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إذا حضٍُا بانتٕفٍق فاَّ يٍ فضم اهلل تعانى َحًدِ َٔشكسِ عهى تٕفٍقُا
إلكًال ْرِ انًركسة ،أٔال فانشكس انًٕصٕل إنى جًٍع أساترتً فً شعبت
انتازٌخ
نٍ َُكس فضهٓى يًا قديِٕ يٍ جٕٓد خالل دزاستُا انجايعٍت ،كًا أتٕجّ
بانشكس إنى أستاذتً انًشسفت "بوخليفي قويدر جهينة" عهى كم اندعى
ٔانًساَدة.
ٔكًـــا أتقدو بكم شكس ٔعسفاٌ إنى كم يٍ ساَدًَ ٔقدو نً ٌد انًساعدة
ٔاخص بانركس كم يٍ األستاذ يصًٕدي َصس اندٌٍ ٔيٍسٕو بهقاسى
ٔ شهبً شٓسشاد
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(ٔ )1غذد خّبؽ : ٟا ٌؾبَ ف ٟفذس اإلعالَ ِٓ ايفزؼ ؽز ٝعمٛط خالفخ ثٕ ٟأِ١خ  ،دساعخ ٌألٚضبع االعزّبػ١خ ٚاإلداس٠خ ،
ط ،داس عالط  ،دِؾك  ،عٛس٠ب  ، 1987 ،ؿ 40 ، 39
* دِؾك ِذٕ٠خ ف ٟعٛس٠خ ِشوض ٌٛاء ٚٚ ،ال٠خ دِؾك  :رمغ فٚ ٟاد ٚاعغ  ،رغم١ِ ٗ١بٖ ثشد . ٜوبٔذ دِؾك أغٕٚ ٝأُ٘ ِذْ
عٛس٠خ ٚوّب لبي ػٕٙب ٠بل ٛد اٌؾّ : ٞٛاٌجٍذح اٌّؾٛٙسح  ٟ٘ٚلقجخ اٌؾبَ  ٟ٘ٚ ،عٕخ األسك ثال خالف ٌؾغٓ ػّبسح
ٔٚضبسح ٚوضشح فبوٙخ ٔٚضا٘خ ٚ ،رمغ ػٍ ٝخظ اٌؼشك  ٚ °33 ٚ °30خغ ٟاٌغٛي .°18ٚ26أٔظش  :ط  ِٛ،طرشاط :
اٌّؼغُ اٌغغشافٌ ٟإلِجشاعٛس٠خ اٌؼضّبٔ١خ  ،رشعّخ ػقبَ ِؾّذ اٌؾؾبداد  ،ط  ، 1داس اثٓ ؽضَ  ،ث١شٚد ٌ ،جٕبْ 2002 ،
ؿ267
(ِ )2ؾّذ فبٌؼ سث١غ اٌؼظ ِ : ٌٟٞؼغُ اٌّقغٍؾبد ٚاٌّفب٘ ُ١اٌغغشاف١خ  ،ط ، 1داس اٌقفبء  ،ػّبْ  ،األسدْ ( ،د ط)،
ؿ 193
( )3اإلِبَ ؽٙبة اٌذ ٓ٠أث ٟػجذ اهلل ٠بل ٛد ثٓ ػجذ اهلل اٌؾِّ ، ٞٛؼغُ اٌجٍذاْ  ،اٌّغٍذ اٌضبٌش  ،داس فبدس  ،ث١شٚد ٌ ،جٕبْ
 ، 1957ؿ312
( )4ػجذ اٌغٛاد عبٌُ ػضّبْ  :اٌّإعغبد اٌذٔ١خ ٚأصش٘ب ف ٟرغٛس اٌذساعبد اٌمشآٔ١خ ف ٟاٌمشْ ( ٘8ـ) ف ٟثالد اٌؾبَ ِ ،غٍخ
وٍ١خ اٌؼٍ َٛاإلعالِ١خ  ،اٌّغٍذ  ،7اٌؼذد ٘ 1434 ، 13ـ  ، َ 2013 /ؿ3
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(ٔ )1غذد اٌخّبؽ :ٟاٌّشعغ اٌغبثك  ،ؿ42 ،41
( )2ػجذ اٌغٛاد عبٌُ ػضّبْ  :اٌّشعغ اٌغبثك  ،ؿ5 ،4
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(ِ )1ؾّذ ثٓ ػٍ ٟاٌجشٚع" ٞٛاٌؾ١ٙش ثب ٓ٠عجب٘ ٟاسادح " أٚضؼ اٌّغبٌه ئٌِ ٝؼشفخ اٌجٍذاْ ٚاٌّّبٌه  ،رؾم١ك اٌّذ ٜػجذ
اٌشٚاض١خ  ،ط  ،داس اٌغشة اإلعالِ ، ٟث١شٚد ٌ ،جٕبْ  ، 2006 ،ؿ 415
ا٢صبس اٌغ١بع١خ ٚاٌؾضبس٠خ ٌالٔزذاة اٌفشٔغٚ ٟاٌجش٠غبٔ ٟػٍ ٝثالد
( )2عٙ١بْ ثٕذ ئثشا٘ ُ١ثؾبس ػٍ ٟػجذ اٌشؽ: ُ١
اٌؾبَ( ، ) 1939، 1924سعبٌخ ِمذِخ ٌٕ ً١دسعخ اٌذوزٛساٖ ف ٟاٌزبس٠خ اإلعالِ ٟاٌؾذ٠ش ٚاٌّؼبفش  ،لغُ اٌذساعبد اٌؼٍ١ب
اٌزبس٠خ١خ ٚاٌؾضبس٠خ عبِؼخ أَ اٌمش ، ٜاٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ  ، 2011 ،ؿ2

9







(ِ )1ؾّذ ِؾّٛد ف١بدِ :ؼبٌُ عغشاف١خ اٌٛعٓ اٌؼشثِ ، ٟغٍذ ، 1داس إٌٙضخ اٌؼشث١خ  ،ث١شٚد ٌ ،جٕبْ  ،1970،ؿ 103
.105
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(ِ )1ؾّذ ِؾّٛد ف١بد :اٌّشعغ اٌغبثك  ،ؿ107،106
* األِبٔٛط  ٛ٘ :اٌزٛاء فشػّ٠ ٟزذ ِٓ عجبي عٛسٚط اٌز ٟرفقً اٌؾبَ ػٓ آع١ب اٌقغش ٜثبرغبٖ اٌغٕٛة ٌ١قً ثىزٍخ اٌؾبَ
٠ٚؾ١ظ األِبٔٛط ثخٍ١ظ اإلعىٕذس٠ٚ ْٚشرفغ  َ 1400ػٓ عغؼ اٌجؾش .أٔظش ِقغف ٝعالط اٌضٛسح اٌؼشث١خ اٌىجش،ٜاٌّشعغ
ٔفغٗ ،ؿ34،33
** عجً األلشع  :عّ ٟثٙزا االعُ ٌخٍ ِٓ ٖٛاٌؼؾت
(ِ )2قغف ٝعالط  :اٌضٛسح اٌؼشث١خ اٌىجش ، ٜط ، 4داس عالط  ،دِؾك  ،عٛس٠ب (د ط)  ،ؿ 34 ، 33
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(ِ )1قغف ٝعالط  :اٌّشعغ اٌغبثك ،ؿ 34 ، 33
(ِ )2ؾّٛد اٌغ١ذ  :اٌؼشة أخغش اٌّؼبسن اٌؼشث١خ ف ٟربس٠خ اٌؼبٌُ ( ،دط) ِٕ ،ؾأح اٌّفىش ،ٓ٠اإلعىٕذس٠خِ ،قش (د ط)
ؿ35 ، 34

12

(ِ )1ؾّٛد اٌغ١ذ :اٌّشعغ اٌغبثك ،ؿ35
(ِ )2ؾّذ اٌقبٌؼ سِضبْ  :عغشاف١خ اٌغضائش ٚاٌؼبٌُ اٌؼشث( ، ٟد ط ) ،داس اٌىزبة  ،اٌغضائش  ،ؽبسع اٌؼشث ٟثٓ ِ١ٙذٞ
اٌغضائش ( ،دط)  ،ؿ 147 ، 140
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(ِ )1ؾّذ عؼٛد ، ٞاٌٛعٓ اٌؼشث (ٟدساعخ ٌّالؽخ اٌغغشاف١خ) (،دط) ،داس إٌٙضخ اٌؼشث١خ  ،ث١شٚد ٌ ،جٕبْ ،1967 ،ؿ
320
(ِ )2ؾّذ فبٌؼ سِضبْ  ،اٌّشعغ اٌغبثك  ،ؿ 159 ، 158
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( )1ػبعف ػ١ذ  :لقخ ٚربس٠خ اٌؾضبساد اٌؼشث١خ ث ٓ١األِظ ٚاٌ " َٛ١فٍغغ ، "ٓ١ط  10 ، 9 ،عّ١غ ؽمٛق إٌؾش ٚاٌغجغ
ِؾفٛظخ ٌٍٕبؽش ف ٟعّ١غ أٔؾبء اٌؼبٌُ ( ،دَ)  ، 1999 ،1998 ،ؿ9، 8
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1

( ) ػبعف ػ١ذ  :اٌّشعغ اٌغبثك ،ؿ 9

( )٘ذ ٜثٛفشؽبد  ،لقخ ٚربس٠خ اٌؾضبساد اٌؼشث١خ (اٌؼشاق ٚاألسدْ)  ،ط (  ،)10،9عّ١غ ؽمٛق إٌؾش ٚاٌغجغ ِؾفٛظخ
ٌٍٕبؽش ف ٟعّ١غ أٔؾبء اٌؼبٌُ( ،دَ) ،1999/1998 ،ؿ 115
2
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( )1ػجذ اٌ٘ٛبة اٌى١بٌ : ٟاٌّٛعٛػخ اٌغ١بع١خ  ،ط ،5ط ،2اٌّإعغخ اٌؼشث١خ ،ث١شٚدٌ ،جٕبْ ،1990 ،ؿ534
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( )1أؽّذ عشث : ٓ١اٌزغضئخ اٌؼشث١خ و١ف رؾممذ ربس٠خ١ب ؟  ،ط ِ ، 1شوض دساعبد اٌٛؽذح اٌؼشث١خ  ،ث١شٚد ٌ ،جٕبْ 1987 ،
ؿ 34
* اٌقف٠ٛخ  :ئْ أفً ٘زٖ اٌغالٌخ ِٓ أرسث١غبْ ٚ ،رٕغت ئٌ ٝاٌؾ١خ ئعؾبق فف ٟاٌذ ٓ٠اٌّزٛف ٟف ٟػبَ ( ٘734ـ ) َ1334/
 ، ٛ٘ٚؽ١خ عش٠مخ فف٠ٛخ أزمً ئٌ ٝاسدث ً١ف ٟؽّبٌ ٟئ٠شاْ ٘ ِٓٚ ،زا االعُ  ،فف ٟاٌذ ، ٓ٠أخزد اٌغالٌخ اعّٙب اٌغالٌخ
اٌقف٠ٛخ  .أٔظش ِؾّذ ع ً١ٙعمٛػ  :ربس٠خ اٌؼضّبٔ ِٓ ٓ١١ل١بَ اٌذٌٚخ ئٌ ٝاالٔمالة ِغ اٌخالفخ  ،داس إٌفبئظ  ،ث١شٚدٌ ،جٕبْ
 ، 2008 ،ؿ 152
** اٌٍّّٛو١خ  :اٌّّبٌ١ه ِٚ ،فشد " ٍِّٛن " ثبٌؼجٛد٠خ ٚاٌشق  :ألٔٗ ٠ؼٕ ٟأْ اٌٍّّٛن ٍِى١خ خبفخ ٌؾخـ آخش ٌٚ ،مذ وبْ
اٌّّبٌ١ه ِٓ اٌشل١ك فؼال  :ثجذأ ف ُٙوبٔٛا ِٓ ٔٛع خبؿ ِٓ اٌشل١ك ئر وبٔٛا ٠غٍج ْٛأعفبال ِٓ أعٛاق إٌؾبع١خ صُ ٠زُ رذس٠جُٙ
ػغىش٠ب ٌ١ىٛٔٛا ثؼذ٘ب ؽىبَ إٌّغمخ اٌؼشث١خ ِٓ األٛ٠ث ٓ١١اٌّزٕبفغ ٓ١ف ٟغّشح اٌفٛض ٝاٌغ١بع١خ اٌز ٟأػمجذ ٚفبح اٌغٍغبْ
ٔبفش فالػ اٌذ ٓ٠األٛ٠ث ، ٟأٔظش  :لبعُ ػجذٖ لبعُ  :ػقش اٌغالعٚ ٓ١اٌّّبٌ١ه (اٌزبس٠خ اٌغ١بعٚ ٟاالعزّبػ ،) ٟط  1ػٓ١
اٌذساعبد ٚاٌجؾٛس اإلٔغبٔ١خ ٚاالعزّبػ١خ  ، 1998 ،ؿ25
*** اٌؾ١ؼخ  ُ٘ :اٌز ٓ٠ؽب٠ؼٛا ػٍ١ب ػٍ ٗ١اٌغالَ ف ٟئِبِزٗ ٚ ،اػزمذٚا أْ اإلِبِخ الرخشط ػٓ أٚالدٖ ،لبٌٛا ٌ١غذ اإلِبِخ
لض١خ ِقٍؾ١خ رٕبط ثبخز١بس اٌؼبِخ ثً ٘ ٟلض١خ أف١ٌٛخ  ٟ٘ٚسوٓ اٌذٚ ٓ٠الثذ أْ ٠ى ْٛاٌشعٛي لذ ٔـ ػٍ ٝرٌه فش٠ؾب
ٚثؼض ً١ّ٠ ُٙف ٟاألفٛي ئٌ ٝاالػزضاي ٚثؼض ُٙئٌ ٝاٌغٕخ.أٔظشِؾّذ فش٠ذ ٚعذ :ٞدائشح اٌّؼبسف اٌمشْ اٌؼؾش ،ْٚاٌّغٍذ
اٌخبِظ  ،داس اٌفىش ،ث١شٚد ،اٌجٕبْ،ؿ424
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(ِ )1ؾّذ ػجذ اهلل ػٛدح  ،ئثشا٘٠ ُ١بع ٓ١اٌخغ١ت  :ربس٠خ اٌؼشة اٌؾذ٠ش ( ،دط)  ،داس األٍ٘١خ  ،ػّبْ  ،األسدْ ، 1989 ،
ؿ 23
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(ِ )1ؾّذ ػجذ اهلل ػٛدح  :اٌّشعغ اٌغبثك  ،ؿ24 ، 23
(ِ )2ؾّذ ع ً١ٙعمٛػ  :ربس٠خ اٌؼضّبٔ ِٓ( ٓ١١ل١بَ اٌذٌٚخ ئٌ ٝاالٔمالة ػٍ ٝاٌخالفخ)  ،ط  ، 2داس إٌمبػ  ،ث١شٚد ٌ ،جٕبْ ،
 ،2008ؿ 167
* عٍ ُ١األٚي  :عٍغبْ ػضّبٔ )1520 -1516 (ٟخٍغ أثبٖ ثب٠ض٠ذ ٚلزً أخٛرٗ ٚأعٍظ ٔفغٗ ػٍ ٝاٌؼشػ  ،ثذأ ؽىّٗ ثمزً ٔؾٛ
أسثؼ ٓ١أٌفب ِٓ اٌؾ١ؼخ  ،صُ ٘بعُ ئعّبػ ً١اٌقف ٞٛؽبٖ فبسط ٚ 1514ضُ د٠بس ثىش ٚوشدعزبْ  ،صُ ؽٛي أٔظبسٖ ئٌ ٝعٛس٠ب
ِٚقش فبٔزقشػٍ ٝاٌغٍغبْ اٌغٛس ٞفِ ٟؼشوخ ِشط داثك ٚ ، 1516رمذَ ٔؾِ ٛقش  ،ؽ١ش أٙضَ اٌغٍغبْ عِٛبٔجب ٞفِ ٟؼشوخ اٌش٠ذأ١خ
ٔٚ، 1517ضي ٌٗ اٌخٍ١فخ اٌؼجبعِ ٟؾّذ اٌّٛوً ػٍ ٝاهلل اٌضبثذ ػٓ اٌخالفخ ٚ ،ثزٌه عؼً عٍٔ ُ١فغٗ خٍ١فخ اٌّغٍّٚٚ ٓ١سس خٍفبؤٖ ِٓ آي ػضّبْ ٘زا
اٌٍمت  ،صُ فزؼ ِىخ ٚاٌّذٕ٠خ ِ ،بد ٠ ٛ٘ٚزأ٘ت ثغض ٚعض٠شح سٚدط  ،وبْ عٍ ُ١ئداس٠ب لذ٠شا ِٚمبرال عش٠ئب ٌٚ ،ىٕٗ وبْ أ٠ضب ؽذ٠ذ اٌجغؼ ٚاٌذ٘بء
أٔظش ػٍ : ٌِٝٛ ٟاٌّٛعٛػخ اٌؼشث١خ اٌىج١شح  ،ط  ، 1اٌّىزجخ اٌؼشث١خ  ،ث١شٚد ٌ ،جٕبْ ، 2010 ،ؿ 1880

20

(ِ )1ؾّذ ع ً١ٙعمٛػ  :اٌّشعغ اٌغبثك  ،ؿ 168
* ِشط داثك  :اٌّشط  :األسك اٌٛاعؼخ فٙ١ب ٔجذ وض١ش ،رّشط فٙ١ب اٌذٚاة  ،أ ٞرز٘ت ٚرغٟء.
ِٕٙب ؽٍت أسثغ فشاعخ ػٕذ٘ب ِشط
داثك  :ثىغش اٌجبء ٚلذ س ٞٚثفزؾٙب ٚ ،آخشٖ لبف  ،لش٠خ لشة ؽٍت ِٓ أػّبي ػضاص
ِؼؾت ٔضٖ ٚ ،ػضاص رجؼذ ػٓ ؽٍت ١ِ 45ال  ،عؼٍذ ِشوض لضبء عٕخ ٘ 1340ـ  ،رٛال٘ب لبئُ ٍِؾك ثؾٍت ٚ ،داثك ِٓ
األِبوٓ اٌّؾٛٙسح ف ٟلضبء ػضاص.
ٔمال ػٓ اٌغ٘ٛش : ٞداثك اعُ ثٍذ  ٚ،األغٍت ػٍ ٗ١اٌززو١ش ٚاٌزأٔ١ش ٚاٌقشف  ،ألٔٗ ف ٟاألفً اعُ ٔٙش ٚلذ ٠إٔش ٚ ،وبْ
ثِٕ ٛشٚاْ ٠ض ٍٗٔٛ٠ئر غض ٚئٌ ٝصغش اٌّق١قخ ف ٟؽّبي ثالد اٌؾبَ ٠ ٌُٚضي ٘زا االعُ (ِشط داثك) ثبل١ب ئٌ ٝػقشٔب ٘زا ،
أٔظش ِؾّذ ػٍ ٟاألؽّذ  :عمٛط اٌخالفخ عسة ثالد اٌؾبَ ٚاٌذٌٚخ اٌؼضّبٔ١خ ؟  ،ط  ، 1داس اإلعشاء  ،ػّبْ  ،األسدْ ،
 ، 2007ؿ67
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( )1اٌغب ي ٞغشث :ٟدساعبد ف ٟربس٠خ اٌذٌٚخ اٌؼضّبٔ١خ ٚاٌّؾشق اٌؼشث( ٟ
اٌغبِؼ١خ  ،ثٓ ػىٕ ، ْٛاٌغضائش  ، 2007 ،ؿ . 81
* عٍّ١بْ اٌمبٔ ٟٔٛأ ٚاألٚي ( : )1566-1494عٍغبْ ػضّبٔ ، )1566-1520( ٟخٍف أثبٖ عٍ ُ١األٚي ( )1520ثٍغذ ػٙذٖ
اإلِجشاعٛس٠خ اٌؼضّبٔ١خ أٚط لٛرٙب ٚافً فزٛػ أث ٗ١ف ٟاٌجٍمبْ فأعزؾٛر ػٍ ٝثٍغشاد ٚ 1521ؽبفش فٕ١ب  .. 1525اٌخ
ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌفزٛؽبد  ،وبْ ؽىُ عٍّ١بْ ثٛعٗ ػبَ ِؼزذال ٚ ،وبْ ٕ٠فك ثغخبء ػٍ ٝسعبي اٌفٓ ٚاألدة  ،أٔظش ػٍِٛ ٟال :
اٌّٛعٛػخ اٌؼشث١خ اٌّ١غشح :ط ،1اٌّىزجخ اٌؼقش٠خ ،ث١شٚدٌ ،جٕبْ 2010 ،ؿ . 1881
( ، )1916 -1288دط) دٛ٠اْ اٌّغجٛػبد

22

( )1اٌغبٌ ٟغشث : ٟاٌّشعغ عبثك  ،ؿ 82
()2ئعّبػ ً١أؽّذ ٠بغ ، ٟاٌؼبٌُ اٌؼشث ٟف ٟربس٠خ اٌؾذ٠ش  ،طِ،ىزجخ اٌؼج١ىبْ  ،اٌش٠بك  ،اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ 1997 ،
 ،ؿ 83
* عٕغك ٚ :رؼٌٕ ٟغخ اٌش٠ب  ،اٌؼٍُ ، ،اٌٍٛاء ،اٌشِؼ ٚ :ف ٟاالفغالػ وبٔذ رغٍك ػٍ ٝأفغش اٌزمغّ١بد اإلداس٠خ ف ٟاٌذٌٚخ
اٌؼضّبٔ١خ ِضً عٕغك اٌمذط أٔظش :ؽغبْ ؽالق  ،ػجبط فجبْ :اٌّؼغُ اٌغبِغ ف ٟاٌّقغٍؾبد األٛ٠ث١خ ٚاٌٍّّٛوخ ٚاٌؼضّبٔ١خ
ط ، 1داس اٌؼٍُ ٌٍّال ، ٓ١٠ث١شٚد ٌ ،جٕبْ ، 1999ؿ 120
(ِ )3ؾّذ ػٍ ٟاألؽّذ  :عمٛط اٌخالفخ ػشة ثالد اٌؾبَ ٚاٌذٌٚخ اٌؼضّبٔ١خ ؟ ،ط ،داس اإلعشاء ،ػّبْ ،األسدْ ، 2007 ،
،ؿ75 ، 74

23

(ِ )1ؾّذ ػٍ ٟاألؽّذ  :اٌّشعغ اٌغبثك  ،ؿ 75
** ئ٠بٌــخ ِ ٟ٘ :ؼٕب٘ب اٌٛال٠خ ئؽذ ٜاٌزمغّ١بد اإلداس٠خ ف ٟاٌذٌٚخ اٌؼضّبٔ١خ  .أٔظش ؽغبْ ؽالق ٚػجبط فجبؽ  :اٌّؼغُ
اٌغبِغ ف ٟاٌّقغٍؾبد األٛ٠ث١خ ٚاٌٍّّٛو١خ ٚاٌؼضّبٔ١خ راد األفٛي اٌؼشث١خ ٚاٌفبسع١خ ٚاٌزشو١خ  ،ط  ،داس اٌؼٍُ ٌٍّال، ٓ١٠
ث١شٚد ٌ ،جٕبْ  ، 1994 ،ؿ 29
** ثبؽــب  :أعٍمٙب اٌؼضّبٔ ْٛ١ػٍٚ ٝصسائٚ ُٙوجبس سعبي اٌذٌٚخ ئداسح دٌٚز ُٙوٍمت سعّ٠ ٟؼغٌ ٟؾىبَ اٌٛال٠بد ٚاٌٛصساء،
أٔظش ؽغبْ اٌؾالق ٚػجبط فجبؽ  ،اٌّشعغ ٔفغٗ ؿ 34
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( )1ظٛسض أٔطٛ١ٔٛط ٠ :كظج اٌؿشب (ذاس٠خ ؼشوح اٌؿشب اٌم١ِٛح ) ،ذشظّح ٔاصش اٌذٚ ٓ٠ئؼغاْ ؾثاط  ،غ ،8داس اٌؿٍُ
ٌٍّال ،.1989 ٓ١٠ؿ 133 ،132
* اٌغٍطاْ ؾثذ اٌؽّ١ذ اٌصأٌٚ : ٟذ اٌغٍطاْ ؾثذ اٌؽّ١ذ اٌصأ ٟف16 ٟؽؿثاْ 21/ٖ1285عثرّثشٚ َ1842اٌذٖ ٘ ٛاٌغٍطاْ
ؾثذ اٌّع١ذ ٚأِٗ ذ١شِض واْ لاد ٓ٠أفٕذ، ٞاؾرٍ ٝؾشػ اٌغٍطٕح اٌؿصّأ١ح ف ٟآخش أٚخ ،1876ؾمة أخ ٗ١األوثش ِشاد
اٌخاِظ ٚ،اعرّش ف ٟؼىُ اٌذٌٚح اٌؿصّأ١ح ٌّذج تٍغد 33ؾاِا شُ خٍؽ ؾٓ اٌؿشػ ف 27 ٟافشٚ 1909ً٠اِع ٟتم١ح ؼ١اذٗ فٟ
عالٔ١ه شُ ف ٟلصشتىٍشعى ٟتاعطٕثٛي ئٌ ٝأْ ذٛف ٟف ٟاٌؿاؽش ِٓ ف١فش.1918ٞأٔػش ِزوشاخ أِ١شج ؾائؾح ؾصّاْ أٚغٍٟ
ٚاٌذ ٞاٌغٍطاْ ؾثذ اٌؽّ١ذ اٌصأ ،ٟذمذ ُ٠أوًّ اٌذ ٓ٠ؼغاْ ٚئؼغاْ ؾثاط ،غ ،1داس اٌثؾ١ش ،ؾّاْ ،االسدْ ؿ. 11
(ِ )2غؿٛد اٌخٔٛذ  :اٌّٛعٛؾح اٌراس٠خ١ح اٌعغشاف١ح (اٌماساخ ،إٌّاطك ،اٌذٚي ،اٌثٍذاْ ،اٌّذْ ) ضِ ، 10إعغح ٘أ١ا ،ت١شٚخ
ٌثٕاْ (،دط) ،ؿ 67
26
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(ِ )1غؿٛد اٌخٔٛذ  :اٌّشظؽ اٌغاتك  ،ؿ 68
( )2ؼغاْ ؼالق ِٛ :لف اٌذٌٚح اٌؿصّأ١ح ِٓ اٌؽشوح اٌص١ٔٛ١ٙح  ، 1909 – 1897غ  ، 2داس إٌٙعح اٌؿشت١ح  ،ت١شٚخ ،
ٌثٕاْ  ، 1999 ،ؿ 67
27
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سياسة عبد انحميد انثاني اإلدارية وانسياسية وانعسكرية في بالد انشام

( )1ؼغاْ ؼالق  :اٌّشظؽ اٌغاتك ،ؿ 68
* ؾٍ ٟسظا سؽ١ذ اٌشواتٌٚ : ٟذ ؾاَ  1886ف ٟدِؾك ٌرفٛلٗ تاٌذساعح أسعً ئٌ ٝاٌّذسعح اٌؽشت١ح ف ٟاألعرأح تؿذ ذخشظٗ
ِٓ اٌّذسعح اٌؽشت١ح  ،ؾ ٓ١لائذا ٌٍع١ؼ اٌرشو ٟف ٟاٌمذط ٚٚ ،و١ال ٌّرصشفٙا ٚذذسض تاٌشذة ٚإٌّاصة ؼر ٝسفؽ ئٌ ٝسذثح
ٌٛاء  ،ذٛف ٟؾاَ  ، 1942أٔػش  :خاٌذ اٌغٛ١ي اٌٙاؽّ ِٓ ْٛ١ؼىُ اإلِاسج اٌؿصّأ١ح ئٌ ٝذأع١ظ اٌّّاٌه اٌؿشت١ح  ،ؿ 37
( )2خاٌذ اٌغٛ١ي  :اٌٙاؽّ ِٓ ْٛ١ؼىُ اإلداسج اٌؿصّأ١ح ئٌ ٝذأع١ظ اٌّّاٌ١ه اٌؿشت١ح  ،غ  ،داس األٍ٘١ح  ،ؾّاْ  ،األسدْ
 ، 2011ؿ 163 ، 162
28
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( )1اٌّٛعٛؾح اٌؿشت١ح اٌؿاٌّ١ح  ،اٌعضء األٚي  ،غِ ، 2إعغح أؾّاي اٌّٛعٛؾح  ،اٌش٠اض اٌٍّّىح اٌؿشت١ح اٌغؿٛد٠ح،
 ، 1999ؿ 492
29
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(ِ )1ؽّذ ِػفش األدّ٘ : ٟذاس٠خ اٌٛطٓ اٌؿشت ٟاٌؽذ٠س (إٌّٙط ٚاٌٛلائؽ) ،غ ،ؾّاْ ،األسدْ ، 2010 ،ؿ244
( )2عاِ١ح ِؽّذ ظاتش  :لعا٠ا اٌؿاٌُ اٌؿشت ، ٟغ ،1داس إٌٙعح اٌؿشت١ح ،ت١شٚخ ٌ ،ثٕاْ  ، 2003 ،ؿ 213
(ِ )3زوشاخ األِ١شج ؾائؾح ؾصّاْ أٚغٍٚ : ٟاٌذ ٞاٌغٍطاْ ؾثذ اٌؽّ١ذ اٌصأٔ ، ٟمٍٙا ؾٍ ٝاٌؿشت١ح صاٌػ عؿذا ٞٚصاٌػ
ٚلذِٙا أوًّ اٌذ ٓ٠ئؼغاْ أٚغٍ ، ٟغ ، 1داس اٌثؾ١ش  ،ؾّاْ  ،األسدْ  ، 1991 ،ؿ20 ، 19
* ِذؼد تاؽاٌٚ :ذ ِذؼد تاؽا ف ٟاعطٕثٛي ؾاَ ٘1238ـٔٚ ، َ1822/ؾأ ِذؼد ف ٟؼعش أتٔ ٗ١ؾأج د١ٕ٠ح ٌ ،ؽفع اٌمشآْ
 ٛ٘ٚاٌؿاؽشج ٚاعرؽك ٌمة اٌؽافع ٌ١صثػ اعّٗ اٌؽافع أؼّذ ؽف١ك  ،أِا اعُ (ِذؼد) اٌز ٞغٍة ؾٍ ٗ١ف ٛٙاعُ دٛ٠أ ٟعّٟ
تٗ تؿذ أْ اٌرؽك تاٌذٛ٠اْ اٌّٙا ، ٟٔٛ٠ؼ١س أذمٓ اٌخطأ اٌذٛ٠أ ٟف ٟعرح أؽٙش ٚ ،تشص ت ٓ١سظاي اٌؿٍُ ف ٟاألعرأح ٚ ،ذالد
ٔفغٗ ٌٍصمافح اٌؽذ٠صح فطاتؽ تٕفغٗ ورة اٌؿٍ َٛاٌؿصش٠ح ٌّٚ ،ا ظاٚص اٌخاِغح ٚاٌصالش ٓ١عافش ئٌ ٝأٚسٚتا  1856تم6 ٟأؽٙش
فرؿٍُ اٌٍغح اٌفشٔغ١ح أٔػش ؾثذ اٌعٍ ً١اٌرّ : ّٟ١اٌٛال٠اخ اٌؿشت١ح ِصادس٘ا ٚٚشائمٙا ف ٟاٌؿٙذ اٌؿصّإِٔ ٟؾٛساخ ِشوض
اٌثؽٛز ٚاٌذساعاخ ؾٓ اٌٛال٠اخ اٌؿشت١ح ف ٟاٌؿٙذ اٌؿصّأ ٟؿ 345
30
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(ِ )1زوشاخ األِ١شج ؾائؾح ؾصّاْ أٚغٍ :ٟاٌّصذس اٌغاتك ،ؿ22،21
( )2ؾثذ اٌفراغ ؼغٓ أت ٛؾٍ١ح  :اٌذٌٚح اٌؿصّأ١ح ٚاٌٛطٓ اٌؿشت ٟاٌىث١ش ،غ ،داس اٌّش٠خ  ،اٌش٠اض  ،اٌٍّّىح اٌؿشت١ح اٌغؿٛد٠ح
 ،2008 ،ؿ363 ،362
31
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( )1ؾثذ اٌفراغ ؼغٓ أت ٛؾٍ١ح :اٌّشظؽ اٌغاتك ،ؿ 363
(ِ )2ؽّذ ع ً١ٙطمٛػ  :اٌّشظؽ اٌغاتك  ،ؿ 522
32
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:

(ِ )1ؽّذ ع ً١ٙطمٛػ  :اٌّشظؽ اٌغاتك  ،ؿ 523
( )2س٠اض ؼّٛدج ٠اعٚ ٓ١أؼّذ ِّذٚغ اٌفاؾٛس : ٞذاس٠خ اٌمذط اٌغ١اعٚ ٟاٌؽعاس ، ٞغ ، 1داس إٌؾش  ،ؾّاْ  ،األسدْ
 ، 2012ؿ 67 ، 66
33
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( )1س٠اض ؼّٛدج ٠اعٚ ٓ١أؼّذ ِّذٚغ اٌفاؾٛس :ٞاٌّشظؽ اٌغاتك ،ؿ 67
(ِ )2زوشاخ اٌغٍطاْ ؾثذ اٌؽّ١ذ اٌصأ: ٟذمذٚ ُ٠ذشظّح ِ،ؽّذ ؼشب ،غ ،3داس اٌّؿٍُ ،دِؾك عٛس٠ا  .1991ؿ23
34
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(ِ )1زوشاخ اٌغٍطاْ ؾثذ اٌؽّ١ذ اٌصأ :ٟاٌّصذس اٌغاتك ،ؿ25،24
( )2أؼّذ طشت : ٓ١ذاس٠خ اٌّؾشق اٌؿشت ٟاٌّؿاصش ( ،دغ) ظاِؿح دِؾك عٛس٠ا  ،1986 ،ؿ 293،292
35

انفصم األول
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( )1أؼّذ طشت : ٓ١اٌّشظؽ اٌغاتك  ،ؿ 293
( )2ظالي ٠ؽ : ٟاٌؿاٌُ اٌؿشت ٟاٌؽذ٠س ٚاٌّؿاصش  ،ض ، 1اٌّىرة اٌعاِؿ ٟاٌؽذ٠س  ،اإلعىٕذس٠ح ِ ،صش  ،ؿ  ، 214ؿ
215
36
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(ِ )1صطف ٝفٛص ٞتٓ ؾثذ اٌٍط١ف غضاي  :ظّاي اٌذ ٓ٠األفغأ ٟف١ِ ٟضاْ اإلعالَ  ،غ ، 1داس اٌط١ثح  ،اٌش٠اض  ،اٌٍّّىح
اٌؿشت١ح اٌغؿٛد٠ح  ،1983 ،ؿ . 46
( )2اؼّذ طشت : ٓ١اٌّشظؽ اٌغاتك ،ؿ293
( )3ؾثذ اٌشؤٚف عٕ : ٛاٌغٍطاْ ؾثذ اٌؽّ١ذ اٌصأٚ ٟاٌؿشب" اٌعاِؿح اإلعالِ١ح ٚأشش٘ا ف ٟاؼرٛاء اٌم١ِٛح اٌؿشت١ح  ،ؼٛاس
اٌؿشب " ،ت١شٚخ  ،اٌؿذد  ،2005 ، 4ؿ5 ، 4
37
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( )1ؾثذ اٌشؤٚف عٕ: ٛاٌّشظؽ اٌغاتك ،ؿ5
(ِ )2ؽّٛد صاٌػ ِٕغ :ٟؼشوح اٌ١كظج اٌؿشت١ح ف ٟاٌؾشق األع ،ٞٛ١داس اٌفىش اٌؿشت، ٟاٌش٠اض اٌٍّّىح اٌؿشت١ح اٌغؿٛد٠ح
 1987،ؿ34
* أت ٛاٌٙذ ٜاٌص١اد ٛ٘ : ٞأت ٛاٌٙذ ٜأفٕذ ٞتٓ اٌؾ١خ ؼغٚ ٓ١اد ٞتٓ اٌغ١ذ ؾاد ٞتٓ اٌغ١ذ خضاَ اٌص١اد 1909/ 1328ٞ
٠شظؽ ٔغثٗ ئٌ ٝآي اٌث١د ٌٚ ،ذ ف ٟخاْ ؽ١خ ٟ٘ٚ ْٛذاتؿح ؼاٌ١ا ٌّؿّشج إٌؿّاْ ِٓ اٌعٕٛب اٌغشت ِٓ ٟؼٍة ذؿٍُ فٙ١ا ٌٝٚٚ
ٔماتح األؽشاف فٙ١ا شُ ذ ٌٝٛاٌؿذ٠ذ ِٓ اٌّشاوض ٚإٌّاصة فٙ١ا  ،ؾاَ  1870أعٕذخ ئٌٔ ٗ١ماتح األؽشاف ظغش اٌؾغٛس شُ ٚال
لاظ١ا ؾٍ ٗ١ف ٟؾٙذ اٌغٍطاْ ؾثذ اٌؽّ١ذ اٌصأٚ ٟلشتٗ ِٕٗ ٔٚضٌٗ ِٕضٌح سف١ؿح تؿذِا سأ ٜؾٍّٗ ِٚىأرٗ اإلعالِ١ح ٚاالظرّاؾ١ح
ؾاَ ٔ ، 1908ف ٟف ٟؼىُ االذؽاد ٓ١٠ئٌ ٝظض٠شج س١ٕ٠ىِ ٛ١ماتً اعطٕثٛي ئٌ ٝأْ ذٛفٕ٘ ٟان عٕح  ، 1909أٔػش ِ :ؽّذ
ؾٍ ٟاألؼّذ عمٛغ اٌخالفح ؾشب تالد اٌؾاَ ٚاٌذٌٚح اٌؿصّأ١ح :اٌّشظؽ اٌغاتك  ،ؿ 267 -266
** أؼّذ ؾضخ تاؽا اٌؿاتذ ٌٚ :ذ ؾاَ  1855ف ٟدِؾك لشأ ِثادئ اٌؿٍ َٛف ٟؼذاشرٗ ؾٍ ٝأؽٙش ظٙا٠ذخ رٌه اٌؿصش واٌؾ١خ
ؾثذ اٌشؼّاْ األعٕٚ ٞٛذؿٍُ ِثادئ اٌٍغاخ اٌرشو١ح ٚاٌفشٔغ١ح ٚاإلٔعٍ١ض٠ح ؾٍ٠ ٝذ أعاذزج ِخصص ٓ١ف 1876 ٟذؿ ٓ١واذة
ٌّعٍظ اإلداسج فٚ ٟال٠ح عٛس٠ا ؾاَ  ، 1891صاس ؾعٛا ٌذائشج اٌرٕػّ١اخ فِ ٟعٍظ اٌؾٛس ٜاٌذٌٚح ؾاَ  1895أرذتٗ
اٌغٍطاْ ؾثذ اٌؽّ١ذ اٌصأٚ ٟظؿٍٗ واذثا ٚلشٕ٠ا ٌٗ  .أٔػش  :فٍ١ة د ٞط١شاص ٞذاس٠خ اٌصؽافح ض ، 1ؿ 217
38
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(ِ )1ؽّذ صوِ ٟال ؼغ ٓ١اٌثشٚاس:ٞاٌىٛسد ٚاٌذٌٚح اٌؿصّأ١ح ،غ،داس اٌضِاْ ،دِؾك  ،عٛس٠ا 2009 ،ؿ423
(ِ )2ؽّذ صوِ ٟال ؼغ ٓ١اٌثشٚاس :ٞاٌّشظؽ ٔفغٗ  ،ؿ 423
( )3سٚبس ِأٟصاْ  :ذاس٠خ اٌذٌٚح اٌؿصّأ١ح  ،ض 2ذشظّح  :تؼٞس اٌغثاؼ ، ٞغ  ،داس اٌؾش اٌفىش  ،اٌما٘شج ِ ،صش 1989
*اٌصذس األؾػُِ:صطٍػ واْ ٠طٍك ف ٟاٌؿٙذ اٌؿصّأٌٍ ٟذالٌح ؾٍ ٝوث١ش اٌٛصساء ف ٟاٌذٌٚحٚ ،لذ ٠طٍك ؾٍ" ٗ١اعُ اٌٛص٠ش
األؾػُ" ٚلذ اطٍك ٘زا اٌّصطٍػ ؾٍ ٝوثاس ٠ٚؿرثش اٌّّصً اٌّطٍك ٌٍغٍطاْ٠ٚ ،صذس تاعّٗ اٌمشاساخ ٠ٚؾشف ؾٍ ٝوافح
ِإعغاخ اٌذٌٚح  ٌٗٚاٌؽك ف ٟذؿ ٓ١١وثاس ٚسظاالذٙا ٚظثاغ ظ١ؾٙا .أٔػش ؼغاْ ؼالق :اٌّشظؽ اٌغاتك ،ؿ136
) (4ؼغاْ ؾٍ ٟؼالق  :دٚس اٌٛٙ١د ٚاٌم ٜٛاٌذ١ٌٚح ف ٟخٍؽ اٌغٍطاْ ؾثذ اٌؽّ١ذ اٌصأ ٟؾٓ اٌؿشػ (( ، )1909 -1908دغ)
اٌذاس اٌعاِؿ١ح  ،ت١شٚخ ٌ ،ثٕاْ ( ،دط)  ،ؿ 8 ، 7
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( )1ؼغاْ ؾٍ ٟؼالق  :دٚس اٌٛٙ١د ٚاٌم ٜٛاٌذ١ٌٚح ف ٟخٍؽ اٌغٍطاْ ؾثذ اٌؽّ١ذ اٌصأ ٟؾٓ اٌؿشػ ،اٌّشظؽ اٌغاتك  ،ؿ9
40
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( )1سف١ك ؽاوش إٌرؾٗ :ؾثذ اٌؽّ١ذ اٌصأٚ ٟفٍغط، ٓ١غ ،3اٌّإعغح اٌؿشت١ح( ،دَ) ،1991،ؿ .177
* اٌص١ٔٛ١ٙح ِ :ؾرمح ِٓ وٍّح ص ٛ٘ٚ ْٛ١ٙذً ِٓ ذالي أٚسؽٍٚ ُ١ذطٍك ؾٍ ٝاسؽٍٔ ُ١فغٙا ِٓ لث ً١ئطالق اٌثؿط ؾٍٝ
اٌىً ٚاٌٛٙ١د ٠مذع٠ٚ ٗٔٛرّشٔ ْٛتزوشٖ فِ ٟضاِ١شُ٘ ِٕٙٚ ،ا ِا ظاء فِ ٟضِٛس ٔٚ 87صٗ اٌشب أؼة ص ْٛ١ٙأوصش ِٓ
ظّ١ؽ ِغاوٓ ٠ؿمٛب ٚلذ ل ً١أِعاد ٠ا ِذٕ٠ح اهلل  ،أْغش ِ :صطف ٝؼٍّٔ ، ٟىثح فٍغطِٕ ِٓ ٓ١ػٛس فمٗ اٌراس٠خ  ،ؿ55
** ذٛ١دٚس ٘شذضيٌٚ :ذ ف ٟتٛدا تاعد ِ 2 َٛ٠ا 1860 ٞؼصً ؾٍ ٝؽٙادج اٌؽمٛق ِٓ ظاِؿح فٕ١ا ؾاَ ٚ1878اٌذورٛساٖ
ف ٟاٌمأ 1885 ْٛصاٚي ِٕٙح اٌّؽاِاخ شُ ؾًّ ف١ِ ٟذاْ اٌصؽافح  ،وشط ؼ١اذٗ ٌرؽم١ك أعظ اإلعرطاْ األٚ ٌٝٚؾمذ أٚي
ِإذّش ص ٟٔٛ١ٙفِ ٟذٕ٠ح تاي تغ٠ٛغشا ؾاَ ٚ 1897ذٛف ٟؾاَ 1904أٔػش :ؾاطف ؾ١ذ لصح ٚذاس٠خ اٌؽعاساخ اٌؿشت١ح
فٍغط ٓ١اٌّشظؽ اٌغاتك ،ؿ46
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(ِ )1ؽّذ صوِ ٟال ؼغ ٓ١اٌثشٚاس :ٞاٌّشظؽ اٌغاتك ،ؿ 245
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(ِ )1ؽّذ صوِ ٟال ؼغ ٓ١اٌثشٚاس :ٞاٌّشظؽ اٌغاتك  ،ؿ 246 ، 245
( )2ؾثذ اٌؿض٠ض ِؽّذ ؾٛض  :اإلداسج اٌؿصّأ١ح فٚ ٟال٠ح عٛس٠ح  ،1914/1864ذمذ ُ٠أؼّذ ؾضخ ؾثذ اٌىش( ،ُ٠دغ) ،داس
اٌّؿاسف اٌما٘شج ِصش  ،1969 ،ؿ 141
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داس اٌفىش  ،ؾّاْ ،األسدْ  ، 2010 ،ؿ 99
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( )1جّ ً١ث١عٚ ْٛآخش : ْٚربس٠خ اٌمشة اٌذذ٠ش  ،غ ،داس األًِ  ،لّبْ  ،األسدْ  ،ص65
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( )1اعّبل ً١أدّذ ٠بغ : ٟاٌمبٌُ اٌمشث ٟاٌذذ٠ش  ،اٌّشجك عبثك  ،ص 78 ،77
ِالدفخ :ثبٌٕغجخ ٌألٚظبق االلزصبد٠خ ٌجالد اٌشبَ اٌز ٟرُ روش٘ب وبٔذ لجً لٙذ اٌغٍؽبْ لجذ اٌذّ١ذ اٌضبٔ. ٟ
* إٌفبَ اإللؽبلِٕ ٛ٘ : ٟخ األسض اٌز ٟال ِبٌه ٌٙب ِمبثً اٌخشاط ٚاٌمشٛس  ،إِٔ ٚخ غٍخ األسض فِ ٟمبثً شٟء
أ ٚظّبٔخ ث١ذ اٌّبي  ،أٔفش  :اٌؽب٘ش لّشٙٔ ، ٞعخ اٌمٍُ االعالِ ، ٟص 14
( )2لجذ اٌمض٠ض ِذّذ لٛض  :اٌّشجك اٌغبثك  ،ص 231
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( )1لجذ اٌمض٠ض ِذّذ لٛض  :اٌّشجك اٌغبثك  ،ص232 ، 231
( )2لٍِ ٟمؽ : ٟربس٠خ ٌجٕبْ اٌغ١بعٚ ٟاالجزّبل( ٟدساعخ ف ٟاٌماللبد اٌمشث١خ اٌزشو١خ  ،)1918 – 1908غ
ِؤعغخ لضاٌذٌٍ ٓ٠ؽجبلخ ،ثٟسٚدٌ ،جٕبْ ،1992 ،ص 126
( )3عّ١خ فشع : ْٛفٍغؽٚ ٓ١اٌفٍغؽ ، ْٛ١ٕ١رشجّخ لؽب لجذ اٌ٘ٛبة  ،غِ ،1شوض اٌذساعبد اٌٛدذح اٌمشث١خ،
ث١شٚد ٌجٕبْ  ،2003 ،ص 83
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(1) Bichara et Naim Khader :texte de la revolution Palestine 1968/1974 sindibad1
et 3 rue feutrier ,paris 18 ,p 12
( )2إثٓ ثؽٛؼخ  :رذفخ إٌفبس ف ٟغشائت األِؽبس ٚلجبئت األعفبس ٠ ،ذمك لٍِٕ ٝزصش اٌىزبٔ ، ٟاٌجضء األٚي  ،غ
ِ ،4ؤعغخ اٌشعبٌخ  ،ث١شٚد ٌ ،جٕبْ  ،1985 ،ص 85
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( )1إثٓ ثؽٛؼخ  :رذفخ إٌفبس ف ٟغشائت األِؽبس ٚلجبئت األعفبس ،اٌّصذس اٌغبثك ،ص 35
( )2عّ١خ فشع : ْٛاٌّشجك اٌغبثك  ،ص 90
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(ِ )1بس ٞدوشاْ عبسو :ٛدِشك فزشح اٌغٍؽبْ لجذ اٌذّ١ذ اٌضبٔ( ، ٟدغ)ِٕ ،شٛساد اٌ١ٙئخ اٌمّخ اٌغٛس٠خ ٚصاسح
اٌضمبفخ ،دِشك  ،عٛس٠ب  ،2010 ،ص 293
(ِ )2بس ٞدوشاْ عبسو :ٛاٌّشجك ٔفغٗ ،ص 293
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( )1لجذ اٌمض٠ض ِذّذ لٛض  :اٌّشجك اٌغبثك  ،ص 257 ،256
(ِ )2بس ٞدوشاْ عبسو :ٛاٌّشجك اٌغبثك ،ص 297
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* اٌغٍؽبْ لجذ اٌمض٠ض( :)1876-1830عٍؽبْ لضّبٔ ٟخٍف أخبٖ لجذ اٌّج١ذ ،وبْ أٚي عٍؽبْ لضّبٔ ٟصاس ِصش
لبَ 1864ثمذ أْ فزذٙب عٍ ُ١األٚي( )1517اصدادد رشو١ب ظمفب ف ٟلٙذٖٚ ،رٛلفذ لبَ  1875لٓ رغذ٠ذ دٙٔٛ٠ب
اٌز ٟالزشظزٙب ِٓ اٌّصبسف األٚسٚث١خ ثفٛائذ فبدشخ ألبِذ اٌذٚي األٚسٚث١خ سلبثخ لٍِ ٝبٌ١خ اٌذىِٛخ اٌزشو١خ
أذٌمذ اٌفزٓ ف ٟلٙذٖ ف ٟاٌجٛعٕخ ٚاٌٙشعه ٚثٍغبس٠ب ٚعم ٝسئ١ظ ٚصسائٗ ِ،ذدذ ثبشب ٌذّٕ١ٌ ٗ٠خ اٌجالد دعزٛسا دشا
ٌٚىٕٗ سفط فخٍك ِٚبد لز١ال ف ٟأغٍت اٌفٓ ثمذ أ٠بَ لالئً ِٓ خٍمٗ  .أٔفش ِذّذ شف١ك غشثبي  :اٌّٛعٛلخ اٌمشث١خ
اٌّ١غشح ،اٌّجذ االٚي ٚاٌضبٔ ،ٟداس إد١بء اٌزشاس اٌمشث ، ٟاٌمب٘شحِ ،صش ،ص.1183
* * دغ ٓ١ث :)1881-1883( ُٙ١أد٠ت ٔٚبئت ِٓ سٚاد دشوخ إٌٙعخ اٌمشث١خ ٌٚذ ف ٟث١شٚد ٚأصجخ ِٓ ٚجٙبئٙب
ٔٚبة لٕٙب فِ ٟجٍظ إٌٛاة اٌمضّبٔ ، ٟر ٌٝٛسئبعخ اٌجّم١خ اٌمٍّ١خ اٌغٛس٠خ  ٌٗٚ ،شمش جّك ف ٟدٛ٠اْ ٚسٚا٠خ
ٚؼٕ١خ ِضٍذ ف ٟث١شٚد .أفش لجذ اٌ٘ٛبة اٌى١بٌ :ٟاٌّٛعٛلخ اٌغ١بع١خ ،ط، 2اٌّشجك اٌغبثك ،ص543
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(ِ )1بس ٞدوشاْ عبسوٛا  :اٌّشجك اٌغبثك ،ص298،297
(ِ )2بس ٞدوشاْ عبسو : ٛاٌّشجك ٔفغٗ  ،ص 299 ، 298
(ِ )3صؽف ٝؼالط  :اٌّشجك اٌغبثك ،ص 36،35
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(ِ )1صؽف ٝؼالط  :اٌّشجك اٌغبثك ،ص 36 ،35

57

الفصل الثاني

سياسة عبد الحميد الثاني اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية في
بالد الشام

( )1لٍِ ٟذّذ اٌصالث : ٟاٌذٌٚخ اٌمضّبٔ١خ (لٛاًِ إٌٛٙض ٚأعجبة اٌغمٛغ)
اٌمصش٠خ  ،ث١شٚد ـ ٌجٕبْ  ، 210 ،ص209 ،208
ِالدفخ ٠ :مزجش اٌخػ اٌذجبص ِٓ ٞأُ٘ اٌّشبس٠ك اٌز ٟرُ ثٕبء٘ب ف ٟاٌمٙذ اٌغٍؽبْ لجذ اٌذّ١ذ اٌضبٔ ٟفِٕ ٟؽمخ ثالد
اٌشبَ  ِٓ ٌٗ ٌُ ،فٛائذ لفّ١خ .
(٘ )2شبَ عٛاد٘ ٞشبَ  :اٌّشجك اٌغبثك  ،ص98
(ِ )3ذّذ ع ً١ٙؼمٛػ  :اٌّشجك اٌغبثك  ،ص 525
اٌجضء اٌضبٔ ، ٟغ ِ ،ىزجخ
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(ِ )1ذّذ ع ً١ٙؼمٛػ  :اٌّشجك اٌغبثك  ،ص 525
( )2لجذ إٌّمُ اٌغ١ذ لٍ : ٟاٌزؽٛس اٌزبس٠خٌ ٟألٔفّخ إٌمذ٠خ ف ٟاأللؽبس اٌمشث١خ  ،غِ ، 1شوض دساعبد اٌٛدذح
اٌمشث١خ  ،ث١شٚد ٌ ،جٕبْ  ، 1983 ،ص 41
( )3عّ١خ فشع : ْٛاٌّشجك اٌغبثك  ،ص 90
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( )1عّ١خ فشع : ْٛاٌّشجك اٌغبثك  ،ص 90
( )2لجذ اٌمض٠ض ِذّذ لٛض  ،اٌّشجك اٌغبثك  ،ص 267
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سياسة عبد الحميد الثاني اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية في
بالد الشام

( )1لجذ اٌمض٠ض ِذّذ لٛض  ،اٌّشجك اٌغبثك  ،ص 267
( )2جّ ً١ث١عٚ ْٛآخش : ْٚاٌّشجك اٌغبثك  ،1991 ،ص68 ، 67
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( )1جّ ً١ث١عٚ ْٛآخش : ْٚاٌّشجك اٌغبثك  ،1991 ،ص68 ، 67
( )2ثضٕ١خ لجبط اٌجٕبثٔ ": ٟفُ اٌذىُ ٚاإلداسح اٌمضّبٔ١خ ف ٟاٌٛؼٓ اٌمشثِ " ، ٟجٍخ وٍ١خ اٌزشث١خ اإلعالِ١خ (لغُ
ربس٠خ)  ،اٌمذد  ،2011 ، 71ص 9
( )3لجذ اٌمض٠ض عٍّ١بْ ٔٛاس  :ربس٠خ اٌمشة (ِصش ٚاٌمشاق) (دغ) داس إٌٙعخ اٌمشث١خ  ،ث١شٚد ٌ ،جٕبْ ( ،دط)
ص 28
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( )1لجذ اٌمض٠ض عٍّ١بْ ٔٛاس  :اٌّشجك اٌغبثك ،ص 28
* اٌّزبٌٚخ  :أٚي ِشح أؼٍك ٌفؿ اٌّزبٌٚخ لٍ ٝاٌش١مخ ف ٟاٌشبَ  ،وبْ ف ٟأٚاخش اٌمشْ اٌغبثك لشش  ،د١ش وبٔذ
اٌفٛظ ٝظبسثخ ف ٟثالد اٌشبَ ٚ ،وبْ وً فش٠ك ٠مزّذ لٍ ٝلٛرٗ  ،ثذ١ش أزششد اٌذّبعخ اٌٛؼٕ١خ ِىبْ أثٕبء ٘زٖ
اٌجالد ٍ٠مج ْٛأٔفغ ُٙثِٕ ٟزٛاي ٘ٚزا اٌٍمت " ِزبٌٚخ جّك ِزٛاي " لذ ٠ىِ ْٛشزمب ِٓ رٛاٌ ٟأ ِٓ ٞرزبثمٚ ُٙاعزشعبٌُٙ
خٍفب لٓ عٍف فِٛ ٟاالح آي اٌج١ذ ٠ٚ ،الدؿ أْ ٘زا اٌٍمت ٌُ ٕ٠شش إال ث ٓ١اٌٍز ٓ٠خبظٛا غّبس اٌذشٚة ف ٟرٌه
اٌمصش ِضً عىبْ ثالد اٌشبَ ٚثمٍجه ٚوغشٚاْ  ،أِب اٌزٕ٠ ٌُ ٓ٠ذِجٛا ف٘ ٟزا اٌغٍه ِضً عىبْ دِشك ٚدٍت فٍُ ٠ؽٍك
لٌٍ ُٙ١فؿ ِزبٌٚخ  .أٔفش  :لجذ اٌشصاق لٟع ،ٝاٌّشجك اٌغبثك ٔفغٗ  ،ص 31
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( )1لجذ اٌشصاق لجذ اٌشصاق لٟع :ٝاٌزٕص١ش األِش٠ى ٟف ٟثالد اٌشبَ ( ، )1914 – 1834غ ِ ،ىزجخ ِذثٌٟٛ
اٌمب٘شح ِ ،صش  ، 2005 ،ص 54، 45
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()1لجذ اٌشصاق لجذ اٌشصاق لٟع : ٝاٌّشجك اٌغبثك :ص 58 ،57 ،56 ،55
* األسِٓ  ِٓ :األلٍ١بد اٌٍغ٠ٛخ اٌذ١ٕ٠خ اٌٛافذح لٍ ٝاٌٛؼٓ اٌمشثٚ ، ٟرٕزٌّ ٟغز ُٙإٌ ٝأعشح اٌٍغبد إٌٙذ أٚسٚث١خ
ٌ ٟ٘ٚغخ ِىزٛثخ راد رشاس صمبف ٟغٕ َ ٚ ٟد٠ٚ ْٚك ٞػ ِمفُ األسِٓ اٌّٛجٛد ٓ٠ف ٟاٌٛؼٓ اٌمشث ٟةثالد اٌشبَ ،
ٚاٌز٘ ٟبجشٚا إٌٙ١ب ثىضشح ثمذ اٌّزاثخ اٌز ٟرمشظٛا إٌٙ١ب لٍ ٝأ٠ذ ٞاألرشان ٚ ،لذ دبففٛا لٍ ٝو١بٔ ُٙاٌؽبئف . ٟأٔفش
لجذ اٌشصاق لجذ اٌشصاق ل١غ ، ٝاٌّشجك ٔفغٗ  ،ص 55
(ِ )2ذّذ ٔبصش إٌفضا :ٞٚاٌز١بساد اٌفىش٠خ اٌغ١بع١خ ف ٟاٌغٍؽٕخ اٌمضّبٔ١خ( ،)1918/1839غ ،1داس ِذّذ لٍٟ
اٌذبِ ،ٟصفبلظ ،رٔٛظ  ،2001 ،ص24
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(ِ )1ذّذ ٔبصش إٌفضا :ٞٚاٌّشجك اٌغبثك ،ص 25
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( )1إٌ١ضاث١ش ٌٔٛغ١غ١ظ ٚآخش" : ْٚاٌصذخ اٌمبِخ ِٕٙ ،خ اٌؽت ٚ،ثٕبء اٌذٌٚخ ف ٟاٌٛؼٓ اٌمشثٔ " ٟفشح ربس٠خ١خ
ِجٍخ اٌّغزمجً ( ،دق)  ، 2011 ،ص 15
* اٌجشٚرغبرٕ١خ ِ ٟ٘ :جّٛلخ اٌممبئذ اٌذ١ٕ٠خ ٚاٌىٕ١غخ إٌّجضمخ لٓ دشوخ اإلصالح ف ٟأٚسٚثب ٌ ٟ٘ٚغ٠ٛب ِشزمخ ِٓ
وٍّخ ال ر١ٕ١خ األصً رمٕ ٟاالدزجبط أ ٚااللزشاض  ،أٔفش ِٛ :عٛلخ لجذ اٌ٘ٛبة اٌى١بٌ ، ٟاٌجضء األٚي  ،ص134
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( )1إٌ١ضاث١ش ٌٔٛغ١غ١ظ ٚآخش : ْٚاٌّشجك اٌغبثك  ،ص16
* اٌ١غٛل : ْٛ١جّبلخ رأعغذ ف ٟلبَ  ِٓ 1534لجً اٌفبسط االعجبٔ ٟاخ١بثٛط ٌٛ١ال  ،ثمذ ف ٟإدذ ٜاٌّمبسن ،
 ٞد١برٗ ٌخذِخ اٌذٔ١ب ٚ ،وبٔذ غب٠خ اٌّغ١ذ١خ ٚرأعغذ اٌىٕ١غخ اٌىبص١ٌٛى١خ ٚلذ وضش ألعبء ثمذ
ٚلضِٗ لٍ ٝرىش٠ظ ثكح
الزشف ثٙب اٌجبثب عٕخ ٔٚ َ1540فّذ صفٛفٙب رٕفّ١ب لغىش٠ب صبسِب الزّذ اٌغٛ١ل ْٛ١لٍ ٝاٌزشث١خ ٌزذم١ك أ٘ذافُٙ
أٔفش :لجذ اٌ٘ٛبة اٌى١بٌ، ٟ
ٚاعزّشٚا اٌزمٍ ِٓ ُ١أسعؽ ٛاٌٛٙ١د ، ٞفأسغّٛا ؼبئفخ ِٕ ُٙلٍ ٝالزٕبق اٌٛٙ١د٠خ ،
ط:7اٌّشجك اٌغبثك ،ص 413
( )2إٌ١ضاث١ش ٌٔٛغ١ظ٠ظ  :اٌّشجك ٔفغٗ  ،ص 16
( )3لٍِ ٟذّذ اٌصالث :ٟاٌّشجك اٌغبثك  ،ص203
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( )1لٍِ ٟذّذ اٌصالث : ٟايِشجك عبثك  ،ص 204
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( )1لٍِ ٟذّذ اٌصالث : ٟاٌّشجك اٌغبثك  ،ص 205 ، 204
(ِ )2غمٛد ؾا٘ش  :اٌذٌٚخ ٚاٌّجزّك ف ٟاٌّششق اٌمشث( ، )1990 -1840( ٟدغ) داس ا٢داة  ،ث١شٚد ٌ ،جٕبْ
 ، 1991ص 356
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(ِ )1زوشاد األِ١شح لبئشخ لضّبْ أٚنٌ : ٟاٌّصذس اٌغبثك  ،ص 32
(٘ )2شبَ عٛاد٘ ٞشبَ  :اٌّشجك اٌغبثك  ،ص 99
(ِ )3ذّذلجذ اٌشدّبْ ثشط  :اٌزبس٠خ اٌمشث ٟاٌذذ٠ش ٚاٌّمبصش ( ،دغ)  ،داس اٌزمٍ ُ١اٌجبِم ، ٟلّبْ  ،األسدْ
 ، 2010ص 92
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(٘ )1شبَ عٛاد٘ ٞشبَ ِ :شجك عبثك  ،ص 100
(ِ )2ذّذ أدّذ  :اٌذ١بح اٌضمبف١خ ف ٟدِشك ف ٟاٌمصش اٌمضّبِٔ )1918 -1876( ٟجٍخ دِشك  ،اٌّجٍذ  ، 27اٌمذد
األٚي  ٚاٌضبٔ ، 2011 ، ٟص 309
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سياسة عبد الحميد الثاني اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية في
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(ِ )1ذّذ أدّذ  :اٌّشجك اٌغبثك ،ص 309
(ِ )2زوشاد األِ١شح لبئشخ لضّبْ أٚغٍ : ٟاٌّصذس اٌغبثك  ،ص 23 ، 22
(٘ )3شبَ عٛاد٘ ٞشبَ  :اٌّشجك اٌغبثك  ،ص 102 ، 101
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(٘ )1شبَ عٛاد٘ ٞشبَ  :اٌّشجك اٌغبثك  ،ص 102 ، 101
(ِٕ )2بي عٍ ُ١عبٌُ إٌذبي  :اٌشمشاٌمشث ٟف ٟاٌمشْ اٌزبعك لشش  :أغشاظٗ  ،ـٛا٘شٖ  ،ارجب٘برٗ  ،لعب٠بٖ ً١ٌٕ ،
شٙبدح اٌّبج١غزش  ،لغُ اٌٍغخ اٌمشث١خ  ،وٍ١خ ا٢داة  ،جبِمخ اإلعالِ١خ  ،غضح  ،فٍغؽ ،2013 ، ٓ١ص31
(ِ )3ذّذ لٍ ٟاألدّذ  :اٌّشجك اٌغبثك  ،ص 147
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(ِ )1ذّذ لٍ ٟاألدّذ  :اٌّشجك اٌغبثك  ،ص 148
(ِٕ )2بي عٍ ُ١عبٌُ إٌذبي  :اٌّشجك اٌغبثك  ،ص 32
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)ِٕ (1بي عٍ ُ١عبٌُ إٌذبي  :اٌّشجك اٌغبثك  ،ص 32
* ٔبثٍ ْٛ١ثٔٛبثشد ٌٚ :ذ ف ٟعٕخ  1769فِ ٟذٕ٠خ أجبوغ ٛلبصّخ وٛسع١ىب لجً لبَ ِٓ رٕبصي جٕٛدٖ لٓ
اٌجض٠شح ٚظّٙب ٌفشٔغب ٕ٠ ،زّ ٟإٌ ٝأعشح رىغبر١خ األصً ِٓ عالٌخ إ٠ؽبٌ١خ ٘بجشد أعشرٗ إٌ ٝوٛسع١ىب ثمذِب
أص١جذ ثبٌفمش ٚ،اٌذٖ شبسي ثٔٛبثشد ٚأِٗ ٌ١زشب ساِ١ٌٛزب ِٓ اٌؽجمخ اٌٛعؽ ٝاٌىٛسع١ى١خ.
* سصق اهلل دغ ْٛاٌذٍجٌٚ : ٟذ ف ٟدٍت لبَ  1825ف ٟأعشح وشّ٠خ أسِ١ٕ١خ األصً عبفشد إٌ ٝاالعزبٔخ ٚلٕ١خ
فؤاد ثبشب لٍ ٝأخجبس اٌمشة ٚ ،أ٠بِ ، ُٙوّب وبْ سٚا٠ب ال شمبس٘ب ٚ ،لذ شٓ لٍ ٝاٌذىِٛخ اٌزشو١خ دشة شمشاء ،
ٚرٛف ٟثم١ذا لٓ ثالدٖ لبَ  ِٓ 1880آصبسٖ أشمش اٌشمش  ،إٌفضبد ٕ٠ ،فش ِٕ :بي عٍ ُ١عبٌُ إٌذبي  :اٌّشجك اٌغبثك ،
ص 32
)ِٕ (2بي عٍ ُ١عبٌُ إٌذبي  :اٌّشجك ٔفغٗ ،ص 33
( )3ف١ٍ١ت د ٞؼشاص : ٞربس٠خ اٌصذبفخ اٌمشث١خ  ،اٌّجٍذ األٚي ( ،دغ)  ،اٌّؽجمخ األدث١خ  ،ث١شٚد ٌ ،جٕبْ 1913 ،
ص 199 ، 198
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( )1فٍ١ت د ٞؼشاص : ٞاٌّشجك اٌغبثك  ،ص 201، 200
( )2لجذ اٌمض٠ض ششف  :اٌجغشاف١ب اٌصذف١خ ٚربس٠خ اٌصذبفخ اٌمشث١خ  ،غ  ،لبٌُ اٌىزت  ،اٌمب٘شح ِ ،صش 2004 ،
ص 149 ، 148
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( )1لجذ اٌ٘ٛبة اٌى١بٌ : ٟاٌّٛعٛلخ اٌغ١بع١خ  ،اٌجضء اٌضبٌش  ،اٌّؤعغخ اٌمشث١خ ٌٍذساعبد ٚإٌشش  ،ث١شٚد ٌ ،جٕبْ
ص 603 ، 602
(ِٕ )2زس ِكاٌ١مِ : ٟمبٌُ إٌٙعخ اٌمشث١خ ف ٟاٌفىش اٌمشث ٟاٌذذ٠ش  ،غ ، 1اٌّؤعغخ اٌذذ٠ضخ ٌٍىزبة  ، 2003 ،ص
109

(٘ )3شبَ عٛاد٘ ٞشبَ  :اٌّشجك اٌغبثك  ،ص 100
* ٔبص١ف اٌ١بصج ِٓ :)1871-1800 ( ٟأٚائً إٌٙع ٓ٠ٞ ٛاٌّزٕٛس ٓ٠ف ٟعٛس٠خ ٚ ،وبْ ِزذّغب ٌٍغخ اٌمشث١خ
ٚاألدة اٌمشث ، ٟرمٍُ اٌمشث١خ ٚأدجٙب ٚلبَ ثزذس٠غٙب  ،دافك لٕٙب ٚ ،وزت ف ٟإٌذٚ ٛاٌجالغخ ٚاٌمشٚض ٚفٕ ْٛاألدة
األخشٚ ، ٜعبُ٘ فمال ف ٟثمش اٌٍغخ اٌمشث١خ ٚ ،لذ الزصش دٚسٖ لٍ٘ ٝزا اٌجبٔت غ١ش اٌغ١بع ٟأٔفش دغٓ اٌمٛداد :
اٌمشة ٚإٌصبس،ٜغ ،1إٌعبٌ، ٟدِشك ،عٛس٠ب  ،ص 200
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(ِ )1غمٛد ؾا٘ش  :اٌّشجك اٌغبثك  ،ص320 ،319
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(ِ )1بس ٞدوشاْ عبسو : ٛاٌّشجك اٌغبثك  ،ص 356 ، 336
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(ِ)1بس ٞدوشاْ عبسو : ٛاٌّشجك اٌغبثك  ،ص 356 ، 336
(٘ )2شبَ عٛاد٘ ٞشبَ  :اٌّشجك اٌغبثك  ،ص99
( )3س٠بض دّٛدح ٠بع ٚ ٓ١أدّذ ِّذٚح اٌفبلٛس : ٞاٌّشجك اٌغبثك  ،ص 68 ، 67
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( )1إعّبل ً١ادّذ ٠بغ : ٟاٌذٌٚخ اٌمضّبٔ١خ ف ٟاٌزبس٠خ اإلعالِ ٟاٌذذ٠ش  ،غِ، 2ىزجخ اٌمج١ىبد  ،اٌش٠بض ،اٌٍّّىخ
اٌمشث١خ اٌغمٛد٠خ  ،1998ص 205
( )2أدّذ ؼشث : ٓ١ربس٠خ اٌّششق اٌمشث ، ٟاٌّشجك اٌغبثك ص 290
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( )1أدّذ ؼشث : ٓ١ربس٠خ اٌّششق اٌمشث ، ٟاٌّشجك اٌغبثك ص 290
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( )1خبٌذ عٛ١ي  :اٌّشجك اٌغبثك  ،ص 57 ، 56
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(ِ )1سّذ زشة  :اٌؼثّبٔ ْٛ١ف ٟربس٠خ ٚاٌسعبسح  ،غ  ،داس اٌمٍُ  ،دِؾك  ،عٛس٠ب  ، 1989 ،ؿ 31
( )2عٍّ١بْ ثٓ صبٌر اٌخشاؽ : ٟو١ف عمؽذ اٌذٌٚخ اٌؼثّبٔ١خ  ،غ  ،داس اٌمبعُ  ،اٌش٠بض  ،اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ،
٘ 1420ـ ،ؿ 31
( )3وش ُ٠ؼالي ِٕ١ش اٌشوبث : ٟثٛسح االرسبد ٓ١٠ف ٟرشو١ب ػبَ ِ ، 1908دٍخ ، 9وٍ١خ اٌزشث١خ اٌغ١بع١خ  ،اٌؼذد 2006 ، 49
ؿ2
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11

1876

Laleume Turgué

( )1وش ُ٠ؼالي  ،اٌّشخغ اٌغبثك  ،ؿ 3
* إثشا٘ ُ١ر ّٛ١س  ٛ٘ :إثشا٘ ُ١ثٓ ِشاد ر ّٛ١س ٌٚذ فِ ٟبسط  1865ف ٟثٍذح " عزشٚغب " لشة زذٚد ٛ٠غغالف١ب عبثمب ِغ
أٌجبٔ١ب ِٓ أة أٌجبٔ ٟاألصً رٍم ٝرؼٍ ٖ َ ٟاألٚي ف ٟثٍذرٗ  ،ثُ أزمً إٌ ٝاعؽٕجٛي ٚاٌزسك ثبٌّذسعخ اٌؽج١خ اٌؼغىش٠خ ػبَ
ٌّٚ 1886ب رخشج ِٕٙب ثؼذ عٕز ٓ١اٌزسك ثبٌىٍ١خ اٌؽج١خ اٌؼغىش٠خ ٚرخشج ِٕٙب ؼج١جب ٌٍؼ ْٛ١ػبَ ٘ ، 1893شة إٌ ٝسِٚبٔ١ب
ػبَ ٚ 1895أصذس فٙ١ب ِدٍخ " صذ ٜاٌٍّخ " ٌّٚب أػٍٓ اٌذعزٛس اٌؼثّبٔ ٟػبَ  1908ػبد إٌ ٝإعؽٕجٛي ٚأعظ فٙ١ب اٌسضة
اٌؼثّبٔ ٟاٌذّ٠مشاؼِ ٟبد ف" ٟاٌّد١ذ٠خ " ثشِٚبٔ١ب ف ٟأٚد ػبَ  .1945أٔظش إٌ ٝعٍّ١بْ ثٓ صبٌر اٌخشاؽ : ٟاٌّشخغ
اٌغبثك  ،ؿ 43
(ِ )2سّذ ػجذ اٌشزّبْ ةسج اٌّشخغ اٌغبثك ،ؿ 125
خٍ ٝفِ ٟعّبس اٌٍغخ
** خٍ ً١غبُٔ ٌٚ :ذ ػبَ  1836ف ٟث١شٚد ٌّٚ،ب ثٍغ اٌسبد٠خ ػؾش ِٓ ػّشٖ دخً ِذسعخ ػ ٓ١ؼٛس  ،ف
اٌفشٔغ١خ ٚوبْ فٙ١ب ؽبػشا ِؽجٛػب ٚوبرجب ظٍ١ؼب ٚخؽ١جب ثٍ١غب ٚس٠بظ١ب ثبسػب  ،ثُ أخز اٌٍغخ اٌؼشث١خ ػٓ اٌؾ١خ ٔبص١ف
اٌ١بصخٚ ٟاٌٍغخ اٌزشو١خ ػٓ اٌّؼٍُ إثشا٘ ُ١اٌجبزٛغ ٚ ،أزىُ أصٛي اٌٍغخ االٔدٍ١ض٠خ ٚ،لذ ثذأد ز١برٗ اٌغ١بع١خ ػبَ ، 1872
ثزجؼ١خ ػع ٛفِ ٟسىّخ اٌزدبسح ٚف ٟاٌغٕخ اي ِٛاٌ١خ ػ ٕٗ١إثشا٘ ُ١ثبؽب ِزصشف ث١شٚد رشخّبْ ٌٍّزصشف١خ  ٚ ،ف ٟعٕخ
 1875ػ ٖٓ١ساؽذ ثبؽب ٚإٌٚ ٝال٠خ عٛس٠ب رشخّبْ ٌٍٛال٠خ ٚف ٟعٕخ  1877أزخجٗ عىبْ عٛس٠ب ٔبئجب ثبٔ١ب ػٕ ُٙفِ ٟدٍظ
اٌّجؼٛثبْ  .أظش ف١ٍ١ت د ٞؼشاص، ٞاٌّشخغ اٌغبثك ؿ269
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1897

1902

(ِ )1سّذ ػجذ اٌشزّبْ ثشج ،اٌّشخغ اٌغبثك  ،ؿ 125
* سف١ك اٌؼظُ  )َ1925/1867 ( :ع١بعٚ ٟوبرت عٛسِ ٞؤعظ زضة اٌالِشوض٠خ اإلداس٠خ اٌؼثّبٔ١خ ٌٚ ،ذ ثذِؾك ٚاٌذٖ
األد٠ت اٌؾبػش ٚاٌىبرت ِسّذ اٌؼظُ  ،صسجٗ ٔغ١جٗ ؽش٠ف ثبؽب ٚاٌ ٟعٛس٠ب ِؼٗ إٌِ ٝصش  ،ػٕذِب أز ً١إٌ ٝاٌّؼبػ
 َ 1893ؽغٛف ثبٌّؽبٌؼخ إال أْ ِشظٗ فِ ٟصش اظؽشٖ إٌ ٝاإللالع ػٕٙب فغبفش إٌ ٝاألعزبٔخ ٚدِؾك ؼٍجب ٌٍشازخ
ٚاالعزدّبَ ػبد إٌِ ٝصش ٚأخز ٠ىزت ف ٟاٌصسف ٠ٚؼٕ ٝثبٌزأٌ١ف  ِٓٚأُ٘ ِؤٌفبرٗ اٌذسٚط اٌسىّ١خ إٌبؽئخ اإلعالِ١خ ،
و١ف١خ أزؾبس األد٠بْ ٚاٌدبِؼخ اإلعالِ١خ ٚأٚسٚثب ٚغ١شُ٘ خّغ ؽم١مٗ ػثّبْ اٌؼظُ ثؼذ ٚفبرٗ ؼبئفخ ِٓ ِمبالرٗ ف ٟوزبة
أعّبٖ ِدّٛػخ آثبس سف١ك اٌؼظُ  ،أٔظش ػجذ اٌ٘ٛبة اٌى١بٌ ، ٟاٌّشخغ اٌغبثك ،ؿ . 827 ، 826
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(ِ )1سّذ ػجذ اٌشزّبْ ثشج  :اٌّشخغ اٌغبثك  ،ؿ 126
( )2خّبي ػجذ اٌٙبدِ ٞسّذ عؼٛد  :اٌّدزّغ اإلعالِ ٟاٌّؼبصش ( ،اٌّذخً)  ،غ ، 1داس اٌٛفبء  ، 1995 ،ؿ 55
* ٛٙ٠د اٌذّٔٚخ  :وٍّخ رشو١خ رؼٕ ٟاٌؼٛدح أ ٚاٌشخٛع ٚ ،لذ أؼٍمذ ٘زٖ اٌىٍّخ ػٍ ٝفئخ ِٓ إٌبط عىٕٛا ف ٟإٌّبؼك اٌمش٠جخ
ِٓ ػبصّخ اٌذٌٚخ اٌؼثّبٔ١خ ٌٚ ،ؼجٛا دٚسا ٘بِب ٚسئ١غ١ب ف ٟاٌمعبء ػٍ٘ ٝزٖ اٌذٌٚخ ٚ ،صاد ٔؾبؼ ُٙثؼذ االٔمالة ػٍٝ
اٌغٍؽبْ ػجذ اٌسّ١ذ اٌثبٔ ٟػبَ ٚ ، 1909اؽزشوٛا ف ٟرأع١ظ اٌذٌٚخ اٌؼٍّبٔ١خ اٌزشو١خ اٌسذ٠ثخ ٚ ،ثشػٛا ف ٟاٌّدبي
االلزصبدٚ ٞاٌثمبفٚ ٟاٌصسفٚ ، ٟال ٠ضاٌ٠ ْٛزسىّ ْٛف ٟصسبفخ رشو١ب زز ٝاٌٍٚ ، ْ٢ذّٔٚخ اعّبْ آخشاْ ّ٘ب  :اٌشخؼْٛ١
أ ٚاٌغجبربئٔ ، ْٛ١غجخ إٌ ٝعجبرب ٞع١ف ٟاٌز ٞأٔؾب ٘زا اٌّز٘ت ٕ٠ .ظش ِسّذ ػٍ ٟاألزّذ  ،اٌّشخغ اٌغبثك  ،ؿ330
** اٌّبع١ٔٛخ  ( :اٌجٕبء اٌسش )  ِٓ ٟ٘ :أػظُ ٚألذَ اٌدّؼ١بد اٌغش٠خ راد إٌّؾأ اٌغبِط  ٟ٘ٚزشوخ رٕظ١ّ١خ  ،خف١خ لبَ
ثٙب زبخبِبد اٌٛٙ١د ٚ ،خبصخ فِ ٟشزٍخ اٌع١بع اٌغ١بع ، ٟاٌز ٞرؼشض ٌٗ ٛٙ٠د اٌزٛساح  ،فأخز اٌسبخبِبد ػٍ ٝػبرمُٙ
ألبِخ رٕظٛٙ٠ ُ١دٙ٠ ٞذف إٌ ٝإلبِخ ٍِّىخ ص ْٛ١ٙاٌؼبٌّ١خ ،ف ٟٙزشوخ راد ٘ذف ٛٙ٠د ٞثسذ ٚراد ؼبثغ ػبٌّ ، ٟأِب ٌفظ
ِبع ْٛفئٔٗ اؽزك ِٓ ٌفظخ فشِبع ْٛاٌّشوجخ ِٓ ٌفظز ٓ١فشٔغ١ز ِٓ،ٓ١فشأه ٚاٌز ٟرؼٕ ٟف ٟاٌٍغخ اٌفشٔغ١خ اٌصبدق ِٚبعْٛ
:اٌز ٟرؼٕ ٟاٌجبٔٚ،ٟرصجر اٌذالٌخ ٌٍفظ اٌّبع :ْٛاٌجبٔ ٟاٌصبدق أٚاٌدّبػخ اٌّبع١ٔٛخ أ ٞاٌجٕبح اٌصبدل ، ْٛأ ٚاٌجٕبءْٚ
األزشاس  .أٔظش ِسّذ ػٍ ٟاألزّذ  :اٌّشخغ ٔفغٗ  ،ؿ 328
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1

1

( ) ِسّذ صفٛد اٌغمب أِٚ ٓ١عؼذ ٞأٚخ١ت  :اٌّبع١ٔٛخ  ،غِٕ ، 2ؾٛساد ساثؽخ اٌؼبٌُ اإلعالِ( ، ٟدَ)  ، 1982ؿ 160

* أٔٛس ثبؽب ٌٚ :ذ ػبَ  1299/1877ف ٟاعؽٕجٛي  ٛ٘ٚأزذ اٌثالثخ اٌز ٓ٠لبدٚا رشو١ب ثؼذ االٔمالة ػٍ ٝاٌغٍؽبْ ػجذ اٌسّ١ذ
إظبفخ إٌ ٝؼٍؼذ ٚخّبي ثبؽب ٌؼت دٚسا أعبع١ب ف ٟدخٛي اٌذٌٚخ اٌؼثّبٔ١خ إٌ ٝخبٔت أٌّبٔ١ب ف ٟاٌسشة اٌؼبٌّ١خ األ ، ٌٝٚػٓ١
سئ١غب ف ٟاٌد١ؼ اٌثبٌث ثغالٔ١ه  ،ثؼذ رخشخٗ ِٓ اٌّذسعخ اٌسشث١خ ثُ ػ ٓ١ػبَ  1905ف ٟأسوبْ اٌد١ؼ اٌثبٌث فِٕ ٟبعز١ش
ٚأعُ ٕ٘بن إٌ ٝخّؼ١خ االرسبد  ٚاٌزشلٚ ، ٟألٕغ اٌفش٠ك ِسّذ ؽٛوذٌ،الؽزشان ف ٟخّؼ١خ االرسبد ٚاٌزشلٚ ٟل١بدح خ١ؼ
االرسبد ٓ١٠ف ٟاٌٙد َٛػٍ ٝاعؽٕجٛي ٚالزسبِٙب ف ٟخٍغ اٌغٍؽبْ ػجذ اٌسّ١ذ ٚػ ٓ١عٕخ ٍِ 1909سمب ػغىش٠ب ف ٟثشٌ، ٓ١ثُ اٌزسك
ػبَ 1911ثم١بدح اٌد١ؼ اٌؼثّبٔ ٟاٌشاثػ ف١ٌ ٟج١ب ٌّٛاخٙخ اٌغض ٚاال٠ؽبٌٌٙ ٟب ٚ،ؽبسن ِغ لبدح االرسبد ٚاٌزشل ٟف ٟل١بدح اٌجالد زز ٝػبَ ، 1918رٛفٟ
ػبَٕ٠ 1922ظشِ:سّذ ػٍ ٟاألزّذ،اٌّشخغ ٔفغٗ ؿ 338
** ؼٍؼذ ثبؽب ِ٘ ٛسّذ ؼٍؼذ ثبؽب ٌٚذ ػبَ  1874ف ٟأدسٔخ ثزشو١ب  ِٓ ٛ٘ٚ ،أصً ثٍغبس ِٓ ، ٞغدش ثٍغبس٠ب  ِٓ ٛ٘ٚصػّبء رشو١ب اٌفزبح ٚ ،وبٔذ
دسخزٗ ف ٟاٌّبع١ٔٛخ سلُ  ، 33أزذ اٌثالثخ لبدح خّؼ١خ االرسبد ٚاٌزشل ٟثؼذ االٔمالة ػٍ ٝاٌغٍؽبْ ػجذ اٌسّ١ذ ،ر ٌٝٛاٌصذاسح اٌؼظّ ٝف ٟاٌفزشح
 ، 1918/1917اػزمً ِغ لشاص ٛاٌٛٙ١دٌٕ " ٞؾبؼّٙب اٌغ١بع ٟاٌزخش٠ج ، ٟثُ أؼٍك عشازٗ ثؼذ عٕزٚ ، ٓ١ػ ٓ١سئ١غب ألِٕبء اٌجش٠ذ ف ٟعبٌ١ٔٛه ،
فىبْ ٌغبْ زبي رشو١ب اٌفزبح ٕ٘بن ٚ ،ػ ٓ١ف ٟاٌسىِٛخ االٔمالث١خ ٌإلرسبد ٚاٌزشل ٟثؼذ ػبَ ٚ 1909ص٠شا ٌٍذاخٍ١خ  ،ثُ ٚص٠شا ٌٍجش٠ذ  ،ثُ ػ ٓ١إِٔ١ب ػبِب
ٌدّؼ١خ االرسبد ٚاٌزشل ٟػبَ  ، 1911اعزمبي لجً رٛل١غ اٌّؼب٘ذح اٌصٍر ػبَ ٘ٚ ، 1917شة إٌ ٝأٚسٚثب  ،ثؼذ  ،ثؼذ ٘ضّ٠خ اٌذٌٚخ اٌؼثّبٔ١خ ف ٟاٌسشة
اٌؼبٌّ١خ األ ، ٌٝٚاغزبٌٗ األسِٓ ف ٟثشٌ ٓ١فِ 16 ٟبسط  ، 1921أٔظش ِسّذ ػٍ ٟاألزّذ  ،اٌّشخغ ٔفغٗ  ،ؿ . 336
*** خّبي اٌغفبذ ٚ :اعّٗ أزّذ خّبي  :أؽزٙش ثدّبي ثبؽب ٌٚذ عٕخ  1872ف١ِ ٟزٕ١ٍ١ب ثبٌٔٛ١بْ ف ٟفزشح زىُ اٌغٍؽبْ ػجذ اٌؼض٠ض ثٓ ِسّٛد اٌثبٔ، ٟ
ؽبسن ف ٟاالٔمالة ػٍ ٝاٌغٍؽبْ ػجذ اٌسّ١ذ اٌثبٔ ٟػبَ ٚ ، 1909وبْ ػعٛا ثبسصا ف ٟخّؼ١خ االرسبد ٚاٌزشل ، ٟرمٍذ ِٕبصت ٘بِخ وّٕصت ٚص٠ش
اٌجسش٠خ  ،ثُ لبئذا ػبِب ٌٍفٍ١ك اٌشاثغ اٌّشاثػ ف ٟثالد اٌؾبَ  ،ثُ زبوّب ػغىش٠ب ػٍ ٝاعؽٕجٛي  ،رٛف ٟػبَ  1922اغز١بال ػٍ٠ ٝذ ٞؽبث ٓ١أسِ،ٓ١١ٕ١
أٔظش ِسّذ ػٍ ٟاألزّذ  :اٌّشخغ اٌغبثك  ،ؿ 338
* 4اِبٔ ً٠ٛلشاصٛا ٛٙ٠ ٛ٘ :د ٞاعجبٔ ٟاألصً  ،وبْ ِٓ أٚائً اٌّؾبسو ٓ١ف ٟزشوخ رشو١ب اٌفزبح ٚ ،وبْ ِغؤٚال أِبَ خّؼ١خ االرسبد ٚاٌزشل ٟػٓ
إثبسح اٌؾؼت ٚرسش٠عٗ ظذ اٌغٍؽبْ ػجذ اٌسّ١ذ ٚرأِ ٓ١اٌزخبثش ِٓ عالٔ١ه ٚاعؽٕجٛي فّ١ب ٠زؼٍك ثبالرصبالد اٌسشوخ ٌٚ ،ؼجب دٚسا ٘بِب ف ٟاززالي
إ٠ؽبٌ١ب ٌٍ١ج١ب ٔظ١شا ِجٍغ ِٓ اٌّبي  ،دفؼزٗ إٌ ٗ١إ٠ؽبٌ١ب ٚ ،اظؽش ٔز١دخ ٌخ١بٔخ اٌذٌٚخ اٌؼثّبٔ١خ أْ ٙ٠شة إٌ ٝإ٠ؽبٌ١ب ٠ٚسصً ػٍ ٝزك اٌّٛاؼٕخ
اإل٠ؽبٌ١خ ٚ ،اعزمش ف ٟرش٠غزب ز١ث ِبد ػبَ  ، َ1939أٔظش ِزوشاد اٌغٍؽبْ ػجذ اٌسّ١ذ اٌثبٔ ، ٟاٌّصذس اٌغبثك  ،ؿ 22،21

90

سياسة اإلتحاديين في بالد الشام

الفصل الثالث

1908

(ِ )1سّذ ػٍ ٟاألزّذ  :اٌّشخغ اٌغبثك  ،ؿ 332 ، 331
(ِ )2سّذ ػٍ ٟاألزّذ  ،اٌّشخغ ٔفغٗ  ،ؿ 332
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10

1908

1876
1908

(ِ )1سّذ ػٍ ٟاألزّذ  ،اٌّشخغ اٌغبثك  ،ؿ 415
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24 1326
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3

(ِ )1سّذ ػٍ ٟاألزّذ اٌّشخغ اٌغبثك  ،ؿ 415
(ِ )2سّذ ع ً١ٙؼمٛػ :اٌّشخغ اٌغبثك  ،ؿ517، 516
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( )1لذس ٞلٍؼد : ٟاٌثٛسح اٌؼشث١خ اٌىجش، 1925/ 1916 ٜغ ،2ؽشوخ اٌّؽجٛػبد ث١شٚد ٌجٕبْ  ، 1994ؿ 68 ، 67
( )2لذس ٞلٍؼد : ٟاٌّشخغ ٔفغٗ  ،ؿ  ، 69ؿ 70
* اٌؽٛسأ١خ  ٟ٘ :زشوخ رشو١خ رٙذف إٌ ٝرزش٠ه اٌذٌٚخ اٌؼثّبٔ١خ  ،ثّب ف ٟرٌه اٌؼٕبصش غ١ش اٌزشو١خ ٚاؽزك اعُ (ؼٛساْ)
 ٛ٘ٚاٌّٛاؼٓ اٌز ٞأزؾشد ِٕٗ اٌمجبئً اٌزشو١خ  ،ثّب ف ٟرٌه اٌؼثّبٔ ْٛ١فبالٔغبة إٌ ٝػثّبْ  ،أغبة إٌ ٝاٌفشع ال إٌٝ
األصً اٌد.ٟٕ١أٔظش ص٘١ش ػجذ اٌدجبس اٌذٚس :ٞاٌّشخغ اٌغبثك،ؿ35
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1909

( )1لذس ٞلٍؼد : ٟاٌّشخغ اٌغبثك  ،ؿ 75 ، 74
( )2ص٘١ش ػجذ اٌدجبس اٌذٚس : ٞاٌفىش ٚاٌغ١بعخ ٌذ ٜاٌدّؼ١بد ٚإٌّزذ٠بد ٚاألزضاة اٌؼشث١خ ززٙٔ ٝب٠خ اٌسشة اٌؼبٌّ١خ
األ ، ٌٝٚغ  ،داس األٚائً  ،دِؾك  ،عٛس٠ب 34 ، 33 ، 2005 ،
( )3لذس ٞلٍؼد ، ٟاٌّشخغ اٌغبثك ،ؿ 76
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( )1لذس لٍؼد : ٟاٌّشخغ اٌغبثك  ،ؿ 75 ، 74
(ِ )2سّذ ػٍ ٟاألزّذ  :اٌّشخغ اٌغبثك  ،ؿ 396
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200
13

111
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1909
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1909

(ِ )1سّذ ػٍ ٟاألزّذ  :اٌّشخغ اٌغبثك  ،ؿ 392 ، 391
(ِ )2سّذ ػٍ ٟاألزّذ  :اٌّشخغ ٔفغٗ  ،ؿ395
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(ِ )1سّذ ػٍ ٟاألزّذ  :اٌّشخغ اٌغبثك  ،ؿ 396
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68

1910

(ِ )1سّذ ػٍ ٟاألزّذ  :اٌّشخغ اٌغبثك  ،ؿ 398
( )2زذ٠ثخ ِشاد  :اٌٛالغ اٌؼشث( ٟاٌزغ١١ش -اٌّغذلتي) ( ،دغ)  ،زمٛق اٌؽجغ ِسفٛظخ (دَ)  ، 1996 ،ؿ 47
( )3زذ٠ثخ ِشاد  :اٌّشخغ ٔفغٗ  ،ؿ 48
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( )1عٍّ١بْ ثٓ صبٌر اٌخشاؽ : ٟاٌّشخغ اٌغبثك ،ؿ 72 ،71
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9

1915

(ِ )1زوشاد خّبي ثبؽب :إػذاد ِسّذ اٌغؼ١ذ ، ٞغ  ،داس اٌفبساث ، ٟث١شٚد ٌ ،جٕبْ  ، 2013 ،ؿ 9
 2ػٍِ ٟؼؽ :ٟاٌّشخغ اٌغبثك ،ؿ246 ،245
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1

( ) ػٍ ٟاٌّؼؽ : ٟاٌّشخغ اٌغبثك  ،ؿ 247
2
( ) ػٍ ٟاٌّؼؽ : ٟاٌّشخغ ٔفغٗ  ،ؿ 251 ، 250
3
( ) ػٍ ٟاٌّؼؽ : ٟاٌّشخغ ٔفغٗ  ،ؿ 260 ،259
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( )1ػٍ ٟاٌّؼؽ : ٟاٌّشخغ اٌغبثك  ،ؿ 261،262
(ِٛ )2فك ثٕ ٟاٌّشخخ  :صسٛح اٌشخً اٌّش٠ط أ ٚاٌغٍؽبْ ػجذ اٌسّ١ذ اٌثبٔٚ ٟاٌخاللخ اإلعالِ١خ (،دغ) ِؤعغخ صمش
اٌخٍ١ح اٌى٠ٛذ  ، 1984 ،ؿ 328،329
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(ِٛ )1فك ثٕ ٟاٌّشخخ :اٌّشخغ ٔفغٗ  ،ؿ329
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(ِٛ )1فك ثِٕ ٟشخخ  :اٌّشخغ اٌغبثك  ،ؿ 331 ،330
(ِٛ )2فك ثٕ ٟاٌّشخخ  :اٌّشخغ ٔفغٗ  ،ؿ 332
* اٌؾش٠ف زغٍِ:)1931-1854 ( ٓ١ه اٌسدبص ِٚؤعظ األعشح اٌٙبؽّ١خ اٌّبٌىخ ف ٟاٌؼشاق عبثمب ٚف ٟاألسدْ ٚآخش ِٓ
زىُ ِىخ ِٓ "األؽشاف" اٌٙبؽّٚ ٛ٘ٚ، ٓ١١اٌذ اٌٍّه ف١صً ٚاٌٍّه ػجذ اهلل ٚاٌٍّه ػٌٍٚ، ٟذ ف ٟاعؽٕجٛي ِٕفٚ ٝاٌذٖٚ،أزمً
إٌِ ٝىخ  ٛ٘ٚؼفً ز١ث رفمٗ ٔٚظُ اٌؾغس رٛف ٟػّٗ اٌشف١ك ػ،ٟٔٛػ ٓ١أِ١شا ٌّىخ ٚلبرً إٌ ٝخبٔت األرشان ف ٟػغ١ش.
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(ِٛ )1فك ثِٕ ٟشخخ  :اٌّشخغ اٌغبثك،ؿ333
( )2فذٔ ٜٚص١شاد :اٌّغ١س ْٛ١اٌؼشة ٚفىشح اٌم١ِٛخ اٌؼشث١خ ف ٟثالد اٌؾبَ ِٚصش (( ، )1918-1840دغ) (،دَ)
(دط) ،ؿ 20
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( )1فذٔ ٜٚص١شاد  :اٌّشخغ اٌغبثك  ،ؿ 21
(ِ )2سّذ ثذ٠غ ؽش٠ف ٚصِز ٟاٌّبخذ : ٞدساعبد ربس٠خ١خ ف ٟإٌٙعخ اٌؼشث١خ اٌسذ٠ثخ  ،غ ، 2داس إلشء  ،ث١شٚد ٌ ،جٕبْ
 ،1984ؿ 106 ،105 ،104
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(ِ )1سّذ اٌخ١ش ػجذ اٌمبدسٔ :ىجخ األِخ اٌؼشث١خ " عمٛغ اٌخالفخ اٌؼثّبٔ١خ  ،دساعخ ٌٍمع١خ اٌؼشث١خ ف ٟخّغ ٓ١ػبِب ( -1875
 ، )1950غ ،داس اٌزٛف١ك إٌّٛرخ١خ ( ،دَ)  ،ؿ 83
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