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 [كفايــــــات تــــاريــــخ]
اان اصبت او أحسنت فمن هللا، وإن أسأت أو أخطأت 

 فمن نفسي والشيطان 



 
ونشأته مفهومه التاريخ  

 

 

 

 :واصطالحا لغة ومدلوله تاريخ لفظ

 غايته هو اللغة حيث من شيء كل وتاريخ,  العرب عند الشائع اللفظ وهو قيس بلغة أرخ من مصدر تأريخ: لغة

 . ذلك إليه انتهى الذي أي الجود في قومه تاريخ فالن:  يقال ولهذا,  إليه ينتهي الذي ووقته

 على والتاريخ, ....( , فارسي,  عربي)  تاريخ لفظ أصل في العلماء اختلف وقد,  بالوقت تعريف هو التاريخ: اصطالحا

 كتابه في السخاوي أشار وقد. والحقبة الزمن وتعني.  حدوثها وأوقات األحداث زمن تحديد أي,  التوقيت يعني العموم

 اإلنسان وموضوعه.  توقيتها حيث من الزمان وقائع عن يبحث فن التاريخ أن: )  التاريخ ذم لمن بالتوبيخ اإلعالن

 .(والزمان

 

 

 :التاريخية الكتابة أطوار

 أو تمحيص أو نقد دون تدوينها أو لألحداث سرد مجرد التاريخ كان وقت ففي.  متعددة أطوار في التاريخية الكتابة مرت

 .صحتها من التثبت محاولة

 .قصصية صورة في كانت التاريخ بها دون صورة أول

 مرت التي األحداث عن األولى األخبار ذكرت حيث ( القديم العهد و التوراة)أسفار في جاء ما هي المدونة التواريخ أقدم

 التاريخية بالمعلومات السماوية الكتب تمدنا ولذلك....( ,  والطوفان,  اإلنسان خلق كقصة)  األولى نشأتها منذ بالخليقة

 اإلنسان موضوعة التاريخ أن يؤكد وهذا.  األحداث مسرح األرض على باآلخرين وعالقته اإلنسان حياة عن األولى

 هذه امتزجت وبالطبع,  والسلف األجداد عن القصص وأحفاده ألبنائه يحكي الخليقة فجر منذ اإلنسان بدأ فقد,  والزمان

 .السابقين أسالفه بأخبار يهتم اإلنسان بدأ وبذا,  بالخيال الحقيقية القصص

 في مستخدما الحجر على والنقش بالرسم أذهانه في جالت التي األفكار هذه عن عبر الكتابة على اإلنسان يتعرف أن وقبل

 من والمغاور الكهوف جدران على األول اإلنسان لنا ترك ثم ومن, ومواد وأدوات آالت من استخدامه أمكنه ما ذلك

 .ومعتقداته حياته نظم وعن أفكاره بعض عن به نستدل أن يمكن ما سكنها التي األماكن

 

,  الكتابة عرف حتى حياته وأسلوب ومعتقداته أفكاره عن التعبير وسائل تطورت كما,  حياته تطورت اإلنسان تقدم ومع

  .األحداث تسجيل مجال في عظيمة طفرة فكانت

 التحريف من األخبار هذه تخل ولم وأحفاده ألبنائه السابقة األحداث قصص تناقل على اإلنسان حرص فقد ذكرنا وكما

 .والتمجيد البطوالت من ثوبا األسالف هؤالء على يضفي مما واإلضافات

 هذا ضوء في المستقبل إلى والنظر,  الحاضر وتوضيح,  الماضي من والعبرة العظة اتخاذ هو األساسي الهدف ولعل

 .وعبره بعظاته الماضي

 

 :األولى التاريخية األحداث تدوين محاوالت

 والثاني األول بطليموس عاصر الذي( مانيثون) الكاهن قام: القدماء المصريين أيام1- 

 شذرات إال منه يبق ولم فقد لكنه, الحوليات نظام على القديمة لمصر تاريخ بوضع

 .قليله

 .أيضا فقد لكنه م. ق 250 بابل تاريخ عن كتاب ألف( بيروسوس: )البابليين2- 

  :اإلغريق3- 

 .الميالد قبل السادس القرن في اإلغريقي الشعب أصل عن كتب  (هكتيوس- )

 .والفرس اإلغريق بين النزاع عن كتب, التاريخ أبي الملقب (هيرودوت- )



 .واسبارطه أثينا بين البلوبونيز بحرب اهتم  (ثوكوديديس- )

 .هوميروس إلى تنسب التي واالوديسه االلياذه- 

 

  .لألحداث منطقي تفسير إلى الوصول وبمحاولة واألساطير الخرافات عن بالبعد اإلغريق كتابات تميزت : مالحظة

 :الرومان4- 

  ,الرومانية المدينة عن وكتب الميالد قبل الثاني القرن في عاش اإلغريقي( بوليبيوس- )

 ..واالقتصادية السياسية أنظمتهم الرومان فتوح

  .بومبي على انتصاره وعن غالية حرب عن كتب.  م.ق51( قيصر يوليوس-  )

  .الرومانية الجمهورية تاريخ في ألف(  ليفي-  )

  .روما في الخلقي والتدهور االجتماعي الفساد عن تحدث( تاسيت- )

 

 . التاريخية األحداث تقييد في المسيحية أثرت وقد

 

 : الوسطى العصور في5- 

 :ومنهم ألصحابها األخبار وينسبون يكتبون فيما يدققون الكتاب بدأ

 ( الحديث التاريخ أبي ) كومين دي وفيليب. م1049 فرنسا في نانت- 

  .م1154 ألمانيا في سكسوني االنجلو- 

 .م1255 األكبر التاريخ صاحب بريطانيا في ماثيوباريس- 

 .م1463 العقل وتحكيم األساطير رفض إلى دعا االيطالي بلوندوس- 

 

 :ب تميزت التي األوربية النهضة عصر في6- 

 .الدين رجال وليس العلمانيين قبل من يكتب وأصبح الزمنية بالصبغة التاريخ صبغ- 

 .التاريخية الكتابة تغيير في ودورها واإلغريقية الالتينية القديمة الدراسات إحياء- 

 :ذلك في اشتهر وممن. صحته اليثبت ما واستبعاد األصلية والمصادر للمراجع والتحليل والتمحيص النقد روح ظهور- 

 .قسطنطين منحة كتابه في لورنزوفال- 

 .(فلورنسا تاريخ)  و(  األمير)  كتاب صاحب مكيافيلي- 

 .السابع هنري عهد في انجلترا تاريخ عن كتب فرجيل- 

 االعتماد دون بأنفسهم المقدس الكتاب لدراسة الناس يدعوا كان الذي الديني اإلصالح حركة زعيم م1546 لوثر مارتن- 

 .لديهم والتحليل النقد روح فأنار البابوية على

 بروح اتسمت ضخمة علمية مادة جمع حيث من فائدة اكبر والبروتستانتي الكاثوليكي المذهبي الجدل من التاريخ استفاد لقد

 .والتمحيص النقد

 

 الوطنية الدولة بذلك وظهرت.المشترك التاريخ وتسجيل والتكاتف التالحم إلى األوربية بالشعوب دفعت إذ: القومية7- 

 .الحديثة

 الشركات وتكونت االجتماعية األحوال واضطربت الطبقية فظهرت ثرواتها الشعوب سلب الذي األوروبي االستعمار8- 

 :ذلك على وترتب أوربا في المطلق الحكم نظام وظهر,  أخرى وانتعشت دول أحوال وتدهورت واإلقطاعية,  الرأسمالية

 .المنخفضة واألراضي اسبانيا بين الصراع- 

 .فرنسا في النبالء وطبقة الملكية بين الصراع- 

 .انجلترا في الدستورية الثورة- 

 

 صورة وإسقاط بقضيتهم للتفاخر كتابها أقالم شحذ على حريصة كانت المتصارعة األطراف جميع أن القول ويهمنا



 .أحيانا والدستوري السياسي للتطور مادة وفرة في ذلك فأسهم,  أعدائهم

 :عشر الثامن القرن في االستنارة حركة9- 

 وفولتير(.االجتماعي العقد)  روسو جاك وجان( القوانيين روح)  كتابه في منتسكيو وبرز األكاديميات بإنشاء االهتمام بدأ إذ

 روسو) وهردر األلماني وولف( , الرومانية الدولة وسقوط اضمحالل تاريخ) وجبون( , عشر الرابع لويس عصر) 

 .ونيبور( االلمان

 

 

  :عشر التاسع القرن في10- 

 :ونشرها التاريخية المصادر بجمع االهتمام

 .(االلماني التاريخ دراسة جمعية :  )المانيا- 

 .( فرنسا تاريخ جمعية :  )فرنسا- 

 .(التاريخية المخطوطات لجنة(.) الرسمية المطبوعات مصلحة :  )بريطانيا- 

 (..متشيجان, كولمبيا,  هارفارد جامعة  )االمريكية المتحدة الواليات- 

 

  ....اقتصادي سياسي الى التاريخ قسم فقد التاريخية المدونات ولزخم- 

 :عند للتاريخ الفلسفية اآلراء من العديد ظهرت- 

 .االستنارة عصر انجازات أعظم من التاريخ علم تقدم يعتبر الذي : كاسيرو- 

 وظهور الجرماني ثم والروماني اليوناني ثم الشرقي المستبد الحكم) إلى ينقسم العالم تاريخ أن يرى الذي  :هيجل- 

 .(اإلنسان شخصية

  :العرب عند التاريخ

 

 على أثرت التي والمؤثرات األوربيين عند العصور عبر وتطوره التاريخ علم مفهوم عن السابقة المحاضرة في تحدثنا

  :هنا المهم والسؤال. عندهم التاريخية الكتابة

 بالتاريخ؟ اهتمام(  اإلسالم قبل عرب)  الجاهلية في للعرب كان هل1- 

 اإلسالم؟ بعد التاريخية الكتابة على طرأ الذي التغير ما2-

 التغير؟ هذا بها مر التي التاريخية األطوار ما3- 

 العرب؟ عند التاريخية الكتابة في أثرت التي العوامل ما4- 

 

 اإلسالم؟ قبل تاريخهم العرب حدد كيف

 والوقائع , الحاسمة العظيمة باألحداث يؤرخون كانوا كما  ,واألهلة بالنجوم األوقات يحددون اإلسالم قبل العرب كان

 الهجرة اتخذ الذي الخطاب بن عمر خالفةكانت حتى كذلك األمر وظل....( . الكعبة وبناء,  الفيل كعام  )المشهورة

 .الحالي وقتنا حتى ذلك على األمر فمضى, االسالمي العربي للتاريخ بداية النبوية

 .الحيرة ملوك لدى وكذلك العامة وحياتهم ملوكهم أخبار تحكي اليمن في مدونه نقوش على العثور تم ذلك ورغم

 

 

 العرب أيام

  ,والنثر الشعرب ويتفاخرون الشفوية الرواية طريق عن انتصاراتهم في وبطوالتهم ومعاركهم أيامهم يتذاكرون العرب كان

  .ذلك في المبالغة من نوعا هناك كان وان

 ذلك يتخلل ما مع وأحفادها ألبنائها تلقنه أن على وتحرص بنسبها تتفاخر فالقبيلة  ,باألنساب التفاخر مسألة ظهرت كذلك

 .وشعرية نثرية بصورة البطوالت قصص من

  لهم الشمال عرب منافسة وكذلك,  وملوكهم اليمن عرب أخبار عن وصلنا ما ذلك أمثلة ومن



 

 ؟ العرب بأيام المقصود فما

 الوقائع عن فيه يبحث علم هو العرب أيام علم أن)والفنون الكتب أسامي عن الظنون كشف كتابه في خليفة حاجي يذكر

 .(التواريخ فروع من فرعا   يجعل أن ينبغي لذلك.. القبائل بين الشديدة واألهوال,  العظيمة

 

 :بجوارهم العرب عالقة

 أو التجاري االحتكاك بسبب سواء,  والفرس كالروم لهم المجاورة الشعوب ببعض صالتهم اإلسالم قبل للعرب كانت

 .وأخبارها الشعوب هذه تاريخ من شيئا ورواياتهم قصصهم تتناول أن طبيعيا كان لذلك, الحربي

 

 :اإلسالم بعد العرب عند التاريخ علم

 :التالية لألسباب العرب عند التاريخ علم مفهوم اتسع

 بها ليفسروا وأحاديثه وسلم عليه هللا صلى محمد الكريم الرسول سيرة بتدوين المسلمون اهتم فقد :والمغازي السيرة1- 

 في التشريع أصول من أصل العطرة فالسيرة,  أخر حينا ومغازية الكريم الرسول وحياة أخبار ولتدوين, حينا   القران

 .اإلسالم

,  يهود,  حوادث,  أنبياء,  ملوك)  الماضية األمم إلى إشارات من والسنة القران في جاء ما فهم في المسلمين رغبة2- 

 .ذلك في أجاد قد والملوك( الرسل)  األمم تاريخ في الطبري ولعل...(.مجوس

 

 .دولهم لسياسة الملوك سياسات على االطالع في الخلفاء رغبة3-

  .....وملوكها والعجم وأيامها العرب أخبار إلى يستمع الليل ثلث إلى يستمر الذي سفيان أبي بن معاوية ذلك يفعل كان كما

 فتوح في البالذري مثل ذلك في الكثير فصل وقد, عنوة أم صلحا   فتحت األرض كون من الخراجو الجزية تقدير4- 

 .البلدان

  .الطبقات كتب فظهرت, لإلسالم الدخول في واألسبقية,  األنساب حسب رتب فقد  :الجندو العطاء نظام5- 

 .عليهم والتفوق واإلدراك الفهم على العرب قدرة إظهار في والرغبة تاريخها لها وأمم بشعوب العرب احتكاك6- 

 

 .والتأليف الترجمة حركة ازدهار7-

 .المذهبيه واالختالفات الخوارج, ساعده بني سقيفة مثل: المسلمين بين والخالفات الفتن8- 

 

 

 :السالم بعد العرب عند التاريخية الكتابة أطوار

 :الشعبية واألساطير القصص1- 

 التاريخية الروايات من اللون هذا يستمر أن الطبيعي من فكان,  اإلسالم قبل سائدا كان لما طبيعي امتداد هي المرحلة هذه

 .بها اتصلوا التي بالشعوب وعالقاتهم وحروبهم العرب أيام عن

 :ومنهم, والمغازي السيرة مؤرخو2- 

 .(هـ230 ت) سعد ابن(, هـ207 ت) الواقدي,  هشام ابن(,هـ150)  اسحق ابن(, هـ141 ت) عقبة بن موسى

 (الدواوين)  تاريخية مادة توفرت الهجري الثالث القرن أوائل منذ3- 

 الفارسية من الترجمة في المقفع ابن ودور الترجمة حركة إلى باإلضافة, ..(.البريد,  الخراج, الجند,  اإلنشاء) ديوان مثل

 .اردشير عهد ترجم الذي البالذري وكذلك العربية إلى

 

  :هي نماذج أربعة التاريخ مصادر شملت األول الثالث القرون ففي

 . والمغازي السير كتب*- 

  الرسمية السجالت*- 



 المترجمة الكتب*- 

 .والمشافهة المشاهدة*- 

 

 بوضوح يظهر فبدأ, التاريخية الكتابة على االنفصال دويالت ظهور بعد العباسية الدولة في السياسي الضعف اثر4- 

 :ومنهم المحلي التاريخ كتّاب

 أخبار في المغرب البيان(, )عساكر البن دمشق تاريخ(, )للكندي وقضاتها مصر والة(, ) الحكم عبد البن مصر فتوح)

  .(عذارى البن المغرب

(,) مسكويه البن األمم تجارب(,) للمسعودي الزمان أخبار,  الذهب مروج:) مثل العام التاريخ في التدوين استمرار مع

 (خلدون البن العبر(,) الفداء ألبي البشر أخبار في المختصر(,) األثير البن التاريخ في الكامل

 

  :شرسة لهجمات اإلسالمي العالم تعرض5- 

 قيام بمسألة اهتم ممن المؤرخين من عدد فانبرى التاريخية الكتابة في ذلك فاثر .األندلس سقوط, المغول , الصليبيين) 

 .(خلدون ابن.) وسقوطها الدول

 

 :والكتابة البحث في أصوله له علم انه على للتاريخ النظرة6- 

 الوقوع من فحذر,  المؤرخين أخطاء إلى وأشار,  مذاهبه وتحقيق التاريخ علم فضل في مقدمته في خلدون ابن كتب فقد

 التاريخ علم مفهوم إلى اشارالسخاوي وكذلك.النقد في العلمي البحث ألصول مراعاة دون,  األقدمين من النقل تأثير تحت

 .التاريخ ذم لمن بالتوبيخ اإلعالن كتابه في وفضله

المسلمين عند التاريخية الحركة مدارس  : 

 

 

  :اليمنية المدرسة – أوالا 

 والمؤرخون , الجاهلي للتيار استمرار فهي. وأساطير قصص فيها والتاريخ,  اليمن وتاريخ, الكتاب أهل بأخبار اهتمت وقد

 الخرافات من تخليصها أو لتقدها جادة محاولة دون هي كما التاريخية الروايات يرددون إخباريون أو شعبيون قصاص هنا

. 

 القصص من مزيج فهي القصصي األسطوري طابعها في اليمنية الروايات عن ذكرناها التي السمات بوضوح تبدو ففيها

 العرب أيام قصص أسلوب عن كثيرا تخرج ال أسلوبها في أنها كما,  اليمن لعرب تمجيد وفيها,  واإلسرائيليات,  الشعبي

 بن وعبيد  ,منبه بن وهب وهؤالء مقدمة وفي.مؤرخين منهم أكثر قصاص أنهم على المدرسة هذه لرواد ينظر والبعض.

 . شرية

 وهناك,  اليمن في منبه بن هب و ولد.. اليمنية المدرسة هذه بحق يمثل باعتباره التفصيل من بشي منبه بن لوهب وسنشير

 الدوري يذكر كما(  م  654)–  655هـ 34سنة في ولد أنه األرجح ولعل,  وفاته تاريخ وفي,  والته تاريخ في اختالف

,  الشفوية الروايات من موارده يستقى وهو(. والقصص األخبار بصاحب) والذهبي,  خلكان وابن,  ياقوت من كل ويصفه.

  .اإلطالع بسعة اشتهر فقد,  وغيرها األنبياء كتب ومن

 عن معلومات اإلنجيل من أيضا أخذ ولعله,  التكوين وسفر المزامير من خاصة(  التوراة) القديم العهد من قطعا روى فقد

 لم أنه رغم,  المؤلفات من العديد إليه ونسبت.  بالذات اليمن في وانتشارها المسيحية بداية وعن,  وحياته المسيح ميالد

 أنه إليه ينسب ومما. غيرهما قتيبة وابن, الطبري مثل عنه الكتاب بعض اقتبسها التي المقتبسات من القليل إال منها يصلنا

 المتوجه الملوك"  وكتاب"  اإلسرائيليات"  و"  الخلق المبتدأ"و"  إسرائيل بنى أحاديث العباد و  ,األنبياء أحاديث "ألف

,  واألرض السموات خلق – عن بالكتابة اهتم انه هذا من ويبدو" . وأشعارهم قبورهم و وقصصهم وأخبارهم حمير من

 .إسرائيل بنى من وخاصة,  األنبياء وقصص

 مكانة في نضعه أن يجعلنا مما – السيرة كتب في هذه لكتاباته يشر لم لكن – المغازي في وهب ألف لهذا وباالضافه

 امتدت التي أثاره له وان,  اإلسالم قبل ما لفترة امتداد وانه,  اليمنيين األساطير و األقاصيص كتاب من باعتباره الصحيح



 السيرة عن الشعبي القصص أن علينا يخفى وال.  اإلسالمي التاريخ حقل في(  القصة عنصر)  أدخل فقد,  تاليه لفترات

  . وطريقته أسلوبه في القديم للقصص امتداد – قلنا كما – هو األوائل المسلمين وعن

 الخليقة بدء منذ النبوة لتاريخ – قصصيا كان وان – هيكال وضعوا من أول كانوا أنهم هو إذن وأمثاله منبه بن وهب فدور

  .التاليين المؤرخين بعض بهم تأثر وقد,  اإلسالم ظهور حتى

 الشعر رواة وكان,  الجميع تهم وهي العامة الثقافة من كجزء استمرت بل,  أسانيد البداية في والروايات لألخبار يكن ولم

 الوضع كان كما األول اإلسالمي المجتمع في فترة إلى الوضع استمر وهكذا,  لها االساسيون الرواة هم القبائل مشايخ أو

 بالكتابة االهتمام بدأ حين خاصة كبير تغيير إلى أدي األمصار في القبائل واستقرار,  اإلسالم ظهور لكن – اإلسالم قبل

  .فيها نصيبه بالطبع للتاريخ كان ثقافية ثورة وحدثت والقراءة

 الكندي ذكرى فقد – أجر عليه يعطون رسميين رجال إلى به يعهد رسميا عمال أصبح حتى القصص شأن ارتفع وقد وهذا

 الناس وحوله المسجد في يجلس القاضي وكان( ,  قصاصا)  أيضا يعينون كانوا القضاة من كثيرا إن(  القضاة)  كتابه في

  .وهكذا األخرى األمم عن وقصصا حكايات عليهم ويقص باهلل فيذكرهم

 

 

 

  : (ومكة المدينة في)  الحجازية المدرسة – ثانيا

 والمسلمين الرسول حياة في الهامة التاريخية واألحداث الظروف بعرض اهتموا الذين. والمغازي السيرة كتاب مدرسة هي

  :شيئين على اعتمدوا وقد.  األولين

  .الجاهلية إخبار من العرب بين دائرا كان ما – األول

,  اإلسالم إلى ودعوته ونشأته والدته وعن( ص) النبي حياة عن بعدهم ومن والتابعون,  الصحابة رواها أحاديث – الثاني

  .وفاته حين إلى.  وغزواته المشركين مع وجهاده

  .باألسانيد االهتمام من,  كتاباتهم في(  الحديث)  علماء نمط على الكتاب هؤالء سار وقد

  .أهلها أعين تحت األحداث أكثر وقعت فقد للمغازي مصدر أهم هي المدينة تكون أن الطبيعي ومن

 المنتمين أبرز من الثنين بإيجاز وسنشير – أيضا واألمويين الراشدين والخلفاء,  الرسول بعهد اتصل ما كتابتهم وشملت

 – أتباعها واتجاهات,  واهتماماتها التاريخية المدرسة هذه على الضوء إللقاء,  كتاباتهما تناولته وما المدرسة لهذه

  .الزهري باسم أشتهر الذي شهاب بن هللا عبد ابن هللا عبد بن مسلم بن محمد بكر أبو وتلميذه  ,الزبير بن عروة وهما

 

 :الزبير بن عروة

 أبي بنت أسماء وأمه,  العوام بن الزبير العربي القائد فأبوه,  قريش أشراف من ألسرتين وإالم األب جهة من ينتسب فهو

 .بكر

 عدة دمشق زار كما, سنين سبع بها وأقام مصر وزار المدينة في ونشأ(  م712) هـ94 وتوفي( م643) هـ 23 سنة ولد

 يزج ولم,  المدينة فقهاء من أصبح حتى والتدريس الدرس بين حياته أمضى,  للعلم محبا,  الدنيا في زاهدا كان.  مرات

 بعلمه يسترشدون فكانوا لعلمه احترموه فقد األمويين سياسة ضد كان انه ومع,  زمنه في السياسية األحداث في بنفسه

 . الرسالة بفترة الخاصة باألحداث يتعلق فيما ومعرفته

 في عروة اهتم وقد. بعضها الطبري ذكر وقد بالرسالة تتعلق حوادث عن يسأله مروان بن الملك عبد الخليفة أرسل فقد

 لم حال كل وعلى. رواياته كل في بهذا يلتزم لم لكنه.  خاصة أهميه لكتاباته يعطي وهذا األحيان غالب في باإلسناد كتاباته

  .زمنه في بعد وثبتت تبلورت قد اإلسناد قواعد تكن

 

  :بــ المتعلقة األحداث بالكتابة تناول وقد "  .الدالء يكدره ال بحرا عروة كان  "بعد فيما الزهري تلميذة عنه قال وقد

  المسلمين من قريش وموقف الدعوة وبداية,  الوحي ونزول,  الرسول بعث *

  .وأسبابها الحبشة إلى الهجرة *

  .المدينة إلى( ص) الرسول وهجرة, للدعوة قريش مقاومة ازدياد *



 .المغازي عن تحدث ثم *

  .المختلفة الجهات إلى النبي ورسائل *

  .الرسول حياة من األخيرة الفترة *

 وعن,  بكر أبي خالفة في الردة, الحروب عن فتحدث, الراشدين الخلفاء لفترة تعرض بل المغازي على عروة يقتصر ولم

  .له مروان بن الملك عبد رسالة في جاءت أخرى مواضيع وعن,  الشام حروب

  .بتفصيالت يأتي األحيان بعض وفي,  عابره إشارات األمر يعدو ال فأحيانا,  األحداث لهذه تناوله ويختلف

 

 الكتابه في  (بالتوثيق ) بعد فيما عرف ما إلى اتجاه هذا وفي,  المختلفة الجهات إلى الرسول كتب بعض أورد وقد

  .األحداث في المشركين لسان على الشعر بعض يورد أحيانا وكان,  القرآنية باآليات استشهد كما. التاريخية

  .بمقدمة للحادثة يمهد وكان,  المبالغة عن والبعد, بالسالمة أسلوبه ويتميز

 تقوم التي األسس بعض وضع في وأسهم بالمغازي المرتبطة التاريخية األحداث عن متداول هو ما عروة جمع وهكذا

  .اإلسالم تاريخ في الهامة الفترة لهذه التاريخية الدراسة عليها

  .المغازي عن عروة كتبة مما بعضا الذهبي وكذلك,  والبالذري,  الطبري من كل أورد وقد

 

 

 :الزهري

 ولد انه يرجح لكن.  ووالته تاريخ في اختالف أيضا فهناك – شهاب بن هللا عبد ابن هللا عبد بن مسلم بن محمد بكر أبي

 أنهم)  عنهم يقول الذين المحدثين أعالم عن أخذ وقد( .  م742) هـ124 عام في سنه 72 عن وتوفي(  م671) هـ51 عام

  .الزبير بن عروة أستاذه ومنهم( ,  للعلم بحور

 وذاكرته,  االجتماعية مكانته ذلك في وساعده,  والصحابة الرسول أحاديث عن المدينة في واسع ببحث قام انه ويذكر

  .أحاديث من يسمع ما كل يكتب كان فقد بالكتابة واستعانته,  القوية

 صدورها من المجالس يأتي كان انه: "  الذهبي عنه ذكر.  الغرض لهذا األشخاص ويزور,  المجالس يغشى كان انه ويقال

  .(خلفها من واليأتيها

 في مقدما الزهري مسلم بن محمد كان: "  الطبري عنه قال – مؤرخا كونه إلى باإلضافة وفقيه كمحدث الزهري واشتهر

 .وأصحابه( ص) هللا رسول عن االخبار ورواية,  واألنصار,  قريش وأخبار( ص) هللا رسول بمغازي العلم

 

 ينظم أن الدوري حاول وقد.  والبالذري,  والطبري,  الواقدي و,  اسحق ابن في الزهري مغازي من مقتطفات وصلتنا وقد

  . المغازي لهذه تقريبي تصور إلى ليصل تاريخيا وتسلسلها,  المقتطفات هذه

  :عن كتب أنه منها ويتضح

 عن متحدث الرسالة دور إلى وانتقل,  اإلسالم قبل النبي شهدها التي واألحداث,  الماضين األنبياء وإخبار,  الخليقة بداية

 وسفارات رسائل ثم,  والسرايا لمغازي فا الهجرة من المدينة الفترة ثم,  ألعقبه بيعة إلى الوحي نزول بدء من المكية الفترة

  .ذلك وأثر ووفاته للرسول األخير والمرض الوداع حجة إلى يشير ثم وكسرى هرقل إلى الرسول

 بعض وذكر,  للحوادث التاريخي التسلسل عامة بصورة راعى وقد.  النبوية للسيرة واضحا إطارا الزهري أعطى وهكذا

  .الغزوات بعض وتواريخ و الهجرة تاريخ مثل – التواريخ

 

  , (الجماعي اإلسناد ) اتخذ حين – المتصلة التاريخية االخبار نحو هامه خطوة خطا وقد باإلسناد كبير حد إلى يهتم وهو

 بما تتصل التي ألقرانيه اآلية ذكر من يكثر كذلك وهو,  األسانيد رجال يتقدمها متسلسلة قصة في روايات عدة بجمع وذالك

  .أخبار من يورد

 للقصص نظر بينما( ,  األحاديث)  على يعتمد وكان,  للمبالغة يلجأ وقلما,  والتركيز,  والبساطة بالصراحة يتصف وأسلوبه

  .فحسب للتسلية مادة انه على الشعبي

:  في الزهري كتب – المغازي إلى وباإلضافة.  يذكرها التي باألخبار المتعلقة األشعار بعض أحيانا الزهري ويورد



,  خالفته فترة وعن,  خليفة بكر أبي اختيار عن فتحدث الراشدين الخلفاء فترة تناول كما,  اإلسالم صدر وتاريخ,  األنساب

 ثم,  عثمان خالفة وعن,  عصر في األحداث بعض وعن الخطاب بن عمر عهد في الجند ديوان إنشاء عن تحدث كما

,  الجمل ووقعة ومعاوية علي بين النزاع وعن,  علي وانتخاب عثمان فنهاية,  المدينة في واالنقسامات الفتنة عن تحدث

 .األموية الفترة يعالج لم انه ويبدو – علي بن الحسن تنازل إلى أدت التي واألحداث,  والتحكيم,  صفين ومعركة

  .المدينة رجال من البارزين من رجل نظر وجهة من – األقل على – الهامه األحداث لنا يعرض بذالك وهو

 

 وطلب,  لولده مؤدبا جعله الملك عبد ابن هشام وان,  الملك عبد بن يزيد زمن في لفترة دمشق إلى ذهب الزهري إن ويقال

 تأليفه جل وجدت وقد,  أحاديثه ليدونا,  دروسه ويحضرا ليصحباه كاتبين وخصص, "  أوالده لفائدة الحديث يملى إن إليه

  "األموي البالط كتب خزانة في

 دوره له يذكر كما,  جديه دراسة أساس على النبوية السيرة لكتابة الرئيسة الخطوط وضع من أول الزهري يعتبر وهكذا

 التاريخية المدرسة مؤسس الزهري فان التاريخ علم رائد الزبير بن عروة كان فإذا.  وروايتها المدينة أحاديث ضبط في

  .المدينة في

  :يلي ما نستنتج العرض هذا من

 

 النبي ومغازي,  مدني تشريع من السيرة أحداث أكثر الن,  المنورة المدينة أهل من كانوا والمغازي السيرة كتاب أكثر إن*

  .وبتدوينها,  اإلخبار بتلك الناس أعرف أصحابة من حوله من وكان,  فيها( ص)

  .عنهم يرويها بعدهم من وكان,  الصحابة يرويه الحديث من جزاء والمغازي السيرة كانت*

 المنهج هذا ينهج لم من ومنهم,  اإلسناد ب يعنى كان من فمنهم األولين المحدثين مسلك والمغازي السيرة كتاب سلك*

  .باستمرار

 فيمكن والمغازي السيرة على ينطبق ضعفه أو,  صحته باعتبار أقسام إلى تقسيمه ناحية من الحديث على ينطبق ما كل*

  .المقاييس وبنفس المنهج نفس على الكتابات هذه تقسيم

 

  ( وبغداد,  والبصرة,  الكوفة في)  العراقية المدرسة – ثالثا

 .القبلية التقاليد وموطن, القبلية الحاميات مقر كانت فقد,  المدينة مدرسة عن جذورها في تختلف

 واتخاذ المنصور جعفر أبو أيام في بغداد وبناء العباسية الدولة قيام بعد ثم, شديدا بداية والكوفة البصرة بين التنافس كان

 الحجازيين, تعصب حساب على للعراق العراقيين تعصب.) البلد ثم والقطر للعصبية التنافس أصبح عاصمة بغداد

 .للبغدادي بغداد تاريخ:ذلك أمثلة من....(.للحجاز

 الشام ألخبار كتأليفهم. آنذاك اإلسالمي العالم بشؤون االهتمام على عالوة القبلية الروايات بجمع اهتموا اإلخباريين أن على

 .التدوين في وحجازية شامية أصول على معتمدا الردة عن تحدث الذي عمر بن سيف مع حدث كما, العربية والجزيرة

 .تصانيفهم في العراقيين المؤرخين بعض لدى المذهبي الميل مالحظة يمكن*

, أخرى على كفة ترجيح ومحاولة مختلفة وبأسانيد روايات لعدة ذكرهم عند أحيانا بالنقد المدرسة هذه أتباع اهتم*

 .مدونة نصوص أو رسمية وثائق من يتوفر ما مستخدمين

 .مدوناتهم في األشعار وذكروا بالسهولة المدرسة أتباع أسلوب امتاز*

 .للنص والخارجي الداخلي النقد أسلوب استخدموا*

 (العلم طلب في الرحلة,  العربي األدب, والعرب قريش بين الصلة)  مثل أخرى بجوانب المدرسة أتباع اهتم*

 

  :الهجري الثالث القرن في المدرسة مؤرخي أشهر

 

 .للتاريخ والعالمية والشعوبية أالمه تاريخ عن يتحدث(: المعارف  )قتيبه ابن

 .ذلك في التاريخي العرب ودور الجهاد(:البلدان فتوح, اإلشراف انساب  )البالذري

 .الواضحة ميوله رغم العام التاريخ(.التاريخ  )اليعقوبي



 .العباسي الحكم في ودورهم الكتابة على وفارس العراق تأثير يظهر(: الطوال األخبار  )الدينوري

  .أالمه إليه وصلت الذي الروحي والنضج الديني االهتمام(: القرآن تفسير في البيان جامع, والملوك األمم تاريخ  )الطبري

 

 :والشام مصر في التاريخ مدرسة: رابعا

 

 ,الفاتحين والتابعين الصحابة هم أساتذتها

 :مصر في برز فقد*

 مدرسة دور إلى باإلضافة الفسطاط جامع في المحدثين بأسلوب مصر بفتح المتعلقة باألحداث اهتم الذي االزدي يزيد

 .اإلسكندرية

 .(هـ65 ت  )العاص بن عمرو بن عبدهللا

  .سعد بن الليث

 .الحكم بن عبدالرحمن

  .الكندي عمر أبو

 

 :فنذكر الشام في أما

 الشام في الشافعي المذهب مكانه حل ثم.أيضا باألندلس مذهبه وانتشر مذهب له وكان والفقه بالحديث اشتهر االوزاعي*

 .األندلس في ومالك

 .العباسية الدولة مكانها وقام سقطت أن إلى والعلماء للعلم منارة جعلها في أسهم دمشق في األموية الدولة قيام إن*

 

 :(هـ897 -92() األندلس) قرطبة في التاريخ مدرسة: خامسا

 :منها متوالية حكم بفترات األندلس في اإلسالم دولة مرت

 -العامرية الدولة – الداخل األموي عبدالرحمن – زياد بن طارق – نصير بن موسى)  الفتح عقب الشام في األمويين حكم

 .غرناطة في األحمر بنو, والموحدين المرابطين -الطوائف ملوك

 .مجلد ألف 400 من أكثر قرطبة في الملكية الخزانة حوت وقد المشرق على باالعتماد نشأتها منذ الثقافية الحياة اتسمت

 ابن, الثقفي عامر بن تمام,  الغزال يحيى اإلمام بذلك اهتم وممن والموشحات األراجيز)  باألشعار الكبير االهتمام ظهر

  (....حزم ابن, ربه عبد

 

  :المدرسة هذه مؤرخي أشهر من

  .(األندلس مسالك)  التاريخي الرازي محمد بن احمد

  .(والرواة العلماء تاريخ)  الفرضي ابن

 .(والسير المغازي اختصار في الدرر)  البر عبد ابن

 (األندلس تاريخ في المقتبس)  القرطبي حيان ابن

  .(المقتبس جذوة)  الحميري عبدهللا أبو

 (غرناطة أخبار في اإلحاطة  )الخطيب ابن الدين لسان

 .(الرطيب األندلس غصن من الطيب نفح)  المقري العباس أبو

 .ورحلته جبير ابن

  .ورحلته بطوطه ابن

 .عربي وابن خلدون وابن فرناس وابن البيطار وابن باجه وابن زهر وابن رشد ابن الفيلسوف

 

 

 :التاريخ العرب بها تناول التي الطريقة



 

 .البطوالت وتمجيد والفخر بالمبالغة الروايات تلك اتسمت فقد, واألشعار األيام على منصبا اإلسالم قبل االهتمام كان*

 والتعديل للجرح إخضاعها بعد الحولي النظام وفق وترتيبها ومتنها بسندها الروايات جمع)  والمغازي السير كتاب*

 والضعيف والحسن الصحيح الحديث ظهر األساس هذا وعلى,  اإلسناد في الحجاز أهل دقة في خلدون ابن أشاد وقد *

 ...والشاذ والمتصل والمنقطع والمرسل

 .بالمقدمات النتائج وربط والتعليل والتحليل النقد ظاهرة بروز*

 

 

 :العرب عند التاريخية الكتابة على أثرت التي المؤثرات

 .واألنساب باأليام اهتمام من عليه ترتب وما. العربية الجزيرة شبه في السائدة والثقافية االجتماعية الظروف*

 .ومفاخرات تحديات من ذلك رافق ما مع الشمال في الحيرة أو الجنوب في باليمن خاصة ظروف*

  األحاديث تدوين في النقد روح ظهرت المنورة المدينة في*

 .والخلفاء الوالة وتبدل والحروب كالفتن السياسية بالمشكالت العربية الكتابة تأثرت*

 .وبغداد كدمشق المنورة المدينة بعد اإلسالمية العواصم إلى الثقل مركز انتقال*

 

 .األخرى الجوانب إغفال عدم مع القبلي الجانب على االهتمام انصب العراق في*

 .أيضا والمذهبية(,  الجبر,  القدرية) عقدية اختالفات وجود ظل في النقدي التوسع*

 .(الدواوين)  الرسمية السجالت وفرت*

 .التاريخية األحداث تدوين في الشمولية إلى الخصوصية من التاريخية الكتابة انتقلت*

 األدبية مصنفاته إلى أشار الذي المقريزي فعل كما األولية المصادر بذكر وذلك التأليف في بالموضوعية االهتمام*

  .والنحل الملل في الشهرستاني بخالف. الشخصي ورأيه وأساتذته

 .النقل في والدقة األمانة*

 

 :العرب المؤرخون تناولها التي الموضوعات أبرز

 النبوية السيرة

 .(حروب,  معارك) اإلسالمية الحوادث

 .األنساب

 .والروم كالفرس األخرى األمم تاريخ

 .(نصرانية,  يهوديه)  األخرى األديان تاريخ

 .الرجال تراجم

 .(اإلخباريون)  األخبار

األخرى العلوم بين التاريخ  

 :التاريخي وابحث الدراسة تطور

 :لألحداث الحقيقية األسباب تعد لم المباشرة العلل

ا  العالم كان التي للوقائع بسط أو للقصص ترديد مجرد على األمر يقتصر فلم التاريخية الكتابة تطورت كيف رأينا  مسرحا

 تكوينها في أثر ذات كانت التي العامة العوامل بحث ثم,  لألحداث المباشرة العلل دراسة الضروري من أصبح لكن – لها

ا   تبدو المباشرة عللها كانت وإن,  الوقائع من طويلة سلسلة نتيجة الحقيقة في لكنها فجأة تقع ال التاريخ فحوادث,  طويال زمنا

  . لألحداث الوحيدة األسباب هي كأنها

 الدبلوماسية المفاوضات تتبع وعلى,  المباشرة األسباب على – األولى العالمية الحرب أسباب عن – مثال بحثنا قصرنا فإذا

 إلى المطاف بهم انتهى الذين األقطاب أن على لحكمنا – بعض على الكبرى األوربية األمم بعض بانقضاض انتهت التي

 يرجع فهو ذلك غير حقيقته في األمر لكن – الحرب قيام تبرر أن يمكن ال المباشرة فاألسباب.  بالجنون أصيبوا قد الحرب



  .الساسة هؤالء أرادة من أشد قوتها في كانت التي البعيدة العلل من لسلسلة

  . ذاتها األحداث زمن عن زمنها في البعيدة الخفية المتعددة العلل هذه عن يبحث أن البد إذاا  فالمؤرخ

 

 :التاريخية االحداث في االنسان دور في يبحثون المؤرخون

 مصير وتنظيم,  األمور توجه كانت قاهرة ربانية قدرة أن على لألحداث تفسيرهم في يقتصرون المؤرخون يصبح لم نعم

ا  نبحث فإننا – العظمى الربانية القوة بهذه اإليمان فمع.  إرادتها خارج حادثة أية تقع فال المعارك  في اإلنسان دور في أيضا

 فيه كان الذي العصر انقضى فقد – التاريخ أحداث تفسير في مقبوال وحده( القدرية) مبدأ يصبح فلم.  التاريخية الحوادث

  .فحسب الالهوتية الوجهة من التاريخية األحداث إلى ينظر

 

 ؟ فن أم أدب أم علم: التاريخ وضع على االختالف

 ؟ علم هو هل

 ؟ ينتمي العلوم أنوع أي فإلى كذلك كان وإذا

 ؟ أدب أو فن التاريخ أن أم

  :مثل التساؤالت من أخرى لسلسلة هذا أدى وبالطبع

 ؟ التاريخ فيه يبحث الذي ما

 ؟ موضوعه هو ما

 أهدافه؟ هي ما

 ؟ وتدريسه دراسته من الفائدة ما

 ؟ التاريخي للبحث يتعرض فيمن توفرها الالزم الشروط ما

 ؟ أخرى علوم في المعرفة من بقدر للتزود الباحث هذا يحتاج هل

 ؟ التاريخ في الباحث يتبعه أن يتعين الذي المنهج هو ما

 

 . (التاريخ) حول يثار مما وغيرها التساؤالت على الرد التالية الفصول في وسنحاول

 

 األستاذ فذهب,  اإلنسانية المعرفة فروع من فرع أي إلى نسبته وفي التاريخ وضع في واألدب والتاريخ العلم رجال اختلف

ا  يكون أن يمكن ال التاريخ أن إلى" العلم أصول"كتابه في لندن بجامعة األستاذ 1835)- (1882جيفونز استانلى وليم  علما

 يمكن ال وبذلك والتجربة واالختيار والفحص والمشاهدة المادية من العلم له يخضعها لما التاريخية الوقائع إخضاع عن, 

 فقيام.  مثالا  الكيمياء علم أو الطبيعة لعلم بالنسبة موجود هو ما نحو على ثابتة يقينية علمية قوانين استخالص دراسته في

 على التاريخ إقامة إلى الرامية الجهود يهدم مما,  اإلرادة وحرية.  اإلنسانية الشخصية عنصر ووجود,  المصادفة عنصر

  ....أو الكيمياء أو الطبيعة علماء يفعل ما نحو على,  علمية أسس

 

  : يلي فيما العلوم زمرة من التاريخ أستبعد أجلها من التي األسباب جيفونز لخص وهكذا

  .التاريخية الدراسة في ممكنين غير أمران والتجربة االختيار( أ)

  . وقوعها ظروف تتكرر أن يمكن وال,  بذاتها قائمة التاريخ وقائع من واقعة كل( ب)

 . ( العلمية القوانين) أو( التعميمات) قبيل من شىء إلى التاريخ في الوصول يمكن ال( جـ)

  : بقوله هذا تحليله اإلنجليزي العالم هذا وختم

  ."الصحيح بالمعنى علم أنه على التاريخ في نفكر أن إذا السخف فمن "

 

 في التاريخي المذهب كذب على أدلته أوجز فقد" التاريخي المذهب عقم "كتابه في بور.  ر.  كارل االتجاه هذا أيد وقد

  : اآلتية الخمس النقط

ا  تأثيراا  سيره في اإلنساني التاريخ يتأثر1-    .اإلنسانية المعرفة بنمو قويا

  . العلمية معارفنا نمو بكيفية أن نتنبأ أن العلمية أو العقلية بالطرق لنا يمكن ال2- 



  . اإلنساني التاريخ سير بمستقبل التنبؤ يمكنا فال إذن3- 

  . الطبيعة علم يقابل اجتماعي تاريخي علم قيام إمكان نرفض أن يجب أننا معناه هذا4- 

  .بمناهجه إليها يتوسل التي األساسية للغاية تصوره في التاريخي المذهب أخطأ فقد إذن5- 

 

 من هي شك بال والقصة.  األحداث لمجرى القصصي بالتدوين يعنى فهو األدب من نوع التاريخ أن آخرون ويرى هذا

 . ( األدبي اإلنشاء) أبواب

  . الالئق ثوبها في واألحداث التاريخية القصص لنا ليبرز الكاتب براعة إلى يحتاج واألمر,  فن األدبي واإلنشاء

 . "أقل وال أكثر ال علم التاريخ أن "إلى يذهب كمبردج بجامعة الحديث التاريخ أستاذ بيوري اإلنجليزي المؤرخ لكن

,  وماركس,  وهيجل  ,وأفالطون , هيراقليطس أمثال من والمحدثين القدماء المفكرين من كبير عدد النحو هذا نحا وقد

 في المجتمع تطور بتتبع يهتم علم التاريخ فاعتبروا – توينبى وأرنولد,  ملنهايم وكارل,  وشبنجلر,  كونت وأوجست

  . المتعاقبة الفترات

 

ا  سأقدم إنني" القول حد إلى كونت ذهب وقد ا  برهانا  وتطور بارتقاء المرتبطة لألحداث محددة قوانين وجود على فعليا

  . "..... الحجارة لسقوط قوانين توجد كما,  اإلنساني العنصر

 

 :علما ليس التاريخ بأن القائلين على الرد

 . ( تاريخ) و( علم) للفظي سليم لتعريف وصلنا إذا تنفض هرنشو األستاذ يذكر كما المعركة ولعل

 لتوخي تهدف دراسة كل"  على تطلق أن يمكن العلم صفة وأن " – المقننة المبوبة المنظمة المعرفة  "بأنه العلم عرفنا فلو

 هذه تقوم أن على...  سابق افتراض وكل,  النفس هوى كل عن البعد مع,  النقد على قائم حكم إلى والوصول,  الحقيقة

  . " والتقنين,  والتبويب,  التصنيف:  الثالث األمور على الدراسة

  . " واالستنباط الدليل على تقوم معرفة كل هو العلم إن"  هيكسيلي ت األستاذ بقول أخذنا إذا أو

  . العلوم عداد من التاريخ إسقاط نتعجل ألن مسوغ ثمت فليس – التعريف بهذه – أخذنا إذا

 في الناس من باألحياء تتصل التي الوقائع علم فهو – ريب في ما علم التاريخ"  الفرنسي المؤرخ سينوبس شارل ويقول

  . " الوصفية العلوم عداد في يدخل وهو – الماضي في األزمنة توالى خالل مجتمع

,  النابضة الكيماوي ذرات – تقدير أقل على قيمتها تضارع أصول على يقوم"  – هرنشو يقول كما – والتاريخ

 بيئة وعن,  أصالا  متغير غير إنسان عن الصادرين الفعل ورد الفعل في يبحث التاريخ أن – الراوغة الفيزيقي والكترونات

  " أصالا  متغيرة غير

 

 :التاريخ علم مدارس.

 يكون المعنى فبهذا األحداث وراء من التي الحقيقة إلى الوصول بهدف االستقصاء أو(  البحث)  بمعنى التاريخ أخذنا فإذا

ا  التاريخ   . علما

 ؟ التاريخ يعتبر العلوم أنواع أي من لكن

  . وتحليل نقد علم لكنه – واختبار تجربة علم كالكيمياء وال,  مباشرة معاينة علم – كالفلك ليس إنه

 اآلن هي كما األرض يدرس الجيولوجي أن فكما(  الجيولوجيا)  إلى الطبيعية العلوم أقرب – هرنشو – يذكر كما وهو

 ويحاول الماضي عن المختلفة اآلثار يدرس المؤرخ فكذلك – الحاضرة حالتها إلى صارت كيف – ذلك أمكنه إذا – ليعرف

  . الحاضر ظاهرة إمكانة وبقدر بواسطتها يفسر أن

 – القديمة الجيولوجية التطورات تثبت قليلة أدلة من الطبيعة بقايا من حفظ فيما األساسية مادته يجد الجيولوجي أن وكما

 سواء اإلنسانية األفعال من الكثير أن تقاليد أو سجالت أو مادية آثار على الماضية الوقائع معرفة في يعتمد المؤرخ فكذلك

 تظهر ال فإنها الباطنية الحياة أما_ اإلنسان من الخارجي الجانب إال تمثل ال الفن أو الدين أو الفلسفة أو السياسة ميدان في

  . طبيعتها الختبار األفعال هذه وراء النفاذ بعد إال نفسها

 



 :التاريخ أحداث شخصية في تؤثر قد التي النفسية العوامل

 

ا  فهناك  تزعج التي المنازعات من العديد أن_ )) لوبون غوستافلو_ يقول وكما. الالشعورية العاطفية الحياة اندفاعات أيضا

 حتى هكذا ريب وال األمر، وسيبقى الشهوات، تولد التي الغريزية الحياة إلى مرجعها_  تاريخها على وتسيطر األمم حياة

 ولم مسيطرا فيه العقل يكون ما الكافي التطور من فتبلغ الوراثية الالشاعرة الحياة من فيه اإلنسانية ستتخلص الذي اليوم

 . (( المحض العقل بها أوحى التي الحوادث من قليل على التاريخ يشتمل ولذلك بعد المرحلة هذه تبلغ

 أو النفسية الدوافع أن في شك فال الحديث العصر في األوربي االستعمار وراء الدوافع لذلك القوية األمثلة من ولعل

 التي العوامل من كانت_ العوامل من ذلك وغير والمحاكاة، التقليد في والرغبة التظاهر، وحب العظمة حب من الغريزية

 فالشعوب_ لها خاضعة تكن لم األرض من واسعة مساحات على نفوذهم بسط على للعمل الحكومات ثم الشعوب دفعت

  .لإلنسان الطبيعية الغرائز وتسيرهم فيهم تتحكم أفراد مجموعة من تتكون والدول

 كالقواد المجتمع من العليا والطبقة بالملوك، المتعلقة الشئون على اهتمامه قصر قد عهده بداية في كان وان التاريخ أن على

 أن البد كان فانه_  المجمع من معينة بطبقة المتعلقة المختارة السير من مجموعة بأنه عرفه البعض أن حتى_  والوزراء

 . الديمقراطية أقدام رسخت أن بعد ميدانه يطور

 مجال هي الحكومات به تقوم وما السياسة، تصبح فلم الشعوب بحياة االهتمام إلى المؤرخين من قليل غير عدد اتجه لذلك

 . له قيمة ال لغو_ الحاضر، تاريخ هي والسياسة الماضي، سياسة هو التاريخ بأن)) القول وأصبح التاريخ

 ما واهمالهم السياسية الناحية على المؤرخين تركيز بشدة ينتقد 1895 عام في( أكتن) لورد االنجليزي المؤرخ نجد لذلك

 لتشريع خاضع غير وهو الساسة، شؤون من مدى أبعد هو ما تناول اختصاصنا أن))  فيقول وافكارهم بالجماهير يتصل

 أعيننا نصب نجعلها وأن نتيجتها، ال العامة الحوادث علة هي التي األفكار بحركات نحيط أن واجبنا من إن. الحكومات

ا   .(( دائما

 

  Essai surالعادات عن مقال) كتابه في كذلك( عشر الرابع لويس عصر) كتابه في هذا بكل القيام فولتير حاول وقد وهذا

 Les moeurs ). 

 وذكر السياسي، للتاريخ نظرتهم الحضاري للتاريخ ينظرون ال كثيرون ظل عشر التاسع القرن نهاية فحتى هذا ومع

 السياسي التاريخ دراسة أثناء عابرة إشارات مجرد إال تكون أال يجب التاريخية والدراسة الكتابة من النوع هذا أن البعض

)  األلماني المؤرخ لمبرخت كارل بزعامة االجتماعيين النفس علماء من أخرى مدرسة ركزت كذلك.األصل باعتباره

 . التاريخ أحداث وراء ونفسية غريزية دوافع من سابقا إليه أشرنا ما على(  1915_  1856

 المتعددة الظواهر بتفسير ينفرد أن يكون ال واحدا عامال أن هي اليوم المؤرخين من المعتدلون اليها انتهى التي والحقيقة

 . العوامل من العديد محصلة أنها في شك ال التي المجتمع وأحداث

 القرن في المؤرخين بعض محاولة أن إلى_ األخرى العلوم بين التاريخ وضع بحث مجال في ونحن_  نشير أننا على

  إلى أدت_  الطبيعية العلوم زمرة في بالتاريخ الزج عشر التاسع

 : التاريخ أن في شك فال_  وتعميماته التاريخي البحث طريقة حيث من لها مبرر ال أخطاء في الوقوع

 . الطبيعية العلوم عن يختلف هذا وفي وتجربة، مالحظة علم ال نقد علم طرائقه حيث من

 لفظ عليه نطلق أن يمكن عما البعد كل بعيدة خادعه نتائج إلى يؤدي قد التاريخ في التعميم فإن_  تعميماته حيث من أما

 .( قانون)

 . تمييزه يصعب أمراا  الحقيقة تجعل متناقضة أحكام إلى يؤدي تاريخي كمنهج فالتعميم

 : هو آخر تساؤال أثار( الطبيعية العلوم)  زمرة في به الزج يمكن ال التاريخ بأن القول أن على

 من إلية نهدف الذي وما ألبنائنا؟ التاريخ بتدريس نهتم لماذا_  آخر بمعنى أو وللمجتمع؟ للفرد التاريخ فوائد إذا هي ما

 ذلك؟ وراء

 المرجوة؟ األهداف هذه التاريخ دراسة تحقق وهل

 عن ترتفع ال التي المعرفة بأن)) القول إلى( 1908_ 1825) كيرد البريطاني الفيلسوف_  مقدمتهم وفي_  البعض ذهب

 كيرد ويرى((. للتعليم صالحة أداة))  تعتبر ال_  القوانين من قانون أجزائها بين يربط ال والتي والجزئيات، الوقائع مستوى

ا  تصورا يعطينا فهو الفوائد، بعض للتاريخ أن  حياة في الباقية األبدية لألشياء بالقياس الموقتة العارضة لألشياء صحيحا



 . اإلنسان

_  التاريخية الظواهر تنتظم تعميمات إلى الوصول المستحيل من وكان تتكرر، ال الحوادث كانت اذا: هو التساؤل كان لقد

  التاريخ؟ دراسة من تأتي أن يمكن التي الفائدة فما

 : يلي فيما نجملها أن يمكن الفوائد من العديد تحقق التاريخ دراسة أن في شك ال

 

 :الفرد تربية في التاريخ قيمة_  أوال

 دراسة أن آخرون يرى بينما. العقل لرياضة اداة فالتاريخ الذهن، وتشحذ الفكر تنشط التاريخ دراسة أن البعض يرى

 في اليوم يعارض من الناس من وقليل..  والعامة الخاصة الفضائل اإلنسان لتعويد الدراسات أصلح سواها دون_  التاريخ

 . ذاته التاريخي البحث نطاق عن خارجة األخالق، في دروس إللقاء التاريخ وعبر دروس من االستفادة وجوب

 

ا   :السياسة لرجال التاريخ قيمة_  ثانيا

 أو للملكية تقديسا اكانت سواء بها، تؤمن التي المبادئ لنشر وسيلة المدارس في يدرس الذي التاريخ من الدول بعض تتخذ

 . ذلك غير أو الفاشستية أو البلشفية المبادئ أو الجمهورية،

 

 :السياسي البحث طريقة لتعليم مدرسة هو

 متيقنة غير وقائع من االستنباط عن له مندوحة ال والمؤرخ السياسي من وكال نغميان، اجتماعيان علمان والسياسة فالتاريخ

 . تماما معروفة ليست وأسباب

 السياسة، في الشأن وكذلك الثابتة، المطلقة الحقيقة إلى للوصول أمامه سبيل ال معينة حادثة بحث في شروعه عند فالمؤرخ

 . مستيقن ثابت شيء فيها فليس

 

 :السابقة السياسية لألحداث مستودع التاريخ

 لكن بالمثل، البشري والجنس الحالي، سلوكه في ذاكرته تعيها التي السابقة تجاربه تهدية النضج سن يبلغ عندما فاإلنسان

  البشري، الجنس ذاكرة هو التاريخ

 االنسان، حياة قصر تأملنا اذا: ))بقوله ذلك عن( 1776_ 1711) هيوم دافيد البريطاني والمؤرخ الفيلسوف عبر وقد

 هذا لنا يقيض لم لو إدراكنا في أطفاال نبقي كنا بأننا شعر أننا في شك فال_  زماننا في يقع بما حتى المحدودة ومعرفتنا

 يمكن التاريخ على المطلع الرجل أن الخالية، األمم أقدم وإلى الماضية، العصور جميع إلى بخبرتنا يرجع الذي االختراع

 .((.. العالم بداية منذ يعيش أنه))  الوجوه بعض من عنه يقال أن

 

 :السياسي التقدم أساس التاريخ

 المشاكل فكل الحاضر، الوقت لمشاكل الواقعية األصول على ويوقفه تجربتها، تمت سابقة من بأكثر السياسي يمد فالتاريخ

 . بعيد تاريخ لها اجتماعية أو كانت سياسية الحاضر وقتنا في القائمة الكبيرة

 .القديمة أصولها ويدرس يفهم لم أن له تعترض التي المشكلة حقيقة فهم للسياسي يمكن فال

 

 :االجتماعية الدراسات فروع من كفرع التاريخ_ ثالثا

 الحكومات، شؤون دراسة مجاله فاعتبروا_ المؤرخين قدماء بعض بها أخذ التي الضيقة النظرة إليه ينظر التاريخ يعد لم

 من أهم ولعلها أوسع، أخرى مجاالت للتاريخ أصبحت بل_  فحسب والدبلوماسية باإلدارة، المتعلقة والشؤون والحروب

 . والسياسة واإلدارة الحكم شؤون

 العائلة هذه بأفراد تربطه فانه ولذلك ،(االجتماعية الدراسات)  هي كبيرة عائلة من فرع أنه على للتاريخ ينظر أصبح لقد

 وغيرها اآلثار وعلم ،(االنسان علم)  واالنثرويولوجيا والجغرافيا االقتصاد بعلم التاريخ صلة كانت هنا ومن. وثيقة روابط

. 

 في االنسانية العلوم أن مالك شارل الدكتور ذكره ما إلى أشير التاريخي والبحث التاريخ أهمية عن الحديث ختام وفي

 على الطبيعية العلوم هذه طريقة طبقت أو التكنولوجية، ولإلغراءات الطبيعية العلوم لحساب أهملت أنها اما هذا عصرنا



 : ويتساءل_  نظر وضيق تعسف في اإلنسانية العلوم

  نفسه؟ ذلك مع يعرف ولم كلها قواها وسخر جميعها الطبيعة أسرار فهم لو اإلنسان ينفع ماذا

 واألشد حسنا، األشد إلى قلبه في يتحرق ولم والحسن، والعابر والسطحي والحسي الجزئي عقله ضيع لو اإلنسان ينفع ماذا

 وكيانا؟ شموال واألشد وعمقا أصالة

التاريخ بعلم الصلة الوثيقة األخرى العلوم  

 : التاريخ لدراسة( المساعدة)  الخادمة العلوم

 المساندة بالعلوم الوثيق ارتباطه على عالوة,  االجتماعية الدراسات فروع من فرع التاريخ علم أن السابق في درسنا

 وصلتها العلوم هذه عن وسنتحدث.اإلمكان قدر التاريخية الصورة إلكمال بها اإللمام على المؤرخ يحرص التي األخرى

  :ومنها التاريخ بدراسة الوثيقة

 

 األختام. اللغة فقه,  الوثائق, المسكوكات,  اآلثار علم, اإلنسان علم, االقتصاد, الدستورية والنظم السياسية العلوم, الجغرافية

 ....والفلسفة والتفسير القران علوم, واألقالم واألحبار

 

  :الجغرافية علم

  .التاريخية األحداث في األثر عظيمة وغيرها والنبات والمناخ كالسطح الجغرافية فالظواهر

 هذه على يعيش الذي باإلنسان يهتم التاريخ فان,  المختلفة الظاهرات من بها يرتبط وما باألرض تعتني الجغرافيا كانت فإذا

 .المسرح ذلك على الممثل هو واإلنسان األحداث مسرح فهي,  فيها هو يؤثر كما المختلفة بظاهراتها فيه وتؤثر,  األرض

 للسكن المالئمة البيئة األنهار وفرت حيث, ومصر العراق في األنهار اكبر مجاري حول الحضارات من العديد قامت لقد

  .واستجابتها الطبيعة تحدي بعد االستقرار ثم ومن بالزراعة والعمل

 السكان دفع في يؤثر أن شأنه من وهذا,  الثلجية الباردة أو الصحراوية الحارة المناطق مثل,  للسكان طاردة بيئات وهناك

 .للسكان طاردة بيئة فتمثل االستقرار وعدم للرحيل

 الركن على تقع فهي,  المختلفة عصورها عبر الجغرافي التاريخي االرتباط على حضاريا أنموذجا تمثل مصر لعل

 لذلك,  السويس قناة حفر قبل شرقا األحمر والبحر شماال المتوسط البحر على وتطل اإلفريقية القارة من الغربي الشمالي

 في الغربية الصحراء أن كما,  والرومانية واإلغريقية الفينيقية مثل القديم الشرق حضارات مع دائم اتصال على كانت

 .. االستعمارية والهجمات للفاطميين مرارا التصدي من مكنتها مصر

 وقوة ثراء في أثره والمتوسط األحمر عبر والغرب الشرق بين التجارة طرق في وتحكمها الفريد مصر لموقع كان لقد

 قوة وتزعزع ضعف في الجغرافي االكتشاف ذلك اثر الصالح الرجاء رأس اكتشاف وبعد,  فيها الحاكمة المماليك دولة

 .المماليك

 االنجليزي األوربي لالستعمار مطمعا غدت التي السويس قناة حفر بعد الفريد الموقع بهذا الحديث مصر تاريخ وتأثر

  .والفرنسي

 -.( الجزائر -طارق جبل – عدن)  ل التاريخي التطور على ذلك ولنقس

 

 :االقتصاد علم

 فال ذلك في المبالغة ورغم.محضا اقتصاديا تفسيرا التاريخ وانجلز ماركس من كل فسر فقد للمؤرخ لزوما العلوم اشد من

 .وتاريخه اإلنسان حياة في بارزا دورا لعبت االقتصادية العوامل أن شك

 اليومي قوته لتوفير جاهدا يسعى الذي اإلنسان حياة في العوامل ابرز من االقتصادي العامل كان القديمة العصور ففي *

  من تدرج اذ.

  . ...الصناعة -الزراعة – الرعي – االلتقاط

 التي العقبات على تغلبه ومدى إمكانيات من البيئة له تقدمه لما استغالله تقدم بمدى اإلنسان حضارة مقياس أصبح *

 . تواجهه

 .والصناعي الزراعي اإلنتاج عوامل أيضا المؤثرة األمور من *



  - .(..الرأسمالية) المجتمعات اختالل عن ينتج وما والطبقية االقتصادية األنظمة *

 . األوربي واالستعمار الحروب *

  .البترول*

 .االقتصادية العالقات على وأثره الدول بين التجاري التبادل *

 

 : (االركيولوجيا)  اآلثار وعلم(االنثروبولوجيا)  اإلنسان علم

 اإلنسانية المجتمعات في السائدة والتقاليد والعادات العالقات وعلى وحضارته األول اإلنسان حياة على الضوء يلقيان فهما

 وروابط عالقات من األخرى المجتمعات من وغيرها المجتمعات هذه بين كان ما على وداللتها سائدة كانت التي أو

 . تاريخية

 

 

 :والنميات المسكوكات علم

, والخلفاء واألمراء الملوك حكم تاريخ بينت النقد ضرب فتاريخ,  والحكام للملوك وصور كتابات من تحمله بما النقود مثل

 .عليها داللة ذات فكانت معينة تاريخية مناسبات في ضربت بعضها أن كما

 

 :الوثائق علم

 منها فاالستفادة, نسيجه منها يصوغ التي الخام المادة أو التاريخي الباحث عليه يعتمد الذي األصلي المصدر هي:  الوثيقة

 الذي والخط الوثيقة بها كتبت التي اللغة معرفة يتطلب وذلك,  صحتها من والتحقق,  الوثيقة قراءة على القدرة الفرد يستلزم

 . الكتابة في المستخدم واألسلوب العصر ذلك في المتبعة الكتابة وطريقة,  به كتبت

 :األختام

 . حديثا والشيفرة(, والدواوين السجالت)  الرسمية األوراق ختم في استخدمت التي

 

 :الخطوط

 من الوثيقة سالمة على الحكم في تفيد ومميزاتها وتطورها العصور من عصر في المستخدمة المختلفة الخطوط دراسة ان

 . االول المقام في التاريخي الباحث يهم وهذا,  عدمه

 :اللغة

 فمثال,  التاريخ بهذا ارتبطت التي الدولة أو تاريخه يدرس الذي العصر في سائدة كانت التي باللغة لإللمام المؤرخ يحتاج

 باللغة يلم أن عليه القديم العراق تاريخ عن يكتب من وكذلك. التركية باللغة يلم أن عليه العثماني التاريخ في الباحث

 . الفارسية

  . اختالفاتها على الموصلة بالعلوم اإللمام إلى التاريخ في الباحث يحتاج إذن



 

 



 

 



 

 



 كبير دور لها كان التي والطبيعية الجغرافية المقومات من مجموعة العربي الوطن في توفرت

الكبير العربي الوطن ربوع في استقرت التي  اإلنسانية الحضارات من العديد ازدهار في  هذه 

 والعلوم واآلداب الفنون في برعت حيث والتقدم الرقي من كبيرة درجة بغلت الحضارات

حضارات عدة وتشمل والتجارة والصناعة الزراعة مجاالت في وتقدمت  : 

القديمة المصرية الحضارة -1 1 

الرافدين بالد حضارة -2  

الشام بالد حضارة -3  

العربية الجزيرة شبة حضارة -4  

  -4اليمن بالد حضارة -أ

5دلمون حضارة -ب  

 

 

 

 تاريخ .. وحضارة مصر

تاريخ مصر هو تاريخ الحضارة اإلنسانية حيث أبدع اإلنسان المصرى وقدم حضارة عريقة سبقت 

حضارة رائدة فى ابتكاراتها وعمائرها وفنونها حيث أذهلت العالم والعلماء بفكرها  حضارات شعوب العالم ..

  .بصماتها ووجدانه عقله فى وتركت المصرى اإلنسان معها تفاعل الحلقات متصلة حضارة فهى وعلمها

ليفية ، لقد كانت مصر أول دولة فى العالم القديم عرفت مبادئ الكتابة وابتدعت الحروف والعالمات الهيروغ

وكان المصريون القدماء حريصين على تدوين وتسجيل تاريخهم واألحداث التى صنعوها وعاشوها ، وبهذه 

الخطوة الحضارية العظيمة انتقلت مصر من عصور ما قبل التاريخ وأصبحت أول دولة فى العالم لها تاريخ 

  .اإلنسانية للحضارات أما المعايير بكافة اعتبرت ولذلك ثابتة نظم ولها ، مكتوب

إن لمصر دورها الحضارى والتاريخى والدينى حيث كانت المكان الذى احتضن األنبياء . واألرض التى سارت 

خطوات األنبياء والرسل عليها .. فجاء إليها أبو األنبياء إبراهيم عليه السالم وتزوج منها السيدة هاجر .. وجاء 

بعه إليها أبوه يعقوب .. ودار أعظم حوار بين هللا عز وجل وبين إليها يوسف عليه السالم وأصبح فيها وزيرا وت

 .أرضها على السالم عليه موسى

وإلى مصر لجأت العائلة المقدسة السيدة مريم العذراء والسيد المسيح طفالا ويوسف النجار وقاموا برحلة 

الملجأ الحصين الذى شاءت  تاريخية مباركة فى أرضها .. وقد اختار هللا سبحانه وتعالى مصر بالذات لتكون

  .السماوية األديان وملتقى الدوام على واألمان السالم واحة يكون أن السماء

لقد تتابعت على أرض مصر حضارات متعددة فكانت مصر مهداا للحضارة الفرعونية ، وحاضنة للحضارة 

لقد اتسم شعب مصر على طول  اإلغريقية والرومانية ومنارة للحضارة القبطية ، وحامية للحضارة اإلسالمية.

 00التاريخ بالحب والتسامح والود والكرم الذى تميز به هذا الشعب حيث امتزج أبناء مصر فى نسيج واحد متين

ا  وهكذا   . الزمان آخر إلى ومصريين األديان قبل مصريين مصر شعب يكون دائما

 والً : العصر الفرعونى

 (م.ق 2475 - 2980) القديمة الدولة عصر

تطورت الحضارة المصرية وتبلورت مبادئ الحكومة المركزية ، وشهد عصر هذه الدولة نهضة شاملة فى 

شتى نواحى الحياة، حيث توصل المصريون القدماء إلى الكتابة الهيروغليفية أى )النقش المقدس( ، واهتم 



مصر عصراا مجيداا فى  الملوك بتأمين حدود البالد ونشطت حركة التجارة بين مصر والسودان . واستقبلت

تاريخها عرف باسم عصر بناة األهرامات ، ومع تطور الزراعة والصناعة استخدم المصريون أول أسطول 

نهرى لنقل منتجاتهم . وبلغت المالحة البحرية شأنا عظيما وأصبحت حرفة منظمة كغيرها من الحرف الراسخة 

  .القديمة مصر بها اشتهرت التى

  (م.ق 1580 -2160) الوسطي الدولة عصر

اهتم ملوك الدولة الوسطى بالمشروعات األكثر نفعا للشعب فازدهرت الزراعة وتطورت المصنوعات اليدوية ، 

ا انتشر فى األقصر والفيوم وعين شمس . كذلك ازدهر الفن  ا رائعا وأنتج الفنانون المصريون والمهندسون تراثا

  .لمصر واحتاللهم الهكسوس غزو شهد لةالدو هذه حكم نهاية ولكن العصر هذا فى واألدب

 (م.ق1150 - 1580) الحديثة الدولة عصر

بعد أن تم للملك أحمس األول القضاء على الهكسوس وطردهم خارج حدود مصر الشرقية عاد األمن 

واالستقرار إلى ربوع البالد . وبدأت مصر عهداا جديداا هو عهد الدولة الحديثة ، وأدركت مصر أهمية القوة 

ا إلى  العسكرية لحماية البالد ، فتم إنشاء جيش قوى لتكوين إمبراطورية عظيمة امتدت من نهر الفرات شرقا

ا. وأصبحت مصر قوة عظمى ، وصارت بذلك إمبراطورية عظيمة مترامية  الشالل الرابع على نهر النيل جنوبا

لثانية عشرة شهرة عالمية فى ميادين األطراف وأقدم إمبراطورية فى التاريخ. لقد حاز ملوك وملكات األسرة ا

السياسة والحرب والثقافة والحضارة والدين .. "أحمس" بطل التحرير .. "امنحوتب األول" العادل الذى أصدر 

قانونا بمنع السخرة وبوضع المعايير العادلة لألجور والحوافز .. "تحتمس األول" المحارب الذى وسع الحدود 

التعليم وتوسع فى فتح المناجم وصناعة التعدين .. و"تحتمس الثالث" االمبراطور  المصرية شماال وجنوبا ونشر

صاحب العبقرية العسكرية الفذة وأول فاتح عظيم فى تاريخ العالم .. و"تحتمس الرابع" الدبلوماسى الذى كان 

القديم والذى فتح  أول من اهتم بتدوين وتسجيل المعاهدات الدولية.. و"امنحوتب الثالث" أغنى ملك فى العالم

المدارس "بيوت الحياة" لنشر التعليم والفنون التشكيلية والتطبيقية .. و"اخناتون" أول الموحدين وأول ملك فى 

تاريخ االنسانية نادى بوحدانية هللا خالق كل شئ وأنشأ عاصمة جديدة للبالد وأسماها اخيتاتون .. و"توت عنخ 

  .المعاصر مالعال فى كبيرة شهرة حاز الذى" آمون

ومن أشهر ملكات هذه األسرة على سبيل المثال الملكة " اياح حتب" زوجة الملك "سقنن رع" ، والملكة " 

أحمس نفرتارى " زوجة أحمس األول ، والملكة "تى" بنت الشعب وزوجة امنحوتب الثالث وأم اخناتون ، 

التى حكمت مصر قرابة عشرين عاما . والملكة "نفرتيتى" زوجة "اخناتون" والملكة العظيمة "حتشبسوت" 

وبلغت مصر فى عهدها أعلى قمة فى الحضارة والعمارة والتجارة الدولية حيث أرسلت البعثة البحرية التجارية 

والعلمية الى بالد بونت كذلك شيدت واحدا من أعظم اآلثار المعمارية وأكثرها روعة وفخامة وهو معبد "الدير 

ى للنيل فى مواجهة األقصر وهو معبد فريد فى تصميمه وليس له مثيل بين معابد البحرى" على الشاطئ الغرب

  .كلها القديم العالم

ق.م ثم الفرس  670الحتالل كل من اآلشوريين عام  28حتى األسرة  21وتعرضت مصر منذ حكم األسرة 

 .مصر األكبر اإلسكندر ودخول 30 األسرة مع الفراعنة حكم انتهى حتى

  : الفرعونية الحضارة فنون

  العمارة *

برع المصريون فى فن العمارة وآثارهم الخالدة خير شاهد على ذلك ففى الدولة القديمة شيدت المصاطب 

واألهرامات وهى تمثل العمائر الجنائزية ، وأول هرم بنى هو هرم زوسر ، ثم هرم ميدوم ، إال أن أشهرها 

ا أهرامات الجيزة الثالث وتمثال أبو اله ول وشيدت فى عهد األسرة الرابعة وبلغ عدد األهرامات التى بنيت جميعا

ا  97 للفراعنة مثوى لتكون   .هرما

بمنطقة الفيوم بأعمال الرى  12ثم بدأ انتشار المعابد الجنائزية فى عصر الدولة الوسطى واهتم ملوك األسرة الـ 

قصر التيه" كما سماه اإلغريق والذى شيده فيها ، وأشهر معابد أنشأها ملوك هذه األسرة معبد الالبرانت أو "



  . الشرقية مصر حدود على واألسوار والحصون القالع شيد كما هوارة فى" الثالث أمنمحات"  الملك

ويعتبر عصر الدولة الحديثة من أعظم الفترات التي شهدت نهضة في أساليب العمارة والصور الجدارية 

حوائط بعض المعابد الضخمة المتنوعة التصميمات كالكرنك واألقصر والحرف والفنون الدقيقة التى تظهر على 

  .سمبل وأبو

ويعتبر عهد تحتمس األول نقطة تحول فى بقاء الهرم ليكون مقبرة ، إلي جانب نحت مقابر مختفية فى باطن 

برة الملك الجبل فى البر الغربى باألقصر تتسم بالغنى والجمال فى أثاثها الجنائزى ويظهر ذلك بوضوح فى مق

 . "آمون عنخ توت"

إلى استخدام الحفر الغائر والبارز بروزاا بسيطاا حتى  -للحفاظ على نقوش الحوائط  -وقد عمد فنانو هذه الدولة 

ال تتعرض للضياع أو التشويه ، وآخر ما اكتشف من مقابر وادى الملوك مقبرة أبناء رمسيس الثانى التى تعد 

  .مومياء 15 على وتحتوى مساحة أكبرها من

أما المسالت الفرعونية فقد كانت تقام فى ازدواج أمام مداخل المعابد وهى منحوتة من الجرانيت ، ومن أجمل 

أمثلة عمائر عصر االمبراطورية المصرية القديمة معابد آمون وخوفو والكرنك واألقصر والرمسيوم 

 . الصغير سمبل وأبو الكبير سمبل أبو مثل الصخر فى المنحوتة والمعابد الشرقى بالبر وحتشبسوت

وظهرت اتجاهات جديدة فى فنون العمارة والفنون التشكيلية والتطبيقية برزت بصورة واضحة فى فن نحت 

  .الجدارية والنقوش المعابد أعمدة وزخرفة والصغيرة الضخمة التماثيل

  األدب *

ا فيما تركه المصريون من آثار ، ولن ينسى تؤكد آثار المصريين براعتهم فى الكتابة واألدب ويظهر ذلك واضح ا

التاريخ فضل المصريين على اإلنسانية فى اختراع الكتابة التى سماها االغريق "بالخط الهيروغليفى" وتتكون 

ا واستخدم المصريون القدماء المداد األسود أو األحمر فى الكتابة على أوراق 24األبجدية الهيروغليفية من  حرفا

  .البردى

المصريون فى األدب الدينى الذى تناول العقائد الدينية ونظرياتهم عن الحياة األخرى وأسرار الكون  وبرع

واألساطير المختلفة لآللهة والصلوات واألناشيد ومن أقدم أمثلة األدب الدينى "نصوص األهرامات" و "كتاب 

 ."الموتى

تكون الكلمة أداة توصيل للحكمة وآداب كما برع األديب المصرى القديم فى كتابة القصص وحرص على أن 

السلوك وظل المصريون حريصين على رواية تراثهم من الحكم واألمثال وعلى ترديدها بأعيادهم واحتفاالتهم 

  .وتقاليدهم

وبذلك كان المصريون من أحرص شعوب العالم على تسجيل وتدوين تاريخهم واألحداث التى تعرضوا لها فى 

عديد من األدباء والحكماء والمثقفين المصريين الذين تركوا لنا أعماال تدل على مدى رقي حياتهم ومن ثم ظهر ال

  .مصر فى والثقافة الفكر

  الموسيقي *

أحب المصرى القديم الموسيقى والغناء ، ومن ثم أقبل عليها واستخدمها فى تربية النشء وفى االحتفاالت العامة 

  . الموتى ودفن الصلوات فى استخدموها كما ، الجيش فى وخاصة والخاصة

 

وقد عرف المصريون فى عصر الدولة القديمة آالت النفخ والوتريات مثل "الهارب" )اسمها الفرعونى تيبوتى( 

وابتدعوا أنماطا وأشكاال من اآلالت التى تؤدى اإليقاعات والنغمات المختلفة وقاموا بتطويرها عبر مراحل 

  .القديم تاريخهم



  ينالتزي *

عرف قدماء المصريين التجمل بالحلى التى تميزت بالدقة الفنية العالية وجمال التشكيل إلي جانب استخدام 

العناصر الزخرفية من الطبيعة مثل نبات البردى والنخيل وزهر اللوتس كما استخدموا األحجار الكريمة ، 

األساور والعقود والخواتم والقالئد وحرصت المرأة بصفة خاصة على االهتمام بزينتها واستخدمت الكحل و

  .والحنة

 

واختلفت المالبس فى مصر الفرعونية من طبقة إلى أخرى ، إذ كانت تصنع من الكتان الناعم أو من األقمشة 

  الحريرية المستوردة من بالد سوريا القديمة ، كما كانت المالبس تتنوع باختالف المناسبات

فتح الرومان مصرعام 30 ق.م وأصبحت إحدى والياتها أثمن ممتلكات اإلمبراطورية الرومانية لموقعها 
الجغرافى الفريد وخصوبة أرضها ذات اإلنتاج الوفير ونهضتها العمرانية والثقافية والحضارية وازدهرت 

 . الزراعة فى العصر الرومانى

 

اشتهرت صناعة الزجاج التي تعد من أرقى الصناعات المصرية حتى أنه يرجع إلى مصر ابتكار فن تشكيل 
الزجاج بالنفخ، واحتكرت مصر صناعة الورق ، كما اشتهرت بصناعة العطور وأدوات الزينة والمنسوجات 

 . الكتانية الرفيعة

 

من هنا أصبحت العاصمة المصرية “اإلسكندرية” أكبر مركز تجارى وصناعى فى شرق البحر المتوسط وثانى 
مدن اإلمبراطورية الرومانية كما استمرت جامعة اإلسكندرية فى عهد الرومان مركزاا للبحث العلمى ومقراا 

 . للعلماء من شتى أنحاء العالم

 

 رابعاً : العصر القبطى

م 65دخلت المسيحية مصر في منتصف القرن األول الميالدي ومع دخول القديس مرقس األسكندرية عام 

  .مصر في قبطية كنيسة اول تأسست

 

أواخر القرن الثالث الميالدي االضطهاد علي يد االمبراطور دقلديانوس وقد أطلق علي  وقد القي المسيحيون في

هذه الفترة عصر الشهداء لكثرة من استشهد فيها من االقباط . واتخذ القبط من السنة التي اعتلي فيها دقلديانوس 

الزهد بين المسيحيين والتي م( بداية للتقويم القبطي ، ومن أبرز مظاهر هذا العصر انتشار نزعة 284العرش )

  .مصر أنحاء جميع في األديرة من العديد وانشاء الرهبنة قيام عنها نتج

 

  مصر في القبطية الحضارة مظاهر

نهضت العمارة القبطية بروح الفن الفرعونى القديم وأكملت حلقة من حلقات الفن المتصلة منذ الحضارة 

بمصر ، وتعد الكنائس التى شيدت فى القرن الخامس الميالدى  الفرعونية والحضارة اليونانية والرومانية

ا    . القبطى والفن للعمارة نموذجا

 

وكان التصوير السائد فى العصر القبطى امتداداا للطريقة التى تواترت من العصور السابقة فى مصر وهى 

 .الجبس من بطبقة المغطاة الحوائط على الفرسك االكاسيد بألوان التصوير



 

عرف المصريون القدماء الموسيقى نشأ فى العصر القبطى فى مصر فن موسيقى كنسى يساير النزعة وكما 

ا تحمل اسماء  الفنية الموسيقية لالنغام المصرية القديمة وما زالت االلحان التى تعزف فى الكنيسة القبطية حاليا

  .فرعونية مثل اللحن السنجارى وكذلك اللحن االتريبى

 دينحضارة بالد الراف

 

تاريخ بالد الرافدين تعرض لتزوير من قبل بعض المختلفين الذين ال يفهمون معنى العدل واالنصاف ويضنون 

ان القراء يصدقون اكاذيبهم ، ولكن عليهم ان يعلموا ان االخوة القراء هم نخبة المثقفة وال يصدقون االكاذيب 

ولكن من االخوة الباحثيين في التاريخ ان ينشروا الذي يصدر من قبل ما يسمى باللصوص التاريخ وتزويرها ، 

 .ابحاثهم التاريخية من جديد لكشف االكاذيب هؤالء المفلسون الذين يفتقرون الى علم التاريخ واالدب العراق

 ..الرافدين بالد تاريخ باختصار ولكم

 

 

 

بالد ما بين النهرين( بالد ما بين  ، بمعنى*"ميسوپوتاميا*" :بالد ما بين النهرين أو بالد الرافدين )باإلغريقية

ا في العراق ما  .النهرين تقع في جنوب غرب آسيا كانت من أولى المراكز الحضارية في العالم. وهي تقع حاليا

بين نهري دجلة والفرات. واشهر حضاراتها هي سومر واكاد وبابل وأشور وكلدان في العراق . ومع ازدهار 

ين وفي اوقات متزامنه ومتعاقبة سيطرت على أجزاء من إيران وتحديدا الحضارات في بالد ما بين النهر

حضارة عيالم )حاليا محافظة خوزستان المعروفة باسم عرب ستان( وايضا امتدت إلى سوريا في عهد نبوخذ 

وبعد ممات نبوخذ نصر مرت حضارة ما بين النهرين في عهد االنحطاط بينما نشأت قوى حضاره  .نصر

ا معروفة باسم المدائن( جنوب )الل بابل وما بعد بابل على يد قورش وأصبحت قطيسفون الفرس فتم احت حاليا

شرق بغداد عاصمه للفرس حتى جاء الفتح اإلسالمي على يد عمر بن الخطاب. ومع مرور السنين تحت راية 

 .عباسية للخالفة عاصمة بغداد أصبحت اإلسالم

 

 

 عصر حجري حديث

ري من الدوافع التي ساعدت على تشكيل الحضارة األولى في بالد الرافدين على يد كانت الحاجة للدفاع و ال

ق.م. ظهرت المستوطنات  6000سكان ما بين النهرين القدماء فقاموا بتسوير مدنهم و مد القنوات. بعد سنة 

ا في األلفية الرابعة ق.م . و أقدم هذه المستوطنات البشرية هناك أوروك و ت ل حلف في سوريا التي أصبحت مدنا

حيث أقيم بها معابد من الطوب الطيني و كانت مزينة بمشغوالت معدنية و أحجار و اخترعت بها الكتابة 

المسمارية. و كان السومريون مسئولين عن الثقافة األولى هناك من ثم انتشرت شماالا ألعالي الفرات و أهم 

يعود إلى ديانة االيزيدية حاليا في العراق و كيش و  لربما هذاizd المدن السومرية التي نشأت وقتها آيزيدي

ق.م. استولى األكاديون و هم من الشعوب السامية كانوا يعيشون وسط  2330الرسا و أور و آداب. و في سنة 

ق.م.( قد أسس مملكة أكاد و حلت  2279 –ق.م.  2335بالد ما بين النهربن وكان ملكهم سرجون األول )

ق.م. و هم قبائل من  2218السومرية. و ظل حكم األكاديين حتى أسقطه الجوتيون عام اللغة األكادية محل 



 .النهرين بين ما بالد معظم حكم و أور لمدينة الثالث العهد ظهر فترة بعد و.  الشرقية التالل

 

اا حتى ق.م. و سيطروا على معظم المدن القديمة و لم يطوروا شيئ 2000ثم جاء العيالميون و دمروا أور سنة 

جاء حمورابي من بابل و وحد الدولة لسنوات قليلة في أواخر حكمه. لكن أسرة عمورية تولت السلطة في آشور 

بالشمال. تمكن الحثيون القادمون من تركيا من إسقاط دولة البابليين ليعقبهم فورا الكوشيون لمدة أربعة قرون. 

ليهم غالبا اسم حوريون أو الحوريانيون ( القادمون من بعدها استولى عليها الميتانيون ) شعب السامي يطلق ع

ق.م. انتشروا بأعداد  1700القوقاز وكان يطلق عليهم وظلوا ببالد ما بين النهرين لعدة قرون. لكنهم بعد سنة 

كبيرة عبر الشمال في كل األناضول. وظهرت دولة آشور في شمال بالد ما بين النهرين والممالك الشمالية 

ق.م. و وصلوا البحر األبيض عام  1225وهزم اآلشوريون الميتانيين و استولوا علي مدينة بابل عام  الشرقية ،

 .م.ق 1100

 

 حضارة سومر

 

 

سومر دولة قديمة ب بالد الرافدين وقد عرف تاريخها من شذرات األلواح الطينينة المدونة باللغة المسمارية. 

. في فترة ظهور الحيثيون لكن كان بداية السومريين في األلفية وظهر اسم سمر في بداية األلفية الثالثة ق.م

السادسة ق.م. حيث تشكلوا من مجموعة قبائل لتركمانية األصل و حيث إستقر شعب العبيديون بجنوب العراق 

وكونوا المدن السومرية الرئيسية كأور ونيبور والرسا ولجاش وكوالب وكيش وإيزين وإريدو وأدب. واختلط 

وكانت  .ق.م3250ون بأهل الشام والجزيرة العربية عن طريق الهجرة أو شن غارات عليهم. وبعد عام العبيدي

 2000وظلت الكتابة السومرية  .(خاصة بهم وابتكروا الكتابة علي مخطوطات ألواح الطين )انظر مسمارية

 .وقتها األوسط الشرق دول بين اإلتصاالت لغة, عام

 

رة السومرية نمت الدولة وتطورن في الفنون والعمارة والعلوم. ويعتبر الحاكم وخالل القرون التي تلت الهج

ق.م. وبعده ظهر 1800ملك مدينة كش أول من وحد بالد سومر منذ عام  (Etana) السومري الملك إيتانا

 )ميسكياجاشر( ملك مدينة أوروك )وركاء( جنوب مدينة كش, وقام بالسيطرة علي منطقة تمتد من ساحل سوريا

ق.م. واستولى على مدينة  2750على البحر األبيض المتوسط حتي جبال زاجروس. وخلفه ابنه إنمركار عام 

ملك دولة إتانا  Enmebaragesi ق.م. قام إنمبارجاسي 2700أراتا بشمال شرق بالد الرافدين. وفي عام 

إلله إنليل بمدينة نيبور التي وأقام معبدا ل .Elam بكش, بالسيطرة علي بالد سومر. وانتصر علي دولة عيالم

ق.م. إنتهى حكم إتانا بكش بعد سقوطه علي يد  2670أصبحت المركز الديني والحضاري لسومر. وفي سنة 

ميزنباد ملك مدينة أور التي جعلها عاصمة بالد سومر. لكن بعد موته بسطت مدينة أرك نفوذها السياسي عليها 

 .جلجامش ملحمة الشهيرة، الملحمة حوله دارت الذي .(م.ق 2650–. م.ق 2700) جلجاماش بواسطة

 

 2500 –ق.م.  2525ق.م. قامت اإلمبراطورية السومرية بقيادة لوجاللمند وبمدينة أدب ) 25وقبل القرن 

ق.م.(. و كانت تمتد من جبال طوروس حتي جبال زاجروس ومن الخليج العربي وحتي البحر األبيض 

ق.م. وحتى إجتاحها الملك السامي سارجون  23بات داخلية حتى القرن المتوسط. وعاشت سومر فترة إضطرا

ق.م.( وأسس عاصمة جديدة سماها آجاد بأقصى شمال بالد سومر. وكانت أيامه  2279–ق.م.  2335األول )



أقوى وأغنى مدينة في العالم وقتها. واندمج الغزاة وأهل شمال يالد سومر وانصهروا مكونين شعب آكاد. 

ق عليها بالد سومر وآكاد. واستمر الحكم اآلكادي حوالي قرن. وكان عهد األكاديين قد إستغرق وأصبح يطل

ق.م.( نزح الثوار الجوتيين من جبال  2218–ق.م.  3355قرنا. أثناء حكم حفيد سارجون الملك نارامسين )

م. وحصلت سومر زاجروس واستولوا علي مدينة آكاد وبقية سومر. لكن السومريين بعد عدة أجيال طردوه

ق.م.(. وأعقبه أحد قواده  2112 -ق.م. 2120حكم من )علي إستقاللها علي يد ملك مدينة أوروك يوتوهيجال 

ق.م.(. وكان قائدا عسكريا  2047-ق.م. 2095نامو بالعهد الثالث بمدينة أور. وخلفه إبنه شلجي ) -أور

وفتح المدارس والجامعات.  .ورابي بثالثة قرونومصلحا إجتماعيا كأبيه وأديبا. ووضع قانونا قبل قانون حم

وفي بداية األلفية الثالثة ق.م. جاء العالميون من وسط سوريا غربي بالد سومر وأكاد. وإستولوا على أهم 

مدنها, كإيزين وسيركا وأور واسروا حاكمها وسيطروا بشكل كامل مكونيين حضارة امتدت حتى جاء حمورابي 

ق.م. وأصبح الحاكم الوحيد لبالد سومر وأكاد بعدما ضمهمها لبابل  1763الميين عام ملك بابل وتغلب على الع

لتظهر الحضارة البابلية. والحضارة السومرية خلفت آالف األلواح المسمارية باللغة األكادية. ومنذ أوائل االلف 

النتقال من القرى الزراعية ا ( الخامس ق.م.، شهد ما بين النهرين السهل الرسوبي في العراق ) دلتا الرافدين

إلى حياة المدن. ففي هذا السهل قامت المدن االولى مثل أريدو و أور والوركاء)وركا(. وفي هذه المدن كانت 

بدايات التخطيط للسيطرة على الفيضانات، وانشاء السدود وحفر القنوات والجداول. وفي هذا السهل كانت فيه 

. مما جعل السومريون هم بناة أقدم حضارة في التاريخ. و في حدود شبكة القنوات معجزة من معجزات الري

ق. م. ابتكر السومريون الكتابة ونشروها في عدة بلدان شرق أوسطية. وقامت في بالد سومر أولى  3200سنة 

 المدارس في التاريخ. بشار عطا /جامعة بغداد/قسم االثار

 

  اآلنة الحضارة لرحما من السومرية الحضارة ولدت Anau التركمنستانية

سنة قبل الميالد حسب الكالم العلماء االثار الذين اكتشفوا في  3500الن هذه الحضارة كانت قائمة قبل

ا إلى العصر الحضارة آنو في وسط آسيا آي توركمانستان  الحفريات على بعض القطع األثرية التي ترجع اساسا

* يقول مؤلف الكتاب ان العلماء  204وفي الصفحة باللغة النرويجية  mennesket kommer وفي الكتاب

االثار برهنوا بعد الدراسة على القطع االثرية المكتشفة ... ان التوركمانستانيين كانوا ينسجون المالبس اي كانوا 

ماهرين في نسج االقمشة هم اول من كانوا يجيدون فن الحياكك وهذا الفن اكتشف من قبل النساء ألن النساء 

عملون بشعر رؤوسهم انواع من ذيول كذيل الحصان او ذيول صغيرة كذيل القط وبعدها فكرت النساء كانوا ي

بأمكان نسج صوف الذي يأخذ من المواشي وباالضافة إلى الحياكة والنسيج كان اصحاب الحضارة آنو يربون 

والنشاب ومن الممكن ورثوا الجمال والمواشي وكانوا يهتمون بالفروسية والفن القتال هم اول من صنعوا القوس 

صناعة االسلحة من اسالفهم كرماح والقوس والنشاب وحتى الرجال اخذوا ينسجون الفرش لفرش منازلهم 

وكانوا ايضا يصنعون الخيم والنساء كانوا ماهرات في الحياكة االلبسة ، وكانت موسيقى جزء مهم من الحضارة 

وس الدينية...اما العالقة بين الحضارة آنو والحضارة السومرية هي انو... الناي والقيثارة كانت تستخدم في الطق

عالقة وثيقة جدا من ناحية األسماء والثقافة واالصول والفن ، يوجد مصادر تاريخية كثيرة تثبت ان السومريون 

ق من سنة قبل الميالد المسيح بعد ان سلكوا الطري3100هم من االسيا الوسطى انهم وصلوا إلى بالد النهرين 

شمال إلى ان وصلوا إلى الجنوب انهم لم يجيدوا لغة اهل الرافدين من الجنس السامي ، هؤالء جمعوا كل 

الثقافات اهل الرافدين ثم صنعوا نواة الحضارة السومرية والتي ال زالت تفتخر بها كل العالم بالرغم من وجود 

ان الحضارة سومر تعتبر اول شرارة  حضارات قبل سومر كحضارة آنو وحضارة حلف وحضارة حاصونة اال

النور ألنقاد االنسان من الظلمات إلى النور، ألن الحضارة السومرية هي اولى حضارة اكتشفت الكتابة ثم 

اهتمت بالطب والعلم الفضاء والهندسة وبناء المعابد .. الزقورات... وبناء المدن والسكن وبناء السدود او 

 ... الزراعية االراضي غرق ولمنع المدن تدمير من اناتالفياض لمنع الترابية الستائر

 

 



عندما نقول ان الحضارة السومرية هي الحضارة التي لها عالقة وثيقة بالنسل التركماني نقولها بأثباتات العلمية 

 ....القارىء امام الحقائق نضع المهني وبشكل الملموسة

 

 

ب واحٍد بعينه بل ساهمت بها كثيٌر من الشعوب واألقوام لكننا لم تكن الحضارة في يوٍم من األيام نتاج عمٍل لشع

نستطيع القول، أن بعد التراكم الثقافي لدى عدة شعوب أتى من يفجرها بشكٍل مكّمل فاستطاع بذلك أن يكسب 

 لقب صانعه

 

 

تي تسمى )اورال اصول اللغة السومرية وقواعدها اشبه ما تكون من دون لغات العالم إلى لغة االقوام التورانية ال

آلطاي( وهم المغول والترك والمجر والفنلنديين وقد تنبه بهذا الول مرة العالمه ابن خلدون وذكر في كتابه 

المقدمة( بان الفنلنديين هم من االتراك.قواعد اللغة السومرية شبيهة بقواعد اللغة التركية بدليل انها من اللغات )

ملك وادوات االضافة وحروف الجر واالداة الدالة على الفاعل عندما يكون االلتصا قية فتلصق باالسم ضمائر الت

الفعل متعديا مما يتسبب في ظهور تغييرات صوتية نتيجة لهذا االلتصاق بعكس اللغة العربية التي تاتي حروف 

راا او سطرين الجر دائما قبل الكلمة ثم ان اللغتين متشابهة من ناحية التركيب فتكتب جملة طويلة ربما تكون سط

( كلمه 600( كلمه وقال بعضهم )200وال تجد الفاعل اال في نهاية الجملة اضافة إلى هذا وجود أكثر من )

 سومرية في اللغة التركية اوباالحرى تشابه الكلمات في اللغتين السومريه والتركيه

 

 

ل السباب خاصة هو تشابه * السومريون يذكروننا بالمنغو19يقول الكتاب تاريخ عالم التمريض في صفحة 

الجماجم السومرية طبق االصل مع الجماجم المنغولية التوركمانية....اما الكتاب اين متى حدث يقول في صفحة 

ان السومريون لم يفهموا لغة اهل الرافدين من تل العبيد النهم جاءوا إلى بالد الرافدين من االسيا الوسطى  21

ن االصلي للتوركمان هي االسيا الوسطى ويذكر التاريخ ان قار داغ او جبل الداخلية...كما نعلم جميعا الموط

الثلج او جبل آق داغ او بوز اتا داغ هو اسم لنفس الجبل.. اسم لجبل واحد التي تقع في قرغزستان محاذية 

ي لصين هذا الجبل معروف في تاريخ الحروب بين تورك وصين في العصور الغابرة هذا الجبل الشامخ والقو

حمى النسل التوركي من الهجمات الصينية بعدالهزيمة التورك وانهيار قواتهم امام الصينيين ...ظهر اسم الذئب 

األغبرالذي اصبح دليال لبقايا القوات التوركية وسلك الذئب الطريق الذي يعبر هذا الجبل الضخم مغطى بالثلج 

ن تورك وصين.. من هذا الجبل ...بوز آتا داغ... طول فصول السنة االربعة اصبح هذا الجبل الحد الفاصل بي

اسالف التورك والسومر ..ان اصل تسمية )سومر( متاتية من )سيوم( التركية بمعنى )الحب( و)يير( بمعنى 

لتصبح )ارض الحب( لشدة تعلق السومريين باالرض وحبهم للحياة واالبداع المستمر لتعرف مع  ()االرض

 وار وصعوبة التلفظتقادم االزمنة واختالف االد

 

 

وهناك تشابها كبيرا بين اللغة السومرية واللغة التركية وخاصة التركمانية سواء من ناحية القواعد اللغوية او 

وجود كلمات مشتركة مشتقة تنتمي إلى نفس المصدر، كما الننسى هنا ايضا اتفاق العلماء والمؤرخين على ان 

العالقة لها باللغات السامية او االرية وانتمائها جملة وتفصيال إلى العائلة اللغوية اللغة السومرية لغة )التصاقية( 

 التي تنتمي اليها اللغة التركية

 



 

( مفردة. منها 350التشابه الموجود في مفردات اللغة السومرية واللغة التركمانية وبشكل اليعقل لتصل اليوم )

 :ومنها التوركية مناطقهم أسماء معهم وجلبوا المثال سبيل على

 

ار  -اغر بمعنى)ثقيل( ار -اي بمعنى)القمر( اكر -ننا بمعنى)االم( اي -بلطه بمعنى )القامة او الطبر( انا -بالطه

اج بمعنى)افتح(  -قوش بمعنى)الطير( اش -ايب بمعنى)الحبل( كش -بار بمعنى)الثمر( ايب -بمعنى)الرجل( بار

 ... . (لشجرةا)بمعنى اغاج -اكاش( هذا)بمعنى بو -بي

 

كلمة ياشماغ هي كلمة السومرية وتوركية في آن واحد وتعني الحياة والعيش ، كلمة ياش تعني العمر وكلمة 

ياشلى تعني المسن والزال عندالعالم التوركي عندما يصبح الشباب في سن البلوغ يضعون ياشماغ على 

شرف كعقال عند العرب عامة و التوركمان رؤوسهم كونهم اصبحوا رجال وياشماغ رمز من رموز الرجولة وال

 العراق خاصة

 

فان لبس اليشماغ كان له شان عظيم في ذلك الزمان حيث جمع البسه بين السلطة الدينية والدنيوية وخضع له 

 ق.م 2014-2122الجميع وصار لباسا لالمراء وكبار الكهنة في العصر الذهبي السومري )

 

 االشوريون

ون هم قوم ساميون. استوطنوا القسم الشمالي من العراق وشرق سوريا منذ األلف الثالث اآلشوريون أو اآلثوري

ق.م.. وكان امراؤهم يتحينون الفرص لالستقالل بمدنهم عن حكم الدولة المسيطرة في جنوب العراق و هي 

طاع ملكهم أداد دولة البابليين. برزوا كقوة منافسة في الشرق القديم في بدايات االلف األول ق. م حين است

نيراري الثاني إخضاع األقاليـــم المجاورة ، وتحالف مع بابل ، وبه بدأت الفتوحات اآلشورية التي أسست 

صرح أعظم امبراطورية في تاريخ الشرق القديم . وابتداء من زمن حكم هذا الملك أرخ االشـوريون أخبـارهـم 

ي اعطاء تاريخ كل سنة يحكم فيها موظف كبير أو إبتداء من بالطريقـة المعروفـــة بـأســم "* اللمو "* ، وه

 : ملوكهم أشهر من.  العرش الملك اعتالء

 

  .م. ق 858-884:  الثاني ناصربال آشور

  .م. ق 681-705:  سنحاريب

  .م.ق 629-669: بانيبال آشور

 اصلهم

اختلط العموريين اآلشوريون األوائل كان االشوريون باألصل من العموريين الذين تبنو اللغة األكادية ومن ثم 

بالشعوب الجبلية الحيثيين والحوريين شمال العراق وبالكلدانيين اآلتيين من بابل واختلطوا باآلراميين )قبيلة 

 .الهندسي بالرسم االشوريون أشتهر( . والنبط األخالمو

 

 مملكة بابل

 

 



 بابل

 

بابل مدينة قديمة  -كان السومريون أقدم سكان بالد بابل.  - عاصمة المملكة البابلية إلمبراطوريتين بابليتين. -

قد ورد ذكرها في القرآن الكريم "* وما أنزل على الملكين ببابل  - .بأرض الرافدين،أي نهر دجلة والفرات

ا دينيًّا وتجاريا لبالد بابل.  -هاروت وماروت"*  ي بابل"* في اللغة األكادية تعن*"كلمة  -كانت المدينة مركزا

 .الرافدين وبالد النهرين بين ما بابل أرض ،"*بابلونيا"* منها أسماء بعدة األقدمون سماها قد -"*. اإلله باب"*

 

ق.م ، امتدت من 2100صارت بابل بعد سقوط سومر قاعدة إمبراطورية بابل ، وقد أنشأها حمورابي حوالي  -

ا ازدهرت فيها الحضارات البابلية  43حمورابي  وقد دام حكم -الخليج العربي جنوباا إلي نهر دجلة شماال.  عاما

 .العراقية للبالد الذهبي العصر عصره يعد حيث

 

حدائق بابل المعلقة التي تعد من  - .كانت تقع على ضفتي نهر الفرات بالقرب من مدينة الحلة الحالية في العراق

معبد  -البوابات بوابة عشتار الضخمة.  كان يوجد بها ثماني بوابات وكان أفخم هذه -عجائب الدنيا السبع. 

 .المدينة خارج الكبير،الواقعة الديني المهرجان بساحة األسوار داخل يوجد مردوك

 

 -اعتمد االقتصاد البابلي بصورة رئيسية على الزراعة فقد زرعوا األرض بالقمح والخضراوات والفواكه. -

تعلموا  -الطين واألحجار والعظام واألخشاب والمعادن. وصنعوا أشياء من  -وحفروا القنوات وربوا المواشي. 

 .الطين من اآلجر وصناعة المستنقعات تجفيف

 

انقسم المجتمع في بالد بابل ،خالل عصورها المختلفة إلى طبقات متعددة وهي طبقة األرستقراطية التي كانت  -

الطبقة العامة ؛وكانت تتألف  -ر. تضم عادة موظفي الحكومة والكهنة ومالك األراضي األثرياء وبعض التجا

كانوا يصنعون  -طبقة الرقيق التي شكلت أدنى طبقات المجتمع البابلي.  -من الحرفيين والكتبة والمزارعين. 

 كانوا يستخدمون الطين المشوي أو المجفف بالشمس لبناء بيوتهم -أكواخا من القصب والطين. 

 االكاديون

 

 

ق.م ، وفدوا على شكل قبائل  4000السامية التي استقرت في الرافدين حوالي األكاديون هم من أقدم االقوام 

رحل بدو من الجزيرة العربية إلى العراق وجنوب شرقي تركيا وشمال غربي إيران )األهواز( ويعتقد انهم من 

وا شماال إلى عاش األكاديون منذ القدم في الجزيرة العربية في منطقة الربع الخالي ثم هاجر .الساميين القدماء

ق.م( بقيادة زعيمهم سرجون  2350جنوب العراق وعاشوا مع السومريين.وآلت اليــهم السلطــة في نحو )

األكادي واستطاع سرجون األكادي احتالل بالد سومر وفرض سيادته على جميع مدن العراق وجعل مدينة أكد 

ين وعيالم وسوريا وفلسطين وأجزاء من ثم بسط نفوذه على بالد بابل وشمال بالد مابين النهر .عاصمته

األناضول وامتد إلى الخليج العربي، حتى دانت له كل المنطقة. وبذلك أسس أول امبراطورية معروفة في 

 .الطوفان بعد التاريخ



 

ا كبيراا بسبب توسع العالقات التجاريـة خاصة مع منطقة الخليج  ا اقتصاديا شهد العراق في عصرهم انتعاشا

ا انتظمت طرق القوافل وكان أهمها طريق مدينة أكاد العاصمة بوسط العراق الذي يصلها بمناجم العربي. كم

 .الحربية والمعدات األدوات صناعة في أهميته له النحاس وكان األناضول، بالد في النحاس

 

جيشا ق م ( واستطاع االستئثار بالسلطة وسرعان ما شكل  2350ظهر سرجون في مدينة كيش في نحو عام ) 

فتح به المدن المجاورة لكيش ، ولم يقف عند ذلك بل خاض معارك طاحنة ضد ) لو كال زاكيزى ( ملك أوروك 

ق م ( ووحد منطقة  2340حتى تغلب عليه وأخضع دويالت المدن السومرية األخرى وكان ذلك في نحو ) 

ار الشرق األوسط تحت حكمه الهالل الخصيب وأخضع األناضول و عيالم ومنطقة الخليج العربي فصارت أقط

ولم يعرف موقع هذه المدينة حتى اليوم  . في إمبراطورية شاسعة اإلطراف ، اتخذ مدينة أكد عاصمة لها

ا بالقرب من بابل وسبار بجوار مدينة المحمودية  بصورة أكيدة ولعلها تقع في المنطقة الوسطى من العراق حاليا

 . الحالية

 سرجون

ومعنى اسمه "* شرو كين "* الملك الصادق أو الشرعي أو الثابت وتخبرنا ق م (ف  2248 – 2340 )

النصوص عن نشأته، بأن والدته كانت من نساء المعبد، وأن والده غير معروف، ولما ولد وضعته والدته في 

 سلة ورمته في الفرات حيث عثر عليه بستاني ورباه فلما ترعرع وشب شملته اآللهة عشتار بعطفها وحبها ثم

تدرج في الوظائف حتى ارتقى إلى خدمة ملك كيش ) أور زبابا ( بل استولى أخيرا على العرش وبنا مدينة أكاد 

سنة جلب خاللها الرخاء للشعب واستتب االمان في  56وجمع حوله جيشاا واخضع غرب أسيا. حكم سرجون 

الطين مكتوبه بالخط المسماري كل مكان ونشر المعارف والعلوم والفنون والكتابة . وقد وجدت ألواح من 

وباللغة االكدية في كثير من المستعمرات البعيدة في األناضول وعيالم وفي زمنه ترقت الفنون الجميلة وفي 

المتحف العراقي رأس تمثال بالحجم الطبيعي من البرنز وجد في نينوى لعله يمثل سرجون نفسه وقد يمثل حفيده 

 (ق م  2284فنية واجملها وأدقها تعبيرا . وبعد وفاة سرجون في نحو عام )نرام سن ويعتبر من اثمن القطع ال

تبعه ولداه ريموش ثم مانشتوسو وقد بدل كل منهما قصارى جهده لالبقاء على كيان اإلمبراطورية الشاسعة حتى 

 تولى الحكم حفيده نرام سن

 

 نرام سن

 

لتي كانت تحت حكم جده سرجون وإخضاعها ق م ( استطاع نرام سن إعادة فتح األقطار ا 2223 – 2260 )

ثانية وأضاف اليها مقاطعات جبلية كمنطقة اللولوبيين في جبال زاكروس واخضع العيالميين وقد خلد نرام سن 

فتوحاته هذه في مسلة كبيرة من الحجر تمثله على رأس جيشه في منطقة جبلية وعره والمسلة اليوم من 

ها البعثة الفرنسية قبل أكثر من نصف قرن في سوسة عاصمة معروضات متحف اللوفر بباريس وجدت

العيالميين في إيران وقام نرام سن بإعمال عمرانية واسعة فنظم الحياة االجتماعية في البالد وسار على القوانين 

 37الموحدة التي نشرها جده سرجون وجعل اللغة االكدية لغة رسمية في جميع الهالل الخصيب. وبعد إن حكم 

 : ابنه بعده الحكم تولى ةسن

 

 شر كلي شرى

 



ق م ( بذل شر كلي شرى ما في وسعه للمحافظة على اإلمبراطورية الواسعة ولكن مساعيه  2198 – 2223 )

كانت دون جدوى إذ إن كثيرا من المقاطعات البعيدة انفصلت عن المركز وتحركت في زمنه وما بعده جموع 

وتيين كما إن السومريين كانوا يتحينون الفرص في الداخل لالستقالل من سكان الجبال الشرقية عرفوا بالك

 – 2198بمدنهم القديمة . وبعد وفاة شر كلي شرى توالى على الحكم بعده سنة ملوك ضعفاء حكموا من )

ق م ( انفصلت خالل حكمهم أكثر المقاطعات واستقلت بعض المدن السومرية مثل اوروك حتى ان ثبت  2195

في حيرة من أمره فيذكر انه أصبح من الصعب معرفة من كان ملكا منهم ومن لم يكن . واخيرا  الملوك كان

زحفت أقوام الكوتيين من المناطق الجبلية ونزحت نحو أواسط البالد وفتحت بالد أكاد وسومر وخربت المدن 

ق م ( بعد ان  2159)  فعم الخوف والذعر في البالد وكان في ذلك القضاء على المملكة االكدية في نحو عام

  . القرنيين زهاء حكمت

 

 حضارة بالد الشام

 حضارات سوريا

يعتبر اآلراميون أول الشعوب العربية القديمة التي هاجرت من الجزيرة العربية باتجاه سوريا وذلك حوالي 

ق.م. فانتشروا في أواسطها وشمالها وشرقها. وأسسوا عدة ممالك ومدن في كافة البالد السورية  2500

من أشهر ملوكها يارم ليم وتحديدا في سوريا الداخلية من أشهرها: يمحاض وكانت عاصمتها مدينة حلب و

وابنه حمورابي معاصر حمورابي ملك بابل، ومملكة آسين التي تأسست في بالد ما بين النهرين ) الجزيرة 

السوري( ومملكة آرام دمشق وعاصمتها دمشق . وكذلك كانت الدولة البابلية أمورية، أما مملكة ماري )قرب 

ق.م. أقوام أكادية سومرية وكانت  2500ها قبل عام البوكمال( على نهر الفرات في سوريا التي سكن

حضارتها تشبه حضارة السومريين. وأخذ األموريون حضارة السومريين واألكاديين. فازدهرت ماري ازدهاراً 

ـ  1750عظيماً وسيطرت على طرق المواصالت التي تصل الخليج العربي بسوريا واألناضول قرابة قرنين )

بعدما سيطر على جنوبي ما بين النهرين كله سار بجيشه نحو مملكة ماري  ( ق.م. لكن حمورابي1950

  .فأخضعها لحكمه

  ..أما حضارة األموريين في سوريا فهي حضارة تشبه حضارة البابليين في جميع وجوهها

 الكنعانيون

موضع ق.م. لكنهم استوطنوا سوريا الجنوبية، والختالف  2500هاجر الكنعانيون مع األموريين حوالي 

الشعبين تأثر األموريون بالحضارة السومرية التي انتشرت في كامل سوريا الداخلية وبالد مابين النهرين ـ 

  .وكذلك األكادية . وانتشر الكنعانيون على طول الساحل السوري

شمالي وأطلق اليونانيون اسم]] فينيقيا[[[ المشتق من فينيقيين أي األحمر األرجواني على القسم المتوسط وال

  .من ساحل سوريا كما أطلقوا اسم الفينيقين على الكنعانيين سكان هذا الساحل كامال

أسس الكنعانيون ممالك عدة مثل: حبرون، يبوس، بيسان، مدين عكو، صور، صيدون، بيروت، طرطوس 

ن ذلك، ومن والكنعانيون مسالمون بطبيعتهم ال يرغبون في الحرب إال دفاعاً عن النفس، فاستفاد قوم موسى م

المنازعات بين المدن الكنعانية فأخذوا في االستيالء الساحل الجنوبي لسوريا وفلسطين تدريجياً حتى بسطوا 

  . نفوذهم على كامل الساحل السورى

 

 (الفينيقيون: )كنعانيو الساحل

ضيق حيث شكلت لقد أملت عليهم طبيعة المنطقة التي سكنوها أن ينظروا إلى البحار، ألن السهل الساحلي 

الجبال سداً بين المنطقة الساحلية والمناطق الداخلية لذلك صنعوا سفنهم وركبوا البحر للتجارة فيه، ومن أهم 

كلودشيفر. وتبين أنها كانت مركزاً  1929مدنهم أوغاريت )رأس شمرا( في سوريا الذي نقب فيها منذ عام 

لى القرن الرابع عشر قبل الميالد، مكتوبة بالمسمارية وتضم تجارياً هاماً. وفيها اكتشفت أبجدية يرجع عهدها إ

ثالثين حرفاً. وكذلك مدينة جبيل )بيبلوس( التي كانت عالقتها مع مصر متينة، حتى ُعدت من أتباع الفراعنة. 



ق.م.، لقد سيطر تجار صيدون على قبرص الغنية  1200ـ  1500وصيدون سيدة الساحل الفينيقي ما بين 

ودس وعدداً من بحر إيجة، حيث الرخام والكبريت والذهب واألرجوان. وجزيرة ارواد التي كان بالنحاس، ور

  .لها اسطولها البحري وسيطرت على جزء من الساحل الفينيقي الشمالي

ق.م. فكانت مراكبهم تجوب البحر  500ـ  1000ومدينة صور التي أصبحت زعيمة المدن الفينيقية من 

الهند وعادت محملة بالتوابل والذهب واألحجار الثمينة، ووصلوا في تجارتهم إلى األحمر، حتى وصلت إلى 

 .انكلترا

ق.م. والتي تبعث صور ولكنها أشرفت على  804وهم الذين أسسوا مدينة قرطاجة في تونس حوالي عام 

وتقدم إليه بقية المراكز في غربي المتوسط وكانت ترسل في كل سنة بعثة إلى معبد ملقارت إله معبد صور. 

عشر وارداتها. وقد ازدادت أهمية قرطاجة بعد سقوط صور بيد الكلدانيين. إذ انتقل إليها التجار الصوريون، 

ولما بدأت الدولة الرومانية بالتوسع اصطدمت بقرطاجة وببطلها األسطوري هنيبعل. الذي غزا إيطاليا نفسها 

ق.م.  146مر باستيالء الرومان على قرطاجة عام بعد حروب البونية الشهيرة. والتي انتهت في آخر األ

فحرقوها ودمروها تماماً. والفنيقيون هم أول الشعوب البحرية وكانت لهم صوالتهم وجوالتهم في البحر 

  .المتوسط

وكذلك يعد اختراع الحروف االبجدية المعروفة بالكتابة الكنعانية القديمة اعظم االختراعات والتي اشتقت منها 

  .أوغاريت السورية التي تعد اقدم واكمل االبجدياتابجدية 

 اآلراميون

هاجروا من شبه الجزيرة العربية حوالي منتصف األلف الثاني قبل الميالد. واستوطنوا أجزاء من المنطقة 

الوسطى والشرقية من سوريا، ثم تسرب قسم منهم إلى الشمال وجنوب بالد الرافدين فاصطدموا باآلشوريين. 

كهم: مملكة بيت عدن وعاصمتها تل برسيب )على نهر الفرات حالياً( وامتدت إلى البليخ شرقاً ومنابع ومن ممال

ق.م. ومملكة بيت بخياتي أو آرام النهرين،  1000الساجور في الشمال الغربي. وبقيت حتى حوالي 

ضاً مملكة حماه وعاصمتها غوزانا، وكانت في سفوح جبال األمانوس الشمالية، وكانت تسمى )بعودي(، أي

ق.م اجتاح تيجالت بيالسر الثالث أحد ملوك اآلشوريين الجبابرة القساة  745ومملكة دمشق. وفي سنة 

الممالك اآلرامية وهزمها، ولما عادت إلى التحالف تحت زعامة مملكة حماه هزمهم سرجون الثاني في معركة 

اعاد األراميون هزيمة االشوريون واالستيالء ق.م. فوطد حكم اآلشوريين في سوريا و720قرقر الثانية عام 

على بالد اشور والسيطرة عليها وضمها لحكمهم وكونوا تحالفات كبيرة استطاعت المحافظة على الممالك 

  .السورية وعلى كامل بالد اشور وحقق االراميون فترات من االزدهار واالستقرار استمرت عقود طويلة

 تطور حضارات بالد الشام

ت التي قامت في بالد الشام وسوريا الداخلية ومنطقة الجزيرة السورية هي كثيرة وتشمل حضارات الحضارا

عديدة شملت المنطقة بالكامل في بالد الشام واالناضول وبالد الرافدين وهي تشترك مابين جزء من بالد الشام 

ومن الحضارات والتي  -العراق  -وجنوب شرق سوريا  -تركيا  -والبالد المجاورة في شمال سوريا  -سورية  -

قامت في سوريا الداخلية : الحضارة السومرية والبابلية واالكادية واالشورية والحيثية و االمورية والحورية 

  .والميتانية

 

 

حرفا صوتيا  30اختراع أبجدية أوغاريت السورية التي تعد اقدم واكمل االبجديات وتتألف من  •

  لم تكن معروفة قبل اوغاريت

اعتنى الكنعانيون بالزراعة وخاصة زراعة الكروم والتين والزيتون وعرفوا بعض األدوات  •

 . لدرس الحبوب والتي طحنوها في مطاحن تدار باليد واستعملوا وزنات من الفضة بدالً من النقود

تفوق الفينيقيون في صناعة الزجاج والنسيج الصوفي والقطني وصباغة األقمشة باألرجوان  •

من أول الشعوب البحرية في التاريخ . ارتقى فن المالحة بسبب هذه التجارة الواسعة النشيطة  وهم

حتى استطاع، أّدالء السفن الفينيقية اإلبحار ليالً مسترشدين بالنجم القطبي أو النجم الفنيقي كما 



بل فاسكودي كان يسميه اليونانيون وطافوا حول القارة األفريقية واكتشفوا رأس الرجاء الصالح ق

ربطوا الشرق بالغرب من سواحل »غاما بألفي عام. وكما يقول ديورانت في قصة الحضارة: 

سوريا إلى سواحل المتوسط بشبكة من الروابط التجارية والثقافية وشرعوا ينتشلون أوروبا من 

 .« براثن الهجمية

ل سوريا والتي وجد بها أهم مكتبات التاريخ القديم واكبرها في حضارة ) مملكة ايبال ( شما •

االف الرقم والمخطوطات في كافة نواحي الحياة المدنية واالدارية والقوانين ووثائق التملك 

  .والعقود والمعامالت التجارية وغيرها

 حضارة الجزيرة العربية 

 ..,  خالد

  - االسالم قبل العربية الجزيرة وحضارة تاريخ

 لرؤية الزائر يذهب فحين الحالية احوالها عن اختالف في القديمة العصور في العربية الجزيرة شبة كانت لقد

 شتي في وزاهرة عامرة كانت قديما االرض تلك ان واليعلم جرداء صحراء امامة يري االرض من البقعة تلك

 بسب نسيانها تعمد او االنسان نساها انها الحضارة تلك حظ لسوء ولكن عظيمة حضارة وضربت المجاالت

 الدراسات انواع اسقم من االسالم قبل العرب احوال دراسة وتعتبر االسالم قبل العرب وتقاليد عادات لكل بغض

 الجزيرة حضارة عن الحديث وقبل فية مبالغ بشكل اقوالها وتضارب المصادر لقلة والحضارية التاريخية

 :كاالتي وهي الحضارة تلك دراسة في الباحث عليها يعتمد التي المصادر عن نتحدث العربية

 

 

 ــ2وسبأ وعاد وثمود كالعمالقة وقبائل قديمة لممالك ذكر من يتضمن بما الكريم القران واهمها العربية الكتب ــ1

 والرابع الثالث القرن في دونت االخبار تلك ولكن االسالم قبل العرب احوال عن العرب المؤرخين اقوال

 ثمود عهد في الفرد طول ان قول مثل تصديقها دون حال عليها الخرافات من العديد ادخال الي ادي مما الهجري

 العذاب لتعظيم القوم هؤالء حال تعظيم الي تعمدو حيث الدينية الناحية من ذلك وسبب النخلة كطول والعمالقة

 هللا عند من عليهم

 يجب ولكن الفترة تلك عاصرو الذين والرومان اليونان مؤرخي واقوال التوراة وهي العربية غير الكتب ــ3

 .االوروبية نظرهم وجهة خالل من كتبوا انهم االننسي

 

 دخل من اول في الفضل ويرجع االمم تلك حضارات من الكثير علي الضوء القت التي االثرية المكتشفات ــ4

 .االلمان للعلماء المجال ذلك في

 

 الفارسي الخليج اتجاهات ثالث من بها يحيط الماء ان فنالحظ الجغرافية الناحية من نفسها ذات للجزيرة وبالنسبة

 غربة اقصي عدا(  االحمر البحر)  القلزم بحر الغرب ومن الجنوب من العرب وبحر عدن وخليج الشرق من

 ان نالحظ ولذلك العراق وجنوب الشام بادية عند الشمالية الناحية من بريا ومفتوحة سيناء جزيرة شبة في

 قليلة االخري الحضارات من المقتبسات كون الي ادي مما الحضارات باقي عن معزولة شبة كانت الجزيرة

 نسبيا



 

  اقسام ثالث الي العربية الجزيرة والرومان اليونان قسم وقد

 العرب جزية جنوب وهي السعيدة العرب بالد ــ1

 وغربها الجزيرة وسط وهي الصحراوية العرب بالد ــ2

 الشام بادية حتي الجزيرة شمال وهي الصخرية العرب بالد ــ3

 

 

  ثالث الي تاريخهم العرب مؤرخو قسم وقد

 والدادانيين والعماليق ثمود)  اسمائهم ومن العربية الجزيرة شمال تسكن كانت والتي البائدة العرب ــ1

 .جدا ومتضاربة قليلة عنهم والمصادر(  وتدمر واالنباط والميدانيين

 .وقتبان وسبأ وحمير معين:  مثل عظيمة حضارات بهم ونشئت القحطانيين الجنوب اهل وهم العاربة العرب ــ2

 والمناذرة الحيرة:  مثل ممالك عدة فيهم وانشأت العدنانيين والشمال الوسط اهل وهم المستعربة العرب ــ 3

 :البائدة العرب ممالك بعض عن المقال ذلك في بالتحدث اقوم وسوف.والغساسنة

 : ثمود قوم

 المنطقة تلك في وجودها ومايؤكد صالح مدائن عند الحجر منطقة في العربية الجزيرة شمال سكنوا قبائل هم

 تبوك الي متوجهين كانوا عندما واصحابة النبي ان حيث تبوك غزوة في( ص) هللا رسول مع حدثت حادثة

 ذكر تم حيث صالح هللا نبي عصت التي المنطقة تلك في االقامة عن( ص) النبي فنهاهم الحجر بمدينة مروا

 ، وتعالي سبحانة هللا عند من العذاب فلقوا الناقة وعقروا ربهم اوامر عصوا الذين الكريم القران في ثمود لقصة

 ينحتون وكانوا)  الحجر سورة من الكريم القران في ذكرت التي االية نظري وجهة من وهو التاني السبب اما

 في محفورة الثموديين وبيوت مساكن من العديد ان االثرية االكتشافات اكدت ولقد(  امنين بيوتا الجبال من

 الرغم وعلي الجبال في منحوتة باالردن البتراء مدينة ان كما لثمود نسبتها يؤكد مما الجبال في ومنحوتة الصخر

 الذي الرأي يضطهد مما منهم مقتبسة كبيرة وبنسبة ثمود قوم موقع نفس في ولكن االنباط الي ترجع انها من

 والسنة بالقران مؤيدة الحجر منطقة مسكنهم ان الحقيقة الن االهرامات وبنوا مصر استوطنوا ثمود ان يقول

 سرجون عهد في م.ق الثامن القرن الي ترجع التي االشوريين نصوص احدي في ثمود اسم ورد ولقد ، النبوية

 ثمود في عليها المعثور والكتابات م169 عام بني الحجاز غرب اغريقي معبد علي اسمها ورد كما الثاني

 قبائل هناك ان كبير اعتقاد وهناك الثموديين فناء بعد المنطقة تلك علي االنباط استحواذ يؤكد مما نبطية كتابات

 : مدين جالزرقوم العالم رأي حسب علي ثمود انقضاء بعد المنطقة حكمت وربما ثمود عاصرت اللحميين تسمي

 المتطقة تلك اشتهرت وقد تبوك منطقة من بالقرب العربية الجزيرة غرب شمال سكنت قبيلة او لقوم اسم هي

 العثور تم وقد والشام النيل ووادي الفرات بالد بين تجاري تحرك منطقة في قعها لو فيها التجاري باالزدهار

 علي البلدين بين تجارية عالقات وجود يؤكد مما الثالث رمسيس الملك اسم علية منقوش فرعوني نقش علي

 في مدين اسم ذكر تم وقد!!!!  لمدين التامة االستقاللية مع سنوية جزية دفع ربما او السياسي النفوذ دون االقل

 الل طاعة علي ليحثهم شعيب هللا نبي اليهم ذهب حيث الكريم القران

 



 لوادي مدين تبعية عدم يؤكد مما فرعون بطش من خوفا موسي منها هرب التي المدينة نفس انها كما ه

  العربية الجزيرة من القديمة االمبراطوريات موقف.النيل

 علي قدرتهم عدم ذلك ودليل عليهم ووعرة المجاورة للممالك مجهولة الداخل من العربية الجزيرة كانت

 ذلك امثلة ومن بالتحديد شمالها في نفوذهم توطيد في فيها نجحوا محاوالت علي اقدموا ولكنهم عليها االستيالء

 القضاء بهدف م.ق1700 حوالي العرب بالد غزا من اول االول احمس الفرعون وكان:  المصريين الفراعنة

 صال الذي الثالث تحوتمس اتي عام مائة بحوالي وبعدة الزمن من لفترة مصر احتلوا الذين الهكسوس علي

 في الحثييين علي وانتصر العربية الجزيرة من الشمالي والجزء والشام فلسطين علي واستولي البالد في وجال

 وارسل وردهم فصدهم مصر في المجاورة البالد طمعت وقد م.ق1200 حوالي الثالث رمسيس اتي ثم ، مجدو

 والتوغالت الحروب من الكثير فلهم االشوريين اما….  الدخيلة العرب بالد من واقتربت االحمر للبحر حملة

 سنحاريب، الثاني، سرجون بالسر،}  وهم ذلك علي اقدموا الذين الملوك اسماء بذكر فقط نكتفي العرب بالد في

 شمالها خاصة العربية الجزيرة علي سلطان لالشوريين وكان{ الثاني نصر نبوخذ بانيال، أشور أسرحدون،

 قورش يد علي انتقلت واشور لبابل واسقاطهم العراق علي الفرس استولي وعندما بالدهم من بالقرب وشرقها

 الفارسي التغلغل علي حانقين وهم السنوية الجزية المجاوريين العرب وقدم للفرس السيادة انتقلت الكبير

 حاولت فقد الرومانية االمبراطورية وهي الوقت ذلك في العالم في امبراطورية القوي بالنسبة اما ، باراضيهم

 اليوس قائدة القيصر وارسل هناك التي والمناجم التجارة طرق علي لالستحواذ العرب بالد علي االستيالء

 مجهولة المنطقة تلك وكون الطريق لصعوبة التقدم في فشلت الحملة لكن العرب ارض علي لالستيالء جاليوس

 المؤرخ لنا وذكر البالد احدي علي االستيالء في الرومان فيها يفشل مرة اول هذة وكانت للرومان بالنسبة

 م.ق24 ذلك وكان جاليوس فيها رافق التي الحملة تلك عن الكثير استرابون

 ولقد بالبدواة يعم واخر والحضارة بالرخاء يعم جزء لنفسها مناقضة بالد العرب بالد كانت كيف االن لنا ويتضح

 لنا ويتبقي منها االخرين وموقف البائدة ممالكها وبعض وتقسيماتها العرب بالد مصادر المقال هذا في تناولنا

 الممالك من وغيرها واثينا وروما واشور وبابل مصر عن اليقل الحضارة في سهما ضربت التي الجنوب ممالك

 

 حضارة بالد اليمن 

األلفية الثانية قبل  من بالد اليمن في الصيهدية هو التاريخ الذي يتناول الحضارات اريخ اليمن القديم

والثانية فترة  حتى القرن السابع بعده. ينقسم التاريخ القديم لثالث مراحل األولى مرحلةمملكة سبأ الميالد

وهو آخر  مملكة حمير والثالثة عصر ومملكة معين ومملكة قتبان مملكة حضرموت الدول المستقلة وهي

لبالد بعدة أطر من ناحية الفكر الديني بداية بتعدد اآللهة إلى توحيدها من قبل أدوار التاريخ القديم. مرت ا

ا  منذ القرن الثاني للميالد ]1[.الحميريين  ]2[.وشهدت البالد تواجداا  يهوديا

أما كتابات  ]3[.أغلب مصادر تاريخ اليمن القديم هي كتابات خط المسند بدرجة أولى تليها الكتابات اليونانية

بعد اإلسالم فهي مصادر مهمة، ولكن ال يمكن االعتماد عليها بشكل كامل لعدم قدرتهم النسابة واإلخباريين 

كان لليمنيين القدماء نظام زراعي متطور  ]4[.مملكة سبأ وإتساع الهوة الزمنية بينهم وبين خط المسند قراءة

وازدهرت تجارتهم  سد مأرب وعرفوا ببناء السدود الصغيرة في كل واد وأشهر السدود اليمنية القديمة

أسسوا إحدى  ]5[]6[.وكونوا محطات وممالك صغيرة منتشرة في أرجاء الجزيرة العربية مهمتها حماية القوافل

ة في كتابات أهم ممالك العالم القديم المعروفة باسم ممالك القوافل وعرفت بالدهم باسم بالد العرب السعيد

 ]7[.المؤرخين الكالسيكية
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كبيراا من القبائل وكانت اتحادا ضم عدداا  مملكة سبأ قبل الميالد نشأت 1000 - 1300 في الفترة ما بين

أو أبناء اإلله عم إلمقه ويُعرف انتماء القبيلة في نصوص خط المسند بعبارات داللية من قبيل أبناء اإلله

اعدت الباحثين في تحديد انتماءات وأصول و"سبأ وأشعبهمو" )سبأ وقبائلهم( وماشابهها من عبارات س

استطاع عدد من المكاربة من تشييد عدد من السدود الصغيرة لحفظ المياه واالستفادة من  ]46[]47[]48[.القبائل

مياه األمطار لري األراضي واكتشف عدد من الرسومات الفنية والنقوش المصورة لحيوانات في الغالب 

ابد،تعود إلى هذه الفترة ونقوش تشير إلى بناء وتشييد لمع تحديدا وذلك في القرن الثامن قبل  معبد اوام 

واشتهروا بكونهم تجار عطور وطيب وبخور  واآلشوريين الهند أقام السبئيون عالقات تجارية مع ]49[.الميالد

 ]50[.وذهب وفضة وبهارات وكلها عناصر مهمة للعالم القديم

، ووجد يثع أمر للملك سرجون الثاني تلقيه هدية من مكرب سبئي يدعى آشوري ورد في نص

ووجدت كتابة أخرى للملك سنحاريب وتشير إلى تلقيه هدية من مكرب  ]51[.في نقوش يمنية المكرب اسم

ويستبعد أن نفوذ اآلشوريين وصل إلى اليمن وهدف  ]52[.يدعى كرب إيل أو كرب إيلو حسب اللفظ اآلشوري

ان مجرد تعبير عن الصداقة التي تجمع سبأ وآشور الرتباطات تجارية قديمة بينهما ومن إرسال الهدية ك

ويعود تاريخ الكتابة إلى 715  ]53[.باب التلطف لآلشوريين إذ كان للسبئيين تجارة في أسواقبالد الرافدين

ولم يورد اآلشوريين اسمه كامال في النص مكتفين بكرب إيل واسمه الكامل كرب إيل بين. لقبه  ]54[ ق.م

 ]55[.اآلشوريين بملك وهي داللة على عدم معرفتهم بألقاب حكام العربية الجنوبية في تلك الفترة

سدود وعملوا على إيصال المياه إلى مناطق عديدة في اليمن. قام قام عدد من المكاربة بانشاء عدد من ال
بتعلية سد رحبم وتقوية دعائمه فزاد مساحة األراضي الزراعية وإزداد ثراء المزارعين في هذه الفترة 

بحت تنافسالتي أص مأرب وبالذات في عاصمة سبأ في تلك الفترة حوالي القرن الثامن  صرواح 

يظهر في هذه الفترة نقوش عن عدد من الحروب واإلنتصارات لسبأ على معين وقتبان ونجران  ]56[.ق.م

نقوش فإنها ال تبدي أسبابا لإلقتتال وتكتفي بذكر الموقع واسم الملك وعدد القتلى المبالغ فيه عادةا وكعادة ال
من الجانب المهزوم. وكان عدد القتلى في نجران هو األعلى خالل حملة المكرب يثع أمر بين هذه إذ ورد 

 ]57[.في النص أن خمسة وأربعين ألف شخص قتلوا خالل إحراقه لمدنها وقراها

يعتقد أن  ]58[.إلى ملك مكرب سبأ لقبه من كربئيل وتر في بدايات القرن السابع قبل الميالد، غير المكرب

توجه  .وقتبان لمملكة حضرموت بدأ بالهجوم واستطاع السيطرة على ممالك صغيرة تابعة مملكة أوسان ملك

ية لليمن للسيطرة على الممالك التي استولت عليها أوسان. الملك إلى المناطق الساحلية الجنوبية الغرب

وترجمة أوسان أو  ]59[.استطاع إخضاع هذه الممالك ومنعها من أي محاولة لالستفراد بالطريق التجارية

التعريف بلغة "أوسن" كما وردت في نصوص المسند هي األوس، ألن النون في آخر األعالم هي أداة 

 ]60[.السبئيين

كان كربئيل وتر ملكا محاربا  ]61[.كانت سبأ قد بلغت أوجها حتى أواخر القرن الثاني أو بدايات األول ق.م

د المتشرقين باسم "كتابة ودون هذا الملك كتابة طويلة يحكي فيها إنجازاته عرفت الكتابة عن

هيمنت سبأ على جنوب الجزيرة العربية وبقي الملك في ساللة هذا الملك أمداا طويالا من  ]62[."صرواح

ووردت عدة نصوص في  ]63[.وهبئيل يحز القرن السابع ق.م وحتى القرن الثالث ق.م إثر انقالب قام به الملك

اشدح نفس الفترة عن تأديب قوات من لبدو لم يحددوهم تطاولوا على أربابهم ملوك سبأ كما يُقرأ من النص،  

 ]64[.وتم استرداد أموال سلبها هوالء البدو وأُخذوا إلى معبد المقه بمأرب لينظر في مصيرهم

https://ar.wikipedia.org/wiki/1300
https://ar.wikipedia.org/wiki/1000
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%B3%D8%A8%D8%A3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85#cite_note-48
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85#cite_note-47
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85#cite_note-46
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85#cite_note-49
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85#cite_note-50
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D8%AB%D8%B9_%D8%A3%D9%85%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85#cite_note-51
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85#cite_note-52
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85#cite_note-53
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85#cite_note-54
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85#cite_note-55
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A3%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85#cite_note-56
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85#cite_note-57
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A8_%D8%A5%D9%8A%D9%84_%D9%88%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85#cite_note-58
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85#cite_note-59
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85#cite_note-60
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85#cite_note-61
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85#cite_note-62
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%87%D8%A8%D8%A6%D9%8A%D9%84_%D9%8A%D8%AD%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85#cite_note-63
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B4%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B4%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B4%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85#cite_note-64


وشهد القرن السابع والسادس إصالحات وتشييد ألبراج وقالع وحصون وتحسين نظام الري وبناء عدد من 
السدود وإيصالها ببعضها البعض. وأستخدمت األحجار الكريمة مثل البلق لبناء األبراج في تلك 

من يوفر األمان  ومأرب صنعاء القديمة التي تعاقب على دعمها أكثر من ملك في مملكة كندة كانت ]65[.الفترة

مملكة ديدانوكانت وفارس العراق للقوافل التجارية الخارجة من اليمن إلى تقوم بنفس الوظيفة ولكن للقوافل  

ودول البحر األبيض المتوسط وغيرها من الممالك المنتشرة على طول الطريق  ومصر الشام المتجهة نحو

لم تكن عالقة هذه الممالك في الصحراء جيدة دائما مع ممالك اليمن، فتظهر عدد من النصوص  ]66[.التجارية

عن استغالل سلطتهم على األعراب لشن هجمات على قوافل خارجة من اليمن أو عائدة إليه على حسب 

 ]67[.الظروف والمصالح

م.ق 100 - م.ق 330) قتبان مملكة  [عدل](

 مملكة قتبان :مقالة مفصلة  •

ة قتبانمملك هي أحد أقدم الممالك اليمنية ونظام حكمها بدأ مشابها لسبأ إال أن المعلومات المتوفرة عنها قليلة  

لم يعرف المؤرخون بعد اإلسالم شيئا كثيرا عن قتبان  ]68[.ورثة هذه المملكة الحميريين وهناك اعتقاد أن

نجالعر وجعلوه شخصا وساقوا له نسبا ينتهي إلى والعرنج هذا هو اسم حمير الحقيقي على حد  

منازلهم كانت جنوب مواطن السبئيين وفي األقسام الغربية المطلة على السواحل في اليمن  ]69[.زعمهم

المندب باب حتى . 

والنقوش غير مؤرخة المشكلة التي تواجه الباحثين في تحديد طبيعة المملكة القتبانية هو أن أغلب الكتابات 
بعكس الحميريين أو أنها مؤرخة بطرق لم يستطع الباحثين فهمها. استطاعت قتبان في القرن الرابع ق.م من 

كتابات  ]70[]71[.وأصبحوا القوة األكثر نفوذا بين الممالك األربعة طريق البخور هزيمة السبئيين وسيطروا على

قتبان عن القوانين أكثر بالقياس من تلك السبئية. ووردت نصوص تتحدث عن أعمال تمهيد لطرق في 
يتحدث عن مشاركة كل أبناء اإلله عم في إنجاز هذا المشروع وكان المهندس المشرف  الجبال منها نص

هو  األسفلت وكان هدف هذه المشاريع التي أستعمل فيها ]72[.على هذا العمل رجل يدعىأوس بن يصرع

وذهم على الممالك تمهيد الطريق للجنود. وغيرها من األعمال والقوانين التي سنها القتبانيون خالل فترة نف

 ]73[.األخرى التي تعكس وجود فن هندسي متقدم

ْعيَّن مملكة م.ق 100 - م.ق 330) م   [عدل](

 مملكة معين :مقالة مفصلة  •

وذكر سترابو أن اسم  اليونان لم يعرف عنها المؤرخون والنسابة شيئا يذكر إال أنها ذكرت في كتابات

عاصمتهم "قرنا" )قرناو( وأن الحضارم يحدونهم من الشرق والسبئيين والقتبانيين من الجنوب وهي كلها 

حاليا وقد وصف سترابو هذه الممالك بالبلدان وأن عليها ملكا وبها معابد وبيوت  محافظة الجوف تشير إلى

عن وجود معيني في تلك  تعود أليامبطليموس الثاني بالجيزة وجاء في كتابة ]74[.تشبه تلك عند المصريين

ا  إذ كانوا يزودون المعابد المصرية بالبخور  ]75[.المنطقة وكان وجوداا  تجاريا

كتابات كثيرة تتجاوز األلفين كتابة من تجوله كيهودي متسول في  جوزيف هاليفي اكتشف المسشرق

السعودية )ليست محافظة الجوف  منطقة الجوف وقد عثر على كتابات للمعينين في ]76[.عاصمتهم القديمة

ليس  ]77[.التوراة ويعتقد عدد من الباحثين أنهم المقصودين بلفظة "معينيم" في الجيزة اليمنية( وكتابات في

حول منشئها وسقوطها فباحثي المدرسة األلمانية القديمة يرون أنهم أصبحوا بدواا  هناك اتفاق بين الباحثين
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ا في القرن األول ق.م الميالد مستشهدين بنصوص سبئية تشير إلى إنتصارات عليهم، إال أن كتابات  وأعرابا
وتظهر أنهم اليونان في القرن الثاني للميالد والتي تشير إلى المعينيين بأنهم "شعب عظيم" تعارض ذلك 

يُعتقد أن أول ملك لمعين هو "إيل فع يثع " خلفه ملك هو "أبو كرب  ]78[.بقوا على الحضارة فترة طويلة

في كتابة دونها رجل يدعى "أوس بن حيو" وكان أوس هذا كبير المنطقة  العال يشع" وعثر على اسمه في

 ]79[.حينها

مملكة  ورود هذه األسماء في منطقتي الجوف والعال وفي توقيت واحد هي السبب وراء إيمان الباحثين أن

وهذه ال"يثع" و"يشع" و"وتر" التي تعقب أسماء الملوك هي  ]80[.مملكة معين كانت تابعة لملوك والحجر ديدان

ألقاب حقيقة وليست جزءا من أسماء والدتهم، فكلمة "وتر" تعني "المتكبر" أو "المتعالي" وكلمة "يثع" تعني 

كانت مملكة تابعة لمعين واستقلت  مملكة لحيان ويقول جواد علي أن ]81[.المنقذ وكلمة "بين" تعني الظاهر

كان ملوك معين يعينون حكاما على المناطق الخاضعة لهم خارج اليمن  ]82[ عقب ضعفهم في اليمن

م كبراء واكتشف عدد من أسماء هوالء " الكبراء " في منطقةويسمونه مهمتهم توفير األمن للقوافل  العال 

إال أنه بقضاء السبئيين عليها  عثتر بعد اإلله ود وكان أكبر آلهتهم اإلله ]83[.وجمع الضرائب واألتاوات

 ]84[ في القرن األول ق.م على رأي بعض الباحثين العال استقلت

م 275 - م.ق 330) حضرموت مملكة  [عدل](

 مملكة حضرموت :مقالة مفصلة  •

ا. ليس هناك  برغم الشح الغالب على مصادر دراسة اليمن القديم، حضرموت أسوأ الممالك األربعة حظا
هذه المملكة وأقدم رحلة إستكشافية كانت في موضع يقال له الحريضة إتفاق بين الباحثين عن مبدأ قيام 

حضرموت اسم  ]85[.يعود للقرن السابع أو الخامس قبل الميالد سين حيث عثر المنقبون على آثار لمعبد اإلله

قائم بشؤونهم. أول كتابة حضرمية مكتشفة تعود للقرن الخامس قبل الميالد وتحكي  مكرب قبيلة وكان عليهم

سياستهم كانت قريبة من سياسة الممالك األخرى وهي السيطرة على  ]86[.بناء سور لحماية حضرموت

خور  األراضي الخصبة وعقد تحالفات مع القبائل الجبلية وتلك المطلة على السواحل. بنى الحضارم ميناء

 .انتهى أمر المملكة بتأسيس مملكة حمير في القرن الرابع الميالدي ]87[.ظفار القديم المتواجد في روري

حمير مملكة  [عدل]

 مملكة حمير :مقالة مفصلة  •

توحيد ممالك اليمن القديم وإخضاعها تحت حكم  شمر يهرعش بعد قرن ونصف من االضطرابات، تمكن

مملكة واحدة، وال توجد دالئل أنه أبقى على بعض األقيال لتحكم أراضيها ذاتيا كما كان يفعل المكاربة 
والملوك في عصور مضت. قام الحميريين بترميم سد مأرب وأنهوا النزاعات وأخضعوا القبائل من جديد 

ت اليمن بعصر من االستقرار مكن الحميريين من مواصلة سياسة أسالفهم. ورد اسم شمر يهرعش فنعم
لثالثة ملوك حميريين وهناك إجماع أن شمر يهرعش الثالث حكم مع والده ثم انفرد بالحكم. شمر يهرعش 

جعلوه معاصرا هو "شمر يرعش" في كتابات أهل األخبار الذين اختلقوا األساطير وراء هذه التسميات، إذ 

هذه األخبار الموضوعة تثبت أن اإلخباريين واليمنيين منهم تحديدا  ]88[]89[]90[.بلقيس للملك سليمان وحاكما بعد

ولكنهم لم يستطيعوا قراءة رموز خط المسند واعتمدوا على قصص كبار كانوا على علم بماضي أجدادهم 

توفي شمر يهرعش عام 330 للميالد حسب معظم  ]91[.السن والذاكرة الشعبية لتدوين هذا التاريخ

 .التقديرات
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أسعد  تولى الحكم بعد شمر عدد من الملوك واختلف الباحثون في ترتيبهم إلى أن ظهر ملك حميري يدعى

تولى الحكم عام 378 ميالدية.  ]92[.أنه أول من ضرب الدينار أبي حنيفة النعمان ورد في مسند اإلمام .الكامل

يعثر على اسمه مدونا بخط المسند في موضع يقال له "مأسل الجمح" ف السعودية  محافظة الدوادمي 

ا  قد بني الحصن ليكون موقعا لقوات حميرية تحمي القوافل الخارجة من اليمن والعائدة إليه. وهو  ]93[]94[.حاليا

عاش هذا الملك فترة طويلة فهو تولى الحكم قرابة  ]95[.موقع مهم يصل اليمن بنجد وشرق الجزيرة العربية

ميالدية أو بعدها  430للميالد إلى جانب والده حينها ويبدو أنه كان اليزال شابا يافعا وتوفي عام  378
كثر ذكره ولم تنساه الذاكرة العربية فقد  بقليل فتكون مدة حكمه قرابة الخمسين عاما. كان ملكا قويا ولذلك

توفي الكامل وتولى  ]96[.وهي مبالغة بال شك ولكنها انعكاس لألثر الذي تركه الصين ذكر الطبري أنه وصل

األخبار أهل بعض وذكرهم ترتيبهم في الباحثون اختلف ملوك بعده الحكم . 

ميالدية يشير إلى تصدع كبير أصاب سد مأرب مما جعل الملك يستعين بعشرين  450نص في اكتشف 
ألف عامل لقص األحجار من الجبال وبناء أبواب ومنافذ جديدة لخروج الماء وصرف معاشات 

ولألسف لم  ]98[.وكان لذلك أثر سئ على كثير من القبائل التي تركت مواطنها خوفا من الموت ]97[.للعمال

يخبر النص عن أسماء هذه القبائل وفيه دليل على وجود أصل تأريخي للروايات العديدة التي يرويها 

هناك اختالفات بين  ]99[.األخباريون عن تهدم سد مأرب وتفرق سبأ وإن كان يشوبها الخرافة واألساطير

يوسف  الباحثين في ترتيب وأعداد الملوك إال أن اإلجماع أن سقوط حمير كان بمقتل

 .ميالدية 525 عام أسأر

 [عدل]السقوط

ذكر المؤرخ البيزنطي بروكوبيوس أن عدداا  .شميفع أشوع يدعى حاكما دمية أكسوم بعد مقتل يوسف، نصبت

أحد هوالء  ]100[.من الجيش األكسومي آثر البقاء في أرض الحميريين إلنها جيدة جدا على حد تعبيره

ا بسم المسيح والروح القدس أبرهة األشرم كان استمر االقتتال لفترة  ]101[."قائد الجيش الذي أعلن نفسه "ملكا

ألسماع المتقاتلين عن تصدع هو الثالث وقبل األخير أصابحتى وصل  كما يقرأ من النص  سد مأرب 

وكان آخر ترميم يجرى  السد ]102[توصلوا لهدنة إلعادة ترميم.ميالدية 542 المسندي الذي يعود لعام

هذا قصة بعد اإلسالم لم يرد عنها نص مدون بخط المسند وال كتابات  أبرهة نسبوا إلى ]103[.عليه

 ]104[.البيزنطيين

بأن تصبح مركزا تجاريا مهما بل ربما األهم في  مكة مما مكن اإلسالم دخل اليمن عصرا من االنحطاط قبيل

لم تكتشف كتابة تشير إلى الحقبة الفارسية في اليمن فتاريخ  ]105[.الجزيرة العربية لبعدها عن مراكز الصراع

الفترة سوى ماتوارد عن كتابات بيزنطية بسيطة عن عن  البالد يكاد يكون مجهوال خالل هذه

بدون سلطة فعلية إال على قبائلهم، ويقول صاحب  كاذواء حكم الحميريين ]106[.عدن في الفرس وجود

 : ]107[ المفصل

« من وحكمهم البالد كان خرافة، وربما وجودهم كان اقتصر أستطيع أن أقول إن وجود الفرس في الي

على عدن وكان تجارياا، كان الحكم الواقعي لألقيال امراء القبائل. وال عبرة لما نقرأه في الموارد 
اإلسالمية من استيالء الفرس على اليمن، ألن هذه الموارد تناقض نفسها حين تذكر أسماء األقيال الذين 

عات واسعة من اليمن في الحقبة الفارسية، وكان منهم من لقب نفسه بلقب ملك، كانوا يحكمون مقاط

عليه فارسي لسلطان وجود وال أرضه، في والفعل القول له وكان » 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B0%D9%88%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85#cite_note-107
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متأخرة لمصادر وفقا يمنيون مسلمون قتله أن إلى ونبيا ملكا نفسه وأعلن العنسي . 

صغيرة ممالك  [عدل]

كانت القوة في يد أربع ممالك رئيسية وهي سبأ وحضرموت وقتبان ومعين، ويندرج تحت هذه الممالك 
ممالك صغيرة يشار إليها بألفاظ تدل على تبعيتهم إلله المملكة الكبرى. من هذه الممالك مملكة سمعي وهي 

همدانمملكة صغيرة وأساس وأصل وكانت تحت اللواء السبئي طيلة وجودها. ومملكة هرم وإنابة ونشق  

وآلهتها عبديةالت طقوسها من بعض جمع وإن صغيرة بل مؤثرة ممالك ليست هي والمعافر ورعين . 

أوسان مملكة  [عدل]

 مملكة أوسان :مقالة مفصلة  •

وبقيت مملكة صغيرة  كرب إيل وتر عرفت هذه المملكة باسم "أوسن" وتواجدت جنوب مملكة قتبان دمرها

وجدت الكثير من التماثيل المصنوعة من الذهب  ]108[.ود تابعة في غالب تاريخها وكانوا من أبناء اإلله

ا تعرضت لكسر وقد يكون لحملة سبأ عليها سبب في ذلك إذ منقوش تحتها أسماء الملوك ولكن يظهر أنه
دمر السبئيون قصرهم الملكي وأمر كرب إيل وتر بإزالة كل النقوش وتدمير الكتابات عنها كما ورد في 
"كتابة صرواح" التي دونها هذا الملك في القرن السابع ق.م. ويبدو أنهم كانوا مملكة قوية في بداياتهم إذ 

ولم يكونوا ليتجاوزوا  ]109[]110[.في أفريقيا زنجبار جاء في كتابات اليونان أنهم كانوا يسيطرون على ساحل

ساحل الغربي لليمن لشرق أفريقيا لو لم يكونوا مملكة قوية ولها سيطرة محكمة على مناطق واسعة. إال أن ال

عليها السبئيين قضاء بعد انتهت التوسع في أطماعها . 

دمت مملكة   [عدل]

هي مملكة صغيرة قامت في شمال أثيوبيا في القرن الثامن ق.م والكتابات عنها قليلة للغاية ودونت بخط 

ال يعرف الكثير عن هذه المملكة وهناك اعتقاد  ]112[.المسند وهي أقدم الممالك بشواهد أركيولوجية في أثيوبيا

يين لتلك المناطق بتأثير سبئي والبعض يعتقد أن مؤسسيها كانوا أنها مملكة قامت من قبل السكان األصل

بالكاد يمكن الكتابة عنها وعن تاريخها أي شي.  ]113[.سبئيين قدموا من اليمن واختلطوا بسكان تلك المناطق

وليس من المعروف ماإذا كانت هذه المملكة مرحلة سابقة لمملكة أكسوم أم أنها إحدى الممالك الصغيرة التي 

التي قامت في القرن األول  مملكة أكسوم سيطر عليها هوالء األكسوميين فتاريخ إثيوبيا شبه مظلم قبل

 ]114[.للميالد

نجران مملكة  [عدل]

وبية مختلفة فإن علم الباحثين عنها قليل للغاية. على الرغم من كثرة ذكر نجران في نصوص عربية جن
كانت مطمعا للسبئيين والحميريين وتعرضت للغزو واإلحراق مرار من باب إخضاعها وهي داللة على 

باسم "مدينة شمر" ويقصد شمر يهرعش. جاء في نقش  المناذرة أهمية موقعها كمحطة للقوافل. وذكرها ملك

ال يعرف الكثير عنها رغم  ]115[.وانتهت بإنتصار هذه القوات مملكة األنباط اتجاه قوات حميرية منها نحو

في االكتشافات دتقو وقد سبئية نصوص في ذكرها كثرة نجران منطقة  المنطقة هذه تاريخ الكتشاف  . 

ديدان مملكة  [عدل]

قامت في األجزاء  ]116[.هي مملكة تابعة لمملكة معين من القرن الخامس ق.م حتى بدايات األول ق.م

الظن أنها مرحلة سابقة لمملكة لحيان حيث يعتقد بعض الشمالية الغربية من شبه الجزيرة العربية وأغلب 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/598
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85&action=edit&section=10
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85&action=edit&section=11
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A8_%D8%A5%D9%8A%D9%84_%D9%88%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85#cite_note-108
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85#cite_note-110
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85#cite_note-109
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85&action=edit&section=12
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85#cite_note-112
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85#cite_note-113
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85#cite_note-114
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85&action=edit&section=13
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B0%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85#cite_note-115
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85&action=edit&section=14
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85#cite_note-116


الباحثين أن اللحيانيين كانوا من سكان العربية الجنوبية لورود نص يشير إلى قيل لحياني في اليمن اسمه 

فلما ضعفت حكومة المعينيين في اليمن  األنباط "أب يدع ذو لحيان" واستوطنوا ديدان جنوب أراضي

]117[وليس بين الباحثين اتفاق على أصولهم تحديدا .استولى اللحيانيون على المملكة وأسموها على اسم قبيلتهم

ويرى جواد علي أن المعينيين كونوا مستعمرات في أعالي الحجاز منذ القرن الخامس قبل الميالد ووصفهم 
رية من اليمن إلى باللحيانيين أيام قوة المعينيين, وهدف هذه المستعمرات هو تأمين الطريق التجا

ا، ]118[.الشام  : ]119[ لورنر كاسكل ووفقا

« الذكر هو أن العهد القديم لديه الكثير ليقوله بشأن السبئيين وواضح أنه صامت بشأن المعينيين الجدير ب

( 10:7ولكننا نجد ذكرا لديدان وظهر في سلسلة األنساب الموضوعة في العهد القديم كأخ لسبأ )تكوين 
عين والسبب في ذلك وهو ماله تفسير واحد، عندما يتحدث العهد القديم عن الديدانيين فإن المقصود هو م

االستخدام واضح، وذلك ألن قوافل مملكة معين العربية الجنوبية كانت تتوقف في ديدان وال تجاوزها، 
فيقوم مواطنيهم في تلك المستعمرة بنقل البضائع إلى محطات أخرى؛هدف هذه المستعمرة هو تقصير 

المعينيين على السفر مشقة » 

الجزيرة العربية كانت موجهة لمصر واليونان ويعتقد كاسكل أن أغلب بضاعتهم القادمة جنوب شبه 
ق.م فقد كان المعينيون يسيطرون على  150اللحيانيين استولوا عليها في منتصف القرن الثاني ق.م قرابة 

بداللة أن أول ملوكهم كان نبطيا ثم عادت للحيان  األنباط أعالي الحجاز من القرن الخامس ق.م بمساعدة من

 ]120[.مملكة سبأ وحروبها مع مملكة معين مستغلين ضعف

 الدين 

 

موجه البرونز من يد على دعاء ريام لتألب  . 

نوسي والمقه عثتر قدس اليمنيون كوكب  وإبنتهما والقمر الشمس وعم. وكانت العقائد تتمحور حول ثالوث وود 

ومن  عثتر اآللهة الرئيسية كانت ]121[.الزهرة، وهو افتراض مشكوك فيه من قبل بعض الباحثين

 ]122[.تليها آلهة القبائل الخاصة كتألب ريام وكاهل وسين وود وعم المقه ثم

البعض ولكن أبحاث جديدة تظهر ميثولوجيا مختلفة قليال،  كما يعتقد عشتار هو النسخة الذكرية من عثتر

ترجح أن عثتر كان أنثى كما تشير إليه النصوص اليمنية "أم عثتر" وإنقسم إلى قسمين، إله ذكر وإلهة 

ورغم اختالف  ]124[.هو أكبر آلهة اليمن ووالد اآللهة كلها عثتر ]123[.أنثى كانوا أب وأم البشرية جمعاء

الباحثين في تحديد فترة نشوء سبأ هناك دالئل على قيام المملكة قبل القرن التاسع سماها بعض الباحثين 

فقد وجدت كتابات تشير  ]125[ بالفترة "المهجورة" وهي الفترة في القرن الثاني عشر والثالث عشر ق.م

بيلة في المعتقدات السبئية هو نتيجة لدخول ق المقه كاإلله الرئيسي لقبيلة سبأ ويعتقد أن دخول عثتر إلى

"فيشان" في سبأ فأصبحت سبأ تجمعا عشائريا كبيرا يضم عددا كبيرا من القبائل وأنعكس هذا على ديانتهم 

وكان للثور أوالعجل قدسية خاصة في اليمن القديم وغيره من  ]126[.فكثرت آلهة سبأ كنتيجة لهذا التحالف

وقدس  ود حضارات الشرق األدنى لتشابه قرونه مع القمر. المعينيون كانوا يصفون إلههم األكبر ووالدهم

المعينيين اآللة منضح وهو مسؤول عن السقيا والماء واإلله بلو وهو إله المصائب والبالوي واإلله رفوا 
وهو إله حماية الحدود واإلله حلفن وهو إله القسم والتعهدات فيقسم به عند عقد االتفاقيات والمعاهدات 

 ]127[ والعقود التجارية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85#cite_note-117
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85#cite_note-118
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%B1_%D9%83%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85#cite_note-119
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D9%85%D8%B9%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%B3%D8%A8%D8%A3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85#cite_note-120
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A3%D9%84%D8%A8_%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85#cite_note-121
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85_(%D8%A5%D9%84%D9%87)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85#cite_note-122
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1
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واختلف الباحثون حول معنى اسمه فاأللف والالم أول اسمه ليست أداة للتعريف  المقه أما سبأ فإلهها األكبر

فأداة التعريف عن العرب الجنوبيين كانت الحرف نون في آخر الكلمة. وأغلب الظن أنها "إيل مقه"، وكلمة 

وربط بعض الباحثين بين اسمه  ]129["إيل الحافظ" ]128[.مقه تعني "قوي" فيكون معنى االسم هو إيل القوي

وقد كان  ]130[.مفسرين كلمة "مقه" السبئية بمعنى معبد فيكون معنى اسمه رب أو إله المعبد مكة ومدينة

تزداد  ]130[."السبئية والتي تعني "مقرب مكرب السبئيون واليمنيين بشكل عام يقلبون القاف كافا كما في كلمة

إلى مجمع اآللهة السبئي مبكرا في  عثتر عدد اآللهة بإزدياد عدد القبائل. انضمت اإللهة "هبس" وهي زوجة

فهو إله الدولة ورمزها  المقه أما ]132[ وكانت مسؤولة عن األرض اليابسة والجافة ]131[ القرن السابع ق.م

هو إله القمر عند الحضارم وتشير الرموز  وسين ]133[.وبني له أربعة وثالثين معبد أشهرهم معبد أوام وبرأن

 ]134[.إليه بهالل ونقطة فوقه

إلها أوحد إلى أن دخلت اليهودية  رحمن تراجعت أهمية اآللهة تدريجيا حتى وحد الحميريين اآللهة واعتبروا

أو "ذو سموى" بلغة  ذو سماوي والمسيحية إلى اليمن. مرت هذه اإلعتقادات التوحيدية بعدة أطوار فقد كان

المسند يذكر مقرونا بعدد من األصنام بداية حتى أصبح إله األرض والسماء األوحد ثم ترسخ التوحيد 

وحده في صيغ التعبد غير مقرون بآلهة أخرى وهو مايقلل من  رحمن وأهملت اآللهة األخرى. تم تقديم اإلله

فرضية أن التوحيد دخل اليمن بتأثير من اليهود والمسيحيين إذ عرف الباحثون ديانة الرحمن هذا باسم 

 ]135[."التوحيد الحميري" لخصائص لم توجد في أديان أخرى

استطاع األركيولوجيين معرفة لمحة بسيطة عن معتقدات اليمنيين عن حياة بعد الموت، فقد وجدت عدة 
الجلد مع ترك الرأس خارجا دون تغطيته في مشهد يشبه  مقابر لجثث محنطة موضوعة داخل أكياس من

يطلق على المعابد في اليمن لفظة  ]136[.الوالدة، فاعتبر اليمنيون الموت مرحلة لحياة أو والدة من جديد

"حرم" و"محرم" وكان يحرم دخولها بمالبس متسخة وتمنع النساء من دخولها خالل فترة 

ويظهر أنه كان لليمنيين طقوس تعبدية تدعى "طوف" )طواف( حول الحرم لها عالقة  ]137[.الحيض

بالطهارة الروحية يعقبه اعتراف بالذنوب للكهنة وتقديم القرابين التي غالبا ماتكون من حيوانات مفضلة 
لشكر اآللهة  لآللهة وهي الوعالن والغنم والخراف والثيران. عادة مايكون تقديم القرابين لغفران الذنوب أو

واكتشفت عدة حاالت تضحية بالبشر وعادة مايكونون من الغرباء عن المملكة  ]138[.أمال في زيادة عطاياها

 ]139[.الذين يقعون في األسر

 

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85#cite_note-128
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85#cite_note-129
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85#cite_note-abc2-130
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85#cite_note-abc2-130
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85#cite_note-131
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85#cite_note-132
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85#cite_note-133
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85#cite_note-134
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_(%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B0%D9%88_%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B0%D9%88_%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B0%D9%88_%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_(%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85#cite_note-135
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85#cite_note-136
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85#cite_note-137
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85#cite_note-138
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85#cite_note-139


 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



  

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 تدوين التاريخ

قد مر بثالث مراحل مترابطة ومتشابكة إلى حد كبير مأخوزه من علم الحديث أو غيرها من علوم 

العرب ، بينما يرجع الفضل في الحصول علي المادة التاريخية إلي عصرين : العصر الجاهلي ، 

عبارة عن والعصر اإلسالمي ، حيث تتكون القصص التاريخية في الجاهلية من نوعين : األول 

وثنيه أو يهوديه أو مسيحيه ، ينقلها الرهبان” قصص دينيه“  . 

أيام »أما النوع الثاني فهي روايات جماعية بدوية تروي من خالل النزاع القبلي ، وهي تعرف باسم 

، وال شك أن أخبار أيام العرب قديمة جداً ، ويؤكد أقدمية محاكاتها ألقدم األقسام التاريخية « العرب

توراة ، ومن هنا فقد انتشرت باعتبارها قصصاً مستقلة قبل أن تدخل في القصة التاريخية . في ال

وتبرز أهمية أخبار األيام عند العرب في النثرا والشعر ؛ وهذا األدب كان يعبر عن قصص ال تستند 

 . وال تشير إلى مصادر مدونة ، ورغم ذلك فاأليام موجودة في عصور ما قبل اإلسالم

قع أن قصص األيام ترجع في أصلها إلى األدب أكثر مما ترجع إلى التاريخ ؛ فقد كانت تروى في الوا

بالدرجة األولى للسامعين ، وهذا ال ينفي احتواءها على عناصر تاريخية من حيث تسجيلها ألحداث 

ج كبرى تتصل بنواحى معينة ، ولكن هذه األحداث ينقصها االستمراريه ، ودراسة األسباب والنتائ

 . التاريخية ، إضافة إلى أنها لم تضع الزمن في االعتبار

فهي شكالً من أشكال التعبير التاريخي التي تدعو لها الحاجة االجتماعية القبلية « األنساب»أما 

للتعارف والتمايز ، رغم دالالتها على وجود الشعور والحس التاريخي عند العرب ، فإن العناية 

ا قبل اإلسالم ، لم تأخذ في االعتبار النواحي التاريخية ، ولم تهتم بشجيرات النسب في عصور م

كذلك بعملية التدوين ، ألن المهتمين باألنساب كانوا يحفظون معلوماتهم عن ظهراً قلب ، وألن 

العرب قبل اإلسالم لم يشعروا بأي ضعف في تقاليدهم النسبية ، وفي هذا الحال كان دور هذا العلم 

ل الصورة األدبية لعلم التاريخ اإلسالميضئيالً في تشكي  . 

وهكذا ، فقد شكلت أيام العرب واألنساب مصدرين أساسيين للمادة التاريخية لدى العرب قبل اإلسالم 

، وبذلك أعطت قصص األيامي واألنسابي للثقافة اإلسالمية مادة قصصية تدل علي العظمة الدينية 

واجتماعية ، ولغوية ــ وأدبية من خالل ما حمل من شعر من جهة ، ومن جهة أخرى مادة سياسية ــ 

 . ونثر ، وذلك للحفاظ على صورة القبيلة

 لتاريخ العربي بعد اإلسالم

من عوامل ظهور التاريخ في اإلسالم ، هو تقدم الشعوب باكتشاف شعورها التاريخي ، فهو الذي 

تاريخي عند المسلمين مع نزول الوحي يضعها ويجعلها تحدد دورها في مسار التاريخ ؛ فبدأ الوعي ال



، ألن الوحي وحده كان مصدر المعرفة الجديدة التي أخذها المسلمون كمعطى مسبق ودون تساؤل أو 

نقاش ، ومنها نشأت العلوم العربية بجوهرها اإلسالمي ، وتجدرت بعد أن أصبح القرآن مكتوباً في 

في كتب الصحاح ؛ وبالتالي وضعت ” وسلم صلي هللا عليه “مصاحف ، وبدأ جمع أحاديث الرسول 

األمة في التاريخ ، وبدأت الحضارة اإلسالمية في التكون . ولقد كان للمعرفة التاريخية التي 

استجابت للمعطيات الجديدة دوراً هام في جعل فكرة التاريخ محور النشاط والتطورات في حياة 

راً كبيراً لتبلور فكرة التاريخ التي يمكن المجتمع العربي اإلسالمي ؛ وهذه المعطيات تركت أث

 : رصدها على مستويين

 : أوالً  : المستوى الفكري المتصل بالعقيدة اإلسالمية ذاتها

فاإلسالم دين تاريخي يحمل في ذاته فكرة تاريخية عميقة ، ولقد أعطت العقيدة اإلسالمية تصوراً 

ما بحلقات األنبياء والرسل ، ولقد كان ظهور واضحاً للكون منذ الخلق إلى يوم البعث ، وربطت بينه

فكرة االهتمام بالتاريخ العربي واإلسالمي منذ اإلسالم هو تلبية للحاجات والمشاعر الدينية ، ولقد 

كان من بين المؤرخين األوائل القضاة والفقهاء والمحدثون ، وقد تعرض محمد عبدالغني حسن لهذه 

 : الناحية ، فقال

“ ، ومن هنا جاء االشتغال بعلم “من تدوين العلوم في اإلسالم هو حفظ الشريعة  كان الغرض األول

المغازي والسيره النبويه ، وقد جمع كثير من الفقهاء المسلمين بين الفقه والتاريخ كالطبري مثالً ، 

خطاً في مسيرة ” صلي هللا عليه وسلم “الذي جمع بين المفسر والمؤرخ ، وشكل ظهور الرسول 

فهو خاتم األنبياء ، وبرزخ بين عالمين ؛ عهد جديد نهائي لإلنسانية ، ولقد إدرك عمر بن  التاريخ

هذه الحقيقة اإلسالمية الكبرى وهي التي دفعته إلى اختيار الهجرة النبوية “رضي هللا عنه “الخطاب 

مة ، وكأن الغرض بدءاً للتاريخ ، وأخيراً البد من اإلشارة إلى أن القرآن الكريم قدم مادة تاريخية مه

منها هو الموعظة واالقتضاء ، إال أن الرغبة في معرفة تفاصيل ما أجمله القرآن الكريم من هذه 

 . القصص فتحت باباً من أبواب المعرفة الدينية ، ويعتبر التاريخ واحداً منها

ً  : الحاجات الفكرية والروحية والثقافية لقد شعر المسلمون ومنذ الوهلة األولى ، بأن اإلسالم  : ثانيا

كعقيدة تستحق التسجيل والتدوين لفهمه وإعطائه شأنه اإلنساني ، وتجارب األمة اإلسالمية جديرة 

بأن تدون وتعرف تطور أحداثها وأمورها ، وتقارن مع تجارب األمم األخرى ، ولقد رسمت العقيدة 

ظهور دولة إسالمية على  اإلسالمية لنفسها مساراً جديداً دخلت بها إلى طور مختلف ، من خالل

المسرح السياسي للعالم ، وتمكنت خالل فترة وجيزة من السيطرة على مساحات جغرافية واسعة 

تضم أعداداً كبيرة من البشر ، هذه الدولة تمكنت بحضارتها من إلغاء الدور الفعال للدول الكبرى 

ل والتعليل والوصف وتقصي األخبار التي سبقتها ، وهذا الحدث في حد ذاته كافي بأن يدفع إلى التحلي

 . لتقييمها ووضعها في موضعها من مسيرة الجنس البشري

وفي هذا اإلطار لعب اإلخباريون دوراً رئيسياً في رواية هذه النقلة الفكرية والسياسية وتسجيل 

حاجة أحداثها ، ومنها كتب األخبار األولى وكتب التاريخ التي تلتها وغيرها التي تعبر عن هذه ال

 . التاريخية



لم يكن تاريخ اإلسالم وال الحاجات الفكرية والروحية كافية  : ثالثا : الحاجات العملية الحياتية

لظهور علم التاريخ بتلك السعة التي ظهر بها ، لوال وجود حاجات أخرى من نوع عملي وبعض هذه 

، كما ” صلي هللا عليه وسلم “الحاجات ديني تشريعي يتعلق بتفسير القرآن الكريم وأحاديث الرسول 

تجسدت في العمل السياسي واالقتصادي الذي يتصل بإدارة الدولة وبنظامها المالي والقضائي ، كما 

يتصل بعناصر الدولة وتياراتها السياسية ، ومن تلك الحاجات مثالً إلقاء الضوء على أسباب نزول 

خه ، والحاجة إلى معرفة سيرة القرآن وتفسيره ، لمعرفة حدوده وأحكامه من خالل تاري

، ومعرفة مشكلة اإلمامة والخالفة والحاجة إلى إثبات وتسجيل ” صلي هللا عليه وسلم ”الرسول

، والحاجة أيضاً إلى معرفة ظهور الفرق ” بدر ، وأحد ، واليرموك ، والقادسية ” المعارك الكبرى 

لية مع غير المسلمين في الدولة على أساس والمذاهب ، وتحديد العالقات السياسية واالجتماعية والما

 . معاهدات الفتح ونصوص الشرع اإلسالمي

ً  : العوامل المساعدة وهي عوامل أسهمت بدورها في ترسيخ التدوين التاريخي وبلورته ،  : رابعا

 : ويمكننا تلخيصها فيما يلي

يات واألبحاث التاريخية ، وضع التقويم الهجري : والذي أصبح نقطة االرتكاز بالنسبة إلى الروا -أ

 . وباعتباره العامل األهم في تنظيم تاريخ اإلسالم

ب ــ االهتمام باألنساب : التي ما لبثت أن عادت بعد أن وجدت حوافز جديدة لظهورها عند تدوين 

الدواوين ، ومشكلة العطاء ، خاصة وأن تنظيم الدواوين والعطاء وسكن القبائل وفرق الجيش تم على 

قبليأساس   . 

العلوم العربية : فهي تسهم في عملية نشأة التاريخ وتدوينه : وذلك من خالل دراسة الشعر  -ج

العربي واألدب واللغة ، مما أدى إلى التعرف على الكثير من األخبار ، التي أسهمت في تكون المادة 

 . التاريخية

ً  -د كان يمنحهم امتيازات ومصالح  الحركة الشعوبية : إن تميز العرب عرقياً وسياسياً وعسكريا

ومنافع مادية ، وهذه الحاالت أدت إلى نشوء حركة ذات صدى فكري وقومي ، حيث تروى جذورها 

من عوامل مادية واقتصادية ، وهذه العوامل دفعت أصحابها أحياناً إلى تشويه الهالة التي وضعها 

 . الدين والحكم اإلسالمي

ق ساهمت بشكل فعال في عملية النقل والتدوين الفكري من ه ــ ظهور الورق : فإن صناعة الور

 . الذاكرة إلى الشكل المكتوب

بدء تدوين التاريخ عند العرب : نشأ علم التاريخ العربي للحفاظ على تراثين : تراث  –ب 

 ”، وماضي القبائل العربية السابق لإلسالم ” غزواته ، أفعاله ، أقواله” “صلي هللا عليه وسلم ”النبي

، ويضاف إلى هذا التراث األخير البحث في ” حروبها وما سمي بـاأليام بوجه عام ، وكذلك األنساب 

 . التراث الشعري واللغوي لهذه القبائل

إن الميول التاريخية التي أوجدها المجتمع اإلسالمي ، كانت تتأثر بدرجات متفاوتة بالعوامل التي 

ا كانت تتأثر بحاجات المجتمع اإلسالمي الدينية والدنيوية ساعدت على عملية التدوين التاريخي ، كم



في المدينة ، كما بدأ ” صلي هللا عليه وسلم “غزوات الرسول »وتبعاً لذلك بدأ االهتمام بدراسة 

بمختلف جوانبها ، وقد اعتبروا ” صلي هللا عليه وسلم “االهتمام أيضاً بدراسة حياة الرسول 

داد المحدثينالمهتمون بهذه الدراسات في ع  . 

الذي ” ومن هنا رأينا في القرن األول الهجري ظهور بعض الرواة اإلخباريين مثل : وهب بن منبه 

، وهو قصصي إخباري وليس من المحدثين ، ولكنه اعتنى باإلسرائيليات ” هـ 114توفى عام 

عب األحبارى ، وأساطير العهود القديمة ، وأدخلها إلى المرويات اإلسالمية من الرجال أمثال ك

 . وعبدهللا بن سالم

وهكذا فقد كانت الكتابة التاريخية بالنسبة إلى الحضارة العربية اإلسالمية ، وفي بداياتها األولى ، 

جزءاً من أدب السيرة النبويه والغزوات والفتوحات ، كما كانت جزءاً من علوم الحديث والفقه 

م من أجل فهم الدين ونشره وتطبيق تعاليمهوالتفسير ، وكل هذه العلوم انبثقت من اإلسال  . 

وتضاف إلى هذه العوامل العمل السياسي التاريخي من أحداث الماضي ، وال سيما األحداث المتعلقة 

 . بسياسات الملوك السابقين وحروبهم ومعاركهم

ة ، سواء لدى وخالصة القول إن المعرفة التاريخية احتلت مكاناً مرموقاً في الثقافة العربية اإلسالمي

السياسي أو األديب أو الفقيه أو الفيلسوف أو اإلنسان العامي ، ومن هنا كان انتشار كتب التاريخ في 

المكتبات العامة التي ازدهرت في حقب عديدة من التاريخ اإلسالمي ، وانتشارها جعل الثقافة 

إن فن التاريخ من الفنون ” التاريخية ثقافة شعبية بالمعنى الذي تحدث عنه ابن خلدون حين قال : 

التي تتداولها األمم واألجيال ، وتشد إليه الركاب والرحال ، وتسمو إلى معرفته السوقة واألغفال ، 

 . ”وتتنافس فيه الملوك واألقيال ، ويتساوى في فهمه العلماء والجهال

ث مراحل توازي وبذلك نعود لتوضيح مراحل التدوين التاريخي التي سبق ذكرها ، والتي مرت بثال

إلى حد كبير ما مر به علم الحديث أو غيره من علوم العرب ، ولكنها مراحل ليست منفصلة بقدر ما 

 : هي مراحل مترابطة ومتشابكة

وتسمى بمرحلة التدوين األولى ، ويتسم التدوين فيها بالطابع الشخصي بالنسبة  : المرحلة األولى *

وبطابع العفوية والفضول العلمي والمنفعة الدينية واالجتماعية ولقد إلى الهدف من استخدام التدوين ، 

 . بدأت عملية التدوين نقالً عن الشفاه ، وعن غيرها من السجالت التي في الكتب والوثائق

وقد رافقت هذه المرحلة وجود جمهور واسع من رواة التاريخ واألخبار واألنساب يحدثون بما 

، الذي كان يروي في “كرم هللا وجهه ” ن أبي طالب األخ األكبر لعلي يعرفونه مثل يزيد بن عقيل ب

مسجد المدينة عن أيام العرب ومعاركها ومثالب قريش ، وعمر بن خولة الراوية الفصيح ، ومكي بن 

سودة وغيرهم ، وقد كون هؤالء ما يمكن أن نسميه بجمهور التاريخ ، والذي كان يشكل اإلطار العام 

س التاريخيةالهتمامات النا  . 

ولقد امتدت هذه المرحلة حتى مطلع القرن الثاني الهجري ، وكانت الخطوات األولى تجري لالنتقال 

بالتاريخ من حالة المعرفة الشفوية إلى المعرفة الكتابية ؛ وكان اهتمام التدوين في هذه المرحلة أيضاً 

وفي هذه المرحلة ظهر عبدهللا بن متوجهاً بصورة خاصة إلى مواضيع محددة من السيرة النبوية ، 



عباس ، وعروة بن الزبير ، وشرحبيل بن سعد ، وابن شهاب الزهري ، وخالل هذه المرحلة أيضاً 

ظهر االهتمام بالمعارف التاريخية بوضوح لدى الخلفاء األمويين منذ عهد معاوية وطلبوا تسجيل 

 . ذلك لهم من أفواه الناس

امتدت خالل القرن الثاني كله تقريباً ، حيث اهتم اإلخباريون خاللها بأخبار  : المرحلة الثانية *

 األحداث المختلفة ذات المواضيع المتنوعة وكلها من األفواه والرواة ، بجانب االهتمام بالسيرة النبوية

. 

ولكن االهتمام باألخبار التاريخية األخرى صار أكثر وضوحاً بل واكب وزاحم الكثير من االهتمام 

يرة نفسها ، وذلك بسبب أن السيرة كانت قد استكملت المعارف عنها واستنفدت كافة المصادر بالس

والمعلومات المتعلقة بها ، بينما وجد اإلخباريون ميادين أخرى لفعالياتهم الفكرية والثقافية ومواضيع 

ة من اإلخباريين في أخرى تهم الناس سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ، وهكذا فقد اندفع رجال هذه الفتر

تأليف العشرات من الكتب بل المئات ، واستقصت في مجموعها علي ما يهم المؤرخ معرفته من 

المعلومات عن مختلف مواضيع التاريخ اإلسالمي خاصة تاريخ العرب الجاهلي وبعض تواريخ 

 . األمم ، ومن بين هؤالء الرجال أبو محنف ، والواقد ، وغيرهم

وهي مرحلة تدوين التاريخ على أساس التسلسل الزمني ، وجمع المواضيع  : المرحلة الثالثة *

 : المتعاقبة على التوالي في كتاب واحد ، وهي تستند في فلسفتها العميقة إلى فكرتين أساسيتين

 . أوالهما : وحدة التاريخ اإلسالمي وأهمية تجارب األمة اإلسالمية

سلسلة األنبياء ، ولقد استمرت هذه المرحلة حتى نهاية  وثانيهما : وحدة تاريخ البشرية من خالل

 . القرن الثالث ، حيث استقرت وتوطد بها علم التاريخ اإلسالمي ومناهجه في التدوين

ونجد بداية ذلك لدى ابن إسحاق صاحب السيرة في أواسط القرن الثاني ، وإسحاق بن إبراهيم ، 

وفي خطوة أخرى نجد جميع السير واألخبار في  ،” السير في األخبار والحوادث ” صاحب كتاب 

 . كتاب واحد ، كما تم وضع أول كتاب في التاريخ على أساس الطبقات لتراجم الرجال

والجدير بالذكر هو أن صناعة الورق هي األخرى قد أتاحت للحركة الثقافية اإلسالمية األداة الثورية 

اريخي ، كما ساعد الورق على جمع المؤلفات في الفكر ، مما ساعد على التوسع في التدوين الت

التاريخية الصغيرة ذات الموضوع الواحد في مجموعات تاريخية واسعة تضم مختلف المواضيع في 

 . نسق زمني متصل

وهنا يجب أن نذكركم بمادة التدوين التاريخي : التي أستوحي منها اإلخباريون مؤلفاتهم ودّونوها 

 : ونوجزها في النقاط التالية

 . السير والغزوات *

حتى عهود من قاموا بالتدوين” صلي هللا عليه وسلم ”أحداث التاريخ اإلسالمي منذ وفاة الرسول *  

 . التاريخي

 . أخبار الجاهلية وخاصة أيام العرب واألنساب والمرويات األدبية *

 . أخبار العرب قبل اإلسالم ، وخاصة في اليمن والحيرة *



ألديانتاريخ األنبياء وا *  . 

 . تاريخ الفرس والروم وملوكهم وأخبارهم ونظمهم *

 . تاريخ الروم واألمم األخرى *

 

 االنبياء

 ادم

أبو البشر، خلقه هللا بيده وأسجد له المالئكة وعلمه األسماء وخلق له زوجته وأسكنهما 

فأنزلهما الجنة وأنذرهما أن ال يقربا شجرة معينة ولكن الشيطان وسوس لهما فأكال منها 

هللا إلى األرض ومكن لهما سبل العيش بها وطالبهما بعبادة هللا وحده وحض الناس على 

 ذلك، وجعله خليفته في األرض، وهو رسول هللا إلى أبنائه وهو أول األنبياء.

 

 أيوب

من ساللة سيدنا إبراهيم كان من النبيين الموحى إليهم، كان أيوب ذا مال وأوالد كثيرين 

 18هللا ابتاله في هذا كله فزال عنه، وابتلي في جسده بأنواع البالء واستمر مرضه ولكن 

عاما اعتزله فيها الناس إال امرأته صبرت وعملت لكي توفر قوت يومهما حتى عافاه هللا 

من مرضه وأخلفه في كل ما ابتلي فيه، ولذلك يضرب المثل بأيوب في صبره وفي بالئه، 

 لقيامة بأيوب عليه السالم على أهل البالء.روي أن هللا يحتج يوم ا

 

 إبراهيم

هو خليل هللا، اصطفاه هللا برسالته وفضله على كثير من خلقه، كان إبراهيم يعيش في قوم 

يعبدون الكواكب، فلم يكن يرضيه ذلك، وأحس بفطرته أن هناك إلها أعظم حتى هداه هللا 

وحدانية هللا وعبادته ولكنهم كذبوه وحاولوا واصطفاه برسالته، وأخذ إبراهيم يدعو قومه ل

إحراقه فأنجاه هللا من بين أيديهم، جعل هللا األنبياء من نسل إبراهيم فولد له إسماعيل 

 وإسحاق، قام إبراهيم ببناء الكعبة مع إسماعيل.

 

 إدريس

كان صديقا نبيا ومن الصابرين، أول نبي بعث في األرض بعد آدم، وهو أبو جد نوح، 

أنزلت عليه ثالثون صحيفة، ودعا إلى وحدانية هللا وآمن به ألف إنسان، وهو أول من خط 

 .وسيرها النجوم علم في نظر من وأول ولبسها، الثياب خاط من وأول بالقلم

 إسحاق

هو ولد سيدنا إبراهيم من زوجته سارة، وقد كانت البشارة بمولده من المالئكة إلبراهيم 

مجتازين ذاهبين إلى مدائن قوم لوط ليدمروها عليهم لكفرهم  وسارة لما مروا بهم



وفجورهم، ذكره هللا في القرآن بأنه "غالم عليم" جعله هللا نبيا يهدي الناس إلى فعل 

 الخيرات، جاء من نسله سيدنا يعقوب.

. 

 إسماعيل

حتى وضعها  -بأمر من هللا  -هو ابن إبراهيم البكر وولد السيدة هاجر، سار إبراهيم بهاجر 

وابنها في موضع مكة وتركهما ومعهما قليل من الماء والتمر ولما نفد الزاد جعلت السيدة 

هاجر تطوف هنا وهناك حتى هداها هللا إلى ماء زمزم ووفد عليها كثير من الناس حتى 

جاء أمر هللا لسيدنا إبراهيم ببناء الكعبة ورفع قواعد البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجر 

إبراهيم يبني حتى أتما البناء ثم جاء أمر هللا بذبح إسماعيل حيث رأى إبراهيم في منامه و

أنه يذبح ابنه فعرض عليه ذلك فقال "يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء هللا من 

الصابرين" ففداه هللا بذبح عظيم، كان إسماعيل فارسا فهو أول من استأنس الخيل وكان 

إنه أول من تحدث بالعربية البينة وكان صادق الوعد، وكان يأمر أهله صبورا حليما، يقال 

 بالصالة والزكاة، وكان ينادي بعبادة هللا ووحدانيته.

. 

 إلياس

أرسل إلى أهل بعلبك غربي دمشق فدعاهم إلى عبادة هللا وأن يتركوا عبادة صنم كانوا 

 يسمونه بعال فآذوه، وقال ابن عباس هو عم اليسع.

 

 يسعال

من العبدة األخيار ورد ذكره في التوراة كما ذكر في القرآن مرتين ، ويذكر أنه أقام من 

 الموت إنسانا كمعجزة.

 

 داوود

آتاه هللا العلم والحكمة وسخر له الجبال والطير يسبحن معه وأالن له الحديد، كان عبدا 

نام ثلثه ويقوم سدسه وأنزل خالصا هلل شكورا يصوم يوما ويفطر يوما يقوم نصف الليل وي

 هللا عليه الزبور وقد أوتي ملكا عظيما وأمره هللا أن يحكم بالعدل.

 

 ذو الكفل

من األنبياء الصالحين، وكان يصلي كل يوم مائة صالة، قيل إنه تكفل لبني قومه أن يقضي 

 بينهم بالعدل ويكفيهم أمرهم ففعل فسمي بذي الكفل.

. 

 زكريا

تقي أخذ يدعو للدين الحنيف، كفل مريم العذراء، دعا هللا أن يرزقه ذرية صالحة عبد صالح 



 فوهب له يحيى الذي خلفه في الدعوة لعبادة هللا الواحد القهار.

 

 سليمان

آتاه هللا العلم والحكمة وعلمه منطق الطير والحيوانات وسخر له الرياح والجن، وكان له 

ناك مملكة باليمن يعبد أهلها الشمس من دون هللا فبعث قصة مع الهدهد حيث أخبره أن ه

سليمان إلى ملكة سبأ يطلب منها اإليمان ولكنها أرسلت له الهدايا فطلب من الجن أن يأتوا 

 بعرشها فلما جاءت ووجدت عرشها آمنت باهلل.

. 

 شعيب

ميزان وال أرسل شعيب إلى قوم مدين وكانوا يعبدون األيكة وكانوا ينقصون المكيال وال

يعطون الناس حقهم فدعاهم إلى عبادة هللا وأن يتعاملوا بالعدل ولكنهم أبوا واستكبروا 

واستمروا في عنادهم وتوعدوه بالرجم والطرد وطالبوه بأن ينزل عليهم كسفا من السماء 

 فجاءت الصيحة وقضت عليهم جميعا.

 

 صالح

اهم هللا رزقا كثيرا ولكنهم عصوا ربهم أرسله هللا إلى قوم ثمود وكانوا قوما جاحدين آت

وعبدوا األصنام وتفاخروا بينهم بقوتهم فبعث هللا إليهم صالحا مبشرا ومنذرا ولكنهم كذبوه 

وعصوه وطالبوه بأن يأتي بآية ليصدقوه فأتاهم بالناقة وأمرهم أن ال يؤذوها ولكنهم 

وا جزاء لفعلتهم ونجى هللا أصروا على كبرهم فعقروا الناقة وعاقبهم هللا بالصاعقة فصعق

 صالحا والمؤمنين.

. 

 عيسى

مثل عيسى مثل آدم خلقه هللا من تراب وقال له كن فيكون، هو عيسى بن مريم رسول هللا 

وكلمته ألقاها إلى مريم، وهو الذي بشر بالنبي محمد، آتاه هللا البينات وأيده بروح القدس 

المقربين، كلم الناس في المهد وكهال وكان يخلق من وكان وجيها في الدنيا واآلخرة ومن 

الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيرا، ويبرئ األكمه واألبرص ويخرج الموتى كل 

بإذن هللا، دعا المسيح قومه لعبادة هللا الواحد األحد ولكنهم أبوا واستكبروا وعارضوه، ولم 

ء وسيهبط حينما يشاء هللا إلى األرض يؤمن به سوى بسطاء قومه، رفعه هللا إلى السما

 ليكون شهيدا على الناس.

 

 لوط

أرسله هللا ليهدي قومه ويدعوهم إلى عبادة هللا، وكانوا قوما ظالمين يأتون الفواحش 

ويعتدون على الغرباء وكانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء فلما دعاهم لوط لترك 

ومه فلم يؤمن به غير بعض من آل بيته، أما امرأته فلم المنكرات أرادوا أن يخرجوه هو وق



تؤمن ولما يئس لوط دعا هللا أن ينجيهم ويهلك المفسدين فجاءت له المالئكة وأخرجوا 

 لوط ومن آمن به وأهلكوا اآلخرين بحجارة مسومة.

 

 محمد )صلى هللا عليه وسلم(

ة أبيه عبد هللا بأشهر قليلة، توفيت النبي األمي العربي، من بني هاشم، ولد في مكة بعد وفا

أمه آمنة وهو ال يزال طفال، كفله جده عبد المطلب ثم عمه أبو طالب، ورعى الغنم لزمن، 

تزوج من السيدة خديجة بنت خويلد وهو في الخامسة والعشرين من عمره، دعا الناس 

اضطهده أهلها إلى اإلسالم أي إلى اإليمان باهلل الواحد ورسوله، بدأ دعوته في مكة ف

م فأصبحت هذه السنة  622فهاجر إلى المدينة حيث اجتمع حوله عدد من األنصار عام 

 بدء التاريخ الهجري، توفي بعد أن حج حجة الوداع.

 

 موسى

أرسله هللا تعالى إلى فرعون وقومه، وأيده بمعجزتين، إحداهما هي العصا التي تلقف 

ي يدخلها في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء، دعا الثعابين، أما األخرى فكانت يده الت

موسى إلى وحدانية هللا فحاربه فرعون وجمع له السحرة ليكيدوا له ولكنه هزمهم بإذن هللا 

تعالى، ثم أمره هللا أن يخرج من مصر مع من اتبعه، فطارده فرعون بجيش عظيم، ووقت 

صاه لتكون نجاته وليكون هالك أن ظن أتباعه أنهم مدركون أمره هللا أن يضرب البحر بع

 فرعون الذي جعله هللا عبرة لآلخرين.

. 

 نوح

كان نوح تقيا صادقا أرسله هللا ليهدي قومه وينذرهم عذاب اآلخرة ولكنهم عصوه وكذبوه، 

ومع ذلك استمر يدعوهم إلى الدين الحنيف فاتبعه قليل من الناس، واستمر الكفرة في 

مطر ودعاهم نوح أن يؤمنوا حتى يرفع هللا عنهم العذاب فآمنوا طغيانهم فمنع هللا عنهم ال

سنة ثم أمره هللا  950فرفع هللا عنهم العذاب ولكنهم رجعوا إلى كفرهم، وأخذ يدعوهم 

 ببناء السفينة وأن يأخذ معه زوجا من كل نوع ثم جاء الطوفان فأغرقهم أجمعين.

 

 هارون

إليمان باهلل ألنه كان فصيحا ومتحدثا، استخلفه أخو موسى ورفيقه في دعوة فرعون إلى ا

موسى على قومه عندما ذهب للقاء هللا فوق جبل الطور، ولكن حدثت فتنة السامري الذي 

حول بني إسرائيل إلى عبادة عجل من الذهب له خوار ، فدعاهم هارون إلى الرجوع لعبادة 

ما آل إليه قومه عاتب هارون  هللا بدال من العجل ولكنهم استكبروا فلما رجع موسى ووجد

 عتابا شديدا.

 



 

 هود

أرسل إلى قوم عاد الذين كانوا باألحقاف، وكانوا أقوياء الجسم والبنيان وآتاهم هللا الكثير 

من رزقه ولكنهم لم يشكروا هللا على ما آتاهم وعبدوا األصنام فأرسل لهم هللا هودا نبيا 

فجاء عقاب هللا وأهلكهم بريح صرصر عاتية  مبشرا، كان حكيما ولكنهم كذبوه وآذوه

 استمرت سبع ليال وثمانية أيام.

. 

 يحيى

ابن نبي هللا زكريا، ولد استجابة لدعاء زكريا هلل أن يرزقه الذرية الصالحة فجعل آية مولده 

أن ال يكلم الناس ثالث ليال سويا، وقد كان يحيى نبيا وحصورا ومن الصالحين ، كما كان 

 يا ورعا منذ صباه.بارا تق

. 

 يعقوب

ابن إسحاق يقال له إسرائيل تعني عبد هللا، كان نبيا لقومه، وكان تقيا وبشرت به المالئكة 

 جده إبراهيم وزوجته سارة عليهما السالم وهو والد يوسف.

 

 يوسف

أخا وكان أبوه يحبه كثيرا وفي ذات ليلة رأى أحد عشر  11ولد سيدنا يعقوب وكان له 

وكبا والشمس والقمر له ساجدين، فقص على والده ما رأى فقال له أال يقصها على ك

إخوته، ولكن الشيطان وسوس إلخوته فاتفقوا على أن يلقوه في غيابات الجب وادعوا أن 

الذئب أكله، ثم مر به ناس من البدو فأخذوه وباعوه بثمن بخس واشتراه عزيز مصر 

أخذت تراوده عن نفسه فأبى فكادت له ودخل السجن، وطلب من زوجته أن ترعاه، ولكنها 

ثم أظهر هللا براءته وخرج من السجن ، واستعمله الملك على شئون الغذاء التي أحسن 

إدارتها في سنوات القحط، ثم اجتمع شمله مع إخوته ووالديه وخروا له سجدا وتحققت 

 رؤياه.

 

 يونس )ذو النون(

هم إلى عبادة هللا وحده ولكنهم أبوا واستكبروا فتركهم أرسله هللا إلى قوم نينوى فدعا

وتوعدهم بالعذاب بعد ثالث ليال فخشوا على أنفسهم فآمنوا فرفع هللا عنهم العذاب، أما 

يونس فخرج في سفينة وكانوا على وشك الغرق فاقترعوا لكي يحددوا من سيلقى من 

مه الحوت وأوحى هللا إليه أن ال الرجال فوقع ثالثا على يونس فرمى نفسه في البحر فالتق

يأكله فدعا يونس ربه أن يخرجه من الظلمات فاستجاب هللا له وبعثه إلى مائة ألف أو 

 يزيدون.



 

 



 



 



 

 



 



 



 



 

 

 



 

 



 



 

 

 



 

 



 في العرب قبائل وأصنام ديانات

 الجاهلية

 

 

 

 الجاهلية في العرب ديانات

 

وعبد  إن إياداً كلها ، وربيعة كلها ، وبكراً ، وتغلب ، والنمر ،يقال : 

القيس ، كلهم نصارى ؛ وكذلك غسان ، وبنو الحارث بن كعب بنجران، 

 وكثير من كلب، وكل من سكن الحيرة من تميم ولخم وطيئ، وتنوخ،

 .وغيرهم

 .كندة وكانت حمير يهوداً، وكثيٌر من

 .وكانت خثعم ال تدين بشيء أصالً 

وقيل: إن لقيط بن زرارة كان  كانت المجوسية قد ظهرت في بني تميم،و

 .أوثان عباد العرب قبائل قد تمجس. وكانت سائر

ربيعة بن عبد شمس،  يش نفر يسير، وهم شيبة بنوكان قد تنصر من قر

بن الحويرث بن أسد بن عبد العزى بن قصي ؛ وابن عمه لحا :  وعثمان

عقب للحوريث وال لورقة ؛ وأما عقب أبيه  ورقة بن نوفل بن أسد ، وال

 . أحد نوفل ، فقد انقطع أو درس ؛ فال يعرف منهم

 

 

 أصنام العرب

 

يحرمون واديه  مبنياً على صخرة؛ وكانواالالت: كان بالطائف لثقيف، 

ويكسونه، وسدنته؛ آل أبي العاصى، من بني مالك بن ثقيف. هدمه خالد 

 .رضي هللا عنهما -الوليد، والمغيرة بن شعبة  بن

يعبدها غطفان. سدنتها: بنو  العزى: كانت شجرةً بنخلة، عندها وثن،

خالد بن  طعصرمة بن مرة. وكانت قريش تعظمها، وغنى، وباهلة، فق

 .الوثن الوليد الشجرة، وهدم البيت، وكسر
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 .مناة: كان بسيف البحر، تعبده األنصار، وأزد شنوءة، وأكثر األزد

 .وسدنته: الغطاريف

الفرافضة بن األحوص  ود: كان لبني وبرة، بدومة الجندل. وسدنته: بنو

 .بن كلب

و بن قيس وعمر سواع: كان بنعمان، تعبده بنو كنانة، وهذيل، ومزينة،

 .هذيل عيالن. وسدنته: بنو صاهلة، من

 يغوث: كان لمذحج، في أنعم، فقاتلهم عليه بنو غطيف حتى هربوا به إلى

 .عليه نجران، فأقروه عند بني النار، من الضباب؛ فاجتمعوا

 .وخوالن يعوق: كان في أرحب؛ يعبده همدان،

 .نسر: كان لحمير، بنجران

 .بالمروة، لقريش واألحابيش ةإساف: كان بالصفا. وكانت نائل

وكانت قريش تعبد  .هبل: كان لبني بكر، ومالك، وملكان؛ وسائر كنانة

صاحب كنانة، وكنانة تعبد صاحب قريش. وكان هبل في جوف الكعبة، 

البئر التي كان يجمع فيها ما يهدى للكعبة. وكان عند سادنه سبعة  على

فيه: " نعم " ، واآلخر فيه: " إذا اختلفوا فيه، وآخر  أزالم: أحدها للفعل

واآلخر فيه: " غيركم " ، واآلخر فيه: "  ، " ال " ، واآلخر فيه: " منكم

يحفروا بئراً. فإذا أرادوا أمراً،  ملصق " ، واآلخر للمياه إذا أرادوا أن

يا إلهنا! اخرج لنا  " :يعطون السادن مائة درهم وجزوراً، ويقولون له

 .باألزالم يضرب السادن. وهذا هو االستقسام الحق في كذا وكذا! " ، ثم

ذو الخلصة: كان لبجيلة، وخثعم، والحارث بن كعب، وجرم، وزبيد، 

 .واليمن بن مر بن أد، وبني هالل بن عامر. وكان بين مكة والغوث

جهار: كان لهوازن، بعكاظ؛ سدنته: آل عوف النصريون، ومحارب. 

 .سفح أطحل وكان في

وضبة، وتيم، وعكل، وأد. وسدنتها من بني  شمس: كانت لبني تميم،

 عمرو بن تميم. كسرها هند بن أبي هالة، وصفوان بن أسيد بن أسيد بن

 .الحالحل

 .بوالن الفلس: كان بنجد، قريباً من فيد، تعبده طيئ. سدنته: بنو

 السعيدة: كانت لقضاعة، إال بني وبرة، ولألزد أيضاً؛ وسدنتها: بنو

 .بأحدالعجالن؛ وكان موضعها 



 .عامر ذو اللبا: كان لعبد القيس بالمشقر. سدنته منهم: بنو

المحرق: كان بسلمان، لبكر بن وائل وسائر ربيعة؛ وكانوا قد جعلوا في 

 .العجليون حي من ربيعة له ولداً: سدنته: آل األسود كل

 .ذريح: كان لكندة بالنجير

 .مرحب مرحب: بحضرموت. وسادنه: ذو

وعك، واألشعريين. وكان من نحاس، يكلمون من المنطيق: كان للسلف، 

فلما كسرت األصنام، وجد فيه سيٌف؛ فاصطفاه رسول هللا صلى  جوفه؛

ً  وسماه -هللا عليه وسلم   .مخذما

 .الدوسي ذو الكفين: كان لخزاعة ودوس. كسره عمرو بن حممة

 .يعبدونها سعد: صخرةٌ طويلةٌ بفالة من أرض بني ملكان بن كنانة، كانوا

 .رئام: كان بصنعاء، لحمير

مناة؛ هدمها المستوغر ابن  رضى: كان لربيعة بن كعب بن سعد بن زيد

 .سعد ربيعة بن كعب بن

 ذو الكعبات: كان بسنداد، لبكر، وتغلب، وإياد؛ كانوا يصدرون إليها من

 .لها حججهم، ال يأتون بيوتهم حتى يمروا بها، وينسكوا

يم بن عدي بن عامر بن ثعلبة بن كان القلمس، وهو حذيفة بن عبد فق

بن مالك بن كنانة، أول من نسأ الشهور؛ ثم ورث ذلك عنه بنوه؛  الحارث

 جنادة بن عوف بن سلمة بن قلع بن عباد بن  وكان آخرهم أبا ثمامة

 .حذيفة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 (: 1الدرس األّول )

 .البعثة النبويّة وظهور اإلسالم

 

 :يقول السؤال

نور االسالم في الجزيرة العربية حتى عّم العالم نشر محمد )ص( 

 بأسره.

 من هو هذا النبّي ))محّمد(( صلى هللا عليه وسلم ؟ -1
 تتبع حياته منذ أْن ُولد والى أْن بُعث)ص(؟  -2

 

 :جابةتقول اإل

 

ُولد الرسول )ص( في صبيحة يوم االثنين التاسع من شهر  .1
وهي م, 571من شهر ابريل سنة  20ربيع األول الموافق 

السنة المعروفة بعام الفيل, من أبوين فقيرين في مالهما, 
 غنيين في حسبهما.



كان أبوه عبدهللا بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف  .2
بن قصي. وقد مات ابوه قبل أن يُولد فكفله جده 

 عبدالمطلب, فلما مات جده, كفله عّمه أبو طالب.
فل محمد أرضعته أمرأة بدوية تُسمى: حليمة, فنشأ الط .3

 )ص( في جّو بدوّي يتكلم لغتهم الفصيحة.
توفيت أمه أمنة بنت وهب وهو في السادسة من عمره ولم  .4

 يكن له من الميراث اال قليل.
وقد اعتاد محمد أن يخرج مع اخوته من الرضاعة في  .5

رعاية الغنم وهو طفل في البادية, فولد في قلبه الرأفة 
 ة.والرحمة ولين الجانب والصفات الحميد

ثّم اشتغل في التجارة وذهب الى بالد اليمن )في الجنوب(,  .6
والشام )في الشمال(, وقد اتسعت معرفته وتجربته وخبرته 

 في الحياة.
وقد أدى اشتغاله بالتجارة, الى أْن ُعرف بالصدق واألمانة  .7

 والخلق العظيم.
تعرفت عليه السيدة خديجة بنت خويلد, فقد كانت تُعرف  .8

ال. فأنفدته في تجارة لها الى الشام بالشرف وكثرة الم
 فربحت تجارتها ضعفين.

ارتضت السيدة خديجة النبّي محمد )ص( زوجا لها وهو  .9
وكانت هي أرملة في جيل األربعين. وقد   25في جيل الـ 

 أنجب منها الرسول )ص( ستة أطفال.
كانت خديجة أول من آمن باهلل ورسوله, فكانت رضي  .10

 نه وتهون عليه أمر الناس.هللا عنها تثبته وتخفف ع
وكان الرسول )ص( على خلق عظيم, فقد اشتهر بين  .11

قومه بالمروءة والوفاء وحسن الجوار والحلم والعفة 
والتواضع والجود والشجاعة والصدق واألمانة حتى سموه 

 الصادق األمين. 
كان يكره عبادة األصنام, فلم يحضر مواسم الحج,  .12

مما يُذبح على النصب وال وكان ال يشرب الخمر وال يأكل 
 يحضر مجالس اللهو والسمر.



وقد أجمع المؤرخون على أّن الرسول )ص( لم يكن  .13
يأنس للديانات التي كان يُدين لها العرب, فقد كان يخلو 
بنفسه ويفكر طويال, واستمر كذلك حتى أخذ بالحنفية 

 وهي: دين سيدنا ابراهيم.
فكان يذهب  وقد آثر محمد )ص( العُزلة وأحب العبادة, .14

الى غار حراء يتأمل عجائب الكون ويفكر في البعث 
والحساب والجنة والنار, حتى نزل عليه الوحّي )سيدنا 

 جبريل(.
أشهر حتى بلغ األربعين من  6وبقي الرسول على ذلك  .15

من شهر  27عمره, فنزل عليه الوحي جبريل يوم االثنين 

وله رمضان المبارك. فكان أول ما نزل عليه من ربه ق
 تعالى: "اقرأ".

فعلم الرسول أّن هللا قد اختاره من بين البشر لتبليغ  .16
رسالة االسالم الى الناس كافة, وهذا هو بدء دعوته صلى 

 هللا عليه وسلم.

 (:2الدرس الثاني )

 .مفهوم الدعوة االسالميّة 

 

 :السؤال   يقول  

ازداد عداء قريش للرسول )ص( بعد انتقال الدعوة االسالمية من 

 المرحلة السرية الى المرحلة العلنية.

 ما المقصود بــ"الدعوة االسالمية"؟ -1
تتبع الدعوة االسالمية في مرحلتها السريّة. ثّم بيّن  -2

 كيف أصبحْت هذه الدعوة علنيّة؟
 :االجابة تقول  



 

(, التي انتشر فيها في منطقة الجزيرة العربيةفي بيئة الجهل, ) -1

ص( برسالة الى هذا العالم يُعلمه ظالم الوثنية بعث هللاُ محمدا )

الحقيقة الخالدة, وهي أنه ليس هناك اال اله واحد ونبيه محمد 

)ص(, يُدبر الكون ويُراقب ويُجازي الطيّبين واألشرار بعد الموت, 

 دعاهم الى نبذ عبادة الصنام والتسليم الرادة هللا تعالى.

ود وال أبيض هي الدعوة التي ال تميُز بين فقير وغنّي وال بين أس -

 وال بين عربّي وال أعجامّي االّ بالتقوى. 

هي الدعوة التي تنصف المظلوم وتشد على يد الظالم وتحمي اليتيم  -

وتعطف على المسكين وابن السبيل واألسير وكذلك أهل الكتاب 

 من مسيحيين ويهود.

اعتنق الدين االسالمّي  أول األمر األفراد :االدعوة سرّ 

)ص(, كزوجته خديجة, وابن عمه علّي بن أبي المتصلون بالرسول 

طالب, وأسلم من الموالي زيد بن حارثة الذي وهبته خديجة للرسول 

 )ص(.

ولكن األمر لْم يقتصر على األقارب والموالي, بل تعداهم الى  -

بعض رجالت قُريش كأبي بكر الصديق الذي كان من أخلص 

ن األولين منهم: من المسلمي 5أصدقاء النبّي, فقد أسلم على يديه 

 –وسعد بن أبي وقاص  –والزبير بن العوام  –ُعثمان بن عفان 

 وطلحة بن ُعبيد هللا. –وعبد الرحمن بن عوف 



وتال هؤالء رجال كبار من قريش: كأبي ُعبيدة بن الجراح واألرقم  -

بن أبي األرقم الذي اتُخذت دارهُ مركزا للدعوة االسالمية سّرا الى 

الفترة من أهم الفترات في تاريخ الدعوة  االسالم, وكانت هذه

 بمكة.

ُسميّت هذه الدعوة دعوة األفراد ألّن الرسول كان يدعو كال على  -

سنوات يدعو سّرا الى االسالم كّل من  3انفراد. استمّر الرسول 

 يثُق به ويطمئُن لقبول الّدعوة.

 :راجهْ  عوة  الدّ 

سنين بالجهر بالدعوة  3ولكّن الرسول )ص( أُمرعلى رأس  -

 –االسالمية وعدم الخوف من معاريضيه من سادة قريش 

 وأنذر عشيرتك األقربين(.)  –)فاصدع بما تُؤمر( 

بدأْت عداوةُ قريٍش بعد ذلك تظهر ظهورا جليا, ألّن قريشا علمت  -

دين العرب  جيدا أّن انتصار الدين الجديد )االسالم(, معناه تحطيم

وهو عبادة األوثان واألصنام. لذلك, بدأت قريش الوقوف في سبيل 

 ايذاء النبّي وأتباعه ليفتنوهم عن دينم الجديد.

انطلق النبّي )ص( يدعو جهرا كل طوائف الناس يدعو السادة  -

والعبيد, األقرباء والغرباء, ثّم يدعو الُحّجاج الذين يفدون الى مكة 

 من مختلف البلدان.

بت قريش من أبي طالب )عّم النبّي( أن يمنع ابن أخيه محمد طل -

مه رفض الرسول أن يترك ا كلّ )ص( عن شتم وسب قريش, فلمّ 



رت مقاطعة بني هاشم وعبد الدعوة. فلما فشلت قريش بذلك, قرّ 

 من أبسط حقوقهم االنسانيّة. انهمحرمقررت المطلب و

ر عليهم الرسول وبعد أن اشتدّد األذى بالمستضعفين المسلمين أشا -

 (.قارة أفريقيا /)ص( بالهجرة الى الحبشة )أثيوبيا اليوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 (:3الدرس الثالث )

 .الصدام بين قريش والنبّي صلى هللا عليه وسلم 

 

 يقول السؤال:

 عارضت قريش دعوة محمد صلى هللا عليه وسلم.

 أذكر/ي الدوافع واألسباب لهذه المعارضة؟ اشرحها ! -1
تتبّع مراحل المعارضة منذ اعالن الدعوة وحتى  -2

 الهجرة الى يثرب؟
 تقول االجابة:

 

 :أسباب معارضة قريش لدعوة محمد )ص( هي -1
 

خوف قريش, زعيمة العرب من أن تفقد مكانها في تزعم  -2
الناحية الدينية بين العرب حال نجاح الدعوة االسالمية. اذ أّن 



للحج في الكعبة من مصلحة قريش استمرار قدوم العرب 
تجارية مع ازدياد وتقديم القرابين لآللهة, وتنشيط الحركة ال

الحجاج القادمين الى مكة. اذن ربطت قريش بين  اعداد
ومسألة دورها في الحفاظ  مصالحها االقتصادية والتجارية
 على األماكن المقدسة في مكة.

خوف قريش من أن نجاح الدعوة االسالمية في الجزيرة  -3
ؤدي الى ابطال والغاء كثير من العادات الذميمة سيُ  العربية

والتي كانت منتشرة بين القبائل العربية مثل لعب الميسر 
 وتعدد الزوجات ووأد البنات والسحر والزنا وشرب الخمر

دخال على قريش وقبائل أخرى أو  الخ.... وهذه أمور تدرّ 
 تجعلها في مراكز ادارية وسياسية مرموقة.

علنه بني أمية لالسالم ولدعوة محمد )ص( الرفض الذي أ -4
 .ينتمي الى بني هاشمألّن رسول هللا )ص( 

خوف قريش من أّن انتشار االسالم قد يزعزع مكانتها  -5
االجتماعية بين العرب في الجزيرة العربية, ألّن االسالم دعا 

ة بين جميع أفراد المجتمع الواحد, الى المساواة االجتماعي
 ظام الطبقية.وقريش كانت تعمل بن

 

يمكن تلخيص مراحل معارضة قريش لدعوة االسالم بقيادة  -2
 محمد )ص( في عدة اتجاهات:

 

اللجوء الى الضغط على الرسول )ص( بواسطة اتهامه  -1
بالجنون والكذب والسحر واالستهزاء والسخرية منه ومن 

 دعوته.
اللجوء الى استعمال العنف الجسدي مع المسلمين, مثل  -2

والقاء الحجارة عليهم وايذائهم بكافة أنواع الضرب المبرح, 
القسوة والقوة والعنف, وذلك رغبة من قريش في اذالل 

 المسلمين وارغامهم الى العودة الى عبادة األوثان.



ولما تبين للرسول )ص( أّن المسلمين ال يمكنهم االستمرار  -3
في مواجهة ومضايقات قريش ومالحقاتها, وحفاظا على 

سول )ص( من أتباعه المسلمين بالهجرة سالمتهم, طلب الر
الى الحبشة )أثيوبيا(, ألّن فيها ملكا مسيحيا يلقب بالنجاشّي 

 معروف بعدله, والذي سيقدم لهم كل العون والدعم.
بتسليم  )ملك الحبشة( لما عجزت قريش من اقناع النجاشي -4

المسلمين لهم, كثفت مالحقاتها ضد الرسول والمسلمين 
اع العنف. لهذا اصدرت قريش صحيفة مستخدمة أشّد أنو

م ضد المسلمين. 616المقاطعة االجتماعية واالقتصادية عام 

وأمام هذا الضغط الشديد والمعارضة فكر الرسول )ص( في 
 الهجرة الى الطائف ومن ثّم الى يثرب )المدينة المنورة(.

  

 

 

 

 

 

 (: 4الدرس الرابع )

 . الهجرة النبوية الى يثرب / المدينة

 

 يقول السؤال:

هناك من المؤرخين والباحثين من يعتبُر أّن الهجرة الى يثرب هي نقطة 

 انطالق هامة في تاريخ تطور الدعوة االسالمية.



أذكر شارحا األسباب التي دفعت الرسول )ص( الى  -1
 الهجرة الى يثرب؟ ولماذا اختار يثرب بالذات؟

أذكر واشرح أثار هذه الهجرة على تطور الدعوة  -2
 المية؟االس
 تقول االجابة:

 رسول )ص( الى الهجرة الى يثرب:األسباب التي دفعت ال (1
 

متابعة ومضايقة ومالحقة المسلمين من قبل قريش وتوجيه  -1
 االهانات لهم.

خيبة أمل الرسول )ص( من رفض أهل الطائف استقباله وأتباعه  -2
 فيها.

االجتماعية على المسلمين, والتي  –استمرار المضايقة االقتصادية  -3
كان من الممكن أن تؤدي الى تراجع الكثيرين من الداخلين في 
االسالم عنه, لهذا كان على النبّي )ص( البحث عن مكان أمين 

 لحماية دعوته وأتباعه.
قيام قبيلتّي األوس والخزرج بتوجيه دعوة اليه بهدف فّض النزاع  -4

لى تزعمها لما ُعرف من األمانة القديم بين القبيلتين, ودعوته ا
 والعدل واالستقامة.

اختار يثرب لوجود أخواله فيها, وهذا الوضع سيساعده في تقويم  -5
 موقفه ودعم رسالته.

أراد الرسول )ص( أن ينشر دعوته خارج مكة ليكسب مؤيدين له  -6
بعد أن شعر ولمس أّن األمور ليست على ما يُرام داخل مكة, ألّن 

 ة كليا على األوضاع داخلها.قريش كانت مسيطر
كشف الرسول )ص( عن خطة صممتها قريش بهدف قتله وانتهاء  -7

دعوته التي أصبحت تُشكل خطرا على وجودها السياسي 
 واالقتصادي والديني في الجزيرة العربية.

كان أهل يثرب من األوس والخزرج شعبا قويا, أقام بها اليهود  -8
الدينية وفهموا الكثير منها. لذا زمنا طويال حتى أنهم ألفوا أفكارهم 

كان أهل المدينة أقل عبادة لألصنام, وأكثر تفهما لنبوة الرسول 
 )ص(.



وجد أهل يثرب في دين االسالم ما يوحد كلمتهم ويجمع شملهم, كما  -9
وعرفوا أّن الرسول )ص( من أكرم بيوت قريش وساداتها, وآمنة 

 أمه من بني النجار أحد بطون الخزرج.
 

 هذه الهجرة على تطور الدعوة االسالمية: آثار( 2

أصبحت يثرب بعد هجرة الرسول )ص( اليها معقل االسالم  -1
وملجأ المسلمين الفارين من مكة. ُعرفت يثرب باسم مدينة 

 الرسول )ص( لوجود قبره )ص( بها.
خروج االسالم من اطار دعوة دينية يحميها بعض  -2

م دولة قوية المستضعفين الى عهد جديد, أصبح فيه االسال
 ذات أسس.

أصبح االسالم دينا ودولة, بحيث أّن في المدينة ُوضعت  -3
األسس االدارية والعسكرية واالقتصادية واالجتماعية 

 لالسالم.
 منافسة قريش وحليفاتها من موقع قوّي خارج مكة. -4
منحت الهجرة النبوية للرسول )ص( صفة الزعيم السياسّي  -5

 وليس فقط الدينّي.
النبوية الى يثرب في نشر االسالم في  ساهمت الهجرة -6

 مختلف أنحاء الجزيرة العربية بعد زوال الخطر.
بحت األخوة أصبح الدين االسالمي هو الرابط الموحد, وأص -7

 االسالمية هي السائدة, )المهاجرين + األنصار(.
 انتقال المسلمين من مرحلة الدفاع الى مرحلة الهجوم. -8
للقضاء على مشركي مكة تقوية الجبهة الداخلية وذلك  -9

 الكفار.
اتخذ المسلمون السنة التي هاجر فيها الرسول )ص( من  -10

 مكة الى المدينة مبدأ للتأريخ االسالمّي.
 

 



 (: 5الدرس الخامس )

 . صلح الحديبية وفتح مكة المكرمة

 

قاد الرسول )ص( قوة من المسلمين نحو مكة وفتحها بعد أن نقض 

 الحديبية.القرشيّون في مّكة صلح 

 ما هو "صلح الحديبية"؟ ما هو مضمونه؟ -1
 لماذا نجح المسلمون في فتح مكة؟ اشرح! -2
نتائج نجمت عن فتح مكة وتركت أثرا على  3أذكر  -3

 دعوة االسالم؟
 تقول االجابة:

 

جرت  هو عبارة عن اتفاق ناجم عن مفاوضات :صلح الحديبية( 1

بين المسلمين وبين المكيين بالقرب من الحديبية )هي شجرة تحمل 

هذا االسم, وهناك من يقول أنها بئر ماء على مقربة من مكة(. 

 هجرّي. 6أسفر عن هدنة بين الطرفين سنة 

 :مضمون هذا الصلح ما يلي

 سنوات. 10عقد هدنة بين المسلمين والمكيين مدتها  -

هذه الهدنة في أن ينضموا الى يترك الخيار للناس, خالل  -
 المسلمين أو الى المكييّن.

م( وال 628يرجع الرسول )ص( والمسلمين في هذا العام ) -

يدخلون مكة للحج كما أرادوا. أما في العام الذي يليه 
 3فيسمح لهم بدخولها في حين تخرج منها قريش لمدة 

 ايام.



تعهد الرسول )ص( بارجاع كل شخص يأتيه من قريش  -
ناق االسالم دون اذن من ولّي أمره, بينما قريش غير العت

 ملزمة باعادة من يأتيها من المسلمين.
ومن الجدير ذكره أّن المسلمين ثارت نفوسهم وغضبوا يومها 

 بسبب عودتهم بدون أن يعتمروا.

 

هـ مستغلين انقسام القرشييّن  8( نجح المسلمون في فتح مكة سنة 2

المسلمين, فمنهم من أراد محاربتهم  على أنفسهم في مسألة مواجهة

 ومنهم من أراد التوصل الى تفاهم معهم.

استغل الرسول )ص( هذا الظرف مع االستفادة من نقض قريش 

للصلح مع المسلمين, حينما قامت قريش بتحريض بني بكر على 

 مقاتلة قبيلة خزاعة.

فطلبت قبيلة خزاعة نجدة من الرسول )ص( الذي جمع ما يقارب  

 شرة أآلف مقاتل وتوجه نحو مكة.الع

كما ونجح الرسول في استمالة أبي سفيان الذي دخل االسالم,  

كاتما هذا األمر حتى يستتب األمن واالستقرار, وحينها منح 

 الرسول األمان لمن يدخل بيت أبي سفيان للداللة على التسامح.

 

 :( نتائج نجمت عن فتح مكة 3

 

ين في االسالم, وهذا كان عامال دخول أفواج كثيرة من القرشي -

بشريا قويا زّود الجيش االسالمّي بالمقاتلين األشّداء الذين 



سيخوضون معارك هاّمة في تاريخ االسالم, وأهمها معركتّي 

 اليرموك والقادسية.

أصبح االسالم أقوى دين في شبه الجزيرة العربيّة , وخاصة بعد  -

اجتماعّي هام بالنسبة فتح مكة التي هي رمز دينّي واقتصادي و

 للعرب.

خضوع قبائل عربية كثيرة لالسالم كدين ودولة وبالتالي قيامهم  -

بأداء أركان االسالم ومن بينها الزكاة, مما شكل موردا هاما 

 لخزينة الدولة لتصرفها على شؤونها ومشاريعها.

 

 

 

 

 

 

 (: 6الدرس السادس )

 .أبو بكر الصديق -خليفة المسلمين األّول 

 

 :يقول السؤال

بدأت الفتوحات االسالمية خارج شبه الجزيرة العربية في عهد 

 الخليفة الراشدّي األول أبي بكر الصديق.



وكيف وصل الى منصف  ؟من هو أبو بكر الصديق -1
 الخالفة؟

صف اتجاهات الفتوحات االسالمية في عهد أبي بكر  -2
 الصديق, واذكر عاملين ساهما في انجاح الفتوحات؟

 :جابةتقول اال

هو عبد هللا بن أبي قحافة, كان اسمه في الجاهلية عبد الكعبة. سماه  -1
الرسول )ص( عبدهللا, وكنيته أبو بكر, ولقبه الصديق ألنه بادر 

 بتصديق الّرسول )ص( في حادثة اإلسراء والمعراج.
ولد أبو بكر الصديق بعد عام الفيل بعامين وأشهر وُعرف عنه  -

بالعفة. لم يكن يشرب الخمر وكان عالما بالخصال الكريمة واشتهر 
 بأنساب العرب.

كان في الجاهلية يشتغل بالتجارة, فلما أسلم رضي هللا عنه اتجه  -
لخدمة االسالم ونشره. هاجر مع الرسول )ص( الى المدينة المنورة 

ا يعتبرون أبا بكر الصديق وكان ساعده األيمن, حتى أّن الناس كانو
 )ص(. هللا رسولوزير 

 

 عة أبي بكر الصديق:بي

عقد كبار األنصار )أهل المدينة(, بعد وفاة الرسول )ص( اجتماعا  -
لهم في سقيفة بني ساعدة في المدينة. وكان الهدف انتخاب خليفة 
للرسول )ص( من بينهم, وكادوا أن يُبايعوا رجال منهم اسمه سعد 

 ابن عبادة.
ل مكة(, خبر هذا االجتماع وصل مسامع المهاجرين )أه أنّ اال  -

 فأسرعوا الى السقيفة.
له المهاجرون من مشاق وصعوبات فتكلم أبو بكر وذكر ما تحمّ  -

ومضايقات من جراء الهجرة, وفي نفس الوقت امتدح األنصار 
والوقوف الى  مومواقفهم المشرفة من دعم الرسول )ص( ونصرته

جانب المسلمين في أصعب وأشد الساعات, وأقنعهم أّن أمر الخالفة 
 قريش ألّن منهم األمراء ومن األنصار الوزراء.هو ل

فدار خالف بين األطراف الى أْن قام عمر بن الخطاب فنادى  -
بصوت عال: "ابسط يدك يا أبابكر", فبايعه الناس وذلك لمحبة 



رسول هللا ألبي بكر ولصلته القوية بالرسول عليه الصالة والسالم 
 المبشرين بالجنة. ولكثرة خصاله الحميدة ولكبر سنه ولكونه أحد

 

عندما باشر الخليفة الراشدي األول أبو بكر الصديق أعماله أراد  -2
تنفيذ رغبة الرسول )ص( في توجيه حملة عسكرية الى مشارف 

بن أبي سفيان  زيد)سوريا+األردن+فلسطين(, بقيادة ي ,منطقة الشام
, وذلك لوضع حّد لتعديات وشرحبيل بن حسنة وأبي ُعبيدة

على حدود البالد العربية ولنشر الدعوة  الروم() البيزنطيين
  االسالمية هناك.

كما أّن أبا بكر انتدب خالد بن الوليد وعياض بن غنم لغزو بالد   -

 فارس )العراق(, حتى أنهم انتصروا عليهم وقتلوا قائدهم "الهرمز".

لواء  11ه أبو بكر الصديق في نفس الوقت وبطبيعة الحال وجّ  -

ن من القبائل العربية في أنحاء الجزيرة العربية. لمحاربة المرتدي
فنجح أبو بكر في مسعاه, اذ أعاد وحدة العرب تحت لواء االسالم 

 دينا وسلطة حاكمة.

  :أما العوامل التي ساهمت وساعدت في نجاح الفتوحات فهي

 

الروح المعنوية وااليمان العميق المزروع في نفوس المسلمين  -
الدعوة االسالمية واستعدادهم للتضحية  ورغبتهم الصادقة في نشر
 في سبيل تحقيق هذه الغاية.

االستفادة من األوضاع العامة السلبية التي كانت تعاني منها  -
األمبراطوريتين الفارسية والبيزنطية من وضع اقتصادّي مترد, 
ومن فساد ادارّي كبير في األجهزة الحاكمة مّما ترك أثرا سلبيا على 

دين. كل هذه األوضاع سهلت أمام الجيوش تمزيق وحدة البل
 االسالمية تحقيق االنتصارات.

 

 

 



 (:7الّدرس الّسابع )

 .حروب الرّدة زمن الخليفة أبي بكر الصديق 

 

 يقول السؤال:

واجه أبو بكر الصديق حالة من االرتداد عن الدين في أعقاب موت 

 الرسول )ص(.

الدين  أسباب رئيسية الرتداد قبائل عربية عن 4أذكر  -1

 االسالمّي, اشرح !
 من نتائج حروب الردة؟ 3اذكر شارحا  -2

ما هي اآلثار )النتائج( التي ترتبت عن اعادة توحيد  -3
 الجزيرة بعد االنتصار على المرتدين؟

 تقول االجابة:

  أربعة أسباب الرتداد قبائل عربية عن الدين االسالمي:( 1

القبائل في أعقاب الّشك والريبة اللتين حلتا في نفوس بعض  -

موت الرسول ص, ففي اعتقادهم أّن األنبياء ال يموتون, لهذا 

 تراجعوا عن االسالم.

رأت بعض القبائل أّن النزاع بين المهاجرين واألنصار حول  -
خالفة الرسول ص هو اشارة الى زوال أمل هذه القبائل في 

 نيل الخالفة.
رفض عدد من القبائل العربية االستمرار في دفع الزكاة, اذ  -

أنهم اعتقدوا اتها أتاوة وليست ركنا من أركان االسالم. وأنهم 
أصبحوا غير ملزمين من دفع الزكاة لخليفة  –أّي القبائل  –

 الرسول ص.



رغبة بعض القبائل في االستفادة من موت الرسول ص والتي  -
القبائل وجدت أّن الفرصة جيدة  اعتبرته زعيما لقريش, فهذه

 للتخلص من حكم وسطوة قريش عليها, فارتدت عن االسالم.
 

 

 

 

 :ثالثة من نتائج حروب الردة( 2

انتصار جيوش المسلمين عن المرتدين وبالتالي نجاح أبي بكر  -

الصديق في اعادة توحيد شبه الجزيرة العربية تحت راية 

ّن العقيدة االسالمية قوية وثابتة االسالم. كما وأّكد هذا االنتصار أ

 حتى بعد رحيل الرسول ص.

تمهيد الطريق أمام الجيوش االسالمية للتفرغ لبدء الفتوحات  -

خارج شبه الجزيرة العربية, وعلى وجه الخصوص باتجاه بالد 

 الشام.

ازدياد الحماس في نفوس المقاتلين والمحاربين المسلمين الذين  -

 سالمية ورغبتهم في نشرها.التفوا حول العقيدة اال

أصبح االسالم هو الدين السائد في شبه الجزيرة العربية  -

 تقريبا.

 

االنتصار  اآلثار التي ترتبت عن اعادة توحيد الجزيرة بعد( 3

 على المرتدين:



وحدة المسلمين تحت لواء االسالم كدين ونهج حياة وبالتالي  -

 التخفيف من العصبية القبلية.

في التوجه العسكري االسالمّي, فالقتال خارج حدث تحول  -

 الجزيرة العربية له دوافع وأهداف دينية واقتصادية.

البدء بتنظيم شكل السلطة ابتداء من منصب الخالفة, ثّم ادخال  -

بعض األجهزة االدارية على الدولة بعد وفاة الصديق رضي هللا 

 عنه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: 8الدرس الثامن )

 .عمر بن الخطابالخليفة الثاني 

 

 :يقول السؤال



يُعتبُر الخليفة عمر بن الخطاب من أعظم الخلفاء في تاريخ الدولة 

 االسالمية.

 من هو عمر بن الخطاب؟ بيّن كيف تولى الخالفة؟ -1
 اشرح ثالثة من أعماله في المجال االدارّي؟ -2
اذكر اثنين من انجازاته في مجال الفتوحات, ثّم اشرح عن  -3

 أحدهما.
 جابة:تقول اال

بن نُفيل بن عبد العّزى بن رباح. ولد  هو عمر بن الخطاب -1

سنة. نشأ ُعمر نشأة  13في مكة المكرمة بعد الرسول بـ

عالية, فكان مثال الفصاحة والبالغة والصراحة في الحق, 
عزيز الجانب شديد البأس. كان يرعى الغنم في صغره, ثّم 

النزاعات احترف التجارة, وكان يعمل سفيرا في قريش لحل 
 بين القبائل.

أسلم عمر بن الخطاب في السنة الخامسة للدعوة االسالمية,  -
وكان اسالمه أثر كبير في ظهور االسالم. وكان اسالم عمر 

 فتحا, وكانت هجرته نصرا, وكانت امارته رحمة.
صحب عمر الرسول بعد اسالمه فأحسن صحبته, وبالغ في  -

وشهد بعض نصرته وكان من أشّد الناس على الكفار 
الغزوات. كان الرسول )ص( يستشيره في كثير من األمور 

 واليه يرجع الفضل في جمع القرآن وتدوينه.
ولما مرض أبو بكر الصديق نظر في أصحابه ليختر من  -

بينهم رجال شديدا في غير عنف ولينا في غير ضعف, فوجد 
أّن هذه الشروط تتوفر في عمر بن الخطاب. فاستشار 

 وا عليه, فعينه أبو بكر الصديق خليفة من بعده.الصحابة فأثن
 

 أعماله في المجال االدارّي: -2



م ونصارى نجران وبذلك أخرج 635طرد يهود خيبر سنة  -

العناصر األجنبية فأصبحت الجزيرة العربية وحدة متماسكة 
 والجنس. –والدين  –في: اللغة 

قسم الدولة الى واليات وعيّن في كل والية واليا عربيا  -
مسؤوال أمامه ووظيفته قيادة الجيش واالمامة وادارة الدولة. 
كما وعيّن قاضيا يحكم في المنازعات الدينية والمدنية عند 

 المسلمين.
وضع نظام الضرائب فجعل على الذميين الجزية وهي  -

ضريبة ثابتة على الرجال فقط, ويعفى منها النساء والمسنين 
يبة سماها  ورجال الدين. كما وجعل على األرض ضر

الخراج. وكذلك جمعت الزكاة من المسلمين وأنفقها على من 
 يستحقها.

 هو أول من دون الدواوين. فوضع ديوانا للمالية والجند. -
 

 :انجازات عمر في مجال الفتوحات -3
 : )معركة القادسية(.فتح العراق وبالد فارس •
لما ولّي عمر بن الخطاب الخالفة وزاد االضطراب في    •

, دعا المسلمين لغزوها وفتحها وأراد أن يقود بالد فارس
الجيش بنفسه, اال أنه اختار سعد بن أبي وقاص الذي التقى 

م. انهزم جيش 636برستم قائد الفرس عند القادسية سنة 

الفرس المدعوم بالفيلة, وقتل رستم وغنمت أموالهم بعد 
 أيام. 3معارك دامت 

 :فتح مصر •
عاص لفتح مصر, فسار أرسل عمر بن الخطاب عمرو بن ال  •

اليها  وفتحها مع أنه لم يُجمع لهذا الفتح جيشا كبيرا وذلك 
لتفرق جند المسلمين في الشام والجزيرة وفارس. اال أّن 

 مصر كانت معروفة بثرواتها العظيمة وبمدنها التجارية.
 في األردن اليوم(:نهر  )  يوم اليرموك •



, الذي بلغ نحو الجراحقاد جيش المسلمين يومها أبو عبيدة بن 

مقاتل. وقد دارت معركة عنيفة بالقرب من نهر  أربعين ألف

ألفا وتشتت الباقون. ولما بلغ هرقل  70اليرموك. فّر من الروم 

زعيم الروم خبر الهزيمة عاد الى القسطنطينية. استطاع 

المسلمون يومها أن يستولوا على حمص وحماه وحلب وعكا 

 ا من المدن الشامية.وحيفا ويافا وغزة وغيره

 

 موقعة اليرموك بالتفصيل:

أعّد هرقل العدة الى لقاء فاصل, جمع من خالله كل قواه مصمما 

ألف مقاتل.  200. وقد بلغ جيشه على االنتصار على المسلمين

. وكان ماهانوالقائد األرمني  جبلة بن األيهمقاد جيش الروم 

أبى المسلمون هرقل قد أوصى ماهان بمراسلة العرب للصلح, ف

 الى طلبه.

ألف جندّي بقيادة أبي عبيدة بن  40أما جيش المسلمين فبلغ نحو 

الجراح. دارت هذه المعركة العنيفة بالقرب من نهر اليرموك 

الذي بصّب في األردن جنوبّي بحيرة طبريا. ولما قدم خالد بن 

الوليد الى الشام وجد المسلمين يُقاتلون الروم, فرتب الجيش, 

أبا عبيدة في القلب, وعمرو بن العاص على الميمنة,  وجعل

ويزيد بن أبي سفيان على الميسرة. لقد ُهزم جيش الروم بحيث 

ألفا وتشتت الباقون. وكانت نساء المسلمين يخضن  70فّر منهم 

 المعركة مع الرجال لصد هجمات العدو.

ولما بلغ هرقل خبر هزيمة الجند فّر من أنطاقية الى 

استطاع المسلمون ة وودع سوريا وداعا حزينا. القسطنطيني



يومها أن يستولوا على حمص وحماه وحلب وعكا وحيفا ويافا 

 وغزة وغيرها من المدن الشامية.

 

 

 

 

 

 

 

 (:9الدرس التاسع )

 .اليرموك والقادسيّة –أهم معارك في اإلسالم  

 

 يقول السؤال:

تاريخ  يمكن اعتبار معركتّي اليرموك والقادسية حاسمتين في

 االسالم.

تطرق الى أسباب كل واحدة من المعركتين مبينا كيف نجح  -1
 المسلمون في تحقيق النصر؟

كيف ساهم النصر في هاتين المعركتين في توسيع رقعة  -2
 الدولة االسالمية؟

 تقول االجابة:



 بعض األسباب الداعية لوقوع كل واحدة من المعركتين: (1
 

الدعوة االسالمية خارج حدود الحماس الدينّي لدى المسلمين لنشر  -1
شبه الجزيرة العربية, وكذلك ايمان المسلمين بدعوة القرآن الكريم 

 لنشر االسالم في العالم.
رغبة الخلفاء ابتداء من أبي بكر الصديق بتوسيع مساحة الدولة  -2

 االسالمية, لتصبح دولة قوية تسيطر على منطقة واسعة.
 زنطيين )الروميوالبرغبة المسلمين في اتقاء خطر الفرس  -3

(, بحيث أّن هاتين الدولتين شكلتا ضغطا على دولة المسيحية
 االسالم الفتية )الصاعدة(.

استفاد المسلمون من الضعف الداخلّي الذي حّل بدولتّي الفرس  -4
 والبيزنطييّن من كافة النواحي: السياسة واالقتصادية والعسكرية. 

 

العرب الواقعين تحت حكم  استجابة المسلمين للنداءات التي وجهها -5
الفرس والبيزانطيين مثل: المناذرة في جنوب العراق, والغساسنة 
في جنوب الشام. هذه النداءات كانت بدعوى تخليصهم من حكم 

 الدولتين القاسي.
رار الوضع الداخلّي في الدولة االسالمية بعد نجاح أبي بكر قاست -6

ربية تحت سلطته. في اعادة المرتدين واعادة توحيد الجزيرة الع
روح القبائل الثائرة وحماس , والحاجة اليجاد منفذ لهذا من جهة

الجنود المقاتلين من جهة أخرى, فكان الرأي توجيه هذه القوة نحو 
الخارج, واشغال القبائل في حروب خارجية بدل الصراعات 

 الداخلية.
 

 لقد انتهت كل من معركتّي اليرموك والقادسية بانتصار المسلمين (2
على الفرس والبيزنطييّن آخذين بعين االعتبار التفوق العسكرّي 

 من حيث العدة والعدد لدى الدولتين الخاسرتين.
 

لقد ساهم االنتصار في المعركتين المذكورتين أعاله في سقوط  -1
األمبراطورية الفارسية الساسانية في معركة القادسية, والى 



السورية وكذلك من مصر انكسار وخروج البيزنطيين من البالد 
 في معركة اليرموك.

اّن سقوط االمبراطورية الفارسية فتح المجال أمام الجيوش  -2
االسالمية للسيطرة على مساحات شاسعة من األراضي في العراق 
وبالد فارس والوصول فيما بعد الى الحدود مع بالد الصين 

 والهند.
 

المجال أمام  من جهة ثانية انكسار البيزنطيين في اليرموك فتح -3
الجيوش االسالمية للسيطرة على البالد السورية وشمالّي أفريقيا 
)مصر(, وفيما بعد ذلك الوصول حتى سواحل المحيط األطلسّي 
وعبور القارة األفريقية نحو القارة األوروبية عند مضيق جبل 

 طارق في عهد الخليفة األموّي الوليد بن عبد الملك.
 

اتين المعركتين في فرض حقيقة واقعية: لقد ساهم االنتصار في ه -4
سالمية مترامية األطراف, ا –وهي تشكيل امبراطورية عربية 

ساهمت عبر عصور معينة في تأسيس حضارة راقية ومتقدمة 
 منحت العالم خدمات جليلة.

 

كما وساهمت عمليّة النصر في وضع العرب والمسلمين في محور  -5
ي ذلك الوقت, اذ تحولت التحرك واللقاء الحضارّي في العالم ف

البلدان العربية الخاضعة للحكم العربّي الى نقطة نقل بين القارات 
 أّي بين العالم القديم. –الثالث 

 

 

 



 (:10الدرس العاشر )

 .الخليفة الثالث عثمان بن عفان والفتنة في زمانه 

 

 :يقول السؤال

اغتياله واجه الخليفة الراشدّي عثمان بن عفان فتنة أّدت الى 

 م وانتهاء حكمه.656ة: سن

 "؟  الفتنة ماذا نقصد بـ " -1
من هو عثمان بن عفان وكيف تسلم منصب  -2

 الخالفة؟
 أّدت الى وقوع الفتنة في فترة خالفته؟ أسباب 4أذكر  -3
 نتجت عن هذه الفتنة؟ تنائج 3أذكر  -4
 أذكر الفئات المعارضة لحكم عثمان؟ -5

 :تقول االجابة

 

 كّل خالف بين أفراد األّمة الواحدة ", الفتنةنقصد بكلمة: " ( 1

يغذيه ويقويه عدد من أصحاب النوايا السيئة والمصالح 

الشخصية, ويؤدي في نهاية المطاف الى اندالع نار الحرب 

 األهلية.

ث الخلفاء الراشدين. هو ثال م(644-656: )عثمان بن عفان( 2

 ولد عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية القرشّي السنة

 الخامسة بعد ميالد الرسول بخمس سنين. 



اشتهر بالفقه والحياء والكرم كثير االحسان والحلم وكان يصوم 

طوال أيام السنة. اسلم على يد أبي بكر الصديق وكان من أوائل 

المهاجرين مع زوجته رقية. اشترك عثمان في الغزوات وكان 

 أفضل من قرأ القرآن على النبّي )ص(.

را من ماله في سبيل االسالم وكان من المبشرين بذل عثمان كثي 

ينتمي عثمان بن عفان الى البيت األموّي, وتزّوج من بالجنة. 

ابنتّي الرسول ص فلقّب بـ "ذي النورين " وساهم من ماله في 

 سبيل نشر الدعوة. 

استلم الخالفة بانتخاب أعضاء مجلس الشورى الذي عينه سلفه 

ء انتخابه لكبره في السّن ولسهولة الخليفة عمر بن الخطاب, وجا

التعامل معه بسبب لينه ومرونته, ولكونه ممثال عن 

 االرستقراطية األموية التي بدأت تعيد مجدها ودورها.

 أسباب أّدت الى وقوع الفتنة في خالفته: ( أربعة3

سياسة عثمان وأسلوب حكمه وتمثل ذلك في أنه عمد الى عزل  -1

الخطاب قد عينهم من قبله, وولى مكانهم  الوالة الذين كان عمر بن

أقربائه وأصدقائه مما أثار غضب المسلمين الذين رأوا في عمر 

 عادال ومنزها عن األقرباء.صادقا و

اسرافه في االنفاق من بيت المال على نفسه وبيته وعلى اقربائه  -2

وأصدقائه دون التقيد بقيود أو حدود, وهذا التوجه زاد من غضب 

 مسلمين عليه.ونقمة ال

لجوئه الى استخدام أسلوب النفّي لكّل من عارضه أو أظهر رأيا  -3

مخالفا لرأيه, حتى بلغ األمر من أنه حبس الصحابّي أبي ذر 

 الغفارّي.



قيامه باستخدام جوانب معينة في الدين, مثال: خفض صوته  -4

 أثناء التكبير وتقديمه الخطبة في العيد على الصالة.

 

 نتائج نتجت عن هذه الفتنة: ( ثالثة4

 

ألّول مّرة يقتل خليفة مسلم على خلفية خالفات اسالمية وبين  -1

 مسلمين.

وقوع انشقاق بين المسلمين وازدياد التباعد في االراء والمواقف  -2

بين الفرق واألحزاب السياسية والدينية, وتحديدا حوا منصب 

 الخالفة.

تنادي بحقها في تولي ظهور أحزاب وفرق اقليمية أخذت  -3

الخالفة, فأهل الحجاز يريدون ابقائها لديهم, وأهل الشام بقيادة 

 معاوية يريدون اعادة مجد بني أمية.

فتحت هذه الفتنة باب الخالفات بين المسلمين على مصراعيه,  -4

وخاصة لجوء, كّل فريق الى استخدام السيف كحّل للخالفات 

 والنزاعات السياسية.

 

 :المعارضة لحكمة ودوافع معارضتها الفئات( 5

 

لقد قاد أبو ذر الغفاري وهو صحابي تقي وورع نشاطا معارضا  -

لحكم عثمان, اذ لم تعجبه تصرفاته فطلب اليه العودة الى التمسك 



بسيرة النبّي )ص( والعمل على نشر مبدأ المساواة بين المسلمين. 

المدينة حاول عثمان استمالته ولكن دون جدوى فنفاه خارج 

 المنورة.

أما المعارضة الثانية فكانت من قبل عبدهللا بن سبأ, وهويهودي  -

اعتنق االسالم. كان بن سبأ يّدعي أحقيّة علّي بن أبي طالب في 

 الخالفة ألنه وصّي الرسول )ص(.

نقمة سكان األقاليم واألقطار على عثمان بسبب اهماله لشؤونهم  -

سالميّة, وكذلك بسبب تصرفات ه للدولة االوبسبب طريقة ادارت

 عماله القاسية مع الرعية )الناس(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (: 11الدرس الحادي عشر )

 .علّي بن أبي طالب –الخليفة الرابع 

 

 :يقول السؤال

أدت معارضة طلحة والزبير وعائشة بيعة علّي بن أبي 

 .طالب الى وقعة الجمل

 من هو علي بن أبي طالب؟ وكيف تمت بيعته؟ -1
بيّن سبب معارضة كّل من طلحة والزبير وعائشة  -2

 بيعة علّي بن أبي طالب؟
 اشرح نتيجتين لوقعة الجمل؟ -3

 :تقول اإلجابة

 م(.656-661: )علّي بن أبي طالب -1

مناف  ولد علّي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد

 بن قصّي القرشّي بمكة قبل بعثة الرسول )ص( بعشر سنين.

بنت أسد, كان علّي أول من آمن بالرسول )ص( ه فاطمة أمّ  -
جه من الصبيان. هاجر مع الرسول الى المدينة المنورة وزوّ 

 النبّي من ابنته فاطمة فأنجب منها الحسن والحسين.
اتصف علّي بن أبي طالب بالخصال الحميدة, فقد نشأ في بيت  -

 رسول هللا فتأدب بأدابه العالية وتخلق بصفاته.
أبي طالب بجميع الغزوات وقد دافع كثيرا اشترك علّي بن  -

عن الرسول )ص( واشتهر بالفروسية والحكمة. وكان علّي 



يرى أنه أحق المسلمين بالخالفة بعد موت الرسول )ص( 
 ألنه أقرب الى الرسول نسبا وصهرا.

كان الخلفاء يستشيرونه في مهام األمور وذلك لعلمه وذكائه  -
 اء وفصل الخطاب.ودينه. فقد اشتهر بالمروءة والوف

ولما قتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان, مال بعض الثوار  -
الى تولية علّي بن أبي طالب. وكان أكثر الصحابة متفرقين, 
ولم يكن بالمدينة سوى عدد قليل من الصحابة, وقد تردد 

 البعض من بيعته.
 هجرية. 35بايعه الناس في المدينة سنة:  -
ع, علّي بن أبي طالب, بعزل بادر الخليفة الراشدي الراب -

 الوالة الذين والهم عثمان,  وقد أثار ذلك سخط الكثيرين. 
 

 ".موقعة الجملخروج طلحة والزبير وعائشة: " -2
نصح علّي بن أبي طالب الذين طالبوا بدم قتلة الخليفة عثمان بن  -

عفان بأن يصبروا قليال حتى تهدأ األمور ويستتب األمن في البالد, 
 فشل بذلك.االّ أنه 

قتل عثمان وأرادت أْن تثأر له.  –زوجة النبّي )ص(  –ساء عائشة  -
وانضم اليها طلحة والزبير الذين ندموا على بيعة علّي بن أبي 

 طالب.
 3000وسرعان ما خرج طلحة والزبير وعائشة الى البصرة في  -

اآلف مقاتل. فلما وصلوا البصرة, نصحوا لهم وللجند بالّرجوع الى 
 المدينة.

هذه المعركة بمعركة الجمل بسبب الجمل الذي كانت  ميتْ لقد سُ  -
 تركبه عائشة.

 36 :وسار علّي بن أبي طالب نحو البصرة والتقى الجيشان سنة -
 أيام. 3هـجرية. ونشب القتال بعد مفاوضات دامت 

فتّمْت الهزيمة على أصحاب عائشة وطلحة والزبير. أُِسرْت عائشة,   -
 ر الى المدينة فقتل في الطريق.وقتل طلحة وانصرف الزبي

قتلوا  وقد قيل أّن عدد القتلى في يوم الجمل عشرة اآلف من الفريقين -
 .فقط في يوم واحد هذه المعركة انتهتقد , وعائشة جملحول 

 



 :نتائج معركة الجمل -3
كان لمعركة الجمل نتائج سيئة على المسلمين ألنها أثارت الفتن من  -

 )بين الهاشميين واألمويين(.جديد بين القبائل العربية 
 أوقفت معركة الجمل الفتوحات اإلسالمية. -
قّوْت معركة الجمل أعداء المسلمين من الخارج وخاصة دولة الروم  -

 أّي  البيزنطيين. 

 

 

 

 

 (:12الدرس الثاني عشر )

 الحرب األهليّة والصراع بين علّي ومعاوية. 

 

 يقول السؤال:

 بن أبي سفيان وبين معاوية وصل الصراع بين علي بن أبي طالب

 الى قمته في مسألة التحكيم.

أذكر واشرح تسلسل األحداث والظروف التي أدت الى  -1
 ؟"التحكيم"

؟ وتطرق الى أبعاد هذا التحكيم على "التحكيم"ما هي نتائج  -2
 ة؟مستقبل الدولة االسالميّ 

 تقول االجابة:

لقد كان لمقتل الخليفة عثمان بن عفان على يد مسلمين أكبر األثر  (1
في تمزق وحدة وصف المسلمين. فظهرت فئات وأحزاب طامعة 



بالخالفة, منها من يؤيد علي بن أبي طالب كزعيم للبيت الهاشمّي, 
 ومنها من يعارض ويؤيّد البيت األموّي واالنتقام لمقتل عثمان.

أبي سفيان المعروف بداهية العرب قد نجح والحقيقة أّن معاوية بن  -
في جعل قضية مقتل عثمان, قضية الساعة في كافة أرجاء الدولة 
االسالمية. ونجح أيضا في تحريك  معارضة أهل الحجاز المتمثلة 
بعائشة وطلحة والزبير ضد علّي بن أبي طالب, وأيضا ليفحص قوة 

 علي السياسية والعسكرية.
أْن وّجه جنوده لمواجهة معارضيه في موقعة   فما كان من علّي االّ   -

الجمل والقضاء على معارضتهم, ثّم التفرغ لمواجهة معاوية وأهل 
 الشام المؤيدين له.

 

معركة صفين, وهي تعتبر من أكبر الحروب ل ا األسباب المباشرةأم

 األهلية في االسالم في تلك الفترة, فكانت على النحو التالي:

طالب اخضاع والي الشام معاوية بن أبي سفيان رغبة علّي بن أبي  -1
 المتمرد والمعارض لحكمه والرافض لمبايعته.

 –رغبة علّي في بسط حكمه وسيطرته على آخر معقل معارض له  -2
ولقد كان االنتصار في موقعة الجمل أكبر  –أال وهو بالد الشام 

األثر في تشجيعه لمواصلة تصفية جيوب المعارضة من الخصوم 
 يين والعسكريين.السياس

ّّ المتواصل في االستجابة لطلب معاوية بتسليم قتلة  -3 رفض علّي
 عثمان وتقديمهم للمحاكمة.

الرغبة الخفية لمعاوية في نيل منصب الخالفة وجعله في بيت بني  -4
 أمية.

 أشهر. 3دامت  –هجرية  36معركة صفين: 

ولقد التقى الفريقان المتنازعان في موقعة صفين )شمال  -
وكاد علّي أن ينتصر على جيوش معاوية لوال حيلة  سوريا(,

قد أشار اليها,  رفع المصاحف على أسنة الرماح والتي كان
 بن العاص. وعمر صديق معاوية

, وذلك ألنه اذا وافق علّي على فوقع الخالف في صفوف عليّ  -
التحكيم فهذا يعني أنه يشكك في كونه خليفة صاحب حّق في 

يرضخ للتحكيم. عندها سينشق عنه محاكمة األخرين, وها هو 



واذا  التحكيم وسيعرفون باسم "الخوارج".معارضو فكرة 
 عليا رفض عارض التحكيم فسيقول معاوية وجماعته, انّ 

 وبالتالي ستنشق عنه مجموعة أخرى. قبول حكم هللا

فأرسل علّي أبو موسى األشعرّي مندوبا عنه, وأرسل معاوية عمرو بن 

مع  دهاء عمرو بن العاص الذي اتفقان, وهنا ظهر العاص. فاجتمع االثن

 األشعرّي على خلع االثنين وتخليص

 

 

 



 



 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 

 



 



 





 

 

 

 

 

 



 (:14الدرس الرابع عشر )

 .ُمؤّسس الدولة األمويّة –ُمعاوية بن أبي سفيان 

 

 يقول السؤال:

عاوية بن أبي  سفيان مؤسس الدولة األموية وباني ي عتبر  م 

 أ س سها.

 من هو معاوية؟ وكيف وصل الى الحكم؟ -1
ما هي أبرز األعمال االدارية والتنظيميّة التي قام بها والتي  -2

 جعلته يستحق لقب "مؤسس الدولة األموية"؟
أذكر/ي ثالثة من الطرق التي استعملها معاوية في تثبيت  -3

 حكمه؟ اشرح !!!
 تقول االجابة:

ينتسب معاوية ولد معاوية بن أبي سفيان بمكة قبل البعثة بخمس سنين. ( 1

الى  البيت األموّي, وهو ابن أحد أغنياء ووجهاء قريش وكبير تّجارها أبو 

فتح مكة المكرمة على يد  معاوية قد اعتنق االسالم يوم سفيان. وكان

ة قبل الرسول )ص(. وأشغل مناصب عديدة في األجهزة االدارية المختلف

 لقب بداهية العرب. والية الشام.و كاتبا للوحي تسلمه منصب الخالفة, مثل

ب بالخالفة, فحارب علّي بن ستغّل معاوية مقتل عثمان وأخذ يُطاللقد ا -

أبي طالب في موقعة صفين, والتي كاد أن يخسر فيها معاوية الى أن 

 يم.اقترح عليه قائده عمرو بن العاص فكرة رفع المصاحف والتحك

وبعد مقتل علّي بن أبي طالب على يد الخوارج, أعلن معاوية عن نفسه  -

خليفة وأخذ البيعة من المسلمين, ونقل مركز حكمه الى الشام فأصبحت 

كان سياسيا محنكا, لبيبا, عالما, حليما  دمشق عاصمة دولة األمويين.

 حكيما وفصيحا.



 

ال قبل تبوئه ( قام معاوية بتنفيذ سلسلة من المشاريع واألعم2

 منصب الخالفة وخالله, ومنها:

اهتّم بتأسيس وبناء األسطول العربّي االسالمّي وخاض أول معركة  -1
" التي انتصر ذات الصواريبحرية ضّد البيزنطيين هي معركة "

 فيها عليهم.

يهتّم بختم  فديوان الخاتموضع أسس ديوانّي الخاتم والبريد.  -2
وديوان منها في األرشيف,  الرسالة بخاتم الخليفة وترك نسخة

, يقوم بنقل الرسالة بواسطة سعاة بريد منتشرين في محطات البريد

الدولة, وذلك بهدف ايصالها الى عنوانها. ولقد بريدية في 
استخدم معاوية هذا الديوان بالذات للتجسس على الناس أو 

 أصحاب الوظائف العليا في الدولة وتجميع األخبار حولهم.
)اسطنبول اليوم(  القسطنطينية فترة خالفته احتاللحاول في  -3

مرتين ولكنه فشل بسبب مناعة أسوارها. ولكن مجرد وصول 
جيوشه الى هذه المدينة التي كانت تُعتبُر أكبر مدينة في العالم, 

 لدليل على قوة التنظيم العسكرّي وحسن االدارة.
طرق  اهتّم باجراء تنظيمات مالية على الجهاز المالي من حيث -4

 جباية الضرائب وكيفية تسجيلها وتوزيعها.
 

 ( ثالثة من الطرق استعملها معاوية في تثبيت حكمه:3

 ) سعة الصدر + بذل األموال + الحيلة والسم(

اعتمد معاوية بن أبي سفيان على أهل الشام باعتبارهم قاعدة  -1
عاما,  40أساسية من قواعد حكمه. فهو عرفهم لمّدة تزيد على 

خاللها في كسب تأييدهم لـه, وخاصة في األوقات نجح 
 الصعبة.

جعل من دمشق مركزا للدولة ونقل اليها بيت المال ووضع   -2
معايير جديدة لتوزيع العطاء على المسلمين, وذلك في سبيل 

 ضمان النصيب األكبر من هذا العطاء ألهل الشام.



فويض لقد عرف ُمعاوية كيفيّة اختيار الرجال وتقريبهم اليه وت -3
وبالذات عرف كيف يستقطب تأييد رجال  ,أمور كثيرة اليهم

ُدهاة كالمغيرة بن شعبة وزياد بن أبيه وعمرو بن العاص, 
 واالستفادة من خبراتهم ودهائهم.

وليمنع األزمات حول مسألة الخالفة فانه وضع طريقة ثابتة في  -4
 اذ أنه أخذ البيعة البنه طريقة "التوريث",تعيين الخلفاء وهي 

 . الناس عمومايزيد من 
 

 

 

 

 

 (:15الدرس الخامس عشر )

 م683مروان بن الحكم  –الخليفة األموي الرابع 

 

 :يقول السؤال

 من هو مروان بن الحكم؟ وكيف وصل الى الحكم؟ .1
أذكر واحدا من األعمال التي قام بها مروان بن  .2

 الحكم؟
 :تقول االجابة

الذي وقف من ينتسب مروان بن الحكم إلى البيت األموّي  -
 الرسول والدعوة االسالمية موقفا عدائيّا.



لّما ُولّي ُعثمان الخالفة اتخذ مروان وزيرا له وُمشيرا, فكان  -
 ساعده وكاتبه وُمدبّره.

اعتزل مروان السياسة بعد موقعة الجمل)الحرب األهليّة(, ثّم  -
ا, وأقام بالمدينة المنّورة. ّا  بايع الخليفة الراشدي عليِ

فة معاوية بن أبي سفيان على المدينة المنورة واله الخلي -
 مرتين.

ظّل بالشام إلى أْن تولّى الخالفة بعد معاوية الثاني بن يزيد  -
 وذلك لسنه وشيخوخته ولخبرته الطويلة في السياسة.

كان مروان من رجال قريش ومن ذوي الرأي والفصاحة  -
 والشجاعة.

 روى الحديث الشريف عن كثير من الصحابة. -
 اليه الفضل في ضبط المقاييس والموازين.يرجع  -
نقض مروان بن الحكم العهد وأخّل مؤتمر الجابية وذلك حين  -

 بايع ابنيه عبدالملك وعبد العزيز بالخالفة لهما من بعده.
هـ بعد أن عهد بالخالفة 65مات مروان بن الحكم مقتوال سنة  -

 البنيه عبدالملك ثّم عبد العزيز.
 

 

 

 :بها األعمال التي قام( 2

  

هزم الخليفة مروان بن الحكم الضّحاك بن قيس بعد أن قتله في 

 يوما. 20م بعد قتال دام 684موقعة مرج راهط سنة: 

تابع مروان بن الحكم نشاطه بعد هذه الموقعة بحيث أرسل  -
جيشا بقيادة ابنه للقضاء على عامل عبدهللا بن الزبير عند 

 العقبة.



الزبير ودخل مصر سنة هزم مروان بن الحكم عامل بن  -
 هـ, إال أّن البعض لم يُبايعه, األمر الذي جعله ُمهددا.65

عاد مروان الى الشام حيث أعّد جيشين. األول لمقاتلة عبدهللا  -
 بن الزبير في الحجاز والثاني الى العراق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 (:16الدرس السادس عشر )

 م685عبد الملك بن مروان  –الحليفة األموّي الخامس 

 

 :يقول السؤال

. من هو عبدالملك بن مروان؟ وكيف وصل الى 1

 الحكم؟

. أذكر األسباب التي أدت الى اندالع الثورات في 2

 عهده؟

 . ما هي االصالحات التي أجراها في الدولة؟3

 :تقول االجابة

 ( هو عبدالملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص.1

 هـ في زمن خالفة عثمان بن عفان.26سنة  ُولد بالمدينة -
نشأ نشأة عالية. ُعرف بالشجاعة والنجدة والفصاحة  -

والصراحة. حفظ القرآن الكريم, وكان عالما بأمور الشرع 
 االسالمّي, وله مع الشعراء واألدباء مجالس.



اشتهر عبدالملك بصفات حميدة كالحزم وأصالة الرأّي   -
 والعدل.

عند وفاة مروان بن الحكم تمزقها كادْت األمة العربية  -
 العصبية القبلية حتى أشرفت الدولة األموية على الزوال.

يُعتبر عبدالملك المؤّسس الثاني للدولة األموية وذلك لرجاحة  -
 عقله وتصريف أموره فانتشلها من الفوضى.

سنوات لحكمه هدأت األحوال وساد السالم  7مع ُمضي  -

 لة.واستقامت األمور في أرجاء الدو
 

 

 

 

 

 األسباب والعوامل التي أدت الى الثورات في عهد عبدالملك( 2

 .بن مروان

انقسام الدولة األموية الى مناطق سيطر على كّل واحدة منها  -
دويلة األزارقة رجل جمع حوله أعدادا من المؤيّدين مثل: 

 .والنجدات والشيعة وابن الزبير
ألمويين في نقض مروان بن الحكم االتفاق الذي تّم بين ا -

 اجتماع الجابية.
اشتداد حدة العصبية القبلية بين القيسيين واليمنيين بعد موقعة  -

 مرج راهط.
 



تركزت السياسة االصالحية التي أدارها عبدالملك بن مروان ( 3

باعالنه عن تعريب الدواوين في البالد بما فيها نظام النقد 

 )العمالت(.

للمعامالت الرسمية أصبحت اللغة العربية لغة رسية  -
 وتعيين عرب مسلمين رؤساء لهذه الدواوين.

قصد عبدالملك بذلك تحرير الدولة العربية من نفوذ  -
الموظفين األجانب وللتخلص من ترجمة الوثائق 
للعربية, وكذلك لنشر اللغة العربية في المؤسسات 

 المختلفة في البالد.
تقليص نفوذ أهل الذمة )أهل الكتاب( والموالي  -

 المسلمون من غير العرب(.)
حّرر عبدالملك بن مروان االقتصاد العربي من  -

 النفوذ األجنبّي بحيث أنه أصدر عملة عربية.
أنشأ عبدالملك محاكم المظالم )وهي محكمة استئناف  -

عليا( لحماية المظلومين والفقراء والمستضعفين في 
 الدولة.

 

 

 

 

 (:17الدرس السابع عشر )

 م705الوليد بن عبد الملك  –الخليفة األموّي السادس 

 

 يقول السؤال:



قام الخليفة األموّي الوليد بن عبد الملك بتحقيق انجازات كثيرة 

 خالل حكمه.

 من هو الوليد بن عبدالملك؟ وكيف وصل الى الحكم؟ -1
 أذكر أهم انجازاته العسكرية التي قام بها؟ -2
العسكرية التي قام بها؟ أذكر ثالثة من االنجازات غير  -3

 اشرح عنها !!!
 تقول االجابة:

سنوات بين:  10ومدة خالفته  األموي السادس( هو الخليفة 1

م وتولى الخالفة أثر موت أبيه الخليفة األموّي عبدالملك 705-715

بن مروان, وكان عبدالملك قد عهد بالخالفة من بعده البنيه: الوليد 

د ملكا موطد األركان, وبلغت الدولة ثّم سليمان, ولقد تسلم الولي

العربية في عهده أوجها من حيث التوسعات واالزدهار الحضاري. 

فأصبحت األجواء الداخلية مناسبة للعودة الى متابعة عمليات 

الفتوحات بعد القضاء على كافة الثورات والتمردات في أنحاء 

 الدولة.

 

 ( الفتح غربا:2

فرصة اضطرابات األحوال  صيرموسى بن ناستغّل والي أفريقيا 

الداخلية في اسبانيا من النواحي العسكرية واالقتصادية واالجتماعية 

 لفتحوتعمق النزاعات المذهبية بين السكان, ليقوم بتوجيه جيش 

. تولى القيادة: طارق بن زياد الذي عبر المضيق. ونجح اسبانيا

ة وقرطبة جيشه في احتالل العاصمة االسبانية طليطلة, ثّم غرناط

وذلك مدة نصف سنة فقط. وصلت جيوش المسلمين الى جنوب 

عبد " بقيادة بالط الشهداءفرنسا حيث حصلت فيها معركة "



الغافقّي. يُعتبر فتح األندلس انجازا عظيما للمسلمين بحيث  الرحمن

 أصبح المسلمون يشكلون خطرا كبيرا على القارة األوروبية كلها.

 

 الفتح شرقا:

واليا على خراسان خرج الى نواحي بالد قتيبة بن مسلم لما كان 

ما وراء النهر. فسقطت مدينة بخارى بيده ثّم مدن خوارزم 

 وسمرقند وكاشان في أواسط آسيا.

وتابع قتيبة بعد تحقيق هذه االنتصارات مسيرة فتوحاته نحو بالد 

فأرسله الحجاج بن يوسف الى  القائد محمد بن القاسمالصين. أما 

 بالد السند والهند.غزو 

 

ثالثة انجازات غير عسكرية قام بها الوليد بن عبد ( 3

 :الملك

 

قام بتنفيذ سلسلة من األعمال العمرانية وأهمها مبادرته الى  -1
تشييد الجامع األموّي في دمشق ثّم بناء المسجد القصى في 
القدس. وقام باصالح المسجد النبوي بالمدينة المنورة وأمر 

 الكعبة. اهتم ببناء المدارس والمستشفيات المختلفة.بتذهيب 
اهتّم باصالح الطرقات وتحسينها من حيث تعبيدها وتوفير  -2

 الحماية عليها.
اهتّم بتأمين مياه الشرب في المدن واألرياف ومراقبة  -3

 جودتها.
اهتّم في تعريب الدواوين في دولته األموية الكبيرة الى اللغة  -4

 العربية.



 

 

 

 

 

 

 

 

 (:18الثامن عشر )الدرس 

 م717عمر بن عبد العزيز  –الخليفة األموي الثامن 

 

 يقول السؤال:

ُعرف عن عمر بن عبد العزيز أنه كان مختلفا عن بقية 

" أو عمر الثانيخلفاء البيت األموّي, حتى أنه لُقب بــ"

 الخليفة الراشدي الخامس"."

من هو عمر بن عبد العزيز؟ وكيف وصل الى  -1
 الخالفة؟

 هي المشاريع واالصالحات التي قام بتنفيذها؟ما  -2
نتائج نجمت عن سياسته وأثرت على الدولة  3أذكر  -3

 االسالمية؟ اشرح!!!



 تقول االجابة:

م. 678( ُولد عمر بن عبد العزيز في مدينة حلوان بمصر عام: 1

والده معروف بالتقوى والورع. أّمه أّم عاصم بنت عمر بن 

دينة المنورة في الحجاز لطلب العلم الخطاب. أرسله أبوه الى الم

فاطلع على أصول الدين االسالمي وحفظ القرآن الكريم واألحاديث 

 النبوية الشريفة.

ظّل عمر بالمدينة المنورة حتى مات أبوه وآلت الخالفة الى عبد 

الملك بن مروان, فبعث في طلب ابن أخيه وزّوجه من ابنته فاطمة. 

وليد خليفة. فعيّنه واليا على وأقام عمر بدمشق حتى أصبح ال

 المدينة, فبقي فيها سبع سنين, كان فيها مثاال للورع والتقوى.

وعارض عمر محاولة الوليد خلع أخيه عن حقه في الخالفة  

بحسب وصية عبد الملك اذ أّن الوليد أرادها البنه. فتعرض عمر 

للمضايقات, اال أنه صبر. ولم ينس ُسليمان موقف عمر منه 

 بالخالفة له. فأوصى

 

 ( االصالحات التي نفذها:2

 رفع الجزية عمن أسلم من أهل الذمة. -1
خفف الضرائب عن عامة المسلمين وبخاصة الموالي من  -2

الفرس. ونتيجة لسياسته المالية الجيدة أخذت أعدادا كبيرة 
بالدخول في االسالم, مما أدى الى نقص في ايرادات بيت 

 المال. 
أبي طالب وأهل بيته من على منع سّب وشتم علّي بن  -3

 المنابر.
 خفّف سياسة التشديد والعنف مع الشيعة. -4
 أنشأ مجلس شورى لمساعدته في ادارة الحكم في البالد. -5



 عامل والته بشدة وحاسبهم على أعمالهم. -6
نظم أمور الموازين والمكاييل بهدف منع الغش في البيع  -7

 والشراء.
 نظم وأصلح مصلحة البريد. -8
 الذمة, خاصة مع المسيحيين.تساهل مع أهل  -9
 

ولقد ُعرف عن ُعمر بن عبد العزيز تمسكه بأصول وأسس 

الشريعة االسالمية, اذ أنه اتخذ مبدأ المساواة بين العرب المسلمين 

وبين الموالي أساسا في الحقوق والواجبات. لقد اتبع عمر بن عبد 

ية العزيز أقوال وأحكام القرآن الكريم واالسالم في عمليات جبا

 الضرائب واعفائها ممن دخل في االسالم.

والظريف في أمر هذا الخليفة أنه أمر زوجته الوحيدة فاطمة بأن 

تقدم حليها ومصاغها لبيت مال المسلمين, وحرر عبيده, وأمر 

 زوجته بتدبير المنزل وعاشا حياة البساطة والتواضع.

 

 ( ثالث من نتائج سياسته:3

وخفف عنهم الضرائب التي فرضها  عامل الموالي معاملة حسنة -1

الخلفاء السابقون. والنتيجة أّن هذه المعاملة ساهمت بتهدئة األوضاع في 

 الدولة األموية.

أسقط عمر بن عبد العزيز الجزية على من أسلم من أهل الذمة,  -2

 والنتيجة أّن هذا األمر أدى الى دخول الكثيرين في االسالم.

 بها اء أراضي الخراج لمن يعملقّرر عمر بن عبد العزيز ابق -4

 

 

 

 



 ؟ األموية للدولة الثاني المؤسس مروان بن الملك عبد يعد لماذا

 . الدولة داخل االستقرار و االمن اشاع– الثورات على قضى -

 ؟ الصخرة قبة مسجد بني االمويين الخلفاء من من عهد في

 مروان بن الملك عبد -

 اإلنجازات فترة,  الملك عبد بن الوليد الخليفة حكم فترة تعد: "  التالية العبارة فسر

 ". االقتصادية و العمرانية

  بدمشق االموي المسجد بناء -

  النبوي المسجد عمارة -

 عمرة قصر مثل القصور بناء -

 

 السجالت فيه تحفظ الذي المكان أو السجل: الدواوين

 في والبيزنطية االسالمية الدولة بين الحدود على الدفاعية المراكز من عدد:الثغور

 . سفيان أبي بن معاوية عهد في بنيت الشام بالد شمالي

 بها قاموا الذين للخلفاءاالموين االتية االعمال انسب-2

 ( سفيان أبي بن معاوية)البريد ديوان انشاء

 (مروان بن الملك عبد)والسكة النقد ديوان انشاء

 (مروان بن الملك عبد)الصخر قبة مسجد بناء

 (الملك عبد بن الوليد)  اليمارستان إنشاء

 التفكير مهارات

 عهد في بالفتوحات سفيان أبي بن معاوية الخليفة عهد في تمت التي الفتوحات قارن-1

 : اآلتي الجدول معطيات وفق الملك عبد بن الوليد

 الملك عبد بن الوليد سفيان أبي بن معاوية الخليفة المقارنة وجه

 نصير بن موسى الباهلي مسلم بن قتيبة الثقفي القاسم بن محمد نافع بن عقبة القادة أبرز

 األندلس النهر وراء ما بالد السند بالد أفريقيا شمال فتحها التي المناطق أهم

 أسماؤهم الواردة الخلفاء من كل عهد في إنجازه تم نظرك وجهة من عمل أبرز سجل

 .اختيارك سبب مبرراا ,  اآلتي الجدول في

 المبررات األعمال أهم الخليفة

  اإلسالمية الدولة حدود عن الدفاع بحري اسطول بناء سفيان آبي بن معاوية

 كانت الدواوين الن النقد و السكة و الدواوين تعريب حركة تبنى مروان بن الملك عبد

 . الفارسية المتداولة العملة و القبطية و الرومية و بالفارسية تكتب

 األولى المسلمين قبلة ألنه القدس في األقصى المسجد بناء الملك عبد بن الوليد

 

 األموية الخالفة مميزات] 

 

 بني واتخذ األموية الخالفة قامت.األمويون الخلفاء بواسطة بني الصخرة قبة مسجد. 

 األمويون الخلفاء واهتم والفقهاء والعلماء للعلم منارة وأصبحت لها عاصمة دمشق أمية

 من الكثير وفتحوا اليوم، اإلسالمية المعالم أهم تعد والتي المساجد وإنشاء بالعمارة

 التاريخ في خالفة أكبر وأصبحت غربا األندلس إلى شرقا الصين حدود من البالد

 أهم العاصمة دمشق مدينة وأصبحت االتجاهات جميع في سلطتها امتدت اإلسالمي



 ببناء واهتموا والعمارة العلم بمدارس األمويون الخلفاء واهتم اإلسالمي، العالم مدن

 النبوي والمسجد القدس في االقصى والمسجد بدمشق األموي المسجد كما المساجد

 .اتجاه كل في اتسعت التي الخالفة ارجاء في وغيرها قرطبة ومسجد المنورة بالمدينة

 

 األموية الخالفة انجازات

 

ا  إسبانيا) األندلس قرطبة، في الكبير الجامع  .األمويون الخلفاء بواسطة بني( حاليا

 األموية الخالفة باتساع الملك عبد بن الوليد بناه دمشق في الكبير أمية بني جامع

 لـ المعطيات من الكثير الخالفة قدمت والغرب الشرق في البالد من للعديد وضمها

 وبتعيين اإلسالمية البالد لمختلف االقتصادية بالحياة الخلفاء اهتم اإلسالمية، الحضارة

 كما األطراف المترامية الخالفة أرجاء وفي منهم، المقصرين ومحاسبة والحكام الوالة

 وقدموا المشافي وانشئوا والطب والفقه والعلم بالصناعة اهتموا دمشق العاصمة في

 إسالمية عملة أول وصكوا والمطابع، المكتبات وافتتحوا العلماء وشجعوا العالج

 والحكم والمساواة المسلمين جمع على األمويون الخلفاء وعمل ،(األموي الدينار)

 في األمويون وساهم الخالفة، شئون إدارة في مرجع والسنة الكتاب من واتخذوا بالعدل

 موقعة حيث باريس مشارف وحتى آسيا وسط في كبير بشكل اإلسالمي الدين نشر

 أسطول أول بناء تم قد انه يذكر ومما, األندلس في األموية الخالفة بعهد الشهداء بالط

 .األموية الخالفة عهد في إسالمي بحري

 

 حقيقة إلى تنبهت لو العباسية الخالفة إن(: "51ص) اإلسالم تاريخ أطلس في جاء.

 لو وجدته، كما عليه المحافظة مجرد ال اإلسالم نشر وهي إسالمية، كخالفة وظيفتها

 والحضارة لإلسالم ألدت اإلسالم، في والمغول الترك كل وأدخلت برسالتها قامت أنها

لَّ  اإلنسانية  قد العباسية الخالفة تكون وهكذا. التاريخ صفحات ولغيّرت الخدمات، أج 

 األتراك كل وتُدخل تتقدم لم الشرق في فهي. والغرب الشرق في اإلسالم خذلت

 األتراك ومعظم اإليرانيين إدخال من األموية الخالفة تمكنت كما اإلسالم، في والمغول

 فتح عن العباسية الخالفة قعدت الغرب وفي. الدين لهذا الهند أبواب وفتحت اإلسالم في

 في األتراك والبلغار والخزر الصقالبة أجناس لدخل ذلك فعلت أنها ولو. القسطنطنية

ا  اإلسالم  أخرى سماوية ديانة أية األجناس هذه أمام بقيت قد تكن لم إذ لذلك، تبعا

 . العباسية والخالفة األموية الخالفة بين الجسيم الفرق ندرك وهنا. يدخلونها

ا  لإلسالم أوسعت فاألولى.   أجناس وأدخلت البيزنطية، الخالفة أراضي معظم في مكانا

ا  البربر  الغربيين، القوط من( األندلس) أيبريا جزيرة شبه انتزعت ثم اإلسالم، في جميعا

 ثالث وحاولت باإلسالم، بالدهم واللومبارد والبرغنديين الفرنجة على اقتحمت ثم

 طول رغم- القليل إال يضيفوا فلم العباسيون أما. القسطنطينية على االستيالء مرات

 انتهى". الصغرى آسيا شرقي في ومعظمه القليل، إال اإلسالم عالم إلى -خالفتهم عمر

 اإلسالمية الخالفة حجم وتقلص األموية للخالفة تتبع كانت نفوذ مناطق وخسروا النقل

 إسالمية دولة أكبر وكونوا كبيرة انتصارات األمويون حقق بينما العباسي، العصر في

 .التاريخ في

 



 (:34الدرس الرابع والثالثون )

 سقوط الدولـــة األمويّـــة.

 

 يقول السؤال:

تعرضت الدولة األموية الى هّزة قوية قضت عليها عندما ُهزم 

( في معركة الزاب عام 14)الـمروان الثاني الخليفة األموّي 

 م.749

من األسباب التي أدت الى ضعف الدولة األموية  3أذكر  -1

 ومن ثّم انهيارها الكلي؟ اشرح !!

اشرح كيف أّن هزيمة الجيش األموّي في معركة الزاب أمام   -2
 العباسيين كانت السبب المباشر في انهيار الدولة األموية؟

 تقول االجابة:

 :لسقوط الدولة ثالثة أسباب( 1

: لقد كانت والية العهد سببا أساسيا في تولية العهد الثنين -1

حصول انشقاق داخل األسرة األموية الحاكمة. اذ أّن 
األمويين من البيت المراوني كانوا قد اعتادوا على تولية 

 اية مع مروان بن الحكم.عهدهم الثنين, وكانت البد

والتي كان االسالم قد نجح في  احياء العصبية القبلية: -2

القضاء عليها. بينما استغّل األمويون هذه الظاهرة وقّوها. 
وظهرت العصبية بوضوح خالل معركة مرج راهط بحيث  

عدت هذه الظاهرة على نشر الضعف في األجهزة سا
االدارية بسبب تفرغ الدولة للصراعات الداخلية دون 

 اهتمامها بالشؤون والقضايا االدارية والتنظيمية.



: كالشيعة قيام فرق دينية ناقمة على البيت األمويّ  -3

والخوارج الذين رأوا في حكم األمويين ابتعادا عن أسس 
ال شك فيه أّن هذه الثورات ساهمت وقواعد االسالم. ومما 

في اضعاف السلطة األموية وأشغلت األمويين من القيام 
 بتطوير البالد.

بويع مروان بن محمد بن مروان الحكم بالخالفة سنة: ( 2

والدولة األموية تعيش في خالفات وانقسامات شديدة م, 745

 جدا. 

السلطة استغلت الفرق واألحزاب المذهبية والسياسية ضعف 

المركزية فأعلنت الثورات والتمردات, فشرع مروان في 

اخمادها بصبر وشجاعة )كان يلقب بالحمار لشدة صبره(, ولكن 

بازدياد الثورات وخاصة من قبل مناصري الدعوة العباسية, لم 

يستطع مروان الصمود أمامها. فأعلن العباسيون حربهم على 

 )الملقب بالسفاح(.األمويين بعد اعالن خالفة أبي العباس 

 

 معركة الزاب:

التقى الجيش األموّي بقيادة مروان الثاني بجيش 

بالقرب العباسيين بقيادة عبدهللا بن علّي في موقع الزاب 

 من الموصل في شمال العراق.

أيام حيث  10دارت معركة ضارية بين الجيشين استمرت 

ارتكب مروان خطأ استراتيجيا كبيرا بعبوره الى الضفة 

ألكبر ففقد سيطرته وموقعه اليسرى لنهر الزاب ا

 الحصين. 



خسر المعركة وانسحب نحو الموصل اال أنه وجد أبوابها 

مغلقة أمامه, فاضطر الى االنسحاب نحو سوريا اال أّن 

 لحقه فهرب الى مصر. جيش العباسيين 

انقسام األمويين في دمشق. اال أّن مصيره  في أعقاب ذلك

م, وهكذا انتهت خالفته 750سنة: كان القتل في مصر 

 وسقطت الدولة األموية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    العباسيين نسب

 هو األول وخليفتها العباسية الدولة فمؤسس ،) الرسول عم العباس إلى نسبة االسم، بهذا العباسية الدولة سميت
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 العباس أبو اشتهر وقد هللا رسول عم المطلب عبد بن عباس بن هللا عبد بن على بن محمد بن هللا عبد العباس أبو

 .السفاح العباس بأبى

 

  العباسيين؟ إلى الخالفة آلت كيف

 

 عنهم يرفع الصحيح، والطريق الجادة إلى باألمة يعود رجل إلى الناس تطلع األموية، الدولة ضعفت عندما

 هاشم، بنى من يكون رجل األمر، لهذا الناس أصلح أن فحسبوا األعداء، بهم ويرهب العدل، فيهم ويقيم الظلم،

 الثقات، العلماء أحد" طالب أبى بن على بن الحنفية بن محمد بن هللا عبد هاشم أبى" إلى الشأن هذا فى فكتبوا

ا وكان  سليمان" األموى الخليفة وصل أن المكاتبة تلك أمر لبث وما.. األموية الخالفة مركز من قريباا بالشام مقيما

نّ  به تقدمت قد وكانت- نفسه على هاشم أبو فخشى ،"الملك عبد بن  من" الحميمة" إلى فانتقل الخليفة، بطش -الّسِ

اد عليّ " عمه يقيم حيث الشام؛ أرض  بن محمد" إلى فأوصى منيته، حضرته وهناك ،"عباس بن هللا عبد بن السَّجَّ

 صاحب أنت: له وقال إليه، كتبوها التى الكتب إليه ودفع معه، الناس أمر من كان بما" عباس بن هللا عبد بن على

 .م718 /هـ99 سنة الملك عبد بن سليمان خالفة فى ذلك وكان مات، ثم. ولدك فى وهو األمر، هذا

 وينتشرون يخرجون دعاة بينهم من واختار بالناس، فاتصل أبوهاشم، به أوصاه ما تنفيذ فى العباسى محمد وأخذ

 من رجل الخالفة أمر يتولى أن ضرورة إلى ويدعون عيوبها، وينتقدون بها يشهرون األموية، الدولة ربوع فى

ا الناس عند صدى الدعوة تلك ووجدت عدال، األرض يمأل أن على قادر البيت آل  .ورواجا

 باإلمام الملقب إبراهيم ابنه أوصى بعدما م،742/هـ124 سنة عباس بن هللا عبد بن على بن محمد ويموت

 .المسيرة بمواصلة

 أما منظمة، تكن لم فهى ذلك، قبل عليها كانت التى غير أخرى صورة اإلمام إبراهيم عند العباسية الدعوة وتأخذ

 على الخراسانى مسلم وأبى الكوفة، على الخالل سلمة أبى أمثال من معلومون، وقادة نظام، لها صار فقد اآلن

 .خراسان

 مسلم أبو" يكون أن" محمد بن إبراهيم" العباسى اإلمام أمر يصدر حتى تقبل م،747 /هـ129 سنة تكاد وما

 على يعمل وأن علناا، للعباسيين بالدعوة يجهر أن وكلَّفه حولها، وما خراسان فى جميعاا للدعاة رئيساا" الخراسانى

 .األموى البيت ضد بقواته لالنطالق قاعدة خراسان جعل

 :العباسيين إلى الخالفة انتقال

 .العباسيين إلى األمويين من الخالفة تحولت كيف نعرف أن مقدورنا فى يصبح العرض هذا بعد

 ولم ،"محمد بن مروان" أمية بنى خلفاء آخر عهد فى للعباسيين بالدعوة بالجهر مسلم أبى إلى األمر صدر لقد

 المرة، هذه ذلك من يتمكن لم أنه إال عليها يستولى أن وكاد خراسان، عاصمة"  مرو" دخل أن مسلم أبو يلبث

 منه ويطلب محمد بن بمروان يستغيث" سيار بن نصر" وهو أمية، بنى قبل من خراسان على الوالى أسرع وهنا

 :فيقول المحدق الخطر إلى الدولة رجال وينبه مدداا،

ل ل   أ رى مادِ  خ  ميِض   الرَّ ا ي ُكون   أن ويُوشكُ  نــــارٍ  و  امُ  ل ه   ِضـر 

 كـــــالمُ  مبدؤها الحرب   وإن تُْذكــــــى بالعودين النار   فإن

 نيـــــــــام؟ أم أمية أأيقاظ ِشعرى ليت   التعجب من فقلت

 على األمويين زعماء وانشقاق بالشام، القدماء أنصارهم بصراعات انشغالهم بسبب األمر بهذا أمية بنو يهتم ولم

 طويال، يصبر لن األموى الوالى أن الخراسانى مسلم أبو فأدرك بشىء، خراسان على واليهم يمدُّوا ولم أنفسهم،

ا ستفتح" مرو" وأن  وهرب له، ففتحت" مرو" على بهم انقضَّ  ثم حوله، من العرب يجمع فأخذ قريباا، ما يوما

 .م748 /هـ130 سنة ذلك وكان" سيار بن نصر" واليها

 بسط من وتمكن وغيرها،" الطبسين"و" طخارستان"و" سمرقند"و" بلخ" له فدانت فتوحاته، مسلم أبو وواصل

 على أهله من البيعة أخذ مكاناا فتح كلما وكان غيرها، إلى يتطلع وراح جميعاا، خراسان على ونفوذه سيطرته
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 غير من البيت آل من عنه مرضياا إماّما يبايعون أى ،"محمد آل من وللرضا) " نبيه وسنة-وجل عز-هللا كتاب

ي نهُ  أن  .لهم يعِّ

ا كانوا أمية بنى أن والواقع  شيئاا، العباسية الدعوة لهذه الرئيسية القيادة أمر من يعلمون ال عهدهم، آخر فى نياما

 الدعاة، إلى تعليماته يحمل" العباسى إبراهيم اإلمام" من كتاب( محمد بن مروان) الخليفة يد فى وقع ولما

 الخليفة واكتفى ضده، الثائرين وقمع المتزعزع سلطانه بتوطيد منشغال كان وتنظيمهم، خطتهم عن ويكشف

" بالحميمة" "محمد بن إبراهيم" اإلمام على للقبض دمشق فى باألمر القائم إلى أرسل بأن" محمد بن مروان"

 سنة محمد بن مروان خالفة فى مات أن إلى حبيساا به فظل السجن، وأودع عليه القبض وتم السجن، فى وإيداعه

 انتصاراتهم، واصلوا قد ومؤيديه أنصاره أن وعلم ينتظره، الذى بالمصير" إبراهيم" علم ولما. م750/هـ132

 إلى يرحل أن منه طالباا باإلمامة" العباس أبى" ألخيه أوصى قبضتهم فى وصارت لهم دانت قد الكوفة وأن

 رقابة من مأمن فى يكون فهناك" الخالل سلمة أبو" وهو بها العباسيين داعى على لينزل بيته؛ أهل ومعه الكوفة

  وسلطانهم األمويين

 

 : العباس أبى مبايعة

 أبو" وتوجه للمسلمين، خليفة العباس أبى مبايعة تمت -إليها العباس آل وصول من قليل بعد- الكوفة فى وهناك

 وألقى م،750 /هـ132 سنة األول ربيع من عشر الثانى فى بالخالفة مبايعته عقب الكوفة مسجد إلى" العباس

 :الخطبة تلك فى جاء ومما العباسية، الدولة قيام عن الرسمى اإلعالن بمثابة كانت خطبة المأل على

 حيث من الفساد وال الخير، جاءكم حيث من الجور يأتيكم أال ألرجو وإنى.. ..................................................

 أنه يقصد )المنيح والثائر المبيح السَّفَّاح الناس،فأنا أيها فاستعدوا باهلل، إال البيت أهل وماتوفيقنا الصالح، جاءكم

 المعنى ذلك قصد ما أنه مع السفاح، العباس أبو فقيل السفاح، صفة به التصقت المقولة هذه ومن." (جواد كريم

 األلسنة على شاع الذى

 

 كرسى على يجلس أمية بنى خلفاء آخر" محمد بن مروان" كان بينما اآلفاق فى مدوية صريحة أعلنها لقد

 للعباسيين؟ الغلبة تحققت وكيف وأولئك؟ هؤالء بين المواجهة تمت فكيف الخالفة،

 

  والعباسيين االموبيين بين الحاسم اللقاء

 شمس بينما بالزوال، تؤذن الغاربة األمويين شمس إن والشعوب، األمم تاريخ فى حاسمة لحظات من يالها

ل واأليام علينا، ويوم لنا فيوم الدنيا، هى وهذه صعود، فى العباسيين  .ُدو 

اب نهر" وهو الموصل من بالقرب دجلة فروع أحد على والعباسيين األمويين بين الحاسم اللقاء وكان  الزَّ

 نفسه الخليفة األمويين جيش يقود بينما ،"على بن هللا عبد" وهو الخليفة، عم يقوده العباسيين فجيش."األعلى

 ."محمد بن مروان"

 أمام" مروان" يجد ولم م،750 /هـ132 سنة اآلخرة جمادى من خلت ليلة عشرة إلحدى السبت يوم ذلك كان

ا" دمشق" إلى يفر أن إال العباسيين جحافل  ."على بن هللا عبد" مطاردة أمام مهزوما

 دمشق استسالم وكان األخرى، بعد واحدة الشام مدن على واستولى ،"دمشق" على فاستولى يُطارده، راح لقد

 مصر إلى فرّ  قد مروان لكن اإلسالمية، للدولة كعاصمة عهدها وانتهاء أمية، بنى دولة سقوط معناه العاصمة

 أشهر، ثمانية هارباا ظل بعدما وقُتِل   عليه، القبضُ  أُلِقى  " أبوصير" قرية عند الفيوم، وقرب صعيدها، إلى وتوجه

 .مكان إلى مكان من يفر

ا عهدين، بين فاصال م750 /هـ132 عام وسيظل جديد، عهد وأقبل عهد، ومضى  . يُنسى ال وتاريخا

  العباسية الدولة
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 عنه يعبرون أول عباسي عصر:  متميزين عصرين الى العباسية الدولة تقسيم على المؤرخين بعض يتفق

 وبموته هـ232 سنة المعتصم بن الواثق الخليفة أيام حتى هـ132 عام الدولة نشأة من ويمتد ، الزاهي بالعصر

 هللا على المتوكل بخالفة ابتدأ ، واإلنحالل التدهور عصر هو ثان وعصر ، العباسية للدولة الذهبي العصر انتهى

  . هـ656 سنة التتار أيدي علىالعباسية الدولة بسقوط وانتهى هـ232 سنة

 ولألوضاع بغداد شهدته الذي السياسي للنفوذ تبعا أربعة العباسية العصور جعل الى المؤرخين من فريق ويعمد

  :سائدة كانت التي السياسية

 القوة عصر وهو خلفاء، سبعة حكمه ، الفارسي بالنفوذ امتاز ، قرن من نحوا دام:  األول العباسي العصر

 .والزهو

 .الضعف بدء كان وفيه ، المعتصم الخليفة مع التركي بالنفوذ امتاز ، قرن من نحوا دام:  الثاني العباسي العصر

 الدويالت وقيام الفعلي الضعف عصر وهو البديهي بالنفوذ امتاز ، قرن من نحوا دام:  الثالث العباسي العصر

 .الخ… بمصر الفسطاط في األخشيدية ، شيراز في البويهية ، وحلب الموصل في الحمدانية:  ومنها

 المغول أيدي في بغداد بسقوط انتهى الذي االنحالل عصر وهو ، قرنين من نحوا دام:  الرابع العباسي العصر

  .السلجوقي بالنفوذ امتاز كما ،(  م1258) هـ656 سنة

..  كليا اعتمادا األموية الدولة اعتمدتها التي العربية العصبية من بدال ، األعاجم باستخدامهم العباسيون أخذ وقد

 الفرس من األعاجم أصبح كما األغنياء نفوذ تحت فوقعوا ، المال الى األعاجم اصطناعهم في العباسيون واحتاج

  .المال طريق عن بالنفوذ اإلستئثار الى يتسابقون ، وغيرهم والصغد والديلم والترك

 اآلداب صاحب الفخري يقول ذلك وفي..  العالم فيها ساست قرون خمسة زهاء العباسية الدولة وحكمت

 أخيار فكان والملك، بالدين ممزوجة سياسة العالم ساست الدول كبريات من الدولة هذه أن واعلم: "  السلطانية

 جمة ، المحاسن كثيرة دولة كانت لقد..  رغبة أو رهبة يطيعونها والباقون ، تدينا يطيعونها وصلحاؤها الناس

 ، دارة فيها والخيرات ، معظمة فيها الدين وشعائر ، نافقة فيها اآلداب وبضائع قائمة فيها العالم أسواق المكارم

 الجبر فانتشر ، أواخرها حتى ذلك على ومازالت..  محصنة والثغور ، مرعية والحرمات ، عامرة والدنيا

  ." الدولة وانتقلت ، األمر واضطرب

 

  العباسية الدولة مؤسس..  السفاح العباس أبو

 المنبر على الخطبة العباس أبو أقام الجمعة يوم وفي هـ، 231 سنة العباسية الدولة عرش على جلس من أول هو

ا،  عليه هللا صلى هللا رسول عم ابن يا السنة أحييت: " وقالوا الناس فحياه ، قعوداا  يخطبون أمية بنو وكان قائما

 معظم السفاح قضى وقد..  بالسفاح ثم من فعرف ،"المبيد والثائر المبح، السفاح أنا: "بقوله خطبته وختم". وسلم

 يفلت لم أنه حتى األمويين، أعقاب على وقضى األموية، الدولة ناصروا الذين العرب قواد محاربة في عهده

 الداخل الرحمن عبد والوا بمن الفتك إلى همته السفاح وجه كذلك..  أهله من نفر مع الداخل عبدالرحمن إال منهم

..  عاجلته المنية أن لوال مسلم أبي بقتل وهم الخالل، سلمة أبا فقتل األندلس، في دولته تأسيس على وساعدوه

ا  وسيماا  جميالا  العباس أبو وكان ا، وقوراا  كريما  أشهر وتسعة سنوات أربع الخالفة في بقي وقد..  الجباء كثير سخيا

 .سنة وثالثين ثالث ابن وكان هـ، 631 سنة لخالفته قاعدة اتخذها التي األنبار مدينة في بالجدري ومات

 المسلح االشتباك مرحلة

 بن نصر قوات على مسلم أبو فيها وانتصر خراسان، في العباس بني وقوة أمية بني قوة بين اشتباك أول وقع

 يستميلهم، اليمانية إلى يرسل فكان األمر على السيطرة في لطيفة حيالا  احتال فقد مسلم أبي أتباع وكثر سيار،

 ".فيك رأيه أعدو ولست خيراا، بك أوصاني اإلمام إن: "بقوله يستميلهم المضرية إلى ويكتب
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 إلى وأرسلوه فقيدوه بالحميمة، المقيم اإلمام محمد بن إبراهيم طلب في محمد بن مروان وبعث األحداث، توترت

 .فسجن بدمشق الخليفة

 .مسلم ألبي كلها خراسان فدانت وتوفي، سيار بن نصر وفر األمر، من مسلم أبي تمكن ازداد هـ131 سنة وفي

 محمد بها خرج قد كان والتي الكوفة إلى توجه ثم العراق قوات على مسلم أبي قوات انتصرت هـ132 سنة وفي

ا  القسري هللا عبد بن خالد بن  .العباس لبني داعيا

 بن هللا عبد ألخيه بعده بالخالفة وأوصى محمد، بن مروان سجن في محمد بن إبراهيم مات هـ132 سنة وفي

 .هـ132 سنة اآلخر ربيع في العباس لبني خليفة أول السفاح اختير وبالفعل ،(السفاح) محمد

 عدا العباس لبني الوضع واستتب فسحقهم، األمويين لمنازلة الجيوش السفاح أرسل اآلخرة جمادى من 11 وفي

 .األندلس

 العباسي محمد بن هللا عبد السفاح خالفة

 (هـ136 الحجة ذي حتى هـ132 اآلخر ربيع من)

ا  له ويقال معهم، فانتقل الكوفة إلى أهله انتقل إبراهيم أخاه مروان أخذ لما ثم بها، ونشأ بالحميمة السفاح ولد : أيضا

 .والقاسم المرتضى

 مسلم بأبي مستعيناا جميعاا  عليها يقضي أن استطاع ولكنه عليه، للخروج عديدة محاوالت واجه حكمه وخالل

 :على اعتماده ُجلُّ  فكان بخصومه، والتنكيل البطش شديد وكان كثرة، وكانوا وعشيرته أهله من وفئة الخراساني

 .بالمشرق الخراساني مسلم أبي -1

 .والعراق وأرمينية بالجزيرة المنصور جعفر أبي أخوه -2

 .ومصر بالشام على بن هللا عبد عمه -3

 ومن المنصور، جعفر أبي أخيه إلى بعده من السفاح وع ِهد.. أعمامه وبني أعمامه من السفاح والة معظم وكان

 له تستقر ولم فمات، بالجدري أصيب فقد أيامه، تطل ولم. علي بن محمد بن موسى بن عيسى أخيه ابن إلى بعده

 .تامة بصورة األمور

 

 المنصور جعفر أبي خالفة

 (هـ158 الحجة ذي حتى هـ136 الحجة ذي من) الخالفة المنصور تولى لما

 عهده في الفتوحات

 النشغالهم المسلمين على الروم تجرأ ربما بل متكررة، غزوات هي بل عهده، في حاسمة فتوحات هناك تكن لم

ِلُكهم ودخل الثغور، بعض على فهجموا الداخلية بالصراعات  في وتقدم سورها وهدم عنوة مالطية قسطنطين م 

 .المسلمين بالد

 المسلمون واستعاد جديد من الغزو عاد الداخلية، الصراعات كبير حد إلى وانتهت المنصور انتبه لما ولكن

 .هـ141 سنة طبرستان لغزو المهدي ابنه جعفر أبو بعث كما. الروم بالد ناحية من سيطرتهم



 الجانب في وهي خراسان، من مقدمه بعد المهدي، البنه الرصافة بناء في جعفر أبو شرع هـ151 سنة وفي

ا لها وجعل بغداد، من الشرقي  ثم بعده من المهدي لولده ثم لنفسه، البيعة المنصور جدَّد وفيها وخندقاا، سورا

 .بعدهما من موسى بن لعيسى

 جعفر أبي موت

 البيعة أخذ حتى موته الحاجب الربيع كتم وقد بمكة، ودفن الحج، إلى طريقه في هـ158 سنة جعفر أبو مات

  ".لقائك في لي بارك اللهم: "قال أن المنصور به تكلم ما آخر أن وروي.. دفن ثم هاشم بني قادة من للمهدي

 المهدي محمد خالفة

 .سنة 32 وعمره هـ،169 محرم حتى هـ158 الحجة ذي من الخالفة تولى

 للمظالم يجلس وكان المعارضين، من المنصور سجن في كان من بإطالق فأمر الناس؛ عن مرفهة خالفته كانت

 فيه فأدخل الحرام المسجد في زيادته آثاره ومن.. العمران في توسع مع طبيعية عهده في األمور فسارت بنفسه

 .اسمه وكتابة النبوي المسجد حائط من الملك عبد بن الوليد اسم بمحو وأمر به يحيط مما كثيرة دوراا 

 عهده في الفتوحات من

 من ونال برمك، بن خالد ومعه خراسان بالد من قوة رأس على الرشيد هارون ابنه بعث هـ163 سنة في

ا، نيالا  األعداء ا  ذلك بعد وأصبح عظيما  .اإلسالمية المملكة من الغربي الشطر على واليا

م ولم واسعة فتوح عهده في تحدث ولم  والغنائم كبيرة كانت االنتصارات أن إال اإلسالم، بالد إلى كبيرة مدن تُض 

 .كثيرة

 سنة عاد فلما كبيراا  عدداا  الجيوش من معه وأنفذ الروم، بالد لغزو الرشيد ولده المهدي جهز هـ165 سنة وفي

 .وغيره الذهب من الجزية يحملون الروم ومعه عظيمة، أبهة في بغداد الرشيد دخل الروم بالد من هـ166

ه هـ167 سنة وفي  .مثله يُر   لم كثيف جيش في جرجان إلى الهادي موسى ابنه المهدي وجَّ

 القيادية وصفاته أخالقه من

ا  المهدي فدخل شديدة ريح هاجت أنه ذكروا  المطلوب أنا كنت إن اللهم: "وقال بالتراب خده فألصق دار في بيتا

 حتى كذلك يزل فلم ،"األديان أهل من األعداء بي تشمت ال اللهم يديك، بين ذا أنا فها الناس دون العقوبة بهذه

 .انجلت

 هاتها: فقال لك، أهديتها قد - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول نعل هذه: فقال نعل ومعه يوماا  رجل عليه ودخل

 ألعلم إني وهللا: المهدي قال انصرف، فلما درهم، آالف بعشرة له وأمر عينيه على ووضعها فقّبلها إياها، فناوله

: للناس يقول لذهب رددته لو ولكن يلبسها، أن عن فضالا  النعل هذا ير لم - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول أن

 أمثالها، إلى تميل العامة ألن الناس؛ فتُصدقه علي، فردَّها- وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول نعل إليه أهديت

ا، كان وإن القوي على الضعيف نصر شأنهم ومن  أرجح هذا ورأينا درهم، آالف بعشرة لسانه فاشترينا ظالما

 .بالقتل ويعاقبهم الزنادقة، يتتبع وكان..وأصلح

 ابنه بعده من استخلف قد وكان -هللا رحمه - وتوفي ذكرها، عن المقام يقصر كثيرة ومحاسن مآثر وللمهدي

 .الهادي موسى

 الهادي موسى خالفة



 في أبيه هدي على يسير وكان سنة، 25 وعمره هـ،170 ربيع من حتى هـ169 محرم من الحكم تولى

 .الزنادقة محاربة

 (فخ) وقعة

 طالب أبي بن علي بن الحسن بن الحسن بن علي بن الحسين قبل من عليه للخروج محاولة عهده في وقامت

 معركة المعركة هذه وسميت يوماا  عشر وثمانية أشهر تسعة بعد الهادي جيش يد على قُتِل ولكنه بالمدينة، وكان

 (.فخ)

 ومنها مصر إلى واتجه طالب، أبي بن علي بن الحسن بن الحسن بن هللا عبد بن إدريس المعركة هذه من وأفلت

 .ذكرها سيأتي التي األدارسة دولة أسَّس حيث المغرب إلى انطلق

 القيادية وصفاته مآثره من

 رؤساء أو القواد من أحد عليها يدخل أن الخيزران أمه نهى وقد حرمه، على الغيرة شديد الهادي موسى كان

 على ضيَّق وألنه الملك؛ أمر عن لعزلها سمته إنها يقولون ولذا المهدي؛ عهد في نفوذ لها كان أن بعد حكومته

 وأصحاب النّمامون وفعل جعفر، ابنه استخالف إلى استخالفه عن يعدل أن أراد ألنه ؛(بعده من الخليفة) الرشيد

 .الرشيد أخيه وبين بينه اإليقاع في فعلتهم الدنيئة النفوس

ا  بالملك خبيراا  شهماا  الهادي وكان  .كريما

 .الملك عن الطمع ليقل الزالت؛ عن والعفو للجاني، العقوبة تعجيل بمثل الملك أصلح ما: كالمه من وكان

 يأمر فكان مشكالتهم ومعايشة معايشتهم بل عنهم، خليفتهم احتجاب عدم يصلحهم إنما الناس أن يرى الهادي كان

 على يثب البأس، قوي وكان". البركة عني يزيل ذلك فإن الناس؛ عني تحجب ال: "قائالا  الربيع بن الفضل حاجبه

 .درعان وعليه الدابة

 .هارون أخوه عليه وصلى هـ،170 سنة أول ربيع في الهادي توفي

 الرشيد هارون خالفة

  .سنة 25 وعمره هـ،194 اآلخرة جمادى حتى هـ170 األول ربيع من الحكم الرشيد هارون تولى

 القيادية مناقبه من

 .الصالة كثير هارون كان -

 هـ،181 هـ،180 هـ،177 هـ،175 هـ،174 هـ،173 هـ،170 سنة حكمه فترة خالل مرات تسع حج -

 .هـ188 هـ،186

 السابغة بالنفقة رجل ثالثمائة عنه يحج يحج لم وإذا كبير، جمع وأبنائهم الفقهاء من معه يحج حج إذا وكان -

 .الباهرة والكسوة

ا  يحج كان أنه عنه اشتهر ومما - ا  ويغزو عاما  .عاما

 .والبحر البر في للجهاد حملة عشرين وجهز مرات، سبع غزا: الطبري قال

 موت من علينا أعز أحد موت ليس: يقول عياض بن الفضيل كان وقد جّداا، كثيرة ومكارمه الرشيد وفضائل

 .عمري من عمره في يزيد أن هللا ألدعو وإني الحوادث، من بعده أتخوف لما الرشيد،



 كان ما فعرفنا القرآن، بخلق القول وظهر واالختالفات والحوادث الفتن تلك وظهرت الرشيد مات فلما: قالوا

 .ذلك من الفضيل تخوفه

 البرامكة محنة

 فما السفاح، العباس أبو فاستوزره دعاتها، أكبر من برمك بن خالد كان خراسان، إلى العباسية الدعوة جاءت لما

 .هـ163 سنة مات حتى الوالية ممدوح وكان السيرة، بحسن المناصب في يتقلب برمك بن خالد زال

ا  الناس أرفع من برمك بن خالد بن يحيى ابنه وكان  وكان هـ،158 عام منذ المناصب تولى ونبالا، وفضالا  أدبا

 هارون مّكن الذي هو ويحيى ،(أبي يا) بـ إال يناديه ال كان بدوره الذي الرشيد، هارون ربى الذي وهو محبوباا 

 .الهادي رغبة غير على الخالفة من

 من وأخرجته الرعية أمر قلدتك: "له وقال تفويض وزارة فكانت وزارته يحيى أّمر الخالفة الرشيد تولى فلما

 ".رأيت من وأعزل رأيت، من واستعمل الصواب، من ترى بما ذلك في فاحكم إليك، حقي

 بن جعفر إلى وضمه األمين محمد أخيه بعد العهد بوالية المأمون هللا عبد البنه الرشيد بايع هـ184 سنة في

 .يحيى

 زهرة) المؤرخون وسماهم..قيام خير الدولة بمهام القيام في تساعده الرشيد، إلى مقربة األسرة هذه كانت لقد

 .الدولة حياض عن ودافعوا الثغور، وسدوا الجيوش، قادوا(.. كلها العباسية الدولة

 .عليهم؟ قلبه غير الذي وما الرشيد، بهم أوقع لماذا ولكن

 بن جعفر قيام ذلك سبب أن المؤرخين بعض ذكره ما ذلك في قيل ما أرجح فإن( اإلسالم قصة) موقع بحسب

 نسل من ألنه معه تعاطف ألنه سّراا؛ الرشيد سجن من( إدريس أخو) الحسن بن هللا عبد بن يحي بتهريب يحيى

 .البيت آل

 كان حيث له، كانت عين من الربيع بن الفضل الخبر وبلغ المؤرخين، بعض قبل من بالتشيع البرامكة اتهم وقد

 ذلك فلعل لك، أم ال وهذا لك ما: "الرشيد له فقال الرشيد، فأخبر البرامكة، على الرشيد بها يؤلب فرصة يتحين

 دار ما آخر كان أن إلى وتحادثا فأكال بالغداء دعا( الرشيد حبيب) جعفر جاء فلما الفضل، فانكسر". أمري عن

 هللا؟، عبد بن يحيى فعل ما: الرشيد قال أن بينهما

 أنه نفسه في وهجس جعفر فأحجم. بحياتي؟: الرشيد قال. واألكبال الحبس في المؤمنين أمير يا بحاله: جعفر قال

 فقال. عنده مكروه وال به حياة ال أنه وعلمت أطلقته ولكن سيدي، يا وحياتك ال: فقال. أمره من بشيء علم قد

 ".نفسي في كان ما عدوت ما فعلت نعّما: "الرشيد

 .كان ما أمره من فكان". أقتلك لم إن الضاللة عمل على الهدى بسيف هللا قتلني: "قال ثم بصره اتبعه خرج فلما

ا  الحادثة هذه كانت  مؤثر، طعن وذلك لملوكهم، اإلخالص وهي الوزراء صفات أخص في بالبرامكة للوشاية سببا
 من أشد التهمة وهذه مصلحته، على العلويين مصلحة يؤثرون البرامكة أن ذلك من شيء الرشيد نفس في ووقر

 أمامه فتحمست وخلصاؤه، أحباؤه وهم والبرامكة الرشيد الخليفة بين الثقة عقد وانفرط. المهدي عند الزندقة تهمة

 .شبهة ألدنى فيهم يستريب وجعلته عيوبهم

 البرمكي خالد بن يحيى بن جعفر قتل: الرشيد يدي على البرامكة مهلك كان وفيها هـ187 سنة كانت حتى

 .وكبارهم صغارهم وذهب ديارهم ودمر بشعة، بطريقة

 رجاء، وال لذة بعدهم وجدت فما بالبرامكة، أغراني من هللا لعن: "يقول كان فقد بعدها؛ ندم قد الرشيد أن ويبدو

 ".حالهم على تركتهم وأني وملكي، عمري نصف شطرت أني وهللا وددت



 الرشيد هارون بن األمين محمد خالفة

ا، 23 وعمره هـ،198 محرم من حتى هـ194 اآلخرة جمادى من الحكم األمين محمد تولى  كان وعهده عاما

 .المأمون أخيه وبين بينه كان ما وذلك األمة، فرقت شنيعة حادثة على قاصراا 

 األمين يزيد ما يكن ولم منه، أسن والمأمون األمين، محمد أوالا  عهده ولّى الرشيد هارون أن األحداث هذه وسبب

 (.قلبه إلى والحبيبة النسب عالية الرشيد زوجة) زبيدة ابن أنه إال

 على يقتصر ولم األمين، بعد العهد المأمون بتولية شراا  يزيدها ما ففعل الغلطة هذه معالجة ذلك بعد الرشيد أراد
 أخيه عن والري خراسان بمنطقة االستقالل تمام مستقالًّ  يجعله ما االمتيازات من أعطاه بل العهد تولية مجرد

ا  والمأمون األمين من لكل فأصبح.. األمين ا  أعطى بل ذلك على الرشيد يقتصر ولم فيه، يتصرف جيشا  لهم أخا

ا  ا  الجناحين مقصوص كأنه األمين فأحس وأرمينية؛ الجزيرة وهي أخرى امتيازات ثالثا  أعظم سلطان من منزوعا

 .وجنداا  أعواناا وأكثرها اإلسالم بقاع

 فئة في فكان. البرامكة وقتل ملكه إفساد على الرشيد جّرأ الذي الربيع بن الفضل وجود اشتعاالا  األمر وزاد

ا  ذلك الفضل فعل إنما قتاله ينوي األمين يكن ولم المأمون بأخيه أغراه الذي وهو األمين  .مصالحه على خوفا

 والعبث، باللهو مشغوالا  كان بل تدبير حسن لألمين يكن لم والحقيقة االقتتال، إلى األخوين بين الخالف وصل لقد
 ويجلس والفقهاء العلماء مجلسه إلى يجمع أمره بتدبير مشغوالا  المأمون كان بينما أخاه، سيقهر أنه ثقة عنده وكان
 وبايع المأمون قواد أحد يد على األمين بمقتل األمر انتهى فقد وباختصار محبته، قلوبُهم أُشِربت حتى معهم،

 .المأمون الناس

 الرشيد هارون بن المأمون خالفة

: هما عظيمين مخلصين قائدين يد على بالعراق هـ218 رجب حتى هـ198 محرم من للمأمون األمر تم لقد

 .أعين بن وهرثمة الحسين بن طاهر

 القول ونستطيع عنه، عفا ولكنه منه خوفاا واختبأ؛ عمه فرَّ  وقد بغداد مدينة المأمون دخل هـ204 سنة صفر وفي

 لين سياسة الناس وساس وأخالقه، العالية مزاياه تجلت فقد.. بغداد إلى عودته منذ بدأ للمأمون الحقيقي الملك إن

 بها وعظمت أبيه عهد في لها كانت التي نضرتها تستعيد بغداد وأخذت عنف، يشوبها ال وقوة ضعف، يشوبه ال

 .العلمية الحركة

 العقل، على ويعتمد والعقائد الدين أصول في يبحث علم الكالم وعلم وترعرع، زمنه في الكالم علم نشأ فقد

 (.النظام) سيار بن إبراهيم وشيخهم المعتزلة وظهرت

 المعتزلة وبين النقل، على العقائد علوم في يعتمدون الذين والجماعة السنة أهل بين خالف ظهر لذلك ونتيجة

 .مخلوق؟ هو أم القديم هللا كالم القرآن هل: المشهورة المسألة ومنها النقل على العقل يقدمون الذين

 المعتصم، يد على بعده ومن المأمون، يد على العلماء من كثير ابتالء في سبب لكنها بساطتها على مسألة وهي

 .والجماعة السنة ألهل خالفاا مخلوق القرآن إن: يقول الذي المذهب العتناقهما

 باهلل المعتصم خالفة

  وعمره هـ،227 األول ربيع حتى هـ 218 رجب من الخالفة باهلل المعتصم تولى

ا، وثالثون تسعة  .بغداد إلى بالجند فعاد الروم ببالد للمعتصم البيعة وتمت عاما

 

 ببغداد العباسيين خلفاء آخر



 المستنصر بن باهلل المستعصم هللا عبد أحمد أبو

 .هـ656 محرم في خان هوالكو يدي بين قتل حتى هـ،640 اآلخرة جمادى في بالخالفة باهلل المستعصم بويع

 ببغداد العباسية الخالفة انتهت وبقتله. شيئاا هللا من عنه يغنوا لم خليفة عشر سبعة آبائه ففي

 

 

 العباسية الدولة سقوط أسباب

 حول وال الخالفة يرتقون رجال إال يخلفه لم إذا العباسيين، عظمة عهد انقضى هـ 232 سنة الواثق موت مع
 متى يقتلونهم أو ويعزلونهم، النفوذ ذو الفرس أو األتراك يوليهم عليهم، مأسوف غير ويموتون والقوة، لهم

 هوالكو عليها أغار حين( م1258) هـ 656 سنة حتى ببغداد استمر العباسية الخالفة اسم أن على..  أرادوا
 هذه سقوط أسباب أما..  العباسية الدولة بذلك فانقضت بغداد، في عباسي خليفة آخر المعتصم وقتل المغولي،
 :يأتي بما نجملها فكثيرة الدولة

 أثار مما كلها، العالية المناصب ويولونهم العرب، على يعتمدون األمويون كان: العربية غير العناصر تفوق -1
ا  يستردون لعلهم دولتهم، على القضاء على فعملوا الفرس من الموالي[ غيظ] حفيظة  نفوذهم سابق من شيئا

 األمويين، من الخالفة انتزاع من النهاية في وتمكنوا العباس، لبني الدعوة ينشرون فأخذوا القديم وسلطانهم
 أن بحجة الخلفاء عن العربية العصبية اقصاء على الفرس عمل وقد الصبغة فارسية العباسيين دولة فجاءت
 ولما البرامكة سطوة في مممثالا  ذلك نرى كما الدولة، يحكمون الفرس فأصبح الخالفة، إلى يطمحون العرب
ا  والعرب الفرس على بهم استعان جنداا  منهم واتخذ األتراك المماليك من استكثر األمر مغبة المعتصم خشي  .معا

 اخلدوا حكام بعدهم من جاء الملك، أركان األول العباسي العصر خلفاء وطد أن بعد:  اإلقتصادية الحالة سوء -2
 فانحطت الضرائب، وزيادة النفقات في كثرة إلى ذلك وجر الترف في وامعنوا ،[والهدوء الراحة] الدعة إلى

 . ضرائبها تحصيل عن وعجزت الدولة شوكة بالتالي وضعفت الحكومة، ايراد وقل الثروة موارد

 

 ومنها عنها مستقلة أصبحت العباسية الدولة من أجزاء اقتطاع من العلويون تمكن: المستقلة الدويالت ظهور -3
 بني ودولة والحجاز، اليمن إلى األطلسي المحيط من امتدت التي الفاطمية والدولة المغرب، في األدارسة دولة
 الرقعة اتساع أن ذلك إلى ويضاف اإلسالمي العالم في الدول من ذلك وغير بغداد، على سيطرت التي بويه

 االستقالل إلى الحكام أولئك فعمد النائية، المناطق على أعوانهم من حكام تعيين على الخلفاء حمل العباسية
 .بغداد عن بمقاطعاتهم

ا  دينية مذاهب وظهور األجناس تعدد يكن لم: والمذاهب األجناس تعدد -4  إلى سرت بل األمويين، أيام معروفا
 الملل كثرة إلى ذلك أدى وقد والمزدكية والمانوية كالمجوسية القديمة الديانات من العباسي العصر في اإلسالم
ا، ملالا  فتفرقوا المسلمين بين العداوة نار أذكى كما والنحل، ا  تحسبهم وأحزابا  وقلوبهم جميعا

 

 المغول

أحد زعماء ، ”تيموجين“في أواخر القرن الثاني عشر توحدت قبائل المغول البربرية على يد 

قبائلها، الذي أسمى نفسه باسم جنكيزخان. وانطلقت تلك القبائل من مواطنها الصحراوية المجدبة 

في وسط آسيا لتعيث في األرض فساًدا، شرقًا في الصين، وجنوبًا في الهند، وشماالً في روسيا. 

وقد عامل المغول وكان من أولى ضحاياها الممالك اإلسالمية الشرقية في فارس والعراق والشام. 

شعوب تلك البالد بقسوة ووحشية، وكان استخفافهم بالحياة اإلنسانية ال حدود له، فلم يتورعوا عن 

قتل األسرى والتنكيل بأهل المدن المفتوحة، حتى لمن حصلوا منهم على عهود باألمان، ولم يقيموا 

لخراب والدمار يسيران في ركابهم وزنًا وال احتراًما للتراث الثقافي والحضاري لتلك األمم، فكان ا

أينما حلوا. وقد تضافر مع العبقرية الحربية واإلستراتيجية للمغول، ما كان العالم اإلسالمي 

يعانينه، من ضعف ووهن بسبب التمزق والفرقة. ولم تستطع الجيوش وقف تقدم المغول الذين 



وى مصر لكي يبسطوا سلطانهم على اجتاحوا إيران، ثم العراق، وبعدها الشام، وليم يعد أمامهم س

العالم اإلسالمي، ولوال بسالة جيش مصر بقيادة قطز الذي ألحق بالمغول أول هزيمة كبرى لهم في 

 .عين جالوت، لربما تغير تاريخ العالم، ولربما انقطعت مسيرة الحضارة اإلسالمية

تعصف بكيان األمة العربية،  يعتبر الغزو المغولي) ( للوطن العربي من أشد األخطار التي كادت أن

فكان هدف موجات الزحف المغولي إلحاق الدمار والخراب وتدمير التراث الفكري والحضاري، 

فالمغوليين الرعاة الذين عاشوا حياة تعسة وذاقوا مرارة الفقر والحرمان، فقست نفوسهم، 

لقوا يدمرون كل شيء في وخشنت طباعهم، لم يرحموا صغيًرا وال كبيًرا في العالم اإلسالمي، وانط

لقد “طريقهم حتى انتشر الفزع والهلع في كل مكان. يقول ابن األثير في كتابه الكامل في التاريخ: 

بقيت عدة سنين معرضاً عن ذكر هذه الحادثة استعظاما لها، كارها لذكرها، فأنا أقدم إليه رجالً 

لمسلمين، وَمن الذي يهون عليه ذكر وأؤخر أخرى، فَمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي اإلسالم وا

نِسيًّا، إال أني حثني جماعة من  ذلك، فيا ليت أمي لم تلدني، يَا لَْيتَنِي ِمتُّ قَْبَل َهذَا َوُكنُت نَْسيًا مَّ

 ( ).”األصدقاء على تسطيرها وأنا متوقف، ثم رأيت أن ذلك ال يجدي نفعا

 تأسيس اإلمبراطورية المغولية

ين والباحثين أن المغول هم عدة قبائل بدوية رعوية كان يشار إليهم غالبًا يذكر كثير من المؤرخ

باسم التتار) ( أو التتر، وهو اسم كان يطلق على إحدى مجموعاتهم وهي قبيلة التتر) (، وكانت 

القبائل المغولية في مستهل القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميالدي تعيش في هضبة منغوليا 

ل صحراء جوبي بين بحيرة بايكال في الغرب وجبال خنجانالواقعة شما  (Khingan)  على

حدود منشوريا في الشرق. وكانت هذه القبائل تعيش على الصيد والقنص ويتغذون باللحم ولبن 

الخيل، ولم يكن لهم دور يذكر في التاريخ قبل ظهور جنكيزخان، بل كانوا ينقسمون إلى عدة 

 ( ).قبائل

تار من أشد قبائل الجنس األصفر بطًشا وجبروتا في أقاليم آسيا الشمالية وكانوا وكانت قبائل الت

يتمتعون باحترام زائد نتيجة قوتهم باإلضافة إلى أنهم كانوا أكثر القبائل رفاهية وتنعًما. وكانت 

قبائل التتار في صراع دائم وشديد مع قبائل المغول حتى ظهرت قيادة استطاعت توحيد القبائل 

راية واحدة في صورة جنكيز خان) (، فقام ومعه جنوده باإلجهاز عليهم واستئصال شأْفَتَهم تحت 

وأصدر أمراً قاطعًا بأال يترك أحد منهم على قيد الحياة، وعلى أثر انتصاره عليهم، أُطلق اسمهم 

 .عليه، ربما لما كانوا يتمتعون به من القوة والشجاعة والثراء والنبل

المغولي جنكيز خان من جمع شمل القبائل المغولية المتفرقة وأخضعها كلها ولقد تمكن الزعيم 

م. وبعد أن تولى جنكيز خان عرش 1206هـ / 603لسلطانه ونصب نفسه عليها خاقانا سنة 

المغول سعى إلى التوسع في األقاليم الجنوبية بهدف اقتطاع ما يمكن اقتطاعه من البالد الصينية 

غربية بقصد تعقب بعض القبائل المغولية التي فرت من وجهه وأبت الرضوخ والتوسع في األقاليم ال

لسلطانه، وبينما هو يستعد لتوسيع ملكه قرر وضع دستور لشعبه كي يلتزم المغول به ويسيرون 

وفق قواعده في حياتهم، وقد نظم هذا الدستور الحياة العامة المغولية لمدة طويلة بعد موته.) ( 

خان األمور داخل دولته واطمأن إلى استقرارها زحف نحو البالد الشمالية من وبعد أن نظم جنكيز

بالد الصين وتمكن من إخضاعها، كما تمكن من االنتقام من أعدائه الذين فروا من وجهه تجاه 



 .الغرب، ومن ثم اصطدم بالقوى اإلسالمية

ولعل أهم هذه المناطق ويذكر أن القائد المغولي جنكيزخان قام باالستيالء على مناطق عديدة 

الصين ألننا نعلم أن التوسعات المغولية قامت من منطقة استبس وسط أسيا السيما منغوليا 

واتجهت إلى اتجاهين جغرافيين شرقي ثم غربي، واالتجاه الشرقي السيما من خالل االستيالء على 

(، والشك أن ”) كين“هـ واسقط حكم أسرة 612م/1215الصين وعاصمتها بكين التي دخلها سنة 

االستيالء على بكين وإخضاعه للصين قد جعله يمتلك ثروات كبيرة من خالل سهول الوديان 

الفيضية ألنهار السيتيانج واليانجستي، وتعد المرحلة الخاصة بالتوسع إلى الشرق مرحلة إعداد 

فارتكب المغول لقوة المغول. فقد اتسمت التوسعات المغولية في منطقة الصين بالدموية الشديدة، 

مذابح فظيعة وفي كل بقعة كانت الدماء تسيل كاألنهار،) ( ومن اآلن فصاعداً سوف نتلمس التاريخ 

 .الدموي لقبائل استبس وسط أسيا السيما المغول

أما االتجاه الغربي؛ فقد اتسم بعمليات عسكرية ساحقة ألعدائهم السيما الخوارزميين خاصة 

ارزم شاه، ومن بعده ابنه جالل الدين منكبرتي، فقد استطاع المغول السلطان عالء الدين محمد خو

اقتحام مناطق الدولة الخوارزمية محدثين أكبر قدر من المذابح والتدمير.) ( ثم اتجهوا إلى مناطق 

هـ، ثم 654م/ 1256اإلسماعيلية النزارية في إيران، وبالفعل اسقطوا قلعة الموت الحصينة سنة 

هـ،) ( وكانت تمر بمرحلة 656م/ 1258قر دار الخالفة العباسية في بغداد اتجه المغول إلى ع

من الضعف الشديد في عهد الخليفة المستعصم العباسي، كذلك ساد العراق الصراعات الطائفية بين 

 .السنة والشيعة

 م، واآلن البد أن نرصد تقييماً سريعاً وتقويماً ألعمال وانجازات1227لقد توفي جنكيزخان سنة 

ذلك القائد التاريخية، وفي الحقيقة هناك من الباحثين الغربيين من أعجب أشد اإلعجاب بجنكيزخان 

واعتبره من عباقرة السياسة والحرب في عالم العصور الوسطى ورأوه قاهراً للعالم، ووجدنا 

 الذي ألف دراسة عن إمبراطورية اإلستبس)” رينيه جروسيه“اإلعجاب به لدى المؤرخ الفرنسي 

(، وامتد اإلعجاب به إلى المؤرخين الروس فحشدوا المؤلفات العديدة لإلشادة به وتصويره على 

أنه عبقري. والواقع أنه من البداوة الفكرية أن نجعل سفاحي العالم أفذاذاً فهذا الرجل دخل التاريخ 

من منظور إنساني من أبوابه الخلفية وعلى جماجم قتاله وما أكثرهم، والبد من تقييم قادة التاريخ 

( من العظماء 1945 – 1883( وموسوليني )1945 – 1889أخالقي، وإال اعتبرنا هتلر)

وهم ليسوا كذلك. ويبدو أن المؤرخين الغربيين كانوا أحياناً يصفقون لكل َمن يقتحم مناطق 

ت) ( ولن المسلمين ويقيم فيها المذابح، فلم يكن جنكيزخان من العظماء المائة كما توهم مايكل هار

يكون، وإنما من العظماء قائد مثل صالح الدين) ( الذي دخل بيت المقدس دون أن يريق قطرة 

دماء واحدة فشتان بين الرجلين. ويبدو أن القائد المغولي كان يتلذذ بالدماء ورؤية الجماجم وقد 

د كل َمن يمجد يكون لديه نوع من السادية )أي التلذذ بتعذيب اآلخرين() ( ولذلك الحذر من تأيي

غزوات المغول دون أن نأخذ في االعتبار أنها غزوات مخربة، فاألساس في التاريخ هو السالمة 

 ( ).وليس الدماء، فال عبقرية مغولية وإنما دماء مئات اآلالف الذين سقطوا أمام جيوشهم

م نجد أنها تتلخص في1258هـ/656أسباب سقوط بغداد على يد المغول سنة   ) 

 :الخالفة



االختالف بين الوزير مؤيد الدين بن العلقمي) ( وقائد الجيش الدويدار الصغير. وضعف الخليفة 

المستعصم باهلل ، وعدم قدرته على اتخاذ أي قرار حازم لمواجهة المغول. واستهانة الخليفة 

كتناز المستعصم باهلل بالمغول ) يتضح ذلك من خالل الرسائل المتبادلة بينه وبين المغول() (. وا

األموال لدى الخليفة، بدالً من صرفها في أهم واجب وهو إعداد الجيش، ألن الوقت والموقف 

يتطلب بذل الغالي والنفيس لتجاوز المحنة. وضعف قدرة الخالفة لوحدها في مواجهة المغول، 

وذلك لعدم قدرتها على إحداث تحالفات بين مختلف المناطق اإلسالمية التي لم تتعرض للغزو 

لمغولي بعد، مثل إمارة بدر الدين لؤلؤ في الموصل والجزيرة وديار بكر، وبقايا األيوبيين في ا

الشام، أو قوة المماليك الناهضة في مصر. باإلضافة إلى سرقة األموال التي أعدها الخليفة 

 المستعصم باهلل للرماة على األسوار من قبل المتنفذين في الدولة. كما أن صغر مساحة الدولة

العباسية الممتدة من اربيل إلى البصرة ربما كان عامالً حاسماً في ضعف قدرة الخالفة المادية 

 .والبشرية، ولو بشكل محدود

 :الجيش

عدم اتخاذ ما يلزم، لمواجهة التحديات التي تواجهها الخالفة، من إهمال شئون الجند وتسليحهم 

لعدم  –قبيل سقوط بغداد  –اد كبيرة من الجند وتدريبهم ورواتبهم وتجهيزاتهم. كما تّم تسريح أعد

حاجة البالد لهم، بدالً من تجنيد الجند لمواجهة المغول.) ( زد على ذلك؛ ضعف الخطة العسكرية 

المعدة لمواجهة المغول، وعدم وجود خطط بديلة، فيما لو فشلت الخطة الموضوعة. وعدم اتفاق 

ل رجل قائداً بنفسه. واعتماد التجنيد على المماليك قادة الجيش على قائد يأتمرون بأمره، فكان ك

)المرتزقة(، الذين ال تربطهم بالبلد أية رابطة. والتحاق عدد من الجند والقادة بالجيش المغولي، 

فتحولوا بذلك من مدافعين إلى أدالء ومهاجمين، فضالً عن اطالع العدو على خطط تدريب الجيش 

مقاتل، وهذا  12000موينه. فقد قُدر عدد الجيش العباسي بـٍ العباسي، وأماكن تواجده وأماكن ت

 .(الجيش كانت تنقصه أمور كثيرة ) الخبرة، التسليح، التدريب

ستطاع المغول بخططهم العسكرية إيهام الجيش العباسي وقادته عن وجهة الهجوم الرئيسة، 

ي الهندي المستعصمي وسحبوا معظم الجيش العباسي من شرق بغداد، فأرسل الخليفة مرشد الخص

لتغطية جبهة شرق بغداد، إال أن قادة الجند رفضوا أوامر الخليفة، وتركوا الجبهة مكشوفة، مما 

سهل للمغول الوصول إلى األسوار الشرقية لمدينة بغداد دون مقاومة تذكر. وبذلك نجحت خطة 

شرق(. ولم يكتف المغول بمحاصرة بغداد من الغرب والشرق )بايجو من الغرب وهوالكو من ال

هوالكو بهذه الخطة، بل حصن مواقعه شرق بغداد، خوفاً من أي هجوم قد يقوم به الجيش 

العباسي، فعمل على حفر سوراً أمامه، كما أقام جسراً جنوب بغداد لمنع المتسليين من اللجوء إلى 

هج خاص واسط والبطائح عبر نهر دجلة. أضف إلى ذلك؛ طريقة تدريب الجيش المغولي وفق من

يعرف بطريقة موغداي وتعني حب الموت. وإلقاء المنشورات على أهل بغداد تحضهم فيها على 

 ( ).االستسالم وعدم القتال والمقاومة، وأن الذي يستسلم سينجو من العقاب

ومن بعد تلك األحداث الصاخبة؛ جاء الدور على بالد الشام، ألنها تعد الطريق المؤدي إلى مصر 

حل شمال إفريقية حتى المحيط األطلسي، وكان يتوجب على الغزاة أن يحكموا ومنها إلى سا

قبضتهم على بالد الشام بأسرها سواء في الداخل أو على الساحل الشرقي للبحر المتوسط حتى 



يسهل عليهم السيطرة على مصر، وًمن يسيطر على بالد الشام ومصر معًا يتمكن من السيطرة 

مي كله وتفتح أمامه أبواب المغرب العربي قم األندلس التي تعد بوابة على المشرق العربي اإلسال

غرب أوربا.) ( وبالفعل تمكن المغول من االستيالء على حلب، وبعدها دمشق التي أصرت على 

المقاومة والجهاد، فحاصرها المغول وضربوها بالمجانيق حتى استسلمت، وقتلوا َمن كان بها من 

جميع دورها ومتاجرها وجميع مساجدها األهالي والجنود، ونهبوا . 

وبعد فتح دمشق استولى المغول على بعلبك وبانياس، وتابعوا زحفهم جنوباً حتى غزة فاستسلمت 

حامية عجلون، وخربوا حوران ونابلس، وبذلك دانت لهم معظم بالد الشام وصار المغول 

افة إلى اإلمارات المحلية في مسيطرين على ممالك إيران والعراق وآسيا الصغرى والشام، باإلض

هذه البلدان، وبدءوا يتوجهون صوب مصر حتى يسهل عليهم تثبيت أقدامهم في بالد الشام، فقد 

تأكد هوالكو تماًما أن خروج مصر عن دائرة سيطرة المغول يعني بقاءها نقطة انطالق للهجوم 

 ( ).الرئيسي عليهم

ول على المسلمين تأثيًرا كبيًرا جعلهم يعتقدون في لقد أثرت االنتصارات المتتابعة السريعة للمغ

قرارة أنفسهم بأن المغول إنما هم بالء من هللا سلطه على المسلمين، ويبدو أن المغول أحسوا بهذا 

االعتقاد فأخذوا يستخدمونه ضد المسلمين، ويؤكدونه في أنفسهم حتى يقضوا على مقاومتهم.) ( 

أة على المسلمين في بالد الشام، إذ أنهم بادروا قبل كل فقد جاءت سيطرت المغول شديدة الوط

شيء إلى تدمير االستحكامات واألسوار والقالع في البالد التي خضعت لهم مثل حلب ودمشق 

 ).وحمص وحماه وبعلبك وبانياس وغيرها، وحققوا بذلك ما لم يستطع تحقيقه الصليبيون من قبل

) 

ي المغول وحلفائهم أن عم الرعب والخوف سائر أرجائها، وكان من نتائج سقوط بالد الشام في أيد

فهرب الناس باتجاه األراضي المصرية، وقد انغرس داخل نفوسهم نتيجة ما شاهدوه من األهوال 

وبسبب ما حل بهم وببالدهم من الدمار والخراب والهالك، وكانت القيادة اإلسالمية بمصر تستقبل 

جهز نفسها لمعركة فاصلة مع المغولفلول المسلمين من العراق والشام وت .( ) 

 موقف المغول من حضارة العرب ودينهم

م) ( فكانت كارثة مروعة السيما بما يتصل 1258تمكن المغول من إسقاط الخالفة العباسية سنة 

بانجازات الحضارة اإلسالمية فقد ُدمرت المكتبات وأحرقت الكتب، ويقال في إحدى الروايات أنهم 

في نهر دجلة كي تعبر عليه الخيول فكانت كارثة حقيقية، حيث تحول لون النهر إلى وضعوا الكتب 

اللون األسود بسبب الكميات الهائلة من الكتب التي ألقيت فيه. لقد كان سقوط بغداد إنسانية، 

وعلمية، وحضارية، فقد قُتل آالف من العلماء والشعراء، وُشرد َمن نجا منهم، وأُحرقت المكتبات، 

بت المدارس، وقضي على اآلثار اإلسالمية، فدمر حصاد مئات السنين من التراث العربيوُخر . 

الواقع أن أخطر ما نجم عن الغزوات المغولية وتوسع عناصر الرعاة ساكني استبس وسط أسيا 

هو التوسع على حساب المدن الحضارية )المراكز الحضارية( في المشرق ومن أمثلتها بخارى 

ور وغيرها من مراكز المشرق العظيمة. وكانت تلك المدن تتمتع بازدهار وسمرقند ونيساب

اقتصادي غير مسبوق نظراً لوقوعها على خطوط التجارة العالمية وكونها مراكز لنقل المنتجات 

الصينية إلى غرب أسيا، وكانت القوافل التجارية تأتي إليها، وحققت ازدهاراً مادياً من خالل دورها 

رات والواردات وتحولت لمراكز علمية كبيرة. وقد شهد كبار جغرافي اإلسالم على في حركة الصاد



مدى ما كان لتلك المراكز من أهمية علمية كبيرة السيما وفرة خزائن الكتب وتوافر أعداد العلماء 

 .بها

ويمكن اعتبار تلك المرحلة بأنها واحدة من أكثر مراحل تاريخ مدن الشرق ازدهاراً قبيل كارثة 

لغزو المغولي، والدليل على ازدهار تلك المدن ما نسمعه عن وجود كثافات سكانية كبيرة بها ا

السيما من العلماء والتجار وطلبة العلم، ولذلك فإن الغزو المغولي سيدمر تلك المراكز بقسوة 

 وليتأكدوا من انهم ماتوا جميعًا” نيسابور“وسيجعلها كأن لم تكن. فقد ذبح المغول جميع أهل 

قطعوا رؤوسهم، وعملوا منها ثالثة أهرامات، هرًما لرؤوس الرجال، وهرًما لرؤوس النساء، 

وثالثًا لرؤوس األطفال، حتى األطفال لم يبقوا على حياتهم.) ( وهناك عبارة فارسية أوردتها 

لقد قدموا وذبحوا ونهبوا ثم “المصادر عن أحد الرجال الذين فروا من مذابح المغول فقال: 

وهي تدل على الكارثة بعبارة موجزة، وتظهر لنا أن أهم ما يميز الغزو المغولي لتلك ” فواانصر

 .المدن الدمار والخراب والدماء

أما المدن التي لم تتعرض لغارات المغول، فقد كانت تواجه موقفاً بالغ الخطورة والسبب أنها كانت 

على الرغم من أن مواجهة “واجه تخشى أن تواجه موقف المدن السابقة، فهل تستسلم .. أم ت

الحرب “؟ وهذا يبين لنا أن المغول كانوا يستعملون سالحاً خطيراً وهو ”المغول كانت كارثة

، فكان المتبقون من كل مدينة يذهبون للمدن األخرى اآلمنة كي يرون قصص المذابح ”النفسية

لمقاومة ألنهم ُهِزموا نفسياً قبل الدموية، وبالتالي وجدنا حاميات بعض المدن تستسلم للمغول قبل ا

 .الهزيمة العسكرية

لقد تعرض المسلمون خالل حروبهم مع المغول إلى أهوال شديدة، وفظائع مزلزلة، فقد تفنن 

المغول في إيذائهم، فذبح الناس جميعًا ال فرق بين طفل وامرأة ورجل، وقد يذبح الطفل أمام 

م الرجال وهم ينظرون. هذه الفظائع ما عرفت والديه، وقد اعتدوا على أعراض النساء أما

اإلنسانية مثلها في تاريخها الطويل، قام بها أناس ال تعرف قلوبهم رأفة وال رحمة، وال تلين لبكاء 

 ( ).أو استعطاف

والواقع أن سقوط المدن الثالث الكبرى، بغداد وحلب ودمشق في أيدي المغول يعتبر من الكوارث 

لم اإلسالمي في ذلك الوقت، وترتب على سقوط دمشق في أيدي المغول أن الفاجعة التي هزت العا

أعلن المسيحيون بها التمرد والشموخ، ولم يخفوا فرحتهم بما حل بالمسلمين من نكبة، ولم يخف 

القائد المغولي كتبغا نفسه ما يكنه من الميل نحو هؤالء المسيحيين وتردده إلى كنائسهم، وذهب 

أحضروا من عنده فرمانا ينص على االعتناء بأمرهم ودخلوا به البلد بعضهم إلى هوالكو و

وصلبانهم مرتفعة وهم ينادون حولها بارتفاع دينهم وانتضاع دين اإلسالم، ورشوا الخمر على 

ثياب المسلمين وأبواب المساجد وألزموا المسلمين في حوانيتهم بالقيام للصليب، ومن لم يفعل ذلك 

 ً ، وطافوا وهم يحملون الصلبان ويدقون النواقيس في الشوارع إلى كنيسة أهانوه وأقاموه غصبا

مريم، وقام بعضهم أثناء المسيرة بإلقاء الخطب فبجل دين المسيح وانتقص دين اإلسالم، وضجر 

المسلمون من ذلك وصعدوا مع قضاتهم وشهودهم إلى نائب هوالكو بالقلعة، فلم يستجب لشكواهم 

رب واإلهانةوأخرجهم من القلعة بالض . 

 معركة عين جالوت وسقوط اإلمبراطورية المغولية

ومما يذكر؛ أنه على مدى توسعات المغول كانوا يرسلون السفراء من أجل الحصول على الوالء 



والتبعية من قادة المناطق التي يهاجمونها، وفي النموذج المصري يذكر المقريزي في كتاب 

م تطلب من السلطان قطز 1260ى مصر في أوائل يناير أن هوالكو قد وجه سفارة إل” السلوك“

التسليم، وبالفعل وصل الرسل إلى مصر ولدينا نص الرسالة التي أرسلوها وبها تهديد ووعيد وبأن 

جيشهم عدده كالحصى من الكثرة، فما كان من قطز إال أن اجتمع باألمراء وأجمعوا على رفض 

عليق جثثهم على أبواب القاهرة، وسمح لفتى صغير التسليم وقتل الرسل، حيث قاموا بذبحهم وت

معهم بالعودة، ليحدث المغول بما رأى، فتهتز معنوياتهم، وتعلو معنويات المسلمين.) ( وكان هذا 

األمر بمثابة قبول التحدي المغولي في صورة مستفزة لهم، كما عكس استعداد المماليك لدخول 

ة إعالن حرب مملوكية ضد المغول، فعلي مدى مسار حرب شديدة معهم، فإعداد الرسل كان بمثاب

 .المغول إلى المنطقة ندر أن تم معاملة سفرائهم بمثل هذه الطريقة

وتجدر اإلشارة إلى؛ أن المسيرة الطويلة لإلغارات المغولية من الصين )شرقاً( حتى بالد الشام 

تعاملهم مع المدن ذات الكثافة  )غرباً( أفادت المسلمين من حيث معرفة أساليبهم القتالية، وكيفية

السكانية، وبالتالي استفاد المماليك في مصر من رحلة المغول المتبربرة الطويلة من أقصى أسيا 

 .إلى أقصاها، فكان قطز على استعداد لمالقاتهم بعد معرفة أساليبهم العسكرية

عداد العسكري الكبير، هذا وقد امتازت توسعات المغول بالسرعة الشديدة وعنصر المفاجأة واالست

وكثافة أعداد المهاجمين، ثم الحرب النفسية الشرسة ضد أعدائهم، فكانت كل هذه العناصر عامالً 

رئيسياً في إرباك خصوم المغول،) ( فإذا ما أضفنا إلى ذلك أنهم حققوا انتصارات ضخمة من 

اً تحول إلى أسطورة من الصين )شرقاً( إلى بالد الشام )غرباً( أدركنا أن قطز كان يواجه عدو

أعظم قادة اإلسالم“الصعب أن تواجه، ولهذا نصف هذا الفارس العظيم أنه من  ”.( ) 

الواقع أن تاريخ مصر يمتاز بأنه تاريخ كيان غير منغلق على نفسه، وإنما تاريخ متفاعل مع 

به شخصية القوى السياسية فيما وراء حدود مصر، ويذكر الجغرافي العبقري جمال حمدان في كتا

مصر) (، أن مصر وإن كانت جغرافيًا صنيعة أفريقية، إال أنها تاريخياً صنيعة أسيوية. ولهذا نجد 

أن تاريخ مصر على مدى العصور القديمة والوسطى بصفة عامة تلعب فيه أسيا دوًرا بارًزا، 

لكبير وهي عبارة رددها المؤرخ ا” الشامصر“وهناك ارتباط بين مصر وبالد الشام في صورة 

الراحل محمد عبد الهادي شعيرة. وقد كشف الغزو المغولي عن االرتباط الوثيق بين مصر والشام، 

فالمماليك لم ينتظروا المغول حتى يصلوا إلى مصر وإنما واجهوا األعداء في بالد الشام وبالتحديد 

 .في عين جالوت مما عكس ذكاء المماليك في التعامل مع هذا العدو

ز شخصية من أعظم الشخصيات التي لم تنل حظها من تقدير المؤرخين، فنحن نعرف الواقع أن قط

أن في التاريخ مظلمون ومنهم هذا الرجل، فقطز لم يجد مؤرخاً رسمياً يكتب عنه تاريخاً له طابع 

الدعاية السياسية، ولذلك لم ينل حقه الجدير به من التقدير على الرغم من أنه تولى زمام األمور 

ة بالغة الصعوبة السيما في ظروف الصراع مع المغول. ومن المالحظ أن المؤرخين الذين في فتر

أرخوا للظاهر بيبرس عملوا على إبراز دور ذلك السلطان وإضعاف شأن قطز، ومعنى هذا أن في 

التاريخ شخصيات أنصفها المؤرخون وشخصيات لم ينصفوها، غير أن حقائق التاريخ وجدت 

قطز في مقابل صالح الدين األيوبي، إال أن الفرق بين االثنين أن صالح الدين لتعرف، ولذلك فإن 

 ( ).وجد كوكبة من المؤرخين الذين أبرزوا دوره على عكس قطز

الحقيقة أن التاريخ مواقف، ولكل موقف في التاريخ رجاله، فإذا كانت المواقف كبيرة والرجال 



حداث كبيرة والرجال كبار وند لها، رأينا التاريخ أقزام اضطربت حركة التاريخ، أما إذا كانت األ

تاريخاً ناضجاً، وهذا هو الموقف نفسه فقطز من نوعية خاصة تستطيع مواجهة هذا اإلعصار 

القادم من الشرق.) ( فالصراع بين المغول والمماليك كان يعتمد على زاويتين؛ الكفاءة الحربية 

في أقل وقت ممكن، ومن ذكاء المماليك أنهم بادروا وسرعة استغالل الوقت لتحقيق أكبر انتصار 

بلقاء المغول خارج حدود مصر وهو أمر جديد على القيادات اإلسالمية التي واجهت المغول من 

 .قبل، فقد أخذ المماليك زمام المبادرة ليضمنوا تأمين البيت المصري

له عين جالوت يوم التقى الجيش المملوكي بجيش المغول قرب مدينة بيسان في موضع يقال  

هـ،) ( وهناك جرت واحدة من أكبر المعارك الحاسمة في 658رمضان  25م/ 1260سبتمبر  3

مرحلة القرون الوسطى) ( وكان النصر فيها للمسلمين.) ( فهي معركة ذات نتائج متعددة على كافة 

سيا، ولم األصعدة والمستويات) (، فقد أوقفت حركة التوسع المغولي وجعلتها قاصرة على آ

 تتعداها إلى أفريقيا، كما أنها حمت الحضارة اإلسالمية التي استقرت في مصر بعد سقوط بغداد.

 : المغول دولة قيام 

 مترامية دولةقوية ويؤسس سيطرته تحت المغول قبائل يوحد أن خان جنكيز إستطاع:  جـ

 . االطراف

 .بغداد سقوط 

 عام العباسية الخالفة وأسقط ودمرها ، بغداد إجتاح جيشا خان جنكيز حفيد هوالكو قاد:  جـ

 .  اإلسالمية والمعارف العلوم أغلب على وقضى(  باهلل المستعصم) خلفائها آخر وقتل هـ( 656)

 :  األعداء مواجهة في العلماء دور 

 سالطين حرص كما ، للجهاد المسلمين توجيه في المغولي الغزو أثناء العلماء دور برز:  جـ

 . إستشارتهم على المسلمين

 : من ثالثة أعدد:3س

 : اإلسالمي للعالم المغولي الغزو أسباب -أ

 :  جـ 

 .  الموارد عن بحثا الغزو التنقل حياة على واعتمادهم للمغول الحربية الطبيعة -

 .  آسيا أواسط في المنتشر اإلسالمي للدين المغول عداء -

 ( .خورازم) اإلسالمية األراضي في مغول تجار بزي تخفوا الذين الجواسيس مقتل -

 :بغداد سقوط نتائج -ب



 :  جـ

  العباسية الخالفة سقوط- 

 . اإلسالمية والمعارف العلوم أغلب على القضاء -

  

 

 .. منغوليا.. آسيا وسط:. المغول مواطن

 

 (والتجاول الترحال على تعتمد حياة في) والرعي الصيد:.  اعمالهم* 

 

 .. وغيرها الخصبة المناطق على والشقاق النزاع بينهم كثر:.  النزاع*

 

 " خان جنكيز" لقب نفسه على واطلق القبائل نوحيد من" تيموجين" استطاع:.  القبائل توحيد* 

 " الحكام اعظم..  البشر امبرطور أي" جديدا اسما اليه اضافت السماء ان وقال

 

 ":خان جنكيز" زمن اإلسالمية للبالد المغولي الغزو#

 

 سيحون نهر المغولية الجيوش عبرت عندما:.  الغزو بداية* 

 المساجد احرقوا. 3 البيوت دمروا. 2 الناس فقتلوا. 1

 

 تركستان. 4 منغوليا. 3 منشوريا. 2 آسيا وسط. 1:.  التنار و المغولية القبائل خروج مكان*

 

 1227:.  خان جنكيز وفاة*



 

 "العباسية الخالفة دور" هوالكو زمن في المغولي الغزو# 

 

 بقيادة العباسية الخالفة عاصمة" بغداد" قاصدين للبالد زحفهم المغول واصل:.  للبالد الزحف*

 "هوالكو"

 

 :. المغول جيوش دخلت ذلك ورغم فقاومتهم بغداد المغول جيوش حاصرت:.  الحصار* 

  اموالهم سلبوا.4 يوما 30 رقابهم في السيوف وضعوا. 3 بيوتهم دمروا. 2 مساجدهم هدموا. 1

 دجلة نهر في والقوها الكتب في النار اشغلوا. 7 والعلماء المساجد امة قتلوا. 6 الرجال اهلكوا. 5

 

 "باهلل المعتصم وقتل هوالكو ذهب" الشرسة اعمالهم المغول مارسوا ما بعد:.  الخليفة قتل*

 

 قرون خمسة من اكثر حكم بعد العباسية والخالفة بغداد سقطت هذا بعد:.  والحكم بغداد سقوط*

 

 .. الشام بالد.. في ودمشق حلب المغول احتلت* 

 

 ..قطز المظفر المماليك..  هوالكو:.  المغول.. التصدي في المماليك دور# 

 

 لــ مصر إلى زحفهم المغول واجه* 

  الشرق في اإلسالمية القوة على يقضوا. 2 اإلسالمي البالد شرق على السيطرة. 1

 

 ويتوعدهم فيها يهدد قطز إلى رسالة هوالكو ارسل*



 

 .. مواجهتهم على عزم بل المغول تهديد على قطز يأبه لم* 

 

 "الحرب اعالن بمثابة كان"الرسالة حاملين بقتل وامر

 : المغولي الخطر ونهاية جالوت عين معركه��

 

 عليها والسيطره مصر نحو الزحف والعراق الشام على االستيالء بعد هوالكو هدف كان

 . وتدميرها

 

  هـ٦٥٨ سنه رمضان في

 قطز الدين سيف بقيادة المصري الجيش التقى

  كتبغا بقيادة المغول وجيش

  جالوت عين في

 

 . كتبغا راس بقطع أمر قطز واصدر تاريخهم في مره الول المغول ُهزم

 

 

  هـ 648-567 سنه بدأت ايوب بن يوسف الدين صالح هو الحقيقي مؤسسها

 منافسيه ضد بهم واستعان المماليك، شراء في أيوب الدين نجم الصالح األيوبي السلطان توسع

 المماليك وسماهمم القاهرة نيل وسط الروضة جزيرة في معه واسكنهم الشام، في األيوبيين

 توفى أن بعد البحر خلف من قدموا ألنهم ربما أو"  النيل بحر"  في لسكنتهم نسبة البحرية

 عام في فرنسا ملك التاسع لويس بقيادة مصر على السابعة الصليبية الحملة أثناء أيوب الصالح

 على الشام إيوبيي إحتج ولما. مصر على سلطانة الدر شجر أرملته مماليكه نصب م،1249

 العباسي الخليفة وتبعهم بسلطتها اإلعتراف ورفضوا البالد على سلطانة الدر شجر تنصيب

 أمراء أحد أيبك الدين عز من الدر شجر تزوجت امرأة، أنها بحجة بغداد في باهلل المستعصم



 له وتنازلت ،(العام القائد) الجيش أتابك منصب يشغل كان والذي أيوب، الصالح المتوفي زوجها

 . المماليك إلى السلطة فأنتقلت العرش، عن

 

 

 . التاسع لويس وأسر المنصورة معركة في للمماليك هام دور* 

 

 السلطان توفي األحداث هذه خضم وفي هـ 647 سنة شعبان من النصف ليلة وفي

 نوفمبر ٢٠ /هـ ٦٤٧ سنة شعبان من ١٤ االثنين يوم في أيوب الدين نجم الصالح

 الجيش، معنويات تتأثر ال لكي وفاته نبأ الدر شجرة زوجته وأخفت م،١٢٤٩

 واشتدت العراق، حدود على إمارته من شاه توران ابنه استدعاء في وأرسلت

 الصليبية القوات كانت تطورات عدة وبعد الصليبية، القوات ضد المصرية المقاومة

 نظَّم قد كان البندقداري بيبرس األمير ولكن سرعة، في المنصورة مدينة نحو تتقدم

 قتلى من كبير عدد عن المعركة غبار وانقشع جيد، بشكل المدينة عن الدفاع

 من قليل عدد سوى الهرب في ينجح ولم النبالء، من كبير عدد بينهم الصليبيين

 الجيش أّما مياهه، في غرقاا حتفهم ليلقوا النيل تجاه أقدامهم على هربوا الفرسان

 بما يعلم أن دون الطريق في يزال ال فكان التاسع لويس بقيادة الرئيسي الصليبي

 /هـ ٦٤٧ القعدة ذي من ٤ في المنصورة اقتحمت التي الصليبية الطليعة على جرى

 قرب رهيبة معركة دارت م١٢٥٠ /هـ ٦٤٨ سنة من المحرم وفي. م١٢٥٠ فبراير

 منية قرية في نفسه التاسع لويس أسر وتم الصليبي، الجيش على قضت فارسكور

 بقي حيث بالمنصورة؛ القاضي لقمان ابن دار إلى نقل ثم المنصورة، شمالي هللا عبد

 عن الجالء ومقابل كبيرة، فدية لقاء عنه أُفِرج   حتى الزمان من فترة سجيناا

 [.6]دمياط

 

 .مصر في األيوبيين حكم وانتهاء” شاه توران“ مقتل* 

 

 المسئولية؛ قدر على يكن لم الذي شاه توران ابنه تولَّى أيوب، الصالح عهد بعد

 المماليك، من الجيش قادة معاملة وأساء الصليبيين، على انتصاره بعد باللهو فانشغل

 وركن أقطاي الدين فارس مع هذه فتآمرت الدر؛ شجرة أبيه زوجة إلى أساء وكذلك

 الصالحية المماليك من وهم التركماني وأيبك الصالحي وقالوون بيبرس الدين

 648 سنة محرم 27 يوم في الجريمة تمت وبالفعل ،”شاه توران“ قتل على البحرية

ا سبعين بعد أي هـ،  عرش واعتالئه كيفا حصن من قدومه من فقط يوما

 ”!يُدفن“ لكي بل”يحكم“ لكي المسافات هذه كل يقطع لم وكأنه..!مصر

 



ا األيوبيين حكم انتهى” شاه توران“ بمقتل وهكذا  أغلقت وبذلك.. مصر في تماما

 [.7]اإلسالمي التاريخ صفحات من مهمة صفحة

 

 

 
 دولة المماليك

(648-923 م1517-1250هـ/ ) 
من المماليك؟ وما موطنهم األصلي؟ وكيف وصلوا إلى الحكم؟ وما دورهم في حماية العالم 

 اإلسالمي ؟

 :فضل المماليك
إنها أسئلة تخطر بالبال حين يذكر أولئك الرجال الذين حكموا مصر والشام، وكان لهم شأنهم في 

في أول هزيمة أصابت المغولموقعة "عين جالوت"، ومازال العالم كله يذكر فضلهم  . 
إن المؤرخين جميعًا يعتبرون انتصار المماليك انتصاًرا عالميّا؛ فقد عجزت الدولة الُخوارزمية، 

المغول أو مدافعتهم، وبعد أن انهارت القوى المسيحية أمام الزحف والدولة العباسية عن مقاومة 

الوت" الية! لقد كانت "موقعة عين جالمغولي على أجزاء من "روسيا" و"بولندا" و"المجر" الح

أول صدمة في الشرق لجيوش المغول ورؤسائهم الذين ُخيّل لمعاصريهم أنهم قوم ال يُغلَبون، 

فجاءت هذه الواقعة لتقول للدنيا ال غالب إال هللا، وأن فوق كل قوي من هو أقوى منه، وأن النصر 

 .من عند هللا ينصر من يشاء
اليك مركز الصدارة بين سالطين المسلمين، كما استقامت لمصر ومن هنا كسبت سلطنة المم

 زعامة جديدة في العالم اإلسالمي. ولكن، ما أصل أولئك المماليك؟

 :أصل المماليك
إنهم خليط من األتراك والروم واألوربيين والشراكسة، جلبهم الحكام ليستعينوا بهم في القرن 

 .السادس الهجري وحتى منتصف القرن السابع
كان كل حاكم يتخذ منهم قوة تسانده، وتدعم األمن واالستقرار في إمارته أو مملكته، وممن عمل 

على جلبهم واالستعانة بهم األيوبيون، وبخاصة في عصورهم المتأخرة لما أصابهم الضعف 

بون على الطاعة واإلخالص  واحتاجوا إلى الرجال. لقد كانوا يُباعون للملوك واألمراء، ثم يُدَرَّ

 .والوالء

 :المماليك في مصر

 :وعرفت مصر نوعين من هؤالء المماليك
المماليك البحرية وهم الذين أسكنهم الملك الصالح األيوبي قلعة في جزيرة الروضة، ونسبوا  -1

إلى بحر النيل، أو سّموا بذلك ألنهم قدموا من وراء البحار، وهؤالء حكموا مصر من سنة 

اول عرش مصر في عهدهم أربعة وعشرون سلطانًام( وتد1382-1250هـ/ 648-784)  

. 
أما النوع الثاني فهم المماليك البُرجية أو الجراكسة، وُسّموا بذلك ألن السلطان قالوون  -2
أسكنهم أبراح قلعة الجبل، وألن الجراكسة كانوا أكثر عددًا، وهؤالء حكموا مصر من سنة 

انًام( وهم ثالثة وعشرون سلط1517-1382هـ/ 784-923) . 
لقد عرفت البداية لدولة المماليك، ولقد كانت النهاية على يد العثمانيين عند مرج دابق والريدانية 

هـ، وكانت الغلبة للعثمانيين الذين آلت إليهم ممتلكات المماليك ليبدءوا 923)حي العباسية( سنة 

 .عهدًا جديدًا
مفتوًحا أمام من أبدي شجاعة وإقداًما  ولم يأخذ المماليك بمبدأ وراثة العرش، وإنما كان الطريق

ومقدرة. هذه هي المؤهالت في دولة المماليك التي قامت على أنقاض دولة األيوبيين، وبعد مقتل 



 .توران شاه آخر سالطين األيوبيين بمصر
 :التصدي للمغول
 إن المغول يزحفون..وإن الخطر قادم فلتتوقف الخالفات بين المسلمين، ولتتوحد القوى في

 !مواجهة هذا العدو
كما عرفت -لقد استولى المغول علىاألراضي اإلسالمية التابعة لخوارزم شاه، ثم واصلوا سيرهم 

مهددين العراق حتى أسقطوا الخالفة العباسية -من قبل . 
كانت مصر في ذاك الوقت يحكمها علي بن أيبك الذي كان في الخامسة عشرة، والذي تولى 

ز أيبك، وكان ضعيفًا ال حول له في هذه الظروف الصعبة. وراحت مصر بعد وفاة أبيه المع

مصر تتطلع إلى مملوك قوي يحمي حماها، ويصون أرضها. لقد سقطت الخالفة العباسية، 

واستولى التتار على بغداد وبقية مدن العراق، ثم اتجهوا نحو بالد الشام التي كانت مقسَّمة إلى 

م1277هـ/657كن التتار من االستيالء على حلب سنة إمارات يحكمها أمراء أيوبيون، وتم . 

 :سيف الدين قطز
وفي هذه اللحظات التاريخية ظهر "سيف الدين قطز" وقد تولى حكم مصر، وقال قولته 

 .المشهورة : البد من سلطان قاهر يقاتل عن المسلمين عدوهم
أن تحركوا واعملوا ووصلت إلى مصر صرخات أهل الشام، واستغاثات أمرائهم من األيوبيين: 

على إنقاذنا، لقد قتلوا العباد، وخربوا البالد، وأسروا النساء واألطفال، وأصبحت مصر هي األمل 

بعدما ضاع األمل في الخالفة، وفي أمراء الشام. خرج "سيف الدين قطز" في عساكره، حتى 

 .انتهي إلى الشام
 :عين جالوت

خامس والعشرين من رمضان الذي وافق يوم جمعة. وكان اللقاء عظيًما عند "عين جالوت" في ال

وألول مرة يلقى المغول من يصدهم ويهزمهم هزيمة ساحقة، وكان النصر لراية اإلسالم. وكانت 

صيحة واحدة صدق بها المسلمون ربهم "وا إسالماه"، وفي يوم واحد، انقلبت األوضاع، وأذن 

جبال األشالء وأنهار الدماء التي غرق فيها هللا بنصره بعد عصر طويل من الذل والمهانة، وبعد 

 . المسلمون

 :عزة بعد ذل
ولكي تدرك مدى الضعف الذي كان عليه المسلمون قبل أن يعودوا إلى ربهم، فاعلم أن التتري 

كان يلقى المسلم في بغداد وليس معه سيف، فيقول للمسلم: قف مكانك حتى أحضر السيف ألقتلك. 

 ! في مكانه حتى يأتيه التتري بالسيف فيقتله بهفيبقى المسلم جامدًا ذليال
 . لقد قاتل سيف الدين قطز قتاال عظيًما، وقاتل معه األمراء المماليك حتى النصر
ووقف قطز يوم "عين جالوت" على رجليه تارًكا جواده، وهو يقول لمن راح يلومه على ذلك 

رب ال يضيعه! لقد قام قطز بنفس الدور خائفًا عليه: إنني كنت أفكر في الجنة، وأما اإلسالم فله 

 :الذي قام به صالح الدين.. عرف الحقيقة، وأعلنها على الناس
لقد انهزمتم أمام التتار لتهاونكم في أمر دينكم، فاستمسكوا بهذا الدين، وهللا منفذ وعده الذي وعد

اِلَحاِت لَ   ُ الَِّذيَن آَمنُوا ِمنُكْم َوَعِملُوا الصَّ يَْستَْخِلفَنَُّهم فِي اأْلَْرِض َكَما اْستَْخلََف الَِّذيَن ِمن َوَعدَ َّللاَّ

ن بَْعِد َخْوفِِهْم أَْمنًا يَْعبُ  لَنَُّهم ّمِ نَنَّ لَُهْم ِدينَُهُم الَِّذي اْرتََضى لَُهْم َولَيُبَدِّ دُونَنِي اَل يُْشِرُكوَن بِي قَْبِلِهْم َولَيَُمّكِ

55أُْولَئَِك ُهُم اْلفَاِسقُون( ]النور:َشْيئًا َوَمن َكفََر بَْعدَ ذَِلَك فَ  ]. 
 
 
ويتولى األمر من بعده "الظاهر بيبرس البندقداري"، يتولى سلطنة مصر، والشام، ويبعث 

بإحضار أحد العباسيين إلى مصر ويعينه خليفة للمسلمين، وهو المستنصر باهلل، وقد تولى بعد 

ه أمير المؤمنين، وكان يدعي له على المنابر، مقتله الحاكم بأمر هللا الخالفة بمصر، وأُطلق علي

 .أما األمر والنهي فهو للمماليك حتى سقطت الخالفة، وانتقلت من العباسيين إلى العثمانيين



 :قتال الصليبيين
وإذا كان التاريخ قد سجل للمماليك في حرب المغول بطولة رائعة، فقد سجل لهم قبل سنة 

قتال الصليبيين عند "المنصورة" وعند "فارسكور"  م بسالتهم وإقدامهم في1250هـ/ 648

 .بقيادة الظاهر بيبرس
إن الظاهر بيبرس لم يترك سنة في فترة واليته دون أن يغزو الصليبيين ويحقق انتصارات 

م، 1265هـ/ 663م، و"قَْيَساِريَّة" سنة 1263هـ/ 661عليهم. لقد استرد "الكرك" سنة 

هـ/ 666ليها الصليبيون مثل "صفد"، و"يافا"، و"أنطاكية" سنة وكثيًرا من البالد التي استولى ع

م. لقد وقف بيبرس للتتار وللصليبيين معًا بعد أن تحالفت قوى التتار والصليبيين ضد 1268

المسلمين. وكان لهما بالمرصاد، وأسس دولة المماليك تأسيًسا قويّا، وعندما لقي ربه سنة 

م1279هـ/ 678ته حتى سنة م، استمر المْلك في ذري1278هـ/ 676  . 

 
 :الملك األشرف خليل
ومرت سنوات قبل أن يتولى الملك "األشرف خليل" أمر البالد بعد وفاة والده قالوون سنة 

م، وفيها أسدل الستار على الصراع الصليبي مع المسلمين في العصور 1281هـ/ 690

 . الوسطى
هرب الصليبيون إلى "قبرص" التي لقد فتحت "عكا" وبقية مدن الساحل في هذه السنة، و

له رب العالميندابر القوم الذين ظلموا والحمد  أصبحت ملجأ لهم في الشرق، وهكذا قطع هللا  . 
لقد ُحلّت العقدة التي سادت الناس جميعًا كما سادتهم قديًما عن عدم إمكان هزيمة الجيوش 

الصدارة بين سالطين المسلمين، المغولية مهما كانت أعدادها، وكسبت سلطنة المماليك مركز 

 . كما استقامت لمصر زعامة جديدة في العالم اإلسالمي

 :غزو الصليبيين
م، وكان عهد استقرار ورخاء، ولكن 1382هـ/784ويستمر عهد المماليك البحرية حتى سنة 

م، اضطربت البالد المملوكية مما شجع 1341هـ/ 741بوفاة الناصر محمد بن قالوون سنة 

م، من جزيرة "قبرص" حتى سقطت 1366هـ/ 767يين على غزو مصر سنة الصليب

اإلسكندرية في أيديهم بعد أن ساءت أحوال البالد لعدم وجود رجل قوي على رأس المماليك بعد 

 .الناصر قالوون، وسقط كثير من الشهداء على أيدي الصليبيين الذين اعتدوا على البنات والنساء

 
جيةبداية عهد المماليك البر : 

ولكن يشاء هللا أن يبدأ عهد جديد على "المماليك البرجية" يعيد للمسلمين مجدهم، ويرفع راية 

 . اإلسالم من جديد على ربوع الوادي

م، وانتهى باألشرف قنصوه 1382هـ/ 784لقد بدأ عهد المماليك البرجية بالظاهر برقوق سنة 

م1516هـ/ 922ة الغوري الذي قتل في مرج دابق على يد العثمانيين سن . 
وال ننسى للمماليك بصفة عامة دفاعهم عن اإلسالم وأهله ودياره ضد التتار، فلقد أبلوا بالء 

 . حسنًا، وكانوا خير َعوْن لإلسالم والمسلمين في كل فترة من فترات تاريخهم
 :حضارة المماليك

مائر، حتى يعد عصرهم ولقد اهتم المماليك باألوضاع الحضارية من بناء للمدارس والمساجد والع

من أزهى العصور في العمارة، فقد كان للمماليك إسهام رائع في مجال العمارة، فقد أصبح فن 

العمارة على أيديهم إسالميًا يستقي قواعده من مبادئ اإلسالم وأصوله، ففن بناء البيوت مثال على 

بيوت الطابق األول للرجال عهدهم انطلق من مبدأ منع االختالط والغيرة على النساء، فتبني ال

ويسمى"السالملك" والسفلي للنساء ويسمى "الحرملك" ومدخل البيت ينحرف غربًا نحو دهليز 

ومنه إلى حجرة الضيوف، حتى ال يرى الدَّاِخل َمْن في وسط البيت، وكانت هناك مداخل خاصة 



يق ولو كان راكبًا من بالنساء فقط، وكانت شبابيك البيوت مرتفعة بحيث ال يرى السائر في الطر

بداخل البيت، وكانت هذه الشبابيك عبارة عن خشب مثقوب يسمح بدخول الضوء والهواء، 

 . ويسمح لمن بداخل البيت برؤية من بالخارج بحيث ال يري من بالخارج من بداخل الحجرات
ابخ، كما كانوا يجعلون أماكن خاصة في الدور السفلي للدواب والمواشي، وحجرات خاصة للمط

 .وهم الذين ابتكروا نظام دوالب الحائط الذي يوضع فيه األطباق الخزفية، وعنهم أخذ هذا النظام
وكان لهم اهتمامهم بالزراعة والصناعة، إلى جانب تأليف الموسوعات العلمية واألدبية، ومن هذه 

هاية الموسوعات التي ازدهرت في عهدهم "صبح األعشى في صناعة اإلنشا" للقلقشندي، و"ن

 . األرب في فنون األدب" للنويري
كما ازدهرت في عهدهم التآليف التاريخية، مثل المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار 

 . للمقريزي، وكافة مؤلفاته، ومؤلفات ابن تغري بردي وغيرهما
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [Forwarded from خالد ].. 

 .خارجية وأخرى داخلية عوامل عدة إلى المملوكية الدولة سقوط أسباب وترجع

 

 :الداخلية العوامل: أوالا 

 

 :اإلسالمي العالم في المماليك زعامة تراجع ـ 1

 

 الصليبيين وطرد تيمورلنك وجحافل المغول غزوات صد في المماليك نجاح أثر على

 واعتبروا اإلسالمي، العالم في الريادة دور ألنفسهم مصر حكام ادعى الشام، بالد من

 وسادت ،”والمسلمين اإلسالم حماة“ لقب وحملوا الخالفة، ودار اإلسالم مركز دولتهم

 .والسياسي الديني التفرد نزعة أوساطهم

 

 القادر للسلطان أي األقوى، المسلم للحاكم معقودة الزعامة كانت العصر لمفاهيم ووفقاا

 .والمسلمين اإلسالم حماية على

 

 الخامس القرن أواخر في تبدل المماليك، سالطين به تمتع الذي المميز الوضع أن إال

 مواجهة عن المماليك عجز ظهر فقد عشر، السادس القرن ومطلع الميالدي، عشر

 والمسلمين، اإلسالم حماية على قادر غير المسلمين زعيم وأضحى المتوثبة، أوروبا

 [40]ويقودهم المسلمين يتزعم أن ينبغي الذي من: جديد من السؤال وبرز

 



 :االجتماعي االنحالل ـ 2

 

ا دولتهم يعتبرون قرون ثالثة مدى على المماليك ظلَّ   المسلم للمجتمع نموذجياا طرازا

 وساده البدع، كل رفض المجتمع هذا أن والواقع الشرع، مبادىء على المحافظ العادل

 إلى باإلضافة العباسيين الخلفاء احتضن كما فئاته، بين الحقيقي اإليمان وانتشر التقوى،

 .المسموعة والكلمة الصائب الرأي لهم كان الذين الدين علماء

 

 التي الصورة عن البعد كل بعيداا األمر وأضحى الزمن، مرور مع الحال واقع وتغير

 الميالدي عشر الخامس القرن أواخر منذ بدأوا المسلمين معظم إن إذ رسمناها،

 أضحت مصر أن وجاهروا االجتماعي، الصعيد على المماليك دولة بتراجع يشعرون

 [.41]اإلسالمية الشريعة مبادىء بعض يطبق ال بلداا

 

 :المجتمع عن المماليك انعزال ـ 3

 

ن ا مغلقاا مجتمعاا المماليك كوَّ  عنهم بمعزل ظلوا بل بالرعية، يختلطوا فلم بهم، خاصا

 شرطاا التركية باللغة التحدث وكان وعاداتهم، بجنسهم محتفظين عليهم، مترفعين

 في اللغة بهذه يتحدثون كانوا فالمماليك الحاكمة، الطبقة إلى االنتساب في أساسياا

ا بهن جيء تركيات نساء من إّما زواجهم وانحصر واجتماعاتهم، مجتمعاتهم  خصيصا

 النادر، القليل في إال مصر بنات من يتزوجوا ولم األمراء، بنات من أو الغاية، لهذه

 أوجد مما بغيرهم، االختالط إلى يدعهم ولم فيهم، العزلة عادة يغير لم هذا زواجهم لكن

 [.42]والمحكومين الحكام بين فجوة

 

 :اإلداري النظام فساد ـ 4

 

ا المملوكي العصر بداية في والعسكري اإلداري التنظيم كان ا، فعاالا  نظاما  وصارما

 .وحكمة بحزم األمور يضبطون أقوياء، سالطين الحكم سدة يعتلي فعندما

 

 منحها التي الواسعة الصالحيات أن إذ تدريجياا، فعاليته يفقد بدأ التنظيم هذا لكن

 يقيدوا لم أنفسهم السالطين وأن استعمالها، أساءوا قد لوالئهم ضماناا لألمراء السالطين

 أدى وقد الطاعة، على للخروج الطامحين أمام بالمجال أفسح مما الصالحيات؛ تلك

 البذور هذه نمت أن الفساد، بذور طياته في حمل الذي التنظيم هذا ضبط في التهاون

 الصغار السالطين حكم ظل في خاصة تماسكه، وأفقدته أواصره ففسخت وتفتحت؛

 [.43]مكانه ويجلس السلطان يعزل الذي القوي األمير يبرز عندئذٍ  والضعفاء،

 

 :اإلقطاعي النظام فساد ـ 5

 

 وكانت والعينية، النقدية الضرائب من الكثير المملوكي العصر في الفالح قدم لقد

 متنوعة، التزامات من جانبها إلى عانى وقد بالعنف، الغالب في تتسم تحصيلها طريقة

ا ألزمته عليه مفروضة وقيود  ال لصاحبها عبداا فأضحى اإلقطاعية، في الفالحة قسرا



 إال خيراتها من له وليس وقسوته، المقِطع ظلم من والتخلص منها الهرب يستطيع

 .القليل

 

ا  وازداد وراثية، غير أنها طالما بإقطاعاتهم االهتمام عن أحجموا فقد األمراء أمَّ

 وأُهِمل   واألقنية، الجسور بناء تراجع كما والعينية، النقدية الرواتب على اعتمادهم

 النفقات سد عن الدولة عجز وازداد الزراعي، االنتاج فتدهور منها، قائم هو ما ترميم

 عن فنتج تعسفي، بشكل الضرائب من مزيد فرض إلى السلطان فاضطر العسكرية،

 [.44]أشكالها بكل الشعبية المقاومة انطالق ذلك

 

 :االقتصادي التدهور ـ 6

 

 مظاهر بدأت م1468/  هـ 872 عام في السلطنة عرش قايتباي السلطان اعتالء منذ

 :التالية المظاهر خالل من وذلك المملوكية؛ الدولة على االقتصادي التدهور

 

 .الداخلي النظام انحالل ـ أ

 

 .المماليك تربية عليها قامت التي األسس إهمال ـ ب

 

 .وترفهم السالطين بذخ ـ ج

 

 .المصادرات كثرة ـ د

 

 [.45]الضرائب فرض كثرة ـ هـ

 

 [Forwarded from خالد ].. 

 :الخارجية العوامل: ثانياا

 

 المجتمع إضعاف إلى اإلسالمي العالم في المسلمين صفوف في الداخلي االنشقاق أدَّى

 الشرق عالقات أعاق الذي الديني النزاع أن كما الخارجي، العدو تجاه اإلسالمي

 الصليبية وظلت الميالدي، عشر الخامس القرن أواسط في جديد من يتفاقم أخذ بالغرب

 .سابقاا كانت كما والمسلمين لإلسالم الرئيسي العدو هي المتجددة الغربية

 

 الكشف وشكَّل الهند، مع المملوكية التجارة قلب إلى قاصمة ضربة البرتغال وجهت فقد

 كارثة الشرقية التجارة على وسيطرتهم الهند، مياه في البرتغاليين وتواجد الجغرافي

 مصدر على القضاء إلى ذلك وراء من البرتغاليون هدف وقد المملوكية، للدولة حقيقية

 السيطرة فعالا  وأنهوا ذلك في نجحوا وقد العسكرية، لقوتها الداعم الدولة، هذه ثراء

 وتبع الميالدي، عشر السادس القرن مطلع منذ الشرقية والتجارة المياه على المملوكية

ا االقتصادية الدولة أوضاع تدهور ذلك ا حيوياا مورداا لفقدانها نظرا  أدى مما ومهما

 .وثروتها قوتها زعزعة إلى بدوره



 

هت التي األولى الضربة هذه كانت  .فأضعفتها المملوكية الدولة إلى ُوّجِ

 

 السلطان وأنهى العثمانيين، أيدي على جاءت فقد عليها قضت والتي الثانية الضربة أما

 دولتهم على قضى ثم دابق، مرج معركة في الفاعل المماليك دور العثماني األول سليم

 اإلسالم حامي ليصبح وألقابهم ممتلكاتهم وورث الريدانية، موقعة في المستقلة

 [.46]والمسلمين

 

 [Forwarded from خالد ].. 

 :  المملوكية والدولة العثمانية الدولة بين العالقات

 (  الودية)  الطيبة العالقات مرحلة

 القسطنطينية وسقوط أوربا فى العثمانيين باحتفاالت مصر فى المماليك احتفل حيث 

 ( م1453) 

 الرجاء رأس طريق اكتشاف بعد خاصة البرتغالى الخطر ضد الدولتان تحالفت 

 والتى والشام مصر موانىء من الشرقية التجارة طرق لقطع البرتغاليين واتجاه الصالح

  والحربية االقتصادية المماليك قوة أساس كانت

 : البحرية ديو موقعة 

  م1509 عام:  تاريخها

  قوته لتدعيم العثمانيين يساعدة المملوكى االسطول ضد البرتغالى االسطول:  أطرافها

  أسطولهم وتحطم المماليك هزيمة:  نتائجها

 : والصدام العداء مرحلة

 قبرص جزيرة على م1424 عام في بارسباى المملوكي السلطان استيالء بسبب 

  بحمايتهم وقامت العثمانيين السالطين من للفارين ملجأ إلى المملوكية مصر وتحولت

 السلطان ورفض والصفويين العثمانيين بين الحرب أثناء بينهما الخالف اتسع وقد 

  العثمانيين جانب إلى الوقوف الغوري

 المملوكية للدولة اتجهوا جالديران موقعة في الصفويين على العثمانيين انتصار وبعد 

 الطرفين بين الحرب وبدأت والشام مصر في

  لمصر العثماني الغزو أسباب 

 الوقت ذلك في األوربية الدول مع الصدام أن األول سليم العثماني السلطان أدرك 

 األوربية الدول على طرأت التي والعلمية العسكرية فالتطورات بالمخاطر محفوف

ا   احضاريا أوربا تفوق مدى بجالء أوضحت  كان هنا ومن العثمانيين على وعسكريا

 المنقطة على السيطرة لتحقيق الشرق نحو التوجه

 ؟ والشام مصر فى المملوكية الدولة نحو العثمانيون اتجاه:  تفسر بم 

  المماليك ناحية من حدوده تأمين فى األول سليم السلطان رغبة(1)

 على باستيالئه لدولته الدينية الصبغة يؤكد أن في األول سليم السلطان رغبة( 2)

  الحجاز أراضى

 االستيالء طريق عن الشرق في ممتلكاته توسيع في األول سليم السلطان رغبة( 3)

  مصر على



 وأفريقيا آسيا في مهمة أجزاء على السيطرة وبالتالي االسالمى العالم قلب تمثل التي) 

) 

 التي والبرية البحرية الطرق جميع على السيطرة فى األول سليم السلطان رغبة( 4)

 والغرب الشرق بين تربط كانت

 

 [20:16 12.05.18, ]ملزمه طباعه

 

 ( :  م1516 عام أغسطس) دابق مرج

 التي المملوكية القادر ذي إمارة على باالستيالء األول سليم العثماني السلطان بادر 

 سليم نية الغوري للسلطان فتأكد والمملوكية العثمانية الدولتين بين الحدود على تقع

 بين معركة ودارت للشام الغوري السلطان فخرج والشام مصر غزو وهى األول

  م1516 عام أغسطس في دابق مرج عند والعثمانيين المماليك

 :  دابق مرج معركة نتائج 

  المماليك هزيمة( 1)

  تذكر مقاومة دون حلب مدينة سليم السلطان دخل( 2)

  الشام في للمماليك مقاومة كل انهارت( 3)

  دمشق إلى ووصل وحمص وحماة حلب على العثماني الجيش استولى( 4)

 أمراء باقي عليه ووفد الشام في المنابر على األول سليم السلطان باسم ُخطب( 5)

 مراكزهم في وأبقاهم فأمنهم والوالء الطاعة فروض مقدمين الشام

 ( : م1517 عام يناير)  الريدانية 

 طومان المملوكي السلطان نائب يُوجد حيث مصر تجاه األول سليم السلطان تقدم 

 غزة على استولوا العثمانيين أن غير البالد عن والدفاع للمواجهة استعد الذي باى

ا  وانحرفوا  في العباسية بصحراء الريدانية عند باى طومان جيوش التقوا حتى جنوبا

  م1517 عام يناير

 

 :  الريدانية معركة نتائج 

  القاهرة العثمانيين ودخول باى طومان هزيمة( 1)

 م1517 عام عثمانية والية مصر وصارت والشام مصر في المماليك دولة انتهت( 2)

 المملوكية الجيوش هزيمة أسباب 

 على العثمانية العسكرية القوة اعتمدت حيث العثماني للجيش العسكري التفوق( 1)

 وهما والمدفعية المشاة ضمت والتي المتطورة واألسلحة الحربية القتال أساليب

ا  دوراا  لعبا سالحان   المعركة في حاسما

 في ساهمت منظمة تشكيالت في وانتظامها العثمانية للجيوش العددي التفوق( 2)

  العثماني للجيش النصر تحقيق

 المستمر والنزاع الداخلي االستقرار بعدم األخيرة الفترة في المملوكية الدولة تأثر( 3)

 المستقرة العثمانية الدولة مواجهة في الحكم نظام أصاب الذي والتفكك السلطة على

ا  ا  والقوية داخليا   حربيا

 لمصر العثماني الغزو نتائج 



 مجرد إلى عديدة أقاليم شملت كبرى دولة من العثماني الغزو بعد مصر تحولت( 1)

  العثمانية الدولة واليات من والية

 حققها والتي العثمانية الدولة إلى والسياسية الدينية االسالمى العالم خالفة انتقال( 2)

 جالديران في الصفويين على الحاسمة االنتصارات بعد العسكرية بالقوة العثمانيون

 للحرمين الوحيد الحامي األول سليم وأصبح والريدانية دابق مرج في المماليك وعلى

  اإلسالمي العالم في رعاياه ولجميع الشريفين

 : اتجاهين من العربي العالم على العثمانيين سيطرة 

 البحر على نفوذهم وبسطوا العربية الجزيرة شبه أخضعوا فقد:  آسيوي األول -

 بغزو قاموا كما العربي والخليج الهندي المحيط على المطلة العربية والسواحل األحمر

 على المطلة العربية الشواطئ وحماية العثمانية الدولة أمالك إلى أراضيه وضم العراق

  البرتغالي الخطر من الهندي المحيط

 والجزائر وتونس وطرابلس وفزان برقة بغزو قاموا حيث:  إفريقيا شمال في الثاني -

 البحر جنوب وأغلقوا مراكش عدا ما ألفريقيا الشمالي الساحل على نفوذهم وبسطوا

  المنطقة في األوربي للخطر التصدي وأمكنهم المتوسط

  العثماني الحكم مالمح 

 قرون ثالثة العثماني للحكم مصر خضعت 

ا  بعيدة والية إلى مصر تحول عنه نتج راكداا  جامداا  العثمانيون حكم كان   عن تماما

  أوربا في الحديثة الحضارية المؤثرات

 العربي العالم على سيطرتهم فرض الستمرار واستخدموه الدين إلى العثمانيون لجأ 

 تعتمد عقلية وهى العربي العالم في سائدة كانت الوسطى العصور عقلية أن خاصة

  التطبيقية العلوم دون والفقهية الشرعية بالعلوم واالهتمام والتلقين الحفظ على

 الدين في االجتهاد وانعدام العلمي بالجدب العثماني العصر في العربي العالم أُصيب 

 من حالة العصر ذلك في الفكر على وسيطر واألدب العلم في االبتكار روح واختفت

 الفكر أو العقل إعمال دون والمحاكاة والتقليد الجمود

 

 

 ️❗️❗ ـه٩١١--م1509 البحرية ديو موقعة

 

 فاصلة الموقعه هذه وكانت ه911 الموافق م 1509 عام البحريه ديو موقعه ووقعت 

 للماليك الهيمينه واهتزت هدفهم البرتغاليون حقق و للبرتغال البحريه السياده انتقال

 . دولتهم وضعفت

 الرجا راس الى لتحولها االقتصاديه موردها من هام مور مصر فقد" االقتصاديه"

 بذات مصر بذالك وتأثرت العربيه البحار على حصار البرتغال فرضت لقد ءالصالح

 العثمانين يد في الشام صقطت حيث المماليك ضعف الى ذالك وادى الحصار هذا من

 . المماليك محل البرتغالين ضد العثمانين حل وقد

 من االوربي العالم من الجزء هذا عزل الى مصر من التجارة تحول ادى" : الثقافيه"

 االسالمي العالم شمل الدي الركود الى ادى ما

 



 

 (ملخص) الصليبية الحروب

 

 على لالستيالء رئيسي بشكل المنظمة النصرانية العسكرية الحمالت على أطلق

 عشر والرابع عشر الحادي الهجريين، والثامن الخامس القرنين بين فلسطين

 والغرب، الشرق بين وصل حلقة بوصفها الجغرافي موقعها ألهمية وذلك الميالديين،

 لفتوحات فعل رد كانت أنها كما. المقدسة األماكن على السيطرة في استعمارية ولرغبة

 وقد. السماوية األديان مختلف بين الديني التسامح جسَّدت التي وانتصاراتهم المسلمين

 و 490 بين فيما رئيسية، حمالت ثماني الغربية أوروبا من القادمون الغزاة نظم

 الغربية ألوروبا اقتصادي توسع فترة الفترة تلك وتعد. م1270و 1096 ، هـ669

ا الصــليبيون وكان. المسلحة قواتها وزيادة  النصرانية التوسعية الحركات من جزءا

 .الواسعة

. فيها االطفال وحتى المدن وسكان والفالحون الفرسان وآالف والنبالء الملوك شارك

 بعض الصليبيون وكسب وثرواتهم، وأراضيهم قواتهم لزيادة منهم الكثير وقاتل

 القدس في.المتوسط للبحر الشرقي الساحل طول على صليبية ممالك وأسسوا المعارك،

 والحروب الحمالت هذه فشلت بالمحصلة ، العربية المدن من وغيرها والكرك وعكا

 الدين ونور االيوبي الدين صالح يد على العربية االراضي كل تحرير وتم بعد فيما

  العظام القادة من وغيرهم ارسالن والب زنكي

 

 

 

 :الصليبية الحروب بداية

 

 العباسية الخالفة على استيالئهم بعد اإلسالم أعداء من سلبيّا موقفاا يقفون البويهيون كان

 ملك خرج فقد الشام، غزو على م1070 /هـ462 سنة الروم ملك شجع مما ببغداد؛

ْنبج" على ونزل مقاتل، ألف مائة ثالث في الروم  أرض وبين بينها القرى وأحرق" م 

 .وأوالدهم نساءهم وس ب ى رجالهم، وقتل الروم،

ا، فزعاا حلب في المسلمون وفزع  الروم ملك عاود حتى ينتهي العام يكد ولم عظيما

 إلى وصل حتى والمسلمين، اإلسالم على القضاء يريد والعدة العدد كثير بجيش هجماته

 ألفاا، عشر خمسة في إليه سار" السلجوقي أرسالن ألب" ولكن أرمينيا، من" مالذكرد"

ا، محتسباا أقاتل إنني: " قائال دينه، ناصر هللا بأن ويقين باهلل، إيمان وكله  فإن صابرا

 !عهدي ولي" ملكشاه" ابني فإن الشهادة كانت وإن تعالي، هللا من فبنعمة سلمت

 مع اللقاء موعد هو الصالة بعد الجمعة يوم يكون أن" البخاري نصر أبو" الفقيه وأشار

 بهم وصلى المنابر، على هللا سبيل في للمجاهدين الخطباء جميع يدعو أن بعد األعداء،

 من:  لهم قال ثم معه، ودعوا ودعا لبكائه، الناس فبكى السلطان، وبكى البخاري، الفقيه

 ليراه كفنه السلطان أخرج ثم. وينهي يأمر سلطان ههنا فما فلينصرف، االنصراف أراد

 .مثله ففعلوا جنوده

 عز-هلل وسجد فرسه، عن نزل منهم السلطان اقترب فلما الروم، إلى الزحف وبدأ

غ  -وجل رَّ  في وأخذ أعدائه، على النصر منه وطلب هللا، ودعا التراب، في وجه ه وم 



 نصر وكان معه، العساكر فحملت العدو على وهجم فرسه، ركب ثم والبكاء، التضرع

 عادالا  هللا، رحمه أرسالن، كان ، أعدائهم وكثرة المسلمين عدد قلة من الرغم على هللا

ا  .رمضان في سيما وال الفقراء، على يتصدق عليه، هللا بأنعم مقّرا رحيما

ا عدداا الروم من المسلمون يقتل أن هللا وشاء  القتلى بجثث الساحة امتألت حتى كبيرا

 افتدى كما دينار، ألف وخمسمائة ألف بألف نفسه وافتدى الروم، ملك وأُسر منهم،

 من عزته يستمد الذى المسلم عزة من قوته يستمد قويّا، أرسالن موقف وكان قواده،

 أيدي في مسلم أسير كل يرد أن الروم ملك على أرسالن فرض فقد سبحانه، هللا عزة

 .وقت أي في طلبها عند الروم عساكر إليه يرسل أن عليه وشرط الروم،

 انظر) م1071 /هـ463 سنة والروم السالجقة بين هذه" مالذكرد" موقعة وكانت

 إلى أدت التي الحاسمة المعارك من ،( الميم حرف الكتاب في المعركة تفصيالت

 قوات تزد لم إذ القوتين، بين الكبير التفاوت رغم وذلك للروم، مروعة ساحقة هزيمة

 .الصليبيين قوات من عشر على أرسالن

 

 

 :كليرمونت اجتماع

 

 إلى يدعو البابا فراح بها، ويستغيث بأوربا أباطرتهم أحد يستنجد أن إلى ذلك أدى وقد

 اإلسالمي، الشرق غزو إلى المجتمعين ويدعو بفرنسا" مونت كلير" في عام اجتماع

 من البيزنطية اإلمبراطورية أراضي وتخليص الترك، من المقدسة األراضي وتخليص

 . الغني الشرق وغزو أمالكهم توسيع على األمراء يحث وراح الغاصبين، األعداء

 

 الشعب حملة أو الفقراء حملة

 

 الكنسي الوعد كان حيث ، الفرسان من قليل وجمهور واالقنان الفقراء بها قام حملة

 تحرير إلى والتوجه البائسة حياتهم لمغادرة مقنعا سببا بالغنائم والفوز بالخالص

 عاصمة القسطنطينية إلى وصولها حتى الناسك بطرس قادها الحملة وهذه. القدس

 القيادة، أوامر انتظار ودون توقف دون تندفع الجموع وكانت. البيزطية اإلمبراطورية

 سحقتهم حتى الصغري، وآسيا واليونان المجروالصرب في ونهبا خرابا وراءها خلفت

 ألف 25 الصليبيين عدد وكان. م 1096 عام أكتوبر 21 في األتراك السالجقة قوات

 .رجل

 

 

 االولى الحملة

 

 بويون دي غودفري قادها ،طوابير اللورين من 1096 عام اغسطس في تحركت

 االصغر واخوه بولون من يفتسافي الكونت االكبر اخوه) اتباعه اليها وانضم ، الرابع

 والكونت ، غودفري عم ابن بورغ له بودوان انضم كما ، ايضا بولون من بودوان

 الفقراء حملة لها انطلقت التي الدعوة اثر على( تول من رينو والكونت اينو من بودوان



 فصائل قبلهم عليها سارت التي الدانوب-الراين طريق على الفصائل هذه مشت ،

 . 1096 عام نهاية القسطنطينية وصلت حتي. الفقراء الفالحين

 الالتينية القدس مملكة وقيام 1099 عام القدس احتالل عن االولى الحملة واسفرت

 انطاكية وامارة( اديسا)،كالرها اخرى صليبية حكم مناطق عّدة إلى باالضافة

 . بالشام وطرابلس

 لها تعرضوا التي الهزيمة في كبيرا دورا المحليين المسلمين حكام بين الخالفات ولعبت

 وقتها باألناضول بنيقية األتراك ،والسالجقة بالقاهرة الفاطميين بين كالخالفات ،

 الذي الفاطمي االفضل الوزير كمحاولة بالفشل الصليبيين لطرد المحاوالت وباءت.

 على السيطرة استكملت التي الصليبية الجحافل امام بعدها فر ولكنه عسقالن وصل

 .بعدها والفلسطينية الشامية البالد بعض

 

 الثانية الحملة

 

 من فترة أعقبت قد وكانت.  1149 عام وانتهت 1147 عام الثانية الحملة بدأت

 وكونراد فرنسا ملك السابع لويس قادتها وكان ، كليرفو دي برنارد اليها دعا ، الهدوء

 الملوك فيها يشترك حملة أول وهي ،( المانيا)الجرمان امبراطور هوهنشتاوفن الثالث

 هزيمة بعد والمرض الجوع في تمثلت قوية لضربة االلمانية الجحافل فيها تعرضت ،

 كما ، ضورليوم جوار السلجوقي قونية لسلطان التابعة الخيالة فصائل امام بها لحقت

 بغاراتهم الصليبيين السالجقة انهك.  خونة بجوار خطرة بهزيمة الفرنسية القوات منيت

 العرش ووصية الثالث وكونراد السابع لويس تالقى 1147 يونيو 24 وفي. المتواصلة

 يبشر كان فتحها الن ، الحصينة دمشق لحصار ومضوا.  القدس اعيان مع ميليساندا

 تخلي و.  فشل لكنه(.  يوليو 27 إلى 23 من) ايام خمسة الحصار دام. وفيرة بغنائم

 بسبب العسكري موقعهم تدهور بعد مطلبهما عن طبرية وبارون بودوان القدس ملك

 .نور الدين معين الدمشقي الوزير لهما قدمها برشوة لعله أو عسكرية مناورة

 

 

 حطين معركة

 

 فيها انتصر حيث.  والمحورية التاريخية حطين معركة وقعت 1187 يوليو 4 في

 ، 1187 اكتوبر 2 في القدس فحرر.  مصر سلطان األيوبي الدين صالح السلطان

 .جديدة صليبية حملة إلى الدعوة إلى الثامن غريغوريوس بالبابا دفع الذي االمر

 

 

 الثالثة الحملة

 

 الدين صالح استرداد علي ردا 1187 عام ، الثامن غريغوريوس البابا اليها دعا

 ، الثاني اوغست فيليب فرنسا ملك الصليبية الجيوش وقاد. للمسلمين وعودتها للقدس

 الجرمان وملك ، االسد قلب برتشارد يلقب كان الذي االول انجلتراريتشارد وملك

.  الالمس نهر في 1190 في غرق برباروسا لكن.  برباروسا االول فريدريك( المانيا)



 للحملة االستعداد من ينتهوا فلم ، واالنجليز الفرنسيون اما. قواته صفوف فتشردت

 مما صقلية في نفوذه توسيع على االول ريتشارد عمل الطريق وفي ، 1190 حتى

 .بينهما التحالف واضعف الفرنسي الملك مع العالقات وتر

 عائدا فيليب وغادر.  1191 يونيو 12 في استسلمت التي عكا بحصار الصليبيون قام

 محاوالته تمت بعدها.  عكا في قيادته وتحت ريتشارد بأمر مذبحة وجرت ، فرنسا إلى

 مع الصلح عقد. 1192 عام وفي ، بالفشل كلها باءت لكنها. اخرى مدن الحتالل

 وسمح ، يافا إلى صور من يمتد ساحلي بشريط الصليبيون واحتفظ ، الدين صالح

 . المقدسة واألماكن القدس مدينة بزيارة والتجار للحجاج الدين صالح

 

 

 الرابعة الحملة

 

 تتلخص االولية الصليبيين خطة وكانت.  1202 في الثالث اينوقنتيوس البابا اليها دعا

 الحرب شن ثم. المنطقة في الكبري االسالمية القوة لضرب, مصر إلى القوات دفع في

 والغذاء النقل وسائل وتوفير توجيه امر تولوا الذين البندقيين لكن. القدس باتجاه منها

 القسطنطينية إلى ووجهوها الحملة مسار في اثّروا ، ذهبي مارك الف 85 مقابل للحملة

 تخريب عن الحملة واسفرت.  عليه المتفق المبلغ يوفروا لم الصليبيين ألن.  عمدا

 ولم ، العريقة اإلغريقية الثقافة ومركز البيزنطية الدولة عاصمة القسطنطينية وتدمير

 انحطاط تمثل الحملة تلك وكانت.  الحدث هذا تجاه فعلية اجراءات البابوية تتخذ

 امرا كانت بعدما ، مقنع تبرير إلى بحاجة بعد فيما اصبحت التي الصليبية الحمالت

 .الكنيسة باسم الهيا

 

 

 الخامسة الحملة

 

 بحملة فبدأ.  1213 عام جديدة صليبية حملة بدء إلى الثالث اينوشنتيوس البابا سعى

 من سلسلة اتخذ الذي 1215 عام الرابع الالتيني المجمع انعقاد حتى دامت وعظ

 وجنوب مجرية قوات تحركت.  الصليبية الحمالت بتنظيم تتعلق التي االجراءات

 حتى هناك وتوقفت. عكا إلى ووصلت. نمساوية وقوات الثاني اندارش بقيادة المانية

 الدلتا شرق شمال في دمياط مدينة إلى فتوجهوا.  وهولندية المانية قوات اليها انضمت

 اونوريوس البابا نائب الحاح وتحت.  1219 عام عليها واستولوا.  النيل علي بمصر

 الوقت ذلك وفي. المنصورة نحو الهجوم استكمل بيالجيوس الرسولي والقاصد الثالث

 طريق المسلمون وقطع.  النهر علي السد المصريون وفتح.النيل فيضان بدأ بالذات

 وغرق. كبيرة باعداد الصليبيين المسلمين قوات وحاصرت. الصليبيين على التراجع

 فطلب بالمنصورة لقمان ابن بدار التاسع لويس الملك وأسر.  الفيضان بمياه المئات

 زوجة الدر شجر الملكة وقبلت. لويس الملك سراح واطالق الصلح الصليبييون

 الكامل وكان.  المشرق في المغول بخطر منها ادراكا الصلح األيوبي الكامل السلطان

 ، سنوات 8 لمدة 1221 اغسطس 30 في الصلح ووقع المنصورة معركة ليلة مات قد



 العام نفس من سبتمبر اوائل في ذلك ونفذوا ، دمياط مغادرة الصليبيين على وكان

 .الذريع بالفشل الخامسة الصليبية الحملة ومنيت

 

 

 

 

 السادسة الحملة

 

 مقاصده يحقق ان اراد الذي االلماني هوهنشتاوفن الثاني فريدريك االمبراطور قادها

 بمباركة الحملة هذه تحظ ولم ، 1228 صيف في غمده من سيفه يسحب ان دون

 تفاوض. الصليب بأخذ نذره تنفيذ في لتأخره الكنيسة من االمبراطور حرم بل البابوية

 10 لمدة صلح عن 1229 فبراير في اسفر مما الكامل السلطان مع فريدريك فيها

 والناصرة لحم وبيت ، الحرم منطقة باستتثناء القدس عن السلطان بمقابله تنازل سنوات

 تبارك ال التي االولى الحملة وكانت( حاليا تبنين) وطورون صيدا دائرة من وقسم

 هو الي ، نوضحه لزم السادسه الصليبية بالحملة جدآ مهم شي فيه .البابوية انطالقها

 بيت الكامل وتسليم م1229/هـ626 سنة فريدريك واالمبراطور الكآمل بين يآفآ صلح

 بمنحه اشبه لها اعطائه كان قتال بدون لفريدرك المقدس

 

 

 السابعة الحملة

 

 ادت للقدس التامة وخسارتهم 1244 عام الصليبيين بقصائل لحقت التي الهزيمة كان

 بها وتوجه التاسع لويس الفرنسي الملك فقادها ، السابعة الصليبية الحملة ترتيب إلى

 على البدء في فسيطروا ، 1254و 1248 عامي بين الحملة واستمرت مصر إلى

 في نجحوا شاه طوران المعظم الملك بقيادة المسلمين ولكن ، المنصورة ثم دمياط

 االسر في لويس ووقع ، استسلموا حتى المنصورة في بقاياها حصر وفي قواتهم تدمير

 فرنسا إلى العودة قبل سنوات 4 فيها وبقي عكا إلى فعاد 1250 عام فديه تم حتى

 .حنين بخفي

 

 

 

 

 

 الثامنة الحملة

 

 سنوات 3 حوالي بعد 1270 عام في فرنسا ملك التاسع لويس الحملة هذه في انطلق

 فشل ان اذ ، الفرنسيون والفرسان البارونات من قليل عدد بها قام وقد ، التأخير من

 لويس حياة سيرة مؤرخ ان حتى ، عنها صدهم سمعتها وانحطاط الجلي الحمالت

 هذا ويروي ، المرة هذه اليه االنضمام رفض السابقة حملته في رافقه الذي التاسع



 لالشخاص وبالنسبة شخصيا له بالنسبة للغاية مفاجئا كان الجديدة الحملة نبأ ان المؤرخ

 عليها مجمع المعارضة وكانت ، البارونات اذهل وانه ، الملك من المقربين اآلخرين

 الصليبي النذر الملك مع ونذر ، بالمال االسياد حماسة شراء إلى الملك واضطر تقريبا

 .تونس نحو الحملة توجه ان على واتفق ، اآلخرين الملك تابعي وبعض الثالثة ابناءه

 وصلت تونس في الصليبيون نزل ولما تونس امير المستنصر مع المفاوضات بدأت

 االخ ، انجو كونت االول شارل انضم وعندها ، مسدود طريق إلى المفاوضات

 وباء ولكن ، القديمة قرطاجا قلعة على واستولوا. نابولي مملكة وملك للويس االصغر

 المرافقة المالكة العائلة وافراد الملك اثره على وتوفي ، الفرسان صفوف في دب

 25 وهو الملك وفاة يوم نفس وفي ، شفي الذي للملك البكر االبن فيليب باستثناء

 بقيادة لويس قوات برفقة قواته وخاضت ، االول شارل اخاه وصل 1270اغسطس

 1270 نوفمبر أول وفي ، تونس أمير قوات ضد ناجحة معارك بضع فيليب خلفه

 ، الصقليتيين ملك إلى مضاعفة جزية بدفع الزمته المستنصر مع صلح معاهدة وقعت

 الصليبييون ركب ، التوقيع من يوما 17 وبعد ، متبادلة تجارية حقوقا شملت كما

 .تونس وغادرو السفن

 

 

 

 

 

 

  االسالمي المغرب
 

 

  هـ( 82 – 27مراحل انتشار اإلسالم ببالد المغرب ) – 

اإلسالمي المغرب مصطلح يطلق  

 و ليبيا دول اليوم تشمل وهي( افريقيا شمال) األطلسي المحيط ساحل وحتى الغربية مصر حدود من الممتدة البالد على

 موريتانيا و والمغرب الجزائر و تونس

لم تكن عملية فتح بالد المغرب يسيرة حيث تعددت الحمالت العسكرية وتخللتها عدة صعوبات أفضت في النهاية إلى 

 كامل شمال إفريقيا واألندلس. انتشار اإلسالم في

 هـ( 64 – 27المرحلة األولى لفتح بالد المغرب ) – 1

هـ وذلك بعد أن فتح ليبيا الحالية، ولكن  22منذ عهد الخليفة عمر بن الخطاب فكر عمرو بن العاص في فتح إفريقية سنة 

الحدود الشرقية إلفريقية كانت منيعة حيث الخليفة عمر بن الخطاب لم يوافق على ذلك وقد يكون سبب هذا الرفض أن 



كتب عمر بن الخطاب "ال إنها ليست بإفريقية ولكنها المفرقة غادرة مغدور بها ال يغزوها أحد ما بقيت" )بن عبد الحكم، 

 (.33فتوح إفريقية واألندلس، ص

ر قام بأول حملة عسكرية لما عينه الخليفة عثمان بن عفان عامال على مص حملة عبد هللا بن سعد بن أبي سرح: -

م فتمكن من التقدم والتقى بالجيش البيزنطي عند مشارف سبيطلة وانتصر  647هـ/ 27باتجاه إفريقية سنة 

الجيش اإلسالمي وقتل القائد البيزنطي جرجير. واكتفت هذه الحملة بتحقيق أول انتصار على البيزنطيين في 

بد هللا بن سعد وزعماء القبائل على أن يأخذ منهم ماال ويخرج بالد المغرب وجمعت الغنائم وحصل اتفاق بين ع

من بالدهم فلم يول عليهم أحدا. وكانت هذه الحملة األولى مجرد اختبار لمدى قوة دفاعات البيزنطيين والتعرف 

 على طبيعة المنطقة واستكشافها تمهيدا للحمالت الموالية.

ديج: - تح بالد المغرب كانت األولى مع جيش عبد الملك بن مروان سنة قام بثالث حمالت لف حمالت معاوية بن ح 

هـ وثالثة  40هـ حيث اتجه من الفسطاط إلى بالد قمونية )موضع مدينة القيروان( ثم قاد حملة ثانية سنة  34

ر هـ واستقر في جبل القرن شمال القيروان وأرسل الجيوش لفتح المناطق القريبة ففتح عبد هللا بن الزبي 46سنة 

 سوسة وعبد الملك بن مروان جلوالء.

م قادما إليها من الصحراء ومعه عشرة آالف  670هـ  50اتجه إلى إفريقية سنة  حملة عقبة بن نافع الفهري: -

فارس فاتخذ القيروان معسكرا واختار موضعها على سهل فيضي تتوفر فيه المراعي وغابات الزياتين وهي 

البيزنطية وجعلها قاعدة للجيش اإلسالمي وعاصمة لكامل بالد المغرب. بعيدة عن البحر لتفادي الغزوات 

وواصل عقبة تقدمه باتجاه الغرب متفاديا الصدام مع البيزنطيين المتواجدين على السواحل الشمالية الشرقية 

بر أدت هـ تم تعيين أبي المهاجر دينار واليا على القيروان فسلك سياسة مرنة مع البر 55إلفريقية. وفي سنة 

هـ  62إلى تراجع الغنائم والجباية فقرر األمويون إعادة تنصيب عقبة بن نافع واليا على إفريقية والمغرب سنة 

فواصل حملته على القبائل البربرية مثل لواتة وهوارة وزناتة ومكناسة ووصل إلى طنجة ووليلى وبالد السوس 

دت نفسها لالنتقام والثأر من عقبة واستعانت في ذلك وبلغ المحيط األطلسي. وكانت القبائل البربرية قد أع

بالجيش البيزنطي واستغلت بقاء عقبة في عدد قليل من الجنود لتباغته في بسكرة جنوب جبال أوراس بجيش 

م ومثلت هذه المعركة نهاية لمرحلة  684هـ  64جندي يقودهم كسيلة البربري فقتل عقبة سنة  50000يضم 

 األولى ببالد المغرب وبداية لفترة صعوبات واجهت االنتشار اإلسالمي. االنتصارات اإلسالمية

 مرحلة الصعوبات ومواصلة الفتح باتجاه الغرب – 2

كان لمقتل عقبة بن نافع األثر اإليجابي القوي على القبائل البربرية الرافضة النتشار اإلسالم وللبيزنطيين الذين يحكمون 

 اف حركة مسلحة تهدف إلى صّد الحمالت القادمة من الشرق.سواحل إفريقية. فتبنت هذه األطر

استقر القائد البربري كسيلة بالقيروان بعد أن هجرها عدد كبير من المسلمين باتجاه مصر بعد مقتل  حركة كسيلة: –أ 

هذه المرحلة  عقبة بن نافع، وهكذا أصبحت السلطة في إفريقية مقسمة بين كسيلة بالقيروان والبيزنطيين بقرطاج. وانتهت

هـ عندما أرسل الخليفة عبد الملك بن مروان زهير بن قيس البلوي في جيش الستعادة إفريقية. ووقعت المعركة  69سنة 

في ممس غرب القيروان قتل فيها كسيلة واستعاد فيها المسلمون سيطرتهم على كامل بالد المغرب إلى حدود نهر ملوية. 

ق على إثر اندالع حركة عبد هللا بن الزبير، وفي طريق العودة هاجمه أسطول واضطر زهير إلى الرجوع إلى المشر

هـ. وتواصل تأثير األحداث السياسية بالمشرق اإلسالمي في فتح بالد المغرب حيث  71بيزنطي في برقة بليبيا وقتل سنة 

النعمان على رأس جيش يعد تعطلت الحمالت إلى حين القضاء على الحركة الزبيرية فأرسل الخليفة األموي حسان بن 



هـ وتمكن حسان من إخضاع القيروان وانتصر على البيزنطيين والبربر ودخل قرطاج وطرد  76مقاتل سنة  40000

 الروم البيزنطيين منها.

برزت حركة مقاومة بربرية أخرى قادتها القبائل الزناتية البدوية بجبال أوراس بالمغرب األوسط  حركة الكاهنة: –ب 

ئر( وتزعمتها امرأة وهي داهيا بنت ماتية بن تيفان أطلق عليها لقب الكاهنة وجهزت جيشا لمنع تقدم المسلمين )الجزا

فاتجه إليها حسان ودارت بينهما معركة في جبال أوراس انتهت بانتصار الكاهنة وتراجع الجيش اإلسالمي إلى الجريد ثم 

الكاهنة من بسط نفوذها على كامل بالد المغرب من جديد وأعادت  إلى قابس وفي النهاية استقر في برقة. وهكذا تمكنت

 بناء مملكة كسيلة في حين انحسر الوجود العربي في منطقة برقة.

واعتمدت الكاهنة سياسة األرض المحروقة فخربت العمران وأحرقت الزرع واقتلعت األشجار وخربت البالد حتى ال 

تسببت في نقمة عدد كبير من البربر واألفارقة والروم على الكاهنة ففروا باتجاه  يطمع فيها المسلمون. إال أن هذه السياسة

هـ دارت معركة بوسط إفريقية انتهت بانتصار حسان بن النعمان ومقتل الكاهنة  82الجيوش اإلسالمية. وفي سنة 

إلسالم واللغة العربية في واسترجع المسلمون نفوذهم على كامل بالد المغرب من جديد وساهم هذا االنتصار في نشر ا

صفوف القبائل البربرية التي لم تكن ترفض الدين الجديد وإنما انساقت في معظمها وراء الطامعين في إنشاء إمارة 

 بربرية.

وبشكل عام فإن عملية فتح بالد المغرب كانت صعبة وبطيئة استغرقت حوالي نصف قرن متأثرة بأزمات الخالفة 

 ك بمحاوالت التصدي التي تزعمها بعض القادة من البربر ودعمها الروم البيزنطيون.اإلسالمية بالمشرق وكذل

 :\فتح المغرب األقصى  –ج 

هـ فاتخذ القيروان عاصمة لواليته وواصل  85عينت السلطة األموية موسى بن نصير واليا جديدا لبالد المغرب سنة 

لغربية لوادي ملوية وصوال إلى المحيط األطلسي وجعل من حمالته العسكرية باتجاه المغرب األقصى فأخضع المناطق ا

مدينة طنجة قاعدة بحرية لتجهيز الجيش واألسطول لدخول األندلس مستغال انتشار اإلسالم في صفوف البربر الذين 

 اندمجوا في الجيش اإلسالمي وكذلك االنقسامات السياسية التي كانت تشهدها األندلس.

هـ ثم عين موسى بن نصير طارق بن زياد وهو من  91السواحل الجنوبية لألندلس منذ سنة  وبدأت الغارات األولى على

مقاتل أغلبهم من القبائل البربرية مثل مكناسة وزناتة وهوارة... وانطلق األسطول  7000أصل بربري على جيش من 

صير باألندلس ليدخل م وحقق انتصارا حاسما على جيش لذريق، والتحق موسى بن ن 711هـ/ 92من طنجة سنة 

هـ ولم تتوقف الفتوحات اإلسالمية بل تواصلت على كامل األندلس ثم وصل عبد  94طليطلة وسرقسطة واشبيلية سنة 

 م وانهزم أمام شارل مارتال. 732هـ/  114الرحمان الغافقي إلى مدينة بواتيي الفرنسية سنة 

ريقية وبالد المغرب وصوال إلى األندلس أهمية المشروع تؤكد هذه المعارك والحمالت التي قادها المسلمون في إف

الحضاري الذي حمله المسلمون في مغارب األرض والمتمثل في نشر الدين اإلسالمي وتعاليمه إلخراج هذه المناطق من 

سيطرة المسيحيين الروم والبيزنطيين من جهة ومن الديانات األخرى التي انتشرت في صفوف البربر. ولم يكن طول 

المرحلة الزمنية التي استوجبها فتح بالد المغرب سوى دليال على أهمية الصراع بين الدعوة إلى اإلسالم والمقاومة التي 

تزعمها أصحاب النفوذ السياسي واالجتماعي الرافضين للدين الجديد الذي سلبهم تلك الزعامة والنفوذ ونزع عنهم كل 

صليين للمنطقة أي البربر. كما تدل هذه األحداث على أن أغلب القبائل سلطة تمكنهم من بسط سيطرتهم على السكان األ

البربرية دخلت اإلسالم اقتناعا ورفضا للمعتقدات السابقة ولم تسلم نتيجة الحروب وحدة السيف والدليل على ذلك سهولة 

ق بن زياد وهو بربري اندماج البربر في الحضارة اإلسالمية ومساهمتهم في انتشارها ورقيها على غرار تزعم طار



للجيش الفاتح لألندلس رغم تعدد القادة العرب. وتشهد الحضارة اإلسالمية لبالد المغرب على شدة اندماج العنصر 

األصلي البربري في المجتمع اإلسالمي الجديد من خالل المعالم الثقافية والعلمية والعمرانية لبالد المغرب والتي قام فيها 

 بنّاء.البربر بدور فعال و

II – األبعاد الحضارية النتشار اإلسالم في بالد المغرب 

تعددت مظاهر االزدهار الحضاري لبالد المغرب بعد الفتح اإلسالمي ومن بينها اندماج البربر في الحضارة العربية 

والمبدعين فضال عن اإلسالمية المتواصل إلى زمننا الحاضر وإثراء الحضارة اإلنسانية بعدد هام من العلماء والمفكرين 

 تطور الفنون كالعمارة والزخرفة...

 اندماج البربر في الحضارة اإلسالمية – 1

واجهت الجيوش اإلسالمية في بالد المغرب قبائل بربرية تجيد فن القتال ومتمرسة في الحروب إلى جانب الجيش 

ت أو أحالف تجمع بينها وبقية القبائل في ما النظامي البيزنطي. وكانت تلك القبائل متحررة في أغلب الحاالت من والءا

عدى المصالح المشتركة بحيث لم تكن توجد مظاهر وحدة تجمع بينها وتجعلها تتضامن وتتحالف للوقوف بقوة أمام 

التحديات الخارجية. ولهذا السبب كانت منطقة شمال إفريقيا منذ فجر التاريخ معرضة للغزوات المتتالية من الفينيقيين 

مان والبيزنطيين والوندال... فغياب المصير المشترك ووحدة العقيدة والثقافة أمران جعال من القبائل البربرية تبحث والرو

عن هويتها المشتتة بين والء بعضها للبيزنطيين واستقالل البعض اآلخر على أرضه طالما أنه قادر على الدفاع عنها. 

واجتماعية وعقائدية وسياسية اجتمعت حوله مختلف القبائل تتهافت على  ولما جاء اإلسالم فإنه مثل عامل وحدة ثقافية

القيام بدور لبناء هذا الصرح العمالق المتمثل في "خير أمة أخرجت للناس" والمساهمة في تدعيم المكاسب كنشر اإلسالم 

الناس هذا. ويتشابه دور  في األندلس ودعم الحضارة اإلسالمية بمعالم وشخصيات علمية ال يزال أثرها قائما إلى يوم

الدين اإلسالمي في هذا المجال مع الدور الذي لعبه في الجزيرة العربية لما حّث الرسول محّمد صلى هللا عليه وسلم على 

تأسيس نظام سياسي يتجاوز اإلطار القبلي وأدى إلى نشأة الدولة اإلسالمية التي يتساوى فيها جميع الناس بقطع النظر 

 القبلية. عن انتماءاتهم

 –ولئن كانت بداية عملية اندماج البربر بطيئة فإنها توسعت وفق السياسة التي اتبعها الوالة حيث شجع أبو المهاجر دينار 

 البربر على اعتناق اإلسالم وكان مرنا معهم وأسلم على يده الكثير منهم مثل القائد كسيلة. –وهو غير عربي 

قيس البلوي من البربر، كما أن كسيلة لما دخل القيروان لم يدمرها وأّمن أهلها  هـ كان ثلث جيش زهير بن 65وفي سنة 

وكذلك فعلت الكاهنة. ومن جهة أخرى ساهمت سياسة القائد حسان بن النعمان في اندماج البربر في الحضارة اإلسالمية 

مي ويدعم بهم الجيش لتحقيق رهينة لينشر في صفوفهم الدين اإلسال 12000لما اشترط على القبائل المنهزمة نحو 

االنتصارات كما ساهم هؤالء الرهائن في نشر اإلسالم بين ذويهم فيما بعد وشاركوا في الفتوحات ونالوا نصيبهم من 

الغنائم ومن األراضي وارتقى العديد منهم في الرتب العسكرية. وتعتبر كل هذه األمثلة نماذج إسالمية لكيفية تعامل القادة 

ألصليين حيث أن المسلمين لم يصلوا إلى بالد المغرب ناهبين ومخربين وقاهرين ومستبدين وإنما جاؤوا مع السكان ا

لرسالة أسمى ونظرة أرقى تتلخص في نشر كلمة التوحيد ورفع راية اإلسالم إلى أبعد ما تسمح به الظروف واإلمكانيات 

القبائل على اإلسالم واندمجت في المجتمع اإلسالمي المتاحة، وكان رد الفعل من طرف البربر بالمثل حيث أقبلت جل 

 الجديد ليس بقوة السيف وإنما باالقتناع وترسيخ العقيدة اإلسالمية لدى فئات واسعة من السكان.

رجال من البربر وهو طارق بن  –وهو عربي  -وليس غريبا عن هذه الحضارة الجديدة ببالد المغرب أن يعين الوالي 

 12000من العرب و 17000الجيش اإلسالمي لفتح األندلس، وأن يتكون جند موسى بن نصير من  زياد ليتولى قيادة



من البربر وبذلك نجح المسلمون في نقل مجال الصراع من داخل بالد المغرب إلى الخارج وأصبح كل من العرب 

 والبربر في خط واحد لمواجهة القوط الغربيين ولنشر اإلسالم في األندلس.

لم أتت لتؤسس لحضارة جديدة لم يسبق لها مثيل لدى السكان األصليين فأمر موسى بن نصير بتعليم القرآن هذه المعا

للبربر وأرسل الخليفة عمر بن عبد العزيز عشرة علماء إلى بالد المغرب لترسيخ القرآن والسنة النبوية وتعاليم اإلسالم 

 في صفوف البربر.

ب واختالطهم بالسكان األصليين في بناء المجتمع اإلسالمي الجديد، فمنذ الفتوحات كما ساهم استيطان العرب ببالد المغر

من المقاتلة العرب استقر أغلبهم فيما بعد بالقيروان وقد كتب  رجل 180000األولى وفد إلى بالد المغرب أكثر من 

ر وربيعة وقحطان وبها اليعقوبي "في مدينة القيروان أخالط من الناس من قريش ومن سائر بطون العرب من مض

أصناف من العجم من أهل خراسان ومن كان وردها مع عمال بني هاشم من الجند وبها عجم من عجم البلد البربر 

 (.348)اليعقوبي، البلدان ص "والروم وأشباه ذلك

مثل العلوم ولم تقف مظاهر الحضارة اإلسالمية ببالد المغرب عند هذا الحد بل شملت ميادين كانت مجهولة من قبل 

 والفنون والعمارة.

 تطور العلوم ببالد المغرب بعد الفتح اإلسالمي – 2

شهد المغرب اإلسالمي نهضة علمية تبرز معالمها من خالل تعدد مراكز العلم كجامع عقبة بالقيروان وجامع الزيتونة 

ء بحذقهم للعلوم واللغات والفنون بتونس وجامع القرويين بفاس وجامع قرطبة باألندلس... وقد اشتهر الوالة واألمرا

واآلداب مثل ابراهيم بن األغلب الذي أجاد الشعر والبالغة والمعز لدين هللا الفاطمي الذي تكلم عدة لغات كالبربرية 

والرومية والسودانية. وبرز في إفريقية العديد من العلماء المتخرجين من جامعة القيروان فاشتهر في اللغة واألدب ابن 

اح وأحمد اللؤلؤي ومحمد بن جعفر القزاز، وفي الفلسفة أبو بكر القمودي وسعيد بن الحداد. كما تأسست بالقيروان الطرم

مدرسة للطب واشتهر فيها عدد من األطباء مثل اسحاق بن عمران ومحمد بن الجزار وخاصة أحمد بن الجزار صاحب 

 كتاب "زاد المسافر"

غراض تطبيقية كالتجارة، وعلم التاريخ واألنساب وقد اشتهر فيه ابن حيان وابن كما تطور علم الجغرافيا واستغل في أ

 حزم القرطبي والقاضي النعمان.

وقد ساهم الغرب اإلسالمي مساهمة فعالة في إثراء الحضارة اإلسالمية خاصة في المجال الفكري فبرز العديد من 

م بقرطبة وعاصر  1126هـ/ 530والطبيب الذي ولد سنة الفقيه والقاضي والفيلسوف  ابن رشد المفكرين ومن أبرزهم

الفيلسوف ابن طفيل والطبيب ابن زهر، وعاش ابن رشد بين األندلس والمغرب األقصى وألف العديد من الكتب أهمها 

"تهافت التهافت" و"فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من االتصال" و"الكشف عن مناهج األدلة في عقائد الملة" 

و"الكليات في الطب" وصنّف فيه ابن رشد األدوية حسب فعالياتها وآثارها. كما شرح ابن رشد فلسفة أرسطو ونقلها إلى 

الغرب ولخص مؤلفات جالينوس في الطب وأقبل الغرب المسيحي على مؤلفاته باعتباره أبرز مفكري التيار العقالني 

األوروبي فشكل بذلك نقطة تواصل وتفاعل بين الثقافتين اإلسالمية  داخل الفكر العربي اإلسالمي ومرجعا هاما في الفكر

 والمسيحية.

كما أفرزت الحضارة اإلسالمية ببالد المغرب عالما اشتهر بمؤلفاته الجغرافية رغم انه كتب في علم النبات واألدوية 

ي وتنسب عائلته إلى األشراف الذي ولد في مدينة سبتة بالمغرب األقصى في أواخر القرن الخامس هجر اإلدريسي وهو



األدارسة العلويين ودرس في قرطبة ثم تنقل في عدة بلدان وألّف عدة كتب من أهمها "نزهة المشتاق في اختراق اآلفاق" 

و"األدوية المفردة". وأسس اإلدريسي جغرافيته على مفاهيم علمية صحيحة أهمها كروية األرض ووجود خط االستواء 

وتأثير الجبال في تكييف المناخ وتوجيه الرياح ونزول األمطار، كما أنجز اإلدريسي خريطة العالم واألقاليم المناخية 

 المعروف في ذلك الوقت على شكل كروي وذلك قبل أن يثبت العلم الحديث صحة هذا الشكل.

صقلية وعاش في قصر وتجاوز اإلشعاع العلمي لبالد المغرب حدود المنطقة اإلفريقية حيث انتقل اإلدريسي إلى جزيرة 

ملكها روجار الثاني الذي كلفه بتأليف كتاب شامل في وصف مملكته والبلدان المعروفة في ذلك العهد. وقد أشار ابن 

خلدون إلى تلك العالقة حينما كتب "ونحاذي بذلك ما وقع في كتاب نزهة المشتاق الذي ألفه العلوي اإلدريسي الحمودي 

روجار بن روجار عندما كان نازال عليه بصقلية... وكان تأليفه للكتاب في منتصف المائة لملك صقلية من اإلفرنج وهو 

السادسة وجمع له كتبا جّمة للمسعودي وابن خرداذبة والحوقلي وابن إسحاق المنّجم وبطليموس والعذري وغيرهم..." 

 (.68)ابن خلدون، المقدمة، ص 

 جنوب(خريطة العالم لإلدريسي )أعلى الخريطة يمثل ال

ولم يقتصر دور الحضارة العربية اإلسالمية ببالد المغرب على العلوم والثقافة بل تجاوز ذلك إلى الفنون والعمران بما 

 جعله قادرا على اإلسهام في تطوير التراث اإلنساني وإثرائه بإضافات بناءة كانت منطلقا للنهضة األوروبية الحديثة.

 ببالد المغربازدهار فن العمارة اإلسالمية  – 3

شهد الغرب اإلسالمي نهضة عمرانية لم يسبق لها مثيل تميزت بتعدد المدن إلى حد بروز شبكة حضرية متكونة من مدن 

كبرى ووسطى وصغرى، واشتهرت المدن الهامة بتنوع خصوصياتها المعمارية كالجوامع والقصور المتميزة بأشكالها 

 الفنية المزخرفة.

 بالغرب اإلسالميتعدد المدن الكبرى  –أ 

تأسست بالغرب اإلسالمي شبكة حضرية متمحورة حول المدن الكبرى التي أسسها األمراء واتخذوها عواصم لدولهم 

وقواعد لجيوشهم مثل القيروان وفاس وسجلماسة وتيارت )تاهرت( وقرطبة باألندلس. ونشأت المدن المتوسطة 

 و المشرق وباتجاه بالد السودان جنوبا.والصغرى على طول المسالك والطرقات التي اتجهت نح

تم اختيار موضع القيروان على سهل فسيح حيث شيدت على أنقاض حصن بيزنطي من طرف عقبة  مدينة القيروان: -

بن نافع. وكانت القيروان في موقع حصين بعيدة عن البحر لتفادي غزوات البيزنطيين وهي في سهل خصب تتوفر 

المسالك التجارية الرابطة بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب. وفي عهد الخليفة به المراعي وعلى طريق 

هشام بن عبد الملك تم تجهيز المدينة بفسقيات وهي مواجل كبيرة الحجم تقع شمال المدينة وجنوبها تجّمع بها المياه 

ت المدينة خاصة في العهد لحاجة السكان كما توسعت أسواقها وأحيطت بسور يبلغ عرضه خمسة أمتار، وامتد

األغلبي فشيدت القصور خاصة في العباسية ورقّادة وصبرة المنصورية وازدهرت صناعاتها وقصدها الناس من 

 كل مكان للتعلّم والتجارة واإلقامة حتى أصبحت من أهم الحواضر اإلسالمية.

هـ على موقع روماني  302هللا المهدي سنة  تقع المهدية على الساحل الشرقي إلفريقية، أسسها عبيد مدينة المهدية: -

قديم يسمى ُجّمة واختارها عاصمة للدولة الفاطمية عوضا عن القيروان. وقسم المهدي عاصمته إلى قسمين أحدهما 

مقر الدولة والجامع واألسواق ودار الصناعة والميناء المنقور في الصخر ويدعى المهدية وأحاطها بسور، والثاني 



ويدعى زويلة ويفصل بين المدينتين باب الفتوح، وال تزال معالم المهدية الفاطمية قائمة إلى يومنا هذا لعامة الناس 

شاهدة على شموخ الحضارة اإلسالمية بالغرب اإلسالمي رغم الحروب والحمالت التدميرية التي تعرضت لها. 

اب ألف قنطار وطوله ثالثون شبرا في كل ذكر البكري حول المهدية "ولمدينتها بابا حديد ال خشب فيهما زنة كل ب

... ومرساها منقور من حجر صلد يسع 360مسمار من مساميرها ستة أرطال... وفي المهدية من المواجل العظام 

ثالثين مركبا وعلى طرف المرسى برجان بينهما سلسلة من حديد... وكان لها أرباض كثيرة آهلة عامرة أقربها إليها 

 (.31-29واق والحمامات..." )البكري، المسالك ص ربض زويلة فيه األس

هي مدينة صحراوية تقع في تافياللت تنطلق منها القوافل التجارية إلى بالد السودان جنوبا وإلى فاس  مدينة سجلماسة: -

هـ لتكون عاصمة لبني مدرار الصفريين ومركزا تجاريا صحراويا هاما.  140شماال. تأسست سجلماسة سنة 

بابا ولها أرباض كثيرة. وكان ازدهار  12القصور والمصانع والمساجد ولها سور يفتح بواسطة شيدت بها 

سجلماسة مرتبطا بنشاط التجارة الصحراوية حيث تراكمت إيرادات الذهب من بالد السودان ومرت بها القوافل 

 قادمة من فاس وأغمات والسوس والسودان وحققت تجارتها أرباحا طائلة.

هـ وتقع أسفل جبال األطلس األوسط في سهل فسيح واشتهرت بجامع القرويين  172أنشأها األدارسة سنة  :مدينة فاس -

 الذي يعتبر من أهم معالم المدينة إلى يومنا هذا.

تعتبر هذه المدن الكبرى أمثلة معبرة عن حركة التعمير والتمدين التي شهدها الغرب اإلسالمي بعد الفتح وال تزال هذه 

ائمة إلى اليوم لتؤكد تواصل الحضارة اإلسالمية ببالد المغرب على عكس المدن التي شيدت زمن الفينيقيين المدن ق

 والرومان والبيزنطيين والتي لم يبق منها سوى بعض اآلثار.

 تطور فن العمارة بالغرب اإلسالمي –ب 

مثلة في المساجد والجوامع والرباطات، يبرز ازدهار الفن المعماري ببالد المغرب من خالل العمارة الدينية والمت

 والعمارة المدنية المتكونة من القصور والمنازل والمنشآت المائية الكبرى.

شيدت المساجد والجوامع في جميع مناطق المغرب اإلسالمي باألرياف والمدن وهي تدل على  المساجد والجوامع: -

وكانت خطة بناء الجوامع متشابهة حيث تكّون أغلبها من الصحن متانة العالقة القائمة بين السكان والدين الجديد. 

 وقاعة الصالة والمحراب مع تواجد األعمدة الرخامية والشمسيات البلورية والقباب.

ويعتبر جامع القيروان من أهم المنشآت الدينية ببالد المغرب، شيّد على مراحل عديدة وتم توسيعه عدة مرات. تنقسم 

بالطة أعرضها البالطة الوسطى التي تؤدي إلى المحراب، ويقوم الجامع على أعمدة تعلوها  17قاعة الصالة إلى 

تيجان ومسندات خشبية وحوامل عقود وعقود تضمن اإلضاءة والتهوئة، ويضم الجامع قبة المحراب وقبة البهو 

ا الزخارف الجصية والخشب ومنارة قاعدتها ذات شكل مربع تعلوها قبة. أما المحراب فتغطيه لوحات رخامية تعلوه

 المذهب.

 جامع عقبة بن نافع بالقيروان

الرباط منشأة دينية وتعليمية وعسكرية تبنى على السواحل لمراقبتها من الغزوات البحرية وكانت الرباطات  الرباطات: -

على  عبارة عن حصون دفاعية تتكون من عدة غرف ومسجد وتوجد أبراج دائرية في زواياه ويحتوي كل رباط

 منارة مستديرة الشكل. ومن أهم الرباطات ما شيد على ساحل سوسة والمنستير وكذلك رباطات المدن المغربية.



يعتبر تشييد القصور دليال على أوج الرخاء االقتصادي والرفاه االجتماعي الذي تحقق خاصة للفئات الثرية  القصور: -

غرفة ويحيط به سور ضلعه  109رقادة وكان يتكون من المقيمة بالمدن وخاصة بالقيروان مثل قصر الصحن ب

مترا. كما تعددت القصور بفاس وسجلماسة وكذلك بمدن األندلس وخاصة الزهراء وقرطبة، وال تزال آثار  104

 هذه القصور قائمة إلى اليوم.

وتميزت العمارة المغربية بالزخرفة كالنقوش والعقود واألعمدة والتيجان والحنيات وكانت هذه األشكال الفنية تنحت 

وتنقش على الرخام والحجارة والجص والخشب إضافة إلى الرسوم واأللوان التي زينت المواد الخزفية وتكونت من 

على األشكال الهندسية كالظفائر المعقدة والحروف العربية افة أشكال طبيعية مثل ورق العنب والبراعم وجريد النخل إض

  المكتوبة بالقلم الكوفي.

االسالمي بالمغرب الشخصيآت آهم من  :  

 

  وارتقطين، بن إبراهيم بن تاشفين بن يوسف

 مسلم ملك أعظم وهو المسلمين، أمير لقب اتخذ المرابطين، دولة ملوك ثاني يعقوب، أبو وكنيته

 جنوبا غانا إلى تونس حدود من اإلسالمي الغرب في إمبراطورية أول أسس وقته، في

شماال واألندلس .. 

 وّحد كما وقائدها، الّزالق ة معركة بطل وهو محقق، ضياع من األندلس أنقذ تاشفين بن يوسف

بالمغرب دولته إلى األندلس في الطوائف ملوك كل وضم . 

 لمتونة بجبل الموجودة صنهاجة قبائل إحدى وهي لمتونة؛ قبيلة إلى تاشفين بن يوسف ينتمي

 نشأة موريتانيا في ونشأ موريتانيا، بصحراء األرجح على ُولد بموريتانيا، أدرار باسم المشهور

البربرية« اللثام صنهاجة» قبائل من وأصله جهادية، إيمانية . 

 قال شجاعا، كان وقد إمبراطوريته، اتساع رغم والزهد بالتقشف تاشفين بن يوسف ُعرف

با العفو، كثير تاشفين ابن كان»: النبالء أعالم سير في عنه الذهبي  أسمر وكان للعلماء، مقّرِ

 «العراق لخليفة يخطب حازما، سائسا، الصوت، دقيق اللحية، خفيف نحيفا،

 عبد أبو نجاح بعد 910 نوفمبرسنة 15يوم المغرب فى الفاطمية الدولة قيام

 هللا عبيد بمياعة وقيامه لها واألنصار األعوان جذب و دعوته فى الشيعى هللا

بالخالفة المهدى   

 

 

 



 الشيعة، من اإلسماعيلية للفرقة تنتسب شيعية، ساللة والفاطميون

 والمغرب الجزائر، و ليبيا في فترات وعلى والشام ومصر، تونس، حكمت

 الكنوز، إمارة عبر النوبة ببالد قوي نفوذ لها وكان صقلية و العربية والجزيرة

م 1171و 909 عامي بين . 

 

 منذ: القاهرة م، 973-820: تونس مهدية، م، 920-909: القيروان:  العاصمة

م 973 . 

 

 رسول هللا عبد بن محمد بنت فاطمة من لقبهم الفاطميون يستمد و

 جعفر بن إسماعيل اإلمام طريق عن البيت ألهل انتسابهم اإلسالم،

 أن المؤرخين غالب يرى. االسماعلية الشيعة الطائفة جاءت ومنه الصادق،

 لوقف ضّدهم، العباسيون شنّها التي الحملة بفعل منحوالاً كان نسبهم

 في العباسي للخليفة خاضعة كانت التي البلدان في دعوتهم انتشار

 .بغداد

 

 

 وفي األعراب من مصر بأرض عما األعراب و البيان في المقريزي أن على

 تاريخه، في خلدون ابن وكذلك الخلفا الفاطميين األئمة بذكر الحنفا اتعاظ

البيت ألهل بانتسابهما يجزمان . 

 

 في دعوته صاحب نجح( م 909-934) المهدي هللا عبيد الساللة مؤسس و

 على ذلك في معتمدا السلطة، إلى حمله و األغالبة دولة على القضاء

 وجعل بتونس المهدية مدينة اختطًّ ثم البربرية، كتامة قبيلته جموع كثرة

 المشرق إلى زحفوا ذلك بعد وحلفاءهم الفاطميين أن إال له، عاصمة منها

 ولم ، الفاطمي هللا لدين المعز الفاطميين خلفاء رابع مع القاهرة واختطوا

 الجزائر، شرق على الفاطميون استولى. القليل إال المغرب في منهم يتبق

 سنة. م 1061 حتى حكمهم في بقيت التي صقلية ثم ليبيا ثم تونس، ثم

 بقيادة. القاهرة مدينة وبنى مصر على( م 953-975) المعز استولى م 969

الصقلي جوهر . 

 



 كما. الشام على للسيطرة العباسيين مع صراع في الفاطميون دخل

 من تمكنوا كما. األندلس أمويي مع إفريقية شمال على السيطرة تنازعوا

 ونما التجارة ازدهرت. م 1070-965 سنوات مابين والحرمين الحجاز إخضاع

-965) الفاطمي باهلل العزيز عهد أثناء العمران حركة ونشطت البالد اقتصاد

 انشقت عهده وفي( م 996-1021) الفاطمي هللا بأمر الحاكم ثم( م 996

العلويون وهم الشيعة من طائفة االسماعلية عن  . 

 

 القادة سيطرة تحت وقع الفاطمي هللا لدين العاضد وهو الخلفاء آخر

 1169 منذ الوزارة تولى والذي األيوبي الدين صالح قام. األيوبيين العسكريين

 الخليفة ذكر وأعاد. م 1171 سنة االنقالب ودبر الدولة بخيانة م،وقام

 العباسي

 

 خــاتمة

كالفينيقيين والرومان والبيزنطيين ولم يكن كانت بالد المغرب قبل الفتح اإلسالمي خاضعة لقوى أجنبية متتالية 

للبربر واألفارقة دور هام في الحضارة المغربية بل كانوا مستغلين من طرف الغزاة عن طريق الجباية 

والتجنيد والعبودية والسبي... فعلى مر العصور لم يدخل البربر التاريخ البشري ولم تكن مساهمتهم في 

ن دخولهم اإلسالم. ومثل فتح بالد المغرب منعرجا حاسما في تاريخ المنطقة الحضارة اإلنسانية هامة إلى حي

حيث اندمجت العناصر المحلية في المجتمع الجديد ليحصل التالقح الثقافي بين المسلمين والبربر ومّهد لنشأة 

 حضارة مضيئة في تاريخ اإلنسانية ال تزال معالمها قائمة إلى يومنا هذا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الدولة الفاطمية  >دول المغرب الموحدة  :لموضوع

 متوسط2: المستوى <

 تتبع تطور المغرب اإلسالمي من خالل منجزات حضارية :الكفاءة القاعدية

المضامين /المحتوى  اإلشكالية  الوسائل المفاهيم 
مؤشر 

 الكفاءة



تعرض 

الشيعة 

إلى 

 االضطهاد

والقتل 

من طرف 

الدولة 

العباسية 

مما 

جعلهم 

يفرون 

إلى 

المغرب 

اإلسالمي 

لنشر 

دعوتهم 

بشكل 

سري 

وبعيدا 

عن بني 

 العباس

ماذا نتج 

 عن ذلك؟

تنتسب إلى فاطمة  :نسب الدولة/ 1

والفاطميون ( ص)الزهراء بنت النبي 

 . من الشيعة

بسبب تعرض العلويين إلى  :نشأتها/ 2

االضطهاد العباسي دفعهم ذلك إلى 

العالم اإلسالمي الدعوة سرا في أنحاء 

وخاصة المغرب اإلسالمي وكان من 

أنشط دعاتهم أبو عبد هللا الشيعي الذي 

أستطاع بدهائه وقوة حجته إقامة دولة 

الجزائرية  فاطمية بسيوف قبيلة كتامة

حيث استطاع القضاء على األغالبة 

بتونس بمشاركة قبيلة صنهاجة سنة 

هـ296م الموافق 909  . 

ةحضــــــارة الدول /3 : 

كان نظام الحكم ملكي وراثي انحصر في 

أسرة عبيد هللا المهدي كانت العاصمة 

المهدية ثم أصبحت القاهرة 

شجع الخلفاء الزراعة :االقتصاد.

وحظيت الصناعة بعناية فائقة فتقدمت 

صناعة التعدين والمنسوجات والخزف 

والزجاج جانب التجارة فقد كانت بالدهم 

ترك : العمرانجسرا بين الشرق والغرب 

الفاطميون آثارا عدة منها 

والقاهرة وجامع األزهر  المهدية :مدن

عملوا  :العلوم..... والمنصورية آشير

على نشر المذهب الشيعي واهتموا بالعلم 

والعلماء ومن مآثرهم الجامع األزهر 

و بيت  -أكبر جامعة إسالمية -الشريف 

: الحكمة بمصر ، من أشهر علمائهم
الفيزيائي الحسن بن الهيثم والشاعر ابن 

حركة -

 التشيع

- 
 الفاطميون

  

ظهور  -

الدعوة 

 الفاطمية

 المهدية

 آشير

 كتامة

  

 صنهاجة

جوهر 

 الصقلي

  

أبو عبد 

هللا 

 الشيعي

  

  

خريطة  -

للمغرب 

 اإلسالمي

  

  

سلم  -
 زمني

 نصوص -

  

 جداول -

  

  

  

الكتاب  -

 المدرسي

  

 السبورة -

يتعرف -

 على

نسب 

الدولة 

وظروف 

 نشأتها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 يتعرف

 على

 مظاهر



 ...هانئ األندلسي

  

 حضارتها

  

   

  

 20 :مذكرة تربوية رقم تاريخ : المادة

 

 

 

 

 

 



تمثل مسؤول للدين اإلسالمي كمقوم مرتبط بالهوية  :لكفاءة المرحلية
 واالنتماء

الدولة األغلبية  >دول المغرب المستقلة  :الموضوع
 متوسط2: المستوى <

التمييز بين أسباب الوحدة والتشتت في استقرار المنطقة  :الكفاءة القاعدية
 وأثرها على التقدم الحضاري

المضامين /المحتوى  اإلشكالية  مؤشر الكفاءة الوسائل المفاهيم 

بعد أن 

تكونت 

الدولة 

الرستمية 

بالمغرب 

األوسط ثم 

اإلدريسية 

بالمغرب 

األقصى 

ماذا حل 

بالمغرب 

األدنى في 

ظل 

الخالفة 

 .العباسية

تـنسب إلى مؤسسها إبراهيم بن األغلب  :نسب الدولة/1

في ( بسكرة وما جاورها)الذي كان أميرا على مدينة طبنة 

م800هـ الموافق 184عهد هارون الرشيد سنة . 

ثورة األمازيغ على  استغل إبراهيم بن األغلب :نشأتها/ 2

والي القيروان الجائر مطالبا الخليفة العباسي هارون الرشيد 

) بتوليته المغرب األدنى على أن يدفع لخزينة الدولة أربعين 
ألف دينار سنويا بشرط أن يجعل الوالية في ذريته ( 40

فوافق الرشيد على ذلك بهدف الوقوف في وجه الدولة 

ة في األندلساإلدريسية في المغرب واألموي . 

 :خصائص الدولة األغلبية /3

 . الحكومة األغلبية تابعة لبني العباس اسميا فقط

يلقب رئيس الحكومة باألمير، والقضاء مستقل عنه وغير 

 . مقيد بمذهب معين

تتكون الحكومة من أميرا ووزيران مفوضان باإلضافة إلى 

وزراء منهم صاحب الخراج وصاحب البريد وقائد الجيش 

 ومقدم األسطول

 : حضارة الدولة /4

ازدهرت الحضارة ازدهارا كبيرا فنشطت الحركة العلمية 

والتجارية والصناعية والفالحية ، كما عملت على نشر تعاليم 

اإلسالم واللغة العربية والثقافة اإلسالمية ، وقد كانت الحكومة 

األغلبية من أقوى الحكومات آنذاك لحفظها األمن وحسن 

الدولة والرعية ، كما سيطر األسطول األغلبي على  سياستها

  

الحركة -

 المذهبية

  

  

جامع 

 الزيتونة

المذهب 

المالكي 

والشافعي 

والحنفي 

 والحنبلي

  

  

  

 مفوضان

صاحب 

 الخراج

صاحب 

  

خريطة  -

للمغرب 

 اإلسالمي

  

  

خريطة 

دول 

المغرب 

 اإلسالمي

  

سلم  -
 زمني

- 
 نصوص

  

 جداول -

  

  

يتعرف على -

نسب الدولة 

وظروف 

 نشأتها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ستنتج أهم  -

 خصائصها

  

  

يتعرف على 



من ...حوض البحر المتوسط ففتحوا صقلية وسردينيا ومالطة

أسد بن الفرات: أشهر علمائها   ..... واإلمام سحنون 

 : أسباب سقوطها/5

م909-هـ 296سقطت على يد الفاطميين سنة   

 البريد

أسد بن 

 الفرات

  

  

  

  

  

  

  

  

الكتاب  -

 المدرسي

  

- 
 السبورة

 حضارتها

  

  

  

يحدد عوامل 

سقوطها على 

 يد الفاطميين

الدولة الفاطمية و الحمادية و الزيرية: ماذا تعرف عن كل من  - التطبيق . 

  

 22:مذكرة تربوية رقم تاريخ : المادة

 

 

 

 

 

 



الدولة الزيرية  >دول المغرب الموحدة  :الموضوع
 متوسط2: المستوى <

 تتبع تطور المغرب اإلسالمي من خالل منجزات حضارية :الكفاءة القاعدية

المضامين /المحتوى  اإلشكالية  مؤشر الكفاءة الوسائل المفاهيم 

بعد فتح 

الفاطميين 

 لمصر و

انتقال الخليفة 

 الفاطمي

 ...إليها

من حكم 

المغرب 

اإلسالمي في 

 تلك المرحلة

من التاريخ 

 اإلسالمي؟

تنتسب إلى مؤسسها بلكين  :نسب الدولة/ 1

 . بن زيري بن مناد الصنهاجي

عندما قرر المعز لدين هللا الفاطمي  :نشأتها/ 2

الرحيل إلى مصر وقع اختياره على بلكين بن زيري 

بن مناد ليكون حاكما للمغرب اإلسالمي باسم 

الفاطميين ، لكن سرعان ما أستقل بدولته وانفصل 

م972هـ الموافق 361عن الفاطميين سنة   . 

 :حضــــــارة الدولة /3

كان نظام الحكم ملكي وراثي بمساعدة والة أهم 

 –وهران  –تلمسان  –آشير  –المسيلة : والياتهم 
عرفت الزراعة في عهدهم ... طرابلس  –المهدية 

انتشارا واسعا كما اهتموا بالصناعة خاصة األسلحة 

واألدوات الحربية وبناء األساطيل البحرية وحصنوا 

رفاهية والرخاء المدن ، مما عاد على المجتمع بال

 .. .االقتصادي واالجتماعي

 : سقوطها/4

تضررت الدولة الزيرية على يد قبائل بني هالل 

القادمة من مصر بتحريض من الفاطميين هذا ما 

ساعد الموحدين على إنهاء الوجود الزيري سنة 

م1014هـ الموافق 405  

  

  

 المعز لدين هللا

 القاهرة

 آشير

 كتامة

  

 صنهاجة

  

  

  

هاللبني   

  

 الموحدين

خريطة  -

للمغرب 

 اإلسالمي

  

  

 سلم زمني -

 نصوص -

  

 جداول -

  

  

  

الكتاب  -

 المدرسي

  

 السبورة -

 يتعرف على -

نسب الدولة 

 وظروف نشأتها

 يتعرف -

 على

 مظاهر

 حضارتها

  

 يتتبع أسباب

 سقوطها

  

    

  

 23 :مذكرة تربوية رقم المادة : تاريخ



الدولة الحمادية  >دول المغرب الموحدة  :الموضوع
 متوسط2: المستوى <

 تتبع تطور المغرب اإلسالمي من خالل منجزات حضارية :الكفاءة القاعدية

المضامين /المحتوى  اإلشكالية  مؤشر الكفاءة الوسائل المفاهيم 

بعد فتح 

الفاطميين 

 لمصر

انتقال 

الخليفة 

 الفاطمي

 إليها

من حكم 

المغرب 

اإلسالمي 

في تلك 

 المرحلة

من التاريخ 

 اإلسالمي؟

تنتسب إلى مؤسسها حماد بن  :نسب الدولة/1

 . بلكين بن زيري بن مناد الصنهاجي

تعد ثالث إمارة بالجزائر تأسست سنة  :نشأتها/ 2

م حيث كان حماد بن بلكين واليا 1014هـ الموافق 405

على الشرق الجزائري وبدأ نجمه يبرز بعدما قضى على 

تمرد قبيلة زناتة ، مما دفعه إلى تأسيس القلعة عام 

م بجبال المعاضيد شرق المسيلة التي كانت بداية 1007

م1014لتـأسيس دولته سنة   . 

 :حضــــــارة الدولة /3

دة وزراء و والة كان نظام الحكم ملكي وراثي بمساع

وقادة الجيش ، اهتموا بالجانب االقتصادي أهم المدن 

وأولوا اهتمام بالجانب العمراني .. القلعة والناصرية 

تخرج من مدارسها عبد ..كالمساجد والمدن والقصور 

 المؤمن بن علي والمهندس اإليطالي ليوناردو دي فنشي
. .. 

سقطت سنة 1153م الموافق  : سقوطها/4

بسبب الزحف الهاللي والفتن الداخلية والحروب هـ 547

 .مع جيرانها

  

قلعة بني 

 حماد

  

  

 الناصرية

  

حماد بن 

 بلكين

  

 قبيلة زناتة

  

  

يوسف بن 

 تاشفين

ليوناردو 

 دي فنشي

  

خريطة  -

للمغرب 

 اإلسالمي

  

  

 سلم زمني -

 نصوص -

  

 صور -

  

  

  

الكتاب  -

 المدرسي

  

 السبورة -

  

 يتعرف على -

نسب الدولة 

وظروف 

 نشأتها

 يتعرف -

 على

 مظاهر

 حضارتها

  

 يتتبع أسباب

 سقوطها

  

    

  

 25:مذكرة تربوية رقم تاريخ : المادة



 ساعة01:الحجم الساعي (المغرب اإلسالمي ) 647م إلى 1269م :الوحدة

 تمثل مسؤول للدين اإلسالمي كمقوم مرتبط بالهوية واالنتماء :الكفاءة المرحلية

الدولة الموحدية  >دول المغرب الموحدة  :الموضوع
 متوسط2: المستوى <

 تتبع تطور المغرب اإلسالمي من خالل منجزات حضارية :الكفاءة القاعدية

المضامين /المحتوى  اإلشكالية  الوسائل المفاهيم 
مؤشر 

 الكفاءة

أخذت دولة 

المرابطين 

في الضعف 

والتقهقر 

بسبب 

عوامل عدة 

منها بروز 

حركة 

سياسية 

ودينية 

جديدة 

تزعمها 

محمد بن 

 تومرت

وعبد 

المؤمن بن 

على كيف 

؟كان ذلك  

 :تمهيد-

تعتبر الدولة الموحدية أول دولة وحدت المغرب العربي تحت 

 . حكم أبنائه وشملت األندلس وبعض جزر البحر المتوسط

 :تأسيسها - 1

يعتبر محمد بن تومرت الزعيم الروحي للدولة بينما عبد 

المؤمن بن على هو موطد أركان الدولة ومؤسسها الحقيقي 

الذي قضى على دولة المرابطين ودخل العاصمة مراكش 

هـ ثم المهدية واألندلس ، حيث استعاد 541 /م1146سنة 

 .المغاربة سيطرتهم على الحوض المتوسط

 : حضارتهم -2

الحكم ملكي وراثي في عائلة عبد المؤمن بن علي كان 

وأعلنت القبائل والئها للموحدين مثل بني مرين وبني زيان 

وبني حفص ،ازدهر اقتصاد الموحدين فقاموا بمسح 

األراضي وبناء السدود وتنشيط األسواق وتنظيمها،كما 

شهدت التجارة في عهدهم رواجا كبيرا مع األندلس أوروبا 

السودان ،وأولوا عناية كبيرة بالتعليم من  والمشرق وبالد

الفيلسوف بن طفيل ، ابن رشد ، الجغرافي : أشهر العلماء

 ...اإلدريسي والمؤرخ المراكشي

 :أسباب سقوطها -3

هـ نتيجة668م الموافق 1269سقطت سنة : 

هـ 609 /م1212األخطار الخارجية أهمها معركة العقاب  -

  

 الموحدية

حصن 

 العقاب

 ابن تومرت

  

عبد المؤمن 

 بن علي

توحيد 

المغرب 

 واألندلس

 األندلس

  

  

  

 الصليبين

  

  

خريطة  -

للمغرب 

 اإلسالمي

  

  

سلم  -
 زمني

 نصوص -

  

 جداول -

الكتاب  -

 المدرسي

  

 السبورة -

يتعرف  -

 على

الدولة 

 الموحدية

  

  

  

يتتبع 

ظروف 

 قيامها

 يتعرف -

 على

 مظاهر

 حضارتها

  

 يتتبع أسباب

 سقوطها



نالتي انهزموا فيه على يد الصليبي . 

واإلضطرابات الداخلية التي نتج عنها ظهور دويالت هي  -

الحفصية في تونس والزيانية بالجزائر والمرينية بالمغرب 

 .األقصى

اإلضطرابات 

 الداخلية

   

  

 24:مذكرة تربوية رقم تاريخ : المادة

 ساعة01:الحجم الساعي (المغرب اإلسالمي ) 647م إلى 1269م :الوحدة

تمثل مسؤول للدين اإلسالمي كمقوم مرتبط بالهوية  :الكفاءة المرحلية
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 .... االندلس فتح

 

ا – والبرتغال إسبانيا – األيبيرية الجزيرة لشبة اإلسالمي الفتح كان  حسب طبيعياا أمرا

 فبعد دعوتهم، ونشر حدودهم تأمين وهي فتوحاتهم أثناء المسلمون اتبعها التي الخطة

 معه ومن نصير بن موسى أرسى أن وبعد إفريقية، شمال إلى الفتح تيار وصل أن

 .األندلس فتح هي الطبيعية التالية الخطوة كانت اإلفريقي، الشمال في اإلسالم كلمة

 

 هـ897 عام إلى بها المسلمين حكم واستمر هـ92 عام من األندلس بالد اإلسالم دخل

 أن إلى وتخاذل ضعف أخرى وأحياناا المسلمين قوة أحياناا شهدت طويلة فترة وهي

 أو الفندال قبائل إلي نسبة االسم بهذا األندلس وتعرف البالد، بتلك اإلسالمي الحكم سقط

 .فأندلس أندوليسيا إلى ُحّرف األيام ومع بفانداليسيا البالد هذه فسميت الوندال

 

 ....الفتح فكرة

 

 نافع بن عقبة فكر فقد عفان، بن عثمان الراشد الخليفة أيام إلى األندلس فتح فكرة تعود

 زمن في كان للفتح الفعلي التنفيذ ولكن إسبانيا، إلى المضيق اجتياز في هـ63 سنة

 على قائده وبين بينه الفتح خطة نُوقِش ت أن بعد الملك، عبد بن الوليد األموي الخليفة

 .نصير بن موسى إفريقية شمال

 

 :نصير بن موسى

 

 يقال بقرية م،640= هـ19 سنة عنه هللا رضي الخطاب بن عمر خالفة في موسى ولد

 الصلة وثيق وسط في ونشأ -الجليل جبل في الشام أرض قرى من – متري كفر لها

 دار في اإلسالمي، الفكر وأعالم الفتح بقادة صلته فتوطدت والجندية، الحرب بأمور

 عالمات عليه فظهرت والورع، والصراحة الجرأة أبيه عن وأخذ بالشام، الخالفة

 األمويين الخلفاء أبناء مع نشأته وكانت أظفاره، نعومة منذ القيادة ومؤهالت الطموح

 .المستقبل طريق له مهدت التي العوامل من مروان بن وبشر الملك عبد بن كمروان

 

 مالك بن طريف ويدعى ضباطه أحد نصير بن موسى أرسل الفتح فكرة نقاش بعد

 استطالعية مهمة في الجنوبي إسبانيا ساحل إلى عسكرية قوة رأس على المعافري

 المناطق على وأغار بالوماس، جزيرة في طريف فنزل م710= هـ91 عام في وذلك

ا سبياا وأصاب المجاورة  وسائل بضعف الحملة هذه وأقنعته بالغنائم، محمالا  وعاد كثيرا

 عسكرية قوة م711= هـ92 عام في نصير بن موسى أرسل ذلك بعد اإلسباني، الدفاع

 .طنجة على نائبه زياد بن طارق بقيادة مقاتل آالف سبعة قوامها

 

 :زياد بن طارق

 

 من أيضا وهو نصير، بن لموسى أمازيغي مغربي مولى طارق أن المعروف من

 .الفهري نافع بن عقبة أيام منذ طارق والد أسلم وقد النفزاويين، أو الزناتيين البربر



 

 على الصفات هذه وتنطبق اللون، أشقر الهامة، ضخم القامة، طويل: طارق إن قيل وقد

 ".البربر عنصر

 

ا؛ والنقدية األدبية الروايات حسب زياد بن طارق كان وقد  في المقَِّري له أورد إذ شاعرا

 اليسع وابن المسهب في الحجاري عن نقالا  الشعرية األبيات بعض( الطيب نفح) كتابه

 :وهي المغرب، في

 

 اشتـرى قد منا هللا يكون أن عسى مقيرا بالمجاز سفينــــا ركبنا

 

 تيســــرا فيها الشيء اشتهينا ما إذا بجنة وأهال وأمواال نفوسا

 

 أجدرا كان الذي أدركنا نحن إذا نفوسنا سالت كيف نبالي ولسنا

 

 : الفتح عمليات

 

ا عسكرياا طارق كان ا، وقائداا ناجحا ا ممتازا  بقاع في لنشره متحمساا لإلسالم، مخلصا

 من ليتمكن السفن؛ من كبير عدد ببناء فقام للعبور؛ بالتجهز طارق بدأ لذا األرض؛

 تجاه فنزل المضيق زياد بن طارق عبر. وأوربا أفريقية بين الفاصل المضيق عبور

 حتى تقدم ثم الوقت، ذلك منذ اسمه حمل الذي الجبل على وسيطر الخضراء، الجزيرة

 ملك لذريق حشدها التي الضخمة بالحشود وعلم - إسبانيا غربي - خندة بحيرة بلغ

 والتقى جندي، آالف بخمسة فأمده نصير، بن موسى من النجدة فطلب األندلس،

 القضاء وتم المسلمين بانتصار المعركة وانتهت م711= هـ92 لكة وادي عند الجيشان

 .القوطي الجيش على

 

= هـ93 عام أوائل في وطليطلة قرطبة ففتح البالد في زياد بن طارق توغَّل ذلك بعد

عه مما المدن؛ من وغيرها والبيرة شذونه فتح ثم م،712  موسى إلى يكتب أن إلى شجَّ

 العبور على نصير بن موسى ذلك فشجع انتصارات، من حقق بما يخبره نصير بن

 وإشبيلية قرمونة مثل كثيرة مدناا ففتح م،712= هـ93 عام في األندلس إلى بنفسه

ا، ماردة ودخل  وقادش الجوف في وأربونا شرقاا برشلونة إلى فتوحاته وامتدت صلحا

 .الغربي الشمال في وجليقية الجنوب، في

 

 وما الفتح، خطة من إنجازه تم ما لتقويم طلبيرة مدينة في المسلمان القائدان اجتمع ثم

 أرغوان، إقليم في سرقسطة مدينة فتح في معاا واشتركا المستقبل، في فتحه سيتم

 وفتح سبتمانيا، والية فغزا وفرنسا، إسبانيا بين الفاصلة البرينييه جبال موسى واخترق

 اجتاز حين في ليون، مدينة إلى ووصل الرون نهر وادي غزا كما وناربون، قرقشونة

 .جليقية وغزا األبرو وادي طارق

 



ا زياد بن وطارق نصير بن موسى من كل األثناء هذه في وتلقى  بوقف الخليفة من أمرا

ا والعودة العسكرية العمليات  على الخليفة من خوفاا ذلك كان ربما – دمشق إلى فورا

 العزيز عبد ابنه مغادرته قبل األول وعين -البالد تلك في التوغل كثرة من المسلمين

ا  .عنه نيابة األندلس على حاكما

 

 المسلمين أن األندلس، لبالد المسلمين لفتح التاريخي العرض هذا خالل من يتضح

 ألفاا، الثالثين عددهم يتجاوز ولم األندلس بالد فتح أتموا

 

 لكنهم عدوهم، من بكثير أقل أعدادهم أن ويعرفون الفتح بهذا يقومون المسلمون وكان

 مهما تضحية لكل مستعدين وكانوا المتدفق، القوي باإليمان ذلك على يتفوقون كانوا

 .اإلسالم لنصرة عزت

 

ا إليها اإلشارة يجب التي المهمة األمور ومن  أو تنتهي ال اإلسالمي الفتح مهمة أن أيضا

 مهمة وهي إليه، والدعوة اإلسالم ببيان وذلك تبدأ؛ بعده بل الحربي، النصر عند تتوقف

 .وتصرفهم سلوكهم وفي الفاتحين لسان على الفتح بعد ما

 

 من أخرى وفترات القوة، من فترات اإلسالمي الحكم ظل في األندلس عاش وقد

 .الضعف

 

 الوالة عصر:  ثانيا

 

ى األندلس قصة تاريخ في جديد عهد يبدأ الفتح عهد انتهاء بعد  الذي الوالة، عصر يُسمَّ

ا وأربعين اثنين مدَّة ويستمرُّ  م714=هـ95 عام من يبدأ  عام ينتهي حيث عاما

 رجل يتوالَّه كان الفترة هذه في األندلس ُحكم أنَّ  يعني الوالة وعهد م،755=هـ138

 الوقت، ذلك في دمشق في الموجود األموي الخليفة وهو للمسلمين، العام الحاكم يتبع

 وعشرون اثنان األندلس حكم على فيه تعاقب قد أنه نرى الوالة عصر إلى نظرنا وإذا

 األندلس حكم فترات مجموع فيُصبح مرتين؛ منهم اثنان تولَّى والياا عشرون أو والياا،

ا؛ وأربعين اثنين خالل فترة وعشرين اثنتين  ثالث أو سنتين حكم والٍ  كل أن أي عاما

 .فقط سنوات

ا أثَّر قد للحكام المتتالي التغيير هذا أن شكَّ  وال  أن إالَّ  األندلس، بالد على سلبيًّا تأثيرا

ُره؛ ما له كان الواقع في التغيير هذا  الُوالة من كثيرٌ  األمر بادئ في هناك كان حيث يُب ِرّ

 من كثيرٌ  فيها كان مرحلة جاءت ثم فرنسا، بالد في جهادهم أثناء يُست ْشه دون الذين

 هنا وِمنْ  ذلك، إلى وما والمؤامرات واالنقالبات المكائد طريق عن يُغ يَّرون الُوالة

 رئيستين فترتين إلى الحكم وطريقة اإلدارة طريقة بحسب الوالة عهد نُق ِسّم أن نستطيع

ا؛ مختلفتين  لإلسالم وعظمة وفتوح جهاد فترة األولى الفترة كانت حيث تماما

 عام وحتى م714=هـ95 عام من الوالة عهد بداية من وتمتدُّ  والمسلمين،

ا وعشرين سبعة: أي م؛741=هـ123  عاما

ت ذلك، إلى وما ومكائد ومؤامرات ضعف فترة الثانية الفترة وكانت  عام من واستمرَّ

 .سنة عشرة خمس مدَّة أي م؛755=هـ138 عام وحتى م741=هـ123



 في وقعت ،( بواتييه) الشهداء بالط معركة وهي الفترة هذه معارك أهم نذكر أن يبقى

 اإلفرنج وقوات الغافقي الرحمن عبد بقيادة المسلمين قوات بين م 732 عام أكتوبر 10

 هذه وأ وقفت قائدهم، وقُتل المعركة هذه في المسلمون ُهزم(. مارتل تشارلز بقيادة

 فيها سائدة كديانة المسيحية وحفظت أوروبا قلب تجاه اإلسالمي الزحف الهزيمة

 

 (األمراء) األولى المرحلة – األندلس في األموية الدولة:  ثالثا

 

 أحفاد من( م 756-708) هشام بن معاوية بن الداخل الرحمن عبد الساللة أسس

 أقامها التي المذابح من الناجين القالئل وأحد الملك، عبد بن هشام األموي الخليفة

 عبد عمل. الحكم على استولى ثم األندلس إلى فر( م 750) لألمويين العباسيون

 قاموا الجديدة، الدولة دعائم تقوية و إرساء على الحكم حفيده ثم هشام ابنه ثم الرحمن

 عاشت. الشمال في النصرانية الممالك حاربوا و اإلسالمية األندلس أراضي بتوحيد

 حركتي ازدهار البالد وعرفت األوسط، الرحمن عبد عهد في األول مجدها الدولة

 ذلك أثناء األندلسيين عن ُعرف كما التمدن، من متقدمة حالة وبلغت والعلوم اآلداب

ا  مركزاا  األندلس دولة أصبحت. راقية وطبائع بثقافة تمتعهم العهد  في كبيراا  حضاريا

 .اإلسالمي العالم غرب

 (الداخل) معاوية بن عبدالرحمن

. قريش بصقر الملقب( 788 –)  الملك عبد بن هشام بن معاوية بن عبدالرحمن هو

 الخلفاء عاشر الملك عبد بن هشام الخليفة جده. 788 إلى 756 من قرطبة حكم

 وفي أب ال و له أم ال يتيما دمشق في ولد و شمس، عبد بن أمية لجده ينتسب األمويين،

 آمن بلد في االستقرار و العباسيين عذاب من للنجاة آلخر بلد من كثيرا تنقل صغره

 . بالمغرب سبتة بمدينة فاستقر عنهم بعيدا

 من سنوات خمس بعد المغرب في أخواله إلى الهرب من الداخل عبدالرحمن تمكن

 في األموية الدولة على القضاء من تمكنوا الذين العباسيين عيون عن والتخفي التجول

 وعالما، القلب، طيب فكان وحسنة جميلة بصفات يتصف الداخل وكان. المشرق

 هذه فكل النهضة سريع أخيرا و المشورة وكثير وحذرا، وحازما، وشجاعا، وشاعرا،

 كثيرة بألقاب عبدالرحمن لقب. األجيال عنه تحكي متميزا قائدا ليكون أهلته الصفات

 ولقب المنصور جعفر أبو العباسي الخليفة قبل من به لقب الذي قريش صقر فمنها

 .فيها دولة وبنى األندلس دخل ألنه بالداخل

 قرطبة، دخل بعدها من ثم العباسيين وقاتل األندلس اقتحم م755و هـ132 سنة في

 شارلمان وقتل هزيمة شر وهزمه الفهري يوسف قاتل م759 و هـ142 سنة وفي

 . السجن في الصميل شارلمان معاون ومات

 االزدهار ففي فتنها، على وقضى األندلس عمران في الداخل عبدالرحمن أثر لقد

 و الضخمة بالمباني وزينها قرطبة، عاصمتها في الرصافة بنى والعمراني الحضاري

 بنيانه أكمل الذي الكبير قرطبة جامع هو المباني أهم ومن الواسعة الجميلة الحدائق

 بعدما هـ،172 سنة هناك يزال ال وقبره قرطبة في عبدالرحمن توفى. بعده من ولده

 .الرخاء و االستقرار من سنة 34 حكم

 

 



 (الخالفة) الثانية المرحلة – األندلس في األموية الدولة: ثالثا

 

 كل تولى أجزاء إلى األمويين دولة فيها انقسمت مرحلة األمويين األمراء مرحلة تلت

 القيام على الشمال في النصرانية الممالك حينذاك الدولة حال شجع. مستقل حاكم منها

 مع(. االسترداد حركة بداية) االسالم حكم تحت دخلت التي األراضي استعادة ومحاولة

 .العسكرية وقوتها السياسية وحدتها البالد استعادت الثالث الرحمن عبد تولى

 الرحمن عبد اختار المشرق في العباسية الخالفة وضعف قوتها أوج الدولة بلوغ ومع

 حدودها ليؤمن مملكته أطراف على عسكرية حمالت بشن قام كما بالخالفة، يتلقب أن

 طريق عن واستطاع إفريقية شمال في الفاطميين واجه.  النصرانية الممالك ويضعف

 على قضى كما. دولته إلى موريتانيا وبالد( م 923: فاس) المغرب يضم أن أعوانه

ك م ابنه عهد في الثقافي أوجها البالد عرفت. األدارسة دولة  أن استطاع الذي الح 

 .أبيه سياسات يواصل

كم   وفاة بعد  تؤهله التي السن دون كان والذي( م 976-1013) هشام ابنه تولى الح 

. م 1002-978) المنصور الحاجب وصاية تحت األخير وضع. الحكم بأمور القيام

 مع السلطة أدعياء كثر االهلية، الحروب مرحلة األندلس دخلت م 1009 سنة بعد

-1027) المعتد هشام األمويين الخلفاء آخر سقط. السباق العلويين حمود بني دخول

 .الطوائف ملوك عهد بعدها األندس دخلت و(  م1031

 :الحين هذا في األندلس شخصيات أشهر من

 و األندلس، أمويي أمراء ثامن الثالث الرحمن عبد أو هللا لدين الناصر الرحمن عبد

 إليه آلت ما رأى لما بالخالفة تسمى المسلمين، وخليفة المؤمنين بأمير تسمى من أول

 واشتهرت لألندلس العصورالذهبية من عصره ويعتبر وهن، من العباسية الخالفة

 خمسين إلى حكمه وامتد والعلماء العلم بمنارة زمانه في الشهيرة وجامعتها قرطبة

ا   كان أباه ألن ظلما، أباه قتل قد المطرف عمه وكان منه، بعهد هللا عبد جده خلف. عاما

 من أباه لحق بما هللا عبد جده علم ولما بها ليظفر يزيحه أن فأراد العهد، لوالية المرشح

 جزاء كان رعايته، من كبيرا نصيبا ونال تربيته وتولى إليه، العهد والية جعل ظلم

 عبد بويع. إليه عزاه مما أخيه براءة من تأكد أن بعد هللا، عبد أبوه قتله فقد القتل، عمه

 الثالثة تجاوز قد يكن ولم هـ300 سنة هللا عبد جده وفاة بعد بالخالفة الرحمن

 بها، ولزهدهم له جده لحب أعمامه باإلمارة بايعه من أول فكان عمره، من والعشرين

 ونيران بالمخالفين مضطربة األندلس كانت فقد. أخطار من بها يحيط كان لما

 طويلة، حروب غمار وخاض النيران، تلك إخماد من الرحمن عبد تمّكن وقد المتغلبين،

 تلقّب. لسلطانه حكامها وأخضع األندلس دولة وجّدد الملك، له وصفا العصاة فأخضع

 بالخالفة أمية بني حق وبين فيهم وخطب الناس فجمع ، هـ316 سنة الخالفة بلقب

 بأمير وتسمى( هللا لدين الناصر) وتلقب فبايعوه العباس، بني من إليها أسبق وأنهم

 أنشأ. فقط باإلمارة لهم يخطب أسالفه وكان بعده، من اللقب هذا وجرى المؤمنين،

 من الرخام المدينة إلى حمل(. الزهراء قصر) فيها وبنى هـ325 سنة( الزهراء) مدينة

 أربعين الفرنجة ملك له وأهدى سارية، وثالثمائة آالف أربعة فيها وأقام الغرب، أقطار

 أعماله أهم من. رخام من سارية

 .األموية الدولة حكم إلى وأعادها األندلس واليات في وثورات الفتن على قضى •



 إلى وردهم والليونيين والنفاريين القشتاليين اإلسبان الجالدقة هزيمة من تمكن •

 .ثغورهم

 .األندلسية الحضارة رمز تعتبر التي الملكية المدينة الزهراء مدينة بنى •

 ،(1002 أغسطس 8 – 938) عامر أبي بن محمد

 المؤيد هشام خالفة في األندلس في العامرية الدولة أسس أندلسي، مسلم وفاتح سياسي

 إلى ”طّرش حصن“ الخضراء الجزيرة من جاء. المنصور الحاجب نفسه ولقب باهلل

 بذكائه واستطاع القصر من قريبا دكانا استأجر أن عهدة بداية وكان. للعلم طالبا قرطبة

 فلمع القصر رجال إلى والتهاني الرسائل يكتب وأن إليه الصقالبة الرجال يميل ان

ا  وجعلته إليها فقربته البشكنجية صبح عند وذكر اسمه  ثم هشام ولدها أعمال على قائما

 غزوات في لبالئه الحكم باهلل المستنصر عهد في الدولة وخزانة الشرطة رئاسة تولى

 بن الحكم بن هشام األمير أمالك على قائما ليكون انتدب. األقصى المغرب في الحكم

. األندلس في الحكم سدة إلى يصل أن وحنكته بذكائه واستطاع الناصر، الرحمن عبد

 في المتصرف ثم الدولة، حاجب عهده في وأصبح هشام، األمير على الوصاية فأخذ

 .المنصور بالملك نفسه ولقب شؤونها، كل

 ولشبونة وبطريوس ليون على استولى. حروب عدة وخاض. العامرية الدولة أقام

 عبد ابنه بعده الحكم وتولى هـ،392 توفي األندلس، وشمال الفرنجة بالد من وغيرها

 في األندلسيين ثورة بسبب. العامرية الدولة سقطت وفاته وبعد العامري محمد بن الملك

 ملوك عصر ويبدأ عامر، بني دولة لتسقط العامريين ضد األندلس وسائر قرطبة

 الطوائف

 األندلس في الطوائف ملوك:  رابعا

 عام بحدود بدأت األندلس في تاريخية فترة هي(  1092 – 1023)  الطوائف ملوك

 مما االندلس، في األموية الدولة سقوط جهور بن الحزم أبو الوزير أعلن لما هـ 422

 أهله من حاكمة أسرة وتأسيس منفصلة، دويلة ببناء األندلس أمراء من أمير بكل حدا

 .وذويه

 الطوائف ملوك ونشوء البربر ثورة بسبب الخالفة سقطت 1030 ،1020 العقدين في

 وطليطلة وبلنسية والمرية وأشبيلية غرناطة منهم دويلة، 22 إلى الدولة قسموا الذين

 بين المستمر التناحر أن إال الخالفة، ثراء الدويالت تلك ورثت وبينما. وسرقسطة

 ملوك أن إلى األمر ووصل الشمال، لمسيحيي فريسة منهم جعل البعض بعضها

 على به يستعينون وكانوا السادس، ألفونسو للملك الجزية يدفعون كانوا الطوائف

 .إخوانهم

 المتوكل مثل للنصارى، الجزية يدفع أن يقبل وال األوضاع هذه يرفض من هناك كان

 ابن الفقيه مثل باإلصالح ينادون ممن غيره و بطليوس، مملكة يحكم وكان األفطس بن

 نفسها، األندلس أبناء من وغيرهم الباجي، الوليد وأبو حيان، وابن عبدالبر، وابن حزم،

 دولة في دولة وعشرين اثنتين من المسلمين وتوحيد جمع المستحيل من كان ولكن

 .فقط بمجهودهم واحدة

 كان بل العلماء، شاكلة على وال األفطس بن المتوكل شاكلة على األمراء باقي يكن لم

 نتيجة وكانت بالنصارى، واالستعانة البعض بعضهم بين والتنافس الدنيا هو هدفهم كل

 .إشبيلية حصار هي الثانية النتيجة أما ُطل ْيِطل ة، سقوط هي التخاذل هذا



 حصار السادس ألفونسو محاولة فبعد اإلصالح في األمل يعطي شيء حدث ولكن

 فانسحب بالمرابطين، سيستعين ينسحب لم إن عباد بن هللا على المعتمد هدده إشبيلية

 إسالمية دولة أقاموا الموت، يهابون ال مجاهدون، أبطال هم والمرابطون. الفور على

 على المعتمد مثل المسلمين أمراء بعض اتفق. تحته وما العربي المغرب على تربّعت

 إلى يرسلوا أن غرناطة صاحب بلقين بن هللا وعبد األفطس، بن والمتوكل عباد بن هللا

ا هذا وكان النصارى، على للقضاء تأتي أن منها ويطلبوا المرابطين، دولة  من جزءا

 تاشفين بن يوسف إلى فأرسلوا لنصرتهم؛ المرابطين الستدعاء العام الشعبي التوجه

 ترجع لم لئن وهللا: قائال ألفونسو إلى عباد بن وأرسل النصارى ويحارب يأتي لكي

 تاشفين بن من الطوائف ملوك باقي حذره وعندما المرابطين من بمروحة لك ألروحنّ 

 .قشتالة لملك الخنازير رعي من خير مراكش في تاشفين البن الجمال رعي قال

 لنجدة( طارق جبل)و البحر فعبر تاشفين بن يوسف المرابطين زعيم تقدم ولقد

ا( الزالقة معركة) في وحقق األندلس، في المسلمين ا انتصارا  على ساحقاا كبيرا

 تبين ولقد. الزمن من أخرى فترة األندلس في اإلسالم عمر مدّ  أثره من كان النصارى،

 مراكز في للبقاء أهالا  ليسوا هؤالء الطوائف ملوك أن ذلك بعد تاشفين بن ليوسف

 االستيالء بوجوب كالغزالي العلماء من والفتاوى النداءات وجاءته األندلس، في السلطة

 الذين الطائفيين هؤالء وطرد وحدتها، إليها وأعاد األندلس على فاستولى األندلس، على

 بالمغرب( أغمات) مدينة وفي.عليه النصارى بعضهم ويفضل قدومه، يخشون كانوا

 !!يكفيه ما يجد ال ذليالا  أيامه بقية الطوائف ملوك أشهر( عباد ابن) عاش األقصى

 كما الموت، حتى عليهم شيء كل هللا فنغَّص الحقائق؛ هذه الطوائف ملوك نسي ولقد

 على الهجوم أصداء ويسمع يحتضر وهو( المرية) حاكم الطائفي صمادح ابن قال

 عن يوم ذات يبحثوا ال حتى الحياة، عن عصر كل في الطوائف ملوك فليبحث) قصره،

 ولن هللا ُسنَّة فتلك.. الموت حتى شيء كل عليهم هللا لينغص وحتى يجدوه، فال الموت

 (.تبديال هللا لسنة تجد

 

 األندلس في المرابطون:  خامسا

 

 غرب موريتانيا، المغرب، في حكمت بربرية ساللة: الملثمون اللمتونيون، المرابطون،

: فاس: المقر. م 1147 حتى و 1060-1056 أعوام مابين األندلس و الجزائر

 .م 1086 منذ مراكش م، 1056-1086

 أتباع إلى يرجع التسمية أصل أن كما البربرية لمتونة قبيلة إلى المرابطين أصل يرجع

 الدين لنشر جهادية حركة قاد الذي و ياسين بن هللا عبد أسسها التي اإلصالحية الحركة

 بنشر الحركة بدأت الجهادية، حمالتهم من حملة كل بعد الرباط يلزمون رجالها كان و

 و اإلسالم على غانا بالد حمل في أفلحوا و -موريتانيا من انطالقا- الجنوب في الدعوة

 ذلك منذ المسلمين من غانا ملوك وأضحى الغربية الصحراء مناطق باقي ثمة من

 في العباسي للخليفة تبعيتهم وأعلنوا المرابطين، دولة عن انفصلوا عندما حتى الوقت

 .مباشرة بغداد

 خلف الذي عمر بن أبوبكر بعده من وسار المعارك، إحدى في ياسين بن عبدهللا قتل

 ساعده ليكون تاشفين بن يوسف عمه ابن اختيار في موفقاا كان وقد عمر، بن يحيى

 تاشفين ابن انتقل ما وسرعان. السنغال رباط من انطلقت التي المبادئ تحقيق في القوي



 أجل من الجهاد هدف حول الملتفة الدولة عهد إلى الصحراوي العهد من بالدولة

 فاس مدينة على واالستيالء م 1062 عام مراكش لمدينة يوسف بناء كان وقد. اإلسالم

 ـ باألندلس الطوائف دول حكام أحد ـ عباد بن المعتمد لنصرة واستجاب بهذا، إيذاناا

. هناك المسلمين الطوائف ملوك على األسباني قشتالة ملك السادس ألفونسو خطر لدرء

 م 1086 الزالقة موقعة في ألفونسو على وانتصروا الجنوبية، أسبانيا فاكتسحوا

 عنه تكون مما واألندلسية، والزنجية المغربية العناصر مزج في الدولة هذه ونجحت

 إيطاليا نفوذ وشلوا الثالثة، العناصر هذه التقاء خالصة هو جديد حضاري أسلوب

 المشرق، في حدث مثلما المغرب في صليبية حرب قيام دون وحالوا البحري،

 .إفريقيا بغربي اإلسالم نشر في كبير بدور وأسهموا

 أمراء بين الصراعات حدثت المغرب، أرض إلى تاشفين بن يوسف عودة بعد

 ضج وهنا المحّررة، البالد وتقسيم الغنائم بسبب األندلس بالد في الموجودين المؤمنين

 أمرائهم، من إلنقاذهم جديد من تاشفين بن بيوسف يستنجدون وذهبوا األندلس علماء

 المسلمين بالد على يهجم كيف إذ األمر، هذ عن يتورع كان تاشفين بن يوسف لكن

 صاحب الغزالي حامد أبي من الشام بالد من الفتاوى هللا رحمه فتأتيه! يحاربهم؟ وكيف

 كل من و الكبير، المصري العالم الطرطوشي بكر أبي من و ،”الدين علوم إحياء“

 تأخر هو إن األندلس بالد في يحدث ما مسؤولية تحّمله أفريقيا شمال في المالكية علماء

 تحت المسلمين أمالك إلى يضمها أن منه وتطلب األبد، إلى ضياعها من وتحذّره عنها،

 .المرابطين دولة هي واحدة، وراية واحدة دولة

 نار استعرت.الطوائف ملوك على للقضاء األندلس إلى أخرى مرة تاشفين ابن عاد

 لدولة األندلس ممالك كل بضم وانتهت الطوائف وملوك المرابطين بين الحرب

 حلق في كالشوكة كان والذي هود، بن أحمد حكمها التي ”سرقسطة“ إال المرابطين

، زمناا قاومهم فقد النصارى،  البطولي، هود بني صمود أمام النصارى وتراجع طويالا

 يحترمونهم، المرابطين جعل مما النصارى قتال على فائقة مقدرة هود بنو وأظهر

ا كان الذي هود بن احمد واألمير يوسف األمير بين الودية العالقة وتوطدت ُّ  مخلصا

ا جهاده في ا هود بن أحمد ببقاء المرابطون ورضي أمته، على وحريصا  لهم، تابعاا حاكما

 والزعامات العناصر وتوارت المرابطين، لدولة تابعة والية األندلس أصبحت وبذلك

 .الطائفية العصبيات سلطان وانهار الهزيلة

 في النصارى أيدي على هزائم إلى تعرض( 1106-1143) يوسف بن علي عهد في

 المسلمون فيها ُهزم والتي م 1120= هـ 514 سنة في قاتندة موقعة في األندلس

 م 1129= هـ 523 سنة في القُليّعة موقعة كانت أيضا وبعدها ومثلها منكرة، هزيمة

ا المسلمون فيها ُمني والتي  في مملكته على الموحدون استولى ثم المنكرة بالهزيمة أيضا

 عام مراكش على استيالئهم بعد األمراء آخر على هؤالء قضى أن إلى.  إفريقية غرب

 .م 1147

 

 األندلس في الموحدين دولة:  سادسا

 

 إسالمية دولة الموحدية الدولة األندلس، تاريخ في السادسة المحطة هي الموحدين دولة

 في حكمت دولة أسسوا تومرت بن محمد حركة أتباع وهم الموحدون أسسها بالمغرب

 تأسست. م1269 – 1130 عام مابين األندلس إلى سلطانهم امتد و أفريقيا شمال



 أطاحت ما سرعان لكن الجزائر، من وزناتة المغرب من مصمودة قبيلة يد على الدولة

 هذه أتباع لكون ”الموحدين“ تسمية عليهم أطلق بالحكم، واستأثرت بمصمودة زناتة

 هللا أسماء ينكرون جعلهم مما قاطعا توحيدا هللا توحيد إلى يدعون كانوا المدرسة

 فكانوا شيء كمثله ليس سبحانه الحق هو و مادية لصفات أسماء باعتبارها الحسنى

 الذي علي بن المؤمن عبد وبعده تومرت بن محمد قاد.  هللا المفرد باسمه هللا يذكرون

 تنقية إلى يدعو وكان متشددة، دينية حركة أتباع الموحدين، أمراء صلبه من ينحدر

 تنمل قلعة من واتخذ المرابطين لمحاربة الدعوة تومرت بن أطلق. الشوائب من العقيدة

 الكومة قبيلة من وهوينحدر- المؤمن عبد خليفته استطاع. له مقرا -األطلس جبال على-

 حتى) إفريقية كامل على ثم من و المغرب في السلطة على يستحوذ أن -تلمسان من

 بأفريقية دولته إقامة في علي بن المؤمن عبد نجاح بعد و. األندلس و( وليبيا تونس

 توفي لكنه و عنها، القشتاليين هجمات صد و تقويتها على عمل و األندلس إلى اتجه

 إليها وبعث األندلس، في نفوذه ووّطد أبيه، سياسة فاستكمل مكانه يوسف ابنه ليتولى

 مثل إشبيلية، في المشروعات ”علي بن يوسف“ الخليفة أقام. إماراتها لتقوية بالجيوش

 المنصور ابنه أتمّ  ثم األعظم، إشبيلية جامع و الكبير، الوادي نهر على القنطرة بناء

 ارتفاعها ويبلغ ”لدا خيرا ال“ باسم وتعرف قائمة المئذنة هذه تزال وال الكبيرة، مئذنته

ا 96  إلى فرجع شنترين، أسوار عند بسهم أصيب االندلس في غزواته إحدى وفي. مترا

 .بها مات و مصاباا، مراكش

 يعقوب يوسف أبو ثم ذكره السابق يوسف يعقوب أبو عهد في أوجها الدولة بلغت

 كان و األندلس و بالمغرب النهوض على عمل و بالمنصور تلقب الذى و المنصور

ا  قائدا  للصلح نقضهم لكن و قشتالة ممكلة مع الصلح عقد استطاع ماهرا وسياسيا

 الثقافة وتشجيع الجديدة المدن من العديد بناء مع األرك موقعة في لقتالهم اضطره

 فيها انتصر والتي األرك معركة ذلك بعد وقعت(. طفيل ابن رشد، ابن) الفكرية والحياة

 من العديد على القضاء تم الناصر عهد في. النصرانيين الملوك على الموحدون

 و الثامن ألفونسو قشتالة ملك بين هدنة عقدت األرك موقعة بعد و إفريقية، في الثورات

 حين و النصارى أمراء محالفة و بالده تقوية في الهدنة استغل ألفونسو لكن و المسلمين

 الملك فاضطر مرسية من وأجزاء وبياسة جيان بالد على أغار مستعدا نفسه وجد

 لغزو االندلس إلى الذهاب إلى المنصور والده خلف الذي ”يعقوب بن محمد“ الناصر

 ”شلطبرة“ قلعة إلى اتجه منها و جيشه لتنظيم إشبلية إلى ذهب و البحر فعبر قشتالة

 ألفونسو الملك لكن و شهور 8 حصار بعد عليها استولى و قشتالة مملكة قالع إحدى

 كان و األندلس ضد الصليبية الحرب إعالن إلى بروما الثالث أنوسنت البابا دعا الثامن

 و رباح حصن على ليستولوا انطلقو مقاتل 100000 لألسبان اجتمع أن ذلك نتاج من

 العقاب حصن عند الجيشان التقى و مماثل جيش بجمع المسلمون قام و غيرها و األرك

 لم – العقاب حصن معركة في النصرانيين يد على قاسية هزيمة تلقوا الموحدين أن إال

 بسرعة تتهاوى الدولة بدأت م 1213 سنة بعد. -قائمة المعركة هذه بعد للمسلمين تقم

 في والجزائر الحفصيين أيدي في تونس و النصرانيين أيدي في األندلس سقوط مع

 في أحدهما فرعين م 1236-1224 سنوات بين حكم الزيانيين، الواد عبد بني أيدي

 فقدوا ثم المرينيين، لحمالت تعرضوا م 1244 منذ. األندلس في والثاني المغرب

 المرينيون عليهم قضى أن بعد م 1269 سنة أمرهم وانتهى المغرب على السيطرة

ا   .نهائيا



 

 غرناطة مملكة في األحمر بني دولة. 8 ه

 ( هـ897 -620)  

 ووقوع دولتهم، تمزق أن بعد األندلس في المسلمين ملك بقية هي غرناطة مملكة كانت

 من عربياا رجالا  األحمر بني دولة منشئ وكان الصليبيين، أيدي في الكبرى المدن أكثر

 يوسف، بن محمد ويدعى – المدينة خزرج إلى ينتسبون إنهم يقال – الدين نصر بني

 له اعترافاا بالشيخ لُقِّب ولذلك نادرة، وكفاية كريم خلق ذا المراس شديد رجالا  كان

ا النضير، فيبني بالزعامة  لم باألندلس بها يمرون المسلمون كان التي للظروف ونظرا

 ملوك كان وقد غرناطة، على المحافظة من أكثر في يطمحون األحمر بنو يكن

 على الحفاظ في ليساعدوهم المغرب في مرين بني من المساعدة يطلبون غرناطة

 [.93]ملكهم

 

 لم األحمر بني ملوك من عدد غرناطة عرش على توالى الخامس محمد موت وبعد

 الوقت وفي ولهو، ترف عيشة فعاشوا حيطتهم وال حذرهم وال أسالفهم قوة لهم تكن

 إسبانيا في تتجمع والقوة النشاط بدأ غرناطة، أوصال في يدب الضعف فيه أخذ الذي

 المملكتان واتحدت قشتالة ملكة إيزابيال من أراغون ملك فرديناند تزوج فقد المسيحية،

 .غرناطة ضد

 

 قوامه بجيش فخرج الجولة يحسم أن فرديناند أراد م1492= هـ897 سنة وفي

 مفاوضة من بداا آنذاك المدينة حاكم هللا عبد أبو يجد ولم المدينة، وحاصر 50.000

 جواده، وركب سالحه فلبس للعدو، بالتسليم يرض   لم موسى قائده ولكن الصليبين،

 حياة عن كريمة ميتة مفضالا  غرقاا، قتل حتى وطعناا ضرباا األعداء في وغاص

 [.94]ذليلة

 

 التسليم شروط

 :منها شرطاا، وستين سبعة التسليم شروط كانت

 

 وأموالهم وأهلهم أنفسهم على المسلمين تأمين -

 

 وعقارهم ودورهم أماكنهم في الناس وإبقاء -

 

 عليه كانت ما على شريعتهم وإقامة -

 

 كانت كما المساجد تبقى وأن -

 

 دينه ترك على أحد يُقه ر وال -

 

 وماله نفسه على آمناا النصارى بالد في المسلم يسير وأن -

 



 المسلمين أسرى سراح يطلق وأن -

 

 .شاءوا متى وأوالدهم بأموالهم أفريقية إلى الخروج في الحق لهم يكون وأن -

 

 ثلة في هللا عبد ووقف آخر، خيار أمامهم يكن ولم الشروط هذه على المسلمون وافق

 مفاتيح فسلم تقدم وإيزابيال فرديناند موكب مر فلما الريحان جبل بسفح فرسانه من

( الحرة عائشة)  أمه رأته فلما ضاع ومجداا ذهب ملكاا يودع بعيد من ووقف المدينة

 أبو هاجر ثم ،"الرجال مثل عليه تحافظ لم مضاعاا ملكاا النساء مثل ابكِ : "قالت يبكي؛

 [.95]المحسنين سؤال على وأبناؤه هو عاش حيث بفاس؛ ونزل المغرب إلى هللا عبد

 

 الموريسكيين وطرد التفتيش محاكم:  ثامنا

 هم بالقشتالية الموريسكوس أو والموريسكيون ، األندلس قصة من األخير المشهد هو

 14 في المؤّرخ الكاثوليك ملكي مرسوم بمقتضى تعميدهم تم الذين المسلمون اإلسبان

 مقاطعة) السفلى أرغون في كبيرا عددهم كان(. هـ 907 شعبان 6)1502 فبراير

 بقية في أقل أعدادهم كانت بينما غرناطة وفي بلنسية مملكة جنوب وفي( حاليا تيروال

 .الضرائب سجالت من بلغتنا التي المعلومات حسب وذلك قشتالة مملكة

 قام 1491 سنة نوفمبر من 25 لـ الموافق هـ 897 سنة محرم من 23 الجمعة يوم في

 غرناطة مملكة عرش عن فيها يتنازل اتفاقية بإمضاء نصر بني ملوك أخر هللا عبد أبو

 ما ولمسلمي لرعاياه االمتيازات بعض انتزاع حاول أنّه غير فيها حقوقه جميع وعن

 :االتفاقية هذه في جاء ما بين ومن. باألندلس يعرف كان

 حسب قضاتهم لمحاكمة المرش يخضع أن. وممتلكاتهم بدينهم يحتفظوا أن للُمُرشْ  أنّ “

 عباءة حال هو كما مرش لكونهم تشير عالمات ارتداء عليهم وليس قانونهم أحكام

. للمرش يدفعونه كانوا ما على تزيد المسيحيين للملكين ضرائب دفع عليهم ليس. اليهود

 مر بصبح مسيحي كل يحترم. البارود ذخائر ماعدا أسلحتهم بجميع يحتفظوا أن لهم

 بحب ويعاملهم المرش يحترم كان من إلى عامال يعينا لن الملكين أن. كمرتد يعامل وال

 تربيتهم في التصرف حق للمرش. ويعاقب الفور على يغير فإنه شيء في أخلّ  إن

 ”أبنائهم وتربية

 سلمية بأساليب أهلها تنصير في شرعا حتى غرناطة الكاثوليك ملكي استلم إن وما

 أول تاالبيرا دي هيرناندو القس إلى المسيحية العقيدة إلى الُمد ّجنين ِهداية وعهدوا

 وأخذ العربية فتعلم تفان بكل المهمة هذه على األخير هذا وانصبّ . غرناطة أساقفة

 القديس إي ”الفقيه شنتُ “ يدعونه المسلمون أمسى حتى لطف و لين بكل الناس يعظ

 يجبر مرسوم باستصدار الكاثوليك ملوك قام السنوات من عدد مضي بعد لكن و. الفقيه

 بعد التفتيش محاكم إنشاء تم و قسراا، الّرحيل أو التنّصر إّما على اليهود و المسلمين

ا  ذلك  .الحقا

. قرن من أكثر عمرت أزمة انتهت إسبانيا، من وإخراجهم تطبيقه وببداية طرد بقرار

 على اإلسالم حاضرة فقدنا ، الحضارة بنور كله العالم أمدت بعدما األندلس ضاعت

 .قرون ثمانية مدى

 :لكا وادي معركة

 



 

 هناك توجد كانت أيام ثمانية ودامت م،711 يوليو 19/هـ92 رمضان 28 األحد يوم

 تلك كل في دارت المعركة أن وبما. لكا أو لكة اسم المسلمون عليها أطلق صغيرة قرية

 عند شذونة معركة فهي متعددة؛ أسماء المؤرخون عليها أطلق فقد السهلية، المنطقة

 عند لكة وادي معركة أو بارباط وادي ومعركة آخرين، عند البحيرة ومعركة بعضهم،

 من كان فيها المسلمين انتصار أن هو يهمنا الذي فإن التسميات تعددت ومهما. غيرهم

 القوط مقاومة بين الفاصل الحد تعد إذ فتوحاتهم، في حققوها التي االنتصارات أهم

 الطريق وأصبح ضعيفة، بعدها المقاومة أصبحت وقد. اإلسالمية الفتوحات وتوسع

 ما الفرنجة، بالد إلى يتطلعون بدأوا بل فقط، األندلس في ليس المسلمين، أمام معبداا 

 .البرانس جبال وراء

 

 علي قادر اإلسالم هل األهمية، غاية في سؤال األذهان إلي يتبادر الفتح، هذا ومن

 !راقية؟ حياتية حياة إقامة

 

 فتحه تم الذي المكان نفس في بأنفسنا لنري أنت، تحكم ولن أنا أحكم لن

 

 ظالل في( 600) عام وفاس ،(هـ 350) عام قرطبة مدينتي عن قليالا  نتحدث دعنا

 .األندلس دولة في اإلسالمي الحكم

 

ك ةُ  ْعر  الّق ة م   :الز 

 

 

  بن يوسف بقيادة المرابطون -. م 1086

 .الزالقة معركة في السادس ألفونسو الملك بقيادة قشتالة مملكة على ينتصرون تاشفين

ك ةُ  ْعر  الّق ة م   العصور في اإليبيرية الجزيرة شبه شهدتها كبيرة معركة أول تعتبر الز 

 أمير فيها استطاع. اإلسالمي التاريخ في الكبرى المعارك أبرز وإحدى الوسطى،

 عباد بن المعتمد بقيادة أندلسي جيش يسانده المرابطين قائد تاشفين بن يوسف المسلمين

 قشتالة ملك السادس ألفونسو بقيادة قشتالي بجيش كبيرة هزيمة إلحاق إشبيلية صاحب

 الطوائف ملوك لخنوع أدت والتي األندلس، أحوال تردي بعد المعركة وقعت. وليون

 يد في طليطلة بسقوط الحالة هذه وانتهت له، الجزية ودفع السادس ألفونسو لسلطة

. الزالقة معركة من واحد عامٍ  قبل أي م، 1085 الموافق هـ 478 عام وجيشه ألفونسو

 بن يوسف لألمير ورسائل سفارات بإرسال وأمراؤهم األندلس أهل قام ذلك، إثر على

 بجيش البحر وعبر لهم فاستجاب والنصرة، الغوث منه وتطلب تستنجده تاشفين

 في المرابطين جيش مع األندلس جيش وتوحد األندلس، مسلمي لنصرة المرابطين

 ألفونسو إليه وسار الزالقة، سهل وصل حتى الجيش سار. تاشفين ابن يقوده كبير جيش

 كبيرة، معركة الجيشين بين ودارت أوروبا، أرجاء من احتشد كبير بجيش السادس

ا المسلمين بانتصار انتهت ا، انتصارا  .القشتالي الجيش وهزيمة عظيما

 

 



 :هـ 591 الثانية جمادى األرك معركة

 

 

 بأرض اإلسالمية الشمس في بصيٍص  آخر كانت الشهيرة م1195 األرك معركة لعل

 بشكل طردهم تم حتى أبداا، كبيرة معركة في المسلمون ينتصر لم فبعدها األندلس،

 .األندلس في ومظاهره اإلسالمي الدين معالم وإنهاء نهائي

 

 (بواتييه) الشهداء بالط معركة عن نبذة

 هـ 114 سنة

 

 .مقاتل آالف ثمانية ومعه الغافقي، عبدهللا بن عبدالرحمن: المسلمين جيش قائد

 .مقاتل ألف مائة حوالي ومعه مارتل، شارل: اإلفرنج قائد

 سنة مالك بن السمح إليها سبق فقد مرة، ألول البالد هذه في المسلمين توغُّل يكن لم

 الغافقي عبدالرحمن انسحب ثم السمح، فيها استشهد كبيرة معركة وحدثت هـ، 102

 بلغ حتى الكلبي سحيم بن عنبسة توغَّل هـ 107 سنة وفي المعركة، من الجيش ببقية

 مدينة إلى المسلمون وتقهقر عودته، أثناء في واستشهد عليها، واستولى ليون مدينة

 على فاستولى األقاليم، هذه فتح الغافقي عبدالرحمن تابع هـ،114 سنة وفي تربونة،

 بواتييه س ْهل في الجيشان والتقى اإلفرنج، ملك مارتل بشارل دوقُها استعان ثم أكيتانيا،

ت مناوشات بعد - رهيبة معركة ودارت تور، قرب  في النصر كان - أيام ثمانية استمرَّ

 غنائم على استولوا قد اإلفرنج إن: فقال صائح، فجأة صاح ثم المسلمين، لصالح بدايته

 فلما المسلمين، تُثِقل كيال المعركة مكان عن بعيدة عبدالرحمن أبقاها التي المسلمين،

 بأيدي تسقط أن الكثيرة غنائمهم على وخافوا اضطربوا الصوت، هذا الجنود سمع

 مكيدة، ألنها يثبتوا؛ أن فيهم صاح عبدالرحمن لكن منهم، لتخليصها وتنادوا اإلفرنج

 مكانه انكشف بل الغوغاء، وسط عبدالرحمن صوت وضاع الجيش أحوالُ  فاضطربت

 القتلى تاركاا الظالم جنح تحت الجيش انسحب ثم شهيداا، وسقط قاتلٍ  بسهم فُرمي

 اكتفى فقد عليهم، لإلجهاز مارتل شارل يتبعهم ولم أجلها، من اضطربوا التي والغنائم

ا كان ألنه لمكيدة؛ انسحابهم يكون أن خشي كما النصر، بهذا ِذرا  درجة إلى ومتأنياا ح 

 يُحاِول لم إذ اإلسالمي؛ التاريخ في الحاسمة المعارك من المعركة هذه وتُع د الُجْبن،

 جبال عند اإلسالمية الفتوحات وتوقَّفت بعد، فيما البُلدان هذه إلى التقدم بعدها المسلمون

 .البرانس

 

 طليطلة على االستيالء

 تقام بدأت موحدة، متماسكة الزمن من بضعا األندلس في اإلسالمية الدولة ظلت أن بعد

 مملكة"و" اراجون"و" قشتالة" ممالك مثل المحررة إسبانيا شمال في فرنجية ممالك

 مع صراع وبدأ( طليطلة" )توليدو" في النون ذي بني دولة قامت". الباسك"و" ليون

. المسيحيين إسبانيا ملوك مساعدة يطلبان الطرفان ولجأ. هود ابن" سرقسطة" ملك

 أو قالع أو مال على الحصول مقابل بعض، على المسلمين يساعدون هؤالء وكان

 وبعد. م1046 إلى 1043 من وسرقسطة طليطلة بين النزاع واستمر. مدن أو اراٍض 

 تحت وليون قشتالة مملكتي بوحدة انتهى- القشتالي البيت داخل صراعات فترة



 على الحصار فرض األمر، له استتب أن وبعد -"السادس الفونسو الملك" صولجان

 ابن المتوكل" إال المسلمين إخوانهم بمساعدة أحد يقم ولم. م1084 في" توليدو"

 من ماحقة ساحقة لهزيمة تعرض لكنه توليدو، لنجدة كبيرا جيشا أرسل الذي" األفطس

 تفلح ولم بالناس الجوع استبد أن إلى شهور، 9 الحصار واستمر. المسيحي الجيش

 كاملة، المدينة بتسلم سوى الفونسو يرض   لم. لتسوية الوصول في المسلمين محاوالت

 إلى حوله الذي الكبير المسجد إلى وتوجه م،1085 مايو 25 في ذلك تم وفعال

 وتم الفرنجية قشتالة لمملكة العاصمة وصارت. الشكر قداس فيه وصلى كاتدرائية

 وحرية فيها البقاء أو المدينة لمغادرة كاملة الحرية المسلمين منح وتم. عليها االستيالء

 أمالكهم في التصرف

 

  

 سقوطًغرناطة

ُتدافعًعنهًكالرجالفلتبكًكالنساءًملكااًلمًتستطعًأنً )  ) 

ًّالذلًوالصغارًيخرجًأبوًعبدًهللاًمحمدًبنًاألحمرًالصغيرً وفيًنكسةًكبيرةًوفيًظل 

اًفيًاتجاهًبلدةً آخرًملوكًالمسلمينًفيًغرناطةًمنًالقصرًالملكي،ًويسيرًبعيدا

أندرش،ًحتىًوصلًإلىًربوةًعاليةًُتطلًعلىًقصرًالحمراءًيتطلعًمنهاًإليه،ًوإلىً

يًقدًولَّى،ًوبحزنًوأسىًقدًتبدَّىًعليهًلمًيستطعًفيهًالصغيرًأنًذاكًالمجدًالذ

عائشةً:”يتمالكًنفسه،ًانطلقًيبكيًحتىًبللتًدموعهًلحيته،ًحتىًقالتًلهًأمهً

أجل؛ًفلتبكًكالنساءًُمْلكااًلمًتستطعًأنًتدافعًعنهًكالرجال”ًالحرة  . 

ً-ًمحمدًالصغيرالذيًوقفًعليهًأبوًعبدًهللاً–وإلىًهذهًاللحظةًماًزالًهذاًالتلً

موجودااًفيًإسبانيا،ًوماًزالًالناسًيذهبونًإليه،ًيتأمَّلونًموضعًهذاًالَمل كًالذيً

أضاعًُملكااًأسسهًاألجداد،ًوُيعرفً)هذاًالتل(ًبـًزفرةًالعربيًاألخيرة،ًوهوًبكاءًأبيً

 . عبدًهللاًمحمدًالصغيرًحينًتركًملكه

فكانتًغرناطةًأخرًمعاقلهاوبهذهًالخطوةًفقدًزالًحكمًالمسلمينًفيًاالندلسً  . 



 : الرجوعًلماضًٍعتيق

ُول يًاألَْلبَاب {ً]يوسف: ْبَرٌةًأل  ه ْمًع  111قالًتعالىً:ً}لََقْدًَكاَنًف يًَقَصص  ]. 

عندماًتمًفتحًاالندلسًبالتدريجًكانًيتمًتخيريهمًمنهمًمنًكانًيتعرفًالىًالدينً

الجزيةًومنًلمًيقبلًًاالسالميًويسلمًومنهمًمنًكانًيبقىًعلىًدينهًفكانًيدفع

كانًيذهبًالىًحيثًيريدًوالفقيرًتسقطًعنهًالجزيةًودخلًالعلمًمعًالمسلمونً

الىًاالندلسًوحدثًتطورااًفيًالطبًوالهندسةًوالفيزياءًوالكيمياءًوفنونًالبناءًالتيً

 . اشتهرتًبهاًاالندلس

 : بُذورًسقوطًغرناطة

قشتالةًوفرديناندًالثانيًملكًأراغونًبدأتًالخطوةًعندًاتحادًإيزابيالًاألولىًملكةً

وزواجهمًوتوحيدًمدنهمًبحكمًواحدًمشتركً،ًفقدًفهمواًانًفيًاالتحادًقوةً،ًأماً

المسلمونًفيًحينهاًفقدًملكتهمًالفرقةً،ًوالخوفًعلىًالملكًوالعرشً،ًوكلً

حاكمًيديرًشؤؤنًمدينتهً،والًيهتمًبتقديمًالعونًأليًمدينهًآخرىًمجاورةً،ولوً

حربً،اوًاالعتداءً،ًولوًكانواًيحملونًنفسًالدين،ًبلًاالسوءًمنًهذاًلجاواًتعرضتًلل

الىًاألتفاقًمعًاألفرنجًعلىًبعضهمً؛ًبحجةًأنهمًيحمونًممالكهمًالخاصةً،ًاالًأنً

 .المملكةًالمسيحيةًكانتًتلتهمًالجميعً،ًدونًرحمهًولكنًفرقًالترتيب

مالًصكوكً“ئسًلطلبًالمالًفبدأتًبقشتالةًوأرغونً،ًمعًاالستعانةًباسقفًالكنا

وتجنيدًالجيشًمقابلًاستردادًاألراضيًمنًالمسلمينً،ًوبعدهاًُفرضً”ًالغفرانً

م1084فيً”ًطليطلةًَ“الحصاُرًعلىً . 

الذيًأرسلً”ًالمتوكلًابنًاألفطس“ولمًيقمًأحدًبمساعدةًإخوانهمًالمسلمينًإالً

شًالمسيحي.ًجيشاًكبيراًلنجدتهاً،ًلكنهًتعرضًلهزيمةًساحقةًماحقةًمنًالجي

شهور،ًإلىًأنًاستبدًالجوعًبالناسًولمًتفلحًمحاوالت9ًًواستمرًالحصارً



المسلمينًفيًالوصولًلتسوية.ًلمًيرَضًالفونسوًسوىًبتسلمًالمدينةًكاملة،ً

م،ًوتوجهًإلىًالمسجدًالكبيرًالذيًحولهًإلىًكاتدرائية1085ًوفعالًتمًذلكًفيً

 .وصلىًفيهًقداسًالشكر

قشتالةًالفرنجيةًوتمًاالستيالءًعليها.ًوتمًمنحًالمسلمينًًوصارتًالعاصمةًلمملكة

 .الحريةًكاملةًلمغادرةًالمدينةًأوًالبقاءًفيهاًوحريةًالتصرفًفيًأمالكهم

وهكذاًحتىًبأنًعبدهللاًاالولًعندماًبنىًقصرًالحمراًفيًغرناطةًساعدهمًعلىً

أنًبعضًاالستيالءًعلىًإشبيليةًحتىًيحتفظًفيًاستقاللًوحكمًغرناطةً،ًوحتىً

األهاليًساندوهًعلىًذلكًوأتىًاليومًالذيًتمًالوصولًفيهًالىًغرناطهًتوقعً

االسقفًوملوكًالمسيجيةًبأنهمًسيدخلونهاًبحربًوكانوًالًيمكلونًالمالًلذلكًكانواً

يسترُجونًالكنيسةًإعطائَهمًالمالًالمطلوبًمعًاحتماليةًالرفضً،ًولمًيعلمواًحينهاً

قًمنًذهبإنًغرناطةًسُتقدمًلهمًعلىًطب  

 : تسليمًالمدينةًومحاكمًالتفتيش

وسلمًأبوًعبدهللاًالصغيرًغرناطةًبعدًصلحًعقدهًمعًفيرناندوًيقتضيًبتسليمً

غرناطةًوخروجًأبوًعبدهللاًالصغيرًمنًاألندلسًوذلكًفيًالثانيًمنًشهرًربيعًاألولً

م،ًولكنًسرعانًماًنقضًهذاًاألخيرًالعهد1492يناير2ًًهـًالموافق897ًًسنةً . 

بدأتًمحاكمًالتفتيشًفيًالتعذيبًوالقتلًوالنفي،ًوبدأتًهناًمعاناةًأهلًاألندلسًو

منًالمسلمينًومنًاليهودًفقدًكانتًمحاكمًالتفتيشًتجبرهمًعلىًالتنصيرًأوً

الموتًوقدًتمسكًأهلًاألندلسًباإلسالمًورفضواًاالندماجًمعًالمجتمعًالنصراني.ً

ألندلسيونًرغبةًفيًاالندماجًفيًوحسبًالروايةًالقشتاليةًالرسمية,ًلمًُيبدًا

المجتمعًالنصرانيًوبقواًفيًمعزلًعنه,ًيقومونًبشعائرهمًاإلسالميةًويدافعونً

عنهاًبكلًتفان.ًوحتىًالًيصطدمواًبمحاكمًالتفتيشًلجأواًإلىًممارسةًالتقيةً



كلًذلكًخفيةً…ًفأظهرواًالنصرانيةًوأخفواًاإلسالم,ًفكانواًيتوضؤون,ًيصلونًويصومون

الوشاةًوالمحققينعنًأعينً . 

ولكنًلمًتنتهيًمشكلةًالمسلمينًهناًبلًكانواًيجبرونًعلىًاألكلًفيً

شهررمضانًأمامًالعامةًويجبرونًعلىًشربًالخمرًوأكلًالخنزيرًوغيرهاًمنً

ممنوعاتًالدينًاإلسالميًليتمًالتصديقًبأنهًاليخفيًإسالمهًاوًصيامهًاوًصالتهً

لقرآنًولكنًماذاًاذاًتبينًللسلطاتًبأنًأيضابلًوصصلًالألمرًإلىًإخفاءًقصاصاتًا

شخصاًماًمسلماًفيًالسرًفقدًكانًيعذبًويقتلًبأبشعًالطرقًفكانًيحرقًحياً

 . فيًالنهايةًألنهًاختارًديناًله

 ويمكنناًتلخيصًعواملًسقوطًغرناطةًكالتالي

 االنحرافًعنًشرعًهللاًتعالىًومنهجهًاإلسالميًالصحيح (1

 اإلنغماسًفيًالملذات (2

لفرقةًوتركًالجهادً)ًَفرّ قًتسدا (3  ) 

 مواالةًأعداءًاألمةًمنًالصليبيين (4

 تقاعسًكثيرًمنًالعلماءًعنًدورهمًالدعويًوالجهاديًواإلصالحي (5

ا  وأخيرا

الغرضً،ًبعدًسردًتلكًالحقبةًالمهمةًمنًتاريخًالمسلمين،ًنستطيعًأنًنسطرًمنً

اًُبكاءًعلىًاللبنًالمسكوب،ًوالًيوماًمً-وتاريخًاألندلسًخاصةً-جديد:ًماًكانًالتاريخ

عيشاًفيًصفحاتًالماضي،ًإنماًكانًألخذًالدرسًوالعبرة،ًوكماًذكرناًفيًالبداية:ً

ه ْم176ً}َفاْقُصص ًالَقَصَصًلََعلَُّهْمًيََتَفكَُّروَن{ً]األعراف: [.ًوأيضا:ً}لََقْدًَكاَنًف يًَقَصص 

ُول يًاألَْلبَاب {ً]يوسف: ْبَرٌةًأل  111ع  ]. 



أنًيشغلناًاآلنًهوًأنًنقفًمعًتاريخًاألندلسًوقفةًنفهمًمنهاًأحداثًًوالذيًيجب

فلسطينًوالعراقًأحداثًالشيشانًوكوسوفاًوالبوسنةًوالهرسكًوكشمير،ًوغيرهاً

منًالبالد،ًوماًهوًدورًالشعوبًواألفرادًفيًقضيةًفلسطينًحتىًالًتصبحًأندلساً

 .أخرى

الحياة،ًومنًثمًيقومًعليهًًوالذيًيجبًأنًيشغلناًهوًأنًيعرفًكلًمناًدورهًفي

بأحسنًماًيكونًوأحسنًماًيجبًأنًيكونًالقيام،ًوإنًمعرفةًمثلًذلكًلتقبعًخلفً

كلًصفحةًمنًصفحاتًتاريخًاألندلس،ًوخلفًكلًصفحةًمنًصفحاتًالتاريخً

 .اإلسالميًبصفةًعامة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  "وآسعه ومعرفه كبيره سمعه مالهآ الي الصغيره الدول"

 الطولونية الدولة عهد فى مصر

 (هـ292 - هـ254)

 

 :المستقلة الدويالت ظاهرة

 الخلفاء سلطان على سلطانهم وغلبة العباسية الدولة عهد فى األتراك نفوذ زيادة أدى

 وألبنائه له مستقل وراثى حكم تأسيس على الوالة بعض تشجيع إلى العباسيين

, العباسية للخالفة بالوالء يدين كان الذاتى إستقالله ومع, بعده من أسرته وأفراد

 وقد, بعده من ألبنائه الحكم ويورث بالحكم التفويض على يحصل وبموافقتها ومنها

 الدولة" الدويالت هذه ومن المستقلة الدويالت ظاهرة بإسم الظاهرة هذه عرفت

 "الطولونية

 

 :طولون بن أحمد

 والده وكان, هـ220سنة العباسية الخالفة عاصمة بغداد فى" طولون بن أحمد" ولد

 والتدريب الدينى التعليم بين نشأته جمعت األتراك أبناء من وغيره, األتراك من

 .العسكرى

 

 :مصر إلى طولون ابن قدوم

 من وكان" المستعين" على نصروه الذين األتراك زعماء" المعتز" الخليفة كافأ

 الوالة عادة من وكان, مصر بإقطاع الخليفة كافأه حيث" باكباك" التركى القائد بينهم

, الخالفة عاصمة فى يبقوا أن له الخاضعة لألقاليم الخليفة يعينهم الذين الكبار،

 حكم فى عنهم ينيبون نفسه الوقت وفى والنفوذ، السيادة مناطق من بالقرب ليكونوا

 لهذه وفقًا عنه" باكباك" فأناب. وأقاربهم أتباعهم من فيهم يثقون من الواليات تلك

 رمضان 23 فى فوليها مصر، حكم فى" طولون بن أحمد" زوجته ابن العادة

 .هـ254

 توسيع على وعمل العباسى الحكم عن إستقاللها على عمل مصر والية تولى وعندما

َ   وكان" القطائع" هى له جديدة عاصمة وأنشأ ملكه ً  إستغالل وأحسن ماهراً  سياسيا

 .الفقراء وساعد العدل ونشر الدولة لصالح مصر ثروات

 أن من االسالمى الفتح بعد مصر تاريخ فى مرة ألول" طولون بن أحمد" وتمكن 

ً  مصر حكم يجعل ً  حكما  لمدة مصر وأوالدهم وأوالده أحمد حكم وقد أسرته فى وراثيا

ً  سنة 38  .تقريبا

 عدد زيادة على وعمل األسلحة بأحدث الجيش تزويد على" طولون بن أحمد" عمل

 عدده فى وبالغ والعرب السودانيين من أخرى عناصر ضم كما, الجيش فى األتراك

 .جندى ألف مائة الروايات بعض فى بلغ حيث

 حيث والطب والتجارة والصناعة بالزراعة وإهتم جديدة دنانير ضرب على عمل كما

 وخفض والمصارف الترع حفر كما, عصره فى عالية درجة  على الطب كان

 كثيراً  وأقام بالمجان المرضى لعالج بالعسكر( المستشفى) المارستان وأنشأ الضرائب

 .اإلسالم دخول على أحداً  يكره ولم المعمارية المنشآت من

 



 :الطولونية الدولة سقوط

 الطولونية الدولة حكم على توالى حيث, خمارويه بعد الطولونية الدولة ضعفت وقد

 أبا" أولهم كان سنوات عشر عن حكمهم يزد لم الطولونية األسرة أبناء من ثالثة

 والسياسة بالحكم الخبرة وقليل السن صغير كان الذى" خمارويه بن جيش العساكر

 يد على قتله تم والذى" هارون موسى أبو" أخاه بعد من الحكم وتولى الجنود فعزله

 ضعفت الذى" طولون بن أحمد" أخو" طولون بن شيبان" الحكم تولى, جنوده أحد

ً  فأرسل" باهلل المكتفى" العباسى الخليفة أغرى مما, عهده فى الطولونية الدولة  جيشا

 الفسطاط إلى متجها وتقدم مصر إلى فجاء" الكاتب سليمان بن محمد" بقيادة

 ولم, ودمرها م904 - هـ292 عام وأحرقها القطائع إلى أتجه ثم عليها وأستولى

 أخرى مرة العباسيين لحكم مصر وعادت", طولون بن أحمد" جامع سوى منها يبقى

 .هـ292 عام

 

 : اإلخشيدية الدولة قيام

 الدولة عن استقلت التي اإلسالمية الدول إحدى اإلخشيدية اإلخشيديةالدولة الدولة

 الملقّب طغج بن محمد إلى الدولة هذه نسبة ترجع, والشام مصر في العباسية

 مصر والية باهلل الراضي الخليفة فقلّده طولون، آل موالي من كان الذي باإلخشيد،

 لقب الخليفة منحه ولذا عليها؛( الفاطميين) العبيديين هجوم صّد   في نجاحه بعد

 .فرغانة ملوك على يطلق كان الذي اللقب وهو اإلخشيد،

 

 ث م   ومن وهزمه، والبحر البر في رائق ابن األمراء ألمير التصدي في أيًضا ونجح

 ابن عبث من الخليفة عن ودافع اإلسالمي، العالم في القوى أكبر من اإلخشيد أصبح

 عليه استولى ما على وأقره أبنائه، في وراثة مصر بوالية الخليفة له فاعترف رائق،

 .سلطانه في الحجاز ودخلت الشام، بالد من

 

 قنسرين، موقعة في وهزمه الشام، في الحمداني الدولة سيف ألطماع أيًضا وتصدى

 .سوريا شمالي عن بموجبه الحمدانيون له تنازل صلًحا، معه وعقد حلب، ودخل

 

 ميادين في مزدهًرا حضاريًّا نشاًطا اإلخشيدية الدولة عصر في مصر شهدت وقد

 في االقتصادية األحوال بانتعاش اإلخشيديون اهتم كما, والعلوم واآلداب الفنون

 .والتجارة والصناعة بالزراعة عنايتهم وأولوا مصر،

 

 : اإلخشيدية الدولة سقوط

 عمت م968 أبريل/  هـ357 سنة األولى جمادى في اإلخشيدي كافور وفاة بعد

 فأصابها االقتصادية، أحوالها وتدهورت مصر، أنحاء معظم واالضطرابات الفوضى

 بالد القرامطة وهاجم النيل، فيضان نقص عن الناجم الشديد والغالء والوباء القحط

 إعادة عن العباسية الخالفة فيه عجزت الذي الوقت في إليها، نفوذهم وامتد الشام

 المغرب، بالد في بالفاطميين المصريون اتصل ولذلك مصر، في نصابها إلى األمور

 فيها، تردوا التي السيئة األحوال من التخلص في رغبة مصر إلى للحضور ودعوهم

 [.15]اإلخشيدية الدولة وإسقاط فتحها على وساعدوهم



 : لصقلية االسالمي لحكم

 

 صقلية جزيرة فتح

 

 عشرة قوامها كبيرة عسكرية حملة في القيروان من هللا رحمه الفرات بن أسد خرج

 سفينة مائة من أكثر في بخيولهم فارس وسبعمائة المشاة، المجاهدين من آالف

 . المتوسط البحر على سوسة ميناء من خرجت وصغيرة، كبيرة

 

ك  متجًها( م827= هـ212) سنة األول ربيع 15 السبت يوم اإلسالمي األسطول تحر 

 في «مازر» بلدة إلى المسلمة األساطيل وصلت وبالفعل, صقلية جزيرة جنوبي إلى

 بن أسد ونفذ الثالثاء، يوم أي اإلبحار؛ من أيام ثالثة بعد الغربي الجزيرة طرف

ة وجد وهناك الجزيرة، شرقي إلى جنده رأس على الفرات  الثائر بقيادة رومية قو 

 فيمى وعرض الجزيرة، على حكمه الستعادة األغلب ابن مساعدة طلب الذي فيمي،

- المسلم القائد ولكن   صقلية، أهل ضد   القتال في معه االشتراك الفرات بن أسد على

 بالمشركين االستعانة يرفض -وحده وجل عز هللا على المتوكل شريعته، بأحكام العالم

يًا  .أحد يوم باليهود االستعانة رفض الذي وسلم، عليه هللا صلى بالنبي تأّس 

 

 والدب بلوط قلعة: مثل سيره؛ أثناء القالع من العديد على أسد واستول ى

 صقلية، حاكم إلى نسبة بالطه سهل عند المعركة أرض إلى وصل حتى والطواويس،

 الجيش أضعاف عشرة أي مقاتل؛ ألف مائة عدته جيش   في بالطه أقبل وعندها

ار، الصقلي الجيش مع والتحم للقتال اندفع ثم  المسلم،  من المسلمون واندفع الجر 

 وصهيل السيوف قعقعة صوت سوى منها ي سمع ال طاحنة معركة ودارت ورائه،

 الذي- الفرات بن أسد العجوز واألسد السماء، عنان يخترق الذي والتكبير الخيول،

 درعه على تجري كانت الدماء إن حتى الشجعان؛ األبطال قتال ي قاتل -السبعين جاوز

 أرض من بالطه وفر   هزيمة، شر   الصقلي الجيش هزموا حتى القتال شد ة من ورمحه

 إلى ففر   المسلمين لقاء من الخوف غلبه ثم ق ْصري ان ه، مدينة إلى وانسحب المعركة،

بنه بسبب دينه؛ بني يد على ق تل وهناك إيطاليا،  .المسلمين قتال عن وإحجامه ج 

 

 الفرات بن أسد إستشهاد

 

"  خلدون ابن تاريخ في و الجراح، إثر على مرضية راضية ربها إلى روحه فاضت

/  هـ213/  سنة(  كاستروجواني)  يانة قصر في المنية وافته الفرات ابن أن

 جانب إلى يانة قصر في دفن الفرات ابن أن المعتقد ومن ،/ م828/  سنة الموافق

 . جنوده من العديد

 

 صقلية فتح إعالن

 



 على أرغموهم حتى الروم، مجاهدة فى استبسلوا قائدهم استشهاد الجنود رأى وحين

 فتح أتم تعالى هللا بأن: المأمون الخليفة إلى إفريقيا والى هللا زيادة وكتب الهروب،

 .الفرات بن أسد القاضى يد على صقلية

 

 روما تحاصر صقلية

 

 وكانوا روما، لمحاصرة زحفوا الجنوبية إيطاليا في لألغالبة األمر استتباب عقب

 المغامرة من الغرض ولكن المسيحي، العالم عاصمة احتالل صعوبة يعرفون

 يداً  للمسلمين أن مفادها المسيحية والدول البابا إلى رسالة إيصال كان العسكرية

 .الحاجة دعت متى أوروبا قلب في الضرب على قادرة أوروبا جنوب في طولى

 

 العباس أبي زمن في 846 عام روما إلى صقلية من اإلسالمية الجيوش زحفت هكذا

 الفاتيكان من وأجزاءً  أحياءها ونهبت ودخلتها األغالبة، أمير األغلب، بن محمد

ً  الجنود انسحب ثم الثاني لويس اإلمبراطور قوات مع واشتبكت  محملين سريعا

 .الغربي للعالم وعسكرية سياسية رسالة أوصلوا أن بعد واألسرى بالغنائم

 

 أبو أحمد بن محمد األمير زمن في 870 عام أخرى مرة روما حصار األغالبة وكرر

 .الفضة من قطعة ألف 25 الثامن يوحنا البابا دفع عقب الحصار فك وتم الغرانيق،

 

 الفاطمية صقلية

 

 أسرة من وهم األغالبة، أيدي من صقلية انتزاع في الفاطميون نجح ،909 عام في

 .محمد النبي بنت فاطمة السيدة إلى نسبها يمتد اإلسماعيليين الشيعة من سياسية

 

 خالل أوروبا وسط األلب جبال ممرات بعض على السيطرة في الفاطميون ونجح

 حائط وشكلوا واأللمانية، اإليطالية الدويالت على بانتظام واإلغارة العاشر، القرن

 .األندلس على أو إيطاليا جنوب على الغربية القوى تدفق يمنع صد

 

 من وأجزاءً  أحياءها ونهبت ودخلتها 846 عام روما إلى اإلسالمية الجيوش زحفت

 الغربي للعالم سياسية رسالة إليصال الفاتيكان

 

 الكلبي، حسن يدعى أعوانه أهم من واحداً  صقلية على الفاطمي الخليفة ولى وقد

 على حافظ وإن الفاطميين، عن مستقل بشكل صقلية في كلب بني إمارة أسس الذي

 .والعباسيين األغالبة بين نفسها السياسية بالمعادلة الصورية الفاطمية المظلة

 

 في قوية عسكرية قاعدة بناء في تمثل حديث عسكري تكتيك إلى الفاطميون ولجأ

 لزحف استعداداً  التموينية والمواد العسكري العتاد شحن في وبدأوا الجنوبية التسيو

 .روما على مطول

 



 فقام األغالبة، غارات عن مختلف المرة هذه لروما الفاطمي الزحف أن الغرب وأدرك

 بنفسه، الجيوش وقاد واإليطالية الفرنسية الدويالت بحشد العاشر يوحنا البابا

 .المسيحي التحالف إلى البيزنطية اإلمبراطورية وانضمت

 

 بالقرب 915 يونيو في Battle of Garigliano غاريليانو معركة وقعت هكذا

 على المسيحي التحالف يد على الفاطميون وهزم التسيو، في غاريليانو نهر من

 عبر روما على اإلسالمي الزحف خطر من المسيحي العالم وتخلص روما، من مقربة

 .التسيو في الفاطمية القاعدة تصفية

 

 عام اإلسالمي حكمها وأسقطوا الفاطمية، الكلبية صقلية على النورمانديون وزحف

 واشتدت صقلية، أهل من مسلمون حكمها صغيرة إسالمية دويالت فقامت ،1061

 أنهى النورمانديين قائد األول روجر ولكن النورمانديين، ضد اإلسالمية المقاومة

 .1091 عام إيطاليا في اإلسالمي الحكم أشكال جميع

 

 :  الحمدانية الدولة

 

  هي الحمدانية الشيعيةالدولة الحمدانية الدولة

 في العباسية الدولة عن واستقلت وحلب، الموصل في قامت شيعية عربية دولة

 تغلب قبيلة من" حمدون بن حمدان" إلى الحمدانيون وينتسب. ضعفها عصور

 .الموصل مدينة بضواحي قامت التي األصل العربية

 

 الحسين انتصر عندما عنهم عفت ولكن العباسية، الدولة على الحمدانيون ثار بدايةً 

 كان وقد. المعتضد إلى به وجاء وأسره الخارجي الشاري هارون على حمدان بن

 بغداد؛ في األحوال بها ضاقت إذا الخالفة إليها تلجأ التي القوة يمثلون الحمدانيون

ا المتقي الخليفة إليهم لجأ فقد  وعجز العراق، على زحفت التي البريدي قوات من فارًّ

 ابن وقتلوا الخالفة، الحمدانيون فناصر لها، الصمود عن رائق ابن األمراء أمير

 المتقي الخليفة جعل مما عاصمته؛ إلى الخليفة وأعادوا البريديين، وطردوا رائق

 شهر في وذلك الدولة، سيف عليًّا أخاه ولق ب الدولة، ناصر   حمدان بن الحسن يلقّ ب

 .الموصل أمير الدولة ناصر بغداد في األمراء إمرة وتولى هـ،330 سنة شعبان

 

 وحنق األهلية، الحروب بسبب أمورها الضطراب ببغداد كثيًرا الحمدانيون يستقر لم

 خروج فرصة انتهاز إلى الخليفة دفع مما الضرائب؛ لزيادة الدولة ناصر على الخليفة

د التركي، القائد بتوزون فاستنجد الموصل، إلى الدولة ناصر  لدخول السبيل له ومه 

 أكثر بغداد في البقاء العرب من الحمدانيين زعماء يستطع ولم. هـ331 سنة بغداد

 حسنة الحمدانيين عالقة ظلت ذلك ومع. الموصل إلى العودة إلى واضطروا سنة، من

 .إمارتهم عن إزالتهم البويهيين محاولة من الرغم على بالخالفة

 



 جهاد وكان البيزنطيين، مع حروبه بكثرة الدولة سيف عهد امتاز حلب وفي

 ممن وكان. الدولة هذه ذكرى خلدت التي األعمال أبرز من الروم ضد الحمدانيين

 .الحمداني فراس وأبو المتنبي، الطيب أبو: الحمدانيين ذكر خلدوا

 

 الروم، أمام جبهته تقوية من ليتمّكن بالشام ملكه يوّسع أن الدولة سيف أراد وعندما

 اإلخشيد، فيها انتصر اإلخشيد، مع حرب إلى أدى الذي األمر دمشق، إلى بنفوذه امتد

 مقابل للحمدانيين سنوية جزية اإلخشيد بموجبه يدفع صلح إلى أخيًرا وتوصال

 الصورة، هذه على الصلح إبرام وراء من يرمي كان اإلخشيد ولعل. بدمشق احتفاظه

 مات وعندما. البيزنطيين محاربة مئونة يكفيه منيعًا حصنًا الحمدانية الدولة ي بقي أن

 بنود على الصلح وتم وهزمه، كافور له فتصدى الصلح، الدولة سيف نقض اإلخشيد

 .السنوية الجزية دفع عدا ما األول الصلح

 

 داخلية صراعات في ووقعت الدولة، سيف بعد التفكك في الحمدانية الدولة بدأت

 ثم(. الفاطميين) والعبيديين بالروم بعض على بعضهم يستعين أن إلى أدت أسرية

 جهة من البويهيّ  والنفوذ مصر، في المتعاظم العبيديّ  الضغط تحت أخيًرا سقطت

 .النهاية في العبيديون فورثها العراق،

 

 الرستمية الدولة

 

 حتى وبقيت م777 سنة(  الجزائر)  األوسط المغرب في وأسست قامت دولة هي

 زعيم رستم بن الرحمن عبد األول مؤسسها إلى الدولة هذه تنسب م، 909 سنة

 وعدالة, به المعمول الشورى بنظام الرستمية الدولة عن عرف اإلباضية، الخوارج

 المذاهب جميع احتضنت دولة أنها كما العمل، في وإخالصهم وصالحهم أئمتها

 جميعهم فكانوا المذاهب تلك بين عنصرية أو تفرقة وجود دون المعروفة اإلسالمية

 وبيوتهم مساجدهم لهم كان حيث الخوف، عن وبعيدا حرية بكل عباداتهم يمارسون

 لمواطنيها، توفيرها دولة أي على يجب التي الحقوق كل مع داخلها يعيشون التي

 خالفتها تولى التي دولته إدارة في نجح رستم بن الرحمن عبد أن القول يمكن وبذلك

 الرستمية للدولة حاكما بقي الذي رستم بن الرحمن عبد بن الوهاب عبد ابنه بعده من

 الدولة حكم الذي الوهاب عبد بن افلح ابنه بعده من ليتولى عاما العشرون يقارب ما

 كان األمراء من مجموعة الدولة حكم تولى ثم ومن عاما خمسين من ألكثر الرستمية

 .اليقظان أبي بن اليقظان أخرهم

 

 

 

 

 

 

 

 



 وانحطاطها وتطورها نشأتها العثمانية: الدولة

 

 العثمانية الدولة نشأة أوالً:

 

وأطوله سنة، 661 عاشت فقد عهداً؛ اإلسالمية الدول أطول العثمانية الدولة تعد

الت الوحيدة اإلسالمية الدولة وهي ثمانحدارها. وتكونها نشأتها مراحل في فترة ا

وأ أوروباوآسيا من شاسعة أجزاء على والهيمنة القسطنطينية، فتح من تمكنت ي

توا له. والممثلة اإلسالمي، العالم ئدةقا قرون لعدة وظلت واحد. وقت في فريقيا،

ح إلى الناشئة مؤسساتها واتجاه أوروبا، في تطورالنهضة عصر مع نشأتها فقت

وأخي العصورالحديثة. إلى الوسطى القرون من االنتقال زمن في االستعمار ركة

ً  ظلت فقد راً، األس والبحر المتوسط البحر هي هامة، بحار ثالثة على تقوم دوما

 من سلطاناً، وثالثون ستة فيها السلطة عرش على وقدتوالى األحمر. حروالب ود

 مرات. ثالث وبعضهم مرتين بعضهم تكرر واحدة، ساللة

 

 العثمانية الدولة تأسيس .1

 

نسجت ولذلك م؛12الهجري/ السابع القرن قبل تاريخي وجود للعثمانيين يبرز لم

 والظنون. واءاأله حسب مناألساطير الكثير وأوائلهم أصلهم حول 

 

األنا إلى آسيا وسط من التركية القبائل من كثير هجرة في المغولي الغزو تسبب

)م معركة في البيزنطيين على انتصارالسالجقة بعد هجراتهم وتعاظمت ضول،

 م.1071 عام الذكرت(

 

 هـ656 عام ولد الذي أرطغرل، بن عثمان مؤسسها إلى العثمانية الدولة وتُنسب

 الغز قبيلة من قايي، عشيرة إلى هو و م(.1326هـ)726 عام وتوفي م(،1258)

مو من مععشيرته قايي، عشيرة أمير شاه، سليمان جده هاجر التركية. )األغوز(

ال سالجقة دولة كنف في األناضول، في ليستقر الوسطى، آسيا في األصلي، طنه

إل ومنها أخالط، منطقة من بهم يتنقل وظل م(،1123) هـ618 عام حوالي روم،

حتى الفرات، إليحوض بهم انحدر ثم األناضول. في أماسية إلى ثم أرضروم، ى

الحدود داخل جعبر، قلعة في ودُفن النهر، عبور أثناء غرق ولكنه حلب. شرقي 

 اليوم. إلى هناك قبره واليزال السورية، 

 

أخر مرة شماالً  بها، فتحرك سبيمان؛ أرطغرلبن ابنه بعده العشيرة زعامة تولى

حرو في األول، كيقباد الدين عالء السلطانالسلجوقي، وشارك األناضول. إلى ى

الدينالسلجوق عالء السلطان فأقطعه حسناً؛ بالءً  رجاله هو وأبلى المغول ضد به

 أقطعه أنه ويقال م(.1133) هـ628 عام نقرةأ من القريبة طاغ قراجة منطقة ي



األناضول غربي في البيزنطيين، مع الحدود ودومانيج،على سوغود بلدتي كذلك

 الحدود(. )حارس لقب ومنحه .

 

عثمان، ولده بعده فتولى م(،1281) هـ680عام سوغود، بلدة في أرطغرل توفي

ً  عشيرته على سيداً   ع الهجومية الحمالتو الغارات يشن للمقاطعة.وأخذ وحاكما

ً  منهم ويكسب البيزنطيين، لى و الدولةالسلجوقية. لحساب ويضمها، وقرى قالعا

ع وإينونو، شهر إسكي جهات الثالث كيقباد الدين عالء السلجوقي السلطان منحه

 م.1289 ام

 

 م،1314 عام في األناضول، غرب في المعروفة بورصة، مدينة عثمان حاصر

 ا.فتحه من يتمكن لم ولكنه

 

وإين ودومانيج، سوغود، مناطق فشملت إمارته، أو عثمان نفوذ منطقة وتوسعت

حصا ويوند حصار، وكوبري حصار، حصار،وقويون وإن شهر، ويني كول، ه

 اإلمارة. لتلك مركزاً  شهر يني م،1300 عام في وجعل ر.

 

ط في كانت التي السلجوقية، الدولة علماء من كثير أرطغرل بن عثمان على وفد

 حمايته. تحت فدخلوا وأعيانها، عليهأمراؤها وأقبل االضمحالل، إلى يقهار

 

 عندما م(،1299) هـ699 عام إلى العثمانية الدولة نشأة الباحثين من كثير   يُرجع

 السلجوقية. الدولة الصغيرةعن بإمارته عثمان األمير استقل

 

سالطي آخر توفي عندما م(،1308) هـ708 عام إلى اآلخر البعض يرجعها بينما

العثمانية اإلمارة كانت حيث الثالث، الدينمسعود غياث السلطان الروم سالجقة ن

 ذلك. قبل السلجوقية للدولة تابعة 

 

يعد أنه إال وفاته، بعد إالّ  الخان أو بالسلطان يلقّب لم أرطغرل بن عثمان أنّ  ومع

 4800 من مملكته توسيع واستطاع عاماً،45 حكم وقد لألسرة. األول مؤسسال 

ألف16 إلى م(،1281) هـ681 عام أرطغرل، والده بعد اإلمارة توليه عند ،2كم

 . م(1326) هـ726 عام أورخان، لولده سلمها حين ،2كم 
 

أق في الواقعة بورصة، مدينة م(،1281 عام ولد )الذي عثمان بن أورخان اتخذ

ق فتحها له تيسر أن بعد لتحركاته، لملكه،وقاعدة عاصمة األناضول، غرب صى

ف م،وطاوشانلي1327 عام إزمير فتح ثم م(.1326) هـ726 عام والده، وفاة بيل

 المجاورة، السلجوقية اإلمارات على يفرض أن بذلك واستطاع م.1330 عام ي

 السلجوقي. العرش وريث بحكمه،وبأنه الفعلي االعتراف

 



استع حاول الذي البيزنطي، االمبراطور هزيمة من تمكنه شهرته، من زاد ومما

أورخان، السلطان بدأ وقد م(.1331) هـ732عام العثمانيين، من إزنيق مدينة ادة

عل البيزنطيين،وتحرص مع التعامل في بالحكمة، متسمة سياسة باتباع ذلك، بعد 

 والمضايق. المفتوحة ارالبح إلى الوصول محاولة مع باالعتداء، البدء عدم ى

 

ت عثماني أمير أول يعد الذي أورخان، السلطان حكم طيلة الفتوحات، توالت وقد

ً  كّون م(،1335هـ)736 عام وفي السلطان. بلقب سمى ً  منظماً، جيشا أح ومدربا

التيوصل العثمانية، الدولة إلى السلجوقية اإلمارات بعض وانضمت تدريب. سن

 من اآلسيوية الضفة وهي أسكودار، على استولت أن بعد البحر، إلى حدودها ت

فف البالد، من الشرقي الجانب في الدولة توسعت الوقتنفسه، وفي إستانبول. مدينة

 م(.1354) هـ756 عام أنقرة، مدينة تحت

 

جان خليل قره الوزير من وبإشارة أورخان، السلطان حكم فترة في الدولة، سنّت

ً  دارلي، يؤ القانون هذا وبمقتضى "اإلنكشارية"، شسميجي بتشكيل يقضي قانونا

ً  وتهذيبهم بتربيتهم، ويُعنى النصارى، أوالد بعض خذ بلغ إذا إسالمياً،حتى تهذيبا

أ عن الدفاع ليتولوا العاصمة؛ في العسكرية الثكنات إلى أُرسلوا التجنيد، سن وا

 دفاعاًمستميتاً. الدولة راضي

 

قاعدة أصبحت أورخان، السلطان عهد في ومالية، إدارية تنظيمات وضعت كما

األمي األراضي بإقطاع الخاص النظام مثل السنواتالتالية، في الدولة إليها تركن ،

 من الوزارة،وغيرها وتشكيل الحرب، في المشاركين على تقسيمها وكيفية رية،

 عليها. الدولة قواعد استقرت التي األنظمة،

 

 أرطغرل بن عثمان .1

 أو Sogud سوغود بلدة في م(1258) هـ656 عام أرطغرل بن عثمان الأمير ولد

  العثمانية. الدولة ومؤسس عثمان آل أسرة رأس وهو .Osmancik عثمانجق

 الدين علاء السلجوقي للسلطان مصاحبا   ولبث عشيرته. قيادة في والده خلف

 السلطان ُقتل فلما حصينة. وقلاع منيعة مدن فتح في ساعده وقد كيكوبات.

 حول يلتفون الناس هرع التتار، أيدي على السلجوقية الدولة وسقطت يالسلجوق

 قره مدينة فاتخذ م(،1299) هـ699 عام وذلك عليهم، حاكما   وبايعوه غازي، عثمان المير

 الناس بين حكم إمارته. عاصمة وجعلها شهير يني مدينة حصَّن ثم لدولته. مركزا   حصار

 وعلا صيته، ذاع حتى حقه. حق ذي كل يوأعط المظلوم، وأنصف والعدل، بالقسط

  .Edebali بالي أده الشيخ بنت تزوج بعدما سيما ولا شأنها.

 على متتالية انتصارات من حّققه ِلما مسعود، السلجوقي السلطان به ُأعجب

 إليه وأرسل شاه، بعثمان السلطان فخاطبه بينهم. وقعت التي الحروب في البيزنطيين



 البيزنطية والحصون القلاع فتح في جهاده واصل ولما .الملك وتاج أبيض علما  

 له فدبروا قتله، على فعزموا البيزنطيين على وطأته واشتدت الأخرى، تلو الواحدة

 فاحتاط بالأخبار، إليه أسر "،Mihal Kose" ميخال كوسه البيزنطي القائد أن غير مكيدة،

 مكيدتهم، أحبط مباغت بهجوم البيزنطية القوات وبادر الكافية، العدة واعد للأمر،

 توسعت تاما ، استقلالا   مستقلة العثمانية الدولة أصبحت أن وبعد عليهم. النصر وحقق

 عثمان الأمير يسعى الذي الأسمى، الهدف وكان البيزنطيين. مع القتال جبهات

 هدفا   هذا وظل العثمانية. للدولة عاصمة واتخاذها بورصا مدينة فتح هو لتحقيقه،

 ولده الموت، فراش على وهو أمر، فقد حياته؛ آخر حتى عثمان الأمير ليهإ يطمح

 ذلك، في أورخان نجح وقد فتحها. في والاستماتة عليها، الحصار بفرض أورخان

 إلى جثمانه وُنقل الأخيرة. بأنفاسه يجود وهو عثمان الأمير إلى الفتح أنباء وطارت

 قضى عاما ، سبعين عاش أن بعد ،م(1324) هـ726 عام في بها. ودفن بورصا مدينة

  السلطنة. عرش على عاما   27 منها

 له النفس. أبيّ  الأخلاق، كريم الهمة، عالي الرأي، سديد البأس، شديد ـ هللا رحمه ـ كان

 وفاطمة بك، وحامد بك، وجوبان بك، الدين وعلاء بك، أورخان هم: سبعة، الأولاد من

  بك. وملك بك، وبازارلي خاتون،

  عثمان بن غازي أورخان .2

 الإمارة عرش على والده خلف م(.1288) هـ680 عام عثمان بن أورخان السلطان ولد

  عاما . وثلاثون ستة وعمره

 جلس ومعارك. غزوات عدة في الجيش قيادة والده قلَّده متميزا . عسكريا   قائدا   كان

 القوانين لوضع ءأقويا أعوان على اعتمد م(.1324) هـ726 عام السلطنة كرسي على

 علاء كذلك، ومنهم، له. وزيرا   نصبه الذي الدين، علاء الأمير أخوه أبرزهم الأنظمة. وسن

 ووضعوا البلاد، أمور نظموا الذين جاندارلي، خليل وقره الدين، كمال الحاج ابن الدين

 مسكوك أول ُسك عهده في بعد. فيما الدولة عليها سارت التي والتشريعات القوانين

 يني من العثمانية الدولة عاصمة وُنقلت النظامي، الجيش أمور ونظمت ماني.عث

  عهده. في بورصا إلى شهير

 السلطان كان وساق، قدم على تجري للدولة التنظيمية الأمور كانت الذي الوقت وفي

 العثمانية، الدولة اتسعت حتى أخرى. إلى معركة ومن آخر، إلى فتح من ينتقل أورخان

 عشرون قوامه جرار، بجيش أورخان السلطان وزحف مرمرة. شواطىء إلى ووصلت

 سي قره وامتلك وأزنيق، إزميد منهم وانتزع رجالها فهزم اليونان، بلاد إلى مقاتل، ألف

  ذلك. بعد عليهما واستولى وإيدوس سمندرة حاصر ثم وبرغمه،

 قلعة، جنق طريق عن أوروبا بلدان بفتح سليمان الأمير ابنه أورخان السلطان وكل وقد

 عام في بقليل ذلك بعد توفي أنه غير لها. المجاورة والمناطق كليبولي على فاستولى

 أصابه شديدا ، حزنا   والده عليه فحزن جواده. ظهر عن سقط أن بعد م(1360) هـ761

 مدينة في بناه الذي الجامع بجانب ودفن بشهرين. إثره على فتوفي الموت؛ بمرض

  بورصا.



 المدن وفتح الرعية، شؤون خلالها، نظم، عاما ، وثلاثين خمسة حكمه فترة دامت

 الناس أحوال بتنظيم يهتم حاذقا   محنكا   ذكيا   الفتية.كان دولته إلى وضمها والقلاع،

 بك، ومراد أبيه، حياة في توفي وقد باشا سليمان هم: أولاد، سبهة خلف والبلاد.

  بك. وقاسم بك، لطانوس بك، وخليل سلطان، وفاطمة بك، وإبراهيم

  غازي أورخان ابن الأول مراد .3

 هـ761 عام والده، وفاة عقب السلطنة كرسي على جلس م(.1325) هـ726 عام ولد

 أي خداونكار، بـ العثمانيون المؤرخون لقبه عاما . وثلاثين أربعة عمره وكان م(،1360)

  الأمير. أو الحاكم

 الفتوحات لمواصلة أوروبا إلى انتقل ثم ه.أنقر  مدينة على بالاستيلاء جهاده بدأ

 الدولة حوزة إلى وضمها البقاع، من كثير فتح في ونجح أوروبا، قارة في العثمانية

 البلقان. جبال حتى بلغاريا وبلاد وفليبة، أدرنه، فتح عهده في تحقق حيث العثمانية.

 في الرعب راتالانتصا هذه بثت وقد أدرنة. إلى العثمانية الدولة عاصمة فانتقلت

 من مقاتل ألف ستين البابا، من بتشجيع جمعوا، أن فتئوا ما الذين الأوربيين، قلوب

 أن غير أدرنة. الجديدة العثمانية العاصمة إلى وزحفوا والشيك، والمجريين الصربيين

 آلاف عشرة رأس على مباغت، بهجوم فاجأهم Ilbeg إلبك حاجي العثماني القائد

 على صليبية حملة أول هذه وتعد عليهم. وقضى السيف فيهم فأعمل مقاتل،

  التاريخ. في العثمانيين

 جميعا . فيها وانتصر والأناضول، الروملي في عسكرية موقعة 37 مراد السلطان قاد

 في الدولة ورجال الحكام من معاصريه جميع فاق مقداما . الجأش، رابط جسورا ، كان

 المذهلة التطورات أعظم لها وحقق العثمانية، الدولة مصالح تأمين في نجح العالم.

  محبتهم. نال ربما بل الروم، احترام نال كله. تاريخها في

 أن بعد م(1388) هـ792 أو هـ791 عام وتوفي سنة، وستين خمسا   مراد السلطان عاش

  الحكم. سدة في سنة ثلاثين من أكثر قضى

 خان مراد ابن بايزيد .4

 كوسوفا، في والده وفاة بعد السلطنة عرش على وجلس ، م(1360) هـ761 عام ولد

 بمدينة والده قصر في تربى عاما . وعشرون تسعة العمر من وله م(،1360) هـ792 عام

ى بورصا،  المبادرة بسرعة يمتاز كان عصره. علماء يد على التعليم من جيدا   حظا   وتلقَّ

 مدينة على واليا   وعمل السريع. وتحركه لخفته نظرا   بالبرق، لقب وقد والذكاء.

  كوتاهيا.

 على فاستولى الصرب، إلى به زحف كثيفا   جيشا   جهز السلطنة، عرش على جلس ولما

 ملك أن غير سكوب. مدينة على الاستيلاء على مصمما   وكان وودين، أزبورنا مدينة

 أن بايزيد السلطان على عرض ذلك، من الفزع تملكه حين لازار بن ستيفن الصرب،

 العساكر. من وعدد سنويا ، كبيرة جزية بدفع له وتعهد وتوددا ، منه تقربا   أخته يزوجه

 المتبقية التركية الإمارات أن رأى لما البرق، بسرعة الأناضول، إلى أوروبا من وانتقل

 الأراضي إلى وقسطموني وقيصري، وسيواس، توقات، فضم الانهيار، وشك على فيها



 كان القسطنطينية، يحاصر جيشه من قسم فيه نكا الذي الوقت وفي العثمانية.

  البلقان. في يتقدم الآخر القسم

 العثمانية، للدولة الجزية دفع على وأجبرهم الأوربيين الأمراء من كثيرا   أخضع

 الجديدة الصليبية الحملة على وانتصر كبيرا . توسعا   عهده في الدولة وتوسعت

 وحاصر م(.1396) هـ798 امع نيكبولي معركة في شخص ألف 150 وقوامها

 الانتصارات من جملة وبعد فتحها. من يتمكن لم أنه إلا مرات، عدة القسطنطينية

 من رسول إليه وفد إذ بورصا، في بوقته يستمتع بايزيد السلطان كان وبينما الباهرة،

 إلى بهم وتقدم جيوشه جمع أن إلا السلطان من يكن فلم الحرب، عليه يعلن تيمورلنك

 يوليه 20) هـ803 عام الحجة ذي 19 في الجيشان وتقابل أنقره. سهل في القتال ساحة

 وبعض أولاده من وعدة بايزيد، السلطان ووقع العثمانية القوات وُهزمت م(.1402

 أشهر بثمانية المعركة تلك بعد بايزيد السلطان وتوفي تيمورلنك. يد في أسرى قواده،

  بها. فدفن رصابو إلى جثمانه فنقل م(.1403 مارس 8)

 جلبي، وموسى وسليمان، وأرطغرل، جلبي، محمد هم: عشر، أحد الأولاد من له كان

 وباشا خاتون، وفاطمة خاتون، وهندو جلبي، وعيسى جلبي، ومصطفى جلبي، وقاسم

  اسمها. يعرف لم وأخرى مَلك،

  الأول بايزيد ابن جلبي محمد .5

 خاض أشده بلغ ولما م(.1387) هـ781 عام في الأول بايزيد بن جلبي محمد ولد

  والده. إشراف تحت الوغى ميادين

 محمد والشيخ بايزيد، الشيخ مثل عصره، علماء بعض على ودرس بورصا، في تربى

 واليا ، آماسيا إلى والده أرسله والمعارف العلوم من مقبولا   قسطا   نال ولما الجزري.

  والإدارة. الحكم شؤون على التدرب بغية

 القوات فيها انهزمت ولما تيمورلنك. مع جرت التي أنقره معركة في الدهو رافق

 النزع وقع ثم آماسيا، إلى يفر أن استطاع تيمورلنك، أسر في والده ووقع العثمانية

 إحدى النزاع هذا استمر وقد الحكم. على الصراع في والده، وفاة بعد إخوته وبين بينه

 الإمارات وحارب جهة، من السلطنة شعر  من التمكن خلالها حاول سنة، عشرة

 في تدخل الذي المجر، ملك لمقاومة قواته بعض وأرسل ثانية، جهة من المجاروة

 بعض على القضاء استطاع وقد ثالثة. جهة من اليوم( المجر من )جزء الأفلاق شؤون

 منتصرا   بالسلطة الانفراد في أخيرا   ونجح الأناضول. في نشبت التي التمرد حركات

 إخوته. ىعل

 في ونجح تيمورلنك. هجوم بسبب العثمانية البلاد أوضاع من فسد ما إصلاح حاول

 وعقد تيمورلنك. احتلها أن سبق والتي والده، تركها التي الأراضي، معظم استعادة

 على الجزية وضرب إزمير، مدينة وفتح الصرب، بلاد وأخضع الإفرنح. ملوك مع الصلح

 وهو العثمانية. الدولة تاريخ في مرة لأول البندقية إمارة ربوحا )المجر(، الأفلاق بلاد

 للدولة. البحرية العساكر شكل من أول



 إليه بالعودة آماسيا على واليا   كان الذي مراد لابنه فأرسل الحادة، بالدوسنتاريا أصيب

 مدة يلبث ولم قريب. أجله أن يشعر كان فقد الحكم، مقاليد استلام بغية سريعا ،

 لا حتى الجند، عن موته الدولة رجال وأخفى م(.1421) هـ824 عام توفي حتى طويلة

 النبأ، ُأذيع مراد، ابنه ووصول يوما   أربعين مرور وبعد صفوفهم. في التمرد يحدث

 وثلاثون اثنان العمر من له وكان الأخضر. الجامع بجوار ودفن بورصا، إلى جثمانه فنقل

  عاما .

 رجال إلى ويميل الجامعة، بناءالمساجد يحب وكان جيدا . يا  وإدار  محنكا   سياسيا   كان

 من إخراجها في نجاحه بسبب العثمانية للدولة الثاني المؤسس ويعد والمشايخ. العلم

 وأحمد، ومصطفى، مراد، هم: عشر، أحد الأولاد من له لها. تعرضت التي المحنة

 أخريان. واثنتان وحفصة، وعائشة، وخديجة، وسلجوق، وقاسم، ويوسف،

  جلبي محمد ابن الثاني خان مراد .6

 عام السلطنة كرسي على جلس م(.1403) هـ806 عام جلبي محمد ابن خان مراد ولد

 وتوقعوا الأعداء، عليه تكالب وقد عاما . عشر ثمانية آنذاك عمره وكان م(،1421) هـ824

 فعلى ظنونهم، خيبَّ  ولكنه سنه. لصغر نظرا   وجههم، في الصمود على مقدرته عدم

 العسكرية، والكفاية بالنشاط، يمتاز كان أنه إلاّ  الشباب؛ ريعان في كونه من الرغم

 الخلقية. والاستقامة

 منتشة، وأمير اليونان، وملك المجر، ملك من كلا   يخبر أرسل العرش على جلوسه وبعد

 خمس يهادنه أن الأخير إليه وطلب وسيسموند، الكرماني أمير فهنأه والكرماني.

 أن والده، مع وأبرمها سبق التي المعاهدة إتمام القسطنطينية ملك طلب ثم سنوات.

 فإنه أبى إذا أما بالمعاهدة. للوفاء وضمانا   الرهن سبيل على أخويه إليه يرسل

 ويدعمه ويؤيده سلانيك، في إليه اللاجئ بايزيد السلطان بن مصطفى سراح سيطلق

 ولم الجواب، له السلطان فأغلظ الأفرنج؛ دول من والمدد العون له ويطلب أخيه، ضد

 سبيل وأطلق غيظا ، استشاط الجواب سمع أن ولما تهديدا . ولا وعيدا   له يخش

 مقاتل. ألف ثلاثون قوامها بقوة مراد السلطان قابلها حربية. بقوة ومده مصطفى،

 فىمصط بمقتل الطرفين بين الأزمة وانتهت المعارك، من العديد نشوب واستمر

  قواته. هزيمة بعد الأفلاق، إلى فراره أثناء أعوانه بعض يد على جلبي

 أنه غير وحاصرها. م،1421 عام في القسطنطينية إلى الثاني مراد السلطان زحف ثم

 العديد وفتح الصغرى. آسيا إلى عنها فتحول أسوارها. منعة بسبب فتحها يستطع لم

 عددا   وشن والأفلاق، الصرب أهل مع لحالص عقد حيث أوروبا إلى وانتقل المدن. من

 عساكره، وانكسرت فتحها، عليه تعسر أنه إلاّ  والبلغار، ألبانيا بلاد على الغارات من

 العمر من البالغ محمد لولده الحكم عن تنازل ثم عاما . عشرين لمدة معهم هدنة فعقد

  عاما . عشر أربعة

 الأفلاق من قوم وانطلق وعودهم، لفواأخ لولده بتنازله علموا فلما الأعداء ملوك أما

 ولما ومدن. قلاع جملة على واستولوا العثمانية، المراكب من مركبا   24 فأحرقوا

 من البلاد لإنقاذ مراد، السلطان استدعاء في الدولة أركان أسرع أمرهم، استفحل

 ل،مقات ألف بأربعين المجر ملك لقتال وسار طلبهم، فلبى الأعداء، أيدي في الوقوع



 أن غير متعبدا . مانيسا إلى مراد السلطان رجع الأحوال هدأت ولما عليهم. فقضى

 الأمير بولده مستخفة المدينة، في الشغب بإحداث قامت المرة هذه في الإنكشارية

 مع توجه ثم الإنكشارية، جماح وكبح مانيسا، إلى ولده أرسل حضر فلما الثاني. محمد

  فأخضعها. وألبانيا، رهالمو بلاد إلى مقاتل ألف ستين

 حكمه دام عاما . وأربعين ثمانية عاش أن بعد م(.1451 شباط 3) هـ 855 عام توفي

 ولا وأهله. العلم يحب متدينا ، سلطانا   كان أشهر. وثمانية سنة وعشرين تسعا   للبلاد

 ورعاية بالعدل، حكمه فترة اتسمت وقد الشعر. يقرض وكان الذكر. مجالس عن ينقطع

 بالحكم أوصى وقد العلم. ومدارس الجامعة المساجد من كثيرا   بنى والمساكين. اءالفقر 

 وحسن، وأورخان، الدين، وعلاء أحمد، هم: عشر، اثنا الأولاد من له وكان محمد. لابنه

  أسماؤهن. تعلم لم أخريات بنات وخمس وفاطمة الصغير، وأحمد )الفاتح(، ومحمد

  الثاني دمرا ابن )الفاتح( الثاني محمد .7

 نعومة منذ وَحِظي، أدرنة. مدينة في م(1430) هـ833 عام الثاني مراد بن محمد ولد

 اهتماما   نال كما بالتدين. المعروفة خاتون" "هما والدته من خاصة برعاية أظافره،

 القديم القصر في وبقي تنشئة. أحسن الابن ينشأ أن يود كان الذي والده من خاصا  

 إلى والتربية العلوم مبادئ وتلقى بورصا، إلى أرسل ثم الوقت، من فترة أدرنة بمدينة

 الدولة في الجارية للعادة اتباعا   مانيسا، سنجق على أميرا   عين حيث العاشرة، بلغ أن

 تضم حاشية صحبته والعسكرية. الإدارية الشؤون على للتدرب عثمان، آل أمراء مع

 محمد تربية أحسن الذي كوراني، ملا الشيخ رأسهم على والعلماء. الضباط من عددا  

 بعض جانب إلى والفارسية، العربية اللغة وجيزة مدة في تعلم فقد وتعليمه. الفاتح

 واتخذ الفروسية، وفنون الخيل ركوب على أخرى جهة من تدرب كما الإسلامية. العلوم

  المدافع. صنع ـ عثمان آل أمراء عادة هي كما ـ لنفسه

 مدينة في يفكر وكان م(.1451) هـ855 عام والده وفاة بعد السلطنة، عرش اعتلى

 بكل لفتحها تفرغ حتى الحكم إليه انتقل أن وما الصغر. منذ )إستانبول( القسطنطينية

 الإمدادات لقطع المدينة شاطئ على القلاع بناء في فشرع وجهد. قوة من أوتي ما

 سيما ولا الحرب، هماتم من يلزم ما جميع وإعداد البيزنطيين، إلى تصل قد التي

 أوائل في المدينة، على الحصار وفرض قبل. من تشاهد لم التي الكبيرة المدافع إعداد

 ذلك واستمر جندي. ألف وخمسين مائة نحو قوامها بقوة هـ(،857) م1453 إبريل شهر

 في ذكرهم بذلك وخلدوا حسنا ، بلاء   المسلمون فيها أبلى يوما ، وخمسين ثلاثة الحصار

 29) هـ857 الأولى جمادى 20 الثلاثاء يوم في المدينة، فتح من تمكنوا حيث اريخ،الت

 المسلمين. بحوزة الإسلام، تاريخ في مرة ولأول إستانبول فأصبحت م(.1453 مايو

 بداية التاريخ هذا اتخذ حيث العالم؛ تاريخ في تحول نقطة العظيم الفتح هذا وصار

  الحديث. للعصر

 قام جامع وأول الجوامع، وتشييد المدينة، بناء بإعادة الفاتح محمد السلطان اهتم

 شيخ قلده حتى بنائه من انتهى إن ما الذي الأنصاري، أيوب أبي جامع بتشييده

 عرش على يجلس الذي السلطان، أن العادة جرت الوقت ذلك ومن بيده. سيفا   الإسلام

  السيف. وُيَقلَّد الجامع ذاك إلى يذهب الملك،



 البلقان، بلاد إلى جيوشه زحفت وإنما إستانبول؛ بفتح الفاتح محمد السلطان فيكت لم

 التي المعارك في وُجرح فتحها، له يتيسر لم أنه غير بلغراد، قلعة على الحصار وفرض

 من فترة مضي بعد أتنا مدينة فتح إلى توجه ثم أدرنة، إلى فعاد ذلك، أثناء جرت

 طرابزون مثل الأسود البحر على الواقعة البلاد بعض فتح ثم ففتحها، الوقت،

 الرغم وعلى والبغدان. والأفلاق البوسنة، مثل البلقانية البلاد بعض فتح كما وسينوب،

 لم أنه إلا م(،1480) هـ885 عام أشهر لثلاثة رودس جزيرة على الحصار فرضه من

 ص،قبر  جزيرة لفتح يستعد الفاتح فيه كان الذي الوقت وفي فتحها. من يتمكن

 أودى بل يمهله، لم به ألمّ  الذي العضال المرض أن إلا إيران، شاه لقتال والتصدي

 مايو 3) هـ886 عام في وذلك المذكورين. الهدفين تحقيق من يتمكن أن دون بحياته،

  إستانبول. في بناه الذي الجامع بجانب فدفن كبزة، بلدة في م(1481

 أخلاقية بسجايا عرف عاما . وخمسين اثةثل وعاش سنة، وثلاثين إحدى حكمه مدة كانت

 أنه فخرا   ويكفيه ومروءته. وعدله وسماحته واستقامته، العمل، في جديته منها حميدة،

 الجيش ولنعم أميرها، الأمير فلنعم القسطنطينية، "لتفتحن الكريم النبوي الوصف نال

 ويكرمهم اءوالعلم العلم يحب وكان مسنده(. في أحمد الإمام )أخرجه الجيش" ذلك

 التي ثمان" "صحن مدارس رأسها وعلى المدارس، من العديد أنشأ قدرهم لهم ويعرف

 داخل أندرون مدرسة أنشأ كما العلمية. التخصصات مختلف تحتها انضوى جامعة، تعد

 وطموحات   واعية، بدبلوماسية امتاز وقد الدولة. رجالات كبار لتنشئة قابي طوب قصر

 وكان العسكرية. والعلوم والتاريخ الجغرافيا دراسة في وتعمق نادرة، وشجاعة عالية،

  التركية. اللغة إلى إضافة واليونانية والفارسية العربية يتحدث

 يعرف لم وبنتان وجوهر، وجم، وبايزيد، مصطفى، هم: الأولاد، من ستة له كان

  اسماهما.

  الفاتح محمد ابن الثاني بايزيد .8

  م(.1452) هـ851 عام حالفات محمد بن بايزيد ولد

 العرش، جم أخوه نازعه وقد م(.1481 مايو 21) هـ886 عام في السلطنة، عرش اعتلي

 جزيرة إلى ثم مصر إلى أخيه وهروب بايزيد، بفوز انتهت معارك، عدة بينهما فنشبت

  مسموما . ُتوّفِي وقيل م(،1495) الطريق في توفي وقد فرنسا. إلى ومنها رودس

 مما وقته، جل )بايزيد( الجديد السلطان من استغرق قد النزاع ذلك أن من الرغم وعلى

 في فتم الحركة، تلك استأنف بايزيد أن إلا الوقت؛ من فترة الفتوحات حركة أوقف

 كرمان، آق قلعة ثم كيليا قلعة وفتحت المجر، مع معاهدة وأبرمت الهرسك، فتح عهده

 من إليه الانتقادات توجيه من ينج لم أنه رغي الألبان. بلاد وضبط بولونيا، على وزحف

 من أنجزه ما ولكم للغاية، كبيرة وميزانية قوية، دولة استلم أنه إذ المؤرخين؛ جانب

 إليه يشير كما ذلك، في السبب ولعل الفاتح. بابن يليق مستوى إلى يرقى فلا فتوحات

 الدنيا، في زاهدا   ا  رجل كان بل دولة، رجل يكن لم بايزيد السلطان أن المؤرخين، بعض

  والتقوى. للعلم ومحبا  

 العلوم في متفقها   للأدب، محبا   نشأ ماهرا ، راميا   كان وإن وديعا ، سلطانا   بايزيد كان

 الطرق شبكة تحسين في الخبراء من بالعديد واستعان الفلك. بعلم شغوفا   الشرعية،



 المعمارية. بمنشآته هو واشتهر العسكرية، للأغراض أسلافه أقامها التي والجسور

 و 1497) هـ909-903 عامي بين إستانبول في بناه الذي المسجد رأسها وعلى

  م(.1503

 بيومين، ذلك بعد توفي ثم م(،1512) هـ918 عام سليم لابنه السلطنة أمور زمام سلم

 ودفن إستانبول، إلى جثمانه فنقل ديمتوقة، مدينة إلى متوجها   الطريق في وهو

 ومساجد مدارس جملة ملكه مدة في وأقام عاما ، وستين سبعة عاش ه.مسجد بجوار

 من له وكان . المال من وافرا   مبلغا   سنة كل المعظمة الكعبة إلى يرسل وكان جامعة.

 وشهنشاه، وأحمد، وعبدهللا، سلطان، شاه وعيني قورقود، هم: عشر، أربهة الأولاد

 سلطان، وفاطمة سلطان، ديجةوخ ومحمود، وسليم، سلطان، وعالم سلطان، وشاه

  سلطان. وهما وسلجوق، ومحمد،
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 اهتماما   ولقي م(.1470) هـ875 عام آماسيا مدينة في بايزيد ابن الأول سليم ولد

 الدروايش أحد إن تقول: التي الرواية على بناء   خاتون، بهار كل والدته من كبيرة ورعاية

 بأمه ذلك حدا مما العثمانية، الدولة على سلطانا   يصبح سوف نهأ ولادته يوم أخبرها

  بالسلاطين. يليق وجه على تنشئته على

 أفندي، الدين محيي ملا أمثال: عصره، علماء من المشاهير يد على سليم الأمير تربى

 بالتاريخ واهتم أفندي. حليمي وملا كوبريلي، طاش أفندي مصطفى الدين ومصلح

 على التدريب جانب إلى والفارسية، العربية وتعلم غيرها. من كثرأ والخط والأدب

 طرابزون, سنجق على أميرا   عين قليلا   كبر ولما والرماية. والفروسية العسكرية الفنون

  والمعارف. العلوم في إخوانه على وتفوق

 الفاتح محمد السلطان جده عهد بين يقارن وكان مبكر. وقت منذ الدولة بشؤون اهتم

 تحيط الخطر بمكامن يشعر كان بل جده، مستوى إلى يرق لم الذي والده، عهد ينوب

 وموقف الأناضول، أنحاء في الشيعي المذهب انتشار وخطر الصفويين، من بالدولة

 عليه نازعه هـ،918 عام والده من الحكم أخذ فلما ذلك. كل من المهادن المسالم والده

 الشاه مع للحرب بذلك وتفرغ بينهم، وقعت التي الحروب في عليهم فقضى إخوانه،

 إدخال في ونجح وجيزة، مدة في كبيرة دولة تكوين استطاع الذي الصفوي، إسماعيل

 عام جالدران سهل في لقيه العثمانيين. ضد حلفه في مصر، سلطان الغوري، قانصو

 ومرعش، ودياربكر، أرضروم، بذلك وانتقلت هزيمة، شر وهزمه م(1514) هـ920

  العثمانية. الإدارة إلى الأناضول، شرق في المهمة المدن من ا،وغيره

 الأراضي وكانت مصر. إلى فتوجه آسيا، في كبيرة دولة تكوين يود سليم السلطان كان

 في والتقى المصري. المملوكي الحكم تحت الوقت، ذلك في وفلسطين، السورية

 ثم عليه، فتغلب م(،1516) هـ922 عام الغوري، السلطان حلب، من بالقرب دابق، مرج

 حامية معركة وبعد القاهرة، إلى ذلك بعد وتوجه ملكه، إلى فضمها فلسطين إلى سار

 انتقل وبذلك العثماني. الحكم تحت مصر بذلك ودخلت المملوكية الدولة على قضى

 الفترة، هذه في ولقب، العثمانية. الدولة إلى لمصر إداريا   التابعان الشريفان الحرمان

  الشريفين. الحرمين دمبخا



 تراود كانت التي الفتوحات، استئناف بقصد ضخما ، أسطولا   أعد مصر من عودته وبعد

 عام جورلو مدينة في وذلك الاستعدادات، تلك يكمل أن قبل توفي أنه غير أحلامه.

 عرش على سنوات ثمان منها قضى عاما ، وخمسين أربعة عاش م(.1520) هـ926

 من عليه أقدم فيما باهرا   نجاحا   أحرز أنه إلا حكمه مدة قصر من غمالر  وعلى السلطنة.

  . العثمانية الدولة أراضي لتوسيع خطط

 في خبيرا   وكان بنفسه. الأمور يتابع وكان الدولة. تخص التي الأمور في صارما   كان

 ونظم والعلماء. العلم يحب كان المناسبة. الأماكن في ووضعهم الرجال، اختيار

 سلطان، وشاه فاطمة، هم: خمسة، الأولاد من له وكان الفارسية. باللغة هأشعار 

  وسليمان. وحفيظة، وخديجة،
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 مدينة في م(1495 نيسان 27) هـ900 عام في الأول سليم السلطان ابن سليمان ولد

 الثاني، دبايزي جده لدى إستانبول إلى أرسل ثم سنوات، سبع فيها وبقي طرابزون.

 عنه أخذ حيث أفندي، خضر الدين خير لتدريسه فخصص العلمي. تحصيله إكمال بغية

 عادة على الذهب، صناعة لتعليمه معلم له واختير والآداب. والتاريخ الدين علوم

 زمام تولى ولما المهنة، تلك تعلم أتقن وقد معينة. مهنة تعلم في العثمانيين الأمراء

  للمهنيين. حاميا   أبح بعد فيما الدولة أمور

 من والعشرين السادسة في آنذاك وكان م(،1520) هـ926 عام السلطنة عرش اعتلى

 بعد منهم، الجزية بأخذ الموكل السلطان مبعوث قتل على المجر أقدم ولما عمره.

 هـ927 عام بلغراد قلعة على فاستولى وهاجمهم، العدة أعد واحدة، بسنة الحكم توليه

 على واحدة، سنة بعد استولى، ثم أوروبا. قلب إلى الطريق فتح لكوبذ م(،1521)

 في وانتصر المجر، على آخر هجوما   شنّ  كما منها. القريبة الجزر وبعض رودس، جزيرة

 فيينا مدينة على حصاره فرض حتى أوروبا داخل في وتوغل الحاسمة، موهاج معركة

 شرق إلى م،1534 عام في وّجهوت له. يتيسر لم فتحها أن إلا م(،1529) هـ935 عام

 داخل إلى مرات عدة وتوغل والموصل، وبغداد، وقارس، وان، مدن ففتح الأناضول

 أراضي على بها يقومون الصفويون كان التي الاعتداءات، على بذلك وقضى تبريز

 فيها شارك معركة آخر وكانت م.1553 عام نخجوان إلى زحف كما العثمانية. الدولة

 إصابته بعد زكتوار، قلعة حصار أثناء توفي وقد زكتوار. معركة هي نسليما السلطان

 في وذلك باسمه، بني الذي الجامع بجانب ودفن إستانبول، إلى جثمانه فُنِقل بمرض،

  عاما . وسبعين اثنين يناهز عمر عن م(،1566) هـ974 عام

 أراضي عتتوس فقد العثماني؛ التاريخ في العظيمة بفتوحاته سليمان السلطان عرف

 أوج إلى عهده، في الدولة، ووصلت وجنوبا . وشمالا   وغرباَ  شرقا   العثمانية الدولة

 ألحقت وقد العالم. في دولة أقوى عهده في العثمانية الدولة وأصبحت قواتها،

 ورودس، والعراق، والجزائر، الغرب، وطرابلس وأردل، المجر، عهده في الدولة بممالك

 إيجة، بحر وجزر جورجيا، أراضي من وقسم أردهان، إلى وان من الأناضول وشرق

 وجربة. وبلغراد،



 القوانين، على وتصديقه المتميزة، وإدارته العسكرية، ببراعته سليمان السلطان عرف

 لقب الغربيون المؤرخون أطلق أفندي. السعود أبو الإسلام شيخ له أعدها التي

 بلقب العثمانيون وصفه حين في ا ،وتعظيم له تشريفا   سليمان السلطان على العظيم

  الدولة. شؤون تنظم التي القوانين لوضع نظرا   القانوني،

 الشرعية، والمدارس والخانقاهات، والجسور، الكبيرة، الجامعة المساجد من الكثير شيد

 وبرز العلمية. التخصصات مختلف فيها تدرس كانت التي السليمانية، مدراس سيما ولا

  وأديبا. شاعرا   سليمان السلطان وكان والأدباء. والشعراء العلماء من العديد عهده في

 عشرا ، الأولاد من له وكان

 

 

 :العثمانية الخلافة منجزات

 .المسلمين وأمل حلم وتحقيق القسطنطينية، فتح -1

 قومي وطن إقامة من ومنعهم بقوة، اليهود وجه في الحميد عبد السلطان وقوف -2

 قرر والذي م1897/هـ1336 بسويسرا بال مؤتمر عقد بعد أنه فيروى. فلسطين في لهم

 له وذكر الحميد، عبد الخليفة إلى( صو قره) ذهب لليهود، قوميّا وطن ا فلسطين اتخاذ

 من مليون ا خمسون قدره للدولة، قرض ا تقدم أن مستعدة الصهيونية الحركة أن

 الجنيهات، من ملايين خمسة قدرها الخاصة السلطان لخزانة هدية تقدم وأن الجنيهات،

 في الخليفة فصرخ فلسطين، في لليهود قومي وطن بإقامة لليهود السماح نظير

 هجرة بمنع أمر ا وأصدر بلاده، من وطرده. الخنزير هذا على أدخل من:قائلا حاشيته

 .فلسطين إلى اليهود

 الاحتلال تحت الإسلامي العالم وقوع أخرت أنها للمسلمين خدماتها أبرز من -3

 يبتلعها المسلمين دول على الغرب أتى حتى الإسلامية الخلافة زالت إن فما الأوربي،

 جانب إلى بقوة ابنه بعده ومن الأول سليم السلطان وقف وقد الأخرى، بعد دولة

 بداية في الأوربي الاحتلال مقاومة في وساعدهم إفريقية شمال ودول الجزائر دولة

 .والعتاد بالعدة فأمده سليم بالسلطان الدين خير استغاث عندما الأمر

( مرتين) البرتغالي الأسطول قوات حاولت فعندما المقدسة، الأماكن عن دفاعهم -4

 وجهها في وقفت الجزيرة، في المقدسة الأماكن إلى منها وتنفذ جدة تحتل أن

 أغلقت البحرية القوات إن بل خاسرة، أعقابها على فارتدت العثمانية، الأساطيل

 التجارية بالشحنات تأتي أن عليها فكان البرتغالية، الأساطيل وجه في عدن مضيق

 عدن إلى بتوصيلها العثماني الإسلامي الأسطول ويقوم عدن، مضيق في وتفرغها

 .الإسلامية والموانئ

 عن تدافع وقوة المسلمين، لوحدة رمز ا كانت العثمانية الخلافة أن ويكفي -4

 وحرصهم الإسلامية، الفتوحات إلى بالإضافة وأراضيهم، وقضاياهم المسلمين



 بغرض الإسلام حب على دولتهم قامت وقد لا، كيف له، وحبهم الإسلام على

 .عنه الدفاع

 مابين مواضيعه آقسم رح اقطآره ومتسعه كبير العثمآنية الدولة تآريخ ان بمآ

 اسيا وفي افريقيا شمال وفي العربية الجزيرة في والعثمانيين مصر في العثمانيين

 بشكل المعلومة ايصال يسهل رح شكل وبهل فلسطين وفياوربا  وفي الصغرى

 منظم

 لمصر العثماني الفتح: أولا  

 كانت والشام مصر لأن وذلك الشام بفتح وثيقا   ارتباطا   مصر فتح يرتبط الحقيقة في

 عليهم كان والشام مصر ضم العثمانيون أراد وعندما المملوكية، للدولة خاضعة

 والمماليك، العثمانيين بين الحرب شرارة فكانت إليهم، المملوكية الدولة إخضاع

 على سليم السلطان فزحف والمماليك العثمانيين بين الحرب اشتعلت وبالفعل

 بك خاير مثل{ للشام المملوكي الوالي} الغوري أعوان بعض كسب في ونجح الشام،

 العثمانيين توافق وبعد حماه في نائبه الغزالي بردي وجان حلب في السلطان نائب

 انهزمت الثقيلة للمدفعية العثماني الجيش واستعمال الغوري أعوان بعض مع

 .الغوري قنصوه قتل وفيها م1516 دابق مرج في المملوكية القوات

 شجع مما هللا على المتوكل العباسي الخليفة إليه وانحاز حلب سليم دخل ذلك وبعد

 في تباعا   تسقط الشام مدن بقية وأخذت مصر، إلى الزحف مواصلة على السلطان

 .مصر صوب متجها   يده

 عند باي طومان الجديد المملوكي بالسلطان الهزيمة سليم السلطان أنزل مصر وفي

 العثمانيون ودخل م،1517 يناير /الثاني كانون 23 في العباسية صحراء في الريدانية

 باي طومان أبدى القاهرة دخول وبعد مساجدها، في سليم السلطان وخطب القاهرة،

 في سواء للعثمانيين مقاومة الشعب وأفراد والعرب المماليك من حوله التف ومن

 العثمانيين حليف النهاية في النصر كان ذلك ومع الصعيد، في أو ذاتها، القاهرة

 الإبقاء في فكر أنه لدرجة وبشجاعته به معجبا   سليم وكان. باى طومان على وقبض

 طومان قيام احتمال من مخاوفه أثارا الغزالي بردي وجان بك خاير أن لولا حياته على

 23 في زويلة باب على شنقا   فأعدم العثمانيين طرد إلى تؤدي مصر في بثورة باى

 وعين العثمانية الممتلكات من ومصر الشام أصبحت وبذلك م،1517 أبريل /نيسان

 والي ثاني فكان مصر على واليا   بك وخاير الشام على واليا   الغزالي بردي جان سليم

 .العثماني باشا يونس قصيرة ولفترة قبله وليها إذ العثمانيين قبل من

 

 مصر في العثمانيون وضعه الذي الحكم نظام: ثانيا  

 وعدم خضوعها بقاء يكفل نظاما   لإدارتها وضع مصر، فتح سليم السلطان أتم أن بعد

 طمعت فإذا سلطات ثلاث في مصر حكم مقاليد جعل حيث بأمرها، فيها أحد استقلال

 :كالآتي سلطات الثلاث وكانت. الأخريان الاثنتان أمامها كانت الحكم في إحداهن



 إلى السلطان من عليه ترد التي الأوامر إبلاغ أعماله وأهم. الوالي: الأولى السلطة -1

 .تنفيذها ومراقبة الحكومة عمال

 ونصب فرق ست من سليم السلطان كونه وقد: الحامية جيش: الثانية السلطة -2

 هؤلاء من وشكل الضباط، من ستة فرقة كل وجعل القلعة، في يقيم قائدا   علية

 في الحق الديوان لهذا وجعل البلاد، شؤون إدارة في الوالي يساعد مجلسا   الضباط

 .مصلحة فيها ير لم إذا الوالي مشروعات رفض

 والعشرين الأربعة من سنجق على منهم واحد كل نّصب: المماليك: الثالثة السلطة -3

 التي مديرية

 وتسمى بالبَكَوات ُيعرفون المماليك من الرؤساء هؤلاء وكان. البلاد منها تتكون

 وخلفه م1520 - هـ926 سنة في سليم السلطان حكم انقضى ولما. سناجق مديرياتهم

". الأصغر"و" الأكبر" بالديوان يعرفان آخرين مجلسين أنشأ القانوني سليمان السلطان

 وأعضاء يوم، كل الثاني ويجتمع الخطيرة، الشؤون في التحدث عند أولهما يجتمع

 الجيش إلى سابقة فرقة أيضا   سليمان وأضاف. معا   والعلماء الجيش رجال من الأول

 .جندي ألف 20 نحو الحامية جيش بذلك فبلغ المماليك، عتق إليها ضم

 سوى منه لهم غاية ولا مصر لإدارة العثمانيون وضعه الذي النظام هو وذلك

 المسلمة الدولة أطراف لتوحيد العثمانية للدولة خاضعة البلاد بقاء على المحافظة

 على يحرص توازني نظام وضع خلال من مصر على الحكام جور ومنع العدل وإرساء

 ناجحة السياسة هذه بقيت وقد والعثمانيين، المماليك الحكام بين السلطات توازن

 باشا على محمد واستطاع العثمانية الدولة ضعفت أن إلى الزمن من قرون 3 نحو

 على والقضاء منها العثماني السلطان وطرد مصر على الكاملة سيطرته فرض

 .قاطع بشكل المماليك

 

 

 

 سيطرة العثمانيين على المغرب العربي

 

الغددزو االوربددي البحددري علددى شددمال افريقيددا قبددل خددروج بدددا      

م(، وقد كان السبب المباشر لذلك  1492المسلمين من االندلس عام)

هو ضرب الخطوط الخلفية والمساعدات التي كانت تصل للمسلمين 

فددي االندددلس فددي الشددمال االفريقددي فددي المغددرب ونتيجددة لددذلك علددم 



عربدي فدي الوقدت الدذي االوربيون بالضعف والتمزق في المغرب ال

بدات فيه اوربا تظهر قوة نامية فتيدة، لدذلك تفتحدت شدهية االوربدين 

الحدددتالل االقطدددار الغنيدددة الواقعدددة فدددي اقصدددى الغدددرب مدددن الدددبالد 

العربية)تونس، الجزائدر، مدراكش( البعيددة عدن السديطرة العثمانيدة، 

والتددي تمثددل بالنسددبة لالوربيددين نقطددة انطددالق نحددو غددرب افريقيددا 

ية المتخلفة، لقدد كاندت البرتغدال مدن اولدى الددول االوربيدة التدي الغن

فكرت في السيطرة على هذه المنداطق، فقدد غدزا البرتغداليون مديندة 

م( مديندة 1437م( واحتلدوا كدذلك فدي عدام )1415)سبته( في عدام )

 طنجة، وبعد ذلك سيطروا على مدينة )المرسي( ثم مدينة وهران.

 

مهم فدي السديطرة علدى المغدرب العربدي  وقد كان لالسبان دور     

عندما اتفقوا مع البرتغاليين القتسام المغدرب العربدي بعدد سديطرتهم 

م( حيدددث وقدددع الطرفدددان اتفاقاعدددام 1462علدددى مديندددة عنابددده عدددام )

م( اطلقدددت فيددده يدددد اسدددبانيا فدددي الجزائدددر مقابدددل اطدددالق يدددد 1479)

 البرتغدددال فدددي المغدددرب االقصدددى، وكدددان سدددبب سددديطرة االوربيدددين

بسهولة على هذه المناطق، التفرقدة والحدروب العصدبية التدي كاندت 

فددي المغددرب العربددي، فبعددد سددقوط دولددة الموحدددين، اقيمددت دولددة 

"للمددرينيين" فددي الجزائددر، وبعدددها كددون الحفصدديون دولددتهم التددي 

ضمنت تونس وطرابلس، ولكن هؤالء تركوا حكم هذه المناطق بيدد 

لى اضعاف وحدة الدبالد المركزيدة االسر المحلية، االمر الذي ادى ا

فشدداعت الفوضددى وكثددر التنددافس علددى السددلطة، فاسددتغل االوربيددين 

ذلك واخذوا يطردون العرب مدن االنددلس، الدذين طلبدوا النجددة مدن 

 المسلمين في شمال افريقيا، ولكن الضعف والتمزق الذي كان 

 



موجودا في المعرب حدال دون حصدول مسداعدة حقيقدة مدن الشدمال 

ريقددي، وقددد ظهددرت )االسددرة الوطاسددية( ثددم )االسددرة السددعدية( االف

اللتددين قاومتددا البرتغدداليين ولكددن دون جدددوى بسددبب عدددم اتحدداد هددذه 

 االسر وتعاونها مع بعضها. 

 

وهددي هدددذه الفتدددرة ظهدددرت قددوة اسدددالمية فدددي مغدددرب الدددوطن       

العربدددي همدددا، القائدددد ان المغربيدددان )خيدددر الددددين(المعروف عندددد 

باسم )باربا روسا( )ذو اللحيدة الشدقراء( واخيده)عروج(، االوربيين 

)وخيددر الدددين باربددا روسدديا( يرجددع لدده الفضددل االول فددي سدديطرة 

العثمانيين على المغرب العربي، وذلك عندما طلدب مسداعدة الدولدة 

العثمانية لطرد االوربيين، بعد حصوله على موافقدة اهدالي الجزائدر 

ئددر تابعددة للدولددة العثمانيددة فددي علددى ذلددك، وبعددد ذلددك اعلددن ان الجزا

م( فمنحه السلطان العثماني لقب )بكلر بكي(، ومندذ ذلدك 1518عام)

الوقت اصبحت الجزائدر واليدة تابعدة للدولدة العثمانيدة، االمدر الدذي 

فددي االندددلس، وكددان االوربيددين قددد  سدداعد علددى انقدداذ بقايددا المسددلمين

ى الشددمال نقلددوا الحددرب التددي كانددت فددي االندددلس ضددد المسددلمين الدد

االفريقي، وذلك لتعقبهم المسدلمين الدذين فدروا بددينهم مدن االنددلس، 

 على اثر انهيار الدولة العربية االسالمية هناك.

 

امدددا عدددروج الدددذي اشدددتهر ايضدددا بحمايتددده للسدددواحل المغربيدددة      

ويسددميه بعددض المددؤرخين )عددروج تركيددا( وهددو مددن سددكان بحددر 

ارخبيددل فاندده قدداد عدددة هجمددات ضددد االوربيددين لمسدداعدة المسددلمين 

الفارين من االندلس وانقذ الكثير منهم، وكان )عروج وخيدر الددين( 

قويدا، وكدان عدروج قدد تدولى اوالد ــ يعقوب يملكان اسطوال بحريدا 



م( وذلدددك بعدددد ان منحددده 1510امدددارة جزيدددرة )جربدددة( فدددي عدددام )

)الحسن الحفصي( سلطان تونس والية هذه الجزيرة بشرط ان يدفع 

للسلطان )الحسن الحفصدي( مقابدل ذلدك خمدس الغندائم التدي يحصدل 

عليها من جراء الغازات التي يشنها على السفن االوربية المارة فدي 

البيض المتوسط، ونظرا لقوة هدذين االخدوين اتجهدت انظدار البحر ا

 العرب 

 

فددي المغددرب العربددي اليهمددا النقدداذ الددبالد مددن السدديطرة االجنبيددة، 

واالوضاع المتردية في داخل هذه االقطار وقد كانت مدينة )بجايدة( 

هددي اول مدينددة تطلددب المسدداعدة مددن هددذين القائدددين، وذلددك بعددد ان 

وتعدد مديندة بجايدة مدن اكبدر المدوانئ الواقعدة سيطر االسبان عليها، 

فدددي الجدددزء الشدددرقي مدددن الجزائدددر، ولكدددن القائددددين) خيدددر الددددين 

وعروج( اخفقا في نجدتها بسبب الحصون القوية للمدينة، لذلك فكر 

القائدددد ان بطلدددب المسددداعدة مدددن الدولدددة العثمانيدددة فاتصدددل عدددروج 

ه البحريددة بالسددلطان )سددليم االول( الددذي كددان قددد شددرع ببندداء قوتدد

وزادها قوة بعد سيطرته على بالد الشام ومصر فسيطر على تجارة 

البحددر االبدديض المتوسددط، ولزيددادة هيمنتدده علددى هددذا البحددر سددارع 

بتلبيددة طلددب هددذين القائدددين الن االطمدداع العثمانيددة كانددت فددي تلددك 

الفتددرة متجهدده الددى المغددرب العربددي لكددي تسددتكمل الدولددة العثمانيددة 

يددع االقطددار العربيددة فارسددل السددلطان العثمدداني سدديطرتها علددى جم

اسطوال مؤلفا من اربع عشر سفينة مجهزة بالسالح والدذخيرة، وقدد 

حدداول عددروج تحريددر الجزائددر بعددد وصددول طلبددات اسددتغاثة مددن 

 اهاليها لمساعدتهم. 

 



اتصل خير الدين باخيه عروج طالبا منده مسداعدته، فاسدتجاب       

تدونس قوامده احددى وعشدرون سدفينه،  له خير الدين وقاد جيشا مدن

علددى متنهددا الددف وخمسددمائة مقاتددل امددا عددروج فقددد قدداد جيشددا بريددا، 

وكان عدده عندد وصدوله مديندة الجزائدر خمسدة االف مقاتدل، حيدث 

تطددوع فددي الطريددق معدده عدددد كبيددر مددن الجزائددريين، وقددد تعدداون 

االخوان)خير الددين باربوسدا وعدروج( لتحريدر المينداء، واسدتطاعا 

م( مددن طددرد االسددبان. مددا ان وصددلت انبدداء 1516ك فددي عددام )ذلدد

االنتصارات االسالمية العربية الى اسماع ملك االسبان حتى اصدر 

اوامره الى قواد جيشه لمحاصرة)عروج( وقواته، واستمر الحصار 

 م(1518االسباني، الى ان قتل عروج عام)

 

رسال وفد وعندما وصلت االخبار الى اخيه خير الدين اسرع با     

 الى السلطان العثماني في القسطنطينية )سليم االول( طالبا منه 

 

النجدة اليقاف الزحف الصلبي سرع سليم االول لنجدة )خير الددين( 

فارسل جيشا قوامه الفا جندي من المحاربين من الجيش االنكشاري 

بكامددل اسددلحتهم ومدددفعيتهم القويددة، كمددا امددده بددبعض السددفن كمددا 

دين( بتجنيد كل من يرغدب فدي التطدوع مدن االنضدول سمح)لخير ال

لمحاربة الصليبيين ويعد ذلك اول التحام عسكري عثماني مع اوربا 

متمثلددة بالبرتغددال واالسددبان، خدداض خيددر الدددين حربددا ضددروس مددع 

االسبان، اسدتطاع خاللهدا تحريدر مديندة)البينون( فضدمن بدذلك امدن 

المساعدات العثمانيدة، مدينة الجزائر، وقد رفعت هذه االنتصارات و

الروح المعنوية لجيش )خير الدين( مما ادى الى انتصارات بداهرة، 

وقددد وافددق اهددالي الجزائددر لالنضددمام الددى الدولددة العثمانيددة، وبددذلك 



اصددبحت الجزائددر اول قطددر فددي المغددرب العربددي ضددمن التبعيددة 

العثمانية، واصبح خير الددين اول حداكم لهدا تابعدا للسدلطة العثمانيدة 

 عد ان عينه السلطان حاكما عليها. ب

 

وعندددما تددولى سددليمان القددانوني السددلطة فددي اسددطنبول اصدددر      

فرمانددا بتعيين)خيددر الدددين( بربروسددا اميددرا للبحددر، كمددا اعدداد تعيندده 

 حاكما على الجزائر وامر بمنحه ثالث وثمانون سفينه.

   

يدة الفعليدة اما القطر التونسي فقدد بقدي بعيددا عدن السديطرة العثمان   

عليهددا، فارسددل فددي طلددب )خيددر الدددين( واتفقددا علددى ايقدداف الزحددف 

االوربي في منطقة المغرب العربدي، وقدد سداعد السدلطان العثمداني 

سددددليمان القددددانوني)خير الدددددين بربروسددددا( علددددى بندددداء االسددددطول 

م( سديطر 1534الجزائري البحدري، وفدي الثدامن عشدر مدن نيسدان)

ة ضددد حاكمها)الحسددن الحفصددي( علددى مدينددة تددونس مسددتغال الثددور

حليف اسبانيا، ولكن الحفصي اسدتنجد باالسدبان الدذين سدارعوا الدى 

نجدته، حيدث اسدتاء شدارل الخدامس امبراطدور المانيدا واسدبانيا مدن 

انتصارات العثمانيين في غرب البحر االبيض المتوسط والتدي كدان 

يدرة يعدها مناطق نفدوذ اسدبانية، لدذلك قاد)شدارل الخدامس( حملدة كب

بنفسددده واسدددتطاع السددديطرة بهدددذه القدددوة علدددى تدددونس فدددي تمدددوز 

 م( 1535عام)

 

واعاد االسبان الحسن الحفصي حليدف اسدبانيا المتدواطئ معهدم الدى 

عددرش تددونس بعددد ان وقعددوا معدده معاهدددة جددائرة تضددمنت مصددلحة 

 االسبان.
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وبعددد ذلددك طددرد قددوات خيددر الدددين مددن تددونس، وتددرك حاميددة       

اسبانية محلها، عاد خير الدين بربروسا الى الجزائر ليبدا من هنداك 

بشدددددن حدددددرب ضدددددارية ضدددددد السدددددواحل االسدددددبانية، واسدددددتطاعت 

الدبلوماسدددية العثمانيدددة ان تقدددوم بددددور فعدددال حيدددث عقدددد السدددلطان 

العثماني )سليمان القدانوني( اتفاقدا مدع )فرانسدوا االول( ملدك فرنسدا 

م( بالتعاون ضد اسبانيا وملكها شارل الخامس، وقد 1536في عام )

وا طرد قوات)شارل الخامس( اثمر هذا التعاون كثيرا حيث استطاع

مددن مددوانئ شددمال افريقيددا وبددذلك اعدداد العثمددانيون سدديطرتهم علددى 

السددواحل الغربيددة للبحددر االبدديض المتوسددط مددرة اخددرى، وعندددما 

م( دمددددروا 1560اسددددتولى االسددددبان علددددى جزيددددرة )جربددددة( عددددام)

االسددطول العثمدداني، ولكددن )علددي باشددا( االميددر الجزائددري اسددتطاع 



ى تونس مجددا وطردوا االسدبان مدرة اخدرى بعدد اعادة سيطرته عل

 ان اسروا مجموعة من 

 

االوربيددين ومددن بيددنهم الكونددت سددبكاال الددذي اعلددن اسددالمة وعددرف 

ب)سنان باشا( الذي كان له دور كبير فدي قيدادة االسدطول العثمداني 

الحقا. وفر السلطان الحفصي)ابو العباس احمد( الدى اسدبانيا، حيدث 

قة )حلق الوادي( واستطاع)علي باشا( من اخدذ لجأ لالسبان في منط

البيعددة مددن اهددالي تددونس للسددلطان العثمدداني اال ان االسددبان سددرعان 

مااعدددادوا سددديطرتهم علدددى تدددونس مدددرة اخدددرى واعدددادوا ملوكهدددا 

م( لدذلك ارسدل السدلطان العثمداني 1572الحفصيين للحكم في عدام )

طدددرد قائده)سدددنان باشدددا( مدددع اسدددطول يقددددر بحدددوالي الدددف سدددفينه ل

االسبان، ودارت معركدة عنيفدة بينهمدا انتهدت بطدرد االسدبان نهائيدا 

م( ووقددع الملددك الحفصددي فددي 1573مددن القطددر التونسددي فددي عددام)

االسر، وارسل الى اسطنبول حيث بقي فيها حتى وفاتده، ومندذ ذلدك 

الوقت اصبحت تونس تحت السيطرة العثمانية المباشرة يديرها وال 

ابعدة للسدلطة العثمانيدة كمدا ذكرندا وبدذلك من الجزائر والتي كاندت ت

اصبحت الجزائر وتونس تحت السيطرة العثمانيدة المباشدرة، وهكدذا 

بسط العثمانيون سيطرتهم على االقطدار العربيدة كافدة عددا مدراكش 

 التي بقيت بعيدة عن السيطرة العثمانية.

 

م( 1510اما بالنسبة الى طرابلس فعنددما احتلهدا االسدبان عدام)      

فوا حاكمها جزيرة صدقلية، ولكدن القدوات االسدبانية الغازيدة فشدلت ن

في التوسع داخدل طدرابلس، وبقيدت القدوات االجنبيدة مسديطرة علدى 

المنددداطق السددداحلية فقدددط بسدددبب مقاومدددة االهدددالي الكبيدددرة للغدددزو 



االجنبي، ولم يستطيعوا طرد الغزاة اال بعد ان طلبدوا المسداعدة مدن 

تدددولى )خيدددر الددددين بربروسدددا( قيدددادة  السدددلطان العثمددداني، وعنددددما

االسدددددطول العثمددددداني وضدددددع خطدددددة للسددددديطرة علدددددى طدددددرابلس 

م(، ولكددن االسددبان اسددتطاعوا ايقدداف الزحددف العثمدداني 1533عددام)

وبذلك فشل العثمانيون في السيطرة على طرابلس، ولكن العثمانيون 

م( حددين ارسددل السددلطان العثمدداني حملددة 1551اعددادوا الكددره عددام) 

ادة )سنان باشدا( قائدد الجديش العثمداني الدذي اسدتطاع بعدد بحرية بقي

معدددارك طاحندددة مدددن طدددرد فرسدددان)القديس يوحندددا( وهكدددذا تمدددت 

 السيطرة على طرابلس من قبل 

 

م( واسدند واليتهدا 1551العثمانيين في السادس عشدر مدن آب عدام )

الددى احددد مسدداعديه، وبددذلك اصددبحت طددرابلس الغددرب جددزءا مددن 

لى حكمها خمسين واليا معينين من قبل السلطان الدولة العثمانية وتو

العثمدداني كددان دار غددوث باشددا اشددهرهم وهددو الددذي وسددع السدديطرة 

العثمانية لتشمل السدواحل الليبيدة بكاملهدا، كمدا انشدا فدرق انكشدارية 

هناك. اال ان اهتمام العثمدانيين بليبيدا ظدل عسدكريا بالدرجدة االولدى 

بعد ان سديطر االسدبان عليهدا  واقتصر نفوذهم على المدن الساحلية،

 خمسة واربعين عاما.

 

شددهدت طددرابلس الغددرب فددي عهددد الددوالة العثمددانيين االوائددل       

انتعاشا اقتصاديا ملحوظا فتحسنت الحالة الزراعية والصناعية، وتم 

االعتندداء بتنظدديم الجدديش، ولكددن مدداان بدددأ الضددعف يدددب فددي جسددم 

حتى بددات السدلطة العثمانيدة  الدولة العثمانية في القرن السابع عشر

فدددددددي طدددددددرابلس تضدددددددعف، االمدددددددر الدددددددذي ادى الدددددددى سددددددديطرة 



م( 1711االسددرة)القرمنلية( علددى الحكددم فددي طددرابلس وذلددك عددام )

م( 1835مؤسسددين اسددرة وراثيددة اسددتمرت فددي الحكددم حتددى عددام )

واالسرة القرمنلية من االسر التركية االصل، ونظرا المتزاجها مدع 

"، ونظددرا لقددوة هددذه االسددرة ولضددعف الشددعب العربددي "اسددتعربت

السدددالطين العثمدددانيين الدددذين كدددانوا مشدددغولين بمشددداكلهم الداخليدددة 

اضددطروا الددى االعتددراف بسددلطة االسددرة القرمنليددة وممثلها)احمددد 

القرمنلددي( بددالحكم فددي طددرابلس والسددرته مددن بعددده ولكنهددا مددا ان 

 اسددتعادت الدولددة العثمانيددة قلدديال مددن قوتهددا حتددى تصدددت االسددرة

م( واطاحدددت بهدددا مدددن الحكدددم، واعدددادت 1835القرمنليدددة فدددي عدددام)

 السيطرة العثمانية المباشرة عليه.

 

امددا برقدده فقددد كانددت تحددت السدديطرة العثمانيددة منددذ ان اسددتولى       

العثمددانيون علددى مصددر ولكددن مددن المالحددظ ان العثمددانيين ايضددا لددم 

يسددتطيعوا التوغددل الددى داخددل هددذه الواليددة، بسددبب عدددم رضددوخ 

  االهالي والعشائر للسيطرة االجنبية.

 

اما مراكش الواقعة في الدركن الغربدي مدن المغدرب، فقدد ظلدت      

بعيددة عددن متنداول العثمددانيين وحكمهدم المباشددر وذلدك بسددبب تنددامي 

قددوة الدولددة السددعدية الناشددئة منددذ منتصددف القددرن السددادس عشددر.  

ون ومدنهم علدي وعلى الدرغم مدن الجهدود التدي بدذلها القدادة العثمداني

م الخضداع مدراكش اال ان ذلدك 1568العلج. بكر بكي الجزائر منذ 

لم يتحقق لسببين مهمين اولهما: النصر الكبيدر الدذي حققده المغاربدة 

م. الددذي 1578علددى البرتغدداليين فددي معركددة وادي المخددازن سددنة 

جعلهم محط تقددير السدلطان العثمداني ورغبتده فدي ايقداف الحمدالت 



اكش، وثانيهمدا: ظهدور شخصدية قويدة حاكمدة فدي الموجهه ضد مدر

المغددرب ذلددك هددو المنصددور السددعدي الددذي سددعى للمحافظددة علددى 

 استقالل مراكش وعدم الخضوع للسيطرة العثمانية.

      

لقد اتسم تاريخ العثمانيين في المغدرب العربدي بظداهرة ضدعف      

عشددر السديطرة العثمانيدةعلى والياتده وبخاصدة بدين القدرنين السدابع 

والتاسددع عشددر وذلددك لبعددد المسددافة التددي تفصددل بددين هددذه الواليددات 

وعاصمة الدولة ، ولضدعف االدارة التدي البدد منهدا الحتفداظ الدولدة 

لددذلك فقددد لجددأت هددذه  القددوةبسدديطرتها علددى تلددك الواليددات وهددي 

علدى نحدو يكفدل لهدا الددفاع عدن كيانهدا   واليتهاالواليات الى تنظيم 

وربي، فقامت في طدرابلس وتدونس والجزائدر في مواجهة الغزو اال

اسددر حاكمددة تدددين بددالوالء لالسددمي للعثمددانيين ويتددوارث اعضدداعها 

الحكم فيما بينهم . ففي طرابلس قامت االسرة القرمنلية وحكمت من 

م . امدا فدي تدونس فقدد ظهدرت االسدرة 1835حتى عدام  1711عام 

الجزائدر  م. وفي1956وحتى  1704الحسنية التي تولت الحكم منذ 

اعتاد قادة البحر على اختيار حاكم من بيدنهم يسدمونه )الدداي( . امدا 

مراكش فقد استعصدت علدى العثمدانيين بفضدل المقاومدة التدي ابلتهدا 

 ي ماتزال في الحكم حتى يومنا هذا.اسرة الشرفاء العلويين الت

 :آوربآ في العثمآني الوجود

 

 

 التركية الجمهورية -1 



 المدددوطن األناضدددول، بدددالد علدددى الممتددددة ركيدددةالت الجمهوريدددة تُعدددد

 العثمانيددة الدولددة مؤسددس انطلددق حيددث العثمانيددة، للدولددة األصددلي

 ومنها تركيا، وسط الواقعة" سوغوت" مدينة من" أرطغرل عثمان"

 أصدبحت حتدى العثمانيدة الدولدة توسدعت وهكدذا بورصدة إلى انطلق

 هدي تركيدا أن وبما. لحكمها خاضعة العالم حول المناطق من الكثير

 المركدز لهدا تمثدل وظلدت العثمانيدة الدولدة منهدا انطلقدت التدي البالد

 مددع تزامنددت العثمانيددة للدولددة خضددوعها فتددرة فددإن انهيارهددا، حتددى

 .1922 عام وانهيارها 1299 عام العثمانية الدولة تأسيس

 بلغاريا ـ2

 خضدعت الغربيدة، الجهة من تركيا تحد التي األوروبية الدول إحدى

 عام وحتى 1363 عام منذ العثمانية الدولة لحكم

 عددن أسددفرت التددي األولددى البلقانيددة الحددرب اندددلعت حددين ،1913 

 .األخرى األوروبية البلقانية الدول وبعض استقاللها

 مقدونيا ـ3

 الدولددة لحكددم خضددوعها مدددة تراوحددت الشددرقية، أوروبددا فددي تقددع

 .1913 ـ 1317 عامي بين ما العثماني

 اليونان ـ4

 كاندت طويلة، وبحرية برية حدود وتربطهما الغرب، من تركيا تحد

 فتدددرة تفاوتدددت البلقدددان، فدددي الرئيسدددية العثمانيدددة الواليدددات إحددددى

 .1913 ـ 1393 عامي بين ما العثمانية للدولة خضوعها

 صربيا ـ5



 ذلدك قبدل كاندت وقدد يوغسدالفيا، دول أو واليات إحدى تشكل كانت

 .1913 عام وحتى 1459 عام من العثمانية الدولة واليات إحدى

 األسود الجبل مملكة ـ6

 شدكلت الدوعرة تضاريسدها أن إال مسداحتها، صدغر مدن الدرغم على

 لفتددرة عليهددا سدديطرتها فددرض دون حددال العثمانيددة الدولددة أمددام سدددا

 عددام حكمهددا عددن وخرجددت 1479 عددام لهددا خضددعت حيددث طويلددة،

1878. 

 منطقدة فدي للمسدلمين احتضداناا األكثدر الدولدة: والهرسك البوسنة ـ7

 ،1463 عددام العثمانيددة الدولددة فتحتهددا. الشددرقية أوروبددا أو البلقددان

 .1908 عام عليها سيطرتها وفقدت

 كرواتيا ـ8

 العثمانيدة، الدولدة إلدارة خضدوعاا األقدل البلقانيدة الدولة كرواتيا تُعد

 عدددام منهدددا وخرجدددت 1540 عدددام األخيدددرة عليهدددا سددديطرت حيدددث

1687. 

 كوسوفو ـ9

. 1326 عددام" األول مددراد" السددلطان فتحهددا أعتدداب علددى استشددهد

 حيدث ،1389عدام حتدى لددخولها العثمانيدة الدولة محاوالت تكررت

 عدددام حتدددى سددديطرتها تحدددت وظلدددت عليهدددا، السددديطرة مدددن تمكندددت

1913. 

 بولندا ـ10

 مندذ العثمانيدة للدولة خضعت التي الوحيدة الغربية األوروبية الدولة

 .1718 عام وحتى 1622 عام



 أوكرانيا ـ11

 التدداريخ، عبددر العثمدداني الروسددي للنددزاع الرئيسددي المحددور شددكلت

 ،1478 عددددام الروسددددية اإلمبراطوريددددة العثمانيددددة الدولددددة هزمددددت

 سددديطرتها علدددى وأبقدددت العدددام، ذلدددك فدددي إليهدددا أوكرانيدددا وضدددمت

 .1774 عام حتى ألوكرانيا

 المجر ـ12

 .1718 ـ 1526 عامي بين ما العثمانية للدولة خضعت

 ألبانيا ـ13

 طوعادا لتركهدا واضطرت ،1468 عام ألبانيا العثمانية الدولة دخلت

 مدن استقاللها على حازت بلقانية دولة آخر ألبانيا وتُعد ،1913 عام

 الدولدة اضدطرت بدل العثمانيدة، الدولدة تحارب ولم العثمانية، الدولة

 الروسددية اإلمبراطوريددة مددع حربهددا تصدداعد بعددد لتركهددا العثمانيددة

 دون حالدت خانقة اقتصادية ألزمة وتعرضها البلقانية الدول وبعض

 .ألبانيا على سيطرتها فرض في االستمرار من تمكنها

 جورجيا ـ14

 عددامي بددين مددا العثمانيددة للسدديطرة خضددعت. الشددرق مددن تركيددا تحددد

 .1918 ـ 1480

 العثمانيدة للدولدة تابعدة فلسطين ظلّت..   العثماني العهد في فلسطين

 لفلسطين والعسكرية اإلدارية الصورة تتغير ولم قرون، أربعة طيلة

 .المماليك أيام عليه كانت عما

 طبريدددة إليددده يضدددم أن صدددفد شددديخ العمدددر ظددداهر اسدددتطاع وقددد*   

 الجددزار أحمددد ضددم أن إلددى 1750 سددنة وعكددا والناصددرة ونددابلس



 سدنة عكا عن بونابرت نابليون حملة يرد أن واستطاع كلها، سورية

 عشددر فلسددطين( علددي محمددد ابددن) باشددا إبددراهيم حكددم ثددم  1799

 األخيددرة السددنوات وفددي. العثمانيددة الدولددة اسددتعادتها أن إلددى سددنوات

 فددي تقددع اإلداريددة الناحيددة مددن فلسددطين كانددت العثمدداني العهددد مددن

 المرتبطددة المسددتقلة القدددس متصددرفية هددو األول:  إداريددين قسددمين

 والخليددل السددبع بئددر أقضددية وكانددت اسددتانبول، فددي الداخليددة بددوزارة

 شددمال: والثدداني لحددم، بيددت إلددى باإلضددافة لهددا تابعددة ويافددا وغددزة

 طدولكرم أعمالده ومدن ندابلس لدواء: لدواءين يتبدع كدان الذي فلسطين

 وطبريدة صدفد أعمالده ومدن عكدا، ولدواء وبيسدان، وطوباس وجنين

ا فلسدطين فكاندت العسدكرية، الناحيدة مدن أما. وحيفا والناصرة  جدزءا

 لسورية العامة العسكرية القيادة من

 

 : العثماني الحكم فترة خالل فلسطين في اليهودي االستيطان

 

 الدى  العثمداني الحكدم فتدرة اثناء فلسطين في االستيطان تقسيم يمكن

 : مراحل ثالثة

 

 الحميدد عبدد السدلطان تسدلم حتدى الدولدة قيام من:   االولى المرحلة 

 فدي فلسدطين الدى لليهدود دخدول اول --: م 1876 عدام الحكدم مقاليد

 وهددو لالمبراطوريددة االقددوى السددلطان عهددد فددي كانددت الحقبددة هددذه

 بعدددد االنددددلس مدددن هدددروبهم بعددد وذلدددك القدددانوني سدددليمان السددلطان

 الشددفقة بداب مددن كدان الدددخول ذلدك ولكددن.  التفتديش محدداكم اسدتيالء

 ولدم ، والملل االديان لكافة المسلمة الدولة استيعاب باب ومن عليهم

 . مشاكل او تاثير اي لهم هناك يكن



 

 لليهود وطن القامة بونابرت نابليون محاولة كانت الفترة هذه في و 

 كدان والتي مصر على لحملته روتشيلد ال تمويل مقابل فلسطين في

 فددي امبراطوريددة لنفسدده ويقدديم لدده خالصددة مصددر تكددون الن يحلددم

 باشدا احمدد بقيدادة عكدا اسدوار تحدت انهزمدت حملتده ولكن.  الشرق

 علددى كددان  الفتددرة هددذه خددالل الحددديث االسددتيطان ولكددن.  الجددزار

 : التالي الشكل

 

 منحهدا ارض قطعدة كانت فلسطين في يهودية مستوطنة اول    -1 

 انجليدزي يهدودي لثدري   م 1854 عدام االول المجيدد عبدد السلطان

 وذلددك مونتيفيددوري موسددى اسددمه  اسددطنبول فددي قنصددال يعمددل كددان

 اقامدة  تدم وانمدا يقم لم المستشفى القدس،ولكن الهل مستشفى القامة

 مونتيفيوري حي او القدس في اليهودي الحي حاليا يعرف  ما

 

 سدبع المسديحيين الهيكدل حمداة فرسان اقام  م 1868 عام في    -2 

 . فلسطين في  مستوطنات

 

 الزراعيدة إسدرائيل ميكفده مدرسدة تأسديس  تم 1870 عام في  -3  

 .الفرنسية اإلليانس جماعة بجهود فلسطين في

 

 حصة روتشيلد ال من وبتمويل بريطانيا اشترت 1875 عام في -4

 . السويس قناة  في مصر



 

 مدن الثداني الحميدد عبدد السدلطان حكدم فتدرة وهدي:   الثانية المرحلة

 .م 1909 عام الى م 1876

 

 ال ،  م 1908 عدام الدسدتور تعدديل قبدل العثمانية القوانين كانت    

 وكانددت.  اشددهر ثالثددة مددن اكثددر االقامددة مددن للددبالد للزائددر تسددمح

 لغيدر يسمح وال.  مباشرة العاصمة الى اداريا تتبع القدس متصرفية

 االسدددتنانة مدددن بقدددرار اال االراضدددي وشدددراء تملدددك مدددن العثمدددانيين

 التاليدة االمدور حددثت فقدد ذلدك ورغدم ولكدن السدرايا ومن العاصمة

 .الثاني  الحميد عبد السلطان حكم فترة اثناء

 

 وبدايددة فلسددطين فددي تكفددا بتدداح مسددتعمرة اقامددة م 1877 عددام    -1

 . فلسطين الى الصهيوني التسلل

 

 ضدد حربهدا فدي لروسديا السداحق االنتصدار بعدد م1882 عام    -2

 وهدي والياتها من واليات لثالثة العثمانيين وخسارة العثمانية الدولة

 اعمدال مدن الحدرب تلك رافق وما( اذربيجان و وارمينيا جورجيا))

 لليهددود، قضدديتين االحددداث تلددك افددرزت فقددد.  لليهددود جماعيددة ابددادة

 جمعيدة))  اسدم عليهدا اطلدق جمعيدة اقامدة فدي تتمثدل االولى القضية

 هدذه وكاندت((  وسدوريا فلسدطين فدي والصدناع المزارعين مساعدة

 اسددم علدديهم يطلددق االفددراد مددن صددغيرة حلقددات مددن تتكددون الجمعيددة

 اليهددود تشددجيع علددى تقددوم الجمعيددة هددذه وكانددت ، صددهيون احبدداء

 مددن اعتبارهددا الجددائز مددن الثانيددة والقضددية.   فلسددطين الددى للهجددرة



 الواليدات تلدك فدي المتواجددين لليهود السماح االولى القضية ثمرات

 اليهددود ولكددن ، فلسددطين الددى بددالهجرة ، لروسدديا المضددمومة الثالثددة

 هربدددوا سدددابقا الحكدددم العثمانيدددة الواليدددات تلدددك مدددن خرجدددوا الدددذين

 نسبته ما اال فلسطين يهاجرالى ،ولم المتحدة الواليات الى وهاجروا

 الدى وصدلوا الدذين المهداجرين هدؤالء عدد وكان هاجروا ممن% 3

 عددام  الحادثددة هددذه اعتبددار يمكددن وبهددذا ، مهدداجر الددف 25 فلسددطين

 .          لفلسطين احاللي يهودي استيطان اول انها على م1882

 

 فدي المقيميدين والمسحيين الكنائس شؤون بادارة لروسيا سمح    -3

 مدددن واسدددعة لمسددداحات روسددديا امدددتالك جددداء هندددا ومدددن فلسدددطين

 .كنسي وقف اراضي انها على الفلسطينية االراضي

 

 وجدديراه لتسديون ريشدون مسدتعمرتي اقامة م 1884 عام في    -4

 . فلسطين في

 

 الددى خطابددا  الفلسددطينين والقددادة وجهدداء كتددب م 1891 عددام    -5

 والممارسدددات االطمددداع بددده شدددرحوا الثددداني الحميدددد عبدددد السدددلطان

 ، ونفدددوذهم عدددددهم ازديددداد ومددددى الواقدددع ارض علدددى الصدددهيونية

 التحدددرك لمراقبدددة ماتددده تعلدددي واصددددر لدددذلك السدددلطان واسدددتجاب

 . فلسطين الى الهجرة صرامة وتشديد الصهيوني

 

  سويسددرا فددي بددال فددي االول الصددهيوني المددؤتمر انعقدداد بعددد    -6

 القامدة فلسدطين فدي الصهاينة اطماع تكشفت ان وبعد م 1897 عام



  الثداني الحميدد عبدد السدلطان اتخدذ فلسدطين فدي وتجميعهم لهم وطن

 مدن اليهدود تمكدين دون للحيولولدة  وصدلبا متشددا و واضحا  موقفا

 . منهم فلسطين لحماية استثنائية تعليمات واصدر الهدف هذا تحقيق

 

 الصدهيوني المدؤتمر تدال الدذي العقدد خالل الصهاينة حاول       -7

 اختدددراق محاولدددة التاسدددع الصدددهيوني المدددؤتمر الدددى وصدددوال االول

 او الشددراء طريددق عددن تددارة فلسددطين فددي اليهددود لتددوطين السددلطان

 تلدددك كدددل  وفشدددلت ، ارهقتهدددا التدددي العثمانيدددة الدولدددة ديدددون تسدددديد

 فدددي لليهدددود دولدددة اقامدددة ان هيرتدددزل حينهدددا ادرك ،  المحددداوالت

 ممدا  ، مستحيال  الثاني الحميد عبد السلطان وجود ظل في فلسطين

 الماسدوتية الحركدة ومنها العديدة اصابعها لتحريك بالصهيونية  حذا

 جمعيدة))   وهدي اقاموهدا التدي الجمعيدة فدي للتغلغل  الدونما ويهود

 1908  الدسدددتور تعددددل  ان اسدددتطاعت التدددي((  والترقدددي االتحددداد

 . م 1909 عام  الثاني الحميد عبد السلطان وتخلع

 

 يافددا فددي  الفلسددطينية البريطانيددة الشددركة فددتح  م 1903 عددام     -8

 فدي هامدا دورا لعدب,  يهوديدا مصدرفا كاندت امرهدا حقيقدة في وهي

 شددراء فددي الحقددا و دبددون فددي الفلسددطينيين واغددراق ، اليهددود دعددم

 .اراضي

 

 . يافا في العليا اليهودية المدرسة تاسيس 1906 عام    -9

 



 ، الصدهيونية العسدكرية المنظمدة تاسديس تم   م 1907 عام    -10

 . اليهودية المستوطنات لحماية. فلسطين في ، جيورا بار

 

 نهايددة وحتددى م 1908 عددام الدسددتور تعددديل مددن -:  الثالثددة المرحلددة

 الفلسطينية االراضي من العثمانيين وخروج االولى العالمية الحرب

. 

 

 نشاط من  الثاني الحميد عبد السلطان عهد في فلسطين في حدث ما

  نشداطا فكدان ، االول الصهيوني المؤتمر بعد اي م، 1897 عام بعد

 التعدددديل وبعدددد ولكدددن.  يهدددودي مسدددمى تحدددت يكدددن لدددم او سدددريا

   م 1908 عدددام  الثانيدددة المشدددروطية عليدددة يطلدددق مدددا او الدسدددتوري

 ، والترقدي االتحداد جمعيدة هم الدستور عدلوا الذين الن ، علنا فكان

 المرحلدة هدذه في.  االهداف صهيونية العقيدة ماسونية  حركة وهي

 : االمورالتالية تمت ، الزمن من عقد والبالغة

 

 لهددم سددابقا كددان ان بعددد فلسددطين فددي االقامددة فددي لليهددود سددمح -1

 مدن اكثدر االقامة من لليهودي يسمح وال اللون مميزة سفر جوازات

 . شهور ثالثة

 

 وهنددا ، ممنوعددا كددان ان بعددد االراضددي شددراء فددي لليهددود سددمح -2

 وشدراء بيدع فدي يافدا في الفلسطينية البريطانية الشركة اهمية برزت

 اسدددتمالك فدددي و لبنانيدددة غالبيتهدددا عربيدددة عدددائالت مدددن االراضدددي

 . الصهيونية للحركة بيعها ثم ومن االراضي



 

 عددامي نفسددها الحكومددة باعددت فقددد للمددال العثمانبددة الدولددة حاجددة -3

 للدولدددة ملكيتهدددا التابعدددة االميريدددة االراضدددي 1913 وعدددام 1912

 الحركدة الدى بيسدان قضداء الدى التابعدة الجفتلدك منطقدة في والواقعة

 . اليهودي الشعب لكل وقفا لتكون ، الصهيونية

 

 . عضوان القدس بلدي مجلس في لليهود تمثيل هناك اصبح  -4 

 

 . النظير منقطع بشكل الهجرة تدفقت  -5 

 

 اليهدود عددد كدان وهندا االولدى العالميدة الحدرب تركيدا دخول -7

 تدم وقدد عددة سدنوات قبدل العددد مع مقارنة كبيرا فلسطين في

 ضدد بريطانيدا لصدالح للعمل يهودي استخباراتي جهاز تجنيد

 اللنبددي سدداعد ممددا العسددكرية تحركدداتهم رصددد و  العثمددانيين

 . بلفور وعد صدور عام ، 1917 عام فلسطين لدخول

 الدولدة فدي الحكدم لمقاليدد والترقدي االتحداد جمعية تولي وبعد

 القوميددة ذات الدددول مددن كغيرهددا فلسددطين تدداثرت ، العثمانيددة

 يددد علدى المناضدلون واعددم الحريددات قمعدت  حيدث  العربيدة

 فلسدطين مدن الزيتدون اشدجار قطعدت و.  السدفاح باشدا جمال

 الذي الذي للقطار كوقود االخشاب لتامين مسبوق غير بشكل

 للحددرب الشددباب وسدديق.  الحجددري الفحددم علددى يسددير كددان

 الغربدة شدعور المدواطنيين لددى ولدد هذا كل ، قصري بشكل

 جمعيدة بزعامدة الحكومة انتهجت ان بعد وخاصة وطنهم في



 وظهدددرت الدددبالد فدددي التتريدددك موضدددوع والترقدددي االتحددداد

 الشددددعب بددددين العالقددددة واصددددبحت السددددطح الددددى العنصددددرية

 اصدبحت ولكنهدا حكومتده مع مواطن عالقة ليست والحكومة

 اللغدددة وادخلدددت ، بدددالقوة شدددعب مسددديطرعلى   حددداكم عالقدددة

 للصهاينة وسهلت ، الرسمية الدوائر ولغة التعليم لغة التركية

 .االستيطان وسائل
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 :في الصغرى آسيا العثمانيون األتراك دخل

 عشر الثالث القرن من األول الثلث

 تسددمى التركيددة، الغددز قبائددل مددن قبيلددة إلددى العثمددانيون ينتمددي

 : قبيلة

 (قابي) 

 الدذي منطقة أرطغرل بإعطاء األول الدين عالء السلطان قام

 :منطقة وهي العثمانية الدولة لقيام قاعدة منها اتخذ

 ( سكود) 

 الددول أكبدر مدن وغددت.  العثمانيدة الدولة باسمة سميت متى

 :التاريخ شهدها التي اإلسالمية

 (عثمان ابنه بعدة من تولى أرطغرل توفي حينما)

 

 اإلسددالمي للدددين معتنقده قيامهددا عنددد العثمانيدة الدولددة تكددن لدم

 :  مثل أخرى ديانات اعتنقت وإنما

 (  المسيحية – اليهودية – البوذية) 

 االسدالمي للدين العثمانيين اعتناق في اسهما قد عاملين هناك

 وهما

  عثمان /1

   االسالمية السلجوقية الدولة /2

 اإلسدالمي الدين نشر في االسالمية السلجوقية الدولة ساهمت

 : العثمانية الدولة داخل

 .حدودها على العثمانية الدولة لوقوع نتيجة

 عنددد العثمانيددة الدولددة داخددل الموجددود اإلداري النظددام كددان

 : نظاما   قيامها

 ( قبليا  ) 



 

(  القبلدي اإلداري)  النظدام هدذا تحويدل فدي دورا   عثمان لعب

 :نظام إلى

 ( .  مستقر إداري) 

 : هما كبيرتين دولتين بين تقع العثمانية الدولة كانت

 (  اإلسالمية السلجوقية الدولة) 

 (  المسيحية البيزنطية الدولة) 

 : اتجاهين في العثمانية الفتوحات اتجهت

 البلقان ومجاله أوروبا فى:  األول

 األناضول ومجاله آسيا في: الثاني

 :عهد في اإلسالمي للمشرق العثماني الغزو

 االول سليم

 : الثالث القارات في العثمانية العسكرية العمليات اتجاه

 ( اوربا – افريقيا – آسيا) 

 الدولددددة علددددى االنتصددددار العثمانيددددة الدولددددة اسددددتطاعت هددددل

 ؟ البيزنطية

 (نعم)

 

 :مدينتى على عثمان بن عهداورخان فى العثمانيون استولى

 (  ونيقوميديا( ) نيقيا)

 : عام القسطنطنية اورخان حاصر

  فتحها من يتمكن لم لكنه( م1337)

 

 

 



 علدى األول مدراد السدلطان عهدد فى العثمانى الجيش استولى

 :مدينة

   م1360 عام ادرنه

 للدولددددة عاصددددمة منهددددا واتخددددذ االسددددتراتيجية االهميددددة ذات

 اسدديا مددن العثمانيددة الدولددة عاصددمة انتقلددت وبددذلك العثمانيددة

 اوروبا الى الصغرى

 ملدددك قدددام حيدددث جديددددا بلقانيدددا تحالفدددا األول مدددراد مواجهدددة

 فددى الطرفددان والتقددى بلغاريددا ملددك مددع تحددالف بعقددد الصددرب

 : موقعة

 بانتصدار المعركة هذه وإنتهت م1389 /هـ792 عام قوصوة

 العثمانيين

 قوصوه معركة نتائج

 عشر التاسع القرن حتى الصرب بالد استقالل ضياع( أ

 الصربيين بين اإلسالم انتشار( ب

 ممتلكددات لغددزو زحددف الددذي المغددولي الغددزو خطددر مواجهددة

 فدي الطرفدان تقابدل وقد األناضول منطقة في العثمانية الدولة

 :معركة

 أنقره

 :انقره معركة نتائج

  المغول انتصار( أ

 العدام فى المنية وافته حتى األسر فى األول بايزيد وقوع( ب

  التالى

 أكبرمعوقات من العثمانية الدولة على المغول هجوم كان( ج

  أوروبا على العسكري الزحفالعثماني

   سنة خمسين القسطنطنية فتح تأخر( د



 االقليمدددى التوسدددع سياسدددة الثدددانى مدددراد السدددلطان اسدددتأنف

 :هما جبهتين فى وحارب

 ( المجر( )  البانيا) 

 :عام والمجريين العثمانيين بين الحرب تجددت

 م1438 /هـ842

 علدى بدالهجوم وقدام العثمانيدة القوات انسحاب هنيادى استغل

 القددوات بمهاجمددة قددام بددأن مددراد رد فكددان العثمانيددة القددوات

 علدددى العثمدددانيين بانتصدددار انتهدددت(  فارندددا)  فدددي الصدددليبية

 وقدددد م1448/هدددـ852 عدددام قوصدددوة معركدددة فدددي الصدددليبيين

 عددداد مددن سددنوات لعشددر المجددر بددالد المعركددة هددذه أخرجددت

 ضددد هجوميددة حربيددة بعمليددات القيددام تسددتطيع التددي الدددول

 العثمانيين

 

 

 

 

 

 [Forwarded from خالد ].. 

 العثمانية الدولة تاريخ

 

 (:الخالفة) القانوني سليمان السلطان تولى

 األول سليم والده وفاة بعد

 :القانوني سليمان السلطان اشتهر

 والعدالة بالتسامح

 :أوروبا في القانوني سليمان السلطان حروب



 البندقيدة أعلندت – رودس جزيرة فتح – بلغراد على استولى

 فينا حاصر – المجر ضم – العثمانية للدولة والئها

 :الصفويين ضد القانوني سليمان السلطان حروب

 وضدم - الصدفويين وهدزم العدراق وبداقي بغدداد على استولى

 األحساء

 لقيددادة البصددرة إلددى بالتوجدده القددانوني سددليمان السددلطان كلددف

 :العثماني األسطول

 ( ريس علي سيدي)

  العثمانية الدولة ضعف عوامل

 الترف -1

 العسكرية العقلية سيطرة -2

 اإلدارة فساد -3

 األجنبية االمتيازات -4

 االضددددمحالل مرحلدددة فدددي العثمانيددددة الدولدددة سدددالطين أهدددم

 والضعف

 الرابع مراد السلطان الثاني سليم السلطان

 الرابع محمد السلطان الثالث مراد السلطان

 االول احمد السلطان

 السددددفن ببندددداء اهددددتم ،. البصددددرة فددددي تمددددرد علددددى القضدددداء

 إلددى تددونس ،إعددادة قبددرص جزيددرة علددى ،االسددتيالء.الحربية

 مددع صددلح عقددد االسددطول طددرد بعددد العثمانيددة الدولددة أمددالك

 مدن فرنسدا مع م1569 عام معاهدة ،عقد م1568 عام النمسا

 :هو

 الثاني سليم السلطان

 :الثالث مراد عهد في األحداث أهم

 . أوروبا في أماكن عدة في حروب بعدة قام-1



 للدولددة المعاديددة أوروبددا دول مددن عدددد مددع الصددلح ابددرم -2

 بار ناف متجاوبة. العثمانية

 

 .لها وحربهم العثمانية الدولة حكم عن بولونيا خروج-3

 .االنكشارية أيدي على وعصيان تمرد حركات قامت-4

 باشا محمد صوقلي العظام الصدور أشهر أحد مقتل-5

 : وعمره األول احمد السلطان الحكم تولى

 علدى عثمدان بندي سدالطين مدن قبلده أحدد يجلس ولم سنة 14

 السن هذا في العرش

 النمسدا مدع بالحرب العثمانية الدولة انشغال الصفويين استغل

 : فأخذوا

 . العراق شمال

 : مع صلح عقد إلى العثمانية الدولة واضطرت

 الصفويين

 فدي قامدت ثدورة علدى القضاء في الرابع محمد السلطان نجح

 بار ناف متجاوبة: اسمه رجل بزعامة األناضول

 أوغلي قاطرجى

 

 : الرابع محمد السلطان عهد في البنادقة نجح

 م1651 عددام بدداروس ميدداه فددي بالعثمددانيين الهزيمددة بددإنزال

 (لمنوس)و( تنيدوس) جزيرتا واحتلوا

 مددن كريددت جزيددرة انتددزاع الرابددع محمددد السددلطان اسددتطاع

 :لمدة العثمانيون خاضها دامية حربا بعد البنادقة

 .سنة25

 روسديا مدع الثالدث سدليم السدلطان عهدد فدي الحدرب اسدتمرت

 :معاهدة بعد الطرفين بين وتوقفت



 م1791/هـ1206 عام( ياسي)

 السددعودية الدولددة علددى القضدداء فددي باشددا علددى محمددد نجددح

 : استمرت التي االولى

 م1818-1744 سنه وسبعين أربع

 مرسددومين إصدددار تددم األول عبدالمجيددد السددلطان عهددد فددي

 :األوربية الدول ضغط تحت أساسيين سلطانيين

 كلخانة مرسوم

 الخيرية التنظيمات مرسوم

 قواعدد وضدع العثمانيدة الدولدة تداريخ فدي دسدتوري عهد أول

 :األوربية المبادئ على اإلصالح

 كلخانة مرسوم

 :عهد في السويس قناة افتتاح تم

 عبدالعزيز السلطان

 

 فددي البحريددة التجددارة وقددانون العدليددة األحكددام مجلددة صدددرت

 :عهد أوائل

 عبدالعزيز السلطان

 عدام مراد أخيه بعد الثاني الحميد عبد السلطان بالخالفة بويع

 :وعمره م1876/هـ1293

 سنة34

 1869 نوفمبر في كان افتتاحها السويس لقنآة بالنسبه

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م1798 بونابرت بقيادة مصر علي الفرنسية الحملة

 

 مصر في بونابرت

 



 مدن األسدكندرية شدواطئ نزلدت التدي الفرنسدية الحملدة تدخل

 التنددافس دائددرة فددي م 1798  يوليددو أول فددي الغددرب ناحيددة

 بددأ قدد و. الشدرق فدي المسدتعمرات علي اإلنجليزي الفرنسي

 القددرن طددوال اسددتمر و عشددر السدابع القددرن فددي التنددافس هدذا

 .فرنسا في الثورة قيام بعد جديداا  بعداا  أتخذ ثم عشر، الثامن

 

  دافيد لوي جاك للرسام بونابرت نابليون

 بونابرت نابليون

 خصوصيات أحد أوروبا خارج المستعمرات عن البحث كان

 قيدام و اإلقطداع انتهداء بعد أوروبا تاريخ في الحديث العصر

 .التجارية الرأسمالية وجود و القومية الدولة

 

 و األسدواق إلدي الحاجة أصبحت الصناعية الثورة قيام بعد و

 فدي األوربيدة الرأسدمالية للدول حيوية أكثر أمر المستعمرات

 الجديدد العدالم فدي مختلفة مناطق علي السيادة و النفوذ فرض

 بيدع ثدم رخيصدة طبيعية موارد علي منها للحصول الشرق و

 .أسواقها في األوروبية المنتجات

 

 و الحددديث العصددر فددي لمصددر فرنسددا احددتالل فكددرة أن علددي

 ترجددع الوسددطي العصددور فددي الصددليبية الحددروب انتهدداء بعددد

 سددنة عشددر الرابددع لددويس حكددم أيددام عشددر السددابع القددرن إلددي

 الهنددد فددي الهولنديددة التجددارة ضددرب الغددرض كددان و. 1672

 أيام أخري مرة الفكرة تجددت و. مصر طريق عن تمر التي

 ، م 1769 سدنة عشدر الثدامن القرن في عشر الخامس لويس

 كدان إنمدا و ، عسدكرية حملدة إرسدال طريق عن ليس لكن و

 عددن لفرنسددا العثمانيددة الدولددة تتنددازل أن يطمددع فرنسددا ملددك



 عشدر السدادس لدويس أيام ثالثة مرة الفكرة تكررت و. مصر

 مصر طريق عن آسيا شرق في فرنسا تجارة اتصال لتسهيل

 .إفريقية حول الدوران من بدالا 

 

 تقدارير خدالل مدن الفكدرة تجدددت للثدورة األولدي األيام في و

 الثدورة حكومدة يحدث كدان حيدث مصدر في الفرنسي القنصل

 الفرنسدية التجدارة إلنقاذ عسكرية حملة إرسال علي الفرنسية

 .المماليك خطر من المنطقة في فرنسا تجار تأمين و

 

 فدي إنجلتدرا ضدرب تفضدل الفرنسدية الثدورة حكومدة كانت و

 طريدق عدن الهندد فدي مصدالحها ضدرب مدن بدالا  دارها عقر

 الدددخول صددعوبة يددري كددان بونددابرت نددابليون أن إال مصددر،

 مشدروع انتصدر فقدد ثدم ومدن. إنجلتدرا مع بحرية معركة في

 إلدددي الفرنسدددية التجدددارة مدددرور تسدددهيل بهددددف مصدددر غدددزو

 يسدديطر الددذي الصددالح رجدداء رأس طريددق مددن بدددالا  الشددرق

 .اإلنجليزي األسطول عليه

 

 مصدر فدي فرنسا سلطة لتوطيد وسيلة خير أن بونابرت وجد

 و ، المسددتطاع بقدددر العثمانيددة الدولددة مجاملددة علددي يعمددل أن

 جداء إنمدا أنده بإفهامهم ذلك و ، صفه إلي المصريين اجتذاب

 ثدروة يستنزفون الذين و البالد عن الغرباء المماليك لمحاربة

 أهليدة حكومة إنشاء إلي يرمي أنه و أهلها، يظلمون و مصر

 منشدوره فدي ذلدك عدن عبر قد و للمصريين فيها الحكم يكون

 وصددول قبددل مصددر فددي ووزعدده م 1789 يونيدده 27 بتدداريخ

 .المصرية الشواطئ إلي الحملة

 



 األسكندرية شواطئ علي الحملة بنزول المماليك حكام فوجئ

 فدددي اسددتهلكت قددد قدددوتهم كانددت و  م 1798 يوليددو أول فددي

 إلددي اهتمامدداتهم يوجهددوا فلددم ، بيددنهم فيمددا الداخليددة النزاعددات

 .المحتملة األخطار تجاه البالد حدود تحصين

 

 بددك مددراد بقيددادة القدداهرة مددن الماليددك قددوات تصددل أن قبددل و

 السدديد بزعامددة األسددكندرية أهددالي كددان ، الفرنسدديين لمالقدداة

 لهددذا و ، الغدزو قدوات واجهددوا قدد المديندة حدداكم كدريم محمدد

ا  أعدددم ثددم الفرنسددية القددوات أعتقلتدده  6 فددي بالرصدداص رميددا

 . م 1798 سبتمبر

 

 العاصددمة إلدي طريقهدا فدي زحفهددا الفرنسدية القدوات واصدلت

 في البحيرة في شبراخيت من بالقرب بك مراد بقوات فالتقت

 للددفاع تقهقدر و المماليدك جديش هزم و ، م 1798 يوليو 13

 .امبابة عند رابط و القاهرة عن

 

 إمبابدة عندد أخري مرة الفرنسية القوات المماليك جيش واجه

 هددرب و الصددعيد إلددي بددك مددراد فددر و ، أخددري مددرة ُهددزم و

 .مصر من العثماني الوالي و بك إبراهيم

 

 القاهرة في نابليون

 

 وفي جانب، كل من قواته تحوطه القاهرة مدينة نابليون دخل

 وبإقامدة للمصدريين الدود بإظهدار للبالد احتالله توطيد عزمه

 أهددالي عقائددد وبدداحترام العثمانيددة، الدولددة مددع صددداقة عالقددة

 مددن يددتمكن حتددى وعدداداتهم؛ تقاليدددهم علددى والمحافظددة الددبالد



 قويدة مسدتعمرة إلدى مصدر وتحويل العسكرية، القاعدة إنشاء

 اإلمبراطوريددددة إلددددى قويددددة ضددددربات توجيدددده منهددددا يمكندددده

 .البريطانية

 

 يوليددو 25 الموافددق وهددو القدداهرة لدخولدده الثدداني اليددوم وفددي

 كبدددار مددن تسدددعة مددن القددداهرة ديددوان ندددابليون أنشددأ م1798

 رؤسددداء وتعيدددين القددداهرة، مديندددة لحكدددم والعلمددداء المشدددايخ

 فدي النهائية بالسلطة يتمتع لم الديوان هذا أن غير الموظفين،

 ومقيدددة استشددارية سددلطة كانددت وإنمددا األمددور، مددن أمددر أي

 ضددد موجهددا يكددون عمددل بددأي القيددام بعدددم األعضدداء بتعهددد

 هدذا إنشداء مدن الغدرض يكدن ولدم الفرنسدي، الجديش مصلحة

 رقابدة تحدت والعمل الفرنسي االحتالل تكريس سوى الديوان

 .الفرنسية السلطات وأعين

 

 اسددتهدف خطيددرا حدددثا مصددر علددى نددابليون حملددة كانددت لقددد

 يجدري عمدا غافلدة فيه كانت الذي الوقت في اإلسالمية األمة

 األسدلحة أندواع وتحدديث القتال فنون في تطور من أوربا في

 إسدتانبول بداحتالل نفسده يمنّدي ندابليون وكان شاملة، ونهضة

 دولدددة باعتبارهدددا كيانهدددا وتصدددفية العثمانيدددة الدولدددة عاصدددمة

 وذلددك األوروبيددة، القددارة أطمدداع أمددام وقفددت كبددرى إسددالمية

 عدن ندابليون عبدر وقدد الشدرق، فدي إمبراطوريدة يقيم أن بعد

 سددددلطانها، خلعددددت اآلسددددتانة بلغددددت إذا: "بقولدددده الحلددددم هددددذا

 العثمانيددددة، الدولددددة أركددددان وقوضددددت عمامتدددده، واعتمددددرت

 تدددوالي علدددى اسدددمي تخلدددد إمبراطوريدددة منهدددا بددددال وأسسدددت

 ".…األيام

 



  الفرنسية الحملة في تواريخ

 -م1798 عام

 مددن بددالقرب(, امبابددة) األهددرام معركددة(: يوليددو) تمددوز 21

 ُهدزم, المملدوكي الخيالدة وجيش الفرنسية القوات بين القاهرة

 .تموز 22 في القاهرة الفرنسيون واحتل المماليك بها

 

 أن بعد(. البحرية قير أبي) النيل معركة(: أغسطس) آب 1 -

 فددي الفرنسددي األسددطول علددى نلسددون االنجليددزي القائددد عثددر

 األسدددطول اسدددتطاع, االسدددكندرية شدددرقي, قيدددر أبدددي مينددداء

 األسدددطول ويددددمر يُحّطدددم أن فدددي صدددعوبة دون االنجليدددزي

, المرسددى فددي وتكدسدده الحركددة عددن عجددزه بسددبب, الفرنسددي

 نددابليون بددين البحريددة الطريددق يقطددع أن نلسددون أمكددن وهكدذا

 .فرنسا وبين وقواته

 

 م1799 عام

 

 غدزا. وسدوريا فلسطين على نابليون حملة(: فبراير) شباط -

 فدي وفشدل يافدا دخدل, وغدزة العريش طريق فلسطين نابليون

 .عكا على االستيالء

 

 مشدارف إلدى الفرنسدي الجديش وصدول(: مارس) آذار 19 -

 .المدينة حول البري الحصار وفرض عكا مدينة

 

 فشدددل أن بعدددد, عكدددا عدددن الحصدددار فدددك(: مدددايو) أيدددار 20 -

 .مصر إلى ورجوعه المدينة أسوار باقتحام وجنوده نابليون

 



 قددوات بددين( البريددة) قيددر أبددي معركددة(: يوليددو) تمددوز 25 -

, االنجليددزي األسددطول يسدداندهم, العثمددانيين وقددوات نددابليون

 وتلحددق علدديهم تتغلددب أن اسددتطاعت الفرنسددية القددوات لكددن

 .واالنجليزي التركي بالجيش ساحقة هزيمة

 

 فرنسدا إلدى عائدداا  مصر يترك نابليون(: أغسطس) آب 24 -

 .كليبر الجنرال الجيش بقيادة ويخلفه

 

 

 م1800 عام

 

 كليبددر قددوات بددين العددريش اتفدداق(: يندداير) الثدداني كددانون -

 .مصر عن الفرنسية القوات جالء على نص الذي واألتراك

 

 وبدايدة, شدمس عدين فدي الفرنسي االنتصار(: مارس) آذار -

 .القاهرة في الثاني التمرد

 

 القيددادة فددي ويخلفدده يُقتددل كليبددر الجنددرال(: يونيددو) حزيددران -

 .مينو

 

 

 م1801 عام

 قيدر أبي إلى االنجليزية القوات وصول(: مارس) آذار 21 -

 مددددن بددددالقرب الفرنسددددية والقددددوات مينددددو علددددى وانتصددددارهم

 .االسكندرية



 مصددددر عددددن الفرنسددددية القددددوات جددددالء(: سددددبتمبر) أيلددددول -

 .فرنسا إلى وعودتها

 

 :  وانسحابها الفرنسية الحملة فشل

 

 فددى االنسددحاب وقددررت مصددر علددى الفرنسددية الحملددة فشددلت

 إلددى العددودة علددى المماليددك شددجع الددذى األمددر ،1801 عددام

 فقددد متحدددين يكونددوا لددم ولكددنهم مصددر، فددى األحددداث سدداحة

 محمدد بقيدادة اإلنجليدز جانب إلى أحدهما فريقين إلى انقسموا

 لمصدر العائددة العثمانية القوات جانب إلى واآلخر األلفى بك

 انسدددحب أميدددان معاهددددة وبعدددد الكبيدددر، بدددك إبدددراهيم بقيدددادة

 .مصر من اإلنجليز

 

 الحملدددة جدددالء بعدددد مصدددر حكدددم علدددى المتصدددارعة القدددوى

 : م1801 الفرنسية

 السدلطة علدى تندازع مصدر مدن الفرنسدية الحملدة خدروج بعد

 : هي قوى ثالث البالد في

 بسدددط إعدددادة إلدددى السدددلطان تطلدددع:  العثمدددانيون األتدددراك -1

 المماليددك محاربددة علددى عددزم ولددذلك مصددر علددى سدديطرته

 عليهم والقضاء

 أهمية إلى إنجلترا أنظار الفرنسية الحملة لفتت:  اإلنجليز -2

 نفوذهدا بسدط انجلتدرا أرادت ولدذلك لهدا بالنسدبة مصدر موقدع

 البحرين على الهامة المواقع بعض واحتالل النيل وادي على

 عددن الرحيددل انجلتددرا تفكددر لددم هنددا ومددن والمتوسددط األحمددر

 الفرنسيين خروج بعد مصر



 األصدليين، الدبالد حكدام أنفسهم يعتبرون كانوا:  المماليك -3

 مدن بدإنجلترا اسدتعانوا ولدذلك إلديهم، السدلطة تعدود أن ويجب

 كدان ولكدن الحكدم، إلدى للعودة مساعدتهم على الحصول أجل

 : بسبب ضعيفاا المماليك موقف

 .الفرنسيين مع المعارك بسبب عددهم قلة -أ

 ومجموعدة بدك مدراد مجموعة: مجموعتين إلى انقسامهم -ب

 .بك إبراهيم

 إلدى الوصدول أجل من السياحية نظرهم وجهات اختالف -ج

 مدع التعاون يرى من فمنهم الفرنسيين خروج بعد مصر حكم

 االسدتنجاد يدرى وفريدق األلفدي بدك محمدد ويتزعمده اإلنجليز

 يددرى ثالددث وفريددق البرديسددي بددك عثمددان ويتزعمدده بفرنسددا

 حسن بك عثمان ويتزعمه األتراك مع والتحالف الحياد

 المصري الشعب قوة

 قددوة مصددر حكددم علددى تصددارعت التددي الددثالث القددوى نسدديت

 أتاحددت قددد الفرنسددية الحملددة أن نسددوا فقددد المصددري، الشددعب

 أتاحدت كمدا المقاومدة، على التدريب فرص المصري للشعب

 هذا أدى وقد والسياسة، الحكم تجارب في الدخول فرص لهم

 نقيددب) مكددرم عمددر مثددل وطنيددة شخصدديات ظهددور إلددى كلدده

 الطدددرق قيدددادات مدددن) السدددادات محمدددد والسددديد( األشدددراف

 المهددي محمدد والشديخ الشدرقاوي هللا عبدد والشيخ( الصوفية

 (.التجار من) المحروقى أحمد والسيد( العلماء من)

 مددددن الددددتخلص فددددي المصددددري الشددددعب قددددوة سدددداعدت وقددددد

ا على محمد وتعين واإلنجليز والمماليك الفرنسيين  على حاكما

 .مصر

 (المماليك – اإلنجليز – األتراك) الثالث القوى بين الصراع

 



 عيندت م،1801 عدام مصدر مدن الفرنسدية الحملة خروج بعد

 وأخدذت مصدر، على والياا باشا خسرو محمد العثمانية الدولة

 : اآلتية بالوسائل المماليك من التخلص على تعمل

 بددك محمددد بتعيددين صددفوفهم بددين واالنقسددام الفرقددة إيقدداع -أ

 الصعيد على والياا األلفي

 قيددر أبددي فددي والبرديسددي بددك مددراد إتبدداع مددن الددتخلص -ب

 والقاهرة

 فاكتسدب المماليدك، زعمداء قتدل تنفيدذ لمندع انجلترا تدخلت –

 علدددى والمماليدددك اإلنجليدددز واتفدددق المماليدددك تأييدددد اإلنجليدددز

 م1802 عام الصعيد في المماليك فتجمع األتراك من االنتقام

 خشدديت العثمانيددة الدولددة مددع فرنسددا عالقددة تحسددنت عندددما –

 عدن تخلدت ولدذلك العثمداني، بالسلطان عالقاتها على إنجلترا

 العثماني للحكم باالستسالم ونصحتهم المماليك

 

 وهولندددا وإنجلتددرا فرنسددا بددين م1802 سددنة مددارس فددي عقددد

 واسبانيا

 أوروبا في فرنسا حروب تسوية:  انعقاده أسباب –

 مصر عن اإلنجليز جالء على نص:  نصـــوصـــه –

 : نتائجه

 .م1803 عام مصر عن اإلنجليزية القوات جالء -أ

 للتفداوض األلفدي بدك محمد رحليهم عند اإلنجليز صحب -ب

 العثمدانيين ضدد اإلنجليدز مساعدة على للحصول اإلنجليز مع

 مصر استقالل قضية وعرض

 ونجددداح والعثمدددانيين، المماليدددك بدددين الحدددروب تجدددددت -ج

 نهدر فدي المالحدة علدى والسديطرة المنيدا احتالل في المماليك

 النيل



 إلى الذهاب علي ومحمد باشا طاهر من باشا خسرو طلب –

 إال ذلدك رفدض باشدا طداهر ولكدن المماليدك لمحاربدة الصعيد

 المرتبات، دفع عن باشا خسرو فعجز الجند، رواتب دفع بعد

 عليده فقدبض دميداط، إلى باشا خسرو وفر القلعة الجند فهاجم

 القلعة في وسجن

 باشا طاهر والية: ثانياا

 الضددرائب بفددرض وقددام باشددا خسددرو عددزل بعددد الحكددم تددولى

 ثدورة إلدى أدى ممدا الجندد رواتدب لدفع األهالي على الباهظة

 ضده الناس

 االنكشدارية، حسداب علدى واألرنداؤوط األلبان يجامل كان –

 بددال المديندة والدي باشدا أحمد بتعيين وقاموا االنكشارية فقتله

 أعلددى قائددد علددي محمددد أصددبح باشددا طدداهر مقتددل وبعددد مندده

 واألرناؤوط األلبان الجنود

 باشا أحمد والية: ثالثاا

ددا إال الحكددم فددي يسددتمر لددم  علددي محمددد ألن وذلددك واحددداا يوما

 عن إلبعاده بك وإبراهيم البرديسي بقيادة المماليك مع تحالف

 العثمانيدة القدوات بطدرد المملوكية القوات قامت ولذلك الحكم

 خالياا الوالي منصب وأصبح القاهرة من

 الجزايرلي باشا علي والية: رابعاا

 قبدل قتلدوه المماليدك ولكن مصر على العثماني السلطان عينه

 الحكم يتولى أن

 وقدوة المماليدك قدوة همدا قوتدان الحكدم على تنافس:  ملحوظة

 علي محمد

 البرديسي حكم: خامساا

 إلدى هدرب ولكنده األلفي بك محمد اعتقال البرديسي حاول –

 الحكم بأمور البرديسي وانفرد الصعيد



 جدا جدا جدا هام:  م1803 عام االقتصادية األزمة* 

 نقدص بسبب العام هذا في اقتصادية أزمة البالد في حدثت –

 واضدطر العدام، الددخل وانخفداض المحصدول وقلة النيل مياه

 الطوائف جميع على باهظة ضرائب فرض إلى البرديسي

 البرديسدي ضدد بثدورة قاموا فقد المصريين موقف عن أما –

 .م1804 عام

 إلددى انضددمامه أعلددن فقددد:  علددي محمددد موقددف عددن أمددا –

 واخدددتلط الشدددوارع، إلدددى بجندددده وندددزل والمشدددايخ العلمددداء

 الضرائب برفع والمشايخ للعلماء وتعهد الساخطين، باألهالي

 وبهدذا الشدعب، باحترام جنوده أوصى كما الناس عن الجديدة

 علددي محمددد هدداجم كمددا زعمدداءه وثقددة الشددعب عطددف كسددب

 فهربدوا زعمدائهم بيدوت وحاصر القاهرة في المماليك مراكز

 الصعيد إلى

 علدي محمدد اقتدرح القداهرة، فدي الحكدم منصب خال عندما –

 أنصددار األتددراك الجنددود اعتددرض ولكددن باشددا خسددرو توليددة

 اإلسدكندرية محدافظ باشدا خورشيد تعيين فاقترح باشا، طاهر

 عثمانياا باعتباره

 الشددعب عطددف كسددب فددي علددي محمددد نجددح الوسددائل وبهددذه

 كرجددل إليدده ينظددرون الندداس وبدددأ زعمدداءه وثقددة المصددري

 .مصر والية في يطمع وال الظلم يكره عادي

 

 بآشا علي محمد وصل كيف منهآ يهمنآ تفآصيل هل كل طبعآ

 جددآ مهدم شخصدية آلنده عليده تركدزون ابغآكم الي هذا للحكم

 حوله تكون دآئم واالسئله

 

  ️❗️❗️❗((باشا علي بمحمد التعريف))



 باليونان قوله مدينة في م1769 عام ولد –

 خدرج ثدم عسدكرية، خبدرة فاكتسدب العثمداني الجديش دخل –

 األمدور فدي خبدرة فاكتسدب الددخان بتجارة وعمل الجيش من

 والتجارية المالية

 األسدطول مدع وجداء أخدرى مدرة العثماني الجيش إلى عاد –

 م1801 سنة مصر من الفرنسيين إلخراج العثماني

 محمدد سديادة توطيدد) علدي محمدد واجهدت التي الصعوبات* 

 : (علي

 : اإلنجليزي المملوكي التحالف على القضاء: أوال

 وذلدك مصر حكم علي محمد تولية على المماليك يوافق لم –

 ولددذلك األصددليين، الددبالد حكددام أنفسددهم يعتبددرون كددانوا ألنهددم

 النيدل بوفداء االحتفدال فدي علدي محمد انشغال فرصة انتهزوا

 محمددد قددوات نجحددت ولكددن القدداهرة وهدداجموا م1805 سددنة

 الصعيد حتى وطاردتهم هجومهم صد في علي

 حكدم علدي محمد تولية على توافق فلم إلنجلترا بالنسبة أما –

 : بـــــ قامت ولذلك مصر

 بخلددع العثمدداني السددلطان إقندداع حاولددت م1806 عددام فددي* 

 أي أو األلفدي بدك محمدد وتعيدين مصدر والية من علي محمد

 وأرسدددل العثمددداني السدددلطان فاسدددتجاب آخدددر، عثمددداني والدددي

ا يحمددل لمصددر أسددطوال  علددى والياددا علددي محمددد بتعيددين أمددرا

 ولكدن باشدا، موسدى العثمداني للوالي السلطة وتسليم سالونيك

 فاضدددطر السدددلطان، أمدددر تنفيدددذ رفضدددت الشدددعبية الزعامدددة

 علددى محمددد نقددل فكددرة عددن التخلددي إلددى العثمدداني السددلطان

 النقود من كيس 4000 دفع مقابل مصر حكم في وتثبيته

 : م1807 سنة فريزر حملة* 

 : أسبابها



 انحيدازه بسبب العثماني السلطان مع انجلترا عالقة تدهور -أ

 فددي تركيددا ضددرب علددى روسدديا مددع انجلتددرا فاتفقددت لفرنسددا،

 مصر

 بدك محمدد ومسداعدة علدي محمدد عزل في إنجلترا رغبة -ب

 مصر حكم إلى الوصول في حليفها األلفي

 : أحداثها

 وكدان رشديد، إلدى واتجهدت اإلسكندرية، إلى الحملة نزلت –

 بشهرين الحملة قدوم قبل مات قد األلفي بك محمد

 وذلدك رشديد علدى االسدتيالء اإلنجليزيدة القدوات تستطع لم –

 قتددل فددي نجحددوا الددذين والحمدداد رشدديد أهددالي مقاومددة بسددبب

 إلددددى اإلنجليددددز فتقهقددددر اإلنجليددددز، مددددن كبيددددر عدددددد وأسددددر

 بها لالحتماء اإلسكندرية

 إلددى واتجدده الصددعيد مددن علددي محمددد عدداد األثندداء تلددك فددي –

 الصددلح طلددب إلددى فريددزر فاضددطر وحاصددرها اإلسددكندرية

 محمدد فوافدق األسدرى عن اإلفراج مقابل مصر عن والجالء

ا اإلسكندرية ودخل علي  منتصرا

 ( :اإلنجليزية الحملة) فريزر حملة فشل أسباب

 تقريباا بشهرين فريزر وصول قبل األلفي بك محمد موت -1

 قدوات علدى العتمدادهم اإلنجليزيدة القدوات جندود عدد قلة -2

 مصر في المماليك

 للحملة والحماد رشيد أهالي مقاومة -3

 والمماليك علي محمد بين الصلح -4

 : م1809 سنة الشعبية الزعامة على القضاء: ثانياا

 لالنفدددراد الشدددعبية الزعامدددة مدددن الدددتخلص علدددي محمدددد أراد

 بالحكم



 الزعامدة مدن الدتخلص فدي علدي محمد ساعدت التي العوامل

 : الشعبية

 لمدا مكدرم عمدر حدول بيدنهم فيمدا الشدعبية القيادات انقسام -1

 يتقربون منافسوه أخذ حيث الناس، بين وتقدير مكانة من ناله

 مكرم عمر وبين بينه الوقيعة إلحداث علي محمد إلى

 الماديدة المصدالح بعدض على الشعب زعماء بين الخالف -2

 األميدر محمدد والشيخ الشرقاوي هللا عبد الشيخ بين كالخالف

 األزهر أوقاف نظاره تولي حول

 أغسدطس في) مصر في االقتصادية األزمة وقعت عندما -3

 األسدعار ارتفعدت النيل فيضان انخفاض نتيجة( م1808 سنة

 عددم علدي محمدد مدن العلمداء طلب ولذلك الضرائب وكثرت

 طلدبهم رفدض علدي محمدد ولكن المقررة، الضرائب تحصيل

 الشعب نفوس في مكانتهم يضعف لكي

 النيددل انخفدداض) االقتصددادية األزمددة مددن علددي محمددد موقددف

 (:م1808 سنة

 واتخددذ النيددل فيضددان انخفدداض فرصددة علددي محمددد اسددتغل

 بدالحكم واالنفدراد السديطرة لده تحقدق التدي اإلجدراءات بعض

 : مثل

 ملكيتها أصحابها يثبت ال التي األطيان على االستيالء -أ

 واألوانددددي المنسددددوجات علددددى تمغددددة ضددددريبة فددددرض -ب

 والمصنوعات

 الموقوفددة األراضددي علددى الميددري المددال ضددريبة فددرض -ج

 الضرائب من معفاة كانت والتي الملتزمين وأراضي

 ونصف االلتزام من الفائض نصف بتقديم الملتزمين إلزام -د

 األطيان إيراد من الصافي



 فخلعده الضدرائب، هدذه علدى الموافقدة مكرم عمر رفض وقد

 سددنة دميدداط إلددى وأرسددله األشددراف نقابددة مددن علددي محمددد

 من تخلص وبذلك السادات محمد الشيخ مكانه وولى م1809

 الشعبية الزعامة

 : المماليك على القضاء: ثالثاا

 مصدر بحكدم لالنفدراد المماليدك سدوى علي محمد أمام يبق لم

 : ولذلك

 القددداهرة فدددي واإلقامدددة الصدددعيد بتدددرك علدددي محمدددد أغدددراهم

 األمدوال علديهم وأغددق غددرهم، ويدأمن بصدره تحت ليكونوا

 والحرب القتال عن بعيداا رفاهية في وعاشوا

 : م1811 مارس القلعة مذبحة

 ابنده بقيدادة المصري الجيش خروج فرصة علي محمد انتهز

 مدن المماليدك ودعا االولى السعودية الدولة لمحاربة طوسون

 فدي كدانوا قليدل عدد ماعدا جميعاا قتلهم و لالحتفال جانب كل

 محمدد انفدرد وبدذلك السدودان إلدى الهدرب من تمكنوا الصعيد

 مصر بحكم علي

 

 م 1840 مايو 15 لندن معاهدة

 النمسدددا+ انجلتدددرا+ بروسددديا+ روسددديا+ العثمانيدددة الدولدددة) 

 ( على محمد) ضد( 1841 فرنسا+

ا  مصر حكم وخلفاءه على محمد إعطاء -1:  شروطها  وراثيدا

 " فلسطين"  سوريا جنوب على ولمحمد

 األسددطول إعددادة – ادنددة – الحجدداز – كريددت إخددالء      -1

 . العثماني

 واليددة مددن يحددرم ـــــــــــــددـ أيددام 10 فددي يقبددل لددم إن      -2

 . فلسطين



 واليدة مدن يحدرم ـــــــــــــ أيام 10 رفضه استمر إذا      -3

 . مصر

 . للسلطان الجزية يدفع      -4

 . األوربية الدول مع العثمانية باالتفاقيات يلتزم      -5

 . العثمانية القوات من جزءا على محمد قوات      -6

 العسددكرية القددوى السددتخدام الحلفدداء يلجددأ رفددض إذا      -7

 . ضده

 المعاهدددة هددذه علددى الكبددرى الدددول وقعددت:  فرنسددا موقددف

 علدى محمدد حرضدت لذلك ؟ لها انجلترا ؟لعداء فرنسا ماعدا

 . الميدان فى وحدة تركتة ما وسرعان االتفاقية لرفض

 ثدورات ان اال للحدرب واسدتعد المعاهددة على محمد رفض -

 . المعاهدة قبول الى ادت ضدة السوريين

 اال الخارجيددة انتصدارتها مدن مصددر حرمدت:  التسدوية نتدائج

 واليددة مددن بدددالا  متميددزة دوليددة شخصددية لمصددر جعلددت انهددا

 . تابعة

 م 1841 ويونيو فبراير فرمانى

 : الشروط

 . السلطان من الوالية فرمان مصر حكام يتلقى -1 

 . السلطان يوقعها التى باالتفاقيات مصر تلتزم    -1

 . السلطان باسم والنقود الضرائب وتجمع تضرب    -2

 . للسلطان ايراداتها 1/4 مصر ترسل    -3

 . جندى ال 18 عن الجيش عدد يزيد ال    -4

ا  مصر تبنى ال    -5  . العثمانى السلطان بامر اال حربية سفنا

 : م 1841 فرمانى نتائج



 كاندت ان بعدد العثمانية الدولة عن نهائيا مصر استقالل تأخر

 . على محمد انتصارات بعد ممكنة

 لنددن لمعاهددة طبقدا العثمانيدة الدولة تجاة مصر وضع اصبح

 حتدى العثمانيدة للدولدة تابعدة والية مصر واصبحت م 1840

 ( م 1879 – م 1863)  اسماعيل تولية

 

 ️❗️❗️❗:  مالحظة

 نفددوذ مددن الحددد هددو الددي لندددن مددؤتمر آو لندددن معآهدددة سددبب

 دول مصددالح يهدددد كددان والددي جدددآ المتسددع باشددا علددي محمددد

 بعدد فكرتها المعاهدة هذه كانت الي بريطانيا خصوصا كبيره

 االولدددى السدددعودية الدولدددة علدددى باشدددا علدددي محمدددد ماقضدددى

 للمندددداطق وقددددرب العربيددددة الجزيددددرة شددددبه علددددى وسدددديطر

 منطقدة اهدم كاندت عمدان الن خصوصدا عمان في البريطانيه

 التدددداج درة" بالهنددددد بتجددددارتهم توصددددلهم النهددددا للبريطددددانيين

 والشدددام بااوربدددا توسدددعه مددن مخددداوفهم وكدددذلك"  البريطدداني

 دول مدن تكتدل عمل خالل من ايقافه من البد كان فا وغيرها

 نهايته كانت هنا ومن باشا علي محمد لها يرضخ كبرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 : االولى السعودية الدولة قبل والسياسية االقتصادية االحوال



 :  الحجاز -١

 الحرفه وهي الجزيرة شبه من واسعه اجزاء في وانتشرت  الرعي، حرفة انتشرت البادية في -

 . الباديه سكان لدى السائده

 : الحجازيه المدن في -

 عليها تسقط او ، المنورة كالمدينة والعيون المياه ابار فيها تكثر التي المناطق في:  الزراعه •

 . كالطائف غيرها من اكثر االمطار

 . البسيطه اليدويه الصناعات •

 . الحج بسبب االقتصاديه حياتهم دعامة هي:  التجاره •

  الساحليه المدن في:  االسماك صيد •

 االشراف ان حتى طبقاتهم اختالف على كبير دخل مصدر لهم يشكل كان الحج موسم* 

 . سلعهم لترويج يستفيدون والتجار ، الضرائب بعض يفرضون كانو القبائل ورؤساء

 الداخليه االوضاع اضطربت فكلما السياسيه باالوضاع تتأثر الحجاز في االقتصاديه االوضاع* 

 .  االقتصاديه االوضاع ساءت

 

 

 

 : عسير -٢

 . التجاره ، والسمكيه الحيوانيه الثروه ، الزراعه

 

 : السليماني المخالف -٣

  لعسير مشابه االقتصادي نشاطهم -

 .  السمك صيد ، والماشيه االبل رعي ، الفالحه ، الزراعه -

 . الموانئ ساعدتهم:  التجاره -

 

 :  نجران -٤

 . الصيد ، التجاره ، الزراعه ، الرعي -



ا  دخل مصدر عندهم يشكل العسكري النشاط -   ايضا

 

 

 :  الشرقيه -٥

 . اقتصادي برخاء ينعمون اهلها جعلت اقتصاديه مقومات لديها -

 . فيها لالقامه نجد سكان من لكثير جذب عامل -

 . الجوفيه ومياهها وينابيعها عيونها بكثرة االحساء عرفت حيث ، فيها المياه وفرة -

 . فيها الزراعه اتساع على عمل ، وجودتها تربتها خصوبة -

 . والدواجن كالمواشي بالزراعه المرتبطة الحيوانات تربية -

 (  ولؤلؤ اسماك صيد و تجاره)  العربي الخليج طول على الموانئ-

 

 :  نجد -٦

 الخضار ، النخيل)  محاصيلها اهم ومن نجد سكان بها عمل التي الحرف ابرز الزراعه حرفة -

 (  والفواكه

 االغنام تربية و االرض لحراثة واالبقار ص الماء الستخراج كاالبل الحيوانات تربية  -

 . والماشيه

 .والنسيج الصوف وغزل الماء وقرب كالجلود يدويه صناعات -

 بالحبوب المتاجره و ، صناعات من المنطقه سكان ينتجه ما على اعتمدت التي التجاره -

 . والتمور والفواكه والثمار

 . البوادي سكان وبين بينها واالستيراد التصدير على قائمه تجاريه نشاط حركة نجد شهدت -

 وكذلك.  التنقل و واللحوم بااللبان تمدهم فهي لديهى الحيوانات اهم من االبل نجد بادية في اما -

 . للحروب والخيل ، االغنام

 . والتجاره للمنتاجات بالترويج بنجد الماره الحج قوافل ساعدت -

❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️ 

 (( :االولى السعوديه الدوله قيام قبل والعلميه الدينيه االحوال))

 : الحجاز -١



 اما ، السني المذهب اعتنقوا ثم هـ ٩ القرن حتى الزيدي المذهب على كانو الحجاز اشراف -

 . السني المذهب على كانو عامه بصفة الحجاز سكان

 . القبائل ابناء بين وخاصه والخرافات البدع بعض تسربت ذلك ومع -

 دون الحجاز بالد في والثقافية العلمية الحياة الزدهار اثر الشريفين الحرمين لوجود كان -

 . ةالجزير شبه مناطق من غيرها

 : عسير -٢

 . الحجاز في كالذي وفكري علمي رواج تشهد لم -

 . وواجباته واركانه الدين بشعائر يلتزمون كانو الديني الوضع اما -

 

 : السليماني المخالف -٣

 . الشااافعي المذهب خاصة السني على والبعض الزيدي المذهب على بعضهم كان -

 . فبها والخرافات البدع انتشرت -

 . واليمن الحجاز في كما ليست لكن بها بأس ال كان العلميه الحياه -

 

 : نجران -٤

 . القبائل بين كبير بشكل الديني الجهل فيها انتشر -

 

 : الشرقيه -٥

 موطن المنطقه تلك اصبحت ثم القرامطه زمن في الباطني الشيعي هو هناك السائد المذهب -

 . االربعه السنيه المذاهب مع الشيعي المذهب فيه يوجد

 . عامه بصفة سنيه كانت القرامطه على القضاء منذ السياسيه الزعامه -

 لها العلم طالب وقدوم فيها العلمية الحركة تقدم في اثر هناك مختلفه دينية مذاهب لوجود كان -

 . اخرى مناطق من

 . كغيرها والخرافات البدع فيها انتشرت العلمية الحركة تقدم من بالرغم -

 

 : نجد -٦



 قيام في المتمثله للتعليم الفردية الجهود بعض هناك كانت بل ، قوي تعليمي حراك تشهد لم -

 . الناس من غيرهم تعليم المتعلمين بعض

ا  التعليم كان -  . الشريعه علوم وبعض القرآن تحفيظ على االحيان بعض في قاصرا

 متفشي الجهل كان التي الباديه دون فقط نجد حاضره في موجود كان التعليم من النوع هذا -

 . كبيره بدرجة فيها

 : التعليم عن الناس النصراف ادت التي االسباب -

 . السياسيه االحوال سوء -١

 . وباديتها نجد حاضرة عند المتواصله والحروب النزاعات قيام -٢

 . االمن انعدام -٣

 . االقتصاديه الحياة وصعوبة العيش ضيق -٤

 كسب في لهم ابنائهم لمساعدة وحاجتهم العيش لقمة عن بالبحث الناس من كثير انشغال -٥

 . والتجارة بالزراعة والعمل الرزق

 . بالتعليم لالهتمام تكفي التي المالية الموارد قلة -٦

 . االمراض انتشار وكثرة الصحية الحالة سوء -٧

  

 القران قراءة ابنائهم تعليم على الموسرين االهالي بعض اقبال في اثر له كان الديني الوازع -

ا  القادرين بعض دفع في اثر الديني للوازع كان كما ، القضاة وخاصة  غيرهم تعليم على علميا

 الكتاتيب من قليل و المساجد في كان وذلك اجر على الحصول دون الشريعة علوم

 

 العلمية الصدارة مركز عبدالوهاب بن محمد الشيخ لها ينتمي التي(  مشّرف آل أسرة)  تبوأت

 . نجد بلدان بين العلمية الصدارة مركز(  أشيقر)  بلدة رأسهم مسقط كانت حيث ، نجد في

 

 . والسنة للقرآن المذاهب اقرب وهو نجد في السائد المذهب هو الحنبلي المذهب -

 . الحنبلي المذهب على الفقه علم:  نجد في المتعلمين لدى اقباالا  الشريعة علوم ابرز كان -

 الخاصة والتقاليد العُرف اساس على يتحاكمون كانو شرعيون قضاة لهم يكن فلم نجد بادية اما -

 . بقبائلهم



 التبرك و القبور على القباب بناء ابرزها من وكان كغيرها والخرافات البدع نجد في انتشرت -

 . هللا عند الشفاعة وسؤالهم االموات وتقديس عبادك اماكن وجعلها بها

 الدين امور من عليهم خفي ما للناس توضح دينية اصالح لدعوة ماسة بحاجة نجد كانت لذلك -

 . واحكامه

ا  نجد وكانت -  راية تحت وقبائلها اماراتها شتات تجمع اصالحيه سياسية لحركة حاجة في ايضا

 . واحدة

 نجد في ظهرت التي االصالحية الدعوة مسيرة في اثر النجدية االمارات الختالف كان وقد -

 . عبدالوهاب بن محمد الشيخ يد على

 

 : الوهاب عبد بن محمد الشيخ هو من

 . مشرف آل تسّمة أسرة إلى الشيخ ينتمي

 .  المشهورة تميم بني قبيلة بطون أحد وهبة آل فروع من فرع وهي

 

 

 . أشيقر بلدة في تسكن مشرف آل أسرة وكان

 

 

 . هـ ١١١٥ سنة العيينة في الشيخ ولد

 

 

ن   ؟ البصرة في عليه تعرف الذي الشيخ هو م 

 . المجموعي محمد

 

 

 

 



 

 ؟ نجد في دعوته بدأ متى

 . ومعرض مؤيد هناك واصبح ، جدي بشكل الدعوة بتطبيق بدأ السفر من عودته بعد

 

  حريمالء في كتابه الشيخ ألف -

 "  التوحيد كتاب" 

 

 :  محمد الشيخ لدعوة أصغى من أول

 .  معمر بن عثمان

 

  ؟ الشيخ دعوة توقف محاولة كانت كيف

 

 :  محمد الشيخ عادى كان من أول

  سحيم بن سليمان هو

 . الشيخ وهاجم للعلماء الرسائل ارسل -١

 

 .  الخطر يستفحل لئال حد بوضع واغروهم لألمراء اتجهوا -٢ أسلوب ثاني

 بن عثمان بين العالقة وكانت خالد بني زعيم  حميد ال سليمان: األحساء ألمير األمر فوصل

 . االقتصادية بالقوة محمد الشيخ بأخراج فأمر ، قّوية االحساء وأمير معمر

 

 

 

 :  سعود آل -

 .  عنزة قبيلة إلى  ينسبون

 



 .  الدرعية في كانوا

  القديمة بلدتهم اسم إلحياء:  الدرعية سميت

 . درع ألبن ونسبة

 

 

 : السعودية الدولة قيام -

 . سويلم آل عند ضيفاا ونزل الدرعية إلى الشيخ توجه

 

 . شروطاا وعقدوا سعود بن محمد األمير لمقابلة وتوجه

 

 

  هـ١١٥٧ سنة  االولى السعودية الدولة فقامت

 

 دواس بن دهام:  األولى السعوية الدولة قيام فترة في الرياض أمير هو من

 

 األولى السعودية الدولة تاريخ

 

 ابن وطلب التحالف، فتم سعود، بن محمد ورغبات الوهاب عبد بن محمد الشيخ رغبات توافقت

 الضرائب على يوافق جعله إلى وسعى الدرعية، يغادر ال ان الوهاب عبد بن محمد من سعود

 واعد الثاني ورفض األول، الطلب على الوهاب عبد بن فوافق السكان، على المفروضة السابقة

 .الضريبية هذه من أكبر ستكون والجهاد الغزوات من غنائمه بأن سعود ابن

 

 للجند، والباقي سعود، ألبن الخمس الغنائم، وزعت جيرانهم، على الدرعيين غزوات أولى بعد

 .للخيالة وثلثان للمشاة ثلث

 

 



 العيينة على السيطرة️❗️❗

 بعالقة أمرائها بعض وارتبط للدرعيين، ثابتيين أنصارا معمر بن عثمان بقيادة العيينة أهل كان

 حاكم مع سرية اتصاالت أجرى بأنه العيينة أمير إتهام تم ولكن سعود، آل مع نسب

 يونيو في الوهاب عبد بن محمد أتباع من العيينة أهل يد على فقتل للخيانة، العدة األحساءوأعد

 عشر وبعد الدرعية، من القريب معمر بن إبراهيم بن مشاري قريبه إلى الحكم وإنتقل ،1750

 مع الدرعية ،اسكنه مشاري الوهاب عبد بن محمد فنحى نهائيا، استقاللها العيينة فقدت سنوات،

 .العيينة وصوله لدى معمر آل قصر بتدمير الوهاب عبد وأمر غيره، حاكما وعين عائلته،

 

 

 حريمال على والسيطرة األولى القالقل️❗️❗

 أوائل بين كانت التي وضرمى وحريمالء منفوحة امارات حاولت ،1753و1750 األعوام بين

 حريمالء في اإلنتفاضة وشجع. للدرعية تبعيتها عن تنفصل ان السعودية الدولة معتحالفوا  الذين

 فبدأت أخيه، تعاليم تشجب رسائل نجد أنحاء إلى فأرسل الوهاب، عبد بن محمد أخو سليمان

 وفر ،1755 عام حريمالء على اإلستيالء من تمكن العزيز عبد ان إال العينية، في القالقل

 .سدير إلى سليمان

 

 

 المجاورة المناطق مع الصراع️❗️❗

 بين المتبادلة الغزوات وكانت. دواس بن دهام الرياض حاكم للسعوديين، الرئيسي المنافس كان

 وثادق وسدير الوشم وواحات مناطق كان دهام مع وقاتل بإستمرار، تجري والدرعية الرياض

 عريعر وبقيادة ،1750 العقد أواخر في جديد من األحسائيون ظهر الفترة تلك وفي. وحريمال

 .فيها يوفقوا لم ولكنهم الجزيرة، وسط على بحملة فقاموا دجين، بن

 

 

 ️❗"المصريين/العثمانيين مع الحرب"

 متواصلة، حروب بخوض 1811 عام ومنذ بدا مصر، في سلطته علي محمد عزز أن بعد

 على قادها حملة العثماني للسلطان تابع مصر على كوالي بدأها التي الحروب أولى من وكانت

 العالي، الباب أقلقت ومناصيريه سعود آل بها قام التي الحمالت أن أن إذ العربية، الجزيرة

 خطير تهديد وحلفائها األولى السعودية الدولة قوة تعاظم الثاني ومحمود الثالث سليم وإعتبر



 مع والحرب البلقانية واإلنتفاضات الداخلية بالخصومات العثمانية الدولة إنشغال ولكن لسيادتهما،

 على حملة إطالق علي محمد القوي تابعه على 1811 عام يقترح الثاني محمود جعل روسيا

 على بالمهمة وجدة ودمشق بغداد في العثمانية الدولة باشاوات يقم لم أن بعد العربية الجزيرة

 .المطلوب الوجه

 

 جراء من كبيرة خسائر تكبدوا قد كانوا المصريين التجار أن سيما ال الفكرة علي محمد تبنى

 قائدا باشا طوسون إبنه علي محمد فعين تجارة، من بها يتصل وما الحجاج حركة ضعف

 القائد أن إال مقاتل، آالف 10و 8 بين الجيش تعداد وكان عاما 16 عمره شابا وكان للجيش،

 .طوسون مستشار آغا أحمد كان للقوات الحقيقي

 

 إنطالق قاعدة إلى وحولوه ينبع ميناء على المصريون سيطر 1811 عام من أكتوبر في

 جعلت القبائل وهجمات األمراض وإنتشار الصعبة المصاحبة الظروف ولكن الحربية، للعمليات

 نحو المصرية القوات تقدمت 1812 يناير وفي عليه، تحسد ال وضع في المصرية القوات

 الصفراء وادي في قرملة بن هادي بقيادة وكانت وحلفائهم السعوديين قوة أمام فهزمت المدينة،

 .ينبع إلى المصرية القوات بقايا فرجعت

 

 في فتقدموا الحجاز، في لهم حلفاء وتكوين البدوية القبائل أكبر شيوخ إستمالة المصريون حاول

 وجدة، والطائف مكة على سيطروا 1813 يناير وفي المدينة على ليسيطروا 1812 نوفمبر

 كما سيئة كانت المصرية للقوات الصحية األوضاع ولكن الحجاز، منطقة بذلك عمليا وفتحوا

 خطوط على هجمات بشن للسعوديين الموالية والقوات للمصريين المعادين السكان إستمر

 .المصرية المواصالت

 

 مع جدة في فنزل العربية، الجزيرة في المصري الجيش شخصيا يقود أن علي محمد قرر

 فعزل الحجاز، في المصرية المواقع توطيد على وعمل 1813 سبتمبر في جديدة إمدادات

 الجزيرة أعماق في بالتوغل محاوالته ولكن البدو، شيوخ على باألموال يبخل ولم مكة شريف

. الشمال في المقاومة قاد الذي هللا عبد وخلفه سعود األمير توفي 1814 مايو وفي. بالفشل باءت

 واليمن، نجد بين الطريق على مسيطرة كبيرة موالية قوات تجمعت الجنوب في تربة واحة وفي

 .البالد جنوب في الحربية للعمليات كنقطة وإستخدمت

 

 حلفاء هزيمة 1815 يناير 20 في وإستطاع وعسير الحجاز جنوب في علي محمد نشط

 عبد أخو فيصل بقيادة مقاتل ألف 30 بـ تقدر قوة وهزموا بسل قرب الطائف شرق السعوديين



 الجزيرة علي محمد غادر 1815 مايو في ولكن. بيشة ثم تربة على المصريون وسيطر. هللا

 .اليمن على اإلستيالء نيته مؤجال

 

 نجد منأنحاء حشدت والتي الكبيرة هللا عبد قوة ضد عنيدا قتاال باشا طوسون خاض الشمال في

 عبد وأرغم الهزائم من عدد هللا عبد بقوات طوسون أنزل 1815 ربيع وفي وعمان، واألحساء

 تحت الحجاز ودخل السعوديين بقبضة والقصيم نجد بموجبها تركت صلح معاهدة عقد على هللا

 للوالي الخضوع واعدا التركي للسلطان تابعا نفسه يعتبر أن هللا عبد وتعهد المصرية اإلدارة

 أمام والمثول إستنبول إلى بالذهاب وتعهد الحج سالمة بتأمين وتعهد المدينة، في المصري

 الحجاز مدن في حاميات طوسون فوضع. مكة كنوز وإعادة إستدعاءه تم حال في السلطان

 .الحرب من األولى المرحلة منهيا مصر إلى وعاد الرئيسية

 

 

 باشا إبراهيم حملة

 السلطان أن كما تحريرية، لحرب التحضير بدأ وبذلك هللا، لعبد مهينة الصلح شروط كانت

 كنوز وإرجاع إسطنبول إلى السفر سيما به وعد بما يلتزم لم هللا عبد أن إعتبرا علي ومحمد

 علي محمد أبناء أكبر بقيادة مصري جيش بإرسال 1816 عام الحرب فإستونفت. مكة

 

 قوات فحاصرت. لأللغام خاصة ووحدة فرنسيين عسكريين مدربين برفقة باشا إبراهيم وهو

 على المصريون فإستولى بقسوة اآلخر تلو واحدا ونجد القصيم مراكز أهم سنتين خالل إبراهيم

 على اإلستيالء حاولوا 1818 عام نجد إلى وأنحدروا ،1817 عام في وعنيزة وبريدة الرس

 الوشم أمير بقيادة الوشم جيش من كبيره مقاومة وجدو ولكنهم الوشم إمارة عاصمة شقراء

 سوى وسيلة والمصري التركي الجيش يجد ولم غيهب، بن يحي بن حمد الشيخ األمير وشقراء

 ذلك على والوشم شقراء أهل فوافق الدرعيه دعم عدم مقابل شقراء أهالي مع الصلح عقد

 الدفاع في ليشارك الدرعيه إلى ورحل الوشم وحكم اإلماره عن تنازل الذي حمد األمير بإستثناء

 .السعودية العربيه الدوله عن

 

 من أشهر خمس وبعد التحصين، محكمة الدرعية من والمصريين األتراك إقترب إبريل 6 وفي

 إلى فأرسل هللا عبد وإستسلم المنطقه ودمرت 1818 سبتمبر 15 في الدرعية سقطت الحصار

 بن حمد الوشم أمير وكان العام، ذات من ديسمبر في رأسه قطع حيث إستانبول إلى ثم القاهرة

 العوده من يتمكن ولم سقوطها بعد الدرعيه من خرج قد الدرعيه حصار اثناء غيهب بن يحي

 سلطان عند قاضياا وعمل مسقط إلى فسافر هناك، مصريه تركيه حاميه وجود بسبب شقراء إلى



 حتى الدوله تلك وقضاة مستشاري كبار من ليصبح الثانية السعودية الدوله قامت حتى ُعمان

 .الرياض في ودفن توفي

 

 عاد 1819 ديسمبر وفي المصرية القوات وإحتفلت واألحساء القطيف إبراهيم قوات أخضعت

 .والحجاز نجد مدن في المصرية الحاميات على وأبقى القاهرة إلى جيشه نواة مع إبراهيم

 :نتائج عدة الدرعية سقوط على وترتب

 في راسخة السلفية الدعوة مبادىء بقيت وإنْ  مؤقتة، لفترة السياسي، السعودي الدور انتهاء

 .أتباعها نفوس

 الدولة لدى مكانته وإعالء العربية، الجزيرة شبه حتى سيطرته وامتداد علي، محمد نفوذ ازدياد

 .العثمانية

 السواحل في نفوذها توطيد إلى بريطانيا وسعي العربي، الخليج في االستعمارية األطماع ازدياد

 .العربية

 ٤ وحكمها الدرعية عاصمتها وكانت ،  هـ1233 عام األولى السعودية الدولة سقطت هكذا

 .امراء

 : األولى السعودية الدولة حكام

 

 "١٧٦٥_ ١٧٤٤"  سعود بن محمد -١

 "١٨٠٣_  ١٧٦٥"  محمد بن العزيز عبد -٢

 "١٨١٤_١٨٠٣"  العزيز عبد بن سعود -٣

 "١٨١٨_١٨١٤"  سعود بن هللا عبد -4

 

 االولىمراجعة للدولة السعودية 

 :ألنه بالحجاز العثمانية الدولة اهتمت( 1)

a(.أ )اإلسالمي العالم في الدينية لسيادتها مصدر.✅ 

B(.ج )األحمر البحر علي لوقوعه . 

C(.ب )االقتصادية ألهميته . 

D(.د )اليمن من لقربه. 

 



 :سنة الوهاب عبد بن محمد الشيخ ولد( 2)

 

 a(.ج )م1704/هـ1116   

 

b(.أ )م1703/هـ1115 ✅ 

c(.ب )م1702/هـ1114  

d(.د )م1706/هـ1117 

 

 :مدينة إلي والده حيث العلمية رحلته بعد الوهاب عبد بن محمد الشيخ رجع( 3)

 

  العيينة( د.)a إجابة

 

b(.أ )بار ناف متجاوبة الدرعية 

c(.ج )حريمالء✅ 

d(.ب )الرياض 

 

 

 

 

 وإلمارة لها المريدي مانع تأسيس بعد الدرعية إمارة سعود بن محمد األمير تولي( 1)

 :مضي بعد سعود آل

 

 

 

 

 بار ناف متجاوبة. عاما 180( أ)

 .عاما 280( ب)

 . عام 300( ج)

 ✅. عام 380( د)

 

 

 األولي السعودية الدولة خاضت نجد وتوحيد اإلصالحية الدعوة نشر أجل من( 2)

 :قرابة استمرت حروبا

 



 ✅عاما 40( أ)

 عاما 27( ب)

 عاما 30( ج)

 عاما 17( د)

 

 

 مياه علي تشرف وأصبحت األحساء األولي السعودية الدولة أخضعت أن بعد( 3)

 :نحو أوال الدولة أنظار اتجهت العربي الخليج

 

 الكويت( أ)

 البحرين( ب)

 ✅قطر( ج)

 مسقط( د)

 

 كانت االولي السعوديه الدولة علي القضاء بمهمة للقيام باشا علي لمحمد تكليف أول -1

 -: العثماني السلطان عهد في

 

 

 

 الرابع مصطفي

 

 

 

 

 -: موقعة في طوسون احمد بقوات قاسيه هزيمه وانزلت السعودية القوات تواجهت -2

 

 الصفراء وادي

 

 -: مدينة االولي السعودية الدولة عاصمة -3

 

 الدرعيه

 

 

 -: يشمل االمام لقب -4

 

 

 



 والسياسيه الدينية الزعامتين

 

  القضائي النظام

ا  وسارت ديني، أساس على األولى السعودية الدولة قامت  والسُّنة، القرآن ألحكام وفقا

 . السلف واجتهادات

  القاضي، منصب يتولى من في ويشترط

 كي الشرعية، العلوم بممارسة طويلة خبرة لهم الذين الشرع، علماء من يكون أن

 منطقة في عليه، تعرض التي والقضايا، والشكاوى المنازعات في الفصل يستطيع

 . عمله

 . بالنزاهة لهم المشهود من يكون وأن

  السعودية الدولة أقاليم في قضاة عين من أول هو محمد، بن عبدالعزيز اإلمام وكان

 

 وكان. والمجرمين المخالفين في الشرع أحكام تنفذ األولى، السعودية الدولة كانت

 اإلمام مذهب ذلك خالف وإن الصواب، إلى أقرب يراه الذي بالمذهب، يأخذ القاضي

 الحاالت في األحكام، تفاوت في كبير أثر التطبيقي، اإلجراء لهذا وكان. حنبل بن أحمد

 والمتقاربة المتشابهة،

 

  المالي النظام

 : من موارده مال، بيت السعودية للدولة كان

  الزكاة. 1

  الغنائم خمس. 2

  المصادرة األموال. 3

 

 : اآلتية الشرعية األوجه على المال، بيت من باإلنفاق تقوم السعودية، الدولة وكانت

 والمساكين، الفقراء من الزكاة، في حق لهم من إلى مالها بيت من تدفع ·

 .الحياة يكفل الذي بالقدر

ا  تخصص ·   السبيل؛ أبناء على ليصرف المال، من مبلغا

 . بالدهم إلى لسفرهم الالزمة األموال وبعض واإلقامة، الطعام لهم فتقدم

  إقليم، لكل المال من مبلغ بتخصيص أقاليمها، كل في ذلك الدولة عممت وقد

 .الباب هذا على ليصرف

  فيها، الدروس حلقات على ولتصرف المساجد، لبناء المال، بيت من مبالغ تخصص ·

 والمؤذني األئمة وعلى العلم، وطالب علمائها وعلى

 

 : يلي ما في يكمن واألحساء، ونجد السعودية الدولة بين الصراع، عوامل

 

 فيها ينتشر التي واألحساء السلفية، إلى تدعو التي الدرعية، بين المذهبي الخالف. أ

 الشيعي المذهب



 

 إمارة وسعي األحساء، نحو السعودي، للنفوذ المقاومة النجدية، القبائل بعض هروب. ب

 .ملجئهم في ومطاردتهم تأديبهم إلى الدرعية

 

ا  كان االقتصادي، العامل. ج ا  محركا  األحساء، على السعودية للحمالت أساسيا

 

 : اآلستانة في....  أعدام وتم م1818 - هـ1233 عام األولى السعودية الدولة سقطت

  

   العزيز عبد بن سعود 

   ️✔ سعود بن هللا عبد 

   محمد بن العزيز عبد 

  سعود بن محمد 

  

 : أهمها من كان نتائج عدة سقوطها على ترتب الدرعية ماسقطت بعد

  

   ️✔ العربي الخليج في االستعمارية األطماع ازدياد 

   السيادة على للحصول منافسة قوى ظهور 

   األمن انتشار 

  السعودية في اإلصالحية الدعوة انعدمت 

  

 :   من األمان وطلبوا اهلها استسلم ما بعد شقراء سقطت

  

   ️✔ باشا إبراهيم 

   باشا طوسون 

   علي محمد 

  سرور بن يحيى 

  

 : الحكم في وخلفه م1814-هـ1229 العزيز عبد بن سعود اإلمام توفى

  

   ️✔ سعود بن هللا عبد 

   محمد بن العزيز عبد 

   فيصل بن الرحمن عبد 

   سعود بن محمد 

  

  

  

  



 :  بقيادة األولى السعودية الدولة لمحاربة حملة أول أرسلت

  

 ▲   ️✔ طوسون أحمد 

   باشا إبراهيم 

   بيك محمد 

  علي محمد 

  

 " منطقة في التوحيد كتاب كتابه الوهاب عبد بن محمد الشيخ آلف

  

   مكة 

   الدرعية 

 ▲   ️✔ حريمالء 

  العيينة 

  

 : الوهاب عبد بن محمد الشيخ وقبل اإلصالحية بالدعوة رحب الذي العيينة أمير

  

   محمد بن عثمان 

   ️✔ معمر بن عثمات 

   بشر بن عثمان 

   سعود بن عثمان 

  

  

  

  

 : بيت في ضيفاا نزل العيينة من عبدالوهاب بن محمد الشيخ خروج بعد

  

 ▲   ️✔ سويلم بن محمد 

   سعود بن محمد 

   سعود بن مشاري 

  سعود بن ثنيان 

  

 :  سنة اإلثنين يوم الوهاب عبد بن محمد الشيخ توفى

  

   ️✔ م1792 

   م1799 

   م1787 

  م1791 



  

 :  معركة 17 معهم وخاض األولى السعودية الدولة ضد وقف الذي الرياض أمير

  

   العزيز عبد بن سعود 

   سعود بن هللا عبد 

   ️✔ دواس بن دهام 

  سعود بن خالد 

  

 أثرت احداث من فيها لما األولى السعودية الدولة تاريخ في المعارك أهم من تعتبر 

 : نجد في األحداث سير على

  

   السبية معركة 

   ️✔ الحاير معركة 

   الجامجم أم معركة 

  العصافير أم معركة 

  

  

  

 : م1793 عام أواخر في قطر غزا الذي األول السعودي القائد

  

 ▲   ️✔ عفيصان إبراهيم 

   سويلم بن محمد 

   المضايفي عثمان 

   حمد بن عثمان 

  

 :  يد على هللا عبد بن تركي اإلمام اغتيل

  

   العزيز عبد بن سعود 

   سعود آل خالد 

   ️✔ ثنيان بن مشاري 

  سعود آل مشاري 

  

 :  المسمى بشر بن عثمان كتاب

  

   واالخبار التراجم في اآلثار عجائب 

   ️✔ نجد تاريخ في المجد عنوان 

   السعودية العربية المملكة تاريخ 



   السعودية الدولة تاريخ 

  

 : بمعاهدة م1840 عام باشا خورشيد بقيادة باشا علي محمد قوات خرجت

  

   بيكو سايكس معاهدة 

   ️✔ لندن معاهدة 

   لوزان معاهدة 

  فراساي معاهدة 

  

  

  

  

 : قبل من االولى السعودية للدولة خارجي تهديد اول جاء

  

   ️✔ خالد بني زعماء 

   العثمانيون 

   البريطانيون 

  نجران أمير 

  

 

  

 :  هو االولى السعودية الدولة عاصمة الدرعية مدينة احرق ثم دمر الذي

  

   بيك علي 

 ▲   ️✔ باشا إبراهيم 

   باشا خورشيد 

  باشا طوسون 

  

 

 : تدخل إلى العربية الخليج منطقة في األولى السعودية الدولة توسع أدى

  

   االيرانييون 

 ▲   ️✔ بريطانيا 

   فرنسا 

  العراقييون 

 :  في وهزم طوسون ابنه باشا على محمد ارسل

  



   الدرعية 

 ▲   ️✔ الصفراء وادي 

   تربة 

  شقراء 

 :  نجد لمنطقة األولى السعودية الدولة توحيد استغرق

  

  سنة 30 

   ️✔ سنة 40 

   سنة 50 

  سنة 20 

 : األولى العالمية الحرب خالل نجد في وقعت التي األحداث أهم من

  

   سعود آل على الشريف حمالت تفوق 

   المنطقة في السائد الرعب 

   ️✔ العربية الجزيرة من العثمانيين خروج 

  المنطقة في دولة قيام عدم 

  

 

  

 : وأبرز أقوى هو مطر بن رحمة الزعيم يعتبر

  

   ️✔ القواسم وحكام زعماء 

   العراق وحكام زعماء 

   اليمن حكام زعماء 

  البوسعيد وحكام زعماء 

  

 

  

 :    هم المائي الممر هذا على العربي الخليج اسم أطلق من أإول

 ️✔ الرومان 

 

 ️✳ العزيز عبد بن الكبير سعود االمام️✳

 

  االسم نفس يحمل من وبين بينه للتفريق اللقب بهذا سمي

 

  تبعيتها القصيم بلدان فاعلنت بريده ضم سعود عهد في



  السعودي الحكم تحت شمر جبل دخل

 

  والوشم القصيم من حملة فقاد١٢٠٨ عام للجوف معيقل بن محمد ارسل

 

 الحكم تحت١٢٠٨ سنة فادخلها عدائي موقف كان جيده غير عالقته كانت االحساء وفي

  السعودي

 

 ️⭕ الجمانية معركة️⭕

 

  قرملة بن هادي بقيادة سعود وحملة غالب الشريف.. االشراف بين

 

 

  وانهزم الطائف في المضايفي عثمان هاجم غالب الشريف

 

  بقوة والثانيةفشلت نجحت االولى حملتين سيروا عدائية عالقتهم كانت نجران واما

  

 حمود الشريف وعارضها االصالحية الدعوة فيه بدات السليماني المخالف جيزان

 ابومسمار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الدولة السعودية الثانية

 

 ١٣٠٩ الى١٢٤٠ عام من

 

 

  معمر بن مشاري بن محمد✅

 

 واخذ الدرعية باعمار فقام باشا ابراهيم خروج بعد نجدية دولة يقيم ان محمد حاول

  لمبايعته القبائل افراد يجمع

  امر حدث ولكن هللا عبد بن تركي ومنهم

 

  سعود االمام بن مشاري✅

  

 من وطلب الدرعية الى ويعود يهرب ان استطاع مصر في االسرى ضمن من كان وهو

 فاصبح هللا عبد بن تركي ومنهم القبائل وبايعوه ووافق بالحكم له التنازل معمر ابن

  للرياض اميرا

 

 

 

 

 بفيصل واستنجد سعود الل لمعادية القبائل الى وكتب سدوس الى ذهب معمر ابن ولكن

 اخر شخص ظهر وهنا للترك وتسليمه مشاري على القبض معمر ابن واستطاع الدويش

  وهو

 

 

  هللا عبد بن تركي✅

 

 

 

 محمد قوات لعودة الرياض في البقاء يستطع ولكنلم معمر ابن فقتل مشاري لعمه انتقم

  اخرى مرة وعاد فهرب باشا علي

 

  الثانية السعودية الدولة  مؤسس هو هللا عبد بن تركي

 

 ١٢٤٠ عام

 



 

 معركة في خالد بني وواجه حصونها دمرت الدرعية الن له عاصمة الرياض اتخذ

  السبيه

 

 ️⭕ السبيه معركة️⭕

 

  تركي بانتصار وانتهت االحساء وقوات تركي بين

 

 

 �� الرحمن عبد بن مشاري اخته ابن يد على تركي اغتيال تم

 

 ١٢٤٩ عام

 

 ✅ تركي بن فيصل✅

 

  البحرين في كان تركي والده قتل عندما

 

  فقتله والده قاتل على وقبض عاد

 

  للهجرة١٢٥٢ عام

 

  شمر امارة على رشيد بن عبدهللا صديقه عين

 

  باشا علي محمد موقف

 

 فيصل ولكن نجران في قبائل ضد مساعدته منه فطلب فيصل خضوع يختبر ان اراد

  مساعدته ورفض لمحمد هدايا ارسل

 

 

  بقيادة جيش علي محمد جهز

 

 ✅ بك اسماعيل✅

 

 القبائل والن العزيز عبد بن سعود خالدبن وهو سعودي المير الجيش هذا قيادة جعل

 عنيزة من يخرج انه فاضطر لفيصل االنضمام على توافق لم علي محمد بطش تذكرت

  لالحساء للرياض

 



  فقط الرياض وشمال والوشم وحائر القصيم بالد اخضعت بك اسماعيل حملة

 

  السعودي للحكم ومؤيدين لباشا معارضين كانوا الرياض جنوب

 

 الجنوبحيث الى االحساء من فيصل فعاد رفضوا لكن الجنوب قبائل يخضع خالدحاول

  بك اسماعيل ليواجه المؤيدين

 

  الخرج في المؤيدين تجمع

 

 ✅باشا خورشيد حملة✅

 

 في العثمانية بالدولة استعان فيصل والن له القبائل وكره خالد ضعف علي محمد ادرك

  العراق

 

  مصر الى ترحيله وتم مفاوضات وطلب فيصل وانهزم خورشيد بقيادة الجيش ارسل

 

 ✅ مهمه مالحظة✅

 

 فاجبرت االحساء الشرقيه في لنفوذها تهديد بريطانيا اعتبرته للمنطقة خورشيد وصول

  توقيع على علي محمد

 

  االسمي الحاكم هو الزال وخالد✅ لندن معاهدة✅

 

 ❌❌ ثنيان بن عبدهللا❌❌

 

 من الرياض وانتزع المنطقة في اجنبي حكم وجود رافضا خالد على عبدهللا االمير ثار

  االحساء الصغيرةواخضع الحاميات على وقضى خالد

 

 

 

 

 ️✳ تركي بن فيصل الثانية المرحلة️✳

 

 اهل وبايعوه الرشيد هللا عبد بصديقه واستنجد الرياض الى مصر من فيصل رجع

  ثنيان بن عبدهللا وسجن القصيم

 



 ❌ مشكلتين واجه❌

 

  العجمان قبيلة االولى

 القصيم مشكلة الثانية

 

 

 االولى المشكلة✅

 

 معركة فخاض العراق جنوب من تاتي التي الحجاج لقوافل يتعرضون العجمان كان

  لحكمه واخضعهم ❌الجهراء❌ وهي ضدهم

 

 الثانية المشكلة✅

  وهي القصيم بخضوع وانتهت معارك القصيم اهل وبين بينه دارت

 

  فيصل وانتصر القصيم اهل مع١٢٦٥ اليتيمة معركة

  وانتصر عنيزة اهل مع ١٢٧٨ رواج معركة

 ١٢٧٨ المطر كون معركة

 

 

 ❌ الدول مع فيصل سياسة❌

 

  شفهيا معها واتفق االمان اعطاها️⬅ بريطانيا مع

  باشا علي محمد حمالت من خوفا العثمانية للدولة التبعية اعلن️⬅ العثمانية مع

 

 

 للهجرة١٢٨٢ عام فيصل توفي

 

 ✅ تركي بن فيصل أبناء✅

 

 االمور بكل القائم هو هللا عبد وابنه بالعمى مصاب ايامه اخر في تركي بن فيصل كان

  عسكرية خبره ولديه

 

 وبين بينه وحدثت سعود اخوه اعترض سنة بعد ولكن الحكم هللا عبد تولى والده وفاة بعد

  ابرزها كان معارك اخوه

 

 



  المعتلى معركة️❗️❗

 

  وسعود هللا عبد بين

 

 ولكن سعود لمساعدة ابناءه ارسل سعود ال على ناقمين والنهم بنجران سعود استعان

  هللا عبد جيش مواجهة في قتلوا

 

  للهجرة١٢٨٧ جودة معركة✅

 

 مقر البحرين فجعلت عبدهللا تكره كانت بريطانيا والن وبريطانيا مرة بال سعود استعان

  الجيوش لقيادة

 

 هللا عبد سيطرة من االحساء وخرجت هللا عبد اخو محمد اسر تم المعركة هذه في

 

 

  عام العصافير ام معركة✅

 

  ، هـ1301 عام وقعت معركة هي العصافير أم

 

  أم روضة في الحمادة في وقوعها بسبب بذلك وسميت

 

  تنضم ان الي عتيبه قبيلة تحمست. المجمعة قرب العصافير

 

  الي متجها بأتباعه خرج حينما فيصل بن هللا عبد الي

 

  غزو واستلحق شقراء في فمر طاعته الي الرجاعها المجمعه

 

  األول ربيع في المجمعه الي متجها عتيبه ومعه سار ثم الوشم

 

  وكذلك رشيد بن محمد بحليفها تستنجد وأرسلت. ه1301 عام

 

 والباديه الحاضره من بجنودهما خرجا الذين المهنا حسن

 

  ومعه فيصل بن هللا عبد بجنود فالتقوا. المجمعه اهل لنصرة

 

  فدار عروي يسمي مكان في الحماده سهل في عتيبه قبيلة

 



  ومعه فيصل بن هللا عبد فيه هزم الفريقين بين شديد قتال

 

  لم ولكن نادرة ببطوالت عتيبة فرسان قام أن بعد عتيبه قبيلة

 صالحه في المعركة تكن

 

 ١٣٠٦ ️✳ التاريخية المليدا معركة️✳

 

  اول طرف رشيد بن محمد بين كانت

 

 

  ثاني طرف عبدالرحمن مع عنيزة امير سليم بن وزامل بريدة امير مهنا بن وحسن

 

 وحرض الزكاة دفع عن وامتنع رشيد ابن مع تحالفه عن خرج حسن الن والسبب

 ودبر سبهان ابن وهو رشيد ابن عينه الذي الرياض امير على فيصل بن عبدالرحمن

  عليه للقبض حيله

 

  الرياض الى حائل من جيش جهز

 

 باقمشة مغطاه ناقه اربعين على رسول اربعين رشيد ابن ارسل المعركة هذي في

 مااسرعوا اذا بالعار سيغطى شرفهم ان شمر لرعايا تعبير شمر قبائل الى سوداء

  قائدهم لمساعدة

  القصيم الهل كبير الم وسببت تاريخية المعركة هذه

 

 ️❗✅️❗ حريمالء معركة✅

 

  رشيد ابن بين

 

  العزيز عبد الملك والد تركي بن فيصل بن وعبدالرحمن

 

 المحلية والقوى العثمانية والقوة بريطانيا الوقت هذا في وتدخلت الرحمن عبد فيها انهزم

  رشيد وابن االشراف

 

  ابنائه ومعه الكويت الى الرحمن عبد غادر بعدها

 

  الثانية السعودية الدولة وسقطت

 

 



 ️❗️❗ سقوطها أسباب️❗️❗

 

  االخوان بين الخالفات

 

  رشيد ابن امارة بروز

 

 الشرقية المنطقة على العثمانية الدولة سيطرة

 

 :    الثانية السعودية الدولة سئلة

 

  

 

 .الثانية السعودية الدولة بناء في عبدهللا بن تركي االمام دور اوضح -1س

 

 الدولة سقوط إثر ثانية سعودية دولة بناء على عبدهللا بن تركي االمام عمل:  1جـ

 العثمانية القوات بمقاومة فقام السعودية البالد في الفوضى وانتشار االولى السعودية

 وضم نجد توحيد على عمل ثم هـ1240 عام الرياض من اخراجها من تمكن حتى

 . للبالد االستقرار فأعاد عمان مناطق وبعض االحساء

 

  

 

 : الثانية السعودية الدولة لحكام مفهوم خارطة صمم -2س

 

 بن عبدهللا االمام╣◄  تركي بن فيصل االمام╣◄ عبدهللا بن تركي االمام:  1جـ

ا .  فيصل بن عبدالرحمن االمام╣◄ سعود اخوه وخالفه فيصل  السعودية حكام من ايضا

 حكام آخر سعود بن عبدهللا االمام اخوة سعود بن وخالد سعود بن مشاري الثانية

 . االولى السعودية

 

 . الثانية السعودية سقوط اسباب استنتج -3س

 

 البالد انهاك عنها نتج حيث(وسعود عبدهللا) فيصل اإلمام ابناء بين الخالفات: 3جـ

 آل اسرة وظهور العسكرية المواجهات على وصرفها لثرواتها واستنزاف بالحروب

 .منافسة كقوة رشيد

 

 30 ص النشاط الثانية السعودية الدولة اسئلة حل: ثانيا

 

  



 

 . الثانية السعودية الدولة توحد إعادة لسرعة تفسيرا أكتب -1

 

 ، اإلصالحية الدعوة مبادئ وتشربوا ، الوحدة ثمار أدركوا قد المواطنين ألن: 1جـ

 كان أهداف ثالثة أبرز -2.  عليها حفاظا.  الحاكمة السعودية األسرة مواقف ولمسوا

 . السعودي الحكم استعادة وراء من إليها يسعى تركي اإلمام

 

 : 2جـ

 

 .  السعودية الدولة بناء اعادة -1 

 

 .  السياسية المكتسبات على الحفاظ -2

 

 . العرب جزيرة لشبه الوحدة إعادة -3

 

 .  اإلصالحية الدعوة مبادئ عن الدفاع -4

 

ا  أسجل -3  السعودية الدولة على تركي بن فيصل اإلمام أبناء بين الخالف آثار من أربعا

. 

 

 : 3جـ

 

 .  السعودي الحكم زوال -1

 

 . الدولة ضعف -2

 

 .  الحروب إنتشار -3

 

 . المجتمع تفكك -4

 

 .  األعداء تسلط -5

 

 . والثانية األولى السعودية الدولة بين الفروق من ثالثة أحدد -4

 

 :  4 جـ

 

 ( .سنة 69) الثانية ،( سنة 76) األولى:  الحكم مدة -1



 

 ( الرياض)  الثانية ،(  الدرعية) األولى:  العاصمة -2

 

 ، نجد)  الثانية ،(  األحساء عسير، ، الحجاز ، نجد)  األولى:  النفوذ منطق -3

 األحساء

 

 الثانية السعودية الدولة ملخص

 وجواب سؤال بصيغة

 

 وما األولى؟ السعودية الدولة سقوط بعد نجد في دولة إقامة حاول من أول من( 1

 ذلك؟ الى دفعته التي العوامل

 ألنه -2 سعود بن عبدالعزيز االمام اخت ابن ألنه -1 ، معمر بن مشاري بن محمد /ج

 امتالكه -4 الحاكمة األسرة من أفراد وجود عدم -3 العيينة تحكم كانت أسرة سليل كان

 والسالح المال

 

 سعود؟ بن مشاري لألمير الحكم عن معمر بن مشاري بن محمد تنازل لماذا( 2

 بها أحق وهو األولى السعودية الدولة حكام آخر سعود بن عبدهللا اإلمام أخ ألنه /ج

 

 بن بمشاري غدره بعد معمر ابن لمواجهة نشاطه عبدهللا بن تركي بدأ أين من( 3

 سعود؟

 الحاير من الرياض جنوب من /ج

 

 ولماذا؟ السعودية؟ للدولة عاصمة الرياض اتخذ من أول من( 4

 وكانت ُمهدمة كانت الدرعية ألن ، الثانية السعودية الدولة مؤسس عبدهللا بن تركي /ج

ا  منها أفضل الرياض  وموقعا تحصينا

 الثانية السعودية الدولة في األحداث بداية

 

 وماذا عبدهللا؟ بن تركي حركة على للقضاء علي محمد أرسله الذي القائد اسم ما( 5

 نجد؟ في فضائع من ارتكب

 الدرعية كبار من شخصية 230 من اكثر قتل ، بيك حسين ارسل /ج

 

 

 التركي؟ للنفوذ للمعارضين جاذبة نجد من الجنوبية المناطق كانت لماذا( 6

 بها اإلختباء ويسهل صحراوية مناطق ألنها /ج

 

 البداية؟ في موجود كان وأين عبدهللا؟ ابن تركي ابن اسم ما( 7

 مصر في سجينا كان ، فيصل /ج



 

 

 نتيجتها؟ وما أطرافها؟ من(  السبية معركة( )8

 الشرقية المنطقة ضم ونتيجتها ، خالد وبني الثانية السعودية الدولة بين /ج

 

 عبدهللا؟ بن تركي لإلمام مزعجة منطقة بالذات البحرين كانت لماذا( 9

 األحساء شؤون في لتدخلها /ج

 

 عبدهللا؟ بن تركي اإلمام نهاية كانت كيف( 10

 عبدالرحمن بن مشاري اخته ابن يد على قتل /ج

 

 أرسله؟ ولماذا هو؟ من. سعودي أمير بقيادة حملة أرسل باشا علي محمد( 11

 ويجتذبهم الناس يقنع لكي أرسله ، سعود بن عبدهللا اإلمام أخو سعود بن خالد األمير /ج

 اليه

 

 فيصل على القبض تم أن بعد سعود بن خالد األمير حكم على ثار الذي األمير من( 12

 األمير هذا وماموقف األميرين؟ هذين بين الصراع ومانتيجة للقاهرة؟ وارساله تركي بن

 لنجد؟ المصري العثماني الحكم من

 ، الحكم على وسيطرته سعود بن خالد على انتصاره ثنيان، بن األميرعبدهللا /ج

 لنجد األجنبي بالحكم رغبته عدم وبالتأكيد

 

 اتجه؟ أين مصر في سجنه من الهروب تركي بن فيصل اإلمام استطاع عندما(13

 شمر جبل في رشيد بن عبدهللا صديقه الى /ج

 

 ؟ -السجن من خروجه بعد- الثانية تركي بن فيصل اإلمام حكم فترة استمرت كم( 14

 سنة 23 /ج

 

 العجمان؟ وقبيلة تركي بن فيصل االمام بين وقعت التي المعركة اسم ما( 15

 الجهراء /ج

 

 المعارك؟ هذه اسم ما. القصيم وأهل تركي بن فيصل االمام بن معارك عدة هناك( 16

 رواق معركة -3 مطر كون معركة -2 اليتيمة معركة -1 /ج

 

 تركي؟ بن فيصل االمام عهد في وعمان البحرين المنطقتين وضع كان كيف( 17

 البريطاني النفوذ لوجود تخضعا لم /ج

 

 ولماذا؟ العثمانية؟ الدولة مع تركي بن فيصل االمام ماموقف( 18



 األولى السعودية بالدولة فعلت ما ويعلم قوتها يدرك كان ألنه ، وديا   موقفا كان /ج

 الثانية السعودية الدولة تاريخ من جوانب

 

 الثانية؟ السعودية الدولة في باالهتمام حضيت التي العلوم ماهي( 19

 العربية واللغة الشرعية العلوم /ج

 

 الثانية؟ السعودية الدولة في المالي النظام كان كيف( 20

 األولى السعودية للدولة مشابها /ج

 

 الثانية؟ السعودية الدولة في العلمية الناحية من األكبر التطور كان من عهد في( 21

 تركي بن فيصل واالمام عبدهللا بن تركي االمام عهد في /ج

 

 

 الثانية السعودية الدولة نهاية

 

 كان كيف الثانية السعودية الدولة سقوط حتى تركي بن فيصل االمام وفاة من( 22

 نجد؟ وضع

 25 استمرت فيصل االمام أبناء بين أهلية وحرب نزاع لوجود الفترات أسوء كانت /ج

 سنة

 

 عليه؟ خرج الذي ومن تركي؟ فيصل االمام وفاة بعد الحكم تولى الذي من( 23

 سعود اخيه عليه وخرج عبدهللا إبنه الحكم تولى /ج

 

 ؟(  باشا نافذ)  هو من( 24

 األحساء على وسيطر باشا علي محمد أرسله الذي العراق والي /ج

 

 ومانتيجتها؟ أطرافها؟ من(  العصافير أم)  معركة( 25

 رشيد ابن بانتصار وانتهت رشيد ابن و فيصل بن عبدهللا االمام بين /ج

 

 فيصل بن عبدالرحمن االمام عليه قبض ولماذا ؟(  سبهان بن سالم)  هو من( 26

 السجن؟ وأودعه

 عبدالرحمن االمام لقتل مؤامرة دبر قد ألنه ، رشيد ابن قبل من الرياض أمير هو /ج

 ومانتجيتها؟ ؟ أطرافها من( المليداء معركة( )27

 رشيد ابن بانتصار وانتهت ، القصيم وأهل رشيد ابن بين /ج

 

 المليداء؟ معركة بعد فيصل بن عبدالرحمن اإلمام غادر أين الى( 28

 األحساء في العجمان بادية الى /ج



 

 سقطت؟ كم سنة وفي ؟ سقوطها عند الثانية السعودية الدولة رأس على كان من( 29

 في وسقطت ، زعبد العزي الملك والد فيصل بن نعبد الرحم اإلمام رأسها على كان /ج

 1309 عام

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الثالثه السعودية الدولة قيام قبل العربية الجزيرة شبه في الوضاعا

 

 عبدالرحمن انتقل الثانية السعودية الدولة وسقوط رشيد وابن فيصل بن عبدالرحمن بين حريمالء معركة بعد

  الكويت الى ومحمد( الملك) عبدالعزيز وابناؤه

 

 ١٢٩٣ الرياض في العزيز عبد ولد

 

  للدولة تابعين واالشراف العثمانية الدولة حكم تحت الجزيرة شبه كانت



 

  الحجاز في

 

  عون بن محمد الشريف✅

 

  الوضع تغير وفاته بعد ولكن للدولة والئه كان

 

 عون بن محمد بن علي بن الحسين✅

 

  وهي العثمانية للدولة تبعيته من للتخلص ثورة بريطانيا مع بالتعاون قاد

 

 ️⭕ العثماني الحكم ضد العربية الثورة️⭕

 

 ️♻ عسير في️♻

  زعماؤها مقاومة تحت ولكن علي محمد حكم تحت كانت

 

  مرعي بن عائض

 

  ابنه خلفه قم الخضوع ويرفض علي محمد  يقاوم كان

 

  مرعي بن عايض بن محمد✅

 

  باشا مختار واحمد باشا رديف بقيادة حمالت الدولة له فارسلت العثمانية القوات اخراج على صمم

 

  والسبب ولده عهد في الوضع اختلف ولكن عسير فاخضعت

 



  محمد ابن علي بن حسن✅

 

  بسبب عسير بزعامة استقل

 

 ️⭕ لندن اتفاقيه️⭕

 

  وبريطانيا علي محمد بين حدثت التي

 

  العثمانية القوات انسحاب عليها وترتب

 

 ️♻ جيزان في️♻

 

  العثمانية للدولة والئه واعلن ولده جاء ثم الصوفيه ونشر المغرب من قادم االدريس احمد بيد كانت

 

 ️❤️♻االحساء في️♻

 

  العثمانية الدولة قبل من ارسل بغداد ولي باشا نافذ

  القوافل ومهاجمة بالنهب مشهورة انها حيث

 

 

 ️♻نجد في️♻

 

  متعب بن عبدالعزيز وخلفه رشيد بن محمد كان

 

  العثمانية بالدولة قويه عالقته وكانت

 



 

 العزيز عبد الملك دخول قبل الجزيرة شبه في االوضاع هي هذه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  البداية

 

  سعود ال حكم استعادة ويتمنى يطمح وكانوإخوته  والده مع الكويت في العزيز عبد كان

 

 ومنهموأبنائه  فيصل بن الرحمن عبد بقيادة جيش رسلا فا خالف رشيد وابن الكويت حاكم صباح ابن بين حدث

  العزيز عبد

 ️⭕ الصريف معركة️⭕

١٣١٨ 

 

 ابن للقاء ذهب الرحمن عبد انا رشيد ابن قبل من اميرها وحاصر للرياض العزيز عبد ووصل الجيش تحرك

  رشيد

 

  الكويت الى فعادوا رشيد ابن وانتصر الصريف معركة في معه التقى

 

 ️✳ الفعلية  البداية

 

 



  المؤن من بقليل وخرج له وافقوا محاوالت وبعد للرياض بالخروج صباح ابن وعلى والده على عبدالعزيز الح

 

  نجد قبائل ومن العجمان قبيلة له وانضمت االحساء وصل

 

  العزيز عبد عن وتخلت العقوبات من القبائل فخافت العثمانية بالدولة فاستعان علي محمد علم

 

  فرق ثالث الى رجاله وقسم العجمان مقر بيرين  من انطلق العزيز عبد ذهب

 

  الرياض خارج تكون️⬅ االولى

 الرياض اسوار من قريبة النخيل مزرعه️⬅الثانية

  للشك مثير منظرهم اليبدو لكي رجال سبع ومعه هو️⬅ الثالثه

 

 

  هو الرياض حاكم كان

 

  محمد بن عجالن✅

 

  المصمك في ينام بانه زوجته فاخبرتهم يجدوه فلم بيته الى ذهبوا

 

 رجاله واستسلم وقتلوه عجالن بن داهموا

 

 صباح وابن الرحمن عبد والده الى وارسل يبايعونه الرجال عليه وتوافد السعودي الحكم استعادة بداية هذه كانت

 سعد اخوه بيد قوة المددفارسلوا يطلب

 

  السباب الرياض جنوب من البالد ضم يكمل ان العزيز عبد اختار

 

  العثمانية للدولة وعداوتها سعود الل قبائلها ووالء حائل وبعدهاعن  االستراتيجي موقعها



 

 والحوطة والحريد واالفالج الخرج تشمل الجنوب

 

 

 

 ��(  رشيد ال موقف) ��

 

  معها حماية اتفاقية فوقع العزيز لعبد  العون قدم الذي صباح ابن لمواجهة العثمانية بالدولة استعان

 

 {{ الحسي منطقة}} الى وصلوا... والمحل والشعيب الوشم اهل معه وكان للقصيم رشيد ابن وصل

 

 له والئها واعلنت العزيز عبد سبقه ولكن بالحساء واستنجد للحفر رشيد ابن فانتقل وباء اصابهم

 

 �💢� القصيم منطقة�💢�

 

  القصيم لضم يخطط العزيز عبد كان

 العزيز عبد فاستحثهم العراق في واستقروا الجزيرة شبه خارج الى وبريدههاجروا عنيزة من القصيم قبائل اما

 ️⭕ الزلفي️⭕ عند وقابلهم القبائل له انضمت وفعال خطة ووضع للعودة

 

  الرياض الى بهم فذهب مناسب غير الوقت ان فراى وقحط جدب العام ذالك كان ولكن

 

 العثمانية بالدولة واستعان العراق في شمر واستنفر القصيم قبائل يستميل حاول رشيد ابن

 

 ❌❌ البكيرية معركة❌❌

 ١٣٢٢ 

 ادركت التي العثمانية بالدولة استنجد رشيد ابن فلماعلم بسهولة القصيم له واستسلمت الوشم من العزيز عبد بدأ

  قوة معه وارسلت بالسالح وامدته الوضع خطورة



 

 العثمانية القوات على وقضى العزيز عبد فيها وانتصر البكيرية معركة في الفريقين والتقى

 

  وهي اخرى معركة فدارت  اشنانة الى وانتقل  ومحاوالت مناوشات وحدثت يقاوم ان حاول رشيد ابن لكن

 

 �💢� الشنانة معركة�💢�

 ه1322: الزمن

 الرشيد ابنx العزيز عبد الملك: االطراف

 الرشيد البن المتكرره الهزائم بسبب:السبب

  حصلت اشهر ثالثه لمده العسكري الطرفين كال بتمركز الحاله هذه استمرت:احداثها

 االتيه لالسباب الفريقين معسكر في صعبا الوضع واصبح نتيجه عن تسفر لم مناوشات

  بجنده وفتك الرشيد ابن معسكر في الكوليرا مرض انتشار.1

 الباديه رجال خاصه الجانبين جنود على يخيم الملل بدا.2

 الربيع موسم حلول.3

  جانبين من نتائج الشنانه لمعركه وكانت:النتيجه

 العسكري الجانب.1

 السعودي الجيش معنويات ارتفاع.1

 الجوالت في العسكريه الغنائم من السعودي الجيش استفاده.2

 القصيم منطقه بلدان مختلف في عظيما صدى العزيز عبد الملك النتصار كان.3

 

 

 العام نفس في

 

  ❌ مهنا روضة معركة❌

 

  معه تتفاوض قوة ارسال فارادت العزيز عبد وقوة رشيد ابن ضعف العثمانية الدولة ادركت



 

  الفيضي أحمد البصره والي: ️⬅بقيادة االولى

 ��باشا صدقي بقيادة️⬅ الثانية

 

  البكيرية شرق شمال الشيحية في وعسكرت القصيم وصلت

 

 وعاد حكمه في دخلت اللي المدن على وللمحافظة لحمايتها للقصيم قوة العزيز عبد فارسل المفاوضات تنجح لم

  الرياض الى

 

 

  وبريده الزلفي بين مهنا روضة قرب ونزل بريدة على رشيد ابن أغار�💢�

 

  عام مهنا روضة معركة وحدثت

 

  للقصيم وانسحبوا اتباعه وانهزم رشيد بن العزيز عبد فيها قتل

 

 العثمانية القوات اخراج على القصيم امراء مع واتفق القصيم في العثمانية القوات وجود العزيز عبد رفض

 ١٣٢٤ عام ذلك وحدث

 العزيز عبد حكم في القصيم ودخلت

 

 �💢💢� االحساء ضم�💢💢💢�

  م،1913 أبريل/هـ1331 سنة األولى جمادى في

 

 كان وبالمقابل والتجارة والزراعه البحر حيث من االقتصادية الناحية من جدا مهمة والقطيف االحساء كانت

  نجد تجار يضايق حسين الشريف

 

  االحساء في وتحميهم العزيز عبد خصوم تستقبل كانت العثماية السلطات

 



  العثمانية والدولة رشيد البن مؤيدة االحساء قبائل كانت

 

  االحساء يضم ان قرر العزيز عبد

 

  قسمين الى رجاله فقسم

 

  الخارج في ويكون جلوي بن هللا عبد بقيادة االول

 

  االحساء اهل فبايعه اسوارها وتسلف الهفوف ودخل بقيادته والثاني

 

 التي العثمانية الدولة مقاومة رغم الرحيل على واجبرها اخضعها باشا ابراهيم قصر في التركية الحامية كانت

 البلقان حروب ضمنها من السباب الضعف من تعاني كانت

 {{ االحساء له انضمت وهكذا}}}

 

 �� الحجاز ضم��

 هـ1343

 

 يساعده الرياض في والده بجوار سعود وكان,  قواته عمليات بتوسيع العزيز عبد الملك أمر حائل استسالم بعد

 الخناق لتضييق عسير على السعودية القوات فاستولت تنفيذها على واإلشراف التطورات ومراقبة التخطيط في

 أكبر(  م1924)  هـ1343 عام في له تحقق حتى المكرمة ومكة الطائف على ثم ، الجنوب من الحجاز على

[ . 1(]المكرمة مكة) المسلمين أنظار ومحط الوحي ومهبط وقِبلته النابض اإلسالمي العالم قلب ضم وهو أحالمه

ا  حياته في األولى للمرة العزيز عبد الملك وجاء ا  مكة إلى ُمحرما  تحت الحكم إلدارة الرياض في سعود ابنه تاركا

ده إشراف ا  سعود استمر[ . 2] وتقديره وحبه احترامه موضع كان الذي الرحمن عبد اإلمام ج   في لوالده نائبا

 مع سعود ابنه هللا رحمه العزيز عبد الملك أرسل بعدها,  ِجدة على العزيز عبد الملك استيالء تم حتى الرياض

 اآلخرة جماد 26 في ضمها سعود لألمير وتم وأطرافها ينبع جهات إلى بيارق سبعة ومعهم لؤي بن خالد

 إسالمية مبايعة مبايعته وبعد المنورة المدينة على العزيز عبد الملك استولى ذلك بعد(  .  م1945)  هـ1344

 نيابة له المبايعة المناطق أمراء أخذ حيث ، البالد أنحاء جميع في تقليدها ،تم الشريف المكي الحرم في خالصة

 . عنه

 

 �� العزيز عبد الملك واجهت مشاكل��

 



  سبهان ابن زامل غزو✅

 

  رشيد بن متعب بن عبدالعزيز بن سعود عن نائب هو

 

  االمر وانتهى هدنة منه وطلب وهزمه ️♻ االشعلي️♻ مكان في الملك واجهه

 

  علي بن حسين الشريف✅

 

  حسين الشريف لمواجهة يتفرغ ان رأى ولكن عبدهللا عمه احفاد مشكلة مع مشغول الملك كان

 

 الى ومنها  القصيم غرب جنوب الى انتقل ثم العزيز عبد الملك اخو سعود واسر ة القويعية قاصد مكة من جاء

 بن خالد) حسين الشريف فارسل بالعودة ونصحوه يستجيبوا فلم مساعدته والرس الوشم اهل من وطلب الوشم

 (لؤي

 اسر وفك عقله وتحكيم العودة العزيز عبد منه فطلب مساعدته القصيم اهل رفض بسبب ضعفه ادرك ان بعد

  ذلك فكان اخوه

 

   

 

  سعود عمه احفاد✅

 

 لالفالج فانتقلوا استقبالهم رفضوا اهلها ولكن للحوطة فانسحبوا  مركز اتخذوها اللي الحريق بلدة في حاصرهم

  امرهم وانتهى

 

 

 �� العجمان��

 

  ضمنها من السباب الملك فيها وخسر والملك رشيد ابن بين جراب معركة حدثت

 



 ذهبوا ثم التجارية القوافل على واعتدوا الجزيرة شرق شمال وذهبو الملك ابل  ونهبوا العجمان  انسحب

  لالحساء

  كنزان يدعى مكان في كمين له فدبروا  الملك هاجمهم

 

 لعدم الكويت حاكم على الضغط بريطانيا من يطلب ان واضطر فخسر بالدخول لهم وسمح الكويت الى فهربوا

  امرهم وانتهى لالحساء فعادوا مااراد وحدث  ايوائهم

 

 

 

 

 

 

 

 ❌ حسين الشريف مع❌

 

 هـ1228 تربة معركة

 

 

  العربية بالثورة مايعرف في العثمانية الدولة ضد االشراف مع بريطانيا تحالفت

 

 

  حيادي الملك موقف وكان

 

 ️⭕لؤي خالدبن️⭕ الخرمة امير خرج حيث للملك الموالية االخوان حركة مع الحجاز في قبائل انضمت

 

 خالد وانتصر حسين الشريف فيها وخسر تربة معركة بينهم فدارت حسين الشريف طاعة عن

 



 ❌ ومشكلتهم والبادية األخوان حركة❌

 

  االخوان حركة ظهرت وهنا للسكن مهيأ مكان في الرحل قبائل تستقر ان العزيز عبد اراد

 

 ❓❓❓ االخوان هم من

 

  منتشر كان الذي المنكر عن والنهي بالمعروف االمر على العلم طلب في تخاوو قبائل هم

 

  القبلية بدل الدينية االخوة سادت

 

  لهم سكن لتكون هجر انشاء وهو المشروع من الهدف

 

  لهم انشاها هجرة اول كانت

 

  المجمعة قرب❌❌❌ االرطاوية❌❌❌

 

  القويعية قرب الرياض غرب الغطغط اشهرها ومن

 

  عليهم يؤخذ كان ولكن االخوان لقب واخذوا الدعاة وارسل مساجد لهم وبنى االستقرار على شجعهم

 

 التاس توجيه في والشده العنف

 

 عسكرية وحدات وتأسيس القبائل نزاع على القضاء كانت فائدتهم اما

 

 

 



 الحجاز ضم بعد كان وسببها معركة معهم يخوض ان واضطر للملك بمشاكل المستقبل في تسببوا االخوان ولكن

 في واجتمعوا عليه فخرجوا االخوان اغضب الشي وهذا والبرقيات الهاتف الحديثة االختراعات الملك استخدم

  خالفهم لمن وحدة يد يكونوا ان وتعهدوا االرضاوية

 

 

 ❌ أسبله في تجمعوا❌

 

  الزلفي من قريبة منطقة

 

  لهم فارسل بريده في الملك كان

 

 ️♻ مساعد بن عبدالعزيز️♻

  يحضروا ولم مؤتمر عقد عودته وبعد الحجاج لرعاية ذهب الملك الن يقنعهم بحيث

 

  الرياض لسجن وارسله بجاد ابن االخوان زعيم على وقبض والملك االخوان بين اسبلة معركة دارت

 

  فعالجه اصيب وقد االخوان زعماء من الدويش فيصل على قبض

 

 ❌ الشعارة مؤتمر❌

 

 االخوان مشكلة انتهت وهكذا باالمن اخاللهم على لالخوان عقاب كان

 

 ❌ رفادة مشكلة❌

 

  الملك لحكم الحجاز شمال اي والمدينة تبوك خضعت

 

  بلي قبيلة زعيم رفادة ابن حامد وهو قبيلة زعيم فيه وكان



 

 حصل وهناك لالردن ومنها مصر الى ففر تمرده ينجح لم ولكن حسين الشريف وساعده الخضوع رافض كان

  االردن من باسلحة وعاد االردنية الجنسية على

 

 عدم بريطانيا من الملك وطلب شار جبل في حصاره وتم مساعد بن عبدالعزيز بقيادة سرايا الملك ارسل

  ذلك وتم مساعدته

 تمرده من وتخلص

 

 

 

 حكام الدولة السعودية الثالثة 

 

 سعود آل العزيز عبد بن سعود لملك

 عام إلى1373/  1953 عام من السعودية حكم1969/1388 عام وتوفي1319 - 1902 عام ولد

1964/1384 

 

  فيصل الخيه الحكم عن وتنازل بالخارج للعالج وسافر مرض

 

  العود مقبرة في الرياض في ودفن اليومان اثينا في توفي١٣٨٨

 

  انجازاته أهم ومن

 وهي العربية الجزيرة في جامعة أول افتتح حيث مجاالته، بكافة التعليم نشر لسياسة اتّباعه التعليم مجال في

 واهتم المستشفيات من العديد أسس كما والكليّات الجامعات من الكثير وغيرها الرياض في سعود الملك جامعة

 .الحرام المسجد بتوسعة

 ١٣٣٣ جراب غزوة  في شارك-

  السبلة غزوة في والده مع اشترك

 

  لها وزيرا فهد وعين المعارف وزارة الى المعارف مديرية تحويل تم

  والمعادن البترول كلية انشأ



 

 

  مكة ومركزها االسالمية الدول من الوافدين للطالب معهد انشأ

 

  بالرياض الصناعي الملكي  المعهد انشا

 

    االجتماعية والشؤون العمل وزارة انشأ

 

 بالدمام عبدالعزيز الملك ميناء افتتح

 

  سعود آل العزيز عبد بن فيصل الملك

 عام إلى( م1964) -هـ1384عام من السعودية وحكم 1975- 1395عام وتوفي 1906- 1324عام ولد

  هـ،1395-1975م

 

 باالستعانة وذلك المياه عن للبحث شامل برنامج ووضع النفط دخل من االستفادة على بعمله إنجازاته وتتمثل

 التخصصي فيصل مستشفى بتأسيس وقام الحديثة الطرق شبكات عهده في امتدت كما عالمية استشارية بشركات

 .الرياض في

 

  شهور ست وعمره امه توفيت

  الشيخ عبدهللا المه جده يد على تعليمه تلقى

  البالد توحيد عمليات في شارك

 

  ١٣٥٨ عام لندن مؤتمر في المملكة وفد ترأس

  المستديرة بالدائرة وسمي الفلسطينية القضية لمناقشة

 

  الكبرى الحلفاء دول من دعوة على بناء فرانسيسكو سان في المتحدة االمم مؤتمر لحضور المملكة وفد ترأس

 

 ١٣٦٤ عام االمم هيئة ميثاق مؤتمر حضر



 

  المدنية الخدمة نظام الى الموظفين نظام حول

 

  الدولة الى االهلية العزيز عبد الملك جامعة ضم

 

  سعود بن محمد االمام جامعة الى ولمعاهد الكليات حول

 

  والمعادن البترول جامعة الى البترول الية حول

 

 ١٣٩٣ اسرائيل عن البترول قطع

 

 ١٣٩٥ عام العزيز عبد بن مساعد بن فيصل اخيه ابن يد على مقتوال توفي

 

 �💢💢💢💢� خالد الملك�💢💢�

 العزيز عبد والده كنف في ونشأ م1913/  هـ1331 عام من األول ربيع في الرياض بمدينة خالد الملك ولد

 اشترك.  العلماء من نخبة يد على الشرعية العلوم درس و ، طفولته في القران حفظ و ، الكتابة و القراءة فتعلم

 العزيز عبد الملك الده و عهد في السياسية المهمات و العسكرية الحمالت بعض في العزيز عبد بن خالد الملك

 كما ، م1934/  هـ1353 عام اليمن مع الخالف شأن في المفاوض السعودي للوفد رئيسا عين و.  سعود آل

 بن فيصل المـلك أخيه استشهاد عقب.  م1939/  هـ1358 عام لندن مؤتمر في فيصل الملك أخيه مع شارك

 الثالثاء يوم المملكة على ملكا السعودي الشعب أبناء و األعيان و العلمـاء و السعودي البيت بايعـه ، العزيز عبد

 األمير الملكي السمو صاحب بويـع و ، م1975 مارس 25 الموافق/  هـ1395 األول ربيع من عشر الثالث

 النهضة رقى في أسهم الذي العميم االقتصادي بالرخاء خالد الملك عهد يتميز.  للعهد وليا العزيز عبد بن فهد

 افتتاح تم حيث ، كبيرا تطورا السعودية البالد في التعليمية النهضة فشهدت ، المرافق شتى في الحضارية

 العربية الساحة على القضايا من بعدد خالد الملك اهتم.  المكرمة بمكة القرى أم و بالدمام فيصل الملك جامعتي

 و األفغان المجاهدين دعم في بيضاء أياد خالد للملك كان و.  فلسطين قضية أبرزها من كان و ، اإلسالمية و

 شعبان 21 في الرياض بمدينة العزيز عبد بن خالد الملك توفى. اإلقليمية و منها السياسية المحافل في مساعدتهم

 . م1982 يونيو 13/  هـ1402 عام

 

 ١٣٣٥ اليمن مع الخالف شأن في السعودي للوفد رئيس عين

 

  االقتصادي بالرخاء عهده تميز



 

  بالدمام فيصل الملك جامعة افتتح

 

 الخليج لدول التعاون مجلس أسس

 

 بمكة القرى ام جامعة وانشاء

 

 (( سعود آل العزيز عبد بن فهد الملك)) 

 

 تعليمه تلقى و ، م1921 ـ هـ1340 عام الرياض بمدينة العزيز عبد بن فهد الملك الشريفين الحرمين خادم ولد

 بالمعهد ثم ، األولى المرحلة في أبنائه لتعلم قصره داخل والده أنشأها قد كان التي األمراء بمدرسة األولي

 .  المكرمة بمكة السعودي

 

 و ، اإلسالمي الصعيد على الحصر تفوق التي اإلنجازات من العديد فهد الملك الشريفين الحرمين خادم قدم قد و

 كي توسعتهما و ، الشريفين الحرمين لعمـارة الشريفين الحرمين خادم مشروع اإلسالمية إنجازاته قمة في يأتي

 ألف ومائتي مليون من أكثر المدني الحرم و مصل مليون نصف و مليون من أكثر الحرام المسجد يستوعب

 و الحجاج ينعم كي بالحرمين المحيطة األراضي شملت التي التعمير و اإلنشاء حركة إلى باإلضافة ، مصل

 لقب إليه لقب أحب كان ثم من و ، االستقرار و األمن و بالراحة األهالي و المصلـون و الزوار و المعتمرون

 الحرمين خادم الرسمي اللقب ليكون الجاللة صاحب لقب استبدال رسميا أعلن قد و الشريفين الحرمين خادم

 لخادم و ــ م1986 أكتوبر من العشرين و السابع الموافق هـ 1407 صفر من العشرين و الرابع في الشريفين

 في تأتى و اإلسالميـة و العربية القضايا تجاه نبيلة إسالمية و عربية مواقف و بيضاء أياد الشريفين الحرمين

 نهضة البالد عاشت عهده في و ، المعنوي و المادي و السياسي الدعـم حيث من الفلسطينية القضية مقـدمتها

 ازدهرت و الكيف و الكم حيث من هائلة قفزات عهده في التعليم فقفز الحياة مرافق جميع عمت رائعة حضارية

 .  الصناعية النهضة نمت و ، العمرانية الحركة

 في الشريف المصحف لطباعة فهد الملك لمجمع افتتاحه المحلي الصعيد على بها قام التي اإلنجازات أهم ومن

 1414 عام في واالرشاد والدعوة واالقاف االسالمية الشئون وزارة أسس كما ، 1984 عام في المنورة المدينة

 مقبرة بتوسعة أمبر كما النبوي المسجد وتسوعة الكعبة وترميم الحرام المسجد توسعة في كبير بشكل واهتم ،

 توسيعات وعمل السريع والمدينة مكة طريق بانشاء وقام ، الرحمن ضيوف في كبيرة إسهامات له وكانت البقيع

 للخدمة العام الديوان من بدال المدنية الخدمة وزارة أيضا وأنشأ ، المنورة المدينة مثل األخرى المساجد من لعددا

 أيضا إنجازاته أهم ومن ، الدولي فهد الملك ومطار الدولي خالد الملك مطار وافتتحه هـ 1420 عام في المدنية

 . للحكم االساسي للنظام وضعه

 

 بحيث الزراعة وزارة لدعم كبيرا جهدا الدولة بذلت إذ كبيرة زراعية نهضة عهده في المملكة شهدت كما

 .  القمح مجال في خاصة الزراعة تطورت



 

 

 :وفاته

 1426 ،الثانية جمادى 25 ،االثنين يوم في

 

 سعود آل العزيز عبد بن هللا عبد الملك

 - 2005 عام الملكي الحكم تولى 1924م-هـ1343( عام ولد

 منها المهمة االنجازات من العديد عبدالعزيز بن عبدهللا الملك عهد في السعودية العربية المملكة لشعب تحقق وقد

 التقنية والمعاهد الكليات وافتتاح جامعة عشرين من أكثر إلى جامعات ثمان من المملكة جامعات أعداد تضاعف

 المدن من والعديد والتقنية للعلوم عبدهللا الملك جامعة وإنشاء البنات تعليم وكليات والصحية

  

 جازان ومدينة االقتصادية مساعد بن عبدالعزيز األمير ومدينة االقتصادية عبدهللا الملك مدينة منها اقتصادية

 .الرياض بمدينة المالي عبدهللا الملك مركز جانب إلى المنورة بالمدينة االقتصادية المعرفة ومدينة االقتصادية



 



 



 



 



 



 

 
 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 األول الباب

 اإلسالم قبل فلسطين

 األول الفصل

 القديم فلسطين تاريخ

 : األوائل السكان ـ1

 فلسطين ارض في استيطان أو سكن أول كان متى بالضبط احد يعرف ال
 يمتد المتوقع التاريخ كان وإن ما، تاريخا يحدد دليل أو شيء يوجد وال

 الرابع للقرن تعود حاليا المكتشفة اآلثار لعل ولكن قرن مائة من ألكثر

 وادي إلى نسبة" النطوفيون" بـ تدعى قبائل لمجموعة الميالد قبل عشر

 هم من يعرف ال أحدا ولكن عليهم، تدل آثار ولهم القدس، غربي النطوف
 أول إلى المشيرة اآلثار أولى هي آثارهم ولكن جاؤوا؟ أين من أو ؟

 المادي األساس وضعوا أنهم على تدل كما فلسطين ارض في استيطان
 .الزراعة مارست حضارة أول وأنهم البشرية تطور في والفكري

 : أريحا

 مدينة معالم وجود إلى اآلثار أولى تشير الميالد قبل الثمانين رنالق وفي

 في مدينة أقدم أنها الباحثين بعض يعتبر ولذلك الحالية،"أريحا" حاليا تسمى

 إلى تشير وإنما الكامل، بمعناها مدينة أنها على تدل ال واآلثار العالم،
 من ترتحل ناسال كانت ذلك وقبل وأبنية، دور في اإلنسان استيطان بدايات
 قديما بدأت االستيطان حياة أن أال والماء، للخصب طلبا آلخر مكان

 من يعرف ال أيضا ولكن .أسلفنا كما"أريحا" في آثارها أولى وظهرت

 .قدومهم ومكان ساكنيها أصل أو والمباني، الدور هذه سكن

 : الكنعانيون

 وقوم"الكنعانيين" بـ يسمون لقوم تعود فلسطين في معروفة آثار أول إن

 شبه من هاجرت قبائل الشعبان وهذان"األموريين" بـ يسمون آخرين

 ثابت وهذا تحديدا، وفلسطين الشام بالد في واستقرت شماال العرب جزيرة
 منهم الشرقيين المؤرخين جميع عليه وأجمع فلسطين، تاريخ في وواضح

 العرب من هم فلسطين ساكني ألول يعود مدون تاريخ فأول إذا والغربيين،

 بل التاريخ هذا في ذكر لهم يكن فلم اليهود أما"االموريين" و"الكنعانيين"

 تاريخي بيان من سيأتي ما على عدة بقرون ذلك بعد لهم ذكر أول ورد
 .متسلسل



 : اليبيسيون

 كثيرة الشمال نحو العرب جزيرة شبه من هاجرت التي العربية والقبائل
 منهم قسم وانقل والرافدين الشام بالد في القبائل هذه تفرقت وقد ومتعددة
 .فلسطين سهول سكنوا وقد الكنعانيون منهم فكان .مصر بالد إلى أيضا
 ذلك وكان .القدس منطقة في استقروا وهؤالء اليبيسيون أيضا منهم وكان
 بالفينيقيين يسمون وكانوا الجبال سكنوا آخرون أقوام وانقسم . بنائها قبل

 كتب أوردت وقد .القبائل هذه بين فلسطين ارض قسمت وهكذا والعموريين
 توزيعها حسب القبائل هذه كل أسماء والمشاهدات اآلثار على بناء التاريخ

 .فلسطين بالد سكنى في الجغرافي

 إلى نسبة كنعان بأرض اآلثار علماء عند فلسطين ارض تسمى ولذلك
 التوراة ومنها ةالسماوي الكتب في صريحا ذلك ورد وقد .الكنعانيين
 في السماوية الكتب أو التاريخ كتب في لليهود ذكر أي يأت ولم .واإلنجيل

 .الزمن من الحقبة هذه

 فلسطين: اسم أصل-2

 : بلست

 جنوب بلست منطقة سكنت التي للشعوب يعود اسم فلسطين اصل إن
 .فلسطين

 المتوسط البحر جزر من جاءت أخرى شعوب إلى فلسطين اسم ويعود
 أن ويبدو ومشهورة معروفة جزيرة وهي كريت جزيرة من خصوصا
 يهاجمون جعلتهم معينة ظروف أو مجاعة أصابتهم الجزر هذه شعوب
 لوزين معركة في الثالث رمسيس أوال وصدهم .ومصر الشام شواطئ

 يسكنوا أن يريدهم ال رمسيس وكان مصر في حدثت والتي المشهورة
 وأمرهم فلسطين إلى يرحلوا أن ىعل األمر استقر المفاوضات وبعد .مصر

 نصت وقد بلست تسمى مناطق في فلسطين جنوب في يسكنوا أن رمسيس
 وعليه .بها بلست ذكر وجاء هذا على المقدسة والكتب التاريخية الكتب
 اسم جاء هنا ومن البلستينيين ب وسموا بلست إلى المناطق هذه أهل نسب

 غير .فلسطين لتكون األيام مع وتبدلت ببلستين تعرف كانت حيث فلسطين
 األصليون السكان وهم واليبوسيين الكنعانيين مع تجاوزت الشعوب هذه أن

 الشعب مع وذابوا ولغاتهم أنسابهم اختلطت ثم ومن ذكرنا كما للمنطقة
 مع البلستينيون ذاب السنين تقادم ومع وحضارة عددا األكثر األصلي
 .لتاريخيا ذكرهم وغاب اثر لهم يعد ولم الكنعانيين

 أو لليهود ذكر أي يظهر لم المرحلة هذه إلى انه لنا يتضح سبق مما
 وقد .فلسطين؟ ارض دخلوا وكيف المرحلة هذه في كانوا فأين أقوامهم



 أن على الغربيين وكتب والمقدسة التاريخية والكتب اآلثار جميع أثبتت
 في اليهود حق فأين .واليبسيون الكنعانيين هم األصليين فلسطين سكان
 .فلسطين؟ ارض
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 اإلسرائيلي العربي والصراع الفلسطينية القضية

 

 الساحة على المطروحة الراهنة القضايا أهم من الفلسطينية القضية تعتبر: التمهيد

 عرفتها؟ التي التطورات أهم وما القضية؟ هذه برزت فكيف ، الدولية السياسية

 

 الفلسطينية القضية جذور: األول التعليمي المقطع

 

 (1النص) الصهيونية الحركة ظهور -1

 على زعماءها عمل يهودية سياسية كحركة19القرن خالل الصهيونية ظهرت

 الصهيوني المؤتمر بعقد توجت ، فلسطين في لليهود قومي وطن بإقامة المطالبة

 الصهيونية الحركة زعيم برئاسة م1897 سنة السويسرية‘‘بال” مدينة في األول

 أرض على القومي وطنهم إلقامة الصهيوني البرنامج فيه حدد وقد هرتزل،

 .فلسطين

 

 فلسطين على االنتداب وفرض بلفور وعد -2

 خارجيتها وزير لها قدمه الذي الوعد في الصهيونية للحركة البريطاني الدعم تمثل

 لتأسيس اليهودي للشعب المساعدة تقديم في يتمثل والذي م1917سنة بلفور جمس

 (2النص) فلسطين في لهم قومي وطن

 البريطاني االنتداب تحت فلسطين األمم عصبة وضعت األولى العالمية الحرب بعد

 (3النص. )االنتداب هذا غايات أهم إحدى بلفور وعد تنفيذ وجعلت 1922 سنة

 



 عليها الفلسطينية الفعل وردود الحربين بين فيما البريطانية السياسة -3

 بتسهيل الصهيوني التمركز لمساعدة جهدها كل اإلنجليزي االنتداب سلطات بذلت

 صناعتهم وحماية شاسعة أراضي ومنحهم فلسطين إلى اليهودية الهجرات تدفق

 (5الجدول( )4النص) اليهودية الوكالة مع بالتنسيق وذلك

 ، والمظاهرات االحتجاج بواسطة الفلسطينية المقاومة حركات نشطت وبالمقابل

 رد فكان م1936 وثورة م1935 المسلحة القسام الدين عز ثورة ،أبرزها والثورات

 (6الجدول. )فلسطين تقسيم قرار عن اإلعالن البريطاني االنتداب فعل

 

 الثانية العالمية الحرب خالل الصهيونية للحركة األمريكي الدعم -4

 العالمية الحرب خالل الصهيونية الحركة دعم األمريكية المتحدة الواليات تبنت

 المحددة غير الهجرة بتشجيع قرارا 1944 سنة الكونغرس أصدر حيث الثانية

 (7النص) يهودية دولة وتأسيس
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 العربي والصراع الفلسطينية القضية تطورات أهم: الثاني التعليمي المقطع

 الثانية العالمية الحرب بعد اإلسرائيلي

 

 م1948غاية إلى إسرائيل وتوسعات فلسطين لتقسيم المتحدة األمم مشروع -1

 المتحدة األمم هيئة طرف من م 1947 سنة فلسطين تقسيم قرار على المصادقة بعد

 الخريطةأعلنت) الدولية القدس منطقة جانب إلى يهودية وأخرى عربية دولة إلى

 ومصادرة جيشها تقوية في فشرعت إسرائيل دولة قيام عن م1948 سنة الصهيونية

 توسيع في زادت التي م1948 حرب عنها نتجت ، وتشريدهم الفلسطينيين أراضي

 )( الخريطة على إسرائيل رقعة

 

 و(10الزمني الخط) م1948 منذ اإلسرائيلي العربي الصراع محطات أهم -2

 (11الخريطة)

 اللجنة ألفته الذي العربي اإلنقاذ جيش ووحدات إسرائيل بين: م1948 حرب

 من% 77 على إسرائيل واستيالء للعرب، بنكبة انتهت العربية للجامعة العسكرية

 .والقطاع الضفة نحو فلسطيني مليون وتشريد فلسطين

 قرار بعد مصر على( إسرائيل ، فرنسا ابريطانيا،) الثالثي العدوان: م1956 حرب

 تدخل بعد إال المعتدية القوات تنسحب ولم ، السويس قناة تأميم الناصر عبد جمال

 .الدولي المجتمع



 واألردن وسوريا مصر على إلسرائيل المباغت الهجوم في تمثلت: م1967 حرب

 .العربية االقتصادية المقاطعة من تضررها بعد

 واكتسح ، الدفاعي الخط سوريا اكتسحت إسرائيل تعنت بعد: م1973أكتوبر حرب

 الوضع وإعادة األمريكية المتحدة الواليات بتدخل انتهت ، القناة المصري الجيش

 .السابق لحاله

 مقرراته أهم بواشنطن انعقد: م1978 وإسرائيل مصر بين ديفيد كامب اتفاقية

 .سيناء من إسرائيل انسحاب مقابل معها العالقات وربط بإسرائيل مصر اعتراف

 .بإسرائيل األردن فيها اعترفت م،1994وإسرائيل األردن بين عربة وادي اتفاقية

 

 الفلسطيني االحتالل على الفلسطينية الفعل ردود -3

 ، م1964 سنة الفلسطينية التحرير منظمة تأسيس الشتات في الفلسطينيون استطاع

 للشعب الوحيد الشرعي الممثل بصفتها بها االعتراف تم م1974 سنة وفي

 المتحدة لألمم العامة الجمعية بها اعترفت كما ، الرباط قمة في الفلسطيني

 (12النص)

 الوحشية الطبيعة فضحت التي الحجارة أطفال انتفاضة اندلعت م1987 سنة في

 . )(الفلسطينية الوطنية للحركة الحيوية أعادت و اإلسرائيلي لالحتالل

 

 ) ( التسعينات بداية منذ الفلسطينية القضية تطورات أهم -4

 أساس على اإلسرائيلية العربية المفاوضات بداية شكلت: م1991 مدريد مؤتمر

 .السالم مقابل األرض

 .وأريحا غزة في الذاتي الحكم حق الفلسطينيين منح: م1993 األولى أوسلو اتفاقية

 .الغربية الضفة في الذاتي الحكم حق الفلسطينيين منح: م1995 الثانية أوسلو اتفاقية

 (الثانية االنتفاضة: )م2000 األقصى انتفاضة

 الوطنية السلطة ومحاصرة غزة وقطاع الغربية للضفة اإلسرائيلي االجتياح

 .م2004-2000 الفلسطينية

 عرفات ياسر وفاة 2004نونبر11

 القضية ودخول لها انتخابية مشاركة أول في حماس فوز 2006يناير 25

 في السلطة مقاليد حماس تسلم بعد مالمحه ستتحدد جديد منعطف في الفلسطينية

 .فلسطين

 بهمجية تميزت يوم22 دامت غزة حرب2009 يناير 17 الى2008 دجنبر 27 من

 المقاومة صمود وقوة العدو
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I- إسرائيل دولة"قيام في الصهيوني اإلمبريالي التحالف دور:" 

 :فلسطين تقسيم قرار وصدور للصهيونية اإلمبريالية مساندة -1

 بعد:اإلمبريالي الدعم -

 بريطانية مقترحات المتحدة األمم إلى الثانية،قدمت العالمية الحرب نهاية

 دولة إلى فلسطين تقسيم حول بريطاني مشروع فلسطين،منها شأن في وأمريكية

 .إسرائيلية ودولة عربية

 ،ويقضي1947نونبر29في181القرار المتحدة األمم أصدرت:األممي القرار -

 ودولة عربية دولة إلى فلسطين،وتقسيمها عن البريطاني االنتداب سلطات بانسحاب

 .الدولي الحكم تحت القدس وبقاء يهودية

 :اإلسرائيلي العربي الصراع وبداية"إسرائيل دولة" قيام إعالن -2

 دولة" قيام إعالن فلسطين،ليتم من بريطانيا انسحبت":إسرائيل دولة" قيام إعالن -

 المتحدة الواليات وخاصة دول عدة بها ،واعترفت1948ماي في" إسرائيل

 (.ياسين دير مذبحة)بالفلسطينيين التنكيل في الصهاينة وبدأ.األمريكية

 أول البريطاني،حدثت االنتداب نهاية إعالن بعد(:النكبة حرب)1948حرب -

 احتالل عنها ،نتج(1948 نكبة")إسرائيل" أمام العرب خاللها انهزم مواجهة

 الغربية الضفة باستثناء(األراضي من 77,4%)فلسطين أرض معظم" إسرائيل"

 فلسطيني ألف160بفلسطين وبقي كبيرة نزوح عملية والقدس،وحدثت غزة قطاع

 .يهودي مليون من أكثر مقابل

II- 1973غاية إلى اإلسرائيلي العربي والصراع الفلسطينية المقاومة تطور: 

 :الفلسطينية المقاومة وتطور مصر على الثالثي العدوان -1

 في الناصر عبد جمال المصري الرئيس قام: مصر على الثالثي العدوان -

 وفرنسا إنجلترا،)الثالثي العدوان السويس،فحدث قناة تأميم قرار بإعالن1956يوليو

 إيقاف على نص أممي قرار وصدر.1956أكتوبر29في مصر على"(إسرائيل"و

 .المصرية األراضي من واالنسحاب الحرب

 أسس1964دجنبر في:الفلسطينية المقاومة تطور -

 ميثاقها ونص.الشقيري أحمد برئاسة الفلسطينية التحرير منظمة الفلسطينيون

 ياسر وسيرأس.فلسطين لتحرير الوحيدة الوسيلة المسلح الكفاح اعتبار على

 بمنظمة العرب اعترف.2004سنة وفاته غاية إلى1969منذ المنظمة عرفات

 شرعي كممثل 1974سنة بالرباط العربي القمة مؤتمر في الفلسطينية التحرير

 منحت التي المتحدة باألمم خطابا عرفات ياسر الفلسطيني،وألقى للشعب ووحيد

 .العامة بالجمعية مالحظ صفة الفلسطينية للمنظمة

 :1973وحرب 1967حرب -2



 حرب في العرب" إسرائيل" هزمت1967يونيو5في:1967يونيو حرب -

 والجوالن المصرية وسيناء فلسطين أرض كل واحتلت(.النكسة)خاطفة

 بانسحاب القاضي 242القرار نونبر 22 في المتحدة األمم وأصدرت.السوري

 .احتلتها التي المناطق من" إسرائيل"

 حدثت1973أكتوبر6في(:رمضان حرب)1973أكتوبر حرب -

 في التفوق العرب العربية،وحقق الدول معظم من جيوش فيها شاركت أخرى حرب

 .المحتلة المناطق استعادة يستطيعوا لم ذلك الحرب،ورغم بداية

III- اإلسرائيلي العربي الصراع في السالم مسار: 

 :التسعينات بداية غاية إلى اإلسرائيلي العربي الصراع تطور -1

 بعد" إسرائيل"و مصر بين االتصاالت بدأت:Camp Davidديفيد كامب اتفاقية-

 رعاية تحت" إسرئيل"و مصر بين ديفيد كامب اتفاقية توقيع ،وتم1973حرب

 مقابل سيناء مصر بعدها استعادت1978شتنبر في األمريكية المتحدة الواليات

 .بإسرائيل اعترافها

 باجتياح1982يونيو في" إسرائيل" قامت:لبنان اجتياح-

 االجتياح هذا من الهدف بيروت،وكان إلى قواتها ووصلت جنوبه لبنان،واحتلت

 القيادة وإبعاد لبنان بجنوب الموجودة الفلسطينية المقاومة إنهاء

 .لبنان من الفلسطينيين والمقاتلين

 في الحجارة أطفال انتفاضة انطلقت:الحجارة أطفال انتفاضة-

 والوضعية االحتالل على ،كرد1993سبتمبر غاية إلى ،واستمرت1987دجنبر

 .المتردية واالجتماعية االقتصادية

 بالجزائر1988نونبر15يوم الفلسطيني الوطني المجلس اجتمع:االستقالل إعالن -

 .المنفى في الفلسطينية دولتهم قيام وأعلنوا

 :الفلسطينية القضية وتطورات السالم اتفاقيات -2

 في" إسرائيل"و الفلسطينيين بين الرسمي الحوار بدأ:السالم اتفاقية-

 بين سرية مفاوضات جرت الوقت نفس وفي.دول عدة بحضور1991مدريد

 نص 1993شتنبر13 في(مبادئ إعالن)أوسلو اتفاق توقيع إلى ذلك الطرفين،وأدى

 أساس على فلسطين دولة السالم،وتأسيس والنزاع،وتحقيق المواجهة إنهاء على

 إجراء وإلى 242القرار تنفيذ إلى يدعو الذي)338و 242األمن مجلس قراري

 (.الصراع أطراف بين مفاوضات

 ياسر بفلسطين،انتخب ذاتي حكم سلطة تأسيس بعد:الفلسطينية السلطة تأسيس-

 .الفلسطينية للسلطة رئيسا عرفات

 المسجد باحة شارون لزيارة ،رفضا2000سبتمبر في انطلقت:األقصى انتفاضة-

 .األقصى



 حسب-بهدف لبنان جنوب بقصف 2006صيف في" إسرائيل" قامت:لبنان قصف-

 منطقة تحتل" إسرائيل" زالت الجنوب،وال في المقاومة على القضاء-مزاعمها

 .لبنان جنوب في شبعا مزارع

 

 :1948 حرب( 1

 7 شنتها

 و( فلسطين و عودية،اليمن،األردن� �مصر،العراق،سوريا،ال)عربية دول

 تدخلت

 هدنة إعالن تم و ،29/5/1949 في القتال وقف قرار أصدرت التي األمم هيئة

 مصر انسحاب تم و أنفاسها فيها إسرائيل استرجعت)شهر مدتها جوان في رودس

 واألردن

 من% 77.4 إسرائيل احتلت و ،(العقبة إلى وصول)النقب اليهود واحتل العراق، و

 ارتكبت كما..الجئين عن عبارة الفلسطينيون وأصبح ،(2كلم 20800) فلسطين

 إلى القدس قسمت و مصر، إلى غزة أسندت و(.(. 1949 أفريل) ياسين دير مجازر

 .منطقتين

 على متحدتين دولتين تأسيس على احتوى( جويلية) برنادوت مشروع برز ذلك أثناء

 .إسرائيل دولة و األردن شرقي أساس

 فيتم القدس أما األردن لتشكيل الضفتين ضم هللا عبد األردن ملك أعلن 1950 في

 .إسرائيل و األردن بين تقسيمها

 

 :1965 الفلسطينية الثورة(2

 في الفلسطينية التحرير منظمة تأسيس بعد

 عرفات ياسر( العاصفة قوات) فتح حركة إنشاء) المسلح الكفاح اعتماد(: 1964

 الجزائر، و الفييتنام ثورتي في تكمن قيامها ظروف.1969 من ابتداء رأسها على

 الثورةفي اندلعت وعليه( فلسطين مساندة) 1964 بالقاهرة األولى العربية القمة

 .1965 جانفي1

 ؟1965 غاية إلى الفلسطينية الثورة تأخرت لماذا

 

 حرمان= باألردن الغربية الضفة إلحاق و األراضي من 78%إسرائيل احتالل*

 .داخلية أرضيةانطالق

 على بناء -مشتتين الجئين أصبحوا – للفلسطينيين( اإلجباري) القسري الطرد*

 مقاومة الفلسطيني، الصف تشتت بالتالي فلسطين،و تهويد و التفريغ و الملء سياسة

 .موحدة غير



 .مستعمرة العربية البلدان جل*

 (.56القاسم كفر ،49ياسين دير) الفلسطينيين حق في اإلرهابية المذابح*

 .بالتوسع تقوم إسرائيل بينما بالدفاع العرب اكتفاء*

 اعتبرت التي) المتحدة األمم هيئة جانب من التهدئة و التخدير و المماطلة سياسة*

 (.الجئين قضية القضية

 ..(.ضغوطات،خيانات والءات،) العرب تخاذل و إلسرائيل األمريكي الدعم*

 :اإلسرائيلية العربية الحروب( 3

 و سيناء من الزرق القبعات) األممية القوات انسحاب فور اندلعت: 1967 حرب*

 ألف27) هزيمةنكراء العرب فيها تلقى أيام، 6 دامت ،(العقبة لخليج مصر غلق

 إثرها على احتلت بحربالنكسة، عرفت حتى( إسرائيلي قتيل 870 عربي، قتيل

 من2كلم102140 الغربية الضفة الجوالن، غزة، سيناء، الشرقية، القدس إسرائيل

 .فلسطين

 :1973أكتوبر حرب*

 الجبهة على( المصري الضابط) الشاذلي الدين سعد بقيادة رمضان10 في قامت

 وتمثلت..بارليف خط تخطي الجيوشالعربية فيها تمكنت السورية، و المصرية

 :يلي فيما انعكاساتها

 .الجئين قضية اعتبرت أن بعد المتحدة األمم لدى سياسيا طابعا أخذت القضية -

 الحظر العرب تنفيذ بعد( دوالر11.6 إلى 5.11من السعر ارتفع)الطاقة أزمة -

 .إلسرائيل المساندة الدول على البترولي

 80 مدة بيروت تحاصر و لبنان تغزو إسرائيل) 75/1982لبنانية أزمة بروز -

 (.يوما

 زيارة بعد) 1979دفيد كامب اتفاقية توقيع -

 مصر استرجعت سالم، معاهدة بعقد االلتزام.للكنيست( المصري الرئيس)السادات

 اغتيال ن و...دوالر مليار2.5=لمصر و دوالر مليار3=إلسرائيل مالي دعم سيناء،

 .6/10/1981 في السادات

 هيئة لدى الفلسطيني للشعب الشرعي الممثل الفلسطينية التحرير منظمة قبول -

 .1974المتحدة األمم

 الشعب مع العالمي التضامن يوم يعلن االنحياز عدم لحركة 1979هافانا مؤتمر -

 .الفلسطيني

 و صبرا مجازر..1980إلسرائيل عاصمة القدس إعالن -

 (.قتيل1500)1982جويلية6شاتيال

 .بتونس ف ت م مقر ضرب 1985-



 .1973 النفط سالح استخدام -

 :آثارها و االنتفاضة -4

 ماليا إسرائيل أ.م.و دعمت و الحجارة بحرب تعرف 1987نوفمبر منذ قامت

 .دبلوماسيا و عسكريا(دوالر مليون300)

 :يلي فيما آثارها تمثلت و

 أكتاف على كانت أن بعد أكتفاهم على القضية يحملون أصبحوا الفلسطينيون*

 .1973 حرب منذ العرب

 .القهر عناوين لكل رفضه تأكيد و قضيته بعدالة الثقة الفلسطيني استرجاع*

 .نفسيا و سياسيا الصهيوني الكيان زعزعة*

 و( السادات أنور) سابقه عن تختلف لم( مبارك حسني) المصرية المبادرة بروز* 

 .إسرائيل تطويق فرص تفويت

 :الذاتي الحكم اتفاق توقيع و الفلسطينية القضية لحل التسوية مشاريع( 5

 :التسوية مشاريع -أ

 احترام= جونسون -كوسجين:17/06/1967 غالسبورو قمة* 

 في المنطقة في دولة كل حق يؤكد جونسون. دولة كل قومية على طرف كل حقوق

 التي المناطق إعادة وجوب إلى س إ أشار. المالحة حرية واحترام الحياة،

 العربية الجمهورية و واألردن سوريا على عدوانها إثر إسرائيل احتلتها

 .الموحدة

 عاصمة القدس إقرار إثر=  30/07/1980العزيز عبد بن فهد مشروع* 

 ما وعليهتضمن.. بذلك تعترف دولة كل مع العالقات قطع العراق تأكيد و إلسرائيل

 :يلي

 هيئة طرف من القطاع و الضفة إدارة ،1967 في احتلت أراضي من انسحاب -

 (.انتقالية فترة) المتحدة األمم

 .العبادة حرية سالم، في العيش حق -

 .القدس عاصمتها و الفلسطينية الدولة قيام -

 البندقية بيان: األوربي المشروع*

 .ف.ت. م فيه بما الجميع باشتراك يكمن الحل سالم، في العيش=  13/06/1980

 .القطاع و الضفة في فلسطين دولة= 1981برجنيف مشروع*

 مرتب ذاتي حكم=  1982 /11/09=  ريغن مشروع*
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 .فلسطين دولة قيام يؤمن ال. الحلول أفضل هو باألردن ط

 بقيادة المصير حقتقرير أقر فهد، مشروع يشبه( العربية القمة) 1982فاس مشروع*

 .ف.ت.م

 /14/11 إلى 10 /30 األوسط الشرق في السالم حول مدريد ندوة مبادرة* 

 .السالم مقابل األرض مقايضة=1991

 تمزيق في عامال كان( 1981 في برجنيف و 1973 في السادات فكرة وهي)

 ..القضية حول العربي الصف

 عليه وافقت( 2003) أمريكي مشروع ،La feuille de route الطريق مخطط*

 الفلسطينيين، و إسرائيل و الفاعلة القوى كل

 فلسطين دولة بناء. الضفة و غزة بقطاع مستوطنات بناء عن إسرائيل تمتنع: محتواه

 .الذاتي الحكم مناطق في 2005 عام قبل

 

 

 :االستنتاجات

 .فلسطين على الشرعي إسرائيل بحق االعتراف* 

 .لليهود فلسطين تخصيص تأكيد و الفلسطينيين تذويب*

 .م1967 بعد احتلت التي األراضي عن تتكلم كلها المشاريع* 

 .إسرائيل عاصمة القدس-. المتحدة األمم للهيئة دور أي إبعاد* 

 :الذاتي الحكم اتفاق -ب

 عاصمتها و فلسطين دولة قيام عن 11/1988 /15 في بالجزائر اإلعالن تم

 .338 و 242األمن مجلس قراري تبني و القدس،

 في الفلسطيني للشعب حافزا كان ما بقدر

 في لإلسراع إسرائيل و للغرب دافعا أيضا كان هويته تأكيد و للنضال استمراره

 فلسطين نحو اليهودية الهجرة توسيع و المستوطنات إقامة بتكثيف فلسطين تهويد

 .القدس تهويد على العمل و

 مدريد مؤتمر انعقاد: 30/10-04/11/1991*

 العربية المفاوضات انطالق و( السالم مقابل األرض) األوسط الشرق في للسالم

 .السالم مقابل األرض أساس على اإلسرائيلية

 في الفلسطيني الذاتي الحكم حول أريحة غزة اتفاقية توقيع 29/08/1993 في و

 روسيا و الواليات برعاية القطاع و الضفة

 .برخصة الفلسطينيون يدخلها الضفة 1/3%(.  2عن إسرائيل تنازلت)

 إسرائيل، بدولة رسميا تعترف ف ت م)13/09/1993: أوسلو اتفاقيات*

 .1995 في رابين اغتيال بعد تعثرت( المحتلة المناطق من اإلنسحاب



 (.ناتنياهو عرفات،)Wye1998 ويي اتفاقيات*

 

 

 
 



 
 



 
 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 اوربا في العصور الوسطى 

 

 تولي مع نظامالحكم تغير ذلك بعد ولكن الملكي الطابع ياخذ فيها الحكم كان الرومانيه االمبروطوريه قيام عند

 . والنظامالجمهوري الملكي النظام بين وسطا حال وضع فقد الحكم اغسطس االمبراطور

 ماهي الرومانية اإلمبراطورية ضعف إلى أدت أسباب كانتهناك

 حل في فشالالباطرة -1.كالتالي هي الرومانيه االمبراطوريه سقوط في عجلت او سقوط الى التيادت االسباب. 

 من خلفته وما الجرمانيه الغزوات-3.الذاتي ذاتالحكم الحرة المدينه نظام انهيار -2.والدوله الفرد بين المشكله

 حساب على االقطاعيين المالك كبار من االستقراطيه الطبقه نفوذ ازدياد-4...مأساوي احداث الى ادت نتائج

 ... الطبقهالوسطى

 بالديانةالمسيحية باالعتراف قنسطنطين اإلمبراطور قام هل ترى

 .االنسانيوالعالمي التاريخ في هامه مكانه يحتل جعله الذي السبب وهذا المسيحيه بالديانه لقداعترف نعم

 المسيحية مع دقلديانوس تعامل كيف وضح

 انواع كل واذاقهم اضطهدهم ذلك بعد ولكن معالمسيحيين تعاطفه اظهر دقلديانوس االمبراطور عهد بداية في

 إمبراطور ليكون الحكم في معه مكسيميان أشرك عندما ضدهم حمالت وشن الديانهالمسيحيه يتركوا لكي العذاب

 بعد هذااالمبراطورخصوصا اعجز بديانتهم المسيحيين تمسك ولكن المسيحيه على القضاء في الشرقويساعده

 .لهذاالدين االمبراطوريه جيش افراد من الكثير اعتناق

 الشرقيون الجرمان إلى تنتمي كانت التي وضحالعناصر

 واللمبارديين والبرجنديين والجيبيدين والغربيينوالوندال الشرقيين القوط قبائل تضم الشرقيون الجرمان

 الغربيون الجرمان إليها ينتمي التي وضحالعناصر

 .واالنجليزوالسكسون الفرنجه يضم الغربيين الجرمان

 الغربيون القوط اعتنقها التي الديانة هي ترىما

 . الميالدي الرابع القرن في ولفالس االسقف االريوسيبفضل المذهب على المسيحيه الغربيين القوط عتنقوا

 فماهو الفرنجة من موقف االريوسية الجرمانية كانللطوائف

 الطوائفالجرمانيه وبين بينهم والكراهيه العداء الموضوع هذا اثار الكاثوليكي المذهب العتناقالفرنجه نظرا

 قام ان بعد بينهم الحرب شن الى ادى الموقفالعدائي وهذا والبرجنديين الغربيين القوط في تتمثل والتي االريوسيه

 عام الحرب فقامت الغربيين القوط غضب اثار مما للتبعبه الجزيهرمزا دفع البرجنديين باجبار كلوفكس

 الطرفين بين صلح اتفاقية عقد الى تدخله ادى الذي الشرقيين القوط ملك تدخل وقامبانقاذهم كلوفكس فقتلهم507

. 

 موطنهم -: أوال



 النصرافهم الرومانبتحركاتهم يحفل أن دون ألرومانيه االمبراطوريه حدود إلى العناصر اقرب هم كانالجرمان

 ألداخليه بمشاكلهم وانشغالهم الشرق في ألتوسعيه الحروب إلى

 الجرمان أقسام -: ثانيا

 ينقسمونلقسمين الجرمان وكان

 ومن اوغسطس أيام على الروماني الجيش قيصروهزموا ويوليوس مايوس حاربوا الذين الغربيونهم الجرمان

 والفرنجه االنجليزوالسكسون الغربيين الجرمان هؤالء

 والبرجنديينواللمبارديين والجيبيدين والوندال والغربيين الشرقيين قبائاللقوط الشرقيونتضم الجرمان

 صفاتهم -:ثالثا

 كما ألزوجيه الحياه واحترام البأس وقوة والشجاعه الترابط بصفات األوائليتصفون الجرمان اخالق كانت

 الجوار مراعاة عدمو واالنعزاليه اتسموابالقسوه

 الجرمان ديانة -: رابعا

 والقمروالرعد كالشمس ألطبيعيه القوى يعبدون الجرمان كان

 الجرماني للمجتمع األسرى البناء -: خامسا

 لإلكثار جاهدا ويسعى وأبنائه فيزوجته يتحكم األب وكان الجرماني النظام وحدة تمثل ألجرمانيه االسره كانت

 برابطة بينها فيما ترتبط التي األسر مجموع ومن الرومان العدديعلى تفوقهم في سببا كان ذلك ولعل ذريته من

 ألدوله تكونت العشائر ومنمجموع العشيره تألفت الدم

 -: أعمالهم-: سابعا

 وراءالمغامرات ويسعون بطبيعتهم محاربين كانوا أنهم إال والصيد الرعي حرفة على متقتصر أعماله كانت

 ألحربيه

 الحكم نظام -: ثامنا

 فيالظروف ينعقد األحرار المحاربين جميع يضم عامه جمعيه أو مجلس في ألجرمانيه فيالقريه السياده تتمثل

 المجتمع في جدد أعضاء اختيار والحربأو السلم معاهدات في البت أو والقادة والملوك الحكام النتخاب إما الهامة

 المجلس على يعرضها ثم العشيره علىرئيس أوال تعرض كانت الخطيره المشاكل ولكن الجرماني

 اللمبارديين هم من

 االمر اول في مرتزقه كجنود الرومانيهعملوا االراضي في استقرت التي الجرمانية الشعوب اخر هم اللمبارديين

 بيزنطه عن االستقالل في وفكروا البوين الملك تحتقيادة ذلك بعد اتحدوا ثم جستنيان االمبراطور زمن في

 اإلمبراطوريةالرومانية على إمبراطورا شارلمان تتويج تم وضحكيف

 سمع ان بعد قامشارلمان منصبه عن البعاده عينيه وفقع لسانه قطع على وخططوا ضده البابا تامرخصوم عندما

 الى معه فاتجه عنده البابا باستقبال فقام يحلمباالمبراطوريه كان الذي وهو منها نجا البابا وان المؤامرة بهذه

 شارلمانامبراطور بتتويج البابا فقام البابا على المتامرين بمعاقبة شارلمان وقام لمباشرةاعماله البابا وعاد روما

 . للجميل ردا رومانيا على



 الفيكينج ينتمي األجناس اى إلى

 الدانمرك جزيرة وشبه اسكندناوة جزيرة شبه سكان الوسطىوهم أوروبا في البحريه الشعوب اعظم هم الفايكنج

 فبقوا االوائل الجرمان اختلفواعن لكنهم جرماني اصل من وهم

 

 [17:08 24.07.18, ]ملزمه طباعه

 هائلة بحريه بغزوات قاموا(المجوس) عليهمالمسلمون واطلق م 19 القرن حتى بدائية حالة في خالصين برابره

 وامتازت البرابرة الفايكنج طباع تهذيب في المسيحيه ساهمت البحروالسفن الى دفعتهم التي لطبيعتهم نظرا

 .ميداناالدب في الفايكنج حضارة انجازات اهم الساجا اساطير تعد والفخامه الماديةبالثروة حضارتهم

 ارنولف الملك منهو

 في نجح اوروبا في شأنالمانيا ورفعة والشجاعة بالحكمة حكمه امتاز الكارولنجي البيت من المانيا حكام هواهم

 يتدخل لكي برنجار باستنجاد ارنولف الملك الثوراتورحب قمع في ونجح م891 لوفان معركة في الفايكنج طرد

 استعان كما. دائما له يطمح ماكان وهذا االمبراطوري بالتاج متوجا منايطاليا ارنولف عاد ايطاليا شؤون في

 . حروبه في بقبائلرعويه

  

 

 

 العظيم اوتو أعمال أهم ماهى وضح

 شارلمان المبراطورية امتداد التيتعتبر المقدسة االلمانيه االمبراطوريه مؤسس هو( 973-936) العظيم اوتو

 منح في وتوسع العسكرية والقوات بالسالح تمده لكي الخصومفسخرها مع نزاعاته في الكنيسة استغل الذي وهو

 الى نفوذه وامتدت وادارية ومالية قضائية سلطات منحهم كما كبيرة االديرةاقطاعات ومقدمي االساقفه

 البابا فيه معزل963 عام روما في كنسيا مجمعا عقد م955 عام بالمجريين كبيرة هزيمة فالحق ايطالياوبوهيما

 نهضة عصره شهد ذلك وبسبب للنشاطالفكري مركزا القصر من وجعل بالثقافه كثيرا اهتم جديد بابا وعين

 . السكسونيه النهضةالوتويهاو النهضةباسم تلك وعرفت وثقافيه فكريه

 يعتنقهاالنورمان كان التي الديانة عن تحدث

 الديانه اعتناقالنورمان الى ذلك ادى الفرنسيه بالحضارة وتأثرهم فرنسا غرب في النورمان الستقرار نظرا

 .المسيحيه

 االمبراطوريهألرومانيه؟ داخل بالمسيحية االعتراف خالله من مرسومتم هو -1

 مرسومميالن-

 اإلمبراطور؟ عهد في مرسومميالن صدر - 2

 قنسطنطين-



 الشهداء؟ عصر باسم علىعصره أطلق-3

 دقلديانوس-

 ل؟ جزريكقائدا كان-1

 الوندال-

 إلى؟ الوندال ينتمي-2

 الجرمانالشرقيون-

 إلى؟ انقسمالفرنجة-3

 وبحريون فرنجةبريون-

 إلى؟ أصلهم في يرجعالفيكينج - 1

 الجرمان -

 جزيرة؟ شبه في سكنالفيكينج - 2

 الدانمرك -

 الفاتح؟ بلقب ولقب للفيكينج كانقائدا - 3

 وليمالنورماندى -

 عناصر؟ كانالفيكينج - 4

 والنزعةالحضاريه البدائية مزيج بين يجمعون -

 : دعامتين علي الوسطي العصور فى أوربا ارتكزت

 الحرب -2 الدين -1

 الرومانية االمبراطورية كانت

 القديمة الحضارات مراكز جميع حدودها بين ضمت النها وذلك.  التاريخ عرفها وسياسية حضارية وحدة أعظم

 ( م117 – 98) تراجان االمبراطور عهد على لها اتساع أقص وبلغت. والهند فارس باستثناء

 بها المركزية السلطة أن الى الرومانية االمبراطورية عظمة ترجع

 أصدرتها التى والتشريعات القوانين بفضل,  األطراف مترامية المساحة تلك على سيطرتها تحكم أن استطاعت

  

 لدقلديانوس المالية االصالحات نتائج



 فى شديد إجهاد من الرومانية اإلمبراطورية فيه عانت الذى الوقت فى ثقيال عبئا األهالي على إصالحاته ألقت -

 الرومانية لإلمبراطورية والمالية االقتصادية األوضاع إعادة دقلديانوس يستطع لم ولذلك.  الميالدى الثالث القرن

 . االزدهار من عهدها سابق الى

 دقلديانوس عهد فى الرومانى السياسي النظام

 هو اإلمبراطور.  قيصر لقب يحمالن درجة أقل 2و.أغسطس لقب يحمالن مقاما أعلى 2:  حكام 4 من تكون -

 العسكرية الفرق على دقلديانوس اعتمد.والنهائية العليا السلطة على ويقبض الرومانى للجيش األعلى القائد

 .الجيش فى الجرمانية القبائل من المؤلفة

 م337 – 305 قسطنطين االمبراطور

 العرش توحيد فى قسطنطين الجديد اإلمبراطور نجح حتى, دقلديانوس اإلمبراطور وفاة بعيد أهلية حرب قامت

 .م323الروماني

 بها قام التى الجليلة األعمال بسبب والعالمي االنسانى التاريخ فى هامة مكانة العظيم قسطنطين اإلمبراطور احتل

 :وأهمها. 

 . القسطنطينية مدينة بناء –.  بالمسيحية االعتراف –

 قسطنطين االمبراطور اصالحات

 . لالمبراطورية الوراثي الحكم أدخل – 1

 . العسكرية الفرق أعداد تقليص نحو اتجه– 2

 . الجمركية والخدمات الضرائب ضاعف – 3

 قسطنطين بعد الرومانية االمبراطورية

 . بالعرش قسطنطيوس انفرد حتى أبنائه بين الحكم تقسيم تم

 م363–361 الروماني العرش يتولى المرتد جوليان االمبراطور

 .ذلك على المترتبة والنتائج

 .النهرين مابين بالد عن ويتخلى الفرس ادنيه( م364-363) جوفيان االمبراطور

 االمبراطور. ذلك ونتائج.  الشرقيين القوط ضد أدرنة معركة فى يقتل م378 – 346 فالنز االمبراطور -

 . وهونوريوس أركاديوس وأبنائه م 395 – 378 ثيودوسيوس

 : الرومان لدي الدينية العقائد

 من إيزيس عبادة-. فارس بالد من مثراس ديانة-. الصغري آسيا من سيبل ديانة –.  االمبراطور وعبادة الوثنية

 . مصر

 : بفضل المسيحية انتشار على الرومانية االمبراطورية أوضاع ساعدت



 . اللغة – 3 والسالم األمن – 2 الطرق -1

 : الرومانية االمبراطورية وقواعد المسيحية تعاليم بين التعارض-

 . الكنيسة مؤسسة – 2. االمبراطور عبادة – 1

 : والمسيحيين المسيحية يضطهدون الرومان األباطرة -

 . أوريليوس ماركوس – هادريان – تراجان – نيرون

 لالمبراطور الصغير بلينى رسالة

 : تراجان

 بذلك القيام رفضوا الذين بإعدام وقمت. االمبراطور تمثال الى القرابين قدموا الذين المسيحيين عن عفوت لقد” 

. ” 

 عكسية؟ بنتيجة للمسيحيين الرومانية االضطهادات تسببت -

 . الميالدي الثالث القرن فى المسيحيين أعداد زادت حيث

 ؟ المسيحية قسطنطين اعتنق لماذا

 . سياسي سبب – 2. ديني سبب – 1

 الباكرة المسيحية فى المذهبية الخالفات

 . إلهين يعبدون المسيحيون كان وإال.  المطلق بالمعنى إله وليس مخلوق المسيح:  آريوس

 . تماما لألب مساو اإلبن:  أثناسيوس

 . البسطاء تفكير أثناسيوس مذهب خاطب بينما.  المثقفين اآلريوسي المذهب خاطب

 : أبنائه بين االمبراطورية وتقسيم قسطنطين وفاة

 . أثناسيوس مذهب وأيد الغرب فى الثانى قسطنطين -1

 . آريوس مذهب وأيد الشرق فى قسطنطيوس -2

 . افريقيا وشمال إليريا فى قنسطانز -3

 : بربرية كلمة تعريف

 لم الذي القبلي االجتماعي التنظيم من مرحلة هي بل”.  الوحشية”  أو“ الهمجية”  السياق هذا فى معناها ليس

 الثابتة الحدود ذات الدولة وإقامة االستقرار لمرحلة يتطور

 البرابرة”  اسم الرومان أطلق

 . الكالسيكية الحضارة ورثة الرومان من تحضرا أقل بوصفها بهم المحيطة الشعوب جميع على“ 



 للجرمان االجتماعية الحياة

 هذه تجمعت. وأوالده زوجته على مطلقة بسلطة الزوج وتمتع,  الجرماني االجتماعي النظام وحدة األسرة مثلت

 مسئولين األسرة أفراد جميع كان. الجرمان دول أو الجرمانية بالقبائل تسميته تم ما لتؤلف, عشائر عدة في األسر

 بينهم السائد وكان. الزوجية رباط وقدسوا للمرأة فائقة عناية الجرمان وجه. الجرائم من أفرادها أحد يرتكبه عما

 . واحدة بزوجة االكتفاء

 : طبقات ثالث من الجرمان تألف

 واالشتراك التدريب سوي افرادها يمارس وال.  القتال امتهنوا الذين المحاربة الطبقة أساس كانوا:  النبالء – 1

 .المعارك فى

 . العبيد من حاال أحسن يكونوا لم:  األحرار – 2

 . المنزلية واألعمال الزراعة فى عملوا:  العبيد – 3

 الرومانية لالمبراطورية الجرمان مهاجمة أسباب

 . أوربا شمال فى السيئة المناخية الظروف – 1

 .العيش سبل امامهم ضاقت الذين الجرمان السكان عدد زيادة – 2

 .الشرق من لهم السالفية القبائل مهاجمة – 3

 . الرومانية لالمبراطورية االقتصادي واالزدهار الكبيرة الثروة – 4

 : االسالمية الفتوحات لنجاح األوربيين المؤرخين تفسير

 االقتصادي للسبب نتيجة نجحت اإلسالمية الفتوحات أن ارنولد وتوماس وبيكر لويس برنارد المؤرخون زعم -

. 

 حركة نجاح في الحقيقي السبب كانت الدينية والعقيدة الحماسة أن ذكر عندما منصفا بيرين هنري كان -

 . المغول وغزوات الجرمانية الغزوات وبين بينها الربط ورفض.  اإلسالمية الفتوحات

 : الوسطي العصور في أوربا الى االسالمية الحضارة معابر

 ( . الصليبية الحروب)  الشام بالد -3. صقلية -2. األندلس -1

 : االسالمية الحضارة مقومات -

 العربية اللغة-2. االسالمي الدين -1

 ؟ اللومبارديين هم من

 . الرومانية األراضي في استقرت التي الجرمانية الشعوب آخر هم



 للقوط طرده أثناء اللومبارد من معظمه تألف الذى جستنيان اإلمبراطور زمن مرتزقة كجنود األمر أول عملوا -

 فهاجموا,  بيزنطة عن االستقالل في وفكروا.  ألبوين الملك قيادة تحت اللومبارد اتحد -.  ايطاليا من الشرقيين

 . لهم عاصمة جعلوها التي وبافيا وفيرونا ميالن مدن علي واستولوا البيزنطية األراضي

 : اللومبارد ملوك أهم

 ( م590-584)  أوثاري الملك – 1

 . الكاثوليكي المذهب على المسيحية واعتنق الفرنجة خطر وصد توحيدهم على عمل

 (م652-636) روثاري الملك – 3

 . ايطاليا شمال أقاليم باقى علي السيطرة أكمل.  اللومبارد ملوك أهم هو

 اللومبارد حياة عن وقانوني تاريخي مصدر أهم تعتبر التى اللومباردية واألعراف القوانين مجموعة أصدر

 . ونظمهم

 : البابوية

.  العلمانيين الحكام صفة واتخذوا. هائل بشكل نفوذها زاد االوربي والغرب ايطاليا في الحاكمة القوي أهم هي

 . االراضي مالك وصادقوا

 .روما في الكاثوليكية البابوية تاريخ في كبيرا دورا العظيم جريجوري البابا لعب

 العظيم جريجوري البابا شخصية

 بالتواضع اتصف – الكالسيكي للتراث بغضه– للديرية حماسته – بالمعجزات اعتقاده – بالالهوت اهتمامه

 الدينية بمكانته تميز -.مصر أقباط ساعد – االقتصادية أزمتها في القسطنطينية ساعد – الوقت نفس في والكبرياء

 (.العلماني) الدنيوي الحاكم مثل فأصبح, أيضا واالدارية السياسية وامكاناته

 :العظيم جريجوري أعمال أهم

 .الكنائس باقى على روما كرسي بسيادة تمسك -1

 .وانجلترا وأسبانيا غالة كنائس على الكاثوليكية البابوية نفوذ مد-2

 .الغربيين القوط بين الكاثوليكي المذهب بنشر قام -3

 .انجلترا في المسيحية نشر في ساهم -4

 .األديرة علي تضييقه بسبب موريس البيزنطى االمبراطور هدد -5

 : الديرية عيوب

 . الذاتية – 1

 . العزلة – 2



 . باألديرة لإللتحاق والمزارع المتاجر هجرة – 3

 : الدين رجال من فئتين وجود الي االديرة انتشار أدي

 (. االديرة رجال)  النظاميين الدين رجال – 1

 (. العلمانيين) الدنيويين الدين رجال -2

 : األوربي الغرب في الديرية

 . أوربا غرب أديرة علي الباخومية االديرة أثر

 36) كاسيان القديس يعتبر

 

 [17:08 24.07.18, ]ملزمه طباعه

 . الغربية لالديرة الحقيقي المؤسس هو( م0-435

 علي واضحا اثرا يترك لم لذا,  غاليا في الوثنيين محاربة في وقته( م397-316)التوري مارتن القديس قضي

 . بالغرب الديرية الحياة

 : ايطاليا في الديري النشاط

 . جريجوري والقديس كاسيودور والقديس بندكت القديس بفضل ايطاليا الي الديري النشاط انتقل

 : البندكتي للنظام الثالثة األركان -

 . الذات إنكار – 1

 . الطاعة – 2

 . العمل – 3

 : البندكتية باألديرة االلتحاق شروط

 . االختبار تحت فترة قضاء – 1

 . تام بشكل مقدمه وطاعة.  الدير لنظام الوالء يمين قسم – 2

 . الدوام علي أعزبا الراهب يظل أن – 3

 : كاسيودور القديس

 . األديرة في المكتبات بوجود اهتم -

 . أوربا في العلمية للحياة األساسية المراكز تمثل اصبحت بحيث لألديرة العلمية القيمة من زاد -



 : جريجوري القديس

 . روما في البابوية كرسي يعتلي أن قبل راهبا كان -

 .أخري جهة من والبابوية جهة من الديرية الحياة بين ما بالتقريب اهتم -

 البابويهوالفرنجه بين التحالف -د

 جيوش غزت أن يلبث لم إذ البيزنطى إثارةاإلمبراطور إلى أدى أمرا نجيه الفر ألملكيه مع البابويه تحالف كان

 من يفر جعلته هزيمه به فحلت المقاومه استولف اللمباردى القائد لميستطع وهنا 754 عام ايطاليا شمال الفرنجه

 هذه وبعدتوقيع المسلوبه حقوقه للبابا يرد وان الفرنجه لملك الشخصيه التبعيه فروض يقدم فعرضان الفرنجه

 عاد بل البابويه من انتزعها سبقان التى المدن رد عن فامتنع الصلح تنفيذ فى يماطل استولف اخذ االتفاقيه

 قسوه اشد عليه شروط بفرض وقام لمحاصرةاستولف البيزنطى اإلمبراطور دفع مما روما لمحاصرة

  

 عندقيامها الرومانية اإلمبراطورية داخل الحكم نظام تحدثعن

 تولي مع نظامالحكم تغير ذلك بعد ولكن الملكي الطابع ياخذ فيها الحكم كان الرومانيه قياماالمبروطوريه عند

 . والنظامالجمهوري الملكي النظام بين وسطا حال وضع فقد الحكم اغسطس االمبراطور

 ماهي الرومانية اإلمبراطورية ضعف إلى أدت أسباب كانتهناك

 حل في فشالالباطرة -1.كالتالي هي الرومانيه االمبراطوريه سقوط في عجلت او سقوط الى التيادت االسباب. 

 من خلفته وما الجرمانيه الغزوات-3.الذاتي ذاتالحكم الحرة المدينه نظام انهيار -2.والدوله الفرد بين المشكله

 حساب على االقطاعيين المالك كبار من االستقراطيه الطبقه نفوذ ازدياد-4...مأساوي احداث الى ادت نتائج

 ... الطبقهالوسطى

 بالديانةالمسيحية باالعتراف قنسطنطين اإلمبراطور قام هل ترى

 .االنسانيوالعالمي التاريخ في هامه مكانه يحتل جعله الذي السبب وهذا المسيحيه بالديانه لقداعترف نعم

 المسيحية مع دقلديانوس تعامل كيف وضح

 انواع كل واذاقهم اضطهدهم ذلك بعد ولكن معالمسيحيين تعاطفه اظهر دقلديانوس االمبراطور عهد بداية في

 إمبراطور ليكون الحكم في معه مكسيميان أشرك عندما ضدهم حمالت وشن الديانهالمسيحيه يتركوا لكي العذاب

 بعد هذااالمبراطورخصوصا اعجز بديانتهم المسيحيين تمسك ولكن المسيحيه على القضاء في الشرقويساعده

 .لهذاالدين االمبراطوريه جيش افراد من الكثير اعتناق

 الشرقيون الجرمان إلى تنتمي كانت التي وضحالعناصر

 واللمبارديين والبرجنديين والجيبيدين والغربيينوالوندال الشرقيين القوط قبائل تضم الشرقيون الجرمان

 الغربيون الجرمان إليها ينتمي التي صروضحالعنا

 .واالنجليزوالسكسون الفرنجه يضم الغربيين الجرمان

 الغربيون القوط اعتنقها التي الديانة هي ترىما



 . الميالدي الرابع القرن في ولفالس االسقف االريوسيبفضل المذهب على المسيحيه الغربيين القوط عتنقوا

 فماهو الفرنجة من موقف االريوسية الجرمانية كانللطوائف

 الطوائفالجرمانيه وبين بينهم والكراهيه العداء الموضوع هذا اثار الكاثوليكي المذهب العتناقالفرنجه نظرا

 قام ان بعد بينهم الحرب شن الى ادى الموقفالعدائي وهذا والبرجنديين الغربيين القوط في تتمثل والتي االريوسيه

 عام الحرب فقامت الغربيين القوط غضب اثار مما للتبعبه الجزيهرمزا دفع البرجنديين باجبار كلوفكس

 الطرفين بين صلح اتفاقية عقد الى تدخله ادى الذي الشرقيين القوط ملك تدخل وقامبانقاذهم كلوفكس فقتلهم507

. 

 موطنهم -: أوال

 النصرافهم الرومانبتحركاتهم يحفل أن دون ألرومانيه االمبراطوريه حدود إلى العناصر اقرب هم كانالجرمان

 ألداخليه بمشاكلهم وانشغالهم الشرق في ألتوسعيه الحروب إلى

 الجرمان أقسام -: ثانيا

 ينقسمونلقسمين الجرمان وكان

 ومن اوغسطس أيام على الروماني الجيش قيصروهزموا ويوليوس مايوس حاربوا الذين الغربيونهم الجرمان

 والفرنجه االنجليزوالسكسون الغربيين الجرمان هؤالء

 والبرجنديينواللمبارديين والجيبيدين والوندال والغربيين الشرقيين قبائاللقوط الشرقيونتضم الجرمان

 صفاتهم -:ثالثا

 كما ألزوجيه الحياه واحترام البأس وقوة والشجاعه الترابط بصفات األوائليتصفون الجرمان اخالق كانت

 الجوار مراعاة وعدم واالنعزاليه اتسموابالقسوه

 الجرمان ديانة -: رابعا

 والقمروالرعد كالشمس ألطبيعيه القوى يعبدون الجرمان كان

 الجرماني للمجتمع األسرى البناء -: خامسا

 لإلكثار جاهدا ويسعى وأبنائه فيزوجته يتحكم األب وكان الجرماني النظام وحدة تمثل ألجرمانيه االسره كانت

 برابطة بينها فيما ترتبط التي األسر مجموع ومن الرومان العدديعلى تفوقهم في سببا كان ذلك ولعل ذريته من

 ألدوله تكونت العشائر ومنمجموع العشيره تألفت الدم

 -: أعمالهم-: سابعا

 وراءالمغامرات ويسعون بطبيعتهم محاربين كانوا أنهم إال والصيد الرعي حرفة على أعمالهمتقتصر كانت

 ألحربيه

 الحكم نظام -: ثامنا

 فيالظروف ينعقد األحرار المحاربين جميع يضم عامه جمعيه أو مجلس في ألجرمانيه فيالقريه السياده تتمثل

 المجتمع في جدد أعضاء اختيار والحربأو السلم معاهدات في البت أو والقادة والملوك الحكام النتخاب إما الهامة

 المجلس على يعرضها ثم العشيره علىرئيس أوال تعرض كانت الخطيره المشاكل ولكن الجرماني



 اللمبارديين هم من

 االمر اول في مرتزقه كجنود الرومانيهعملوا االراضي في استقرت التي الجرمانية الشعوب اخر هم اللمبارديين

 بيزنطه عن االستقالل في وفكروا البوين الملك تحتقيادة ذلك بعد اتحدوا ثم جستنيان االمبراطور زمن في

 اإلمبراطوريةالرومانية على إمبراطورا شارلمان تتويج تم وضحكيف

 سمع ان بعد قامشارلمان منصبه عن البعاده عينيه وفقع لسانه قطع على وخططوا ضده البابا تامرخصوم عندما

 الى معه فاتجه عنده البابا باستقبال فقام يحلمباالمبراطوريه كان الذي وهو منها نجا البابا وان المؤامرة بهذه

 شارلمانامبراطور بتتويج البابا فقام البابا على المتامرين بمعاقبة شارلمان وقام لمباشرةاعماله البابا وعاد روما

 . للجميل ردا رومانيا على

 الفيكينج ينتمي األجناس اى إلى

 الدانمرك جزيرة وشبه اسكندناوة جزيرة شبه سكان الوسطىوهم أوروبا في البحريه الشعوب اعظم هم الفايكنج

 م 19 القرن حتى بدائية حالة في خالصين برابره فبقوا االوائل الجرمان اختلفواعن لكنهم جرماني اصل من وهم

 البحروالسفن الى دفعتهم التي لطبيعتهم نظرا هائلة بحريه بغزوات قاموا(المجوس) عليهمالمسلمون واطلق

 اساطير تعد والفخامه الماديةبالثروة حضارتهم وامتازت البرابرة الفايكنج طباع تهذيب في المسيحيه ساهمت

 .ميداناالدب في الفايكنج حضارة انجازات اهم الساجا

 ارنولف الملك منهو

 في نجح اوروبا في شأنالمانيا ورفعة والشجاعة بالحكمة حكمه امتاز الكارولنجي البيت من المانيا حكام هواهم

 يتدخل لكي برنجار باستنجاد ارنولف الملك الثوراتورحب قمع في ونجح م891 لوفان معركة في الفايكنج طرد

 استعان كما. دائما له يطمح ماكان وهذا االمبراطوري بالتاج متوجا منايطاليا ارنولف عاد ايطاليا شؤون في

 .  حروبه في بقبائلرعويه

 

  

 العظيم اوتو أعمال ماهىأهم وضح

 شارلمان المبراطورية امتداد التيتعتبر المقدسة االلمانيه االمبراطوريه مؤسس هو( 973-936) العظيم اوتو

 منح في وتوسع العسكرية والقوات بالسالح تمده لكي الخصومفسخرها مع نزاعاته في الكنيسة استغل الذي وهو

 الى نفوذه وامتدت وادارية ومالية قضائية سلطات منحهم كما كبيرة االديرةاقطاعات ومقدمي االساقفه

 البابا فيه معزل963 عام روما في كنسيا مجمعا عقد م955 عام بالمجريين كبيرة هزيمة فالحق ايطالياوبوهيما

 نهضة عصره شهد ذلك وبسبب للنشاطالفكري مركزا القصر من وجعل بالثقافه كثيرا اهتم جديد بابا وعين

 . السكسونيه النهضةالوتويهاو النهضةباسم تلك وعرفت وثقافيه فكريه

 يعتنقهاالنورمان كان التي الديانة عن تحدث

 الديانه اعتناقالنورمان الى ذلك ادى الفرنسيه بالحضارة وتأثرهم فرنسا غرب في النورمان الستقرار نظرا

 .المسيحيه

 االمبراطوريهألرومانيه؟ داخل بالمسيحية االعتراف خالله من مرسومتم هو -1



 مرسومميالن-

 اإلمبراطور؟ عهد في مرسومميالن صدر - 2

 قنسطنطين-

 الشهداء؟ عصر باسم علىعصره أطلق-3

 دقلديانوس-

 ل؟ جزريكقائدا كان-1

 الوندال-

 إلى؟ الوندال ينتمي-2

 الجرمانالشرقيون-

 إلى؟ انقسمالفرنجة-3

 وبحريون فرنجةبريون-

 إلى؟ أصلهم في يرجعالفيكينج - 1

 الجرمان -

 جزيرة؟ شبه في سكنالفيكينج - 2

 الدانمرك -

 الفاتح؟ بلقب ولقب للفيكينج كانقائدا - 3

 وليمالنورماندى -

 عناصر؟ كانالفيكينج - 4

 والنزعةالحضاريه البدائية مزيج بين يجمعون -

 : دعامتين علي الوسطي العصور فى أوربا ارتكزت

 الحرب -2 الدين -1

 الرومانية االمبراطورية كانت

 القديمة الحضارات مراكز جميع حدودها بين ضمت النها وذلك.  التاريخ عرفها وسياسية حضارية وحدة أعظم

 ( م117 – 98) تراجان االمبراطور عهد على لها اتساع أقص وبلغت. والهند فارس باستثناء

 بها المركزية السلطة أن الى الرومانية االمبراطورية عظمة ترجع



 أصدرتها التى والتشريعات القوانين بفضل,  األطراف مترامية المساحة تلك على سيطرتها تحكم أن استطاعت

  

 لدقلديانوس المالية االصالحات نتائج

 فى شديد إجهاد من الرومانية اإلمبراطورية فيه عانت الذى الوقت فى ثقيال عبئا األهالي على إصالحاته ألقت -

 الرومانية لإلمبراطورية والمالية االقتصادية األوضاع إعادة دقلديانوس يستطع لم ولذلك.  الميالدى الثالث القرن

 . االزدهار من عهدها سابق الى

 دقلديانوس عهد فى الرومانى السياسي النظام

 درج أقل 2و.أغسطس لقب يحمالن مقاما أعلى 2:  حكام 4 من تكون -

 

 اعتمد.والنهائية العليا السلطة على ويقبض الرومانى للجيش األعلى القائد هو اإلمبراطور.  قيصر لقب يحمالن ة

 .الجيش فى الجرمانية القبائل من المؤلفة العسكرية الفرق على دقلديانوس

 م337 – 305 قسطنطين االمبراطور

 العرش توحيد فى قسطنطين الجديد اإلمبراطور نجح حتى, دقلديانوس اإلمبراطور وفاة بعيد أهلية حرب قامت

 .م323الروماني

 بها قام التى الجليلة األعمال بسبب والعالمي االنسانى التاريخ فى هامة مكانة العظيم قسطنطين اإلمبراطور احتل

 :وأهمها. 

 . القسطنطينية مدينة بناء –.  بالمسيحية االعتراف –

 قسطنطين االمبراطور اصالحات

 . لالمبراطورية الوراثي الحكم أدخل – 1

 . العسكرية الفرق أعداد تقليص نحو اتجه– 2

 . الجمركية والخدمات الضرائب ضاعف – 3

 قسطنطين بعد الرومانية االمبراطورية

 . بالعرش قسطنطيوس انفرد حتى أبنائه بين الحكم تقسيم تم

 م363–361 الروماني العرش يتولى المرتد جوليان االمبراطور

 .ذلك على المترتبة والنتائج

 .النهرين مابين بالد عن ويتخلى الفرس يهادن( م364-363) جوفيان االمبراطور



 االمبراطور. ذلك ونتائج.  الشرقيين القوط ضد أدرنة معركة فى يقتل م378 – 346 فالنز االمبراطور -

 . وهونوريوس أركاديوس وأبنائه م 395 – 378 ثيودوسيوس

 : الرومان لدي الدينية العقائد

 من إيزيس عبادة-. فارس بالد من مثراس ديانة-. الصغري آسيا من سيبل ديانة –.  االمبراطور وعبادة الوثنية

 . مصر

 : بفضل المسيحية انتشار على الرومانية االمبراطورية أوضاع ساعدت

 . اللغة – 3 والسالم األمن – 2 الطرق -1

 : الرومانية االمبراطورية وقواعد المسيحية تعاليم بين التعارض-

 . الكنيسة مؤسسة – 2. االمبراطور عبادة – 1

 : والمسيحيين المسيحية يضطهدون الرومان األباطرة -

 . أوريليوس ماركوس – هادريان – تراجان – نيرون

 : تراجان لالمبراطور الصغير بلينى رسالة

 بذلك القيام رفضوا الذين بإعدام وقمت. االمبراطور تمثال الى القرابين قدموا الذين المسيحيين عن عفوت لقد” 

. ” 

 عكسية؟ بنتيجة للمسيحيين الرومانية االضطهادات تسببت -

 . الميالدي الثالث القرن فى المسيحيين أعداد زادت حيث

 ؟ المسيحية قسطنطين اعتنق لماذا

 . سياسي سبب – 2. ديني سبب – 1

 الباكرة المسيحية فى المذهبية الخالفات

 . إلهين يعبدون المسيحيون كان وإال.  المطلق بالمعنى إله وليس مخلوق المسيح:  آريوس

 . تماما لألب مساو اإلبن:  أثناسيوس

 . البسطاء تفكير أثناسيوس مذهب خاطب بينما.  المثقفين اآلريوسي المذهب خاطب

 : أبنائه بين االمبراطورية وتقسيم قسطنطين وفاة

 . أثناسيوس مذهب وأيد الغرب فى الثانى قسطنطين -1

 . آريوس مذهب وأيد الشرق فى قسطنطيوس -2

 . افريقيا وشمال إليريا فى قنسطانز -3



 : بربرية كلمة تعريف

 لم الذي القبلي االجتماعي التنظيم من مرحلة هي بل”.  الوحشية”  أو“ الهمجية”  السياق هذا فى معناها ليس

 الثابتة الحدود ذات الدولة وإقامة االستقرار لمرحلة يتطور

 البرابرة”  اسم الرومان أطلق

 . الكالسيكية الحضارة ورثة الرومان من تحضرا أقل بوصفها بهم المحيطة الشعوب جميع على“ 

 للجرمان االجتماعية الحياة

 هذه تجمعت. وأوالده زوجته على مطلقة بسلطة الزوج وتمتع,  الجرماني االجتماعي النظام وحدة األسرة مثلت

 مسئولين األسرة أفراد جميع كان. الجرمان دول أو الجرمانية بالقبائل تسميته تم ما لتؤلف, عشائر عدة في األسر

 بينهم السائد وكان. الزوجية رباط وقدسوا للمرأة فائقة عناية الجرمان وجه. الجرائم من أفرادها أحد يرتكبه عما

 . واحدة بزوجة االكتفاء

 : طبقات ثالث من الجرمان تألف

 واالشتراك التدريب سوي افرادها يمارس وال.  القتال امتهنوا الذين المحاربة الطبقة أساس كانوا:  النبالء – 1

 .المعارك فى

 . العبيد من حاال أحسن يكونوا لم:  األحرار – 2

 . المنزلية واألعمال الزراعة فى عملوا:  العبيد – 3

 الرومانية لالمبراطورية الجرمان مهاجمة أسباب

 . أوربا شمال فى السيئة المناخية الظروف – 1

 .العيش سبل امامهم ضاقت الذين الجرمان السكان عدد زيادة – 2

 .الشرق من لهم السالفية القبائل مهاجمة – 3

 . الرومانية لالمبراطورية االقتصادي واالزدهار الكبيرة الثروة – 4

 : االسالمية الفتوحات لنجاح األوربيين المؤرخين تفسير

 االقتصادي للسبب نتيجة نجحت سالميةاإل الفتوحات أن ارنولد وتوماس وبيكر لويس برنارد المؤرخون زعم -

. 

 حركة نجاح في الحقيقي السبب كانت الدينية والعقيدة الحماسة أن ذكر عندما منصفا بيرين هنري كان -

 . المغول وغزوات الجرمانية الغزوات وبين بينها الربط ورفض.  اإلسالمية الفتوحات

 : الوسطي العصور في أوربا الى االسالمية الحضارة معابر

 ( . الصليبية الحروب)  الشام بالد -3. صقلية -2. األندلس -1



 : االسالمية الحضارة مقومات -

 العربية اللغة-2. االسالمي الدين -1

 ؟ اللومبارديين هم من

 . الرومانية األراضي في استقرت التي الجرمانية الشعوب آخر هم

 للقوط طرده أثناء اللومبارد من معظمه تألف الذى جستنيان اإلمبراطور زمن مرتزقة كجنود األمر أول عملوا -

 فهاجموا,  بيزنطة عن االستقالل في وفكروا.  ألبوين الملك قيادة تحت اللومبارد اتحد -.  ايطاليا من الشرقيين

 مد علي واستولوا البيزنطية األراضي
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 . لهم عاصمة جعلوها التي وبافيا وفيرونا ميالن ن

 : اللومبارد ملوك أهم

 ( م590-584)  أوثاري الملك – 1

 . الكاثوليكي المذهب على المسيحية واعتنق الفرنجة خطر وصد توحيدهم على عمل

 (م652-636) روثاري الملك – 3

 . ايطاليا شمال أقاليم باقى علي السيطرة أكمل.  اللومبارد ملوك أهم هو

 اللومبارد حياة عن وقانوني تاريخي مصدر أهم تعتبر التى اللومباردية واألعراف القوانين مجموعة أصدر

 . ونظمهم

 : البابوية

.  العلمانيين الحكام صفة واتخذوا. هائل بشكل نفوذها زاد االوربي والغرب ايطاليا في الحاكمة القوي أهم هي

 . االراضي مالك وصادقوا

 .روما في الكاثوليكية البابوية تاريخ في كبيرا دورا العظيم جريجوري البابا لعب

 العظيم جريجوري البابا شخصية

 بالتواضع اتصف – الكالسيكي للتراث بغضه– للديرية حماسته – بالمعجزات اعتقاده – بالالهوت اهتمامه

 الدينية بمكانته تميز -.مصر أقباط ساعد – االقتصادية أزمتها في القسطنطينية ساعد – الوقت نفس في والكبرياء

 (.العلماني) الدنيوي الحاكم مثل فأصبح, أيضا واالدارية السياسية وامكاناته

 :العظيم جريجوري أعمال أهم

 .الكنائس باقى على روما كرسي بسيادة تمسك -1



 .وانجلترا وأسبانيا غالة كنائس على الكاثوليكية البابوية نفوذ مد-2

 .الغربيين القوط بين الكاثوليكي المذهب بنشر قام -3

 .انجلترا في المسيحية نشر في ساهم -4

 .األديرة علي تضييقه بسبب موريس البيزنطى االمبراطور هدد -5

 : الديرية عيوب

 . الذاتية – 1

 . العزلة – 2

 . باألديرة لإللتحاق والمزارع المتاجر هجرة – 3

 : الدين رجال من فئتين وجود الي االديرة انتشار أدي

 (. االديرة رجال)  النظاميين الدين رجال – 1

 (. العلمانيين) الدنيويين الدين رجال -2

 : األوربي الغرب في الديرية

 . أوربا غرب أديرة علي الباخومية االديرة أثر

 . الغربية لالديرة الحقيقي المؤسس هو( م435-360) كاسيان القديس يعتبر

 علي واضحا اثرا يترك لم لذا,  غاليا في الوثنيين محاربة في وقته( م397-316)التوري مارتن القديس قضي

 . بالغرب الديرية الحياة

 : ايطاليا في الديري النشاط

 . جريجوري والقديس كاسيودور والقديس بندكت القديس بفضل ايطاليا الي الديري النشاط انتقل

 : البندكتي للنظام الثالثة األركان -

 . الذات إنكار – 1

 . الطاعة – 2

 . العمل – 3

 : البندكتية باألديرة االلتحاق شروط

 . االختبار تحت فترة قضاء – 1

 . تام بشكل مقدمه وطاعة.  الدير لنظام الوالء يمين قسم – 2



 . الدوام علي أعزبا الراهب يظل أن – 3

 : كاسيودور القديس

 . األديرة في المكتبات بوجود اهتم -

 . أوربا في العلمية للحياة األساسية المراكز تمثل اصبحت بحيث لألديرة العلمية القيمة من زاد -

 : جريجوري القديس

 . روما في البابوية كرسي يعتلي أن قبل راهبا كان -

 .أخري جهة من والبابوية جهة من الديرية الحياة بين ما بالتقريب اهتم -

 البابويهوالفرنجه بين التحالف -د

 جيوش غزت أن يلبث لم إذ البيزنطى إثارةاإلمبراطور إلى أدى أمرا نجيه الفر ألملكيه مع البابويه تحالف كان

 من يفر جعلته هزيمه به فحلت المقاومه استولف اللمباردى القائد لميستطع وهنا 754 عام ايطاليا شمال الفرنجه

 هذه وبعدتوقيع المسلوبه حقوقه للبابا يرد وان الفرنجه لملك الشخصيه التبعيه فروض يقدم فعرضان الفرنجه

 عاد بل البابويه من انتزعها سبقان التى المدن رد عن فامتنع الصلح تنفيذ فى يماطل استولف اخذ االتفاقيه

  قسوه اشد عليه شروط بفرض وقام لمحاصرةاستولف البيزنطى اإلمبراطور دفع مما روما لمحاصرة

 

 المباردية الدولة سقطت متى

 أو علىالبابويه خطر تمثل تعد لم أنها حيث م756 عام استولف لوفاة نتيجه الذبول في ألدولهاللمبارديه أخذت

 مترابطه وحده اقوي أمالكها غدت فقد الفرنجهأماالبابويه دولة على خطرا اوتسبب البابويه على إزعاجا تسبب

 إلى سلطانازمنيا البابويه اكتسبت ايطالياوهكذا توحيد محاولتها في ألمملكهاللمبارديه فشلت حين في ايطاليا في

 .القرنالتاسععشر حتى االيطالية الوحدة سبيل في عقبه ظلت حتى الروحي سلطانها جانب

 للدولهالكارولنجيه شارلمان توحيد -: أوال

 محلها وحلت انتهت قد الميروفنجيه االسره الفرنجهتكون دولة على الملكي للبالط رئيس القصير بيبين بتتويج

 بين الفرنجيه للتقاليد وفقا مملكته قسمت وعندئذ 868 عام وفاته حتى فيالحكم بيبين وظل الكارولنجيه االسره

 سيادة تحت مملكةالفرنجه لتوحيد المجال أتاح الذي األمر توفى اوستراسيا أن إال واوستراسيا ولديهشارلمان

 شارلمان

 بهاشارلمان قام التي الحروب أهم -: ثانيا

 وسديريوس شارلمان بين الحرب -: األولى الحرب

 فقررت اإلمبراطوركارلومان وفاة بعد القاصرين ولديها تتويج حقوق إلغفال كارلومان أرملة استاءتجربرجا

 توتر من زاد مما بسرعه فطلقها عاد ابنتهثم تزوج شارلمان وكان اللمبارديين ملك سديريوس بالط إلى الفرار

 ولدى تتويج البابا من طلب انه حيث كارلومان أرملة أنساعد سديريوس كان فما الجانبين مابين العالقات

 ل البابا دفع الذي األمر البابويه االراضى أمالك بمهاجمة الباباقام رفض ولما كارلومان
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 لباريس كينج

  

  

 911-899 الطفل لويس -: ثانيا

 السادسه في وكانلويس م899 عام ارنولف والده وفاة عقب ألمانيا على ملكا الطفل لويس تعيين تم -/ هو من /أ

 ألمانيا واجهتها التي الفترات أحلك ألمانيامن فيها حكم التي سنه عشر األحد فترة جعل الذي األمر عمره من

 م918-911 األول كونراد -:ثالثا

 ممثال البيت هذا ولميعد ألمانيا في الذكور من الكارولنجيين الملوك ساللة انتهت الطفل لويس بوفاة -/ هو من -أ

 مشكلة على للتغلب األلمان النبالء أمام احدالطريقين سوى هناك يكن ولم فرنسا في البسيط شارل شخص في إال

 احدهم األلمان النبالء ينتخب أن وإما الكارولنجى للبيت الفرنسي الفرع منساللة ملك اختيار فإما العرش ملء

 م911 عام علىألمانيا ملكا األول كونراد الختيار اآلراء اجتمعت الجدل من كثير وبعد المنصب لشغلهذا

 -: ألمانيا واجههامشكلةتوحيد التي الصعاب /ب

  

 توحيد على للعمل دفعه الذي األمر األول عهدكونراد في االلمانيه الواليات لدى االنفصاليه النزعات كثرت

 الواليات بعض بأمراء واالعتراف ألفكره هذه عن تخلى ما سرعان إالانه سيطرته تحت االلمانيه الواليات

 وبافاريا وسوابيا سكسونيا أمير األقوياءمثل االلمانيه

 (الصياد) األول هنري -: رابعا

 سكسونيا دوق هنري على اختيارهم ووقع كونراداألول وفاة عقب واالساقفه األمراء كبار اجتمع -: هو من /أ

 بالصيد انشغاله وقت في جاء اختياره أن يقال حيث بلقبالصياد لقب وقد م919 عام ألمانيا على ملكا

 ( ألمانيا توحيد)  -: بها قام التي أهماألعمال -/ب

 على فعمل سيطرته تحت ألمانيا توحيد عل اإلجراءاتللعمل من العديد اتخذ

 للكنيسه التبعيه بمظهر يظهر ال الباباحتى بيد يتوج أن رفض -1

 االلمانيه بينالواليات الروابط تقوية على عمل -2

 التبعيهله قروض االلمانيه الواليات تقديم ضرورة فرض -3

 على سيطره كل من حرمانهم عنطريق المانيه واليه كل في الدوق نفوذ من الحد على األول هنرى أصر -4

 الملك مسؤلينامام كموظفين وجعلهم المحليين الحكام أو الكونتات



 لخطرالهنغاريين الصياد هنرى مواجهة -/ج

 نتيجه لهم سنويه جزيه يدفع أن أساس على لصلحمعهم توقيعه خالل من وذلك الهنغاريين خطر بمواجهة قام

 لمدة خطرهم بالده يجنب أن استطاع وبذلك الجرمانيه العناصر من الوندالوغيرهم من لهجمات ألمانيا لتعرض

 في معهم فقررالدخول الهنغاريين مع الهدنه اجل انتهت أن يلبث ولم إصالحات بعدة القيام في سنواتاستغلها تسع

 الهزيمه بهم وانزل الجزيه دفع في االستمرار عن قتال

 (973-936)  العظيم أو األول اوتو -: رابعا

 العظيم أو اوتواألول ويعتبر عمره من العشرين في وهو الصياد هنرى والده وفاة بعد الحكم تولى -:هو من /أ

 ايطاليا ارتباط إلى يشير والذي هذهاالمبراطوريه اسم عنه يعبر الذي بالمعنى المقدسه االمبراطوريه مؤسس

 فهو لشارلمان خليفه اوتو من جعل الذي األمر جميعا شئونها يسيطرعلى واحد حاكم سيادة تحت وألمانيا

 بالغر في الثانيلالمبراطوريه المؤسس

 -: أعماله أهم /ب

 الوالياتااللمانيه أنحاء مختلف على نفوذه نشر على عمل -1

 الدوقياتالشاغره مناصب في أقاربه تعيين على حرص -2

 وأمالكها للكنيسه حاميا نفسه نصب -3

 البابويه على للسيطره شئونايطاليا في التدخل -4

 955 عام موقعةليخفيلد في بالهنغاريين الهزيمه انزل -5

  

 973-936 العظيم أو األول اوتو

 اوتو انهاختير وكان بعده من ملكا اوتو ابنه باختيار 936 عام يوليو في وفاته قبل األول أوصىهنري-: هو من-أ

 مؤسس العظيم أو األول ويعتبراوتو هذا أخن في تتويجه وتم عمره من العشرين في وهو أبيه بعد ملكا

 وألمانيا ايطاليا ارتباط إلى يشير والذي هذهاالمبراطوريه اسم عنه يعبر الذي بالمعنى ألمقدسه االمبراطوريه

 -: أعماله أهم -ب جميعا شؤنهما يسيطرعلى واحد حاكم سيادة تحت

 أنحاءألمانيا مختلف على نفوذه ينشر اخذ ولذلك فعليه ألملكيهسلطه وظيفته من يجعل أن أراد -1

 يشهره سالحا رجالها من ليتخذ الكنيسه نحو اتجه -3 الدوقياتالشاغره مناصب في أقاربه تعيين على حرص -2

 على السيطره نحو اوتو سعى -5 وأمالكها للكنيسه حاميا نفسه نصب -4 وكباراألمراء الدوقات وجه في

 اوجسبرج حتى فيبافاريا بعيدا وأوغلوا ألمانيا بغزو الهنغاريون قام -6 البابويه على بالسيطره ذلك ايطالياويتبع

 مد اوتو أن الهزيمه هذه على ترتب وقد م955 عام ليخفيلد موقعة في ساحقه هزيمه بهم انزل العظيم اوتو أن إال

 الذي األمر سكسونيا بتقسيم قام عندما ألمانيا حق في كبير ارتكبخطا -7 الهنغاريين حساب على شرقا نفوذه

 م973 عام توفى -: وفاته -ب وحدةألمانيا يهدد خطر منه جعل

 الكلونيه انتشرت أين -: ثالثا



 أن حتى فائقه سرعه في واسعا انتشارا أوروبا غرب في الديرى النظام هذا كلونيفانتشر دير اشتهر ما سرعان

 تحترئاسته ودخلت الكلونى النظام تقبلت وألمانيا فرنسا في ألمعروفه البندكتيه االديره كثيرامن

 الكلونيه اإلصالح حركة أهداف -: رابعا

 إصالح أمرها أول في تستهدف كانت أن فبعد افقها واتسع تطورت أن تلبث اإلصالحولم حركة تطورت

 ذلك في شامالمعتمده إصالحا الكنيسه إصالح نحو تسعى عشر الحادي القرن في بها إذا وحدها الحياهالديريه

 الكلونيه لالديره أصبح ما على
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 (ايطاليا الي الغربيين القوط دخول) 

 ( روما يدخل أودواكر القائد)  م476 عام -: العاشرة النظرية -10

 (جستنيان االمبراطور)  م527 عام -: عشرة الحادية النظرية -11

 (جستنيان بعد ما مرحلة)  م565 عام -: عشرة الثانية النظرية -12

 ( شارلمان االمبراطور تتويج)  م800 عام -: عشرة الثالثة النظرية-13

 قبوال األكثر النظرية

 الوسطي العصور أوربا تاريخ يبدأ” 

 ” الميالدي الخامس القرن في

 الوسطي العصور نهايات حول النظريات

 ( اليجيري دانتى كتابات)  م 14 ق -: األولي النظرية-1

 ( الدينى االصالح)  م14 ق -: الثانية النظرية -2

 هس يوحنا – ويكلف يوحنا

 ( عام المائة حرب نهاية)  م1453 -: الثالثة النظرية -3

 ( القسطنطينية مدينة فتح) 

 . ألمريكا كولمبس كريستوفر اكتشاف م1492 الجغرافية الكشوف حركة -: الرابعة النظرية -4

 غرناطة مملكة على وإيزابيال فرديناند الملكين استيالء م1492

 .ماجد بن أحمد دور عن نفيه تم وحديث الصالح الرجاء رأس طريق جاما دي فاسكوا اكتشاف:  م1496

 (. العلمية النهضة حركة)  عشر الرابع القرن -: الخامسة النظرية -5



 الذي النهضة بعصر يسمى ما هناك ليس أنه بدعوى الميالدى عشر السابع القرن حتى -: السادسة النظرية -6

 .األوربية الوسطي العصور خاتمة البعض اعتبره

 Slave السالف قبائل

.  لالستعباد منهم العديدين عرض مما,  الشمال من والجرمان الشرق من الهون قبائل لضغط السالف تعرض

 . السالفيين أي Slave كلمة من األوربية اللغات في اشتقت ما كثيرا عبد كلمة أن لدرجة

 Celt الكلت قبائل

( .  فرنسا)  الغال بالد الي ايطاليا عبر تدفقوا ثم.  شرقا األلب نهر حتي اوربا شمال الكلتيون أو الكلت سكن -

 في باالستقرار قاموا عليهم المتكررة الرومانية الجيوش لهجمات ونتيجة.  البريطانية الجزر بغزو الكلت قام كما

 . إيرلندا

 : م 7 ق االسالمية للفتوحات البيزنطية المصادر تفسير

,  الدنيا لذّات من شيئ في يطمعون ال ألنهم. رجالنا من بمائة منهم الواحد لكن,  عددا أقل المسلمين إن» 

 يتعلق حين علي.  الجنة الي طريقهم هي التي الشهادة في ويرغبون.  القليل والغذاء البسيط بالكساء ويكتفون

 » الموت ويخشون بالحياة البيزنطيون

 ساحل الي باإلضافة المتوسط للبحر والجنوبية الشرقية السواحل علي المطلة األراضي جميع االسالم ضم وهكذا

 . أسبانيا جنوب

 ذلك وساعد.  آنذاك المعروف العالم منتصف تمثل.  هائلة استراتيجية أهمية ذات مواقع علي المسلمون استحوذ

 . الوسطي العصور في أوربا الى االسالمية الحضارة انتقال علي
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 وهو رفض انه إال عليها استولى التي البابويه االراضى بإعادة سديريوس مفاوضة الذيحاول بشارلمان الستنجاد

 أراضى علىاغلب سيطر أن بعد سديريوس علي شارلمان بانتصار انتهت حرب في الطرفين دخول عنه مانتج

 سديريوس

 السالفيه اسبانياوالعناصر مسلمي ضد شارلمان حرب-: ألثانيه الحرب

 سرقسطه على االستيالء عن عجزت قواته أن غير فياسبانيا المقيمين المسلمين ضد حمالته بأولى شارلمان قام

 اخضع بحروب قام كذلك ملكها وعزل البافاريين واخضع السكسون ضد قامبهجمات ثم ادراجها قواته فعادت

 ألشماليه العناصرالسالف فيها

 إمبراطورا شارلمان تتويج نتائج – ب

 أواخر منذ إمبراطور بال الغربي العالم ظل أن بعد الغرب في االمبراطوريهألرومانيه يحي أن لشارلمان قدر -1

 الخامس القرن



 نفسه الوقت وفى إمبراطورا بتتويجشارلمان ألبيزنطيه باالمبراطوريه يربطها الذي الرباط البابويه قطعت -2

 مقدسا دينيا الرباططابعا هذا وأكسبت الفرنجه مملكة مع الربط قوت

 العقيده وهى البابا من منحه صورة في يبدو التاجاالمبراطورى جعلت شارلمان تتويج به تم الذي التتويج إن -3

 بعد فيما والبابويه االمبراطوريه بين فيالنزاع كبير شان لها أصبح التي

 سقوطاالمبراطوريه فمنذ ألبيزنطيه لالمبراطوريه عنيفه صدمه الغرب في إمبراطورا شارلمان جاءإعالن -4

 تمتع الذي البيزنطي اإلمبراطور هو إمبراطوراواحدا إال يعرف ال الروماني والعالم الخامس القرن في ألغربيه

 خطيرا منافسا اوجد امبراطورا شارلمان قيام ولكن الرومان وريثاالباطره بوصفه الغرب على اسميه ولو بسيادة

 والعالمالغربي البابويه على تدعيها سيطره كل من ألبيزنطيه االمبراطوريه وحرم البيزنطيلإلمبراطور

 اثنتي مرور بعد أفاقت عندما إال التعترفبشارلمان ألشرقيه االمبراطوريه جعلت التي هي ألصدمه هذه كانت -5

 تتويجه على سنه عشر

 شارلمان إصالحات -: رابعا

 -: الثقافه مجال في

 وايطالياوايرلندا انجلترا سيما وال أوروبا أنحاء مختلف من بالطه على وفدو والعلماءالذين األدباء شجع -1

 -: والتعليم العلم مجال في

 المخطوطاتألقديمه بتصحيح قام -1

 التعليم ونشر ألدينيه المدارس نظم بإصالح اهتم -2

 الثقافي الدين رجال مستوى رفع -3

 الكتب ونسخ بالمكتبات العنايه-4

 -: واالداره والقضاء التشريع مجال في

 القضاء دور في الشعبي تقويةالعنصر -1

 امبراطوريته منها تألفت التي لمختلفالعناصر القومي الشعبي التراث بتدوين أمر -2

 منطقته في نفسه شارلمان عن نائبا يعتبر كونت منها كل على يشرف إداريه إلىأقسام إمبراطوريته بتقسيم قام -3

 االداريه أو القضائية أو ألماليه النواحي في سواء واسعة وسلطات ويتمتعباختصاصات

 -: ألزراعه مجال في

 جسوراألنهار تقوية في الحكومه ومعاونة أراضيهم بزراعة العنايه على فياالمبراطوريه المالك كبار شجع -1

 -: ألصناعه مجال في

 والقرى الضياع في جعلها شارلمان أن إال فياالديره موجوده ألصناعه كانت -1

 والخارجيه ألداخليه التجارة اهتمبتنظيم -: ألتجاره مجال في



 االمبراطوريهالكارولنجيه تقسيم -:خامسا

 أخر التقى لويس وهو واحد وبقاء اثنين وفاة أن الثالثهعلى ابنائه بين الواسعه امبراطوريته بتقسيم شارلمان قام

 اهليه لحرب أدى بينهم خالف حدث انه إال ابنائه بين االمبراطوريه بتقسيم لويسالتقى وقام االمبراطوريه تقسيم

 النهيار ماأدى وهو ذلك بعد جاؤا الذين الملوك ورثة بين إقليم من ألكثر االمبراطوريه قسمت بينهمثم

 أخرى عظمى قوى وظهور الكارولنجيه االمبراطوريه

 بغربأوروبا الفيكينج عالقة بها مرت التي األدوار -: ثالثا

 الهجوم دور -: األول الدور

 دوراالستقرار -: الثاني الدور

 الدفاع دور -: الثالث الدور

 دورالهجوم -: األول الدور

 وايرلندا واسكتلندا انجلترا شواطئ يهددون اخذالفيكينج عندما الثامن القرن في للفيكينج الهجومي األول الدور بدا

 لم الهجمات هذه ولكن الفيكينج لهجمات إمبراطوريته تعرض دون القويه قبضةشارلمان تحل لم الوقت ذلك وفى

 الدور ذلك في الفيكينج نشاط وقداتخذ التقى لويس وفاة بعد خاص بوجه ثم شارلمان بعدوفاة خطيرااال تأخذشكال

 سفنهم اكتظت وقد الخريف في إليها يعودون الجو عندمايعتدل صيفا بالدهم من فيخرجون صيفيه غزوات شكل

 عندما التاسع القرن منتصف عند جديد دور دخلت أن تلبث لم الفيكينج حركةتوسع أن على واألسالب بالغنائم

 شواطئالبالد قرب ألواقعه المنيعه الجزر في أو حصينه معسكرات في بالدهم خارج الشتاء يقضونفصل اخذوا

 أنهارها مصبات عند أو عليها يغيرون التي

 دوراالستقرار -: الثاني الدور

 يغزونها التي البالد في االستقرار بغية جموع هيئة في غربأوروبا على االغاره نحو الدور هذا في الفيكينج اتجه

 وكذلك انجلترا في مره ألول الشتاء قضوا كما ايرلندا في العمر قصيرة الفيكينجمستعمره أقام وهكذا

 تدريجيا اخذوايتوغلون ولكنهم نورمنديا باسم بعد فيما عرف الذي فرنسا من الغربى الجزء في اخذوايستقرون

 تبعهمالفيكينج الداخل إلى القريبه األجزاء االهالى هجر وكلما البالد داخل

 الدفاع دور -: الثالث الدور

 باريس اودوحاكم الكونت جانب من ألمقاومه هذه بدأت وقد للفيكينج وحكامها البالد اهالى الدوربمقاومة هذا تميز

 الفي حصار فشل إلى أدى مما
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 تعرضت الكلونيه الدعوه أن حقيقه عشر الحادي القرن عندمنتصف واسع ونفوذ وعظمه قوه من ورجالها

 ولكن الفساد حياة أهلها ألف التي األخرى الديريه المؤسسات بعض من بل مناالساقفه كثير من قويه لمعارضه

 ألمعارضه هذه توقفها أن دون السوي طريقها في تسير أن استطاعت الكلونيه حركةاإلصالح

 الكنيسه أمراض -:خامسا



 زواج -2 السيمونيه -1 األمراض هذه من الكلونيه اإلصالح قيامحركة عند كثيره أمراض تعانى الكنيسه كانت

 داء وهو بالمال ألدينيه الوظائف شراء بها المقصود -: السيمونيه -1 التقليدالعلماني -3 الدين رجال

 مما المال عنطريق الكبرى ألدينيه الوظائف إلى منهم الكثير وصل حتى الدين رجال بين كبيره انتشربصوره

 بعد اقبل حين في عزابا ظلوا أناالساقفه المعروف من -: الدين رجال زواج -2 سمعتها وشوه الكنيسه ضعف

 رجال وصغار الزواج نحو القساوسه معظم ذلك

 للعالمالمسيحى ألدينيه الزعامة حول والقسطنطنيه روما بين التنافس

 أنها على اعتمدت فالقسطنطنيه المسيحى علىالعالم ألدينيه الزعامه حول والقسطنطنيه روما بين تنافس هناك كان

 كان كما المسيحى العالم على ألدينيه الزعامة تكون أن لبطرقها وبالتالييحق إقامتهم ومحل األباطرة مركز

 المسيح منه اتخذ بطرسالذى القديس بذكرى ارتبطت أنها فخرا فيكفيها روما ألسياسيهأما إلمبراطورهاالزعامة

 العالمالمسيحى بزعامة أحق فهي وبالتالي كنيسته عليها بني صخره

  

 ندال الو -: ثانيا

 شمال إلى البحر عبور إلى بعدها اضطروا سنه عشرة أربعة طوال اسبانيا الغربيينفي القوط ندال الو قاوم

 االفريقى الشمال على االستيالء استطاع الذي جزريك ملكهم زعامة تحت م 429 عام افريقية

 أن ندال الو ولميلبث بالغالل تمونها كانت التي أجزائها أهم من جزء بضياعها ألرومانيه فخسرتاالمبراطوريه

 أن إال روما وعاصمتها ايطاليا اآلمرلمهاجمة بهم وصل حتى المتوسط البحر في خطيره بحريه قوه أصبحوا

 يسترد أن البيزنطي اإلمبراطور استطاع حيث جزريك وفاة ماولتعقب سرعان أفريقيا شمال في ندال الو عظمة

 الوندال من أفريقيا شمال والية

 الهون -:ثالثا

 حتى األسود البحر شواطئ على مقيمين الهون ظل ثم األدنى إقليمالدانوب اجتاحوا قد كانوا األسيويون الهون

 ألشرقيه ألدولهألرومانيه إمبراطور دفع الذي اآلمر القسطنطنيه يهددون واخذوا تراقيا إلى عندمانفذوا م425 عام

 تجاه نشاطهم يوجهون اخذوا ثم ومن أراضىدولته على اعتدائهم عدم مقابل لهم سنويه ماليه جزيه دفع إلى

 الهون خطر لدفع ألرومانيه الجيوش مع تحالفوا القوطالغربيين أن وهى جديده ظاهره حدثت وهنا الغرب

 من أوروبا غرب إنقاذ في دور لها كان التي 451 عام شالون موقعة في الهزيمه بهم انزلوا حتى المشترك

 جعلهم الذي الهوناألمر وحشية

 

 مما ألرومانيه الجيوش باقتراب أحس الهون قوات قائد أن إال اليطاليا بغزوهمفاجئه ليقومو الراين عبر يرتدون

 وثارت للهون الشعوبالخاضعه قامت ثم 453 عام اتيال الهون قائد توفى أن حدث ثم ايطاليا بإخالء جعلهيسرع

 الهون انهارتإمبراطورية وبذلك 454 عام نديو موقعة في يمه الهز بهم وأنزلت عليهم

 البرجنديون -:رابعا

 القرن وفى م277 عام الراين حوض من األوسط الجزء عند جموعهم تحركت مرهعندما ألول البرجنديون ظهر

 مع فرصةاشتراكهم البرجنديون استغل وقد جيوشها في ألرومانيه االمبراطوريه استخدمتهم الرابعالميالدي

 عام انتشروا حتى لمياس واخذوايتوسعون م451 عام شالون موقعة في الهون ضد الغربيين القوط و الرومان

 سوى المتوسط البحر شاطئ إلى وصولهم دون يحل والرونولم االلب جبال بين ألواقعه الجهات جميع في 468

 بروفانس الغربيينإلقليم القوط ملك ايورك غزو



 ألرومانيه االمبراطوريه سقوط أسباب

 م442 عام بريطانيا من ألرومانيه الجيوش انسحاب -1

 واليةافريقية ندال الو انتزاع -2

 منها ألشرقيه واألجزاء جنوبغاليا عن فضال اسبانيا والبرجنديون الغربيون القوط احتالل -3

 االلزاس واستقرارهمفي األعلى للراين األلمان عبور -4

 والميز السوم ووصلوا األدنى الراين الفرنجة عبور -5

 هذهاالمبراطوريه بسقوط أذن مما أعضائها معظم ألغربيه االمبراطوريه فقدت وبذلك

 للمبارديين ايطاليا خضوع - ب

 االمبراطوريه فيها كانت حاله في البوين زعامة تحت 568 ايطالياعام على تتدفق اللمبارديين جموع أخذت

 تستطع لم أنها إال الحصينه عنالمدن الدفاع تركز لذلك الداهم الخطر لصد لهابإرسالجيوش التسمح ألبيزنطيه

 اللمباردى الخطر امام الصمود

 -: الوسطي العصور بدايات حول النظريات

 ( دقلديانوس االمبراطور)  م284 عام -: األولي النظرية -1

 قسطنطين االمبراطور)  م323 عام -: الثانية النظرية -2

 القسطنطينية بناء)  م330 عام -: الثالثة النظرية -3

 ( المرتد جوليان)  م361 عام -: الرابعة النظرية -4

 ( أولفيالس األسقف يد علي المسيحية الي الوثنية من الغربيين القوط تحول)  م376 عام -: الخامسة النظرية -5

 (فالنز الروماني االمبراطور علي الغربيين القوط انتصار)  م378 عام -: السادسة النظرية -6

 (الكبير ثيودوسيوس االمبراطور)  م379 عام -: السابعة النظرية -7

 ( هونوريوس و أركاديوس)  م395 عام -: الثامنة النظرية -8

 م 410 عام -: التاسعة النظرية -8

 

 

 

 

 اوربا في العصور الحديثة

 

 [23:41 31.03.18, ]تـآريـخ كفـآيـآت



[Forwarded from خالد ].. 

 االلمانية الوحدة وبعدها االيطالية الوحدة ناخذ كذا بعد الفرنسية بالثورة نبدآء ورح

 

 

 1789 الفرنسية الثورة

 

 والمعاصر الحديث التاريخ في قامت التي الثورات أهم من الفرنسية الثورة تُعد      

 أوربا رفضت ولذا االستبدادي، الفردي بالحكم تؤمن مجتمعات ظل في قامت ألنها

 ((  المساواه_ اإلخاء_ الحرية))  وهى الثالثة الفرنسية الثورة مبادئ بأكملها

 

   الثورة أسباب وأهم

 

 الفكري العامل_ 1

 

 االستنارة حركة يسمى ما خالل من واضحة بصوره ظهر والذى                    

 بالقضاء ينادون المفكرون وكان والصحف والمتاحف المكتبات إنشاء إلى باإلضافة

 التعصب ورفض ، االجتماعية المساواة عدم فكرة ،ورفض المطلقة الفردية على

 .للمجتمع االقتصادية الحماية وضرورة ، الديني

 

 : رئسيه سمات 3 الحركة تتميز*

 

 (الفردية الدكتاتورية األنظمه ،المعاداة  االنسانيه تمجيد ، العالمية) 

 

 : الفرنسيين المفكرين  أهم*

 

 انجلترا عن رسالة)  مؤلفاته أهم ومن التاريخ في أدبي إنتاج أكبر صاحب( فولتير*)  

 (  الفلسفي قاموس و

 

 ( القوانين روح)  كتاب صاحب(  مونتسكسيو*) 

 

 ( االجتماعي العقد) كتاب صاحب(  رسو جاك جان*) 

 

 : السياسية األحوال-2



 

 له الذي(  عشر الرابع لويس)  أبرزهم من جبابرة ملوك ظهور                       

 الرزيلة عاشوا وملوك(  عشر الخامس لويس( ) أنا والدولة الدولة انا) شهيرة مقوله

 لويس) مثل الملذات في والغرق الحكم بشون االهتمام وعدم طيبه غير والسمعه

 في انتشر الفساد أيضا ولكن فقط الحكم داخل الفساد يكن ولم( .  عشر الخامس

 .والقضاة التشريعيه السلطات

 

 االجتماعية األحوال-3

 

 : طبقات عده إلى الفرنسي المجتمع انقسم

 

 : النبالء أو اإلشراف طبقه  -1

 

 األشراف انقسم)  الفرنسية الثورة بداية مع ولكن ، الدولة مرافق على سيطروا هؤالء

 والثانى ،  واالمتيازات النفوذ عن التخلي إمكانيةن عدم يرى فريق األول ، فريقين إلى

 .التنازالت ببعض ضحى لو حتى اإلصالح يؤيد فريق

 

 : الدين الرجال طبقه  -2

 

 . اإلشراف طبقة في حدث ما داخلهم حدث ذلك رغم وعلى واسعة امتيازات لهم كان

 

 : العامه طبقه  -3

 

 : إلى الطبقة هذه انقسمت

 

 في الفرنسية لثوره قادوا الذين وهوالء ، الوسطى الطبقة*                                

 . مهن وأصحاب المثقفين من وكانوا  البداية

 

 .  المزارعين صغار*                          

 

 . الصغيرة المدن سكان*                           

 



 . الفرنسية الثورة وقود هو والجيش الموظفين صغار*                          

 

 :  أالقتصاديه األحوال-4

 

 : نتيجة للغاية سيئة االقتصاديه األحوال كانت                  

 

 ( الدخل وضرائب الملح وضرائب العقارات ضرائب:))  مثل الضرائب نظام  -1

 

 . كثير وضرائبها للغاية متأخره الصناعة  -2

 

 . الحرف وطوائف النقابات  -3

 

 . المحصلة الضرائب وقلة الديون كثرة بسبب العمالية اإلضرابات  -4

 

   

 

 اإلصالح محاوالت*

 

 ( لويس ظل في فرنسا عاشتها التي السئيه األوضاع نتيجة)                         

 

 ترجو: األول الوزير

 

 أول وكان الوزراء رئيس يد على اإلصالح ظهور من البد كان                      

 ( ترجو)  يد على محاوالت هذا

 

 : الرجل هذا إعمال أهم ومن

 

 .الحكومة أعمال في اإلدارة وحسن  النزاهة على الحرص  -1

 

 على القائمة االقتصادية والمبادئ الدوله وحاجات يتفق بما الضرائب نظام تعديل  -2

 خيرا الرجل بهذا أهالي استبشر وقد والخارجية الداخلية ألتجاره تحرير

 



 : الثاني الوزير

 

)  الرجل هذا على وتأمرت السياسة هذا على توافق لم العليا الطبقة ولكن              

( عشر السادس لويس)  زوجها أرغمت والتي الملك زوجة( أنطوانيت مارى الملكة

 من ممتدة الفترة خالل وزارات وتولي(  1776)  عام في منصبه من عزله على

  الثراء لسياسة بالمرصد والوقوف  الوزارة هذه وحاولت(  1781 حتى  1776)

 الرجل هذا ونال الفرنسية الطبقة من الحاكمة األسر أفراد بها تميز الذى الفاحش

 ( 1787)  عزله تم حيث السابقة الوزراء مصير

 

 كالون: الثالث الوزير

 

 ( 1787_ 1781)  فتره في(  كالون)  بزعامة                      

 

 بريين دي:  الرابع الوزير

 

 إن بعد الملك الوزارة هذه وطالت.(بريين دي) يرأسها                               

 الفرنسي المجتمع في الموجود المالي والفساد وحاشية املك الوزارة هذا فضحت

 

  

 

 ( قوات ثالث إلى الفرنسي المجتمع انقسم: )  أيضا السيئة لألوضاع نتيجة*

 

 (أنطوانيت مارى)  الطبقة هذه على وسيطرت الملك رأسه على البالط -1

 

 .التاسيسية الجمعية باسم وعرفت العامه نواب عليها سيطر التي الوطنية الجمعية -2

 

 . الثورة جيش أو باريس رعايا أو باريس الشعب باسم عرفت التي المجموعه-3

 

 من والثالثة الثانية والمجموعه ناحية من األول المجموعه بين الصراع أدى وقد      

 س بار إنحاء جميع في المظاهرات واندلع الطرفين بين صدام إلى أخرى ناحية

 ... فرنسا قلعه بمثابة يعد التي(  الباستيل حصن)  على واستيالء

 



 هذه وفي(  اإلرهاب عهد باسم هذه عرفت 1795 عام حتى 1792 الفترة وخالل)

 إلى النهاية فى  أدى مما سلطان كل من عشر السادس لويس الملك تجريد تم الفترة

 . الفرنسى الملك وبجانب الفرنسية الثورة ضد كلها أرويا وقوف

 

 وشعب ، جهة من فرنسا فى والمستغلين الحاكة الطبقة بين الصراع واستمر      

 لويس الملك إعدام تم 1793 عام وبحلول األمر نهاية وفي.  أخرى جهة من فرنسا

 وتم ، ارويا في الملكيات كافه على  القضاء ذلك بعد فرنسا وحاولت عشر السادس

 (روبسيبيير –دانتون -أنطوانيت مارى) مثل العظمه باالخيانة كثير عدد اتهام

 

        فرنسا فى السلطة وتوليه السياسية األحداث مسرح على بونابرت ظهور

 

 بعده فقام متطور فرنسية جمهورية إقامة وحاول فرنسابونابرت فى السلطة تولي     

 قام كما  بالجيش واالهتمام والعسكرية السياسيه اإلصالحات) أهمها من إصالحات

   عديدة داخليه بإصالحات

 

 وقام والعمل والتفكير القول حرية مثل المختلفة بالحريات بونابرت تمسك     

 التي البنوك بعض وإنشاء الشعب كاهل على الضرائب كتخفيض داخلية بإصالحات

 عهده في القضاء إصالح تم كما الفقراء تساعد

 

 المدارس عدد وزيادة والثقافية الفكرية اإلصالحات فرنسا إصالح من أيضا زاد       

 حاول الكنيسة وبالنسبة الصحافه وحرية الفكرية والحركة الطباعة وشجع والجامعة

  فرنسيين مواطنين وجعلهم اليهود وساند. فرنسا في الكنيسة نفوذ على القضاء بونابرت

 . الفرنسي المواطن حقوق منحهم خالل من

 

 

 

  

 

 : الخارجية بونابرت سياسة أما*

 

 الدول قبل من كبيرا عداءاا  بونابرت واجه فقد                                       

 ضد مثل عديدة حروب بونابرت قاد ولذلك اإلصالح رفضت أرويا ألن االروبية

 كلها أرويا هزيمة من تمكن أنه القول ويمكن.  أخرى أوروبية ودول وايطاليا النمسا

 . انجلترا ماعدا



 

  

 

 إنجلترا؟ هزيمة بونابرت يستطع لم  لماذا نفسه يطرح الذى والسؤال

 

 .  اختراقها يصعب جزر عن عبارة كان الذي الحصين الجغرافي انجلترا موقع  -1

 

 . العالم في بحريه قوة أقوى انجلترا امتالك  -2

 

 . نابليون لسياسة األروبية المعارضة قوى كل مع تحالفت انجلترا ان  -3

 

)  منها وأهمها ، الخارجية مستعمراتها في انجلترا ضرب في فرنسا فكرت لذلك نتيجة

 خالل من الهند ضرب من البد فكان(  البريطاني التاج درة)  باسم عرفت التي(  الهند

 ثالث واستمرت 1798)  عام مصر على فرنسيه حملة فرنسا فحركت(  مصر) 

ا  فشلت ولكنها سنوات  عسكريا
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 :: عناصر ثالث على نابليون اعتمد م1804 عام في

 

 . كثيرة حروب الي سياسة هذة أدت وقد دم سياسة/1

 

 وهولندا  والبرتغال وأسبانيا ايطاليا من كال تحالف في ذلك وتمثل تحالف سياسة/2

 بفرنسا مرتبطة الدويالت هذه وأصبحت فرنسا مع يسود

 

 المعاهدات خالل من االمبرطورية مظلة تحت واليات /3

 

 والنمسا انجلتر بين م1805 عام في الثالثى االوربي التحالف حدث لذلك ونتيجة     

 عدا أوروبا على م1807-1806 عام في التامة السيطرة نابليون استطاع وقد وروسيا

 م1809 عام وفي م1808 عام في والقوة المجد من مرحلة فرنسا ووصلت انجلتر

 حدثت م1810 عام وفي ، النمسا هزم نابليون ولكن فرنسا ضد حربا النمسا قادت

 ساحقة تكن لم ولكن هزيمة الحرب هذه في نابليون نال وقد الروسية الفرنسية الحرب

 التحالف بحرب ماسمي أو االلمانية التحرير حرب اعلنت م1813 عام وفى ،



.  السويد-انجلترا-النمسا-بروسيا– روسيا من التحالف هذا وكان الرابع االوربي

 قيد بدون العرش عن وتنازل ساحقة هزيمة نابليونن نال م1814 عام بحلول وبالفعل

 . األباء جزيرة وبملك امبرطوار بالقب احتفاظه نظير شرط أو

 

 الثورة منذ نابليون شيده الذي الضخم البناء هذا واحد عام في انهار وهكذا       

 . الفرنسية

 

 أمالك انهيار الي أدت التي االولى باريس معاهدة عقدت أيضا العام هذا في       

 . فرنسا

 

 ونتائجه المؤتمرات عصر

 -: أبرزها المؤتمرات من العديد  عقد تم نابليون على القضاء بعد   

 1815 فينا مؤتمر-1

 فرنسا من مندوب و وانجلترا روسيا و وبروسيا النمسا) المؤتمر هذا في وشارك   

 من كانوا ارويا في الحكم على ثورات الى قيام رفض الى يدعو المؤتمر هذه وكان

 رفضت التي بشده الراي هذه رفضت التي الوحيد الدولة ولكن الملكية سياسيه اقتضاب

 . البرلمان الحكم وبخاص الديمقراطية الحكم تميل وكانت يدخل التي أيضا

 1818 شابيل ال أكس مؤتمر-2

 بين الرؤى فى خالف فيه ظهر كما ، فرنسا مشاركة رفضت المؤتمر هذا وفى     

 شأنها الثورة تخشى إنجلترا كانت فإذا ، المؤتمر فى المشاركة الدول وبقية إنجلترا

 حيث الدستورى بالنظام يتعلق فيما معهم لختلفت أنها إال ، األوروبية الدول كل شأن

 أن شأنها من الدساتير ألن هذا األخرى الدول ورفضت دستورية بدول إنجلترا طالبت

  بثورات عليهم والقيام أوربا ملوك محاسبة فى حقهم وبالتالى الشعوب حقوق إلى تؤدى

 تروباو1820 مؤتمر-3

 ، األخرى االروبيه الدول  شؤون في الصديقة الدول بتدخل المؤتمر هذه طالب    

 أي السابق موقفها نفس وقف بريطانيا ولكن الملكى الحكم ضد ثورة قيام ورفض

 . المستبد الملكي النظام رفض اخره  دولة شؤون في تدخل أى رفض

  1821 ليباخ مؤتمر-4

 مندوب ولكن للملوك المقدس اإللهي بالحق جديد من اعترف المؤتمر وهذا     

 . المؤتمر هذه قرارات من إنجلترا براءة صراحة إعالن انجلترا

  

 1822 فيرونا مؤتمر-5



 ورفضت العثمانية الدوله ضد اليونان ثوره مسانده أجل من عقد المؤتمر وهذا     

 من كانت اليونان الن العثمانية الدوله ضد اليونان ثوره مساندة في المشاركة انجلترا

 . الداخلية الدول شؤون في التدخل ترفض انجلترا وكانت الدوله هذه أمالك

 في ثورات قيام أجلت أنها إال الملكي النظام أيدت المؤتمرات هذه ان الرغم وعلى   

 ( .1830) حتى أوريا

 سنه في الملكية البوربون أسرة حكم ضد فرنسا ثوره اندلعت العام هذا وفي     

 هذه وكانت يوليو29 يوليو28 يوليو27 المجيد الثالثة األيام ثوره سميت 1830

 ملكي بنظام اإلتيان إلى تدعو ولكن الملكي النظام على القضاء الى تدعو ال الثورة

 .عادل

 : النتائج أهم وكانت الثورة هذه نجحت وبالفعل    

  

 . أورليان أسرة الى البوربون أسرات من الحكم النظام تغير-*

 

 . والعدل والمساواة الحرية أسس وضع-*

 

 . المطلقة سلطته من الملك حرمان-*

 

 الداخلية الدول شؤون في  األروبية الدول تدخل باب الثورة هذه أغلقت-*

 

 مثل 1830 عام أوربا في ثورات  بعدة القيام على الثورة هذه شجعت-*

 

 ( بلجيك ثوره – ايطاليا ثوره – انجلترا  ثوره – بولندة ثوره)  

 

 :  إلى تهدف إصالحية حركات  قامت 1848 عام وفى

 

 . العام االنتخاب حق  -1

 

 الوسطى الطبقه  على االعتماد  -2

 

 .االشتراكى الفكر نمو  -3

 

 . الصناعي التطور  -4

 



 .  الصحافة وحرية الثقافي اإلصالح-5

 

 الثورة هذه واستطاعت أورليان أسرة على نفسه العام في بثوره الفرنسيون وقام

 على 48 ثورة أثرت  أوربا على 30 ثورة أثرت ومثلما ،  االسرة هذه على القضاء

 وبروسيا والمانيا والنمسا إيطاليا ثوراتفى حدثت حيث أوربا

 

 عامه بصفة أروبا في المستبدة الملكية االنظمه ان لنا يتضح ذلك من

 

 الى المستبد الملكية نظام من االنتقال وهى فرصه سوى إمامهم يكن ولم تترنح بدأت   

 يكون الذي ، المستنير المستبد الملك نظام)  وهو جديد نظام بطهور النظام هذه تحقيق

 الجمهورية النظم إلى االنتقال ثم عادل ملكي نظام إقامة نحو خطوة بمثابة

 

 واتحاد ترابط على تعمل جديدة دول األفق في تطهر بدأت الزمن من فتره وبعد    

 في ماعرف وذلك المانيه ثم ايطاليا ذلك على مثال وخير ، واحده دوله في المدن

 األلمانية والوحدة اإليطالية الوحدة ، باسم التاريخ

 

 االيطالية الوحدة

 على والقضاء موحده دوله تكوين االيطاالي الشعب محاولة االيطالية بالوحده نعني     

 ما تكون كانت مدينة كل أن فى جلية بصورة ظهر والذى ايطاليا في الموجود التفتت

 اقامة اجل من االيطاليون بذلها التي ه الكثير المحاوالت من الرغم وعلى دوله يشبه

 .:المعوقات هذه وأهم الوحده هذه اجلت كثيره معوقات هناك ان اال الوحده هذه

(  وغيرها وميالن وروما البندقية ظهرت حيث ايطاليا في السياسية الوحدات تعدد-1

 .                                             مدينة دولة بمثابة كانت المدن هذه من مدينة وكل

 المدن وحكام البابوات راح حيث االيطالية المدن وحكام للبايابويه السياسية االطماع-2

ا  يرفضون  المدن وحكام البابوات نفوذ على يؤثر ذلك ألن الوحدة موضوع تماما

 .                                                                                 واقتصادية دينية السياسيه

 .                          اإليطالية الجزيره شبه في والعادات للجنس الواضحه االختالفات-3

 حكم هي النمسوية السياسية االداره كانت حيث ايطاليا في النمساوية االداره اساليب-4

 .                                                االيطالية المدن اتحاد وعدم المطلق بدالمست

 لم حيث االيطالي المجتمع في الموحدة غير أو المشتركة غير االقتصادية الحياة-5

 .موحد نظام وال مقياس ال مشتركة عملة هناك تكن

 االمور مقدرات على الدين ورجال حكام وسيطرت المتكافئة غير االجتماعية الحياه-6

                                                                                    المجتمع في



 الجدل النظام هذا في ويظهر لها السياسي والنظام ايطاليا توحيد طرق حول الجدل-7

 يعني قومي حكم أو جمهوري حكم أو ملكي حكم ايطاليا فيه الحكم شكل حول الدائر

 .                                                                      مختلفة قومية عناصر بالدول يعيش ان

 رفضت االوروبية الدول فأغلب االيطالية الوحدة من االوروبية الدول مواقف -8

 قارة في دول استعمار إلى تؤدى أن الممكن من ايطاليا قوة أن شعرت النها الوحدة

                 أوروبا

 -:االيطالية الوحدة قيام عوامل

 والمتقاربة المتشابهة الجغرافية الحدود-1

 إيطاليا سكان أغلب بين السكانى التجانس-2

 واآلداب والتقاليد والعادات التاريخى التقارب فى ذلك ويظهر التاريخية التقاليد-3

  وغيرها والفنون

 .ايطاليا توحيد مراحل*

 ابراز ويمكن االيطالية الوحدة على االهمية من كبير قدر على دورآ عوامل عدة لعبت

 .:يلي فيما العوامل هذه

 (المنظم غير العمل مرحلة) األولى المرحلة

 الطبقة بها وقامت المحلية الحركة وحدة فيها وتظهر المنظم غير العمل مرحلة-1

 كانت ولكن الجامعات وخريجي المثقفين من الوسطى الطبقة وهي البورجوازية

 .الترابط الى وتفتقر متناثرة

 ومنتوا راجي جمعية وأهمها وطموحاته امانيه منها لكل وكان السرية الجمعيات-2

 الثورات في يد لها وكان 1807 في تأسست التي(  ناري بو الكار)  جمعية وأهمها

 وغيرها 20/21/31/30 عام في ايطاليا في اندلعت التي

ا  دوراا  لعبت التى الفتاة إيطاليا وجمعية ماتزينى اإليطالى الزعيم -4   مجتمع فى مهما

 .ايطاليا وحده في والتكالف الترابط أجل من ايطاليا

 ايطاليا تمجيد الى وتدعو االيطالي التاريخ في تمجدت التي واالحياء البعث حركة-4

 .البعض لبعضها المدن وترابط راقية وحضاراتها القديم

 الثوره أو المعتدلة بالثوره نادت والتي المعتدلين حركة مثل الجزئية الحركات-5

 .المدن بين السلمي واالتحاد السلمية

 الجهود أغلب المدينة هذه تزعمت وقد االيطالية الوحدة وحركة(  مونت ييد)  مدينة-6

 .االيطالية الوحدة اجل من قامت التي

 (.: المنظم العمل)  هي الثانية المرحلة*

 .:في ظهرت والتي

 .: يلي فيما كافور جهود مرت قد كافور جهود-1

 الوحده لتقود سردينيا مدينة تقوية -1



 االيطاليين والء ضمان-2

 .:يلي بما الخطوه هذه مرت وقد كبيره بدول االستعانة-3

 الدولة ضد روسيا بجانب 1356-1853(  القرم حرب) في سردينيا مشاركة-

 .العثمانية

 النمساوية الفرنسية والحرب 1858 فرنسا مع كافور تخالف-

 -:الرجل هذا جهود وأهم ايطاليا في غاريبالدي شخصية ظهور-4

 ونابولى صقلية ضم-

 .روما ضم محاولة-

 .1871 االيطالية المدن ماوحد بعد غاريبالدى يد على االيطالية الوحدة اتمام-

 .1929 حتى الوحدة منذ إليطاليا تابعة الفاتيكان استمرت ايطاليا توحيد وبعد

 .:منها كثيره مشكالت إيطاليا واجهت أيضا الوحدة وبعد

 الدولة في االداري التنظيم-1

 االقتصادية المشكالت-2

 االجتماعية المشكالت-3

 بالبابويه ايطاليا عالقة-4

 الحبشة)  استعمار االستعمارية محاوالتها ابرز وكانت االستعمار نحو ايطاليا اتجاه-5

 .1895 عدوة معركة في الحبشية الجيوش من هزمت ولكنها( 

 

 

 األلمانية الوحدة

 السياسية  الوجهة من ، عشر التاسع القرن من الثاني النصف حتى ألمانيا تكن لم     

إلنقسامها نظرا وذلك ، الكلمة بمعنى أمة ، ا  مستقلة واليات بين ّا  العدد في بلغت داخليا

 والية 360 نحو

 قِبل ال ضعفاء شرلمان أحفاد من األباطرة كان  حيث ، سيئة السياسية األحوال وكانت

 شديدة كثرتها علي األلمانية الوحدات جميع ،وكانت واحد مركز من البالد بحكم لهم

 والعسكرية السياسية الوجوه جميع من الضعف

 لنظام خاضعة ألمانيا كانت فقد ، لها يرثى حالة فى  كذلك االجتماعية األوضاع وكانت

                     والرق للعبودية خاضعه الريف سكان من الساحقة األكثرية وكانت ، الطبقات

 كثرة أن ذلك ، واالجتماعية السياسية من بأفضل االقتصادية األوضاع تكن ولم     

 كل كانت فقد الداخلية، التجارة رواج سبيل في كبيرة عقبة كانت المستقلة الواليات

 وكانت وإليها، منها التجارة مرور أعاقت عالية جمركية بحواجز ُمحاطة والية

ا  تختلف الواليات ا  إختالفا  الخاصة وأنظمتها وضرائبها قوانينها في بينها فيما عظيما

 .التجارة عرقلة إلى أدى مما والصناعة بالتجارة

 :التالية األسباب إلى ذلك ويعود التأخر، وشديدة يدوية كانت فقد الصناعة، أما      



 .الصناعة على الطائفية النقابات سيطرة(    1

 

 .الصناعة شئون في المستمر الحكومات تدخل(    2

 

 .وفداحته الضرائب نظام فساد(    3

 

 الرئيسية المهنة كونها من الرغم على كبير إنحطاط في كانت فقد الزراعة، أما 

 على المخيم الشديد والجهل واستبدالها، األرض ملكية على الكثيرة القيود ألن للسكان،

ا  الريف وسكان المزارعين  الزراعة تقدم على المشجعة العوامل من يكن لم عموما

 .إنتاجها وحسن

 

  

 

  

 

 فكرية حركة عشر الثامن القرن خــــالل ألمانيا في ظهرت الفكرية الناحية ومن     

 تلك رأس على وكان ، فرنسا في لها المعاصرة بالحركة الشبه كثيرة كانت جديدة

" Schiller شيللر"و" Goethe جوته" مثل الذكر الخالدين والشعراء الُكتّاب الحركة

 ألمانيا في كبيرة نهضة إيجاد في الحركة تلك نجحت وقد ،"Lessing لسنج" و

 على ألمانيا حملت التي العوامل أن غير.شعبها في الخامدة القومية الروح وإيقاظ

ا  أدت واالستبداد الفقر وجه في الثورة من ومنعتها السيئة لحالتها الخضوع  إلى أيضا

 .فرنسا في األهمية من عليه كانت لما بالنسبة فيها الفكرية الحركة ضعف

 

 : لبروسيا نابليون إخضاع

ا  قضاءا  البروسية الجيوش على القضاء من نابليون تمكن  ا  سريعا  معركتي في حاسما

 برلين له سلمت ثم السنة، تلك من أكتوبر في" Auerstadt أورستاد"و" Jena يينا"

 تحت بالده وترك الشرقية الحدود إلى بروسيا ملك هرب ثم بروسيا، معاقل وجميع

 كضباب تالشت قد بروسيا جيوش إن: ))  يقول أن له يحق وصار نابليون، قدمي

 نابليون وفرض((. الوجود من نفسها بروسيا وانعدمت المشرقة، الشمس أمام الخريف

 ألمانيا شمال من جعل بل قاسية، عسكرية ورقابة باهظة مالية غرامة بروسيا على

 الحرب في األلمان من اآلالف مئات وجنّد روسيا، لغزو العسكرية الستعداداته قاعدة

 .الروسية

 :Stein شتاين إصالحات



 األمر، بداية في رشده وأفقدته البروسي، الشعب ذهول المتتالية الصدمات تلك سببت  

 صلبة وعزيمة القائم النظام على عام سخط إلى الذهول هذا تحول ما سرعان ولكن

 تبين إذ بها، لحقت التي العار وصمة ومحو خطوب من بها ألّم مما البالد لتخليص

 .قيادته وضعف الجيش وفساد الملك عجز في يكمن بروسيا ضعف أن العام للرأي

 استطاعوا الذين الزعماء محنتها وقت بروسيا وجدت أن التوفيق حسن من وكان     

 خدمتها في أخلصوا الذين والمصلحين الخالص، طريق إلى وإرشادها عثرتها إقالة

 البارع والسياسي الحازم اإلداري هو ذكراا  هؤالء أجدر ولعل. قيادتها وأحسنوا

 أصبح وعندما الحكومية، اإلدارة في الضعف مواطن أكبر على قضى الذي" شتاين"

 تولى وعندما بروسيا، في الداخلية الجمارك إلغاء في نجح ،1804 عام للتجارة وزيراا 

 العديدة اإلصالحات ألن طويالا  وزارته تُعمر لم ،1807 أكتوبر 4 في الوزراء رئاسة

 ملك" نابليون"أجبر ولذلك ،"نابليون" مخاوف أثارت واحد عام في أدخلها التي

 أحدثت أنها إال الوزارة هذه فترة قِصر ورغم". شتاين" وزارة إقالة على بروسيا

ا  تغييراا   كان" شتاين" أن إلى ذلك ويرجع الوجوه، جميع من بروسيا حالة في جوهريا

ا، ألمانيا توحيد إمكانية في اعتقد" بسمارك"قبل ألماني سياسي أول  ورأى سياسيا

 من بروسيا تحويل إلى سعى أنه كما الوسائل، بكل ذلك تحقيق على العمل ضرورة

 الوزارية، المسئولية أساس على الحكومة فيها تقوم دستورية مملكة إلى مستبدة مملكة

 اإلصالحات بوضع فاكتفى كلها، خطته بتنفيذ له تسمح لم والظروف الوقت أن غير

 :التالية

  الوزارة، سلطة توسيع(    1

 

 ، الحكومة إدارة في الالمركزية نشر(    2

 

 الدستورية الروح نشر(     3

 

   والرفـــــاهية بالحرية الشعب ليتمتع االقطاعى النظام إلغاء(    4

 

  

 

 الجرماني الجنس وسمو األلمانية القومية إلى الدعاة إمام ظهر الفترة تلك وفي    

 والقاء ومقاالت خطب خالل من األفكار هذه نشر إلى عمد إذ"  Fichte فيخته" وهو

" شتاين" عصر انتهاء وبعد.  النفوس في اإلتحاد نزعة فاستثار والمحاضرات الدروس

 خ اتبع
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 1811 عام وأصدر ، اإلصالح في سياسته" Hardenburg هاردنبرج" الوزير لفه

 يحتفظ أن شريطة حوزتهم فى التى لألراضي المزارعين بإمتالك يقضىي ّا  قانونا

 . القديمة اإلقطاعية حقوقهم عن نزولهم مقابل في األراضى بتلك األشراف

 

 :نابليون سقوط بعد األلمانية الواليات

 البالد وتخليص األوربية الجيوش مؤازرة في بروسيا جهود بالنجاح تكــللت     

 توحيدها وهو الثاني الهدف تحقيق إلى األلمان فسعى ، نابليون جـيوش من األلمانية

وسياسيا عسكريا  فقد ، األلمان القوميين آمال خيبوا ڤيينا في المؤتمرين أن إال ّا  ّا

 الملوك إلى تُعاد أن أســــاس على جديد من األوربية القارة تنظيم ڤيينا ساسة قرر

 أبقى حيث ، ألمانيا توحيد دون ، الحال بطبيعة ، ذلك حال وقد الشــرعية حقوقهم

 ودوقية مملكة بين ألمانية سياسية وحدة 39 على المؤتمرون أقره الذى الجديد النظام

 . مستقلة وإمارة دوقية وجراند

 مصالحها كانت إذ النمسا لنفوذ إضعاف ألمانيا اتحاد تحقيق فى" مترنيخ" رأى وقد    

مع تماما التتفق  اتحادا إال يقبل ولم ، الفكرة هذه إلفشال جهده فعمل ألمانيا مصالح ّا

ال  اإلتحاد هذا أساس كان إذ األلمانية، الواليات إرضاء لمجرد الواقع فى له قيمة ّا

يتألف مجلسا الوهمي  ، شعوبها عن نواب من ال الواليات أمراء قبل من مندوبين من ّا

 فكان الهامة المسائل أما ، المجلس أعضاء ثلثي موافقة مشروع أي لتنفيذ يشترط وكان

 مقرا فرانكفورت من اتخذ و"" Diet بالدايت المجلس هذا ُسمي وقد.  اإلجماع يشترط

 مجريات على لتسيطر بذلك النمسا فعادت للنمسا المجلس هذا رئاسة وكانت ، له ّا 

 األصوات ثلثي لها وكان ، مترنيخ نفوذ تحت كانت الصغيرة اإلمارات أن كما األمور،

، تقريبا تنفيذ دوما يستطيع فكان ّا  ومما اليرتضيه مشروع أى وعرقلة ، رغباته ّا

 : المجلس هذا ضعف من زاد

 . ڤيينا فى الصلح مؤتمر من جزء ألنه التغيير اليقبل نظامه كان -: ّا  أوال

أكثر دوليا اإلتحاد كان -: ّا  ثانيا إذ أهليا منه ّا  ، أجانب ملوك ثالثة فيه يمثُل كان ّا

 األراضى وملك ، هولشتين عن الدانمارك وملك ، هانوفر عن إنجلترا ملك وهم

 .لوكسمبرج عن المنخفضة

عن فضال -:ّا  ثالثا  تتمسك األلمانية اإلمارات بعض كانت والنمسا بروسيا تنافس ّا

 . اإلتحاد عرقلة على وتعمل بإستقاللها

 األلمانى لالتحاد االعداد على وساعد

 أجل من وذلك ،1819عام( Zollevrein الزولفرين) اإلقتصادى األلمانى اإلتحاد-1

 السياسية للوحدة كمرحلة األلمانية المدن بين االقتصادية الوحدة فى البدء

 المختلفة بالحريات ونادت األفوه تكميم رفضت والتى ، الطالب حركة-2

 أمام بالمرصاد للوقوف األلمان همم شحذ على ساعدت ، 1848و1830 ثورات-3

 األلمانى الشعب لوحدة واالستعداد الظالم الحكم



 الوحدة إلى للدعوة بداية بمثابة كان ، 1848 عام فرانكفورت في الدايت اجتماع-4

 األلمانية

 

 األلمانية المدن اتحاد ضرورة إلى دعا ، Erfurt   إرفورت برلمان-5   

 

 حكم إقامة وحاول ،1861 بروسيا على ّا  ملكا" Wilhelm I األول ڤلهلم-6   

 ألمانيا يوحد

 

 إتمام إجل من وسعه فى ما كل عمل وقد ، 1862 لبروسيا ّا  مستشارا بسمارك-7   

   األلمانى التحاد

 

 خاللها من انطلقت شعلة بمثابة الثورة هذه وكانت ،1863 البولندية الثورة-8   

 ألمانيا فى معارضة وحركات ثورات

 

 فيها وانتصرت ،1866عام(السبعة األسابيع حرب) النمساوية – البروسية الحرب-9  

 النمسا على فرنسا

 

 :الشمالي األلماني اإلتحاد تنظيم-10 

 

 فرنسا فيها وانتصرت ، 1871-1870( السبعينية) البروسية – الفرنسية الحرب -11

 . بروسيا على

 

 هذا أوربا، من تدخل دون الكبيرين الخصمين بين  الحرب  هذه انتهت لقد       

 الروسي القيصر أسدى وقد ،" الثالث نابليون"  وتمناه" بسمارك" خشاه الذي التدخل

 .عامة أوربية حرب إلى الحرب هذه تطور بمنعه لبسمارك جليلة خدمة

 

 وهو أال ،" بسمارك" أهداف أعز من كان آخر هدف تحقق الهدنة عقد وقُبيل      

 فقد ، الصدارة مكان بروسيا فيها تحتل إمبراطورية في األلمانية األراضي معظم اتحاد

" و بافاريا واليات وانضمت جنوبها، مع ألمانيا شمال الساحق النصر هذا وّحد

 بروسيا، جانب إلى األلماني اإلتحاد في أماكنها لتتخذ" سكسونيا"و" بادن"و" فرتمبرج

 الشعب يُمثّل وآخر" Dundesrat بندسرات" الواليات يمثل مجلس يُؤلّف أن وتقرر

 .العام بالتصويت ويُنتخب" Reichstag الرايخستاج" وهو

 



 ذكرى في ،1871 يناير 18 في فرساي بقصر الختامي المشهد مراسم وقعت وقد     

 بـ ونُودي ،1701 عام بروسيا مملكة لتأسيس والسبعين المائة بالعيد اإلحتفال يوم

 أكبر -بافاريا ملك وقّدم ،"Deutscher Kaiser" ألمانيا إمبراطورا" األول فلهلم"

 اإلتحاد مهندس – بسمارك وُمنح بروسيا، لملك التاج -األلماني الجنوب واليات

 وستين خمسة دامت التي العرش ُخلو حالة" أن العهد ولي وأعلن أمير، لقب -األلماني

ا   بذلك ويقصد ،" ولّت قد عاهل دون مضت التي الرهيبة الحقبة وأن انتهت، قد عاما

 .المقدسة الرومانية اإلمبراطورية إسم إختفاء

 

ا  يبد لم نفسه الملك أن والعجيب        ظل بأنه ُوصف بل الجديد، بوضعه كبيراا  ترحيبا

ا  "  أما ، عهده لولي العرش عن التخلي في برغبته الملكة وصارح اليوم طوال مكتئبا

 بسمارك

 

 رغبته قدر مّوحدة ألمانية دولة إقامة في يرغب يكن لم أنه حيث أراد، ما حقق فقد" 

 .األلمانية الدول على بروسيا زعامة تحقيق في

 

 من النشاط محور وانتقل. الوجود حيز إلى األلمانية اإلمبراطورية بذلك وظهرت   

 والنار بالحديد استطاع الذي ،" مترنيخ" خليفة" بسمارك" وأصبح" برلين" إلى" فيينا"

 في جديداا  عنصراا  بذلك ودخل. أوربا على مباشرة غير بطريقة ألمانيا سيادة يفرض أن

ا  وظهرت األوربية، الشئون  والروح والبأس الشدة أساس على تقوم جديدة روحا

 .العسكرية

 

ا  ألمانيا توحيد جاء وقد      الفرنسيون ظل ما وهو" واللورين االلزاس" بضم مقرونا

 من الرغم فعلى ولذلك. أمهم من الصغار وانتزعت أمة شمل مزقت جريمة يعتبرونه

 من سياسة ، 1885 – 1875 عامي بين الفترة خالل ، ظلت" بسمارك" سياسة أن

ا  يدرك كان أنَّه إال ، وصداقتها فرنسا ود يأمل  حدة سيزداد الفرنسيين سخط أن تماما

 يحمي أن األفضل من أنَّه رأى فقد لذا ، مباشرة الحرب تلي التي السنوات خالل

 وأفضل ، حلفاء بال معزولة ضعيفة فرنسا إبقاء طريق عن األلمانية اإلمبراطورية

 من ألمانيا تتاخمان اللتين العظيمتين الدولتين مع قوية عالقات إقامة هي لذلك وسيلة

ا  بينهما من فرنسا تجد ال حتّى ،( وروسيا والمجر النمسا) والجنوب الشرق  تعتمد حليفا

 .ألمانيا ضدّ  المستقبل في انتقامية حرب شن في عليه

 

 

 



 

 

 االولى العالمية الحرب

 

 االولى العالمية الحرب ألحداث ملخص

  

( فرديناندو فرانز األرشيدونق)  النمسا عهد ولي إغتيال تم 1914 عام يونيو 28 في

 لمدينة زيارتهم أثناء( برنسيب غافريلو)  يدعى صربي طالب قبل من زوجته مع

 .سراييفو

 الذي بعد و... البعض ببعضها جيدة عالقة على األوروبية الدول تكن لم الفترة تلك في

 يوليو في صربيا مملكة على الحرب المجرية النمساوية اإلمبراطورية أعلنت حصل

1914. 

 .البشر مالييين ضحيتها راح التي...  الحرب شرارة أشتعلت هنا و

 ...البداية

 ان إلى,  الكبرى األوروبية الدول بين العداء تزايد ميالدي العشرين القرن مطلع في

 خالل العالم دول بعض فيها ماشارك سرعان شاملة أوروبية حرب إلى األمور وصلت

ا  لتصبح(  م1918 إلى م 1914)  األعوام  .عالمية حربا

 :األولى العالمية الحرب قيام أسباب

 .األستعماري التنافس -1

 تطور إلى الميالدي عشر التاسع القرن خالل أوروبا في الصناعية الثورة تقدم أدى

 حالا  يجدوا لم أوروبا في السياسية رجال أن ذلك ؛ حاداا  تطوراا  االستعمارية النزعة

 السيطرة طريق عن إال األولية المواد على الحصول و المصنوعات تصريف لقضية

 التنافس أدى قد و,  مواردها استغالل و أسيا و إفريقيا في الضعيفة الدول على

 .بينها دائم نزاع و تصادم حدوث إلى الكبرى األوروبية الدول بين األستعماري

 . األوروبية التحالفات قيام -2

 إقامة و,  سرية إتفاقيات عقد األوروبية القوى بين األستعماري التنافس عن نتج

 :األتي النحو على عسكرية تحالفات

 نقمتها بسبب ذلك و,  النمسا و ألمانيا من كل إلى م1882 عام في إيطاليا إنضمت -

 إيطاليا ماخرجت سرعان لكن و,  الثالثي التحالف لتشكل تونس إلحتاللها فرنسا على

 .العثمانية الدول مكانها أنضمت و,  التحالف هذا من

 إتفاقية بتوقيع قامت ثم, فرنسا مع الودي االتفاق بريطانيا وقعت م1904 عام في -

 . الثالثي الوفاق بدول الدول تلك سميت و,  1907 عام روسيا مع مماثلة

 .التسلح سباق -3



 قامت حيث ؛ بينهم التوتر زيادة إلى الكبرى األوروبية الدول بين التسلح سباق أدى

ا  ألمانيا بدأت كما,  الحربية سفنها بتحديث بريطانيا ا  برنامجا  بحرية قوة لبناء طموحا

 .البريطانية الملكية البحرية على التفوق بهدف

 .سراييفو حادثة -4

)  الصربي يد على( فرديناند فرانز)  النمسا عهد ولي أغتيل 1914 يونيو من 28 في

 (. برينسيب جافريلو

 صربيا لكن و,  إنذاراا  إليها ووجهت االغتيال عملية بتدبير صربيا ألنمسا أتهمت

 . األتذار هذا رفضت

 بدأت األعالن بهذا و,  صربيا على الحرب النمسا أعلنت م1914 عام يوليو 28 في

 .األوروبية الدول بين الحرب فتيل اشتعل و,  العمل في األوروبية التحالفات آلية

 :المتحاربة الدول

 .صربيا - إيطاليا - المتحدة الواليات - بريطانيا - فرنسا - روسيا: الحلفاء دول

 .العثمانية الدول - بلغاريا - المجر و النمسا إمبراطورية - ألمانيا: الوسط دول

 :األولــــــى الـــعـــالـــمــيــة الــــحــــرب مــــــــراحـــــــل

 : م 1915 إلى 1914 من األولى المرحلة

 : م1914 عام معارك

 (.داتــنــبــرغ)  معركة في الروسية القوات على نصر تحقيق األلمان أستطاع-

 من ؛ حاسمة معارك بعد الوسط دول قوات لتقدم حد وضع من الحلفاء دول تمكنت-

 (. األولــى الـــمـــارت)  أهمها

 : م1915 عام معارك

 بريطانيا و فرنسا جاولت عندما( ,  جاليبولي)  معركة جرت م1915 سبتمبر في

 روسيا معهما و الدولتان فشلت و,  صدهما العثماني الجيش لكن و,  أسطنبول إحتالل

 .الوسط دول تفوقت المرحلة هذه في و. الدردنيل و البسفور مضيقي فتح من

 :م1916 عام الــثــانيـــة الــمرحـلة

 :م1916 عام معارك

 : فرنسا أرض على وقعتا كبيرتين بمعركتين العام ذلك تميز-

 :األولى المعركة-

 .فادحة خسائر الفرنسيون تكبد و( , فردان) معركة هي

 :الثانية المعركة-

 .فادحة خسائر الطرفان فيها تكبد و(, السوم) معركة هي

 .المتحاربة القوى بتوازن الثانية المرحلة تميزت وقد

 : عالمية حرب إلى األوروبية الحرب تحول



ا  حصاراص م1916 عام الحلفاء دول أقامت -  . الوسط دول ضد بحريا

 .البحرية السفن كل استهدفت غواصات بحرب الحصار هذا على األلمان رد -

 دول جانب إلى الحرب األمريكية المتحدة الواليات دخلت م1917 عام أبريل في -

 .الحلفاء

 :الحرب لدخول المتحدة الواليات دفعت التي األسباب

 .التجارية األمريكية السفن من لعدد األلمانية الغواصات إغراق -1

 . أوروبا في التوسع و النفوذ و السيطرة في األلمانية األطماع على القضاء -2

 .األمريكية المتحدة الواليات ضد المكسيك مع التحالف إلى ألمانيا سعي -3

 :م1918 إلى م 1917 عام الــحـرب مــن الــثــالـثة الــــمرحـــلة

 : م1917 عام أحداث

 .البريطانيين بخسارة انتهت و,  البريطانيين و األلمان بين( باشنديل) معركة وقعت -

 .اإليطاليين على إنتصاراا  النمساوية و األلمانية القوات حققت -

ا  تحوالا  م1917 يوليو في فرنسا إلى األمريكية القوات وصول شكل -  مسار في مهما

 .الحرب

 .روسيا في الشيوعية الثورة قيام م1917 عام شهد -

 :م1918 عام أحداث

 سالم معاهدة( الشيوعية الثورة زعيم)  لينين توقيع بعد الحرب من روسيا خرجت -

 .ألمانيا مع

 تر إلى أدى األلمان على مضاد هجوم بشن الحلفاء جيوش قامت -
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 .اجعهم

 الثورة قيام بسبب مصر؛ و سوريا في العثمانية القوات على الحلفاء قوات قضت -

 .العثمانيين ضد العربية

 .م1918 عام سبتمبر في األستسالم على بلغاريا الحلفاء قوات أجبرت -

 في النمسا فعلت كذلك و,  الصلح العثمانية الدولة طلبت العام نفس من أكتوبر في -

 .نوفمبر بداية

 في ألماني مليون ربع حوالي أسر و,  متتالية هزائم عدة بعد األنهيار في المانيا بدأت -

 .أشهر ثالثة

 و سنوات أربع بعد م1918 عام نوفمبر 11 في الحرب انهت التي الهدنة توقيع تم -

 .القتال من نصف

 :األولــــى العالمــية الحرب نــهــايــة



)  فرساي قصر في الصلح معاهدو على األلمان وقع م1919 عام يونيو 28 في

ا  المعاهدة تضمنت قد و( فرساي معاهدة ,  ألمانية على عسكرية قيوداا  و قاسية شروطا

 :أهمها و

 إلى ضمها و,  األلمانية األراضي من مربع ميل الف 25 من يقارب ما إقتطاع -1

 .تشيكوسلوفاكيا و الدنمارك و بولندا

 .الحلفاء لصالح األلمانية المستعمرات جميع مصادرة -2

 التجنيد نظام إلغاء و,  فقط جندي ألف بمائة األلماني الجيش أفراد عدد تقييد -3

 .األلزامي

 لألطراف التعويضات بتقديم إلزامها و, الحرب مسؤولية وحدها ألمانيا تحمييل -4

 .المتضررة

 :األولـــى الـــعــالــمــيـة الــــحــرب نـتــائـــج

 :السياسية و العسكرية النتائج -1

 فظهرت,  ألوروبا السياسية الخريطة تغيرت األولى العالمية الحرب أنتهاء عقب -

 (تشيكوسلوفاكيا و,  المجر: )  مثل جديدة دول

 . اإلسالمية الخالفة إلغاء و العثمانية الدولة انهيار -

 (.النمسا)  و( ألمانيا)  في الملكي كالنظام, أوروبا في الديكتاتورية األنظمة انهيار -

 . الطائرات و,  الدبابات:  مثل,  الحرب في جديدة أسلحة ظهور -

 حل و,  العالم أرجاء في السالم نشر هدفها,  دولية كمنظمة( األمم عصبة)  تأسيس -

 .للعنف اللجوء دون السلمية بالطرق الدول بين المشكالت

 :البشرية و المادية النتائج -2

 (. روسيا و ألمانيا)  من أكثرهم, مدنيين و جنود من شخص 8,5 حوالي نحو قتل -

 لحقت التي األضرار إلى إضافة,  المصانع و المنازل من األالف مئات دمرت -

 كانت و,  الجسور و القناطر تحطيم و,  الزراعية األراضي تلف و, الحديدية بالسكك

 (.بلجيكا و,  فرنسا)  في الخسائر تلك أكثر

 :االقتصادية النتائج -3

 تمويل أجل من ضرائب رفعت و,  الحرب على باهظة أموالا  المتحاربة الدول أنفقت -

 .الحرب

 الواليات من الحلفاء استدان و,  الزراعي و الصناعي اإلنتاج تدهور -

 .األسعار إرتفاع نتيجة ؛ المعيشة مستوى انخفض و, المتحدةاألمريكية

 كاليابان ؛ الحرب من استفادت التي الدول لصالح األقتصادية مكانتها أوروبا فقدت -

 .صناعتها طورت التي

 



 



 



 



 



 

 /  العربي العالم على األولى العالمية الحرب آثار

 .  العثماني الحكم تحت وأجزاء ، الفرنسي االستعمار تحت العربي العالم بلدان بعض كانت -

 العسكريون ثورة ونجحت ، العثمانية الدولة على القضاء إلى تهدف معارضة سرية جمعيات قيام -

 . الثاني عبدالحميد بالسلطان اإلطاحة في

 . التتريك لسياسة وانتهاجها(  الطورانية)  تدعى تركية قومية دعوة قيام -

 . المستعمرين آمال تحققت وبذلك ، تركيا عن باالستقالل تنادي عربية قومية جمعيات تأسيس -

 .  الفرنسي اإلنجليزي التحالف جبهة ضد الوسط دول التحام -

 وطن تأسيس مقابل ، والعلمية المادية اإلمكانات وتقديم ، البريطانيين حلفائهم إلى اليهود انضمام -

 . فلسطين في لهم قومي

 .  التركي الحكم ضد العربية الثورة بإعالن حسين الشريف قرار -

 االستراتيجية المواقع بعض ضرب ، الحلفاء قوات بجانب العربية الثورة وقوف على ترتب -

 . الحجاز في الحديدية السكة وتحطيم

 . العربية لآلمال مخيبة وجاءت ، العربي المشرق بلدان بتقسيم(  بيكو سايكس)  معاهدة عقد -
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 ؟ بيكو سايكس إتفاقية هي ما

 

 و الفرنسيين و البريطانيين الدبلوماسيين من اثنين بين عقدها تم سرية إتفاقية هي بيكو سايكس إتفاقية

 .1916 عام مايو شهر في حدثت و( بيكو جورج) و( سايكس مارك السير) هما

 العالمية الحرب إنتهاء بمجرد العثمانية اإلمبراطورية تقسيم على بيكو سايكس اتفاقية نصت و

 .االولى

 

 بريطانيا سيطرة و التركية قيليقية و لبنان و سوريا على فرنسا سيطرة إلى أدت بيكو سايكس إتفاقية

 .بغداد و العربي الخليج حول الموجودة المناطق و واألردن فلسطين على

 في كبير بشكل عليها سيطروا لكنهم و األراضي، هذه فعالا  تملك ال بريطانيا و فرنسا أن بينما و

 .اإلداري و الحكومي المستوى

 

 العربية الجزيرة إعتبار تم بينما فرنسي، نفوذ منطقة النهرين بين ما بالد و سوريا شمال إعتبار تم و

 .دولية إدارة تحكمها القدس كانت و. بريطاني نفوذ منطقة األردن وادي و

 

 للعرب لورنس قالها التي التصريحات مع و 1915 عام مكماهون إتفاق مع يتعارض لم االتفاق هذا

 خالل االتراك محاربة في الحلفاء قوات ساعدوا أن بعد مناطقهم بحكم لهم يسمح أن توقعوا الذين و

 .االولى العالمية الحرب

 



 الشعب ثقة عدم إلى أدى لكنه و سالم، مفاوضات خالل من اإلتفاق بهذا الوفاء أبداا  يتم لم لكن و

 .المستقبل في الفرنسية و البريطانية الحكومتين في العربي

 

 

 ؟ بيكو سايكس إتفاقية عن العربي الشعب عرف كيف

 

 نسخة وجدوا لينين، فالديمير بقيادة الشيوعيين ،1917 عام نوفمبر في( الروسية) البلشفية الثورة بعد

 .الروسية الحكومة محفوظات في اإلتفاق من

 

 شمال في و( تركيا عليها تسيطر كانت التي) أرمينيا في تأثير لديها كان االتفاق، في روسيا،

 من نسخة على الروسية الثورة قبل موجودة كانت التي الروسية الحكومة حصلت لذلك و - كردستان

 .االتفاق

 

 من العديد معرفة يفسر ما هو و - الشعب لـ االتفاق محتويات عن أعلنوا الروس الشيوعيين

 .الموضوع هذا عن العربية الجماعات
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 ١٩١٩: فرساي معاهدة

 

 تعويضات دفع بـ بشدة معاقبتها على المعاهدة نصت و فرساي، معاهدة بتوقيع قامت ألمانيا، أما

ا  التطور في حقوقها على صارمة قيود وضع و ، إقليمية خسائر و ضخمة، إقتصادية  .عسكريا

 

 فرساي معاهدة وأن ألمانيا لـ عقابهم في ُمفرطين كانوا الحلفاء أن إعتقدوا المؤرخين، من العديد

 .السالم تقوية من بدالا  الثانية، العالمية الحرب بذور بالفعل زرعت القاسية

 أذل" صارخ كذب" هو الحرب عن كامل بشكل اللوم تتحمل ألمانيا أن المعاهدة نص كان حيث

 .األلماني الشعب

 

 

 كانت و ألمانيا، على الباهظة الحرب تعويضات مدفوعات المعاهدة فرضت ذلك، على وعالوةا 

 .للحرب المالية األعباء تحمل على البالد إجبار إلى تهدف

 أن المفترض من كان التي التعويضات من فقط صغيرة مئوية نسبة دفعت ألمانيا أن من الرغم على

ا  ضعيفة أصبحت أنها حيث تدفعها،  في اإلضافية االقتصادية االعباء تسببت و الحرب، بسبب ماليا

 .هائل إستياء حدوث

 

 على قادرين كانوا النازي، الحزب مثل ، العسكرية و السياسية الجماعات المطاف، نهاية في

 .التالية العقود في البالد على السياسية السيطرة في االستياء و الذل هذا استغالل

 .هتلر أدولف المستشار عهد في الثانية العالمية الحرب قيام أسباب أحد هي المعاهدة تلك كانت و
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 ، دآئمآ اسئله محط النه عليه ننوه لزم جدآ جدآ مهم موضوع فيه الثآنية العالمية بالحرب مآنكمل قبل

 الي الصلح له استند الي الميثاق وكانت االولى العالمية الحرب بعد تاسست الي االمم عصبة هو الي

 فرساي في حدث
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 األمم عصبة

 

 :األمم عصبة

 التسلح عملية من التقليل هو إنشائها من والهدف األولى العالمية الحرب بعد تأسيسها تم دولية منظمة

ا  لتصبح تتطور أن قبل النزاعات وفكّ  العالمية ا  نزاعا . األولى العالمية الحرب في حدث كما مسلّحا

 مما الثانية العالمية الحرب وقوع ومنعها العالم في الفاشية القوى مواجهة في فشلها المؤسسة وأثبتت

 .الثانية العالمية الحرب بعد المتحدة األمم بهيئة استبدالها تطلّب

 : التاريخ

ا  الفكرة نشأت  الرئيس كبير بشكل وتبنّاها" غري إيدوارد" البريطاني الخارجية وزير يد على أساسا

ا  تتضّمن فيرساي معاهدة يرى أن أراد الذي" ويلسون وودرو" األمريكي  تلك إلنشاء يدعو نّصا

 من األول الجزء من 1919 يناير 25 في التأسيس نص إدراج بالفعل تم وقد األممية، المؤسسة

 السياسي لإلستقالل متبادلة ضمانات توفر مواثيق ذات لألمم عامة منظمة إنشاء" وكان. المعاهدة

 للسالم عشر األربعة النقاط احدى هي" سواء حد على والصغيرة الكبيرة األمم تراب وحدة واحترام

 .1919 عام للسالم نوبل جائزة مـُنح فقد ويلسون لجهود ونتيجة. ويلسون لوودرو

 النهاية لتصبح فيرساي معاهدة من وغيرت 1920 يناير 10 في اجتماعاتها أول األمم عصبة عقدت

 أن إال األمم عصبة لفكرة ويلسون الرئيس تأييد من وبالرغم. األولى العالمية للحرب الرسمية

 االنضمام أو العصبة ميثاق على التصديق رفضت الجمهوري، الكونجرس بقيادة المتحدة، الواليات

 اإلستعمارية األوربية الدول من محاولة للعصبة التأسيسي النظام في المتحدة الواليات رأت فقد. لها

 حل في موفقة كانت العصبة ان اإلشارة وتجدر. األولى العالمية الحرب بغنائم لإلستئثار الكبرى

 ثالثينيات كوارث عن عاجزة وقفت ولكّنها العشرين القرن عشرينيات في العالمية الثانوية النزاعات

 1946 ابريل 18 في نفسها تلقاء من المؤسسة تفكيك استدعى مما الثانية العالمية الحرب أو القرن

 .المتحدة األمم بمنظمة عنا واإلستعاضة

 : العصبة معاناة

 مقاعد إلى باإلضافة واليابان فرنسا، إيطاليا، لبريطانيا، دائمة مقاعد 4 من يتكون مجلسٌ  للعصبة كان

 التصويت في اإلشكال وتمثل. العصبة دول عن بمندوبين تُمثّل اإلجتماعات وكانت دائمة غير اخرى

 اكتمال عدم عن ناهيك الواقع أرض على وارداا  يكن لم الذي األمر جماعي، بشكل القرارات على

 انشغال إلى باإلضافة العصبة، مقر جنيف في الدائم التمثيل بعدم األعضاء الدول قبل من النصاب

 .الدولية كالمحكمة أخرى دولية أمور في العصبة



 : الفشل أسباب

 . مسلحة قوات للعصبة يكن لم• 

 . األغلبية رأي اتباع من بدال باإلجماع التصويت إعتماد• 

 غزوه بعد السوفييتي اإلتحاد طرد المتحدة، كالواليات: المهمة الدول على العصبة احتواء عدم• 

 من فقط قصيرة لفترة ألمانيا وانضمام الدائمين، األعضاء واليابان إيطاليا من كل إنسحاب لفنلندا،

 . العصبة تاريخ

 . العشرين القرن ثالثينيات منصف إلثيوبيا اإليطالي الغزو تجاه العصبة فاعلية عدم• 

 . الحسم تتطلب كانت التي القرارات اتخاذ بطء• 

 .العالم لبقية اإلكتراث وعدم الوطنية لمصالحهم المهمين األعضاء إلتفات• 

 

 ::  الثانية العالمية الحرب:: 

 °° ونتائجها مراحلها و أسبابها°° 

 :  مقدمة

 اليابان ، إيطاليا ، ألمانيا)  المحور دول بين الثانية العالمية الحرب دارت 1945 – 1939 الفترة في

 هي فما( .  السوفياتي اإلتحاد ، األمريكية المتحدة الواليات ، إنجلترا ، فرنسا)  الحلفاء دول و( 

 الحرب؟ هذه نتائج و مراحل و أسباب

 

 : الثانية العالمية الحرب أسباب* 

 

 : الدولية العالقات توتر في االقتصادية األزمة و الصلح معاهدات مخلفات ساهمت

 

 تضمنت التي الصلح معاهدات األولى العلمية الحرب في المنهزمة الدول على الحلفاء فرض*

 

 بينها من متطرفة قومية أحزاب األخيرة الدول في تأسست لهذا.  مالية وعسكرية ترابية قيودا

 

 . هتلر بقيادة األلماني النازي الحزب

 

 

 

 

 

 منها بالفاشية عرفت توسعية ديكتاتورية أنظمة قيام 1929 لسنة االقتصادية األزمة مخلفات من* 

 

 المواجهة حدوث إلى باإلضافة.  الياباني العسكري والنظام( 1933)  األلماني النازي النظام

 

 الوالياتالمتحدة ، بريطانيا ، فرنسا)  الكبرى الديمقراطية األنظمة بين والسياسية االقتصادية

 

 ( . اليابان ، إيطاليا ، ألمانيا)  الفاشية األنظمة و(  األمريكية



 

 : الثانية العالمية الحرب باندالع األمم عصبة عجز و الفاشية لألنظمة التوسعية السياسة عجلت

 

 : اآلتي النحو على تحديدها يمكن توسعية خارجية سياسة الثالثينات خالل الفاشية األنظمة اتبعت* 

 

 

 

 

 

 . الصين أجزاء وباقي منشوريا منطقة في الياباني التوسع -

 

 

 إلثيوبيا اإليطالي الغزو -

 

 

 المجال باسم عرف ما إطار في بولونيا و تشيكوسلوفاكيا و النمسا حساب على األلماني التوسع -

 

 . الحيوي

 

 

 تدخلت و ، طوكيو-روما – برلين محور:  أبرزها من عسكرية تحالفات الفاشية األنظمة عقدت*

 

 جديد فاشي نظام قيام إلى آلت التي( 1939-1936)  اإلسبانية األهلية الحرب في إيطاليا و لمانيا

 

 . فرانكو بزعامة

 األنظمة نهجتها التي التحالفات و التوسع و التسلح لسياسة حد وضع عن األمم عصبة عجزت* 

 . منها الفاشية الدول انسحاب بعد لها الموالية البلدان و الحلفاء دول تمثل أصبحت و.  الفاشية

 

 : الثانية العالمية الحرب مراحل** 

 

 : كبرى توسعات المحور دول حققت 1942 – 1939 المرحلة في

 

 من ومجموعة ، أورباالشمالية بلدان احتالل من فتمكنت ، الخاطفة الحرب أسلوب ألمانيا اتبعت*

 أوربا دول باقي و السوفياتي اإلتحاد و(  ،الليكسمبورغ بلجيكا ، هولندا ، فرنسا)  الغربية أوربا دول

 . تونس و مصر اإليطالية و األلمانية القوات هاجمت ، ليبيا من انطالقا و.  وبلدانالبلقان ، الشرقية

 العسكرية وقصفتالقاعدة ، الهادئ المحيط جزر و آسيا شرق جنوب بلدان على اليابان استولت*

 في األمريكية المتحدة الواليات فتدخلت(.  الهادئ المحيط)  هاواي بجزر هاربور بيرل في األمريكية

 . الحلفاء جانب إلى الحرب



 

 : الحلفاء لفائدة الحرب انقلبت 1945 – 1943 المرحلة في

 

 هجوما الجيشالسوفياتي نظم حيث:  األولى انتصاراتهم يحققون الحلفاء أخذ 1942أواخر منذ*

.  األلماني االحتالل من السوفياتية تحريراألراضي من فتمكن ، ستالينغراد مدينة من انطالقا مضادا

 بإفريقياالشمالية قواتهم الحلفاء أنزل الوقت نفس في.  الشرقية أوربا علىبلدان السيطرة إلى انتقل ثم

 النظام على والقضاء( 1944)إيطاليا على واالستيالء تونس و ليبيا و مصر استرجاع فاستطاعوا

 . بها الفاشي

 أوربا بلدان باقي و( 1944)  فرنسا لتحرير وتقدموا نورماندي منطقة في جيوشهم الحلفاء أنزل كما

 . الغربية

 الجيش األمرباستسالم انتهى و.  ألمانيا أراضي غزو في الحلفاء جيوش بدأت 1945 مطلع منذ*

 . النازي النظام على القضاء و(  1945 ماي)  األلماني

.  األقصى الشرق الهادئو المحيط في الياباني الجيش األمريكية القوات طاردت ، المرحلة نفس في*

 و.  االستسالم على اليابان إلرغام وناكازاكي هيروشيما مدينتي على الذرية القنبلة إلقاء إلى لجأت و

 . الحلفاء بانتصار 1945 شتنبر في الحرب انتهت بذلك

 

 

 

 

 العربي الوطن على الثانية العالمية الحرب اثر                                         

  

  

 تونس كانت الدكتاتورية، الدول مواجهة في الحلفاء بجانب العربية البلدان وقفت الحرب خالل

 وقد فرنسية أرضا الجزائر فرنسا اعتبرت فيما الفرنسي االستعمار تحت وموريتانيا والمغرب

 العرب شباب وجندت الفرنسية السياسة عليها تسيطر كانت التي العربية الدول على فرنسا فرضت

 كانت فقد مصر أما. مستعمراتها على تسيطر األلمان بيد سقوطها بعد ما إلى فرنسا وظلت جيشها في

 طرد بعد ليبيا لتشمل امتدت بريطانية لضغوط تعرضت ولكنها ،1936 معاهدة بموجب مستقلة حرة

 واليمن السعودية العربية المملكة كانت. العلمين معركة في هزيمتهم بعد منها واأللمان اإليطاليين

 معظم وعلى العربية الجزيرة جنوب على تسيطر بريطانيا كانت فيما الحياد على وظلتا مستقلتين

 للمساعدات مرور طريق أصبح لكنه العربي الخليج إلى الحرب تصل لم لكن العربي الخليج مناطق

 . إيران عبر السوفييتي االتحاد إلى والبريطانية األمريكية

 الحرب وخالل فيه عسكرية قواعد إقامة حق تمنحهم التي 1930 معاهدة العراق مع بريطانيا وقعت

 لكن األلمان مع بالتعاون بريطانيا ضد 1941 أبريل بثورة الكيالني عالي رشيد الوزراء رئيس قام

 .البالد في بوجودهم واحتفظوا ثورته على قضوا البريطانيين

 صيف مطلع في ولكن أللمانيا الموالية فيشي حكومة لسيطرة وسوريا لبنان خضع فرنسا سقوط بعد

 يتزعمها التي الحرة فرنسا حركة إلى فيهما الحكم وانتقل البلدين على الحلفاء استولى 1941

 في لبنان استقالل ثم 1941 سبتمبر في سوريا استقالل الحرة فرنسا حركة أعلنت. ديغول الجنرال

 الشعبان وطالب الفرنسيين بيد الفعلي الحكم واستمر اسميا ظل االستقالل هذا لكن 1941 نوفمبر 26



 استقاللهم والسوريون اللبنانيون واستكمل 1943 سنة االستقالل لهما فتحقق صحيح باستقالل

 .1946 سنة أراضيهم عن الفرنسية الجيوش جالء وتحقيق الفرنسيون يديرها التي المصالح باستالم

 ليجهروا الحرب بداية في الحلفاء هزيمة فرصة العرب انتهز الضاغطة العسكرية الظروف وبرغم

 امتصاص أجل من إليهم الوعود إغداق إلى منطقة من أكثر في الحلفاء فلجأ االستقاللية بمطالبهم

 وأحدثوا العربية المناطق بعض بدورهم دخلوا الذين األلمان من كبيرا دعما القت التي الداخلية النقمة

 .أفريقيا وشمال العراق في وخصوصا لمصلحتهم وعسكرية سياسية تغييرات فيها

 تتالشى باالستقالل للعرب وعودهم راحت الحرب من الثانية المرحلة في الحلفاء انتصار ظهور ومع

 األثر أبعد له كان مما المستعمرة العربية للمناطق حكمهم في وتشددوا القمعية ممارستهم وازدادت

 .لهم المناهضة العرب فعل ردود في

 األوروبي النجم أفول في تمثلت كبرى سياسية تغيرات الثانية العالمية الحرب بعد العالم في حدثت

 المقدرات على سيطرا الذين السوفييتي واالتحاد األمريكية المتحدة الواليات الجبارين وبروز

 وتدعم اإلنسان وحقوق السالم ترعى واضحة أسس على جديدة دولية هيئة وقامت للعالم السياسية

 .لالستعمار الخاضعة البلدان تحرر

 الدول ذلك ساعد وقد الدولية النزاعات لكل منبرا أصبحت التي المتحدة األمم منظمة هي تلك

 السبل كافة إلى العرب فلجأ واالستقالل التحرر أجل من كفاحها في العربية الدول ومنها المستعمرة

 بعض باستقالل ذلك وانتهى الخارجية السيطرة من والتحرر استقاللها لنيل والعسكرية الدبلوماسية

 .االستعمار تقاوم تزال ما كانت التي شقيقاتها تدعم راحت التي كمصر العربية الدول

 فدعت. العربي الموقف توحد عربية هيئة بقيام التفكير عبر فعال عربي تضامن مالمح تظهر بدأت

 في مؤتمر وانعقد الوقت ذلك في المستقلة العربية الدول بين اتصاالت إلى المصرية الوفد حكومة

 وتم األردن وشرق واليمن والسعودية والعراق ولبنان وسوريا مصر ضم 1944 سنة اإلسكندرية

 مقرها فجعل 1945 سنة العربية الدول جامعة لقيام مهد الذي اإلسكندرية بروتوكول وضع إثره على

 .استقاللها بعد تباعا إليها تنضم األخرى العربية الدول وراحت القاهرة في

 تشغل تزال وما شغلت جديدة قضية ظهور العربي الوطن على الثانية العالمية الحرب مساوئ ومن

 كانت فقد الفلسطينية القضية هي طاقاتهم من الكثير لها جندوا الذين العرب اهتمام من األكبر الحيز

 بلفور وعد تطبيق بهدف االنتداب فترة خالل فلسطين إلى اليهود دخول على شجعت قد بريطانيا

 وبعد. واليهود العرب بين صراع إلى ذلك فأدى فلسطين في قوميا وطنيا إعطائهم على نص الذي

 األمم هيئة إلى فلسطين في اليهودي العربي النزاع بريطانيا رفعت الثانية العالمية الحرب انتهاء

 عربية دولتين إلى فلسطين تقسيم المتحدة األمم أقرت عندما الفلسطيني الشعب مأساة وبدأت المتحدة

 .1947 سنة في ويهودية

 إلى جيوشهم ودخلت ذلك منع إلى العرب فهب إسرائيل دولة قيام الصهاينة أعلن 1948 سنة وفي

 المتقاتلين الطرفين بين الهدنة أعلن المتحدة الألمم التابع األمن مجلس لكن اليهود احتلها التي المناطق

 الوطن قلب في غريبا جسما الصهيوني الكيان وتكريس الواقع األمر بفرض للصهاينة ذلك فسمح

 .العرب أمن وتهديد الفلسطيني الشعب تهجير على يعمل العربي

 

 

 CLUSTER  ( B )  الثانية العالمية الحرب على مراجعة أسئلة

 

 : الطويل تاريخها خالل البشرية عرفتها حرب أخطر الثانية العالمية الحرب تعتبر:  علل س

 

 .  العالم معظم سادت ألنها ــ 1



 

 . دولة ٧٠ من أكثر جيوش فيها شاركت ــ 2

 

 . جندي مليون ١٠٠ من أكثر فيها شارك ــ 3

 

 . مثلهم وشوهت البشر من الماليين عشرات أزهقت ألنها ــ 4

 

 . وشعوباا دوال ت وأباد كاملة مناطق دمرت  ــ 5

 

 : التاريخ في مؤثرة حرب أكثر الثانية العالمية الحرب تعتبر علل س

 

 . العالم في القوى ميزان غيرت ــ 1

 

 . واإلنساني والمعنوي المادي المستوى على – اليوم حتى - آثارها زالت ما ــ 2

 

 . اآلن حتى وتعاني تنزف زالت وما تلتئم لم والشعوب الدول بعض جراح ــ 3

 

 ؟ الثانية العالمية الحرب اسباب ما

 

 األولى، العالمية الحرب بعد ما معاهدات عن نتجت التي والضغائن األحقاد.1

 

 . العالمي واألمن السالم تحقيق في األمم عصبة فشل. ٢

 

 . هتلر أدولف بزعامة ألمانيا في النازي الحزب ظهور. ٣

 

 .السلطة على موسوليني واستيالء إيطاليا في الفاشي الحزب قيام. ٤

 

 . الياباني الحيوي المجال سياسة اليابان اتباع. ٥

 

 . العالمية االقتصادية األزمات. ٦

 

 : الثانية العالمية الحرب قبل االقتصادية األزمات قيام علل س

 

 الديمقراطي والمعسكر( والنازية الفاشية) الديكتاتوري المعسكر بين االقتصادية المصالح تضارب. 1

   الواليات -فرنسا -بريطانيا)

 ،(المتحدة     

 

 : علل.  الدولية العالقات توتر. ٢



 

 . م ١٩٣٦ سنة الراين ألراضي ألمانيا احتالل -أ

 

 .أبابا أديس واحتالل الحبشة على اإليطالي الهجوم - ب

 

 أللبانيا موسوليني واجتياح م، ١٩٣٨ سنة النمسا باحتالل هتلر قيام -ج

 

  

 

 : الثانية العالمية الحرب لقيام المباشر السبب ما س

 

 .الثانية العالمية الحرب أشعلت التي الشرارة كانت الضوئية الحرب

 

 ؟ الخاطفة بالحرب المقصود ما س

 

 ال بحيث غرة، حين على وأخذه خاطفة بسرعة خصمه على بالهجوم الجيش يستخدمه تكتيك هي

 . عدوه لمالقاة نفسه يهيئ أن الخصم هذا يستطع

 

 ؟ الثانية العالمية الحرب في المتحاربة الدول ما س

 

 دول ، بولندا ، كندا ، المتحدة الواليات ، السوفيتي االتحاد ، فرنسا ، بريطانيا:     الحلفاء دول ــ 1

 . أخرى

 

 . المجر ، رومانيا ، بلغاريا ، النمسا ، اليابان ، إيطاليا ، ألمانيا:    المحور دول ــ 2

 

 ؟ الثانية العالمية الحرب مراحل هي ما س

 

 م1941 ــ 1939 من المحور دول تفوق:  األولى المرحلة(  أ

 

 فرنسا وإعالن السوفيتي، االتحاد مع وتقاسمها واجتياحها بولندا على الخاطف األلماني الهجوم ــ 1

 .ألمانيا على الحرب وبريطانيا

 

 . واليونان والمجر ورومانيا وبلجيكا وهولندا والنرويج الدنمرك من كل ألمانيا اجتاحت ــ 2

 

 . وروسيا بريطانيا عدا أوروبا وكل األلمان يد في باريس وسقطت ــ 3

 

 مصر إلى ووصلت األفريقي الشمال المحور قوات اخترقت ــ 4

 



 واحتلوا البريطانية الجيوش وهزموا الجبهات جميع في اليابانيون تفوق األقصى الشرق وفي ــ 5

 وأندونيسيا والفلبين والصين ماليزيا

 

 بتدمير قامت التي القنابل قاذفات من الطائرات مئات بنقل اليابانية الطائرات حامالت قامت ــ 6

 في خاطفة بضربة األمريكي األسطول

 

 . هاواي جزر في هاربر بيرل ميناء      

 

 .مروعة خسائر به وأنزلت الفلبين في األمريكي الجيش مطارات اليابان هاجمت ــ 7

 

  وزراء ورئيس األمريكي الرئيس بين م1941/  12 /9 في األطلنطي ميثاق بنود أهم ما س

 . بريطانيا

 

 . بالقوة التوسع منع. ١

 

 .المعتدية الدول سالح نزع. ٢

 

 .الخوف ونبذ دائم سالم تحقيق إلى السعي. ٣

 

 .حاكمه اختيار في شعب أي حق دعم. ٤

 

 . الدولية والمالحة التجارة حرية. ٥

 

 م1944 ــ ١٩٤١ المتحاربة القوى توازن: الثانية المرحلة(  ب

 

 : خطأين المحوربأكبر دول فيهما وقعت ــ أ

 

 . البرودة القارصة الشاسعة الجليد سهول في السوفيتي الدب مع اللعب محاولة. ١

 

 . والفلبين هاربر بيرل  في الرأس في ساحقتين بضربتين األمريكي للعمالق اليابان إيقاظ. ٢

 

 . الحلفاء جانب إلى الحرب المتحدة الواليات دخول  ــ  ب

 

 ؟ بربروسا بعملية المقصود ما س

 

 ، األلماني الجيش بها قام السوفيتي، لالتحاد شامل غزو هي ــ

 

 : التالية لألسباب فشلت ولكنها



 

 . موسكو إلى انسحابهم أثناء المحروقة األرض سياسة الروس اتباع ــ

 

 . المؤن قلة من األلماني الجيش عانى ــ

 

 . البرد بحمى األلمان الجنود من اآلالف مئات وأصيب روسيا شتاء دخول ــ

 

 . السوفيت قبل من المقاومة شدة ــ

 

 . ميدواي معركة عن مذكرات أكتب س

 

 . المرجان بحر معركة في اليابانيين تهزم أن األمريكية البحرية استطاعت ــ

 

 أحالم فيها تحطمت التي ميدواي معركة في تاريخه في هزيمة أفدح إلى الياباني األسطول تعرض ــ

 . البحرية اليابان

 

 . األلماني القصف أمام بريطانيا صمدت ــ

 

 . العلمين معركة هزيمة بعد مصر نحو األلماني الزحف توقف األوسط الشرق وفي ــ

 

 . م1945 ــ١٩٤٣ المحور دول وهزيمة الحلفاء تفوق: الثالثة المرحلة -

 

 . منهم وتحريرها أوروبا في األلمان احتلها التي المناطق على الحلفاء هجوم(  أ

 

 . م ١٩٤٥ سنة وأعدم بعد فيما عليه وقبض موسوليني وهرب إيطاليا واستسلمت( ب

 

 [18:22 24.07.18, ]ملزمه طباعه

 . ألمانيا في هتلر انتحر(  جـ

 

 .   وناجازاكي  هيروشيما على ذرية قنابل القاء بعد اليابان استسلمت(   د

 

 ؟ الثانية العالمية الحرب نتائج ما س

 

 والعسكريين، المدنيين من البشر ماليين ومقتل الفادحة البشرية الخسائر. 1

 

 . الحرب عن نتجت التي الخطيرة االجتماعية اآلثار. ٢

 

 . النووية القوة وظهور المتطورة، األسلحة استخدام. 3



 

 .السوفيتي واالتحاد األمريكية المتحدة الواليات األعظم القوتين ظهور. 4

 

 . التحرر حركات وظهور االستعماري، النظام سقوط. ٥

 

 . األطلنطي وارسو،وحلف حلف مثل السياسية واألحالف التكتالت ظهور. 6

 

 .العالمي السالم حفظ بهدف م ١٩٤٥ سنة المتحدة األمم هيئة إنشاء. 7

 

 :العربي الوطن على الثانية العالمية الحرب نتائج هي ما س

 

 . وبشرياا مادياا والفرنسي البريطاني االستعمار تحت واقعة كانت التي العربية البالد تأثر. ١

 

 .  م ١٩٤٥ سنة العربية الدول جامعة ظهور. ٢

 

 . العربي والجنوب الخليج بمنطقة بريطانيا تمسك زاد. ٣

 

 . وبريطانية فرنسية االستعمارية السيطرة من العربية البالد تحرر. ٤

 

 .فلسطين في صهيونية دولة إقامة  فكرة أوروبا ودول السوفيتي واالتحاد المتحدة الواليات تبني. ٥

 

 ( :الناتو)  األطلسي شمال حلف(   أ

 

 .  األطلسي شمال معاهدة علي بناءا ١٩٤٩ عام تأسس ــ 1

 

 اإلنجليزية هما رسميتان لغتان وللحلف بلجيكا عاصمة بروكسل في الحلف قيادة مقر يوجد ــ 2

 .  والفرنسية

 

 .  العسكرية القوة خالل من  األعضاء الدول حماية هو الحلف لهذا الرئيسي والدور ــ 3

 

 :وارسو حلف(   ب

 

 . وارسو معاهدة يُسّمى ــ 1

 

 .الشيوعية والشرقية الوسطى أوروبا لدول سابقة عسكرية منظمة هو ــ2

 

 .  األطلسي شمال حلف أعضاء من الناشئة التهديدات لتواجه م ١٩٥٥ عام المنظمة هذه أسست ــ 3

 



 األوروبية الشيوعية األنظمة سقوط حتى الباردة الحرب فترة خالل عملها في المنظمة استمرت ــ 5

 ( .م ١٩٩١ عام) السوفيتي االتحاد وتفكك

 

 . م ١٩٩١ يوليو في رسميا الحلف ُحلَّ  ــ 6

 

 – تشرشل – روزفلت – ستالين بين  م ١٩٤٣ سنة نوفمبر في طهران مؤتمر عقد ــ

 

 ؟(  طهران مؤتمر قرارات أهم ما: )  يلي ما فيه وتقرر

 

 .بالتساوي األعضاء الدول جميع فيها يشترك عامة جمعية تكوين. 1

 

 . الحقيقية السلطة له تكون أمن مجلس تكوين. ٢

 

 .المنازعات في بالفصل الدولية العدل محكمة قيام. ٣

 

 . واجتماعي اقتصادي مجلس إقامة. ٤

 

 ، األمريكية المتحدة الواليات في فرانسيسكو سان في مؤتمر عقد م ١٩٤٥ سنة إبريل ٢٥ وفي. 5

 . المتحدة األمم هيئة ميثاق إلعداد

 

 : المتحدة األمم لهيئة العامة الجمعية عن مذكرات أكتب س

 

 وال استشارية، سلطاتها  ــ 2.                        بالتساوي األعضاء الدول مندوبي من تألف  ــ 1

ا تقرر  . أبدا

 

 األمم لهيئة الدائم والمقر ــ 4.                                                     سنوية دورة تعقد  ــ 3

 . نيويورك مدينة المتحدة

 

 : األمن مجلس عن مذكرات أكتب س

 

ا ١٥ من يتكون ــ 1  ” .ض االعترا"  الفيتو حق لهم دائمين أعضاء  ٥  منهم عضوا

 

 الصين -فرنسا -روسيا -بريطانيا – األمريكية المتحدة الواليات وهم ــ 2

 

 . واحد صوت األعضاء جميع من دولة ولكل ــ 3

 

 . أصوات  تسعة  أغلبية  بموافقة القرارات تصدر ــ 4

 



 . الدائمين أعضاء الخمسة منهم يكون أن على ــ 5

 

 القرار مشروع يسقط بالرفض الدائمين الخمسة أحد صوت إذا ــ 6

 

 ؟ األمن مجلس واختصاصات سلطات هي ما س

 

 . السليمة بالطرق الخالفات تسوية. 1

 

 . االقتصادية العالقات قطع مثل مباشرة وقتية تدابير اتخاذ. ٢

 

 . الدول بين المشكالت لحل العسكرية القوة استخدام. ٣

 

 ؟ واالجتماعي االقتصادي المجلس فروع أهم هي ما

 

 للتربية المتحدة األمم منظمة. ٢(.                                الفاو) والزراعة األغذية منظمة. ١

 (.اليونسكو) والثقافة والعلوم

 

 .الدولي النقد صندوق. ٤.                                           العالمية الصحة منظمة. ٣

 

 .الذرية للطاقة الدولية الوكالة. ٦(.          اليونيسيف) الطفولة لرعاية المتحدة األمم صندوق. ٥

 

 : الوصاية مجلس عن مذكرات أكتب س

 

 .األمن مجلس في الدائمين األعضاء من يتألف ــ 1

 

 .نفسها حكم على الدول ومساعدة الوصاية تحت الواقعة البالد إدارة المجلس هذا مهمة ــ 2

 

 : الدولية العدل محكمة عن مذكرات أكتب س

 

 . الدول بين المنازعات في الفصل تتولى التي القضائية الهيئة هي ــ 1

 

 .العامة الجمعية من ينتخبون قاضياا ١٥ من وتتألف ــ 2

 

 .سنوات ٩ لمدة انتخابهم ويتم ــ 3

 

 .المحكمة على القضية عرض على وافقت قد دامت ما للدول ملزمة المحكمة وقرارات ــ 4

 

 : المتحدة لألمم العامة األمانة عن مذكرات أكتب س



 

 . الموظفين من كبير عدد ومعه عام أمين من وتتألف ــ 1

 

 . النرويجي لي ترجفي هو المتحدة لألمم عام أمين أول ــ 2

 

 . مون كي بان هو الحالي العام واألمين ــ 3

 

  

 

5 

 

 

 

 

 هيئة االمم المتحدة 

 : تـمـهـيـد

  

  

 في متمثلا الأولى، العالمية الحرب أعقاب في أنشئت التي الأمم عصبة فشل كان لقد

 والأمن السلم على الحفاظ هي و أجلهـا، من أنشئت التي الأهداف تحقيق عدم

 أهم من سابقتها، من هولا   أكثر كانت التي الثانية العالمية الحرب إندلاع ثم الّدوليين

 أممية منظمة إنشاء أجل من يعملون و يفكرون، الزعماء بعض جعلت التي الأسباب

 هو ذلك فكان السابقة التجربة في الضعف نقاط و عيوب تفادي يمكنها بديلة

 المتحدة. الأمم هيئة ظهور في الأساس

  

  

I – تـعـريـفـهـا : 

  

  

منظمة الأمم المتحدة عبارة عن برلمان دولي يمثل شعوب العالم من خلال ممثلي 

الدول الأعضاء، و هي شبه مرآة تنعكس عليها طبيعة العلاقات الدولية، و تناقش فيها 

 مشاكل العالم.

  
  

II – إنـشـاءهـا دوافـع و ظـروف : 

  

  



 على الثانية العالمية الحرب في المنتصرة الأمريكية و الأوربية الدول عزمت لقد

 وكان الدوليين العدل و السلام، إرساء على تعمل دولية هيئة إنشاء أجل من التعاون

 : الهيئة هذه إنشاء وراء

 الثانية. العالمية الحرب عن الناتجان الخراب و الدمار – 1

 مهتمها. في الأمم عصبة فشل – 2

 و الدوليين الأمن و السلام على تشرف عالمية هيئة إلى الدولي المجتمع حاجة - 3

 الدولية. العلاقات في التوازن على تحافظ

 الخاضعة العالم عوبش لدى السياسي الوعي زيادة و التحريرية الأفكار إنتشار – 4

 للاستعمار.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

III – تـكـويـنـهـا مـراحـل : 

  

  

 : التالية بالمراحل المتحدة الأمم هيئة تأسيس مر

 " Churchill Winston " شرشل ونستون بين جمع : 1941. 8 . 14 الأطلسي لقاء - 1   

 عن فيه وأعلن Roosevelt Franklin " 1882 – 1945 " روزفلت فرانكلين و 1965 – 1874

 الدولي. التعاون تحقيق و السلام لحفظ دولية هيئة إنشاء

 والإتحاد الأمريكية المتحدة الولايات ممثلي ضم : 1943 . 10.30 موسكو مؤتمر - 2   

 دولية منظمة الآجال أقرب في إنشاء على وإتفقوا والصين بريطانيا السوفياتي،

 الشعوب. لكافة العدالة و السيادة مبدأ على قائمة

 المتحدة، الولايات ممثلي ضم : 1944 10 . 7 / 8 . 21 من واشنطن مؤتمر – 3   

 هيئة ميثاق مشروع مسودة فيه وضعت و والصين، بريطانيا السوفياتي، الإتحاد

 في التصويت حول إختلفوا لكنهم للمنظمة الرئيسية الأجهزة حول الاتفاق تم و الأمم،

  المنظمة. في السوفياتي الاتحاد جمهوريات عضوية و ( الفيتو حق ) الأمن مجلس

 البحر على القرم جزيرة شبه في مدينة ) : 1945 / 02 / 11 . 4 يالطا مؤتمر - 4   

Joseph " ستالين جوزيف و روزفلت شرشل، بين المؤتمر جمع ( الأسود

alineSt "   1879 – 1953 مجلس في الخمسة الدول تمتع حول الاتفاق فيه تم 

 و السوفياتي الاتحاد فرنسا، بريطانيا، الأمريكية، المتحدة الولايات ] الأمن

 الدعوة و العامة، الجمعية في البيضاء روسيا و أوكرانيا تمثيل و الفيتو بحق [ الصين

 .1945 أفريل في مؤتمر عقد إلى

 فيه تم : 1945 جوان 26 إلى أفريل 25 ( كاليفورنيا ) فرانسيسكو سان مؤتمر – 5   

 ميثاق أصبح مشاركة. دولة 50 طرف من المتحدة الأمم ميثاق على التوقيع و دراسة

 .1945 . 10 . 24 من إعتبارا المفعول ساري الهيئة

tel:11%20/%2002%20/%201945
tel:11%20/%2002%20/%201945


  

  

IV – أهـدافـهـا و مـبـادئـهـا : 

  

  

 : مـبـادئـهـا – 1    

 أعضاءها. جميع بين السيادة مبدأ على قيامها - أ

 الميثاق. لإلتزامات الأعضاء تنفيذ - ب

 السلمية. بالطرق الدولية النزاعات فض – جـ

 بإستعمالها. التهديد أو القوة إستعمال عن الاعضاء إمتناع - د

 تتخذها. التي الأعمال في الأممية للهيئة المساعدة تقديم – هـ

 الأعضاء. للدول الداخلية الشؤون في الهيئة تدخل عدم - و

 : أهـدافـهـا – 2    

 الدوليين. الأمن و السلام حفظ - أ

 الثقافية. و الاجتماعية الاقتصادية، الشؤون في الدولي التعاون تحقيق - ب

 مصيرها. تقرير في حقها تأمين و الشعوب تحرير على العمل – جـ

  

  

V – هـيـاكـلـهـا و أجـهـزتـهـا : 

  

  

 : رئيسية أجهزة ستة من الهيئة تتكون : أجهزتها - 1  

  : العامة الجمعية - أ      

 عادية دورة في تجتمع صوت، دولة لكل و الهيئة، في الأعضاء الدول جميع من تتألف

 طلب على بناء طارئة دورة في و سبتمبر"، شهر من الثاني الإثنين " سنة كل مرة

 من العام. الأمين من بطلب أو الأمن مجلس من بطلب أو الأعضاء أغلبية

 على الموافقة بشأنها، القرارات اتخاذ الدولية، المشاكل مناقشة : إختصاصاتها

 المجلس أعضاء كذلك و الدائمين غير الأمن مجلس أعضاء انتخاب الجدد، الأعضاء

 وإنتخاب الأمـن، مجلس ةتوصي على بناء العام الأمين تعين والإجتماعي، الإقتصادي

 العدل. محكمة قضاة

  

 : الأمن مجلس - ب      

 الأمريكية، المتحدة الولايات الصين، : دائمين أعضاء خمسة منهم عضوا 15 يضم

 هذا إنهيار عند السابق السوفياتي الاتحاد مقعد إليها آل التي روسيا و بريطانيا فرنسا،

 سنتين، لمدة المتبقين  العشرة الأعضاء العامة الجمعية تنتخب .1991 في الأخير

 إلتزاما الأعضاء يلتزم 25 المادة بمقتضى الجغرافي. التوزيع إختيارهم في يراعى

 الدائمة الأعضاء من عضو لأي يمكن و بها، العمل و المجلس لقرارات بالخضوع مسبقا

 حق و لمعروضةا القضايا من قضية أي إزاء ( Veto الفيتو) حق إستخدام المجلس في

 : في فيظهر دوره أما الهيئة. ميثاق من 27 المادة تمنحه الفيتو

 الأمن. و السلم على المحافظة -



 دولي. نزاع إلى يؤدي قد موقف أو نزاع أي في التحقيق -

 وقوع لمنع أخرى إجراءات أو إقتصادية عقوبات على التوقيع إلى الأعضاء دعوة -

 الاعتداء.

 المتحدة. الأمم باسم الاستراتيجية المناطق على الوصاية  بمهام القيام -

 : الإجتماعي و الإقتصادي المجلس – جـ      

 يتألف العامة، الجمعية لسلطة الاجتماعي و الاقتصادي المجلس يخضع

 الدراسات إعداد حول تتمحور مهامه المطلقة بالأكثرية قراراته تؤخذ عضوا. 54 من

 بالتنسيق يعمل و التربوية و الثقافية الاجتماعية، اقتصادية،ال الدولية المجالات في

 إختصاصه مجالات في المؤتمرات بإعداد يقوم كما المتخصصة، الهيئة وكالات مع

 تقدما. الأقل للبلاد فنية و مالية مساعدات تقديم

 : الوصاية مجلس - د

 الموضوعة الدول نيلمواط إستفتاء إجراء المستقلة، غير الأقاليم على بالوصاية يكلف

 دورية. تفتيشية زيارات ينظم و السنوية، التقارير توضع أساسها على و الوصاية تحت

 : الدولية العدل محكمة – هـ

 لمدة جنسياتهم ليس و كفاءتهم أساس على إنتخابهم يتم مستقلين قضاة من تتكون

 في الفصل تهامهم ( هولندا ) "Haye La" بلاهاي مقرها قاضيا 15 تضم سنوات. تسع

 الدولية. النزاعات و القضايا

 : العامة الأمانة - و      

 الأمين يتولى و المتحدة، الأمم هيئة في الإدارية بالمهمات العامة الأمانة تضطلع

 بمساعي القيام مهمته للتجديد، قابلة سنوات 5 لمدة العامة الأمانة رئاسة العام

 مسألة كل إلى الأمن مجلس تنبيه الدولية، اتالمؤتمر  تنظيم المنازعات، حلّ  حميدة،

 : من كل الأمانة كرسي على َتداَول و للخطر. العالم في الأمن و السلام تعرّض قد

 .1952 – 1946 النرويج "Lie Trygve" تريجيفلي – 1

 .1961 – 1953 السويد "Hammarskjöld Dag" هامرشولد داغ – 2

 .1971–1966 ، 1966–1961 : مرتين إنتخب برمانيا، : "Uthant" أوثانت – 3

 : مرتين إنتخب النمسا، " Waldheim Kurt" فالدهايم كورت – 4

    1972 -1977 ، 1977 - 1982 

  : مرتين إنتخب البيرو، "Cuellar de Perez Javier" ديكويلار بيريز – 5

    1982 – 1986 ، 1986 – 1991. 

 – 1992 مصر، " Ghalli - Boutos Boutros" غالي بطرس بطرس – 6

    1996. 

 ... - 1997 جانفي من إبتداءا غانا،  "Annan Kofi" عنان كوفي – 7

 : هياكلها – 2

  

  

 : منها لها التابعة المختصة المنظمات من مجموعة المتحدة الأمم هيئة تضم

     O.I.T" (Travail du Internationale Organisation)" الدولية: العمل منظمة - أ  

 مهمتها ،1949 من ابتداءا الأمم بهيئة مرتبطة خاصة وكالة ،1919 عام تأسست     

 جنيف. مقرها سنة كل مرة تجتمع البطالة تجنب العمال، و العمل أحوال تحسين



 F.A.O" (Organization Agriculture and Food)" : والزراعة الأغذية منظمة - ب  

 سنة كل مرة تجتمع المعيشة، و التغذية مستوى رفع فهاهد 1945 أكتوبر في تأسست

 روما. مقرها دولة 34 من يتكون مجلس يديرها

  "U.N.E.SCO" : الثقافة و العلوم و للتربية المتحدة الأمم منظمة - جـ  

  (l pour Unies Nations des Organisation’Culture la et Science la Education,)     

 العلوم، مجالات في الأمم بين التعاون تشجيع هدفها 1946 نوفمبر يف تأسست       

 باريس. مقرها والثقافة التربية

 ( O.I.M"Internationale Organisation" : الجوي للارصاد العالمية المنظمة - د  

  Méteo la de ) آسيا، إفريقيا، في إقليمية منظمات ست لها 1950 مارس في تأسست 

 مهمتها الهادي، المحيط غرب جنوب و أوربا الوسطى، و الشمالية ية،الجنوب أمريكا

 في التدريب و البحوث تشجيع الجوي، الارصاد ميادين في الدولي التعاون تيسير

     الارصاد. ميدان

 (. - 1 – شكل أنظر )     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

VI – دورهـا تـقـيـيـم : 

  

  

 تصل لم عمومها في و الحل، و بالدراسة المتحدة الأمم تناولتها التي القضايا تنوعت

 : القضايا هذه بين من و نهائية. حلول إلى

 القوات جلاء فتقرر الهيئة تدخلت عندما 1946 لبنان و سوريا استقلال قضية - أ

 .1946 أفريل في تافرنسية

 وأذعنت قتةمؤ حكومة بتشكيل أوصى و أندونيسيا في الأمن مجلس تدخل - ب

 .1949ديسمبر الأندونيسية الجزر بإستقلال إعترفت و المجلس لقرارات هولندا

 .1949 .11 .21 في مستقلة ليبية دولة بقيام توصية أصدرت – جـ

 قوات  " بـ سمي ما إنشاء في سببا كانت و 1953– 1950 كوريا مشكلة في التدخل – د

 كوريا. ىإل الأمن مجلس أرسلها التي " الجماعي الأمن



 أدى و باكستان و الهند بين إحتدم الذي النزاع في تمثلت التي و كشمير مشكلة - هـ

 الأخيرة. هذه استقلال إلى

 يعتبر قرار مشروع ضد الفيتو لحق 1989 عام الأمريكية المتحدة الولايات إستخدام - و

 عنصرية. دولة إسرائيل

 ويسمح العراق يدين قرار 21 ، 1990 ديسمبر– أوت بين الأمن مجلس إصدار – م

 أخطرها كان (665 )لائحة ضده الاقتصادي الحصار لتطبيق القوة باستعمال

 الكويت من إنسحابه عدم حالة في العراق ضد القوة بإستعمال يسمح الذي 678 قرار

 .1991 جانفي شهر أقصاه أجل في

 بعثة سالبإر  يقضي واحد قرار اصدار في شهر قرابة يتردد الأمن مجلس بقي - ي

 الدامية القدس أحداث بعد المحتلة الفلسطينية الأراضي في الحقائق لتقصي أممية

 به. الالتزام إسرائيل رفضت الذي القرار هو و 1990 ديسمبر

 
 1 : شكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

VII - الـذاتــي الـتـصـحـيـح سـؤال : 

  

  



 و الانسان حقوق تعزيز و التنمية طريق عن التقدم تحقيق و السلام إقرار كان لقد "

 للأمم الأوائل المؤسسون توخاها التي الأهداف هي الدولي بالقانون النهوض

 اليوم. أهداف نفسها هي و مضت عاما 50 منذ المتحدة

 الحاجة أن هو الباردة، الحرب فترة بعد ما تحديات بجلاء أظهرتها التي الأمور من إن

 مصالحها كذلك و الخاصة مصالحها بخدمة للدول يسمح الذي الدولي التعاون إلى

 " ... مضى وقت أي في عليه كانت مما أكبر الآن أصبحت المشتركة،

 " غالي بطرس " الأممي العام الأمين

 .1995 نوفمبر العربي مجلة   

 : المطلوب

 ؟ أهدافها و المنظمة تأسيس دوافع ماهي – 1

  العضوية طبيعة ماهي و ؟ لماذا الهيئة في جهاز أهم الأمن مجلس يعتبر – 2

 ؟ فيه   

 الراهنة. الدولية التغيرات في الهيئة من المنتظر الدور – 3

  

VIII - الـذاتــي الـتـصـحـيـــح جــواب : 

  

  

 : مـقـدمـة

 المتحدة. الأمم منظمة مفهوم حول

 : المنظمة تأسيس دوافع - 1 – 1

 الثانية. العالمية الحرب عن الناتجين الخراب و الدمار – أ

 مهامها. في الأمم عصبة فشل – ب

 الخاضعة العالم شعوب لدى السياسي الوعي زيادة و التحررية الأفكار إنتشار – جـ

 الاستعمار.

 على تحافظ و الدوليين الأمن و السلام على تشرف عالمية هيئة إلى العالم حاجة – د

 الدولية. العلاقات في التوازن

  : أهدافها - 2 – 1

 الدوليين. الأمن و السلم على الحفاظ – أ

 الدول. بين الصداقة علاقات تطوير – ب

 الثقافية. و الاجتماعية و الاقتصادية المشاكل حل بهدف الدولي التعاون – جـ

 الأساسية. والحريات الانسان حقوق إحترام – د

 المصير. تقرير حق – هـ

 الأمن مسؤولية عاتقه على يحمل لأنه الهيئة في جهاز أهم الأمن مجلس يعتبر – 1 – 2

 تطبيق إلى الاعضاء دعوة و النزاعات تسوية على يعمل و الدوليين السلام و

 العقوبات.

 الولايات : هم و دائمون 05 عضوا، 15 يضم : فيه العضوية طبيعة أما – 1 – 2

 لمدة ينتخبون دائمون غير أعضاء و بريطانيا فرنسا، ،الصين روسيا، الأمريكية، المتحدة

 الفيتو. بحق الخمسة الأعضاء يتمتع و عامين

  

    : الراهنة التغيرات ظل في الهيئة من المنتظر الدور – 3



 الدولي النظام مع لكنها العالميين السلام و الأمن على تحافظ أن منها ينتظر - أ

 وسائلها من وسيلة أصبحت الأمريكية المتحدة الولايات طرف من المقترح الجديد

 لقراراتها. الدولية الشرعية لإعطاء

 باستعمال الحيوية مصالحها يخدم ما وفق المجلس لقرارات الكبرى الدول تسخير - ب

 دولة إسرائيل يعتبر مشروع ضد الفيتو لحق 1989 عام الأمريكية المتحدة الولايات

 عنصرية.

 تطبيق و القوة باستعمال تسمح و العراق تدين قرار 12 ـل الأمن مجلس اصدار - جـ

 الاقتصادي. الحصار

  : الخاتمة

 بالدرجة مصالحهم لخدمة الصغار غياب في الكبار أوجدها المتحدة الأمم منظمة

 الأولى.

 نـص للـمـطـالـعـة :

  

 : المتحدة الأمم ميثاق

  

 المقبلة الأجيـال ننقذ أن : أنفسنا على آلينا قد المتحدة، الأمم شعـوب نحن     

 عنها يعجز أحزانا الإنسانية على جلبت واحد جيل خلال في التي الحروب ويلات من

 وقدره، الفرد بكرامة و للإنسـان، الأساسية بالحقوق إيماننا جديد من نؤكد أن و الوصف

 نهيء أن و متساوية، حقوق من صغيرها و كبيرها والأمم النساء، و للرجال بما و

 عن الناشئة الإلتزامات إحترام و العدالة تحقيق ظلها في يمكن التي الأحوال

 ،قدم ا الإجتماعي بالرقي ندفع أن و الدولي. القانون مصادر من غيرها و المعاهدات

 يد على المعينة حكوماتنا فإن لهذا و الحرية من جوِ  في الحياة مستوى نرفع وأن

 التفويض وثائق َقَدُموا الذين " فرانسيسكو سان " مدينة في المجتمعين مندوبيها

 هيئة بمقتضاه وأنشأت هذا المتحدة الأمم ميثاق ارتضت قد للشروط، المستوفية

 المتحدة". "الأمم تسمى دولية

  

 . " 1945 جوان 26 أفريل 25 فرانسيسكو "سان

 

 

 

 

 

 

 

 

 والتوسع البريطاني والتوسع الجغرافيه الكشوف عن موضوعنآ بيكون

 مواضيع هل بكل افيدكم هللا شاء وان ، االسبآني والتوسع االيطالي

 وشامله ومختصرهسلسة  بمعلومآت



 

 : االسباني الصليبي الغزو

 لم االسبان ولكن الحديثة الجغرافية الكشوف حركة اوائل في بارز دور لالسبان كان

 افريقيا في حاسم بدور يقوموا

 السباب ذلك ويرجع المغرب في وبالتحديد القارة غرب شمال في دورهم باستثناء

 : التالية

 حتى العرب مطاردة في مشغولة عشر الخامس القرن نهاية حتى اسبانيا ضلت -١

 م١٤٩٢ عام في االندلس في العرب معقل اخر  غرناطه للعرب معقل اخر سقط

 الملك بزواج اال وحدتها تستكمل ولم ممالك الى مقسمه الزمن من مده اسبانيا بقيت-٢

 ازبيال والملكة فريديناد

 الغربية الهند جزر في امبراطوريتها اسبانيا شغلت -٣

 ماعدا الجنوبية امريكا ومعظم وامريكا

 عام من التوسع في الرغبة بسبب اوربا في الحرب من سلسلة في اسبانيا زجت -٤

 ( م ١٥٩٥الى ١٤٩٤

 اسبانيا جهود استنزفت وقد

 على بالفتك سلطوها التي التفتيش بمحاكم واستعانتهم المذهبي التعصب سياسة -٥

 وغيرهم المسلمين

 ميدان في تظهر بدات التي االوربيةاالخرى  البحرية والدولة االسبان بين الصراع -٦

 المعروف االسباني االسطول تدمير في نجحت التي انجلترا مقدمتها وفي  االستعمار

 في مشاغلها الى باالضافة اسبانيا واجهتها التي المشكالت هذه م١٥٨٨ االرمادا باسم

 وغيرها اوربا

 القارة في المغامرات من المزيد عن انظارهم وصرفت االسبان جهود استنزفت

 االفريقية

  

  

 والكشفي االستعماري افريقيا في االسباني االستعمار نشاء

 الكناريا جزر١

 وكثر االسبان يد في كناريا جزر وقعت م ١٤٧٦ عشر الخامس القرن منتصف منذ

 االسبان المهاجرين عدد

 منهم وتزوجو االصليين بالسكان واختلطو الجزر هذه الى

 لسفنهم بحرية كمحطه استخدموها حيث لالسبان جليله خذمه الجزر هذه ادت وقت

 واستعمار اكتشاف من االولى السنه الخمسين خالل االطالنطي المحيط تعبر التي

 باالضافه بحرية كدولة لها كناريا جزر موقع اهمية انجلترا ادركت وقد االمريكيتين

 االنجليزيه القوه هذه عجزت لكن عليها للستيالء قوه فارسلت مناخها مالئمة الى



 الدول هذه ع السيطره في االسبانيه السيطره فنجحت الدول هذه اهالي ع فالتغلب

 االسبان والمستوطنين سكانها من مستقله شبه حكومه اقامت ع ووافقت

  

 العثمانيين مع والصراع افريقيا شمال وثغور مدن-٢

 االندلس في عربي حصن اخر غرناطه سقوط بعد العرب من االسبان تخلص بعد

 الساحليه المدن في العرب تتبعو

 من وغيرها وصفاقص وسوسه والجزائر ووهران مليال فاحتلوا الشمالي الشاطئ ع

 افريقيا شمال وثغور مدن

 للغاية سيئه االفريقي الشمال في االوضاع وكانت

 كانوا الذين بالعثمانيين اصطدامهم الى ادت افريقيا شمال مدن في اسبانيا اطماع ان ع

 بربروسا الدين خير اعلن فقد العربي الشرق في الرئيسيه القوى يمثلون

 العثمانيين قوة ع ليستند ولذلك العثماني للسلطان والئه

 قد االسبان وكان عثمانية واليه الجزائر اصبحت وهكذا االسبان مع صراعه في

 الى انظارهم واتجهت حصن الجزائر مقابل جزيره في وبنو وهران على استولوا

 تونس

 بمساعدة العثمانيين وحاول الحفصيين حكم تحت كانت تنوس معروف هو وكما

 نفوذهم مد من الجزائر في حكامهم

 االسبان الى الحفصي الحسن االمير لجى فا تونس الى

 لذلك والعثمانيين االسبان بين الصراع اشتد وهكذا

 الخامس شارل اسبانيا ملك جهز م١٥٤١ عام في

 وامطار لعواصف االسباني االسطول تعرض لكن الجزائر ع لالستيالء كبيره قوه

 الهدافه وصوله عرقلت

 م١٥٧٤ في االسباني العثماني الصراع وانتهى

 االسره افراد اخر على القضاء من باشا سنان بقيادة عثمانية حامية تمكنت حيمنا

 عشر الثامن القرن نهاية وقبل االسبان مساندة على تعتمد كانت التي االحفصيه

 معدا افريقيا شمال في استعمرتها التي االقاليم معظم من انجلت قد اسبانيا كانت

 اليوم الى منطقتين

 هذان والزال للبرتغال احتاللها بعد البرتغال من اليها الت التي ومليله سبته وهما

 االسبان يد في المغربيان الثغران

 اليوم الى

  

 االسباني االستعماري الصليبيي الغزو من المسلمين موقف#

  

 عام بوجه العربي المغرب في االسالمية المقاومه اقترنت

 االنتصارات بتكل خاص بشكل االسباني الريف واقليم

 وهما اوربيتين قوتين ضد الخطابي الكريم عبد بن محمد المغربي الزعيم سجلها التي

 وفرنسا االسبان



 محمد والد الخطابي الكريم عبد االمير ولد وقد

 محيط حتى غربا سبتا من الشمالي الساحل اي بالريف يعنى) الريف منطقة في

 ( ميل ١٢٠ مسافه ع البحر بمحاذات تمتد الريف منطة تعتبر لذا شرقا الجزائر

 قبيلة وكان افريقيا شمال استعمار نحو االوربيه الدول فيه تطلعت الذي الوقت في

 الريف اقليم تقطن وراغيل

 الريف في الحاكمة القبيلة رئيس الكريم عبد االمير وكان هنالك القبائل اشهر من وهي

 رفضه واعلن االمير وقف الريف منطقة ع م ١٩١٢ الحماية االسبان اعلن وعندما

 والقائه ابنه ع بالقبض اوامره اصدر ان الى السامي المدوب من كان فما الحماية الهذه

 استخدام اسبانيا حاولة ثم السجن من ابنه عودت لحين الوالد الشيخ وانتظر بالجسن

 المجال في تخلفا اكثر اسبانيا فيه كانت الذي الوقت في الريف الخضاع القوه

 : قيادات ثالث الى تنقسم المغرب في االسبانية القوات وكانت العسكري

 االطلسي المحيط ع العرائش -٣ سبته -٢ مليله- ١

 الثالثه قواعدهم من الحربيه عملياتهم االسبان بدا وقد

 اسباب لعدت الريف بالد في يتوغلوا ولم طنجه واحتلوا

 المسالك صعبت -١

 الخطابي الكريم عبد االمير موقف -٢

 الريف في الجباال مطنقة تطويق االسبان حاول م ١٩٢٠

 تغير ولكن لالستسالم مهله االسباني القائد واعطاهم

 ورياغل قبائل ايدي ع االسبان هزيمة بسبب الموقف

 الريف منطقة في الخطابي الكريم عبد بن محمد الزعيم بقيادة

 وسميت انوال اطراف الى وصل حتى ١٩٢٠ مايو في االسباني الجنرال وتقدم

 الجنرال واضطر االقليم احتالل من الجنرال الخطابي محمد حذر االسم بهذا المعركه

 من دعم ع الحصول في فشل انه خصوصا انوال في قواته تركيز الى االسباني

 الموقف انقاذ االسباني الجنرال حاول االقليم الريف اهل حصن االخرى القيادات

 الموقف ع السيطره االسباني القائد فقد وايضا االنسحاب واقرر

 الهزيمه حلت حيث م ١٩٢١ يوليو ٢٢ في الكارثه ووقعت

 مصرعه االسباني القائد ولقي االسبانيه بالقوات الساحقه

 القوات بمهاجمة الريف رجال واصل ان بعد وخوف ذعر في االسبان وهرب

 كان االسباني الجيش ان رغم المنسحبه

 معظم تحريير في الريفيون نجح فقد وعتاد عدد الريف في المغربي الجيش يفوق

 قاسية االسبان هزيمة وكانت عليها استولو االسبان كان التي المنطقة

  

  

 االسباني االستعماري الصليبي الغزو نهاية

 الحرب وبعد باالستقالل المطالبه الوطنية االحزاب المغرب في تظهر بدات م ١٩٢٦

 حتى الوطنيه الحركة مساندة في هام بدور الخامس محمد السلطان قام الثانية العالمية



 عرفه بن محمد يدعى شخص محله واحلت ١٩٥٣ عام في خلعه ع اقدمت فرنسا ان

 واالعتراف لعرشه الخامس محمد السلطان العادت الفرنسيه السلطات اضطرت ولكن

 ١٩٥٦ المغرب باستقالل

 بستقالل لالعتراف العام بنفس اضطرت ولكنها بوضعها تتمسك ان اسبانيا وحاولت

 انسحبت وقد ايضا الريف منطقة

 اسبانيا اضطرت  الثاني الحسن اليها دعى التي المسريه وبعد ابني مدينة من اسبانيا

 الصحراء منطقة من اسبانيا بموجبها انسحب ومريتانيا المغرب وبين بينها اتفاقية لعقد

 الصحراء مشكلة تجددت ولكن االسبانية الصحراء عليها تطلق. كانت التي المغربيه

 جمهوريه واقامة االقليم باستقالل المطالبة البروساويو جبت بظهور واشتدت

 فيه صحراوية

 

 االيطالي الصليبي الغزو

 عالقة لكن االيطالية الوحده لتاخر ذلك ويرجع متاخر االستعمار ميدان ايطاليا نزلت

 في توحدت قد ايطاليا وكانت الرومانية لالمبراطورية ذلك ترجع الفريقيا ايطاليا

 م ١٨٧١ عام بعد اال االيطالية المملكة لهذه وروما البندقية تنضم ولم م ١٨٦١ فبراير

 فرنسا احتلت ان بعد تونس الى وحدتهم تحقيق بعد االيطاليين انظار اتجهت وقد

 م ١٨٣٠ الجزائر

 في بالتوسع وذلك لتونس فرنسا احتالل نتيجة مافاتهم يعوضوا ان االيطاليون اراد وقد

 الى الوقت ذلك في االيطاليون اتجه لماذا  سوال افريقيا وشرق االحمر البحر منطقة

 في السبب ولعل افرقيا شمال في الباقية الدول ع لالنقضاض يسرعوا ولم افريقيا شرق

 الفرنسسين احتالل بعد ليبيا في حاسمه خطوه اتخاذ من ايطاليا فيه اجلت التي ذلك

 مما لحمايتها ليبيا الى جندي االلف ١٠ بارسال العثمانية الدول اسراع هو لتونس

 االيطاليين اضطر

 مصر ظروف ان الى باالضافة وهذا ليبيا الحتالل يحن لم الوقت ان يقررو الن

 لشرق االتجاهه ع االيطاليين شجعت االحمر البحر سواحل وع بالسودان وامالكها

 قبل من التشجيع وجدوا انهم خاصه هنالك االستعماريه اطماعهم لتحقيق افريقيا

 ذلك في انجلترا

 المنصرين الى افريقيا شرق في اليطالي النفوذ نواة وترجع

 وعاش م١٨٣٨ الحبشه الى ذهب قد كان الذي" سابيتو القس"  المنصرين اشهر ومن

 سنوات عدت القبائل بين هنالك

 ان يجب ان وهو فكرة ذهنة في اختمرت قد كانت م١٨٦٩ في ايطاليا الى عاد وحينما

 انه خاصه هناك لنشاطها ركيزه منه تتخذ االحمر البحر ع ميناء اليطاليا يكون

 ١٨٦٩السويس قناة افتتاح بسبب مالحية اهمية البحر لهذا اصبحت

 للمالحه رمونتينو الشركة مدير رمنيتينو السنيور من ترحيبا سابيتو اراء لقيت وقد

 للشركة مالحي خط انشاء مسالة يبحث رومنتينو هذا وكان

 للبحر بالتوجه سابيتو القس فكلف السويس قناة طريقة عن الهند وموانى البندقية بين

 يقوم وان االيطالية للشركة تجارية محطة لتاسيس صالحة بقعه عن للبحث االحمر



 الى سابيتو القس ذهب الرغبه لهذه وتحقيق عليها اختياره يقع التي االرض هذه بشراء

 القبائل شيوخ بعض من يشتري ان واستطاع االحمر البحر ساحل ع الواقعه المناطق

 االيطالي العلم عليها ورفع عصب خليج في واسعة منطقة ع رومنتينو شركة باسم

 محافظ علم وحينما المصري للنفوذ خاضه االفريقية االحمر البحر سواحل كل وكانت

 بارسال بادر القبائل مشائخ بين االتفاقيات هذه بخبر المصري االحمر البحر سواحل

 ان احتجاجه في واوضح قانونية الغير التصرفات هذه على سابيتو القس الى احتجاج

 هذه بيع في التصرف القبائل حق من وليس المصرية للحكومة ملك الساحل كل

 الشان هذا في العثمانية والدولة مصر بين طويلة محادثات وجرت المناطق

 ع يدها وضع في باحقيتها ادعائها ايطاليا جددت وقد االيطالية الحكومة وتدخلت

 االيطالية الحكومة اشترت عندما ١٨٨٢ يوليو حتى فعلي اجراء تتخذ لم لكنها عصب

 االفريقي الساحل في منها تتوسع ان ممكن ركيزه ايطاليا اصبحت هكذا عصب ميناء

 المصرية المسالة في لها حليف منها لتتخذ االمر اول في ايطاليا بريطانيا ايدت وقد

 ايطاليا تشجعت وقد الجهات تلك في الفرنسية االطماع وجه في الوقوف الى باالضافة

 تقدمت وقد عصب باحتاللها الخاصه الوثائق بنشر واسرعت لها بريطانيا بتاييد

 المستعمره هذه لتنظيم قانون بمشروع االيطالي النواب لمجلس االيطالية الحكومة

 هذا ويعتبر م ١٨٨٢ يوليو ٥ المشروف هذه االيطالي البرلمان وقرر"  عصب

 ايطاليا تكد ولم البحار عبر االستعمارية االيطالية االمبراطوية قيام تاريخ هو التاريخ

 حيث والجنوب الشمال في سلطتها بكمال استرعت حتى عصب في اقدامها تثبت ان

 انه الى المنياء هذه اهمية ترجع حيث المهم مصوع ميناء الى االيطاليين انظار اتجهت

 الميناء هذا وكان الحبشة في الشمالية االقاليم لكل االحمر البحر ع طبيعي مخرج يعتبر

 الرحالة احد بمقتل ايطاليا تذرعت وقد العثمانية للدولة تابعين سواكن ميناء وايضا

 الى السويس قناة عبر الحربية سفنها سيرت حيث افرد ايدي ع مصوع في االيطاليين

 مصوع

 وفي لاليطاليين مشجع االنجليزية الحكومة موقف وكان

 القوات واحتلت مصوع ميناء الى ايطاليتين سفينتين وصلت م ١٨٨٥ فبراير ٥

"  م ١٨٩٠ عام وفي" االيطالي،، العلم عليها ورفعت المهمة المراكز االيطالية

 في االحمر البحر ساحل في االيطالية الممتلكات بتوحيد مرسوم ايطاليا اصدرت

 المستعمره هذه تكوين من االيطاليون استطاع وهكذا اريتيريا باسم واحده مستعمره

 . لهم وتشجيعها بريطنانيا بتاييد

  

 االيطالي االستعماري الصليبي الغزو من المسلمين موقف

 قبيلة من وهو ١٨٦٢ ولد الذي االيطاليين ضد المختار عمر المجاهد كفاح في فيتمثل

 المختار عمر جهاد بدا م١٩١١ ليبيا في اقدامهم بتوطيد االيطاليوون بدا ان ومنذ المنفه

 القبائل ع وفرض المقاومة حركة المختار عمر نظم حيث هنالك االيطالي الوجود ضد

 المال من وقدر المقاتلين من عدد

 االمدادات باب قفل ع االنجليز مع باالتفاق االيطاليون حرص وقد الجهاد حركة لدعم

 الشائكة االسالك عملوا حيث خاصة مصر من للمجاهدين تاتي كانت التي والنجدات



 مفاوضات وجرت الحدود هذه لمراقبة حصون واقيمت ومصر ليبيا بين الحدود بطول

 م ١٩٢٩ الى ١٩٢٣ من الفترة شهدت وقد االيطاليين وبين المصرية الوزارة بين

 العنف وسائل وستخدموا لحكمهم نهائيا ليبيا الخضاع االيطاليين من مستميته محاوالت

 اعالن ع وحملهم ارهابهم بقصد الجو من االهالي بضرب طائراتهم قامت حيث

 رصد من االيطالية الطائرات تمكنت وقد اليطاليا خضوعهم

 شنقه وتم اعدامه في يترددو ولم اسره من تمكنت حيث المختار عمرر المجاهد موقع

 شنقه وقت عاما ٨٠ من اكثر عمره كان

 

 االيطالي الصليبي الغزو

 عالقة لكن االيطالية الوحده لتاخر ذلك ويرجع متاخر االستعمار ميدان ايطاليا نزلت

 في توحدت قد ايطاليا وكانت الرومانية لالمبراطورية ذلك ترجع الفريقيا ايطاليا

 م ١٨٧١ عام بعد اال االيطالية المملكة لهذه وروما البندقية تنضم ولم م ١٨٦١ فبراير

 فرنسا احتلت ان بعد تونس الى وحدتهم تحقيق بعد االيطاليين انظار اتجهت وقد

 م ١٨٣٠ الجزائر

 في بالتوسع وذلك لتونس فرنسا احتالل نتيجة مافاتهم يعوضوا ان االيطاليون اراد وقد

 الى الوقت ذلك في االيطاليون اتجه لماذا  سوال افريقيا وشرق االحمر البحر منطقة

 في السبب ولعل افرقيا شمال في الباقية الدول ع لالنقضاض يسرعوا ولم افريقيا شرق

 الفرنسسين احتالل بعد ليبيا في حاسمه خطوه اتخاذ من ايطاليا فيه اجلت التي ذلك

 مما لحمايتها ليبيا الى جندي االلف ١٠ بارسال العثمانية الدول اسراع هو لتونس

 االيطاليين اضطر

 مصر ظروف ان الى باالضافة وهذا ليبيا الحتالل يحن لم الوقت ان يقررو الن

 لشرق االتجاهه ع االيطاليين شجعت االحمر البحر سواحل وع بالسودان وامالكها

 قبل من التشجيع وجدوا انهم خاصه هنالك االستعماريه اطماعهم لتحقيق افريقيا

 ذلك في انجلترا

 المنصرين الى افريقيا شرق في اليطالي النفوذ نواة وترجع

 وعاش م١٨٣٨ الحبشه الى ذهب قد كان الذي" سابيتو القس"  المنصرين اشهر ومن

 سنوات عدت القبائل بين هنالك

 ان يجب ان وهو فكرة ذهنة في اختمرت قد كانت م١٨٦٩ في ايطاليا الى عاد وحينما

 انه خاصه هناك لنشاطها ركيزه منه تتخذ االحمر البحر ع ميناء اليطاليا يكون

 ١٨٦٩السويس قناة افتتاح بسبب مالحية اهمية البحر لهذا اصبحت

 للمالحه رمونتينو الشركة مدير رمنيتينو السنيور من ترحيبا سابيتو اراء لقيت وقد

 للشركة مالحي خط انشاء مسالة يبحث رومنتينو هذا وكان

 للبحر بالتوجه سابيتو القس فكلف السويس قناة طريقة عن الهند وموانى البندقية بين

 يقوم وان االيطالية للشركة تجارية محطة لتاسيس صالحة بقعه عن للبحث االحمر

 الى سابيتو القس ذهب الرغبه لهذه وتحقيق عليها اختياره يقع التي االرض هذه بشراء

 القبائل شيوخ بعض من يشتري ان واستطاع االحمر البحر ساحل ع الواقعه المناطق

 االيطالي العلم عليها ورفع عصب خليج في واسعة منطقة ع رومنتينو شركة باسم



 محافظ علم وحينما المصري للنفوذ خاضه االفريقية االحمر البحر سواحل كل وكانت

 بارسال بادر القبائل مشائخ بين االتفاقيات هذه بخبر المصري االحمر البحر سواحل

 ان احتجاجه في واوضح قانونية الغير التصرفات هذه على سابيتو القس الى احتجاج

 هذه بيع في التصرف القبائل حق من وليس المصرية للحكومة ملك الساحل كل

 الشان هذا في العثمانية والدولة مصر بين طويلة محادثات وجرت المناطق

 ع يدها وضع في باحقيتها ادعائها ايطاليا جددت وقد االيطالية الحكومة وتدخلت

 االيطالية الحكومة اشترت عندما ١٨٨٢ يوليو حتى فعلي اجراء تتخذ لم لكنها عصب

 االفريقي الساحل في منها تتوسع ان ممكن ركيزه ايطاليا اصبحت هكذا عصب ميناء

 المصرية المسالة في لها حليف منها لتتخذ االمر اول في ايطاليا بريطانيا ايدت وقد

 ايطاليا تشجعت وقد الجهات تلك في الفرنسية االطماع وجه في الوقوف الى باالضافة

 تقدمت وقد عصب باحتاللها الخاصه الوثائق بنشر واسرعت لها بريطانيا بتاييد

 المستعمره هذه لتنظيم قانون بمشروع االيطالي النواب لمجلس االيطالية الحكومة

 هذا ويعتبر م ١٨٨٢ يوليو ٥ المشروف هذه االيطالي البرلمان وقرر"  عصب

 ايطاليا تكد ولم البحار عبر االستعمارية االيطالية االمبراطوية قيام تاريخ هو التاريخ

 حيث والجنوب الشمال في سلطتها بكمال استرعت حتى عصب في اقدامها تثبت ان

 انه الى المنياء هذه اهمية ترجع حيث المهم مصوع ميناء الى االيطاليين انظار اتجهت

 الميناء هذا وكان الحبشة في الشمالية االقاليم لكل االحمر البحر ع طبيعي مخرج يعتبر

 الرحالة احد بمقتل ايطاليا تذرعت وقد العثمانية للدولة تابعين سواكن ميناء وايضا

 الى السويس قناة عبر الحربية سفنها سيرت حيث افرد ايدي ع مصوع في االيطاليين

 مصوع

 وفي لاليطاليين مشجع االنجليزية الحكومة موقف وكان

 القوات واحتلت مصوع ميناء الى ايطاليتين سفينتين وصلت م ١٨٨٥ فبراير ٥

"  م ١٨٩٠ عام وفي" االيطالي،، العلم عليها ورفعت المهمة المراكز االيطالية

 في االحمر البحر ساحل في االيطالية الممتلكات بتوحيد مرسوم ايطاليا اصدرت

 المستعمره هذه تكوين من االيطاليون استطاع وهكذا اريتيريا باسم واحده مستعمره

 . لهم وتشجيعها بريطنانيا بتاييد

  

 االيطالي االستعماري الصليبي الغزو من المسلمين موقف

 قبيلة من وهو ١٨٦٢ ولد الذي االيطاليين ضد المختار عمر المجاهد كفاح في فيتمثل

 المختار عمر جهاد بدا م١٩١١ ليبيا في اقدامهم بتوطيد االيطاليوون بدا ان ومنذ المنفه

 القبائل ع وفرض المقاومة حركة المختار عمر نظم حيث هنالك االيطالي الوجود ضد

 المال من وقدر المقاتلين من عدد

 االمدادات باب قفل ع االنجليز مع باالتفاق االيطاليون حرص وقد الجهاد حركة لدعم

 الشائكة االسالك عملوا حيث خاصة مصر من للمجاهدين تاتي كانت التي والنجدات

 مفاوضات وجرت الحدود هذه لمراقبة حصون واقيمت مصرو ليبيا بين الحدود بطول

 م ١٩٢٩ الى ١٩٢٣ من الفترة شهدت وقد االيطاليين وبين المصرية الوزارة بين

 العنف وسائل وستخدموا لحكمهم نهائيا ليبيا الخضاع االيطاليين من مستميته محاوالت



 اعالن ع وحملهم ارهابهم بقصد الجو من االهالي بضرب طائراتهم قامت حيث

 رصد من االيطالية الطائرات تمكنت وقد اليطاليا خضوعهم

 شنقه وتم اعدامه في يترددو ولم اسره من تمكنت حيث المختار عمرر المجاهد موقع

 شنقه وقت عاما ٨٠ من اكثر عمره كان

 

 االيطالي الصليبي الغزو

 عالقة لكن االيطالية الوحده لتاخر ذلك ويرجع متاخر االستعمار ميدان ايطاليا نزلت

 في توحدت قد ايطاليا وكانت الرومانية لالمبراطورية ذلك ترجع الفريقيا ايطاليا

 م ١٨٧١ عام بعد اال االيطالية المملكة لهذه وروما البندقية تنضم ولم م ١٨٦١ فبراير

 فرنسا احتلت ان بعد تونس الى وحدتهم تحقيق بعد االيطاليين انظار اتجهت وقد

 م ١٨٣٠ الجزائر

 في بالتوسع وذلك لتونس فرنسا احتالل نتيجة مافاتهم يعوضوا ان االيطاليون اراد وقد

 الى الوقت ذلك في االيطاليون اتجه لماذا  سوال افريقيا وشرق االحمر البحر منطقة

 في السبب ولعل افرقيا شمال في الباقية الدول ع لالنقضاض يسرعوا ولم افريقيا شرق

 الفرنسسين احتالل بعد ليبيا في حاسمه خطوه اتخاذ من ايطاليا فيه اجلت التي ذلك

 مما لحمايتها ليبيا الى جندي االلف ١٠ بارسال العثمانية الدول اسراع هو لتونس

 االيطاليين اضطر

 مصر ظروف ان الى باالضافة وهذا ليبيا الحتالل يحن لم الوقت ان يقررو الن

 لشرق االتجاهه ع االيطاليين شجعت االحمر البحر سواحل وع بالسودان وامالكها

 قبل من التشجيع وجدوا انهم خاصه هنالك االستعماريه اطماعهم لتحقيق افريقيا

 ذلك في انجلترا

 المنصرين الى افريقيا شرق في اليطالي النفوذ نواة وترجع

 وعاش م١٨٣٨ الحبشه الى ذهب قد كان الذي" سابيتو القس"  المنصرين اشهر ومن

 سنوات عدت القبائل بين هنالك

 ان يجب ان وهو فكرة ذهنة في اختمرت قد كانت م١٨٦٩ في ايطاليا الى عاد وحينما

 انه خاصه هناك لنشاطها ركيزه منه تتخذ االحمر البحر ع ميناء اليطاليا يكون

 ١٨٦٩السويس قناة افتتاح بسبب مالحية اهمية البحر لهذا اصبحت

 للمالحه رمونتينو الشركة مدير رمنيتينو السنيور من ترحيبا سابيتو اراء لقيت وقد

 للشركة مالحي خط انشاء مسالة يبحث رومنتينو هذا وكان

 للبحر بالتوجه سابيتو القس فكلف السويس قناة طريقة عن الهند وموانى البندقية بين

 يقوم وان االيطالية للشركة تجارية محطة لتاسيس صالحة بقعه عن للبحث االحمر

 الى سابيتو القس ذهب الرغبه لهذه وتحقيق عليها اختياره يقع التي االرض هذه بشراء

 القبائل شيوخ بعض من يشتري ان واستطاع االحمر البحر ساحل ع الواقعه المناطق

 االيطالي العلم عليها ورفع عصب خليج في واسعة منطقة ع رومنتينو شركة باسم

 محافظ علم وحينما المصري للنفوذ خاضه االفريقية االحمر البحر سواحل كل وكانت

 بارسال بادر القبائل مشائخ بين االتفاقيات هذه بخبر المصري االحمر البحر سواحل

 ان احتجاجه في واوضح قانونية الغير التصرفات هذه على سابيتو القس الى احتجاج



 هذه بيع في التصرف القبائل حق من وليس المصرية للحكومة ملك الساحل كل

 الشان هذا في العثمانية والدولة مصر بين طويلة محادثات وجرت المناطق

 ع يدها وضع في باحقيتها ادعائها ايطاليا جددت وقد االيطالية الحكومة وتدخلت

 االيطالية الحكومة اشترت عندما ١٨٨٢ يوليو حتى فعلي اجراء تتخذ لم لكنها عصب

 االفريقي الساحل في منها تتوسع ان ممكن ركيزه ايطاليا اصبحت هكذا عصب ميناء

 المصرية المسالة في لها حليف منها لتتخذ االمر اول في ايطاليا بريطانيا ايدت وقد

 ايطاليا تشجعت وقد الجهات تلك في الفرنسية االطماع وجه في الوقوف الى باالضافة

 تقدمت وقد عصب باحتاللها الخاصه الوثائق بنشر واسرعت لها بريطانيا بتاييد

 المستعمره هذه لتنظيم قانون بمشروع االيطالي النواب لمجلس االيطالية الحكومة

 هذا ويعتبر م ١٨٨٢ يوليو ٥ المشروف هذه االيطالي البرلمان وقرر"  عصب

 ايطاليا تكد ولم البحار عبر االستعمارية االيطالية االمبراطوية قيام تاريخ هو التاريخ

 حيث والجنوب الشمال في سلطتها بكمال استرعت حتى عصب في اقدامها تثبت ان

 انه الى المنياء هذه اهمية ترجع حيث المهم مصوع ميناء الى االيطاليين انظار اتجهت

 الميناء هذا وكان الحبشة في الشمالية االقاليم لكل االحمر البحر ع طبيعي مخرج يعتبر

 الرحالة احد بمقتل ايطاليا تذرعت وقد العثمانية للدولة تابعين سواكن ميناء وايضا

 الى السويس قناة عبر الحربية سفنها سيرت حيث افرد ايدي ع مصوع في االيطاليين

 مصوع

 وفي لاليطاليين مشجع االنجليزية الحكومة موقف وكان

 القوات واحتلت مصوع ميناء الى ايطاليتين سفينتين وصلت م ١٨٨٥ فبراير ٥

"  م ١٨٩٠ عام وفي" االيطالي،، العلم عليها ورفعت المهمة المراكز االيطالية

 في االحمر البحر ساحل في االيطالية الممتلكات بتوحيد مرسوم ايطاليا اصدرت

 المستعمره هذه تكوين من االيطاليون استطاع وهكذا اريتيريا باسم واحده مستعمره

 . لهم وتشجيعها بريطنانيا بتاييد

  

 االيطالي االستعماري الصليبي الغزو من المسلمين موقف

 قبيلة من وهو ١٨٦٢ ولد الذي االيطاليين ضد المختار عمر المجاهد كفاح في فيتمثل

 المختار عمر جهاد بدا م١٩١١ ليبيا في اقدامهم بتوطيد االيطاليوون بدا ان ومنذ المنفه

 القبائل ع وفرض المقاومة حركة المختار عمر نظم حيث هنالك االيطالي الوجود ضد

 المال من وقدر المقاتلين من عدد

 االمدادات باب قفل ع االنجليز مع باالتفاق االيطاليون حرص وقد الجهاد حركة لدعم

 الشائكة االسالك عملوا حيث خاصة مصر من للمجاهدين تاتي كانت التي والنجدات

 و ليبيا بين الحدود بطول

 

 المصرية الوزارة بين مفاوضات وجرت الحدود هذه لمراقبة حصون واقيمت مصر

 من مستميته محاوالت م ١٩٢٩ الى ١٩٢٣ من الفترة شهدت وقد االيطاليين وبين

 طائراتهم قامت حيث العنف وسائل وستخدموا لحكمهم نهائيا ليبيا الخضاع االيطاليين



 وقد اليطاليا خضوعهم اعالن ع وحملهم ارهابهم بقصد الجو من االهالي بضرب

 رصد من االيطالية الطائرات تمكنت

 شنقه وتم اعدامه في يترددو ولم اسره من تمكنت حيث المختار عمرر المجاهد موقع

 شنقه وقت عاما ٨٠ من اكثر عمره كان

 

 

 

 

 

  األولى المحاضرة

 األمريكية القارة واكتشاف.. ودوافعها أسبابها.. الجغرافية الكشوف حركة

 نشوء معرفة دون االمريكية القارة اكتشاف الى أدت التي والدوافع االسباب فهم يمكن ال       

 استمرت والتي عشر الخامس القرن من الثاني النصف في بدأت التي الجغرافية الكشوف حركة

 . وواسعة جديدة أراضي اكتشاف من القديم العالم انسان مكن مما طويلة لمدة

   .الجغرافية الكشوف حركة ظهور الى أدت التي واالسباب العوامل: أوالً 

 :وهي الحركة ظهور الى أدت عديدة عوامل تظافرت لقد 

 مما القارة دول بين االقتصادية العالقات في زيادة أوروبا شهدت: االقتصادية الحياة تطور.1

 التجاري التبادل وسيلتا بعدهما والفضة الذهب السيّما الثمينة المعادن على الطلب من زاد
 القديم العالم في والفضة الذهب موارد محدودية وبسبب الوقت، ذلك في والمقبولتان المعروفتان

 أمراا  المعادن لهذه جديدة مصادر عن البحث أصبح الدولية، التجارة بحاجات تفي تعد لم والتي

ا  ا  ملحا  .وضروريا

 على قدرة وأكثر وأسرع أكبر سفن ببناء الدول من العديد بدأت فقد :السفن صناعة تطور.2

 النقل صناعة في العاملين أمام فتح مما الطويل، السفر تحمل وعلى والعواصف االنواء مواجهة
ا   عن أكبر ولمسافات طويلة ولمدد واالبتعاد البحار في كثيراا  بالتوغل لهم وسمح جديدة آفاقا

 .والمعروفة المسكونة والمناطق الشواطئ

 Imago Mundi كتاب ظهر أن بعد والسيّما االرض كروية حول جديدة أفكار انتشار.3

 بحراا  بأن االعتقاد الى يميلون الناس أخذ إذ م1485 عام في بلجيكا في D.Ailly الفرنسي لمؤلفه

ا  هذا كان وإذا وآسيا، وأفريقيا أوروبا شواطئ بين يصل واحداا   من يمنع ما هناك فليس صحيحا
ا، متجهين أوروبا شواطئ من آسيا شواطئ الى بحراا  الوصول  كانت بذاتها الفكرة وهذه غربا

 .المغامرات من لكثير انطالق نقطة



 الشرق مع أوروبا تجارة كانت االزمان أقدم منذ: األوسط الشرق على العثمانيين سيطرة.4

 والبهارات االفاوية السيّما الهند فبضائع االوسط، الشرق بلدان عبر تتم الهند مع والسيّما
 الوفير الربح مصادر من أساسي ومصدر المطلوبة الرفاه أسباب من أوربا في تعد المعتبرة
 كان سوريا ومن السورية فالمرافئ العربي الخليج طريق عن أوروبا الى تصل كانت للتجار،

ا  بذلك محققين بحراا  أوروبا الى نقلها يتولون والبندقية جنوى تجار  ظهور ومع. كبيرة أرباحا

 الشرق مع أوروبا تجارة امام العراقيل تضع أخذت المتزايد قوتها ونمو العثمانية االمبراطورية
ا  عليها قضت حتى االقصى  الكمركية الضرائب عن فضالا  عشر، الخامس القرن أواخر في تقريبا

 عن يتساءلون أوروبا في الناس بدأ ذلك ومنذ مصر مماليك يفرضها كان التي المتصاعدة
 على المتزايدة العثمانيين سيطرة من للتخلص مباشرة معها واالتجار الهند الى الوصول امكانية

 .تجارتهم

 في والسيّما الكثيرين لدى ملحة رغبة هناك كانت: المسيحية الديانة نشر في الرغبة.5

 يفترضونها كانوا التي البلدان تلك في المسيحي الدين نشر على العمل في المتدينة االوساط

 .وثنية

 ً  اإليبيرية الجزيرة شبه في االكتشاف محاوالت أولى بدأت :البحرية الطرق اكتشاف: ثانيا

 المحيط على الجغرافي والبرتغال إسبانيا لموقع نظراا  طبيعي أمر وهذا البرتغال والسيّما
 ورغبة استعداد عن فضالا  آنذاك البحرية المواصالت طرق أهم على وإلشرافهما االطلسي
 من الرغبة ذلك على يزاد مجهولة بلدان واكتشاف جديدة آفاق نحو االنطالق في البلدين شعبي

 في عنهما عرف لما نظراا  جديدة مناطق في المسيحي الدين بنشر والبرتغالي االسباني الشعبين

 جهود بفضل تمت قد الجغرافية االستكشافات جهود وكانت. بالمسيحية تمسك من الوقت ذلك

 :وكاآلتي المستكشفين من عدد

 الملك ابن هنري االمير الجغرافية بالكشوف اهتموا الذين الرجال أبرز من كان: المالح هنري.1

 قواد من كقائد حياته بدأ المالح، بهنري بعد فيما عرف والذي البرتغال، ملك األول جان

 بدأ الوقت ذلك ومنذ المغرب شاطئ على م1415 عام في سبته مدينة واحتل البرتغالي االسطول

 الجنوبي الجزء اقصى في قرية في البحرية للدراسات مدرسة وبنى. خاصة بصورة بأفريقيا يهتم

 . البلدان مختلف من العلماء يؤمها وأصبح أوروبا قارة من الغربي

 محاذاة على طويلة مسافة فقطعت م1418 عام في االولى حملته المالح هنري أرسل وقد     

 الشاطئ محاذاة على الجنوب الى الشمال من اتجهت أخرى حمالت تلتها ثم االفريقي الشاطئ
 اعداد البرتغاليون نقل ذلك وبفضل السنغال نهر مصب الى البرتغاليون وصل حتى االفريقي
 عام وفي أوروبا، في الرقيق اسواق أهم لشبونة اصبحت حتى بالدهم الى الزنوج من كبيرة

 االفريقي الشاطئ الحتكار المالح هنري وسعى االخضر، الرأس البرتغاليون اجتاز م1445

 في البابوية تأييد على للحصول اسبانيا مع عنيف صراع الى قاد مما البابا من رقيم على وحصل

 .واالستعمار الفتح اعمال

 م1482 عام م،ففي1460 عام في المالح هنري وفاة بعد البرتغالية المحاوالت استمرت     

 من دياز البحار تمكن سنوات بخمس وبعدها االستواء خط اجتياز من البرتغاليون البحارة تمكن

 "االنواء رأس" اسم للقارة الجنوبي الطرف على اطلق وقد Mossolbaai خليج الى الوصول

ا  المعروف  معاهدة أنهت م1494 عام وفي ،"الصالح الرجاء رأس" باسم حاليا



 بجعل واالستعمار الكشف أعمال حول والبرتغال اسبانيا بين النزاع  Tordesillasتوردسيال

ا  عقدة 374 بعد على المار الطول خط غربي الواقعة المناطق جميع  الرأس جزر من غربا

 وجهز. برتغالية نفوذ مناطق المذكور الخط شرقي الواقعة والمناطق اسبانيا حق من االخضر

 فاجتازت م1497 عام انطلقت ضخمة حملة االول عمانوئيل الملك من بأمر غاما دي فاسكو

ا  آنذاك كانت التي الشرقية افريقيا سواحل الى ووصلت الصالح الرجاء رأس  التجار على وقفا

. عليهما للحصول سعوا طالما الذين والعاج الذهب البرتغاليون وجد وهناك. العرب والبحارة

ا  اتجهوا وبعدها  وصل م1499 عام اب وفي الهند شواطئ الى م1498 عام وصلوا حتى شرقا

ا  الطويلة رحلته من عائداا  لشبونة الى غاما دي  أوروبا يصل جديد طريق اكتشاف للعالم معلنا
ا  االوربيين حلم وهو بحراا  بالهند  إمبراطوريتهم يؤسسون البرتغاليون بدأ الوقت ذلك ومنذ جميعا

 .الشرق في

 والتعرف جديدة بلدان اكتشاف في البرتغاليين من رغبة أقل االسبان يكن لم :أمريكا اكتشاف.2

 مصر ومماليك والبندقية جنوى تجار سيطرة من تحررهم الشرق مع للتجارة جديدة طرق على
 خط على أخرى جهة من المتوسط االبيض البحر في القوية بأساطيلها العثمانية والدولة جهة من

 شبه في المسلمين ضد حروبهم في انشغلوا االسبان لكن. الهند والسيّما الشرق مع التجارة

 بمقدور صار م1492 عام في وقشتالة غرناطة عرش على قضائهم وبعد االسبانية الجزيرة

 .واالستعمار التوسع بأمور االهتمام ايزابيل وزوجته فردناند

 جنوى من بحار هو كولومبوس كريستوف: االستكشافية وجهوده كولومبوس كريستوف. أ

 أمثال االستكشاف عصر رواد من الكثير أنجبت وبأنها البحرية بتقاليدها اشتهرت التي

 لعائلة ينتمي وأنه م1451 عام مواليد من وهو. وغيرهم وكابوت وفسبوتشي كولومبوس

ا  يعمل أبوه كان متواضعة  والفاقة، الفقر اوالده فعرف الدخل محدود وكان جنوى مدينة في حائكا
ا  عمل وقد ذلك، عكس يدعي كولومبوس كان وان  مرات المتوسط البحر جاب ثم كأبيه حائكا

 وكان فيها واستقر تجاري مركب متن على لشبونة قصد م1480و1470 وبين كتاجر عديدة

 سبقه قد كتب وكبائع خرائط كرسام يعمل كان الذي Bartholomeo برتولومي أخوه

 صناعة بشؤون والمهتمة البحر في العاملة االوساط الى تعرف اخيه طرق وعن. فيها لالستقرار

 الهند الى الوصول بإمكانية يقتنع اخذ م1480 عام ومنذ والفلكية، الجغرافية والدراسات السفن

ا  االبحار طريق عن  وقد. االرض بكروية تقول والتي وقتذاك المنتشرة باألفكار متأثراا  غربا

 يؤمنون ال كانوا الذين مستشاريه توصية على بناءا  فرفضه البرتغال ملك على مشروعه عرض

 وبعدها. أخرى جهة من الصالح الرجاء رأس طريق ولوجود جهة من االجانب بالمغامرين كثيراا 

 عام ايزابيل وزوجته الملك من المقربين من اثنين خالل من اسبانيا ملك على المشروع عرض

 المشروع برفض رأيها اللجنة هذه اعطت وقد لدراسته لجنة الى المشروع أحاال اللذان م1486

 نظراا  فرفضه انكلترا ملك على المشروع عرض قد اخوه كان الفترة هذه وفي. سنوات خمس بعد

 اسبانيا ملك على اخرى مرة المشروع لعرض محاولته جدد كولومبوس ولكن. الباهضة لتكاليفه

 حروب نهاية بعد الملك فوافق ايزابيل الملكة من المقربين الدين رجال احد توسط طريق عن

 نجح إذا: يلي بما كولومبوس شروط وتلخصت م1492 عام نيسان 30 في المسلمين مع االسبان

ا  فيعين مشروعه في  مع التجارة ستدره مما% 10 ويعطى المكتشفة المقاطعات في للملك نائبا

 من تتألف كانت التي البعثة غادرت م1492 آب من الثالث وفي. أرباح من المقاطعات هذه

 بعض توقفت حيث الكناري جزر الى متجهة كولومبوس قيادة تحت كانت والتي سفن ثالث



 ونزل الباهاما جزر احدى الى االسبان وصل م1492 االول تشرين 12 وفي. الوقت

. االسباني العرش باسم الجديدة االرض على استيالءه ليعلن اسبانيا علم يحمل بنفسه كولومبوس

 جزيرة الى االول تشرين 28 في فوصل اخرى جزيرة الى االبحار واصل الجزيرة فقر وبسبب

 .البحر في غرقت التي( ماريا سانتا) الكبيرة سفينته وفقد كوبا

 عام آذار 15 وفي الحالية هايتي جمهورية ارض على اسبانيوال مستعمرة اقام وهناك     

 كبار وامام البالط في ليعلن انطلق حيث من االسباني الشاطئ الى كولومبوس عاد م1493

 هذه وكان م1493 عام ايلول في الثانية برحلته كولومبوس وقام. الجديد اكتشافه المملكة رجال

 وجعل رجل 1500 عليها سفينة عشرة سبع من حملته فتألفت عدداا  واكثر تجهيزاا  احسن المرة

 الذين االسبان على قضوا قد السكان أن ليكتشف هايتي الى توجه ثم اوالا  االنتيل جزر وجهته

 .سابقتها من أفضل حظها يكن لم جديدة مستعمرة فأقام السابقة المرة في المستعمرة في ابقاهم

 م1504 الى 1502 عام من والثانية م1500 عام الى م1498 عام االولى برحلتين قام ثم      

 الوسطى امريكا عن يخرج لم بذلك وهو هوندوراس والى ترينيداد جزر الى خاللها وصل وقد

 البالط في باألفول نجمه بدأ الوقت ومع. آسيا شواطئ الى وصل أنه وفاته حتى يعتقد كان وأنه

 المتمردين وبين بينه خالف وحصل مستمر تزايد في كانوا ومزاحميه حساده وان السيّما الملكي
 على القبض تم ما وسرعان باألمر للتحقيق موفداا  الملك فأرسل أسسها التي المستعمرة في

 لكنه ذلك بعد سراحه أطلق الملك أن من الرغم وعلى اسبانيا، الى مقيداا  وارساله كولومبوس

 .العامة والشؤون البالط عن مبعداا  معزوالا  فقيراا  االخيرة سنواته قضى

 بأمريكا الجديد العالم وتسمية فسبوتشي اميركو. ب

 الرجل بدأه الذي العمل متابعة دون واالستعمار الفتح أعمال عن كولومبوس إبعاد يمنع لم       

 أبرز من وكان البحار في والثروة المجد عن الباحثين عدد وازداد المستكشفين رحالت فكثرت

 Amerigoفسبوتشي امريكو هو عريقة فلورنسية عائلة من ايطالي رجل هؤالء

Vespucci  الذين مديتشي آل بخدمة التحق ثم الدبلوماسي السلك في حياته أول في عمل 

 رجال مع التجاري اتصاله وبفضل. هناك التجارية مصالحهم على ليشرف اسبانيا الى انتدبوه

 له سمح مما الكثيرة المعلومات ويجمع الجديد بالعالم يهتم وبدأ سفنهم تموين يتولى كان إذ البحر

ا  دوراا  يؤدي أن بعد فيما  .المجال هذا في مهما

 وحتى كولومبوس سلفه دور من اقل الحقيقة في هو اميركا اكتشاف في دوره إنّ  والواقع      

ا  المكتشفة األرض أن المعتقد من كان األخير وفاة ا  اال ليست حديثا  إن االسيوي،اال البر من قسما
 من الفئة هذه من فسبوتشي وكان االعتقاد هذا صحة في الشكوك راودتهم معاصريه بعض

 على كثيراا  توغل وقد والبرتغال اسبانيا لحساب الجديدة االرض الى برحالت بعده فقام. الناس

 نهر مصب الى 1502و1501 عامي  بين وصل وربما االميركي الجنوبي الشاطئ محاذاة

ا  52 العرض خط بلغ وبعده االرجنتين في البالتا  الشواطئ طول على تشابه أي يجد ولم. جنوبا

 بفضل الهند عن المعلومات من الكثير االوربيين لدى كان إذ الهندية الشواطئ مع اكتشفها التي

 قارة أمام بأنه لالعتقاد دفعه ما وهذا. البالد تلك زاروا الذين الوسطى القرون رحالة كتبه ما

 االلزاسي العالم بعناية أوروبا في نشرت وقد القديم، بالعالم متصلة غير جديدة

Waldseemuller بناءا  الناس دفع ما وهذا نظريته فيها يثبت فسبوتشي من رسائل عدة 



 عام أي واحد بعام وفاته وبعد. الجديدة القارة على اميركا اسم إلطالق المذكور العالم القتراح

 وصل انه إذ فسبوتشي نظرية صحة على جديد بدليل Balboaاالسباني الرحالة أتى م1513

 بحر أمامها الجديدة االرض أن فاثبت االطلسي المحيط الى الجديدة االرض داخل اكتشافاته في

ا  اكتشافه فجاء بحر ووراءها  فيها اكتشف التي ماجالن رحلة جاءت ثم. سلفه لنظرية تصديقا

 رحلة في انطلق ثم الهادئ بالمحيط االطلسي المحيط يصل الجنوبي قسمها في القارة عبر ممراا 

 إذ هناك هو توفي وقد. الزمن من مدة بعثته توقفت حيث الفيلبين جزر الى فيها وصل طويلة

 البعثة عادت وقد االصليين البالد سكان مع دارت التي المعارك احدى في مسموم سهم أصابه

ا  للناس ثبت وهكذا.م1522 عام أيلول 6 في اسبانيا الى وسفنها رجالها من بقي بما  وألول عمليا

 .ماجالن رجال عودة في االرض كروية مرة

 بدأ ميسورة لعائلة ينتمي اسباني مفكر وهو Cortez كورتز المهمة هذه تولى: المكسيك فتح. ج

 الجامعة لترك دفعته فيه المغامرة روح أن إال سلمنغا جامعة في القانون دراسة في حياته
 ومائة وضابط جندي خمسمائة من الحملة وتألفت حاكمها بخدمة التحق حيث كوبا الى والهجرة

ا  14و بحار  عنيفة مقاومة بعد هناك نزل كوبا جزيرة لشبه الغربي للشاطئ وصوله وعند مدفعا

 وأعلن Vera Cruz       فيراكراز اسماها مدينة الشاطئ على وأسس االصليين السكان من

ا  البالد في يتوغل أخذ ثم. اسبانيا ملك باسم الشاطئ على نزوله منذ البالد على استيالءه  شيئا

ا   عام آب في االصليين سكانها مقاومة على القضاء بعد كلها المكسيك احتالل من تمكن حتى فشيئا

 تجمع اقوى تعد كانت التي األزتيك امبراطورية على قضى وبهذا دامية معارك عقب م1521

 بالد م1525-1524 عام بعد كورتيز احتل وبعدها. االصليين اميركا سكان بين سياسي

 حتى توسعهم في وتوغلوا غواتيماال بالد عن فضالا  اسبانيا امالك الى وضمها الهندوراس

 .كاليفورنيا الى وصلوا

 البيرو بالد غزو بعملية اسبانيا غرب جنوب سكان من وهو Pizarroبيزارو قام: البيرو فتح. د

 البالد سكان  Incaاالنكا امبراطورية على والقضاء األول شارل الملك لحساب وبوليفيا

 كثرتهم على االصليين السكان بين الذعر اشاعة من تمكنوا رجالا  180 حملته ورافق االصليين

 عاصمة لتكون ليما مدينة الشاطئ على واسس النارية واالسلحة الخيول استخدامهم بسبب

 غزو يتولى كان Almagroهو آخر اسباني بقائد اصطدام في قتل ما سرعان لكنه لممتلكاته

 .الشيلي بالد

 الجديد العالم اكتشاف في ودوره كابوت جون. هـ

 الكتشاف االسبانية االستكشافات أمام األيدي مكتوفة األخرى االوربية الدول تقف لم      

 منذ بريطانيا في يقيم التجارة من اغتنى جنوي بحار وهو  Cabotكابوت وكان جديدة، أراضي

 حملة تمويل السابع هنري بريطانيا ملك على عرض كولومبوس اكتشاف وبعد م1490 عام

ا  فكرته القت وقد الغرب، نحو تتجه بحرية  غريبة تكن لم الفكرة إن إذ بريطانيا في كبيراا  حماسا
ا  هناك بأن قديم اعتقاد يسود كان بريطانيا ففي الناس أذهان عن  عن فضالا  المحيط وراء أرضا
 عليه عرضها حين كولومبوس رحلة تمويل لرفضه الندم أشد ندم قد كان نفسه الملك أن ذلك

 .االسبان يتبناها أن قبل برتولومي شقيقه



 الشاطئ على(البرادور)و( نيوفوندالند) الى االولى رحلته في كابوت وصل حال، كل على      

 كابوت أن من الرغم وعلى(غرنيالند)جزيرة الى وصل أخرى رحلة وفي القارة لشمال الشرقي

ا  يجد لم إذ عاجلة مالية مكاسب يحقق لم  كبرى أهمية ذات كانت رحالته أن إال معها يتاجر شعوبا
 من شاسعة مساحات ملكية الدعاء القانوني السند وربما الحجة اعطتها إذ لبريطانيا بالنسبة
 للعالم بريطانيا من البشرية الهجرة من هائلة لحركة مستقراا  بعد فيما ستكون الجديدة االرض

 والية في جيمستون مدينة وهي هناك مستعمراتهم أولى االنكليز أسس م1607 عام وفي. الجديد

 .الحالية فرجينيا

 عشر السادس القرن مطلع منذ جهودهم فركزوا الفرنسيين االستكشاف حمى أصابت كما      

 منطقة في التوغل من كارتييه تمكن م1536 عام وفي القارة شمالي في لوران السان منطقة في

ا  تقوم حيث الى وصل حتى لوران السان  اسم البالد هذه اعطى الذي وهو منتلاير، مدينة حاليا

 محاولة أول إنّ  إال هناك فرنسي تجاري مركز أول م1540 العام في أسس الذي وهو كندا

 وقد. كوبيك مدينة شامبلين أسس حين م1608 عام وقعت واستعمارها كندا في لالستقرار جديدة

ا  جرفت  صغيرة جزيرة على الجديدة امستردام مدينة أسسوا الذين الهولنديين الحركة هذه أيضا
 لتجارة مركزاا  وجعلوها الهنود من اشتروها الحالية نيويورك مدينة في مانهاتن اليوم اسمها

 .إلمبراطورتيهم المستعمرة أراضي ضم الى م1664 عام في بادروا االنكليز أن اال الفراء

 عام في هؤالء وتمكن الغربية، الهند لجزر شركة السويديون أسس م1632 عام وفي     

 مصب عند لهم مستعمرة يؤسسوا أن من الهنود من واسعة أرض قطعة اشتروا أن بعد م1638

ا  بنو كما الجديدة السويد اسم عليها اطلقوا ديالوير نهر  اال كريستينا ملكهم ابنة باسم سموه حصنا
 وقد أصحابها انفسهم يعتبرون كانوا أراضي في السويديين نزول على اعترضوا الهولنديين أن

 محاولة على وقضوا الحصن الهولنديون احتل حين م1665 عام حتى استمر نزاع الى هذا أدى

 . الجديد العالم في االستقرار السويد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباردة الحرب



  

 والصراع بالتوتر الثانية العالمية الحرب نهاية بعد الدولية العالقات تميزت:  تمهيد

 ، والغرب الشرق ومعسكرين؛ كتلتين، إلى العالم انقسام عنهما نتج الشديدين،

 . ومدمرة ساخنة حرب إلى العالم تجر أن كادت خطيرة أحداث ووقعت

 : الباردة الحرب أسباب

 الشيوعية انتشار -2.  العقائدي والخالف التهم وتبادل األيديولوجي االختالف -1

 آسيا شرق وجنوب الشرقية أوروبا في

 صراع بروز -4.  الرأسمالية الغربية أوروبا في نشيطة شيوعية أحزاب ظهور -3

 الشعوب بين عالمي طبقي

 األمريكية المتحدة والواليات السوفيتي اإلتحاد بين القوة في تكافؤ - 5

 الثانية العالمية الحرب بعد إقليمية مكاسب على السوفيتي اإلتحاد حصول -6

 حكرا تعد فلم ، الذرية القنبلة السوفيتي اإلتحاد وامتالك ، التسلح نحو السباق -7

 USA على

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ومظاهرها الباردة الحرب وسائل

 إلى أمريكية واقتصادية عسكرية مساعدات:م1947 ترومان هاري مشروع -

 المنطقة في الشيوعي المد محاربة بغرض$ مليون400 بلغت وتركيا اليونان

 أمريكية مساعدات بمنح القاضي 05/06/1947 في مارشال جورج مشروع -

 أجل من الثانية العالمية الحرب من المتضررة أوروبا دول إلى$ مليون13 قدرها

 . سنوات 10 مدى على والتعمير البناء إعادة

 سيطرة ذو وهو 1949 سنة األطلسي حلف منها العسكرية األحالف بروز -

 نشر إلى ويهدف سوفيتية سيطرة ذو وهو 1955 سنة وارسو وحلف ، أمريكية

 . الشرقية بأوروبا البلشفية

 جدانوف ويقضي ، ترومان مشروع على ردا 1947 سنة جدانوف مشروع -

 . والديموقراطية للسلم الكومنفورم عبر أوروبا في الشيوعية بتدعيم



 بالعالم الشيوعية لتدعيم ستالين بقيادة 1947 أكتوبر في الكومنفورم مكتب إنشاء -

 الرأسمالية ضد للعمل تعزيزا ، المعتدلة الشيوعية وتصفية أحزابها وتنسيق

 مارشال لمشروع فعل رد إلسقاطها،وجاء ومحاولة

 النووية األسلحة لتجارب اإلقليمية الحروب إثارة -

 . المغرضة والدعاية الدعاية -

 . واالغتياالت والجوسسة العسكرية االنقالبات -

 . العسكرية التكنولوجية في والشيوعي الرأسمالي بالنظامين الثالث العالم ارتباط -

 الدولية األزمات في متمثلة الباردة الحرب نتائج

 إن حيث ، والغرب الشرق بين خالف حدث قد وإزاءها:  1948 برلين أزمة -

 الغربية ألمانيا بين الطريق وقطع ألمانيا شرق على أشرف قد السوفيتي اإلتحاد

 وفي ، برلين لتمويل جويا جسرا الغرب فأقام ،1948 جوان في المحاصرة وبرلين

 عن السوفيتي اإلتحاد وأعلن االتحادية، ألمانيا دولة عن الغرب أعلن 1949 ماي

 . 1949 أكتوبر في الديموقراطية ألمانيا دولة

 : 1961أوت الثانية برلين أزمة

 للقسم الشيوعي المد من خوفا المقترح الغرب ورفض ، حرة برلين السوفيت اقترح

 السوفيت أقام ، جنيف في كينيدي ، خروتشوف قمة فشل وبعد ، لبرلين الغربي

 . الشرقية برلين حول أسوار

 ساعدها 1979 أكتوبر في الصينية الثورة نجاح بعد:  1949 الصين أزمة -

 الغرب وحاصرها الشرق

 الحكومة بين صراع حدث:  1954 إلى 1946 من( فيتنام) الصينية الهند أزمة -

 فانحازت 1946 سنة فرنسا وبين منه هوشي بزعامة فيتنام شمال بهانوي الثورية

 ، وساعدتها بها اعترفت التي 1950 سنة السوفيتي واإلتحاد الصين إلى الحكومة

,  لفرنسا الموالية باوداي بحكومة باالعتراف األمريكية المتحدة الواليات وردت

 باعترافها فيتنام واستقلت ، 1954 سنة" فو بيان ديان: "بـ فرنسا وانهزمت

 الشمالية كوريا بين صراع حدث:  1953و 1950 بين الكوريتين أزمة -

 . درجة 38 عرض خط بينهما ويفصل ، والجنوبية

 : أخرى نتائج -

 1948/1957 األوسط الشرق أزمة – 1953و 1950 بين كوريا حرب -

 1946 اليونانية األهلية الحرب - 1962 كوبا أزمة – 1979 أفغانستان حرب -

 1946 إيران حرب -

 الباردة الحرب مراحل



 حدود تأمين -2 غربا السوفيتي اإلتحاد توسع -1:  1949-1945 األولى المرحلة

 وألبانيا وبلغاريا رومانيا منها الشعبية الديموقراطيات بإنشائه السوفيتي اإلتحاد

 1948 سنة وتشيكوسلوفاكيا ، 1947 سنة والمجر

 1947 توف مولو مشروع - 5 1947 اليونانية األهلية الحرب -3

 1947 06/10 الكومنفورم مكتب - 6 1947 مارشال مشروع - 4

 : 1953 -1948 الثانية المرحلة

 دول ، فرنسا ، بريطانيا ضمت 1948 ببروكسيل الثقافي التعاون معاهدة توقيع -1

 لوكس البيني

 20/03/1948 في السوفيتي اإلتحاد من وحصارها برلين أزمة -2

 1949 األطلسي منها العالمية العسكرية األحالف -3

 01/10/1949 الشعبية الصينية الشيوعية الثورة -4

 األيديولوجي التباين بسبب 1953و 1950 بين جنوب شمال ، كوريا حرب -5

 1954 فرنسا هزيمة بعد الصينية الهند حرب -6

 السلمي التعايش محاوالت المرحلة هذه في رست:  1989-1953 الثالثة المرحلة

:  1956 سنة السوفيتي باإلتحاد اعتدال بعدها ليحدث 1956 سنة ستالين وفاة بعد

 حصار أجل من[ 08/09/1989 سياتو]  آسيا شرق جنوب حلف إنشاء - 1

 سنة ثم 1958 سنة برلين أزمة تجدد - 3 المجر أزمة -2.  شرقا السوفيتي اإلتحاد

 22/10/1962 في لكوبا األمريكية المتحدة الواليات حصار - 4.  م1960

 االعتداءات -6.  1968 سنة تشيكوسلوفاكيا في براغ أزمة -5 وعسكريا اقتصاديا

 196 سنة العرب على اإلسرائيلية

 

 . 1982 ثم 1973 ثم 7

 في والتعاون لألمن باريس بقمة رسميا الباردة الحرب نهاية إعالن -7

 السوفيتي اإلتحاد انهيار بعد 1990نوفمبر

 الباردة الحرب مظاهر

 وحلف 04/04/1949 في الناشئ األطلسي شمال منها العسكرية األحالف -1

 الحزب باسم تركيا إلى نقل الذي 1955 بغداد وحلف 1954 آسيا شرق جنوب

 وارسو وحلف منه، العراق خرجت وقد 1958سنة المركزي

 1947 سنة االقتصاديين توف ومولو مارشال مشروع -2 11/05/1955 في

 المغرضة والدعاية الدعاية -5 الجوسسة -4 المدمر التسلح -3

 العسكرية واالنقالبات والحروب األزمات -7 1947 الكومنفورم إنشاء -6

 الباردة الحرب نتائج



 والغرب الشرق بين القوى وتوازن والبكتيريولوجي النووي السالح امتالك -1

 أيديولوجيا المختلفين

 الضمني االتفاق تصعيد -5 السلمي التعايش فكرة بروز -2

 والتكنولوجية العلوم تطور -6 االنحياز عدم حركة ظهور -3

 1959 سنة الفضاء غزو -7 بأوروبا الشيوعية حصار فشل -4

 : المسلح االصطدام عن االبتعاد أسباب أهم

 الروسي االنشقاق – الشامل الدمار أسلحة المعسكرين وامتالك التقني التقدم -

 السلمي التعايش إلى الداعية االنحياز عدم حركة ظهور - الصيني

 

 

 الكبرى العربية الثورة

 

 الحجاز، في بدأت العثمانية، الخالفة ضد مسلحة ثورة الكبرى،هي العربية الثورة

 من التاسع يوم فجر قبل بندقيته،وذلك من واحدة طلقه حسين الشريف أطلق حينما

 صدى الطلقة تلك لدوي وكان.المكرمة مكة في 1916 يونيو 2 - هـ1334 شعبان

 الحجاز من إخراجهم بعد العثمانيين ضد الثورة وامتدت.والمدينة والطائف جدة في

 وذلك العراق؛ وفي فيها، العثمانية الخالفة وإسقاط العثمانية، سوريا وصلت حتى

 بالتجنيد تمثلت والتي األولى، العالمية الحرب خالل العثمانية للسياسة نتيجة

 القمعية ،والسياسة1915 مجاعة ثم ومن واألرزاق، األمالك ومصادرة اإلجباري،

 جانب إلى العثمانية، السورية للواليات العسكري السفاح،الحاكم باشا لجمال

 عشر، التاسع القرن أواسط منذ واألتراك العرب، ينب المعقدة العالقة تراكمات

 .1913 عام باريس مؤتمر وحتى

 األسباب

 القوميون استطاع حيث. الثورة اشتعال في األساسي الدور التتريك لسياسة كانت

 قام الذي اتاتورك كمال مصطفى بقيادة السلطة إلى الوصول( الطورانيون) االتراك

 الوضع وتردي. العرب على التركية اللغة وفرض العربية اللغة بمحاربة

 كانت. عشر التاسع القرن من الثاني النصف خالل العربية والنهضة االقتصادي،

 الجمعيات وقادة علي بن الحسين بين ما باالتفاق وضعت قد العربية الثورة مبادئ

 دولة وإنشاء العرب استقالل غايته شفهي اتفاق في والعراق سوريا في العربية

 حسين مراسالت خالل من العرب البريطانية الحكومة وعدت وقد واحدة، عربية

 إلى الحرب في اشتراكهم مقابل العرب باستقالل باالعتراف( 1915) مكماهون

 .األتراك ضد الحلفاء جانب

 األحداث سير



 عربية دولة بناء في والرغبة العربية القومية التطلعات في الحركة هذه بذور تكمن

 ومن الحضاري، االرتقاء إلى والتخلف االنحطاط عصر من العرب ،تنقل ناهضة

 انقالب بعد وخصوصا العرب ومعاداتهم االتراك قادة سياسة من موقفهم أخرى جهة

 الشريف في الجمعيات هذه وجدت وقد. العثمانية اإلمبراطورية على عربية جمعيات

 قد باإلنكليز حسين الشريف اتصاالت وكانت. أهدافها في لها حليفا وأوالده حسين

 كيتشنر، باللورد الحسين بن هللا عبد األمير اجتمع عندما الثورة قيام قبل بدات

 استمرار على اتفق حيث ،1914 شباط شهر خالل القاهرة، في السامي المفوض

 الشريف بين مراسالت شكل على المفاوضات تتابعت الطرفين، بين االتصاالت

 الرسالة. مكماهون هنري السير القاهرة في البريطاني المعتمد وبين حسين

 بروتوكول نصوص حسين الشريف بعثها التي األولى الرسالة تضمنت:األولى

 مطالبة إلى باإلضافة االتراك، ضد والعرب بريطانيا بين للتحالف كأساس دمشق،

 المتبادلة المراسالت خالل ومن. للمسلمين عربي بخليفة باالعتراف بريطانيا

 أبدت كما وتأييده، العربي باالستقالل باالعتراف بريطانيا تعهدت( 1916-1917)

 العرب، مع التزاماتها من والتهرب التملص على تساعدها التي التحفظات بعض

 هذه كل الحقيقة ففي. العربية المنطقة في ومطامعها مصالحها تحقيق بغية وذلك

 مخططات لبريطانيا كانت فقد العرب، على البريطاني للخداع تغطية كانت التعهدات

 عن االستعمارية الممتلكات إلى لضمها العربية األراضي القتسام فرنسا حليفتها مع

 تحت فلسطين أرض في يهودي قومي وطن إقامة وأيضا بيكو سايكس اتفاقية طريق

 بدولة باالعتراف فيه التزمت الذي نفسه الوقت في وذلك البريطانية، الحماية

 الشريف جذب حاولوا االتراك أن ومعروف. فلسطين تضم التي العربي االستقالل

 مع التعاون في واستمر وفرنسا، بريطانيا بين السرية االتفاقيات افتضاح بعد حسين

 ويزودونه المصرية، الخزينة من جيشه يمولون كانوا الذين والحلفاء بريطانيا

 .العرب لورانس مثل والخبراء بالسالح

 والعرب بريطانيا بين التحالف أسس تبلور المراسالت فيه كانت الذي الوقت وفي

ا  الوضع كان  السفاح باشا جمال صب حيث العربي، المشرق في ومتدهوراا  صعبا

ا وأعدم العرب، الضباط على غضبه جام( العثماني بالجيش ضابط)  بعد منهم كثيرا

 بالضغط المشرق في العربية الحركة قادة دفع مما السويس، قناة على حملته فشل

 يونيو-حزيران من العاشر في ذلك وتم الثورة إعالن في للتعجيل الشريف على

1916. 

 وسقطت التركية الحامية وانهزمت حزيران، 13 جدة في الحربية المعارك بدات

" الليث" ثغري العرب حرر تقريبا شهرين وبعد ،1916 عام في تموز 9 في مكة

 وفي الطائف، استسلمت 1916 أيلول 23 وفي األحمر، البحر على" المويلح"و

 ولكن الحسين احتج بغداد البريطانيون احتل وعندما العقبة، ميناء سقط 1917 تموز

-1916 عامي وبين. سياسيا مهم وغير مؤقت عسكري تدبير أنه علقت بريطانيا



 ممن وفلسطين سوريا من الوطنيين الضباط من عدد الشريفي للجيش انضم 1917

 الشريفي الجيش فوصل المشرق عرب من كثير وتطوع العثماني الجيش في كانوا

 وصور وصيدا وطلس وحماة وحلب بيروت حررت ذلك مقاتل،وبعد 000،70 إلى

 ورفع بيروت، في األولى العربية الحكومة تأليف تم األول تشرين وفي. وحمص

 .بيروت سرايا على العلم

 األردن، شرق في مناطق ومن الحجاز، من التركية القوات طرد من الثورة تمكنت

 اقترب. العربي المشرق في وسياسيا عسكريا البريطاني الحربي المجهود وساعدت

 بريطانيا أن إال والمشرق، الجزيرة في الموحدة العربية الدولة إقامة من العرب

 

 مناطق 3 إلى البالد فقسمت واإللحاق، واالحتالل التجزئة في مخططاتها تنفذ بدات

 العقبة من تمتد وشرقية البريطانية، اإلدارة تحت فلسطين وتشمل جنوبية: عسكرية

 من الساحلية المنطقة تضم وغربية فيصل، إدارة تحت شماال حلب حتى جنوبا

 ذلك واتبع. الفرنسية اإلدارة تحت شماال كليكيا إلى جنوبا صور من ولبنان؛ سوريا

 وشرق) فلسطين على البريطاني االنتداب وفرض الفرنسي العسكري بالغزو

 .ولبنان سورية على الفرنسي االنتداب االحتالل فرض والعراق،كما( األردن

 

 

 ثم آنذاك، وجده أبوه يقيم كان حيث م،1853 عام اسطنبول في الحسين الشريف ولد

 خبرة نال كما دراسته، تلقى حيث مكة، إلى معه فسافر للحجاز أميرا جده ُعيّن

 .القبائل شؤون في شبابه خالل واسعة

 وعبدهللا علي: بعد فيما والملوك األمراء هم علي بن الحسين" الملك" الشريف أبناء

 .زيد واألمير وفيصل

 حفيظة ذلك أثار وقد العثماني، والتدخل النفوذ ازداد للحجاز جديد أمير تعيين بعد

 إلى استدعاه السلطان أن النتيجة وكانت الوجهاء، من وعدد الحسين الشريف

 عشر ستة اسطنبول في الحسين أقام وقد معارضين، من تبقى من ونفى اسطنبول

 في عضوا عينه قد السلطان أن إال النفي من شكال كانت إقامته أن ورغم عاما،

 وقاد الوالة، نفوذ من فحد للحجاز، أميرا تعيينه تم حتى الدولة، شورى مجلس

 من العديد لتحقيق جاهداا  وسعى الدولة، سلطة لتعزيز المناطق مختلف إلى الحمالت

 .واالجتماعية اإلدارية اإلصالحات

 تم العثمانية، الدولة في الحكم مقاليد على والترقي االتحاد حزب استولى أن وبعد

 المطالب بتحقيق األزمة إلحتواء عديدة جهودا الحسين وبذل العرب، اضطهاد

 الذاتي االستقالل والحجاز والعراق سوريا بمنح فطالب االستقالل، في العربية

 الشريف فأعلن رفضت، العثمانية الدولة لكن السياسيين، المعتقلين عن والعفو

 ميادين في مهمة انتصارات العربية القوات وحققت العرب، ثورة علي بن الحسين



 ،"محاربة أمة" بالعرب االعتراف على الحلفاء أجبرت األولى، العالمية الحرب

 وغزا بعهودهم، يفوا لم الحلفاء ولكن بباريس، السالم مؤتمر في العرب واشترك

 .واحتلوها سوريا الفرنسيون

 دارت حيث العرب، مع للتفاهم بمحاولة بريطانيا قامت م1921 عام وفي

 الحسين ولكن صداقة، معاهدة لعقد الحسين والشريف بريطانيا بين مفاوضات

 فلسطين، على باالنتداب يعترف أن على أصرت بريطانيا ألن المعاهدة تلك رفض

 إلى ونفيه عليه التآمر فتم لليهود، القومي بالوطن االعتراف على ينطوي والذي

 .قبرص

 عمان إلى عاد حيث م،1930 عام نهاية حتى منفاه في علي بن الحسين عاش

 المسجد باحة في الثرى ووري م،1931 حزيران 3 في رغدان قصر في وتوفي

 . الشريف القدس في األقصى

 

 سوريآ على الفرنسي االنتدآب

 

 سوريا على الفرنسي االنتداب فرض ظروف

  

 التجارية المصالح تأكيد على 1920  عام في عقد الذي ريمو سان مؤتمر قام

 المؤتمر جاء الواقع في. القدم منذ كانت التي ولبنان سوريا في لفرنسا والسياسية

 فرنسا بين العربية البالد قسمت التي بيكو سايكس اتفاقية في عليه اتفق ما ليؤكد

 يقبل لم انه الطبيعي من كان لقد. لفرنسا سوريا فيها اعطيت والتي,  وبريطانيا

 هذا اكدوا قد كانوا. حريتهم من حرمتهم التي والمؤتمرات االتفاقيات بهذه العرب

 رأي اخذ هدفها كان التي  االميركية كراين كينغ لجنة من ممثلين مع اجتماعهم عند

 للجنة العرب اكد لقد. يريدونه الذين السياسي النظام شكل بخصوص سوريا سكان

 وخصوصا اجنبي نظام تحت العيش يريدون ال وانهم سوريا استقالل يريدون انهم

 االنتداب قبول هو الضرر اخف ان العرب بعض ورأى. الفرنسي  االنتداب

 الحسين بن فيصل االمير ظن, الظروف هذه في. البريطاني االنتداب او االميركي

 ولهذا حسين– مكماهون مراسالت في بريطانيا وعود بسبب له ستعطى سوريا بان

 . له مقرا دمشق واتخذ لسوريا ملكا نفسه يعتبر كان

 قامت لهذا ريمو سان مؤتمر في جاء ما وتنفيذ العرب رأي بتجاهل فرنسا قامت

 ضابطها فرنسا ارسلت. بالقوة الفرنسي االنتداب ليفرض لبنان الى جيشها بارسال

 في الفرنسي  الجيش بانزال ليقوم( 1867-1946) غورو هنري الجنرال الشهير

 البالد تسليم بضرورة سوريا في فيصل للملك اللهجة شديد انذار وتقديم بيروت

 دمشق نحو بالتقدم وقام السوري الرد وصول غورو الجنرال ينتظر لم. لفرنسا

 القائد بقيادة المقاومة قرار السوريين غالبية اتخذ,  االثناء هذه في. الخضاعها



 ميسلون في الفرنسية القوات مع السورية القوات تالقت. العظمة يوسف السوري

 على الفرنسيون انتصر.1920 عام في دمشق من بالقرب الجبال في منطقة وهي

 بالرغم وذلك الجيد العسكري وتدريبهم الحديثة اسلحتهم بفضل العظمة يوسف قوات

 شهيدا الموت العظمة يوسف فضل وقد العربية القوات اظهرتها التي الشجاعة من

 . البطولية المعركة هذه في

  

 الفرنسي االنتداب سياسة

  

. التجزئة سياسة او" تسد فرق" سياسة هي سوريا في الفرنسيون اتخذها سياسة اهم

 عليها ليسهل ودويالت مناطق عدة الى سوريا بتقسيم الفرنسية السلطة قامت فقد

 في للعلويين اخرى ودويلة الدروز جبل في للدروز دويلة  بتاسيس فقامت.  حكمها

 تحت االسكندرون اقليم بوضع وقامت لبنان في للمسيحيين ودويلة العلويين جبل

 االخرى المناطق في سوريا دويلة انشاء وتم. تركيا الى تسليمه تم ثم ومن ذاتي حكم

 بين والدينية الطائفية النعرات باثارة الفرنسية السلطات قامت. دمشق وعاصمتها

 الثورات اخماد اجل من والعنف القوة باستخدام قامت انها كما.  الواحد البلد سكان

 بنشر وقامت واالسالمي العربي والتراث العربية بالعادات االهتمام بعدم قامت كما.

 قامت كما.  المدارس كل في اجبارية لغة الفرنسية اللغة وجعل الفرنسية الثقافة

 من الكثير واجبرت.الفرنسي االقتصاد لصالح االقتصادية سوريا ثروات باستغالل

 . واهية بحجج الفرنسية للسلطة المالية الغرامات دفع على السوريين

  

 1936 عام حتى السورية الوطنية الحركة

  

 من العديد خالل من هذا يأتي.  بمقاومتها وقاموا الظالمة السياسة هذه العرب يقبل لم

 مظهر اهم. السياسة هذه حاربت التي السياسية واالجتماعات والثورات المظاهرات

 الثورة انطلقت الجبل هذا في.  الدروز جبل في كان,  والمقاومة الرفض لهذا

 الثورة هذه قامت. االطرش باشا سلطان بقيادة 1925 عام في الكبرى السورية

 العربية العادات مراعاة وعدم  والديني الطائفي والتفريق التجزئة سياسة بسبب

 السبب اما.السوري االقتصاد واستغالل السوريين بين الفرنسية الغربية الثقافة ونشر

 انطلقت. الفرنسي الحاكم قبل من الدروز وزعماء الوفود اهانة فكان للثورة المباشر

 في الفرنسية الحامية على القضاء الثوار استطاع حيث الدروز جبل في الثورة

. 1925 عام في والمزرعة الكفر معارك في الفرنسيين على وانتصروا المنطقة

 الفرنسية السلطة تستطع لم. اخرى ومدن وحماة دمشق لتشمل الثورة امتدت ثم ومن



 االحياء وقصف المدفعية استخدمت عندما 1927 عام في اال الثورة هذه اخماد

 . السكنية

 قيام عن باالعالن فرنسا قامت, السورية الوطنية الحركة ضغط تخفيف اجل من

 الوطنية الكتلة فازت. انتخابات واجراء 1928 عام في سوريا في جمهوري نظام

 وحدة سوريا بان اكد الذي للبالد دستور تأليف على العمل وتم هنانو ابراهيم بقيادة

 دمشق وعاصمتها االسالم دينها. برلماني ديمقراطي ونظامها واحدة عربية سياسية

 الفرنسي للحاكم اعطت فرنسا الن ورق على حبرا الدستور هذا بقي,  الواقع في..

 للسلطة الكاملة السيطرة تحت عمليا سوريا وبقيت ألبطاله واسعة صالحيات

 السوريين لخداع اال الدستور وهذا االنتخابات هذه يكن لم هنا من. الفرنسية

 . البالد في السياسية الثورات حدة من والتخفيف

  

 1936 لعام الفرنسية المعاهدة

  

 المعاهدة ابرام ظروف

  

 استغل. هنانو ابراهيم سوريا في الوطنية الحركة قائد توفي 1935 عام في

 فاجريت. الفرنسي الحكم ضد الوطنية المشاعر اثارة اجل من الحدث هذا الوطنيون

 ا هذه في.  العام االضراب اعالن وتم السياسية واالجتماعات المظاهرات

 

 

 فرنسا قامت,  المانيا مع وخاصة اوروبا في فرنسا مشاكل خلفية وعلى لظروف

 اتفاق الى الوصول اجل من االتاسي هاشم الجديد الوطنية الحركة قائد مع بالتفاوض

 .سياسي

  

 االتفاقية بنود اهم

  

 فرنسا اعتراف فيها جاء التي الفرنسية السورية االتفاقية توقيع تم 1936 عام في

 قواعد اقامة. البلدين بين والسياسي العسكري التحالف شريطة سوريا باستقالل

 المنظمة في كعضو قبولها في لسوريا فرنسا مساعدة. سوريا في لفرنسا عسكرية

 هذه عرض يتم بانه وتقرر. عاما عشرون االتفاقية مدة كانت".االمم عصبة" الدولية

 بالواقع. عليها المصادقة اجل من سنوات ثالث بعد الفرنسي البرلمان على االتفاقية

 الشعب غضب وتسكين المماطلة اال فرنسا غرض يكن ولم فرنسية خدعة هذه كانت

,  الدولتين بين والتحالف سوريا في الفرنسية القواعد وجود الى باالضافة. السوري



 امال بثت التي االتفاقية هذه على حتى 1939 عام في الفرنسي البرلمان يصادق لم

 من تنصلت فرنسا أن إال.  بها كانت التي التقييدات من بالرغم السوريين عند كبيرة

 الحاكم فرنسا وظلت السورية األرض على قواتها وبقيت بسرعة، المعاهدة بنود

 حكومة سيطرة تحت سوريا أصبحت الثانية، العالمية الحرب خالل. للبالد الفعلي

ا  السورية األراضي وشهدت لأللمان، الموالية الفرنسية فيشي  قوات بين صداما

 على الحلفاء بسيطرة انتهى البريطانية، والقوات الحرة فرنسا وقوات فيشي حكومة

 .الحرب تنتهي بعدما التام البالد باستقالل الوعود وتقديمهم ،1941 سنة سوريا

 السوريون؛ قاوم. مجدداا  وعودهم من الفرنسيون وتنصل 1945 سنة الحرب انتهت

 البرلمان مبنى قصفت إذ جديد، من بوحشية فرنسا ردت 1945 أيار 29 وفي

 العربي، والعالم سوريا في االحتجاجات من المزيد أثار مما دمشق، في السوري

 عن الفرنسية القوات بجالء طالب الذي الدولي األمن مجلس إلى األزمة وانتقلت

 القوات آخر انسحبت متزايدة، دولية ضغوط وتحت ،1946 نيسان 17 في. البالد

ا  عيداا  جديد، عهد بداية شكل الذي اليوم، ذلك وأعلن سوريا، من الفرنسية . ) وطنيا

 بقاء ضد األمريكية المتحدة الواليات وقوف وهي هنا مهمة نقطة إلى التنويه أريد

 كل وراثة في منها رغبة وذلك األوسط الشرق منطقة في وبريطانيا فرنسا من كل

 تكن ولم األوسط الشرق منطقة في والسيما غنائمهما في االمراطوريتين هاتين من

 ( سكانها عيون ألجل العربية البلدان تحرير اإلطالق على الغاية

 

 

 

 

 العراق على البريطاني االنتداب

  

 تحالف في العثمانية الدولة ودخول 1914 عام االولى العالمية الحرب اندالع بعد

 ، القيصرية وروسيا وفرنسا بريطانيا بزعامة الحلفاء دول ضد ألمانيا جانب إلى

 مما مستعمراتها مع لبريطانيا االستراتيجية المواصالت خطوط قطع إلى ذلك ادى

 البريطانية العامة والحياة للحرب الحيوي االمدادات شريان انقطاع إلى بالتالي ادى

 على عالوة قطعاتها وتمويل االولية وموادها مواردها في الكلي اعتمادها بسبب

 إلى ببريطانيا ادى الذي االمر ، البريطاني االقتصاد عماد تعد التي التجارة منافذ

 في ، االهداف من عدد بين من العراق احتالل منها الهدف سريعة خطة اعتماد

 على منصبا وحلفائها ألمانيا مع المواجهات في العسكرى الجهد كان الذي الوقت

 لحكومة التابعة البريطانية القطعات تمكن وبعد.  اوربا قلب في الرئيسية الجبهات

 العثمانية الهجمات بسبب بصعوبة العراق احتالل من البريطانية الشرقية الهند

 قلب في االلمانية الجبهات انهيار لوال ، بالجهادية سمي فيما المتطوعين مع المضادة

 والغربية روسيا مع الشرقية منها متعددة جبهات لفتح العثمانيين واضطرار اوربا



 الحليف انسحاب ثم ، واليمن والحجاز والعراق الشام في والعربية البلقان في

 االمم عصبة انتداب تحت وضع العراق احتالل اتمام وبعد.  الحرب من الروسي

 . 1918 عام وذلك البريطانية االدارة وتحت

  

 البريطاني االحتالل جراء العراقية االراضي مجمل على البريطاني النفوذ بسط بعد

 لتسهيل المدنية والمؤسسات الدوائر بعض تاسيس إلى بريطانيا عزمت للعراق

 .العراق على هيمنتها

 حيث للعراق انتدابها موضوع االمم عصبة ناقشت الحربية االعمال انتهاء بعد

 المتحدة المملكة مباشرة تديرة وان االمم عصبة قبل من منتدبا يكون ان قررت

 جيش من الميدانيين لقادتها اوكلت بريطانيا ان اال ، الشرقية الهند حكومة وليست

 للمملكة الظاهرية االدارة تحت المدنية االدارة بتشكيل البريطانية الهند حكومة

 .المتحدة

 تراسها العراق في البريطانية المدنية باالدارة سمي ما البريطانية القوات شكلت

 الذي ، ولسون ارنولد السير فتبعه 1918 عام ايار /مايو حتى كوكس بيرسي السير

 عسكرية مؤسسات محلها وانشاء العثمانية االدارية المؤسسات من العديد الغى

 عالية رتب من ضباطا راسها على ووضع المدنية الشؤون الدارة خصصت

 طويله ولفترة العراقيين تشبث الحقا يعزى ما وهذا. صارم اداري بشكل الدارتها

 .والجمهوري الملكي النظامين في المدنية المناصب العسكريين بمنح بشغفهم

 عاالدارة جلبت العراق جنوب على سيطرتها عند للحملة االولى المرحلة ففي

 مع الهنود من الصغيرة االعمال وارباب واالداريين الكتبة من كبيرا عددا المدنية

 منهم قسم جلب الذين الليفي جيش في للجنود الغفيرة االعداد إلى اضافة عوائلهم

 من التهنيد سياسة الهندية – البريطانية المؤقتة الحكومة مارست حيث. معه عوائلهم

 بغية ، 1925 عام العراقي الدستور صياغة لحين الهندي القانون فرض خالل

 العراق في حربها بريطانيا خسارة وبعد. البريطاني بالتاج وضمه العراق الحاق

 الهنود من االعداد تلك خلفها تاركة القوات تلك انسحبت العشرين ثورة اعقاب على

 .الزمن مر على العراقي المجتمع مع وذابت العراق في بقت التي

 بضراوة الشمال في واالكراد ، والجنوب الوسط في العرب العراقيون واجه

 من البريطانية لإلدارة االخرى وإجراءات التهنيد وسياسات البريطاني االحتالل

 الجمعيات قادتها منظمة سياسية اعمال واخرى مسلح وعصيان تمرد اعمال خالل

 التي والجيدة العثماني الحكم فترة في تاسست التي القديمة منها السرية والمنتديات

 في العهد جمعية عضو النعيمي الوهاب عبد فيذكر. البريطاني االحتالل مع تأسست

 جمعية رئيس الهاشمي ياسين بان 1922 – 1920 العراق تاسيس مراسالت كتابه

, البريطاني للتاج العراق بضم البريطانية المدنية االدارة نوايا حيال قلقا كان العهد

 السعدون المحسن وعبد العسكري وجعفر السعيد نوري من كل الرأي يشاطره وكان

 او السرية الجمعيات اعضاء من اما وجميعهم ، صدقي وبكر الكيالني عالي ورشيد



 حاربوا الذين العربي الجيش في والحقا العثماني الجيش في رتبا الضباط ارفع من

 في الحقا ستسهم التي السياسية النخب من يعدون االن وهم حسين الشريف مع

 . العراقية المملكة تاسيس

  

 الحس لديهم تاجج الذين العشائر شيوخ إلى اضافة السياسية القوى تلك عملت

 ثورة فتاججت البريطاني الحكم على واالنتفاض الجماعي التحرك بضرورة الوطني

 تعالت حيث سيادة ذات مملكة في العراق استقالل بضرورة طالبت التي العشرين

 لبث وما سوريا على ملكا كان الذي االول فيصل باالمير للمناداة االصوات

 احرار نادى. سوريا خارج من مقارعتهم على فعمل حكمه اسقطو ان الفرنسيون

 العرب ثورة صاحب حسين الشريف لذكرى اخالصا فيصل باالمير العراق

 وحدة لمشروع وتنفيذا سوريا على الملك كونه بفيصل هؤالء نادى حيث واستقاللهم

 .والشام العراق واليات

 العراق في البريطانية المدنية االدارة في البريطانية المستشارة بيل جيرترود دونت

 والتي وعشائرية وعسكرية سياسية قوى من الوطنية القوى اسكات من البد بانه ،

 من وذلك ، البريطانية للهيمنة والمناهض للتحرر التواق العراقي العام الراي تقود

 ا من شكل العراق اعطاء خالل

 

 

 ضرورية خطوة وهي. البريطانية باإلمبراطورية المرتبط الذاتي الحكم شكال

 والمتعاظمة المكبوتة القومية النزعة تطور دون للحؤول بيل المس راي وحسب

 إلى البريطانيون لجئ حيث العشرين ثورة بعد تم ما وهذا. والشاميين العراقيين لدى

 الغاء منها مطاليبهم بعض وتنفيذ معهم التشاور خالل من الثوار ارضاء سياسة

 مهمته تاسيسي مجلس انشاء على تشرف مؤقتة وزارة وانشاء المدنية االدارة

 . الهامة المؤسسات بعض بانشاء والشروع الدستور وصياغة للعراق ملكا انتخاب

  

 وضغطا البريطاني االنتداب انهاء على األول فيصل والملك العراقي الشعب أصر

 في عضواا  العراق وادخلت لألمر، بريطانيا فرضخت االستقالل، لتحقيق كثيراا 

 استقالل أبقت فأنها ذلك ومع ،1932 عام االنتداب نظام  وألغت األمم عصبة

ا  العراق استقالل كان لذلك ،1930 عام الطرفان وقعها بمعاهدة مقيداا  العراق  ناقصا

 .استقالل شبه أو

 عصبة العراق لدخول التالية السنة في مفاجئ نحو على األول فيصل الملك توفي

ا  مات أنه الناس واعتقد األمم، ا  وفاته فولدت اإلنكليز بيد مسموما  لكونه كبيراا  فراغا

ا   بعدائه عرف الذي غازي الملك ولده محله وحل الحديثة العراقية للدولة مؤسسا

 منع وعدم فلسطين إلى  اليهودية الهجرة تشجيعها بسبب ومهاجمتها لبريطانيا

 الملك جعل وقد. االستيطان على أياهم ومساعداتها العرب، تهجير من الصهاينة



 الوحدة إلى الداعية العربية القيادية العناصر لتجميع مركزاا  العراق من غازي

ا  العراق فأصبح الصهاينة، من فلسطين وانقاد العربية  العربية القومية لحركة منطلقا

 والفرنسي البريطاني االستعمار طغيان من الهاربون القوميون العرب إليه والتجأ

 .ولبنان وسوريا فلسطين في

 من الوطنية ووحدته العراق استقالل تحقيق إلى باالتجاه غازي الملك عهد تميز لقد

 1939 عام غامض سيارة حادثة في بمقتله انتهت آماله أن إال. العربية الوحدة أجل

 الثاني فيصل أبنه فخلفه الحادث، تدبير في اإلنكليز على تحوم الشكوك  ومازالت

 اصبح فقد لصغره العرش باعتالء له تسمح تكن  لم القانونية سنة وألن العرش على

ا  االله عبد خاله  .العراق عرش على وصيا

  

 جدآ مهمه مالحظة

  

 الحكم العراقي األحرار الضباط تنظيم أسقط 1958 عام من يوليو/تموز 14 في

 .جمهوري بنظام جديدا عهدا البالد وبدأت الثاني فيصل الملك وقتل الملكي

 

 

 

 

 

 لمصر البريطاني االنتداب

 

 المصرية القوات بين 1882 عام رحاها دارت الثانية المصرية اإلنجليزية الحرب

 .واأليرلندية البريطانية والقوات عرابي، أحمد بقيادة

  

 المعركة قبل العام الوضع

 بعدما خصوصا األجنبي االحتالل على تثور أن عرابي أحمد قوات قررت️▪عدل

 .المصري االقتصاد إسماعيل الخديوي عهد منذ تراكمت التي الديون أجهدت

  

 هدف عينهم نصب في وضعوا خاصة بصورة واإلنجليز عامة بصورة األوروبيون

 ثم السويس قناة على واالستيالء التوسعية سياستهم وضمان استثماراتهم تأمين

 أن إال 1882 عام صيف في إسطنبول في أوروبي مؤتمر أقيم. مصر في التحكم

 الحملة لمساندة جيوش إرسال ورفض بمقاطعته، قام الثاني الحميد عبد السلطان

 في الدخول بريطانيا قررت نهائي اتفاق إلى التوصل يتم لم وحينما مصر، على

 .اإلسكندرية من البحرية قطعها بسحب الفرنسية القوات وباشرت وحيدة، الحرب



  

 المعركة بداية

  

 – يوليو 11) بين الفترة في أيام ثالثة اإلسكندرية بقصف البريطاني األسطول بدأ

 [1.]بالكامل دمرت أن بعد المدينة البحرية قوات واقتحمت( يوليو 13

 الخديوي بتكفير فتوى األزهر شيوخ من واستصدر رفضه، عرابي أحمد أعلن

 التعبئة بوجوب وصّرح مصر، أرض الحتالل العدو ومساعدة للدولة وخيانتة توفيق

 .بريطانيا لمحاربة والتجنيد العامة

  

  

  

 الكبير التل معركة

 ikimedia.or️▪عدل

 العرابيين، مواجهات آخر وكانت الكبير التل معركة في 1882 عام سبتمبر 13 في

 الجيش هزيمة بعد اإلنجليز من أخرى مرة توفيق الخديوي سيطرة وعززت

 .المصري

  

 العرابين محاكمه

 هللا عبد عدا ما أيدوها الذين واألعيان والضباط العرابية الثورة زعماء عدالعتقل

 وأصدرت. إليه تصل أن الحكومة عيون تستطيع ولم األنظار عن اختفى الذى النديم

 :ب حكمها م 1882 ديسمبر في العسكرية المحكمة

 محمود حلمى، عبدالعال عصمت، طلبة عرابى، أحمد: وهم الثورة قادة إعدام️▪

 .فهمى على البارودى، سامى

 جزيرة إلى نفيهم تم حيت أمالكهم، ومصادرة المؤبد النفى إلى اإلعدام حكم عدل️▪

 .بالهند سيالن

  

  

  

  

  

 األجنبي التدخل ضد ثورات عدة عشر التاسع القرن ثمانينيات في مصر شهدت وقد

 عام عرابي ثورة فكانت الوطنية الحركة اشتدت حيث للبالد؛ الداخلية الشئوون في



 عام مصر على الحماية أعلنت والتي لمصر بريطانيا باحتالل انتهت التي 1882

 [3.]العثمانية للخالفة الرسمية تبعيتها وانتهت1914

 حلمي عباس وتنازل مصر، على حمايتها إنجلترا فرضت 1914 ديسمبر 18 ففي

 30000 مبلغ نظير العرش في حقوق أو دعاوي أي عن الثاني

 بضغوطه البريطانى االستعمار بأعباء مثقلة وهى العشرين القرن إلى مصر دخلت

 بقيادة االحتالل ضد الوطنية والحركة الشعبية المقاومة وتصاعدت ثرواتها، لنهب

 دور الوطنى للزعيم وكان باالستقالل المطالبة مع بقوة الوطنى الشعور ووظهر

 واالعتراف 1922 عام في مصر على البريطانية الحماية إلغاء تم ثم فيها، بارز

 28 تصريح صدر وقد[ 3· ]1923 عام مصري دستور أول وصدر باستقاللها

 دولة بمصر واالعتراف البريطانية الحماية إنهاء تضمن الذي: 1922 فبراير

 [4.]سيادة ذات مستقلة

  

  

 في البريطانية السياسة على الشعبية االحتجاجات من سلسلة كانت 1919 ثورة

 سعد يرأسه كان الذي المصري الوفد بقيادة األولى، العالمية الحرب عقب مصر

 المصري الشعب لتذمر كنتيجة المصريين، السياسين من كبيرة ومجموعة زغلول

 الدستور إلغاء إلى باإلضافة الدولة شؤون في وتغلغله اإلنجليزي االحتالل من

. االقتصاد على األجنبية المصالح وطغيان العرفية األحكام وإعالن الحماية وفرض

 بمظاهرات الطلبة بقيام ،1919 مارس 9 األحد يوم صباح في الثورة أحداث بدأت

 القوات تصدت. اإلقليمية والمدن واألسكندرية القاهرة أرجاء في واحتجاجات

 قتلى سقوط إلى أدى مما عليهم، الرصاص بإطالق للمتظاهرين البريطانية

 ونوفمبر، أكتوبر في وتجددت أغسطس شهر إلى الثورة أحداث استمرت. وجرحى

 الحقيقية نتائجها وبدأت ،1922 عام إلى واستمرت تنقطع لم السياسية وقائعها لكن

 .والبرلمان الدستور بإعالن 1923 عام تتبلور

 لمناقشة للسالم، باريس مؤتمر إلى السفر به المنوط المصري الوفد لتأليف كان

. الثورة اشتعال إلى أدت كمقدمة الكبير أثره الحلفاء، انتصار بعد المصرية القضية

 إلى ونفيهم الوفد لتشكيلهم زمالئه من وثالثة زغلول سعد بريطانيا اعتقلت فقد

 انطلقت. 1919 مارس في االحتجاجات بداية إلى أدى الذي األمر مالطا، جزيرة

 واألسكندرية القاهرة وكانت المصرية واألقاليم المدن من العديد في تظاهرات

 إلى البريطانية السلطات أدى الذي األمر ، اضطراباا المدن تلك أكثر من وطنطا

 الوفد وصل.  لباريس بالسفر لهم والسماح وزمالئه، زغلول سعد عن االفراج

 الُحلفاء، قررها التي الصلح شروط وأُعلنت إبريل، 18 في باريس إلى المصري

 .مصر على إنجلترا فرضتها التي للحماية مؤيدة

  



  

  

  

 : االتى على نص الذي(  فبراير 28 تصريح) 

 

 . سيادة ذات مصر وتكون مصر على البريطانية الحماية إنهاء•

 .1914نوفمبر 24 في أعلنت التي العرفية األحكام الغاء•

 : التحفظات بعض النجلترا يكون الطرفين بين االتفاقيات إبرام حين إلى•

 . مصر في البريطانية اإلمبراطورية مواصالت تأمين•

 قـــوى وطنى جيش الدفمة في الحق•

  

 قادة اتجه بالسالح مصر إمداد المتحدة والواليات الغربية الدول رفضت عندما◄

 والمعدات األسلحة على للحصول روسيا بزعامة الشرقى المعسكر إلى الثورة

 .الجيش لبناء الالزمة

 .التدريب وأساليب الجيش قادة فى خلل عن كشفت 1967 يونيه هزيمة ولكن◄

  

 :فى ذلك تحقق -:اجتماعية عدالة إقامة:خامس

  

 .الطبقات بين الفوارق الثورة إلغاء - 1

 .الزراعية والجمعيات الصحية الوحدات إقامة - 2

 .والمعاشات االجتماعية بالتأمينات االهتمام - 3

 التعليم مجانية مع والجامعات المدارس إنشاء فى التوسع - 4

 :سليم ديمقراطية حياة إقامة: سادسا

  

 رجال نظر وجهة من كان حيث الواحد، السياسى التنظيم إلى الثورة توجه كان - 1

 .سياسية أحزاب وجود ظل فى العدالة من نوع أى إقامة عدم الثورة

 االتحاد ثم القومى، االتحاد ثم التحرير، جبهة باسم يعرف البداية فى كان - 2

 .سنوات 6 االسم بهذا وظل االشتراكى

 .1968 مارس30 بيان صدر 1967 يونيه هزيمة وبعد - 3

 قيام ثم الثالث المنابر بوجود الحكم السادات تولى مع الديمقراطية تنمو وبدأت - 4

 .1977 فى األحزاب

 .مبارك عهد فى إال الديمقراطية تزدهر ولم - 5



  

 السياسى المجال فى الثـــــــــورة انجــــــازات

  

 نجيب محمد وتعيين الجمهورية وإعالن الملكية إلغاء تم1953 يونية18 فى ◄

 لمصر رئيس أول

 السياسية األحزاب وحل1923دستور إلغاء تم1953 يناير فى◄

 شهر 30 خالل مصر عن االنجليز جالء اتفاقية توقيع تم1954 أكتوبر 19 فى◄

 واصبح عاما74 دام احتالل بعد مصر عن االنجليز رحل1956 يونيه 18 فى◄

 للجالء عيدا اليوم هذا

 بإدارة مصرية شركة وأصبحت السويس قناة شركة تأميم تم1956 يولية26 فى◄

 مصرية

. 

  

 13 في مصر من بريطاني جندي أخر خروج إلى بها يشار التي الكلمة هي الجالء

ا  وذلك السويس بقناة البريطانية القاعدة من 1956 يونيو  الموقعة الجالء التفاقية طبقا

 بعد مصر من البريطاني االحتالل قوات خروج سجل. 1954 أكتوبر 19 في

 أيام، وسبعة أشهر وتسعة عاما 73 استمر استعمار

  

  

  

  

 للجمهورية الملكيه من مصر تحول

  

 والفساد البريطاني، االحتالل على القومي السخط بتزايد  فاروق الملك عهد تميز لقد

 هذه كل. المأساوية 1948 اإلسرائيلية العربية والحرب الكفاءة، وعدم الملكي،

 لثورة الطريق ومهدت نهائي بشكل فاروق موقف إضعاف إلى أدت العوامل

 [لمصدر بحاجة.]1952

 أصبح الذي فؤاد أحمد الرضيع ابنه لصالح العرش عن التنازل إلى فاروق اضطر

 تحت األحرار الضباط لحركة انتقلت البالد إدارة أن حين في الثاني، فؤاد الملك

 18 وفي عام، من أقل الرضيع الملك عهد واستمر. الناصر وعبد نجيب محمد قيادة

 أنهى مما جمهورية، مصر وأعلنوا الملكي النظام رسميا الثوار ألغى ،1953 يونيو

 .باشا علي محمد ساللة حكم من ونصفا قرنا

 



 . خارجية تدخالت أو اعتداءات أي ضد مصر عن اع

 . األقليات وحماية مصر  في األجنبية المصالح حماية في الحق•

 . السودان في التصرف في الحق•

 . السودان في التصرف في الحق•

 في تستمر فهي فعلى استقالل مصر  تعطى ال أنها نجد التحفظات هذه وبتحليل

 وحرمت ، مصر فى بريطاني جيش وجود بررت انها حيث العرفية األحكام فرض

 شئون في البريطانية التدخالت بررت وكذلك ، مصرى جيش تكوين من مصر

 . السودان عن مصر فصل تعنى انها الى باالضافة ، مصر

 

 دخول هو االيجابيات أهم فان ذلك رغم ولكن ، المصرى الشعب رفضه لذلك و

 مصدر هي أصبحت المصرية األمة ان وتعنى الليبرالية المرحلة في مصر

 الملك ان اال ،(   1923دستور)  الجديد الدستور لوضع لجنة تألفت فلقد ، السلطات

 أصبح حيث الشئون في للتدخل الدستور في الصالحيات بعض نفسه إلعطاء تدخل

 ، الشعب رغبة كانت مهما الوزارة إقالة أو شرط أو قيد دون البرلمان حل حقه من

 واغتيال الوطنية والجمعيات الثورات خالل من واضح الشعب تمرد بدأ هنا ومن

 وضح في ذلك يتم كان حيث األجنبية الجاليات ذعر أثار الذي األجانب الجنود

 .   النهار

 

  

  

  

 1952 يـــوليـــو 23 ثـــــورة -:

  

 :يوليو ثورة أهمية

 . والعالم العربية المنطقة فى التحررية الحركات على أثرت - 1

 .االنحياز عدم مثل اليوم حتى استمرت حركات تأسيس فى قادتها أسهم - 2

 . الحكم وسوء واالحتالل الفساد ضد ثورة كانت - 3

  

 :يوليو ثورة قيام عوامل

  

 .مصر شئون فى وتدخله البريطاني االحتالل استمرار - 1

 . سليمة ديمقراطية حياة وجود عدم - 2

 . فاروق الملك واستبداد الملكي النظام فساد - 3



 . الفاسدة األسلحة بسبب1948 فلسطين حرب في المصري الجيش هزيمة - 4

 .االقتصادية األحوال سوء - 5

 . الرأسمالية الطبقة واستبداد االجتماعية األحوال سوء - 6

  

 .مصر شئون فى وتدخله البريطانى االحتالل استمرار:  أوال

  

 عندما ذلك وظهر الحقيقى، االستقالل إلى 1936 معاهدة تؤدى لم حيث - 1

 فاروق الملك إلجبار عابدين قصر 1942 فبراير4 فى. االحتالل قوات حاصرت

 .البريطانية المصالح لخدمة الوزارة رئيس النحاس، مصطفى تعيين على

  

 . سليمة ديمقراطية حياة وجود عدم: ثانيا

  

 لالحتالل وخضوعه، الملكى النظام فساد بسبب الحكم على الصراع ازداد حيث◄

 .السياسية األحزاب وفساد

  

 .فاروق الملك واستبداد الملكى النظام فساد: ثالثا

  

 .بالحكم واالستبداد الملكى النظام فساد فى تمثل - 1

 وإقالة تعيين فى والرشاوى فاروق الملك نزوات بسبب مصر، سمعة انحدار - 2

 .الوزارات

  

 مثل المشروع، غير لإلثراء التصرف الملك حاشية إساءة: رابعا

 .صفقةاألسلحةالفاسدة

  

 ،1948 فلسطين حرب فى المصرى الجيش هزيمة: خامسا

  

 .الفاسدة األسلحة بسبب

 والخيانة، والمؤامرات الفاسدة األسلحة صفقة مأساة األحرار الضباط أدرك◄

 .الهزيمة فى سببا كانت والتى

 ميدان إن" مقولة مثل المصرى للجيش المعنوية الحالة على عبارتهم وتدل◄

 إال تتحرر لن فلسطين" ومقوله العزيز عبد أحمد للبطل مصر فى الحقيقى الجهاد

 .الناصر عبد لجمال" القاهرة بتحرير



  

 االقتصادية تدهوراألحوال: سادسا

  

 العالمية الحرب لمعارك ميدان مصر جعل إلى م 1936 معاهده توقيع أدى - 1

 .بريطانيا لخدمة البالد موارد واستنزاف الثانية،

 البالد وازدادت الشعب معاناة وزادت المصرى، االقتصاد الحرب أرهقت - 2

 .والمرض الفقر فى مظاهرة وبدت تخلفا،

  

 االجتماعية األحوال سوء: سابعا

  

 بين الصراع بسبب لإلصالح وثابتة واضحة سياسة وجود عدم بسبب - 1

 .األحزاب

 وأطلق وتستبد تملك، صغيرة فئة جعل الزراعية األرض توزيع وسوء اإلقطاع - 2

 .المائة فى النصف مجتمع المصرى المجتمع على

 .والجهل والمرض الفقر ظاهرة انتشار - 3

 1952 يوليو 23 صباح الثورة إعالن

 األحرار الضباط تنظيم◄

 فى األوضاع وفساد االحتالل استمرار بسبب األحرار، الضباط مجموعة ظهرت◄

 . مصر

 :األحرار الضباط

  

 القيام ضرورة رأوا الناصر عبد جمال تزعمهم الجيش ضباط من مجموعة هم◄

 . االستعمار من الوطن وتحرر الفساد، على تقضى بثورة

 أنور محمد أذاع وقد الثورة، إلعالن وخططوا تامة سرية فى الضباط عمل◄

 .فاروق الملك من الثورة مطالب نجيب محمد اللواء باسم للثورة بيان أول السادات

  

 .الثانى فؤاد أحمد البنه العرش عن فاروق الملك تنازل - 1

 .1952 يوليو 26 يوم مساء السادسة الساعة قبل البالد الملك مغادرة - 2

 وتخلى حكمه يكرهان والشعب الجيش إن إلدراكه ذلك على الملك وافق - 3

 .عنه اإلنجليز

  

 1952 يوليو 23 ثـــــــورة أهداف

  



 :وأعوانه االستعمار على القضاء: أوال

  

 وانجلترا، مصر بين1954 أكتوبر 19 فى الجالء اتفاقية خالل من ذلك تحقق◄

 الناصر عبد جمال ووقعها

 74 دام احتالل بعد مصر عن بريطانى جندى آخر رحل1956 يونيو18 وفى

 .عاما

  

 : اإلقطاع ثانياالقضاءعلى

  

 حدد الذى ،1952 سبتمبر 9 فى الزراعى لإلصالح قانون أول صدر عندما◄

 األرض األولى للمرة مصر فالحو امتلك وبموجبه فدان،200 بـ الزراعية الملكية

 . بها يعملون التى

  

 .الحكم على المال رأس وسيطرة االحتكار على القضاء: ثالثا

 1961 يوليه فى االشتراكية التأميم قوانين صدرت حيث◄

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 النهر ماوراء بالد فتح

 

 

  

 وهي خراسان عن جيحون نهر يفصلها التي البالد على النهر وراء ما بالد اسم المسلمون أطلق

 وتضم اإلسالمية، الوسطى آسيا باسم اآلن وتعرف. والشمال الشرق جهة من وراءه تقع التي

نَّ  ثم السوفيتي، لالتحاد خاضعة كانت إسالمية جمهوريات خمس . انهياره بعد فاستقلوا عليهم هللا م 

 .وقرغيزيا وتركمانستان وقازاخستان وطاجيسكتان أوزبكستان اآلن هي الجمهوريات وهذا

 النهر وراء ما بالد جغرافيا

 اآلن يقع- سرداريا" سيحون"ونهر جنوبا،" أموداريا" جيحون نهر بين النهر وراء ما بالد وتقع

 تركية، أصول من وثنيين أهلها وكان الهياطلة بالد -أحيانا- عليها ويطلق. شماال" كازاخستان في

 [.1] الميالدي السادس القرن منذ بها حلوا

 خصوبة على ساعد مما الكثيرة، وروافدهما وسيحون جيحون نهري لوجود المياه، بوفرة وتتميز

 .إليها السكان واجتذاب فيها، والعمارة الزراعة وكثرة المنطقة

 النهر وراء ما بالد أقسام

 [:2]هي مستقلة، ممالك أو أقاليم عدة إلى -اإلسالمي الفتح عند- النهر وراء ما بالد تقسيم ويمكن

 ".بلخ: "وعاصمته". جيحون" نهر ضفتي على ويقع ،"طخارستان" إقليم -1

 ".وسمرقند" بخارى: "مدنه أشهر ومن ،"الصغد" إقليم -2

 ".الجرجانية" مدينة: وعاصمته". جيحون" نهر دلتا على ويشمل". خوارزم" إقليم -3

" أشجرد: "مدنه ومن". هلبك" مدينة وعاصمته". جيحون" نهر أعالي في ،"الختل" إقليم -4

 ".الجيحونية" بالممالك تسمى األربعة الممالك هذه وكانت". الصغانيان"و

 ".خوقند" باسم اليوم وتعرف". سيحون" نهر على ،"فرغانة" إقليم -5

 كازاخستان عاصمة" "طشقند" باسم اليوم وتعرف أيضا، سيحون نهر على ،"الشاش إقليم" -6

 ".اآلن

 ".إسبيجاب"و" إيالق"و" خجندة: "األخيرين اإلقليمين هذين مدة ومن

 النهر وراء ما بالد في الترك قبائل

 الواقعة النهر وراء ما بالد- البالد هذه في المسلمون واجههم الذين الترك أن بالذكر الجدير ومن

" الهياطلة" جنس هو قابلوه جنس أول وكان أجناسا، كانوا -المغول وبالد إيران بالد بين

"Heptalirtes"، كبيرين قسمين وكانوا: 

 وهذا ،"الزونبيل" بـ ملكهم ويلقب ،"الهياطلة" باسم الغالب في تسمى التي وهي الشمال، قبائل -1

 .خطأ" الرتبيل" أحيانا يقرأ اللقب

 وأعطوه ،"زابلستان" إقليم، في استقروا وقد بالزابليين، تسمى التي وهي الجنوب، قبائل -2

 .اسمهم

 هذه في معه صراع في المسلمون دخل الذي الوحيد التركي الجنس هم" الهياطلة" يكن ولم

 غير في ويسمون ،"البختيون" الترك هناك كان بل اإلسالمية، للدولة بنائهم مراحل من المرحلة

 صراع في المسلمون دخل وعندما. سكنوه الذي" باكتريا" إقليم إلى نسبة" البكتريين" باسم العربية



 إلى ينتمي الفريقين وكال الهياطلة، فيه قاتلوا الذي الوقت نفس في" البختيين" قاتلوا الترك مع

 [.3" ]الغزية" األتراك

 النهر وراء ما لبالد اإلسالمي الفتح

-23" عنه هللا رضي عفان بن عثمان خالفة منذ مرات عدة البالد هذه المسلمون طرق وقد

 هللا عبيد: منهم" هـ86" سنة إلى المسلمين القادة من عدد -أمية بني خالفة في- وغزاها ،"هـ35

 تسفر ولم والمفضل، يزيد: وولديه صفرة، أبي بن والمهلب عفان، بن عثمان بن وسعيد زياد، بن

 بن معاوية موت أعقبت التي واالنقسامات الخالفات انعكست وقد فتح عن القادة هؤالء حمالت

 المنقطة، هذه في الفتوح على" هـ72" سنة إلى" هـ60 سنة" من عنه هللا رضي سفيان أبي

 فكانوا الخالف، بهذا المسلمين انشغال الترك اغتنم حيث دفاعي، موقف في المسلمون وأصبح

 بعض في وبلغوا الثورة، على البالد من الصلح أهل ويحرضون اإلسالم، ديار على يغيرون

 كانوا التي المناطق من كثيرا المسلمون وفقد خراسان، في" نيسابور" قرب إلى هجومهم

 [.4] عليها يسيطرون

 الفتح يولي بدأ حتى مناوئيه على القضاء من" هـ86-65" مروان بن الملك عبد تمكن أن فما

 وكان الشرقية، الجبهة على النجاح مفتاح هم العراق إقليم على والدته وكان الواجب، االهتمام

 بسبب كبير فضل ذا" هـ75 سنة" والمشرق العراق على ولي الذي الثقفي يوسف بن الحجاج

 خروج من مكَّن -ظاهريا ولو- العراق في االستقرار من كبير قدر تحقيق في وصرامته شدته

 [.5" ]الشرقية األقاليم نحو العسكرية الحمالت

 صفرة أبي بن المهلب: وهم المشهورين، الحجاج قادة من ثالثة الفتوح هذه بعبء اضطلع وقد

 .الثقفي القاسم بن ومحمد الباهلي، مسلم بن وقتيبة األزدي،

 صفرة أبي بن المهلب

 فيما واسعة بفتوح وقام ،"هـ78" سنة خراسان على الحجاج واله فقد صفرة أبي بن المهلب أما

 حملة منها ووجه ،"الصغد" مملكة في" كش" مدينة ففتح كثيرة، مغازي وغزى النهر، وراء

 بإقليم" نيزك" قلعة يزيد فتح كما. الجزية دفع إلى واضطره" الختل" ملك إلى" يزيد" ابنه بقيادة

 عامين مدة في وأبناؤه المهلب واستطاع ،"خوارزم" وغزا ،"هرات"و" مرو" بين" بادغيس"

 [.6] هناك ثابتة قواعد إقامة في يوفق لم كان وإن المنطقة، في المسلمين هيبة يعيد أن- تقريبا

 مسلم بن قتيبة فتوحات

 جيوش قيادة" الباهلي مسلم بن قتيبة" تسلم مع بدأت فقد واالستقرار الفتح في الحاسمة المرحلة أما

 ".هـ99" سنة إلى عليها واليا وظل" هـ85 سنة" الشرق وبالد خراسان إقليم ووالية الفتح

 

 [.12] إسالم دار إلى المنطقة تحويل على -

 مسلم بن قتيبة وفاة بعد النهر وراء ما بالد

 عليه، هو تركها الذي الحد عند الجبهة هذه على المسلمين فتوحات توقفت" مسلم بن قتيبة" وبوفاة

 بن سليمان الخليفة عليها واله- خراسان على" صفرة أبي بن المهلب بن يزيد" تولى لما أنه ذلك

 قد المسلمون يكن ولم ،"طبرستان"و" جرجان" فتح إلى همه وجه -"هـ97" سنة الملك عبد

. الوليد تغبط" قتيبة" نجاحات كانت كما سليمان يغبط فتحا يحقق حتى وذلك قبل، من أيهما وطأوا

 هناك، ولكنه ،"طبرستان" إلى توجه ثم صلحا، بالفعل" جرجان" يفتح أن" يزيد" استطاع ولقد

 [.13] عنوة المرة هذه وفتحها وحاربهم فعاد عهدهم،" جرجان" أهل فنقض

 ومما أمية، بني حكم نهاية إلى العالم من الجانب هذا في قائما للغزو واالستعداد الجهاد ظل ولقد

 ما بالد من المسلمين سلطان دائرة خارج ينزلون ظلوا الذين الترك أن الميدان هذا في يالحظ



 في دخلت التي المناطق على يهجمون ينفكون ال -مسلم بن قتيبة فتوحات بعد- كانوا النهر وراء

 بإخضاعهم يقومون المسلمون فكان والعصيان، الثورة على أهلها ويحرضون المسلمين، سلطان

 [.14] الطاعة إلى البالد وإعادة

 ولكنها الترك، بالد من أشد حرب دار يكن ولم قتاال، الميادين أشد من كان الميدان هذا أن شك وال

 ونشأت والعلماء، العلم كعبة تالية فترة في وأصبحت إسالم، دار إلى المتوالية الجهود بعد تحولت

 والري، ومرو، وهراة، ونيسابور، وسمرقند، وبلخ، بخارى،: مثل وحضارية علمية مراكز فيها

 استضاءت العلماء من هائال عددا المدن هذه وخرجت. وغيرها وطبرستان، وسرخس، وجرجان،

 .وبصرها الدنيا سمع أسماؤهم ومألت األمة، بهم

 الجمهوريات في فيقع منها األكبر الجزء أما. وأفغانستان إيران بين البالد هذه تتوزع واليوم

 وطاجكستان، وتركمانستان، وأوزبكستان، قازاخستان،" الوسطى آسيا في الخمسة اإلسالمية

 [.15" ]وقيرغيزيا

 

 استقرارا حاالتها أحسن في عندئذ كانت األموية فالدولة تماما، مسلم بن لقتيبة مواتية لظروف

" الثقفي يوسف بن الحجاج" الوالي وعزم القائد مهارة لقتيبة فاجتمع عريضا، وثراء وهدوءا

 ".النهر وراء ما" بالد في العظيمة فتوحاته فكانت وهيبتها، الدولة وقوة وتشجيعه،

 دولة، رجل ذلك جانب إلى كان بل فحسب، عسكريا قائدا هللا رحمه مسلم بن قتيبة يكن ولم

 الخالفات على القضاء على الوالية أمور تسلمه بعد فعمل وإدارة، نظم وواضع سياسة، وصانع

 الواليات، على التنافس جراء من ،"خراسان" في العربية بالقبائل تعصف كانت التي العصبية

" خراسان" أهل ثقة كسب على عمل أنه كما الجهاد، تحت واحدة كلمة على زعماءهم وجمع

 وبقيادته به ووثقوا إليه، الجميع فاطمأن بالوظائف، إليهم وعهد وقربهم، إليهم، فأحسن األصليين،

[7.] 

 السريعة الضربات خطة وهي المهلب، آل عليها سار التي الخطة نفس على مسلم بن قتيبة سار

 يضع كان بأنه المهالبة على امتاز أنه غير للتجميع، وقت لهم يترك فال األعداء، على المتالحقة

 عابئ غير يقصده، ما إلى الوصول في ويجتهد معينة، وجهة لها ويحدد ثابتة، خطة حملة لكل

 بها، امتاز التي القيادة وروح النادرة، بسالته على ثم وجل، عز هللا على معتمدا بالمصاعب،

 .باإلسالم العميق وإيمانه

 النهر وراء ما بالد في مسلم بن قتيبة فتوحات مراحل

-86" سنوات عشر مدى على- النهر وراء ما بالد فتح في مسلم بن قتيبة خطوات مرت ولقد

 المسلمين أقدام وثبت نهائيا، فتحا واسعة ناحية فتح منها كل في حقق أربع، مراحل عبر -"هـ96

 [:8] هي المراحل وهذه. فيها واإلسالم

 "هـ87-86" األولى المرحلة

 أن ويبدو". جيحون" نهر ضفتي على الواقع" طخارستان" إقليم" مسلم بن قتيبة" أخضع وفيها

 بن عثمان خالفة في قيس بن األحنف فتحه أن منذ تماما للمسلمين استقرت قد تكن لم أوضاعه

 أن ممكنا يكن لم" طخارستان" في أقدامه توكيد فبدون قتيبة؛ من ناجحة بداية تلك وكانت. عفان

 الملوك يسمع إن فما البالد، تلك في كبيرة بهيبة يتمتع أصبح وقد". النهر وراء ما" لفتح يمضي

 .الصلح وطلب لقائه إلى يسرعوا حتى إليهم بمسيره

 "هـ90-87" الثانية المرحلة

 .عليها حمالته وانتظام طاحنة حروب بعد كله" بخارى" إقليم" قتيبة" فتح وفيها

 "هـ93-91" الثالثة المرحلة



". هـ93" "خوارزم" وإقليم ،"هـ92" "سجستان" فتح وأتم كله" جيحون حوض فتح أكمل وفيها

 .كلها النهر وراء ما مدن أعظم" سمرقند" على باالستيالء عمله وتوج

 األصنام من فيها ما أخرجوا دخلوها حينما المسلمين أن سمرقند فتح في يروى ما جميل ومن

 ولم المسلمون أحرقها فلما هلك، بها استخف من أن يعتقدون سمرقند أهل وكان وأحرقوها،

 .كثير خلق أهلها من أسلم بأذى يصابوا

 "هـ96-94" الرابعة المرحلة

" أشروسنة"و" الشاش: "الثالث السيحونية الممالك وفتح ،"سيحون نهر" قتيبة عبر وفيها

" كاشغر" إقليم إلى ووصل ،"سنكيانج" مقاطة في وأوغل الصين، أرض دخل ثم" فرغانة"و

 ،"هـ95" "الثقفي يوسف بن الحجاج" وفاة أن لوال الصين لفتح وتهيأ إسالمية، قاعدة وجعلها

 على الصين ملك أجبر لكنه الحد، هذا عند يتوقف جعلته" هـ96" "الملك عبد بن الوليد" والخليفة

 [.9] الجزية دفع

 مسلم بن قتيبة فتوحات حول وقفات

 :وهي بالتسجيل، جديرة مالحظات ثالث هنا ونذكر

 لالستيالء جاءوا إنما المسلمين أن وتصوروا اإلسالم، بحقيقة جاهلين البالد هذه أهل كان لقد -1

 ليسوا المسلمين أن عرفوا لما لكنهم بشراسة، يقاومون جعلهم الذي األمر بالدهم، خيرات على

 .بمبادئه واإليمان اعتناقه على أقبلوا اإلسالم إليهم يحملون هداة وإنما غزاة،

 مقاومة البداية في العرب قاموت التي بخارى إن"": فامبري أرمينوس" المجري المستشرق يقول

 التعاليم تلك وسلم، عليه هللا صلى محمد نبيهم تعاليم ومعهم لتستقبلهم أبوابا لهم فتحت قد عنيفة

 لنري حتى شديدة غيرة في ذلك بعد عليها القوم أقبل ثم شديدة، بمعارضة األمر أول قوبلت التي

 اليوم بخارى في غدا وقد -األخرى آسيا جهات في اليوم يضعف شأنه أخذ الذي- اإلسالم

 [.10" ]الراشدين الخلفاء أيام عليها كان التي الصورة على" م1873"

 كما األمر بداية في ظاهريا اإلسالم يعتنقون أو بالصلح يرضون المناطق هذه في السكان كان -2

 يظهر وهذا. اإلسالم عن يرتدوا أو العهد ينقضوا حتى المسلمون الجند ينصرف إن وما أسلفنا،

 بضرورة- فيها القيروان مدينة ومؤسس إفريقية فاتح- نافع بن عقبة مفهوم منطقية مدى بوضوح

 في مقيمين مسلمين وجود إلى يحتاج المعنوي فالفتح عسكريا، وليس معنويان، الفتح يكون أن

 .والعلم باإليمان القلوب يفتحون فتحها بعد المنطقة

 شيئا يحققون فال العسكرية المهمة نجاح بعد يرتحلون الذين الجند بواسطة فيتم العسكري الفتح أما

 [.11] انسحابهم فور عليهم تنقض التي األرض فتح إال الواقع في

- له العليا القيادة ودعم المحكمة، العسكرية وخططه الفذة" مسلم بن قتيبة" قيادة أن شك ال -3

 من كان ما إلى إضافة -الشام في الوليد ابنه ثم الملك، عبد والخليفة العراق، في بالحجاج ممثلة

 مع- ذلك ساعد وقد الميدان، هذا في المسلمين حليف النصر جعل: الجند عند إيمانية طاقات

 البالد ألهل الطيبة المعاملة

 


