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ٟبٍخ ايهالٍيٟهٟخ رروٞايب يًّل٘ييخا ٘ايُغزُيت ٞكزيوة َيّ رروٞيا ٖينّٞ ايُاٗيَّٟٙ  يٝ  ال َّ رؾزٙٚ أكثٟبد اي

ٟبٍيخ  َّ «عًيٛ ايًُيم ٘٘ىها يٕ»ايرًٌٙ االعزُبعٟيخ ايؾلٞضيخا ام ٞقًيف يايد ايّل٘ييخ يديخ عٓيل أهثيبة اي
(1)

٘ٞكزيوِ  ا

 بإلكايخ ٖٝ ايدًجيخ  ٘أُكٞيى يٓيب عًيٛ أعيلا ٓب؛ أٜ اْزٖيوْب عًيٍٟٗا ٘نبْيذ ايل٘ييخ يٓيب  َاٌٗٙ ايّل٘يخ ثُرٓٛ ايدًجخ؛ 

ِّ ايّل٘ييخ  ّٙ  عًيٛ أ بِ ـنٟي»٘عًٛ فالف ميما ٞهبك ٞزاف ايّلاهٍِٙ ايدوثِٟٙ عًٛ َب ثّٟ ٘عٗبد ْظوٍٖ َّ رٓي

«ٗبا  ٝ هقرخ عدوا ّٟخ َؾيّلكحا عًيٛ َغُٙعيخ ثْيوّٞخ َرّٟٓيخٝا م٘ ًٍقبد ٍٟبكّٞخ َرزوف ثـْٙـقبْ -ٝـٍٟبٍ
(2)

 

َ٘ب ُٞٗٓب َّ ٖنا ايزروٞا ٖٙ ايرالقخ ايكب ُخ ثّٟ ايّل٘ييخ ٘ايُغزُيتا ام ال قٟيبٌ يل٘ييخ  يٝ كٟيبة نٟيبِ اعزُيبعٝ 

ٍَّبرٗب؛ أٜ ثْيو ٞرْٟيِٙ ثْيهى كا يٍ عًيٛ أهٗ ايّل٘ ييخ ٞهِٙ ًَٙٙٙعب يُُبهٍخ ايًَقخ ايُٙنًخ يٟٗبنًٗب َ٘ئ

ٟبٍيٝ  يٝ َُبهٍيخ ايَيًقخ  َّ قّى علكٍٖ أ٘ نضو  ٘ٞغيت أِ ٞكيّو ٖيئالو أ٘ أكًيجٍٗ عًيٛ احقيى ثؾيف ٖينا ايهٟيبِ اي

 عًٍٟٗ 

٘ايُغزُت نٟبِ عُبعٝ َّ ايجْوا ركٌٙ ثٍٟٓٗ ّجهخ َّ ايزابعالد ٘ايرالقبد رَيُؼ ثبٍيزُواه ٖينا ايهٟيبِ 

ريوثقٍٗ ّيجهخ َيّ اييّو٘اثٜ ايُرّٓٙٞيخ ٘ايرالقيبد ٘ثكب ٕ ٘رغيّلكٔ  يٝ اييَيبِ ٘ايُهيبِا نٟيبِ عُيبعٝ َيّ ايجْيو 

عيخ ريٓظٍ  ّٙ ايُبّكٞخ ْ٘ٞزونِٙ  ٝ صـكـب خ ٘اؽلح  ٘ٞٓزظ عّ اٍزُواه رابعى ٖنا ايهٟيبِ هٗيٙه ْظيٍ اعزُبعّٟيخ َزٓ

ًٍٙل اح واك ٘ايغُبعبد
(3)

ٍَّبد االعزُبعٟخا ْغـل ايرب ًخ ثُـب ٖٝ ٙبَٓخ يزغلٞل نٟيبِ  ا ٘عًٛ هأً ٖنٔ ايُئ

ٟبٍيٝ ايُغزُيت ٘ َّ ٍَّييبد االعزُبعٟيخا ْغيل ايٓظييبٌ اي ّٝ »رٙهٞيش ْظييبٌ ايكيٍٟ  َ٘يّ ايُئ ايينٜ ٞييٙ ّو احَيّ ايييّلافً

 ّٝ ّٝ يًهٟييبِ ايجْييوٜ ايغُييبع «٘ايييّل ب  ايقييبهع
(4)

ٟبٍييّٟخ ْغييل ايّل٘يييخا  ييبيُغزُت ثيينيم ٍييبثف عًييٛ   َّ َ٘ييّ ايييٓظٍ اي

ٍَّبد ايزٝ رٓظُٕ ثُب  ٝ ميم ايّل٘يخ   بما نبِ ايُغزُت ّوٛب ِّ ايّل٘يـخ يَٟـذ ّوٛب يٙعٙك  ايُئ يكٟبٌ ايّل٘يخا  ب

ايُغزُت 
(5)

ِّ ثيّٟ ٖينّٞ ايهٟيبّْٟ ايُزُيبٞيّٞ عالقيبد ريؤصٟو   ٘هكيٍ ايزُيبٞي ايُاٗيَٙٝ ثيّٟ ايُغزُيت ٘ايّل٘ييخا  يب

ِّ نضٟييوا َييّ ايّلاهٍييّٟ ٞييلَغِٙ ثييّٟ ٖيينّٞ ايهٟييبّْٟ  ييٝ عًُييـخ َييّ ايضٓب ٟييبد نييـ  َغزُييت ك٘يييخ  ٘رييؤصّوا ثييى ا

  ٘ َغزُـت ايّل٘يخ ايًّٟجوايّٟيخ  ٘ َغزُيت ايّل٘ييخ ايّٟٙٛٓيخ  صٓب ٟيبد ايدًجيخ  ٟٗيب يًّل٘ييخ   بيّل٘ييخ ؽَيت ايزٓظُٟـبد

عيٞي ايرظُخ  ٝ نزبثٕ 'ايرًُبّْٟخ َّ َٓظٙه َقزًا  ََئ٘يخ عّ هقٝ ايُغزُت ٘اْؾقبٕٛ اياهوٜ   زْٓؤ ثيّٟ 

 زٗب ثبيُغزُت;ايّل٘يخ ٘ايُغزُت عالقزبِ اصٓزبِ؛  كل رهِٙ ايّل٘يخ  ٝ عالق

                                                           
1
 133 ا 3:91ٓا ثٟو٘دا َهزجخ يجٓبِا يحٍظ انًحٍظ)ثقوً(  انجستبًَ -

2
 13 ا 3:99ٓا ثٟو٘دا كهاٍـبد ايٙؽلح ايروثٟخ ـونيا 3َا ٛ غ فً انىطٍ انؼشثًـانّذونخ وانًجتً)ٍرل ايلّٞ(  اثشاهٍى -

3
 .يٍ ٞهّ َٖقًؼ ايُغزُت َرو٘ بً َّ قجى يًلاليخ عًٛ َب ٍجفا ينا يٍ ْغل  ٝ َٖبكه ايزواس رروٞابً عبَربً َبْربً يٗنا ايُٖقًؼ -

4
 19 ا ٓانّذونخ وانًجتًغ فً انىطٍ انؼشثً )ٍرل ايلّٞ(اثشاهٍى -

5
 ٝ ايُغزُت أًَوا ٙو٘هًٞب  ًٌٟ ّوٛب أِ رهِٙ ٖنٔ ايًَقخ ٖٝ ايّل٘يخ اما نبِ ٘عٙك ًٍقخ ٍٟبٍّٟخ   -



 

  

 

ْرجّٙٞخ -3 ُّ
(6)

 (Popularisteأٜ ٍيب وح عًيٛ ُفقيٛ ايُغزُيتا ٘ال رَيرٛ ايٓقيت ايؾبنُيخ )
(7)

 يٝ اييّل٘و  

ييب لحا ثييى رٓؾييٙ ْؾييٙ ايُؾب ظييخ عًٟٗييب َييّ كِ٘ ايزغييوإ َّ ييْرجّٙٞخ ايييٛ رققييٝ ايجٓييٛ اياهوّٞييخ ٘ايضكب ّٟييخ اي ُْ عًييٛ  اي

ب ـل٘ ايّل٘يييخ ثهييّى ٖٟبنًٗييـّٙٞخا  زدييـخ َبٙييـرضٙٞوٖييبا ٘ٞزقيين اإلٕييالػ  ييٝ هييّى ٖيينٔ احْظُييخ ٘عٗييخ اْهُبّّٟيي

ٟبٍّٟخ ايزكًٟلّٞخ ايزٝ قبَذ ايّل٘يخ ايؾلٞضخ عًٛ أْكبٙٗب  َّ ٍَّبرٗب ربثرخ يًُغزُتا ٖ٘نٔ ٖٝ ٍُخ احْظُخ اي  َ٘ئ

َُبْلح احْزًغَٟٓب أ٘  ٝ كٟبثٗب ال ايٛ ايُؾب ظيخ عًيٛ ث ٟخعب(؛ أٜ ركّلَّٟخ Progressisteٍٛال رّٟخ ) -2

ب ثَُبه رؾلٞش ايُغزُتا ثيى اييٛ ريـضٙٞوٖب؛  ًَ ّٝ قل ُُٚ ايجٓٛ االعزُبعٟخ ٘اياهوّٞخ ايزكًٟلّٞخ ايزٝ ركا عب كب أَبٌ اي

ب ثبٖزب يًُغزُـيَٟ  ٗٝ ًٍ  ٕ َزكّلَخ  ٝ ٛو٘ؽبرٕ عًٟٕ ـخ عٓـتا ثى نضًٟوا َب رهِٙ ََزكًّ ـذ اْرهب

ضى ك٘يـخ ايزٓظُٟبدرُ
(8 )

 رًيٛ عهيٌ ك٘ييخ َيب قجيى ايؾلاصيخا »َوؽًخ َؾٙهّٞخ َّ َواؽى ريبهٞـ ايرًُبّْٟيخ 

قبَيذ ك٘ييخ ايزٓظُٟيبد عًيٛ  هيوح ]…[ ك٘يخ ايؾل٘ك ايلْٟب ايزٝ اٍززجرذ ايائبد االعزُبعٟيخ َيّ كِ٘ افزواقٗيب 

«افزيوا  ايُغزُييـت ثقًكٗيب اياييوك  ٟييٕ مارًيب قبّْْٟٙييخ ََييزكًّخ
(9)

 غيبود ايزٓظُٟييبد ثزييؤصٟو رٖيبعل ٘رييب و االرٖييبو  

ايؾٚبهٜ ثّٟ ايْو  ٘ايديوة َٓين أ٘ا يى ايكيوِ ايضيبَّ عْيوا ٘ثاريى رْيبثم ايُٖيبيؼ االقزٖيبكّٞخ اح٘ه٘ثّٟيخ 

يخ ثريل  -ثبيْو   ّٕ ح ايؾٚيبهح اح٘ه٘ثّٟيخا ٘فب ّٙ ثرل اٛال  ايٓقت ايؾبنُيخ  يٝ اإلَجواٛٙهّٞيخ ايرضُبّْٟيخ عًيٛ قي

عبود ك٘يخ ايزٓظُٟبد َزغيب٘ىح ييلأة ايّل٘ييخ ايَيًقبّْٟخا  زقًّيذ  –( ::38-:389ٛ َٖو )ؽًُخ ثْٙبثود عً

ذ  يٝ ََيبه اييّل٘و ايؾلٞضيخ ََيبه ايَيٟو ثيبيُغزُت ـعّ َٙقت ايزجرّٟخ يًُغزُت ْ٘ظبٌ ايكٍٟ اينٜ ٞزجّٓيبٔا ٘اْقوٛي

 ْؾٙ ايؾلاصخ ٘االْلهاط  ٝ صكب خ عكًّٟخ علٞلح عًُبّْٟخ ايُوعت 

ٙييب  اإلَجواٛٙهّٞييخ ايرضُبّْٟـييـخ ٘رهييّوه ٖيا ُٗييب أَييبٌ ايكييٙٚ اح٘ه٘ثّٟييخا ٘ركًيئ ْاٙمٖييب ك ييت رييلٖٙه أ٘

ّٜ َٓن عٗل ايَيًقبِ  ايقبهعٝ ثر٘ ايَالّٟٛ ايٛ اؽلاس إالؽبد رونيد ثبيقٖٙٓ عًٛ ايغبْت ايرَهو

ّّ اياْيييى الىٌ ٖييينٔ ايُؾيييب٘ال3938-:389( ٘ايَيييًقبِ ٍيييًٍٟ ايضبييييش )3813-3831أؽُيييل ايضبييييش ) د (ا يهييي

اإلٕييالؽّٟخ؛  كييل نبْييذ ايكييٙٚ ايُؾب ظــييـخ ٘عًييٛ هأٍييٗب عًُييبو ايييلّٞ ٘ايغييِٟ االْهْييبهٜ كا ُييخ ايزٖييّلٜ 

يجذ  ّٖ يٗب يٗيب ايُٙاقيت ايزيٝ رؾزًّٗيب  يٝ ايٓظيبٌ ايينٜ ْ ّٙ يإلٕالؽبد َواعبح َٓٗب يُٖبيؾٗب ٘يالَزٟبىاد ايزٝ رق

يرضُبّْٟيخ َورجقًيب اهرجبًٛيب ٘صٟكًيب ثبيكٚيـبو عًيٛ ْاَٗب ؽبَٟخ يٕا يكل إٔجؼ ْغبػ اإلٕالؽبد  ٝ اإلَجواٛٙهّٞخ ا

( َٓن رٙيٟٕ ايًَقٓخ عًٛ ايزُٟٗيل يًزٓظُٟيبد :391-3939ايكٙٚ ايُؾب ظخ  ٘يٗنا عُى ايًَقبِ َؾُٙك ايضبْٝ )

                                                           
6
ْرجّٙٞخ َواك خ يًّل٘يخ ايْرجّٟخ )يَٟذ  - ُْ  ( عًٛ َب ثُٟٓٗب َّ ْكبٛ ايزكبو Populisteايّل٘يخ اي

7
 ايؾهَٙخ ٖٝ ايزغَٟل ايًًُُٙ يًَقخ ايّل٘يخ ٘يهّٓٗب يَٟذ ايّل٘يخ  -

8
جواٛٙهّٞخ ايرضُبّْٟخا ٘اُّْب رُْى ايُوؽًخ احفٟوح َّ ربهٞقٗب ٘رؾلًٞلا ايازوح ايُُزّلح َّ عٗل ايًَقبِ ًٍٍٟ ايضبيش ال رواكف ك٘يخ ايزٓظُٟبد اإلَ -

 ( :391-3939( َوً٘ها ثرٗل ايًَقبِ َؾُٙك ايضبْٝ ):3:3-3981( ايٛ عٗل ايًَقبِ عجل ايؾُٟل ايضبْٝ )3938-:389)

9
خ - ًَ  :8-89ٓ  ا ٓيختهفانؼهًبٍَخ يٍ يُظىس  )عيٞي( انَؼْظ



 

  

 

نُيب عُيى  ٍٗ أ٘ ْايٍٟٗاـثبٍزُبيخ ايرًُبو ايُٙايّٟ يٕ ثزوقٟزٗيـٍ اييٛ َٓبٕيت عًٟيب ٘اقٖيبو ايُربهٙيّٟ ييٕ ثاًٖي

اكٖب ايزبهٞقّٟٟا هعبو ايلّٞا ثى أٞٚب ثبصبهح ؽاٟظزٗب عًٛ ايغيِٟ عًٛ نَت ََ ّٙ خ ال  كٜ ثبٍزُبيخ ق َّ بْلح ايرب

االْهْبهٜ ايربعي عّ ايّل ب  عًٛ اإلَجواٛٙهٞخ فال ًب يًغِٟ ايُٖيوٜ ايينٜ ْظُيٕ  َؾُيل عًيٝ ثبّيب  عًيٛ 

رٟبد ايقٟوّٞخ رًُٟٗلا يإلٛبؽيخ ثبيغٟيـِ ايقّوٞكخ ايؾلٞضخا ٖنا اٙب خ ايٛ رْغٟرٕ عًٛ ثٓبو ايَُبعل ٘اْْبو ايغُ

 االْهْبهٜ 

و َييّوح ٞكييٌٙ »ٞرزجييو ايكٚييبو عًييٛ ايغييِٟ االْهْييبهٜ ؽييلصب َونيّٞييب  ييٝ رييبهٞـ ايزٓظُٟييبد ايرضُبّْٟييخ  ّ٘  ييّ

ٍَّخ ايغلٞلح ثبيرُى َّ كِ٘ أِ ررٙقٗب ايرٙا ف ايزقجٟكّٟيخ ب ٍُؼ يًُئ ُّ ٍَّخ قلُٞخا َ «اإلٕالػ عًٛ ٖلٌ َئ
(10)

 

ِّ اييّل٘و أٍُٗذ اإلٛ يخ ٘أ ّٕ بؽيخ ثيبيغِٟ االْهْيبهٜ  يٝ  يزؼ ايُغيبو أَيبٌ ٘ٙيت ثوْيبَظ نبَيى يإلٕيالػا فب

اح٘ه٘ثّٟخ ٘رؾلٞلا  وَْب ٘اْغًزواا قل ىاكرب َّ رلفًُٗب  ٝ ايْئِ٘ ايّلافًّٟخ يإلَجواٛٙهٞخ يًُقبيجخ ثُيٞـل َّ 

االَزٟبىاد يوعبٞبٖب
(11)

( Gülhaneفيٜ نًقبْيخ ) :391ٓخ ا ٘ ٝ ٖنا اإلٛبه إٔيله ايَيًقبِ َؾُيل ايضيبْٝ ٍي

ِّ ايزريبيٍٟ ايكوةّْٟيخ ٘ايزريبيٍٟ اإلَجواٛٙهٞيخ نبْيذ قٙاعيل َؾزوَيخ  يٝ ايَيٓٙاد »٘قل ٘هك  ٟٕ  ٞرًٍ ايريبيٍ نًّيٕ ثيؤ

ح ٍ٘قٙح ايّل٘يخ ٘رُزت عُٟيت هعبٞبٖيب ثؤقٖيٛ ايّوفيبو  ّٙ اح٘يٛ َّ عٗل اإلَجواٛٙهٞخ ايرضُبّْٟخ ٘ثٗنا رياٞلد ق

يم  ٘ ٝ فالو]…[ ٘ايٓرٍ  َّ ايُب خ ٘ايقَُّٟ ٍٓخ ايُبٟٙخ نّا ايٓيبًا رؾيذ عٙاَيى ٘أؽيلاس َقزًايخ عيّ ايزُ

ح ٘ايّوفيبو ّٙ «ثبيكٙاّْٟ ايُكّلٍيخ ٘ايكيٙاّْٟ ايُٓجضكيخ َٓٗيبا  ؾيى اييّٖٙ ٘اإلَيال   يٝ اإلَجواٛٙهٞيخ َؾيّى ايكي
(12)

 

ُربهٙيخ ايُؾيب ظّٟ َيّ هعيبو ّٜ ثبىك٘اط فقبثٕ ٘اكوا  يدزيٕ  يٝ ايُوعرّٟيخ ايلّٟٞٓيخ رابكٞيب يـنا ايقـي ٖـ٘ٞزُّٟ 

ٍَّييبد ايغلٞييلح ايزييٝ ٍييٟزٍ اٍييزؾلاصٗب ٍييزيكٖو  ِّ ايُئ ِّ فييّٜ نًقبْييخ ْٞييٟو ايييٛ أ ثرييِٙ ت رربيييـٛ »ايييّلّٞا ثييى ا

«ََ٘بعـلح ْجٟٓـب
(13)

ٍَّيخ ايلّٟٞٓيـخ؛  كيل   و  يٝ عالقيخ ايًَقيـبِ ثبيُئ ّٙ أعًّ ٖـنا ايقّٜ هكٍ يدزـٕ ايلّٟٞٓخ عيّ رؾي

ّ٘ »ٕـله ٖنا اياوَبِ  «و َّوح  ٝ ربهٞـ ايّل٘يخ ايرضُبّْٟخا كِ٘ أِ ررٚيلٔ  زيٙٚ َيّ ّيٟـ اإلٍيالٌ٘ح
(14)

ام ييٍ  

ٍَّخ ايلّٟٞٓخ ثريل أِ اٍيزٙعجزٗب ايّل٘ييخ قيلهح عًيٛ َربهٙيخ إيالؽبد ايّل٘ييخا ٘هكيٍ أِ ّيٟـ اإلٍيالٌ  ٞرل يًُئ

ِّ ميم ال ٞدٟو َّ ؽكٟكخ اْاٖبو ايًَقٓ خ  ٝ إلاه ٖنا ايقّٜ عّ أؽُل عبنا ؽهُذ نبِ َئًٞلا يًزٓظُٟبدا  ب

ٍَّييخ ايلّٟٞٓييخ ّييٟئبا ٘ ييٝ اٛييبه اٍييزغبثخ اإلَجواٛٙهّٞييخ ايرضُبّْٟييخ يًٚييدٙٛ اح٘ه٘ثٟييخ إٔييله ايَييًقبِ عجييل  ايُئ
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- Ezel Kural(shaw) Stanford(shaw) History Of The Ottoman Empire And The Modern Turkey, Cambridge 

University Press, Cambridge, New York Molborne, 1977, P21 

11
ِّ ايزلفى احعٓجٝ يٍ ٞهّ ايلا ت ايٙؽٟل ايٛ ايزٓظُٟبد  - خ ايٛ أ َُ  كل قبَذ ايزٓظُٟبد رًجٟخ يٚو٘هاد رٓظُّٟٟخ كافًّٟخ نبِ ايرُى عًٟٗب » ٞنٖت ايَرْظ

ًَخاْظو « ؽٟٜٙ احُّٖٟخ اما أهٞل يجٓٝ ايّل٘يخ ايرضُبّْٟخ أِ رَزُّو  ٝ اإلٛبه ايؾلاصخ  89ٓ  ىس يختهف،انؼهًبٍَخ يٍ يُظ)عيٞي( انَؼْظ

12
- Davison (Roderic) Reforms in The Ottoman Empire, Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 1963, P 

   

13
- ibdi, P 39 

14
خ - ًَ  93ا ٓ انؼهًبٍَخ يٍ يُظىس يختهف)عيٞي( انَؼْظ



 

  

 

و ّ٘ ايُغٟييل اح
(15)

ا ٘قييل رُّٟييي ٖيينا ايقييّٜ عييّ فييّٜ 3981( ٍييٓخ Hümayun( فييّٜ ايُٗييبِٞٙ )3921-3913) 

ؽيـلح اييٛ ايكيٙاّْٟ ايُكّلٍيخ أ٘ ايكيوةِ أ٘ ايكيٙاّْٟ ايكلُٞيخ أ٘  ًيٍ ٞؾزيٜٙ عًيٛ اّيـبهح ٘ا»نًقبْخ ثٙؽلح َوعرٕ 

«أَغبك اإلَجواٛٙهّٞخ
(16)

يبا  هبْيذ اإلٕيالؽبد ايزيٝ   ًَ اٍزكى فّٜ ايَٗٙيبِٞٙ عيّ ايُوعرّٟيخ ايّلّٟٞٓيخ اٍيزكالال رب

عّ اْاٖبو ايُوعرّٟخ ايلّْٟٙٞخ ايزٝ رُضًٗب  ْبكٚ ثٗب أنضو عوأح َّ اإلٕالؽبد ايزٝ ٍجكزٕ  أعًّ فّٜ ايَٗٙبِٞٙ

ايّل٘يييخ عييّ ايُوعرّٟييخ ايلّٟٞٓييخ ٘ايكييٍٟ ايضكب ّٟييخ ايزييٝ رييلعُٗبا  جرييل أِ نبْييذ يإلٕييالػ ٘عٗييخ َبٙييّٙٞخ اٍييزٟربكّٞخ 

خ ايُٓٙمط ايٓجٜٙ؛ إٔجؼ يإلٕالػ  ٝ عٗل ايزٓظُٟبد ايؾلٞضخ ٘عٗخ ََزكجًّٟخ َوعرٗب  ّٕ يًُٓبمط ايزكًٟلّٞخا ٘فب

و  يٝ ايٙعٗيخ ايزبهٞقّٟيخ يإلٕيالػ ييلاهً ايرًُبّْٟيخ ايٟيٌٙ أَيًوا احفٟ ّٙ و ايؾٚبهح اح٘ه٘ثّٟخ  قيل ٞجيل٘ ٖينا ايزؾي

يخ ايزٙعّٟٟٗيخ  ُّ و َّوح ٞزقًيٛ هعيبو اييّلّٞ عيّ ايُٗ ّ٘ خ  ٝ ربهٞـ ايرًُبّْٟخا  ّ ُّ و م٘ كاليخ َٗ ّٙ ّٖٟٓبا يهّ ٖنا ايزؾ

و هعيي ّٙ و َييّوح ٞزؾيي ّ٘ بو ايييّلّٞ َييّ ْكقييخ ايُونييي ايييٛ ٖبَييـِ ؽـونييـخ ايزييبهٞـ ايزييٝ نييبْٙا ٞٚييقًرِٙ ثٗييبا ٘ح

٘ايُغزُتا  دلا يًُوعرّٟخ ايلّْٟٙٞيخ ٘ايكيٍٟ ايلّْٟٙٞيخ أٍيجكّٟخ عًيٛ ايُوعرّٟيخ ايلّٟٞٓيخ  رقًيذ ك٘ييخ ايزٓظُٟيبد ثاريى 

فاٙد ٕٙد هعبو ايّلّٞ عّ اإلٕالػا ٘ارغٗذ ْؾٙ رضٙٞو ثٓٛ ايُغزُت ايزكًٟلٜ  ٝ ؽونخ ْبىيخ َّ احعًيٛ 

يخ ايَيٟو ثيبيُغزُت ْؾيٙ ايؾلاصيخا اي ُّ ٛ احٍاى؛ أٜ َّ ايّل٘يخ ايٛ ايُغزُت؛ ٘اٙقًرذ ك٘يخ ايزٓظُٟبد  ٟٗيب ثُٗ

ب َّ ايُغزُت  ًَ   هبْذ  ٝ ميم أنضو ركّل

يٍ رقزًيا إيالؽبد ك٘ييخ ايزٓظُٟيبد  يٝ َٖيو  يٝ عٗيل َؾُيل عًيٝ ثبّيب عيّ ْظٟورٗيب  يٝ اٍيقٓجٙوا 

 ٝ رٙيٟيٕ يُكبيٟيل ايَيًقخا  بْيٕ ٍيوعبِ َيب اْكًيت عًيٍٟٗ ام عُيى عًيٛ ثيش  ـوكٍ اعزُـبكٔ عًٛ ََبْلح ايرًُـبو 

اياوقييخ ثييّٟ َْييب ـ احىٖييو ٘أيدييٛ ْظييبٌ االيزييياٌ ٘اٍييزٙيٛ عًييٛ أهاٙييٝ اح٘قييبف ايزييٝ هٕييلد يإلْاييب  عًييٛ 

ِّ ثرٚيٍٗ نيبْٙا ًَزييَّٟ أ٘ ْظيبهً  يخ ٘أ ّٕ ِّ ٖنٔ اإلعواواد قل أٙود ثبيرًُبو فب ٍَّبد ايقٟوّٞخ  ٘ٞجل٘ أ ا ايُئ

ٟبٍّٟخ ٘ىاكد  يٝ رجرٟيزٍٗ ايُبكٞيخ ـٍ  ـّل َّ رلفًٗـعًٛ اح٘قبف  ٘قل أكد ٖنٔ اإلعواواد ايٛ ايؾ َّ ٝ ايْئِ٘ اي

 ّٝ يًّل٘يخ ايزٝ إٔجؾذ أنضو اٍزكالال  ٝ ََربٖب ايٛ رؾيلٞش ثٓيٛ ايُغزُيت عًيٛ أٍيٌ ََيزكًّخ عيّ ايزيواس اييلٞٓ

ّٝ  ٖ٘نا َب فًّٔ ك ّٝ ٘االعزُبع ٟبٍ َّ ٘يخ ايزٓظُٟبد َيّ ٕ٘يبٞخ هعيبو اييلّٞ َ٘هيّ يغًُيخ َيّ َْ٘كٕ ايكُٟٝ اي

 اإلٕالؽبد نّوٍذ ٖبَّْٟخ ايُوعرّٟخ ايّلّٟٞٓخ 

ٟبٍّٟخ ٘ايلّٟٞٓخ ٘ايكبّْْٟٙخ عًيٛ ٕيٟبْخ ؽٟيبح ايّوعبٞيـب ّ٘يو ٍٗ ٘ايَُيب٘اح ثٟيٍٓٗ عًيٛ  َّ هّنيد ايزٓظُٟبد اي

ييخ ثرييل أِ اٍييزدًذ ايييّل٘و افييزالف كٞبْييبرٍٗ ٘ٛييٙا اٍٗا نُييب أّنييلد عًييٛ ٙييُبِ ََييب٘ارٍٗ أَييبٌ ايكيي ّٕ بِْٙ فب

اح٘ه٘ثّٟخ ٘عًٛ هأٍٗب  وَْب ٘اْغًزوا ْظبٌ ايًُى ايكيلٍٞ يًزيلفى  يٝ ايْيئِ٘ ايّلافًّٟيخ يإلَجواٛٙهّٞيخ ثزٖٓيٟت 
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- Davison (Roderic) Reforms in The Ottoman Empire, P 55 



 

  

 

ْاَٗب ؽبَٟخ يًُّخ َّ ايًُى  ٘قل عجّو ايًَقبِ  َؾُٙك ايضبْٝ  عّ عيٖٙو ٖينٔ اإلٕيالؽبد  يٝ قٙيزيٕ ايْيٟٗوح 

«ب كّٟٞٓخ ثّٟ هعبٞبٜ االّ عٓلَب ٞلفًِٙ ايَُغل أ٘ ايجٟريخ أ٘ ايهَٟٓيخال أّ٘ك أِ أهٚ  و٘قً »
(17)

يكيل قبَيذ ايرالقيخ  

نٓظيبٌ ايؾَيجخ ثّٟ ايّواعٝ ٘ايوعّٟخ قجى ك٘يخ ايزٓظُٟبد عًٛ ْظيٍ ؽٖيوّٞخ ثرٚيٗب ؽو يٝ
(18)

٘ثرٚيٗب ا٠فيو  

ّٟٟا ْظٍ قبْْٙٗب ايُب٘هكٜ  ٝ أؽهب َّ ّٝ ٞكٍَ ايّوعّٟخ ايٛ ًََُّٟ ٘م ّٝ كٞٓ  َٕ ايًَقبّْٟخًَّ
(19)

 

خ رؾذ ؽهٍ ايّل٘يخ ايًَقبّْٟخ هعبٞب ثؤٜ َرٓيٛ َيّ ايُريبْٝا ثيى نيبْٙا هعبٞيب َيّ ايّلهعيخ  َّ يٍ ٞهّ أٖى اين

ايضبْٟخا ٞكــٌٙ عًٛ هأً نّى ًَّخ َّ ًًٍَٗ ه ٌٟ ُٞضًٍّٗ يلٚ ايًَقبِا ٘قل نبْذ يٕ ٕالؽٟبد َلّْٟخ ٘اٍرخ  يٝ 

 ٝ احَٙه ايكبّْْٟٙخ ٘عُت ايٚوا تا  هبِ ََزكال اٍزكالال ّيجٕ ريبٌ اإلّواف عًٛ احؽٙاو ايْقّٖٟخ ٘اياٖى 

عّ ايّل٘يخا ثى إّْ يٍ ٞهّ ٞزكبٙٛ َّ ايجبة ايربيٝ أٜ كفى َبكٜ  إٔجؼ يًاوك َٓن ٕيل٘ه فيّٜ نًقبْيخ ْظوّٞيب 

ـخا  كيـل أعًيّ عًٛ احقّى ٘عٙك ٞزغب٘ى ايٟٗبنى ايزٓظُّٟٟخ ايٍٟٙقخ ايزٝ راٖى ايّوعبٞب اييٛ ٛٙا يا َّٟٗٓيخ ٘كّٟٞٓي

 ِّ «عُٟـت ٖنٔ االَزٟبىاد رُْى عُٟـت ايّوعبٞب عًٛ افزالف كٞبْبرٍٗ َ٘يناٖجٍٗ»ايقّٜ أ
(20)

  ٖيلف فيٜ نًقبْيخ 

ثزونٟئ عًٛ ايَُب٘اح ثّٟ عُٟت ايّوعبٞب أَبٌ ايكبِْٙ ايٛ ايؾّل َّ ايٓيعبد االْاٖيبيّٟخ  يٝ ايُكبٛريبد ايجًكبّْٟيخ 

(21)
خ ك٘يخ ايزٓظُٟبد عّ ايّل٘و اح٘ه٘ثّٟخ  ٘قل رورت عًٛ فّٜ ايُٗبٞـِٙ إـلاه ا نُب هَٛ ايٛ رلعٍٟ اٍزكاليّٟ 

3918٘كٍيزٙه ٞيٓظٍ ًَّيخ ايٟٗيٙك ٍيٓخ  3911كٍزـٙه ٞٓظٍ ًَّـخ احهَّ اح٘هصٙكنٌ ٍيٓخ 
(22)

ا ٘قيل ؽيب د ٖينا 

اإلعواو عًٛ ه ٌٟ ايًُّخ ٘ايُغًَٟـّ ايُـلْٝ ٘ايرًُبْٝ
(23)

ب عبَيب ايًّنّٞ ُٞلٞواِ ّئِ٘ ايًُّخا يهّٓ   ًَ ٕ أؽلس َغً

ِّ ه يٌٟ ايًُّي خ اْزقبة ه ٌٟ ايًُّخ ٘ايُغًَيّٟا ٘هكيٍ أ ُّ واك ايًُّيخ ٘ايجيبة ـٜ ثيّٟ أ يـخ ثكيٝ ايٍٟٙيـأُ٘نًذ يٕ َٗ

ِ ـخ ايُغييـٍ يًَقييـايرييبيٝا االّ أّْييٕ إٔييجؼ ََييئ٘ال أَييبٌ أعٚييبو ايُغًَييّٟ ايقبٙييرّٟ ثل٘هٖيي ّٙ ًٌ عييبٌا ٘ٞزهيي

ا عْيوِ٘ َيٍٓٗ  كيٜ َيّ هعيبو اييلّٞ  أّنيلد ايزٓظُٟيبد ايًُّٟيخ  313ايُغًٌ ايربٌ يًُّخ احهَّ َضال َّ  ًٙ عٚي

ًٍُقـٍخ ٘ثبٞهيبو ٕالؽٟبرٗيـٍ  ّٙ  ايرٓبٕـو ايَرًُبّْٟخ عًٛ ايرٓبٕـو ايلّٟٞٓخ ثزغوٞل هإٍبو ايًُى ايلّٟٞٓخ َّ نّى  را

 ـخ  ايٛ ايُغبيٌ ايلّٟٞٓخ ٘ايَرًُبّْٟ 
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18
ٖنا ايُٖقًؼ يًّلاليخ عًٛ ايٙهٟاخ ايزٝ ٞكٌٙ ثٗب ايْقٔ اينٜ رٙنى يٕ  ٝ ايُلِ ًٍقخ َواقجخ ايًَٙل احفالقٝ ٘اإلّواف عًٛ احٍٙا   َٞزقلٌ -

ٍّت ٖنا ايُٖقًؼ ؽزٛ إٔجؼ َواك ًب يٙهٟاخ ّوٛخ احٍٙا    ٘ٞقًف عًٛ ايكب ٍ ثٗنٔ ايٙهٟاخ اٍٍ ايُؾزَت ٘قل رٙ

19
ــخ َّ أ ربوا ٘ٞٓغو عّ اإلفالو ثبيٙاعجبد ايَزخ أؽٖٛ ايُب٘هكٜ ٍزخ ٘اعجبد ٘ - َّ اعجخ ٍ٘زخ أفوٚ ََزؾجّخ ٕٓاٗب رجًرب يُب ٞورهجٕ أٖى اين

خ ٘اقبَخ ايؾّل عًٍٟٗ ٖ٘ٙ ايُٙدا ٘عًٛ فالف ميم ال ٞٓغو عّ اإلفالو ثبح َّ َٙه ايَُزؾجّخ ايٚو٘هٞخ ْك٘ عٗل ايؾُبٞخ ايزٝ ُٞٚٓٗب ايًَُُِٙ حٖى اين

  َ٘ب ثرلٖب 289ٓ ا3::3عبه ايهزت ايرًُّٟخا  ; ثٟو٘دااألحكبو انسهطبٍَّخ)أثٙ ايؾَّ(  انًبوسديو  ٝ ميم; ْك٘ يرٗلٍٖ  اْظ

20
- Davison (Roderic) Reforms in The Ottoman Empire, P 40 

21
 ثى أٍُٗذ  ٝ امنب ٗب   ًْذ ايزٓظُٟبد فّٜ نًقبْخ  ٝ ايكٚبو عًٛ ايٓيعبد االْاٖبيّٟخ  ٝ ايُكبٛربد ايجًكبّْٟخ -

22
( ه ٌٟ ًَّخ ايٟٗٙك ايٛ رهّٙٞ َغًٌ كٞٓٝ ٘ةفو عًُبْٝ يٙٙت كٍزٙه يًُّزٍٗ ٘قل ٕبك  ايجبة ايربيٝ     -    كعب ايٖله احعظٍ  ئاك ثبّب ) -

 3918عًٛ ٖنا ايلٍزٙه ٍٓخ 

23
ٍ َُ٘زًهبد ايًُّخ ٖنا  ٚال عّ اعزٓب ٕ ـٝ ثبيزرًٟـٌ ايُلْـٍ ايُغًـّ ٞٗزـٟٞٗزٍ ايُغًٌ ايلٞٓٝ ثبحَٙه ايركلّٞخ ٘ايزرًٍٟ ايلٞٓٝ ٘رٓظٍٟ اإلنًٟوً٘ا  ٝ ؽ -

 ثبيْئِ٘ ايكبّْْٟٙخ ٘ايُبيّٟخ 



 

  

 

يبكهح  يٝ رونٟيبا  كيل ٕيله عٗيل احَيبِ  يٝ  ّٖ يٍ رّْن ايزٓظُٟبد  ٝ رٌْٙ عيّ ايَٓيف ايريبٌ يًزٓظُٟيبد اي

ِّ ٖينا ايرٗييل قيل عجّيو عيّ كًجيخ ايُوعرّٟييخ 3988ريٌْٙ ٍيٓخ  ا ٘هكيـٍ اّيبهح كٞجبعزيٕ ايييٛ ايُوعرّٟيخ ايلّٟٞٓيخا  يب

ٞئنيلِ٘ احَيبِ َيّ أْاَيٍٗ يًّوعّٟيخ ]…[ ايرظيبٌ  ب ٍيًقٓخ اإلٍيالٌا ٘اييّل٘وـل هأٞٓيـ٘قي»ايلّْٟٙٞخ؛  كيل ٘هك  ٟيٕ 

ِّ ايْوٞريـخ ]…[  ٖ٘ٙ أَو َٞزؾَٕٓ ايركى ٘ايقّجتا ٘اما اعزجيود َٖيًؾزٕ  ٗيٙ َُيب ْٞيٗل العزجيبهٔ ايْيو   ح

«عييبود إلفييـواط ايُهًّييا عييـّ كاعٟييخ ايٗييٙٚ
(24)

 كييل كييلد ايُٖييًؾخ ٘ايركييى َرٟييبهّٞ يكجييٙو احَييٙه ايلّْٟٙٞييخ  

جبكة ايْوٞرخ اإلٍالَّٟخ عًٛ ْؾٙ ٍجف أِ ؽًًّٓيب أٍَيٕ ايُٓٗغّٟيخ ٘اإلٞلٞٙيٙعٟيخا ييٍ رقزًيا ٘ايكٙو ثُٙا كزٗب يُ

ّٔ عٗييل احَييبِ  يٝ َبّكرييٕ اح٘يييٛ ٘ايضبْٟييخ  ايزٓظُٟيبد ايًُّٟييخ  ييٝ ريٌْٙ عييّ ْظٟورٗييب  يٝ اٍييقٓجٙوا  كييل أقييّو ْي

ايزَييٙٞخ ثييّٟ ايَُييًٍ ٘كٟييؤ  ييٝ ٘ايضبيضييخ احَييبِ يَييب و ايّوعٟييـخ ٍ٘ييهبِ اإلٞبيييخ عًييٛ افييزالف أكٞبْٗـييـٍا ٘عًييٛ 

ّٝ عًٛ رجيلٞى كٞٓيٕ ٘ال ُٞٓيت َيّ اعيواو َيب »اٍزؾكب  اإلْٖبف ٘ايرلوا نُب إٔ٘ٛ ٖنا ايرٗل ثؤِ  ال ٞغجو اينَ

«ًٞيٌ كٞبْزٕ
(25)

٘هكٍ رؾّوط ايرًُبو ٘اياكٗيبو  يٝ ريٌْٙ َيّ ايكجيٙو ثرٗيل احَيبِ ٘رٗيّوثٍٗ َيّ ايُْيبهنخ  يٝ   

( يزاَيٟو قٙاعيل عٗيل احَيب3988ِ-3931ُل ثبّب ثيبٜ )ايًّغٓـخ ايزٝ ّّهًٗب ايُْٟو أؽ
(26)

ِّ عًُيخ َيّ  ا ٘هكيٍ أ

ال  يٝ عالقيخ ايُوعرّٟيخ ايلّٟٞٓيخ  ّٙ ا  كيل َضيى ٖينا ايرٗيل رؾي ّٝ ايُجبكة ايزٝ عبو ثٗب ثكٟذ ثُريو عّ ايزقجٟيف ايارًي

و عًُـبو ايلٞـّ َـّ َؾٙه ايرًُّٟـخ ايزْوٞرّٟـخ ايكبْْٙ ّٙ ّٟخ ايٛ َغّوك ٖٟئخ رٙنى ايٟٗيب ثٓظٟورٗب ايلّْٟٙٞخ؛ ؽٟش رؾ

خ رينٟخ اياربيٟبد ايلّْٟٙٞخ  ُّ َٗ 

رزٓيو اإلٕالؽبد ايزْوٞرّٟخ ايزٝ ثبّورٗب ك٘ييخ ايزٓظُٟيبد  يٝ اٛيبه ٍيرٟٗب اييٛ ركيٙٞ٘ أٍيٌ االْزُيبو 

ُبْٝ يَٓخ ايّلٞٓٝ يزونٟي ايًّجٓبد اح٘يٛ يٓظبٌ عًُبْٝ يالْزُبو أٍبٍٕ َجلأ ايُٙاٛٓخ   كل أفن قبِْٙ ايركٙثبد ايرض

ثُجييلأ ال  -ثهييّى َيب ٞرٟٓييٕ ميييم َييّ اقٖييبو يًْييوٞرخ - 3933ايُكزيجٌ َييّ ايكييبِْٙ ايغٓييب ٝ اياوَْييٝ يرييبٌ  3913

يوقخ  َّ عكٙثخ َّ كِ٘ ْٔ ََكقًب َجلأ ايزريٞـيا نُب أيديـٛ ٖينا ايكيبِْٙ ؽيّل اييوعٍ  يٝ اييْيٛ ٘ققيت ايٟيل  يٝ اي

و َّوح  ٝ ربهٞـ اإلٍالٌا ايد 3989٘أٙبف ايكبِْٙ ايغٓب ٝ ايرضُبْٝ يٗنا عبٌ » ّ٘ ـبو ايّوكح نغوُٞـخا َزًٟؾب ٘ح

«اؽلٚ ايُٚبْبد ايالىَخ يزكوٞو ايؾّوٞبد احٍبٍّٟخ
(27)

خ رقجٟف ٖينٔ ايكيٙاّْٟ ثُؾيبنٍ َعًُبْٟيخ   ُّ ٘قل أْٟقذ َٗ

د ثّٟ ايًٍَُ ٘كٟو ايًٍَُ  ٝ ايْٗبكح ٘قل نبْيذ ٖينٔ  ّٙ ايُؾيبنٍ علٞلح أًٛف عًٟٗب اٍٍ ايُؾبنٍ ايٓظبَّٟخ ايزٝ ٍ

                                                           
24
 219 ٓا 1ا ط :3:9ا رٌْٙا ايّلاه ايزَّْٟٙخ يًهزبةا 2ٛ  اتحـبف أهـم انّضيـبٌ ثأخجبس تىَس وػهذ األيبٌإ)أؽُل(  ثً انضٍبفأاثٍ  -

25
 :21 ٓا 1ا ط تحـبف أهـم انّضيـبٌ ثأخجبس تىَس وػهذ األيبٌإ)أؽُل(  ثً انضٍبفأ اثٍايجٓل ايضبيش َّ عٗل احَبِ; أْظـو  ٝ ميم  -

26
 ٝ ايغيو  ٝ ايٟٚبف ايٛ ٛب اخ اياكٗبو ايزٝ رقًاذ عّ ؽٚٙه ثبيُغًٌ ايُهًّا ثْوػ ثٓٙك عٗل احَبِثاْظو  ٝ ميم ايٓكل اينٜ ّ٘عٕٗ أؽُل ثّ أ -

 َ٘ب ثرلٖب  281ايّواثت َّ ارؾب ٕ ايٖاؾخ 

27
ًَخ-  331-332ٓ ٓ  اانؼهًبٍَخ يٍ يُظىس يختهف )عيٞي( انَؼْظ



 

  

 

ٍَّيبد ايزوثّٙٞيخ ايغلٞيلح ايزبثريخ يًّل٘ييخ )٘ىاهح ايريلو( َيّ كِ٘ ايّونيِٙ »  ٝ عٗبىٖب ايكٚب ٝ ررزُل عًٛ ايُئ

«ايٛ ايكٚبح ايْـوعّٟٟ
(28)

و ايُؾبنـٍ ايقبهعخ عّ ًٍقخ ّٟـ اإلٍالٌ  ّ٘ ا ٘قل نبْذ ٖنٔ ايُؾبنٍ أؽـل أ
(29)

 

و َّ ايكبِْٙ ايغٓب ٝ ايرضُبْٝ يَٓ ّ٘ ّٔ ايجٓل اح ِّ ايزكّٟٓ يٌٟ َْيًقب يًركٙثيبد ايْيوعّٟخا  3989خ ْ عًٛ أ

«ركّٟٓ يًركٙثخ  ٝ ؽل٘ك ايًَقخ ايزريٞيّٞخ ايُٙنًخ ثؤ٘يٟيبو احَيو»ثى 
(30)

   ًيٍ ًُٞيه ٖينا ايكيبِْٙ ايّلّٞيخ َيضال يهّٓيٕ 

رٟزّٟ أ٘نييى رقجٟكٗييب ثبيُؾييبنٍ ايْييوعّٟخ كِ٘ ايُؾييبنٍ ايَرًُبّْٟييخا  هييبِ فقييبة ٖيينا ايكييبِْٙ ََييزًٓلا ايييٛ َييوع

( عيّ ايكيبِْٙ 3981-:391اٞلٞٙيٙعٟزّٟ اؽلاُٖب كّٟٞٓخ ٘احفوٚ َعًُبْٟخا ٘يٍ رقزًيا َغًّيخ احؽهيبٌ ايرليّٟيخ )

رؾٙٞى اياكٕ ٘أؽهبَيٕ اييٛ قيٙاّْٟ »ايغٓب ٝ ايرضُبْٝا  وكٍ رجٙٞجٗب يُٓـكٙو َّ نزت اياـو٘ ا االّ أّْٗب ْغؾذ  ٝ 

«ٕبكهح عّ ايّل٘يخ
(31)

يب ثؾضٓيب  يٝ َٙقيت -ٙو اياكٕ ٘هعبو اييّلّٞ َيّ فًايٕ  جرل أِ نـبِ عًـٍ إٔـ  ُّ نُيب هأٞٓيب ي

ََيزٙعجًب يّعيواف ايَب يـلح ٘ايكيٙاّْٟ ثزؾٙٞيى احؽهيبٌ ايُلّْٟيخ اييٛ  -ايْوٞرخ اإلٍالَٟخ َّ صٓب ٟخ ايلْٟب ٘ايلّٞ

و  ّ٘ َييّوح  ييٝ أؽهييبٌ ّييوعّٟخ كييلد ايّل٘يييخ ايَُييئ٘يخ عييّ ركٓييّٟ اياكييٕ ٘رُييلّٞ ايْييوٞرخا  زقًييٛ هعييبو ايييلّٞ ٘ح

يخ  ُّ خ  ايزْوٞت  ايزٝ أٙؾذ  ربيٟخ كّْٟٙٞخ َّ  ربيٟيبد ايّل٘ييخ  اٙيقًرذ ايّل٘ييخ ثُٗ ُّ ايزبهٞـ اإلٍالَٝ عّ َٗ

ى ايُريبَالد ايزغبهّٞيخ ايقبهعيخ  ّٕ ٍَّخ ايّلّٟٞٓخا  جرل أِ نبِ عًٍ إٔٙو اياكٕ َيضال ُٞيـئ ب عّ ايُئ ًٙ ايزْوٞت عٙ

ايُدوٗ أ٘ ثبيؾًٟخ اياكّٟٗخا قٓٓذ ك٘ييخ ايزٓظُٟيبد ٖينٔ ايُريبَالد  ٝ احٕى عّ احعواف اإلٍالَّٟخ ثبيزؤ٘ٞى 

ٍَّخ ايلّٟٞٓخا ٘ ٝ َكبثيى مييم ييٍ رؾيب٘و ك٘ييخ ايزٓظُٟيبد َعًُٓيخ احؽيٙاو ايْقٖيّٟخ ايزيٝ  َّ كِ٘ ايّوعٙ  يًُئ

ٍّ َب  ٝ ٖينا ايكيبِْٙ  يخ-ثكٟذ فبٙرخ يًُؾبنٍ ايْوعّٟخ؛ يهّ أٖ َُ لّْٟيخ يَيًقخ اؽزهيبه ايَيًٜ ايُ -نُيب ٞئنيل ايَرْظ

 ايزي٘ٞظ ٘ايزقًٟف 

هاد ايكبّْْٟٙخ  ٝ ايؾٙاٙو ايزٓظُّٟٟخ احفوٚ نُٖو ٘رٌْٙ عّ ْظٟورٗيب  يٝ اٍيقٓجٙو  ّٙ يٍ رقزًا ايزق

ٍٙٚ أّْٗب نبْذ أنضو ؽنًهاا  كيل ه ي٘ ايقيلٜٞٙ اٍيُبعٟى
(32)

 (3913-39:8 ّٝ -( ْكيى ايٓظيبٌ ايكيبْْٙٝ ايرضُيبْ

-ررجًٟوا َٕٓ عّ اٍزكالو ايزْوٞت ايُٖوٜ عّ ايّل٘يخ ايرضُبّْٟخا  هًا أؽل ّٟٙؿ احىٖو -َغًخ احؽهبٌ ايرليّٟخ

ٝ ٘احؽهيبٌ ايكبّْْٟٙيخ ـٝ اياوَْيـوٞت ايُلْيـثٙٙيت َغُٙعيخ َلّْٟيخ رٙ يف ثيّٟ ارغبٖيبد ايزْي -َقًٙف ايُٟٓيبٜ٘

ِّ ٖنٔ ايُغُٙعخ يٍ رروف ٛوٞف ايزقجٟفا  بْٗب ررهٌ ثٙٙٙػ  ايزْوٞرّٟخ عًٛ ٙٙو ايُنٖت ايُبيهٝا ٘هكٍ أ

ثلاٞييخ رَييوة ايكييٙاّْٟ ايَرًُبّْٟييخ ايييٛ ايْييوٞرخ اإلٍييالَّٟخا  كييل إٔييجؼ ايكييبِْٙ ايُييلْٝ اياوَْييٝ َٓيين أِ عّوثييٕ 

                                                           
28
خ - ًَ  331ا ٓ انؼهًبٍَخ يٍ يُظىس يختهف )عيٞي( انَؼْظ

29
ٍَّبد ايكٚب ّٟخ ايقبهعخ عّ  -  ًٍقخ ّٟـ االٍالٌ نبْذ ايُؾبنٍ ايزغبهّٞخ العزجبهاد اقزٖبكّٞخ َورجقخ ثبيزٍٙت اح٘ه٘ثٝ أ٘يٛ ايُئ

30
خ - ًَ  331ا ٓ انؼهًبٍَخ يٍ يُظىس يختهف)عيٞي(  انَؼْظ

31
خ - ًَ  338ا ٓ انؼهًبٍَخ يٍ يُظىس يختهف)عيٞي(  انَؼْظ

32
 :398ايٛ ٍٓخ  3911ؽبنٍ يُٖو َّ ٍٓخ  -



 

  

 

ييخ-ايقٗقييبٜ٘  َُ ييخ رقجٟييف ٖيينا عيييًوا َييّ ايضكب ييخ ايكبّْْٟٙييخ يًؾكييٙقّٟٟ ا -نُييب ْٞييٟو ايَرْظ ُّ يُٖييوّٟٞا ٘أ٘نًييذ َٗ

يهّٟٓخ  َّ ايكبِْٙ ايغلٞل ثُؾبنٍ َعًُبْٟخ ؽبيذ ايرٙا ــف ايزكّٟٓيخ ٘ايُبيّٟيخ كِ٘ اْزْيبهٖب فيبهط ايُيلِ ٘ايزغُريبد اي

ب  ٝ رٌْٙا  كل ثكٟذ اإلٕالؽبد ايكبّْْٟٙخ َؾزُْخ ايٛ ؽّٟ كفٙو االٍزرُبه اياوَْيٝ ايينٜ أكفيى  َّ ايهجوٚ  أ

الد ايكبّْْٟٙخ ايرُٟكخ ٍٓزرّوٗ يٗب ؽّٟ ٍٓلهً عالقخ ايّل٘يخ ايًّٟجوايّٟخ ثَُبه عًُٓخ رٌْٙ  ٝ ًًٍَخ َ ّٙ ّ ايزؾ

 ايُغزُربد ايروثّٟخ 

نبِ إالػ ايزرًٍٟ َّ ثّٟ أنضو اْغبىاد ك٘يخ ايزٓظُٟبد أُّٖٟخا  كل ٘اعٗيذ ايزٓظُٟيبد ايزيٝ أقّوٖيب فيٜ 

ٍَّيبد ايغلٞيلحا  كيل نيبِ ايُغٗيٙك ايزوثيٜٙ  نًقبْخ ب ثبيُئ ًَ َْهًخ ٙآيخ عيلك ايُضكايّٟ ايُيئًّٖٟ  ريال يًَيٟو قيل

ٙا ا ايلّٟٞٓيخ اإلٍيالَّٟخ ٘كٟيو اإلٍيالَّٟخا ـٝ يًقيـَونًيا عًٛ ايُلاهً ايرَيهوّٞخا  يٝ ؽيّٟ ريول ايزرًيٍٟ ايُلْي

د ٘ٞزُّٟي ايُزقوعِٙ َّ ٖنٔ ايُلاهً ثُربهٙيزٍٗ يُٚيُِٙ ايزٓظُٟيب
(33)

٘أَيبٌ ٖينا ايكٖيٙه عُيل  َؾُيٙك  

ايضبْٝ  اييٛ إيالػ ْظيبٌ ايزرًيٍٟا يهّٓيٕ ييٍ ًٞيه ْظيبٌ ايزرًيٍٟ ايًُّيٝ رابكًٞيب يُربهٙيخ هعيبو اييّلّٞ َيّ ايَُيًُّٟ 

يـب أقيبٌ  ُّ يب روثًٙٞيب َعًُبًْٟيبا َ ًَ ّٝ يٙعيٙك »٘كٟوٍٖا ثى أْْؤ  ٝ َٙاىارٕ ْظب اىك٘اًعيب  يٝ ايٓظيبٌ ايزوثيٜٙ ايرضُيبْ

ّٝ اييٛ أِ ْظبَّٟ َٓ يُذ يكيوِ ايُغزُيت ايرضُيبْ َّ اًّٖٟ ٞزّجربِ  ًَازّٟ َ٘ٓٗغّٟ كهاٍيّٟٟ َقزًايّٟا ٘ٙيرّٟخ ق

«أيدٟـذ ايُـلاهً ايّلّٟٞٓخ  ٝ عٗل ايغُٗٙهّٞخ ايزونّٟخ
(34)

يٍ ُْٞى ْظبٌ ايزرًٍٟ ايَرًُبْٝ رابكٞيب يُربهٙيخ هعيبو  

ب اثزلا ًٟب َّ ايَيًقخ ايضكب ّٟيخ يًّل٘ييخ أ٘ كفًي زَّوثذ أعلاك نجٟوح َّ ايُزرًّ »ايّلّٞ ايُوؽًخ االثزلا ّٟخ  ًُ ٙا ـُّٟ ررًٟ

ٍّقـخ ٘ايربيٟخ ٘يلٍٞٗ ثٚبعخ صكب ّٟيخ عٖيّٟخ ايكٗيو  يٝ اإلٛيبه ايضكيب ٝ ايزؾيلٞضٝ ايينٜ ـلاهً ايــايٛ َ ّل٘يخ ايُزٙ

«أقبَزٕ ايّل٘يخ
(35)

خ ايزيٝ ٘اعٗزيٕا ايٍٙيًٟخ يكل نبِ ْظبٌ ايزرًٍٟ ايَرًُبْٝ هكٍ ايرٙا ف ايزٓظُّٟٟخ اإلكاهٞخ ٘ايُبّكٞي 

ايضكب ّٟخ يًّل٘يخ ييؽيؽخ ايُئٍَخ ايلّٟٞٓخ عّ ايُٙاقت ايزيٝ نبْيذ رَيٟقو عًٟٗيب  يٝ ايٓظيبٌ ايكيلٍٞا ييٍ ٞريل يًزرًيٍٟ 

بثفا ام رواعت علك ايُيلاهً ايلّٟٞٓيخ رواعًريب ٘اٙيًؾب َكبهْيخ ثريلك ايُيلاهً  َّ ايّلٞٓٝ ايُهبْخ ايزٝ نبْذ يٕ  ٝ اي

ايَرًُبّْٟييـخ 
(36)

ٍ ٞهييّ ٘ٙييت ايزرًييٍٟ رؾييذ هعبٞييخ ك٘يييخ ايزٓظُٟييبد  ييٝ رييٌْٙ َٖ٘ييو َقزًاًييب عييّ ْظٟييؤ  ييٝ ٘ييي 

ِّ اعزٓيبؤ  اٍقٓجٙوا  كل أْْؤ  َؾُل عًيٝ ثبّيب  ايُيلاهً ايؾلٞضيخ ْ٘ظيٍ ايجرضيبد ايلهاٍيّٟخ اييٛ  وَْيبا هكيٍ أ

وَيٝ اييٛ ريٙ ٟو ثزونٟي َلاهً َعًُبّْٟيخ ؽلٞضيخ ييٍ ٞهيّ ٞٗيلف اييٛ رؾيلٞش ايُغزُيت ايُٖيوٜا ثكيله َيب نيبِ ٞ

يب  يٝ عٗيل  َّ ايهٙاكه ايجٟو٘قواّٟٛخ ايالىَخ يًّل٘يخ ٘ايغِٟ؛ ينيم كًت ايقبثت ايرَهوٜ عًٛ ايزرًيٍٟ  يٝ عٗيلٔ  أ
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 اٙب خ ايٛ َلاهً ايزجْٟوّٞخ احعٓجّٟخ  -

34
- Ezel Kural(shaw) Stanford (shaw) History Of The Ottoman Empire And The Modern Turkey, P 47 
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خ - ًَ  91ٓ ا انؼهًبٍَخ يٍ يُظىس يختهف )عيٞي( انَؼْظ

36
- voir: Ezel Kural (shaw) Stanford (shaw) History Of The Ottoman Empire And The Modern Turkey, P 112 



 

  

 

اٍُبعٟى ثبّبا
(37)

ب  ٝ رٌْٙ   َّ ٍَّذ َلاهً علٞلح نُلهٍخ اإلكاهح ٘احيَّ؛ أ  كـل أيدـٝ ايقبثـت ايرَهوٜ ٘رؤ

بكقّٟخ عبٌ » ّٖ  «3988 كل ثكٟذ ايزوثٟخ نًّٟب رؾذ ٍٟقوح هعـبو ايّلٞـّ ايٛ ؽٟـّ رؤٌٍٟ ايُلهٍخ اي
(38)

 

ّٝ العزجبهاد رٓظُٟ ّٟخ اكاهٞخ َ٘بيّٟخا  جكٝ ررضّود ََٟوح ك٘يخ ايزٓظُٟبد  ٝ اٍزؾلاس ْظبٌ روثـٜٙ َعًُبْ

اْزْييبه ايُييلاهً ايَرًُبّْٟييـخ َؾييلً٘كا َكزٖييوا عًييـٛ ايُييـلِا  ييٝ ؽييّٟ ثكٟييذ احهٞييـبف ٘ايُٓييبٛف ايقّو ّٟييخ رؾييذ 

 ٍٟقوح ْظبٌ ايزرًٟـٍ ايّلٞٓـٝ 

ّٝ َرٙو ايٗلٌ اينٜ ايزغيؤد ايٟيٕ ك٘ييخ ايزٓظُٟيبد يزكيٙٞ٘ أٍيٌ ايٓظيبٌ ايكيلٍٞ  يكل نبِ ْظبٌ ايزرًٍٟ ايرًُبْ

ىاؽخ ؽُبرٕ ٘هعبرٕا ام رقًذ ايجواَظ ايزرًُّٟٟخ  ٝ ايُلاهً ايرًُبّْٟيخ عيّ ايُيٙاك ايزكًٟلّٞيخ ايزيٝ رْيهى نٟيبِ ٘ا

ّٝ نؾايييد ايكيييوةِ ٘ايؾلٞيييـش ايٓجيييٜٙ ٘ايزابٍييٟو ٘اياكيييٕ ثبيَٓيييجخ يًَُيييًُّٟ؛  كيييل رُّٟييييد ايُيييلاهً  ايزرًييٍٟ اييييلٞٓ

خ  َُ ٟبٍيّٟخ ايٙاٙيؾخ ـثُ»ايؾهَّٟٙخ/ايلّْٟٙٞخ عّ ايلّٟٞٓـخ نُب ٞئّنل ايَرْظ َّ ٘ثُوعرٟزٗيـب  - ٖيٝ ايّل٘ييخ٘ -وعرٟزٗب اي

«َّ عًٌٙ ٛجٟرّٟخ ٘عدوا ٟيب ٘ريبهٞـ ٘يديبد أ٘ه٘ثّٟيخ ٘قيبِْٙ -ٖ٘ٝ ايرًٌٙ ايؾلٞضخ -ايضكب ّٟخ ٘ايركًّٟخ 
(39)

أٍيٍٗ  

ّٝ  ييٝ هٗييٙه ايجييٙاكه اح٘يييٛ يقجكييخ علٞييلح َييّ ايُضكاييّٟ َزُييبٞيح عييّ ايُضكاييّٟ اي زكًٟييلّٟٞ ْظييبٌ ايزرًييٍٟ ايَرًُييبْ

ٍَّييخ ايلّٟٞٓييخا ام  ٍَّييّٟخ علٞييلح ٖييٝ ايّل٘يييخ »ايُييورجقّٟ ثبيُئ ]…[ قييبٌ ايُضكاييِٙ ايغييلك عًييٛ أٍييبً َوعرّٟييخ َئ

عًيٛ أٍيٌ اعزجوٖيب ٖيئالو ]…[ ٘اْلهعٙا  ٝ ربهٞـ عبيُٝ ٍُزـٕ ايزكـّلٌ عًٛ أٍيبً ايرًيٍ ٘رؾٙٞيى ايُغزُيت 

«زبهٞقّٟيخ ايزيٝ ّيهًٗب ايديوةايُضكاِٙ ايغلك عًٛ أّْٗب َغّوثخ  ٝ ْكقخ ايُوعرّٟيخ اي
(40)

 كيلد ايُوعرّٟيخ ايلّٟٞٓيخ  

يلٚ َضكا ك٘يخ ايزٓظُٟبد أ٘يٙٞزٗيب ايُرو ّٟيخا ثيى ُْٖيذ َيّ كِ٘ أِ ٞهيِٙ ٖينا ايزُٗيِٟ ٕيبكًها عيّ َٙقيا 

علا ٝ َّ ايلّٞا ام اهرجٜ  كلاِ ايُوعرّٟخ ايّلّٟٞٓخ ح٘يّٙٞزٗب اياهوّٞخ ثٙقٙف ايُضكاّٟ ايغلك عًٛ ٙيرا ٍيٟقوح 

ّٜ َكبهْخ ثبيرًٌٙ ايؾلٞضخا  بهرجٜ رُِٟٗ ايلّٞ نُيب ٞييعٍ اي ُرو خ ايلّٟٞٓخ عًٛ احَٙه ايرًُّٟخ ماد ايقبثت ايلْٟٙ

ثَُبه ربهٞقٝ نبَى ََبه  ايَرًُٓخ ايقجٟرّٟخ يًُغزُربد اإلَْبّْٟخ ا ٘يريّى ه بعيخ ها يت ايقّٗقيبٜ٘ ايرظُخ
(41)

 

ّٙ  َوعرٟيبد أ ٚى َُضى يٗنا ايُٓؾيٛ  كيل عجّيو ثيبى (3933-3981) ك٘اط صكب زيٕ ثيّٟ ايْيو  ٘ايديوة عيّ رٓي

ٟبٍّٟخ ٘ايكبّْْٟٙخ ٘ايزوثّٙٞخ اح٘ه٘ثّٟيخ عًيٛ عًُبْٟزٗيبا  َّ ّٙ  إٔجؼ ثُكزٚبٔ أنضو ركجاّل يًٓظٍ اي ايُاّهو ايؾلٞشا رٓ

كيٍ ٘ه -( ثهزبثٕ  أقٌٙ ايَُبيم  ٝ َرو خ أؽيٙاو ايُُبييم  39:3-3933نُب ُٞهـّ َعـّل فٟـو ايـلّٞ ايزَْٙٝ )
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 :398ايٛ ٍٓخ 3911ؽبنٍ يُٖو َّ ٍٓخ  -
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خ - ًَ  98ٓ  اانؼهًبٍَخ يٍ يُظىس يختهف )عيٞي( انَؼْظ

39
خ - ًَ  98 ٓ اانؼهًبٍَخ يٍ يُظىس يختهف )عيٞي( انَؼْظ

40
خ - ًَ  3:ٓ  اانؼهًبٍَخ يٍ يُظىس يختهف )عيٞي( انَؼْظ

41
  عّ اْجٗبهٔ ثُْبٖلارٕ  ٝ هؽًزٕ ايٛ ثبهٌٞ  جلٚ هكٍ االعزواٙبد ايزٝ نبِ ٖٞٙكٗب و ايقٗقب٘ٚ  ٝ نزبثٕ  رًقٟٔ اإلثوٞي  ٝ رًقٟٔ ثبهٞيعجّ  -

اينّٞ ه ٚٙا ايدوة عًُخ َّ كِ٘ َؾب٘يخ  -ايُكًّلِ٘ َّ ثٍٟٓٗ عًٛ ٘عٕ ايقٖٙٓ -َّ ؽّٟ ٠فو َزكجال يُب ٞوأ عًٛ فالف كٟؤ َّ َاّهوٜ عٖؤ 

 راٍّٗ أٌٍ ركّلَٕ 



 

   

 

ِّ االقزجبً َّ ايدوة ٞغت أِ ُٞؾّل ثُب ٞٙا ف ايْوٞرخ اإلٍالَّٟخ َيّ أثيوى احَضًيخ ايزيٝ ُٞهيّ أِ  -رؤنٟلٔ عًٛ أ

ركّلٌ يًزليٟى عًٛ  كلاِ ايُوعرّٟخ ايّلّٟٞٓخ ح٘يّٙٞزٗب اياهوّٞخ يلٚ ايُضكاا  كل نبِ فٟو ايّلّٞ َٞزؾٚو ٖ٘ٙ ٞاهيو 

٘ه٘ثييٝ؛ ٘ييينا ْييوأ ٞقييزٍ نزبثييٕ ثرييوٗ يزييبهٞـ أ٘ه٘ثييب َييّ ايكييوِ٘  ييٝ ٍييجى ايٓٗٚييخ ايُُهٓييخ أٍييٌ ايزكييّلٌ اح

ايٍٙقٛ ايٛ ايكوِ ايضبَّ عْو ٘ثزرلاك يُقزًا ايهْٙ بد ايرًُّٟخ ٘ايُقزوعبد ايزيٝ ّيٗلرٗب أ٘ه٘ثيب  يٝ ْايٌ 

ب نبَال َّ نزبثٕ يل ت ّجٕ ايُرزوّٟٙ عيّ ايزٓظُٟيبد ثؾي ًُ ّٖٔ قَ ِّ عُٟي»ّغخ ـايازوح ايزبهٞقّٟخا ثى إّْ ف ت ـأ

َّٟو ٘ايزوارٟت ٞغت أِ ٞٗغوـَب عًٟ «ٕ كٟو ايًٍَُ َّ اي
(42)

  يكل إٔجؼ ايُضكا ايغلٞيل عٚيل ك٘ييخ ايزٓظُٟيبد 

ٍّ َرٓٛ يًهًُخ؛ نبِ َضكا ك٘يخ ايزٓظُٟبد َيًٞغيب َيّ   ٝ عًُّٟخ عًُٓخ ايُغزُـت هكٍ إّْٔ يـٍ ٞهّ َضكاًب ؽلٞضًب ثؤرـ

َيوةح عبنَيخ ييالىك٘اط اياهيوٜ ايينٜ ٍ٘يٍ ايزٓظُٟيبد ْظبَّٟ صكيب ّٟٟ اصٓيّٟ ام نيبِ  يٝ  هيؤ ٘ يٝ ًَجَيٕ
(43)

ا 

٘هكٍ إّْٔ يٍ ٞهّ َزُضال  ـٝ ايدـبيت حثرـبك ايزٓظُٟبد ايزٝ اْقوٛ  ٟٗبا  كيل أٍيٍٗ  يٝ اٍيزؾلاس ؽونّٟيخ صكب ّٟيخ 

٘اٍرخ رغب٘ىد احٌٍ ايكُٟٟخ ايزٝ رٓجٓٝ عًٟٗب ايضكب يخ ايلّٟٞٓيخا ٘قيل نيبِ  ايرضُيبِْٟٙ ايْيجبة 
(44)

 ريٝ أ٘و ها 

ّٝ أ٘ ريؤصو٘ا  ّربه ايضكب خ ايؾلٞضخا ٘قل أًٛكذ ٖنٔ ايزَُٟخ عًٛ ايُضكاّٟ ايغلك ايينّٞ أْيزغٍٗ ْظيبٌ ايزرًيٍٟ ايَرًُيبْ

ثُجبكة ايؾٚبهح اح٘ه٘ثّٟخ فالو كهاٍزٍٗ  ٝ أ٘ه٘ثبا ؽيب٘و ايرضُيبِْٟٙ ايْيجبة احفين ثؤٍيجبة ايزكيّلٌ ايدوثيٝ 

ايضبْٝا ثى اٍْٗ نبْٙا َّ أّّل ْكبك عي ّٟخ ايزٓظُٟبد ٘روّككٖبا ٘قل  هبْٙا َّ أّّل َربهٙٛ ايًَقبِ عجل ايؾُٟل 

نبْذ ةها ٍٗ رْٓو عًيٛ ٕياؾبد ايغوا يل ايزيٝ ثيلأد  يٝ ايٖيل٘ه ثريل اٍيزغالة ةالد ايقّجبعيخ اييٛ اٍيقٓجٙو 

يخا  ٖيلهد ٕيؾٟاخ ايٙقيب ت ايُٖيوّٞخ  يٝ  ّٕ َٖ٘و ٘رٌْٙا ٘قل ثيلأد ايٖيؾا رظٗيو  يٝ َٖيو ٘ايْيبٌ فب

ٍَّذ َغالد  ٝ َٖو نـ ايُكزقا  ٘ ايٗالو  نبِ يٗب أصيو ؽبٍيٍ  يٝ ْْيو اٞيلٞٙيٙعٟب  3929َٖو ٍٓخ  ٘رؤ

و ٕؾٟاخ  ٝ اٍقٓجٙو ٍٓخ  ّ٘ لهد ـب ٕيـ  ن3913ُ٘ثزٌْٙ ٍٓخ  3913ايزٓظُٟبد ٘ هوٖبا  ٝ ؽّٟ ٕلهد أ

ّٝ ايغـنز لٞيل اّيزًُذ عًيٛ ت  يٝ ايّوٞبٙيٟبد ٘اياٟيٞيبو َ٘قزًيا ايرًيٌٙ ايؾلٞضيخ ايالىَيخ يٓظيبٌ ايزرًيٍٟ ايَرًُيـبْ

ّٝ »َربهف  « ال كفى يًّلّٞ  ٟٗبا ؽٟش اٖزُيذ ثْيئِ٘ ايوقيٝ ٘ايزكيّلٌ عًيٛ أٍيبً َيّ ايُٓيٙمط اح٘ه٘ثي
(45)

ييٍ  

ٞهّ إلاه ايغوا ل ٘ايهزت ايْهى ايٙؽٟل يْٓو ايضكب خ ايَرًُبّْٟخ  ٝ ك٘يخ ايزٓظُٟبدا  كيل هٗيود ايغُرٟيبد  يٝ 

خ  ٝ اٍقٓج ّٕ ٙو ٘ايْبٌا ٘اْزْود ايُؾب ى ايُبٍّْٟٙخَقزًا أهعبو ك٘يخ ايزٓظُٟبد ٘فب
(46)

و   ّ٘ ٍّيٌ أ ؽٟيش رؤ

ّ  ييٝ َٖييو َييضال رَييرخ ٘عْييوّٞ ـا  جًييه عييلكٖب َٓيين ميييم ايؾٟيي38:9َؾاييى َبٍييْٙٝ هَيييٜ َٖييوٜ ٍييٓخ 
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 3: ا 9ٓ::3ا رٌْٙا ايلاه ايروثّٟخ يًهزبةا نًسبنك فً يؼشفخ أحىال انًًبنكأقىو ا)فٟو ايلّٞ(  انتىَسً -

43
ُّف  ٝ فّٖٕٟٙخ َضكاٝ رًم ايازوح ُٞهّ ايٓظو  ٝ; -    -Davison (Roderic) Reforms in The Ottoman Empire, P 33 يُيٞل ايزر

44
ٟبٍّٟخ ايدوثّٟخا ٘عّ ُرّٟخ االرؾبك ٘ايزوقٝ ٘قل نبِ ٖلف أعٚبعاْجضف عّ ايرضُبّْٟٟ ايْجبة - َّ  ٗب اقبَخ ؽهَٙخ ثويُبّْٟخ ْٟبثّٟخ عًٛ ّبنًخ احْظُخ اي

 عُرّٟخ االرؾبك ٘ايزوقٝ اْجضكذ عُرّٟخ رونٟب ايازبح ايزٝ اٍْٚ ايٟٗب َٖقاٛ نُبو 

45
خ - ًَ  98ٓ ا انؼهًبٍَخ يٍ يُظىس يختهف )عيٞي( انَؼْظ

46
خ  وٕخ ؽلٞض - َُ ٍّت  ٝ رؾًٟى افزال ٗب عّ ايُؾب ى ايُبٍّْٟٙخ ايدوثّٟخ ٘اْهبه ايزْٟٓت اينٜ ال رياو رًكبٔ ى ـٕ عّ ايُؾب ـاٍزدى ايَرْظ ايُبٍّْٟٙخ ايْوقّٟخ يًزٙ

 ّٝ  ٖنٔ ايُؾب ى ايٌٟٙا احَو اينٜ أفوط رٕٟٙإ  ٝ ٖنا ايُّٙٛ عّ َٙٙٙعٕ احٍبٍ



 

   

 

َؾاالً 
(47)

ايَيٟل »  ٘قل اقزوْذ ٖنٔ ايُؾب ى ثبح هيبه ايزكّلَّٟيخ ايُٓرزكيخ عيّ اإلٞيلٞٙيٙعٟبد ايلّٟٞٓيخ ٘اْزُيٛ ايٟٗيب 

نُييب نييبِ َييّ أعٚييب ٗب َييّ احرييوال ]…[ ٞييـّ اح دييبْٝ َ٘ؾُييل عجييـلٔ ٍ٘ييرل ىكًييٙو َ٘ؾُييل  وٞييل عُييـبو ايل

ا«ايجبهىّٞ َلؽذ ثبّب ٕبؽت ايلٍزٙه ايرضُبْٝ
(48)

ثى اْٗب رُزرذ  ٝ َٖو نُيب ٞئنيل  عوعيٝ ىٞيلاِ   يٝ  

ح اياوَْيّٟخ; ايؾوّٞيخ ربهٞقٕ ايربٌ ثؾُبٞخ ايقلٜٞٙ اٍُبعٟـى ثبّب ٘قل نبِ ّربه ٖنٔ ايُؾب يى ٖيـٙ ّريـبه ايضيـٙه

٘اإلفبو ٘ايَُب٘اح  يكل نبْذ ايُؾب ى ايُبٍّْٟٙخ ايْوقّٟخ
(49)

هاعٟخ إلٞلٞٙيٙعٟب ايزٓظُٟبد  ٝ رؤنٟلٖب عًيٛ َجيلأ  

ّٝ ـّوٞخ ايلّٟٞٓخ ٘اٍزجرـايؾ ّٝ أ٘ ايؾهٍ احفالق  بك ايلّٞ نُرٟبه يًزُٟٟي االعزُبع

هاِ َقزًايبِ يَيجى يكل أؽلصذ ايزٓظُٟبد ايًُّٟخ ٘ايزْوٞرّٟخ ٘ايزوثّٙٞ  ّٙ خ ؽونّٟخ  هوّٞيخ ٘اٍيرخا  ظٗيو رٖي

يُٗييب رٟييبه  اإلٕييالؽّٟخ اإلٍييالَّٟخ  ايزييٝ هاَييذ اعييبكح  ّ٘ االعزجييبه »ايٓٗٚييخ ايُُهٓييخ  ييٝ عالقزٗييب ثبيَرًُبّْٟييخ؛ أ

ح يًُوعرّٟخ اإلٍالَّٟخ ايزٝ أعٟل رؤً٘ٞٗب عًٛ أٌٍ اٍزابكد َّ رغوثخ ايزٓظُٟبد ٘أٖلا ٗبا رؤ٘ٞال ؽب٘و ايُُبٖيب

«ثّٟ ٖنٔ ايُوعرّٟخ ٘ثّٟ َوعرّٟخ ايرٖو ايارًّٟخ
(50)

ثبإلٞٗبٌ ثلّٟٞٓيخ احَيٙه ايَرًُبّْٟيخ  هبْيذ عًُيبْٟزٍٗ َعًُبّْٟيخ  

وٞؾخ ايَُب٘قخ إلٞلٞٙيٙعٟب ايزٓظُٟيبد  ّٖ و َّ ايَرًُبّّْٟٟ ايروة ثَرًُبّْٟزٍٗ اي ّ٘ ُّٟٙٓخ؛ ٘صبُْٟٗب رٟبه ايّوعٟى اح

 ٘أٖلا ٗب 

يكل نبْذ اإلٕالؽّٟخ اإلٍالَّٟخ 
(51)

َزُضًخ إلٞلٞٙيٙعٟب ايزٓظُٟبدا يهّٓٗيب ؽب٘ييذ افواعٗيب افواًعيب كّٟٞٓيبا  

يب كينٚ ايْيرٙه ييلٚ ققييب   ُّ ؛ َ ّٝ  بٍزٖيًؾذ احَيٙه ايلّْٟٙٞيخ ماد ايٖيجدخ ايٓارّٟيخ ٍ٘٘يُزٗب ثبيَُٟيٍ اإلٍيالَ

ايرٖيو  ٘قيل نبْيذ ايققيٙح اح٘ييٛ  يٝ ثوْيبَظ ٘اٍت َّ ايُاّهوّٞ ايروة ثكلهح اإلٍالٌ عًٛ َٙاعٗخ رؾلٞبد 

ا  بيضبثيذ َٓيٕ نُيب ٞئّنيل َؾُيل  ّٝ ّٝ اإلٍالَيـ اإلٕالؽّٟخ اإلٍالَّٟخا رٟٟٚف ْقب  َب ٖٙ ًَييٌ َيّ ايزيواس اياكٗي

ّٙ خا ٘نبْييذ  عجييلٔ ٖييٙ ايرجييـبكاد ٘ايركب ييل كِ٘ احؽهييـبٌ ايلّْٟٙٞييخ ٘االعزٗييبكاد اياكّٟٗييخ ايُزييؤّفوح ٘ثييل  ايُزٖيي

ْٟخ ه ٘ عًُخ َّ احؽبكٞش ايُٓب ٟخ يًركالّْٟخ ايؾلٞضخ أ٘ رؤ٘ٞى ثرٚٗب ا٠فو ثُب ٞزٙا ف َ٘هزْابد ايققٙح ايضب

ا ٖٙ ايُواُك ٞؾكّيف ايُرٓيٛ ايْيوعٝ   ٍّ ايرًٌٙ ايؾلٞضخ ثبيزرَا  ٝ  ُٗٗب ٘هّك َربْٟٗب ايٛ هبٖو كٟو َواك ٘ثبٛ

( ٘ٛٓقييـبٜ٘ ايغٖٙييـوٜ :3:3-3918و )ـّ ايغَييـ٘ ييٝ ٖيينا اإلٛييبه ٞزٓييّيو ايزؤ٘ٞييى ايرًُييٝ يًكييوةِ عٓييـل ؽَٟيي

( ايٛ ؽّل رٖجؼ  ٟٕ احؽبكٞش ٘ا٠ٞبد ايكوةّْٟخ  ٝ ٖنا ايٓٙ  َيـّ 3:38-:391( َ٘ؾُل عجلٔ )3983-3:13)
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 311-318ٓ ٓ ]كد[  كاه ايغٟىا و٘داا ث2ٟ ٛا يُز َشأتهب إنى انٍىو تبسٌخ انًبسىٍَّخ انؼبو)عٙهعٝ(  صٌذاٌ -

48
خ - ًَ  1: ٓ اانؼهًبٍَخ يٍ يُظىس يختهف )عيٞي( انَؼْظ

49
 َ٘ب ثرلٖب  :31ٓ  اتبسٌخ انًبسىٍَّخ انؼبو يُز َشأتهب إنى انٍىو)عٙهعٝ(  صٌذاٌاْظوا  -

50
خ - ًَ  :38ا ٓ انؼهًبٍَخ يٍ يُظىس يختهف )عيٞي( انَؼْظ

51
خ ايٛ يؾظزّٟ اصٓزّٟا يؾظخ َؾُل عجلٔ اينٜ ارغٕ ثبٕالؽبرٕ ٘عٗخ اعزُبعّٟخ ٘يؾظخ عُبو ايلّٞ رٓكٍَ اإلٕالؽٟخ اإلٍالَٟخ َّ َٓظ - َُ ٙه ايَرْظ

ٟبٍّٟخ أنضو َّ كٟوٖب  َّ  اح دبْٝ اينٜ اعزٓٛ ثبالٕقالؽبد اي



 

   

 

جبد يوثٜ َوعرّٟخ  هوّٞخ كوثّٟخ أنٟلح ثُوعرّٟخ هَيّٞخ ٖٝ اإلٍالٌ َُضال ثيبيكوةِ»ايزاَٟـو  ٍَ «َٓب
(52)

ا أ وكيذ 

ٍّى ا٠يٟبد اينارّٟيخ ايْوٞرخ عًُّٟب َّ نّى َ ُِٚٙا ٘كلد ثنيم نٟبًْب َوًْب يٕ ايكلهح عًٛ اٍزٟربة نّى ّٝو ثزٙ

يًْييوٞرخ الٍييزٟربة ايْييئِ٘ ايلّْٟٙٞييخ ٘عًييٛ هأٍييٗب ايزؤ٘ٞييى ٘االعزجييبهاد ايُٖييًؾّٟخ ايٓارّٟييخ ماد ايُورهييياد 

اييلّٞ ٘يهيٝ ٞٚياٝ عًٟٗيب ٕياخ ايلّْٟٙٞخ يازؼ ايُغبو أَبٌ االعزٗبك اياكٗٝ؛ يَٟزٙعت َّ علٞل اييلْٟب  يٝ اٛيبه 

ٌ ـب يٟيـٛ َيـثرًُٓخ اإلٍالٌ؛ أٜ اٛال  رَُٟزٕ عًي»اٍالَٟخ يَٟذ يٗب  ٝ احٕىا قـبَذ اإلٕالؽّٟخ اإلٍالَّٟخ 

«ثُوعرّٟييخ اٍييالَٟخ ثكٟييذ اٍييُٟخ]…[ ٕ ربهٞقّٟييب ٘ال َييّ َوعرٟزييٕ ال  هوًٞييب ٘ال صكب ًٟييبا ٘أككُييذ ايييلْٟب ـَٓيي
(53)

 

يًا ايٖبييـؼ َٓبثرٗب احٕٙو ايٖب ٟخ ايز َّ يو االْؾقيـبٛ ثبالْكقيب  عيّ ريـواس اي َّ يبيؼا  ا ّٖ يًا اي َّ ٝ ُٞضًٗيب اي

ب ٟخ قجى هٗٙه ايقالفا ٘ٞٓازؼ أ ف ايّوقٝ ايُْٓيٙك ثبالرٖيبو ثٗينا ايزيواس ٘ايّوعيٙ  اييٛ ماد ال  ّٖ ٘ايُٓبثـت اي

بيؼ؛ ٘هكـٍ ْي٘عٗب ْؾيـٙ ايزٙ ٟيف ثيّٟ َيوعرٟزّ َقزًازيٟ ّٖ ًَّا اي ّا نيبِ كعيبح اإلٕيالؽّٟخ ربهٞقٟـخ ُٞضًٗـب اي

اإلٍييالَّٟخ َزُضًييّٟ ايييٛ ؽييّل َييب يًضكب ييخ ايغلٞييلح ايزييٝ رَييّوثذ ايييٛ َغزُييت ك٘يييخ ايزٓظُٟييبد ثزييؤصٟو اإلٕييالؽبد 

ه ايزيٝ اٍزٖيًؾٗب َؾُيل عجيلٔ ٘عُيبو  ّٙ خ َٓٗب اإلٕالؽبد ايزوثّٙٞيـخا ٘قيل نبْيذ ْظوّٞيخ ايزقي ّٕ ايُقزًكخا ٘فب

ثؾضُٗييب  ييٝ رييبهٞـ احكٞييبِ كيييٟال عًييٛ رَييّوة َييئصواد علٞييلح ايييٛ (  ييٝ ٍييٟب  39:8-3919ايييلّٞ اح دييبْٝ )

اإلٍالٌ ايهالٍٟهٝ ثارى ايُضبقاخ ايهّْٟٙخ ايزٝ اهراريذ ٘رب وٖيب  يٝ ْٗبٞيخ ايكيوِ ايزبٍيت عْيوا  كيل روقيٛ اُٞيبِ 

 اإلَْبِ َّ َٓظٙه اح دبْٝ َّ ايُؾٍَٙبد ايٛ ايُغّوكادا  رجل  يـٝ ايجلاٞيـخ فَيب ٌ ايُٙعيٙكاد نبيؾغيبهح

ٍّ ٘ايهٟيـاا  غيبود  يى اييٛ عجيبكح احّيٟبو ايُٓيٖيخ عيّ ايهي ٍّ ها  رجـل ايٓبه ٘اح ـالل ؽزٛ رٙ ّٙ ٘احٕٓـبٌ صـٍ رق

هد َّ َٓظٙه اح دبْـٝ  ّٙ ِّ ايزٙقٟيذ اإليٗيٝ يإليٗيبٌ ٘ايّوٍيبيخ »احكٞـبِ ٘رقـ ه ايجْيوّٞخا أٜ أ ّٙ رجًرب يٙريب و رقي

  ٝ ٝ  احهٙي «عبو ربثًرب يًزٙقٟذ ايَرًُيبْ
(54)

بود اإلٕيالؽّٟخ اإلٍالَّٟيـخ  يٝ يؾظيخ قًكيـخ رزٓبىعٗيـب َوعرٟيبد عي 

كّٟٞٓييخ ٘أفييوٚ كّْٟٙٞييخا  هبْييذ َرجّييوح عييّ االْزكييبو اييينٜ أؽلصزييٕ ك٘يييخ ايزٓظُٟييبد  ييٝ نٟييبِ ايُضكيياا  غييبود 

ِّ ايزٙ ٟييف ثييّٟ َيوعرٟزّٟ يييٌٟ أَييًوا ٍييًجّٟبا ع ًييٛ اإلٕيالؽّٟخ اإلٍييالَّٟخ كّٟٞٓييخ ايظييبٖو كّْٟٙٞيخ ايجييبّٛا ٘هكييٍ أ

«ؽبيييخ َييّ ؽييـبالد االٍييزغبثخ ايزبهٞقّٟييخ ٘ايزابعييى ٘االقزجييبً ٘ايٗٚييٍ»اعزجييبه أّْييٕ 
(55)

ييخ عًييٛ   َُ ٞٓهييو ايَرْظ

اإلٕييالؽّٟخ اإلٍالَّٟييـخ ٖيينٔ االىك٘اعٟييـخ ايزييٝ كييند  ييٝ مٖييّ نضٟييو َييّ ايُاّهييوّٞ ايرييوة ايييٍٖٙ ثبالٍييزُواهٞخ 

الد ايرُٟكيخ اي ّٙ زيٝ ّيٗلرٗب ايُغزُريبد ايروثّٟيخ َٓين ثيلاٞبد ايكيوِ اإلٍالَّٟخ ٘ثكلهح اإلٍيالٌ عًيٛ ََيبٞوح ايزؾي

ايزبٍت عْو؛  بيزٙ ٟكّٟخ َّ ٘عٗخ ْظوْب يَٟذ عكُٟخا  ٗٝ َوؽًخ َّ َواؽى ايزُضى ايٚو٘هّٞخ  ٝ ارغبٔ ركجيى 

خ ٞؾهٍ عًٛ اإلٕالؽّٟخ اإلٍالَّٟخ حّْٗب كٟو َزَّيكخ  َُ عًُخ ايزؾلٞضبد ايزٝ عبود ثٗب ك٘يخ ايزٓظُٟبدا يهّ ايَرْظ
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خ - ًَ  :31ا ٓ انؼهًبٍَخ يٍ يُظىس يختهف )عيٞي( انَؼْظ

53
خ - ًَ  311ٓ  اانؼهًبٍَخ يٍ يُظىس يختهف )عيٞي( انَؼْظ

54
خ - ًَ  318ا ٓ انؼهًبٍَخ يٍ يُظىس يختهف )عيٞي( انَؼْظ

55
خ - ًَ  313ا ٓ دٍَب انذٌٍ فً حبضش انؼشة)عيٞي(  انَؼْظ



 

   

 

ب َت رُ ًَ «ََٟوح ايزبهٞـ ايهْٙٝ ا٠ًٞخ ايٛ ايَرًُبّْٟخ»ب
(56)

؛  جرل أِ ٞازوٗ نِٙ ايزيبهٞـ ايؾيلٞش ربهًٞقيب نْٟٙيب 

َعًُبْٝ ايُوعت ٞٚت يًزقّٙه ايزبهٞقٝ ٍكاًبا رديل٘ ايَرًُبّْٟيخ ثُٙعجيٕ َوؽًيخ ؽٚبهّٞيـخ ؽزُّٟيـخ َُٗيـب افزًايـذ 

ِّ ايُاّهوّٞ اإلٍالَّٟٟ عذ؛  هُب أ ّٙ ال َايّو َيّ »ٞئنلِ٘ عًٛ ؽزُّٟخ قٟبٌ ايُغزُت اإلٍالَٝ ام  ايؾٚبهاد ٘رٓ

«قٟبٌ ٖنا ايُغزُت   ايُغزُت اإلٍالَٝ    إّْ اِ يٍ ٞكٍ ايٌٟٙ  َٟكٌٙ كًلا  ٘اِ يٍ ٞكٍ ٖٓبا  َٟكٌٙ ٖٓبل
(57)

  ٞئنل 

خ  ٝ َكبثى ميم عًٛ ؽزُّٟخ قٟبٌ ايُغزُيت ايَرًُيبْٝا  ٟٓيبق٘ اإلٞيلٞٙيٙعٟب اإلٍيالَّٟخ  َُ ثبٞيلٞٙيٙعٟب َعًُبّْٟيخ ايَرْظ

ٖ٘نا َب عّؤ ايٛ ْكل اإلٕالؽّٟخ اإلٍالَّٟخا حّْٗب ال رَٟو  ٝ فّٜ ايؾزُّٟخ ايَرًُبّْٟخ  ٟقًت َّ اإلٕالؽٟخ أنضيو 

ب نبِ ُٞهّ يٗب ربهٞقّٟب أِ ركّلٌا ٖ٘نا َيب عريى  ٘عٟيٕ نيٙصواْٝ  ٞرزجيو َؾبنُزيٕ يًهزيبة ايريوة ييٓكٔ  يٝ  ُّ َ

ٌ َييّ َكَٙيبد ايٙعييـٙك ايروثيٝ  َعًُيبْٟزٍٗ أ٘ عييٙكح ثرٚيٍٗ ّٙ َؾبنُييخ عيب وحا ٘ ٟٗييب ايْييٝو »ايييٛ اإلٍيالٌ نُكيي

ييبا ٕ٘٘يياخ عييبٖيحا ٘ال ؾييخ ْظبَّٟييخ ٕييبهَخ  ًٕ ييُى كِ٘ أِ ررزييـوف َرٟييبًها فب ُِ ايهضٟييو َييّ اينارٟييخ ايزييٝ رَْؾ

ْيخ ٘ايزَياٟٕ ثُٙإابد ايَرًُبّْٟخ ايزٝ أفْٛ أِ رًزكٝ َيـت َٙإايـبد أٖيـى  ايزهاٟيو ٘ايٗغيوح   يٝ َيٓٗظ اإلكا

 «٘ ايزؤصٍٟ 
(58)

 

و َّ ايَرًُيبّّْٟٟ ايريوة َزيؤصوّٞ  يٝ مييم  ّ٘ ٘عًٛ فالف اإلٕالؽّٟخ اإلٍالَّٟخا نبْذ َعًُبْٟخ ايوعٟى اح

ثزٟبه  ايرضُبّّْٟٟ ايْجبة  َعًُبْٟخ ٕوٞؾخ ََب٘قـخ إلٞلٞٙيٙعٟب ايزّٓظُٟبد ٘أٖيلا ٗبا ثيى ها ريخ يْيربهٖب رؤفين 

ٍ ٞهّ ايَرًُبِْٟٙ ايروة ْٞهًِٙ  يٝ ٖينٔ ايُوؽًيخ ايزبهٞقّٟيخ ثبيَرًُبّْٟخ  ٝ أٍَٗب ايُبّكٞخ ْ٘زب غٗب االعزُبعٟخ  ي

ّٜ َرٓييٛ َييّ ايُرييبْٝا ٘قييل نييبِ ّييجًٝ ايْييُّٟى ) ( 3:22-3981( ٘ ييوػ أْقييِٙ )3:38-3981رٟييبًها  هوًٞييب ثييؤ

ب يًَرًُبّْٟخ  يٝ اياهيو ايروثيٝ ايؾيلٞشا  ؾيب٘و 3:89-3998ٍ٘الَخ ٍَٙٛ ) ًَ ُّ ( َّ أنضو ايَرًُبّْٟٟ ايروة رؾ

يب َبّكًٞيب ثؾزًيبا  بإلَْيبِ  ّجًٝ ا ًُ ٌّ ٘ايْيٗبكح »يُّْٟى   ٍٗ اإلَْيبِ ٘اييلّٞ  ٗ ٞزّٖيى ارّٖيبال ّيلًٞلا ثربيـيـٍ ايؾي

 ٗٙ نبيؾٟٙاِ  ٟيٞٙيٙعّٟب ]…[ ٘يٌٟ  ٝ رونٟجٕ ّٝو َّ ايُٙاك ٘ايكٙٚ ٞلّو عًٛ ارّٖبيٕ ثربيٍ ايّو٘ػ ٘ايدٟت 

«٘نبيُبّكح نُٟٟبّ٘ٞب
(59)

رًم ايزيٝ ارقينٖب يٓاَيٕ ثهيى َيب ٞرٟٓيٕ مييم َيّ ْايٝ ياهيوح  ًٌٟ يإلَْبِ َّ ّوا ت االّ  ا

ّٝ ام  ّٝ احَيخ ٘ٙيرا ايْيرٙه اييّلٞٓ ِّ ايُّْٟى ٞنٖت ايٛ أثرل َّ ميم عٓلَب ٞكوِ ثّٟ هقي ايجرش ٘ايؾَبةا ثى ا

ي» َّ خ االّ نًُّب ٙراذ  ٟٗب ّٙنخ ايّلٞبْخا ٘ال ٞكٙٚ ّؤِ ايّلٞبْخ االّ نًُّيب اْؾيّٜ ّيؤِ اح َّ «خال ًٖٞؼ ؽبو اح
(60)

ا 

٘قل قبَذ ثّٟ اٞلٞٙيٙعٟب اإلٕالؽّٟخ اإلٍيالَّٟخ ٘اٞيلٞٙيٙعٟب ايَرًُيبّْٟٟ ََيبعالد  هوّٞيخ علٞيلح عًيٛ ٕياؾبد 
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خ - ًَ  3:8ا ٓ انؼهًبٍَخ يٍ يُظىس يختهف)عيٞي(  انَؼْظ
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 398ا ٓ اإلسالو ويشكالد انحضبسح)ٍٟل(  قطت -
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خ - ًَ  313ا ٓ دٍَب انذٌٍ فً حبضش انؼشة)عيٞي(  انَؼْظ
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ا اإلٍهٓلهّٞخا َقجرخ تؼشٌت نششح ثخُش ػهى يزهت داسوٌٍ فً اَتقبل األَىاع وظهىس انؼبنى انؼضىي وإطالق رنك ػهى اإلَسبٌ)ّجًٝ(  انشًٍّم -

 ا ٓ )ة( 3991عوٞلح ايُؾوٍ٘خا 
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ا االٍهٓلهّٞخا َقجرخ ق رنك ػهى اإلَسبٌتؼشٌت نششح ثخُش ػهى يزهت داسوٌٍ فً اَتقبل األَىاع وظهىس انؼبنى انؼضىي وإطال)ّجًٝ(  انشًٍّم -

 ا ٓ )ِ( 3991عوٞلح ايُؾوٍ٘خا 



 

   

 

 ّٝ َغًّخ ايغبَرخ ٘ايُكزقا ٘ايُكقٍّا أٍُٗذ  ٝ ٛوػ قٚبٞب ماد ًٕخ َجبّوح ثبيَرًُبّْٟخ نرالقخ ايلّٞ اإلٍيالَ

خ َلٚ ؽبعخ اإلٍالٌ ايٛ  ٖى ايلّٞ عيّ ايّل٘ييخ عًيٛ ثبيرًٍ ٘ايرًُبو ََ٘ؤيخ ٘عٙك نٗٓٙد  ٝ اإلٍالٌ ّٕ ا ٘فب

ْؾٙ َب ؽلس  ٝ أ٘ه٘ثب 
 

يكل أهٍذ ٖنٔ ايَُيبعالد ٍيبثكخ  يٝ ايضكب يخ اإلٍيالَّٟخا  كيل كيلد ٖينٔ ايَُيب ى قبثًيخ 

يًَُيبويخ اياهوّٞييخ عًيٛ أٍييبً َيّ ايُرييبهف ٘ايُٓيبٖظ ايرًُّٟييخ ايؾلٞضيخا ٘ ييٝ مييم أنضييو َيّ كيٟييى عًيٛ ايُٓييييخ 

 لٞلح ايزٝ إٔجؾذ ايُوعرّٟخ ايلّْٟٙٞخ رؾزًٗب  ٝ ًٍٍ اح٘يٙٞبد اياهوّٞخ ايغ

رقًييذ ك٘يييخ ايزٓظُٟييبد  ييٝ عٗييل ايَييًقبِ عجييل ايؾُٟييل ايضييبْٝ
(61)

( عييّ ٛال رٟزٗييب ٘عييّ 3912-3:39) 

يذ يٗب رونٟي أٌٍ ايُغزُت ايؾلٞشا ام  يوٗ عجيل ايؾُٟيل ايضيبْٝ هقبثيخ ّيلٞلح عًيٛ  ّٙ خ ايزٙعّٟٟٗخ ايزٝ ف ُّ ايُٗ

ايٖؾا ٘أيدٛ عُٟت ايغُرٟبد ٍٙٚ ايغُرٟبد ايقٟوّٞخ ّّ٘غت ايوعرّٟخ ايلّٟٞٓخا ثى إّْ نبِ َّ أنجو ايَُبْلّٞ 

ياهوح ايغبَرخ اإلٍالَّٟخ ثُب ٖٝ هاثقخ كّٟٞٓخ  ٝ رقى َٕٓ عّ ه٘ػ ايزٓظُٟبد ايًُّّٟخ ايزٝ ؽب٘يذ ايكٚيبو عًيٛ 

ّٝ ايزييٝ رُؾييـٙو كِ٘ رونٟييي َجييلأ ايُٙاٛٓييخ ايؾييلٞش ايكييب ٍ عًييـٛ أٍييٌ َعًُبْٟييخا  كييل نبْييذ  أّييهبو االْزُييبو ايييلٞٓ

(ا ٘ايزيٝ أ ٚيذ اييٛ اعيالِ ايلٍيزٙه 3991-3922ايؾونخ ايلٍزٙهّٞخ ايزٝ قبكٖب ايٖله احعظٍ َلؽذ ثبّيب )

َٖله قًف يًَيًقبِ عجيل ايؾُٟيل ايضيبْٝا  كيل هاٌ ايلٍيزٙهِٞٙ ايؾيّل َيّ ٍيًقبرٕ ايُقًكيخ ٘رايٙٞ٘  3981ٍٓخ 

كبد ايلّٟٞٓيخ ايزيٝ أُرِيٝ ثٗيب ييلهو عـيو َٓٗـب ايٛ  ّٙ ّٝ  ٘هكيٍ ايَُي ا َضى اعالِ ايلٍزٙه ايرضُيبْ ّٝ ايجويُبِ ايرضُبْ

يخ أ٘ييٛ  ُّ ٕ عًٛ كّٞ ايّل٘يخ ٘ايًَقبِ َضى اعيالِ ٖينا ايلٍيزٙه فقيٙح َٗ ّٖ َربهٙخ ايرًُبو ايًَُُٟـّ ٘هكٍ ْ

ل نيبِ رؤٍيٌٟ ثويُيبِ عضُيبْٝ َزريّلك  ٝ ارغبٔ عًُٓخ َغزُت ايّل٘يخ  ٝ اٍقٓجٙو ٘ثبقٝ ؽٙاٙو ايزٓظُٟبدا ٘ق

يُٝ  ٍُ خ ْؾٙ َيٞل َّ روٍٟـ احٌٍ ايكبّْْٟٙيخ يًَُيب٘اح عًيٛ أٍيبً َجيلأ ايُٙاٛٓيخ أ٘ َيب  ُّ ايًُى فقٙح صبْٟخ َٗ

ح ايرضُبّْٟييخ  ّٙ   يكييل نييبِ اقٖييبو ايَييًقبِ عجييل ايؾُٟييل ايضييبْٝ يُييلؽذ ثبّييب ٘اٛبؽزييٕ Osmanliةْيينال ثُجييلأ احفيي

قّٟييب فبرُييخ يازييوح ايزٓظُٟييبدا ام اْييزٗظ عجييل ايؾُٟييل ٍٟبٍييخ اٍييزجلاكّٞخ أقٖييٛ ثُٙعجٗييب ثبيلٍييزٙه ٘ايجويُييبِ ربهٞ

خ ايكٚبو عًٛ ثكبٞب ايٓظبٌ ايكلٍٞ  ُّ ٟبٍّٟخ ايزكّلَّٟـخ ايـزٝ اٙقًرذ يازـوح ًٛٙٞـخ ثُٗ َّ  ايٓقت اي

يييٍ رَييزؤْا ؽونييخ عًُٓييخ ايُغزُييت  ييٝ ايّل٘يييخ ايرضُبّْٟييخ االّ ثٖييرٙك َٖييقاٛ نُييبو ثبّييب
(62)

ٛ ايؾهييٍ اييي 

ى عًٛ رضٙٞو أٌٍ ايٓظبٌ ايكلٍٞ ٘رونٟي أٌٍ ايّل٘ييخ ايًّٟجوايّٟيخ ايَرًُبّْٟيخ ايؾلٞضيخ ايزيٝ 3993-3:19) ُِ (ا  كل ع

 ِّ و َّ ْٙ ُجو أ ّ٘ و َّ اعالِ اح ّ٘ ْظيبٌ »رؤصو ثٗب أصٓبو كهاٍزٕ ثاوَْبا  كل أعًٓذ ايغُرّٟخ ايّٟٙٛٓخ  ٝ ايجٓل اح

] أٜ قجيى  3:23َيبهً  31ٍيٟبكح ّيقٔ ٘اؽيل نيا عيـّ ايٙعيٙك َٓين  ايؾهٍ  يٝ اٍيقٓجٙو ايينٜ ٞرزُيل عًيٛ
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 3981ًٍقبِ عضُبْٝ ٍٓخ  -

62
٘نبِ ميم ُّٙ اإلٛبه اياوَْٝ يًغُٗٙهّٞخ ايضبيضخ ايزٝ ُّٖٟ عًٟٗب ايركى ايٙٙرٝ ]…[ هعى كهً ٘ررًٍّ  ٝ  وَْب »…ٞكٙو َؾُل أهنِٙ  ٝ ّؤْٕ  -

ه اإلٞلٞٙيٙعٝ يًرًُٓ ّٙ )َؾُل(  أسكىٌ« خ ايٓٚبيٝ ُّٙ اٛبه ايرًُٓخ اياوَّْٟخ ايُٚبكح يقجكخ ايهٗٓٙدا ٘عبك ٖنا ايّوعى ايٛ ثالكٔ ٖ٘ٙ َضكى ثٗنا ايزٖ

 281 ٓ اانفكش اإلساليً َقذ واجتهبد



 

   

 

ّٝ ايزبهٞـ ايٛ احثل «ٍٓزّٟ ْٖ٘ا [ ٘كفى ٛ
(63)

يٍ ٞهّ ايدبو ايًَقٓخ االّ فقٙح أ٘يٛ  يٝ ارغيبٔ ايكٚيبو عًيٛ  

ٟبٍّٟخ ايزكًٟلّٞخ ًَغؤ رلا ت َٕٓ عّ ايٓظٍ ايزٝ اهرجقذ ثٗب َ َّ ٖبيؾٗبا ايُربهٙخ ايلّٟٞٓخ ايزٝ ٘علد  ٝ ايٓظٍ اي

٘أعًّ عّ قٟبٌ ايغُٗٙهّٞخ ايزونّٟخ ٍ٘يٜ اٍيزٓهبه ايَُيًُّٟ  يٝ  3:28 كل أُيدٝ ْظبٌ  ايقال خ اإلٍالَّٟخ  ٍٓخ 

خ  ٝ َٖو أّٞ ّٕ ا ٘فب ّٝ إلؽٟبو َٖٓت ايقال خ  3:21عكل َئرُو اٍالَٝ عبٌ ٍٓخ  رونٟب ٘ثكّٟخ ايربيٍ اإلٍالَ

اينٜ هأٚ  ٝ ٍرٝ َٖقاٛ نُبو يزونٟيي أٍيٌ ايّل٘ييخ ( 3:18-3918أّوف عًٛ اْركبكٔ َؾُل هّٟل هٙب )

«َؾ٘ ناو ٘اهرلاك عّ اإلٍالٌ ال ّجٗخ  ٟيٕ»ايَرًُبّْٟخ ايؾلٞضخ 
(64)

ا يكيل نيبِ ْظيبٌ  ايقال يخ اإلٍيالَّٟخ  ةفيو 

ٟبٍّٟخ ايزكًٟلّٞخ ايُربهٙخ حٌٍ ايزؾلٞش ايهُبيٝا ٘قل  زؼ ٍكٙٛ ٖنا ايٓظبٌ ايُغيبو أَيبٌ ايٓقيت  َّ ٍَّبد اي ايُئ

ِٓخ  ٝ رونٟب يُيٞل عًُٓخ ايُغزُيت ايزونيٝا ٘قيل ارقيند ٖينٔ ايرًُٓيخ ّيهى ايّٓٚيبو ايرٟٓيا ٙيّل اي َُ َرً ُُ ٟبٍّٟخ اي َّ

َّلارٗبا  ؾن ذ هرجخ ّٟـ اإلٍالٌ ٘أيدٟذ ٘ىاهح ايْيئِ٘  ٍَّبد ايّلّٟٞٓخ ٘اإلٞلٞٙيٙعٟب ايلّٟٞٓخ  ٝ َقزًا رغ ايُئ

ٍَّييذ اكاهح يًْييئ وا ٘رْييوف ٖيينٔ اإلكاهح عًييٛ ايلّٟٞٓييخ ٘ايغُرٟييبد ايقٟوّٞييخا ٘أ ّ٘ ِ٘ ايلّٟٞٓييخ ٞوأٍييٗب ايييٙىٞو اح

عُٟت ايَُبعل ٘عًٛ رقوٞظ عًُيبو اييلّٞ ٘ررٟيّٟ اح ُيخ ايققجيبَوا نُيب رؾزهيو يٓاَيٗب إيلاه ايهزيت ايُّٙعٗيخ 

 ّٝ ٍَّخ ايلّٟٞٓيـٙاٍقخ ٖـجـ »يًزرًٍٟ اإلٍالَ خ نٔ اإلكاهح إٔجؼ يُٖقاٛ نُبو ََ٘بعلٕٞ ايكلهح عًٛ َواقجخ ايُئ

«ايزونّٟيخ َواقجييخ كا ُييخ
(65)

ايُييلاهً ايلّٟٞٓييخ رؾييذ  3:21نُيب ّ٘ؽييـل ََٖييقاٛ نُييبو ْظيبٌ ايزرًييٍٟ ٘٘ٙييت ٍيٓخ  

اإلّييواف ايُجبّييو يييٙىاهح ايزوثٟييخا صييٍ أيدييٛ ٖيينٔ ايُييلاهً
(66)

يٟيٞييل  ييٝ رلعٟييـٍ ايزرًييٍٟ ايَرًُييبْٝ  3:21ٍييٓخ  

ٍَّخ ايّلّٟٞٓخ َٓت ٍٓخ  يٍ ٖينا  3:28ايؾلٞشا ٘اَربًْب َٕٓ  ٝ رؾّلٜ ايُئ ُّ ٍّ ع عًُيبو اييّلّٞ َيّ يجيبً ايقوثيُٙ صي

ايُٓت عًٛ عُٟت ايّوعبوا نُب َٓرذ ايَٓٙح َّ يجٌ ايؾغبة  يكل أهاك َٖقاٛ نُيبو ٙيوة ايٓظيبٌ ايكيلٍٞ  يٝ 

ٕٙ ثيبيقّٜ ايالرٟٓيٝ ٘رقًيٛ عيّ ايزيؤهٞـ ثبيزيبهٞـ ايٗغيوٜا ٘كٟيو ٞيٌٙ ايّواؽيخ  ّٙ ايرُف  ؤيدٛ ايقّٜ ايروثٝ ٘ع

أعجو  ٟٕ عُٟت احروال عًٛ ارقبم اٍيٍ عب ًيخ  3:11ُرخ ايٛ احؽلا ثى إّْ إٔله قواًها ٍٓخ احٍجٙعّٟخ َّ ايغ

و َيّ اٍيُٕ  َٖيقاٛ  يٟٖيجؼ َٓين ٍيٓخ  ّ٘ علٞل ال عالقخ ييٕ ثبيضكب يخ اإلٍيالَّٟخ ؽزيٛ اّْيٕ رقًيٛ عيّ ايغييو اح

 ايزكًٟلٞخ َ٘زرًّكبرٗب ايّلّٟٞٓخ   نُبو أربرٙهل  ايٛ كٟو ميم َّ اإلعواواد ايّواَٟخ ايٛ اقٖبو ايُوعرّٟخ 3:18

ٌّ ثٗيب يُربهٙيخ  ثكٟذ احؽٙاو ايْقٖيّٟخ رؾيذ ٍيٟقوح ايْيوٞرخا ام أعوٙيذ ك٘ييخ ايزٓظُٟيبد عيّ ايُي

عًُبو ايًَُُّٟ ايْلٞلحا  جكٟذ احؽٙاو ايْقٖيّٟخ كِ٘ كٟوٖيب فبٙيرخ حؽهيبٌ ايْوٞريـخ هكيٍ ايديـبو ايُؾيبنٍ 

يخ ايزونٟيخ ٍيٓخ ا ٘اَربًْب  ٝ رؾلٜ اي3:21ايْوعّٟخ ٍٓخ  َّ ٍَّخ ايلّٟٞٓخ رجٓذ ايغُرّٟيخ ايرب قبًْْٙيب َيلْٟب  3:21ُئ
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- Lewis (Bernard) Islam et Laïcité: la naissance de la Turquie moderne, traduit de l’anglais par Philipe Delmare, 

Libraire Arthéme Fayard, 1988, P 226 
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 893 ٓ ا3:18 ى ايُواك ثبيقرّ  ٝ ايلّٞاا  9ٖايغيو  29ا ايُغًل 2ٛ ، انًُبس)َؾُل هّٟل(  سضب -
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- Dumond (Paul)Mustafa Kemel invente la Turquie moderne: edition Complexe, 1993, P 159 
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 أثكٛ َٖقاٛ نُبو عًٛ َلاهً اح ُخ ايققجبو يهّٕٓ ٘ٙرٗب رؾــذ اإلّواف ايُجبّو يٙىاهح ايزوثٟخ ٘ميم يزقوٞظ أ ُخ ََزٟٓوّٞ  -



 

   

 

ٞذ ايُيوأح  ّٙ علًٞلا ََزٙؽٛ َّ ايكبِْٙ ايُلْٝ ايََٙٞوٜ أيدٝ ثُٙعجٕ ررّلك ايي٘عيبد ٘ايقّيـال  اإلْْيب ٝ ٍ٘ي

يًٜ ايَرًُبّْٟيخ  ٘هكي َّ ّٙٗ اييي٘اط ايْيوعٝ ثيآفو َيلْٝ رجوَيٕ اي ٍ ايٖيلَخ ثبيّوعى  ٝ ايؾكيٙ  ٘ايٙاعجيبد ٘عي

ِّ رقجٟف  ايْلٞلح ايزٝ ٍججٗب ايدبو أؽهبٌ احؽٙاو ايْقّٖٟخ ايَُزُّلح َّ ايْوٞرخ  ٝ ُٟٙو ايًٍَُ  ٝ رونٟبا  ب

يخ  يٝ احهٞيبف ايزيٝ ثكٟيذ أقيّى ركيجاّل يإلٕيالؽبد ايؾلٞضيخ يٚيرا  ّٕ ايكيبِْٙ ايُيلْٝ ايغلٞيل ثكيٝ َؾيلً٘كاا ٘فب

خ ايزٝ ثكٟذ فبٙرخ يًًَقخ احكثّٟخ يوعبو ايلّٞ اينّٞ رقًٙا َٓن ٍ٘ب ى ايّل٘يخ  ٝ ايَٟقوح عًٛ ايُٓبٛف ايقّو ّٟ 

ايدبو ْظبٌ ايقال خ عّ ََبْلح َٖيقاٛ نُيبو
(67)

٘اْزكًيٙا اييٛ َٙاقيت ايُربهٙيخا ٘قيل ارقيند ٖينٔ ايُربهٙيخ  

 ّٜ ّهى ايّٓٚبو ايَو
(68)

ٍَّيخ ايلّٟٞٓيخ َيّ عٗيخ ٘ايّل٘ييخ  و ايرالقيخ ثيّٟ ايُئ ّٙ َيّ  ٘ ٝ ٖنا أنضو َّ كيٟى عًٛ رؾ

و رقًذ ثُٙعجٕ ايُوعرّٟخ ايلّٟٞٓخ عّ أ٘يٙٞزٗب ايُرو ّٟخ يٖبيؼ ايُوعرّٟخ ايلّْٟٙٞيخ ايزيٝ رُضًٗيب  ّٙ عٗخ أفوٚا رؾ

ٍَّبد ايزبثرخ يٗبا هكٍ ثكبو ايُغزُت َٙايٟب يًُئٍَخ ايّلّٟٞٓخ   ايّل٘يخ ٘ايُئ

يجًيلاِ ايروثّٟيخ عيّ اإلٕيالؽبد يٍ رقزًا اإلٕالؽبد ايزٝ قبَيذ ثٗيب ايّل٘ييخ ايًّٟجوايٟخ/االٍيزرُبهّٞخ  يٝ ا

ايهُبيّٟخا االّ أّْٗب يٍ رهّ رو  ٝ اإلٕالػ اال ًٍٟ٘خ يُيٞل اؽهبٌ ٍٟقورٗب االقزٖبكّٞخ عًٛ ايجًلاِ ايقبٙرخ يٗبا 

ٟبٍيّٟخ ايُؾًّٟيخ ْؾيٙ ركيلٍٞ رٓيبىالد ٍٟبٍيّٟخ  َّ ٟبٍيّٟخ ٘ايضكب ّٟيخ ايزكًٟلّٞيخ ٘ك رٗيب يًٓقيت اي َّ  هبِ ركٙٞٚيٗب يًجٓيٛ اي

ييخ ايزؾٚييٟوّٞخ يًْييرٙة ايُزقًّاييخا ٞٗييلف ايييٛ اؽهييبٌ ٍييٟقورٗب االقزٖييبكٞخ ٘صكب ّٟيي ُّ ييُٝ ثبيُٗ ٍُ خ رؾييذ ٍييزبه َييب 

ٟبٍّٟخ يٗنٔ ايجًلاِ ٘ايؾبقٗب ثٗبا  رًُذ ثٖاخ َٓٗغّٟخ عًٛ اٙربف ايركب ل ايّلّٟٞٓخ  َّ ثزؾٙٞى ايُغزُربد ٘ايٓظٍ اي

خ ثرل ََبْلح ا ّٕ يّل٘يخ ايرضُبّْٟيخ  يٝ عٗيل ايَيًقبِ عجيل ايؾُٟيل ايضيبْٝ ايزٝ نبْذ َٓقًكًب يُكبَ٘خ ايَُزرُوا ٘فب

ياهييوح ايغبَريييخ اإلٍييالَّٟخ  يييٝ َٙاعٗيييخ ايكييٙٚ االٍيييزرُبهّٞخ ايزيييٝ أفييند رٗيييّلك ثغلٞيييخ احعييياو ايُزجكٟيييخ َيييّ 

ٍَّبد ايلّٟٞٓخ  ٝ ايُغزُت ايزَْٙٝ َضال َيّ أُّٖٟيخا ثَيقذ ٍيًقخ االؽيزالو  اإلَجواٛٙهّٞخا  ٙعٟب َٓٗب ثُب يًُئ

ٝاياوَْ
(69)

ٍَّيبدا ٘عريى اٛبهٖيب اييلٞٓٝ رؾيذ ٍيًقزٗب ُٞجيّوه   َٓن كفٙيٗب ايٛ رٌْٙ ٍيٟقورٗب عًيٛ رًيم ايُئ

ييلد ٖيينٔ ايَييٟقوح عًييٛ ٘عييٕ  َّ ٍٟبٍييزٗب ُ٘ٞييلّعٍ افزٟبهارٗييب ٘ٞٚيياٝ ايْييوعّٟخ ايلّٟٞٓييخ عًييٛ قواهارٗييب  ٘قييل رغ

أعٚيبو َغًيٌ »لّٟٞٓيخا  كيل إٔيجؼ ايقٖٙٓ  ٝ اؽزهبه ايّل٘يخ ايًّٟجوايّٟخ يًَقخ ررّٟٟ ايرًُبو  يٝ ايُٓبٕيت اي

ِّ ايُغًـٌ ايُننـٙه نـبِ ٞزوّنت َّ  -َضال –اكاهح ايغبَت احعظٍ  ُٞرِّٟٓٙ َجبّوح َّ قجى ؽهَٙخ ايؾُبٞخا ثى ا

ا«ايّٓظبه احهثرـخ َّ٘ ْب جّٟ عّ ايّل٘يخ ايَُزرُوح أؽيلُٖب ؽٓايٝ ٘ا٠فيو َيبيهٝ
(70)

ِّ ايُٓبٕيت ايرًُّٟيخ   ثيى ا
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 ٖنٔ ايَُبْلح أٞبٌ ؽوة احْبٙٙو رغًذ  -
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- Voir: Lewis (Bernard) Islam et Laïcité: la naissance de la Turquie moderne , P 239 

69
ٟبٍّٟخ  هبْذ ال رزٙاْٛ  ٝ ايزؾبيا - َّ  وٙذ اما  ٗبَر يٌٟ ياوَْب َٙقا صبثذ َّ احٞلٞٙيٙعٟب ايلّٟٞٓخ ام افزًاذ ٛو  رربًَٗب َرٗب ثبفزالف ايظو٘ف اي

ٟبٍّٟخ ميم  َّ  ايظو ٟبد اي

70
َّبؽًٝا رٌْٙا كاه ايزونٝ يًْٓوا يسبهًخ فً تبسٌخ انجبيؼخ اإلساليٍخ انتىَسٍّخ 9191-9191انجٍئخ انضٌتىٍَّخ )َقزبه(  انؼٍبشً - ا رروٞت ؽُبكٚ اي

ًقخ االٍزرُبهّٞخ ٘ايٓقجخ ايلّٟٞٓخ ثبيجالك اي3:8ا ٓ 3::3 َّ (;ؽٙيٟبد ايغبَرخ ايزَّْٟٙخا ايُقجرخ 3:39-3993زَّْٟٙخ )ا ْكال عّ; ايرغًٟٝ )ايزًًٟٝ( اي

 111 ا 8ٓ::3ٍٓخ  ا:1ايوٍُّٟخ يًغُٗٙهّٞخ ايزَْٟٙخا 



 

   

 

و خ نبْذ فبٙرخ  ّٖ  هبْيذ رريّٟ  ٟٗيب َيّ ال ُٞضيى فقيًوا عًيٛ َٖيبيؾٗب ٘ال »إلّواف ايًَٜ االٍيزرُبهّٞخ اي

«ُٞهٕٓ ايزّٙاْٝ  ـٝ ََـبٞورٗب  ـٝ ٍٟبٍزٗب
(71)

ُّْـذ ايُٓيب٘ ّٟ َيـّ    ُّهٓذ ايّل٘يخ ايًّٟجوايّٟخ يًرًُبو ايُٙايّٟ ٖ٘

 ثٟٓٗـٍ
(72)

 

ايّل٘ييييخ ايًّٟجوايّٟيييخ ثبيديييخ ايغيييوأح  يييٝ رؾيييلٞٗب يكيييل نبْيييذ اإلٕيييالؽبد ايكبّْْٟٙيييخ ٘ايزوثّٙٞيييخ ايزيييٝ ثبّيييورٗب 

ًَ  ديّٞلٞٙيٙعٟب ايلّٟٞٓخا  كل أْْؤ عّ ًٍقخ عًُبو ايلّٞ ٞاٖى  ٝ ايُٓبىعبد ايُلّْٟخا  ََزكال بَلًْٟ  بقٚب ًٟ  بْظب

ِّ اح٘ه٘ثّٟٟ ايُكُّٟٟ ثزٌْٙ ال ٞقٚرِٙ  «يًَقخ ايُؾبنٍ ايزَّْٟٙخ ثى يٓظبٌ ايُؾبنٍ ايكٖٓيًّٟخ»ثى ا
(73)

ب   نُي

ًَّٜ ايُلّْٟخ ايَرًُبّْٟيخا ٘٘ٙيت ايزرًيٍٟ االثزيلا ٝ ثزيٌْٙ َيضال رؾيذ  ّٙٗ ايي٘اط ايْوعٝ ثآفو َلْٝ رجوَٕ اي ع

٘عِرًييذ اياوَْييّٟخ يدييخ ايزييلهٌٞ ايّوٍييُّٟخ ٘أعٟييل رٓظييٍٟ ايُلهٍييخ  39:1ٍييٟقوح ايَييًٜ االٍييزرُبهّٞخ َٓيين ٍييٓخ 

ٍَّييذ ايُييـلاهً اياوَّْٟييـخ ايرييـوثّٟخ  ييبكقّٟخ ٘أ ّٖ ٗييب اياوَْييِٟٙ  Franco-arabeاي َّ  ييٝ ايُوانييي ايّو َٟييّٟخ ٘قييل أ

ّٜ ٘قل أْْئ 3991٘ايزَِّْٟٙٙا نُب أٍَذ ثزٌْٙ ٍٓخ  يزهيّٙٞ  ذَلهٍخ يزوّٟؼ ايُرًُّّٟ عو ذ ثبيُرٗل ايرًٙ

ايُرًُّٟ ايزَّْٟٟٙ يزلهٌٞ اياوَّْٟخ يًَهبِ ايُؾًّٟٟا ٘يٍ ٞقزًا ٘ٙت ايزرًٍٟ  ٝ ايغيا و
(74)

رؾيذ االؽيزالو  

اياوَْٝ عّ ْظٟيؤ  يٝ ريٌْٙ  كيل ٘ٙيرذ ايي٘اٞيب ايلّٟٞٓيخ رؾيذ ايُواقجيخ ايُجبّيوح ييٙىاهح ايؾيوة ٘٘ٙيرذ 

خ َٓن ٍٓخ  ّٕ ايُيلاهً اياوَْيّٟخ ايروثّٟيخ  رؾيذ اّيواف ٘ىاهح ايزوثٟيخ ٘أٍَيذ 3988ايُلاهً ايرَُّٟٙخ ٘ايقب

ا ٍٗ ايغيا ييوّٟٞ٘قييل ٍييبُٖذ  ييٝ افييزالٛ ايزالَٟيين اح٘ه٘ثٟييّٟ ثٓظييو 3983ٍييٓخ 
(75)

ٍَّييذ كاه ايُرًُّييّٟ  ا ٘أ

خ َعًُٓخ ايُغزُت ايغيا وٜ ٘ 3918ثبيغيا و ٍٓخ  ُّ إالػ ايزرًٍٟ »يزقوٞظ ايهٙاكه ايزٝ ٍزٚقًت  ُٟب ثرل ثُٗ

«اإلٍيالَٝ َ٘واقجزييٕ
(76)

هكيٍ رْييغٟت ايّل٘ييخ ايًّٟجوايّٟييخ  ييٝ ايغيا يو قجٟييى ْٗبٞيخ ايؾييوة ايربيُّٟيخ ايضبْٟييخ يًزرًييٍٟ  

 ّٝ ايلٞٓ
(77)

رُٟٗيًلا يايوٗ اٞيلٞٙيٙعٟب ايّل٘ييخ عًيٛ  3:11نُب أقّود ًٍٜ ايؾُبٞيخ ثيبيغيا و اعجبهٞيخ ايزرًيٍٟ ٍيٓخ  

نب خ ايٓبّئخ  يكل ٍبُٖذ عًُخ ٖنٔ ايزلاثٟو  ٝ ثو٘ى َضكا ؽلٞش  َزْجّت  ثبيكٍٟ ايضكب ّٟيخ ايؾلٞضيخ ٘كٟيو ًَزايذ 

نّْٟٙيخ َضكيا  وَْيب  يٝ »ؾذ رْيدى  هيؤا  ؤ ٚيذ ايٛ ايضكب خ ايلّٟٞٓخ ايزيٝ ييٍ رريل رٙانيت ايُْيبكى ايزيٝ إٔيج
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;ؽٙيٟبد ايغبَرخ ايزَّْٟٙخا ايُقجرخ ايوٍُّٟخ يًغُٗٙهّٞخ (9198-9889انّسهطخ االستؼًبسٌّخ وانُخجخ انذٌٍُّخ ثبنجالد انتىَسٍّخ ))ايزًًٟٝ(  انؼجٍهً -

 111ٓ  ا8::3ٍٓخ  ا:1   ايزَْٟٙخا
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اييٛ اْْيقبه ايُضكيا ]…[  رٌْٙ ٘ايغيا وا َت أّْٗب عبود  ٝ عًُّٟخ َضبقايخ ٘رضكٟيا ّيلٞلح ايَيوعخ ٘ايْيُٙو

ٟبٍّٟيـخ ايًّٟجوايّٟيخ  َّ َضكيا ايَُيزرُو ٘ايُضكيا اييٙٛٓٝ ]…[ ايهـٙيـْٟٙبيٝ ايٛ ؽييثّٟ َزْيبثٗٝ ايضكب يـخ ٘ايكيٍٟ اي

ّٝ يًؾونخ ايّٟٙٛٓخ االٍزكاليّٟخـينٜ َّٗل ثكُٟٝ اـايَرًُبْ ٟبٍ َّ ٟبٍّٟخا ٘ثٓٚبيٕ اي َّ ا«ٕ ايضكب ّٟخ ٘اي
(78)

 ٝ ؽّٟ أعجو  

ايلِٟٞٓٙ عًٛ ايقو٘ط عّ ؽونخ ايزبهٞـ ٘ايُغزُت ثارى قٖٙه أٞلٞٙيٙعٟزٍٗ عًٛ اٍزٟربة ََزغلاد ايرٖوا 

 ٓيي  كْيبو ايكلاٍيخ ايينٜ نيبِ ّْٟيخ ايؾلٞضيخ  ظٗود ايُؾب٘الد اح٘يٛ يلهاٍخ ايّلّٞ اإلٍالَٝ  ٝ ٙيٙو ايركال

ييب يدّٙٞييخ ٘ٞؾييٙو كِ٘ عكًٓييخ ايٓظييو  ييٝ ايٖٓييٙٓ ايزؤٍَٟييّٟخا  ًٕ ييّٓخ ْٖٙ َّ إٔييجؼ ايكييوةِ ّييؤْٕ  ييٝ ميييم ّييؤِ اي

ٖنٔ ايّلهاٍبد رجكٛ أعُبو ٕٛ ؽَّٟا ٘عًيٝ  كٍ أُّٖٟخهربهٞقّٟخ ال رقزًا عّ كٟوٖب َّ ايّٖٓٙٓ ايًّدّٙٞخا ٘

«أنجو أصو ٘اِ يٍ رهّ ثبيٚو٘هح احنضو عنهّٞخ»ايزواس ايّلٞٓٝ عجل ايّواى   ٝ كهاٍخ 
(79)

ْظًوا يرٓا هّكح  رى  

 ِّ ٍَّخ ايّلٟٞٓخ عًيٛ ٖينّٞ ايُاّهيوّٞا  كيل مٖيت  ٛيٕ ؽَيّٟ   يٝ نزيبة ايْيرو ايغيبًٖٝ اييٛ أ يًزيٙهاح أِ »ايُئ

ّّ ٘ه٘ك  ٖنٞـّ االٍُّٟ  ـٝ ايزـٙهاح ٘ايكوةِ رؾّلصٓب عّ اثواٍٖٟ ٘اٍُبعٟىا ٘يًكوةِ أِ ٞؾّلصٓب عُٓٗب أٞٚب  ٘يه

يخ ايزيٝ رؾيّلصٓب ثٗغيوح اٍيُبعٟى ثيّ اثيواٍٖٟ اييٛ  ّٖ ال ٞهاٝ إلصجبد ٘عٙكُٖب ايزبهٞقٝا  ٚال عّ اصجبد ٖنٔ ايك

«َّهخ ْْ٘ؤح ايروة ايَُزروثخ  ٟٗب
(80)

ايجؾيش  يٝ إٔيٙو ايؾهيٍ  يٝ اإلٍيالٌ َيّ نُب ؽيب٘و عًيٝ عجيل اييّواى   

أٜ  3:28اينٜ ٕيله  يٝ ّيٗو أثوٞيى َيّ ٍيٓخ   اإلٍالٌ ٘إٔٙو ايؾهٍ نزبثٕ  ؼ َّ فالوـٝ َٓازـَٓظٙه كٞٓ

ثرل َب ٞكبهة عّ ٍٓخ َّ اإلٛبؽخ ثُٖٓت ايقال ــخا ٘ثٖوف ايٓظو عّ ايدبٞبد ايزٝ ٖلف ايٟٗب ايُئيا َيّ 

( عيّ ٖينا ايُٖٓيتا  يبِ عجيل     -    ٘هاو إلاه نزبثٕ َ٘لٚ ًٕزٕ ثُؾب٘يخ اقٖبو ايًُم أؽُل  يئاك )

ّواى  ؽب٘وا اْقالقب َّ رؾًٟى ايٖٓـٙٓ ايزؤٍَّٟٟخ ٘كهاٍخ ايازوح ايٓجّٙٞـخ َ٘ب رالٖبا اصجبد نِٙ ايّوٍٙو يٍ اي

ِّ ىعبَزٕ ىعبَخ كّٟٞٓخ فبيٖخ رَزُل ًٍقزٗب َيّ ٍيًقخ ت َجبّيوحا ٘قيل أّنيل  ٞهّ َئٌٍ ايّل٘يخ اإلٍالَٟخا ٘أ

ِّ ًٕخ ت ثبيجْو اْكقرذ ثرل َٙد ايّوٍٙوا  بٍيزؾب نٔ ـخا ٖ٘يـخ ال كٟٞٓيـيذ اييعبَيخ ايلّٟٞٓيخ اييٛ ىعبَيخ َلْٟيأ

ٟبٍييّٟخ ىعبَييخ ايؾهَٙييخ ٘ايَييًقبِ ال ىعبَييخ ـيَٟييـذ ّييٟئب أقييـى ٘ال أنضييو َييّ اييعبَيي»خ َيياييعب َّ خ ايُلّْٟييخ أ٘ اي

«ايّلّٞ
(81)

حا ٘يريّى َيب ُٟٞيي َكبهثيخ   ّٙ يًقبًْٟب ثبٍيزضٓبو  زيوح ايٓجي ٍُ يب  ًَ ِّ ْظبٌ ايؾهٍ  ٝ اإلٍالٌ نبِ ْظب ؛ ثُرٓٛ أ

ِّ ـخا ٖ٘ييـخ كّٟٞٓييـالٌ اْقالقٗييب َييّ َٓقًكييبد اُٞبّْٟييـٍ  ييٝ اإلٍييـعًييٝ عجييل ايييّواى  حٕييٙو ايؾهيي نا َييب ٞييلّو عًييٛ أ

يٝ عًٟٗيب ـُّلٖب ٕالؽٟزٕ َ٘وعرٟزيٕ اييايّلهاٍبد ايزواصّٟخ ] قل ثلأد [ ررٚل اياهو ايرًُبْٝ ث» ُّ ٛ ايُيبّكح ايزيٝ ُٞر

ايّلِٟٞٓٙ ٘ٞقوعْٙٗب َّ ْقب  عُيى ايركيىا ٘ثزرُيٍٟ ايابعًّٟيخ ايركًّٟيخ ماد ايُوعرّٟيخ ايّلّْٟٙٞيخ َيّ َغيبو ايضكب يخ 
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«ايغلٞلح ايزٝ يًّل٘يخ ]   [ ايٛ َغبالد علٞلح عًٟٗب يلٞٓب
(82)

اييلّٞ َيّ عيلٌا  ا يٍ رٓجضف ٖنٔ ايُٙاقا ايزكّلَّٟخ َّ

ام ٖٝ ْزٟغخ يًُؾب٘الد ايُززبيٟخ ايزٝ قبَذ ثٗب ك٘يخ ايزٓظُٟبد ٘ايّل٘يخ ايًّٟجوايّٟيخ َيّ ثريلٖب يقًيف ٛجكيخ علٞيلح 

ٍَّييخ ايلّٟٞٓييخ  ييٝ َٖييو عًييٛ ٘عييٕ ايزؾلٞييل ٘ثارييى ايَرًُبّْٟييخَييّ ايُضكاييّٟ ثٙاٍييقخ ايييٓظٍ ايزوثّٙٞييخ  ّّ ايُئ ا يهييـ

يٗيب ّٙ رجييل يييٍ رهيّ كب ًيـخ عييّ ٖينٔ ايكيواواد ايزكّلَّٟييـخا ام رٖيـّلد ي ب ايًُييم  يئاكيٗي ايٖيالؽٟبد ايٙاٍيرخ ايزييٝ ف

٘ه ريذ  بب٘يذ َٖـبكهح َئيابرُٗـ٘ؽ ُـب ٕٛ ؽَّٟ  ّّ٘ٓذ ّٙلُٖـب ؽُـالد اعالَّٟخ ّبًَخ ٘ناّورٗايّواى  ٘

ٚ  يٝ احىٖيو يُالؽكيخ عًيٝ عجيل اييّواى  ايينٜ هأ 3:28كعٙاد قٚب ّٟخ ّٙلُٖبا  كل ؽّوٗ هّٟل هٙب ٍٓخ 

نزبثٕ اثبؽخ َقًكخ يُرٖٟخ ت ٘رغٟٗال يًٖؾبثخ ٘ايزبثرّٟ َ٘ضى ٕٛ ؽَّٟ أَيبٌ َؾهُيخ ايكيبٖوح ثزُٗيخ ايزريّلٜ 

ِّ ركوٞو ه ٌٟ ْٟبثخ ايكيبٖوح ثزيبهٞـ   أنيل رريلٜ 3:28-31-13عًٛ ايّلّٞ  ٝ نزبثٕ  ٝ ايْرو ايغبًٖٝا ٘هكٍ أ

يب رؾيّلس عيّ اٍيُبعٟ  ٕٛ ؽَّٟ  ُّ ُّّ َالؽكيخ عيا ّٟيخ عًٛ ايّلّٞ  ٝ نزبثيٕ ي ى ٘ايَٓيت ايكوّيٝا  بّْيٕ ييٍ ٞزٚي

ِّ ايكٖل ايغٓب ٝ ييٍ ٞهيّ َزيٙ ًّوا يلٞيٕا يكي  ايَرًُبّْٟيخ ٘ايرًُيبّّْٟٟنٔ ايؾًُيخ ايزيٝ ّيّٓذ عًيٛ ـبِ يٗيـل نيـيًُئيّا ح

با ٘عًٛ ٕٛ ؽَّٟ ٘عًٝ عجل ايّواى  ثٙعٕ ايقٖيٙٓ ْزٟغزي ًَ بِ عًيٛ احقيىا ُٖ٘يب ٙيُٙه اإلٕيالؽّٟخ ـعُٙ

ايرًُيبْٝ ٘اَْيٟب  ثري٘ ايرًُيبّّْٟٟ ايريوة ّل ُيت ايـ٘رواعي  ل عجيلٔـَؾُي ل ايؾل٘ك ايزيٝ ٙيجقٗب ـَّٟخ عٓاإلٍال

ثزٙعٟيٕ ْكيلٍٖ »ايٛ َٙاقا اعزناهّٞيخ ركيا عٓيل ايؾيل٘ك اييُلْٟب يًٓكيل؛ ٘مييم يٗب ثارى عٓا ايٗغُخ ايزٝ ررّوٙٙا 

ييٙط اييٛ أَيٙه ايٛ َب كعٙٔ   قْٙه  ايّلّٞا أ٘ يَٙو اٍزقلاٌ ايّلّٞ َّ قجى  ُٙ ٟبٍخا كُْ٘ب اي َّ هعبيٕ أ٘ هعبو اي

«ايّلّٞ ْإَ
(83)

ِّ اإلٍالٌ ال ٞٚت   ايْرو ايغبًٖٝ  ثٕبام اهرّل ٕٛ ؽَّٟ عّ ايُٙاقا ايزٝ رجٓبٖب  ٝ نز   كّوه أ

ِّ اإلٍيـخ ثٟـخ ايرٟٓاـأَبٌ ايركى اإلَْبْٝ َـب ٞؤثبٔ َّ أٍواه ٘إّْٔ َرٌٖٙ َّ ايقَٖٙ ٍ ـٌ ييالـّ ايركى ٘اييّلّٞ ح

اٍيزربكح َٙاقيت ٍٟبٍيّٟخ »ّ ـَيّ رؾيلٜ ايُوعرّٟيخ ايًّٟجوايّٟيخ َ٘ي ييٍ ريزُّهّ ايُوعرّٟيـخ ايّلّٟٞٓيخ .ٞروف اإلنًٟوً٘

يًٍٟ  َّ ٟبٍٝ اي َّ ٍَّخ احىٖوّٞخ عًٛ ؽَبة ايزقّٙه اي ٍَّخ ايّلّٟٞٓخ االّ  ٝ َٖو ؽٟش اّزل أىه ايُئ أنٟلح يٗنٔ ايُئ

 «يًكقو عٓلَب ةىهٖب ايًُم
(84)

 

عًُذ ايّل٘يخ ايّٟٙٛٓخ عًيٛ روٍيٟـ ايُهبٍيت ايزبهٞقّٟيخ ايزيٝ ؽكّكزٗيب ايُغزُريبد ايروثّٟيخ َٓين ثلاٞيخ ايكيوِ 

ايزبٍت عْوا ٘ وعذ اح هبه ايزكّلَّٟخ ٍ٘بْلرٗب ٍ٘بهد  يٝ هنيت ك٘ييخ ايزٓظُٟيبد ٘ايّل٘ييخ ايًّٟجوايّٟيخ ثٚيوثٗب 

يزرًيٍٟ ايرًُيبْٝ ثجَيٜ ْايٙم ايّل٘ييخ عًيٛ أعٗييح ايزرًيٍٟ زوٍٟـ َجلأ ايُٙاٛٓخ ٘كعٍ ْظبٌ اي ايّلٞٓٝحٌٍ االْزُبو 

ٍَّيبد ايّل٘ييخ  يٝ ارغيبٔ فًيف َضكيا علٞيل  ْ٘ٞيٟل  ايّٟٙٛٓخ ٘ايكٚبو عًٛ اىك٘اعّٟخ ايزرًٍٟ ثبفٚبعٕ يَيًقخ َئ

ّٝ  يٝ رونٟيب خ  ٝ ٖنا اإلٛبه ثقال رّٟخ ايّل٘يخ  ٝ ايؾكجخ ايجٙهقٟجّٟخ ايزٝ اٍزابكد َّ ايُٓيٙمط ايهُيبي َُ َ٘يّ  ايَرْظ
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ٍَّيبد ثُيب  ٟٗيب ٘ ايزغوثخ ايَرًُبّْٟيخ ايدوثّٟيخ يزونٟيي أٍيٌ ايّل٘ييخ ايؾلٞضيخ  يوٗ أ٘يٙٞزٗيب عًيٛ كٟوٖيب َيّ ايُئ

يخ  يٝ ايُغيبو ايزوثيٜٙ ام  ّٕ ٍَّخ ايّلّٟٞٓيخ  يٝ عُٟيت ايَُيزٙٞبدا ٘فب ٟبٍيبد »ايُئ َّ رجيل٘ ريٌْٙ نؤّْٗيب َقزجيو يً

زوثٟييخ ايّلٟٞٓييخ ٘ايزييبهٞـ ٘ٙييت صكييب ٝ علٞييل أىٞؾييذ  ٟييٕ ايزرًُّٟٟييخ ْ٘زب غٗييب   ْٓييؤ عييّ ايُٙقييا ايزَْٙييٝ  ييٝ اي

«ايُوعرّٟخ ايّوَيّٞخ ايكلُٞخ
(85)

٘قل نبْيذ عًُٓيخ احؽيٙاو ايْقٖيّٟخ ايققيٙح اح٘ييٛ  يٝ عّ َٙاقرٗب ايزكًٟلّٞخا  

ٟبكح ايكبّْْٟٙخ يًّل٘يخا ٘يزغب٘ى اياٙٙٛ ايكبّْْٟٙخ ايزيٝ  َّ ٍَّخ ايّلٟٞٓخ يزونٟي اي نبْيذ ٍيب لح ارغبٔ رٖاٟخ ْاٙم ايُئ

قجى االٍزكالو؛  كيل نيبِ ايَُيًُِٙ ٞقٚيرِٙ يًُؾيبنٍ ايْيوعّٟخ ايزيٝ رقجّيف ايُينٖت ايُيبيهٝا  يٝ ؽيّٟ فٚيت 

ّْقٖييّٟخ ايييٛ َؾهُييخ احؽجييبه ايزييٝ رقجّييف أؽهيي ييب احعبْييت  ٗييٍ ـايٟٗييٙك  ييٝ أؽهييبٍَٗ اي َّ ييوٞرخ ايٍُٙييٙٞخا أ ّْ بٌ اي

ّْقّٖٟخ ايٛ ايُؾبنٍ اياوَْٟ  خ  ـهاعرِٙ  ٝ أؽٙايٍٗ اي

ّْقّٖٟخ  ٝ يدزٗب ٕٟ٘بكزٗب َزغب٘ىح يُب كأثذ عًٟٕ أكثٟبد اياكٗبو اإلٍالَّٟٟ  يكل عبود َغًّخ احؽٙاو اي

يخ َيّ ايُجيبكة ايزيٝ  ُّ ِّ صًّيخ َٗ ٓخ الٍيزقواط احؽهيبٌ ايْيوعّٟخ؛  ؤنيلد هكيٍ أ َّ ايزٝ نبْذ رٓقًف َّ ايكوةِ ٘اي

ود َٗبكْيخ يًُوعرّٟيخ ايّلّٟٞٓيخا أّنيلد َجيلأ أٍبٍيٟب قبَذ عًٟٗب ََزُّلح َّ ايْوٞرخ اإلٍيالَٟخا ٘هكيٍ نْٙٗيب عيب

ِّ ٍييًقخ ايزْييوٞت ايكييبْْٙٝ  ربيٟييخ رؾزهوٖييب ايّل٘يييخ  قبَييذ عًٟييٕ ك٘يييخ ايزٓظُٟييبد ٘ايّل٘يييخ ايًّٟجوايٟييخ قجًٗييب ٖ٘ييٙ أ

ِّ اياٖيى ايضبييش َيّ احَيو ٍَّيخ ايلّٟٞٓيخا هكيٍ أ يخ َٓٗيب ايُئ ّٕ ٍَّيبد ٘فب  ايَرًُبّْٟخ يٓاَٗب كِ٘ كٟوٖب َّ ايُئ

ايلاعٝ ايٛ اْْبو ٖنٔ ايُغًّخ اقزٚٛ ثٖاخ اْزكبيٟخ علٌ رقجٟكٗيب عًيٛ ٛب ايخ اإلٍيوا ًّٟٟٟ ايينّٞ ثكيٙا فبٙيرّٟ 

حؽهبٌ ّوٞرزٍٗ ٘هاعرّٟ ثبيٓظو ايٛ َؾبنٍ احؽجبها ٘عًٛ ايزَّْٟٟٙ كٟو ايًَُُّٟ ٘كٟو اإلٍوا ًّٟٟٟ ايينّٞ 

يٓاّٟ 3:81ٞٙيٟٙى  32ئّهؿ  ٝ ٞقٚرِٙ حؽهبٌ ايكبِْٙ اياوَْٝ ؽَجُب اقزٚبٔ احَو ايُ ّٖ ِّ ٖنّٞ اي ا كٟو أ

َّ ايزَّْٟٟٙ ُٞهُٓٗب ايزُزّيت ثزقجٟيف أؽهيبٌ ايُغًّيخ ايغلٞيلح اِ هكجيب  يٝ مييم ؽَيجُب ٘هك  يٝ اياٖيًّٟ ايّواثيت 

ب يُجلأ ايٙؽلح ايّٟٙٛٓخ ٕله ايكبِْٙ  ًَ ايٖبكه  ٝ ؽينف  3:88ّزٓجو  28ايُئّهؿ  ٝ  88-13٘ايقبٌَ ٘رهوٞ

ايٖييبكه  39:9ْييْٙجو  29بيٌ احؽجييبها ٘ثَٓييـ احَييو ايُييئهؿ  ييٝ ـها ٘ايكبٙييٝ ثٙعييٙك َغييَؾهُييخ احؽجييب

ثٚجٜ افزٖبٓ احؽجيبه ايكٚيب ٝا ٘احَيوّٞ ايُيئّهفّٟ  3982ّزٓجو  1با ٘ثَٓـ احَو ايٖبكه  ٝ ـثبْْب ٗ

ّٟٓ يكٙاعيل اإلهس ثبيَٓيجخ يإلٍيوا ًّٟٟٟا  ؤٕيجؼ قيبْٙ 3:38ٞٓيبٞو  28ّيزٓجو ٘ يٝ  29 ٝ  ُّ ِ احؽيٙاو ايُزٚي

ب يغُٟت ايزَّْٟٟٙ َُٗب نبِ َرزكلٍٖ كِ٘ َٟي  ًَ  ايْقّٖٟخ ًَي

ٍَّبدا ؽّلكد ايُغًّخ ايغلٞيلح ايْيو٘ٛ ايٚيبَٓخ يكبّْْٟٙيخ  ٘ رؤنًٟلا عًٛ أ٘يّٙٞخ ايّل٘يخ عًٛ كٟوٖب َّ ايُئ

«ال ٞضجذ ايّي٘اط االّ ثؾّغخ هٍُّٟخ ٞٚجقٗب قبِْٙ فبٓ»عكٙك ايّي٘اطا ام 
(86)

وٞت ايغلٞل ييٌ٘  كل اّزوٛ ايزْ 
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اصجيبد ايييّي٘اط ثؾغييخ هٍييُّٟخ ٞؾّوهٖييب ٙييبثٜ ايؾبيييخ ايُلّْٟييخ أ٘ ايُٙصكييِٙ كافييى رييواة ايغُٗٙهّٞييخ أ٘ ايُُضًييِٙ 

ٍَّيخ ايلّٟٞٓيخ قجيى ؽًيٙو االٍيزرُبه اياوَْيٝ َٚيقًرخ ثٗينٔ ايٙهٟايخ  ايّلثًَٙبٍِٟٙ فبهعٗبا  جرل أِ نبْذ ايُئ

ٍّ  -ىَّ ايّل٘يخ ايّٟٙٛٓخ -كلد ثى َٓرذ  َبد ايّل٘يخ ايازّٟخا ٘يٍ ركا ايُغًّخ ايغلٞلح عٓل ٖنا ايؾلاّؽهًوا عًٛ َئ

نّى َّ ري٘ط ٖ٘ٙ  ٝ ؽبيخ ايّي٘عّٟيخ ٘قجيى  يّم »( اينٜ اعزجو 39ررّلك ايّي٘عبد ثُكزٚٛ اياٖى ايضبَّ عْو )

َّغّ يُـّلح عـبٌ ٘ثققّٟخ قلهٖب َب زبِ ٘أهثرِٙ أيا  وْم أ٘  بثف ٞربقت ثبي َّ ثبؽلٚ ايركٙثزّٟ عُٖخ ايّي٘اط اي

ِّ ايّي٘اط ايغلٞل يٍ ٞجوٌ ٛجف أؽهبٌ ايكبِْٙ «٘يٙ أ
(87)

ِّ ٖنٔ ايُغًّخ َٓريذ ررّلك ايي٘عبد ٝ رغب٘ى يُجلأ   ا ثى ا

« ثٓبو عًٛ هكجخ ايّي٘ط اْْبو ايقاّل  أ٘ َقبيجخ ايّي٘عخ ثٕ»االقزٖبه عًٛ ايزقًٟف اإلْْب ٝ ام ٞؾهٍ ثبيقاّل  

ّّ ايقاّل  ؽَت اياٖى ايضالصّٟ ) «ال ٞكت ]   [ االّ يلٚ ايُؾهُيخ»( 13يه
(88)

 كيل إٔيجؼ ايقّيال   ربيٟيخ رْيوف  

عًٟٗب ايُؾهُخ
(89)

ِّ ايـ  اياكيٕ ّي٘ط ٘ايّي٘عخ يٍ ُٞٓرب َّ اٍزرُبو ؽّف ايقاّل  عًٛ َب ٖٙ َرُٙو ثٕ  ٝ ـ٘هكٍ أ

ِّ ايقاّل  ال ٖٞجؼ  رًّٟب ٘ ف َجبكة َغًّخ احؽٙاو ايْقّٖٟخ االّ اما نبِ أَبٌ ايُؾهُخ ثيى اّْيٕ  ال »اإلٍالَٝا  ب

ٞؾهٍ ثبيقال  االّ ثرل أِ ٞغوٜ ه ٌٟ ايُؾهُخ أ٘ َّ ٞٓٙثٕ َؾب٘يخ ًٕؼ ثّٟ اييّي٘عّٟ ٘ٞرغيي عيّ اإلٕيالػ 

 «ثُٟٓٗب
(90)

 

ّّ ايُٓؾٛ ايزكّلَٝ ايرًُبْٝ ا ينٜ ٛجت َغًّخ احؽيٙاو ايْقٖيّٟخ  يٝ ريٌْٙ َكبهْيخ ثدٟوٖيب َيّ اييّل٘و ٘ يه

ب ـٞغت أالّ ٞقاٝ َٗبكْزٗايزٝ انزاٝ  ٟٗب ثزكّٟٓ ايزواس اياكٗٝ ٘رجٙٞجٕ َت قًٟى َّ ايزرلٞالد ايروٟٙخا  ّٟٙٛٓخاي

ٕ٘جدٗب ثٖجدخ ايياَٟخ خ ايّلّٟٞٓخ  كل ؽب ظذ ٖنٔ ايُغًّخ عًٛ نضٟو َّ َجبكة ايْوٞرخ ٘انزاذ ثزكٟٓٓٗب ـيًُوعرّٟ 

ييخ قييٙاّْٟ ايُٟييواس ٘ايرييّلحا ٘نيينا َييب ؽٖييى  ييٝ َٖييو ام  ّٕ  3:23قّٓٓييذ رْييوٞربد »يغُٟييت ايُييٙاّٟٛٓا ٘فب

ّْقٖيّٟخ  :3:2٘ ٍّ عبود قٙاّْٟ احؽهيبٌ اي ثر٘ َرقٟبد اياكٕ ايؾٓاٝا ٘ٙجقذ ثر٘ ْٙاؽٝ ايقاّل  ]   [ ص

 يياكد  -3:88ا ٘ ٝ َٖو عبٌ :3:8يروا  عبٌ ا ٘ ٝ ا3:81ا ٘ ٝ ٍٙهٞـب 3:83 ٝ احهكِ عبٌ -الؽكخيا

ّْقّٖٟخ « ٝ ايزكّٟٓ ٘ايٚجٜ كِ٘ فو٘ط عًٛ رواس  كٕ احؽٙاو اي
(91)

 بما علْـب اييٛ َؾزيـٙٚ َغًّيخ احؽيـٙاو  

ِّ ثكّٟيخ  ٓزٕ َّ ايدبو يزريّلك ايّي٘عيبد ٘ايقّيال  ايْيوعٝا  يب ُّ ايْقّٖٟخ ُٞهٓٓب ايٙقٙف عًٛ إّْٔ ٘ثبٍزضٓبو َب رٚ

و رغًَٟلا ٘اًٙؾب يًرالقبد احثّٙٞخ ايُهّوٍيخ يزجرّٟيخ ايُيوأح يًّوعيى ٘اْقواًٛيب  يٝ ايُوعرّٟيخ ايْيوٞرّٟخ ايجٓٙك ررزج

ٍَّخ ايُٗو ٘آٍبك ه بٍخ احٍوح ٘ايكٙاَخ ٘اإلْايب  نًّٗيب يًّوعيىا ٖ٘ينا َيب ٍ٘يٍ ٖينٔ ايُغًّيخ ث بيُؾب ظخ عًٛ َئ
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َوعرّٟييخ كٟجّٟييخ كٟٞٓييخ؛ ٘صبُْٟٗييب َوعرّٟييخ كّْٟٙٞييخ  ثييبيزًاٟف ثييّٟ َييوعرّٟزّٟ َقزًازييّٟا ثييى َزربهٙييزّٟ؛ أ٘الُٖييب

ٕ َجيبكة َغًّيخ احؽيٙاو ايْقٖيّٟخ ـعًُبْٟخا  بيزجوٞواد ايزٝ قّلَذ يزُوٞو  ايُٓؾيٛ ايزضيٙٞوٜ  ايزيٝ ارَّيُذ ثي

َٗبكْخ يًّلّٟٞٓا  كل ٘قت رجوٞو ايدبو ررّلك ايي٘عبد ثبعزُبك ا٠ٞخ ايضبيضخ  ةْنالا نبْذ رجوٞواد كّٟٞٓخ  كّٟٗخ رًاٟكّٟخ

و يُؾهُيخ االٍيزئٓبف  ّ٘ ِّ ايرلو ثّٟ ايّي٘عبد كٟو َُهيّا  كيل ثيّوه اييو ٌٟ اح َّ ٍٙهح ايَّٓبو عًٛ ا زواٗ أ

٘دا اإلعيواو  ٝ َؾبٙيوح ييٕ أيكبٖيب أَيبٌ ًٛجيخ َرٗيل ايؾكيٙ  ٘ايرًيٌٙ االقزٖيبكٞخ  يٝ ـجٟو 3:12ثزٌْٙ ٍٓخ 

ٍّ يييلٚ ايُؾهُييخ ثكٙيييٕ  َواقجييخ ايقّييال  َييّ ايُؾهُييخ ٖييٙ  ٛٓيير٘ َ»ايغلٞييل اييينٜ ال ٞرييّل ايقّييال  ّييوعّٟب االّ اما ريي

ِّ ايقّييال  ال ٞرزييّل ثييٕ اِ يييٍ ٞكييت اإلّييٗبك  اَهبْٟييخ ايزٙ ٟييف ثييّٟ ايييّي٘عّٟ ٘عًييٛ ٖيينا َيينٖت ايًّٟييش اييينٜ ٞييوٚ أ

«عًٟٕ
(92)

يخ ٞئنيا ٘يئّ روّككد ايّل٘يخ ايّٟٙٛٓخ   َُ ِّ ايَرْظ ّْقّٖٟخ  ب ل ـٝ َواعرخ احٌٍ ايّلٟٞٓخ ايدٟجّٟخ يّؽٙاو اي

 ِّ ٟـرٓظٟ»أ َّ ب  ايرًُٝ ٘ايزٓاٟنٜ يٗنٔ احؽهبٌ ٖٙ ايُغبو اينٜ افزوقذ  ٟٕ ايّل٘يخ ايزورٟجبد ايكبّْْٟٙخ ايكب ُخ ـٍ اي

ّْقٖييّٟخ  ييٝ ْظييبٌ ايكييبِْٙ عًييٛ َوعرّٟييخ كٟجّٟييخ  هييبِ أِ أكَييظ ْظييبٌ ايكٚييبو ايْييوعٝ ٖ٘ييٙ ٍييٟب  احؽييٙاو اي

«ايُييلْٝ
(93)

ٍَّييبد ايّل٘يييخ  ٍَّييبد ايزييٝ ٞٓٚييِٙ٘ رؾزٗييب يٖييبيؼ َئ ا  ييزكًّٔ َغييبو عُييى هعييبو ايييلّٞ ٘ايُئ

 ايَرًُبّْٟخ 

الد االقزٖيبكّٞخ ايزيٝ ّيٗلرٗب  ّٙ يخ االّ اٍيزغبثخ يًزؾي َُ يٍ رهّ َغًّخ احؽٙاو ايْقّٖٟخ نُب ٞئنل عيٞيي ايَرْظ

وثّٟييخ ثزييؤصٟو ايؾونييخ االٍييزرُبهٞخ ايزييٝ أكَغييذ ايُٓقكييخ ايروثّٟييخ  ييٝ ٕييًت ايٓظييبٌ ايييجالك ايزَْٙييّٟخ ٘ايييّل٘و اير

الد  ّٙ ِّ َجبكة ٖنٔ ايُغًّخ َب نبْذ كٟو رْوٞت ٘ركّٟٓ يٙٙرٟخ قب ُخ َ٘ٙانجخ يًزؾ االقزٖبكٜ ايربيُٝا ام ٞجل٘ أ

يخا  كيل  ّهيم االٍيزرُبه اي َّ رالقيبد اإلْزبعٟيخ َيب قجيى ايزٝ ٛوأد عًٛ ٖٟهيى ايُغزُيت ايزَْٙيٝ ٘ايريبيٍ صيبيضٝ عب

خ اكهاط ٖنٔ ايُغًّخ  ُّ َٙانيت  3:81ُّٙ َْو٘  رؾيلٞضٝ َْيٙٔ إلقبَيخ ايّل٘ييـخ ثريل »ايوأٍُبيٟخا  ُٟهّ َّ ص

َّٙ  ايربيُّٟخ َ٘ب ٞزقًّجٕ ميم َّ اٍزدالو أنضو َب ُٞهّ َّ ٛبقبد  ََ٘زهُى الٍزوارٟغّٟخ االْلَبط ايزبثرخ  ٝ اي

 «خ ايزٝ رْهى ايُوأح عيوا أٍبٍّٟب َٓٗب ثبعزجبهٖب ْٖا ايُغزُت٘قٙٚ اإلْزبط ٘ايرُى ايُؾًّٟ
(94)

 

ّْقٖييّٟخ ىَييّ ايّل٘يييخ ايّٟٙٛٓييخا  ييبِ ٖيينٔ  ٘ هكييٍ ايُٓؾييٛ ايزًاٟكييٝ اييينٜ ٛجييت َؾب٘يييخ عًُٓييخ احؽييٙاو اي

اإلْغبىاد ايزبهٞقّٟخ قل عٙثٗذ ثؾًُخ َٚبّكح ّٓٗب كعبح ايُوعرّٟخ ايّلّٟٞٓخ  يٝ َؾب٘ييخ ٞب َيخ َيّ قيجًٍٗ يًزْيجش 

أؽيلصزٗب ايّل٘يييخ  ثيآفو َغيبو ثكيٝ يٗيٍ ثريل ًٍَييًخ ايزٓيبىالد ايزيٝ اٙيقّو٘ا ايٟٗيب رؾييذ ٙيدٜ االفزواقيبد ايزيٝ

ايَرًُبّْٟخ  ٝ نٟبِ ايُٓظَٙخ ايزكًٟلّٞخ َٓن ثلاٞخ ايكوِ ايزبٍت عْيوا ام عٙثٗيذ  عًُٓيخ احؽيٙاو ايْقٖيّٟخ   يٝ 
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 :ا ٓ 3:12-33ا َغًّخ ايكٚبو ٘ايزْوٞتا تطّىس تششٌغ األحىال انشخصٍّخ فً تىَس)َؾُٙك(  انؼُبثً -

93
خ - ًَ  233ا ٓ انؼهًبٍَخ يٍ يُظىس يختهف)عيٞي(  انَؼْظ

94
  )ك( ا 3:99ْٓٓوا ا رٌْٙا كاه ثٟوٌ ي2ً ٛ اَْو٘  اٙقٗبك ;اإلساليٍىٌ وانًشأح)ّهوٜ(  نطٍف -



 

   

 

َّ ايّلهً٘ ايزٝ نيبِ ًٞكٟٗيب  يٝ  298رٌْٙ َضالا ثققبة رَاٟٗٝ كٞٓٝ ام ْكل ايْٟـ  ؽَّ نْم   ٝ ايّلهً 

خ ايدبو ررّلك ايي٘عبد ٘ايقاّل  اإلْْب ٝ َّ َٓقًكبد كّٟٞٓخ ثيى ايَُغل نّى ٌٞٙ عُرخ ايزغوثخ ايجٙهقٟجّٟ  ّٕ خ ٘فب

اّْـٕ يٍ ٞزّوكك  ـٝ ّزُـٕ ٘ركيُٞـٕ ٘ايزْٟٗو ثٕ
(95)

  ٘يٍ رقزًا ايؾًُخ ايزٝ ّيّٓذ ٙيّل َؾيب٘الد عًُٓيخ احؽيٙاو 

ٗبدا َّ٘ ٕبه ايَٓبو َّ هثبد ايجٟٙ»ل أِ ـو ايُوأح ثرـايْقّٖٟخ عّ رًم ايزٝ اٍزضبهرٗب قّٟٚخ رؾوٞ َّ د ٘اح

ايرناهٚ ايُزرًُّيبد ُْٞيّٟ ثبيْيٙاه   يٝ ايًّٟيى ٘ايّٓٗيبها َؾبٙيواد ايّوعيبوا ٘ٞدْيّٟ ايُالٖيٝ ٘ايُٓزيٖيبدا 

 ّّ ّّ َّ َٞجؾّ  ٝ ايجؾو ؽٟش َٞيجؼ ايّوعيبو أ٘ َرٗيٍ ]   [ َ٘يٓٗ ّّ نبٍٟبد عبهٞبد َب الد َُٟالدا َ٘ٓٗ ٖ٘

يِٙ َّ ٞقزًا ايٛ ايُواقٔ ايُْزونخ  ٟوقّٖ َرٍٗ ]  ّٖ ّّ َّ ٞيلفًّ  يٝ فًيٙاد ايؾالقيّٟ ؽٟيش ٞك َٗٓ٘ ]  

ّّ ّر ّّ ـّّ ٘ٞؾًكـٙهٖـيٗ ّّ ٕ٘ل٘هٖ ّّ ْؾٙهٖ «ِٙ يّٗ أقاٟزّٗ ٘ٞيِّٞٓٙ يٗ
(96)

  ٞرهٌ ٖنا ايْبٖل ايؾونّٟخ ايزٝ 

ّييٗلرٗب ايُغزُرييبد ايروثّٟييخ َٓيين ثلاٞييخ ايكييوِ ايزبٍييت عْييو ثارييى رييلّعٍ ٘رييب و االرٖييبو ايؾٚييبهٜ ٘اْييلَبط 

اْلَبط ؽٙو عالقبد اإلْزبط ايزكًٟلّٞخ عيبود َغًّيخ احؽيٙاو  اايروثّٟخ  ٝ ايٓظبٌ االقزٖبكٜ ايربيُٝاالقزٖبكاد 

يًزٕ ايّل٘ييخ ايّٟٙٛٓيخ يًكٚيبو  ٍّ ايْقّٖٟخ ركًٟٓٓب يٗب  يكل نبِ رؾلٞش ايٓظٍ ايزرًُّٟٟخ ٘عًُٓزٗب َريٙو ايٗيلٌ ايينٜ رٙ

بو ـٕ افيزالٛ ايّوعيـايْيئِ٘ ايّلّْٟٙٞيخا ام نيبِ َيّ ْزب غيعًٛ ْيي٘  ايُوعرّٟيخ ايّلّٟٞٓيخ َُ٘ضًٟٗيب اييٛ ايزيلفى  يٝ 

َّاٙه ثارى ردّٟو ْظبٌ ايكٍٟ اينٜ أٍٍٗ ايٓظبٌ االقزٖبكٜ ايغلٞل  ٝ ْؾذ َربيُٕ  يٍ ركله ـثبيَّٓ بو ٘رياٞل ٘رب و اي

ِّ ايُرييـٝ رْٙييـخ  ييـإٔييٙاد ايُٓييّلكّٞ عًييٛ ا ْييبو َْييو٘  عًُٓييخ احؽييٙاو ايْقّٖٟيي بْييذ بهٙخ ايّلّٟٞٓييخ نـٌا ح

ٟبٍيٟخ ثريل أِ أقٖيذ  َّ ِّ ايّل٘يخ نبْيذ ريزؾهٍ  يٝ َٟيياِ ايكيٙٚ اي َْززخ َ٘ؾبٕوحا  ًٍ رَزقت اٞكبف رٓاٟنٖب ح

ٍَّيخ ايلّٟٞٓيخ ايّوٍيُّٟخا ـايُوعرّٟخ ايّلّٟٞٓخا  ُٗ  ُِّ ايّيٞزِْٟٙٙ ّٟ٘ٙف ايقٓب  عًيٛ ايغبَريخ اييٞزّْٟٙيخ ٘عًيٛ ايُئ

ٟبٍخ ّّ٘لكد ايّوقبثخ عًٛ ايَُبعل ٘عًٛ اح ُخ ا َّ يققجبو اينّٞ أييَٙا ثُٚبَّٟ ََجّكخ يققجٍٗا نُب ّّغرذ اي

ٍَّبد ايؾهَّٟٙخ  َّاٙه ٘االفزالٛ  ٝ ايُئ و ايجٙهقٟجّٟخ عًٛ اي ّ٘ ام أقّو ايُْٓٙه ايٙىاهٜ ايٖبكه عّ اييٙىٞو اح

 ييٙ ّود ايّل٘يييخ نييّى ايظييو٘ف ايُٓبٍييجخ  ثُٓييت يجييبً ايؾغييبة اإلٍييالَٝ  ييٝ ايُئٍَييبد ايرَُّٟٙييخا 3:93 ٍييٓخ

ِّ ثٙهقٟجخ كعيب اييٛ اهعيبو ٕيٟبٌ هَٚيبِ اييٛ َيب ثريل ايزكبعيل ؽابهًيب عًيٛ يال ْرزب  عّ ايُوعرّٟخ ايلّٟٞٓخا ثى ا

ٟبٌا ّٖ  ظٗو عًٛ ّبّخ ايزًابى َغبًٖوا ثب قبهٔ  ٝ ّيٗو هَٚيبِا ٖ٘يٙ  اإلْزبعٟخ ايزٝ الؽد رواعرٗب ثَجت اي

ييب َييّ عٖييٟو ا ًٍ اهرجقييذ ايَرًُبّْٟييخ  ييٝ رييٌْٙ  ييٝ ايؾكجييخ ايجٙهقٟجّٟييخ ثُٟٗٓييخ ايّل٘يييخ ايّٟٙٛٓييخ  يدييالو  ْٞييوة نؤ

ٍٟ٘قورٗب عًٛ ايُغزُت ايُلْٝا  ًٍ رقًف ايكٙٚ االعزُبعٟخ ٘ال ؽزٛ ايجٓٛ اينّٖٟٓخ ايكبكهح عًٛ آٍبكٖبا ّيؤْٗب 

ّ ايُٙقيييا ـُل ّيييوعّٟخ ٘عٙكٖيييب َييي يييٝ مييييم ّيييؤِ ك٘ييييخ ايزٓظُٟيييبد ٘ايّل٘ييييخ ايًّٟجوايّٟيييخا  هبْيييذ ايَرًُبّْٟيييخ رَيييز

ٟبٍّٟخ ٘اٍزٙعجذ ايُضكاّٟ  يٝ أعٗيـخ ايّٟٙٛٓ ـاإلٞلٞٙيٙعٝ يًّل٘ي َّ ًيٍ رريّيى أّٞيخ   رٗيـباخ ايزٝ ؽبهثذ نّى ايكٙٚ اي
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 ا رَغٟى ٕٙرٝ 298)ؽَّ( ايّلهً  كشك -
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ٓخ يجهّخ انًُبس - َّ  31-32(ا ٓ ٓ :3:2ا )ؽيٞواِ/ْٟٞٙٙ 3ا ايرلك 13ا اي



 

   

 

ح ٍٟبٍّٟخ ُٞهّ أِ رَٓل َْو٘  ايَرًُبّْٟخا  هبْذ ايّواعٟخ ايٙؽٟلح يًرًُبّْٟ  ّٙ ٖ٘نا َيب عريى ايرظُيخ ٞيوٚ  يٝ  خ؛ـق

ّٝ ٘ايركًٝ ٘احفالقٝ َٙقت »هقٟجّٟخ ايزغوثخ ايجٙ ّٝ االعزُـبع ٍّ رغـوثخ  ٝ ربهٞــ ايرـوة ايؾلٞش إلعقبو ايّوق أٖ

 «ايٖلاهح َّ ايُْو٘  ايزبهٞقٝ
(97)

 

٘ فال ًب يًُٓؾٛ ايزًاٟكٝ اينٜ ٛجت َؾب٘يخ عًُٓخ احؽٙاو ايْقّٖٟخ  ٝ اييّٙٛ ايروثيٝا  كيل ٘ييل ايكيبِْٙ 

ٞهييّ َييّ احَييٙه ايزييٝ رؾزُييى ايزؤعٟييىا ام نييبِ عًييٛ ايّل٘يييخ ايّٟٙٛٓييخ أِ ررغييى ايزغييبهٜ ٘الكح َهزًُييخا حّْييٕ يييٍ 

االرغييبٔ ايرييبٌ »ثرًُٓزٗييب عًييٛ ْؾييٙ َييب  رًييذ ك٘يييخ ايزٓظُٟييبد ؽزييٛ رٚييُّ اْييلَبعٗب  ييٝ االقزٖييبك ايرييبيُٝا  ـييـ

يْيوعٝ  يٝ يإلٕالؽبد ايكبّْْٟٙخ َٓن ايكوِ ايزبٍت عْيو ]نيبِ َٞيٟو ْؾيٙ[ رُٗيِٟ أ٘ ايديبو ايغبْيت اييّلٞٓٝ ٘ا

«ايكبِْٙ
(98)

بكه ٍٓخ   ّٖ َّٙهٜ اي نّى اّيبهح اييٛ ايكٖيبٓ ٘ايغًيلا نُيب أٍيكٜ  :3:1ام أيدٛ قبِْٙ ايركٙثبد اي

 نّى اّبهح ايٛ ايّلٞخ  3:81ايكبِْٙ ايغٓب ٝ ايُٖوٜ اينٜ ٕله ٍٓخ 

ثييوىد  ييٝ ٖيينٔ ايازييوح َييّ رييبهٞـ اياهييو ايروثييٝ َؾييب٘الد إلعييبكح قييواوح َ٘واعرييخ اياهييو ايييلٞٓٝ ْ٘كييل 

ايجلّٟٞٗبد ٘ايًَُُّبد ايزٝ ٞٓجٓٝ عًٟٗب  ٝ ٙٙو َب رًٕٙذ ايٟٕ ايُجبؽش اياًَاّٟخ ايؾلٞضخا ٘قل اهرجٜ ْكيل اييّلّٞ 

ٟبٍييّٟخ ٘اياهوّٞييخ ايَٟييبهٞخ ثرييل ايؾييوة ايربيُّٟييخ َّ ايضبْٟييخا ٘يرييّى أثييوى َُضييى يٗيينا ايُٓؾييٛا ايُاهييو  ثبالرغبٖييبد اي

ثبيٓكيل » ٕبك  عالو ايرظٍ  ثهزبثٕ  ْكل اياهو ايلٞٓٝ   كل ّٕله نزبثٕ ثُكّلَخ أعًّ  ٟٗب إْٔ ٞزٖيلٚ  يٝ نزبثيٕ 

يب ل ؽبيّٟيبا ثٖيٙهٔ ايُقزًايخ ٘ايُزريّلكحا  يٝ اييّٙٛ  َّ ايرًُٝ ٘ايُٓبقْخ ايرٖوّٞخ ييجر٘ ْيٙاؽٝ اياهيو اييّلٞٓٝ اي

«وثييٝاير
(99)

يي  ّٖ ٌ َ٘ييب ٞؾييا ـخ اثًٟييـ ؾييب٘و رقجٟييف َييٓٗظ ايٓكييل ايزييبهٞقٝ عًييٛ ثريي٘ عٙاْييت اياهييو ايييّلٞٓٝ نك

ثو٘اٞزٗب ايلّٟٞٓيخ ايزكًٟلّٞيخ َيّ  ال َركٙيٟيخ ا  ديلا اثًيٌٟ  يٝ عيوف ايرظيٍ ّقٖيّٟخ أٍيقٙهّٞخ َؤٍيٙٞخا ٘ٞئنيل 

ّْقّٖٟخ  لك عًٛ إّْٔ ال ٞربيظ ٖنٔ اي ّٖ ًٙعب ٞيلفى ٙيُّ ْقيب  اإلُٞيبِ اييلٞٓٝ ثبعزجبهٖب َٙٙي»ايرظٍ  ٝ ٖنا اي

ايٖوف ٘ال أهٞل أِ أرهًٍّ عٓيٕ]ايرظٍ[ ثبعزجيبهٔ نب ًٓيب َٙعيًٙكا ٘ؽكٟكًٟيبا ٘اُّْيب أهٞيل ]ايرظيٍ[ كهاٍيخ ّقٖيٟزٕ 

هٖيب ٘ٙييقُٗب فٟبييٕ ايقٖيت ّٙ «ثبعزجبهٖيب ّقٖيّٟخ َٟضٙيٙعّٟييخ أثيلعزٗب ًَهيخ اإلَْييبِ ايقوا ّٟيخ ٘ٛ
(100)

  نُييب 

ّّ ْ٘كل ايُؾب٘الد ايؾلٞضيخ ايزيٝ روَيٝ اييٛ ايزيليٟى ايرًُيٝ عًيٛ ٘عٙكٖثؾش  ٝ ؽكٟكخ ٘عٙك ايُال  با ُيهخ ٘ايغ

ٗب نزبثٕ ْكًلا يقجكخ هعبو ايّلّٞ ايزٝ  ُّ رٓي  ْؾٙ االٍيزُبرخ  يٝ ايُؾب ظيخ عًيٛ » هبْذ َغُى ايّلهاٍبد ايزٝ ٙ

ايُيّٞييا يًٙاقييت عًييٛ ْاَييٗب ٘عًييٛ َٙاقرٗييـب ٘ثيينيم ْؾييـٙ  ييوٗ اٞييلٞٙيٙعٟزٗب ايلّّٟٞٓييخ َ٘ٓظٙهٖييب ايُٟضٙيييٙعٝ 
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خ - ًَ  23 ا ٓدٍَب انذٌٍ فً حبضش انؼشة)عيٞي(  انَؼْظ

98
خ  - ًَ  232ا ٓ انؼهًبٍَخ يٍ يُظىس يختهف )عيٞي(انَؼْظ

99
 1 ا 3:99ٓا ثٟو٘دا كاه ايقًّٟرخ يًقجبعخ ٘ايْٓوا 1 ٛا انفكش انّذًٌُ َقذ)ٕبك  عالو(  انؼظى -

100
 88ا ٓ 3:99ا ثٟو٘دا كاه ايقًّٟرخ يًقجبعخ ٘ايْٓوا 1 ٛا َقذ انفكش انّذًٌُ)ٕبك  عالو(  انؼظى -



 

   

 

«ايُغزُت ثؤٍؤ ٘عًٛ ؽٟبرٕ اياهوّٞخ ٘ايضكب ّٟخ ثؤنًُٗـب
(101)

ا
 

 ْٟهم ايرظٍ ٕـواؽخ  ـٝ ايُٓظٙه اييلٞٓٝا ٘ٞٓكيل 

ب لح  يٝ ٖينٔ ايازيوح َٞيٟو  َّ احٌٍ ايُٟضٙيٙعّٟخ ايُيّٞاـخ يًٙاقت ايزٝ ٞٓجٓٝ عًٟٗـبا ٘قل نبِ االرغبٔ ايربٌ يًضكب خ اي

ٙييرا االٖزُييبٌ ثْييئْٕ٘  ييٝ ايؾٟييبح اياهوّٞييخ »ٝ ٘ايضكييب ٝ ٘اياهييوٜ يًييلّٞا رغًييٛ  ييٝ ْؾييٙ ايزُٗييِٟ االعزُييبع

يذ ثٗيب ك٘هٞيبد كّٟٞٓيخ ّٖ ِّ احَٙه ايّلّٟٞٓيخ أًُٖيذ ٘افز «٘احكثّٟخ  ٓؾّ ْغل أ
(102)

ِّ ايّوَيٙى ايّلّٟٞٓيخ كيلد  ا ثيى ا

  ثّٟخ َرًُٓخَلاًها يجر٘ ايّو٘اٞبد ايؾلٞضخ ثرل أِ أفوعذ َّ ٍٟبقٗب ايّلٞٓٝ يزٖجؼ هًَٙىا أك

ّربًها ٍٟبٍّٟب االّ  ُٟب ْلها ٖ٘ٝ  يٝ » ًٍ رهّ  ًُّٟٙٓبارَّوثذ ايَرًُبّْٟخ ايٛ اياهو ٘ايضكب خ ايروثّٟخ رَّوثب  

ايٙاقت ايدبيت ََب٘قخ ُّٟٙٓخ يؾونخ ايُغزُت ٘اياهو ّْؾذ عّ أهثبة ايٙهب ا ايّلّٟٞٓخا ٘ثبيزبيٝ عيّ ايُوعرّٟيخ 

«ايّلّٟٞٓخ َٙقت ايُؾٙه
(103)

ِّ قجٙو ايريوة ثبيَرًُبّْٟيخ نيبِ ََيب٘قخ ٛجٟرّٟيخ َيٍٓٗ يؾونيخ ايزيبهٞـ ايؾيلٞشا  ؛ أٜ أ

ٟبٍيّٟخ ايروثّٟيخ ال رو يت ّيربه ايَرًُبّْٟيخا  بّْٗيب رَيًٙ ثُكزٚيٟبرٗب   ؤ َّ ِّ أكًيت احْظُيخ اي ٍيُٗذ ايل٘ييخ  وكٍ أ

ٍَّخ ايلّٟٞٓخ ٘قُٟٗيب  يٝ َغيبو ايزْيوٞت ٘ايزوثٟيخ  ايَرًُبّْٟخ عًٛ ٖنا ايّٓؾٙ  ٝ فًف َغبو َرو ٝ ََزكى عّ ايُئ

خ رؾلٞش ايُغزُيتا  ُّ خا ْ٘غؾذ  ٝ اىاؽخ ايُوعرّٟخ ايلّٟٞٓخ عّ َٙاقرٗب ايزكًٟلّٞخا ام أفند عًٛ عبركٗب َٗ ّٕ فب

ايُٙاٛٓخ ثرل ايكٚيبو عًيٛ  َجلأ  كٚذ عًٛ ايٟٗبنى ايٍٟٙقخ ايزٝ نبْذ روثٜ ايّواعٝ ثبيّوعّٟخ  ٝ ارغبٔ رونٟي

ٜ ايزٝ نبْذ رزُزّت ثوعبٞخ اإلٞلٞٙيٙعٟب ايّلّٟٞٓخا ٘ ٝ ؽّٟ عًُذ ايّل٘يخ  ٝ ايؾكجخ ايزٓظُٟبرٟخ ْظٍ اياٖى ايركب ل

٘ايًّٟجوايّٟخ عًٛ ايَٟو َت ؽونخ  ايزبهٞـ ايهْٙٝ  نبِ ايُغزُت ُٞبهً ثكٟبكح َُضًٝ اإلٞلٞٙيٙعٟب ايّلّٟٞٓخ عًُّٟيخ 

يخ رضٙٞيـو ايجٓيٛ اياهوّٞيخ ٘ايكيٍٟ  ايّْل ايٛ ايٙهاوا يكل نبِ ايُغزُت نٟبًْيب ُٖيـالَّٟب ال ُّ قيلهح ييٕ عًيٛ االٙيقال  ثٗ

يخ افزيوا   ُّ ٟب ا ٍٟب  ركّلٌ ايّل٘يخ عًٛ ايُغزُتا اٙقًرذ ايٓقت ايقاّل رّٟخ ايؾبنُيخ ثُٗ َّ ايزكًٟلّٞخا ٘ ٝ ٖنا اي

ٌِ ـى ايزؾلٞيـايٓظٍ ايزكًٟلّٞخ ثلال عّ ايُغزُتا افزيوا  ارقين  يٝ ثري٘ َظيبٖؤ ّهي يْل ّٖ ايُكٖيٙك ش ايكَيوٜ ٘اي

يكٓبعبد ايُغزُتا  ًٍ ٞوا ف َعًُبّْٟخ ك٘يخ ايزٓظُٟبد ٘ايّل٘يخ ايًّٟجوايّٟخ ٘ايّٟٙٛٓخ ؽوال اعزُبعٝ ٘صكب ٝ ؽكٟكيٝ 

 ِّ يخ ح ّْ ؽبَى يإلٞلٞٙيٙعٟب ايَرًُبّْٟخ َ٘لا ت عٓٗبا  ًٍ ردٔ ايَرًُبّْٟخ عُٟكًب  ٝ ْظبٌ ايكٍٟ االعزُبعٟخا ٘ثكٟيذ ٖ

ٕ ـبيخ  ٝ ٕٟبكخ ايجيلٞى ايضكيب ٝ يًّٓظيبٌ ايكيلٍٞ َ٘يب نيبِ ييٕ أِ ْٞيبهل  يٝ ٕٟبكزيايُغزُت يٍ ْٞبهل َْبهنخ  ر

ٟب ا اإلّبهح ايٛ َيآو ايزضيٙٞو ايكَيوٜ ايينٜ فٚيت ـبرـيٚرا اَهبْ َّ ٕ ايضكب ّٟخ ةْنالا ٘يرًّٕ َّ ايُاٟل  ٝ ٖنا اي

 ّٝ ثاريى رٓيب ٌ احؽيياة ايَرًُبّْٟيخ  يٕ ايُغزُت ايزونٝ  ٝ عٗل نُبو أربرٙهلا  رًٛ اصو ٘ برٕ رواعت ايُّل ايَرًُبْ

ُّرجّٙٞخ رَزضٟو ايربٛاخ ايلّٟٞٓـخ يًٓبفجّٟ ؽٙو ايٓبفجّٟ ٘إلاهٖب يٙعٙك اْزقبثّٟخ 
(104)

ِّ َكبَ٘يخ احهٞيبف  ا ثيى ا

                                                           
101
 8ا ٓ 3:99ا ثٟو٘دا كاه ايقًّٟرخ يًقجبعخ ٘ايْٓوا 1 ٛا َقذ انفكش انّذًٌُ)ٕبك  عالو(  انؼظى -

102
خانؼَ  - ًَ  219ا ٓ انؼهًبٍَخ يٍ يُظىس يختهف)عيٞي(  ْظ

103
خ - ًَ  21ا ٓ دٍَب انّذٌٍ فً حبضش انؼشة )عيٞي( انَؼْظ

104
- Landou (M.Jacb) Radical Politics in Modern Turkey, Netherlands, Leiden, ED E.J.Brill, 1974, P 173 



 

   

 

ٍَّّٟخ ايزٝ أُفٚ هاد ايكبّْْٟٙخ ٘ايُئ ّٙ ِّ ايُغزُت يٍ ٞٙانت ايزق ح َّ مٜ قجُىا ح ّٙ ت يٗب ـيًَرًُبّْٟخ إٔجؾذ أنضو ق

ه االعزُبعٝـثّٟ ََز»ي ٟـايزُٟ ام ٞغت ّٙ ٍَّٝ ََ٘زٙٚ ايزق ه ايُئ ّٙ «ٙٚ ايزق
(105)

خ أ٘ ـوكٍ ٛال رّٟيخ ايّل٘يي ي ا

ثَييججٗب ثكٟييذ اينّٖٟٓييخ االعزُبعٟييخ عًييٛ ررًكٗييب ثبيُوعرّٟييخ ايّلّٟٞٓييخا ٘هكييٍ  ًْٗييـب  ييٝ فًييف ايُضكييا اييينٜ ٞزجٓييٛ 

ّل٘يـخ ايّٟٙٛٓخ  ٝ ىؽيؽخ ايٓظيبٌ ايكلٞيـٍ ٘ يٝ اىاؽيخ اٞلٞٙيٙعٟزٗب ْغؾذ ك٘يخ ايزٓظُٟــبد ٘ايّل٘يخ ايًٟجوايّٟخ ٘اي

ٟبٍخ َّ ٍَّخ ايلّٟٞٓخ عّ َوني ايؾٟبح ٘ايُغزُت ٘اي   ايُئ
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- Joinville-Ennezat (maxime) Islamité et Laïcité: Pour un contrat d’alliance,ED l’Harmattan,     , P 5  



 

   

 

 قبئًخ انًشاجغ انؼشثٍّخ:

 :3:9ا رٌْٙا ايّلاه ايزَّْٟٙخ يًهزبةا 2ٛ  اتحـبف أهـم انّضيـبٌ ثأخجبس تىَس وػهذ األيبٌإ)أؽُل(  ثً انضٍبفأاثٍ  -

 3:99ا ثٟو٘د  ـوني كهاٍـبد ايٙؽلح ايروثٟخا 3َا ٛ غ فً انىطٍ انؼشثًـانّذونخ وانًجتً)ٍرل ايلّٞ(  اثشاهٍى -

 3:91ا ثٟو٘دا َهزجخ يجٓبِا يحٍظ انًحٍظ)ثقوً(  انجستبًَ -

 9::3ا رٌْٙا ايلاه ايروثّٟخ يًهزبةا أقىو انًسبنك فً يؼشفخ أحىال انًًبنك)فٟو ايلّٞ(  انتىَسً -

 3:21ايكبٖوحا َقجرخ كاه ايهزت ايُٖوّٞخا  افً انشؼش انجبههً)ٕٛ(  حسٍٍ -

  ا  ٖى ايُواك ثبيقرّ  ٝ ايل9ّٞايغيو  29ا ايُغًل 2ٛ ، انًُبس)َؾُل هّٟل(  سضب -

 ]كد[ كاه ايغٟىا ا ثٟو٘دا2 ٛا يُز َشأتهب إنى انٍىو تبسٌخ انًبسىٍَّخ انؼبو)عٙهعٝ(  صٌذاٌ -

ا اإلٍهٓلهّٞخا ش ػهى يزهت داسوٌٍ فً اَتقبل األَىاع وظهىس انؼبنى انؼضىي وإطالق رنك ػهى اإلَسبٌتؼشٌت نششح ثخُ)ّجًٝ(  انشًٍّم -

 َقجرخ عوٞلح ايُؾوٍ٘خ 

 3:82 ايُئٍَخ ايروثّٟخ يًلهاٍبد ٘ايْٓوا ثٟو٘دا ا3ٛ رؾكٟف َؾُل عُبهحا ااإلسالو وأصىل انحكى (ٝ)عً ػجذ انّشاصق -

;ؽٙيٟييبد ايغبَرييخ ايزَْٙييّٟخا ايُقجرييخ ايوٍييُّٟخ (9198-9889االسييتؼًبسٌّخ وانُخجييخ انذٌٍُّييخ ثييبنجالد انتىَسييٍّخ )انّسييهطخ )ايزًًٟييٝ(  انؼجٍهييً -

 8::3ٍٓخ  ا:1   يًغُٗٙهّٞخ ايزَْٟٙخا

 3:99ا ثٟو٘دا كاه ايقًّٟرخ يًقجبعخ ٘ايْٓوا 1 ٛا َقذ انفكش انّذًٌُ)ٕبك  عالو(  انؼظى -

خ - ًَ  1::3كاه ايقًّٟرخا  ثٟو٘داً حبضش انؼشة، دٍَب انّذٌٍ ف )عيٞي( انَؼْظ

خ - ًَ  2::3َوني كهاٍبد ايٙؽلح ايروثٟخا  ا ثٟو٘داانؼهًبٍَخ يٍ يُظىس يختهف )عيٞي( انَؼْظ

 3:12-33ا َغًّخ ايكٚبو ٘ايزْوٞتاتطّىس تششٌغ األحىال انشخصٍّخ فً تىَس)َؾُٙك(  انؼُبثً -

يبؽًٝا ريٌْٙا كاه يسبهًخ فً تيبسٌخ انجبيؼيخ اإلسياليٍخ انتىَسيٍّخ 9191-9191انجٍئخ انضٌتىٍَّخ )َقزبه(  انؼٍبشً - َّ ا رروٞيت ؽُيبكٚ اي

 3::3ايزونٝ يًْٓوا 

 3:99ا كاه ايْو٘ ا :ا ٛ اإلسالو ويشكالد انحضبسح)ٍٟل(  قطت -

 3:99ا رٌْٙا كاه ثٟوٌ يًْٓوا 2 ٛ اَْو٘  اٙقٗبك ;اإلساليٍىٌ وانًشأح)ّهوٜ(  نطٍف -

 3:91 ا رروٞت عُو ثّ ٙٙ ٘ؽًُٟخ قوقٙهٜ ٘عًٝ ايُؾغٙثٝا كاه ٍواً يًْٓوااَتصبة انحًبٌخ ثتىَس)عًٝ(  انًحجىثً -

 قبئًخ انًشاجغ غٍش انؼشثٍّخ:

- Ezel Kural(shaw) Stanford(shaw) History Of The Ottoman Empire And The Modern Turkey, 

Cambridge University Press, Cambridge, New York Molborne, 1977 

- Davison (Roderic) Reforms in The Ottoman Empire, Princeton, New Jersey, Princeton University 

Press, 1963 

- Dumond (Paul)Mustafa Kemel invente la Turquie moderne: edition Complexe, 1993 

- Landou (M.Jacb) Radical Politics in Modern Turkey, Netherlands, Leiden, ED E.J.Brill, 1974 

- Leon (Antoine) Colonisation Enseignement Et Education: étude historique et comparative, Paris, 

Edition L’Harmatton,      

- Lewis (Bernard) Islam et Laïcité: la naissance de la Turquie moderne, traduit de l’anglais par Philipe 

Delmare, Libraire Arthéme Fayard, 1988 
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