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 الفصل األول

سممميا الاممرائ  إلممي اوريراالعثممة العبماجيممةق نمل مم  ال،مماجلر الممدشنيق نالاممرائ  ال ممرعية وهممي 
 تتألف رما شلي :

أر همممممذه العايممممميق الامممممرثية الم،مممممرعة علمممممة العايمممممي العايمممممعة لل  ثمممممةق وهمممممذا  عنمممممي  -1
المسممتللة علي مما إلممي فرمما التتلكممااق تتممرل لماليي مما المسممي ييا يور  ممر  يإلمم  ال  ثممةق 
ليا نعا ا كار  عا  لارثية ثابتة واليعض اآلخر شدإل  يرثية جسيية ن س  اجتا م  
السممنل . تب يممة الاممرثية الخيممرة إلممي ال مم ر العا ممر رمما كممج سممنة وال   مم  أر تت ممماوف 

،يم كس  خصلبة التربةق واييعة التلاك ق وويع ا وكالت اق ورعتلف جصف اوجتاجق وتب 
الظروف عند خالع اليالي لرمر أو ز وهما. إلاماًل عما فلم  إلممر كمج رما  امع  ال ماكم 
إلي الصنايشق الرثتية المل لية إلي اللال اا شراق  ن كج يائم كيث كاجلا   تررلر ك،مل  

ل العايممي  عرميمملر أجتسمم مق إلممي الممماليياق وللالممما كمماجلا شنتممذور الت ارممات م  ممالم ؛ ليممام رب
كمماع عممدم يإلمم  الاممرائ  لممبالب سممنلاا نسممي  ر مماكج إلممي فعاعممة ك،مملل مق  لممة رصممايعة 
أعايممممي م.  مكمممما ج،ممممج أعايممممي مق نمممممعايت م ويور أر تعسممممر الع ثنممممة العارممممة  ممممي ابق  لممممة 

 ييعت ا.المسلمياق إلتت لع  لة أوقافق وتي،ة ل ا جتس الارائ ق لج ا لم تغير را ا
يممرثية الع ممر علممة أعايممي المسمملمياق وتليممق علممة العايممي الع ممرثةق وتمممن  كمكاإلممأة  -2

للعبماجييا خالع التتلكماا.  مكما رصمايعة همذه العايمي لج ما ال تتيم  للمسملمياق لين ما 
 تصنف يما يرثية ال  ثة. وتصي  نعد اجت،ال ا للمسلميا أعيًا ع رثة.



 ممة رمما قيمممة الياممائ  نالنسممية  لممة الرعا مما المسمملمياق يممرائ  ال ممماعلق وتيلممة أعبعممة نالم -3
وخمسة نالم ة نالنسية  لة الرعا ا العايعيا لل  ثةق ليا الوعوبيياق نمل م  رعاهمداا 

 تم تلقيع اق ال شدإلعلر  ال ثالثة نالم ة.
ال  ثممةق وتتممرض علممة زيممر المسمملمياق وت،سممم  لممة ثالثممة أقسممام ن سمم   ركاجمماا همم ال .  -4

أكد ع ر قر ًا ؛ والباجي خمسة قروش وجصف ؛ أرا الخير إلمج  شدإل  وع شدإل  ال،سم ال
ثالثمة وثالثمة أعبمماع ال،مرش.   مم  يإلم  هممذه الامرثية إلممي بدا مة كممج عمام. وثممتم تسم يج رمما 
شلممي علممة نلاقممة الممدإل  التممي   صممج علي مما ياإلمم  الاممرائ  :   ثممة زيممر الممم رنياق شممتم 

  : اللي،ممة اال تماعيممةق والسممنة ال  رثممةق  لصمما  خمسممة الانمم  علي مما. ت ممدي تلمم  الللانمم
واسممم أرمميا الصمممندو ق واسممم عئمميس المكتممم  البممارا للماليممة كيمممث شممدإلعلر ال  ثممةق واسمممم 

 المس وع العام عا ال  ثةق ناوياإلة  لة تلقي  ال عص المعني.

  صدع المكت  البارا سنلثًا رليلر وسمتم ة ألمف نلاقمة شمتم  مع ما إلمي ر مة وثمماجيا عفرمة وتملفع
ن كج رتساٍو علة راليي العايي. تعتم الرفم وال شتم إلت  ا  ال ن الع ال،ااة إلمي بدا مة  م ر 
ر رم الذ   تتت  السنة ال  رثة. تتعذ هذه االكتياااا لمن  ال  ال  ثة قيج أواج اق وهمل الرمر 

امملع المذ  كممار   ممدب إلممي اللال ماا سممان،ًا.  رم ارث،ممة ال صمملع علمة ال  ثممة تعكممسب اوهاجممة والع
والممذع الممذ  شتعممرض لمم  ال ممعاف الممذشا شممدإلعلج ا. إلتممي ال مم ر الولممة رمما العممامق  ،مملم أتيمماع 
راليي الم اعع نم ،ماف المسمي ييا والي ملي إلمي كمج ركمار   مدوج م إليم  ليسمأللهم عما ال  ثمةق وإلمي 

عتممل ر المذ   علمة اوامال  ال،ماجل  اكالمة يإلع مم ل ماق  لليملر عبثمة نلاقمة يإلم  ال  ثمة. لمم   تررمل 
وع اع الدشا. إللم شتركلا أ  ارث،ة لل صلع علة  مي  اليلاقااق تل   عا الصغاع وكياع السا

التي  كملر عمديها ثابتما إلمي كمج اللال ماا. عمالوة علمة فلم ق إل،مد كماجلا  منعملر ياإلعمي ال  ثمة رما 
تمممرل رنمممافل مق قيمممج خمسمممة أو سمممتة أسمممابي  رممما العمممام ال دشمممدق وث يمممرور رعتلمممف ال مممعل  الغيمممر 

لمة علممة يإلم  ريممالة اليلاقماا المتي،يممةق عممدا أول م  الممذشا شمدإلعلر   ثممة كسم  ال،لريمماا التممي رسم
شنتسيلر  لي ا. شتم تعصيص ر ة وسمتيا نلاقمة للعاةممة. كاليمًاق ت ،مق ال  ثمة ريلمة اثنمي ع مر 

 سليمار الوع إل،د كاجا ت ل  كلالي سيعة ع ر رليلجًا. ع د رليلر قرشق أرا إلي

اةممة لل ماعمماا المت للممة اليلهيميممة أو المصممرثة إلممي سمملعثةق وبممالي الراإلممدشاق وكاجمما ال  ثممة الع
وآسيا الصغرىق عياعة عا ريلٍة  ،مدع نم تمي ألمف وسمتيا قر مًاق وثمماع   مار  الامرا  الككمام 
ال،اائية علة هذه ال ماعاا التي شيلة عدي ياإلعي الارائ  رن ا خمسة وأعبعيا ألتًا. أرا أول   

شمممدإلعلر جتمممس ال  ثمممة لج مممم  عتيمممرور إلممممج م سمممالر م رممما بممميا همممذه ال ماعمممااق المممذشا أ ممم روا  



رن ممم،ياق وثيتعمممدور عممما ريممماي  ال،ممماجلر إلمممي عمممدة ج،ممما  تتعلمممق نال مممعائر والعمممايااق ليممما ن سممم  
ق إلممممج م لمممم شمممدإلعلا  ال خمسمممة قمممروش للتمممريق بمممداًل رممما سمممتة 1964اللثي،مممة الرسممميمة الصمممايعة عمممام 
 قروش كار اآلخرور شدإلعلج ا.

لمممم تيممما تيتمممي كا ممماا  إلمممي ال مممرثعة اوسمممالرية ر كصممميلة همممذه الامممرائ  المممبالب المسممممل  ب ممما 
إلريمما و  اممرائ  الخممرى إلممي عممدة عصمملعقالدولممةق لممذل  إل،ممد أةممدعا تلمم  الخيممرة العدشممد رمما ال

يممرائ  رتنلعممة علممة العدشممد رمما السممل  إلممي الت مماعةق بممد ًا رمما الممدخلع وكتممة العممروجق ت مما اسممم 
 وبدعة ال، لةق وبدعة  فريرق وعاردق وباج وجظام  دشد : رسلرثةق وري ارق

المسممملرثة والتمممي ال ت يمممة  ال إلمممي ال،سممملنلينيةق جصمممت ا يمممرائ   مركيمممة عاي مممة علمممة  -1
  مي  الياائ  التي تياع ناللفرق والبلث علة الياائ  الخرى.

 المي ارق وهي يرثية تيلة ستة وثالثيا قر ًا لل رثر -2
يلة خمسة ع ر آق ة لوقية ال، لة رلكا وتسعة آق مة لوقيمة بدعة ال، لةق وهي يرثية ت -3

 ال، لة بلجاجا.
بدعمممة  فريمممرق وهمممي ال تل مممد  ال إلمممي همممذه المدشنمممةق وتبليممممق علمممة ال مممم  وال،لممما العمممام  -4

والمنسمملج : شممدإل  علممة ال،سممم الوع ع ممرة آق مماا لنوقيممةق والباجيممة آق ممة واكممدًاق والبالبممة 
 آق ة للم ة كيللزرام. 69

ق وهممي يممرثية تب يممة عمما كممج الياممائ  إلممي اوريراالعثممة رنممذ يخلل مما المينمما  كتممة عارممد -5
 ركار تصدشرها : ت ية جصف هذه الارثية إلي ال ماعل عند العروج. 

نمماجق وهممي يممرثية تراج ثمما ض مم ا   عامم  ل مما كممج رمما شممتم ج،لمم  رمما ركممار آلخممر. وهممي  -9
ر ممة وع مممرثا أو ر مممة  ليسمما رتماثلمممة إلمممي  ميمم  الم،ااعمممااق كيمممث شبممدإل  ريلمممة سمممتيا أو

وثمماجيا آق مة علممة ال مللمةق نغمض النظممر عما اييعت ما أو قيمممة الياماعةق إلمي رعتلممف 
 المكات  ال مركية.

سمليم البالمثق علمة العدشمد رما  ع مدالنظام ال دشمدق وثتامما الامرائ  التمي ويمعا إلمي  -7
يلر المنت مممااق ربمممج العنممم ق والنييمممذق والعممممرق والصممملف وال،لممما  لممم . كمممما قمممام العبمممماج

نمعتا  عدة يوع أوعبية را الارثية الولمة رما بميا همذه الامرائ  ضالعنم   ؛ ورما همذه 
. لمم شمدإل  1779الدوع : إلرجساق رنذ رعاهمدة بلغمرايق وعوسميا والنمسماق رنمذ المعاهمدة عمام 

الوعبيمملر أ اممًا الاممرائ  الخممرى  ال كسمم  تعرثتممة ت،ممدع إلي مما  ميمم  السممل  أعلممة رمما 
 قيمت ا نكبير.



ق والرمممرا  المممذشا لر ية علمممة الما ممميةق والتمممي  عتمممة رن ممما علمممما  المممدشاق واوجي ممماعثالامممرث -5
  متليلر أقج را ر ة وخمسيا خروإلًا.

أإلاعث ق وهي يرثية تيلة خمسم ة آق ة أو أعبعة قروشق   م  علمة كمج كمي إلمي  ميم   -9
 ردر اوريراالعثة يإلع ا.

ي إلمممي الممممدر. كاجممما علمممة كمممج كممم تتمممرضبمممدع النممم وعق وهمممي رسممماهمةج ببالثم مممة آق مممةق  -7
ال صممميلة رعصصمممةق إلمممي  ممم   رن ممماق لم ممماإلظي الم،ااعمممااق وإلمممي  ممم   آخمممر تبعصمممص 
لمتليممي الدولممة رمما أ ممج رصمماعثف السممترق وإلممي ع ممد السممللار أكمممد البالممث أةممي ا 

 كصيلة الارائ  تص  إلي الع ثنة العارة.
صمممص ريمممراب المسممملميا وزيمممر المسممملمياق المممذشا كممماجلا قمممد رممماتلا يور وعثمممث  مممرعي.  ع -8

إلممميق كمممج ريلمممة   مممارعل الامممرائ ق المممذشا  عملممملر إلمممي همممذا ال،سمممم الممممدعل بيممما الم لمممس
 للميراب ش ثد عا ع رة آالف قرش لصال  رصل ة الارائ .

يولتميا تمدإلعار أوع يرثية الدوع اوقلاعية وهي إلال ياق ورللدوإلاق وعا لسما. ل،مد كاجما  -6
ة يممرائي مق كيممث كاجمما تممدإل  إلممي اليدا ممة ريلغمما رعتممداًلق ليمما وب ممكج تممدعث ي تممما فثمماي

إلال يا ريلغًا  صج كتة ثالثم ة وع رة آالف قرشق بينمما بلغما يمرثية رللمدوإلا ثالثم مة 
وسمميعيا ألممف قممرش إلممي العممام. وبغممض النظممر عممما  ،درلجمم  رمما كيممل ق ورلمم ق و ممم ق 
وعسممج ورا مميةق كممار   مم  علممة الريممرثا ت،ممد م تلمم  الاممرثية  لممة اوريراالعثممة اليييممرة. 

بيا اليا  العالي ور كمة نلرسيلعغق كيث  1761ن ا ةق تم كج هذه ال،اية عام إلي ال
أةي ا إلال يا تدإل  سنلثًا سيعم ة وخمسيا ألف قرشق بينما يإلعا رللدوإلا جصف همذا 
الميلةق لتعتة بذل  رما  ميم  اسمت ،اقات ا. كاجما عا لسما تمدإل  كمج ثمالب سمنلاا ثماجيمة 

 ر ًا.وع رثا ألتًا ور ة وخمسة وع رثا ق
رسممماهماا رممما رعتلمممف الم،ااعممماا. إل،مممد كاجممما رصمممر ت،مممدم ريلمممة سممميعم ة وأعبعمممة -19

وأعبعيا ألف قرشق شتم وي  ريلة ثالثم ة ألف رن ا إلمي الع ثنمة العاةمة للسمللار. إلمي 
كمميا أر نغممداي كاجمما تممدإل  ر تمميا وخمسممة وسمميعيا ألتممًاق و  ثممرة كاجممدق ر ممة وسممتيا ألتممًاق 

وخمسمممم ة ؛ وي ممماع نكمممرق سمممتة وأعبعممميا ألتمممًا وخمسمممم ةق  واليلسمممنةق اثنممميا وخمسممميا ألمممف
ور،ااعممة بلغممرايق سمميعة وع ممرثا ألتممًاق  لمم . وتت مممج هممذه الم،ااعممااق أ اممًاق  مم  ًا كييممرًا 
ف وال، مملة  لممة رممدشنتي ركممة والمدشنممةق  رما النت،مماا الم ليممةق إلي مم  علممة رصممر تسممليم العب



ة رممممما التتائمممممج  لمممممة  رممممماعة والعف وخمسمممممة آالف كممممميس رممممما السمممممكر  لمممممة ال مممممرمق وكميممممم
 ال،سلنلينيةق  ل .

 فلنعرض اآلن نظام القبول المالي

مممج ريا مممرة. ليممما اخمممتال  المسمممتتيدشا أ يمممر  عنمممد ج مممل  السمممللنةق كاجممما اوشمممراياا العارمممة تب صم
ال كلرمممة علمممة اعتمممماي جظمممام آخمممرق إلأةمممي ا همممذه اوشمممراياا تعلمممة ن مممكج ةممماعم إلمممي ع مممد   

وليممماق إلمممي جتمممس اللقممماق كاجممما ال مممعل  رسممملممة للمممم  العدشمممد رممما البممماجيق رمممما ك،مممق التيارمممجق 
ق إل،د كار المملللر العمارلر رما كيماع الميال ق بلقاكةالمتا رثاق الذشا كاجلا شرتييلر االجت اكاا 

ه ال  الساية الم اعع را ال كلرة جتس اق ثم  عيدور بيع ا. ل،د كاجا  .   تر  ووفعا  يولةق واللالة
ص آلخرق وبما أج ا كاجا ت ،ق أعباكًا  دشدة إلي كج ةت،ةق إل،د كار آخر ر  أة وتنت،ج را  ع

رمما   صممج علي ممما  ،مملم بمممدإل  أعلممة سمممعر وكمماجلا  عليمملر أجتسممم م بممدو  ال مممع  نأن مم  امممر  
 ال   .

ظممج الليمم  علممة كالمم  كتممة ع ممد رصمملتة البمماجيق ويإلعمما ال ا ممة  لممة ت دئممة ال ممع  وت ،يممق 
ق ت للما 1965شناشر عام  39دشدة. ووإل،ًا لمرسلم ةدع إلي رتللياا الدولة  لة  ج ا  ارث،ة  

المممم اعع السمممنلثة ضالم،ااعممماا   لمممة رالياجمممااق ل،مممد تمممم ت،مممد م همممذه العلمممة ال دشمممدة رممما قيمممج وفثمممر 
الماليةق خليج أإلند ق وقد استل م ا را النظام المتي  إلي رصرق إلي ككلرمة السمالايا المماليم . 

مم الكبممر اهتمارممًا وج،مماف ياإلعممي الاممرائ . ل،ممد و ممدا الدولممة إلممي ل العايممي هممم الا كممار  عت،ممد أر رب
 اً سممنلث اً فلم  الإلامملية لل صمملع علممة  شرايات ما. عممالوًة علممة فلمم ق كممار رالم  الم ععممة شممدإل     مماع 

ثابتًاق عا ارثق ت،د م العلا ااق وفل  عير ريلة قد  كلر كييرًا أو ةغيرًاق ن س  جتائج الم ايق 
ما كار رلللبًا رن  يإل  يمرثية المكتم ق الم مدي نعب مر او  ماعق والتمي المليلع ن كج رسيق. ك

   صج الصدع العظم رن ا علة ر،داع البلبياق أرا الياقي إلتعلي للدإلترياع.

ورمما   ممة أخممرىق تاممما ال كلرممة لممماليي العايممي االكتتمماح نممم اعع م امملاع كيممات مق ول ثمماية 
 مما  رمما العلممما  المسمملميا ال تمماح علممة ال ،ممل  ث،ممت مق سممم  ةمماك  السممياية عسممميًا لعبعممة و 

ال رعية لمالل العاييق وتل ي  رمبلمي م ريا مرة  لمة العمرشق ومر لمم   صمج همذا سمي،لم الملفثر 
نمممنع م. وقممد تممم كممذل  رممن  م وعممدًا أجمم  عنممد رمملا ةمماك  الم ععممةق سي صممج ابنمم  علممة سمممعة 

اًل أعلة را أ   عص آخر ر ماعل  يدة وسيبتاج علة زيره إلي أعض والدهق وفل  نمن   تملث
إلي الم اي. جرى إلي يشيا ة همذا ال،مراع المذ  أةمدعه السمللار أكممد البماجي المدواإل  إلمي تمرل النظمام 



ال،د م. إلي  رو  رعيية لآلراعق أخلة زاليية السكار وال ات م التي ت دم رعظم ا جتي مة زامي م 
د فلمم   لممة رمم اعع رمللكممة رممدى ال يمماة. رمما أول مم  الممذ   سممتأ رور الممم اعع سممنلثًاق وث لللج مما نعمم

أبْعِلا عا اعتماي خلمة نغالييمة الةملاا إلمي ر لمس الدولمة لت دئمة ال مع  ول مم امم  المتما رثا 
ولتلملثر بلممداج م اوسمالرية ولمممن  أعبما  للع ثنممة إلمي الن ا ممةق وفلم  عمما ارثمق تملثممج  ،درم  كممج 

 رال   دشد لنعض.

ت  علة الليل  الذ   ،دم لمالم  العضق كيما ش كمد كمج  ر ر تلى هذا المرسلم شدع را يشيا 
ةاك  سياية الككام الولية. وليما همذا المرسملم لمم  ليمق ن مكج كارمج إلمي ع مد أكممد البالمثق 
وسط كر  ردررة يد النمساق وعوسياق وبالي التمر ق همذا السمللار المذ  الم  رما كمج ةماك  

 إل  هذه الارثية كج عام كتة  عم السالم.أعض  عاجة رالية تيلة ع ر التملثج الذ  يإلع ق وي

ولعدم ترل أ   مي  ع ملائي إلمي أككمام همذه المم اععق   م  علمة الريمر أر  ،مرع عريم ا للييم  
إلممي رمم اي علنممي. جظممما المناقصمماا إلممي كممج ر،ااعممةق ليمما فلمم  سمميم  سممل ًا إلممي المعارلممة و يمما 

 ي العاةمة.إل ال فل     دب نأالرعال ت ق واتعذ أكمد البالث قراعًا  ،اي 

نا ميق نصملا ررتتم  إلمي ر،مر المدإلترياعق  -امالع - علا يمانط رما رصمل ة الامرائ ق الميمر  
آخممر رالمم  أعض. ثممم  الممذ   ،درمم اسممم واييعممة الم ععممة ال ممازرة وسممعر او  مماعق وريلممة التملثممج 

تسم ج العمروض الم،درممة كمج شمملم وتممن  الم ععممة آلخمر ر ماعل إلممي المم اي. وث ممير وفثمر الماليممةق 
ريلمممة رعمممروض وثلقمممف المممم اي.  علمممم الصمممدع العظمممم بنتمممائج المممم ايااق وث،مممدم الصمممدع   لمممة دهبيممم

 ممرثفق بت،ممد م السممنداا الاممروعثة للمالمم . -العظممم ت،رثممره للسممللارق الممذ   سممم  عيممر العلممي
رن ا إلمي اللقا مة رما التالعم  إلمي همذه المللل  ور  فل ق ال ت ،ق هذه المعارالا يائمًا ال دف 

   د الدإلترياعق  فا كار رتت،ًا ر  الصدع العظمق ارث،ة لعرض الم اعع ال ازرة. الم اياا. 

رنمممذ ع مممد رصممملتة البالمممثق لمممم تيممما المناقصممماا ت مممر   ال رمممرتيا إلمممي العمممامق إلمممي  ممم ر  أفاع 
ور رم. ورا   ة ر،ابلةق وب دف تس يج بي  هذه الم اععق ت صج ال كلرمة علمة عمدي رما أسم م 

 ن كج رنتصج : لين ا تتأكد نأر  كلر هنال  ردشرج واكدج للم ععة.هذه الم اعع التي تياع 

    علة المساهمياق  فًاق  ياعة هذه العض كمج بمدوعهق أو أر  ،ملم عميمج ر مترل نمياعت ما ل مم. 
 مل  ه ال  المساهملر العيماع نالتنمافع عما أسم م مق كمما  سمتتيد رن ما كيماع السما رما أ مج ج،مج 

ق وأةدقائ م.   ر  هذا التنمافع عيمر ع،مد شلقعم  اللرإلمارق وثراإل،م  رمذكرة ك،لق م لبنائ مق وأهل م
نا يق رل  ة  لة الصدع العظم. شدإل  المتنافللر ريلغًا راليًا لمصل ة الامرائ ق -اإللشت را 



را أ ج الن،جق وثساو  هذا الميلة ع رة نالم ة رما ريلمة التملثمج المذ  قدرم  آخمر رالم ق  يماإلة 
نا يق واثنميا وجصمف نالم مة  لمة كييمر قاماة عورلميق وثالثمة -اإلل يت تعلة ل لة اثنيا نالم ة 

 ق الالتمي  مكماالنيميالانسما  ال أعباع  لة كيير قااة الجايلع. ناستبنا  ع مٍد رما السمللاجاا و
ق ال  سم  ل  اررأة نمارتالل همذه السم م. عير رمتليات ا أر  ،درا يماجاا كاإلية عند ال ا ة

ارائ  ترثمد التعمرض لالسمتيا  العمام نسمي  رالك،ت ما ل مام إلمي كماع لمم  سمدير لم تيا رصل ة ال
 الت ارات ا للع ثنة.

مممق  تيممما الم ممكلة إلممي نعممض المتنتممذشا الييمماع الممذشا  سممت لفور علممة هممذه العايممي التممي لممم تب، سم
إلي هذه والذشا كار لدش م رصل ة إلي ن،ائ ا كذل ق ليلا  لا رناإلسة أقج. كاجلا  ستبمرور أرلال م 

الممم اعع نأرممار. نعممد كمملالي ثالثممة أو أعبعممة أعمملامق  سممتعيدور أرمملال م عيممر بيمم  رنت مماا الم ععممةق 
وثتمتعمملر إليممما تي،ممة رمما أ ممار م نمممشراياا كييممرة. كمبمماع علممة فلمم ق هنممال رنل،ممة سمماللجي ق التممي 

ماجيممة  عممايع كمملالي ثت،مدم كممج عممام أكبممر رمما ر ممة وسممتيا ألممف قممرشق والتممي كاجمما ر عوعممة نميلممة 
ر،ابممج   ناهمما التمميالعاي ممة  لممة ثالثم ممة ألممفق  اوشممرايااوخمسممم ة قممرش ثممم اعتتعمما  وأعبعمميا ألممف

. إلي أقمج رما ثالثمة أعملام وجصمف ك،مق أعباكمًا واكمتت  بمدخج يلة يإلع   ساو  ر ة وأعبعيا ألفر
 سنل   صج  لمة  كمدى وتسمعيا ألتمًا وخمسمم ة قمرش. كاجما همذه الم ععمةق إلمي ال ،ي،مةق رما بميا
أهممم الممم اععق ليمما ك،،مما اليبيممر رمما الممم اعع الخممرى أعباكممًا رماثلممة. اعتمممد الرأسممماليلر رمما كممج 
اللي،ممماا علمممة الامممرائ ق والوقمممافق وكتمممة المممم اعع ل ثممماية أرممملال م إلمممي بلمممد ت،مممدم إلي ممما الصمممناعة 

إلمت م رما أ مج عمل مم. كماجلا  عماإللر خسماعة  م   رما أعبماك مق  فا وا اوشمرايااوالت اعة ال،ليج را 
المنية إلي أوع عاريا أو ثالثة را ارتالك م ل ا. ال  مكا لقاعب م ت رثدهم را ر اعع م  ر كاجلا 
علممة قيممد ال يمماة  ال عيممر ككممم رصممايعة ليممج الرممالل.  صممي  ةمماك  السمميايةق إلممي كمماع كممدوب 

و يمع ا إلمي كسما  الع ثنمةق أو فل ق سيدًا علة العض المصمايعةق وثسمتلي  تأ يرهما سمنلثًاق أو 
ل  ثممةق المسممتبنلر رمما اكتسمما  العايمميق إلممي هممذه ل عل مما رمما الوقمماف. ال شممدخج العايممعلر 

المااعباا ربج الممللياق وتبس   را أعباك ما واكمد وجصمف وكتمة اثنمار نالم مة رما التلائمد إلمي 
 ال  ر.

،مدم التمي ت وعيما  ال كلرمةللسماية تلائمد التمي ت صمج علي ما رصمل ة الامرائ  ت،مدم الومفا كاجا 
عإلمم  سممعر    ممماع  عيمممر لتعمملثض هممذه العسمماعةالدولمممة  تسممعة قل ممم الممم اعع اليييممرة ن مممرو  قد مممة

المم اعع  أةمي االم اعع الخرى نأكير قدع رمكاق رما  سم  للمتا رثا نالسيلرة علة اللال اا. 
تمدإل  ل ما اآلر ة وثالثيا ألتًاق  ال ثالثيا أو خمس دإل  للع ثنةق إلي ع د أكمد البالثالتي لم تيا ت



ق علممة سممييج المبمماعق ت،ممدم إلممي فلمم  العصممر اممةأكبممر رمما ر ممة وخمسمميا ألتممًا. كاجمما ر ععممة زال
إلممي السممنةق وبينممما ت،ممدم ر ععممة يمماكية ال،سمملنلينية كاليممًا ر تممي ألممف قممرش.  أعبعمميا ألممف قممرش

التمي كلتما بمدإلع اق  الامرائ  وهنال  نعمض المم اععق أ امًاق التمي لمم تسمتل  ت ممج اعتتماع عم  
إل،ارممما ال كلرمممةق كمممي ال تعسمممر  مممي ًا رممما يخل ممما العممماي ق رنمممذ سمممنلاا عمممدةق نامممم همممذه المممم اعع 

 .عان ةالمتلسة  لة ر اعع أخرى 

أكمممرج جظمممام او  ممماع ال مممدشد همممذا  ميممم  اللال ممماا. ربن ممما اثنتمممار وع مممرور ر ععمممة رمممدى ال يممماة 
ل سمماب م عيممر يمميا  عبينمملا نمناةمم  إللثتممليق وج ثممرق  للم مماإلظياق الممذشا أزل،لهمما أو اسممتعدرلها

ور صممجق وآزمماق  لمم ق كاجمما تبتممرض الاممرائ  إلممي  ميمم  الم مماالا وكممار هنالمم  يممرائ  تتممرض 
مميا همذه المم اعع االثنتمار وع مرورق  علة العارةق وكاجا الميالة التي ت ية رن ا ت،دم لل،ماية. وسب

يامنالمالياجاا. ربن ا ثالثمة وال ماا أ امًا لليا م را أل،ماب م  لمة لاا المذشا قمارلا ن،يايت ماق والمذشا زب
 رنص  رير .

 تتألف رما شلي : اوشراياا اللاعئةوكاجا 

التملثممج الممذ  شدإلعمم  المممالمل ال ممدي للممم اعع التممي  مليلج مما رممدى ال يمماة. وثمكمما أر ت لمم  ل ممم -1
 أكبر را ثالثة رالشيا إلي العام.

را أس م الم ععةق والتي ت،تل  عند كج ج،ج للمليية  يرثية ع ر التملثج التي شدإلع ا المال -2
 ل عص آخر.

 االست ،اقاا التي     علة اليا ا يإلع ا شلم تعيين .-3

ارممةق يممرائ  خاةممة عممالوة علممة فلمم ق إلمممر ةمماك  السممياية شممدإل ق ن ممكج  ممي  يائمممق للع ثنممة الع
ككممام ن ممرو  رسممي،ة ويممرائ  عمما الميممالة المترتيممة عمما المصممايعااق وعمما ال عمما أعبمما  التنممد 

 علة ر رري الدولةق لتعتيف ككم اوعدام المتعذ ن ، م.

وهنالمممم  أ اممممًا كممممق ةمممم  العمممممالاق والممممذ   عتيممممر رمممما ك،ممممل  الملييممممة التممممي تميمممم  السمممماية عنممممد 
ق نص  قل  ج،د مة 1328المسلمياق كيث قام أوعخارق ابا وولي ر سس الساللة العبماجيةق عام 

صممرق كممار ال رإليمملر المميمم ور إلممي ةمم  الن،مملي  عملمملر ت مما رمما الممذه  والتاممة. وإلممي فلمم  الع
 رمرة السمالايا السممل لقييا وخاجماا رلزملل  التيرثمم  . كملما الن،ملي ال دشممدة ةملعة الريمرق وآ ممة 
را ال،رآر اليرثم. أياف  لي ا السللار   الباجيق نعد إلت  ال،سلنلينيةق أب ة  عاعاا سمللار 



ي والجايلعق را الي ر البيض والي ر السليق والتي قمام رما ال،اعتيا ورل  الي رثاق أ  عورل
 ترب  علة العرش نعده بت ثين ا كس  را أعاي.

كاجا الدولة تص  عملت ا إلي ردر عدةق ربمج أيعثماجل ق وال،ماهرةق وافريمرق وأعفعومق وزيرهما رما 
ارمة إلمي همذه ال م ا  المدر. كاجا همذه المن م ا المتنلعمةق التمي ت،مدم الن،ملي الملللبمة للنت،ماا الع

رممما اوريراالعثمممةق تممملإلر جت،ممماا ج،مممج السممميائ  وال،لممم  الن،د مممة. وكمممار رسمممملكًا لل نمممراالا ال،ممماية 
العاريا لل يلشق خالع ال رو  يد التر  علة و   العصلفق نص  الن،لي إلي المدر كيمث 

ة  ممدًا : إل،ممد تل ممد ر،ممرات مق لتسمم يج يإلمم  أ مملع التممر  وجت،مماا ال ملممةق وليمما كممار لممذل  جتممائج سممي 
عا العمالاق رما أيى  لة ايلراناا خليرة إلي عصلع عدة. وِم  فب

رنممذ ككممم   الوعق لممم  كمما ليريراالعثممة سمملى رركمم  واكممد لصمم م العمممالاق أال وهممل السممرا ا. 
كيمث كممار ر،مماولل اسممتبماع المنما م  ،ممدرلر الممذه  والتاممةق ناويماإلة  لممة تسممليم  ميمم  المعمماير 

قيمت ممما ال ،ي،يمممةق رمممما عممما ر لج ا  لمممة رصمممل ة الامممرائ ق ن،يممممة تعلمممل كبيمممرًا البمينمممة التمممي  سمممتع
أعلة ع د السللار عب ًا ش ثد عا ثالثيا نالم ة. وليمن م و مدواق رم  فلم ق ارث،مة لتعملثض همذه 
ال رو  ال،اسيةق كار ردشرو هذه المنا م  أخذور    ًا را اوجتاج رت مليا هذه الظروف السمي ة 

لممماع. كاجمما المنمما م الكبممر زنممة هممي رنمما م  عزمماجي وزييممار إلممي ككلرممة ر،ابممج ال صمملع علممة ا
خاجيممم  نممال،ر  رممما ارابممم ورق وكاجمما  ميع ممما خايممعة لرقانمممة رمممدشر -ي مماعبكرق ورنممما م زلرمملش

خممماف. كمممار ر،ممماولل رنممما م الن ممما   عملممملر إلمممي  مممرو  أإلامممج رممما زيمممرهمق إليعمممد ت،مممد م اليميمممة 
الميلة الم دي والمتلاي   دًاق  ستليعلر بي  را تي،مة المتتق علي ا را المعدر البميا لل كلرة ن

ل سممماب م العمممافق كاجممما همممذه المنممما م أكبمممر اسمممتبماعًا رممما رنممما م المممذه  والتامممة. كمممار النظمممام 
الارثيي  عيق استعراج هذه البرواا را نااا العضق كما أج م كاجلا  ع لر اسمتغالع السمكار 

 ليًا إلي هذه المنا م.إلي اللال اا نسي  عمج السعرة الذ  كار رل 

كار ردشر رعتص  ،لم نمياعة تصني  العممالاق وثل مد ت ما  ررتم  اثنما ع مر كرإليمًا رعتصمًا إلمي 
همذا الم مماعق وكمملالي خمسممم ة عارممج.  ،مملم رسمم وع نمراقيممة عمليممات م إلممي المكتمم  البمماجي للماليممة. 

دشر المعممتصق وليمما  مممن  رركمم  العمممالا أعباكممًا سممنلثة ت،مماع  المليمملرق  علممة رن مما الع ممر للممم
كاجممما العملممممة التممممي تصمممم  رنممممذ ع ممممد   البالممممث رنعتاممممة. لممممم تيمممما هممممذه العمممممالا رتمممملإلرة إلممممي 
اوريراالعثةق نسي  الميالة الاعمة التي كاجا تدإل  را أ ج ال ج  لة ركة المكررةق والياائ  

ثمة كاجما تبعمرج ال،ايرة را ال ند والتمرو الروسمي.  عتيمر اقتصمايشلر وانيملر أر همذه الرملع البال



را اليلد كلالي ع رثا رليلر قرش إلي العامق والتي كار أزلي ا را الذه . كاجا ال،لعة الكبر 
أرا كاليًا  ققر يا أو ثالب إلي اليدا ة كاجا ت ر ثالثة يجلل. كاجا تعايعقيمة تسمة المتالةق و 

 إل ي تعايع خمسة.

نلثًا  لممة خمسممة وثالثمميا رليمملر قممرشق  ،ممدم اعتتعمما اوشممراياا العارممةق العاي ممة رن مما واللاعئممةق سمم
كلالي جصف هذا الميلة للع ثنة العارةق بينما  عصص ال،سم البماجي لتغليمة المصماعثف الم ليمة 

أرينممي المممدشر الوع -وال اعثممةق وثمملفع علممة رعتلممف إلممروع اوشممراياا. ب ممذه اللرث،ممة كصممج  مماهر
إلممي العممام وةممال   مم   رمما رنممم ع للسممرا ا علممة قممرض ثابمما شيلممة ثماجم ممة وخمسمميا ألمممف قممرش 

السللارق كما كصج علة قرض آخر  صج  لة تسعم ة ألف قرش لتأريا جت،اا السرا اق وقرض 
.  ستلي  ردشر الملان  ال صلع علمة تسمعم ة ةثالث ر لف را ر تيا وخمسيا ألتًا لم،ر زالا

ج رمدشر الل ملم ألف قرشق وثالثم ة ألمف   صمج علي ما رمدشر االسمليالاق وثالثم مة ألمف رما أ م
وال  اعة.  من  ريلة ر ان  لمدشر الريرالية.   صج ردشر ررك  العيلع علة قرض  عايع ثماجيمة 
وثالثمميا ألممف قممرش. وت،ممدم  ممماعل ال،سمملنلينية سممنلثًا  لممة عئمميس المعصممييا السمملي ريلغممًا  ،ممدع 

بعة وخمسيا ألف نستم ة وستيا ألف قرش وةال  ال رم اوريراالع ق وريلغًا آخر شيلة ر ة وأع 
قر ممًا لممدإل  أ مملع الت،اعممد للامميا  كيمماع السمماق ولمسمماعدة العارممج واليتممارةق  لمم . وت،ممدم  ممماعل 
التيممة ولممنتس الغا ممة ثالثم ممة وخمسممة وسمميعيا ألممف قممرش. عممدا فلمم ق إلمممر كممج وال ممة ت،ممدمق ريا ممرةق 

 كا ات ا العاةة.

 ا الع ثنة أر ت ثد عما ثالثميا رليلجمًا. أرا إلي فرا السلمق ال     علة النت،اا العاي ة التي تدإلع
كاجا تصرف ن كج عئيسمي علمة إلمر  اليرثمة والي رثمةق ومةمال  نمال  السمللار. أرما المصماعثف 
العارممة الخممرى إلياجمما تبغ لمممة نلممر  رعتلتممة. هنالمم  ر مماالا تعممدم ارتيممافاا السممللار والرممرا  

ر والم مممماإلظيا  شممممراياا العايممممي والريممممراا النيمممميالا.  سمممم   الصممممدع العظممممم والريممممراع اليييمممم
المعصصة ل م. وت،دم الم،راا العسكرثة الماع لتمر  الترسمار وملمة عمدي كييمر رما المملظتيا. وال 
 عامم  ع مماع الممدشا والعيمماية وال،امما  لتملثممج رمما الدولممةق كيممث ت،مملم الوقمماف نمةممال  المعابممدق 

 أخذ الماع.علة ك،ل  قاائية تسم  ل م  وث،لم اللفعا  نعدرت اق وث صج ال،ااة

ال شتل،ممة الملظتمملر المممدجيلرق بممد ًا رمما وفثممر الدولمممة كتممة أنسممط رسممتعدم إلممي ركتمم ق أ  أ مممر 
كممماجلا  عي ممملر علمممة الرسممملم التمممي  أخمممذها ركتمممي م. ال شل مممد اسمممتبنا  علمممة اوامممال   ال ر مممدي ؛ 

يممممةق والممممذشا شت،ايمممملر أ مممملعًا لصممممال  العامممما  البالثممممة للممممدشلارق الممممذشا   ممممغللر رناةمممم   بداع



رنعتاة  دًا : الوع هل الني اج ي الذ  شت،اية ستة آالف وستم ة وع رثا قر ًاق الباجي همل 
الدإلترياع وث صج علة ألتيا وثالثم ة وثالثة وثالثياق أرا البالث إليت،اية ألتًا وسمتة وسمتيا. ال 

ال لع  ال لعدي قليج را الل  ا  ال،درا  تيلف ال لع الت،اعد ة الدولة كبيرًا لج ا ال تعلي هذه 
المممذشا ال  مليممملر ثممممروة : ال شت،ايمممة المممملفثر الم،ممماع  ال خمسممممة أو سمممتة آالف قممممرش إلمممي العممممامق 

 وث صج المتتي السابق علة ثالثة آالف واثنيا وأعبعيا وال،ايي العسكر  علة خمسم ة.

الامممرثية الع مممرثة علمممة ياق شمممتم كسممما  اوشمممراياا والمصممماعثف كسممم  السمممنة ال،مرثمممةق عمممدا سممملعت
التلاك  والباجيمة أ ملع الي ماعة وكاريماا اللال ماا. شمتم  زمال  الامرثية الع مرثة اوقليميمة إلمي  م ر 

ن سمما  رممدإللعاا  مم   رمما الميلي ممياا  1741أ مماع وتمملفع علممة التممر . وقممد بممدأا الدولممة عممام 
ثة وكج ال اريماا ت،رثيمًا كس  السنة ال مسيةق واستمروا إلي فل  كتة اآلرق ن يث أر إلر  الي ر 

التي تل د خاعج العاةمة شتيعلر هذا الت،لثمق رما  سم  للدولة بتلإلير أكد ع ر شلرمًا رما المدإل  
 إلي العامق بينما تب ية ناقي الارائ  كس  السنة ال،مرثة.

إلممي ع ممد السممللار   البمماجيق اعتتعمما  شممراياا الدولممة ناليمماي لتصممج  لممة ع ممرة رالشمميا قممرشق ثممم 
تعا إلي ع د السللار سليمار الوع  لمة سمتة وع مرثا رليلجمًاق وإلمي ع مد السمللار   الرانم  اعت

 لم ت ،ق أكبر را ع رثا رليلجًا.

لمذل  اعتممدوا علمة كار لل كلرة إلي أوقاا ال ر  رلاعي قليلة را أ ج يعم النت،ماا االسمتبنائية. 
 ار  الدعم التالية :

 الم،راا العسكرثة؛ التعلثض المالي الذ   ،در  راليل-1

 يرثية الع ر علة التملثج المللل  را أة ا  العايي العارميا ؛-2

 العدراا المتعل،ة نالم،ااعاا.-3

اكتتظمما الدولممة نمركاجيمممة  ممرا  السممنداا العسمممكرثة نأسممعاع رنعتاممة  مممدًاق وكاجمما تسمممة قمممد مًا 
 السعاع الارثيية.

ي  سمم  ب ما ال،ماجلر المدشنيق ولمم  كما للدولمةق لم تيا الرة تسم  نمساهماا سمرثة زيمر تلم  التم
الدولمة  تل مأنسي  ال،روضق ال،دعة علة اقتراض الملاعي والوعا  الن،د ةق وعندرا تبستنتذ الرملاعق 

للعنف لل صلع علة الرلاع. لذل  سم ا الدولة لنتس ا اسمت داف المسماهماا الع ملائية للممدر 
 ما ت دشمد السمال  والمدعم ال ربميق كمار علمة المصمرإليياق والعثاف كيث كاجما الرملاع ت يمة ت



والممالملق و ميم  المملظتيا المدإل  علمة اممرث،ت مق أو نمالكرى كسم  عزيمة السمللااق كمما  بعاقمم  
كج رما   ماوع الم،اورمة نصمرارة. وكاجما الدولمةق عنمد ال ا مة الماسمةق ت،مدم أإلاملياا لةم ا  

 العايي لل صلع علة الرلاع.

المتيرعة تمن  السالايا ن مكج  مي  يائمم رما  مم  الرملاع للع ثنمة. قمنما ن سما  كاجا ال رو  
. نعممد بمميا ع ممرة واثنتممي ع ممر رليمملر قممرش اسمت الل كممج كملممة عسممكرثةق وقممد تلةمملنا أج مما تتمراو 

 كممالع السممالم لعممدة سممنلااق تممرل   الوع نعممد رلتمم  ريلممة خمسممة ع ممر رليلجممًا. ويمماعف نعممده 
الرير الم،تِصدق الع ثنة لين  بديها نعد رمدة قصميرة إلمي كمر  كاعثيمة يمد  رصلتة البالثق هذا

عوسيا. ل أ هذا السللارق نسي  ال ا ة المل ةق  لة بدائج ر ستةق أال وهمي ت وثمر العملمةق التمي 
ق اجعتايًا كايًا ن ملالي اثنميا وع مرثا نالم مة. تيمرعا همذه العمليمة رمرتيا أو 1771  دا عام 

 ائ ق كيث أي ا قيمة العملة كاليًا تصج نالياي  لة جصف را تمبل .ثالب را قيج خلت

إلبصلا الع ثنة العارةق المسماة خ ثنة المسلمياق كسم  التعييمر ال،مد م المعمرف إلمي ال،ماجلرق عما 
الع ثنمة السمياي ة العاةمة. اسمتبعدم هممذار الصمندوقار رنمذ فلم  اللقما رممدة قمرجيا رما الم را. وقممد 

الم نممةق أرمملااًل للدولممة ر،ابممج نعممض االلت ارمماا التممي جظممر إلي مما قايمميا  قممدم السممللارق إلممي سممنلاا
ال ممي ق ووقع مما الصممدع العظممم والممدإلترياع الوع. شيلممة ك ممم هممذه الممدشلر كاليممًا أكبممر رمما اثنمميا 
وأعبعممميا رليلجمممًاق وث ممممتت  السمممالايا ن مممق  عمممماية رن  ممما رممممرة أخمممرى. وإلمممي كمممماع زبليممما  ميمممم  

إلممي الع ثنممة العارممة   مم  أر تمممن  للسممللار. وث مم  علممة الدولممة المصمماعثفق شي،ممة هنالمم  أرمملاع 
لف نمياعت  عئيس المعصييا السلي.  أ اًاق يإل  رليلٍر وجصف المليلر لصندو  الوقافق الذ  كب
ممممي همممذا الصمممندو  نالمممدوال ق وث مممتت  نممم  إلممممي السمممرا اق تمارمممًا كالع ثنمممة العارمممة وخ ثنمممة ع ممممد  سب

 السللار.

قرويمًا لل مع ق لميس ل ما أ  قمروض أخمرىق بمج همي علمة العكمسق يائنمة  ر الدولة التي ال ت،دم 
نعممدة رالشمميا رتراكمممة   مم  علممة أةمم ا  العايممي يإلع مما والممذشا   ممدور ارث،ممة لل صمملع علممة 
ر لممة رمما عممام آلخممر ليممي ال  سممديوج ا. رمما بمميا همم ال  سمماية إلممي المميال ق ووفعا ق وعلممما  يشمماق 

 ة لت نيي م الدإل  اعتمايًا علة يواإل  خاةة.الذشا شتي  را أ ل م الدإلترياع ار  عد

 

 

 



 الفصل الثاني

 دائرة المالية

لممم  كمما لمميياعة الماليممة إلممي اليدا ممة  ال عئمميس واكممدق أال وهممل الممدإلترياعق ثممم قممارلا بتنصممي   ممعص 
آخمممرق الوع لمممدائرة الم،ااعممماا إلمممي أوعوبممماق والبممماجي لمممدائرة أسممميا الصمممغرىق وكممماجلا  عتلتممملر عممما 

 بل،يي يإلترياع الجايلع ويإلترياع عورالي.نعا م اليعض 

جصممم  سمممليم الوع  عصمممًا ثالبمممًا وياعة الماليمممة إلمممي سممملعثاق ورصمممرق وي ممماعبكر التمممي كاجممما تتيممم  
ل،لاجينممم . نعمممد فلممم ق أج مممأ سمممليمار الوع رنصممميًا عانعمممًا وياعة الماليمممة ل نغاعثممما ور،ااعممماا رنل،مممة 

ةممي  ليممج ككلرممة الممدإلترياع العمماف ب مماق  ليمما الممداجل . إلممي ع ممد سممليم البمماجي ورممراي البالممثق أ
االختالسمماا التممي قممام ب مما همم ال  العمممال  رمما رصممل ة الاممرثية أيا  لممة  عتممائ م رمما رناةممي م. 
نعممد خسمماعة هنغاعثمماق تل،ممة رنصمم  الممدإلترياع الرانمم ق الممذ   ،مميم إلممي ال،سمملنلينيةق المصممير جتسمم ق 

لِمممف الوع وكيمم دًا نمماوياعة الماليممةق وب،ممي اآلخممرار   مممالر ولممم شتي،ممة  ال ثالثممة رناةمم ق كيممث كب
 الل،  كتة ع د سليم البالث الذ  رن  ما نعض الم ام.

كار الدإلترياع الوعق وفثر الماليةق أو أريا الصندو ق عاملًا إلمي المدشلار. كمار شتل،مة كمج رسما  
الب ت،رثممرًا عمما عمليمماا الع ثنممة العارممةق وثعممرض الليمم  علممة الصممدع العظمممق رمما رممرة  لممة ثمم

رممراا إلممي السمميلع. كممار  صممدع  ميمم  الوارممر التممي تتعلممق نالممدإل  لتنتيممذهاق واللثممائق التممي تسمملم 
للصممندو  العممامق والتممي   مم  أر شلقع مما الممدإلترياع والصممدع العظممم نممالكرف الولممةق ليمما نعممد 

 اجت ا  المعارلةق  مكا للفثر المالية تعليق الدإل  أو الرإلض.

رمما أر  ميمم  التممر  إلممي ال اريمماا شتل،مملر  التأكممددإلترياع الوع هممي رمما الم ممام الكبممر أهميممة للمم
أرلال م ن كج رنتظم وثابا ثالب رمراا إلمي العمام. كمج تمأخير أو كتمة عمدم يإلم  كارمج الميلمة قمد 
ش ي   لة اجتتايمة الميلي ميااق رمما قمد شم ي  اليملراناا إلمي العاةممةق كمدب فلم  رمراا عمدة 

أوع يمم ية لغاممي مق لممذل  إل ممل أكبممر  ممعص ر ممتم بممدع  همممذا إلممي التمماعث . قممد  كمملر الممدإلترياع 
العلر. كار  ستتيد را كالة التلية هذه ليسراع إلي تأريا الماع الالفم للع ثنة عير أ معاف 

 جاإلذشا.

كار الدإلترياع أ اًا شدشر    ًا را اوعاياا العاةة لصاك  السيايةق خاةة تل  التي تأتي را 
أ ممر ثابمما بممج كممار شت،ايممة أ ممره رمما الرسمملم التممي   صممج المصممايعاا. لممم  كمما   صممج علممة 

 علي ا عا كج الوعا  التي تصدع را يائرت . 



 وهنال خمسة ييا  ناعفثا ت ا  ررت  :

كملليق ركلمف بتغليمة المدشلر العارمةق وكمار ت ما  ررتم  سمتلر رلظتمًا السممتدعا  -نماكي-نماش-1
 وكيس ال عاف المدشنيا للدولة ؛

ق وكمممار  مممماع  جتمممس العممممجق ليممما إليمممما  عمممص الامممرائ  المتعل،مممة كمممللي-نممماكي-نممماش- ثمممة -2
 نأة ا  العايي ؛

نا يق الذ  كمار شتمرأ  إلمي ياخمج خ ثنمة الدولمة اوشمراياا والممدإللعاا؛ شل مد ت ما -إلي ثنداع-3
  ررت  أعبعلر رلظتًا  عمللر إلي إل ص العمالاق ووفر الذه ق  ل  ؛

 فثرع ؛اج-السير ي-4

 كلتاسي ؛-السير ي-5

 م هذار الملظتار بتس يج العملياا إلي الع ثنة. ،ل 

تتاممما يائممرة الماليممة خمسممة وع ممرثا ركتيممًاق شممدشر كممج رن مما عئمميس خممافق شممتم تعيينمم  نمنصمم  
 خل اكيارق وث تم  ال مي  إلي رينة وفاعة المالية.

 تتألف هذه المكات  را :

تمم  شلريممًا اهممذه المكتل،ممة تركتمم  عممام للسمم الا التممي ت تممل  علممة اوشممراياا والمصمماعثف.  -1
ت،رثر عمليماا الع ثنمة العارمة. ت،مدم  ميم  المكاتم  الخمرى ت،رثمرًا رلعصمًا عما عمل مم ؛ وثسممة 
أ اممًا المكتمم  اليييممرق أو الميمم ار. شممتم  عسمماع كالممة الليمم  المممالي كممج عممامق أو كممج سممتة أ مم رق 

سم ة قرشق أرا الكبر وثتم اكتساب ا علة  كج رن . شل د ثالثة أجلاع را المن  الولة تيلة خم
 يلعًا إلتدعة اليلجاجية أو الروراجيةق وتدعة الباجية رن ة الدشلارق وتيلة أعبعم ة وستة ع رق أرا 
البالبة إلتسمة رن ة رصرق لج ا ال تستعدم  ال إلي هذا اليلدق وقيمت ا ررتتعة وتيلة قيمت ا ستم ة 

ناويماإلة  لمة الع ثنمةق كسمانات ا ناآلق ممةق  وع مرثا قر مًا. وت،مدم المكاتم  الخمرى لممدائرة الماليمةق
واكمدًا  اً ثلكو وال،روشق والدشناع الإلرجتي.   كج ال،رش ر ة وع رثا آق ةق وت كج ر ة ألف آق ة 

 وثلث. كار ال،رشق إليما راةق  ساو  ثالب ليراا. أو ثماجم ة وثالثة وثالثيا قرش

المممم اعع السمممنلثة -2ل مممرو  ؛ فخمممائر ا-1المكتممم  الرئيسمممي للم اسممميةق وهمممل ركلمممف بتسممم يج -2
-5أ ملع ال اريماا إلمي الرماكا ال دوي مة ؛ -4يمرائ  الم،ااعماا ؛ -3الم  رة ردى ال يماة ؛ 



النت،اا المس ولة عا المدعا  العبعة لل،صرق والي رثمةق وةمناعة الممداإل ق وةمناعة اليماعوي.  جم  
ومعسممماع اللثمممائق الرسممممية ركتممم  الع،ممملي ل سممما  الدولمممة.  ،ممملم المكتممم  بدعاسمممة كسممماناا الع ثنمممة 

 للدإل .

ركت  كساناا الجايلعق وهل رس وع عا الس الا المتعل،ة رعتلف المم اععق ل سما  إلمر  -3
 ال ارية إلي هذه المنل،ةق والمعا اا الت،اعد ة للم اعبيا ال،درا .

 شتيلر عبسا  هذه المكات  البالب را رست اع  الدولة وخمسة خل اكيار را الدع ة الولة.

ركت  رراقية إلرقة الترسارق وهل ركلف نمعداي أيواع الترسارق والتأكد را وي  أ ملع يميا  -4
السممللارق المل،يمميا ناآلزمماواا الممداخليياق وال ممعاف المكلتمميا نعدرممة االسممليليا العاةمميا بيمما 

 ن ق ورلظتي ال،صر.

 ركت  السياه  ضالترسار  .-5

 ركت  السل داع ضالم اة .-9

تيممار نلاقمماا الممدإل  لل نمملي رمما هممذشا التممرقتيا رمما الترسممار.   مم  أر تمممر هممذه  سمملم هممذار المك
لي مير « M»اليلاقاا عير عئيس المكت  الران ق الذ   عتم علة كج رن ا نال ير الكمر كمرف 

والتي تعنمي رتلاإل،مة. شتيم  ليمج ركتم  رما همذه المكاتم  العبعمةق إلمي  « menstour »  لة كلمة
 رق لمكت ج خافج ن   ،لم نمعساع نلاقاا الدإل ق إلي ررك  الزاواا.هاتيا الترقتيا للترسا

ركت  ال ساناا إلي المدر الم،دسةق وهمل ركلمف نالسم الا المتعل،مة نمالمن  الم،درمة للمسما د -7
الذشا  عدرلج اق والممتلياا العاةة نمكة والمدشنة المنملعةق  إلي اوريراالعثةق وأ لع ع اع الدشا

مة أو إلي ال،ااعاا الوعبية. شرسج هذا المكت  وثمائق تسممية وفعا  العيماية سلا  كاجلا إلي العاة
لالستعداراا الدشنيمةق إلمي ال،سملنلينية وإلمي عورلميق المسمتنداا التمي   م  ت،مد م ا  لمة المكتم  

 العا رق لل صلع علة رلاإل،ات م. 

اليلاقماا ركت  كساناا ال  ثةق وهل ركت  رس وع عا همذه الامرائ  العاةمة. شمتم  عسماع -8
  لة هذا المكت  كج عام ل يا ة ال  ثة.

ركت  الرسلمق ورا بيا ةالكيات  الرسملم المتعل،مة نكمج المنمااق ال دوي مةق والتلائمد المتعل،مة -6
نالم،ااعاا إلي فرا ال رو ق والم وجة الم،درة للتر  خالع ال ملةق ورا تمن   الدولة رما اعمام 

 وللملظتيا المدجييا نعد اجت ا  ال ر .وأعالفق وأرلاع لليا لاا وال نراالا 



رست ممماعثة المممدائرة الماليمممةق هنممما  صمممدعور رلاإل،ممماا وفعا  العيمممايةق واوياعثممميا إلمممي الوقمممافق -19
همممذه الممتليمماا الدشنيمممة.  ،لرممملر إلمممي همممذا المكتممم  أ امممًا  عمممارمممن  علمممة وال ممعاف ال اةمممليا 

السميايةق وإل،مرة  كتي ما المدإلترياع  نمةداع المراسميم المتعل،مة نالماليمةق والتمي تتامما تلقيم  ةماك 
 الوع.

 ركت  الت،لثمق وهل ركلف بدإل  أ لع إلر  الي رثة.-11

ركت  رراقية الم اة. شراقم  المكتم  نلاقماا المدإل  التمي تممن  نمأرر رما عبسما  إلمر  الم ماة -12
 العبعةق ناوياإلة  لة إلر  الترسار إلي المكت  الران .

فق وهل ركلف نس الا المعا اا الممنلكمة لول م  المذشا المكت  الصغير ل ساناا الوقا-13
 كاجلا  عمللر إلي الم سساا العيرثة.

المكتمممم  اليييممممر للمنممممااق السمممماخنةق وهممممل رسمممم وع عمممما أيواع ال اريممممااق والميلي ممممياا إلممممي -14
 الم،ااعاا التي تستعدم أكياجًا علة المنااق ال دوي ةق خاةة علة ات اه الداجل .

لمنااق الساخنةق وثنظم أيواع الميلي ياا إلي اللال اا المعصصمة لتع ثم  المكت  الصغير ل-15
 ال ارياا إلي رلعثا وألياجيا.

يممرائ   م لعثممة الإلممال ق ورللممدوإلا ؛  -1ركتمم  الممم اعع والمنمما م. وهممل رتعصممص إلممي : -19
الامرائ  المترويمة علمة فعاعمة -4رنما م المذه  والتامة ؛ -3يرائ  ال  ملي اليلهيميمة ؛ -2

يمممرائ  ال مممماعل إلمممي الممممدر الرئيسمممية -9الامممرائ  علمممة التراج ثممما لمممنتس السممملعة ؛ -5؛ التيمممة 
 لرورليق ورا يمن ا ال،سلنلينية.

 ركت  ال لعق أ  ال لع الم،درة للملظتيا ال كلرييا.-17

ركتمم  رممم اعع المنممااقق وهمممل رمما  علمممي المب ممج المتعل،مممة إلممي المممم اعع السممنلثة التمممي تعاممم  -18
ن مممممعاف المممممذشا  عمممممدرلر السمممممالاياق أو للمممممذشا شتيعممممملر للصمممممدع العظممممممق لملييمممممة الدولمممممةق ول
 اليا لااق  ل . 

الممم اعع إلممي الم اإلظمماا المسممماة جممافاعااق ربممج -1المكتمم  الرئيسممي للممم اعع. ورمما ر ارمم  : -16
ف إلمممي التليمممياق وتلسمممياق وتاتممماع-2رممم اعع عوسممم للق وثلعثلإلممماق وسيليسمممتر ق  لممم  ؛  -رممم اعع العب

رم اعع ةميد السمم  إلمي -4ر اعع المياه المال ة  ج وق أخيلليق سماللجي ق  لم  ؛ -3نافاع ق  ل  ؛ 
 ر ععة الع   والغاناا.-5الي ر السلي والي ر البيض ؛ 



ركتمممم  رمممم اعع المممممدشنتيا الم،دسممممتيا ؛ المكلتممممة نكممممج رمممما  عممممص الوقمممماف وع مممماع الممممدشا إلممممي -29
 الجايلعق ربج المكت  السان  المكلف إلي عورلي.

ر اعع ال،سلنلينيةق والذ  شلإلر الم ر ل ذه العاةمة ولجمدعثنلبج ؛ ورم اعع سماللجي ق  ركت -21
والعثسماق وترخالممة ؛ الاممرائ ق ريمم ارق التمي ت،ممدم ال رثممر لليلممدق والامرائ  المترويممة علممة أعممماع 

 الذه  والتاة.

دشنت ا ركتممم  رممم اعع بروسممميا : المممم اعع إلمممي ككلرمممة خلياإلينمممد كياعق والتمممي تعتيمممر بروسممميا رممم-22
 الرئيسية.

 ركت  ر اعع أإلللجياق التي تامق أ اًاق ر اعع جيغرثيلجا.-23

 ركت  ر اعع كاإلا. ال شل دق كاليًا  ال نعض الم اعع المل لية إلي الجايلع.-24

ركتمم  التممأعث ق كيممث تمم عأل  ميمم  الوعا  العارممة الصممايعة رمما نمماقي المكاتمم ق وثبرسممج  ليمم  -25
 لدولة را ردشني ا إلي رعتلف إلروع اوشراياا.االستدعا اا التي تللي ا ا

هممذا هممل  ممدوع الممدوائر اللاسممعة كيممث  عمممج أكبممر رمما سمميعم ة رلظممفق شل ممد رممن م كمملالي ر ممة 
وخمسمملر إلممي كممج ركتمم  رمما المكاتمم  البالثممة الولممة. شل ممد إلممي كممج ركتمم  العدشممد رمما الممملظتيا 

ي العممممجق وث،مممدم المراسمممالا الرئيسمممييا المممذشا شمممدعلر خلتممما ق ورلظمممف أوع كيسممميداعق المممذ   ،مممل 
للمممرئيس خاي ياكمممار ليلقع ممماق وأ امممًا لي،ممملم الممملفثر بتلقيع ممما نمممالكرف الولمممةق كمممما   مممرع همممذا 

 الملظف الت،اعثر الرسمية المتعل،ة ن  ور ركتي .

جظم   الباجي هذه الدائرةق ثم أبج  ا نعد فل  إلروع  ياعثة  دشدة تدعث يًا سيعة ركات  أخرى إلي  
مممما همممذه سمممليم ال وعق وسمممليمار الوعق وأكممممد البممماجيق ليممما ليمممي ال شتغيمممر الت،سممميم السمممابقق يب

 .خلفاالمكات  ال دشدة للمكات  المل لية وربن  عبسا ها العاةلر رنص  

 وتتألف المكات  را :

فثممماق لممدشلر الدولممة ؛ -2خلتسمميق للمراقيممة العارممة للممم اعع رممدى ال يمماة ضرالياجممة  ؛ -رالياجممة-1
ممما همذه المكاتم  البالثمة  لممة رعلتما-3 اق للمصمايعاا والعالإلمة المن،للمة لصماك  السممياية : ويب

اليليميمةق ل يا مة يمرائ  اليليميمة اليالغمة ع مرة نالم مة علمة -4ر اسمية  ؛ -المكت  الباجي ضناش
آيي أزنمام للامرثية علمة رم اعع الملا مي : -9المن ثمجق لمركم  العيملع ؛ -5الم اعع ردى ال ياة ؛ 

مم  خلتسميق -الييسمكلبل -7كماليمي  ؛ -ا هذه المكات  البالثة  لة المكت  التاس  ضرلإليلإلاايب



مممما للمكتمم  العا ممر ضراليممة -المكلممف نكممج رمما شتعلممق نكنممائس وأيشممرة المسممي ييا إلممي اليلممدق وقممد يب
 كاليمي .

ة شل د أ اًا ركت  خافق ت ا اسم أوياق والذ   عني زرإلةق وسكرتاعثة الملفثر. وهمل ت ما  ياع 
خل اكيممار وث مممج ل،مم  ركتلبممد يق أو رعمماورق وث ممتم ببالثممة أرمملع : المراسممالا العارممة للمملفثرق 

 وت،اعثره لل كلرةق ومةداع ع،لي ر ععة ردى ال ياة أو إلروع أخرى را اوشراياا العارة.

كيماتييق رما -شل د إلي يائرة المالية ر كمة يرثييةق والتي  بعيا قايي اق الذ    مج ل،م  ريمر  
عئمميس ال،ايمماة إلممي عورلممي.   كممم هممذا ال،ايممي  ميمم  ال،امما ا المتنممافع علي مما بمميا رصممل ة  قيممج

الارائ  وال عاف. تعملي همذه ال،اما ا لول م  الم تمميا إلمي ال م ور الماليمة لةم ا  المم اعع 
الذشا واإلت م المنيةق أو الم روريا را رمتليات م نسي  رصايعت ا.  عتلي ال ار  العام للامرائ  

 ار  رصل ة الارائ  أرام هذه الم كمة. تعتير الرسلم ال،اائية التي ت صج علي ما همذه ر ام 
 الم كمة سنلثًا ررتتعةق كيث  من  خمس ا لل،اييق أرا الياقي إليأخذه عئيس ال،ااة.

 .الع يفق نالمكات  اوريراالعثةتسمة ركات  يائرة الماليةق ركات  اليل  العالي و 

 

 اتالوالي

 ترض السللار العبماجيق إلي اليلدار المتتلكةق يرائ  علة أعايي السمكار المسم ييا والي مليق 
المذشا ش كممدور ك،ممل  رلييممت م. وت مكج هممذه الاممرثية التممي هممي  رما يممرثية ثابتممة أو يممرثية علممة 

 مر وكتمة النصمف. نعض التلاك  الم عوعة إلي العض وثتراو  الميلة الذ       ياشت  بميا العب 
تدإل  الصنايشق الرثتية التي  ملي ا المسلملر عبْ ر ريلة الارثية. تعا  هذه الككام لتعاليم ال 

ال،اجلر اوسالري. شتم يم     را العايي  لة المنل،ةق وليس لول   الذشا  مليلج ا أ  كق 
ق والممللكة إلي التصرف ب ا سلى ج،ل ا  لة أبنائ م. وثل د ثالثة أجلاع للمليية : التانعةق والع رثة

 للدولة.

تلفع العايي الممللكمة للدولمة علمة العسمكرثياق وكتمة علمة المملظتيا الممدجيياق وت متت  الدولمة 
ن ، ممما إلمممي الامممرائ  العارمممة التمممي   ممم  علمممة المسمممتأ ر يإلع ممماق وب ، ممما إلمممي رماعسمممة الككمممام 

قمة الترسمار إلمي ال،اائية علي مق وث   علة ه ال  المستأ رثا أر شم يوا العدرمة العسمكرثة إلمي إلر 
 ال ي ق وت دي الارثية كس  قيمة كج أعض.



تدعة كمج العايمي التمي ت ثمد  شرايات ما عما ع مرثا ألمف آق مة بممِ فثاريماق أرما العايمي الخمرى 
إلتسمممة تيمممماع. أرممما الممذشا  مليلج ممما إليبمممدعلر بمممِ سممميياهسق أو الترسمممارق وثتيعمملر عئممميس المنل،مممةق 

ال،ائد العلة الذ   عا  ر  زيره ل،ائد الم،ااعة.  مل  كج  وثتي  العدشد را ه ال  الربسا   لة
را ه ال  الترسار أعيًا فهيلا لل ر  را أ ل ا ر  إلرسار ال ي . كيث وكاجلاق إلي فرا السلمق 

  عمللر إلي الترقة إلي الم،ااعةق ت ا سللة ال،ائد.

غيرة وتسممممة إلمممي ع مممد أوع سمممتة سمممالاياق كاجممما الملييممماا العبماجيمممة رن،سممممة  لمممة ككلرممماا ةممم
العمممالمق والتمممي شتل،مممة عبسمممابها عتيمممة ركلجمممة رممما عرممم  علمممة عأسممم  فجممم  كصمممارق كعالرمممة رميممم ة 

كمماجلا  عامعلر لم مماإِلظ يا عماريا اثنمياق أكممدهما لرورلمي واآلخممر «. تملغ»لل،يمايةق وثررم   ليمم  بممِ 
جييا إلمي لنجايلعق  ملا هذه الرت  الممنلكمة لل،ماية كمج اليلمدار التمي كاجما ت ما سمللة العبمما

أوعوبا وآسيا. كار الم اإل  الوع  ،يم إلي رلجاستر  أو ةلإلياق إلي ةربياق أرا الباجي إليار  ،يم 
ريمرارق أ  قائمد ال،ماية. -إلي اليدا ة إلي أجلزراق ثم نعد فلم  إلمي كلتاهيما. كماجلا ر،لامدشا بل،م  ريمر  

رنصم  اليا ماق ق ر  1379كار الال  اهياق أوع  نراع عبماجي كصج علة هذا المنص  عام 
 ريرار لرورلي.-كما أر تيملعتاش كار أوع رير  

عإلمم    البمماجي عممدي اليا مملاا أو الم مماإلظياق نعممد إلممت  ال،سمملنلينيةق كممما إلعممج رمما خلتمم  كلممما 
افيايا إلتلكممممات م. ليمممماق إلممممي ع ممممد رممممراي البالممممثق كممممدب تنظمممميم  دشممممد إل،ممممد قسممممم هممممذا السممممللار 

العممماريا أل،ممما  -ا عمممدة لممملا ااق وأعلمممة ر اإلظي مممااوريراالعثمممة  لمممة ككلرممماا كييمممرةق ر لتمممة رممم
ريمرار أو نا ما -اللفثر واليا اق رم  ثالثمة أ مراةق وعإلم  ال،ماية العمايشيا رما ليتما  لمة رنصم  ريمر

ن ممرثلتيا. لممم  سممتمر هممذا الليمم  للقمما الثممج. كيممث كممار إلممي اليدا ممة لبالثممة أعمملامق ثممم عممارياق 
 صي  ه ال  ال،اية أقلثما   مدًا أو أر  ماعسملا سمللت م وإلي الن ا ة لعام واكد. وكاجلا شت نيلر أال 

إلي جتس اللال ة. ر  فل ق لم شتلاجة الم عخلر عا وةف هذا او را  نال را ق أو نالكرى     
 اللفعا ق الذشا استغللا هذا اللي  لل صلع علة البروة.

عمممام للم ممماإلظيا  شلممميق يمممرثية كمممج -تمممدإل  أكيمممر ثالثمممة لممملا ااق وهمممي اليلسمممنةق ورلعثممماق وآشمممدشا
العاريا الذشا تتي  ل م هذه الللا اا ؛ الذشا شدإلعلجًا ريلغًا را الماع عند كج تأ ير  دشدق والمذ  
شيلممة اثنتمميا وخمسمميا قر ممًا لممنوعق ور ممة ألممف للبمماجيق وخمسممة وسمميعيا ألتممًا للبالممث. وثبتممرل ل ممم 

  اإلظيا إلي ن،ية اللال اا.العدشد را الارائ  العارةق وتعد ارتيافات م العلة بيا  مي  الم



ممن  لمملا  اتغممالييلليق وعوي ممس  لممة قمماية السممتا. أرمما قيمماية لمملا   شرزمماجي إلممي ي مماعبكر إل،ممد ربن مما  رب
كاليًا  لة ردشر المنا م إلي هذا ال،اا . قبدرا   ثرة قيرفق كارتيافق للصدع العظممق وكصمج 

لا ال م ع الصممغيرة الممبالبالامانط الممذ  أ ا  ج بممدوعه  رهمما لم  ل،مم  ر صممج.  ممكم والبالثملر لمملاً   ممكم
ارتيافًا لييير الريراالاق الذ  كار ش  رها ل عص را النيال . تمدعة همذه اللال مة   ثمرةق وتامم 
ناوياإلة  لة  مي  ال  عق عدا زاجد اق زاليية الممتلياا الي رثة إلي اوريراالعثةق ربج رلعثم ق 

  ل .وجيغرثيلرق ووليياجاق  لاائ آسيا الصغرىق ويعيجيجق 

لم  كا الم اإلظلر العارملر وال ال،اية  بسمملر  ال لعام واكدق عدا الم اإلظلر إلي الللا اا االثنتيا 
 والع رثا الم  رتيا ردى ال ياةق وإلي عوي ق وزالييلليق وعدا قاية  شدو ق وثاجلإلاق وت يررا.

را جلاٍ  تتاما   ب،سم كج للا   لة أقايةق نعا ا ر لف را ردشنة ر  تلانع اق واليعض اآلخر
 ردر. تتنلع العاييق كما عأشنا سان،ًاق كما شلي :

 أعاٍض رلعوثةق سلا  كاجا لل  ثة أو للارثية العب رثةق وتصنف كس  فرا التت .-

 الوقافق وهي رعصصة لينا  المسا د والتييماا للعياية.-

 اا :الممللكة للدولةق وهي زير قابلة للتصرف ب اق ور،سمة  لة تسعة رستلث-

 المنااق التي تعلي  شرايات ا للع ثنة العارة ؛-1

 العايي ال ازرة ؛-2

 المنااق العاةة نصاك  السياية ؛ -3

الممتلياا اوريراالعثةق التي تعليق إلي     كيير رن اق للمصايعاا والعايي التي لميس ل ما -4
 وعثث  رعي.وعثث والتي تصي  رلييت ا للسللار بلإلاة رالي ا يور أر  كلر ل  أ  

 ارتيافاا ع د السللاجة المق والررا ق والريراا النييالا ؛-5

العايممممي العاةممممة نمممماللفعا ق وهممممي العايممممي التممممي تبمممممن  للامممميا  فو  المناةمممم  العاليممممةق -9
وال اةممليا علممة ل،مم  وفثممر ؛ ربممج : الصممدع العظمممق وكييممر الريممراالاق واليا مما ال اةممج علممة 

 ثالب عت  تلغ ؛

 العاةة نالررا ق وتبمن  لليا لاا ال اةليا علة عتيتي تلغ ؛ المنااق-7



 العايي الم عوعة نال عيرق تبمن  ل اكم الللا ق وللفعا  وييا  ال،صر ؛-8

 العايي العسكرثةق وتمن  للعسكرثيا أو للملظتيا المدجيياق وأ اًا  لة أ عاف عايشيا.-6

لج مماق والتممي تعامم  لسممللة الدولممةق رلييممة تعتيممر زالييممة القاممية كسمم  اييعممة العض التممي تي
خاةةق أو رستأ رة ردى ال ياةق أو جصف رسمتأ رةق أو أوقماف ؛ بينمما تعام  تلم  التمي ليسما 
رنل،مممة رسمممتأ رة أو وقممممفق لنممملا  ال،مممماية العسمممكرثيا. كمممار للسممممللاا اوياعثمممة إلممممي سمممائر أج مممما  

السممللاا المدجيممة والعسممكرثة  اوريراالعثممة عممدا رصممر تنظمميم رت ممان  وكممار الم مماإل ق الممذ    ممم 
والذ   عتير قاييًا إلي اق رس واًل عا  كالع العدع. إلي  مي  المدر اليييمرةق  ،ملي يمانطق   ممج 

شممرثس العسممكرثيا -ل،مم  السممرياعق  ميمم  االجي مماعثيا إلممي ال،امما ق كممما  ،مملي قمماية شممدعلر كي ا مما
علممة رنمم  عتيممة برتيممة ج،يمم ق وثتممللة التممانعيا لترقتممي الترسممار إلممي اللال ممااق وثتيمم  الرممرا  ل،مماية أ 

العاةمممة. أرممما  رنممماا، مإلمممي  قمممايةيممميا  رممما ال مممراة شمممدعلر سلبا مممي رليممملع ال  ثمممةق وهمممم 
 نا ي.-المكلتلر بتلفث  الارائ  والرسلم علة النلاكي إليدعلر كل ا

  صج الاانط برتية نا ا علة ثالب عت  تلغق وث صج علة رنصي  وعلة الرت  خالع رراسم 
 مًاق كاجلا  ستعدرلر اياًل أو علمًا ثم ابستيدع بذشج العيج المعلق برر  شل د إلي ج اشت  ر يية. قد

عمالمق رما أوائمج الاميا  إلمي ال،صمر المذشا قمدرلا علممًا وثمالب -كل،ة را الذه  "تملغ". كمار ريمر
 أإلند    ايةق وتل،ة را جي اج ي عر ًا را عرلف السللار وركتياً -عت  تلغ لليا اق ورن   الرثس

لليتانة را التاة وررثلة را ال رثر الملرف. علة التلعق رن  السللار ل  ال  الملظتيا البالثمة 
ي.  مرعلتًا را إلرو السملع السملي و ملايًا وريلغمًا رما المماع  سماو  خمسمم ة أو ألمف يشنماع أإلرج

ممللة ناللكالممةق وث،ممدم ناسممم  المممن  المعتمماية.  كممار المملالة إلممي كمماع زيمما  اليا مماق شتممللة رعاوجمم  السب
 سمممتعدرلرق إليمممما رامممةق عقمممم ع مممد السمممللارق إللمممدش م ال مممق إلمممي اتعممماف الوارمممر ناسمممم ةممماك  
السياية. ليا كار ل ذه الصالكياا رساو  ول ذا تم  لغابها إلي ع د أكمد البالث. ولم  ستعدر ا 

 نعد فل   ال ال نراالاق قاية ال يلش.

المبالب عتم  تملغ علمة ة.   صج اليا ملاا فو شتمت  رنص  اليا لاا نالعدشد را المي اا التعرث
ق وهل عقم رميم  عنمد التمرالق أرما المذشا  متليملر عتيتمي تملغ اثنتميا   صمللر علمة تس  عت  تلغ

سممتةق وأول مم  فو عتيممة تمملغ اللاكممدة   صممللر علممة ثالثممة. لممدش م رلسممي،ة عسممكرثةق ت لممف كسمم  
م لجق وتبعممم ف رمممرتيا إلمممي اليممملم أرممماعتمممي مق رممما تسمممعةق أو سمممتة أو ثالثمممة ر اريمممرق وايممملعق وةمممن

والعارسمممة. وعنمممدرا  ظ مممرور إلمممي الرممماكا العارمممةق شيمممدأ نعممممض  ر،مممرات مق نعمممد الصمممالتيا البالبمممة



الايا  التانعيا ل م ن،را ة آ اا يشنية نصلا ررتت ق وثنتذها السل داعق رستاًل سميتًا رما زممدهق 
أعبم ق أو سما عتم   مرف تم ثا ب ما كرر  لسللت م. وكار ل مق كس  رناةي مق عتية واكمدةق أو 

بممدالت م العاةممة.   ممكج اليا مملاا اي،تممياق وهممما اي،ممة أوعوبمما واي،ممة آسمميا. تتيمم  كممج اي،ممة إلممي 
 رنصي ا ريدأ القدرية ليا إلي فرا ال ر ق  صي  ال مي  ت ا  ررة كاكم عورلي والجايلع.

تعي م المس وللر الرئيسميلر أرا إلي ال  ور اوياعثةق  عمج ت ا  ررة اللالي  عصار أو ثالثة شن
إلممممي الم،ااعممممةق وثلاإلممممق علممممي م اليمممما  العمممماليق وثبممممدعلر العيممممار أو العمممممال ق وثمكمممما ر،مممماعجت م 
نالاممميا  الم ليممميا. شت ممماوع ال،ائمممد رع ممممق إل مممم  سممماهملر إلمممي تنتيمممذ أوارمممره. أةمممي  همممذا المكتممم  

ة أةمملاا السممكار اليلممد  رلعوثممًا إلممي رنممااق عممدةق ليمما   مم  علممة العيممار ال ممدي ال صمملع علمم
الرئيسمميياق  ج ممم  سممتليعلر اكتمملا  اليا مما ورعاعيممة أعمالمم  ال،معيممةق وهممم ر ميمملر  ممدًا رمما قيممج 
السللاا إلي العاةمة. وليا كار أزلي م  عتيرور أج  را الإلاج ل مق بداًل را استعدام جتلفهم 

 ل ما ة الملاانيا را اللغيارق أر  صي لا أياوتًا لتنتيذه.

بتسممرع ووقاكممةق نعممد أر يإلمم  ثمنممًا ررتتعممًا لل صمملع علممة  ياعة اللال ممةق علممة رماعسممة  عمممج اليا مما 
الاغل  علة سمكار همذه اللال مةق لجم  زيمر رتأكمد رما كتاظم  علمة رنصمي ق لينم ق إلمي الم،ابمجق 
 علمممم  يمممدًا أجممم  لممما  بعاقممم  علمممة إلعلتممم . كمممار رممما الصمممعلبة نمكمممارق أر تصمممج  مممكاوى السمممكار 

مممماة اليا ممما  عملممملر علمممة  ختائ ممما. ورممما بممميا  كمممدى الم،مممملعيا للمعنيممميا إلممم ي السمممللةق كمممما أر كب
اللممر  التممي شتيع مما المملالي ال مم   لالسممتيال  علممة ثممروة ع ممج زنممي هممي ات ارمم  ناعتيمما   رثمممة 
 نائية راق لي يره علة يإل  ثما ن،ائ  كيًاق وفل  نالتعلي عا     را رمتلياتم .  ر الب مة التمي 

بممج هممذه العممماعق تدإلعمم  العتيمما  أعممماع أخممرى ر،ل،ممة. شل ممد إلممي بيمما   صممج علي مماق ناعتيمما  ر
اليا اق ال اةمج علمة ثمالب عتم  تملغق خمسمم ة  معص علمة القمجق وثعممج كملالي ألتما  معص 
علممممة خممممدرت مق نغممممض النظممممر عمممما ال ممممر ق وثل ممممد إلممممي قسممممم ال ممممرم اليبيممممر رمممما النسمممما ق وإلممممي 

ا شممدإلعلر يممرائ  كييممرة لل صمملع علممة هممذا اسممليالت م رمما شممراو  بمميا ر تممي وثالثم ممة  مملاي. كمماجل 
الل،مم  إلممي ج ا ممة كممج عممامق  ر اسممتمروا إلممي رنصممي م إل،ممد كممار علممي م يإلمم  الرمملاع لل صمملع علممة 

 رناةي مق والي،ا  إلي اق ومنعاي ال كاوى التي تدشن م.

 ،ممملم اليا ممماق همممذا الملظمممف التاسمممدق بنتممما  كييمممر وبعنا مممة نمماعسمممة كاإلمممة الل،مممل  الدشنيمممةق والتمممي 
صج را خالل ا علة اكترام النا  الذشا كماجلا  مدكلجم  نال مدشث عما إلامائل ق وكماجلا  ،للملر   

 ج  ربسِلم ر را وكرثص علمة وا ياتم  الدشنيمة. ورما الامروع  نالنسمية  لمة رلظمف ككملريق أر 



 كلر  عصًا كييرًا إلي السا ولد م  ل يمة عراي مة اللملر.  صمدم ع مجق شتمراو  عممره بميا أعبعميا أو 
وأعبعيا عارًاق عارة ال مع  وثعارمج كلتمجق وث،ماع  ر العممر الم،يملع والعيمرة الللثلمة إلمي  خمسة

 العماع تساو  أكبر را عللم أإلالالر وأعسلل.

ال   ،ق س،ل  اللالي إلي العلي ة ورصايعة رمتليات  أ   ج،ماف لللال مةق إلمال   صمج أول م ق المذشا 
 إلي السللة علة خلاه. عاجلا را أعمال ق علة أ  تعلثضق وثسير خليتت 

عنممممدرا شمممم ياي الغامممم  لدع ممممة كممممدوب ايمممملرانااق ترسممممج ال كلرممممة يممممانلًا كييممممرًا نصممممالكياا 
 الر دويةق بل،  رتت  لين ق إلي الغال ق ش ثد ج،مة النا  نأعماع إللية وقم   دشدة.

شتمممممري الم مممماإلظلر إلممممي نعممممض الكيممممار علممممة السممممللة الملل،ممممة. ليممممن م لممممم ش ربمممملا رمممما المنممممااق 
اجيةق بج كاجلا  مأتلر ن مكج اعتيماي   لمة همذه المنمااق اليعيمدة ل ما مة أجتسم م ولت نم  أولمة العبم

آثمماع زامم  ةمماك  السمميايةق وكمماجلا  عملمملر علممة كما ممة أجتسمم م نمماللر  التممي  متليلج مما. رمما 
النممايع أر  سممتعدم اليمما  العممالي السممل ة وخمايهمماق إل ممل شمم را بنظممام اوختمما  الممذ  شتيعمم ق كممار 

م بلعلي كافنةق وث،دم ل م عسائج امأجةق وث،دم ل مم ارتيمافاا  دشمدةق ليمن م كماجلا شت سسملر ش دئ 
علمممة ت ركممماا الم ممماإلظيا المتممممريشا للمممتعلص رن ممما. رممما العلمممأ االعت،ممماي أر  سممملم الممملالي عأسممم  
للنظممام اوريراامملع ق لممم  كمما المسمململر  ستسمململر لل،ممدع أو وعاية السممللارق وربمماع علممة فلمم ق 

ي التمممي  ،ممملم ب ممما النممما  الم كلرممملر ناوعمممدام رممما  ميممم  اللي،ممماا لي ربممملا رممما أشمممد  رممما ال  مممل 
سممميعدر مق ةممماعخيا أر    مممأرر اوجسمممار أر شمممداإل  عممما كياتممم ق كمممذل  همممل ال ممماع نالنسمممية  لمممة 
الاانط الذ   متل  سللةق كار  تعمج أ   مي  لللقا مة رما ال مكلل وثعممد  ،ظمة يم يت ق كمار 

ي رنصي  ردى ال ياةق كار  عمج   لعًا عمدة ليمن   إلمي ر متم ق وكمار   ماوع  عمج بتأٍر ليي،ة إل
 تاعًة أر  ا  قاية التر  ت ا  ناك ق وثستعدم ال يلة تاعًة أخرى لت ،يق زا ات .

نا مميق إلممي ع ممد   الرانمم ق  لممة أعفعومق وج،مماف الييمم   سممماعيج نا مما هنممال رمما -أبعسممج كيممل ي
را ررض خلير وتر ة را اللالي  عساع اييي  لعال   الذ   الملا. كار  سماعيج نا ا  عاجي

عبط فعاعيم  ن مدة ليلقمف تمدإلق المدمق واكت مف اللييم  أر جميض الممرثض يمعيف  مدًاق وأكمد إلمي 
ت،رثره لليا ا أج  سيلاإلي المنية. تل،ة اليا ا إلمي اللقما جتسم  عسمالة رما المتملض  للم  رنم  إلي ما 

مية قيج أر تلاإلي  المنية. فه   سماعيج نا ما  ليم  برإل،مة ثالثمة ال،دوم  لي  لتل،ي أوارر  دشدة اله
نا ميق خمالع الم ايثمةق وقتلملا الييم . أةمدع المتملض المذ  أرمر -را العدمق يخج ع اع كيمل ي

 ن،تل  خلانًا  رثتًا علة التلع لتعييا واٍع ر قاق والعلية  لة ال،سلنلينية برأ  المذكلع.



سممللار عيمد ال ميممد ل،تمج زرثغمملاع زا ميق الممذ  كمار  ،مميم إلممي اسمتبعدرا جتممس ال يلمة إلممي ع مد ال
  راعة رللدوإلا نعد رعاهدة سالم اعت،د اليا  العالي أج ا تص  إلي رصل ة عوسيا.

ال شت،اية اليا لاا أ لعهم بيسر إلي أ ار م الخيرة بج كاجا تعلة ل م كتايلة شمدإلعلر ثمن ما 
العاةمة ناختيماع ركمار  قمارت مق أو اوقارمة إلمي  زاليًا. إل م ال  مليملر ال مقق إليمما  عمص كيمات م

العاةمةق االما تع ة السياسة المرتانة للسرا ا را كج ع ج  ستلي ق ببروتم  أو سمللت ق التمتم  
ناعتيممماعاا  عصمممية. لمممم  كممما هنالممم  أ  تسممماهج رممم  اليا ممملاا فو  عتيتمممي تممملغق بيمممد أجممم   بسمممم  

ة إلمي ال،سملنلينية. ليماق   م  علمي م الت،اعمد لول   الذشا شتمتعلر نسمعة ايية وب كممة اوقارم
يور أر  ،لرلا نأ  عمج. ال شل د اليبيمر رما الرماكا للملالة بميا سماية الميال ق نمالرزم رما اللمق 
الذ    يط نمنص  اليا ا. كاجلا  ع لر التغييراا المستمرة إلي هذا المنص ق وثعت،دور أجتسم م 

 نسي  المناإلسة واللم . أكبر عريةق خاعج العاةمةق لنفراا المالية

تت ممممج كمممج وال مممة جت،ات ممما الم ليمممةق وجت،ممماا  ياعت ممماق وج،مممج المممم ر والمممذخيرةق وجت،ممماا رمممروع التمممر  
العسكرثة إلي ا. تااعتا الرسملم المترويمة علمة السمكار ت ما تسممياا عمدةق سمالياجةق وأإلماعث ق 

ياق  ل . وتتي  كج هذه يش-بي اق وع ر-بي اق وفخيرة-امق وكاإلتار-وع تاعق وساعسااق ووجيتير
النت،اا لما  سمة  يا ةق أو يرثية ر ع ة تترض علي م. تستيمج ال كلرة ب ذه اللرث،ة جصف 
المسمماهماا الميا ممرة التممي   ممديها هممذا ال،مماجلرق والمتنازمممة يور  مم  رمم  ال ا ممة المل ممة للدولممة 

تيمممر أ  تغييمممر إلمممي همممذا الم ممد مممة الولمممةق لين ممما ال تيتمممي جت،ممماا  ريراالعثمممة كييمممرة وعصمممرثة.  ع
م ن ممدة إلمي الككممام الدشنيممة للسمكار.  ممماع  ةمماك  السمميايةق  العصملف بدعممة زيممر  مرعية ت،مماو 
اعتمايًا علة الصالكية الممنلكة ل  نمل   جتس ال،اجلر لل صلع علة كا ماا ال للمة المل مةق 

بأ كاع عدة. هذا ال ق علة  مي  اللي،ااق سلا  كار فل  إلي فرا السلمق أو إلي فرا ال ر  و 
تمتص الرةق التي ال ترثد إلرض أ  يرثية ثابتةق الغا  المتيرع رما همذه الرسملمق التمي تيمدو 

 إلي الظاهر عابرةق لين ا إلي ال ،ي،ة تت دي ن كج رستمر.

تبمملفمع هممذه الاممرائ  كسمم  قممدعة كممج ع  عائلممة. ليمماق إلممي القاممية التممي  ،لن مما عممدي أكيممر رمما 
سمميلة ل يا ممة أكيممر قممدع الممماع.  ،تلمم  السممكار إلممي زالييممة اللال مماا المسمملمياق تبسممتعدم ال  ثممة كل 

جصممف يخل مممق أو  جتمما  م رمما ةممناعت م رمما أ ممج يإلمم  الاممرائ . شممدإل  ال ممعاف الم ممملللر 
نال  ثة يرائيًا علة فوا  مق ويإلن مق وعلة الينما  وكتمة علمة  ةمال  رمتليمات م.   م  علمي مق 



ا اوقلاعي الذ  شتيعلر ل ق أو را يانط ال راة إلي  مي  الكلاعق ال صلع علة تصرث  ر
 إلي ال،اا ق الذشا   ديور قيمة الارائ  علة كس   ركاجيات م.

ليممما  كمممدى العيممما  اليييمممرة التمممي شت مل ممما السمممكار تتعلمممق نسمممتر الممملالة ورتليمممي الدولمممة.  سممماإلر 
يمم ق كممما   صممللر اليا مملاا رمما بلممد آلخممرق وث،ممدم ل ممم اليلممد الممذ   ،يممملر إليمم  كممج رمما   تمما لر  ل

أ اممًا رمم  للممملظتيا الرئيسممييا التممانعيا ل ممم علممة الممماع. وبممما أجمم  لممم  كمما شل ممد رركمم  لليرثممد إلممي 
اوريراالعثةق إلمر كج قاية ر مة تتلل   عساع عسلع و صال ا. شرسج ركت  الصدع العظممق 

لممذشا  عتمماعوج م وركتمم  الماليممةق وكييممر الريممراالاق وقمماية التممر  العسممكرثةق يممياا م العاةمميا ا
برت  ةمغيرة كاجما أو كييمرةق علمة كسم  اييعمة كمج هي مةق وكماجلا  مميع م   صمللر علمة ل،م  
رتمممملض. كاجمممما اللرقمممماا تمتلممممئ يورممممًا ب مممم ال  الرسممممجق وبالعدشممممد رمممما الر مممماع المسممممل يا. كمممماجلا 
  صمممللر علمممة رسممماهماا رممما كمممج بلمممد  عيروجممم ق كيمممث  ،مممدم السمممكار ل مممم اللعمممام والممممأوىق كمممما 

ر أ امممًا علمممة جت،ممماا السمممتر رممما سمممكار المدشنمممة التمممي  سممماإلرور  لي ممماق أو رممما اليا ممملااق   صممملل 
 وثتل،لر يائمًا العلا ا.  عمج إلي هذه ال ي اا عدي كيير را الملظتيا المدجييا والعسكرثيا.

 عمج السرعسكر علة تل ير اللال ماا رما الم ملعماا التمي تعيمث إلي ما إلسمايًاق ومخاماع اليلمدار 
وقممم  تمممري اليا مماق وفلمم  ر،ابممج ريلممة رمما الممماع شيلممة اثنممي ع ممر ألتممًا أو ع ممرثا ألممف المتمممريةق 

قرشق كما أج م كاجلا   صللر علة سللة تعلي م عا عمدم كتا مة همذا الميلمة رما المماع الم،مدم 
ل ممممق كمممما  سمممم  ل مممم نم ،ممماف الر ممماع وأخمممذ المممماع رمممن م. شت ممملع ال نمممراع إلمممي اللال مممااق إلاعيمممًا 

نا مي  المذشا شمتم ت نيمدهمق وتيلمة الميمالة التمي  تريملج ا علمة -قايًة للمف ضبميا زرارااق ورعيناً 
السممكار ثالثمميا قر ممًا ل نمملي الم مماةق وخمسممة وأعبعمميا للترسممار. ليمما نعممد اجت مما  التسمملي ق تبسممتعدم 
هذه التر  لل،يام نعملياا ابتم اف إلمي اليلمد العايم  ل ممق وإلمي اللال ماا الم ماوعةق لممن  السرعسمكر 

هم نالماع أ اًا.ال  رلاعق ولمدم

ممربا  مملِعض التلمملع الصممناعي ويب كلممما فايا هممذه العيمما ق وأبنعممد العمممال  عمما السممللةق كلممما عب
اليلدار التي ت،دم المن ق نسي  عدم الرار إلي ما. تصمايع الدولمة رمتليماا المملظتيا العماريا نعمد 

الاممل  علممة ثروتمم ق خ ممية لتمما وإلممات مق  ر لممم   ممدب فلمم  وهممم علممة قيممد ال يمماة. ال أكممد  سمملط 
اجتيمماه ال كلرممة. لممم تيمما هنالمم  ارث،ممة لت دشممد ريممالة هممذه الرمملاع. كمماجلا  سممتبمرور أرمملال م إلممي 
 ج ممما   مممركااق وكاجممما  ميممم  المن ممم اق التمممي تل مممد خممماعج العاةممممةق تتعمممرض لمعممماار عدشمممدة 

ق تتعممرض هممذه نسمي  ج،ممص عناةممر ال ممراة أو نسمي  سممل  المعارلممة التعسممتية. إلمي أوقمماا السمملم



المن ممم ا ل  ممملم الم ملعممماا المسمممل ةق أرممما إلمممي أوقممماا ال مممر ق ال شتعمممرض ال نممملي لممتليممماا 
 الملاانياق ن،دع تعري م للممتلياا العدو.

تت لة آثاع االستيداي ن كج كيير إلي ب   اللال اا. كاجا المدر رمتل مة نالمتسملليا. كمار العدشمد 
إلمممي أوع إلرةمممة تسمممن  ل مممم. تمممرل المسمممي يلر رسممم،ط رممما الم مممريشا  ممماه ثا للتممممري علمممة الدولمممة 

عبوسمم م ليي بمملا ل ممم عمما رل ممأ خمماعج كممدوي اوريراالعثممةق وفهمم  المسمململر  لممة المدشنممة المنمملعة 
كيممث  ،ممج اللغيممارق ليمما لممم  كمما  سممم  ل ممم يائمممًا ناالسممت،راع إلي مما. تتلسمم  ال،سمملنلينية إلممي كممج 

لعممائالا التمي ت،مميم إلممي المدشنمة رنممذ ثماجيممة أو عمام بييمملا  دشمدةق وتبصممدع أككارممًا قامائية ت يممر ا
ع رة أعلام علة العلية  لة رس،ط عأس ا الةليق وفلم  و ،ماف عكيمج المملاانيا عما اللال مااق 
ولتأريا الم ر نس للة أكير لمدشنة  ،لن ا كملالي سمتم ة ألمف جسممة. رمما ال  م  إليم ق أر  معلبًا 

 قلريًاق إلالتعص  الدشني هل را كار   مع م.زايية ل ذه الدع ة ال  مكا أر ت مج  علعًا 

هنال  العدشد رما اليلمدارق العايمعة ليريراالعثمة التمي لمم تيما يمما جظمام اللال ماا التمي شمدشرها 
 اليا  العالي عير اليا لاا وهي :

قتمايةق المن مدعثا رما -ل كمم ال مرثف رما سماللة بنمي 1291ركة المكررةق وتعا  رنذ عمام -1
ق نعممد إلممت  سممليم الوع لمصممر 1517يممر علمميق واعترإلمملا نالسممياية العبماجيممة عممام جسممج النيممي   ع

وسمملعثا. شممدشر أرممرا  هممذا الييمما ركممة كممذل  وثمممن  م ال،مماية العبممماجيلر هممذا المنصمم  االختيمماع  
نمعلمممف رممما إلمممرو السمممملع وسممميف رممم ثا نالمممذه . لمممم  ظ مممر أكمممدهم رمممن م علمممة اوامممال  إلمممي 

 1721ق   ياق الذ  كررم  أكمد أبنما  عملرتم  رما السمللة عمام ال،سلنلينية عدا ال رثف السابق
 والذ  فه   لة العاةمة الستمالة   البالث. 

ككلرمممة المدشنمممةق والتمممي شمممدشرها أكمممد أهمممم الر ممماع المعصمممييا السممملي إلمممي السمممرا ا بل،ممم  خمممايم -2
 ال رريا.

ا اليلجممماجيلر المممذشا  م لعثمممة الإلمممال ق التمممي اب مممرا تمممدعث يًا رممما ككار ممما ال،مممدرا . كمممار شمممدشره-3
 ،يممملر إلممي ال،سمملنلينية رنممذ قممرجيا. ل،ممد كمماجلا إليممما راممة  عينمملر لممبالب سممنلااق وثي،ممة ال،ليممج 

 ريرارق نا ا برتيتي تلغ.-رن م ردة سيعة أعلام. لم   صللا  ال علة ل،  جييجق أو رير

 رللدوإلاق وتعارج كما تعارج  م لعثة الإلال .-4



ي وال ممة اا مميلدشرق وكممار   كم مما عبسمما  رلعوثمملر. كمماجلا  ،ممدرلر تسممعة ع ممر  قليمممًا كري ممًا إلمم-5
 العدشد را ال نلي عندرا  لل  رن م فل .

 ثماجية أقاليم كري ةق إلي ي اعبكرق وتعارج جتس رعارلة القاليم اليري ة السان،ة.-9

اع للتمر  خمسة أقاليم كري ة أخرى إلي جتس اللال مةق وثمدشرها قماية اختيماعثلرق وتمدإل  الدولمة المم-7
 العسكرثة ال،ايرة رن ا.

  قليمار كري ار  دشدارق إلي وال ة الملةجق وثعارالر جتس رعارلة القاليم اليري ة السان،ة.-8

سمممتة أقممماليم تركماجيمممةق إلمممي اللال ممماا اآلسممميلثةق وهممما ت ممما سمممللة النييمممجق المممذ    صمممج علمممة -6
 يرائ   عصية تدإلع ا ل  هذه ال  لي المت للة.

ث،يا البالبق وهي ال  ائرق وتلجسق وارابلس. تب تر م هذه القاليم اليربرثمةق التمي ككلراا أإلر -11
خامعا ليريراالعثمة إلمي ع ممد السمللار سمليم الوع وع مد السممللار سمليمار الوعق والتمي كاجمما 
ت تمممرم تتممممل  السممممللارق ليمممما يور أر تعتممممرف كبيمممرًا نسممممللت  ال رنيممممة.  صمممماي  ةمممماك  السممممياية 

رمارق -ال،اية االختيماعثياق المذشا شل،يملر نالمدا ق وث صمللر علمة ل،م  ريمر   العبماجي علة سللة
رممم  عتيتمممي تممملغق بمممنتس عتيمممة بيممم  عورلمممي. كاجممما همممذه اللال مممااق التمممي لمممم تيممما تمممدإل  الامممرائ  

 ليريراالعثةق تتل،ة العدشد را ال،ذائف را كيا آلخر.

سمميا الصممغرىق ورلعثمما.   ممكج كممار  سممم  ل ممم بت نيممد الر مماع إلممي المنممااق الي رثممة إلممي سمملعثاق وأ
ه ال  ال نلي ال،لة العسكرثة ليج رنل،ةق كما  مل  قاية هذه الميل يا ال ق ال صمر  ن مغج أعلمة 

 المناة  إلي ال كلرة.

ال  مكمما رعرإلممة عممدي سممكار اوريراالعثممة العبماجيممة بدقممةق لر الككممام الدشنيممة تعمماعض السمم الا 
،د الب،اإلة اوسالرية أر هذا الرمر  عرقمج أعمماع العنا مة التي تتاما اللالياا واللإليااق كيث تعت
 اول ية وث كج خلي ة إلي كق تعاليم ا.

 

 

 

 



 الدولة العسكرية

قيمممممج التعرثمممممف نالليممممم  العسمممممكر  ال مممممالي إلمممممي اوريراالعثمممممة العبماجيمممممةق سن مممممير  لمممممة رعتلمممممف 
مملممق وسمماعثد ي ق وثمملعولق و اجيممافارق التصمم نيتاا العسممكرثة إلممي اليممدا اا. كمماجلا شممدعلر  ا مماق وربس 

 وزاعثيار.

 ا اق أو بياي  ق وتعني الم اةق   ندهم أوعخارق ليما نعمد  م لع قليلمة رما  ج ما  اليا ما أبجِ م ا -1
ة ريل مميا  قلاعيممة. االجي مماعثة إل مملل م هممذا الريممر الممذ  كممار رسممتاً  رمما اليا مما نسممي  تمممريهم  لمم

تمماعق  لمم ق عنممدرا تصممي   وفاعمما علممي م العايمميق وكمماجلا  صممل لر اللرقمماا وثن،لمملر الممم رق والم 
كركة الن،ج ةعية. شيلة عديهم ع رثا ألف ع جق وقد أبعيد تأهيل م تمدعث يًاق وت للما العايمي 

أةممي ا نعممد فلمم  التممي كمماجلا  مليلج مما  لممة رنممااق فاا اييعممة رعتلتممةق إلممي فثارمماق وتيممماعق و 
ق أو وال ةق تستعدم  شرايات ا لدإل  رعا اا الت،اعمد لقمدم بيلي تتألف را أعب  ع رة رنل،ة تدعة 
 الايا  العاريا را االجي اعثيا.

مملممق أو المعتيمملر رمما الاممرائ ق وهممم عيمماعة عمما ثالثممة آالف إلمماع ق كمماجلا شتمتعمملر نم ا مما -2 ربس 
 عسكرثة.

ممم ما ق وهمممم أ مممعاف عمممافبل -3 ر ممملا الك،مممًا إلمممي العب ر  كلتممملر نالعنا مممة نالمممذخائر إلمممي ال مممرو . ويب
 ال ييي ي.

الساعثد ي ق وثدعلر أ اًا أة ا  الللر الةتر جسية  لة للر عا مات مق وكماجلا   نمدور إلمي -4
نعممض وال مماا آسمميا الصممغرى. وبسممي  عممديهم اليييممرق قممام رصمملتة البمماجي ن لم ممم ويمممم م  لممة 

 اي ة.الميلي ياا إلي اللال اا الع

 اليلعولق أو المت ركياق كاجلا ر اة را عورليق وتم كل م إلي ع د سليمار الوع.-5

ال اجيممافارق وهممم أاتمماع يممائعلر أ اجمم ق كمماجلا  عممدرلر إلممي كاريممة علممة سمملاكج الجايمملعق -9
 وقد قام سليم الباجي ن ل م.

ريمة والمدإللعمة ال مرق وهمم التمر  النظا-1تتألف ال،لاا اليرثة ال الية ليريراالعثة العبماجيمة رما 
الميلي ممماا التمممي ترسمممل ا -3الترسمممار المنت مممرور إلمممي المنمممااق العسمممكرثةق -2إلمممي خدرمممة يائممممةق 

 ال،لاا ال رة.-5الييا العسكر  وأتياع اليا لااق -4اللال اا إلي أوقاا ال ر ق 

 التصج الوع



 الفرق العسكرية النظامية والمدفوعة األجر الدائمة

-4المدإلعيمةق -3رصنعل السال ق -2االجي اعثةق -1ا قلعاا را الم اة : تتألف هذه التر  ر
 نلي ريداجيلر ر لتلر رما إلرقتمي الترسمارق سميياه وسمل داعق وثبمدعلر أو مالق لتمييم هم عما ن،يمة 

 التر  الخرى.

 اإلنكشارية

 1339تتمركممم  همممذه الترقمممة إلمممي الصمممتلف الراريمممة بممميا التمممر  العبماجيمممةق أج مممأها أوعخمممار عمممام 
 ليستيدع ب ا اليا ا.

 عر أوعخارق الذ  كار سيدًا علة يولمة ةمغيرة كمار   لمم بتلسميع اق أجم  رما الإلامج لم   ج ما  
إلرقمممة ر ممماة يائممممة ورنظممممةق وبمممما أر التركممممار لمممم  كلجممملا  ممماه ثا للعدرمممة إلمممي الم ممماةق وال كتمممة 

 ليممجق شممدعة قممايعثا علممة االجتممما ق إل،ممد  ممكج إلرقممة رمما السمم نا  المسممي ييا. أسممس ع ممج يشمما 
اليكدا مميياق و نممد همم ال  الم مماعبيا بتمرثممر عيائمم  البمميض علممة -نكممداشق جظممام الممدعاوث -ك ممي

عبو  الاممميا  الرئيسممميياق ورمممن  م النعممممة ووعمممدهمق ناسمممم السمممما ق نال صممملع علمممة أكيمممر قمممدع 
ل  ت ير ق والذ   عنمي الترقمة ال دشمدة. لمذ-رمكا را الرإلاهيةق ورن  م إلي اللقا فات  ل،   اجي

اعترف اوجي ماعثلر ب مذا الر مج ال ليمج ك،ائمد ل ممق أال،ملا عليم  تسممية نكدا مي. اجامم المدعاوث  
نمممدوا إلممي الترقمممة  . لممم  كممما شناممم ل مممذه الميلي ممياق لممممدة الثلممة رممما 66 لممة إلرقمممة اوجي مماعثياق و ب

اجيق ثمممم المم راق  ال ال ممميار المسممي يلر الم نمممدور. ولممم شبنظممممملا ن ممكج ثابممما  ال إلممي ع مممد   البمم
 عبدلا ال،لاعد التي تعص م نعد فل  إلي  ع د سليمار العظيم.

تتممممألف ريلي مممميا اوجي مممماعثيا رمممما أعبعممممة إلممممر  تممممدعة  ماعممممااق وبللممممللق وسمممميميا أو سمممميغيارق 
أوزالرق تتيلر كج واكدة رن ما رما عمدة أإلملاجق أويا أو أوعامة ضكتييمة . تتمألف رعمًا رما -وع مي

سمي  وسميعلر رن ما إلمي الم ميمة ياخمج العاةممةق بينمما شملفع  ر تيا وتس  وع مرثا أوعامةق شي،مة
 الي،ية إلي اللال اا.

ق نسمي  ت مرب  نمد  1923كاجا إلرقة ال ماعاا تام ر ة إللجق قيج أر شلغي ا رراي الرانم  عمام 
إلي اق خمالع تممري الميلي ميا علمة عبممار البماجيق علمة ةمت  همذا الريمر. زيامر رمراي همذه الوعامة 

ع ثينت ا  لة اسليج. ت دي است داف هذا التلج ردة خمسة ع ر شلرمًا. ن،مي  كمدى الملعلجةق وكل 
  كاجممما تنتممممي 93كتمممة  99ع مممر إلل مممًا رممما الوعامممة إلمممي ال،سممملنلينيةق ثالثمممة رن ممما ضرممما عقمممم 



للمن ع العسكر  للسللارق وكاجا رمي ة بليا  عسكر  رلكد خافق وكاجلا شل،يلر ةملالل. أرما 
 تتمرك  إلي كارية إلي المنااق ال دوي ة. ن،ية الوعاااق إل،د كاجا

تتممألف إلرقممة بللمملكما رمما  كممدى وسممتيا أوعاممةق جب ممر ثالثمملر رن مما إلممي اللال مماا إلممي كمميا ن،ممي 
 اآلخرور إلي ال،سلنلينية.

أولغار را أعب  وثالثيا أوعاةق ن،يا  ميع ما إلمي ال،سملنلينية كتمة إلمي فرما -تتألف إلرقة ع م
تممر ق التممي تعتيممر القممدم إلممي ال ممي ق تعلمميم م العسممكر  قيممج ال ممر . شتل،ممة الم نممدور إلممي هممذه ال

 ج،ل م  لة إلر  أخرى.

 شتألف كياع الايا  االجي اعثيا را :

نا ميق ليما -قائد كج هذه اللكدة العسكرثة. كار همذا المنصم   ممن  ن مكج  مي  يائمم لسميميا-1
ذ  كمماجلا   ممغللج  كممار اآلزمماواا  سممتغللر المنصمم  الممذ    صممللر عليمم  إلممي هممذه الميلي ممياق والمم

نعد المروع إلي كج الرت . قرع سليم الوع عدم تعييا قائد را الايا  اوجي ماعثيا ل مذه اللكمدة 
العسكرثةق لذل   من  هذا المنص   را ل نمراع إلمي السمياه أو ل نمراع آخمر إلمي السمل داعق ومرما أر 

ليية لتعيميا رلظمف رمدجيق  كلر يانلًا كييرًا إلي ال،صر أو وفثمرًا إلمي الدولمةق ليما هنمال آثماع سم
ق 1582أال وهمل الملفثرق علممة عأ  ريلي ميا راملربةق لجمم  لمم  كما  سممتلي  اكتلا هما. إلمي عممام 

أ يرا االيلراناا المت اشدة التمي كمدثا رمراي البالمث علمة  عماية النظمام ال،مد مق إلاسمتلم رنمذ فلم  
زما. أةمي  همذا ال نمراعق إلمي نا يق أو كما  بسمة كلليا اق فرمام الرملع نعمد اآل-اللقا السيرريا

 اللقا عين ق قائدًا لل،سلنلينيةق واعتير أوع رالفم للصدع العظم.

نا ممميق قائمممد إلرقمممة السممميمياق وهمممل رمممالفم آزممما ال،سممملنلينيةق وثنمممل  عنممم  إلمممي أوقممماا -سممميميا-2
 ال ر  إلي قياية ال،سلنلينية.

لع االقتصمماي ة لللكممدةق كيا مماق أو رممدشر اللكممدةق وهممل رسمم وع عمما كممج رمما شتعلممق نممالر-ال،مملع-3
ناوياإلة  لة الرلع المتعل،ة نال راة وال تاح علة قلاعدها وجظار ا.  ج  أوع قائد لوعاة إلرقة 

 اليللللق التي  عين ا السالايا.  ج م  بيلمتلر ن راسة الررا  النيال ق وث،يملر إلي السرا ا.

  ماعاا.نا يق قائد الوعاة الرانعة والع رور إلي ال-ال ازاعي ي-4

 نا يق قائد الوعاة السايسة والع رور إلي ال ماعاا.-سارسلج ي-5



  مممكج هممم ال  الاممميا  العمممارلر المل،يممملر نأو مممال آزممماللع  أو اآلزممماواا الرئيسمممييا رممما  بسممممة -9
نالممدشلارق أو الم لممس العسممكر  لللكممدةق الممذ   بع،ممد إلممي ر،ممر قائممده.   مم  المممروع نالرتمم  الممبالب 

نا ميق أو قمملع كا ما. ال  ملمم  الاميا  العممارلر المب،ماللر ال رثممة إلممي -الل صملع علممة ل،م  سمميمي
الي،ا  إلي ال،سلنلينيةق إلياجلا شنتلر  لة   ثرة إلمي العخييمجق أو  عينملر قماية إلمي رنل،مة كمدوي ا 

 آزا.-راق بل،  سرهاي

 لمة السرهاي آزاق قائد اوجي اعثيا إلي ال ارية إلي ال صملر الكبمر أهميمة. ال  مكما اللةملع -7
نا ي. شيلة عديهم كاليًا اثنيا وثالثياق وهم -هذا المنص   ال نعد ال صلع علة عتية تلعجاي ي

رتساوور إلي الرتيةق وثل د بين م التيدشا ول  الإلالية والتتل  علة الي،يمة. نعمد إلمت  همذه المدشنمة 
ياا إلي ال ارية رم  الوعامة -إلي ع د بيافثد الوعق أةي  التلعجاي ي التمي تتيم  لم  إلي ما نا ي  بع 

والتي شيلة عدي عناةرها ثماجيمة وسمتيا رما ال ماعماا. ورنمذ فلم  ال مياق لمم تبن،مج همذه الوعامة 
نا ممي. كممار كايممرًا أ اممًا إلممي العاةمممةق -رمما ركاج مما واسممتمر قائممدها نممالتمت  نمنصمم  تلعجمماي ي

عممي السممرهاي  عمملي  لممة وكدتمم  آزمما  لممة ال،سمملنلينيةق إلمجمم  -لجمم  كممار  عتيممر أكبممر أقدريممة.  ر يب
 العسكرثة نالرتية التي كار   غل ا قيج  قالت .

أولغممارق وقائمد خمماف لنوعامة الرانعممة والبالثمميا إلمي هممذه الترقممة. - سملنيلع أزمماق قائمد الع مممي-8
ريمداجيق -أزماق قائمدا إلمل ي عورلمي وأجايمللي-أزا وأجايمللي- عمج ت ا  ررت  رالفرارق عورلي

ع رة أوعامة. لمم  ب نممد إلمي همذه الوعامة سمان،ًا سملى أ معافج رما التي تتيلر كاًل رن ا را سي  
آزمما رممدى ال يمماةق و جممايعًا رمما كممار   ممغل  يممانط -اللال مماا الوعوبيممة. لممم  مممن  رنصمم   سمملنيلع
 كي ا ا.-برتية عاليةق لين  كار هذا شتمت  برتية اليلع

ث مكللر  م  ًا رما ال مر  نا ي العبعةق وهم ع،دا  إلي الوعااا العبم  لسملاللق و -السلالل-6
نا ممي. كممار همم ال  ال،مماية  سمميرور  لممة  اجمم   مملاي السممللار -اوريراامملع . لممدش م عتيممة فازراي ممي

المعمممج الخاممرق وإلممرو الممذئ . كممار عنممد خرو مم  أرممام العارممة وكمماجلا شرتممدور ثيانممًا عسمممية رمما 
سممملالزيسق -مق عكيممما رنصمممي م يائمممم رمممدى ال يممماةق وثمممتم اسمممتيدال م نمممأكبر المالفرممميا أقدريمممة لمممدش 

والممذشا شيلممة عممديهم ثماجيممةق اثنمميا ليممج أوعاممة ركلجممة بممدوعها رمما ر ممة اجي مماع  رعتمماعثا رمما كممج 
 اللكداا العسكرثة را بيا الإلاج إلي المظ ر وال،يمة.

وث،لي أعب  وثمماجيا أوعامة. شتركملر العمارمة عنمد ت،مدر م إلمي  أو ال  رامق وهل  رام اللكدةق-19
 ليتت م عا الم ام الدشنية.الرتية وثتعللر لع



بيا المال يق قائد أوع ر ة أوعاة را ال ماعااق وهمل رسم وع عما خ ثنمة اللكمدةق وث مم  -11
رمتلياا االجي اعثيا الذ  ليس لدش م وعثث  رعي نعد وإلات م.   م  عليم  إلمي اليدا مة ال صملع 

 نا ي.- رام ليصج نعد فل  لمنص  تلعاج ي-علة رنص  أو ال

شق قائد الوعامة العارسمة ليللمللق وهمل راع ماع اللكمدةق ولد م  كملالي ثالثم مة ا اإلل -ناش-12
  اإللش ت ا  ررت  ليسير الرلع إلي اللكدة.

الم  وع آزاق قائد أوعاة اليلللل البارنمة والع مرثا التمي ت مر  ر،مر الصمدع العظممق لمذل  -13
لمذ  شل مد عنمد سملع الم،مرق وهمل  ،يم هذا الاانط إلي هذا الم،ر. كار ركلتًا بتت،مد السم ا العمام ا

 عميج اللكدة عند ال كلرة. 

شر ق قائد أوعاة اليلللل الباجية والبالثياق ور مت ا كراسة الزا.  فا عماجة الزما رما -الييا-14
 شر  را الدشلار.-ررض  منع  را الذها  للسرا اق   ج ر ل  كيا

 خاج يق قائد أوعاة اليلللل الربعة والعمسياق ردشر التماعثا العسكرثة لللكدة.-اليم-15

ت مملعب يق قائممد أوعاممة اليللمملل السايسممة والعمسمميا. ر،رهمما كممي ت مماعيالق كيممث -ت مماعيال-19
كمماي   -تل ممد وكممدة ال راسممة التانعممة لل،سمملنلينيةق ورمما ر ار مما رراإل،ممة قايممي ردشنممة ضاسمملنيلع

 لتت،د ة االعتياي ة لمراقية أسعاع السل  الغذائيةق والوفار وال،ياساا.خالع  للت  ا

نا يق والذ   ،لي اوعداراا العارةق وثدشر س نًا إلي ررك  المدشنة.  بعتيمر رما بميا -أسا -17
 أكبر قاية الوعاة اليسيليا إلي كارية ال،سلنلينية.

ي إلرقة ت،يم إلي ال تا  إلي العاةمةق نا يق عئيس أوعاة سيميا البالبة والبالثياق وه-أإل ي-18
 وتنت،ج إلي الصيف  لة ستراج ي علة ساكج الي ر السلي.

  مج قاية ن،ية الوعاة ل،  ت لعب يق والذ   عني كرإليًا ااهي ال لعبة. ت دي الإلالية بيمن م 
 كس  القدرية.

  ،لي كج أوعاة يانط أو ةف يانط :

 أوي  نا ي أو عئيس الم    ؛-1

 خا يق وهل ركلف نمياعة اقتصاي الترقة ؛-خا ي أو كيلر-إليكيج-2

 الييرقداع أو ةف يانط ن ر  ؛-3



 أسكي أو قائد الم اعبيا ال،درا  ؛-ناش-4

 السلة أو ع يق اياأل ؛-5

 كلللك يق رساعد اياأل أوع ؛-كاعا-ناش-9

 الساكا أو كارج الما  ؛-7

 كلللك يق رساعد اياأل نسيط ؛-كاعا-8

  الايا  وةف الايا  علة اواال ق كتة إلي أوقماا ال مر ق كيمث شرتتم  ال ش ياي عدي ه ال
عمدي عناةمر الوعامة  لمة ال مد العلمةق أال وهمل خمسمم ة ع مجق  ج ما  كمدى عيمل  همذه اللكمدة 
وبممماقي التمممر  النظاريمممة. تمتلممم  الوعامممة الولمممة والوعامممة العارسمممة إل،مممط ةمممف يمممانط  يممماإليق 

 ة أعلة را عتية ساكا.وثدعة فرييل يق وتأتي عتيت  ريا ر 

  مم  علممة ال نممد  أر  عممدم امملثاًل أو أر  ،مملم نأعممماع ر ممرإلة ليصممج  لممة عتيممة ةممف يممانطق 
شبرإلم  هذا ال ند  كس  القدريةق بد ًا را عتية عرثف وكتة عتية أوية نا يق ليا الترإليم  رما 

ترإلمم   ال إلممي عتيمة أويممة نا ممي  لممة عتيممة ت مملعب ي  كملر ن ممكج اعتيممااي. ال  مكمما لالجي مماع  ال
 وكدت ق وال  عرج رن ا علة اواال   ال ل،ياية أوعاة أخرى.

تنت ممر الوعاممااق ن ممكج رسممتمرق إلممي المنممااق ال،لثممة التممي عبيمنمملا إلي مماق كممما أج ممم ال شبن،لمملر إلممي 
أوقاا السلم  ال  فا اجدلعا بيا وكدتيا عداوة را. تامم ال اريمة علمة ج مل اعتيماي  كملالي اثنمي 

بلغممرايق وأعبمم  ع ممرة إلممي خمملاياق وسمما ع ممرة إلممي إليممدشاق وع ممرثا إلممي نغممدايق ع ممر أوعاممة إلممي 
  ل .

تغيممر الوعاممماا قايت مما ن مممكج رسممتمر.  سمممتلم الت مملعب ي ال دشمممد إلممي اليدا مممة قيمماية الوعامممة إلمممي 
ال ارية إلي رنل،ة كدوي ةق ثم شبن،ج  لة إللج آخرق ن يث  ،يم تدعث يًا إلي رعتلف اللال اا.  ،لي 

اق الوعااا ع لائيًا إلي ثالثة إلر ق وهي بللللق وسيمياق و ماعااق لياق لمدى إلي هذه المنا
الت لعب ي الذ  بمدأ خدرتم  العسمكرثة إلمي أوعامة فلم  التملج الخيمر ال مق أال شنت،مج  لمة التمل يا 

 اآلخرثا.

نغض النظر عا الوعااا التي تنتمي  لة أعب  إلر ق  ام الميلي ميا االجي ماعثة ع مرة أوعاماا 
 ل ق وليج رن ا عمل ا العاف ب ا : تتي 



 اف يق أو اليبتما  الملظتلر الذشا شيلة عديهم أكبر را ر ةق وثبنظمملر أيواع الميلي ميا. كمار -1
كيماتييق  عميا رما بميا أقمدم قماية الوعامةق كمار -قائدهم المل،  نمعاور اوجي ماعثيا أو شنيت مير  
تعممماور رممم  آزممما اممممل . اسمممتبنة   البممماجي همممذا ل مممذا ال،ائمممد تمممأثير كييمممر علمممة الترقمممةق خاةمممة  فا 

المنصمم  رمما كممج عمممج عسممكر ق ورنممذ فلمم  ال مميا ابسممتيدع نعل كيممار.  عمميا المعمماور رممدة عممام 
 كارجق لين   ستلي  االستمراع إلي عمل ق ولمكاتي  ر،ر خافق ت ا قياية أوعاة اوجي اعثيا.

تممما  الوعاممااق شيلممة عممديهم سممتلر  ع-2 صممًاق وث تتظمملر نالع مميف كيممث الويممياف يق أو كب
 اف يق -تبلي  الس الاق ووثائق او را ااق  ل .ق التي تتعلق ناوجي اعثيا. لدى قائدهم نا ي

 جتس ررتية الت لعب ي.

اليياعخاجممةق هكممذا تممدعة اللع مماا العبمم  والبالثمملر لمعتلممف الم مماق والتممي تتيمملر كممج واكممدة -3
 جي اعثًا. وهم ال  عمللر إلي أوقاا السلمق أو كتمة إلمي  رن ا را خمسة وع رثا أو ثالثيا ِكرإلياً 

أوقمماا ال ممر ق سمملى لصممال  عإلمماق م. ليممج واكممد رممن م عئمميس رمما ةممف الامميا  وثممدعة عئمميس 
 العماعق أو السلة.

الللميا يق شتألتلر را ثالثم ة ع ج  اتا  إلي رعتلمف الوعاماا. شتركم  عمل مم إلمي الممدر -4 
تيممرع. كمماجلا  اممعلر علممة عبوسمم م عنممدرا كمماجلا  عملمملر علممة التممي تنممدل  إلي مما كرائممق ن ممكج ر

 اتا  ال رائق خلفًا رما الن ما ق بينمما كمار قائمدهم  ام  خملفة رما التامةق وكمار لد م  رنصم  
ق برعا مة رتممري إلرجسمي كمار 1729عئيس أوعاة. أبج  ا هذه الم ملعة إلي ع د   البالمث عمام 

 رى والي رثة إل،د كار ل م ع اع  اتا  خاةيا ب م.إلي خدرة اليا  العالي. أرا اللكداا الخ

ال اإللشق شيلة عديهم كلالي ثالثم ة وثالثيا  عصمًا برتيمة ةمف يميا   بعتماعور رما بميا -5 
أكبر اوجي اعثيا قدرًا. كاجلا شن،للر إلي أوقاا ال مر  أوارمر ال نمراع ل،ماية التمر ق أرما إلمي أوقماا 

 لممة ال اريماا إلمي اللال مماا. كماجلا شترأسمملر الع،ما  اليممدجي السملم إل،مد كمماجلا شن،لملر أوارممر ال كلرمة 
 اإللشق أو ريلي يا  اإللشق لتميي هم عا أول   الذشا -للايا  اوجي اعثياق وكاجلا شدعلر كلع

 ماإللشق - عمللر إلي السرا ا وإلي الريرالية ولتميي هم أ اًا عا اللالة.  ،لي قائدهم أ امًاق اليماش
 أوعاة اليلللل العارسة.

المن يق شيلة عديهم ثماجيا ةف يانطق وثعمج نعا م إلي ر،ر الزماق أرما الي،يمة إليعململر -9
نا ي. كاجلا  ،ليور وثمدور شد العلر لايا  -شر ق والسا -أزاق والي ا ا-إلي أوعااا ر  وع

 نا ي.-ال راة. وث مج قائدهم عتية ر تر



ك ا مما. -كممابل-ج قائممدهم ل،مم  نمماشك ا مماق وهممي إلرقممة ركلجممة رمما سممتيا اجي مماعثًاق وث ممم-اليممابل-7
أزماق وث رسملر ر،مر الصمدع العظممق وهمم أ امًا رسم وللر عما تنتيمذ -شنتملر  لة أوعاة ر م وع

ال،راعاا التي شتعذها اللفثر إلي ر كمت . كاجا التل،ة أو الار  علة نااا ال،دريا هي الع،ما  
شتيعملر الصمدع العظمم عنمدرا  الكبر استعدارًاق وثنتذها خمسة أ معاف  بسممملر التل، مي. كماجلا

 خرو   إلي رلكي  وهم رسل لر.

ال رب يممةق شيلممة عممديهم السممتياق وثعملمملر علممة تنتيممذ الوارممر ربممج سممان،ي م. شتمركمم  أعبعمملر -8
رن م نال،ر  را خيمة الصدع العظم إلي الرثفق أرا الع رور الياقلر إلينت رور نال،ر  را آزا 

 نمر وث مللر كرانًا الثلةق ورا هنا أتا تسميت م ن رب ية.اوجي اعثيا. كاجلا شرتدور  لد ال

ال ممماي ق وهمممم ر ملعمممة ر لتمممة رممما سمممتيا اجي ممماعثًاق  سمممتعدرلر لت ميمممج الع ممم  الامممروع  -6
 لملان  السرا ا وال،صلعق التي  ،لن ا السالايا المت و لر.

نمد ع اع الدشا هم ال  رنمذ عمام -ال ل-19 إلمي الوعامة  1561كي ارق وهم يعاوث  بي  نا ي.  ب
التاسممعة والبممماجيا لل ماعمماا. كممار العدشممد رممن م  ،يممملر وثعملمملر إلممي البينمماا ال دشممدةق ولممم  كمما 
لممدش م عمممج  ال الصممالة ةممياكًا ورسمماً  لعيمممر وافيهمماع اوريراالعثممة وسممالك ا. كممار ثماجيممة رممما 

ا ربرت مممدشا ثلبمممًا هممم ال  المممدعاوث   سممميرورق خمممالع االكتتممماالا العارمممةق أرمممام  ممملاي آزممما اوجي ممماعثي
أخاممر اللمملر ر ممدويًا علممة المميلاق وكمماجلا شممرييور يور تلقممف نصمملا ررتتمم  كلممماا   كممرثمق 

مملا ب ل«هل»وث ي  الي،ية   كي ار.-ق وهذه اليلمة هي  كدى أسما   ق ولذل  سب

ي شتاما ال ي  اوجي اع  اليلسلن يياق وث،يم نعا م إلي ال،سلنلينيةق أرا الي،ية إلي،لنملر إلم
أجممدعثنلبج. كمماجلا   رسمملر ال،صمملع والمنممافع ع ممد السممللار. وكمماجلا إليممما راممة شتيعمملر السممللار 

  لة ال ر ق وتتراو  أعدايهم بيا سيعة أو ثماجية آالف.

ند إلي ال ي  اوجي اع   ال ال يار الذشا ولدوا رسمي ييا رما كمج اللال ماا  إلي اليدا ةق لم  كا  ب م
ألياجيمماق واليلسممنةق وبلغاعثما. لممم  كلجملا ر يممرثا علمة اسممتعدام العنممفق  نمال اسممتبنا ق ثمم شبن،لمملر  لمة

ندور ررة كج  كتة الهالي كاجلا  عتيرور اجامام أبنائ م  لة هذا ال ي  ري ة ور يربرةق وكاجلا  ب م
 ثالب أو أعب  سنلاا.

المدشا  أوزمالرق كيمث كماجلا شتعلمملر أ اماً -شتل،ة الم ندور تعليم م العسمكر  إلمي أوعامة أع ممي
اوسالريق إل،د كار هنال  رعلملر شدعلر خل ا  ،لرلر بتعليم م أةلع الدشا. كاجلا شبن،للر نعد 
فل   لة التمر  الخمرى إلمي ال مي  اوجي ماع ق ن يمث  صمي  ليمج أوعامة رعلم ما العمافق المذ  



ريمماي   ،مملم بتعلمميم ال نمملي ال،ممرا ة واليتانممة. لممم  كمما المسممي يلر   يممرور علممة تغييممر يشممن م لر 
ال كلرة تعاعض فل  وكذل  تعاليم ال،رآرق ومفا اتي  الاميا  المتممريور نسمي  تعصمي م او يماع 

 إلمر تصرإل م هذا  سار لر علي ق ليا ال،اية ال  سم لر ن  علة اواال .

شنت،ج الع ميلر الصغاع را المدعسة  لة التمر  المبالب الخمرىق وال شبرإلاعملر  ال رمرة واكمدة كمج 
ام. وقمد أبهممج ت نيمد المسمي ييا نعمد فلم ق وأبعليما الإلاملية لناتماع اوجي ماعثياق ثمم سيعة أعمل 

 ب،يممج نعممد فلمم  ال ممعاف الممذشا تممربل م رعمم  قرانممة نعيممدةق ليمما ال  ،يممج أ   رممن م قيممج أر ش كممد 
قرابتمم  وث ممم  أر   صمممج علممة  ممم اية خمسمممة أو سممتة  نممملي رممما الم  مم  كيمممث كمممار اوجي ممماع  

نمممممدور بممممداعي أبنمممما  أو أقربمممما  المتمممملإلةق الممممذ  تمممم ربل م رعمممم  قرانممممة  عممممدم. شل،مممم  أول مممم  الممممذشا  ب  
أوزلملق أو أبنما  العيمدق أ  العسمكر  لر كلممة كملع تعنمي عيمدق كاجما تسمتعدم -اوجي اع ق كلع

 علة كج را  عدم ع د السللارق والعسكرثيا علة و   العصلف.

را إلمممي ع مممد رمممراي البالمممث نسمممي  الظمممروف اسمممتمرا همممذه ال،لاعمممد كممملالي ثالثمممة قمممرورق لين ممما تغيممم
العليممرة التممي كاجمما سممائدة إلممي فلمم  اللقمما. كممدثا ايمملراناا ياخليممة وكممرو  خاع يممة رممدررةق 

نا مماق -سممنار-نا مماق ورمما نعممده الصممدع العظمممق كل مما-عبمممار-أوزلممل-أ يممرا ال نممراع أوفيريممر
  اوجي مماع ق كتممة علممة قيمملع ت نيممد  ميمم  اللي،مماا وكممج ال،لريمماا إلممي اوريراالعثممة إلممي ال ممي

أةممي لا   نممدور المت ممريشا. كاليممًاق وبممالرزم رمما عإلممض سممالايا عممدةق ال سمميما إلممي ع ممد أكمممد 
ق إل،د قبيج اجامام  مي  الإلراي. لم  ستبنة  ال أول م  فوو الي مرة السمليا ق لمم 1727البالثق عام 

كيث أجمم  جمايعًا رما كماجلا   كا شرثد ال،اية أ ا أكد رن مق نسي  التميي  العرقي الييير إلي الماييق
   اه دور إلي ةتلف ال نليق وال شتم تعيين م ييااًا. 

 ب،يج ال نلي ال دي إلمي اللقما ال مالي بمنتس اللرث،مةق إليعمد ةمالة المسما    تمم  الم نمدور ال مدي 
رممم  كمممج ال نممملي إلمممي ر،مممر الوعامممةق كيمممث  غلمممي ةمممف الاممميا  عبوسممم م نعمارمممة اوجي ممماع ق 

علتًا كييرًاق ثم  ،لم الم ندور ال دي نعد فل  بت،ييج شمد  الويمة نا مي وثاعلر علة أكتاإل م ر
المذ    يممي م بمدوعه ناسممم اليللدا ميق أ  الرإلمما . ومفا كممار أكمد العسممكرثيا إلمي الم  مم    تمماج أر 

      جتس ق إلعلي  ال،يام بذل  علة التلعق ليكلر ربااًل   تذى لل،ايريا ال دي.

أوقاا ال ر  نلرث،ة رعتلتة : كيمث  سمير الم نمدور وايمعيا علمة  بست،يج الم ندور ال دي إلي 
عبوس م قلنسملة كممرا  أرمام أزما اوجي ماعثيا المذ    لمس إلمي خيمتم  ر اامًا نامياا  الرئيسميياق 
ن يممث  سمم ج ال مماإللش علممة السمم ج اسممم كممج ر نممد رمما الم نممدشا ال ممدي الممذ  شت،ممدرلر  إلراي ممًاق 



ب  رما ال  مة اليمنمة علمة رم خرة العنمق وثمأرره نالمذها  وثمس  بيده اليسمرى امرف آفاج مم وثامر 
  لة إلرقة راق رنا دًا   اه أر ش ي  وا يات  ن كج  يد.

تغيممرا أعممداي  نمملي ال ممي  اوجي مماع  رنممذ ع ممد أوعخممار كتممة ع ممد   البمماجي الممذ  كممدي عممدي 
وع نعمد عناةره ناثني ع ر ألف ع جق وكار نعا م  سمة كيليجق وتعني السميف. عإلم  سمليم ال

فل ق عديهم  لة أعبعيا ألتًاق ثم افياي عديهم إلي ع د رراي البالث  لة ستيا ألتًا. أرما إلمي ال ،يمة 
ر ممة ألممف وألتممًا وسممتم ة  جي مماع . اعتتمم   1568الياعثيممة البنمم    البالممثق إل،ممد بلممة عممديهم عممام 

صي  أكبر را ر تي ألف العديق نعد فل  إلي ع د أكمد الوعق وعبمار الباجيق ومبراهيم الوعق لي
تمممض هممذا العممدي إلممي ع ممد هممذا السممللار تممدعث يًا  ع ممج إلممي العمملام الولممة رمما ككممم   الرانمم . خب

نا ماق عمديهم نعمسميا ألتمًاق ليما نعمد ثالثمة أعملامق عمام -أكممد-وكدي الصمدع العظممق ترخملج ي
ي اوجي ماعثيا  لمة نا ما نسمي  الظمروف العليمرة علمة فثماية عمدي ال نمل -رمراي-ق أب ير كاعا1955

تمامما أعممدايهم إلممي ع ممد آخممر السممالاياق ال سمميما إلممي ع ممد رصمملتة  ثممماجيا ألممف ع ممج. ثممم خب
البالمممثق المممذ  ختمممض أعمممداي اوجي ممماعثيا واسمممتيدل مق إلمممي أوقممماا ال مممر ق ن،ممملاا اللال ممماا والتمممر  

ى إلي ممما الغيممر جظاريممةق التممي ال تعمممج  ال خمممالع ال مممالا العسممكرثة. ليمما همممذه العمليممةق التممي جممر 
ارث،ة لت ،يق ال دو  الداخليق أةي ا قاتلة نالنسية ليريراالعثة والدليج علة فل  را  رى إلمي 

 ال ربيا الخيرتيا يد عوسيا.

تتغير قلة الوعاة كج شلمق وكس  ال،لاجيا تتيلر ال،لاا التي  ،ليها ت لعب ي والمذشا شتن مرور 
يتمراو  عمديهم بميا ر تمي وثالثم مة ع مجق علمة إلي ال،سلنلينية را ر ة ع ج. أرما إلمي اللال مااق إل

 كس  أهمية المنل،ة كيث تل د ال ارية. وثتم فثايت م إلي أوقاا ال ر   لة خمسم ة ع ج.

را المست يج او ماعة بدقمة  لمة العمداي التعليمة ليجي ماعثيا. إل،مد كمار الزما ش مل ماق نسمي  عمدم 
اا الممبالب لممدإل  أ مملع التممر  إلممي العممام. ةمم ة السمم الا التممي  ،ممدر ا عبسمما  الإلمملاجق إلممي الوقمم

ت مممير العكممممار العارمممة  لممممة أر عممممديهم شيلمممة ر ممممة وع ممممرثا ألمممف ع ممممجق ع ممممرور ألتمممًا رممممن م إلممممي 
ال،سلنلينيةق ليا ال شل د ر  فل  أكبر را ثالثة آالف ع ج إلي البينمة ن مكج يائمم. لينم    م  

 أر جعلم أج  شل د ثالب اي،اا ليجي اعثيا :

الإلراي المس للر إلي س الا همذه الميل ميا ن مكج  يماإليق -2درةق   كن ي ؛ ال نلي إلي الع-1
يور أر ش يوا العدرةق وهمم ال شتل،ملر أ ملعًا كيمث  ماعسملر ر نمة أخمرى ليسم  عي م مق ناجتظماع 

أعمداي -3رلئ أراكا  ازرة إلمي الوعامةق وجعت،مد أر أعمدايهم ت ثمد عما ر مة وأعبعميا ألمف ع مج ؛ 



الذشا كاجلا شتمنلر ال صلع علة  رف االجامام  لة هذه الميلي يا والتمت  كييرة را العبماجيياق 
مملر التسلي، يق أ  اللملكيا.  بل،  اوجي اعثياق وكاجلا  بس 

    العدرة ثالب سنلااق إلي أوقماا السملمق لل صملع علمة أ مرق وال شت،ايمة اوجي ماع  أكبمر 
كمار   صمج إلمي ج ا مة كمج كملمة علمة فثماية را آق ة واكدة إلي اليلمق لين  كمار شتميم  ن،يمتم ق و 

إلي ال ر تيلة اثنتيا أو ثالب أق اا. استمرا هذه ال،لاعد كتة ع د سليمار الوعق المذ  أج مأ 
ثممالب اي،مماا لن مملع : الولممة تسمممة كلت ممي ق وتت،ايممة رمما ثممالب  لممة سممي  أق ممة إلممي اليمملم 

ثممماجي  لممة تسمم  وع ممرثا آق ممةق لل نمملي التمماعلياق أرمما الباجيممة إلتممدعة    ممكن يق وتت،ايممة رمما 
للم اعبيا ال،درا  الذشا أثيتلا   اعت م إلي المعاعل وكمللا آثماع  مرو  كييمرة وكمار نعام م  ،ميم 
إلممي ثينمماا العاةمممةق أرمما البالبممة إلتت،ايممة رمما ثالثمميا  لممة ر ممة وع ممرثا آق ممةق وتاممم الامميا  

 وتلعال أو رت،اعد.وال نلي الذشا ايلرت م  راك م  لة أر  صي لا عا  ثا تمارًاق أ

ال عالقة ل ذه ال،لاعد نترقة الع مييا الصغاع. نما أج ا تي،ة يائمًا إلي العاةمةق تتراو  الميمالة 
التي شت،اياها الاانط وال نملي بميا أق تميا وتسم  وثالثميا آق مة وجصمف إلمي اليملمق علمة كسم  

 الرتية وسنلاا العدرة. 

 

 الحرب

 

ل رثص يائمًا را جاكية ال كج علة القج علة التعاليم الدشنيةق بدقة نعض شتي  اليا  العالي ا
المماعساا قيج  عالر ال ر . كاجلا  ،لرلر إلي الم،ام الوع ن عج هذه ال ر   رعية عا 
ارثق التتاو  التي  لل، ا المتتي إلي ر لس كيير.   تم   يلأل وخليا   مي  المسا د 

ةلإليق نعد هذا ال،راع الم ي ق إلي قاعة الدشلار كيث شتللر  اوريراالعثة ر  عئيس م إلي ساجا
 إلصاًل را ال،رآر اليرثم المعصص لل مالا العسكرثة.

ت،لم ال كلرة نأوع   را  قيج ال ر ق أال وهل اعت،اع وس ا  مي  سترا  يوع العدا . وث دف 
يبرإل ب هذا االجت ال ل ،ل  النا   لة تأ يج عدا  ال ع  وال نلي وكررار ال كلر ة التي س 

السال  يدهاق را التتيير إلي اللي  إلي اوريراالعثة. قد شتل،لر را وفثر هذه ال كلرة اليًا 



سرثًا واال  رتاوياا سالم عند ال ا ةق لين م كاجلا شتركلر سترا  الدوع العدا  عهائنًا 
 ل ما ة أرا العبماجييا الذشا  ،يملر إلي هذه اليلدار.

نعض المعارالا ال كليةق كيث شتم يعلة الدبللراسي  لة ر تمر عند  سيق هذا االعت،اع 
الصدع العظم الذ   عرض علي  علنًا  كلى الدشلار وثلل  رن  وعليًا ناسم نال  يولت  لل،يام 
ناوةالكاا المناسية لل تاح علة السالم. وبناً  علة عيه السلييق الذ   عتير سييًا لعلج إلي 

رصل ة الدشا والعرش تتلل   كالع العدالة ن،لة السال .  عتير س يا يولة السللةق  بعِلا ل  أر 
وثن،ج برًا لم،ر اليا  العالي إلي قصر السيعة أبراج برإل،ة ييا  را التلج. شبن،ج  لة فل  المكار 

 علة ظ ر  لاي برإل،ة أوعاة را اوجي اعثة تتألف را كرا  الصدع العظم.

عالي بياجًا شلفع عسميًا علة كج اليعباا ال نيية. وثتيع  خلي إلي اليلم التاليق  صدع اليا  ال
 رثف الذ   كلف الصدع العظم ن،ياية ال ي  وث كد  مي  السللاا التي رن ا ل .   مج 
أكد كياع الايا  الييار اوريراالع  للصدع العظم وث،درلر ل  ناسم ةاك  السياية سيتًا 

  ًا ن كج كارج. تب،دم هذه الرسالة إلي اكتتاع كيير.  ،رأ ررةعًا نالك اع اليرثمة و لايًا ر 
الرثِمس أإلند  العلي  رثف نصلا ررتت  إلي الدشلار وثدجل  مي  أعاا  الم لس را الصدع 
العظم لت،ييج ثلب . إلي اليدا ةق كار شبرسج إلررار ل مي  اللالة ل ر  يواإل  ال ر  وتب،رأ التتلى 

ذ   مي  الوارر لالستعداي لدخلع ال ر .التي أال، ا المتتي وتبت ع   

اعتاي اليا  العالي علة  عالر ال ر  إلي التصج الخير را العام ليستلي  استغالع إلصج 
ال تا  لل،يام نالت ايراا التي ال ت دب علة ع ج. خالع اكتتاالا عدةق  بعلا اجلال  الصدع 

من  ل  إلي نال  ر،ره  كدى العظم إلي إلصج الربي ق إلي شلم وساعة   ديها رن مل ال،صرق  ب 
عت  التلغ وسط يائرة ركلجة را  يلأل المسا د إلي اوريراالعثة الذشا شتللر الصللاا والتراجيم. 
وإلي اللقا الذ   سير إلي  ةاك  السياية  عصيًا شبب يما إلي اليال  الوع إلي السرا ا أرام قاعة 

تة التي تنتمي كصرثًا للسللة العليا.السال  وب الع كيرا  رلظتي الدولةق اثنيا را التلغ الس  

أب نعد أعبعيا شلرًا أوع رعسكر إلي س ج ياإللي نا ي إلي كاع كاجا ال ر  ست ا إلي أوعبةق -شبن  
بي  وال،ائد العلة لالكتتاالا -وبال،ر  را سكلتاع   ر كاجلا سي اعبلر التر . شترأ  الي يا ا

قف خالل ا خليا  المسا د عا الصللاا لت ج جعم وقائد ال،لاا النظارية هذه العملية التي ال شتل 
ج التلغق الذ  كار ربيتًا ردة ستة أسابي  علة ررأى العارةق  السما  علة السال  العبماجي. شبْن، 



تلزي  لج   سيق يائمًا - لة المعسكر وثبب ياا إلي  نا  الصدع العظم.  بسممة هذا تلغ ضكلجال
أرار  وثبيتار إلي خيمت  أشنما كج.المسيرق بينما  ب مج تلزار آخرار   

- براهيم-ت ر  هذه االكتتاالا نصع  كيير إلي ع د سليمار الوع. تل،ة الصدع العظم إلرج 
لِمف ن،ياية ال ر  علة النمساق   اية  نراع را أزا اوجي اعثة الذ  1526نا ا عام  ق عندرا كب

 رف وثماجية خيلع ر ثمنة و لاي  شذه  را السرا ا  لة ر،ره وثرسج ل  السللار ثالثة أثلا 
لِمم  تاس  ر   ًا وسيتًا وقلسًا و عية ر ثنة نالك اع اليرثمة والعدشد را القم ة الغالية البما.  بس 

نا اق وث،ف إلي الصف الوع بيا اللالة. شنظم الصدع -بيليربر عورلي التلغ والرا اا لداإللي
وإلر  ال ي  إلي العاةمة. كار فل  إلي جتس العظم اكتتااًل عظيمًا علة  رف كياع الدولة 

التترة التي افياي إلي ا عدي عا اا اوريراالعثة. لم شتي،ة نعد فل   ال أعبعة عا ااق اثنتار أبياا 
الللر واثنتار آخرار خاراوار وكار  بيت   علي ما آ اا را ال،رآر رلرفة نالذه ق ثم أييف 

شي ي  ق تمبج المنااق السي  ليريراالعثة  علي ا ثالب عا اا وكاجا  ميع اق ن س  كسار
 كداها بياا  الللر والخرى خارا ق والبالبة ةترا  وثل د رن ا اثنتار كمراوار واثنتار رتعديتا 

 الللار.

إلي اليلم الذ  شلي ج،ج تلغ الصدع العظم  لة المعسكرق تترل ر ملعاا ال رإلييا إلي وكداا 
نا ي التي شتيع ا عدي كيير را الدعاوث  ررييشا -أسا  نأوعاةاوجي اعثة الساكةق رسيلقة 

كلمة  ق وكلمة هل. إلي هذه المناسيةق شنام  لة هذه الم ملعااق ل ثاية أعداي الملك ق اليبير 
را التناجيا وأة ا  الم ا را العاةمة.  عمج كج رن ا علة التعرثف عا جتس  عير 

ر إلي عربة ر ثنة ن،ماش وعا اا.  سير التالكلر ال عاعاا وت،د م أعمال  العاةةق شتيع م اتال
إلي الم،درة كارليا بل ج وثنبرور كتناا را ال يل . شتيع م نائعل اليت  الذشا تسي، م  ماع 
ر ثنة نال،ماش وثمتلي ا أاتاع  مسكلر ال،رآر اليرثم نأشدش م وثرييور الجا يد. ثم  أتي نعدهم 

ار والعيافور والل ارلر والعيا الر وةاجعل الكذ ة وةاجعل السراجق  ل .  عرض اللب ا
را فه  وأك اع كرثمة. كجًّ  الِصيماغ وةاجعل الم لهرااق إلي عربااق نعض أعمال م المتنل ة

را ه ال  ال رإلييا رسل  وثرتد  ال  ا العسكر ق ناستبنا  الرعاة الذ    تتظلر ب ثِم مق ليا 
 سير ال دايور إلي الم خرة ا وتب ثاا عبوس م برث ة. تبغلة ال يلاجاا التي  ،ليوج ا ن،ماش ثمي

وت عتتم أوعاة را اوجي اعثة المسيرة التي شريي قاية الم ملعاا خالل ا نصلا ررتت  الرنياا 
نال تاح علة أ ام خايم ال رريا ال رثتيا والم د لسل ت ق ناوياإلة  لة  اال  اللعناا يد 

يا وثلل،لر الرةاف را اليناي  والمسدساا ابت ا ًا.أعدا  اوريراالعثة وث ي  ال ع  آر  



عرإلا  را كج اللكداا. تتيع م الوعاة نعد شلرياق  عرج اوجي اعثلر وعلة عأس م الساكا أو 
بترتي  كس  أقدرية قايت مق وثسير ال نلي و  ًا لل  ق كارليا اليندقية علة اليتفق وث مج 

ظ لع الايا  المربوسيا لنوعااا جتس اق شت،دم  لايار  عاع كج إلرقة. جرىق عند رسيرهمق 
ال لعب ي وكياع ييا  الميل ياق خلف الوييا ي والوعااا.  سيق الزا  لاي   والتلغ 

وعا ات  والرا ة اليييرة لللكدة وث يط الدعاوث  نالزا وزاليية اليكيا ي وثتيع  كراس  المكلجيا را 
المسيرة نع ف ر،اا  رلسي،ية عسكرثة وتدو  أةلاا خمسمائة ع ج إلي فثِم م الملكد. وتنت ي 

الرنياا إلي ال لا  را أ ج افيهاع اوريراالعثة والجا يد الدشنية والزاجي ال ربية المم دة 
لل ي  والمذكرة ناالجتصاعاا التي وعد ب ا اوسالم الم رنيا وبلا ياا ال ند  إلي ت مج  روع 

إلر  را أ ج الدإلاع عا الدشا والدولة. هذه الجا يد  ال ر  نكج ةير وبالتا ية بدرائ  نكج
 التي تعير عا عو  ال ماعةق ال سيما النسا ق الالتي  بِ ْيا  علي ا نأر ت ج اليركة علي م.

تذه  التر  الخرى إلي اليلم التاليق وثأخذ الصدع العظم   افة را السللار. شذه   لة 
مستلثاا البالثة للدولة. شدخج ر لس السللارق ن الع هذا السرا ا ربراإل ،ًا نالعاا  الرئيسييا لل

ر  قالية  ثلبًا را ال رثر البيض ربترمى نترو السملعالخير وكالع كياع ييا  التر ق ررتد ًا 
كييرة ر ثنة نم ي  فهييق شتل،ة سيتًا وقلسًا و عية وعث تي بل لر ر ثنتار نالك اع اليرثمةق 

  إلي اللقا الذ  شتلل إلي  المتتي وع اع الدشا الصللاا.  عليق وثأخذ را شد  السللار عا ة 
أثنا  خرو  ق هذه الرا ة ل،ائد العبعيا يانلًا المكلتيا ن راست  وثمتلي أكد  لاي  السللار 

 الذ  ش د   ع رة خيلع ر ثنة ن كج عائ  ور تي  لاي رغلاة ن،ماش نسيط.

عسكر نملك  ر ي . شتيع  كياع الملظتيا وكياع  عير الصدع العظم المدشنة فاهيًا  لة الم
ييا  الدوائر والعدشد را ال نلي. جالك  إلي هذه المسيرة ر ملعة را الدعاوث  را رعتلف 

المستلثااق كارليا إل وسًا وأسل ة وررييشا الجا يدق ووكدة ر لتة را ستة آالف أرير رعتمرثا 
يير را علما  الدشا الذشا  متللر العيلعق العمارة وررتدشا رالنسًا خارا  الللرق وعديًا ك

نا ي ب ثم م الرسميق وثماجية ع ر  لايًا -وخمسمائة كات  إلي المكات  العارةق وكج الييل ي
للصدع العظمق وال،ائم ر،امق وكيير الريراالاق وعديهم تسعةق  سير هذا الخير أرام وكدة 

وث مللر أسل ة جاعثةق ثم  أتي ال،ائم ر،ام  ر لتة را أعبعمائة ن اع نال  م الرسميق كاليلج يق
وكرا  الصدع العظمق الم لتيا را وكدتياق  كداهما را أعبعمائة اجي اع ق كرب يق ب ثم م 

الكمرق ررتدشا  لد النمر ورسل يا نالمِملر يق أرا اللكدة الخرى إل ي ر لتة را ر تيا وأعبعيا 
مسل يا ناليناي ق  ،ليور خمسة  ماعق   مج كج إلاعسًاق تلإلني يق ب ثم م الخار الللرق وال



تل .  أتيق نعد فل ق ييا  الصدع العظم ر  التلغ -واكد رن م ردإلعيا ةغيرثاق فجيركلل
والرا اا واثنيا را اليافثاسكر وقائد الررا  وعا ة  ق ر اايا نأعبعيا يانلًاق سن ،داعق 

ي  رن د  السرا ا والمسا د اليييرةق الذشا  ،ليور أعبعيا را ال را  ال عصييا للسللارق و م
شرييور الجا يد.  ظ ر الصدع العظم أخيرًا علة  لايه وثسير علة  ميا المتتي الذ  شرك  
رركيةق كلت يق وثتيع  عدي را العسكرثيا الم لتيا را ستمائة ع جق اليعض رن م ردععلرق 

الذه  أو التاةق كار ال مي   أرا اليعض اآلخر شرتدور رعااف كمرا  ر ثنة نم ان  را
ق وثسير  نراالا السياه والسل داع  بي -ي ا االي  مللر عر ًا إلي أشدش م.  سيق أعبعمائة إلاع  

 علة عأ  ثالثة آالف إلاع  وثعتتم أزا اوجي اعثة المسير ر  ثالثمائة ع ج ردععيا.

االكتتالية الذ   ،دم ثالب  شبن ظام ترتي  هذه المسيرة ن يا  سللل قد مة وثراقي  نعنا ة ردشر
رساعداا. تعير ر ملعتيا كييرتيا را اوجي اعثة المنت رثا بد ًا را السرا ا وكتة رساإلة قرثية 

عرب ي علة رساإلة أنعد را فل ق شنت ر -خاعج المدشنة وثنت ر ال ي يق التلب يق والتل 
معسكر عا ة   إلي كرا  العيم إلي  اية المعسكر.  ا  الصدع العظم عند وةلل   لة ال

ال نا  المعصص ل ذه الغا ة.  ،لي المتتي وقائد الررا  وعلما  الدشا هذه االكتتالية التي ت ر  
 علة جغماا التراجيم وعلة ةلا ع ،اا المدإلعيةق والملسي،ة العسكرثة.

 لياق تبراإِلق التلية هذه المسيرة الصاخية نسي  تصرإلاا ال نلي وتعص  الدعاوث  والررا 
جِمسا بنظراا اليتاعق كاجلا   تملر وثسي لر رعارلة  لالجت،ام لرا ة   التي  عت،دور أج ا يب

المسي ييا الذشا   ذب م التالع لم اهدة هذا العرض. لم تندل  هذه العدائية علة اواال  
ق عندرا خرج الصدع العظم را ال،سلنلينية لل ر  1796راشل  27نال،دع الذ  كدب إلي 

ِم  ق إلي ل ظة ةما عميقق ةلا  صرأل علة عو  سيا. بينما كار  عير المدشنة ر  رلكي  سب
قائاًل : رنل،ة كتاع! تيرع إلي ال اع تريشد هذه اليلمااق وأياإللا علي اق ااريواق ايربلا إلي 
ال اعق أبهيا المسي يلر المتلا دور إلي المكارق وافياي الرع ق وأج،الا علي م نالررا . هر  

 يلرق الذشا ابعتد  علي م ن كج رتا ئ إلي كج االت اهااق ليا نعا م لم شتمكا ه ال  المسي
را ال ر  وعرلا قيعات م وأ  روا  سالر م. لم تسلم النسا  را هذا االعتدا  إل،د ااعيوها بيد 
وها را  علعهاق وعرلها إلي اللرقاا أو ياخج المتا ر. قبِتج  را كدشد واركلها أعيًا و رم

ِر   أكبر را أعبعم ة آخرورق كار كلالي ر ة  عص ت  ا يرباا ه ال  الم اجياق إلي كيا  ب
را يمن م رسلملر كاوللا كما ة المسي ييا. أبسي  أ اًا للعدشد را الوعبيياق را يمن م 
عائلة وفثر خاع ية. كار فل  إللع وةلل  للمعسكرق علم الصدع العظم نما  رىق ولياق 



ف وثبعاق   ال عدي قليج را المذجيياق  نالرزم را االعت،االا التي قارا ب ا ال راةق لم  بيت  
 الذشا كاجلا أررا  أو  نلي.

شتسي  فها  الصدع العظم إلي ر كلة كييرة إلي اوياعة العارةق لج   صل   رع  ثالثة 
وفعا  يولة ووفثر المالية ورست اعث م. كار شنل  عن مق ايلة ردة زياب مق أ عاف لدش م 

 اق وكاجلا  ،لرلر نم ار م إلي العاةمة. كار شنل  أ اًا عا الصدع العظم جائ  الل،ا  جتس
شدعة ال،ائم ر،ام. عرقلا هذه اوياعة اليدشلة سير العمج نسي  تااع  اآلعا  وةدام السللةق 

 ناوياإلة  لة الدسائس واللمل .

 أبج أق إلي جتس اللقاق عت   دشدة يروعثة إلي المعسكرق وهي :

-5رتت  أوفار ور،اساا وأسعاع الملاي الغذائيةق -4المر دق -3العلي ق -2ال،اييق -1
-6رس وع العيم والعالفق -8رس وع الذخيرةق -7كاع  تلغ الصدع العظمق -9ال اوث ق 

رس وع المعاب .-12رس وع ال  اعةق -11رتت  ال ماعق -19رتت  العيلع واليغاعق   

الوع. وث تم هنال ناستيماع الت ايراا العسكرثة شي،ة الصدع العظم لعدة أسابي  إلي رعيم  
ناجتظاع ا تماع ال ي  إلي ال،سلنلينية. كار شدخج المدشنة رتعتيًا خالع إلترة  قارت ق وثتي  

 الملظتلر الذ   أتلر لربثت  إلي المعسكر ال،اعدة جتس ا. 

   
 ترجمة المترجم المحلف، 

 أندريه شطا


