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ةيسنإلا ةكرحلا   : ةينفلاو ةيملعلاو  ةيركفلا  تالوحتلا 

 : ةمدقم  
فورظلا يهامو  اهصئاصخو ؟  ةيسنإلا  ةكرحلا  يه  امف  ةيسنإلا . ةكرحلا  قاثبنا  يف  تمهاس  يتلا  ةينفلاو  ةيملعلاو  ةيركفلا  نيدايملا  يف  تلجت  ةعونتم  تالوحت  نرقلا 15 و 16  فرع   -

؟  اهراشتنإ ىلع  تدعاس  يتلا  قرطلاو  اهلالخ  نم  ترهظ  يتلا 
 : ةيملعلاو ةينفلاو  ةيركفلا  تالوحتلا  بابسأ  ةفرعم   : 

 : ةيبرغلا ابروآ  لود  يقاب  ىلإ  دتمتل  ايلاطيإ  نم  تالوحتلا  قالطنا  : 
 : يلاتلاك يهو  ةعونتم  بابسأل  كلذو  ةينيدلاو  ةيملعلاو  ةيركفلا  نيدايملا  فلتخم  تلمش  تالوحت  ةدع  ايلاطيإ  تدهش  - 

( ةـيقدنبلا ةونج ، اسنارولف ،  ) ةلقتـسملا ايلاطيإ  ندـم  راهدزا  ىلإ  ىدأ  امم  ابروآ  برغو  ايـسآ  نيب  طيـسولا  رود  تبعل  ثيح  طسوتملا  رحبلا  ضوح  طسو  يجيتارتسـإلا  اـهعقوملا  ارظن   -
. ابروآ ىلإ  ةيمالسإلا  ةراضحلا  رهاظم  لاقتناب  حمس  ابروآو  يمالسإلا  ملاعلا  نيب  اهعقوم  كلذك 

ةينامورلا راثآلا  دوجو  ىلإ  ةفاضإ  ةيلاطيإلا  ندملاب  رارقتـسإلل  ةيقيرغإلا  قئاثولاو  تاطوطخملا  نم  ديدعلا  مهعمو  ءاملعلا  نم  ددع  لقتنا  نيينامثعلا  دي  ىلع  ةنيطنطـسقلا  طوقـس  دعب   -
. ينامورلاو ينانويلا  ملاعلل  ةيسدنهلاو  ةيملعلاو  ةينفلا  بناوجلا  يف  ثحبلل  نييلاطيإلا  مامتها  تراثأ  يتلا 

ةيفاقثلا ةايحلا  روطت  ىلإ  ىدأ  امم  ةـينغ  رـسأو  ةـيلامو  ةـيكنب  تاسـسؤم  روهظو  ثاورتلاو  حابرألا  مكارت  ىلإ  ىدأ  امم  ةعانـصو  ةراجت  ةـيبروألا  ندـملا  رثكأ  تناك  ةـيلاطيإلا  ندـملا   -
. ةينفلاو

هذه تدـتما  ثيح  و 16 م  نينرقلا 15  لالخ  ةـيبرغلا  ابروآ  نادـلب  يقاب  ىلإ  ايلاطيإ  اهتفرع  يتلا  تالوحتلا  ءاشنإ  مث  دـقو  . يحيـسملا ملاعلل  ةمـصاع  امور  لـعج  يف  ةـسينكلا  ةـبغر   -
. اكيجلبو ايناملأو  ارتلجناو  اسنرفو  اينابسإ  نم  لك  لمشتل  تالوحتلا 

 : ميدقلا ثارثلا  ءايحإ  ىلع  ةيسنإلا  ةكرحلا  راكفأ  مايق   
ينانويلا ميدقلا  ثارثلا  ءايحإ  ىلع  نويـسنإلا  لمع  دقف  ةيكيلوثاكلا ، ةيـسنكلا  دقتنيو  ناسنإلا  ةوقو  لقع  دجمي  ديدج  ركفب  ةـيبروألا  ةـضهنلا  يف  تمهاس  ةـكرح  يه  ةيـسنإلا  ةـكرحلا  - 
ةفسالفلل هميدقت  لالخ  نم  ةيـسنإلا  ةكرحلا  مزاريإ  معزت  دقو  ةيـسنإلا  ةفاقثلا  نيوكت  يف  ايـساسأ  انكر  تاغللا  ةفرعم  تراس  ثيح  ةينيثاللا  ةغلل  ةيملعلا  سيماوقلا  اوعـضو  امك  ينيثاللاو 

لكـش دقو  هتكرح  راكفأ  رـشن  فذهب  كلذو  ةيقدنبلا  دروفـسكأ ، سيراب ، لثم  ةفلتخم  ةيبروأ  ندـم  هاجت  تالحر  ةدـعب  مزاريإ  ماق  امك  نورـشيش .“ و“ طارقـس “  ” نم ىمادـقلا  نيركفملاو 
. ةينامسجلا هتالضعو  هلقع  ةوقل  يسنإلا  ركفلا  روحم  ناسنإلا 

 : ةعبطملا ىلع  ادامتعا  اهراكفأ  رشن  يف  ةيسنإلا  ةكرحلا  هاجتا   : 
 . طيسولا رصعلا  يف  اهشاع  يتلا  ةملظملا  ةيعضولا  نم  هصلختو  ناسنإلل  رابتعإلا  ةداعإو  ينيثاللاو  يقيرغإلا  ميدقلا  ثارثلاءايحأب  ةيسنإلا  ةكرحلا  تماق  ةيسنإلا :  ةكرحلا  فاذهأ   
باتكلا حبصأ  ثيح  لقأ  فيلاكتب  ةعوبطملا  بتكلا  ريفوت  يف  ريبكلا  رودلا  غربنتوغ 1455م  انحوي  دي  ىلع  ةعابطلا  عارتخإل  ناك   : ةيسنإلا ةكرحلا  فاذهأو  راكفأ  غربنتوغ  ةعبطم  رـشن 

نييبروألا كولملا  ضعب  لبق  نم  ةيـسنإلا  ةـكرحلا  ناضتحاو  ةـيبروألا  ةراقلا  ربع  تالوحتلا  راشتنا  يف  مهاس  امم  هنمث  ءالغل  نيروسيملا  ةـئف  نيب  اروسيم  ناك  نأ  دـعب  عيمجلا  لواـنتم  يف 
 . ةكرحلا هذه  عجش  يذلا  اسنرف  كلم  لوألا  اوسنارف 

 : رهاظم ةدع  ةينفلاو  ةيملعلاو  ةيركفلا  تالوحتلا  تفرع  –  
 : ةيركفلا ةكرحلا  رهاظم  تعونت  :  

( يفاتنومل تالواحملا  باتك   ) ةـينيثاللا ةـغللا  ضوع  ةيـسنرفلا  ةـغللاب  بتكلا  عبطو  اهب  ةـباتكلاو  ةـينطولا  تاغللا  ريوطتب  مامتهإلا  كلذـكو  ةـفرعملا  عيـسوت  يف  مهاس  ةـعبطملا  روهظ  -
بيلاسأ ريوطتو  ةـمجرتلا   – تاغللا سـسأو  دـعاوق  عضو  مت  امك  ةينابـسإلا . ةـغللاب  توشيك “ نود   ” ةـصق رـشن  يذـلا  ستنفرـس  ملاعلا  مث  رثول > ةـيناملألا < ةـغللا  ىلإ  ليجنإلا  ةـمجرتو 

. ةيبرغلا ابروأب  سيردتلا  قرط  ريوطتو  مولعلا  لكب  مامتهإلا  ىلإ  ةفاضإ  حرملاو  ةيلستلا  عباط  ذخأت  يتلا  ةباتكلا  ترهظ  ثيح  ميلعتلا  نيماضمو 
 : ةيملع تالوحت  ةدع  لالخ  نم  ةيسنإلا  ةكرحلا  راشتنا   : 

ةدام يف  ةبرجتلا  قيبطت  مق  امك  ثيدحلا ، يملعلا  ركفلا  دعاوق  روهظ  يلاتلابو  قطنملاو  ةبرجتلا  ساسأ  ىلع  ةفرعملا  مايق  لالخ  نم  مولعلا  جـهانم  ريوطت  يف  تالوحتلا  هذـه  تلجت  - 
يف كينربوكو  نوكلل ، زكرمو  ةـتباث  ضرألا  نأب  لوقت  يتلا  يداليملا  يناثلا  نرقلا  يف  سوميلطب  اـتيرظن  لـالخ  نم  كـلفلا  مولع  روطت  يف  ةـيملعلا  تـالوحتلا  ترهظ  كلذـكو  تايـضايرلا ،

ةـسينكلا ةضراعم  مغر  حيرـشتلا  بيلاسأو  بطلا  ريوطت  مت  امك  ةيـسمشلا . ةـعومجملا  بكاوك  بناج  ىلإ  اهلوح  رودـي  بكوك  ضرألاو  نوكلل  زكرم  سمـشلا  نأب  لوقت  يتلا  نرقلا 16م 
. بطلا ةيلك  ءاشنإو  ةيبطلا  بتكلا  ةعابطب  كلذو 

: ةمهم ةينف  تالوحتب  ةرتفلا  تزيمت   :
ةثالثلا داعبألا  ىلع  زكر  يذلا  يـشنيف “  ” دودرانويل ةضهنلا  رـصع  نينانف  مهأ  نم  ندملا ، يقاب  يف  زكارملا  لمـشتل  تعـسوت  مث  ايلاطيإ  نم  ةينفلا  ةضهنلا  قالطنا  مسرلا :  ناديم  يف  - 
قيرغإلا ىمادقلا  ديلقت  ةـلواحمب  هروطت  طابترا  ثحنلا :  نادـيم  يف  ةـيلامجلا *. هيحاون  زاربإو  ناسنإلا  ىلع  زيكرتلاو  عيـضاوملا  عونتب  تنيـسفإلا  دـنع  مسرلا  زيمت  ءوضلا ) لظلا ، قمعلا ، )

“. وليطانود ولجنأ و“ لكيام   ” ةرتفلا هذه  ثاحن  مهأ  نم  هتوقو . هتالضع  زاربإو  ناسنإلا  ىلع  زيكرتلاو  نامورلاو 
 . يقفألا عسوتلاب  زيمتو  ةطوبضم  ريياعم  دامتعاو  ولعلاو  قباطتلاو  بسانتلاب  ةيرامعملا  ةسدنهلا  تزيمت  ةسدنهلا :  ناديم  يف  - 

ةمتاخ :
(. ةيعامتجاو ةيسايسو  ةينيد   ) ىرخأ بناوج  تمه  تالوحت  روهظل  لوحت  ةطقن  تناكو  ةيسنإلا  ةكرحلاب  نرقلا 15 و 16  اهفرع  يتلا  ةينفلاو  ةيملعلاو  ةيركفلا  تالوحتلا  تطبترا  - 
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