاتو لنه أهمل(

،ووعدهم بتطبيق أحكامها والمحافظة على أرواح وممتلكات المذاهبجنكيز خان) التي وضعها الياوسا
،وشرع بتوزيع القطاعات وحكومات الوليات علىالضرائب من الوقاف الوسلميةالمختلفة واعفاء 

 الذي كان بعيدا عن مجرياتأرغون خان بن غازانأتباعه من المراء ولكن ذلك لم يكن ليرض المير 
الحداث والحرب الدائرة بين بايدو وجايخاتو، فطالب بالسلطة من بايدو،وكان يرى أنه أجدر وأكثر كفاءة،

 م،أوسفرت عن رجحان1295  مايو21/هـ694  رجب5وأعظم قدرة.منه والتقى الطرفان بمعركة في 
 ذي القعدة23كفة غازان فهرب بايدو خان فتعقبه (المير نوروز المسلم )وقبض عليه وقتله في (

 أكتوبر) 22 ذي الحجة/23،واختير إيلخانا يوم الحد (تبريز).ودخل غازان العاصمة 1295 أكتوبر 4هـ/694

 وامه قوتلوق خاتون،وهو من وسللة ملكيةأرغون خان ,هو ابن أرغونمحمود غازان بن -الخان 9و
 .ويوصف بأنه صاحب جثة صغيرة وشكل قبيح ويملك1304–1271. وعاش بين جنكيز خانتنتهي إلى 

فكرا ثاقبا ومحبا للعدل ويتكلم عدة لغات كالعربية والفاروسية والهندية والصينية واللتينية والتبت إضافة
قوبلي خانللغته الم المنغولية،ويهوى الصيد وزوجته (كوكيجين )إحدى أميرات المغول أروسلها له 

 من العاصمة المنغولية لخانات بلد فارس .وقاد الخان غازان بن ارغون حروبا ضدماركو بولويرافقها 
،وكذلكالشام للسيطرة على دول بلد المماليكقوى اوسلمية من اوسية الووسطى يطلق عليهم 

.واوستمر غازان أيضا باتصالت دبلوماوسية مع البابوية وفرنسة مكملخانات الجاغاتايمعاركه مع 
 )بايدومحاولت أوسلفه لتشكيل تحالف مغولي صليبي. وكان يرى بأنه أكثر كفاءة ومقدرة من( الخان 

هجري فنازعه غازان على الحكم .واشترط (الميرنوروز الفاروسي1294/693الذي اوستلم الحكم عام 
 )فأوسلم على يدي الشيخ صدربايدوالمسلم عليه أن يسلم إن كان يريد دعمه لمواجهة أخيه(الخان 

رشيد الدين فضل االدين إبراهيم ابن الشيخ وسعد الدين حمويه الجويني و الفاروسي الطبيب 
 المسلم لبوين يهوديين)ووسمياه محمودا واعتنق معه الوسلم مئة ألف من قومه التتارهمداني

هجري تحارب الخوان وأوسفرت الحرب694 رجب 5م/ 1295  مايو21الوسلم مما عج ل بانتصاره وفي 
 لجورجيةوألقي القبض عليه بالقرب منأذربيجانعن رجحان كفة غازان حيث هرب بايدو خان من 

 فياللخانية.واوستلم الحكم كسابع وسلطين 1295 أكتوبر 5 وامرغازان بئاعدامه في ناخيتشيفان
وبعد أن تولى محمود غازان الحكم أصدر قرارا ايقضي بأن الوسلم,1304 ووفاته 1295حكم بين إيران و

.حيثالصين للمغول في الخاقان العظمهو الدين الروسمي للدولة. فانقطعت علقته الروحية ببلط 
المذهب البوذي وصارالمسلمون المغول وغير المغول إحدى طبقات المسؤولين وعند قادة المغول

 حاكمومحمود غازانوكان  والمنغولية.التركية ويجيدون اللحقين بببلد فارس لنهم كانوا مثقفين

 حاكم خانة قيتاي وتودا منغو حاكم القبيلةمبارك شاهاللخانات وبعض قادة وشاهاة المغول منهم 
قدتبنوا المذهب السني .وقام محمود،1266 /1257،حاكم القبيلة الذهبية بين بركة خانالذهبية،و
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غازان بعدد من الصلحات،تناولت شؤون الضرائب والقضاء والعمران ونقش على اوسمه على عملة
 بأبنية فخمة منهاتبريزخاصة به باللغات العربية والمغولية والتبتية وقام بتجميل عاصمة مملكته 

مسجد عظيم،ومدروسة كبيرةودارا للكتب،وحفظ الوثائق التي اوستنها،ومرصد فلكي،ومستشفى
 للمتصوفة .وبعهدالخان محمود غازان بدئا تحول المغول من حياة البدو والحروب للوستقراروخانقاه

بالزراعة وبعض الخدمات وأصبحوا يندمجون ويذوبون تدريجيا بالبيئات والدول التي غزوها اجدادهم
 واباؤهم وهم

 اوسلمه محمود غازانروسم فاروسي يلظهر اعلن  البوذي 

ومع أن الخان محمد غازان صار مسلما إل أنه لم يتوقف من غزوه للشام.وهو أحد قادة المغول الكثر
الذين كانت لهم علقات دبلوماوسية مع القبارصة وليطاليين والفرنسيين والجورجيين والرمن لمحاولة

المماليكجيين قاتلت والجور الرمن وظم جيشه قوات مسيحية من حلف مغولي-فرنجيتشكيل 
قاد غازان1299.الوسيويين الذين كانوا اكثر اوسلما واكثر اخلصا للخلفة العباوسية .وفي تشرين اول 

وفروسان القديس يوحنا فروسان الهيكل،وانضم له هناك بعض حلبجيوشه إلى الشام واوستولى على 
 )الرمنوتابعه الملك (هيتوم الثاني ملك 

 ملك أرمينية الصغرى بإروسال جيشه مع قطلي وشاه بهجومه على دمشقهيتوم الثانيغازان يأمر 
1303 .

 )معركة وادي الخزندارهجري انتصر الخان غازان في (699ربيع الول 27م/1299ديسمبر 24وفي 
بصعوبة ضد المماليك الذين كانت خسائرهم قليلة لتصل للف مقابل خسائرالخان غازان التي بلغت

 حيث قتلواغزةمائة ضعف اي عشرة ألف قتيل غير انهم اوستمروا بتقدمهم غربا ووصلوا للقدس و
6 و1299 ديسمبر 30 بين ودخلت دمشقالكثير من كان باوسواقها وجوامعها وتقدمت جيوش غازان 

ونهبوها،فدبت الفوضى فيها خاصة بعد أن هرب واليها ومحتسبها لمصر،ولكن المير علم1300يناير 
1299 ديسمبر 28الدين وسنجر المنصوري قاوم وتحصن بقلعة ورفض الوستسلم لغازان .وبنفس يوم  

هجري اتفق بعض وجهاء دمشق برئاوسة مفتيها ( ابن تيمية ) الذهاب للسلطان699ربيع الخر 3م/ 
 المجاورة لدمشق ) وأخذ ابن تيمية يرجوه لمنع جنده  الوستمرارالنبكغازان الذي عسكر في (بلدة 

بالقتل والنهب والسلب وقال للترجمان:(قل لغازان انك تقول بئانك مسلم ومعك قاض وإمام وشيخ
.وحصلوا اهل دمشق)ومؤذنون فغزوتنا )وأبوك وجدك كانا بوذيين وعاهدا ووفيا وأنت عاهدت ولم تف 

على وثيقة أمان من غازان إل أنه نقضها واوستمر جنده بنهب دمشق .وفي شباط من نفس عام
هجري قررغازان عودة جيوشه واروسل غازان وفدا للقاهرة بطلب الصلح الذي وافق عليه699م/1300
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 الذي علم من خلل جواوسيسه بئان غازان لم يسحب كل جنوده بل يناور ويريد كسبالناصرالملك 
الوقت للتعرف على اوستعدادات وتحركات الملك الناصر حيث أبقى غازان  عشرة الف خيال تحت

 أشهر غزا خللها القدس وغزة, ولكنه تراجع في مايس6قيادة (مولي المغولي) وحكم وسورية 
16 شكل صليبيو قبرص أوسطول صغيرا من 1300عندما علم بعودة المماليك لها,وفي يوليو 1300

وسفينة كبيرة مع بعض المراكب الصغيرة  ومعهم وسفير غازان وحاولت تلك القوة إقامة قاعدة في
 شمال غرب دمشقطرطوس الصغيرةبالبحر المتووسط ) وشنوا غارات على ميناء جزيرة أرواد(

منتظرين وصول جيش غازان.الذي تئاخر فانسحب الوسطول الصليبي عائدا لقبرص،وابقى حامية
 قاد محمود غازان1301 ),وفي فبراير وسقوط أرواد (أنظر 1303حاصرها المماليك واوستولوا عليها عام 

،غور الردنجيشا من وستين الفا،بقيادة القائد( قتلغ شاه نويان (قطلوشاه) واروسل الفين منهم في 
 ليروسل له مقاتلين وكهنة1303/ 1294 حكم بينبونيفاس الثامنوطلب محمود غازان من البابا 

كتب له مرة أخرى ولم1302وفلحين لكي يعيد القدس مرة أخرى لهم ولم يستلم جوابا ووفي عام 
  على وسفارة غازان بسفارة1303 أبريل 27 الذي رد في كارلو الثاني أنجويجبه  وأروسل وسفيرا للملك 

1306/1272 حكم بين إدوارد الول أروسل غازان روسالة أخرى لملك بريطانية  1303أخرىوفي عام  
 وعد بأن المغول وسيعطون القدس للفرنجة مقابلهولكو خانيشيره له فيها له بأن جده الكبير 

. وقد حشد المغول مع أتباعهم الرمن قوة مؤلفة من]41  [الحصول على مساعدة ضد المماليك
. الذي اندحر  وتوجه غازان لسورية)  خانات الجاغاتاي ملك قطلوغ خواجةثمانين مقاتل ضدجيش (

معركةهجري أمام بطولت المماليك في ( 702 رمضان وسنة 2/ م1303 إبريل 20حيث اندحرت في 
آخر حملت المغول ضد بلد الشام ،) وكانت وسهل شقحب

 السلطان محمد أوزبك )حاكم القبيلة الذهبية،الذي صار يلشجع رعاياه على اعتناق الدين10و
البوذيةالجديد.(الوسلم) فيما اوستمر المغول في خانة قيتاي بنمط حياتهم المتنقل ،معتنقين 

،.وعندما اعتنق القسم الغربي من الخانة الدين الوسلمي،بقي القسم1350 حتى والرواحية
،الذي1363-1329 حتى عهد (توغلوق تيمور خان) حكم بين أوسلمةالشرقي من بلد المغول دون 

بدوره اعتنق الوسلم مع اللف من رعاياه.على الرغم من أن البوذية كانت هي الديانة السائدة وأكثر
الديان تأثيرا على الناس بمنغولية والصين واوستمر التصال التجاري بين (خانات اليوانيين) الذين كان
معهم مليون مسلم يهيشون بئاراضيهم وبين الدول الوسلمية بالهند وبلد فارس وباوسية الووسطى

.حيث كان المغول يلصنفون المسلمينالقرن الرابع عشروالصغرى والعراق وبلد الشام حتى منتصف 
على أنهم من طبقة (السيمو) أي أنهم أدنى درجة من المغول وأعلى مرتبة من الصينيين.كما يقول

الباحث (جاك وذرفورد) 

م/ ووفاته عام1304هجري وحكم بين 678 م-/ 1280 محمد خودابندا أولجايتو  ولد عام -11و
محمود غازان وشقيق وخليفة أرغون،وابن هولكو/ ثامن ملوك اللخانية.هو ابن حفيد  هـ716م/ 1316

.ثم تحول وتحول للسلم متبنيا المذهب السني لوالدهو عمدته أمه اورك خاتون بئاوسم نيقول،
 لن الذي يهمه هو السلطة حيث وستمر بغزوللمذهب الشيعي بتئاثير من ابن المطهر الحلي

1316  ديسمبر16 / هـ703  رمضان28وتوفي في  إل أنه لم يستطع مواجهتهم المماليكبلد الشام و 
 بقوله:(لم يال  من ملوك المغول علىابن الفوطيودفن بضريح بناه لنفسه، واشار له المؤرخ الكبير 

حكم بلد فارس أعدل منه ول أكرم،ول أجمع لصفات الخير ).

ظهر نفوذ المغول بغالبية مقاطعات وامارات وممالك اوسية وفرضوا هيمنتهم على1405/1215-بين 12و
اروسلوا (المغولي الصيني رابان باروساوما) الذي زار فرنسة بعهد1288/1287التجارة الخرجية ,وبين 

 حكمJean XXIII وجمهورية البندقية وبعهدالبابا 1314و 1285حكم بين Philippe IV dit le Belملكهم  
حيث قرراروسال رجل الدين مونسيور1352/1342 حكم بين Clement VIوخليفته البابا 1334/1316بين 

William Rubrukالرحالة  وMorco Polo بالسفر1324م بالبندقية بإيطالية وتوفي فيها عام 1254مواليد
)بدل من وسفر التجار لن البضائع كانتLa Voie de Soi.طريق الحريرللصين لتئامين التجارة بما يعرف (

تنتقل من يدلخرى كسلسلة طويلة من الصين حتى اثينة ورومة وبئاوسعار باهظة لتصل لبعض المدن
الوربية
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 حتىالدانوب وصلت المبراطورية المغولية أقصى مدى لها  من حوض 1405وحتى عام 

 حيثكمبودية حتى الفنلندية الرووسية بالقرب من الحدود فيليكي نوفغورود، ومن بحر اليابان
,مليون مل13 /2مليون كم33 مليون نسمة ومساحتها100حكمت شعوب كان تعدادها 

 بالتاريخ منإمبراطورية. وصارت ثاني أضخم الكرة الرضية% من مساحة اليابسة من 22أي 2
 التي لزالت مستمرة على صعيدالمبراطورية البريطانيةحيث المساحةولفترة قصيرة بعد 

ومنشورية وسيبيريةوجنوب  منغوليةهي  مناطق أساسية،5اللغة  حيث كانت تتألف من 
وواحات صحراءبلد ما وراء النهر،والدولة الخوارزميةو،والتبت الصين. وشمال لقراقورمالتابعة 

،وتركية السلجوقية،قيليقية وأرمينية و جورجية،وبلد فارسوهامي التابعة لمقاطعة بشبالق.
. أراضي القبيلة الذهبية. ويقول الباحثان الروسيان غريغورفجيحونالتابعة لمقاطعة 

 وخوارزم.1 مقاطعات:10 كانوا يمتلكون جنكيز خانوفرولوفا أن المراء المتحدرين من سللة 
بلد. 7 وبلد الشركس.6 و أزوف.ضفاف 5 شبه جزيرة القرم و. 4 خزاريا.و. 3.دشتي قبشاك و2

.روسية.كما ان أعظم الضرار والتقتيل والتحطيم  مر على10. ألنياو9. لشا و 8 البلغارو
المارات والممالك الصينية والروسية والفارسية والعربية كان على يدي  المغول,

بسبب وقوعها ضحية-منذ نهاية القرن الرابع عشر بدئات المبراطورية المغولية تتفكك تدريجيا 12و
الدولة البيزنطية أوقفت الطريق من جهة الغرب التي من التركلتغيرات ثقافية واقتصادية،فقبائل 

 التي كان ينتشربها المذهبإيران التي اتحدت وكونت دولة بإيرانالضعيفة والجيوش المغولية التركية 
والقبشاك التتار.بمناطق والوزبك التيموريةالسني تحت وسلطة لمركزية للمير جقطتاي والوسر

التركية فئانهارت المبراطورية المغولية بالقسم الغربي وظهور قوة المارات الرووسية المووسكوفية
.التي كان لها تئاثير على تجارب تمدن حضري بمدنالسكان المتحضرين وظهور البارودواوستعمال 

 الذيالتنظيم ببعض المدن الوربية كان وسببها التمدناوربية اخرى .فكما تيشير البحوث بأن بداية 
ظهر بين دويلت المنطقة وزيادة انتشارالطرق التجارية البحرية وتوقف اوستعمال طرق تجارة الحرير

 حيث بدئات ظهور البواخر الشراعية والبخارية 1400البرية منذ عام 

طريق الحرير. 

هجري81406م.1986يلحظ د.باز العريني بكتاب المغول دار النهضة العربية -بيروت 
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 بكتاب الفخريبابن الطقطقي ومحمد ابن طباطبا المعروف المغول في التاريخوفؤاد الصياد.بكتاب 
،تاريخ المغول العظام واليلخانيين دارالنفائس ط:الولى.محمد وسهيل طقوشبالداب السلطانية ود. 

 وجمال2000-1421 وحسن المين. بكتاب غارات على بلد الشام.دار قتيبة.ط ا 2007 هـ/1428
G.Battista B.Boni, H.Murray, Theو1966 :تاريخ مصر الوسلمية،دار المعارف،القاهرة  الدين الشيال

Travels of Marco Polo, Société de géographie,France

 اكثر تخريباوقتل1405–1370 نفوذ المغولي الوزبكي التيمورلنكي ببلد فارس بين-X1IIو
تيمورلنك( ايتعني باللغة الوزبكية وتعني( الحديد) وTimurمما فعله المغول .وتيمور 

736م/ شعبان 1336العرج نتيجة لصابته بجرح خلل إحدى معاركه ),,ولد في نيسان 
 أيباللغة الوزبكية المدينة الخضراء وتقعشهروسبزوتسمى كش)هجري بإحدى قرى مدينة (

.الصحراوية وأمه من وسللة جنكيزالوزبكية البرلسوقبيلته  عاصمة اوزبكستان وسمرقندجنوب 
 بمدينة بلخ بالبشتونيةالشيعيخان وأتقن فنون الفرووسية والصيد ورمي السهام واعتنق المذهب 

 وتقعمزار شريفكم عن عاصمة الولية 20  تبعدبمسافة Balagh  وBalchia وBactra بالروميةالفغانية و

المام الذي يعتقد الفغانيون بأن تل حمران ويقع فيها آمودرياكم جنوب نهر 74شمال غربها.وبمسافة 
 قد دفن وسرا فيه. وأول ما عرف عن تيمور أنه كان لصا وسرق غنمة فآنتبه الراعي وضربه بسهمعلي

فأصاب كتفه،ثم ردفه بآخر فأصاب فخذه وعمل فيه الجرح الثاني بفخذه حتى عرج منه ووسمي
تيمورلنك،لن (لنك) باللغة الفاروسية الوزبكية أعرج.ولما تعافى اوستمر بالسرقة وقطع الطريق،وصحبه

تغلق قام(تركستانهجري تلوف  ي (كازغان) آخر إيلخانات 758م/1357بذلك اربعون رجلا.,وفي عام 
ا للحملة،وأروسلإلياس خواجه)،وجعل ابنه (ما وراء النهر بغزو بلد قشغر) حاكم ولية  (تيمور)  قائدا

ا، ووسرعان ماوساءت العلقة بين الرجلين؛فهرب تيمور،ملتجئا للمير حسين حفيد معه تيمورلنك وزيرا
،وزوجه اخته وصار من قواده بجمع جيش لمحاربة (إلياس خواجه) الذيتركستان إيلخاناتكازغان آخر 

تغلقهزمهما وهربا لخراوسان وصارا بخدمة الملك (معز الدين حسين كرت).الذي طلب منه المير( 
،التي هاجمهما واليهاوسيستان ومنها إلى قندهارتيمور ) تسليمهما فرض ونصحهما للهروب إلى 

 السيطرة هـ766م/ 1364وهربا ونجحا بمهاجمة مدنا تابعة الى السلطان (إلياس خواجه) وتمكنا عام 
على بلد ما وراء النهر،ووقع خلف جديد بين تيمورلنك وصهره( المير حسين ) وقتل زوجته اخت

هـ771 رمضان من 12م/1370 نيسان/14.)  ,وفي ضاغلغاالسلطان وأنتصر علىيه غدرا في (معركة 
ا عليها،وكوان مجلسا شورىا من امراء دخل تيمور لنك وسمرقند عاصمة اوزبكستان وأعلن نفسه حاكما

،ويريد إعادة مجد دولةجنكيز خان بن جغتايوعلماء ووجهاء المدينة لكسب ودهم وزعم أنه من نسل 
المغول ونظم جيشا معظمه من المغول،وبدأ بغزو المناطق المجاورة مبتدئا بخوارزم،التي غزاها أربع

هجري ونجح بالوستيلء عليها بعد أن أصابها الخراب781م/1379هجري و773م/1372مرات بين 
 الواوسعةالقفجاقوالتدمير من جراء الهجمات الربعة المتواصل عليها،ونجح  بالسيطرة على صحراء 

هجري782م /1380وفي عام ) بحر القزوين (وبحر الخزر وبحيرة خوارزم وسيحونالممتدة بين 
 ضد وسياوسات تيمورلنك الذي بعث ابنه (ميران شاه)وكانخراوساناضطربت أوضاع 

بالرابعة عشرة من عمره،فنجح ليس فقط بالسيطرة على إقليم خراوسان بل ومقاطعات
 لمقاطعة مازندران،التي اوستسلمتهـ787م/ 1385بحستان وأفغانستان،واتجه عام 

 التي كانت قد ثارت على رموزهأصفهان،ومقاطعة فارسدون قتال،ثم مقاطعة 
ا،وأقام تيمورلنك العسكرية والدارية واخمد انتفاضتها حيث بلغ عدد قتلها وسبعين ألفا

ما هاجم(توقتمش) ملك بلد القفجاق (بلد هـ790م/  1388وفي عام من جماجمهم عدة مآذن.,

 وأعلنوا اوستعداهم للقتال مع توقتمش فاتجه تيمورلنك لذربيجانأذربيجان)،الذي انظم له وراء النهر
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،وأحلا بها الخراب والتدمير حيث لم يعدخوارزم، ودخل تيمورلنك عاصمتها توقتمشالتي هرب منها 
م/1391فيها حائط. يلستراح تحت ظله،وبقيت خرابا وخالية من السكان حتى أمر تيمورلنك عام 

م/م /1392 بإعادة تعميرها وتعقب توقتمش بأرض المغول وصحراء القفجاق وهزمه عام هـ793
 حاكما علىبير محمد)،وحفيده (خراوسان حاكما على ميرنشاه)هجري وأناب تيمور لنك ولده (794

هجري لبلد فارس واقام فيها794م/ رمضان 1392 في اب إيران،وتوجه هو وكابل غزنةمقاطعتي 
وفي عام ,مازندان) وجرجانخمسة وسنوات لخماد الثورات التي شبات بها،واخضع مقاطعتي (

هجري اتجه تيمورلنك غربا ودخل الراضي العراقية واحتل مدينة واوسط على نهر799م/1397
دجلة ومقر الوالي الموي الحجاج بن يووسف الثقفي ثم اتجه جنوبا واحتل البصرة الواقعة

جنوب العراق على الخليج العربي والفاروسي ثم صعد شمال غربا واحتل مدينة الكوفة على
اصمة الخلفة العباوسية ثم واصل وسيرهبغداد عالفرات وعاصمة علي بن ابي طالب واحتل 

 (جورجية)،وأراد مهاجمة الشام فسمع بأن الملكوالكرج أرمينية وبلد ديار بكرشمال فخرب 
وفي خرج بجيش كبير من مصر فرجع فقرر العودة لسمرقند خائفاا.الظاهر برقوق المملوكي

 ملكفيروز شاههحري قاد ايمورلنك حملة ضد الهند بعيد وفاة 801م / ربيع الخر 1397ديسمبر 17
ا بأن   ضدالهندوس يتساهلون مع التغلقيونالهند دون ان يعقب وريثا وحصول اضطرابات ومتذر  عا

آل عاصمة دولة(دلهي)، واحتل محمود تغلق  وانقضا بجيشه الجرار على قوات السلطان (الوسلم
وقام بتدميرها وتخريبها.وكثر من الغنائم منها وسبعين فيل تحمل الحجار والرخام التي أحضرهاتغلق)

807 / م1405 هجري و802م/1099سمرقند.ليبني بها مسجدا ,وبين السنوات السبع ل دلهيمن 
ـ خان بغدادأحمد الجلئريهجري قاد تيمور لنك حملة لمعاقبة المماليك لمساعدتهم احد خصومه 

هجري قام تيمورلنك بغزوات ضد (قراباغ بين أرمينية وأذربيجان فقتل ووسبى .ثم802م/1399وفي عام 
 وقبضوسيواس، إلى هـ803  محرم5) ونهبها ثم توجه في بالقوقاز (الكرجتوجه إلى تفليس عاصمة 

، التيحلبففتحها،ومنها عينتاب(على ثلثة آلف من مقاتليها حفر لهم وطمهم بالتراب،ثم فتح (
 ولم يكنوالسلمية حماة إلى واتجهوسقطت وبلغ عدد قتلها عشرين ألفاا واوسراها ثلثمئة ألف.

 التي بذل أهلها جهوداا مستميتة فيدمشق، وواصل زحفه إلى حلبحظهما بأحسن حال من 
الدفاع عن مدينتهم،لكن ذلك لم يكن كافياا لمواجهة جيش جرار يقوده قائد محنك،فاضطروا إلى

.أشعل فيها النار ثلثة أيام حتى أتت على ما فيها، وأصبحت أطللا.وأقام فيها ثمانيندمشقتسليم 
ناعها، واتجه إلى   فدمرهما. وعندوبعلبك طرابلسيوماا،ورحل عنها مصطحباا أفضل علمائها وأمهر صل

، ولم تسلم منه الماردين أحرقها مرة ثانية وهدم أبراجها وقلعتها.ثم دمر حلبمروره ثانية على 
؛ودمر أوسوارها ،وأحرق بيوتها،وأوقعالجلئريين،التي كانت تحت حكم بغداد.ثم اتجه إلى حمصمدينة 

القتل بعشرات اللف من أهلها،ولم تستطع المدينة المنكوبة المقاومة فسقطت بين يديه وألزم كل
جنده ان معه أن يأتيه كل منهم برأوسين من رؤوس أهل بغداد.فكان عدد قتلها مئة ألف إنسان.

باوستثناء من قتل منهم  أيام الحصار،ويوم دخولها،وباوستثناء من توفي غرقا بنهر دجلة ,
 

،والناضول وسيواس واقتحم مقاطعتي الصغرىهجري غزاتيمور لنك اوسية 1402/804وفي عام 
عاما13.الذي حكم بايزيد الول بقياده رابع وسلطين الدولة العثمانية العثمانيواصطدم بالجيش 

 ألف جندي. وبعد أن اوستولى300واوستعد بايزيد لملقاة الغازي الجامح الذي تقدم بجيش جرار قوامه 
على وسيواس والتقى بالجيش العثماني بقيادة السلطان بايزيد الول رابع وسلطين الدولة العثمانية

 ذي19م/1402 يوليو 20وتصدى لتيمورلنك بجيش من ثلثمائة الف غيرانه ادحر في 1389وحكم بين 
هجري ب(معركة انقرة) امام تيمورلنك الذي اوسره وولده مووسى وحاول الفرار ثلث مرات804الحجة 

، .فيماكان تيمورلنك مصطحبا بورصةهجري بمدينة805 م/ شعبان1402وتوفى في الوسرعام مارس
 حيث الجو شديدالصينهجري غزا تيمورلنك 807م/1404.,وفي عام وسمرقندمعه أوسراه لعاصمته 

م/1405البرودةوقسوة الثلوج،ولم تتحمل صحته هذا الجو القارس فأصيب بالحمى وتوفي في شباط
، أي مقبرةبكور أمير حيث دفن بضريحه المعروف وسمرقندهجري نقل جثمانه إلى 807وشعبان 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B1_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B6%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B9%D9%84%D8%A8%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/803%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/5_%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/805_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1405
https://ar.wikipedia.org/wiki/802
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D9%87%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D9%87%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%82&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%B4%D8%A7%D9%87&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%B3%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%88%D9%82
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/793%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%AA%D9%85%D8%B4&action=edit&redlink=1


دمشقالمير.بعد أن دانت له بلد امتدت بين بلد فارس واوسية الووسطى والهند وحلب وحماه و إلى 
 العراق إلى بحيرة آرالومن 

طابع يحمل صورة تمثال تيمورلنك بجمهورية اوزبكستان,

نفوذ التراك( التركمان) ذوي الخراف السود (قرة قويونلو )حكمو العراق وبلد-X1Vو

 (الويغور)،وحكمت بمقاطعتيالغز ينتمون للتراك التركمان قبيلة من م1469/1380فارس بين 
،ومركزهم بمدينة تبريزوالعراق ( بشرق الناضول)وبعض اجزاء من بلد فارس القفقاس  أذربيجان و
 م.وتلقبوا بئاوسم حيوانهم المقدس،وهو الخروف1469/1411وبغداد بين 1411/1391بايران بين 

 ) حاكما على منطقة جنوب (بحر فان) بشرق الناضول،1390-1380 (قرا محمدالوسود ) وصار 
.وتبريز إيران ) بالمر واحتل مناطق غرب 1420-1390 (قرا يووسفوحاضرتها:أردشيش واوستقل خليفته 

 من بغداد وسنةالجلئريين و.اتخذ لقب السلطان.وطرد التيموريين التغلب على 1405واوستطاع عام 
قرا وشروان. وخلفه ولده جرجيا،وأجزاء من ديار بكر م واحتل 1419 وظمها لمملكته.حتى وسنة 1411

 والتيموريين  1447 ) الذي انهى عام 1467-1435 بين (جهنشاه ) وخلفه 1435-1420 بين (اوسكندر
 على هراة واندحر1458 وعام وكرمان فارسعلى 1453 وفي عام أصفهان على 1452اوستولى عام 

1469  الذين تمكنوا عام الق قويونلو امام وسللة تركية اخرى هي وسللة الخروف البيض 1467عام 
خلع آخر اخر وسلطين اوسرة الخروف الوسود جهنشاه (آخر السلطين) الذي هرب للهند واوسس عام

) دامت حتى عامالهند (جنوبي كلكنده حكمت في قطب شاهات) وسللة عرفت بئاوسم الـ1478
1687. 

 

1408نفوذ قبيلة التراك الغوز (الغزيين) ذوي الخراف البيض (الق قويونلو )بين-XVو

1502-1468 بين وتركستانفي أذربيجان وبلد فارس،وأفغانستان /حكموا هم ايظا 1508
وحكمو العراق ايظا ,وفي عام1502 /1468 منذ تبريزومركزهم( آمد/ العمادية شمال العراق ثم م.

 بدئات قبيلتهم تشن ( غزوات ووسطوات) ضد المبراطورية البيزنطية وكان (قره يلك عثمان)اول1340
تحت امرة تيمور لنك كحاكم على مقاطعة ديار بكر1402 وعمل عام 1435-1389امراؤهم عاش بين 

 بدأ تنافس بينهم ( وسرة الق قوينلو ذوي1435بشمال العراق وجنوب شرق بيزنطة .وفي عام
حسنتوفي قره يلك عثمان وخلفه المير 1435الخراف البيض ) وأوسرة (القراقويونلو) وفي عام 

 وضم أراضيها لمملكتهالخرفان السود واوستطاع القضاء على دولة 1478-1453 (أوزون) بين قوصون
 شن حملة1459على التيموريين  زادت أطماعه بالتساع وفي عام  1459 وانتصر عام 1469منذ 
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على مقاطعة خرتبرت1465 على مقاطعة حسن كييف وفي عام 1462على جورجية واوستولى عام 
 على مقاطعة كرمان وتعاون مع البيزنطينيين وتزوج منهم ليواجه عام1471.وفي1465(هاربوت) 

الذي هزمه.ليخلفه ولده يعقوب حسن1481/1451 السلطان محمد الثاني / الفاتح حكم بين 1473
1497/1493.والمير روستم بين 1493/ 1490 وخلفه المير (باي وسنقر) بين1490-1478اوزون بين 

تبريزطرده عن 1502الذي اندحر امام الصفويين الذين اوستطاعوا عام 1507/1497والمير علوند بين 
ذوي الخراف البيض (الق ,وقائمة وسلطين 1507 حتى وفاته عام  ماردينوسنة واوستقر في 

1507/1408قويونلو )بين 

الحكم  الحاكم  

 1408-1435 فخر الدين عثمان قره يلق1

 1435-1438 جلل الدين علي بن عثمان2

 1438-1444 نور الدين حمزة بن عثمان3

 1444-1457 معز الدين جهنشير4

 1457-1478  بن عليحسن قوصون5

 1478-1478 وسلطان خليل6

 1478-1490 يعقوب بن حسن7

 1490-1493 باي وسنقر8

 1493-1497 روستم9

 1497-1497 أحمد كفده10

 1497-1502  علوند11

 

وتمكنوا ليس فقط نشر ,,1785/ 1501السللةالذربيجانية (الصفوية) حكموا بين-XVIو
نفوذهم السياسي على بلد فارس بل مذهبهم التشيعي الذي سمي ب(التشيع الصفوي الثني عشري )تمييزا له عن

التشيع العربي,,
 بينقزوين ثم 1548/ 1501 بين تبريز بمقرهم بمقاطعة 1785-1501) بين إيران (بلد فارسوهم سللة حكمت في  

1785 /1598: بين أصفهان ثم 1548-1598

 الذربيجاني)صفي الدين الردبيليوتمتد الحركة الصفوية اصولهامن (الشيخ الصوفي الشافعي  
طريقه صوفية بمقاطعة أردبيل الذرية التي صار له فيها اتباع1300 ومارس عام 1334-1252عاش بين 

 توفي الشيخ صفي الدين بأردبيل ودفن فيها1334من السنة على الطرقة الشافعية ,وفي عام 
.وعاشزاهد الجيلني ووالدته فاطمة بنت صدر الدين مووسى إبنه الطريقة الصفوية.وخلفه بمشيخة 

 لبلدفارس.واذربيجان وحظيت طريقتهم الصوفيةتيمور لنكو عاصر غزو 1391م-1305مووسى بين 
الشافعية كئابيه بإوستحسانه ومنح صدر الدين مووسى مال ليبني لوالده مقاماصار احدى المزارات

الروحية بئاذربيجان وتووسط صدر الدين لدى تيمور لنك لطلق وسراح التركمان الذين تم تئاوسيرهم في
 وأطلق وسراحهم فصاروا التركمان عمادطريقته الصوفية الشافعية والدروشة ديار بكر
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الصوفيون وغيرهم من المسليمن يرددون كلمة ا مئات ولربما الف المرات باليوم

بنالخواجة علي  ودفن بجوار والده .وخلفه إبنه أردبيلتوفي صدر الدين مووسى في 1391وفي عام 
 وأعتنقتيمور لنك وعاصر هو ايظا 1391 ولم تعرف وسنة ولدته وورث والده عام صدر الدين مووسى

م ودفن1424المذهب الجعفري متحولا عن المذهب الشافعي الذي كان عليه أبيه وجده،وتوفي عام 
-1447 بين جنيد.وجاء بعده الشيخ 1447/1424بمدينة تبريز وتولى إبنه الشيخ إبراهيم علي بين 

 اي ذوي القبعات أوالقزلباش الذي كون ميليشيات اطق عليها  (1487-1460 وحيدر بين 1460
(العمائم الحمراء )التي يرتديها أتباعه وفيها إثني عشرة لفة تلميحا للئمة الثنى عشر

 قائد ميليشيات من1494 وصار منذ عام 1524-1487 حكم بين إسماعيل الول الصفويوخلفه 
 بعدان انتصر عامفارس.تمكن واياهم الوستيلء على جبال 1507/1499ذوي العمائم الحمراء وبين 

.و(فرض) المذهبالعراق على وسللة اق قوينلو اي ذوي الخراف البيض كما اوستولى على 1507
 )امام جندجالديران في (موقعة 1514الشيعي الثني عشري كمذهب روسمي لمارته واندحر عام 

1520/1512السلطان العثماني وسليم الول حكم بين 

م مؤسس المذهب الصفوي  1576/1500الشاه اسماعيل الصفوي بين 

.

 م1514 ومن مواليد عام 1576ووفاته-1524 بين طهماسب الولوجاء بعد اوسماعيل الول ولده 

 وسنوات وخضع  لتئاثير جماعات10 الصل.) و خلف والده وعمره تركمانيةووالدته (شاه-بيكي خانم 
 الغوغائية والفوضوية وتعرضت لعديد من الخطار الخارجية وخاصة من خصومهم بالعقيدةالقزلباش

العثمانيون اللتان احتلهما وبغداد تبريز من الشرق. الذين هزمهم فيما خسر الوزبكوالمذهب وهما 

الذي غزا1566/1520من قبل السلطان العثماني وسليمان بن وسليم والملقب (القانوني ) حكم بين 
بلد فارس وتعرض لخسائر بشرية خلل دخول قواته الراضي االفاروسية من خلل تكتيك ودون

 جيشا من مائتي الف1534 الذي قادعام وسليمان العثمانيالمواجهة المباشر  لمواجهة السلطان 
مقاتل وثلثمائة مدفع ضد طهماوسب الذي كان معه وسبعة الف مقاتل فتجنب الصطدام بالجيش

 مؤقتا )واعتمد وسياوسة الرض المحروقة لمواجهة الجيش العثماني الذي عبرتبريزالعثماني و(خسر 
جبال زاكروس وخسر  مقتل ثلثين الف مقاتل عثماني مما اضطره للغاء حملته.وحاول السلطان

) لخيه الشاه طهماوسب الذي لجأ له واقنعه بمهاجمة اخيهالقاص ميرزاوسليمان اوستغلل خيانة (
بجيش وسليمان ضد طهماوسب الذي واجهه مرة اخرى بسياوسة الرض1548 عام القاص ميرزاوشارك 

المحروقة ولم يستجب وسكان اصفهان وشيراز للقاص مرزابل منعوه من دخولها مما اضطر العثمانيين
 وراءهم ليسقط بين يدي اخيه طهماوسب الذي امر بسجنهالقاص ميرزاللتراجع نحو بغداد وترك 
 قاد السلطان  وسليمان حملته الثالثة ضد طهماوسب الول الذي اخذهذه1553ليموت فيه . وفي عام 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B5_%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%B2%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B5_%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%B2%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B5_%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%B2%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B2%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1514
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1494
https://ar.wikipedia.org/wiki/1487
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B1_%D9%84%D9%86%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Shah_Ismail_I.jpg


المرةوسياوسة الهجوم وليس الدفاع فتوغل داخل الراضي العثمانية ودحر جيش (اوسكندر باشا )
ووسيطر على مدينة (ارضروم بشمال العراق) وألقى القبض على (وسنان بيك) أحد ابرز مساعدي

م توقيع معاهدة صلح مع طهماوسب الول1555السلطان العثماني.مما اضطرالسلطان وسليمان عام 
 وحددت حدود2الف كم6 الحالية مساحتها تركية )و هي إحدى محافظات معاهدة أماوسياوسميت( 

 عاماا فئاتيح لطهماوسب لقياده حملت أدت لووسيع30المبراطوريتين وأوقفت الحروب بينهما.لمدة 
اراضيه بالمقاطعات القوقازيةبما فيها أرمينية وجورجيا وقرقيزية,

وأمه (البكة مواصيلو التركمانية )1578/1576وجاء بعد طهماوسب الول ولده اوسماعيل الثاني بين 
خراوسانصارحاكما على 1556وفي عام . حاكما لولية شيروان حيث تصدى للعثمانيين 1547وصارعام 

حيث بدئا يتخذ قرارات تخالف ما يرده والده الذي وضعه لمدة عشرين عاما بسجن كهكهة غرب
،فحصل فراغ لسلطوي حيث تنازعت فصائل القزلباشيين بين1576خروسان .حتى وفاة والده عام 

أنصار السجين إوسماعيل وشقيقه الصغر لبيه حيدر علي،لمه الجورجية.تم تنصبه على العرش وقتل
بنزاع بين مؤيديه وخصومهم.فحاول فصيل آخر تنصيب ابنا اخرلطهماوسب من زوجته الشركسية ولكن

حيث اوسرالقوقاز شاها وقاد حملة بمقاطعات 1576أنصار إوسماعيل هزموهم وتوجو إوسماعيل في آب 
ثلثين ألف من الجورجيين والشركس .كما قرر النتقام من الشخصيات التي كان يعتقد بئانهم كانوا

وراء وسجنه حيث قتل أو وسمل عيون خمسة من إخوته وأربعة أمراء صفويين وقسم من الحاشية
،وحاول اتباع وسياوسة التقارب مع المذهب السني الذي كان يعتنقه غالبية شعبإبراهيم ميرزامنهم 

بلد فارس وقلل من نفوذ من يطلق عليهم (مجلس فقهاء المامية ) مما لتهامه من قبل رجال الدين
 السني,فتئامر عليه بعض قادة  القزلباشيينعتنقي المذهبمالشيعة بانه يعمل على التقرب من 

 مسموما.1577بمساعدة أخته باري خان وتوفي إوسماعيل في تشرين الثاني 

من قبل1587وعزله عام 1578وخلف اوسماعيل الثاني بعيد وفاته مسموما (الشاه محمد خدابند )بين 
 وقاد انقلبا على والده بمساعدة مرشد غولي1571( الكبير/ بزرك) ولد عام لولعباس اولده الشاه 

ت ل لحقاا بتموزعام  1603 وقادحروبا واحتل عام 1629-1588 وحكم بين 1589أووستاجلو،الذي قل
 وبينأفغانستان احتل أجزائا من 1608 وفي عام أرمينية شيرازو وأذربيجاناوستولى على مقاطعات 

 واوستعان ببعض من العبيد المسيحيين( النكشارية كما فعل بعض السلطينلعراق غزا ا24/1623
 وتصدى الشاه عباس الول للوزبكية بخراوسان.وانتصرأصفهانالتراك ) لقيادة جيشه وعمر مدينة 

1592،وأبعدهم من بلد فارس وبدل عام مشهد واوستعاد هرات بمعركة قرب 1597عليهم عام 
.1629عام   في عام وحكم حتى وفاتهأصفهان إلى قزوينعاصمته من 

لول بمدينة مشهد مبعوث الملك السباني عباس ااستقبل الشاه 1602وفي عام 
Philippe III الذي سبق وان نفا ثلثماءة الف مسلم حتى بعد 1621/1598 حكم بين

/1519 حكم بينCharles Quintوجده 1598/1580 بين Philippe IIتنتصرهم وكان والده 
 ساهما بدورهما كما ساهم قبلهما كل من الملكة ازبيل ملك قشتالة والملك1558

فرديناند الراغوني باضطهاد ل يقل من حيث العداد واساليب الضطهاد عما تعرض يهود
,Francoartinelliاوربة الربية اثناء الحرب العالمية الثانية كما اشرنا سابقا للكاتب اليطالي

dans son ouvrage titre L';inquisition espagnole, entre 1614/1492

خاض حربا ضد العثمانيين الذين احتلوا الجزائر وتونس ولم قد Philippe III  كما كان 
لولعباس ايستطيعواحتلل المغرب التي تحالف سلطانها مع السبان ففعل الشاه 

الشيئ مما يعني بئان السياسة تغلبت على الدين هنا ايظا غير انه اضطر لن يوقع عام
م1617/1603هجري صلحا مع السلطان العثماني احمد الول حكم بين 998م/1612

لول توسط عباس ا وطالب الشاه جمبرونميناء حاصرالبرتغاليون  1603.وفي نفس عام 
Philippe I1I ملك إسبانية لدى البرتغاليين لفك الحصار فأجاب طلبه.حيث قررالبرتغاليون

وقع1615 النسحاب ودمر القلعة البرتغالية وبني قلعة على أطللها.وفي عام 1614عام 
الحصول علىB O I C شركة الهند الشرقية البريطانية لول فرمانا لتخويلعباس االشاه 

امتيازات تجارية وثقافية وسياسية وعسكرية ببلد فارس مما ادى لضعاف نفوذعلى
البرتغاليين واحتكار التجارة بين شبه القارة الهندية واوربة الغربية مع بلد فارس بالشركة

البريطانية ,وبعهدالشاه عباس الول  تعمق الصراع العثماني الفارسي والسني

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_(%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%8A)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_(%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%8A)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_(%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%8A)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_(%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%8A)
https://ar.wikipedia.org/wiki/1629
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1589
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_(%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%8A)
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والشيعي 

الشاه عباس الول 

 بنالشاه صفي ابن عباس الثانيوخلفه ولده 1642/1629وجاء بعدعباس الول صفي الصفوي بين 
هجري وكان1052م/ 1642صفي ميرزا ابن عباس الو ل ابن خدابنده بن طهماوسب الول.وحكم بين 

 من السلطان العثماني ابراهيمقندهار هـ اوسترجاع 1059م /1636عمره عشر وسنوات وتمكن عام 
 ودفنقصر خسرو آباد هجري تفيو  صفي الصفوي ب1078م/  1642 وفي عام 1648/1640حكم بين 

.قمبمدينة 

 وعرف كذلك بئاوسم (وسليمان الول)صفي الثاني بن عباس الثانيوجاء بعد صفي الول الشاه 
1694/1666 ناكيهات وحكم بين الشركسية من جاريته عباس الثاني الصفويوهو البن الكبر للشاه 

.وأغار على ميناءخراوسان الوزبك،وأخذ مضيق هرمز بجزيرة قشم على الهولنديونوعهده اوستولى 
1033-م/ 1624 العمانية التي قضت على دولة بني نبهان وحكمت بين سلطنة اليعاربة بندر عباس

 وشملتالمارات العربية المتحدة ودولة بسلطنة عمان هـ وكانت تشمل 1153/ م1741هجري و
 عاماا.وألغت117 )ودامت مملكة اليعاربة  الروستاقوعاصمتها( فارس  وجزئا من بلد شرق أفريقية

 وعرف كذلك بئاوسم (وسليمانصفي الثاني بن عباس الثاني ,وكان الزكاةالضرائب وأعتمدت مبدئا 
 ولم يمتلك اي خبرة بالحياة وكان مدمناا على الكحول ومريظا. و وبعيدالحريمالول) ولد وترعرع بين 

 لذا اعلنبحر قزوينتويجه تعرضت بلد فارس لغزوة قادها (وستينكا رازين القوزاقي ) على وسواحل 
20المنجمونمن الصفوييين بئان التتويج تم في وقت منحوس فتم الحتفال بتتويجه مرة اخرى في 

 حيث اتخذ الشاه لقباا جديداا هو (وسليمان الول الصفوي) وبقي ليهتم لبشؤون1667مارس 
 ,ووسلم امور الدولة بيدي وزرائه منهم هشام ناصرالحريمالسياوسةول بالصفوية مفضل عليهما  

 )الذين تعاظم نفوذهم بعهده فئانتشر الفساد بعهده وضعفالحريممحمد اول(مجلس خصيان 
 او بسببالخمربسبب افراطه في شرب 1694النضباط بالجيش وتوفي وسليمان الول الصفوي عام 

 النقرسداء 

1726روسم وسليمان الول الصفوي تم اعدمه الفغان عام

وسلطان حسين الول تنصيب ولده الكبر حسين خلفاا له والذي حمل لقب الحريم وقرر خصيان 
 بعدما أظهر عدم التسامحالسنية و تسبب بثارة الطائفة 1722وعزله1694 .وحكم بين الصفوي

 واجه غزو الفغان السنة بقيادة1719بتعامله معهم وتعصبه الشديد للمذهب الشيعي.وفي عام  
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1726 واعتقلوا الشاه حسين واعدموه عام أصفهانعلى 1722 (گلزاي) واوستولى عام الغلزاي
قائمة الحكمام الصفويونلينتهي حكم الصفويين 

-24  15 -1501 1487 ولدع إوسماعيل الول

-1576 -1524  الصفويطهماوسب الول

-1578  ..1576. إوسماعيل الثاني الصفوي

-1587  .1578.  الصفويمحمد خدابنده

-1629  .1587 الصفويعباس الكبر

 -1642  .1629. صفي الصفوي

-1666 1642. عباس الثاني الصفوي

-94  16  .1666 صفي الثاني الصفوي

16941722وسلطان حسن الول

-1732 -1722 طهماوسب الثاني

17321736عباس الثالث

17361750وسليمان الثاني

17501773 عباس الثالث 

 
 بمدينة1794 / 1750 بين عام فارس ببلد كريم خان زندأسسها دولة الكرد الزندية -XVIIو

 م قام1731 اوستوطنت جنوب غرب بلد فارس وفي عام الكردية الفيلية هم من القبائل الزندو  شيراز
كريم خان زندي) وعادوا مجددا لمنطقتهم بقيادة (خراوسان بطردهم من مناطقهم إلى نادر شاه

 باحتلل مازندان ثم احتل1759 وقام عام إيران على مناطق جنوب غرب 1779- 1750اوستولى بين 
 .وتلقب ب(الوكيل)منطقة خراوسان وعربستان ( خوزوستان) باوستثناء أذربيجان مقاطعة 1762عام 

 وحافظ على حدود بلد فارس الغربية1781/1779وخلف كريم خان القائد (محمد خان الزندي ) بين 
 وقام محمدكركوك على النسحاب شمال إلى العثماني واجبر قائد الجيش العثمانيوهزم الجيش 

 ) .وبعد وفاته خلفه( جعفر خان زند)شيرازخان بالتحكم بالضرائب وتطوير نظام الري وجعل عاصمته ( 
 وخلت البلد بعهده بحالة فوضى1794/1789 وبعده حكم( لطفي علي خان )بين 1789/1785بين 

القاجار على يد ي قبائل كرمان م بمقاطعة  1794وحروب حتى وسقوطها عام 
 

علم الدولة الزندية 

 كانتتركمانيةم ,,والفشاريون قبيلة 1796/1736-الدولةالتركمانية الفشارية بين XVII1و

الشيعي العسكري قزلباشكانون من فصائل ميليشيات  الناضولتقطن شمال شرقي 
نادرواوسسها . مقرا لهم مشهدللصفويين الذين هم تركمان أيضا  و جعل الفشاريون مدينة  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%B4%D8%A7%D9%87
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%B6%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
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https://ar.wikipedia.org/wiki/1501
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ر التركمانية التي كانت إحدى فصائل شاه  وكان له دورالشيعي العسكري قزلباش من قبيلة أفشا
بحركة المقاومة العسكرية لتحرير إيران من (الحتلل الفغاني) الذي قامت به قبيلة الغلزاي الفغانية

1737 و قام عام 1747-1736 بين شاهاالتركية الصول منطلقاا من مدينة مشهد ونصب نفسه 
) للهند واوستولى1739-1738 وبعض الجزاء بووسط آوسية ثم قاد حملة (أفغانستانبالوستيلء على 

 من قبل أحد قواده1747. فئاغتيل عام  والسن ة الشيعة.وحاول يتبنى مذهباا يوفق بين دهليعلى 
المتعصبين من الشيعة لنهم اعتبروه يحاول اضعاف مذهبهم .ولم يتمكن خلفاء نادر شاه من الحفاظ

 حيث1796/ 1748 بينخراوسان رضا بمقاطعة شاه رخعلى مملكته وانحصر ملك حفيده العمى-
قضى علي الفشاريين التركمان تركمان اخرون وهم  القاجار واسسوا سللة تركمانية

 1924/ 1796 التي حكمت بلد فارس بين قاجارجديدة هي سللة 

التركمانية القزلباشالقاجار إحدى قبائل ,,1925/1779-نفوذ سللة القاجاريون التركمان بين XIXو

 بتصفية دموية لمراء خانات الزند في1794 بعد قيامه عام 1797-1779 حكم بين )آغا محمد خانحكمت برئاسة( 

 ووحد البلد واتخذ لقب الشاه وجعل منمشهد بمدينة الفشريينوبنفس الدموية على امراء 1796 وقضى عام كرمان

 من قبل القوات1834-1797 )بين فتح علي شاهوخلف اغامحمد خان ابن أخيه (طهران عاصمته,
 وصار للروس نفوذا اقتصاديا وعسكرياالقفقاس حيث خسر مقاطعة 1828/ 1813الرووسية للسنوات

/1850على الحدود الفاروسية لدول اوسية الووسطى والقوقاز  التي احتلها الروس على مراحل بين
 وهي ( طاجكستان واوزبكستان واذربيجان وتركمانستان وقرقيزية وجورجية وارميتية ..)1890

 بدئا النفوذ البريطاني يحل محل النفوذ البرتغالي ببلد فارس.1896-1848 بين ناصر الدين شاهوبعهد 
حيث أصبح اقتصاد البلد ينظمه البريطانيون عن طريق حصولهم على تنازلت كبيرة (مشاريع خطوط

 لضطرابات 1890).و احتكار تجارة التبغ المر الذي ادى عام التلغرافالسكك الحديديةو 

 الى1901 زاد النفوذ البريطاني حيث منح عام 1907-1896 بين مظفر الدينوبعهدالشاه 
L' Octroi de la concession d' Arcy تم اكتشاف النفط بحقل مسجد سليمان1908  وفي 

كما.Anglo-Persain Oil Companyتئاسست 1909بمدينة عبادان جنوب غرب ايران وفي عام 
و  رجال الدين ووجهاء البلد والمجلس الستشاري وضع صيغة دستور جديد1906قرر عام 

 القاجاريلتوقيعه ويحد من صلحيات وهو اول مشروع دستورمظفر الديناضطرالشاه 
بدولة اسلمية سابقا مثيله العثماني/التركي بعامين

 قبل سنة من قيام حزب العدالة والتقدم باسطانبول باسقاط السلطان عبد1908وفي 
 وتنصيب محمدالخامس رشاد الذي وافق على اقرار1909/1876الحميدالثاني حكم بين 

دستور وبرلمان باسم مجلس المبعوثين ومقره اسطانبول ويظم ايظا ممثلي القاليم
طهران قامت ثورة شعبية في 1918التي كانت لزالت تابعة للدولة العثمانية حتى عام 

بسبب دخول القوات الكازاخية الموالية للشاه مظفر الدين لمبنى البرلمان.واسقطته 

الذي صار يشبه السلطان العثماني محمد1925-1909 )بين أحمد ميرزاوبعهد القاجار (
بدون صلحيات فعلية لصالح حزب الوحدة والتقدم فصار هو1918/1909رشاد حكم بين 

ايظا بدون سلطة فعلية،

قام كل من الروس والبريطانيون بالستيلء1918ومنذ نهاية الحرب العالمية الولى عام 
على العديد من مقاطعات ايران.ومثلها بالدولة العثمانية  

صارت بلد فارس تحت الوصاية البريطانية فيما صارت الدولة العثمانية منذ1919وفي عام 
جمهورية فقامت بجنوب غرب بلد فارس عدة ثورات قادها رجال دين شيعة1924عام 

.ميرزا كوجك خان بشمال إيران قادها جيلنوسنة وفي 

 بخلع الشاه القاجاريرضا خان بهلوي وبمساعدة النكليز قام رئيس الوزراء 1925وفي 
أحمد ميرزا و لقب نفسه شاها,
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 الذي قام بهالنقلب إثر 1925 تأسست عام دولة1979/1925-السللة الفارسية البهلوية بين XXو

،وحكم فيها كل من الدولة القاجارية آخر شاهات أحمد مرزا القاجاري ضد الشاه رضا بهلوي

 بالمنفى1944. ونفيه ليموت عام 1941 وعزله عام 1925 بين رضا عباس قلي خان شاه بهلوياول-

 وتوفي والده العقيد عباس قلي خان،فيمازندران في بلدة (وسوادكوه) في إقليم 1878من مواليد
لقفقاوسية (يتألف القوقاز جورجيةا.أمه طهران لم يزل ابنه رضيعاا فئانتقلت به لهـ1295ذي الحجة 

كراوسنودار،بالضافة للمقاطعات والدول التي لزالت تحت الحتلل الرووسي وهي وأذربيجانوارمينية 
،إنغوشيا، الشيشان،و قبردينو -بلقاريا،وقراتشاي - تشيركيسيا،و أديغيا،ووستافروبول كراي،و كراي

 عامإيران.حيث انتقل أهلها إلى وقرة باغ أووسيتيا الجنوبية،وأبخازيا.ووداغستان أووسيتيا الشماليةو
 فرعاه خاله بعد أن تزوجت أمه ثم أودعه خالهبلد القفقاس على الروسهجري بعد وسيطرة 1282

) صديق عائلته..وكان أبوه عقيدا و جده ضابطاا و قتل بالحملة ضد مقاطعةتومان كاظم خانللجنرال (
. الدولة القاجارية بعهد لواء القوزاق.وبدوره التحق رضا شاه بالجيش وصارقائدهراة

 كانت ايران مع تركية وافغانستان والبانية هي الدول الوسلمية الوحيدة المشاركة1939/1921وبين 
بتئاوسيس منظمة عصبة المم ولحق بهم كل اليمن الشمالي ومملكة نجد والحجاز ( مملكة ال

 1932وسعود وكل من العراق ومصرعام 

 بالمجلس إصدار تشريع ينهي حكم الشاب احمد شاه قاجاررضا خان اقترح أنصار 1925وفي وسنة 
تعيين رضا خان شاها إل أن بعض اعضاء المجلس ومنهم النائب محمد مصدق اشادوا بإنجازات رضاو

 ثمأحمد شاه قاجار قرر المجلس خلع الملك الشاب 1925 ديسمبر 12خان كرجل دولة إل أنه في 
 الوسرة البهلويأعلن رضا شاه عاهل جديدا لبلد فارس أول أول ملوك 

تبادلت المملكة العراقية بعهد الملك فيصل الول علقات دبلوماسية على1926وفي عام 
 اعترف الشاه بالمملكة العراقية وفي1929نيسان 25مستوى المفوضين ,وفي 

قام الملك فيصل الول ورئيس الوزراء نوري السعيد ناجي السويدي وزير1932نيسان 22
الخارجية ةالطبيب سندرسن بزيارة رسمية لطهران  /ستيفن لونكرك بكتابه العراق بين

 شارك رضا شاه مع ملك1937وفي عام ,350/349 ص1988 /طبع الفجر بغداد 1950/1900
1975/1933 وملك افغانستان محمد ضاهر شاه بين 1937واغتياله عام 1933العراق غازي حكم بين 

وتميز حكم رضا شاه بالوستبدادوالجنرال عصمت اينون رئيس جمهورية تركية بحلف وسعد اباد ,
وبصراع مع  رجال الدين الشيعةبعد ان أصدر توجيهات لمنع النساء العاملت / الشغيلت من لبس

الحجاب فرض الزي الغربي بمدينة مشهد تقليدا لما فعله الجنرال مصطفى كمال بتركية اثناء حكمه
 فقام بمشروعات تحديثية عديدة، منها ما تعلق بالطرق وووسائل النقل،وبالتعليم1937/1924بين 

 اوستبدل1934،و اروساله عددا من الطلبة لبعض الدول الوربية ,وفي عام جامعة طهرانوتأوسيس 
اوسم بلد (فاروسب إيران) أي بلد الريين بعد أن ضم اقليمي لروستان وعربستان ( خوزوستان بجنوب

غرب ايران وهي مقاطعة ذات غالبية عربية 

 مما برر لحتلل ايران منأدولف هتلرأبدى رضا بهلوي تعاطفاا مع الرئيس اللماني 1941/1939وبين 
لهندبا مومباي ونفيه إلى 1941قبل قوات بريطانية ووسوفياتية وقرر تشرشل ووستالين عزله وسنة 

1944  يوليو.بدولة جنوب افريقية حيث توفي فيجوهانسبرغ ومنها الى موريشيوسومنها لجزيرة 
وحالت الضطرابات السياوسيةبايران دون دفنه بايران .ونظراا لعلقة المصاهرة التى كانت بين ابن رضا

 أكتوبر فىبمسجد الرفاعيشاه المتزوج من الميرة فوزية بنت فؤاد الول واخت الملك فاروق فدفن 
 لنقل رفات1950 بعثة للقاهرة  1950 طلقها محمد رضا بهلوي وأروسل عام 1948 ,وفي عام 1944

ويقول1978وتم هدمه بعيد قيام الثورة الجمهورية عام  .مدينة الريوالده واقاما له ضريحا ب
 بكتابه (القتلى أثر نزاع على القوة) أن رضا شاه يملكمسعود بهنودالكاتب اليراني 

 مليون دولر بالبنوك البريطانية ووسبعة الف مزرعة بالمنطقة الشمالية 200
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1941/1925رضا بهلوي بين

 ,,1941/1925 الذي حكم  بين  لرضا بهلويوثانيا -محمد رضا بهلوي هو البن الكبر 

وعزله1941بالقاهرة  وحكم بعيد عزل ابيه عام 1980يوليو 27 وتوفي في طهران بمدينة 1919ولدفي تشرين اول عام 

ملك،ولقب نفسه (شاهنشاه) أي 1979لجمهورية عام الثورة ا قبل قيام إيران (ملك) يحكم شاه كئاخر 1979هو عام 
 تحت احتلل رووسي وبريطاني إيران كانت1945/1941. على غرار هيل سي لسي الحبشي وبين الملوك

فاروق وشقيقة الملك فؤاد الول ملك مصر ابنة الميرة فوزيةوتزوج محمد رضا بثلثة زوجات.ألولى 
 وبعد عامين من زواجها تقلد محمد رضا مقاليد الحكم بعد الغزو1939 عام بالقاهرة.وتزوج بها الول

جنوب أفريقية منفيا إلى إيرانالرووسى البريطانى ليران وجبار أباه على التنازل عن العرش ومغادرة 
 تزوج ثانية من1951 .وفي عام القاهرة  ب1945.وتطلقا عام شاهيناز بهلوي الميرة 1940وانجبا عام 

 لعدم قدرتها على النجاب.وفي1958 ابنة احد الدبلوماوسيين اليرانيين وطلقها عام  ثريا اوسفندياري
تزوج من فرح ديبة بنت ضابط من حراوسه وكانت وطالبة هندوسة معمارية بباريس حيث1959عام 

رضا بهلوي الثاني.ولهما أربعةأبناء:المير بباريسألتقى بها الشاه بحفل أقامته السفارة اليرانية 
2011 ومات 1966واليد م علي رضا بهلويوالمير 1963 عام فرحناز بهلويوالميرة 1960مواليد 

 قام الشاه محمد رضا1967 منتحرة وفي 2001 وتوفيت 1970واليد م ليلى بهلويمنتحرا والميرة 
 وبذلك تكون أول اول امرئة)الشاهبانو (  باحتفال كبير ومنحها لقب فرح ديبابتتويج زوجته الثالثة 

فاروسية ايرانية تحمل هذا اللقب. 

م1967 عام فرح ديبامحمد رضا بهلوي يتوج  

دول3 دولة اوسسوا منظمة المم المتحدة وواحدة من51 كانت ايران واحدة من 1945وفي ايلول عام 
اوسلمية هما مملكةافغانستان وجمهورية تركية  مع وسبعة دول عربية ( اليمن ومملكة العراق

 تشرين29وفي ومملكة مصر والمملكة العربية السعودية ومملكةالردن وجمهوريتي وسورية لبنان ,
 عشر دولة بمن فيهم دول العربية السبعةوايران13كانت ايران واحدة من 1947اول 

وافغانستان والهند واليونان والحبشة واليونان صوتت ضد قرار الجمعية العامةللمم
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من دول امريكة4/3 صوتا 28 لتقسيم فلسطين  الذي حظي ب181المتحدة رقم 
 تم اعلن دولة1948 مايس 15وفي  منهم بريطانية وتركية ,10الجنوبية والوسطى وغياب 

اوسرائيل ولم تكن ايران من بين الدول التي اعترفت بها او اقامت معها علقات دبلوماوسية بئاوستثناء
تركية .فيما اقام معها لحقا شاه ايران

 )محمد مصد ق اضطر الشاه لمغادرة ايران بنائا على طلب من رئيس الوزراء (1953من اب 16وفي 

1906 وهو محام ومؤلف وبرلماني بارز وبدأ حياته السياوسية عام 1967ومارس1882عاش بين يونيو 
حزب الجبهة الوطنية وساهم بتئاوسيس ورئاوسة 1944،وفي عام 1917حينما صارنائبا ثم وزيرا عام 

أوسسها مع تسعة عشر عضوا منهم حسين فاطمي وأحمد زراكزاده وعلي شاكان وكريم وسنجابي،
شركة النفطوتهدف لروساء الدمقراطية وانهاء الوجود الجنبي وتئاميم النفط اليراني المحتكر من قبل 

 تم أختياره رئيسا للوزراء.وأدخلت حكومته إصلحات اجتماعية1953/1950 .وبين النجلو-إيرانية
ووسياوسية منها الضمان الجتماعي وتنظيم اليجارات واوستصلح الراضي وتأميم صناعة النفط اليراني

) والتجأ الشاه بصحبتهAPOC / AIOC (شركة النفط النجلو-إيرانية 1913الذي كانت تسيطرعليه منذ 

زوجته ثرية واطفالهما ومرافقيه بطائرته الخاصة،لبغداد حيث اوستقبل بحفاوة من قبل رئيس الوزراء
الكاظميةنوري السعيد والملك فيصل الثاني بالرغم من اوستنكار حكومة مصدق وقام بزيارة منطقة 

شمال بغد حيث قبر مووسى الكاظم ثم مدينة النجف حيث قبر علي بن ابي طلب وكربلء حيث قبر
السي مساعدة المخابرات البريطانية غادرالعراق متوجها ليطالية وطلبت وولديه الحسين والعباس 

 بعد إجراء1953  أغسطس19 عليه يوم إنقلب لوسقاط مصدق وتم اوسقاط حكومة مصدق في آي إيه
 وتم اعتقاله لثلثاليراني  التقويم حسب 1332 مرداد 28اوستفتاء مزور لحل البرلمان ويعرف بانقلب 

 للفريق1953 كما حصل عام 1967 حتى وفاته عام القامة الجبريةوسنوات وأطلق وسراحه،وصارتحت 
محمد نجيب 

 اب20 واوسقاطه في19529د, محمد مصدق رئيس الوزراء بين ايلول 
1953

 الذي شكلفضل ا زاهدي قامت المخابرات البريطانية والمريكية بئاختيار الجنرال 1953وبنفس عام 
حكومة خلفا لمصدق وعاد الشاه بنفس العام وقررتقطيع الراضي الزراعية الكبيرة واوستحداث أراضي

 بالتصويت مقلدا بذلك ولو بشكل متئاخر النظامللمرأة مليين فلح ووسمح 4صغيرة اوستفاد منها 
،الحزب الحاكمالسياوسي بتركية .وإلغى اشاه الحزاب السياوسية وابقاء 

 ما يعرف باسم المعاهدة المركزية عندما عقد العراق و تركية ميثاقا  ينص على تشكل حلف بغداد1955 شباط عام 24وفي 
تعاونهما بمجالت المن والدفاع.وتعرك باب العضوية مفتوحا  أمام الدول التي يعنيها الدفاع عن السلم والمن في منطقة الشرق

وأعقب ذلك انضمام1955وانظمت له بريطانية في نيسان الوسط مما سمي (الخطر الشيوعي) 
 وأصبح هذا التحالف1955 وإيران في تشرين الثاني عام 1955الباكستان في تموز عام 

Central Treaty وصاراسمه 1959 اذار24 وخرجت منه جمهورية العراق فيمعروفا  بحلف بغداد.
Organization 1979 الذي بقيت فيه ايران عضوا حتى قيام الثورة الجمهورية في شباط

وكالة المخابرات بمساعدة وسافاك) المعروف(السرية قرر رضا الشاه تئاوسيس شرطته 1957وفي عام 
) لقمع المعارضين لشاه إيران ووضعهم تحت المراقبة واوستخدام كافة أنواع التعذيبC.I.A (المريكية
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والتجويع داخل السجون والتصفية الجسدية لقادة المعارضة.وكان الجنرال تيمور بختيار هو أول مدير
بعد ان تم أوستبداله بالجنرال حسن1970) واغتيل من قبل السافام عام 1961  //1957للسافاك بين (

الثورة الوسلمية بعد الحرس الثوري اليراني الذي تم إعدامه على يدي 1965 – 1961بكراوان بين 
 ومقرب من1978/1965 وتم اوستبدال الجنرال بكراوان بالجنرال نعمت ا نصيري بين الخمينيبقيادة 

 والطلبةوالشيوعية الوسلميةالشاه وقام السافاك تحت إدارته بتصعيد القمع والرهاب ضد الحركات 
)1979 - 1978 (ناصر مقدمداخل وخارج ايران والجنرال 

كما اعتاد عملء السافاك بالتربص ببعضهم البعض حيث قام بعض عملء السافاك بئاغتيال الجنرال
بالوليات المتحدة،ومنصور رافع زاده مدير فرع السافاك 1970تيمور بختيار أول مدير للسافاك عام 

أغتيل أيضاا لنه ذكر بأحد التقارير أن تليفون الجنرال نصيري كان مراقبا.وتمت ترقية الجنرال حسين
فردووست زميل الشاه الوسبق ونائب مدير السافاك لمنصب رئيس المخابرات المبراطورية الخاصة

(وسافاما) وهو رديف لجهاز السافاك ومختص بمراقبة كبار مسؤولين الدولة.ومن السجون هي وسجن
،وبعيد مغادرة الشاه اوستهدف( الحرس الثوري التابع لخميني )1979وفي يناير (أوين أو أفين) 

ثلثة الف من كوادر السافاك وتم اعدام العديد من المسؤولين الكبار بالجهاز،وقرر الخميني
حل السافاك واوستبدل بجهاز(فافاك) أي وزارة المخابرات.

 على تئاسيس السللة الفارسية2500 قررالشاه اقامة إحتفال إسطوري بمناسبة مرور م1971 تشرين اول 16/12وبين 
 )التي أقيم فيهااليرانية بروسبولسدعا فيه رؤساء وملوك العالم والمراء لزيارة مدينة (و )كورشعلى يدي ( سايروس 

 السللة الخمينيةالتي اندحرت امام السكندرالمقدوني  )الجيش ضخم شارك فيه اللف مرتدين( زي عرض عسكري
وصرف على ذلك الحتفال مبالغ ضخمة قدرت بمئات المليين من الدولرات.

. التي أدت لوفاته لحقاا.الغدد اللمفاوية بسرطان تبين بأن الشاه مصاب 1973وفي نهاية عام 

الجمهورية العراقية الذي كان نائباا لرئيس صدام حسين قام الشاه بالتوقيع مع 1975  مارس6وفي 
.للحصول علىهواري بومدين الجزائري بووساطة من الرئيس والعراق إيران بين إتفاقية الجزائرعلى 

القسم الغربي من شط العرب لقاء قيامه بايقاف دعمه للمل مصطفى البزاني الذي كان متمردا على
الحكومة العراقية كما اشرنا وسابقا 

قرر الشاه منع لبس الحجاب بمؤوسسات الدولة مما ازعج المؤوسسات الدينية الرجعية1978وفي عام 

 ولكن هذه المرة بغير رجعة،إثراضطراباتإيراناضطر مجددا  على مغادرة 1979  يناير16وفي 
 وتعديل مناهجمنع الحجاب وسياوسة ضد الضطهاد والظلم وإثر طهرانومظاهرات عارمة في العاصمة 

التعليم بشكل اكثر انفتاحا وحاول الشاه الذهاب لحدى الدول الوربية ولكنها رفضت إوستقبال طائرته
1979  يناير16 فى أوسوانكما رفضته باقي السفارات واحدة تلو الخرى.فنزل الشاه بطائرته فى 

 على ان يقدمالسادات الذي كان على علقة جيده معه وحرص أنور الساداتوإوستضافة الرئيس 
حرس واوستعراض الطائرة عند باب السجادة الحمراءلضيفه مراوسم اوستقبال تليق برؤوساء الدول،مع 

.ثم لجأ الىبالقاهرة المبنى على جزيرة ووسط النيل فندق أوبروى.وانزل الشاه وزوجته فى الشرف
طائرة،وغادرها على المغرب ولكنه اضطرلمغادرة الحسن الثاني بدعوة من الملك المغرب في مراكش
ن الرئيسم التي أقام فيها عدة أيام،و طلب المكسيك ثم الى جزر البهاما إلى الحسن الثانيالملك 

 حيث قضى1979 تشرين اول 19المريكي الدمقراطي كارتر السماح له بالعلج ببلده فوافق في 
 بعدالوليات المتحدة،ولكنه اضطر على مغادرة تكساس فى قاعدة حربية أمريكيةبعض الوقت فى 

 مطالبين بتسليمه1979  نوفمبر4في  امريكيا 52  السفارة المريكية واحتجاز إحتلل الطلب الثوار 
 التي لم يستطع القامة فيها مدة طويلةبنما.وعندما أراد العودة للمكسيك لم تسمح له فتوجه الى 

 مقراا لقامته.وبقيتقصر القبة وتم تخصيص مصر طائرة خاصة للعودة به الى الساداتحيث أروسل 
الزمة بين ايران والوليات المتحدة معلقة بتئامر من المرشح الجمهوري ريكان  قائمة حتى بعد وفاة

1981  يناير20الشاه،لنه ال  تم ألفراج عن الرهائن الميركيين ال بعيد انتخابه وتم ذلك فعل  في 
 توفي1980  يوليو27 يوماا من الحتجاز.,وفي 444 بووساطة جزائرية بعد وطهران واشنطنباتفاق بين 

.الغدد الليمفاوية وسرطان بالقاهرة بمرض بالمعادي القوات المسلحةمحمد رضا الشاه بمستشفى 
السلم المبراطوري وعزفوا قصر عابدين عسكرية مهيبة من جنازة السادات المصري الرئيسوأقام له 
 فوق عربة مدفع يجرها ثمانية من الخيول العربية وشاركبعلم إيران،وحمل النعش ملفوف اليراني

 السابقاليونان وملك ريتشارد نيكسون الوسبق والرئيس المريكي رضا بهلوي الثانيفيها ولي عهده 
 بنفس الغرفة التي كانبمسجد الرفاعي ووسفراء عدة دول ودفن بالمقابر الملكية قسطنطين الثاني
فوزية بنت فؤاد بعد طلق الشاه من طهران قبل نقله الى 1944 عام رضا بهلويمدفوناا بها والده 
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محمد أنور زوجة الرئيس جيهان السادات بزيارة قبره بإوستمرار برفقة فرح ديبا. وتقوم الشهبان وا الول
.السادات

 بالقاهرةم1980  يوليو28 امام جنازة محمد رضا بهلوي السادات

1979-الجمهورية السلمية منذ شباط XXو

قادتها الحركة السلمية الشيعية الصفوية التي هي نقيض الوهابية حيث تؤمن بما يسمى( ولية الفقيه) اي الحكم بالنيابة عن

م بمدينة سامراء بالعراق وهو ( المهدي المنتظر ) الذي ينتظر عودته المامية مثلما840المام الثنا عشر( الغائب ) منذ عام 

ينتظراليهود لمهديهم لنهم ل يرون بالمسيح الذين ساهموا بصلبة ال دجال  وساهم بهذه الحركة ضد الشاه

هجري بمدينة خمين وتوفي عام1320م /1902 المرجع الديني الفارسي (الخميني النيسابوري),عاشبين 
مملكة أودهالواقعة شمال شرق بلد فارس إلى نيسابوربطهران,وكان اجداده قد هاجروا من مدينة 1989

 قريبة منكنتور والتي كان يحكمها حاكم شيعي من أصول فارسية واستقرت بقرية تدعى الهندبشمال 
وغادرالهند عامحامد حسين الكنتوري  التي ولد فيها جد الخميني أحمد الهندي عاصرا  لية ا لكناوالعاصمة 
 لبلد فارس واستقر1834 ثم غادرها عام المام علي بن أبي طالب العراقية حيث مرقد النجف لمدينة 1830
1882. حيث تزوج فأنجب ثلثة بنات وثلثة أبناء،أحدهم مصطفى الذي تزوج عام خمين بمدينة 1839عام 

1320م / 1902 وانجبا عدة اولد منهم الخميني الذي ولد عام خوانسارمن هاجربنت آقا ميرزا من مدينة 
 ودرس الخميني جانبا  من المعارف الدينية واللغة العربية والفقه1989هجري بمدينة خمين وتوفي عام 

على أيدي الميرزا محمود افتخار والميرزا رضا النجفي الخميني والشيخ علي محمد البروجردي وفي عام
 نشراول كتبه السياسية بعنوانرفضح بعض1944سافر لمدينة قم وبدئا يدرس ويتفقه فيها  وفي عام 1919

كان الخميني من بين منتقدي الشاه محمد رضا الذي اجرى1962وفي عام  ,رضا شاهجرائم من حکم 

بعض الصلحات الدارية منها تنظيم (مجالس القاليم والولیات)،التي لميشترط لعضويتها ان يكون
المرشحين لها كلهم من المسلمين ليسمح للقليات اليهودية والمسيحية ان تشارك بها خاصة

بالمدن التي تتواجد فيها بكثافة بقصد التقليل من هيمنة الفكار المذهبية المتطرفة وان يكون قسم
الوزراء والمسؤولين بالقرئان بالنسبة للمسلمين وبالتوراة بالنسبة لليهود وبالنجيل بالنسبة

للمسيحيين مما اثار حفيظة رجال الدين بئايران ومنهم الخميني الذين اتهموا الشاه باهم الزندقة
 للغائها وإنطلقت بايام الجمع عدة مسيرات بکل   من مدینة قمالمرجعية الدينيةواللحاد وشارك مع 
 هـ أشار الخميني بئاحدى1383 محر م10م/ 1963حزيران 3 للغائها وفي الشا هوطهران مما اضطلر 

.طهرانخطبة للعلقة السر یة بين الشاه وقيادات إوسرائيلية فتم اعتقاله ب

1963الخميني مخفورا باحدى وسيارات السافاك من قم لطهران حزيران 
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صادق البرلمان على1963حزيران عام 20ولم يتم إطلق وسراح الخميني ال بعد عشرة أشهر.وفي 
 للدبلوماوسيين المريكيين فالقى الخميني خطبة بيوم الجمعة انتقد فيهاقانون الحصانة القضائية

القرار وطالب رجال الدين بادانته وهاجم الرئيس الميرکی الدمقراطي الكاثوليكي جون كندي الذي
 ارتكب الشاه خطئا كبيرا بنفي الخميني1964 تشرين ثاني 3,وفي 1963تشرين ثاني 22اغتيل في 

حيث اقتيد لمطار ظهران ونفيه للعاصمة التركية انقره حيث تم نقله لمدینة بورصة وطلبوامنه عدم
مماروسة أي نشاط وسياوسي 

عاش الخميني بالنجف حتى طلب الشاه من صدام حسين عندما التقيا1978/1965وبين
بالجزائر ووقعا اتفاقية باسمهاخول بموجبها صدام الشاه حق استثمار شرق مياه شط

العرب لقاء تخلي الشاه عن دعم اكراد العراق وابعاد الخميني من النجف فطرده من
بغداد ومنها للكويت ومنها (لباريس) حيث سكن باحدى ضواحيها الشمالية الغربية
واستمر يهاجم الشاه الذي كان اكبر حليف للقوى اليرو امريكية واسرائيل والتي
استنتجت بئان التخلي عن الشاه ( شرطي الخليج ونصف العلماني وطور بعض

المؤسسات ببلده  )يمكن ان يتم بمجيئ رجل دين محافظ ولربما رجعي ومذهبي يخدم
مصالحا اكثر على المدى البعيد فبدؤوا يظهرونه على انه البديل للشاه وسمحوا لوسائل

العلم ان تجري معه مقابلت مما اقلق الشاه 

بئافغانستان ومع قيام انقلب عسكري جمهوري ذي طبيعة شيوعية 1978وفي كانون الثاني 
احدى اهم الدول المجاورة لئايران والتي لها تداخل تاريخي وثقافي معها وطلب النقلبيين من
الرئيس السوفياتي بريجنيف مدهم بالسلح والرجال لئانجاح حركتهم واستجاب لهم على الفور

 الدمقراطي تشعر بالقلق على مصالحها النفطيةCarterفصارت الدارة المريكية بقيادة الرئيس 
 التحرك لعزل الشاه الذي سبق لهاليس فقط بئايران بل بدول العراق وشبه جزيرة العرب..فقررت

وان اعادته بالقوة لبلده لنه صار ل يخدم مصالحها بئاعتباره شبه علماني وشبه لبرالي المر
فصارالذي يتطلب ركوب موجة الدين والمذهب بئايران لظمان استمرار صراع وهابي / صفوي .

الخميني المرشح الفضل لمثل هذه المهمة حاصة وان صدام حسين  عزل
الرئيس البكر وتسلبم السلطة وتقرب من الملك فهد السعودي على الرغم
من كونه يقود حزبا عروبيا يطرح شعارات الوحدة والحرية والشتراكية التي

ل تقر اي منها دول وامارات الخليج الذين صاروا من حلفائه ضد الخميني 

،كاظم شريعتمداري اقتحمت الشرطة منزل رجل دين وسياسي وقيادي معتدل يدعى 1978وفي مايو/أيار، 
،ووعدالسافاك عزل رئيس الشاهوأردت أحد أتباعه قتيل  بالرصاص أمام ناظريه،وانضم للمعارضة. وقرر 

 وسينما شخص في 400بإجراء انتخابات حرة بشهر يونيو وقتل فيها سبعة وثمانين شخصا وفي اب توفي 
 من أقارب القتلى والمتعاطفين لتشييع10.000،بمدينة عبدان بحريق متعمد وباليوم التالي تجمع ريكس

،طهران خرجت مظاهرة حاشدة للغاية في 1978  وسبتمبر8لسفاح  ,وفي الشاه اجماعي  تنادي (ليحترق 
انتشرت شائعات بان جنود صهاينة قتلوا المئات.تعرضت لطلق الناروالجمعة الوسودعرفت بيوم 

واظهرو الحكومة على انها وحشية وحصل إضراب عام في تشرين الول/أكتوبر قاد لشل القتصاد
سبعةوتبين بعد الثورة بان عدد القتلى الشاهوالصناعات الحيوية التي أغلقت أبوابها وحسمت مصير 

الموافق لشهر محرم احد كانون الول/ديسمبر12بطلقات من ميليشيات كردية ,وفي وثمانين شخصا 
 نحوطهراناهم اشهر السنة عند الشيعة حيث قتل فيها الحسين بن ابي طالب فخرج إلى شوارع 

 كانون16.,وفي الخميني وعودة الشاه) مطالبين بإزالة شاهياد (وساحة أزاديمليوني شخص ملئوا 
، الذيشابور بختيار نزولا عند طلب رئيس الوزراء الدكتور إيران والملكة الشاه غادر 1979 الثاني/يناير

 حلبختيار وأعلن وسللة بهلويكان لفترة طويلة زعيم المعارضة  وخلل وساعات تم اختفاءكل رموز 
)،وأفرج عن السجناء السياوسيين،ووعد بئاجراء انتخابات حرة وأمر الجيشوسافاكالبوليس السرى (

بالسماح للمظاهرات الشعبية.التي تطالب بعودة الخميني 

 محاطا  باستقبال عدة مليين بئاسم ( المام الخميني )طهران إلى الخميني،عاد 1979  شباط/فبراير1وفي 
صار وكئانه السقف القبرصي مكاريوس اودالي لما التبت ضد الصين اوالسقف البروتستانتي توتو ضدو

التمييز العنصري بدولة جنوب افريقية وعند وصوله مطار طهران القى كلمة ادان فيها حكومة رئيس
 رئيسا  للوزراء،وامربوجوب طاعته باعتباره يقود (حكومةمهدي باذرخان،وعين منافسه بختيارالوزراء 
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ا) وأي عصيان لها عصيان ل واندلعت مواجهات بين انصاره بالجيش وبين مناصري الشاه الذين اندحروا
قتل او سجنا 

مع بعض من رجاله بطائرة فرنسية1979 يعود في الول من شباط  ,الخميني,

قادمة من باريس هبطت بمطارطهران الذي غادره نهائيا الشاه محمد رضاوعائلته

، دعا الخميني اليرانيات للحتفال بهذا اليوم ونزل اللفاليوم العالمي للمرأة ، الذي تزامن مع1979 من اذار8وفي 

منهن وتظاهرن وهن موشحات بالسواد ولباس غطاء الرئاس الفارسي المعروف بئاسم الجادورالمعيب ووالمذل للمرئة 

دستور حمهوري ايراني) ذي ليست فقط طبيعة دينية بل ومذهبية تم اجراء استفتاء على (1979في ايلول و

 ويماثل الدستور الطائفي الوهابي1906واكثرمحافظا من الدستور اليراني الول لعام لنه يؤكد على المذهب الشيعي الصفوي 

بالسعويدة مما يعني بئان الجمهوريةالقادمة سوف لن تكون دمقراطية بقدرما كانت عودة للوراء تحت شعارات مبالغ بها

يكتف بئان صار المرجعوخيبت امال الكثيريين من اليرانيين الصلحيين المسلمين اليساريين,كما ان الخميني لم 
الشيعي العلى بئايران و ينافس امرجع العلى الشيعي بالعراق ومقره النجف الذي هو
بالنسبة للشيعة العرب بمثابة فاتيكان الكاثوليك برومة بل ومارس دورا سياسيا متقدما
بمثابة امام وخليفة المسلمين و القائد العلى للثورة وللجمهورية السلمية وحكم بين

 (كنائب/ وفقيه ووكيل عن المام المهدي الثاني عشر الذي1988ووفاته عام 1979
م ولم يعترف به اصل ل النصيرية العلويين ول840يفترض بئانه اختفى فجئاة بسامراء عام 

السماعليين الذين يكتفون بالمام اسماعيل الذي ل يعترف به الثنا عشريون ,اي ان
الخميني وامثاله يريدون الغاء شرعية كل الخلفاء العرب والمسلمين الذين جاؤوا بعدوفاة

 من قبل خميني اخر وهو1923م وحتى الغاء الخلفة السلمية عام 632محمد عام 

 السيلنيكي اليهودي الصل العثماني التركي مصطفى كمال تحت شعار الصلح
والخليفة العلى للثورة السلمية ان الحميني بصفته المرشد الروحي / البابوي والتجديد ,,كما 

الشيعي للتشيع الفارسي الصفوي غيرالعربي صاريشرف ليس فقط على السياسات الروحية بل على السياسات
القتصادية والتجارية والثقافية وحتى الننوية وكئانه كسرى فارسي او امبراطورروماني العسكرية والمخابراتية و

اوهرقل بيزنطي اوياباني اوصيني اومهراجا هندي سنسكريتي او جرماني / روماني او حليفة عربي قريشي اموي•
اوعباسي اوخليفة عثماني..بل صار يملك قدسية روحية كالتي يملكها بابا الفاتيكان الذي ل يمكن انتخابه عن طريق

 )وحيين وسياسيين  رمجلس خبراء القتراع الحرالمباشرمن البالغين سن الرشد من الذكور والناث بل من قبل (
ينتخبهم الشعب كما يجري انتخاب بابا الفاتيكان من قبل كل كرادلة الكاثوليك بالعالم بعيد وفاة اوعزل احد البابوات
ويئاتي بعد المرشد العلى من حيث السلطات والصلحيات رئيس الجمهورية الذي ينتخب بالقتراع الشعبي

 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة على غراررئيس (مجلس صيانة ورقابة الدستور)ويكونان4المباشر لمدة 
من بين عدة مرشحين تتم الموافقة المسبقة على تزكيتهم والموافقة على ترشيحهم من قبل جهاز/ مؤسسة

تسمى ( جهاز تشخيص مصلحة النظام ذي الغالبية الدينية ويشيه ما يسمى مجلس الشيوخ والعقلء ) 
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قام من يطلق عليهم الثوار اليرانيون باحتلل السفارة المريكية واحتجزوا1979 تشرين ثاني 4وفي 
 دبلوماوسيا وحاروساا بالسفارة .وأيد الخميني عملية الحتجازللمطالبة بعودة الشاه لمحاكمته في53

،وعلى الرغم من ان الرئيس الدمقراطي كارتر اضطر لبعاده من الوليات المتحدة غير ان الرهائنإيران
لنقاذهم بمروحيات وصلت لصحراء طبس شرق1981لم يطلق وسراحهم وفشل بعملية كانون الثاني 

إيران،غير انها .تعرضت لعاصفة وتسببت باصطدامها ومقتل جميع القوات المريكية وصورها الخميني
)؟ يل  اب  النف  حا على انها معجزة وسماوية كما اذاع التلفزيون اليراني الية  (أالامن تارا كاينفا فاعالا رابوكا ب أاصن

1وسورة الفيل الية 
 غير الرهائن لم يطلق وسراحهم وتبين بئان ريكان1980وعلى الرغم من الشاه قد توفي في يوليو 

الصهيوني مرشح الحزب الجمهوري للنتخابات الرئاوسية ضد كارتر بذل جهودا من خلل المووساد لعدم
يوما بالوسر ليخرجوا444اطلق وسراحهم بعهد كارتر بل بعهده فصارو الرهائن ضحية السياوسات وقضوا 

1981بعهد ريكان نهاية عام 

 اوستمرت ثمانب(حرب الخليج الولى) دخل الخميني وصدام حسين بحرب  وسميت 1980وفي ايلول 
راح ضحيتها مليون شهيد من1944/1939و1918/1914وسنوات)  اي اطول من الحربين العالميتين 

الطرفين وخمسة اضعافهم من الجرحى والوسرى وهبطت اوسعار نفوط ايران والعراق والسعودية
والكويت وقطر والمارات وبقية دول الوبك لدنى اوسعار لها ليشتري كل منهما اوسلحة من اي بلد كان

حتى لة اتت من اوسرائيل مباشرة ولم يقبلوا ووساطات الجزائر الذي اوستشهد وزير خارجيتها
 إثراصابة طائرته1982  مايو3واوستشهد ليلة 1932 )مواليدمحمد الصديق بن يحيىالحقوقي (

 حيث كان بمهمة دبلوماوسيةتركيةو كلم من الحدود الفاصلة بين العراق 50بشكل غامض على بعد 
لمحاولة ايقاف الحرب بين العراق وايران 

1982 ومقتله باوسقاط طائرته عام 1932وزير الخارجية الجزائري الشهيد محمد بن يحى عاش بين 
من جهة مجهولة  ليست اريانية والعراقية ول تركية 

 وصار1918كما افشلت ووساطات المناء العامين للمم المتحدة النمساوي كورت فالدهايم مواليد 
 وتبعه بطرس غالي1986/1982وخلفه البيروي خافير ديكويلر بين 1981/1971امينا عاما لمرتين بين 

 ووساطات منظمة المؤتمر الوسلمي والجامعة العربية  مثلما افشلت1991/1986بين 

 وبعد ان اصابت نيران قوات بحرية امريكية متواجدة على ظهر وسفينة حربية1988  أغسطس8وفي 
بالخليج طائرة ايرانية مدنية وقتلت مائتين وخمسين راكبا باوسقاط طائرتهم بالبحر دفعت ادارة الرئيس

الذي تظمن598المريكي الجمهوري ريكان اعضاء مجلس المن للموافقة على قرار مجلس المن رقم 
خمسة نقاط هي وقف إطلق النار والنسحاب إلى الحدود الدولية وتبادل الوسرى وعقد مفاوضات

السلم وإعمار البلدين بمساعدة دولية 

 عقدت مفاوضات مباشرةبين الطرفين بجنيف وفشلت الجولة الولى1988 وسبتمبر 7اب و25ووبين 
عند المطلب الول (وقف إطلق النار) بسبب الختلف على تطبيقه بحراا،حيث أصرت إيران على

 وهو ما رفضه العراق. لمضيق هرمزتفتيش السفن العابرة 

عقدت جولة ثانية في نيويورك على هامش انعقاد الدورة الثالثة والربعين1988 تشرين اول 5وفي 
للجمعية العمومية للمم المتحدة حاول خللها المين العام للمم المتحدة لتقريب وجهات نظر

الطرفين.
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اوسيرا465 أكتوبر قدم العراق طلباا لتبادل الوسرى إل أن إيران رفضته فبادر العراق للفراج عن 20وفي 
مما دفع إيران لتخاذ إجراء مماثل.

 أكتوبر بدأت جولة جديدة بجنيف بدعوة من المين العام للمم المتحدة إل أنها لم تكن بأفضل31وفي 
 لتقريب وجهات النظروطهران بغدادحال من الجولت التي وسبقتها مما أجبر المانة العامة للتنقل بين 

 كم من جنوب غرب ايران  ووسلم جميع الوسرى  وبذلك انتهت3بين البلدين.وانسحب العراق من 
قرر الخميني ان يكون1989.وفي مطلع عام 1945هذه الحرب التي صنفت بأنها الكثر دموية منذ عام 

 )و يزال اليرانيون يحتفلون به للمتاجرةيوم القدس العالميآخر يوم جمعة من شهر رمضان (
) توفيهجري شمسي 1368  جوزاء13 ( هـ1409  شوال24،/ م1989  يونيو3السياوسية وفي 

.وبنى له ضريح بالقرب من مقبرةجنة الزهراء.طهرانالخميني ودفن بمدينة 

وحكم بئايران بعد خميني عدة رؤساء جمهورية ل يزال يتم انتخابهم بشكل مباشر وبحد
ادنى من الدمقراطية الناشئة بالدول العربية والسلمةهم

 بهمدان وشارك منذ1933اول-الرئيس الدكتور القتصادي ابو الحسن بنو صدر. ,,مواليد 
 وتم سجنه مرتين، وأصيب خللالشاهمن خلل الحركة الطلبية بالنضال ضد 1960عام 

وانضمماجستير بادارة العمال ،ثم هرب لفرنسة حيث حصل على 1963انتفاضة عام 
للمعرضة الدينية وليس للماركسية والتحق بخميني الذي وصل باريس وصار من المقربين

،وصار ئباول حكومة جمهورية قائما بأعمال وزارة الخارجية1979 فبرايرعليه وعاد معه في 
  لنه صار وزيراللمالية بينصادق قطب زادهوتله  1979بعد إبراهيم يزدي حتى نهاية عام 

اول رئيس للجمهورية79تم (انتخابه) لربع سنوات وبنسة /1980وفي يناير ،1980 / 1979
وبدعم من خميني شخصيا الذي اعلن ببداية عهده بانه ل ينبغي لرجال الدين تسلم مراكز

،(حسن حبيبي)أحمد مدنيضد:كل من اقيادية وسياسية ففازبني صدر ( شبه العلماني ) 
وحسن،ومحمد ماكري،وسامي كاظم صادق قطب زاده و،وداريوش فرهود،وصادق الطبأطبائيو،

،وآية حسن.غيران الخميني وخلفا لتوجيهاته بعدم تولي رجال الدين مسؤوليات وسياوسيةغفوريفرد
بقي هو القائد العلى والسلطة الدوستورية (اعلى من البرلمان ) لقالة كبار رجال الدولة منهم رئيس

 يحكم نيابة عن المهديالجمهورية   مما اوجد منذ البدء تداخل بين وسلطة الخميني كقائد روحي
الغائب او ما يسمى ( ولية الفقيه)وبين السلطات المدنية فاختلف مع الخميني الذي اتهمه بضعف

، على الرغم من انه تعرض في ابالحرب العراقية اليرانيةالداءبادامة وقيادة القوات اليرانية في 
2 من حادثي اوسقاط طائرته الهليوكوبتر بنيران صديقة او عدوة وتمت تنحيته في 1980ووسبمتمبر 

لتهامه بالتقصير من قبلالعراق   و إيران بين الحرب بسبب معارضته لوستمرار 1981 حزيران 1
محمد بهشتيرئيس المجلس (البرلمان ) بدعوى أنه يتحرك ضد رجال الدين، خاصة ضد 

. بعد ان هيئات1981  يونيو22رئيس السلطة القضائية المقرب من خميني الذي صادق في 
المخابرات اليرانية الجديدة ( الباسدران) التي صارت بديلة للسافاك وثائق اتهامه

بالعلمانية واعتقلوا بعض الصحفيين الذين يعملون لحساب صحيفة مقربة منه واعدموا
كما قرر الخميني توجيهعددا منهم حسين نواب،ورشيد صدر الحفاظي ،ومنوشهر مسعودي.

 ) وتجريده من وسلطاته ووسجنه على انهحسين علي المنتظرياتهامات لزميله (آية ا العظمى 
يساند العلمانيين ومنهم ابي الحسن بني صدرالذي اختبئا لستة أوسابيع.لنه علم بان الباوسدران

 يوليو10وفي ينوي اغتياله بدل من اعتقاله لنه وسيفضح وسياوساتهمورغبتهم بئاوستمرار الحرب, 
 حلق ابو حسن بني صدر شاربه وارتدى زي القوات الجوية وركب على متن طائرة1981
 يقودها العقيد (بهزاد موعضي)،وسلكت طريقا قريب للحدود التركية فدخلتها707  بوينج 

لكي لتتجنب مطاردة الطائرات اليرانية لها .ثم طار من تركية برفقة مسعود رجوي زعيم
Cachanحركة مجاهدي خلق لفرنسة حيث وصلوا لباريس ومنها لضواحيها بمنطقة 

بمنطقة فرساي بدار كبيرة نسبيا وتخضع لحراسة دائمة من الشرطة الفرنسية تخضع
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الفرنسيةالشرطة لحراسة 

,,,,
بني صدر على الجبهة بالحرب اليرانية العراقيةو1979بني صدرومهدي بزركان مع  الخميني عام 

1981 حزيران 20 وهروبه في 1980 شباط4واول رئيس جمهورية ليران بين 

حيث1981 اب 30و1981 من (الحزب الجمهوري السلمي )حكم بين الرئيس الدكتورمحمد علي رجائيو ثانيا-

1933اغتيل بانفجار حقيبة مفخخة مع رئيس وزرائه محمد جواد باهنروثلثة اخرين  خلل اجتماع لمجلس الوزراء,ولد عام 
طهران إلى 1946 سنوات وعاش مع والدته وشقيقه.وانتقلوا عام4.وتوفي والده،عبد الصمد،وعمره قزوينفي مدينة 

 فيبكالوريوس حصل على 1959وصارت له علقة مع محمود طالقاني من الجماعات والحزاب المناهضة للشاه.وفي عام 

 واعتقل ثلث مرات اخرها في مايوالحزب الجمهوري الوسلميالتربية وإنضم إلی حركة الحرية إيران. ثم صار عضو 

محمد فصار محمد علي رجائي عضو المجلس الرئاسي السداسي برئاسة 1979،حتى اندلع الثورة الجمهورية عام 1974
 مع خمسة اخرين برئاسة الخميني  كما صارمن قيادي حركة تطهيرعبد الكريم مووسوي أردبيلي و فيما بعد بهشتي

.الدينية وليست المركسية الماويةالثورة الثقافيةالجامعات ممن يطلق عليهم عملء المريكان والوربيين فيما سمي (

،الذيجمهورية برئاوسة مهدي بازركان وصاروزيرا للتعليم بئاول حكومة الصينية اوالكوبية الكاستروية).
 بحكومة ابي الحسن بني1980  أغسطس12،وبقي وزيرا للتعليم حتى 1979  نوفمبر6اوستقال في 

خداصدر الذي صار بعد خمسة اشهر رئيسا للجمهورية فصاررجائي رئيسا للوزراء وظم لحكومته 
 للدفاع.وخلل رئاوسته لمجلسوجواد فکور للداخلية محمد رضا مهدوي كني للخارجية و بناهی

حزيران رشح محمد علي رجائي عن الحزب الجمهوري22وفي ، الحرب اليرانية العراقيةالوزراء،بدأت 
 ثاني رئيس للجمهورية1981 وصارفي اب 91الوسلمي لنتخابات رئاوسة الجمهورية وحصل على /

30.مع (محمد جواد باهنر )رئيسا للوزراء وفي ليرانبعيد تنحية ابي الحسن بني صدر الرئيس الثاني 
.اجتماعا لمجلس الدفاعمحمد جواد باهنر،عقد الرئيس رجائي ورئيس الوزراء 1981 عام اغسطس

تموالعلى لمناقشة امور الحرب وقتل بتفجير حقيبة مفخخة وضعت تحت كروسيهما مع ثلثة اخرين 
 الذی تسلل لمكتبحركة مجاهدي خلق من مسعود الكشميريالتعرف لحقا على القاتل وهو 

رئيس الوزراء بالتنسيق مع مسؤول أمن الدولة. 

ا الرئيس القتيل  محمد علي رجائي 
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زين العابدين.ويمتد نسبه الى علي الصغر بن 1989 /1981وثالثا-الرئيس ( السيد)علي جواد خامنئي وحكم لمرتين بين 
،مشهد هـ بمدينة 1358 م / صفر 1939.ووالده جواد خامنئي وولد في نيسان علي بن أبي طالب بن الحسينبن 

النجفوكان ثاني أولد العائلة.وکان والده جواد من علماء مشهد.وجده حسين الخامنئي من علماء آذربيجان المقيمين في 
تعل م القرانبالكت اب مع شقيقه الكبر، ثم1945وفي عام .والدته بنت سيد هاشم نجف آبادي، أحد علماء مشهد ,

انتقل لدار التعليم الديني. ثم دخل مدروسة (وسليمان خان)  لتلقي درووسا عن اللغة العربية والفقه
 /1955والفلسفة على يدي الشيخ هاشم قزويني وجواد آقا طهراني وأحمد مدرس يزدي. وبين 

 تلقى درووسا دينية لدى المرجع الميلني.حيث زار العتبات بالعراق،وحضور دروس بعض علماء1958
حسين البروجرديكان بمدينة قم وصار ظمن كوادرها الدينيين باشراف 1964/1958النجف،ووبين 

،والخميني وعاد لمدينة مشهد وتزوج:الطباطبائيوإلحاج آقا مرتضى الحائري ووسيد محمد حسين 
منصوره خجسته باقرزاده ولهما مصطفی،ومجتبی،ومسعود وميثم وابنتيه بشرى،وهدی,وفي عام

 ,وفي آذار1975-1963 انظم للتنظيمات الدينية المناوئة للشاه وتم اعتقاله وستة مرات بين 1963
 نفته الحكومة اليرانية ليران شهر وعاد بعد فترة لمشهد واوستمر بماروسة بعض النشطة1978

وعلي أكبر هاشمي رفسنجاني ومحمد جواد باهنر محمد بهشتيالسياوسية منها مساهمته مع 
 الشيعي ( على غرار حزب الدعوة اوحزب ا)الحزب الجمهوري الوسلمي لنشاء ومووسوي أردبيلي

 عاد الخميني من باريس كان علي خامئني1979الذي هيأ الفرصة لحضور فعال وتنظيمي وفي عام 
من بين مستقبليه 

 صارقائد حرس الثورة  وممثل1979في عام و تولى على خامئني عدة مناصب بالجمهوريةمنها 
الخميني بوزارة الدفاع حيث لعب ادوارا خطيرة لفصل واعتقال واعدام من يطلق عليهم

 اصدر الخميني امرا بابويا بتشكيل (مجلس1979كانون الثاني 12اعداء الجمهورية وفي 
والسيد محمد حسيني مرتضى المطهريعلي الخامنئي وعضوية الشيخ الشورى برئاسة 

علي أكبر هاشمي،والشيخ ومحمد رضا مهدوي كني،والسيد عبد الكريم مووسوي أردبيلي،بهشتي
.) ليكون بمثابة مرجعية روحية فقهيةرديفة لمؤوسسات الدولة اي انه يكون اكثر اهمية منرفسنجاني

البرلمان لن مايقدمه من توصيات للخميني تعتبر شبه ملزمة اكثر من البرلمان ورئاوسة الحكومة .
وبعيد وفاة طالقاني قررالخميني تسمية علي خامئني خطيبا ليوم الجمعة بطهران1980وفي عام 

لتكون خطبته بمثابة توجيهات خمينية ملزمة للجميع بمن فيهم رئيس مجلس النواب ورئيس
الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء وليزال خامئني إمام الجمعة الروسمي في

،حين شن  صدام حسين هجوماا1980 ويساعده أئمة مؤقتون. وفي أغسطس|آب عام طهران
عسكرياا على إيران مستغل الفوضى بالنظام الجديد،فشارك علي خامئني بصفته ممثل الخميني

بمجلس الدفاع العلى رجل دين لجبهات متنقل فيها لتعزيز معنويات المقاتلين وعمل على تنسيق
 كان يلقي خطاباا بمسجد أبي ذر في جنوب طهران تعر ض1981/06/27القوات المسلحة وفي 

لمحاولة اغتيال،بتفجير قنبلة وضعت في جهاز تسجيل علی منبره لم تنفجر القنبلة كلها واصيب
بأعلی الكتف ووساقه اليمن وعظم الترقوة وبعض اعصاب يده اليمني التي ألصيبت بالشلل فأبرق له

الخميني كلمة جاء فيها:(..وبعد.أن قام أعداء الثورة بالعتداء عليكم،وأنتم من ذري ة الروسول الكرم
ومن آل بيت الحسين بن علي  عليهما السلم،ولم یکن ذنبکم وسوى خدمة الوسلم والوطن

،ولم ينتقموا منك إل  لکونك جندي  باوسل بالحرب.إنني أهنئك یا خامنئي العزيز على الوسلمي 
خدمتك لهذا الشعب المظلوم ومشاركنك بجبهات الحرب بالرغم من زيك العلمائي،وأوسال ا أن

صار رئيس المجلس1981وفي عام )يمنحک السلمة لتمضي بخدمة الوسلم والمسلمين.
التي ل تشبه ثورة ماوتسي تونغ ول كاسترو بل للترويج للتشيعالعلى للثورة الثقافية 

 وبعيد اغتيال الرئيس علي رجائي تم ( انتخاب )1989/1981.وبين الصفوي وعظمة بلد فارس 
 مليون17/16علي خامئني رئيسا للجمهورية مرشحا عن الحزب الوسلمي الشيعي وحصل على 

ولدورتين مدتهما ثمان وسنوات كثالث رئيسا للجمهورية الوسلمية99صوت مما يعني انها تزيد عن /
 وبعيد انتهاء فترة رئاوسته الثانية1989،وعاصر اطول فترة من الحرب العراقية اليرانية وفي عام 

للجمهوريةتم انتخابه رئيسا لما يسمى مجلس تشخصيص النظام الذي هو بمثابة مجلسا اوستشاريا
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دوستوريا يدقق ويعترض على القوانين التي يوافق عليها البرلمان ورئيسا للجنة مراجعة وتعديل
 وبعيد وفاة الخميني تم انتخاب علي خامئني لما يسمى قائد( ومرشدا)1989الدوستور وفي عام 

م874وولي فقيه يحكم روحيا نيابة عن المام الثنا عشر المهدي الذي اختفى بسامراء عام 

,,,,

لويس إيناوسيو لولعلي الخامنئي وبهشتي والخميني وخامنئي مستقبل الرئيس البرازيلي الوسبق 
.بطهران2007 عام فلديمير بوتين. وخامنئي ودا وسيلفا

 بجنوب شرق1934ولد عام .1997-1989الرئيس علي أكبر هاشمي رفسنجاني لدورتين بين ورابعا- 
 عدة مرات وكان منبالسجن وحكم عليه الخميني مع مدينة قملعلوم الدينية في ا لسرة مزارعين. ودرسإيران

 صارفسنجاني رئيسا للبرلمان.قبل ان يتم انتخابه رئيس1989/1980بين حزب عمال الدستور) ,مؤسسي ورئيس (
ووسعى لتحويل إيران لدولة ذات نظام مبني على اقتصاد السوق و عارض.1997/1989للجمهورية بين 

لخمينيافرض قوانين اوسلمية متشددة وشجع على تحسين فرص عمل النساء.وكان المحرك لقبول 
.ووسعى لعادة فرضالعراقالذي أنهى ثمانية أعوام من الحرب مع 588 مجلس المن الدوليلقرار 
 على إطلق وسراح رهائن اوربيين محتجزين بلبنان ولبنان كقوة إقليمية. ووساعد نفوذه في إيران

تعرض رفسنجاني لتهامات متكررة بأنه جمع ثروة طائلة بفضل علقاته السياوسية،وفي يونيو حزيران
 حذر الطلبة الذين خرجوا بمظاهرات احتجاجا على بطئ وتيرة الصلحات يجب أن يحذروا حتى2003

ليقعوا بشرك الشبكات المريكية الشريرة.وله خمسة ابناء اصغرهم ابنته فائزة هاشمي ناشطة
بمجال الدفاع عن حقوق المرأة،وتصدرصحيفة بعنوان (المرأة).أغلق المتشددون

 باقليم يزد بايران والتحق بالمدرسة1943ولد عام..2005/1997وخامسا الرئيس محمد علي خاتمي مرتين  بين 

 عاد1970،وفي عام أصفهان الدينية  ثم حصل على بكالوريوس فلسفة من جامعة قم  لمدرسة 1961البتدائة وانتقل عام 

اتحاد،كان ناشطا في الشاهوبعهد  لدراسة علم الجتهاد قم،وبعدها إلى طهرانليدرس العلوم التربوية في جامعة 
 الوسلمي بالمانية بالفترةهامبورج،وترأس مركز أحمد الخميني و محمد منتظري،وقريبا من الطلبة

تجمع،تم انتخاب خاتمي رئيسا للجمهورية مرشحا عن 1997  مايو.وفي 1979التي وسبقت ثورة عام 
 ناخب.ليكون خامس رئيس للجمهوريةمليون ممثل لعشرين 70، بنسبة /العلماء المجاهدين

وسيد محمد حجازيوتعرض لمحاولة انقلبية من قبل الحرس الثوري برئاوسةاللواء 

الرئيس خاتمي 
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 2013/1995الرئيس الدكتورالمهندس محمد احمدي نجاد حكم مرتين بين وسادسا- 

 رابع سبعة أطفال لوالد حداد ا وبقال  وحلق ا ومعلما للقرآن.وغير الب اسمه سابورجان لمحمد عندماآرادان بقرية 1958-ولد عام 1

 لطهران.1962انتقلت العائلة عام 

،تخرج من الثانوية ظمن اربعمائة الف طالب وكان فرعه العلمي وقدم لجامعة1976-في عام 2و.
 على دكتوراة هندوسة اطرق ومتزوج وله ولدين1997. وحصل عام المدنيةطهران / كلية الهندوسنة 

وبنت 

ا بمنظمة تعزيز الوحدة وهي منظمة دينية وضعت لمنع1979ليرانية عام الثورة ا-بعد 3و  صارعضوا
.الذين كانوا يعتبرون يساريون وكانت أولى مناصبهمجاهدي خلقالطلب من التعاطف أو التحالف مع 

 ومستشاراا للحاكم العاممحافظة أذربيجان الغربية في وخوي ماكوالسياوسية،حاكما لمقاطعتي 
ا  1993 لمدة عامين.وخلل دراوسته للدكتوراه  بطهران وصارعام لمحافظة كردوستان لمحافظة حاكما

لحرس الثورة اثناء الحرب العراقية اليرانية انضم -4و،فصار مدروسا بالجامعة1997 حتى أردبيل
،وجهاز المخابرات الوسلمية

12،كانت نسبة  (حزببناة إيران الوسلمية) الذي ينتمي لهبمجلس مدينة طهران /2003-في عام 4و
ا دينية طائفية لنشطة المراكز ا لبلدية طهران.ووضع أوسسا ومع ذلك،اختارالمجلس أحمدي نجاد رئيسا

الثقافية وخصص مصاعدا كهربائية للرجال والنساء ببعض من دوائر ومؤوسسات طهران 

 وبعد عمله وسنتين كمحافظ لطهران ترشح لرئاوسةلجمهوريةوقال انه يقتدي2005-في حزيران5,و
،الرئيس الثاني ليران وأنه يعتزمبمحمد علي رجائيلقمي وابمعلمه الروحي حمد تقي مصباح يزدي 

حقإقامة حكومة مثالية لشعوب العالم وكان اكثر المرشحين انتقادا لسياوسات الوليات المتحدة. 
البرنامج النووي والمدافع عن مجلس المن الدولي لخمسة دائمة دائمة العضوية في الفيتو

 ضد62  وحصل على /2005.,ولم يفز من الجولة الولى بل بالجولة الثانية التي جرت في اب اليراني
 الرئاوسة فقب ل أحمدي نجادعلي خامنئي.وقلده المرشد العلى آية ا أكبر هاشمي رفسنجاني

يديه 

ظمت حكومته   عددا من الشخصيات منها 2009/2005بفترته رئاوسته الولى بين  -6و
 اب أول اجتماع25 للخارجية وغلم حسين محسني للوستخبارات وتئراس في منوشهر متكي

لهاوكان ينقصها اربعة وزراء لم يتم التفاق عليهم من البرلمان ورجال الدين بمسجد المام الرضا
 واعربا عن رغبتهمافلديمير بوتين عززعلقاته مع 2005تشكرا للنتصار الذي حققه وفي تشرين اول 

.ووسعت إيران لتطوير علقاتها التقنيةبحر قزوينبالمزيد من التعاون المتبادل حول القضايا التي تخص 
قام بتغيير كل وزراء2005والوقود النووي ،كووسيلة لقناع إيران لوقف تخصيب اليورانيوم ,وفي عام 

النفط والصناعة والقتصادالتي كان عليها  (داود دانش جعفري،) الذي قال لم يكن هناك اوستفادة من
التجارب السابقة ومن ذوي الخبرة،ولم يكن هناك أي خطط للمستقبل.بل انشغلت الحكومة بقضايا

هامشية التي لميكن لها أهمية و اتهم أحمدي نجاد وزيره بأنه غير عادل وقال ان حل المشكلة
 تريليون12 قررت حكومته تخصيص 2005القتصادية بإيران يحتاج (لثقافة اوستشهادية). وفي عام 

ومساعدةصندوق المام علي الرضا لمساعدة المحتاجين ) لصندوق وسمي (دولر مليار 1.3تومان  (
الشباب للحصول على فرص عمل، وتحمل تكاليف الزواج، ومساعدتهم بشراء مساكن ووسمح بقبول
التبرعات الخيرية، بالتعاون مع مجالس المناء في المحافظات الثلثين مما أدى لرتفاع متووسط وسن

 عاما للرجال).ورفضه البرلمان ورغم ذلك أمرأحمدي نجاد المجلس28 عاما للنساء و 25الزواج ( 
 رداا على تصريحات أحمدي بانهعلي خامنئي،صرح المرشد العلى 2005,وفي عام هالداري بتنفيذ

 لن تهدد أي بلدكما اكدعلي أكبر ولياتيالجمهورية الوسلميةيجب محو واوسرائيل من الخريطةبأن 
، وهي واقع تاريخي.كما قال بذلكجريمة إبادة جماعيةمستشارخامنئي،بأن المحرقة ضد يهود اوربة 

 وبئانتخابات البلدية خسر فريق أحمدي نجاد بمجلس بلديةطهران2006.,وفي عام مهدي كروبيايظا 
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حيث حصل مرشده الروحى محمد تقي مصباح يزدي على المرتبة السادوسة فييه حيث جائت النتائج
 لدعاة العتدال السياوسي محليا واقليميا ودوليا فكانت ضربة له ولمصباح يزدي باعتبارهما60نسبة / 

،أروسل خمسون خبيرا اقتصاديا وصناعيا ايرانيا روسالة2006من المتشددين مذهبيا وقوميا ,وفي يونيو 
 والوسمنت والخدمات الحكومية،وزيادة رواتبالسلعلحمدي نجاد،انتقدوا فيها تدخله لتثبيت أوسعار 

.فرد عليهم بلهجة شديدة،وانفعالية زادت من هروب بعض رؤوس الموالمع اوستمرار40العمال بنسبة /
.وقال النائب محمد خوشيريه،الذي وسانده بأن حكومته قوية الشعاراتالعقوبات المفروضة على إيران

،عارض تشجيع العائلت على تحديد النسل لطفلين2006الشعبية ،وضعيفة النجاز.,وفي أكتوبر 
ا إلى أن إيران قادرة على تحمل أكثر من   مليون الحاليين.70 مليون نسمة على الـ 50فقط،مشيرا

 وسنوات ووساهمت7 في 16 لذلك وزادت نسبة السكان بنسبة /1979 دعا عام الخمينيعلما بان 
،وطبقا لما وسمي2006 وفي عام 15بتضخم القتصاد وارتفاع الوسعار وتزايد البطالة التي بلغت / 

الثورة الثقافية الثانية قررت حكومة احمد نجاداحالة ثلثة وخمسين  أوستاذاجامعيا
،قاطع بعض الطلب خطاب أحمدي نجاد الذي ألقاه بجامعة2006وفي ديسمبر لقسري ,اللتقاعد

 وهي أولللدكتاتور)اميرقبير للتكنولوجيا بطهران وأشعل بعظهم النار بصوره وهتف بعظهم (الموت 
أكبر مظاهرة طلبية  منذ انتخابه واتهموه بالفساد ووسوء الدارة والتحيز.وقالوا أنه على الرغم من

 الكبيرة له إل أنه لم يتمكن من خداع الووساط الكاديمية..ورداا على هتافات الطلب،قالالدعاية
( تصدينا للدكتاتورية،لكيل  يجرؤ احد على إقامة دكتاتورية حتى بئاوسم الحرية.و طلب من المسؤولين

عدم مساءلة وكتب احمد نجادبانه (شعر بالفرح بسبب الحرية التي يتمتع بها الناس بعد
 فيإوسماعيل هنية،التقى أحمدي نجاد مع رئيس الوزراء الفلسطيني 2006وفي ديسمبر ,)الثورة.
،قام احد نجاد بزيارة لفنزويل والتقى بالرئيس شافيز وصارت العلقات بين2006.  وفي عام الدوحة

الدولتين اوستراتيجية على الرغم من أن حجم التبادل التجاري بينهما ضعيفا ,وفي أغسطس
،رفض الرئيس حميد كرزاي مزاعم بوش البن بأن إيران تدعم المسلحين الفغان.وقال بأنها2007

ا المساعد والحل ونصير أفغانستان بالحرب ضد الرهاب،ومكافحة المخدرات و أن بينهما جيدة جدا
الن إيران لها علقات عرقية ودينية وثقافية وثيقة مع أفغانستان,وفي أبريل  ا جدا ،قامت2007وقريبة جدا

الشرطة بشن حملة ضد النساء اللتي يرتدين ما وسمي (حجابا غير شرعي) مما أثار بعض
،زار أحمدي نجاد نيويورك للقاء خطاب2007النتقادات من قبل المقربين لحمدي نجاد.وفي وسبتمبر 

أمام الجمعية العامة للمم المتحدة. على الرغم من العلقات بين البلدين مقطوعة منذ ازمة الرهائن
وقال الى أن المبراطورية المريكية2007 اشار فيه للزمة القتصادية التي بدئات عام 1980عام 

،اعدت حكومته مشروع قانون حماية الوسرةكان تراجعا عن2008وستتجه قريباا للنهاية .وفي عام 
وسابقه حيث ( الغى بعض حقوقها السابقة) بمنها اشتراط حصول الزوج على موافقة زوجته قبل أن

 مليار2،صرح وزير النفط أن الحكومة أنفقت بطريقة غير مشروعة 2008يأتي بزوجة أخرى وفي مايو 
،وهو أعلىر ألف مليار 275.بالرغم من أن عائدات النفط  بلغت 2007دولرلوستيراد البترول عام 

معدل بتاريخ إيران، ومع ذلك فقد خلقت حكومة نجاد الولى أعلى نسبة عجز في الميزانية بتاريخ
التفاق على ،صادق غلم علي حداد رئيس البرلمان علي ثلثة قوانين هي2008الثورة,وفي عام 

التفاق على دعم الوستثمارات المتبادلة بين إيرانوقيرغيزوستان والتعاون المدني والجنائي بين إيران 
قانون لتسجيل النماذج الصناعية والعلمات التجاريةبعد ان طلب اجراء تعديلت عليها ازعجتوالكويت و

احمد ينجاد الذي اروسل له روسالة يتهمه بانتهاك الدوستور وطالب بإتخاذ إجراءات قانونية ضده فرد
نائبا188،صو ت 2008 نوفمبر  4حداد عادل عليه بئان اوستخدام لغة غير لئقة برئيس جمهورية,وفي 

لتنحية الدكتور (علي كوران) وزير الداخلية بعدما ثبت بانه لم يحصل على دكتوراه من اوكسفورد
بتزوير وثائق روسمية ومع ذلك امتعض احمدي نجاد من قرار البرلمان .,وفي1979ووسبق ان اتهم عام 

،باراك أوباما (أي بعد يومين من انتخابات الرئاوسة المريكية هنأ محمودنجاد الرئيس 2008 نوفمبر 6
وقال أنه يرحب بالتغييرات الجذرية والنزيهة بسياوسات الوليات المتحدة، وأتمنى أن تنتصر المصلحة

العامة والعدالة الحقيقية على المطالب النانية التي ل تنتهى للقليات واغتنام الفرصة لخدمة الناس
حتى يتسنى لك أن تذكر مع كل تقدير )و كانت أول روسالة تهنئةلرئيس امريكي  منتخب منذ عام

وزار2003.منذ احتلله عام العراقكان أحمدي نجاد أول رئيس إيراني يزور 2008 مايس 2.وفي 1979
2005ومنذ توليه الحكم عام العتبات الدينية الشعية وحظي بالحفاوة من حكومة نوري المالكي 

اقام احمدي نجاد علقات مالية ووسياوسية وعسكرية متميزة مع بشار الوسد بسورية
وحسن نصر ا بالعراق 

 وسبقها المرشد العلى علي خامنئي قبل عام2013/2009-وبالنتخابات الرئاوسة الثانية للسنوات 7و
تقريبا بتصريح يناصر علنا اعادة انتخاب احمد نجاد حيث قال بانه يرى بان أحمدي نجاد وسيكون افضل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%83_%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A_%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AF#cite_note-84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9


رئيسا للسنوات الخمس المقبلةواعتبرذلك توجيها دينيا منه لصالحه فجائت نتائج الجولة الولى جرت
مليون ناخب اي اكثر من نسبة انتخابه39. وهو ما يعادل 63لصالحه بنسبة  /2009 حزيران 12في 

 الذي كان يسانده كل القوى المعتدلةمير حسين مووسويلصالح 37بالمرة الولى فيما كانت /
واليسارية وغالبية النساء وكثيرا من الطلبة فجرت مواجهات دموية بين انصار الطرفين راح ضحيتها

3بعض القتلى من الجانبين ومع ذلك اعلن المرشد العلى اليراني آية ا علي خامنئي في 
،مصادقته عليها واوستدعى باليوم التالي أحمدي نجاد وادى امامه اليمين لولية ثانية2009أغسطس 

محمدالتي قاطع حضور تنصيبها لها تنصيبه عدد من الشخصيات اليرانيةمنهم الرئيسين السابقين 
،و زعيممجمع تشخيص مصلحة النظام،الذي يشغل رئيس لجنة وأكبر هاشمي رفسنجاني خاتمي

المعارضة مير حسين مووسوي.وفي يوم تنصيبه،واجه المئات من رجال شرطة مكافحة الشغب
المظاهرات الحتجاجية التي اجتمعت خارج مبنى البرلمان.وبعد أدائه لليمين الدوستورية،أعلن من

خلل التلفزيون اليراني،بأنه المسؤول التفيذي عن حماية عقيدة ولية الفقيه والدوستور.وبرامج
،برقياتوالوليات المتحدة والمملكة المتحدةالجمهورية ولم تروسل دةل عديدة منها فرنسة والمانية 

تهنئة بعيد توليه منصبه ثانية 

ظم (اوسفنديار مشائي )نائباا أول للرئيس وقوبل بالمعارضة.2013/2009وبحكومة نجاد  الثانية 
من عدد من أعضاء المجلس،و وزير الوستخبارات غلم حسين محسني الذي قرر حمدي نجاد احالته

ا للركان،وفي وسبتمبر  ،وافق مجلس صيانة الدوستور الذي2009على التقاعد وتعين مشائي رئيسا
 وزيرا واعترض على ثلثة ووافق على اول وزيرة بالحكومات18يرئاوسه هاشمي رفسنجاني على 

 أدانت المحكمة2009.وفي يوليو مرضية وحيد دوستجرديوهي 1979الجمهورية منذ عام 
العامةبطهران كل من وزير الصناعة علي أكبر محرابيان ومووسى مظلوم بتهمة الغش،ولم تدن أحمدي

نجاد، الذي كتب اوسمه كمؤلف على غلف الكتاب الذي كان يتحدث عن التحوطات اثناء الزلزل
والكوارث الطبيعية ,

علي اصدرالمرشد العلى 2005-اما فيما يتعلق بالسلح الننوي ففي عام 8و
 ضد الوسلحة النووية على انها تتنافى مع الوسلم الداعي للسلمفتوى،  خامنئي

 ليست من وسياوسة حكومته.ومخالفة لدينناوأنقنبلة نوويةصرح احمد نجاد بأن صنع 2006وفي يناير 
دولة الثقافة والحضارة والمنطق لتحتاج لسلح نووي،بينما الدولة التي تريد السلح النووي هي التي

تريد حل مشاكلها بالقوة.وان الدول التي تسعى للحصول على الوسلحة النووية هي دول متخلفة
وسياوسياا،والذين يملكونها ويسعون لقتناء أجيال جديدة منها هم أكثر تأخرااغير انه صرح في أبريل

 لمرحلة مناوسبة لنتاجاليورانيوم بأن إيران وصلت بتخصيب مشهد،وأمام طلب وأكاديميين في 2006
الوقود النووي.لن ظروف إيران تغيرت فقد أصبحت دولة نووية،ويمكن لها أن تتحدث مع الدول الخرى

،نشرت وكالة النباء اليرانيةقول للرئيس نجاد ب(ان2006 أبريل 13من هذا المنطلق. وفي 
ا على أي دولة لننا نريد السلم ولن نظلم أحد التكنولوجية  النووية السلمية اليرانية لن تشكل خطرا
ولن نخضع للظلم. ومع ذلك،ظهرت انتقادات واوسعة لسياوسة إيران النووية تحت إدارة أحمدي نجاد من

عدة دول على رأوسها الوليات المتحدة وإوسرائيل.بان ايران تسعي للحصول على السلح النووي
المم المتحدةوتطوير قدراتها بإطلق صواريخ بعيدة المدى،وأن أحمدي نجاد أصدر أمراا لمنع مفتشي 

 بعيد المدىصاروخنجحت حكومة نجاد اختبار إطلق 2006من زيارة منشآت ايران النووية وفي مايس 
واعلن بان برنامج ايران النووي،روسالة للغرب بأن جمهورية إيران الوسلميةقادرة على حماية نفسها "

.2007 أكتوبر 16أحمدي نجاد مع الرئيس الرووسي فلديمير بوتين في طهران في 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%8A%D8%B5_%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%D9%8A_%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Vladimir_Putin_in_Iran_16-17_October_2007-2.jpg


 2017/2013بين  حسن روحاني لرئيسوثامنا-ا

 .شاه إيران شمالي إيران،من عائلة متدينة قاتلت ضد محافظة وسمنان، قرب وسرخه بمدينة 1948-ولد عام 1

 ودرس على ايديقم لمدروسة 1961دخل المدروسة الملئية الدينية ثم انتقل عام 1960-في عام 2و
1969, وفي عام محمد فاضل اللنكراني،و محمد رضا الكلبايكاني،والسيد مرتضى الحائريالشيخ 

على بكالوريوس بالقانون القضائي واصل ,وفي عام1972 وحصل عام جامعة طهراندرس بجامعة في 
 بانكلترة أطروحة ماجستير بعنوان(السلطة التشريعيةجامعة غلوسكو كالدونيان حصل من 1995

حصل على درجة دكتوراه بنفس التوجه الفلسفي خاصة1999الوسلمية والتجربة اليرانيةوفي عام 
.والرووسية والفرنسية واللمانية والنجليزية اللغة العربيةوهو يجيد ايظا بدرجات متفاونة 

كان د حسن روحاني من مستشاري الخميني ورافقه عند وجوده بفرنسة -3و
مجلسصار عضوا في 1991كان عضو المجلس العلى للمن القومي وفي عام 1989-منذ عام 4و

  مركز البحوث الوستراتيجيةرئيس 1992 في إيران منذ عام ومنذ عام تشخيص مصلحة النظام
هاشمي-شغل حسن روحاني منصب وسكرتير المجلس العلى للمن القومي بعهد الرئيس 5و

2009/2001.لدورتين بين خاتميوخليفته الرئيس 2001/1993 الذي حكم لدورتين بين رفسنجاني
وهي فترة وستة عشر وسنة وسمحت له لن يطلع على الكثير من تفاصيل ومفاهيم ومشروعية

 صار كبير المفاوضين النوويين مع الدول الكبرى 2005/2003وادوات المن القومي وبين 

 هو جزء من دراوستهThe Islamic Legislative Power, May 1994-الف عدة كتب منها في 6و
 جزء من اطروحته للدكتوراهThe Flexibility of Shariah; Islamic Law, April 1996وفي للماجستير 

كتاب الوسس الفكر السيسي1999 جذور الثورة الوسلمية بايران.وفي عام 1997عربية وفي عام 
2009مذكراته ودراوسة جغرافية واجتماعية عن الدول الوسلمية .وفي عام 2008للخميني .وفي عام 

مجلدات الول عن مفاهيم الفكر الوسلمي والثاني عن السياوسة3الفكر السياوسي الوسلمي 
2010الخارجية بالمفهوم الوسلمي والمجلد الثالث القضايا الجتماعية والثقافية بالوسلم ,وفي عام 

كتاب المن القومي والدبلوماوسية2011كتاب المن القومي والنظام القتصادي اليراني .وفي عام 
 كتاب البصيرة والمل 2013 مقدمة لتاريخ ائمة الشيعة.وفي عام 2012الننوية وفي عام 

رشح د.حسن روحاني لنتخابات الرئاوسة وكان أحد أبرز المرشحين وأوفرهم2013- في حزيران 7و
حظاا بسبب علقاته مع معظم رجال الدين بإيران ومعروف بووسطيته وكان انتخابه حالة مطلوبة ليان

لن احمد نجاد خلق صراعات ليران اقليمية ودولية كما فعل بوش الب وجاء الرئيس الدمقراطي اوباما
حل ووسطيا لتبييض وجه الوليات المتحدة الذي وسوده الجمهوري بوش البن بغزو كل من افغانستان

 2013 يونيو 15والعراق ودعمه المبالغ به لوسرائيل ففاز في 

 ولكون العديد من الدول1980-لكون ايران تتعرض لحصار اقتصادي ووسياوسي طويل منذ عام 8و
الوسلمية والعربية( فلسطين وافغانستان والعراق ووسورية وليبية والجزائر ) تمر بئازمات وسياوسية منذ

 بما يسمى ثورات الربيع العربي وظهور ظاهرة حركة داعش الجرامية ذات التوجهات2010عام 
ولكون الرئيس2013من اوسعارها لعام 60 الى /2014الوهابية ولكون اوسعار النفط قد انخفضت عام 

المريكي الدمقراطي اوباما اتبع وسياوسات التهدئة مع دول العالم اللث ووسحب قوات بلده من
وحجم لحدما السياوسات التووسعية1961افغانستان والعراق واعد العلقات بين وبلده وكوبة منذ عام 

التي تماروسها القيادات الصهيونية برئاوسة نتان ياهو واوسحاق شامير ولكون الرئيس احمدي نجاد كان
يطلق تصريحات نارية غير مسؤولة فقد تمكن الرئيس روحاني ان يقنع المرشد العلى خامئني على

ظرورة انهاء مايسمى الملف الننوي لنهاء الحصار المفروض على ايران من خلل اتفاق مع الدول
Comprehensiveلتوقيع اتفاقية البرنامج النووي اليراني  الكبرى ولجنة الطاقة الذرية 

agreement on the Iranian nuclear program  ( لولياتا دول وهي 1  +5      الـبين إيران و
  الذي فيه2013 نوڤمبر 24في المتحدة وبريطانية وفرنسة وروسية والصين اضافة للمانية 

 على التخلي عن أجزاء من خطتها النووية مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.وفيإيرانوافقت 
2015 تموز 14حيث تم التفاق النهائي في 2015 يوليو .1 تم تمديد الموعد لغاية 2014نوفمبر24

والذي التزمت به ايران على تنفيذ القيود المفروضة على برنامجها النووي لعقد من الزمن،وعلى
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 ألف جهاز إلى19تخفيض عدد أجهزة الطرود المركزية التي تستخدمها بتخصيب اليورانيوم من 
القرار رقمو 1696  قرار رقم  منها فقط،لقاء الغاء العقوبات عليهابموجب 5060،ووستقوم بتشغيل 6104
 والتي منها رفع الحصار1929  القراررقم و 1835  القراررقم و 1803  القراررقم و 1747  القرار رقم و 1737

القتصادي والتقني والثقافي عنها واعادة ما يقرب من نصف ملياردولر ايرانية لها على شكل خدمات

,,
،صورةلربع ايرانيات حاصلت على درجة دكتوراه بالفيزياء أمام مفاعل1968جريدة إيرانية،تنشر عام 

 )إيران، آراكعلمي / بحثي بطهران ومركز ننوي في  (آي-آر في 

غير ان اسرائيل على لسان خليفة شارون برئاسة حزب الليكود وهو بنيامين نتانياهو
2009ومن جديد رئيسا للوزراء منذ اذار 199/1996 وكان رئيسا للوزراء بين 1949موااليد 

اكبر معارضي البرنامج الننوي اليراني واكبر معارضي التفاق معها .. كما ان الغريب
بالمر هو ان الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز الذي استلم الحكم خلفا للملك عبد

 غضب هو الخر على هذا التفاق واعلن كما اعلنت2015ا الذي توفي بمطلع عام 
اسرائيل بئان السعودية تؤيد استمرار العقوبات المفروضة على إيران بسبب دعمها
للرهاب وانتهاكها للتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالتسليح. ونسي الملك

الوهابي بان بلده هي الممول الول لحركات القاعدة وداعش وبوكو حرام وغيرها من
العصابات والجماعات الجرامية 

,,,,,,,

آية احسن روحاني بصباه وروحاني المعمم اليسر يصلي بالصف الول خلف 
. 1978، بضواحي باريس عامالخميني

 بئايراناهم الحزاب السياسية -XX1و

 بسبب القــربGilanبمقاطعة 1920 تئاسس عام Tudeh الحزب الشيوعي الذي يسمى -1
الجغرافي لبلدان القوقازواسية الوسطى التي هي امتداد تاريخي وجغرافي لبلد فارس
والتي خضعت لروسية منذ اواسط القرن التاسع عشر كما اشــرنا ..وكـان حزبـا قويـا قــاده

  بايران 1908احد قادة ما سمي الثورة الدستورية لعام  وهو Heidar   Amou Oghlyبالبداية 
qui était un des leaders de la révolution   constitutionnelle   iranienne وساهم مع رفيقه Mirza

Kuchak  Khan  Jangaliالذي كان هو الخر من قادة الحركــة الدســتورية وكــان يقــود حركــة 
 وشكل الجمهورية اليرانية فيJangali (mouvement des forestiersيسارية سرية  بالغابات 

مقاطعة جيلن فــي الشــمال الشــرقي بمســاعدة الجيــش الســوفياتي الــذي احتــل البلد
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بخليج عدن وحولت كــل المــارات1829بوقت كانت بريطانية التي كانت قد تنفذت مند عام 
والمشايخ العربية بما فيها مسقط والبحرين والكويت وبقيــة المشــايخ لمحطــات عســكرية

من اكتشــاف النفــط  بمنطقــة ســيدي1908 وتمكنت عام 1901وتنفدت في ايران منذ عام 
 عبــادان المقابلــة لمينــاء لبصــرة العراقيــة الــتي اصــبحت قبيــل الحــربمينــاءسليمان فــي 

ــدمت العالمية الولى احدى الهداف العسكرية التي حيث تجمعت حولها قوات بريطانية ق
من شبه القارة الهندية تحسبا لحتمالت دخول الدولة العثمانية التي كانت تهيمن رســميا
على العراق بتلك الحرب التي دخلتها فعل بجانب المانية ضــدبريطانية الــتي تمكنــت ايظــا
ان تفرض على شيخ الكويت لن يرفظ المشروع العثماني اللماني بمد خط حديدي يربــط

Laبين البصرة وبغداد واسطانبول وبرلين .. كمــا تمكنــت بريطانيــة    Grande-  Bretagne,avait
assure  son  influenceالهيمنة على طهران التي كانت تتنفد فيهــا ســللة  la  dynastie  Qajar

deTéhéranكما تمكن من ان تدفعهم لتنظيم حملة عسـكرية بقيادتهــا واســقاط الجمهوريــة.
الكردية الفتية في شمال ايران وقتل الكثير من قيادات واعضاء الحزب الشيوعي.

laتخلت بريطانية عن ســللة الكجارالتركمانيــة لصــالح الســللة الفارســية 1925وفي عام 
dynastie  Pahlavi بقيادة Rezaب الذي تلقــ   le    Shah  ونفــد سياســة1941/ 1925حكــم بيــن

ـــة  ـــم بريطاني ـــم وتحجي ـــران وق ـــة الشـــيعية السياســـية بطه ـــة الديني بالتصـــدي للحرك
Le Shah Riza d'Iran encouragea par les Anglais de limiter l'influence desدورالشيوعيين   

Clergés Chiites et celle des communistes et établir un régime autoritaire عام وفي   .1941
عملت بريطانية على جعل ايران والعراق ومناطق الخليج التي صارت من المصادر الهامــة
لبريطانيــة لتمــول الجيــوش البريطانيــة بالشــرق وبــالغرب بــالنفط (مناطقــا حياديــة) لكــي
لتعطــي مــبررا للتحــاد الســوفياتي الــدي حــدوده الســيوية تلصــق ايــران مــن الشــمال
الشرقي حيث تركمانستان الســلمية ومــن الشــمال حيــث اوزبكســتان الســلمية وصــار

حليفا لبريطانية التي ل تعترف بالصداقة بل بالمصلحة .فقــررت مــن1942ستالين منذ عام 
خلل الداهية تشرشل عزل الشاه رضا الدي لم يكن مطواعا بما يكفي ونفوه لدولة جنوب
افريقية العنصرية الــتي كــانت تحــت حكمهــم مثلمــا عملــوا مــع طلل بــن عبــد ا بــالردن

لصالح ولده حسين الذي تم تنصيبه ملكا قبل ان سنتين من بلوغه سن الرشد.

وفي ايران جاؤوا بولده الشاب محمد رضــا الــذي كــان اكثراســتجابة لسياســاتهم النفطيــة
leوضد شعبه وقواه السياسية ولقب نفسه ملـك الملـوك   Chahenchahومـن اجـل طمئنــة 

ستالين للستمرار بالمجهود الحربي فقد قررتشرشل التسامح وغض النظر عنن شــاطات
الحزاب الشيوعية بالبلدان العربيـة والســلمية والــتي كـانت قـد حاربتهــا كمـاان الحــزاب
الشيوعية انخدعت كما انخــدع رفيقهــا الكــبير ســتالين بالسياســة الميكافيليــة البريطانيــة
الــتي اضــطر للتعامــل معهـا بســبب الحماقــات الــتي ارتكبهــا هتلــر بــالهجوم علـى التحــاد

Mohsenبقيــادة  قــرر الحــزب الشــيوعي  اعــادة تئاسيســه 1941الســوفياتي .وفــي عــام 
Eskandari يشيد بالتعاون السوفياتي البريطاني ضد1941 من ايلول 9 الدي اصدر بيانا في

النازية مثلما فعل الحزب الشيوعي العراق واحزاب عربية اخرى كانت تضع مصالح التحــاد
السوفياتي قبـل وفـوق مصـالح اوطانهــا وتتصــرف وكانهـا ظل باهتــا يتغيــر مكـانه وحجمــه

 وحيث ان الحرب العالميــة الثانيــة1944حسب تغيير مواقف التحاد السوفياتي .وفي عام 
اوشكت على النتهاء و كما هو حال بقية معظم الحــزاب الشــيوعية بالبلــدان الــتي كــانت
خاضعة لبريطانية او فرنسة فقد ساهم الحــزب الشـيوعي اليرانـي ودون رغبـة بريطانيــة
حقيقية بالنتخابات البرلمانية وحصل على ثمانية نواب.وهــي اول واخــر مــرة يســاهم بهــا
حيث ان بريطانية وبعيدان انتهت الحــرب وحصـلت علـى مـاارادته مـن التحــاد الســوفياتي

اعــادة سياســاتهما 1945 الدي اختلف مع بريطانية والوليات المتحدة اللتان بدئتا منذ عام
لمواقــفبمحاربــة الحــزاب الشــيوعية الــتي كــانت قــد ايــدت ولدة اســرائيل تبعــا لموقــف 

توسـع الخلف1947 .وفــي عـام 1951ســتالين الـذين اعلــن اعـترافه بهــا ثـم ســحبه عـام 
وزيــر الخارجيــة الرئيــس الجمهــوري Marchalالستاليني والتروماني حــول خطــة الجنــرال 

Trouman مليار دولر ذهبــت70حطة مساعدات مالية امريكية بمقدار 1947 الذي طرح عام 
معظمها لفرنسة وبولونية ولم يحصل منها التحاد السوفياتي شــيئا علــى الرغــم مــن انــه
كان اكثر من خســر رجــال فيهــا ممــا دفــع ســتالين ان يطــرح خطــة ماثلـة باســم حطــةوزير

 لمساعدة الدول القريبة عقائديا من التحاد السوفياتي مما ولــد وســببJedanovخارجيته  
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ماسمي ببــدء تجــدد الصــراع الفكــري الرئاســمالي برئاســة ترومــان والشــتراكي برئاســة
التحاد ستالين    وهو ما سمي (الحرب الباردة او الحروب بالنيابة) على الرغم من التحاد

 لصــالح1947السوفياتي وبيل روســية واوكرانيــة وجيكوســلوفاكية وبولونيــة صــوتت غـان 
غير ان ستالين 1948 مايس 15تقسم فلسطين واعترفت بدولة اسرائيل بعيد اعلنها في 
 ســحب اعــترافه باســرائيل1951شعر بان الشيوعيين الصهاينة الروس خدعوه فقرر عــام 

وعلى صعيد ايران فقد قرر الشاه محمد رضامما عمق من الحرب الباردة بين المعسكرين .
 منعه مــن1948ان يدير ظهره للحزب الشيوعي ويتهمه بانه قاد مؤامرة لغتياله فقرر عام 

النشاط واعتباره حزبا هداما والحاديا وكافرا وهي التهمة الكلسيكية التي اســتعملها كــل
الحكام الرجعيون المؤمنون المزيفون ضد الحركــات السايســية الــتي لتتفـق وسياســاتهم

leالرجعيــة والعميلــة   Parti  Comouniste  d'  Iran  fut  sanctionné  pour  une  tentative  ratée
d’assassinat sur la personne du  Shah, successeur du précédent, et fut donc interditفصار..  .

الحــزب الشــيوعي كمــا كــان بالســابق  يمــارس نشــاطه ســريا حــتى اعلــن الشــاه عــام
موافقته على عودته للنشاط العلني 1950

établit un رئيسا للوزراء لحكومة ائتلفية Mohammad Mossadegصارالدكتور 1951وفي عام 
gouvernement d' alliance وظمت كل من le Front National de l’Iran وحزب le Parti Toudeh

وقررت اتخاذ عدد من الصلحات الجتماعيــة والثقافيــة والقتصــادية ومنهــا تئاميــم شـركة
والتي كانت ككل الشــركات البريطانيــة1909النفط البريطانية الفارسية التي تشكلت عام 

والفرنسية النفطية المماثلة ببلدان اسية وافريقية وامريكــة اللتينيــة تشــكل دولــة داخــل
ــة.. Mossadeghدول  entreprit  la  nationalisation  du  pétrole  et  introduisit  de  nombreuses

réformes socialistes, utilisant les profits massifs provenant du pétroleوهرب الشاه للعراق  
حيث احتظنته حكومة نوري السعيد وزار العتبات الشيعية يبغداد والنجــف وكــربلء ودعاهــا
لن تحميه من شعبه وتقربه من اعدائه قبل ان يهرب ليطالية منتظــرا بريطانيــة والوليــات
المتحدة لكي تعيده لعرشه الدي سرقه من ابيه  .. وعلى الفــور  تحركــت بريطانيــة ومعهــا
حليفتها الكبرى الوليات المتحدة لجهــاظ الجــرائات اليرانيــة المشــروعة مــن خلل فــرض
حصار اقتصادي شامل ضد ايران بما فيها عدم تصدير نفطه والتعويض عنــه بنفــوط شــيوخ

 والمدينة ونقوط العراق وريــث حضــارات ســومر وبابــل واشــور ووحماة مكةالعرب بالخليج 
ــة1953النجف وكربلء..وفي عام   تشرفت وكالة المخابرات المريكية بمهمة اسفاط حكوم

مصدق وابداله بعميل لها وهو الجنرال المتقاعد 
le général à la retraite Zahedi Le  Services Secret Britannique et  la CIA aidèrent en 1953 le
général Zahedi à fomenter un coup d’État contre Dr Mossadegh qui fut forcé à demissioner
.وعاد الشاه العظيم لعرشه وقررمنــع انشــطة كــل الحركــات والمنظمــات و الحــزاب الــتي

Aprèsكانت تساندحكومة مصــدق و بمقــدمتها الحــزب الشــيوعي.    le  coup  d'Etat  ,  c’est
Mohammad Reza Pahlavi reprit le pouvoir,  rétablir un régime dictatorial,et interdisant  les

parties politiques

furent قررت حكومة زاهدي اعتقال واعدام 1955وفي عام   arrêtés  et  exécutésعــددا مــن.
الجنود والضباط اليرانيين بتهمة انتمائهم للحزب الشيوعي وتدبيرهم لمؤامرة .وفــي عــام

Aliتم القاء القبظ علــى عــدد مــن قيــادات الحــزب واعــدام كــل مــن 1965  Khavari و Parviz
Hekmatiooو Asef    R  azmdideh و Saber    Mohammadzadehكمــا تعــرض الحــزب الشــيوعي. ,

ــام لنشقاق مجموعة قتالية بالجنوب الغربي من ايران وتم القبض على معظم اعضائها ع
.ولذلك وبسبب من تعرض الحزب الشيوعي بايران لهزات عديدة لــم يكــن امـامه مــن1968

خيار غير التقرب والحتماء بالمؤسسة الدينية في قم وبغيرها و التي كانت بعض قياداتهــا
تقف ضد توجهات الشاه القريبة من الوليات المتحدة ومهادنته الصريحة لسرائيل.

-حــزب الجمهوريــة و4-حزب القوى الدينيــة و3- حزب صيانة الدستورذو طبيعة دينية .و2و
-8-حــزب الحريــة,و7-حــزب العمــال الــوطني الشــتراكي .و6-حزب التحديث والتطــوير و5

 حركــة ناشــئةحــزب الخضــر.-10و-الجبهــة الشــعبية .9الجبهة الكردية اليرانية الموحدة و
-منظمة مجاهدو الشعب من بين الحركات المعارضــة للشــاه وكــانت11و تدافع عن البيئة .

ولزالت على علقات واسعة مع المخابرات اليرو امريكية والصهيونية.  
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Afghanistan-السياسة بئافغانستان Chapitre IIالفصل الثاني 

-ليمكن فصل جغرافة وتاريخ افغانستان عن تاريج بلد فارس  ودول اسية الوسطى1
السلمية وشبه القارة الهندية بما فيها باكستان خاصة بعد ان تعرضت جميعها وبشكل
غير مباشر لنفوذ تجاري وعسكري صيني وهندي  ومن احدى السللت الفارسية ,,ثم

 ان ايرانبئاواسط القرن السابع الميلد تعرضت للغزو / للفتح/ النفوذ السلمي حيث
تحدهامن الجنوب الغربي ومن الشمال طاجكستان واوزبكستان وتركمانستان واذربيجان

وقيرقيزية التي خضعت منذ بداية القرن التاسع عشر للنفوذ الروسي و باكستان التي
 التي خضعت واياها للنفوذ البريطاني1947كانت تابعة لشبه القارة الهندية حتى عام 

الذي حاول احتلل افغانستان اكثر من مرة ,,فافغاستان تقع بقلب القارة السيوية
وملتقى حضارات عدة التي نشئات منذ اللف السابع قم منها(الحضارة الرية)بمقاطعة
(آريانااي خراسان ) التي تعني ارض الريين  حيث نشأت بتلك الفترة وما بعده علوم و

فنون بالهندسة وصناعة السجاد والتعدين و الدلت الحربية البدائية وتدجين انواع عديدة
من الحيوانات  كما وجدت فيها احجار كتبت عليها قوانين وتشريعات هامة بعهد المبراطور

وحكم من الهند حتىوضع وضع هو الخر (أول قانون لحقوق النسان ) (جمشيد البلخي الذي 
منابع النيل ,وتعتبر اللغة الفغانية من اللغات القديمة التي تفرعت منها البشتونية

والدارية التي اشتقت منها الفارسية البهلوية 

-تاريخيا مرت على افغانستان عدة امبراطوريات وممالك منها 11و

 الباكستانيةبمنطقةهاراباقم  (حضارة هارابا).نسبة لمدينة 1800/2200اول-بين
واديكانت من بين حضارات شبه القارة الهندية و حضارات  والهند حاليا وشمال باكستان
نهرالسند

 قم الحضارية الرية ( الوربية الهندية )لمجموعات عرقية تتكلم700/1700وثانيا-بين
،ومنالناضول لوسط هندوكوش بدءا  من الهضبة اليرانية وانتشرت حول اللغات اليرانية

 للخليج العربي / الفارسي  الوسطىاسية

ومن شعوبها الخمييين والفرس والكراد ,,ومن دياناتها الزرادشتية والمانوية 

 قم (المبراطورية الميدية)  من القوام الهندو اوربية تطنت القسم550/728وثالثا-بين
إيرانالشمالي الغربي من بلد فارس الحالية / ايران الحالية كما اشرنا استوطنت 

 قبائل رئيسية هي الفيلية6 ومؤلفة من كاردوخ ومنطقة وأذربيجان كردوستانوتشمل 
ليعرف الكثير عن أصلهم وأول ذكر لهم جاءووباريتاك وستروخات وآريا وبودي وموغي 

 قم حيث جائت الشارة بان احد ملوك الميديون دف836بالمخطوطات اليونانية كان عام 
 ,ولم يكونوا من الفرس على الرغم من إن لغتهمشلمنصر الثالثالجزية للملك الشوري 

وبحلول القرن السادس قم تمكنوا من إنشاء امبراطورية امتدت من ما يعرف النكانت متقاربة.
والصفهانيون واللر الكراد ويعتبر الفرس.واندمج الميديون مع وأفغانستان لوسية الووسطى بأذربيجان

.نينوى في الشوريين قم عاصمة 612 ودمرواعام الزرادشتيةوالذريون امتدادا للميديين الذين اعتنقو 
 من ابنة امبراطور الميدييننبوخذ نصروعقدوا صلحا مؤقتا مع البابليين حيث تزوج الملك البابلي 

 على الميديينكورشوسياخاريس.واوستمرنفوذ الميديين بالمنطقة إلى أن تمرد الملك الفاروسي 
 قم كما اشرنا عند الحديث عن بلد فارس / ينظر د اجمد553وحقق انتصارا كبيرا عليهم وسنة 

875وسووسة ص 

 قم.دولة559قم المبراطورية الخمينية أسرة فارسية وكونت منذ 330/550ورابعا-بين
الشرق،وامتدت لرجاء ومصر وفلسطين وإيران وبابلاستولت علي (غرب الناضول) 

 إلى ليبيةوشمال  حتى مقدونية وسيطروا على الطرق التجاريةوادي السند،من الدنى
 فيSusa وقاموا بإعادة بناء الطريق من منطقة البحر البيض المتوسطالمؤدية إلى 

دارا (سيروس).ووقورش قمبيز.وأشهر ملوكها وسميرنا أفسس قرب Sardis إلىعربستان
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الذيالسكندر  وداريوس الثالث الذي اندحر امام باليونان أثينا(داريوس الول ) الذي  غزو 
 قم كما اشرنا عند الحديث عن بلد فارس 331اسقطهه  عام 

قم كان السكندر المقدوني قد احتل بلد فارس ومنها افغانستان333وخامسا-في عام 
بينحيث تزوج من بناتها السيدة (روكسان)ومنها انتقل للهندوخضعت افغانستان 

ال وسلو قس الول نيكاتورلتي ترجع تسميتها للجنرقم للمبراطورية الغريقية السلوقية ا150/330
)،التي نشأت بعيد موتDiadochi(ملوك طوائف ،وشكل إحدى دول الوسكندر الكبرأحد قادة جيش 

راقية وبلدت وامتدت من آوسية بمنطقة غرب قم،وحكمت خلل القرنين الثالث والثاني الوسكندر 
 والحضارات الشرقية.لنالغريقية شرقاا.وكان لهم دور بتفاعل الحضارة الهندالشام  غرباا وحتى 

 قم.بقيادة188 / 192بين رض بلد الشام على االسلوقيين كانوا من خصوم الرومان وحروبهم معهم 
. كما اشرناأنطيوخوس الثالث الكبير

 بيهار) الحالية،)ماغدا)  بمقاطعة (سللة ماوريةقم حكمت  (180/320وسادسا -بين 
تصدىقم بعد ان 297،)  الذي توفي عام جاندارغوبتابشمال شرق الهند بعدانتصار الملك (

 قم303 الول الملقب (نيكاتور المنتصر،) وعقد التفاق عام وسيلويكوسلخليفة الوسكندر وهو الملك 
 فيل حربي مدرب500ببسط وسيطرته على كافة مناطق شرقي كابول وإقليم بلوشستان مقابل 

انتيوخوس الثالثكما عقد  قم.320 وأسس مملكة الماوريين عام قدمها لسلويكوس الول.
 بنهاية حملته لعادة وسيادة إمبراطورية وسيلويكوس الول صلحا مع الملك المارويالسلوقي

قم بعيد مقتل حفيد الملك آشوكا180 قم وانتهى حكم وسللة الماوريين عام 200 عام وساوباغازينا
( بريهادراتا على يدي قائده (بوشيامترا )الذي أوسس (وسللة شونغا) بالقسم الواوسع من شمال

 قم73شبه القارة الهندية انطلقاا من (مقاطعة ماغدا ) لغاية عام 

 )المملكة الهندية الغريقيةقم المبراطورية البختارية كانت (مع 150/250وسابعا-بين 
اسية و صغديانا و باختريا بشبه القارة الهندية والهلنستيتمثل أقصى امتداد النفوذ 

قم.125/250 بين الوسطى 

شبهقم المملكة الهندية الغريقية غطت أجزاء  من شمال غرب 130/180وثامنا-بين 
وتأوسست عندما غزا الملك الغريقي البختري ديميتريوس الهند بئاوائل القرن الثاني القارة الهندية

قم بعد أن اجبرتهم (قبائل السكثيين )على الخروج من مناطقهم اتجهو للهند وانتصروا على البختريين
وانفصل الغريقيون بالهند عن كونهم (إغريقي بختريين )متمركزين بمقاطعة بخترية (الواقعة بين حدود

).ولم يستطع الغريق تأوسيس مملكة موحدة بشمال غرب الهند.من عدةوأوزبكستان أفغانستان
امارات منها تيكسالة بالبنجاب الباكستانية المعاصرة ) وبوشكالواتي ووساقال.,وأثناء هذين القرنين

مزج الملوك الهنود الغريقيون بين اللغتين الغريقية والهندية وحضارتهما،كما تلظهره نقودها
منهم ميناندروحكم منهم ثلثين ملك ا تصارعوا فيما بينهم  والبوذية والهندووسيةوشعائرالغريقية 

(ميليندا) الحاكم الهندي الغريقي واقام بمدينة (وسكالةبالنجاب الباكستانية ).واختفت المملكة
 بعد احتللها من قبل الهنود السكثيين،رغم أن الشعوبم10الهندية الغريقية كوحدة وسياوسية عام 

الغريقية بقيت عدة قرون هناك تحت حكم الملوك المتعاقبين من الهنود الفارثيين والكوشان.

)،وهمالساكاقم مملكة السكثيون الهندية نسبة إلى السكثيين (80/155-بين تاسعاو
سوقديانا (جنوب آسية وشمال غرب الوسطىقبائل رحل هاجروا من أجزاء بئاسية 

)،بمنتصفوراجاستان وجوجارات وهاريانا وبنجاب وكشمير وكندهار وباختروأراتشوسيا 
 بالقرن الول قم مؤوسسالهند) أول ملك في Mauesوكان  (موجا) (القرن الثاني والقرن الرابع قم 

ميلدي395) وتمددت تدريجياا على مناطق شمال غرب الهند.وانتهىت عام قندهار(وسللة وساكا في 
)  Rudrasimha IIIمع آخر ملوكهم  (

بعد الميلد (مملكة كوشان) تحت قيادة (كوجول كادفيسي )248قم و 135وعاشرا-بين 
كابول)،وتمركزت لحق ا بالقرب من Amu Darya – افغانستان )حول نهر( باكترياببلد  (

 وبقرب وساكيتا ووسارناثشبه قارة الهندعبر الجزاء الشمالية من  وادي نهر كابلوامتدت من 
م،أروسل كانيشكا جيوشه لشمال وسلسلة جبال قراقرم.152).وفي عام Benaresوفاراناوسي (ب 

،بالصين ) وتم فتحشينجيانغ (ـحوض تاريم وكوتان وياركانت،بمنطقة كاشغروتمكنت لغزو أراضي 
 عام.حيث شجع100طريق مباشر من كاندهارا للصين حيث بقي تحت وسيطرة كوشان لكثر من 

المن الذي حققه الكوشانيون السفر عبر طريق كونجيراب و انتشار بوذية ماهايانا بالصين.

.وكتبت اثارهاوأوسرة هان والساوسانيين المبراطورية الرومانيةوكانت لمملكة كوشان علقات مع 
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لساوسانيونابالصينية. وانقسم حكم كوشان لممالك شبه مستقلة بالقرن الثالث م حيث اوسقطها 
الذين انقضوا عليها من ناحية الغرب.وبالقرن الرابع تعرضت من اوسرة (غوبتا) الهندية من الشرق.

وانتهى ماتبقى من إمبراطورية الكوشان والمبراطورية الساوسانية من قبل (الهيبثاليتيين) وهم أحدى
الشعوب الهندو أوروبية من الجهة الشمالية.

م هيمنة مملكة الساسانيةعلى بلد الفغان  ,,نسبة لسم651/230واحد عشر -بين
 بعدأردشير الول الذي كان جد أول ملوك الساسانيين زرادشتيساسان الكاهن ال

زيمة ملكي  وشملت المبراطوريةا،أرتبانوس الرابع الخير البارثيين / الفرثيين الشكانيينهد
،والجزاء الشرقيةوأفغانستان أرمينيا اليوم،وبعضا من شرق العراق وأجزائا من إيرانالساوسانية كل 

.لن حدودها كانت تتسع مع بعض الملوك القوياء،وتضعف مع الضعفاءباكستان وأجزائا من تركيةمن 
حصلت حروب وعلقات تجارية وثقافية واجتماعية بين الساوسانين والرومان الغربيينووهم الكثرون.

يزدجردوسقط اخر ملوكهم  من قبل الغزو العربي الوسلمي 636والشرقيين ووسقطت عام 
 م651 -632 حكم بين الثالث

م جاء الغزو السلمي بعهد الخليفة الثالث عثمان652 عام واثنا عشر –الغزو السلمي 
هجري وصارت ولية بعهد الخلفة الموية بين35م/655هجري و 24م/644حكم بين

م ثم خضعت لعدة سللت منها821/750والخلفة العباسية بين750/661

 تحدثنا عنها عند الحديث عن العراق وبلد873/821-سللة الطاهر بن الحسين بين 1
فارس

 وتحدثنا عنها عندما تحدثنا عن العراق وبلد900/863-سللة الفرس الصفاريون بين 2و
فارس تحدثنا عنه عند الحديث عن العراق وبلد فارس 

 التي تحدثنا عنها عندما تحدثنا عن العراق وبلد999/875-سللة السامانيون بين 3و
فارس 

وشمال، بلد ما وراء النهر دولةتركية إسلمية حكمت 1187/961-سللة الغزنيون بين 4و
.وحكمأفغانستان ) التي توجد الن داخل حدود دولة غزنة،وعاصمتهم ( وخراسان الهند

).975-966 (بيلجا تكينو).966-963 (أبو إوسحاق إبراهيمو).963-961 (ألب تكينفيهم مؤسسهم  
).كان من عبيد (ألب تكين،)و أنقذهم من997-977 ( ابو منصور)(وسبكتكينو).977-975 (بوري تكينو

وخلف وسبكتكين ولدهم واختار مدينة غزنةلتكون عاصمة لهم 997-977وحكم بين نفوذ السامانيين 
جيحونوووسع الدولة الغزنويةوشمل مقاطعتي الري وما وراء نهر1030–998محمود الغزنوي وحكم بين 

مسعود الول بن محمودو).1031-1030 (محمد الغزنويو،المحيط الهندي،ومنهما حتى نهر السندو
ا كبيراا من أراضيها.حيث1041–1031 (الغزنوي ).وفقدت الدولة الغزنوية بعهده كثيرا من قوتها وجزءا

.) وبقيمعركة داندقان على مقاطعاتها بعد انتصارها عليهم في (الدولة السلجوقيةوسيطرت 
).1049-1041 (مودود الغزنويو..والبنجاب،وبلوشستان، أفغانستانللغزنويين بعد تلك المعركة 

عبدو).حيث تم وسجنه 1050 (على بن مسعودو).حيث تم عزله 1049 (مسعود الثاني الغزنويو
 السلجقة1051 قائدا للجيش،ودحر عام طغرل بوظان)حيث 1052-1050 (الرشيد بن محمود

واوستولى على وسيستان، وبعدها إتجه نحو غزنه وقتل عبدالرشيد ومعه أحد عشر ولياا للعهد،فيما
 حيث اغتيل من1057نجا ثلثة من المذبحة وهم فرروح زاد وإبراهيم وشجاع. وحكم طغرل حتى عام 

)وقتل قتلة السلطان عبدالرشيد1059-1052 (فرروح زادقبل أحد غلمان مسعود فاختار المراء الثلثة 
).1115-1099 (مسعود بن إبراهيم الغزنويو1099  /1055بينإبراهيم بن مسعودوجاء بعده اخوه 

منارة مسعود ابن إبراهيم الغزنوي (القرن الثاني عشر) 

1117 ومقتله عام 1116).حكم بين أروسلن شاه)حيث تمقتله من قبل أخيه (1116-1115 (شرزادو
1157/1117 الغزنوي بينبهرام شاهلنه قتل ايضا بعض إخوته وحبس البعض الخر،ولم ينج منهم غير 
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1151).الذي اندحر من قبل وسللة اخرى وهي الغوريون الذين تمنكنوا عام 1160-1157 (خسرو شاهو
 صاحبشاهنشاه بن أيوب بن فروخ شاه الغزني بن بهرام شاهمن هزيمة اخر امراء الغزنويين وهو 

. وله صلح الدين بعلبك بعد موت أبيه وكان شاعراا، واغتيل فيصلح الدين اليوبي ابن أخ بعلبك
 المجاورة لتربة أبيه الفروخشاهية. ووسيطر الغوريون علىالمدروسة المجديةدمشق ودفن في 

 وانسحب من بقي من1186/1160(خووسرو مالك الذي حكم بين 1186عاصمته غزنة واوسروا عام 
 وضعفت دولة الغزنوية بشكل  نهائي.علما بان الغزنويين هم الذين نشرلهورالغزنويين لمقاطعة 

Bosworth Edmund ,The/ ينظر ابن الثير الكامل في التاريخ و الهند ببعض مقاطعات الوسلم
Ghaznavids:Their Empire in Afghanistan and Eastern Iran 994/1040 Edinburgh University1963. 

م1250/1206،بين أفغانستان-سللة قبيلة الفرس الشنسباني من جبال وسط 6و

 وشمال الهند وكانأفغانستان قطنت (إقليم الغور) وسميت على اسمها  وحكمت في 
.الذينالغزنويين اعتنقوا الوسلم بواوسطة 1010:وفي عام فيروزرخمدينة 1186/1150مركزها  بين 

 بعهدفيروز رخإمارةخاصة بهم بمدينة 1146كولة على غزنة وأوسسوا عام 1099اوستعانوا بهم منذ 
غياث الدين وخلفه غزنةم على 1150 الذي اوستولى عام 1161-1149 (علء الدين حسينوسلطانهم 

1178 م) الذي اوستولى على كل المناطق التي كانت تحت حكم الغزنويين.وفي عام 1162-1203(
 على1186على السند وفي عام 1182بدؤوا حملتهم على مقاطعة بشاورالهندية واوستولوا عام 

لهور وقضوا على الغزنويين وحكم بمدينة فيروز من الغوريين كل من 

 1117- 1090 قطب الدين الحسن

 1146 1117عبد الملك عز الدين الحسين

 1149- 1146وسيف الدين صوري

 1149-1149 بهاء الدين وسام

1161 1149علء الدين جهان وسوز حسين

1163 1161. وسيف الدين محمد بن وسام

1186 والذي كان في لهور منذ 1206-1173كما ان شقيقه معز الدين حكم بمدينة (غزنة )بين 
جنوباا والبنغال شرقااGujurat غوجرات على (دلهي)وووسع مملكته حتى مقاطعة 1193واوستولى عام 

1212 فضعفت الدولة الغورية.حيث وسقطت أفغانستان عام 1206 وقتل معز الدين عام 1202عام 
).وحكموسلطنة دلهي،الذي أوسس أيبكبأيدي القائد التركي 1206 والهند عام الخوارزم شاهاتبأيدي 

منالغزناويين بمدينة غزنة كل من 

1173 . عز الدين محمد بن وسام
1206

-1206 غياثالدين محمود
1212 

-1212 بهاءالدين وسام الثاني
1213 

-1213 علء الدين عزيز
1214 

-1214  علء الدين محمود
1215 

.تحدثنا عنهم عند الحديث عن العراق وبلد1194/1037-سللة السلجقة التراك 7و
فارس تحدثنا عنها عندما تحدثنا عن العراق وبلد فارس 

،أجزائاالعراق و بلد فارس حكمت في 1335/1252-سللة المغول اليلخانيون بين 8و
بقيادة احدأحفاد1335 /1307  تبريزومركزهم مقاطعة ،والقوقاز الناضول، وشرق الشاممن بلد 

منكو )واوستولى على بلد فارس بنائا على أوامر أخيه 1265/1252 حكم بين هولكو،وهو جنكيز خان
 حملة1258 ,فقاد هولكو عام  1256،الذي صار(خاقانا أكبرخلفا لوالده جنكيز خان حتى عامة خان

.وتلقب (إيلخاناي الخان الصغرأو الثانوي) اعترافا بسلطة أخيه الخاقانواوسقط بغداد العراقعلى 
 فيما امر جيشه ان يتقدم غربا ببلد الشام1256الكبير وعاد لبلده بعيد وفاة اخيه منكو خان عام 

 كما اشرنا وسابقا عند الحديث عن العراق وبلد فارسعين جالوتبمعركة1260 عام المماليكواوقفه 
وتوقف تووسعهم غربا ,,
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https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%B9%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1178
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%B1%D8%AE&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%88%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%AE&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B9%D9%84%D8%A8%D9%83
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AE_%D8%B4%D8%A7%D9%87_(%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88_%D8%B4%D8%A7%D9%87


 واتجه شرقاحيث اوستولى على بلد الكرج1282-1265 حكم بين اباقاوخلف هولكو ولده ابنه 
غازان).وقام علقات وسياوسية مع بعض الممالك الوربية وخاصة ايطالية وفرنسة واما الخان القوقاز(

-1304 (أولجاتو وجعله دين الدولة الروسمي.كما تحول أخوه الوسلم فقداعتنق 1304-1295بين 
 ) آخر وسلطين اللخانية المغول1335-1316 (أبو وسعيد. فيما تبنى المذهب الشيعي ) إلى 1316

1323.وقام عام القوقاز مجددا،وتووسع حتى الناضولالمذهب السني وتمكن من فرض وسيطرته على 
 ثم انقسمت الدولة الليخانية  لعدة أوسر مستقلةالمماليك في مصربعقد مصالحة مع دولة 

بمقاطعاتها وتقهقرت الحالة القتصادية للبلد.

قائمة سلطين المغول الليخانية 

، على أنقاضالهندهجري قامت في 613م/ 1215-سللة الخلجيةالتركية الفغانية 9و
 ) نزل بجبال الغور بعدجنكيز خانوينتسبون إلى( قليج خان أحد أصهار (المملوكية).لغوريةالدولة ا
 وغير اوسمه الى (خلج) وعرف ورثته (الخلجيون ) الذين اندمجوا مع الفغانخوارزم شاههزيمة 
 الذين ظم جيشهم وحدات منهم وساهمت في فتحالدولة الغزنوية بعهد وسلطين الوسلمواعتنقو 

 وازداد نفوذهم بعهد المماليك وتولوا حكم (إقليم البنغال ) وتقلد بعظهمالدولة الغورية.أيام الهند
وظائفا هامة.وبعد وفاة (غياث الدين بلبن )تولى حفيدة كيقباد الحكم،وكان منشغل عن إدارة الدولة،

 وأعلن نفسهدلهيهجري فيروز شاه الذي دخل 689م/جمادي الخرة 1290فقادهم في حزيران 
هجري حيث وسقطت الدولة الخلجية720م/1320وسلطاناا،ولقب نفسه ب(جلل الدين).وحكم حتى 

 وركن الدينجلل الدين خلجي فيروز شاه بن يغرش .,وقائمة الحكام الخلجيين ال تغلقعلى يدي 
علء الدين محمد شاه علي كارشسب بن مسعود بن يغرشوإبراهيم شاه قدير خان بن فيروز شاه 

وشهاب الدبن عمر شاه بن محمد شاه وقطب الدين مبارك شاه بن محمد شاه ونصرالدين خسرو
خان بردوي 

ووسرخس وغزنه وبلخ بهراة حكمت وسلوسة آ 1381/1245-سللة ال كرت (الكرتيون )بين10و
. بني جغتاي وكانوا عمال ونيسابور

 حكمت ببلد ماوراء النهرين1506/1363-سللة المغول التركمان التيموريون بين 11و
، وبلد فارس والعراق،وبلدالهند م وشمال 1405 حتى أفغانستان(آسية الوسطى و 

 ثم1405:حتى سمرقند ومقرها في القفقاس وأجزائا من منطقة الناضولالشام وشرق 
.بافغانستان وسبق لنا بالتحدث عنهم عند الحديث عنهراةإلى 1506/1405انتقلت بين 

وقائمة امراء التيموريةالعراق وبلد فارس 

الحكم الحاكم  

الحكم الحاكم  

 1265- 1256 هولكو1

 1282 ..1265أباقا بن هولكو2

-4  128  1282 أحمد تكودار بن هولكو 3

 1291-  1284أرغون بن أبقا4

 1295-  1291 جايخاتو بن أبقا5

-1295  .1295بايدو بن طرقاي بن هولكو6

 1304- 1295 محمود غازان بن أرغون7

 1316- 1304 محمد خودابندا أولجايتو8

 1335-  1316    علء الدين خربنده  أ9

 1336-  1335 أربا قاوون10

 1337-  .1336 ادوب  مووسى بن 11

 1338-  .1337 محمد12

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%B6%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%AC%D8%BA%D8%AA%D8%A7%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%B3_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%AC%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D9%87%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85_%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%B2_%D8%AE%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/1338
https://ar.wikipedia.org/wiki/1337
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%88&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%88&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1336
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7_%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1335
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1316
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%88
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%A7
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%A7


 1405-1370  تيمور العرج1

 1409-1405 خليل وسلطان بن تيمور2

 1407-1405 پير محمد بن تيمور3

 1409-1405 شاه رخ بن تيمور4

 1447-1409 شاه رخ بن تيمور4

 1449-1447 ميرزا محمد طارق بن شاه رخ5

 1450-1449 عبد اللطيف بن أولغ بك6

 1451-1450 عبد ا بن إبراهيم بن شاه رخ7

 1469-1451 أبو وسعيد8

 1494-1469 أحمد بن أبي وسعيد9

 1495-1494 محمود بن أبي وسعيد10

 1500-1495 باي وسنقر11

 1500-1495 علي ميرزا بن عمر12

 1498-1497 محمد بابلرن ميرزا13

12-
2

 1500-1498 علي ميرزا بن عمر

13-
2

 1501-1500 محمد بابلرن ميرزا

 من اسية الوسطى تنتسب الىوجاغاطاية-تركية مغولية سللة-سللة المغول. 12و
1858/ 1526.بينشبه القارة الهندية وحكمت أجزاء كبيرة من جنكيز خانجاغاطاي ابن 

وجهنگير (عن طريق أبيه) تيمورلنك الذي ينحدر من )ظهير الدين (بابروأسسها السلطان المسلم 
 على1504 (إمارة فرغانة).واوستولى عام وسمرقند أميرا على 1497 (عن طريق أمه). وكان منذ خان
،عاصمة افغانستان الحالية ومنها انطلق نحو الراضي الهندية حيث اوستنجد به بعض أمراءهاكابل

 ) على (شمال وووسط الهند).وفي1530-1526،وصارشاهاا (اللودهيينعلى حاكمهم.وانتصر على 
 )لبلد فارس غير انه1556-1530 (همايون يطرد ابنه شر شاهقام السلطان الصوري 1540عام 

 اعادة وسلطته وبلغت دولة ( المغول بافغانستان والهندأوجها السياوسي بعهد1555اوستطاع عام 
) واتجهالهند وشمال باكستان حيث أكمل وسيطرته على كامل (1605-1556 حكم أكبرالسلطان 

،( بنغلدش) وكانت وسياوساته تسامحية مع الهندوس والبوذيين وقام بتجديدالبنغالشرقا واخضع 
 (جهانگير) حكمجهنگيرنظام الدارة بلدولة. ,كما تواصلت جهود تطوير الدولة المغولية بعهد كل من 

 حيث تكثفت عملية التبادل التجاري مع1658-1628كم بين شاه جهان ح ثم 1627-1605بين
)،شركة الهند الشرقية البريطانيةبريطانية عن  طريق 

كلكندة (جنوب الهند) ثم بيجابور بغزو 1707-1658 قام السلطان (اورانگزيب) حكم بين 1686وفي عام 
 صارت شبه القارة الهندية تواجه17 واتسم حكمه بالوستبداد والتعصب ومنذ القرن الـ1687عام 

ضغوطا اقتصادية ووساوسية من قبل البرتغاليين أولثم البريطانيين.الذين بدؤو يحققون انتصارات ضد
) (شاه بلد فارس) بالوستيلءنادر شاه قام (1803 .وفي عام 1739 و 1707مغول الهند بدئا من عام 

) بعهدمحمد بهادر شاهتمكن النكليز من عزل ( خلع) آخر السلطين (1857.وفي عام دلهيعلى 
1947 التي صارت تلقب بئاوسم (إمبراطورة الهند) حتى عام فيكتوريةالملكة 

,,

1856/1556شعار,,,وعلم وسلطنة المغول بين 
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,,,,,,
 في دلهي خلل حكمالحصن الحمرو شاه جهان بناها المبراطور المغولي الهند, أغرة في تاج محل

The,وأورنكزيب عالم كير( بنغىدش) بعهد دكا في 17, بمنتصف القرن Lalbagh Fortو.,شاه جهان
Alamgiri Gate يلحظ أورنكزيب عالم كير بني بعهد حصن لهور المدخل الرئيسي لـ.

Richards، John . (1995)، The Mughal Empire، Cambridge University Press 

 تحدثنا عنهم عندما تحدثنا عن بلد فارس والعراق1709/1501-سللة الصفويون بين 13و

تحدثنا عنهم عندما تدثنا عن بلد فارس1747/1736-سللة الفشاريون بين 14و

 

-ظهرببلد الفغان عدد من علماء واعلم المسلمين مثل ابن سينا وهو اهم طبيب15و
وفيلسوف اسلمي والخوارزمي اهم عالم رياضيات وعمر الخيام من اشعر شعراء

خراسان والفارابي من بين اهم فلسفة المسلمين وجلل الدين البلخي و أبو حنيفة
النعمان صاحب المذهب الحنفي الذي انتشر بالعراق وتركية والمام البخاري والفيلسوف

الترمذي والسلطان محمود الغزنوي وظهير الدين بابر الذي أسس امبراطورية المغول
 بالهند ول علقة للمغول الشرق السيويين بهم1848الذين حكموا حتى عام 

 مواليد مدينة اسد اباد عامJamal AL Dine AL Afghaniالمفكر الفيلسوف كما ظهر ايظا 
م وكان كما كان المعتزلة واخوان الصفا1897 ومات بصورة غامظة باسطانبول عام 1838

وابن رشد وغيرعم من المسلمين المصلحين يرى بانه ليس هناك تعارضا بين الدين
والعلم بل ان احدهما يكمل الخر وانه ل مفر من اجل التقدم من اعتماد العلم الذي كان

قد اخدت به كثير من المم وخاصة باوربة والوليات المتحدة وغيرها من المم بينما يحاول
العرب والمسلمون تجاهله وقللوا من اعتماده واكثروا من التدين الظاهري والشكلي

والسطحي فتعرضوا ولزالوا يتعرضون لهزائم شاملة ودهبت ريحهم وكان لفكارجمال
الدين الفغاني وغيره من دعاة الصلح الشامل بالسياسة والقتصاد والدين تئاثير كبير

على كل الحركات السلمية والقومية بالبلدان العربية والسلميةالمعاصرة على السواء 

Les Idées de Jamal AL Afghani ont toujours de profonde influence sur les Mouvements poli
tico-religieux Arabo-Musulmans 

المصلح والمجدد جمال الفغاني
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%BA%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D9%85%D8%AD%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Taj_Mahal_%28south_view,_2006%29.jpg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:RedFort.jpg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Lalbager_Kella_01.jpg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Lahore_Fort.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:S._J._al-Afghani.jpg


 بقيادة (مير ويس هوتاك )1709 ظهرت عام  الغلزائيين-السللة الفغانية الهوتاكية من 16و
.وتوفي بشكل طبيعي عامقندهار الفرس الخذين بالنهيار بمدينة الصفويينالذي قاد ثورة  ضد 

وأصيب1725/1717وخلفه شقيقه عبد العزيز الذي اغتيل من قبل ابن اخيه محمود حكم بين  1715
 لجنوب أفغانستان بعد1729بالجنون فتولى بعده أشرف علي هوتاكي لكنهاندحر وتم نفيه عام 

 ) بقيادة نادر وصار حسين هوتاكي خامس حاكم الهوتاكي الذي حكم أفغانستان واندردامغان(معركة 
الهوتاكيون الفغان القصير جدا على.الذي انهى حكم نادر شاه من قبل 1738بدوره عام 

،وأجزائا كبيرة من إيران وحكم فيهم كل من .مير هوتاكيباكستانأفغانستان وغرب 
, و محمود هوتاكي بين1717/1715, و عبد العزيز هوتاكي  بين 1715/1709بين 

 1729/1725واشرف هوتاكي بين  1725/1717

 

نسبة لسللة (آل دراني ألفغانية وتئاوسست1826/1747 بين -السللة الفغانية الدرانية17و
حكم أحمد شاه الدراني ،من قبلأفغانستان الذي قام بغزو 1747 عام نادر شاه الفشريبعيد مقتل 

تيمور شاه بن أحمد بغزو مدينة هراة.وخلفه ابنه 1750 وتلقب (شاه) وقام عام 1772-1747بين 
شجاع شاه وخلفه 1801/ 1793 بين زمان شاه الدراني وخلفه 1793-1772 بين الدراني
1816 وتخلى الدراني عام  1818/1801 بين محمود شاه الدرانيوخلفه 1809/1802 بين الدراني

،كابل م انقسمت المارة لقسمين:الول في 1817 لصالح صفوي بلد فارس وفي عام  هراةعن 
حيث بدأت مرحلة النهيار1823/1818 بين أيوب شاه الدراني).وخلفه كشمير (بشاورالثاني في 

  دووست محمد خان البركزايلصالح 1826عام 

وجائت بعدأفغانستان)  و هي( آوسية نمت بووسط وجنوب 1823 منذ عام -مملكة أفغانستانVو
لدرانية وحكم فيها ,,اامارة 

احتلها النكليز الذين كانون1842/1839وبين 1929/1923.وحكم بين دووست محمد خاناول- الملك 
بعد غزو القوات الهندية التي تقودها القوات البريطانية التي احتلت عاميحتلون شبه القارة الهندية 

،دون تحقيق جميع أهداف القوات الغازيةغير أن القوات1842 عام معركة كابول عاصمتهم في 1842
 التي جرت فيالحرب النجليزية الفغانية الثانية الفغان في 1879البريطانية والهندية هزمت عام 

الف كم وعملتها (الروبية)652بمساحة 1919واخضعتها كمحمية حتى تحررها عام ،قندهار

بمدينة وسمرقند1874ولد عام عبد الرحمن خان البن الثاني للمير وثانيا-المير نصر ا 
الوزبكستانية ( التي تسمى تركستان الرووسية/ السوفياتية ) اثناء نفي والده عبد الرحمن خان فيها
وكان له أخوان هما الكبر حبيب ا خان (الذي ولد بسمرقند ايظا ووحكم لمدة ثلثة ايام حيث اغتيل

اثناء رحلة صيدبولية لغمان ومحمد عمر خان وحكم نصره ا بعده غير أنه حكم1919شباط 20في 
وهوحيث عزله ووسجنه واغتاله ثالث أبناء أخيه القتيل 1919 شباط 29/21بين 

المعاهدة النجليزية بعدتوقيع أفغانستان، باغمان بمدينة 1892مواليد ،أمان ا خانوثالثا-المير 
.التي رجحت بها كفة الفغان وحكم امان ا بينالحرب التجليزية الفغانية الثالثة التي تلت الفغانية

كابول محكمة ملكية (دربار) في أمان ا خان عقد 1919 أبريل 13 وتلقب بلقب ملك وفي 1919
للتحقيق في مصرع حبيب ا خان.انتهت ابإدانة عقيد بالجيش الفغاني وحكمت بإعدامه،واشارت

الجريمة  وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة واغتيل بسجنه بعد عامبلمشاركةنصر ا خان في 
1960 اجبرته بريطانية على التنازل ونفته لسويسرة وتوفي فيها فينيسان 1926وفي عام 
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الملك امان ا خان

وبعيد الحرب العالمية الولى كانت افغانستان واحدة من اربعة دول اسلمية مستقلة
 علقات مع روسية السوفياتية1921وهي تركية وايران والبانية   كما اقامت منذ عام 

بعهد لينين الذي اقام علقات مماثلة مع محمد رضا شاه بلد فارس ومصطفى كمال
بقصد فك الحصارالوربي الغربي على بلده ولتسهيل عمل المنظمات الشيوعيةبتركية 

بهذالبلدان 

 وتنازله1926 وحكم بين 1888ورابعا-الملك عناية ا خان شقيق امان ا خان مواليد 
 له اما الحرب او التنازل فتنازلحبيب  ا كلكاني بنائا على تهديد المتمرد الطاجيكي 1929عام 

 وغادركابول جوا حيث عاش بطهران حيث توفي فيها1929 يناير / كانون الثاني 18عن العرش في 
1946في اب 

 بقرية تابعة لكابول وكان أبوه بائعاا للماء1891حبيب  ا كلكاني مواليد وخامسا-الملك الطاجيكي 
ووسافر من قريته لكابل وعمل بالجيش الفغاني وهرب منه وقام بتكوين جماعة متمردة تقطع الطريق

 على التنازل عنعناية ا خانوتسرق من المسافرين الثرياء .وشكل قوة أجبرت الملك الفغاني 
 جمع قواتمحمد نادر شاهغير ان 1929 في تشرين ثاني أفغانستانالحكم لصالحه ،وصارملكاا على 

 مع شقيقه وعشرة من قادة المتمردين 1929واعتقله واعدمه في ايلول 

1929حكم عام 

الملك محمد يوسف نادر بافغانستان برئاوسة للوسرة الحاكمة البركزايةوعاد الحكم من جديد 
محمد يحيى.وجده كان محمد يووسف خان),ووالده الهند (شمال دهرا دون في 1883ولدعام شاه,
بيشاور،الذي باع مقاطعة دووست محمد خان،شقيق المير وسلطان محمد خان وكان جده الكبر خان
دخل محمد نادر أفغانستان عندما وسمح المير عبد الرحمن خان لجده1901.وفي عام السيخإلى 

 التحق محمد نادر العسكرية،أمان ا خان بالعودة من المنفى وفي عهد الملك محمد يحيى خان
م بالحرب الثالثة الفغانية البريطانية وصارت له علقات مع النجليز مما دفع الملك1919وشارك عام 
 تعينه وسفير بفرنسة لتجنب شره غير انه طور علقاته معه لنه بدئا يطمح بالسلطةأمان ا خان

 بالتنحيأمان ا خانم ضغطت بريطانية على الملك 1929ولن النكليز يكرهون امان ا وفي عام 
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 الذي حكم ثلثة أيام حيث عاد محمد نادر شاه منعناية ا شاهعن العرش وبالفعل تنازل الصالح 
 الذي تم اعدامهعبد الخالق على يدي الشاب 1933  نوفمبر8فرنسة واوستلم المللك.واغتيل في  

هو الخر الخالق.

 بعد أن اغتيل والده الملك1933وسادسا-الملك محمد ظاهر نادر شاه بين تشرين ثاني 
 بوقت لحق أمام عينيه وكان عمره تسعة عشر سنةوتمت تنحيته عاممحمد نادر شاه

 في كابل،ودخل1914..ولد محمد ظاهر شاه في أكتوبر أفغانستان كاخر ملوك 1973
 وسافر لفرنسة وعمره عشر سنوات مع والده عندما عين بها سفيرا1920المدرسة عام 

 م عندما عادأبوه ملكا على أفغانستان. وتزوج عام1929واستمر بدراسته حتى أكتوبر/
 بالنسة حميراء بنت السردار أحمد شاه أحد وزراء أبيه،وأنجب منها بلقيس، ومحمد1930

أكبر،وأحمد شاه،ومريم،ومحمد نادر شاه، ومحمود،ومحمد داود بشتونياروميرويس.درست
بناته بمدرسة (مللي)،فيما درس أولده بمدرسة (استقلل) الفرنكفونية التوجه

والشراف وتخرج ابنه أحمد شاه بكلية العلوم العسكرية وهي الكاديمية العسكرية
وحاول الملك الشاب ذو الثقافة الفرنسية والدعم البريطاني لوالده وله ددعمالفغانية  بكابل.

التعليم ببناء مدارس بكل المدن الرئيسية وبني مطاري كابل وقندهار 

 ساهمت افغانستان مع كل من ايران وتركية والعراق بحلف سعد اباد 1954/1937وبين 

 كانت افغانستان من بين الدول الواحدةوالخمسين التي ساهمت1945وفي عام 
بتئاسيس منظمة المم المتحدة واحدى الدول الثلثة عشر التي اعترضت على القرار

 الخاص بتقسيم فلسطين ولم تقم اي نوع من العلقات مع1947 في كانون اول 181
1948مايس 15دولة اسرائيل بعيد اعلنها في

عين الملك محمد شاه رئيسا للوزراء هوابن عمه محمد داود الذي وصف1959وفي عام 
بالعتدال وبسياسة التوازن بين موسكو وواشنطن غير انه عزله وعين بدله رئيسا للوزراء

سافر محمد ظاهرشاه ليطالية للستجمام واجراء عملية1973اقرب لواشنطن ,وفي عام 
لحدى عينيه  قاد رئيس الوزراء السابق محمد داوود انقلبا عسكريا أبيض ضده واعلن

 حيث اغتيل بعيد1978عن الغاء الملكية واقامة جمهورية افغانستان. وحكم حتى عام 
بالغزو السوفياتي1979النقلب الجمهوري الماركسي الذي استعان بالعام القدم 

11عاد محمد ظاهر شاه لبلده من منفاه برومة عقب احداث2001لفغانستان ,وفي عام 
 .2008 بالوليات المتحدة والغزو المريكي لفغانستان و توفي عام 2001ايلول 

1973 واسقاطه ونفيه عام 1933الملك محمد شاه حكم بين 

Hekmat Yar  السلمي الفغاني الشيعي برئاسةتئاسس الحزب1973وفي عام 
Gulbuddin م بافغانستان الشمالية وهو احدالمتعاونين مع الوليات المتحدة1948 مواليد

 ملياردولرمن اموال السعودية التي صرفت على من كان يطلق عليهم3.5التي زودته ب
Noam   Chomskyالمجاهدين العرب واشرفت عليهم المخابرات المريكية كما يشير 

المريكي اليهودي ..
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   Selon N.Chomsky, Hekmat Yar Gulbuddin etait un des favoris de la CIA et Il était le
principal bénéficiaire des 3,3 milliards de dollars d'aide (officielle) des États-Unis

aux Rebelles Afghans,Dits Mujahidoun montant à fournir par l'Arabie   saoudite ,
Noam Chomsky, Israël Palestine, et États-Unis: Le triangle ,1999 

1978/1973- جمهورية افغانستان الولى  بين VIو
10 /الهزارةو  20، /الطاجيكو 60 /البشتون-شعوبها تتكون من عدة قبائل عرقية اهمها 1
. 1.و مجموعات أخرى بمن فيهم العرب /5 % الوزبكو 2/.التركمانو 2 /البلوشو

 ألكثر انتشارا من حيث التحدث والوستخدام،اللغة الدارية-لغاتها متعددة هي الخرى منها.2و
. ولغة البلوش5 تعتبر اللغة الثانية واللغة الوزبكية الترك / 25 ولغة بشتو /70حيث تحدث بها نحو /

 وهي لغة عدد من الدباء والمفكرين واللغة5باقليمي / مقاطعتي نيمروز وهلمند والفاروسية /
بمدينة مزار شريف ويتحدث بها بعض المثفيو3العربية /

الهندوسالف من 150 و هناكمن الشيعة 20 /من السنة80 منهم-/99-اديانها,, الوسلم اكثر من/ 3و
. وقندهار، وكابول، جلل آباد  يعيشون في والسيخ

وإيران باكستان مقاطعة / ولية ,ولها حدود مع 34 الف كم ,مقسمة الى 652-مساحتها 4و
.البحار لسواحل لها على دولة حبيسة .فهي وطاجيكستان  والصين وأوزبكستان وتركمانستان

مترا فوق وسطح البحر مع7492وطبيعة ارضها جبلية بشكل عام واعلى ارتفاع فيها هي قمة نوشاخ 
وسهول بالشمال وبالجنوب الغربي

والذهب والكروميت واليورانيوم والليثيوم الحديد وخام والنحاس الفحم- موارد البلد الطبيعية,, 5 و
 والبترول والغاز  والحجار الثمينة، والرخام الكبريت والرصاص،والباريت،والتلك والزنك

نيسان18 واغتياله في 1973 بين لرئيس (وسردار)محمد داود خان-ورئيسها الوحيد ا6 و
 رئيسا للوزراء بعهد الملك محمد ظاهر شاه .وفي1963/1953وكان بين 1909.,ولدفي تموز عام 1978
 قادانقلبا على الملك محمد ظاهر شاه الذي كان يقوم بزيارة ليطالية واعلن نفسه رئيسا1973عام 

للجمهورية وتبنى وسياوسة اصلحية حيث امربانشاء مدارس للبنات بكل المدن الكبرى كما قام
باصلحات زراعية واقتصادية قللت البطالة ,,فقررحزب الشعب الدمقراطي ( الماركسي) دعمها

ووساهم بتئاوسيس (جبهة وطنية )تضم حزب الشعب الدمقراطي (الخالقى) وحزب الشعب
ا مع الرئيس داود ببداية حكمه،ان تراقي وأمين الذي كان مسؤول عن تنظيمات (البارشمي) وتحالفا

،الحرس الجمهوريالشيوعيين بالجيش الذين علموا بأن ( اللواء ضياء محمد زاي،البرشمي ورئيس 
،توحد1977خطط لغتيال القيادة الخالقية الذين قرروا ان يسبقوه ويقومون بانقلب ضده, وفي عام 

مجددا حزبيا الخلق والبرشم،تحت اوسم حزب الشعب الدمقراطي الفغاني الموحد وتوحدا وقررا
 اغتيل المنظر اليديولوجي لحركةالبرشم  ( مير كبر1978 أبريل 18في والعمل على اوسقاط داود ,

 ضد حكومة. الرئيس داودمظاهرةخبير) واتهمت حكومة داواد باغتاله.ونظم حزب الشعب الدمقراطي 
قادها امين وجرى اعتقال عددا من قياداته ومنهم تراقي فاصدر امين أوامره ببدء الثورة بالتاوسعة

ا من يوم   نيسان.ونجحت لنها لقت دعما من حيدر روسولي وزير الدفاع واوسلم واتنجار قائد27صباحا
قوات المشاة وعبد القادر داجروال رئيس اركان القوة الجوية ولم يلقبض امين على القاتل، حيث ادعى

(أناهيتا راتبزادالبرشمي) بأنه هو الذي أمر باغتياله  

 واخر ملك1963/1955محمد داوود اول رئيس للوزراء بين 
.Barfield Thomas  Afghanistan: A Cultural and Political History,1978ومقتله عام 1973لها بين 

Princeton University.2012
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VIII- 1979/1978الجمهورية الثانية بين

نيسان30وحكم بين 1917مواليد نور الدين محمد تركي (تراقي ) اول- الرئيس الشيوعي 
 وهو من حزب الشعب الدمقراطي مجموعة ( خلق).وصار المين1979 ايلول 14واعدن في 1978

ا لمجلس ا لهيئة رئاوسة المجلس الجمهوري الثوري ورئيسا العام لحزب الشعب الدمقراطي رئيسا
الوزراء،حيث شكل حكومة من كل من الخلق والبرشم،وأصبح كرمل نائب رئيس المجلس الثوريفيما
أمين ا وزيرا للخاارجية ونائبا لرئيس الوزراء،فيما صار محمد أوسلم نائبا لرئيس  الوزراء والبرشمي

فصار أنصارعبد القادر داجرول للدفاع ومحمد رافي للشغال .وبدئا الصراع بينهم باليام الولى للثورة 
 .كماالخلقي مسؤولين أمام أمين وأنصار البرشم أمام كرمل،وضباط الجيش البرشم

/1977 وبالصومال1970/196 وبليبية عام 1959/1958 وبالعراق عام 1953/1952حصل بمصر عام 
.بينما لم يحص مثل النشقاق بكوبة او بفيتنام وعندما أراد جماعة الخلق1990/1978 وباثيوبية 1990

منح عضوية اللجنة المركزية للحزب الشعب الدمقراطي لضباط الجيش الذين شاركوا بالثورة.فصار
أمين،الذي كان يعارض تعيين الضباط العسكريين بقيادة الحزب يؤيد ترقيتهم.وأخذ المنتصرون(خلق)

مقاعد البرشم الذين صاروا وكئانهم يقودون التيار الثوري داخل مؤوسسات الجمهورية الثانية على
وصار مصطلح برشم،بالنسبة لتراقي يعنيالرغم من ان بعظهم لم يشارك فعلياا فيها 

،اوستطاع أمين( الخلقي) التغلب على البرشم باجتماع1978 يونيو/ حزيران عام 27وفي  ,الطائفية
اللجنة المركزية.التي قررت بئان ( الخلق لهم حقوق اوستئنارية لصياغة السياوسة وتقريرها،مما يعني
تهميشا وتحجيما لمجموعة البرشم بقيادة كرمل الذي تم نفيه مما مكنه لن ينظم خليامن البرشم

،عبد القادر،ورئيس أركان الجيش شابوروزير الدفاعمن خارج وداخل الحزب والرئاوسة والحكومة ومنهم 
 وهو يوم العيد الوطني1978 وسبتمبر.4أحمد زاي للقيام بمؤامرة للطاحة بأمين الخلقي واختار لها 

،بالهندحيث يكون الكثير من الجنود والضباط متمتعين باجازاتهم غير انها فشلت لن السفير الفغاني 
ابلغ الخطة لمين الذي اوستغل الفرصة لتحجيم البرشم بالعتقال و ابعادهم عن المراكز الوساوسية

وتم تعيين كرمل ومحمد نجيب ا وسفيرين,,وعندما اتخذ حزب الشعب الدمقراطي بعض الصلحات
الجتماعية ومنها شكل من اشكال الصلح الزراعي وفتح مدارس للفتيات بالنواحي والقرى ثائرت

العناصر الرجعية والقطاعية والشيوخ وصار خمسة وعشرون اقليما من أصل ثمانية وعشرين مضطربا
،حدثت انتفاضة بئاقيلم هرات تحولت لحرب مفتوحة بين (المجاهدين)1979 مارس عام 29وفي يوم 

وعلىوالحكومة الشتراكية ).وقررالمجلس الثوري وسحقها والتصديق على خطة الخمسية الجديدة، 
 مارس وافق المكتب السياوسي لحزب الشعب26 الصداقة الفغانية السوفياتية،,,وفي يوم معاهدة

الدمقراطي ومجلس الوزراء على ان القرارارات ل تتخذ البموافقة غالبية اعضاء المجلس الذين يحق
لهم جميعا المناقشة والتصويت على القراررات قبل تنفيذها وتعين وزيرا جديدا للدفاع بحكومة امين

الداخلية.ولم يبق له ال صهره يعقوبو، الدفاعالذي واجه حصارا اخر حيث فقد السيطرة على وزارتي
ووسيد داوودتارون ورئيس المن بوزارة الداخلية وصار لحقا عضوا بالمجلس الثوري الشعبي،وفي

ا للتخطيط وخيال محمد كاتوزاي وزيراا للعلم والثقافة؛1978نيسان   عين محمد صديق الميار وزيرا
 زاركابول (أليكسي يبيشيف،) مسؤول الشؤون1978 نيسان 7وفقير محمد نائبا لرئيس الوزراء  ,وفي 

 كانوا قلقيين منالسوفييتالسياوسية بالجيش السوفياتي واجتمع بتراقي ولم يجتمع مع أمين.لن 
ا لتراقي .وعلى وسيطرة أمين على الجيش الفغاني.غير ان موقفه تعززعند تعيين (تارون ) مساعدا
ا للوزراء،غير ان تراقي رئيس المجلس الثوري عقد اجتماعين بالوزارة الرغم من أن أمين كان رئيسا

دون حظور رئيس الحكومة وبدئا يمارس وسياوسة الحكم المطلق حيث حاول حرمان مكتب الحزب من
ا يقترح المشاريع والقرارات للدولة.فظهرت اشاعات حول عدم قدرة تراقي على صلحياته بوصفه جهازا

ا ولم يكن بصحة جيدة.بينما تميز أمين بالنضباط الذاتي. وفي   يونيو/27القيادة حيث كان وسكيرا
ا بالمكتب السياوسي لحزب الشعب الدمقراطي المسؤول عن اتخاذ القرارات حزيران صارأمين عضوا

؛أفغانستان نتشرت صحيفة برافدا السوفياتية مقالا عن الوضع في 1979الكبرى وفي منتصف يوليو 
اظهر عدم رغبة بريجنيف لن يصبح أمين زعيما لفغانستان.مما اغضبت أمين لذي اوستخدم القوة ضد

وافق المكتب السياوسي لحزب الشعب1979 يوليو/تموز، 28العناصرالمناوئة له ولحكومته,وفي 
الديمقراطي الفغاني،على اقتراح أمين يتشكيل (قيادة جماعية لتخاذ القرارات بالغلبية ).مما اضعف

إيفان( زار كابل 1979وسلطات تراقي الذي صار الكثير من أنصاره يؤيدون امينا وجماعته. وفي اب 
بافلوفسكي) قائد القوات البرية السوفياتية والتقى بتراقي وامين الذي  ألقى بعد بضعة أيام من

.وشبهجمهورية الصين الشعبيةوصول بافلوفسكي،خطابا بإنه يرغب بتوثيق علقات بلده مع 
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 لجمهورية هنغارية عامفلديمير لينينالمساعدة السوفيتية المتواضعة لفغانستان بمساعدة 
 التقى الرئيس1979 وسبتمبر عام 9.مما اثار غضب القيادات السوفياتية ضده,وفي 1919

  احدى مؤتمراتها الدورية مع أندريهحركة عدم النحيازتراكي،بمدينة هافانة الكوبية حيث عقدت 
غروميكو،وزير الخارجية السوفياتي بدون حظور (شاه والي،) وزير الخارجية الفغاني الذي كان من

 وسبتمبر،عاد11مؤيدي أمين،مما يعني بان السوفييت كانوا يعملون على التخلص من امين .وفي 
تراكي لكابول وعقد اجتماعا لمجلس الوزراءدون حظور امين حيث طرح فكره إقالته وتعيينه وسفيرا ولم

ا بامين يخبره يوافقه غالبية العضاء بئاوستثناء(واتنجار،ومازدور،وجولبزوي، ووسرواري)،واتصل هاتفا
  أفقدتكالمشروبات الكحوليةبقرارالمجلس الثوري فئاجابه امين أنت الذي يجب أن يغادر البلد لن 

صوابك.وفي اليوم التالي دعا تراقي أمينا للقصرالجمهوري لتناول الغداء معه ومجموعته الربعة ورفض
ل اوستقالتهم بدلا من تناول الغداء معهم. غيران السفير السوفيتي أمين الدعوة،مشيراا بأنه يلفض 

(بوزانوف) اقنعه لقبول الدعوة برفقة تارون،ورئيس الشرطة ونواب علي(ضابط مخابرات).وعند وصولهم
صيب علي وهرب مع أمين،الذي عاد بعد فترة قصيرة للقصر ُل أطلق مجهولون الرصاص وقلتل تارون،وأا

مع قوة من الضباط واعتقلت تراقي.وهرب وزراؤه الربعة 

لعائلة غيلزاي البشتون بمدينة بمقاطعة باغمان 1929مواليد حفيظ ا امين وثانيا- الرئيس 
ا. ورعاه شقيقه عبدا،المودرس  بإحدى باغمان وتووفي والده الموظف حكومي،وهو صغير 

المدارس البتدائية،التي التحق بها حفيظ ا واكمل الثانوية،والتحق بكلية دار المعلمين في
 غادر أفغانستان للدراسة بجامعة كولومبيا في1957،وتخرج مدرسا للرياضيات وفي عام كابول

ا بنادي الشتراكية بالجامعة وفي عام 1958،وفي عام نيويورك  حصل على1959 صار عضو 
ا بجامعة كابول،وصار عميدا لكلية دار المعلمين و تعرفماجستير  وعاد لفغانستان، وعمل مدرس 

بجامعة كولومبية،التحق لدراوسة الدكتوراه 1962وفي عام أمين على الشيوعي (نور محمد تراقي،).
رئيسا لتحاد الطلب الفغان بالجامعة.وعاد لفغانستان1963وبدئا ينشط وسياوسيا حيث صارفي عام 

ومنها لمووسكو والتقى بصديقه (علي أحمد بوبال) الذي كان وسفيرا بمووسو وصارلحقا وزيراللتربية
بمؤتمر حزب الشعب الدمقراطي الشيوعي1965والتعليم.وقبل عودته لفغانستان،شارك عام 

كعضو احتياط ليحق له التصويت1966الفغاني ولم يفز بعضوية اللجنة المركزية التي اضافته عام 
تعرض حزب الشعب الدمقراطي لنقسام1967وحصل على العضوية الكاملة بالعام القادم  ,وفي عام 

،حاول أمين كسبالبرلمانبقيادة( نور ) و( بابراك كرمل،) الذي انضم له أمين الذي بصفته عضواا في 
لضباط البشتون وبعد إلقاء القبض على عضوي حزب الشعب الدمقراطي الفغاني،داوستاجرادعم 

ا قياديا بالحزب عند إطلق وسراحهم وفي عام  زادت1969بانجيري وصالح محمد زياري،صار أمين عضوا
راشح بالنتخابات مكانته بحزب الشعب الدمقراطي الفغاني لنه كان العضو الوحيد بالحزب،المل

1979ايلول 14البرلماني ولعب دورا مهما بالثورة ضد الرئيس محمد داود وحكم حفيظ ا امين بين 
 وهو من حزب الشعب الدمقراطي مجموعة خلق.حيث لم يدم اكثر1979 كانون اول 27واعدم في 

يوما عانى فيها ضغوطا عديدة قبل اعدامه فبعد القبض على تراقي،ابلغ أمين الرئيس104من 
 بئانه وسيحاكمه ويعدمه فلم يعترضاأليكسي كووسيغين، .ورئيس وزراؤه ليونيد بريجنيفالسوفييتي 

لنهما كانا مع المكتب السياوسي،قد شكلوا لجنة وسوفياتية خاصة بأفغانستان مؤلفة من رئيس
،) ووزير الدفاع (ديمتري أووستينوف)أندريه جروميكو،) ووزير الخارجية،(يوري أندروبوفالوستخبارات (

،ورئيس الدائرة الدولية للجنة المركزية،(بوريس بونوماريف،) وعارضوا تنحية تراقي واعدامه واقترحوا
على القيادة السوفياتية التعجيل بالتدخل لوسقاط ايمن الذي تم انتخابه رئيسا للمجلس الثوري

والجنة المركزية لحزب الشعب الدمقراطي وشكل حكومة جديدة غاب عنها العضاء الربعة جماعة
ا لن تكون هناك حكومة رجل واحد واتبع وسياوسة اعتدال كمحاولة تراقي .وقال امين من الن فصاعدا

.وبدأت حكومةلوسلمالقناع الشعب الفغاني ذي الغالبية المية والقبلية  بأن النظام الجديد ليعادي 
ت على الجماعات ز عا أمين بناء،وترميم بعض المساجد.واقرت ضمان الحرية الدينية للشعب الفغاني.وول

،وبدأ أمين يلشير إلى ا ومحمد بخطبه.حتى أنه قال بأن ثورتهم (ثورةالقرآن الكريمالدينية نسخ من 
،أبرز المناهضينقلب الدين حكمتيار قامت على مبادئ الوسلم كما التقى أمين مع 1973وساور) لعام 

عد موا،بقرار من تراقي.و18.000للشيوعية ونشر قائمة بأوسماء  ُل  معتقل فأيدته45.000 شخصأل
.ببيان اشار على أن الرئيس أمين مسلما تقيا غير ان1979 وسبتمبر 20جمعية العلماء روسمياا يوم 

امين لم ينحج بالحصول على ثقة شيوخ وامراء القبائل لن الدعايات المضادة كانت قوية.من عدة
 الذي جاء1981/1977اطراف منها ,,المخابرات المريكية بعهد الرئيس الدمقراطي جيمس كارتر بين

الذي اتهم امين1989/1981 وخلفه الجمهوري رونالد ريكان بين 1977/1974خلفا للجمهوري فورد بين 
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بوفاة ( ادولف دوبس ) السفير المريكي في أفغانستان على الرغم من انه نفى ذلك خلل اجتماعه
 كان1979 (بروس أمستوتز،) السفير الجديد ومن ايران  قبل مجيئ الخميني عام 1979بنهاية عام 

 وخلفه1982/1975 وخلفه خالد بين 1975واغتياله عام 1964الشاه ومن السعودية الملك  فيصل بين 
.ومن باكستان االتي احتجت  ففي أوائل ديسمبر/ كانون الول2005/1982فهد بن عبد العزيز بين 

.حكممحمد ضياء الحق باكستان،اقترحت وزارة الخارجية لقاء قمة بين الرئيس امين ورئيس 1979عام 
ورفض وإروسل وزير الخارجية،آغا شاهي،لكابول لجراء محادثات.وواصلت الوستخبارات1988/1977بين 

الباكستانية،تدريب المقاتلين المجاهدين ضد النظام الفغاني لتهامه بالشيوعية 

،زعيمبابراك الكرملكما ان خصوم حفيظ ا من الفغان الموجودين بمووسكو كثيرين منهم 
البرشم،الذي التقى بعدة شخصيات قيادية وسوفياتية ودعاهملمساندته  لوسقاطه كما ان جماعة
تراقي الهاربين وهم محمد أوسلم واتنجار،ووسيد محمد جولبزوي وأوسد ا وسرواري  ارادوا النتقام

منه .ففقدت حكومه حفيظ امين وسيطرتها على الريف.وتدهورت أوضاع الجيش بسبب انخفاض اعداده
. 70.000 الى 100،000من 

، ولم يلبلمووسكوكما ان ( ألكسندر بوزانوف ) السفير السوفياتي دعا الرئيس امين لزيارة روسمية 
الدعوه فسائت العلقات بينهما وبدأ أمين بشن حملة لتشويه وسمعة بوزانوف.متهمااياه بالمساهمة

لوسقاطه وحاولت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي بمووسكو منع امين من اتخاذ وسياوسة تراجعية
والتقارب مع الصين وبدئات الصحافة السوفياتية تصفه على انه زعيم متعطش للسلطة،الوحشية

 المؤلفة منأفغانستان، واصدرت اللجنة السوفياتيةالخاصة بالتحاد السوفياتيوازدواجيته تعامله مع 
غروميكو،وأووستينوف وبونوماريف برئاوسةاندروبوف الذي قال لبريجنيف إن وسياوسات أمين دمرت قدرات
الحكومة الشيوعية. واقترح تجميع قوات صغيرة  يدربها ضباط وسوفييت للتدخل والطاحة بأمين،ليحل

محله الكرمل

 قرر برجنيف التدخل عسكريا بافغانسستان بعملية وسماها1979 ديسمبر / كانون الول 12وفي 
 ديسمبر/كانون الثاني اعلن ديمتري أووستينوف بان قوات المسلحة  وستعبر25.وفي يوم333عاصفة 

،ل(قصر تاجبيج)،كابول وساعة فترك أمين قصرالرئاوسة،بووسط 1500حدود أفغانستان أرضاا وجواا خلل 
ا للجيش ومتين التحصين ووضع فيه   ثقيلة ومدفعية و أنشأخطا دفاعيا ثانيارشاشاتالذي كان مقرا

،وبنادق الية فيما كانهاونمن وسبعة مراكز بكل مركز أربعة حراس مسلحين بمدافع رشاشة،ومدافع 
 واوستغرب عدة،وسوفيت من أوامر قادتهم ( يوريT-54 جندي وثلثة دبابة 2،500حروسه يتألف من

دروزدوف و فاوسيلي كوليسينك،وجولبزوي )بقتل الرئيس امين متسائلين بأنه من الغريب أن يكون
ا مع المريكيين وخلل الهجوم قتل اخوه وأصيبت ابنته،قبل مقتل أمينمثلما قتل الطبيب الندي متحالفا

بقصره من قبل قوات بينوشة المدعومة من المريكان وصدام من قبل القوات المريكية 

 

الرئيس حفيظ ا ايمن الذي قتله السوفييتباتهامه للعمالة للمريكان

 وهو من حزب الشعب الدمقراطي ( مجموعة1929و-ثالثا- الرئيس بيرك كارمل ,مواليد 
برجم اي الراية) وشارك باول حكومة شيوعية بافغانستان وابع منها بعهد تراقي وامين

وهرب للتحاد السوفياتي وجاء مع القوات السوفياتية التي ارسلها بريجنيف لحتلل بلده
تشرين ثاني24حتى تنحيه في 1979كانون اول 27وتم تنصيبه رئيسا رمزيا بين 

1996بالحاح  من السوفييت الذين ارسلوه للحاد السوفياتي ليتوفى هناك عام 1986
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تشرين ثاني24وكان مستقل وحكم بين 1947ورابعا- الرئيس حاجي تشمكني ,مواليد 
وعايش هو الخر الوجود العسكي السوفياتي والمقاومة التي1987ايلول 30و 1986

تضاعفت ضده

 عشيرة أحمد زی التابعة لقبيلة1947وخامسا-الرئيس الطبيب محمد نجيب ا ,مواليد 
. وهو من حزب الشعب الدمقراطي ( مجموعة برشم اي الراية )بکابل البشتونيةغلزی 

وعاصرانسحاب القوات1992اعدامه شنقا في نيسان 16و1987ايلول 30وحكم بين 
 والتحق بالجامعةبکابلالسوفياتية وتلقی تعليمه البتدائی بمدرسة الحبيبية العليا 

الحزب كان قد انظم لـ 1965وفي عام  بجامعة کابول ..الطب من کلية 1975وتخرج عام 
 صار1977وفی جناح برشم (راية) وكان من المعادين للسياوسات الباكستانية الديمقراطي الشعبي 

 کان عضواا بالمجلس الثوری الحاکم.وتفوق جناح خلق (شعب)1978عضوا بالجنة المرکزية. وفی 
الجتياح بعيد کابلعلی جناح برشم ( الراية) وصاروسفيرا بإيران لفترة وجيزة وهرب لوربة ورجع إلی 

4 صاررئيساا لوکالة المخابرات والشرطة السرية.و فی 1980.وفی 1979 عام السوفياتی لفغانستان
 من منصبه کأمين عام للحزبالتحاد السوفياتي،تنحی ببرك کارمل بعد ضغوط من 1986 مايو

الشعبی الدمقراطي الشيوعی وحل محله نجيب ا بحكم عمله بجهاز المخابرات وعدائه الشديد
.حيث شنت قوات1986 و 1985لباكستان وشهدعهدنجيب ا أعنف عمليات المقاومة الفغانية بين

برية وسوفياتية مدعومة بطائرات، ودبابات،ورشاشات وآليات هائلة هجوماا واوسع النطاق علی معاقل
وطرق مواصلت المجاهدين الفغان علی مقربة من الحدود الباکستانية وأجبرتهم بالنسحاب إلی

شكل (لجنة مصالحة وطنية) واقترح على المقومة المشاركة بعشرين1987.وفي تموز وهرات قندهار
 حقيبة وزارية ورئاوسة الوزراء وتسمية أفغانستان دولة إوسلمية غير12نائبا منهم بالبرلمان الفغاني و 

 اقر1987منحازة.  ولکنه واجه رفضاا مطلقاا حتی من قبل المجاهدين المعتدلين.,وفي تشرين ثاني 
دوستورا جديدا يتظمن التعددية السياوسية وحرية المعتقدات وتبديل اوسم البلد الى  إلی جمهورية
أفغانستان الوسلمية بدل من الشتراكية والمجلس الحکومی اوستبدل بـ الجمعية الوطنيةوتسمية

 خاطب الدکتور1988 حزيران 7(مير حسن شرق ) أحد السياوسيين المحايدين رئيسا للوزراء وفي 
 بنيويورك داعياا أعضائها العمل على إيجاد حل عادل وشاملللمم المتحدةنجيب ا الجمعية العامة 

وخليفته اندروبوف1982/1964للزمة الفغانية.التي عقدها الحتلل السوفياتي بقيدة بريجنيف بين 
 يوليو20 .وفي 1986/1984 الذي كان مسؤول عن الملف الفغاني وشيرنكوف بين 1984/1982بين 

 النسحاب من افغانستان و قررتقدم اغذية ووقود1991/1987.قررالرئيس غورباتشوف حكم بين 1987
للوسواق الفغانية خلل فصل الشتاء لعامين متتاليين.أخلء التحاد السوفياتی أجزاءا واوسعة فی

أوروبا الشرقية من العتاد والليات العسکرية ونقلها إلی أفغانستان. زودت إدارة مووسکو أفغانستان
بتقنيات وأجهزة متطورة وکافية،کما جهزت وسلح الطيران الفغانی بنظام دفاعی يقلل من خطر

الصابة بصواريخ وستنجر والقيام بقصف جوی ناجح فوق المدن.وبلغت قيمة إمدادات التحاد
وسکود وأطلق نجيب ا صواريخ 1990 فی دولر أمريكي بليين 3السوفياتی لفغانستان لکثر من 

 کيلو متر شرقي العاصمة للدفاع145الرووسية المتووسطة المدی بنجاح من کابول بإتجاه مدينة جلل 
عنها من وسيطرة المجاهدين.وأثبت الجيش الفغانی قدراته القتالية بمساندة القوات السوفياتية

الخاصة المدربة جيداا بتلك المعرکة وکبد المقاومة الفغانية خسائر فادحة  غير انه لم يستطيع القضاء
4عليها حيث وصل المجاهدون لطراف كابول وعلى الرغم من ان حکومة الرئيس نجيب ا عاشت 

وسنوات بعد النسحاب السوفياتي لکن انقسامات حادة ظهرت بين عدد من القادة العسكرين
 عن القيام بمهماته أوسهمت بإضعافعبد الرشيد دووستموالمدنين والنواب والورزاء وتقاعس الجنرال 

 (شهنوازتنی،) وزير الدفاع من حزب الشعب الدمقراطي1990نظام نجيب ا حيث تمردفي اذار 
  ولم ينفع معها وعده بتشکيلقلب الدين حکمتيار(مجموعة خلق )و لقی دعماا واوسعاا من قبل 

 الحرةوتعاون الرئيس نجيبالنتخابات ذو مجلسين تشريعين خلل أشهر قليلة علی أوساس برلمان
 وبالتنسيق مع المم المتحدة حيث دخلت المعارضةأحمد شاه مسعودا مع الجنرال الطاجيكي 

ضواح العاصمة بشتا ء قارص ونقص بالمدادات والوقود  
 مما يعني بانهالهند فی نيو دلهي اروسل نجيب ا زوجته وبناته الثلثة لمدينة 1992 نيسان 16وفي 

كان يائسا ويتوقع الموت حيث تنحی نجيب ا عن حزبه الحاکم بعد خروج معظم مناطق البلد من
 الجوية الوستراتيجية ومدينة شاريکار بيد مقاتلين من (حزبقاعدة بغراموسيطرة الحکومة ووسقوط (

الجمعية الوسلمية. ) بقيادة الجنرال عبد الشيد دووستم وحاول نجيب ا لقاء المبعوث الممی
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(بينون وسيوان) بمطار کابول الدولی ولکن مقاتلی الجنرال عبد الرشيد عرقلوا وصوله للمطار 

برهان الدين رباني طلب اللجوء السياوسی بمکتب المم المتحدة بکابول.فرفض 1992  أبريل17وفی 
،) بعث نجيب ا روسالة إلمکتبطالبانخروجه من البلد.وبعد وسقوط بلدة (وسروبی) بيدي (حرکة 

 مطالباا فيه بتوفير ملذ  له ولشقيقه أحمد زی وعائلته ولکن المم المتحدةبإوسلم آبادالمم المتحدة 
رفضت تلبية طلبه لتدخل السلطات الباکستانية التي كانت بعهد الرئيس ( فاروق ليغاري) تولى

نواز إثر خلفات مع 1997 إواوستقالته في كانون الول 1993رئاوسة الباكستان من تشرين الثاني 
 بعد أن اوستولت حرکة1996 وسبتمبر.  وقضی الرئيس نجيب ا بقية حياته قيد الحتجاز حتی شريف

 آنذاکبرهان الدين ربانيطالبان علی کابول.وهرب أحمد شاه مسعود الذی کان يقود جيش الدكتور 
من ودخلت عناصر طالبان كابول ودخلت مقر المم المتحدة واعتقلت الطبيب نجيب ا ووسط کابول

علقه الطالبانيون بقيادة المل عمر باحد أعمدة إحدی الساحات المرورية العامةو1996  وسبتمبر27في 
ووسط کابول حتی لقی حتفه شنقاا مثلما قتلوا وسکرتيره وحراوسه وتم الحتفاظ بجثته بکابول وأروسلت

لبلدة کرديز بمحافظة بکتيا حيث تواری جثمانه من قبل عشيرة أحـمد زی 

من قبل حركة طالبان1992واعدامه عام 1987الطبيب الرئيس محمد نجيب ا  حكم بين 

الجمهورية الفغانية الثالثة ( حكم الطالبانيين ) حيث حكم بعد الرئيس الطبيب محمد—Xو
نجيب كل من 

نيسان28/16 ومن حزب الوطن وحكم بين 1925ول- الرئيس عبد الرحيم هاتف مواليد 1
1992 

28 من حزب جبهة التحرير الوطني وحكم بين 1926وثانيا-  الرئيس صبغت مجدي مواليد 
1992 حزيران من نفس عام 28نيسان و

لدولة وهو الرئيس الول 2011/1940وثالثا- الرئيس برهان الدين رباني عاش بين 
،حيث  تم اخراجه  من1992  بعيد سقوط الحكم الشيوعي فيها في أبريل المجاهدين
 من قبل جماعات المل عمر الطالبانية وبقي ينتقل بوليات1996  سبتمبر26كابل في 

 والمعارضتحالف المعارضة الشماليالشمال التي له مؤيدين فيها حيث يعتبر أبرز زعماء 
 و1996  ديسمبر27 - 1992  يونيو28 لطالبان.وصار رئيسا لفغانستان على مرحلتين بين 

. وينتميولية بدخشان مركز فيض آباد.ولد رباني بمدينة 2001نوفمبر 13واعدامه في 1996 وسبتمبر
 من1963 السنية.) والتحق بـمدروسة أبي حنيفة بكابل،ثم اتخرج عام الطاجيكية اليفتليين(لقبيلة 

 حصل على ماجستير بالفلسفة من جامعة الزهر1966كلية الشريعة وعمل مدروسا فيها وفي عام 
 رئيس الجمعية الوسلمية.وبدئا يعارض النظمام الجمهوري1972بالقاهرة.وعاد لكابول وصار عام  

الذي اقامه محمد داودفهرب من كابول لريافها 
 عارضه قلب الدين حكمت وخرج من الجمعية الوسلمية واوسس الحزب الوسلمي 1977وفي عام 

 على يدي تراقي ( تركي ) رئيس حزب الشعب1978وبقيا يعرضان النظام الشيوعي الذي بدئا عام 
 شارك برهان1979الدمقراطي مجمو عة خلق ( الشعب )ومنذ الغزو السوفييتي لفغانستان عام 

الدين رباني  وحكمت يار كل منهما على طريقته بالتصدي للسوفييت واعلنا الجهاد بدعم من
السعودية وباكستان والمخابرات المريكية التي تمولهم بالوسلحة المدفوع ثمنها من السعودية وفي

حيث وسقط الشيوعيون كانت قوات برهاني أول القوات التي دخلت كابل بعد هزيمة1992عام 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%AF%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B6_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/1996
https://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1996
https://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1992
https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1996
https://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1992
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1996
https://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1996
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B2_%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B2_%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1992
https://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Najib.jpg


،وتهادن الغزو المريكي1996 / 1992الشيوعيين وتولى رئاوسة البلد ووسط فوضى الحرب الهلية بين 
و2011مع الحتلل وتعاون مع حميد كرزاي اغتيل اخوه احمد والي كورزتي عام 2001لفغانستان عام 

بهجوم انتحاري اوستهدف منزله2011 ديسمبر 20كلفه بالتووسط مع حركة طالبان غير انه اغتيل في 
وقيل ان انتحاريا من حركة طالبان نفذ الهجوم بتفجير عبوة ناوسفة كانت مخبأة بعمامة.احد رجلين كانا

يتفاوضان معه واوستشهد رباني واربعة اخرون من بينهم معصوم وستانكازاي" نائب رباني.

..2001/1996ورابعا-الرئيس المل عمر بين 
،لعائلة تنحدر من (قبيلة هوتك) أحدقندهار بقرية (نوده) من قرى 1959ولد مل عمر عام 

أفخاذ (قبيلة غلزايي البشتونية ) واشتهرت قبيلة هوتك بتاريخ أفغانستان عندما أسس
كبيرها القائد الفغاني المعروف (مرويس بابا الهوتكي) إمبراطورية أفغانية على أنقاض

لفارسية وكان أجداده من المولوية العاملينا أصفهاندولة شيعية بعد فتحه مدينة 
بالمامة بالمساجد،ويعيشون على مساعدات ضئيلة تقدم لهم من أهل القرية.وهو الطفل

 سنوات فتزوج عمه الكبر المولوي محمد أنور من3الوحيد لبيه الذي توفي وعمره 
أمه،وأنجب منها ثلثة أولد وأربع بنات فتربى مع ابناء عمه محمد أنور وانتقلت السرة

لمديرية (بيروت بولية أرزجان؛حيث كان يشتغل زوج الم إماما وخطيبا لمسجدها
عاما20 كان المل محمد عمر مل حوالي أفغانستانغزت القوات السوفيتية 1979وفي عام 

وكان يدرس بمنطقة (سنج سار) بمديرية (ميوند) من ولية قندهار، فترك الدراسة
والتحق بالمقاومة الشعبية (الجهادية )وشارك بعدة معارك ضدها وكان يتنقل من منظمة

لخرى،وصار قائدا لمجموعة صغيرة مع القائد (مل نيك محمد) عضو  الحزب السلمي
بزعامة (المولوي محمد يونس ) وانظم عمر ل(حركة النقلب السلمي) برئاسةالمولوي

 والشباب من مخيماتالقرآنيةفعمل (المل عمر )على تجنيد (طلب) المدارس محمد نبي محمدي،
اللجئين لحفظ المن.فانظم له (مل محمد)اوستشهد باليام الولى من نشأة الحركة، و(مل بورجان)

اوستشهد عندما اوسقطوا كابلو(مل يار محمد) الذي اوستشهد بالهجوم على باميان) ،و(مل برادر
آخوند،) و(مل عبيد ا ) وزير الدفاع إبان حكم طالبان).ا و(المل عبد المنان نيازي) الناطق الروسمي

باوسم الحركة و فقد مل عمر أحد عينيه بأحد المعارك ضد السوفييت .

دبت الفوضى بالجسد الفغاني بعد دحر قوات الحتلل1987وبعد مغادرة السوفييت عام 
السوفياتي،حيث انقسمت أفغانستان بين الجماعات والفرق المتصارعة،وقتل اكثر من اربعين الف

 ومسعود تسيطر على وسبعربانيشخص بالصراعات وأصبحت وحدة البلد مهددة ،فكانت حكومة 
وليات فقط بشمال وووسط أفغانستان، بينما يسيطر القائد الشيوعي (رشيد دووستم على وست

وليات بالشمال،وكانت (شورى ننجرهار) تحكم ثلث وليات بالشرق،و (إوسماعيل خان) يتحكم بغرب
أفغانستان،إضافة لعديد من الوليات التي كانت تخلوا أي نوع من الدارة،فظهرت حركة وكئانها حركة

الموحدين والمرابطين الموريتانيين الذين نشروا نفوذهم بشمال افريقية 

،شاع خبر اختطاف فتاتين عند إحدى نقاط السيطرة التابعة لحد الجماعاتم1994وفي ربيع عام 
 رجل30 فقاد محمد عمر وعلم المل قندهار قرب مدينة وسانج هيسارالفغانية المتناحرة بقرية 

 التي شعرت باهميته باكستان الواقعة في بلوشستانلتخليصهن واعدم من قام بذلك فهرب إلى 

 طالبا من طلب53 ظهرت الخلية الولى لحركة (طالبان) بعد أن اجتمع 1994وفي يوليو/تموز 
المدارس الدينية بمنطقة (وسنج وسار) بقندهار ثم انتقلوا لمنطقة (كشك نخود) وبدؤوا بنزع السلح

من مجموعات المجاهدين وإزالة نقاط التفتيش الموضوعة لجمع التاوات على الطرق العامة ثم
 البشتو (طالبان) وهو كل منلغة و(طالب) الذي يجمع في اوستولوا على مديرية أرغستان.

يدخل المدرسة ويبدأ في التحصيل العلمي،ثم (مل) الذي قطع شوطا ولم يتخرج بعد
و(مولوي) الذي أكمل المنهج وتخرج وحصل على إجازة بالتدريس.ولبس العمامة وينتمي

معظم أفراد حركة طالبان للقومية البشتونية التي يتركز معظم أبنائها بشرق وجنوب
 مليون نسمة.وهي حركة30 من تعداد الفغان البالغ قرابة 60البلد ويمثلون حوالي /

. تعتبر الحكم الشرعي حكما واحدا ل يحتمل الخذ والرد حولهسنيةإسلمية 
 أميرا لهم وتعاهدوا على جمعالمل محمد عمر بايع طلب المدارس الدينية 1994وفي أغسطس/آب 

1994السلح واوستعادة المن والوستقرار وإزالة نقاط التفتيش وجمع التاوات.وفي أكتوبر/تشرين أول 
اوستولت على مديرية (وسبين بولدك) الحدودية كما اوستولت على مخازن الوسلحة والذخيرة المركزية
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 التي تعتبر من أكبر مخازن السلححكمتيار بزعامة الوسلميللوليات الجنوبية الغربية التابعة للحزب 
 آنذاك الجنرال نصير ا بابرالباكستانيقام وزير الداخلية 1994في أفغانستان.,وفي تشرين اول 

بزيارة  لجنوب وغرب أفغانستان والتقى بعدد من الشيوخ بوليتي قندهارمركز الحركة-وهيرات،وأروسل
 واوستطاعت طالبان إنقاذها بعد أن حاولتالباكستانية حافلة  إغاثة بقيادة كولونيل من المخابرات 30

جماعة (جيلني بزعامة منصور آغا) اعتراضها،فبرز اوسم طالبان 

 في باكستان الذي كان يرأس لجنةالوسلمويرى آخرون بأن المولوي فضل الرحمن أمير جمعية علماء 
 هو الذي طرح فكرة إنشاء حركة طالبانبينظير بوتو بحكومة الباكستانيالشؤون الخارجية بالبرلمان 

 ووافقا على إنشائها على اعتبار أنهاوعبد رب الروسول وسياف برهان الدين ربانيواوستشاربذلك 
 وسقطت مدينة قندهار بيد طالبان1994 تشرين ثاني 5 وفيحكمتياروستوجه ضربة لقوات خصمهم 

1994 قتيل.وفي شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الول 40بعد معارك راح ضحيتها 
اوستولت الحركة على الوليات المجاورة دون مقاومة فبسطوا وسيطرتهم على وليات هلمند وزابل

وأرزجان،ولم تكن الحركة تتوقع أو تنوي مجاوزة حدود قندهار إلى غيرها من الوليات كما صرح بذلك
مولوي أحمد ا ناني ومل محمد حسن رحماني لمجلة (خبرنامه) في عددها الصادر في

.1995أغسطس/آب 

 مؤوسس الحركة فيقول إن الفكرة نضجت بذهنه بعد أن فكر بكيفية القضاء علىالمل محمد عمروأما 
الفساد المستشري بولية قندهار حيث كان يتلقى علومه الدينية ورأى أنه لبد من وضع حد للفساد

الف وخمسمائة من1996 نيسان 3الذي أشاع الفوضى والخلل بالمن في ربوع البلد، ودعا في 
 كانون26طلب المدراس الدينية فوافقوا على العمل للقضاء على هذا الفساد وبايعوه أميرا لهم,وفي  

 وسقطت مدينة غزني بيد طالبان بعد أن جردت قوات الحزب الوسلمي بقيادة حكمتيار1995الثاني 
 اوستولى طالبان على ميدان شهر المعقل الحصين لحكمتيار1995 شباط 10من أوسلحتهم.,وفي

 احكمت حركة طالبان1995 شباط 14رئيس للحزب الوسلمي بولية وردك في هجوم مباغت. ,وفي 
وسيطرتها على جميع مناطق نفوذ الحزب الوسلمي حول كابل بعد انسحاب حكمت يار من مقره في

 اوستولت الحركة على معظم مناطق وليتي بكتيا1995 شباط 19(تشاراوسياب لمنطقة وسروبي)وفي
 طالب (المولوي فضل الرحمن) رئيس جمعية علماء إوسلم1995 شباط21وبكتيكا الجنوبيتين.  ,وفي 

باكستان الرئيس الفغاني برهان الدين رباني بتسليم الحكم والوسلحة التي بحوزته لطالبان. 

 اندلعت حرب بين قوات (احمد شاه مسعود السني ) وقوات حزب الوحدة1995 من اذار 6وفي
الشيعي بقيادة (عبد العلي مزاري) الذي ضعف بعيد انسحاب قوات كل من (حكمتيار ودووستم )من

 اوستولت على مواقع حزب الوحدة الشيعي وبدأت بنزع1995 من اذار  8مواقعها حول كابل. وفي 
أوسلحة الشيعة وأوسرت قائد الحزب عبد العلي مزاري وقتلته  ووجدت لنفسها موطئ قدم بالعاصمة

كابل وبدئات تستعد لول مرة لمواجهة قوات حكومة لبرهان اليدن رباني وحكتيار 

 اوستعادت قوات احمد شاه مسعود مواقع حزب الوحدة الشيعي التي اوستولت1995 من اذار11وفي 
 قامت قوات حكومية بقيادة (إوسماعيل خان والي)1995 مايس 9عليها طالبان بغرب كابل. وفي

هيرات بجنوب غرب أفغانستان حركة طالبان واوسترجعت وليات فراه ونيمورز وهلمند وبدأت تهدد
 قامت طالبان بهجوم على القوات الحكومية1995 من ايلول  2قندهار مركز حركة طالبان وفي 

واوستردت وليات فراه وهلمند ونيمروز واوستولت على (قاعدة شين دندالجوية) أكبر القواعد الجوية
 حصلت خلفات احمد شاه مسعود ووالي هيرات الذي هرب ومن1995من ايلول 3بأفغانستان.وفي 

 وأطلقكابول حاصرالمل عمر  العاصمة 1995من ايلول 26معه ليران  فدخلتها قوات طالبان  وفي 
برهانصواريخا عليها وقطع الطرق التجارية المؤدية لها كابول مما اوستدعى كل من الرئيس الفغاني 

 وقلب الدين حكمتيار المتناحرين التوقف عن القتال لمواجهة العدو المشترك الملالدين رباني
،فتركها الرئيس رباني ومستشاره حكمتيار واتجها شمال1996  وسبتمبر26عمرالذي دخل كابول في 

 من العلماء من1500بايع 1996 نيسان 3.)وفي وفي إمارة أفغانستان الوسلميةوأنشأ ما اوسماه  (
الملوضع 1996 نيسان 4 أميرا ولقبوه بأمير المؤمنين.وفي المل محمد عمرمختلف أنحاء أفغانستان 

 )على نهجاوسلمية  ملمح تصوره  لقامة (حكومة قندها بكلمة ألقاها أمام العلماء في محمد عمر
الخلفة الراشدة.و ان يكون الوسلم دين الشعب والحكومة جميعا.وأن تكون قوانين الدولة مستمدة

من الشريعة الوسلمية.واختيار العلماء والملتزمين بالوسلم للمناصب المهمة في الحكومة. وقلع
جذور العصبيات القومية والقبلية وحفظ أهل الذمة والمستأمنين وصيانة أنفسهم وأموالهم وأعراضهم
ورعاية حقوقهم المنصوص عليها في الشريعة الوسلمية.وتوثيق العلقات مع جميع الدول والمنظمات

الوسلمية.وتحسين العلقات السياوسية مع جميع الدول الوسلمية وفق القواعد الشرعية. والتركيز
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 الشرعي للمرأة وإلزامها به في جميع المجالت.وتعيين هيئات للمر بالمعروف والنهيالحجابعلى 
 ومكافحة المخدرات والصور والفلم المحرمةالخلقيةعن المنكر في جميع أنحاء الدولة.وقمع الجرائم 

. وإعداد جيش مدرب لحفظالحكوميةواوستقلل المحاكم الشرعية وفوقيتها على جميع الدارات 
الدولة الوسلمية من العتداءات الخارجية.واختيار منهج إوسلمي شامل لجميع المدارس والجامعات

) والسنة.القرآن والدولية إلى الكتاب (السياوسيةوتدريس العلوم العصرية.والتحاكم بجميع القضايا 
 الدولة والهتمام بالتنمية في جميع المجالت.وطلب مساعدات من الدول الوسلميةاقتصاد أوسلمةو

 والعشر وغيرهما لصرفها بالمشاريع والمرافق العامة. الزكاةالسنية لعمار أفغانستان.وجمع 

اوقع حكمتيار رئيس الحزب الوسلمي اتفاقا مع الرئيس رباني وصار بموجبه1996 من مايس  24وفي
 من طلبة ومللي1500 من المل محمد عمر( تمت مبايعة ) 1996وفي اب رئيسا للوزراء 

وعلماء أفغانستان عام  ولقبوه بأمير المؤمنين،وله حقوق شرعية فل تجوز مخالفة أمره،ول يجوز عزله
،أو عجز عن القيام بمسؤولياته،ويبقى بمنصبه حتى الموت.وكانه فرعوناالدينيةإل إذا خالف التعليمات 

من اب24او كسرى او امبراطورا او خليفة او اميرا عربيا متعطشا للسلطة باوسم الدين وفي
اوستولت طالبان على (قاعدة وسبينة شجة)المعقل الحصين لحكمتيار بولية بكتيا واوستولت1996

 اوستولت طالبان على مديرية (أزرهبولية لوجر)1996 من اب 27على مخازن كبيرة للسلح.وفي 
 اوستولت طالبان على1996 من ايلول 8. وفيكابلالتي كانت تعتبر احدى الخطوط الدفاعية لمدينة 

 وانهزمت قوات (شورى ننجرهار )دون مقاومةجلل آبادمديرية (حصارك) التي تعتبر بوابة مدينة 
 اوستقال (حاجي عبد1996 من ايلول 10مخلفة وراءها عشرات الدبابات وراجمات الصواريخ. وفي

القدير ) والي ننجرهار ورئيس شورى الوليات الشرقية من منصبه وهرب لباكستان برفقة محمد زمان
القائد الميداني لجماعة جيلني في ننجرهار.فدخلتها قوات طالبان لمدينة ننجرهار بقيادة( مل

 وسقطت (ولية لغمان ) بين1996 من ايلول 13بورجان )بعد مقتل كبار شخصيات الولية وفي 
 بينكابل وسقطت العاصمة 1996 من ايلول 17الحركة.وتبعها باليوم التالي وسقوط (ولية كونر)وفي

يدي طالبان بعد انسحاب قوات الحكومة شمال  وأعدمت الحركة ليلة دخولها كابل رئيس أفغانستان
الشيوعي نجيب ا، وأعلن مل محمد عمر عن تكوين لجنة من وستة أشخاص برئاوسة مل محمد

 دخلت طالبان مديرية (وسروبي )بقيادة (مل بورجان1996 من ايلول 25رباني النائب الول له،وفي
 وصلت قوات طالبان1996 من ايلول 28ومل عبد الرازق )بعد انسحاب قوات الحكومة منها. وفي 

 تقدمت قوات1996 من ايلول 29لوادي بنجشير وجبل السراج من معاقل أحمد شاه مسعود. وفي 
 تشرين الول10طالبانلمنطقة (بل تشرخي) وقتل فيها (مل بورجان) أحد أشهرمقاتلي الحركة. وفي 

 شكل كل من دووستم (قائد المليشيات الوزبكية) وعبد الكريم خليلي (زعيم حزب الوحدة1996
الشيعي بعد مقتل مزاري) ائتلفا جديد ضد طالبان بئاوسم (الدفاع عن أفغانستان يرأوسه دووستم. 

 اندلعت بشمال كابل انتفاضة ضد طالبان وشن أحمد شاه مسعود هجوما1996 تشرين اول 12وفي 
اوسترد فيه منطقة جبل السراج وتشاريكار واوستعاد قاعدة بغرام الجوية كما وصلت قوات دووستم

 كم من كابل.15ومسعود لمديريتي حسين كوت وكاريزمير على مسافة 

بصفته الرئيس الفغاني الحادي عشر تحت اسم2001/1996و حكم المل عمر بين 
وظهر عدم اهتمامه المور السياسية(رئيس المجلس العلى للدولة الفغانية السلمية )

وتفرغه للقضايا التي تعنى الدين بدليل بقائه بمدينة قندهار بعد الطاحة بحكومة رباني
وعدم انتقاله للعاصمة كابول حسب ما تقتضيه العراف الدولية وكذلك كان يمنع

المصورين من تصويره بالفيديو لنه يعتقد أن هذا(حرام),واعترفت بحكومة المل عمر كل
من الحكومة الباكستانية بعد الجنرال مشرف بحركة طالبان كحكومة شرعية بأفغانستان

 الوسطى،حيث لم تجد بغيتهاآسيا بينها وبين جمهوريات التجاريلتسهيل عمليات التبادل 
، وحاولت الطاحة بتلك الحكومةالهندبحكومة رباني ومسعود التي اتهمتها بالتعاون مع 

 ودوستم فلما ظهرت طالبان سارعت باكستان للعتراف  والتعاونحكمتيارعن طريق 
 اوستردت طالبان مناطق شمال كابل من قوات دووستم1997  كانون الثاني 17.وفي معها

 دخلت القوات1997 مايس 24ومسعود ووصلت إلى وسالنغ بعد الوستيلء على مطار بغرام. ,وفي 
المتحالفة مع طالبان بقيادة (الجنرال عبد الملك )بعد انشقاقه عن دووستم لمدينة مزار شريف

كانت باكستان1997مايس 25واوسقطتوليات فارياب وجوزجان ووسمنغان وبلخ وقندوز وبغلن. وفي 
برئاوسة الجنرال مشرف اول دولة تعترف بحكومة المل عمر  وتبعتها باليوم التالي المملكة العربية

واوستمرت بتقديم الدعم المالي والعسكري2005/1982السعودية بعهد الملك فهد حكم بين 
 يتيما4000 مراكز طبية،ورعاية 6بما يعادل مليوني دولر وسنويا لتمويل جامعتين،و
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كما اعترفت بها المارات العربية المتحدة باليوم الثالي ولم تعترف به اية دولة اخرىومشاريع اخرى
2001من ايلول 22التي ترى كلها بان الرئيس الشرعي هو رباني ووسحبت المارات  اعترافها في 

حدثت خلفات1997مايس 27.,وفي وواشنطن نيويوركبسبب الضغوط الميركية على خلفية تفجيرات 
شديدة بين قوات الجنرال عبد الملك وقوات طالبان أوسفرت عن قتل وأوسر آلف العناصر من طالبان

وكان من بينهم كبار القيادات وإجلء طالبان عن بعض المناطق في الشمال. 

من ايلول27 اوستولت طالبان على أجزاء من ولية قندوز وبغلن بالشمال. وفي 1997وفي مطلع عام 
 لفترة مؤقتةكابل رئيسا لمجلس إدارة المور في عبد المجيد القحطاني قرر المل عمر تعيين 1997

بعد وسقوطها بيد طالبان ويتكون من وستة أشخاصمنهم المل محمد رباني قبل وفاته والمل محمد
 عادت قوات طالبان إلى المناطق التي انسحبوا منها في الوليات الشمالية1998حسن.وفي عام 

 بسطت طالبان نفوذها على بعض مدن الشمال2000/1999مثل فارياب ومزار شريف وطالقان. وبين 
مثل باميان وطالقان وبادغيس. 

 عضوا برئاوسة المل محمد70 ليس له عدد ثابت وكان يضم وشكلت مجلس شورى مركزي
حسن رحماني والي قندهار.ونور الدين الترابي وإحسان ا إحسان ووسيد محمد حقاني ويار محمد

ووكيل أحمد متوكل.والشورى كما ترى الحركة معلمة فقط وليست ملزمة، وتهتم الحركة  بالمظهر
 والصور وتمنعوالغناء المووسيقىفتأمر الرجال بإطلق اللحى ولبس العمامة وتمنع إطالة الشعر وتحرم 

عمل المرأة خارج بيتها ويشرف على تنفيذ ذلك هيئات المر بالمعروف والنهي عن المنكر.كما بالعربية
السعودية 

يتكون من القائمين بأعمال الوزراء،ومعظمهم من الشباب،ويتغيرون بئاوستمرار.وأصدرومجلس وزراء 
الملمحمد عمر قرارا بدمج العديد من الوزارات خفضا للنفقات.

يضم عددا من العلماء لوستفتائهم بلمور الشرعية،ومقره قندهار موطنودار الفتاء المركزي 
. ويرأوسه ( المولوي نور محمد ثاقب.) والمولوي عبدالمل محمد عمرالحركة ومقر إقامة أمير المؤمنين 

.نظام الدين شامزي شير علي شاه والمولوي الباكستانيالعلي الديوبندي،والعالم 

 تمنح حق التشريع للشعب وليس ل. ولالديمقراطية لن الديمقراطيةترفض طالبان اوستعمال لفظ و
 هما دوستوروالسنة القرآن أو لئحة لتنظيم شؤون الدولة وترى أن دوستورترى الحركة أهمية لوضع 

.وتعتبر الحركة أمير المؤمنين بمثابة الخليفة ينتخبه أهل الحل والعقد،ول توجد مدةالوسلميةالدولة 
محددة لتولى منصب أمير المؤمنين،ويتم عزله فقط بحالة العجز أو الموت أو إذا أتي ما يخالف

 لنها تقوم على أوسس عرقية وقبلية ولغوية وهي نوع منوسياوسيةالدين.ول تسمح بتشكيل أحزاب 
العصبيات الجاهلية المر الذي تسبب بمشاكل وعداء وفرقة بين الناس

 القابعة في (مدينة باميان )البوذية ارتكب المل عمر اضافيا عندما امر بهدم التماثيل 2001وفي عام 
مدعيا بان ذلك يتعارض مع الوسلم ولم يعربالا للمطالب الدولية بعدم هدمها كونها معالم أثرية.

 يوما من تفجير المركز التجاري بنيويورك ونتيجة ضغوط من الرئيس11 اي بعد 2001  وسبتمبر22وفي 
الجمهوري المتصهين بوش البن وسحبت كل من المملكة العربية السعودية والمارات اعترافهما

بحكومة طالبان مما ترك باكستان الدولة الوحيدة التي تعترف بحكومة طالبان.

،قررالرئيس المريكي الجمهوري المتصهين  بوش البن بحجة عدم2001 أكتوبر  7وفي 
موافقة المل عمر لتسليم السعودي اسامة بن لدن رئيس مجموعات ارهابية اخرى

2016تسمى القاعدةغزو افغانستان ول زالت بعض قوات بلده فيهاحتى الن 

2001 تشرين اول 7قوات المريكي بوش الثاني تغزو أفغانستان في 
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والمارات السعودية وسحبت 2001 وسبتمبر/ أيلول 22ومن أبرز الحداث التي عرفتها حركة طالبان بعد 
 اعترافهما بحكومة طالبان،وبقيت باكستان الدولة الوحيدة التي تعترف بهاالعربية المتحدة

 بيدي تحالف قوات الشمال.ووقع الكثيركابل وسقطت العاصمة 2001 نوفمبر/ تشرين الثاني 13وفي 
من عناصر طالبان في الوسر. 

2003 اوسقط مقاتلوا طالبان مروحتين امريكيتين وفي. يناير/ كانون الثاني 2002وفي مارس/ آذار 
 صرح قائد القوات الدولية2003 جنود ,وفي وفمبر/ تشرين الثاني 4وسقوط مروحية أميركية وموت 

الجنرال الكندي آندرو ليسلي بأن حركة طالبان تسيطر على ربع مساحة أفغانستان. وفي يناير/
 جنود أجانب بمنطقة غزنيبهجوم لمقاتلي طالبان.وفي أبريل/ نيسان8 مقتل 2004كانون الثاني 

 مقتل قائد2007 مايو/ أيار 12 ومقتل وسبعة جنود. وفي أميركية هجوم للحركة على قاعدة 2004
 كوريا23 اختطفت حركة طالبان 2007 يوليو/ تموز 19حركة طالبان العسكري( المل داد ا. )وفي 

 شهدت القواتاليرو2009. وفي عام قندهار-كابلجنوبيا أغلبهم نساء بمنطقة غزني على طريق 
امريكية أشد فترة دمويه مند قدومها لفغانستان والطاحه بحركة طالبان أذ تمكنت طالبان من

السيطرة على مناطق واوسعه من أفغانستان والهجوم على عدد من المراكز الحكومية منها (وزارة
العدل،والداخليه،والسجن المركزي)،والمراكز المنيه والعسكريه بشكل دوري؛حيث أعلنت القوات

 صرح قائد2010)م. وفي عام 2001االيرو امريكية مقتل ثلثة الف جندي مند أحتلل أفغانستان عام (
القوات المسلحة البريطانية السير ديفد ريتشاردز يعترف أن دول الغرب ل يمكنها أن تهزم تنظيم

 حصل تفجير القنصليه المريكيه بباكستان2011 مايو 21القاعدة أو الفصائل الوسلمية المسلحة ,و
 هجوم على قاعدة قتل فيها خمسين جنديا أمريكيا2011 أغسطس 17 وفي 10 واصابه 2وقتل 

 توفي المل عمر 2013وفي نيسان  آخرين.100وإصابة 

المل عمر رئيس المجلس العلى الفغاني

2014ديسمبر 31و2001ديسمبر 22حامد كرزاي بين و-خامسا-الرئيس البشتوني 
،وکان والده من وجهاء طائفة بوبلزي ومساعد لمجلس الوزراءقندهار بقریة کرز بلیة 1957مواليد 

،و لقی مصرعه بمدینة کویتا الباکستانيةبالتسعينيات.وتـخرج حامد منالقرن العشرينبستينيات 
،ثم التحق بکلية العلوم السياوسية والعلقات الدولية فيكابولمدروسة محمود هوتكي البتدائية في 

.وبعد مجیءالغزو السوفيتي لفغانستان إبان باكستان حيث أنهی دراوسته واشتغل بمدارس الهند
 شاركطالبان صارمساعدوزیر الخارجية.ومع انهيار حكومة 1996حکومة المجاهدین الفغان عام 

 من الصوات55 تم أنتخابه رئيساا للجمهوریةبنسة/ 2004.وفي عام حركة طالبانبحملة إوسقاط 
 2014بالنتخابات الرئاوسيةوحكم حتى عام 

,,2014أشرف غني أحمد منذ أيلول-ر  الرئيسو-وسادوسا-

/1973ودرس بمدارس كابل وحصل على درجة امتياز بعلوم الجتماع وبين1949مواليد 
 ) وبين1977 بجامعة آرهوس بالدنمارك (1977 صار مدرسا بجامعة كابول وفي عام 1976

بجامعة كاليفورنية،وكانت أبحاثه تتمحور حول بناء الدولة والتحول الجتماعي1991/1983
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 ثم اعتقال  معظم الذكور من عائلته حيث كان هو بالوليات المتحدة.1978وفي عام 
بجامعة كولومبيا وحصل على درجة الدكتوراه بالنثروبولوجيا الثقافية .ثم عمل مدرسا

بجامعة كاليفورنية وصار معلقا بالغتين الفارسية والبشتونية باذاعة البريطانية  بي بي
فقط3،شارك أشرف غني بالنتخابات الرئاوسية وحل  رابعاا وحصل على/2009وفي مايو سي بلندن 

2010وفي عام . ورمضان بشار دوست،عبد ا عبد ا،وحامد كرزايمن أصوات الناخبين.بعد 
 مفكر عالمي 100صنفته مجلة السياوسة الخارجية من بين أفضل 

زلماي و عبد ا عبد ا مرشحاا للرئاوسةونافسه كل من 11 كان واحد من 2014وفي انتخابات عام 
ا لمنافسه عبد ا عبد ا الذي32 وحل ثانياا بعد حصوله على /روسول .من أصوات الناخبين خلفا

ا لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 45حصل على / % من الصوات،خاضا جولة ثانية في50 ونظرا
.من الصوات،إل أن عبد ا56 يونيو. وأظهرت تقدم أشرف غني على منافسه بعد حصوله على/ 14

عبد ا رفض العتراف بالنتائج لما وصفه بحدوث عمليات تزوير مكثفة. وبعد أشهر من الزمة وتدخل
، اتفق المرشحان على اتفاق اقتسام السلطة بينهما وبموجبهجون كيريوزير الخارجية المريكي 

يلعلن فوز غني بمنصب الرئاوسة ويلسند لمنافسه عبد ا منصب (رئيس تنفيذي) وأنيطت به
ا لبنود التفاق.فأعلنت لجنة النتخابات فوز أشرف غني بمنصب رئيس البلد صلحيات واوسعة وفقا
بدون تحديد هامش الفوز أو نسبة المشاركة بالنتخابات أو عدد الصوات المزورة التي تم إلغاؤها

.وأدى أشرف غني اليمينالمم المتحدةبعملية التدقيق المكثفة لكل الصوات التي جرت بإشراف 
ا للبلد في  . 2014 وسبتمبر 29الدوستورية رئيسا

 التفاقية المنية2014 سبتمبر 30وفي اليوم الثاني من رئاسته،وقع اشرف غني في 
 التوقع عليها وتسمح للوليات المتحدةحامد كرزايمع الوليات المتحدة التي رفض سلفه 

.مع خفض تعداد القوات المريكية2015بإبقاء مجموعة من قواتها في البلد بعد نهايةعام 
.2016الف ويخفض للنصف بنهاية 10 ألفا إلى 30من 

وعبد ا يتوسط  أشرف غني جون كيريوزير الخارجية المريكي الدمقراطي الصهيوني 
 لحل أزمة النتخابات الرئاسيةبينهماوساند الول على الثاني 2014 في يوليو عبد ا

ظهر اليمني السعودي السعودي (اسامة بن لدن2011/1984 -جماعة القاعدة-بينXIو
 لستة عشراخا ولبي مليارديير من الستثمار بالعقارات التي انتشرت بدول1957مواليد 

الخليج بدل من بيوت الطين والشعر وحصل بن لدن على بكالوريوس اقتصاد من جامعة
الملك عبد العزيز بحدة وصار يشرف على استثمارا ت والده وتقرب من الحركات السلمية

التي تقربت منه ومثلها فعلت الستخبارات المريكية والصهيونية من خلل معلمه
 ) وانظم له الخواني الطبيب1989/1941الروحي ا العميل الفلسطيني (عبد ا عزام

ال مصري (ايمن الضواهري) واوحي لهم وبمساعدة المخابرات السعودية بئان الوقت قد
حان لتشكيل منظمة ( جهادية اسلمية بئاسم القاعدة)  للقتال ليس بفلسطين ول ضد

النظمة الرجعية بالخليح بل ضد السوفييت بئافغانستان واستجابت لهم المخابرات
المريكية والسرائيلية بالتسليح وحشدوا ما ل يقل عم خمسة الف شاب افغاني

وباكستاني وعربي من فلسطين والسعوديةوالكويت ومصر والجزائر وغيرها وساهموا
باسناد مقاتلي القبائل ضد السوفييت الذين واجهو اوضاعا سيئة اقل مرارة من العدوان

بقرار من اخر رئيس للتحاد1989المريكي على فيتنام واضطروا للنسحاب نهاية عام 
كما حصل الدي شعر بان بلده تورطت بحرب ليست طرفا فيها Gorbachevالسوفياتي  

للمريكان والوربين بكورية وفيتنام
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 قرر الرئيس الدمقراطي باراك اوبما الشراف من مكتبه على عملية2011 مايس2وفي 
اغتيال اسامة بن لدن الذي ادعى بانه وراء تفجير الطائرات ضد المركز التجاري بنويورك

وتفجير2003 و تفجير السفارة المريكية بتنزانية الفريقية لعام 2001 ايلول 11في 
 وصار ينسب لنفسه كل ما يسيئ للعرب2005 وتفجيرات لندن عام 2004قطارمدريد عام 

والسلم  كما ان القوى اليرو امريكية صارت تنسب له كل العمليات الجرامية التي تجري
بئاسم السلم والمسلمين بئاوربة والوليات المتحدة حتى تلك التي تقوم بها جماعات
ارهابية محلية ورميت جثة بن لدن بالبحر انهائا لسطورة كاذبة اسمها منظمة القاعدة

الرهابية وبقي خليفة بن لدن الطبيب المصري انور الظواهري الذي تحطاه الزمن بظهور
 اسامة اخر بئاسم (ابو بكر البغدادي )الذي يقود ما يسمى خلفة دولة2014عام 

اسلمية سنية تهدف لهدم كل تراثات العرب التي سبقت السلم بقرون كثيرة واغنته
فكرا وجغرافية وتاريخا وتلغي كل المذاهب غير السنية والديان غير السلمية مستعينة

بئاحدث التقنيات اليرو امريكية وصهيونية وتناغمها حركات رجعية اخرى بسورية ومصر
وليبية ونيجيرية وباكستان ومالي والجزائر وتشاد والعديد من الدول السلمية التي

تواجه حروبا تتعلق بالهويات العربية والسلمية ذاتها وليس فقط ببحارها وثرواتها
المتعددة التي ل تقل عن نفوطها 

-الحزاب بافغانستان XIIو

التحاد بدعم من  شيوعيالحزب الدمقراطي الشعبي كحزب تئاسس 1965في عام 
 على النقلب ضدمحمد داود خان احد البلدان الموجاوره لفغانستان وساعد السوفييتي

,وصار ضده فلحقت الحكومة الشيوعيينجمهورية أفغانستان وأسس محمد ظاهر شاهقريبه 
 أسس الحزب الشيوعي1978وقطعت علقاتها مع التحاد السوفييتي وفي سنة 

جمهورية واسسوا محمد داود خانالفغانستاني حركة الضباط الحرار وتمكن خلع الرئيس 
حي صار حزبا ممنوعا من النشاط 1979لدمقراطية حتى عام أفغانستان ا

برئاسة الجنرال الطاجيكيAlliance du   Nordتئاسس تحالف الشمال 1979وفي عام 
Ahmed Chah Massoud وكان2001م واغتيل في ايلول 1953 مواليد مقاطعة بنجشير عام 

يجيد الفارسية لغته الم والفرنسية التي اتقنها بالمدرسة الفرنسية بكابول وكان
برهان الدين وظمت 1969عضوابالجمعية السلمية التي اسسهاعبد الرحيم نيازي عام 

حكمتيار  وقلب الدين  رباني

قاسيم فهيم  محمد  وا عبد ا  عبد كماتئاسس مجلس شورى الوليات التسع وضم  
وشاركسياف   الرسول  وعبد خان  إسماعيل  والرشيد دوستم  عبد  وقانوني  ويونس 

باني رئيسار  الدين   برهان بالمقاومة حتى هزيمة السوفييت وتنصيب  

) من قبل أحزاب التحاد السلمياتفاق بيشاور،تم توقيع (1992 نيسان 24وفي 
لمجاهدي أفغانستان السبعة وحزب الوحدة الشيعي والحركة السلمية لتشكيل حكومة

برهان الدين،) وتبعه ولمدة أربعة أشهر (صبغة ا مجدديلمدة شهرين برئاسة  (
لذي كان احد الموقعين على التفاق ومنحكمتيارا.) ولكن الحزب السلمي بقيادة رباني

 رئيسا واجتمعتربانيالموالبن للمريكان وباكستان هاجم كابل وانهارت التفاقية،وبقي 
اتفاقية إسلم أباد) بباكستان وتم توقيع( إسلم أباد في 1993 اذار 7الحزاب مجددا في 

 الممول المالي الكبر على القوى المتصارعة القريبة من المريكانالسعوديةشاركت يها 
وباكستان ونصت على أن يتم ايقاق القتال وان يبقى الرئيس رباني رئيسا للدولة لمدة

 شهرا،وان يتولى قلب الدين حكمت يار رئاسة الوزراء،ولكن التفاقية لم تنفذ بسبب18
اندلع القتال من جديد بين رباني وحكمتيار بسبب التهامات المتبادلة بين الحزب

السلمي والجمعية.

 برئاسة البشتونيLes Talibans نطالبا ظهرت حركة / منظمة 1994وفي تشرين الثاني 
 وسيطرت على معظم ساحات الصراع ضد رباني وحكمت يار1960الملعمر مواليد 
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http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D8%AE%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF_%D8%AE%D8%A7%D9%86
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وغيرهم وهي ولتئاثيرات مالية سعودية ليس لديها برنامج حكم حضاري واضح بل
شعارات متشددة ومتخلفة ضد كل ماهو نافع لتقدم المجتمع الفغاني وخاصة ضد تعليم

وعمل المرئة وعدم التسامح مع الديان والقوميات والطوائف الخرى وقاموا بتحطيم
تماثيل  بوذية موجودة ببعض مناطق افغانستان بقرون سبقت السلم .علما بئان

الفاتحين العرب الوائل لم يحطموا اهرامات مصر او فلسطين او اثار العراق 

كما ان محمد عندما حطم عددا من الصنام المحلية بمكة كانت اصناما يعبدها ابناء قومه
وليست اقوام اخرى .كما ان السياسة الطالبانية الهوجاء والرعناء هي التي سهلت

للقوى اليروامريكية والصهيونية ان تصور السلم كله وليس السلم الفغاني وحده
على انه اسلم متطرف ومتعصب وارهابي 

 فرضت حركة طالبان نفسها الحاكمة للبلد بإزاحة رباني وحكمتيار الذي1996وفي عام 
 أيضا تقضي بالعمل المشترك واقتسام السلطة.غير1996وقع مع رباني اتفاقية عام 

انهما لم يستطيعا الصمود امام توسع حركة طالبان التي كان يساندها ابن لدن بالتمويل 

 ذيSebghatullah Sanjarالفغاني بقيادة  تئاسس حزب الجمهورية 1999وفي عام 
توجهات علمانية حيث اعتمد العلن العالمي لحقوق النسان الذي اعتمدته المم

adopté comme programme والذي كتبه يهود وصهاينة وجاء لمصلحتهم..1948المتحدة عام 
politique la Déclaration   universelle des droits de l'homme .

Président  Burhanuddiبرئاسة الرئيس الفغاني  الوطنية  تئاسست الجبهة2006وفي عام 
n Rabbani. تحالف واسع منune vaste coalitionرا من العناصر من ابناء القبائل  ظم كثيde

divers groupes sociaux et ethniquesالتي قاتلت الغزو السوفياتي وقسم من اعضاء الجبهة 
Beaucoup de ses membres étaient.. anciens membres du Front islamiqueالسلمية الفغانية

uni..   وبعض القيادات الشيوعية والماركسية على انها ملحدة وعميلة 
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 Turquieلسياسة بئالمبراطورية العثمانية و-اChapitre I1I الفصل الثالث 

 للعرق الصفرالثنيية ينتسبون من وجهة النظر التراك-العثمانيون قوم( سللة ) من 1
الذي ينتسب له المغول والصينيون وغيرهم من شعوب اسية الشرقية والوسطى في

 غرباوانشطروالقبائل وعشائر منهاوبحر قزوينالبوادي الواقعة بين جبال آلطاي شرق ا 
م بعهد زعيمها (كندز ألب) للمراعي الواقعة1229)،التي نزحت عام Qaiiعشيرة (قايي

 علىجنكيز خان عندما استولى المغول بقيادة أرمينيةب(مدينة خلط شمال غرب 
نهر.ودحر السلطان الخوارزمي جلل الدين ثم انتقلت العشيرة لحوض خراسانمقاطعة  

 ( اوسية الووسطى /تركية الحالية )ويمرشرق الناضول،جنوب جبال طوروسينبع من .الذي دجلة
) ويصب بهفيش خابور عند بلدة( العراق ثم يدخل القامشلي كم باراضي مدينة 50سورية بطول ب

منونهر ديالى وعندما يدخل الراضي العراقية عدة روافد قادمة من ايران شرقا وهما نهراالعظيم،
 ووسط العراق الكوت،وعندما يصل لمدينة والزاب الصغير،والزاب الكبير،الخابورتركية شمال منها روافد 

 ثم يتوحدان من جديد بنهر دجلة الذي يلتقي بشقيقهوالدجيلة نهرالغرافيتفرع دجلة لفرعين هما 
،/ الفاروسي الخليج العربي الذي يصب بشط العرب ويكونا معا العراق جنوب القرنة عند الفراتنهر 

 حكم فيها اكثرمن ستة1923/1281-ان المبراطورية العثمانية التي عاشت بين 11و
وثلثين سلطانا وخليفة تنفدوا بئاسية الصغرى/ الناضول ومدوا نفودهم بعهد اول

 ب(معركة1389 واستشهد عام 1362 حكم عام Murad Iسلطان شهيد فيهم وهو 
كوسوفو ) بعدان ظمن نفود بلده على معظم دول اوربة الجنوبيةبما فيها اليونان وقبرص

ومقدونية والبانية والبوسنة /هرسك وكوسوفو وصربية وسلوفينية والجبل السود
ورومانية وبلفارية وهنغارية التي اطلقوا عليها دول (البلقان) اي دول ذات الجبال الخضراء

 فيما استمر نفودهم1912/ 1389/ المخضرة حيث بقي نفودهم السياسي بئاغلبها بين
اللغوي والديني على البانية والبوسنة و/هرسك وكوسوفو حتى الن مع وجود اقليات

اسلمية قوية بالدول الوربية الجنوبية الخرى منها اليونان وقبرص اضافة لرمينية
وجورجية ورومانية وبلغارية وجزيرة القرم بغيرها 

 
م1383السلطان مراد الول استشهد بمعركة كوسوفو عام 

تعرض العثمانيون لول انتكاسة على يدي المغولي تيمورلنك الدي اعتقل سلطانهم-I1Iو
1402 وقبض عليه عام 1389الرابع ابن الشهيد مراد الول وهو بايزيد الول حكم عام

ب(معركة انقرة)ووفاته بالسجن بالعام القادم .

م قد1481 /1451كان السلطان الثامن محمد الفاتح حكم بين1453مايس 29 -فيIVو
تمكن من اسقاط القسطنطينية عاصمة المبراطورية البيزنطية فيما عاصر سلطانهم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AC%D9%8A%D9%84%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1_(%D8%AF%D8%AC%D9%84%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B4_%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%B4%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%B6%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%AC%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%AC%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%B2_%D8%AE%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D9%82%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83


بم سقوط اخر وجود اسلمي بغرناطة 1512/1481التاسع بايزيد الثاني حكم بين
zبين يدي ايزابيل وزوجها فردينانداللدان امرا بحارهما1492تموز عام 10 في اسبانية 

كريستوف كولومبس ليركب المحيط الطلسي مثلما ركبه بحاره بنفس العام بحارة
برتغاليون ليكتشفوا قارات اخرى هي امريكة الشمالية والجنوبية واسترالية التي وصلها

النكليز والرلنديون قبل غيرهم .فيما بقي التراك ينشطون باسية افريقية العربية 

 

م1453السلطان محمد فاتح القسطنطينية عام 

1566/ 1520 بعهد سلطانهم العاشر سليمان الول الملقب القانوني حكم بينVو
وانشغل بهيامه بزوجته الثانية ( هيام ) الصربية الصل التي التي فضلها على زوجته

العثمانية التي قتل ولدها ( مصطفى )حيث سيطرت عليه وعلى اخواته وازواجهن
وابعدت مصطفى ولده البكر عن ولية العحكم لصالح ولدهامحمد.كما يشير المسلسل
التلفزيوني التركي بعنوان (حريم السلطان ) ثم بدئا بغزوات ضد بعض مقاطعات شمال

Charles Quintومع المبراطور الروماني الجرماني  افريقية ودخل بصراع مع البابوية 
 الدينيةThe Capitilationsومنحه ما سمي بالمتيازات Francos Iوتقرب من ملك فرنسة  

والحقوقية للشراف على ما يسمى( القليات المسيحية العربية بالشرق العربي
السلمي )الذين صاروا كئانهم غرباء بئاوطانهم وطابورا خامسا خاصة وان بريطانية قد

على امتيازات مماثلة وتبعتها روسية بالنسبة1529حصلت منه هي الخرى عام 
للورذودوكس العرب ثم للوليات المتحدة لحقاللتدخل بشؤون البروتستانت العرب مما
وسع من هذه المتيازات التي تحولت لسياسيات  واستعمارية ضد العرب المسيحيين

والمسلمين والمسلمين الكراد  والركمان والبربر وغيرهم  

 

م عاصر هيمنة1730/1703ان السلطان الرابع والعشرين احمد الثالث حكم بين -كما VIو
السطول البريطاني على السطول البحري السباني الدي كان يسمى السطول الذي

 وحتى الن1713 واحتلت بريطانية مضيق جبل طارق عام L' Aramadd/indefendableليقهر
مما اوجد حصارا بحريادائما اسباني / بريطاني وفرنسي ضد شواطئ دول افريقية

الشمالية وهي موريتانية والمغرب وتونس والجزائرحيث تعاني منه جميعها حتى بعد
استقللتها السياسية وتبعيتهاالقتصادية والثقافية لهذه الدول ولم تنقذها المحاولت

العثمانية لفرض هيمنتها الضرائبية عليها بئاسم الدين  



 غزو1754/1730 عاصر الخليفه /السلطان محمود الول بين1715 عام -فيV1Iو
بعد ان قسمتها وجزئتها لعدة1947بريطانية لشبه القارة الهندية وبقيت فيها حتى عام

من اراضيها50دول منها سيلن وبوتان والنيبال وباكستان وبنعلدش ولم يبق للهند ال /
وتراجع لغتها الوطنية السنسكريتية لصالح النكليزية.مثلما فرضت بريطانية منذ عام

الذي يربط بجرLe Detroit de Bab AL Mendib نفوذها على مضيق باب المندب 1839
الحمرمن جهة الشرق والخليج الفارسي العربي وتتشاطئا عليه كل من اليمن ونجد

والحجاز ومشايخ قطر والمارات والبحرين ويرتبط ببحر عمان حيث سلطنة عمان ومنها
حيث بلد فارس التي خضعت هي الخرى بئاواخر عهدDetroit d'Hurmozeلمضيق هرمز 

الصفويين مع وليات/ مقاطعات شبه جزيرة العرب للهيمنة البريطانية بظل تواجد عثماني
تحت النفوذ1517رمزي ( ديني ) باليمن خاصة ببعض القبائل فيما بقي العراق منذ عام 

 1917العثماني وتنافس بلد فارس  وبريطانية التي احتلته عام 

م عاصر حرب1774/1757ان السلطان السابع والعشرين مصطفى الثالث بين -V11Iو
وكانت1776 /1774تحرير واستقلل الوليات المريكية الثلثة عشرمن بريطانية بين 

فرنسة والمغرب وسلطنة عمان من بين الدول التي اقامت علقات دبلوماسية وتجارية
من العالم 4/3معها نكاية ببريطانية التي كانت تهيمن تجاريا وثقافيا على 

م اندلع الثورة1789/1774عاصر السلطان الثامن والعشرين عبد الحميد الول بين-IXو
م الملك لويس السادس عشر وزوجته واطفالهما1792واعدمت عام1789الفرنسية عام 

1776وتبنت الشعارات الماسونية التي انتشرت بالوليات المتحدة قبيل استقللها عام 
حول مفهوم المواطنة بدل من الرعية وشعارات الحرية والمساوات والخاءالتي استفاد

منه البروتستانت على حسابالكثرية الكاثوليكية وكذلك القلية اليهودية الفرنسيةوالقوى
المتعلمة والبرجوازية والحرفية الصغيرة التي بدئات تظهر بفرنسة على غرار ظهورها

The Big Charterمكاسبا برلمانية 1258السابق ببريطانية التي حققت فيها منذ عام 
وتئاكيد دولة القانون وحماية المواطن من التعسف والستبداد به فيما بقيت الدولة
العثمانية (تعثمن بنظامها الستبدادي) وتهيمن بقوة السلح على ولياتها الوربية
1775والسيوية والفريقية مما ادخلها بحروب داخلية معها وحروب ضد روسية منذ عام 
التي هيمنت على الوليات السلمية بئاسية الوسطى (اوزبكستان وطاجكستان

وتركمانستان وطبرستان واذربيجان والشيشان وقرقيزية وجورجية والقرم وغيرها فيما
1875 تتنفذ بالجزائر بشمال افريقيةوبريطانية تتنفذ منذ عام 1830بدئات فرنسة منذ عام 

1881 بتونس وايطالية منذ عام 1881بمصر وشبه جزيرة العرب وتبعها فرنسة منذ عام 
بئاحتلل ارتيرية وجزئا من الصوماللذي خضع لنفوذ بريطانية وفرنسة ايظا (جيبوتي )قبل

 ليبية علما بئان اسبانية تحتل منذ ان حررت1943/1911ان تحتل ايطالية عام بين 
 الشواطئ التي عبر منها1492الندلس من اخر وجود عربي اسلمي بالندلس عام 

طارق بن زياد وموسى بالنصير للندلس لكي يمنعوا تكرار تلك التجربة المرة بالنسبة لهم

 

 عاصر غزو نابليون الول لمصر عام1807 /1789ان السلطان سليم الثالث بين -كما Xو
 ووصل لضواحي فلسطين وقاد حروبا ضد كل من ايطالية والنمسة / هنغارية1789

والممالك الجرمانية بقيادة بروسية وفرض حصارا شامل وطويل ضد بريطانية وغزا روسية
دون ان يتحرك السلطان ويعيد بعض ما فقدته بلده من نفوذ بحري وتجاري وجغرافي

بئاوربة الجنوبية 



وعاصر سقوط نابليون1839/1808 خليفته السلطان محمود الثاني حكم بين -وبعهدXIو
1814لعام Le Congres de Vienne ومشاركته بؤتمر فينا1914الول بمعركةواترلو عام 

 ومستشارةGulliume Iلتحجيم نفوذ فرنسة لصالح بروسية اللمانية برئاسة المبراطور 
Bismarkوالمبراطور النمساوي الهنغاري فرانسوا الول ومستشاره مترنيخMeterniche

ليكون ملكا Louis XVIIIباعادة 1820/1760 بين George IIIونجاح بريطانية بعهد الملك 
 تموز5الذي قام في 1830/1824 بين Charles X  وخلفه 1824 /1814على فرنسة  بين 

 لصالح الجمهورية1848واسقاطه عام 1830 بين Louis Philippeغزو الجزائر وخلفه 1830
1901/1837بين  Victoriaالثانية بقيادة نابليون الثالث فيما احتلت بريطانية بعهد الملكة 

 وهو اهم ميناء حيوي للشرق العربي الفرو اسيوي الشمالي1839ميناء عدن عام 
الغربي الدي يربط بين بحر عمان والبحر الحمر وهو ما يسمى القرن الفريقي حيث

يمكنها ان تدهب شرقا عند ملتقى ميناء مسقط حيث المحيط الهندي والخليج الفارسي /
العربي / السلمي حتى البصرة وعبادان وغربا حتى مصر والبحر المتوسط ,,كما ناصب

الذي اراد1848/ 1805السلطان محمود الثاني العداء لوالي مصراللباني محمد باشا بين
ان يجري اصلحات ادارية وقانونية ومالية وثقافيةبمصر وبلد الشام وشبه جزيرة العرب
حيث تحالف السلطان محمود الثاني مع كل من النكليز والفرنسيين والروس لمقاتلته

 بينCathrine IIوصار هو الخر ضعيفا حيث خسر بعدة معارك تجاه القياصرة الروس 
 و1825/1801 بين Alexandre Iو  1801واغتياله عام 1796 بين Paul Iو  1796/1762

Nicolas I و1855/1825 بينAlexandre II الدين هيمنوا على بلدان1881/1855  بين
على1850/ 1770القوقاز واسية الوسطى والبحر الوسد وبحر قزوين حيث استولوا بين  

كل دول اسية الوسطى والقوقازالسلمية بعد ان دخلت بسبعة وعشرين حربا منها
 حربا ضد الدولة العثماني,وبعهد السلطان محمود الثاني نالت20سبعة ضد ايران و

 بدعم روسية وفرنسة وبريطانيةالتي حلت محل العثمانيين1830اليونان استقللها عام 
بشواطئ اليونان وقبرص فيماخضعت الجزائر للحتلل الفرنسي  

 بلغت الدولة العثمانية مرحلة من1861 /1839عبد الحميد الول بين-بعهد السلطان XI1و
 لقب ( الرجل1881/1855حكم Alexandre IIالضعف والتحلف حسث اطلق عليها القيصر 

 ))ودعا كل من بريطانية وفرنسة لتقاسم ماL' Homme Malade/ Humain Seckالمريض
 اصلحات ادارية وعسكريةودستورية1856و1839بقي منهافاصدر مضطرا بعامي 

)الذي يحدد والمشروطية اي الدستورTanzematsخجولة ومحدودة سميت ( تنظيمات 
قليل من صلحياته فلم يقبل به لنه يرى بنفسه سلطانا / خليفة مخول من السماء  فلم

يستمر الدستورطول.,كما كان عبد الحميد غائبا ماليا واداريا عن مشروع شق قناة
75 والذي اضطلعت به شركة فرنسيةوساهم به بنسبة /1869/1856السويس بين

بعهد الملكة فكتورية ورئيس وزرائها1875خديوي مصر واستحوذت عليها بريطانية عام 
1863/1854اليهودي اليطالي الصل دزرائيل وبعهد الخديوي سعيد حكم بين 

وبعهد السلطان عبد الحميد الول تشكلت اول منظمة سرية عثمانية1861وفي عام 
ماسونية/ اصلحية باسم (تركية الفتاة ) على غرار منظمة ( اليونان الفتاة ) التي حققت

 ومنظمة (ايطالية الفتاة) التي وحدت المالك اليطالية عام1829استقلل بلدها عام 
ودعت هذه المنظمة1871 والمانية الفتاة التي حقتت الوحدة اللمانية عام 1870

العثمانية لتحقيق اصلحات مالية واداريةول مركزية وستورية (مشروطية )وقادها
 وبقيت حتى1881الصهيوني المسلم مدحت باشا الذي اغتيل منفيا بمدينة الطائف عام 

The Union and Progress حيث حل محلها حزب قومي طوراني متعصب بئاسم 1908عام 
Partyحاول التنكر وعدم العتراف بحقوق القوميات والقليات الدينية التابعة للدولة 

العثمانية التي كانت تسير من ضعف لضعف على كل الصعدة .

,,1909 وعزله 1876السلطان عبد الحميدالثاني حكم بين -X1IIو
عبد المجيد الول للسلطان إوسطنبولب قصر جراغانبهجري ـ   1258 شعبان م/1842ايلول  فيولد-1

كبيرة(بروستو هانم)( فرعته العاشرة من عمرهب التي ماتت وهو ) الشركسية" تيرملجگان(والسلطانة 
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ن حياته معاما لمدة ثمان وعشرين السلطانة الموتقلدت مقام  )المحظيات

 وبعضا الفرنسيةوالفاروسية العربية الخط وتعلم والمووسيقى  هجري بدئا يدرس 1266م/1850-منذ 2و
من علوم السياوسة والقتصاد,

منها لكل ومصرزيارة إلى بمع وفد عثماني اروسله والده عبد المجيد 1867اب 7 حزيران و21-بين3و
رنسة وبلجيكة والنمسة / هنغارية والبمراطورية اللمانية والمملكة المتحدة البريطانيةفمن 

.فرووسيةوكان محبا لل النجارة امتهن-4و

  ،الشاذلية كان كثير التردد على الجوامع وخاصة برمضان وتقرب من متبعي الطريقة الصوفية -5و

نها تدعوا لصلحات اوساوسيةا تركها بعد أن أكتشف و جمعية العثمانيين الجدد -وساهم بتئاوسيس 6و
بالسلطة 

 امرئة وله13- تزوج هو الخر مثل الغالبية لعظمى من الخلفاء العرب والمسلمين بعدة نساء بلغن 7و 
 بنات 9 ولدا و17

وتوجه،مراد الخامسخلفاا لخيه السلطان م/شعبان 1876في اب تولى عبد الحميد الحكم - 8و
السيف السلطاني وفقه مفتي السلطة قلد حيث ،أبو أيوب النصاريضريح وسلطاني لموكب ب

،عبد المجيد الول والده السلطان قبر ثم زار،فتح العثمانيون القسطنطينية أن منذ المتوارثة التقاليد
عبد،ثم قبر عمه النكشارية مبيد محمود الثانيقبر جده و،إوسطنبول فاتح محمد الثانيثم ضريح 

بازمات مالية كبيرةمر المبراطورية تبويع عبد الحميد الثاني بالخلفة  كانت -عندما 9و.العزيز الول
) بعد ان اوستقلت منذ  البلقان وحركات انفصالية فيما تبقى من المقاطعات العثمانية باوربة الجنوبية(

 قيصر رووسية1853. الذي اطلقه عام رجل اولبة المريض)كيةر(ت اليونان وشيوع شعار 1830عام 
Nicolas I ودعا بريطانية لن تشاركه لتقسيم ما بقي منها فعارضته1855وانتحاره عام 1825 حكم بين

بريطانية أمام تحالف ةرووسيلندحار التي قادت  بما وسمي بحرب القرم  1853بل شاركت ضده عام 
ويعتقد العديد من المؤرخين 1861/1839وفرنسة مع السلطان العثماني عبد المجيد الول حكم بين 

بمعركة قتل نفسه  حيث  مات مسموما إثر ورود أخبار هزيمة الجيش الرووسي بان نيقول الول 
1861. فيما خلف السلطان عبد المجيد عامألكسندر الثاني القيصرأبنه 1855عام وخلفه  ) إفباتورية(

 1909/1876 ومن بعده عبد الحميد الثاني بين 1876/1861ولده عبد العزيز الذي حكم بين 

 توحدت الممالك اللمانية بامبراطورية واحدة برئاسة غليوم الول1870-في عام 9و
وتبعتها بالعام التالي الوحدة اليطالية برئاسة الملك عما نوئيل الول 

اضطر السلطان عبد الحميد  عزل الصدر العظم1978شباط 13و 1876اب 31-بين10و
 عقد (مؤتمر1876كانون الول 23(رشدي باسا ) وتعيين (مدحت باشا)بوقت تم فيه في 

ترسانة وهو مبنى نظارة البحرية )على خليج اسطانبول المؤتمر الول والثاني بعدخمسة
ايام بنفس الشهر والمكان وظم ممثل عن كل من روسية وبريطانية وفرنسة والنمسة

والمانية لحل ما سمى بالحرب بين الدولة العثمانية وولية صربية ذات الغالبية
الورذودوكسية التي كانت تساندها روسيةوحصلت فعل على انفصالها رغم معرضة

عنمن وقت طويل التى كانت تبحث الدولة العثمانية التي دخلت مرغمة بحرب ضد روسية 
جديدة لتحقيق المزيد من الهيمنة على ما بقي للدولة العثمانية من نفوذ بئاوسية الووسطىذريعة 

والقوقاز والبحر الوسود و باوربة الجنوبية البلقانية 

1876 كانون اول 23و مؤتمر تروسانة باوسطانبول في مندوب

وبالفعل فقد بعيد فشل فشل مؤتمر ترسانة  الذي لم توافق فيه الدولة العثمانية على
حرب1878 مارس 3و 1877نيسان24انفصال ولية صربية الورذودوكسية اندلعت بين 
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حربوسترداد الراضي التي خسرتها أثناء التي ادعت بانها تريد اجديدة بين الدولة العثمانية ورووسية 
إوسطنبولضاحية غرب  وهي St Stefana بتوقيع معاهدة 1878مارس 3 وانتهت في 1954عام ل  القرم  

.بالقوقازاللتان كانتاوباطومي،قارصومقاطعتي لبحر الوسود،اعادترووسية هيمنتها على االتي بموجبها 
دلتا الدانوب في بودجاكعن منطقة ايظا التي أجبرها الروس على التخلي (ة  لمارات رومانيتابعتين

(ان كانا خاضعان لها بين بعد والجبل الوسودصربية واضطرار السلطان عبد الحميد للعتراف بكل من 
وجبال البلقان الدانوبالدولة البلغارية بين نهر كما اوستقلت ولية بلغارية وتئاوسست ،)1396-1878

معاهدةكما ان ،)ة الشمالية التي أعطيت لرومانيدبروجةوعاصمتها صوفية فيما اوستقطعت منها (
1854التي اعادت هيبة رووسية التي فقدتها بحرب القرم لعام المعاهدات )تعتبر من وسان اوستيفانو (

حيث حصلت على ما يسمى (المتيازات ) التي وسبق لفرنسة بعهد ملكها فرانووسوا الول ان حصلت
بمن السلطان وسليمان القانوني بشئان رعاية (كاثوليك المبراطورية العثمانية )1525عليها عام 

تفجير الدولةل ) العثمانية(اورذودوكس المبراطوريةدخال إصلحات على أوضاع وفرضت بدورها شروط ا
لوربي المريض )وهيا  رجل ال(صاروا كلهم يتمنون التعجيل بموت هذه العثمانية من الداخل بحيث 

 حيث لم تتوفر لمسلمي رووسيةالدولة العثمانية لئاخذ كل منهم ما يمكنه مما بقي لها من ممتلكات
الكبرىرغبة الدول الوربية ول بقية الدول الوربية حقوقا وامتيازات مماثلة لمسليمها مما يعني 

للقضاء عليها,

هجري وبعد بعيد اندحاره بالحرب تجاه رووسية اعتبر بان دعاة الصلح غير1294م/1878-في عام  11و
قادرين على حماية البلد قررالسلطان عبد الحميد حل مجلس  المشروطية الول  الذي افتتحه قبل

 حيث ظهر ما وسمي ب(المشروطية الثانية1909عامين ووسيبقى معطل حتى اوسقاطه عام 
م ي ثغضب في حينه خصومه بالداخل وبالخارج1920( مجلس المبعوثين الذي اوستمر حتى عام 

  جرغان) مقررواقتحموا( قص ) لقيادةمجموعة علي وسعاويوخاصة بريطانيةالتي حرضت العثماني (
بدلا منه ولكن هذه المحاولة باءتتنصيبه شقيق عبد الحميد بقصد  المخلوع مراد الخامس السلطان

ميت (واقعة أو حادثة جراغان متمرداا وجرح 23 هو مع حيث قتل) أو واقعة علي وسعاوي بالفشل ووسل
كوبذل,بالعدام, احكم اي منهم بحق يصدر لمي عرف مجلس من قبلوحوكم الكثيرون منهم  15منهم 

 خلع عمه عبد العزيز واخيه مراد الخامس 1876عام د عبد الحمي  نجح

 امبراطورية ذات طبيعة حربية مع اقتصاد زراعي بدائي وتجاريواستمر عبد الحميد يحكم 
غير متطور تنقصه المواصلت المتنوعة للمبادلت الداخلية بين وليات الوطن الواحد وبينه

 الخدمات الصحيةوانعدام ظموبين وليات اخرى وعدم انتشار التعليم الولي والمتخصص  
 ببعض75 / 60مع غياب الصناعة المتوسطة حيث ارتفعت البطالة بنسب تتراوح بين 

وولياتها السلمية العربية خاصة مع وجود طبقة تجارية متنفذه من بعض العثمانيين
المرتبطين بالسلطان وحاشيته من الرجال والنساء ( الغوانم والخواتين واكثرهن من

الرمنيات واليونانيات والقبرصيات والبوسنيات والصربيات وعدد من التجار اليهود
والمسيحيين العرب وقلة جدا من العرب المسلمين فتحولت الدولة العثمانية لدولة
تستورد الكثير جدا مما تحتاج ليئاكله ويلبسه رعاياها وتشتري من خصومها معظم
ماتحاربهم به.وتبتعد عن شعوبها من خلل الستبداد والتخلف والبدخ وكثرة الفساد

الداري والخلقي بظل مباركة الغالبية العظمى من رجال الدين الجهلة ونصف الميين
وعلى رئاسهم (مفتي الديار السلمية او شيخ السلم) القابع بئاسطانبول وهو

بمستوى البابا حيث كان يقررليس مع مع الشمس والقمر ول مع ا بل مع السلطين
وحريمهم متى ستكون ايام الصيام و الفطار و الحج الكبر ويوم النحر و ليلة القدر.

تم انعقاد( مؤتمر برلين) الذي حظرته بالضافة للمانية رووسية1978 تموز 13حزيران و 13بين 12و 
وبريطانية وفرنسة والنمسة وايطالية واليونان والدانيمارك والدولة العثمانية واكدوا على اتفاقية

 مادة وسمحت باوستقلل بلغارية و لنكلترة61(وسانستيفانو ) ووضعوا ( معاهدة برلين ) التي تظمنت 
لن تحتل قبرص وللنمسة -هنغارية لن تحتل ولية البووسنة والهروسك على الرغم من انها ذات
غالبية اوسلمية ولم يبق للدولة العثمانية باوربة الجنوبية البلقانية غير ولية البانية ذات الغالبية

الوسلمية فيما ظمت رووسية مقاطعات قارس وارداهان وباطوم ولم يبق للدولة العثمانيةلبعض الوقت
ال جزيرة كريت ذات الغالبية المسيحية الورذودوكسية و حصلت على مماروسة الحريات الدينية 
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بين اوسطانبول ولندن وباريس  لنقل المسافرين قطار الشرق السريع تنفذ 1883-في عام 13و
مرورا بعدة عواصم اخرىالتي ترتبط بخطه الرئيسي خطوط فرعية منها خط البصرة بغداد الموصل وتل

لوربيةابمعظم العواصم   أخرى ) التي مدت وسككا سيولكوجك  , واشرفت على انشائه (شركة 
أصبحاتحيث .  القطار الزرق والسهم الذهبي،وخط الشمال السريع، إلخلتصل لوسطانبول منها

وبقي الخط يعمل بين بعض أول وأهم وكيل وشركة للنقل الحديث متعدد الجنسيات،سيولشركة 
العواصم حتى الحرب العالمية الولى حيث تقلصت خطوطه وزاد تقلصها اثناء الحرب العالمية الثانيةثم

ة  بفيين باريس حيث اوستبدل بقطار آخر يربط باريس و.إوسطنبول،عن العمل في 1977 عام توقف 
، توقف قطار الشرق السريع عن العمل2009 كانون الول 14وفي . 2007 حزيران تىح اوستمر

 عالية السرعة وخفضالقطاراتبسبب 'ليس فقطواختفت طرق السكك الحديدية الوروبية الخاصة به،
.  بل لن اوسطانبول لم تعد مركز العالم الوسلمي الذي تعددت مراكزه وتكاثرشركات الطيرانأوسعار 
ضعفه

قطار الشرق بين اوسطانبول وباريس ولندن

 وهو مايصادف مرور قرن على الثورة الفرنسية تئاوسست (وسرا) (جمعية التحاد1889-ام14و
İttihad-ı Osmanî Cemiyeti:بالتركية ( اي التحاديين والوحدويين  ) جمعية التحاد والترقيالعثماني او 

وشكلها)وليس دعاةالنفصل مثل الرمن  ول دعاة اللمركزية مثل بعض الحركات العربية والبووسنية 
بعض الطلبة العثمانيين الذين تئاثروا بالحركات الماوسونية التي انتشرت باوربة والتي كانت ذات وسمعة

 وهدفها عزل السلطان عبدحسنة على انهامع الحركات الشيوعية والشتراكية (منظمات اصلحية)
إبراهيم تيمو( أللبانيماوسوني ال هاالحميد الثاني،وإعادة الحياة الدوستورية للدولة،وكان وراء تشكيل

ليا ا بشكل وسري جدا  أفكار هوبدئاينشر ,)أدهم وانتشرت خارجباوسطانبول بين طلب المدارس العل
لبث أفكارها والترويج) مجلة عثمانلي(أصدرت وجنيف التي  باريسالقاهرة وب ) المنفيين (البلد بين

لها،وأخذت الحركة تتطور بشكل وسريع داخل الدولة وخارجها،فقامت الدول الوروبية والمنظمات
بدعمها بشكل مباشر وغير مباشر خاصة حيث صادف ظهورها او جرى اظهارهاالماوسونية واليهودية 

نشاط الدول الوربية وخاصة رووسية وفرنسة وبريطانيةومعهم وسفاراتهم والحركات الماوسونيةبداية مع 
اوسطانبول وبعض مراكز ل داخعبد الحميد  الصحف والمنشورات المعادية للسلطان والصهيونيةبايصال

 عثرت السلطات العثمانيةعلى منشورات والقت القبض1897الوليات العثمانية الكبرى ,وفي عام 
حيث زاد نشاطهم هناك مما اقلق،باريس إلى همنفي الكثير منم هذه الجماعةتل على اشخاص 
 لوستمالتهم للعودة فأقنع)أحمد جلل باشا(أروسل مدير المن العام الفريق الول السلطان الذي 

وعدد من مسانديه رفضو العودة) أحمد رضا بك(الدولة، إل أن ب اأكثرهم ومنحهم عبد الحميد مناصب
لقناعها لعدم دعمهم الوربيةالدول بسفرائه وجه فرمانا ل الذي لنهم كانوا يشكلون بصدقية السطان

لطان   محمود جلل باشا)دامادلهم (انضم خاصة وقد  )صباح الدين (لطف ا) و ( وولديهصهر السل
(شعوبوظمت جمهية التحاء العثماني عددا من ابناء القليات من اليهود والرمن والشركس وهم  

واضطروا وغيرهم وتتار ولزجين وآفار وشيشان أديغة من القفقاز وسكان شمال وهم )القفقازشمال 
 بين رووسية والدولة العثمانية للهجرة1890/1750نتيجة الحروب المتكررة والطويلة التي امتدت بين 

بشعوباختلطهم وعلى الرغم من  ,,الوسلمية بالديانة ونيدينلن معظمهم  العثمانيةلراضي ل
إنيووسف عزت ب المؤرخ الشركسيلغوية بينهم،ويقول الفوارق غير ان ذلك لم يلغ  الأخرى اوسلمية 

او )  القوقازب القبيلة الشركسية:(اوسمبئ قبيلة توجد ل مثل اوسم مملوكي حيثشركسي  لقب
ات حضارالتي لهاوإنما هي كلمة أطلقها الجانب على أبناء شعوب شمالي القوقاز،المملوكية 
ووساهم محمود شوكت الشركسي او الشيشاني بتئاوسيس جمعية التحاد والترقي وانظممشتركة, 

لها عدد من الطلبة منهم (ابراهيم وساتروفا) و(عبد ا جودت) و(بهاء الديد شاكر) الذي حولها عام
 لحركة وسياوسية وعسكرية حيث انظم لها بعض اعضاء تركية الفتاة التي كانت قد تئاوسست1906
1861عام 

بمدينة اوسطانبولالرمن تظاهر عدد من رعايا الدولة العثمانية من  م1895 أكتوبرفي شهر -15و
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مدعومين من مخابرات السفارات الوربية هناكمطالبين باصلحات ثقافية تسمح لهم بتعلم لغتهم
مظاهرة ارمنية باوسطانبولوبعد فترة اندلعت .الشرطة العثمانية بمداروسهم الخاصة فتصدت لهم 

وولية وسيواس وولية معمورة العزيز وولية أرضروم، وولية ديار بكر ولية بدليسمظاهرات بوتلتها 
وتصدت لهم السلطات العثمانية التي كانت تتصدى لمسلمي جنوب العراق وولية فان،وولية طرابزون

ومسيحييه من الشوريين والكلدان والسريان ومسيحي لبنان ووسوريةوكل معارضيها بغظ النظر عن
والرمنيةالوربية حسب المصادركان الضحايا  .م1896/ 1895خلل فصل شتاء  اديانهم وقومياتهم , و

.وغيرهمالكلدان  /  السريان  /  الشوريون المسلمين ومن  25،000من الرمن والف 100 / 50

 مواليد عامTheodor Hertzelهجري  تجرءا الصهيوني الهنغاري ( المجري ) 1314م/1896-عام 16و
1897 بمدينة ادلخ بالنمسة ووساهم عام 1904بمدينة بوادبست عاصمة هنغارية وتوفي عام 1860

بتئاوسيس وترئاس اول مؤتمر صهيوني اوربي يدعو ليجاد ( وطن خاص باليهود الوربيين بعد المحاكمة
بمقاطعة اللزاس1859 مواليد ALefred Dreyfusالمطولة التي تعرض لها الملزم الول الفرنسي  

 بباريس لتهامه بالعمالة1935المتنازع عليها مع المانية التي تقع شمال شرق فرنسة وتوفي عام 
لللمان والتي اخذت طابعا اعلميا يشبه ما رافق تعرض يهود اوربة لتصفيات محزنة ومدانة على يدي

بقي فيها عشرة ايام تمكن منو للسفر لوسطانبول Hertzelاللمان بالحرب العالمية الثانية ,وتجرئا 
عبد الحميد لمرتينلقاء السلطان خلل ضغوط السفارات البريطانية والفرنسية والنمساوية والمريكية 

مائة،مقابل يطلب منه السماح( لليهود العرب السيفاراد)بالوليات العثمانية السفر لفلسطين  )
تدفعها الحركة الصهيونية له فلم يوافق على هجرتهم لفسطين بل،بريطاني جنيهمليون  وخمسون

قالالعثمانية وعلى الدولةلبعض الدول الوربية والعراق لقاء دفع الديون المترتبة لهجرتهم لوسطانبول 
 أتخلى عن شبر واحد منلنإني ب هرتزل بلغ (اي رئيس الوزراء للصدرالعظم عبد الحميد السلطان 

,باموالهمليحتفظ اليهود و بل ملك المة الوسلمية ي،فهي ليست ملكرض المبراطوريةا

كم1320بناء خط سكة حديد بين دمشق والمدينة بالحجاز بطول 1908/1900بين -17و 
 مليون ليرة عثمانية واشرفت عليه شركات فرنسية ويبدئامن3,5م وبكلفة 1,50وعرضه

دمشق ويمر جنوبا نحو ,درعة,نابلس,الزرقاء,عمان,حيفة وعكة ,معان,تبوك,مدائن صالح,
.وهو اهم مشروع بكل تاريخبمصر بسيناء ها خط يربطةويتفرع من حيفالمدينة بالحجاز, 
الثورة العربية الكبرى ما سميتخريب خلل للتعرض الخط  1917وفي عام الدولة العثمانية,
  على نسف)الثوار العرب( الذي حرض  لورنسعلى يدي العقيد البريطاني ضد العثمانيين،

وجد اية نية صادقة لحيائه على الرغم منتومنذ ذلك الحين لم بعض محطاته بالحجاز 
اهمية الحيوية تجاريا ووطنيا وعلى الرغم من الموال البترولية الهائلة 

 
 وسكة حديد دمشق المدينة بالحجاز

العثمانيينمؤتمر (ما اوسمته  باريسمدينة نظمت جمعية التحاد والترقي ب1902 شباط 9  /4بين -18و
اقامة انظمة ل مركزية الحميدوتبنوا عدة قرارات منهاحكم عبد لالمناهضين معظم  وحضره )الحرار

 رئيسأحمد رضا بك)(ولم يوافقها كل من ،قوميعلى أوساس وحكما ذاتيا لوليات الدولة العثمانية 
واتركوانقسمت المعارضة،وقرر التحاديون العمل لوحدهم ف مدحت باشاوعلي حيدر بك بن المؤتمر 
وارتبطت بهم مجموعة،وسالونيك ة حيث شكلوا تنظيما وسريا بمدينةمقدونيوانتقلوا لولية باريس،
وبعض موظفي الدولة الكثير من المدنيين لهمومع مرور الوقت انضم )بمقدونية ايظا مناوسطر،(مدينة 
الذي مقره وسالونيك الجيش العثماني الثالث بعض كبارضباط  على تأييد وحصلوا
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حصل تمرد بوليات ( قوصوة ووسلنيك ومناوستيرالتي فيها اقليات دينية1903/1902-في عام 19و
من معاهدة برلين لقرار حرية الديان واللغات المحلية فيها مما خلق صراعات23واشارت المادة 

 الجيش العثماني وتمردوا1902داخلية بين مسلمي ومسيحي هذه المقاطعات تصدىله في ايلول 
ائقق(حسين حلمي باشا) لتقصي الحن الحميد واليه باليم السلطان عبدوأروسل  1903ثانية في اب 

(محمد فريد) الذي صار الصدر العظم والي( قونية آفلونيالي ) ا يشرف عليه اصلحات  اوصى باجراءو

مع ت متطرفة ارمنية مدعومة من جهات بريطانية  او صهيونية فاتفق حركة حاولت1905امفي ع-20و
 كسائح وخلل مراقبة السلطان تأكد أنه ل يمكن القترابإوسطنبول العاصمة الذي)جوريس جيكيبل(ل

 وأن المدة الزمنية التي يخرج فيها من الجامع قصيرة ومحددة  فعزمصلة الجمعةمنه إل خارج مراوسم 
 عند خروج السلطانوعلى الطريق للووساخ وضعها عربة بهذا الوقت،فوضع القنبلة بعلى تنفيذ خط ته 

وحدثه السلطان بمكان مخرج )جمال الدين أفندي( شيخ الوسلم وقفخلفاا للعادة و. من الجامع
فيما قتل على عتبات الجامع،مالوقوفهومفتيه ببعض المور،فانفجرت القنبلة ولم يتضرر السلطان 

اوستقل حيث ,بهدوء الحادثةبعيدتصرف عبد الحميد .و الحراس مربيان من مرب ي المراء والكثير من 
بض على منفذي العملية وعوقبوا، وقبض على جوريس أيضاا لكن.وتم اللقصرلعربة قادها بنفسه  قل

عنأروسل لعبد الحميد معلومات مهمة وسمح للعودة لبلده حيث ليرة ذهبية و 500السلطان منحه 
كتاب تاريخ الدولة  يلماز أوزتونا .,, يلحظالحركات السياوسية السرية المناهظة له وللدولة العثمانية 

.مؤوسسة فيصل  1999:عام إوسطنبول). باللغة العربية( العثمانية

وصار1908/1838 عاش بين Henry Campellقررت الحكومة البريطانية برئاوسة 1906-في عام 21و
 خلفا لرئيس الوزراء1908ووفاته في نيسان1905رئيسا للوزراء عن الحزب اللبرالي بين كانون اول 

 ان يكمل هيمنة بريطانية1905/1902 وحكم بين 1930/1848 عاش بينArther Balfourالمحافظ 
 عندما احتلت ميناء عدن بعهد1839على البحر الحمر الذي فرضت بعضا من هيمنتها عليه منذ عام 

1881/1804 عاش بين Disraelly اشترت حكومة الصهيوني المحافظ 1875رئيس الوزراء  وفي عام 
وحكم للمرة الثانية1868وحكم اول مرة عن حزب المحافظين بعهد الملكة فكتورية عدة اشهر من عام 

1874/1868وحكم بين 1898/1809  عاش بين William Glasgo خلفا لحكومة اللبرالي1880/1875
 قررت حكومة1906 وفي عام  من اوسهمها بقناة السويس ,33واشترت حكومة دزرائيلي من مصر  /

Henry Campell فكتبت للسلطان عبد الحميد تقترح عليه فرض هيمنتها الكاملة على البحر الحمر
الذي)الردن( الكركلواء المطل على الطرف الشرقي لنهاية البحر الحمر الى  العقبة بان يظم ميناء 

أن العثمانيين وسمحواحيث  1881كان في حينه تابعا لمصر التي هيمنت عليها بريطانية منذ عام 
على شواطى خليج العقبة بقصد تسهيل مرور حجاج الكركمن الجيش المصري قوات بتواجد وسابقا 

قوات بحرية للجهة الشرقة منأروسلت .  Henry Campelغير ان حكومة   وفلسطين ومصر للحجاز
وسكة حديد الكرك و العقبة مما يعني تحكمها بطريق الحجاج وعلى أن هذه الرض مصرية،العقبة 
مع وسريتين من الجنود ومدفع)العقيد رشدي بك ( مما اضطر السلطان عبد الحميد لن يروسل.الحجاز
لطان وسمح لهم بالعودة للواحد  .فعادوا لهامصرلعقبة ودخل القلعة وأخبر الجنود المصريين بأن السل

على الرغم منعلى الجهة الغربية من العقبة وهي الجهة المصرية له  ) قصبة طابا(وقام باحتلل
ةالتي تدفع لهم ذهبا لمقاتلة اخوتهمهجوم خيالة البدو من العشائر العربية المحر ضة من قبل بريطاني

بالدين فيما اظهرت المؤوسسات الدينية والشعبية بمصر نعاطفا مع قرار السلطان بوقت كتبت حكومة
Henry Campel بإخلء قصبتي العقبة وطابا خلل عشرة أيام وإل انذارا للسلطان عبد الحميد تطالبه

 لمصر غير شرعي ومؤقت،وأنةبأن احتلل بريطانيالسلطان وستقوم الحرب بين البلدين،فأجاب 
فيها,وبالفعل تم الشتراك اتعديلت الحدود وستجري بين الضباط المصريين والعثمانيين وأنه ل يحق له

 التفاهم بين السلطات المصرية والسلطات العثمانية على حراوسة1906في الول من تشرين اول 
شواطء العقبة لضمان مرور الحجاج والقطار الذي يصل لمكة 

عقدت جمعية التحاد والترقي مؤتمرا وسريا وحضره ايظا مندوبين لمن كان1907ايلول 29/27-بين22و
وهم خاصة من ارمينية وجزيرة كريث ولبنان  الشعوب النصرانية التابعة للدولة العثمانيةيطلق عليهم 

ووسوريةودعوا فيه لعمل بمحتلف الووسائل بما فيها القوة والعنف والنقلبلجبار السلطان عبد الحميد
الوساوسي اي الدوستورالقانون تطبيق ل

 حدثت ما يسمى ( المشروطية الثانية ) حيث كانت جمعية التحاد والترقي التي1908-في عام 23و

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%A9_%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
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خارج وليات الدولة العثمانيةوخاصة بالبانية وهنغاريةانتشرت   كما اشرنا قد1889تئاوسست عام 
احتلتها عاممصر التي ووسالونيك التي هي احدى مركز ولية مقدونية وفي دمشق وبيروت ثم ب

ة التي وسمحت بسبب وسياوساتها الميكافيلية اوستقبال العديد من معارضي السلطانبريطاني1881
عبد الحميد مثلما كانت تفعل ضد من وسبقه ووستفعل ضد من وسيئاتي بعده لن وسياوسة فرق تسد

هي افضل واظمن وسياوسة يستخدمها كل اذكياء وسياوسيو العالم وبمقدمتهم النكليز والفرنسيين
الذين صورت صحفهم السلطان عبد الحميد بصورة نقدية لذعة منها

كاريكاتير فرنسي يظهر السلطان عبد الحميدعلى انه جلدا
)La Baute Journalحيفة ( لو ص صحيفة  (غلف,,

فرديناند،تصور م1908 لعاملفرنسية الفرنسيةصورت عام 
ة إمبراطور النمسوفرانتس يوزف الول ة  الول ملك بلغاري

على ينتزعان الراضي العثمانية امبراطور النمسة هنغارية
تقسم ما بقي من تركية فيما يقف السلطان عبد الحميد

 مكتوف اليدي متفرجا

 
وكانت (الشعارات الصلحية)المشروعة التي تبناها التحاديون العثمانيون وهي ( الحرية والعدالة

والمساواة ) والتي تشبه ثلثية شعارات الثورةاقلقت الفرنسية ( الحرية والخاء والمساواة ) وتشبه
ثلثية حزب البعث ( الوحدة والحرية والشتراكية ) قد رفضت من قبل السلطان عبد العزيز وخليفته

مرادابن اخيه الذي خلفه اخاه عبد الحميد الذي عزل مراد الخامس واودعه السجن وحل محله عام
 1909وبقي يحكم حتى  عزله هو عام 1876

 
بمدينة وسالونيك L' Union et le Progrès قررت جمعية التحاد والترقي  1908 موزتمطلع في -24و

من 23 وفي ), الموتاو الحرية (هاتفين  حيث القوا خطبا )  بثورة الشباب التراكبمقدونية ما اوسمته (
)أنور باشا ) ومعه كل من العقيد ( أحمد نيازي (الجنرالالجيش الثالث في وسالونيك تموز اعلن قائد

احتلوا مدينةتئاييدهم لمطالب المتظاهرين الذين  والمقدم رائفمصطفى كمال،والمقدم الملزم الول 
لطان فقرر ،الجيش العثماني الولالتي فيها مقر )مناوستر ( عبد الحميد  عزل الجنرال احمد نيازيالسل

يدي قبل أن يبدأ مهمته على اغتيل،الذي  شمسي باشا)واروسل لقيادة الجيش الثالث الجنرال (
للتمردينانضمت   الرديفالحتياط  فأروسل عبد الحميد ثلثين فرقة من فرق ) عاطف بك،( العقيد

العملاعادة  هـ   1326جمادى الخرة  24م/1908 تموز 23 السلطان في الذين صاروا قوة حقيقة فقرر
،بالقانون الوساوسي

باضعاف المبراطورية واوستقلل او انفصال معظم مابقي التحاديونالثوار  ساهم 1908-عام 25و
وفقامليين ليرة ذهبية  5لقاء  1908 تشرين اول 5ا في لها من مستعمرات حيث انفصلت بلغارية 

المبراطورية النمساوية المجرية نفس اليوم أعلنت وفي,1909أبريل  19لمعاهدة اوسطانبول في 
معاهدةبموجب مليون ليرة ذهب  2,5مقابل تعويضات قدرها  والهروسك لولية البووسنةضمها 

 عن الدولة العثمانيةايالة كريت انفصالهاعلنت ا 1908أكتوبر  6وفي 1909 فبراير 26إوسطنبول بتاريخ 
.م1913عام النفصال عنهم ال  لم تتمكن من وتصدى لها التحاديون ووالتحاقه باليونان،

تمكن التحاديون ( حزب التحاد والترقي ) من اجبار  السلطان عبد الحميد1909-في 26و
1908عام  وشكلوا1856على اصدار دستور عثماني جديد اكثر عنصرية من دستور عام 

 على غرار ما كان موجودا بالمبراطورية النمساوية الهنغارية التي دامت هيبرلمانا 
 وعلى غرار مامارسته فرنسة من انشاء جمعية برلمانية بباريس1918الخرى حتى عام 

)L' Assemble des Représentantsوظم البرلمان العثماني الذي سمي (مجلس المبعوثين ) 
الذي يظم نوابا ( ممثلين ) من مستعمراتها من الذين تهادنوا  معها لحتلل بلدهم وتئالف

نائبا من60 نائبا تركيا و147 نا ئبا / مبعوثا منهم274(مجلس المبعوثين / المندوبين من 
العرب من بلد الشام و جزيرة العرب والعراق و بلد النيل ومن شمال افريقيةوكان منهم

شخصيات عربية هامة منها الشاعرين العراقيين  معروف الرصافي وجميل صدقي
 من اصول26 نائبا من البانية  و27الزهاوي وبعض اليهود والمسيحيين العرب و 
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تم عزل السلطان عبد الحميد من خلل مؤامرة منظمة حيث 1909 مارس  31-في27و

مدبرة من قبلعملية 1909مارس  31 عملية عزله التي تمت فيأن بيجمع الكثير من المؤرخين 
ريطانية وفرنسةبالحركات الماوسونية والصهيونية وكل الحكومات الوربية وخاصة التحاديين مساعدة 

التحاديون اعدحيث ذاتا النفوذ الواوسع جغرافيا واقتصاديا ووسياوسيا بالبلدان العربية والوسلمية,
جال الدين بها وراتهمو ،و)تنتهكالوسلمية الشريعة منها(الحوادث التي افتعلوها قبيل شعارات دينية 

حسنو أحمد صميم بك"الوسلميانوالصحفيان  إوسماعيل ماهر باشا)(واغتيال  بالرجعية)(اتهموهم 
الوسلميين وقللوا العديد من الضباط والجنودوقاموا بتسريحارتفعت معدلت الجريمة ،و ,,فهمي بك

مما ظهرت حالت من التوتر والقلقعرض بعض المواد الغذائية بالسوق وارتفعت اوسعار العديد منها 
,,مما برر للعسكريين والمدنيين من حزب التحاد والترقي الظهوربالعاصمة اوسطانبول 

لفيلق الثالث بمقدونية بان البلد تمر بخطر ة اضباط صف وجنود منب(مظهر المنقذ )حيث حرضوا
آيا جامعي يوطالبوا أمامبتطبيق الشريعة) نطالب (ن هتفووهم يلوسطنبولووسمحوا لهم الذهاب ل

مجلسورئيس  حسين حلمي باشا)( الصدر العظمبعزل اصدار فتوى  والسلطان أحمد صوفيا
 قاموا بقتل وزيروالشعب ,من فقراء  لهم حشود تضمفا التحاديين وابعادأحمد رضا بك) ( ني  المبعوث
شكيب أروسلنالدرزي اللبناني الصل المير (وقتلو  أحمد رضا بك)(أنه ظنا منهم بناظم باشا) (العدل 

الحركةأن هدف بما يوحي للعامة ب.حسين جاهد)(المبعوثين ظانين أنه الصحفي نواب لبنان أحد 
لطان عبد الحميد وحماية الشريعة و جمعية التحاد والترقيتحجيم نشاط   قائدالذي امرنصرة السل

خلق قلقا خاصة لدى مما.الفرقة الثانية بإخماد التمرد لكنه رفض قائلا أنه ينتظر المر من قائد الجيش
الذين بدؤوا جمعية التحاد والترقيمعارضي السلطان الذي اوستعان بمن يثق بهم من رجال الدين و

وسالونيكبتطبيق انقلبهم حيث اعلنوا بئانهم يريدون (نصر الشريعة والسلطان) و وسيروا من مدينة 
غير ان قائد ) شوكت باشامحمودالجنرال  (قيادةب إوسطنبولعاصمة لل جيش الحركة)( وهجيشاا وسم

لطان موافقة شك بنواياهم فطلب ) باشاناظمالجنرال  (الولالفيلق  لكنه رفض قائلاللتصدي لهم  السل
رجب6م/1909نيسان25 في إوسطنبولإلى  جيش الحركة)(دخل فن  يمسلمال ل يريد اقتتال جندبأنه 

. ووسيطر عليها وأعلن الطوارئ وأعدم اللف ونهب قصر يلدز مقر السلطانهجري1327

مجلسي النواب والعيان دعا محمود شوكت باشا/هـ 1327ربيع الخر  7/م م1909 أبريل   27وفي  
ملجتماع موحد  الشاذلي (شيخ الوسلم واجبرهم الطلب من المجلس الوطني المشترك) ( اهوسل

 عن طريقلوسطنبولعند زيارته الذي تعرف عليه عبد الحميد محمود بن محيي الدين  أبو الشامات،) 
لصدار فتوى بخلع السلطان عبد الحميد ه تلميذاحدالذي  راغب رضا بك)(مدير القصر السلطان 

حصلوا على توقيعغير انهم  )نوري أفندي(الحاج  و) الفتوىأمينالشيخ (مثلما رفض كل من فض فر
ومعظمها صحيحة مع الوسف منهااتهم السلطان عبد الحميد الثاني بعدة تهم الذي .أحد العلماء

توفيق"(الصدر العظاوستدعاء المجلس كما قرر .وبالظلم ووسفك الدماء،بالنفاق الخاص لوسراف،ا
عارف حكمت:(من أربعة همنيابيا( برلمانيا)ليبلغ السلطان بقرار الخلع إل أنه رفض،فكلفوا وفداا  )باشا

هفيه وتم ن وقرأ الوفد الفتوى على)وقره صو عمانوئيل اليهوديو(آرام الرمني)أوسعد طوطاني)  و(باشا)
مع من بقي من نسائه الثلثة عشر واولده السبعة عشر وبناته التسعة وبدون ان يصطحبوا خدما

واملك واموال نسائهوصودرت كل أراضيه وأمواله حيث مقر النقلب  وسالونيكمدينة وحريما بقطار ل
حيث صارت مدينة وسالونيك عام1912/1909بين حراوسة التحت  ألتيني)(قصر بوبقى وابنائه وبناته, 

 وخصصت له السفارة اللمانية باخرتهااحدى مسارح (حرب البلقان الولى) فنقلوه لوسطانبول1912
.قصر بكلربكي واوستقر في م1912 نوفمبر   1ووصل في 

,,,
.م1908 عام عبد الحميدالسلطان 
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البنوك اللمانية،أموالب كمعظم السلطين والمقربين منهم  الحميدللسلطان المخلوع عبدكان -28و
عودة ابنه عبد الرحيم أفنديقبل تسليمهم اياها  فاشترطنازل لهم عنها، ه ليتضغط التحاديون عليو

وتملكه لقصر التيني الذي كان يقيم فيهوعودة بناته ليتزوجن،ليستمر بتعليمه  إوسطنبولإلى 
فوافقوه ,وتخصيص قدر كاف من النقود له 

المتدهورت صحة عبد الحميد وأصبح يشكو من الرهاق ومن 1918شباط  وبعيد ان 10- في 29و
 طبيب أخيه الصغر)عاطف بك(الدكتور الذي اوستدعا راوسم بك) (وسكرتيره كان معه و.لجهاز الهضميبا

الطبيباوستدعو ثم ،سلوظهر بانه مصاب بمرض الفحصه ووسلطاناا صار الذي محمد وحيد الدين
غير محمد وسليم أفندي وأحمد أفندي ولديه تم اوستدعاء فالنتيجةوتوصل لنفس . )نشأت عمر بك(

الشاعرورثاه عدد من الشعراء منهم النائب و.إوسطنبولمدينة ب عليه ,ودفن ا دخولهمانه توفي قبل
:،بقصيدة قال فيهاجميل صدقي الزهاويالعراقي الكردي 

 للناس يرحماإلى الناس إن  الخليفة رحمةاوقد بعث 
فليست على رغم العدى تتهدمأقام به الديان أركان دينه
 معصمالحكومةبه إزدان من خود وصاغ النهى منه وسوار عدالة
بهن صنوف الناس تدري وتعلموكم لمير المؤمنين مآثر
مسلمفكيف يسيء الظن من هو ويشهد حتى الجنبي بفضله
لوسعد عهد في الزمان وأنعموسلم على العهد الحميدي إنه

 رقمالتي تصدر بالكويت بعددهامجلة العربي ب نشر المحرر وسعيد الفغاني م1972 ديسمبر -في30و 
مفتي السلطنة ذكر أنها كانت بحوزة أحفاد اللغة العربية إلى اللغة العثمانيةروسالة مترجمة من  169

 عنوسالونيكمدينة بعندما كان منفياا له  أروسلها السلطان ) كان قدمحمود أبو الشامات،العثمانية (
بسم ا الرحمن الرحيم وبه نستعين جاء فيها(طريق أحد الجنود الذي كان من تلميذ أبو الشامات،

الحمد ل رب العالمين وأفضل الصلة وأتم التسليم على وسيدنا محمد روسول رب العالمين وعلى آله
أرفع عريضتي إلى شيخ الطريقة العلية الشاذلية، إلى. وصحبه أجمعين والتابعين إلى يوم الدين

مفيض الروح والحياة، إلى شيخ أهل عصره الشيخ محمود أفندي أبي الشامات،وأقبل يديه المباركتين
مايس في السنة 22بعد تقديم احترامي أعرض أنني تلقيت كتابكم المؤرخ في .راجياا دعواته الصالحة

وسيدي,,انني بتوفيق ا تعالى مداوم على.الحالية،وحمدت المولى أنكم بصحة ووسلمة دائمتين
بعد هذه المقدمة أعرض.وقراءة الوراد الشاذلية وأعرض أنني محتاجاا لدعواتكم القلبية بصورة دائمة

:ذمة التاريخبمثالكم أصحاب السماحة والعقول السليمة المسألة المهمة التية كأمانة وللرشادتكم 
)رؤوساء جمعية التحاد(انني لم أتخل عن الخلفة الوسلمية لسبب وسوى أنني بسبب المضايقة من 

إن هؤلء التحاديين قد أصروا. وتهديدهم وأجبرت على ترك الخلفة) جون تورك( بئاوسمالمعروفة 
،فلم أقبل بصورة)فلسطين(الرض المقدوسة بعلي بأن أصادق على تأوسيس وطن قومي لليهود 

إنكم لوب(مائة وخمسين مليون ليرة إنكليزية ذهبا،فرفضت أيضا وأجبتهم) 150(وعدوا بتقديم وقطعية 
لقد خدمت المل ة الوسلمية ما يزيد عن ثلثين وسنة فلم أوسود دفعتم ملء الدنيا ذهباا  فلن أقبل,

صحائف آبائي وأجدادي من السلطين والخلفاء العثمانيين لهذا لن أقبل بتكليفكم بوجه قطعي
 فقبلت وحمدتوسالونيكوبعد جوابي  اتفقوا على خلعي،وأبلغوني أنهم وسيبعدونني إلى .,أيضاا

المولى وأحمده أنني لم أقبل بأن ألطخ الدولة العثمانية والعالم الوسلمي بهذا العار الناشئ عن
ولذا فاني أكرر الحمد والثناء على ا فلسطين, الراضي المقدوسةبتكليفهم بإقامة دولة يهودية 

ألثم على يديكم المباركتين وأرجو واوسترحم أن تتفضلوا بقبول إحترامي و أختم روسالتي و.المتعال
ط وسماحتكملحييا أوستاذي المعظم،لقد أطلت عليكم التحية،.جميع الخوان والصدقاءلووسلمي 

خادم1329أيلول  22في .علماا،وتحيط جماعتكم بذلك علماا أيضاا والسلم عليكم ورحمة ا وبركاته
المسلمين عبد الحميد عبد المجيد

كما قرر المجلس المشترك وبئامر من قادة -عهد السلطان السادس والثلثين ,XIVو
بن  أخ عبد الحميد الصغر محمد الخامس النقلب (جنرالت حزب التحاد والترقي )تنصيب
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اي انه الخ  الصغر لعبدالحميد و  عبد الحميد الول محمود الثاني بن عبد المجيد الول
 1918/1909بين نصبه خليفة باسم محمد رشاد الخامس وحكم 

1918ووفاته في تموز 1909وحكم بين 1844السلطان محمد رشادمواليد

   

 على نصر وساحق في النتخابات النيابيةالتحاديون تفعيل الدوستور بعد تنصيبه وحصل بعهده أعيد-1
السلبيةومنها تبني فأحكموا قبضتهم على السلطة وقاموا بعمل الكثير من التغييرات هـ   1330عام 

 على حساب الرابطة الوسلمية مما وسبب وسخطا شعبيا كبيرا لعدم المساواةعنصرياالقومية التركية(
بين القوميات المختلفة 

اصدارقانون يمنع انشاء او تئاسيس ن/ التراك قرر القادةالعثمانيو1909 تموز 7-في 2و
اية جمعيات او احزاب لها خصوصية او هوية قو مية.ممابرر ظهور (حركات سرية) ارمنية

وكردية وصربية والبانية وعربية ترفض هذا التوجة العنصري / وسياسة التتركة .

 قطعا بحرية عديدةالتحاديون اشترىئف إمبرطورية ألمانيا ازداد التعاون العسكري مع -3و
ونظموا جيوشهم على النسق اللماني 

 احتل اليطاليون ولية ليبية التي اندحر بها الجيش العثماني 1911-في عام 4و
لطائراتا إليطاليونستعمل على الرغم من كثرة جنودهم وقلة وردائت اسلحتهم حيث ا 

الحروب المعاصرة تاريخ بلول مرة 

بما يسمى إوسماعيل أنور اندحر التحاديون العثمانيون بقيادة الجنرال  1912- في عام 5و
وستقلل ما بقي من دول البلقان وهي البانية  حرب البلقان الثانيةال

فاستقال ناظر الحربية اللواء احمد مختار باشا 

 بجانب اللمان واندحرواشارك التحاديون العثمانيون بالحرب العالمية الولى1918/1914-بين 6و
هجري1334صفر 10 م/1915كانوناول 18بمعظم المعارك التي قادوها عدى معركة 

 بقيادة الجنرالGalipoliوهي معركة ( مضيق الدردنيل او جنق قلعة ساواشي او 
( مصطفى كمال)الذي تصدى لقوات بريطانية ونيوزيلندية واسترالية وفرنسية ارادت

احتلل اسطانبول من شمالها الشرقي حيث اندحرت القوات الغازية بريا وبحرا بعد ان
الف عثماني وثللثة اضعافهم من90 الف جريح مقابل مقتل 65الف قتيل و 5خسرت 

كما انتصر العثمانيون بولية العراق حيث تمكن الجنرال خليل باشا من تحقيقالجرحى 
 عسريا بمن فيهم قائدهم1916نصر عسكري على القوات البريطانية التي اسر منها عام 

الجنرال طاوسن كما اشرنا  

 وعزله في الول من1918حكم بين تموز - السلطان محمد السادس  الملقب وحيد الدين XVو
وبعيد توليه1861وهوبن عبد العزيز و شقيق السلطان محمد الخامس ومن مواليد 1922كانون اول  
 تشرين30وفي  واعلنت الستسلم  الحرباستسلمت الدولة حيث هزمت في السلطنة 

 قررت الدولة العثمانية انسحابها من الحرب ودخلت بمفاوضات قادها الميرال1918اول
ووقعا  أغاممنون)(والميرال البريطاني وسومروست آرثر غوف على متن السفينة ) رؤوف أورباي بك(

ها الستةشروطابرز ومن  اليونانية(هدنةميناء  (مودروس )بجزيرة ليمنوس على هدنة وسميت 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%B1%D8%A4%D9%88%D9%81_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1330_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1330_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84


التلغرافووضع رقابة الحلفاء على الذاعة و العثماني تسريح الجيش هي  هلترك التي أملتها انعشر
الذينومرور السفن الحربية التابعة للحلفاء الدردنيل و البووسفوراحتلل مضايق ووالطرق الحديدية 

إعادة أوسرى الحرب من المواطنين التابعين لدول الحلفاء دون أية شروط وإبقاءو.باتوم وباكواحتلوا 
 للحلفاء ونهاية الدارةالعثمانية القوات ستسلم.وااوسري الحرب التراك تحت تصرف الحلفاء

اليمن و عسير الحجاز وفيهاالوليات العربية الخاضعة للمبراطورية العثمانية بما بالتركية 
من إيران و الجزاء المسيطرة عليها فيما وراءو).لبنان والردن وفلسطين  ة  وسوري،و العراقو

ستجدت عندما ذاتها ةاحتلل أية مواقع إوستراتيجية داخل تركيببالحق بريطانية .مع احتفاظ القوقاز
اوسيةأكثر أجزاء النكليز والفرنسيون والروس  ل اليونانيون وواحتظروف تهدد أمنهم ووسلمتهم 

مصطفى كمال اتاتوركالصغرى بما فيها العاصمة وسطانبول وكلف السلطان محمد السادس ( الجنرال 
الناضولبهدنة مدروس إل أن أتاتورك أعلن العصيان وفقا لشروط ا الوسلحة العثمانية تفكيك ) القيام ب

) الذي اشتبك عام الخليفة ب(جيشما يعرف وتبعه  مع الحتلل السلطان تهادن ف) المقاومة( وقاد
المقاومة لتنتهي المعارك شهور قليلة بهزيمة جيش الخليفة وانضمام أغلب أفراده إلىمع 1920

 بين الجيش البيض القيصري الذي انظم للجيش الحمر1917كما حصل عام  مصطفى كمال اتاتورك
 فغادرةتركيال الغازية التي انسحبت من الراضي قوى ال ضدالليني وقاد مصطفى كمال المقاومة

على متن بارجة  1922 عام نوفمبر   17 هارباا في إوسطنبولوحيد الدين السلطان محمد السادس 
وتم نقل1926 مايو   16توفي في حيث .اليطالية مدينة وسان ريمو بيقضي بقية حياته  لبريطانية

جثمانه لدمشق 

 وسيق معظم أعضائهاالحرب العالمية الولىفي نهاية ومن ابرز قاد حزب الوحدة والتقدم -XVIو
تم اعدام بعض أعضاء المنظمة بعد محاكمةو محمد السادس السلطان بعهد المحاكم العرفيةإلى 

، في حين أن العضاء الباقين قاموا بمماروسة العمل1926 في أتاتوركبتهمة محاولة اغتيال 
.الحزاب السياوسيةبالسياوسي 

 لعائلة بغدادية من أصل شيشانيبغدادفي  1856لد عام ,و محمود شوكت باشارئيس الوزراء 
اصطحبه معه والده لوسطانبول1875وفي عام   الحاج طالب الكهية ,وسليمان فائقوهو رابع أنجال 

 برتبة ملزم ثم دخل مدروسة الركان وتخرج عام1880ودخل المدروسة العسكرية وتخرج منها عام 
بقيو أحمد عرابيثورة لمصر اثناء حملةعسكرية مباشرة ب برتبة رئيس ركن (نقيب)وشارك1882

 الركان ورافقمدروسة مدروساا في لوسطانبول حيث صار 1883عام  ثم عاد كريت جزيرةفي بعدها 
تبك.فترجم تركيةللالكتب العسكرية بعض  الذي أوستعان به لترجمة )فان در كولتز(القائد اللماني 

مجلدينه والنفير العام والبنادق والزياء العسكرية بفن الوسلحة،والتشكيلت والقيافة العسكري
رواية (فيترجم  .والمجسمة.الهندوسةاللوغارتمات وأصول كما الف عدة كتب اخرى منها مصورين 

والتي ترجمهاللعربية المنفلوطي بمصر).1890 – 1808 (الفونس كار الفرنسيظلل الزيزفون) للكاتب 
كووسوفو صار واليا على ولية 1905وفي عام مذكرات محمود شوكت , بعنوانكماكتب محمود مذكراته 

أعلن الدوستورما تم وعند  1908.وفي عام الرومليمفتشاا في ثم  وسلنيكثم قائداا لقوات الدولة في 
عبد الحميد الثاني السلطان 1908عام  القصر وأجبروحاصر اوستانبول إلى ) قاد قواتهالمشروطية(

1913 كانون الثاني23وفي ،حقي باشاوزارة ب وزيراا للحربية 1910. وصار عام على التنازل عن العرش
1913 حزيران من نفس عام 5هجري صار محمود شوكت رئيسا للوزراء واغتيل في 1331 صفر 14م/

 ممنوعا بقرار من المحكمة العسكرية 1918علما بان حزب الوحدة والتقدم صار عام 

 البارزة Адыгэхэр ومن بين الشخصيات الشركسية 

رووسودانبروسبايماريا تمرايوكوفناقانصوه الثاني
طومان باي الثاني

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%88%D9%83%D9%88%D9%81%D9%86%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%B5%D9%88%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%82%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1890
https://ar.wikipedia.org/wiki/1808
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D9%86%D8%B3_%D9%83%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A
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فتحية غاليفريدةيووسف ذو الفقارعلياءفوزية

هند روستممريم فخر الدينزبيدة ثروتليلى فوزينجلء فتحي
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يوري

تيميرقانوف

الخديوية مؤوسس الوسرة محمد علي باشا وهو من احفاد 1863مواليد  نم سعيد حليم باشاو
وكان عضوا بجمعية تركية الفتاة وبعدي اغتيال رئيس الوزراء 1953/1805التي حكمت مصر بين 

1914عام وقاع ) ورئاوسة الوزراء (  الصدارة العظمىمنصب 1916/1913بين تولى محمود شوكت 
رف بمعارضته لدخول المبراطورية اللمانيةمعاهدة التحالف مع  حاولبجانبها  الحرب بلده  ومع ذلك عل

التحاد والتركي الذينالوستقالة عند اندلع الحرب ولكنه احتفظ بمنصبه نزولا عند إلحاح رجال حزب 
1921 على الوستقالة ليحل محله الجنرال محمد طلعت لتوفي وسعيد حليم عام 1916اجبروه عام 

 جمعية الحريةيمؤوسسوكان من  كيرجالي,بمنطقة 1874 عام باشا ولدMehmet Talât والجنرال
من 1918  /1908 بينلدولة العثمانيةاصانعي وسياوسة من وكان .جمعية التحاد والترقيوالعثمانية 

التي صار فيها ووسعيد حليم باشاتشكيل حكومة خلل النقلب وعزل السلطان عبد الحميد الثاني و
وزيرا للداخلية ومارس وسياوسات قمعية ضد القوى1881مواليد أنور باشا للحربية فيما صار الجنرالوزير 

صار الجنرال احمد جمال فيما 1922المتطلعة للحرية ومنهم العرب والكراد والمن واغتيل انورعام 
1908ومن زعماء جمعية التحاد والترقي وقاتل ببلغارية ومقدونية  ووساهم عام  1873 مواليد باشا

 وزيرا1914 وزيرا للشغال العامة ,وفي عام 1913بالنقلب ضدالسلطان عبد الحميد وصار عام 
 صار حاكما عاما لولية بلد الشام التي تظم وسورية ولبنان وفلسطين والردن1915للحربية وفي عام 

دورااوقائدا للفيلق الرابع الذي كان مقره دمشق وله اوسطول بحري متواضع بطرطوس ولعب هو الخر 
1917/1915لولى بجانب المبراطورية اللمانية واعدم بين ا  الحرب العالمية دخول الدولة العثمانية ب

تل جماليثلثين من القادة العرب والمسلمين بسورية ولبنان وفلسطين  والردن قبل ان  قل
ضمن حركة واوسعة)اوسطفان زاغكيان ( أرمني يدعى ي على يد 1922 عام تبليسيباشا مدينة 

 طالت جميع المسؤلين عن تلك البادة ,وقد روي عن طلعت)بعملية نيمسيس أي العقاب(عرفت 
وفي )لو أنفقنا كل القروض التي أخذناها لستر شرورك وآثامك لما كفتنا(جمال السفاح باشا قوله ل
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اندحار الدولة العثمانية واعلنها وبعد ( رئيسا للوزراء),منصب الصدر العظم طلعت  شغل م1917عام 
مارس15واغتيل في خارج البلد هرب كمعظم رفاقه من الجنرالت التراك الحرب النسحاب من 

.انتقاما لمجازر حلت بقومه  أرمنييدي ارهابيعلي هو الخر ،برلين,1921

تئاسس بالستانة (المنتدى1909 نفس عام -على صعيد العرب فقد تئاسس فيXVIIو
الدبي ) برئاسة الحقوقي اللبناني الشهيد عبد الكريم الخليل كمحاولة لتوحيد صفوف

الطلبة العرب والمقيمين وانظم له عدد منهم عبد الحميد الزهراوي وشفيق المؤيد ورفيق
العظم و الشاعر العراقي معروف الرصافي الذي قال بقصيدة له بحفل تئاسيس المنتدى 

وان تكن عربي الصل لكذبا –فمت لحياء مجدا كان للعرب.. 
والشاعر رفيق رزق سلوم عربي مسيحي قال بنفس الحفل شعرا ليس عموديا جاء

فيه :قالوا بماذا يفخر العربي؟ قلت فتحوا البلد بسيفهم – وبعلمهم كانوا المنائر 
ومية العربية / مركز داسات الوحدة/انظر د .المؤرخ عبد العزيزالدوري بكتاب جذور الق

 20/199 صالعربية / ييروت 

تئاسست سرا بدمشق )الجمعية القحطانية) وهو اسم القبائل1909 نفس عام وفي
العربية القحطانية بجنوب اليمن منذ الف السنين وهم العرب العاربة وليس العرب

المستعربة الدين منهم العدنانيين من اهل مكة والمدينة او عرب الشمال,و هي اول
جمعية عربية ذات طابع سياسي سري شارك بها عدد من الضباط و المدنيين العرب ردا

 والذي كان يدعو1909على المنتدى العثماني التركي الذي تئاسس في كانون اول 
للهوية التركية للدولة وليس لتعدد العراق فيها وكانت تدعو لحياء اللغة و الثقافة العربية

 (المفيد)سمالتي طمسها التراك والفرس والفرنسيون والنكليز و اصدرت مجلة دورية بيا
 هجري و1284م/1864 رضا عاش بين/ الطرابلسي محمد رشيديرئاسة اللبناني

عبد الدرزي  دراسة للباحث اللبناني1912 نيسان 16 ونشرت في 1354م/ هجري1935
من1916وكان ظمن وجبة الشهداء الذين استشهدوا عام 1850الغني العريسي مواليد 

قبل الجنرال جمال السفاح قائد الفيلق العثماني ببلد الشام حكما غيابيا و كان يعمل
مدرسا بمدرسة المقاصد السلمية ببيروت وطرابلس ثم بالكلية العثمانية السلمية ثم

حيث درس الصحافة1913وعاد للبنان بمطلع اب 1912سافر لباريس في كانون الثاني 
والعلوم السياسية واشار بدراسة عن التعليم ببعض العواصم العربية ان سكان بيروت

 وتماثل نسبة التعليم25كانوا مائة الف فيهم عشرين الف طالب اي /1912عام 
بالقاهرة .امادمشق فسكانها مائتي الف وطلبها ستة الف فقط و حلب سكانها مثل

سكان دمشق ال ان طلبها ليزيدون عن اربعة الف .وببغداد تقل النسبة كثيرا مما يدل
على عدم وجود خطة متوازنة وعادلة للتعليم من قبل السلطات العثمانية ..

 تئاسست سرا جمعية العربية الفتاة تقليدا لجمعية تركية الفتاة بين1911وفي عام 
 والتي دعت للمركزية وتعميم اللغة العربية داخل الدولة العثمانية  .1908/ 1860

 وبمبادرة من اعضاء جمعية العربية الفتاة وبتشجيع وتسهيل1913 حزيران 23/18وبين
من حركات ماسونية وصهيونية ومؤسسات مخابراتية فرنسية انعقد (المؤتمر القومي

العربي الو ل بباريس ) حضره عدد من اللبنانيين والسوريين من المسيحيين والمسلمين
هم جميل مردم ومحمد الحمصاني وعبد الغني العريسي وندرة مطران وشكري غانم

وشارل دباس وجميل معلوف وشكيب ارسلن وعبد الحميد الزهرا وي واسكندر عمون و
شمالالطالب الحقوقي العراقي توفيق يوسف السويدي .و لم يكن بينهم اي من ابناء 

افريقية الذين كانوا موجودين بكثرة سواء من الطلب او العمال او اصحاب مهن حرة حيث
كانت كل بلدهم الجزائر وتونس والمغرب وموريتانية خاضعة للحتلل الفرنسي ..كما لم

من اليهود العرب او الكراد او الرمن.وتشكلت لجنة تحضيرية من اربعةيكن فيه اي 
اشخاص اثنين من المسلمين واثنين من المسيحيين العرب وتحدث بالمؤتمرعدة اشخاص

منهم الدرزي عبد الغني العريسي الذي قال .ان المم لتستحق هذا السم ال حينما
تجتمع حسب رئاي العلماء اللمان على وحدة اللغة والعنصر ..وعلى رئاي العلماء الطليان
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على وحدة التاريخ والعادات فيما يشير علماء الجتماع الفرنسيين على وحدة المطمح
السياسي فيما يشير علماء الجتماع النكليز لوحدة المصالح والمصير.واذا نظرنا للعرب

من هذة الوجوه علمنا بئان العرب تجمعهم كل هذه العناصر واكد على ان الدين ليتعارض
مع الوطنية.وان السلم حريص على مؤاخاة المواطنين بغض النظر عن اديانهم واننا الينا

على انفسنا ان نحافظ بهذه المملكة /العثمانية على جمسيتنا  ( العربية و (العثمانية
وعلى مساواتنا (مع بقية الرعايا) فل ارض بعد اليوم تستعمر ول امة تستغل بل نحن

الرعاة والرعية..كما تحدث عبد الحميد الزهراوي فقال:ليس للمؤتمر صفة دينية لن
الرابطة الدينية قد عجزت دائما عن ايجاد الوحدة السياسية . ومن بين تو صيات المؤتمر

:تحذيره اهل اليمن وعسير ونجد من (كيد اعدائهم التراك) ودعا اهل وليات الشام
والعراق للتفاق بئاسم القومية والوطنية وقال .ليكن المسلمون والنصارى واليهود يدا
واحدة لنهم تقطنون ارضا واحدة ويتكلمون لغة واحدة يتجاهلهم العثمانيون ( العلوج)

واشارالعراقي توفيق السويدي بمذكراته الى انه ظهرت بالمؤتمر ثلث توجهات
هم:الصلحيون الذين يدعون للمساواة بين التراك والعرب دولة واحدة ومعظهم مسلمين
وقليل من المسيحيين .والمناوئون للتراك والذين ليرون مجال للبقاء داخل الدولة التركية
العنصرية فغالبيتهم من مسيحيين وقليل من المسلمين.وبعض النتهازيين بين التجاهين

منهم شارل الدباس 
 انظر توفيق السويدي نصف قرن من تاريخ العراق و القضية العربية بيروت دار الكتاب/

..254.و د.الدوري ص 1969العربي 

 تئاسست سريا (جمعية العهد) وتظم عدد من الضباط1913تشرين الول عام 28وفي 
 و صارلبعض الوقت قائد فيلق1951/ 1860برئاسة الزعيم عزيز علي المصري عاش بين

 واختلف مع وزير الدفاع العثماني1912بالجيش العثماني وحارب اليطاليين بليبية عام 
المشير انور باشا الذي اتهم عزيز علي المصري بعدم الكفائة وعزله من الجيش احاله

 للمحكمة وسجنه وتم تهريبه حيث التحق بالجيش المصري وصار1914في كانون اول 
ليعفى عنه بوقت كانت1942واعتقاله ومحاكمته في مايس 1938المفتش العام فيه بين 

وكان عزيز ليطالب لبالستقللالجيوش البيرطانية واللمانية تتقاتل على ارض مصر ..
ول بالنفصال من الدولة العثمانية بل باصلحات داخلها .

كما كانت جمعية العهد السرية تدعو لعتماد العربية كلغة رسمية بالدول العربية بالضافة
للتركية وبامكانية تكوين امبراطورية تركية / عربية على غرارالمبراطورية النمساوية

 .ومثل دولة بلجيكة المؤلفة من قوميتين1918/المجرية ( الهنكارية) التي تفككت عام 
 بالشمال..les Tributs des Flamands بالشرق وLes Tributs des Wallonnsرئيستين هما

غير ان سياسة التتريك التي اتبعها الجنرالت العثمانيون ضد العرب وفشلهم بالحرب ضد
روسية واليونان جعل عزيز على المصري والمئات من الضباط والسياسين العرب يعتقدون

بعدم جدوى الستمرار بظل الحكم العثماني وبدوا يفكرون بكيفية الستقلل عن الدولة
العثمانية العنصرية وهنا دخل النكليز على الخط من خلل مخابراتهم المقتدرة على اقناع

الشريف حسين على اعلن الثورة ضد اخوته بالدين العثمانيين 
وانظم لجمعية العهد السرية بقيادة المشيرعزيز المصري .ومن لبنان الكاتب رشيد رضا 

.ومن بلد الشام:سيف الخطيب ورفيق رزق ويوسف مخيبر و عارف الشهابي وغني
العريسي وجميل مردم ومحمد الحمصي وعمرحمد وشكري العسلي واحمد بيهم وحقي

 وسلمان فيضيالعظم وصل ح القاسمي ومن العراق توفيق السويدي كما شار بمذكراته
 ..201و.د.علي الوردي صمن رواد النهضة العربية ص 

 انظم السلطان محمد الخامس ومعظم1918/1914وفي اثناء الحرب العالمية الولى بين
جنرالته التراك مع استثناء معظم الضباط العرب والمسلمين بجانب المبراطوريتين
المانية والنمسة/ هنغارية على اساس (عدو عدوي صديقي لنهما اقل المنتفذين

سياسيا بالبلدان العربية والسلمية ومنافسين لكل من بريطانية وفرنسة وروسية) التي
اندحرت تجاه اللمان واندلعت فيها ثورة جمهورية شيوعية 
ايظا جنود عرب ومسلمين من وبدئا النهيار ايظا على الدولة العثمانية التي كان يقاتلها 

شمال افريقية والسودان وبعض دول افريقية الغربية الخاضعة للنفوذ الفرنسي ومثلهم
من جنود مسلمين من شبه القارة الهندية يخدمون تحت العلم البريطاني ومثلهم اللف



من مسلمين اسية الوسطى والقوقاز تحت العلم الروسي قد قاتلو العثمانيين الذين
فشلوا بتئاسيس امبراطورية فيها حدا ادنى من العدالة على النمط البريطاني 

 الشريف حسين وبكل سذاجةهجري اعلن 1334 شعبان 20م و 1916 حزيران 6وفي 
وتخلت عنه بريطانية حتى Laurenceالجهاد ضدالدولة العثمانيةحيث قاد قواته الكولونيل

وتم طرده منفيا1924قبل انتصارها حيث ساندت ال سعود ليحتلون مكة والمدينة عام 
لبالردن حيث سيصير ملكا عليه ولده الكبير عبدا ولبالعراق حيث سيصير عليه ملكا

 .1931ولده فيصل بل بقبرص ليموت هناك ويدفن بالقدس الشرقية عام 

وهنا اثير مجددا للتساؤل والجدل الفكري/ الفلسفي حول مسالة :هل يصح او يجوز
التعاون والتعامل مع حاكم عادل غير مسلم ضد حاكم مسلم غير عادل ؟ حيث ليزال
الجدل بهذة المسئالة مفتوحا حتى الن لنه تكرر ويتكرر بئاستمرار .ثم لماذا لما يكون

مستبدين ؟ وهل الستبداد هو لزمة بالعرب  لبية العظمى من الحكام المسلمين   الغا
؟ .والمسلمين 

 وبينما كانت الحرب العالمية مشتعلة حيث كانت1917من تشرين الثاني  29وفي
بئاسمه Declarationوعدا  Balforبريطانية تواجه الهجوم اللماني اصدر وزير خارجيتها 

 )قومي بفلسطين لقاء  Foyer/ Hommeليهود اوربة.الغربية والشرقية (ملجئا/ مقر

انسحبت الدولة العثمانية من الحرب ووقعت هدنة بعد اندحاره على1918وفي عام 
جبهاتها ضد روسية وضد اليونان والقوات البريطانية والعربية بشبه جزيرة العرب وبلد
الشام ولم تنتصر باية جبهة عدى جبهتها ضد النكليز بالعراق بقيادة اللواء خليل باشا

الذي حقق اكبر هزيمة بقوات بريطانية اثناء الحرب الحرب العالمية الولى بمعركة الكوت/
العمارة على ضفتي مهر نهر جنوب شرق بغداد كما اشرنا.

1922، نوفمبر   19تولى الخلفة من   عبد العزيز الولالسلطان عبد المجيد الثاني بن -XIXIو
 لفرنسة وتوفي فيها فب1924 مارس 3.ونفاه مصطفى كمال في  الخيرالعثماني الخليفةكان حيث 

وتم دفنه بالمدينة بالحجاز وكان مثل السلطان وسليم الول روساما حيث عرضت بعض1944 اب  23
وتولى بمعرض فينة ,وعمل بالجيش وحصل على رتبة اميرال بحرية وتزوج اربع مرات 1918لوحاته عام 

 بعد أن تم إلغاء نظام السلطين وتجريد الخليفة من جميعالدولة العثمانيةعبد المجيد الثاني حكم 
 ووضعمؤتمر لوزانوبعد ثلثة أيام فقط من توليه للخلفة، افتتح . هـ 1340م/ 1922امتيازاته عام

  وطرد جميع بني عثمانالخلفة الوسلميةإلغاء  وهي ة  تركي أربعة شروط للعتراف باوستقلل النكليز
لوسطانبولعاد الوفد ولكن المؤتمر فشل،.  كدولة علمانيةتركيةومصادرة كافة أملكهم وإعلن ها من

 وبجانبه رئيس الوفدمع الجمعية الوطنية وبجانبها رئيسمصطفى كمال أتاتوركونشأ خلف بين 
حيث حل الجمعية الوطنيةلتاتورك السيطرة على المور الذي قدم اوستقالته مما وسهل الوزارة،

بعد أربعة أشهر وريطانية التي اعترفت بتركية ,بوتنفيذ جميع شروط والغاء الحلفة  الجمهورية واعلن،
،واضعاا1944 عام باريس ثم توفي لحقاا في ة  فرنسجنوب ب نيسمدينة لتم طرد عبد المجيد الثاني 

.بذلك نهاية لعهد العثمانيين الذي كان آخر خلفائهم الذين حكموا لربعة قرون

ثمانيع خليفةاخر  عبد العزيز الولالسلطان عبد المجيد الثاني بن 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/1944
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
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وحكم فيها كل من 1924- الجمهورية التركية منذ عام XXْو

 بمدينة سولنيك اليونانية1881اول -الرئيس الجنرال كمال اتاتورك( ابو التراك ) ولد عام 
.واتخذ عدة اجراءات منها1938و وفاته عام 1920من عائلة يهودية الصل و حكم بين 

م واقر مبدئا632 الخلفة السلمية التي بدئات بعيد وفاة محمد عام 1923الغى عام 
العلمانية اي فصل الدين عن الدولة و ابدل يوم الجمعة العطلة الدينية السلمية بالسبت
والحد وابدل الحروف العربية للغة التركية بحروف لتينية تكتب من اليسار لليمين وتقارب

مع اليونان والتحاد السوفياتي فيما تباعد عن العرب الذين اطلق عليهم صفة الخونة 

وحول العاصمةقرر مصطفى كمال تئاسيس حزب الشعب كحزب وسطي 1924وفي عام 
لنقرة بعد ان حول اسطانبول لمدينة سياحية ومنح المرئة حقوق المشاركة بالحياة

العامة
حاول اقتطاع مدينة الموصل وظمها لديار بكر غير ان الحكومة البريطانية1925/1922وبين 

المتدبة على العراق ولسباب تتعلق بالمكانيات النفطية للموصل وعدم السماح لتركية
ان تتوسع اكثر وقفت بجانب الملك فيصل الول ورئيس وزراءه محسن السعدون ضد

المشروع الذي تم عرضه على لجنةتابعة لعصبة المم التي قررت اجراء استغتاء بمدينة
الموصل الذي جاء لصالح بقاءها بالعراق 

1937غير ان مصطفى كمال نجح بان اقنع سلطات النتداب الفرنسي على سورية عام 
لمنحته (مقاطعة السكندرونة السوريةلقاء عدم انظمام تركية بالحرب العالمية التي كانت

قد ظهرت بوادرها بجنب المانية كما فعلت الدولة العثمانية اثناء الخرب العالميةالولى
كما ان مصطفى كمال ابقى على علقات حدودية متوترة مع قبرص التي فيها جالية

تركية تمكنت لحقا من تشكيل ولية اسمتها (جمهورية تركية القبرصية) لم يعترف بها
احد غير التراك انفسهم وابقاء المشاكل والقضايا الحدودية وتوزيع مياه نهري دجلة

والفرات التي تنبع من جبال ارارات التركية بينها وبين كل من سورية والعراق بالنسبة
لنهر الفرات وبينها وبين العراق بالنسبة لنهر دجلة وابقى كثيرا من الخلفات والصراعات

ولربما الحروب مع هذه البلدانالمجاورة لتركية 
وعلى الرغم من ان الشعب التركي المعاصر يتئالف من اربعين قومية اهمها الترك

الطورانيين والكرد والقبارصة واليونانيين والعرب والرمن غير ان تركية منذ عهد مصطفى
كمال لم تعترف حتى الن ل بالحقوق الثقافية ول بالحكم الذاتي لكل من هذه الشعوب

مما يعني ظهور حالة عدم استقرار النظام السياسي والجتماعي بتركية المعاصرة 
ومع كل ذلك من السياسات العنصرية التي مارسها مصطفى كمال غير انه يعتبر من

الحكام المسلمين الصلحيين منذ عهد محمد علي باشا بمصرلنه فصل رسميا الدين عن
الدولة واعطى للمرئة بعضا من الحقوق التي لزالت منقوصة بمعظم الدول العربية
السلمية عدى استثنائات بمصر وسورية ولبنان والعراق وتونس والجزائر والمغرب

وموريتانية والسينيغال واندونيسية والبانية والبوسنة / الهرسك وكوسوفو   
.   

 الذي استمر1950/1938وثانيا-الرئيس الجنرال عصمت اينونومن حزب الشعب حكم بين 
 كانت تركيةواحدو من1945بانتهاج سياسة سابقه مصطفى بمعادات العرب ..ففي عام 

 بتئاسيس منظمة المم المتحدة ,وفي كانون الول1945دولة ساهموا في ايلول 51
 دولة من بينها انكلترة من الذين غابوا عند التصويت على القرار10 كانت من بين 1947
 منها ايران واليونان وكوبا13 صوتا ضد 28الخاص بتقسيم فلسطين الذي حضي ب 181

قبل كاسترو.كما اقامت تركية بعهد عصمت اينون عىقات دبلوماسية مع دولة اسرائيل منذ
 ول زالت قائمة على الرفم من تعرضها لحالات من المد1958 مايس 15اعلنها  في 

والجزر

 وبعهده1960واعدامه عام 1950وثالثا-الرئيس جلل بيار من الحزب الدمقراطي بين 
 العضو2009 مع اليونان بحلف الطلسي حيث بقيت حتى عام 1952دخلت تركية عام 

السلمي الوحيدفيه ثم انظمت له بعض الدول السلمية بئاسية الوسطى والبانية كما



شارك تركية بعهدبايار مع ايران وباكستان وبقيادة بريطانية بحلف بغداد وتم اعدامه من
قبل جنرالت انقلبيين  موالين للوليات المتحدة واسرائيل منهم حاصة الرئيس الجنرال

.والرئيس1966/1961.والرئيس الجنرال كمال كورسيل بين 1961 /1960كمال انيش بين 
1980 1970.والرئيس الجنرال فوزي فاروق بين 1973/ 1966الجنرال اجود صوية بين 

 الرئيس جلل بايار

حيث ضعف نسبيا نفوذ الجنرالت1989/ 1980ورابعا- الرئيس الجنرال كيفان اوزن بين 
لصالح الحركات المدنية ومنها حزب الوسط الذي تمكن مرشحه الرئيس المهندس توركو

1993/1989اوزال  الفوز بالنتخابات الرئاسية ويحكم بين 

2000/1993وخامسا-الرئيس سليمان دميريل من الحزب القومي بين 

/2002وسادسا-الرئيس القاضي احمدنجدت مرشح المحكمة الدستورية وحكم بين 
2007

من حزب العدالة2014/2007وسابعا-الرئيس الحقوقي عبد ا غول من حزب بين 
 بالنتخابات2000 وحصل عام Arbakanوالرفاه ذو جذور اسلمية وتئاسس على يدي

Recep Tayyip علي يدي 2005 واستلم الحكم منذ عام 47 على /2007البرلمانية لعام 
Erdoğan صاررئيسا للوزراء و Abdullah Gaulصار رئيسا للجمهورية ,وابقى الحزب 

على الرغم1924السلمي ( مضطرا) على العلمانية التي اقرها مصطفى كمال منذ عام 
من عمله الدائم على نشر مفاهيم اسلمية معتدلة وتشجيع النساء على لبس الحجاب

حيث ان زوجتي الرئيس ونائبه بقيتا متحجبتين وابقى الحكم السلمي التركي على
 ,كما ابقى على1937احتلل مقاطعة السكندرونة السورية التي احتلتها بلدهم منذ عام 

العلقات الدبلوماسية والتجارية والعسكرية التركية مع اسرائيل منذ السنة التي نشئات
,1952 مثلما ابقى على عضوية تركية بحلف الطلسي منذ عام 1948فيها اسرائيل عام  

كما يحاول الحزب وليزال ان يقيم شبه متوازنة بين المملكة السعودية الوهابية وايران
الشيعية ومع اليونان وقبرص وارمينية اللواتي لها هن ايظا كما لها مع غالبية الدول

العربية صراعات  مع الدولة العثمانية ووريثتها تركية صراعات جغرافية وسياسية  

  ,,وهو اول رئيس تركي ينتخب بالقتراع2014 وثامنا -الرئيس  رجب اوردوغان منذ عام 
باسطانبول التي1954السري العام المباشر وفاز من الجولة الولى وهو مواليد شباط 

هاجر لها اهله من مدينة طرايزون ثم انتقلت عائلته لمحافظة ريزة على البحر السود
) وعمل عدة الوسلمية إمام خطيب( مدارسدرس في و1967وعادت لسطانبوات عام  

 رئيس الحزبدنيز بايكال مع مناظرة تلفزيونيةفي اعمال بسيطة لمعاونة والده حيث قال 
ستطيعلمرحلتي البتدائية والعداديةب والسميط البطيخلم يكن أمامي غير بيع (الجمهوري 

والعلوم الدارية القتصادكلية ) حيث التحق ب تعليميمتطلباتمعاونة والدي وتوفير قسم من 
 لعب كره قدم بنادي1982/1970,, كما كان بين 1973.وتخرج  منها عام جامعة مرمرةفي 

قاسم باشا ,
انظم اوردوغان لحزب الخلص الوطني وهو حزب اسلمي برئاسة نجم1975وفي عام 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%B2_%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D8%A9_%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Recep_Tayyip_Erdo%C4%9Fan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Recep_Tayyip_Erdo%C4%9Fan
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Celal_bayar.jpg


بعيد النقلب العسكري الذي قرر الغاء جميع1980الدين اربكان الذي تعرض للعتقال عام 
 حيث تقرر اعادة العمل السياسي وغير حزب الخلص الوطني1983الحزاب حتى عام 

اسمه وصار حزب الرفاه والعدالة واستمر اوردوغان ينشط فيه  وصار احد ابرز قيادته
باسطانبول التي تعتبر العاصمة الفعلية لكثرة سكانها وانفتاحها السياحي والثقافي على

شارك حزب الرفاه بالنتخابات1989الرغم من انقرة هي العاصمة السياسية ,وفي عام 
البلدية وتم ترشيح اوردوغان عن بلدية ( باي اوغلو )ولم ينجح ضد مرشح الحزب

بمنصب رئاسة بلدية اسطانبول  التي فاز بها فوزا ساحقا1994الجمهوري غيرانه فاز عام 
ضد منافسه من الحزب الجمهوري مما جعل منه شخصية قيادة باللجنة العليا للحزب 

ومارس كمحافظ لسطانبول التي تعتبر احدى العواصم التي يئاتيها السواح من كل حدب
 تركي أثناءشاعر أبياتا  من 1998س عام اقتبوصوب سياسةمحافظة وشبه رجعية  حيث 

وسعردالقائه خطابا  في مدينة 
جاء فيها 

مساجدنا ثكناتنا
قبابناخوذاتنا
ماذننا حرابنا

والمصلون جنودنا
هذا الجيش المقدس يحرس ديننا

باسطانيول وحكمت عليه15اشتكته منظمات علمانينة حيث يشكل العلمانيون  سبة /ف
محمكة لمدة عشرة اشهر 

 جرت انتخابات تشريعية ( نيابية ) بتركية حيث حصل حزب الرفاه2002وفي عام 
نائباكان اوردوغان احدهم ولم يكن363السلمي على الغلبية المطلقة بحصوله على 

ممكنه بسبب صدور حكم ضده ان يكون رئيسا للجمهورية التي تكفل بها زميله عبد ا
 رئيسا للوزراء  وصار الرجل الفعلي بتركية وهو ما يشبه2003غول فيما صار هو عام 

الثنائي الروسي بين بوتين وزميله ميديف اللن تبادل الدوار السياسية منذ عام
وحتى الن 2000

وبعد تولي اوردوغان رئاسة الوزراء عمل بشكل دائم على  تعميم المدارس البتدائية
واقام علقات معوالمتوسطة والمراكز الصحية والورشات الحرفية  لتشمل كل تركية 

جمهورية اذربيجان وبقية الجمهوريات الوسلمية باوسية الوطى التي تحررت وسياوسيا من التحاد
 وكذلك مع اليونان وقبرص وجمورية ارمينية ورووسية وكل من وسورية1991السوفياتي منذ عام 

والعراق ومصر والسعودية  كما اعاد لبعض المدن والقرى الكردية اوسماءها ووسمح باوستعمال اللغة
 صارت اوسطانبول عاصمة الثقافة الوربية 2009الكردية بالمؤوسسات الدينية, وفي عام 

ا على عدم إعطا2009 كانون الثاني  29وفي مؤتمر دافوس بسويسرة في  رئيس المؤتمر ء احتجاجا
هي كافية جدا لتبرير  عدوان بلده على مقاطعة غزةشيمون بيريزو الوسرائيليلرئيس ل دقيقة 25

 لم تترك لنا خيارااحماسإوسرائيل ل تريد إطلق النار على أحد لكن ان  وقال،حماسهاجم حيث 
 كلإوسطنبولألطلقت على القسام وتساءل بصوت مرتفع  عما كان أردوغان وسيفعله لو أن صواريخ  

إنك أكبر مني وسناا ولكن ليحق لك أن: وقالبيريسعلى أقوال وهو واقفا أردوغان وعندما رد  ,ليلة
 شواطئب يقتل الطفال ن جبشكما. تتحدث بهذه اللهجة والصوت العالي الذي يثبت أنك مذنب

شكراا لن أعود"يكمل رده على بيريز،فانسحب قائل للردوغان لم يسمح مدير الجلسة غير ان  ،غزة
منحتوني مثلما منحتم لمين الجامعة العربية السيد عمرو مووسى اثنيأنتم ف بعد هذا،دافوسإلى 

اي اكثر مما تحدث كلنا دقيقة   25 بالحديث مدة بيريزوسمحتم للرئيس عشر دقيقة فقط  فيما 

2009كانون الثاني 29في أردوغان يغادر مؤتمر دافوس 

هجري تسلم اوردوغان جائزة الملك  فيصل بن وسعود للعلوم والداب  وجائزة1430/ 2010وفي عام 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AC%D8%A8_%D8%B7%D9%8A%D8%A8_%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86#cite_note-court-3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%B1%D8%AF_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:WORLD_ECONOMIC_FORUM_ANNUAL_MEETING_2009_-_Recep_Tayyip_Erdogan.jpg


محمد القذافي لحقوق النسان 

 قدم الرئيس اوردوغان اثناء انعفاد اجتماع لحزبه حزب العدالةوالتنمية 2011 تشرين اول 23وفي 
منطقة دروسيم، ب1939- 1936 الحداث المأوساوية التي وقعت بين عن  لده ب بئاوسماعتذارا تاريخيا 

وقوبل هذا العتذار بترحيب من قبل) . العلويين الكراد ( بحقالحزب الجمهوريالتي ارتكبتهاحكومة 
 إقليم كوردوستان مسعود البرزاني رئيس 

.الرئيس الرووسي  دمتري مدفيدفالرئيس التركي أرودوغان و
 

 موقفا معاديا للرئيس بشار الذي تصدى2012غير ان الرئيس اوردوغان اتخذ منذ عام 
للمعارضة السلمية التي تحولت لعصابات اجرامية تساهم بتمويلها قطر والسعودية

وتدعمها اسرائيل ومعظم الدول اليرو امريكية ولم يبق للرئيس السوري ال حزب ا
وايران 

-الحزاب التركيةXXIو
-حزب الشعب الذي اسسه مصطفى كمال1
14 وحصل على /Devlet Bahçeli-حزب الحركة الوطنية حزب يميني متطرف بقيادة 2و

وهم واحد وسيعين نائبا .
 وهو5 حصل على /Ahmet Türk-الحزب الجتماعي الدمقراطي الكردي بقيادة  3و

 من قبل المحكمة الدستورية2009مايعادل تسعة عشرنائبا وتم حله بكانون الول 
 سنوات  .5وحكمت على سبعة وثلثين من قياداته بمن فيهم رئيس 

 الذي فاز بثلثة عشر نائبا Zeki Sezer-الحزب الدمقراطي اليساري بقيادة  4و

 الذي فازبالنتخابات بئاسطانبول كمستقل.Ufuk Uras-حزب الحرية والتظامن برئاسة 5و

5  حزب محافظ وفاز بنسبة /Mehmet   Ağar-حزب الطريق الصحيح برئاسة  6و

   3 فاز بنسة /Cem   Uzan-حزب الجماهير و القومية برئاسة 7و

 2 حزب اسلمي حصل على /Parti de la félicité-حزب التهاني 8و

ultra حزب يميني متطرف جدا Parti de la Turquie étincelante -حزب الشروق9و
nationaliste برئاسة Tugrul Türkes, fils d'Alparslan Türkes.

-الحزب الشيوعي وهو على عكس كثير من الحزاب الشيوعية بالشرق العربي10و
السلمي حزبا ضعيفا على الرغم من وجود مبررات جيو تاري/ ستراتيجية تفتر ض ليكون

حزبا قويا .غيران النظام العلماني الكمالي والنفوذ اليرو امريكي والصهيوني منعه من
/ فقط.0.23ذلك و حصل على 

/0.15 حصل على فقط Bekir Kemal Ulusaler-الحزب الشتراكي برئاسة 11و

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bekir_Kemal_Ulusaler&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alparslan_T%C3%BCrkes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alparslan_T%C3%BCrkes
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tugrul_T%C3%BCrkes&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tugrul_T%C3%BCrkes&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tugrul_T%C3%BCrkes&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tugrul_T%C3%BCrkes&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cem_Uzan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cem_Uzan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cem_Uzan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cem_Uzan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cem_Uzan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cem_Uzan
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mehmet_A%C4%9Far&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mehmet_A%C4%9Far&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mehmet_A%C4%9Far&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mehmet_A%C4%9Far&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mehmet_A%C4%9Far&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mehmet_A%C4%9Far&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ufuk_Uras&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zeki_Sezer
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ahmet_T%C3%BCrk&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Devlet_Bah%C3%A7eli
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%8A_%D9%85%D8%AF%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85_%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A_(%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Erdogan_Medvedev_2.jpg


/فقط 0.08  حصل  على Haydar Kaya-حركة العمل الشيوعي برئاسة 12و
-حزب تركية المستقلة13و
Parti de Croissance Populaire-حزب النماء الشعبي   14و
 Parti Maoïste et Nationaliste-الحزب الوطني اليساري على الطريقة الصينية 15و

-حزب الحرية والتضامن 16و
 حزب قومي يميني يدعوMuhsin   Yazıcıoğluبرئاسة  -حزب الوحدة التركية السلمية17و

لوحدة القومية التركيةدون النظر للحقوق القومية للقليات الكردية والعربية القبرصية
 Sivasوالرمنية وحصل .على صوت واحد وهو رئيسه الذي انتخب كمستقل بدائرة  

-احزاب اخرى 18
بئاحد كتبه القيمة2010انظر د.المؤرخ العراقي عبد العزيز الدوري توفي بالردن عام / 

Bernard Lewis; La Turque et l' Islam et و  261/195بعنوان جذور القومية العربية  ص 
Laïcité; Éditions Fayard 1988 p eو Séton Watson; The Rise of Nationalisme in The Balkans
Nations ,London 1917 pp 134/135  و

http://fr.wikipedia.org/wiki/Muhsin_Yaz%C4%B1c%C4%B1o%C4%9Flu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Muhsin_Yaz%C4%B1c%C4%B1o%C4%9Flu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Muhsin_Yaz%C4%B1c%C4%B1o%C4%9Flu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Muhsin_Yaz%C4%B1c%C4%B1o%C4%9Flu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Muhsin_Yaz%C4%B1c%C4%B1o%C4%9Flu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Muhsin_Yaz%C4%B1c%C4%B1o%C4%9Flu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nationaliste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nationaliste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mao%C3%AFste
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Haydar_Kaya&action=edit&redlink=1


 Pakistan-السياسة في Chapitre IV-الفصل الرابع 

هيماليا وجنوب جبال آسيةتقع شبه القارة الهندية التي توجد  بجنوب - هو جزء من -1
المحيط،وتمتد جنوبا  ببلوشستان ومنطقة هندوكوش،وشرق جبال الكاراكوراموجبال 
.4.5 جنوبا وتغطي مساحة تقدر بـ وخليج البنغال بالجنوب الغربي بحر العرب بين الهندي

 ٪من40، ومع ذلك فأنها تحتوي على /السيوية من القارة 10 أي ما يعادل/ 2مليون كم
سكانها,,

-ليمكن فصل تاريخ باكستان (التي تعني بالوردو الرض الطاهرة )عن تاريخ شبه11و
تضم شبه القارة الهنديةرة التي لشبه القاالقارة الهندية فهي البنت الثانية بعد الهند 

حتى الن سبع دول وهي الهند وباكستان وبنغلدش وبوتان والنيبال
وسريلنكةوجزر المالديف اضافة لمناطق متنازع عليها مثل كشمير وجامو

-  اديان الهند,,ظهرت فيها منذ القرن الخامس عشر قم ديانة الهندوسية ويطلق111و
.وليوجد لها مؤسس ( نبي)ونيبال الهند وهي الديانة السائدة في البراهميةعليها أيضا  

تنسب له شخصيا  وإنما تشكلت عبر امتداد كثير من القرون وأحد أصولها (ديانة فيدا )
الذي يعتبر أقدم ديانة بالعالم،ويدعو للقيم الروحية والخلقية وتتخذ عدة آلهات فلكل

منطقة إله ولكل عمل أو ظاهرة إله.وأحد التصنفيات المنهجية للنصوص الهندوسية هي
النصوص الشروتية (اللهام)،والنصوص السيريتية.(المحفوظ).وتناقش اللهوت

.والجاما،البهاغافاد غيتا،ورامايانا،والبوراناس،و الوبانيشاد، الفيداوالفلسفة.ومن نصوص 

 ممن96 مليون نسمة وهو ما يشكل /900وأتباع الهندوسية اكثر من مليار نسمة، منهم 
بكل المسيحية بعد ثالث أكبر ديانة في العالم وتعتبر الهندوسية الهنديعيشون في 

 الديان الرئيسية بشبه القارةوالسلم الهندوسية بكل مذاهبهوتكون والسلممذاهبها 
 من السكان ليكون مجموع معتنقي هذه الديانتين40ويكون كل  منهما ما يقارب نسبة /

البوذية وباقي السكان يعتنقون أديان أخرى مثل 80في شبه الجزيرة الهندية / 
.واليانية والمسيحية والسيخية

 مليار نسمة يتحدثون لغات تفوق اللف1,6- يبلغ عدد سكان شبه الجزيرة الهندية  IVو
،أساسها لغة واحدة وبإمكان جميع المتحدثين بهذهالبنغالية،والوردو و الهندية: لغة أهمها

 تكتب بالحروفوالبنغالية الهنديةاللغات أن يتفاهمون مع بعضهم والفرق هو أن اللغة 
 فتكتب بالحروف العربية.ألوردو أما لغة ديوناكري

،منها..نهر السند عام قم حيث قامت حضارات متعددة حول وادي 4500تاريخ باكستان يعود إلى -Vو

 وتتمركز بأوديةالهند حاليا وشمال غرب باكستان وتقع بمنطقة 4500 قبل حضارة وادي السند
هاراباالنهر الشاوسعة،وتلسمى هذه الحضارة ببعض الاحيان بـ(حضارة هارابا.) نسبةلمدينة 

الباكستانية،وخضعت لنفوذ عدة امم

قم واوستولت علي331 /559 أوسرة فاروسية كونت إمبراطورية بين المبراطورية الخمينية الفاروسية-اول
 الىوادي السند،من الشرق الدنى وبلد الشام وبلد النيل وجميع أرجاء وبابل (غرب الناضول) ليديا

 المتووسطبحر البيض ووسيطرت على جميع الطرق التجارية المؤدية للمقدونيةليبية وشمالا حتى 

أفسس بالقرب من Sardis إلى عربستان في Susaعبر البر والبحروإعادة بناء الطريق من مدينة  
قم فيما490 (داريوس الثالث ) الذي حاول غزو اثينة عام دارا وأشهر ملوكهاقمبيز وقورش وووسميرنة

قم مثلما479.عام Plataia معركة قم و480 البحرية (Salamis ثم معركة  Marathonوسمي بمعركة  
قم مع تحركات امراء القطاعيين الساعين479-482 و بابل بين 485-486واجهوا ثورة بمصر عام 
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للنفصال والوستقلل واغتيالت داخل القصر المبراطوري.وتمكن الهيلينيون اي وسكان اثينية ووسبارطة
ومقدونية اليونانية ان يتوحدوا بقيادة الوسكندر المقدوني الذي شن حروبا معاكسة داخل مناطق نفوذ

قم بشمال شرق بلد الرافدين حيث معركة غوغميل ( اربيل) بين331الخمييين حيث هزمهم  عام 
الوسكندر المقدوني و داريوش الثالث. وأدت إلسقوط دولة الخمينيين. وتابعهم الوسكندر داخل

قم كما اشرنا عند الحديث عن بلد فارس / يلحظ ما كتبه331بلدهم واوسقط عاصمتهم عام 
المؤرخون اليونانيون هيرودوت وتوقيديدس وكزينوفون 

 المقدوني ببلد فارس وشبه القارة الهندية وثانيا-النفوذ
الف من المشاة ووستة الف من48 بجيش قوامه مضيق الدردنيلقم عبرالوسكندر 334في عام 

 والمحاربينالمرتزقة ومدن يونانية.وعددا من مقدونيا,الف 38 طاقمها وسفينة120الفروسان مع 
ه في ة  وأليري وپايونية تراقيةالقطاعيين من  البر الوسيوي لغزو المبراطورية الفاروسية وعندما غرز رمحا

هديةمن اللهة.واشتبك الوسكندر مع الخميين الفرس بأو ل معركةوسية اعندما وطئات قائلا أنه قبل 
ونهر بيگا شمال غرب اوسية الصغرى بالقرب من مدينةنهر گرانيکوس امدينة (وسارد) على ضفاف 

.وحاصر اول مدينةالبحر اليوني،واوستولى على خزائنها،ثم تابع تقدمه على طول وساحل طروادة
 بمقاطعة كارية حيث انسحب منهابحرا (ممنون الرودوسي) قائد جندها والفاروسيهاليكارناوسوس

( اراندباد)حاكمها واعادها لحاكمتها السابقة السيدة (أدا الكاري ة)،التي بن ت الوسكندر حتى يرثها بعد
ا كلپامفيليا وصل وسهل الناضولوفاتها.وغادر مقاطعة كارية (لمقاطعة ليكية ) الجبلية بجنوب  ،فاتحا

المدن الساحلية الواحدة تلو الخرى وحرم الفرس من الكثير من الموانئ البحرية ودخل الناضول بعد
،الطائر المجسدعقاب،التي شبهها بعش الپيسيدي ةفتح (مقاطقة پامفيلية) ووصل لمدينة ترمسوس 

العقدة الگوردية ) حيث قطع (گورديوم( زيوس)كبير الهة الغريق حيث خشي غضبه ووصل (لمقاطعة 
 قائلا من غير الضروري معرفة  حلها.بسيفه) 

 بلدفرثية )ومنها إلى( ميديةوتابع الوسكندر مطاردة الملك الخميني داريوش الثالث حتى (مقاطعة 
 حيث بدئا داريوس يخسر احترام ضب اطه ومنهم قريبه (أردشير) المعروف بئاوسم (بسوس،))الفرثيين 

لوسية الووسطى وعندماعلم باقترابل،الفغانية ) فقام باعتقاله واخذه اوسيرا  باختريةحاكم (مقاطعة 
ا شرقا حيث الوسكندر أمر باغتياله وأعلن نفسه ملكا باوسم (أردشير الخامس) وتابع طريقه متجها
عثرالوسكندر على (جثة داريوش الثالث مرمياا بعربته فغطاه بعبائته،ونقل جثمانه لعاصمة الفرس

 المبراطورية الخمينية لجانب أوسلفه لينتهي عهد دفنه(پروسپوليس )حيث 

واوستمر الوسكندر يلحق بسوس( اردشير الخامس) وأوسس عد ة مدن أوسماها كلها (الوسكندرية)،
ة أقاليم منها (ميدية،وپارت،وآریانة (أفغانستانطاجيكستان،واوسكندرية أفغانستان قندهارمنها:  و عد 

 (شمال أفغانستان وووسطها)،وباخترياالغربية)،وزرنکا،والرخج (أفغانستان الووسطى والجنوبية)،
.ووسيثيا

قم تم القبض على بسوس ( اردشير الخامس) من قبل (وسپنتامنش) حاكم (مقاطعة329وفي عام 
 الذي وسلمه للوسكندر،بطليموسصغدية احدى المقاطعات الرئيسية لطاجكستان ) ووسل مه إلى 

ذع أنفه وقلطعت أذناه قبيل اعدامه ،غير ان وسپنتامنش لم ينجو من عدوان الوسكندر الذي أمر بجل
على بلده واجبره على الهروب وقتله ضباطه واعلنوا الولء للوسكندر الذي كان يبطش بمن يفكر

بنقده وانتقاده ومواجته

 ( روكسانة )الباختاريةالفغانيةرخسانةوبعد مقتل وسپنتامنش،الطاجيكي تزو ج الوسكندر ألميرة 
باكستان)،بشمال قندهاربهدف تطمين اهل مقاطعتها فأروسل مهددا لزعماء قبائل إقليم (گندهارة /

يأمرهم ليعلنوا طاعتهم وولءم ولم يستجب له غير (اومفيس) امير مقاطعة (تکسيلة،)الممتدة بين
 وسنةشتاء وجهلم،فيما رفض امراء (عشيرة كمبوجة) القاطنين بين وديان التلل،فغزاهم نهري السند

 وبونير.) فواجههوه ببسالةوسواتقم،بمراكز تجمعاتهم الرئيسية في (بوادي كنار،وپنجكراو 326
مقاتلي قبيلة (الوسپاوسيوا) الذين اصابهم احدهم بسهم باحدى كتفيه قبل ان يتغلب عليهم ويبيد

 فحاصرهم)معزم رجالهم ويئاخذ مواشيهم ثم واجهة قبيلة (الوساكينوا) ببوادي مساگا وأورا وأورنوس،
وقتل منهم الكثير وهدم كل اثر كماوتعرض لجرح اخر باحدى كاحليه قبل ان يقتحم حصونهم 

ونمرود فعل الطالبانيون بئافغانستان ضد المواقع البوذية والدعاشيون باثار الشوريين
والنبي يونس والحظر بمحافظة نينوى بالعراق وكما فعلوا باثار العموريين والنباط وتدمر
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بسورية وكما يحاول بعض الخوان المسلمين التطاول على احدى اهم ذاكرات العالم
بمصر حيث يقول المؤرخ الروماني (كوينتس كورتيوس روفوس) ) ولم يكتف السكندر

ابذبح مواطني مساگا ،بل أقدم على هدم كل أبنيتها وجعلها  ا)غبار   تعريض كما منثور 
المحاربون المتحصنون (بأورا )لمذبحة شبيهة بتلك التي وقعت لخوانهم في

مساگا،وهرب من تمكن منهم لحصن (أورنوس،)على امل النجاة غير انه تبعهم وحاصرهم
لربعة أيام دموية واستباحهم .وهو ما لم يفعله بعده ال الرومان ببلده اليونان وقرطاجة
وبفلسطين ومافعله (بعض المغول بالمقاطعات ) التي فتحوها والسبان والبرتغاليون

بمستعمراتهم 

الراجاقم ( 326 وواجه عام نهر السندوبعد انتصارالوسكندر على ( مقاطعة أورنوس) عبر بجنده 
 )التي ألضرجت خللها الرضمعركة هيداوسبس،في (البنجابپور)،ملك مملكة پوراڤة،الواقعة باقليم 

ا من الجنود،امام الراجا الهندي بالدماء،حيث كانت أقسى معاركه على الطلق،حيث خسر فيها كثيرا
الذي دافع عن بلده دفاع البطال أمام الغازي المقدوني،الذي (انتصر) بسبب ما كسبه هو وقواده من

خبرة عسكرية وألعجب الوسكندر بشجاعة وإقدام وبسالة الملك الراجا پور،فأبقاه حاكماا على
مملكته،وأضاف له عليها مقاطعات أخرى واختارمدينتين متقابلتين على ضفتي  نهر جهلم إحداها

وسماها بئاوسم جواده الذي توفي (بووسيفل) والخرى باوسم (نيقية) أي النصر بالقرب من بلدة (مونغ)
نهر. ,وارادالسير نحو إمبراطورية (الناندا المگادهي ة) شرق مملكة الراجا پور،وبالقرب من باكستانفي 

) شرق (ناندا المكادهية ) فلم يوافقه بعض من ضباطهالبنغالية،و  إمبراطورية (الگنگريداي الگنج
،وفتح أراضينهر السندوجنوده   واضطر للرضوخ لهم وامر هم بالعودة بحرا وبر فسار بجيشه بمحاذاة 

ل،)بمدينة  لتان(قبيلة المل  جنوب غرب بلد فارس بقيادةكرمان وأروسل القسم العظم منه لقليم مل
الخليجصديقه الجنرال (كراتيرس،) وكل ف الجنرال (نيارخوس )قيادة أوسطول لوستكشاف شواطئ 

،فاختار أقصر الطرقبابل،فيماتابع هو مسيرته برا مع من بقي من الجنود إلى الفاروسي /العربي
،بجنوب باكستان وبلد فارس وفقدومكران بلوشستان)الممتدة عبر صحراء ميدية وأصعبها،وهي (

 حيث لحظوسووسةقم مجددا لمدينة 324الكثير من رجاله بسبب الحر والعطش قبل ان يصل عام
العديد من حك ام القاليم الذين عينهم أوساؤا التصر ف فإعدام أغلبهم وقام بدفع الرواتب المستحقة

 ) بقيادة (كراتيرس.) غيرأنهممقدونيةلجنوده،وقرر اروسال الذين أصيبوا بإعاقات جسدية لبلدهم إ(
رفضوا لعتقاهم بانه وسيعوضهم بجند من الفرس ومنحهم ألقاباا عسكريةا مقدونيةا وأمر ضب اطه الكبار
أن يتزوجوا بأميرات فاروسيات،وأقام لهم حفل زفاف جماعي وغادر بعد عام مدينة وسووسولم يصطحب

 واعدم الذين لم يحافظواقورش الكبير،وزارقبر الشاه همدانغالبية ضباطه زوجاتهم واتجه بهم إلى 
عليه وأصيب صديقه هفستيون،ويقال عشيقه بمرض عضال لم يلمهله طويلا فحزن عليه حزناا

ا،وأمر بتحضير محرقة جثث كبيرة من    حتى يلحرق جثمانه فيها،وأصدر مروسوما حداد عام.لهبابلشديدا

قم وصل الوسكندر لبابل وهو من القلئل التي كانت زوجته الفغانية معه وكانت323وفي مطلع عام 
عاما.32 قم عن عمر323 ببابل،في حزيران نبوخذنصارحامل واعد حفل ضخما لنتصاراته وتوفي بقصر 

.بلندن المتحف البريطاني قم تؤرخ وفاة الوسكندر.محفوظة في 323 عام فلكية بابليةمفكرة 

 أنه قبيل وفاته اوستقبل (نيارخوس )پلوتارخواختلف المؤرخون بتحديد أوسباب الوفاة،حيث اشار 
بحم ىو(ميديوس اللريسي) وهم يتسلمرون ويشربون الخمر ،لساعات عددية من الليل فاصيب 

 ) بأن الوسكندر أصيب بألمديودورساوستمرت لعدة ايام حتى صار عاجزاا عن الكلم فيما يشير ( 
،فتئالم الما شديدافمات  وقيل بانه اغتيل من قبل(هرقلشديد بعد أن تناول كئاس خمر على شرف 

) الذي اوكله على مقدونية أثناء غيابه،وعزله واوستدعاه لبابل،وخاف أن يلقى نفس مصيرأنتيپاتر
لبنه (إيولس)،الذي كان يعمل طاهيا للوسكندر،لن يدس له السم فيلپارمنيون وفيلوطس فأوعز

.الماء أو النبيذ

) بأن موته جاء نتيجةThe New England Journal of Medicineظهر بإحدى مقالت 1998وفي عام 
الشللإصابته بالحمى التيفوئية التي وسببت له مضاعفات وسببت انثقاب المعدة والمعاء ومن ثم 
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 نظرية تشير الى ان الشارات التي اوردتهاوثائق وفاته تتلئم مع2010.كما ظهرت عام التصاعدي
 التي تحوي مركب (الكاليكميسين) فائق الخطورة،الذيلنهر وستيكسأعراض التسمم بالماء الوسود 

 اوالتهاب السحايا القاتلة.كما رج حت بحوث آخرى باحتمال أن يكون البكتيرياتسببه إحدى أنواع 
 وڤيروس النيل الغربي.وهناك نظرية الوفاة الطبيعية حيث تناول اطعمة واشربةالتهاب البنكرياس الحاد

ومناخات متناقضة،وجروح عديدة وكثرة شربه الخمر .وتم ولضع جثمان الوسكندر بتابوت ذهبي صلنع
طعمقدونياق إلى بابلعلى هيئة بشرية،وولضع بدوره بناووس من ذهب.وأثناء وسير موكب الجنازة من 

ن ط حيث مصر عاصمة منف ) فحو لو المسير إلى بطليموسعليهم الطريق (   الجثمان ووري الثرىحل
،بطليموس التاوسع حيث بقي حتى أقدم الوسكندرية بنقل التابوت إلى بطليموس الثانيوقام خليفته 

 الوسكندر من التابوت الذهبي لتابوت مصنوع من زجاج لكي يسكه كعملة.كما قاممومياءعلى نقل 
 بزيارة ضريحه ويقال بأن المبراطوروأغسطس قيصر ويوليوس قيصر پومپيكل من الجنرالت الرومان 

م قررالمبراطور200 اقتلع الصفيحة الصدرية من المومياءلنفسه. وفي عام كاليگولالروماني 
،بزيارته وأخذت الدلئلكاراكل إغلق ضريح الوسكندر أمام العام ة وقام ابنه وسپتيموس  وسيڤيروس

والنصوص التي تتحدث عن الضريح تقل حتى أصبح موقعه ومصيره من ضمن المور التاريخية التي
،اكتشف الباحث العثماني،(عثمان حمدي ) تابوتاا بالقرب من وساحل1887يكتنفهاالغموض,وفي عام 

 ببعضها الخر،وكانحيوانات تظهر عليه نقوش للوسكندر وهو يلقاتل الفرس بعضها ويصطاد بلبنان صيدا
،الذيمعركة إوسوسيلعتقد بانه تابوت رفات (عبدلونيموس) ملك صيدون الذي عينه الوسكندر عقب 

قم اي بعد اثني عشر من وفاة الوسكندر311توفي عام 

ثر عليه بساحل صيدا بلبنان، محفوظ بمتحف اوسطنبول. تابوت الوسكندر عل

.لم يكن الوسكندر قبل وفاته قد خل ف بعد وريثاا لن ابنه منتقسيم امبراطوريةالسكندر.-
لد بعدشهور من وفاة والده ووسمي ( الكسندر الرابعرخسانةالفغانية روكسانة / يشير المؤرخوول

 بأن أصحاب الوسكندر وسألوه على فراش موته إلى أي الرجال توكل امبراطوريتك ؟ فأجابهمديودورس
،) أحد حر اوسه وقائد خي الته،الذي اقترح أنپيرديكاس(إلى القوى)وقال اخرون بانه عطى خاتمه إلى (

انوسن الرلشد وتتولى الحكم زوجته الحامل حتى تلد وتصبح وصية على ابنها او بنتها حتى بلوغه 
يكون كل من (وكراتيرس،وليون اتوس،وأنتيپاتر،أوصياء عليهما حتى ذلك الحين. غير أن الجنرال

ح  ( ، )الخ غيرالشقيق للوسكندر،واخيرافيليپ آرهيدايوس(ميلياگروس) رفض الفكرة بحجة  ورش 
توصل المتنافسون والطامعون بالسلطة لتسوية ( مؤقتة)لكل منهم بعيد ولدة الوسكندر الرابع،فجعلوه

حيث وسرعان ما دب  الخلف بين كبارمع فيليپ ارهيدايوس)ملكان يشتركان بالحكم،ولو اوسمياا 
ضباطه ،فاقترح (پيرديكاس ) تقسيم أراضي المبراطورية بين كبار الضباط وخاصة الجنرال (بطليموس )

الذي صار حاكما على مصر والجنرال ( وسليكوس) حاكما على بلد الشام

قم اي بعد عامين من وفاة الوسكندر اغتيل كل من ولده الرضيع الكسندر الرابع واخيه321وفي عام 
غير الشقيق فيليب ارهيدايوس و(پيرديكاس ) فانهارت الوحدة المقدونية حيث حارب رفاق المس

قم تقسيم امبراطورية الوسكندر لربعة ممالك هي 281 عاما حيث انتهت عام 40فيما بينهم طيلة 

 ببلدالسلوقيةومملكة  وجوارها، مصر في مملكة البطلميةومملكة مقدونية والمدن اليونانية الخرى 
،( الناضول ) الصغرىالشام والعراق ومملكة پرگامون باوسية 

 بيهار الحالية)ماغدا بمنطقة (الهند أول مملكة كبيرة بقم ا185  / 320  ماوري ) بين  -مملكةVو
رف بمواجهته الناجحة لخليفة الوسكندر المقدوني،الملك297، ) توفي عام جاندارغوبتا( قم وعل

 قم ببسط وسيطرته على كافة مناطق303 الول( نيكاتور المنتصر) الذي وقع واياه عام وسيلويكوس
 فيل قدمها لسلويكوس الول.500شرقي كابول وإقليم بلوشستان مقابل 

بنهاية حملته لعادة وسيادة إمبراطورية وسيلويكوس الول صلحاانتيوخوس الثالث كما عقدالسلوقي 
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قم انتهى حكم وسللة180 قم وفي عام 200 أو (ديفادارما) حوالي عام وساوباغازينامع الملك الماروي 
 قم على يدي قائده (بوشيامترا)180الماوريين بعد مقتل ( بريهادراتا) حفيد الملك الكبير آشوكا عام 

الذي أوسس (وسللة شونغا ) التي حكمت القسم الواوسع من شمال شبه جزيرة الهند انطلقاا من
 قم73 ) الواقعة بشمال شرق الهند لغاية عام Maghdaمقاطعة (ماغدا

م بقيادة كوجول كادفيسي240/60; بين Kuṣāṇ Rājavaṃśa وسنسكريتية ( كوشانإمبراطورية-VIو
)،وتمركزت شمال شبه القارة الهنديةAmu Darya )حول نهر أوكسوس (أمو داريا باكتريابمقاطعة ( 

)،وبرز فيهاBenares وظمت مقاطعات وساكيتا ووسارناث وفاراناوسي (بيناريس وادي نهر كابلفي 
 كانيشكا جيوشه لشمال جبال152م.واروسل عام 127،)بدأ عهده عام كانيشكاإلمبراطور الكوشاني (
.)الصين، شينجيانغ المعروف حاليا (بـ حوض تاريم وكوتان وياركانت،في كاشغرقراقرم.لغزو مقاطعات 

حيث تم فتح طريق من قاندهارللصين وبقيت وسيطرة كوشان لمائة عام.وشجع المن الذي حققه
ا الكوشانيون السفر عبر طريق كونجيراب ووسهل انتشار (بوذية ماهايانا )بالصين.,وكانت كوشان فرعا

من بلد (يوزهي.) البدو الذين يعيشون بشرق آوسيا الووسطى،وانتقلوالجنوب الغرب واوستقروا في
 الهون / الهان الصينيةالرومانية ووسللة و )وكان لهم علقات مع المبراطوريتين الساوسانية باكتريا(

 قم وأول امبراطور ليو بانغ،الذي202 قم بفترة الحرب ألهلية،ووحدت الصين عام 206التي ظهرت عام 
م ثم إلى190-25عرف (المبراطور غاوزو) بأول عاصمة لها (تشانغن)وغيرتها الى (لويانغ) بين   

م وهي ثاني أوسرة لمبراطورية الصين،التي بدأت فيها220حتى وسقوطها عام 196(زوتشانغ) بين 
 وشهدت الصين بعدهم تقدماا بالختراعات،مثل صناعة الورق وصهر الحديدتعاليم كونفوشيوستفضيل 

وبناء الجسور اضافة لما وسبقهم من اختراعات صينيةللحرير والعجلت ومحركات السفن والبواخر
Gouvernai d'Etambotوضعفت وسللة الهان وانقسمت الصين لثلث ممالك بفترة الحرب ألهلية التي. 

وفي القرن الثالث م انقسم حكم كوشان)Jin م تولت بعدها (وسللة الجين 280دامت إلى وسنة 
 المجاورين لهم من ناحية الغرب. وفي القرن الرابع،مالساوسانيينلممالك ووسقطت على يدي 

وسقطت اخر الممالك الوشانية من قبل وسللة ( غوبتا)الهندية المجاورة لها من ناحية الشرق.كما تم
خضوع الجميع للهبثاليين أحد الشعوب السلفية الهندو أوروبية الذين غزوها من الشمال  

 وشرقالهندم شمال 550/320إمبراطورية هندية حكمت بين  Gobta  جوبته-إمبراطوريةVIIIو
وشاندرا جوبتا الثاني ووسامودرا جوبتا شاندرا جوبتا الول و أوسسها (ماهاراجا وسر )وخلفه باكستان

كاليداوسا حيث اشتهرفيها وأشهر فيها علماء وفنانون منهم العصر الذهبي للهندوعاشت  بفترة 
 والذين قاموا بإنجازات بناء الجسور والعمارة والروسموفاتسيايانا وف شنو وسارما وفاراهام ه را وأريابهاتا

 )وهو نص هندي ديني كلتبتالبورانهاوالنحت  وانشطة فلسفية ودينية منهاأقدم نسخة موجودة من( 
وأرخبيل المليو ووسريلنكا بورمابهذه الفترة.كما اثرت امبراطورية جوبته بما حولها من ممالك مثل:

م انتهت امبراطورية جوبته بهجوم( قبائل الهون السلفية) التي غزتها550 وفي عام والهند الصينية
من ووسط آوسية فصار شمال الهند مجموعة ممالك وجمهوريات صغيرة.فيما بقيت مجموعة من

Harsha orالسللة الحاكمة تحكم بمنطقة (ماغادا).ووسقطوا بالنصف الول من القرن السابع م لصالح  
Hashavardhana ( ثم أصبحت عقيدته مزيجاهندووسيا كان ببداية حياته كان 647 – 590 عاش بين 
تم تتويجه ملكا بعد ان قام بتوحيد الجمهوريات الصغيرة من606وفي عام والبوذية من الهندووسية  

وأوريسا والبنغال وغوجارات البنجاب بظمنه  الهندعاما بشمال41حكم موالبنجاب لووسط الهند،
. اوتزوج الملك الماوخاري من وسللة كانت تحكم بالهند) من (غارهافارمان)والسهل الهندو-غانغي

زم وقتل على يدي (ديفا جوبتا) المنحدر من وسللة (فاكاتاكا) التي حكمت أجزاءا من أخت هارشا وهل
 الذي زلج  أخت هارشا بالسجن.مما دفع هارشا ان يروسل اخاهوماديا براديش ماهاراشترامناطق  

لمواجهة وهزيمة (ديفا جوبتا )وقام (وساوسانكا) حاكم إقليم (غاودا)بشرق البنغال) بزيارتهباعتباره
صديقه لكنه كان متحالفاا وسراا مع القتيل ديفا جوبتا فاغتال شقيق هرشا الذي وسمع بمقتل أخيه

فقرر مواجهة (ديفا جوبتا) وقتله فيما هرب (وساوسانكا.) حاكم مقاطعة غاودا.فصار هارشا ملكا عمره
 ونقل عاصمته من ثانيسار إلى قنوج.وتحالف معوقنوج ثانيسار عاماا.وقام بتوحيد مملكتي 16

 ووسار إلى وساوسانكا.الذي هرب وبقي يحكمAsam باقليم  كاماروبا(بهاوسكارافارمان) حاكم مملكة 
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 وشمال إقليم البنغالوقنوج بيهارجزءاا من مملكته.حتى وفاته فقام هارشا بعزل ابنه (مانافا) وفتح 
 الهندية وحاول هارشاأوريسا وغانجام  وهي جزءل من ولية وجاراتكو(مملكة وساوسانكا ) ومنطقة 
 هزم جيشه عامكارناتاكا حاكم منطقة (فاتابي) بشمال التشالكياييلغزو جنوب الهند، لكن الملك 

م على ضفة نهر نارمادا فصار نهر نارمادا الحدود الجنوبية لمملكة هارشا 620

المسلمون أبحر  هـ93 م/ 711في عام - الغزو الوسلمي لبعض مقاطعات شبه القارة الهندية ,,IXو 
- باقليم السندالدين الوسلمي ونشروا إقليم السند وقاموا بفتح بحر العرب عبر العرب

هجري فتح (المسلمون الغزنيون774م/1186،/  هـ391م/ 1000 -دولة المسلمون الغزناويون بينXو
 .ويعتبرالسامانيينالتراك) شمال باكستان انطلقـاا من بلد فارس حيث كانوا خاضعين لحكم وسللة 

أبو منصور وسبکتكين ) احد قوادجيشهم ولم تكن أوسرته من ألوسر المتنفذة إل بعهد ألب تكينالمير (
م الذي كان من عبيد ألب تكين،وقام بتحويل مدينة غزنة إلعاصمة للغزنويين الموجوده997-977بين 

حاليا بافغانستان و(حررهم ) من وسيادة السامانيين

م الذي حصل بعهده تووسيع حدود الدولة1030–998 حكم بين محمود الغزنو يوخلف وسبكتكين ولده 
.همدان والري مقاطعتي وشملت،المحيط الهندي،حتى نهر السند حتى جيحونالغزنوية من نهر 

الدولة فقدت الدولة الغزنويةكثيرامن قواتها وأراضيها.لصالح مسعود بن محمود الغزنويوبعهد ولده 
.) وبقي بينمعركة داندقان التي وسيطرت على المناطق الجنوبية للدولة الغزنوية بعد (السلجوقية

 ضعفت دولةم1157.وفي عام والبنجاب،وبلوشستان،أفغانستانايديهم مناطقا كانت لهم في 
 حيث اعادوا وسيطرتهمبهرام شاهم بهزيمة 1151السلجقة لصالح دولة الغزنوية حتى قاموا عام 

لهور،وانسحبوا لمقاطعة الهند داخل الوسلمعلى مدينة غزنة وبدأ حكم الغزنويين الذين نشرو 
 أخر ملوكهم للوسر فكان نهاية الدولة الغزنوية حووسرف ماليكم تعرض 1186بالنهيار.وفي عام  

محمد اوسسها الهندهجري وحكمت معظم 933م1526-1192 إلوسلمية بين  دلهي-سلطنةX1و
قطب الدين أيبكوأروسل أحد قواده القديرين 1192 دلهي الذي اوستولى على الفغاني القائد الغوري

 على دلهي وأوسس أوسرةوسلطانا 1206 وصار عام شمال الهندوهو من الرقيق التراك بجولة لغزو 
 بينوسللة الخلجي وخلفت أوسرته 1290–1206 وحكمت بين المماليكحاكمة بها وتعرف بأوسرة 

 نائبا لهخضر خان وعين تيمورلنكحيث قضى عليها 1398-1321 بين وسللة تغلق ثم 1290-1320
–1451 بين وسللة لودي ثم اعقبتها 1451–1414 بين وسللة السيدعلى السلطنة،وأوسس فيها 

 بالهند التي اوستمرت بينمبراطورية المغول خضعت وسلطنة دلهي ل1526م وفي وسنة 1526
1858/1526

م وحكم فيها1858/1526الهنديةبين  السلمية -المبراطورية التركية المغوليةXIIو
كل من 

 حتىدلهي الذي أقام دولة عظيمة امتدت من تيمورلنك)- (عمر شيخ ميرزا-وتعود جذوره إلى (1
 بأقصىفرغانة للخليج العربي / الفاروسي وهو والد ظهير الدين بابر-)بإقليم بحيرة آرال،ومن دمشق

 م 1429 وتوفي عام بلد ما وراء النهرالشمال الشرقي من 

حكم فرغانة وورث عن أبيه خلفاته وصراعاته مع1482-ورث ميزا ولده (ظهير الدين بابور) ولد عام  2و
 من أبناء عمومته،واتخذها عاصمةوسمرقند)جيرانه،ولم تكد تمضي وسنوات قلئل حتى انقض على(

لدولته،كما كانت من قبل حاضرة لجده تيمورلنك.وانقض عليه جيرانه من المراء الوزبك والشيبانيين،
ا يضرب يبحث عن مأوى،لكنه وإن ا طريدا ففقد وسمرقند وجميع أملكه ببلد ما وراء النهر،وأصبح شريدا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A3%D9%8A%D8%A8%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D9%87%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B3%D8%B1%D9%81_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/1157
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8_(%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%82%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A_(%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%AD%D9%88%D9%86_(%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%8A)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%83%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D8%A8_%D8%AA%D9%83%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/391_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/93_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/711
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D9%88%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%B1


ا وبعض عام بالصحاري والجبال خسر ملكه وتخلى عنه رجاله،فلم يتطرق اليأس لقلبه،فبقي عاما
حتى واتته الفرصة بعد أن التقى بجموع من عشائر المغول والتراك الهاربة من وجه الوزبك لجنوب

 حيث خلف أحد أعمامه الذي تلوفيغزنة) وكابل،فقادها واتجه بها إلى(ببلد ما وراء النهرشرق 
وبقي عشرين عاما بمدينة غزنة قبل أن يقدم على غزو الهند،وإقامة دولة المغول.,كما انتعشت اماله

،زعيم الوزبك وانتزع قسما منشيباني خان بالقضاء على إوسماعيل الصفويعندما قام الفاروسي اوس
أملكه وتطلع لوسترداد بلد ما وراء النهر،فأمده حليفه بفرق من جنده ليستعين بهم ورح ب أهالي

 ووسمرقند لبعض الوقت حيث تحول للترحيب لعداء ومقاومة، لصرار جنود الشاه على إرغامبخارى
،وارتكبوا مذابحا مما جعل الناس يأتلفون مع الوزبك لطردالمذهب الشيعيأهالي البلد على اعتناق 

هؤلء الغزاة ومعهم بابر الذي حاول أن يمنع الصفويين من ارتكاب جرائمهم  

هجري وبعهد إبراهيم لودهي،آخر حكام أوسرة (لودهي) الفغانية وبدأت932م/1525وفي عام 
مقاطعات الهند تنفصل عن الحكومة المركزية.فاوستغل بابور الوضع.وقام بعدة غزوات واحتل البنجاب
وعاصمته لهور.وتقدم شرقاا لمدينة (باني تبت) شمال ( دهلي/دلهي ) حيث انتصر على إبراهيم

 )Aghraهجري لمدينة ( أغره 932م/ رجب 1525لودهي ودخل عاصمته دهلي.ثم احتل في اب 
933 م/1527فاتخذها عاصمة له وواجه ثورات أمراء المقاطعات،وخاض عدة معارك منها في عام 

هجري (معركة خانواه) التي واجه فيها المراء الهنادكة (الهنود غير المسلمين)،ومن انضم لهم من
أمراء اللودهيين،عند عاصمتهم (راجبوتانا ) حيث انتصر وذاع صيته ببلد الهند.وروسخ أوسس دولة
السلطين التيموريين. وقام بانتزاع الحصون التي كان يعتصم بها بعض أمراء الهنادكة واحداا بعد

آخر،وأهمها حصن (جندري جنوب أغره.) فاتجه شرقا حيث اجتمع اللودهيون حول (محمود أخي
إبراهيم لودهي )باقليم بهار بأقصى الشرق حيث قاد ظهدهم وسلسلة معارك اوستطاع خللها بابر
القضاء على قوة الفغان وعقد معاهدة مع حاكم البنغال تنص على عدم اعتداء لم يلتزم بها حاكم
البنغال وصاريؤوي امراء اللودهيين.مما شجعه لكي يحتل البنغال حيث امتدت دولته من كابل غربا

هـ عاد ظهير935م/ 1528للبنغال شرقا،ومن وسفوح الهماليا شمال لحصن جندري جنوبا,وفي عام 
بابور لعاصمته(اغره) وبدأت صحته تتدهور،ومع ذلك قام بغزو لهور لعبور السند لكابل،للتصدي للوزبك

م/1530ولم يستطع متابعة السير لوسباب صحية فعاد لعاصمته،حيث اشتد عليه المرض وتوفي.عام 
هجري وهو بالخمسين من عمره،ولم يكن قد مضى عليه بالهند أكثر من وست وسنوات. 936

وعلى الرغم من حروبه الكثيرة وحكمه القصير فقد وجد بابوروقتا لتجميل عاصمته أغرة بالقصور
والحمامات والحدائق والقنوات ونظم البريد،وجمع عدداا من اللوحات التي روسمت قبل عهده. وكان

 كما ترك بابرحبيب السير) صاحبكتاب (محمد خاوندبلطه موئل لبعض العلماء منهم المؤرخ الفاروسي 
ديواناا بالشعر التركي.يعده بعض الباحثين ثاني اثنين بالشعر التركي بزمنه بعد الشاعر (أمير علي

 اهم آثاره الدبية.كتبها بالتركية بأوسلوب ينم على تمكنه من الثقافةبابورنامه)شيرنوائي). ,وتعتبر(
الوسلمية وآداب العربية والفاروسية.وضاع أصلها التركي.وبقيت ترجمتها الفاروسية وبعض اللغات

الوربية.

 

م 1526 - 1525وسلطان الهند المغولي ظهر الدين بابر حكم بين 

 الذي لقب نفسه السلطان العظيم والخاقان المكرم,وسيدهمايون-خلف ظهيرأبنه المبراطور 3و
1556/ 1530وحكم بين 1508 مارسالسلطين أبو المظفر ناصرالدين محمد همايون فادشه) مواليد 

1556 وفي عشية وفاته عام 1540 / 1530 بين الهند وجزئا من شمال باكستان وأفغانستانوحكم 
 مساحة الهند الحالية  3/1 مربع.اي كيلومتركانت مساحة امبراطوريته مليون 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF_%D9%85%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%89
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1605/1556خلف همايون ولده محمد اكبر الملقب جلل الدين أبو الفتح عاش بين 4و

مايون) من مغتصب عرشه (1542ولدعام  )شيرشاه آل وسورباحدى قلع السند أثناء فراروالده (هل
مايون ابنه،جهانكير بعامه الول مع امه بقندهار الفغاني.وأمه حميدة بنت علي أكبر جامي.وترك هل

،عندمااوسترجعكابلوتابع فراره لبلد فارس ولم يجتمع همايون بابنه إل بعد ثلثة عشر عاماا في 
 توفي همايون فنودي بأكبر1556.وفي عام الپنجابهـ وجعله حاكماا على 962م / 1555ملكه.عام 

 وزيرأبيه.وحكم حتى وفاته عامبيرم خانوسلطاناا على الهند وهو بالرابعة عشرة فصار وصيا عليه 
1605

 وتعني بالفاروسية ( قاهر العالم ) والملقب-خلف محمد اكبر ولده نور الدين سليم جهانگير5و
1569 وسبتمبر ولد في 1605//1627أبو الفتح نور الدين حكم بين  السلطان العظم والخاقان المكرام

 وكانجلل الدين أكبر.هو ابن 1627 / 1605 وحكم دولة المغول بالهندبين1627 نوفمبروتوفي عام 
يتابع شكاوي المظلومين حيث عمل وسلسلة من الذهب مربوطة بسبعة أجراس يدقها المشتكي

 وصية اوسس بها نظام دولة للصحة وتوطيد12فينزل ليحقق مظالم الناس بنفسه،وأصدر دوستورا من 
هزادة وسليم بأوسواق  ) بالفيلم الوردي بعنوان (مغل يبلهور (أناركليالمن،وهو المعروف(باوسم ش 

أعظم) وكلني المير (شيخو) 

 اتفاقا تجاريا منحهاشركة الهند الشرقية البريطانيةوقع جهانكير مع 1613وفي عام 
 تحولت لوكالة برئاسةسورات واجرا )معاملة تفضيلية،بإقامة مستودع للشركة ب(ميناء 

Thomas Aldorth ظمن لها،حصلت الشركة على فرمان وقعه جنكير1619.وفي عام 
وسهل لها النمو والتوسع التجاري والثقافيولموظفيها حصانات امنية وقضائية 

وتدهورت1947/1858والتبشيري قبل ان يبدئا الغزو العسكري لشبه القارة الهندية بين 
صحة جهانگير بسبب إدمانه على تناول الكحول المسكره وقام بزيارة استجمام الى

،احدىشاهدرا،ودفن في 1627كابول وكشمير،وعاد بسبب البردالشديد ومات عام 
وكان محباا للطبيعة.والروسم وصارضريحه مزارا وسياحيا .باكستان بنجابضواحي لهور 

,,,

هانكير امبراطور المغولج

 الذي كان يعرفها قبلعالمگير پادشاه أو جهان گير شاه تولى الحكم ابنه جلل الدين أكبروعندما مات 
زواجها من شير أفغان،ولما صار جهانكير ملكا اغتيل زوجها شير أفغان من ق بل حاكم البنغال الذي

 عاما عندما اغتيل28 لكي يطلب منه تطليق نور جهان لكي يتزوجها وكان عمرها  جهانكيراروسله 
جلل الدين الملقبة (باتشا بيگام زوجة رقية وسلطان بقومزوجها ولها منه بنتا وأروسلت لها الملكة 

 ) روسالة تطلب منها أن تأتي مع ابنتها لتقيم بالقصر الملكي لكي تخدمها وبقيت كوصيفة لمدةأكبر
وكانت عاما،42 عاما وعمره 34 كان عمرها جهانكير تزوجها المبراطور 1611وست وسنوات وفي عام 

عاما وقامت بالكثير من16 خولها صلحيات مشاركته بالحكم ،فحكمت معه  اخر زوجاته العشرين و
الصلحات وكانت الميرة المغولية الوحيدة التي نلق شت صورتها على العملة وناصرت الفقراء والنساء

 احد ابناء ضرائرها من ابنة أخيهاشاه جهان بعدم حرق الرامل وزوجت الهندوسحيث نجحت باقناع 
 فعاقبته بأن أمرت بتخييط جفنيهجهانكير،حتى تأمن شره فيما تئامر عليها خسرو احد ممتاز محل

ت ل من قبل أخيه   اصغر ابناء زوجها لكي يصبح الحاكم بعد والدهشهريار. كما هيئات شاه جهانوقل
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لذي لحظ بن وراثةشاه جهانالنه كان مناصر لها وزوج ابنتها من زواجها الول مما اقلق اخوه المير 
العرش قدل تؤول له فتمرد عليها فعاقبته بالنفي بعيداا عن العاصمة. ,وقام الجنرال (محبة خان )

  فجهز تنور جهان جيشالكشميرباعتقال زوجها جهانكير ومن كان معه عندما كان برحلة اوستجمام 
عاما غير58قادته بنفسها بعمهرها الخمسيني حيث ركبت فيل لنقاذ زوجها الذي كان يبلغ حوالي

 لكي يطلق وسراحه أنجهانكيرانها فقدت الكثير من قواتها واشترط الجنرال محبة خان على الملك 
يئامر بقتل زوجته نور جهان فوافقه فتضاهرت نور جهان بموافقتها على قرار الملك واشترطت ان
يسمح لها لتقابله للمرة الخيرة فوافق الجنرال محبة خان وعندما اختلت بزوجها تطارحت واياه

الفراش وتمكنت من اقناعه ليئامر بإعدام الجنرال محبة خان لخيانته ففعل ونفذ فيه وعادا لبلدهما
ولكنه تأذى نفسياا فبدأ يلسرف بشرب الكحول ومات بعدعدة شهور بحديقة قصره. فحدث خلف

 باعتباره أكبر من شهريار فتجهزت نور جهان وحاربته غيرشاه جهانواضطراب بين شهريار زوج ابنتها و 
 ) زوجة شاه جهان  خانها واخذ السلطةممتاز محل والد( أبو الحسن عاصف خانان أخاها الكبر 

وقررمنح زوجة ابيه نور جهان وابنتها وزوجها قصراا حيثل عاشوا مكرمين فئاعتزلت الناس وبدأت تكتب
هجري1055الشعر تحت اوسم مستعار حيث كانت تجيد الوردية والفاروسية والعربيةوتوفيت عام 

.كشمير و لهورودفنت بالهند بين 

-خلف المبراطور المغولي جنكير ولده الثالث (خرم الملقب شهاب الدين شاه جيهان أي:ملك6و
 وأقدرهم جمعياا،حيثجهانكير)،وهو ثالث أبناء(هندوكيةهجري من أم 1000م /1592الدنيا )ولد عام 

ل ك  عنبر الحبشياتصف بقوة العزيمة وعهد له أبوه حكومة مقاطعة (الدكن) بعدما انتصر على الما
 حيث تعرض لبعض الثورات بمقاطعة الدكن،وتغلب1658/1628واجبره على قبول شروطه فحكم بين 

هجري1045 الذين كانوا يفسدون بالبلد،وقضى عليهم.وفي عام البرتغاليينعليها،كما واجه التجار 
الفرس من أيدى قندهار)( ليكون ممثله بمقاطعة الدكن وقام هو باوسترداد إقليم أورنكزيب)(كلف ولده 

ارجماند بانوواوسمها الحقيقي (  )ممتاز محل.واشتهر شاه جيهان بحبه الكبير لزوجته الملكة (
وتزوجها السلطان شاه جهان بعهد1593 )بنت عاصف خان الفاروسي ولدت بمدينة اكرة عام بجيم
زبن،ودفنت ببلدة  هـ1040م 1631عام وأنجبت أربعة بنين وثلثة بنات.وتوفيت عام 1613 نور جهانأبيه 
كبر  بمدينة اتاج محل ثم نقل جثمانها بعد وستة أشهر إلىقصر بناه باوسمها أباد

 1631/1593ملكة المغول بالهند تاج محل (ارجوبانو بجيم) عاشت بمدينة اكرة بين

،من أروع النصبAghra بمدينة Tag Mahalولكي يخلد ذكراها شيد لها الضريح الفخم بئاوسم تاج محل 
التذكارية بالعالم ويمثل افضل قصص الحب والخلص .

 رائعاا وووسع الحدود المغولية باحتللهمسجداا وبنى فيها نيودلهيكما شيدشاه جيهان مدينة 
.ودفن بجوارها هـ1067م /1666 وتوفى عام شبة القارة الهنديةأجزائامن مرتفعات الديك  بنغلدش ب

-المبراطور المغولي بالهند اورنك زيب معاناها بالفارسية ( جامع زمام العالم )ولد في تشرين7و
 بالهند ونشأ ببيت جاه وسلطان،فأبيهگجراتهـ ببلدة (داهود")في 1028و ذي القعدة 1619اول 

شاه جهان أحد سلطين دولة الهند العظام،وأمه (أرجمند بانو) المعروفة باسم (ممتاز محل)
1658صاحبة المقبرة التي سميت بئاسمها وتعتبر إحدى روائع الفن المعماري بالعالم .وحكم بين 
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وكان شجاعاا حيث كان،جيهان وهو البن الثالث للشاه البشتونمن قومية 1707وعزله عام 
باحتفال  اعده والده السلطان شاه جيهان وفيه فقرة ل(حلبة فيلة )،وهرب احدها من الحلبة وكان هو
بالرابعة عشر من عمره فجرى الفيل نحوه،وضرب الحصان الذي يمتطيه وطرحه أرضاا وأقبل نحوه،فثبت

أورنك زينب بمكانه واوستل وسيفه ووسط ذهول الناس وبقي يدافع عن نفسه أمام الفيل حتى جاء
الحرس ومسكوالفيل.وكان لورنك زينب اخوين هما (شجاع) تولى إمارة البنغال و(مراد بخش) تولى
ن بووسط الهند.فتعل م (أورنك زينب ) بعضا من الدارةو قادالجيوش كن رات وهو تولى إمارة الدا إمارة كلجل

بعهد أبيه،وقمع ثورات وعندما توفيت ألم  ه  (ممتاز محل) انشغل والده السلطان (شاه جيهان) بوفاتها
ل  د فيها ذكراها وصرف لذلك الموالا الطائلةوحمل الناس على العمل الشاق،وأهمل وببناء مقبرة يلخا

 بادارة شؤون الدولة نيابة عنداراشكوه)السلطنة،فظهرت بوادر الفتن والثورات فقام اخوهما الكبر(
ابيه الذي بقي محتفظا باوسمه وسلطانا وأخفى نبأ مرض أبيه عن إخوت الثلثة

:أورنكزيب،ومراد،وشجاع،وكان كل منهم يحكم ولية فثاروا على أخيهم ودارت بينهم عدة معارك راح
ضحيتها الف القتلى وتقطعت صلت الرحم وانتهت هذه الفتنة بانتصار أورنكزيب ودخوله مدينة (أكرا )

عاصمة الدولة، فهنئاه أبوه المريض وبعث له بسيف مرص ع بالجواهر ونقش عليه اللقب الذي منحه
إياه وهو لقب (عالم كير) أي حاكم العالم ووسيده. واقنع والده ليقيم بحصن فيه منافذ تطل على

ضريح زوجته حيث بلغ من وفاء شاه جهان لهذه السيدة النبيلة أن عزف عن الزواج بغيرها بعد وفاتها
 وتم دفنه1658على الرغم من امتداد حياته من بعدها خمسة وثلثين عاماا،حتى وفاته عام 

بجوارها .فأعلن أورنك زيب نفسه وسلطانااوقد بلغ الربعين من عمره فكان وسادس حكام المغول بعد
 هجري1107م / 1707هجري و 1096م / 1659.وحكم بين وشاه جهان  جهانگيروأكبر،وهمايون وبابر

 عاما من حكمه خضعت له شبه القارة الهندية كلها من52يتصدى خللها لثورات وقام بفتوحات خلل 
 لحدود بلد فارس حيث اخضع كل أقاليم شبه القارةبنجلدشمرتفعات الهماليا للمحيط الهندي ومن 

الهندية التي حولها لولية مغولية إوسلمية ربط شرقها بغربها وشمالها بجنوبها تحت قيادة
 والغى ثمانين ضريبة غير انه فرض11واحدة،وخاض المسلمون بعهده أكثر ثلثين معركة قاد منها 

الجزية على غير المسلمين التي أبطلها أجداده،ومنع احتفالتهم مثل عيد النيروز وشيد حمامات
وخاناقات ومدارس وبيماروستانات( مراكز صحية )،وأصلح طرقا وبنى حدائقا،وعين قضاتا يفتون طبقا
للمذهب الحنفي وأمر بتأليف الكتاب بئاوسم (الفتاوى الهندية أو العالمكيرية)قام بإعدادها نخبة من

هـ=طبعها بالقاهرة وبحاشيتها مصدرين هما الفتاوى1282م/1865كبار الفقهاء الحناف،تم عام 
 بباكستان ليزال شاهدا على عصر عزلهورالخانية،والفتاوى البزازية.وبنى مسجد (بادشاهى) في 

المسلمين بالهند وعين بكل ولية نائبا عنه وأعلن بأنه من كان له حق على السلطان فليرفعه لنائبه
الذي يرفعه لهوصارت (دهلى) بعهده حاضرة الدنيا،ومنع عادة تقبيل الرض بين يديه والنحناء له،ومنع
الخطب الطويلة التي تقال لتحية السلطان واكتفى بتحية الوسلم,كما منع دخول الخمر لبلده،وابعد
أهل المووسيقى والغناء عن بلطه،مما اثار غضب المووسيقيين والمغنين والمغنيات ولم يحج بل كتب

وأبطل الحتفال بالعياد الوثنية مثل عيد مصحفين بخط يده وأروسلهما واحدا لمكة والخر للمدينة
النيروز،ومنع عادة تقبيل الرض بين يديه والنحناء له،كما منع دخول الخمر إلى بلده، وصرف أهل
المووسيقى والغناء عن بلطه،وأمر بتعمير المساجد ومدها والوعاظ،وأجرى الرواتب عليهم وعلى
طلبهم،واقام نظام شرطة الداب وتشددضد الهندوس فأعاد فرض الجزية عليهم،بينماكان جده
السلطان المغولي (أكبر)قد ألغاها عنهم،وأبعد طائفة كبيرة من الهندوس عن المناصب الرفيعة

بمؤوسسات الدولة .فثار عليه الهندوس بمن فيهم ( الستناميين المتصوفين ) والراجبوتيون،وجماعة
 وطالبوا بانشاءشيواجي بن شاهجي)(المرهتها) وهم الطبقات الفقيرة بالمجتمع الهندي قادهم (

(مهاراشترا) أي مملكة الهند الكبرى،ومقرها بمقاطة الدكن،وبقي أورنجزيب يحاربه عشرين
ا،حتى نجح عام   هـ بعد وستين وعشرين وسنة بالقضاء عليه واوسترد مقاطعة1097م/1686عاما

.)بعد ان جرى تخريب قرى ومساجد،وبسط نفوذه الروسميمرهتها،و(راج كره )عاصمة ( البيشاور
على شبه القارة الهندية .كما تصدى للبرتغاليين بالشواطئ الهندية على المحيط،الهندي ولثورات

قبائل البطهان والفغان التي كانت تغير على حدود الهند الشمالية،ووسير جيشاإلى (قندهار)
و(بدخشان) 

بمعدات وخبراء من شركةالهندالذي استعان المبراطور المغولي بالهند اورنك زيب,,, 
الشرقية البريطانية لمقاتلةمواطنيه الهنود من طائفة  (المرهتها) ممااضطره لن يوافق

على شروط الشركة بتوسيع انشطتها التجارية والزراعية وتدريب ميليشيات بحجةحماية
موظفيها الذين بدؤاو يتزايدون ومدوا نفوذهن تدريجيا لميناء بومباي بالساحل الغربي على

المحيط الهندي وأنشئوا مركزا  جديدة بمدينة (كلكتا) التي توسعت بشريا حيث توافد

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D9%87%D8%AA%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%87%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%AA%D9%88%D9%86


 فيها وصارت (عاصمة) الشركة لمدة نصف قرن قبل الحتللالنكليز والرلنديين وبدؤوا يزرعون
للعاصمة (دلهي) بعيد سقوط دولة المغول الهندية  1858البريطاني للهند وقبل انتقالهم عام 

م/ ذي ال قعدة1707المبراطور أورنكزيب،يحمل بيده صقراا ويجلس على عرش من ذهب وفي شباط
 وسنة،وأوصى أن يلدفن52توفي المبراطور المغولي أورنكزيب عن عمر تسعين عاما بعد أن حكم 1118

 مما يعني بان تدينه يتناقض معبقرب مقابر للمسلمين وأل يعدو ثمن كفنه خمس روبيات
البهة ومع التعصب ضد غير المسلمين من مواطنيه وتساهله بتمدد شركة الهند

الشرقية التي صارت وسرطانا ينهش الجسم الهندي

حتى تسملها من1600-شركة الهند الشرقية تتنفذ بشبه القارة الهندية بين XIIIو
 ،فقامتالرمادا الوسبانيةتمكن الوسطول البريطاني هزيمة 1588في عام,,,1858قبل حكومتها عام 

 وتمت الموافقة على طلبهمللمحيط الهنديمجموعة من تجار لندن بتقديم عريضة تتضمن طلب رخصة للبحار 
1603/1558من قبل الملكة اليزابيث الولى حكمت بين 

بحر بدولة جنوب افريقية نحو رأس الرجاء الصالح أبحرت ثلث وسفن من إنكلترا حول 1591  وفي وسنة 
 ,وفي1594 ) عبر (رأس كومورين) نحو شبه جزيرة مليو، وعاد عام Edward Benafiger، يرافقها التاجر ( العرب
 قامت مجموعة من1598  أغسطس24 أبحرت ثلث وسفن نحو الشرق وغرقت بعرض البحر. وفي 1596عام 

 جنيها إوسترلينيا واجتمعوا بلندن لتأوسيس شراكة بينهم،وحصلوا على30,133التجار بجمع رأس  مال  قدره 
 ليرة ووسافروا مجدداا بعد68,373موافقة غير روسمية من الملكة واشتروا وسفناا جديدة ورفعوا رأس المال إلى 

 أعطت الملكة اليزابيث الميثاق1600 ديسمبر 31 وفي مرور عام. وفي هذه المرة نجحت الرحلة،
وفي البدايةالملكي لشركة التجار وأسمتهم إدارة وشركة تجار لندن المتاجرون مع الهند الشرقية.

لقت الشركة صعوبات بتجارة التوابل بسبب المنافسة من شركة دانماركية قوية، على الرغم من
ذلك قامت الشركة بفتح مركز تجارة في (بانتام) في الرحلة الولى واوستوردت( الفلفل) من جافا المر

 م على1600حيث وسيطر البرتغاليون قبل عام الذي قو ى مركز الشركة بالسنوات العشرين اللحقة.
 )وفيالشركة الهولنديةتئاوسيس (1602وتبعها عام معظم التجارة الوروبية مع الهند والشرق القصى،

تكونت (شركة الشرق الفرنسية) 1664 الشرقية ), وفي عام الشركة الدنماركية تكونت (1616عام 
وفي أوائل القرن السابع عشر،اوستولت الشركتان النكليزية والهولندية على معظم مراكز,

النفوذ التجارية للشركة البرتغال الشرقية وتم وطرد معظم التجار البرتغاليين خارج الهند.فيما
 (الن هيب(جزر الهند الشرقية الهولنديةوسيطر الهولنديون على الجزر التي أصبحت تلعرف 

مع المبراطورووقاعت الشركة النكليزية اتفاقيات غير متكافئة وميكافيلية ).,إندونيسياجزء من 
المغولي السابع بالهند وهو (اورنك زيب )معاناها بالفارسية ( جامع زمام العالم )ولد في تشرين

 بالهند ونشأ ببيت جاه وسلطان،فأبيهگجراتهـ ببلدة (داهود")في 1028و ذي القعدة 1619اول 
شاه جهان أحد سلطين دولة الهند العظام،وأمه (أرجمند بانو) المعروفة باسم (ممتاز محل)
1658صاحبة المقبرة التي سميت بئاسمها وتعتبر إحدى روائع الفن المعماري بالعالم .وحكم بين 

 لحماية كوادرها ووسفنها وماجيهان وهو البن الثالث للشاه البشتونمن قومية 1707وعزله عام 
تجلبه من بضائع وما تشتريه دون أن (احتلل ) مناطق أو أقاليم تتبع التاج البريطاني،ولكن وفي بداية

دتها وسياوسياا بين القرن الثامن عشر،قام بعض اباطرة إمبراطورية المغول التي حكمت الهند واواحا
 ثم بدأت بالضعف ،وخرج عن طوعها كثير من الوليات واشتعلت الحرب بوجه عام بينها،1858/1526

ثم حاولت الشركتان النكليزية والفرنسية التدخل بالسياوسة الهندية من خلل تغذية وتعميق

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%87%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/24_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Darbarscene.jpg


النزاعات المحلية. 

حاول الفرنسيون أن يسيطروا على شبه القارة الهندية لكن النكليز أوقفوهم بئامرة1750وفي  
Robert Clive 1774 ونوفمبر 1725 ضابط بريطاني عاش بين وسبتمبر كليف الهند ويعرف أيضا بئاوسم

.( بنغلدش )البنغال في لشركة شرق الهند البريطانيةوهو مؤوسس القوة العسكرية والسياوسية 
Warrenع موينسب له وضع شبه القارة الهندية ارضا وثروات تحت تصرف العرش البريطاني،بالتعاون 

Hastingezوأحد من أوائل الرواد كما وسنشير لحقا لهما ولمن تبعهما بحكم شبه القارة الهندية 
وانتهى النفوذ الفرنسي فيها بأوائل القرن التاوسع عشر.لصالح تووسع وتنوع النفوذ النجليزي 

وحكم تحت نفوذالشركة اثني عشر ملكا من المبراطورية المغولية بشبه القارة الهندية وهم 

م حيث توفي1712/1707وحكم بين 1643؛مواليد أكتوبر Bahādur Shāh  بهادور شاه-السلطان 8/1
،وكان اوسمه مسعود قطب الدين محمدلمبراطورية مغول الهند هو المبراطور الثامن لهوربمدينة 

ر يعني (شجاع وبطل باللغات التركو-منغولية.وحكم خمس المعظم،واتخذاوسم (بهادر شاه ) بهادل
وسنوات أبرم على تسويات مع جماعة المراثا،والسيخ بالپنجاب.فيما اخضع الراجپوت 

 حيث توفي 1713/1712 وحكم بين 1661 مواليد -المبراطور جهان دار شاه9/2و

)م1719 1719/1717 وحكم بين م1685 مواليد -المبراطور جلل الدين محمد فرخ سير10/3و
). م1719  يناير11 - م1713  فبراير28إمبراطور مغولي حكم من (

 وحكم بين شباطم1699 ابن بهادر شاه ولد عام -المبراطور شمس الدين رفيع الدرجات11/4و
1719 من عام يونيوو

  وحكم بين1696  بن رفيع الشئان بن عالم بهدر ولد عام -المبراطور شاه جهان الثاني12/5و
1719يونيو وايلول 

 ..ابن جهان شاه بن شاه عالم بهادر مواليد-المبراطورناصر الدين محمد شاه13/6و
 وعلى الرغم من طول مدة حكمه غير انه كان امبراطورا ووسلطانا اوسميا1748/1719وحكم بين 1702

حيث كانت شركة الهندية الشرقية قد حجمت جيشه واقتصادياته وجعلته خاضعا لها ماليا واداريا
وتركتله نسائه وحريمه وخطب الجمعة بينما صارت هي اكبر مصدر لتوابل الهند من بخور وشاي ورز

وصارت تنافس البرتغال وهولندة بنفوذهما بقارة اوسية وتنافس اوسبانية والبرتغال بنفوذهما بقارة
امريكة الجنوبية والووسطى والشمالية 

 /1754/1748 وحكم بين 1725 ابن ناصر محمد شاه ولد -المبراطور أحمد شاه بهادر14/7و
.دهلي في المغول التيموريين هجري و السلطان الثالث عشر من وسلطين 1167

1699  المبراطورعزيز الدين عالمكير الثاني ابن جهاندار بن شاه عالم بهادرمواليد15/8و
1759/1754وحكم بين 

 (شاہجہان ثالث) ابن محي الدين محمد بن كام بخش بنشاه جهان الثالث- المبراطور 16/9و
1772وتم عزله وتوفي عام 1760/1759وحكم لعام واحد بين 1711أورنكزيب مواليد 

وهي1806/1760وحكم بين 1728 ابن عالمكير الثاني مواليد شاه عالم الثاني-المبراطور 17/10و
اطول فترة حكم لمبراطور مغولي تيمورلنلكي بشبه القارة الهنديةولكنه لم يكن الشاهدا جبانا على

هيمنة شركة الهند البريطانية على كل مرافق الحياة بشبه القارة الهندية

1837/1806وحكم بين 1760 مواليد أكبر شاه الثاني- المبراطور المغولي  18/11و

راجل الندین  ابن .( محمد بهادر شاه الثانى )'مغول الهند-آخر أباطرة 19/12و أكبر شاهأبو الظفر وس 
هجري و1254م 1838و حكم بين 1775 من زوجته الهندووسية للباي.ولد في تشرين اول الثاني
.وهو اخر امبراطور مغولي اوسلمي بالهند منذ1862هجري وتوفي في تشرين ثاني 1275م/1858

كما كانت إمبراطورية المغولهجري 392م/1001عهد السلطان محمود الغزنوي الذي فتح الهند عام 
في الهند آخر دولة اوسلمية حكمت الهند، ودام وسلطانها ثلثة قرون،منذ أن أوسسها ظهير الدين بابور
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بالنصف الول من القرن العاشر الهجري.حيث توالى على حكمها وسلطين نشيطين منهم :السلطان
(جلل الدين أكبر) الذي نهض بالدولة ونجح بتنظيم حكومة أجمع المؤرخون على دقتها وقوتها.

 و تلعد من روائع الفنممتاز محل) لزوجته تاج محل الذي اشتهر ببنائه مقبرة (شاه جهان)والسلطان (
 الذي تطرف بتطبيق ما اوسماهأورنگ زيب)المعماري،ومن عجائب الدنيا المعاصرة.والسلطان ("

المذهب الحنفي وأشرف على مووسوعة الفتاوى الهندية أو العالمكيرية،ثم بدئا التدهور ينتشر بكيان
المبراطورية نتيجة الصراعات على السلطة ووسوء اوستعمالها تجاه الهندوس والسيخ وانشغال

ففيالسلطين والقواد والمراء والشيوخ بمصالحهم الخاصة،والكنوز التي اوستولوا عليها من غزواتهم 
 الفارسي) فرصة تردي اوضاع الدولة المغوليةنادر شاههجري انتهز (1153م1740عام 

بالهند،وغزابلد الهند وأحدث بدلهي عاصمة الدولة الدمار والخراب،وأعمل السيف بأهلها
كما وساعدضعف السلطة الساوسية والعسكرية المغولية بالهندورجع لبلده محمل  بغنائم هائلة.

لدخول النكليز عن طريق شركة الهند البريطانية للهند مستعملين كل وسياوساتهم واوساليبهم
 وبسطوا وسلطانهم1858 عام دلهي)الميكافيلية وفرق تسد وشراء الذمم وانتهى الحال بأن احتلوا (

بالبنجاب،وتطلعوا لحتلل بلد الفغان ففاجأتهم يقظة وشجاعة أهلها وبسالتهم فرجعوا مندحرين

وكان النجليز بعهده قد أحكموا وسيطرتهم على البلد،وفرضوا نفوذهم على وسلطين الهند، الذين
صاروا وكئانهم موظفين عندهم حيث يتقاضون رواتبا منهم،وصاروا يتحكمون فيمن يدخل ويخرج من

ولم يبق للسلطان ال الوسم ويذكر اوسمه بالمساجد،وتضرب النقود بئاوسمه،العاصمة دلهي 
عمد النجليز كما فعل بعض السلطين المغول تجاه اهل وطنهم الهندوس والسيخ لتغيير الطابعكما 

الوسلمي لبعض المناطق الهندية ومحاربة التعليم الوسلمي والوستيلء على الوقاف الوسلمية،
واججوا صراعات بين المسلمين والديان الخرى.ولم يعد ينفع معها معارضة بعض العلماء المسلمين

1857الذين وجهوا عام الذين أعلنوا بئان الهندصارت دار حرب،وعليهم أن يهبوا للجهاد ضد النكليز
ا إلى (بهادر شاه الثاني) الذي كان شبه أسير القلعة الحمراء التي يسكنها في دلهي إنذار 

بلنفوذ أو سلطان بأنه سيكون آخر ملك يسكنها لنها ستصبح ثكنة عسكرية،وأن المخصصات
التي يأخذها منهم ستنقطع بعيد وفاته.وهذا يعني القضاء على دولة المغول وكان شمال الهند
ا للثورة،حيث يكثر المسلمون،وتطغى سياسة النكليز المستهزئة بعقائد أكثر المناطق استعداد 

هم
هجري حدث تمرد بقاعدة (ميرت) الواقعة على بعد1274رمضان 26الموافق 1858مايس 11وفي 

كم من شمال دلهي حيث أرغم الضباط النكليز الجنود المسلمين بقطع الشحم المتجمد،المركب90
من دهون الخنازير والبقاربئاوسنانهم لتشحيم البنادق فتذمر الجنود الهندوس باعتبار أن البقر محرم
أكله عندهم ولحوم الخنازيرمحرمة عندالمسلمين غير أن هذا التذمر زاد من تمادي الضباط النكليز

الذين عاقبوا المتذمرين،فغضب بعض زملئهم بالمعسكر اعتدوا على بعض الضباط النكليزوهربوا
للعاصمة دلهي حيث انتشر لهيبها 

هـ دعا.علماء المسلمين لجتماع بالمسجد الجامع1274 محرم 28م/1857 كانون الول 19وفي 
ا غير انه ا عاما بدلهي،وأعلنو الجهاد واتحد الثائرون من المسلمين والهندوس،واختاروا بهادر شاه قائدا
لم يكن قادرا لهذا الدور ليس فقط لكبر وسنه بل لتخاذله فيما انظم السيخ الذين يكرهون المسلمين

الذين اوساؤوا لهم من قبل للنكليز الذين تصدوا بقدراتهم التقنية وتدريباتهم العالية للثورة والقضاء
عليها بدلهي والمناطق الخرى واعتقلوا بهادر شاه وأهل بيته ووساقوهم مقيدين وأطلق أحد الضباط

الرصاص على ثلثة من أبنائه وقطع رؤووسهم.وعندما قدموا الطعام للملك بمعتقله وضعوا رؤوس ابنائه
الثلثة بإناء مغطى ووضعوه على المائدة، فقال لمن حوله:(إن أولد تيمور البواوسل يأتون هكذا محمرة

وجوهم بعد خوضهم حروبا

هجري قرر النكليز محاكمةالشاه بهادر مع1274 جمادي الخرة 10م/ 1858 كانون الثاني 25وفي 
ولده (ميرزا مغل) بانهما حرضا على قتل انكليز مدنيين  وبعد جلسات صورية صدر ضدهما حكمهم

بالعدام،و(خففت الحكومة البريطانية الدمقراطية جدا ) الحكم للمؤبد والنفي لمدينة (رانكون) عاصمة
هـ مع وأوسرته وبعض أفراد1275 من ربيع الول 9م/ 1858 تشرين اول 17بورما،فتم نفيهما في 

حاشيته وخصصوا له مكاناا ولزوجه وأولده مكاناا آخر،وتحت حراوسة دائمة وبنفي بهادور شاه وسقطت
دولة المغول الوسلمية بالهند،وطويت آخر صفحة من صفحات الحكم الوسلمي فيها الذي ظل

ا أكثر من ثمانية قرون، حيث حكم المسلمون الغزنويون والمغول شبه القارة الهنديةشامخا
عاما الحكم السلمي بالندلس الذي امتد76عاما وهي تفوق ب857بشكل شبه كامل 

م1492/711بين 
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إعدام جنود مسلمين بدلهي بوضع رؤوسهم داخل فوهات المدافع
.1857البريطانية،لمشاركتهم بتمرد 

هجري توفي بهادر شاه اخر وسلطين المغول1279جمادي الولى 14م/1862 تشرين ثاني 7وفي 
 عاما منها أربع بسجنه89التيموريون الذين حكموا  بالهند بهادر شاه عن 

السلطان بهادر شاه الثاني اخر وسلطين المغول بالهندحكم بين
م1858/1838
وأحمد.م1995أحمد بخش المسلمون بالهند، ترجمة أحمد عبد القادر الشاذلي، القاهرة/يلحظ /

عبدوم.1970الساعاتي،تاريخ مسلمي شبه القارة الهند وباكستانية،/مكتبة نهضة الشرق.القاهرة 
 هـ وجمال الدين الشيال،تاريخ أباطرة المغول1401م/1981،تاريخ الوسلم بالهند/بيروت،المنعم النمر

 قصة الحضارة (الهند وجيرانها) ترجمة زكي نجيبول ديورانتو.1967الوسلمية بالهند،/الوسكندرية 
م. 1968محمود القاهرة 

م/1858بين تشرين ثاني الستعمار البريطاني المباشر لشبه القارة الهندية -X1Vو
هجري بعهد1388م/1947هجري و1275ربيع الول 23

 والدها المير إدوارد،البن1901/1837حكمت بين ة ,الملكةوالمبراطوره فكتورياول-
الرابع لملك للمملكة جورج الثالث.ووالدتهاالميرة فكتوريةمن مدينة ساكس كوبرغ

الحفيدة الوحيدة لجورج الثالثالميرة الويلزية شارلوت  زوج ليوبولدأللمانية وشقيقة 
 وولدت فكتورية عام1818فحدثت ضغوطات على الدوق إدوارد ليتزوج فتزوجها عام 

ولم صارت عند ولدتها تحتل المرتبة الرابعة بسلم وراثة العرش أخوانه الثلثف.لندنبمدينة 1819
يبق لخوتها بعد وفاتهم وارثين فدوقا يورك وكلرنس تزوجا قبل ولدة فكتوريةبعام وطفلتاهما اللتان

بفارق أوسبوع واحد1820توفيتا بعيدولدتهما كما توفي جدها ووالدها عام 1820و1819ولدتا عام 
1830 فصارت هي ورثة العرش لعمها جوج الرابع الذي توفي عام 1827بينهما ودوق يورك توفي عام 

 توفى عمها الملك ويليام الرابع عن عمر يناهز الواحد و السبعين عاما  فصارت عمليا1837يونيو 20وفي ,
فكتورية ملكة المملكة المتحدة.حيث حضر لدارها التي فيها والدتها  (لورد كونينجهام )كبير اساقفة

كانتربري واخبرهما بوفاة الملك ومعه الوراق الرسميةلتنصيبها ملكة

 و سميت فيكتوريا1840 تزوجت من البير ولدت ابنتها في نوفمبر عام 1840وفي فبراير 
 وأليس1841ألبرت الثاني وإدوارد  أيضا . وخلل سبعة عشر عاما  أنجبت ثمانية آخرين هم

 .1857 وبياتريس 1853 وليوبولد 1850 و أرثر 1848 ولويز 1846 وهيلينة 1843
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أليس،وأرثر،وألبرت،وإدوارد.وليوبولدولويس، ألبرت وفيكتورية بصحبة أولدهم التسعة من اليسارلليمين
فيكتوريا وبياتريس،وألفريد،وفيكتورية وهيلينة

راجل.( محمد بهادر شاه الثانى )'مغول الهند قرر آخر مسلمي أباطرة 1857وفي عام  أبو الظفر وس 
م1838و حكم بين 1775 من زوجته الهندووسية للباي.ولد في تشرين اول أكبر شاه الثانيالندین ابن 

شجع حركة مناهضة النفوذ1862هجري وتوفي في تشرين ثاني 1275م/1858هجري و 1254
المتزايد لشركة الهند الشرقية البريطانية التي كانت تحكم نيابة عن الحكومات البريطانية وقامت

واعلنت فكتورية  (مشاعر الرعب والندم لنتيجة هذه الحرب الهليةبجرائم بشعة ضد اهل البلد 
ا على طلبها،تم اوستبدال مصطلح (تقويض الدامية"ووافقت على انتقال وسلطة الشركة للدولةو بناءا

ل الحرية الدينية (تئاميم ) ممتلكاتفقرر البرلمان البريطاني  )الديان والعراف المحلية بفقرة تكفل
وفي ديسمبر ,شبه القارة الهنديةومحميات شركة الهند الشرقية البريطانية لتتولى بنفسها حكم 

 توفي ألبـرت وحزنت عليه فيكتورية وارتدت الملبس السوداء طوال من حياتها. وابتعدت عن1861
ا ما كانت تطئ قدماها لندن بالسنوات التالية لوفاة زوجها واطلق الضواء والظهور بالماكن العامة ونادرا

.)وانتشرتجون براونعليها (أرملة وندوسور )واعتمدت فيكتورية على خادم من اوسكتلندا يلدعى( 
بت من خصومها (السيدة براون")وبلنيت عليها حينها شائعات تلروج بإرتباط عاطفي بل زواج وسري ول.ق 

رضت لوحةبالكاديمية الملكية روسمها إدون هنري1997فكرة فيلم (السيد براون) تم انتاجه  .وعل
لندوسر،تلصورهما ونشرت فيكتورية كتاباا بعنوان عن حياتنا بالمرتفعات وميزت فيه ومدحته بصورة

حضرت فيكتورية الجلسة الفتتاحية للبرلمان الذي غابت عنه منذ وفاة1866واضحة.وفي عام 
’صادقت على القانون الذي ضاعف عدد الناخبين من خلل1867 وفي عام 1861زوجهاوفاة ألبرت.عام 

منح  حقوق انتخابية للعاملين بالمناطق الحضرية،على الرغم من أنها لم تكن مع منح المرئة حقوقا
 الذي اعجبت بهبينجامين دزرائيلياوستقال رئيس الوزراء ديربي وخلفه 1868انتخابية وفي عام 

م وزارته إل شهورا وحل محله خصمه الليبرالي (وليام غلدوستون) ولم ترتاح لهوفكتورية.  لم تدل
فكتوريةالتي قالت بان وسلوكه أقل جاذبية لنه هو ايظا وصف اجتماعه بها بانه مجرد إجتماع عام.

،تشكلت الجمهورية الفرنسية الثالثة بعيد اندحارنابليون الثالث من قبل امبراطور1870وفي عام 
من قصر فروساي 1871المانية غليوم الول ورئيس وزراؤه بسمارك واعلن الوحدة اللمانية في شباط 

27 ومعهم بعض النواب المتطرفين وفي بميدان ترافالغارمما دعا عدد من دعاة الجمهورية ان يجتمعوا 
 حيثبكاتدرائية وسانت بول اصطحبت ابنها لحضور اوستعراض عام بلندن وصلة الشكر 1872اذار عام 

اوستقبلها بحفاوة الكثير من الناس مما يعني ردا (جماهيرا على داعاة تنحيتها)وحكم معها عدة
رئيسا للوزراء من المحافظين والحرار هم10
  1-William Lamb 2 عرف أيضاا بلقبnd Viscount Melbourne وتولى1848/ 24-1779 عاش بين.(

30 إلى 1835  ابريل18.بعهد والدها وليم ومن 1834  نوفمبر14 إلى  يوليو16رئاوسة الوزارةمرتين:بين 
.بعهدها1841 أغسطس

10.من حزب المحافظين وتولى رئاوسة الوزارة مرتين:من 1850-/1788 عاش بين Robert Peel- 2و
. 1846  يونيو29 إلى 1841  أغسطس30.ومن 1835  أبريل8 إلى 1834 ديسمبر

 وتولى رئاسة الوزارة من حزب الحرار1878-/1792  أغسطس عاش بينJohn Russell- 3و
كان.1866  يونيو28 إلى 1865  أكتوبر29 ومن 1852  فبراير23 إلى 1846  يونيو30مرتين:من 

 صار زعيم1832. وفي عام الحرب الهلية المريكيةوسكرتير للخارجية ووساعد على حياد بريطانية  
.الداعي لتووسيع حق الناخبين من الووساط الفراحيةالبرلمانيالمعارضة ومن المدافعين عن الصلح 

صار رئيساا للوزراء بدل من حزب1846 عاما وفي عام 18 الى 20والنسائية وتقليل العمر من 
 وكان يساند حركة إيطالية لليطاليين وحدتها التي وستحصل عامRobert Peelالمحافظين برئاوسة 

زم حزبه بالنتخابات اللحقةالتي1865 وصار رئيسا  للوزراء مرة ثانية عام 1870 م وتقاعد عندما هل
جائت بحزب المحافظين  .
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 وتولى رئاسة الوزارة1869/1799 من حزب المحافظين عاش بين Edward Stanley-4و
1858وبين شباط 1852 ثلث مرات:بين شباط وكانون اول من عام Russulخلفا الى 
وشباط1866حيث حصل بعهده احتلل شبه القارة الهندية وبين حزيران 1959وحزبران 

1868

/1784 عاش بين 4th Earl of Aberdeen،ويلقب  George Hamilton-Gordon -5و

اقناع النمسة للنظمام للتحالف1813وكان وزيرا للخارجية وتمكن عام 1860
 بشأنالوليات المتحدة اتفاقية (اشبرتون )لنهاء النزاع مع 1842ووقع عامضد نابليون الول 

 إ/1852وتولى رئاسة الوزارة بين الحدود الشمالية الشرقية حيث النفوذ البريطانية بكندة 
اوستقال لفشله بوقف اوستمرار بريطانية بجانب الدولة العثمانية ضد رووسية بحرب حيث 1855

.والرأى العامالقرم التي انتقدها 

كمصممبدأ حياته 1865-1784) عاش بين3rd Viscount Palmerston ويعرف بلقب Henry Temple- 6و
 فبراير6زيراللخارجية ثلث مرات ومرتين رئيسا للوزراء من و وصار لندن بمقاهي ورجل فكاهي أزياء

اليونان.ووساعد على اوستقلل 1865  أكتوبر18 إلى 1859  يونيو12.ومن 1858  فبراير19 إلى 1855
 وعلى اوستقلل1830 مليون من الدولة العثمانية الذي صار عام 12الف كم ونفووسها 132مساحتها 

مليون من المملكة الهولندية المتحدة ووقف11 الف ميل ونفووسها 12الف كم /31 مساحتها بلجيكة
). الذي كان يطمح ىستقلل الدول العربية1848-1805 (مصر والى محمد على باشاضد وسياوسات 

الفرووسيوية بدولة واحدة مع بقائها بكونفدرالية مع الدولة العثمانية التي وقفت ضده مثلما وقف ضده
.كما وساعد على وحدة واوستقلل1854/1955النكليز والفرنسين والروس وانهى حرب القرم لعام 

وحصل تووسع كبير1871 وتبعتها الوحدة اللمانية عام 1870 من فرنسة الذي حصل عام إيطالية
للدبلوماوسية البريطانية بعهدحكومته ووصفت وسياوسته بالتهور والمجازفة التي وضعت بريطانية بصدارة

المم الكبرى بجانب رووسية والدولة العثمانية والنمسة هنغارية لن الوليات المتحدة كانت منذ
 تتبع وسياوسة العزلة والنعزال والكتفتاء1905 من بريطانية واوستمرت عام 1776اوستقللها عام 

بالنفوذ داخل قارة امريكة ( امريكة للمريكيين كما قال مونرو الرئيس المريكي الخامس كما هو آخر
رئيس وزراء بريطاني حتى الن يتوفى أثناء رئاوسته للوزارة .

 /1804 عاش بين Benjamin Disraeli Issacئيس الوزراء الديب اليهودي( المتصهين ) -ر7و
 احد اهم رؤوساء وزراء بريطانية بالقرن التاوسع عشر ولد بلندن وهو ابن المؤرخ اوسحاق1881

اي الشرقيين حول مقدار Les Sefarades السفارديةمع اليهودي 1817دزرائيلي،الذي اختلف عام 
الضرائب المقررة عليه فئاعتنق المسيحية عندما كان ابنه بنجامين بالثالثة عشر من عمره.فدرس

بمدارس مسيحية غير ان الطلب كانو اينظرون له على ان أصوله يهودية فعاش عيشة مزدوجة بين
تراثه الطويل كيهودي وبين المسيحية التي لم يختارها هو بل اختيرت له من ابيه لوسباب ضرائبية 

 بقي دزرائيل متمسكا بجذوره اليهودية حيث زار بمطلع شبابه ،فلسطينففي مجال الفكر الديني
مما ترك أثراا كبيراا على مواقفه الصهيونية.وخلل حياته كلها لم يغفل دزرائيلي عن تأكيده لصله

اليهودي على الرغم من اعتناقه المسيحية بل جعل من زيارته للقدس فكرة ومنهجا لتفكير للدعوة
للتزاوج بين  اليهودية والمسيحية  على الرغم من ان المسيحية جائت انقلبا وثورة على الفكر

اليهودي مثلما جائ الوسلم انقلبا على مفاهيم وتقاليد واعراف العرب فيما اعتبر نفسه مكمل
ومتمما لجوهر اليهودية والمسحية والصابئية وبقية الديان وكتب رواية (تانكرد أو الصليبية الجديدة )

دارت حول الحلف بين اليهود الراغبين بالعودة لفلسطين وبين طموحات وتطلعات (بلده )بريطانية
الوستعمارية الراغبة بالسيطرة علىيها لهميتها الجيو وستراتيجية كما أن كتاباته وتصريحاته تضمنت

تشوقه الدائم لورشليم وكانت كل وسياوساته تدور حول توفير الفرس ليس فقط ليهودبريطانية بل
واوربية الفرص لزيارة اوسرائيل لتمتين علقاتهم الروحية بها كنوع من الصليبية الثقافية(اليهودية )

وكئانه يدفع بريطانية لن تكثف جهودها من اجل اعادة تهويد فلسطين التي كانت حتى عام
وفي مجال السياسية وظف دزرائيلاحدى وليات بلد الشام تابعة للمبراطورية العثمانية  1917

كل جهوده لخدمة اليهودليس فقط ببريطانيةبل بالعالم للعمل على تحجيم المسلمين
اينما كانوا لنه من وجهة نظره ونظر الغالبية العظمى من المفكرين الوربيين ومنهم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/1881
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1865
https://ar.wikipedia.org/wiki/18_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1859
https://ar.wikipedia.org/wiki/12_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1858
https://ar.wikipedia.org/wiki/19_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1855
https://ar.wikipedia.org/wiki/6_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%AC%D9%84_%D9%81%D9%83%D8%A7%D9%87%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D9%85%D9%85_%D8%A3%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D9%85%D9%85_%D8%A3%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1784
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/1852
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9


 بئان المسلمين هم1936الفرنسي الصهيوني ليون بلوم الذي صار رئيسا للوزراء عام 
 وموسوليني بايطالية بين1944/1933خصوم اليهود ولم يتوقعوا ظهور هتلر بالمانية بين 

 والجنرال بيتان بفرنسة ويقتلون ستة مليين يهوديا اوربيا بينما لم يقتل اي1941/1921
يهودي شرقي بكل الدول السلمية بل ان الكثير من الدول اسلمية منها المغرب

والجوامع والمراكز الدينية السلمية الوربية ومنها مسجد باريس الكبير الذي بني عام
وصار زعيماا لحدىساهمت بئايواء بعض اليهود لديها كما تشير كثير من الوقائق  1921

حركات الشباب الذين كانوا اغلبهم من اليهود يدعون لمزيد من التعلم والنتشار بين اووساط
اتجه للسياوسة المحافظة واليمنية بدخوله لحزب المحافظين الذي رشحه1835المجتمع .وفي عام 

ظمن قوائمه البرلمانية فصارنائبا وتمكن ان يستغل قدراته الدبية والمالية لن يكون من المتصدرين
 ألقى وسلسلة خطابات هاجم فيها (روبرت بيل)رئيس المحافظين الذي ينتمي له1846وفي عام

وكان رئيسا للوزراء مما جعل من نفسه زعيما ل(جماعة الحماية)وعندما إنفصل أنصار روبرت بيل من
حزب المحافظين،بنفس العام صار وكئانه الزعيم الفعلي للحزب،بالرغم من أن الزعيمين الروسميين

صاروزيرا للمالية1952كانا (جورج بنتنك) بمجلس العموم (وإيرل دربي) بمجلس اللوردات.وفي عام 
المحببة لقلوب اليهود الذين تخصصوا منذ زمن بعيد بجمع وخزن المال واجاد ادارتها غير ان الحكومة

وسقطت بالعام ذاته،وأعيدلمنصب وزير المالية بعد وستة أعوام ووسقطت الحكومة بالعام التالي،ثم عاد
تنحى درابي عن رئاوسة الوزارة لحزب المحافظين فخلفه1868ثالثة لمنصب وزير المالية وفي عام 

.وأصدر قانون منح حق النتخاب لعمال الصناعة.الذين ل1868 ديسمبر   1 إلى  فبراير27دزرائيلي،من 
يزالون باغلبهم يتعاطفون مع حزب الحرار على الثوريين فخذلوه بالنتخابات التالية فانتهت مرحلة

.وعلى الرغم من جذوره اليهودية قدم1880  أبريل21 إلى 1874  فبراير20حكمه الولى ،وبين 
مشروع قانون تنظيم (العبادات) يزيل معظم طقوس الكاثوليكية من القداس النجليكاني فوافق عليه

البرلمان بالغلبية وصادقت عليه الملكة فكتوريةالتي بدئات تتعاطف مع دزرائيل الذي كان رئيس
اصدر قانون1874وفي مطلع عام الوزراء الوحيد الذي تسمح له بالجلوس وقيل انها واقعته 

التعليم البتدائي الجباري للبنين والبنات وقانون نظم التحادات التجارية،وقانون تنشيط
المصانع،وقانون  تحسين شروط السكان،وقانون حمياة رجال البحرية التجارية.كما اصدر

الملكية)واقره البرلمان فحصلت فكتورية في الول من مايس على قانون (قانون اللقاب
ا من الول وتم إعلنه باول كانون الثاني لقب (ملكة بريطانية و إمبراطورة الهند ) إبتداء 

في دلهي حيث صارت شبه القارة الهنديةالتي مساحتها سبعة مليين كم مقاطعة1877
5290الف ميلي انها اكبر من بريطانية ب 51 الف كم /131تابعة لبريطانية التي مساحتها 

 دعم وشجع دزرائيلي بصفته الشخصة وليس كرئيس للوزراء (عائلة آل روتشلد1875وفي عام مرة ,
 من45اليهودية البريطانية اللمانية الصل) على دعم بلده والضغط على الخديوي اوسماعيل لشراء /

أوسهم مصر بشركة قناة السويس،ليس بهدف التضييق على فرنسة التي بقيت تملك بقية الحصص
بل مدخل لمحاصرة مصر التي يعلم تاريخيا بخروج اربعة الف منها ممن بق من الهكسوس وهم بقايا

الفلسطينيين الذين وسبق لهم وغزو مصر بقيادة (مووسى المصري )الذي اغتيل بسيناء / ينظر
Sigmund Freud, L'Homme Moise et la Religioh Monothste, Editions Points, 2012حيث كان.

1882لسياوسة دزرائيل المالية تجاه مصر مدخل للنفوذ السياوسي البريطاني فيها الذي تحقق عام 
كما كان دزرائيل كمعظم الساوسة النكليز،الذي كانوا يرون بأن وجود دولة عثمانية متماوسكة يعتبر

 هم من اعمام الملكة فكتورية التي هددته اربعةحاجزا بوجه تووسع رووسية القيصرية باوسية الووسطى
مرات بانها وستتنازل عن العرش لو اوستمر بمعاداتها لصالح المبراطورية العثمانية حيث اتضح ذلك عام

ا لنه متسامحا مع1861/1831 عندما وساند السلطان العثماني عبد المحميد الول حكم بين 1877
1855/1825اليهود،اكثر من القيصرالرووسي نيقول الول حكم بين 

نابليون الثالث والسلطان العثماني عبد المجيد الول يحيطان بالملكةفكتورية  
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 حصل تمرد بولية البووسنة والهروسك.الت يكانت احدى و ليات الدولة العثمانية1875وفي عام 
بمنطقة البلقان ( اوربة الجنوبية ) فسحقتها القوات العثمانية بطريقة تقل عن الهمجية التي ماروستها

ومع ذلك اثيرادانة اوساليب المبراطورية العثمانية من قبل1858السلطات البريطانية في الهند عام 
بعض نواب البرلمان البريطاني ورد دزرائيلي على المعترضين بأنها مجرد ثرثرة مقاهي. غير ان القيصر

الحرب على الدولة العثمانية طبقا لمعاهدة1878اعلن عام 1881/1855الكسندر الثاني حكم بين 
التي تمنح رووسية حق السطيرة على منطقة شاوسعة.فشعر دزرائيلي1877وسان وستيفانو لعام 

بخطورة الموقف،وطالب بتعديلها وال فستتدخل بريطانية لصالح الدولة العثمانية مما ادى لظهور ازمة
لنعقاد مؤتمر برلين وكانت قراراته بمثابة تتويج لسياوسته حيث تراجعت رووسية1878عامية دعت عام 

عن موقفها،وأصردزرائيل بمؤتمر برلين على أن تنص احدى قراراته على منح اليهود بعض الحقوق
والمتيازات بدول البلقان ( صربية والبانية ومقدونية والبووسنة / الهروسك والجبل الوسود ووسلوفينية )

اندحرت القوات البريطانية التي اروسلها دزراءيل1879التي كانت خاضعة للدولة العثمانية . وفي عام 
جرت انتخابات1880من الهند لغزو باكستان مما وساهم باضعاف وسياوسة حزب المحافظين ,وفي عام 

 الذي عاد رئيسا للوزراء ضد دزرائيليGladestonبرلمانية جديدة فازبها حزب الحرار الذي قادها رئيسه 
الذي توفي بالعام القادم وبكته فكتورية ووضعت اكليل على قبره ومنحته لقب لورد (بيكونسفيلد)

وطلبت نصب تمثال تخليدا لذكراه 

مجلة اللكمة تصور دزرائيلي بشخصية علء الدين يتبادل التيجان مع
الملكة فيكتوريه

Vivian Greyكتبا منها ( روايات)1826كما ان دزرائيل من رؤوساء الوزراء النكليز القلئل الذي الف منذ عام 
The Infernal وAlroy 1833 وContarini Fleming (1832 وThe Young Duke (1831 وPopanilla (1828.و1826)

Marriage 1834و Ixion in Heaven (1834و The Revolutionary Epick 1834وThe Rise of Iskander 1834و.
Henrietta Temple 1837و Venetia وTheTragedy of Count  The Tragedy of Count Alarcos,1839و.Coningsby,

or the New Generation 1844; Coningsbyو Sybil, or The Two Nations 1845; Sybil or, The Two Nationsو.
Tancred,or the New Crusade (1847و Endymion 1880; Endymion وكتبا غير روائية منها .An Inquiry into the
Plans, Progress, and Policy 1825و Lawyers and Legislators: or, Notes,(1825و The present state of Mexico

The Letters وWhat Is He? 1833 وEngland and France, or a Cure for the Ministerial Gallomania 1832 و1825
of Runnymede  1836وLord George Bentinck 1852 

 
1881/1804دزرائيل عاش بين

 من حزب الحرار و هو الوحيد الذي تولى رئاوسة1898-1809 عاش بينWilliam Ewart Gladstone- 8و
.1885  يونيو9 إلى1880  أبريل23.ومن 1874  فبراير17 إلى 1868  ديسمبر3الوزارة أربع مرات:من 

1892  أغسطس15.ومن 1886  يوليو20 إلى  فبراير1 ومن 1882حيث تم بوزارته هذه غزو مصر عام 
.وهو اكبر من تولى هذا المنصب بفترته الرابعة وسنا 1894  مارس2إلى 
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.رئيس1903- 1830)،عاش بين 3rd Marquess of Salisbury،ويعرف بلقب Robert Gascoyne-Cecil 9و
 يوليو25.ومن 1886  يناير28 إلى 1885  يونيو23حزب المحافظين تولى رئاوسة الوزارة ثلث مرات:من 

.1902  يوليو11 إلى 1895  يونيو25.ومن 1892  أغسطس11 إلى 1886

 مارس5 من حزب الحرار وتولى رئاوسة الوزارة من 1929/1847 عاش بين Archibald Primrose- 10 و
. 1895  يونيو22 إلى 1894

،وإمبراطورالمملكة المتحدة ملك 1910 / 1841 (ألبرت إدوارد) عاش بين إدوارد السابعوثانيا-الملك 
 وأول ملك من (وسللة وساكس-كوبورغ.اللمانية )الذي تم تغيير إوسمهاالملكة فيكتورية.وهوابن الهند

وكان ولي العهد وأمير ويلزلمدة1910/1901 لسللة (وندوسور) وحكم بين جورج الخامسمن قبل إبنه 
أطول من أوسلفه بالعهد الدواردي (الذي وسمي بإوسمه) تزامن مع الطفرة التكنولوجية والجتماعية

بدولة جنوب افريقية1901/1900بين  البوير )هامة التي حدثت ببلده اولتمثلت بظهور الطيران وحرب (
ضد الهولنديين حيث وسيطرت القوات البريطانية على معظم المدن الهولندية (البويرية)وهي اخر حرب

 ضد البويريين الذين رفضوا تحويلهم1867للهولندين ضد النكليز بدولة جنوب افريقية والتي بدئات عام 
مذهبهم الكاثوليكي للطائفة النجيلية البريطانية التي قررت الغاء العبودية.بمستعمرة جنوب افريقية

لها واوسسواجمهوريتي (مقاطعتي)  (ترانسفال)1833التي بدأ البويريون (الهولنديون )الهجرة منذ عام 
 كتشاف الماس والذهب بهذه1867و(أورانج فري).بجانب البريطانيين الذين وسبقوهم وعندما تم عام 

الراضي بدأ الصراع بين البويرالهولنديين والنجليزالذين انتصروا عليهم ,وكان رؤوساء وزراء الملك ادوارد
السابع كل من 

 التي تعرفويتنغهامباوسكتلندة بمنطقة 1848 يوليو 25ولد في  Arthur James Balfour-المحافظ 1
 بلندن التيكامبريدج وجامعة إيتون  وأنهى دراوسته الوليةفيها وأكمل دراوساته بكلية لوثيانباوسم 

 أو لوزيراا 1888/1877تم انتخابه نائبا عن حزب المحافظين وبين 1874وفي عام 1930توفي فيها عام 
 صا رئيسا للخزانة وبين1901/1895 وبينة  إيرلندصار وزيراارئيساا لشؤون 1894/1889ه وبين لوسكتلند

.صاربلفور رئيسا1905  ديسمبر5 / 1902  يوليو11 صارزعيما لحزب المحافظين ,وبين 1920/ 1900
1899ووساهم منذ عام 1874 ولد برووسية عام حاييم وايزمان الرووسي الصهيونيللوزراء واوستقبل 

بالمؤتمر الصهوني الول بسويسرة الداعي لنشاء وطن قومي ليهود اوربة خارج اوربة ودعاه لدعمهم
واول رئيس لدولة اوسرئيل1946/1920بهذا المشروع علما بان وازمان صاررئيس المؤتمر اليهودي بين 

 1952ووفاته عام 1949بين 

 ملكا على وسورية حيث التقى بدمشق مع1918 مواليد مكة وصار عام فيصل بن حسين الهاشمي
 فيما طرد الفرنسيون فيصل من وسورية1952/1949وازمان الذي صار لحقا رئيسا لدولة اوسرائيل بين 

بسويسرة ,وحينما تولى بلفور منصب1933ووفاته عام 1921ونصبه النكليز ملكا على العراق بين 
وكانت الحرب العالمية الولى على اشدها1919 / 1916 بين لويد جورجوزارة الخارجية في حكومة 

حيث تلقي بريطانية تراجعا على كل الجبهات تجاه الجيوش اللمانية التقى بلفور اللورد اليهودي
 الذي اقنع بلفور بئان اليهود يشكلون1937-/1868اللماني الصل ليونيل والتر روتشيلد عاش بين (

ليس فقط قوة مالية بل ووسياوسية حيث يمكنهم التئاثير على يهود الوليات المتحدة لقناع الرئيس
المريكي ودرو ولسن للمشاركة بها بجانبهم ,ولما كانت الحكومه البريطانية تعارض هجرة يهود اوربة

لفضل لبريطانية أناالشرقية لبريطانية التي تعاني من ظروف الحرب والضطهاد الديني وترى بانه من 
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 تشرين2تستغل وجودهم خارجها لدعمها بحربها ضد اللمان فأصدرارثر بصفته وزيرا للخارجبة في 
 تصريحا (وعدا تعهدا غير ملزم )وجهه بئاوسم الحكومة البريطانية إلى اللورد1917اول / نوفمبر 

/Hommeاليهودي البريطاني اللماني الصل (ليونيل والتر روتشيلد) تعهدا فيه بإنشاء (وطنا 
Foyerقوميا للشعب اليهودي الوربي على جزء من فلسطين

1917 نوفمبر 2 بلفور ووعده في
 قام بلفور بزيارة الوسكندرية بمصروكان باوستقباله فقط وفداا من1925من اذار / مارس عام 23وفي 

المنظمات الصهيونية بمصر وطلب المدارس اليهودية ويرأوسهم حاخام.الذي صعد للسفينة (أوسپرية،)
للترحيب به.ودام اوستقباله والترحيب به وساعتين لم يحضره وسوى المنظمات الصهيونية،ثم وسافر

بعربة قطار مجهزة خصيصاا له للقاهرة.حيث نزل ضيفاا على اللورد اللنبي وزوجته.بظل مظاهرات عارمة
منددة بوصوله.بحديقة الزبكية.حيث يروي محمد علي طاهر،رئيس تحرير جريدة الشورى،الذي كان

مدير شرطة الزبكية ضباطه بسحله لقسم الشرطة بدلا من نقلي بأحد عربات بين المتظاهرين،فامر
ورفض.عاملوا زميلي،أمين عبد اللطيف الحسيني،شقيق مفتي القدس،بنفس الطريقة.والشرطة

 صادر أوراقنا الشخصية ووسجائرنا.بلمأمور القسم أن يكتب محضراا ويطلق وسراحنا،اودفع كفالة
ليكون1948/1918.فيما غادر بلفور بقطار متجهاا لفلسطين.التي صارت بين واحتجزنا حتى اليوم التالي

من بين ضيوف الشرف لحفل افتاح الجامعة العربية بتل ابيب التي وسبقت ميلد الكثير من الجامعات
وبينما كان القطار المقل لبلفورالعربية بالقاهرة وبغداد ودمشق ومكة والرباط وبيروت وتونس الخ  

يتقدم نحو فلسطين،انهالت روسائل وتلغرافات الحتجاجات على مكاتب الهرام.كانت إحداها مروسلة
باوسم الجالية السورية بمصر وتخاطب بلفور:(نحن ندين إعلنك الجائر.ولن نتخلى عن حقوقنا السليبة

 شخصاا20ووسنواصل نضالنا للنهاية على أمل تحقيق طموحاتنا القومية.) وكان التلغراف موقعاا من 
. وتلغراف آخر أروسلته الجاليةجمهورية وسوريا، الذي وسيكون لحقاا رئيس شكري القوتلياا،بينهم 

الردنية بمصر مذكرة بلفور بأنه بطريقه إلى (البلد الذي دمر وعده المستهجن حريته وان وصوله
Qaraوسيزيد من تمسك الفلسطينيين ببلدهم.).وكانت أولى زيارات بلفور للمستوطنة الصهيونية  

حيث الوستقبل بحفاوة.وبعد غداء هناك،ذهب وحاشيته إلى تل أبيب،المدينة الحديثة المجاورة ليافة
والتي صارت بها الجالية اليهودية تشكل الغلبية ولدى وصوله،وجد البيوت مزينة بالعلم البريطانية

والصهيونية،ورجالا ونساءا وطلباا لتحيته حاملين لفتات عليها صورته على صدورهم وتطوعت قوة من
 يهوديا لمساعدة الجيش والشرطة لحفظ النظام.فيما أعلنت المدارس بمدن غزة وطولكرم وكلية150

المعلمين بالقدس ومعاهد فلسطينية أخرى الضراب احتجاجاا على زيارة بلفور كما فعل الناس بجميع
أرجاء فلسطين وكانت حكومة النتداب البريطاني بفلسطين مستعدة للضطرابات المحتملة،حيث

 بأنه تم اروسال فوج فروسان المدرعمجلس العمومأوردت الهرام بأن وزير الحربية البريطاني أعلن في 
من مصر لفلسطين لخماد أية اضطرابات يقوم ( المشاغبوه الفلسطينيون به ).كما قررت حكومة

 وبعهد الملك فؤاد الول عاش1920 مايس 20 و1919 نوفمبر 19المصرية برئاوسة يووسف وهبة بين 
،الجامعة المصرية،مدير أحمد لطفي السيد إروسال 1936/1917 وصار ملكا على مصر بين 1869بين 

مع مراوسل من جريدة الهرام لحضور حفل افتتاح الجامعة العبرية.بتل ابيب على الرغم من احتجاجات
كثير من المثقفين والطلب كما قام بلفور برفقة حراوسات بريطانية وصهيونية بزيارة مستوطنة يهودية

أخرى متجاهل الحتجاجات الفلسطينية والعربية وقال بأن التعهد الذي صدر باوسمه لنشاء وطن
قومي لليهود بفلسطين هو ليس تعهد ووعد شخصي ولالحكومة البريطانية بل تجسيد لرأي الدول
التي انتصرت بالحرب العالمية الولى وفرضت اتفاقيات فروساي ويقصد خاصة بلده والوليات المتحدة

7ولم تكن زيارة بلفور لفلسطين زيارة قصيرة بل دامت اسبوعيناي حتى وفرنسة وايطالية ,
 زار خللها ليس فقط تل ابيب بل الحي اليهودي بحيفة حيث تناول العشاء مع1920ابريل 

حاكمها البريطاني وبحظور رجال الدين اليهود والميليشيات الصهونية وسط اضراب عام
لغالبية سكانها الفلسطينيين.ولنه كان  هو وحكومته والقوات البريطانية بفلسطين

8في صباح يمارسان اسلوب اذلل الشعب الفلسطيني وتجاهل الشعب المصري قرر 
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إبريل الذهاب من حيفا لدمشق بقطار خاص ظم وفد مرافق مكون من مسؤلين حكوميين وعملء
 لحتلل فرنسة حليفة بريطانية التي كان1920لضمان وسلمته خاصة وان وسورية خضعت منذ عام 

من حقها ان ترفض زيارته غير ان وسلطات الحتلل الفرنسي وفرت له حمايات على طول الطريق في
حوران ودرعا وقد ذهب قائدشرطة شرطة دمشق الفرنسي للحدود لوستقبالهوالوفد المرافق له

ويواصل مراوسل الهرام الذي رافقه يقول بانه عندما وصل القطار إلى درعا،كان المسئولون الفرنسيون
مصطفين لوستقبال بلفور ودعوه وحاشيته لوجبة بمطعم المحطة، التي منع قومندارها  دخول الناس

لها،ثم واصل قطار بلفور طريقه لدمشق.وكان باوستقباله القنصل البريطاني وغيره من القناصل
الخرين ونزل بفتدق فكتورية بدمشق وفي يوم الجمعة حدثت مزيد من الضطرابات.بعيد صلة الظهر

بدمشق حيث هرعت حشود تجاه الفندق واجتازت حواجز الشرطة ووصلت لباب الفندقمما دعا
 متظاهرا،ثلثة كانت حالتهم حرجة كما اصيب اثنان50الشرطة لن تطلق عيارات نارية بالهواء.أصيب 

من رجال الشرطة وفي فجر السبت جائت ثماني عربات مدرعة فرنسية طوقت الساحة التي يطل
عليها الفندق لوستعادة النظام.حيث جاء المتظاهرون باليوم التالي فوضع الجنرال الفرنسي خطة

لمغادة بلفور الفندق عندما كانت الطائرات الفرنسية تحلق فوقهم حيث انشغلوا بمشاهدتها والخوف
 صاربلفو رئيسا لمجلس اللورات بعهد حكومة زميله وستانلي بالدوين المحافظ1929/1925منها ,وبين 

 عاما دون زواج بسبب وفاة من يحبها 82 عن 1930وتوفي بلفورعام 

وهو رئيس حزب الحرار وتولى رئاوسة1908-1836 عاش بين Henry Campbell-Bannerman -2و
خلفا لحكومة المحافظين برئاوسة بلفور واوستهر بتقرير1908  أبريل3 / 1905  ديسمبر5الوزارةبين 

قدمت له وتدعو لتشكيل Recomendation وهي توصيات Sir H.Compbell Bonnermanوسمي بئاوسمه 
لجنة وسياوسية وعسكرية علي من الدول الحليفة لبريطانيةلما وسمي مواجهة التووسع اللماني

تأوسست هذه اللجنةالسياوسيةوالعسكرية العلي واجتمعت بلندن1907،بئاوسية وافريقية ) وفي عام 
وظمت ممثلين عن كل من انكلتره وفرنسة،وإيطالية،وإوسبانية والبرتغال،وبلجيكة وهولندة،لجانب كبار
علماء التاريخ والجتماع والقتصاد والزراعة والجغرافيا والبترول وتوصل المؤتمرون لوستنتاجات مفادها:

(إن البحر البيض المتووسط هو الشريان الحيوي للنفوذ الوربي لنه الجسر الذي يصل بين القارات
الثلثة ويتبط بالمحيط الطلسي شمال وملتقى طرق العالم ومهد الديان والحضارات والشكالية فيه

كما اشارت وثيقةالمؤتمر ( يعيش على شواطئه الجنوبية والشرقية ب شعب واحد تتوفر له وحدة
إبقاء شعوب هذه المنطقة مفككة-1التاريخ والدين واللسان).ولذلك يوصي المؤتمرون بما يلي 

:ولتحقيق ذلك دعامحاربة واجهاض أي توجه وحدوي فيها-2و:تقنياومجزئة وجاهلة ومتأخرة
المؤتمر لقامة ( جسم غريب عنها دينيا وقوميا ) ومنها انفق الجميع على ان قيام كيان يهودي

بفلسطين يكون بمثابة حاجز بشري غريب وقوي يفصل الجزء الفريقي من هذه المنطقة عن القسم
 الذين وجدوا فيه حلا مثاليااآل روتشيلدالوسيويمع ظرورة السيطرة الوربية على قناة السويس فتبناه 

 نتجية وتحصيل حاصل له .1917لما يتعرض يهودأوروبة من اضطهاد المر الذي كان وعد بلفور لعام 

). 1908-1905 رئيس وزراء بريطانيا (هنري كامبل بنرمانوسير 

 وحكم خلف والده ادوار السابع1865 احد ابناء الملك ادوار السابع ولد عام George Vوثالثا-الملك 
 وخرجت منها منتصرة وحظر ايظا1918/1918.بين الحرب العالمية الولىوقادت بلده  1936/1910بين 

) إلى  (Saxe-Cobourg قرر تغيير اوسم العائلة المالكة من(1917وفي عام 1919مؤتمر فروساي لعام 
Windsor وحكم معه رؤوساء وزراء كل من 

صار وزير للخزانة1908 /1906.وبين 1928 / 1852) عاش بين Herbert Henry Asquith-الحقوفي 1
5 إلى 1908  أبريل5 وخلفه بزعامة حزب الحرار.ورئاوسة الوزارة بين هنري كامبل بنرمانبحكومة 
.وطالب مجلس اللوردات بعدد1914 عام الحرب العالمية الولى.وبعهده دخلت بلده 1916 ديسمبر
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من الصلحات بما فيها قانون معاشات المسنين وميزانية الحرب اللذان عارضهما مجلس اللوردات
اضطر أوسكويث للوستقالة نتيجةضغوط1916ولكنه حصل على موافقة البرلمان عليهما وفي عام 

يوركشايربمنزله الريفي في 1928الرأي العام الذي أبدى شكا بقدرته لدارة الحرب .وتوفي عام 
. واوصى قبل أن يموت أل  تكون جنازته جنازةا عامةا

لدبمانشستر بإنجلترا1922/1917وصاررئيسا للوزراء بين 1945/1863عاش بين Loyd George-2و ول
ا فأخذته والدته لمقاطعة ويلز،حيث نشأ ببيت عمه لبوين من ويلز.تلوفي والده عندما كان عمره عاما

ا  .و تربى بمناخ مشحون بالكراهية للطبقةبروتستانتياا معمدانيااريتشارد الذي كان صانع أحذية،وقسا
22الروستقراطية والقطاعية والكنيسة النكليزية،وتدرب بمدروسةقانونية وبدأ بمماروسة القانون وعمره 

ا.وارتبط بحزب الحرار بمرحلة مبكرة.وبناءا على برنامجه الصلحي بإمارة ويلز،رشحه أعضاء عاما
ا ومن خلل انتقاداته لسياوسة الحكومات55البرلمان عن مدن كارنارفون لعضويته فبقي يمثلها   عاما

 عاد حزب الحرار1905بجنوب إفريقية بشأن حرب البوير وبعدها،ذاع صيته بوصفه راديكالياا. وفي عام 
ا للمالية،وممن صادقوا عام 1915 / 1908للسلطة فصار لويد بين  على عام قانون معاش1911 ووزيرا

كبار السن وميزانية الشعب لتي دعهمها بضريبة على الدخل غير المكتسب،وضرائب على الراضي
والتركات رفضها مجلس اللوردات المحافظ مما وسبب أزمة دوستورية انتهت بانتصار لويد جورج وحزبه،

واوستخدم حق الفيتو ضد التشريعات المالية من مجلس اللوردات.

 تحول لويد جورج من رافض للعنف بحل النزاعات لمؤيد1914وعندما اندلعت الحرب العالمية الولى 
1916 وتغلب على العجز بالذخيرة.وفي يوليو 1915للحرب ضد ألمانية وصاروزير للعتاد الحربي عام 

م حل1916خلف لويد اللوردكتشنرالذي مات غرقا بالباخرة تايتانك فصاروزيراا للحرب،وفي ديسمبر 
ا ل(مجلس وزراء ائتلفي.) وارتفعت بظل قيادته الروح المعنوية محل هيربرت أوسكويث رئيسا

وبنائا على موافقة لويد جورج كان وزير خارجيته بلفور قم كتب فيللعسكريين و المدنيين. 
 روسالة ليهود بريطانية بوعدهم بوطن قومي بفلسطين لكي يساهموا1917 نوفمبر 2

 كان لويدجورج مع كليمنو والدو اليطالي مع1919وفي بدعم بريطانية ماليا واعلميا كما اشرنا 
الرئيس الميركي نلسن قادة مؤتمر فروساي الذي فرض شروطا قاوسية ومذلة ليست فقط على

.اوستقال لويد1922المانية بل على كل الشعوب التي اندحرت بالحرب وخاصة الدول العربية وفي عام 
 بين مؤيدين له ومؤيدين وصارحزباا1918جورج من رئاوسة حكومة حزب الحرار الذي انقسم عام 

ابعد صعوط حزب العمال الذي تئاوسس عام . م،قام لويد بزيارة لدولف هتلر1936وفي عام 1910ثالثا
م،وقبيل وفاته1945بمنطقة  شتيسجادن،واثنى عليه إل أنه وسرعان ماتحول لناقد لذع له.وفي عام 

بفترة قصيرة،حصل لويد جورج من الملك على لقب (إيرل دوايفور.)

 مايو22 / 1922  أكتوبر23.تولى رئاوسة الوزارة بين 1923- 1858 عاش بين Andrew Bonar Law -3و
.وتوفي بعد تركه الحكم بعدة عدة اشهر. 1923

.من حزب المحافظين تولى رئاوسة الوزارة ثلث1947- 1867  عاش بين Stanley Baldwin- 4و
1927.وفي عام 1929  يونيو5 إلى 1924  نوفمبر4.ومن 1924  يناير16 إلى 1923  مايو23مرات:من 

المملكة إلى مملكة المتحدة لبريطانية العظمى وإيرلندةتغير الوسم الروسمي للدولة من ال
 الجنوبية منة  إيرلند، وذلك لخروج أجزاء كبيرة من المتحدة لبريطانية العظمى وإيرلندةالشمالية

 يونيو7.وشكلت جمهورية ارلندة ووزارته الثالثة من الحرب العالمية الولىالسيادة البريطانية أثناء 
جورج الخامس تعاقب على حكم بريطانيةثلث ملوك هم 1936. وفي عام 1937  مايو28 إلى 1935
جورج و1936كانون اول 11كانون الثاني واوستقالته في 20 بين إدوارد الثامن ،و1936/1910بين 

 ولم يحدث أن عاصر رئيس وزراء بريطاني،بفترة1952فبراير  6إلى  1936ديسمبر  11بين ،السادس
واحدة،ثلث ملوك غيره.

 وكان اوسمه ألبرت1952 / 1895 البن الثاني لجورج الخامس عاش بينGeorge VIورابعا-الملك 
ة  وإيرلند الذي تنازل عن العرش ملكا على بريطانية العظمى إدوارد الثامن. وحل محل أخيه يوركدوق 
. 1947 حتى اوستقللها عام  1936 من الهند،وآخر أباطرة 1952  فبراير6 - 1936  ديسمبر11بين 
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 وخرجت منها منتصرة.واتخذ مع عائلته موقفااالحرب العالمية الثانيةوشاركت بريطانية أثناء حكمه في 
،البريطاني واعتبر موقفه رمزاا للصمود اللمانيةشجاعاا عندما قرروا البقاءبلندن أثناء الغارات الجوية 

الملكة (الميرة إليزابيثابنتين هما  ولهماالملكة إليزابيثوحظي الملك باحترام الشعب.وكان متزوجاا 
 بسرطان1952  فبراير6.وتوفي في والميرة مارجريت)  وليه عهده ووريثته على العرشإليزابيث الثانية

وكان مصابا بسرطان إليزابيث الثانيةالملكة  (الميرة إليزابيثالرئة وحلت محله على العرش ابنته 
 فبراير6خرج لتوديع ابنته بالمطار وفي 1952 كانون الثاني 331الرئة اليسرى التي تم اوستئصالها وفي 

وجد ميتا بسريره لتخثر باوعية الكلة اليمنى وحكم مع الملك جورج الدس كل من 

1 -Ramsay MacDonald وهو من عائلة فقيرة وكان نقابيا وانتمى لحزب العمال1937/1866 عاش بين 
 يناير22 من حزب العمل البريطانيوصاررئيسه ثم صار أول رئيس وزراء من 1900الذي تئاوسس عام 

. 1935  يونيو7 إلى 1929  يونيو5.ومن 1924  نوفمبر4إلى 

وهو ابن جوزيف تشامبرلين1940ونوفمبر 1869 عاش بين مارسArthur Neville Chamberlain- 2و
 بوزارة وسالسبوري وصاحب مبدأ التفضيل المبراطوري وألخووزير الماليةأحد زعماء حزب المحافظين،

كان نائبا عن1940/ 1918.وبينوستانلي بلدوين بوزارة وزير الخارجية(غير شقيق) لووستن تشامبرلين؛
وزير المالية 1937/1931.وبين1928 1923 عن حزب المحافظين ثم وزيرا للصحة بين برمنغهاممدينة 

ا لحزب المحافظين.ووساند طلب ايطالية بالغاء العقوبات التي فرضتها عليها حيث تم انتخابه رئيسا
،حيث اندحرالحرب الهلية الوسبانية،واتبع الحياد في الحبشة بعد غزو ها إيطاليا ضد عصبة المم

اليساريون والشيوعيون من قبل العسكر والقوى اليمينية ولم يحتج على مطالبة هتلر الذي صار عام
عقد مع نظرائه رؤوساء الوزراء1938. وفي ايلول عام للمانيا النمسا رئيسا للوزراء وطالب بضم 1933

 التي عقدوا فيهاميونخواليطالي مووسوليني وهتلر الذي اوستقبلهم بمدينة  إدوار دلدييهالفرنسي 
معاهدة وسميت باوسمها وافقوا على اوستيلء هتلر على الحدود اللمانية مع جيكووسلوفاكية واعتقد

 وفيتشيكووسلوفاكياتشامبرلين بإمكانية احتواء هتلر بعقد محادثات مباشرة معه بزيارته خلل ازمة 
 ودخول1940ادانتها له عام Chamberlain قام هتلر مهاجمة الحدود البولوندية فاعلن  1939مارس 

بريطانية الحرب ومع ذلك واجه انتقادات من النواب ذوي الميول الكثر صهيونية بانه متساهل ومتخاذل
،وخلفه تشرشل فيماللنرويج بعد احتلل المانية 19401مايس 10تجاه هتلر فئاضطر للوستقالة في 

صار هو ئيسا لمجلس اللوردات حتى وفاته بعد وستة أشهر. 

وصار رئيس للوزراء مرتين بين1965/1874 عاش بين Sir Winiston Randolf Spinser Tcherchil-3و
لدلعائلة 1955 / 1951 و1945 / 1940  مالبورودوقات.ويلعد من بين أبرز وسياوسي بريطانية ول

1817.وكان جده الكبرجورج وسبنسر قد غير عام النبيلة وسبنسر عائلة المنحدرة من الروستقراطية
؛لظهار أصله من جونمالبورو مقاطعة دوقلقبه إلى (وسبنسر تشرشل ) عندما حظي بمكانة 

 السابعوالدوق لمالبورو.ووالده ،هو البن الثالث لجون وسبنسر تشرشل الدوق الولتشرشل 
،قبل شهرين1874 نوفمبر 30 ليونادر جيروم.ولد ونستون في الميركي المليونيرلمالبورو وأمه بنت 

 من عمره عاش ونستون6/2 بأكسفوردشاير.وبين قصر بلينهايممن ميعاد مولده الطبيعي،بغرفة في 
االملك.بارلندة الجنوبية حيث كان جده نائب دبلنفي  لد لجون أخا ،ووالده وسكرتيره الخاص وول

لونستون.الذي صار مفتوناا بالشئون العسكرية؛لكثرة ما شاهده من عروض ومسيرات عسكرية تمر
،حيث ،وكان أول ما قرأه تشرشل كتاب (قراءة بل دموع) الذي نصحتهدبلنبمقرجده ودرس في 

 ونشأت بينهما موده قاربت مودتهوالحساب والكتابة القراءةبقرائاته مربيته اليزابيت التي علمته 
لوالدته حيث كان يقضي معها اوقاتا بمنتزة (فينيكس ) اكثر من امه التي كانت زيارتها له نادراة على

 أو السماح له بالعودة إلىمدروستهالرغم من انه يروسل لها روسائل يدعوها  على زيارته ورؤيته في 
-45 عن 1895عه إل مرات معدودة.ولما مات عام  م،الذي لم يتحدث لبيه.وكذلك الحال بالنسبة منزله

 متمردة،طبيعة؛ووسصفونه بانه ذومعلموهعاما,وكان ونستون قليل الوستيعاب مدروسيا  وكثيراا مايعاقبه 
.حيث انظم لمجموعة الكشافة1888وتنقل بين ثلث مدارس مختلفة:اخرهن مدروسة هارو في عام 

بأكاديمية وساندهيروست،التحق 1893فيها كما كان يتلعثم اي يمتمت عند التحدث ,وفي عام 
؛المشاة بدلا من بسلح الفروسان بعد ثلث محاولت،واختار اختبار القبول. واجتازالعسكرية الملكية

الترقي،التي كان ضعيفا فيها ولم يكن ينوي اتباع الطريقة التقليدية في رياضياتلنه ليتطلب 
،اوستطاع أن ينشر ما قامالمجتمعات الراقية في أووساط وعائلته أمهللمناصب العلى ومن خلل نفوذ 

. جذبت كتاباته انتباه الجمهور وجنى دخل اضافيا عندماالصحفشارك به من فعاليات وحملت ببعض 
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 التي تدور حول تجاربهالكتب،وأصدر العديد من الصحف اللندنية لدى العديد من مراوسلا حربيااعمل 
ومشاهداته العسكرية 

 لجريدة مورنينك بووست مراوسلا حربيااونستون 

 فقادالبولو،للمشاركة بلعبة بومبايذهب ونستون تشرشل مع فريقه الرياضي إلى 1896 أكتوبروفي 
 يستعدون لغزو افغانستان حيث كانتالجيش البريطاني من ألوية،علم بأن ثلثة 1897وفي عام 

.فطلب تشرشل من قائده السماحالهندالقبائل البشتونية القاطنة بالمنطقة الحدودية لشمال غرب 
 لمراقبة واديفرق كشافة 15 جيفري الذي أروسله بصحبة الجنرالله بالنضمام لها فقاتل تحت قيادة 

ماموند، ومعهم  جنود من طائفة السيخ الذين يكرهون المسلمين حيث تصدى لهم البشتونيون
وتبادلوا إطلق النيران باوسلحة غير متكافئة التقنية .ومع ذلك اضطروا للنسحاب بعد ان قلتل منهم

أربعة منهم ضابطا تركوه بساحة المعركة و اوستمرت المناوشات لوسبوعين وكتب تشرشل عن
عمودمشاركته ببعض الحروب بالهند مقلت بصحيفتي (الرائد) و (الديلي تلغراف).وكان يحصل عن كل 

1898 وسبتمبر في بمعركة أم درمانشارك ووسافر للسودان 1898.وفي عام جنيهات إوسترلينية 5
،وبدئا يكتب احدى كتبه بعنوان (حرب1898  أكتوبروعمل مراوسل لجريدة (مورنينك بووست) وعاد في 

.الجيش البريطاني اوستقال ونستون تشرشل من 1899 بجزئين وفي مايو السودانالنهر) عن احتلل 
وبدئا يعمل بالمجال السياوسي حيث عرض عليه (روبرت أوسكروفت ) المشاركة بالنتخابات البرلمانية

حرب البوير،اندلعت 1899 أكتوبر.ولم يفز ,وفي حزب المحافظينعن وسم ا كثاني أولدهامعن دائرة 
يتي اورنج وترانسفاليه الهولنديتين وحينها عمل تشرشلوجمهور الجيش البريطاني بين الثانية

مراوسل لجريدةا مورنينك بووست ووسافر على السفينة التي أقلت (ريدفيرز بولر القائد البريطاني
تمكنوابريتور و، فتعرضوا للعتقال بمدينة قطار مدرعالجديد ) ثم رافق بعثة كشفية على متن 

مابوتو كم حيث وصلو إلى 480 ميل /300 النكليز الهروب لمسافة  المناجمبمساعدة أحد مديري 
،الى لندن على نفس السفينة التي وسافر عليها قبل ثمانية1900الواقعة بخليج ديلغوا،وعاد عام 

ا ترشح مرة أخرى1900اشه ونشركتابا جديدا بعنوان (مسيرة إيان هاميلتون"),وفي نفس عام 
 كريسب،فصار معروفا اكثر بخطاباته بالبرلمانالمحافظ،وفاز على نظيره بأولدهامبالنتخابات البرلمانية 

 وأصبح عضواا فيه.و قامالحزب الليبرالي،تحالف تشرشل مع 1904في عام  ووبالتجمعات السياوسية 
هنري،بتولي 1905 على زمام المور عام الحزب الليبرالي.وبعدما وسيطر التجارة الحرةبحملة لدعم 
، ليتعامل بشكل روسمي معالمستعمرات شئون وكيلا لوزارة منصب رئيس الوزراء؛صار كامبل بانرمان

وانظم إلى (جماعةالجيش ،ترك عمله كمراوسل في 1900.,وفي عام حرب البويربعد فريقية ا  جنوب 
المنظمات عضو ا بإحدى 1902وصار عام -الفروساناليوامنة من صغار مالكي الرض من 

،وأوسندت إله قيادةرائد رتبةرلقي إلى 1905.وفي عام لندن بستودهولم في الماسونية
التقى ونستون تشرشل أول مرة بحفلة راقصة بالنسة1904 فروسان الملكية وفي عام وسرية

 راقصة بمنزل إيرل كرو،وزوجته مارجريت بنت اليرل الخامس لبلدة روزبري،وبقيابحفلة(كلمنتاين) 
 (وسانت مرجريت)بكنيسةحيث جرى حفل الزواج 1908يلتقيان بالمناوسبات وتزوجا في اب 

1914،أنجبا راندولف وفي عام 1911 وفي عام لندن ديانا في 1909،بلندن وانجبا عام بويستمنستر
 انجبا ماري مريظةالحرب العالمية الولى،اي بعد أربع أيام من انتهاء 1918 نوفمبر 15انجبا وسارة،وفي 

 ولم يحصلالجيش عاد تشرشل لعمله في 1902انجبا ماريا اخرى ,وبعد اوستقالته،عام 1922وفي 
1942،حيث انتقل لجيش الحتياط،حتى تقاعده عام 1916.حتى كتيبة،بل قائد لواء قائد رتبةعلى 

بأولدهام التي تلت فوزه النتخابات العامةوبعد إخفاقه في 1906،بالخمسين من عمره.,وفي عام 
 النتخابية.وفاز ليصبح الممثلمانشستر،دلعي تشرشل إلى خوض المنافسة عن دائرة شمال غرب 

ا ا للبرلمان خلفا عن تلك الدائرة مدة عامين متتاليين.ولما أصبح هربرت هنري أوسكويث رئيسا
،رلقى لمنصب رئيس مجلس التجارة.لبانرمان
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الطا.ووساند دعوة اوستخدام أمير البحرية البريطانية،شغل تشرشل منصب 1911 عام أكتوبروفي 
ا للوستعاضة عن اوستخدام طاقة القتال في ئرات  بديلا عنه.النفط واوستخدام الفحم،وأطلق برنامجا

، وبدأبالفحم كانت تعمل السفن،على الرغم من ان أغلب والمدمرات الغواصاتوستخدمه في احيث 
؛وبتوصية منه قامتللبحرية الملكية جديدة بمحركات تعمل بالنفط تابعة وسفن حربيةبتزويد أية 

،وقامت بمفاوضاتأوسهمها،واشترت معظم شركة النفط النجلو-إيرانيةالحكومة باوستثمارات في 
ا.وبقي بمنصبه بالنفطبشأن ظمان إمدادهم  ا للبحرية البريطانية (حق انتفاع) لمدة عشرين عاما أميرا

كارثة موقعة غاليبوليكان تشرشل المسؤول المباشرعن 1915في و. الحرب العالمية الولىإبان 
.حيث تعرضت لخسائر كبيرة من قبلمضيق الدردنيللصداره اوامر توغل السفن الحربية في 

 تضم جميع الحزاب،طالبحكومة إئتلفية أوسكويث بتشكيل رئيس الوزراءالعثمانيين .وعندما شرع 
 وبقيبالبحرية البريطانية عزله من رتبته لخفاقه الذريع وتمت تنحيته عن منصبه حزب المحافظين

شبه جزيرة لنكستر لمدة وستة أشهر حتى تقرر إجلء القوات البريطانية من دوقيةمستشار 
 اوستقال تشرشل من منصبه ،لشعوره بأن طاقته ل تلوظف على الوجه1915. وفي نوفمبر غاليبولي

المطلوب ولم يحصل على رتبة عقيد او زعيم كما كان يتمنى ليقود لوائا او فرقة بل حصل و بشكل
ا للكتيبةالجبهة و خدم لشهر على ملقدممؤقت على رتبة   الغربية،( الجبهة الفرنسية )قائدا

 على المناطق المتنازع عليها بينغارة 36السادوسة من غدارى الملكية الوسكتلندية.وشارك ب
مارسوعاد لنكلترة في )بريطانية والمانية فكانت جبهته أحدى أنشط الجبهات بقطاع (بوليج وستريت

وابدى رغبته العودة للعمل السياوسي البرلماني وليس العسكري مما عرضه لنتقادات عديدة1916
ا أنديفيد لويد جورج رئيس الوزراءمن القادة العسكرين والمدنيين منهم  ،الذي خاطبه (وستكتشف يوما

ما يجول بخاطرك وما توحي به كتاباتك هو ما جعلك تخسر ثقة الخرين؛وحتى لو أثارت تلك الوسطر
يوليو.) غير انه صار في المصالح الوطنيةإعجاب الكثيرين، فإن مصالحك الشخصية قد علت على 

ا لتموين وانتاج وتوزيع الذخائر خلل 1917 دولةوزير ،صار 1919 يناير.وفي الحرب العالمية الولى،وزيرا
مستعمراتها من بعض القوات البريطانية،وبعد انسحاب 1920.وفي عام ووزيراا للطيران،لشئون الحرب

القوات عند غزوهم لوكرانية الشيوعية و وساهم بانخراط البولنديين إلى الوسلحةكان دوره فعالا بنقل 
،كتب تشرشل مقالا1920 فبراير.,وفي الرابع من الحرب النجلو-أيرلندية في العسكرية اليرلندية

.ووصفها بأنها ليست حركةلينينهم الجناح اليساري لنصار و البلشفةصحفياا حذر فيه من خطر 
 جديد يقوم على أوساس منمجتمعجديدة، بل أنها مؤامرة هدفها إوسقاط الحضارات وإعادة تشكيل 

،وفيالمحاوسدةالتنمية المحدودة يحدها إطار من   والضغينة مما يجعل وجود المساواة شيئاا مستحيلا
-النجلو،وكان أحد الموقعين على المعاهدة لشئون المستعمرات وزير الدولة،شغل منصب 1921عام 

 ترئاس تشرشل وزير1921 مارس 23/21وبين ،التي انتجت جمهورية ارلندة الجنوبية أيرلندية
 بفندق وسمير اميس وتم التفاق على أن لبنان ووسوريا يجب أن يظلالمستعمرات مؤتمر القاهرة

تحت الدارة الفرنسية وأن تحافظ بريطانية على النتداب على فلسطين وتستمر بدعم تأوسيس وطن
 تم تأجيلها حتى يذهب تشرشلنهر الردنيهودي هناك. القرار الخاص بقية الراضي الواقعة شرق 

إلى القدس لعقد مزيد من المناقشات. تقرر إنهاء الحماية الغير مرحب بها على بلد الرافدين وأن
، كان ملكاا على الحجازشريف مكة، الحسين ملكاا على مملكة العراق الجديدة. فيصل الوليصبح 
 في قلب شبه الجزيرة العربية. واوستمر كلهما في تلقي دعمنجد حكم عبد العزيز بن وسعودوتولى 

.وفي عاموستانلي بلدوين بحكومة وزيراا للمالية صا تشرشل 1924مالي من بريطانية ,وفي عام 
 فابتعد عنهم وعندما شكل رامسيالنتخابات العامةلقت حكومة المحافظين هزيمة في 1929

،لم يظمه لها فعاش تشرشل أوسوأ مرحلة عمره، التي أطلق1931ماكدونالد الحكومة الئتلفية عام 
.بالنجليزية) )فكتب ( وسيرة وسلفه الدوق الول مالبورو؛) و( الشعوب الناطقة البريةعليها (وسنوات 

 عمل مستشارا1931و("عظماء معاصرون) وكتاب الزمة القتصادية والحكومة البرلمانية.وفي عام 
،حذر تشرشل اعضاء عصبة المم المعارضين1931لشركة النفط البريطانية التي عملت بايران وفي 

:(أأمل بأننا وسنحاول  با  .فمن ناحيةتاريخ،كدولة لها اليابانإدراك مكانة نكلترة للنفوذ الياباني قائلا
 بوصفها جبهةالوسبانية، ومن أخرى يعاني أربع أو خمس محافظات من السوفيتية رووسيا،تهددها 

1935",وفي Anti-red movement كمعارض للحركة الحمراء"جيش فرانسيسكو فرانكو؛من للشيوعية
نشر تشرشل مقالا بعنوان (هتلر واختياره) من كتابه (عظماءمعاصرون)،أظهر أمله بأنه إذا كان قد
ألجبر هتلر على اختيار الدكتاتورية والكراهية والعنف كطريق للسلطة، أن يذكره التاريخ كرجل أعاد

ا،وقوياا يتصدر قارة أوربا بأكملها). ا،مفيدا الشرف والطمأنينة والسكينة والمن لشعبه،وجعله شعباا صالحا
،واوستعادة حق المتلك،والتمثيلالقتراع العام؛دعا تشرشل إلى التخلي عن حق 1932وفي عام 

 اقتصادي.مما لقى انتقادات من القوى اليسارية بما فيهابرلمان فرعيالنسبي للمدن الرئيسة،و
حزب العمال
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 وصار تشرشل رئيسها وقال عنها انها واحدة منالكومنولث،تئاوسست منظمة 1932وفي عام 
القانون الدولي المنظمات السلمية القليلة التي تدعو لوستخدام القوة إذا دعت الضرورة لنفاذ 

 وتم تعيينه، وزيرااراينلند اللمان كان تشرشل بعطلته باوسبانية واحتل هتلر 1936وفي شباط 
 آلن تايلور: يمكن وصف هذا التعيين مثيللتعيين المبراطةر الرومانيالمؤرخللتنسيق الدفاعي.وقال 

" ,وفي عام  أعلن تشرشل تاييده لتفاقية (هور-لفال،)1937كاليفول جواده (انسياتونس) قنصلا
،قال تشرشل:(لن أقر بأنني لو1937واظهر اعجابه بمووسوليني وفي خطابه بمجلس العموم عام 

يرت بين الشيوعية والنازية، وسأختار الولى) ,  فيوظهر تشرشل اثناء الحرب العالمية الثانيةخل
 وفي اليوم الذي أعلنت بريطانية الحربالحرب العالمية الثانية تم العلن عن بدء 1939 وسبتمبر 3

 بوزارة الحرب وأثبت جداره عندما كانت تدور أغلب الهجماتللبحرية البريطانيةعلى المانية وصار أميناا 
ا. ودعا لتخاذ ضربات اوستباقية من بينها احتلل ميناء خام الحديد بمدينة نارفك   المحايدةالنرويجيةبحرا

، لكن رئيس الوزراء تشامبرلين وأعضاء مجلس الحرببالسويد مدينة كيروناواحتلل مناجم الحديد في 
،وقبل وساعات من الغزو اللماني لفرنسة عن طريق1940 مايو 10عارضوه فغزت المانية النرويج ,وفي 

 الوستقالةتشامبرلينالدول المنخفضة ( هولندة وبلجيكة ولوكسمبورغ) مما اضطر رئيس الوزراء 
ورفض اللورد إدوارد فريدريك وود و هاليفاكس وزير الخارجية ليكون رئيسا للوزراءلكونه عضواا في

 رغبته بشخص يحظى بدعم الطراف الثلثةتشامبرلين. فأبدى مجلس العموم وليس مجلس الوزراء
،وإدوارد وود،وديفيد مارجيسون ،وتشرشلتشامبرلين.وفي اجتماع حضره بمجلس العمومالرئيسة 
 على دعمهتشامبرلين منصب رئيس الوزراء على تشرشل.الذي شكر الملك جورج الثالث،فعرض 

باعتباره زعيم حزب المحافطين الذي لوله لما حضي تشرشل بهذه المنصب وتوفي بصورة مفاجئة
رئيس علما بان مجلس اللوردات التزم الصمت حيال تولي تشرشل منصب 1940في نوفمبر عام 

ا،..وخطب بعد توليه رئاوسة الوزراء65.ووزيراا للدفاع،وعمره الوزراء  عاماوبدا وكئانه أصغر عشرين عاما
سيداتي سادتي ليس لدي ما أقدمه سوء الدماءبمجلس العموم الذي كان يتجاهله ( 

،وستزداد ثقتناوالمحيطات البحار،وفي فرنسا،والكدح، والدموع،والعرق) وسنحارب في 
وتغمرنا قوتنا مع كل معركة جويةو سندافع عن أرضنا وسنحارب على الشواطئ،

وسننازل العدو في المهابط، وسنبارزه  في الميادين ونشتبك معه في الشوارع،بل
ا.ثم صاح:لنوعد أنفسنا لداء واجباتنا،ونتحمل مع ا،فإذا سنصل للتلل،ولن نستسلم أبد 

 بلوجود للف السنين، سيقول الرجال أنوالكومنولث المبراطورية البريطانيةاستمرت 
),تلك اللحظة هي أروع اللحظات التي مرت بهم

 باهتمام وتصفيق وهتافات بحياة بريطانية العظمى وأوسند مهمةمجلس العموماوستمع له اعضاء  لقد
 اللورد وليام ماكسويل  الذي كان لهالصحافة، وملك الصناعة لصدقائه والمقربين،ورجال الطائراتإنتاج 

 والهندوسة،وأحدث طفرة بالقدرات العسكرية وكتب طبيبهالطائراتدور كبير بالتقدم السريع لصناعة 
،الويسكي -بأن تشرشل قضى وسنوات الحرب يجد العزاء في قدح من تشارلز ويلسونالخاص اللورد 

.وقال عنه أيضاا بأنه عاطفياا ،وكان تغمر دموعه عيناه خلل الجتماعاتوالسجائر،والمشروبات الغازية
ا غير وسارة.والجدير بالذكر أنه في اجتماع البيت البيض، ظهر تشرشل والدموع تقف التي تحمل أخبارا

، لكن وسرعان ما أجهشطبرقعلى حافة عيناه؛عندما علم بأن الحلفاء قد فقدوا السيطرة على 
بئأن ثلثة أرباع1944بالبكاء. كما كتب رئيس اركانه العامة المارشال( آلن بروك.) بمذكراته الشخصية 

،إنسان ل مثيل له من مالبورو؛وأن الربعالتاريخ في الوستراتيجيينالعالم يتصورون  تشرشل  أحد أهم 
الخير ليس لديه أدني فكرة عن التهديد الذي مثله تشرشل خلل تلك الحرب.هذا أفضل بكثير أل

 بما ينبغي معرفته،وأل يشتبه في تلك الرجل الطينية لهذا الكائن الخارق.الذي لولهالعالميعلم 
وطد تشرشل1945/1939 لمحالة،و لم أعجب بشخص واحتقره في آن واحد وبين إنجلترالهلكت 

 مرة.وهو ما يعادل11 خطابا وبرقية واجتمعا 1700 ،حيث تبادل  فرانكلين ديلنو روزفلتعلقته مع 
ا متصلة ضامناا وصول 120  عبر ممرات النقل البحري شمالوالذخائر، والنفط الوساوسية،الغذية يوما

.ليساهم1940 مرة أخرى عام روزفلت.ووساهمت الحركة الصهيونية بفاعلية لعادة انتخاب الطلسي
بمقاتلة هتلر حيث عمل على تنفيذ خطة تهدف لتوفير كل متطلبات بريطانية بالمعدات العسكرية

والغذائية دون الحاجة للدفع النقدي. 
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 1941،عام ميثاق الطلسي وتشرشل عند توقيع روزفلت

القوات و إجبارهم نورماندي من فرض وسيطرتهم على شواطئ الحلفاء،تمكن 1944وفي يونيو 
 في النهاية.بألمانياوحلت  لمانيةا على النسحاب تجاه اللمانية

1945، فبراير مؤتمر يالطا وتشرشل خلل وهاري ترومان وستالين
 اندحار المانية وتوجه تشرشل لطريقالحلفاء الفرنسية،أقر Ramnce بمدينة ريمس1945 مايو 7وفي 

:هذا هو نصركم"فيصرخ الحشد:ل إنه نصركم و شغلحشدوايت هول بلندن ليخطب في   ضخم قائلا
.المجد)أغنية (أرض المل و 

تشرشل يلوح بيده للحشود بساحة (وايت هول)بلندن لعلن خبر
1945،مايو 8  في ة  ألمانيهزيمة 

ا على هزيمة إذاعيااوفي المساء،خاطب تشرشل الشعب   بالشهر المقبلة.واوستسلمتاليابان،مؤكدا
الحرب بريطاني إبان تأييد شعبي. ومع كل ما جناه تشرشل من 1945 عام أغسطس من 15في يوم 

.لن غالبية الجمهورالبريطاني اقتنع بفكرة بان1945، لم يفز بالنتخابات البرلمانية لعام العالمية الثانية
عاما نجح بالحرب للدعم المريكي الذي وسوف ليستمر بنفس الزخم ما70تشرشل البالغ من العمر 

بعد الحرب التي تتطلب جهودا من نمط اخر فتقدم عليه انطوني ايدن وكان ذلك بمثابة آخر مسمار
ا للمعارضة مدة وست وسنوات مقبلة؛مؤثراا بنعش مقاليد القيادة التي تميز بهاتشرشل الذي صار زعيما

 حيث خسر الكثير منللوليات المتحدة قام بزيارة 1946بارائه على شئون العالم أجمع.,وفي عام 
-الكوتشينة من ألعاب Beziqueالمال بمباراة بوكر مع كل من ترومان ومستشاريه.وكان يهوى لعبة ال 

 بولية ميزوري المريكية قائلجامعة ووستمنستر تحدث في 1946مايس 5تعلمها بجنوب افريقية,و
،يغمر (الستار الحديدي)وسائرالبحر الدرياتيكي( من شتتين في بحر البلطيق وحتى ترييستي في 

،ووش  وار، وأعني:الشرقية و أوربا الووسطىالقارة.وخلف هذا الخط، تقع كل عواصم الدول القديمة في 
،و صوفية وبكل تلك المدن الشهيرة وما حولهابوخاروست،و بلغراد،و بودابست، وفينة و براغ،و برلين

) وكان خطابه مدخل لما يسمى الحربالتحاد السوفيتيمن الشعوب، يكمن ما علي أن أدعوه (فلك 
الباردة بين بلده والوليات المتحدة وبقية دول اوربة الغربية من جهة والتحاد السوفياتي واوربة
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1951الشرقية من جهة اخرى وبقيت دول العالم الثالث مسارحا لصراعاتهما وحروبها بالنيابةوفي عام 
حيث صار1952/1951جرت انتخابات برلمانية فاز بها حزب المحافظين وصار تشرشل وزيرا للدفاع بين 

الزماتوواجهت حكومته الخيرة وسلسلة من 1955ونيسان 1952رئيسا للوزراء بين تشرين اول 
 ضد حركةكينياوساهمتب بتحرر واوستقلل بعض المستعمرات البريطانية وإروسال قوات بريطانية إلى 

( الماو ماو )الوستقللية وصرح بأنه:لن يترأس عملية تقطيع اوصال بريطانية العظمى واعتزل تشرشل
،توفي تشرشل عن عمر1965 يناير من 24 وفي أنطوني إيدن،ليخلفه 1955عمله كرئيس للوزراء عام 

.ليس من بينهادولة 112،وتعد جنازته من أكبر الجنائز الروسمية حيث حظهرها ممثلون من 90يناهز ال
الملكة وأمرت بريطانيا مليون في 25 مليون شخص، منهم 350 ول ارلندة الجنوبية وشاهدها الصين

 لمدة ثلثة أيام،ويستمنستر مكشوف بقصر نعشالتي حضرت مراوسم الدفن بأن تسجى جثته في 
بلندن 1965 يناير 30 يوم كاتدرائية وسانت بول الروسمية في الدفن مراوسم بريطانياوأن تتولي 

الراج ( اي الحكم باللغة السنسكريتية  ) أو البريطانية يتعلق بالهند -فيماXVو
 كانون13م ففي 1947/1600وبوتان بين وميانمار وبنغلديش وباكستان الهندوتشمل 

 صادقت الملك اليزابيت الولى على تئاوسيس شركة الهند الشرقية ومنحتها1600اول 
 عاما.21لمدة وسية ا  جنوب شرق وسلطات احتكار تجارة الهند وجميع مستعمراتها في 

 ) الذين وقعواوالنواب والثاكور والراجا الماهاراجا وكانت (وليات أميرية مستقلة اوسمياا،) يحكمها  (
1967/ 1838 بينعدنمعاهدات غير متكافئة مع بريطانية وعرف (بنظام الحلف الضافي).واوستعمرة 

 عاما واوستقلت بعدها بعشرين18جزئا من الهند البريطانية على الرغم من انه خضعت قبلها في 
1884 بين  الصومال البريطانيةوأرض 1947./ 1886 ( بورمة وسابقا )بين ميانمارعاما بالضافة إلى 

 تقع بشبه الجزيرة الهنديةإل أنهاوسريلنكة كجزء من الهند.كما أن 1867 -1819 بينووسنغافورة،1898
 .ولم تخضع لحكم محلي لندنحكمت مباشرة من 

From 1690, a governor represented the British East India Company in Bengal, which had been 

granted the right to establish a trading post by the Nawabs of Bengal.

NameTook officeLeft office

William Hedges16811684
John Bead16841684

Presidentsرؤساء1694/1684وبين 

NameTook officeLeft office

William Gyfford16841685
Job Charnock16851693
Francis Ellis16931693
Charles Eyre16931694

Chief Agentsرؤساء وكالت 1700/1694وبين 

NameTook officeLeft office

Charles Eyre16941698
John Bead16981699

Charles Eyre16991700
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Presidentsرؤساء1756/1700وبين 

NameTook officeLeft office

Charles Eyre17001701
John Bead17011705

Edward Littleton17051705
'Ruled by a council'17051710

Anthony Weltden17101711
John Russell17111713

Robert Hedges17131718
Samuel Flake17181723
John Deane17231726

Henry Frankland17261728
Edward Stephenson17281728

John Deane17281732
John Stackhouse17321739
Thomas Broddyll17391746

John Forster17461748
William Barwell17481749
Adam Dawson17491752
William Fytche17521752
Roger Drake17521756

UNder the leadership of Robert Clive, British troops and their local allies defeated the nawab on 23

 June 1757 at the Battle of Plassey. The nawab was assassinated in Murshidabad, and the British
installed their own replacement. Robert Clive became governor.

Gouvernors of Bengal حكامايقيمون بالبنغال1856–1758وبين 

Robert Clive Governor of Bengal during 1758-60 and again 1765-67 and established Dual
Government in Bengal from 1765-72. (True founder of British Political dominion in India .(

Vanisttart (1760–65) The Battle of Buxar (1764).and Cartier (1769–72)Bengal Famine (1770

NameTook officeLeft office

Robert Clive17581760
Henry Vansittart17601765

Robert Clive  ,   1st Baron Clive17651767
Harry Verelst17671769
John Cartier17691772

Warren Hastings17721785
Sir     J.M   1st Baronet17851786

CC 2nd Earl Cornwallis17861793
Sir   John Shore17931798
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R.W   1st Marquess Welle17981805
CC   1st Marquess Cornwallis18051805

Sir     George Barlow     1st Baronet18051807
G   Elliot-     The Lord Minto18071813

FR.Hastings     The Earl of Moira18131823
John Adam18231823

.W.A   1st Earl Amherst18231828
William Butterworth Bayley18281828

Lord William Bentinck18281835
Sir     Charles Metcalfe  ,   Bt18351836

George Eden  ,   1st Earl of Auckland18361842
E.L   1st Earl of Ellenborough18421844

William Wilberforce Bird18421844
H.H   1st Viscount Hardinge18441848

J.B.R   1st Marquess of Dalhousie18481856

Under the Charter Act 1853 the Governor General of India was relieved of his concurrent duties as
Governor of Bengal and empowered to appoint a lieutenant-governor from 1854.

 واعدموا عدداحيث تصدى لها النكليز واثر التمرد والثورة على شركة الهند الشرقية 1858وفي عام 
من المشاركين بها ونفو اخر ملوك المغول المسليمن بالهند الى مقاطعة البنغال كما اشرنا قررت
الحكومة الحكومات البريطانية ان تتولى بنفسها حكم الهند وبدئات تعين حكاما على الهند التي

 هم Major, Lieutenant Colonel-Governors  عسكريون مقدم 1912/1854حكمها بين 

NameTook officeLeft office

Sir     Frederick James Halliday18541859
Sir     John Peter Grant18591862

Sir     Cecil Beadon18621866
Sir     William Grey18671870

Sir     George Campbell18701874
Sir     Richard Temple18741877

Sir     Ashley Eden18771882
Sir     Augustus Thompson18821887

Sir     Steuart Colvin Bayley18871890
Sir     Charles Alfred Elliott18901893
Sir     Anthony MacDonnell18931895
Sir     Alexander Mackenzie18951897

Sir     Charles Stevens18971898
Sir     John Woodburn18981902
James Bourdillon19021903

Sir     Andrews Henderson 19031906

Lancelot Hare19061906
Francis Slacke19061908
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Sir     Edward Norman Baker19081911
Sir     William Duke19111912

In 1911,the British reunited east and west Bengal to form a single province under a governor.

 كل من Governorsحكمها1947–1912وبين

NameTook officeLeft office
T.G.BaronCarmichael19121917

Lawrence     Earl of Ronaldshay19171927

Bulwer-     2nd Earl of Lytton19221927

Sir     Stanley Jackson19271932
Sir     John Anderson19321934

M.K.   5th Baron Brabourne19371938
Sir     John Arthur Herbert19391943

Richard Casey19441946
Sir     Frederick Burrows19461947

 His Independenceحصلت شبه القارة الهندية على اوستقللها 1947في عام

In 1947, the British Raj came to an end, and the new countries of India and Pakistan were created.
Bengal was partitioned into two in anticipation of this in 1946, and following independence West

Bengal joined India, and East Bengal joined Pakistan.

 حكمهاGovernors-General of the Union of India واثناء ما وسمي الوحدة الهندية1950/1947وبين
 C. Rajagopalachar وLouis Mountbattenكل من 

 شارك رجال دين وسياسة هندوس ومسلمين بحركات ومنظمات وفعاليات-XVIو
استقلل شبه القارة كان بمقدمتهم..

نشأ بأسرة لها اتصال ببعض الملوكوم بدلهي 1898/ 1817 الفقيه احمد خان,, عاش بين-1
المغول الذين حكموا شبه القارة الهندية قبل الحتلل البريطاني واسس جامعة اسلمية باسم (جامعة

 .ومنوأليف العديد من الكتب دعا فيها لتجديث الفكر السلميم 1898علي بكرة )التي دفن بساحتها عام 
وفي قرئاته  لليات القرآنية المتعلقة بتعدد الزوجات استخلص منها قوله أن الوحي إللهي لم يكن باللفظ بل بالمعنىا

 العدل ل يكون فقط بالمال بل يجب ان يكون ايظا بالعاطفة بما فيها الجنسية التي يصعبالمنع والكتفاء بواحدة لن
وان الجن والشيطان الوارد ذكرهما ببعض اليات القرانية غيرموجودين بئالمعنىتساويها بين امرئة واخرى.

 الجدل والتساؤل بين مساند ومعارض لما إتسمت من اليسرتثيرولزالت اجتهاداته الموضوعية .الحرفي
1973     /1905      بين  مالك بن نبي عاش المفكرالجزائري  وعمق النظر .ومن مريديه

بالهند ومن Wid بمنطقة موهان بئاقليم 1928/ 1849 عاش بين الحقوقي مير علي-2و
دعاة الحرية والمساواة والتسامح والتعايش بين السلم والهندوسية .

Debinn      بالبنغاليةر طاغور -الشاعر3و dn ɾonatn  Takur  كالكتابالقسم البنغالي من مدينة 1861ولد عام
 لغته الم واللغةالسنسكريتيةودرس اللغة  وتلقى تعليمه على يدي أبيه وأشقائه والشاعر دفيجندرانات
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 أوالجامعةفيسفا بهاراتيأنشأ (1918 وفي عام جائزة نوبل في الداب 1913 ونال عام النجليزية
1919التي قتلت فيها القوات البريطانية عام .البنغالالهندية )بإقليم شانتي غرب 

 طويلة وقصيرة وثماني قصصمسرحية 25 و قصيدة 2250وكتب .هندياربعمائة متظاهر 
وأقام عدة معارض أحدها بباريس رسم،آلف اللوحات،الدبولجانب السياسة و 

ومن اشعاره
لقد جاء الحب..وذهب

ترك الباب مفتوحا 
ولكنه قال انه لن يعود

لم اعد أنتظر إل ضيفا  واحدا 
انتظره في سكون

سيأتي هذا الضيف يوما 
ليطفئ المصباح الباقي..

ويأخذه في عربته المطهمة
بعيدا .. بعيدا..

في طريق ل بيوت فيه ول أكواخ" 

وبنغلدش  للهند النشيد الوطنيكما ان اثنين من قصائده صارتا 

,لوحة الراقصة .حبر على ورق لطاغور

 وسافرللمرة الولى،لنكلترة برفقة ابنه.بباخرة انكليزية حيث بدأ يترجم آخر دواوينه:1912وفي عام 
،فئاتصلروثنستاين،وعند وصوله لنكلترة علم صديقه الروسام البنغالية للنجليزية.من جيتنجالي

ديوان وكتب مقدمتهافظهر الترجمة الذي دهش بتجربة طاغور،فنقح  بيتسدبليوبصديقه الشاعر 
.فوجد النكليز فيه لمحة مكثفة للجمال1912 في وسيبتمبر من عام النجليزية باللغة قربان الغاني)  (

،نوبل للداب،نال طاغور جائزة 1913 بأكثر الصور نقاءا.وفي عام الثقافة الهندية،الذي تختزنه الصوفي
 نال وسام الفارس من قبل جورج الخامس،ملك1915وفي عام كان أول أديب اوسيوي ينالها.

 احتجاجا بأعقاب (مجزرة مدينة1919بريطانية وامبراطور شبه القارة الهندية وخلعه عام 
 وبأعقاب1941.وفي اب هندي )حيث قتلت القوات البريطانية اربعمائة متظاهر أمريتسار

 عاما .وامريسار هي مركز80،توفى طاغور عن كالكوتا أجريت له في جراحيةفشل عملية 
ا للسلطة الزمنية والسياسية،( الهند تقع غرب شمال فنجابولية   وكذلكأكال تخت.ومقر 

 المعبد الذهبي)لـهار مندير (وموطن  السيخ  ) وهي المركز الروحي لديانةبرلمان السيخ
تاج محل) بجميع أنحاء الهند.ويجذب زواراا أكثر من NRI (غير المقيمينلوهو الوجهة الكثر شعبية  

 ميل) شمال غرب عاصمة البلد135 كيلومتر (217مليون وتقع أمريتسار 1.250وعدد وسكان امريسار  
 وقريبة من الحدود الغربيةباكستان في لهور ميل) شرق مدينة 20  كيلومتر (32 وعلى بعد شانديغار
.وفيها امكانات وسياحة وصناعة السجادوالهندوسة الخفيفة والقمشة والمنتجاتباكستانللهند مع 

)،الذي وساهم بتاوستقلل شبهUdham Singhالزراعية والحرف اليدوية والتجارة الخدمية وموطناا الى (
القارة الهندية.

 يناير30 واغتيل 1869أكتوبر ؛عاش Mohandas Karamchand Gandhi-الحقوقي والفيلسوف 4و
للساتياغراها.ورائداا حركة اوستقلل الهند) .وكان السياوسي البارز والزعيم الروحي للهند خلل 1948

 الشامل التي تأوسست بقوة عقب أهمسا أوالعصيان المدني من خلل الوستبدادوهي مقاومة 
 وبالهندرابندراناث طاغوراي (الروح العظيمة') اطلقه عليه  بالسنسكريتيةالمهاتما  الكامل،واللعنف
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،يتم الحتفال به أكتوبر2؛وأن عيد ميلده أبو المةاي الب).باعتباره  (بالغوجاراتية بابويسمى 
ودعا ومارس غاندي لوستعمال العصيان المدني (اللعنفي)،وهو عطلة وطنية،غاندي جايانتيكـ

 حيث كان خللها المجتمع الهندي يناضل من أجلجنوب أفريقيةحينما كان محامياا مغترباا في 
عاد للهند وقام بتنظيم احتجاجات من قبل الفلحين والمزارعين1915الحقوق المدنية. وفي عام 

والعمال بالمناطق الحضرية ضد ضرائب الراضي المفرطة والتمييز بالمعاملة.بين اهل البلد الصلين
المؤتمر الوطني وبعيد توليه قيادة 1921الذين يعاملون كرعايا وبين المحتلين النكليز وفي عام 

،قاد غاندي حملت وطنية لتخفيف حدة الفقر،وزيادة حقوق المرأة،وبناء وئام ديني ووطنيالهندي
 أو اوستقلل الهند ).وسواراجوزيادة العتماد على الذات اقتصادياا.قبل كل شيء،وكان يهدف لتحقيق( 

قاد أتباعه بحركة عدم التعاون التي احتجت على فرض بريطانيا (ضريبة على الملح)1930وفي عام 
توجه بهاكم 400الذي كان اوستخراجه حكرا بالسلطات البريطانية وقاد (مسيرةملح داندي) لمسافة 

للبحر لوستخراج الملح من هناك،وتم اعتقاله ومثلما تم اعتقاله بجنوب افريقية تم اعتقاله ببلده
،ودعا لن يفعل الخرون الشيء ذاته.ودعا غاندي شعبوه ليعيش علىالحقيقةأقسم أن يتكلم 

 والشال الهنديين التقليديين،واللذين نسجهما يدوياا بالغزل علىالدوتيالكتفاء الذاتي،وارتدى 
 فترات طويلة كووسيلة لكل من التنقية الذاتيةبالصيام.وكان يأكل أكلا نباتياا بسيطاا،وقام الشاركا

 أنهى العصيان بعد ان توصل الطرفان لحل ووسط ووقعت1931والحتجاج الجتماعي.وفي عام 
وحكم للمرة الثانية عن1947/1867(معاهدة غاندي ووزير الخارجية إيروين. عاش بين 

قرر غاندي الوستقالة من حزب المؤتمر1934) وفي عام 1937/1935حزب المحافظين بين 
 شجع الحزب1937والتفرغ للمشكلت القتصادية التي كان يعاني منها الريف الهندي، وفي عام 

 يشكل ضمانة كافية وحدا أدنى من1935على المشاركة بالنتخابات معتبرا أن دوستور عام 
 وبظل الحرب العالمية الثانية واعلن بريطانية بان شبه القاهرة1940المصداقية والحياد.وفي عام 

الهندية تشارك بكل طاقاتها البشرية والقتصادية بالحرب فعاد غاندي لحملت العصيان مرة أخرى
 كانت بريطانيةخللها مشغولة بالحرب1941ينادي بحياد بلده واوستقللها واوستمر بعصيانه حتى عام 

ويهمها اوستتباب المن بالهند حتى تكون لها عونا بمجهودها إزاء الخطر الياباني المحدق بها فحاولت
 للتفاوض(بعثة كريبس) بعثة عرفت بئاوسم 1942السلطات البريطانية تهدئة الوضاع فأروسلت عام 

 ولول مرة فكرة دخول الهند بحرب ضد دول المحور على أمل نيل اوستقللها بعد1943معه وقبل عام 
ذلك، وخاطب الوفد النكليز المفاوض (اتركوا الهند وأنتم أوسياد) ولم يعجب الوفد كلمه فقررت

.1944السلطات الهندية بحملة اعتقالت شملت غاندي نفسه الذي لم يفرج عنه إل عام 

 اقتربت الهند من الوستقلل وتزايدت المخاوف من الدعوات النفصالية الهادفة1945وبمطلع عام 
 الذي كان علىمحمد علي جناح، وحاول غاندي إقناع والهندوس المسلمينلتقسيمها لدولتين بين 

رأس الداعين للنفصال بالعدول عن توجهاته لكنه فشل. 

، تم العلن عن تقسيم الهند فسادت اضطرابات دينية1947 أغسطس/آب 16وفي 
وسياسية بعموم الهند وبلغت من العنف حدا تجاوز كل التوقعات فسقط بمدينة كلكتة

 وسقوطكشمير بشأن وباكستانوحدها خمسة آلف قتيل. كما تصاعد التوتر بين الهند 
وأخذغاندي1948/1947العديد من القتلى بالشتباكات المسلحة التي نشبت بينهما عام 

وبقية القيادات السياسية يدعو ن لعادة الوحدة الوطنية بين الهنود الغلبية والمسلمين
 واغتياله عام1948 صار (غاندي) اول رئيس لجمهورية الهند بين 1948وفي عام القلية ,,

78من قبل الهندوسي(ناثورم جوتسى) بثلث رصاصات سقط على أثرها عن عمر  1949
عاما.لنه كان يدعو للئتلف والتئاخي والتعايش مع  المسلمين اخوته بالوطن

 سنة وكتب كتابا12 عاش بين وتعرض للعتقال لمدة Nehroخلفه برئاسة الدولة تلميذه و 
اشار فيه بئان الحرية والستقلل تحتاج لجهود كل القوى الوطنية بغض النظر عن اديانهم
وقومياتهم غير ان غاندي عجز عن التصدي للتيار والعاصفة التعصبية الهوجاء التي صارت

كما سنشير عند الحديث عن الهندمتبادلة بين هندوسيه ومسلميه لم يستطع ايقافها  

 1947 اب 14-انفصال باكستان عن الوطن الم منذ عام XVIIو

 الذي كان يجمع ببداية عهده العديدحزب المؤتمر القومي الهنديدأت فكرة ألنفصال عندما كان اول- 
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 في مومباي كنادي ثقافي يدعو لجلب المتعلمين1885من النكليز الذين اوسسوه في ديسمبر 
والمثقفين الهنودله وانظم له زعماء هندوس منهم جواهر نهرو ومسلمين منهم 

1905 وساهم عام 1948/ 1876 عاش بين Mohamad Ali Jennahالحقوقي  واحمد خان
وبعد ان وسيطر عليه الهنود لحظ الزعماء Indian League’s Muslimبتئاسيس وقيادة رابطة 

 وهيسلطنة مغول الهند وهي لغة (اللغة الرديةالمسلمين بئان القادة الهندوس يعارضون إبقاء 
وسللة.يحكمها م1858 / 1526،واوستمرت قائمة بين ظهير الدين بابر إوسلمية )أوسسها إمبراطورية

.بالدارات الحكومية والمحاكمشبه القارة الهندية وحكمت أجزاء كبيرة من وجاغاطاية-تركية مغولية
والمدارس بالمناطق الشمالية الغربية من الهند والتي يتكلم غالبية وسكانها (لغة الردو )وعلى هذا

الوساس حث  أحمد خان المسلمين على عدم الشتراك في بحزب المؤتمر،واوسس (المؤتمر
 (حزب الرابطة الوسلمية (عوامي )الذي أخذ على1906التعليمي الوسلمي) الذي انبثق عنه عام 

وبعدما صارمحمد علي جناح رئيس حزب1920عاتقه الدعوة  لقيام دولة خاصة للمسلمين،,وفي عام 
الرابطة الوسلمية قررقطع علقته بحزب المؤتمر وبدأ مطالبته بتشريعات تضمن للمسلمين حماية

دينهم ولغتهم،فشجعته المؤوسسات البريطانية بالهند وخارجها بهذا التوجه النفصالي والتجزيئي من
وباجتماع الرابطة الوسلمية بمدينة لهور دعا بما وسمي ( اعلن1940منطلق فرق تسد وفي عام 

لهو ر)لتقسيم شبه القارة الهندية لكيانين هما الهند وباكستان التي ينبغي أن تضم الخيرة (كل
مسلمي الهند)  مما يعني (تطهيرا عرقيا دينيا ) حيث يوجد تداخل منذ زمن طويل بين الديانتين

 مما جعل بريطانية إضافة لمعظم قادة حزبوالهندوسفوقعت العديد من المصادمات بين المسلمين 
 صاحبغانديما عدى المهاتما المؤتمر القومي الهندي يوافقان على إجراء عملية تقسيم الهند.

 الذي رفض فكرة التقسيم فوجيه له محمد على جناح رسالة يبرير فيهااللعنففلسفة 
موقفه ويدعوه لحترام فكرة أن (المسلمين الهنود )يشكلون أمة بكل مقوماتها ولبدي لهم

أن ينشئوا كيانهم المستقل،) فردي عليه المهاتما غاندي بمحاولة إقناعه بالعدول عن
توجهاته كما اقترح علىيه منصب رئيس لول (جمهورية للهند المتحدة ) لكن جناح رفض

ذلك. غير ان غاني لم يستسلم فأخذ يدعو للوحدة الوطنية بين الهندوس والمسلمين
طالبا  بشكل خاص من الكثرية الهندوسية احترام حقوق القلية المسلمة لكنه لم يفشل

1948 كانون الثاني 30فحسب وإنما قادت دعواته لحترام حقوق المسلمين -اغتياله في 
من قبل أحد المتعصبين الهندوس بتهمة الخيانة العظمى للوطن والدين الهندوسي .مما

يعني بان التعصب انتصر على التسامح
.

وثانيا-من شخصيات السياسية الباكستانية قبل الستقلل 

أسرةمن 1938 /1877 عاش بمقاطعة البنجاب الغربية بينمحمد إقبال-الدكتور الفيلسوف 1
عاش بين زين العابدين بادشاهواعتنق جده ووالده ااسلم بعهد السلطان كشميربارهمية تنتمي لطائفة الياندبت ب

جانب لغته لو العربية لفارسيةونزح جد إقبال لمقاطعة سيالكوت التي نشأ فيها إقبال حيث درس ا م1473  /1421
وعاد لوطنه وصاروثيق الصلة بأحداث المجتمع ميونخ جامعة ورحل إقبال للمانية حيث حصل على الدكتواره من الردية

نادى( مع السف) تئا سيس دولة اسلمية لمسلمي الهند .وكان شاعرا ايظاوحتى أصبح رئيسا لحزب العصبة السلميةبالهند 
..حديث الروح)(إحدى قصائده الفلسفية وهي م كلثومحيث غنت له ا

1938/1877،شاعر باكستان عاش بين محمد إقبال,, 

و ساهم1979وتوفي عام  Hyderabad بمدينة 1903 ولدعام Abul A’la Maududi-المفكر 2و
لورديةل .كما ترحم من النكليزية the Islamic Revivalist Party بتئاسس حزب التجديد 

 the Islamic Leagueوصار احد مؤسي كتاب قاسم امين عن المرئة 
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2002 وتوفي عام 1908 عام حيدر آباد الهندالدكتورالمؤرخ محمد حميد ا ولد -3و
بالوليات المتحدة ويجيد السنسكريتية والنكليزيةوالوردوية والعربية والفرنسية وكتب

مجموعة الوثائق السياسية لمحمد والخلفاء الربعة الذين تبعوهعشرات الكتب منها 
بالمدينة والكوفة.

:معناها ( الرض الطاهرة)،احدى دول جنوب غرب اسية بالردووثالثا-باكستان .

 مليون نسمة وهي سادس دولة من حيث عدد السكان 192ورابعا-يبلغ عدد سكانها 

36 ميل مربع وهي واحدة من 307374 /2 الف كم 797وخامسا تبلغ مساحتها تغطي 
وخليج بحر العرب ميل) اساحل على طول 650 كيلومتر (1046دولة الكبربالعالم و لديها-

 منوأفغانستان من الشرق الهند.وتحدها عمان جنوبا حيث تشترك بحدود بحرية مع عمان
 من أقصى الشمال الشرقي ويفصلها عنوالصين من الجنوب الغربي وإيرانالغرب 

 ضيق ممر واخان أفغانستان بالشمال، طاجيكستان

وسادسا-اقاليمها ,
 معظم السكان السنديون أو المهاجرون لباكستان من الهند ويتكلمون اللغة الردية.السند,

وعاصمة السند مدينة كراتشي. .
 وطن الپنجابيين وپوتوهاريين ووسرائكيين،ومعظم وساكنيه يتكلمون الپنجابي أو السرائكي.پنجابوال

ويعتبر بلد بنجاب مقدوسا عند السيخ ولكن معظم البنجابيين مسلمون. وعاصمته مدينة لهور. 
وطن الپشتونيين والهندكوه والفغان الذينخيبر و وطن البلوش.و عاصمة مدينة كويتة..بلوشستانو

يتكلمون الپشتو والهندكوي وفاروسي (دري). وعاصمته مدينة پشاور
.العامصة الفدرالية وهي منطقة بوتوهارية ولكن معظم وسكانها أصولهم مختلفةمدينة إوسلم آبادو

 أثناء حكم الرئيس الباكستاني أيوب خان حين1958بپاكستان كونها مدينة حديثة تم إنشائها عام 
 مجموعةمناطق قبليةواختير موقع شمال مدينة روالبندي وأغلب وسكانها يتكلمون اللغة الرودية. 

كشميرووستة مناطق قبائلية أفغانية أوبختونية كلها بشمال غرب پاكستان بجانب أفغانستان.وآزاد 
منطقة تقع شمال شرق باكستان وهي منطقة خلف وصراع مع الهند

والحكم بباكستان فيدرالي مع حكومات أقاليم

وسابعا-رؤساؤها
بتئاسيس1905 وساهم عام 1948/ 1876عاش بين  Mohamad Ali Jennah-الحقوقي 1

 التي شجعها ودعمها النكليزدهاقنة السياسةIndian League’s Muslim وقيادة رابطة
الدولية الذين ابدعوا بها على الدوام والقائمة على فكرة /مبدئا فرق تسد.حيث صارعلي
جناح ينادى بانفصال باكستان عن (الهند الوطن الم )على اساس ديني وصاراول رئيس

11حتى وفاته بشكل طبيعي في 1947 اب14لجمهورية باكستانية بعيد انفصالها في 
 بعد سبعة اشهر واحد عشر يوما من ( اغتيال) زميله غاندي 1948ايلول 

اب14الحقوقي محمد علي جناح الحاكم الباكستاني الول بين  
 اخرLouis Montyatinبعهد ملك بريطانية جورج الخامس ,حيث كان 1948 ايلول 11و 1747

نواب ملوك بريطانية وكان رئيس وزراؤ محمد علي جناح  السيد (لياقات علي خان )

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B4%D9%85%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B6%D8%B9%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%A8%D8%B1_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_(%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8_(%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF_(%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Jinnah1945a.jpg


 
م/1951هجري واغتياله 1313م/1895-الرئيس الحقوقي لياقت علي خان عاش بين2و

 بالهندعليكرة,شرق البنجاب.وتلقى تعليمة بجامعة كارنالهجري ولد وترعرع بمدينة 1371
 بالمملكة المتحدة. وكان لياقت علي منظر سياسيأكسفوردثم انتقل للدراسة بجامعة 

ودمقراطي إسلمي,وقام بدور بارز بالدعوة للبرلمانية بالهند. وشغل منصب اول وزير
 م.وكان عضوا بحزب الرابطة السلمية ومن1947مالية بالحكومة البريطانية بالهند عام 

وصاراول رئيس وزراء لدولة باكستان.وكانت وسياوسته الخارجية منحازةدعاة استقلل باكستان 
.فواجه خللحركة عدم النحيازللوليات المتحدة والغرب على الرغم من ان باكستان عضوه بمنظمة 

فترة رئاوسته العديد من الضطرابات الداخلية كما نجت حكومته من محاولة انقلب دبرتها حركات
,وفي اثناء1948. محمد علي جناحيسارية .وعلى الرغم من ذلك,نمت شعبيته ونفوذه بعد وفات 

,قام ( وسعد اكبر بابراك) باغتيال علي خان الذي يعتبر اطولراولبندياجتماع وسياوسي حاشد بمدينة 
 يوما بالسلطة,وهو رقم قياوسي 1524من بقي بمنصب رئيس الوزراء بباكستان,حيث قضى 

 
وشغل منصب1964،وتوفي في أكتوبر 1894 ولد في يوليو Sir Khawaja Nazimuddin -الرئيس 3و

 ,وبعهده1953نيسان17 و1951 تشرين اول 17رئيس الوزراء بباكستان خلفاللرئيس القتيل بين 
صارت باكستان جمهورية وعضوة بالمم المتحدة لتكون خامس جمهورية اسلمية بعد كل

من ايران وتركية والبانية واندونيسية  

بمدينة مرشد اباد في1899  في نوفمبر-الرئيس اللواء إسكندر علي ميرزا.عاش ولد4و
 وكان1920 ببريطانيةعام أكاديمية وساندهيروست العسكرية الملكيةالبنغال الغربية وتخريج 

وشارك باول حرب1954/1947عضوا بالحزب الجمهوري وصار اول وزير للدفاع بين 
حيث اندحر بها الجيش الباكستاني وله تسعة ابناء وبنات1947باكستانية / هندية لعام 

حيث تم اجباره1958 وتشرين اول 1955 ببريطانية وصار رئيسا بين بين 1969 نوفمبروتوفي 
 بعضوية حلف بغدادوكان رؤساء وزراؤه كل من1955على ترك الحكم بانقلب وساهم عام 

محمد وفيروز خان نون وإبراهيم إوسماعيل خنديكار وحسين شهيد وسهروردي وتشودري محمد علي
 علي بوغرا

 بقرية ريحانة بالقرب من1907-الرئيس الجنرال محمد أيوب مير خان ولد في مايو/أيار 5و
هاريبور هزاربالهند وهو أول طفل للزوجة الثانية (لمير داد خان ) التحق بإحدى المدارس
بسراي صالح ثم انتقل بمدرسة  في هاريبور،وبعد اجتيازه امتحان القبول بالجامعة عام

 التحق  ب(جامعة علي غار) وقضى فيها أربع سنوات،وقبل تخرجه تم ترشيحه عام1922
1939.وبين1928 في ساندهرست بانكلترة ,وتخرج عام للكلية العسكرية الملكية 1926
حارب ظمن الجيش البريطاني على جبهات مختلفة وترقى لعقيد.وأثناء ألحداث1944

 اختير لمساعدة الجنرال البريطاني (بيت ريس ) على حدودالبنجاب1947الطائفية عام 
 جنرال1951,وعندما حصل النفصال عن الهند التحق بالجيش الباكستاني. وصار عام 

صار وزيرا دفاع بالمجلس الوزراء التحادي1954وفي عام وصارأول قائدعام للجيش الباكستاني.
الولياتبقيادة (محمد علي بوغرا )وكان من دعاة دخول باكستان باحلف عسكرية تتزعمها بريطانية و

) و(منظمة حلف دول جنوب شرق آوسية). CINTO،ومنها حلف بغداد (المتحدة الميركية

باول انقلب عسكري واعلن نفسهمحمد أيوب مير خان قام 1958 أكتوبر/تشرين الول 7وفي 
رئيسا لباكستان ورقى نفسه لرتبة المشير.وشكل لجنة برئاوسة القاضي شهاب الدين لاعداد دوستور

 نظم انتخابات رئاوسية1965 والغى الحكام العرفية  وفي عام 1962 يونيو/ حزيران 8تم اصداره في 
مرشحة المعارضة (فاطمة محمد علىفاز بها بعد انمارس كثيرا من اشكال التزوير ضد 

) التي كانت أصواتها أقل بكثير من شعبيتها التي كانت جلية خلل اللقاءات العامة قبلجناح 
النتخابات.وهي اول امرئة مسلمة تخوض انتخابات رئاوسية عارضتها الكثير من القوى الرجعية

على الرغم من وجود رأي عام قوي يطالبوالوليات المتحدة التي تقارب منها ايوب خان 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF_%D8%B3%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%8A_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1955
https://ar.wikipedia.org/wiki/1969
https://ar.wikipedia.org/wiki/12_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84


بضرورة انتهاج سياسة الحياد، واتجه لتعزيز علقات باكستان مع الصين الشعبيةضد الهند
وهو ماكانت تشجع عليه القوى الستعمارية لتجديد القتتال بين الخوة بالجغرافية

والتاريخ وقدم إصلحات في مجالت التعليم والزراعة والقانون والدارة وقوانين السرة
غير محمد أيوب مير خان العاصمة من كراتشي إلى إسلم1962وما إلى ذلك،وفي عام 

لتي انتصرت من جديد دون ان الهنديةاهجري حربا ضد الجارة 1385م 1965آباد وقاد عام 
يساهم بحل مشكلة ولية كشمير ذات الغلبية المسلمة التي استولت عليها الهندمنذ

اوستمرت وسبعةهجري 1366 رمضان 27م/1947 اغسطس 14انفصال باكستان عنها في 
ا،وانتهى المر عام  هجري بعقد (اتفاق طقشند ) باشراف رووسي بعهدالرئيس1368م/1966عشر يوما

بريجنيف وجائت بنوده لصالح  الهند الدولة المنتصرة والتي تحضى بتئاييد عالمي .وبدل من ان يتعظ
ذو محمد أيوب مير خاناجرى تعديل وزاريا اخرج بموجبه اهم وزير بحكومته وهو الحقوقي( 

هجري حزب الشعب الشتراكي كماتكونت أحزاب1388م/1968 ) الذي اوسس عام الفقار علي بوتو
وسياوسية أخرى اجتمعت كلها على إوسقاط حكومة محمد أيوب خان.الذي أخذت شعبيته تتراجع بين

قطاعات عريضة من الشعب الباكستاني بفشله بلحصول على تأييد الدول الوسلمية ذات الثقل
 والعراق ووسورية التي كانت تتعاطف مع الهند التي ايدتها الدول الغربيةالتيوالجزائر مصرالدولي،مثل 

م/1968كان يعتقد بانها وستسانده واندلعت مظاهرات طلبية حاشدة، اضطرت أيوب خان عام 
هجر عقد حوار مع المعارضة بمدينة (روالبندي عرف بمؤتمر المائدة المستديرة،) قدم فيه بعض1388

التنازلت،وأعلن أنه لن يعيد ترشيح نفسه بانتخابات الرئاوسة ،وتعهد ببعض الصلحات السياوسية،
غير أن هذا المؤتمر لم يكتب له النجاح، لفشله في تحقيق رغبات الشعب ومطالبه،فاوستمرت

 محرم6م/ 1969 مارس 25المظاهرات والضطرابات،ولم يجد أيوب خان مفراا من تقديم اوستقالته،في 
 هـ 1389

1971كانون اول 20و 1965مارس 25-الرئيس الجنرال ( اغا)محمد يحى خان بين6و
هجري وكان قد تخرج من1400م/1980.وتوفي عام بيشاورهجري بضواحي 1336م/ 1917ولد عام 

،وكان أصغر جنرالكشمير. واشترك بالحرب ضد الهند حول دهرا دونالكاديمية العسكرية الهندية في 
ببلده،حيث كان في وسن الربعين.وصارقائدا أعلى للقوات المسلحة ثم حاكما عرفيا بعهدالرئيس

 هـ / واجرى انتخابات رئاوسية مارس فيها هو1389م / 1969.وخلفه ريئسا للباكستان عام أيوب خان
1971ديسمبر 16 واعلنت في شرق باكستانالخر تزويرا ،غير أن اضطرابات حدثت بمقاطعة البنغال 

( جمهوري باكستان الغربية دات الغالبيةانفصالها عن باكستان التي بقيت محصورا غربها 
السنية فاستقال الجنرال اغا محمد يحى خان وسلم رئاسة نصف الدولة الباكستانية إلى

.ذو الفقار علي بوتو

الف كم  وعاصمتها148  مساحتها Bangladeshوجمهورية باكستان الشرقية الشتراكية او 
مليون واكثرهم من البنغتاليين ويتكلمون البنغالية اضافة للنكليزية163دكةوسكانها 

والسنسكريتية وهي ذات الغالبية الشيعية التي قادها اللواء نجيب الرحمن مواليد
 وصار رئيسا للجمهوريةLigue d ' Awami dit League Peppuleواسس رابطة الشعب 1920

 من قبل الجنرال مصطفى احمد الذي استلم السلطة فيما كانت1975واغتيل في اب 
السيدة حسينية بنت نجيب الرحمن قد استلمت قيادة الرابطة وقادت النضال وفازت

اما رابطة العلماء بباكستان السنية التي ببنغلدش .1996بالنتخابات الرئاسية لعام 
 فصارت بقيادة مولنا (سالم قادري )الذي اغتيل فيMuhammad Ali Jinnahاسسها
 واتهمت (حركة سباهي الشيعية) بئاغتياله وكانت قد شاركت بانتخابات عام2001مايس 
.Pervez Musharraf وحصلت على اثنين وخمسين صوتا وكانت تساندالسيد 2008

 ,جمهورية بنغلدش

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pervez_Musharraf
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%88
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Sir Shah Nawaz Bhutto ,,هو البن الثالث الى Ali Bhutto- الرئيس الحقوقي الشهيد 7و
 le بمقاطعة Sir Shah Nawaz Bhutto était le ex-Premier ministreالدي كان رئيسا للوزراء 

 Gujara,, ولدAli Bhutto  م بمقاطعة 1928عامLarkana, dans la province du  Sindواعدم 
l'uni  versiو  Bombayو درس الحقوق بجامعتي  .Rawalpindi بمنطقة 1979في نيسان عام 

té de   Berkeley Californie Oxford . م صار عضوا بجمعية حقوقي لندن 1933وفي عام il
intègre le barreau de Londres وعندما عاد لبلده عمل بالمحاماة ثم صاروزيرا للتجارة

Muhammad Alî  خلف1963 ..وفي عام Le président  Iskander Mirzaبعهد الرئيس 
Bograوزارة الخارجية  بministre des Affaires étrangères 1963 ووقع بادارمن نفس عام

 التي وسعت العلقات الباكستانية مع الصين التي تقع شمالle traitéعلى التفاقية 
ساهم علي بتئاسيس وقيادة1966شرق باكستان اي من جهة بنغلدش ,وفي تموز 

 بالنتخابات البرلمانية وحصل على الغلبية1970حزب الشعب الشتراكي وشارك عام 
le PPP gagne, en 1970 une large majorité au Pakistan occidentalبباكستان الغربية  

( البنجاب)التي ستكون بنغلدش بباكستان الشرقية le cheikh Mujib-ur-Rahmanفيما فاز 
le cheikh  Mujib-ur-  Rahman qui a obtenu la majorité au Pakistan oriental, le futur

Bangladesh.. قرر الرئيس بوتو تئاميم الصناعات الرئيسية بالدولة  1972وفي عامBhutto
nationalise des industries majeures du pays واجرى اصلحا زراعيا une réforme

agraireوبعيد اعتراف بريطانية بجمهورية بنغلدش قرربوتو سحب باكستان من عضوية  .
 ووقع اتفاقية مع الهند سمحتOTASEمنظمة الكونويلث ومن حلف جنوب شرق اسية 

في نيسان,و1971بتحريرثلثة وتسعين الف من السرى الباكستانيين لديها بعيد حرب 
حركة شيعية تئاسستوهي The Ahmadiyyaوبنائا على مطالبة نتظمة المحمدية 1974
auxمتطرفين  كما انها حركة تظم Mirza Ghulam Ahmad  برئاسةLahore بمدينة1889عام 

fondamentalistes musulmansاضطر بوتو على اضافة فقرة للدستور تشير الى ان باكستان 
دولة اسلمية ومصدر نشريعها الرئيس القرئان  

on ajoute un amendement à la   Constitution  dit que The Ahmadiyya   Muslim Communit or
Ahmadiyya   Movement ne sont pas des Musulmans 

والخمديون / او المحمدون الباكستانيون هم الن بحدود عشرين مليون منتشرين باكثر
 يؤمنون بان المهدي وعيسى سيعودان مجددا .دولةو190من 

 ضدle général Muhammad Zia-  ul-Haq قاده Coup d'Étatحصل انقلب 1977تموز 5وفي 
Zulfikar Alî Bhutto بظل صمت و مباركة1979 نيسان 4 وحكم عليه بالعدام ونفد فيه في
 المتحدة .السعودية والوليات

الشهيد ذو الفقار علي بوتو 

و صارت1953 مواليد كراجي عام Benazirالحقوقية وورثت برئاسة حزب الشعب ابنته 
ثم هاجرت للسعودية والمارت والبحرين1996 واستقالتها عام 1993رئيسة للوزراء بين 
والوليات المتحدة ,

The Union of Immigration National Movement تئاسست منظمة  1984وفي عام 
Karachi plus grande ville du وهي اكبر مقاطعة بباكستان  Karachi بمقاطعتي 

pays.ومقاطعة La Province du Sind  برئاسة كل منAltaf   Hussainهاجر لبريطانيةلذي ا

http://fr.wikipedia.org/wiki/Altaf_Hussain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Altaf_Hussain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Altaf_Hussain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Altaf_Hussain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Altaf_Hussain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Altaf_Hussain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sind
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sind
http://fr.wikipedia.org/wiki/Karachi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Karachi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Karachi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Karachi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Karachi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Zia-ul-Haq
http://fr.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Zia-ul-Haq
http://fr.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Zia-ul-Haq
http://fr.wikipedia.org/wiki/Musulman
http://fr.wikipedia.org/wiki/Musulman
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lahorisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lahorisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lahorisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lahorisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_Musulmane_Ahmadiyya
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_Musulmane_Ahmadiyya
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_Musulmane_Ahmadiyya
http://fr.wikipedia.org/wiki/Constitution_du_Pakistan#Liste_des_amendements
http://fr.wikipedia.org/wiki/Constitution_du_Pakistan#Liste_des_amendements
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mirza_Ghulam_Ahmad
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lahorisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_Musulmane_Ahmadiyya
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_Musulmane_Ahmadiyya
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nationalisation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nationalisation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bangladesh
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pakistan_oriental
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mujib-ur-Rahman
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mujib-ur-Rahman
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mujib-ur-Rahman
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mujib-ur-Rahman
http://fr.wikipedia.org/wiki/Iskander_Mirza
http://fr.wikipedia.org/wiki/Iskander_Mirza
http://fr.wikipedia.org/wiki/Londres
http://fr.wikipedia.org/wiki/Londres
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oxford
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oxford
http://fr.wikipedia.org/wiki/Californie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Californie_(Berkeley)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Californie_(Berkeley)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Californie_(Berkeley)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Californie_(Berkeley)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Californie_(Berkeley)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Californie_(Berkeley)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bombay
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rawalpindi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sind
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sind
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sind
http://fr.wikipedia.org/wiki/Larkana
http://fr.wikipedia.org/wiki/Larkana
http://fr.wikipedia.org/wiki/Larkana
http://fr.wikipedia.org/wiki/Larkana
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gujarat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gujarat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Shah_Nawaz_Bhutto
http://fr.wikipedia.org/wiki/Shah_Nawaz_Bhutto
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Bhutto_1974.jpg


لبريطانية حيث1999وهاجر ايظا عام بكراتشي 1960مواليد  Imran   Farooq و 1992عام 
وحصلت2002 فيما شاركت هذه المنطمة  بالنتخاباتالبرلمانيةلغام2010اغتيل في ايلول 

pour les minorités نواب للقليات الدينية10 نائبة و 60نائبا بمن فيهم 342/130على 
religieuses لم تحصل على اي صوت . 2008 غير انها بانتخابات عام

Jahangبمقاطعة Le Sepahi تئاسست حركة سنية متطرفة تسمى1985وفي عام 
بخطف واغتيال خمسة1997بباكستان برئاسة (مولنا حق نوز) الذي اتهم بشباط 

دبلوماسيين ايرانيين كانوا بزيارة رسمية لباكستان و بمقتل صادق غانجي القنصل العام
 ليخلفه (عزام طارق ) الذي قام بزيارة2001اليراني بلهور فحوكم واعدم في شباط 

 واعتقل بعيد عودته وبقيت هذه الحركة تتصدى للمصالح2001لفرنسة في شباط 
اليرانية بباكستان و تساند حركة الطالبان لسباب مذهبية

 
عادت السيدة بوتو لتشارك بالنتخابات البرلمانيةوفاز حزبها بالغلبية1992وفي عام 

مع مشاركة حركة سباهي حيث صارلها1996 /1993وقادت الحكومة الثانية بين 
لتلحق بوالدها 2008ىعام غير انها اعتيلت هي الخروزيرابمجلس مقاطعة البنجاب .

ااشهيد علي بوتو

 Be  nazir Bhutto الشهيدة,

 برئاسة الوزارة وليرثها ولدهاAsif Ali Zardariوحل محل السيدة بوتو زوجها الحقوقي  
 نائبا127هو اكبر حزب بباكستان حيث حصل على بالمساهمة بقيادة حزب الشعب الذي 

 رئيساPrésident Asif Ali Zardari هم اعضاء الجمعية الوطنية /البرلمان وصار 371من اصل 
. علما بان مجلس الشيوخ هوLe Premier ministre est Youssouf Raza Gilaniللجمهورية و 

Les للمقاطعات الربعة مائة شيخ يتم انتخابهم كل ست سنوات بالضافة لمجالس محلية
4 Provinces وهي :مقاطعة البنجاب ومقرها Lahore نائبا ومقاطعة 371 وفيها AL Sind

نائبا124 ومقرها Khabaireومقرها كراتشي وفيها مائة وستة وستين نائبا ومقاطعة 
 وفيها خمسة وستين نائبا Quettaومقرها  Blugistanومقرها بيشاور ومقاطعة 

 وهو من حزب الشعب الشتراكي1978وايلول 1973- الرئيس فضل شودري بين اب 8و
لعلي بوتو وابنته مناضير 

1978واغتياله1988- الرئيس الجنرال ضياء الحق محمد بين 9و
كان والده محمد اكرم يعمل ضابطا معلما بالجيش البريطاني بالهند ووولد في أغسطس

 بمدرسة شيمل الثانويةدلهي،وتعلم بمدينة البنجاب في بلدة (جالندهار) بمقاطعة 1924
.1943 ستيفن) النكليزية وحصل امتياز وصار ضابط  خيالة عام وسانثم التحق بكلية (

والتحق بالجيش البريطاني وعمل باثناء الحرب الحرب العالمية بوليات بورمة والمليو وإندونيسية وبعد
 تم تقسيم انفصلت1947انتهاء الحرب،التحق بسلح المدرعات بالجيش البريطاني. وفي عام 

محمدباكستان فرحل من نيودلهي لكراتشي مع زوجته وبناته الثلثة وولديه اللذان صار أحدهما 
،وانضم للجيش الباكستاني كمعظم الضباط المسلمين العاملين بالجيش البريطانيإعجاز الحق

 التي1971 وبالثالثة 1965 اول حرب باكستانية هندية وبالثانية لعام 1947بشمال الهند وشارك عام 
التحق بكلية الركان لمدة1953قادت لنفصال مقاطعة البنغال الشرقية (بنغلدش) عن باكستان وفي 
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صاررائداا،والتحق لمدة عامين بدورة بكلية القادة1962وسنتين وتخرج وعمل بها مدروساا. وفي عام 
 صارقائد القوات الباكستانية المساندة1970والركان بالوليات المتحدة الميركية ,وفي ايلول عام 

للحكومة ملك حسين بعمليات تصفيات القيادات العسكرية الفلسطينية بمخيمات اللجئين بالردن
بالتنسيق مع المخابرات الوسرائيلية والمريكية والسعودية وصمت الحكومات السورية بعهد وزير دفاع

حافظ الوسد الذي قاد انقلبا ضد الحكومة البعثية والعراق بعهد البكر ووزير دفاعه حردان التكريتي
ذو الفقار علي،قرررئيس الوزراء 1976صار جنرال وفي أبريل-نيسان 1971وبعيد عودته من الردن عام 

 ترقية ضياء الحق لرتبة فريق وتعيينه رئيسا لركان الجيش متجاوزاا خمسة قادة أقدم منه رتبة.بوتو
بسبب ما يظهره من بساطة ولم يسجل عليه ميول وسياوسية حيث يقضي اوقات فراغه (بلعبة الغولف

التي ماروسها مع النكليز ) فل يشكل تهديدا له غير ان تشيع علي بوتو وتقاربه مع الجارة الم الهند
وقيامه بالجرائات اصلحية ذات طبيعة اشتراكية مما اجج المعارضة الخليجية وخاصة السعودية

والماراتية والمريكية قبل المعارضة الداخلية الذين انتقدوا (توجهاته العلمانية) فقامت مظاهرت من
الجماعات الوسلمية بقيادة التحالف الوطني بشأن قضية النتخابات النيابية ورفض بعض الضباط

اوستعمال القوة ضدها فيما امر رئيس الركان بعض من يثق به من الضباط اطلق الرصاص الحي ضد
 قتيلا وآلف الجرحى 350بعض المتظاهرين الذين وسقط منهم 

 قاد انقلبا ضد حكمومة حزب الشعب الشتراكي والرئيس ذو الفقار علي1977 يوليو/ تموز 5وفي 
،فلقى دعما من الوليات المتحدةنواب احمد رضا خان قصوريبوتو بتهمة قتل المتظاهرين و 

المريكية-والسعودية والمارات العربية والردن والوسلمييين بقيادة(طفيل محمد ( امير)الجماعة
الوسلمية الذي شارك بالحكومة النقلبيةبرئاوسة ضياء الحق ومارس نفوذا كبيرا على الحكومة
النقلبية لحالة الرئيس علي بوتو لمحكمة عسكريةحكمت عليه بالعدام.ولم يقبل ضياء الحق

بأعدامه شنقاا بالسجن .1979 نيسان / ابريل 4مطالبات دولية عديدة لتخفيف الحكم عنه بل امر في 

فتضاعف النفوذ المريكي على ضياء الحق من خلل مساعدات متنوعة منها شراء بعض الدبابات
ا لختبارها فخرج بشكل وسري ضياء الحق وبعض كبار1988 أغسطس 17التي تحدد يوم   موعدا

قادته،يرافقهم (الجنرال المريكي هربرت واوسوم وارنولد رافيل السفير المريكي باوسلم اباد وشاهدوا
بعض فعالياتها انتقل الرئيس ضياء ومرافقيه لمطار بهاوالبور واوستقلوا طائرة خاصة.لينتقلوا  لمطار

،وسقطت محترقة بعدما انفجرت قنبلة بها وتناثرت أشلء الجميع يلعتقدالطائرةراولبندي وما إن أقلعت 
 التي يفضلهاضياء الحق وكشف الدبلوماوسيالمانجوبأن النفجار كان بصندوق هدية من ثمار 

الميركي اليهودي الصل (جون غونتر دين) الذي كان يعمل بالهند بإن المووساد الوسرائيلي كان
متورطا بإوسقاط طائرة الرئيس الباكستاني الجنرال محمد ضياء الحق وعلى متنها السفير الميركي

لدى باكستان أرنولد معتمدا على معلومات ابلغه بها مسؤولون بنيودلهي بأن المووساد مع عناصر
بجهاز البحث والتحليل الهندي بالعملية.لن بلدهما كانتا تخشيان من مساعي ضياء الحق بامتلك
باكستان ما وسمي آنذاك (القنبلة الننوية الوسلمية.)واشار بان مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي
آي) دعاه لواشنطن حيث تم إبلغه بإنهاء خدمته الدبلوماوسية بالهند،ووضعه قيدالعتقال المنزلي

بسويسرة بمنزل يعود لعائلة زوجته (مارتين دوفينو،) ووسمحوا له بعد وستة أوسابيع العودة  لواشنطن.
Danger Zone A Diplomat’s Fight for American’s Interestsوكتب كتابا بعنوان 

وانا اعتقد بئان مقتله هو لوسباب انتقامية من زملئه ومن طالبي النتقام للشهيد علي بوتو ويعادي
الهند ولنه كان من بين من خدمم اوسرائيل بتصفية القيادات الفلسطينية بالردن واحد حلفاء
السعودية التي كانت مستعدة لتصرف مليارات من اجل انتاج ما يسمى قنبلة اوسلمية كان

المشرفين على انتاجها المؤوسسات المتخصصة الفرنسية التي يهيمن على اليهود بالتمويل
وبالتخطيط العلمي وتعلم بئان انتاجها وسيتوجه بالدرجة الولى نحو الهند او الصين وليس ضد اوسرائيل

التي تعتبر حليفا غير مباشرا للسعوديين وبقية العرب 

فئالقنبلة الذرية الباكستانية لم تنجخ من الجهل والجوع والحروب الداخلية في عام
قررت المؤسسات الصناعية السرائيلية والفرنسية التي يسيطر عليها العلماء1984

والخبراء الصهاينية اقناع الرئيس الشتراكي الصهيوني فرانسوا متران بالستفادة من
مليين الدولرات النفطية السعودية لمشروع قنبلة ننوية  بباكستان تحت ذريغة مواجهة
السلح الننوي لشقيتها الكبرى الهندفوافقت السلطات السعودية على التمويل باعتباره

واستعان الخبراء الفرنسيون الصهاينة السرائيليين بكل من الدكتور(فتحا اسلميا )
 على جائزة1979وحصل عام البنجاب 1926الفيزيائي الباكستاني (عبد السلم )مواليد 

http://ar.wikipedia.org/wiki/1926
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%88


 .ومواطنه الدكتور الفيزياوي (عبد القدير خان)1999نوبل للفيزياء وتوفي ببريطانية عام 
والتي1985بالهند خيث ساهم بفاعلية لنتاج اول قنبلة ننوية اسلمية غام 1936مواليد 

 والبطالةتفوق ذلك من40ليس لها  ما يبررها مع المية التي ل زالت تشمل اكثر من /
شعب باكستان ول زالت تعتمد على مساعدات مالية امريكية وخليجية 

دمائا كثيرة تزهق على الدوام من السنة والشيعة ومن القليات الدينية والعرقيةكما ان 
بباكستان  التي يعيش صراعا جغرافيا حول مقاطعتي (كشمير وجامو) وصراعا دينيا مع

التي تعمل جاهدة وبنجاخ على تطويرالوطن والم التاريخية وهي جمهورية الهند 
قطاعاتها الزراعية والصناعية والتجارية والثقافية والحريات العامة وتخطت فعل دول عديدة

وكبيرة منها البرازيل والمكسيك ودولة جنوب افريقية وتركية وايران واندونيسية وتعمل
على اللحاق بالصين الشعبية 

فالعبرة ليس بتملك سلح الموت بل تملك سلح الحياة اول وهذا ما لم يتستوعبه صدام
 لحصار طويل2007والقذافي وكذلك ايران المرشد خامئني الذي تعرض بلده منذ عام 

وشامل من القوى اليرو امريكية واسرائيلية بحجة كونها تريد ان تنتج قنبلة ننويةتعتمد
غلى التقنيات الروسية حيث ان بوتين يريد هو الخر ان ينتفع من الثروات اليرانية

و2015/2009 ,,وبين 1949بتشفيل معدات بلده الننوية التي طورها ستالين منذ عام 
 ان تتعهد مع2015بفضل الرئيس الدمقراطي باراك حسين اوباما تمكنت ايران في تموز 

الدول العضاء الدائميين لمجلس المن بانها سوف لن تنتج قنبلة ذرية بل انشطة علمية
لقاء قبول الدول الوربية فك الحصار القتصادي والطبي والعلمي والتجاري عنها وفك

مليار دولرد من ارصدهتها ان اثبتت خلل سنة حسن  تثبت فيها نواياها تجاه المفتشين
أحمد نواز بخش:باكستان-أمة قدر لها أنالدوليين الذي سيزورون مواقعها الننوية ,,يلحظ/.

تذبح على يدي رجالها 

1993وتموز 1988-الرئيس غلم خان وهو من حزب ازاد وحكم بين اب 9و

 
الجماعة الوسلمية بباكستان وهو عضو في 1941 ولد عاموسيم سجاد-الرئيس الحقوقي 10و

 وكان رئيس1993  و تشرين الثاني 1993  وتقلد منصب رئيس باكستان لفترتين غير متعاقبتين بين تموز 
صاررئبس المعارضة وكان رئيس وزراؤه الشهيدة مناظير بوتو و1997   / 1996  وزراؤه نواز شريف وبين 

 وشغل منصب رئيس مجلس ادارة جمعية بيوت الشباب .مجلس الشيوخ الباكستانب

 وهو من حزب الشعب الشراكي2010 / 1940 عاش بين فاروق أحمد خان ليغاري-الرئيس 11و
 واوستقالته في كانون الول1993الذي اوسسه علي بوتو وتولى رئاوسة الجمهورية من تشرين الثاني 

.نواز شريف ولميكمل وليته التي تمتد خمس وسنوات لخلفات مع رئيس وزرائه 1997

 وكان رئيس المحكمةحركة باكستانكان عضوافي الرئيس الحقوقي محمد رفيق طرار-12و
2001وتنازل في حزيران 1998 وصاررئيسا في كانون الثاني 1991/1989العليا بمقاطعة لهوربين 

 الذي تحكم بمقاليد الدولة برويز مشرفطوعاا لصالح ليس رئيس وزرائه الول نواف شريف بل الى 

 

 بعدللهند التي صارت عاصمة نيودلهي .ولد بمدينة 1943واليد م برويز مشرف-الرئيس الجنرال 13و
1964. وفي عام كراتشي،فهاجرت أوسرته لباكستان حيث تلقى تعليمه الولي في باكستانانفصال 

1947 ضد الهند حيث كان صغيره بالحرب الولى لعام 1971و 1965التحق بالجيش وشارك بحربي 
جهانغير الجنرالمنصب قائد الجيش عقب اوستقالة 1988وتدرج بمناصبه المختلفة حتى تقلد عام 

 التي انتهت باندحار باكستانكارغيلبالحرب الرابعة ضد الهند  بمرتفعات 1999 .وشارك عام كرامت
. الذي تعرض بتشرين اولنواز شريف منها بضغط من رئيس الوزراء الكشميريينوانسحاب المقاتلين 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/1943
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B2_%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81
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  لتهامه بالتخاذل بالحرب ضد الهندنواز شريفلوسقاط حكومته من قبل رئيس اركان الجيش 1999
.قاد انقلبا على2001  يونيو20وفي  وسريلنكة . التي كانت تقله قادمة من الطائرةوبمحاولة إوسقاط 

 بعد اوستفتاء شعبي مزور إثر اتهاملباكستانالرئيس الحقوقي فاروق طرار واعلن عن نفسه رئيسا 
.,وفي الحاديالهند في لقاء القمة مع باكستانالمعارضة السياوسية له بفقدان الشرعية لتمثيل 

 تعرض المركز التجاري بيويورك وواشطن ووازرة الدفاع بواشنطن لتفجيرات2001عشر من ايلول 
 منهم من السعوديين مع اثنين من الكويت واعلن الرهابي17 طالبا عربيا 20بطائرات امريكية عليها 

اوسامة بن لدن المقيم بافغانستان مسؤوليته عنها فقرر الرئيس المريكي الجمهوري جورج بوش
 مرورا2001 تشرين اول 7البن المل عمر تسليمه بن لدن وال فانه يسهاجم بلده التي هاجمها في 

 فيحالة الطوارئ أعلن 2007من الراضي الباكستانية بموافقة الرئيس برويز مشرف   وفي نوفمبر
المحكمة الدوستورية العلياالبلد بعيد النتخابات الرئاوسية الموزورة التي فاز بها وقبل يومين من قرار 

إشفاق برويز كيانيللبت بشرعيتها او عدمه وتخلى برويز مشرف عن قيادة الجيش لنائبه الجنرال 
قيادة االجيش قبيل يوم واحد من أدائه اليمين الدوستورية كرئيس مدني منتخب لولية ثالثة غير انه

2008  اغسطس18واجه معارضات من غالبية القوى السياوسية والعسكرية بلده فاضطر في  
9 دافع مشرف عن حكمه الذي اوستمر نحو وساعة واوستمرت لمدة التلفزيونللوستقالة بكلمة أذاعها 

أعوام،ورفض المزاعم الموجهة ضده وقال انه يترك منصبه بعد مشاورات مع المستشارين القانونيين
 وأعلن أنه وسيروسلالوستقالةوالنصار السياوسيين المقربين منه وبناء على نصيحتهم اتخذ قرار 

اوسقالته إلرئيس الجمعية الوطنية (البرلمان)  غير انه اعترف لحقا بان وسبب اوستقالته يعود لفقدان
المسجد الحمر2007 يوليو 10ثقة كثير من رجال الدين و السياوسيين لعطائه الوامر باقتحام في 

 بعد(مسجد فيض)إوسلم آباد ثاني كبر مسجد في 1965بإوسلم أباد و مدروسته الدينية وبني عام 
 اشتبكات بين قوات المن الباكستانية وبعض الجماعات الوسلمية2007  يوليو3وشهد في 

10 وابن لدن مما أدي لقتحامهمن قبل الجيش في يوم الثلثاء طالبانالمتشددةالمساندة لحركة 
 من رفاقه ودفنت الجثثب مقابر مؤقتة75 ومقتل زعيم المتحصنين عبد الرشيد غازي و2007 يوليو

بانتظار ان يتقدم ذووهم لوستلم جثثهم.واوستسلم الباقين ومعهم إمام المسجد عبد العزيز الغازي
 من60الذي أودعته الحكومة السجن بعد إظهاره على التلفاز بزي امرأة.ويقول المسؤولون إن 

المتبقين داخله من العناصر الشد مراوسا،كانوا من دعاة فرض ( حملت الفضيلة وتطبيق الشريعة
الوسلمية وقامت  بخطف رجال الشرطة وأشخاص يتهمونهم بإدارة بيوت دعارة، فضل عن مداهمة
محال المووسيقى وشرائط الدي في دي.,,وحكم مع الرئيس برويز مشرف اربعة رؤوساء وزراء دون ان

يلعبون ادوارهم لهيمنته عليهم وهم ظفر ا خان جمالي وتشودري شجاعت وشوكت عزيز ومحمد
وسومورو 

 ينتمي هو ايظا مثل الشهيد علي بوتو وابنته الشهيدة بيناضيرآصف علي زرداري-الرئيس 14و 
ينتمون لقبائل البلوش ولطائفة الشيعة التي توجد بغالبيته السندية ويتلمون السندية وليس الوردية

،رئيس احدى قبائل السندية الذين اختاروا الحياةحكيم علي زرداري. وهو ابن السندوتنتمي لولية 
 ووالدته من أوسرة خان بهادور حسن علي أفندي،الذي كان من بينالحياة الريفيةالحضريه على 

مؤوسسي المؤوسسة التعليمية الولى التي وسميت مدروسة الوسلم السنديه بكراتشي وولد اصف
 ودراوسته الثانويةاللغةوحصل زرداري على تعليمه البتدائي بمدروسه كراتشى لتعلم قواعد 1955عام 
.تزوج زرداري من الحقوقية بياظير بوتو رئيسة حزب1987.,وفي ديسمبر بيتارو،في كلية عسكريةمن 

وصارت بالغلبية النسبية البرلمانية 1988الشعب الشتراكي الذي ورثته عن ابيها وفازحزبها عام 
اول مناضير رئيسة وزراء بباكستان ثاني اكبر دولة مسلمة من حيث عدد السكان

 وفي نفس العام صار زوجها زرداري نائبا هو الخر بعد ان ادعى بانه حاصل علىبعد اندونيسية
شهادة جامعية من بريطانية ولم يثبت صجتها لحقا وشغل منصب وزير البيئة والوستثمار بحكومة

  لتهامات بالفساد10زوجته مناظير بوتو. وبدئا خصومه يطلقون عليه  لقب السيد /
.خسر حزبها بالنتخابات البرلمانية.واوستقالت حكومتها وجرى على الفور اعتقال زوجها1990وفي عام 

والتحقيق معه عن اتهامات بحصوله على عمولت من شركتين تتخذان من وسويسرة مقرا وأغلقت
وسويسرا القضية وأفرجت عن أصوله المجمده. وقال المدعى العام أنه ل يوجد دليل لحالة زرداري

 قادت مناضير بوتو  قائمة حزبها حزب الشعب بالنتخابات1993للمحاكمة.فاطلق وسراحه ,وفي عام 
البرلمانية وفازت بالغلبية النسبية فشكلت من جديدة رئاوسة الوزارةوصار زوجها مجددا احد اعضا

، وبعد تغيير حكومة مناضير ،قلبض على زردارى مرة أخرى.واعتقل بين1996ءحكومتها ,وفي عام 
 عن اتهامات فسادحيث اتهم محققون باكستانيون زرداري وزوجته بينظير بتهمة2004 / 1997
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https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%B2%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/2007
https://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/2007
https://ar.wikipedia.org/wiki/3_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/2008
https://ar.wikipedia.org/wiki/18_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%82_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%B2_%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/2001
https://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B2_%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81


، شقيقمرتضى بوتو مليار دولر أمريكي من حسابات الحكومة. واتهم أيضا بمحاولةقتل 1.5باختلس  
زوجته بينظير بوتو.وتمت تبرئته بوقت لحق.كما تم اتهامه  بشراء عقاربمدينة وساري المريكية 

 بعد وقت قصير من عودتها من المنفى لباكستانبناظير بوتو اغتيلت 2007 ايلول 27وفي 

  ,الحقوقيةالشهيدة مناضير  بوتو ولدت بمقاطعة السند في حزيران,,د
 وصارت رئيس حزب الشعب خلفا لوالدها الشهيد علي و صارت رئيسا للوزراء بين كانون اول1953
 بمؤتمر انتخابي بمدينة2007كانون اول 27 واغتيلت بتفجير سيارتها في 1990وأب 1988

راولبندي من قبل متطرفين اسلميين ودفنت بجانب والدها الشهيد باقليم السند مثل زميلتها
 من قبل متعصب1984 1ت14 واغتيلت في 1917الشهيدة انديرة رئيسةوزراء الهند  مواليد 

سيخي / سيخي كما اغتيل من قبلها ابو الهند المعارصرة غاندي

 الرئيس المشارك لحزب الشعب2007  ديسمبر30وصارزوجها آصف علي زرداري في 
،الذي كان طالب بجامعة اوكسفوردغير انه تعرضبيلوال بوتوالباكستاني،جنبا لجنب مع ابنه 

وتمت تبرئته زرداري من خمسة تهم فساد كجزء من قرار المحكمة الذي ألغى القضايالتهم فساد
المرفوعة ضد جميع شاغلي الوظائف العامة بموجب مروسوم المصالحة الوطنية.الذي اصدره الرئيس

 نيسان14 وكانت عنده محاكمه أخرى على التهم المتبقية في 2007بيرويز مشرف في تشريناول 
،2008 نيسان / أبريل 19، عندما بلرءت وساحته بموجب نفس مروسوم المصالحه الوطنية.وفي 2008

أعلن زرداري بمؤتمر صحافي بلندن انه وشقيقته فريال تالبور، وسيشاركان بلنتخابات الفرعية التي
 حزيران / يونيو والتي وانه إذا لزم المر،يعمللن يكون رئيسا للوزراء رغم أن أغلبية حزبه3تجري في 

(ثللثى حزبه) صوتت لصالح ترشيح  (يووسف رضا جيلني) لرئاوسة الوزرارة للسنوات الخمسة القادمة .

وبعضالرابطة الوسلمية الباكستانية  شكل زرداري وميان نواز شريف زعيم 2008وفي حزيران 
الحزاب الصغيرة،تحالفا انتخابىا فاز بأغلبية كبيرة وأطاحوا بالرئيس المرشح بيرويز مشرف رئيس

لحزب الشعب. أكدت اللجنة المركزية 2008  أغسطس18لرابطة الوسلمية الباكستانية . وفي 
 ترشيح زردارى لرئاوسة الوزارة بدل من يووسف رضا وكذلك أيده حزب المنافسة العرقيةالباكستاني

 من اب / اغسطس أعلنت اللجنة النتخابية بأن النتخابات22(الحركة القومية المتحدة),وفي 
يلول ا6الرئاوسية وستجري في 

281 أعلن قاظي محمد فاروق بأن آصف علي زرداري حصل على 2008 ايلول 8وفي 
 صوتا من الذين شملهم الستطلع بالبرلمان وحصل زرداري على(426صوتا من أصل 

 من الصوات النتخابية بولية السند في حين ان معارضيه الرئيسيان لم65)صوتا من 62
 صوتا56يحصل على شي وحصل زرداري  بالقليم الحدودي الشمالي الغربي على 

 صوتا في حين حصل59 لصديق وواحد لحسين ؛وحصل باقليم  بلوشستان على 5مقابل 
صدقي وحسين  على صوتين لكل منهما.ومع ذلك،لم يفز زردارى بالغلبية يكبر مقاطعات

دولة البنجاب، حيث أن صديقي حصل على أغلبية واضحة من حزب الرابطة السلمية.
 لمنفسيه وانه سيؤدي اليمين352 صوتا،ضد 481على الرغم من ان زرداري حصل 

الدستورية وقام القاضي المتقاعد (سعيدوزمان صديقي ) الذي تم ترشيحه من قبل نواز
شريف ومشهدحسين للرئاسة بتحدي زرداري عن طريق القضاء،وقال أن رئيس باكستان،

 عضوا10 من أعضاء البرلمان و342يجب أن  يتم ترشيحه من قبل هيئة انتخابية مؤلفة 
،السندمن مجلس الشيوخ وغالبية ممثلين أعضاء مجالس القاليم الربعة الباكستانية 

.وحصلت الجمعيات على عدد مقاعدوبلوشستان، والحدود الشمالية الغربية والبنجاب
 أدى زرداري2008 ايلول  9 وفي 702،وكان عدد أصوات الهيئة النتخابية  هو 1170

اليمين أمام رئيس المحكمة العلى (عبد الحميد دوجار) باحتفال ببلقصر الرئاسي وفي
 ايلول ألقى خطابا بالبرلمان طغى عليه التفجير النتحارى الذي دمر فندق ماريوت20

،أخبر الرئيس زرداري اللجنة المركزية لحزب الشعب الباكستاني بانه2009وفي عام بإسلم أباد. ,
 (ب) من التعديل الثامن2 58يرغب في  بإلغاء التعديل السابع عشر لدوستور باكستان إلى المادة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/6_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/2008
https://ar.wikipedia.org/wiki/18_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_(%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%88&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2007
https://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%89_%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%88&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Benazir_Bhutto.jpg


لدوستور باكستان للحد من صلحيات رئيس جمهورية باكستان واختار زرداري الصين لزيارتها كأول دولة
بعد انتخابه في وسبتمبر. وتعهدالرئيس الصينى هو جين تاو للعمل مع زرداري لبناء شراكة وسياوسية

واقتصادية قوية بين البلدين.ثم ذهب للوليات المتحدة (ليحضر) الجمعية العامة للمم المتحدة.والتقى
2008 من عام  وسبتمبر24 مرشحة الحزب الجمهورى لمنصب نائب الرئيس يوم بسارة بالينزرداري 

وعلى الرغم من انه قال لها يمكن أن أعانقك ومع ذلك أثار ذلك جدلا كبيراا،ضدهبالصحافة الرجعية
باكستان لنه مدح وسيدة غير مسلمه وترتدى تنوره قصيره  وونسي الباكستانيون بان بلدهم من بين

 وحتى الن وهي نفس الملحظة1974اكبر الدول التي تتلقى مساعدات امريكية منذ نشئتها عام 
التي وججها مرالي بايران عندما صافح الرئيس احمدي نجاد رئيسة جمهورية البرازيل كما اجتمع

مايو بالبيت البيض في حميد قرضاي والرئيس الفغاني باراك أوبامازرداري مع الرئيس المريكي 
 لمناقشة قضايا المن في المنطقة.وبعيد اعادة نتخاب رئيس الوزراء الهندي ( الدكتور مانموهان2009

وسينغ) اتصل به آصف علي زرداري هاتفيا مهنئاوعرضاا للعمل مع الحكومة الهندية لمواجهة التحديات
ويعتبر زرداري من بين أغنى خمسة رجال بباكستان حيث تقدر القيمةفي المنطقة.

 مليار دولرا1.8بمقدار  2000الصافية عام 

 وولدأكرة كانت تقطن مدينة بالردو ينحدر من أوسرة ناطقة ممنون حسين-الرئيس الصناعي 15و
 وحصل علىكراتشي  ل1947وانتقلت أوسرته بعيد انفصال باكستان عن الهند عام 1940فيها. عام 
الغرفة. وكان يعمل بقطاع الغزل والنسيج وترأس كراتشي من جامعة إدارة العمال في بكالوريس
.2013 وفي السند كان الحاكم السابع والعشرين لقليم 1999 لمدينة كراتشي.وفي عام التجارية

و رلش نفسه  لنتخابات الرئاوسة1969انتمى لحزب رابطة مسلمي باكستان الذي تئاوسس عام 
 صوتاا،ضد منافسه المرشح عن حزب الحركة من أجل النصاف وجيه432بواوسطته وحصل على  

 ومثل ذلك أول2013 وسبتمبر 9 صوتاا.و أدى اليمين الدوستورية للرئاوسة في 77الدين أحمد على 
1947انتقال للسلطة بين حكومتين مدنيتين بتاريخ جمهورية باكستان.السياوسي منذ عام 

2013الرئيس ميمون حسين في ايلول 

 

-الحزاب السياوسية بباكستانX1Xو

وناضلت بين.المسلمين في الهند للدفاع عن تئاسست العصبة السلمية1906 في عام 1
 ثمالهندبزعامة الحقوقي محمد علي جناح من أجل تحقيق الحكم الذاتي لمسلمي  1947 / 1934

م 1947من أجل إقامة دولة مستقلة. وعند قيام الدولة بعد تقسيم الهند عام   صارتباكستان بئاوسن
العصبة الوسلمية الحزب السياوسي  المهيمن فيها.لبعض الوقت 

 تئاوسس حزب عوامي بمقاطعة البنغال شرق الباكستان ومعنى كلمة عوامي1946في عام 2و
 حين كان منافسا لحزب الشعب1971بالردية تعني (الشعب )وبقي حزبا اقليميا  حتى وسنة 

الشتراكي الوردي بمقاطعة السند وصار يدافع عن حقوق البنغاليين كأمة قومية يجب أن تتقاوسم
ذو الفقار بوتو الحاكم بقيادة حزب الشعب الباكستانيالسلطة مع الردو  وبعد فشل المفاوضات بين 

الذي كان رئيس باكستان ورابطة عوامي انتهى المر بالنفصال واعلن الوستقلل عن طريق رئيس
مجيب الرحمانالرابطة آنذاك الشيخ 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF_(%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/2009
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF_%D9%82%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%83_%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/2008
https://ar.wikipedia.org/wiki/24_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mamnoon_Hussain_2014.jpg


،حيثالهند عن باكستان عند انفصال الحزب الشيوعي الباكستاني تأوسس 1948اذار6- في 3و
 نتج عنه انفصال الحزب الشيوعي1948 مارس 06عقدمؤتمرا للحزب الشيوعي الهندي في 

 أمينا عاما للحزب.حتىجام وساقي صار1990الباكستاني.برئاوسة وسجاد ظهير.وفي ديسمبر 
،ويترأوسه حاليا إمداد قاضي.وبقي حزبا محدودا بين عدد من المثقفين والقليات 1991اوستقالته عام 

)وصارPPP  حزب الشعب الشتراكي الباكستاني1967تشرين اول تئاسس 30- في 4و
  وصار عضوا بالشتراكية الدولية وخلفه في رئاوسته زوجتهذو الفقار بوتوأوسسه الشهيد الحقوقي 

بيلوال بوتو وخلفها ابنها 2007  اغتيلت عام  التي بينظير بوتو ثم ابنته الشهيدة بيكم نصرت بوتو
إقليم السند لكن يعتبر إوسلم آباد ومقر قيادة الحزب يقع بالعاصمة آصف علي زرداري وزوجها زرداري

 شرق البلد.إقليم البنجابجنوب البلد معقله الرئيسي وله أنصاراا ب

تئاسس الحزب السلمي الشيعي بباكستان برئاسة حسيني1987-في عام 5و
م وخلفه كل من غلم رضا نجفي1988 واغتيل عام Paranchenarالبشتوني من مقاطعة 

ومريد يزداني .

The Pakistan Muslim League تئاسست الرابطة السلمية 1988-في عام 6و
حزب لبرالي اقتصاديا ومحافظ اجتماعيا ومنبثق من الجماعة السلمية. فهي ليست
حزب إسلمى.متطرف بل اصلحي  يقود هذا الحزب نواز شريف مع (ن) والتي تعنى

Sa famille est بمقاطعة البنجاب وهو من اصول كشميرية 1949مواليد مجموعة نواز 
origine de region de  cachemiri  ومند1995 /1999و 1993/1990وصاررئيسا للوزراء بين

القوةالمعارضة الرئيسية لحزب The Pakistan Muslim League صارت منطمة 2008عام 
الشعب بباكستان 

كابتن1952حركة النصاف برئاسة عمران خان مواليد  تئاسست 1996-في نيسان 7و
،وبينما كان بالتاسعة والثلثين قاد زملءه بفريقلهور الباكستاني بمدينة الكريكتفريق 

؛فلديه سجل1992لهور وحقق الفوز الول والوحيد لباكستان ببطولة كأس العالم عام 
 ويكيت في الـ(تيست كريكيت) ما جعله واحدا من ستة لعبي362 نقطةو3807من 

ووضع شعاراتكريكيت بالعالم وحقق التفوق بالثلثي متعدد المهارات بمباريات الـ(تيست). 
.كان النائب الوحيد2011وفي عام  (إنصاف و إنسانية واعتزاز),1996لمنظمنته التي انشئها عام 

 أسهم خان من خلل جمع التبرعات بناء مركزميانواليعنه الذي انتخب للبرلمان.عن مدينة 
 2008،وكلية نامال في ميانوالي عام 1996أبحاث  شوكت خانوم التذكاري عام 

 بمقاطعة خيبر وصار منThe Alliance Islamic Party تئاسس حزب 2002-في عام 8و
 بسبب تقاربه الواسع مع الولياتPervez Musharraf القوى المعارضة للرئيس الجنرال

 بالنتخابات البرلمانية وحصل على2003المتحدة اثناء غزوها لفغانستان وشارك عام 
la  مع بقية احزاب المعارضة النتخابات البرلمانية2008ثلثة وستين نائبا .فيماقاطع عام 

plupart des partis composants l'alliance décide de boycotter les élections واجبر
.\فيما لم يحصل بئانتخابات2008 على الستقالة عام Pervez Musharrafالرئيس الجنرال 

 غير سبعة اصوات فيما كان له اربعة نواب بالبرلمان المحلي لمقاطعةخيبر 2009عام 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pervez_Musharraf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pervez_Musharraf
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%AA
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cachemire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cachemire
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8_(%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF_(%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B5%D9%81_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%B2%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%88_%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%88_%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%8A%D9%83%D9%85_%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%AA_%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%88&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D8%A7%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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Iوالكلمةالهند وتعني إندوس من الكلمة اللتينية إندونيسةونيسية تم اقتباس اسم -اند ،
النثروبولوجية ( الجناس) اقترح عالم 1850 وتعني جزيرة ,وفي عام  نيسوس الغريقية
 (جورج إيرل) إطلق مصطلح إندونيسيون ومصطلح ماليونيزيون على ىسكانالنجليزي

الرخبيل الهندي و المليو ,واما الكاديميات الهولندية فقد استخدمت مصطلح (أرخبيل
Nederlandsch Oost:()؛والهند الشرقية الهولندية Maleische Archipel:بالهولنديةالمليو (

Indië عوضا  عن استخدام كلمة إندونيسيا ( هندي (Indië الشرق de Oustالرخبيل 
Insulindeوصاراسم إندونيسية صارأكثر استعمال خارج هولندة من قبل النثروبولوجي  

 اي,Indonesien oder die Inseln des Malayischen Archipelsاللماني أدولف باستيان بكتابه 
،وأول أندونيسي استخدم هذا السم كان (كي1884إندونيسية وجزر أرخبيل المليو:لعام 

-Indonesisch Pers ئباسم ة  هولندمكتب صحافة في 1913هجر ديونتارا) عندما أسس عام 
bureau 

الف كم سادس مساحة بالدول العربية والسلمية بعد كل من920-مساحتها 11و
مليون كم والسودان بجزئيه البالغة2.4مليون كم والجزائر 2.5السعودية التي مساحتها 

 مساحتها تبلغوإيرانمليون كم.1.750.وليبية 2010مليون كم قبل تجزئته لجزئين عام 2.5
9.5 مليون كم والصين 17 ومصر مليون كم في حين ان مساحة روسية 2 كم1.650

مليون كم وتئاتي بالمركز الرباع9.83مليون كم و كندة والوليات المتحدة التي مساحتها 
ة جزير17508 وتضم جنوب شرق آسيةبعد روسية وكندة والصين وتقع اندويسية في 

وتشترك تتمتع بنوع من الحكم الذاتي ,مقاطعةوتتكون من ثلثة وثلثين .مختلفة المساحات 
 .وماليزية و الدول القريبة الخرىوتيمور الشرقية بابوا غينيا الجديدةبحدود برية مع 

.جزر أندامان ونيكوبار من الهندية واسترالية والراضي والفلبين سنغافورة

 للقتصادات حيث انمجموعة العشرين و ASIAN  لسياناوإندونيسيا أحد اعضاء ومنظمة 
والخامس الثامن العشر عالميا من حيث الناتج المحلي الجمالي السمياقتصادها هو 

.عشر من حيث القوة الشرائية

) وبالسنسكريتيةSrivijaya-ان الرخبيل الندونيسي صار منطقة تجارية بعهد المملكة الملوية (111و
وسومطرة بجزيرة  تعني النصر اي انها تعني الشرق المنتصرVijaya تعني المشرق / الشرق و Sriفان

 وجنوب غرب شبه جزيرةجاوهالتي تقع بأقصى غرب الجزرالندونيسية الرئيسية،وشمال غرب جزيرة 
 بالقرب من ووسطها. وتمتدفيهاخط الوستواء كم،ويمر 400كم،وأقصى عرض 1,700المليو،وطولها نحو 

وسلسلة هائلة من الجبال البركانية التي تسمى (جبال بوكيت باريسان )مع امتداد الساحل الغربي
 قمة وتنحدرتدريجياا من جهة الشرق نحو وسهل فسيح.أما من جهة الغرب93من وسومطرة،وفيها 
. وتتكون الجبال من وسلسلتين متوازيتين تفصل بينهما وديان. المحيط الهنديفتنحدر بشدة نحو 

، جاكرتا،2ينظر /مورواتي بووسبوموجورو ونوجروهو نوتووسووسانتو،بكتاب التاريخ الوطني لندونيسية ج
1990مطبع بالي بووستاكا عام 

 ممالكها ,,-منIVو

جاوة الشرقيةالقرن الثامن ثم انتقلت إلى جاوة الووسطى ب  .بمقاطعة Kerajaan Medang مملكة اول-
بالقرن العاشر. وأكثر وسكانها فلحون ومن ملوكها مؤوسسها(زانجايا،)وراكاي باناجكاران،أول حاكم من

قبيلة (وسيلندرا ) واعتمد الديانة البوذية (ماهايانا)وراكاي بانونجالن أو دهارانيندرا وراكاي واراك أو

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%88%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A_(%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A_(%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D8%A3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7_%D8%BA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1850
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF


وساماراجراويرا وراكاي جارونج أو وساماراتونجا وراكاي بيكاتان زوج برامواردهاني،من قبيلة وسانجايا
الذي اعتمد الديانة الهندووسية ( شيفا)وراكاي كايوانجي أو دياه لوكابالوراكاي واتوهومالنج وراكاي
واتوكورا دياه باليتونج ومبو داكسا وراكاي ليانج دياه تولودونج وراكاي وسومبا دياه واوا ومبووسيندوك

أول عصر جاوة الشرقية ووسري لوكابال زوج وسري إيسياناتونجاوبجايا وماكوتهاوانجساواردهانا ودهارما
وانجسا تيجوه،آخر مالك و تعايش دينا الهندووسة والبوذية معا.وتركوا معابدا هندووسية وبوذية ونقوشا

الووسطى  جاوة   البوذي في ماجيلنج،Borobudurحجرية موزعة بجاوة الووسطى والشرقية.ومنها معبد  
،الذي يعود تاريخه للقرن الثامن الميلدي ومبني  بثلث طبقات:قاعدة هرمي ة تتضمن خمس مصاطب

مرب عة ومتراكزة،يعلوها جذع مخروط (ثلث منصات دائرية) وتتوجها ألوسطبة ضخمة.أما الجدران
72.وتحيط بالمنصات الدائرية 2 م2500والدرابزين ،فمزينة بنلقيشات تغطي مساحة إجمالية تقدر بـ 

 تم ترميمه امن قبل الحكومة1970/1965أوسطبة مخر مة تحوي العدد نفسه من تماثيل بوذة. وبين
الندونسية ومساهمة من اليونسكو مما يدل على قيم التسامح 

) نسبة لفاكهة الماجا المر ة،الذي ينموبوفرة بتلك المنطقة.بينMajapahit(إمبراطورية وثانيا-
 أو المير ويجايا) وهو صهر (كيرتانيجارا)،الحاكمكيرتاراجاوسا ومؤوسسها ( جاوةوتقع شرق 1500/1293

. وبعدما قادت وسينغاوساري وسريفيجاياجاوة،التي كان مقرها أيضاا في لمملكة وسينغاوساريالخير 
 فأروسل المبعوثين الذينالصين في قوبلي خان،وصلت قو ة لسينغاوساري لنتباه 1290خارج جاوة في 

 وسفينة وصلت لساحل جاوة1000طلبوا كيرتانيجارا،رفض التعبير عن التقدير فأروسل الخان بعثة من 
،قام جاياكاتوانج باغتصاب وقتل كيرتاناجارا.مؤوسس ماجاباهيت،وتحالفكيدري.وبعد ان ثار 1293في 

مع مغول الصين ضد  جاياكاتوانج،وقضى عليه ثم أجبرالمنغوليين على النسحاب من الجزيرة بعد أن
الملك الول لماجاباهيت ووسم ى1293أطلق هجوماا مفاجئاا.ضد الجيش المنغولي الضخم وصار عام 

توفي ويجايا و خلفه ابنه (جايانيجارا،) الذي كانت أم ه أميرة1309العاصمة (ماجاباهيت) وفي عام 
1350من قبل طبيبه ،فخلفته ( تريبهوانا.) جدته لمه التي توفيت عام 1328ملوية.وتم اغتياله عام 

،فبدأت1389) ملكا وحكم حتى وفاته عام هايام ووروكفقررت الميرة الملوية تسمية ولدها الثاني ( 
 فصارت ضعيف لوجود صراع داخلي1405 /1401قو ة ماجاباهيت بالهبوط مع بدأ الحرب الهلية بين 

)Gajah Mada(  والقصائد وعلم الوساطير أنالجاوية لصالح ,وجاء بالمخطوطات 1478وانهارت عام 
ا عسكرياا ورئيس 1364/  1290) عاش بين Elephant General(تترجم إلى  إمبراطورية وزراءوكان قائدا
Sumpah Palapa ويرجع له الفضل بوصول المبراطورية كقوة.واقسم يميناا تلعرف باوسم ماجاباهيت

د خللها بأل يتناول أي طعام يحتوي على توابل حتى يستولي على أرخبيل  بـجنوب نووسانتاراتعها
.يلعد أحد أبطال اندونسية إمبراطورية ماجاباهيت لصالح شرق آوسيا

وسيةا  جنوب شرق  التجار العرب المسلمين لول مرة الى -في القرن الثالث عشر وصل بعضVو
وصارت تدريجيا.وجاوة وصارالدين السائد فيهما بحلول نهاية القرن السادس عشر.وسومطرةوشمال 

مليون  نسمة240وبدون حروب  اكبر دولة اسلمية من حيث عدد السكان البالغ عددهم 
 فهيوأكبر عدد سكان في العالم من المسلمين من عدد العرب.75يشكلون حوالي /

 بعد كل من الصين والهند والوليات المتحدة التي نفوسهارابع دولة من حيث عدد السكان
مليون نسمة 307

احتكار وعمل على فرانسيسكو وسيرا) بقيادة (البرتغالية وصلت السفن التجارية 1512-في عام VIو
شكل بعض التجار النكليز شركة1600.وفي عام جزر الملوك في والكبابة والقرنفل جوزة الطيبمصادر 

 (شركة الهند الشرقية الهولندية الهولنديون واوسسوا 1602الهند الشرقية البريطانية وتبعهم عام 
VOC لهند،وبابالصين) لتركيز انشطتها بشرق اوسية مع وجود كيانات وسياوسية قوية حيث المغول

مع وجود نفوذ برتغالي (دالبوكيرك،) الذي بنى محطات ومرافئا صغيرة متعددةالياباناضافة لليابان 
ومتينة فحرص الهولنديون على تجنب الصطدام بالكيانات السياوسية الوطنية والقوى الوربية االخرى

 اي اندونيسية )أرخبيل المليوالمتنافسة وبدؤوا يبحثون عن منفذ لدخول المنطقة،واكتشفوا ثغرة،(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86%D9%81%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%83%D9%88_%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%88&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D8%AC%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%85_%D9%88%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%83&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%8A_%D8%AE%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%BA%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89


وسيةا  جنوب شرق الف جزيرة،ويقع بين 20وهو أكبر ارخبيل بالعالم من حيث المساحة،ويحتوي على 
 الكبيرة والووسطيةوالصغرى وجزر مالوكو او الملوك وجزر وسومطرةجزر وسوندةويقسم الى اوسترالية و

.والمطاط والمعادن  والعشاب الطبية الصمغ لجانب للتوابلوحتى الفليبين وتتميز بإنتاجها 

كما كانت منطقة أرخبيل المليو مفككة وسياوسياا وتسودها أنظمة وسلطين هزيلة وضعيفة ومنشغلة
لبرتغاليون الذين بدئاابالتنافس فيما بينها مما جعل المنطقة وسهلة المنال لكل طامع فيها،واولهم 

بشركة 1600نفوذهم يضعف بظل تصاعد نشاط التجارة البحرية الهولندية التي شاركتها منذ عام 
لنكليزية التي صارت المنافس الوحيد للشركة الهولندية،إل أن إمكانياتها الملحيةالهند الشرقية ا

 ثابت يفوق بكثير رأسبرأس مالوالمالية كانت محدودة بالمقارنة مع الشركة الهولندية،التي تمتعت 
 التي تميزت بإمكانياتها التصنيعية والتسلحية،السفنمال نظيرتها النكليزية،وامتلكها لعدد كبير من 

التي جعلتها أكثر قدرة على المناورة من غيرها من السفن الوربية المعاصرة لها. 

ومما وسهل مهماتها بالمياه الشرقية،نجحت على عكس البرتغاليين باقامة (علقات تطمين واغراء
لبعض حكام أرخبيل المليو، وأوسست مقرات تجارية وقلع،بعدة شواطئ منها ترنيت،وبانتام، وجزر

باندا، وأصدرت أوامرها لموظفيها بالشرق بالتصدي وتحطيم المواقع البرتغالية أينما وجدت،وبناء القلع
أينما اقتضت الضرورة ذلك،والنفوق على منافسة شركة الهند الشرقية النكليزية بكل الووسائل. 

 حققت كثيرا من أهدافها حيث دمرت مواقع البرتغاليين،وطردوهم من جزر كثيرة،1617/1602وبين 
وابعدت الشركة البريطانية عن المنطقة بالكامل لعجزها عن منافسة الشركة الهولندية التي راحت
بالوسواق الشرقية بدفع أوسعار عالية للتوابل،وبالوسواق الغربية ببيع ذات التوابل بأوسعار منخفضة

 وذلك بحلولأرخبيل المليوفيها.فاضطرت شركة الهند الشرقية النكليزية للنسحاب من جميع جزر 
نهاية العقد الثاني من القرن السابع عشر،مفضلة أن تقتصر فعالياتها على وسواحل اليمن وعمان

 Jan Pieresszoon Cohn حكمها حاكم هولندي 1629/1918وفارس.وشبه القارة الهندية وبين 

، ل يقل عن ذلكشبه الجزر الهولندية لمبراطورية الهولندية في الذي ادى ادوارا هامة لظمان نفوذ ا 
فمنذ أن عين جون كوان كحاكم عام أخذ يعمل. للمبراطورية البرتغالية دالبوكيرك بالنسبة بهالذي لع

جاكرتا( باتافيامدينة  1619 مايوعلى إروساء أوسس المبراطورية الهولندية في الشرق، فأنشأ في 
، واتخذها عاصمة إدارية للمبراطورية في الشرق ومقرااجزيرة جاوةفي الجزء الشمالي من ) حالياا

إلى جانب ذلك ضمن للمبراطورية الهولندية مواقع اوستراتيجية. رئيسياا لكل الفعاليات التجارية هناك
.على امتداد كل وسواحل البحار الشرقية وعمل على ربطها ببعضها البعض بنظام محكم وفعال

Jan Pieterszoon Coen,,,  
1629ووفاته عام1616 وحكم بين 1587حاكم الهولندي باندونسيية ولد عام   ال

، واتخذهاجزيرة جاوة حالياا) بالجزء الشمالي من جاكرتا (باتافيا مدينة 1619 مايو فقد انشائا في
عاصمة اداريةلجانب مواقعها الستراتيجي على امتداد كل وسواحل البحار الشرقية وعمل على ربطها

 الحصين في الشرق،والتيالبرتغال تم للهولنديين انتزاع (ملقا ) حصن 1641ببعضها ,وفى وسنة 
بضياعها منهم تمزق النظام الدفاعي الذي وضع أوسسه (دالبوكيرك)،ثم أقصى الهولنديون الوجود

.وبدؤوا يقومون) مؤوسسة البرتغال الولى كوتشين(1660،واحتلوا عام 1654 عام وسريلنكاالبرتغالي 
 بحملت منظمة على كل أثر للبرتغاليين بمياه المحيط الهندي مما وساعد على انهياركولومبومن 

Robert Clive.  التجارية بشكل وسريع لصالح النفوذ التجاري الهولنديي برئاوسةالمبراطورية البرتغالية
 أكبر قوة أوربية بالبحر الحمرة  هولندوتشاركها بريطانية بذلك ,وفي بداية القرن السابع عشر صارت 

وبحر عمان والخليج العربي / الفاروسي والمحيط الهندي وصارت تحتكر انتاج وتصدير وتسعير التوابل
وتسويقها لوربة بشكل جعلها تتحكم بتحديد الكميات المنتجة وإتلف مازاد منها عن الطلب.لكي

تحافظ على اعلى نسبة من الرباح مع تقديمها تعويضات رمزية للفلحين الذين تتلف
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مزارعهم،ومحاصيلهم غير أن هذه السياوسة الحتكارية كان لها أثرباضعاف القدرة المالية لشركة
وعدم قدرتها على وسد نفقات ادامة اوسطولها وعمالها وجنودها وترتب علىيها ضرائبا واضطرت لجبار

الهولنديين بتسليم المحصول للشركة،وإتلف ما يزيد منه عن حاجة الشركة وحرمان السكان
المحليين من مماروسة التجارة ،وتحطيم وسفنهم وتدميرها،وشيوع الفقر والبؤس وشلل الحياة

 التي اعاقت تحركات الشركة والقرصنةالقتصاديةبارخبيل المليو ( اندونيسية ) مما ادى لظهور 
،نتيجة وسوء نظامها الحسابي،وافتقار بعض موظفيهاإيراداتهابالمنطقة. كما واجهت ازدياد نفقاتها عن 

 مع زيادة40  و/20 تراوحت بين/ أوسهمها التي تدفعها الشركة لحملة الفوائدللنزاهة،وارتفعت 
النفقات الدارية ولعسكرية حيث اوسست الشركة كما هو حال الشركة البريطانية جيشا مسلحا

لمواجهة اي نشاط معارض لنشطتها الوستغللية كما ان تركيز الشركة نشاطاتها التجارية بالتوابل
النفيسة التي ضعف الطلب الوربية ليها وعجزت عن التكيف للعمل بمواد زراعية اخرى كما فعلت
بريطانية التي نوعت انشطتها بين التوابل والقطان والرز والمنسوجات الوسيوية حتى صار بعض

 الهندية التي كانت تستوردهاالقطنية لبتياع المنسوجات لندنالهولنديين أنفسهم يأمون أوسواق 
ة  بريطاني

شاركت هولندة بجانب دعاة الوستقلل بالوليات المريكية الثلثة عشر ضد بريطانية1780وفي عام 
فتكبدت الشركة بسبب ذلك خسائر فادحة أفقدتها مقاطة / وسيلن ومواقع كثيرة بالشرق لصالح
بريطانية.وقلت ايراداتها وتضاعفت مصروفاتها فلجئات مجددا للقتراض لحد أعجزها عن الوستمرار،

فطلبت من الحكومة الهولندية أن تأخذ على عاتقها مسؤوليات الدفاع،والحد من احتكار الشركة
 مليون جلدر،على ان تتخلى الشركة عن140التجاري،وأن تدفع ديون الشركة التي بلغت حوالي 

جميع ممتلكاتها وتوابعها بارخبيل مليو ( اندونيسة ) للحكومة الهولندية.التي وافقت على ذلك عام
،افلوسها1800،حيث صارت وريت ممتلكات الشركة.التي اعلنت عام 1798

1946/1800 الوستعمار الهولندي لندونيسية بين VII-و

 بالمليو ( اندونيسية ) التيجزر الهند الشرقية الهولندية مستعمرة لقد أنشأت الحكومة الهولندية 
لحتلل ليس فقط اقتصاديابل وعسكر ياوثقافيا طويلدام حتى عامخضعت هذه المرة 

فقدت اندونيسية الكثير من رالها وثرواتها  على الرغم من ان النفوذ الهولندي كان1946
بالبداية على المدن والجزرية الساحلية ,ومنذالح لعالمية الولى امتدت الهيمنة الهولندية

لتشمل كل الجزر الملوية ( الندونيسية 

اندحرت هولندة باندونيسة لصالح اليابان  التي1945/1939 العالمية الثانية-ربVIIIو
تعرضت لقنبلتين ننويتين امر الرئي سالجمهوري ترومان ضرب مدينتي هيروشيما

1945 اب 5ونكازاكي فاستسلمت اليابان في 

من مجموعات عرقية ولغوية ودينية مختلفة منتشرة عبر-مقاومة باندونيسية التي IXو
.و(الجاوية )هي أكبر إثنية في البلد وهي المهيمنة سياسيا . وقد وضعتالجزرالعديد من 

Bhinneka؛وشعارها الوطني هو: (لغة وطنيةإندونيسيا الهوية المشتركة التي تحددها 
Tunggal Ikaويجمعهم تاريخ الستعمار والمقاومة ,وظهرتالوحدة في التنوع" يعني"(و.(

فيها حركة وطنية ودينية من اجل الستقلل الوطني قادها مواطنون ومواطنات منذ عام
 تنتقد الستعمار وتطالب بحق تقرير المصير التي كان من ابطالهاكل من.1908

م1879 مواليد Raden Adjeng Kartiniم استشهدت الشهيدة الشابه 1904-في عام 1
 استشهدت واعتبرتضال حيث وشاركت بالنInstitutriceبمقاطعة جاوه  واصبحت معلمة 

شهيدة ورمزا للوطنية والبطولة ولتقل عن بطولة الفرنسية جاندارك ول عن الجزائرية
..Ricklefs, M. A History of Modern Indonesia since 1300,to 1993جميلة بوحيرد/انظر 

Kiai Haji Ahmadبرئاسة  The Muhammadiya   Organisation تشكلت 1912-في عام 2و
Dahlan م وكانت تدعو لتباع سنة محمد كئاسوة وقدوة حسنة1923/1868  عاش بين
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F, Andrée et R. Madinier, L'islam indonésien face à la tentation/يلحظللمسلمين 
radicale de 1967 a2000, editions , 2006.

الشيوعي الندونيسي وكان ككل الحزاب الشيوعية تئاسس الحزب 1924 في عام 3و
بالعالم الثالث  يتصدر المناضيلين واكثر المضحين بالرجال والنساء ول يزال كغيره من

الحزاب العلمانية يلقي الرفض من المتخلفين والرجعيين ويقدم التضحيات الجسدية من
اجل المساهمة بغد افضل.

Muslim's Sc ientists/ Connoisseursتشكلت هيئة علماء المسلمون 1926-في عام4و
 وشارك بالمقاومة ضد الهولنديين .وصارت1947/1871 عاش بينHasyim Asy'ariبرئاسة 

القوة الثانية باولى انتخابات برلمانية 

 عاشAhmad  Sukarnoتئاسس الحزب الوطني برئاسة المهندس 1927-وفي عام 5و
 و ليقل هو الخر بطولة عن غاندي ونهرو وهوشي منا وماتسيتونغ1970/ 1901بين 

وعبد الناصر والسقف مكاريوس ومانديل وابن بيل وعرفات وغيرهم وغيرهم و بقي يقوده

,,1945- استقلل اندونيسية عام Xو
، استقلت اندونيسية  وحكمها  كل من 1945 آب5 في اليابانبعد يومين من استسلم 

 رئيس حزب الشعب وبالتعاون مع الحزب الشيوعيسوكارنواول-الزعيم الحقوقي احمد  
يين رئيسا . لكن هولندة حاولت إعادة سيطرتها فجوبهت بكفاح مسلح إعلن الستقلل وعو

باستثناء) اعترفت هولنده على إثرها رسميا  بئاستقلل إ(دونيسيا 1949 كانون الولحتى 
 وعيدت لندونيسياغرب غينيا الجديدةبعض الراضي التي استمرت السيطرة عليها في 

 من المم1969 بتفويض عام وقانون حرية الختيار، 1962بعد اتفاقية نيويورك عام 
المتحدة و استطاع بحنكته ان يقيم علقات متوازنة مع كل دول الجوار و يقترب من

الرؤساء الهندي نهرو و الصيني ماو و المصري عبد الناصر و السوري القوتلي و هيلسي
لسي اليوبي وكلهم لم تكن لهم علقات مع اسرائيل يتفق واياهم على العمل على

اتباع سياسة دولية جديدة لما يسمى دول العالم الثالث تعمد على مبدئا / فكرة / قاعدة
( الحياد اليجابي )بين المغسكرين المتناحرين الشتراكي برئاسة التحاد السوفياتي

والرئاسمالي برئاسة الوليات المتحدة زمساندة حركات التحرر الفرو اسيوية 

 دولةهي25 استضافت بلده بمدينة (باندونغ) مؤتمرا ظم  1955 نيسان24/18وبين 
 برئاسة حسين اية احمد ومملكةوممثلين عن جبهة التحرير الجزائرية،فغانستانمملكة 

،الكونغو ومملكة سريلنكة ( سيلن) وحكهورية كمبوديةوجمهورية ميانماراليمن ومملكة 
وحمهورية غينية ومملكة اثيوبية وحمهورية غانة و،وحمهورية مصر،وقبرصوجمهورية 

ماليوجمهورية ،وجمهورية لبنان،ومملكة العراق وحمهورية اندونيسية،جمهورية الهند
و، ومملكة النيبال،الصومالحمهورية والمملكة العربية السعوديةو المغربومملكة 

اضافةواتحاد جمهوريات يوغوسلفيةالستة  وحمهورية سورية جمهورية السودان
 ومنظمةالتحرير الفلسطينية1956لممثلين عن جمهورية تونس التي استقلت عام 

،قويت1960وفي عام  وجبهة تحرير فيتنام وحركة التحرر بدولة جنوب افريقيةالعنصرية ,
 دولة إفريقية من الستعمار الفرنسي والبريطاني والبلجيكي17الحركةبعيد اسقلل 

 وافق الرئيس اليوغوسلفي1961وفي عام ولقت اعترافا ودعما من دول المؤتمر ,
بعاصمته براغ المؤتمرين اللذانتيتوي الذي صار مع كاسترو من بين قادتها  على استقبال 

حول الحركةلحركة دول عدم النحياز
 استضاف عبد الناصر قادة الحركة ودعاهم على عدم النتماء للحلف1962وفي عام 

العسكرية المتعددة الطراف والبتعاد عن الصراعات بين الدول الكبرى،ومساندة كفاح
الدول والشعوب ضد الستعمار بكافة أشكاله الستعمار يةوالعنصرية،والحتلل

والسيطرة  الجنبيةونزع السلح الننوي الفتاك وتدعيم المم المتحدةومؤسساتها
والتعاون بن الدول من اجل التنمية القتصادية والجتماعيةويعتبر الرئيس احمد سوكارنو
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 تعرض1968وفي ايلول ثاني اكبر رئيس اسلمي مصلح معاصر بعد مصطفى كمال ,
 الذي اعتقل سوكارنو ومارسSoehartoالجنرال الرئيس سوكارنو لنقلب العسكري قاده 

كما فعل الحنرال بينوشة بشيلي ضد الرئيس اليساري الطبيب اللندي من تصفيات
l'organisation de واعتقال الكثير من السوكارنويين والشيوعيين بمقاطعة جاوة الشرقية.

jeunesse de la NU, l'Ansor, participe activement aux massacres dans Java
orientalكمان الحركة تعرضت لضغوط محلية قبل الدولية بعد غياب قياداتها الوائل,.

ومجئ قادة ضعفاء وصغار النفوس ومستبدين اساؤوا لدولهم وللحركة معا ومنهم خاصة
صدام حسين والقذافي ومعظم رؤساء باكستان 

1968/1945وحكم بين  1970 و يونيو 1901يونيو الرئيس احمد سوكارنو عاش بين 

 لسرة تشتغل1926ولد عام  ,,1998واقالته عام 1968لرئيس الجنرال النقلبي سوهارتو بين  -او ثانيا
عامين من ولدته و بعد انفصالهما بعيد وجدته لبيه وجدته لمهأمه بين وعاش متنقل   وسط جزيرة جاوهببالزراع 

بجيش الحتلل1940عام تحق قصرة باحد المصارف ثم الجاوة ثم عمل لفترة ب باحدى المدارس تلقى  تعليمه 
وانظم كغيره إبان الحرب العالمية الثانية اندونيسية قواته حتاجتياالتي وشارك بالحرب بجانبها ضد اليابان الهولندي 

محررين من العسكريين والسياسيين الندونيسيين وبقية الشعوب السيوية لليابانيين الذين ادعوا بانهم سيكونون 
كان نسوهارتو من بين الضباط ن1945والنكليزي وبعيد اندحار اليابان في اب  الستعمار الهولندي لبلدانهم من

س واتفقوا مع عد من القادة السياسيين لعلن استقلل بلدهم برئاسةالجيش الندونيشكلوا نواة الندونيسيين الذين 
 القوات الهولنديةباعادةاحتللانتهت لمدة خمسة سنوات  بحربهاوشارك احمد سوكارنو والذي رفضته هولندة 
 حيث اعترفت1949عام عمليات عسكرية مكنت من استعادة جوكجاكرتا ب.وساهم للعاصمة جاكرتا ومدينة جوكجاكرتا

الذي)  إقليم إيريان جايا ميناء هولندة باستقلل اندونيسية وسحبت قواتها من معظم الراضي الندونيسية باستثناء (
حفظقوات وكلفه الرئيس سوكارنو بقيادة العسكرية بالمراتب تدرج سوهارتو . وبظل الستقلل 1960 تخلت عنه

ونسيةمناطق متفرقة من إندب قاد بها العديد من العمليات العسكرية للقضاء على حركات التمرد حيث الداخلي المن 
 ساند سوهارنو1965والتي كانت تعاني من سوء الدارة السياسية والقتصادية والتعليمية والصحية وفي عام

قاد الجنرالسوهارتو انقلباضد الرئيس1967الرئيس ي احمد ضد النقلب العسكري الذي تعرض له وفي عام
,1970سوكارنو واعتقله حتى وفاته في حزيران 

نيسة ومارس سياساسات تعسفية ضد مؤيدي سوركارنو الرئيس الثاني لندو1968فيما صار سوهارتومنذ عام   
 خÀروج السÀÀتعمار) بعيÀدإقليم تيمÀÀور الشÀÀرقية ( وظم لبعض الوقت أرسل قوات  1975 ومعهم الشيوعيين وفي عام 

  الف كم ونفوسها مليون نسمةولغاتها15 بجمهورية مستقلة وهي بمساحة 2013منه حيث ستنفصل عام البرتغالي 
المتحدة بعد أن انسحبت منها الرئيس سوكارنوونيسية للمم أعاد عضوية إندالملوية والتيمورية والبرتغالية و

مليون31الف كم وسكانها 330  بالعتراف بجمهورية ماليزية التي مساحتها 1957قيام المم المتحدة عام بسبب 
8 والمسيحية /10 والهندوسية /17من المسلمين الذي يئاتي بعده البوذية بنسبة / 65وفيهم /52يشكل الملويون /

 وكان سوركارنو يدعو 1824لغاتها الملوية الندونيسية مع اللغة النكليزية بحكم الستعمار البريطاني لها منذ عام 
 احÀÀاط نفسÀÀه بمجموعÀÀةوظمها لندونسية واعترف بها سوهارتو في حين جمÀÀد علقÀÀات بلده مÀÀع الصÀÀين الشÀÀعبية و .

تفقد قيمتها وارتفعت نسبة التضخم ب) الروبية الندونيسية (وبدأت من المستغلين الذين اثروا على حساب الشعب 
و الندونسي بظل نظÀÀامشكل كبيرواتسعت دائرة البطالة وأعلن مدراء صندوق النقد الدولي استحالة استقرارلقتصاد و

 دولÀÀة تطÀل علÀÀى21 من التعÀÀاون القتصÀادي لÀدول آسÀÀيا والمحيÀÀط الهÀادي تئاسÀÀس منتÀÀدلى1989سÀÀوهارتو ,وفÀي عÀÀام 
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بÀÀدول المحيÀÀط الهنÀدي والهÀÀادي لتكÀÀون ظمÀÀن وتسعى لتشÀÀجيع التجÀÀارة الحÀÀرة والتعÀÀاون القتصÀÀادي المحيط الهادي
، حيث تسعى إبيك لرفع مستوى المعيشة والتعليÀÀم مÀÀن خللوالنافتاالعالم مثل التحاد الوروبي القتصادية ب التكتلت

تحقيق نمو اقتصادي متوازن وتشارك العوائد بين دول آسيا والمحيط الهادي،حيث يشكل تعداد السكان القاطنين للدول
رؤسÀÀاء الحكومÀÀات مÀÀناجتماعه السنوي يحضر و من عدد سكان العالم.40المطلة على المحيط الهادي ما يقارب من /

يتغيÀÀر مكÀÀان انعقÀÀاد المنتÀÀدى سÀÀنويا بيÀÀنو وزيÀÀرمسÀÀتوى ب الممثلÀÀة جمهورية الصين (تايوان)الدول العضاء عÀÀدا 
لملبس الوطنية للبلد المظيفا  االدول العضاء،ومن أبرز العادات لهذا المؤتمر هو أن رؤساء الحكومات يرتدون 

.فحÀÀدثت اعتراضÀÀات مÀÀن للمرة السابعةعلى البرلمان ان يعيد انتخابه سوهارتوفرض1998آذار / وفي مارس .
مظÀÀاهرات عارمÀÀة اسÀÀتحلوا أثناءهÀÀاالعديد مÀÀن القÀÀوى السياسÀÀية وخÀÀرج طلب الجامعÀÀات والمÀÀدارس الثانويÀÀة والعمÀÀال ب

سÀÀتقالة  فÀÀيالمÀÀر الÀÀذي اضÀÀطر فيÀÀه سÀÀوهارتو للالعاصمة جاكرتا وحاصروا البرلمان مطÀÀالبين بإصÀÀلحات ديمقراطيÀÀة 
سوهارتو بعÀÀد.واقام فتولى نائبه حبيبي رئاسة البلد لفترة مؤقتة إلى حين قيام انتخابات عامة 1998أيار / مايو 21

حيث فرضت عليه القامة الجبرية مÀÀن المحكمÀÀة لتهÀÀامه بالفسÀÀادإحدى ضواحي جاكرتا، بمغادرته للحكم برفقة أسرته 
تديرها ابنتÀÀه وزوجهÀÀا واصÀÀدقائهم وبعÀÀض وزراؤه ولÀÀم مشÀÀاريعصÀÀرفتلتمويل، مليÀÀون دولر571والستغلل واختلس

وتÀÀوفي فÀÀي ،2007 أعيÀÀد فتÀÀح ملÀÀف محÀÀاكمته سÀÀنة و بمÀÀرض الÀÀدماغ،باصÀÀابتهيصÀÀدر ضÀÀده حكمÀÀا لن الطبÀÀاء اكÀÀدوا 
   بعد ان حكم اثنين ووثلثين عاما208يناير / كانون الثاني 

, 

20 و 1998  مÀÀايو21بينإندونيسÀÀية وصÀÀÀارثالث-رئيسا ل1936 يونيÀÀويوسف حبيبي مواليÀÀد لرئيس وثالثا-ا
 .1999 أكتوبر

 واقÀÀالته فÀÀي تمÀÀوز1999ورابعÀÀÀا-الرئيس الÀÀدكتور بÀÀالعلوم السÀÀلمية عبÀÀد الرحمÀÀن وحيÀÀد بيÀÀن تشÀÀرين اول 
2001,

  وبعيÀÀد تخرجÀÀي مÀÀن الثانويÀÀة العامÀÀة سÀÀافر لمصÀÀر ودرس بجامعÀÀة القÀÀاهرة2009وتÀÀوفي فÀÀي ايلÀÀول1940 مواليÀÀد ايلÀÀول مÀÀن
جامعÀÀة بغÀÀدادوجامعة الزهر بمصر وتعلم العربية وئاثر بالخوان المسلمين ثم سافر للعراق حيث حصل على البكÀÀالوريوس مÀÀن 

تظÀÀم حÀÀوالي ثلثيÀÀن مليÀÀون عضÀÀو ومسÀÀاند معظهÀÀم بجاكارتÀÀارئيسÀÀا لهيئة علمÀÀاء مسÀÀلميي اندنيسÀÀية الÀÀتي 1974 عÀÀاموصÀÀارمنذ
loi qui aurait autorisé les mariagesمعارضتها لقانون الÀتزاوج مÀÀن اديÀان اخÀرى 1975وجاوة .واعلنت عام 
inter-religieuxكماان ..iدماÀÀدة عنÀÀحة جيÀÀن بصÀÀم يكÀÀب ولÀÀل ابيÀÀعضوا بمركز الصهيوني شمعون بيريس للسلم ومقرها ت 

 متعÀÀددة الحÀÀزاب ففÀÀاز1999رشح للنتخابات الرئاسية لمرض بالقلب وبالعيون  حيث صارت النتخابÀÀات الندونسÀÀية منÀÀذ عÀÀام 
بسبب شعاراته المحافظÀÀة والرجعيÀة الÀÀتي سÀÀاندتها الجمÀاهير السÀلمية الفقيÀÀرة غيÀر انÀÀه فشÀÀل فشÀÀل ذريعÀÀا حيÀÀث تعرضÀÀت البلد

سبح الثقة منه واقالته 2001من ايلول 23لصراعات داخلية وتم انتهامه بالفساد الداري والمالي وقرر البرلمان في 

2001واقالته في تموز 1999الرئيس د,عبد الرحمن وحيد بين تشرين اول 

وتشرين اول2001بين تموز Magawati Socarnoالرئيسة السيدةوخامسا- 
2004,

 وزوجة السيد (سوبجارسو الذي1947 الثاني وهي بنت الرئيس سوكارنو ومن مواليدكانون   
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https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
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https://ar.wikipedia.org/wiki/1936
https://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A_%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A_%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
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 وكانت عضوةبحزب الشعب بالنتحابات الرئاسية فــاز حزبهــا بالمرتبــة الثانيــة بعــد1970توفي عام 
هيئة علماء المسلمين الذين كان يقودهمالرئيس السابق الدكتور الفقيــه عبــد الرحمــن وحيــدحكم

وكــانت نائبــة بحكــم كــون حزبهــا جـاء بالمرتبــة الثانيــة بالنتخابــات وعنــدما قـرر2001 /1999بيـن  
البرلمان سحب الثقة منه فقررت اجـراء انتخابــات رئاسـية جديــدة وفــاز حزبهــا بهــا وصــارت رئيســة
 للجمهورية خلفا له
 

 After serving as vice-president to Abdurrahman Wahid, Megawati became president when
Wahid was removed from office in 2001. She ran for re-election in the 2004 presidential

election 

.هي اول امرئةSusilo Bambang Yudhoyono امام  but was defeatedولم تستطغ الفوز ثانية 
مسلمة بالتاريخ السلمي تصبح رئيسة لكبردولة اسلمية .ولم يسبقها ل بالتاريخ

القديم ول بالحديث والمعاصر حيث لم يسبقها حسب علمي بما يسمى الدول العربية
الفرو اسيوية بهذا الواجب المشرف ال بلقيس ملكة اليمن والمقدونية كليوباترة السابعة
ملكة مصرو والنوبية ملكةتدمر التي توفيت اسيرة برومة والملكة الكاهنة الجزائرية التي

تصدت للملسمين اثناء غزوهم لبلدها واليوبية شجرة الدر التي اغتالها مماليك
السيويين بالقاهرة والسيدة خالدة زوجة الرئيس القتيل البنغلديشي نجيب الرحمن

2001/1996 وتبعها ابنتها السيدة حسينة بين1996/1991التي صارت رئيسة وزراء بين

 بتركية صارتTcheler حيث ادخلت المرئاتان بالسجن بتهم استغلل النفوذ,كما ان السيدة 
هي الخرى رئيسة للوزراء يقابلها انحطاط ونراجع وانحسار وغياب شبه تام لدور المرئة

بالمجتمعات العربية وخاصة بمدن الحجاز مكة والمدينة مركز الرسالة البراهيمية
والمحمدية حيث محرم عليها من قبل الشيوخ الوهابيين حتى ركوب سيارة لوحدها مع

سائق حيث يفسرون السيارة على انها غرفة متنقلة ليصح ان تختلي المرئة لوحدها مع
شخص غريب لنه قد يغتصبها بينما يحرمون عليها حق الحصول على اجازة قيادة سيارة

بوقت تمل يديها ورجليها بالذهب واللماز والحناء وتحمل اخر ماركات الهواتف النقالة
وتستعمل اغلى العطور الفرنسية وتلبس على جسدها السمر اغلى الحرير الصين
وتضع برجليها اغلى الحذية اليطالية واغلى الجلود الروسية وتتكلم انكليزي بلهجة

امريكية على حساب ضعف لغتها العربية ولم يبق لها من السلم غير البرقع السود الذي
هو ليس من السلم بشيئ ومع كل هذا نطلب من ا ان ينصرنا على اعدائنا ونريد ان
يحترمنا العالم الخرالذي يطعمنا ويلبسنا ويستغلنا وينهب ثرواتنا ونحن كالنعامة الغبية 

السيدة مكاواتي سوكارنو سادسة رئيسة لكبر جمهورية اسلمية
2004وتشرين ثاني 2001بين تموز 

 

 وفاز1949  وسبتمبرمواليدسوسيلو بانبانغ يودهونو وسادسا-الرئيس السادس الجنرال 
ا للرئيسة 2004 وسبتمبربالنتخابات في  .ثم أعيد انتخابه في يونيوميجاواتي وسوكارنوبوتري،خلفا

 لفترة رئاوسية ثانية.وتتهمه جمعيات حقوق النسان بانتهاكات لحقوق النسان عندما كان قائدا2009
 .1999للجيش كما  قام بزيارة إلجمهورية تيمور الشرقية من أجل المصالحة والحداث الدموية وسنة 
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 وفاز بالنتخابات في تشرين1961وسابعا-الرئيس السابع جوكو ويدودو مواليد حزيران 

جاكارتامحافظا للعاصمة 2014/2012. وكان بين لفرابوو سوبيانتو،  خلف ا 2014اول  
 رشح2014  انتخاب الرئاسةلعام  ).وفي جاوة الوسطىوقبلها عمدة لمدينة سوراكارتا،(

 من حركة إندونيسيافرابوو سوبيانتوجوكو ويدودو من الحزب الدمقراطي للنضال ضد 
. وحتى الن2014 أكتوبر 20العظمى ,وفاز بالنتخابات واستلم السلطة في 

 ساهمت معظمهاحزبا سياسياعشرين يوجدفيها اكثر - الحزاب باندونيسية XIو
 Parti Réveil National     -2      و  .   Parti démocratique   Indontien-:1 اهمها 2004بئانتخابات عام 

Conscience-5 .وParti de la   Justice et la     P  rospèrete-4و. Unies pour le   D éveloppement-3و
Party   Populaire6  و-Grande   Indonésie Mouvement   Parti. 
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 السياسة و الحزاب ببقية الدول السلمية بئاسية وخاصةChapitre VIالفصل السادس -
بنغلدش واوزبكستان و طاجكستان واذربيجان وتركمانستان وكازخستان وقيرقيزية

 D'autre Pays Asiatiques de majorite musulmaneوغيرها...
•

•

هادول لزالت بغالبيتها تعيش حالت واسعة من الستبداد السياسي وتسلط الحزبا-ان
الواحد وجموريات وراثية قبلت بالنفود السياسي والقتصادي ليس فقط الروسي ثم

السوفياتي ووريثه الروسي بل ايظا بالنفود المريكي الدي طوق كل اسية الوسطى
السلمية بئاتفاقيات ثنائية لست علمية او تقنية اواقتصادية بل عسكرية حيث ان بعضها
وخاصة الدول السلمية التي كانت تابعة للتحاد السوفياتي التي بدلت جلودها وقبلت

بالنفود المريكي القادم من بعيد ليتضاعف النفود فيها وعليها مع بقائها بعيدة عن
الساليب والخطط العصرية والتقدمية والتحررية التي تبنتها ومند ازمان طويلة دول قريبة

منها وخاصة اليابان والصين والهند وماليزية واندونيسية والفليبيين وساعدتها على النهوظ
 محنة ومعضلة المسلمين بعدم فهمهم للسلمصحة.لنهاالشامل قرائة وكتابة وعمل و

كدين مطور ومكمل ووسطي يهتم بالناس الدين هم رموز ا / الخالق المبدع والمصور
والقادر والمنشئ والقاهر .اد ليصح اليمان السلمي وغير السلمي  مع الظلم

والستبداد والستغلل والتخلف والجهل 



الحزاب والحركات السياسية ببعض دول افريقية ذات La Cinquieme Partieالباب الخامس  
الفالبية السلمية :

•

 بالغالب حركات دينية وسياسية تحريرية لمحاربة الستعمار البريطاني والفرنسيهي
والبرتغالي والبلجيكي واللماني واليطالي والذي كان قاسيا حيث حولوهم لعبيد

وباعوهم باسواق القارتين المريكيتتين كما اشرنا وسنشير لهم الحزاب السياسية
باهم الدول السلمية الفريقية ..



 .Nigeriaالسياسة بجمهورية التحادية  Chapitre Iالفصل الول  

1902 )الذي يمر فيها وأطلقته  عام نهر النيجر تمت تسميتها على اسم (-نيجرية التي 1
وهي حدى دول افريقية،إلداري البريطاني،بارون لوغارد )زوجة الفلورا شوالسيدة (

الغربية يحدها من الشرق ج الكامرون ومن الجنوب خليج كينية ومن الشمال ج النيجر
ومن الغرب ج بينين 

 ,,Nigeria

 ولية اضافة37الف كم وهي جمهورية اتحادية (فدرالية) تتكون من 925-مساحتها11و
 ثم حلت محلها مدينة لغوس / ل كوس  ,وكل1991)حتى عام أبوجةللعاصمة التحادية(

ولية مجلس تشريعي (أحادي الغرفة) وحاكم منتخب يعين المجلس التنفيذي. 

250عرقا/ عنصرا بشرياوفيها  350 قم حيث اوستوطنتها500-يعود التاريخ المكتوب لسكانها لعام 111و
لغة ولهجة تتصدرهم النكليزية واهم لغاتها هي 

. يتحدثهابأحرف عربية من اللغات الفروآوسيوية، وتكتب لغة تشادية، الهووساوة لغة -لغة الهدوسية1
وهي اللغة القومية بالنيجر و لغة مليون شخص آخر كلغة ثانية.30 مليون شخص كلغة أولى و50

روسمية بشمال نيجيرية.وجمهورية غانة وجمهورية توجو وجمهورية بنين بالضافة للسودان وتشاد
والكاميرون وبوركينا فاوسو،وأغلبية دول أفريقيةالغربية،وخاصة بين المسلمين.و كان ملوك الهووسة قد

م اعتناقهم الوسلم واعتبروه الدين الروسمي وتعد لغة الهووسا اللغة الثانية بعد1800أعلنوا في عام 
العربية من حيث عدد الناطقين بهابين الدول الفريقية الثنين والخمسين بالضافة لجمهورية الصحراء
الغربية.كما أصدر مجمع الملك السعودي فهد مطبعة لطباعة القرآن بها وتبث الذاعات العالمية مثل

 واذاعة القاهرة برامجا بهذه اللغة.وإذاعة فرنسا الدولية  صوت أمريكة، بي بي وسي

با( الفلنية ) 2و نيجيرية في جمهوريات لغة روسمية. وهي الصحراء الكبرىتستخدم جنوب -لغة يوورو
،التي صدر مواطنيها ( عندما تاجروا بهم البرتغاليونالبرازيل. وبعض جاليات ووسيراليون، وتوغو وبنين

) وفي كوبة التي اخذلها البرتغاليون رقيقا من هذه البلدان وهم منLukumiكرقيق ويعرفون باوسم (
.النيجيرية والكونغوليةللغة ا) وتعتبر الفلنية من اللغات البنوية الكونغولية المتفرعة Nagoقبل (جالية 

. لغة نغمية مليون شخص.منم شعب يوربة وهي 22ويستخدمها اليوم أكثر من 

 2,5 /لغة التيفو 3,5 /لغة اليبيبيوو 4 /لغة الكانوري و10 /لغة اليجاوو 18/لغة اليكابو-اضافة الى 3و

05ولغة كانوري/05 / اليبوولغة 1ولغة الكانورية/

دخلها الوسلم وسلميا عن طريق التجار والدعاة القادمين من موريتانية  -في القرن الثالث عشر 1Vو

171وهي اكبر جمهورية اسلمية بئافريقية من حيث عدد السكان حيث يقطنها اكثر من 
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60 نمطا من الديانة،يشكل المسلمون منهم / 150،وفيها 2015مليون وفقا لتقرير عام 
 ولية تتألف منها التحاد النيجيري36أصل   وليةشمالية وشرقية من19 في 95ويمثلون /

 اغلبهم من السنة المالكيين مع وجود اقلية من الشيعة والصوفية،والحمدية.،وهناك
أعداد كبيرة من المسلمين والمسيحيين بوسط البلد والعاصمة التحادية.وفي (يوري
لند)  غربا فهنالك نسبة متقاربةبين المسلمين والمسيحيين،فيما يتركز المسيحيون

 تابعين42 منهم/40بالمناطق الجنوبية الشرقية ومنطقة دلتا النيجروهم بنسبة /
يتبعون ديانات أخرى1 كاثوليك و/26بروتستانت و /32للكنيسة النكليزية و/

 الوطنيأبوجامسجد 

توو  او  -مملكة Vو كو تأوسست بشمال نيجيرية وضمت1902 / 1804 بين ) السلميةSocotoo (صو
 بظل إدارةالسودان،ووساعدت بتوحيد القبائل والممالك بغرب المام مالك مذهبثلثين إمارة اعتمدت 

 بن عثمان بن صالح بن هارون بن عثمان بن محمد الملقب بـ(فـوودويي)واحدة.حيث ركزمؤوسسها
ـلو ولد عام كل ران بن بوب بابا بن مووسى جل بل بن أيوب بن ماوس  من ب  بن محمد وسا طل بن جل رن محمد غل

،شمال نيجيرية،ونشأ بأوسرةGobir التابعة لمملكة غوبر Degelهجري بقرية طق ل 1169م/1754
 /  من علمائه كانوا بينالجداد و الباء والعمام.ويلق ب بـأمير المؤمنين،وشيخ85متدينة حيث أن 

الوسلم،وشيخل الـقادريو،مجد د الدين،والمام،والخليفة,
 ,,,والده الشيخ محمد فودي أخذ عنه القرآن ووالدته حواء بنت محمد بن عثمان. وجدتهومن معلميه

،أخذ عنه بعضا من النحو رقية بنت العالم محمد بن وسعد. والشيخ عثمان المعروف بب دول الكاباو ي 
ـدا:أخذ عنه بعضا من تفسير (اللفية)،لبن مالك.وخاله الشيخ عثمان ـمــا والشيخ عبد الرحمن بن حا

بن المين :أخذ عنه تفسير المختصر للفقيه للخليل بن إوسحاق المالكي المصري.والشيخ العلمة أبو
المانة جبريل بن عمرفسر له بعضا من،الصحاح الستة،وفقه المذاهب الربعة،والشمائل للمام

الترمذي،و الموطأ للمام مالك،والجامع الصغير لجلل الدين السيوطي،وكتاب الشفا للقاضي عياض
اليحصبي،ودلئل الخيرات للشيخ محمد بن وسليمان الجزولي و الشيخ أبي الحسن الشاذلي

القادري،وألبسه العمامة الصوفية القادرية لسنده المتصل للشيخ عبد القادر الجيلني.وابن خاله
الشيخ أحمد بن محمد أخذ عنه التفسير. والشيخ هاشم الزنفري:وسمع منه بعضا من تفسير القرآن

:أخذ عنه بعضا من علم الحديث  بخاري،للوعمه الشيخ الحاج محمد بن راج بن مودبو

الشيخ محمد وسعد:وهو أكبرهم،تعلم القرآن،وقرأ النحو والتصريف وفسر القرآن والحديث،وابناؤه .
ومن تلميذه كل من أخيه محمد بللو،أخذ عنه النحو بخلصة ابن مالك (اللفية)،حتى انتهى لباب

جمع التكسير،وكان يفسر القرآن بشهر رمضان والشيخ عبد القادر.والشيخ علي الشاذلي.والشيخ
وابنتيه العلمتينأبوبكر.والشيخ محمد البخاري.والشيخ عمر والشيخ محمد حاج.والشيخ الحسن.

أسماء.وخديجة. 

. كل من الشيخ عمر الكموني،صاحبه التقي الرضي،والصوفي.والشارات السنية،ومن وزراؤه
والعبارات الجميلة،صحبه وآزره وخدمه،وشقيقه الشيخ أبو محمد عبد ا بن فودي،صاروزيره الول و

:إمام المسجد،والقضاءواوستشهد بـ(ننشو) الشيخ محمد ثنبل

ومن مؤلفات.عثمان بن محمد الملقب بـ(فـوودويي) ,, حيث الف اكثر من مائة كراس
اتباع السنة وترك البدعة. وإرشادات فقهية.وأرشاد الخوان إلىتفسيري ووعظي ضعير منها ,, 

أحكام خروج النسوان.ورشاد السالك الرباني إلى أحوال عبد القادر الجيلني.وإرشاد العباد إلى أهم
مسائل الجهاد.وأصول الدين.والشريعة. وأصول الولية وإعداد الدعاة. وإقتباس العلم. وا إن دار تريم

فيداج دورما (قصيدة باللغة الفلنية)..وبيان البدع الشيطانية التى أحدثها الناس بأبواب الملةالوسلمية
وبيان وجوب الهجرة على العباد وبيان نصب المام وإقامة الجهاد.وتبصرة المبتدئ وتذكرة المنتهي.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1804
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%AC%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:AbujaNationalMosque.jpg


.وتحذير أهل اليمان من التشبيه بأهل الكفر والعصيان. وتحذير الخوان من المهدية الموعودة آخر
الزمان. وتمييز المسلمين من الكافرين.وتنبيه الغافلين على حكم تاريخ الدنيا.وحقيقة اليمان

والوسلم.والسلسل الذهبية للسادة الصوفية. والسلوسل القادرية. وعلوم المعاملة. و.الفرق بين
علم أصول الدين وبيان علم الكلم.و بين ولية أهل الوسلم وولية أهل الكفر.وقواعد الصلة. وكتاب

الداب.وكتاب التفرقة بين الوعاظ المهتدين و الوعاظ المذمومين.و.كتاب الفرق.ونصائح المة المحمدية
لبيان الفرق الشيطانية التى ظهرت في بلدنا السودانية. ونصيحة أهل الزمان لهل السودان من

العراب والعجام في جميع البلدان.

  لم يتاثر بدعوة محمد عبدوالشيخ عثمان بن محمد الملقب بـ(فـوودويي)( سوكوتو ) 
 عاما حيث انه قضى تسع عشرة وسنة13عبد الوهاب لنه توفي قبل ان يلد عبد الوهاب في 

هـ-اي أن ه كان بلحرمين منذ عام (1207م/1793بمكة والمدينة ورجع لمدينة أقدس عام 
 قام19وفي أوائل القرن الـ) عاما ,32 إلى 30هـ)،وبقي لظهورلدعوة ابن عبد الوهاب (1188

 لتجديد الوسلم.وتمكن مع أخيه عبد ا توحيد (إماراتالجهادالشيخ (عثمان بن فوديو برفع لواء 
 احتفل مسلموا نيجيرية2004)عاما وفي يونيو 63هـ، عن 1232م 1817الهووسة ) وتوفي عام 

 لميلد وسوكوتو .200بالذكرى الـ

  الذي تدهورت أحوال البلد بعهده المر الذي وسهلوخلفه ابنه الشيخ المام محمد بدللو 
.م1902للوستعمار البريطاني الوستيلء عليها عام 

إمبراطورية كانيم/ غانم بين نهاية القرون الحادي ونهاية الرابع عشر وسيطرت علىى نيجيرية ( Vو
 (

 احتل نيجيرية البرتغاليون 1861/1851بين -VIو

صارت مدينة لغوس1861 احتلتها بريطانية احتلل مباشرا .ففي عام 1960/1861-بين V1Iو
مسعمرة لبريطانية التي بدأت تحارب الرق وتعزز تصدير زيت النخيل بالمنطقة بدلا منه واعترفت القوى

،لبريطاينة اخضاع جنوب نيجرية.واحتكررجل أعمال بريطاني التجارة1885الوروبية بمؤتمر برلين عام 
 على ترخيص بريطانيةRoyal Niger Companyحصلت شركته 1886على طول نهر النيجر .وفي عام 

للهيمنة السياوسية والتجارية.حيث ركزت بريطانية على اوستغلل المواد الخام والمعادن والمواد
1890الغذائية الهامة للتنمية الصناعية الغربية.وتصدير المحاصيل الوستوائية الى نيجيرية ،وفي عام 
بنت شبكة وسكك حديدية وطرق عسكرية وإدخال الجنيه الوسترليني باعتباره ووسيلة للتبادل

،تم اوستبدال1900وتشجيع تصدير القصدير،والقطن والكاكاو والفول السوداني،وزيت النخيل. وفي عام 
 منالقوات البريطانيةنفوذ الشركة البريطانية ب(نظام من المحميات) من الجنوب،ووسرعان ما تمك نت 

غزو الوليات المسلمة بالشمال. 

صاريديرها حاكم عام بريطاني ومعه كوادر ادارية ومالية وعسكرية وبدلوا مؤوسسات1914وفي عام 
الحكم القبلي بهيئات محلية جديدة تتمتع بصلحيات وتمثيل محدودين.فنظم النيجيريون وسريعاا

الحزاب السياوسية لكتساب حقوق  أكبر. 

وبعيد الحرب العالمية الثانية منحت بريطانية صلحيات تدريجية والحكم الذاتيلبعض الشخصيات
 تمكنت شركة النيجر البريطانية من حصول على امتياز اوستغلل ثروات1950وفي عام النيجيرية  

 تحت وسلطة الحكومة1900نيجيرية عندما كانت تحت إدارة السير (جورج تاوبمان )وصارت عام 
 وتحتل المرتبة الثامنة بقائمة أهمللنفطتعد نيجيرية من أهم الدول الفريقية المنتجة والبريطانية،

 يبلغ الحتياطي2001الدول المصدرة للنفط على المستوى العالمي. وبحسب تقديرات أوبك لعام 
4.5 مليار برميل،في حين يبلغ حجم الحتياطي من الغاز الطبيعي 31 /.27النفطي فيها بين 

3 ألف برميل فقط يوميا، وتصدر .300 إلى 250تريليونات قدم مكعب.وتستهلك من بترولها ما بين 
من ميزانية65 أهم مستورد للنفط النيجيري.ويشكل /الوليات المتحدةمليون برميل يوميا. وتعتبر 

. وتتركز معظمغاز مسال. مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعي على هيئة 8الدولة وتصدريوميا 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/2001
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1902
https://ar.wikipedia.org/wiki/2004
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF


حقول النفط النيجيرية بمنطقة دلتا النيجر جنوب وووسط البلد وتحتل نيجيريا مركزاا متقدمـاا بين الدول
،وزيت ولب النخيل، والفول السوداني والمطاط. و الفاصولية والمنيهوت،والذرة الشاميةللكاكاوالمنتجة 

،والذرة البيضاء،والرز والدخن،واليام والقطن،كما يربـي المزارعون بكل أنحاء نيجيريا المعز، والغنام.
،ومختلف أنواع الحياء البحريةالروبيانفيما تربى البقار بشمال البلد،بينما يقوم صيادو الوسماك بصيد 

الخرى الصالحة للطعام.ويبلغ متووسط مساحة المزرعة الواحدة فيهاهكتاراا واحداا.ول يزال الفلحون
يستخدمون  ألدوات والووسائل القديمة بالزراعة،مع مساعدات حكومية بسيطة لتوزيع الوسمدة،

ومبيدات الحشرية،وأنواع جديدة من البذور

 تشرين1 تمت اولى انتخابات برلمانية و اوستقلل نيجيرية الروسمي في 1959-في عام VIIIو
.وفي العام الذي تله جرى اوستفتاء حول مصير (إقليم الكاميرون الغربي)1960الول/أكتوبر من العام 

الذي كان جزءاا من الكاميرون الخاضع للهيمنة اللمانية قبل الحرب العالمية الولى؛واقتسمته كل من
بريطانية وفرنسة بعيد الحرب واختار القسم الشمالي من القليم الخاضع لبريطانية النضمام لنيجيرية

أما القسم الجنوبي فاختار النضمام لمنطقة التي كانت تحت الوصاية الفرنسية،فشكل جمهورية
 الفدرالية. الكاميرون

,معالوليات المتحدةاوستقلت جمهورية اتحادية على غرار 1960 الول من تشرين اول عام -فيX1و
وسلطة تنفيذية تمارس من قبل الرئيس.ويتم انتخابه بالقتراع الشعبي لفترتين مدة كل منهما أربع

 شيخا109مقعدا والشيوخ من 360مجلسي النواب يتكون من والسلطة التشريعية تتكون من وسنوات.
ويسميانويتم انتخابهم جميعهم بالقتراع الشعبي لمدتها أربع وسنوات. أبوجامع ثلثة أعضاء العاصمة 

.غير انها لم تحظا وسوى بست وسنوات من الحكم الدمقراطي قبل أن تغرق بثلثةالجمعية الوطنية
عقود من الدكتاتورية العسكرية تخل لتها فترة قصيرة من الهدوء.وعادت النتخابات رئاوسية وبرلمانية

 2015 و2011 و2007 و2003 و1999بلعوام، 

 مقعدا بمجلس النواب223تئاسس حزب التحاد الفدرالي حصل على 1962وفي عام 
 على التوالي)ذو توجهات اسلمية على طريقة70 مقعدابمجلس الشيوخ / 76 و 62اي /

احدى المذا هب السنية المحافظة (الرجعية المسمى ( القادرية نسبة للشيخ عبد القادر
Zamfara Saniالكيلني / الجيلني الهندي الباكستاني الصل والمدفون ببغداد ) برئاسة 

وبقي حزبا طائفيا اكثر منه وطنيا  Les Tributs d' Houssaوانتشر بين قبائل الهوسة 

 مقعدا بمجلس النواب 96وحزب الشعب الدمقراطي المعارض لديه 
. مع وجود عشرين حزب ظعيف25وبمجلس الشيوخ / 27اي /

تعاقب علي حكمها عدة رؤوساء اغلبهم جنرالت فرضوا- رؤساء جمهورية نيجيرية ,,Xو
انفسهم بالتئامر والقتتال فيما بينهم مع بقائهم متخادنين من النفوذ اليرو امريكي والصهيوني الذي
تمثله الشركات النفطية الكبرى التي تستحوذ ببلدهم كما بدول نفطية عربية واوسلمية اخرى على
ثروات البلد وتتحكم بمقدراتها الفتصادية والسياوسية والثقافية التي ليردعها صلواة الجوامع والكنائس

بل الحرية والدمقراطية المتساوية وكان ممن حكموا وتحكموا بهذه الجمهورية حتى الن كل من 

 وحكم كئاول رئيس1996 / 1904 عاش بين Nnamdi Azikiwe اول-الرئيس الجنرال 
 حيث كانت نيجيريىة تابعة للتاج البريطاني وملكتها اليزابث1966/1963لنيجيرية بين 

انظمت منظمة الوحدة الفريقية 1963وفي عام الثانية 

برئاوسةالجنرالت (اجوبي وايراونسي وجون )1975/1966وثانيا-الحكم العسكري بين 
) الحاكم العسكري لمقاطعة اقليم بيافرةAjouko الكولونيل ( قرر1970 ويناير 1967 اذار 30وفي 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nnamdi_Azikiwe
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%AC%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%83%D8%A7%D9%88


Biavra مبررا فعلته لسيطرة أبناء القليم الشمالي على الحكم وهو عن الدولة  الواقعة شرق البلد
يمثل تراجعا عن الطابع التحادي للدولة.ووساندته الجمعية الوستشارية لقليم الشرق مما يعتبر

اعترافا لحالة النفصال التي صارت وكئانها واقعا خاصة بعد اصدرت ارادة مراوسيم مالية خاصة بجمع
اليرادات لحكومة الشرق فقط ووقف توريد الموال للحكومة التحادية عدى روسوم البترول وتل ذلك
محاولت عديدة للسلم أبرزها جرى في غانا ولكن الكولونيل اوجوكوو رفض مبدأ الفيدرالية وطالب
بتطبيق( مبدأ الكونفيدرالية ) الذي ييشبه الحكم الذاتي الذي يتمتع باوستقلل اداري ومالي وبعيد
فشل المفاوضات احتدم الصراع والحرب بين الشمال الوسلمي والشرقي المسيحي جعل الحرب
أمرا واقعا حيث امر الجنرالت( اجوبي وايراونسي وجون)القوات التحادية بشن هجوم على اقليم
بيافره المنشق وقام الوسطول الفيدرالي بحصار الجنوب.فردت حركة بيافرا على الهجوم بتووسيع

القتال لخارج حدود القليم تحت شعار (التحرير الكامل نيجيرية).وقامت بحركة معاكسة وعبرت نهر
 وسبتمبر20 أغسطس و 8النيجر واوستولت على إقليم الغرب الووسط ووسيطرت على عاصمته بين 

 وغزت باقى مناطق الغرب الووسط لمنع الحكومة التحادية لشن هجوم عليها ومحاولة كسب1967
تعاطف (قبائل اليبو ) وبناء علقة تحالف مع القليم الغربي ضد القليم الشمالي الخاضع للحكومة
المركزية. غير ان تطوارات الحرب صارت لحقا بصالح الحكومة التحادية حيث وسيطر الجيش عاصمة

.وتقدمت نحو الجبهات الجنوبية واوستولت على دلتا نهر النيجر.واوستمر1967بيافرة في أكتوبر 
الوستيلء على تصفيتهم1970القتالوتمت محاصرة النفصاليون بمناطق ضيقة إلى أن تم في يناير 

بمشاركة عدة دول افريقية منها المغرب 

 وصار رئيس الحكومة الفدرالية عام1938وثالثا الرئيس الجنرال مرتضى محمد مواليد عام 
،بوكا سوكا ديمكا بمحاولة انقلب فاشلة بقيادة المقدم 1976 شباط  13 واغتياله في 1975

1971وفي عام عندما تعرضت سيارته لهجوم أثناء توجهه لمكتبه بثكنة دودان في لغوس.
 لمنظمة المؤتمر السلمي1974انظمت لمنظمة الدول المصدرة للنفط اوبك وفي عام 

تئاسست جمعية بنيجيرية سمت نفسها (جمعية تصحيح البدع والعودة1978وفي عام 
'La Société pour l' Éradication Innovations et le Rétablissement de lللصالة السلمية ) 

Originalité برئاسة الشيخ Abu Baker Gumi م و خلفه يعقوب1992/ 1922 عاش بين
 الشماليتين CadounaوGanoموسى الذي له نفوذبمقاطعتي 

Ibrahim  EL Zakzakyبقيادة الشيخ Yann S chiaكما تئاسست حركة اسلمية جديدة باسم  
1994منتهجة هي الخرى نهجا متطرفا تجاه المذاهب والديان الخرى وتعرضت عام 

 الذي شكل ما اسماه حركة اليقظة السلميةAbu Baker Mujahidلنشقاق قاده الشيخ 
. فضعفت جركة495 و 365 /انظر القاموس الدولي السلمي صLe M R Iبنيجيرية 

Yann S chia و تعرض زعيمهاbrahim EL Zakzaky م 1998/ 1996 للعتقال بين

1983واسقاطه عام 1981 وحكم بين 1925مواليد  Shehu Shagariورابعا-الرئيس الجنرال

بانقلب عسكري 

1985/1983بين  Muhammadu Buhariوخامسا-الرئيس الجنرال 

1999/1985 بين Commission Militaireفترة اللجنةالعسكرية  وسادسا-
وحكم خللها بالتتابع المضطرب كل من

,,1993/ 1985 حكم بين le Gneral,Brahim,Babangid-الرئيس  1

 شمال نيجيرية من قبيلةكانو بمدينة 1943 مواليد  Sani Abécha الرئيس الجنرال-2و
 بكليية التدريب العسكري في1962(الكانوري)، ودرس بمدارس كانو قبل أن يلتحق عام 

  وعمل بمدرسةالمملكة المتحدة حصل على بعثة تدريبية  في 1963/1962  وبين كادونا
،وحصل على1967 التي بدأت في الحرب الهلية النيجيريةوقاتل في .1971 /1966المشاة عام 
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وسافر إلى1982.وفي عام 1976وحضر دورة قيادة الركان بكلية جاجي عام 1975رتبة عقيد عام 
1983 لدراوسة الخطط الدفاعية وكان ضمن المجموعة التي قامت عام بالوليات المتحدة كاليفورنيا

ا ومنحوه رتبة لواء.وصار محمد بخاري ) ونصبو الجنرال (شيخو شاجاريبانقلب ضد الرئيس (  S )حاكما
ani Abécha تنصيبمحمد بخاري وبإزاحة الجنرال 1985عضوا بالمجلس العسكري وساهم عام 

 رئيس هيئة الركان ثم وزير الدفاع في أغسطسSani Abécha )فصار إبراهيم بابانقيدا(الجنرال 
،استلم الحكم وألقى خطابا لخيص فيه1993وفي فبراير  .,فريق أول.وحصل على رتبة 1990

التزام الحكومة العسكرية بإنهاء الحكم العسكري والتوجه للصلح الدمقراطي والسماح
 )إبراهيم بابانقيداساهم بها الرئيس (الجنرال 1993بإجراء انتخابات حرية في في يونيو 

ح المدني فاز بالغلبية،فلم يعترفبهامسعود أبيولالذي إتضح له بان رجل العمال   المرشي
فحدث فوضى سياسية  النيجيري، المر الذي سهل على (الجنرال ساني أباتشا ) قيادة

 بينما كان إبراهيم بابنغيدا يستعد1993 واستولى على الحكم في نوفمبر انقلبا عسكريا
لتولي زمام الحكومة وبالتالي لم يتم انتقال السلطة للمرشح المدني مسعود ابيول،بل

ا عام ا للقوات المسلحة  ا للدولة وقائد  والغى المؤوسساتصار الجنرال ساني أباتشا رئيس 
الدمقراطية المدنية  واوستبدل مسئولي الحكومة المنتخبين بكبار الضب اط الذين كانوا جميعا أعضاء

المجلس الحاكم من كبار ضب اط الجيش، حيث عين جميع حكام الوليات من كبار ضباط الجيش ولم
يبق حاكما مدنيا واحدا.ومنع الحزاب السياوسية الغير روسمية أو أي  شكل من أشكال المعارضة

،وكذلك رئيس الدولة السابق1998السياوسية.واعتقل مسعود أبيول الذي مات في السجن في يوليو 
 الذي نف ذ به حكمكين وسارو ويوا بالضافة لختصاصي بشئون البيئة الصحفي أولووسيجون أوباوسانجو

،مع ثمانية من رفاقه الذين اعترضوا على وسياوسات الحكومة النفطية وفي عام1995العدام عام 
ياوسر عرفات عند زيارته لنيجيرية،و الزعيم الفلسطيني البابا يوحنا بولس الثاني،اوستقبل أباتشا 1998

قل انه مات مسموما ودفن الجنرال أباتشا دفنااو،1998 يونيو 8وتوفي أباتشا بشكل مفاجئ في 
إوسلمياا بمنزله بمدينة كانو شمال نيجيرية تاركا زوجته ووستة أولد وثلث بنات.

 الذي كان يشغل رئاسة1942 مواليدعام Abdulsalami Abubakarوسابعا-الرئيس الجنرال  
نيجيرة بتزكية من المجلس العسكري لملئ الفراغهيئة الركان و تولى منصب رئيس 

 بعيد وفاته. ومنساني أباتشا.خلفا الى 1999 و مايو 1998 بين يونيو الرئاسي وحكم 
واقرر مبدئا1999أبرز ما يميز عهده الدستور الجديد للبلد،الذي تم إقراره في  مايو 

  بذكرى الفترة الدمقراطية بعهد مايو29النتخابات المتعددة الحزاب.وتحتفل نيجيريةفي 
بعد سنين من الحكم العسكريLe Général Olusegun Obasanjoالرئيس  

الرئيس عبد السلم ابو بكر

2007و مايس 1976 حكم لدورتين بين حزيران  Olusegun Obasanjoوثامنا-الرئيس الجنرال

. وانضم للجيش عامأوغون بولية أبيوكوتابمقاطعة  .1937ام عولد .اليوروبا،من قبائل مسيحي
Le Parte  Démocratique     Populaire Negerien حزبوساهم بتئاسيس وترئاس كجندي 1958

وهو ذو شعارات د مقراطية واشتراكية مقنعة كما هي شعارات حزب البعث العربي
الشتركي بكل من سورية والعراق والتحاد الشتراكي بعهد عبد الناصر وخليفته الحزب

الوطني بمصر بعهد كل من السادات ومبارك وجبهة التحرير الجزائرية ولذلك صارهذا
Iالحزب ( غير الدمقراطي وغير الشتراكي عضوا مرحبا به بمنظمة الشتراكية الدولية  

Internationalisme Socialiste  ورشح1919وهي ذات طابع ماسوني منذ نشئاتها عام 
Le Général Olusegun Obasanjo بالنتحابات الرئاسيةبنيسان عام عن الحزب الدمقراطي

 من اعضاء109/76) و 360/223 من اعضاء محلس النواب (55 وحصل على /2003
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 تشرين اولو 1976  فبرايرصار رئيسا للحمهورية كحاكم عسكري بينمجلس الشيوخ و
على الرغم من النتقادات2007  حتى عام 62اعيد انتخابه بنسبة /1999،وفي عام 1979

.أدو أودو أوتاو يسكن حالياا في منطقة التي وجهت له على انه اجرى عمليات غش 

،جورج بوش   اولووسيجون اوباوسانجو,الرئيس 

 عامعلى الحياة السياسيةفي Le Parti  Démocratique   Populaire Negerienوهيمن حزب
كما فار 2001ئاسة الجمهورية وحكم حتى  برUmaru Yar'Adua فاز مرشجه الجنرال  2007

2010 ووفاته  بمايس 2007 بين حزيران Umar Yaradouمرشح الحزب الدمقراطي الحنرال

وينتمي1957من مواليد.2011منذ نيسان Goodluck Jonathanوتاسعا الرئيس ( المنتخب ) 
 تسلمه الحكم واقسم على انه سيعمل على اجراءلنفس الحزب الدمقراطي ووعد عند

غير انه لم يستطع اي يفعلومحاربة الفساداصلحات سياسية وادارية وثفافية وصحية  
اي من الوعود والبرامج التي تحتاجها البلد التي تمر الن بمرحلة عصيبة من تاريجها

الجتماعي والتاريخي والسياسي حيث  تتعرض لنشقاق وانقسام بين الشمال والجنوب
كما حصل للسودان وقد يحصل لدول عربية واسلمية اخرى بسبب عدم قدرات السلطات
والمؤسسات السلمية خاصة على التعايش والتكيف مع مذاهب واديان اخرى تعايشها

وتتنافس معها على النتشار والمشاركة ليس فقط بالسلطات السياسية بل والجتماعية
.

,Le PresidentGoodluck  Jonathan

في قرية صغيرة (دورا)، بولية كاتسينا 1942وعاشرا-الرئيس الجنرال محمد بخاري .مواليد  
ببريطانيا بالجيش ثم درس الفنون العسكرية 1961.والتحق عام تشاد قرب الحدود مع نيجيريةشمال 

  أطاح1983 عام انقلباوقاد  جنرال 1980وعند عودته تقلد مناصب عسكرية إذ تم تعيينه عام 
  أطاح به الجنرال1985 أغسطس 27،و في شيخو شاجاريبالرئيس المدني المنتخب 

 رشح محمد بخاري عن حزب المعارضة لنتخابات2015وفي ابريل  بانقلب آخر.إبراهيم بابنجيدا
غودلك جوناثانالرئاوسةوفاز فوزا كبيرا ضد منافسه الرئيس المنتهية وليته 

 صار اكبرناتج2014 لعام المحلي الجماليوبقيت نيجيرية فقيرة على الرغم من ناتجها 
محلي لدول افريقية عديدة حيث تجاوزتكل من دولة جنوب افريقية ومصر والجزائر

الكثر نموا اقتصاديا معاصرا على26 مليار دولر لتصبح الدولة ال 500والكامرون حيث بلغ 
ومع ذلك تعاني 2012 لعام 8بالمقارنة مع /11الرغم من ان الدين العام بلغ فيها /

كمعظم الجمهوريات الفريقية ذات الغالبية السلمية ومنها تشاد ومالي والنيجر وغيرها.
مما يوحي بان مستقبل السلم بافريقية هو الخر كما بئاسية مهدد بالختناق  
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وتعني بلغة الهوسة منع التعليمBoko Haram  جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد-XIو
وانماط العيش على النمط و الطريقة الحديثة التي تسميها على انها ايرو امريكية وتدعو
لما تسميه التعليم الملئي والصوفي وفقا لما تسميه الخلف الصالح وتدعو لما تسميه
تطبيق الشريعة السلمية على كل نيجرية بما فيها المقاطعات التي يقطنها مواطنون

 على يدي ( محمد يوسف) الذي قتل عام2008مسيحيون  تئاسست في كانون الثاني 
 بمدينة يوبي شمال وشرق نيجرية حيث قبائل2014و(ابو بكر شكاو )قتل عام 2009

الهوسة ,على انها حماعات دينية قسرية وقمعية رجعية متطرفة تدعوا للغاء  المذاهب
والديان الخرى وتدعي كما تدعي منظمات رجعية اسلمية اخرى بالعديد من الدول

العربية والسلمية ومنها القاعدة وداعش والنصرة والحزاب السلمية السنية والشيعية
على انها تمثل السلم الذي يعتمد اصل على التسامح والتكامل والتعايش والتضامن

والتكافل والسلم وليس على الفرقة والقتتال 
The group had been linked to al-Qaeda and in 2014 expressed support for the Islamic State of

Iraq and the Levant ,

 بمقتل اكثرمن خمسة الف مواطن2014/2009وساهمت هذه الحركة المشبوهة بين 
 اختطفت مائتين وخمسة2014نيجيري ونيجيرية معظمهم من المسيحيين وفي نيسان 

وسبعين تلميذة وطالبة من مدرسة مسيحية لزالت تبيع بعضهن باسواق النحاسة
وشردت اكثر من نصف مليون مواطن من بيوتهم مما سهل للعلم اليرو امريكي

والصهيوني ان يعتبر ذلك فعل اسلميا مدانا مثلما يدين المسلمون الصور الكاريكاتورية
ضد بعض رموزه الدينية 

شعار منظمة بوكو حرام النيجيرية يربط بين السلم والقوة وليس بينه وبين العلم 

وقتل بدوره في اب2014 ابو بكر شيكاوتسلم قيادة الحركة بعيد مقتل محمد يوسف عام 
2014
اعلنت حركة بوكو حرام ببيان صوتي على التويترمبايعتها لبي بكر2015 مايس 8وفي

ابينعلن بيعتنا للخليفة  (البغدادي رئيس مايسمى دولة العراق والشام السلميةجاء فيها
تنظيم الدولة الوسلميةقبل  2015 مارس   12وفي .العسر واليسربوسنسمع ونطيع و ،بكر البغدادي

.ولية غرب افريقيةل، وغيرت الحركة اوسمها بوكو حرامركةحبيعة 
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 le Sénégal السياسة بجمهورية  Chapitre IIالفصل الثاني 

-جمهورية السنغال احدى دول افريقية الغربية وسميت على اسم نهر السيغال الذي1
ينبع من فوتا جالون بجمهورية غينية ويحديها من الشرق والشمال حيث يشكل حدودها

موريتانية من من الغرب،وجمهورية المحيط الطلسيمع جمهورية موريتانية كما يحدها 
 من الشرق وجمهوريتي غينية وغينية بيساو من الجنوب وتحيطماليالشمال وجمهورية 

السنغال من الشمال والشرق والجنوب بجمهورية غامبية أي من الشمال والشرق
نهروالجنوب،ما عدا شاطئ غامبية القصير على المحيط الطلسي. ومن أنهارها الخرى  

 ونهر غامبية كازامنس

 ومناخها مداري مع موسمين:موسم الجفاف و المطار.2الف كم197-مساحتها 11و
 م.581وأراضيها سهلية بشكل عام وترتفع قليل بالجنوب الشرقي حيثيبلغ أقصى ارتفاع 

داكار.كما تنتج اسماكا محيطية  وعاصمتها وتراب الحديد الفووسفاتوفيها منتجات طبيعية مثل 
 ميل عن وساحل300حيث تبعد تقع على شبه جزيرة الرأس الخضر بأقصى غرب أفريقية 

 مقرا لنشطة تجارية،لمنتجات1960/1988الطلسي للسنيغال وكانت خلل الحقبة الوستعمارية بين 
افريقية الغربية لفرنسة والمنتجات الفرنسية خاصة لها حيث كانت مدينة ( وسانت لويس التاوسع  )

Afriqueملك فرنسة هي مقر الحاكم العسكر يالفرنس يالعام  لكل دول غرب افريقية الفرنسية 
Occidentale Francaise داكار عاصمة  لجمهورية السنغال بعيد1960، قبل قبل ان تصبح عام 
اوستقللها عن فرنسة.

 

 منهم يعيشون بالمناطق42. مليون نسمة. يعيش / 14 عدد سكانها حوالي 111و
 كمم بالغرب الوسط، وتنخفض إلى/77الريفية.حيث ان كثافة السكن خارج المدن /

كمم بالشرق الجاف.2

-في بداية القرن الحادي عشر الميلدي دخلها السلم من موريتانية بواسطة دعاة1Vو
) التي تقطن منذ القدم بجمهوريةصنهاجةمع ال قبيلة البربرية المعروفة بئاسم (

نشرت نفوذها على بعض مناطق شمال افريقية وخاصة بالجزائر ويشكلموريتانيةو
 يتبعون أديان محلية 1مسيحيين و/4و /95المسلمون /

 وباول وكايور والو بالقرن الرابع عشر ببمقاطعات/ وليات  إمبراطورية الولف- Vو

 

 بالشمال الشرقي من السنغال اوسم لشعب كبير من (قبائل الحامية)Tukuror مملكة تكرور-VIو
 تزيد عن مساحةالمحيط الطلسي لسواحل السودانأوسس مملكة أفريقية قديمة امتدت من غرب 

والسنغال موريتانيةشبه الجزيرة العربية والعراق ودول الشام معا.وضمت ما يعرف اليوم بجمهوريات 
 في السودان ويذهب بعض المؤرخين ،خاصةدارفور وصول لحدود وتشاد نيجرية والنيجرو ومالي

 الحالي وكانت عاصمة مملكة التكرور. نهر السنغالالعرب،إلى إن اوسم تكرور هو اوسم لمدينة على 

 المغربية وإن مملكة التكروروسلووصف المؤرخ (القلقشندي )مدينة تكرور بإنها أكبر من مدينة 
الصوف (شمال إفريقيا) المغرب القصىتشتمل على أربعة عشر إقليما وان أكثر ما يجلبه لها تجار 
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(الذهب الخالص) ويدل هذا الوصف على الغنى الذيالتبر وأكثر ما يشترونه منها هو والخرز والنحاس
تمتعت به تلك المملكة.فحتى اليوم،ل تزال الكثير من دول تلك المناطق تلصنف بين أكبر منتجي

الذهب بالعالم.ولشك إن الذهب الوفير بهذه البلدان كان من الوسباب الرئيسية لقدوم المستعمر
 ينتمي لمملكةلغرب أفريقيةالوربي الذي نهب خيرات أفريقية.وعبر العصور عديدة كل من ينتمي 

 ربما نسبة للتكرار وهي كلمة عربية انطبق معناها على التكروريين،والتكروريالتكرور ويسمى ب
تتفق المصادر التاريخية العربية والغربية على تسمية جزء من شعوب غرب إفريقيا بالتكرور وان كانت

المصادر العربية خاصة الحديثة منها تنسب كل وسكان غرب إفريقيا للتكرور.

وارديابيم/ القرن الخامس الهجري بعهد الملك ( 1030وكانت بأوج قوتها حين دخلها الوسلم عام 
حيث دخلها طواعيةشمال أفريقية. على يدي تجار ودعاة مسلين من م1040الذي توفي عام 

وباختيار أهلها.الذين اوسلموا عندما اوسلم ملكهم ( وارديابي ) ومعه الطبقة الروستقراطية ورجال
الدولة والعلماء فع الوسلم كافة أرجاء المملكة لن الشعوب على اديان ملوكعا وحامها واباطرتها .

وبإوسلم ملكها وارديابي،زادت قوة مملكة التكرور بالنصف الول من القرن الخامس الهجري وبسطت
نفوذها على مناطق اضافية بافريقية 

هـ) دخلت مملكة التكرور مرحلة ضعف شديد حيث تقسمت لمالك وإمارات صغيرة1260ـ 1210وفي (
لم يعد لها تأثير عسكريا أو وسياوسيا بتلك الفترة ورغم الضعف الكبير الذي تطرق إلى أركان مملكة

التكرور في الفترة الممتدة بين القرنيين العاشر والثالث عشر (هـ)، فإنها لم تتلش تماما وإنما بقيت
على قيد الحياة ولم تخضع خضوعا مباشرا لية قوة عسكرية اوستعمارية.,وبلغت أوج قوتها واتساعها

 التي صارت منذ مطلع القرنالدولة العثمانيةبالقرنين الثامن والتاوسع (هـ) وهو ما تزامن مع أوج قوة 
السادس عشر م حاضرة الخلفة الوسلمية  

 )قليم جوبيرلما اوسماه جهاد حاكم ( احركة الشيخ عثمان دن فوديو  ظهرت 1795وفي عام 
بهدفإزالة الظلم والطغيان هناك وتطهير العقيدة الوسلمية مما لحقها من الشوائب والشرك بعهد

( نفاتا )حاكمها وينتمي لقبيلته وكان قلقا من حركة الشيخ عثمان وحاول السيطرة عليه.حيث
قررنفاثا تخويل الشيخ عثمان لن يكون الداعية والمفتي بالقليم ول يحق لتباعه مماروسة الوعظ

والشاد بجاوامع المدن الكبرى غيره .واصدر مراوسيما برجوع من اوسلم من الوثنيين لوثنيتهم وان ل
،الحجابمسلم إل من كان أبواه مسلمان. كما منع الرجال من لبس العمائم ومنع النساء من ارتداء 

ول يستبعد أن تكون تلك الجراءات بإيعاز من النجليز الذين كان لهم وجود قوي بتلك المناطق. غير ان
نفاتا بقي يتحين الفرص لتجميد نشاط وحركة الشيخ عثمان أو التخلص منه.فخرج الشيخ واهله

واتباعية للصحراء واوستقروا بمدينة بعيدة تسمى (جودو.) ومن هناك كانت بداية تأوسيس إحدى أكبر
الممالك الوسلمية بغرب إفريقية. فمن جودو أعلن الشيخ عثمان الجهاد وخاض معاركا كثيرة ووجدت

دعوته اوستجابة واوسعة وانضمت لحركته  قبائل من مناطق تشاد والنيجر والطوارق.وانتظم الجهاد
بتأوسيس (خلفة وسكوتو )ع ووسمي الشيخ1831وشمل كافة امارتي (كانو وزاريا ) ثم تلوج الجهاد عام 

بأمير المؤمنين.وللشيخ عثمان مؤلفات كثيرة منها  إحياء السنة وإخماد البدعة ونصيحة أهل الزمان
 كتابا توجيها وارشاديا وتربويا وتعليميا وتوفي الشيخ عثمان150وكتاب أصول الدين والف اكثر من 

 حيث وسقطت على يد1903(محمد بيلو.)حكم حتى عام وخلفه احد ابناؤه المدعو 
الوستعمار النجليزي وأعوانه.)

من وسللة الوسرة الحاكمة من التكرور ولعب ( الحاج عمر تال)م ظهرت حركة 1838وفي عام  
دورا هاما بتاريخ غرب إفريقية حيث وحد أجزائا كبيرة من غرب القارة تحت حكمه و أعلن من منطقة

حوض نهر السنغال الجهاد (ضد الوثنين ).و بعض الممالك الوسلمية الخرى بغرب إفريقية لنها،
حسب رأيه،لم تكن على الوسلم الصحيح.واوستمرت جيوش الحاج عمر باكتساح المارات والممالك
بغرب إفريقية  ولم يوقفه وسوى الظهور التقني الفرنسي الذي بلغ أقصاه بتلك الفترة. وتوفي الحاج

عمر عن عمر وسبعين عاما بظروف غامضة ويحسب له عمله على ابطاء لبعض الوقت انتشار
النصرانية بغرب إفريقية.وبوفاة الحاج عمر طلوي آخر فصل من تاريخ مملكة التكرور التي دامت لكثر من

ألف عام وحكمت أراضي شاوسعة من غرب إفريقية غطت ما يعرف اليوم بالسنغال ومالي وغانا
.ونيجيرية والنيجر حيث كان وسقوط دولة التكرور بقوة مشتركةفرنسي وبريطانية فكما حدث بكل

الراضي الوسلمية التي وقعت تحت الوستعمار،تأذي المسلمون من جور الحكم الظالم الذي فرض
القوانين المخالفة للشريعة الوسلمية.

ولما كانت أرض الحرمين من الراضي الوسلمية التي لم يدخلها المستعمر الغربي فأصبحت الملجأ
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1
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)1890 (رسم من سنة بالسنغال بوندونساء تكروريات من 

.على شاطئ الطلسي واحتلت قوات برتغالية بالقرنالبولرية دينيانكيدولة -VIIو
1902الخامس عشر اجزائا من شاطئها ثم احتلتها لحقا فرنسة عام 

 لغة ولهجة معظمها غير مكتوبة36السنغال دولة متعددة اللغات،حيث تحتوي حوالي -لغاتهاVIIIو
واهم اللغات المستعملة فيها هي 

لوفية1  مليون،5 وأقلية كبيرة بموريتانية وعدد الناطقين بها السنغال لغة أغلبية وسكان -اللغة الوو
.وكتبت حروف الولفيةالبولرية مثل اللغة أطلسية.وهي لغة كلغة أم مليون يتكلمون بها 3ومنهم 

للفالن مستعملة أكثر عند الشعب وتسمى(العربية لكن البجدية اللتينيةبالبجدية  ).ومع أن لغةول
ا في السنغال،إل أن لغة الدارة في السنغال ل تزال الفرنسية. الولوف هي اللغة الكثر كلما

 من40(ومن ضمنهم التكرور) باعتبارهم عرقية واحدة ولغتهم واحدة،ويشكلون /لغة الفولنيون-2و
,التياللغات النيجيرية الكونغويةمجموع السكان وينتشرون بجميع أنحاء السنغال.وتنتمى لوسرة 

 الذي يتشعب لست شعب منها شعبة اللغات الطلسية الغربية,التي منهاالكونغوينتمى لها فرع 
اللغة الفولنية .كما يشير اللغوي المريكي (جوزيف غرينبيرج)،وهو المقبول لدى كثير من علماء اللغة
تحديد الوسرة التي تنتمى لها اللغة الفلنية.وتعتبر من أكثر اللغات انتشارا بئافريقية لنه تم تدوينها

،حيث اهتمت بها المؤوسساتالقرن العشرينمنذ عدة قرون,وازدادت كتابتها بالنصف الثاني من 
 و القبائل المجاورة والمتزاوجةالمة الفولنيةالتعلمية والكادمية الفريقية والجنبية.ويتحدث بها أبناء 

معهم بكثير من الدول الفريقية.وكانت منذ القرن السابع عشر لغة إدارةببعض الممالك مثل الدولة
المامية بغرب افريقية حيث وساعد على انتشارها الدعاة الدينيين الفولنيين الذين وساهموا بووسائل

 من غرب أفريقية لشرقها بقيادة أمثال (الشيخ عمر الفوتىالوسلمالتجارة والترابط الجتماعي نشر 
تال),والشيخ عثمان بن فوديو ) وغيرهما,وتولها أبناءهم وأحفادهم فيما بعد. 

و) وتسمى احيانا (لغة النكو ) وهي لغةالمندنكوية  المندينكا-3و ننكل د  نن ننكاا، ما د  نن  (ألننكلو دظش،وما
من مجموع4،بالسينغال ويتحدث بها حوالي خمسة مليين. وتشكل حوالي /المندنكويالشعب 

.نيجرية كنغويةالشعب السينغالي كما نها لغة تتحدث بها بعض القبائل بكل من جمهورية كامبية و

أبجديتاالمندنكويةوالعربية 
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https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%83%D8%A7&action=edit&redlink=1
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9)
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وش مرىد حغبة طىكتاب ب/كان حاميدي مصدر  ..قطرة منطادطْى (حادحازْب) تا  ميد طة ْش،دظش ظة ادزشي
محيط تاريخ بلد (مندن وأيامها الغابرة نقدمها لقارئي العربية الفصيحة

بني التي كانت تتحدثها قبائل العربية لهجة بدوية مشتقة من الحسانية-لغة/ لهجة 4و
 الذين سيطروا على أغلب صحاري موريتانية وجنوبة المغرب بين القرنينحسان

 التي كانت تتحدثهاالمازيغيةالخامس عشر والسابع عشر. وانتشرت كبديل عن 
القبائل السابقة لهجرة الحسانية المعقلية.و أقرب اللهجات المغاربية الخرى للهجة
الحسانية هي اللهجة الليبية ولهجة جنوب تونس ووادي سوف بالجزائر .وتعتبر من

،بحكم العزلة التي ظلت قبائل بني حسان العربية تعيشاللهجات العربيةأفصح 
 لم تصل ل للمغرب و لالدولة العثمانيةفيها بأعماق الصحراء الكبرى.خاصة وان 

 عاما  وبقي معزول من قبل50 لم يزد على الستعمار الفرنسيلموريتانية  ولن 
السكان،ولذا كانت التأثيرات الخارجية قليلة على الحسانية وإذا استثنينا تعابير

،(سنغالية) فإن اللهجة الحسانية تعتبر أقرب اللهجاتوولفية قليلة وأخرى أمازيغية
المعاصرةللغة العربية الفصحى.وهناك أكثر من نبرة نطق داخل اللهجة الحسانية

2014والفرق بينها هو كيفية النطق أويبلغ عد الناطقين بها حسب تقديرات عام 
 الحسانيةاللهجة مليون نسمة موزعين بين موريتانية والجزائر والمغرب و 3بحدود 

تنطق كل الحروف العربية وتستبدل بعضها ببعض 

hالمقابل باللهجة الحسانيةلشهر العربي

عاشوراءمحرم

التبيعصفر

المولودربيع الول

البيض الولربيع الثاني

البيض الثانيجمادى الولى

البيض الثالثجمادى الثانية

القصيرالولرجب

القصير الثانيشعبان

رمضانرمضان
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الفطر الولشوال

الفطر الثانيذو القعدة

العيدذو الحجة

 .لهجة أمازغية بربرية شبه منقرضة بعد ان كانت هي اللهجة الروسمية للسكانلهجة آزناك-5و
  قبل أن يصلها المد العربي والوسلمي من الشمال ويوجد اليوم بضع مئات منلموريتانيةالصليين 

للهجة الحسانيةالشخاص بولية التارارزة بجنوب موريتانية وشمال السينغال يتكلمونها والمستمع 
 والشواهد على ذلك كثيرة ليمكن حصرها وتسمى من العربية80  و / من هذه اللهجة 20يجد فيها /

قديما (لغة الزوايا أي أهل العلم) كما أن الناطقين بها أفصح من غيرهم بالعربية الفصحى 

 وفيموريتانية وجنوب مالي) تنتشر اكثر بشرق السنغال وفي لغة مندنكية (-لغة السونينكية6و
.وعدد الناطقين بها أكثر من مليون.و أحدى)  امبراطورية غانة  وكانت بالقرون الووسطى لغة (غامبية

لهجاتها تسمى (الزيرية،) وهي لهجة موريتانية , وتختلف تسمية السونونكي حسب تواجدهم.ففي
ماركاس) يدعونهم( الماليون فيسمونهم (الساراكلي) ومعناها الرجال الحمر.ونهر السينغالمنطقة 

وتتكون هذه الكلمة من جزئين (مار) وتعني الملك و(كاس) وتعني اللغة، وبذلك يصير معني الكلمة
(لغة الملك,) وفي الصحراء يسمون( بالزير) وكان منهم حكام غانا وفي مراحل تاريخية لحقة تمركزوا

ويعتبر السونينكيون بإقليم حوض نهر السينغال اقدمعند حافتها الجنوبية حيث امتزجوا بالبربر والفلن.
التي دخلها  غانةامبراطورية الجماعات التي دخلهاالوسلم حيث كانوا يشكلون غالبية وسكان 

عثمان موسى نواكشوط ووضع الدكتور اوستاذ اللسانيات بجامعة المرابطينالوسلم على يدي 
 أول معجم وسوننكي فرنسي دياگانا

-لغة جيول بالجنوب ايظا9و15-لغة وسيريربالجنوب يتكلم بها /8، و16يتكلمها  /لغة توكولور -7و
-لغة الحراطين (عرب وسمر)13.و-لغة ماندجاك12 ولغة نون-لغة 11 ولغة منكانيا-لغة 10و5يتكلم بها /

-ولهجات اقليات ذات غالبية وثنية وديانات محلية منها14خصوصا بالمناطق المحاذية لموريتانية. و
-الفرنسية التي لزالت اللغة الروسمية15قبائل المنديغ،وليبوا،وبصري والبلنتا غانجا  والمنجاكو و

20من الرجال وحوالي /30للسنغال،وتدرس بالمدارس الحكومية والهلية ويفهمها بدرجات متفاوتة /
من النساء.

.الف.يمثلون بحكم خبراتهم المتنوعة والمتقدمة50 عددها واخرى لبنانية فرنسية- توجد جالية 8و
نسبيا بالمقارنة مع السينيغاليين الحلقة الووسطى بين اهل البلد والمستعمرين الفرنسيين وكلهم

يحملون جنسيات او اقامات فرنسية ويقمون بالمتاجرةوالتعليم والطب وغيرها  

 كحركة صوفيةLes Mourides تئاسست بالعاصمة دكار حركة المريدين 1890-في عام IXو
/1853 عاش بين Cheikh Ahmadou   Bambaبقيادة .La Gambieو  Le Sénégalتنتشر بدولتي 

 كم شرق194الواقع على بعد  Touba وزيارة ضريح طوبى Wolofوتعني بتطوير لغة  1927
 وتعنيLe mot Touba vient de l'arabe علما بئان كلمة طوبى الشنغالية اصلها عربيدكار 

Tûbâ  signefie السعادة bonheur وتعرض Cheikh    Ahmadou من قبل1895 للنفي عام
 الذيAbdoulaye Wadeو . Abdola Sarr والشيخ Ahmado Syوتبعه كل الشيخ الفرنسيين.

م.2012/2000صار رئيسا للسنغال بين 

 بعد حروب عديدة.حيث صارت1960/1902الحتلل الفرنسي للسنيغال امتد بين -Xو
 عاصمة لفريقية الغربيةكلها داكارمدينة 

تئاسس حزب الشعب وساهم بقيادة حركة الستقلل 1945-في عام XI1و
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Gambie
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https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%86%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%85%D9%86%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89_%D8%AF%D9%8A%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89_%D8%AF%D9%8A%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%B4%D9%88%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7


 الذيTouréتشكل بدكار التحاد الثقافي السلمي برئاسة الشيخ 1953-في عام X111و
ساهم بالنضال ضد الحتلل الفرنسي .

 قررت فرنسة توحيد بلد السنغال مع ما كانت تمسيه1959في يناير .جمهورية السينغال XIVو
1960 حزيران 20.) الذي اوستقل في اتحاد مالي) وخلقت اوسما جديا باوسم (السودان الفرنسي(

 لجمهورتين1960 اب من نفس عام 20اتحاد عن فرنسة ثم وساهمت فرنسة بالتعجيل بتجزئته في 
 انظمتا لمنظمة المم المتحدة 1960.وفي ايلول وجمهورية ماليهما جمهورية السنغال 

 برئاسةLa Réussite Islamiqueتئاسست بدكار حركة النجاح السلمية 1960-في عام XVو
Mam Baa الذي  درس بالسعودية ودعا لنتشار العربية ببلده 

-رؤوساء الجمهورية XVIو

1980/1960. بين Léopold Sédar Senghorالشاعراول-

ساحلية الصغيرة، تبعد مئة كيلومتر جنوب )الJoal بمدينة ( 1906ولد في  تشرين اول 
داكار والده ديوغويي سنغور،من  (اقلية قبيلة سيرر) السينغالية ذات الغالبية السلمية

ووالدته ( غنيلني ندييمي باخوو،) الزوجة لثالثة،لبيه من (قبيلة تلد) وانجبت وستةبمن فيهم والده 
اطفال بينهم ولدين ,وفي عامه الثاني بدأ وسنغور دراوسته  بمدروسة (نغاوسوبيل الداخلية الكاثوليكية )

 دخل المدروسة بداكار وميز نفسه باللغات الفرنسية،1922وتئاثر بافكارهم ومعتقداتهم .وفي عام 
واللتينية،واليونانيه والرياضيات واكمل البكالورية وحصل على منحة لمتابعة دراوسته بفرنسة وكتب

) ورثاء الصابيات (1961) وليليات (1956) وإثيوبيات (1948عدة دواوين شعرية منها قربان أوسود (
)ايميه وسيزار).,كما كتب عن الزنجية(السود) كما كتب من قبله العديدين منهم المارتنيكي ( 1969

ولسنغور جملة جميلة عنها جاء فيها (البيص ليستطيع أن يكون أوسود لن السواد هو الحكمة
وكان مع توجهات الحكومات الفرنسية ومن دعاة عاد للسنغال 1960وفي عام )والجمال

فيديراليه الدول الفريقيه المستقلة حديثا،كنوع من الكومنولث الفرنسيي) مع موديبو
كيتا،رئيس جمهورية مالي وهو ما كان يسمى التحاد السوداني الفرنسي (مالي

النشيد الوطني السنغاليصار أول رئيس للجمهورية والف 1960ايلول 5الحديثة). وفي 
(السد الحمر).وكان رئيس الوزراء (مامادو ديا ) الذي حصر مهماته بتنفيذ الخطط الدارية

فاختلف الرجلنوالتعليمية والصحية فيما حصر ان سنغور بين يديه العلقات الخارجية.
،(مامادو ديا )بالقيام بمحاولة انقلبية1962بسرعة.واتهم الرئيس وسنغور في كانون الول / ديسمبر 

واعتقله.لمدة اثنتي عشرة وسنة.واعتمد وسنغور نظاما رئاوسيا.اي تكون صلحيات الرئيسية بين يدي
الرئيس ينتخب مباشرة من الشعب لمدة وسبع وسنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.ووالسلطة القضائية

 بالموافقة يقوم(الجهاز القضائي )من المحكمة العليا، وثلث محاكم أخرى أقل مستوى. كماكان
 عضواا لمدة خمس140المسبقة على المرشحين لنتخابات أعضاء (المجلس الوطني) البالغ عددهم 

 منهم12 عضواا، يعين الرئيس 60وسنوات.ويتكون من مجلس النواب و مجلس الشيوخ المكون من  
 منهم،وينتخب أعضاء المجلس الوطني3،وينتخب السنغاليون الذين يعيشون خارج بلدهم 

 وسنة الدلء بصوته21 شيخا .ويحق لكل مواطن بلغ وسن 45والمجالس القليمية والمحلية ال 
بالنتخابات العامة.اوالسلطة التنفيذيةرئاوسة الوزراء فتقوم بتنفيذ الخطط الزراعية والصناعية والتعليمية

الذي كان دوره تنفيذيا(مامادو ديا )والصحية والخدمية  وكان في حينها عبد ضيوف بعد ان تم ابعاد 
.واوستقال1980وحكم لسنغور ثلثةدورات انتخابية اي لمدة عشرين وسنة في كانون الول / ديسمبر 

منصبه قبل نهاية فترة حكمه وخلفا لما يشاع بان وسنغور كان دمقراطيا هي اشاعة مبالغ بها لنه
فرض نظام الحزب الواحد(الحزب الشتراكي ) ووسحق بعنف عدة حركات الحتجاج الطلبيه.وعلى

الرغم من من السنغال صارت مستقلة فإن قيمة العملة السنغاليه بقيت تابعة لفرنسة التي تحددها
بما يعرف ( الفرنك الفرنسي الفريقي)وابقى التعليم العام باللغة الفرنسية،وحكم وسنغور البلد

ومع ذلك فانهمستعينا بمستشارين وسياوسيين وعسكرين واقتصاديين فرنسيين اكثر من ابناء بلده

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D9%8A%D8%AF_%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%AF_%D8%B3%D9%86%D8%BA%D9%88%D8%B1#cite_note-aawsat-4
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%87_%D8%B3%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1959


اقر دستورا وقوانين وانظمة وتشريعان ذات طبيعة اصلحية ونوعا من الفصل بين
السلطات لم يسبقه لها اي رئيس او ملك افريقي معاصر بل اخذ بها وزاد عليها الرئيس
نلسن مندل ) البروتسانتي بدولة جنوب افريقية والغنوش رئيس حركة النهظة بتونس

زالت تشريعات سنغور من بين افضل ماو ل2012بعيد مشاركته بزمام الحكم منذ عام 
يوجدمن تشريعات باحدى الدول ذات الغالبية السلمية بافريقية,كما اقام سنغور علقات

حسن الحوار مع الدول المجاورة وجعل من السينغال دولة حاظرة بمنظمة الوحدة
وبمنظمة الفرانكوفونية .كما كان من دعاة عدم اتباع1960الفريقية التي تئاسست عام 

سياسة القطيعة من المستعمرين بل الستفادة قدر المكان من خبراتهم المتنوعة كما
وفي عامكان عضوا باكاديمية العلوم النسانية بفرنسة تثمينا لجهوده بالكتابة بالفرنسية ,

 صارت كل من  السنغال ومالي عضوين بمنظمة الوحدة الفريقية وبعضوية منظمة الفرنكوفونية1963
 شاركت منظمة1972 مراقبا. ومنذ عام 23 عضوا و 57 وتظم 1970 مارس/ آذار 20التي تأوسست في 
 قررت كل من جمهورية السنغال وجمهورية غامبية1982وفي عام المؤتمر الوسلمي ,

 ) لكنه لم يعش هو الخر حيث انفصلت الدولتانوسنغامبياتشكيل اتحاد بينهما تحت اسم ( 
صارنائبا لرئيس المجلس العلى للناطقين باللغه الفرنسية1982وفي عام . ,1989عام 

وأحد مؤسسي رابطة فرنسة والبلدان الناميه للفت النتباه لمشاكل البلدان الناميه.
،ساهمت الحكومة الفرنسية بتمويل بناء وتئاثيت اكاديميةبئاسم جامعة1990,وفي أكتوبر 

تستقبل الداروسين والوساتذة من مصرسنغور )بالسكندرية وتجهيزها بالكتب والمعدات الفنية 
 ويشرف عليها مديرا تنفيذيا فرنسيا مع عميد فرنسي عكس ماباللغة الفرنسيةوافريقية الناطقة 

معمول به بمعهد العالم العربي والفرنسي حيث ان الرئيس فرنسي والمدير التنفيذي ينتخب من بين
الدول العربية الممولة للمعهد الجامعة الدولية الفرنسية للتنمية الفريقية جامعة وسنغور -مصر

حتى وفاته Verson /  / Normandeالوسكندرية وامضى السنوات الخيرة مع زوجته الفرنسية بمدينة 
.داكار في 2001 كانون الول / ديسمبر 29.وتم تشييعه في 2001 كانون الول / ديسمبر 20في 

جاكبحضور عدد من المسؤولين الفرنسين منهم فيليب وسيغان رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية و
 رئيس الجمهورية الفرنسية وشارل جووسلن،وزير الدولة للشؤون الخارجيةولناطقين باللغهشيراك

 ليونيل جووسبانفيما لم يحظر الفرنسية -

Leopold Senghorالرئيس السينغالي

هجري بمدينة بمدينة1354م/1935ولد عام  ..2008/1981 بينAbdou Diouf- الرئيس وثانيا
لوكة ودرس ببعض المدارس السنيغالية والفرنسية ببلده وانهى البكالورية وانتقل لفرنسة للدراوسة

عاد لبلده مع زوجته الفرنسية1960بجامعة لحقوق والعلوم السياوسية،بباريس وبعيد تخرجه عام 
ا للوزراء بين 1969اليزابث وتقلد عدة وظائف حكومية عليا حتى  وفي عام.1980 /1970حيث صاررئيسا

رئيس إحد دوراتها.وشجع التعليم الوسلمي ببلده،ولفرانكوفونية وصار منظمة ا ساهم بتئاسيس 1970
اشر ف على لقاءات اوسلمية محليةوعالمية ,وبعيد اوستقالة الرئيس وسنغور في كانون الثاني بعد

/1981صار رئيسا للجمهورية وبين1981 عاما حل محله رئيسا باعتباره رئيس وزراؤه 21حكم دام 
،ويعتبر2 كم7339بمساحة  أزمة مقاطعة / اقليم كازامنسبدئات 1982وفي عام ,1981

أجمل المناطق بالسنغال لغاباته الوفيرة وشواطئه الخلبة كشواطئ مدينة كاب وسكيرينغ، ويحتوى
إلقليموتبنت الزمة حركات دمقراطية بالمقاطعة طالبت بإستقلل نصف العرقيات السنغالية 

تصدت لها حكومة عبد ضيوف وعبد ا واد حيث لزالت المطالبة بانفصاله او حصولهاو

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D9%83%D9%88%D9%81%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%84_%D8%AC%D9%88%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%83_%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%83_%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1990
https://ar.wikipedia.org/wiki/1989
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leopold_Sedar_Senghor_%281987%29_by_Erling_Mandelmann_-_Crop.jpg?uselang=fr


غامبية شخص و شاركت جمهورية 5000على الحكم الذاتي مستمرة وقتل فيها حوالي 
وبعهد الرئيس عبد ضيوف تم1984لبعض الوقت مع السنغال التصدي لهم ,وفي عام 

le multipartisme fut assure en 1984 auاقرارمبدئا التعددية الحزبية وتداول السلطة  
Senega  تقتصر روسميا على الحزب الشتراكي الذي تول ى الحكم منذ1980/160بعد ان كانت بين 

 حزب العملووالحزب الليبرالي .وينتمي إليه الرئيس ومعظم أعضاء الحكومة.1960الوستقلل عام 
الحزب الدمقراطي برئاوسةحزب التضامن وو حزب الوستقلل والعملوالحزب الجمهوري الشتراكي و

والحزب الشيوعي , عبد واد
وبسبب اقرار الحريات السياسية بالسنغال ولطبيعتها القبلية والمناطقية فقد كثرت فيها

يقوى اي منها على العمل السياسي الاحزاب ذات طبيعة شخصية ودينية ومذهبية ل
 العام ليس دليل صحة بل دليل تمزق وتفككالرئايمن خلل تحالفات وقتية .لن تشتت 

وضعف النسيج الجتماعي وعدم وجود قضية مشتركة يتم التفاق عليها لتتقدم المصالح
فان بقية الحزاب فهي رمزية الشخصية على العامةوعدى عن الحزاب الرئيسية 

1-Action pourle Développement   National2 .و-  Alliance   des forces   de     P   rogrès .3و-Alliance
p  our la conscience citoyenne .4و-Mouvement   révolutionnaire pour la   démocratie   nouvelleو. 

5- Parti   africain pour la démocratie et le socialisme6 .و-Bloc démocratique   du Diambourو. 
7- Bloc   des centristes Gaïndé8 .و-Bloc des masses 9.و-Bloc populaire 10 .و-Bloc pour le

renforcement de la démocratie 11.و-Convention   démocratique et sociale12 .و- Convention
des démocrates   et des patriotes/Garap-Gui13 .و-Convergence pour le renouveau   et la

citoyenneté14 .و- Forces   Nouvelles   Patriotiques/15و -Front   d'action anti-impérialiste
/Suxxali Reew Mi16 .و-Front d'action pour le   renouveau/Yoonw i 17 .و- Front   démocratique

thiésois18 .و- Front   des alliances   patriotiques19 .و-Front nationalpour et la   p  rospéritéو. 
20- Front pour la    démocratie et le   progrès21 .و- Front pour le socialisme et la

démocratie/Benno Jubël22 .و-front social pour la restauration 23.و- Groupe   d'appui et de
rénovation à l'action   populaire24.و-Ligue communiste des   travailleurs25 .و- Ligue

démocratique26.و-Mouvement   autonome   casamançais27 .و-Mouvement de la gauche
démocratique28 .و Mouvement de la réforme   pour le   développement social29 .و-

Mouvement   démocratique populair30 .و- Mouvement des   citoyens   pour une démocratie de
développement31 .و-Mouvement des jeunes   marxistes-léninistes32 .و-Mouvement des

r  adicaux de gauche 33.و- Mouvement libéral pour le   peuple   sénégalais34 .و-Mouvement
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Kolda Rewmi79 .و -Socialistes unis pour   la renaissance80.و-Union démocratique des forces
progressistes   p  atriotiques81 .و-Union   démocratique sénégalaise82 .و-Union des   patriotes

sénégalais/Niax Teed 83 .و-Union pour la démocratie et le   fédéralisme/Mboolomi84 .و-
Union pour le   renouveau   d  émocratique/Front pour   l'alternance85 .و-Union   p  rogressiste

Islamic. Voir, le Dictionnaire Mondial de l' Islamisme, edition/  Plon, 2002p43 

في حين ان الحزاب ببريطانية والوليات المتحدة ل تزيد باي منها على اصابع اليد الواحدة
بينما ل يوجد اي حزب سياسي رسمي بالسعودية وقطر والمارات وسلطنة عمان

فئايهم افضل ؟ العداد المفرطة ام انعدامها ام وسطيتها ؟

جائزةنال عبدو ضيوف 1998وفي عام .اعيد انتخاب عبد ضيوف 1993 / 1988وبين 
 رغم تقدمه بالجولة2000 بن وسعود العالمية لخدمة الوسلم و(خسر )بانتخابات اذار/الملك فيصل

الولى.ضد تحالف الرئيس عبد ا واد الذي حل ثانياا ومصطفى نياوسي ثالثاا وتراجع ترتيبه بالدورة
الثانية لصالح عبد ا واد الذي خلفه رئيسا وشكره بقوله أن ضيوف يستحق جائزة نوبل للسلم

وبعيد انتهاء وليته انتقل عبدو ضيوف منذانهاء دراوسته كما فعللتركه السلطة وسلمياا.
وسابقه وسنغور مقيما بفرنسة مما يعني بانهما وغيرهما من امثالهما يعتبران او طانهما
محطات للنفوذ والجاه والوستغلل وقلوبهم تهوى للدول التي اوستعمرتهم حيث يضعون

فيها ماوسرقوه من اموال وثروات من اوطانهم 

عبدو ضيوف الرئيس 

 ورئيس الحزب1926 مايو ,مواليد 2012.و أبريل 2000 أبريلوثالثا-الرئيس عبد ا واد .بين 
 عاما بصفوف المعارضة ضد سيطرة جماعة الحزب الواحد الحزب25الدمقراطي.وقضى 

الشتراكي على مقاليد السلطة حيث حكموا البلد لربعين عاما بعد استقللها عن فرنسا
 قرر تخفيض فترة الرئاوسة من وسبع لخمسة وسنوات ولكنه عاد2000وعقب انتخابه عام .1960عام 

ضغط على2011 ليعيد الفترة الرئاوسية لسابق عهدها،وفي عام 2008وأجرى تعديلت دوستورية عام 
المحكمة الدوستورية السنغالية بالتصريح بأن عبد واد واد بإمكانه الترشح لفترة رئاوسية ثالثة اوستنادا

على أن فترته الرئاوسية الولى بدأت قبل صدور القرار الذي يقصر عدد فترات الرئاوسة لفترتين  مما
اغضب المعارضة  وحصلت مواجهات بين الشرطة والمحتجين المطالبين بتنحي الرئيس.عبد ا واد

، اروسال بعثة مراقبيناولووسيغون اوباوسانجو قتيلا خلل شهر واحد.واقترح الرئيس النيجيري 15ووسقط 
 للسنغال،لتجنب الفوضى عبر تحديد ولية واد بسنتين إذا أعيد انتخابه، ورفضتالتحاد الفريقيمن 

جرت النتخابات الرئاوسية وحصل فيها عبد ا وادعلى /2012 شباط 26المعارضة هذه التسوية.وفي 
.وخاض واد الشوط الثاني،ضدوزيره27،الذي حصل على/مكي وسال من الصوات أمام رئيس وزاؤه 35

الول مكي وسال الذي حصل على الغلبية 

الحزبوهو عضو  1961  ديسمبر,,ولد في2012ورابعا-الرئيس مكي سال ,منذ عام 
 .ومنصب خلف لعبد ا واد2008-2002 بين فاتيكلدمقراطي وشغل منصب رئيس بلدية ا

 . حاجيبو وسوماري،وخلفه برئاسة الوزارة 2007 لغاية يونيو 2004رئيس الوزراء من أبريل 
 أدىعبد ا واد.حيث ابعده 2008 / نوفمبر 2007 يونيو ينالجمعية الوطنية بكما ترئاس 

 الذي ابدله بئاسمالتحالف من أجل الجمهوريةحزب 2008لبعاده من منصبه وأسس عام 
 فاز مكي  ضد عبد ا واد2012 مارس 25وفي التحالف من اجل الجمهورية وانضم للمعارضة.
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-شخصيات سنغالية XVIو
وتدرج بمراحل تعليمه بمنطقة ديوريل .م1923-أنتا ديوب . شيخ ومؤرخ وولد في ديسمبر 1

الولى بتفوق وتلقى تعليماا دينياا تقليدياا ثم انتقل لجامعة باريس لدراوسة الفيزياء ولكنه انصرف
للدراوسات التاريخية ليرد علي ادعائات بعض المؤرخين الوربيي الذين يحاولون نفي دور ابنا ءافريقية
السوداء بأية إوسهامات الحضارة البشرية على الرغم من أنهم مؤوسسوها ووسـاهم بتأوسيس العديد
تل السياوسية بالسنغـال,أهمها (الجبهة الوطنية والتجمع الوطني الدمقراطي) .واهم انتاجه من الكل

الفكر كتاب الصول الزنجية للحضارة المصرية وكان منافسا قوياا للنتخاباتالرئاوسية ضد الرئيس
)ليوبولد وسيدارالسنغالي (

التي درس بمدروستها ( دوفال ) وسانت لويس في 1938  أغسطس1.مواليد Jacques Diouf- 2و
.وتخرج من اكاديمةوسانت لويسالفرنسية البتدائية وعلى الباكالورية بمعهد (فايدهارب )بمدينة 

الزراعة بمدينة كرينوبل الفرنسية واختص بالزراعة الوستوائية وحصل على دبلوم الهندوسة فيها من
 علوم اجتماعيةدكتوراه.كما حصل على الباريسيةمدروسة تطبيق الزراعة الوستوائية بإحدى المناطق 

.كما حصل على وسوربون11  جامعة باريس بالمناطق الريفية من جامعة الحقوق والعلوم القتصادية 
 عاما18 (الفاو) لمدة لمنظمة الغذية والزراعةوصار مديرا عاما شهادة الجمعية المريكية للدارة 

Ramatoulaye واسمها الحقيقي هو رحمة ا ياد  وسنغال، داكار،1976 يونيولسيدة .راماياد مواليد -ا3و
Yadeا للرئيس السنغالي السابق  لسرة غنية.وكانت والدتها معلمة بالمدارس الفرنسية ووالدها مساعد 

.و عملتبباريس) Institut d'études politiques وصلت لفرنسةمع أوسرتها ودروست في (1984وفي عام .ليوبولد وسنجور
)Union pour un Mouvement Populaireنظمت لمنظمة  (ا 2007وفي عام ببلدية باريس ومجلس الشيوخ الفرنسي.

 وعينها لبعض الوقت وزيرة2007الفرنسية التي كان يرئسها ساركوزي قبل ان يصير رئيسا للجمهورية عام 
دولة للشؤون الخارجية وحقوق النسان (نائبة وزيرة الخارجية) لبعض الوقت برئاسة وزير الخارجية الطبيب

.حيث نقلوها لبعض الوقت ايظا وكيلة وزارة لشؤون الرياضة قبل انهاء عملها بالسلكبرنار كوشناراليهودي 
الديلوماسي ومتزوجة من اليهودي (جوزيف زيميت) الذي كان يعمل سكرتيرا لرئيس وزاراء ساركو زي

 وبقيت امرئة انتهازية فقدت الكثير من صفاتها الفريقية عدى لونها السود ومن اسلمها وصارتفرنسوا فيون
تابعة للصهاينة فاسمها السنغالي (رحمة ا ياريميت وعندما تفرنست صارت تسمى راماياد ) 

السيدة راماياد 
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تذاالسياسة ببقية الدول الفريقية السلمية او  ,,Chapitre IIالفصل الثالث 
 Les Autres Pays africains de majorites musulmanesغالبية اسلمية ,,

.1913خريطة دول إفريقية الغربية الفرنسية عام ,

ومعظمها تتبع وتمارس سياسات استبدادية ودكتاتورية بئاسم الدين من مفهوم خاطئ
يقوم على فكرة ان رئيس الدولة هو قائد الجيش وحامي الدين متناسين بئان المة يحتاج

لسواعد وعقول وحريات وليس لقطيع انعام ,,ومنها

.باماكو وعاصمتها Maliاول جمهورية 

 مليون نسمة.يشتغل أكثر من ثلثة أرباعهم  بالزراعة والرعي. حيث15-عدد سكانها 1
يونتيج الدخن والرز والذرة الرفيعة و المنيهوت (الكاسافا) والذرة الشامية واليام.والقطن

وقصب السكر. ويرعى البدو الرحل البقار والغنام والماعز. وصيد سمك الشبيوط والسلور
 بئاقلخط الفقرمن نهر باني ونهر النيجر وبحيرة دبو.  ويعيش اكثر من نصف سكانها تحت 

 من الطفال يلتحقون30من مواطنيها من الميين و/ 70.دولر باليوم ,ولذلك فان /1من 
هيئة برئاسة الشيخ1959بالمدارس.العربية الملئية أشهرها المدارس التي تملكها عام 

المرحوم/ محمد عبد القادر الطوبي والمشهور ب: (الحاج مودي دوكوري،) بمدينة طوبى
وهي مدرسة على المدارس السعودية لتعليم القرآن والحديث من البتدائة حتى

 طالب بمدارس القرآن والحديث  و500كليةالدراسية السلمية و يدرس فيها زهاء الـ 
 مدرسا ومدرسة براتب400 فرعا،وعدد مدرسيها 65 طالب وطالبة،بفروعها ال 3000

ا من الطلب يفضيلون الحصول على9شهري بمقدار  .الف (فرنك سيفا.افريقي ) و كثير 
التعليم العالي من أقطار خارجية مثل السنغال والجزائر والمغرب وتونس ومصر فرنسة

حيث ل يوجد بمالي أية جامعة,ول توجد مؤسسة تربوية تمنح درجة البكالوريوس لن
اعلى درجة يمكن أن تمنحها مالي الدبلوم والشهادة الثانوية ولذلك هناك مدارس تعليمية

وتبشيرية  لفرنسةالكاثوليكية والوليات المتحدة الميركية البروتستانتية 

 من الناس وواحدة من80 بين /لغة التواصل المشترك-لغاتها ,,لغة (البامبارة ) وهي 11و
لغة تماشك،و اللغة العربية،و واللغة الفولنية التكروراربعين لغة افريقية اضافة للغات 

البربرية.للطوارق ولغات محلية أخرى.ولذلك ل زالت الفرنسية هي اللغة التي تستعمل
باكثر المؤسسات السياسية والعسكرية 

 

-اديانها الوسلم ظهر بالقرن التاوسع الميلدي من خلل التجار المسلمين البربر والطوارق 111و

وشهدت مالي بعهده تووسعا حيث مد1337-1312واشتهر الملك المالي (مانسا مووسى) حكم بين 
نفوذ دولته لدولة النيجر،ومدن (تمبكتو،)و ( غاو) و (جينيه.) وكان يقوم ببناء المساجد في بجميع نراكز

التجمعات بمالي.وقام بأداء فريضة الحج لمكة المكرمةواصطحب معه بعضا من اهله واصدقائه  وصار
شخصية معروفة بالتاريخ الوروبي.حيث صارت مدينة( تمبكتو) من المراكز الثقافية الكبرى بأفريقية
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5واما المسيحية فقد نشطت مع الوستعمار والبعثات التبشيرية المركزة  فتمكنت ان تتواصل  مع /
2من الرومان الكاثوليك والبرووستانت مع  ديانات محلية /

الصحراء من ثماني مناطق الشمالية تصل لعمق ²,مليون كم1,250 عن -مساحتهاIVو
النيجر، والمنطقة الجنوبيةحيث يعيش فيها أغلبية السكان حيث يمر بها نهري الكبرى

.و بعضوصيد السماك الزراعة. حيث يتمحور التركيز القتصادي في البلد حول والسنغال
 بغربدولة مغلقة غير ساحلية.وهي والملح واليورانيوم الذهبالموارد الطبيعية مثل 

وبوركينة فاسو من الشرق والنيجر والصحراء الكبرى من الشمال الجزائرافريقية وتحدها 
وكانت من الغرب.وموريتانيا والسنغال من الغرب والجنوب وغينيا من الجنوب وساحل العاج

 التجارة عبر الصحراءمالي مع امبراطورية غانة بأفريقية الغربية وسيطرتا على 

السودانوستولت عليها فرنسة وجعلتها مع السنغال والنيجرجزءا مما اوسمته ( 1959/ 1904 -بينVو
.) الفرنسي

) الذي مالبث أن انحل عقدهاتحاد مالي حصلت على اوستقلها مكونة مع( السنغال 1959 عام -VIو
بعد عام بأعقاب انسحاب الرئيس السينغالي وسنغورا  فسمت الجمهورية السودانيةالمالية بئاوسم

جمهورية مالي.

حكم بها حزب واحد فحصل انقلب انتج  دوستور جديدا و دولة شبه ديمقراطية1991/1960 -بينVIIو
متعددة الحزاب.

حركة التوحيد والجهاد بغرب -ظهرت بجمهورية مالي حركة رجعية وهابية بئاسم VIIIو
( طالبانية اوقاعديةاو داعشية او غيرها )اعلنت عزمها إقامة( إمارةافريقية وهي 

إسلمية طوارقية)  بالمناطق الواقعة تحت سيطرتها شمال مالي،بوقت بدأت مساعي
الوساطة ليجاد حلول سلمية يدعو لها السلم وهدمت كما فعلت حركة طالبان

بئافغانستان مراقدا اسلمية عامة واعتقلت عددا من السواح وخاصة الفرنسيين الذين
يتهياون برئاسة الرئيس الشتراكي فرانسوا هولند لشن حرب على مالي بمساعدة

امريكية واسرائيلية ,,

 الذي يخترق أراضيهانهر النيجر وأطلق عليها اسم النيجر نسبة إلى Niger وثانيا-جمهورية
كم اي اطول من نهري دجلة والفرات مجتمعتين4180 الذي هو بطول نهر النيجرو يعد 

 قدم656 متر فوق سطح البحر 200وأكثر النقاط الجغرافية انخفاضا حيث يبلغ ارتفاعه 
في حين تعد قمة جبل إيدوكال نيتغريس بسلسلة جبال إيار ماسيف أعلى نقطة جغرافية

) وتقعنيامي قدم.وعاصمتها ( 6634 متر فوق سطح البحر 2022بالبلد حيث ترتفع بمقدار 
أغلبها على الضفة الشرقية لنهر النيجر وبالجزء الجنوبي الغربي من البلد.

- احدى دول غرب افريقية وهي الخرى كما هي حالة ج مالي دولةليس لها حدود1
 كم /5,700بحرية و يحيطها سبعة دول من جميع الجهات ويبلغ طول شريطها الحدودي 

 ميل ثم930 كم /1,500بالجنوب ألطول حيث تبلغ  نيجرية  ميل وتعد حدودها مع 3,500
594 كم /956 بالشمال الغربي الجزائر ميل ثم 730 كم /1,175 شرقا تشادحدودها مع 

 بالجنوب الغربيفاسو ميل ويفصلها شريط قصير عن بوركينة 510 كم /820 وماليميل/ 
 ميل وحدودها الشمالية165 كم /266 طوله و شريط مع ج بنين ميل 390 كم /628طوله 

 ميل .220 كم 354 بطول ليبيةالشرقية مع 
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ميل مما يجعلها أكبر دول غرب أفريقية مساحة 490 كم مربع،/1,300-مساحتها 11و
وتحتل المركز الثاني والعشرين عالميا من حيث المساحة بعد ج تشاد وجمهورية انكولة 

 من اراضيها صحرائا ولكنها غنية بالمعدن وتحاتج لعقول واخلص80الفريقيتين غير ان /
واموال للنتفاع بها  

 مليون نسمةنسمة يتركز معظمهم بأقصى جنوب وغرب18 عدد السكان قراب 111و
 ميل مربع من116 كمم /300الدولةحيث الخصوية التي تصلها المياه وهي بمساحة 

إجمالي مساحة الدولة لذا تعتبر مساحة النيجر أقل قليل من ضعف مساحة ولية
 المريكية تيكساس

 من80ومناخ النيجر مداري جاف شديد الحرارة حيث تغطي الصحراء والكثبان الرملية /
.نهر النيجرأراضيها عدا أقصى جنوب الدولة حيث المناخ الستوائي على حدود حوض 

 المنخفضة ومتوسطة الرتفاع والجزء الشمالي للبلد الذيالسافاناالذي تغطيه (غابات 
الصحراءولذا تعد واحدة من أفقر دول العالم وأقلها نمواا على الطلق إذ تغطي تغطيه الهضاب.

.ويعتمد اقتصادها بشكلوالتصحر الجفاف من إجمالي مساحة البلد،ويهدد الجزاء الباقية 80 /الكبرى
شبه كلي على تصدير بعض المنتجات الزراعية التي يتركز إنتاجها بالجزء الجنوبي و تصدير بعض

.) وبذلك فهي عاجزة عن النهوض بنفسها اقتصاديا واجتماعيااليورانيومالمواد الخام ومن أهمها (خام 
نتيجة لموقعها كدولة حبيسة بحريا ولفتقارها الدارة السليمة للخلق حجا ادنى من البنية التحتية

 كانت نسبة2003/ 1996المناوسبة لتقليل تراجع الخدمات الولية والتعليم فبين العوام الدراوسية  
للناث ما عدى الطفال والطلب25 للذكور و /36 وتمثل /30التحاق الطلب بالمدارس تقارب /

.)الكتاب ( المدارس الوسلميةوالطالبات الذين يتلقون تعليمهم في بالمدارس الهلية الفرنسية أو 
ضعف الخدمات الصحية فعلى الرغم من انوهي كثيرة وتنعش حيث ل يوجد لنشاط الدولة و

النيجر فيها أعلى نسبة خصوبة انجاب على مستوى العالم حيث تقدر عدد المواليد لكل
 مولودا..غير انها تسجل اعلى مستويات وفيات بين اطفال7.2إمراة بسن النجاب بـ 

العالم كما اشارت (مؤسسة إنقذو الطفال البريطانية )

ينتمي أكثر من نصف سكان النيجر لشعوب الهوسةالتي تعتبر واحدة من أعرق.1Vو
 نيجيرياالشعوب الفريقية وتقطن بالجزء الشمالي من 

 ماليوقبائل (الدجيرما )وقبائل (سونجي ) الذين يتواجدون ايظا بجمهورية 

والعرب والكانوري والطوارق الرحالة أو القبائل شبه البدوية من الفولني البدويةوالقبائل 
20 والذين يمثلون مجتمعين / والتوبو

وقبائل (الجورمانتشيه ) وهم مزارعون مستقرون ويسكنون الجزء الجنوبي من البلد.

تمركز الجماعات العرقية في النيجر.
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بدأ انتشار الوسلم ببعض مناطق النيجر الجنوبية من خلل-منذ بداية القرن الخامش عشر Vو
 بالضافةنهر النيجر ) واتساعها حيث وصلت لحوض إمبراطورية سونجايتعاظم وسلطان (

 المتواجدينالطوارق وموريتانية وليبية ودول شمال افريقية والتجار مصرلقوافل التجارة القادمة من 
بالشمال واوستيلئهم بالقرن السابع عشر على الواحات الشرقية من إمبراطورية (غانم بورنو)  وعملوا

 بشمال افريقية .فيما تأثرت المناطق المأهولةلمازيغعلى نشر المماروسات الدينية الت ياخذوها ا
بالجماعات العرقية من قبائل الهووسة وقبائل (الدجة رما ) خلل القرنين الثامن عشر والتاوسع عشر

 وتنتشرنيجيرية التي ظهرت في خلفة وسوكوتو التي عملت على نشرها بالحركة الصوفيةللميلد 
 بالنيجر مع وجود جماعات صغيرة تتبع طرق صوفية أخرى مثل الطريقةالطريقة  الصوفية التيجانية

 بقصى الشمالوالطريقة السنووسية) بالغرب  التيجانيةالحمالية والطريقة النياصية المنبثقتين عن
)نهج السلفالشرقي للبلد حيث الحدود مع ليبية,كما توجدبالعاصمة نيامي وماراداي مراكز لتباع (

لها علقات بجماعات أخرى مماثلة بمدينة( جوس )النيجيرية وظهرت خلل الشتباكات الدينية العنيفة
. 2008 / 2001التي شهدتها مدينة جوس  منذ تسعينيات القرن الماضي وبين 

ومن المفارقات بالنيجر الفقيرة اقتصاديا وتعليميا وصحيا توفر علقات تسامحية متوازنة
بين معتنقي المذاهب والتيارات الدينية المختلفة تتسم بتقبل معتقدات الخر والبعد عن

التشدد وعدم التعرض للحريات الشخصية لمعتنقي الديانات الخرى.كما ان حالت الطلق
وتعدد الزوجات تكاد تكون نادرة والنساء غير منعزلت وارتداء الحجاب ل تفرضه السلطات
وتقل نسبة المتحجبات بالتجمعات العمرانية الكبيرة.ويتم بيع الخمور المنتجة محليا دون

قيود بمعظم مناطق الدولة

./ النيجربنياميالجامع الكبير 

-بين القرون الحادي عشر والتاوسع عشر الميلدي ظهرت عدة ممالك بالنيجر منها Xو

) الواقعةبحيرة تشاد-بالقرن الحادي عشر الميلدي أزدهرت الحضارةبالصحراء الكبرى بالقرب من (1
) وراحت تنشر الوسلم بهذه المنطقة القاحلة (حضارة قانم-بورنو،جنوب شرق النيجر عرفت  

) التي كان لها السيادة على شمالزسلطنة أجادي (الطوارق-في القرن الخامس عشر أقام 2و
 وانتهت بئانتهاء عهدجودار باشا) ببعثة بقيادة  السعدييندولة  قامت (16البلدو.في نهاية القرن 

 لعدة وسنين للمغرب) وصار شمال النيجر تابعا إمبراطورية الصونغي (

-في القرن السابع عشر أقامت (قبائل الجرما إمبراطورية )على شاطئ نهر النيجر بجنوب غرب3و
النيجر

 ) مملكة جوبير (الهووسة-في القرن الثامن عشر أوسست شعوب 4و

توو  أقام الفولنيون (1903/1804-بين5و م/1754  ولد عام عثمان دان فوديو ) ومؤوسسها خلفة صوكو
م/1817، وتقع اليوم شمال نيجيرية،وتوفي عام Gobir التابعة لمملكة Degelهجري بقرية 1169
هـ وخلفه ولده الشيخ المام محمد باللو. كما اشرنا عند الحديث عن نيجيري وضمت ثلثين1232

 بظل إدارةالسودان، ووساعدت على توحيد القبائل والممالك بغرب المام مالكذهب مإمارة اعتمدت 
واحدة. وتحتل وسوكوتو موقعا متميزا بتاريخ نيجيرية بهدف تجديد الفكر الوسلمي وتوحيد القبائل

1991 -جامعة (قاريونس) أوراق من صكتو تحت ظل إدارة واحدة  تلحظ  بلغة الهووسةالناطقة 
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لمبراطوريات المتعاقبة على النيجر قبل الوستعمار الفرنسي. ا

في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاوسع عشر قام بعض الجغرافيين والمهندوسين-VIIو
 ) واللمانيمونغو باركوالعسكريين لوروبيين زيارة مناطق من النيجر قادها كل من البريطاني (

 ) لوستكشاف منابع نهر النيجر. وفي أواخر القرن التاوسع عشر قررت فرنسة التي كانهاينريش بارت(
الغربية صارت النيجر جزءا من افريقية 1904لها وجود بالسينغال ومالي غزو بلد النيجر  وفي عام 

1922،على الرغم من قبائل الطوارق بقيت تقاوم الحتلل الفرنسي حتى اخضاعهم عام الفرنسية
القاليم الفرنسية فيما وراء صارت النيجر ظمن (1946وجعلت البلد احدى مستعمراتها . وفي عام 

.بباريس البرلمان الفرنسي،) ولها مجلس تشريعي محلي وتمثيل نيابي بالبحار

 اتخذت السلطات الفرنسية قرارا بإعادة النظر بهيكل مستعمراتها ما وراء1956 يوليو 23في -VIIIو 
البحار بسبب إعادة تنظيم انتخاب البرلمان الفرنسي حيث تم إصدار قرار بشأن إلغاء التفرقة بالدلء
بالصوات داخل البرلمان الفرنسي ومنح ممثلي القاليم الخاضعة للحكم الفرنسي حقوقا مساوية

لعضاء البرلمان ممن يطلق عليهم مواطني المترو بولي ( مواطني فرنسة الم ) والمشاركة
بتشريع القوانين الفرنسية والمختصة بشئون أقاليم ما وراء البحارالتي اوستفاد بعض قادتها

السياوسيين والعسكريين من التجارب الدمقراطية والتمتع بنوع من (الحكم الذاتي ) وتكوين نواة
 ظهر ما يسمى (الجمهورية الخامسة )التي صار فيها1958 ديسمبر 4لحكومات وجيوش وطنية وفي 

رئيس الجمهورية  الجنرال شارل ديكول الذي تم انتخابه مباشرة من الشعب وليس من البرلمان
ويتمتع بصلحيات اكثر من رئيس الوزراء الذي يكون من بين اعضاء الحزب الحائز على اكثر الصوات

ويشكل الحكومة وقرر ديكول منح كل المستعمرات الفرنسية بافريقية الغربيةبما فيها السنغال ومالي
وتشاد وغينية و النيجر وليس دول شمال افريقية الحكم الذاتي .

 وافق الرئيس ديكول على (منح )النيجر اوستقللها1960 اب 3..فياوستقلل النيجر- IXو
 خمسة حكومات و ثلث فترات من الحكم1999/1960 تعاقبت علىها بين كجمهورية دون حرب تحرير و

 حيث تم تشريع قانون انتخابي يحدد (من حيث المبدئا والشكل1199العسكري حتى تم عام  
لجنرالاختيار) اوساليب وطرق انتخاب رئيس الجمهورية والنواب وتداول السلطة فقد حكمها الرئيس ا

تحت اوسم حزب واحد وصارت النيجر عضوا بالمم المتحدة1974/1960 )بين ( هاماني ديوري
 بخصوص (جزيرة ليتي) الواقعة فيوبنين اندلع نزاع حدودي بين النيجر 1963بالعام التالي ,وفي عام 

 بأحقية النيجر فيها .كما تنظرمحكمة العدل الدولية قضت 2005 ولم يتم حله ال عام نهر النيجر
 كم مربع25,000المحكمة الدولية بإدعاء حكومة القذافي التي انتهت بمقتله بأحقيتها على مساحة 

 معلقة دونونيجيري وبنينمن(منطقة تومو) الحدودية.فيما بقيت النقطة الحدودية الثلثية بين النيجر 
حل منذ العهد الوستعماري.

1971 صارت النيجر عضوة بمنظمة الوحدة الفريقية وبمنظمة المؤتمر الوسلمي عام 1964وفي عام 
وحافظ على علقات وطيدة مع فرنسة التي بقيت المصدر والمستورد الول من والى مستعمراتها

بافريقية الغربية بما فيها النيجر التي لم يعلم حكامها وكوادرها بوجود مادة اليورانيوم التي تستعمل
 ووفر1971بانتاج الوسلحة الننوية حتى تمكنت التقنيات الفرنسية والوسرائيلية البدء باوستخراجه عام 

اموال للحكومة اوسائت كالعادة اوستعمال انفاقها على الخدمات الوساوسية المعيشية والسكنية
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والتعليمية والصحية بل ظهرت فئات منتفعة ومستغلة داخل وسلطة وسلطة الرئاوسة والحكومة وما
بينهما 

كما ان (أزمة الجفاف الشديدة القسوة ) التي حلت بالنيجر ضاعفت النقمة على السلطة التي
ضاعفت هي الخرى من تشددها تجاة المعارضين الذين اعتقلت بعظهم واتهمتهم بالتخريب وزعزعة

 قيام اول انقلب عسكري بالنيجر بقيادة رئيس الحكومة1974اوستقرار البلد.المر الذي أدى عام 
 على اتفاقية تعاون1977 )الذي عزل ( هاماني ديوري ) ووقع عام لعقيد وساني كونتشيه(ا

مشترك مع فرنسة وقام بخصخصة جزئية لشركات الدولة،لمواجهة موجة الجفاف الجديدة التي حلت
رتفعة جدا وبقيمعلى البلد ومحاولة تخفيض مديونية الحكومة على الرغم من ان أوسعار اليورانيوم 

1987يحكم هو الخر بنفس العقلية الوستبدادية والنفعية حتى وفاته عام عام 

الذي قام بإطلقلعقيد علي سايبو) خلف كونتشيه بالحكم رئيس حكومته (ا1991/1987وبين 
وسراح المسجونين السياوسيين واصدر عدة قوانين ذوات مظاهر شكلية اصلحية واعلن ما اوسماه

(الجمهورية الثانية )على الرغم من انفراده وحزبه الوحيد بالحكم  ولذلك لم يتمكن وسايبو هو الخر
من اعتراضات وانتقادات عديدة لسلطاته ووسلطات وزارته وشرطته تجاه المعارضين من العاملين

بالقطاع الصناعي الذين يطالبون للدولة بإقامة نظام دموقراطي يقوم على التعددية الحزبية مما أدى
.1990لموافقة لعقيد وسايبو على مطالب المعارضة نهاية عام 

 نشأت العديد من الجمعيات والنقابات وتسعة أحزاب هي الئتلف1991وفي عام 
الدمقراطي الشتراكي برئاسة (ماهامان عثمان) صار رئيسا للجمهورية ورئيسا للبرلمان

رئيس الجمهورية والحركة الوطنية لتنمية المجتمع برئاسة (حسين عمر،)صاررئيسا
للوزراء ورئيسا لمجلس الشعب بالجمهورية السادسة والحزب الدمقراطي الشتراكي

وحزب التحالف للدمقراطية وتنمية المجتمع برئاسة (مأموني جيرماكوي)وحزب
الستقلل برئاسة (سنوسي جاكو) وحزب النيجر الدوقراطي الشتراكي برئاسة (مامادو

إيسوفو)و حزب التنمية والحشد الدمقراطي التنموي برئاسة (حميد القابض) وأخيرا
تم انعقاد مؤتمر1991وفي تموز / يوليو الحشد الدوقراطي الشتراكي برئاسة ( شيفو أمادو).,

للمصالحة الوطنيةبرئاوسة (اندريه وساليفو ) ناقش اجراء انتخابات برلمانية ورئاوسية دمقراطية وبتجريد
الرئيس علي وسايبو من وسلطاته وتعيين حكومة انتقالية حتى النتهاء من النتخابات الرئاوسية.

يساري جرت النتخابات البرلمانية التي فاز بها حزب تحالف قوى التغيير و هو حزب 1992وفي عام
).من قبائل الهووسة الذي اعلن ( الجمهوريةماهامان عثمانووسطي ونال اغلبية مطلقة برئاوسة (

 اتفاق وسلم مع الطوارق القاطنين بشمال البلد تظمن منحهم حكما ذاتيا 1994الثالثة ).ووقع عام 

 جرت انتخابات برلمانية فاز بها أيضا حزب تحالف قوى التغيير ولكن1995وفي كانون الثاني عام 
بنسبة أقل وظهر خللها تنازع كل من الرئيس ما هامان عثمان ورئيس الوزراء على السيطرة على

القيام بانقلب هو1996) عام مناصرة لعقيد إبراهيم باريامقاليد السياوسة للبلد مما مكن (
الثاني وشكل حكما عسكريا وشكل لجنة قضائية لعداد مسودة دوستور جديدة مفصلة على

طموحاته السلطوية وشكل لجنة مشرفة على النتخابات الرئاوسية التي قرراجرائها في تموز وخلل
وسير القتراع على منصب الرئاوسة لحظ بان النتائج قد لتاتي لصالحه فحل اللجنة المشرفة على

 من مقاعد البرلمان57النتخابات وعين لجنة جديدة اكثر قربا منه اعلنت عن فوزه وحزبه على نسبة /
بعد ان مارس العديد من التلعبات والنتهاكات القانونية.وتولى رئاوسة البلد وعهد ل(بخاري حاجي )

 وتعيين (أحمدو بو بكر )1996بتشكيل الحكومة حتى أقاله مناصرة بعد عدة اشهر من نهاية عام 
رئيسا للحكومة.المر الذي جعل فرنسة برئاوسة الرئيس وساركوزي ورئيس وزاؤه فرانسوا فايون 

بتهديده بقطع المعونات للنيجر من الغرب؛ولم يستجب وذهب يطلب العون المادي من العقيد القذافي
الذي لم يقدم له شيئا فتدهورت الحالة القتصادية ووسائر جوانب الحياة الجتماعية والتعليمية
والصحية وقامت الحكومة بانتهاك العديد من القوانين المدنيةونظمت حملت اعتقال ضد زعماء

المعارضة والصحفيين من خلل مليشيات غير روسمية من أعضاء بالجيش والشرطة وقاموا بحرق
وتدمير العديد من المكاتب الصحفية.

 ) القيام بانقلب دموي قتل فيهالرائد داود مالم وانكي تمكن ( 1999وفي التاوسع من إبريل عام 
فيه الرئيس إبراهيم باري مناصرة  وترئاس مجلسا عسكريا انتقاليا وأعلن (قيام الجمهورية الخامسة

بالنيجر تقليدا للمسيات الجمهورية الفرنسية 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1#cite_note-Decalo1997-2


 قرر الرائد داود اجراء انتخبات برلمانية أشرف عليه مراقبون دوليون وصفوه بالحيادية1999وفي نوفمبر 
مامادووفاز باغلبيتها تحالف الحركة الوطنية للتنمية والئتلف الدوقراطي الشتراكي برئاوسة ( 

)لعقيد وسالو حيبو بانقلب جديد قاده (ا2010 شباط 18.) الذي حكم حتى الطاحة به في تانجي
قائد لواء المدرعات وشكل هو الخر ما اوسماه مجلسا اعلى لوستعادة الديموقراطية بعد ان حل جميع

المؤوسسات السياوسيةواعلن ( الجمهورية السادوسة )

على دوستور جديد للنيجر أعاد نظام الحكم النصفلعقيد وسالو حيبو  صادق ا1999 تموز 18وفي 
رئاوسي الذي كان نافذا بالجمهورية الثالثة وبمقتضاه يتم انتخاب الرئيس خلل عن طريق القتراع

السري المباشر لفترة رئاوسية لمدة خمس وسنوات ويقوم الرئيس باختيار رئيس الوزراء الذي يشاركه
السلطة التنفيذية ويعطي الدوستور للمواطنين البالغين وسن الرشد انتخاب أعضاء المجالس المحلية

باتخاذ العديد من2002والتنفيذية على مستوى الدولة، حيث قامت الجمعية الوطنية في حزيران 
وديفا أجاديز مقاطعات كبرى هي :8الخطوات للتحول نحو الل مركزية حيث تم تقسيم البلد إلى 

 بلديات كبرى كل منها265 محاقظة و36 العاصمة و نيامي و وزيندر وتيلبيري وتاهوا ومارادي ودووسو
تتكون من مجموعة بلديات ويتم تعيين رؤوسائها من قبل حاكم المقاطعة 

113 الى 83 قرر العقيد وسالو اجراء انتخبات نيابية وزيادة عدد مقاعد النواب من 2004وفي تموز عام 
مقعدا بسب زيادة عدد السكان وعن طريق القوائم الحزاب التي يشترط باي منها ان يحصل على /

 وسنوات ويسمى ب(الجمعية الوطنية) التي تشكلت من وسبعة أحزاب5ليفوز بمقعد واحد ولمدة 5
وسياوسية من أصل تسعة أحزاب يشكلون الحياة السياوسية بالنيجر.و هي:الحركة الوطنية لتنمية

22 مقعد)،والئتلف الدمقراطي الشتراكي (25 مقعد)،وحزب الدموقراطي الشتراكي (47المجتمع (
 مقاعد)،وحزب6 مقاعد)، والحشد الدمقراطي التنموي (7مقعد)،والحشد الدمقراطي الشتراكي (

 مقاعد) و الحزب الدموقراطي الشتراكي (مقعد واحد)5التحالف للدمقراطية وتنمية المجتمع (

مامادواجراء انتخابات رئاوسية لم يشارك بها بل فاز بها (لعقيد وسالو حيبوقررا2004وفي ديسمير 
 وعين35 ضد(مامادو إيسوفو،) الذي حصل على/65) رئيسا للجمهوريةحيث حصل على /تانجا 

 عندما تمسحب الثقة2007الرئيس مامادو تانجا السيد (هاما أمادو) رئيسا للوزراءحتى يونيو من عام 
منه وتجريده من وسلطاته باقتراع الجمعية التي عينت  السيد (وسيني عمر ) رئيسا للوزراء.

 قام الرئيس مامادو تانجا بحل الجمعية الوطنية بعد رفض المحكمة الدوستورية العليا2009وفي مايس 
بإجراء اوستفتاء حول بقائه بالسلطة لفترة رئاوسية ثالثة وهو مايخالف الدوستور الذي ينص على فترتين

كما واجهت الحكومة المنتخبة إرثا ثقيل من المشكلت والعباء المالية والقتصادية تتمثل بخلو
 شهرا بالضافة11الخزانة العامة للدولة وديون حكومية نتيجة لعدم صرف رواتب الموظفين لمدة 

لمدفوعات وإعانات الدراوسة بظل تراجع العوائد الحكومية وانخفاض نسبة الوستثمار وزيادة ديون
الحكومة داخليا أو خارجيا. 

وبحلول ديسمبر من العام نفسه تأهلت النيجر لبرنامج خفض الديون التابع لصندوق النقد الدولي
والموجه للدول الكثر مديونية والشد فقرا بالعالم للحصول على معونات على شكل منح( هبات)

للحد من الفقر وزيادة النمو القتصادي.كما عملت النيجر إعادة هيكلة القضاء ليشمل كل أرجاء
البلد.وإعادة هيكلة القتصاد بتبني برنامج خصخصة دعا لها صندوق النقد الدولي حيث قامت

بخصخصة شركات توزيع المياه وشركات التصالت ورفع قوانين حماية الوسعار عن المنتجات البترولية
مما يجعل تحديد الوسعار المحلية يخضع لتقلبات البورصات العالمية  غير ان الخطة فشلت لعدم

الحصول على عرض مالي مناوسب. 

 برعاية مكتب امريكي2006نماذج لبذور محسنة ب(مدينة زيندر) عام ,

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%AF%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%AA%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%AF%D9%8A%D9%81%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A3%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%89_%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%89_%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Niger_seed_fair_Zinder_Region_2006_USAID.jpg


-اقتصادياتها.القتصاد النيجري محدود جدا بمفرداته .منهاXو

 تمتعت النيجربعائدات وفيرة جراء التنقيب عن1970 / 1960-اليورانيوم.بين عامي 1
اليورانيوم وبيعه وتصديره،بعد اكتشاف منجمين كبيرين لليورانيوم وهما:منجم سومير

مكشوف ومنجم كوميناك تحت الرضقرب من مدينة( أرليت الشمالية.) تمتلكهماحصريا
شركة فرنسية  ومع نهاية حمى جمع ( ذرات ونترات اليورانيوم ) بأوائل الثمانينيات من

القرن العشرين  تراجعت الستثمارات الجديدة بهذا القطاع مما أدى لتدهور الوضع المالي
 قررت النيجر منح العديد من تراخيص الحفر والتنقيب عن اليورانيوم2007للبلد.وفي عام 

ندية واسترالية للتنقيب عن احتياطيات جديدة.كلشركات عالمية غير فرنسية و خاصة 

نهر النيجر-أشارت العديد من التقارير عن وجود كميات كبيرة من احتاطيات الذهب موجودة بين 2و
 أوسفر التنافس القتصادي1993. وفي كانون الثاني عام فاوسووالمنطقة الحدودية المتاخمةلبوركينة 

الدولي بخفض قيمة (فرنك مجلس النقد الفريقي ) عن تحقيق زيادة بالنمو القتصادي السنوي
 غير أن القتصاد النيجري ويسبب وسوء السياوسات الدارية1999 حتى عام 3.5النيجري بمقدار / 

والمالية والسياوسية شهد تراجعا كبيرا مع ندرة وسقوط المطار وتضائل حجم المساعدات الجنبية
 ببطئ مع مووسم جيد للمطار وعاد القتصاد النيجري ليشهد تعافيا بسيطا2000التي عادت عام 

 ثم تراجع6.0 بنسبة /2002 ثم ارتفع عام 3 الى /2001 ثم انخفض عام 5محققا نسبة نمو قدرت/ ب/
 مما يدل على الدور الهام الذي تلعبه  الزراعة بالقتصادي للنيجر.فقررت الحكومة3 الى //2003عام 

1993و(قانون جلب الوستثمارات الخارجية ) لعام 1992اصدار عدة قوانين منها (قانون التعدين ) لعام 
2004,وفي الخامس من أكتوبر 2000و(قانون اوسنثمار البترول) لعام 1997و(قانون الوستثمار) لعام 

 عن العمل بمنجم الذهب ب(هضبة وسميرة بمقاطعة تيرا ) وتم انتاج أول وسبيكةتانجيأعلن الرئيس 
 فيما تملك فيها المغرب20ذهبية نيجرية.من قبل(شركة ليبتاكو للتعدين ) تمتلك فيها النيجر /

 دولر أميركي177 بسعر أوقيةالف 135بلغ إنتاج المنجم 2005 مناصفة .وفي عام 80والكندي/ 
 جرام للطن مما يفترض إنتاج2.21 طن بمعدل 10,073,626للوقية.ويقدر إجمالي حجم المنجم 

,الف أوقية من الذهب الخالص وسيتم اوستخراجها خلل وست وسنوات.وتتوقع الشركة المالكة618
العثور على احتياطات أخرى بالمنطقة التي أطلق عليها (حزام الذهب الواقعة بين (مدينتي جوثاي

وعولم) بجنوب غرب للبلد.

- الفحم.تشارك شركة وسونيكار النيجرية بانتاجه ببلدة (تشيروزيرين )قرب من مدينة أجاديز3و
باوستخراج الفحم من منجم مكشوف لتدوير المولدات الكهربائية الخاصة بمناجم اليورانيوم.كما تم
الكشف عن احتياطيات من الفحم عالي الجودة بجنوب وغرب البلد ومن المنتظر أن تتم البداية

باوستخراجها وتصديرها 

 مليون برميل تم الكشف324-النفط الذي ظهر بئان النيجر تمتلك منه احتياطيات كبيرة تقدر ب  4و
عنها وبانتظار الكشف عن احتياطيات جديدة بصحراء تينيري بجوار( واحة بيلما ) بعدة مناطق منها .

 منح حق اوستخراجه لشركة هانت أويل المريكية،ومنح حق1992(بهضبات دجادو) وتم في عام 
(التنقيب بصحراء تينيري) ومنطقة (أجاديم في ديفا شمال بحيرة تشاد) لشركة النفط الوطنية

200,000 بئر بقدرة إنتاجية تصل إلى 11حفر البار 2012والصينية التي أعلنت بئانها وستقوم تقوم عام 
برميل يوميا ومصنع تكرير بالقرب من مدينة زيندر وخطوط للنابيب لنقل النفط لخارج حدود البلد مقابل

بدئا تصدير إنتاج أول برميل 2009خمسة مليارات دولرات المريكية.ايرادات للحكومة وسنويا.وفي عام 

بالنيجر. مراكز البحث واوستكشاف المعادن 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%89_%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%88
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ⴾⵏⵏ  تيفيناغ ( الطوارق..-قبائل الطوارقXIو ⵜⵎⴰⵛ الصحراء الكبرى ) هم الشعب يستوطن،
بوركينة وشمال ليبية،وجنوب غرب النيجر،وشمال مالي شمال وأزواد،الجزائرالممتدةجنوب 

 بلهجاتها الثلث (تماجق وتماشق وتماهق.) وتمتلك أبجدية متكاملةاللغة الطارقية.ويتحدثون فاوسو
تعود لثلثة آلف وسنة قم .كما تشهد على ذلك الكتابات والنقوش التي تمثل الصحراء وأفريقيا

الشمالية.واللغة الطارقية هي الوحيدة من بين اللهجات المازيغية التي حافظت على جذور المازيغية
التي اندثرت بينما الطوارق هم الشعب المازيغي الوحيد الذي حافظ على أبجدية تيفيناغ .كما يفيد

 البربر ) على وجه الخصوصالمازيغ بمعجمعه المازيغي ويشارك الطوارق شعب ( محمد شفيق
 السامية التي ينتمي لها أول إنسان عرفه التاريخ كماالجرمنتيينباعتبارهما احفاد واخلف شعوب (

تقول المصادر،وذهب بعض من ابناء هذه القبيلة الكبرى بسبب الجفاف للمناطق القل جفافاوالقرب
 شمال وحتى لجنوب اوربة (وبلد الرافدين شرقا وادي النيلعليهم ومنها لدول شمال افريقية و

 شمال مؤوسسين لكبر شتات بشري اقتصادي عرفه التاريخ الذين اوسسوا دولة عظمى منذاليونان)
 بوادي الجالكما يؤكدجرمةأكثر من عشرين قرنابالصحراء الليبية وحضارة متطورة وعاصمتهم مدينة 

عالم الثار البريطاني (ديفيد ماتينغلي ) واختلف المؤرخون بتسمية الطوارق بهذا الوسم فمن قائل أن
طارق بن زيادوسبب تسميتهم بالطوارق نسبة إلى لطروقهم الصحراء وتوغلهم فيها،او انتسابهم إلى 

 وإلىمووسى بن نصير م بأمر من 718 / 711الذي قاد الغزو الوسلمي لشبة الجزيرة اليبيرية بين 
 .ويلنسب إلى طارق بن زياد إنهاء حكم القوطالوليد بن عبد الملكأفريقية بعهد الخليفة الموي 

ا يلنسب(   ) وهو الموضع الذي وطأهجبل طارقالغربيين لجزيرة ايبيرة ( اوسبانية والبرتغال).وإليه أيضا
جيشه ببداية غزوه للندلس .

ويلعتبرل طارق بن زياد أحد أشهر القادة العسكريين بالتاريخين اليبيري والوسلمي على حد  وسواء
،وتلعد  وسيرته العسكرياة من أنجح السير العسكرية فيما يقول الوستاذ محمد أحمد شفيع ببحثه عن

 ومفرده طارقي،أو تارقي،أو طارجي،نسبة إلى (تارجا) والتي تعني)طوارق(الطوارق بأن اوسم 
(واحات فزان ) التي ل زالت تحوي أكبر مخزون للمياه الجوفية بالصحراء الكبرى وان (إن هذا الشعب

كما ينطقونه بجمهورية) كلتماشق( كما ينطقه الطوارق بالنيجر و )كلتماجق(يطلق على نفسه 
 كما ينطقونه بليبية والجزائر فالختلف هو نطق الحرف قبل الخير من)كلتماهق(مالي و 

اي.ومعناها اللغة الطارقية:وتماشق.أي أهل/ أصحاب:كدْلالكلمة.التي تتكون من جزأين:( 
 ( هذه الطبقة من صنهاجة هم الملثمونابن خلدونكما يقول أنهم أهل وأصحاب اللغة الطارقية 

المواطنون بالقفر وراء الرمال الصحراوية بالجنوب أبعدوا في المجالت هناك منذ دهور قبل الفتح
ليعرف أولها فاصحروا عن الرياف ووجدوا بها المراد وهجرو التلول وجفوها واعتاضوا عنها بألبان النعام

ولحومها انتباذا عن العمران واوستئناوسا بالنفراد وتوحشا بالعز عن الغلبة والقهر فنزلوا من ريف
واتخذوا اللثام خطاما تميزوا بشعارهالحبشة جوارا وصاروا ما بين بلد البربر وبلد السودان حجزا 

 الطوارق بانهم قوم يتلثمون لحماية وجوههمابن عذارى المراكشيويصف المؤرخ ...بين المم
) بكتابه عنهم، بأنRudh:وذكر المؤرخ (رلود وعيونهم وافواههم  من الحرارة والرمل فتسموا بالملثمين 

الرجل منهم:إذا أراد أن يربط لثامه اختفى عن النظار،حتى عن أهله،لن اللثام رمزا ومفخرة يتمد حون
بها،ول يعتبر الفرد كامل الرجولة،ول عضوا فاعل بالمجتمع، إل بعد ارتدائه اللثام عند بلوغه وسن

وهم مسلمون وسنة يتبعون المذهبمجتمعهم بالرشد،ويقيمون له احتفال ليصبح كامل العضوية 
المالكي المنتشر بشمال افرقية وبعض دول افريقيةالغربية وكان لهم دور هام بنشر الوسلم عندما

 ) التي ل تزال من أكبر مراكز الشعاع الحضاري والديني،ومركزا فريدا من مراكزتمبكتوأوسسوامدينة (
التجارة باين فريقية الغربية والغربية 

عبدا هـ كان (المرابطون )أوسلف الطوارق برئاوسة الشيخ 540 م /  1145 هـ و 448م/ 1056وبين 
 ( الصنهاجيتين.اوسسوا دولة بشمال افريقية وعملوا على توحيدهاوجدالة لمتونة وقبيلتا بن ياوسين

بدةلة اوسلميةواحدة بعد تعددت فيها امارات فاطمية وروستمية وبربرية صغيرة ومبعثرة مبنية على
 وكان لها دور كبيرمالكي وسني إوسلميأوساس قبلي.بينما تأوسست الدولة المرابطية على منهج 

 لربعة قرون أخر،انتصرالندلسبنشرالوسل م بغرب ب وشمال افريقيةواطالوا عمر الوجود الوسلمي ب
 بقيادة ألميرمعركة الزلقة)المرابطون على ممالك قشتالة ونفارو وليون الوسبانية المسيحية ب( 

ثاني1106 - 1006،ناصر الدين بن تالكاكين الصنهاجي أمازيغي ح.بين يووسف بن تاشفينالمرابطي 
،وضموا الندلس لدولتهم،التيملوك الطوائف وقضوا على حكم أبو بكر بن عمر بعد المرابطينملوك 
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دامت قرابة قرن كما أن قبائل الطوارق أظهرت دائما قدرات تنظيم ومهارات عسكرية والحقت هزائما
بالحملت العسكرية الفرنسية التي غزت أراضيهم خلل القرن التاوسع عشر،وبالرغم من أن

 جزءا ليتجزأ منالجزائر بان شمال 1948 وأعلنوا عام 1830 عام مدينة الجزائرالفرنسيين احتلوا 
 من السيطرة الكاملة على المناطق الصحراوية  وكتب كاتب1902 فإنهم لم يتمكنوا قبل فرنسة

فرنسي معاصر لفترة المواجهات بين الطوارق والوستعمار الفرنسي بأوائل القرن العشرين،يقول:أن
فرنسا تتساءل ماذا يريد هذا الشعب ؟ الذي يحاربها بكل مكان. 

 بين طوارق وقوات فرنسية كماورد بالصحيفةآهقارمعركة ,,
. م1907مارس  في Le Petit Journal   17الفرنسية 

 والفنتينفوسين)(،والفن القصصي )تيسيواي(وتتكون الثقافة الطارقية من الشعر الذي يسمونه 
،ومن أشهر فرقهمالقيتار وحديثاا علي آلة آلة التيندي وقد عزف الطوارق على أساهغ)(الغنائي 

. وتركافت تيناروينالمعاصرة فرقتي 

 .م  2009فرقة تيناريوين الطوارقية عام 

قبائلوتظم  اول-الطبقة العلياوينقسم المجتمع الطارقي لطبقتين تبعا للوظيفة والمكانةهما 
وتظم الطبقة الدنياتختص بالحرب وقبائل تختص بالعلم والحرب معا وقبائل تختص بالعلم .وثانيا 

الحرفيين والعبيد .

 قام الطوارقوالنيجر ماليومنذ اوستقلل الدول الفريقية التي يتواجد فيها الطوارق وخصوصا دولتي 
)أزوادفيهما بثورات عديدة بسبب الظلم والتهميش الذي عانوا منه،حيث قام الطوارق بشمال مالي (

الحركة حيث تمكنت الثورة الخيرة م كانت 2012  وفي عام 1996/ 1990  وثورة   1962  بثورة كيدال 
 وإعلن اوستقلله لم تحظ الدولة الوليدةأزواد التي أوسسها الطوارق تحرير إقليم الوطنية لتحرير أزواد

بالعتراف الدولي.شئانهاشئان جمهورية الصحراء المغاربية  
تتمثل معارضة الطوارق في (حركة النيجر من أجل عدالة ) التيوفيما يتعلق بطوارق النيجر .فانها 

) والنقيب (الشريف محمد مختار )أغالي ألمبو انشئاها ويتزعمها أفراد من قبائل الطوارق بقيادة (
النائب الول لزعيم الحركة بينما يحتل قائد العمليات (كيندو زادا منصب النائب الثاني لزعيم الحركة

ويقودالجناح العسكري (المأمون كالكووا )و (عيسى فيلتو ) المنسق السياوسي والمتحدث الروسمي
باوسم الحركة بفرنسة وينتشرون في شمال النيجر حيث تتخذ منطقة (أيار ماوسيف) الجبلية مقرا لها 

وتتمثل مطالب الحركة توجيه الحكومة لوستثمارات أكبر لشمال البلد لدفع عجلة التنمية بها كونها
من أكثر المناطق الغنية باليورانيوم على مستوى العالم كما تطالب بالحد من الحركات الكشفية
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والتنقيبية عنه لتوفير مساحات كافية لمماروسة حرفة الرعي الرئيسية لهل المناطق الشمالية
القاحلة و تغطيها الصحراء الكبرى بالكامل.وتنال الحركة دعما من الحركات النفصالية الخرى التي

 مع حزب2006 مايو 23تقودها قبائل الطوارق المنتشرة بالدول المحيطة حيث تحالفت في  
 قامت207.وفي عام ماليالدمقراطي من أجل التغيير وهو حركة انفصالية تتزعمه قبائل طوارق 

الحركة بإشعال ثورة الطوارق الثانية و أدت لشتباكات عسكرية بين ميليشيات الحركة والقوات
الحكومية  وتمنع الصحفيين من تغطية أحداث الشتباكات 

 في النيجر.الطوارقأغالي ألمبو زعيم متمردي 

/ James Decalo. Historical Dictionary of Niger. Scarecrow Press/ Metuchen.  Londonبعض المصادر/
:Decalo، Samuel . Historical Dictionary of the Niger (3rd ed.). Boston & Folkestone و. 1979

Scarecrow Press /(1997  القاهرة:الدارالثقافية)الطبعة الولى(معجم بلدان العالم ).وعتريس،محمد.
: Ramzi Ben Amara. The Development of the Izala Movement in Nigeriaو. 2001للنشر.عام 

Iروائي ولغوي ومؤرخ.اختارته مجلة والطارقي المازيغي الكاتب الليبي إبراهيم الكوني LIRE
الفرنسية كأحد أبرز خمسين روائيا عالميا معاصرا،ووضع السويسريون اوسمه بكتاب يخلد أبرز

الشخصيات التي تقيم على أراضيهم وهو المازيغي الوحيد والوحيدمن الدول العربية والوسلمية
 كعضووسويسرهاصطحبه (الرئيس ميشلين كالمي راي) رئيس 1998الفرو اوسيوية اوربية .وفي عام 

77 الخمسين،الذهبي.و ألف عيده اليوبيل في معرض فرانكفورت الدولي للكتابشرف عندما ل
 لغة. 40كتابا،وترجمة بعض كتبه  الى 

.الكاتب المازيغي الليبي إبراهيم الكوني ,

 

المحيط  وتق على ساحل أفريقية قارة احدى دول غرب Sierra Leoneوثالثا- جمهورية 
 من الجنوب الشرقي. وج ليبيريةمن الشمال غينية، وتحدها ج الطلسي

ومناخها مداري رطب شبه الوستوائي،،2 الف كم72-جمهورية صغيرة حيث تبلغ مساحتها  1
وترتفع درجات الحراره بفصل الجفاففيما يسقط المطر الوفير بفصلين متعاقبين وبين المطر والجفاف

السافاناوتنمو الغابات الوستوائية على مساحة واوسعة بجنوب البلد فيما تكسوها حشائش 
،وتمواليكة الساحليةوتتكون أراضيها من سهل ساحلي مليء بالمستنقعات بالشمال.

 الرز كما توجد فيها بوسطهازراعةقطع الغابات وجففت المستنقعات لتحل محلها 
مجموعة من الهضاب تكسيهاهضاب جبلية قليلة الرتفاع وتتخللها انهار صغيرة،
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،(أيالسد-تتكون كلمة سيراليون من (سيرا) معناها ذروة أو قمة و(ليون) معناها 11و
قمة السد)،للتشبيه بين صوت الرعد على قمم جبالها وزئير السود،وأول من أطلق عليها

هذا السم الرحالة البرتغالي (بيدروسنترا،)  وأما أهل البلد فيطلقون عليها (رومادونج)
)Free Town محافظة وعاصمتها ميناء (المدينة الحرية 14أي الجبل. وفيها 

-يعمل معظم وسكان وسيراليون بصيد الوسماك وقطع الخشاب والزراعة ومنها الرز والذرة والبن111و
.كما يوجد فيها معادن منهاوالماعزوالكاكاو والزنجبيل وثروتها الحيوانية تتكون من البقار والغنام 

 الذي كما هو حال الذهب واليورانيوم والحديدDiamonds والحديد،والماس والبوكسيتالذهب واللؤلؤ 
والفووسفات والنفط وغيرها من المنتجات الطبيعية التي ينتج بالدول الفقيرة وتستغله الشركات
الدجنبية ذات التقنيات والخبرات العالية والقادرة على التحكم بكميات النتاج والتصدير والتسعير

وشراء الذمم الضعيفة لمسؤولي الدول المنتجة صار نقمة وليس نعمة حيث تلطخت ضمائر وايادي
 الرئيستشارلز تايلورالعديد بتهريب الماس الدموي شارك بها بعض رؤوساء كل من وسيراليون و 

ولذلك اصطلح على تسميته الماس المحكمة الدولية بلها ي هولندة 2004الليبيري الذي ادانته عام 
حروباا أهلية 2002/1991 وتعالت دعوات ليقاف انتاجه بعد ان اندلعت بين Blood Diamondالدموي 

فوديالتي كان الطفال الذين صاريطلق عليهم ( اطفال مجرمون )من بين وقودها بقيادة المجرم (
.2004،)الذي تم القبض عليه عام وسنكوح

 مليين ويتكون من ثلث عشرة قبيلة،أبرزها (المندي والثمني4.5وسكان وسيراليون بحدود -IVو
والماندج والفولني وصوصو ويانونكا وفاي.).وفي القرن الثالث عشر هجري وصلهاالعديد من (الرقيق
المحررين ) والعائدين من الوليات المتحدة يطلق عليهم (الكربول) ويقطنون بالعاصمة فريتاون التي

) Free Townأوسسوها واوسموها ( مدينةالتحرير 

 مليون4.5 مليون من اصل 2.5-اديانها تتكون من عدة اديان هم .المسلمون هم بحدود Vو
ويقطنون بالشمال من خلل المرلطبين الذين نشطوا بدول غرب افريقية كما اشرنا65ويشكلون /

البروتستانت والكاثوليك الذين جاؤوا مع الوستعمار البريطاني والفرنسي ويقطنون25.والمسيحون /
بالمنطق الغربية ألكثر الجهات تقدماا حيث عمل الوستعمار على تنشيطها بسبب تجمع البعثاث

يمثلون الهندوس والبهائيين واليهودواديان محلية10التنصيرية بها.واديان اخرى /

ولغتها النكليزية ولغات محلية اخرى ,

 بعدليزابث الثانية نالت استقللها كمملكة وملكتها اهجري 1381م1961-في عام  /VIو
احتلل بريطاني دام فترة طويلة. 

 
 صارت جمهورية وحكم بالجمهورية الولى كل من (كريستوفر اوكورو) و1971 نيسان 19-في VIIو

,والحكم العسكري الول بقيادة العقيد (يحى كانو) و(فالنتين(وسياكا وستيفنز) و(يووسف وسيدو موموه)
وستروسر)

والجمهورية الثانية برئاوسة احمد تجان كباح ,والحكم العسكري الثاني برئاوسة العقيد جوني بول كروما

هو الرئيس وErnest Bai Koromaالرئيس والجمهورية الثالثة عودة الرئيس احمد تجان كباح ثم 
مؤتمرو من حزب 1953وهو من مواليد في أكتوبر  حتى الن 2007الرابع والحالي منذايلول 

جماعة الشعوب 
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ورابعا جمهورية غانة ( ساحل الذهب سابقا) احدى دول غرب افريقية تطل على الساحل
و ج من الشرق،و ج توغو من الشمال،فاسو بوركينة ج وتحدها غينيةالشمالي لخليج 

 من الغرب.والشمالية مع جمهورية فولتا العليا،وكان اسمها السابق ساحلساحل العاج
غانة التي كان المغاربةبإمبراطورية الذهب.واسمها الحالي على اسم الدولة لمعروفة 

وأراضيها يغلب عليها السهول المنتشرةبالجنوب والشمال،وأما م.1600يحكمونها حتى عام 
الووسط فهضبة من الحجر الرملي ترتفع ببعض مناطقها بستمائة متر وأبرز أنهارها فولتا البيض وفولتا

ومناخها يجمع بين الستوائي بالجنوب حيث المطار الوفيرة والحرارة المرتفعة،إلالوسود وأواتي ,
أن النطاق القريب من الساحل قليل المطار بسبب موازاة الرياح له،والمداري بالقسم الوسط

والشمالي ويتأثر المناخ برياح (الهرمتان) الجافة التي تهب بفصل الجفاف على الجهات الشمالية
اتية من الصحراء الكبرى وأما الوسط والجنوب فيتاثر بالرياح الموسمية المطيرة بالصيف شمال

 يعتمد على الزراعة التي يعمل بها وأبرز الحاصلت الكاكاو،الذي بقي يتصدرالقتصاد الغاني-11و
صادراتها لمدة نصف قرن،ويشمل أكثر من نصف المساحة الزراعية،كما يزرع فيها يزرع البن ونخيل
الزيت والمطاط والناناس،.ومن الحاصلت الغذائية الذرة والرز والكاوسافا واليام،كما تمتع غانا بثروة

خشبية من أنواع جيدة تشكل عشر صادراتها،كما تمارس حرفة الرعي بالشمال حيث تسود أعشاب
م/1981السافانا وتربي البقار غير أن ذبابة (تسي تسي) تحد من الثروة الحيوانية،التي قدرت عام 

 مليين) من الماعز.3مليون من الغنام و(2,300مليون من البقاروالعجول و( 1,300 هـ حوالي 1408

 صادراتها،وهو من بينعشركما ان غانة احدى الدول الفريقية المنتجة للذهب،الذي شكل الن 
العوامل التي دفعت بعض الدول الوربية القوية وذات التقنيات العالية ان يحتلو دولة جنوب افريقية

والسودان والنيجر وغانة التي اطلق عليها النكليز اوسم (وساحل الذهب ) كما يستخرج بغانة الماس
والنيكل والبوكسيت واللمنيوم،والكيمائيات فأصبحت (حرفة التعدين) والتصنيع من بين حرف السكان

ومنها صناعات اللمنيوم،والمنسوجات والجلود  كما نشطت الصناعة بعيد بناء وسد فولتا على نهر
ولزالت بريطانية اول الدول المستثمرة في غانة ويأتي بعدهافولتا لتوليد الطاقة الكهربائية. 

العديد من الدول الوروبية والوليات المتحدة المريكية بمجالت البنية الساسية والطرق
والطاقة الكهربائية واللمونيوم وتصنيع الكاكاو .واستخراج الذهب واللماز وغيرهما فيما

ينحصر التواجد العربي والسلمي وخاصة من مصر ببعض المعلمين ومن السعودية
ببعض النسخ القرئانية وانواع عديدة من الكتب الوهابية ,

 الف كمم وتساوي مساحة بريطانية وعاصمتها (أكرا) وعملتها هي239-مساحتها 111و
السيدي

 مليون نسمة  وهم خليط من الجماعات ا لفريقية التي تضم قبائل16-سكانها 1Vو
 والموسي (داجومبا) واليوي والكوماسي والمامبروسي،وأشانتيوشعوب (الفانتي 

 والفولني و الماندي التي قدمت من الشمال بعدالهوسةواليوريا،اضافة لجماعات 
اعتناقها السلم

 
 من اديان10 و/39% فيما يشكل المسلمون /46 كان عدد المسيحيين /1960في عام -اديانها.Vو

الخمسينية فان عدد المسيحيين الذين يطلق عليهم المسيحية 2000محلية .وفي احصائات عام 
على الرغم فقط وهو بتناقص مستمر 12 اتباع ديانات محلية والمسلمين /8 و /80الكاريزماتيكية بلغ /

من ان دعاتهم كانوا أول من وصل لهذه المنطقة بنهاية القرن العاشر الهجري عندما هاجرت أحدي
بمنتجاته.  بطون (قبائل الماندي )من حوض النيجر نحو جنوب إقليم الغابات الغني

 اضافة للهجات قبلية متعددة،منها العربية التي تدرسالنجليزيةلغاتها الرسمية هي -VIو
بمدارس المسلمين بالشمال والوسط.

هجري كانت أولى المستعمرات1377م/ 1957هجري و 1314م/1896-بين VIIو
البريطانية  بغرب أفريقية
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الحتلل البريطانيبعد ستة عقود من  1957 مارس 6-استقلل جمهورية غانة في VIIIو
وأعلنت بعيد استقللها تغيير اسمها من ساحل الذهب الذي أطلقه المستعمرون النجليز

عليها إلى غانة. وحكمها كل من 

،وتخرج بدار1909..ولد في ايلول  1972 ووفاته في نيسان 1957 بين كوامي نكروما.داول-الرئيس 
 وفي عامالوليات المتحدة في بجامعة لنكولن 1935،وعمل أوستاذا ثم التحق عام أكراالمعلمين في 

 .وفي أواوسط عامdont read حيث نشط بالعمل الطلبي . لندن درس بمدروسة القتصاد في 1945
 اعتقل نكروما1950 أوسس حزب المؤتمر الشعبي لتحقيق الحكم الذاتي للبلد. وفي أوائل 1949

مجددا بعد وسلسلة من الضرابات وحكم عليه بالسجن ثلث وسنوات،وفاز حزبه بالنتخابات البلدية
والعامة في النتخابات،وفاز وهو بالسجن بدائرة أكرا بأكثرية كاوسحة،فقرر النكليز اطلق وسراحه

،صار رئيسا للوزراء بظل1960  يوليو1 و 1957  مارس6.وبين 1952وتولى رئاوسة الوزراء في مارس/آذار 
 والطاحة بع بانقلب عسكري في1960  يوليو1المستقلة بين لغانةالملكة الزابيث وكان أول رئيس 

 ووساهم مع قادة دول العالم الثالث ومنهم شون لي الصين ونهرو الهند ووسوكارنو1966  فبراير24
اندونسية وعبد الناصرمصر وشكري القوتلي وسوريةوالوسقف القبرصي والمناضلين الجزائريين من بين

 بتاوسيس منظمة الوحدة1963(مؤتمر الحياد اليجابي )كما وساهم عام 1954الذين اوسسوا عام 
فأعلنت1972الفريقية ,وبعيد النقلب الذي تعرض له تم ابعاده لرومانية حيث توفي في نيسان 

السلطات الغانية الحداد الروسمي،على الرغم من انه دفن في غينية وأعيد جثمانه لبلده حيث شيع
روسميا.ولنكروما مؤلفات عديدة منها أتكلم عن الحريةويجب أن تتحد أفريقية والوستعمار الجديدو

وسيرته الذاتية بعنوان غانة

1961الرئيسان الغاني نكرومة والمصري عبد الناصرعام 

 وحكم بها ثمانية رؤوساء عسكريين1979/1966فترة الحكم العسكري بينوثانيا-
انقلبيين بئاوسم الحزب الشتراكي واضطربت خللها الوضاع السياوسية والقتصادية

والتعليمية والصحية بالبلد وحكم فيهم  

 حيث قاد انقلبا  منذ2000/1979رولينغز بين  جيري الرئيس العاشر الجنرال النقلبي وثالثا -
1957 وبقي يتزعم الحزب الشتراكي الذي بقي يقود الحكم منذ عام 1979عام 

 اقرار الدوستور الغاني الجديد الذي اكد على التعددية الحزبيةرولينغز جيري قرر 1992وفي عام 
حزب المؤتمر الوطنيوتناوب السلطة  واجريت اول انتخابات ذات رئاوسية دمقراطية شارك بها 

) الذي تولىرولينغز جيريبزعامة الجنرال الرئيس (1957 الذي قاد الحكم منذ عام الدمقراطي
خلل فرتي رئاسته وخلفه كمرشح نائبهنظاما دمقراطيا  بانقلب عسكري واقام 1979السلطة منذ

ادو بزعامة( والحزب الوطني الجديدن كفور) ) وحزب المعارضة بقيادة (جوجوناتاميلز(
 )وشارك بها اقل من نصف الناخبين واوسفرتهيل ليمانبزعامة ( وحزب مؤتمر الشعب )بواهن 

) بظل اعتراض المرشحين الخرين الذين قاطعو النتخابات البرلمانيةرولينغز جيريعن ( اعادة )فوز (
لمدة ثمان سنوات اخرى امتدت بينولم يحصل اي منهم علي اي مقعد داخل البرلمان وحكم 

2000/1992
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https://ar.wikipedia.org/wiki/1909
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://elbadil.com/wp-content/uploads/2014/11/%2525D8%2525B9%2525D8%2525A8%2525D8%2525AF-%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D9%252586%2525D8%2525A7%2525D8%2525B5%2525D8%2525B1-%2525D9%252588%2525D9%252586%2525D9%252583%2525D8%2525B1%2525D9%252588%2525D9%252585%2525D8%2525A7.jpg&imgrefurl=http://elbadil.com/2014/11/19/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25AC%25D8%25B1%25D8%25A8%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25B5%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25AA%25D8%25AD%25D8%25B1%25D8%25B1-%25D8%25BA%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25A7-%25D9%2585%25D9%2586-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25B9%25D9%2585/&h=412&w=600&tbnid=7EMyB-LUv1CCwM:&docid=oCTerAid4dOWxM&ei=tlIEVozxHMz4arrjr_gG&tbm=isch&ved=0CCkQMygMMAxqFQoTCIyk47i3kMgCFUy8GgoduvELbw


 الرئيس جيري رولينغز

 جرت انتخابات2000م ,,ففي كانون اول 2009/2001ورابعا -الرئيس الحادي عشر جون كوفو ,بين 
رئاوسية جديدة .وشارك بها وسبعة متنافسين يمثلون الحزب المؤتمر الوطنى الدمقراطى والحزب
الوطنى الجديد وحزب مؤتمر الشعب وحزب الصلح الوطنى ومؤتمر الشعب الوطنى وحزب غانا

) ممثلجون كوفور الموحدة وحزب التضامن الشعبى وجاءت نتيجة المرحلة الولى عن حصول (
 من الصوات بينما حصل منافسه ( جون اتاميلز)مرشح حزب48الحزب الوطنى الجديد الذي على /

مما اوستدعى49المؤتمر الوطنى الدمقراطى الحاكم الذى يشغل منصب رئيس الجمهورية على/
 ضد جون أتاميلز فصار58إجراء جولة ثانية بينهما وفازبها بفوز زعيم المعارضة (جون كوفور) بنسبة  /

John Kofi  Kufuor واول رئيس من خارج1938وهو من مواليد 2009 /2001 الرئيس الحادي عشر بين
وتراجعت شعبيته لعدة اوساب منها 2000/1957حزب المؤتمر الوطني الذي حكم بين 

حول ترشيح1957-النقسام الذي حصل داخل الحزب المؤتمر الدمقراطي المنفرد بالسلطةمنذ عام 1
(جون ميلز )نائب الرئيس المنتهية وليته رولينجرز من قبله وحده دون مشورة الحزبعلى الرغم من انه

ل يمتلك الصفات القيادية التيي متلكها رولينجرز 

-كان الحزب الوطني الجديد متماوسكا كما ان مرشحه ( كوفور) تعلم كثيرا من خسارته بانتخابات2و
 امام الرئيس رولينجرز.1996عام 

تبلور رئاي عام غاني لضرورة وجود نائبا للرئيس من  المسلمين لتحقيق قدرا معقول-3و
من النظام السياسي المتوازن حيث قرر كافور اختيار (الحاج علي محمد) نائبا له.وهو

اجراء حضاري وتسامحي كان على مصر ان تسبقها له مع اهلنا القباط .كما ان انتعاش
وهي1990الحياة الدمقراطية بغانة ذات الغالبية المسيحية وبدولة جنوب افريقية بعد عام 

دولة ذات غالبية عظمىمسيحية ل يعني بان المسيحية تحتكر وتتصف بالدمقراطية فهناك
دول افريقية مسيحية اخرى منها ج ليبرية مثل تعاني من تمزق سياسي .كما ان كل

الدول الكبرى الوربية والوليات المتحدة وروسية هي دول ذوات غالبيات مسيحية ولكنها
ارتكبت وترتكب بمعظمها جرائما بحق شعوب اخرى بعضها مسيحيا  كما ان دولة اسرائيل
دولة ذات غالبية يهودية ولكنها تجمع بين الدمقراطية المحلية بين ابناء الشعوب اليهودية

وبين احتللها للشعب الفلسطيني المسيحي والمسلم كما ان اليابان ذات غالبية عظمى
بوذية ولكنها اتبعت التعددية السياسية ومثلهاج ماليزية واندونيسية و ج تركية ذوات
الغالبية السلمية العظمى اي ان الديان هي مبادئ وافكار مثالية وروحية واخلقية

يستثمرها ويطوعها النسان حسب وعيه ومصالحه فتكون مرة دولة تتبع دينا معينا اكثر
وعلى اية حال فقدواجهعدل واخرى تعتنق نفس الديانة تكون اقل عدلحتى تجاه شعوبها ,

الرئيس كافور العديد من التحديات بعد انتخابه رئيسا تمثلت باتساع نطاق البطالة وانخفاض الجور و
المرتبات وارتفاع تكاليف المعيشة و النخفاض السريع بقيمة العملة المحلية وازدياد الدين العام

والعتماد العالي علي المساعدات الجنبية

عام68عن 2012ووفاته في تموز  2009 بين John Evans Atta Mills الثاني عشر ورابعا -الرئيس
.من حزب المؤتمر الوطني الدمقراطي 2001 / 1997وشغل من قبل شغل منصب نائب الرئيس بين  



2012 ووفاته عام 2009,الرئيس الثاني الثاني عشر  جون اتاملر بين 

جون أتا صاررئيسا بالوكالة بعيد وفاة John Dramani Mahama وخامسا -الرئيس  الثالث عشر  
 حصل على بكالوريوس بالتاريخ من1981.وفي عام 1958,,وهو من مواليد نوفمبر 2012في تموز ميلز

حصل على تخصص بدراوسات التصالت1986جامعة غانة وانظم لحزب المؤتمرالوطني وفي عام 
 /1998،ووزير اتصالت بين 2009 / 1997ودرس لمعهد علوم الجتماع بمووسكو.وكان نائبا بين 

. 2012-2009.وكان نائب رئيس غانا من 2001

 الشخصيات الغانية-منIXو

بمدينة دومي1964  نوفمبر مواليدعبيدي بيليه الشهير باوسم -لعب كرة القدم عبد الرزاق أيو1
 .وتم اختياره أفضل لعب كرة قدم أفريقي لثلث وسنوات متتالية منالووسطكان يجيد اللعب بخط 

 لعب على قيد الحياة باللئحة التي أصدرها125 ضمن أفضل بيليه البرازيلي واختاره 1993/1991
 (فيفا). التحاد الدولي لكرة القدم بمناوسبة مرور مائة عام على تأوسيس 2004عام  

 .وخلف برئاسة المم1938 أبريل-الحقوقي البروتستانتي كوفي أتيا أنيان.ولد في 2و
 ديسمبر31 – 1997 ينايربين المتحدة رئيسها السادس القبطي المصري (بطرس غالي ) 

 .وخلفه الكوري الجنوبي (بان كيمون )درس بجامعة العلوم والتكنولوجية بغانا،و2006
 /1961حصل على ليسانس بالقتصاد من جامعة مينيسوتا المريكية وبين1961في عام 

1972/1971حصل على دبلوم بالقتصاد النقدي بمعهد الدراسات  بسويسرة وبين 1962
 عمل مديرا عاما1976 /  1974حصل على دبلوم ادارة من معهد ماساتشوستس وبين 

شغل منصب محافظ المدرسة الدولية1983/1981الشركة الغانية لتنمية السياحة.وبين 
 تم إروساله للعراق لمحاولة إيجاد حل للزمة على1990وعقب الغزو العراقي للكويت عام بجنيف 
 موظف دولي من الكويت.واجلء الرعايا الغربيين نصف مليون آوسيوي تقطعت بهم السبل900لخلء  

ولم يبذل ما يكفي لدى الرئيس المريكيبين العراق والكويت الذي تعرض للغزو العراقي.
ا1991جورج بوش الب وصدام حسين لتجنب نشوب الحرب ضد العراق عام 

شغل منصب نائب المين العام للمم المتحدةلحلل السلم بصربية والبووسنة1996وفي عام 
/الهروسك والمبعوث الخاص لمنظمة حلف شمال الطلسي بعد التوقيع على اتفاق المبعوث المريكي

)Dayton للسلم.وعمل رئيس مجلس امناء في (United Nations Intentional School -New Yorkوفي.
 قدم خطة لصلحات ادارية ومالية لبعض مؤوسسات المم المتحدة تمت الموافقة عليها1997عام 

 نائبة وزيرLouise Frechetteبواوسطة الجمعية العامة منها اوستحداث منصب نائب المين العام شغلته 
-Institute for the Future) و Macalester College  Minnesotaالدفاع الكنديويعمل حالياا اوستاذافي 

California حيث يجيد كوفي أنان النكليزية،والفرنسية والعديد من لغات افريقية الغربية.

 ..Tchad وخامسا –جمهورية 

 منوالسودان من الشمال ليبيةفريقية وتحدها وسط ا-بلد غير ساحلي لنه احدى دول 1
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 ونيجيرية من الجنوب الغربيوالكاميرون من الجنوب  الوسطىافريقيةوجمهورية الشرق 
 من الغرب.وهي خامس أكبر بلد بافريقية من حيث المساحة.بعد كل من الجزائروالنيجر

وليبية والسودان ونيجيرية 

وتنقسم لمناطق منطقة صحراوية بالشمال،وحزام منطقةمليون كم 1.285-مساحتها11و
،وهي أكبربحيرة تشاد السودانية الخصبة بالجنوب.والسافاناالساحل القاحلة بلووسط ومنطقة 

 تشاد مع وهضاب صخرية.4/3أكبرمدنهاوتشكل الصحراءالجافةنجاميناالراضي الرطبة والعاصمة 
ووسلسلة جبال تبستي الواقعة بالشمال الغربي وعلى قمة هي قمة (جبل إمي كووسي). الذي يبلغ

م فوق مستوى وسطح البحر. وتعزل ووسط تشاد عن الصحراءالشمالية الشاوسعة التي3415ارتفاعه  
ا من الصحراء الكبرى  تعني الحشائشوسبانية ا),وهي كلمة Sabana  (سهول السافاناتشكل جزءا

تنبت بالسهول الرضية وتمتاز بعشبها الصفر المائل للبني،وأشجارها القليلة،وتنتشر فيها مختلف
، ومن الدول الموجودةخط الوستواء، و تقع على شمال أو جنوب مداري  (  مناخ ، ويسود فيها(الحيوانات

 وغانة وغينيةالسنغال، ومناطق قليلة من موريتنايةو  ،ومالي  النيجر،وتشادفيها غابات السافانا 
بيساوالسودان الذي يتمتع باكبر مساحة افريقية منها القليم السوداني.كما ان وسهول وغابات

وقارة ودول من امريكة الجنوبية الهندالسافانا ل تقتصر على بعض دول قارة افريقية فهي موجودة في 
 ملليمتر وسنويا ونباتاتهامرتبة بين ووسط نباتات1500 / 900حيث ليتراوح فيها المطر بين أوسترالية

(الوستبس) لنها لتتحمل الجفاف.حيث تذبل عندمايقل اوينعدم  المطر،فتسقط أوراق كثيره منها
 وحيواناتها المفتروسةالباذنجانو الذرةو لقطنوتعاني نوعا من الجوع والعطش حيواناتها بناتاتها  منها ا

الفيل وفرس النهرو الزرافةو الحمار الوحشيو الفهودو النمورو الوسودوشبه المفتروسة منها خاصة 
الرانبو الظباءو وحيد القرنو الجواميسو الغزلنو البجو الوشقو ابن اوىو النو و والنسرضبع مرقطو

 النو الزرقو المها الفريقيو السرقاطو البرية
وفي مووسم المطر ,وهو عادة أشد أوقات السنة حرارة، فتدب الحياة فجأة بكل شيء، فتغطي

حشائش السافانا وتورق نباتاتها وأشجارها وتخضر من جديد، ويسهل على الحيوان الهتداءللرعي
فيها..وتنتشر السافانا بشمال تشاد وشرقها صخور اندفاعية وروسوبية وأغلبها رمال مغشية للراضي

 كيلومتر،ومساحة حوضه1200 الذي يبلغ طوله  نهر شاريالتشادية الداخلية والغربية وحوض 
بحر ) مع روافد صغيرة منها أنهارنهر لوغون كيلومتر مربع،والرافد الرئيس لهذا النهر هو (548,747
وبحر كيتا،وبحر أوك)، نهر أوهام، وبحر وسارا (أحياناا يسمى بالسودان دارفور الذي ينبع من وسلمات

 ويسير عبرجمهورية أفريقيا الوسطى القليلة نسبيا  وينبع من أفريقيةوهو أحد أنهار 
تشاد عاصمة جمهورية إنجامينا مارا  بمدينة سارا، ثم يتابع سيره لمدينة تشادأراضي 

 ويستمر النهروالكاميرون تشادوعندها يلتقي ب(نهر لوغون) الذي يشكل حدودا  بين 
 حول هذا النهر بما فيهم وسكان مدينةتشادويتركز معظم وسكان بجريانه على الحدود بين البلدين.

ثم يصب في،ويشكل مصدرا لثروة السمكية.إنجامينا ثم وسكان العاصمة تشادوسارا ثالث كبرى مدن 
نهر من مياهها من 90.التي تعتبر سادس بحيرات العالم مساحة. وتستقي/ بحيرة تشاد

نهرونهرا رئيسا بافريقية وهينهر النيل العظيم ونهر السنغال 31  وهو واحد من اصل شاري
نهر إنكيزيو كاجيراونهر شللت بويوماو  نهر كواند ونهر زمبيزي ونهر أكفانجوو أوبانغيونهر  الكونغو

نهرو نهر وسانت بولو نهر جولبي دي ماراديو نهر جوباو نهر بوزيو نهر بنويو نهر بنجويو نهر باخويو
تطل بحيرةكما  ونهر وري نهر النيجرو نهر كوانزا نهر فيش ونهر غامبيةو نهر شاري وساند (أفريقيا)

 .وتناقصت مساحة البحيرة بشكل حادونيجيرية والنيجر والكاميرون تشادتشاد على أربع دول هي 
 وهي بضمور مستمر ولو بطيئا فتحوال السكان من تربية البقار والجمال2 كم2000 / 25000من 

20لتربية الغنام والماعز،وهذا بدوره مزيدا من اوستهلك النباتات الخشبية حيث يعيش أكثر من 
،منهم المليين الثمانية شبه الدائمين ووسيتضاعف تدريجيا.تشادمليون نسمة يعيشون من بحيرة 

-تاريخيا.تعتبر هي الخرى من بين المواطن الفريقية التي وطئاتها اقدام النسان واوستقرت بما111و
استوطن النسان الراضي التشادية منذ زمن يعود الىحوض وبحيرة تشاد حيث يسمى 

 من صيادي السماك بحوض بحيرة تشاد هم أحفادKotobaقم و يورجح أن قوم 500.000
(الساو) الذين ساهموا بظهور حضارة تشادية قديمة.ويعود تاريخ تشاد الحديث لعصر

امبراطوريات افريقية الوسطى والغربية ،وقامت بالقرن الثامن م / القرن الثاني هجري

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D9%83%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D9%81%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF_(%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF_(%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA_%D8%A8%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A8%D9%8A_%D8%AF%D9%8A_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%AC%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%8A
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A5%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D9%83%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%B2%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A3%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%BA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D9%83%D9%8A%D8%AA%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A3%D9%88%D9%83&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A3%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%87%D8%B1_%D9%84%D9%88%D8%BA%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88_%D8%A3%D8%B2%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A8%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%84%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%88%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%A8%D8%B9_%D9%85%D8%B1%D9%82%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%B4%D9%8A
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B1
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%B1%D8%A9_(%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA)
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89


 واتسع نفوذها حيث شملت ما كانبحيرة تشاد) إلسلمية شمال شرق مملكة غانم(
يسمى (السودان الوسط )

 التي صارت معظمها ظمنكانم-إمبراطورية برنومحاربي امبراطورية  بعض
الراضي التشادية 

تعتمد تشاد على النتاج الزراعي حيث تنتج الرز والقطن والذرة وقصب السكر-اقتصديا- IVو
والسمسم والفول السوداني والصمغ العربي وفواكه المانجو والبرتقال.والنتاج الحيواني حيث فيها
ثروة حيوانية هائلة من البقار والغنام والبل وتعتبر المصدر الرئيس للحوم بعض دول ووسط وغرب

اضيفت لها مدخولت من منتجات معدنية منها البترول.الذي بدأ تصديره2003أفريقية خاصة ,ومنذ عام 
 من قبل شركات فرنسية وامريكية وماليزية ,كما وقع البنك الدولي اتفاقاا يلزم حكومة تشاد2003عام 

 من عوائد البترول على مشروعات متنوعة من بهدف تخفيف حدة الفقر بمجالت البنية85بإنفاق /
 تبقى ودائع10 لتنميةوتطوير وتووسيع حقول إنتاج البترول،و/5الوساوسية مثل التعليم والصحة، و/

ادخارية وتشكيل هيئة من الحكومةوالبرلمان وممثل عن مؤوسسات المجتمع المدني وممثل من قبل
 مليون دولر وسنويا لخزانة80المحكمة العليا للشراف على تنفيذه على امل ان يوفر هذا التفاق 

 من عوائد تصدير البترول فيما50 وسنة القادمة،من خلل حصول تشاد على / 25الدولة للسنوات 
 مليون دولر كاول ريع4.5تحصل الشركات المنتجة على النصف الثاني وبعد اوستلم الحكومة مبلغ 

لمبيعات النفط قررت وخلفا لما اتفقت عليه مع البنك الدولى لطريقة اوستثماره انفقته على شرائ
اوسلحة ومعدات حربية وامنية .فقرر البنك الدولي بتجميد القروض المقدمة لحكومة تشاد،وتجميد

 من المبلغ لغراض تنموية تعليمية70نصيبها من عوائد انفطها لدى الشركات المنتجة،و تخصيص /
 منه لميزانيتها السنوية غير ان الحكومة30وصحية وزراعية وتخويل الحكومة بالوستفادة من /

2006التشادية لم توافق على مثل هذا الجراء القتصادي المعقول بحده الدنى بل قررت في اب 
بانها ءعقد شركتي بترول أمريكية و ماليزية من الكونسورتيوم الذي يقوم بعمليات النتاج للبترول

وأعلنت عن إنشاء شركة وطنية تتولى أمر اوستكشاف وإنتاج وتصدير البترولبمساعدات تقنية ومالية
كما توجد مخزونات هائلة من الذهب والحديد واليورانيوم والزنك والرخام والذي فرنسية 

مليون250/200كما تئاتيها مساعدات دولية متعددة وتنوعة تتراوح بين  لم تستفد منه تشادبعد
يعيشون تحت خط الفقر بأقل من دولرين65 بين وسكانها /الفقردولر وسنويا ومع ذلك يصل معدل 

 دولة الكثر تخلفا اقتصاديا177من  167باليوم،لنها واحدة من اكثر النظمة فسادا وتحتل المرتبة 
 وتخفض قليل بين الطفال والحداث ول يحصل /55 عاما فما فوق /18وتقنيا .وتصل المية بين السن 

 لمرافق الصرف الصحي المن، 70من السكان على المياه النقية الصالحة للشرب،ويفتقد نحو/ 75

70منهم بالمناطق الحضريةو/30 يعيش /2105مليون عام12بلغ عدد سكان تشاد -Vو
ويتألف من عدد كبير من المجموعات الثنية ومن اللغات واللهجات والديان،بالمناطق الريفية.

بسبب موقعها الجغرافي المتووسط جسراا بين الصحراء وعالم البحر المتووسط شمال،وبلدان الغابات
تصنف بثلث مجموعاتوتظم مائتي فئة/ عنصرا / عرقا إثنيا والمدارية ـالوستوائية جنوبا.

هي:

 و اغلبهم عرب ذوي البشرة السمراء، أو (مجموعة توبو ) الفريقية ويعمل معظمهمفي الشمال
 من العصيالخيام.ويسافرون بالصحراء بفرق صغيرة مع قطعان مواشيهم،ويصنعون الماشية تجارةفي 

ا من والسجاد المنسوج.ويرتدي رجال تشاد ملبس فضفاضة وأغطية للرأس ويلف بعض الرجال قطعا
القماش البيض على وجوههم للحماية من العواصف الرملية.فيما تلف النساء،أنفسهن بقطع من

القماش زرقاء فاتحة أو وسوداء.ويربون الماشية والجمال والماعز والغنام.ويأكلون التمور والخضراوات
.ويكلمون بعضا من العربية ويلتحقمسلمونالتي تزرع بالواحات والقرى ,كما أن معظم وسكان الشمال 
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شر الطفال فيما تنتشرالمدارس الملئية القرئانية بين القرى والتجنعات بالمدارس الحكوميةأقل من عل
البشرية 

)وموطنها الجنوب بالمداري الرطب في حوضي الشاري (مجموعات الساراوفي الجنوب .
لغاتواللوغون وجنوب البحيرة.وهم من العنصر الزنجي وتنتشر بينهم عادة تعدد الزوجات وتكلمون 

 ووسطى تنتمي للعائلة اللغوية النيلية الصحراوية،ومن جيرانهم قبائل اللكا، والمبوم، والغول،وسودانية
والتوماك،والتانغال. 

ا عديدة من المحاصيل كما ان معظم وسكان الجنوب مزراعين مستقرين يعملون بانتاج القطن وأنواعا
الغذائية.ويعيشون بأكواخ دائرية مبنية إما من الطوب اللب ن أو الطين المجفف وتلسقف بالقش.ويرتدي

الرجال وسراويل قطنية وقمصاناا فضفاضة.والنساء يرتدين ثوباازاهيا هو قطعة واحدة من القماش.وتتكون
وجبة وسكان الجنوب من الدخن والذرة الرفيعة والرز.وقد تحتوي الوجبات أحياناا على الخضراوات

والسمك أو اللحوم.ويعتنق أغلب السكان  الجنوب ديانات إفريقية واعتنق الكثيرين منهم المسيحية
على أيدي المبشريين،الذين أدخلوا وبدؤوا بتطبيق نظام تعليمي بالمدارس.وصحي وتعبدي .

وتعتبر (لغة وسارا،) ألكثر اللغات انتشارا بالجنوب،مع لغات أخرى كثيرة.كما وساعد انتشار التعليم
 من المدارس بمناطق يعيش فيها الذين يتكلمون لغة السارا.مكن80النسبي بالجنوب حيث تتركز  /

المقاطعات الجنوبية من السيطرة والسيادة  التعليمية والصحية والدارية والعسكرية كما تركزت المدن
الكبرى والمصانع والورشات فيه 

و(مجموعة قبائل النطاق المداري شبه الجاف):وتضم أقواماا كثيرة من أصول محلية إفريقية ووافدة،
.و قبائلوالعربمنهم (قبائل الباما ) مؤوسسي مملكة باغرمي،و(قبائل الكانوري والفولني والحوص ه 

الكاتوكو والبودوما والكوري واللزا والكريدا،وقبائل البولل والكوكا والميدوغو والتاما والكانمبو (من أصول
عربية والعرب الرحل الذين تتزايد أعدادهم باتجاه الشمال والشمال الشرقي بمنطقتي وداي

وكانم،وأغلبهم من أصول ليبية.

 وهضاب إيندي ـبوركو تقطن شمال وشرقا منجبال تيبستيومجموعة التوبو(الكرى ـالدازا):موطنها 
 من  وسكان بلد بحر غزال.2، وتؤلف / سوداء ـنيليةأصول 

- اديان افريقية متعددة 3 و-المسيحية2      و.85 بنسة /الوسلم-1-دياناتها.VIو

. والعربية ولغة وساراالفرنسية-للغات الروسمية VIIو

لما اوسمته افريقية1910 خضعت لفرنسة فرنسة التي اخضعتها عام 1960/1920بين -VIIIو
 الذي كان يظم كل مقاطعات (افريقيةL'Afrique-Équatoriale française. الوستوائية الفرنسية

 ا ي² الف كم2,510. بمساحة الصحراء الكبرى إلى نهر الكونغوالووسطى الفرنسية ) التي تمتد بين 
. وتقسم عدة قبائل وشعوب منها الشعوبوسودخمسة اضعاف مساحةفرنسة ومعظمهم افارقة 

الناطقة بالبانتو بالجنوب،وشعوب الفول والسارا والتوبو بالشمال.وفيها جميعها وبنسب متفاوتىة مواردا
كثيرة من القطن والرز واللحوم والفول السوداني والكاكاو والبن والزيت والغابات والثروات الحيوانية

وبعد تسع وسنوات من بداية الغزو1839والمعادن من منجنيز والماز ويورانيوم بالغابون خاصة وفي عام 
الفرنسي للجزائر قررت فرنسة نشر قوات غرب وووسط افريقية بقصد خلق حاجز دفاعي بينها وبين

احتمال قدوم قوات منالطوارق والبربر لها القادمين من موريتانية ومناطق داخل الغرب الفريقي
ليبرفيل،مدينة م1849فاوستقرت قواتهم واداراتهم ومداروسهم على ضفاف نهر الغابون واوسسوا عام 

( منحت فرنسة اوستقلل1960/1960. وبين رازافيلبافريقية الووسطى وجعلوها مقرا قبل انتقالهم 
والكونغو الووسطىلهذه المقاطعات التي صارت اربع جمهوريات مستقلة هي تشاد والغابون وافريقية 

) ( زائير/برازافيل  )/تميزا لها عن الكونغو البلجيكيةوعاصمتها ليبولد فيل  الكونغو الفرنسية(

والمصطلح الجغرافي / العسكري لفريقية الفرنسية الوسطى تمييزا لها عن (افريقية
ساحل بياسو وغينيةو السنغالوموريتانيةالفرنسية الغربية ) التي ظمت جمهوريات(

 ) واستغلتها هي الخرى استغل اقتصادياماليو بنينوبوركينة فاسو و النيجرو العاج
وثقافيا ودينيا وعسكريا وافريقية الشمالية الفرنسية ( الجزائر وتونس والمغرب ) اضافة

(للسودان الفرنسيالذي ظم لبعض الوقت جمهورتي مالي والسنغال ) والصومال
تي الفريقي الفرنسي ( جيبو
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 الف تشادي خدموا ظمن ما يسمى فرنسة15,,جندي تشادي من بين 
. الحرب العالمية الثانيةالحرة خلل 

 حكم فيها كل حتى الن وستةرؤوساء هم 1960 من اب11- الجمهورية التشادية منذ IXو

.ولد1973و نيسان 1960من اب 11 ,بين الرئيس المسيحي ( المتعنصر)فرانسوا تومبلباياول-
 وهو مسيحي ينتمي (لقبيلة وسارا ) وكان معلما و1975في جنوب تشادواغتيل عام 1918عام 

ولم ينجح بسياوساته غيرالعادلة وسياوسيا واقتصادياناشطا عماليا و اتسمت فترة حكمه في الستينات 
 شكلت مجموعة من1962خاصة بين ابناء الشمال ذو الغالبية العظمى الوسلمية ففي عام 

المسلمين ( جبهة التحرير الوطني ).التي رفضت وسيطرة القلية المسيحية الجنوبية المدعومة من
 فاندلعت الحرب بينها وبين الحكومةفرنسوا تومبالبايفرنسة على الحكم بقيادة الرئيس السابق 

بمنتصف الستينيات ولم يستطع الرئيس فرانسوا تومبلياي احتضانها والتعاون معها بل اوستنجد
اولى الحروب ضد السلطة المركزية وفي عام1965المرالذي ظهرت فيه عام عسكريا بفرنسة 

،بدأت جبهة التحرير الوطني تتلقى مساعدات عسكرية من العقيد القذافي الذي لعب دورام1971
 ) أوزومنطقة (،احتلت قوات ليبية م1973وفي عام يتعميق الصراعات الوسلمية المسيحية .

 حصل انقلب عسكري1975.)وفي عام يورانيوم التي تقع شمال تشاد ويلعتقد بأن فيها (الحدودية
قاده تسعة ضباط ضدالرئيس تمبلباي الذي قتل اثناء النقلب

تولمباي بئاحتفال بئاحد اعياد الوستقلل ,, 

بجنوب تشاد من1932 ولد وسنة Félix Malloum الرئيس الجنرال المسيحي ( المعتدل) وثانيا- 
 و بمجرد نجاحفرنسوا تومبالبايالحزب التقدمي الشتراكي ورئيسا لهيئة الركان و وسجنه الرئيس 

 حقنا للدماء لنه لم يستطع التفاهم مع1979النقلب اطلق وسراحه واوستلم الحكم واوستقال عام 
2002القيادات الوسلمية التي كانت ترى بانها غالبية مظلومة وهاجر لنيجيرية ولم يعد ال عام 

مستفيدا من قررا الحكومة بمنح كل الرؤوساء السابقين مرتبا ورعاية صحية ووسيارتين ووسائق وتوفي
 باحدى المستشفيات الفرنسية وتم دفنه ببلده2009عام 

 منالقرعان وينتمي إلى (قبيلة 1944 ولد عام 1982 / 1979 بين وثالثا -الرئيس كوكوني عويدي
فرع التبو ) وكان بنهاية الستينات احد قادةالجبهة الوطنية لتحرير تشاد التي رفضت وسيطرة القلية

فرنسوا تومبالبايالمسيحية الجنوبية المدعومة من فرنسة على الحكم بقيادة الرئيس السابق 

1982 / 1979تم اختياره رئيسا للبلد بعد مؤتمر لغوس بنيجيرية وحكم البلد بين 1979وفي عام 
 والتجأحسين حبريوهرب من البلد بعد السيطرة على إنجمينا العاصمة من قبل قوات الجنرال 

 ونظرا1986علي شمال البلد  1986للجزائر ثم عاد لساحة الحرب بمساعدة القذافي ووسيطر عام 
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لخلفاته مع القذافي لوسباب مالية تعرض لمحاولة اغتيال من قبل اوستخبارات القذافي بمدينة
طرابلس مما أدى لجرحه وقتل اثنين من حراوسه فطلب علي اثرها اللجوء للجزائر وطلب من قواته

القوات الليبية التي حلت محلها قوات من بعض1981النضمام لقوات حسين هبري التي طردت عام 
الدول اعضاء منظمة الوحدة الفريقية التي فشلت بمنع قوات حبري من الدخول ثانية لنجمينا.

،الجنرال حسين حبري بالرئيس كوكوني عويدي الذي هرب وأنسحبت القواتم1982وفي يونيو 
الفريقية وصار حبري رئيساا، 

 منتشادبمدينة (فاية ) شمال 1942..ولد عام 1990/1982 بين الرئيس حسين حبريوخامسا -
 وحصل على تعليمه الوساوسي واشتغل بمؤوسسة البريد ثمالقرعان احدي فروع قبيلة النكزة(قبيلة 

 وشكل مجموعة ارهابية1971حصل على منحة لدراوسة العلوم السياوسية بفرنسة وعاد عام
بلدة بارداي في تبيستي واحتجزت ثلثة فرنسيين فقرر الرئيس الفرنسي1983هاجمت عام 

الشتراكي متران  قوات ومعدات عسكرية لدعم حكومة حبري. فيما قوات قوات كوكوني مع قوات
،اندلع الصراع بين القذافي وكوكوني الذي امر ميليشياتهم1986قذافية احتلت شمال تشاد وفي عام 

 القوات الليبيةالنسحاب من تشاد وتركز ظمن1987النظمام لقوات قوات حبري، الذي اجبرت عام 
الحدود ب(مقاطعة أوزو) ووقع القذافي مع حسين حبري على هدنة التي لم يلتزم بها القذافي

واشتكى حسين بحري لمحكمة العدل النزاع حول احقية المقاطعة وحكمت بعائديتها لشاد،وأعيدت
وفي ديسمبر2012 له مما يدل على فشل وسياوسات القذافي التي انتهت بمقتله عام 1994عام 

 اوستطاعت (حركة النقاذ الوطنية) برئاوسة ادريس دبي الذي تمكن من اقصاء   حسين حبري1990
تمت محاكمة حسين حبري2015وفي يوليو الذي هرب للسينغال وحل محله رئيسا ,

 بتهم مقتل اربعين ألف قتيل كما ادعت منظمات الدفاع عن2015بالسنغال في يوليو 
حقوق النسان.

 اوستطاعت (حركة النقاذ1990,,,في ديسمبر 1990 منذ ايلول الرئيس ادريس دبيووسادوسا 
الوطني ) برئاوسة ادريس دبي الذي تمكن من اقصاء   حسين حبري الذي هرب للسينغال وحل محله

 تم1993وفي عام وانشاء منظمات واحزاب وسياوسية رئيسا وقرر تطبيق مبدئا التعدية السياوسية
انعقاد مؤتمر ضممعظم الحزاب الذين شكلوا حكومة مؤقتة تحت رئاوسة ادريس بري .وفي اذار

صادق الرئيس ادريس دبي على دوستور جديد أقره اوستفتاء شعبي تظمن ( نظريا)المبادئ1996
التالية 

 وسنوات يسمح له بعدها المشاركة5-رئيس الجمهورية يتم انتخابه عبر اقتراع عام مباشر،لمدة 1
بانتخابات رئاوسية لمرةاضافية ان فاز .ويكون القائد العام للقوات المسلحة ويلعي  ن الرئيس رئيس

 عضواا،يتم125- مجلس وطني( برلمان / نيابي يتألف من 2الوزراءوالوزراء من الغلبية البرلمانية و
-مجلس شيوخ تجدد ثلث أعضائه كل3انتخابهم لمدة أربع وسنوات من خلل اقتراع عام مباشر. و

لتكون السلطة القضائية العليا،بالضافة لمحكمة الوستئناف ( التمييز )-محكمة عليا 4ووسنتين.
-مجلس دوستوري يفصل بألحكام النهائية 5ومحاكم القضاة،والمحاكم الجنائية، و

،أجريت انتخابات برلمانية،(ورئاسية مزورة) وبقي إدريس دبي رئيسا م1997وفي عام 
للبلد.

قرر الرئيس ادريس دبي وحكومته اعتماد قانون المنظمات والحزاب السياوسية وسمح1999وفي عام 
لوجود وستين منظمة وسياوسية ذات طبيعة قبلية وعشائرية ومناطقية ووسلطوية منها حركة الوحدة

)،والحركة الوطنيةANDD)، والتحالف الوطني من أجل الدمقراطية والتنمية (ACTUSوالشتراكية (
)،والمجمعPLD)،وحزب الحرية والتنمية (MDST)،والحركة الدمقراطية الشتراكية (MPSللسلم (

).مع وجود احزابUDR)،والتحاد الدمقراطي الجمهوري (RNDPالوطني للدمقراطية والتقدم (
ومنظمات وجماعات لم تعترف بها النظمة التعاقبة وتطلق عليها لقب منظمات (منشقة ) منها

) تتمركز علىFROL – INAT)،وجبهة تشاد للتحرير الوطني (CDR ( الثوريالمجلس الدمقراطي
،وحركة الدمقراطية للتنمية (السودان) تتمركزعلى حدود FNT،وجبهة تشاد الوطنية (الجزائرحدود 
MDD) وجيش المقاومة ضد القوات المناهضة للدمقراطية،(RAFAD واتحادنيجيرية) يتمركز شمال  

).UFDالقوى الديمقراطية (

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D8%A8%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/1997
https://ar.wikipedia.org/wiki/1993
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https://ar.wikipedia.org/wiki/1990
https://ar.wikipedia.org/wiki/1986
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%83%D8%B2%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/1982


 وبدء2004 تصاعدت أعمال العنف بصورة ملحوظة بعد اكتشاف البترول في تشاد عام 2004وفي عام 
 و هاجم المتمردون العاصمة2006 بدورها بالصراع.ب شهر إبريل أورفورعمليات تصديره،ودخلت قوات 

نجامينا وأوسفرت المواجهات بينهم وبين الجيش عن مقتل المئات

 2004 بجمهورية تشادعام قلتة آرشي,,

1990,,الرئيس التشادي ادريس دبي منذ عام 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%AA%D8%A9_%D8%A2%D8%B1%D8%B4%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/2006
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 ببعض دول اوربة وقارتي امريكة الديانLa Sixiemee  Partieالباب السادس-
Certains Pays d'Ameriques 



Certians Evenements ..احداث تاريخية هامة ,,Chapitre Iالفصل الول- 
Geohistoriques 

-لم تكن العلقات التجارية والثقافية والعسكرية المعاصرة بين بعض ما يسمى الدول1
العربية الفرو اسيوية وبعض دول اوربة جديدة .بل كان قبل قرون عديدة سبقت ميلد

اليهودية والمسيحية والسلم بقرون عديدة حيث غزا جزيرة (قبرص )كل من الشوريين
م45بشمال شرق بلد الرافدين وبعض فراعنة مصر بافريقية والفرس اللخميين وفي عام 

 بعد الميلد صارت جزء ا330أدخل القديس بولس والقديس برنابا المسيحية لها وفي عام 
من المبراطورية البيزنطية

 

 قم،قام قمبيز الثاني احد اكاسرة المبراطورية الخمينية غزو مصر،و اسر525-في 11و
) ولقب نفسه فرعونا وخلف بعده (الستراب)الفرمة ب(معركة بسماتيك الثالثالفرعون 

مثلما اخضع الخمينيونالسرة السابعة والعشرين 402حاكما اخمينيا عليها وسقطت عام 
المبراطورية أخمينيونية السادس من الساترابفينيقية ( صور وصيدة وبابلوس ) ظمن و قبرص

.الفاروسية
 

قم قام الملك الفارسي (داريو س الول )بمهاجة مدينتا اثينة وبلتيا490-في عام 111و
 الذي تصدللغزاة بسهل ( الماراتون )ظمن ماوكاليما خوس ملتياديساللتان تصديا له بقيادة 

الذي اشار بإن العد اء الثيني (.هيرودوت اليوناني المؤرخ كما يشير الحروب الميدي ةيطل عليه 
 كلم عدوا ليصل باليوم225 ) هرولة من أثينا لوسبارطة لطلب النجدة قبل المعركة،فقطع فيدبيداس

.وبعد المعركة عاد الجيش الثينيالماراثونالتالي إل أنه مات تعباا بعيد وصوله ومنها وسمي وسباق 
 كلم للتصدي للوسطول الفاروسي بشواطئ أثينة وجدوا بان40من وسهل ماراتون لثينة قاطعا 

 لميدان المعركة بعد انتهائها وشارك فرحةلجيش الوسبارطياالوسطول الفاروسي انسحب ووصل 
الثينوين الذين شعروابالفخر لنها اوستطاعت وحدها أن تهزم عدوا كان يخشاه الجميع. وقدموالقرابين
لللهة وأقاموا نصبا تذكارية وحصل (ثيمووستكليس )قائد بحري أثيني بالحصول على منصب (الرخون).

 قائما ونجح بإقناع الجمعية الشعبية (الكليزيا) بعدم توزيع الفضةالفاروسيوتوقع بان الخطر الخميني 
 وسنوات كان5المكتشفة من منجم لوريوم على المواطنين وتخصيصها لقامة أوسطولبحري. وبعد 

 مجدافا87 مترا يدفعها 42 طول كل منها ثلثية صفوف المجاديف وسفينة 200لثينة أوسطول يضم 
 جندي200 صفوف أفقية ووسرعها بين أربعة / ثمانية عقد بحرية وحمولة كل منها 3ومنظمة في 

بينما تجاهلهاالخمينيون حيث ل توجد أي بسلحهم. ويبدوا بانهيرودةت بالغ بوصف المعركة
إشارة لها بالمصادر الفارسية مما يعني بان داريوس اعتبرها هزيمة عارضة وفكر

قم قام السكندر233بالنتقام غيرانه اندحر واندحرمن جا ءبعده من اكاسرته -ففي عام 
الول من مدينة مقدونية بشمال اليونان بقيادةجيش لمحاربة الفرس بديارهم حيث انتصر

قم323قم ليموت عام 331على الملك الفارسي (داريوس الثالث) ب(معركة اربيل )عام 
Lesفي بابل / بلد الرافدين  وترك جنرالت اطلق عليهم الغريق المقدونيين البطالسة  

Ptolomees قم48قم وببلد الشام حتى عام 43 الذين تنفذوا ببلد بلد النيل حتى عام
لصالح الرومان الذين صاروا منذ القرن الول قم قوة تجارية وعسكرية واستخدموا هم ايظا
بعض شواطئ البحر المتوسط واقاموا علقات متنوعة مع مصر ومع اليمن الذي يقع على
ملتقى البحرالحمر ببحر عمان المرتبط بالمحيط الهندي حيث شبه القارة الهندية والصين
ودخلوا بدورهم بصراعات مع بلد فارس واستعمروا دول اوبية بما فيها اسبانية وفرنسة

وانكلترة 

 م استعمرالرومان مصر وليبيةو تونس والمغرب والجزائر حيث395قم و64-بين IVو
وحتى اخراجها من395ورثهم بهذ البلدان المبراطورية الرومانية الشرقية البيزنطية بين 
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م وعام641/610 حكم بين Heracliusم بعهد المبراطورالبيزنطي  640بلد الشام عام 
من قبل668 /641 حكم بين ConstantinIIمن دول شمال افريقية بعهد المبراطور  650

 حيث646/634العرب / المسلمين بعهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب حكم بين 
خضعت هذه الدول اسيوية والفريقية للمسلمين واعتنقت غالبية شعوبها وعلى مراحل

السلم 
Michel Kaplan, Tout l' Or de Byzance, Temoinages et Ducuments, Editions, Gallimard, Paris

1991, p166,و J.C Cheynet. Byzance l' Empire Roman d'Orient, Editions A.Colin2002,

بعد الميلد وصل من فلسطين احدى دول بلد الشام الربعة ( سورية64-في عام Vو
ولبنان والردن ) ومهد المسيحية التي ظهرت على يدي الفلسطيني عيسى بن مريم

أولو،ويعتبر من السلم، وهو احد رسل ا في العهد الجديد في بيسوعويوعرف أيضا  
 و.ذكرالقرئان اسمالنجيل لليمان بكتاب جديد وهو بني إسرائيل ليدعو  العزم من الرسل

ميلدي وصل من فلسطين37 مرة،وصلبه الرومان عام 25 مرات والمسيح 4النبي محمد 
لرومالوربية الفلسطيني بطرس احد الحبار الثنا عشر للمسيح لنشر المسيحية فيها

 على يدي المبراطور الروماني نيرون مثلما تعرض للقتل برومة67وتعرض للقتل عام 
310وقتل عام 309صاربابا عام Eusebeبعده ثلثين بابا اخرهم كان البابا عصيب 

م غزالعرب المسلمون الندلس /اسبانية قادمين من المغرب وبقوا1610/710-بينVIو
مائة عام تقاتلوا وتعايشوا وتزاوجوا وتركو اثارا علمية9 اي لمدة 1610فيها حتى عام 

وادبية وفنية وادارية ومعمارية وزراعة  

م غزاالقائد العربي المسلم السمح جنوب غرب فرنسة (مقاطعة716-في عام VIIو
l'Aquitqine-Geronde-Bordeaux قادما من اسبانيةوكان يحكمها سللت جرمانية Les

Dynasties desWisigothsواندحر ولم يمنع اندحاره قيام الجنرال عبد الرحمن الغافقي عام 
 واندحر هو الخر / انظرد المؤرخl'Aquitqineالواقعة شمال Poitierم بغزو مقاطعة 732

Sous l'Historien Mohammad Arkoun, L'Islam et la France des 716, treize siecle d'une histoire
richeet tumulueuse, Ediotions A.Michel,Paris, 2006 

 المبراطور الكاثوليكي الروماني / الجرمانيCharlemagneم كان814/768-بين VIIIو
 قد اقام علقاتFranqueوملك ايطالية والممالك الجرمانية بما فيها مقاطعة فرنسة

سياسية تكتيكية مع الخليفة العباسي الخامس هارون الرشيد الذي مقره ببغداد لنه
 بينConstantin IVكان بصراع ضد المبراطوريةالورذودوكسية البيزنطية بعهد المبراطور

820/813 بين Leon وخمسة عشر من الباطرة الضعفاء الذين خلفوه بمن فيهم 685/668
وبصراع ضد المراء المويين الذين استمروا يحكمون الندلس وارادوا هم ايظا وخاصة

بعهد اميرهم ( الخليفة ) عبد الرحمن الثالث ان يقيم علقات مع البيزنطيين نكاية بكل من
شارلمان وخلفائه وهارون الرشيد وخلفائه.. وهذا احد الف المثلة على ان الدين يصبح

بخدمة السلطة والسلطان 

 
-بامر ا ) خليفة الفاطميين.الذين كانوا يتبعونAL Hakimقام ( 1009-في عام IXو

مذهبا شيعيا وظهروا بتونس التي طردوا منها وحكموا بمصر ومارسوا سياسة مذهبية
قاسية ضد المذاهب السلمية الخرى وضد الديان الخرى حيث قام بتحطيم كنيسة

السيد المسيح ببيت لحم بفلسطين مما اثار غضب مسيحي الشرق والغرب 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B9


الفرنسية حيث تم انعقاد مؤتمرClearmont veronومن مدينة 1095-في كانون الول Xو
لولى  الحروب( الحملت )الصليبية المقدسة بينUrbain IIكنسي دعا البابا اليطالي  

لتحرير فلسطين من الكفار المسلمين وقرر منح كل المساهمين بها صكوك1118/1095
غفران بالجنة وتمكن ( الصليبيون) وهو السم الذي اطلقه عليهم المسلمون ولم يطلق

عليهم ( المسحيين كديانة شقيقة كبرى للسلم )باعتبارهم غزاة ومعتدين 
J.C Cheynet. Byzance l' Empire Roman d'Orient, Editions A.Colin2002,p 132

والصليبيون يشبهون كل الجماعات الدينية المتطرفة منها العصابات الصهيونية التي
مارست قتل وتشريد الفلسطيين مسيحيين ومسلمين من ديارهم وجماعات القاعدة لبن

و جماعات2013 /2016وجماعات داعش للبغدادي بالعراقبين 2011/1985لدن بين 
بوكوحرام بنيجيرية واستمرت الحروب الصليبية كحروب ذات طابع/ غطاء /ديني/ اسلمي

/ مسيحي حتى نهاية القرن الثالث عشر على الرغم من ان صلح الدين اليوبي حرر
 وشارك1148/1147 بمعركة حطين .حيث كانت الصليبية الثانية بين 1187القدس عام 

 الذي حارب صلح الدين وانتصر عليه بمعركةRechard Coeur de Leonبها ملك بريطانية    
غير انه اتفق واياه على هدنة وظمان حج مسيحي الدول الغربية للقدس مهد المسيح
وغادر ريشارد القدس واعتقله خصومه قبل ان يصل لبلده ليموت بضربة حجر بمعركة

على شواطئ1270ومقتله عام 1226 حكم بين Louis IXكما شارك بها ملك فرنسة   
شارك بها1193/1189تونس بعد مشاركته بالحملة الصليبية الثامنة والصليبية الثالثة بين 

Barbarouseامبراطور المانية الذي غرق باحدى النهار بشمال سورية قبل ان يدخل 
 التي اتجهت ضد1204/1202فلسطين وتفرق جنده بين هارب ومقتول والحملة الرابعة 

/1195حكم بينAlexis IIIالورذودوكس بالقسطنطينية التي احتلوها وعزلو امبراطورها 
1228 /1229 والسادسة بين1219/1217 واسقفها والحملة الخامسة بين 1202

 ملك فرنسة والحملة الثامنةLouis IX وساهم بها من جديد 1254/ 1248والسابعة بين
وبعضا من ابنائهLouis IX حيث قتل بها  1291/1266بين

 بدئات اندحارات المسلمين تظهر بالندلس حيت سقطت مدينة1118-في عام X1و
Saragosse من قبل Alphonse I d' Argagone 1492 واستمر تراجعهم و اندحارهم نهائيا عام

تمت ترجمت جزئا من كتاب الجبر للخوارزمي باللتينية وتبعه عام1145-في عام X1Iو
 لبن سينةLe Code de Medecine بترجمة كتاب قانون الطبGerard de Cremonrقيام1150

Avicenceالذي بقي حتى نهاية القرن التاسع عشر احد اهم المراجع الطبية اوفي عام 
 تمت اول ترجمة مشوهة باللغة اللتينية للقرئان /محمد اركون مصدر سابق 1154

تم بباريس ترجمة بعض اعمال الفيلسوف المراكشي ابن رشد1225-في عام X11Iو
 منهمLes Averroistesالذي صار له اتباع يطلق عليهمAveroesالذي سماه الوربيون 

Thomas d' Aquinالفيلسوف 

 المذهب988خضعت امارات كييف وموسكو التي تبنت عام1471/1236-بين XIVو
 بالمبراطورية البيزنطية التي كانت تظم1953الورذودوكسي الذي كان سائدا حتى عام 

)Battu Khan( اسية الصغرى / الناضول ) واليونان وقبرص للغزو المنغولي بقيادة( 
)لن يعتنقBasileعلى امير موسكو ( 1447/1431 حكم بين EugeneIV)207فعرض البابا (

 عزل / تنحية1432الكاثوليكية لكي يدعو قادة اوربة لمساندته ضد المغول فقرر عام 
Isidore اسقف موسكو الذي حظر الى  au Concile de Fralrence ووافق على  accepte l'

Union avec l' Eglise catholiqueمعلل ذلك بئان المغول يحكموننا كغزاة ويئاخذون منا 
الضرائب ولكنهم لم يطلبوا منا تغيير دينااول مذهبها وسنستمر بمقاتلهم 

En 1432, basile le Grande prince de Moscou, fait deposer le Metropolilte Isidore pour avoir



accepte l' Union avec l' Eglise catholique au Concile de Fralrence, Voire, H.C. D'Encaussse,
La Russie Inachevee, Editions Fayard , 2000 p 260 

1321/1265 كتب الديب الفورنسي اليطالي عاش بين 1308-في عام XVو
قصة بعنوان الكوميدية الهية من ثلثةاجزاء الجحيم والفردوس والمطهر توازي رسالة

هجري 449م/1057هجري و 363م/973الغفران لبي العلء المعري الشامي عاش بين 
واشار فيها لعدد ممن اسماهم العظماء ومنهم موسى وعيسى ووضعهما بالفردوس فيما

 للجحيم،34 أنشودة (100وضع محمدا على حافتها قريبا للجحيم وتضم الكوميديا اللهية 
10 يمثل 100،والرقم للثالوث رمزا  3 لكل من المطهر والفردوس). واختار العدد 33و

مضروبة بنفسها وسبب التسمية بالـ كوميدية لنها تبدأ بما يزعج وتنتهي بما يفرح (على
 التي تبدأ بما ترتاح له النفس و تنتهى بمأساة). التراجيديانقيض 

 حكمJean Vكان انتصار السلطان العثماني ضد المبراطورالبيزنطي 1365-في عام XVIْو
حيث غزاها السلطان بايزيد1396التي غزاها ثانية عام واحتلل بلغارية 1391/1341بين 

Nicopolisالول الذي انتصر على قواتها بمنطقة

وحكم بين1326تمكن السلطان العثماني مراد الول مواليد شباط 1389-في عام XV1Iو
ميلوشهجري من قبل (791 جمادي الخرة 19م./1389 يونيو 15 ومقتله في1359

 ) احد النبلء الصرب بعد أن أدعى بأنه يريد أشهار إسلمه على يد السلطان مرادكابيلوفج
الذي كان تفقكد ساحة معركة قوصوه ( كوسوفو ) فنهض وكأنه يريد تقبيل يده.وسدد

ضربه خنجر بصدر السلطان.الذي لم يحتل فقط كوسوفو بل ومناطق واسعة من اوربة
الجنوبية التي اطلق عليها العثمانيون مقاطعات (البلقان اي البلدان ذوات الجبال

المخضرة ).وهي مقدونية بلد السكندر المقدوني صربية والبانية والبوسنة والهرسك
ا ي حكمت1921والجبل السود وسلوفينية وبقيت تحكم اجزائا واسعة منها حتى عام 

عاما ساهموا هم ايظا مثل العرب والفرس والمغول بنشر السلم فيها532المنطقة  
مثلما عملت البرتغال المسيحية بالبرازيل واسبانية المسحية بالمكسيك وبقية دول

امريكية الجنوبية فيما نشرت بريطانية البروتستانتيةبالوليات المتحدة وفرنسة بالعديد
من مستعمراتها الفرو اسوية 

Debatاسم حوار مسيحي واسلمي z بJean  Germainظهركتاب 1450-في عام XV11Iو
du Chretien et du Sarrasin-Musulman 

تمكن العثمانيون اسقاط القسطنطينية عاصمة المبراطورية1453-في عام XIXو
البيزنطيةمما اقلق الفاتيكان والعواصم الوربية  

 وردا على سقوط القسطنطينية البيظنطية بين يدى العثمانيين1492-في عام XXو
تعاون الوربيين مع السبان والبرتغاليين على اسقاط غرناطةاخر معاقل تواجد المسلمين

 وهجرة مليين من المسلمين ومعهم غالبيةAragonملك Ferdinand IIبالندلس بين يدي
ثلثمائة الف من بقي من1609يهود اسبانية وتوزعوا بدول شمال افريقية وتبعهم عام 

المسلمين واليهود 

قرر السلطان العثماني سليمان القانوني منح ملك فرنسة فرانسوا1525-في عام XXIو
 حق رعاية مسيحي الدول العثمانية نكاية بالبابويةLa Capitulationالول ما اسماه 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%B4_%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AC&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%B4_%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AC&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB


لنه كان يعد العدة لحتلل فينية عاصمةCharles Quintوالمبراطور الروماني الجرماني 
 السلطان1683 بئاحتللها مثلما فشل من جاء بعده عام 1529النمسة التي فشل عام 

1640/1623من احتللها مراد الرابع حكم بين 

تم اندحار السطول العثماني امام اسطول الرابطة المسيحية1571-في عام XX1Iو
 اليوناني Lepenteبقيادة البابوية وايطالية والنمسة في ميناء 

كان النفوذ التجاري والسياسي الهولندي قد انتشر على الجزر1945/1645-بينXX11Iو
الندونيسية التي هي اكبر دولة اسلميةمن حيث عدد السكان  

كان سليمان اغا مبعوثا دبلوماسيا من السلطان العثماني محمد1669-في عام XX1Vو
 كما1715 /1643 حكم بينLouis XIV لباريس والتقى الملك 1687/1648الرابع حكم بين 

Le Premier Traitre Franco- Perse اول معاهدة فرنسية فارسية 1708 عام Louis XIVوقع 
 لن الملك الفرنسي اراد ان يعمق الصراع الفارسي العثماني ويضعف الطرف القوى

بينهما وهم العثمانيون  وه يسياسة فرق تسد

بترجمة كتاب الف ليلة وليلة Antoin Gallandقام الفرنسي 1704-في عام XXVو

 محمد رضا بيك سفيرا فارسيا بباريسLouis XIV استقبل 1715-في عام XXVIو

باستقبال محمد1774/1715حكم بينLouis XV قام خليفته  1720-في عام XXV1Iو
1730 /1703افندي سفيراعثمانيا مبعوث السلطان احمد الثالث حكم بين 

كتاب رسائل فارسيةMontesquieu كتب الفيلسوف الفرنسي 1721-في عام XXVI1Iو
Lettres Persanesعلى لسان سواح فرس يقارنون بين التقاليد والعادات المحافظة 

والرجعية وشبه المتخلفة ببلدهم وبين التقدم العام لفرنسة

 كتابا بعنوان حياة النبي محمدBoulainVillier كتب الفرنسي  1730-في عام XXIXو
 عنMaxime Rondinsinيظهره بشكل سلبي على عكس ما كتبه المستشرق اليهودي

محمد بطريقة ايجابيه ويظهره بانه رجل دين ودولةوموحد لشبه جزيرة العرب وما بعدها

 فتح قنصلية فرنسية بالبصرة بجنوب العراق لتلحقLouis XV قرر 1736-في عام XXXو
 لبلدJean Otter بعثة دبلوماسية وعلمية برئاسة1737بمثيلتها البريطانية وارسل عام 

فارس التي كانت بصراع ضد الدولة العثمانية التي كانت تهدد بعض دول اوربة 

Tolerantالذي يوصف بالتسامح Voltaireكتب الفيلسوف الفرنسي1742-في عام XXXIو
Mohamadle Fanatismeكتابا بعنوان محمد الرهابي 

 بعثة دبلوماسية لمسقط بسلطنة عمان Louis XV بعث1756-في عام XXX1Iو

 السلطان العثماني مصطفى الثالث حكم بينAlliance تحالف1756-في عام XXX11Iو
 اللمانيةالتي لم يكن لها مستعمرات بالدول  ذات غالبيةPrusseمع ملك 1773/1756

اسلمية  حتى الن 



 الفرنسي كتابا بعنوان تشريع شرقيAnquetit-Duperronكتب 1778-في عام XXXIVو
Legislation Orientale 

 بترجمة القرئان بعد اول ترجمة باللتينية كانتClaude Savaryقام1783-في عام XXXVو
1154عام 

وبعد الثورة الفرنسية بتسع سنوات قام نابليون الول بغزو1798-في عام XXXVIو
مصرليفتح باب الستعمار لبعض الدول الوربية للدول العربية والسلمية 

  استعمرت روسية القيصرية كل الدول السلمية بئاسية1990 /1850-بين XXXV1Iو
الوسطى والقوقاز ولتزال تستعمر بعضها حتى الن كما سنشير 

تقليداLa Societe Asiatique تم بباريس انشاء ما سمي 1822-في عام XXXV11Iو
لمؤسسات استخباراتية وتبشيرية برتغالية واسبانية وهولندية وبريطانية وايطالية مماثلة

1805/1805 ارسل والي مصر محمد علي باشا حكم بين 1831/1826-بين XXXIXو
للدراسة بفرنسة مائتي  طابا مصريا منهم  الطهطاوي ومحمد عبده واحمد شوقي

ومصطفى كامل وغيرهم ارسلهم واليها محمد علي وساهموا بالنهظة البسيطة التي
ظهرت فيها  

كتاب الشرقيونVictor Hugoكتب الديب والسياسي الفرنسي1829-في عام XXXXو
Les Orientalesوصفهم بالستبداد والتخلف فيما ساند وغنى لليونان قبل وبعد استقللها

 فيما ايد غزو بلده للجزائر بنفس العام 1830من الدولة العثمانية عام 

الستعمار الفرنسي للجزائرالذي كان ل يقل سوئة عن1962/1830-بين XXXXIو
الستعمار البرتغالي للبرازيل واسبانية لدول بامريكة الجنوبية والوسطى والشمالية
والبريطاني لشبه القارة الهندية ودولة جنوب افريقيةمن حيث ممارسة السياسات

اقصائية عنصرية ودينية  

Voyage en كتاب Lamartine كتب كل من الديب الفرنسي  1835-في عام XXXX1Iو
Orient مواطنه 1851رحلة بالشرق وتبعه عام Nervalبكتابة كتاب يحمل نفس العنوان كما
 حاول فيه اظهار التفوق العنصريOccident et Orient كتاب 1835 بنفس عام Barrultكتب  

الوربي الذي يحق له الهيمنة على العناصر الشرقية 

 دكتوراه فلسفةمن جامعة باريسErnest Renanنال الفرنسي 1851-في عام XXXX11Iو
 التي طغت لكثر من خمسين على الفكر الفلسفي باوربةAverroeseعن فلسفةابن رشد
الغربية والوسطى 

اكملت الشركات الفرنسية حفر وافتتاح قناة السويس التي1968/1859-بين XXXXIVو
النكليز 1870استحوذ عليها عام 

 كان الستعمار الفرنسي للسيغالذات الغالبية السلمية1960/1854-بين XXXXVو 
التي صارت منطلقا لها بالتوسع غرب افريقية 



كتابا بعنوان الجزائرIsmael Urbainكتب الفرنسي المستشرق 1860-في عام XXXXVIو
بكتاب اخر بعنوان المعذبون بالرضFrancoit Fanonللجزائريين وتبعه الطبيب المارتنيكي 

يدينان اساليب الستعمار الفرنسي القائمة على الصرار ليس فقط على الستحواذ على
اراض الجزائريين واعطائها لخمسة ملين فرنسي و العمل بانتظام على طمس هويتهم

 لم يتجاوز نسبة المتعلمين من1962الدينية واللغويةبحيث عندما استقلت الجزائر عام 
للفرنسين  85مقابل /2مواطنيها /

 اسست بريطانيةشركة الهند الشرقية وتبعتها هولندة1860-في عام XXXXV11و
 مقلدين1769/1664 وفرنسة بشركةاخرى بين 1799/1602بشركةممثالة بين 

البرتغاليين الذين لم يكتفوا بالذهاب نحو البرزيل بل اتجهو للمحيط الهندي حيث عرفوا ما
اسموه رئاس الرجاء الصالح جنوب بلد افريقيةالجنوبية وانتقلوا لمضيق باب المندب
علىالبحر الحمر جنوب مدينة عدن اليمنية ومضيق هرمز الفارسي واحتلوا شوائطا

اسيوية عديدة ومارسوا قبل غيرهم سياسة المتاجرة بالسع والبضائع السوية  من توابل
وبهارات وانسجة وفخار وحبوب وغيرها  لتقوم كل منها بالمتاجرة القتصادية والتبشيرية

والستعمارية 

 قررالفرنسي اسقف الجزائر بئانشاء ما اسماه جمعية الخوة1868-في عام XXXXV111و
 انتشرواLs Societe des Freres Blaans Missionaires d' Afriqueالبيض المبشرين لفريقية

يبشرون بالمسيحية من خلل وسائل ذكية تتعلق بفتح مدارس تعليمية ومراكز صحية
وحقول زراعية وفتيات جميلت وليس ادعية وتعاويذ اسلمية .ونجح التبشير المسيحي

من شعوب افريقية تعتنق المسيحية التي كانت حتى عام3/1بخلل نصف قرن من جعل 
 محصورة باقباط مصر واثيوبية و مستعمرة دولة جنو ب افريقية فيما صارت1750

 مسلمي افريقي بظل تراجع واضح للسلم الذي3/2) تقترب من 2015المسيحية الن ( 
يعاني من انظمة حولته لطقوس وارهاب 

قرر نابليون الثالث منح يهود الجزائرالجنسية الفرنسية لنهم1870-في عام XXXXIXو
كانوا من بين من رحب بغزو فرنسة لبلدهم واول من تهادن وتعاون مع الغزاة.مما يشكل

عارا وعيبا اخلقيا عليهم 

انعقد بباريس ما سمى المؤتمر العالمي للستشراق ظم دهاقنة1873-في عام Lو
المخابرات وكبار التجار وصانعي السلحة من اليهود خاصة والمبشرين الذين كانوا يتبارون

Les Esclavesبتبرير استعمار الشعوب المريكية و الفرو اسيوية والمتاجرة بالرقيق 
 
وبمؤتمربرلين الذي صارت فيه المانية قوة عسكرية فقدت الدولة1878-في عام LIو

العثمانية معظم مستعمراتها باوربة الجنوبية وتقاسمت المانية وبريطانية وفرنسة
وايطالية وبلجيكة النفوذ بافريقية 

اندلعت الثورة الجمهورية بفرنسة مستفيدة من حرب استقلل1789تموز14-في L11و
وقادتها الحركة الماسونية1776/1774الوليات الثلثة عشر المريكية ضد بريطانية بين 

وطرحت شعارات الحرية والمساوات

تم بباريس افتتاح مدرسة اللغات الشرقية المعاصرة وتخصص1795-في عام L111و
 الذي صار من بين من يطلق عليهمSylvestre de Sacyباللغة العربية الفرنسي 

 الذين كانوا باغبهم من اليهود الشرقيين ومن رجالLes Orientalistesالمستشرقيين 



الكنيسة و المخابرات الذين بذلوا جهودا سيئة كبيرة لتشوية صور العرب والمسلمين
 بكتابه الستشراقEdward Saidكماابدع بنقدهم الفيلسوف المريكي الفلسطيني الصل 

L'Orientalisme 

 
تم افتتاح قناة السويس التي مولتها حكومةنابليون الثالث1860-في عام LIVو

 واشترى منها رئيس75ومساهمين فرنسيين وسويسريين وصارت مصر تملك فيها /
 تسديدا لديون استقرضها الخديوي اسماعيل وخليفته عباس44الوزراء البريطاني /

غزته جويا قوات اسرائيلية وفرنسية وبريطانية1956وعندما اممها جمال عبد الناصر عام 
ولم يوقفهم ال تنديد كل من الرئيس الميريكي ايزنهاور والسوفياتي خروشيوف

الستعمار الفرنسي بتونس 1956/1881-بين LVو 

La كتابا معتدل سماه Gustave Le Bonكتب الفيلسوف الفرنسي 1884-في عام LVIو
Civilisation des Arabesجرى التعتيم عليه بفرنسة واوربة ولم يتم الترويج لطبعه وصار من 

 )La France Juiveبين عشرات الكتب شبه الممنوعة منهاكتاب (فرنسة صارت يهودية
وكتب ماركسية منها 1917/1844عاش بين   Édouard Adolphe Drumontللكاتب الفرنسي 

Les Protocoles desلماركس حول المسئالة اليهودية وكتاب بروتوكولت حكماء بني صهيون
Sages de Sion بالفرنسية 1905 الذي تم نشره عامCe document  a été rédigé à Paris en 1901  5

ويمثل برنامجا سياسيا وثقافيا صهيونيا وماسونيا مشتركا L' informateur Okhranaمن قبل  
Lesبقصد الهيمنة القتصادية والفكرية على سياسات ومؤسسات الدول الكبرى 

Protocoles des Sages de Sion sont du' projet culturel, economiaue ecrit par informateurJuif-
Franmacon Okhrana afin d'hegemonier sur les Grandes Puissance sوكتاب كفاحي لهتلر,

1980 لعام La Fascination de l' Islam بعنوانMaxime Rodinsonوكتاب اليهودي الفرنسي 
Peuple Juif ou Probleme Juif, Editionsكما كتب بعنوان شعب يهودي ام مشكلة يهودية ؟ 

Maspero,Paris 1981وهو يماثل لما كتبه ماركس بان اليهودية دين وليست قومية وكل هذه
الكتب تم منعها من العرض والتداول بغالبية المكتبات الوربية  

 استعمرت فرنسة كل من موريتانية وتشاد ومالي وجيبوتيوهي1960/1890-بين LV11و
دول ذات غالبية اسلمية 

جاء قرارحكومة فرنسة بفصل الدين عن الدولة لصالح اليهود اول1905-في عام LV11Iو
 وتركية منذ1990/1918لحقا بالوليات المتحدة و سابقا بذلك روسية التي اعلنته بين  

1937 وايطالية منذ عام 1923عام 

 بئاسبانية حول المغرب حاولت المانيةAlgesiras تم انعقادمؤتمر1906-في عام LIXو
بعهد المبراطور غليوم الثالث التئاكيد على استقللها الذي رفضته اسبانية والبرتغال

وبريطانية التي ايدت سيطرة فرنسة عليه لقاء ان تحتل هي شواطئ بلد النيل والبحر
1956/1911الحمر ولذلك استعمرت فرنسة المغرب بين 

 باللغة والدابAgregationحصل مستشرق فرنسي على دبلوم1907-في عام LXو
العربية وسبقه المان وانكليز وايطاليين لغراض سياسية واقتصادية قبل ان تكون ثقافية

-L' Afrique-Equatoriale شكلت فرنسة ادارة خاصة بما اسمته 1910-في عام LXIو
Francaise(الوسطى )يشمل بعض دول افريقية الستوائية 

  كانت الحرب العالمية الولى حيث قتل ( استشهد) الف من1918/1914-بين LX11و
الجنود المسلمين  الذين كانت بلدهم محتلةمن قبل كل من بريطانية وفرنسة وهولندة

1944/1939وروسية وقتل اكثر منهم بالحرب العالمية الثانية بين 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Okhrana
http://fr.wikipedia.org/wiki/Okhrana
http://fr.wikipedia.org/wiki/Okhrana
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Protocoles_des_Sages_de_Sion#cite_note-5
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Protocoles_des_Sages_de_Sion#cite_note-5
http://fr.wikipedia.org/wiki/1901
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris


 صادقت الحكومتان  الفرنسة والبريطانية على اتفاقيات اعدها1915-في عام LX11Iو
لتقسيم كل من بلد الشام والعراق Sykes,Picotممثلهما 

LXIV وبينما  كانت الحرب العالمية الولى1917 -في الثاني من تشرين الثاني / نوفمبر  
دائرة لصالح اللمان ضد النكليز اصدرت  الحكومة البريطانية برئاسة جورج لويد باسم وزير

خارجيته بلفور ( وعدا / تعهدا )ينطبق عليه منطق وهب من ل يملك لمن ل يستحق 
وزارة الخارجية في الثاني من ووجه الى المواطن البريطاني اليهودي روتشلد جاء فيه (

,(,عزيزي اللورد روتشيلد..يسرني جداا أن أبلغكم بالنيابة عن1917نوفمبر/ تشرين الثاني وسنة 
حكومة جللته، التصريح التالي الذي ينطوي على العطف على أماني اليهود والصهيونية، وقد عرض

على الوزارة وأقرته:إن حكومة صاحب الجللة تنظر بعين العطف إلى إقامة مقام قومي في فلسطين
للشعب اليهودي،ووستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية،على أن يفهم جلياا أنه لن يؤتى

بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة
في فلسطين،ول الحقوق أو الوضع السياوسي الذي يتمتع به اليهود في أي بلد آخر).ووسأكون ممتناا

إذا ما أحطتم التحاد الصهيوني علماا بهذا التصريح).المخلص آرثر جيمس بلفور
وعلى الرغم من ان الرسالة تم توجيهها من وزارة الخارجيةالبريطاني لمواطن بريطاني

واكد فيه على اقامة ( مقام قومي ) اي ملجئا موطن في فلسطين وعدم انتقاص
الحقوق المدنية والدينية للطوائف غير اليهودية فيها دون ان يقول الشعب الفلسطيني
بمسحييه ومسلميه بينما اكد على كلمة ألشعب اليهودي  و انه غير مشمول بها بقية

يهود اوربة والعالم..ومع ذلك صارت اهمية هذا الوعد اهم من صكوك الغفران التي
 عندما يشاركون بحرب صليبية او1095اصدرها العديد من البابابوات لرعايهم منذ عام 

يتبرعون لبناء كنائس جديدة وساندته الغالبية العظمى ممن الدول الوربية الغربية
 دول امريكة الشمالية والجنوبية ودول اسيوية وافريقية اخرى ا10/9والشرقية ومعهم 

29 بتئاسيس المم المتحدة وقرروا في1945 دولة ساهموا في ايلول 51بلغ عددهم 
28 لتقسم بفلسطين لدولتين وحضي ب 181 اصدار القرار 1947تشرين ثاني / نوفمبر 

من17 قيام دولة اسرائيل على /1948 مايس 15 وغياب عشرة  وتم ف ي13صوتا ضد 
مساحة فلسطين وعاصمتها تل ابيب وحضيت منذ قيامها وحتى الن بدعم شامل

ومتواصل بكل انواع الدعم اليرو امريكي ضد الشعب الفلسطيني بمسيحييه ومسلميه
الذين تم اجبارهم على مغادرة بلدهم التاريخية منذ عهد شعب كنعان وشعب الهكسوس

استعمرت فرنسة كل من سورية ولبنان1945/1920-بين LXVو

 كتابMaurice Gaudefroy-Demombynesكتب الحقوقي  الفرنسي 1921-في LXVIو
 les Institutions Musulmansالمؤسسات الدستورية والتشريعية والقضائية السلمية 

 تم بناء اول جامع كبير بباريس صاربمثابة مركز ثقافي وسياحي1921-في عام LXV11و
بينما الكنائيس اليهودية والمسيحية تواجدت وليزال الكثير منها قبل ميلد السلم بالف

 عام بالنسبة للمسيحية  632عام بالنسبة لليهودية و

 كتابLouis Massignonكتب المستشرق  الفرنسي 1922-في عام LXV1IIو
 La Passion d' Husayn Mansour AL Hallaj AL Baghdadi

 كماLe Prince Jaffar كتابGeorge Duhamel كتب المستشرق الفرنسي 1924-عام LXIXو 
Orient et Occident كتاب Rene Genon المستشرق الفرنسي 1924كتب بنفس عام 



 الديب الجزائري من اصول فرنسية والحاصلAlbert Camusكتب 1938-في عام LXXو
 Miseres de la Kabylieعلى جائزة نوبل كتاب بؤس القبائل 

دولة من العضاء الواحد والخمسين28 كانت فرنسة واحدة من 1947-في عام LXXIو
 منهم بريطانية لتقسيم فلسطين10 وغياب 13 ضد 181بالمم المتحدة صوتوا على القرار 

 واستمرت بدعمها على الدوام1948واعترفت هي الخرى بها بانشاء دولة اسرائيل عام 
حتى النمثل بقية الغالبية العظمى لدول اوربة الغربية والوسطى 

 بترجمة القرئانRegis Blachere قام المستشرق الفرنسي 1950-في عام LXX1Iو
و المستشرق1967لعام Danise Massonكئافضل ترجمة سبقت ترجمة المستشرقة 

1990لعام Jaques Berqueالفرنسي 

La Citeكتاب Louis Gardetكتب المستشرق الفرنسي 1954-في عام LXXI1Iو
Musulmane المدينة السلمية 

 ساهمت فرنسة مع اسرائيل وتبعتهما بريطانية بالعدوان1956-في تشرين LXX1Vو
الجوي على مصر بعيد تئاميمها شركة قناة السويس 

الباريسية Olympia غنت السيدة ام كلثوم  بصالة 1967-في عام LXXVو

 اشرفت وزارة الداخلية الفرنسية على انشاء مجلس استشاري1978-في عام LXXVIو
 اشرفت على انشاء وحدة المنظمات السلمية1980 وفي عام CCM Fلمسلمي فرنسة

 UOIFبفرنسة 

 ويفضل ان يسمىInistitut du Monde Arabe بباريس تم افتتاح  1988-في عام LXXV1Iو
 من رئاسماله وتعين مديره العام51المعهد العربي الفرنسي لن فرنسة تساهم ب /

 بينما تساهم كل دول الجامعةJaques langوEdgard Pissaniوهم حتى الن من اليهود
من تمويله وتعين مديره التنفيذي الذي يكون عادة متفرنسا اكثر مما هو49العربية ب /

عربيا 

 كتابا بعنوان فرنسةBruno Etienneكتب المستشرق الفرنسي 1989-في عام LXXV1IIو
La France et l'Islame, Editions, Hachette, Paris 1989والسلم 

صارت الكاتبة الجزائرية (اسية) اول عضوة بالكاديمية الفرنسية2006-في عام LXXIXو
التي تظم اربعين عضواوكانت تكتب بالفرنسية قبل ان يلحق بهاالمؤرخ اللبناني المبدع

امين معلوف 

La Cite de l' Histoireتم بفرنسة افتتاح المدينة التاريخية للهجرة 2007-في عام LXXXو
d'Immigration 

-ان بريطانية لم تقل تواصل تجاريا وثقافيا وعسكريا مع العالم العربيLXXXIو
والسلمي كما اشرنا حيث استعمرت كل من اليمن الجنوبي وبقية بلدان شبه جزيرة

ومصر1960/1890ونيجيرة وهي اكبر دولة اسلمية بافريقية بين 1971/1839العرب بين 
وفلسطين1945/1920والردن بين 1932/1917والعراق بين 1932/1882والسودان  بين 

,19487/ 1917بين



اشتدالضغط العسكري اللماني على بريطانية التي نجحت خكومتها1943منذ عام و
 والف من رجاله من الدبلوماسيين والعسكريين والدباء على اقناعChurchillبقيادة  

واجبار معظم مستعمراتها على جعل معظم القوى السياسية بما فيها الدينية ان تقترب
وتتحالف مع الحزاب الشيوعية التي كانت تتمتع بتنظيمات افضل وبقدرات قتالية اوسع
لمواجهة اللمان ثم تنكرت لهم بعيد انتهاءالحرب واقتربت اكثر من الوليات المتحدة على

حساب التحاد السوفياتي كما ظهر في بريطانية قبل فرنسة مؤسسات جغرافية /
استكشافية ومخابراتية ومستشرقين يمجدون الشعوب النكليزية واليكوسية ومنهم 

بمدينة بومباي الهندية وكتب عدة قص وقصائد منها1836 ولدعام Rudyard Kiplingالديب
قصة الرجل الذي1888في عام كتاب الدغال و the Jungle BookThe كتاب 1894في عام 

اول بريطانيz جائزة نوبل للداب ك1907اصبح ملكا وله العديد من القصائد ونال عام 
واصغر من نالها في حينه .غير انه يقول بان الغرب غرب والشرق شرق ليلتقيان كما هو

حال الخطين المستقيمين وثبتت مقولته من خلل السياسات الستعمارية العنصرية
 من العالم جغرافيا و4/3التي مارستها المبراطورية البريطانية العظمى التي حكمت 

 العالم لغويا ليس فقط بدولة جنوب افريقيةبل بدول عديدة من العالم وخاصة10/9
 ووهبتها لصهاينة العالم1948/1917السلمي منة وبالذات بفلسطين التي حكمتها بين 

 من شعبها الفلسطيني الكنعاني والهكسوسي والعربي المسيحي75بعد ان شردت /
والسلمي 

-كما ان ايطاليةالتي تحتضن الفاتيكان غزت اكثر من مرة اثيوبية لنها اعتنقتLXXX1Iو
قبل رومة المسيحيةواختارت كما اختار مسيحو مصر )المذهب القبطي (مثلما قادت

الحروب الصليبية كما اشرنا ول زالت تمارس سياسات حملت التبشير واحتلت كل من 
وليبية بين1963/1890وارتيرية ذات الغالبية السلمية بين 1960/1890الصومال بين 
1943/1911

 قادت الوليات الثلثة عشر بامريكةالشماليةذات الغالبية1776/1774- بين LXXXI1Iو
البشرية البريطانية والرلنديةمن معتنقي البروتستانتية حربا ضد مستعمرتهم الم

والخت الكبيرة بريطانية لسباب اقتصادية( ثورةضد ضريبة الشاي المستورد من شبه
القارة الهندية ) ومارست بدورها سياسة توسعية ضد المكسيك احدى جاراته ذات

غالبيةكاثوليكيةواقتطعت مها اراض واسعة واقامت مناطق مراقبة وتفتيش واسيجة مع
حدودها معها وفرضت هيمنتها القتصادية على كل دول امريكةالجنوبيةوالوسطى قبل

 كقوة اقتصادية خارج القارة المريكية حيث توسط رئيسها1905ان تنتقل منذ عام 
بين اليبان والصين  ثم شاركت1909/1901السادس والعشرين تيودور وزفلت حكم بين 

 بجانب بريطانيةضد اللمان وقادت الحرب19118/1914بفاعلية بالحرب العالمية الولى 
  اول1945العالمية الثانية بجاني التحاد السوفياتي بعهد ستالين ضد هتلر وصارت عام 

قوة ننوية حيث قرر رئيسها الجمهوري ترومان القاء قنبلتين على مدينتي هيروشيمة
ونكازاكي اليابانيتين ل زالت اثارهما بالتدمير البشري والنفسي والسياسي فاعل وظاهرا

للعيان .وصارت القوة القتصاديةوالعسكرية الولى بالعالم وبدئات تضرب هنا وهناك
متنقلة بقواتها لتشمل كل محيطات وبحارالعالم متوفوقة على ما كان لبريطانية من وجود
فيها وقاتلت بجانب الفرنسيين بفيتنام وغزت ج بنما والصومال وافغانستان والعراق.. ول

زالت تتصدر الجيوش التي تنتظر الوامر للتحرك بكل التجاهات  

.كما ان الديانة البوذية لكل من الصين واليابان لم تمنعهما من اندلع حروبLXXX1Vو
بسبب السيطرة على كورية 1895من اب 17و 1894جغرافية منها حرب بين الول من اب 

 التي جائت لصالح اليابان التي1895اب17وانتهت بتوقيع معاهدة شيمونوسيكي في 
 1945ظمت جزيرة تايوان و(ارخبيل بنتشو )حتى عام 
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1931حيث قامت اليابان عام  1945 ايلول 11و 1937 تموز 7والحرب العالمية الثانية بين 
 هاجمت1937 احتلوا مقاطعة جيجول وفي عام 1933احتلل جزر منشورية وفي عام 

قوات يابانية مدينة شنغهاي بحجةاختفاء جندي ياباني عند معبر (ماركو بولو) قرب بكين
واستغلت  القتال بين الشيوعين الصينيين من جهة والقوميين واستطاعت اليابان احتلل
(منشوريا) بسهولة المر الذي برر للشيوعين والقوميين ان يؤجلوا خلفاتهم وقاتلوا الغزاة
اليابانيين الذين استمروا بسيطيرتهم على الصين حتى اندحارهم بالحرب العالمية الثانية

-ان العلقات بين العرب والمسلمين من جهة وبين بعض الدول الوربيةالغربيةLXXXVو
والشرقية والوسطى والجنوبية لم تكن فقط حربية بل تجارية وثقافية وسياسية وغيرها
كما اشرت لذلك اكثر من مرة بكتابي الثاني ونشير بئادناه للوجود السلمي ببعض هذه

الدول الوربية 



ALbanie حمهورية Chapitre II الثانيلفصل ا

 وهوles Régions des Balkans-ان جمهوريةالبانية احدى دول اوربة الجنوبية البلقانية 1
السم الذي اطلقه العثمانيون ويعني ذوات الجبال الشاهقة الخضراء ومنها جمهوريات

مقدونية وصربية والبوسنة /الهرسك وسلوفينية وكرواتية والجبل السود وحمهورية
كوسوفو 

 بحيرات متفاوتات السعة والعمق ولها حدود بطول75الف كم منها /29- مساحتها 11و
la كم مع 151 و le Monténégroكم مع 272 وla Grèceكم مع 282كم مع صربية و720

Macédoineكم مع  115 .وle Kosovo

Albanais-اللبان القدماء 1 مليون يتكونون من عدة مجاميع قبلية منها3.5-نفوسها 111و
de souche  الذين يتكونون من مجموعتين هما les Guègues بالشمال و les Tosquesبالجنوب و 

2-Les Grecs3,و-les Aroumains4.و -les Tziganes5      .و -les Serbes6 .و les Macédoniens7.و-
LesBosingiaques8 و -les Kosivards.و يشكلون (الن ) اقليات تدين بالمسيحية الورذو او

La longue occupationالذين حاؤوا على مراحل خلل غزو البلدLes Turques-9الكاثوليكية و
ottomane ne من سكان البانية من المهاحرين3/1 وهم اكثرية طفيفة مسلمة .كما ان 

بعدة دول منها اليونان بالنسبة للورذو وايطالية بالنسبة للكاثوليك وتركية بالنسبة
للمسلمين 

 

ان اللغة اللبانية المعاصرة ليست اغريقية ول رومانية ول سلفية يل تنحدر- لغاتها IVو
,L’albanais est une langue d’origine indo-européenneمن اصول هندية اوربيةسلفية 

rattachée au groupe thraco-illyrien واشتهر بها اسقف مقاطعة archevêque de Durrës
حيث تم العثور على بعض1470/1416 عاش بين Pal Engjëlliاليطالي الفلورتسي  

Le premier واول كتاب كتب باللغة اللبانية المعاصرة  Florence بمكتبة 1915مسوداته عام 
livre trouvé en langue albanaise  هو Le Missel (Meshar كتبه السقف الكاثولي اليطالي  le

Mgr catholique italien فصارت اللغة اللمانية تحتلف عن اليونانية واللتينية اليطالية
La Langue albanais est différente de greque et de Latine, etوالسلفية الروسية الهنغارية 

de Slave كما انها لم ترث لغات الشعوب التي قطنت منذ القدم بالبانية,La Langue
albanaise contemporaine ne se comprennent pas avec les ancienspeuples albanis 

.Le père Gjergj Fishta  41قاده بمؤتمر لغوي 1879 حرفا تم اعتمادها عام 36وتتكون من 

, وMonténégro,و Macédoineكما ان اللغة اللبانية صارت لغةلعدة دول اخرى وهي 
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Kosovo و,isolées  بالمناطق اليطالية المطلة على الدرياتيك certaines pochesd’Italie
(Arbëresh و de Grèce (Arvanites(

le tosqueهما لهجة  deux dialectes principauxكما يوجد باللغة اللبانية لهجتين رئيسيتين  
 المنتشرة بشمال نهرle guègueوهي القل انتشارا ولهحة  Lefleuve Shkumbinبحنوب نهر 

Le  fleuve Shkumbin  حيث1972وهي الكثر انتشار وكانت اللغة الرسمية للبلد حتى عام
 guègues التي استعارت كلمات من لغة  le dialecte Tosk (et labeاستبدلت بلهجة ثالثة هي(

ومن اللغات التي تدرس بالبانية النكليزية واليونانية واليطالية والروسية واللمانية
والتركية والعربية التي يتحدث بها بعض رجال الدين والحجاح 

 .منذ بداية القرن الول الميلدي ظهرت المسيحية بالبانية بعد ان ظهرت -اديانهاVو
 الذيsaint Paul  (Shën Paliبايطالية وبقيةدول البلقان من خلل احد حواري المسيح وهو (

 بشمال البانية وتبعه الحواريDalmatieيقال بئانه مر برحلته من فلسطين بعدة مدن منها 
André (apôtre الذي تشر en Épire م عقد المؤتمر الكنسي330وفي عام  بحنوب البانية

الول بمدينة نيسي بضواحي اسطانبول  حيث ظهر مذهب الوذودوكسية التابع
م انقسمت المبراطورية الرومانية395التابع لرومة  وفي عام للقسطنطينة والكاثوليكة 

بين القسطنطينية ورومة التي خضعت لها البانية مع بقية دول البلقان حتى سقوطها عام
م بيدي القبائل الجرمانيةمما فتح المجال للفسطمطينة ان تصبح مشرفة على476

 بدا ما1054المتلكات الوربية الحنوبية والغربية حيث صار الفاتيكان ضعيفا وفي عام 
 انشقاق اخطر1254 بين الكاثوليك والورذودوكس وتبعه عام Schismeيسمى النشقاق  

انعكس على الدول المسيحية ومنها البانية التي بقيت مرتبطة اداريا بالمبراطورية
.غير ان كنائس حنوب البانية بقيت1453البيزنطية حتى سقوطها هي الخرى عام 

اورذودكسية قيما بقيت كنائسها الشمالية مرتبطة برومة  

l'Église du Nord d'Albane était rattachée à l'Église catholique romaine, et l'glise du Sud
d'Albanie avait gardé le rite byzantin créco-catholique.Et l'Eglise du Kosovo  rattachee a

l'Eglise slavone اضافة لكنائس اخرى متعددة المعتقدات منهاÉglises évangéliquesو.  Église
de Jésus-Christ.و   des saints و  des derniers jours و.,Témoins   deJéhovah.

مبدئا السلم ينتشر1358ومنذ الغزو العثماني لدول البلقان بنهاية القرن الرابع عشر 
فيها من خلل الجنود العثمانيين الذين بقوا فيها وزواج بعظهم من بناتها ومن الذين اعتنقوا

السلم لسباب مالية وسياسية حيث ان السلطة كانت بين يدي العثمانيين ومن يرتبط
بهم فيما كثرت هجرة المسيحيين للدول المجاورة فقلل عددهم حيث ل يزيد حاليا بكل

 مليين 3.5 من السكان البالغ عددهم 80 فيما يشكل المسلمون /20طوائفهم عن /

Albanie est un pays qui avait de Majorite musulmane représentee  2,5 millions de 3,1 millions
d’habitants

كما ان الكثير من النساء المسلمات اللبانيات ل تطبقن فكرة تحديد النجاب الذي دعا له
وهو العام الذي اعلن به مصطفى كمال بتركية الغاء الحلفة1923 عام Zogالملك 

السلمية وفصل الدين عن الدولة وايده غالبية مشايخ مسلمي البانية منهم خاصة التيار
Les Bektachi unم اتجاها اصلحيا1922اسس عام  الذي Bektachi الصلحي اللباني 

courant musulman libéralوهم صوفيو الفلسفة ويقدر عددهم بنصف مليون ويتواجدون ,
وباركه اساقفة اورذودوكس وكرادلةبشكل خاص بالحنوب والوسط وقليل منهم بالشمال 

كاثوليك البانية 

 اللبانية قد منعتEnver Hoxha كانت الحكومة الشيوعية برئاسة 1990/ 1967وبين 
 جيثLa pratique religieuse a été interdite en Albanieممارسة الطقوس الدينية لكل الديان 

 وعاد ماتسمى سياسةA'Athisime officieleسياسة اللحاد الرسمية 1990الغيت عام 
 le retour à la foi اليمان 
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مليون عدد3/2.5وحاليا فئان البانية ذات غالبية اسلمية حيث يشكل المسلمون فيها
 ,كما ان سياسات التبشير بين الديان قائمة على قدم وساق80سكانها اي مايزيدعن /

Les conversions et le prosélytisme sont vivants entre les Religeons 

 

 بعهدÉtat d'Illyrie  تاريخها-يبدئا منذ القرن الثالث قم حيث ظهرت فيهادولة / مملكة VIو
 لشمال البانية ونشطتShkodër (ou Scodra بعاصمتهما  Teuta وخلفته ابنته Agronالملك  

تجاريا ببحر الدرياتيك الذي هو فرع من البحر البيض وصارت تنافس تجارة كل من
القسطنطينية ورومة والسكندرية 

م خضعت البانية ومقاطعات اخرى من اوربة الحنوبية البلقانية لرومة476/168-بين VIIو-
التي سقطت بدورها فخلفتها القسطنطينية البيزنطينية بنفوذها التجاري والديني

الورذودوكسي    

les Bulgares -منذ القرن الحامس الميلدي تعرضت بلد البلقان لنفوذ قبائل كل من  VIIIو
 وles Croatest و Les Serbes فيما تعرضت بالقرن السابع لنفوذقبائل les tribus slavesو 

Carpates (sud de la Pologne actuelle الذين غزوها من الشمال 

 بالنشقاق الكاثوليكي الورذودوكسيLe schismeبدء ما سمي 1054-في عام IXو

قامت الحملة الصليبية الرابعة وبمباركة البابوية الكاثوليكية بحرق1204وفي عام 
  حيث انتقل المبراطور1204/1203  حكم بين Alex IVالقسطينطينية وعزل المبراطور

  الذي انتقل لمدينة نيسي واسقفه Jean III Doukasالجديد

le pillage de Constantinople par les chevaliers Catholiques pendant la 4eme Crosade de
l'Europe occidentale en 1204 fut ressenti dans le monde hellénique comme une agression

اضعف ادوار الكنائس المسيحية ليس فقط باوربة بل بالشرق العربيالمر الذي 
السلمي 

la bataille deحدثت معركة 1389ففي عام  .1912/ 1389 -النفوذ العثماني بين Xو
Kosovo (1389), lالتي قادها السلطان العثماني مراد الذي استشهد فيها بعد ان واجه
de Shkodërامير مقاطعة Gjergj II Balsha كل من معLazare ,leprinc Albanaisالميراللباني 

Le Roi catholiqueواندحرالملك الكاثوليكي اللباني (  Muzaka   امير مقاطعة Teodor IIو 
(Gjergj  الذي تحالف مع ثلثة من ملوك صربية ( Le Roi catholique Gjergj avait reuusit de

faire des alliances avec lesRois Serbes, (Balsha I,II etIII( من اجل ان يحكم المبراطور
l'empire de Zeta بشمال البانية Monténégro وKosovo   و des Aranit شملت régnant

le golfe de   CorintheوArta,وOhridو Durrës,و Topiaمقاطعات

ضد العثمانيينStatu de résistance de Gjergj Kastrioti,تمثال مقاومة-

فئانتشر النفوذ العثماني بمعظم دول اوربة الجنوبية وكان اطول فترة نفوذ اجبني بالبانية
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ساعدالعثمانيون تدريجيا  على فرض دينهم السلمي ومذهبهم السني الحنفي وبعضا
من مفردات لغتهم وتقاليدهم الثقافية والجتماعية مثلما فعل قبلها وبعدها كل من توفرت

له فرصة النصر

تمكن السلطان العثماني محمد الفاتح ان يحتل القسطنطينية عاصمة1453وفي عام 
المبراطورية الرومانية البيزنطية بظل ضمت ولربما موافقة البابوبة الكاثوليكية مما اضعف

كثيرا دول اوربة الجنوبية والشرقية منها (بلغارية وهنغارية ورومانيةو اليونان وقبرص

وكرواتية والجبل السود وسلوفينية والبانية لصالح الدولة العثمانية ومقدونية و صربية
التي صارت لبعض الوقت متحالفة مع بعض ممالك الورذودوكسية ضد الفاتيكان والدول

 قوى كاثوليكية مثل البرتغال واسبانية التي قضت1492الكاثوليكية قبل ان تظهر عام 
 على ما بقي للعرب والمسلمين من تواجد ضعيف بغرناطة وابحرت مع البرتغال1492عام 

نحو قارتي امريكة فيما ابحرت السفن التجارية الهولندية نحو اسية واحتلت شواطئ
اندونيسية اكبر دولة اسلمية قبل ان تلحق بها انكلترة وتحتل شواطئ بومباي لتحتل

شبه القارة الهندية قبل ان تلحق بها فرنسة لتحتل ما اسمته الهند الصينية وقصدت به
فيتنام والكوريتين و كمبودية

.La prise de Constantinople par les Ottomans en 1453, entraînera l'Église orthodoxe de Grèce
dans une alliance avec l'Empire ottoman qui se consolidera avec le temps contre l'Église

catholique  romaine.

 حاول الستعانة بحمهورية1468 / 1403 عاش بينGjergj Kastriotiوبعهد الميراللباني 
 لمقاومة العثمانيين الذينPie II و Nicolas Vبدعم ومباركة البابوين وفينيسيه ( البندقية) 

le على الرغم من المقاومة التي قادها  Suleiman-Pacha بقيادة  1474اخمدوا حركته عام
sénateur Antonio Loredan الذي لم ينقذه ال توسط ملك هنغارية.

 حملة حديدةMehmed وبعهد السلطان  Gaiolla-Pacha وAli-Beyقاد كل من 1477وفي عام 
 اندحرو امامLa Ville de Shkodërمقاتل من مدينةالف وستمائة ضد البانية التي حشدت 

اربعين الف من المقاتلين العثمانيين 

 للستسلم امام العثمانيين الذينles Monténégrinsجاء دور 1479 كانون الثاني 25وفي 
سمحوا لبعظهم الهرب نحو ايطالية 

leخضعت البانية بشكل شبه كامل للدولة العثمانية بعهد السلطان 1500وبنهاية عام 
sultan Murat IIالذي وافق على توسط جمهورية فينيسية التي لم تكن ترتبط بالبابوية 

بئان يترك لللبانيين العمل بمزارعهم وشواطئهم وممارسة ظقوسهم الدينية بكنائسهم
التي صارت تشرف عليها ليس رومة بل البندقية التي خضعت بدورها للدولة العثمانية

La république de Venise cédera en suite aux Ottomansبنفس العام 
Le Seigneur مد العثمانيون نفوذهم لجنوب البانية التي كان عليها 1501وفي عام 
 ممابرر لللف منهم الهروب هم ايظا نحو جنوب ايطالية حيث شكلواLéonard Iالقطاعي 

 لذين ليزال الكثيرين منهم منتشرينLesAlbanaises des Arereshsمن يطلق عليهم  
بعشرات القرى والبلدات وعقدوا ومؤتمرات وارسلوا المقاتلين لمقاومة الحتلل العثماني 

Quelques années après l'installation de l'occupant Ottomane en Albanie, de nombreux
chrétiens (du Sud de l'Albanie fuirent massivement  vers l’Italie, constituent la communauté

des Arbëresh, qui existe encorei au sud de l'Italie dont en Sicile rt dans les provinces de
Foggia, Potenza, Catanzaro, Teramo, Campobasso, Lecce, Palermo, Catane, Agrigento,
Cosenzaet  Ces communautes  créerient  des centres de Palazzo Adriano (1481) Santa

Cristina,Gela, Mezzojuso (1490), San Angelo di Girgenti, S Michele di Bagoaria Plus tard, elle
fondera (1536) les colonies de Basile, Moschite, S. Costantino albanese, S. Paolo albanese,
Brindisi de la Montagne (dans la Basilicate), et de Farneta à Cosen.La communauté  des
Arbëresh se renforça en 1680, avec la création de Elles furent  favorable aux Albanais,ils

fondent des établissements \ pour éduquer  leurs enfants (collèges de San Benedetto, Ullano, et
de Palerme). et Elles furent t créés des évêchés albanais du rite créco-catholique. C'est

pourquoi une nouvelle masse de populations passera en Italie,  sous l'empire de Ferdinand IV
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du Saint-  Empire. Ces derniers émigrés s'établirent à Brindisi et à Naples, notamment à la
suite du régiment de MacédoineIl existe une littérature italo-albanaise qui comptait au début

du XXe siècle des écrivains de valeur comme Don Variboda,Dorsa, Mauro, de Rada,
Marchiano Barbarich

علما بان اللبان الحنوبييون كانوا من الورذو فيما كان اهل الشمال من الكاثوليك 

desكما ان جمهورية البندقية استقبلت هي الخرى مهاجرين البان وخاصةمن قبائل 
Morées بعد ان كان السلطان Mehmed II قدوكل الشراف عليهم احد1481 قبل وفاته عام

 متهمينه بالعمالة1525احفاد مايكل انجلو الفلورنسي والذي اغتاله الفرنسيون عام 
Les Vénitiens ne conservaient d'Albanais dits des Morées qu'en payant unلدولة مسلمة

tribut annuel à Mehmed II mourir en 1481 et Il donna lecommandement à un petit-
fils,descendant de marquis Saint-Ange, tué par les Français le 25 février 1525 à la bataille de

Pavie

بقيت العلقات العثمانية مع حمهورية فينيقية التي انظمت لما سمى1571/ 1501وبين 
(الرابطة المسيحية) التي جمعت ايظا البابوية والنمسة لمواجهة وسحق السطول

 حيث لم يبقla bataille du Port de Lépante بمعركة ميناء 1571العثماني بشكل نهائي عام 
من السفن والبواخر العثمانية ال تلك التي انهزم بها من لم يغرق منهم 

La paix entre Venise et l'Empire ottoman de 1501 fut à nouveau troublée en 1571 au moment
de la bataille de Lépanteحيث فرح خصوم العثمانين الكثيرين ومنهم اللبان الذين بقوا 

ل وCharles-Emmanuel I   de Savoieتحت الحكم العثماني ولم يستطع انقاذهم ملك ايطالية 
Ranuce II Farnèse دوق دوقية Le duc de Parme

وظمن سياسة فرق تسد فقد وافقت السلطات العثمانية على السماح للكاثوليك اللبان
بممارسة طقوسهم فيما ضيقت على الكنائيس الورذودوكسة 

 وبعهد السلطان عبد الحميد الول صدر قانون منع استعمال اللغة1779 مايس 31وفي 
L'Empire ottoman dicta le 31mai1779,enterdiction définitive deاللبانية بالدارات العامة 

langue albanaiseوالكتفاء بتداولها بالكنائيس والمدارس الخاصة مثلما منعوا  استعمال 
لغات اخرى لشعوب اخرى منهم اليونانين والرمن والعرب وبقية الشعوب التي كانت

خاضعة للدولة العثمانية .وهذه سياسة مارستها كل الدول التي استعمرت شعوبا اخرى
ومنهم الرومان والعرب البرتغاليين والسبات بدول امريكة اللتينية والهولنديين

 الوسطى والقوقاز والفرنسيين بمستعمراتهمباسيةبانددونيسية والروس بمستعمراتهم 
الكثيرة خاصةبافريقية الشماليةوالغربية والوسطى ومثلهم فعل النكليز 

La  وla Région de Kosovo هيRégionوقسم العثمانيون البانية لربعة وليات / سناجق  
Region de Shkodërو  la region de Bitola و La Region de Ioanninaوعينوا لكل منها واليا بقصد

des كما قرر العثمانون الستعانة ببعض رجال الدين من غير اللبان ظمان السيطرة عليها 
clergés majoritairement étrangersالذين رفض الكثير منهم التعاون معها مما ادى

(لتطعيم)اللغة اللبانيةمن قبل بعض رجال الدين الذين بعظهم غير البان بمفردات ايطالية
latins ويونانية  grecs وسلفية slaves عام قريبة من الروسية وتركية وعربية ولذلك تم
 سنة من قبل حماعة88 عن عمر Theodor Kavalioti, de Voskopojëتم اغتيال اللغوي 1797

les envoyés des Phanariotes  لنه انجزDictionnaireباللغة La Langue albanaise-grecque-
slaveمما يعني بئان  العثمانيين بالبانية واجهوا مقاومة متعددة الشكال منذ احتللهم.

 1912حتى استقللها عام 1389للبانية عام 
)هناك1389 عام résistance de Gjergj Kastriotiومن ثوراتهم..(عدى عن مقاومة  ملكهم

.ضدÉpire بمقاطعة 1822 وثورة عام Shkodra بمقاطعة Les Bushati بقيادة  1796ثورة عام 
Ali Pacha 

تجددت حرب من بين الحروب المتعددة التي قادتها روسية ضد الدولة1878وفي عام 
العثمانية وحققت مرة اخرى انتصارا عسكريا وجفرافيا كبيرا اثلج صدور بقية المستعمرات

مما دعا1830العثمانية بدول البلقان التي لم تستقل بعد حيث ان اليونان استقلت عام 
Laصربية الورذودوكسية وبدعم من روسية لن تظم عدة مقاطعات البانية هي 
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Kuršumlija sud de Serbieو Plav Sud-Est de Monténégro و Kosovo و,Guceviće sud-ouest deو  
la ville de Barولم تستطع الدولة العثمانية الدفاع عنها فيما استحوذت اليونان بمساندة 

Arta  Préveza  وune partie de l'Épire (Ioanninaروسية وبريطانية وفرنسة على حزء من  
 وطالبت هي الخرى بالحكم الذاتي معAlbanie centraleولم يبق من البانية الوسطها

 الواقعة حنوب غرب مقدونية la ville d'Ohridمدينة 

Boscioقادها Plav (Novsiciاندلعت حرب بمقاطغة  188 ونهاية عام1879وفي تشرين اول 
Petrovicمع ثمانية الف مقاتل من شمال البانية ضد القوات العثمانية بقيادة مختار باشا 

الذين استعان بمقاتلين من الجبل السود

 Mouktar Pacha, demandeait ke secoure des Monténégrins, sous l' ordre du prince de Mirdita
du Nord-Est de l'Albanieوسحق الثوار(المتمردين) مما عرضت فيه ايطالية بدفع من.

 توسطها لنهاء القتال وتبادل الرض المر الذي رفضه1880 كانون الثاني 8البابوية في 
اللبان 

 le 8 janvier 1880. l'Italie proposait sa médiation, par un échange de territoires refusé parles
Albanais.

 بمضيق باب المندب اليمني الذي يربط1839كما ان انكلترة التي صارت متنفذة منذ عام 
 استحوذت على شبه القارة الهندية ومنذ1858بين البحر الحمر وبحر عمان ومنذ عام 

 من رئاسمال قناة السويس ولحاجتها لهدوء بالبحر البيض لتظمن44 ملكت /1875عام 
هيمنتها عليه وعلى المحيط الهندي عرضت وساطتها بين الطرفين واقترحت اعطاء مدينة

la ville albanaise d'Ulcinjللجبل السودفرفض اللبان من جديد المقترح البريطاني لنه 
يهدف لتحجيمها فيما وسعت اليونان من نفوذها بالشواطئ الجنوبية من المتوسط

la région deوالخاضعة للدولة العثمانية التي اضطرت لن تتنازل لليونان عن مقاطعة  
Thessalieعير ان الثوار/المتمردين اللبان استمروا بمقاومة الوجود العثماني فتصدى لهم 

la و La Ville de Pristina à  Kosovo واحتل مدينتي  Dervich Pachالوالي العثماني الجديد 
ville de Prizren 

انددلعت حرب بين المتمردين / الثوار اللبان والعثمانيين الذين انتصرواعام1897وفي عام 
 لبعض الوقت المتمردين من اسلحتهم  désarmemerوجردوا 1910

وحزب التحاد والترقي بقيادةJeune-Turcوببداية ما سمي حكومة 1914/1908وبين 
(الحنرالت التراك الطورانيين) تم تمثيل اللبان بمجلس المبعوثين بئاسطانبول شئانهم

شئان ممثلين الجبل السود ومقدونية وسلوفينيةوارمينة العراق ووليات بلد الشام
الربعة واليمن والحجاز 

 طالب اللبان من جديد بحكم ذاتي وليس انفصال كما طالب غيرهم من1910وفي عام 
المستعمرات العثمانية ولم يستجب لهم الحنرالت على الرغم من انهم كانوا يواحهون

Chefket Pachaليبية ومع ذلك قاد الحنرال 1912اندحارا ضد اليطاليين الذين احتلوا عام 
 غلى مائة وسبعةconfisquerحملة ضد المتمردين اللبان و اخضعهم من جديد وا ستولى 

واربعين الف بندقية مع ستمائة الف طلقة متعددة المناشئ الوربية وقتل ثلثمائة ثائر
la résistance albanaise , ne perdant que 300 hommesالباني ضد ثلثة الف جندي عثماني 

contre 3000 soldats ottomans 

تجدد تمرد اللبان الذين ساندتهم من جديد كل القوى الوربية وخاصة1912وفي عام 
Conférence des Ambassadeurs balkans aبريطانية التي عقدت عقدت بلندن مؤتمرا بئاسم 

Londres  ظمن للبانية معظم اراضيها بما فيها Kosovoو la Ioannina و.Skopje و l'ouest و du
nord de Macédoineو.L'Épire du Sud,

 اعلنت البانية استقللها وتشكلت فيها  حكومة مؤقتة1912 تشرين الثاني 28وفي -XIو
Gouvernement provisoire d'Albanieواجهت اطماع اربعة من جيرانها هم Serbie و.Grèceو
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Monténégro و Bulgarieالذين شكلوا بمساعدة روسية تحالفا سياسيا وعسكريا بهدف 
Leتقسيمهابئاعتبارها صارت دولة اوربية ذات غالبية اسلمية ولو طفيفة  فقد حصلت 

Monténégro على مقاطعة من شمال البانية وحصلت la Grece على مقاطعة l'Épire du
Nord وحصلت,La Serbie  على ما بقي من البانية le reste des territoires albanophones حيث

Les territoires  du Kosovo, et l'ouestحصلت على مقاطعة  كوسوفو وشمال وجنوب البانية  
et du nord sont donnés à la Serbieفيما توسعت ايطالية على شواطئ البانية على.

وبذلك كان استقلل البانية ناقصاl l'Italie   qui  émerger sur la côtAdriatiqueالدرياتيك  
Albanie avait perdu en 1912 plus de60 / de ses من اراضيها 60جغرافيا حيث فقدت/

Terretoires  au profit des pays voisinnsليس لصالح الدولة العثمانية بل لجيرانها المسيحيين
مما دعاالذين بدئا يفرض كل منهم تواجده على المناطق اللبانية التي يتواجد بها 

الحكومة اللبانية الوليدة لن تستنجد بمستعمرتها السابقة (الدولة
1918العثمانية) التي كانت تعيش سكرات الموت الذي اتاها نهاية عام 

 من الدول التي انتصرت بالحربla Société des Nations   تئاسست منظمة1920وفي عام
العالمية الولى وخاصة بريطانية وفرنسة وايطالية ولم تشارك بها الوليات المتحدة

وصارت البانية عضوة فيها مع تركية وافغانستان وايران وقبل كل من العراق ومصر.وصارت
القوى المتنفذة فيها تمارس سياسات النتقام والتحيز

 اندلعت حرب حدودية بين البانية وصربية التي تفوقت فيها ولم يوقفها1921/1920وفي 
 التي اقترحت حدودا بين البلدين جائت من جديدla Société des Nations ال تدخل منظمة 

ضد البانية التي وافقت عليها مجبرة 

 وحكم فيها 1940/ 1924المملكة اللبانيةبين-X1Iو

 Luigj ثمTheofan Stilian Noliفيما كانت الحكومة برئاسة  Ahmad Zogouاول-الملك  ي
urakuqiوانشغلت بمطالبتها من خلل عصبة المم لعادة المقاطعات التي اقتطعت منها 
.كما تم انشاء بنك مركزيÉpire du sud, dont Ioannina وجزئا من Skopje      وle Kosovoوخاصة

 وحرية الصحافة اليla réforme agraire donna de la terre aux paysansواصلح زراعي  
 ووضع قواعد مدنية مستوحات من النظمة السويسرية التي1939انتعشت ختى عام 

تعتمد على الكونفدرالية 

1940/1924  حكم بين Ahmad Zogou الملك اللباني  ي,,

 وأبوأومبيرتو الوليطالية وابن الملك مملكة ا،آخر ملوك Vittorio Emanuele IIIوالملك 
 منفيا بمدينة1947      ر وتوفي عامنابولي، بمدينة 1869،ولد عام  أومبرتو الثانيالملك 

.1946  1900ودفن بها.وكان ملكا على كل من إيطالية بين مصر في السكندرية
.1943– 1940 بين ألبانيا.وملك 1943 - 1936 بين إثيوبيةوإمبراطور 

 خضعت البانية ليطالية بعهد الملك فكتور1944/1939 العالمية الثانية-بالحربXI1Iو
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عمانوئيل الثالث ورئيس وزرائه موسوليني الذي انظم للمانية وظهرن مقاومة شيوعية
البانية لمحاربة ايطالية كئالتي كانت ضد العثمانيين الذين ساهم بمحاربتهم مسيحيو

البانية وقادها هذه المرة ليس رحال الكنائس المسيحية بل الوطنيين و الحزب الشيوعي
 سكرتير عام الحزب الشيوعي الذي انظم له كثير منEnver Hoxhaاللباني بقيادة 

 رئيسAbaz Kupiالمنظمات والجماعات السلمية وشكل قيادة عليا من ثمانية منهم   
 بسبب اندماجها مع الحزب1943 الذي ابعد منهاعام MLNمنظمة التحرير الوطني

ملك Ahmad Zogou المتعاطف مع le parti de la Légalitéالشيوعي واسس حزب العدالة  
البانية

اشتدالضغط العسكري اللماني على بريطانية التي نجحت1943ومنذ عام 
 والف من رجاله من الدبلوماسيين والعسكريينChurchillخكومتها بقيادة  

والدباء على اقناع واجبار معظم مستعمراتها على جعل معظم القوى
السياسية بما فيها الدينية ان تقترب وتتحالف مع الحزاب الشيوعية التي

كانت تتمتع بتنظيمات افضل وبقدرات قتالية اوسع لمواجهة اللمان ثم تنكرت
لهم بعيد انتهاءالحرب واقتربت اكثر من الوليات المتحدة على حساب التحاد

كما ان النكليز بعهد تشرشل وبالتفاق مع ستالين استمروا يتواجدونالسوفياتي 
باليونان ليس فقط حماية لها بل للضغط غلى بعض جيرانها الذين لهم متعلقات جغراقية

معها ومنهم قبرص وتركية ومقدونية والبانية 

Churcill étendre des lendemain la Seconde Guerre mondiale son protectorat sur la Grèce
confirme par les accords conclus entre Churchill et Staline

1991/1944بينجمهورية الولى الشعبية الشتراكية اللبانية   -الXIVو 

 تحررت البانية من ايطالية التي خضعت بدورها لنفوذ امريكي1944وفي تشرين الثاني 
 ترتبط فكريا واقتصاديا و عسكريا بالسوفييتG Cفيما تشكلت بالبانية حكومة شيوعية

وحلفائهم برئاسة السكرتيرالعام للحزب الشيوعي اللباني الرفيق انفر (انور) خليل  بين
 بجنوب البانية لسرة من الطائفة1908 أكتوبر وهو من مواليد 1985ووفاته عام 1941

 وكان والده تاجر قماش ساعده على التعلم ثم درس بفرنسة والتقى بعدد منالبكداشية
 وعمل بالسلك الدبلوماسي.لبلده وحينبروكسلالشيوعيين والماركسيين ثم درس في 

  بمدرسته السابقة وتعرض للفصل لكونه شيوعيا وأضطرللغة الفرنسيةعاد عمل مدرسا 
 صار زعيم1944/1939لفتح محل لبيع التبوغ.,وفي اثنا ءالحرب العالمية الثانية بين 

وحتى وفاته1941 منذ للحزب الشيوعي العمالي اللبانيالمقاومة وصار المين العام الول 
 و وزير خارجية بين1945 / 1944.وشغل أيضا منصب رئيس الوزراء بين 1985في نيسان 

 عاما بالتصدي لمن40.وتميزت رئاسته للحزب الشيوعي التي امتدت ل1953 / 1946
يطلق عليهم القطاعيين والقوى الرجعية الدينية خاصة حيث اقرر الحزب والدولة منذ عام

 العلمانية ودعم المؤسسات الصناعية والتعليمية والصحية واعادة اعمار البانية1965
،وكان يؤمنالحرب العالمية الثانيةالتي دمرتها القوى اليطالية واللمانية والنكليزية أثناء 

 ومتعاطفا مع الصين الشعبية بعهد ماوتسيتونغ..وخلفه بسكرتاريةالماركسية -اللينينية
الحزب (رامز عليا )

1985/1941, الرفيق انور خوجةسكرتير الحزب والدولة بين
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 قررت الحكومة الشيوعية اللبانية اعلن الجمهورية الشعبية1946 كانون الثاني 11في
الشتراكية وحكم فيها الرؤساء كل من 

1953واب 1946اول -الرئيس عمر نيشاني بين كانون الثاني 

1991/1953وثانيا- الرئيس هكزهي ليشي بين 

وبقيت جمهوريةالبانية مرتبطة بالتحاد السوفياتي حتى بعد وفاة الجورجي الورذودوكسي
 ثم اقتربت من1964/1953 وبعهد الوكراني الورذودوكسي خروشيف بين 1953ستالين عام 

 لسباب اقتصاديةوسياسية لن1971/ 1949الصين الشعبية بعهد ماوتسي تونغ حكم بين 
ستالين وخليفته خروشيف وخليفتهما بريجنيف الورذودوكسي ومن خلفهم كانوا وليزالون وعلى

الرغم من شيوعيتهم وعلمانيتهم بشعورون او ل بئانهم مسيحيون فتعاملوا مع (الجمهوريات
الشيوعية المسيحية) بانفتاح وتعاون واحترام اكثر من الجمهوريات الشيوعية السلمية بياسية

الوسطى والقوقاز والبلقان ومنها البانية التي كانت ول زالت تشعر بدعم سوفياتي / روسي
لصربية واليونان على حساب اراضيها ومصالحها الحيوية.وهذا احد المثلة التي نسوقها بان هناك

تداخل بين السياسة ويطغي احدهما على الخر حسب المصالح والظرورات كما ان البانية لم
 ولم تكن1991/ 1947تنتفع كثيرا من المنظمة القتصادية الشيوعية ( الكوميكون )عاشت بين 

كما ان الجكومةالشيوعية اللبانية تصرفت هي  ,1991/1955عضوة بحلف وارشو عاش بين 
الخرى كما فعل العثمانيون وشيوعيوا دول اوربة الشرقية بقسوة ضد معارضيها ومن لم
يؤمن بما تؤمن وخاصة من مريدي الحوامع والكنائيس حيث تعرض اكثر من ثمانية الف

1968منهم للموت واعتقال اضعافهم بمراحل مختلفة من عمر الشيوعية فيها وفي عام 
1991قرر الحزب الشيوعي اللباني سياسة اللحاد حتى عام 

 plus de 8 000albanais sont condamnés à mort et des milliers de personnes emprisonnées 

 الوليات المتحدة وبريطانية وفرنسة1949مما حجم من علقاتها الدولية حيث قاطعتها منذ عام 
وايطالية والمانية الغربية والنمسة وغالبية الدول العربية السلمية بئاستثناء تركية لسباب

تاريحية ونكاية باليونان على الرغم من انها (البانية ) لم تقم اية علقات مع دولة اسرائيل التي
مما حجم اقتصاد البانية وجعلها من بين افقر دول اوربة على الرغم من تمتعها1948ولدت عام 

بمواقع سياحية هامة جداحيث لم يستثمر بها اي ملك او امير او شيخ عربي بترولي شيئا في
حين يستثمرون بواشنطن ولندن وباريس فكثر المهاجرون منها 

 قررالرئيس السوفياتي غورباتشوف سحب قوات بلده التي ارسلها بريجنيف عام1989وفي عام
لفغانستان حيث منيت بهزائم بشرية ومعنوية لتقل عن التي تعرضت لها القوات الفرنسية1979
 بما اسمته الهند الصينية (فيتنام وكمبودية وكورية ثم اندحار الوليات المتحدة1954/1951بين 
 فئاعلن الرئيس غوباتشوف بان2011/2003 وحربها اللحقة ضد العراق بين 1971/ 1954بين

الدول الشتراكية العضاء بحلف وارشو احرار بالبقاء فيه او مغادرته .فقرر النسحاب منه كل
اعضائة (بولونية والمانية الشرقية وجيكوسلوفاكية قبل انقسامها لدولتين واوكرانية وليتوانية

وليتونية وايستونية وجورجية وبلغارية وهنغارية وتبعتها الدول السلمية الشيوعية بئاسية
الوسطى (تركمانستان وطاجكستان واوزبكستان واذربيجان وقرقيزية )وحمهورية الشيشان ولم

يبق مع التحاد السوفياتي الذي صار يسمى (روسية التحادية) ال حمهورية روسية البيضاء
وبعض دويلت القوقاز وحمهورية الشيشان التي اعيداخضاعها بالقوة .فيما صارت الوليات

المتحدة بعهد الحمهوري بوش الب الدولة القوى بالعالم فيما بقيت كل من الصين الشعبية
وفيتام وكورية الشمالية وكوبة تمارس كل منها الشيوعية على طريقتها الوطنية 

واماجمهوريات يوغوسلفية التحادية الستة (صربية وكرواتية ومقدونية والجبل السود
وسلوفينية والبوسنة / الهرسك ) بعهد الرئيس الكرواتي تيتو كانت تمارس مايسمى الطريق
الثالث للشتركية القائمة على التوازن بين احترام العائلة والديان والملكيات الخاصة الصغيرة

 بل دخلت فيما بينها بحروب جغرافية ودينية1978وتفككت هي الخرى بعيد وفاة تيتو عام 
ومذهبية 

.وحكم فيها كل من 1991حمهوريةالبانية الثانية منذ عام -XVو



حيث صارت البانية معرضة للتهديد من بعض1992/1991اول-الرئيس رامز عليا ,,بين 
 عن الشيوعية وتصبح1992جيرانها المر الذي دعاها هي الخرى لن تتخلى عام 

 وليسpluralismeحمهورية برلمانية دمقراطية وتقر مبدئا فصل السلطات وتداول السلطة 
النفراد بها من قبل حزب واحد.بل يتم انتخاب رئيس الحمهورية من النواب وليس من

 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .مما سهل ظهور عدة قوى ومنظمات5الشعب لمدة
واحزاب منها

le Parti Socialiste.وهو وريث الحزب الشيوعي الذي غير اسمه.وle Mouvement socialiste
pour l'intégration و.le Parti de l'Union pour les droits de l'homme و le Parti démocrate-

chrétien وParti démocratique وle Parti pour la Justice.,و )  L'Integrite del'Union Nationaleو.
le Parti républicain    Nouvel.و   Esprit démocratique وAlliance Rouge et Noire 

 سنوات 4نائبا ينتخبون كل 140تتكون من . L'Assemblée (Kuvendiوالسلطة التشريعية (

مسقلة ومنتخبة وتتكون من المجلس الدستوريLe système judiciaireوالسلطة القضائية  
La Cour constitutionnelle اعضاء يرشحهم البرلمان ويوافق عليهم رئيس9 ويتكون من 
 عضوا17 تتكون من La Cour suprême سنوات والمحكمة العليا 9الحمهورية وتكون مدتهم 

les سنوات ايظاوالمحاكم الولية او البتدائية  9نسميهم الحمعية الوطنية ولمدة 
tribunaux تتكون من ثلثة اعضاء 

عضوا1995وبعهده صارت البانية عام 1997/1992وثانيا -الرئيس صالح بريشة,, بين 
.كئاول دولة اوربية ذاتl'Union européenne    وليس فعال بمنطمة membre associéeمشاركا

غالبية اسلمية فيه وهوما يقلق الدول الوربية التي ترى بانه لو انظمت كل من دولتي
البوسنة /الهرسك وكوسوفو السلميتين فسيكون عدد النواب المسلمين بالمجلس

عضوا ( قد ) يشكل خطرا على الحضارات والثقافات المسيحية المر الذي20يقترب من 
ترفض جميعها انظمام تركية اليه لنها ستمتلك ثالث عدد من النواب بعد كل من المانية
وفرنسة ولذلك لم تنتفع البانية كثيرا من خيرات الدول الوربية الغنية التي توزعت بين

اسرائيل واوكرانية واليونان والبرتغال وبلغارية ورومانية وهنغارية وغيرها. ولذلك ارتفعت
 وهي بتزايد.2015 عام 25البطالة بالبانية الى /

2002/1997وثالثا-الرئيس رجب ميداني بين 

2007/2002وثالثا-الرئيس الفريد موبسيو بين 

 عضو ابحلف2009وبعده صارت البانية عام 2012/2007ورابعا-الرئيس بامير توبي بين 
الطلسي لتكون ثاني دولة اسلمية بعد تركية ولحقت بها دول اسلمية اخرى من دول

 تتبع رسميا سياسات ماركسية 1990/ 1946اسية الوسطى التي كانت بين 

حتى الن حيث فاز في حزيران2012وخامسا الرئيس الرئيس بوجار نيشاني  ,,منذ 
و Parti socialisteبانتخابات رئاسية وبرلمانيةبالبانية شارك بها تحالف/ ائتلف كل من 2012

le Mouvement socialiste pour l'intégration و le Parti de l'Union pour les droits de l'hommeو. 
le Parti démocrate-chrétien  نائبا فيما حصل تحالف كل من 120/84خيث فازوا ب Parti

démocratiqueو le Parti pour la Justice, l'Intégration   و le Parti républicain   لذين حصلواا
نائبا120/2 على  Nouvel Esprit   démocratiqueنائبا.فيما حصلت حركة 120/56على 

 رئيسا للوزراءSali Berisha نائبا.فصار 120/1على Alliance Rouge et Noireفيماحصل تحالف 

 
 قبولها عضوا فعال فبقيت مشاركا كما هوle Conseil européenرفض 2014 حزيران 27وفي

حال تركية
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و السياحة30-حتى الن تعتبر البانيةبلد زراعي جيث يشكل العاملون فيه اكثر من /XVIو
15تشكل /

دباءوفنانون البان. ظهربالبانية شخصيات لغوية وفنية وعلمية منهما-XV1Iو

 وحاول توحيد دول1848/1805السياسي محمد علي باشا ,, صار حاكما على مصر بين 
المشرق السيوي العربي وبدئا حركة اصلحية فيها وخلف سللة الخديوية التي حكمت

1952/1848مصر بين 

 père de la,ويعتبر رائد واب الدب اللباني لقصص الطفالBedri Dedjaوعالم النفس 
ittérature pour enfants 

,التي تم ترجمت اعمالها بستة عشر لغة وتعتبر من بين افضلOrnela Vorpsiوالقصاصة
 كاتبا وكاتبة اوربيا / اوربية  35

,الذي يعتبر واحدا من خمسة وثلثين كاتبا اوربيين Ornela Vorpsiوعالم الجتماع 

l'Anthologieبمجال  

/والديب1997 1929 بينÇesk Zadeja والديب1969/ 1917بينPrenk Jakovaوالديب
Tonin Harapiوالديب1992 / 1926بين Nikolla Zoraqiوالديب 1992 / 1928بين.Tish

Daija والديب 2004/ 1926 بين Feim Ibrahimiوالديب1997/ 1935 بينLimoz Dizdari
1956 مواليد David Tukiçi.والديب 2004/1947 بينKujtim Laro والديب1942مواليدد 

بينKolë Idromeno.والرسام 1903/1834 بين Pjetër Marubiومن الرسامين الرسام 
 /1870 بينKel Marubi.والرسام1881/1862 بين Rrok Kodheli.والرسام 1939/1860

1961/1887 بينSamir Rostaوالرسام 1959/ 1884بينAndrea Kush/.والرسام 1940
Kel والرسام 1949/ 1907 بينKolombi Ze   والرسام1970/1902بينÇatin Saraçi   والرسام
Kodheli2006/ 1918 بين

ومن العاملين بمجال السينمة .فهناك عدة اشخاص من الذين تئاثروا بالسينمة اليطالية
التي  تعتبر من بين افضل المدارس السينمائية لنها اعتمدت على التاريخ الطويل والغني

ليطاليةالمزدوحة الثراث الروماني والمسيحي

Depuis 1976 desبدئلت المهرجانات السينمائية السنوية الوطنية بالبانية1976وفي عام 
festivals nationaux étaient organisés en Albanie,

 وMacédoineشارم بالمهرجان السينمائي اللباني العاشر مخرجون من 1990وفي عام 
Monténégro و Kosovo

 وMacédoineشارم بالمهرجان السينمائي اللباني العاشر مخرجون من 1990وفي عام 
Monténégro و Kosovoو

Lesتوزعت الجوائز السينمائية اللبانية على كل من 2000/1995وبين 
Réalisateurs  المخرجينDhimitër Anagnostiو Kristaq Dhamo.وles Acteursالممثلين كل من 
Kadri Roshiو Sulejman Pitarka.

Tirana, annéeوفلم Gjergj Xhuvani للمخرج Slogans تم انتاج فلم شعارات 2000وفي عام 
zér  o  للمخرجFatmir Koçi .

longsافلم طويلة 10ظم المهرجان السينمائي اللباني الحادي عشر 2001وفي عام 
métragesوثائقي 27 و documentaires فلم صور متحركة14 و dessins animésوشارك بعظهم.

بافلمهم بمهرجانات دولية متعددة .
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ان البانية ذات الغالبية السلمية محاصرة ومهددة بالتحجيم القتصادي والثقافي والديني
من معظم جيرانها باستثناء البوسنة / الهرسك وكوسوفو.ولذلك ينبغي على المستثمرين

والسواح المسلمين ان يستثمروا ويتسوحوا بها 

بعض المصادر

Denton William, Christains at Turkey, London 1863و.Berard Victor, La Turquie et l'
Hellenisme , Paris 1892و.Ghica, A.L' Albanie et Questiond' Orient, Paris 1914و.Gibert.F. Les

Pays d' Albanie et leur histoire  Paris, 1914و.Giannini A. L'Albania dell'Independenza a
l'union con l'Italia, 1912/1939, Milano, 1940و.Salvemini, G. La Pplitica estera Dell' Italia,

1871/al1914, Florenzia, 1944و.Skendi Stavro, The Albanian National Awakening, 1878/1912,
Princeton, U S A 1967. وRexhep Qosja, La Question Albanaise, editions Fayard, Paris 1995



 La Bosnie-Herzwgovine جمهورية ChapitreI1Iالفصل الثالث 

-البوسنة/ الهرسك اجدى دول اوربة الجنوبية التي سماها العثمانيون منذ القرن الثالث1
عشر دول البلقان اي ذوات الجبال الخضراء وتشمل صربية ومقدونية والبانية والجبل

السود وسلوفينية والبوسنة / الهرسك وكوسوفو ويمكن ان يضاف لها اليونان وقبرص 
 ميل وجنوب غرب579كم/ 932 (كرواتية وشمال غرب البلقانوتقع البوسنة / الهرسك 

 ميل  140كم / 225 (الجبل السود ميل وشرق /جنوب 188كم / 302( صربية

 ويعني القناة الجارية ونهر بوسنةوفيما يتعلق بالبوسنة/ الهرسك فئاسمها مشتق من 
من البلد التي تظم مقاطعة الهرسك الجزء5/4والبوسنةتقع شمال البوسنة وتشمل 

الجنوبي الصغر من البلد.وهي بلد جبلية وتشمل مقاطعة ديناريك الواقعة وسط شمال
حيث لديها ساحل قصير بطولبحر الدرياتيك وجنوب  بانونيا.وغرب حوضجبال اللبغرب 
.الجبل السود م بئاتجاه 2386 بارتفاع Maglić ميل وأعلى قمة فيها هي 12 كم /20فقط 

50.كما تشكل الغابات/Treskavica.وRomanijaو Prenjو Čvrsnica و Grmečوتشمل جبال 
منها.وتقع بالمناطق الوسطى والشرقية والغربية مع أراضي زراعية على طول (نهر سافا

 الذي يمتد لكرواتية وصربيةParapannonianوهي جزء من سهل 

 وبانية لوكا بشمال غرب المنطقة المعروفة بئاسمسراييفوومن مدنها الرئيسية العاصمة 
كرايينةوبوسانسكة وبيلينة وتوزلة بالشمال الشرقي ودوبوي و زينيتشة بوسط البوسنة

وموستار عاصمة الهرسك.

 الذي سميت البلد على اسمه وهو أطول نهرنهر بوسنةوفيها سبعة أنهار رئيسيةهي 
 الذي يقعوسافانهر فيها.ويمتد،من منبعه قرب سراييفو وسط البوسنة شمال ويلتقي ب

 وهما رافدان من نهر سافا.Vrbas وتهرأوناونهر على حدودها الشمالية مع كرواتية 
 يتدفق عبر الجزء الشرقي مننهر دريناوويجريان بالمنطقة الشمالية الغربية من كرايينة .

 الرئيسينيريتفاونهر .صربيةالبوسنة ويشكل الجزء الكبر منه الحدود الطبيعية مع 
والبحر نهر الدانوبمن 76.ولها /بحر الدرياتيكيللهرسك والوحيد الذي يتدفق جنوب 

).ICPDR.ولذلك هي عضو باللجنة الدوليةلنهر الدانوب (السود

.ووفقاوالكروات الصرب (البوسنيون) والهرسك اضافة لقليات من البوشناق-سكانها.11و
49مليين منهم البوسنيين / 5،كان عدد مواطني البوسنة والهرسك 1991لتعداد عام 

 مليين بسبب الحرب3.750انخفض الى.2009.وفي حزيران 14والكروات / 37 /والصرب
 صار  اربعة مليين.2015وفي عام 

2015اديانها يشكل المسلمون بجمهورية البوسنة والهرسك حسب تقديرات عام -IIIو
2 واديان اخرى /13 والكاثوليك /35 والورذودوكس /50/49بين 

,, مسجد وكنيسة ارثوذكسية شرقية وكنيسة كاثوليكيةبمدينة
البوسنيةبوسانسكا كروبا

-لغاتها-الصربية والكرواتية واللبانيةوالتركية والعربية التي تنتشر بين بعض رجال1Vو

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%83%D8%A7_%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/1991
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%81%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%86%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%81%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%88%D8%B6_%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Bosanska_Krupa_Churches.JPG


الدين والجوامع شئانها شئان الغريقية بالنسبة للورذودوكس واللتينية بالنسبة
للكاثوليك اضافة للنكليزيةالتي طغت على كل لغات العالم

يرجع تاريخ استيطان البشر بالبوسنة والهرسك للعصر الحجري الحديث وهم-تاريخها-Vو
 بالقرنين الرابع والثالث قمالسلتمن أوائل قبائل الهندوأوروبية ثم جاءتها هجرات قبائل 

وسيطروا على البلد و اختلطوا مع القادمين الجدد. 

,,حائط بوسني منذ القرن الول قم 

،الذين لم يتمكنوا من ضمهاوالرومان Les Illirites قم بدأصراع بين الليريين229وفي عام 
 م. وبدأيردها مهاجرون من الناطقين باللتينية من الرومان المتقاعدين 9إل عام 

م تم تقسيم المبراطورية الرومانية لقسمين هما المبراطورية الرومانية 395وفي عام 

الشرقية البيزنطية ومركزها القسطنطينية وصارت مسؤولةعن اليونان وقبرص و
 فيما صارت المبراطورية1453المقاطعات الرومانية الفرو اسيوية حتى سقوطها عام 

م مسؤولةعن المقاطعات الرومانية476الرومانية الغربيةومركزها رومة قبل سقوطها عام 
الوربية بما فيها دلماسية وبانونية وصربية والجبل السود وكرواتية والبوسنة / الهرسك 

 خضعتLes GhotesOrientaux م على يدي قبائل الجرمانية 476وبعيد سقوط رومة عام 
Lesاللمان ثم تبعتهم قبائل اسيوية يطلق عليهم  Les Alansمعظم اوربة الجنوبية لقبال 

Hunsوفي القرن السادس غزا المقاطعات الرومانية الغربية بحنوب اوربة المبراطور
Lesمن يطلق عليهم   وبدئا يتدفق لها هحرات من اوربة الشرقيةجستنيان الولالبيزنطي 

Avars Slaves

 ووصفها بئانها دولة952 /948 حكم بين قسطنطين السابعكما ان المبراطورالبيزنطي 
) حيث توزعت السيطرة على البوسنة خلل القرنين التاسعاليونانية χωρίονصغيرة ( 

وكانت مملكة المجر ( هنغارية ) تشمل شرقامارتي صربية وكرواتية والعاشر مابين 
1000وأصبحت أمبراطورية عام صربية  وشمال  كرواتيةو  وترانسيلفانيةأوروبة وسلوفاكية 

 لغزو المغوليين ثم العثمانيين1241من اسرة أرباد وقبل تعرضها عام  Stevinبعهد ملكه 
الذين سيطروا بالقرن السادس عشر على معظم ممتلكاتها فوجدت البوسنة نفسها خارج

اول ملك بوسني Pan Coline).وكان Paneأية سيطرة فبرزت كدولة / امارة مستقلة باسم (
 ساد خللها الستقرار عن طريق توقيعه معاهدة1204حكمها ثلثة عقود حيث توفي عام 

 فحاولت المجر (هنغارية ) التي تدين بالورذودوكسية استخدامالبندقيةمع جمهورية 
 وقبل وفاته بعام1203مذهبتها للسيطرة على البوسنة التي عقد ملكها كولين عام 

احتماعا لرجال الكنيسة البوسنية بقصد التخلي عما أسماه البدع الورذودوكسية
واعتناق الكاثوليكية نكاية بها وبقيت اطماع هنغارية على البوسنة بعد وفاة كولين عام

 لحتللها .1254 ولم تتوقف ال بعد محاولة هنغارية فاشلةعام 1204

 مع جمهورية دبروفنيك أو راجوزا محفوظةPan Coline,,ميثاق 
 بروسيةسانت بطرسبرغبمتحف 
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تميز تاريخ البوسنة بالصراع على السلطة بين عائلتين و انتهى عندما1322/1204وبين 
و استولى على مناطق من دلماشية شمال1322للبوسنة عام ملكا Stevine II Panأصبح 

ولم يسيطر1391/1322 حكم بين تفيرتكو الولالبوسنة وغربها.و تبعه بالحكم ابن أخيه 
على كامل البلد إل بعد صراع داخل السرة المالكة و المراء والنبلء وصار ملك البوسنة
والهرسك وراسكة ودلماشية وكرواتية وساحل بحر الدرياتيك  وبعيد وفاة تفيرتكو الول

 التي استولت غلى بعضالدولة العثمانيةضعفت البوسنة تجاه نمو وانساع 1391عام 
نحو ماممالك وامارات من اوربة الجنوبية منها خاصة اليونان وقبرص وبلفارية وتوجهت 

اسمته دول اوربة الجنوبية البلقانية بما فيها البوسنة التي استولى عليها العثمانيون عام
 1482 وتبعتها الهرسك عام 1463

حيث قتل وحجم العثمانيون معظم ملوك وامراء.1878/1463-النفوذ العثماني بين VIو
البوسنة / الهرسك وتحويلها لولية ( سنجق) تابعة لهم تدار من قبل والي غير أنهم

سمحوا لهلها كما سمحوا لبقية الشعوب التي اخضعوها الحفاظ على تراثها ومعتقداتها
الدينية غلى الرغم من انهم حاؤوا بكثر من الداريين المدنيين العثمانيين وقادو  الوحدات
العسكرية والمؤسسات الدارية والضرائبية فكان تأثير القرون الربع من حكم العثمانيين
واضحا على تركيبة سكان البوسنةوبقية الوليات حيث ظهرت فيها ايظا مجاميع اسلمية

من اصول عثمانية سلفية ومن البوسنيين الذين ولدوا من امهات بوسنيات ومن
البوسنيين الذين ( اعتنقوا) السلم لمئارب متعددة سياسية واقتصادية مما اضعف

الكنيسة الكاثوليكة والورذودوكية كما شهدت البوسنة والهرسك بالعهد العثماني ازدهارا
 التي أضحت منوموستار سراييفوزراعيا واداريا وثقافيا حيث تم انشاء عدة مدن منها 

كبريات المراكز التجارية والحضرية و جسر ستاري موست ومسجد غازی خسرو بيگ.

كما أن العديد من البوسنيين شاركوا بالدارة والجنود البوسنييون الذين شكلوا جزءا من
 و تقلدالعديد منهم مراتبا عسكرية كئامراءموهاجالتشكيلت العسكرية العثمانية بمعركة 

و قادة وحدات وقواد اساطيل ووزراء.وشارك بعظهم بالنهظة الثقافية العثمانية،وكتبوا
بلغات تركية وعربية 

التي قلصت) Carlofitze وقعت الدولة العثمانية مغ صربية على معاهدة(   1699وفي عام 
الحدود العثمانية وصار سنجق البوسنة مقاطعة خارج نفوذها .ومع ذلك بقي العثمانيون

بقيادة حسين كراد1850/1831يحاولون فرض سيطرتهم عليها وىقيت المعارضة بين 
 ثورة المزارعين الهروسكيين وتووسعت حيث ايدها1875واوستمر بالتدهور.فاندلعت عام اسفيتش 

فلحي ومزارعي دول البلقان تساندعم الكنائيس بكل طوائفها ومعهم كل منوشارك بها العديد من 
 غلى معاهدة برلين التي1878والتمسة هنغارية مما أجبر العثمانيين بالتوقيع عام ايطالية ورووسية 

  النمساوية/ هنغارية المجريةتنازلت بموحبها عن ولية البووسنةوالهروسك لمبراطورية 

جزئا ل Le Nationalismeصارت مفاهيم ومفردات ومصطلحات القومية 1871/1776وبين 
يتجزأ من الحياة السياسية بين الشعوب..

 استقلت الوليات المريكية الثلثة عشرمن بريطانية التي كانت بحينها1776ففي عام 
اكبر قوة اقتصادية وعسكرية بعد حرب عسكرية انتصرت بها الوليات الثلثة عشر بعد

من استعمار (استيطاني بريطاني ايكوسي ارلندي بدئا1776/1774حرب عسكرية بين 
وفتحت الوليات المريكية المستقلة باب الثورات الستقللية واسعا امام1661منذ عام 

كل دول قارتي امريكة الجنوبية والشماليةمن مستعمريها البرتغاليين والسبان والنكليز
والنكليز والهولنديين 

جائت الثورة الجمهورية الفرنسية ضد الملكية حيث شاركت بها قوى1789وفي عام 
برجوازية وماسونية اصلحيةوطرحت افكار ومبادى المواطنة بدل من الرعوية و الحرية
والمساوات والخاء بين الشعب الفرنسي الذي كان يعيش صراعا دينيا بين المسيحية

واليهودية ومذهبيا بين الكاثوليك والبروتستانت وسياسيا بين القوى القطاعية والصناعية
الصغيرة وبين القوى البرجوازية الصغيرة من الحقوقيين والدباء وبعض رجال الدين.
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استقلت اليونان بعد تمردات وثورات ضد الدولة العثمانية التي كانت اقوى1830وفي عام 
حيث استعمرت العديد من دول اوربة الجنوبية والشرقية1918/1350دولة اسلمية بين

اضافة لغالبية الدول العربية الفرو اسيوية عدى المغرب بمشال افريقية وسلطنة عمان
والبحرين بشبه جزيرة العرب غير انها لم تستطع ان تحمي الجزائر التي استعمرتها

فرنسة بنفس عام  خسارتها لليونان الذي استعمرته اربعة قرون 

قادت روسية القيصرية عدة حروب منتصرة ضد بلد فارس التي كان لها1870/1830وبين 
نفوذ اقتصادي وثقافي بدول اسية الوسطى وضد الدولة العثمانية التي كان لها نفوذ
ببعض دول اوربةالشرقية ( بلغارية وهنغارية ورومانية ودول اوربة الجنوبية البلقانية

وتبعتهامقدونية صربية وكرواتية وسلوفية والجبل1830واليونان قبل استقللها عام 
السود والبوسنة والهرسك )

م واعادة476 توحدت الممالك والمارات اليطالية بعد تفكك بدئا منذ عام 1870وفي عام 
1804 بالمبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسةالتي فككهاعام 1804/961ارتباطها بين 
نابليون الول 

 توحت الممالك والمارات اللمانية التي تفككت منذ غزو نابليون للمانية1871وفي عام 
فصارت المبراطورية اللمانية القوة الثانية باوربة بعد انكلترة حيث غزت فرنسة1804عام 
 واسقطت الملك فرانسوا الول واعلن المبراطور غليوم الول ومستشاره1871عام 

بسمارك الوحدة اللمانية من قصر فرساي بباريس وبدئات المانية تساهم بفعالية بكل
خضعت البوسنة والهرسك لمملكة يوغوسلفية 1909/1878قرارات الدول الكبرى  وبين 

على الرغم من..1918 /1909-النفوذ النمساوي الهنغاري بالبوسنة / الهرسك بين VIIو
أن سلطات المبراطوية  النمساوية-الهنغارية تفاهمت بسرعة مع العديد من القيادات

المسيحية البوسنية وبعض السلمية منها لكن الضطرابات ببعض مناطقها وخاصة
بمقاطعة الهرسك اسنمرت مع استمرار هجرة جماعية للمتمردين من قبائل السلف التي

تقطن بجنوب البلد و عينت السلطات النمساوية الهنغارية حكومة احد امرائها من
Habisbourgueالتي تحكم المبراطورية ومقاطعات اخرى بالمانية والجيك ملكا على 

جرائات ادارية وقانونيةفيها لربطها بالمبراطورية كما فعل الولةالبوسنة والهرسك وقام با
 بمدينة سراييفو،وخدها من بينكنائس كاثوليكيةالعثمانيون من قبله حيث امر ببناء ثلثة 

عشرين كنيسة كاثوليكية بالبوسنة/ الخرسك فيما لم يبن العثمانيون وخل فترة احتللهم
لهذ البلد اكثر من خمسة جوامع مما اقلق المسامون والورذودوكس والعناصر الوطنية

( القومية) التي نمت لدى العديد من شعوب اوربةالغربية منها القومية اليونانية والصربية
و الكرواتية والمقدونية والهنغارية  والرمنية والفارسية والتركية والعربية والكردية وكذلك

بين مجتمعات الكاثوليك والرثوذكس والمسلمين بالبوسنة والهرسك حيث ظهر شعور
قومي يوازي ويتماشى وقد يتفوق على الديان التي تجمع/ تظم هدة مذاهب ولغات

وعناصر يطلق عليهم ( رعايا ومواطنون يحملون تربطهم رابطة قومية التي تعني الوطان
قررت المبراطورية النمساوية المجرية( الهنغارية ) ضم إقليم1908/ المم وفي عام 

البوسنة والهرسك لهاالمر بمباركة من امبراطورية المانية ومعارضةبريطانية وايطالية
وروسية التي وافقت مقابل وعود من النمسةبأنها ستعترف بحقوق روسية بمضيق

 العثماني لكنها لم تلتزم بذلك اثناء المفاوضات التي جرت حول النفوذ الوربيةالدردنيل
اتفاقية عسكريةبالمضايق العثمانية فوقعت مملكتا صربية و بلغارية بتأثير من روسية 

للدفاع المشترك ووقعت صربية اتفاقا مماثل مع مملكة الجبل السود فيما فعلت بلغارية
مع اليونان بقصد الوقوف ضدامبراطوريةالنمسة-المجر (هنغارية ) والدولة العثمانيةالتي

خسرت قبيل الحرب العالمية الولى كل نفوذها بدول البلقان 

 ) بنار مسدسه ولي عهدجافريلو برنسب اغتال الطالب الصربي (1914 حزيران 28وفي 
) وزوجته وهما بعربتهما باحد شوارع مدينة (سراييفوفرانز فرديناندامبراطورية النمسة(

البوسنية ) فقررت النمسة غزو صربيةالتي تدخلت روسية لجانبهافيما اعلنت المانية
/1914مساندها للنمسة مما اشعل فتيل الحرب العالمية الولى التي دامت بين 

كما اشرنا لها اكثر من مرة بكتابنا الثاني1918

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2_%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%88_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9


.كان من نتائج مؤتمر فرساي لعام1941-1918 الولى بينيوغوسلفيةجمهورية -VIIIو
 الذي انعقد بعيد الحرب العالمية الولى بحظور كبار المنتصرين وهم الوليات1919

المتحدة برئيسها نلسن وبريطانية بعهد الملك جورج الخامس ورئيس وزارائه لويد جورج
ورئيس الجمهورية الفرنسية ريمون بوانكاري ورئيس وزرائه جورج كليمنصو وملك ايطالية

عمانوئيل الثالث ورئيس وزارئه الدو بظل غياب المبراطور الجرماني غليوم الثالث
1894وامبراطور النمسة / هنغارية فرانسوا الول والقيصرالروسي نيقول الثاني بين 

1908والسلطان محمد الخامس اخر السلطين العثمانيين حكم بين1917واعدامه عام 
/.فرضت هذه الدول المنتصرة شروطا جغرافية ومالية وعسكرية على الدول1922

المغلوبة وظهرت دول جديدة منها مملكة يوغوسلفية التي ضمت لها كل من صربية
ومقدونية وكرواتية وسلوفينة والجبل السود والبوسنة والهرسك فيما لم تنظم لها البانية

(سميت مملكة يوغسلفية) برئاسة ملك يوغوسلفي صربي وظهرت احزاب وحركاتو 
ذات توجهات قومية / عنصرية ودينيةاجرت تحالفات انية وستراتيجية 

 قرر الملك اليوغسلفي ( الصربي) تقسيم المملكة لستة وثلثين1929وفي عام 
محافظة بطريقة تكبر وتصغر بعضها وتلغي الحدود الجغرافية والكيانات التاريخيةلبعضها
منها ستة وليات / محافظات لمملكة البوسنة والهرسك لم تتطابق جغرافيا مع الوليات

 مما دعا بعض السياسيين البوسنيين منهم1914البوسنية / الهرزيكوفينية قبل عام 
 لن تكون مساحات محافظات بلده الستة التي قسمتها يوغوسلفية باسممحمد سباهو

مملكة بوسنة والهرسك مساويا لمساحات السناجق الست بالعهد العثماني مما ادى
لتوسع التوترات بين صربيةمن جهة وممالك كرواتية وسلوفينية والجبل اسود ومقدونية

والبوسنة الهرسك بشأن هيكلة الدولة اليوغوسلفية

 إقليم كرواتية بئاسم تم انشاءSt Stavfano-Majaque وبموجب اتفاقية1939وفي عام 
Banovina of Croatia ت1942/1940بينها وبين صربيةوبين  وتقسيم البوسنةوالهرسك

 للحتلل اللماني1944/1943عرضت ممالك يوغوسلفية للحتلل اليطالي ثم بين 
حيث قام قادتها الكاثوليك الموالين لليطاليين واللمان ومعهم قادة صربيين سلوفينيين

) تضم بعض أتباع الملكية وقامتChetniksومن الجبل السود بتشكيل ميليشيات (
بحملت قتل واعتقال المئات من القادة الصربيين الورذودوكس و الشيوعيين من انصار

Partisans مع رفيقه اللباني( انور خوجة) .فاندلعت1941 تيتو الذي قاد المقاومة منذ عام 
حروب اهلية بين القوى التي اطلق عليها يمنينة مؤيدة لموسوليني وهتلر وبين القوى

 بوسطYassa وبمدينة 1943 تشرين ثاني 25التي سميت يسارية وماركسية وفي 
البوسنة والهرسك تم انعقاد اول اجتماع لتشكيل مجلس وطني يوغوسلفية من وطنيين

) وانتخب قائدا له الكرواتيAVNOJوشيوعيين مناهضين للفاشية لتحرير يوغوسلفيا (
الكاثوليكي جوزيف تيتو وتحمل شعب البوسنة والهرسك العبء الكبر من المعارك منها

معركة نهر نيرتفة

,,جسر سكة الحديد على نهر نيرتفةالبوسني تهدم مرتين خلل
نيرتفةمعركة 

جمهورية يوغسلفياوبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية التي اسفرت عن إنشاء 
 على  دستور جعل من البوسنة1946ئاسة تيتو الذي وقع عام لتحاديةبرا  الشتراكية 

والهرسك واحدة من ست جمهوريات للدولة الجديدةوهي ( صربية ومقدونية وكرواتية
1978وسلوفينية والجبل السود والبوسنة والهرسك ) وبقي رئيسا لها حتى وفاته عام 

1990وتفككت عام 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D8%BA%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D8%BA%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D8%BA%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%88&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Neretva_most.jpg


,,حكمها الرئيس (الكرواتي جوزيف تيو ) كانت جمهورية البوسنة1978/1945 -بين1Xو
والهرسك بحكم موقعها الجغرافي بوسط جمهوريةيوغوسلفية التحادية أهمية صناعية

عسكرية مما ساهم بوجودكثير من القوات المسلحة فيها وظهور نخبة سياسية بوسنية/
عدم النحيازوبدئا بعظهم يطالبالحياد اليجابي و  لحركة هرسكية من خلل انظمام تيتو 

بحكم ذاتي ثقافي واداري للبوسنة والهرسك اسوة بالجمهوريات الخمسة الخرىولم
يتوفر لهم ذلك 

 تسلط على الحكم رؤساء صربيون لم يتبعوا نهج تيتو1978 عام -بعيد وفاة تيتو Xو
الوسطي بل مارسوا سياسة الهيمنةالعنصرية قوميا ودينيا ومذهبيا على بقية

الجمهوريات التي بدئات فيها حركات سياسية ودينية ترفض وتقاوم الهيمنة الصربية 

 قررالرئيس السوفيتي غوربات شوف حل منظمة الكوميكون القتصادية1990وفي عام 
مما يعني1990/1955وحل حلف وارشو الذي تئاسس بين 1990/1947التي عاشت بين 

 المعسكر الشتراكي بقيادة التحاد السوفياتي1990/1945تفكك ما كان يمسى بين 
 روسية التحاديةالتي لم يبق معها ال جمهورية روسية1990الذي صار يسمى منذ عام 

البيضاء وجمهورية الشيشان وجمهوريات صغيرة اخرى باسية القوقازية كما اشرنا بكتابنا
الثاني حيث فكت ارتباطها القتصادي و العسكري بجمهوريات اوربة الشرقية الشتراكية

(اوكرانية وبولونية والمانية الشرقية وبلغارية وجيكوسلوفاكية وهنغارية ورومانية
وليتونية ولتوانية وايستونية.وكذلك جورجية والجمهوريات السلمية بئاسية الوسطى

وهي تركمانستان وارذبيجان وطاجستان واوزبكستان وقرقيزية فيما بقيت كل من الصين
الشعبية وفيتنام والبانية تمارس سياسات شيوعية ذات طبيعة خاصةوانعكس ذلك

سياسيا واقتصاديا على اتحاد جمهوريات يوغوسلفية التي لم تعد اشتراكية بل تحولت
لجمهورية قومية هيمن عليها الصرب من  الورذودوكس مما ولد حروبادينية وقومية انتهت

بانفصال كل من جمهورية مقدونية والجبل السود وسلوفينية ولم يبق معها الكرواتية
والبوسنة والهرسك التي ارادت هي الخرى ان تستقل ولم يسمح لها الصرب 

 مارست حرب ابادة عرقيةودينية ضد شعب1995/1992جمهورية صربية بين -X1و
 جرت انتخابات برلمانية بجمهورية يوغوسلفية1990البوسنية والهرسك ففي عام 

التحادية هيمن عليها ثلثة أحزاب قومية يمينة شكلت تحالفا لطرد الشيوعيين من
كرواتيةو سلوفينية انفصالها بجمهورياتالسلطة.و أعلنت كل  من جمهوريات مقدونية و

مستقلة ولم يبق مع صربية ال جمهورية البوسنة والهرسك التي ارادت هي الخرى ان
.) بين الرئيسكارادورديفو تم التوقيع على (اتفاق 1991وفي أوائل اذار تستقل .

 لتقسيم البوسنةوالرئيس الصربي سلوبودان ميلوسيفيتش فرانيو تودجمانالكرواتي 
 قرر اعضاء البرلمان من الحزب الصربي1991 تشرين اول 24 وفي والكروات الصرببين 

الدمقراطي الذين يشكلون اغلبية نسبية ترك البرلمان المركزي ومقره سراييفو وشكلوا
 كان1991 تشرين ثاني 18برلمانا باسم المجلس الوطني لصرب البوسنة والهرسكوفي 

) بالبوسنة والهرسكHDZفرع الحزب الكرواتي المسمى التحاد الديموقراطي الكرواتي (
قد انشئا مااسماه (المجتمع الكرواتي للبوسنة والهرسك)  منفصل جغرافيا سياسيا

وثقافيا واقتصاديا عن إقليم البوسنة والهرسك وله جيش خاص به يسمى بمجلس الدفاع
 انفصالهم1991الكرواتي مما اضطر البوسنيون والهرسك لن يعلنوا في تشرين الول 

عن جمهورية صربية التي اعطت لنفسهالبعض الوقت اسم يوغوسلفية قبل ان تعود من
 اضطر الصربيون ولبعض الوقت انشاء1992 كانون الثاني 9جديد لسم صربية وفي 

 وغيرو السم1992 حيث عادوا في اب جمهورية صرب البوسنة والهرسكمااسموه 
 مما يعني محاولتهم لطمس هوية الشعب البوسني الهرسكيلجمهورية الصربية

 قرر البوسنيون والهرسك اجراء استفتاء على السقلل1992والكوسوفي وفي شباط 
/ من المواطنين حيث قاطعته القلية الصربية وجاء  لصالح الستقلل64شارك به

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%B5%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%A9
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لناخبين البوسنين والكوسوفيين وتم اعلن استقلل البوسنةا من 99.7بنسة /
 لصراع1992 نيسان 6والهرسك..غير ان جمهورية صربية لم تعترف بذلك مما ادى في 

داخلي بمدينة سراييفو بين البوسنيين والهرسك من جهة و القلية الصربية فيها الذين
ساندتهم جمهورية صربيةمن جهة اخرى .وعلى الرغم من ان العديد من الدول الوربية
والوليات المتحدة قد اعترفت باستقلل جمهورية البوسنة والهرسك وطالبت صربية /

كرواتية سحب جيشها من البوسنة غير (البوسنيين من اصول صربية) وبدعم صهيوني
جيش جمهورية صرب البوسنةواوربي غيروا شاراتهم العسكريةوشكلوا مااسموه  

واستمروا بمقاتلة مسلمي البوسنة/الهرسك بعد ان وفر لهم الجيش الصربي /الكرواتي
ا ( المنسحب) معدات وذخائر قتالية و دعم لوجستي فهاجمو المدنيين البوسنين بشرق

البلد ومارسوا عمليات اجرامية تمثلت بنهب وإحراق منازل وممتلكات (البوشناق
 مليون كوسوفي (بوشناقي ) وهرسكي2.2البوسنيين )بشكل ممنهج و تهجير ما يقارب 

من أراضيهم وحجزهم بمخيمات اعتقال لتقل سوئة واجراما عما تعرض له يهود اوربة
الغربية على يدي موسوليني وهتلروالمارشال بيتان وغيرهم  

أما النساءالبوسنيات / الهرسكيات المسلمات  فكان يحتفظ بهن بمراكز اعتقال متعددة
حيث يعشن بظروف قاسية وتعرضن لسوأ المعاملت بما فيها العتداءات الجنسية

المتكررة. فقد يأتي الجنود الصرب لمراكز العتقال تلك فينتقون من النساء مايشاءون
 لمئات من امهاتنا وخالتنا2015/2014لقضاء وطرهم واغتصابهن.كما يحصل الن بين 

وعماتنا ومواطناتنا الصابئيات والمسيحيات العراقيات بمدينة الموصل وغيرها بالعراق و
سورية وباكستان ونيجرية على يدي جماعات تسمى (قاعدية وداعشية وغيرها من

المسمياتالعميلة والجرامية ) المدعومة هي الخرى من القيادات الصهيونية العالمية
والسرائيلية وبمقدمتهم رئيس الوزراء السرائيلي نتانياهو وممولة باموال نفطية خليجية

تساهم بها السعودية وقطر خاصة ثم بعد ذلك اتجهت النظار صوب نوفي ترافنيك
 حيث محاولت مجلس الدفاع الكرواتي لزيادة قوته. 1992وغورني فاكوف سنة 

,,البرلمان البوسني بسراييفوالعاصمة تعرض لقصف صربي خلل حصار
.1992عام 

نذارا من الكروات بانهاءا واجهت مقاطعة ترافنيك البوسنية 1992 حزيران18وفي 
مؤسسات البوسنة والهرسك بها لبسط سلطة الكروات فيها وطرد المسلمين منها خلل

 بدئا الهجوم ضد مقاطعة ترافنيك وتعرضت مدرسة1992 حزيران 19 ساعة.وفي24
 تعرضت مقاطعة1992حزيران 20ابتدائية ومكتب بريد للتدميربمن فيهما من البشر وفي 

غورني فاكوف للهجوم مما عززنفوذ الطائفة الصربية التي ساهمت بممارسة القتل
 حصل مقتل بلز كراليوفيتش أحد زعماء الكروات على1992ضدشعب البوشناق.وفي اب 

يدي جندي كرواتي مما زاد من ضعف المعتدلين الذين يدعون للحفاظ على التحالف
 هاجمت قوة كرواتية البوشناق البوسنيين1992الكرواتي البوسني وفي تشرين اول 

بمنطقة (بروزور)قادها جادرانكو بريليتش فيما تم ترحيل الكروات من بلدات كونياك
وبعيد1995وبوجونيا وبذلك انتهى التحالف الكرواتي / البوسني (البوشناقي )وفي اب 

 التي قتل فيها اكثر من ربع مليون مواطن  مواطنة  منسربرنيتشاحدوث مجزرة 
 للبوسنيين والبوسنيات ل تقل عن كل الجرائم جماعيةالمسلمين والمسلمات وكانت ابادة

التي ارتكبت وترتكبت بالعالم ارتكبتها قيادات عسكرية وميليشيات من النظام الصربي
Francoisالعنصري وبعد فشل التدخلت الفرنسية بعهد الرئيس الفرنسي الصهيوني 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D8%A8%D8%AD%D8%A9_%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B0%D8%A7%D8%B1_%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%B5%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D8%B3%D9%83#cite_note-13
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Evstafiev-sarajevo-building-burns.jpg


Mitterrand ووزير خارجيته الصهيوني الطبيب Bernard Cochnerوصمت رئيس الوزراء 
 تكليف قوات بلده بحلفClinton قرر الرئيس المريكي الدمقراطي Tatcherالبريطانية  

جوية ضد جيش جمهورية صربية الذي يحتل البوسنة  ورافقهاالطلسي بشن غارات 
هجوم بري للقوات المتحالفة من الكروات والبوسنيين تشكلت باتفاق بين تودجمان

وبيغوفيتش لطرد القوات الصربية من المناطق التي تم احتللها بغرب البوسنة 

التوقيع وبجود من يمثل الرئيس المريكي كلنتن Dyton تم بمدينة1995وفي كانون الول 
علي عزتبين رؤساء كل من البوسنة والهرسك سميت باسم تلك المدينة اتفاقية على 

 لوقف الحربسلوبودان ميلوسيفيتش والصربي فرانيو تودجمان والكرواتي بيغوفيتش
واقامةدولة البوسنة / الهرسكية 

والمتعرف عليهم من خلل1995/1992ويقدر عدد ضحايا حرب البوسنة /الهرسك بين 
فحوصات الحامض الننوي بمائتين وعشرة الف قتيل مدني وعسكري ورجل وامرئة

اللجنة الدولية لشؤونوتهجير حوالي مليوني شخص عن مناطقهم.كما اكدت ذلك 
عض قادةمحكمة الجنائية الدوليةضد ب.ووفقا للحكام العديدة التي أصدرتها المفقودين

.حيث اشارتكرواتيةو والجبل السودصربية التحادية المسماة جمهورية يوغوسلفية
قرارات محكمة العدل الدولية بأن طبيعة الحرب دولية بالرغم من تبرئة صربية من

لبوسنة / الهرسك إلجمهورية االمسؤولية عن البادة الجماعية التي ارتكبتهاقواتها ضد 
أن المحكمة اشارت باستحياء بأن السلطات صربية فشلت بمنع البادة الجماعية التي

الذي راتكو ملديتشارتكبتها قواتها ولم تعاقب الذين نفذوا البادة الجماعية وخاصة القائد 
ل يزال يعتبر بطل مثله مثل القادة الصهاينة بن غوريون واسحاق شامير وكولدا مائير

 لقتل المسلمين البوسنيينالبادة الجماعيةوغيرهم كما اشارت المحكمة بأن معايير 
 و شرق البوسنة و (قد ) ترتقى لحرب ابادة جماعيةسربرنيتشة  بمقاطعة   فقط كانت 

 وبعد ان انفصلت جمهورية الجبل السود من صربية اعلنت محكمة2006وفي مايس 
العدل الدولية بأن مسؤولية  جرائم البوسنة والهرسك تتحملها صربية والجبل السود"

على ايديمذبحة سربرنيتشة ,الف من قبورمسلمي ومسلمات 
اورذودوكس صربيين

1995 البوسنة الهرسك منذ عام -جمهوريةXIIو

 ووفقا لتفاقية دايتون فقد تم تقسيم جمهورية البوسنة والهرسك التي1995وفي عام 
.ويحكمها جميعا نظام49 تغطي/ جمهورية صربسكا من المساحة الكلية و 51تغطي /

اداري وثقافي لمركزي 
   المتعددة العراق وتقع بشمال البلد فصارتبريتشكو تم إنشاء مقاطعة 2000وفي عام 

. لكل منها حكومتها المحلية وفقا لقانونكانتوناتالبوسنة والهرسك تتئالف من عشرة 
التحاد و بعضها خليط عرقي وديني ومذهبي ولها قوانين اجتماعية وثقافية وضرائبية

خاصة لضمان المساواة بين جميعالقوميات والديان 

 بلدية وجمهورية صربسكا الى74كما ينقسم اتحاد جمهورية البوسنة والهرسك الى 
.بلدية بعضها لهاتاريخ طويل وبعضها حديث العهد نسبيا تم إنشاؤها بعيد الحروب63

 ويمثل حكومة البوسنة والهرسك والصربيين  ممثلون1995/1992العرقية والدينية بين 
من المجموعات القومية الثلثة فمجلس الرئاسة بالبوسنة والهرسك يتكون بالتناوب من

) يتم انتخاب كل منهم لفترة ثمانية أشهر ووالكروات والصرب البوشناقثلثة أعضاء (

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%88&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%B5%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D9%83%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D8%A8%D8%AD%D8%A9_%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D8%A8%D8%AD%D8%A9_%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D8%A8%D8%AD%D8%A9_%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D8%A8%D8%AD%D8%A9_%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%83%D9%88_%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%AA%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%B5%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%BA%D9%88%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88_%D8%AA%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%B9%D8%B2%D8%AA_%D8%A8%D9%8A%D8%BA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%B9%D8%B2%D8%AA_%D8%A8%D9%8A%D8%BA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Srebrenica_massacre_memorial_gravestones_2009_1.jpg


لفترة أربع سنوات مباشرة من قبل الشعب ( التحاد لجمهورية صربسكا البوسنية /
 من قبل رئيس الجمهورية ويوافقمجلس الوزراءالكرواتية للصرب).ويتم ترشيح رئيس 

عليه مجلس النواب.

 (البوسنيون)البوشناقوالبرلمان بالبوسنة والهرسك.يتألف من مجلس الشعوب الثلثة 
لكل منها  5نائبا 15والهرسك و جمهورية صربسكا ويتالف من 

 عضواينتخب ثلثيه   من اتحادالبوسنة/ الهرسك والثلث42ومجلس النواب يتكون من 
الخرمن جمهورية صربسكا

والمحكمة الدستوريةالعليا بالبوسنة والهرسك تتألف من تسعة أعضاء أربعة يتم
اختيارهم من قبل مجلس النواب التحاد ( مجلس جمهورية البوسنة / الهرسك و

صربسكا،وثلثة يعينون من قبل رئيس المحكمة الوروبية لحقوق النسان بعد التشاور مع
رئاسةالبلد

 مع تئاسيس وزارة الدفاع ويتكون الجيش2004والقوات المسلحة تئاسست عام
وجيش باندماج جيشي البوسنة والهرسك القوة البريةالبوسني من عشرة الف من 

جمهورية صربسكا الذي كان قد قاتل اخوته ومعظم اسلحة الجيش البوسني /
الهرسكي من الوليات المتحدة وروسية وبعض الدول ألوروبيةوالقوات الجوية تتكون من

 طائرة.جميعها هليكوبتر مع بطاريات45 من الداريين والفنيين والطياريين مع 2500
صواريخ سام ومدافع مضادة للطائرات ورادار.معظمها من اصل سوفياتي وامريكي وبعض

الجهزة السويدية.

 عملت البووسنة / الهروسك على1995منذ اتفاقية داتيون لعام وبالنسبة للعلقات الخارجية.و
 والبانيةوالجبل السود وصربية كرواتيةتحسين وتطوير وتنويع علقاتها مع كل من جيرانها 

وكوسوفو ومحيطها القليمي المتمثل بدول اخرى منها مقدونية وتركية واليونان 

 من بين اهداف البوسنة والهرسك التي طلبت عامالتحاد الوروبيكما ان النظمام ب
.قبولها عضوا فيه.ولم يتم قبولها بشكل كامل حتى الن كما هو حال البانية لنها2007

 وديونها تخضع لشراف مجلس النقداليوروذات غالبية اسلمية وعملتها الوطنية هو 
 مليارات دولروهي أقل نسبة من ديون جمهوريات5 تزيد عن 2015 عام الوربي حيث كانت 

 وفقا للبنك المركزي2014يوغووسلفية السابقة.ومعدل النمو الجمالي للناتج المحلي بنسبة لعام 
واجمالي الستثمارات الجنبية(اليرو امريكية ) فيها منذ عام 2للبووسنة والهروسك،ليزيد عن /

 انخفضت2001م د.وفي عام 159:الى 2000مليون دولر وانخفضت عام 166كانت   1999
 م338 الى 2003 م دفيما زادت عام 282 انخفضت الى 2002 م.د.وفي عام 133الى 

 م د ,وفي عام421زادت الى 2005 م د.وفي عام 534:زادت الى 2004د.وفي عام 
 انخفضت الى2008مليار وفي عام 1.628زادت الى  2007 م د, وفي 556:زادت 2006
 مليار دولر .علما بانه ل يوجد من المستثمرين اي دولة عربية نفطية لنهن1083

منشغلت بشراء اسلحةيتم دفع اثمانها سلفا وتبقى بمواقع التصنيع وبشراء ذمم العملء
والرجعيين وزرع الفتن بين ابناءالعرب والمسلمين  

 واقتصاديات البوسنة / الهرسك تعتمد بعلى الصناعات العسكريةالخفيفة التي ورثتها
الناتجوالزراعة التي اثرت عليها الحرب سلبا حيث انخفض  1978/1945بعهد تيتو بين 

 بسبب تدمير البنية التحتية التقنيةفارتفعت البطالة وفيما75 بنسبة /المحلي الجمالي
يتعلق بالسياحة.فانه ووفقا لتقدير منظمة السياحة العالمية فئان البوسنة والهرسك

.2015 /1995ثالث دولة بنمو السياحة بالعالم بين 

 على ساحل بحر الدرياتيك بالبوسنة والهرسكنيوممنظر ,

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Neum02450.JPG


وفقاالعالمي من التراث  وهو موستار بمدينة وستاري مووستمنظر وجسر ,
لوثائق اليونسكو

واحدة من2010ومن المدن البوسنية / الهرسكية مدينة (سراييفو )التي تم اختيارها عام 
عشرة مدن دولية للسياحة العالمية باعتبارها مدينة أولمبيةوتعتبر القدس الوروبية

موستار و حج كاثوليكي,,ومن المدن الخرى مدينة  مزار سيدة ميديوغوريهباعتبارها 
 التي فتحها السلطان العثمانييشغرادومدينة على نهر نيريتفا باعتبارها مدينة شمس 

يايتشيومدينة مع الشللت.أونا ونهر بيهاتش ومسجد فرهاديا Kastelو قلعة محمد الفاتح 
 وبحيرات الملحسليموفيتش ميسا مكان ولدة توزلوالتاريخية كانت مقرا لملوك البوسنية  

 وهي احدى الغاباتPerućica الوديان النهرية فيها.وRakitnicaمن توزل.ومدينة نيريتفا و
لشتويةلللعاب الولمبية االربعة عشر  والمواقع وياهورينا بيالشنيكاالبدائية باوربة وجبل 

16التي بناهاالعثمانيون بالقرن  Ostrožac) الصطناعية وقلعةJezero Modracبحيرة (و
وقلعة سللة هابسبورغ 

 الزامي للبنات والبنينلتعليم البتدائيوفيما يتعلق بالتعليم بالبوسنة والهرسك فقد كان ا
 بالمدارس الثانوية العامةالتعليم الثانوي .ثم 1945لمدة تسع سنوات منذ عام ومختلط 

والمهنية والفنية لمدة أربع سنوات. ويمكن التسجيل باي مؤسسة للتعليم العالي أو
أكاديمية بعد اجتياز امتحان التأهيل لخريجي البكالورية وفق اللوائح / الشروط الكاديمية

المنصوص عليها من قبل الهيئات الكاديمية وفيما يتعلق بالتعليم العالي بالبوسنة
 عامللفلسفة الصوفيةوالهرسك فهو عريق نسبيا حيث تم إنشاء أول مدرسة /زاوية 

-مع العديد من المدارس الدينية التي كانت تتصارع فكريا معHusrev باشراف غازي 1531
المبراطوريةبعهد و1887المؤسسات الدينية والورذودوكسية والكاثوليكية وفي عام 

جامعة سراييفو تئاسست 1940 وفي مدرسة الشريعةئاسست لمجرية ا  النمساوية 
 الحصول على اول1950التي اصبحت أول مؤسسة تعليم عالي بعد ان تم عام 

bachelaurateشهادة/دبلوم  

كلية القانون,جامعة سراييفو -

 جامعة واكاديمة أخرى40وتضررت جامعة سراييفو كثيرا خلل الحرب،وأعيد بناؤها مع  
جامعة و جامعة موستار وجامعة بانيا لوكابمدينة موستار وDžemal Bijedićمنها جامعة 

وجامعة سراييفووأكاديمية العلوم والفنون   والجامعة الميركية  جامعة بورتش الدوليةو توزل
لعليا لدارة العمال كلية الدراسات اوومدرسة للعلوم والتكنولوجيا الدولية 

 تأسيس المسرح1919فللبوسنة والهرسك تراث غني ففي عام وفيما يتعلق بالثقافة ..
.Nušićالوطني بمدينة سراييفو،وأول دراما مسرحيةعرضت فيه كانت للكاتب برانيسلف 

 على جائزة نوبل اضافة لوجود شعراء اخرينإيفو أندريتشكما حصل الشاعرالبوسني 
سليموفيتش والكتاب مثل Dizdar ويوفان Aleksa Dučić.و أنطون برانكو سيميتشمثل 

Safvetاسحق و Samokovlija ميلينكو.و Jergović.و Mehmedinović Semezdin ميسا.و
Bašagić و عبد ا.Sidran وبيتار.Kočić وHemonالكسندر و Ibrišimović  Nedžad .

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B4_%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B4_%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%86%D8%B7%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%88_%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%B4&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%81%D9%88_%D8%A3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%81%D9%88_%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7_%D9%81%D9%8A_%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D8%B3%D9%83&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D8%B3%D9%83&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%84%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%84%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%81%D9%88
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1887
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Ostro%C5%BEac_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B4&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=1984_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%AC%D8%A8%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B4_%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%84%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%88%D9%86%D8%A7_(%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%A7)&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AA%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%AD_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7_Sokolovi%C4%87_%D8%AC%D8%B3%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%8A%D8%B4%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%87
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Stari_Most_September_2004_4.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Sarajevo_University_building.JPG


بسرايفو   المكتبة الوطنية ,,
ولجانب الداب البوسنية الهرزكية  هناك العديد من الكتب التي تغطي المجزرة التي

ديفيد ريفتعرض لها البوسنيين والهرسك والكوسوفيين منهاالمسلخ البوسني للكاتب 
.وحربجو ساكو للكاتب 1995-1992 و حرب البوسنة بيتر ماسوقصة الحرب للكاتب 
 و يوميات اطفال سراييفو زمنميشا جلينيللكاتب 1995/ 1804القوى العظمى بين 

، ورواية عنمحمد جاويد وروايةحب من البوسنة للكاتب Zlataالحرب للكاتب فيليبوفيتش 
. Drakulić Slavenkaمنطقة البلقان للكاتب 

 وGabrijel Jurkić.منهم: 20وفي الفن .فقد ظهر أوائل الفنانين الكاديميين مع بداية القرن 
Mijić Karlo وBocarić سبيرو.وسين بيتار.وMazalić دجوكو.ودرلياتشا لزار.وء Mujezinović

 ايفو وتودوروفيتش وغيرهمŠeremetو Vojoعصمت و ديميتريفيتش  

وSefić Meho و Misirlićو VirgilijeوNevjestić ظهر فنانون منهم  الحرب العالمية الثانيةوبعد 
Likar إبراهيم و Hozo Dževad وRamić زيك سافيتو عفان و Mujezinović Ismar Zaimović

، عازف التشيلو بسراييفو.Smailović,,,فيدران 

وبعض فرقKornelije إيساد و كوفاتش Arnautalić ديوردي و Novkovićوالملحنين مثل 
 دوشانŠestić وPušenje Zabranjeno و  Orkestar Plaviو  Indexi بييلو و Dugmeالروك، مثل 

 وŠestić الحالي للبوسنة والهرسك وهو والدالمغنية ماريا النشيد الوطنيكاتب و  ملحن 
 ساشا Lošićملحن وعازف البيانو 

وفي السينمة.للبوسنةوالهرسك تراث سينمائي منذ انظمامها لمملكة وجمهورية صربية
 وحصلت بعض الفلم البوسنية / الهرزكيةعلى جوائز عالمية منها جائزة1990/1945بين 

 عن فلم المنطقة الحرام وفلم الدب دانيس تانوفيتش 2001 التي فاز بهاعام الوسكار

 نادي كرة القدم اليوغوسلفي الذي يظم1903في مجال الرياضة .فقد تئاسس عام 
 وشمل عددا من اللعبينالحرب العالمية الولىالجمهورية الستة وزاد نشاطه بعد 

 دوشان وميروسلف بلزيفيتش وايفيكاBajević جوزيف و Katalinskiالبوسنيين مثل 
 تئاسس فرع1967 ميرساد.,وفي عام Fazlagić إدريس وHošićسافيت.و SUSICاوسيم.و 

إدين ظهرلعبو كرة قدم جدد منهم  1995نادي كرة القدم البوسني  بسراييفو ,ومنذ عام
ميراليمPjanić. وأميرسباهيتش.و إبيسيفيتش  فيداد   زفيزدان ميسيموفيتش و.ودزيكو

 و لم يتأهل لنهائيات كأس المم الوروبية أوSejad.و صالحوفيتش أسمير بيغوفيتشو
العالمية ,وهناك عدد من اللعبين البوسنين والهرسك  لعبون بفرق دولية متعددة ,وفي

 بلعب كرة القدم برومة ,وفيSombolac وفيليمير Knezشارك مل من توميسلف 1960عام 
.شارك لعبون بوسنيون وهرسك بفريق كرة السلة اليوغوسلفي وحصلوا1963عام 

 بكرة القدم بطوكيو ,وفي عامFazlagićشارك ميرساد 1964 ,وفي عام Medaledعلى  
شارك نادي كرة اليد بوراك بالمسابقات التي جرت بمدينة ميونخ اللمانية وفي عام1972

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%8A%D8%BA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%A5%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B4&action=edit&redlink=1
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 ,وفي عامبطولة المم الوروبية فاز نادي كرة اليد بوراك اليوغوسلفي بكئاس 1976
1980كان نادي البوسنةبسراييفو لكرة السلة بطل النوادي الوربية ,وفي عام 1979

 شباط19/7 ورادوفانوفيتش راتكو بكرة السلةبموسكو وبين Delibašićشارك كل من ميرزا 
 وكانت مشاركة بعض الرياضييناللعاب الولمبية الشتويةاستضافة سراييفو دورة 1984

 وزلتانRađenovićشارك كل من زدرافكو 1984البوسنيين نشطة  ,وفي نفس عام 
Arnautovićبكرة اليد وانطون يوسيبوفيتش بالملكمة.فاز بالذهبيةبمدينة لوس انجلس 
النسوي لكرة السلةومقره مدينة توزلالبوسنة ببطولةJedinstvo فاز نادي 1989وفي عام 

 فاز نادي (بوراك) البوسني1991كأس المم الوروبية بمدينة فلورنسة .وفي عام 
 فاز نادي كرة القدم1994الهرزيكوفيني بكأس التحاد الدولي لكرة التنس ,وفي عام 

 فاز نادي1991وفي عام ليون, البوسني الهرسكي على مضيفه الفرنسي بمدينة 
Sinalcoالكاراتيه بمدينة توزل بمعظم البطولت اليوغوسلفيةو بطولت كأس المم 

الوروبية الربعة وبطولة العالم كان فريق الشطرنج البوسني /الهرسكي بطل لسبع
 بالضافة لنادي سراييفو الذي فازأربع مرات ,وفي عام1991مرات قبل الستقلل عام 

بريدراغظم سادة الشطرنج البوسنيون/ الهرسك   و كان اولمبياد الرجال بموسكو1994
1999 المير.وفي عام و ديزداريفيتش بويان Kurajica إيفان سوكولوف و  نيكوليتش و
 الطفلن البوسنيان اقل من اثني عشر عاماLitochoro و Borki Predojevićفازكل من  

Elassonos فازت كاليثيا 2001ببطولة كأس المم الوروبيةالتي اقيمت باليونان ,وفي عام 
 فاز2003 سنة بلعبة الشطرنج التي اقيمت ايظا باليونان ,وفي عام 14تحت عمر 

 سنة ببطولة العالم بلعبة الشطرنج التي اقيمت ايظا باليونان16(هالكيديكي) تحت 
 كان فريقكرة الطائرة البوسني البوسنة الهرسكي بطل العالم وفي عام2004وفي عام 

صارت البوسنة عضوا بحلف الطلسي لتحتمي بالويات المتحدة من جيرانها2014
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 بالرض الحبيسة لنها غير مطل على منفذ بحريو.وهيمعروفةترجمتها العربيةالطائر السود يتكون من كوس

البانية من الجنوب الغربي والجنوب ومقدونية:هم احدى دول اوربة الجنوبية التي طيلق عليها دول البلقان وجيرانها
من الجنوب الشرقي وصربية من الشمال الشرقي والجبل السود من الشمال الغربي ومعظم اراضيها من وديان

http://www.guardian.co.uk/media/2011/nov/11/al-jazeera-launches-balkans-broadcast
http://www.guardian.co.uk/media/2011/nov/11/al-jazeera-launches-balkans-broadcast
http://www.guardian.co.uk/media/2011/nov/11/al-jazeera-launches-balkans-broadcast
http://www.guardian.co.uk/media/2011/nov/11/al-jazeera-launches-balkans-broadcast
http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2008/108438.htm
http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2008/108438.htm
http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2008/108438.htm
http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2008/108438.htm
http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2008/108438.htm
http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2008/108438.htm
http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2008/108438.htm
http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2008/108438.htm
http://www.law.nyu.edu/eecr/vol7num2/special/bosnia.html
http://www.law.nyu.edu/eecr/vol7num2/special/bosnia.html
http://www.law.nyu.edu/eecr/vol7num2/special/bosnia.html
http://www.law.nyu.edu/eecr/vol7num2/special/bosnia.html
http://www.law.nyu.edu/eecr/vol7num2/special/bosnia.html
http://www.sense-agency.com/en/stream.php?sta=3&pid=9273&kat=3
http://www.sense-agency.com/en/stream.php?sta=3&pid=9273&kat=3
http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/n/a/2007/02/26/international/i033600S38.DTL&type=politics
http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/n/a/2007/02/26/international/i033600S38.DTL&type=politics
http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/n/a/2007/02/26/international/i033600S38.DTL&type=politics
http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/n/a/2007/02/26/international/i033600S38.DTL&type=politics
http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/n/a/2007/02/26/international/i033600S38.DTL&type=politics
http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/n/a/2007/02/26/international/i033600S38.DTL&type=politics
http://www.icj-cij.org/docket/files/91/13685.pdf
http://hrw.org/reports/2004/ij/icty/2.htm#_Toc62882594
http://hrw.org/reports/2004/ij/icty/2.htm#_Toc62882594
http://hrw.org/reports/2004/ij/icty/2.htm#_Toc62882594
http://hrw.org/reports/2004/ij/icty/2.htm#_Toc62882595
http://hrw.org/reports/2004/ij/icty/2.htm#_Toc62882595
http://hrw.org/reports/2004/ij/icty/2.htm#_Toc62882595
http://hrw.org/reports/2004/ij/icty/2.htm#_Toc62882595
http://hrw.org/reports/2004/ij/icty/2.htm#_Toc62882595
http://usinfo.state.gov/xarchives/display.html?p=washfile-english&y=2006&m=April&x=20060428134331MVyelwarC0.9095423&t=is/is-latest.html
http://usinfo.state.gov/xarchives/display.html?p=washfile-english&y=2006&m=April&x=20060428134331MVyelwarC0.9095423&t=is/is-latest.html
http://usinfo.state.gov/xarchives/display.html?p=washfile-english&y=2006&m=April&x=20060428134331MVyelwarC0.9095423&t=is/is-latest.html
http://usinfo.state.gov/xarchives/display.html?p=washfile-english&y=2006&m=April&x=20060428134331MVyelwarC0.9095423&t=is/is-latest.html
http://today.reuters.com/News/CrisesArticle.aspx?storyId=L23677389
http://today.reuters.com/News/CrisesArticle.aspx?storyId=L23677389
http://today.reuters.com/News/CrisesArticle.aspx?storyId=L23677389
http://www.ingentaconnect.com/content/klu/eujp/2005/00000021/F0020002/00006852
http://www.ingentaconnect.com/content/klu/eujp/2005/00000021/F0020002/00006852
http://www.ingentaconnect.com/content/klu/eujp/2005/00000021/F0020002/00006852
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%AE
http://www.un.org/icty/kunarac/trialc2/judgement/kun-tj010222e-5.htm#VC
http://www.un.org/icty/kunarac/trialc2/judgement/kun-tj010222e-5.htm#VC
http://www.unhcr.org/research/RESEARCH/3ae6a0c58.pdf
http://www.unhcr.org/research/RESEARCH/3ae6a0c58.pdf
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%8A%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B4&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%81&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%BA_%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AA%D8%B4&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%BA_%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AA%D8%B4&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%A3%D8%B3_%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1


 منها سبعة عشر بحيرة و ثلثة انهاررئيسية20من اراضيها ومثلها مرتفعات وجبال وغابات، و/ 40سهول  تشكل /و
وعاصمتها بريشتينة وكوسوفو غنية بالمعادن مثل الرصاص.كم 67كلم،ونيكا  85كم وايبار 112مبيلي دريم هي 

تربشة وجاكوفة  وفي ليبيليان توجد مناجم زنك وكروم ومغنيسيوم.بمدن والفضة والحديد والنيكل والفحم الحجري
تشكل جمهورية يوغوسلفيا التحادية1990 /1945افقر دولة بين الجمهوريات الستة التي كانت بين ومع ذلك فهي 

بصربيةالتي مارست ضد كوسوفو والبوسنة والهرسك سياسات20مقارنة ب/50السابقة حيث تجاوزت البطالة فيها /
اقتصادية تقشفية وقصرية 

الف كم بما يزيد عن البحرين ويقل قليل عن لبنان ويساوي بلجيكة11-مساحتها11و
بمقاطعتيها

من المسلمين اللبان90مليون منهم /2.5 هم 2015سكانها حتى نهاية عام - 111و
الصل ويعتنقون المذهب الحنفي الذي ورثوه من العثمانيين مع اقلية شيعية ( علوية /

يسمون انفسهم علويين الذين يتبعون عددا من الطرق نصيرية ) من بلد الشام تتركز خاصة ببلدة جاكوفة
القادرية والرفاعية والخلواتية والسعدية والنقشبندية التي عادة ما تكون منتشرة بين معتنقي المذاهب السنية الصوفية مثل 
مع من الصربيين الورذودوكس 5 من جمهوريات البلقان المجاورة بمن فيهم/10و/بشكل عام 

من اصول ايطالية اقلية صغيرة جدا من الكاثوليك، 

المقتدرملك البلغار بعهد الخليفة العباسي هجري حيث اسلم 295م/908تاريخ كوسوفو يبدئا منذ عام - IVو
رسل يعلمونه وشعبه مبادئ وطقوس السلموارسا الى لبغداد رسول يعترف بسلطانه ويدعوه لن يرسل لبلده  بال 

نمما يعني بان السلم وصل لبعض مناطق دول البلقا.ياقوت الحموي /المؤرخ  كما اشار
 ضريح لحد الدعةحيث يوجد م 1389كوسوفا بوقت طويل  قبل غزو العثمانيين لهذه الدول عام ومنها 

م ومن750/660).وذلك لن الدولة الموية بين بيا ( المسلمين اسمه ساري سلطاكو بمدخل مدينة 
كانت  لكل منهما علقات حربية وتجارية بين شبه القارة الهنديةم 1258/750بعدها العباسية بين 

والصين شرقا ومع اسبانية وفرنسة ورومة والقسطنطينية غربا حيث كانت التجارة تنقل عبر موانىء بلد الشام
.لرومة والبندقية 

م وبعد السلطان العثماني مرادالول بدئا الغزو العثماني لدول اوربة1389وفي عام 
الجنوبية( بلغارية ومقدونية والبانية وصربية وكرواتية وسلوفينة والجبل السود والبوسنة

واجهت القوات العثمانية مقاومة تحالف الدول البلقانية التي قادها ملك الصرب حيث دارتوالهرسك وكوسوفو ) و
معركة بمدينة كوسوفة  انتصر فيها العثمانيونبعد ان خسروا سلطانهم مثلها خسر الصرب ملكهم فيها.المرالذي يدعون فيه

م حيث سيطر العثمانيون على البانية ونشروا1423بانهم حماتها وبقيت المناوشات بين الطرفين العثماني والبلقاني حتى عام 
عثماني حيث صارت نفوذهم تباعا بمعظم بقية دول البلقان الجنوبية وعينوا ولتا يمثلون الستانة بكل اقليم او ايالة/ سنجق 

البانية مركزارئيسا للحكم العثماني بدول اوربة الجنوبية البلقانية

حيث استقلت اليونان من الدولة العثمانية وخضعت الجزائر احدى الوليات1830ومنذ عام 
العثمانية لفرنسة بدئا الضعف العسكري والسياسي بالدولة العثمانية تجاه كل من

 بعض مستعمراتها ومنها البانيةدفعتروسية والنمسة / هنغارية وفرنسة وبريطانية واليونان 
وكوسوفاوالبوسنة والهرسكمطالبة بالحكم الذاتي الثقافي والداري والقتصادي حيث تصاعد الشعورالقومي بعدد من

فسعى اللبان والبوسنيون.الدول بامريكة الشمالية واوربية حيث استقلت اليونان والجبل السود وصربية وبلغارية
 وباثناء1912ففي تشرين الثاني والهراسكة والكوسوفيون للستقلل منذ نهاية القرن التاسع عشر،

 مملكةغير ان البانية استقللها بما فيه مقاطعة كوسوفوالحرب العثمانية ضد بعض دول البلقان اعلنت
 اليونان ومقدونية وكرواتية والجبل السود باقتطاعوشاركتها كل منصربيةاستحوذت على اقليم كوسوفة 

اجزاء من البانية كما اشرنا

 البانية ولسباب دينية ان تقف بجانب الدولةقررت 1918/1914وفي اثناء الحرب العالمية الولى بين 
للجيش اليطاليالذي مارس العثمانية التي خسرت الحرب فصارت معظم اراضي البانية مسرحا



مذابحا راح ضحيتها الف المسلمين والمسيحيين الورثوذكس الذين لم يغفر لهم الكاثوليك انتمائهم للكنيسة الشرقية
باعتبار وجود جالية البانية بها منذ تولى الحكم فيها محمد علي باشا اللباني الصلعام  الف اللباننحو مصر.فهرب
ليزال في دمشق حي المهاجرينحيث ولبلد الشام .1952  وأسس السرة الخديوية التي زالت بقيام ثورة يوليو 1805

. لليونان وروسيةفيما هاجر اورذودوكس  واسطانبول .الذي استوعب افواج اللبان 

وهيمعاهدة لندن السرية بين انكلترة و فرنسة وايطالية وروسية القيصرية تم توقيع 1915وفي عام 
تشبه التفاقية البريطانية الفرنسية المعروفة باسم اتفاقية سايكس / بيكو لعام

تفتيت دولة ألبانية الوروبية ذات الغالبية المسلمة فاطلقت فيها يد ايطالية التحكم ببحرالدرياتيك بهدف 1915
لخنق البانية والبوسنة بحريا  و تقسيم شمالي وجنوبي البانيا بين اليونان والصرب والجبل السود،وان يبقى لللبان

غير ان الحكومة اللبانية حاولت انقاذ ما يمكن.وطن صغير وضعيف تهيمن صربية وايطالية على علقاته الخارجية 
 اقليم كوسوفة الذي احتلته مملكةوهو.انقاذه من اشلء البانيا، باستثناء ما استقطع منها من الشمال والشمال الشرقي

1939/ 1920.التي صارت مع البانية من بين اعضاء عصبة المم التي عاشت بين صربية
والتي كانت ايطالية مع بريطانية وفرنسة فرسانها الذين انتصروا بالحرب فاعترفت

 بهيمنةصربية على كوسوفو على الرغم من مطالبة البانية به 

 بين مملكة يوغسلفيةوبعهد الرئيس مصطفى كمال تم توقيع اتفاقية1937 عام وفي 
( الصربية ) وجمهورية تركية  تقضي ببقبول تركية لستقبال مسلمي كوسوفة اللبان و اشترطت على كل مهاجران

وان تتقاضى تركية مبلغا من المال الذي رفض.يوقع اقرارا بانه تركي الصل حتى ل يطالب باية حقوق باعتباره البانيا
اضعافه السلطان عبد الحميد الثانيعندما عرضه عليه الصهيوني وازيمن لقاء قبول تهجير اليهود العرب ( السفاريد )

 قد منع هجرة الكوسوفيون لتركية فيما سهل نزوح1945/1939لفلسطين وكان نشوب الحرب العالمية الثانية بين 
حيث لم تكن منظمة المم المتحدة التي1948اليهود العرب لدولة اسرائيل التي تئاسست عام 

اكثر عدل من عصبة المم حيث سيطرت على المنظمة الجديدة1945تئاسست عام 
الوليات المتحدة وبريطانية وفرنسةولم تستمع لمطالبات البانية باستعادت اراضيها

بكوسوفو وشعبها ذي الغالبية العظمى السلمية الذينعوملوا من قبل الصرب معاملة
وحرموا كما هو حال الكثير من القليات بالعالم من التعليم والخدمات الصحية ومن  عنصرية قومية ودينية

 تعلن الدارات الصربية باستمرار بان المسلمين ليسوالوظائف الحكومية وحتى لغتهم اللبانية منعوا من استخدامها 
17 السلطات الصهيونيةالتي احتلت/لهم مكان بمقاطعة كوسوفو وان مكانهم الطبيعي هو البانية او تركية وهو ما تفعله

 ضد من تطلق عليهم (عرب فلسطين)بان مكانهم بالردن 1948من فلسطين عام 

كانت يوغوسلفية تظم ستة جمهوريات هي ( مقدونية وصربيةبما فيها1990/1945وبين 
كوسوفو  وكرواتية والجبل السود وسلوفينية والبوسنة / الهرسك وصار رئيسها تيتو بين

وتبنى الشتراكية الوطنية التسيير الذاتي وسياسة عدم1978وحتى وفاته عام 1945
النحياز وتعاون مع الجمهورية اللبانية التي تبنت هي الخرى الشيوعية بعهد رئيسها

انور خوجة الذي تمكن اقناع تيتو بان يظمن للكوسوفيين المسلمين الباني الصل
باستخدامالخاضعين لجمهورية صربية بعضا من الحريات الثقافية والدينية فسمح لهم تيتو 

بين القائدين الشيوعيين تيتو الذي1958 عاشو انفراجا نسبيا على الرغم من الختلف الذي ظهر عام ولغتهم اللبانية
 فعادثم تقرب من الصين الشعبية 1961انظم لحركة عدم النحياز وانور خوجة الذي تقرب من ستالين حتى عام 

مسلموا كوسوفة ليكونوا ضحية الزمة العقائدية التي اصابت التحاد السوفياتي واوربية الشرقية الماركسية التي
جريمة اهل كوسوفة لنهم مسلمون) فنالهم عسف مضاعف شملوبقيت (الشتراكي  يطلق عليها دول المعسكر

 من احتيطي صربية لتصنيعها55انعدام التنمية فيها ونهبت منها خامات الرصاص والزنك والنيكل والفحم الذي يشكل /
عاصمة كوسوفووتم نقل وبيعها للخارج ولم يترك للقليم سوى بعض الصناعات فازداد المسلمون خوفا و فقرا 

من بريزرن القريبة من البانية الى بريشتينة 
تم السمح للكوسوفيين استعمال لغتهم اللبانية كلغة محلية بالجوامع وبعض المدارس الخاصة1945وفي عام 
 تم طبع اول ديوان شعر باللغة اللبانية بكوسوفو 1952وفي عام الملئية.

مقابل /65كانت نسبة المية بين مسلمي كوسوفو ( الصربية )/1950وفي عام 
للصربيين الوذودوكس35

كفلت التعديلت الدستوريةلمسلمي كوسوفو بصربية وغيرها بالجمهوريات اليوغوسلفية الستة1971وفي عام
يشيروا لسلمهم بالوراق الرسمية،بان 



اقليم كوسوفو الحكممنح آخر رئيس اشتراكي للتحاد اليوغسلفي قرر الرئيس تيتو 1974وفي عام 
الذاتي

الغاء الحكم الذاتي لكوسوفة 1989 ومجئ الرئيس الصربي ميلوسيفيتش الذي قرر عام 1978وبعيد وفاة تيتوعام 
 نائب وابن1914قام مجرم صربي مثل الرهابي الطالب الصربي الذي اغتال في تموز 1990وفي عام 

امبراطور النمسة بمدينة سراييفواواندلعت الحرب العالمية الولى التي راح ضحيتها ثلثة عشر مليون مواطن فقام هذا
المجرم الصربي الجديد بوضع سم بخزانات مياه المدارس بمدن كوسوفة، فتسمم سبعة آلف من أطفالها المسلمين

وهي جريمة ل تقل عن جرائم بوكو حرام بنيجيرية والبغدادي الداعشي تجاه صابئيات ومسيحيات عراقيات 

فصوتاستفتاء حول استقلل اقليم كوسوفو  اجراء ميلوسيفيتش قرر الرئيس 1991-في ايلول VIو
أنغير اجراء انتخابات رئاسية وصل فيها (ابراهيم روجوفا) الكاديمي بجامعة برشتينة فتم على ضوئه  كلهم لصالحه

صربية رفضت  نتائج الستفتاء مستعملة القوات المسلحة لقتل واعتقال القيادات الكوسوفية 

وتطهير عرقي وتدمير شامل لكلقررت صربية شن حروب دموية 1995/1992بين -VIIو
ضدالبوسنيين والهرزوكوفان والكوسوفار بقصد منع قيام دولةما هو اسلمي 

اسلمية اخرى باوربة الجنوبية بجانب البانية وهي فكرة تساندهاالغالبية
العظمى من دول اوربة الغربية وروسية حليفةمذهبيالصربية الورذودوكسية

ولم يوقف العدوان والجرائم الصربيةالتي اشرنا لبعضها عند الحديث عن
 بشن غاراتBill Clintonالبوسنة والهرسك ال قرار الرئيس الدمقراطي  

 موقف مما ضعف فيه1995لعام Dytonجوية ضد قواتها وفرض اتفاقية مدينة 
الكوسوفارل ن التفاقية لم تشير لكوسوفو مما ضعفت فيه الجهود السلمية التي تبذلها الرابطة الكوسوفية

تشكيل ميليشيات مسلحة باسم جيش التحرير الكوسوفي  1997برئاسة ابراهيم روجوفا الذي اضطرعام 

 ومن عشيره1944 إبراهيم روغوفا مواليد قررالكوسوفيون انتخاب1992وفي مايس 
ا للرابطة الدمقراطية الكوسوفيةالتي تشكلت عام    كحزب سياسي ضد للغاء1989كالماندي اللبانية رئيسا

الحكم الذاتي لكوسوفوو ليقود المفاوضات مع الصرب وكان روجوفا رضيعاعندما أعدم الشيوعيون
 ودرس الداب بجامعة بريشتينة وحصل على الدكتوراه1967اليوغوسلف كلا من والده وجده وتخرج عام 

بالنقد الدبي اللباني من احدى الجامعات الفرنسية وشارك بحركة الحقوق المدنية لللبان عندما كان طالبا
انتخب رئيسا لتحاد كتاب1988 وفي .رغم انضمامه رسميا للرابطة الشيوعية لتأمين تقدمه الوظيفي

 تولى قيادة الرابطة الدمقراطية لكوسوفو 1989كوسوفو.وفي عام 

تفكك اتحاد الجمهوريات اليوغوسلفية الستة (صربية و مقدونيةوكرواتية والجبل السود1990وفي عام 
وسلوفينة والبوسنة والهرسك  ) واردت صربية ذات الغالبية الورذودوكسية  الهيمنة على بقية الجمهوريات
فشنت حروبا مدمرة ضد القوميات الخرى بهدف ابقاء سيطرتها على اراضي الجمهوريات وتكوين صربية

الكبرى فشنت  بعهد رئيسها سلوبودان حربا  ضد جمهورية كرواتية اثراعلن انفصالها ولقت
 حروبا دموية و(تطهير عرقي1995/1992بين دعمااوربياواستطاعت  المحافظة على استقللها ثم شنت 

Purificationوتدمير شامل لكل ما هو اسلمي ضدالبوسنيين والهرزوكوفان والكوسوفار لمنع قيام دولة ( 
اسلمية اخرى باوربة الجنوبية بجانب البانية وهي فكرة تساندهاالغالبية العظمى من دول اوربة الغربية
وروسية التحادية حليفة صربية الورذودوكسية ولم يوقف العدوان والجرائم الصربية ال قرارالرئيس

 مما ضعف1995 لعام Dyton بشن غارات جوية ضد قواتها وفرض اتفاقية مدينة Clintonالدمقراطي 
 الرابطة الكوسوفيةموقف الكوسوفارلن التفاقية لم تشيرلكوسوفو مما ضعفت فيه الجهود السلمية التي تبذلها

 وبعد ان فشلت جهوده السلمية تجاه العنصرية الصربية للموافقة على1997برئاسة ابراهيم روجوفا الذي اضطرعام 
تشكيل ميليشيات مسلحة باسم جيش التحريرالكوسوفي برئاسة هاشم تقي  

 قررت قيادة جيش التحرير الكوسوفي عدم تسمية ابراهيم روجوفا لتهامه بالضعف واختارت احد1999وفي شباط 



Rampuillet لرئاسة فريق المفاوضات التي اجرتها فرنسة بعهد الرئيس شيراك بمدينة  اعضائها وهو هاشم تقي
غرب مدينة باريس ولم تتوصل لي حل سلمي لتعنت الصرب 

مهاجمت القوات الصربية ساهمت بعض طائرات امريكية بحلف الطلسي 1999وفي اذار
.بل قرر فيروجوفا اقناع الرئيس الصربي ميلوسيفيتش لوضع حد للحربلم ينجح ابراهيم 1999 نيسان وفي 

 السماح لروجوفا الذي كان معتقل بمغادرة كوسوفو ليطالية التي تعارض لسباب مذهبية كونها1999مايس 
كاثوليكية السياسات الصربية

من حلف الطلسي اغلبهم توقفت غارات الناتو بعيد ان دخل ستة عشر الف جندي1999من حزيران 9وفي 
UN-administeredاشراف المم المتحدة تحت 2008/2000التي صارت بين من المريكان كوسوفو 

Kosovo 
رئيس وزرائه Bujar Bukoshi وبقي رئيسا رمزيا للجمهورية مع لكوسوفو عاد روجوفا 1999 وفي اب 

جرت انتخابات برلمانية ورئاسية بكوسوفو فازبها حزب التحاد الدمقراطي الكوسوفي2000في تشرين الول و
روبعد اربع جولت بين المتنافسين بالجمعية الوطنية الكوسوفية ( البرلمان ) فوز ابراهيم2002 وتم في اذا85بنسبة /

 ضد بعض. الذي مارس بعض اعضائه ابتزازا وعنفا روجوفا ضد مرشحين من جيش تحرير كوسوفو
 روجوفا حملته السلمية اللعنفية القائمة على الفلسفة الغاندية. فواصلمعارضيه وبعض الصربيين بكوسوفو

والبورقيبية ( خذ وطالب) حيث راهن على انه يمكن  تحقيق الستقلل بالوسائل السلمية وبالتفاق مع جميع
مع الوليات المتحدة قبل التحاد الوروبي الذي فيهعلقات ووسعى لكسب أنصار جيش تحرير كوسوفو .الطراف

اتجاهات متناقظة
راموش هاراديناج) القائدقررالرئيس ابراهيم روجوفا تعيين( 2004وفي تشرين الثاني 

.السابق لجيش تحرير كوسوفو رئيسا للوزراء
ا للجمهورية من قبل اعضاء 2004وفي تشرين الثاني  تم اعادة انتخاب روجوفا باغلبية طفيفة رئيسا

 وتعرض في بالمتخاذل والمهادن.التي بقي فيها من يعارضه واصفينهجمعية كوسوفو الوطنية
 بنهجهنجح وعندما انفجرت قنبلة بحاوية نفايات قرب سيارته  لمحاولة اغتيال 2005من اذار 15

السلمي كسب تعاطف كثير من الدول ونيل اعترافها بجمهورية كوسوفو
بمستشفى لندشتول العسكري2005ظهرت عليه اعراض مرض سرطان الرئة وعولج في اب 2005ومنذ مطلع عام 

 اي بعد وفاته2008 و قبل أن يشهد استقلل بلده الذي حدث عام 2006من كانون الثاني 20المريكي وتوفي في 
بسنتين ولم تعترف بها صربية بعهد رئيسها سلوبودان ميلوسيفيتش

 جرت انتخابات برلمانية جديدة ففازبها من جديد بئاغلبية2007وفي تشرين الثاني 
 من بين107 نائبا من اصل 85 الذي قرر Hashim Thaçiالحزب الدمقراطي الكوسوفي برئاسة بسيطة 

 عن صربية اعضاء البرلمان انتخابه رئيساللوزراء واستمر بجهوده لنيل استقلل بلده

..حيث اعلنت مباشرة اربعة عشر دولة اعترافها بها هي2008 شباط 17جمهورية كوسوفو منذ VIIIو
الوليات المتحدة والبانية وبريطانية والمانية وفرنسة وهولندة والنمسة

السعودية والردنوالدانيمارك وفنلندة والنرويج وكرواتية الكاثوليكية وبلغارية و
فيما اعلنت اثنا عشر دولة معارضتها لهذا الستقلل باعتباره(مخالفا للقانون

وبيل روسية ( روسية البيضاء) وقبرص ورومانية واذربيجان السلميةالدولي ) وهي صربية 
وروسية التحاديةواسبانية والصين الشعبية وفيتنام الشيوعية والرجنتين وبوليفية والبرازيل وفنزويلة 

رئيس الدارة القانونية بوزارة الخارجية الروسية بان وحدة اراضي وسيادة اعلن كيريل غيفورغيان التي
 الصادرمن مجلس المن الدولي1244جمهورية يوغوسلفيا الفيدراليةالتي ورثتها صربية مضمونة بالقرار 

.وان تقريرصربيا وليس مستعمرة  اقليما تقرير مصيرها من طرف واحد اذ كانت فل يحق لكوسوفو
 المندوب الخاصMarty Ihtisaryعن طريق المفاوضات بين الجانبين وليس بامكانمصيرها يتم 

الحجج التي طرحها انصار استقلل كوسوفوبان غيفورغيان تفنيد حاولكما لهيئة المم المتحدة تعديله.
استقلل قبرص الشمالية ( جمهورية تركية الصغيرة ) مجلس المن الدولي سبق وان اقر عدم شرعية

وروديسية وذلك لن الدول والمقاطعات المستعمرة والمحتلة فقط لها الحق بتقرير مصيرها



 قدمت صربية مشروعا اعتراض على استقلل2008 تشرين اول 8وفي 
محكمة العدلكوسوفو للجمعية العامة للمم المتحدة التي قررت ( استشارة )

وهي الخرى خاضعة للدول الكبرى ول تريد ان تعطي سابقة ( قد تضر لحقا ) باسرائيل ولذلك وفيالدولية 
من اعضائها على استقلل كوسوفو فيما امتنع عن التصويت( وهو قريب77 وافق فقط 2008تشرين الول 

2015 دول ,ولذلك فان جمهورية كوسوفو تحضى حتى الن 6 دولة وعارضته علنا 74من العتراض )
دولة عربية ومسلمة وذات غالبية اسلمية معظمها لم تعترف73دولة منهم 193دولة من اصل 70باعتراف 

بهذه الجمهورية السلميةالتي تمارس هي الخرى مثل جمهوريتي البانية والبوسنة والهرسك الدمقراطية
والعلمانية وتقر بالمساوات بين الرجل والمرئة بالحقوق والواجبات وتقترب منها تركية واندونيسية وتونس

ولبنان وسورية ودول اخرىعربية و اسلمية قليلة 

التاريخ والجغرافية والستقلل:كوسوفومقال لحيدرالبطاط  بعنوان - بي بي سيوالموسوعة العربية:المصادر
وويكيبيديا

Les القليات السلمية ببعض الدول الوربيةLa Septieme Partieالباب السابع –
Minorites Musulmanes dans Certains Pays europeens  



La Russie ,مسلمو التحاد السوفياتي / Chapitre Iالفصل الول 
Federale..

مليون20مليون منهم 147 مليون كم وسكانها 17-روسية اكبر دولة اوربية بالمساحة 1
ليسوا من اصول روسية اوربية بل من شعوب اسيوية استولت90مسلم الذين منهم /

روسية على بلدانهم فصارت تعتبر اكبر دولة بقارة اوربة بشرقها وغربها وشمالها وجنوبها



وفيها هذا العدد الكبير من المسلمين مما جعلها هي الخرىكبقية الدول غير السلمية ان
تتبع منذ وقت مبكر سياسات مضايقة على مواطنيها من المسلمين الذين احتلت اراضيهم
وفرضت لغتها عليهم وعرضتهم وتعرضم للتجهيل والتحجيم والبطالة والتهجيربل والتقتيل  

1917/988كما انهم هم ايظا وبغالبيتهم لم يحسنو التكيف والتعايش ال مع القيصرية بين 
حيث كان ستالين1990/1917ولمع التحاد السوفياتي الماركسي اللينيني  بين 

قد عمل على تفتيت الشعوب السلمية1953حتى وفاته عام 1923الجورجي حكم بين 
من خلل ممارسات التهجير والسجون والعتقالت وزجهم بالحرب العالمية الثانية 

 اكثر تسامحا مع1964 وتنحيته عام 1953ولم يكن خليفته الوكراني خروشيف حكم بين 
شعوب مسلمي جمهوريات التحاد السوفياتي الذي لم يوفر لي مسلم لن يكون عضو

لجنة مركزية للحزب الشيوعي بموسكو ول جنرال بالجيش السوفييتي ,
كما ان الغالبية العظمى من الجمهوريات والشعوب السلميةلم يستفيدوا من تفككه عام

 وظهور روسية التحادية على الرغم من استقلل جمهورياتها السيوية (اذربيجان و1990
تركمانستان واوزبكستان وقيقيزيةالتي بقيت تمارس حكوماتها انظمة استبدادية

وجمهوريات وراثية كمابقيت بروسية التحادية او فرض عليها البقاء فيها شعوب اسلمية
قوقازية اسيوية ل زالت تعاني مضايقات متعددة الشكال ل تقل عن المضايقات وحرب

وتعاني شعوبها مثلما يعانوا1990/1993كما حصل لجمهورية شعب الشيشان بين 
المسيحيون العرب الذين هم ليسوا دخلء بل من بين اقدم سكان البلد العربية  

م وسيطر العرب المسلمون على بلد فارس التي كان لها نفوذ وسياوسي واقتصادي650/636-بين 11و
وديني على بعض شعوب اوسية الووسطى ( اذربيجان وتركمانستان واوزبكستان وقيرقيزية ) وشعوب

القوقاز التي ظهر فيها الوسلم منها مقاطعات داغستان وانغوشية والشركس وطبروستان والشيشان
لوكرانية وعودتها1960 لرووسية القيصريةوانتقالها عام 1856وجزيرة القرم التي خضعت (لحقاعام 

 لرووسية التحادية2014بالقوة عام 

 التتار) الذين ورثوامن خلل المغول ( ببلغاريةولغة م ظهرت اول امارة اوسلميةبمقاطعة 922وفي عام 
الوسلم من بعض قبائل وشعوب اوسية الووسطى و القوقازية 

 حكمVlademir le Saint القديسفلديمير الول( المؤمن )م وبعهد امير كييف 988-في عام 111و
التي أخذت اوسم هيلنة بعيد تعميده عندما ولغة)ا. كانت جدته لبيه (القديسة 1015 / 978بين 

 والدوسفياتووسلف. فيما رفض ابنها 957 حين كانت وصية على العرش وسنة المسيحيةاعتنقت 
 لدرجة أنه قام بتشييد معبداعبادة الوثانوكان فلديمير هو الخر كابيه يرفض ترك فلديمير اعتناقها 

 ) الذي كانت تقدم له ذبائح بشرية.تتم بالقرعة وعندما انتصر بمعركة قرر أن يقدمبيرونل(إله الرعد 
.المسيحيين فندم علىثيوذورس ولده يوحناذبيحة بشرية كشكر لللهة ووقعت القرعة على 

،او اليهودية أوالوسلمفعلته وتردد فلديمير -بحسب (كتاب أخبار نسطور ) بين أربعة معتقدات هي 
 التي كانت مترة بالقسطنطينية واليونان وقبرض وصربيةالرثوذكسي ة البيزنطي ة،أو المسيحي ة الغربي ة

 العاصمة وكان باوسيليوس الثانيكييف في 989وبعض مقاطعات اوربية الجنوبيةفاختارها وتعمدعام 
. حيث تعمد وسكان990 منذ لرووسيةالمبراطور البيزنطي عر ابه.فصارت الرثوذكسية الديانة الروسمية 

 جماعيا بنهر الدنيبر على يد الكهنة اليونانيين الذين رافقوا الميرة حنة أخت المبراطور والتيكييف
 م1015 عام  يوليو15أصبحت زوجة فلديمير فيما بعد.وتوفي فلديمير في يوم 

1015/978وكييف 988/970امير مقاطعتي نوفغورودبين,,

https://ar.wikipedia.org/wiki/1015
https://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/990
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%AB%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
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https://ar.wikipedia.org/wiki/957
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https://ar.wikipedia.org/wiki/978
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F_1619.JPG


 الرووسية وانهىNvogorod )امارة Batu Khanم غزا المغول (التتار بقيادة 1452/1263-بين 1Vو
كما اشرنا 1450/1425 حكم بين Vassile le Prince de Moscouالميرالرووسي 1452وجودهم عام 

 وصاراميرا لمقاطعتي مووسكو1288) اي ( جابي الضرائب) ولد عام إيفان الول (كاليتا - Vو
إمارة.وورث دانييل ألكسندروفيتشهو نجل أمير مووسكو  1340/ووفاته عام 1325وفلديمير بين 

.من ( أجل الحصول علىالقبيلة الذهبية. وبذل جهدا مع السلطات المغولية ويطلق عليهم مووسكو
 والثاني الكسندردمتريلقب (أمير فلديمير الكبير) حيث كانت المنافسة بينه وبين أمراء( تفير الول 

1328بتهمة قلة المانةوتحرض الفلحين   وفي عام القبيلة الذهبيةميخائيل وحرما منها حيث قتلتهم 
) ليصبح أميرمووسكو و فلديمير الكبير مع الحق جبايةأوزبج خانعلى موافقة( إيفان الول حصل 

ن اي انه كان بمثابة وكيل ووسركال ماليا لهم حيث االضرائب من كل الراضي الرووسية.
. لن لقب (المير الكبير فلديمير-)القبيلة الذهبيةيارليك) هي دبلوم يمنحها خان وثيقة (

جابي الضرائب ويوفر له نفوذا كبيرا بين اوساط الفلحين و سائر ألمراء القل منزلة منه 

-المير دميتري دونسكوي أمير مقاطعتي مووسكو وفلديمير الذي تحقق بعهده انتصارا عسكرياVIو
ولد عامإيفان الثاني الحمروهو ابن المير ) معركة كوليكوفو في القبيلةالمغولية الذهبيةعلى 
 وسنوات وصار وصيا عليه ( الكسي )حاكم امارة مووسكو.ودخل بصراعات9.وخلف والده وعمره 1350

مع (إمارات وسوزدال ونيجني نوفغورود وريزان وتفير) من اجل الحصول على لقب المير المعظم الذي
ودخلعاما ودفن بكاتدرالية مووسكو 39 عن 1389كان المغول يمنحونه للمراء الروس،وتوفي عام 

 1471/1236تاريخ رووسية باعتباره محررها من النفوذ المغولي التتري الذي دام 

 واول قيصر لعموممووسكو أمير 1584/1547حكم بين  وIvan the Terrible  ( الرهيب)ايفان الرابع-VIIو
 وسنوات فتولى3 اي عمره 1533أميراا لمووسكو عام 1533وتم تتويجه عام 1530. مواليد عام رووسية

حيث تسلم مقاليد المور وتتوج قيصراا بعد ذلك بثلث1544مجلس نبلء زمام الحكم حتى عام 
أول1547-الذي تم اقتباوسه لول مرة من الرومانية كما تم تتوجه عام Cesarوسنوات بئاوسم القيصر 

وقام بعدةقياصرة رووسية بعمر وستة عشر وسنة وعقد اتفاقية تجارية مع اليزابيث الولى ملكة انكلترة 
 الفاصلةالورال التي تقع على السفوح الغربية لجبال تاتاروستانحروب واخضع مقاطتي وسيبيرية و 

 ووسكانها ( حاليا) أربعة مليين نسمة. وكلمة تتاروستان² ألف كم70بين آوسية وأوروبةبمساحة   
تتار الثنية-و(وستان تعني بالفاروسية أرض) و يعود تاريخها البشري للقرن الثامن قم تنقسم لمقطعين

 إثرا زيارة الداعية922 ويرجع الوجود الوسلمي في تتاروستان لعام البلغارالتي نشأت بعد دولة 
،الذي اصحب معه خمسة الف شخص من مسلمي اوسية الووسطىأحمد بن فضلنوالجغرافي 

 وكتب كتاب (رحلة ابن فضلن الدينية932/908لبلد التتار بعهد الخليفة العباوسي المقتدر حكم بين 
 التي صارت فيها شعوب ليست وسلفية مسيحية اوربية بلرووسيةوالسياوسية لبلغارية وبلد التتارو 

شعوب اوسيوية مسلمة تعرضت للضطهاد .واجبارها على اعناق المسيحية او الموت وتم منعها من
بناء مساجد او نسخ القرئان والتحدث بلغاتهم الوطنية ولذلك لقب ايفان بالرهيب 

 ووالدهمووسكو في 1596مواليد عام  1645/1613 ) بين ميخائيل الوديع (رومانوف لقيصر-اVIIIو
 اللمانية وفي عاموسللة رومانوف من رووسي قيصر وهو أول شيستوفاكزينية  ووالدته فيودر رومانوف

.وبعهده توحدت دولة رووسية بعد انهى النزاعاتمجلس زيمسكيتم ( انتخابه )من قبل 1613
والصراعات بين القطاعيين وامراء القاليم واوستأنف العلقات مع بعض الدول الجنبية ،وقام بإدخال

كاتدرائية ودفن في 1645وتزوج مرتين،ومات عام الجيش إصلحات وتعديلت بالسلطة وخصوصا في 
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 وخلفهبطرس الكبر والقيصر إيفان الخامس والقيصر فيودر الثالث القيصر وأحفادة بالكرملين الملئكة
.  أليكس الول القيصرابنه 

-وتولى الحكم1629واليد م 1676/1645 أي الهدأ حكم بين تيشاتشي يدع أليكس و القيصر-IXو
.وكان متعلما ومثقافا و يدعوستريشنيفاايدوكسية ووالدته ميخائيل فيدروفتش القيصرخلفا لوالده 
 وظمالقرم تتر.) وقام بصد هجمات الدوما أي الهدأ ونقل بعض وسلطاته (لمجلس تيشاتشي

إيفان القيصر ومن أولده بالكرملين كاتدرائية الملئكة ودفن في 1990اوكرانية لرووسيةحتى عام 
. فيودر الثالث القيصر وخلفه أبنه بطرس الكبر والقيصر الخامس

1676ووفاته عام 1682فيودر أليكسيافيش ثالث قياصرة روسية حكم بين  القيصر-Xو
مارية،ووالدته أليكس الول القيصروخلف والده المتوفى  بالكرملين كاتدرائية الملئكةودفن في 
وريثا روسميا للعرش وهو بعمر الثانية عشر وكان فصيحا ويكتب الشعر1674.وصار عام ميلووسلفكيا

 لكنه معتل البدن وضعيف الشخصية فتركزت السلطة بين يدي أخواله بويرات آلاللتينيةويجيد 
  أوكرانية في العثمانيوأهم ما شهدته حقبته هوإيقاف المد .ميلووسلفسكي

وكان.1672.ولد عام 1725/ 1682رومانوف خامس قياصرة روسية بين طرس الول-بXIو
انتقاميا وعديم الصبر وشجاعاا وجمد والغى عدة مؤوسسات قائمة ولكنه أدخل تأثيرات إيجابية من

الغرب لرووسية.التي يعتبر أحد أعظم من حكمها من قبله ولربما بعضا مما جاء بعده حيث قاد وسياوسة
 التي صارت إحدى أهمالمبراطورية الرووسيةتحديثها وتووسيعها وتحويلها من رووسية القيصرية الى  

 التيكانت عاصمةا لكثر من قرنينوسانت بطروسبرغالقوى على مستوى قارة اوربة واوسس مدينة 
وأدخل كثيراامن الفنون الغربية والوساليب المعمارية إلى واجرى إصلحات بالدارة والمالية والصناعة

والجيش حيث بنى اوسطةل بحريا كبيرا وأمر بطرس رجال حاشيته ومستشاريه الذين كانوا ملتحين أن
يحلقوا لحاهم فامتعضوا كثيراا لن اللحية كانت عندهم شيئاا مقدوساا فراح يقص اللحى بنفسه و

حملة ضد بلد فارسقاد 1723/1722بين وإروسل عددا من الطلبة الروس لجامعات انكلترة وفرنسة 
،لقب امبراطورة وشاركته الحكم كاترين منح زوجته الثانية،اللمانية 1724وفي 

بطرس الكبر ,

أليكس القيصر بن ايفان الخامس القيصر هي ابنة 1740/1730 بين آنا إيفانوفنا المبراطورة-XIIو
بيتر الثاني القيصر وبعد وفاة بطرس الكبر والقيصر فيودر الثالث القيصروأعمامها 1693 ولدت عام الول

 رشحها مجلس شورى الملك لتكون المبراطورةكاثرين الولىلول والمبراطورة بطرس ا القيصرحفيد 
 باوسم المبراطورةالكرملينمع تحديد صلحياتها.فرفضت آنا شروط المجلس وقامت بتتويج نفسها في 

.وأهملتبيرونالثامنة و أحاطت نفسها بالنبلء اللمان ووضعت جل صلحياتها عند معاونها الكونت 
شئون الحكم وهو ما أتاح لمجموعة صغيرة من المستشارين والحاشية أن يستبدوا بحكم البلد.وبين

 وتوفيت وسنة1754/1730 قادت حربا ضد السلطان العثماني محمود الول حكم بين 1739/1735
.إيفان السادس القيصر وخلفها ابن أختها وسانت بيتروسبيرغ ولم تخلف نسل ودفنت في 1740

القيصر.هي البنة الثانية 1762/1741 المبراطورة العاشرة لرووسية بين إليزابيت بيتروفنا-XIIIو
 وولدت بنتا عام1707 التي تزوجهاوسرا في تشرين ثاني كاثرين الولىلثاني والمبراطورة بطرس ا
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 صارت ولية العهد فطعن خصومها1721 وفي 1712ولم يعلن والدها زواجه ال في شباط 1709
 حضرت اليزابيث بيتروفنا لفوج1741 نوفمبر/تشرين الثاني عام 25وفيبشرعية توليها العرش ,

الحرس القيصري برئاوسة (بريبراجينسكي) وأمرت ضباطه بأن يدخلوا القصر بمووسكو والقبض على
المبراطور الصغير (السن إيفان الرابع )من اوسرة براون اللمانية وعائلته منهم (مينيخ واووسترمان
وغيرهما من المسؤولين اللمان الصل انصار اوسرة ايفان ونفتهم لسيبيرية واعلنت عن نفسها
امبراطورة واصدر ت مروسوما يبرهن عدم شرعية حكم إيفان الرابع واوسرته.ومنحت ضباط وجنود
الحرس القيصري بمن فيهم ممثلي اوسرتي (شوفالوف وفورونتسوف) اللقاب والرتب والوظائف

الحكومية.ومنحت زوجهاغير الروسمي (ألكسي رازوموفسكي) لقب الكونت.واصدرت مراوسيم اوستعادة
حقوق مجلس الشيوخ والنيابة العامة وإلغاء مجلس الوزراء و منحت انصارها من النبلء واوسرهم،

امتيازات اقطاعية واهتمت بقامة حفلت راقصة ومأدبات وصيد ولم تهتم بتسيير شؤون الدولة الداخلية
 قررت إليزابيت بيتروفنا الغاء حكم العدام فلم يعدم بعهدها1744وفي عامبل بالخارجية.

 التي اندلعت بقرار ( مارية تيريزا) ملكةحرب السنوات السبع شاركت بما ب1763/1756وبين احدا,
 ملك برووسية اللمانية ولم تستطع اقناعفريدريك الكبير ) من وسيليسياالنمسةـ لوستعادة (إقليم 

فينزيل أنتونللنظمام لها فكلفت وزير خارجيتها (1774/1715لويس لخامس عشر ملك فرنسة بين 
التي بحكم كونها من اصول المانية كانت تخشى تعاظم نفوذ ).ليقنع اليزابيث الرووسيةفون كنيتز

 وخليفته جورج1760/1726بريطانية جورج الثاني حكم بين الملك البرووسي فرديرك وانظم لهما ملك 
 اللمانية وفرنسة بعهد لويس الخامس عشر وملكا السويدودولة هانوفر 1820/1760الثالث بين 

 جائت لظهار بريطانية كئاكبر1763 معاهدة باريسووسكسونية ضد برووسية( اللمانية )وانتهت بعقد 
قوة عالمية ورووسيةكقوة اوربية مؤثرة على حساب التراجع النسبي والمرحلي لبرووسة ولفرنسة.

وادت  القوات الرووسية اداوارهامةبالحرب في التحالف الثلثي من جهة وبرووسيا من جهة أخرى حيث
احتل الجيش الرووسي إقليم برووسية الشرقية لكن موت يليزافيتا بيتروفنا المفاجئ لم يسمح لرووسية

إليزابيت بيتروفناوبعهد الحتفاض به على الرغم من ان وسكانه من السلف وليس الجرمان 
 مليار4 روسية جغرافيا فصارت  توسعت1762/1741المبراطورة العاشرة لروسية بين 

 ألف ثوب وصندوقين من الجوارب15وخلفت يليزافيتا بيتروفنا بعد موتها  مليون كمم .16هكتار / 
الحريرية والعديد من الحسابات غير المسددة والقصر الشتوي غير المكتمل بناؤه.ولم تخلف أطفال

شرعيين  ليتابعو نهجا ويزيدوا من مجد رووسيا على الصعيدين الداخلي والخارجي وتوفيت مفاجأة في
 بمدينة بطروسبورغ. 1761ديسمبر/كانون الول عام 

.Elizaveta Petrovna ,1905, by Eugene Lanceray, in the Tretyakov Gallery, القيصرة,

واغتيل في تموز  بنفس1762 وحكم بين كانون الثاني 1728-بعهد القيصر بطرس الثالث مواليد X1Vو
وشهد عصرها تبدل1796حتى وفاتها عام 1762 وحكمت بين زوجته كاترين الثانيةالعام وخلفته 

لوسلم ومسلمي رووسية باعتبارها تعبر عن آراء ومواقفا( ايجابيا) بسياوسات الحكومات القيصرية 
الفئة المتنورة من ممثلي الووساط الحاكمة الرووسية الذين أدركوا فشل محاولت السلطات خلل
قرنين ماضين وادت لندلع انتفاضات داخل البلد وتعقيد العلقات بين المبراطورية الرووسية والدول

جزيرة.وقازانفقامت بزيارة لمقاطعات الوسلميةالمجاورة لكراه المسلمين على اعتناق المسيحية.
وسيبيريا،وأصدرت تعليماتها لبناء جوامع بمراكز المدن الوسلمية الكبرى بما فيها وريزان والورال القرم

 لمماروسة النشاط التجاري بخارىمن أجل جذب تجارمقاطعة طاشقند وعاصمتها 

 الغت كاترين الثانية ( نظريا) التعميد الجباري الوروذودوكسي للمسلمين،بمقاطعة1764وفي عام 
قامت بالعام ذاته بزيارتها للطلع على أحوال المسلمين التتار ووسمحت لهم ببناء قازان التي

مسجدافيها بعد ان تم حرمانهم من هذا الحق مئتي ونيف وسنه بموجب قوانين وقرارات حظر فرضتها
السلطات القيصرية على تشييد المساجد بأماكن القامة المشركة للسكان المسلمين والمسيحيين

واصدرت مروسوما بإحداث إدارات دينية للمسلميين بالقسم الوروبي من رووسية وبعض المناطق
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1783وفي عام الخرى.وقررت دفع رواتب العلماء الدينيين والئمة وجميع الذين يعملون بها .
 القسري للمسلمين ونبذ النعراتالتعميدأصدرت مرسوما يقضي بمنع 

وافقت على1787وفي عام الدينية بين المسلمين والمسيحيين لكي يسود الهدوء.
.وبفضل1796-1793- 1790تسهيل طبع نسخ من القرئان باللغة العربية واعيدت طباعته بالعوام 

المبراطورة كاترين الثانية حصل السلم بروسية على العتراف الرسمي
كأحد الديان الساسية فيها بعد ان كان مهمشا على امل منعهم من

كماشهدت رووسية خللمع دولة بلد فارس والدولة العثمانية   التواصل الديني
 ومقاطعة الورال ووسبيرية الغربية بقيادةحوض الفولغا وقوزاقحكم كاترين الثانية انتفاضات لفلحي 

،كما ان كاترين الثانية اتبعت وسياوسة التووسع الجغرافي حيث ضمت لرووسيةإيميليان بوغاتشوف
الملصقة الغربية وبيلورووسية واوكرانية،جورجيةالشرقية البحر الوسودمناطقا اوسلميةشمالية من 

خاضت كاترين الثانية اولى حروبها ضد1774/1768وبين وجزئا كبيرا من بولونية.لرووسية 
Kutchul وفرضت اتفاقية 1774/1757السلطان العثماني مصطفى الثالث حكم بين 

Kainardji اخضعت كاترين الثانية شبة جزيرة القرم ذات الفالبية1783نيسان 8.وفي
خاضت كاترين الثانية حربها الثانية ضد السلطان العثماني1791/1787السلمية وبين 

ووقعت واياه على اتفاقية سلم جائت لصالحها1789/ 1774عبد المجيد الول حكم بين
Nicolas Riasanosky, Histoire de la Russie,des origines a/انظرLa Paix de Jassyبئاسم 

1992,Editions Ro.Laffont,1994. Paris. p.785 .

1796/1762 ,,كاترين الثانيةالقيصرة الرووسية اللمانية الصل حكمت بين 

 وامهبيتر الثالث القيصر هو ابن 1801واغتياله عام 1796 بين بافل( بول) بيتروفيتش القيصر-XVو
 التي بعد ولدتهلثانيةا  كاثرين  ووالدته المبراطورة بطرس الكبر القيصربنت آنا إيفانوفنة المبراطورة 

القيصر وأبو نيكيتيا بانينحرمته من الحقوق والمتيازات القيصرية وتلقى تعليمه على يد 1754عام 
وتزوج من الميرة اللمانية ويلهامينا لويزا ثم تزوج من.ألكسندر الثاني القيصر وجد نيكولي الول

صوفي دروثيا من فورتمبيرغ التي انجبت القيصرين ألكسندر الول ونيكولي الول.وشارك بحملة
.بقيادة المارشال وسوفوروف وتولى مهام رئيس1800/1798وسوفوروف اليطالية ضد نابليون الول بين 

اخوانية مالطا وتحدى نابليون الذي احتل هذه الجزيرة.و احرز الوسطول الرووسي بقيادة الميرال
اوشاكوف بعض النجاحات بالبحر المتووسط، غر انه اغتيل بمخدعه من قبل والدته كاترين الثانية

 لقلعة ميخايلوفسكي1801 مارس/آذار عام 11) حيث تسرب المتآمران بليلة زوبوفبواوسطة (الخوين 
التي اقام بها ووطلبوا منه التخلي عن العرش فرفض فقتلوه طعنا بسيفيهما وتم العلن عن وفاته

بالسكتة القلبية.ليتولى المقرب لها وهو ابنه ألكسندرالول 

 ووفاته1801 وحكم بين 1777 الرابع عشر مواليد رووسية إمبراطور ألكسندرالول القيصر-XVIو
 بنتآنا بيتروفنا بن المبراطورة بيتر الثالث القيصر وحفيد بافل( بول) الول القيصر خلفا لبيه 1825

 ولم تنجح والدتهألكسندر الثاني القيصر وعم كاثرين العظيمة والمبراطورة بطرس الكبر القيصر
فريدريش) فتولى ديدروباقناعه للذهاب لفرنسة لتعلم اللغة والوستفادة من الفيلسوف الفرنسي (

 (بافل)  الوللحكم خلفا لها بدل عن والده المبراطوربولا تعليمه حيث خططت له ليتولى وسيزار

نحجت مع حفيدها ألكسندر بمؤامرة اغتيال والده بول ولم ترض الكنيسةبه غير انه1801وفي عام 
تقرب من الفلحيين والعمال لتحجيم دورها وأوسس نظاما تعليميا شامل ودعا للتقليل من وسياوسات

1812 الول وتصدى عام نابليون على الحرب أعلن 1804) دون الغائها وفي عام عبودية الرض (القنانة
1814للغزو النابليوني لبلده.كما وساهم مع بريطانية وبرووسية على هزيمة نابليون بمعركة واترلو عام 

 الذي حضرته الدول المنتصرة ضد نابليون الذي تم نفيه لجزيرةمؤتمر فيينافي 1815وشارك عام 
وبسمح الكسندر الول اوستيراد الكتب من بعض.1948/1815هيلنة وعودة الملكية لفرنسة بين 
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س مجلس الشيوخ الذي كان بمثابة هيئة رقابية وقضائية،وكلف الدول الوربية وإنشاء مطابع وألوس 
(نيكولي نوفووسيلتسيف) بإعداد مسودة دوستور رووسي.وقرر تأجيللعمل به كما فعل السلطان عبد

 وبعد ان كان يتعاون مع المحافل الماوسوينية وأصدر1822.وفي عام 1909/1876الثاني  حكم بين 
الكسندر الول مروسوما بمنع نشاطها بعد أن أصبحت منظمة نشطةقادها اليهود الروس 

  

 هو ابن1881واغتياله عام 1855 بين ألكسندر الثاني رومانوف السادس عشر القيصر-XVIIو
حرب وتولى الحكم بذروة فنلندةوكان دوق 1818و مواليد  بافل الول القيصر بن نيكولي الول القيصر
 /1839ضد السلطان العثماني عبد المجيد الول حكم بين 1853 تشرين اول 4 التي بدئات في القرم
والتي1909/1876ثم عبد الحميد الثاني بين 1876/1861 وخلفه السلطان عبد العزيز بين 1861

كشفت ضعف القدرات العسكرية الرووسية وضم مقاطعات القوقاز للمبراطورية الرووسية،وفي عام
 وظمهاحتى الن لرووسية بعد ان قبض علىداغستانقضى على حركة المقاومة بمقاطعة 1859

 بالمدينة1871 للحجاز حيث توفي عام 1858وتم نفيه عام 1797 الذي ولد عام Chamilقائدها شامل 
 برووسية فاطلق عليهAbolition du Servage العبيد قرر تحرير 1861شباط عام 19بالحجاز .وفي 

 قمع الكسندر الثاني الكثير من الثورات،اقر نظام المدراس والمعاهد1863(القيصر المحرر).وفي عام 
)Zemstva     زمستفة /وسمح باقامة حكم ذاتي محلي محدود يسمى( 1864غير الكنسية .وفي عام 

للوليات المتحدة المريكية مقابل وسبعة مليين دولر،وفي الوسكة قام ببيع مقاطعة 1867وفي اذار 
 وسكانا حيث يبلغ عدد وسكانهاأوزبكستان التي هي خامس مدن بخارىاخضع مقاطعة 1868عام 

ليهود البابليينوا والوزبك الناطقين بالوزبكيةبالفاروسية ألف نسمة من الطاجيك الناطقين 300حاليا  
الذين اوستقروا فيها منذ العصر الروماني،وغادر هامعظمهم لوسرائيل والوليات المتحدةوالفرس 

،باعتبارها مركز تجارىا مركز وثقافيا حيث تحتوى على مساجدطريق الحريرالمريكية.و تقع على 
.واغلب الروايات تتفق على أن أول من اجتاز نهرمواقع التراث العالمىومدارس قديمة وتعتبر احدى 

  وكان على هـ54م 674 والي خراوسان عام عبيد ا بن زيادجيحون من المسلمين لجبال بخارى هو 
عرش بخارى أرملة  تلقب (خاتون) وهو لفظ تركي معناه (السيدة).و أروسلت للترك مستنجدة
فلقاهم المسلمون وهزموهم، فطلبت خاتون الصلح فصالحها عبيد ا بن زياد على ألف ألف

وسعيد بن عثمان بن عفان م)  706- 687 هـ/60- 41درهم.ثم ولاى الخليفة معاوية بن أبي وسفيان (
 هـ، فقطع النهر وغزا وسمرقند وحملت خاتون له التاوى ويذكر النرشخي (56ولية خراوسان وسنة 

وفي وسنة بوصفها وصية على ابنها القاصر طغشاده. 15 م) أنها حكمت 959- 899 هـ/348- 286
95- 75 هـ) الذي  ولاى الحجاج بن يووسف الثقفي أمير العراقين (96- 86خلفة الوليد بن عبد الملك (

تحالف1873وفي عام  هـ) وأمره بفتح ما وراء النهر.96- 86هـ) قتيبة بن مسلم الباهلي خراوسان (
.وفي عامKhivaالكسندر الثاني مع كل من المانية والنمسة / هنغارية وفرض وسيطرته على مقاطعة 

 وأثناء عودة الكسندر الثاني لقصر الشتاء اغتيل1881  مارس13 اقرنظام التجنيد الجباري وفي 1874
بواوسطة إرهابي اوستخدم قنبلة يدوية وتم نقله للقصرحيث زوجته ماريا فيودوروفنا وعشيقته الميرة

12يورييفسكايا التي صارت زوجته بالشهر التسعة الخيرة من حياته ونيقول الثاني الذي كان عمره 
 الذي صار قيصرا ومعهم اخرين حيث صار عددهم تسعة من عائلة رومانوفالكسندر الثالثعاما و 

الذين كان ينتظرهم الغتيال 

1881 واغتياله عام 1855حكم بين ألكسندر الثاني 

1894/1881ألكسندر الثالث رومانوف بين السابع عشر رووسيا-قيصر وإمبراطور XVIIIو
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 بننيكولي الول القيصر بن ألكسندر الثاني القيصروحكم خلفا لبيه القتيل 1845مواليد 
بطرس القيصر بن المبراطورة آنا إيفانوفنا بنت بيتر الثالث القيصر بن بافل الول القيصر
 حروبا كثيرة بعهده فيطلق عليه صانع السلم . رووسياو لم تخض  .الكبر

ألكسندرحكم خلفا لوالده  الثاني رومانوف اخر القياصرة الروس القيصر نيقول.XIXو
 تموز17ثم مقتله في1917 اذار 15 وعزله هو في  1894 الذي اغتيل بالول من تشرين ثاني الثالث
 لمه المبراطورية مارية ورب اه والده ضمن معسكرت تدريب بالغابات حيث يستيقظ1868مواليد.,1918

صباحا ليتدرب على تمارين شبه عسكرية كما تعلم مع اخوته النكليزية على يدي (تشارلز هيث)
بلغ1884 مايو 18الذي كان مقيما بمووسكو  فصارت النكليزية بالنسبة لنيكولكثاني لغةا أم ,وفي 

نيقول وسن الرشد فأدى القسم( كولي عهد )لوالده بالكنيسة الكبرى وخدم نيكولي أول وسنتين
.وفي فوج حرس الحياة هووسار كقائد وسرب، وفي صفوففوج بريوبراجينسكيكضابط بصفوف 

قرر والده الكسندر الثالث تعيين الجنرال11895/1885. وبين عقيد لرتبة 1892.وفي عام المدفعية
ا برنامج لدراوسة  بعضا من العلوم العلمية غريغوري دانيلوفيتش .ليشرف على تعليم نيكولي وفقا
( رياضيات وجبر ومثلثات وفيزياء وكيمياء والعلوم النسانية وعلوم اوسانية (لغات خاصة الفرنسية

، قرر1890واللمانية وتاريخ وجغرافية واقتصاد وقانون والديانة المسيحية الوررذوكسية,وفي عام 
 لسيبيرية ووافق ولده على مقترح وزير المواصلتوسكة الحديد العابرةالمبراطور ألكسندر الثالث بناء 

ا للهيئة لكتساب خبرة .كما شارك بئافتتاح بناء الجزء الشرقي من (س.ويت ) تعيين نيكولي رئيسا
،ومن هناك واصل رحلة قام برحلة صارت تعرف بئاوسم (الرحلةفلديفووستوك في السكة الحديدية

 ذاكرة آزوف) ودامتطراد بواوسطة ( الشرق القصىالشرقية) حيث خصص له والده مكاناا للسفر إلى 
رحلته تسعة أشهر زار مع مرافقيه الصين والهند واليابان والنمسة / هنغارية واليونان واليابان حيث

) لهجوم من قبل متطرف ومتعصب ياباني غضب لرؤيةحادثة أوتسوتعرض اثنا ءزيارته لمعبد الى (
وسيبيرية عبر فلديفووستوكالكفار الجانب بالمكان المقدس كما زار مصر وعاد عن طريق البر من 

1890,,المير الرووسي نيقول بزيارة لمصرعام 
واقام نيكول علقة غرامية مع(ماتيلدة كشيسينسكا) راقصةالباليه بمسارح وسانت بطروسبرغ ووقع

 حيث كان نيقول وماتيلدة يشربانوسانت بطروسبرغ بفضيحة بمطعم كوبات الشعبي في 1890عام 
ابعد ان اجبر صاحب المطعم بلالشامبانية  مع ضباط من فوجه ووسيدات أخريات.بالساعة الثانية صباحا

يغلق محله حتى منتصف الليل طبقا للقوانين حيث قال له أنه غير مهتم بمراوسيم المدينة فلحظ
شرطي بأن النوار مضاءة وحاول إغلق المطعم ولم يقبل منه المير نيقول فوصل الجنرال فون

فاهل،رئيس الشرطة في وسانت بطروسبرغ,وحدثت مشادة كلمية بينه وبين نيقول الذي ألقى وعائا
 بوجهه.فئاروسله والده للقيام بجولت للمقاطعات الرووسية الوسيوية للتفريق بينهماالكافيارمن 

.فقرروالده تزويجه من الميرة1899 وعشيقة نيكولعام ,راقصة باليه,ماتيلدة 
 الولى  كتوريةحفيدةاحد ابناء ملكة بريطانية فالكساندره (فيودروفنا) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1899
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%B5%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA_%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D8%B3%D8%A8%D8%B1%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D8%AA%D8%B3%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A9_%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A9_%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%AC_%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%83%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%83%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%83%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Russians_in_front_of_the_Sphinx.jpg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Kschessinska_001.jpg


زوجة نيقول الثاني الكساندرة فيودروفنا

تم تتويج نيقول الثاني خلفا لوالده القتيل الكسندر1894 وفي الول من تشرين الثاني 
 حظر النبلء ورؤساءمجالس البلدياتقصر الشتاء حظر لقاعة 1895  يناير29الثالث ,وفي 

االزيمتوفاتالكبرى ( )الذين لم يكن من بينهم مثلين مسلمين و سبق وان تقدموا التماس 
للصلحات الدستورية لتقديم التهنئة لزواجه وتنصيبه قيصرا والقى خطابا كتبه

الكنسي كان بمثابةالمجمع قسطنطين بوبيدونوستسيف أحد معلميه وممثله في 
 خلل الشهر الماضية اصواتا من بعض اعضاء مجالس( تهديد) حيث جاء فيه (.سمعنا

أريد.والزيمتوف الذين انغمسوا بالحلم الذي ل معنى له تطالب المشاركة  بحكومة البلد
 المطلقة )لجلالوتوقراطيةأن يعرف الجميع بأنني سوف أكرس كل طاقاتي لحماية (

خير المة بنفس القوة التي تحلى بها الشهيد والدي ) مما اثار امتعاضا لدى الكثيرين
تم تتويج نيقول الثاني وزوجته ونالت الحكومة الرووسية اعتراف الحكومة1896مايس 26وفي منهم 

وفي ايلول ,فيلهلم الثاني فرانز جوزيفو.وذهب برحلة للنمسةواجتمع مع وفرديناند الول البلغارية
اتفقاو(جدة زوجته أليكساندرا)  الولى التقى مع الملكة فيكتوريةو المملكة المتحدةوصل إلى 1896

على العمل معا لمساعدة القوى السياوسية المناهظة للسلطان العثماني عبد الحميد والبقاء على
مصر تحت الدارة البريطانية مقابل حصول القيصر نيقول على نفوذ جغرافي وديني اووسع باوربة

.باريسثم انتقل نيقولالثاني لالجنوبيةالبلقانية التي كانت خاضعة روسميا وشكليا للدولة العثمانية 
غامر القيصر1905/1904,وبين 1899/1895والتقى بالرئيس (فلكس فور )حكم بين 

نيقول الثاني بحرب ضد اليابان وهي المغامرة الخيرة لقياصرة رومانوف حيث اقترنت
باندحار واذلل القوات الروسية تجاه اليابان بما يشبه الذلل العثماني تجاه الروس ممازاد

من انشطة وانتقادات الحركات السرية الماركسية الذين تم اعتقال المئات منهم ونفيهم
بصحراء سيبيرية الثلجية

بطروسبرغجرت احداث دامية بالعاصمة القيصرية 1905من كانون الثاني / يناير 22وفي يوم الحد 
 برئاوسة البوالصلب الحديدحينما دخل ثلثمائة الف من المتظاهرين غير مسلحين من عمال 

(جيورجي غابون ) بالتنسيق مع (وسيرغي زوباتوف )عضو الوخرانا (الشرطة السرية الرووسية) وساحة
 طالبو القيصر نيقول الثاني الموافقة ليؤوسسوا منظمات وجمعيات ونقابات لهم  فألطلقالشتاءقصر 

عليهم حراس القصر وابل من الرصاص تعرض للقتل منهم الف لجروح مختلفة واعتقالت واربعة الف
 شخصا فقط حسب ادعائات السلطات فسميت بيوم الحد96قتيل حسب ادعائات المعارضين و 

الدموي وتسببت باندلع انتفاضة ولم يكن ( جيورجي غابون ) من بينهم بل هرب خارج رووسيه و
حينما عاد قتلته عصابات منظمة الشتراكية الثورية.برئاوسة لينين وتروتسكي وعندما اطلع القيصر

مجلس ) واعداا بمنح الحر يات المدنية ،وعقد مانيفستونيقول الثاني بحجم الحدا ث الدموية أصدر( 
 (البرلمان) لكن ه أمر بحل ه بعد شهرين عندما طالبت قو ات معارضة  االمزيد من الحريات كما فعلالدوما

الذي الغى الدوستور فزادت موجة1909/1876السلطان العثماني عبد الحميد الثاني حكم بين 
منحه ملك بريطانية ادوارد السابع حكم بين1908المعارضة برووسية والدولة العثمانية وفي عام 

درجة امير البحر 1910/1901

 ضد المانية بجانب بريطانية العالمية الولىقرر نيقول الثاني المشاركةبالحرب1917 /1914وبين

.وتولى قيادة الجيش وأوكل مهام تسيير أمور الدولة لزوجته البريطانية الصل التي كانت خاضعة
بقرية (بوكروفسكوي )1869 مواليدعام الراهب الورذودوكسي غريغوري راسبوتينلتئاثير 

القديس انتقل للعاصمة مدينة 1903وفي عام وسبيرية وتعلم هناك وصار ظمن رجال الكنسية ,
ذهل لراهب يدير مدروسة دينية ومقرب من المبراطورة،إلكسندرة فيودوروفونا،1905,وفي عام بولص

وقدمه لها حيث كانت نساء الملوك والباطرة تستقبلن بعضا من رجال الدين لوسباب دينية او
وسياوسية  او من أجل ان يصلون لجلهن لينجبن ذكورا يرثون العروش وارتاحت له وقدمته لزوجها نيقول

 قائل (تعرفنا على غريغوري راوسبوتين (رجل الرب،)1905 نوفمبر 14الثاني الذي كتب بمذكراته  في 
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من أبراشية توبولساك وبنجاحه المعهود مع النساءو الشابات ترك انطباعا عميقا لدى المبراطورة
ألكسندرا فيوديوروفونا،إذ اقتنعت تماما بقدراته حين اوستطاع بإعجاز أن يخفف من المعاناة والنزيف

 وورثه عنالهيموفيلياالذي أصاب ولدنا أليكسيس نيكوليافبتش،وريث العرش المريض بسيلن الدم 
أمه وعاني منه ولي العهد ومات به من قبل أخ الملكة واثنان من أبناء الخوة وخالها،) علما بانه
اوستخدم التنويم المغناطيسي( السحر والشعوذة ) لبطاء النبض،وتقليل القوة التي تدفع الدم

للدوران بجسده..وصار مستشارها الشخصي المؤتمن على أوسرارها،يزورها بالقصر بموعد أوسبوعي
محدد وصار تمتع بنفوذ واوسع  كما ان راوسبوتين كان زير نساء وغالبا ما يكون بصحبة

عاهرات،ويتعاطى الخمور 

الراهب اللعين راوسبوتين مع بعض النساء اللواتي كن يعتقدن بقداوسته .تم
1914اتخاذها عام 

وكان الراهب (هيرموجان أوسقف وساراتوف) يرى بأن راوسبوتين ليس رجل دين بل ضدالدين كما ان
الراهب( ليودور) قدم عدة دعاوي حول التصر فات الجنسية الفاحشة لراوسبوتين واتهم المدعي العام

 وإل  فسيعتبر نفسه مطروداا وقررتالرهبنةبتعاطفه معه  واوستمر يدعواوسقفية مووسكو لطرده من 
 اوستدرجه الراهبان ليودور وهيرموجان لطابق وسفلي وضرباه1911الشرطة السرية تتعقبه, وفي عام 

بصليب لقتله فنجا منهما واشتكاهما للمبراطورة التي قررت معاقبتهما بنفيهما ومنعهما من مماروسة
 وبنما كانت رووسية قد شاركت بالحرب بجانب بريطانية1914الطقوس الدينيه بالكنائس ,وفي صيف

هناك غمامة عاصفة [مرة أخرى أقول  جاء فيهانيقول الثانيضد المانية كتب راوسبوتين روسالة للقيصر 
مريعة تسري بسماء رووسية أرى كارثة وظلماا وحزناا ل ضياء بل بحر من الدموع والدماء .ماذا أقول ؟!
ل أجد كلمات تصف ذلك الرعب جميعهم يريدون منك الندفاع نحو الحرب لكنهم ل يعلمون أن الدمار

ينتظر إنك أنت القيصر والد هذا الشعب ل تدع المجانين ينتصرون ويدمرونك ويدمرون شعبك .وإذا
 ماذا وسيحدث لرووسية  ؟ وسنغرق جميعاا في الدماء والكارثة وستكون كبيرة ولوسى دونألمانيةهزمنا 

 عاد راوسبوتين لقريته بسيبرية.حيث تلقى برقيةمن الملكة تطالبه بالعودة1914نهاية ] وفي حزيران 
وذهب للبريد ليروسل لها الرد فرأى متسولة تطلب منه نقوداا فمد  يده لجيبه فأخرجت وسكيناا وطعنته

بمعدته وتمكنها دفعها وتبين انها عاهرة مصابة بالزهري مجدوعة النف تدعى (شيونية جاوسياي)
كلفها الراهب (ليودور )لقتله فألقى القبض علىها واوستجوابها فقالت  بإن راوسبوتين هو الذي جعلها

 .واغتصب إحدى الراهبات على مشهد منها .وحكم عليها لفترةقصيرة وألودعتالدعارةتنزلق بعالم 
 واختفت عن النظار وأما الراهب ليودور فقد1917 حتى قيام الثورة عام تومسكمصحاا عقلياا بمدينة 

تخفى بثياب وسيدة وهرب لفنلدة فيما راوسبوتين بقي محضيا بالقصرالمبرطوري .

مع كل من ليودور وهيرموجان .من اليسار l,راوسبوتين

 كتب راوسبوتين روسالة للقيصر يتنبأ فيها له بالقتل حيث قال ( إذا قتلكم1916 وفي ديسمبر عام 
أقاربك فلن يبق أي فرد من عائلتك حيا لكثر من عامين،،فسوف يقتلهم الشعب .ووسألقتل معهم
فصلي أرجوك،وفكر بعائلتك المصونة) وبعد ثلثة وعشرين يوم فقط حضر راوسبوتين لمقابلة المير

فيليكس يووسوبوي زوج إيرينة ابنة أخ القيصر،وابنا عم القيصر الغراندوق ديميرتي بافالويتش
والسياوسي فلديمير بيرشيكفيتش وقام  الثلثة بقتله وصار بنظرالبعض شهيداا 

 مليون مواطن فيهم اكثر من3.3وخسرت روسية بالحرب العالمية الولى لخسائر بشرية بلغت 
 مليون لبقية الدول التي شاركت بها12نصف مليون مسلم من اسية الوسطى والقوقاز من اصل 

7 مليون مواطنا منهم 20غير انها كانت اقل دموية من الحرب الثانية الثانية التي خسر بها ستالين 
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مليين من المسلمين 

 تمرد الشيوعيون وبعض القطعات العسكرية التي وساندتها قطعات اخرى من1917وفي شباط 
الجيش الذي وسمي الجيش الحمر بقيادة (لينين ) تمييزا لهم عن جيش القيصر ( الجيش البيض)

 وولضع مع أوسرته1917 ثورة فبرايرفئاضطر نيقول الثاني ( حقنا للدماء) التنازل عن العرش بعد قيام 
تحت القامة الجبرية بقصر تساروسكوي وسيلو. وتم نقلهم بقرار من الشيوعيين البلشفة ( الكثيرية )

 )توبولسكبقيادة لينين وتروتسكي لمقاطعة ( 

 يوليو17،حيث أوعدموا في ييكاتيرينبرغتقرر نقل القيصر نيقول وعائلته لمدينة 1918وفي ربيع عام 
،رمي ا بالرصاص 1918

نيقول الثاني رومانوف آخر القياصرة الروس يتوسط زوجته وبناته وولي عهده,
. 1918المريض الذين أعدمتها الثورة البلشفية عام 

الكنيسةعاما على اعدامه واندحار الشيوعيةبمووسكو لصالح 82,وبعد 2000  أغسطس15وفي 
 التي قرررت تقديسه وأوسرته بصفتهم حاملي عاطفة,وهو تصنيف للمؤمنينالرثوذكسية الرووسية

الذين تحملوا المعاناة والموت على أيدي العداء ا

التحادخضعت رووسية ومستعمراتهالنظام شيوعي الحادي بئاوسم 1990/1917-بين XXو
 حكم فيه كل من السوفييتي

نهر بمدينة وسيمبيروسك،الصغيرة على ضفاف 1870ولد عامفلديميرأوليانوف ( لينين) اول-
 ولقب لينين مأخوذ من اوسم نهر لينا السيبيري والده معلمااو والدته فكانت ابنة طبيب متعلمةالفولغا

دخل المدروسةوتوفي والده وهوبالسادوسة عشرة،.وفي السنةوانشغلت بتربية ولدين وثلثة بنات و
التالية أعدم أخوه ألكسندر شنقاا لشتراكه بمؤامرة اغتيال القيصر.مما اثر فيه خصوصاا كلماته أثناء

المحاكمةحيث اعترف قائلا (إنه أراد قتل القيصر كووسيلة وحيدة لتحقيق الحرية السياوسية للشعب
الرووسي.).وفي السنة نفسها أنهى لينين الثانوية بامتياز وحصل على ميدالية ذهبية.وفي الخريف

انتسب لجامعة قازان وطرد منها لتزعمه فئة يسارية.وتم قبوله بجامعة بتروسبورغ بشرط عدم حضوره
 على شهادةحقوق وعمل بمكتب محاماة في وسامارا.1891بالمتحانان النهائية حيث حصل عام 

 وعادالدمقراطية الجتماعية انتمى لمنظمة 1893في عام كارل ماركس وانجلز .ووبدئا يقرأ كتابات 
 اغتيل القيصر الكسندر الثالث1894للعاصمة بتروسبورغ حيث تولى قيادة فرعها هناك وفي عام 

وسافر الى كل من فرنسة وألمانية ووسويسرة والتقى بعدد1895فخلفه ابنه نيقول الثاني.وفي عام 
 لبلدة (شوشانسكايا في1897من الماركسيين وعاد وألقي القبض عليه لكثر من عام وتم نفيه عام 

تاوسس1898 وفي نفس عام كروبسكايانادية من المنفية 1898آباكان) بسيبرية حيث تزوج هناك عام 
 انتهت فترة نفيه فسافر للمانية للعمل بجريدة (1900حزب العمل الدمقراطي بمووسكو،وفي عام 

الفجراللتان كانتا تطبعان هناك من قبل المعارضة الرووسية وتوزع وسر ا ببعض ) ثم جريدة الشرارة
انقسم حزب العمل الدمقراطي لجماعتين:البلشفيين ومعناها1900المدن الرووسية وفي نفس عام 

بالرووسية الكثرية والمانشيفيين القلية الذين كانوا يردون تووسيع قاعدة الحزب لتشمل كل معارضي
النظام بينما اللشفة كانوا يردون قصرهم على القوى الفقيرة والعمالية والفلحية والجنود -

 انتهت الحرب الرووسية مع اليابان التي ظهرت منتصرة عسكريا وجغرافيا وهزيمة للجيش1905وفي 
مظاهرة )جورج غابونلكاهن ألرثوذكسي (  ا نظم1905 يناير 22الرووسي وفي يوم الحد 

 الف مواطن بالعاصمة بتروسبورغ. تهدف ليصال مطالب شعبية للقيصرالذي200اشترك فيها ما يقرب  
  كما اشرنا96اطق رجاله  النار علىيهم وقتلوا عدة مئاتفي حين قالت الحكومة بان عددد القتلى 

فيما هرب لينين مجددا للمانية  وفي الول منواوستمرت النتفاظة وكثرت حركات المعارظة 
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م أعلنت ألمانية الحرب على رووسية التي اندحرت ليس فقط عسكريا بل1914أغسطس عام 
تراجعت اقتصادياحيث صار الشعب الرووسي تحت وطأة العوز،بالمواد الغذائية وبدأت مظاهرات

 نيسان16عارمة،رفض خللها الكثير من الجنود هذه المرة تنفيذ أوامر قياداتهم بإطلق الناروفي 
عاد لينين ومعظم قيادات الحزب البولشيفي المنفيين لسيبيريةوطالب بإنهاء الحرب فوراا وأن1917

وحقنا للدماء وكنوع من1917 مايس 15و فيتعود ملكية أراضي القطاعيين الكبارللدولة 
 وتسليم السلطة لحكومةالعقل والتواضع اضطر القيصر نيقول الثاني التنازل عن العرش

برئاوسة المير جورج ليفوف الذي اوستقال لصالح الكسندر كيرينسكي، الذي اصدرت أمراا بإلقاء القبض
 ودعا الهيئة1917وعاد لى بتروغراد في أكتوبر عام على لينين بتهمة العمالة لللمان.فهرب لفنلنده 

المركزية للحزب لعلن الثورة حيث كانت حكومة كيرينسكي ضعيفة، وأعلنت بعض فرق البحرية
 أكتوبر 25تأييدها للثورة. فسقطت بتروغراد بأيديهم دون مقاومةفي 

 قرر لينين الشيوعي الماركسي ( الملحد والكافر كما يحلو للقوى اليمنية1917 نوفمبر 24وفي 
ان تسميه)كما قررت قبله المبراطورة كاترين الثانية ان (يمنح )بعض الحقوق المهضومة ليس

ليهود روسية الذين كانوا بحدود اربعة مليين ويمسكون الحلقات الساسية بالقتصاد والفكر
والسياسة الروسية وبمقدمتهم تروتسكي بل لمسلمي روسية  توجيه نداء لمسلم روسية جاء

( أيها المسلمين بروسية و سيبيرية وتركستان والقوقاز يا أيها الذين هدم القياصرة فيه
مساجدهم و عبث الطغاة بمعتقداتهم و عاداتهم و مؤسساتكم القومية و الثقافية التي صارت من

اليوم حرة مقدسة فنظموا حياتكم القومية بكامل الحرية و بدون قيد فهي حق لكم.و اعلمو بان
الثورة العظيمة وسوفييتات النواب والعمال و الجنود و الفلحيين تحمي حقوقكم وحقوق جميع

شعوب روسية.)فبدأ ت حركات طرد المستعمرين الروس ورجال الكنائس من تلك المناطق
.وعادت ( لبعض الوقت )اللغات القومية للمدارس والحكومة و المطبوعات.وتم تعيين عددا من ابنا

ءالمسلمين بعض دوائر الدولة التي كانوا محرومين منها وتم انشاء بعض المعاهد لتدريب جيل
و أوعيدت بعض آلثار والكتب السلمية التي نهبها القياصرة منجديد من غيرالقيادت الروسية 

 تسليم نسخة من القرآن باحتفال للمجلس السلمي.ويوم1917 ديسمبر 25المساجد.و تم في 
القوقاز السلمية والجمعة،أجازة رسمية لكل دول آسية الوسطى 

 فروع الحزب ) وممثلين عن كافة القاليم الرووسية ).مجلس السوفييت(اجتمع 1918نوفمبر 18وفي 
 برئاوسة لينين الذي صار فعلياا رئيس الدولة الرووسية.وحصل علىمجلس مفوضي الشعبوانتخبوا 

تفويض للغاء الملكيات القطاعية ولعلن إنهاء الحرب ضد ألمانية حيث كلف لجنة برئاوسة تروتسكي
للتفاوض معهم وقدم تنازلت بالمقاطعات التي كانت تحت حكم القياصرة كفنلندة وبولندة وصادق في

 على معاهدة السلم بمقاطعة(ريستيلوفسك)..ومن اجل ان يخفف الحصار القتصادي1918مارس 3
الذي فرضهته كل من بريطانية وفرنسة وايطالية والوليات المتحدة على بلده قرر لينين اقامة علقات

 توفي لينين1924كانون اول 21دبلوماوسيةوتجارية مع كل من اليونان وايران وافغانستان وتركية وفي 
لخراج رصاصة أصابت عنقه وتم تحنيطه ودفن بالساحة الحمراء1922بعد العملية التي اجريت له عام 

بمووسكو. 

لدعام 1953/1924 حكم بين الجورجي ستالين( اي الحديدي )وثانيا – )غوري بمدينة (1878 ,,ول
الجورجية لوسكافي (يدعى فيساريو ) وأم فلحة تدعى(إيكاترينة ) حيث كانت عائلة تعيش بوضع

. وهو الولد الثالث للعائلةالتي فقدتالعبودية أو الرق )وهو حالة من القنانةاجتماعي متدن يدعى (
اخويه بمرحلة الطفولة نتيجةا للمراض.وتعرض له لمرض الجدري ونذرته امه لن يكون كاهناا

كشكرللرب الذي انجاه.فيما كان والده الوسكافي مدمنا على الكحول وقام بتحطيم نوافذ حانة القرية
 حيث وجد عمل بمصنع للحذية و تركتفليسو هاجم احدشرطة المدينة وغادرة المدينة.للعاصمة 

 اللهوتيةالتي كانغوري. وفي وسن العاشرة حصل على منحة للدراوسة بمدروسة غوريعائلته في 
أجبروا على الدراوسة بالرووسية كما هو بقيةجورجيين ومعظم طلبها ابناء اثرياء وكهنة وتجار واغلبهم 

 والذي وسيطبقهألكسندر الثالثشعوب اوسية الووسطى والقوقاز حسب القانون الذي وضعة القيصر 
على بقية شعوب التحاد السوفياتي غير السلفية ومنعها من التحدث بلغاتها1925وستالين بعد عام 

القومية ,وبئاحد اليام وعندما كان ذاهبا للمدروسة اصطدم بعربة تجرها الخيول,مما أدى لصابته إصابة
 حيث أمضى شهرا وعاد لمدروسته وكانتفليسبليغة بيده اليسرى لحقا وتم نقله لمستشفى في 

بسيي عطبه بيده اليسرى الحرب العالمية الولىالول بدفعته وتم إعفاءه من الخدمة العسكرية ب
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 ,يكاترينة جوغاشفيلي المية والدة وستالين 

الثقافة وأيضا تم فرض اللغة و تفليس في الرثوذكسية التحق وستالين بالمدروسة 1894وفي عام 
 على الطلب الجورجيين,وبدئا بقراءةبعض الكتب الجنبية التي كانت ممنوعة برووسية منهاالرووسية

التحق بحزب1898 وتمت معاقبته من قبل ادارة المدروسة,وفي عام فيكتور هوغوبعض كتب الفرنسي 
 تغيب عن1899,وفي عام لحزب البلشفة 1917العمال الشتراكي الدمقراطيالذي تحول عام 

المتحانات النهائية فتم طرده من المدروسة الكهنوتية فترك المدروسةلينصرف للنشاط السياوسي
 وحرض العمال ونظم اضرابات وقاد تظاهراتتفليسوحصل على وظيفة كاتب بالمرصد الجويي في 

 اندلع1902 , وفي عام تفليس مع عدد من قادة الحزب في 1901وألقى خطبا وتم اعتقاله في أبريل 
حريق بمصفاةكان يعمل بها ووساهم بإخماده وقرر مدير المصفاة مكافأته لكنه  رفض وطلب رفع أجور

,لسييرية وهرب1903 ديسمبركل العمال فرفض طلبه فنظم وستالين اضرابا،وتم اعتقاله ونفيه في 
 بعد عشرة أيام حيث تزوج لول مرة من ( ايكاترينةتفليسبالقطار ووصل إلى 1904 عام ينايرفي 

 وفي كانون الثانيالسل بمرض باكوفي 1907وسفانيدزي ) وأنجبت الطفل الول ياكوف,وتوفيت عام 
 عاصمةباكوذهب وستالين لمدينة  1905.وفي كانون الثاني عام ووسيةر  و الياباناندلعت بين 1904

 (الحرس القيصري) مظاهرة وقتلوا مائتي متظاهرا, وفي فبرايرالقوزاقاذربيجان الوسلمية وهاجم 
 تم1905 وفي كانون الول /ديسمبر باكو في شوارع والذريين الرمن اندلعت المذابح بين 1905

 التقى1906 .وفي  يناير القوقاز بالمؤتمر في البلشفةانتخاب وستالين وناشطين آخرين لتمثيل 
 وزير الدعاية وفي عام1917 وإميليان يارووسلفسكي الذي صار عام لينينوستالين لول مرة بـكل من  

لندن لحضور المؤتمر الخامس لحزب العمال الشتراكي الدمقراطي في لينينوسافر وستالين مع 1907
 قام وستالين على1907 يونيو 26,وفي 1937 الذي احد خصومه واغتاله عام تروتسكيحيث التقى بـ 

راس فرقة بنصب كمين للقافلة الذاهبة للمصرف المبراطوري وهاجمها في وساحة يريفان وتم تبادل
تفليس مليين دولر) وعاد وستالين إلى 3 روبل (حوالي 250,000إطلق النار وتمكنوا من الهرب مع 

 من اجل تأمين نفقات الحزب ووسافرجنيف الذي أخذه وذهب إلى لينينوقام بتسليم المال إلى 
 المسلمة من أجل عقد التحالفات مع الجماعات المعارضة و تأوسيس خلياأذربيجانوستالين إلى 

 للدعوةبلد فارسللحزب الشتراكي من الذربيجانيين (البلشفة المسلمون) كما اراد الذهاب 
,وسيبيرياللشيوعية وتم القبض علية من قبل البوليس السري القيصري وحكم علية بالنفي ثانية إلى 

 ونجا وقرر الهرب من جديد1909 عام السل تحت الصفر وأصيب بمرض 50حيث كانت درجة الحرارة 
 قامت الشرطة1910 أبريل 5.,وفي وسانت بطروسبرغيصل للعاصمة لمتنكراحيث مشي آلف الميال  

وهربالقوقاز  وسنوات واودع بأحد وسجون 5السرية باعتقال وستالين مرة أخرى وحكم علية بالسجن 
 تم اعتقال لينين1912 )حيث أقام هناك شهرين,وفي كانون الثاني فولوغدةفي تموز إلى منطقة (

 لملئ الفراغ بالحزب ووسكن معوسانت بطروسبرغوكامينيف لخيانة مايلوفنسكي فعاد إلى 
( كافتاردزي )مدرس رياضيات ويملك جريدة أوسبوعية تدعى (زفيزدا ) اوستولى عليها وستالين وغير

 ايار/مايو وكان يساعده بتحريها5 التي العدد الول منها في برافده اي الحقيقة )اوسمها (إلى 
 تم اعتقال وستالين ونفيه إلى1912 وزير الخارجية ,وفي يوليو 1917 )الذي وسيكون عام مولوتوف(

 في ايلول/وسبتمبر,ووسانت بطروسبرغ يوم وعاد إلى 38 لمدة ثلث وسنوات لكنة هرب بعد وسيبيريا
 والتقى وسرا بقادةوالمناشفة البلشفةنشر مقالت بجريدة البرافدة تدعو للتصالح والتحاد بين 

 وياكوف وسفيردلوف اذي اقاله من منصبة كمحرر بالجريدة وحل محلة لينين مما أغضب المناشفة
نيكول بشأن القليات  ثم وسافر مع لينين للنمسة ب (البلشفةطلب منه كتابة مقالة عن موقف 

وكتب مع وستالين مقالة1917 ) الذي وسيصبح وسياوسيا بارزابالحكومة السوفيتية لعام بوخارين
 تم اعتقال1913,وفي شباط/فبراير 1913(الماركسية والمسألة القومية) تم نشرها في اذار/مارس 

جميع أعضاء اللجنة المركزية بسبب الجاوسوس مالينوفسكي الذي اتصل (هاتفيا )بستالين وطلبه
منه لمجيء لمقر الحزب لتسليم التبرعات وعندما جاء وستالين وتم اعتقاله ونفيه لربع وسنوات في

 أشهر في قرية صغيرة على نهر يسيني6 وأمضى البلشفة والتقى بكامينيف والعديد من وسيبيريا
وعاش حياة بدائية وأقام علقات طيبة مع السكان وزعماء القبائل الذين وساعدوه للهرب وفي شباط
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اقتيد للجبهة لكن الطبيب وجده غير قادر على الخدمة بسبب الصابة بذراعة اليسرى1917

عقدالحزب مؤتمراانتخابيا وتم انتخاب كامينيف وزينوفيف ووستالين الذي كان1917وفي نيسان/ ابريل 
 المسلحةالبلشفية وعند النقلب على الحكومة المؤقتة قاد وستالين الفرق مولوتوفيعيشبشقة مع 

كيرنسكي واشتبك اكثر من مرة مع قوات جيش الحكومة ( الجيش البيض)وأمر بتروغرادبشوارع 
 بداخله إل أن وستالينلينين وكان البلشفية برافدارئيس الحكومة المؤقتة الهجوم على مقر صحيفة 

تمكن من تهريبه بشقة  الرفيقة (نادية الليلوييف)التي وستصبح زوجة وستالين الثانية ثم قام بتهريبه
ه  فنلند ومنها  لبتروغرادبعد ان حلق لحيته وشاربه واصطحبه لمحطة بريموروسكي ثم لكوخ بشمال 

للحزب وفي المؤتمر السادس تروتسكي المسلحة بجانب البلشفيةوتولى مسؤلية قيادة الفرق 
 وعضو الجمعية التأوسيسية. برافدا اختير وستالين رئيس تحرير جريدة بتروغرادالذي عقد وسرا في 

 رئيس الحكومة المؤقتة تعيين (لفار كورنيلوف) قائداكيرينسكي قرر 1917وفي ايلول/وسبتمبر 
 بالدفاعالبلشفة وفشل بالسيطرة علىهالوستبسال بتروغراد فتحرك إلى البلشفةللجيش لقمع 

عنها بالرغم من عددهم الصغير واوسلحتهم البسيطة 
 داهمت قوات كيرنسكي مقر صحيفة الرافدة وحطموا1917 تشرين الثاني/نوفمبر6وفي صباح 

مطابعها وعاد لينين واجتمع مع وستالين وبقيةاعضاءاللجنة المركزية للوستمر بالنقلب حيث  هرب
 من العاصمة كيرنسكي
قصر الشتاء المسلحة واقتحم البلشفيةقاد ستالين الفرق 1917 تشرين الثاني/ نوفمبر 8وفي يوم 

 على السلطة.وصار ستالين المفوض العلىالبلشفة واستولى كيرينسكيمجلس الوزراء حيث اعتقل و
لشئون القوميات للشراف على المناطق التي تسكنها القوميات غير الروسية بمن فيهم الجورجيين

 قام (جوليوس مارتوف)زعيم1918والوكرانيين والقوقاز وشعوب اسية الوسطى  وفي اذار/مارس 
 اي القلية بنشر مقالت هاجم فيها ستالين الذي رفع ضده دعوى قضائية لعدم مصداقيتهالمنشفيك

الجيش البيض يسانده العمال والفلحيين وبين لينين بقيادة الجيش الحمرواندلعت الحرب الهلية بين 
1936/1910يساندهم الغنياء ورجال الدين ومدعوما من بريطانية بعهد الملك  جورج الخامس حكم بين 

 ثمانية أعضاء للمكتب السياسيلينين واختار 1920/1913وفرنسةبعد الرئيس ريموند بوانكاري حكم بين 
  وتروتسكيمنهم ستالين 

 تم إرسال ستالين لمدينة تساريتسين ( مدينة ستالينغراد, فلغوغراد1918وفي ايار/مايو 
 السفلي وتمثل طريق المداد الرئيسي للنفط والحبوبنهر الفولغاحاليا) وتقع على 

 حيث كان هناك نقص شديد بالغذاء فاقر خطة اصلح الرض لتكون صالحةالقوقازلشمال 
 الذي صار وزيركليمنت فوروشيلوفللزراعة والتقى بعدد من القادة العسكريين منهم 

الدفاع كما تم ارساله لوكرانية الجبهة الحربية فيها  
 بدأ هجوم الجيش البيض بقيادة (الدميرال الكسندر كولشاك )1918و في نهايه عام 

 بتكليف ستالين لمواجهته فانتصر عليه و سميت تلك المدينة (ستالينغراد )لينينفقام 
 تم ارسال ستالين لمواجهة (الجنرال يودينيش ) وانتصر عليه1919وفي ايار /مايو 

اوكرانية لمحاربه القوات البولنديه ولحقها في سمولينسك تم توجه  إلى بتروغرادبمدينة 
غير ان هجوم (الجنرال دينيكن )على جنوب اوكرانيةاوقف تقدم ستالين واجبره على

التوجه جنوبا حيث دارت معارك طاحنه اسفرت في اذار/مارس عن تدمير قوات دينيكن و
 التي حررهاكييفتحرير جنوب أوكرانيا ثم توجه ستالين مع قواته لمواجهه البولنديين في 

وكان ستالين يعارض الكثير من قرارات اليهودي المتطرفوكرانية,ا  غرب كما حرر مدن 
السوفيتيالذي صار رئيس المجلس العسكري 1879 مواليد اوكرانية عام تروتسكي

ويصدر أوامرا عشوائية واعتباطية وانتقامية بإعدام ضباط الجيش البيض بينما كان
 للستفادة منالجيش الحمرستالين يعمل على تطمنة العديد منهم وظمهم لصفوف 

 لقالةلينينخبرتهم مما خلق صراعا بينهما تحول لعداوة حيث ستالين طلبا إلى 
 من منصبة.غير ان لينين كان يفضله على ستالين لنهما من اصول يهوديةتروتسكي

 تزوج رفيقته نادية1919 وهو هاربا بالمسيك وفي عام 1940وسيغتاله ستالين عام 
 التكتيك العسكريلينينعقد الحزب مؤتمرا فانتقد 1919 اذار/ مارس 24ليليوف وفي 

 تم انتخاب ستالين سكرتيرا1922لستالين حيث يحقق انتصارات بخسائر كبيرة.وفي عام 
،توفي لينين وتأليفت حكومة ثلثية:برئاسة ستالين،وعضوية1924 ينايرعاما للحزب ,وفي 

الشتراكية لصالح الشيوعيةكل من كامينيف،وزينوفيف.ونبذ ستالين فكرة الثورة العالمية 
 مما يعني انتقاده لدعوة لينين وتروتسكي و بعض اعضاء القيادة المتطرفيينالمحلية

 ان يظم كل من بوخارين وريكوف للجنة المركزية ويطرد كل1927تمكن وستالين عام وللشيوعية العالمية.
1953صار يهيمن على الحزب الدولة حتى وفاته عام تروتسكي ومن كامينيف وزينوفيف و 
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 وصارواالتحاد السوفيتي واوستلم وستالين للسلطة غادر العديد من القساووسة لينينوبعيد وفاة 
 هدم عدد من الكنائس ونفي بعض1926يوجهون انتقادات له بالكنائس التي احتضنتهم فقررعام 

رجال الدين وبعد موت البطريرك الرثوذكسي( تيخيين ) الذي كان قد عينه القيصرنيقول الثاني قبل
اعدامه فقرر وستالين تسمية (جاورجيوس) الذي انتهج وسياوسة المهادنة مع النظام الثوري

 اعترافه بالثورة الشيوعية المر الذي1927الماركسي اللينينيذي التوجهات اللحادية  واعلن عام 
جعل وستالين يبادره بالمثل فاصدر توجياته من خلل الحزب وفروعه بان العبادة بالكنائس أمر مشروع
شريطة عدم توجيه النتقادات للماروسكية اللينية ول للسلطة السياوسية  غير ان القساووسة الذين

 اوستمروا وبتشجيع من الدول التي هم فيها وخاصة باليونان وقبرصالتحاد السوفيتيكانوا خارج 
وجزيرة كريت وصربية يحرضون ضدوستالين مما احدث انشقاقا داخل الكنيسة بين مؤيد للسلطة

 حيث لم يكن كهنة رووسيةللتحاد السوفيتيومعارض لها وبقي المر كذلك حتى اجتياح اللمان 
كرانية ) حيث كان اللمان يعاملون رجال الديناويوالون الغزو النازي (باوستثناء معظم رجال الدين في 

ووستالينغراد لينينغرادالروس على أنهم عملء للسلطة السوفيتية ودمروا عددا من الكنائس في 
وغيرها لذلك (تعاون رجال الدين مع وستالين بالحرب حيث دعا البطريك الجديد ( وسرجيوس ) اتباعه
للذهاب لجبهات القتال لتعبئة وحث الجنود على القتال وجمع التبرعات لشراء الوسلحة فقرروستالين

 عقد اجتماع في الكرملن بمووسكو مع البطريك (وسرجيوس ) ونائبه ياروشيف1943 يونيو 4في 
وسيمانسكي وكبار رجال الدين بالمدن السوفياتية الكبرى ومعهم كبارمفتي المسلمين ووعدهم

بحرية مماروسة الشعائر وترميم الكنائس القديمة وبناء كنائس جديدة لتعويض ما دمرته الحرب ومكافأة
 حيث تم فتح العديد من الكنائس والمساجد1945 نوفمبر 9جهود رجال الدين بالحرب ونفذ وعده في 

وترميم القديم منها وتعويض رجال الدين المتضررين من الحرب وافتتاح العديد من المعاهد لعداد
الكهنةوائمة المساجد ووسمح لهم بشراء مطابع باوسعار رخيصة لطبع الكتب الدينية فيما قام رجال

الدين الورذودوكس والمسلمين بتعليق صور وستالين على أبواب الكنائس والجوامع وصرح الب
)سياسة ستالين تنسجم مع مبادئ الكنيسة المسيحيةوسرجيوس اكثر من مرة بان (

فساهمت هذه السياوسة التعايشية والتئالفية بعودة بعض رجال الدين الذين كانوا من المعادين
ستالين هو أعظم قائد ومعليم في كل الوقاتلستالين منهم (الب يفانينكو) الذي قال بئان ( 

فصاروستالين يسمى كنسيا) والمم ومرسل من ا ليخلص المة من الضطهاد الطبقي
.1953) وبقيت العلقة بينه وبين الكنيسة حتى وفاته عام العزيز على قلب كل واحد منا(

 اندلعت حرب اهليةباوسبانية وعلى الرغم من توقيع وستالين معاهدةعدم تدخل بين1938/1936وبين 
 بالجنرال فرانكو بدعم قائد القوميين بينيتو مووسولينيرووسية وكل من ايطاليةوالمانية غير ان قيام 

 رشاشة و12,000 هاونو700 مدفع و500 طائرة وألفي طن من القنابل و130 طائرة ثم أروسل 90
 وبتشكيلالبرتغال بالدبابات والذخائر عبر الجنرال فرانكو هو الخربدعم هتلر مركبة آلية وقرار 3,800

(فيلق كوندور) من المتطوعين اللمان لمحاربةالشيوعيين الوسبان اضطر وستالين لدعم الجمهوريين
 وكلف (ألكسندر أورلوف) أحد قادة جهاز الوستخبارات السوفيتية لسفر وسرا لوسبانيةوالشيوعيين

 دبابة و900طائرة و1,000لتشكيل جبهة شعبية للقيام بحرب عصابات وراء خطوط القوميين واروسل 
 ألف طن من الذخيرة.30هاون و10,000 رشاش و15,000 وسيارة مصفحة و 300قطعة مدفعية 1,500

 التي وساندهاة  فنلند قام وستالين بغزو 1940/1931وبين  ومع ذلم اندحر اليساريون اندحاراقاتل,]15  [
 وطردت ما يسمى الجيش السوفيتيالحرب الهلية الرووسية الرووسي القيصري  أثناء لجيش البيضا

 وفيلحزب الشيوعي الفنلنديبحظر 1931 من اراضيها واصدرارها قرارا عام لبلشفة( الحمر) جيش ا
 واعتقلوهم فقررللديمقراطيين الشتراكيين اجتماعا فنلندي عسكري 400 اقتحم 1932 شباط27

فنلندة. تنازلت معاهدة وسلم مووسكو على توقيع 1940 مارس بغزوها عسكريا واجبرها في 1939
 مع توقف أنشطتهاللتحاد السوفييتي من أصولها القتصادية 30 من أراضيها وعن/ 11بموجبها عن /

غزو أللمانيد وستة عشر يوما من ال وبعد1939 تشرين اول  6 وسبتمبر/17وبين .الشيوعيةضد 
قام الجيش السوفياتي بغزو شرقها باعتبارها احدى الدول المحاورة لرووسية وكانت قدلبولونية 

اب23وفي ,1920/1919بقا لتفاقيات فروساي لعام جزئا من الراضي الرووسية ط1920احتلت عام 
 وقعها وزير الخارجية السوفيتيألمانيةصادق وستالين على معاهدة عدم اعتداء مع 1941

 ونصت ايظا على اقتسام دوليواخيم فون ريبنتروب مع وزير الخارجية اللماني فياتشيسلف مولوتوف
 بينهما بعيد فوزهما بالحرب وهي تشبه اتفاقية وسايكس بيكو ووزير الخارجية الرووسيالشرقيةاوربة 
 بين بريطانية وفرنسة ورووسية لتقسيم مناطق نفوذ المبراطورية العثمانية بعيد اندحارها1915لعام 

بالحرب العالمية الولى 
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1939 وزير خارجية هتلر بمووسكو فون ريبنتروب , وستالين مع

) انتهت هذه المرة ليسمعركة خالخين غول الحرب العالمية الثانية التي كانت منها  (1939 ربيعوفي 
 السادس بقيادةالجيش الياباني بل بدحر 1905بدحر الجيش الرووسي بعهد القيصر نيقول الثاني عام 

 المر الذي أدىغيورغي جوكوفميتشيتارو كوماتسوبارا على يد القوات السوفيتية بقيادة المارشال 
 تلقى وستالين تحذيرات من الحزب الشيوعي1940 عام خريفلتوقيع اتفاقية هدنة بينهما  وفي 

 وعلى الرغم من ان وستالين يعلم بأنالتحاد السوفيتي يجهز للحرب ضد هتلرالهولندي على ان 
 لمحالة لن الصراع بينهما صراع ايديولوجي لكنة لم يتوقع بان هتلر وسيهجم مبكرااللمانالحرب مع 

وفي صباح يومال بعد تصفية النتهاء من الجبهة الغربية ضد بريطانية فوصف التحذيرات بانها اشاعات 
 معاهدة عدم العتداء وارتكب خطئا جسيما كالذي ارتكبه من قبلهادولف هتلر خرق 1941 يونيو 22

نابليون الول بغزو الراضي الشرقيةالسوفياتية التي لم تعد امارات ضعيفة ومبعثرة حكمها المغول
كم داخل الراضي السوفياتية ودمر1700حوال يثلثة قرون كمااشرنا ومع ذلك توغل اللمان بمسافة 

4وسلح الجو السوفياتي بوقت مبكر والذي كان اقل فاعلية من الطيران اللماني وخسر السوفيت 
 1941مليين جندي نهاية 

 قرر هتلر غزو التحاد السوفياتي فقرر ستالين إجلء المواطنين من المناطق1941وفي عام 
 الذين ربما يعدموهم أو يرسلوهم لمعسكراتاللمان خوفا من وقوعهم بيد اللمانالقريبة من 

 قطارا يقوم بنقل العوائل لمناطق امنة ويرسل الشباب منهم180العمال الشاقة فتم اعداد
 وشعوب اسية الوسطى الذين كانوا من منطلق عدو عدويالشيشانلجبهات القتال واغلبهم من 

صديقي يعتبرون الروس مستعمرين وقد يكون اللمان محررين كما كان يعتقد العراقيون والشعوب
التي استعمرتها فرنسة وبريطانية اللتان كانتا قد دخلتا حربا ضد اللمان الذين اعلنوا هم ايظا كما
اعلن النكليز بالحرب العالمية الولى ضد الدولةالعثمانية حيث وجها ندائاهما بانهما جئنا محررين
ل مستعمرين ,,كما ان (الجنود التتار )الذين تم اجبارهم لللتحاق بالحرب تحت العلم السوفييتي

الجيش اللماني حيث صارت فيالق كاملة في اللمان وانضموا إلى 1942منهم عام 75هرب / 
 والنغوش والتتار واذريين وطاجيك وتركمان واوزبك وقيقيز من اسيةالشيشانيينمكونة من 

الوسطى وقادوا عدة عمليات ضد الجيش السوفييتي كما اكد قادة سوفييت منهم فيكتور
 حيث قطعواالنازيةزيمسكوف بوقوع العديد من العمليات المسلحة التي قادتهااقليات متعاونة مع 
خطوط التلغراف ونسفوا سكك الحديد ونصبوا كمائن لرتال الجيش السوفييتي 

الكرملين ميل من 20 تقدمت القوات اللمانية واصبحت على بعد 1941 ديسمبروقبل كانون الول/
 مسألة وقت وانتشرتموسكوحيث اصيب سكان موسكو بالذعر والخوف واعتقدو ان سقوط 

 مما اضطر بستالين للقاء خطاب قال فيهاموسكواشاعات التي تقول ان ستالين هرب من 
(لنجعل الراية الحمراء راية لينين ترفرف فوق رؤسهم )وسارع للتحالف مع اعداء المس النكليز

والمريكان لنه كان مضطر وادرك بأن الجيش اللماني استنزف كثير امن طاقتة البشرية
وسيخسر لمحالة فاستخدم سياسة الرض المحروقة حيث طلب من اهل القرى حرق قراهم

 الصمود  حتىالجيش الحمرقبل النسحاب منها حتى ليستفاد منها اللمان وطلب من قوات 
 بعد انموسكو قبل حلول الشتاء فتأخروصولهم   لموسكويحل الشتاء حيث اراد اللمان احتلل 

 أشهر3 )التي صمدوا بهامعركة سمولنسكتصدى لهم الجيش السوفيتي بعدة معارك منها (
لمتعودةا القوات السيبيرية من البرد الشديد فدفع ستالين الجيش اللمانيفحل الشتاء وعانى 

 الذيالجيش اللماني بمهاجة 1941 ديسمبرعلى حياة البرودة حيث قامت في كانون الول/
 مما اعتبره السوفييت اول تراجع للجيش اللماني ببلدهم فيماموسكوتراجع اربعين  ميل عن 

  بعد ان تمكنتموسكو اهتمامة نحومقاطعات الجنوب النفطية والغى فكرة احتلل هتلروجه 
 الفا من السوفييت منهم ابن ستالين الكبر الملزم (ياكوف )1942قواته ان تؤسر نهاية عام 

 حيثخروتشوف ) التي اشرف عليها الوكراني معركة ستالينغراد اندلعت (1943 فبراير 2,وفي 
 مع بعض وحداته جيشة وحاول اللمانفريديك باولوستم اسر قائد الجيش اللماني السادس 

(جميع جنود الجيش الحمر ابنائي ولن ابدل الملزم بالمارشال), مبادلته لكن ستالين رفض وقال
 امتار لمنع3 محاط بسياج مكهرب ارتفاعة برلينفارسلوه لمعتقل (زاخسنهاوزن) شمال 

 قفز ياكوف من نافذه واكتشفة أحد الحراس واطلق1943 نيسان 14هروبالمعتقلين وفي مساء  
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ستالينغراد اراد اللمان الثأر لخسارتهم في 1943علية النار فسقط قتيل.,وفي تشرين يوليو 
 الف جندي52 الثقيلة) ومدفعية وتايغر دبابة معظمها من نوع( 2700فجهزو اجيشا  شاركت فية 

 ) لكن ستالين امر ستالين بنقل المصانع لقصى الشرق وامر عمالكورسكتطويق( بهدف 
المصانع ببذل أفضل مالديهم من اجل بناء الترسانة السوفيتية من جديد فتم صنع العديد من

الدبابات واندلعت اكبر معركة دبابات بالتاريخ واستعمل الجيش السوفيتي اسلوب التضليل فتوهم
 دبابة لكنهم اذهلو بعددت الدبابات التي1200الجيش اللماني ان الدبابات السوفيتية ل تتعدى ال

 وهي ضعيفة مقارنة بدبابة التايغر اللمانية العملقةt-34) دبابة من طراز 5500وصل عدده إلى ( 
غير ان  التكتيك الذي وضعة المارشال (جوكوف ) وستالين تمكن السوفيت من الحاق خسائر

700 جندي مابين قتيل وجريح و 200,000 و 2700 دبابة من اصل 2000باللمان الذين خسرو 
طائرة حيث اوقفت هذة المعركة التقدم اللماني وتحول الموقف لصالح الجيش السوفيتي الذي

 ,وفي1942/1941 بين اللمان استرجاع نصف الراضي التي احتلها 1943تمكن نهاية عام 
 وناقشو ليس كيفية منحمؤتمر طهران في وروزفلت تشرشل التقى ستالين بـ 1943 نوفمبر

استقلل دول افروسيوية خاضعة لكل من بريطانية وروسية وفرنسةالتي كانت تحت الحتلل
 وناقشواكيفيةتحريرها  1944/1939اللماني بين

1943 عام  طهران فيوتشرشل روزفلتوستالين و,,

 أحد أشهرمعركة ستالينغرادوبعدما شن اللمان حملة على الجنوب اصطدمو بالسوفيت واندلعت 
 فيالجيش الحمر قائدا على خروتشوف وقد عين ستالين الحرب العالمية الثانيةالمعارك في 

 وبفضل استبسال السوفيت انتصرو بالرغم من الخسائر وتم اسر قائد الجيشستالينغرادمعركة 
 صد السوفيت الحملت1943 فبراير 2 مع جيشة , وفي فريديك باولوساللماني السادس 

اللمانية في الجنوب , بعدها انتقلو من وضعية الدفاع إلى وضعية الهجوم. وفي تشرين يوليو
 دبابة2700 فجهزو جيش عملق شاركت فية ستالينغراد اراد اللمان الثأر لخسارتهم في 1943

كورسك الثقيلة واراد اللمان تطويق تايغر الف جندي وكانت اغلب الدبابات من نوع 52ومدفعية و
 لكن ستالين خطط لهذة المعركة فقبل بدء المعركة امر ستالين بنقلالجيش الحمروالقضاء على 

المصانع إلى أقصى الشرق لحمايتها من الحرب والقصف وامر عمال المصانع ببذل أفضل مالديهم
من اجل بناء الترسانة السوفيتية من جديد فتم صنع العديد من الدبابات وبناة ستالين جيش ضخم

من الدبابات بفضل التصنيع السريع. اندلعت المعركة والتي اعتبرت أكبر معركة دبابات بالتاريخ
استعمل ستالين اسلوب التضليل والخداع فتوهم الجيش اللماني ان الدبابات السوفيتية

 دبابة 5500 دبابة لكنهم فوجؤوا بعددت الدبابات السوفيتية التي وصل عددها 1200لتتعدى ال

 بلغ الجيش السوفياتي مرحلةالهجوم لحدود ألمانية الشرقية بعد1944وفي منتصف 
 اوربة الشمالية البلطيقية ( فنلندة وليتونية ولتوانيةعملية( باغراتيون) وتقدموا لبولونية ودول

واوستونية ) التي وسبقهم لها اللمان الذين تراجعوا عنها بعد ان خسروا مليون جندي بين قتيل وجريح
 كانت القوات اللمانية1945نيسان/ابريل 22/20وفي ,1990  وحل محلهم السوفييت حتى عام 

الهتلرية تتراجع بكل الجبهات فحدث تنافس بين كل من السوفييت والمريكان والنكليز ليكون اول
من يدخل اراضيهاويحتل أكبر قدر من اراضيها وكان السوفييت بحكم الجغرافية الكثر حظا حيث
امر ستالين بقصف مكثف للعاصمة برلين وتحطيم منشئاتها الحيوية من مصانع وجسور ومحطة

.القى الجيش السوفيتي ستة وتسعون قذيفة مدفع على وسطأبريل 22قطارات شتاتين. وفي 
 خلل دقائق.كغطاء ناري مع تقدم الدبابات السوفياتية التي دخلت شرق المدينةواندلعتبرلين

 كلبتة (بلوندي ) ثم انتحرهتلر سمم 1945 ابريل 30اشتباكات وخسائرمن الطرفين ,وفي يوم 
 واحرقت جثتيهما ودفنهما بباحة المستشارية الذي كان جند السوفيتايفا براونسما مع حبيبتة 

) عند حلول الفجر اود سماع ان  اميال. وقال ستالين متصل ب(المارشال جوكوف3يبعدون عنه 
 التي كانت قد قاتلت ببسالة مثل بقيةالقوات اللمانية قد انتهت حيث استسلمت الرايخاسطورة 

 مليون مدني فضل عن انهيار18 مليين عسكري و10القوات اللمانية التي اوقعت بالسوفييت 
القتصاد والبنية التحتية.

 وشكل خلية برئاسة (اللمانوبعد انتهاء الحرب قرر ستالين النتقام من كل من تعاون مع 
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 ألف شخص تم ترحيلهم لسيبرية500 ) ليقوم بجمع المعلومات عنهم وقدر عدد هم  لفرنتي بيريا
التي تم نفي ستالين وبعض من رفاقه لها من قبل القيصر نيقول كما اشرنا واختلف المؤرخون

حول هذه القضية فبعظهم يرى أن الترحيل كان تعسفا من ستالين والبعض الخر يرى بأن
 وبعيد1945 عام فبراير.,وفي الجمهوريات السوفيتيةالترحيل كان ضروريا ليجاد توازن عرقي في 

،ورئيس الوزراءفرانكلين روزفلتانتهاء الحرب بانتحار هنلر جاء كل من الرئيس المريكي،
،واجتمعا  مع جوزيف ستالين،بمنتجع (يالطا) على البحر السودونستون تشرشلالبريطاني 

 مليون28لتقسم نفوذهم باوربة ونظر للدور الكبير للجيوش والشعوب السوفياتية التي خسرت 
 من مجموع القتلى والحزاب الشوعية الوربية بئاوربة وخارجه التي45قتيل وهو ما يساوي /

ناهظت معنويا واعلميا وعسكريا الفاشية والنازية فقد وافق روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني
المجرتشرشل على مكافئة ستالين بمنحه نفوذا على كل دول اوربة الشرقية وهي كل من 

 شيوعية وصارت دول( هنغارية )و بلغارية ورومانية وبولونية ويوغوسلفية والمانية الغربية
 رأسماليةدول ربةالغربية و  أوربينمابقيت دول 

فئانقسم العالم فكريا لمعسكرين هما 

 والصين الشعبية أوروبا الشرقية والذي يضم التحاد السوفياتي ودول المعسكر الشرقي

الوليات المتحدةوالمعسكر الغربي الذي ضم دول اوربة الغربية بما فيها المانية الغربية بقيادة 
التي ارادت اخضاع كل المانية لها غير ان ستاين رفض ذلك 

 لدولين شمالية وجنوبية وفيتنام لدولتين جنوبية رأسمالية وشماليةكوريةكما تم تقسيم كل من 
اشتراكية 

واجتمع بين1953/1945 وحكم بين ترومان توفي الرئيس روزفلت وخلفه نائبه 1945 نيسان 12وفي 
 ببرلين ) مع تشرشل ووستالين الذي رفض توحيدمؤتمر بوتسدام ( في 1945 من اب 2تموز و17

المانية تحت الدارة المريكية 

 وونستون تشرشل،وهاري ترومان،جوزيف وستالينمؤتمر بوتسدام:

 الذي خلف تشرشل كليمنت أتلي،وهاري ترومان،و جوزيف وستالين,

 قرر ترومان القاء قنبلتين ننويتين على اليابان مما يعني بان الوليات1945وفي اب وايلول
 حيث1949 أكتوبر 29المتحدة صارت القوة الكبر عسكريا ولم يلحق بها التحاد السوفييتي الفي 

.السلمية مما صدم حكومةكازاخستانتم تفجير اول قنبلة ذرية سوفيتيةبصحراء جمهورية 
 .الوليات المتحدةترومان الذي كان يعتقد بان السلح النووي سيبقى حكر على 

 تجددت الحرب اليابانيةالسوفياتية بمبادرة ستالين الذي كان لجيشه الدور الول1945وفي عام 
واسقاط هتلر الذي كان حليفه المبراطور الياباني هيرو هيتو الذي واجهت1944بدخول برلين عام 

بلده هي الخرى اندحارا خاصة بعد ان حيث استغل ستالين تراجع القوات اليابانية لسترجاع جزر
 وهو ما ينطبق عليه1905  الحرب اليابانية -الروسية كوريل وساخالين اللتين احتلتهما اليابان أثناء 

منطق وفلسفة وستراتجية ما تم اخذخ بالقوة ليعاد ال بالقوة اوالدبلوماسية الحكيمة حيث كانت
الجيشعلى يدي 1949،قبل سقوطها عام جمهورية الصين الوطنية إلى منشوريانتيجتها استعادة 

 بعد ثلثين عاما  من الهيمنة اليابانية علىيها،وانسحاب اليابانجزر كوريل واستعادة الحمر الصيني
1937من كورية الشمالية ومنغولية اللتان اختلتهما عام 
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صار التحاد السوفياتي احد الدول العضاء الواحد والخمسين1945تشرين اول 24وفي 
المؤسسيين للمم المتحدة ومعه جمهورية روسية البضاء وجمهورية اوكرانية كما صار احد

العضاء الخمسة الدائمين ل(مجلس المن )الذي له حق العتراض على قرارات الجمعية العامة
الدول التي تصنف على انها معتدية  وفرض عقوبات اقتصادية وعسكرية على

 تدهورت حالة ستالين الصحية وارتفعت درجة حرارتة1947 من شهر آذار/ مارس عام 26وفي 
وصاريسعل دما وتبين انه تعر ض للسم حيث اعترف أحد الطباء اليهود الروس تسميمة عن

 المخابرات المريكيةطريق دسة السم له بأحد الحقن واعترف الطبيب انة كان موجة من 

 دولة التي وافقت28كانت التحاد السوفياتي وروسية البيضاء من بين ال 1947وفي كانون ثاني 
 لتقسيم فلسطين بين العرب من المسلمين والمسيحين181على قرار الجمعيةالعامة رقم 

للقدس التي يفترض ان تدار من قبل لجنة8 منها و /17من فلسطين واسرائيل على /75على /
تم اعلن دولة اسرائيل1948 مايس 15مشتركة من العرب وايهود برئاسة المم المتحدة .وفي

ينايروكان ستالين ثالث من اعترف بها بعد كل من جمهورية غواتيمالة والوليات المتحدة وفي 
 عن كشف مؤامرة الطباء اليهود الذين اراداغتيال ستالينالسوفياتية اعلنت وكالت العلم 1948

) واندرية زادنوف (توفي1945وقيادات اخرى منهم الكاتب الكسندر شتشيرباكوف (توفي عام 
)الصهيونية) و نجا باعجوبةوقرر القيام بحملة تصفية (مؤيدي 1947) وتسميم ستالين (1948عام 

ديسمبر 1واغلق متحف يهود جورجية و المدارس العبرية واعتقال عددمن اليهودالصهاينة.وفي 
للمخابراتقال ستالين ان كل ( يهودي صهيوني جاسوس   وباجتماع المكتب السياسي1952

ان انشاء دولة يهوديةبفلسطين يعني زرع بؤرة وقالعم اليهود د. وغير رائية بخصوص المريكية
1990حرب دائمة هناك فقررسحب اعترافه من دولة اسرائيل ولم تعد العراقات معها ال عام 

 الذي رئيس هيئةجورج مارشال قرر الرئيس ترومان تسميةالجنرال 1947وفي كانون الثاني 
 وصار وزيرا للخارجية وكلفه باعداد خطةالحرب العالمية الثانيةأركان الجيش الميركي أثناء 

بترئاس لجنةجورج مارشال مساعدات عاجلة لبعض الدول المتضررة من الحرب وقام الجنرال 
سميت ( منظمة التعاون والقتصادي الوربي)التي تكلفت بالشراف على نوعيتها وكيفية انفاقها

 مليار دولر أميركي لعادة اعمار واعادةتشغيل12.9925 لنفاق جامعة هارفاردواجتمعت بمقر 
المصانع الوربيةالتي تعرضت للتدمير كثرت البطالة والفقر بشكل واسع مما خلق تربة خصبة

لنتشار الشيوعية كما تعتقد الدارة المريكية .فجاء مشروع مارشال لتقديم مساعدات امريكية
لبعض دول اوربة وهي خاصة كل من فرنسة التي احتلها اللمان وإيطالية واليابان والمانية

الغربية واليونان وعدم تقديم اي شيى للتحاد السوفييتي الذي قدم اكثر الضحايى واول من
دخلت قواته برلين مما خلق بداية الصراع اوالحرب الباردة بين ترمان وستالين 

 ضد تشان كاي شكماو تسي تونغوبعد النتصار الذي حققه قبل اربعة اشهر 1949 ديسمبروفي 
قام بزيارة لموسكو والتقى بستالين الذي بلغ سبعين سنة من عمره وابرما معاهدة صداقة 

70 بعيد ميلد وستالين ال1949 يزورمووسكو عام ماو تسي تونغ,

 اعلنت اليابان اوستسلمها وكانت الحكومة المريكية متمثلة بالكولونيل دين1945 اغسطس 10وفي 
راوسك والحكومة السوفياتية متمثلة بالكولونيل السوفيتي بونستيل قد اتفقتا قبل شهرمن اوستلمها

 متخذين خريطة منظمة ناشيونال جيوغرافيك38بروسم (خط فاصل بين قوات بلدهماعند خط عرض 
كمرجع لهما و علق دين راوسك الذي صار وزيرا للخارجيةبدل من الجنرال مارشال قائل ان القوات
المريكية المتواجدة هناك تواجهه صعوبات تتمثل بعاملي الزمان والمكان مما يعوق أي تقدم نحو

 رغم38الشمال دون أن تسبقهم القوات السوفيتية الذين اوفوا بالتزاماتهم وتوقفوا عند خط عرض 
قدرتهم على احتلل كل الراضي الكورية،وقبل السوفيت هذا التقسيم لدعم موقفهم بالتفاوض

اجتمع وزيرا الخرجية المريكية والسوفياتية1945بشأن نفوذهم بدول أوروبة الشرقية. وفي ديسمبر 
بمووسكو وشكل ( لجنة امريكية وسوفيتية مشتركة )تقاوسمت بموجبها القوتان شبه جزيرة كورية حيث
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صارت القوات السوفياتية بكورية الشمالية 

دون احترام مشاعر مواطنيها الذين قاد بعضهم عام38ت المريكية جنوب خط عرض  فيما بقيت القوا
حرب عصابات تحولت لحرب أهلية وكان أول قرار إتخذه المريكيون هو إعادة اعددا كبير همن1950

الداريين اليابانيين ومساعديهم الكوريين الجنوبيين الذين كانوا بالسلطة أثناء فترة النفوذ الياباني كما
رفضت الدارة المريكية العتراف بالتنظيمات السياوسية التي أنشأها الشعب الكوري،مما ادى

 )كيم ايل وسونغ وبتشجيع من وستالين دعا ( 1949لنتفاضات واحتجاجات شعبية  ,وفي منتصف 
 ولم يسمع له لعلن حركة عصيان بالجبال ضد الوجود المريكي بكوريةشبه الجزيرة الكوريةلتوحيد 

الجنوبيةلعدم تمكنه من امداده بالمعدات والوسلحة التي يملك المريكان اكثرمنعا عددا وتقنية
 اكثر عددا من1950فشجعه على تشكيل جيش ذا طبيعة هجومية باوسلحة وسوفياتية وصارعام 

  الجنوبيةجيش كورية 

 طن من الرصاص25,000 أبلغ وستالين كيم ايل وسونغ عبر التلغراف  امداده ب 1950 يناير 30وبحلول 
 في شهري مارس وابريل وافق وستالين علىلمووسكو كيموسنويا اثناءالحرب وبعد زيارة أخرى قام بها 

 ولم يوقفها التدخلالشماليةالبدء بالهجوم على القوات الجنوبية الشقيقة فبدأت الحرب لصالح كورية 
 بدورها بقرار من الرئيس ترومان بدعم الجيش الكوري الجنوبي ضد شقيقهالمتحدةقوات الوليات 

 الذين احتلوالجنوبيةالكوري الشمالي فتغير مجرى الحداث الحربية حيث صارت الفضليةلصالح كورية 
ماو تسيلتي صارت بدورها مهددة بالسقوط فطلب وستالين من ا الشماليةكورية العديد من مناطق 

 دعمها عسكريا فقر ماو الذي اروسل العديد من الطائرات والدبابات ومليون جندي صينيماو فقام تونغ
 طائرة نفاذة مع طياريين700منهم أحد ابنائه الذي قتل بكةرية الجنوبية,واما وستالين فاروسل بـ 

وسوفييت لقيادتها بعد ان طلوها بالعلم الكوري الشمالي  ,وفي اول معركة جوية بين السوفييت
 طائرات حاملة المر الذي جعل الطائرات10 طائرة مقاتلة و17والمريكيين اوستطاع السوفيت اوسقاط 
 لشهر كامل بعدان وسمع الطيارون المريكانالكورية الشماليةالمريكية تردد التحليق فوق الراضي 

 عن طريق اللوسلكي  لكن القيادة المريكية ابقت المر وسرااللغة الرووسيةطيارين وسوفييت يتحدثون 
فئاشتد الصراع بين الكوريتيين ولم يتغير المر ال بعد انتهاء. بين الطرفينحرب نوويةحتى لتندلع 

 مايس عام15 وخلفه دوايت ايزنهاور ووفاة ستالين في 1953عهد الرئيس هاري ترومان في يناير 
 عندها توصل الطرفان لهدنة. 1953

1964/1953والرئيس السوفيتي الوكراني الصل نيكتا خروشيف بين 

ووسية واوكرانيةر الواقعة على الحدود الفاصلة بين كوروسك بمقاطعة كالينكوفافي 1894ولد عام 
 وبعيد1918 والصلب وفي عام الحديد، وعمل راعياا ثم عاملا بمصانع المناجم،لعائلة يعمل أفرادها ب

 وبعد أنالحرب الهلية أثناء الحرس الحمراوستلم الحزب الشيوعي الحكم انتسب له وحارب مع 
 لجامعة العمالية وصارأمين1922اوستتب السلم ونتصار الثورة،عادلشغله كعامل مناجم وانتسبعام 

 كان لينين قد توفي قبل عام فتفرغ للحزب الشيوعى1925وسر خلية شيوعية فيها،وبعد تخرجه عام 
جاء لمووسكو للدراوسة بأكاديميتها الصناعية،وعاد1931/1929الوكرانى.بتوجيه من وستالين وبين 

عضواا باللجنة المركزية التي مقرها1932لوكرانية حيث صاروسكرتيراا عاما للحزب فيها ثم انتخب عام 
مووسكووصار من بين المقربين لستالين 

1936,,خروشيف ووستالين وسنة 
 ووسكرتيراا عاما للحزبمجلس السوفييت العلىوفي عام وبتوجيه من وستالين صار عضواا في 

عضواا مرشحاا للمكتب السياوسى للحزب بمووسكو وهو اعلى1939الشيوعى باوكرانية،وفي عام 
وسلطة بالتحاد السوفياتي 

 تولى خروتشوف نقل الصناعات السوفييتية من اوكرانيةنحو1944/1941  الحرب العالمية الثانيةوفي 
الشرق إنقاذاا لها من الجتياح اللمانى.وعمل بالجبهتين الغربية والجنوبية الغربية،وشارك بتنظيم
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نحهوستالينجرادحرب النصار خلف الخطوط اللمانية،وكمفوض وسياوسى للجيش للدفاع عن  .ومل
 عاد للعمل كسكرتير أول1943 رتبة فريق،وعندما تحررت اوكرانية في نوفمبر 1943وستالين عام 

 انتقل لمووسكو حيث أصبح أحد وسكرتيرى اللجنة المركزية1949للحزب فيها.وفي ديسمبر 
 تم انعقاد المؤتمر التاوسع1952للحزب،واكتسب وسمعة طيبة بمجال السياوسة الزراعية.وفي أكتوبر 

عشر للحزب وانتلخب عضواا بالمجلس الرئاوسى للجنة المركزية ولمانة وسر اللجان.

: ،قرر أعضاء اللجنة المركزية السبعة أن يتولى السلطة ثلثة منهم هم1953 عام وستالينوبعيد وفاة 
دم،وحل محله خروتشوف الذيولفرينتي بريا ومالينكوف مولوتوف تقل وأعل ،الذي اراد النفراد بها فأعل

 ) وصار الرجل الول بالحزببولغانين بسهولة وابدله ب( مالينكوفتمكن بدوره تنحية 

قررخروشوف تئاوسيس حلف وارشو برئاوسة التحاد السوفياتي وعضوية الدول الوربية1955وفي عام 
ىالشرقية ( المانيةالشرقية وبولونية وجيكووسلوفاكية ورمانية وبلغاريةوهنغارية وليتوانية وليتونية

 انسحب وهو حلف كان بمثابة رد فعل على1962واوستونية ومنغولية والبانية اللتان انسحبتا عام 
 بزعامةالرئي وسالمريكي ترومانول يزال يتووسع بعدد اعضائه1949حلف الطلسي الذي تئاوسس عام 

وقع مع تيتو رئيس جمهوريات يوغووسلفية الفدرالية1955,وفي عام 1990فيما تفكك حلف وارشو عام 
قاد خروشوف المؤتمر العشرون للحزب1956اتفاقية التقارب بين الحزبين والدولتين,وفي شباط عام 

، وكاغانوفيتش  شبيلوفالشيوعى بعيد وفاة وستالين وشكل لجنة تحضيرية برئاوسته وعضوية كل من 
افتتحو ارمني )وتقرر ال يجري التطرق لسياوسات وستالين (  ميكوبان .ووفورشيلوف وسووسلوف،و

المؤتمر بقرائة تقرير بمائة صفحة دام ثمانى وساعات عرض الوضع الدولي والداخلي ونتائج الخطة
الخمسية للصناعة ونمو النتاج الزراعى، ورفع المستوى الثقافى وتقدم الدمقراطية مستشهداا

لذي لم يشر اي من الخطباءستالين امشيرا اشارة عابرة لوفاة و  اكثر من مرة ومندداا ببيريا بلينين
 دعا خروشيف المندوبين يجلسة خاصة حيث1956 شباط24وفيالسوفييت ولو بإشارة عابرة له ,

اوستمعوا لتقرير خروتشوف عن نقد  (عبادة الفرد ونتائجها ومساوئها مع بحث حول القيادة الجماعية
وفوائدها،وندد بجرائم وستالين وغروره وبمساوئ بوليسه السرى وبأخطائه يوم شن اللمان هجومهم

مما يدل على قلة بالداخل والخارج،الحرب العالمية الثانية وديكتاتوريته بعد التحاد السوفييتىعلى 
الخلق السياسي والنتهازية ونكران الدور الكبير الذي قام به ستالين للتحاد السوفيتي على

و أحدث ضجة بين قيادات شيوعية بالعالم وانقسامات حيث ظهرت حركات الرغم من دكتاتوريته
شيوعية ماوية للتخلص من نفوذ خروشيف مما خلق صراعا بين مووسكو وبكين تحول لنزاع وسوفييتى

 وسحب الخبراء والفنيين1961-صينى وإن لم يشهداعمال عسكرية حيث قرر خروتشوف عام 
 للرئيس1962السوفييت من الصين ووقف المساعدات القتصادية والفنية عنها فيما كاد دعمه عام 

 حيث اروسله له صواريخا يؤدي لحرب مع1959الشيوعي الكوبي كاوسترو الذي اوستلم الحكم عام 
الوليات المتحدة لول اوستجابته لتهديد الرئيس الجمهور يجون كندي ووسحب صواريخه مما اوستغله

 مع مع الرئيس كندي1963خصومه على انه تخاذل امام التهديدات المريكية خاصة بعد ان عقد عام 
 اتفاقية الحظر الجزئى للتجارب النوويةوخليفته جونسن 

 قررالرئيس جمال عبد الناصر تئاميم شركة قناة السويس الجنبية فهنئاه1956 تموز 23وفي 
حي1956 تشرين اول 29خروشوف الذي ادان ايظا العدوان الجوي الذي بدئاته ضدها اوسرائيل في 

وشاركتها فرنسةثم بريطانية وفشل عدوانهم للدانات التي وجهها خروشيف والرئيس المريكي
 وبعضالسد العاليايزنهاور وقدم مساعدات مساعدات فنية / هندوسيبة  وقروض لمصر لبناء 

المشروعات الصناعية،وكسر احتكار صناعة السلح لكل منسورية ومصر والعراق والجزائر واليمن

,,خروشوف برفقة عبد الناصر وعبد الحكيم عامر اثناء افتتاح السد العالي
1964بصعيد مصر عام 
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،كان خروشيف يقضي اجازة بجزيرة القرم فابرق له المكتب1964وفى الوسبوع الول من أكتوبر 
 حيث واجه اتهامت عديدة منها  لم يعمل علىمووسكوالسياوسى للحزب لقطع اجازته والعودة إلى 

تحقيق فكرة العدالة الشتراكية.وانفراده بالسلطة ية.وفشل وسياوسته الزراعية والوساءة لمنصبه
الحزبى والحكومى بتصرفات مظهرية أفادت منها الدعايات الغربية (مثل خلعه حذائه وهو جالس

،والدق به على المنصة.1960 عام للمم المتحدةبمقعده على رأس الوفد السوفييتى بالدورة العامة 
التحاد السوفييتيوتفاقم الخلفات التهامات مع قيادة الحزب الشيوعى الصينى.والوساءة إلى هيبة 

 1962. عام أزمة الصواريخ الكوبيةإبان 

ومن النتقادات التي لم تذكر كثيرا هي تقاربه مع القيادات السورية والمصرية وحرب التحرير الجزائرية
/1962 وجمهورية اليمن الولى بين1963 /1958والجمهورية العراقية الولى بين1962/1954بين 

مما اقلق اوسرائيل وطلب منه أعضاء المكتب السياوسى أن يلصدر نقداا ذاتياا فلم يفعل،وطلب منه1966
 أن يستقيل من مناصبه ماعدا رئاوسة الوزارة فرفض خروتشوف وناقش وبرهن وهدد علىوسووسلوف

 نلحى خروتشوف من مناصبه،واعتكف بدار ريفية (داتشا) قدمتها1964  أكتوبر14مدى وساعات.وفي 
،و ظهرت قبل وفاته باوربة والوليات1971  وسبتمبر11إليه الحكومة السوفييتية حتى توفى في 

المتحدة وسيرته الذاتية بعنوان (خروتشوف يتذكر) تغطى حياته والحداث والتطورات التي شارك فيها
وهو افضل رئيس سوفياتي ساند الدول العربية واول رئيس روسي /سوفياتي زار مصر لن

المير نيقول الثاني زارها قبل ان يصير قيصرا ولم يتبع خروشيف بزيارة لبعض الدول العربية ال
الرئيس الروسي بوتين,  

 1982ووفاته عام 1964و الرئيس الوكراني المارشال ليونيد بريجنيف بين 
 لب ايظا بمدينة كامنسكوي (دنيبرودزيرجينسك ) باوكرانية1906ولد في ديسمبر/كاون الول عام 

 بمدروسة بمدينته وكانت مادة الرياضيات من احب المواد له.فيما كان يتهرب1915عامل.والتحق عام 
من اللغات الجنبية. فهو لم يتمتع ذكاء كبير ولبطبع حاد بل تميز باعتدال  وبمقدره على اقامة

كوروسك تخرج مهندوسا من الكلية الزراعية وعمل بمحافظة 1927علقات طيبة مع الناس.وفي عام 
.وشارك بتأوسيس تعاونيات زراعية ومصادرة ممتلكات الثرياء.وفيألورالوجمهورية بيلورووسية ومنطقة 

 انظم للحزب الشيوعي وعاد لمدينة كامنسكوي حيث عمل بمصنع التعدين ودرس بدورة1931عام 
لسنة واحدة.ثم عاد لموطنه ليتولى ادارةالجيش .وخدم في 1935مسائية بمعهد التعدين وتخرج عام 

 صار بريجنيف وسكرتيراللجنة العلمية والصناعية للحزب بمقاطعته  1939كلية التعدين وفي عام 
 وكان بريجنيف مع معظم المسؤولين يعمل لجلءالتحاد السوفيتي غزا هتلر 1941حزيران 22وفي 

26 في اللمان قبل وسقوطها بيدي دنيبروبتروفسك من مدينة التحاد السوفيتيالصناعات لشرق 
أغسطس،وتم تعيينه في تشرين اول للدارة السياوسية لجبهة الجنوب مع منحه رتبة عميد وفي عام

 نائبالرئيس الدارة السياوسيةالقوقاز وعندما احتل اللمان بلده اوكرانية تم إروساله لجبهة 1942

1942,,برجنيف مع بعض الجنودعام  
 الذي صار جزئا من جبهة اوكرانية حيث18 صار رئيس القسم السياوسي للفيلق 1943وفي أبريل 

 زمام المبادرة وتقدم غربها. وكان برجنيف من كبار المفوضين السياوسيين فيالجيش الحمراوستعاد 
 عندما انتمى1931 الذي التقى به لول مرة عام نيكيتا خروتشوفبالجبهة مع ابن وطنه ورفيقه 

 مرة كونه رئيسا للقسم السياوسي بالجيش الثامن عشر.40للحزب,وزار بريجنيف زميله خروشوف
وترقى بريجنيف وفي نهاية الحرب ترقى بريجنيف لرتبة لواء و رئيس الدارة السياوسية .وشارك تحت

التحاداشراف وستالين بالوستعراض العسكري الول بالساحة الحمراء بمووسكو بمناوسبة انتصار 
ترك اللواء بريجنيف ( مؤقتا )الجيش السوفياتي بئاعتباره1946.وفي عام  المانية على السوفيتي

1950مفوض وسياوسي بدل من قائد عسكري و عمل بمشاريع اعادة العمار اوكرانية،وفي عام
 باوكرانية ثم صاروسكرتيرا اولودنيبروبيتروفسكصاروسكرتير اللجنة الحزبية  بمقاطعتي زابوروجيه 

مولدافية ومندوبا للمؤتمر التاوسع عشر للحزب الشيوعي حيث كان من التقىبجمهورية للجنة الحزب 
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بالرفيق وستالين وتم انتخابه عضوا باللجنة المركزية ووسكرتيرها وعضوا بالرئاوسة المووسعة برئاوسة
 شبه مجمدا حتى وفاة وسالين عاممووسكو الذي لم يعقد لها اي اجتماع وبقي بريجنيف في وستالين

 وتم حلها فعاد بريجنيف نائبا للدارة السياوسية العامة بالجيش ووسكرتيرا ثانيا للجنة المركزية1953
وتكليفه برئاوسة حملة اوستصلح الراضي البكر فيها ونحج فيها وصار عامجمهورية كازاخستان في 

للحزب المين العام نيكيتا خروشوف وسكرتير اللجنة المركزية للحزب الذي يرئاوسه مواطنه 1956
 صاربرجنيف رئيس هيئة الرئاوسة لمجلس السوفيت العلى.المر الذي1960ورئيس الوزراء,وفي عام 

وساعده  بمشاركة معظم اعضاء اللجنة المركزية الصغر منه وسنا لقصاء اول مسؤول له وقائده
 على انه وسيتخلى بحكم1964 عن السلطة في أكتوبر/تشرين الول عام خروشوف  نيكيتا الحزبي 

تقدمه بالسن عن السلطة فيما بعد عن جميع مناصبه ويمنحهم مناصب قيادية غير انه تمسك تولي
هو الخر برئاوسة الحزب والدولة.ورئاوسة الوزراء واتصفت وسياوسته بالسعى لنشر النفوذ السوفياتي

 بما يسمى دول العالمالتحرر الوطنيحركات بالعالم بنفس الوسلوب الذي اتبعه خروشوف وهو دعم 
الثالث الفرو اوسيوي وبامريكة الجنوبية ودعم الحزاب الشيوعية بالدول الرأوسمالية لمر الذي ادى

جنوب شرق بدول في امريكة الجنوبية وبدول والوليات المتحدة التحاد السوفيتيلصطدام نفوذ 
دول شبه القارة الهندية وبعض الدول العربية والوسلمية الفرواوسيوية ومنها خاصة افغانستانو وسيةا

1963 هو الخر مثل رفيقه خروشيف الذي ( اضطر عام 1972غير ان بريجنيف تهادن عام ومصر 
 حيث استقبل الرئيس المريكي الجمهوري ريشارد1972لمهادنة الرئيس الجمهوري كندي عام 

البدء بتقليص السلحةنكسن بموسكو مع وزير خارجيته الصهيوني كسنجر واتفق واياه على 
تشرين اول /5الستراتيجية الهجومية والدفاعية،مع استمراره بدعم حرب فيتنام وفي حرب 

كانت السلحة السوفياتية المصدر الرئيسي للجيوش السورية والمصريةوالعراقية1973اوكتوبر 
 كان يعاني من مرض السكر والنطق وصاريتهرب من تسيير شؤون الحزب1980ومنذ عام والعراقية ,

والدولة، وطلب تقديم اوستقالته لكن محيطه رفضوا بخجة كيل يخل بتوازن واوستقرار الدولة.وكانوا
.لكنأفغانستانيردون ان يحكموا هم باوسمه حيث لم بريجنيف موافقا على اروسال قوات وسوفياتية 

رأيه لم يؤخذ بالحسبان،و عانى هو طويل من مرض السكري وصار أعمى تقريبا بسنواته الخيرة.
 وتم دفنه بقرار من1982 نوفمبر/تشرين الثاني عام 10وصعوبة بالنطق وتوفي بسكتة قلبية في 

 وأطلق اوسمه على مدينةالكرملين بجانب وسور الساحة الحمراءالمكتب السياوسي للحزب في 
.وخلف زوجته فيكتوريةميخائيل غورباتشوف.والغاؤه الرئيس تتاروستان تشيلتي بجمهورية نابيريجنيه
)وولدهما يوري وابنتهما اوسمها غالينة التي صارت مدمنة على الكحول وتعمل1995-1908بيتروفنا (

مع عصابة لتزوير الذهب 

 بمقاطعة ناجوتسكوي1914 يونيو مواليد يوري اندروبوف) (وخلف الرئيس بريجنيف المارشال
 وكان المسؤولكي جي بيرئاوسة المخابرات السوفييتية الـ 1982/1967برووسية وتولى بين 

وخلفه (قسطنطين 1984 فبراير ,وتوفي المباشر عن الغزو السوفييتي لفغانستان
للحزب الشيوعي اختير وسكرتيراا عاماا و1930 وانظم للحزب الشيوعي عام 1911 )مواليد تشيرنينكو
. 1985  مارس حتى وفاته فيليوري أندروبوف خلفاا السوفييتي

1931 مارس مواليد ميخائيل غورباتشوف)( الشاب قسطنطين تشيرنينكو  وخلف العجوز 
.)البريسترويكا ودعا لما اوسماه  إعادة البناء أو( 1991      و 1988وشغل منصب رئيس الدولة بين 

والشفافية واعلن بان الدول التي ترتبط بحلف وارشو ووسوق الكوميكون احرار بالبقاء فيهما او
النسحاب منها فئانسحب منهما كلهاوهي ( ليتونية ولتوانية واوستونية والمانية الشرقية وبولونية

وجيكووسلوفاكية وهنغارية وبلغارية ورومانية واوكرانية وجورجية وارمينية اضافة للدول اوسلمية باوسية
الووسطى ) فيما بقيت مع التحاد السوفياتي جمهوريةبيلورووسية وجمهورية الشيشان التي لم

يسمح لها بالوستقلل وبقية دول القوقاز ),,كما شارك غورباتشوف مع الرئيس المريكي الجمهوري
. 1990 للسلم عام جائزة نوبل وحصل على الحرب الباردة بما يسمى إنهاء رونالد ريغانالمتصهين 

1917 /1775الجمهوريات السلمية التي خضعت لروسية القيصرية بين -XXIو
هي جمهوريات  تقع بوسط قارة اسية وخضعت لروسية. 1990/1917وللتحاد السوفياتي بين 

واستقلت عن روسية التحادية وتحدها من1990/1917 ثم خضعت للتحاد السوفياتي بين 1917/1850القيصرية بين 
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الشمال سيبيرية الروسية ومن الغرب بحر قزوين ومن الجنوب أفغانستان وإيران،ومن الشرق الصين التي ظمت لها
اسم الجامع لبلد الترك الواقعة بين بحرقزوين غربا  لحدود جبال التبت تركستان)و((،تركستان الشرقية المسلمة) 

ومنغوليا شرقا ،وسكانه من التراك التغزغزوالكيماك والغز والخفشاق والقرغيز والقالوق وغيرهم وفيه العديد من المدن
ذات الشهرة العالية منها بخارى وسمرقند وطاشقند وخوقند وترمذ وكاشغروختن وبلساغون وأسبيجاب وغيرها،والتيي

ترتبط كل مسمياتها بأسماء الكثيرمن علماء المسلمين ،ومعظم سكان هذه الجمهوريات صاروا من معتنقي السلم
عندما تمكن موسى بن عبد ا حازم من فتح أرض ترمذ موطن المام الترمذي هـ70م/ 689منذ عام .( طوعا او كرها)

ببلد ما وراء النهروما يلحق بها من بلد تركستان الغربية على يدي (قتيبة بن مسلمواستمرار النتشارالسلمي 
هجري توسيع فتوحاته التي وصلت جيوشه لحدود بلد990مم/714هجري مقتله عام 88مم/706الباهلي) الذي نجح  بين 

وتركستان الغربية )الصينية(تركستان الشرقية  وتركستان الحالية تنقسم لقسمين الصين شرقا ،وحمل له إمبراطورها الجزية، 
ا ,,) الروسية( التي تضم حاليا

 أي أنها أكبرمساحة من مليون كمم2,716أكبرالجمهوريات مساحة، إذ تبلغ مساحتها :كازاخستان-جمهورية 1
 أهم العراق هما الكازاخ.و70تبلغ نسبة المسلمين فيها /.) نسمة، وعاصمتها (ألماتاي مليون 15وعدد سكانها. السودان
75 مليين منهم /7 وسكانها  الف كم488مساحتها : تركمانستان- جمهورية 2و,35/والروس  45يشكلون /
أوزبكستان-جمهورية 3و.,ومن مدنها التاريخية ترمذ ومرو. عشق آباد.وعاصمتها25التركمان والروس /.المسلمين
10 والروس /85وأهم اعراقها هم الوزبك /.  مسلمين90نسمة، منهم / مليون26، وسكانها  الف كمم447مساحتها 
مساحتها:قرغيزستان-جمهورية4و.,وطشقند عاصمتها ومن مدنها التاريخية الخرى بخارى وسمرقند. 5والتتار /

 من الروس205/ من التاجيك و/25 من القرغيزو50مسلمون منهم / 80منهم/ مليين 6وسكانها ,الف كم 198
و يشكل المسلمون,الف كمم 143مساحتها .تقع شمال أفغانستان جيكستان- جمهورية طا5و.,عاصمتها بيشكيكو

بل التاجيك الذين ل ينتمون للعرق التركي كما هو حال الكازاخ والوزبك والتركمان والقرغيز من 70منهم / 87منهم /
 دوشانبه.الروس وعاصمتهامن5من الوزبك و/25من الجنس الذري الذي يشمل الفرس والبشتون و /

..
مقاطعات اسيوية اسلمية لزالت خاضعة لروسية التحادية سنشير لها لحقا -6و

 اختفى اوسم التحاد السوفييتي الشيوعي مثلما اختفى قبله اوسم رووسية1990-منذ عام XXIIIو
القيصرية وظهر اوسم( جمهورية رووسية الفدرالية )وعاصمتها مووسكوولغتها الرووسية السلفية

143 2011مليون كم وعادت لمذهبها الورذودوكسي وشعوبها حسب احصائات 17.075ومساحتها 
 و3 واوكرانيين/4وتتار مسلمين /75مليون نسمة ويكونون من عدة اعراق اهمها روس وسلف / 

 شعوب اخرى من الجورجيين والمغول والشيشان والرذريين15 و/1.5 وتشفاشيون/1.5باشكريين /
وحكم في رووسية التحادية بعد عاموالقوقاز والوزبك والطاجيك والقيرقيز كما موضح بالخريطة

كل من 1990

 أول رؤساء روسية التحادية ووقع على اتفاقية1931الرئيس بوريس يلتسن مواليد اول-
26.وحل محله روسية التحادية وحكم بين إتحاد الجمهوريات السوفيتية الشتراكيةحل 

لسباب صحية و شن1999 كانون الول / ديسمير 31 واستقالته في 1991كانون اول 
يلتسن حرباضد جمهورية الشيشان.

كما تشكلت عدة احزاب منها حزب روسية الموحدة،وحزب روسية العادلة، وحزب
المزارعين،وحزب القوة المدنية،و الحزب الليبرالي الدمقراطي والحزب الدمقراطي و

الحزب الشيوعي برئاسة (غينادي زيوغانوف )

 تم بمووسكو افتتاح مركزا ثقافيا إوسلميا ضم مدروسة دينية ومجلتين بالرووسية واخرى1991وفي عام 
.تدرس فيها اللغتين الرووسية والتتارية تتروستانجامعة في بالنكليزية و
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جامع بمووسكو

,جامع بمدينة القديس بطروسبورغ

 حضر ممثلون من عدةطاجيكستان عقد مؤتمر اوسلمي بساراتوف بجمهورية 1992وفي عام 
 والعديد من الهيئات الرووسية منها1991/1990جمهوريات آوسية الووسطى التي اوستقلت منذ عام 

 الذي قال بالمؤتمر بئانمسجد مووسكو وباشكورتووستا ن وراويل غاينيتدين، إمام تتروستانجمهوريات 
بلدنا رووسية ما زالت تحتفظ وتمارس أيديولوجية المبراطورية القيصرية الرثوذكسيةالتي صارت دين

الدولة.وتعمل على التضييق على مواطنيها المسلمين خشية احتمال تجدد انتشار الوسلم فيها
وتبرر لنفسها محاصرتهم على كل الصعدة السياوسيةحيث ل تتوفر لهم فرص تقلد مناصب عليا
والعسكرية حيث لتتوفر لهم فرص تقلد مناصب عسكرية عليا والثقافيةحيث تنتشر بينهم المية

والقتصادية حيث تنتشر بينهم البطالة  

تئاوسس اتحاد مسلمي رووسية بقيادة المام (خاتيب موكاداس تاتاروستان) بهدف1995وفي عام 
تطوير الفهم المتبادل بين مسلمي رووسية واورذودوكسيييها والدعوة لن يكون لتحاد مسلمي

 وتشكيل حزب وسياوسي،يعمل معPostcommunistرووسية ممثلين ( نواب) بمجلس الدوما الرووسي. 
رجال الدين الوسلمي للدفاع عن الحياة السياوسية والقتصادية والثقافية للمسلمين 

2004/2000 حكم اول مرة بين فلديمير بوتين الرئيس الحقوقي والقتصادي الدكتوروثانيا-
Spiridonovich حالياا) ابيهوسانت بطروسبورغ (لينينغراد في 1952) عام أكتوبر ( تشرين الولولد في
Putin وزوجته اليهوديه  1999/1911عاش بينMaria Ivanovna Shelomova  1998/ 1911عاشت بين

 وأدى خدمتهجامعة لنينغراد تخرج من كلية الحقوق من 1975وانجبا اولكا وفلديمير بوتين ,وفي عام  
عمل بالسفارة1990/1985.( كي جي بي ) وصار شيوعيا وبين الدولةالعسكرية في جهاز أمن 

السوفياتيةبالمانية الشرقية بقسم المخابرات وتعلم اللغة اللمانية وعندما عاد للتحاد السوفياتي
 صار رئيس لجنة1991 للشؤون وفي عام لينينغرادالذي تفكك وصار رووسية التحادية فعمل بجامعة 

 صار نائبا لرئيس1994 (لينينغراد وسابقا) وفي عام وسانت بطروسبورغ في بلدية التصالت الخارجية
 صارأمين1998في عام و صا نائبا لمدير الشؤون الدارية للرئيس يلتسن.1996حكومتها وفي عام 
 عينه الرئيس يلتسن رئيسا للوزراء  وبعيد اوستقالة الرئيس يلتس1999 أغسطسمجلس المن وفي 

مارس لوسباب صحية صار بوتين رئيسا للجمهورية بالوكالة وفي 1999 كانون الول / ديسمير 31في 
 2008 حتى عام 2004  مارس فاز بالنتخابات الرئاوسية لمدة اربع وسنوات وأعيد انتخابه في2000

2016/2012 و 2004/2000,,فلديمير بوتين حكم بين 
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/2008 في وسانت بطروسبرغ وحكم بين1965 وسبتمبر مواليد دميتري ميدفيديف وثالثا-الرئيس 
،ودعمه كلفلديمير بوتين أعلن عن ترشحه للرئاوسة بدعم من الرئيس 2007 ديسمبر,,ففي 2012

من حزب رووسية الموحدة،وحزب رووسية العادلة،وحزب المزارعين،وحزب القوة المدنية،وفاز بالجولة
 متقدماا على زعيم الحزب الشيوعي70 بنسبة/2008  مارسالنتخابية الولى التي أجريت في

غينادي زيوغانوف ورئيس الحزب الليبرالي الدمقراطي فلديمير جيرينوفسكي،ورئيس الحزب
 وصار رئيس ةزراؤه زميله بوتين2016/2012. وبين 2012  مايوالدمقراطي أندري بوغدانوف.وحكم حتى

2016/2008ثم صار ميديف بدوره رئيسا للوزراء مع زميله الرئيس بوتين بين 2012/2008بين 

 للصلب ودميترينوفوليبيتسك لليمين صاحب شركة فلديمير ليسين,•
 الوكراني لكرة القدم. شاختار دونيتسكميدفيديف صاحب نادي 

2014حيث أعيد انتخابه في مارس 2016/2012عودة الرئيس القيصر بوتين بين ورابعا -
ا .65.وتبين بانه حصل على  /88 رووسية التحادية تم العلن على انه فاز بنسبة / لجمهورية رئيسا

ان بوتين يحاول ان يكون وستالين الثاني حيث اتبعدميتري ميدفيديف,,فقط وصار رئيس وزراؤه زميله 
 بالقوة العسكرية (شبه جزر القرم2014وسياوسة ( الهيمنة على المناطق الحيوية ) واعاد في مارس 

فيجب أن ينسحب منها التي ضمها وقال عنه فيليب هاموندوزير) التي منحها خروشوف لوكرانية 
خارجية بريطانية بانه يتصرف (كطاغية) خاصة وهو يعلم بئانه ليمكن للوكرانيين هزيمة الجيش

 المتحضرة التي ل تتصرفالممالرووسي .فئاحتل جزئا من أراضيها .وهو ل يريد حل وسياوسيا.بخلف 
وقالاوكرانية الذين يفضلون النظمام لرووسية على هذا النحو حيث ل يزال يدعم النفصاليين بشرق 

هاموند،إن بلده ل تعتزم تسليح قوات كييف،و أيد تجديد العقوبات القتصادية التي تفرضها بعض
 التي تؤثر بشدة على القتصاد الرووسي بظل النخفاض الشديدبأوسعاررووسيةالتحاد الوروبي على 

النفط العالمية،وتأتي انتقادات وزير الخارجيةالبريطانيةهاموند بعد تصريح المستشارة اللمانية أنغيل
 على محاربةأوكرانيةميركل،بأن إروسال الوسلحةمن قبل بعضدول التحاد الوربي لمساعدة 

النفصاليين لن يحل الزمة مع رووسية مما أدى لنتقاد الرئيس المريكي اوباما للمواقف الوربية
المترددة بدعم اوكرانية عسكريا ,كما ان بوتين ولوسباب جغرافية واجتماعية ووسياوسية وحتى تاريخية

ابقى على علقات (متطورة نسبيا) مع ايران حيث لم يشارك بمحاصرتها اقتصاديا ووساعدها تقنيا
على تملك بعض النشطة العلمية الننوية التي تملكها رووسية ولزالت اكبرمشتري للوسلحة الرووسية
ليعادل بينها وبين السعودية اكبر مشتري للوسلحة المريكية وتوزع بهضها كل منها لحلفائها . فئايران
تسلح حزب ا ووسورية وبعض حوثي اليمن ومتمردي البحرين فيما تمول السعودية انصارها باليمن
وقوات وسمير جعجع بلبنان وتمنح مصر بعض المساعدات لتشري اوسلحة ,كما ان بوتين يعمل على
المحافظة على العلقات القتصادية والسياوسية بين بلده ووسورية التي تعتبر اهم دول بلد الشام
الربعة ( وسورية وبلنان والردن وفلسطين ) التي تعتبر بالنسبة لورذودكس رووسية ايظا البلد التي

ولد فيها السيد المسيح كا انها من المناطق التي كان يطلق عليها القياصرة الروس ( المياه الدافئة )
بغرب اوسية التي يطمحون الوصل لها وعدم تركها لنفوذ بعض الدول الوربية وخاصة ايطالية وفرنسة

 على امل ان يحقق بعض احلم رووسية1948وبريطانية ولذلك كان وستالين قد اعرف باوسرائيل عام 
بعد ان لحظ ميل قادة دولة اوسرائيل لكل من بريطانية وفرنسة1952ووسحب اعرافه منها عام 

ووسع علقاته مع بعض الدول1964/1954والوليات المتحدة ,كما ان الرئيس خروشيف حكم بين 
الوسلمية الفرواوسيوية  على قلة عدد الدول المستقلة منها بتلك الفترة ومنها وسورية التي اوستقلت

 وتطورت بعهد الرئيس برجنيف الذي وقع مع الرئيس السوري1954 واقام علقات معها منذ 1945عام 
حافظ الوسد على وجود قاعدة بحرية على شواطئ طرطوس السورية على البحر البيض واوستمر

الرئيس بشار بسياوسة والده بتطوير علقات بلده مع رووسية التحادية واوستجاب له بوتين اومحاربة
من يطلق عليم متمردي رووسية من المسلمين من شيشان وتتار وغيرهم خارج رووسيةوها هوبوتين
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9_2012
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%81%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/2012
https://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/2008
https://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/2007
https://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1965
https://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2_%D0%B8_%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%9B%D0%9C%D0%9A.jpg


يساهم عسكريا بدعم بشار الذي يواجه حربا تشارك بها عدة قوى معارضة اوستغلتها اوسرائيل
وافق2015 ايلول 30وفيوالردن وتركية والسعودية وفرنسةوالوليات المتحدة كل حسب مصالحه ,

 بإرسال قوات جويةبوتينأعضاء البرلمان الروسي بالجماع على قرار يسمح للرئيس فلديمير 
لسورية لدعم الرئيس بشار السد والتنسيق مع ايران التي لها نفوذ واسع فيها وفيروسية 
.العراق 

 اوستقبل بوتين الرئيس المصري الجنرال عبد الفتاح السيسي وقام هو2015 اغسطس 27 وفي  
بزيارة مصر ليكون ثاني رئيس بعد خروشوف يزورها كما ان اتفاق اوستيراد الغاز المسال لمصر من

ا رووسيةوسيكون خطوة هامة بحل بعض أزمات الطاقة فيها خاصة وأنه وسيتم بالوسلوب الذي كان متبعا
مع التحاد السوفييتي بدفع المستحقات بفائض السلع 

2015 الرئيسان الرووسي  بوتين و المصري  السيسي 

كما ان بوتين وبحكم يهوديته لمه وللنفوذ المالي والثقافي الذي يتمع به اليهود الروس داخل وخارج
 الرئيس غورباتشوف مع دولة1990رووسية فقد حافظ على العلقات الحسنة التي اقامها منذ عام 

وقام بزيارة لوسرائيل 1952اوسرائيل بعد قطيعة وسياوسية دامت منذ عام 

قال الرئيس بوتين للتلفزيون الرووسي بان مصلحة اوسرائيل العليا هي بقاء2013 حزيران 17وفي 
الوسد بالحكم لن وسقوطه يعني وصول متطرفين بسورية 

أعلن بوتين بأعقاب اوستقباله بمووسكو رئيس الوزراء الوسرائيلي بنيامين2013 تشرين ثاني 20وفي 
نتانياهو بأن رووسية وستقوم بتصميم جهازين فضائيين لحساب اوسرائيل. 

قرربوتين تعيين ألكسندر شيين الذي كان وسفيرافوق العادة بجمهورية تونسية منذ2015وفي تموز 
. وسفيرا بئاوسرائيل2011يناير/كانون الثاني عام 

 اوستقبل فلديمير بوتين بمووسكو رئيس الوزراء الوسرائيلي وناقشا الوضع في2015 وسبتمبر 12وفي 
اتفق على آلية لتنسيق العمال العسكرية بين البلدين لتجنب أي احتكاك طائراتهما فوق وسورية وسورية و

بوتين يستقبل نتاياهو بمووسكو ويطمئنه بان الطائرات الرووسية ل تتعرض للجواء الوسرائيلية ول لطيرانها فوق روسوية 

La الفولغامقاطعات نهر  يتوزع المسلمون بروسية بثلثة عشر جمهورية هي الياح-XXIVو
Volga  وتشوفاش وبشكيرية تتاروستانتقع ووسط رووسية،وتشمل وستة جمهوريات اوسلمية هي

 الشمالي تقع جنوب غربالقوقازومقاطعات . أورنبرغوماري يل وأودمورت) مع إقليم وموردوفية 
وستيةا  و وقبردين بلقارية وإنغوشية والشيشان داغستانروسة وتشمل سبع جمهوريات 

). ويبلغ إجمالي مسلمي روسية ثلثينوالديغة شركيسيةوكارتشييف  الشمالية-ألنيةو
 مليون كم17مليون مسلما منهم عشرة مليين موزعين عبرأصقاع روسيةالمكونة من 

 غربا مع سبعة عشر مليونا موزعين علىشرقا وفنلندة واليابانتمتد بين الصين 
الجمهوريات السلمية الثلثة عشر التي لزالت تابعة لروسية كما يلي

الجمهورية
عدد

السكان
نسبة

عدد المسلمينالمسلمين 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%BA%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%8A%D9%81_%D8%B4%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%BA%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%BA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%BA%D8%A7
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 شكالوفبجمهورية
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الف66750/مليون1ج.قردين-بلقارية

 قرتشايج
الف61500/.الف750الشركسية

65500-/الف750ج اديغةوسيبرية
مليين357/.مليون25

Les.السلم ببعض الدول الوربية عدى روسيةChapitre I1الفصل الثاني 
Morites Muslmanes dans certains Pays europeens

-على الرغم من ان معظم الدول الوربية الغربية ل تضع الدين او القومية او المذهب1
لتحديد هويات واسماء مواطنيها بل تكتفي باسم العئلة والسم الشخث ومكان وتاريخ

-le Zentralinstitut Islam-Archivالولدة والجنس ذكر / انثى غير االمعهد اللماني  
Deutschlandما يشبه الحصائات عن ( بعض مسلمي اوربة ) واشار2007جرى عام   ا 

بئان عدد مسلمي دول اوربة الجنوبية البلقانية بلغ سبع مليين بجمهوريات البانيةالتي
4.5 مليون مسامين  والبوسنة / الهرسك عدد سكانها كان 2مليون منهم 2.5كان سكانها 
 مليون منهم مليون1.5 مليين مسلمين وجمهورية كوسوفو كان سكانها 4مليون منه 

مسلما  وهم ليسو اعضائا فعليين ببين دول الوحدة الوربيةالذين بلغ عددهم حتى عام
 ثمانية وعشرون دولة2015

 مليونا وفي بقية دول اوربة25وان عددمسلمي دول اوربة الشرقية بما فيها روسية  
 مليونا موزعين كما يلي 28الوسطى والشمالية كانون 

 مليينوهم من مستعمراتها7 بحدود 2015 ) بينما عددهم عام LaFrance مليون في(  5.5
بئافريقية الشمالية والفربية والوسطى 

 ) معظمهم من دول شبه القارة الهندية ونيجيرية وبقيةLe  Royaume-Uniمليون في(3.5و
الدول السلمية التي خضعت لبريطانية 

 )الموحدةمعظمهم من تركية والبانية والبوسنة و فلسطين L'   Allemagneمليون في(3.5و
مليين في اسبانية اغلبهم من سكان شواطئ سبتة ومليلة وام ايلى وغيرها3والعراق و

 اضافة لمهاجرين من المغرب1492من الشواطئ المغربية التي تحتلها اسبانيةمنذ عام 
 معظمهم من اندونيسية Pays-Bas   مليون 2.5وخاصة وفلسطين و سورية 

http://www.strasbourg-europe.eu/pays-bas,14146,fr.html
http://www.strasbourg-europe.eu/allemagne,72225,fr.html
http://www.strasbourg-europe.eu/allemagne,72225,fr.html
http://www.strasbourg-europe.eu/royaume-uni,14347,fr.html
http://www.strasbourg-europe.eu/royaume-uni,14347,fr.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zentralinstitut_Islam-Archiv-Deutschland
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zentralinstitut_Islam-Archiv-Deutschland
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zentralinstitut_Islam-Archiv-Deutschland
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%8A_-_%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%8A_-_%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A7_(%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B4)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A7_(%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B4)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A7_(%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B4)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A7_(%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B4)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%88%D8%AF%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81_(%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AC)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81_(%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AC)


)اغلبهم من الصومال و ارتيرية وجيبوتي وليبية'Italie Lمليون في (1.5و

اغلبهم من موريتانية والمغرب وتيمور الشرقية احدى) Le Portugalومليون في (
المقاطعات الندونيسية 

 اغلبهم من المستعمرات البريطانية  )L' Irlandeومليون في( 

 ) الناطقة باللمانية ويئاتيها التراك واللبان والبوسنيونL' Autricheومليون في (
والكوسوفيين والبوسنيين والهرسك 

 معظمهم من تركية ومن اورذودوكس فلسطين لبنان وسورية )La Grèceومليون في( 

معظمهم من تركية وخاصة أالقبارصة التراك ) ومن اورثودوكس )La Chypreومليون في (
لبنان وسورية

واغلبهم من اصول تركية) La  Bulga  rieومليون في (

 ) اغلبهم من اصول تركية L' Hongri(eومليون في 

 ) اغلبهم من اصول تركية La Roumanieومليون في( 

غبهم من شمال افريقية ويقطنون بغالبيتهم بالمقاطعةالناطقةبالفرنسية )اLa  Belgiqueومليون في(

 اغلبهم من فلسطين و العراق ووسورية ومسلمي رووسية )La Suède (ومليون في

 )اغلبهم من البووسنة والهروسك وكووسوفو La Croatie (مليون في2/1و

اغلبهم من البووسنة والهروسك وكووسوفو  )La Slovénie(مليون في 2/1و

اغلبهم من مسلمي رووسية ) La  Pologneمليون في(2/1و

)اغلبهم من فلسطين ووسورية ومن مسلمي رووسية  Le Danemark (مليون في2/1و

اغلبهم من فلسطين وسورية والعراق و مسلمي روسية  ) La  Finlandeمليون في( 2/1و

 اغلبهم من العرب الناطقين بالفرنسية واصحاب الموال )Le Luxembourg (مليون في4/1و

 اغلبهم من ليبية )La Malte ( في4/1و

اغلبهم من مسلمي رووسية ) La Tchèque   مليون في(4/1و

) اغلبهم من مسلمي روسية La Slovaquie(مليون في 4/1و

 )اغلبهم من مسلمي رووسية L' Estonie( في 4/1

) اغلبهم من مسلمي رووسية L' Lettonie(مليون في 4/1و

) اغلبهم من مسلمي روسية La Lituanieمليون في (4/1و

http://www.strasbourg-europe.eu/lituanie,13812,fr.html
http://www.strasbourg-europe.eu/lituanie,13812,fr.html
http://www.strasbourg-europe.eu/lettonie,13782,fr.html
http://www.strasbourg-europe.eu/lettonie,13782,fr.html
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 هم2015-ان هذه العداد من المسلمين بئاوربة التي عدد سكانها حتى عام 11
مليون يمثلون الدين الثاني فيها غير انهم بئاغلبهم ل يزالون يتمسكون بتقاليد700

يسمونها (محافظة) غير انها ذات طابع رجعي ومتخلف ليس لها علقة بجوهر الدين
وبعيدة عن القيم التقدمية والتحررية القائمة على المساوات بين الناس كل الناس بغظ
النظرعن اديانهم وقومياتهم واجناسهم من ذكر وانثى مما يفقدهم فرص الندماج اكثر
بالمجتمعات الوربية والمساهمة بتطويرها وليس فقط النتفاع منهابشكل سلبي مما

يسهل للقوى الصهيونية والماسونية والرجعيات الوربيةان تعمل على تهميشهم وحصر
غالبية انشطتهم باعمال خدمية ثانوية بسيطة فيما يتحكمون هم بالحلقات المتقدمة

سياسيا واقتصاديا وثقافيا بحيث ل يرقى المواطن العربي من اصول عربية او مسلمة ل
لدرجة جنرال ول لباحث اكاديمي و للوزير او رئيس وزراء ال بحالت استثنائية جدا 

 مسلموا قارتي امريكةوكندة واسترالية L' Huitieme Partieالباب الثامن -



En Amerique السلم بقارة امريكة Chapitre Iالفصل الول -

-ان قارة امريكة الشمالية والجنوبية والووسطى ودول بحر الكاريبي تتكون من دولة كانت خاضعة1
لنفوذ اوسباني وبرتغالي وانكليزي وفرنسي وهولنديوبقيت خاضعة دينيا ولغويا كما موضح بالجدول 

Les Pays d' Amerique du Nord, du Sud ,du Centre, du Caraibes etdes Britanniques,
Hollandais, Francais ,Americains et les Departements Francais d'outre-mers  

• 
  CapitaleLes Pays et leur colonisateur 

The Valleyanglais : Anguilla
Saint-Jeananglais : Anguilla and Barbuda

Willemstad néerlandais : Curaçao

Amsterdamnéerlandais : Caribisch Nederland
Philipsburgnéerlandais : Sint-Maarten

Oranjestad néerlandais : Aruba

Nassauanglais : Bahamas
Bridgetownanglais : Barbados

Belmopananglais : Belize 
espagnol : Belice

Hamiltonanglais : Bermuda 
portugais : Bermuda

Ottawaanglais : Canada 
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  CapitaleLes Pays et leur colonisateur 
français : Canada

San Joséespagnol : Costa Rica
Havanaespagnol : Cuba
Roseauanglais : Dominica
San Salvadorespagnol : El Salvador
Washingtonanglais : United States
Nuuk  Copenhaguedanois : Grønland

Saint-Georges anglais : Grenada

Basse-Terre Parisfrançais : Guadeloupe

Guatemala espagnol : Guatemala

Port-au-Princefrançais : Haïti
Tegucigalpaespagnol : Honduras
George Townanglais : Cayman Islands
Parisfrançais : Île de la Passion
Washingtonanglais : Navasse Island
Cockburn Townanglais : Turks and Caicos Islands
Road Townanglais : British Virgin Islands

Charlotte Amalie
anglais : United States Virgin 
Islands

Kingstonanglais : Jamaica
Fort-de-France 
Paris

français : Martinique

Mexicoespagnol : México
Plymouthanglais : Montserrat
Managuaespagnol : Nicaragua
Panamaespagnol : Panamá

Washington anglais : Bajo nuevo bank

San Juanespagnol : Puerto Rico 
anglais : Puerto Rico

Santo Domingoespagnol : República Dominicana

Gustavia Paris français : Saint-Barthélemy

Basseterreanglais : Saint Kitts and Nevis

Castriesanglais : Saint Lucia--
Marigot Parisfrançais : Saint-Martin

 Saint-Pierre Parisfrançais : Saint-Pierre-et-Miquelon

Kingstown
anglais : Saint Vincent and the 
Grenadines

Washingtonanglais : Serranilla Bank

Port-d'Espagne anglais : Trinidad and Tobago

-جغرافيا تقسم قارة امريكة لربعة اقسام 11و

http://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Port-d'Espagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Washington_(district_de_Columbia)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kingstown
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Pierre_(Saint-Pierre-et-Miquelon)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Pierre_(Saint-Pierre-et-Miquelon)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marigot_(Saint-Martin)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marigot_(Saint-Martin)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Castries_(Sainte-Lucie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Basseterre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gustavia_(Saint-Barth%C3%A9lemy)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gustavia_(Saint-Barth%C3%A9lemy)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Espagnol
http://fr.wikipedia.org/wiki/Espagnol
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Domingue_(ville)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Espagnol
http://fr.wikipedia.org/wiki/Espagnol
http://fr.wikipedia.org/wiki/Espagnol
http://fr.wikipedia.org/wiki/Espagnol
http://fr.wikipedia.org/wiki/San_Juan_(Porto_Rico)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Washington_(district_de_Columbia)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Espagnol
http://fr.wikipedia.org/wiki/Espagnol
http://fr.wikipedia.org/wiki/Panama_(ville)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Espagnol
http://fr.wikipedia.org/wiki/Espagnol
http://fr.wikipedia.org/wiki/Managua
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plymouth_(Montserrat)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Espagnol
http://fr.wikipedia.org/wiki/Espagnol
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mexico
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fort-de-France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fort-de-France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kingston_(Jama%C3%AFque)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charlotte_Amalie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Road_Town
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cockburn_Town
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Washington_(district_de_Columbia)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
http://fr.wikipedia.org/wiki/George_Town_(%C3%AEles_Ca%C3%AFmans)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Espagnol
http://fr.wikipedia.org/wiki/Espagnol
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tegucigalpa
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Port-au-Prince
http://fr.wikipedia.org/wiki/Espagnol
http://fr.wikipedia.org/wiki/Espagnol
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guatemala_(ville)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Basse-Terre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Basse-Terre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Georges_(Grenade)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Danois
http://fr.wikipedia.org/wiki/Danois
http://fr.wikipedia.org/wiki/Copenhague
http://fr.wikipedia.org/wiki/Copenhague
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nuuk
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nuuk
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Washington_(district_de_Columbia)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Espagnol
http://fr.wikipedia.org/wiki/Espagnol
http://fr.wikipedia.org/wiki/San_Salvador_(Salvador)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roseau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Espagnol
http://fr.wikipedia.org/wiki/Espagnol
http://fr.wikipedia.org/wiki/Havana
http://fr.wikipedia.org/wiki/Espagnol
http://fr.wikipedia.org/wiki/Espagnol
http://fr.wikipedia.org/wiki/San_Jos%C3%A9_(Costa_Rica)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais


التي كوباوهي على المحيط الطلسي  جزر الكاريبي وقارة الجنوب شرق دول 16اول- 
 ولغتيهما اسبانيةجمهورية الدومينيكانوكانت اول دولة وصلها كريستوف كولومبوس ,

 من فرنسة بعد1803 ولغتها فرنسية وهي ثاني دولة استقلت عام هايتيوجمهورية 
 من انكلترة اضافة لدويلت صغيرة كانت1776الوليات المتحدة التي استقلت عام 

غريناداو دومينيكا وبربادوس والباهاماو أنتيجوا وبربودامستعمرات بريطانية وهي 
ترينيداد  وسانت فنسينت والجرينادينز وسانت لوسيا وسانت كيتس ونيفيس وجامايكاو

وتوباغو

-3-بارغواي و2-البرازيل ولغتها البرتغالية و1دولة بئامريكة الجنوبية وهي 12وثانيا-
-10-كولومبيةو9-الكوادور,و8-البيرو,و7-بوليفية و6-شيلي و5-الرجنتين و4الرغوايو
-سورينام الهولندبة السلمية اضافة الى غوايانة الفرنسية تقع12-غيانةو11فنزويلةو

شمال القارة على حدود سورينام والبرازيل 

هندوراس وغواتيمالة والسلفادورو ة  كووستاريكوهي جمهوريات  الووسطى ةأمريك دول7وثالثا-
 خليط من النكليزية والوسبانيةبنما  وكلها تتكلم الوسبانيةودياناتها المسحية الكاثوليكية ونيكاراغوةو

ولغتها انكليزية  بليزوديانتها الكاثولية والبروتستانتية و

مليون9,5ومساحتها : وكنداهي وهي اكبرهن حجما وثروات و دول في الشمال 3-ورابعا
منم70 كنا:و/من الشعوب الصلية بمنطقة 2منهم  /مليون نسمة35عدد سكان كم و

الولياتومن جنسيات أخرى.8 /وألمان  5فرنسية و/15اصول بريطانية وارلندية و/
 ولية متصلة بالضافة للسكا.أما ولية48 مليون كم وتتكون من 9:ومساحتها المتحدة

: يبلغ تعدادالمكسيكهاواي في المحيط الهادئ فل تقع في قارة أمريكا الشمالية.و
 مليون نسمة 100سكانهان 

-ان تاريخ المسلمون بالوليات المتحدة يعتبر قديما نسبيا لنه يرتبط مع بداية ذهاب111و-
 الذي يروى بانه هو نفسه كان يهوديا1492 عام Christof Colombousالبحارة السباني

قبل ان يصير مسيحيا ,,كما يشير 
La navigateur Espagnole qui\avait envoye  en 1492 par la Reine Izabella Christophe Colomb
etait  un Converso ou Marronos, cette a dir un juif converti au christainisme,  de la Catalogne

descendant de marins genois, voirF,Marttinelli, dans son ouvrage, l' Inquisition espagnole,
editions 1972, pp27et 291وعندما سافر بسفنه الشراعية الثلثة نينا وبنتا والقديسة مارية ,,

كان معه بعض البحارة والمرشدين العرب المسلمين الذين خبروا البحرلقرون طويلة كما
وزير خارجية الرئيس المريكي الجمهوري جورج بوش البن حكمColin Pawelاشارايظا  

2009/20001بين 

 كان أول مسلم وصل لمريكة هو (ايستفانكو اوف اذامورا )وهو مسلم بربري من1539-في عام IVو-
شمال افريقيه جاء مع المستكشف الوسباني (الفريز دي فاكا) لمقاطقتي أريزونا ونيو مكسيكو و لم

يعلن إوسلمه خوفا من ملحقه محاكم التفتيش الوسبانية ضد مسلمي شبه الجزيرة اليبريه بعد
 كوكلء1654خروج عرب الندلس منها.وسابقين بوقت طويل مجيئ بعض اليهود اليها منذ عام 

وووسطاء لتجار وصناعيين ومصرفيين انكليز وارلنديين وبدئوا يتوافدون تدريجيا مع النتشار البريطاني
العسكري وقبل ان تئاتي لحقا هجرات من المانية ورووسية وبولونية قبيل الحرب العالمية الثانية

وبدؤوا ينتشرون بالمؤوسسات المالية والعلمية والعلمية , 

 Aux Etats Unisالفصل الثاني-السلم بالوليات المتحدة 
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ومساحتها: كندا وهن -ان الوليات المتحدة  واحدة من ثلث دول ببشمال قارة امريكة الشمالية1
 كنا:و/من الشعوب الصلية بمنطقة 2منهم  /مليون نسمة35عدد سكان مليون كم و9,5
الولياتومن جنسيات أخرى. 8 /وألمان  5فرنسية و/15من اصول بريطانية وارلندية و/م70

 .أما وليةة ولية متصلة اضافة للسك48 مليون كم  وتتكون من 9مساحتها التي :المتحدة
القل مساحة:المكسيك وة الشمالية هاواي في المحيط الهادئ فل تقع في قارة أمريك

 مليون نسمة 100 منهما وثاني دولة بعد الوليات المتحدة بعدد السمان الذين يبلغون 

-في مطلع القرن السابع عشر عام بدئات( تجارة الرقيق من افريقية الغربية11و
 من عدد العبيد الذي تمت15والوسطى) شملت الكثير من مسلميها الذين شكلوا  /

المتاجرة بهم وجلبهم للوليات المتحدة من قبل تجار أسبان وبرتغالين وانجليز وفرنسين
Les premiers esclaves africains débarquent au début du XVII  e     siècle dans lesوهولنديين  

treize colonies anglaises d'Amérique du Nord شارك خمسةالف منهم1776/1774. وبين
On estime que 5 000 Africains ont combattu aux côtés desبحرب التحرير المريكية  

Américainset plusieurs d'entre eux furent affranchis.

كانت القوات البريطانية قد ( اشترت عشرة الف من السود وظمتهم1779-في عام 111و
En 1779, 10 000 Noirs ont rejoint  l’arméeلقواتها التي كانت تقاتل بالوليات المتحدة  

britanniqueومن أشهر العبيد المسلمين أيوب سليمان ديالو وبلل بن محمد بن علي,,
 واصبح إمام المسلمين الذين كانوا ثمانين شخصا1803الذي وصل لجزيره لسبيلو عام 

 صفحه والسينغالي عمر بن سعيد الذي تم13وكتب ما يسمى مستند بن علي من 
استيراده بالقرن التاسع عشر  

-بنهايه القرن الثامن عشر الميلدي اوستوطن مجموعه من المغاربه بجنوب مقاطعة كاليفورنية 1Vو

 العتراف باوستقلل1790/1757 قرر محمد الثالث وسلطان المغرب حكم بين 1778 عام -فيVو
الوليات المتحدةالثلثة عشرالمريكية نكاية باوسبانية التي كانت تضايقه وتزامن اعتراف المغرب مع

1804/1792 اعترف بهااحمد وسلطان عمان حكم بين 1804اعتراف فرنسة بها وفي عام 

 معاهده مع وسليمان1801/1797 بينJohn Adams وقع ثاني رئيس امريكي 1797في عام -VIو
مفادها ان الوليات المتحدة المريكية ليس لديها اتجاهات1822/1792وسلطان مراكش حكم بين 
عدائيه للدين الوسلمي.

) المسلم الوحيد Alexander Russell Webb كان( الكسندر راوسيل ويب1893في عام -VIIو
1887واعتنق السلم عام ببرلمان شيكاغو واول مسلم نائبا بئاحدى البرلمانات لدولة مسيحية 

 وتراسل و تواصل1891وعمل قنصل  للوليات المتحدة المريكية في مانيلة بالفلبين عام 
عبد ا عربمع بعض المسلمين فيها وفي الهند ,وممن تواصل معه البحار الحجازي 

الذي كانت له خطوط بحرية للشرق القصى وامريكة ووضع اسمه بسجل الشرف
بأرشيف النقل البحري بالوليات المتحدة .حيث سافر لمانيلة وقابل الكسندر ويب واتفقا

على إقامة وقف إسلمي بنيويورك وغيرها من الوليات المريكية  فئاستقال ويب من
عاصمة باكستان ودكن1948منصبه وعاد لنيويورك ومر بطريقه لحيدر آباد صارت منذ عام 

 قبل عودتهالسلمعاصمة بنغلدش) وألقى محاضرة مكتوبة عن 1971( صارت عام 
 الذي إنشئا مركزا إسلميا من ثلثة طوابق أحدها مسجداعبد ا عربلنيويورك ومعه 
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 )السلميوآخر للنشاط الجتماعي والثقافي وطابقا للسكن وأصدر مجلة (العالم 
الولياتب ا  عمر عبد كما إن الستاذ الدكتور السعودي السلموكتيبات أخرى عن 

  Alexander Russell Webbالمتحدة المريكية ألف كتابا  عن محمد الكسندر ويب 

 Alexander Russell Webb

الوليات المتحدةfتئاوسست (منظمة امه الوسلم) أكبر المنظمات الوسلمية 1903 عام -فيVIIIو
و جذبت العديد من السود الذين صار البيض شياطين لما ماروسوه)والس فرد محمد (المريكيةبرئاوسة 

م توفي الحاج ولس فريد محمد وتولي إبنه دين1934 عام وفيضدهم من اضطهاد طوال عده قرون..
محمد ذمام المور وقام بألغاء بعض شعارات الجماعة منهاإن الرجل البيض ليس شيطانا وأنما ظالما

وجشعا وقام بتغير اوسم المنظمة من أمه الوسلم للمجتمع المريكي للوسلم وصار لها اتباع كثيرون
 ألف عضو غير انها تعرضت لنشقاق قاده( لويس فاركان ) الذي أنشاء70 ب 1976قدر عددهم عام  

 ألف غير انها20منظمة تحمل نفس اوسم (أمة الوسلم ونفس المبادئ الثلثة وصار عدد اعضائها  
 مسيره مليونية و يوجه لمنظمة امة1984صارت ذات تئاثير كبير بمجتمعات السود حيث نظمت عام 

الوسلم نقدعلى انها تعادي المسيحيه البروتستانتية وحليفتها الصهيونية .

بدئات هجرات اوسلمية بسيطة من بعض الدو ل الوسلمية الخاضعة للدولة1840 في عام -IXو
العثمانية وكانت من  مصر وبلد الشام والجزائر وتونس ولبنان والبانية والبووسنة / هروسك  

 م قام مسلمون بووسنيون بولية شيكاغوا إنشاء (جماعه الهجرة ) ومدروسه1906 في عام -Xو
قرئانية بئاشراف الشيخ كمال ادفينش خريج جامعة الزهر بمصر

 م قام مهاجرون تتارمسلمون قادمين من رووسية بتئاوسيس جمعية إوسلمية1907 عام -فيXIو
بنيوريورك.

م قام مهاجرون البان بإنشاء أول مسجد بمقاطعة  بيدفورد 1915 عام -فيXIIو

 اوسس بعض مسلمو الهند بالوليات المتحدة المريكية مسجد الصديق 1921 عام -فيXI11و

م تم ترخيص أول مبني ليكون مسجدا بمدينة وسيدار رابيدز بوليه ايوا.1934 عام -فيX1Vو

 مليون بكل ولياتها الخمسين غير انهم3.5-ينتشر مسلموا الوليات المتحدة البالغ عددهم XVو
40/ يتركزون اكثر في كل من واشنطن وبووسطن وجنوب كاليفورنية ونسبهم العنصرية تتوزع بين .

 مسلمين افارقه اغلبهم30مسلمين اوسيويين قادمين من الهند وباكستان وأفغانستان وبنغلديش و/
 مسلمين5 مسلمين عرب ول يدخل بهذه النسبة العرب غير المسلمين و /15من افريقية الغربية .و/
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من مسلمي1من مسلمين تركية و/1 مسلمين من دول بحر الكاريبي و /3من اصول اوربية اوربية  و/
ايران  

 مسجدا400 – 350تنتشر المساجد وأماكن الصلةبمعظم أنحاء الوليات المتحدة ويتراوح بين -XVIو
 مسجدا بنيت على الطراز الوسلمي والبقية :عبارة عن أماكن صلة تتبع الطراز15ومصلى.منها 

الوسلمي وأقيمت بجهود ذاتية وهي مصليات تقيمها (جالية) .اضافة لماكن مخصصة لصلة الطلبة
المسلمين بببعض الجامعات الميركية وتشرف على هذه الماكن منظمة الطلب المسلمين بالوليات

 فرعاا بالوليات المتحدة وكندا.19المتحدة ولها 

المراكز الوسلمية ذات طبيعة ثقافية في واشنطن ونيويوركولوس انجلوس-كماتوجد بعض XVIIو
وهاميتون (ولية أيوا) وفولزجيرس (فرجينية)وولية جورجيا وديترويتوتوليدو (أوهايو) وألبوكيركي (نيو

l'American Jewishمكسيكو) و فلوريدة.غير انها كلها ل ترقى لنشاط اي مركز ثقافي صهيوني 
Committee و1906 تئاوسست عام  America_Israel Public Affairs Committee (AIPACالذي تئاوسس 

وصار يشكل لوبيا يساهم بروسم الخطوط العريظة وبشكل غير مباشر للسيسات القتصادية1951عام 
-une organisation proوالثقافية والعسكرية للوليات المتحدة ويعلن عن دعمه اللمحدود لوسرائيل  

israéliennو. l'UJC  United Jewish Communities  و199تئاوسس عامJFNA (Jewish Federations of
North America 2009 .تئاوسس عام

-كما توجد اربعمائة مدروسة اوسلمية ذات طبيعة ملئية وقرئانية وطقوس اوسلمية تنشط ايامXVIIIو
 تئاوسس بمدينة لوس انجلس معهد الدراوسات الوسلمية .كمعهد1975وفي عام السبت والحد 

الهلية) وهي لبنانية اكاديمي يمنح طلبه دبوما بالثفافة والحضارة الوسلمية ومدارس (الخت كلرة
لتعليم اللغة العربية.كما يتم تدريس اللغة العربية ببعض المدارس الحكومية التي يوجد فيها كثافة

 هجري تئاوسست بواشنطن ما تسمى الكاديمية1404م /1984وسكانية اوسلمية ,وفي عام م
الوسلمية السعودية  هدفها تعليم نشر الفكر الفكر الوهابي المتطرف والمتعصب بين مسلمي

الوليات المتحدة.

الف معظمهم من اصول افريقية ويشكلون /350- ان عدد المسلمون بالسجون المريكيةبحدود X1Xو
من عدد السجناء وان جرائمهم تتماثل مع فقرهم القتصادي والجتماعي حيث ان المسلمين25

 من16بشكل عام بئاوستثناء بعض تجار البترول والسلح الكثر فقراا ب الوليات المتحدة.و أن/ 
 ألف دولر أمريكي100 منهم لديه دخل أكثر من 10المسلمين لديهم شهاده جامعيه عليا و/

 من اليهود الذين يعتبرون بين مليونيرية ومليارديرية مثل الملياردين مردوخ 25بالمقارنة مع اكثر من /

كما ان السجناء المسلمون ليسوا وسراق ثروات او اوسرار علمية كما هو حال العدد القليل من
 Jonatanالسجناء اليهود بالوليات المتحدة مثل  اليهودي 

 مليون و يقل بقليل عن عدد3.5 بحدود 2014-يقدر عدد مسلمو الوليات المتحدة حتى عام XXو
يهوديها البالغين بحدود اربعة مليين وهم بتزايد بالوليات المتحدة التي تهوى لها عقول المتعلمين

وقلوب الفنانين واطماع السياوسيين واصحاب رؤوس الموال 

-بعض الرموز الوسلمية بالوليات المتحدة واغلبهم من الرياضيين والمغنين ورجال الدين وقليلXXIو
من المبدعين علميا
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XXIIكما ان مسلمي الوليات المتحدة ينتقدون وسياوسات غالبية حكوماتهم المنحازة بشكل كامل -
لوسرائيل وتجاهلهم للعرب الذين تعرضوا ويتعرضون لنواع من الضغوط القتصادية ( حصار اقتصادي

) وشن حروب ضد1978وعلمي كما هو ضد مصر بعهد عبد الناصر وضد ايران منذ قيام الجمهورية عام 
 وغزوها للعراق. غير انهم2001و احتللها لفغانستان عام 1991بعظهم مثل غزوها للصومال عام 

الذي تصدى للتصفية العنصرية التي قا2001/1993يقدرون موقف الرئيس الدمقراطي كلنتن حكم بين 
بها الصربيون ضد شع بالبووسنة والهروسك وكووسوفو ومواقف الرئيس الدمقراطي اوباما بين

2017/2009  
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Au Canada-السلم Chapitre I1Iالفصل الثالث 

I مع الوليات المتحدة و -كندةle Mexiqueتشكل قارة امريكة الشمالية على الرغم من ان 
Selon laالمكسيك يمكن اضافتها لدول امريكة الوسطى و الجنوبية طبقا للمم المتحدة

définition de l'ONUon peut ajouter le Mexique aux pays d' Amerique centale ou ceux du Sud

المحيط المتجمد الشمالي غربا و المحيط الهادئ شرقا إلى المحيط الطلسيوتمتد كندة من 
من الجنوب والشمال الغربيالوليات المتحدةشمال ولها حدود اطول مشتركة مع 

16  بعد روسية التي مساحتها من حيث المساحة مليون كمم وهي  الثاني 9.5ومساحتها  
 مليون كمم 9 مليون ككم و الصين 9الف كمم وتئاتي بعدهماالوليات المتحدة

.ويطلق عليهمالسكان الصليين-يوجد فيها منذ آلف السنين اقوام بشرية مختلفة من( 11و
Aboriginal 15 والوسيويين / 75موزعين كما يلي الوربيين / مليونا 37 ) ونفووسها الحاليون

1واخرين /1.5ومن امريكة اللتية /3 والفارقة /5  هم /.Aboriginalوالمواطنون الصليون 

-في أواخر القرن الخامس عشر بدأت الحملت  البرتغاليةوالوسبانية بامريكة الجنوبية والووسطى111و
1763/ 1756فيما توجهت الحملت البريطانية والفرنسية على طول وساحل المحيط الطلسي.وبين 

مستعمراتها بمقاطعة كندة) التي تنازلت بعدها فرنسة عن حرب السنوات السبعوقعت ما تسمى( 
امريكة الشماليةبقارة

 

 من بريطانية التي ركزت نفوذها على كندة التي1776 اوستقلل الوليات الثلثة عشرعام -بعيدIVو
وساهمت بالحرب العالمية الولى تحت العلم البريطاني 

إليزابيث الثانيةحيث الملكة  اوستقلت عن بريطانية مع بقائها تحت العلم البريطاني 1931في عام -Vو
 لغتان روسميتان على المستوىوالفرنسية النكليزية الكندية التي فيها اللغتين قائدة للدولة
 شاركت1944/1939 وبين والفرنكوفونية البريطانية دول الكومنولثفهي عضو بمنظمتي التحادي. 

بالحرب العالميةالثانية 

 كانت احدى الدول الواحدة والخمسين التي اوسست المم المتحدة 1945تشرين ثاني 9 -فيVIو

 لتقسيم فلسطين ومن11947 في تشرين اول 181 دولة صوتت على القرار 28وكانت واحدة من ال 
بين الدول التي اعترفت باوسرائيل 

 صارت عضوا مؤوسسا بحلف الطلسي1949وفي عام 

،حيث تمتلك اقتصاداا متنوعاا وتعتمد على موارد طبيعيةدول العالم تطورااتعد كندا واحدة من أكثر -VIIو 
وفيرة وهي ثامن دولة من حيت مستويات المعيشة  الكثر تقدما بالعالم وهي عضوه بعدت منظمات

ومنظمة التعاون والتنمية ومجموعة العشرين ومجموعة الثماني مجموعة الدول الصناعية السبعمنها 
 والبيك ومنظمة الدول المريكية ومنظمة التجارة العالمية القتصادية

  ويقصد بهمLes Turcos وردت اولى الشارات لوجوداوسلمي بكنده تحت اوسم1870-في عام VIIIو
478 كان عددهم 1921 مسلمو تركية حيث كانت الدولة العثمانية تهيمن على معظمهم وفي عام 

La première mention de l'existence de musulmans au Canada remonte aux années 1870mOnشخصا 
les appelait les Turcos, car ils étaient originaires des Pays dominés par L'Empire Ottoman.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D9%83%D9%88%D9%81%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%85%D9%86%D9%88%D9%84%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9
https://en.wikipedia.org/wiki/Aboriginal_peoples_in_Canada
https://en.wikipedia.org/wiki/Aboriginal_peoples_in_Canada
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mexique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mexique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mexique


 قررت كندة الغاء شرط الدين والعنصر من الهجرة لها 1934 عام-في 1Xو

 Quand le Canada a aboli les lois qui sélectionnaient les immigrants selon la religion et l'ethnie,

الف عام250و 1981الف عام 100و 1970الف عام 40فبدئا عدد المسلمون يتزيد فيها حيث وصل 
En 2015 leur nombre dépasse 750mille,dans l’ensemble du بعموم كندة. 2015الف عام 750و1990

Canada.واغلبهم l’Indo-Pakistanaisو Egyptiens و Palestiniens صار1991 عام وفي 1948 منذ عام
 لكثر من2015وصار عددهم عام Montréalالف بالعاصمة 41الف منهم 45عدد المسلمين بكندة 

الف بعدة مدن كندية 250

 La plupart d’entre les Musulmans  sont tenus par des Associations Islamiques qui s’organisent
généralement, à partir des Nationalités et de leures comounautesm,Sunnite ou Chiite

و لزالت كندة تستقبل المزيد من المسلمين العرب وغير العرب الذين يعانون اضطهادا وسياوسيا
 .le Canada reste une terre d’accueil pour des Musulmans mal traiten chez euxببلدانهم 

تستقبل المزيد من المسلمين الناطقين بالفرنسية Le Québec بدئات مقاطعة 1960-منذ عام Xو

 les immigrants francophones منهم,les Algériens و les Marocains و,les Tunisiens و les Libanaisو 
Les Syriens  اول جامع ومركز ثقافي بمدينتي 1965واوسسوا عام Québec ومدينة,Ville Saint-Laurent

 مما برر للرئيس2001 حيث جرى تفجير مؤوسسات نيويورك وواشنطن 2001 ايلول عام11-منذXIو
 بدئا تراجع2003 وغزو العراق في اذار 2001المريكي بوش البن غزو افغانستان في تشرين اول 

المسلمين بكندة التي انظمت للتحالف المريكي بئاعتبارها عضو ا مؤوسسا و فعال بحلف الطلسي 

 Après le 11 septembre2001, les musulmans se sont trouvés acculés au pied du mur au Canada.

مما نجحت به الصهيونية للصطفاف بجانب البروتستانتية واضهادالعرب والمسلمين وكئانهم بل
حضارة 

La Majorité chretienne canadien ete québécoise se réfère à une morale, à une culture dite faucement
( Judéochrétiennes.) Cela est particulièrement sensible lorsqu’on étudie l’histoire de la science et de

la culture :on passe de la Grèce à la Renaissance sans évoquer l’époque arabo-islamique.Les
Musulmans et les Arabes non Musulmans ne supportent pas d’entendre dire que l’Occident se

résume uniquement à la Bible et aux Grecs .Cette omission de l’apport de la civilisation islamique à
la Renaissance et à la civilisation mondiale les met sur la touche.Dans cette optique, il faudrait

revoir les livres d’histoire utilisés dans les écoles et changer l’attitude des institutions
d’enseignement québécoises qui ne donnent qu’une information minimaliste sur la Civilisation

Arabo-Islamique .// يلحظ Ali Daher est directeur de l'Académie Ibn Sina-Paris Les
Musulmans au Québec, 2003 

Les السلم بدول امريكة الجنوبيةوالوسطى Chapitre IVالفصل الرابع ,,
Minorites Musulmanes das Certains pays D;amerrique du Sud et de Craibie 



تعرضت بلدان قارتي امريكةالجنوبية والوسطى والشماليةللغزو من قبل1492-منذ عام 1
ثم الفرنسيين والهولنديين كما اشرنا1661البرتغاليين والسبان وتبعهم النكليز عام 

دولة استقلت كلها قبل الحرب العالميةالولى وهي كوبة وفنزويلة وكولومبية20-11و
 وGuatemalaوالكوادور والبيرو وبوليفية وبورغواء واورغواي وشيلي وهايتي والرجنتين و 

le Honduras و le Salvador و le Nicaragua و le Costa Ricaولغاتها اسبانية والبرازيل التي 
  التي لغتها انكليزيةودياناتها جميعا هي المسيحيةle Panamaلغتها برتغالية و جمهورية 

ذات غالبة كاثوليكية 

-كانت غالبيتها العظمى غالبيتها العظمى من بين الدول الثمانية والعشرين التي111و
 الخاص1947 لسنة 181ساهمت بالتصويت على قرار الجمعية العامة للمم المتحدة رقم 

1948بتقسيم فلسطين باستثناء كوبة التي صوتت ضده كما كانت كلها قد اعترفت عام 
بميلد دولة باسرائيل لنها دول ورثت كره السلممن مستعمريها السبقين وهم كل من

 لنهما كانت من12945البرتغال واسبانية اللتان لم تقبل بتئاسيس المم المتحدة عام 
الدول التي تحالفت مع موسوليني بايطالية وهتلر بالمانية

 

-ان المسلمين بكل دول امريكة الجنوبية والوسطى العشرين ل يتجاوز عددهمIVو
خمسة مليين نسمة ول زالوا مهمشين على الرغم من ان بعض اخوتهم العرب

المسيحيين من لبنان وسورية وصل بعظهم لمراكز قيادية بالدولة وخاصة بالرجنتين
ومنهم الكاثوليكي اللبناني الصل (كارلوس منعم) الذي صار رئيسا لجمهورية الرجنتين

غير انه اتهم بعمليات فساد ومتاجرة بالسلح لكرواتية وصربية التي كانت تقاتل
البوسنيين والهرسك والكوسوفيين غير ان محكمة بوينس ايرس عاصمة الرجنتين برئاته

مع سبعة عشر اخرين بعد محاكمات دامت ثلثة سنوات وصار عضو بمجلس الشيوخ
الرجنتيني 

Australie السلم بقارة ChapitreVلفصل الخامس –ا

http://fr.wikipedia.org/wiki/Panama
http://fr.wikipedia.org/wiki/Panama
http://fr.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
http://fr.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
http://fr.wikipedia.org/wiki/Salvador
http://fr.wikipedia.org/wiki/Salvador
http://fr.wikipedia.org/wiki/Honduras
http://fr.wikipedia.org/wiki/Honduras
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guatemala


وتربتها قليلة,ميل 2,942مليون كمم (7,618 -استرالية اصغر القارات الخمسة ومساحتها1
الخصوبة وفيها اراض صحراوية وشبه صحراوية واسعة وهي القارةالكثر جفافا بعد قارة
افريقية عدى مناطقها الجنوبية الشرقية والجنوبية ال غربية  ذات مناخ معتدل.ويكتظ بها

 كمم وهو من المعدلت القليلة عالميا1 /3السكان وتعتبر الكثافة السكانية 

 وصل لسواحلها الشرقية الغربية بعض الصياديين1788-قبل خضوعها للنكليز عام 11و
 الندونيسية Makassar ,une partie de l’Indonésieالمسلمين من مدينة 

des chameliers Afghans’Muslmans ont utilisé كما وصل بعض مناطقها بعض التجار الفغان 
leurs chameaux pour transporter des marchandises et des gens à travers les rudes déserts, non

pratiquables.

 خضعت لبريطانية وبقيت بعد استقللها كما هو حال كندة ظمن1901/1788-بين 111و
التاج البريطاني وساهمت بالحرب العالمية الولى تحت العلم البريطاني 

فبعيد اوستعمارها من قبل-فيما يتعلق بالئاسلم بئاسترالية فئانه ليس جديداعليها  IVو
1861النكليز جلبوا لها بعض الفلحين والعمال المسلمين من شبه القارة الهندية الذي بنوا عام

Marree,l’Australie-Méridionale على شاطى مدينة  Mosquéeجامعا 

-ساهممت بفاعلية بالحرب العالمية الثانية حيث خسرت الف من رجالها علىVو
شواطئ النورماندي ببحر الشمال لتحرير فرنسة 

 كانت احدى الدول الواحدةوالخمسين التي اسست المم المتحدة1945-وفي عام V1و
 الذي صدر في تشرين181واحدى الدول الثمانية والعشرين التي صوتت لصالح القرار 

 عن الجمعية العامة للمم المتحدة الخاص بتقسيم فلسطين واعترفت بميلد1947ثاني 
1948دولة اسرائيل في مايس

 هاجر لوستراليةثلثة اضعاف شعبها وزادت الهجرة اكثر بعدالحرب العالمية الولىبعد نهاية -V1Iو 
بدئا يصلها بعض المهاجرين المسلمين منهم الفلسطينيين1950ومنذ عام  .العالمية الثانية  الحرب 

 من وطنهم وعدد من اللبنانيين والندونيسيين واللبان والبووسنيين1948الذين ابعدوا منذ عام 
والفغان وغيرهم من المسلمين الذين يتعرضون لضطهاد وسياوسي واجتماعيالهروسك والكووسوفار 

بئاوطانهم

الف مهاجر.68وصلها 1998-في عام VIIIو

من الستراليين من المهاجرين وأكبر خمسة جماعات مهاجرين23,صار/2001-في IXو
.وباكستان واندونيسية والصين وفيتنام وايطاليةة  ونيوزيلند المملكة المتحدةهم من 

22 هم.2015وصار عدد نفوسها حسب تقديرات  الف مهاجر 170هاجرلها 2010 عام -فيXو
من .استراليين اصليين35مليون وهم قليلون جدا بالنسبة لمساحتها ويتكونون من /

 من تعداد3الف نسمة (أي/ 460 ) يقطنون مضيق توريس–وهم ويطلق عليهم (ألبورجيون
 وتنتشر ينهم المية والبطالة كما هو حال الهنود الحمر1976الف عام 116السكان) بعد أن كان 

 من المان و/4 و/سكوتلنديين من 5من ارلنديين و/10من انكليز و/30و/ بالوليات المتحدة 
 من الصين وفيتنام وعرب من افريقية واسية 10 من اغريق و/2 من ايطاليين و/4

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89


الف مسلم من دول افرو اوسيوية واوربية مما يعني750تظم اوسترالية اكثر من 2015 عام -حتىXIو
من مواطنيها واغلبهم يعملون بالخدمات مثل المطاعم واوسواق الخضار5انهم يشكلون حوالي /

واعمال يدوية وقليل منهم من يعمل بمجالت العلوم

XIIان استرالية وكندة والصين والهند من الدول التي توفر للشعوب العربية والسلمية -
من حاجاتها الغائية الساسية مثل الرز والشاي والمليس 40اكثرمن /



 عن الديان والسياسةConclutionالخلصة  

اول-الدين / الديان .مصطلحات ومفاهيم وسلوكيات وقناعات وافكار وعقائد (يرثها)
النسان بعد ولدته مثلما يرث اسمه ومكان وتاريخ ولدته ..اي ان يسجل ظمن دين معين

دون ان  يؤخذ رئايهلصغر عمره  فهو ليس له( خيار )باعتناق هذا الدين او ذلك ال بعد ان
يبلغ سن الرشد الطبيعي او القانوني ويكون عندها قد تعود عليها وتئالف معها وقلما

يغيرها ويبدلها لنها تصبح جزئا من عاداته وتقاليده وتصرفاته واخلقياته ,ومصطلح وتعبير
الديان قد يترادف مع (إليمان ) غير انه يختلف عنه بان( المتدين) يمارس طقوسا معينه
منهاالصلة والصوم وزيارة اماكن سميت مقدسة ويقرئاكتابا او كتبا سميت هيى الخرى

مقدسةومطالب دينيا واخلقيا ) ان يتعاطف ويتعاون مع غيره من الناس بما لديه من ثروة
عقلية وفكيرة ومالية تحت اسم الضريبة او الزكاة  او النذر او غيرها )  كما ان الديان التي

تتفق بالخطوط العامة التي تتطلب الخلق والصدق والنزاهة والنصاف والخلص
والتضحية وحب الناس غير انها تختلف حسب الزمان والبيئة الجغرافية الصحراوية

والبعض يرى انها طقوس واعتكاف ومناجاة وعبادات روحيةوالمحيطية والتطور العلمي والتقني ,
رومانسية والبعض الخر يرى بانها فلسفةحياتية ومتطلبات مادية ومعنويةيومية للتعامل مع المجتمع

والحياة ( اي بالنشاط القتصاديمن زراعة وصناعة وتجارة وعقود ومعاملت وزواج وطلق وتعليم وصحة
وخدمات ماء وكهرباء وطرق وجسور  وحرب ووسلم الخ  ,كمااختلفت اعداد معتنقيها حسب البيئة

الجغرافية فبعضها يزيد عن مليار ونصف ويعضها ليصل لمليون .

الصليب،ونجمة داود، والومبعض الرموز الدينية:من اليمين لليسار,,
. الخامدا،والنجمة البهائيةو أهيمسا الهلل والنجمة،و عجلة دارما،و التوري

Sous la Direction Nianian Smart, Atlas des Religions dans le Monde, titre original,Atlas of the
 Word's Religions ,Calmanand King LTd London, t. par Philippe Bonduel,, 2000, 240 pages 

وثانيا-كما ان اعتناق الدين الواحد لعدد من الشعوب لم يمنع من صراعاتها واقتتالها لختلفات بالرؤيا
فيما يسمى (المذاهب والمدارس الفكرية الجتهادية لكيفية تطبيقه ,منها الحروب بين الكاثوليك

الذين قاتلوا لقرون عديدة القباط والورذودوكس والبروتستانت والحروب بين بعض الشعب التي تديد
بالبوذية والحروب بين معتنقي المذاهب السنية والشيعية الوسلمية حيث ل زالت بعض اثارهذه وتلك

وثالثا-كما ان الشعوب التي لها لغة رئيسية وعنصر قومي رئيسي لم يمنعها ذلك من الصراع والقتال
ومنها صرعات وحروب الشعوب الجرمانية بالمانية ذاتها ومتفرعاتها بانكلترة وفرنسةومثلها الشعوب

السلفيةبدول البلقان والشعوب العربية 

) التي يطلق عليها وطنية /قومية حيوية والتي تختلط The Intersts/Les Interetsورابعا-ان( المصالح/
عادةبالسلطات الشخصية هي العامل الرئيس والمحرك للسياوسيات الدولية 

وخامسا-توجد معتقدات دينية بحيوانات او جماد منها
عبادة البقرة

 ,عبادة دينية لمليين بالهند وسيلن ومناطق اخرى

وعبادة النار,,معتقدات لبعض المناطق من ايران بمدن يزد وكرمان وشيراز وطهران وبالهند
من اصول فارسية وفي كراتشي بباكستان وفي بلخ بطاجكستان بباسية الوسطى

وارمينية والوليات المتحدة واسترالية ,

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%A9_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8F%D9%85_(%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Religious_syms.svg


وعبادة الشيطان

وعبادة الفروج,,التي جرت ولزالت بسببها الف الحروب وسالت ول زالت وستبقى تجري
لجلها انهار من الدماء منذ اقتتال الخوين قابيل وهابيل بشئان اختلفهما حول زواجهما
من (اختيهماالتوءمتين) لهما بسبب اختلف جمالهما مرورا بحرب السنوات العشرة بين

مدينتي سابرطة وطروادة بسسب السيدة (هيلين )بنت ملك تندار السبارطي التي
تزوجت من مينيلس ثم هربت مع بارس لمدينة طروادة التي احتلها السبارطيون قبل

 وامير مقاطعة ويلز وطليقة1961اعادة هيلين و اغتيال الميرة البريطانية (دايانة) مواليد
لبريطاني شارلمير مقاطعة الغال الذي خانها وتزوج من صديقته السابقة (كاملة) فخانته

دايانة بدورها مع عدة رجال كان منهم طبيب القلب الباكستاني الصل واخرهم مصري
الصل وهودوري بن الملياردير محمد الفايد وحملت منه و اغتيل معها وهي بحملهافي

 بحادث سيارة مدبر داخل احد انفاق مدينة باريس 1997اب 31

,,نموذجان من بين مئات للعضو النثوي
ووسادوسا-في القرنين العشرين والحادي والعشرين الذي بلغ فيه التطور العلمي والتقني مراحل 

متطورة ظهرت اعتقادات وقناعات وديانات جديدة بعددمن الدول المتقدمة و المئتاخرة منها ,
 في1944( جورج لوكاس)مواليد عام .(دين جيديز:)الذي اوستلهم من المخرج والمنتج المريكي 1

 )Star Warsفيلم (حرب النجوم 1978موديستو،بكاليفورنية الذي اخرج وانتج عدة افلم منها في عام 
الذي يوحي بان (القوة) اي التفوق القتصادي و العلمي والتقني هي الطاقات التي تبقي الكون

ا من حولنا وتسري بين كل ذرات جميع المواد و(جيديز ) ول تحتوي على عقيدة أو قوانين متماوسكا
محددة وتمزج بين ديانتي الطاوية والبوذية ورمزها 

ين جيديز ,,رمز د

 كان (جورج كينج )يجلس وحده بشقته بأحدى ضواحي1954في عام :دين إيثارايس-2و
وبدأ ينشر افكاره بين يجب أن تعد نفسك  لكي تكون صوت برلمان الكواكب) (قاللندن و

مريدهم ممن اطلق عليهم (أوساتذة وعباقرة الكون واليوجا) لجلب التوازن للعالم على ان
يكونوا مؤمنين ب(المسيح وبوذا وكريشنا) لكي يخبرو الناس بأن المخلوقات الفضائية التي

 وساعات…4 قبل حدوثها ب 1986أخبرتهم بالكارثة التي حلت بمفاعل تشيرنوبل برووسية عام 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
http://www.thaqafnafsak.com/wp-content/uploads/%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9%D8%8C-%D8%AB%D9%82%D9%81-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%83-6.jpg
http://www.thaqafnafsak.com/wp-content/uploads/%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9%D8%8C-%D8%AB%D9%82%D9%81-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%83-7.jpg


.التي( يدعي ويزعم ) الفرنسي ( بريتس) وسائق وسباق وسيارات بأن-ديانة ./ حركةالرايالية3و
المخلوقات الفضائية تحدثت له( وحيا) ولقبته بئاوسم رايل وطلبت منه ان ينشئ علقة وطيدة بين

البشر والمخلوقات الفضائيةوالذين يتبعون مذهبه يؤمنونليس بمووسى ولبمحمد بل بالمسيح وبوذا
 المعروفةكنيسة يسوع المسيح لقديسي اليام الخيرةوكونفوشيوس وجوزيف وسميث مؤوسس 

لد عام المورمونبئاوسم( كنيسة   المريكية.وقلتل وسنةالوليات المتحدة بولية فيرمونت في 1805.) ول
 المرمون نبيا كما يؤمنون بأن البشر تم تصنيعهم بمصانعكنيسة ويعتبره أعضاء إلينوي بولية 1844

 و2025المخلوقات الفضائية ومن حمضها النووي وان المخلوقات الفضائية وسوف تهبط في القدس عام 
وسوف يكون الراياليين الروسل وحلقة الوصل بينها وبين بني البشر

 أقتل نفسك لكيظهر بمدينة بووسطن بالوليات المتحدة. ويعتمد على فكرة (.-معتقد أوثاناوسيا:4و
 اتوازنه ول يقر بافكار الخلق والقيم الروحية التي يسمونها برجوازية  تحافظ على الكوكب) ,ليعاد

في اليابان على يدي السيدة ( يوكو تشينو ) ومستوحات كما1977 نشأت عام -حركة / ديانة بانا:5و
تدعي من نصوص مسيحية وبوذيةوهندووسية وليس من التوراة ول من القرئان وهدفها تعريف الناس

(بمخاطر الموجات الكهرومغناطيسيةالتي هي من المؤامرات  لتدميرالبشر من قبل الشيوعيين لذلك
يلبس أتباعها الرداء البيض والكمامات التي تحميهم من مخاطرالموجات الشريرة 

 

-ديانة وسكان قرية بجزيرة (فانواتو )الخاضعة لبريطانية ويعتقدون بان المير فيليب زوج اليزابيث6و
هو الله.ويعتقدون بأن أحد كهنتهم القدماء تكهن بأن جزيرتهم وسيزورها إبن الجبل وروح البحارالثانية :

وهو رجل أبيض متزوج من إمرأة قوية وغنية 

,,,,

 .فهي ممارسات واجرائات يومية تتطلبهاLa Politiqueوسابعا-فيما يتعلق بالسياسة 
( الجماعة الحضرية المدنية) وظرورة استمرارية وتقدم الحياة وهي ليست فلسفة
وممارسة فرديةفقط  كما هو حال الفكر الديني واليمان الروحي .بل تظهر الحاجة

للسياسة خاصة وبشكل اكثر عندما التعامل مع الخر حيث ستظهر الحاجة (للوحدة اي
القوة الجامعة) باشكالها المختلفة من تعاضد وتضامن وتشارك وتئالف وتحديد وتمييز فعل

ودور وواجب وحق كل من ساهم وشارك بشكل بماشر او غير مباشر بفعل ونشاط
اجتماعي وزراعي وصناعي وخدمي وسياسي الخ وقد اشار لها اللف من المفكرين

والنبياء ورجالت الحكم من فراعنة وكسروات واباطرة وخلفاء ورؤساء وامراء كل حسب
ظرفه الجغرافي والتاريخي ومتطلباتهالقتصادية والجتماعية والعسكرية والسياسية ,

قم322/ 384 عاش بين Aristoteومن بين ابرز من كتب عنها بشكل محددهو المقدوني 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD_%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9
http://www.thaqafnafsak.com/wp-content/uploads/%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9%D8%8C-%D8%AB%D9%82%D9%81-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%83-3.jpg
http://www.thaqafnafsak.com/wp-content/uploads/%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9%D8%8C-%D8%AB%D9%82%D9%81-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%83-4.jpg
http://www.thaqafnafsak.com/wp-content/uploads/%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9%D8%8C-%D8%AB%D9%82%D9%81-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%83-2.jpg
http://www.thaqafnafsak.com/wp-content/uploads/%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9%D8%8C-%D8%AB%D9%82%D9%81-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%83-9.jpg
http://www.thaqafnafsak.com/wp-content/uploads/%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9%D8%8C-%D8%AB%D9%82%D9%81-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%83-1.jpg


الوسكندر الكبر ومعلم أفلطونالمفكر المقدوني الذي ولد بمدينة اسطاغيرا وهو من تلميذ 
Les Politiques والحياء والحيوان والدب والموسيقى وكتب كتاب  الفيزياءوكتب بمجالت 

السياسات  التي قال فيها وعنها  علمتني السياسة أن أفعل واعمل الفضل طوعا دون
أوامرمن الخرين وخوفا من القانون وان الفقر والجوع يولد الجريمة والثورة التي تصبح
مشروعة ضد الطغاة والمستبدين وعندما يدرك ويعي النسان معناه صار مسؤول عن

من لم ينفعه العلم ل يأمن ضرر الجهل ولبد أن يكون النسان علىافعاله واعماله تجاه الخرين و
علم خاص به لكي يبدع ويطور ما يعمله لن العمل الكامل له مقدمة وووسط ونهاية  والدوستور هو
ليس كتابا وسماويا بل هو رغبة وموافقة على تقسيم مناصب الحكم بالمدينة .والدمقراطية هي

مشاركة المحتاجين ( الفقراء ) مع الغنياء لن الكرامة ليست مفاخرا بل علما ومعرفة ومن ليستطيع
العيش بمجتمع فهو إما حيوان أو إله.والحاكم الصالح من يتعلم علم من عبر التاريخ ومان يحجم
شهواته وينتصر عليها يستطيع ان يهزم أعداءه،لن أصعب انتصار هو انتصار على الذات والمارة

والدولة والمدينة العظيمة بالقوة والعلم اقوى من مثيلتها الكثيرة السكان اي ان اروسطو دعا لحكم
رشيد وعقلني ومثالي يقوم على العدل والمساوات ويدين كل ما عداه لن العدل والحرات العامة

 من الشعب وهي4/3 او 75ومشاركة الغلبية العظمى ا ي/وتداول / تناوب السلطة 
السياسة المثلى

La Pollitiqueقم هو الخر كتابا بعنوان348/428ثيني فلطون عاش بين كما كتب ال
ولم تطبق الدمقراطية بعهدي ارسطو وفلطون ال على نخب محدودة من الشعب ولفترة 

محدودة ولم يكن غالبية جمورييرومة وقناصلتها واباطرتها دمقراطيين

كتابا1198/1126 عاش بين Averoseيلسوف القرطبي المراكشي ابن ارشد كما ان الف
 تحدث فيه عن ان الفكر والعلم يوصلنL' Intelegence et la Penseeبعنوان الذكاء والفكر 

للحقيقة ويحققان العدالةالجتماعية  

 وهي ثاني وثيقة عن الحريات تمMagna Carta تم توقيع الوثيقة المسماة 1215وفي عام 
 وقعها الملك البريطاني هنري الول حكم بين1100توقيعها في بريطانية حيث كانت الولى عام 

 وحكمJean Sans terre توفرض على الملك  وثيقةفيما كانت الماجنا كارتا أول  1135/1100
)،للحد من نفوذه وحماية امتيازاتهمالبارونات من قبل مجموعة من( 2016/1199بين 

لدستور غير المكتوب لكل من مقاطعتياقانونيا ،ول يزال ثلثة من بنود ها تشكل جزءا من 
حيث صارت بريطانية اقدم دولة دمقراطية معاصرة وتبعتها ارلندة والولياتوويلز انكلترة 

 وبدرجات متفاوتة بدول اوربة الشمالية ( فنلندة والسويد1776المتحدة بعيد استللها عام 
والنرويج والدانيمارك وبدرجات اقل في استونية وليتوانية وليتونية ) وبعض دول اوربة

الغربية منها فرنسة والمانية وايطالية وهولندة وبلجيكة ولوكمسبورغ  )فيما تنتعش
الدمقراطية بمستويات مختلفة بين دول اوربية جنوبية / بلقانية  ذات الغالبية السلمية

وهي جمهوريات البانية والبوسنة/ الهرسك وكوسوف 

مكتب  كتابا بعنوان معالجة1677/1632 عاش بين Spinozaيلسوف الهولندي كما ان الف
 Traite Politiqueسياسية 

Le كتب كتابا بعنوان العقد الجتماعي 1778/1712 عاش بين J J Rousseauوالفرنسي 
Contrat Socailبين المواطنين والمسؤولين عن خدمتهم 

 
ما ان( الحكم الرشيد الدمقراطي) لم يبق حكرا على دول اوربية لن بعض الدولك

الوربية ومنها اكبرها جغرافيا وهي روسية لم تعرف الدمقراطية الصحيحة ل بعهد روسية
 وحل محله النظام السوفييت ي الشيوعي ذو الحزب1917القياصره الذي انتهى عام 

 ولم تطبق روسية التحادية الدمقراطية على1990الواحد الذي انتهى هو ايظا عام 
الرغم من اقرارها بالتعددية الحزبية .وانتشرت الدمقراطية ببعض دول اسية ومنها

 حيث الغى مصطفى كمال الخلفة واقر التعددية1923(الجمهورية التركية) منذ عام 
الحزبية والسياسية وتبعتها (اليابان) بعد ان القى عليها الرئيس المريكي ترومان قنبلتين

ذريتين واستسلمت وجاء المبراطور ( الله ) هيرو هيتو بنفسه لمقر الحاكم المركي
 فئانهارت قدسيته وتحجمت صلحياته المطلقة وتشكلت اولىMac Artherالجنرال 

الحكومات ذات طبيعة مدنية متعددة التجاهات باليابان التي صارت دولة دمقراطية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86


 الهند ومن بعده وماليزية 1947 اندونيسية وفي عام 1946وتبعتها عام 

 تتمتع بنوع من1848/1805وفي افريقية ,,كانت مصر منذ عهد محمد علي باشا بين 
الحكم الرشيد وسبقتها (دولة جنوب افريقية) التي كانت دمقراطيتها تشبه دمقراطية

اثينة حيث تعتمد فقط على البيض النكليز والفرنسيين والهولنديين واللمان الذين
 فيما بقيت شعوب دولة جنوب افريقية محرومة من الحريات15يشكلون بمجموعهم /

 حيث تم اطلق سراح1990 العنصر ي والديني حتى عام Aparthideوتعاني من التمييز 
بطلها نلسن مندل الذي اقر الدمقراطية للجميع 

وفيما يتعلق بالدول العربية او ذات غالبية عربية والسلمية او ذات غالبية كبيرة او صغيرة
اسلميةوعلى الرغم من انها ورثية جغرافيا وحضاريا اديان ومعتقدات اخناتون فرعون
مصر وابراهيم الحراني وموسى السامي ويوسف السامي ومحمد السامي  وكتابات

السومريين والفينيقيين وقانون حمورابي غير انها بقيت حتى الن بعيدة كثيرا عن الحريات
وعن الدمقراطية وتعرضت غالبيتها العظمى لنفوذ سياسي من دول غير اسلمية  وهي  

دولتان عربيتان مستقلتان هما   كانت فقط 1932/1918-بين 1
لتي تقع جنوب شرق شبه جزيرة العرب كانت تحكم من قبل-مملكةاليمن الشمالي ا1

1962 حتى قيام الجمهورية عام 897السللة الزيدية نسبة لزيد بن على بن الحسين منذ
 وبقيت مملكة منعزلة وصارت1967 /1829حيث كان جنوبه محتل من قبل بريطانية بين 

واحد الدول1945 وعضو مؤسس بالجامعة العربية باذار 1939 /1920عضوة بعصبة المم
ومن الدول الت ياعترضت1945المؤسسة الواحد والخمسين للمم المتحدة في ايلول 

1948مايس15وانشاء دولة اسرائيل في 1947لسنة 181على قرار تقسيم فلسطين 
ولم يكن فيها احزاب سياسية معترف بها على الرغم من وجود حركات سرية قومية

واسلمية وماركسية 
 
 و تقع شمال شرق الحجاز بئاتجاه العراق و1924 ا تئاسست عام Nedjd-مملكة نجد 2و

 التي تظم مكة حيث الكعبة و(المدينة )هي مركز ومقر الدولة العربيةHedjazمقاطعة 
والسلمية الولى التي حكم فيها محمد  وابي بكر وعمر وعثمان والف من الصحابة

والتابعين ومدينة (الطائف ) هي مركز قبائل ثقيف وكانت منذ الخلفة الموية تتمتع بنوع
من الحكم اللمركزي للسللة المحدية من بنات محمد واولد علي وهم من يطلق عليه

Les Hachémites 1856 الذين كان اخر امرائهم الشريف حسين بن علي مواليد مكة عام
 البدوية من قبيلة شمرLa Famille de Séoudلصالح ظهور عائلة  1931وتوفي بالقدس عام 

التي تنتشر على الحدود العراقية والردنية الجنوبية وشمال مقاطعة Tuwaiqueطوقة 
Nedjd وظهورهم على المسرح السياسي1765/ 1764 برئاسة محمد بن سعود بين 

1953و/ 1902 على يدي عبد العزيز ال سعود عاش بين 1902بدعم من بريطانية منذعام 
وفرضته بريطانية على معظم صحراء نجد وفضلته على الشريف حسين امير / ملك

 ليعلن عن نفسه ملكا لنجد والحجاز ثم1924الحجاز حيث سهلت له احتللها منذ عام 
اصبحت مملكة عائلية باسم المملكة العربية السعودية وصارت عضوا بعصبة المم

واحد الدول المؤسسة الواحد1945 وعضوا مؤسسا بالجامعة العربية باذار 1939/1920
ومن الدول الثلثة عشر بما فيهن اليمن اللواتي1945والخمسين للمم المتحدةبايلول 

مايس15وانشاء دولة اسرائيل في 1947لسنة 181اعترضن على قرار تسيم فلسطين 
 ,ولم يكن فيها ول باليمن احزاب سياسية معترف بها على الرغم من وجود حركات1948

سرية قومية واسلمية وماركسية /انظر المحور الول الفصل الول

كان هناك ثلثة دول اسلمية مستقلة هي 1945/1920-بين 11و
واحد العضاء المؤسسين1930 /1920-جمهورية تركية احد اعضاء عصبة المم بين 1

لمنظمة المم المتحدة ومن الدول العشر اللواتي غبن  عند التصويت على قرار تقسيم
1948مايس15وانشاء دولة اسرائيل في 1947لسنة 181فلسطين 

 مملكة ايران احد اعضاء عصبة المم بين1932-مملكة بلد فارس التي سميت عام 2و



واحد العضاء المؤسين لمنظمة المم المتحدة ومن الدول الثلثة عشر1939/1920
 وانشاء دولة اسرائيل في1947لسنة 181اللواتي اعترضن على قرار تسيم فلسطين 

 لجمهورية 1979وتحولت عام 1948مايس15

واحد العضاء المؤسين1939 /1920-مملكة افغانستان احد اعضاء عصبة المم بين 3و
لمنظمة المم المتحدة ومن الدول الثلثة عشر اللواتي اعترضن على قرار تسيم

1979وتحولت عام 1948مايس15 وانشاء دولة اسرائيل في1947لسنة 181فلسطين 
1979لجمهوريةو تحولت لجمهورية عام 

 وهو1823 قد دعا عام 1848/ 1805 مصر كان الجنرال محمد علي حكم بين -في111و-
1825/1821 حكم بين Monroeنفس العام الدي اطلق فيه الرئيس المريكي الخامس

ندائه (امريكة للمريكيين) ودعا محمد للمركزية داخل الدولة العثمانية والعمل لوحدة
عربية داخل الدولة العثمانية.غير ان بريطانية وفرنسة وروسية تعاونوا مع الدولة

العثمانية للوقوف ضد مشروعه الوحدوي العروبي وحطمو اسطول الذي كان يقوده ولده
 خضعت مصر والسودان لبريطانية واستقلتا عام 1882 الول.وفي عام ابراهيم كمااشرنا

1932 تحت اسم مملكة مصر والسودان وصارت عضوة بمنظمة عصبة المم بين1932
1945 وعضوا مؤسسا مع ستة دول عربيةاخرى جامعة الدول العربية في اذار 1939

وصارت مقرا لها وعضوا مؤسسا بمنظمة المم المتحدة حكمتها سللة الخديوي حتى عام
 1956حيث صارت مصر جمهورية واستقلت عنها السودان توافقيا عام 1952

/1932 وصار مملكةوعضوابعصبة المم بين1932 /1917والعراق خضع للنكليز بين 
1945واحد الدول العربية السبعة المؤسسة لجامعة الدول العربية في ايلول   1939

 صار جمهورية1958تموز عام 14 وفي  1945ومؤسسا بالمم المتحدة في ايلول 

1920-الجمهورية السورية خضعت لفرنسة بين1 استقلت كل من 1945-في عام IVو
-المملكة3 و1945/1920-الجمهورية اللبنانية خضعت لفرنسة ايظابين 2/ و1945

م1945/1917الردنية خضعت لبريطانية بين 

 وقبل ميلد المم المتحدة بستة اشهر وبدعم وبتشجيع من1945 اذار من22-فيVو
بريطانية وفرنسة تشكلت منظمة جامعة الدول العربيةمن الدول السبعة التي كانت

اليمن الزيدية ومملكة نجد والحجاز الوهابية والمملكة العراقية مملكة مستقلة وهي
الهاشميةالحنفية والمملكة الردنية الهاشمية الحنفية والجمهورية السوريةالشافعية

والجمهورية اللبنانية المتعددة الديان ومملكة مصر والسودانالشافعية  التي استقبلت
 خمسة عشر دولة عربية اخرى2013الجامعة بعاصمتها وانظمت اليها تباعاحتى الن 

 لجمهورية وجمهورية السودان عام1969 التي تحولت عام 1953هي المملمة الليبة عام 
م ومملكة المغرب2010ولم ينحسم وضع السودان الجنوبي التي انفصلت عام 1956

 وكل1962وجمهورية الجزائر عام 1961 وامارة الكويت عام 1958وجمهورية تونس عام 
1971من مملكة البحرين ومشيخة قطر وامارة المارات المتحدة و سلطنة عمان عام 

 وجيبوتي عام1966وفلسطين عام 1974 والصومال عام 1973وجمهورية موريتانية عام 
م اي ان الجامعة العربية تظم حتى الن اثنين وعشرين دولة هي1993 وجزر القمر1977

اثنا عشر دولة من اسية هي اليمن والسعودية والعراق وسورية ولبنان وفلسطين
والردن والكويت ومسقط والبحرين وقطر والمارات وتسعة دول من افريقية هي مصر

وليبية والسودان وتونس والمغرب وموريتانية والجزائر وتشادوالصومال وجيبوتي بالضافة
لدولة جزر القمر 

اعضاء بمنظمة الوبك وثمانيةامعة العربية سبعة دول افرو اسيوية ومن بين اعضاء الج
تمر السلمي منها بمنظمة الوحدة الفريقية وكلها اعضاء بالمؤ

ومساحات الدول العربية الفرو اسيوية مجتمعة سبعة عشر مليون كم وهي اكبر
مليون450مساحة بالعالم بما فيها روسية التحادية بصحرائها الثلجية وسكانها حوالي 

 من المسلمين وتتوافر فيها صفاة اجتماعية وثقافية وتاريخية85 من العرب و /75فيهم /
ان تكون مثلامعة العربية وكان يمكن لدول الجلم تتوفر بئاية منظمة اقليمية اخرى 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1953


الوليات المتحدةليات والمقاطعات الصينية او الهندية او الفدرالية الروسية او الو
المريكية او الكندية او السترالية او البرازيلية اودول الوحدة الوربية التي بدئات باتفاقية

 بستة دول فقط وهي ايطالية وفرنسة وهولندة وبلجيكة ولولكسبورغ1957روما لعام 
وسارت بخطى متصاعدة نحو التقارب المالي و السياسي و العسكري فاصبحت الن

جية ووزارة خارEuroتظم سبعة وعشرين دولة قابلة للزيادة وخلقوا عملة واحدة هي 
 مقرهب روكسلParlement Européenوبرلمان موحدواحدة وتخطيط عسكري مركزي واحد 

/بلجيكة يضم نائب واحد عن كل مليون مواطن اي ان كل دولة يكون عدد نوابها بحسب
عدد سكانها وتكون مساهمتها المالية بحسب نسبة دخلها القومي السنوي كما شكلوا

قيادة عسكرية واحدة رديفة لحلف الطلسي ,
غير ان الجامعة العربية بقيت مؤسسة او منظمة ضعيفة بئاتخاذ القرارات لن نظامها

الداخلي يتطلب (الجماع) باتخاذ وتنفيذ القرارات الرئيسية وهو ما يصعب حصوله حتى
بالعائلة الواحدة او الدولة الواحدة والبرلمان الواحد اذا كانت هناك حرية لبداء الرئا .

كماان (قاعدة الجماع )التي يصعب حصولها ال بالقرارات المصيرية تتنافي مع قواعد
ومبادئ الدمقراطية القائمة على فكرة وقاعدة التعددية وفكرية الكثرية المطلقة اي

زائد واحد او النسبية ,كما ان قرارات الجامعة ل تكون ملزمة لعدم وجود اليات لمتابعة50
تنفيذها ..لذلك تحولت الجامعة العربية لما يشبه نادي او ملتقى او معهداو مظيف لتبادل

الفاعلية بمعالجةالراء غير الملزمة وليس مؤسسة تخطيط وتنفيذ .فصارت عديمة 
القضايا السياسية العالقة بين الدول العربية او داخل كل دولة بما فيها قضية فلسطين

التي صارت قميص عثمان بالنسبة للحكام العرب الذين يقمعون ويجوعون شعوبهم
بئاسم كل شئ من اجل المعركة التي خسروها حتى الن ليس فقط عسكريا بل

وسياسيا لنهم ليجيدون فن الستفادة من كل الطاقات واهمها الطاقات البشبرية التي
 مثلDes Pactesاحلف دخلت ببعض دولها ل تظهر ال بالحرية والعلم والعمل .,كما ان 

م وكان امتدادا1959 من اذار 9 في و اسقاطه1955مشاركة العراق بحلف بغداد بين 
 وظم نفس الدول ما عدى افغانستان وبعضها فيه قواعد1955/1937لحلف سعد اباد بين 

عسكرية ارضية او بحرية لواحدة من الدول الكبرى 
ولضمان اضعاف الجامعة العربيةانشاء (جامعات عربية اصغر واضعف منها )منها خاصة:

 وبدعم من القوى اليرو امريكية تم انشاء (مجلس التعاون الخليجي)1981 عام -في1
بين ستة دول عربية اسيوية من اعضائها من دول شبه جزيرة العرب الثمانية هي

السعودية وعمان والكويت والبحرين وقطر والمارات ولم يقبل عضويته ولسباب سياسية
خارجة عن ارادة شعوب ومصالح المنطقة لاليمن الموحد الفقير نفطيا واهم شبه جزيرة

العرب من الناحية الجغرافية والشرية ول العراق الغني ليس فقط بنفطه بل بمياهه
العذبة التي تذهب هدرا بالبحر الدي تصرف دول الخليج مليارات من الدولرات لتحلية مياه

الخليج وبحري الحمر وعمان 

تشكل(اتحاد دول شمال افريقية) من خمسة دول اعضاء بالجامعة1984-في عام 2و
العربية وهي:الجزائر والمغرب وتونس وليبية وموريتانية غير انه لم يظم بعضويته ايضا

ولسباب سياسية لمصر ول السودان بجزئيه وهم العمق الجغرافي والتاريخي لشمال
افريقية وبقي هذا التحاد هو الخر حبرا على ورق لختلفات بالفلسفات والتوجهات بحل
القضايا العالقة ومنها قضية الصحراء الغربية بشمال افريقية التي يجب ان تحل بئاستفتاء

شعبي حر حول شكل النظام الذي يريده شعبها وحول رغبته بتشكيل دولة مستقلة ام
يرتبط بدولة عربية معينة ؟لن الوحدة او التحاد المركزي او الفدرالي او اي شكل اخر

هي مثل الحب والزواج الذي ل يمكن فرضه بالقوة لنه سيؤدي لنحرافات كثيرة متبادلة  .

تزعم صدام مجلس التعاون العربي الذي ظم الردن نكاية بسورية وضم1991-في عام3و
مصر نكاية بكل من سورية والسعودية واليمن نكاية بالسعودية والمارات نكاية بالكويت
والسعودية ومات هو الخر قبل ان يلد على الرغم من النفقات الكثيرة التي انفقها عليه 

 استقلت اندونيسية اكبر دولة مسلمة من حيث عدد السكان من1946-في عام VIو
استعمار هولندي دام اربعمائة سنة



ولسباب دينية وسياسية انفصلت باكستان عن امها الهند التي1947-في عام VIIو
غير ان باكستان تعرضت1780من بريطانية التي استعمرتها منذ عام 1946استقلت عام 

نفسها لنشقاق طائفي حيث انفصلت عنها بنغلدشذات الغالبية الشيعية

 من ارض فلسطين التي17تم تئاسيس دولةارسائيل على /1948 مايس 15-في VIIو
تئاكلت لصالح اسرائيل التي توسعت مع قتل ونزوح اكثر من مليونين من الشعب

الفلسطيني دون ان تستطيع كل الدول العربيةمجتمعة ان تقف بوجه اسرائيل التي
انتصرت بكل معاركها معهم واحتلت اجزائا من اراضي جيرانها بمصر وسورية والردن

ولبنان ول يزال الصراع قائم على الرغم من ظهور (دولة فلسطين) بمقاطعتي رام ا
وغزة المتباعدتين جغرافيا والمتناحرتين سياسيا بين العتدال الذي تمارسه السلطة

الفلسطينية برام وبين جعجعة القوى السلمية بغزة 

حتى1911 استقلت مملكة ليبية من استعمار ايطالي بدئا عام 1951-في عام V1IIو
 حيث خضعت لدارة بريطانية بتخويل من المم المتحدة 1943

 سنة75 استقلت كل من تونس والمغرب بعد استعمار فرنسي دام 1956-في عام IXو
بالنسبة للمغرب56بالنسبة لتونس و سنة 

 استقلت عددا من الدول السلمية الفريقية من استعماري1961/1960-في عام Xو
فرنسي بريطاني منها خاصة السينغال ومالي والنيجر وتشاد وموريتانية من فرنسة

ونيجيرية من بريطانية  

 قامت بريطانية بتجميع المارات الخليجية السبعة بدولة بئاسم1971 عام -فيXIIو
 و هي ابو ظبي ودبي والشارقة وعجمان وام القيوينE A Uالمارات العربية المتحدة 

ورئاس الخيمة والفجيرة دون ادخال كل من امارة/ دولة قطر وامارة/ مملكة البحرين معها
بقصد المعان باضعافها 

 وبمدينة الرباط بالمغرب وبرئاسة الملك الحسن الثاني1969من ايلول 25 -فيXI11و
المؤتمر السلمي) كرد فعل منفعل ضد اقدام(تئاسست منظمة التعاون السلمي 

 من اب من نفس العام باشعال حريق بالمسجد القصى21مجموعة صهيونيةفي 
بالقدس فتعالت الصوات العاطفية والمنفعلة للمسلمين من رجال دين وجماهير وبعض

الحكام  وكمحاولة ليجاد قاسم مشترك بين المسلمين.
 ولسباب مالية وسياسية تقرر ان يكون مقر المنظمة بجدة بالسعودية1970وفي اذار 

لكي تبقى رمزية وبين يدي السلطات السعودية التي لتحسن كمابالمغرب فنون العلم
بل تكتفي بالدعية والسب والشتم لسرائيل والصهيونية بصلوات ايام الجمع فيما بقي

ملك المغرب رئيسا للجنة القدس

 انظم لها كل من البحرين والصومال وسلطنة عمان وقطر وسورية التي1970وفي عام
2014اعلقت عضويتها في اب 

 انظم لها كل من المارات العربية المتحدة وجمهورية سيراليون وتم وضع1972وفي عام 
ما يسمى نظاما داخليا للمنظمة يشمل العضوية فيها و هيئاتها 

انظمت لها كل من جمهوريات بنغلدش والغابون وغامبية وغينية بيساو1974وفي عام 
 انظم1976 انظم لها كل من بوريكنة فاسو والكامرون وفي عام 1975واوغندة  وفي عام 

لها كل جمهوريات جزر القمر والمالديف والعراق الذي اضطر للدخول فيها لنه كان من
انظمت لها جيبوتي  1978المعارضين لقيامها لخضوعها لل سعود .وفي عام 

علقت عضوية مصر حيث زار السادات اسرائيل و اغتياله عام1981/1979وبين 
 2011واعادتها بعيد استلم حسنيالسلطة حتى عزله عام 1981

قررت المنظمة تعاليق عضوية افغانستان واعادتها بعد الغزو المركي  1989/1980وبين



 انظمت لها مملكة بروناي1984انظمت لها جمهورية بينين وفي عام 1982وفي عام 
1991 انظم لها جمهورية نيجيرية اكبر جمهورية بءافريقية .وفي عام 1986وفي عام 

انظمت لها جمهورية اذربيجان احدى الجمهوريات التي استقلت من التحاد السوفياتي
انظمت لها كل من جمهوريات  البانيةوقيرقيزية وطاجكستان وتركمانستان1992وفي عام 
1995 انظمت ج موزمبيق .وفي عام 1994 انظمت لها ج زنجبار.وفي عام 1993وفي عام 

 انظمت مملكة سورينام1996انظمت لها كل من ج كازخستان واوزبكستان.وفي عام 
 انظمت مملكة غويانة .وفي عام1998 انظمت جمهورية توغو .وفي عام 1997وفي عام 

 انظمت جمهورية ساحل العاج 20001

1994واما الدول المراقبة فهي كل من جمهورية البوسنة والهرسك انظمت عام 
1998 وجمهورية (قبرص التركية) انظمت عام 1997وجمهورية افريقية الوسطى عام 

 على الرغم من انها لم يعترف بها غير التراك انفسهم وكان على2004وصارت عضوا عام
 انظمت1998المؤتمر ال يقبلها اصل لن ذلك يسيى للعراقات العربية اليونانية  وفي عام 

 قرر الرئيس بوتين ظم  روسية التحادية التي فيها خمسة2005مملكةتايلند  وفي عام 
وعشرين مليون مسلم كما اشرنا فيما تنتظر الهند والفيبين قبولهما كعضوين مراقبين 

 كان عدد اعضاء منظمة المؤتمر الوسلمي هم وسبعة وخمسين دولة من اوسية2015وحتى عام 
مليار ول تظم كل الدول الوسلمية البالغ1.3وافريقية واوربة ذات غالبية قوية او طفيفة اوسلمي وتظم 

 مليار نسمةوهي منظمة ذات طابع ديني وثقافي واقتصادي ولها عضوية (رمزية1,5عدد وسكانها 
شرفية ليس لها حق التصويت على قرارات الجمعية العامة للمم المتحدة ).

واذا استثنينابعض الدول السلمية التي فيها (نصف دمقراطية ) منها تركية وايران
وانونسية والبانية والبوسنة / الهرسك وكوسوفو والسنغال ولبنان وتونس فان الغالبية
العظمى من الدول السلمية تخشى مفاهيم الدمقراطية والحرية التي تتغنى بها دول

مثل البرازيل والهند واسرائيل كما انها دول تستهلك اكثرمما تنتج وتستورداكثر مما
تصدركما انها تصدر موادا خاما اهمها النفط والغاز ومواد زراعية اولية وتستورد سلعا

مصنعة وكل انواع السلحة التي تستعملها جيوشها كما ان الشعوب العربية والسلمية
لزالت لم حسن التعامل مع اقلياتها القومية والدينية فئالعرب لم يحسنوا حتى الن

التعامل مع مواطنيهم من الكراد والتركمان ولم يحسنوا التعامل مع اخوتهم المسيحيين
العرب واليهود العرب والفرس لم يحسنوا التعامل مع عربهم واكرادهم وبلوشهم وغيرهم

والتراك لم يحسنوا التعامل مع عربهم واكرادهم وقبارصتهم ويونانييهم وارمنهم ,اي ان
الشعوب والدول العربية والسلمية لزالت تخضع بشكل مباشر او غير مباشر لنواع

متعددة من الستعمار السياسي والقتصادي والثقافي لعدد محدود من الدول الكبرى
اقتصديا وعسكرياوهي خاصة روسية وبريطانية وفرنسة واسبانية وايطالية وفوقهن

جميعا صارت منذ مطلع القرن العشرين الوليات المتحدة التي تخضع غالبية سياساتها
للصهيونية العالمية التي تدار من تل ابيب ول اقول القدس التي لزلنا نكابر بئان لنا كعرب

(مسلمين ومسيحين) حصة فيها ,

وسئارى واسمع انا ومن يتصل بي روحيا من ينتقدني ويسبني ان قلت بئان ( كيان
 تقاتل وتنتصر وتتوسع جغرافيا1948 مايس 15ودويلة اسرائيل ) منذ تئاسيسها في 

على حساب كل جيرانها العرب( فلسطين وسورية ولبنان ومصر ) وتتطور بيد وتعمق
دمقراطيتها بيد ثالثة فيما تتراجع الدول العربية على كل الصعدة بما فيها بمجالت

الحريات والدمقراطية السياسية 

-طالما بقيت المصالح القتصادية والديان هي المهيمنة على السياسيات الدوليةXIVو
فئان الصراعات والحروب هي الخرى ستستمر ول يمنعها دعوات الفكرالماركسي لقامة

عالم واحد متساوي خال من الديان والطبقية لن الماركسية الشيوعية هي نوع من
انواع الدين ونوع من انواع الطبقات  ,

 

 د, المؤرخ والقتصادي والدبلوماسي حسن الزيدي

2016 في شباط AL Zaidi Hassanانتهى
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	و خلف الفرعون ( الارا النوبي ) اخوه الفرعون( كاشتا )حكم فترة طويلة امتدت بين680/ 665قم واحكم سيطرته على مصر العليا عبر تنصيب إبنته ( أماني ريناس الأولى زوجة للاله امون).و امتدحكمه ليشمل النوبة وكل مصر.
	و7-بينما كانت الدماء المصرية مستمرة بالنزيف منذ الغزو العثماني لعام 1517 والغزو الفرنسي بين 1801/1789 جائت في 17 من اذار 1807غزوة اوربية جديدة ولكنها هذه المرة انكليزية مكونة من خمسة الاف بحري بقيادة(الفريق أول فريزر) لاتحلال الاسكندرية لتكو احدى قواعدهم بالمتوسط، ضدالدولة العثمانية التي تحالفت مع فرنسةالتي كانت تعتبر اكبر خصم لبريطانية كما لاحضنا ونزلت الحملة على شاطئ العجمي ثم تقدمت القوات لاحتلال الإسكندرية،التي سلمها محافظها (أمين أغا) كما سلمها من قبله واليتركي اخر للفرنسيين وبدون مقاومة،حيث دخلوها في 21 مارس.حيث بلغتهم أنباء وفاة حليفهم المملوكي محمد الألفي،فأرسل فريزر لقادةالمماليك ليحاولوا قدومهم للإسكندرية. غير انهم لبطولاتهم وشهامتهم خشوا أن يتهموا بالخيانة،فقرروا الانضمام لقوات محمد علي،
	
	وVII-الخديوي (السلطان )حسين كامل ابن اخ الخديوي إسماعيل حكم بين 19 ديسمبر 1914ووفاته في 9 تشرين اول 1917 وهو اول خديوي توفى بمنصبه بعد وفاة محمد علي باشا عام 1848


	تنحيةمبارك في 25 يناير2011,, تشويه للثورات العفوية الشبابية العربية
	وبين القرون الثامن قم و القرن الرابع م ظهرت كتابات سودانية علي جدران معابدهم بالشمال وبالأهرامات بجبلي البركل ونوري التي بناها ملوك نبتة ومروي، والأثار علي ضفتى النيل ما بين وادى حلفا وسنار وبمنطقة بوهين وفرس وفركة وجنوب وادى حلفا والكوة وبكرمة بمنطقة دنقلة، وبمنطقة جبل البركل والأهرام الملكية بالبجراوية والحصون التي شيدت بعصر إمبراطورية مروي وبقرية الشهيناب علي الضفة الغربية من النيل وسوبـا قرب الخرطوم،ودير الغزالة بالقرب من مدينة مروي الحديثة.ووادى حلفا غرب وسيسي مدينتان فيهما معابد من الحجر الرملى
	الممالك والامارات الاسلاميةبالسودان ,,بحكم كون السودان كبير بمساحته فكان لفترات طويلة ولربما حتى الان لا توجد فيه سلطة مركزية , فظهرت فيه العديد من الامارات والممالك والامبراطوريات قبل الاسلام وبالعهد المسيح منها

	XV- الاحتلال المصر ي/ العثماني للسودان بين 1885/1821 وتبدأ بغزو محمد علي باشا للسودان و تدميره للسلطنة الزرقاء وحتى سقوط الخرطوم عام 1885م على يدي محمد أحمد المهدي.
	وفي يوليو 1821(الحملة الأولى) احتلال سلطة الزرقاء / الفونج وعاصمتها سنار
	وفي ديسمبر 1822وصل اسماعيل محمد علي باشا لمدينة ( شندي) وطلب حظور (الملك نمر) وانبه واتهمه بإثارة القلاقل و أمره أن يدفع غرامة فدرها (1000 أوقية ذهب و ألفي عبد واربعة آلاف امرئة و ألف جمل ومثلها من البقر والضأن
	وعندما راى( السيدة سعيدة زوجة الملك نمر) اعجب بجمالها فطلبها هي أيضا.فرفض الملك فأهانه الباشا وضربه بغليونه أمام الحاضرين مما اضطر المك رفع سيفه بوجهه فأوقفه( الملك مساعد )وتحدث معه اللغة الهدندوية (التي عرفوها عن طريق التجارة مع سكان البحر الأحمر) فأبدى الملك رضوخه وأظهر خضوعه ودعااسماعيل الباشا للعشاء وذبح له الضأن وهيأ له الحرس وبالغ بخدمته وأخبره أن الغرامة ستدفع بصباح اليوم التالي وبتلك الاثناء طوق الجعليون الحفل بالقش من كل مكان مخبرين رجال اسماعيل الباشا أنها للماشية التيستقدم كغرامة وقبيل انفضاض الحفل شعلوا الناربالقش فمات إسماعيل باشا ورجاله خنقا وحرقا.مما دفع الجيش العثماني المصري ان يقتل ثلاثين الفا من الجعليين.مع محاولة الملك نمر الاغارة على جند الدفتردرا الذي اوقع برجال نمر خسائرا اضافية فهاجر الملك نمر ومعه عددا من الفبيلة لحدود الحبشة حيث خطط مدينة أسماها ( المتمة) ومات فيها فيمااستمر الدفتردار يحكم السودان واستمرت مجازره
	وبعد الخديوي توفيق باشا بين 1892/1879 حصل عام 1882 احتلال مصر
	وXVI-الثورة المهدية وحروب الاستقلال ,
	وفي يناير 1897وطبقا لما يتوفر للجنرال كشنر من قدرات تقنية ( مهندسين وفنين ومعدات تقنية بريطانية الصنع واموال سودانية فقد قرر مد خط سكة حديد من حلفا عبر الصحراء إلى أبوحمد.بمسافة 200 ميلا بصحراء حارقة واكمله الى (دنقلا) بشهر مايو من نفس العام و عثرعلى مياه بمكانين على الطريق. واحتل منطقة أبو حمد و هنا فات عن بال المهدي ورجاله الذين كانوا منشغلين بالادعية والذكر والصوات القيام باية عملية تخريب Sabotage لهذا الخط الصحراوي لانهم كانوا بعيدين عن استعمال اساليب العلم
	وبعهد الخديوي حسين كامل بين 1914وعزله عام 1917حيث كانت مصر والسودان احدى مسارح الحرب العالمية الاولى
	وفي عام 1990 قرر البشير العودة لقانون الدفاع الشعبي لعام 1984والذي لم يطبق في حينه من اجل اشغال الشباب بنشاط ليس من اختصاصهم ويربك عمل المؤسسات العسكرية حيث يقود لانتشار السلاح بين الناس مما قد يؤدي لمزالق


	1- احدى دول شمال افريقية ومساحتها 1,760مليون كمو وهي رابع دولة بالمساحة بافريقية بعد الجزائر التي مساحتها 2,5مليون كم وهي اكبر مساحة بافريقية وبالدول الاسيوية الاعضاء بالجامعة العربية والدولة العاشرة على الصعيد العالمي ثم تئاتي السودان قبل تقسميها حيث كانت بمساحة 2مليون كم ثم تشاد بمساحة 1,3مليون كم ,ويحدها من الجنوب البحر المتوسط بطول 1950كم وهو اطول من شواطئ المغرب وتونس والجزائر ومن الشرق مصر بطول 1150كم رومن الجنوب الشرقي السودان بطول 383كم ،ومن الجنوب كل من تشادبطول 1055كم والنيجر بطول 354كم ومن الغرب الجزائر بطول 982كم ومن الشمال الغربي تونس بطول 460كم .
	1- (قبيلةالليبو) الليبية التي تعيش بالمنطقة المتاخمة لمصر هي التي استق منها الفراعنة اسم ليبية) حيث تقيم قريبا من الحدود الشرقيية مع مصر وأثروا في المصريين وتأثروا بهم حيت نجد أغلب عادات الطرفين فيها

	وXII-سلطة احمد القره مانلية بليبية بين 1835/1711م
	وXI- امارة الفاطميين Les Fatimides بتونس وبعض اجزاء شمال افريقية بين 910م/297هجري و 972م/361هجري نسبة لفاطمة الزهراء بنت محمد وزوجة علي ووالدة الحسن الذي مات سما بعهد معاوية والحسين الذي قتل بكربلاء بغرب الفرات بالعراق بعهد يزيد بن معاوية .وعبد الله بن الزبير الذي قتل بعهد عبد الملك بن مروان
	وبالعهد العباسي استمرت معاناة العلويين,,فبعهد الخليفة المنصور ظهرت (فرقة الاسماعلية )بعيد وفاة اسماعيل بن جعفر الصادق.حيث بدأت فترة( الأئمة المستورين اي المختفين) الذين ابتعدوا عن الحياة السياسية وهم الوافي أحمد والتقي محمد والزكي عبد الله الشسعي الذي استطاع خلال 7 سنوات الاستيلاء على أغلب مناطق شمال إفريقية بمساعدة بعض القبائل البربرية التي اعتنقت المذهب الإسماعيلي. وانتصروا على الجيش الأغلبي ودخل القيروان عبيد الله المهدي في كانون الثاني 909 م وربيع الثاني 296 هـ وحكم حتى 934م/322هجري وخلفه ثلاثة من سلالته كان اخرهم معاد معز حكم بين 953م/341هجري و 972م/361هجري حيث دام حكم الفاطميين بتونس 62 عاماقبل ان يرحلوا مجبرين لمصر ويحكمونها بين 1171/973م وبنوالقاهرة والجامع الازهر كما اشرنا عند الحديث عن مصر

	1-لا ينفصل تاريع المغرب ( المغرب الاقصى )عن دول شمال افريقية وهي موريتانية اقصى شمال افريقيةوالجزائر ( المغرب الاوسط ) وتونس (المغرب الادنى )
	
	وبين 1694/1684رؤساءPresidents
	وبين 1700/1694رؤساء وكالات Chief Agents
	وبين 1756/1700رؤساءPresidents
	وبين 1758–1856 حكامايقيمون بالبنغالGouvernors of Bengal
	وبين1912–1947حكمهاGovernors كل من
	وثالثا الرئيس الجنرال مرتضى محمد مواليد عام 1938 وصار رئيس الحكومة الفدرالية عام 1975 واغتياله في 13 شباط 1976 بمحاولة انقلاب فاشلة بقيادة المقدم بوكا سوكا ديمكا، عندما تعرضت سيارته لهجوم أثناء توجهه لمكتبه بثكنة دودان في لاغوس.وفي عام 1971 انظمت لمنظمة الدول المصدرة للنفط اوبك وفي عام 1974 لمنظمة المؤتمر الاسلامي

	أبجديتاالمندنكويةوالعربية
	مصدر/كان حاميدي بكتاب طاَطىْ (حاَحازبْ) تاً ميَ طة شْ،دظش ظة اَزشّوش مرىَ حغبة طى ..قطرة من محيط تاريخ بلاد (مندن وأيامها الغابرة نقدمها لقارئي العربية الفصيحة
	و4-لغة/ لهجة الحسانية لهجة بدوية مشتقة من العربية التي كانت تتحدثها قبائل بني حسان الذين سيطروا على أغلب صحاري موريتانية وجنوبة المغرب بين القرنين الخامس عشر والسابع عشر. وانتشرت كبديل عن الأمازيغية التي كانت تتحدثها القبائل السابقة لهجرة الحسانية المعقلية.و أقرب اللهجات المغاربية الأخرى للهجة الحسانية هي اللهجة الليبية ولهجة جنوب تونس ووادي سوف بالجزائر .وتعتبر من أفصح اللهجات العربية،بحكم العزلة التي ظلت قبائل بني حسان العربية تعيش فيها بأعماق الصحراء الكبرى.خاصة وان الدولة العثمانية لم تصل لا للمغرب و لا لموريتانية ولأن الاستعمار الفرنسي لم يزد على 50 عاماً وبقي معزولا من قبل السكان،ولذا كانت التأثيرات الخارجية قليلة على الحسانية وإذا استثنينا تعابير أمازيغية قليلة وأخرى وولفية،(سنغالية) فإن اللهجة الحسانية تعتبر أقرب اللهجات المعاصرةللغة العربية الفصحى.وهناك أكثر من نبرة نطق داخل اللهجة الحسانية والفرق بينها هو كيفية النطق أويبلغ عد الناطقين بها حسب تقديرات عام 2014 بحدود 3 مليون نسمة موزعين بين موريتانية والجزائر والمغرب و اللهجة الحسانية تنطق كل الحروف العربية وتستبدل بعضها ببعض
	وXVI-حتى الان تعتبر البانيةبلد زراعي جيث يشكل العاملون فيه اكثر من /30و السياحة تشكل /15
	وXV1I-ادباءوفنانون البان. ظهربالبانية شخصيات لغوية وفنية وعلمية منهم
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