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الع عليها عند  بحثه بمجموعة من ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 
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  املتن: بحرف 16تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11رف / الهوامش: بح14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )

شياء املشار إِ 
َ
ليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول 

 . ر يذكر )مصدر سابق(حالة تكرار اقتباس املصد

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلم
ً

و الرفض، فضال
َ
ي ليحدد نسبة جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 . ي: يرسل بدون اسم
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 يجب أ

 يت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث يجب تثب

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من 
َ
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



6-  
َ
ساس في يجب على الباحث أ

َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

  ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة
َ
يجب أ

و )ِإشكال
َ
ة البحث( .البحث( أ  ي 

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 الغرض من تطبيقها.

 ن ي
َ
كون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  
ُ
فكاره يجب مراعاة تصميم البحث وأ

َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

 د من موضوعاتها يجب عل
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
ى الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا تضم  التفاصيل الوارد
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
ة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متو             
َ
ر جميع األ ِ

ن البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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  د.عمار حسون عبو العكيديم.
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 المستخلص:

م(ل750هتتت 132قامتتالدولةوتتعلدويةاعتت علر تتنلداتتعلد الدتتاعلر تتنلدولةوتتعلد مة تتعلعتتاعل 
أخعلدوخ فاءلد متة   لمتعةد لةت لم متللصت لمدتعلر تنل تللقتةدالدةتةلدويةتا لدوعتفا لةيللمقللل

ةلملر نلداعهالاقللدويادمعلمت للمقتالدوتنلدوةةصتعللةل قتنلدويةاعت ة لدةتا لقتلةمصملدوتنلمدتعل
دوميةاتتتتعلةدومعتتتتارلبلمتتتت لد قةتتتتاملدواتتتتا ع  ل تتتتللد متتتتة   للوتتتت دلاتتتتال لدويةاعتتتت ة لةتتتتال لد متتتتعل

ملخادتتعلةدرصتتتعةدل عتت لدوا تتتعلصتت لةتتتالللد متتعلو تتتا لصملوصتتملمتتتالأ لو مدتتع   لرامتتعلةو قةتتتا
دألمةعلدو صمللغ عالدوميام علميصملم لدو   لدونلدوقلبلةزدللصت لقعتةلصملوصتملةةتعللصيتلللداعا

ر تتنلع اعتتتعلدويةاعتتت   لهتتت الصقتتتللدر تتت لدوةقتتتمةعلعتتتةا لدوتتتلولالدويل تتتللمتتت لدواتتتةعدالةعتتتة لعتتتةءل
وختتعدعلر تتنلدوف  تت  لةدالصتتالهتت الدواتتةعدالصتت لرصتتللدوخ  فتتعلميام تتعلدوتتة بلوصتتملةز تتالبلدو ز تتعلةد

لم(لةيللق ا هلر نلاةعبلد قةاملدوةقمةع.832هت 217دومأمة لعاعل 
 : المقدمة

ويتت لدومةقتتجلدو غعدصتت لومدتتعلةدوةي تتللرتت لمعةتتزلدوخ صتتعلص تت  لرتت لختتة لدوخ  فتتعل
عتتعلافعتتصالدولتت لدلةيصتتالدعتت صصملدوتتلد ملمتت لدعتتلق للدوتتة بللدصيتتا لفلةتتاعلدوخ فتتاءلدويةاعتت   لدوع ا

د مة   لص للغ  علدوة بلعع يا لةرتلملدوعتما لوصتملةتاومةةيلمتة   ل لتنل ص تللافعتهلو عتلق لل
ةتتاوة للةتتللةتتاوغةدلصتت لدلةتتاعلدوع اعتتعلدوعتتاةقعلدةاتتعلمتت لد متتة   لدافعتتصملصيتت  لدويةاعتت   لر تتنل

دوعقتتت للةدولتتت لدملتتتلالا اتتتعلمدتتتعلدعةيتتتعلةعتتتلة لةدو تتتا لة ل تتتخل وتتترل   تتتا لصتتت لخ صتتتعلهتتتاعة ل
ةرقتع  لرامتتا للاتاة لخ وصتتالر تنلمدتتعلدعةيتتعلةرقتعة لةدو تتا لةةال  تعلمة ي تتعلوةاتعبلدوتتة بلوتتمل
 صتتلملد تتللةلمتتة علدةلرمتتاعبلدوتتة لللزللر تتنل وتترلصقتتللدهلمتتةدلو متتجلدةةتتعلقتتلعلممةتت لمتت لدومتتالل

                                                 

ل.لقعملدولاع خ ة  علدولعة علو ي ةملدفاعاا ع  اميعلدومةدلل



 م.د.عمار حسون عبو العكيدي                  م(831-م750هـ / 227-132) عالقة بني االقباط البشمور والوالة العباسيني يف مصرال 

 534 

رامتعلةد قةتامللر لمع الصتع لدو تعد  لر تنلدو م تجلةوةت لةدتةعبلدةاتعلقعتةبلر تنلد قةتام
لدوةقمةعلخادع.

صقللدعل  االصت لهت الدولعدعتعلدوملةد تيعلد لاقعتملدوة تيلدوتنلدويل تللمت لدوفقتعداللااةواتال
صتت لدوفقتتعبلدألةوتتنلدوارتتاملدفلدعللصتت لمدتتعلة م تتجلمفادتت هللةتت ورل عدتتاالر تتنل رمتتاءلاةتت بل

 مةت لواتالةتألللاع خ علر لرصةعلاةعدالد قةاملصت لمدتعلصت لردتعلدولةوتعلد مة تعلةت ورل ل
 تتتاللمتتت لدأل تتتةدللد لاليامتتتللرتتت ل ةتتتعلدومةقتتتجلدو غعدصتتت لو ةقتتتمةعل عتتت لةدتتت لدوةتتتا اة ل
ةدو غعدص تتة لةتت ورلرع اتتالر تتنلدا تتماملد قةتتاملدوةقتتمةعلو قتتةدالدويةاعتت علةدهتتملدألعتتةا لدولتت ل
لصيتتلصملدوتتنل وتترلزللر تتنل وتترلدااتتالدعتتصماالصتت ل ةعاتتالألهتتملدواتتةعدالدولتت لقتتاملةصتتالدوةقتتمةعلصتت ل

للدويةاعتت   لهتت دلةل تتماالهتت الدولعدعتتعلدوملةد تتيعلخالمتتعل تتاءالةتتأهملدوالتتا  لدولتت لةدتتللرصتت
لدو صالدوةا ي.

لاواًل: النظام االداري في مصر:

وملُ لَخللدويع لر نلدواراملد لدعللومدعللغ  عد ل عل الدو ةعلةللةق لر تنلمتالةتا ل
 تعلارامتا لدلدع تا لااةلتا لمةا تا لر تنلر  هلص لرصللدو ةملدوة زامت ل  لة تللدويتع لصت لدوتة للدومفلةل

ل.(1   اعبلرع قعلةرملةدلدونلدعلةياللةللما ل لفالمجلرقا لهملدول ا ع

ة تتل علةاوتت ةعل  لمدتتعلةااتتاللاقعتتملدوتتنلقعتتم  لدلدع تت  لةة تتع  لهمتتاللمدتتعلدوي  تتال
امل دودتتي ل(لةمدتتعلدوعتتف نل دوتتلولا(لةةتتلةعالة اقعتتملةتتللمتت لهتتال  لدوقعتتم  لدوع  عتت   لدوتتنلأقعتت

للةدوةتةعبلمقعتمعلدوتنلقتع ل(2 ةدرمالللةد رماللةااالمقعمعلدونلةةعلة غلرللهالامتاا  لةتةعبل
(لدولت لراتعلر  صتالصت لدةعدالدوةتعلللةدولت لةااتالChoraةوفرلةةعبلمقلالم لد عملدو ةاتاا ل 

                                                 

لل1رم تعلمدتمفنلمقتتعصعللارتملدو ةتتملةمدتعلصت لردتتعلدوفتامم   لللدعلدوفةتتعلدويعةت للدوقتتاهعبللم(ل1 
ل.143:1948

لل5دومدتتتتتع عللملر تتتتت ل ةتتتتتعده مل عتتتتت للمدتتتتتعلصتتتتت لدويدتتتتتةعلدوةعتتتتتمنللدوقتتتتتاهعبللمةلةتتتتتعلدواص تتتتتع(ل2 
ل.348:1964
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للةهتت دللو تتللر تتنلد لفتتارلدويتتع لةاوارتتامل(1 ليتتع لةاعتتمل ة اعقتت (لد ق تت ملصتت لدويصتتللدوة زامتت 
ل.(2  لدعللدوة زام د

ةةتتا لدو صتتازلد لدعللومدتتعلصتت لردتتعلدوتتة بل لتتأو لمتت لاخةتتعلمتت لدومتتةرف  لر تتنل
عأعتتصملدوتتةدو لو تتل عالا اةتتعلرتت لدوخ  فتتعلةهتتةلدررتتملمتتةرف لدولةوتتعلةمعتت ةللرتت للدتتعصالهلدمتتامل
دوخ  فتتعلة لختت لمتت لدوفعتتماملمقتتعد لو ةتتملمدتتعلة تت ملدومعتت م  لصتت لدومعتت للدو تتامجلصتت لدتت بل

ةد ر تتاللةةدتتفهلاا ةتتا لرتت لدوخ  فتتعل لتتنلدم تتالر  تتهلدعتتملدم تتعلدودتت بلةةااتتالدوة  تتعللدو ميتتع
ليع لد  ا لةاعملة  علدود بلة  مجلدونلع ملهلدلدعبلدوماو تعلدوميةتعلراصتالةاعتملة  تعلدوختعدعل

للةةا لدوتةدو لةا تعد لمتال يلمتلل(3 ةة لالق  لدو ع لدللع اععلدو  شلةوهلدألقعد لر نلدوقعمع
دتتعلصتت لرصتتللد متتة   لةدويةاعتت   لدوتتنلدععتتاللقتتخبل  ةتتملدوتتة للا اةتتعلراتتهل لتتنل ةقتتنلةخا

ة تةدعلدوخ  فتعلة  تم لع تا الدوتلد ملر  تهلةمتال عتل قهلمت لهتلد الوتهلةوع تاللة متهلةمتالعتتاعدال
ل.(4   قا ل

ةقتتتتتتللة تتتتتتغلرتتتتتتلللدوتتتتتتة بلماتتتتتت لدوفتتتتتتلخلد عتتتتتت م ل لتتتتتتنلق تتتتتتاملدولةوتتتتتتعلدومةوةا تتتتتتعلعتتتتتتاعللللللللللللللل
م(لما علةرقعلةدو ا لةا  رلد لرللله  ءلدوة بلقللةدللما لدوفلخل لتنلاصا تعل868هت ل254 

دويدعلد مةللدونلمال قاع لم لداا  لةا ات  لةدو تا لصت ل ت  لة تغلرتللهملاماا تعلةعتةي  لةدو تا ل
م(ل لتتتنلدعتتتلق للدوتتتةدو لد متتتللةتتت ل750هتتتتتل ل132صتتت لدوفلتتتعبلمتتت لق تتتاملدولةوتتتعلدويةاعتتت علعتتتاعل 

للة ةتتلةلدوممتتة لةدوممتتجلدوقخدتت لو تتة بلصتت ل(5 لم(868هتتتتل ل254ة ةتتملمدتتعلعتتاعل مةوتتة ل
ةيتت لد   تتا لل ي صتتملقتتخبل  فعقتتة ل ل فعتتعلةتت  ل قتتةقصملة قتتةالد ختتع  لةةا تتا لر تتنلمتتال
 ةتتتعلدعل  اتتتالد لدوليع تتت لةتتتةي لدوتتتة بلصتتت لدويصتتتللد متتتةللد لد لرصتتتةعلد قةتتتاملر تتتنلعتتتا عل

لمعلدوع  معلدونلدومقاةمعلدويعةع علص   لر لأعةا له دلدول ةل.د  لديلةدالقاوصملم لدومقاةل

                                                 

ل.17:1980لل1(لم مةللم مللدو ة علللأعةد لص لدويدةعلدوةعمنللدوقاهعبلللدعلدومياع للم1 
ل.41(لد مللرةلدوعزدالللاع خلةدااعلمدعلد ع م عللدوقاهعبلللدعلدوفةعللل.ال:2 
م(لدومتتةدررلةل1441ه 845(لد متللةتت لر تت لرةتتلدوقالعللدةتتةلدويةتا لدوية تتللللقتت لدوتتل  لدومقع تتزلل ا3 

ل.86 4لل1418:ل1د رلةاعلة ةعلدوخمملةلد ااعللة عةالللدعلدوةل لدوي م عللم
ل.ل343(ل ع للمدعلص لدويدةعلدوةعمنل:ل4 
ل.ل34(لرةلدوعزدالللاع خلةدااعلمدعلد ع م عل:ل5 
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 ثانيًا: نبذة تاريخية عن إولى الثورات القبطية في مصر في العهد االموي:

للةقتتتلللفتتتاءلل(1 لم(742-723هتتتتل ل125-105ةة تتتجلهقتتتاملةتتت لرةتتتلدوم رلةاوخ صتتتعل 
للةااتهلع تلل ختا لدخلمخ تبل(2 دومع   ة لخ عد ل لنلةدفهلم عخللاع خلدوةماعةعلدةت لدومقفتج

للةد تا ل  د لهقتاملةلت لدوتنلمدتعلةتأمعلد للتلصجلوةتلل(3 و ع ةةع   لةم  لوعتا علدواتا 
متت ل تتز لدوختتعدعلةتتعدءبلةاعتتمهل لتتنل ل ر تتملد تتللة ل ةتتة لصتت لمم ةلتتهلر تتملصأرمتتاالدخلمم ةتتعل

ةتتتللمتتت ل تتتلصجلللدللد ل يمتتتنل(4 ل  تتلبلصأقتتتاملدااتتت  لةرقتتتع  لعتتتاعلم ةتتتا لةوتتتمللقتتملر  تتتهل تتتع ((
لخعد ا لد دا  لةاعمهلة  ل ر ملد للص لخ صله.

ة ةتتلةدلد لدوع اعتتعلدوماو تتعلوصقتتاملةتت لرةتتلدوم رلةااتتاللقتتةهلدوتت   لعتتةقةالمتت لدوخ فتتاءل
ل(5 د متة   لةوتت  لدلللر تتنل وتترلمتت لد لرام تتهلر تتنلختتعدعلمدتتعلةهتتةلرة تتللدخلةتت لدو ة تتا 

                                                 

ةلدوةو تلل(لهقاملة لرةلدوم رلة لمعةد لة لم مللة لدو ةملة لدة لدويابلة لدم تعلةت لرةتللقتم للدةت1 
م(لةة تتجلو خ صتتعلةيتتللدختتاال ز تتللةتت لرةتتلدوم رلةيصتتللماتتهلدو تتهلعتتاعل691هتتتت 72دوقع قتت لد متتةلللةوتتللعتتاعل 

م(ل ارعللقم لدول  لدةةلرةتلدخلم متللةت لد متللةت لرامتا ل742هتتتتت 125م(للةص لعاعل 723هتتتل 105 
لل3اتتتاةةمللم ععتتتعلدوععتتتاوعللمم(لعتتت علدرتتت ملدواتتتة ءللل ق تتتاللقتتتي  لدألعل1347هتتتتتل ل748دوتت هة ل ال

م(لدوتةدص لةاوةص تاالل1345هتتتت 746للد  لدول  لخ  للة لد ةرلة لرةلدخلدودفللل ا351 5:ل1985
ل.ل207 27:ل2000ل ق الد مللدألعااةةملةللعة لمدمفنللة عةالللدعلد  اءلدولعديل

علةمتتال يتتع لةلتتاع خل(لعتتاة ع لةتت لدومقفتتجلدةتتةلدوةقتتعلدعتتق لدألقتتمةا  لللدتتا  لةلتتا للتتاع خلمدتت2 
دوةماعةتتعلةر تتنلدوقتتاع لد ل خ تتملةتت  لعتتاة ع لةتت لدومقفتتجلدوتت للرتتاشلصتت لدوقتتع لدوعدةتتجلدوص تتعلل لدوياقتتعل

م(لةلةتتتتت  لرةتتتتتلدخلدةتتتتت لدومقفتتتتتجلدوةالتتتتت لدوقتتتتتص علدوملتتتتتةص لعتتتتتاعل987هتتتتتتتت 376دومتتتتت  لللدوملتتتتتةص لعتتتتتاعل 
ةتتتتت لةةتتتتتعلةتتتتت لخ ةتتتتتا ل لم(لل ارتتتتتعللقتتتتتم لدوتتتتتل  لد متتتتتللةتتتتت لم متتتتتللةتتتتت لدةتتتتتعده ملةتتتتت لد759هتتتتتتت 124 
لل151 2:ل1994لل1(لةص تتتتاالد ر تتتتا لةداةتتتتاءلدةاتتتتاءلدوزمتتتتا للة تتتتعةالللدعلدتتتتالعللم1282ه 681ا

م(لةلا لمدةا لدويقلللل ق ال:لعم علخ  لللدوقاهعبللع عت علدولتعديل987ه 376عاة ع لة لدومقفجل ا
ل.7:ل1978دومع   لل

للمخمةمتتعللتتاع خلدوةماعةتتعلل ق تتاللم(للتتاع خلمدتتعلمتت لختت 987ه 376(لعتتاة ع لدةتت لدومقفتتجل ا3 
ل.170-169 3ملل2012رةلدويز زل ماللدول  للدوقاهعبللدوص  علدويامعلوقدةعلدواقاصعلل

ل.172 3(لدة لدومقفجلللاع خلدوةماعةعل:ل4 
-150(لرة للدخلة لدو ة ا لة الدوخ  فعلهقتاملةت لرةتلدوم رلختعدعلمدتعلةدعتلمعالة  لتهلمت لعتاع 5 

م(ل ارتتعلل750هل 132قل تتهلدةتتةل يفتتعلدومادتتةعلةةدعتتملمتتجلدةتت لهة تتعبللعتتاعلللل لم(734-723هتتتت 116
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للدةل(1 م(734هتتتتل ل116وخ صتتعلدوتتنلعتتاعل ةقتتنلصتت لهتت دلدومادتت لماتت لد لةوتت لدوخ  فتتعلهقتتاملد
للةةا ل لملجلدااتاءلة  لتهلةافتة لةة تعل تةو لمت لقتاءلمت ل(2 م(لص لقةللدخع732هتتل 114دونل 

دومةرف  لة يزللم ل قاءلعة ل ورلة ا علص ل لدعبلدوع اعتعلدوماو تعلومدتعلر تنلد عت لة تهل
هقتتامالد ل فيتتللدوخ تتعلمتتجلةاتت لةوصتت دل قتتةللدتتا  لةلتتا للتتاع خلدوةماعةتتعل  ةدةدتتاال دوخ  فتتعل

دوميمةل تتتعلص متتتالةدتتتللدمتتتعلةتتتأ لل دتتتنلدواتتتا لةدوةصتتتا ملةد للقتتتا لد عد تتت لةدوةتتتعةملة ةتتتلل
دوق ا ...لةد ل  يللماةجل مةا(لم لدوعدابلص ل  الةللدواا لم لدة لرقع  لعتاعلدوتنل

للةمتال(3 لما علعاعلةل م يصملةلةدةصتملمت لدودتغ علدوتنلدوةة تعلةد عد ت لدوختع لدلل دوةتةعا((
ة تتجلر متتاالق تتا لدومعتتاصاالر تتنلمتتةللد عد تت لدوزعدر تتعلصتت لمدتتعلةدومعقتتاالةد دلةتتا ل
ه دلدوة ملدت   ا لصتا لدةت لدو ة تا ل ةتة لدةللقتخبل  تجلر متاالومعتاصاالدومتعالةت  ل
دومتتل لصتت لمدتتعلةةتتا لعتتة لة تتجلمتتةال تتةللدراتتاالدوادتتاع لد قةتتاملولعتتص للةميعصتتعلمتت ل

مالةااةدل ةقمة لةةقم لر نلدةعبلأعلر  صملدو ز علةدو عد  لة
ل.(4 

ةمتتالدةدتتنلدوخ  فتتعلهقتتاملةتت لرةتتلدوم رلرة تتللدخلةتت لدو ة تتا لةاوةاتتاءلةرمتتاعبلدومتتل ل
ةد هلمتتاملةمدتتعلص قتتاللداتتهلوتتمل رصتتعلصتت لختتعدعلمدتتعلةيتتلللااقدتتهلةاتتعبلةز تتالبلد لصتت لةقلتت  لل

ةتت لدو ة تتا لةااا صمتتالصتت للدةوصمتتالصتت لخ صتتعلهقتتاملةتت لرةتتلدوم رلراتتلمالةوتت لدوختتعدعلرة تتللدخ
للصةيتتتللد لةتتتا لختتتعدعلمدتتتعللة لدوا اتتتعلم  تتت  لل اتتتاعلختتتععلدةتتت ل(5 أمتتتعبلم متتتللةتتت لمةوتتتة 

                                                                                                                         

م(للتتتاع خلةتتت ل تتتةا لدومدتتتعللل958ه 347رةتتتلدوع م لةتتت لد متتتللةتتت ل تتتةا لدودتتتلص للدةتتتةلعتتتي للل ا
ل.ل140 2:ل1421لل1ة عةالللدعلدوةل لدوي م عللم

م(لة تعةال1976ه 1396 ا(لخ علدول  لة لم مةللة لم مللة لر  لة لصاع لللدوزعة  لدولمقق ل1 
ل.193 4:لل2002لل15لللدعلدوي ملو م    لمل

(لدةتتتتتتةل ةعتتتتتت لةتتتتتت للغتتتتتتعللةتتتتتتعلللةتتتتتت لرةتتتتتتلدخلدورتتتتتتاهعللدو افتتتتتت للدةتتتتتتةلدوم اعتتتتتت لل متتتتتتاللدوتتتتتتل  ل2 
م(لدوا تتةملدوزدهتتتعبلصتتت لم تتتةرلمدتتتعلةدوقتتاهعبللمدتتتعلللدعلدوةلتتت للةزدعبلدواقاصتتتعلةدفعقتتتاللل1469ه 874 

ل.ل273 1ل.ا:ل
ل.ل175-174 3لللاع خلدوةماعةعل:ل(لدة لدومقفج3 
م(للتاع خلدألقةتاملدوميتعة لةتاوقةللد ةع تزللو ي متعلدومقع تزللل1441ه 845(للق لدول  لدومقع تزلل ا4 

ل.ل95ل ق اللرةلدوم  للل ا لللدعلدوف   علل.ا:ل
تتعالمتتا قع لمتت لاماا تت5  عل(لد متللةتت لمةوتتة للم عتت لدولةوتتعلدومةوةا تتعلصتت لمدتتعلةلةتت للدوقتتاملدولتت لرم 

ةا اتتتتتتة لرامتتتتتتا لةاعتتتتتتةالدوتتتتتتنلمةوتتتتتتة لةدوتتتتتتللد متتتتتتللل ارتتتتتتعللدةتتتتتت لرمتتتتتتعلم متتتتتتللةتتتتتت ل ةعتتتتتت لدوةاتتتتتتللل
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دو ة ا لةمعخلد عد  لة صالرامعهالةغامعهال دوةةعالم لمدعلصأد  صالةدعتلقمجلد ل  ةت ل
ل.(1 م لمدعلدعةيعلم    لل ااع

ةلت ل(ل2 هتتت(726-723هتتتل ل108-105ة  ةعلدوةالللداهلص لدمعبلدو علةت ل ةعت ل 
رة تتللدخلةتت لدو ة تتا لدوتتنلهقتتاملةتت لرةتتلدوم رلةتتا لدع لمدتتعلل لمتتللدوز تتالبلصتتزدللر تتنلةتتلل

للةدزدءل(3 ق عدمتا لل24ل ااعلق عدما لةدوق عدمله لدويم علدومعليم عل  ا درلصةا لدول ااعل اقعملدوتنل
قتتلللصتت ل متتجلدو ز تتعلةدوختتعدعلد لهتت الد رةتتاءلدوماو تتعلدواق  تتعلةتتا لمتت لدوملةقتتجلمتت لمةد صتتعلدول

للاةجلدةعلدومقاةمعلدول لأةلدهالأقةاملمدعلةةة تهلختابلةت  لدوف  ت  لةقتلللعدة تالدقتةاوصال
ةتت  لدوصتتعة لمتت لدوقتتع لةةتت  لدومقاةمتتعلدويا فتتعلةةقيتتالدةوتتنلد الفا تتاالصتت لدودتتي للد ر تتنل

قدنل للر تنلد هتاو لصاتاعلةةااالةلد اال دوقع لدوااا لو ص عب لدواام لدوم  لل(لقل لبلدونلد
هتت(لص لدوة ص  لدوة ع   لةدوقة  لصةييلدو صملدو تعلةت ل ةعت ل725هتتل ل107دألقةاملص لعاعل 

ل.(4   قا لوم اعةلصملةدوق اءلر نلاةعلصملصقلللماصملرللد لةا عد ل

                                                                                                                         

م(للتتاع خلة بلمدتتعلة   تتهلةلتتا للعتتم علق تتالصالللة تتعةاللم ععتتعللدعلدوةلتت لدواقاص تتعلل961ه 350 ا
؛لم مللعص للمقتةشلللتاع خلدومةوتةا  لةد  قت ل   لةدو متلدا   لللة تعةالللدعلدوافتا  للل167:ل1987

ل.42:لل2008لل1م
ل.ل141 1(لدومق عزلللدومةدررلةلد رلةاع:ل1 
(لدو علة ل ةع لة ل   نلة لدو ةملة لدة لدويابلة لدم علأمعالهقاملة لرةلدوم رلر نلمدعلعاعل2 

(ل ارتتعللدةتتةلدوقاعتتملر تت لةتت ل726ه 108م(للةةقتتنلصتت لهتت دلدومادتت لدوتتنلد لرزوتتهلعتتاعل 724ه 106
م(للتتاع خللمقتتاللل ق تتاللرمتتعةلةتت لغعدمتتعلدوميمتتةعللل1175ه 571دو عتت لةتت لهةتتعلدخلدةتت لرعتتاةع ا

ل.ل356 12:ل1995ة عةالللدعلدوفةعللل
م(لصلتة لمدتعلةدخةاعهتال870هل ل257(لرةلدوع م لة لرةلدخلة لرةللدو ةتملدةتةلدوقاعتملدومدتعلل ا3 

 تتتتللةد ةزد ل؛لصتتتتاولعها للدومةا 62؛لدوةاتتتتللللة بلمدتتتتعل:لل180هل:ل1415للمةلةتتتتعلدواقاصتتتتعلدول ا تتتتعللل
ل.12للب1970د ع م علللع معلةامللدويع  للرما للة عللةوللةاةوعلل

(لةهتت الدوماتتامالهتت لمل اتتعلةاتتالةمل اتتعلدتتالةلمل اتتعلعتتماةللةمتتال  تتاةعه لةمةد تتجلةة تتعبلصتت لدوة تتهل4 
ةلللدةت178-177 3دوة عللةغ عالم لدومل لدونلد عةالع علللو مز لل ارعللدةت لدومقفتجلللتاع خلدوةماعةتع:ل

ل.62:ل1987ع  ل ةع لد قةاملةدوقةم علدويعة عللة عةاللمعةزللعدعاالدوة لبلدويعة علل
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م(لةاودتتي لل738هتتتتل ل121ةقتتللللاةيتتالاتتةعدالدألقةتتاملص تت ةعلدومقع تتزللداتتهلصتت لعتتاعل 
هتتتتتل ل124-119ةدوتتت لمدتتتعللللل ل(1 يمتتتاللةدوتتتة بلصةيتتتيلدوتتت صمل ار تتتعلةتتت لدتتتفةد ة تتتاعةةدلدو

ةةتا لعتة لهت الدواتةعبلل(2 م(ل  قا لوم اعةلصملصاالدعلر  صملةقلللمتاصملرتللد لةة تعد ل737-741
هةلز البلدو ز علدومفعة علر ت صملةةت ورلعص تصملدوةقتمل ر متعلدألعتل(لدوت للةتا ل ةقتملر تنل

جللأاتهلدتلعلدمتعد ل ل ة تجلة ل قتلعللد لمت لةتا لر تنل تلالر متعلد عتللدو لل  ل ةتعلدةت لدومقفت
ةرمملدوةلا لر نلدع اءلمدعلةةللقخبلو  لر  هلدوي معللقمجل لالةص لة  عل فبلةت ل

م(لأر ت لرت لدرفتاءلةتللمت ل عت ملمت لدو ز تعلصتارلاال744هتتل ل127دوةو للدوااواعلر نلمدعل 
للمجل ورلصقللللاةيالاتةعدالدوقتةملصختععل(3 ملدول  لد ع م ا ةلدعةيعلةرقع  لدوفا لم لد قةا

 تتلرنلةختتا لراتتللدومقع تتزللصتت لةلاةتتهللتتاع خلد قةتتاملةاوةتتاءلدومة تتلبلل(4 اتتا علمتتاصمل ةعتتماةل(ل
ةدوم ةةعلص لعا علدومدالعلدوقةم عل    ا ((لةاو تاءلدومااتابللةةيتيلدو تهلرةتلدوم رلةت لمتعةد ل

هتتتتتل ل132اتتت درل  قتتا لوم اعةلتتتهلةةتتتا ل وتترلصتتت لعتتتاعل ةدوتتت لمدتتتعل ل(5 دةتت لمةعتتتنلةتتت لادتت ع
هتتتتتل ل132للاتتتملاتتتاعلدألقةتتتاملةعقتتت للصتتت لعتتتاعل (6 م(لصقلتتتللةختتتا لمتتتجلةا تتتعلمتتت لددتتت اةه750
لل(7 لم(750-744هتتتل ل132ل-هتتتل127م(لصاععللدو صملدوخ  فعلد مةللمعةد لة لم متلل 750

                                                 

هتتتتل124-119(ل ار تتعلةتت لدتتفةد لدوة ةتت لدم تتعلمدتتعلة  لهقتتاملةتت لرةتتلدويز زلدوم تترلة  تتعلمدتتعل 1 
للدوةاتلللللتاع خل69 2م(لةا ل ع لدوعت عبلصت ل ةمتهلل ارتعلدةت ل تةا لللتاع خلدةت ل تةا :ل737-741 
ل.67بلمدع:لة 
ل.96(لدومقع زللللاع خلد قةام:ل2 
ل.272 3(لدة لدومقفجلللاع خلدوةماعةع:ل3 
(لعتتماةلللة تتللصتت لاتتةد  لمدتتعل صتتعللم تتاملر تتنل تتفعلدوا تتلللد متتاملقتتصا لدوتتل  لدةتتةلرةتتلدخل تتاقةال4 

اءلم(لمي تتتملدوة تتتلد للل ق تتتاللم متتتللرةتتتلدوع م لدومعرقتتت  للة تتتعةاللدعلد  تتت1228هتتتتتت 626دو متتتةلل ا
ل.72 5دولعديلدويعة للل.لا:ل

(لرةتتلدوم رلةتت لمتتعةد لةتت لمةعتتنلةتت لادتتعلدو  متت :ل ختتعلدم تتعلةوتت لمدتتعلصتت لدويدتتعلد متتةللةةتتا ل5 
م(لومعةد لة لم ملل دختعلخ فتاءلةت لمتعةد (لصت ل750هتت 132ر نلخعد صالقةلل ورلاملةو لدماعلصالعاعل 

ل.77لللاع خلة بلمدع:لم(لل ارعلدوةال651هتتل ل133دولةوعلد مة علللةص لعاعل 
ل.78للدوةالللللاع خلة بلمدع:ل96(لدومقع زللللاع خلد قةام:ل6 
(لمعةد لة لم مللة لمعةد لة لدو ةتملدةتةلرةتلدوم رلدختعلخ فتاءلةات لدم تعللقلتللصت لدتي للمدتعلصت ل7 

م(لر تتنل تتللدويةاعتت   لل ارتتعلل تت لل750هتتتت 132متت لرمتتعالةةتتا ل وتترلعتتاعل ل69ةةدتت علةهتتةلصتت لعتت ل
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عبلص لمدتعلهاعةتا لمت لم  قتعلدو ت شل  قا لةة عد لصصزمصملةةا لمعةد لة لم مللداااءله الدواةل
دويةاع لوهلةقللقاءلدوقلعلأ ل   ألمعةد لة لم ملل خعلخ فتاءلدولةوتعلد مة تعلدوتنلمدتعلصاتاعل
 لالدهللدوةقمةعلةمال يتع لةاوةقتمةع   لةوةاتهلوتمل عتلم جلدوق تاءلر تنلاتةعلصملةعتعرا لمتال

ل.(1 ولةوعلد مة عها مهلدويةاع ة لةدارملدو صملدوةقمةعلةة ورللملدوق اءلر نلد

 ثالثًا: الموقع الجغرافي للبشمور

قةتتللدوتتلخةللصتت للفادتت للاتتةعبلدوةقتتمةعل ةتتللواتتالمتت لدوليتتع لر تتنلهتت الدوتتة للةمةقيتتهل
للةدوةا ا  لةقأ لمةقيصالةدعتملعتةااصال(2 دو غعدص لر نلة هلدول ل للصقللليللالدعدءلدوم عخ  ل

ع تترللة تملدوتتعدءللةعتةة لدوتتةدةللةدوتلدللمصم تتعللص قتةللدو متتةللةميتهلدوةغتتلدلل:لدوةقتُعةلللةاول 
للةدوةاتلللةت ورلدم تالر ت صملدهتلل(3 ةةعبلم لةةعلةمت لدوع ت لةمدتعلمت لةتةعلدعتفللد ع 

للزللر نل وترلعتاة ع لةت لدومقفتجل  تيل(5 للة قامعالدومقع زللدوعأللص لد عملافعه(4 دوةقعةل
للةراتللدوت هة لد  تا ل ت ةعهملةأهتلل(6 ل قةل:ل  دوةقمةع ة لةهتملدوتنلدو تةمل عتمة لدوةقتعةل   ((

ل.(7 دوةقعةل

                                                                                                                         

م(للتتاع خلدوخ فتتاءللل ق تتالةد تتللم متتةللدوقتتعق لل1505هتتتت 911ل  لرةتتلدوع م لةتت لدةتت لةةتتعلدوعتت ةم ل دوتت
ل.164:ل2008ة عةالللدعلدوةل لدوي م عل

ل.397 3(لدة لدومقفجلللاع خلدوةماعةع:ل1 
ل.249:ل2017(لعااءلدومدعلللهةدمشلدوفلخلدويعة لومدعللدوقاهعبللدوةعمعلو اقعلل2 
للرةتتتتتتللدومتتتتتت م لةتتتتتت لرةتتتتتتلدو الدةتتتتتت لقتتتتتتما للدوةغتتتتتتلدللل338 2مي تتتتتتملدوة تتتتتتلد :لل(ل تتتتتتاقةالدو متتتتتتةلل3 

:ل1412لل1م(لمعددتتتللد متتت علر تتتنلدعتتتماءلد مةاتتتعلةدوةقتتتاعللة تتتعةالللدعلدو ةتتتلللم1338هتتتت 739 ا
ل.200 1
ل.150(لدوةالللللاع خلة بلمدع:ل4 
ل.137 1(لدومةدررلةد رلةاع:ل5 
ل.394 3(لدة لدومقفجلللاع خلدوةماعةع:ل6 
م(للتتاع خل1347هتتتتت 748(لقتتم لدوتتل  لدةتتةلرةتتلدخلم متتللةتت لد متتللةتت لرامتتا لةتت لقا متتازلدوتت هة ل ا7 

ل.1107 5:ل2003لل1د ع ملةةص االدومقاه علةد ر مللةقاعلرةدللمي ة لللدعلدوغع لد ع م للم



 
 م2020/هـ1442                                            (             82العدد ) –                       

 

 
541 

ة  تتللل تتاقةالدو متتةللمةقتتجلدوةقتتمةعلر تتنلةتتةعبللم تتاملةد لص صتتالقتتع لةع فتتا لةغ ا تتا ل
للة ت ةعهالدو يقتةة ل(1 ةص صالةةاقا لو  لص لدولا الما صالر ما لة عاا للةقلل ةتعالعتاةقا لةاوةقتعةل

ل.(2 لةه لص لدو اا لدوقعق لم لدوا ل((لةقةوه:ل  ةقمةعلةةصالدوقمخلدو ةعف لدوم زع
دمتتالدةتتةلدوفتتلدءلصتت لةلتتا ل  لقتتة ملدوة تتلد ((لص  تتلللمةقيصتتالص متتالةتت  لا تتللأقتتمةملماتتا ل

ل.(3 ةهةلدوقعق للةا لللم املةهةلدوغعة لةمالة  لدوا    ل ز عبل قاللوصالدوةقمةع
علةدوغعة تعلةدو اة تعل  لللدوق ققالللمةقيصالص لدو ز عبلدوةدقيتعلةت  لصعقلت لدوا تللدوقتعق 

للة قتتتةللم متتتللعمتتتزللصتتت ل(4 خمتتت لةتتتةعلةهتتت لد تتتلهالة قتتتةللداصتتتالمتتت لد عتتتماءلدولتتت ل ص تتتا
دوقتتامة لدو غعدصتت لرتت لمةقتتجلهتت دلد ق تت ملداتتهلةتتا ل قتتمللمامقتتعلد عد تت لدوزعدر تتعلدولتت للقتتجل

 تنلمتالللةةاتاء لر(5 دو ةملةت  لصتععلدوا تللدوقتعق لةهتةلصتععللم تاملةةت  لدوة تعلدودتغ علصت لدوتلولا
 اءل ةعالم لخ لل ةعاالألعدءلدوع اوتعلةدو غتعدص   لاعتلم جلدوقتةللد لدوةقتعةللةدوةقتمةعلمةقتجل

ل(.1ةد لل قجلة  للم املةعق للل ارعلدوم  العقمل 
 رابعًا: انضمام البشمور للقوات العباسية:

نل ةلةدلد لدوعة لدوع  ع ل ا ماملدوةقمةعلدونلدوقةدالدويةاع علهتةل وقتاءلدوقتة لر ت
للةومتتتتالقامتتتتالاتتتتةعبلدويةاعتتتت   لر تتتتنل(6 لع تتتتللل تتتت لقةمتتتت ل يتتتتع لةاوةاةتتتتالم خا  تتتتللدةل خا  تتتتل(

د متتة   لةتتا لدومةقتت لصتت لمدتتعلقتتلللغ تتعلةتتللدولغ  تتعل  لخ فتتاءللمقتتالصع تتةدلدو ز تتعلر تتنل
                                                 

ل.339 2(ل اقةالدو مةلللمي ملدوة لد :ل1 
م(لدوة تتلد للل ق تتالم متتللدمتت  ل897هتتتتت 284يقتتةة ل ا(لد متتللةتت لدةتت ل يقتتة لدعتت االةتت ل يفتتعلدو 2 

ل.170:ل2002لل1 ااةلللة عةالللدعلدوةل لدوي م عللم
م(للقتة ملدوة تلد للل ق تاللع اتةعل1331هتتت 732(لدعمار للة لر  لة لم مةللة لم متللدةتةلدوفتلدءل ا3 

ل.43:ل1840لةمارلةةة  لل ع   لللدعلدومةارعلدوع ماا عللةاع  لل
م(للدة  لد رقنلداارعلد اقاللدوقاهعبلل1421هتت 824ويةا لد مللة لر  لدوق ققالللل ا(لدةةلد4 

ل.162 2:ل1958دوم عععلدومدع علو لأو  لةدولع معلل
ل.74(لم مللعمزلللدوقامة لدو غعدص لدومدعلللدوقعملدوااا لدوةقمةعللب5 
م(للصت لرصتللدوخ  فتعلهقتاملةت ل739هتتت 122(لم خا  للدةلخا  للل  ت لر تنلةععت لدوةمع عة تعلعتاعل 6 

رةلدوم رلةعم لافعهلخا  للأللد خ عللةومل ع نلد ل لرنلم خا  لللةد يا ل لنل ل ةة لدعمهلةاعمل
ع   لدوم  ةعللصاالل رةبلول لدوة بلةماصمل ةاعبلدو للةا ل   عالة ل ليلميهلل ارتعللماعت ل ة اتالل

ل.397 3للدة لدومقفجلللاع خلدوةماعةع:ل317للل.لا:للاع خلدوةا ععلدوقةم عللقةعدللمةلةعلدوم ةعلمدع
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ع تتاللدوتتل  لةزدلةدلاعتتةلصالر تتنلدوقتتي لة وتترلو تتا لصملدوتتنلدومتتاللممتتالدغ تت لدوقتتي لوصتت   ل
قلةملمعةد لة لم مللدونلمدعلقاملةا مصاللدوةمع رلخا  للقةتللد ل ةة تهلةراللل(1 د  عدء  

ةاو ل تتلللةتتا لهتت دلدويمتتللةمااةتتعلدوققتتعلدولتت لقدتتمالرصتتعلدوةي تتعلةدر تت داا ل ا تتماملدوادتتتاع ل
للةقتللزةلاتالهت دل(2 ل م يصملدونل اا لدويةاع   ل دوخعدعاا   لةمال عم صملعاة ع لة لدومقفتج(

ااتت لررتت ملمتت لد هم تتعلرتت لدةاتتاءلم لتتهلصقتتالل  ةتتا لةق تتعلدوادتتاع لدومتت عخلةمي ةمتتاالر تتنل 
للةةتتا ل(3 لةمدتتعلقتتاوةدلو خعدعتتاا   :لبهتت دلدةةاتتالدوةمتتعرلراتتللمتتعةد لة لاتتلعللمتتال دتتاجلةتتهب((

دوةقتامعبل دهتللدوةقتمةع(لقتللوقتةهملمت لدوفعمتالةقتاوةلو قتةدالدويةاعت علد لةمعةاتالقتللدخت المتتعةد ل
هتتتل ل132ةةااتتالهتت الدوميعةتتعلعتتاعل ل(4 قل اتتالرعتتةعالقةتتللم  تت ةملدو اتتاو قل تتهلةعتتة لداتتالقال اتتاالةل

ةةااتالهااوترلمقةوتعلةت  لد قةتاملد لل(5 م(لةةا لقا للدوةقامعبلقخبل لرنلم االةت لةق تعب750
 تتللدوتتع لمتتجلدوخعدعتتاا   لةةتتااةدل يلقتتلة لداصتتملد دلة تتلةدلقتتةملر تت صملر متتعلدودتت   لل خففتتة ل

للةه دلمالدعلغ هل ت شل(6 ةدلةصملة يم ةدلميصملدوخ علص ل م جلدوة لراصملدو ز علةدوخعدعلة عصق
للةتا لأمتعل م تجلدوادتاع ل(8 للةدةةلمع ملدوخعدعتاا (7 دويةاع   لةق البلداوخلة لر  لدويةاع 

ل.(1 ةة جلد   لر نللةعهملدةلخ ملصملةدرما صملدألما 

                                                 

ل.178-168 3(لدة لدومقفجلللاع خلدوةماعةع:ل1 
ل.402 3(لدة لدومقفجلللاع خلدوةماعةع:ل2 
ل.430 3(لدة لدومقفجلللاع خلدوةماعةع:ل3 
ل.431 3(لدة لدومقفجلللاع خلدوةماعةع:ل4 
ل.294 3(لدة لدومقفجلللاع خلدوةماعةع:ل5 
لل عتتتاملر لتتتاا للدوفلة تتتاالدويعة تتتعلصتتت لعةد تتتاالدومغ تتتةة  لل382 3ومقفتتتجلللتتتاع خلدوةماعةتتتع:ل(لدةتتت لد6 

ل.133:ل2011لل1ة عةالللدعلدوعاق للم
(لداوخلة لر  للة لرةلدخلة لرةا لةت لرةتلدومم  لدةت لهقتاملدةللةدوت لومدتعلةتجلقلتللمتعةد لةت ل7 

م(لل769-768هتتتتت 152ةق تتللل151عل م(لةمتتاالعتتا714هتتتتت 96م(لةوتتللةعتتاعل 750هتتتت 132م متتللعتتاعل 
للم مللة لمةعملة لر  للدةةلدوف للل ماللدول  لدة لمارةعلد اداعلل84 ارعللدوةاللللة بلمدع:ل

م(لمخلدتتتعللتتتاع خللمقتتتالألةتتت لرعتتتاةعللل ق تتتاللعة  تتتعلدوا تتتا لةدختتتعة لل1311هتتتتتت 711د صع قتتت ل ا
ل.35 11:ل1948لل1لمقالللدعلدوفةعللم

عتتاا للهتتةلرةتتلدوع م لةتت لمعتت ملة قتتاللرةتتلدوع م لةتت لرامتتا لةتت ل عتتاعلدوخعدعتتاا لل(لدةتتةلمعتت ملدوخعد8 
دا  لدولرةبلدويةاع علةهازمل  ةشلدولةوتعلد مة تعلةتا لمم ةةتا لمت لقةتللر عتنلةميقتللدةت لدلع ت لدةت ل
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 لا تللة متعلم ةتعلمت لر نلمال ةلةلأ لعةد علعاة ع لهت الليتةللدوتنلأاتهلمت لدواتالعلأ
دألخةاعلة  لد قةتاملرت لدوتة بلدوت   ل ةمتةدلمدتعلد تاملدوخ صتعلد مة تعلة وترلةعتة لمتال ةعاتال
عاةقا لر لصع لدوز البلةاو ز تعلةدوختعدعلر تنلدوعهةتا لصت ل م تجلدا تاءلمدتعلةز تالبلدو تعد  ل

ةدوة تعلو مقتاعةعلصت للدومعلمعبلم لقةللدوة بلةدوقالبلةة ورلدول ا تللصت لدو ت شلدويعةت لصت لدوةتع
للة ةتلةدلد ل(2 دوفلة االد عت م علةدولم تزل تللدومدتع   لةااتالمت لر متاالدوع اعتعلد مة تع

دالداعلدوةقتمةعلمت لد قةتاملةدوخت بلمت لدوتة بلد متة   لةدتلل تلد ل ي صتمل تعة لد لمت رل
صيت  لللةل(3 دوع ل امللق   لم ل ه لةص لمعصهلدت   لادتعلدةتةلمعت ملدوخعدعتاا لة  ةقته

 دللد لفتاالمتالةت  لدويةاعت ة لةد قةتاملدوةقتمةعلر تنلدوليتاة لو ق تاءلر تنلد متة   لةةتا ل
دويةاعتتت ة لةتتتأم لدو ا تتتعلومعتتتارلبلدوةقتتتمةعلةعتتتة لدول تتتاع  لدودتتتيةعلدولتتت لةتتتا ل ل يتتتع ل
معقصتتتالد لعتتتةااصالةدولتتت لةااتتتاللعتتتمنلدومخا تتتاالدةلدوتتتة  الدولتتت ل ل قتتتلعلد ل دتتتللدو صتتتال

صقملص لةلللصيتعلممتالماتجللختةللقتةدالمتعةد لةت لم متلللصيتعلةد تلبلةدوعتة للعة لع للةد ل
لل(4 د لهتت الد ع لد دلزوتتالقتتلملدوتت لل مقتت لرتت لدومع تتالغمتت لةعمتتاللمل عةتتعللعتتمنلدو تتةا

للةصيتت  لعتتارللدوةقتتمةعلدويةاعتت   لةاويتتلللةدويتتلبلصأمتتلةهملةاومعدةتت لةةاوميةاتتعلو مةاتتةهمل(5 ةه تتر

                                                                                                                         

م(لل ارتتعللدةتت ل754هتتتت 137ر عتتنلدوي  تت لةهتتةلدةللمتت لوتتة لدوعتتةدللةقل تتهلدةتتةل يفتتعلدومادتتةعلوعتتاعل 
م(للتاع خلخ  فتعلةت لخ تامللل ق تالل854هتتت 240 فعلة لخ املة لدة لهع عبلدو  ات لدويدتفعلل ارمعةلخ 

ل.272:ل1995لل1مدمفنلا   لصةدزلةدخعة للة عةالللدعلدوةل لدوي م عللم
ل.385 3(لدة لدومقفجلللاع خلدوةماعةع:ل1 
ع خلد متتعلدوقةم تتعلللع متتعللللأ.لل.للةقتتعلللتتا133(لر لتتاا للدوفلة تتاالدويعة تتعلصتت لعةد تتاالدومغ تتةة  :ل2 

ل.186 2:ل1901عةالعللاة للمدعللممةيعلمدعلدوف اوعلل
ل.383 3(لدة لدومقفجلللاع خلدوةماعةع:ل3 
(لدو ةا:لةللق ءلو  لص لمياملدةلغ عالةهاال أل لةميانلدوة للدومقةجلةاوماءلل ارعللم مللة لمةعمل4 

:ل1414لل3دويتتع للة تتعةالللدعلدتتالعللمم(لوعتتا ل1311هتتتت 711ةتت لر تت لدةتتةلدوف تتللدةتت لمارتتةعل ا
ل.333 1
ل.396-395 3(لدة لدومقفجلللاع خلدوةماعةع:ل5 
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للةع تت ل(1 ءلد متتة   لةةتتا لهتت دلد هلمتتاملهتتةلدالرتتاعلد ادتتا متت لدوق تتاءلر تتنل ختتعلدوخ فتتا
ل.(2 دهللمدعلةاويةاع   

ةوتتمل اعتتنلدويةاعتت ة لد ل ةتتاص ةدلقتتي لمدتتعلرامتتعلةد قةتتاملخادتتعلدوتت   لع ةتتةدلةصتتمل
صخف تتةدلرتتاصملدوختتعدعلةدو ز تتعلةدخ تتةلعتتة للد  لخا  تتللدوتت لل ةعتتهلمتتعةد لةتت لم متتللةدرفتتاال

درفاءلدوةقامعبلم للصجلدو ز علةويللد رفاءلةا لر له الدوعاعلصقتملدويةاع ة لم لدو ز علةلمل
دللدوعاعلدول للملص صالدوادعلةهاالاقمعلص لغا علد هم علةدول لومل الةهلوصالد قةتاملةهت لويةتعل
دوع اعتتعلصفتت لةلد تتعلدولةوتتعلدويةاعتت علداتتلص لدو ةتتاملدو تتلللاص تتا لرتتال  لصتت ل ةتتملمدتتعلد لداتتهل

ومتتتالةتتا لر  تتتهلصتت ل ةتتتملد متتتة   لةأعتتةألمتتت ل  تتيلدو تتتعد  لدوياو تتتعللعتتعرا لمتتتالرتتاللدوة تتتج
ةدو ز علةدوخعدعلدومةاوغلص هلةه الدو الاعلةافرفتاءل للت ةعلصت لدومدتالعلد عت م علة ةتعالراتلل

ل.(3 دة لدومقفجلصقم

 خامسًا: ثورات االقباط في عهد العباسيين

علة عدتصملر تنلد عتليااعلر نلمال ةلةلد لدويةاع   لةولةم لل ةمصملدوفل لص لمدت
للةوةتت لوتتتمل(4 ةعتتةااصالمتت لد قةتتاملفلدعبلقتت ة لدوتتة للةة تتللد قةتتتاملةتت ورل رتتةبلصتت لر تتةاصم

لم نلا يلعاةدال لنلةلأةدلص لز تالبلدو تعد  لةم تارفلصالر تنلد قةتاملد متعلدوت للداقتلل
 لةاوخ  فتتعلأةتتةللل تت (5 ةتتاه صملممتتالأل لدوتتنلر تتزهملرتت لدوعتتلدللصيتتااةدلمتت لعتتةءلميام تتعلدوتتة ب

                                                 

ل.463 3(لدة لدومقفجلللاع خلدوةماعةع:ل1 
للةو مز تتللرتت لهتت دلدومة تتتةعلمعد يتتعلة ااتتالدومةعتتةمل درتتت  ل463 3(لدةتت لدومقفتتجلللتتاع خلدوةماعةتتتع:ل2 

م(لمت لخت للةلتا للتاع خلدوةماعةتع(للم  تعل750هتتتت 132دوخ صعلدويةاع علةاصا تعلمتعةد لةت لم متللعتاعل 
لة  علدولعة علد عا .

ل.465-463 3(لدة لدومقفجلللاع خلدوةماعةع:ل3 
م(للتتتاع خلد امتتتاة لةدتتت عللتتتاع خلدةلل ختتتالل1067هتتتتت 458(ل   تتتنلةتتت لعتتتي للةتتت ل   تتتنلد امتتتاة ل ا4 

للم متللةت ل203لل202لل181ل:1990ل ق اللرمتعلرةلدوعت مللتلمعللوةاتا للمتعدة  لل تعة لةتعة لل
م(ل  تتللل تتاع لد متتمللل ق تتاللله.ل للدمتتلعةزللمدتتعللقتتتعةعل1095هتتتتت 488دو عتت  لدوتتعة عدةعلل ا

للد عتتت  ةع للدوخع تتتلبلدوافعتتت علصتتت للتتتاع خلدوةا عتتتعللقتتتاملةمةيتتتهل186-185:ل1916دولمتتتل لدودتتتاار علل
ل.211-208 2:لدوقمبلرمالدخلدععاا ة لدوم عالللع علدوي عدءلمع مللدوم عالل.لا

ل.202للةلقعلللاع خلد معلدوقةم ع:ل95(لدوةالللللاع خلة بلمدع:ل5 
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للد ل دتتتتلعلدمتتتتعد لةأرفتتتتاءلةتتتتللمتتتت ل يلاتتتتالدوتتتتل  ل(1 لم(753-750هتتتتتل ل136-132دويةتتتتا ل 
د عتت م لة قتت ملقتتيا عالمتت لدو ز تتعلصلخ تتنلةا تتعلمتت لدومعتت     لدغا تتاءللةتتااةدلدةلصقتتعدءللرتت ل

رتالللللةعتعرا لمتا(2 ل اصملةدرلاقةدلدول  لد ع م لةعة لصلد علدو ز تعلةدألرةتاءلدوم قتابلر ت صم
م(لصت لة  تعلدةت ل752هتتت 135دألقةاملدو   لةقةدلر نلل اصملدونلدواةعبلصااعةدلةعتماةللصت لعتاعل 

للةقتللدعتص لدوةاتلللصت ل ةتعالوصت الدو الاتعلةقةوته:ل(3 لم(751هتت 136رة لرةلدوم رلةت ل ز تلل 
ةتت ورلةلل(4   ةختتععلدةتتةلم اتتالدوقةمتت لةعتتماةللصةيتتيلدو تتهلةيةتتللدوتتع م لةتت لرلةتتعلصقلتتللدةتتةلم اتتا((

 قتتةللدةتت لدومقفتتجلصتت لةدتتفهلوصتت الدو الاتتعلةقةوتته:ل  ةدتتللع تت  لمتت لددتت ا لدوتتلةدة  لدوتتنل
مدعلم لراللدوم رلةةااالمع م  لةا لدعملد لهمالرمالة لقع ة للةد خعلدتفنللصا  تعل
وصمتتتالدةتتتةلرتتتة ل م تتتجل عتتتا لمدتتتعلةدرالهتتتالدوتتتنلمتتتالةااتتتالر  تتتهلمتتتجلمتتتعةد للةةتتتا لدعلفتتتاعل

االد  اتتاللةافقتتااللدعلدوعتت ما لةمتتال  لتتاعلدو تتهلدولتتلة علدومم ةتتعل ةدعلداالمدتتعلةيتتللدقمارتت
ةةللمال ف للةيلل ورل  مللدونلة الدوماللما  ل م لتهلصت لةتللعتاعلمتا ل لدوت لل اتاعلعتة ل

للةرتت لدوعتتة لدوتت لللصتتجلدوعتتفا لدوتتنلاقتت لدويصتتللدوتت لل(5 لدوافقتتاالةدوة تت لةمتتالقتتلماال ةتتعا((
دوخعدعل قةللدة لدومقفتج:ل  د لد  لخا  تلل هت لدوتنلدوتةدو لددلعالةإرفاءلد قةاملم لدو ز علةل

و علفعتتاعلرتت لعتتة لدمتتعلدوعتتفا لهتت دلصةتتا ل تتةد لدةتت لرتتة لد لدوخ  فتتعلدمتتعلةتت ورل اصتتملقتتةمل

                                                 

(لرةلدخلة لم مللةت لر ت لةت لرةتلدخلةت لرةتا لةدمتهلعد متعلةاتالرة تللدخلةت لرةتلدخللتزةعلدملعت معل1 
ا لةا تعلةاال يقة لة لع معلة لرةلدخللةهةلدةللمت لقتاملةاوخ صتعلمت لةوتللدويةتا لةت لرةتللدومم ت للةت

دو تل يل ل  تتل لةتتهلعة لرتت لدة تتهلةمتتالعة لرتت لهقتتاملةت لرتتعةبلل ارتتعللدةتتةلرةتتلدخلم متتللةتت لعتتيللةتت ل
م(لدومةقاالدوةةع للل ق اللز اللةم متةللمادتةعللدومل اتعلدوماتةعبللمةلةتعل844هتت 230ما جلدوصاقم ل ا
دولم متتتتت لدوعتتتتتةل لمللم متتتتتللةتتتتت ل ةتتتتتا لةتتتتت لد متتتتتللدةتتتتتةل تتتتتالمل225 ل1هتتتتتتت:ل1408لل2دوي تتتتتةملةدو ةتتتتتمللم

ل.323 2:ل1395لل1م(للدواقاالل ق اللدوع للقع لدول  لد ملللة عةالللدعلدوفةعللم965هتت 354 ا
ل.469 3(لدة لدومقفجلللاع خلدوةماعةع:ل2 
(لدةةلرة لرةلدوم رلة ل ز للةو لمت لد زللةهتةلمت لدهتلل ع تا للةوت لمدتعلر تنلدت لصالةخعد صتال3 

م(لل ارتتتعلل755هتتتت 137م(لةةتتتا لوتتتهلة  تتتعلااا تتتعلعتتتاعل 751هتتتتت 133ةاعتتتلخ  لدتتتاوخلةتتت لر تتت لعتتتاعل 
م(لل عت لدوم ا تعبلصت للتاع خلمدتعل1505هتتت 911رةلدوع م لةت لدةت لةةتعلل ت للدوتل  لدوعت ةم ل ا

ل.589 1:ل1967لل1ةدوقاهعبللل ق اللم مللدةةلدوف للدةعده مللمدعلللدعلد  اءلدوةل لدويعة عللم
ل.84(لدوةالللللاع خلة بلمدع:ل4 
ل.467 3(لدة لدومقفجلللاع خلدوةماعةع:ل5 
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عتت لقتتصلةدلوتتهلقتتا    لد لة تتلةلدهتتللمدتتعلعد تتعلعتتاعلةد تتلبلاتتاصقةدلر  تترلة تتاعةةرلةمتتال تتاعةةدل
ل.(1 دوةقامعبلمعةد ((

صتتتتتتتتتتت لخ صتتتتتتتتتتتعلدةتتتتتتتتتتت ل يفتتتتتتتتتتتعلدومادتتتتتتتتتتتةعلدويةاعتتتتتتتتتتت لللللللللللللللللللللللللللللللةتتتتتتتتتتت ورلدعتتتتتتتتتتتلمعالدواتتتتتتتتتتتةعدا
للةداااءلة  عل ز للة ل تالملةت لدومص ت لةت لدةت لدتفعالر تنل(2 لم(774-753هتت 158-هت136 

لل  تتتتيلقتتتتاملدوتتتتةدو لةا تتتتمصاللدوةمع تتتترلم اتتتتالد ةلل(3 لم(769-762هتتتتتت 152-144مدتتتتعل 
املرامتعلةعتةا لعقت للةعتخالخادتعللةدا تملدوت صملد مصال لقل لد للصعتاءل وترلصت لر تة لد قةت

د قةاملدوةقمةعلةةي لدو صاالدوة هلدوة عللمت لدألةعت علةدوة تةملص تاهعةدلةاويدت ا للةةتا ل
م(لصاععتللدوتةدو لقتةبلمت لدو ت شلوم تاعةلصملةوةتاصملهزمتةدلهت دلدو ت شلل767هتت 150 ورلعاعل 

لل(4 علةخادتتعلةاتتا  لمل اتتعلدوفعتتمامصاتتاعلدوتتةدو لةيقتتا لو قةتتاملصصتتلملدوةا تتعلمتت لةاتتا  لمدتت
ل(5 م(777-771هتتت 161-155ةص لخ صعلدومادةعلةة  علمةعنلة لر  لة لعةا لدو خم ل 

م(لد  ا لةةا لدوعة لهةلافعهلز تالبلدو تعد  لةعصت ل772هتت 156خععلد قةاملةة ص  لعاعل 
و ق تاءلر تنلدولمتعللدألقةامللصجلدوماللو ةدو لمةعنلة لر  لممالدل لدونلدععاللقةدالدو  شل

                                                 

ل.470-469 3(لدة لدومقفجلللاع خلدوةماعةع:ل1 
(لدةتةل يفتتعلدومادتتةعللهتةلرةتتلدخلد ةةتتعلةت لم متتللةتت لر تت لةت لرةتتلدخلةتت لدويةتا للةوتتللعتتاعلخمتت ل2 

ة لهةتعلم(لل ارعللدةةلدوقاعملر  لة لدو ع ل774-753هتت 158-136ةلعي  لةاوقعدبللةةااالخ صلهل 
م(لتاع خللمقتاللل ق تاللرمتعةلةت لغعدمتعلدويمتعللللمقتالل1175هتتتت 571دخلدوميعة لةتاة لرعتاةعل ا

ل.298 32:ل1995لدعلدوفةعلل
(ل ز للة ل الملة لقة دعلة لدومص  لةت لدةت لدتفعبلد زللللدةتةلخاوتل:لدم تعللمت لدوقتالبلدوقت يا لصت ل3 

م(لو مادتتةعللصمةتتيلعتةجلعتتا  لةدعةيتتعلدقتتصعل761ت هتت144دويدتعلدويةاعتت للةوتت لدوتل اعلدومدتتع علعتتاعل 
م(لةدعتتلمعلصتت لة  تتعل770هتتتتت 154م(لاتتملة الدصع ق تتعل عتتاعل769هتتتت 152ةدتتعصهلة عصتتهلدومادتتةعلعتتاعل 

م(ل ارتعللدوةاتلللللتاع خلة بلمدتع:ل786هتتتت 170دصع ق علخم لرقعلعاعللةص لص لدوق عةد للةص ل عاعل
لل10م(لد رتت مللة تتعةالللدعلدوي تتملو م  تت للم1976هتتتت 1396للخ تتعلدوتتل  لةتت لم متتةللدوزعة تت ل ا91

ل.180 8:ل2002
ل.151 1للدومقع زلللدومةدررلةد رلةاع:ل95(لدوةالللللاع خلة بلمدع:ل4 
(لمةعنلة لر  لة لعةا لة لقد علة لققت لةت ل اةتجلدو خمت للدم تعلةةوت لمدتعلمت لقةتللدةتةل يفتعل5 

للدةتت ل تتةا لل96ع ق تتعلعتتاعللعتتي  لل ارتتعللدوةاتتللللة بلمدتتع:لدومادتتةعلة ةاتتنلدةتتالرةتتلدوع م لةوتتللةأص
ل.488 1لاع خلدة ل ةا :ل
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ةةتتا لدو تت شلةق تتالبلرةتتلدخلةتت لدومصتتا ع  لر تت لةدعتتلماعلدوق تتاءلةد الدتتاعلر تتنلدوقتتةملصتت ل
ل(1 لم(772هتت 156اصا علعاعل 

للةة  تتعلدو  تتيلةتت ل(2 لم(809-786هتتتت 193-170ةصتت لرصتتللدوخ  فتتعلهتتاعة لدوعقتت لل 
للدوتنل(4 دهتاو لدو تة لللقلملم مةرعلم لد قةاملمت (3 لم(808-798هتت 187-182دوف لل 

دوةدو لو قةة لةدوتلر ملمت لدومعتا   لدوت   لدالقدتةدلمت لدعد ت صملص تمل عتمجلمتاصملةوتمل ادتفصمل
م(لصيعتةعةدلةعتاعةدلدوتنلدوفعتماملصقتال صملصت لدعةيتعلد  ل اتللل802هتت 186ةةا ل ورلعاعل 

ص متللةصتمللم ل اللمدعلصأاصزمل الاللص لدةللد معلصةق لهةلص لا ةلدوم لت  لمت لددت اةهل
ر تتتنلدهتتتللدو تتتة لصرفتتتعلةقلتتتللدوةا تتتعلمتتتاصمللةةيتتتيلدوتتتنلمدتتتعلةامتتتاا  لمتتت لع ة لزرمتتتا صمل
ةر قصتتالر تتنلدعتتةدعلدوفعتتماملو ةةاتتةدلرةتتعبلو قةتتاملةو  قتت لدوعرتت لصتت لق تت لةتتللمتت ل فةتتعلصتت ل

ل.(5 دواةعب

ةدرتتاللدهتتللدو تتة لدوختتعةعلر تتنلدوخ  فتتعلةدوتتةدو لةاملاتتارصملرتت لدو ز تتعلةدوختتعدعلممتتال
م(ل802هتتتت 187وتتةدو لدو  تتيلةتت لدودتتفاعلدوتت ها لدوتتنلدوخ  فتتعلهتتاعة لدوعقتت للصتت لعتتاعل د ةتتعلد

و م تتت لمتتت لدوخ  فتتتعللعتتت  علدو  تتتةشلومعتتتارللهلر تتتنلدوق تتتاءلر تتتنلاتتتةعدالدألقةتتتاملد لداتتتهل ل
                                                 

ل.151 1للدومقع زلللدومةدررلةد رلةاع:ل97(لدوةالللللاع خلة بلمدع:ل1 
(لهاعة لدوعق للدة لم مللدومصلللدة لدومادةعلدويةاع لخام لدوخ فاءلدويةاعت   لةدقتصعهملةوتللةتاوعلل2 

علر  صتتتالةر تتتنلخعدعتتتا لةاقتتتألصتتت للدعلدوخ صتتتعلةةغتتتلدلللةة تتتجلةا خ صتتتعلةيتتتللدوصتتتالللومتتتالةتتتا لدةتتتةالدم تتت
م(للةتتتا ل  تتت لعتتتاعلة غتتتزةلعتتتاعلل ارتتتعللدةتتت لم متتتللرةتتتللدومعتتت ملدةتتت لقل ةتتتعلدوتتتل اةعلل786هتتتتت 170عتتتاع 
للدةتتةل يفتتعلم متتللةتت ل324:ل2009م(لد مامتتعلةدوع اعتتعللة تتعةالللدعلدوةلتت لدوي م تتعلل889هتتتت 276 ا

:ل2008لل4م(للتتتتاع خلدوععتتتتللةدوم تتتتةرللة تتتتعةالللدعلدوةلتتتت لدوي م تتتتعللم922هتتتتتت 310علل ا ع تتتتعلدومةتتتت
ل.617 4
(لدو  يلة لدوف للد ة تةعللللمت لة بلمدتعلصت لدويدتعلدويةاعت لددت هلمت لدة تةعلللةوت لدمتعالمدتعل3 

لل248 5دقصعلل ارعللدوةالللللتاع خلة بلمدتع:لل7م(للةدعلمعلدعةجلعاةدالة799هت 183و عق للعاعل 
ل.248 5دوزعة  للد ر م:ل

(لدو ة للةمدعل ةصتا لدوقتعق لةدوغعةت للةهمتالملدت  لدةللدوقتعق لمت ل صتعلدوقتاملةد ختعلدوغعةت ل4 
قتتع للم تتاملل قتتلم  لر تتنلة تتلد لةقتتع لةا تتعبللة تتة لعمعتت  للمةقتتجلدختتعلصتت لمدتتعللةدو الاتتعلدولتت ل

ل.197 3 اقةالدو مةلللمي ملدوة لد :لل لاالص لة  علدو  يلة لدودفاعلةااالقع ةعلم للم املل ارع:
ل.112دوةالللللاع خلة بلمدع:لل(5 
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 عتتتلم جلدو دتتتةللر تتتنلدوختتتعدعلمتتتاصملد لةقتتتةبلدوعتتت  لةةتتتا لر تتتنلةتتتا لدوخ  فتتتعلم فتتتةرلةتتت ل
لللي اتهلر تنلختعدعلمدتعلة تتما ل ةا تعلدوختعدعلةت لعتتةملة لدوت للم ت لمت لدوعقتت ل(1 عت  ما 

م(لةدتتع لدو  تتيلرتت لة  تتعلمدتتعلةلتتمللي تت  ل802هتتتت 187ردتتاللصتتة الدوعقتت للدوختتعدعلعتتاعل 
لل قتةللدةت ل  تا لصت ل وترلةتا لهت  ءلد متعدءلد دللةوتةدلر تنلمدتعلل(2 دوةدو لد مللة لدعمار ل

دومتتاللدوتت   ل  لزمتتة لةتتهللةر تت صملمتت لدوصتتلد اللةتتا لدوخ فتتاءل قتتلعمة لر تت صملصتت لةلتت للقاو تتلهمل
ةدولقتتالمللدوخ تتللدويعةتت للةدواةتتاللدوخ عتت عللةدو متتاللدوة اة تتعللةدوا تتا لدول ةق تتعللةمقتتامجلدوقتتع ل
د عتتةالعدا عللةدومتتعزلدوةصاعتت علةد تت للدوخ تتلللةدوعتتلةعلدوف ةم تتعللةدويعتتللدومدتتعللدوتت للمتت ل

للةاتتع لمتت لختت للدولعتتم عل(3 ة تتللد لةمدتتعرعتتللةاصتتاللةغ تتعل وتترلمتت لد دتتاا لدولتت ل لل
و عتت جلةدوة تتا جلدوتتةدعلبلدرتت الداصتتاللقتت علدوتتنلدومتتل لةدوماتتامالدولتت لةااتتاللاتتل ل م يصتتالصتت ل

لمدع.ل

 سادسًا: الثورة االخيرة: 

ةةيتتتتلل ختتتتعلاتتتتةعبلو قةتتتتاملزمتتتت لدوخ  فتتتتعلهتتتتاعة لدوعقتتتت للةدوق تتتتاءلر تتتت صملةمتتتتالدعتتتت فاال
 ة لدو تتأ لصقتتتللصقتت الاتتةعدلصملدوةد تتلبلل تتةلد ختتع لةوتتتملةدالدتتاعلدوخ صتتعلر تت صمللم تترلدومدتتعل

لل لتتتتتتنل تتتتتتاءالعتتتتتتاعل(4  لمةاتتتتتتةدلمتتتتتت لد الدتتتتتتاعلر تتتتتتنلدوخ صتتتتتتعلوتتتتتت ورلخ تتتتتتلةدلدوتتتتتتنلدوعتتتتتتة اع
م(لدللةيللمال قاع لم لعل  لراما لااعلدومدتع ة لد قةتاملدوةقتمةعلةر تالهت ال831هت 216 

-813هتتتت 218-198دومتتتأمة ل لللةةتتتا ل وتتترلصتتت لخ صتتتع(5 دواتتتةعبلمقتتتلي علوفلتتتعبلزما تتتعلمة  تتتع

                                                 

م فةرلة لع  ما للدم علم لة بلدوختعدعلةمدتعلصت لدويدتعلدويةاعت لةتا لمت لع تاللهتاعة لدوعقت للل(1 
م(لم لقةللدوخ  فعلهاعة لدوعق للل ارعللدوةالللللاع خلة بلمدع:ل802هتتت 187لةونلق  لدوخعدعلعاعل 

ل.291 5دوزعة  للد ر م:للل112
ل.112دوةالللللاع خلة بلمدع:لل(2 
م(لةلد جلدوزهةعلصت لةقتا جلدوتلهةعللل ق تاللم متلل1496هتت 902(لم مللة لد مللة لد ا لدو اف ل ا3 

ل.141 1مدمفنللدوقاهعبللدوص  علدومدع علو ةلا لل.لا:ل
لللللللللللللللللرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ءل امتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلللدوغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتزةلدودتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعة لومدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعللماقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةعلدوةلعةاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت :للللللللل(4 

www.kotobarabia.com 
مللدوقتاهعبللةعدعتاالدولتاع خلدومدتعللل1922 ارللا عللدقةاملةمعت مة لمات لدوفتلخلدويعةت لدوتنلرتاملل(5 

ل.99:ل1951
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للة ل تخل وترل   تا ل(3 للر تنلمدتعلمت لقةتللدوميلدتم(2 للةة  علر عنلة لمادةع(1 لم(833
متتالأةعلالدوةاتتتلللرتتت لل تتترلدواتتتةعبلدةل قتتتةلل:  اتتتاعلعتتتةا لدعتتتفللد ع لدوة تتتهلدوة تتتعل((لرعةتتتا ل

للمت ل(5 د صقت  للصمتعللرمتاللدوخ صتعلةقتلمل(4 ةقةما لةةا لعتة لدواتةعبلعتةءلعت عبلدويمتاللصت صم
ةعقتتعلوم تتاعةلصملصعتتاعلدوتتنلدهتتللدو تتة لةهتتزمصملةدععتتللق تتالبلدو تت شلةر عتتنلةتت لمادتتةعلدوتتنل
مخل تت ل صتتاالدوة صتتعلدوة تتعللوم اعةتتعلدواتتا ع  لاتتملدقةتتللد صقتت  لصتت ل اتتةلالدوتتنلد عتتةالع عل

م(لاتملعتاعل831هتتت 216صصزملةللم لدرلع هلصت لمع قتهلدوتنلد للخ صتالصت ل للدو  تعلعتاعل 
لل(6 صل صتتالدوتتنلدهتتللدوةقتتعةلل  دوةقتتمةع   (لصتتاملايةدلر  تتهل لتتنلقتتلملدومتتأمة لدوتتنلمدتتعةيتتلل

ةافعهلفخ اعله الدواةعبلة ورلرالماللأةللو خ  فعلدومأمة لصقللدوةدو لص لدخمتاللدواتةعبلةةتا ل
عتتة لصقتتللهتت الدو م تتعلدويعتتةع علر تتنلدوةقتتمةعلهتت لمة يتتعلدومامقتتعلدولتت ل ي قتتة لص صتتالص تت  ل

ه الدومامقتعلدوعم  تعلر تنلعتا للدوتلولالةت  لصعرت لعقت للةلم تاملةااتالل ت ملةصتاللر ل ورلصا 
دومعتتتتلاقياالةدألة تتتتاللدولتتتت للي تتتتال عةتتتتعلدو اتتتتللةدولتتتت لةتتتتا لص صتتتتالمتتتتعال ل يعصصتتتتالد لعتتتتةا ل

للةلاةتتا ل ادتت صملةتتأ ل(1 ةقةتتللم  تتللدومتتأمة لدوتتنلمدتتعلةلتت لدوةمتتعرلأاةا ةعتتا ل(7 دومامقتتع

                                                 

م(ل813هتتتت 198عتتاعل (لرةتتلدخلةتت لدوعقتتلللةتتا لا تتملةوتتللدويةتتا لصتت لدوي تتملةدو ةمتتعلةة تتجلةيتتللدوعقتت لل1 
ل.585م(ل ارعللدولا ةعلللد خةاعلدومةدل:ل833هتتت 218ةااالخ صلهلرقع  لعاعللةص لعاعل 

(لر عنلة لمادةعلدوعدصق للم لة بلمدعللةا لةدو لدو ة لةمدتعلةرصتعالص تهلةفا تعلصتةو لدوتل اعل2 
 لد املدوخ  فعلدوةداالةتاخلم(لةوهلة  علدخعل832هتت 217م(لرزللعاعل 831هتت 216دومدع علمعلصللعاعل 

للدوزعة تتتت لل149م(ل ارتتتعللدوةاتتتلللللتتتاع خلة بلمدتتتع:ل837هتتتتت 223دوتتتنلخ صتتتعلدوملةةتتتلللتتتةص لعتتتاعل 
ل.109 5د ر م:ل

م(للم مللة لهاعة لدوعق للة لدومصتلللةت لدومادتةعل841-795هتت 227-179(لدوميلدملدويةاع لل 3 
دررتتتتملخ فتتتتاءلدولةوتتتتعلدويةاعتتتت علةة تتتتجلةاوخ صتتتتعلعتتتتاعللدةتتتتةلدعتتتت االدوميلدتتتتملةتتتتاخلدويةاعتتتت للخ  فتتتتعلمتتتت 

م(للةهتةل895هتتت 222م(ل ةملةصابلدخ هلدومأمة لةةيصتللماتهللةهتةلةتاا لمل اتعلعتامعدءلعتاعل 833هتت 218 
دةللمتتتتتت لد تتتتتتا لدعتتتتتتملدخلليتتتتتتاونل دوميلدتتتتتتملةتتتتتتاخ(لل ارتتتتتتع:لدةتتتتتت ل ا فتتتتتتعلد متتتتتتللةتتتتتت للد للدوتتتتتتلا ةعلل

للردتتتتتتاملم متتتتتتللر تتتتتت للة تتتتتتعةالللدعلدوةلتتتتتت لدوي م تتتتتتعللم(لد خةتتتتتتاعلدومتتتتتتةدلللل ق تتتتتتا895هتتتتتتتت 282 ا
ل.587م:ل2001ل1م
ل.100للدومقع زللللاع خلد قةام:ل149(لدوةالللللاع خلة بلمدع:ل4 
(لد صق  للقا لل  ةشلدوميلدملصت لغتزةدالدوتعةملصت لدعت الدودتغع لةدورتاصعلصت لةقيتعلرمةع تعللدلصتمل5 

ل.117 7 ارعللدوزعة  للدوزعة  للد ر م:للم(841هتتت 227ةاوةفعلةماالص لدوع  ل ةرا لعاعل 
ل150(لدوةالل:للاع خلة بلمدع:ل6 
ل.193 4لل396-395 3(لدة لدومقفجلللاع خلدوةماعةع:ل7 
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اصملو ل قلعةدلر نلمقاةمعلدوخ  فعلة  قهلدومععللدو صملص تاةللدوةاةتال ع يةدلر لاةعدلصملوي مهلد
دومصلملةخ بلقيةهلد ل اات صمللصةلت لةلاةتا ل دللععتا ل(ل  ت عهملمت لدوصت رلدومزمتجلد ل  تلل
ةصتتتمل لتتتنل يتتتةلةدلة ع يتتتةدلرتتت لمقتتتاةملصملو خ صتتتعلص تتتمل ع يتتتةدللص تتتمل لةقتتت لرتتت لمةتتتالةلصملةتتتلل

ل.(2  ةم

دوةقتتمةعلراتتلمالةدتت الدوتت صملععتتا للدوةاةتتال ةعتتا لمتتجلدعتتاقفعلل قتتةللدةتت لدومقفتتجل  د 
ل.(3 دومةصل  لدو صمللةاةةدلر  صملةاصةةدلةللمالةا لميصملةدهااةهملةقل ةهم((

ةراتتتتتتللةدتتتتتتةللدوخ  فتتتتتتعلدومتتتتتتأمة لدوتتتتتتنلمدتتتتتتعلةةتتتتتتا لةدتتتتتت ةلهلةمع تتتتتتعرلداماة تتتتتتعل
هتتةلدر اةتتهللةةتتا لعتتة لددتتم اةهلللةهتتةلدوميتتعة لةةالتت لدولتتاع خلد صقتت  ل(4  ل ةا عتت ة (

للة دتت لدةتت لدومقفتتجل(5 ةقخدتت علةقتتةبلدقاارتتهلد ةتتهلةلةعتتملص تتهلدوخ تتعلو تتللمقتتة علدوةقتتمةعل
دوخ  فتتعلدومتتأمة لةقةوتته:ل  د لدومتتأمة لةتتا لع تت  ل ة متتا لصتت لصي تتهلةةتتا لم ةتتا لو معتت     لمةيتتا ل

وةمع تعرلللص تملر تملد(6 ل  لغاوة علعر لهلص للةللدومقتعالةتااةدل لتنلدوقتع لدولاعتجلمعت     ((
 ةعتتا لةةدتتةللدوخ  فتتعلدومتتأمة لةميتتهلدوةمع تتعرلل ةا عتت ة لختتععلةميتتهلد عتتاقفعلةعتتاعلدوتتنل
دوقتتتتاهعبلو ع تتتت لةتتتتهلة عتتتتلقة هلدعتتتتلقةاللدوم تتتتةرلةقتتتتاملدوةمع تتتتعرلل ةا عتتتت ة لةليع تتتت لدوخ  فتتتتعل
ةتتاوةمع عرل ةعتتا للة ةتتعلدألخ تتعلوتتمل لتتةدانلصتت لمخامةتتعلدوةقتتمةع   لو تتةقفصملرتت لردتت ااصملل

مة لةصتت دللاتتملم تت لصتت لدوةمع تتعة   للد ل لة صتتالدوتتنلهتت  ءلدوقتتةملألقاتتارصملةتتاولةق لصفتتع لدومتتأ
ر لردت ااصمللةهتلللقتا   لد لدعتل اةةدللصااتالدصيتللميصتملخ تعلصت لةتللمتال م ةةاتهللةد للمتالةدل

ل.(7 ص لدوخ  لصا  لةع  ة لم للما صم
                                                                                                                         

(ل ةعتتتتا لل ةعتتتت لدوةمتتتتعرللةهتتتتةلدواتتتتاا لةدوخمعتتتتة لصتتتت للع عتتتتللدوةماعةتتتتعلصتتتت لمدتتتتعللرتتتت  لعتتتتاعل1 
لل ارتتعللدةتت لدومقفتتجلللتتاع خلدوةماعةتتع:لدقتتصعل10عتتاعلةل17م(لةااتتالدقاملتتهلصتت لدوةمعدعة تتعل823هتتتت 208 
للةاع  ة لدومقاعللللاع خلدوةا ععلدوقةم عللدوقتاهعبللممةيتعلل تعل101للةدومق عزللللاع خلد قةام:ل170 4

ل.210 2:ل2014لل1دوقل  لدةااءلمقاعللدوامعة للم
ل.217 2للدومقاعللللاع خلدوةا ععلدوقةم ع:ل194 4(لدة لدومقفجلللاع خلدوةماعةع:ل2 
ل.217 2للدومقاعلللاع خلدوةا ععلدوقةم عل195 4(لدة لدومقفجلللاع خلدوةماعةع:ل3 
(لةوتتتتللدوةمع تتتترلل ةا عتتتت ة لدول م تتتتعللصتتتت لة تتتتلبلل  متتتتعبلصتتتت لدرمتتتتاللدوعهتتتتالرادتتتتمعلدوع تتتتا لدواقاص تتتتعل4 

ةدو  اع علل ارعللل ةا ع ة لدول م عللص لرصللدوخ  فل  لدومأمة لةدوميلدمللل ق اللل ع علخ  للدةتةل
ل.790لل13:ل2014لل1رة لللدعلدوعة لللو اقعللم

ل.80(لدول م علللع  الدوةمع رلل ةاع ة :ل5 
ل.205 4(لدة لدومقفجلللاع خلدوةماعةع:ل6 
ل.207 4(لدة لدومقفجلللاع خلدوةماعةع:ل7 
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ع تتةهملو لخ تتةدلرتت لصفيتتللع تتاللدوتتل  لةمتتالق تتللوصتتمللةعتتاعدلدوتتنلدوةقتتمةع   لةعتتأوصملةل
دصيتتاوصملص تتمل عتتل  ةةدلة لقة تتةدلعتت دوصماللصيتتالدلةدر متتالدومتتأمة لةتت ورللصتتأمعل  ا تت  لد صقتت  لةتتأ ل
 عتتت علدوتتت صملةيعتتتةعبلةد ل قالتتتللدوةقتتتمةع   لةوةاتتتهلوتتتمل قتتتلعلر تتت صملول دتتت  لمةد تتتيصملةاوم تتتاال

دومةد تجللعتتمنللللةةااتالهت ا(1 ةدوة تلللةتللةتااةدل قل تة لمت لرعتةعلد صقت  لةتلل تةمل مارتع
 .(2 راللدوةقمةع   لةتتل  دولاف ع((لةه لمالاعم هلد  لدوةعدعل

 القضاء على ثورة البشمور من قبل الخليفة المأمون

 قةللدة لدومقفج:ل  ص مالةدللدوخةعللعاعلدوخ  فعلدومتأمة لة  قتهلةدا تلعلدوتنلهاتارل
   لمتتت لدهتتتللدومتتتل لةدمتتتعلد ل  قتتتلةدل م تتتجلمتتت ل يتتتع لمتتتعالةمعتتتاورلدوةدتتتةللدوتتتنلدوةقتتتمةعل

ةدوقتتتع لدوم تتتاةعبلوصتتتملمتتت لدهتتتلل لاتتتلد(لةل قتتتةعد(لةل عتتتاةةم(لةةااتتتالدويعتتتاةعلللتتتةيصملدوتتتنلد ل
 ع مةدلوصملدوةقمةع   للصاه ةةهملةقل ةهملةاوع  لةغ علقفقعللةاصةةدلةخعةتةدلمعتاةاصملةد عقةهتال

ةعلد ل ةقفتةدلدوعت  للةاوااعللةهلمةدلةاا عصملةومالارعلدوخ  فتعلدومتأمة لةاتعبلدوقل تنللدمتعلدويعت
ل.(3 ةد ل  ععلم لةق لماصملدونلمل اعلةغلدللم لدوع اللةدواعاء((

ةةتت ورلدخ تتتجلدوخ  فتتتعلدومتتتأمة لمدتتتعلةلتتتملدوق تتتاءلر تتتنلاتتتةعدالد قةتتتاملدوةقتتتمةع   لل
ةراقتتت لةتتت  لمتتت لدو تتتاةملةدوم ةتتتةم  لةمتتتال عتتتل اللدمتتتالدوتتتةدو لر عتتتنلةتتت لمادتتتةعلصقتتتللرزوتتتهل

  وتتمل ةتت لهتت دلدو تتليلدويرتت ملد لمتت لصي تترلةصيتتللرماوتترلل م تتلملدومتتأمة لةيتتللد لرافتتهلةقةوتتهل
دواتا لمتتا ل م قتتة لةةلملمتتةا لدوخةتتعل لتتنللفتاقملد متتعلةد تتمعةالدوتتة ل((لةهتت دلد للللر تتنل

للاتملدععتللدوتنل  ت لع عتا صملةدمتعهملد ل(4 لق ءل لللر نلعص لدوخ صعلدصياللدوة بلةدويمال
الةقعتةبلدوتة بلدومي ات  لر ت صملةداصتملد دلغتالعةدلة لهتملوت ل غالعةدله الدومامقعلغ علداصملدخةتعةل

لةتتة لوصتتملمتتةدعللو تتعزالد لداصتتمل ي قتتة لمتت لة تتجلدةعدالدوةتتعلللةدتت للد عتتمارللةدخ تتعد لعص تتةدل
للةةا ل ة تغلرتللهملا اتعلد  ل(5 د معلةعاصعةدلر نلعف لدونلداماة عل  يلدعع ةدلدونلةغلدل

                                                 

ل.208 4(لدة لدومقفجلللاع خلدوةماعةع:ل1 
ل.208 4(لدة لدومقفجلللاع خلدوةماعةع:ل2 
ل.20 4لاع خلدوةماعةع:لل(لدة لدومقفجل3 
ل.211 4للدة لدومقفجلللاع خلدوةماعةع:ل150(لدوةالللللاع خلة بلمدع:ل4 
ل.224 4(لدة لدومقفجلللاع خلدوةماعةع:ل5 
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  لدعتتعةدلصتت لدااتتاءلدوقلتتالللصقتتللة يتتةدلرة تتلد لةةزرتتةدلر تتتنلمتتاالميرمصتتملصتت لدومع تتاللدمتتالدوتت 
ل.(1 دويع لةة غلرللله  ءلخمعما علصأعع ةدلدونللمقالةة يةدلهاار

ة  ةعلدومقع تزلل    لدومعت م  لةيتللاتةعبلدوةقتمةع   لددتة ةدل  وفتة لغاوة تعلمت لةت لل
ةتاملال  تعلهت الدواتةعبلمدعلخادعلص لدوة هلدوة عللةيللد لدرلاالد ع ملرلللةة تعلمت لد ق

للةةتتتت ورلدعتتتتلماعلدومتتتتأمة لد ل مفتتتتلل تتتت ةعلدواتتتتةعبلدوة  تتتتلبلدومعتتتتلقعبلصتتتت لمدتتتتعل(2 دوفاقتتتت ع((
ةاالدتاعالر تنلدوةقتمةع   للةعتةا لدويتتع لمت لدويتعدالةدوقتاملصتت لماتامقصمللةممتال تلللةة تتة ل

عةدالر نلعخاءلمدعلص لردعلدوة بلةمل لمالةا ل لملجلةهلدوقةملم لعخاءلدقلدتاللللخةتعل
دومقع زللةقجلص لداااءلز اعبلدوخ  فعلدومأمة لدونلمدعلص له الدو م تعلدويعتةع عللد لمتعلةقع تعل
 قاللوصال ماءلدوامل(لةةااالدقمار علوقةم علر ةزللعمنلماع عللصليع الوتهللعتأوهلد ل اتزلل

ددتةخللص ل  اصلصالمجل اق لِهلةم ل عدصقهلم ل الاللةر  لوةاتعبلمتالقتلمالمت لدميمتعللص متا
 اءلتتهلةميصتتالرقتتعبلةدتتا  للمتتجلةتتللةدتتفعلمةتتاللصرتت لداصتتالعتتلقلملوتتهلةيتت لهتتلد الدوع تت ل
دومدعلللص مالة يالدوةدا  لد مةاالة  ل ل هلد دلصت لةتللمةتالةت  لمت ل هت للصقتةعهال
ةدمعلةعلهاللصأةال ةاءلقل لد لةلأمللدو ه لدةلدولااا علصإ دلةصالم ل تع لرتاملةد تلللممتال تللل

رتتاملةد تتللصقتتال:لهتت دلةدخلأر تت ل...لةقتتاللوصتتالعلللماوتترلةتتاعرلدخلوتتِرلص تتهللر تتنلعة صتتالمتت ل
صأختت القميتتعلمتت لد ع لةقاوتتا:ل تتالدم تتعلدومتت ما  لهتت دلدوتت ه لمتت لهتت الدوم اتتعلدولتت للااةولصتتال
متت لد ع لاتتملرتتلورل تتالدم تتعلدومتت ما  للةراتتلللمتت لهتت دلدوتت ه لقتت ءلةا تتعللصأختت الدومتتأمة ل

خ  فتتتعلدومتتتأمة لمتت لقع لصتتتال متتاءلدوامتتتل(لمتتتا ل لصتتلد لةغ تتتعلختتتعدعللللةدرماهتتالدو(3 وة تتالدومتتتال
ل.ل(4 ةدادع لملي ةا لم لةةعلمع لصالةعيعل اوصا

ةصتتت ل تتتل يلدةتتت لدومقفتتتجلرتتت لرصتتتللدوخ  فتتتعلدوميلدتتتملةتتتاخل قتتتةللدةتتت لدومقفتتتج:ل  ةدمتتتعل
دومتتتأمة لةاوة تتتيلرمتتتاللةقتتتنلمتتت لدوةقتتتمةع   لصتتت لمدتتتعلةدععتتت صملدوتتتنلةغتتتلدلل  تتتيلمةاتتتةدلصتتت ل

صاللاتملدم تالعتعد صملقتق الدوخ  فتعلدومتأمة لةخ  فلتهلدةتعده ملدوم قت لةاوميلدتمللةقتللرتاللع ةا

                                                 

ل.104لللا عللدقةاملةمع مة :ل224 4(لدة لدومقفجلللاع خلدوةماعةع:ل1 
ل.155 1(لدومقع زلللدومةدررلةد رلةاع:ل2 
ل.154 1ةد رلةاع:لل(لدومقع زلللدومةدرر3 
ل.154 1(لدومقع زلللدومةدررلةد رلةاع:ل4 
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دوتتتةي لدوتتتنلة لهتتتملةةقتتتنلدوتتتةي لد ختتتعلصتتت لةغتتتلدللةهتتتملص صتتتال لتتتنلدأل ل دللدوقتتتع لدوعدةتتتجل
ةةتتا لدمتت العتتعد لدوعتت ااءلمتت لدوةقتتمةعلمتت لقةتتللدوخ  فتتعلللدوص تتعللردتتعلدومتت عخلدةتت لدومقفتتج

لراتهلصت ل ةتملدوميلدمللعةمالوقي ةعالةاو ا لممتالصي تهلدوتة بلل تاهصملألاتهلهتةلمت لدععت صملةتلل 
ةهتتتملل(2 للدمتتالدومتتت عخلدةتت لدويةتتتعللص تت ةعلعتتتة لدمتت العتتتعد صملةقةوتتهل ةةتتتا لدوتتزم(1 لمدتتع((

ودةبل مةصة لة  عدال د لص صالدوفتعدالةل  تعلة ل عتلم جلدو اتةللد ل قتال ةهملألاصتملةتااةدل
صأقتاعلدوميلدتملدوتنلد عتع لد قةتاملدومليتةل  لدوعتةا علةاألعتمارل  اعةةاصملةهتملصت لقتةدعةصمل

وةتت ل ةتتاغلةدلأةو تترلدوتتزملة قتتال ةهملةتتاومزدع الة اقةتتة لعتتفاصملصتتأول لدومدتتع ة لد قةتتاملر تت صمل
ل.(3 ةدمعةةهملةدمعةةدلدهاو صملةداق نلدمعهملص لع  لةغلدل

ا لهتتتللالة تتتا ل ل تتتخلمتتت لختتت للدوتتتابلدوتتتةدعللأرتتت الد ل عةتتتعلدوتتتزملدةلاتتتةعبلدوتتتزل
دوخ صعلدويةاع علةدق قالدوخ  فعلدوميلدملةاخلةعة لدعلخلدمصمل ع لدويدتاةاال لتنلد تمعل
دونلدعتلخلدملقتلنلدوةعتا للو ق تاءلر تنلهت الدو عةتعلةتللةدتللد متعلةتهلدوتنلم ت لدومعتارلبل
متتت لد عتتتعبلد قةتتتاملدوتتت   لةااتتتالوتتتل صملدوخةتتتعبلصتتت لدوقلتتتاللصتتت لماتتتامالد هتتتةدعلةدومعتتتلاقياال
ةد مةاا تتاالدوياو تتعلو عتتع لد قةتتاملعتت مالصتت لم تتاللدوعتتةا علد ل فصتتملمتت لةتت ملدوم وتت لصتتت ل
ةدتت لهتت  ءلد عتتع ل ةاألعتتمار(لهتت دل ياتت لد لهتت  ءلد عتتع لةتتااةدل   تتلة لدوغتتةبلل تتال
دوم تتاالةوتت  لدوعتتةا علد رل ال تتعلزللر تتنل وتترلداصتتملةتتااةدل قتتال ةهملةتتاومزدع ال دوعمتتا لدوقدتت عب(ل

و عتتتالةاوعتتتص علأللغتتتةبلمتتتجلقلتتتاللةهتتت دلمتتتال دتتتم خلر تتتنللعتتتم لهلصتتت لةقلاتتتاللةهتتت لرم  تتتع
دو ا علةتتل دو فالعلدوةقتع ع(لة ةتلةلداصتملدعتلمارةدلدغتعدالعتف لدوتزملةقلتللدوةا تعلمتاصملةصت ال
دومع قتعللتملدوق تتاءلر تنل عةتتعلدوتزملةأعتتعلدوةا تعلمتتاصملةلتملاقتتلل م تجلدوتتزملد عتع لةرتتةد  صمل

                                                 

ل.225 4(لدة لدومقفجلللاع خلدوةماعةع:ل1 
(لدوزملل  للدعةللم لدوعالللدخل فاللعم لصملة قاللراصملد  ا لدوعةا  علةهتمل مارتاالمتةدللدوقامتعلل2 

وفلاتعلةت  لد مت  لةدومتأمة لةدعتلمعالةقعلصملعةلدءلةق تللد لددت صملمت لدوصاتللدةلدوعتاللقتامةدلةاتةعبلدااتاءلد
 لتتتنلخ صتتتعلدوميلدتتتملةتتتاخلةا تتتخلصتتت لدوق تتتاءلر تتتنلصلاتتتلصم.ل ارتتتع:لدومةتتتعللللتتتاع خلدوععتتتللةدوم تتتةرلل

م(لدوم ةتتتملةدوم تتت مل1065هتتتت 458؛لدةتتت لدو عتتت لر تتت لةتتت لدعتتتمار للةتتت لعتتت لبلدومععتتت ل 207-208 5
ل.3 9م:ل2000للد ررمللل ق الرةلدو م للهالدةلللة عةالللدعلدوةل لدوي م ع

م(للتتاع خلدوزمتتا لللع متتعلدعتت االأعم تتعللة تتعةالل1226هتتت 623(لدةتت لدوفتتععل متتاللدوتتل  لدةتت لدويةتتعلل 3 
ل.28م:ل199لدعلدومقعالل
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امعلمعأوعلمصمعلقةتللد لاغتالعلهت دلدوتابلاعتينلو ةقتة لراتلها.لدونلع ة لدويادمعلةغلدللةل
د لةه للماله لدومةاصتأبلدولت لما صتالدوخ  فتعلدوميلدتملةتاخلوصت  ءلد عتع لد قةتامل دوةقتمةع(ل
ام علرم صملدوةة عله دلصصلللمتالدرتاللصملدوتنلعت ة لدوخ صتعلدمتالةتا لعتة لدمت العتعد صمل

ل نل عةعلدوزم.لهةله دلدويمللدوةة علص لدوق اءلر

 قةللدا  لةلتا لع ت الل ةا عت ة :لدومعدصتالو خ  فتعلدومتأمة لرت لهت دلدومة تةعل
قةوه:ل  د لدوخ  فعلدومأمة لعأوهل دللل ةا ع ة الر لدوعة لص لرد ا لهت  ءلدوقتةمللصأ اةتهل
درلدامصملةلمعلهملهةلر ملدوملةو  لر نلل د للدوخعدعللص مالعمجلماتهلهت دللقتاللوته:لدرتِ ل

رلمتت لد متتعللة للةقتتنلصتت لمدتتعلةيتتللهتت الدوعتتارعللألاتتهلد لعتتمجلدختت لدةتتعده ملةصتت دلصصتتةلافعتت
ل.(1  قل رلل  ل ةابلدوخعدعلةااةدلم لرالا((

ص مالعمجلدةعده مل دوميلدم(ل ورلعينلةتاوقة لر  تهلصيتع لةعتفعالدوتنلة تلالصغ ت لل
نلراهتلالدوخ  فتعلر تنلةراللدرل ءلدوخ  فعلدوميلدملدوخ صعلهع لل ةا ع ة لم لداماة تعل لت

ل.(2 دويفةلةةا لل ةا ع ة لم لدومةلر  لو خ  فعلرالل هاةهلدونلمدع
ةهةتتت دلدالصتتتالاتتتةعدالةمأعتتتابلدوةقتتتمةع   لةعتتتة لممتتتجلة قتتتجلدوتتتة بلصتتت لمدتتتعلرتتتامل

لم(.832هتت 217 
لالخاتمة

 ل تتخلممتتالعتتةالد لاتتةعبلدوةقتتمةعلوتتمللةتت لاتتةعبلل ا تتعلمعتت   عل تتللدومعتت م  لة لاتتةعبلرعق تتعل (1
ةم عل للدويع للةلله لاةعبلد لمار علقاعرلص صالةاصعلدومر ةم  لدومقصةع  لمت لدومدتع   لق

ةدويع لدومع م  لع مالم لدملصاةدلدوزعدرعلةةااالمة يلصملدو دت اعلرةاتا لوصتملر تنلد عتلمعدعل
 ةاواةعبلص لمامقعلدوةقمةع.

قتتعلةتت  لدوتتة بلدويتتع لوتتمل ةتت لهااوتترلأللاتتةعبلمتتجلدوفتتلخلد عتت م لومدتتعلم ةتتلبلر تتنلد لدوي  (2
 ةدومدع   لةااال  لب.

ةمتت لختت للدوة تتيلا تتللد لهاتتارلصلتتعدالصتت لدولتتاع خلد عتت م ل تتليلص صتتال تتغملقتتل للر تتنل (3
 دومدع   لةل ل لد لدةللاةعدالدوقةملص لرصللدولةوعلد مة ع.

                                                 

ل.225 4للدة لدومقفجلللاع خلدوةماعةع:ل81(لدول م علللع  الل ةا ع ة :ل1 
ل.213-212 4(لدة لدومقفجلللاع خلدوةماعةع:ل2 
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 ةا لهل لد قةاملهةللخف  لدو عد  لدةلدولخ بلم ل ةعلةي لدوة ب. (4
لقا تاالدو تتع لدوما تمعلةتللدعتتلخلدمل تع لدويدتتاةااللةقتللأل لرتتلملرتلملميتعصلصملةأعتتاو  لةل (5

 دولة للة ي لد لداللةدولار ملدونلصقللدواةعب.
ةا لع اللدوتل  لد قةتامل تأم ة لدو دتةللر تنلدوعت ملوميتعصلصملةأعتةا لصقتللدواتةعدالدوعتاةقعل (6

ةعلدوتتت   لقتتتامةدلةرتتتلملدوقتتتلعبلر تتتنلدومقاةمتتتعلدمتتتاملدوخ فتتتاءللخ ااتتتعلةيتتت لدوقتتتع لدوم تتتاةعبلو ةقتتتم
لةإعقاللدوخ  فعلةدو  شلدويةاع لدونلمعالدوةدةللدونلماامالدوةقمةع.

 وفي ختام هذا الحديث نستشهد بقول الخليفة عمر بن العزيز

 هاديًا وليس جابيًا( ())ان اهلل ارسل محمد 
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The relationship between the Bashmur  Copts and the 

Abbasid Governors in Egypt (227-132 Ah 750 Ah / 831AD) 

Lect.Dr. Ammar Hassoun Abbou Al-Agidi 

Abstract 

The Abbasid state was established following the victory over the 

Umayyad state in 132 Ah / 700 AD after the killing of the last 

Umayyad caliph Marwan bin Mohammed in Egypt by the forces of 

Abu Abbas Alsafaah and the transfer of the capital from Damascus to 

Kufa, and the Abbasids received the aid and assistance of the rebelling 

Copts against the Umayyads, so the Abbasids initially called for the 

Egyptians in general and Copts in particular, they showed good faith at 

first because they needed them, but as soon as things turned to them, 

the treatment with them changed from smooth  to rough  and increased 

their cruelty to them, and in response to this policy of the Abbasids, the 

Bashmur  announced the inhabitants of the Delta many revolutions 

because of the mistreatment of the governors and increased tribute and 

abscess on the villa When these revolutions ended during the reign of 

caliph Al-Maamoun in 217 Ah 832 A.D., after he eliminated the 

Bashmurian revolts. 

 
 


